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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันใน
กลุ่มจังหวัดอันมันคลัสเตอร์ (2) เพื่อน าเสนอแผนท่ีการท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันใน
กลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ (3) เพื่อน าเสนอกลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
โดยใช้วิธีวิทยาแบบพหุวิธี (multiple method) กล่าวคือ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิคการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) โดยรวบรวมข้อมูลจาก 3 แหล่ง ดังนี้ (1) การรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสาร (documentary) กลุ่มตัวอย่างคือเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเพอรานากัน รวมจ านวน
กลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 79 เอกสาร (2) การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) 
กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ 
รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 35 คน  (3) การรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-
participant observation) กลุ่มตัวอย่างคือ สถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากัน รวม
จ านวนกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 117 แห่ง ผลการศึกษาพบว่า (1) กระบวนการเล่าเรื่อง “ด้านผู้เล่าเรื่อง” 
พบว่า ขาดผู้เล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันรุ่นใหม่ท่ีจะสานต่อและขับเคล่ือนการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
“ด้านเนื้อเรื่อง” พบว่า ขาดการน าเสนอเรื่องราวท่ีมีเนื้อหาบ่งช้ีถึงเอกลักษณ์ท่ีแท้จริงของวัฒนธรรม
เพอรานากัน “ด้านช่องทางการเล่าเรื่อง” พบว่า ช่องทางการเล่าเรื่องไม่หลากหลายและไม่ต่อเนื่อง 
“ด้านผู้รับเรื่อง” พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากันอยู่ในวงจ ากัด (2) ข้อมูลวัฒนธรรม
เพอรานากัน สามารถจ าแนกได้ 2 หมวดหมู่หลัก ได้แก่เรื่องราวประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์
เพอรานากัน และเรื่องราววิถีชีวิตชาวเพอรานากัน นอกจากนี้ยังพบว่า เอกลักษณ์ท่ีแท้จริงของวัฒนธรรม
เพอรานากันคือ “การผสมผสานทางวัฒนธรรม” ระหว่างวัฒนธรรมจีน มลายู ยุโรป และไทย โดยน า
ส่วนดีของแต่ละวัฒนธรรมมาผสมผสานกันอย่างลงตัว เอกลักษณ์เหล่านี้สามารถแสดงออกอย่าง
เด่นชัดผ่านอาหาร เครื่องแต่งกาย สถาปัตยกรรม ความเช่ือและประเพณีของชาวเพอรานากันในกลุ่ม
จังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ (3) การน าเสนอแหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันท่ีผ่าน
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เกณฑ์การประเมินมาตราฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมปรากฏผลท้ังส้ิน 83 แห่ง 
แบ่งเป็นจังหวัดระนอง จ านวน 8 แห่ง จังหวัดพังงา จ านวน 15 แห่ง จังหวัดภูเก็ต จ านวน 34 แห่ง 
จังหวัดกระบี่ จ านวน 8 แห่ง จังหวัดตรัง จ านวน 14 แห่ง และจังหวัดสตูล จ านวน 4 แห่ง (3) การเสนอ
กลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ 
ได้แก่ กลยุทธ์ “DIBUK ROUTE” “กลยุทธ์รู้ราก” (D: Defend your roots) ส่งเสริมให้มีการรวบรวม
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากันในทุก ๆ แง่มุม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประวัติความเป็นมา 
สถาปัตยกรรม อาหาร เครื่องแต่งกาย ประเพณี ความเช่ือ ภาษา อาชีพ ศิลปะพื้นถิ่น รวมถึงประวัติ
ความเป็นมาของสถานอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ พร้อมท้ังผลักดันให้เกิดศูนย์กลาง / สถาบันการเรียนรู้ ในทุกพื้นท่ี  
“กลยุทธ์รู้จักตน” (I: Identify your identities) ระบุอัตลักษณ์วัฒนธรรมเพอรานากัน เพื่อน าไปสู่
การแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ท่ีแท้จริงของวัฒนธรรมเพอรานากัน รวมถึงจุดเด่นของสถานท่ีอันเป็น
ร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันในแต่ละแห่ง “กลยุทธ์คนสร้างเรื่อง (B: Build Peranakan 
contents) ยกระดับการจัดท าเนื้อหาให้น่าสนใจติดตาม และสามารถกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้เกิด 
การเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมบางอย่าง “กลยุทธ์คนส่งเรื่อง” (U: utilize to key target) ก าหนด
ช่องทางการเล่าเรื่องท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีจัดท าขึ้น และเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีทันสมัยสามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (K: key target) เพื่อกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้ “อ่าน” (R: read stories) “เปิดใจ” 
(O: open your heart) กลุ่มคนในวัฒนธรรม “รู้จักรากเหง้า” ของตนเอง (U: understand yourself) 
กลุ่มนักท่องเท่ียว “ให้ความสนใจ” วัฒนธรรมเพอรานากัน (T: think about Peranakan culture) 
“กระตือรือร้น” (E: Enthused) กลุ่มลูกหลานชาวเพอรานากันเกิดการตระหนักถึงคุณค่าของทุนทาง
วัฒนธรรมและหันกลับมาสืบทอดวัฒนธรรม ด้านกลุ่มนักท่องเท่ียวอยากมาท่องเท่ียวตามรอย
วัฒนธรรมเพอรานากัน 
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ABTRACT 
 
This research aims to (1) study about the storytelling of Peranakan culture 

in the Andaman Cluster Province (2) to present story of the tourism map follow by the 
Peranakan in Andaman Cluster province culture (3) to present the narrative tactics of 
Peranakan culture to boost tourism linking in the Andaman cluster. It is qualitative 
research by using multiple methods, which is the researcher gathers the data by using 
triangulation verified technique by collecting the data from 3 sources as following,  
(1) Gathering the data from documentary, is a sample group of the document that 
related to Peranakan culture total number of sample group was 79 documents (2) Data 
collection from in-depth interview, is a sample group of people who involved in the 
Peranakan culture narrative, total number of sample group was 35 people (3) Data 
collection from non-participant observation, sample group is the place where has 
vestiges of Peranakan culture, total number of sample group was 117 places. The 
research discovered that (1) the narrative process “storyteller” found lack of new 
generation storyteller to share the story of Peranakan culture and preserve the culture, 
“On the story side” found that lack of presenting the story that indicated the true 
identity of Peranakan culture.  “On the storytelling” found lack of various channels to 
share the story and its inconsistency. “On the receiver aspect” found that the 
perception of Peranakan culture is scoped. (2) The uniqueness of Peranakan can be 
classified into 2 main categories: including the history of the Peranakan ethnic group 
and the story of Peranakan life. Also found that the true identity of Peranakan culture 
is “Cultural integration” between Chinese, Malay, Europe, and Thai cultures by bringing 
the good points of each culture together, these uniqueness can expressed through 
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food, clothes, architecture, beliefs and traditions of Peranakan people in Andaman 
Cluster province. (3) The presentation of tourist attractions based on Peranakan culture 
that passed the evaluation quality standard has 83 places, divided into Ranong 
province 8 places, Phang Nga province 15 places, Phuket province 34 places, Krabi 
province 8 places, Trang province 14 places, and Satun province 4 places. (4) The 
proposal of Peranakan storytelling strategy to promote tourism linking the Andaman 
cluster route such as “DIBUK ROUTE strategy” D: Defend your roots strategy; encourage 
the data gathering about Peranakan culture in every aspect, whether its history, 
architecture, food, clothes, traditions, beliefs, languages, occupations, local arts, 
including history of Peranakan culture places to include all provinces in Andaman 
cluster province, also support to build a center or learning institute in every area. “I: 
Identify your identities” identify Peranakan cultural identity to show the true 
uniqueness of Peranakan culture including the strength of each Peranakan places. “B: 
Build Peranakan contents” enhance the level of creating content to be interesting for 
other to follow and can stimulate the target audience to change some behavior. “U: 
Utilize to key target” decides a narrative channel which is suitable for the created 
content and the up-to-date channel that can communicate with the key target 
audience (K: Key target) to encourage the target audience to “Read” (R: Read stories) 
“Open your heart” (O: Open your heart) story presented, a group of Peranakan 
descendants “Know the origin” of their own (U: Understand yourself), A group of 
tourists “Interested” in Peranakan culture (T: Think about Peranakan culture) 
“Enthusiastic” (E: Enthused) a group of Peranakan descendants realized the value of 
cultural capital and returned to inheritance, and also the tourist group wanting to travel 
along the Peranakan culture. 

 
 
 
 



กิตติกรรมประกาศ 
  
การศึกษาดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “กลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริม 

การท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์” ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์ของ
ผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน ทุกพื้นท่ีท่ีผู้วิจัยได้เดินทางไปเก็บข้อมูล เริ่มต้ังแต่ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 
และสตูล ล้วนได้รับความเมตตา ให้ความรู้ ให้แนวคิดมากมาย แม้งานวิจัยครั้งนี้ได้จบลงแต่ความผูกพัน
ระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูลทุกท่านจะไม่ลืมเลือน ส่ิงท่ีทุกท่านฝากไว้จะได้สานต่อไปในอนาคต ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณบุคคส าคัญอีกคนท่ีท าให้งานวิจัยเรื่องนี้เสร็จสมบูรณ์เป็นใครไป
ไม่ได้นอกจากอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ “รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวแก้ว” ผู้ให้ค าแนะน า
ในการด าเนินการท าวิจัย แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ แม้กระท่ังลงพื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูลพร้อมกับผู้วิจัยด้วย
ความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน รวมถึง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ฉัตราติชาต” ผู้ท่ีเป็นท่ีพึ่งเมื่อ
ยามจนปัญญา จนมีค ากล่าวติดปากของเหล่านักศึกษาปริญญาเอกว่า “คิดไม่ออกบอกอาจารย์ภรณ์” 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ ประธานกรรมการสอบดุษฎี
นิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วิไลนุช กรรมการสอบเล่มดุษฎีนิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อัญชลี พิเชษฐพันธ์ กรรมการสอบเล่มดุษฎีนิพนธ์ ท่ีได้ให้ความรู้และแนะน าการปรับปรุงแก้ไขให้
ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณโชคชะตาท่ีท าให้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตในระยะเวลา 3 ปี ส าหรับการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกร่วมกับเพื่อน ๆ ทุกคน ค าว่า “เพื่อน” ท่ีไม่คาดคิดว่าจะได้พบเจอเมื่อศึกษาในระดับนี้แล้ว 
แต่ตรงกันข้ามเพื่อนทุกคนกลับเป็นผู้ท่ีให้ก าลังใจกันในยามท่ีท้อ ช่วยเหลือทุกอย่างในการท าวิจัย 
เพราะคงไม่มีใครเข้าใจความยากล าบากได้เท่าเพื่อนท่ีลงเรือล าเดียวกัน 3 ปีท่ีได้ใช้ชีวิตบนเรือล าเดียวกัน 
แต่จะเป็นตลอดไปในฐานะของค าว่า “เพื่อน” 

ทุกอย่างคงเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีบิดา-มารดา ของข้าพเจ้า ส่ิงท่ีโชคดีท่ีสุดในชีวิตของ
ข้าพเจ้าคือการได้เกิดเป็นลูกของคุณพ่อ- คุณแม่ เมื่อข้าพเจ้าจะท าอะไรก็ตามหากเป็นเรื่องท่ีถูกต้อง
พร้อมจะสนับสนุน เป็นแรงบันดาลใจ เป็นแรงผลักดันในชีวิต การวิจัยเรื่อง “เพอรานากัน” คงเกิดขึ้น
ไม่ได้เช่นกันหากภายในตัวของข้าพเจ้ามิได้มีสายเลือดนี้ สายเลือดท่ีขอนับตัวเองว่าเป็นลูกหลานของ
ชาวเพอรานากัน ขอกราบขอบพระคุณบิดา- มารดาส าหรับทุกส่ิงทุกอย่างท่ีให้ข้าพเจ้ามา  

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ดุษฎีนิพนธ์เรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง 
หากมีข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยใคร่ขอน้อมรับและขออภัยไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
“เพอรานากัน- ฉันเกิดท่ีนี่บนผืนแผ่นดินไทย” 

การเดินทางออกจากแผ่นดินเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลนับเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราว
มากมาย ราวพุทธศักราช 2003 (คริสต์ศักราช 1459) ตรงกับสมัยราชวงศ์หมิงปกครองแผ่นดินจีน  
มีต านานเล่าว่ากษัตริย์จีนในขณะนั้นมีรับส่ังให้ เจ้าหญิง “ฮัง ลิ โป” (Hang Li Po) เดินทางมายัง
อาณาจักรมะละกา (Malacca) เพื่อแต่งงานกับสุลต่าน “มานซู ชาห์” (Mansur Shah) พร้อมด้วย
ผู้ติดตามชาย 500 คน รวมถึงสาวใช้อีกหลายร้อยคน มี “เจ้ิงเหอ” (Zheng He) ผู้บัญชาการทหารเรือ
ในขณะนั้นเป็นผู้น าขบวนเสด็จ โดยเรือส าเภาขนาดใหญ่ท่ีได้รับการพัฒนาจนส าเร็จสามารถออกเดินทาง
ส ารวจโลกได้ก่อนหน้านี้ เมื่อพระองค์เสด็จมาถึงอาณาจักรมะละกาได้ประทับอยู่บริเวณภูเขาจีน 
(Bukit Cina) ซึ่งได้รับพระราชทานเป็นของขวัญวันแต่งงานจากพระสวามี ต่อมาให้ก าเนิดบุตรนามว่า 
“ปาดูกา ฮาหมัด” (Paduka Hamad) (Brown, 1970) เหตุการณ์นี้จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการแต่งงาน
ข้ามเช้ือชาติ เกิดการผสมผสานกันท้ังทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ โดยชาวเพอรานากันมีความเช่ือว่า
บรรพบุรุษของพวกเขาคือเจ้าหญิง “ฮัง ลิ โป” และผู้เดินทางติดตามจากแผ่นดินจีน (Tan, 1993) 

ต่อมาชายชาวจีนเริ่มท้ิงถิ่นฐานบ้านเกิดเพื่อเข้ามาต้ังรกรากในดินแดนแถบคาบสมุทร
มลายู (Malay peninsula) มากขึ้น ชายชาวจีนส่วนใหญ่มาในลักษณะของชายโสดหลังจากนั้นจึงได้
แต่งงานกับหญิงสาวชาวพื้นถิ่น เมื่อมีบุตรท าให้บุตรท่ีเกิดมานั้นเป็นพวก “ลูกผสม” เมื่อมีจ านวนมากขึ้น 
คนกลุ่มนี้ได้น าส่วนดีของวัฒนธรรมจีน (Chinese culture) วัฒนธรรมมลาย ู(Malay culture) ประกอบ
กับขณะนั้นชาติตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลในแถบมลายูจึงรับเอาวัฒนธรรมยุโรป (European culture) 
เข้ามาผสมผสานกันอย่างลงตัว ก่อให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ท่ีมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง (Abdullah, 
2013; พุมรี อรรถรัฐเสถียร, 2556) เมื่อยุคท่ีอุตสาหกรรมดีบุกเฟื่องฟูความต้องการดีบุกในโลกมากขึ้น 
การท าเหมืองแร่ได้แผ่ขยายข้ามน้ าข้ามทะเลมายังพื้นท่ีบริเวณจังหวัดแถบชายฝ่ังทะเลอันดามันของ
ประเทศไทยท่ีมีสินแร่ดีบุกจ านวนมหาศาล ประกอบกับพื้นท่ีนี้เป็นเมืองท่าส าคัญติดชายทะเลท าให้
เป้าหมายการเดินทางครั้งใหม่เกิดขึ้น เมื่อมองเห็นโอกาสในการประกอบอาชีพกลุ่มชายชาวจีนท่ีเคย
อาศัยอยู่แถบคาบสมุทรมลายูบางส่วน รวมถึงชายชาวจีนกลุ่มใหม่จากแผ่นดินจีนได้เคล่ือนย้ายเข้า
มายังแผ่นดินไทย เมื่อได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยแล้วพบว่าดินแดนนี้มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ อีกท้ังมิได้
แบ่งแยกหรือรังเกียจชาวจีน จึงตัดสินใจต้ังรกรากด้วยการแต่งงานกับหญิงไทยพื้นถิ่น ให้ก าเนิดบุตร 
“ลูกผสม” ระหว่างเช้ือชาติจีน (Chinese) กับเช้ือชาติไทย (Thai) ท าให้วัฒนธรรมท่ีติดตัวมาจากพ่อ
ชาวจีนถูกผสมกับวัฒนธรรมจากแม่ชาวไทยอีกครั้ง กลายเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่าง
วัฒนธรรมจีน วัฒนธรรมมลายู วัฒนธรรมยุโรป และวัฒนธรรมไทย เรียกวัฒนธรรมนี้ว่า “วัฒนธรรม
เพอรานากัน” (Peranakan culture) (ปราณี สกุลพิพัฒน์ และคณะ, 2555)  
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เมื่อกาลเวลาผ่านไปราวพุทธศักราช 2525 เป็นต้นมา ผลผลิตแร่ดีบุกของไทยเริ่มลดลง 
กระท่ังปีพุทธศักราช 2528 เกิดวิกฤตการณ์ดีบุกข้ึนท่ัวโลก ผลผลิตแร่ดีบุกของไทยลดลงจนในท่ีสุดดีบุก
ก็ค่อย ๆ ลดความส าคัญต่อเศรษฐกิจของชาติไทย และแล้วความเป็นมาอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรของดีบุก
ไทยก็ได้ปิดต านานลง (จิตติมา อรรถอารุณ, 2543) การติดต่อค้าขายระหว่างประเทศไทยกับดินแดน
แถบคาบสมุทรมลายูลดลง อีกท้ังปัจจัยด้านอื่น ๆ อีกมาก ท าให้วัฒนธรรมเพอรานากันเริ่มจางหาย 
หลงเหลือไว้เพียงร่องรอยของกาลเวลา อย่างไรก็ตามปัจจุบันร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากัน 
ยังมีให้เห็นเป็นท่ีปรากฏในพื้นท่ีจังหวัดแถบชายฝ่ังทะเลอันดามัน ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ 
ตรัง และสตูล แต่ในประเทศไทยไม่นิยมเรียกกลุ่มคนดังกล่าวว่า “ชาวเพอรานากัน” แต่นิยมเรียกว่า 
“ชาวบาบ๋า” (Baba) โดยหมายถึง กลุ่มลูกผสมท่ีมีพ่อเป็นชาวจีนและแม่เป็นชาวไทย (ฤดี ภูมิภูถาวร, 
การส่ือสารส่วนบุคคล, 3 กุมภาพันธุ์ 2563) ชาวเพอรานากันในพื้นท่ีนี้มีวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณ์เป็น
ของตนเอง แม้จะมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมเพอรานากันทางมลายูแต่ก็ไม่เหมือนเสียทีเดียว
เนื่องจากได้รับการผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยอีกทอดหนึ่ง เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาว 
เพอรานากันแสดงออก ผ่านวิถีชีวิตของชาวเพอรานากัน ได้แก่อาหาร เครื่องแต่งกาย สถาปัตยกรรม 
ความเช่ือ ประเพณี ภาษา อาชีพ และศิลปะพื้นถิ่น (ปราณี สกุลพิพิฒน์ และคณะ, 2555) 

วัฒนธรรมเพอรานากันเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น เมื่อการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
จัดกิจกรรม “IMT-GT  Peranakan & Nature Trail” ขึ้นตามแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ภายใต้แผนการด าเนินงาน “IMT- GT Implementation 2017- 2021” 
เพื่อเป็นความร่วมมือกันในการส่งเสริมการตลาดการเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันของภูมิภาค ด้วย
วัฒนธรรมเพอรานากันท่ีสามารถเช่ือมโยงถึงกันได้ (ส านักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับ
มุขมนตรี, 2561) นับเป็นข้อมูลท่ีเป็นเครื่องยืนยันถึงความส าคัญของวัฒนธรรมเพอรานากันได้เป็น
อย่างดี แม้ในปัจจุบันหลายพื้นท่ีเริ่มกลับมาให้ความส าคัญและหันมาอนุรักษ์วัฒนธรรมเพอรานากัน
มากขึ้น แต่ยังเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างท า ท าให้ภาพของวัฒนธรรมเพอรานากันในไม่เด่นชัด
เท่ากับเมืองปีนัง เมืองมะละกา ในประเทศมาเลเซีย และย่านเมืองเก่าของประเทศสิงคโปร์  (ธีรเดช 
ช่ืนประภานุสรณ์ และคณะ, 2561)   

ด้านสถานการณ์การท่องเท่ียวของจังหวัดแถบชายฝ่ังทะเลอันดามัน พบว่า ในปีพุทธศักราช 
2558 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาประกาศเขตพัฒนาการท่องเท่ียวเพื่อน าร่องจ านวน 5 กลุ่ม 
คลัสเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวในพื้นท่ีท่ีมีเอกลักษณ์และวิถีชีวิตท้องถิ่นท่ี
คล้ายคลึงกัน (พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2551, 2558) จากจ านวน 5 คลัสเตอร์
ดังกล่าว พบว่า เขตพัฒนาการท่องเท่ียวอันดามันหรือกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ (Adaman cluster) 
ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล เป็นกลุ่มคลัสเตอร์ท่ีมีรายได้จากการท่องเท่ียว
มากท่ีสุด กล่าวคือ ในปี 2561 มีจ านวนผู้มาเยือนถึง 29,387,251 คน สร้างรายได้ถึง 666,933.1 
พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.23 จากรายได้ภาคการท่องเท่ียวของท้ังประเทศ (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2563) แม้ว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวได้จ านวนมหาศาล แต่ยังพบปัญหา
ด้านการท่องเท่ียวท่ีกระจุกตัวอยู่บางพื้นท่ีโดยเฉพาะในเมืองท่องเท่ียวหลักอย่างภูเก็ตและกระบี่ 
ตลอดจนยังไม่สามารถเช่ือมโยงการท่องเท่ียวทางทะเลกับวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์เข้าด้วยกันได้



3 

 

อย่างมีประสิทธิภาพ (คณะกรรมการพัฒนาการท่องเท่ียวประจ าเขตพัฒนาการท่องเท่ียวอันดามัน , 
2558)  

จากการสืบค้นเอกสารและงานวิจัยด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยท าให้
พบว่า ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์มีแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงกับ
วัฒนธรรมเพอรานากัน อาทิ ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงา ย่านเมืองเก่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต ย่าน
ชุมชนแหลมสักจังหวัดกระบี่ ย่านเมืองเก่ากันตังจังหวัดตรัง ย่านเมืองเก่าสุไหงอุเปจังหวัดสตูล 
นอกจากนี้จังหวัดระนองท่ีแม้จะไม่ได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ตามแผนพัฒนา 
การท่องเท่ียวของกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา แต่นับเป็นหนึ่งในหกจังหวัดของประเทศไทยท่ีมีอาณาเขต
ติดทะเลอันดามันและพบสถานท่ีอันเป็นร่องรอยวัฒนธรรมเพอรานากันเช่นกัน นับได้ว่าร่องรอยและ
การปรากฏตัวของชาวเพอรานากันแสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่ีมาจากรากเหง้าทาง
วัฒนธรรมในอดีต จุดนี้เองหากในอนาคตได้รับการส่งเสริมหรือหยิบยกขึ้นมาเพื่อเพิ่มคุณค่าสามารถ
เช่ือมโยงและสร้างขึ้นเป็นเส้นทางการท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันได้และยังกระจาย
รายได้จากการท่องเท่ียวไปยังทุกพื้นท่ีมิใช่เพียงเมืองหลักเท่านั้น 

แม้ว่าปัจจุบันการส่ือสารผ่านช่องทางต่าง ๆ สามารถท าได้ง่ายและรวดเร็ว แต่ปัญหา
ส าหรับหลายธุรกิจคือ พบว่าทุกกิจการล้วนท าการส่ือสารการตลาดแข่งกันอย่างดุเดือด มีการท าการ
ส่ือสารการตลาดอยู่มากมายแทบทุกช่องทาง ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการวางแผนการส่ือสาร
การตลาดท่ีดีเพื่อกระตุ้นการเปิดรับข่าวสารของผู้รับสารกลุ่มเป้าหมาย เรื่องของการท่องเท่ียวตามรอย
วัฒนธรรมเพอรานากันเช่นกัน เมื่อมีทุนทางวัฒนธรรมอยู่แล้วหากต้องการเพิ่มคุณค่าเพื่อสร้างรายได้
จากการท่องเท่ียว นอกจากความพร้อมของแหล่งท่องเท่ียว การส่ือสารการตลาดนับเป็นเรื่องจ าเป็น
เพื่อกระตุ้นการรับรู้และความสนใจของนักท่องเท่ียว หรือแม้กระท่ังกลุ่มลูกหลานชาวเพอรานากันเอง
ให้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม เนื่องจากคนกลุ่มนี้เองท่ีจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาและ
น าเอารากเหง้าของตนเองมาสร้างประโยชน์ให้กับตนเองรวมท้ังจังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศใน
ภายภาคหน้า 

ในยุคท่ีองค์กร กลุ่มบุคคล หรือแม้กระท่ังบุคคลหันมาท าการส่ือสารการตลาดกันอย่าง
แพร่หลาย เกิดวิธีการในการท าการส่ือสารการตลาดขึ้นมากมาย หนึ่งในนั้นคือ “การเล่าเรื่อง” 
(storytelling) แต่ความแตกต่างของการเล่าเรื่อง คือ สามารถสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากวิธีการส่ือสาร
การตลาดรูปแบบอื่น กล่าวคือ การเล่าเรื่องนั้นจะกระตุ้นสมองหลาย ๆ ส่วน เช่น ส่วนการประมวลผล
ภาพ เสียง กล่ิน การเคล่ือนไหว และความคิด ท าให้ผู้รับสารมีความรู้สึกร่วมในเรื่องดังกล่าว และสร้าง
ความทรงจ าต่อเรื่องราวนั้นได้ง่าย นอกจากนี้การเล่าเรื่องท าให้เกิดการหล่ังสารส่ือประสาทท่ี ช่ือ  
“โดปามีน” (Dopamine) ท าให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกพอใจหรือมีความสุขอีกด้วย (ฉกาจ ชลายุทธ, 2558) 
ความส าคัญของการเล่าเรื่องแสดงให้เห็นชัดขึ้นเมื่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการ
ท่องเท่ียว (พ.ศ. 2562- 2580) ระบุว่า หนึ่งในแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมต้องพัฒนาด้าน “การเล่าเรื่อง” (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2562) นับว่าการเล่าเรื่องเป็นวิธีการท่ีสอดคล้องหากในอนาคตจะท าการส่ือสารการตลาดเพื่อส่งเสริม
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การท่องเท่ียวให้กับกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ โดยใช้เรื่องราวของวัฒนธรรมเพอรานากันเป็น
หัวใจหลักในการเล่าเรื่องส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อผลลัพธ์ที่ได้วางไว้  

ด้านงานวิจัยในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเพอรานากันในประเทศไทย ผู้วิจัยค้นพบ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเพอรานากันจ านวน 13 เรื่อง ดังนี้ (1) ดรุณี มูเก็ม (2562) ศึกษาเรื่อง 
“คุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความภักดีในการซื้อผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าบาบ๋าและผ้าปาเต๊ะของวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเท่ียวโดยชุมชนเทศบาลนครภูเก็ต” (2) สาวิตร พงศ์วัชร์ และยุทธพงษ์ 
ต้นประดู่ (2562) ศึกษาเรื่อง “การศึกษากลุ่มชนพื้นเมือง กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ สู่งาน
สร้างสรรค์ระบ าชาติพันธุ์อันดามัน” (3) ภัทริณี สุขอรรถ (2562) ศึกษาเรื่อง “เปรียบเทียบระบบเสียง
ภาษาภูเก็ตบ้าบ๋า และภาษามลายูบ้าบ๋าแนวร่วมสมัย” (4) ณัฐวดี นุ่นมี (2561) ศึกษาเรื่อง “การจัดการ
วัฒนธรรมเพอรานากันของหน่วยงานและเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ต” (5) ธนินทร์ สังขดวง 
และจิรนาถ รุ่งช่วง (2561) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าท้องถิ่นท่ีสืบทอด
จากวัฒนธรรมเพอรานากันของนักท่องเท่ียวในจังหวัดตรัง” (6) ธีรเดช ช่ืนประภานุสรณ์ และคณะ 
(2561) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากัน
อันดามันวิถีในเขตภาคใต้ของประเทศไทยตามแนวทาง Authenticity Trend: เก่าแท้ ปรุงใหม่  
ให้ทันสมัย” (7) ยุทธพงษ์ ต้นประดู่ (2561) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบพัสตราภรณ์ในพิธีวิวาห์
บาบ๋า สู่งานสร้างสรรค์คาบาเรต์” (8) จิตตาภรณ์ กล่อมแดง, อรุณวรรณ มุขแก้ว และจีรณัทย์ วิมุตติสุข 
(2560) ศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมการแต่งกายบาบ๋า จังหวัดพังงา” (9) ช่อฟ้า หงษ์สิทธิชัยกุล (2559) 
ศึกษาเรื่อง “มนต์เสน่ห์แห่ง ‘เพอรานากัน’ มรดกทางวัฒนธรรมสู่ผลงานเครื่องประดับ” (10) ณธทัย 
จันเสน (2559) ศึกษาเรื่อง “ทบทวนการรับรู้อัตลักษณ์ภายใต้ค าว่า ‘ชิโน-โปรตุกีส’ ในมุมมองของคน
ท้องถิ่น: กรณีศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดภูเก็ตและสงขลา” (11) อุมาพร มุณีแนม และ พงศ์บวร 
สุวรรณณัฐโชติ (2558) ศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมร่วมบาบ๋า- ยาหยา เพื่อการเช่ือมโยงท่องเท่ียว  
4 ประเทศ”  (12) ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม (2557) ศึกษาเรื่อง “หุ่นกาเหล้: การสร้างสรรค์หุ่นในมิติของ
วัฒนธรรมบาบ๋าเพอรานากัน” และ (13) รัญวรัชญ์  พูลศรี (2557) ศึกษาเรื่อง “สตรีกับการประกอบ
สร้างอัตลักษณ์สิงคโปร์ในวรรณกรรมของนักเขียนสตรีสิงคโปร์เช้ือสายจีน” พบว่างานวิจัยจ านวน 13 
เรื่องข้างต้นเป็นการวิจัยเกี่ยวกับการท่องเท่ียวจ านวน 2 เรื่อง เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์การวิจัยของ
ท้ัง 2 เรื่องพบว่ายังมิมีเรื่องใดท่ีศึกษาเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาดหรือการเล่าเรื่อง 

ดังนั้นจากประเด็นข้างต้นช้ีให้เห็นถึงโอกาสหากมีการท าวิจัยเพื่อใช้การเล่าเรื่องวัฒนธรรม
เพอรานากันในการส่งเสริมและเช่ือมโยงการท่องท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ โดย
อาศัย "กลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทางอันดามัน 
คลัสเตอร์" ผลท่ีได้จากการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานด้านการท่องเท่ียว โดยเป็น
ทางเลือกในการน าไปใช้เพื่อวางแผนกลยุทธ์การเล่าเรื่องเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว ไม่เพียงแต่ในกลุ่ม
อันดามันจังหวัดคลัสเตอร์เท่านั้น ยังสามารถน าไปปรับใช้กับกลุ่มคลัสเตอร์อื่นได้อีกด้วย ส่ิงส าคัญอีก
ประการหนึ่งคือ นอกเหนือจากการเล่าเรื่องเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวแล้ว หากวัฒนธรรมเพอรานากัน
ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญของประเทศไทยถูกน าไปเล่าต่อไปเรื่อย ๆ จะท าให้วัฒนธรรม
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ดังกล่าวอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไปไม่เลือนหายไปตามกาลเวลา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การท่องเท่ียว
ไทยท่ีว่า "ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพช้ันน าของโลก ท่ีเติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐาน
ความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วน
อย่างยั่งยืน" (คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ, 2560) 
 
ค าถามการวิจัย (research questions) 
 

1. สภาพการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ เป็น
อย่างไร 

2. แผนท่ีการท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ 
เป็นอย่างไร 

3. กลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทาง
อันดามันคลัสเตอร์ ควรเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย (research objectives) 
 

1. เพื่อศึกษาสภาพการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่มจังหวัดอันมันคลัสเตอร์ 
2. เพื่อน าเสนอแผนท่ีการท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่มจังหวัด 

อันดามันคลัสเตอร์  
3. เพื่อน าเสนอกลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว

เช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ 
 
ขอบเขตการวิจัย (scope) 
 

การวิจัยเรื่อง "กลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
เช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์" มีขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านพื้นที่การวิจัย  
ก าหนดพื้นท่ีการศึกษาท้ังส้ิน 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 

ต่อไปนี้จะเรียกแทนว่า “กลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์” เพื่อให้ครอบคลุมและสามารถตอบสนอง
ตามประกาศเขตพัฒนาการท่องเท่ียวน าร่องโดยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นท่ีของจังหวัดท่ีมีอาณาเขตติดทะเลอันดามันได้ 
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2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ก าหนดตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังนี้  
2.1 ตัวแปรต้น  

2.1.1 สภาพการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
คลัสเตอร์  

2.1.2 แผนท่ีการท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่มจังหวัด
อันดามันคลัสเตอร์ 

2.2 ตัวแปรตาม 
2.2.1 กลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว

เช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ 
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา  

1 ปี (ส.ค. 2562- ส.ค. 2563) 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ (operational definition)  
 

1. สภาพการเล่าเร่ืองวัฒนธรรมเพอรานากัน หมายถึง สถานการณ์ปัจจุบันของ
กระบวนการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ โดยพิจารณาสถานการณ์
ในองค์ประกอบต่อไปนี้ 

1.1 องค์ประกอบด้านผูเ้ล่าเร่ือง (sender) หมายถึง ผู้ท่ีท าหน้าท่ีเล่าเรื่องวัฒนธรรม
เพอรานากัน โดยพิจารณาผู้เล่าเรื่องใน 5 ประเด็น ต่อไปนี้  

1.1.1 ประเด็นเรื่องทักษะการส่ือสาร หมายถึง ความเช่ียวชาญในการติดต่อ 
ส่ือสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นของผู้เล่าเรื่อง ได้แก่ 

1.1.1.1 ด้านการฟัง  
1.1.1.2 ด้านการพูด  
1.1.1.3 ด้านการอ่าน  
1.1.1.4 ด้านการเขียน  

1.1.2 ประเด็นความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากัน หมายถึง ความเช่ียวชาญ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากันของผู้เล่าเรื่องในด้านต่าง ๆ ได้แก่   

1.1.2.1 ด้านประวัติความเป็นมา 
1.1.2.2 ด้านอาหาร  
1.1.2.3 ด้านการแต่งกาย  
1.1.2.4 ด้านสถาปัตยกรรม  
1.1.2.5 ด้านประเพณี  
1.1.2.6 ด้านภาษา  
1.1.2.7 ด้านอาชีพ  
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1.1.2.8 ด้านความเช่ือ  
1.1.2.9 ด้านศิลปะพื้นถิ่น 
1.1.2.10 ด้านสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรม 

1.1.3 ทัศนคติต่อการเล่าเรื่อง หมายถึง ความรู้สึกภายในจิตใจของผู้เล่าเรื่อง
ต่อการท าหน้าท่ีเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน โดยความรู้สึกนั้นสามารถแบ่งออกได้ 6 แบบ ได้แก่ 

1.1.3.1 รู้สึกสนุกสนาน (ต่ืนเต้น, ยั่วยวน, กระปรี้กระเปร่า, ขี้เล่น, 
สร้างสรรค์, ต่ืนตัว)  

1.1.3.2 รู้สึกมีพลัง (ภูมิใจ, เคารพ, ช่ืนชม, มีความหวัง, ส่ิงส าคัญ, 
ซื่อสัตย์  

1.1.3.3 รู้สึกสงบร่มเย็น (สบายใจ, เกรงใจ, คุ้นเคย, รัก, วางใจ, 
เอาใจใส่)  

1.1.3.4 รู้สึกเศร้า (ไร้ชีวิตชีวา, เบื่อ, อ้างว้าง, ไม่เบิกบาน, ละอายใจ, 
รู้สึกผิด 

1.1.3.5 รู้สึกโกรธ (เจ็บใจ, เกลียด, เดือดดาล, แค้น, หงุดหงิด, 
กังขา)  

1.1.3.6 รู้สึกกลัว (ไม่ยอมรับ, งง, หมดหนทาง, ยอมแพ้, ไม่มั่นคง, 
กลุ้มใจ)  

1.1.4 ระบบสังคมของผู้เล่าเรื่อง หมายถึง บทบาทในการท าหน้าท่ีเป็นผู้เล่าเรื่อง
วัฒนธรรมเพอรานากัน สามารถแบ่งออกได้ 3 บทบาท ได้แก่ 

1.1.4.1 บทบาทในฐานะบุคคล  
1.1.4.2 บทบาทในฐานะกลุ่มบุคคล  
1.1.4.3 บทบาทในฐานะองค์กร  

1.1.5 ระบบวัฒนธรรมของผู้เล่าเรื่อง หมายถึง ความเกี่ยวข้องระหว่างผู้เล่า
เรื่องกับวัฒนธรรมเพอรานากัน ได้แก่ 

1.1.5.1 เป็นผู้สืบเช้ือสายกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากัน  
1.1.5.2 เป็นผู้ท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ีซึ่งพบร่องรอยของวัฒนธรรม

เพอรานากัน 
1.1.5.3 เป็นผู้อาศัยอยู่ในพื้นท่ีซึ่งพบร่องรอยของวัฒนธรรม 

เพอรานากัน  
1.1.5.4 เป็นผู้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากัน 
1.1.5.5 เป็นผู้ท่ีมีโอกาสไปเยือนพื้นท่ีซึ่งพบร่องรอยของวัฒนธรรม

เพอรานากัน 
1.1.5.6 เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีเล่าเรื่องวัฒนธรรม

เพอรานากัน 
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1.2 องค์ประกอบด้านเนื้อเร่ือง (message) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม
เพอรานากันท่ีมีการเล่าออกไป โดยพิจารณาเนื้อเรื่องใน 2 ประเด็น ได้แก่ 

1.2.1 ประเด็นเรื่องเนื้อหา หมายถึง เรื่องราวและวิธีการเล่าเรื่องวัฒนธรรม
เพอรานากัน 

1.2.1.1 เรื่องราว ได้แก่ (1) ประวัติความเป็นมา (2) อาหาร  
(3) การแต่งกาย (4) สถาปัตยกรรม (5) ประเพณี (6) ภาษา (7) อาชีพ (8) ความเช่ือ (9) ศิลปะพื้นถิ่น 
(10) สถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากัน  

1.2.1.2 วิธีของการเล่าเรื่อง ได้แก่ (1) การเล่าเรื่องโดยใช้วัจนภาษา 
(2) การเล่าเรื่องโดยใช้อวัจนภาษา (3) การเล่าเรื่องโดยใช้วัจนภาษา และอวัจนภาษาประกอบกัน 

1.2.1 ประเด็นเรื่องแหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากัน หมายถึง 
สถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ
แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 

1.2.2.1 สถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากัน ได้แก่ 
(1) อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน หลักเมือง (2) ศาลเจ้า (3) สถาปัตยกรรม อาคาร และบ้านโบราณ  
(4) ย่านเมืองเก่าและย่านชุมชนเก่า (5) ศูนย์ศึกษาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

1.2.2.2 คุณภาพแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ (1) ด้านศักยภาพในการดึงดูด
ใจนักท่องเท่ียว (2) ด้านศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเท่ียว (3) ด้านศักยภาพในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเท่ียว 

1.3 องค์ประกอบด้านช่องทางการเล่าเร่ือง (channel) หมายถึง ส่ือท่ีใช้ในการ
เล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน สามารถแบ่งประเภทของส่ือออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่  

1.3.1 การเล่าเรื่องผ่านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (publicity & PR) 
1.3.2 การเล่าเรื่องผ่านผู้ทรงอิทธิพล (influencer engagement)  
1.3.3 การเล่าเรื่องการแบ่งปันข้อมูลจากองค์กร/ กลุ่มบุคคล/ บุคคลท่ีมี

ความร่วมมือกัน (partnerships)  
1.3.4 การเล่าเรื่องผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (social media) 
1.3.5 การเล่าเรื่องผ่านส่ือท่ีบุคคล/ กลุ่มบุคคล/ องค์กรเป็นผู้สร้างขึ้น 

(own media)  
1.3.6 การเล่าเรื่องผ่านการซื้อพื้นท่ีบนส่ือ (paid media) 
1.3.7 การเล่าเรื่องผ่านการกล่าวสุนทรพจน์ (speech) 

1.4 องค์ประกอบด้านผู้รับเร่ือง (receiver) หมายถึง กลุ่มเป้าหมายในการเล่า
เรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันของผู้เล่าเรื่อง ได้แก่ 

1.4.1 คนในวัฒนธรรม 
1.4.2 คนนอกวัฒนธรรม 
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2. แผนที่การท่องเที่ยวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากัน หมายถึง เส้นทางการเดินทาง
ท่องเท่ียวเพื่อไปยังสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากัน  

3. กลยุทธ์การเล่าเร่ืองวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายถึง 
แผนการด าเนินงานด้านการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันท่ีร่างขึ้นมาอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริม  
การท่องเท่ียว โดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ สัมพันธ์สอดคล้องกัน น าไปสู่แผนกลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรม
เพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ ผ่านกระบวนการต่อไปนี้ 

3.1 การประเมินสภาพแวดล้อม (environment scanning)  
3.2 การก าหนดทิศทาง (direction setting)  
3.3 การก าหนดกลยุทธ์ (strategy formulation)  
3.4 การด าเนินกลยุทธ์ (strategy implementation)  
3.5 การประเมินผลและการควบคุม (evaluation and control)  

4. กลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ หมายถึง 6 จังหวัด ซึ่งมีอาณาเขตติดกับทะเลอันดามัน 
ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 

5. กลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากัน หมายถึง ลูกผสมท่ีมีเลือดครึ่งหนึ่งเป็นคนต่างชาติเลือด
อีกครึ่งเป็นคนในท้องถิ่นและถือก าเนิดในนิคมช่องแคบ โดยนิคมช่องแคบนี้กินพื้นท่ีบางส่วนของ
มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซียในปัจจุบัน โดยช่ือ "เพอรานากัน" มีความหมายว่า "เกิดท่ีนี่" ส าหรับ
ประเทศไทยกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากัน หมายถึง กลุ่มลูกครึ่งจีน-ไทย เรียกช่ือกลุ่มดังกล่าวเฉพาะใน
ประเทศไทยว่า “บาบ๋าเพอรานากัน” ในประเทศไทยพบกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากันมากท่ีสุดในแถบ
กลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์  

6. การเล่าเร่ืองวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายถึง กระบวนการ
ส่ือสารเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากันท่ีมีคุณค่าจากผู้เล่าเรื่อง  โดยใช้
ศิลปะการเล่าเรื่องเพื่อส่งเรื่องราว ผ่านช่องทางการเล่าเรื่อง ไปยังผู้รับเรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงบางอย่างตามท่ีต้ังใจไว้ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (significance of the study) 
 

1. ประโยชน์ในเชิงวิชาการ  
1.1 ผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบถึงสภาพการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันใน

กลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ 
1.2 ผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบถึงแผนท่ีการท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรม 

เพอรานากันในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ 
1.3 ผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ได้ข้อเสนอกลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ 
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2. ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
หากมีการน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่ือว่าจะสามารถจูงใจและท าให้เกิด “การเดินทางของผู้คน (customer 
journey)” ขึ้นได้ในแหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากัน ผลท่ีเกิดขึ้นนี้มิใช่การท่องเท่ียว
เพียงจังหวัดเดียวเท่านั้นแต่เป็นการท่องเท่ียวบนเส้นทางถึง 6 จังหวัด ท าให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อ
ภาคธุรกิจ เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจคมนาคม เป็นต้น อีกท้ังยังท าให้เงินไหลเวียนเข้า
สู่พื้นท่ีในเขตดังกล่าวจ านวนมาก นอกจากนี้ภาคธุรกิจยังสามารถน ากลยุทธ์การเล่าเรื่องไปปรับใช้กับ
ธุรกิจของตนเองเพื่อให้สอดรับกับนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายได้อีกด้วย 

3. ประโยชน์ในเชิงนโยบาย  
ผลจากการศึกษาครั้งนี้น าเสนอกลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ ท้ังนี้หากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  
ส านักงานวัฒนธรรม การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬา ฯลฯ พิจารณาน า
กลยุทธ์นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เช่ือว่าจะสามารถท าให้เรื่องราววัฒนธรรมเพอรานากันไม่สูญหายไป
จากพื้นท่ีอันดามันคลัสเตอร์ อีกท้ังสามารถกระตุ้นให้ลูกหลานชาวเพอรานากันตระหนักรู้ถึงคุณค่า
ทางวัฒนธรรม รวมถึงนักท่องเท่ียวสามารถจดจ าการท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันได้  
เช่ือว่าในอนาคตการท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจะเป็นเส้นทางการท่องเท่ียวท่ีสามารถ
ดึงดูดนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติให้หล่ังไหลมาท่องเท่ียวยังพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดอันดามัน       
คลัสเตอร์ดังกล่าวได้อย่างแน่นอน 
 
 
 

 
 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง "กลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว

เช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์" ได้ท าการค้นคว้าและรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการวางกรอบแนวคิดในการศึกษา รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการน าเสนอผลการศึกษา 
โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 5 ส่วนดังนี้   

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการเล่าเร่ือง 
1.1 นิยามความหมายของการเล่าเรื่อง  
1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องราว การเล่าเรื่อง การตลาดเชิงเนื้อหา การส่ือสาร

การตลาด และการส่ือสาร  
1.3 กระบวนการเล่าเรื่อง 
1.4 โครงสร้างการเล่าเรื่อง 
1.5 เทคนิคการเล่าเรื่อง  
1.6 วัตถุประสงค์ของการเล่าเรื่องเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 
1.7 การจัดท ากลยุทธ์การเล่าเรื่อง 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
2.1 นิยามความหมายของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
2.2 องค์ประกอบของการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
2.3 การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 

3. วัฒนธรรมเพอรานากัน 
3.1 นิยามความหมายของเพอรานากัน 
3.2 ประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากัน 

4. กลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ 
4.1 ความเป็นมาของกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ 
4.2 อาณาเขต 
4.3 ข้อมูลด้านการท่องเท่ียว 
4.4 แผนพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ 

5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์การเล่าเร่ือง 
 

1.1 นิยามความหมายของการเล่าเร่ือง  
“การเล่าเรื่อง” นั้นแต่เดิมเริ่มแรกรู้จักหรือใช้กันในเชิงวรรณกรรมหรือด้าน

ภาษาศาสตร์ เช่น การเล่านิทาน นวนิยาย เรื่องส้ัน หรือท่ีเรียกรวม ๆ ว่าเป็นงานในเชิงบันเทิงคดี  
(fiction) ในช่วงหลังกว่าสองทศวรรษท่ีผ่านมา การเล่าเรื่องถูกน ามาใช้งานเชิงสารัตคดี (non- fiction) 
เช่น สารคดีข่าว เรื่องเล่าในการให้ความรู้ต่าง ๆ รวมท้ังงานด้านนิเทศศาสตร์ ได้แก่ ภาพยนตร์ ละครทีวี 
งานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ งานในการส่ือสารการตลาด งานเพลง การ์ตูน และแอนนิเมช่ันต่าง ๆ 
เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่าปัจจุบันการเล่าเรื่องเข้ามามีบทบาทส าคัญในวงการส่ือสาร ไม่ว่าการเล่าเรื่อง
นั้นจะมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับเรื่องตอบสนองไปในทิศทางใดก็ตาม (อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์, 2558) 
นอกจากนี้มีผู้ให้นิยามความหมายของการเล่าเรื่องไว้หลากหลาย ดังนี้ 

การเล่าเรื่อง หมายถึง การใช้เรื่องราว (story) หรือเรื่องเล่า (narrative) เป็น
เครื่องมือในการส่ือสารเพื่อเพิ่มคุณค่า แบ่งปัน และใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ความรู้ของผู้เล่าเรื่อง 
ในการบรรยายความคิดความเช่ือประสบการณ์ส่วนตัวและบทเรียนชีวิตผ่านเรื่องราวหรือเรื่องเล่าท่ี 
ท าให้เกิดอารมณ์และข้อมูลเชิงลึกท่ีทรงพลัง (Serrat, 2008) 

การเล่าเรื่อง หมายถึง การถ่ายทอดประสบการณ์ของมนุษย์ท่ีไม่เหมือนใคร ผ่าน
ค าพูด โดยเรื่องราวท าให้เราได้รู้จักโลกเหล่านี้ ท้ังโลกของเราและโลกของผู้อื่น เนื่องจากเราทุกคน
ล้วนมีเรื่องราว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเรา ครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน ชุมชนของเรา 
วัฒนธรรมของเรา สถานท่ีของเราในประวัติศาสตร์ (Alterio & McDrury, 2003) 

การเล่าเรื่อง หมายถึง การใช้ภาษาและท่าท่างในรูปแบบท่ีมีสีสันเพื่อสร้างฉาก
ตามล าดับ (Gere, Kozlovich & Kelin, 2002) 

การเล่าเรื่อง หมายถึง กระบวนการท่ีผู้บอกเล่าใช้โครงสร้างการบรรยายการเปล่ง
เสียงและ /หรือภาพท่ีน่าท่ึงและสะเทือนใจในการส่ือสารกับผู้ชม (Dyson & Genishi, 1994) 

การเล่าเรื่อง หมายถึง กระบวนการส่ือสารระหว่างมนุษย์อันประกอบไปด้วย
ศิลปะการพูด การตีความหมาย การประเมินคุณค่า ซึ่งจุดมุ่งหมายของการเล่าเรื่องคือการชวนเชิญให้
เกิดความสนใจ มีปฏิกิริยาโต้ตอบ ดังนั้น การเล่าเรื่องจึงมีลักษณะท่ีเป็นปฏิสัมพันธ์ มีโครงสร้าง  
มีรูปแบบ และมีข้ันตอนในการด าเนินการ รวมถึงศิลปะในการแสดงออกอื่น ๆ ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น
การโน้มน้าวใจหรือการแสดงรวมอยู่ด้วย (Fisher, 1987) 

การเล่าเรื่อง หมายถึง การบอกเล่าเรื่องราวความรู้ต่าง ๆ ท่ีอยู่กับตัวบุคคล (tacit 
knowledge) จากประสบการณ์ด าเนินชีวิตท่ีซาบซึ้งประทับใจ หรือได้จากการศึกษา  การท างาน  
ท่ีส่ังสมเป็นทักษะแนวปฏิบัติท่ีดี หรือจากพรสวรรค์ให้บุคคลอื่นฟัง เพื่อให้ผู้ฟังสามารถน าไปประยุกต์ใช้
กับการท างานของตนเองได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาศึกษาเรื่องเหล่านั้นใหม่ (เอกกนก พนาด ารง, 2558)  

การเล่าเรื่อง หมายถึง กระบวนการส่ือสารความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลแบบไม่เป็นทางการ โดยใช้เทคนิคกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ บุคคลได้เล่าเรื่องราวท่ี
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เป็นความทรงจ าท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้และการท างานท่ีภาคภูมิใจให้แก่บุ คคลอื่นได้ฟัง         
(จิรัชฌา วิเชียรปัญญา, 2555)  

การเล่าเรื่อง หมายถึง วิธีการส่งสารท่ีมีโครงสร้างและองค์ประกอบท่ีแน่นอนนั่น
คือต้องมีตรรกะของการเล่า (logic of narration) (กาญจนา แก้วเทพ, 2554)  

การเล่าเรื่อง หมายถึง วิธีการหรือเครื่องมือประเภทหนึ่งของการจัดการความรู้  
ในการดึงเอาประสบการณ์ หรือความรู้ท่ีอยู่ภายในของผู้เล่าออกมาเล่าให้บุคคลอื่นฟัง ผู้ฟังสามารถ
น าเอาประสบการณ์ หรือความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้กับการท างานของตนเองได้ โดยไม่ต้องเสียเวลา
เริ่มต้นในการศึกษาเรื่องนั้น ๆ ใหม ่(ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2554) 

จากนิยามความหมายข้างต้น สามารถสรุปนิยามความหมายของการเล่าเรื่องได้
ดังนี้ “การเล่าเรื่อง” หมายถึง กระบวนการส่ือสารรูปแบบหนึ่ง เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า
โดยมีกระบวนเช่นเดียวกับการส่ือสารท่ัวไป กล่าวคือ ประกอบด้วยผู้เล่าเรื่อง เรื่องราว ผ่านช่องทาง 
การเล่าเรื่อง ส่งไปยังผู้รับเรื่อง แต่มีความแตกต่างจากกระบวนการส่ือสารท่ัวไปตรงท่ีในส่วนของสาร
ท่ีถูกส่งออกไปจะต้องประกอบขึ้นมาจากอย่างมีศิลปะ ศิลปะท่ีใช้คือโครงสร้างท่ีท าให้เกิดขึ้นเป็น
เรื่องราว เพื่อใช้ในการเล่าเรื่องนั่นเอง  

1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเร่ืองราว การเล่าเร่ือง การตลาดเชิงเนื้อหา การสื่อสาร
การตลาด และการสื่อสาร    

“เรื่องราว” เปรียบเสมือนชุดเหตุการณ์ ด้าน “การเล่าเรื่อง” เปรียบเสมือนการ
บอกเล่าเหตุการณ์ (Miller, 2001) การเล่าเรื่องเป็นวิธีการหนึ่งในการท าการตลาดเชิงเนื้อหา (สุธีรพันธ์ 
สักรวัตร, 2562) การตลาดเชิงเนื้อหา (content marketing) เป็นรูปแบบหนึ่งทางการส่ือสารการตลาด 
(marketing communication) ท่ีจะสร้างแรงดึงดูดความสนใจ สร้างการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ท าให้
ลูกค้าเกิดความประทับใจจนสามารถจดจ าในตราสินค้า และส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้า โดย
การตลาดเชิงเนื้อหาไม่เน้นการขาย แต่ให้ความส าคัญในเนื้อหา การสร้างเรื่องราวให้กับสินค้า แต่
การตลาดเชิงเนื้อหาจะเห็นผลช้ากว่าการโฆษณา แต่ผลลัพธ์ท่ีองค์กรจะได้กลับมานั้นมีความคุ้มค่าและ
ยั่งยืนกว่า (Kotler, 2009) และการส่ือสารการตลาด เป็นรูปแบบหนึ่งของการส่ือสาร (communication) 
(นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2557) 

จากความสัมพันธ์ข้างต้นสามารถสรุปได้ดังนี้ “เรื่องราว”เป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ของการเล่าเรื่อง “การเล่าเรื่อง” เป็นรูปแบบหนึ่งของการท าการตลาดเชิงเนื้อหา ด้าน “การตลาดเชิง
เนื้อหา” นับเป็นรูปแบบหนึ่งของการส่ือสารการตลาด และ “การส่ือสารการตลาด” เป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการส่ือสาร นั่นเอง สามารถแสดงความสัมพันธ์ของท้ัง 5 ส่วน ข้างต้นได้ ตามภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องราว การเล่าเรื่อง การตลาดเชิงเนื้อหา การส่ือสารการตลาด 
และการส่ือสาร 

 

 
 

1.3 กระบวนการเล่าเร่ือง  
การส่ือสารการตลาดเป็นรูปแบบหนึ่งการของส่ือสาร นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2557) 

กล่าวว่า กระบวนการส่ือสารการตลาดเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในลักษณะของ
กระบวนการส่ือสารใน 4 องค์ประกอบหลักคือ ผู้ส่งสาร สาร ส่ือ และผู้รับสาร สอดคล้องกับแบบจ าลอง
การส่ือสารของเบอร์โล (Berlo, 1960) ท่ีได้สรุปองค์ประกอบของการส่ือสารไว้ 6 ประการ คือ  
(1) แหล่งสาร (2) ผู้เข้ารหัสสาร (3) เนื้อหาข่าวสาร (4) ช่องทางการส่ือสาร (5) ผู้ถอดรหัสสาร และ 
(6) ผู้รับสาร เขากล่าวว่า ในการรับส่งข่าวสารของผู้ส่งสารและผู้รับสารนั้น แหล่งสารกับผู้เข้ารหัสอาจ
เป็นบุคคลเดียวกันได้ เรียกว่า “ผู้ส่งสาร” และผู้ถอดรหัสสารกับผู้รับสารอาจเรียกรวมกันว่าเป็น 
“ผู้รับสาร” ดังนั้นแบบจ าลองตามแนวคิดของเบอร์โลนี้ประกอบไปด้วย (1) ผู้ส่งสาร (2) สาร (3) ช่อง
ทางการส่ือสาร (4) ผู้รับสาร องค์ประกอบการส่ือสารข้างต้น มักถูกเรียกโดยย่อว่า “SMCR Model”
โดยเบอร์โล เน้นว่าการส่ือสารจะประสบผลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ 4 ส่วนดังกล่าว  

จากความหมายของการเล่าเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องราว  การเล่าเรื่อง 
การตลาดเชิงเนื้อหา การส่ือสารการตลาด และการส่ือสาร ประกอบกับทฤษฎีว่าด้วยคุณสมบัติจ าเป็น
ขององค์ประกอบในกระบวนการส่ือสารของเบอร์โล (Berlo, 1960) ข้างต้น เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์
การศึกษาวิจัยข้อท่ี 1 ในการศึกษาสภาพการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
คลัสเตอร์ ในการศึกษาครั้งนี้ได้น าแบบจ าลองการส่ือสารของเบอร์โล (Berlo, 1960) มาประยุกต์ใช้
เพื่อศึกษา ท้ังนี้เพื่อท าให้มองเห็นสภาพความเป็นจริงของการส่ือสาร โดยสภาพการส่ือสารปัจจุบัน
อาจไม่ได้มี “สาร” ท่ีมีโครงสร้างแบบเรื่องราวก็ได้ ดังนั้นจึงเลือกทฤษฎีการส่ือสารของเบอร์โล 
(Berlo, 1960) ท่ีเป็นทฤษฎีด้ังเดิม (classical theory) ในด้านการส่ือสารเพื่อการศึกษา นอกจากนี้
เบอร์โล (Berlo,1960) ยังได้กล่าวถึงคุณรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

1.3.1 ผู้ส่งสาร จ าเป็นต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ท่ีจะเอื้อให้การส่ือสารประสบ
ความส าเร็จได้ โดยต้องมีทักษะการส่ือสารท่ีดี (communication skill) มีความรู้ในเรื่องท่ีจะส่ือสาร 
(knowledge) มีทัศนคติ (attitude) ท่ีดีท้ังต่อตนเอง และต่อเนื้อหาข่าวสารท่ีจะส่งไป และผู้ส่งสาร
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จะต้องพิจารณาระบบสังคมและวัฒนธรรมของตนเอง และผู้รับสารประกอบการส่ือสารด้วยเสมอ 
(social and cultural system) การศึกษาสภาพของผู้เล่าเรื่องจึงเป็นการศึกษาใน 5 คุณสมบัติ ได้แก่  

1.3.1.1 ทักษะการส่ือสาร ผู้เล่าเรื่องท่ีดีต้องมีทักษะการส่ือสารใน 4 
ด้าน ได้แก่  

1) ทักษะการพูด  
2) ทักษะการฟัง  
3) ทักษะอ่าน และ  
4) ทักษะการเขียน 

1.3.1.2 ทัศนคติ หมายถึง อารมณ์ความรู้สึกในทางชอบหรือไม่ชอบท่ี
บุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง (Bem & McConnell 1970) โดยมีผู้จัดประเภทของความรู้สึกท่ีมนุษย์มีต่อ
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งไว้ 6 ประเภท ได้แก่ 

1) รู้สึกสนุกสนาน (ต่ืนเต้น, ยั่วยวน, กระปรี้กระเปร่า, ขี้เล่น, 
สร้างสรรค์, ต่ืนตัว) 

2) รู้สึกมีพลัง (ภูมิใจ, เคารพ, ช่ืนชม, มีความหวัง, ส่ิงส าคัญ, 
ซื่อสัตย์)  

3) รู้สึกสงบร่มเย็น (สบายใจ, เกรงใจ, คุ้นเคย, รัก, วางใจ, 
เอาใจใส่)  

4) รู้สึกเศร้า (ไร้ชีวิตชีวา, เบื่อ, อ้างว้าง, ไม่เบิกบาน, ละอายใจ, 
รู้สึกผิด)  

5) รู้สึกโกรธ (เจ็บใจ, เกลียด, เดือดดาล, แค้น, หงุดหงิด, กังขา)  
6) รู้สึกกลัว (ไม่ยอมรับ, งง, หมดหนทาง, ยอมแพ้, ไม่มั่นคง, 

กลุ้มใจ) (Willcox, 1982) 
1.3.1.3 ระบบสังคม หมายถึง หน่วยที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการ

แก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อให้เกิดความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย เมื่อพูดถึงระบบสังคมเราศึกษาไปถึง
คุณสมบัติเฉพาะของบุคคลท่ีอยู่ในระบบนั้น ดังนั้นระบบสังคมจะประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ท่ีเกิด
ระหว่างหน่วยต่อไปนี้  

1) บุคคล  
2) กลุ่มบุคคล  
3) องค์กร  

1.3.1.4 ระบบวัฒนธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีท าให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ 
วัฒนธรรมของของคนในแต่ละชาติ ในแต่ละสังคมย่อมมีความแตกต่างกันออกไป โดยวัฒนธรรมเป็น
ส่ิงก าหนดพฤติกรรมของประชาชน ดังนั้นคนในแต่ละวัฒนธรรมจึงมีพฤติกรรมในการเล่าเรื่องแตกต่าง
กันออกไป ผู้วิจัยจึงได้สรุปประเภทของกลุ่มคนตามความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเพอรานากัน โดย
สามารถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ 
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1) เป็นผู้สืบเช้ือสายกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากัน  
2) เป็นผู้ท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ีซึ่งพบร่องรอยของวัฒนธรรม

เพอรานากัน 
3) เป็นผู้อาศัยอยู่ในพื้นท่ีซึ่งพบร่องรอยของวัฒนธรรม 

เพอรานากัน  
4) เป็นผู้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากัน 
5) เป็นผู้ท่ีมีโอกาสไปเยือนพื้นท่ีซึ่งพบร่องรอยของวัฒนธรรม

เพอรานากัน 
6) เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีเล่าเรื่องวัฒนธรรม

เพอรานากัน 
1.3.2 สาร นับเป็นองค์ประกอบส าคัญของความส าเร็จ ดังนั้นในการออกแบบ

สาร ควรพิจารณาในเรื่องของรหัส เนื้อหาของสาร การจัดเรียงล าดับ องค์ประกอบ และโครงสร้างของ
สาร การศึกษาสารหรือเรื่องราว ในวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 ในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกศึกษาเฉพาะ 2 
ด้านเท่านั้น ได้แก่ 

1) รหัสของสาร  
2) เนื้อหาของสาร  

1.3.3 สื่อหรือช่องทางการสื่อสาร มีความส าคัญเช่นกัน โดยช่องทางการส่ือสาร
ในมุมมองของเบอร์โล (Berlo, 1960) นั้นเน้นไปท่ีการเปิดรับช่องทางประสาทสัมผัสท้ัง 5 อันได้แก่ 
การมองเห็น (seeing) การได้ยิน (hearing) การสัมผัส (touching) การดมกล่ิน (smelling) และ 
การล้ิมรส (tasting) ซึ่งจะเป็นท่ีจะต้องมีประสิทธิภาพ จึงจะท าให้การส่ือสารประสบผลส าเร็จได้ โดย 
จีนี่ ดีทริช (Gini Dietrich) ผู้เช่ียวชาญด้านการตลาดดิจิตอล (digital marketing) และการประชาสัมพันธ์ 
(public relations) ได้พัฒนาแบบจ าลอง The PESO Model ท่ีนิยมใช้ส าหรับการส่ือสารการตลาด 
เพราะสามารถเข้าถึงได้ในวงกว้างและเหมาะส าหรับการสร้างแบรนด์ (Dietrich, 2020) แสดงภาพ
แบบจ าลอง PESO ตามภาพท่ี  2 
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ภาพท่ี 2 แบบจ าลอง PESO  
 

 
 
ท่ีมา: Axia (2018) 
 

จากแบบจ าลอง The PESO Model ข้างต้น ประกอบด้วยช่องทางการ
ส่ือสาร 4 ประเภท ได้แก่ (1) ส่ือท่ีไม่ต้องเสียเงินในการเผยแพร่ข้อมูล (2) ส่ือท่ีเกิดจากบุคคล กลุ่มบุคคล 
หรือองค์กร อื่น ๆ ได้เผยแพร่ข้อมูลออกไป (3) ส่ือท่ีเป็นเจ้าของเอง และสามารถควบคุมการเผยแพร่
ข้อมูลได้ (4) ส่ือท่ีต้องเสียเงินในการเผยแพร่ข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถแยกช่องทางการส่ือสาร
ออกเป็น 9 ช่องทางได้แก่ (1) การเผยแพร่ข้อมูลโดยส่ืออื่น ๆ น าเรื่องเล่าไปเผยแพร่ต่อ (publicity) 
(2) การเผยแพร่ข้อมูลโดยผู้มีอิทธิพลน าเรื่องเล่าไปเผยแพร่ ต่อ ( influencer engagement)  
(3) การเผยแพร่ข้อมูลโดยบุคคล/ กลุ่มบุคคล/ องค์กร ท่ีมีความร่วมมือกันน าเรื่องเล่าไปเผยแพร่ต่อ 
(partnerships) (4) การเผยแพร่ข้อมูลผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (social media) (5) การเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านส่ือท่ีบุคคล/ กลุ่มบุคคล/ องค์กรอื่น ๆ เป็นผู้จัดท าขึ้น (authority) (6) การเผยแพร่ข้อมูลผ่านส่ือ
ท่ีบุคคล/ กลุ่มบุคคล/ องค์กรเป็นผู้จัดท าขึ้น (content) (7) การเผยแพร่ข้อมูลผ่านนายหน้าท่ีได้รับ
ผลประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูล (8) การเผยแพร่ข้อมูลผ่านการซื้อพื้นท่ีการเล่าเรื่องบนส่ือท่ีต้องใช้
เงินซื้อ (paid media) (9) การเผยแพร่ข้อมูลผ่านการกล่าวสุนทรพจน์ (speech) 

จากช่องทางการเล่าเรื่องข้างต้น มีบางช่องทางท่ีค่อนข้างเป็นเรื่องภายใน
องค์กร เป็นการล าบากหากจะใช้ท้ัง 9 ช่องทาง เพื่อเก็บข้อมูลในการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้เหมาะสมกับ
การศึกษาสภาพการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ครั้งนี้ ได้ปรับ
ช่องทางการเล่าเรื่องให้เหลือ 7 ช่องทางเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล ดังนี้ 

1) การเผยแพร่เรื่องราวโดยส่ืออื่น ๆ น าเรื่องเล่าไปเผยแพร่ต่อ  
2) การเผยแพร่เรื่องราวโดยผู้มีอิทธิพลน าเรื่องเล่าไปเผยแพร่ต่อ  
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3) การเผยแพร่เรื่องราวโดยบุคคล/ กลุ่มบุคคล/ องค์กร ท่ีมีความร่วมมือ
กันน าเรื่องเล่าไปเผยแพร่ต่อ  

4) การเผยแพร่เรื่องราวผ่านส่ือสังคมออนไลน์  
5) การเผยแพร่เรื่องราวผ่านส่ือท่ีบุคคล/ กลุ่มบุคคล/ องค์กรเป็นเจ้าของ  
6) การเผยแพร่เรื่องราวผ่านการซื้อพื้นท่ีการเล่าเรื่องบนส่ือท่ีต้องใช้เงินซื้อ  
7) การเผยแพร่เรื่องราวผ่านการกล่าวสุนทรพจน์  

1.3.4 ผู้รับสาร ผู้รับสารท่ีดีควรมีคุณสมบัติคือ มีทักษะการส่ือสารท่ีดี มีความรู้
ในเรื่องท่ีจะรับสาร มีทัศนคติท่ีดีต่อตนเอง และต่อเนื้อหาข่าวสารท่ีจะส่งไป และจะต้องพิจารณา
ระบบสังคมและวัฒนธรรมของท้ังตนเองและของผู้ส่งสารประกอบการส่ือสารด้วยเสมอ  

ในการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้ศึกษาในส่วนของผู้รับสาร แต่เพียงเป็นการศึกษา
กลุ่มเป้าหมายในการเล่าเรื่อง โดยศึกษาจากผู้เล่าเรื่อง ดังนั้นจึงแบ่งกลุ่มเป้าหมายในการเล่าเรื่อง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

1) กลุ่มคนในวัฒนธรรม  
2) กลุ่มคนนอกวัฒนธรรม  
หากองค์ประกอบของการส่ือสารตามข้างต้นมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้

การติดต่อส่ือสารเกิดประสิทธิภาพตามไปด้วย แสดงแบบจ าลองของเบอร์โลตามภาพท่ี 3 
 

ภาพท่ี 3 แบบจ าลองการส่ือสาร 
 

 
 

ท่ีมา: ดัดแปลงจากแบบจ าลองการส่ือสารของเบอร์โล (Berlo, 1960) 
 

ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น สามารถสรุปนิยามความหมายของการ
เล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว ได้ดังนี้ การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว หมายถึง กระบวนการส่ือสารเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรม
เพอรานากันท่ีมคุีณค่าจากผู้เล่าเรื่อง โดยใช้ศิลปะการเล่าเรื่องเพื่อส่งเรื่องราว ผ่านช่องทางการเล่าเรื่อง 
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ไปยังผู้รับเรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามท่ี
ต้ังใจไว้ 

 
1.4 องค์ประกอบของเร่ืองราว  

ในการศึกษาครั้งนี้ได้สังเคราะห์องค์ประกอบของเรื่องราวท่ีได้มีผู้ให้แนวคิดไว้ 5 
ท่าน ปรากฏผลตามตารางท่ี 1   

 
ตารางท่ี 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบของเรื่องราว 

ล า
ดับ

ที่ 

 
 
 

แหล่งข้อมูล 

องค์ประกอบของเรื่องราว 

โค
รง

เรื่อ
ง  

แก
่นเ

รื่อ
ง  

คว
าม

ขัด
แย้

ง 

ตัว
ละ

คร
  

ฉา
ก 

 

บท
สน

ทน
า  

มุม
มอ

ง  

สัญ
ลัก

ษณ
์พิเ

ศษ
  

ท า
นอ

ง  

 ป
รา

กฏ
หา

รณ
์  

1 Geel (2011)   -    - -   
2 Drew (2019)      -    - 
3 Pullman (2008)      - - - - - 
4 องอาจ สิงหล์ าพอง (2561)      -   - - 
5 อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ (2558)         - - 

 
จากการสังเคราะห์แนวคิดองค์ประกอบของเรื่องราว ท้ัง 5 แนวคิดข้างต้น  

พบองค์ประกอบท้ังหมด 10 องค์ประกอบ เมื่อพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบท านอง และองค์ประกอบ
บทสนทนา สามารถจัดให้อยู่ในองค์ประกอบเดียวกันได้ ส่วนองค์ประกอบปรากฏการณ์ และ
องค์ประกอบความขัดแย้ง สามารถจัดให้อยู่ในองค์ประกอบเดียวกันได้ ดังนั้นสามารถสรุปองค์ประกอบ
ของเรื่องราวที่จะใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้ว่าประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) โครงเรื่อง (plot) 
(2) แก่นเรื่อง (theme) (3) ความขัดแย้ง (conflict) (4) ตัวละคร (character) (5) ฉาก (setting)  
(6) บทสนทนา (dialogue) (7) มุมมอง (point of view) และ (8) สัญลักษณ์พิเศษ (symbol) 
สอดคล้องกับ อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ (2558)  โดยมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบดังนี้  

1.4.1 โครงเร่ือง หมายถึง ล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างมีเหตุมีผลและมีจุดหมาย
ปลายทาง กล่าวคือ มีช่วงต้น ช่วงกลาง และตอนจบของเรื่องการวางโครงเรื่องคือ การวางแผนหรือ
ก าหนดเส้นทางของตัวละครภายในเรื่องท่ีจะมีท้ังปัญหา อุปสรรค การกระท า ทางเลือกและบทสรุป
ของตัวละครแต่ละตัวว่าเป็นอย่างไร โดยการล าดับเหตุการณ์ในโครงเรื่องอาจเรียกว่า “ขนบของการ
เล่าเรื่อง” มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ (อุมาพร มะโรณีย์, 2551) 

1.4.1.1 ขั้นเริ่มเรื่อง (exposition) การเริ่มเรื่องเป็นการชักจูงความสนใจ
ให้ติดตามเรื่องราว มีการปูเรื่อง เช่น แนะน าตัวละคร สถานท่ี หรือเผยปมปัญหาหรือข้อขัดแย้งให้ชวน
ติดตาม โดยท่ีไม่จ าเป็นต้องไล่ตามล าดับเวลาจากก่อนหลังก็ได้ 
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1.4.1.2 ขั้นพัฒนาเหตุการณ์ (rising action) คือ การด าเนินเรื่องราว
หรือเหตุการณ์ให้ต่อเนื่องสมเหตุสมผล โดยเพิ่มปมปัญหา ความขัดแย้งของตัวละครให้เข้มข้นเพื่อ
พัฒนาเหตุการณ์สู่ขั้นต่อไป 

1.4.1.3 ขั้นภาวะวิกฤต (climax) เป็นขั้นความขัดแย้งหรือปมปัญหา
พุ่งถึงขีดสุดของเรื่อง ตัวละครจะถูกบีบให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1.4.1.4 ขั้นภาวะคล่ีคลาย (falling action) เป็นขั้นท่ีปัญหาความขัดแย้ง
ต่าง ๆ เปิดเผยหรือคล่ีคลายได้แล้ว 

1.4.1.5 ขั้นยุติเรื่องราว (ending) เป็นขั้นที่เรื่องราวต่าง ๆ ได้จบส้ินลง 
โดยไม่จ าเป็นต้องจบแบบมีความสุขเสมอไป อาจจบแบบสูญเสีย หรือจบแบบปริศนาก็ได้ 

1.4.2 แก่นเร่ือง แก่นเรื่องหรือแก่นความคิด เป็นแนวคิดหลักของเรื่องท่ีเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคัญของการเล่าเรื่อง เมื่อต้องวิเคราะห์ใจความส าคัญของเรื่องเพื่อให้ทราบว่าผู้ส่งสาร
ต้องการบอกอะไร โดยจุดหลักๆ ของการท าความเข้าใจกับแก่นเรื่องก็คือการท าความเข้าใจกับเรื่องราว
ท้ังหมด รวมถึงการสังเกตจากองค์ประกอบอื่น ๆ ท่ีปรากฏในเรื่อง อาทิเช่น ช่ือเรื่อง ช่ือตัวละคร  
ค าพูดบางประโยคท่ีตัวละครพูด  หรือสัญลักษณ์พิเศษบางอย่างท่ีสอดแทรกเข้ามาในเรื่อง เป็นต้น 
แก่นเรื่องในละครโทรทัศน์ท่ัว ๆ ไป สามารถแบ่งออกมาได้เป็น 6 ประเภท (Goodlad, 1971) ได้แก่ 

1.4.2.1 แก่นเรื่องเกี่ยวกับความรัก ซึ่งให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ 
การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ซึ่งอาจเป็นได้ต้ังแต่ความรักระหว่างหนุ่มสาว ความรักในครอบครัว สามีกับภรรยา 
นายกับบ่าว เพื่อนกับเพื่อน  

1.4.2.2 แก่นเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา ซึ่งให้ความส าคัญกับปัญหา
ต่าง ๆ อันเกิดขึ้นจากหลักศีลธรรมของสังคม เช่นความประพฤติผิดในเรื่องต่าง ๆ การท าบาป โดย
ศีลธรรมในท่ีนี้จะหมายถึงส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่ในสังคมให้ความส าคัญและเช่ือถือเป็นประเพณี และใช้เป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน โดยส่วนใหญ่เรื่องราวในเรื่องก็มักจะพูดถึงเรื่องของการท าความดี 
การท าความช่ัวและการได้รับผลจากส่ิงท่ีตนท าไม่ว่าจะดีหรือช่ัว 

1.4.2.3 แก่นเรื่องเกี่ยวกับอ านาจ ซึ่งให้ความส าคัญกับเรื่องราว 
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล 2 บุคคล หรือ 2 กลุ่ม ท่ีมีความต้องการในส่ิงเดียวกัน เช่น ต าแหน่งหน้าท่ี 
รวมไปถึงความขัดแย้งระหว่างชนช้ัน และการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงท่ีต้องการ 

1.4.2.4 แก่นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพการงาน ซึ่งให้ความส าคัญกับการพยายาม
ไปให้ถึงจุดเป้าหมายของบุคคลเพื่อการประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน โดยมีเป้าหมายหลักคือ
ความส าเร็จส่วนตัว ไม่ใช่ความส าเร็จอันเป็นผลสืบเนื่องไปยังประเทศชาติหรือสังคม  

1.4.2.5 แก่นเรื่องเกี่ยวกับอุดมการณ์ ซึ่งให้ความส าคัญกับบุคคลท่ีมี
ความพยายามท าส่ิงใดก็ตามให้บรรลุผล โดยผลดังกล่าวจะมีผลต่อสังคมในวงกว้าง และบางครั้ง
อาจจะขัดแย้งต่อส่ิงท่ีสังคมยึดถือเป็นประเพณี ส่วนใหญ่ตัวละครในแก่นเรื่องลักษณะนี้ จะเป็น 
นักปฏิวัติ ศิลปิน หรือนักบวชท่ีเป็นผู้มีอิสระทางความคิดค่อนข้างมาก 

1.4.2.6 แก่นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลท่ีมีความผิดบกพร่องบางอย่าง ซึ่งให้
ความส าคัญกับบุคคลท่ีด าเนินชีวิตในสังคมแตกต่างไปจากผู้อื่น เช่น เป็นคนพิการ หรือมีรูปลักษณ์
ผิดปกติ น่ากลัว หรืออัปลักษณ์ หรืออาจมีสถานะทางสังคมท่ีผิดแผกไปจากสถานะท่ีได้รับการยกย่อง 
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เช่น นักโทษ โสเภณี เด็กก าพร้า เนื้อเรื่องในแก่นเรื่องประเภทนี้จะด าเนินผ่านตัวละครท่ีเป็นบุคคลใน
ลักษณะดังกล่าว และสะท้อนให้เห็นถึงปฏิกิริยาท่ีสังคมมีต่อพวกเขา และท่ีพวกเขามีต่อสังคม 

1.4.3 ความขัดแย้ง ความขัดแย้งหรืออุปสรรคเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญประการ
หนึ่งในการเล่าเรื่อง เพราะเป็นองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดเป็นปมปัญหาท่ีจะน าพาให้เรื่องราวพัฒนา
และด าเนินต่อไปได้ผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นของตัวละคร  

1.4.4 ตัวละคร ตัวละคร คือ ผู้ท่ีด าเนินเหตุการณ์และเป็นคนน าพาให้เรื่องราว
ท่ีถูกสร้างสรรค์ขึ้นด าเนินต่อไป เป็นผู้กระท าเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามเรื่องราวที่ถูกก าหนดไว้ โดยวิธีการ
วิเคราะห์ตัวละครนั้น สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้ 

1.4.4.1 วิเคราะห์ตามความส าคัญของตัวละคร ซึ่งจะสามารถแบ่งตัวละคร
ออกมาได้เป็นสองจ าพวก ได้แก่ ตัวละครหลัก คือตัวละครท่ีเป็นฝ่ายด าเนินเรื่อง และตัวละครรอง คือ
ตัวละครอื่น ๆ ท่ีเป็นส่วนช่วยในการน าพาให้เรื่องราวเคล่ือนท่ีไปข้างหน้าอย่างสมบูรณ์ 

1.4.4.2 วิเคราะห์ตามบทบาทท่ีตัวละครได้รับ ซึ่งจะพิจารณาจาก
รายละเอียดและบทบาทของตัวละครท่ีปรากฏในเรื่อง เช่น เป็นพระเอก/นางเอก (hero) เป็นตัวร้าย 
(villain) หรือเป็นผู้ช่วยเหลือ (the helper) เป็นต้น 

1.4.4.3 วิเคราะห์ตามคุณลักษณะของตัวละคร ซึ่งจะสามารถแบ่งออก 
มาได้เป็นสองจ าพวก ได้แก่ ตัวละครแบบด้านเดียว หรือตัวละครแบบแบน หรือตัวละครแบบตายตัว 
(typed character) คือ ตัวละครท่ีมองเห็นได้เพียงด้านเดียว ไม่มีมิติ กับตัวละครแบบมองเห็นได้ 
รอบด้าน หรือตัวละครแบบกลม (well rounded character) คือ ตัวละครท่ีมีมิติ มีลักษณะเหมือน
คนจริง ๆ มีเหตุผลในการกระท าส่ิงต่าง ๆ  

1.4.4.4 วิเคราะห์ตามพัฒนาการของตัวละคร ซึ่งจะสามารถแบ่งออกมา
ได้เป็นสองจ าพวก ได้แก่ ตัวละครแบบนิ่ง (static character) คือตัวละครท่ีไม่มีพัฒนาการใด ๆ ไม่เกิด
การเรียนรู้หรือการเปล่ียนแปลงใด  ๆ  หลังจากผ่านเหตุการณ์ต่าง  ๆ  ในเรื่องมา และตัวละครแบบ
เคล่ือนไหว (dynamic character) คือตัวละครท่ีมีการเปล่ียนแปลง ในเชิงความคิดจิตใจ หรืออุปนิสัย
ใจคอหลังจากผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเรื่อง 

1.4.5 บทสนทนา บทสนทนา หมายถึง ศิลปะของการถ่ายทอดเรื่องราวและ
ความคิดของผู้ประพันธ์ผ่านทางค าพูดหรือบทสนทนาของตัวละคร โดยส่วนใหญ่แล้วจะเห็นได้ว่า 
บทสนทนา ซึ่งเป็นการด าเนินเรื่องหลักของละครนั้นมักจะส่ือถึงวาทกรรมท่ีอิงกับอุดมการณ์ โดย
อุดมการณ์ดังกล่าวนั้นมักจะมาจากมายาคติ (myth) หรือค่านิยมทางสังคมท่ียึดถือกันต่อ ๆ มา  
บทสนทนาส่วนใหญ่จะสะท้อนให้เห็นถึงความคิด มุมมอง ความรู้สึก รวมไปถึงค่านิยมหรือส่ิงท่ีตัวละคร
เช่ือหรือสนใจ โดยการพิจารณานั้นก็จะต้องพิจารณาผ่านการวิเคราะห์หาความหมายท่ีซ่อนอยู่ภายใต้
ค าพูดหรือบทสนทนาท่ีตัวละครได้แสดงออกมานั่นเอง 

1.4.6 ฉาก ฉาก คือ สถานท่ี รวมถึงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ ซึ่งฉากนั้นสามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงความหมายบางอย่างของเรื่องได้ อีกท้ังยังสามารถมีอิทธิพลกับความคิด ความรู้สึก 
และการตัดสินใจของตัวละครได้อีกด้วย ฉาก สามารถแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
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1.4.6.1 ฉากธรรมชาติ คือ ฉากท่ีเป็นสถานท่ีตามธรรมชาติ เช่น ป่า 
น้ าตก ทะเล เป็นต้น 

1.4.6.2 ฉากประดิษฐ์ คือ ฉากท่ีเกิดจากการประดิษฐ์ หรือส่ิงประดิษฐ์
ท่ีมนุษย์สร้างไว้ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ฉากในบ้าน ฉากในพระราชวัง เป็นต้น  

1.4.6.3 ฉากท่ีเกี่ยวเนื่องกับยุคสมัย หรือช่วงเวลา คือ ฉากท่ีมีเงื่อนไข
เกี่ยวกับยุคสมัยหรือช่วงเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยยุคสมัยหรือช่วงเวลานั้นอาจจะถูกก าหนดมาในเรื่อง
อยู่แล้ว เช่น ละครท่ีมีเรื่องราวที่เกิดข้ึนในยุคสมัยโบราณ หรือละครย้อนยุค เป็นต้น 

1.4.6.4 ฉากท่ีเป็นสภาพแวดล้อมเชิงนามธรรม คือ ฉากท่ีเกิดขึ้นใน
สภาวะแวดล้อมท่ีจับต้องไม่ได้หรือเป็นนามธรรม แต่มีผลบางอย่างกับตัวละครในเรื่อง เช่น เรื่องราว
บางเรื่องราวอาจมีประเด็นท่ีสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมหรือความคิดท่ีครอบง าจิตใจของตัวละครจนท า
ให้มีผลต่อเรื่องราว เป็นต้น 

1.4.7 ตอนจบ ตอนจบหรือการปิดเรื่องนั้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความหมาย
บางอย่างท่ีเรื่องราวต้องการจะส่ือได้ มีท้ังส้ิน 4 รูปแบบ ได้แก่ 

1.4.7.1 การจบแบบหักมุม (surprise ending) คือ การจบแบบพลิก
ความคาดหมายและท าให้เกิดความประหลาดใจ 

1.4.7.2 การจบแบบโศกนาฏกรรม (tragic ending) คือ การจบแบบ
เศร้า หรือลงเอยด้วยเรื่องราวที่โศกเศร้า เช่น การตาย ความผิดหวัง หรือมีการลาจาก การสูญเสีย 

1.4.7.3 การจบแบบสุขนาฏกรรม (happy ending) คือ การจบแบบ
สุข หรือลงเอยด้วยความสุขหรือความส าเร็จของตัวละคร 

1.4.7.4 การจบแบบเป็นจริงในชีวิต (realistic ending) คือ การจบเรื่อง
แบบท้ิงปัญหาค้างไว้ให้ผู้ชมได้คิดต่อกันเอง เหมือนกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง ๆ ท้ังนี้เพราะในชีวิตจริง 
มีปัญหาอีกมากมายท่ีไม่สามารถคิดหาค าตอบหรือแก้ไขได้ 

1.4.8 มุมมองในการเล่าเร่ือง มุมมองในการเล่าเรื่อง หมายความถึง การมอง
เหตุการณ์ การเข้าใจพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องผ่านสายตาของตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง มุมมองใน
การเล่าเรื่องนั้นมีส่วนส าคัญยิ่งต่อการสอดแทรกอุดมการณ์ ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม ต่าง ๆ ของ
คนเล่าลงไปในเนื้อหาหรือเรื่องราว การเลือกมุมมองในการเล่าเรื่องจึงส าคัญมากส าหรับการเล่าเรื่อง
เพราะมุมมองในการเล่าเรื่องเป็นเสมือนการสรุปความต้องการและอารมณ์ของเรื่องราวที่ต้องการเล่า
ด้วยการใช้มุมมอง ความคิด หรืออารมณ์ของตัวละครท่ีถูกใช้เป็นผู้เล่าเรื่องหรือผู้มองเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในเรื่องนั่นเอง ลักษณะของมุมมองในการเล่าเรื่องแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1.4.8.1 มุมมองแบบบุรุษท่ี 1 (first person point of view) เป็นลักษณะ
ของการเล่าเรื่องของตัวเองผ่านตัวเอง ดังนั้นมักจะมีเสียงเล่า หรือแทนสรรพนามตัวเองเป็น “ฉัน, ผม 
ฯลฯ” เป็นต้น ลักษณะของการเล่าด้วยมุมมองแบบบุรุษท่ี 1 จะท าให้เกิดความรู้สึกท่ีเป็นส่วนตัว  

1.4.8.2 มุมมองแบบบุรุษท่ี 3 (third person point of view) เป็นลักษณะ
ของการเล่าเรื่องแบบท่ีตัวละครไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับเรื่องราว และเล่าโดยมุมมองของคนท่ีมองเห็น
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เหตุการณ์ท้ังใกล้และไกลรวมไปถึงความคิดค านึงของตัวละครต่าง ๆ มีบางครั้งก็เรียกมุมมองการเล่า
เรื่องแบบนี้ว่ามุมมองแบบพระเจ้า (omniscient point of view) (อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์, 2558)   

จากแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า “เรื่องราว” ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 
แสดงตามภาพท่ี 4 

 
ภาพท่ี 4 องค์ประกอบของเรื่องราว 

 

 
 

1.5 วัตถุประสงค์ของการเล่าเร่ืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน กองพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว กรมการ

ท่องเท่ียว กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา จัดท าคู่มือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียวชุมชน 
โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเล่าเรื่องเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไว้ดังนี้  

“การเล่าเรื่อง” ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวแบบท่ี
เราได้รับจากมัคคุเทศก์เมื่อเราเดินทางท่องเท่ียวเท่านั้น แต่การเล่าเรื่องน าพาให้นักท่องเท่ียวเข้าใจใน
คุณค่า ไปจนถึงเกิดความเปล่ียนแปลงขึ้น โดยการเล่าเรื่องนั้นเกิดผลต่อนักท่องเท่ียวใน 6 ระดับ ดังนี้ 

1.5.1 รับรู้/ เรียนรู้ คือ วัตถุประสงค์หลักของการเดินทางท่องเท่ียว คือ ได้รับรู้
เรื่องราวท่ีแตกต่างจากการใช้ชีวิตปกติของนักท่องเท่ียวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ผ่านเรื่องราวท่ีเล่าผ่าน 
ผู้ให้บริการท่องเท่ียวหรือมัคคุเทศก์ 

1.5.2 ประสบการณ์ คือ ไม่เพียงแค่ได้ฟังเท่านั้น การได้เห็น ได้สัมผัส ได้กิน  
ได้ดมกล่ิน ได้ลงมือท า ล้วนเป็นการสร้างประสบการณ์ร่วมของนักท่องเท่ียว การมีประสบการณ์ร่วมนี้
มีความส าคัญ เพราะสามารถสร้างการจดจ าได้ดีกว่าการรับรู้ผ่านการฟังหรือการมองเห็นเท่านั้น 

1.5.3 เข้าใจ/ รู้สึกร่วม เพราะเรื่องท่ีเล่าต่าง ๆ นั้นมีท่ีมาท่ีไป มีเหตุและผลอยู่
เบื้องหลัง การได้ฟังเรื่องราวผ่านการท่องเท่ียว รวมท้ังได้มีประสบการณ์ร่วมท่ีสามารถเช่ือมโยงให้
นักท่องเท่ียวได้เห็นภาพของความเป็นมา (อดีต) ความเป็นอยู่ (ปัจจุบัน) ไปจนถึงมองเห็นความเป็นไป 
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(อนาคต) ย่อมท าให้ไม่เพียงแต่รับรู้ แต่ยังท าให้เข้าใจและมีความรู้สึกร่วมกับเรื่องราวและชุมชนด้วย 
ความเข้าใจนี้เป็นส่ิงส าคัญท่ีเป็นจุดเริ่มต้นของความยั่งยืน ยกตัวอย่าง เช่น ความเข้าใจในวัฒนธรรมท่ี
แตกต่างหลากหลาย คนเมืองเข้าใจคนชนบท คนศาสนาหนึ่งเข้าใจคนต่างศาสนา เป็นต้น 

1.5.4 จดจ า เมื่อเรื่องราวท่ีเล่าประทับใจนักท่องเท่ียวแล้ว ย่อมท าให้เรื่องราวนั้น
ถูกจดจ าในระยะยาว การจดจ านี้เองท่ีท าให้นักท่องเท่ียวกล่าวถึงชุมชนเมื่อมีโอกาส รวมทั้งมาเท่ียวซ้ า
ในอนาคต 

1.5.5 บอกต่อ/ คิดต่อ เมื่อเกิดความประทับใจต่อการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวจะ
เริ่มบอกต่อความประทับใจนี้ให้แก่ผู้อื่น การบอกต่อนี้เป็นการตลาดท่ีมีพลังมาก และท าให้นักท่องเท่ียว
เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณา ไม่เพียงแต่บอกเรื่องราวการท่องเท่ียวเท่านั้น การบอกต่อเรื่องราวท่ี
ได้เรียนรู้และเข้าใจจากชุมชน เช่น แนวคิด ภูมิปัญญา หรือเรื่องราวการอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน 
ก็เป็นการส่งต่อเรื่องราวออกไปสู่สังคมในวงกว้าง 

1.5.6 เกิดการเปล่ียนแปลง เมื่อมีการบอกต่อในวงกว้าง ส่ิงท่ีเกิดขึ้นคือ ความรู้สึก
ร่วมของผู้คนจ านวนมากและร่วมกันคิดต่อเพื่อท าบางส่ิงบางอย่าง ซึ่งการลงมือท าบางส่ิงบางอย่าง
หลังได้ฟังเรื่องราวจากการท่องเท่ียวชุมชนนี้ อาจส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้ ไม่ว่าจะเป็นในระดับ
บุคคลหรือในระดับสังคมวงกว้าง ยกตัวอย่างเช่น การได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชนและการร่วมอนุรักษ์และต่อสู้ของคนในชุมชน เมื่อนักท่องเท่ียวเข้าใจและบอกต่อ อาจเกิด
เป็นความร่วมมือหรือโครงการท่ีจะขยายการรับรู้ส่ิงท่ีเกิดขึ้นรวมถึงช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรท้ังใน
ชุมชนและอาจน าไปใช้กับพื้นท่ีอื่น ๆ ได้ (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน กองพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา, 2561) แสดงล าดับข้ันของผลกระทบ
จากการเล่าเรื่อง แสดงตามภาพท่ี 5 

 
ภาพท่ี 5 ล าดับข้ันของผลกระทบจากการเล่าเรื่อง 

 

 
 

ท่ีมา: ดัดแปลงจากกรมการท่องเท่ียว (2561) 
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1.6 เทคนิคการเล่าเร่ือง  
ฟีออน ลินเซย์ (Ffion Lindsay) นักเขียนโฆษณาเสนอเทคนิคการเล่าเรื่อง 8 แบบ 

ดังนี้ 
1.6.1 การเล่าเรื่องแบบการเดินทางของฮีโร่ (hero’s journey) เล่าถึงการเดินทาง

ของตัวละคร ท่ีออกเดินทางแล้วพบกับประสบการณ์ท่ีไม่คุ้นเคย จนได้เรียนรู้ และ หวนกลับคืนมา
บอกเล่าถึงประสบการณ์ทางปัญญา  

1.6.2 การเล่าเรื่องแบบภูเขา (the mountain) คือ การเล่าท่ีค่อย ๆ สร้างอารมณ์
ร่วมแล้วหักมุมแบบผิดคาดก่อนจบตอนไป ดึงดูดใจให้ผู้ฟังคอยติดตามในตอนต่อไป ก่อนจะเฉลย
บทสรุปท่ีน่าพึงพอใจในภายหลัง 

1.6.3 การเล่าเรื่องแบบซ้อนกันเป็นวงกลม (nested loops) เล่าแบบเปิด
ประเด็นแรกไว้ แล้วน าเสนอเรื่องอื่น ๆ จนตอนหนึ่ง จึงพบค าตอบบางอย่าง ท่ีช่วยไขค าตอบต่าง ๆ 
ในประเด็นก่อนหน้า เป็นลีลาการเล่าท่ีมีช้ันเชิง มีอุปมาอุปไมย จบได้อย่างมีสีสัน 

1.6.4 การเล่าเรื่องแบบจุดประกายไฟ (sparklines) พูดเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความหวัง 
ความต่ืนเต้น แล้วให้ท าตามในส่ิงท่ีตนเองต้องการ เป็นวิธีการท่ีผู้เล่า จ าเป็นต้องมีการบ่มเพาะเรื่อง
ด้านในจิตใจมาก่อน เพราะจะส่งผลต่อสังคมในวงกว้าง 

1.6.5 การเล่าเรื่องแบบเอาท่อนกลางมาเล่าก่อน (in medias res) เอาท่อนกลาง
ของเรื่อง ท่ีน่าสนใจมาเล่าก่อน ดึงดูดความสนใจได้เร็ว ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการค้นหาค าตอบ ก่อนย้อนกลับ
ไปเล่าแบบอารัมภบทมาใหม่ ส้ัน ๆ ทันใจคนฟัง 

1.6.6 การเล่าเรื่องแบบบรรจบเป้าหมายเดียวกัน (converging ideas) เรื่องราว
ของพลังกลุ่ม หลากหลายท่ีมา อาจจะหลากหลายเป้าหมาย แต่ก็มีหนึ่งมุมมองท่ีเห็นตรงกัน ท างาน
ร่วมกัน เน้นให้เห็นถึงเหตุแห่งการร่วมมือร่วมใจกัน 

1.6.7 การเล่าเรื่องท่ีเริ่มต้นด้วยความผิดพลาด (false start) เล่าเรื่องความผิดพลาด
ต้ังแต่ต้นเรื่อง จนต้องเริ่มต้นใหม่ ผิดคาดของผู้ฟัง แสดงถึงวิธีการเล่าเรื่องแบบท่ียืดหยุ่น ให้เห็นถึง
ปัญหา จุดหักเห ท่ีน าไปสู่นวัตกรรม 

1.6.8 การเล่าเรื่องแบบกลีบดอกไม้ (petal structure) เล่าไปหลาย ๆ เรื่อง อาจเป็น
หลายกรณีศึกษา หรือ อาจใช้ผู้เล่าหลายคน โดยท่ีทุกเรื่องมีส่วนสนับสนุน เช่ือมโยงสู่ใจความส าคัญ
เดียวกัน (Lindsay, 2015)   

จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่ององค์ประกอบเรื่องราวข้างต้น ในการศึกษาครั้งนี้
ได้น าองค์ความรู้ในส่วนนี้ไปใช้ในการก าหนดแผนการด าเนินกลยุทธ์ และใช้เป็นองค์ประกอบของ  
การน าเสนอตัวอย่างการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในท้ายบทท่ี 4 

1.7 แนวคิดการจัดท ากลยุทธ์การเล่าเร่ือง 
1.7.1 นิยามความหมายของกลยุทธ์การเล่าเร่ือง 

การนิยามหรือการให้ความหมายค าว่า “กลยุทธ์” เป็นปัญหาคล้ายกับ
การนิยามความหมายของค าศัพท์วิชาการท่ัวไป กล่าวคือไม่สามารถนิยามความหมายของค าว่ากลยุทธ์
ได้อย่างชัดเจนหรือเป็นท่ียอมรับร่วมกันในทางวิชาการ แม้ว่าการนิยามหรือให้ค าจ ากัดความของค าว่า



26 

 

กลยุทธ์ ยังเป็นข้อถกเถียงกันในทางวิชาการ แต่หากพิจารณาจากการส ารวจองค์ความรู้ทางวิชาการท่ี
ผ่านมาพบว่า ความหมายของกลยุทธ์มีพัฒนาการจากการทหารสู่กลยุทธ์ทางการบริหาร ซึ่ งกลยุทธ์
ในทางการทหารสามารถสรุปได้ว่า กลยุทธ์ทางการทหาร หมายถึง การเอาชนะในทางการรบ ส าหรับ
ในทางการบริหาร กลยุทธ์ หมายถึง การเอาชนะทางการค้า นอกจากนี้ยังมีผู้ให้นิยามความหมายของ
กลยุทธ์แตกต่างกันไปอีกหลายความหมาย ดังนี้ 

กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหน่ายงาน ดังนั้น 
จุดหมายจึงเป็นส่ิงส าคัญยิ่งในการจัดท ากลยุทธ์ โดยผู้จัดท าจ าเป็นต้องก าหนดจุดหมายของหน่วยงาน
ให้ชัดเจนเพื่อให้กลยุทธ์ท่ีได้ออกมานั้นตรงตามความต้องการและการด าเนินไปในทิศทางท่ีถูกต้อง 
(กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561) 

กลยุทธ์ หมายถึง แผนหรือการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
โดยเฉพาะแผนท่ีต้องท าในระยะยาวหรือศิลปะการวางแผนอย่างดีท่ีสุดเพื่อให้ประสบความส าเร็จ เมื่อ
น ามาใช้ในภาษาไทยค าว่า “กล” แปลว่า วิธีการ ค าว่า “ยุทธ์” แปลว่าการต่อสู้ ดังนั้น จึงอาจแปล
ความหมายค าว่า “กลยุทธ์”  อย่างง่ายท่ีสุดว่าวิธีการต่อสู้ และเมื่อน าค านี้มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
กลยุทธ์จึงเป็นวิธีการต่อสู้กับคู่แข่งขันทางธุรกิจนั่นเอง (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554) 

กลยุทธ์ หมายถึง แผนการด าเนินงานท่ีร่างขึ้นมาอย่างเป็นระบบ ซึ่งมี
องค์ประกอบต่าง ๆ  สัมพันธ์สอดคล้องกัน เป็นแผนท่ีมีวิสัยทัศน์หรือภาพฝันท่ีวาดไว้ เป็นการร่วมจิต 
มีเป้าประสงค์อันแสดงถึงเจตจ านงค์ร่วมของทุกฝ่าย  ผนึกพลังใจของทุกฝ่ายเพื่อกระท าพันธกิจอันถือ
เป็นหน้าท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ เพื่อให้เกิดผลกระทบและได้ผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ 
แผน กลยุทธ์ที่ดีมาจากการวิเคราะห์อดีต รู้ปัจจุบัน เพื่อไล่ให้ทันอนาคต วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีผ่านมา 
วิเคราะห์ทรัพยากร ทุนต่าง ๆ อันเป็นศักยภาพหรือความสามารถท่ียังไม่ได้พัฒนาหรือยังไม่ได้พัฒนา
เต็มท่ี หรือท่ียังซ่อนเร้นอยู่ แผนกลยุทธ์ท่ีดีเป็นผลท่ีเกิดจากกระบวนการวางแผนท่ีดี บริหารจัดการ
แผนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเป็นประสิทธิผลท่ีปรากฏจริง เป็นแผนท่ีมีเป้าประสงค์ดี ก่อให้เกิดการ
ร่วมใจ มีหลักการดีก่อให้เกิดการร่วมคิด มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการร่วมท า และมี
การแบ่งบทบาทหน้าท่ีจัดการดี ก่อให้เกิดการร่วมแรง ในภาษาไทยก็พูดกันเป็นวลีว่า ร่วมแรงร่วมใจ 
ร่วมคิดร่วมท า (เสรี พงศ์พิศ, 2548) 

กลยุทธ์ หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจให้
สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ขององค์การ แผนกลยุทธ์ท่ีดีนั้นจะต้องถูกก าหนดขึ้นตาม
วิสัยทัศน์ขององค์การ อันเป็นผลผลิตทางความคิดร่วมกันของสมาชิกในองค์การท่ีได้ท างานร่วมกัน
หรือจะท างานร่วมกัน โดยวิสัยทัศน์นี้เป็นความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นจุดหมายปลายทางท่ีองค์การ
ประสงค์จะไปให้ถึง และวิสัยทัศน์นี้มีการแปลงออกมาเป็นวัตถุประสงค์ท่ีเป็นรูปธรรม และสามารถวัด
ได้ท้ังนี้องค์การสามารถใช้แผนกลยุทธ์เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจ าปีงบประมาณ ยิ่งไปกว่า
นั้นองค์การยังสามารถใช้แผนกลยุทธ์เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้อีกด้วย (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, 2548) 
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กลยุทธ์ หมายถึง กลไกหรือเครื่องมือท่ีจะท าให้องค์การมีหรือเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันท่ีต้องการส าหรับท้ังในปัจจุบันและในอนาคต และแนวทางหรือวิธีการท่ี
จะช่วยให้ได้มาซึ่งความสามารถในการแข่งขันดังกล่าวนี้ (Filippov, Mooi & Weg, 2012) 

กลยุทธ์ หมายถึง ชุดของการปฏิบัติการซึ่งผู้บริหารเลือกน ามาใช้เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะขององค์การของตนเมื่อเทียบกับคู่แข่ง หากผลของการใช้กลยุทธ์ท าให้องค์การมีสมรรถนะท่ี
เหนือกว่า ส่ิงนี้หมายถึงการมีความสามารถในการแข่งขัน (Hill and Jones, 2009) 

กลยุทธ์ หมายถึง ทิศทางและขอบเขตขององค์การในระยะยาว เพื่อให้
บรรลุประโยชน์แก่องค์การโดยผ่านการจัดสรรทรัพยากรภายใต้ภาวะแวดล้อมแห่งการเปล่ียนแปลง 
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Johnson & Scholes, 
2009) 

กลยุทธ์ หมายถึง รูปแบบของวัตถุประสงค์ นโยบาย โครงการ กิจกรรม 
การตัดสินใจ หรือการจัดสรรทรัพยากร ท่ีเป็นปัจจัยก าหนดว่า องค์การคือใครท าอะไร และท าไปท าไม 
กลยุทธ์แตกต่างกันตามระดับของหน่วยงาน และช่วงเวลา (Bryson, 2004) 

กลยุทธ์ หมายถึง แผน (Plan) ท่ีจะน าองค์การให้บรรลุพันธกิจท่ีก าหนด  
หากองค์การต้องการชัยชนะองค์การต้องเตรียมพร้อมส าหรับอนาคต และก าหนดกลยุทธ์ท่ีจะน าองค์การ
ไปสู่อนาคตท่ีเตรียมพร้อมไว้ (Jonas, 2000) 

จากค านิยามข้างต้นสามารถสรุปนิยามความหมายของกลยุทธ์ว่า “กลยุทธ์” 
หมายถึง แผน (plan) การด าเนินงานท่ีร่างขึ้นมาอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีองค์ประกอบต่าง ๆ สัมพันธ์
สอดคล้องกัน โดยมีวิสัยทัศน์ (vision) เป็นบันไดขั้นสูงสุดซึ่งองค์กรต้องการก้าวขึ้นไปให้ถึง และมีพันธ
กิจ (mission) เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อน าองค์กรก้าวไปสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์  

จากค านิยามกลยุทธ์การเล่าเรื่องข้างต้นผู้วิจัยก าหนดแนวทางการทบทวน
วรรณกรรมเพื่อให้เห็นถึงกระบวนจัดท ากลยุทธ์การเล่าเรื่องและโครงสร้างการเล่าเรื่อง ดังนี้ 

1.7.2 กระบวนการจัดท ากลยุทธ์การเล่าเร่ือง 
มีผู้อธิบายกระบวนการจัดกลยุทธ์ไว้หลายท่าน ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท า

การสังเคราะห์แนวคิดของแต่ละท่านเพื่อค้นหากระบวนการจัดท ากลยุทธ์ ปรากฏผลตามตารางท่ี 2 
ดังนี้  

 
ตารางท่ี 2 การสังเคราะห์แนวคิดกระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 

 
แหล่งข้อมูล 

กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 
การตรวจสอบ
สภาพแวดล้อม 

การก าหนด
ทิศทาง 

การก าหนด
วัตถุประสงค์ 

การก าหนด
กลยุทธ์ 

การด าเนิน
กลยุทธ์ 

การประเมิน
กลยุทธ์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2561)   -    
พยอม ธรรมบุตร (2549)       
พิบูล ทีปะบาล (2546)     - - 
ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ (2544)     - - 
ทศพร ศิริสัมพันธ ์(2539)       
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จากการสังเคราะห์แนวคิดกระบวนการจัดท ากลยุทธ์ทั้ง 5 แนวคิดข้างต้น 
พบกระบวนการท้ังหมด 6 กระบวนการ เมื่อพิจารณาเห็นว่าการก าหนดทิศทางและการก าหนด
วัตถุประสงค์สามารถจัดให้อยู่ในขั้นตอนเดียวกันได้ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปกระบวนการ
จัดท ากลยุทธ์การเล่าเรื่อง 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.7.1.1 ขั้นตอนท่ี 1 การประเมินสภาพแวดล้อม (environment scanning) 
1.7.1.2 ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดทิศทาง (direction setting) 
1.7.1.3 ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดกลยุทธ์ (strategy formulation) 
1.7.1.4 ขั้นตอนท่ี 4 การด าเนินกลยุทธ์ (strategy implementation) 
1.7.1.5 ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินผลและการควบคุม (evaluation and 

control) 
กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ กองนโยบายและ

ยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท าคู่มือการจัดท าแผน
กลยุทธ์ โดยอธิบายถึงขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ท้ัง 5 ขั้นตอนไว้ดังนี้ 

1.7.1.1 การประเมินสภาพแวดล้อม 
การประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กรนั้นจะประกอบไปด้วย

การประเมินสภาพแวดล้อม ภายนอก และการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค หรือโดยท่ัวไปจะเรียกว่าการวิเคราะห์นี้ว่า SWOT 
analysis เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจาก
สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ีมี
ศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการท างานขององค์กร  

ดังนั้นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของ
การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันผ่านเครื่องมือ SWOT analysis จะท าให้เข้าใจถึงสถานการณ์
ปัจจุบัน ซึ่งผลท่ีได้จากการประเมินจะเป็นแนวทางในการน าไปวิเคราะห์เพื่อจัดท ากลยุทธ์ในล าดับต่อไป  

1.7.1.2 การก าหนดทิศทาง  
การก าหนดทิศทางขององค์การ ประกอบด้วย การก าหนด

วิสัยทัศน์ และการก าหนด ภารกิจ หรือกรอบในการด าเนินงานท่ีชัดเจนจะช่วยให้องค์การสามารถ
ก าหนดทิศทางในระยะยาว ภารกิจในกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์นั้น ขั้นแรกองค์การจะต้อง
ระบุภารกิจและเป้าหมายหลักท่ีส าคัญขององค์กร ซึ่งภารกิจ หมายถึง ประกาศหรือข้อความขององค์กร
ท่ีพยายามก าหนดว่าจะท าอะไรใน ปัจจุบัน และก าลังจะท าอะไรในอนาคต และองค์กรเป็นองค์กร
แบบใด และจะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแบบใด ท้ังนี้เพื่อบรรลุสู่ความเป็นเลิศเหนือคู่แข่ง ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่แล้วข้อความเรื่องภารกิจขององค์กรจะประกอบไปด้วย ข้อความท่ีบ่งบอกถึงคุณค่าทางปรัชญา
ส าคัญท่ีผู้บริหารตัดสินใจกระท า ซึ่งแสดงถึงพันธะขององค์กรท่ีมีต่อเป้าหมายและสอดคล้องกับคุณค่า
ของผู้บริหาร นอกจากนี้แล้วภารกิจยังจะสร้างสภาพแวดล้อมในการ ก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมาย คือ
การบอกถึงส่ิงท่ีองค์กรปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต และพยามบรรลุ โดยมี การก าหนดให้ชัดเจน 
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กระชับตรงจุด และสามารถวัดได้ท้ังนี้การก าหนดเป้าหมายจะมีการก าหนดให้ชัดเจนขึ้น กว่าการก าหนด
ภารกิจว่าจะต้องท าส่ิงใด 

ดังนั้นการก าหนดทิศทางของการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวจะประกอบด้วย การก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดพันธกิจ นอกจากนี้เพื่อ
ความชัดเจนในการวางแผนกลยุทธ์ผู้วิจัยได้เพิ่มการก าหนดวัตถุประสงค์เข้าไปด้วยหนึ่งประเด็น 

1.7.1.3 การก าหนดกลยุทธ์  
การก าหนดกลยุทธ์เป็นผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ัง

ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยพิจารณาโอกาสส าคัญท่ีเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมแล้วหาวิธีการ
ท่ีจะใช้จุดแข็งขององค์กรให้ได้ประโยชน์ และพิจารณาจุดอ่อนขององค์กร รวมท้ังพิจารณาถึงภาวะ
คุกคามท่ีส าคัญ ใช้จุดแข็งในการป้องกันตัวหรือน าไปใช้ในโอกาสอื่นท่ีเกิดขึ้น 

สถานภาพขององค์กรท่ีได้ให้น้ าหนักความส าคัญในแต่ละ
ปัจจัย ท้ังปัจจัยภายในและภายนอก มาก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงสอดคล้องกัน
กับต าแหน่งในปัจจุบันขององค์กร โดยมีตัวแบบท่ีใช้ในการวิเคราะห์ โดยใช้  TOWS matrix analysis 
เป็นตารางการวิเคราะห์ท่ีได้น าข้อมูลจากการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนภายในสัมพันธ์กับโอกาสและ
อุปสรรคจากภายนอกขององค์กร มาวิเคราะห์เพื่อก าหนดออกมาเป็นกลยุทธ์ โดยมีทางเลือกของกลยุทธ์ 
4 ทางเลือก ซึ่งเกิดจากการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ตามตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ TOWS matrix  
 จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

โอกาส (O) กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
สิ่งท่ีต้องส่งเสริม ขยายผล 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
สิ่งท่ีต้องพัฒนา ปรับปรุง 

อุปสรรค (T) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 
สิ่งท่ีต้องพัฒนา ปรับปรุง 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
สิ่งท่ีต้องป้องกัน เฝ้าระวัง 

 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพ 

แวดล้อมท่ีเป้นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรุก 
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพ 

แวดล้อมท่ีเป็นจุด่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไข ท้ังนี้ 
เนื่องจากองค์กรมีโอกาสท่ีจะน าแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุด่อนท่ีองค์กรมีอยู่ได้ 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพ 
แวดล้อมท่ีเป้นจุดแข็งและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพ 
แวดล้อมท่ีเป็นจุด่อนและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรับ  
ซึ่งโดยท่ัวไปมักจะเลือกวิธีการหลีกเล่ียง โดยหาพันธมิตรท่ีมีจุดแข็งในส่วนท่ีเราไม่มี การลดต้นทุน 
และการลดค่าใช้จ่าย  
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ดังนั้นการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกผ่าน
การวิเคราะห์ด้วย TOWS matrix จะสามารถท าให้กลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ประกอบด้วยกลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงรับ 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน และกลยุทธ์เชิงแก้ไข 

1.7.1.4 การด าเนินกลยุทธ์  
การด าเนินกลยุทธ์หรือการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ หมายถึง 

กระบวนการท่ีผู้บริหารแปลงกลยุทธ์และนโยบายไปสู่แผนการด าเนินงานก าหนดรายละเอียดด้านต่าง ๆ 
เช่น ด้านงบประมาณหรือวิธีการด าเนินงาน ซึ่งกระบวนการนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลง
ภายในด้านวัฒนธรรม โครงสร้าง หรือระบบการบริหารเพื่อให้สามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

ดังนั้นการด าเนินกลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ จะสรุปออกมาเป็นแผนการด าเนิน 
กลยุทธ์ ฯ เพื่อจะสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานได้จริง 

1.7.1.5 การประเมินผลและการควบคุม  
การควบคุมกลยุทธ์เป็นหน้าท่ีส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล กลยุทธ์ท่ีน าไปปฏิบัติท้ังนี้ ในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัตินั้นมักจะเกิดข้อผิดพลาด
ท่ีต้องการการปรับปรุง เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นั้นจะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานท่ีตรงตามแผนท่ีได้ต้ังไว้ 

ดังนั้นในแผนการด าเนินกลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรม 
เพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ จะต้องมีเกณฑ์การประเมินผล
เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่าการด าเนินงานท่ีได้ท าไปนั้นสอดคล้องและได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้
ต้ังไว้หรือไม่ 

จากนิยามความหมายของการเล่าเรื่องในหัวข้อท่ี 1.1 และ
นิยามความหมายของกลยุทธ์ในหัวข้อที 1.7.1 และข้อสรุปกระบวนการจัดท ากลยุทธ์ในหัวข้อท่ี 1.7.2 
สามารถสรุปนิยามความหมายของกลยุทธ์การเล่าเรื่อง ว่า “กลยุทธ์การเล่าเรื่อง” หมายถึง แผนการ
ด าเนินงานท่ีร่างขึ้นมาอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการประเมินสภาพแวดล้อม (environment scanning) 
การก าหนดทิศทาง (direction setting) การก าหนดกลยุทธ์ (strategy formulation) การด าเนินกลยุทธ์ 
(strategy implementation) และการประเมินผลและการควบคุม (evaluation and control) โดย
มีองค์ประกอบต่าง ๆ สัมพันธ์สอดคล้องกัน เพื่อก าหนดแนวทางการบริการจัดการกับกระบวนการ
การเล่าเรื่องซึ่งประกอบด้วย ผู้เล่าเรื่อง (storyteller) เรื่องราว (story) ช่องทางการเล่าเรื่อง (channel) 
และผู้รับเรื่อง (receiver) 
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2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมมีความแตกต่างจากแหล่งท่องเท่ียวประเภทอื่น ๆ เนื่องจาก
วัฒนธรรมเป็นมรดกแห่งสังคม มีท้ังส่วนท่ีจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เช่น ศิลปะ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี รูปแบบการด ารงชีวิต การแต่งกาย เครื่องมือเครื่องใช้ อาหารการกิน งานเทศกาล ประเพณี 
เป็นต้น นอกจากนี้วัฒนธรรมยังเป็นการส่ังสมประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และภูมิปัญญา
ท้ังหมดท่ีได้ช่วยให้มนุษย์ในสังคมนั้น ๆ อยู่รอด และเจริญสืบต่อได้ และเป็นอยู่มาจนถึงปัจจุบัน และ
สามารถเจริญงอกงามต่อไป (ส านักงานพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว กระทรวงท่องเท่ียว
และกีฬา, 2557) 

 ดังนั้นการท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจึงถือเป็นการท่องเท่ียว ณ แหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมซึ่งมีรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างจากการท่องเท่ียวประเภทอื่น ผู้วิจัยได้
ทบทวนนิยามความหมายของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม องค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
และการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ดังนี้ 

2.1 นิยามความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมการท่องเท่ียวประเภทหนึ่งท่ีแรงจูงใจ

ส าคัญของผู้มาเยือนคือการเรียนรู้ค้นพบประสบการณ์และบริโภคส่ิงท่ีจับต้องได้และส่ิงท่ีจับต้องไม่ได้ 
แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม สินค้าในแหล่งท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เกี่ยวข้อง
กับชุดของวัสดุท่ีโดดเด่นคุณลักษณะทางปัญญาจิตวิญญาณและอารมณ์ของสังคมท่ีครอบคลุมศิลปะ
และสถาปัตยกรรม มรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การท าอาหา รวรรณกรรม ดนตรี 
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิถีชีวิต ระบบความเช่ือและประเพณี (World Trade Organization [WTO], 
2017) 

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีครอบคลุมรูปแบบการท่องเท่ียว
หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ มรดกทางวัฒนธรมท่ีเป็นวัตถุ เช่น อาคารประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรม
ท่ีมิใช่วัตถุ เช่น วรรณกรรมศิลปะ เส้นทางวัฒนธรรม เช่น จิตวิญญาณ อาหาร ภาษา เมืองแห่งวัฒนธรรม 
การท่องเท่ียวประเพณี การท่องเท่ียวชาติพันธุ์ กิจกรรมและเทศกาลการท่องเท่ียวเชิงศาสนาและ
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ เช่น ศิลปะการแสดง งานฝีมือ (Csapo, 2012) 

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีเน้นความสนใจพิเศษใน
การสื ผบค้นและแสวงหาประสบการณ์กาการมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
ความงาม สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ (Reisinger, 2011) 

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การเดินทางเพื่อศึกษาและเรียนรู้ถึงวิถีทาง
การด าเนินชีวิต ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และเทศกาลงานประเพณีต่าง ๆ ท้ังท่ีมีมานานแล้วและท่ีจัดขึ้น
เป็นการเฉพาะ (Swarbrooke, 1999) 

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การท่องเท่ียวเพื่อชมส่ิงท่ีแสดงความเป็น
วัฒนธรรม เช่น ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีการด าเนินชีวิต ศิลปะ
ทุกแขนง และส่ิงต่าง ๆ ท่ีแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองท่ีมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  
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การด าเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมัย ผู้ท่องเท่ียวจะได้ทราบประวัติความเป็นมา ความเช่ือ 
มุมมองความคิด ความศรัทธา ความนิยมของบุคคลในอดีตท่ีถ่ายทอดมาถึงคนรุ่นปัจจุบันผ่านส่ิงเหล่านี้ 
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน กองพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว กระทรวง
ท่องเท่ียวและกีฬา, 2561) 

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การท่องเท่ียวเพื่อชมส่ิงท่ีแสดงความเป็น
วัฒนธรรม เช่น ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีการด าเนินชีวิต ศิลปะ
ทุกแขนง และส่ิงต่าง ๆ ท่ีแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองท่ีมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  
การด าเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมัย (กฤษดา ขุ่นอาภัย, 2552) 

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นการให้ความรู้และ
ความภาคภูมิใจท่ีมุ่งเสนอลักษณะวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีมนุษย์
สร้างขึ้น โดยเกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยู่ของสังคม (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2548) 

จากนิยามความหมายข้างต้น สามารถสรุปนิยามความหมายของการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมได้ว่า “การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม” หมายถึง การท่องเท่ียวเพื่อสัมผัสถึงส่ิงท่ีแสดงถึงความ
เป็นวัฒนธรรม อาทิ ด้านสถาปัตยกรรม ด้านวิถีชีวิตของคนในพื้นท่ี ด้านอาหาร ด้านประเพณี ด้านภาษา 
เป็นต้น ซึ่งส่ิงเหล่านี้อาจมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างไปจากวัฒนธรรมของผู้มาท่องเท่ียว ท าให้ผู้มา
ท่องเท่ียวเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของสถานท่ีท่องเท่ียวเหล่านี้มากขึ้นกว่าประสบการณ์ท่ี
ผ่านมา 

2.2 องค์ประกอบของทุนทางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนับเป็นการเท่ียวชมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและ

พื้นท่ีทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นโบราณสถาน อนุสรณ์สถาน หรือซาก
ปรักหักพัง ต่าง ๆ ท่ีจัดเป็นการท่องเท่ียวเพื่อช่ืนชมประสบการณ์และความทรงจ าท่ีส าคัญของมนุษ
ชาติ (Prentice, 2001) มีผู้อธิบายองค์ประกอบของทุนทางวัฒนธรรมในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ไว้หลายท่าน ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการสังเคราะห์แนวคิดของแต่ละท่านเพื่อค้นหาประเภทของการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ปรากฏผลตามตารางท่ี 4 ดังนี้  

 
ตารางท่ี 4 การสังเคราะห์องค์ประกอบด้านทุนทางวัฒนธรรมของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 
แหล่งข้อมูล 

องค์ประกอบของทุนทางวัฒนธรรมในการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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Richards (1996)         - - - - 
ปาณทิพย์ เปลี่ยนโมฬี (2559) -   - -   -     
บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548)     -       - 
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จากการสังเคราะห์องค์ประกอบด้านทุนทางวัฒนธรรมในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ข้างต้น พบ 12 องค์ประกอบ เมื่อพิจารณาแบ่งกลุ่มองค์ประกอบข้างต้นใหม่ สามารถก าหนด
องค์ประกอบใหม่ได้ท้ังส้ิน 8 องค์ประกอบเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการชุมชนซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของ
ประเทศ น าภูมิปัญญาด้ังเดิมท่ีมีอยู่แล้วในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยประยุกต์วัฒนธรรมด้ังเดิมมา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ีต้องการของตลาด โดยแบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 8 วิถีวัฒนธรรม (ปาณทิพย์ 
เปล่ียนโมฬี, 2559) ได้แก่   

1) อาหาร  
2) การแต่งกาย  
3) ท่ีอยู่อาศัย  
4) ประเพณี  
5) ภาษา  
6) อาชีพ  
7) ความเช่ือ  
8) ศิลปะพื้นถิ่น  
เมื่อพิจารณาในด้านของสถานท่ีพบว่าหน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและศิลปกรรม 

กรมศิลปากร ได้จัดท าฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ในทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศไทย โดยแบ่ง
ประเภทของแหล่งศิลปกรรมไว้  6 ประเภท ได้แก่ 

1) ประเภทท่ี 1 อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง 
2) ประเภทท่ี 2 วัด วัดร้าง ศาสนสถาน 
3) ประเภทท่ี 3 พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง 
4) ประเภทท่ี 4 แหล่งโบราณคดีท้ังท่ีขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ 
5) ประเภทท่ี 5 ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ 
6) ประเภทท่ี 6 เมืองเก่า (หน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและศิลปกรรม กรมศิลปากร, 

2563) 
การศึกษาครั้งนี้ได้น าแนวคิดการจัดประเภทศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ของหน่วย

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและศิลปกรรมมาประยุกต์ใช้กับสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากัน
และได้ก าหนดประเภทของสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมข้ึนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับหลักฐาน
ท่ีปรากฏ สามารถสรุปประเภทของสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันได้ 5 ประเภท 
ได้แก่ 

1) ประเภทท่ี 1 อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน หลักเมือง 
2) ประเภทท่ี 2 ศาลเจ้า 
3) ประเภทท่ี 3 สถาปัตยกรรม อาคาร บ้านโบราณ 
4) ประเภทท่ี 4 ย่านเมืองเก่า ย่านชุมชนเมืองเก่า 
5) ประเภทท่ี 5 ศูนย์ศึกษาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
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2.3 การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
ส านักพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

(ส านักพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา , 2557) ได้จัดท า
คู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม โดยให้ความหมายของมาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม หมายถึง แหล่งท่องเท่ียววัฒนธรรมท่ีมีองค์ประกอบ  3 
ประการ คือ ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเท่ียว ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเท่ียว และ
การบริหารจัดการ ท้ังนี้ในแต่ละองค์ประกอบจะมีหลักเกณฑ์และดัชนีช้ีวัดในการพิจารณาความมี
ศักยภาพ ความมีประสิทธิภาพ และความมีคุณภาพ เพื่อใช้ในการประเมินมาตรฐานของแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมนั้นด้วย 

2.3.1 องค์ประกอบที่ 1 ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว 
   ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเท่ียว หมายถึง การท่ีแหล่งท่องเท่ียว

มีจุดดึงดูดความสนใจหรือมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจและความพึงพอใจ
ให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตและภูมิปัญญา มีความงดงามทาง
ศิลปวัฒนธรรม และจากการการท่ีวัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคมของมนุษย์ท่ีส่ังสมมาแต่อดีตและมี
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่น ดังนั้น ความสามารถในการสืบทอดทางวัฒนธรรม ความ
ต่อเนื่องของกิจกรรมทางวัฒนธรรม ความผูกพันต่อท้องถิ่น และความเข้มแข็งในการรักษาวัฒนธรรม 
จึงมีความส าคัญในการรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่ ซึ่งเป็นจุดเสริมศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมท่ีส าคัญ อีกท้ังศักยภาพและการจัดกิจกรรมด้านการท่องเท่ียวได้แก่ การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว ความปลอดภัย และความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเท่ียว ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีมี
ความส าคัญในการดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวเข้าไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวด้วย ส าหรับองค์ประกอบด้าน
ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเท่ียวชองแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
2 ด้าน ได้แก่ 

1) คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 7 ดัชนีช้ีวัด ได้แก่ 
1.1) ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ 
1.2) ความต่อเนื่องของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
1.3) ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม 
1.4) ความสามารถในการสืบทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
1.5) ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท่ีสืบค้นได้ 
1.6) ความผูกพันต่อท้องถิ่น 
1.7) ความเข้มแข็งในการรักษาเอกลักษณ์ 

2) ศักยภาพทางกายภาพและการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียว ประกอบด้วย 
3 ดัชนีช้ีวัด ได้แก่  

2.1) การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว 
2.2) ความปลอดภัยด้านการท่องเท่ียว 
2.3) ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเท่ียว  



35 

 

2.3.2 องค์ประกอบที่ 2 ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว 
ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเท่ียว หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ  

ท่ีมีส่วนช่วยเสริมแหล่งวัฒนธรรมนั้น ๆ ให้มีความส าคัญ มีความเหมาะสมในการจัดการท่องเท่ียว 
ตัวอย่างเช่น แหล่งวัฒนธรรมอาจมีความดึงดูดใจด้านการท่องเท่ียวสูง แต่มีข้อจ ากัดสูงในการพัฒนา
ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ท าให้นักท่องเท่ียวไม่นิยมเข้าไปท่องเท่ียว ท าให้ศักยภาพในการ
จัดการด้านการท่องเท่ียวลดลงไปด้วย ส าหรับศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเท่ียว มีหลักเกณฑ์
ในการพิจารณา 2 ด้าน ได้แก่ 

1) ศักยภาพในการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน 
2) ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเท่ียวจากปัจจัยภายนอก 

2.3.3 องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว หมายถึง ความสามารถในการควบคุมดูแล 

การด าเนินงานการจัดการแหล่งท่องเท่ียว โดยมีองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1) ด้านการจัดการการท่องเท่ียวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ประกอบด้วย 

การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว และการจัดการด้านการท่องเท่ียว 
2) การจัดการด้านการให้ความความรู้และการสร้างจิตส านึก โดย

พิจารณาจากการด าเนินงานขององค์กรท่ีดูแลรับผิดชอบพื้นท่ีในการสร้างเสริมจิตส านึกและการเรียนรู้
ในเรื่องคุณค่าของแหล่งวัฒนธรรม แก่นักท่องเท่ียว เจ้าหน้าท่ีดูแลพื้นท่ี ผู้ประกอบการ และชุมชน
ท้องถิ่นที่อยู่โดยรอบแหล่งท่องเท่ียว 

3) การจัดการด้านเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาจากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในกิจกรรมการท่องเท่ียว โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคิด การพิจารณา
ตัดสินใจ การด าเนินการและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชนนั้น ๆ 
รวมทั้งการกระจายรายได้หรือผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น เกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม มี 2 ด้าน ได้แก่  

3.1) การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ประกอบด้วย 3 
ดัชนีช้ีวัด ได้แก่  

(1) การจัดการด้านการอนุรักษ์สภาพและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียว 
(2) การจัดการด้านการใช้ประโยชน์พื้นท่ี 
(3) การจัดการด้านการติดตามและการประเมินการเปล่ียนแปลง

อันเนื่องมาจากการท่องเท่ียว 
3.2) การจัดการด้านการท่องเท่ียว ประกอบด้วย 5 ดัชนีช้ีวัด ได้แก่  

(1) การจัดการด้านการบริหารและสาธารณูปโภคแก่นักท่องเท่ียว 
(2) การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว 
(3) การจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตส านึก 
(4) ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเท่ียว 
(5) ชุมชนมีรายได้จากการท่องเท่ียว (กรมการท่องเท่ียว, 2559) 
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จากแนวคิดข้างต้นท้ังในหัวข้อท่ี 2.1 การนิยามความหมายของการท่องเท่ียวตามรอย
วัฒนธรรมเพอรานากัน ในหัวข้อท่ี 2.2 องค์ประกอบของการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม สามารถแบ่ง
องค์ประกอบออกเป็น 2 ส่วน คือ องค์ประกอบในส่วนของเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม และองค์ประกอบ
ในส่วนของสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรม สามารถสรุปได้ว่า การท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรม
เพอรานากัน หมายถึง การท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากัน โดย
สถานท่ีเหล่านี้สามารถแบ่งออกได้ 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทท่ี 1 อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน หลักเมือง 
ประเภทท่ี 2 ศาลเจ้า ประเภทท่ี 3 สถาปัตยกรรม อาคาร บ้านโบราณ ประเภทท่ี 4 ย่านเมืองเก่า 
ย่านชุมชนเมืองเก่า ประเภทท่ี 5 ศูนย์ศึกษาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อสัมผัสถึงวิถีชีวิตใน
ด้านอาหาร การแต่งกาย ท่ีอยู่อาศัย ประเพณี ภาษา อาชีพ ความเช่ือ และศิลปะพื้นถิ่น ซึ่งส่ิงเหล่านี้
อาจมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างไปจากวัฒนธรรมของผู้มาท่องเท่ียว ท าให้ผู้มาท่องเท่ียวเกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของสถานท่ีท่องเท่ียวเหล่านี้มากขึ้นกว่าประสบการณ์ท่ีผ่านมา 

 
3. วัฒนธรรมเพอรานากัน 
 

ในอดีตชาวจีนมีการอพยพยา้ยถ่ินฐานไปตามเมืองท่าท่ีส าคัญต่าง ๆ และด้วยความเขม้แข็ง
ทางวัฒนธรรมของชาวจีนจึงเกิดเป็นชุมชนขึ้นเรียกว่า “ไชน่าทาวน์”(China town) ซึ่งเป็นแหล่งรวม
ความเป็นชนชาติจีน เป็นทีป่ระกอบธุรกิจการค้าและเป็นท่ีแสดงออกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะคนเช้ือ
สายจีนในกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีมีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ของประเทศ จากการเข้ามาถิ่นฐานของชาวจีนโดยเฉพาะในแถบคาบสมุทรมลายู -อินโดนีเซีย  
ซึ่งประกอบด้วยเมืองมะละกา และเมืองปนีัง (Penang) ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ (Singapore) 
และหมู่เกาะชวา (Java) ประเทศอินโดนีเซีย ท าให้ก าเนิดสายเลือดลูกผสมขึ้นและมีการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมจนเกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ท่ีมีเอกลักษณ์เรียกว่า “เพอรานากัน” (Peranakan) หรือ
เรียกอีกช่ือหนึ่งว่า บาบ๋า (Baba) (พุมรี อรรถรัฐเสถียร, 2556)  

1.1 นิยามความหมายของเพอรานากัน     
เพอรานากัน เป็นภาษามลายู มีรากศัพท์มาจากค าว่า “ank” มีความหมายว่า เด็ก 

เมื่อน ามารวมกับค าว่า ‘per-... ‘an’ เป็น peranakan หมายถึง ครรภ์, ถือก าเนิดท่ีนี่ จนในท่ีสุดค านี้
ก็ถูกน ามาใช้เรียกสายเลือดลูกผสมท่ีถือก าเนิด ณ ดินแดนคาบสมุทรมลายู-อินโดนีเซีย (Pue & 
Shamsul , 2012) 

เพอรานากัน มีรากศัพท์มาจากภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) 
ศัพท์จากค าว่า “เพอ”  (สร้อยค า) + อานัค (แปลว่าเด็ก ๆ) รวมแล้วแปลว่าเด็ก ๆ ท่ีมีสายเลือดผสม 
(ปราณี สกุล-พิพิฒน ์และคณะ , 2555)    

นอกจากค าว่า “เพอรานากัน” พบว่าบางครั้งมีการใช้เรียกคนกลุ่มเดียวกันนี้ว่า 
“บาบ๋า- ย่าหยา (Baba- Nyonya)” และ “คนจีนช่องแคบ (Straits Chinese)” (อุมาพร มุณีเนม 
และ พงศ์บวร สุวรรณณัฐโชติ, 2558) 
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บาบ๋า-ย่าหยา/ บาบ๋ายอนย่า แยกได้เป็น 2 ค า คือ “บาบ๋า” มีความหมายใช้เรียก 
เด็กชายท่ีเกิดในพื้นท่ีบริเวณช่องแคบ (Straits born males) ไม่ว่าจะเป็นเด็กชนชาติใดก็ตาม เช่น 
เด็กชายเช้ือชาติอังกฤษ เด็กชายเช้ือชาติจีน เด็กชายเช้ือชาติยุโรป หรือเด็กชายเช้ือชาติฮินดู เป็นต้น 
ในขณะท่ีค าว่า “ย่าหยา/ ยอนย่า” มีความหมายใช้เรียกแทนเด็กหญิง โดยสันนิษฐานว่า “Baba”  
มาจากค าว่า “Bapa” ในภาษาเมลย์ มีความหมายว่า พ่อ (Kim, 2009) 

พจนานุกรมไทยฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2519 ได้ให้ความหมายของค าว่า “บาบ๋า” 
หมายถึง ชายชาวจีนท่ีเกิดในมาเลเซีย พ่อเป็นจีน แม่เป็นมลายู ถ้าเป็นหญิงเรียก “ย่าหยา” 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2519) 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นิยาม "บาบ๋า" และ "ย่าหยา" ว่า  
"เรียกชายท่ีเป็นลูกครึ่งจีนกับมลายูท่ีเกิดในมลายูและอินโดนีเซีย ว่า บ้าบ๋า, คู่กับ ย่าหยา ซึ่งหมายถึง
หญิงลูกครึ่งจีนกับมลายูท่ีเกิดใน มลายูและอินโดนีเซีย" อย่างไรก็ตามชาวเพอรานากันในประเทศไทย 
บริเวณจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามันโดยเฉพาะภูเก็ตและตรังท้ังเพศชายและหญิง จะถูกเรียกรวม ๆ ว่า  
“บ้าบ๋า” หรือ “บาบา” ส่วน “ย่าหยา” เป็นเพียงช่ือของชุดสตรีเท่านั้น ส่วนในภาคใต้ฝ่ังตะวันออกมี
กระจายตัวอยู่แถบพื้นท่ีโดยเฉพาะปัตตานี สงขลา นราธิวาส (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542) 

ชาวเพอรานากันในประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย ถือก าเนิดจากพ่อแม่
คนพื้นเมืองและคนต่างชาติ ท าให้แท้จริงแล้วชาวเพอรานากันมีการผสมผสานจากหลายเช้ือชาติ ได้แก่ 
กลุ่มชาวจีนเพอรานากัน (Peranakan Chinese) กลุ่มชาวอาหรับเพอรานากัน (Peranakan Arabs) 
กลุ่มชาวดัชต์เพอรานากัน (Peranakan Dutch) และกลุ่มชาวอินเดียเพอรานากัน (Peranakan 
Indians) แต่ด้วยกลุ่มชาวจีนเพอรานากันเป็นกลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่และมีบทบาทส าคัญในสังคม ท าให้ค าว่า 
“เพอนารากัน”ถูกใช้อ้างถึงเฉพาะกลุ่มชาวจีนเพอรานากันเท่านั้น (Gorlinski, n.d.) 

จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปนิยามความหมายของ  “เพอรานากัน” 
หมายถึง กลุ่มลูกผสมท่ีถือก าเนิดในดินแดนคาบสมุทรมลายู โดยท่ีพ่อเป็นคนต่างชาติและแม่เป็นคน
ท้องถิ่น โดยค าว่า “เพอรานากัน” มีความหมายว่า เกิดท่ีนี่  มักใช้เป็นช่ือเรียกเมื่อหมายรวมถึงกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ในขณะเดียวกันจะใช้ค าว่า บาบ๋า-ย่าหยา เรียกแทนเมื่อหมายถึงลูกผู้ชายและลูกผู้หญิง  
แต่ด้วยกลุ่มชาวจีนเพอรานากันเป็นกลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่และมีบทบาทส าคัญในสังคม ท าให้ค าว่า 
“เพอนารากัน”ถูกใช้อ้างถึงกลุ่มลูกครึ่งจีน-มลายูมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ  

1.2 ประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากัน 
ช่วงต้นศตวรรษท่ี 15 “เจ้ิง เหอ” ได้รับค าส่ังจากกษัตริย์จีนให้ออกเดินทางมายัง 

คาบสมุทรมลายู-อินโดนีเซีย พร้อมท้ังน าเครื่องราชบรรณาการมามอบให้กับสุลต่านเมืองมะละกาใน
ขณะนั้นเป็นรัชสมัยของ Parameswara (Sultan Iskandar Shah ผู้ค้นพบเมืองมะละกา) ความสัมพันธ์
ระหว่างจีนกับมะละจึงเกิดขึ้น ต่อมาในปี ค.ศ. 1459 กษัตริย์จีนได้ส่ังให้เจ้าหญิงฮังลิโปเดินทางมายัง
เมืองมะละกาเพื่อแต่งงานกับสุลต่าน “มานซู ชาห”์ หลังจากนั้นชาวจีนก็อพยพย้ายถ่ินเข้ามาต้ังรกราก 
ณ เมืองมะละกามากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮกเกี้ยน น าไปสู่การแต่งงานข้ามเช้ือชาติจนถือก าเนิด
ลูกหลานเลือดผสมระหว่างจีนกับมลายูซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของชาวจีนเพอรานากัน (Petitenyonya, 
2009)  
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นอกจากชาวจีนแล้วยังมีการท่ีอพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานชองชนชาติอื่น ๆ ด้วย ท าให้
เกิดสายเลือดลูกผสม ระหว่างชนพื้นเมืองกับชาวต่างชาติมากมาย ดังนั้นจึงสามารถแบ่งชาวเพอรานากัน 
ตามเช้ือชาติผสมได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชาวจีนเพอรานากัน กลุ่มชาวอาหรับเพอรานากัน กลุ่มชาวดัตซ์
เพอรานากัน และกลุ่มชาวอินเดียเพอรานากัน แต่ด้วยกลุ่มชาวจีนเพอรานากันเป็นกลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่
และมีบทบาทในสังคมท าให้ค าว่า “เพอรานากัน ” ถูกใช้อ้างถึงเฉพาะกลุ่มชาวจีนเพอรานากัน เท่านั้น 
(Gorlinski, n.d.) 

ในต้นศตรวรรษท่ี 19 ชาวจีนอพยพเข้าไปต้ังถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุให้ชาวจีน
เลือดผสมเจือจางลงจนแทบจะเป็นจีนเต็มตัว ถึงอย่างไรวัฒนธรรมเพอรานากันก็งด าเนินไปจนกระท่ัง
ถึงในปัจจุบัน เห็นได้จากสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนแบบชิโนโปรตุกีส ท่ียังคงมีผู้คนอาศัยอยู่และ
ภาษาท่ีชาวจีนเพอรานากันใช้พูดคุยส่ือสารกันมักจะผสมค าจีน มลายู และอังกฤษ นอกจากนี้อาหาร 
ก็เป็นอีกส่ิงหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมท่ีผสมผสานกัน โดยชาวเพอรานากันจะน าเครื่องปรุงของ
ท้อง ถิ่นมาใช้ในการประกอบอาหาร อีกท้ังการแต่งกายของชาวเพอรานากันก็เป็นแบบมลายูเรียกว่า 
“ชุดบาบ๋า-ยาหยา” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายท่ีผสมผสานรูปแบบของชาวจีนและชาวมลายูเข้าไว้
ด้วยกันอย่างสวยงาม รวมถึงเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น เครื่องถ้วยนนยา (Nyonya wares) ท่ีเป็นส่ิงแสดง
ให้เห็นถึงระดับของชนของชาวเพอรานากัน ถ้าชนช้ันสามัญจะใช้เครื่องลายครามท่ีมีคุณภาพปานกลาง 
และมีลวดลายท่ีพบเห็นได้ท่ัวไป ส่วนเครื่องถ้วยนนยาท่ีมีคุณภาพดี ฝีมือการลงยาสีประณีตสวยงาม
แสดงให้เห็นถึงความหรูหราของชนช้ันสูงท่ีร่ ารวย (ปริวรรต ธรรมปรีชากร และ นิสิต มโนต้ังวรพันธุ์, 
2553) 

ส าหรับในประเทศไทยชาวจีนท่ีอพยพเข้ามาอยู่ในภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนท่ีมา
จาก ภาคใต้และภาคตะวันออกของจีน เพราะเมืองเหล่านี้ติดกับชายทะเล เป็นเมืองท่า มีเรือสินค้า
จอดส่งสินค้าและรับสินค้ามากมายจึงสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ง่าย ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 3 มีชาวจีนอพยพเจ้ามาจ านวนมากขึ้นเนื่องจากพระองค์ เป็นนักการค้า 
โดยเฉพาะการค้าส าเภาและต้องการจะเปิดตลาดการค้าเสรี ชาวจีนจึงเข้ามาท ามาหากินในประเทศ
ไทยตามหัวเมืองต่าง ๆ (ณัฐวด ีนุ่นมี, 2561) ต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 5 ความต้องการดีบุกในตลาดโลก
เพิ่มขึ้นมาก เป็นเหตุให้การท าเหมืองขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเกิดการขาดแคลนแรงงาน ในปี 
พ.ศ. 2444 พระยารัษฎานุประดิษฐ์จึงแก้ปัญหาโดยการจัดเรือไปรับคนจีนท่ีเมืองเอ้หมึงมาภูเก็ตปีละ
สามเท่ียว คนจีนในภูเก็ตจึงเพิ่มจ านวนมากขึ้น (กุศล เอี่ยมอรุณ, 2549 )  

การเข้ามาของชาวจีนในพื้นท่ีประเทศไทยในอดีตท าให้ปัจจุบันยังคงพบร่องรอยท่ี
แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากัน  ร่องรอยเหล่านี้เป็นอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ที่
แสดงถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นไม่เหมือนใครนับเป็นทุนทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของประเทศไทยท่ี
สามารถน าไปใช้เพิ่มคุณค่าเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวได้ 
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4. กลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ 
 

4.1 อาณาเขตของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
ประเทศไทยมีจังหวัดท่ีมีอาณาเขตติดกับทะเลอันดามัน 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง 

พังงา ภูเก็ตกระบี่ ตรัง และสตูล แสดงภาพอาณาเขตฝ่ังทะเลอันดามันตามภาพท่ี 6 และมีรายละเอียด
อาณาเขตของกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ตามตารางท่ี 5   

 
ภาพท่ี 6 แสดงจังหวัดท่ีมีอาณาเขตติดกับทะเลอันดามัน 

 

 
 

ท่ีมา: ปรับปรุงจากแผนท่ีกูเกิ้ล (Google Maps) 
 

ตารางท่ี 5 อาณาเขตกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน  
ทิศ ที่ต้ัง ติดต่อกับ 

ทิศเหนือ จังหวัดระนอง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร   
ทิศตะวันออก จังหวัดระนอง อ.เมือง/สวี/พะโต๊ะ จ.ชุมพร อ.ไชยา/ท่าฉาง/ 

บ้านตาขุน จ. สุราษฎร์ธานี 
จังหวัดพังงา จ. สุราษฎร์ธานี 
จังหวัดกระบี่ จ. นครศรีธรรมราช 
จังหวัดตรัง อ. ควนขนุน/ อ.กงหรา/ อ. ตะโหมด จ.พัทลุง 
จังหวัดสตูล อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และ อ. สะเดา จ. สงขลา 

ทิศตะวันตก จังหวัดระนอง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
 จังหวัดพังงา/ จังหวัดภูเก็ต/ จังหวัดกระบี่/ 

จังหวัดตรัง/ จังหวัดสตูล 
ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 

ทิศใต้ จังหวัดสตูล รัฐเปอร์ลิส/ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
ท่ีมา: กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (2561) 
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4.2 ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน มีฐานทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและมี

ศักยภาพสูง มีความสวยงาม ความโดดเด่น และเอกลักษณ์ของมรดกธรรมชาติในพื้นท่ีท่ีมีความสวยงาม
ต้ังแต่ท้องทะเล ถึงภูเขาสูง มีศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลายตามประวัติศาสตร์ความเจริญรุ่งเรืองในอดีต 
ท่ีมีการผสมผสานทางอารยะธรรม ระหว่าง พุทธ- คริสต์- พราหมณ์- ขงจ้ือและเต๋า- อิสลาม  
ซึ่งสามารถสร้างรายได้หลักจากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้สูง
และยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี (กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ัง
อันดามัน, 2561)  

4.3.1 สถิติด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ 
แสดงจ านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ ตามตารางท่ี 6  
 

ตารางท่ี 6 สถิติจ านวนนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัด 
อันดามันคลัสเตอร์ 

จังหวดั 
2560 2561 2562 

ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม 
ประเทศ 217,996,565 71,826,718 289,823,283 227,774,133 75,245,079 303,019,212 229,748,960 77,393,030 307, 141,990 
กลุ่มอันดามัน 11,170,010 18,106,747 29,276,757 11,673,840 18,478,378 30,155,218 11,546,277 18,818,818 30,365,135 
ระนอง 922,649 54,823 977,472 955,953 56,607 1,012,560 947,354 56,337 1,003,731 
พังงา 1,317,434 3,423,249 4,740,683 1,409,746 3,458,584 4,868,330 1,434,895 3,470,414 4,905,309 
ภูเก็ต 3,903,481 10,109,382 14,012,863 4,057,904 10,351,308 14,409,212 3,977,545 10,598,921 14,576,466 
กระบ่ี 2,425,479 4,163,343 6,588,822 2,530,535 4,236,323 6,766,858 2,447,230 4,312,606 6,759,836 
ตรัง 1,322,758 191,334 1,514,092 1,380,827 195,079 1,578,906 1,367,727 195,836 1,563,563 
สตูล 1,278,209 164,616 1,442,825 1,338,875 180,477 1,519,352 1,371,526 184,704 1,556,230 

ที่มา: ส านักงานสถติิแห่งชาต ิ(2563)  

 
4.3.2 แหล่งท่องเที่ยวส าคัญในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ 

กลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์มีทรัพยากธรรมชาติทางทะเลอันโดดเด่น 
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรใต้น้ าท่ีมีแหล่งปะการังสวยงามติดอันดับโลก น้ าทะเลสวยใส เกาะน้อย
ใหญ่ท่ีวางตัวเรียงรายในทะเลกว่า 400 เกาะ ชายหาดทรายขาวท่ีสวยงาม ป่าชายเลนริมฝ่ังทะเลท่ี
เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นานาชนิด ตลอดจนป่าไม้เขียวขจี บริสุทธิ์ ก่อก าเนิดเป็นน้ าตกท่ียังคงความ
เป็นธรรมชาติ โถงถ้ างดงามด้วยหินงอกหินย้อย โอบล้อมด้วยเขาหินปูนสูง ตระหง่าน และแหล่งน้ าแร่
ธรรมชาติจากใต้พื้นพิภพท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ  

อันดามันยังมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน เป็นทุ่ต้ังถิน่ฐานของ
ชุมชนต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีความส าคัญในฐานะเมืองท่าการค้ามาแต่โบราณ จนมีความเจริญ 
รุ่งเรืองในยุคเหมืองแร่เฟื่องฟู ซึ่งยังปรากฎร่องรอยทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ให้พบเห็นได้ รวมไปถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนหลากเช้ือชาติ หล่อหลอมจนเป็นวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น ล้วนเป็นเสน่ห์ของอันดามันสวรรค์แดนใต้ท่ีรอให้นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย และชาวต่างชาติ
เดินทางมาสัมผัส  
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นอกจากนี้กลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ
รังสรรค์มาส าหรับ นักท่องเท่ียวทุกเพศทุกวัย หากได้มาเยือนอันดามันไม่ควรพลาดกิจกรรมท่องเท่ียว
ทางทะเลต่าง ๆ โดยเฉพาะการล่องเรือท่องไปในทะเลอันดามัน พายเรือแคนูหรือเรือคายัคชมโถงถ้ า 
เกาะแก่งและป่าชายเลน ด าน้ าชมโลกใต้ ทะเลท่ีมีให้เลือกท้ังแบบน้ าลึก (scuba diving) และน้ าต้ืน 
(norkeling) และการปีนหน้าผาและการโรยตัวจากหน้าผาสูง การล่องแก่ง การขี่รถ ATV ไปตามเส้นทาง
ธรรมชาติ นอกจากนั้น ผู้ช่ืนชอบธรรมชาติก็มีกิจกรรม ท่องเท่ียวเชิงนิเวศหลากหลายรูปแบบ เช่น 
เดินป่า ดูนก เล่นน้ าตก เท่ียวถ้ า นั่งช้างตลอดจนการนั่งเรือล่องแม่น้ า ล าคลองเพื่อชมทิวทัศน์ป่าชายเลน
และสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงท่ีผูกพันกับสายน้ า และวิถีชีวิตชุมชน (กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน, 2562) แสดงแหล่งท่องเท่ียวส าคัญตามตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 แหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ 
จังหวัด ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 

ชายหาด/ ชายทะเล ธรรมชาติ/ ภูเขา น้ าตก วิถีชุมชน ประวัติศาสตร์ ศาสนา/ วัฒนธรรม/ ประเพณี 
ภูเก็ต: ไขมุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทราบสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม 
 - เกาะราชา 

- เกาะเฮ 
- หาดกะตะ 
- หาดกะรน 
- หาดกะหลิม 
- หาดในหาน 
- หาดราไลย์ 
- เกาะนาคา 

- เขาพระแถว 
- น้ าตกโตนไทร 
- น้ าตกบางแป 
- แหลมพรหมเทพ 
- แหลมกา 
- เขาขาด 
 

- บ้านแขนน 
- ชุมชนไม้ขาว 
- ชุมชนบางโรง 
- ชุมชนบ้านคอเอน 
- บาบ๋า ย่าหยา 
 

- อนุสาสรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าว
ศรีสุนทร 
- อนุสรณ์สถานถลางชนะศึก 
- วัดพระทอง 
- ย่านเมืองเก่าชิโนโปรตุกีส 
- พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว 
- วัดพระนางสร้าง 
  

- พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคาคีร ี
- วัดฉลอง 
- วัดม่วงโกมารภัจน์ 
- ศูนย์แสดงศิลปะวัฒนธรรมจังหวัด
ภูเก็ต 
 

พังงา: แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ า ถ้ างามตา ภูผาแปลก แมกไม้จ าปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร  
 - หมู่เกาะสิมิลัน  

- เกาะตาชัย  
-หมู่เกาะสุรินทร์ 
-เกาะยาวน้อย  
- เกาะยาวใหญ่ 
- หาดเขาหลัก  
- หาดท้ายเหมือง  

- เขาตะปู/ เขาพิงกัน 
- ถ้ าพุงช้าง 
- เสม็ดนางชี 
- ทะเลหมอกเขาไข่นุ้ย  
- ทะเลแหวกหนวดมังกร และ
ทะเลแหวกสันมังกร 

- สปาโคลน  
- บ้านสามช่องใต้  
- วิถีชุมชนมอร์แกน  
- สนามฟุตบอลลอยน้ าเกาะ
ปันหย ี 
- หัตถกรรมผ้าบาติก ท่าเขา  

-อนุสรณ์สถานเรือตรวจการณ์ 
813 และอนุสรณ์สถานสึนามิ 
บ้านน้ าเค็ม  
- เมืองเก่าตะกั่วป่า  
- พิพิธภัณฑ์เบญญารัญ  
- วัดสุวรรณคูหา  
- แหล่งโบราณคดีทุ่งตึก  

- วัดราษฎรอุปถัม (วัดบางเหรียง)  
- ชุดแต่งกาย บาบ๋า ย่าหยา  
- บ้านเกาะปันหยี  
- ต าหนักเจ้าแม่กวนอิม  
- ประเพณี ถือศิลกินผัก  

กระบี:่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย ร้อยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสดอันดามัน สวรรค์เกาะพีพี  
 - เกาะพีพี 

- เกาะลันตา 
- หาดไร่เลย์ 
- อ่าวท่าแลน 

- น้ าตกธารโบกขรณี 
- ท่าปอมคลองสองน้ า 
- สระมรกต 
- น้ าตกร้อนคลองท่อม 

- เกาะกลาง 
- บ้านนาดีน 
- บ้านเขากลม 
- แหลมสัก 
- ทุ่งสูง 

- สุสานหอย 75 ปี 
- ถ้ าผีหัวโต 
- ถ้ าเขาขนาบน้ า 
- ถ้ าหมอเขียว 
- ลูกปัด วัดคลองท่อม 

- วัดถ้ าเสือ 
- วัดบางโทง 
- ประเพณีลอยเรือชาวเล 
- ประเพณีสารทเดือนสิบ 
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ตารางท่ี 7 แหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ (ต่อ) 
จังหวัด ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 

ชายหาด/ ชายทะเล ธรรมชาติ/ ภูเขา น้ าตก วิถีชุมชน ประวัติศาสตร์ ศาสนา/ วัฒนธรรม/ ประเพณี 
ตรัง: เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมยู่างรสเลิศ ถ่ินก าเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ าตกสวยตระการตา  
 - เกาะกระดาน 

- สันหลังมังกรเหลือง 
- สันหลังมังกรเกล็ดทองค า 
- สันหลังมังกรหยก 
- สันหลังมังกรทับทิมสยาม 
- สันหลังมังกรนิล 
- สันหลังมังกรเผือก 
- ถ้ ามรกด 
- ถ้ าเลเขากรอบ 

- ถ้ าเลเขากรอบ 
- บ่อน้ าร้อน 
- ภูเขาเมฆ 
- เขาหัวแตก 
- สวนพฤกษศาสตร์ ส ากล
ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) 

- บ่อหินฟาร์มสเตย์ 
- ลองแห่นบ้านเขาหลัก 
- วัดเทพทาโร 
- กลุ่มผ้านาหมื่นศรี 
- ตึกเก่าในตัวเมืองตรัง 

-ยางพาราต้นแรกของประเทศ
ไทย 
- สวนสาธารณะควนต าห นัก
จันทร์ 
- พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ร ะ ย ารั ษฎ า นุ
ประดิษฐ์มหิศรภักดี 
- อ นุ ส า ว รี ย์ พ ร ะย ารั ษฎ า นุ
ประดิษฐ์มหิศรภักดี 
- ศาลหลักเมืองตรัง 

- ตรังอันดามันเกรทเวย์ 
- สถานีรถไฟกันตัง 
- เจดีย์บัวเงินทองภูเขาพระยอด 
- ถ้ าพระพุทธ 
- วัดภูเขาทอง 
 

สตูล: สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์  
 - อุทยานแห่งชาติตะรุเตา 

- เกาะไข่ 
- เกาะหลีเป๊ะ 
- เกาะหินงาม 
- หมู่เกาะเภตรา 
- หาดสันหลังมังกร 
- แหลมตันหยงโป 
- หาดทรายยาว 

- น้ าตกวังสายทอง 
- น้ าตาบริพัตร 
- น้ าตกยาโรย 
- บ่อน้ าพุร้อนทุ่งน้อย 
- ถ้ าเอสเตโกดอน 
- ถ้ าภูผาเพชร 

- ตึกแถวถนนบุรีวานิช 
- ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหัว
ทาง 
- ชุมชนท่องเท่ียวบ้านเกตรี 
- ชุมชนท่องเที่ยวบ้านภูบา
เพชร 

- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล 
- คฤหาสน์กูเด็น 
- พิพิธภัณฑ์ช่างดึกด าบรรพ์ 
ทุ่งหว้า 
- แหล่งโบราณคดีเขาโต๊ะพญาวัง 

- วัดชนาธิปเฉลิม 
- มัสยิดม าบัง 
- ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา 
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ตารางท่ี 7 แหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ (ต่อ) 
จังหวัด ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 

ชายหาด/ ชายทะเล ธรรมชาติ/ ภูเขา น้ าตก วิถีชุมชน ประวัติศาสตร์ ศาสนา/ วัฒนธรรม/ ประเพณี 
ระนอง: คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ าแร่ มุกแท้อันดามัน  
 -เกาะพยาม  

-หาดแหลมสน  
-หาดประพาส  
-หาดทรายด า 
 

- บ่อน้ าร้อน 
- สวนรักษะวาริน 
- น้ าพุร้อนบ้านพรรั้ง  
- ภูเขาหญ้า  
- น้ าตกหงาว 
- น้ าตกปุญญบาล  
 

-บ้านเกาะหาดทรายดา 
- มโนราห์เด็ก ต.บางน้า จืด 
- บ้ า น เ ข า ฝ า ชี ห มู่ บ้ า น 
ชายแดนไทย-พม่า  
- กลุ่มหม่อนไหม วัฒนธรรม
พ้ืนที่ราบสูง  
-กลุ่มราวงคนระวิ บ้านระวิ  

-อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน เช่น 
ศิลาสลักพระ ปรมาภิไธย สุสาน
เจ้าเมือง ระนอง  
-พระราชวังรัตนรังสรรค์  
-พระราชวัง พระต าหนัก พระที่
น่ัง เช่น จวนเจ้าเมือง  ระนอง 
บ้านค่ายเจ้าเมือง ระนอง  

- งานปิดทองพระถ้าพระขยางค์ 
 - งานเสด็จพระแข่งเรือ อ.กระบุรี 
 - งานกาหยู  
- งานเปิดเมืองระนองท่องอันดามัน 
- งานประเพณีถือศีลกินพัก  
 

ที่มา: กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (2562) 
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4.3 แผนพัฒนาทีเ่ก่ียวข้องกับกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ 
4.3.1 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (2560- 2564) 

1) วิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียว คุณภาพช้ันน าของโลกท่ีเติบโต

อย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้
สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน" 

2) เป้าประสงค์ 
2.1) การเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ

ในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียว  
2.2) การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวอย่าง

สมดุล 
2.3) การกระจายรายได้และผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวสู่ทุกพื้นท่ี

และทุกภาคส่วน  
2.4) การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานอัตลักษณ์และ

วิถีไทย 
3) พันธกิจ  

3.1) พัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียวสินค้าและบริการในการ
ท่องเท่ียวทุกรูปแบบอย่างมีมาตรฐานและสมดุล อีกท้ังมีความยั่งยืนของแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงแวดล้อม 
และอัตลักษณ์วิถีไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม ท่องเท่ียวไทยให้มีบทบาทส าคัญ
ในการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

3.2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกให้มี
คุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลสามารถรองรับ ปริมาณของนักท่องเท่ียวท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงไปตามบริบทแวดล้อม รวมท้ังสภาวะ การแข่งขันในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว  

3.3) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหาร
จัดการการท่องเท่ียว ตลอดจนสร้างความเข้าใจและความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย จิตส านึก
ท้องถิ่นและการเป็นเจ้าบ้านท่ีดี 

3.4) สร้างสมดุลในนักท่องเท่ียวผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม การส่งเสริม
วิถีไทยและการสร้างความมั่นใจ ของนักท่องเท่ียว เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเเหล่งท่องเท่ียว
คุณภาพตามเป้าหมายให้สามารถสร้างรายได้ และส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน 

3.5) ส่งเสริมการบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเท่ียว โดย
การมีส่วนร่วมและการบูรณาการของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มีเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนา ด้านการท่องเท่ียว 
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4.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (พ.ศ. 2561- 2564)  
1) วิสัยทัศน์ 

“การท่องเท่ียวทางทะเลระดับโลก บนฐานวัฒนธรรมอันดามัน”  
ค าอธิบายวิสัยทัศน์ พัฒนาและส่งเสริมให้เขตพัฒนาการท่องเท่ียวอันดามัน

เป็นเมืองท่องเท่ียวทางทะเล เมืองท่าเทียบเรือส าราญ เรือยอร์ชท่ีมีมาตรฐานสากลระดับโลก และ
เมืองท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีสะท้อน วิถีอันดามัน ซึ่ง หมายถึง วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนท่ีเป็น
เอกลักษณ์ ได้แก่ คน ประเพณี วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม ธรรมชาติ ภาษา การแต่งกาย เป็นต้น ท่ีถูกส่ง
มอบจากรุ่นสู่รุ่น หรือถูกปรับปรุงให้สอดคล้องกับการด ารงชีวิต ในปัจจุบันซึ่งอาจจะมีในลักษณะท่ี
เป็นแบบด้ังเดิม (Traditional) และแบบร่วมสมัย (Contemporary) สอดคล้องกับ การท่องเท่ียววิถี
ไทยบนฐานอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละจังหวัดในเขต อันได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และสตูล บนฐาน
ความใส่ใจต่อทรัพยากรและแหล่งท่องเท่ียว 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1) พัฒนาให้เขตพัฒนาการท่องเท่ียวอันดามันเป็นเมืองท่องเท่ียวทาง

ทะเล เรือส าราญ เรือยอร์ช ท่ีมีมาตรฐานระดับโลก โดยเน้นให้จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่เป็น
ศูนย์กลางในการเช่ือมโยง และกระจาย นักท่องเท่ียว พร้อมท้ังพัฒนาเมืองท่องเท่ียวรอง จังหวัดพังงา 
ตรัง และสตูล เป็นเมืองท่องเท่ียวที่มีศักยภาพทาง การแข่งขันได้ในระดับสากล  

2.2) ต่อยอดฐานและสร้างคุณค่าให้กับต้นทุนทางวิถีชีวิต วัฒนธรรมท่ี
เป็นเอกลักษณ์ของอันดามัน สู่กิจกรรมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงรวมกับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
เพื่อการเพิ่มวันพ านักและขยายตลาด นักท่องเท่ียวให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในเขตพัฒนาการท่องเท่ียว
อันดามัน  

2.3) ส่งเสริมและจัดการการท่องเท่ียวของเขตพัฒนาการท่องเท่ียว 
อันดามันโดยมุ่งตอบสนอง ความต้องการของนักท่องเท่ียวคุณภาพครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยเน้นการพัฒนา
คุณภาพการบริการในทุนมนุษย์ให้มี ศักยภาพในการรองรับนักท่องเท่ียวได้  

2.4) ส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นการวิเคราะห์
กลุ่มตลาดท่ีเหมาะสม ตลอดจน นักท่องเท่ียวที่มีคุณภาพของคลัสเตอร์อันดามัน  

2.5) ผลักดันให้เขตพัฒนาการท่องเท่ียวอันดามันเป็นศูนย์กลางในการ
เช่ือมโยงการท่องเท่ียวกับจังหวัด ภายในเขต และภายนอกเขต ตลอดจนการเช่ือมโยงไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย  

3) เป้าหมาย 
3.1) เพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวให้กับเมืองท่องเท่ียวหลักและเมืองรอง

ในเขตพัฒนาการท่องเท่ียว อันดามัน  
3.2) กระจายรายได้จากการท่องเท่ียวให้ท่ัวถึงและเป็นธรรมภายในเขต

พัฒนาการท่องเท่ียวอันดามัน  
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3.3) กระจายรายได้การท่องเท่ียวออกไปยังจังหวัดใกล้เคียงและพื้นท่ี
เช่ือมโยงการท่องเท่ียวภายนอกเขต พัฒนาการท่องเท่ียวอันดามัน  

3.4) พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเขตพัฒนาการท่องเท่ียวอันดามัน  
ท้ังด้านมิติของสังคมและวัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม  

3.5) รักษาและสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลายของอันดามัน
ให้เขตพัฒนาการท่องเท่ียว อันดามันได้รับรางวัลท่ีเกี่ยวกับการเป็นแหล่งท่องเท่ียว/การประกอบธุรกิจ
ด้านการท่องเท่ียวในระดับชาติ และนานาชาติ  

 จากข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ท าให้ทราบว่า 7 จังหวัด ได้แก่ 
ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล นอกจากการคมนาคมทางบกแล้วยังสามารถเดินทางทางน้ าได้เป็น
เส้นทางเช่ือมต่อกัน สอดคล้องกับเส้นทางการเดินเรือของชาวจีนโพ้นทะเลท่ีเดินทางเข้ามายังพื้นท่ี
กลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ในอดีต และเมื่อพิจารณาในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
(พ.ศ. 2561- 2564) ในหัวข้อแหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญของแต่ละจังหวัดท าให้พบว่า ทุกจังหวัดมีแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากัน ได้แก่ ตึกแถวในถนนบุรีวานิช จังหวัดสตูล 
อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ในจังหวัด
ตรัง ชุมชนแหลมสัก ในจังหวัดกระบี่ ประเพณีถือศีลกินผัก ในจังหวัดพังงา ย่านตึกเก่าชิโนโปรตุกีส 
ในจังหวัดภูเก็ต จากจุดนี้ท าให้ช้ีชัดว่าท้ัง 7 จังหวัดนี้เป็นสถานท่ีท่ีมีกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากันอาศัยอยู่   
 
5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 

5.1 งานวิจัยในประเทศไทย 
ผู้วิจัยท าการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเพอรานากัน โดยใช้ช่อง

ทางการค้นหางานวิจัยจาก 3 แหล่ง ได้แก่ (1) งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารท่ีผ่านการรับรอง
คุณภาพจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) (2) งานวิจัยท่ีอยู่ในฐานข้อมูลของ Digital Research 
Information Center (DRIC) และ (3) งานวิจัยท่ีค้นพบใน Google Scholar พบจ านวนงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องตามตารางท่ี 8   

 
ตารางท่ี 8 การสืบค้นงานวิจัยภายในประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเพอรานากัน 

ค าค้น TCI DRIC Google Scholar 
เพอรานากัน/ เปอรานากัน/ Peranakan 3 1 4 
บาบ๋า/ บ้าบ๋า/ BABA 5 - - 
ย่าหยา/ Nyonya - - - 

รวมจ านวนงานวิจัยในประเทศไทย 13 
 
จากการสืบค้นงานวิจัยข้างต้นพบการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากันท้ังส้ิน 

จ านวน 13 เรื่อง ดังนี้ 
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1) ดรุณี มูเก็ม (2562) ศึกษาเรื่อง “คุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความภักดีในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าบาบ๋าและผ้าปาเต๊ะของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเท่ียวโดยชุมชนเทศบาล
นครภูเก็ต”  

2) สาวิตร พงศ์วัชร์ และยุทธพงษ์ ต้นประดู่ (2562) ศึกษาเรื่อง “การศึกษากลุ่ม
ชนพื้นเมือง กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ สู่งานสร้างสรรค์ระบ าชาติพันธุ์อันดามัน”  

3) ภัทริณี สุขอรรถ (2562) ศึกษาเรื่อง “เปรียบเทียบระบบเสียงภาษาภูเก็ตบ้าบ๋า 
และภาษามลายูบ้าบ๋าแนวร่วมสมัย”  

4) ณัฐวดี นุ่นมี (2561) ศึกษาเรื่อง “การจัดการวัฒนธรรมเพอรานากันของ
หน่วยงานและเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ต”             

5) ธนินทร์ สังขดวง และจิรนาถ รุ่งช่วง (2561) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าท้องถิ่นท่ีสืบทอดจากวัฒนธรรมเพอรานากันของนักท่องเท่ียวใน
จังหวัดตรัง”  

6) ธีรเดช ช่ืนประภานุสรณ์ และคณะ (2561) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันอันดามันวิถีในเขตภาคใต้ของประเทศไทย
ตามแนวทาง Authenticity Trend: เก่าแท้ ปรุงใหม่ ให้ทันสมัย”  

7) ยุทธพงษ์ ต้นประดู่ (2561) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบพัสตราภรณ์ในพิธี
วิวาห์บาบ๋า สู่งานสร้างสรรค์คาบาเรต์”  

8) จิตตาภรณ์ กล่อมแดง, อรุณวรรณ มุขแก้ว และจีรณัทย์ วิมุตติสุข (2560) 
ศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมการแต่งกายบาบ๋า จังหวัดพังงา”  

9) ช่อฟ้า หงษ์สิทธิชัยกุล (2559) ศึกษาเรื่อง “มนต์เสน่ห์แห่ง ‘เพอรานากัน’ 
มรดกทางวัฒนธรรมสู่ผลงานเครื่องประดับ”  

10) ณธทัย จันเสน (2559) ศึกษาเรื่อง “ทบทวนการรับรู้อัตลักษณ์ภายใต้ค าว่า 
‘ชิโน-โปรตุกีส’ ในมุมมองของคนท้องถิ่น: กรณีศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดภูเก็ตและสงขลา”  

11) อุมาพร มุณีแนม และ พงศ์บวร สุวรรณณัฐโชติ (2558) ศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรม
ร่วมบาบ๋า- ยาหยา เพื่อการเช่ือมโยงท่องเท่ียว 4 ประเทศ”   

12) ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม (2557) ศึกษาเรื่อง “หุ่นกาเหล้: การสร้างสรรค์หุ่นในมิติของ
วัฒนธรรมบาบ๋าเพอรานากัน” และ  

13) รัญวรัชญ์  พูลศรี (2557) ศึกษาเรื่อง “สตรีกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์
สิงคโปร์ในวรรณกรรมของนักเขียนสตรีสิงคโปร์เช้ือสายจีน”  

ผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยท้ัง 13 เรื่อง ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อค้นพบได้ 3 ประเด็น 
ดังนี้  ประเด็นท่ี 1 องค์ความรู้ด้านพื้นท่ีในการท าการวิจัย แสดงการสังเคราะห์ตามตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 9 การสังเคราะห์พื้นท่ีซึ่งพบร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากัน 

งานวิจัยเร่ืองท่ี 
จังหวัดท่ีพบร่องรอยวัฒนธรรมเพอรานากัน  (ระบุถึงในงานวิจัย) 

ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สงขลา 
1 - -  - - - 
2 -    - - 
3 - -  - - - 
4 - -  - - - 
5 - - - -  - 
6  - - - - - 
7      - 
8 -  - - - - 
9 - -  - - - 
10 - -  - -  
11 - -  - - - 
12 - -  - - - 
13 - - - - - - 

 
จากตารางข้างต้นพบว่า ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง 

ระนอง และสงขลา  
ประเด็นท่ี 2 องค์ความรู้ด้านทุนทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน แสดง

การสังเคราะห์ตามตารางท่ี 10 
 

ตารางท่ี 10 การสังเคราะห์ด้านทุนทางวัฒนธรรมท่ีระบุถึงในการวิจัย 

งานวิจัยเร่ืองท่ี 

ทุนทางวัฒนธรรม  (ระบุถึงในงานวิจัย) 

อา
หา

ร 

กา
รแ

ต่ง
กา

ย 

ที่อ
ยู่อ

าศ
ัย 

ปร
ะเ

พณี
 

ภา
ษา

 

อา
ชีพ

 

คว
าม

เช
ื่อ 

ศิล
ปะ

พื้น
ถิ่น

 

1 -  - - - - - - 
2 - - - - - - -  
3 - - - -  - - - 
4      -  - 
5  - - - - - - - 
6      -  - 
7 -  - - - - - - 
8 -  - - - - - - 
9 - -  - - - - - 
10 - -  - - - - - 
11     -  - - 
12 - - - - - - -  
13 - - - - - - - - 

 



50 

 

จากตารางข้างต้นพบว่า ประกอบด้วยทุนทางวัฒนธรรม 8 อย่าง ได้แก่ อาหาร 
เครื่องแต่งกาย ท่ีอยู่อาศัย ประเพณี ภาษา อาชีพ ความเช่ือ และศิลปะพื้นถิ่น 

ประเด็นท่ี 3 องค์ความรู้ด้านงานวิจัย พบว่า งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
เพอรานากันในประเทศไทยท่ีสามารถสืบค้นได้มีท้ังส้ินจ านวน 13 เรื่อง โดยใน 13 เรื่องนี้ประกอบด้วย 
การศึกษาด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ด้านการท่องเท่ียว ด้านภาษาศาสตร์ ด้านศิลปะการแสดง ด้านการ
ออกแบบ ด้านสถาปัตยกรรม ด้านสารสนเทศ ด้านวัฒนธรรมการแต่งกาย และ ด้านการส่ือความหมาย 
ยังไม่พบงานวิจัยท่ีท าในบริบทของการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว ท าให้
ทราบว่าหากมีการท าการวิจัยในหัวข้อดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ 

5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
ผู้วิจัยท าการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเพอรานากัน โดยใช้ช่อง

ทางการค้นหางานวิจัยจาก Google Scholar ระบุค าค้น “Peranakan” และเป็นงานวิจัยท่ีน าเสนอ
เป็นภาษาอังกฤษ โดยเลือกงานวิจัยท่ีอธิบายเกี่ยวกับท่ีมาของวัฒนธรรมเพอรานากันจ านวน 5 เรื่อง 
เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยววัฒนธรรมเพอรานากันในพื้นท่ีอื่น ๆ ดังนี้ 

1) Darmaynti & Bahauddin (2020) ศึกษาเรื่อง “ การท าความเข้าใจกับความ
แปรปรวนผ่านประสบการณ์เชิงพื้นท่ีในบ้านเพอรานากันในเมืองลาเซม ประเทศอินโดนีเซีย” 
( Understanding Vernacularity through Spatial Experience in the Peranakan House 
Kidang Mas, Chinatown, Lasem, Indonesia)  

2) Darmayanti & Bahauddin (2020) ศึกษาเรื่อง “มรดกทางวัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากันในเมืองลาเซม ประเทศอินโดนีเซีย” (Peranakan Batik Kidang Mas 
House of Lasem, Central Java, Indonesia) 

3) Neo, Ngo & Heng (2020) ศึกษาเรื่อง “ส่ิงปลูกสร้างในจินตนาการและ
วัฒนธรรมท่ีสร้างขึ้นจาก ‘ยอนย่า’ ในวัฒนธรรมของชาวจีนเพอรานากันท่ีต้ังถิ่นฐานบริเวณช่องแคบ
มลายู” (Popular imaginary and cultural constructions of the Nonya in Peranakan Chinese 
culture of the Straits Settlements)  

4) Abdullah (2013) ศึกษาเรื่อง “ผลของความสัมพันธ์ทางการค้ามาเลย์ - จีน
ในช่วงสุลต่านมะละกาต่อการเกิดขึ้นของชุมชนชาวจีนเพอรานากัน” (Effect of Malay-China Trade 
Relations During the Malacca Sultanate on the Emergence of Chinese Peranakan 
Community)  

5) Pue (2016) ศึกษาเรื่อง “เพอรานากัน- เอกลักษณ์พหุวัฒนธรรม: กรณีศึกษา
ในคาบสมุทรมลายู” (Peranakan as Plural Identity: Cases from Peninsular Malaysia) 

ผลการสังเคราะห์งานวิจัยท้ัง 5 เรื่อง ข้างต้น สามารถสรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้ได้จ านวนท้ังส้ิน 5 ประเด็น ดังนี้ 

1) ปัจจุบันบ้านของชาวเพอรานากันในเมืองลาเซมประเทศอินโดนีเซีย กลายเป็น
สัญลักษณ์ของคนชายขอบมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากกาลเวลาท่ีเปล่ียนไป ท าให้เกิดวิกฤตในการสืบ
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ทอดเอกลักษณ์ของบรรบุรุษ บ้านเหล่านี้ต้องได้รับการบ ารุงรักษาไว้เพื่อประโยชน์ของคนรุ่นหลังเพื่อ
ความเข้าใจทางวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง 

2) ผู้หญิงยอนย่าไม่ได้ถูกกดขี่จากผู้ชายเหมือนในวัฒนธรรมจีน พวกเขาได้รับ
สิทธิพิเศษมากมายซึ่งแตกต่างออกไป ยอนย่ามีคุณค่าในวัฒนธรรมเพอรานากัน ต าแหน่งท่ีเป็นเอกสิทธิ์
ของพวกเขาท าให้พวกเขาสามารถเจรจาต่อรอง รวมถึงมีสิทธิมีเสียงภายในบ้านกับผู้น าครอบครัวได้  

3) จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักมะละกาและจีน ซึ่งถือเป็น
จุดเริ่มต้นในการเกิดขึน้ของกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากัน คือ การเข้ามาของชาวจีนเริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์
ทางการค้าระหว่างจีนและมะละกาท าให้เกิดการแต่งงานระหว่างพ่อค้าชาวจีนกับหญิงท้องถิ่น 
เนื่องจากชาวจีนท่ีอพยพเข้ามาในมะละกามีเพียงผู้ชายเท่านั้นจึงท าให้พวกเขาแต่งงานกับผู้หญิงใน
ท้องถิ่น ต้ังแต่ศตวรรษท่ี 15 ท าให้เกิดชุมชน “บาบ๋า ยอนย่า” มาจนถึงปัจจุบัน 

4) วัฒนธรรมเพอรานากันนับเป็นเอกลักษณ์ท่ีเห็นเด่นชัดในบริเวณคาบสมุทร
มลายู โดยเกิดข้ึนจากสังคมพหุวัฒนธรรม นับเป็นปรากฎการณ์ท่ีท่ัวโลกสามารถใช้เป็นกรณีศึกษาใน
การจัดการด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรมของคนในรัฐประเทศ ความซับซ้อนของกลุ่มชาติพันธุ์
เพอรานากันเป็นตัวอย่างของพหุวัฒนธรรมท่ีสามารถรวมเป็นหนึ่งเดียว และเป็นภาพสะท้อนของการ
ต่อสู้ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการแย่งชิงดินแดนทางสังคม 

6) ในคาบสมุทรมลายูการผสมผสานทางชาติพันธุ์ระหว่างคนพื้นเมืองกับชาวต่าง
จากสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มจาวีเพอรานากัน (2) กลุ่มจีนเพอรานากัน (3) กลุ่ม
ฮินดูเพอรานากัน (4) กลุ่มยูโรเปียนเพอรานากัน 

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นผู้วิจัยท าสามารถสรุปวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ย่อย 
แนวคิด/ทฤษฎี ตัวแปร ตัวแปรสังเกตได้ ดัชนีช้ีวัด และเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ตามตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ย่อย แนวคิด/ทฤษฎี ตัวแปร ตัวแปรสังเกตได้ ดัชนีช้ีวัด และเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ย่อย แนวคิด/ ทฤษฎี ตัวแปร ตัวแปรสังเกตได้ ดัชนีชี้วัด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการเลา่
เรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน
ในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัส
เตอร์ 

  ทฤษฎีการสื่อสาร (Berlo, 
1960) 

 แนวคิดองค์ประกอบ 8 
วิถีวัฒนธรรม (กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2559) 

 ทฤษฎีทัศนคติ (Bem, 
1970) 

 แนวคิดความรู้สึกของ
มนุษย์ (Willcox, 1982) 

ด้านผู้เล่าเรื่อง  ทักษะการสื่อสาร  ทักษะด้านการฟัง  แบบบันทึกข้อมูลจาก
เอกสาร 

 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
 แบบสังเกต 
 แบบบันทึกข้อมูลเชิง

พื้นที่ 
 คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูล

จากเครื่องมือการวิจัย 
 แบบตรวจสอบความ

ตรงเชิงเน้ือหาของ 

ทักษะด้านการพูด 
ทักษะด้านการอ่าน 
ทักษะด้านการเขียน 

ความรู้  ประวัติความเป็นมา 
อาหาร 
การแต่งกาย 
สถาปัตยกรรม 
ประเพณี 
ภาษา 
อาชีพ 
ความเชื่อ 
ศิลปะพื้นถิ่น 
สถานที่อันเป็นร่องรอยของ
วัฒนธรรมเพอรานากัน 

ทัศนคติต่อการเล่า
เรื่อง 
 

รู้สึกสนุกสนาน (ต่ืนเต้น, 
ย่ัวยวน, กระปรี้กระเปร่า,  
ขี้เล่น, สร้างสรรค,์ ต่ืนตัว) 
รู้สึกมีพลัง (ภูมิใจ, เคารพม  
ชื่นชม, มีความหวัง,  
สิ่งส าคญั, ซื่อสัตย์) 
รู้สึกสงบร่มเย็น (สบายใจ, 
เกรงใจ, คุ้นเคย, รัก, วางใจ, 
เอาใจใส่) 
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ตารางท่ี 11 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ย่อย แนวคิด/ทฤษฎี ตัวแปร ตัวแปรสังเกตได้ ดัชนีช้ีวัด และเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย (ต่อ) 
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ย่อย แนวคิด/ ทฤษฎี ตัวแปร ตัวแปรสังเกตได้ ดัชนีชี้วัด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

     รู้สึกเศร้า (ไร้ชีวิตชีวา, เบื่อ, 
อ้างว้าง, ไม่เบิกบาน, ละอายใจ, 
รู้สึกผิด)  

 

รู้สึกโกรธ (เจ็บใจ, เกลียด, 
เดือดดาล, แค้น, หงุดหงิด, 
กังขา) 
รู้สึกกลัว ( ไม่ยอมรับ, งง, หมด
หนทาง, ยอมแพ้, ไม่มั่นคง, 
กลุ้มใจ) 

ระบบสังคมของผู้เลา่
เรื่อง 

บุคคล 
กลุ่มบุคคล 
องค์กร 

ระบบวัฒนธรรมของ
ผู้เล่าเรื่อง 
 

เป็นผู้สืบเชื้อสายกลุ่มชาติพันธ์
เพอรานากัน 
เป็นผู้เกิดและอาศัยอยู่ในพื้นที่
ซึ่งพบร่องรอยวัฒนธรรมเพอรา
นากัน 
เป็นผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัย
อยู่ในพื้นที่ซึ่งพบร่องรอย
วัฒนธรรมเพอรานากัน 
เป็นผู้ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับ
วัฒนธรรมเพอรานากัน 
เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ท า
หน้าที่เป็นผู้เล่าเรื่องวัฒนธรรม
เพอรานากัน 
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ตารางท่ี 11 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ย่อย แนวคิด/ทฤษฎี ตัวแปร ตัวแปรสังเกตได้ ดัชนีช้ีวัด และเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย (ต่อ) 
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ย่อย แนวคิด/ ทฤษฎี ตัวแปร ตัวแปรสังเกตได้ ดัชนีชี้วัด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

   ทฤษฎีการสื่อสาร 
(Berlo, 1960) 

 แนวคิดองค์ประกอบ 8 
วิถีวัฒนธรรม (กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2559) 

 แนวคิดแหล่งศิลปกรรม
อันควรอนุรักษ์
(ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, 2563) 

ด้านเน้ือหา 
 

เน้ือเรื่อง 
 
 
 
 
 
 

อาหาร  
การแต่งกาย 
ที่อยู่อาศัย 
ประเพณี 
ภาษา 
อาชีพ 
ความเชื่อ 
ศิลปะพื้นถิ่น 

วิธีการเล่าเรื่อง วัจนภาษา 
อวัจนภาษา 
วัจนภาษาและอวัจนภาษา
ประกอบกัน 

สถานทีอันเป็น
ร่องรอยของ
วัฒนธรรมเพอรานา
กัน 

อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน หลัก
เมือง 
ศาลเจา้ 
สถาปัตยกรรม อาคาร บ้าน
โบราณ 
ย่านเมืองเก่า ย่านชุมชนเก่า 
ศูนย์ศึกษาทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม 

 ทฤษฎีการสื่อสาร 
(Berlo, 1960) 

 the PESO Model 
(Dietrich, 2014) 

ด้านช่องทางการเล่า
เรื่อง  

การเผยแพร่เรื่องราวโดยสื่ออ่ืน ๆ น าเรื่องเล่าไป
เผยแพร่ต่อ   
การเผยแพร่เรื่องราวโดยผู้มีอิทธิพลน าเรื่องเล่าไป
เผยแพร่ต่อ  



 

 

55 

ตารางท่ี 11 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ย่อย แนวคิด/ทฤษฎี ตัวแปร ตัวแปรสังเกตได้ ดัชนีช้ีวัด และเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย (ต่อ) 
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ย่อย แนวคิด/ ทฤษฎี ตัวแปร ตัวแปรสังเกตได้ ดัชนีชี้วัด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

    การเผยแพร่เรื่องราวโดยบุคคล/ กลุ่มบุคคล/ องค์กร ที่
มีความร่วมมือกันน าเรื่องเล่าไปเผยแพร่ต่อ  

 

การเผยแพร่เรื่องราวผา่นสื่อสังคมออนไลน์  
การเผยแพร่เรื่องราวผา่นสื่อที่บุคคล/ กลุ่มบุคคล/ 
องค์กรเป็นเจ้าของ  
การเผยแพร่เรื่องราวผา่นการซื้อพื้นที่การเล่าเรื่องบน
สื่อที่ต้องใช้เงินซื้อ  
การเผยแพร่เรื่องราวผา่นการกล่าวสุนทรพจน์  

 ทฤษฎีการสื่อสาร 
(Berlo, 1960) 

ด้านผู้รับเรื่อง คนในวัฒนธรรม 
คนนอกวัฒนธรรม 

2. เพ่ือเสนอแผนที่การ
ท่องเที่ยวตามรอยวัฒนธรรม
เพอรานากันในกลุ่มจังหวัด
อันดามันคลัสเตอร์ 

 2.1 ประเมิน
ศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว 

คู่มือการประเมินมาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม (กรมการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) 

ศักยภาพในการดึงดูด
ใจด้านการท่องเที่ยว 

ด้านคุณค่าทาง
ศิลปวฒันธรรม 

ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถี
ชีวิต ภูมิปัญญา และองค์
ความรู ้

 คู่มือการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
(ส านักพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว กรมการ
ท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา) 

 แบบประเมินมาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม (ส านัก
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา) 

 Google map 

ความต่อเน่ืองของการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 
ความงดงามทาง
ศิลปวฒันธรรม 
ความสามารถในการสบืทอด
ภูมิปัญญาและองคค์วามรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ประเพณีที่สืบค้นได้ 
ความผูกพันต่อท้องถิ่น 
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ตารางท่ี 11 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ย่อย แนวคิด/ทฤษฎี ตัวแปร ตัวแปรสังเกตได้ ดัชนีช้ีวัด และเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย (ต่อ) 
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ย่อย แนวคิด/ ทฤษฎี ตัวแปร ตัวแปรสังเกตได้ ดัชนีชี้วัด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

    ศักยภาพทางกายภาพ
และการจัดกิจกรรม 

เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  
ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 
ความหลากหลายของกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

ศักยภาพในการรองรับ
ด้านการท่องเที่ยว 

ด้านการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน 
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก 

ศักยภาพในการ
บริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว 

การจัดการด้านการ
อนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

การจัดการด้านการรักษาอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยว 
การจัดการด้านการใช้ประโยชน์
พื้นที่ 
การจัดการด้านการติดตามและ
การประเมินการเปลี่ยนแปลง
อันเน่ืองมาจากการท่องเที่ยว 

การจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว 

การจัดการด้านการบริการและ
สาธารณูปโภคแก่นักท่องเที่ยว 
การจัดการด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 
การจัดการด้านการใหค้วามรู้
และการสรา้งจิตส านึก 
ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการท่องเที่ยว 
ชุมชนมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 
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ตารางท่ี 11 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ย่อย แนวคิด/ทฤษฎี ตัวแปร ตัวแปรสังเกตได้ ดัชนีช้ีวัด และเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย (ต่อ) 
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ย่อย แนวคิด/ ทฤษฎี ตัวแปร ตัวแปรสังเกตได้ ดัชนีชี้วัด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 2.2 จัดท าแผนทีแ่สดง
ต าแหน่งแหล่ง
ท่องเที่ยวตามรอย
วัฒนธรรมเพอรานา
กันในกลุ่มจังหวัดอัน
ดามันคลัสเตอร์ 

  

3. เพื่อเสนอกลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางอันดามัน 
คลัสเตอร์ 

แนวคิดการจัดท ากลยุทธ ์ กระบวนการสร้าง 
กลยุทธ์ 

การประเมินสภาพแวดล้อม  SWOT 
 TOWS matrix 
 แผนการด าเนินการ

วิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์ฯ 

การก าหนดทิศทาง 
การก าหนดกลยุทธ์ 
การด าเนินกลยุทธ์ 
การประเมินผลและการควบคุม 

แผนการกลยุทธ ์
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ภาพท่ี 7 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 



 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง "กลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว

เช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์" เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีวิทยาแบบพหุวิธี มีวัตถุประสงค์
การวิจัย 3 ข้อ ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาสภาพการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่มจังหวัดอันมันคลัสเตอร์ 
(2) เพื่อเสนอแผนท่ีการท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่มจังหวัดอันมันคลัสเตอร์  
(3) เพื่อเสนอกลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทาง 
อันดามันคลัสเตอร์ มีรายละเอียดวิธีการด าเนินการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้  

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ก าหนดกลุ่มประชากรออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
1.1 เอกสารที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมเพอรานากัน ในการวิจัยครั้งนี้เลือกศึกษา

เอกสารท่ีสามารถค้นพบได้ทุกเอกสาร สามารถแบ่งประเภทของเอกสารออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เอกสาร
ประเภทออนไลน์ และเอกสารประเภทออฟไลน์ แบ่งเป็นเอกสารออนไลน์จ านวน 60 เอกสาร และ
เอกสารออฟไลน์ จ านวน 19 เอกสาร รวมจ านวนประชากรท้ังส้ิน 79 เอกสาร 

1.2 ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับการเล่าเร่ืองวัฒนธรรมเพอรานากัน ได้แก่ ส านักวัฒนธรรม
จังหวัด 6 จังหวัด การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยส านักงานประจ าจังหวัด 6 จังหวัด ส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกีฬาประจ าจังหวัด 6 จังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 6 จังหวัด หอจดหมาย
เหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตรัง ปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีรายช่ือจากการค้นพบในเอกสารออนไลน์ 
เอกสารออฟไลน์ รวมถึงจากการแนะน าโดยผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีท าการสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ทุกคน  รวม
จ านวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังส้ิน 47 คน    

1.3 สถานที่อันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากัน ในการวิจัยครั้งนี้เลือก
ศึกษาสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันทุกสถานท่ีท่ีค้นพบจากการรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารและการสัมภาษณ์ รวมจ านวนท้ังส้ิน 117 แห่ง  

1.4 ผู้ทรงคุณวุฒ ิด้านการเล่าเรื่อง ด้านท่องเท่ียว ด้านวัฒนธรรม ด้านกลุ่มชาติพันธุ์
เพอรานากัน และด้านวิชาการ ไม่น้อยกว่ากลุ่มละ 2 คน รวมทั้งส้ินไม่น้อยกว่า 10 คน  
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2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 การศึกษาสภาพการเล่าเร่ืองวัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 

คลัสเตอร์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
2.1.1 การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  

กลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามประเภทของเอกสาร ได้แก่ 
(1) เอกสารประเภทออนไลน์ และ (2) เอกสารประเภทออฟไลน์ โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างหรือ
จ านวนเอกสารเท่ากับจ านวนประชากรท้ังหมด การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามประเภทของเอกสาร ดังนี้ 

1) เอกสารออนไลน์ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 2 วิธี ได้แก่  
1.1) การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดย

ก าหนดค าค้นเป็นเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ (1) เพอรานากัน (Peranakan) (2) บาบ๋า 
(Baba) รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 39 เอกสาร แสดงการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยก าหนด
ค าค้นเป็นเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ตามภาพท่ี 8 
 

ภาพท่ี 8 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยก าหนดค าค้นเป็นเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 

 
 

1.2) การสุ่มตัวอย่างแบบก้อนหิมะ (snowball sampling) 
จากการระบุถึงใน (1) เอกสารออนไลน์ตามข้อท่ี 1.1) (2) จากการระบุถึงในการสัมภาษณ์ และ  
(3) จากการสังเกตสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากัน รวมจ านวนท้ังส้ิน 13 เอกสาร 

2) เอกสารออฟไลน์ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบก้อนหิมะ 
กล่าวคือ จากการระบุถึงใน (1) เอกสารออนไลน์ตามข้อท่ี 1.1) (2) จากการระบุถึงในการสัมภาษณ์ 
และ (3) จากการสังเกตสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากัน รวมจ านวนท้ังส้ิน 19 
เอกสาร 

รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 79 เอกสาร แสดงวิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง และจ านวนกลุ่มตัวอย่าง (เอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ซ) 
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2.1.2 การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน ได้แก่ (1) บุคคล (2) กลุ่มบุคคล และ (3) องค์กร การสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบ่งตามวิธีการสัมภาษณ์ 3 วิธี ดังนี้ 

1) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (formal interview) ผู้ให้ข้อมูล 
(key informants) คือ ส านักงานวัฒนธรรมประจ ากลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ ส านักงานการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทยประจ ากลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาประจ าจังหวัด
ประจ ากลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ากลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ 
และหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กล่าวคือ 
ผู้วิจัยท าหนังสือขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์หน่วยงานข้างต้น เพื่อท าการนัดหมายวัน- เวลาในการสัมภาษณ์ 
เมื่อมีการตอบรับตามวัน- เวลาท่ีได้นัดหมายผู้วิจัยได้เข้าท าการสัมภาษณ์หน่วยงานต่าง ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) ส ารวจสภาพการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันในจังหวัดนั้น ๆ เบื้องต้น (2) เพื่อให้
ทางหน่วยงานข้างต้นซึ่งนับว่าเป็นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเพอรานากันและการท่องเท่ียว
โดยตรงแนะน าผู้รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากันในจังหวัดนั้น ๆ เป็นข้อมูลให้ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์
เชิงลึกในขั้นตอนต่อไป (3) เพื่อสอบถามเกี่ยวกับร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันในจังหวัดนั้น ๆ 
รวมจ านวนผู้ให้สัมภาษณ์แบบเป็นทางการท้ังส้ิน 13 คน (เอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ช) 

2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก
คือ ผู้ท่ีท าหน้าท่ีเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบก้อนหิมะ จากการระบุ
ถึงใน (1) เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเพอรานากัน (2) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ และ  
(3) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก รวมจ านวนผู้ให้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกท้ังส้ิน 16 คน (เอกสารแนบท้าย 
ภาคผนวก ช)  

3) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ผู้ให้
ข้อมูลคือ ผู้ท่ีอยู่ในพื้นท่ีซึ่งพบร่องรอยวัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ ผู้วิจัยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบบก้อนหิมะ จากการระบุถึงในการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก รวมกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ินจ านวน 6 คน (เอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ช)   

2.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  
กลุ่มตัวอย่างคือ สถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากัน 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง หรือจ านวนสถานท่ีจะได้จากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์ 
ในขั้นต้น โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กล่าวคือ ลงพื้นท่ีเพื่อสังเกตสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของ
วัฒนธรรมเพอรานากันทุกแห่งท่ีได้จากการรวบรวมเอกสาร และการสัมภาษณ์ รวมจ านวนท้ังส้ิน 117 
แห่ง (เอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ฌ) 

2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเสนอแหล่งท่องเที่ยวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากัน 
คือ สถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันและผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเท่ียว จ านวน 83 แห่ง (เอกสารแนบ ภาคผนวก ฌ)  
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2.3 กลุ่มตัวอย่างในการสนทนากลุ่มเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์การเล่าเร่ือง
วัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์  ก าหนด
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเป็นผู้เช่ียวญจาก 5 กลุ่ม
คือ ด้านการเล่าเรื่อง ด้านท่องเท่ียว ด้านวัฒนธรรม ด้านกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากัน และด้านวิชาการ  
เพื่อวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยง
เส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุง (ร่าง) กลยุทธ์ฯ ให้สามารถ
ใช้ในการด าเนินการเพื่อเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทาง  
อันดามัน คลัสเตอร์ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมวิพากษ์เป็นตัวแทนจากทุกกลุ่มอย่างน้อยกลุ่มละ 2 คน รวม
จ านวนท้ังส้ินไม่น้อยกว่า 10 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กล่าวคือ ก าหนดหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างและส่งจดหมายเชิญเข้าร่วมการวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์ฯ 
รายช่ือผู้เข้าวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์ฯ ในครั้งนี้มากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  (เอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ฏ)  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง "กลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยง
เส้นทางอันดามันคลัสเตอร์" ได้พัฒนาเครื่องมือการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแสดงตามตารางท่ี 12 

 
ตารางท่ี 12 เครื่องมือการวิจัย 

ล าดับที่ เคร่ืองมือการวิจัย การน าไปใช ้
1 แบบบันทึกข้อมูลเชิงเอกสาร ใช้ในการบันทึกข้อมูลเพ่ือศึกษาสภาพการเล่าเรื่องวัฒนธรรม

เพอรานากันด้านกระบวนการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน 
2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้ในการสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาสภาพการเล่าเรื่องวัฒนธรรม

เพอรานากันด้านกระบวนการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน 
3 แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ใช้ในการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเพ่ือศึกษาสภาพการเล่าเรื่อง

วัฒนธรรมเพอรานากันด้านกระบวนการเล่าเรื่องวัฒนธรรม
เพอรานากัน 

4 แบบบันทึกข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ใช้ในการบันทึกข้อมูลเพ่ือศึกษาสภาพการเล่าเรื่องวัฒนธรรม
เพอรานากัน ในด้านสถานที่อันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรม
เพอรานากัน 

 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการเล่าเร่ืองวัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 

คลัสเตอร์ ในขั้นตอนนี้มีเครื่องมือการวิจัยท้ังส้ิน 4 เครื่องมือ ได้แก่ (1) แบบบันทึกข้อมูลเชิงเอกสาร 
(เอกสารแนบท้ายภาคผนวก ค) (2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (เอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ฅ) (3) แบบ
สังเกตแบบไม่มี ส่วนร่วม (เอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ฆ) (4) แบบบันทึกข้อมูลเชิงพื้นท่ี 
(เอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ง) โดยออกแบบให้สอดคล้องกันเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในข้อท่ี 1 ทุก
เครื่องมือออกแบบโดยมีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 
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1.1 การสร้างแนวค าถามเพื่อการเก็บข้อมูล 
1.1.1 การสร้างแนวค าถามเพื่อการเก็บข้อมูลเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์ และ

การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ก าหนดตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้เป็นแนวทางในการวิจัย เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ โดยมีรายละเอียด ตามตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13 แนวค าถามเพื่อศึกษากระบวนการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากนั  
เพื่อศึกษากระบวนการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน 

วัตถุประสงค์ แนวคิดและทฤษฎี 
เครื่องมือการวิจัย 

แบบบันทึกข้อมูลจากเอกสาร แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
เพื่อศึกษาผู้เล่าเร่ือง 
(sender) 

 ทฤษฎีการสื่อสาร (Berlo,  1960) 
 แนวคิดองค์ประกอบ 8 วิถี

วัฒนธรรม (กระทรวงวัฒนธรรม, 
2559) 

 ทฤษฎีทัศนคติ (Bem, 1970) 
 แนวคิดความรู้สึกของมนุษย์ 

(Willcox, 1982) 

 บทบาทของผู้เล่าเร่ือง 
 คุณลักษณะของผู้เล่าเร่ือง 
 ความเชี่ยวชาญทางการสื่อสารของผู้

เล่าเร่ือง 
 ความเชี่ยวชาญเก่ียวกับวัฒนธรรม 

เพอรานากัน 
 ความรู้สึกภายในจิตใจเมื่อท าหน้าที่เป็น 

ผู้เล่าเร่ืองวัฒนธรรมเพอรานากัน 

 ท่านเป็นลูกหลานชาวเพอรานากัน
หรือไม่  

 ท่านศึกษาข้อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรม 
เพอรานากันอย่างไร 

 ข้อมูลวัฒนธรรมเพอรานากันใน
ประเด็นใดบ้างที่ท่านศึกษาและให้
ความสนใจเป็นพิเศษ 

 ท่านมักใช้วิธีการใดเพื่อถ่ายทอดเล่า
เร่ืองเล่าวัฒนธรรมเพอรานากัน 

 ท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อท าหน้าที่เป็น 
ผู้เล่าเร่ืองวัฒนธรรมเพอรานากัน 

 บทบาทของผู้เล่าเร่ือง 
 คุณลักษณะของผู้เล่าเร่ือง 
 ความเชี่ยวชาญทางการสื่อสารของ 

ผู้เล่าเร่ือง 
 ความเชี่ยวชาญเก่ียวกับวัฒนธรรม 

เพอรานากัน 
 ความรู้สึกภายในจิตใจเมื่อท าหน้าที่เป็น 

ผู้เล่าเร่ืองวัฒนธรรมเพอรานากัน 

เพื่อศึกษาเน้ือเร่ือง 
(message) 

 ทฤษฎีการสื่อสาร(Berlo, 1960) 
 แนวคิดองค์ประกอบ 8 วิถี

วัฒนธรรม (กระทรวงวัฒนธรรม, 
2559) 

 

 หัวข้อเร่ืองราว 
 เร่ืองราว 
 รหัสของเร่ืองราว 

 เร่ืองราววัฒนธรรมเพอรานากันใน
ด้านใดบ้าง ที่ท่านมักจะหยิบยกหรือ
น าไปเล่าเร่ือง 

 ท่านช่วยเล่าเร่ืองวัฒนธรรมเพอรานา
กันให้ฟังได้ไหม 

 หัวข้อเร่ืองราว 
 เร่ืองราว 
 รหัสของเร่ืองราว 

เพื่อศึกษาช่องทางการ
เล่าเร่ือง (channel) 

 ทฤษฎีการสื่อสาร (Berlo, 1960) 
 PESO Model (Dietrich, 2014) 

 ช่องทางการเล่าเร่ือง  ท่านช่วยแนะน าแหล่งสืบค้นเก่ียวกับ
เร่ืองเล่าวัฒนธรรมเพอรานากันที่ท่าน
เคยสื่อสารออกไปได้ไหม 

 ช่องทางการเล่าเร่ือง 

เพื่อศึกษาผู้รับเร่ือง 
(receiver) 

 ทฤษฎีการสื่อสาร (Berlo, 1960) 
 STP Model (Kotler, 1984) 

 ใครคือกลุ่มเป้าหมายในการรับสาร  เป้าหมายหลักของการเล่าเร่ือง
วัฒนธรรมเพอรานากันคือใคร 

 ใครคือกลุ่มเป้าหมายในการรับสาร 
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1.1.2 การสร้างแนวค าถามเพื่อส ารวจสถานที่อันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรม
เพอรานากัน ก าหนดการส ารวจเพื่อให้ได้ข้อมูลสภาพด้านสถานท่ีเบื้องต้นและสามารถน าไปใช้ใน
วัตถุประสงค์ท่ี 2 ดังนี้ 

1) ช่ือแหล่งท่องเท่ียว 
2) ประเภทสถานท่ี 
3) หน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแล 
4) สถานท่ีต้ัง 
5) เวลาท าการ 
6) พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
7) ประวัติโดยสังเขป 

1.2 การสร้างคู่มือวิเคราะห์ข้อมูล  
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์เนื้อหาจากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  

การสัมภาษณ์ และการสังเกต ให้ได้ประเด็นครบถ้วนตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 โดยการก าหนด
นิยามของข้อมูล (เอกสารแนบท้าย ภาคผนวก จ) 

1.3 การทดสอบความเที่ยงของคู่มือการวิเคราะห์เนื้อหา 
การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยด้วยการหาค่าดัชนีแสดงค่า

ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ โดยการน าเครื่องมือการวิจัยได้แก่ (1) แบบ
บันทึกข้อมูลจากเอกสาร (2) แบบสัมภาษณ์ (3) แบบสังเกต (4) แบบบันทึกข้อมูลเชิงพื้นท่ี ส่งให้
ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในด้านการส่ือสารการตลาด การเล่าเรื่อง การท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม และการวิจัย จ านวน 5 ท่าน ด าเนินการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) 
โดยประเมินความเหมาะสมของภาษา ให้ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของ 
ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามเป็นรายข้อ  

 
จัดเตรียมแบบประเมินคุณภาพเครื่องมือการวิจัยและเอกสารประกอบการพิจารณา คือ

โครงการวิจัยฉบับย่อ และนิยามเชิงปฏิบัติการท่ีใช้ในการวัดตัวแปรท้ังหมดให้ผู้เช่ียวชาญทราบท่ีมา
ของข้อค าถามแต่ละข้อมาจากประเด็นใด ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องนั้นหรือไม่ โดยใช้ดัชนีแสดงค่า
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence Index: IOC) 
ให้คะแนนระดับความสอดคล้อง ดังนี้ 

ถ้ามีความคิดเห็นว่าค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ให้คะแนน+1  
ถ้ามีความคิดเห็นไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์    ให้คะแนน  0  
ถ้ามีความคิดเห็นว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์      ให้คะแนน -1  

 
เครื่องมือวิจัยท่ีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแล้ว ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์โดยการค านวณค่าดัชนี

ความสอดคล้องตามสูตร ดังนี้  
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IOC =  
n 

R = ผลคูณของคะแนนกับจ านวนผู้เช่ียวชาญในแต่ละระดับความสอดคล้อง 
n = จ านวนผู้เชียวชาญท้ังหมดการแปลความหมาย 
 

ปรากฎผลค่า Item Objective Congruence Index (IOC) ดังนี้ 
1) แบบบันทึกข้อมูลจากเอกสาร เท่ากับ 0.98 ดัชนีความสอดคล้องเป็นท่ียอมรับได้ 

สามารถน าไปใช้ได้ (เอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ฃ) 
2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เท่ากับ 0.95 ดัชนีความสอดคล้องเป็นท่ียอมรับได้ สามารถ

น าไปใช้ได้ (เอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ฃ) 
3) แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เท่ากับ 1.00 ดัชนีความสอดคล้องเป็นท่ียอมรับได้ 

สามารถน าไปใช้ได้ (เอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ฃ)  
4) แบบบันทึกข้อมูลเชิงพื้นท่ี เท่ากับ 1.00 ดัชนีความสอดคล้องเป็นท่ียอมรับได้ 

สามารถน าไปใช้ได้ (เอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ฃ)  
 

ขั้นตอนที่ 2 การเสนอแผนที่การท่องเที่ยวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่ม
จังหวัดอันดามันคลัสเตอร์  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นแบบประเมินมาตรฐานท่ีจัดท าขึ้นโดยกรมการท่องเท่ียวและกีฬา เพื่อใช้ในการคัดเลือก
สถานท่ีเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันขึ้นเสนอเป็นแหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรม  
เพอรานากัน และ (2) โปรแกรม Google maps เพื่อจัดท าแผนท่ีการท่องเท่ียว 

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างกลยุทธ์การเล่าเ ร่ืองวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริม 
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์  

1) การเก็บข้อมูลเพื่อยืนยัน (ร่าง) กลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ โดยน าผลจากข้อค้นพในวัตถุประสงค์ท่ี 1 
มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันในผ่านเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
ได้แก่ SWOT analysis หลังจากนั้นน ามาก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมด้วยการวิเคราะห์ผ่าน TOWS 
matrix 

2) การจัดท า (ร่าง) กลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
เช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ โดยก าหนดให้มีผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 
นักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญภาคการท่องเท่ียว ผู้เช่ียวชาญด้านวัฒนธรรม ผู้เช่ียวชาญจากกลุ่มชาติพันธุ์
เพอรานากัน และผู้เช่ียวชาญด้านการเล่าเรื่อง จ านวนอย่างน้อยกลุ่มละ 1 คน มาประชุมร่วมกันเพื่อ
วิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์ฯ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุง  (ร่าง)  
กลยุทธ์ฯ ต่อไป 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือการวิจัยท่ีผ่านการทอดสอบคุณภาพของ
เครื่องมือท่ีพัฒนาขึ้น ดังนี้ 

1. การศึกษาสภาพการเล่าเร่ืองวัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
คลัสเตอร์ แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 3 วิธี ดังนี้ 

1.1 การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  
1.1.1 การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารออนไลน์ เริ่มต้นการรวบรวมข้อมูล

จากเอกสารออนไลน์โดย 
1) การค้นหาข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ ระบุค าค้นจ านวน 4 ค า 

ดังนี้ (1) เพอรานากัน (Peranakan) (2) บาบ๋า (Baba)  
2) เอกสารออนไลน์ท่ีระบุถึงในเอกสารออนไลน์ท่ีค้นพบก่อนหน้า   
3) เอกสารออนไลน์ท่ีระบุถึงจากการสัมภาษณ์ และ  
4) เอกสารออนไลน์ท่ีค้นพบจากการสังเกตสถานท่ีท่องเท่ียวตาม

รอยวัฒนธรรมเพอรานากัน แสดงท่ีมาของเอกสารออนไลน์ตามภาพท่ี 9 
 

ภาพท่ี 9 แสดงท่ีมาของเอกสารออนไลน์ 
 

 
 

1.1.2 การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารออฟไลน์ รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
ออฟไลน์โดย  

1) เอกสารออฟไลน์ท่ีระบุถึงในเอกสารออนไลน์ตามข้อท่ี 1.1.1  
2) เอกสารออฟไลน์ท่ีระบุถึงจากการสัมภาษณ์ และ  
3) เอกสารออฟไลน์ท่ีค้นพบจากการสังเกตสถานท่ีท่องเท่ียวตาม

รอยวัฒนธรรมเพอรา-นากัน สามารถแสดงท่ีมาของเอกสารออนไลน์ตามภาพท่ี 10 
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ภาพท่ี 10 แสดงท่ีมาของเอกสารออฟไลน์ 
 

 
 

1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
1.2.1 การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ ผู้วิจัยน าแนวค าถามท่ีผ่านการตรวจสอบ

คุณภาพแล้วไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง โดยส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์ขอเข้าสัมภาษณ์
และขอข้อมูลไปล่วงหน้า เพื่อนัดหมายวันเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อด าเนินการสัมภาษณ์  เก็บรวบรวม
ข้อมูลระหว่างวันท่ี 28 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อถึงวันสัมภาษณ์ผู้วิจัยขอ
อนุญาตท าการบันทึกข้อมูลโดยใช้วิธีจดบันทึก พร้อมบันทึกเสียงผู้ให้สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ใช้เวลา
เฉล่ียไม่เกินท่านละ 1 ช่ัวโมง ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้น ามาถอดเทปและบันทึกค าสัมภาษณ์แบบค าต่อค า 
เมื่อตรวจสอบข้อมูลการสัมภาษณ์แล้วผู้วิจัยได้จัดส่งค าสัมภาษณ์ไปยังผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อยืนยันความ
ถูกต้องของข้อมูลและขออนุญาตในกรณีท่ีต้องการเผยแพร่ข้อมูล (เอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ด) 
รวมจ านวนผู้ให้สัมภาษณ์ท้ังส้ิน 13 คน แสดงตัวอย่างการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการตามภาพท่ี 11  
 

ภาพท่ี 11 ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ 
 

 
 

1.2.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้วิจัยน าแนวค าถามท่ีผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพแล้วไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง โดยส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์ขอเข้าสัมภาษณ์
และขอข้อมูลไปล่วงหน้า เพื่อนัดหมายวันเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อด าเนินการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเก็บรวบรวม



69 

 

ข้อมูลระหว่างวันท่ี 27 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 เมื่อถึงวันสัมภาษณ์ผู้วิจัยขออนุญาต
ท าการบันทึกข้อมูลโดยใช้วิธีจดบันทึก พร้อมบันทึกเสียงผู้ให้สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ใช้เวลาเฉล่ียไม่
เกินท่านละ 2 ช่ัวโมง ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้น ามาถอดเทปและบันทึกค าสัมภาษณ์แบบค าต่อค า เมื่อ
ตรวจสอบข้อมูลการสัมภาษณ์แล้วด าเนินการจัดส่งค าสัมภาษณ์ไปยังผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อยืนยันความ
ถูกต้องของข้อมูลและขออนุญาตในกรณีท่ีต้องการเผยแพร่ข้อมูล (เอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ด) 
รวมจ านวนผู้ให้สัมภาษณ์ท้ังส้ิน 18 คน แสดงตัวอย่างการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการตามภาพท่ี 12  
 

ภาพท่ี 12 ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์เชิงลึก  
 

 
 

1.2.3 การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ เมื่อผู้วิจัยลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลตาม
สถานท่ีท่ีเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากัน และมีโอกาสได้สัมภาษณ์บุคคลท่ีพบเจอระหว่างการ
ลงพื้นท่ี โดยใช้การสอบถามตามสถานการณ์ในเวลานั้น ๆ ผู้วิจัยท าการบันทึกข้อมูลโดยใช้วิธีจดบันทึก 
บางครั้งอาจขออนุญาตบันทึกเสียงผู้ให้สัมภาษณ์หากได้รับการอนุญาต รวมจ านวนผู้ให้สัมภาษณ์
ท้ังส้ิน 6 คน แสดงตัวอย่างภาพการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการตามภาพท่ี 13 
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ภาพท่ี 13 ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ  
 

 
 

1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย
ลงส ารวจแหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ตามบัญชี
รายช่ือสถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเพอรานากันจ านวนท้ังส้ิน 117 แห่ง (เอกสารแนบท้าย 
ภาคผนวก ฌ) ระหว่างวันท่ี 27 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 โดยใช้แบบบันทึกการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (เอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ฆ) และแบบบันทึกข้อมูลเชิงพื้นท่ี (เอกสารแนบท้าย 
ภาคผนวก ง) ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว รวมถึงการถ่ายภาพตามจุดส าคัญต่าง ๆ ในการเก็บ
ข้อมูลส าหรับสถานท่ีท่ีมีผู้น าชม และใช้แบบบันทึกข้อมูลเชิงพื้นท่ี (เอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ง) 
รวมถึงการถ่ายภาพจุดต่าง ๆ ส าหรับสถานท่ีท่ีไม่มีผู้น าชม ในแต่ละสถานท่ีผู้วิจัยใช้เวลาในการสังเกต
เฉล่ีย 1 ช่ัวโมง  
 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการเสนอแผนที่การท่องเที่ยวตามรอยวัฒนธรรม
เพอรานากัน 

ใช้แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ท่ีจัดท าขึ้นโดย
ส านักพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา เพื่อคัดเลือกแหล่งท่องเท่ียว
ตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันท่ีผ่านมาตรฐานการประเมิน เพื่อเสนอแหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรม 
เพอรานากันต่อไป ผลการประเมินพบสถานท่ีท่ีจะน าเสนอเป็นแหล่งท่องเท่ียวจ านวน 83 แห่ง 
(เอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ฒ) จากนั้นน าข้อค้นพบจากแบบบันทึกข้อมูลเชิงพื้นท่ี (เอกสารแนบท้าย 
ภาคผนวก ง) มาจัดท าเป็นเส้นทางการท่องเท่ียวผ่านโปรแกรม Google map ต่อไป นอกจากนี้เมื่อ
ได้ผลสรุปแหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันแล้ว ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องราวของแต่ละแหล่งท่องเท่ียว จากศูนย์มนุษย์วิทยาสิรินธร เนื่องจากเป็นหน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวชาติพันธุ์และใช้วิธีการค้นหาจากแหล่งสืบค้นสารสนเทศพบเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนั้นได้
ค้นเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์โดยก าหนดค าค้นเป็นช่ือแหล่งท่องเท่ียวท้ัง 83 แห่ง รวมจ านวน
เอกสารท้ังส้ิน 230 เอกสาร แสดงรายละเอียดการรวบรวมข้อมูลไว้ในภาคผนวกท้ายเล่ม (เอกสารแนบท้าย 
ภาคผนวก ซ) ในส่วนของเรื่องราวท่ีรวบรวมได้นั้น น าเสนอไว้ในภาคผนวก (เอกสารแนบท้าย 
ภาคผนวก ธ) 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์ฯ โดยการ
จัดเวทีสนทนากลุ่ม ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

3.1 การเตรียมการเพื่อจัดการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยจัดท าก าหนดการเพื่อการวิพากษ์
แผนกลยุทธ์ฯ (เอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ฎ) ประสานงานเชิญผู้ให้ข้อมูลหลักตามท่ีก าหนดไว้ จัดส่ง
จดหมายเชิญพร้อมร่างแผนกลยุทธ์ฯ ท่ีจัดท าไว้ส่งพร้อมจดหมายไปยังผู้ให้ข้อมูลหลัก เพื่อให้ทุกท่าน
ได้ศึกษา ท าความเข้าใจ และเตรียมข้อมูลท่ีจ าเป็นมาร่วมวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ  และประชุม
ทีมงานเพื่ออธิบายหน้าท่ี การเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการบันทึกภาพและเสียง และท าความเข้าใจ
กับผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มเพื่อความเข้าใจท่ีตรงกันและสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

3.2 ในวันที่จัดการวิพากษ์ จัดขึ้นใน วันท่ี 18  สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 
13.30- 16.00 น. มีการบรรยายหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่ม
จังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ เสนอแผนท่ีการการท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่ม
จังหวัดอันมันคลัสเตอร์ และน าเสนอ (ร่าง) กลยุทธ์การเล่าเรื่องเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
เช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ หลักจากนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมวิพากษ์ซักถาม แสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ระหว่างการท าการวิพากษ์ผู้วิจัยขออนุญาตผู้เข้าร่วมในการบันทึกเสียง
และภาพการวิพากษ์ ผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีมาร่วมการวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์มีจ านวนท้ังส้ิน 20 คน 
(เอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ฏ)  

3.3 หลังการวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์ฯ ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยถอดเทปบันทึกค าอภิปราย 
แบบสรุปความ น ามาจัดพิมพ์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรวบรวมเพื่อน าไปวิเคราะห์
เนื้อหาต่อไป แสดงภาพการวิพากษ์ฯ ตามภาพท่ี 14 
 

ภาพท่ี 14 ภาพบรรยากาศการจัดการวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์ฯ 
 

 
 

การพิทักษ์กลุ่มตัวอย่างในการอภิปรายกลุ่มแบบเจาะจง 
งานจัดการวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์ฯ ผู้วิจัยได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย ประโยชน์

ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัยให้ผู้เข้าร่วมการวิพากษ์ทราบถึงสิทธิ์ท่ีจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมตาม
ความสมัครใจ โดยได้ส่งจดหมายเชิญเข้าร่วม 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาสภาพการเล่าเร่ืองวัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่ม
จังหวัดอันดา-มันคลัสเตอร์ แบ่งกลุ่มประเด็นท่ีท าการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 

1.1 กระบวนการเล่าเร่ืองวัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ 
จากการรวบรวบข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบ

ไม่มีส่วนร่วม โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์จ าแนกชนิดข้อมูล (typological analysis) แบบ
การวิเคราะห์เหตุการณ์แบบอิงทฤษฎี กล่าวคือ การแยกชนิดของเหตุการณ์นั้น ๆ โดยการยึดแนวคิด
หรือกรอบการจ าแนกเหตุการณ์โดยอาศัยแบบจ าลองการส่ือสารของเบอร์โล (Berlo, 1960) และใช้
แบบการวิเคราะห์แจกแจงความถี่ของข้อมูลในการวิเคราะห์ประกอบกัน เพื่อสรุปผลโดยวิธีเขียน
บรรยายเชิงพรรณนา 

1.2 สถานที่อันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากัน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการการแจกแจงความถี่ของข้อมูล โดยใช้แบบการวิเคราะห์

แจกแจงความถ่ีของข้อมูลในการวิเคราะห์ 
1.3 ข้อมูลวัฒนธรรมเพอรานากัน  

จากการรวบรวบข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจ าแนกและจัดระบบข้อมูล หลังจากนั้นใช้การการวิเคราะห์สรุปอุปนัย 
(analytic induction) กล่าวคือ การตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากเรื่องราวท่ีเก็บรวบรวมได้ โดยใช้
แบบการวิเคราะห์อุปนัยเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล (เอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ณ)  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแผนที่ท่องเที่ยวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากัน  
วิเคราะห์ข้อมูลสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากัน โดยใช้แบบ

ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ท่ีจัดท าขึ้นโดยส านักพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
กรมการท่องเท่ียว กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา เพื่อคัดเลือกเสนอเป็นแหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรม
เพอรานากัน (เอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ฒ) 

3. ขั้นตอนการจัดท า (ร่าง) กลยุทธ์การเล่าเร่ืองวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์  

ด าเนินการโดยใช้แนวคิดการจัดท ากลยุทธ์เป็นแนวทางส าหรับการคิดและการ
ด าเนินการ ได้แก่  

ขั้นตอนท่ี 1 การประเมินสภาพแวดล้อม น าผลการศึกษาสภาพการเล่าเรื่องวัฒนธรรม
เพอรานากันตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 ในงานวิจัย มาตรวจสอบผ่านเครื่องมือ SWOT analysis เพื่อ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทางอันดามัน คลัสเตอร์ 



73 

 

ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดทิศทาง โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ในการจัดท ากลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทาง  
อันดามันคลัสเตอร์ 

ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดกลยุทธ์ โดยใช้เครื่องมือ TOWS matrix เพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบระหว่างจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อน ามาก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงรับ 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน และกลยุทธ์เชิงแก้ไข  

ขั้นตอนท่ี 4 การด าเนินกลยุทธ์ โดยการจัดท าแผนการด าเนินกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ที่สร้างขึ้น เป็นการอธิบายเพื่อขยายความให้สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติจริง 

ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินกลยุทธ์ โดยการจัดท า (ร่าง) แบบประเมินผลการด าเนิน 
กลยุทธ์ขึ้นให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินกลยุทธ์ข้างต้น  
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ตารางท่ี 14 แผนการด าเนินการวิจัย 

เดือน 
มิ.ย. 
62 
1 

ก.ค. 
62 
2 

ส.ค. 
62 
3 

ก.ย. 
62 
4 

ต.ค. 
63 
5 

พ.ย. 
63 
6 

ธ.ค. 
63 
7 

ม.ค. 
63 
8 

ก.พ. 
63 
9 

มี.ค. 
63 
10 

เม.ย. 
63 
11 

พ.ค 
63 
12 

มิ.ย. 
63 
13 

ก.ค. 
63 
14 

ส.ค. 
63 
15 

ก.ย. 
63 
16 

ต.ค. 
63 
17 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น                  
2. การเขียนโครงร่างการวิจัย                  
3. ออกแบบเครื่องมือการวิจัย                   
4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย (IOC)                  
5. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร                  
6. การสัมภาษณ์                  
7. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม                  
8. การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวทาง

วัฒนธรรม 
                 

9. การจัดท า (ร่าง) กลยุทธ์ ฯลฯ                  
10. การน ากลยุทธ์ ฯลฯ มาจัดท าเรื่องเล่าตัวอย่าง                  
11. น าเรื่องเล่าตัวอย่างออกเผยแพร่เพ่ือส ารวจความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะจากนักท่องเท่ียวชาวไทย 
                 

12. การจัดสนทนากลุ่มเพ่ือวิพากษ์กลยุทธ์ฯ                  
13. ประมวลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล                  
14. เขียนรายงาน                  
15. สอบปิดเล่มการวิจัย                  
16. แก้เล่มการวิจัย                  
17. ส่งผลงานตีพิมพ์                  



 

บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว

เช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน
ในกลุ่มจังหวัดอันมันคลัสเตอร์ เพื่อเสนอแผนท่ีท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่มจังหวัด
อันมันคลัสเตอร์ และเพื่อเสนอกลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
เช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ สามารถสรุปผลการศึกษาเพื่อตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัยโดย
เรียงล าดับการน าเสนอ ดังนี้  

ตอนท่ี 1 สภาพการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ 
ตอนท่ี 2 การเสนอแผนท่ีท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 

คลัสเตอร์ 
ตอนท่ี 3 การเสนอกลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว

เช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ 
 
ตอนที่ 1 สภาพการเล่าเร่ืองวัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ 
 

“การเล่าเรื่อง” เป็นการถ่ายทอดข้อมูลท่ีมีกระบวนการเช่นเดียวกับการส่ือสารท่ัวไป 
กล่าวคือ ประกอบด้วย ผู้เล่าเรื่อง เรื่องราว ช่องทางการเล่าเรื่อง และผู้รับเรื่อง โดยการเล่าเรื่องมีข้อ
แตกต่างจากการส่ือสารท่ัวไปตรงท่ีการเล่าเรื่องนั้นเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าของผู้เล่า
เรื่อง โดยใช้ศิลปะการเล่าเรื่องหลายรูปแบบผ่านช่องทางการเล่าเรื่องส่งไปยังผู้รับเรื่อง มีวัตถุประสงค์
ในการเล่าเรื่องเพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นการศึกษาสภาพการเล่าเรื่อง
วัฒนธรรมเพอรานากันเปรียบเสมือนการศึกษาปัจจุบันเพื่อให้เข้าใจอดีตจากประสบการณ์ท่ีผู้เล่าเรื่อง
ได้ถ่ายทอดไว้ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อวางรากฐานของอนาคตได้ แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

1. กระบวนการเล่าเร่ืองวัฒนธรรมเพอรานากัน  
สรุปผลการศึกษาสภาพกระบวนการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันโดยใช้วิธีการ

บรรยายเชิงพรรณนาจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม และใช้การวิเคราะห์แจกแจงความถ่ีของข้อมูลในการวิเคราะห์ประกอบกัน (เอกสารแนบท้าย 
ภาคผนวก ญ) เพื่อสรุปผลโดยวิธีเขียนบรรยายเชิงพรรณนา ดังนี้  

1.1 สภาพของผู้เล่าเร่ือง  
ผลการศึกษาสภาพของผู้เล่าเรื่องใน 3 มิติ คือ ผู้เล่าเรื่องผ่านข้อมูลท่ีระบุไว้

ในเอกสาร ผู้เล่าเรื่องหลัก และผู้เล่าเรื่อง/ ผู้น าชม ณ แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ พบสภาพของผู้เล่าเรื่อง 
5 ด้าน ต่อไปนี้ 
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1.1.1 ด้านทักษะการสื่อสารของผู้เล่าเร่ือง  
การพิจารณาทักษะการส่ือสารของผู้เล่าเรื่องผ่านข้อมูลท่ีระบุไว้ใน

เอกสาร พบว่า ผู้เล่าเรื่องส่วนใหญ่มีทักษะในการส่ือสารครบทุกด้าน โดยเฉพาะทักษะด้านการเขียน 
เนื่องจากผู้เล่าเรื่องกลุ่มนี้มักเล่าเรื่องต่าง ๆ ผ่านการเขียนอยู่เป็นประจ า อาทิ ผู้เขียนบล็อก (blogger) 
แนะน าแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ นักเขียนประจ านิตยสาร/ ส านักข่าว เป็นต้น แสดงตัวอย่างการเล่าเรื่อง
ตามภาพท่ี 15  

 
ภาพท่ี 15 ตัวอย่างการเล่าเรื่องในเอกสาร 

 

 
 

ท่ีมา: อรุณวตรี รัตนอารี (2562); ปิ่น บุตรี (2561); ตากล้องท่องท่ียว (2560) 
 

การพิจารณาทักษะการส่ือสารของผู้เล่าเรื่องหลัก ได้แก่ ผู้รู้หรือ
ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ พบว่า ผู้เล่าเรื่องกลุ่มนี้มีทักษะในการส่ือสาร
ครบทุกด้าน กล่าวคือ ผู้เล่าเรื่อง 1 คน มีท้ังงานเขียนเพื่อเล่าเรื่อง เป็นวิทยากรเพื่อเล่าเรื่อง รวมถึงตัว
ผู้เล่าเรื่องศึกษาข้อมูลวัฒนธรรมเพอรานากันผ่านการอ่านและการฟังจากคนเถ้าคนแก่ในอดีต 

ตัวอย่างของปราชญ์ชาวบ้านท่ีแสดงให้เห็นถึงทักษะด้านการส่ือสารเป็นท่ีปรากฏอย่างชัดเจนครบ 
ทุกด้านและถือเป็นบุคคลส าคัญในการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน เช่น อาจารย์ฤดี ภูมิภูถาวร  
นักประวัติศาสตร์ภูเก็ตและท่ีปรึกษามิวเซียมภูเก็ต ทักษะการส่ือสารด้านการเขียนเป็นท่ีปรากฏจาก
การท่ีท่านเป็นผู้เขียนหนังสือบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากัน เช่น หนังสือเรื่องวิวาห์
บาบ๋าภูเก็ต  การแต่งกายผู้หญิงบาบ๋าภูเก็ต เป็นต้น ทักษะด้านการพูดเช่น การบรรยายในหัวข้อ  
“มิวเซียมทัวร์ 7 อ๊าม 3 กลุ่มวัฒนธรรมจีน” แสดงภาพการบรรยายในกิจการดังกล่าวตามภาพท่ี 16 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกอาจารย์ฤดี เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2563 พบข้อมูลการสัมภาษณ์ใน 2 ช่วงท่ี
แสดงให้เห็นถึงทักษะด้านการอ่านและการฟัง ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
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 (1) 
“...หากเราเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มในช่องแคบมะละกากับคน
บาบ๋าในจังหวัดภูเก็ตมันจะแตกต่างกันมาก เพราะว่าแถวช่องแคบ
มันเป็นกลุ่มคนท่ีหลากหลายและอีกอย่างเขาเป็นเมืองพ่อค้ามันจะ
มีท้ัง อินเดียเพอรานากัน อย่างเช่นท่ีครูเคยอ่านหนังสือเล่มนี้ (ครู
หยิบหนังสือมาให้ดูเกี่ยวกับชาติพันธุ์ในภูเก็ต) ครูก าลังศึกษาเรื่อง
ชาติพันธุ์ในจังหวัดภูเก็ตเพื่อจะน าไปเขียนหนังสือสักเล่ม นี่คือ
เพอรานากันแต่เป็น อินเดียนเพอรานากัน บางคนเป็นฝรั่งเป็น
พวกดัชต์เพอรานากัน ด้วยความท่ีตรงนั้นมันเป็นอาณานิคม มันมี
หลายชาติเด็กท่ีเกิดก็เรียกว่าเพอรานากันท้ังหมด...” 
(ฤดี ภูมิภูถาวร, การส่ือสารส่วนบุคคล, 3 กุมภาพันธ์ 2563) 

(2) 
“...ครูเคยไปดูท่ีฝูเจ้ียนก็ยังมีคนหาหอยติบแบบบ้านเราเอามาใช้ใน
การประกอบอาหารอยู่ มีการออกไปหาปลา แล้วครูก็ยังเห็นเรือ
กอจ๊านยังคงจับปลากันอยู่ในทะเล เนื่องจากครูต้องเขียนหนังสือ
ช่ือเรื่องบ้านบางเหลียวที่ครูเคยเล่าให้ฟัง คนเถ้าคนแก่เล่าให้ครูฟัง
ว่าเรือกอจ๊าน 2 หางมันมาจากเมืองเอ้หมิงนะ ครูก็ถามว่าจริงหรอ  
พอมีโอกาสได้ไปศึกษาได้ไปเดินตามริมทะเล ครูก็ไปถามไปเดิน
ส ารวจว่ามีเรือกอจ๊านอยู่ตรงไหนบ้างปรากฏว่ามันมีจริง ๆ แล้วก็
ยังใช้ในการหาปลาอยู่...” 
(ฤดี ภูมิภูถาวร, การส่ือสารส่วนบุคคล, 3 กุมภาพันธ์ 2563) 

 

 
ภาพท่ี 16 อาจารย์ฤดี ภูมิภูถาวรขณะบรรรยายในหัวข้อ “มิวเซียมทัวร์ 7 อ๊าม 3 กลุ่มวัฒนธรรมจีน” 

 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
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การพิจารณาทักษะการส่ือสารของผู้เล่าเรื่อง/ ผู้น าชมในสถานท่ี
ประเภทพิพิธภัณฑ์ บ้านโบราณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ พบว่า เป็นผู้ท่ีมีทักษะทางการส่ือสารด้าน
การพูดเป็นอย่างดี มีความรู้เกี่ยวกับสถานท่ีนั้น ๆ สามารถอธิบายและตอบข้อซักถามของผู้ไปเยือนได้ 
เช่น ผู้น าชมของพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ผู้น าชมพิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ผู้น าชม
พิพิธภัณฑ์เพอรานากันภูเก็ต เป็นต้น ในขณะท่ีผู้ดูแลสถานท่ีประเภทศาลเจ้าในบางแห่งจะเป็นผู้ท่ีท า
หน้าท่ีดูแลความเรียบร้อยและแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการเคารพสักการะส่ิงศักด์ิสิทธิ์แต่มิ
สามารถตอบค าถามในบางประการ เช่น ประวัติความเป็นมาของศาลเจ้านั้น ๆ ได้ และมักจะเป็น
ผู้สูงอายุท าให้พบปัญหาในการส่ือสาร  

1.1.2 ด้านความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมเพอรานากันของผู้เล่าเร่ือง 
การพิจารณาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากันผ่านข้อมูลท่ีระบุ

ไว้ในเอกสาร พบว่า ผู้เล่าเรื่องส่วนใหญ่มิได้เป็นผู้ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากันอย่างลึกซึ้ง 
แต่ใช้ประสบการณ์ท่ีได้พบเจอมาในช่วงเวลาส้ัน ๆ เพื่อเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน  เนื่องจาก
เรื่องราวส่วนใหญ่ท่ีได้ถูกเล่าเป็นการแนะน าแหล่งท่องเท่ียว พร้อมมุมท่ีถ่ายรูปสวยเท่านั้น แสดง
ตัวอย่างการเล่าเรื่องตามภาพท่ี 17 
 

ภาพท่ี 17 แสดงตัวอย่างการเล่าเรื่องผ่านเอกสาร 
 

 
 

ท่ีมา: Readme.me (2562)  
 

การพิจารณาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากันของผู้เล่าเรื่อง
หลัก ได้แก่ ผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้านในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ พบว่า ผู้เล่าเรื่องทุกคนมี
ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากันอย่างลึกซึ้ง โดยส่วนใหญ่มีความรู้ในเรื่องประวัติความของกลุ่ม
ชาติพันธุ์เพอรานากัน เรื่องของอาหาร เครื่องแต่งกาย ความเช่ือ และประเพณี รองมาเป็นในเรื่องของ
สถาปัตยกรรม อาชีพ แต่พบว่าในเรื่องของภาษาและศิลปะพื้นถิ่นมีผู้เล่าเรื่องน้อยคนท่ีจะมีความรู้ใน
ด้านดังกล่าวอย่างแตกฉาน ตัวอย่างการสัมภาษณ์เชิงลึกนายแพทย์โกศล แตงอุทัย นายกสมาคม
เพอรานากันแห่งประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงด้านความรู้ของผู้เล่าเรื่อง ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
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 “...หมอ ศึกษา ท้ั งหมด ไม่ ว่ าจะ เป็นการแ ต่งกาย  อาคาร 
สถาปัตยกรรม ประเพณี ภาษา แต่คราวนี้เราพยายามมาเคาะดูว่า
อะไรเป็นอะไรไปได้แค่ไหน เราพยายามศึกษานะว่าอันนี้แท้อันนี้ไม่
แท้ ก็มีเรื่องเดียวท่ีไม่ได้ศึกษาไปลึกมากคือเรื่องภาษา ภาษามันต้อง
เอานักภาษาศาสตร์ แต่ก็เคยคุยกับอาจารย์สมหมาย ปิ่นพุทธศรี 
แต่ก็ไม่ส าเร็จ หลัง ๆ มันเพี้ยนไปนิดนึง กลายเป็นว่าภาษาคนภูเก็ต
เป็นภาษาฮกเกี้ยน ซึ่งมันไม่ใช่นะ ภาษามันต้องมีการ Blend ไม่ใช่
เอาค าฮกเกี้ยนมาแล้วบอกว่านี่คือภาษาภูเก็ต มันไม่ใช่...” 
(โกศล แตงอุทัย, การส่ือสารส่วนบุคคล, 27 มกราคม 2563) 

 

 
การพิจารณาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากันของผู้เล่าเรื่อง/ 

ผู้น าชม ณ แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ พบว่า ในภาพรวมผู้เล่าเรื่องมีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นของ
แหล่งท่องเท่ียวนั้นเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในสถานท่ีนั้น ๆ รวมถึง
เรื่องราวของวัฒนธรรมเพอรานากันในด้านอื่น ๆ อีกด้วย แสดงภาพการน าชม ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทย
หัวตามภาพท่ี 18  

 
ภาพท่ี 18 การน าชม ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว 

 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
 

1.1.3 ด้านความรู้สึกในการเล่าเร่ืองวัฒนธรรมเพอรานากันของผู้เล่าเร่ือง 
การพิจารณาความรู้สึกในการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันผ่าน

ข้อมูลท่ีระบุไว้ในเอกสาร พบว่า ผู้เล่าเรื่องส่วนใหญ่รู้สึกมีพลัง กล่าวคือ รู้สึกช่ืนชมในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรมเพอรานากัน  

การพิจารณาความรู้สึกในการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันของ 
ผู้เล่าเรื่องหลัก ได้แก่ ผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้านในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ พบว่า ขณะเล่าเรื่อง
ผู้เล่าส่วนใหญ่รู้สึกมีพลัง กล่าวคือ รู้สึกภูมิใจ ช่ืนชม และเคารพในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม 
เพอรานากัน พบข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกคุณวิสุทธิ์ อรุณเวชกุล ประชาสัมพันธ์ชุมชนกันตัง
เมืองเก่า แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกภูมิใจเมื่อได้เล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
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  “...เวลาได้พูดเรื่องเกี่ยวกับรากเหง้าของตัวเองกภ็ูมิใจ อย่างน้อย
เรื่องท้ังหมดมันคือรากเหง้าของเรา คือรากเหง้าของคนกันตัง...”
(วิสุทธิ์ อรุณเวชกุล, การส่ือสารส่วนบุคคล, 21 กุมภาพันธ์ 2563) 

 

เช่นเดียวกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกคุณสุรเชษฐ์ เจริญผล 
ผู้น าชมพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกภูมิใจเมื่อได้เล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน
เช่นกัน ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้  

 
  “…เราเป็นคนภูเก็ตเอง เราภูมิใจท่ีเราเป็นบาบ๋า เพราะเราถือว่า

นั่นคือบรรพชนของเรา คือรากเหง้าเรา พยายามเล่าให้เด็ก ๆ ฟัง 
แต่บางครั้งพ่อแม่ก็มีส่วนผลักดันด้วย…” 
(สุรเชษฐ์ เจริญผล, การส่ือสารส่วนบุคค, 28 มกราคม 2563) 

 

 
แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่าผู้เล่าเรื่องบางท่านถึงแม้ว่าจะรู้สึกภูมิใจในรากเหง้า

ของตนเองและอยากเล่าเรื่องเพื่อให้ผู้อื่นทราบถึงคุณค่าของวัฒนธรรม ในทางกลับกันบางครั้งท่ีเล่า
เรื่องออกไปกลับรู้สึกเศร้า รู้สึกกลัว และรู้สึกโกรธ โดยความรู้สึกเหล่านี้มีเหตุผลมาจาก (1) วัฒนธรรม
เพอรานากันขาดผู้สืบทอดสานต่อ (2) บางครั้งข้อมูลถูกบิดเบือนท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนและท าให้
ผู้รับสารเข้าใจผิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม (3) ไม่เป็นท่ียอมรับในวงกว้าง เช่น เมื่อมีการประกวดนางงามใน
ระดับชาติเคยมีการส่งชุดเพอรานากันเพื่อเข้าชิงรางวัลชุดประจ าชาติแต่กลับไม่เคยได้รับรางวัล  
เนื่องจากคณะกรรมการมองว่ากลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากันมิได้เป็นคนไทยจึงไม่เหมาะสมหากชุด  
เพอรานากันจะได้รับรางวัลในฐานะชุดประจ าชาติไทย พบข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกคุณปิยะนัฏฐ์ 
อิสสระสงคราม ผู้ก่อต้ังกลุ่มหัตถศิลป์ด้ินโบราณ แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกเศร้า รู้สึกโกรธ เมื่อได้เล่า
เรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 
 “...พี่อยากจะส่ือสารเรื่องพวกนี้ออกไปให้เค้ารับรู้ท้ังประเทศเลยค่ะ 

ท้ังในประเทศแล้วนอกประเทศ พี่เช่ือว่าคน บาบ๋า ท้ังหมดอยากจะ
ส่ือสารออกไปว่าฉันมีกลุ่มนี้ในประเทศไทย ให้เห็นความส าคัญ 
เรื่องนี้พี่ก็น้อยใจมาก พอคณะกรรมการตรวจเค้าบอกว่างานนี้ไม่ได้
เป็นงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย พี่คิดว่าคนท่ีตรวจเค้าก็ยังมีกลุ่ม ๆ 
นึง ไม่ได้ลึกซึ้งถึงค าว่าชาติพันธุ์ คุณต้องไปดูก่อนว่าในประเทศไทย
มีกลุ่มชาติพันธุ์อะไรบ้าง เช่น ลาวโซ่ ไทยทรงด า พวกนี้ ถ้าคุณนับ
พวกนั้นเป็นไทย บาบ๋าก็ต้องเป็นกลุ่ม ๆ หนึ่งในไทย แล้วถ้าคุณ
บอกว่าวัฒนธรรมต่าง ๆ มันไม่ใช่วัฒนธรรมไทย มันไม่ใช่ ...” 
(ปิยะนัฏฐ์ อิสสระสงคราม, การส่ือสารส่วนบุคคล, 4 มีนาคม 2563) 
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การพิจารณาความรู้สึกในการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันของ 
ผู้เล่าเรื่อง/ ผู้น าชม ณ แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ พบว่า จากการสังเกตท่าทางและสีหน้าเมื่อผู้เล่าเรื่อง/ 
ผู้น าชม แล้วอนุมานได้ว่าส่วนใหญ่รู้สึกสนุกสนาน เนื่องจากขณะเล่ามีสีหน้ายิ้มแย้ม และหัวเราะ
ร่วมกับผู้รับเรื่องในบางครั้งคราว 

1.1.4 บทบาทของผู้เล่าเร่ือง 
การพิจารณาบทบาทของผู้เล่าเรื่องผ่านข้อมูลท่ีระบุไว้ในเอกสาร 

พบว่า ผู้เล่าเรื่องส่วนใหญ่เล่าเรื่องในฐานะขององค์กร และองค์กรส่วนใหญ่เป็นองค์กรส่ือท่ีมีการเผยแพร่
เรื่องราวท่ัว ๆ ไป มิได้เจาะจงเฉพาะการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน 

การพิจารณาบทบาทของผู้เล่าเรื่องหลัก ได้แก่ ผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ พบว่า ผู้เล่าเรื่องส่วนใหญ่เล่าเรื่องในฐานะบุคคล กลุ่มบุคคล 
และองค์กรเท่า ๆ กัน โดยผู้เล่าเรื่องบางท่านอาจมีหลายบทบาท เช่น บางครั้งเล่าเรื่องวัฒนธรรม
เพอรานากันผ่านช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ในฐานะบุคคล บางครั้งเป็นผู้ให้ความรู้ในฐานะกลุ่มบุคคล
หรือองค์กร 

การพิจารณาบทบาทของผู้เล่าเรื่อง/ ผู้น าชม ณ แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ 
พบว่า ผู้เล่าเรื่องส่วนใหญ่เล่าเรื่องในฐานะองค์กรมากท่ีสุด กล่าวคือ เป็นเจ้าหน้าท่ีอยู่ในแหล่งท่องเท่ียว
นั้น ๆ แต่พบว่า แหล่งท่องเท่ียวประเภทบ้านโบราณหลายแห่งจะพบผู้เล่าเรื่อง/ ผู้น าชมท่ีเป็นเจ้าของ
บ้านเองโดยตรง 

1.1.5 ด้านความเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมเพอรานากันของผู้เล่าเร่ือง 
การพิจารณาความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเพอรานากันของผู้เล่าเรื่อง

ผ่านข้อมูลท่ีระบุไว้ในเอกสาร พบว่า ผู้เล่าเรื่องส่วนใหญ่เป็นผู้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากัน
มิได้เป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเพอรานากันโดยตรง กล่าวคือ มิได้ผู้สืบเช้ือสายกลุ่มชาติพันธุ์เพอรา
นากัน 

การพิจารณาความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเพอรานากันของผู้เล่าเรื่อง
หลัก ได้แก่ ผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้านในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ พบว่า ผู้เล่าเรื่องทุกคนอาศัย
อยู่ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้สืบเช้ือสายกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากัน
โดยตรง ท าให้เข้าใจรากเหง้าของวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง พบผู้ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีเล่าเรื่อง
วัฒนธรรมเพอรานากันและไม่ได้เป็นผู้สืบเช้ือสายกล่มชาติพันธุ์เพอรานากันเพียงไม่กี่รายเท่านั้น 

การพิจารณาความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเพอรานากันของผู้เล่าเรื่อง/ 
ผู้น าชม ณ แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ พบว่า ผู้เล่าเรื่องทุกคนอาศัยอยู่ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์
โดยเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีเป็นผู้เล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน  และเป็นผู้ศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากันเนื่องจากสามารถเล่าเรื่องและตอบข้อซักถามของผู้รับเรื่องได้  

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปสภาพของผู้เล่าเรื่องว่า ทุกจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์พบผู้เล่าเรื่องท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากัน 
ผู้เล่าเรื่องกลุ่มนี้เป็นผู้ท่ีศึกษาข้อมูลวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง และมักจะเป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือน
ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมในพื้นท่ีนั้น ๆ แต่พบว่า คนกลุ่มนี้มีจ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจ านวน
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ลูกหลานของกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากันในพื้นท่ี ท าให้พบปัญหาในเรื่องของก าลังคนในการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มคุณค่าให้กับวัฒนธรรม นอกจากกลุ่มผู้เล่าเรื่องหลักแล้วยังพบว่าทุกจังหวัดสามารถพบผู้ท่ีเกิดร่วม
สมัย กล่าวคือ ผู้ท่ีเกิดทันยุคท่ีวัฒนธรรมเพอรานากันก าลังเฟื่องฟู เป็นผู้ท่ีได้ใช้ชีวิตในสังคมวัฒนธรรม
เพอรานากันท่ีแท้จริง และยังมีชีวิตอยู่แต่อยู่ในวัยชราภาพมากแล้วอายุราว 80-96 ปี ณ ตอนนี้ยัง
สามารถเล่าเรื่องและถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ ได้บ้าง แต่หากในอนาคตอันใกล้นี้ “ไม่มีผู้สืบทอดเรื่องราว
ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาจท าให้เรื่องราวบางอย่างของวัฒนธรรมเพอรานากัน สูญหายไปได้” 
แสดงภาพผู้ท่ีเกิดร่วมสมัยท่ีผู้วิจัยมีโอกาสได้พบระหว่างการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล ตามภาพท่ี 19 

 
ภาพท่ี 19 คุณยายวลัย ริมสินธุ ชาวเพอรานากันจังหวัดตรัง และ 

คุณยายหนี รัตถกุล ชาวเพอรานากันจังหวัดกระบี ่ 
 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
 

1.2 ด้านสภาพของเนื้อหา 
ผลการศึกษาด้านสภาพของเนื้อหาสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเด็น กล่าวคือ 

เนื้อเรื่องและวิธีการเล่าเรื่อง  
1.2.1 เนื้อเร่ือง  

การพิจารณาหัวข้อในการเล่าเรื่องของผู้เล่าเรื่องผ่านข้อมูลท่ีระบุไว้
ในเอกสาร พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นการเล่าเรื่องเพื่อแนะน าสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรม
เพอรานากัน โดยข้อมูลท่ีเล่าจะเป็นข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานท่ีนั้น ๆ มิได้เล่าในเชิงลึกถึงประวัติความ
เป็นมาและความเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมเพอรานากันมากนัก อีกท้ังเนื้อหาท่ีน าเสนอยังไม่น่าสนใจ
เท่าท่ีควร 

การพิจารณาหัวข้อในการเล่าเรื่องของผู้เล่าเรื่องหลัก ได้แก่ ผู้รู้หรือ
ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ พบว่า ผู้เล่าเรื่องทุกท่านจะเล่าถึงประวัติความ
เป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากันเพื่อให้ผู้รับเรื่องเข้าใจท่ีมาท่ีไปก่อนเป็นล าดับแรก จากนั้นจึงเล่า
เรื่องวัฒนธรรมในด้านอื่น ๆ ตามประเด็นท่ีอยากเล่า โดยเรื่องของการแต่งกาย สถาปัตยกรรม อาหาร 
ประเพณี และความเช่ือเป็นหัวข้อเรื่องท่ีถูกหยิบยกมาเล่าบ่อยครั้ง ในขณะท่ีเรื่องของภาษา ศิลปะพื้นถิ่น 
และอาชีพ ถูกหยิบยกมาเล่าน้อยมาก 
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การพิจารณาหัวข้อในการเล่าเรื่องของผู้เล่าเรื่อง/ ผู้น าชม ณ แหล่ง
ท่องเท่ียวต่าง ๆ พบว่า ผู้เล่าเรื่องส่วนใหญ่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการแนะน าสถานท่ีต่าง ๆ โดยเล่าเรียง
ตามล าดับเวลาต้ังแต่อดีตมาถึงปัจจุบัน เนื้อเรื่องท่ีเล่าค่อนข้างน่าสนใจและผ่านการเรียบเรียงเพื่อใช้
ในการเล่าเรื่องมาแล้วเป็นอย่างดี ในส่วนของสถานท่ีไม่มีผู้น าชมประจ าสถานท่ี พบว่า ส่วนใหญ่มีป้าย
บรรยายถึงประวัติความเป็นมาของสถานท่ีนั้น ๆ 

1.2.2 วิธีการเล่าเร่ือง 
การพิจารณารหัสของสารผ่านข้อมูลท่ีระบุไว้ในเอกสาร พบว่า เนื้อเรื่อง

ส่วนใหญ่ใช้การเล่าเรื่องผ่านตัวหนังสือและรูปภาพประกอบกัน และไม่พบเนื้อเรื่องท่ีอยู่ในรูปแบบของ 
อวัจนภาษาเพียงอย่างเดียว 

การพิจารณารหัสของสารของผู้เล่าเรื่องหลัก ได้แก่ ผู้รู้หรือปราชญ์
ชาวบ้านในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ พบว่า บางสถานการณ์ผู้เล่าเรื่องใช้วิธีการพูดเพื่อการ
เล่าเรื่อง บางสถานการณ์ใช้การพูดหรือการเขียนประกอบกับรูปภาพ เช่น แผนท่ี รูปถ่ายโบราณ  
บางสถานการณ์ผู้เล่าเรื่องใช้เพียงรูปถ่ายหรือส่ิงของต่าง ๆ ในการเล่าเรื่อง  และในบางครั้งหาก
กลุ่มเป้าหมายมิใช่ผู้ท่ีสนใจศึกษาวัฒนธรรมเพอรานากันโดยตรงจะมีวิธีการการเล่าเรื่องด้วยการจัด
กิจกรรม พบข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกคุณสุนทรีย์ สังข์อยุทธ์ นักประวัติศาสตร์จังหวัดตรัง แสดง
ให้เห็นถึงวิธีการเล่าเรื่องให้กับกลุ่มเป้าหมาย ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้   

 
 “...ถ้ามองของกันตังของในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งกายเอาอยู่แล้ว 

เขามีทีมของบรรดาแม่ ๆ ท้ังหลายท่ีชมรมลีลาศบ้าง ชมรมแม่บ้าน
บ้าง มีคุณนายของนายกเทศมนตรีด้วย กลุ่มนี้สามัคคีมาก ตัว
คนท างานก็ยังมีก าลังแข็งแรงก็ไม่ได้เป็นวัยหนุ่มสาวเท่าไหร่แล้ว 
40-50 ไปแล้วทั้งนั้น แต่ก็ยังมีก าลังแข็งแรง แล้วเป็นคนในชุมชนท่ี
ลุกขึ้นมาท าเรื่องตัวเอง เฉพาะฉะนั้นหนทางก็ยังไปได้ ตอนนี้เขา
เริ่มอยู่อันหนึ่งเขาเปิดตลาดเขาใช้ช่ือว่า ‘ตลาดเพอรานากัน’ แต่
หลายอย่างอาจจะไม่ส่ือกับคนไม่เข้าใจว่าเพอรานากันเป็นแบบ
ไหน เพราะของเราเรียก ‘บาบา’ กัน อาจมีการบริหารจัดการท่ีไม่
ค่อยลงตัวเฉพาะฉะนั้นท ามาได้ 5-6 สัปดาห์มันเริ่มจะถอยลงก็
ก าลังถอดบทเรียนกันอยู่ว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดี อีกส่วนหนึ่งส่วน
จัดการความรู้คือการเผยแพร่ มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งว่า ถ้าเรา
ท ากับชาวบ้านท่ัวไปเราจะไม่เน้นการจัดการความรู้เราจะเน้น
กิจกรรม ...” 
(สุนทรี สังข์อยุทธ์, การส่ือสารส่วนบุคคล, 20 กุมภาพันธ์ 2563) 
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การพิจารณารหัสของสารของเล่าเรื่อง/ ผู้น าชม ณ แหล่งท่องเท่ียว
ต่าง ๆ พบว่า ผู้เล่าเรื่องท้ังหมดเล่าเรื่องในรูปแบบของวัจนภาษาและอวัจนภาษาประกอบ กล่าวคือ 
ณ สถานท่ีจริงการเล่าเรื่องผ่านสถานท่ีหรืออวัจนภาษาเป็นส่ิงท่ีทุกสถานท่ีมีอยู่แล้ว และโดยท่ัวไปจะ
มีป้ายเพื่อบอกว่าสถานท่ีนี้คือท่ีไหนและมีประวัติความเป็นมาอย่างไร   

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปสภาพของเนื้อหาในประเด็นส าคัญ
ดังนี้ เรื่องราวของวัฒนธรรมเพอรานากันมีมากมายจนไม่สามารถนับได้ แต่พบว่าเรื่องราวท่ีถูกน ามา
เล่านั้นมีจ านวนน้อยมากท่ีจะเล่าถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมเพอรานากันท่ีแท้จริง กล่าวคือ จะเป็นการเล่า
ในภาพรวมของแต่ละจังหวัดว่ามีวัฒนธรรมใดบ้าง มีสถานท่ีท่องเท่ียวใดบ้าง หรือมีอาหารพื้นเมือง
อะไรบ้างในจังหวัด การอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากัน เช่น วัฒนธรรม
เพอรานากันคืออะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร มีความส าคัญอย่างไร ร่องรอยของวัฒนธรรม
เพอรานากันในปัจจุบันคืออะไร พบได้น้อย อีกข้อสังเกตท่ีพบคือ การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน
โดยเอาไปผูกติดกับวัฒนธรรมจีนจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ แท้จริงแล้ววัฒนธรรมเพอรานากัน
มีรากเหง้ามาจากวัฒนธรรมจีนแต่มิใช่วัฒนธรรมจีนเสียทีเดียว การเล่าเรื่องท่ีน าไปผูกติดกับ
วัฒนธรรมจีนอาจท าให้ผู้รับเรื่องเกิดความสับสนและแยกไม่ออก “ขาดการเล่าเรื่องอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีแท้จริง”  

1.3 ด้านสภาพของช่องทางการเล่าเร่ือง  
ผลการศึกษาด้านสภาพของช่องทางการเล่าเรื่องสามารถแบ่งได้ เป็น 2 

สถานการณ์ กล่าวคือ ช่องทางการเล่าเรื่องนอกสถานท่ีจริง และช่องทางการเล่าเรื่อง ณ สถานท่ีจริง  
1.3.1 ช่องทางการเล่าเร่ืองนอกสถานที่จริง  

ผลการศึกษา พบว่า แม้ว่าปัจจุบันช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางท่ี
สามารถเข้าถึงคนท่ัวโลกได้ ในทางตรงกันข้ามกลับพบว่าเรื่องราววัฒนธรรมเพอรานากันพบบนโลก
ออนไลน์จ านวนไม่มากนัก ท่ีค้นพบจะมีการเล่าเรื่องผ่านส่ือท่ีบุคคล/ กลุ่มบุคคล/ องค์กรเป็นเจ้าของ
มากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่จะเป็นส่ือประเภทเว็บไซต์ขององค์กรต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น อย่างไรก็ตามพบการเล่าเรื่องผ่านส่ือ
ประเภทหนังสือจ านวน 5 เล่ม ได้แก่ (1) การแต่งกายผู้หญิงบาบ๋าภูเก็ต (ฤดี ภูมิภูถาวร, 2537)  
(2) วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต (ฤดี ภูมิภูถาวร, 2553) (3) อาหารปักษ์ใต้ บาบ๋า ย่าหยาในอันดามัน (เมฆาณี  
จงบุญเหลือ และ สมพิศ คล่ีขยาย, 2562) (4) ผมเป็นบาบ๋าคนหนึ่งเป็นบาบ๋าภูเก็ต (บรรเจิด ตันติวิท, 
2549 ) (5) ครัวย่าหยา (นวพร เรืองสกุล, 2562) เป็นหนังสือท่ีรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรม
เพอรานากันโดยเฉพาะ กล่าวคือ ช่ือของหนังสือมีค าว่า “เพอรานากัน” “บาบ๋า” หรือ “ย่าหยา” 
นับเป็นเอกสารส าคัญท่ีรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การแต่งกาย อาหาร และพิธีการ
แต่งงานของชาวเพอรานากัน แสดงตัวอย่างหนังสือตามภาพท่ี 20 
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ภาพท่ี 20 ตัวอย่างหนังสือท่ีรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากัน 
 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
 

1.3.2 ช่องการเล่าเร่ือง ณ สถานที่จริง  
พบว่า ในสถานท่ีท่ีมีผู้เล่าเรื่อง/ ผู้น าชม จ านวน 21 แห่ง ใช้ช่องทาง

การเล่าเรื่องผ่านบุคคลประกอบกับป้ายบรรยาย ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพจริง ในส่วนของสถานท่ี
ท่ีไม่มีผู้เล่าเรื่อง/ ผู้น าชมส่วนใหญ่จะพบป้ายบรรยายอยู่ตามสถานท่ีนั้น ๆ ในส่วนของเอกสารแผ่นพับ
ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้วางไว้แจกท่ัวไปแต่สามารถติดต่อขอได้เป็นบางสถานท่ี ส าหรับช่องทางการเล่าเรื่อง
ท่ีน่าสนใจและเป็นช่องทางการเล่าเรื่องท่ีก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก พบว่า ในย่านเมืองเก่าภูเก็ต 
ย่านเมืองเก่ากะทู้ ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า ย่านเมืองเก่ากันตัง ย่านเมืองเก่าสตูล มีการจัดท าภาพสตรีทอาร์ต
เพื่อเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากันในหลายแง่มุม เช่น ภาพหนูน้อยสามตาสวมชุดบาบ๋าใน
ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ภาพวิถีชีวิตชาวเพอรานากันในย่านเมืองเก่ากะทู้ ภาพคู่แต่งงานเพอรานากันในย่าน
เมืองเก่าสตูล ภาพผู้หญิงเพอรานากันในย่านเมืองเก่ากันตัง เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามพบว่ามีความพยายามจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการใช้ช่องทางต่าง ๆ เพื่อเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของป้าย
อธิบาย แผ่นพับ ภาพสตรีทอาร์ต หรือแม้กระท่ังการบูรณะสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ให้มีสภาพสมบูรณ์ 
แต่ช่องทางการเล่าเรื่องเหล่านี้เมื่อนานวันไปกลับพบว่า บางพื้นท่ีส่ือท่ีปรากฏในช่องทางเหล่านี้มี
สภาพช ารุด เส่ือมโทรม กลายเป็นส่ือท่ีไม่สามารถใช้ในการเล่าเรื่องได้ แสดงตัวอย่างป้ายบรรยาย ณ 
แหล่งท่องเท่ียวตามภาพท่ี 21 
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ภาพท่ี 21 ป้ายบรรยายประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเท่ียว 
 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
 

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปสภาพของช่องทางการเล่าเรื่องได้ว่า 
การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ ช่องทางออฟไลน์ พบว่า มีการใช้
ช่องทางการเล่าเรื่องท่ีไม่หลากหลายและไม่ทันสมัย นอกจากนี้บางส่ือท่ีได้จัดท าขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
เกิดความเสียหายและมีสภาพไม่สมบูรณ์ท าให้ไม่สามารถใช้งานได้จริง “ช่องทางการเล่าเรื่องไม่
หลากหลายและไม่ต่อเนื่อง” 

 
1.4 ด้านสภาพของผู้รับเร่ือง  

ผลการศึกษาสภาพของผู้รับเรื่องในมุมมองของผู้เล่าเรื่อง สามารถพิจารณาได้ 
2 ประเด็น คือ พิจารณากลุ่มเป้าหมายท่ีผู้เล่าเรื่องต้องการส่งสาร และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายใน
มุมมองของผู้เล่าเรื่อง ดังนี้  

1.4.1 กลุ่มเป้าหมายที่ผู้เล่าเร่ืองต้องการส่งสาร พบว่า ผู้เล่าเรื่องส่วนใหญ่
เล่าเรื่องเพื่อส่งสารไปถึงผู้ท่ีสนใจศึกษาวัฒนธรรมเพอรานากันมากท่ีสุด แต่เมื่อพิจารณาเป้าหมายของ
ผู้เล่าเรื่องท่ีเป็นผู้สืบเช้ือสายเพอรานากันโดยตรงและเป็นผู้ขับเคล่ือนการอนุรักษ์วัฒนธรรมเพอรานากัน 
พบว่า เป้าหมายหลักของการเล่าเรื่องเพื่อส่งสารไปยังกลุ่มลูกหลานชาวเพอรานากันท่ีหลงลืมรากเหง้า
ไม่เห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรม โดยกลุ่มนักท่องเท่ียวมิได้ปรากฏเป็นเป้าหมายหลักในการเล่าเรื่อง   
พบข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกคุณจักณรงค์ ภัตรามุข เจ้าหน้าจัดการควารู้มิวเซียมภูเก็ต แสดงให้
เห็นถึงกลุ่มเป้าหมายในการเล่าเรื่อง ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 
 “...หลัก ๆ ก็คือคนภูเก็ต เราอยากให้คนภูเก็ตเล่าเรื่องตัวเองได้ 

เขาเป็นเป้าหมายแรก ๆ เลยเราอยากให้คนภูเก็ตเข้ามาท่ีนี่เยอะ ๆ 
เยอะให้มากกว่านักท่องเท่ียว...” 
(จักรณรงค์ ภัตรามุข, การส่ือสารส่วนบุคคล, 29 มกราคม 2563) 
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1.4.2 พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในมุมมองของผู้เล่าเร่ือง พบว่า คนใน
วัฒนธรรม คนรุ่นหลังท่ีเป็นผู้สืบเช้ือสายเพอรานากันส่วนใหญ่แทบไม่ทราบเลยว่าบรรพบุรุษของ
ตนเองมีความเป็นมาอย่างไร ละเลย และไม่ได้สืบทอดวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ รวมถึงไม่เข้าใจว่า
วัฒนธรรมเพอรานากันคืออะไร และมีความส าคัญอย่างไร แต่เมื่อเริ่มมีกระแสอนุรักษ์วัฒนธรรม
เพอรานากันขึ้นมา คนรุ่นใหม่เริ่มให้ความสนใจมากขึ้น แต่มีน้อยคนท่ีจะศึกษาอย่างแท้จริง พบข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกคุณยินดี มโนสุนทร ประธานวิสาหกิจชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต แสดงให้เห็นถึง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในมุมมองของผู้เล่าเรื่อง ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 
 “...คนรุ่นใหม่ด้วยความท่ีไม่รู้ก็คิดว่าค าว่า ‘บาบ๋า’ ‘ย่าหยา’ มัน

เป็นช่ือของเส้ือ แบบนี้เรียกว่าเส้ือบาบ๋า แบบนี้เรียกว่าเส้ือย่าหย่า 
ซึ่งจริง ๆ มันไม่ใช่ จริง ๆ บาบ๋า หมายถึง เพศชาย ย่าหยา หมายถึง
เพศหญิง แล้วคนก็มาเรียกกันอย่างนี้แล้วมาเรียกกันตาม ๆ กัน ซึ่ง
จริง ๆแล้วมันไม่ใช่ มันคือเพศมันไม่ใช่เส้ือผ้าอาภรณ์ เด็กรุ่นใหม่
เลยเข้าใจผิดเลย เวลาเอาไปลงเขียนต้องบอกว่าอย่าเข้าใจผิดว่ามัน
เป็นเส้ือผ้า มันไม่ใช่ เหมือนพูดต่อกันมาเรื่อย ๆ ท าให้ค าว่า 
‘บาบ๋า’ ‘ย่าหย่า’ ก็จะกลายไปเป็นเส้ือผ้าไปแล้ว หากว่าเราจะส่ือสาร
เราควรจะบอกรายละเอียดหน่อยนึง มันจะได้เป็นการถูกต้อง...” 
(ยินดี  มโนสุนทร, การส่ือสารส่วนบุคคล, 29 มกราคม 2563) 

 

 
เช่นเดียวกับข้อมูลการแสดงความคิดเห็นจากการวิพากษ์โดยคุณครู 

สุเนตร สินมากคุณครูประจ าพิพิธภัณฑ์ชุมชนบางเหนียว แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
ในมุมมองของผู้เล่าเรื่อง ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 
  “…ปัจจุบันค าว่าบาบ๋า หรือเพอรานากันเด็กรุ่นใหม่ ๆ จะไม่รู้จัก

เลย มีบ้างกับเด็กท่ีอยู่ในเขตเทศบาลเพราะมีต้นแบบการแต่งกาย
ของผู้ปกครองให้เห็นอยู่บ้าง รวมท้ังยังมีทางสมาคมเพอรานากัน
แห่งประเทศไทย คุณหมอคอยเข้ามาให้ความรู้อยู่บ่อยครั้ง และ
หลายครั้งท่ีเด็กรุ่นใหม่ ๆ จะมีการศึกษาเรื่องเพอรานากันอย่าง
จริงจังด้วยการเข้าไปในชุมชนเพื่อสอบถามผู้รู้ แต่ปัญหาท่ีเกิดขึ้น
คือความขัดแย้งและความคิดเห็นของคนในท้องถิ่นท่ีมีเกี่ยวกับ
เพอรานากันนั้นกลับแตกต่างกันออกไป เกิดการทะเลาะกันขึ้น 
หลายคนไม่ยอมรับ ไม่ปรับเปล่ียนกับข้อมูลต่าง ๆ ท่ีถูกค้นพบ แต่
เลือกท่ีจะยังเช่ือข้อมูลเดิม ๆ ท่ีตนเองมี จึงมีข้อโต้แย้งต่าง ๆ 
กลับมามากมาย จึงท าให้การศึกษาหยุดชะงักไป…” 
(สุเนตร สินมาก, การวิพากษ์ร่างฯ, 18 สิงหาคม 2563) 
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ด้านคนนอกวัฒนธรรม ได้แก่ นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ
ไม่รู้จักวัฒนธรรมเพอรานากัน และไม่ทราบว่ามีแหล่งท่องเท่ียวหรือเส้นทางการท่องเท่ียวตามรอย
วัฒนธรรมเพอรานากัน  

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน
ในปัจจุบันมีเป้าหมายหลักคือ กลุ่มคนในวัฒนธรรมหรือกลุ่มลูกหลานชาวเพอรานากัน ซึ่งกลุ่มนี้ขาด
การตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม ในขณะท่ีกลุ่มนอกวัฒนธรรมหรือนักท่องเท่ียวมิใช้เป้าหมาย
หลัก ท าให้นักท่องเท่ียวไม่รับรู้ถึงการมีอยู่ของวัฒนธรรมเพอรานากันและแหล่งท่องเท่ียวตามรอย
วัฒนธรรมเพอรานากัน “ท าให้การรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากันอยู่ในวงจ ากัด” 

จากข้อสรุปนี้ท าให้พบสภาพปัญหาส าคัญท่ีจะต้องเร่งแก้ไขอย่าง
เร่งด่วนใน 4 ประเด็น  ซึ่งผู้วิจัยได้น าประเด็นท้ัง 4 ไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรม
เพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ในล าดับต่อไป แสดงสภาพ
ปัญหาส าคัญในการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันตามภาพท่ี 22 

 
ภาพท่ี 22 สภาพปัญหาส าคัญในการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
 

ส่วนที่ 2 สถานที่อันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากัน  
การศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบการวิเคราะห์รายช่ือสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรม 

เพอรานากัน ในการวิเคราะห์แจกแจงความถี่ของข้อมูล เพื่อสรุปรายช่ือสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของ
วัฒนธรรมเพอรานากัน โดยรายช่ือสถานท่ีได้มาจากการระบุถึงในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
การสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผลสรุปพบสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรม
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เพอรานากันท้ังส้ินจ านวน 117 แห่ง แบ่งเป็นสถานท่ีท่ีอยู่ในระนอง 8 แห่ง จังหวัดพังงาจ านวน 17 
แห่ง จังหวัดภูเก็ตจ านวน  58 แห่ง จังหวัดกระบี่จ านวน 8 แห่ง จังหวัดตรัง 22 แห่ง และจังหวัดสตูล 
4 แห่ง แสดงรายช่ือตามตารางท่ี 15 

 
ตารางท่ี 15 รายช่ือสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากัน 

ล าดับ 
รายชื่อสถานที่อันเป็นร่องรอยของ 

วัฒนธรรมเพอรานากัน 
ล าดับ 

รายชื่อสถานที่อันเป็นร่องรอยของ 
วัฒนธรรมเพอรานากัน 

จังหวัดระนอง 
1 ย่านเมืองเก่าระนอง 5 จวนเจ้าเมืองระนอง 
2 อนุสาวรีย์พระยาสุจริตมหิศรภักดี 6 บ้านร้อยปีเทียนสือ 
3 ศาลเจ้าต่ายเต๊เอ๋ีย 7 กลุ่มหัตถศิลป์ด้ินโบราณ 
4 สุสานเจ้าเมืองระนอง 8 ชุมชนบ้านหาดส้มแป้น 

รวมจ านวนสถานที่อันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันในจังหวัดระนองจ านวน 8 แห่ง 
จังหวัดพังงา 

1 พิพิธภัณฑ์เมืองพังงา 10 ศาลเจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์ 
2 จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 11 ศาลเจ้าปุนเถ้ากงอ า 
3 ศาลเจ้ามอจ้อโป๋ 12 ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า 
4 สะพานเหล็กโคกขนุน (พานเหล็กบุญสูง) 13 ศาลเจ้าพ่อกวนอู (ซิ่นใซ่ตึ๋ง) 
5 อาคารที่ว่าการอ าเภอตะกั่วป่าหลังเก่า 14 ศาลเจ้าพ่อกวนอู (โรงพระตลาดใต้) 
6 โรงเรียนเต้าหมิง 15 ชมรมบาบ๋าฝั่งอันดามัน 
7 บ้านขุนอินทรคีรี 16 ศาลเจ้าฮกเกี้ยนโฮยก้วน 
8 โบราณสถานจวนเจ้าเมืองตะกั่วป่า 17 ศาลเจ้ากู่ไช่ต๋ึง (โรงพระตลาดเหนือ)  
9 บ้านขุนจ านงภักดี   

รวมจ านวนสถานที่อันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันในจังหวัดพังงาจ านวน 17 แห่ง 
จังหวัดภูเก็ต 

1 ย่านเมืองเก่าภูเก็ต 30 ศาลเจ้าบ้านดอน 
2 พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร 31 ศาลเจ้าน้ าตกโตนไทร 
3 พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ 32 ศาลเจ้าหน้าโรงพยาบาลวชิระ 
4 อาคารนิทรรศการภูเก็ตนครา 33 ศาลเจ้าบ้านเมืองใหม่ 
5 พิพิธภัณฑ์เมืองภูเก็ตโรงแรมถาวร 34 ศาลเจ้าเขารัง 
6 โรงแรมเดอะเมมโมรี่ แอท ออนออน 35 ศาลเจ้าบางคู 
7 หวูแกลอรี่ 36 ศาลเจ้าหาดสุรินทร์ 
8 ศาลเจ้าแสงธรรม 37 ศาลเจ้าบ้านนาบอน 
9 บ้านพระอร่ามสาครเขตร 38 ศาลเจ้าบ้านไม้ขาว 
10 ศาลเจ้าปุดจ้อ 39 ศาลเจ้าหงวกฮกเก้ง 
11 ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย 40 ศาลเจ้าป่าสัก 
12 ศาลเจ้าแม่ย่านาง 41 ศาลเจ้าฉลอง 
13 บ้านชินประชา 42 ศาลเจ้าบ้านเคียน (บู้เส้งต๋อง) 
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ตารางท่ี 15 รายช่ือสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากัน (ต่อ) 

ล าดับ 
รายชื่อสถานที่อันเป็นร่องรอยของ 

วัฒนธรรมเพอรานากัน 
ล าดับ 

รายชื่อสถานที่อันเป็นร่องรอยของ 
วัฒนธรรมเพอรานากัน 

14 บ้านพระพิทักษ์ชินประชา 43 ศาลเจ้าซอยพะเนียง 
15 บ้านขุนนิเทศน์จีนารักษ์ 44 ศาลเจ้าไม้ขาว 
16 พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว 45 ศาลเจ้าเชิงทะเล 
17 ศาลเจ้าไหหล า 46 ศาลเจ้าบ้านเคียน (หง่อเฮี้ยนไต่เต่) 
18 บ้านหลวงอนุภาษภูเก็ตการ 47 ศาลเจ้าท่าเรือ 
19 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 48 อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์  
20 ศาลเจ้าพ้อต่อ (บางเหนียว) 49 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต 
21 อาคารบริษัทอนุภาษและบุตร 50 อาคารโรงเหล้าเก่ากะทู้ 
22 อาคารบริษัทเอกวานิชย์ 51 ย่านชุมชนเก่ากะทู้ 
23 บ้านหลวงอ านาจนรารักษ์ 52 ศาลเจ้ากะทู้ 
24 พิพิธภัณฑ์ชุมชนบางเหนียว 53 ศาลเจ้าต่องย่องสู 
25 อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี 54 พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต 
26 ศาลเจ้านาคา 55 พิพิธภัณฑ์เพอรานากันภูเก็ต 
27 ศาลเจ้าบางเหนียว 56 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง 
28 ศาลเจ้าสามกอง 58 บ้านอาจ้อ 
29 ศาลเจ้าสะป า 58  ศาลเจ้าหล่อโรง 

รวมจ านวนสถานที่อันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันในจังหวัดภูเก็ตจ านวน 58 แห่ง 
จังหวัดกระบี่ 

1 ย่านเมืองเก่าแหลมสัก/โซนหน้าตลาด 5 ศาลเจ้าเฉ้งจุ้ยจ้อซู้ก๋ง (เหนือคลอง) 
2 บุหลันอันดาบาบ๋ารีสอร์ท/ อาคารบลูเฮ้าส์ 6 ย่านเมืองเก่าเกาะลันตา 
3 ศาลเจ้าแหลมสัก (ซกโป้ซี่เอี๋ย) 7 พิพิธภัณฑ์ชุมชนเกาะลันตา 
4 ย่านเมืองเก่าตลาดในเหนือคลอง 8 ศาลเจ้าสามต๋องอ๋อง 

รวมจ านวนสถานที่อันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันในจังหวัดกระบี่จ านวน 8 แห่ง 
จังหวัดตรัง 

1 ย่านเมืองเก่าทับเท่ียง 12 ศาลเจ้าไหหล า 
2 ศาลเจ้าท่ามกงเย้ีย 13 ต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทย 
3 ศาลเจ้ากิ่วอ่องเอ่ีย 14 โรงแรมจริงจริง 
4 ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม 15 ศาลเจ้าอิมเก็ง 
5 หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียร ติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ฯลฯ  
16 ศาลเจ้าฮกเกี้ยน 

6 ศาลเจ้าไต่เต่ียฮุดโจ้ว 17 สถานีรถไฟกันตัง 
7 ศาลเจ้ากวนอู 18 ท่าเรือกันตัง 
8 ศาลเจ้าเปากง 19 ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองกันตัง 
9 ศาลเจ้ากิ้วอ๋องไต่เต่ และศาลเจ้าแม่กวนอิม 20 บ้านตระกูลคีรีรัตน์ 
10 พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ฯลฯ 21 อาคารบริษัทบั่นเซ่งบิ้นจ ากัด 
11 ย่านเมืองเก่ากันตัง 22 อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี 

รวมจ านวนสถานที่อันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันในจังหวัดตรังจ านวน 22 แห่ง 
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ตารางท่ี 15 รายช่ือสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากัน (ต่อ) 

ล าดับ 
รายชื่อสถานที่อันเป็นร่องรอยของ 

วัฒนธรรมเพอรานากัน 
ล าดับ 

รายชื่อสถานที่อันเป็นร่องรอยของ 
วัฒนธรรมเพอรานากัน 

จังหวัดสตูล 
1  ย่านเมืองเก่าสตูล 3 ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง 
2 ย่านเมืองเก่าทุ่งหว้า (สุไหงอุเป) 4 บ้านกวางทอง 

รวมจ านวนสถานที่อันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันในจังหวัดสตูลจ านวน 4 แห่ง 
รวมจ านวนสถานที่อันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันทั้งสิ้นจ านวน 117 แห่ง 

 
 จากรายช่ือสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันข้างต้นเมื่อน ามาจัดเรียง

แยกประเภทของสถานท่ีพบสถานท่ี ประเภทท่ี 1 อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน หลักเมืองจ านวน 11 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 9.48 ประเภทท่ี 2 ศาลเจ้า จ านวน 54 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.55 ประเภทท่ี 3 
สถาปัตยกรรม อาคาร บ้านโบราณ จ านวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25 ประเภทท่ี 4 ย่านเมืองเก่า 
ย่านชุมชนเก่า จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.34 ประเภทท่ี 5 ศูนย์ศึกษาทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม จ านวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.62 แสดงสัดส่วนสถานท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
เพอรานากันแยกตามประเภทสถานท่ีตามภาพท่ี 23 

 
ภาพท่ี 23 สัดส่วนสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวฒันธรรมเพอรานากนัแยกตามประเภทสถานท่ี 

 

 
 

ส่วนที่ 3 การน าเสนอเร่ืองราวเอกลักษณ์วัฒนธรรมเพอรานากัน 
จากการรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมเพอรานากันจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ น ามาวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ สามารถจ าแนกและจัดหมวดหมู่ข้อมูลวัฒนธรรมเพอรานากัน โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 หมวดหมู่หลัก 15 หมวดหมู่รอง ตามตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี 16 การจ าแนกและจัดหมวดหมู่ข้อมูลวัฒนธรรมเพอรานากัน 
หมวดหมู่หลัก หมวดหมู่รอง 

1. เรื่องราวประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธ์ุเพอรานากัน 1.1 การเดินทางของชาวจีนโพ้นทะเล 
1.2 กลุ่มชาติพันธ์ุเพอรานากันคือใคร 

2. เรื่องราววิถีชีวิตชาวเพอรานากัน 2.1 อาหาร 
2.2 เครื่องแต่งกาย 
2.3 สถาปัตยกรรม 
2.4 ประเพณี 
2.5 ภาษา 
2.6 อาชีพ 
2.7 ความเชื่อ 

3. สถานที่อันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากัน 3.1 ระนอง 
3.2 พังงา 
3.3 ภูเก็ต 
3.4 กระบี่ 
3.5 ตรัง 
3.6 สตูล 

 
ผลการจัดเรียงข้อมูลพบว่า ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเพอรานากันมีจ านวนมาก 

และหากศึกษาลึกลงไปในแต่ละประเด็นจะพบข้อมูลอีกมากมายนับไม่ถ้วน ดังนั้นจึงสังเคราะห์ข้อมูล
ต่าง ๆ ท่ีได้รวบรวมมาเพื่อค้นหาลักษณะร่วมของข้อมูลท้ังหมด ท าให้พบว่าสาเหตุส าคัญท่ีท าให้
วัฒนธรรมเพอรานากันมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นไม่เหมือนใคร เกิดขึ้นจากการปรับตัวทางวัฒนธรรม 
(cultural adjustment) และเมื่อพิจารณาถึงหลักการปรับทางวัฒนธรรมตามทฤษฎีของจอห์น แบรี่ 
(Berry, 1997) พบว่า วัฒนธรรมเพอรานากันนั้นมิได้เกิดจากการปรับตัวทางวัฒนธรรมแบบแบ่งแยก 
(segregation) มิได้เกิดจากการปรับตัวทางวัฒนธรรมแบบผสมผสานแบบกลมกลืน (assimilation) 
มิได้เกิดจากการปรับตัวทางวัฒนธรรมแบบชนชายขอบ (cooperation) แต่เป็นการปรับตัวทาง
วัฒนธรรมท่ีเกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรม (integration) แสดงแผนภาพเพื่ออธิบายการเกิด
วัฒนธรรมเพอรานากันตามภาพท่ี 24  
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ภาพท่ี 24 แผนภาพแสดงการผสมผสานทางวัฒนธรรม 
 

 
 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Berry (1997) 
 

เมื่อชายชาวจีนอพยพเข้ามาต้ังรกรากและแต่งงานกับหญิงพื้นถิ่น แม้ว่าในวัฒนธรรมจีน
นั้นผู้ชายจะเป็นใหญ่แต่เมื่อพลัดถิ่นมาแต่งงานกับหญิงพื้นถิ่นแล้ว หญิงท่ีเป็นภรรยาได้รับเกียรติให้
เป็นผู้ดูแลบ้านมีอ านาจสูงสุดในบ้านเช่นกัน ดังนั้นเมื่อหญิงพื้นถิ่นต้องดูแลสามีชาวจีนแต่ไม่ละท้ิง
วัฒนธรรมของตนจึงเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมขึ้น ในขณะท่ีดินแดนมลายูเป็นเมืองท่าการค้าท่ี
ส าคัญของโลกท าให้ชนชาติต่าง ๆ แวะเวียนเข้ามาเพื่อค้าขาย ประกอบกับเมืองต่าง ๆ ตกเป็นอาณานิคม
ของชาติตะวันตกไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกส ดัตซ์และอังกฤษ ท าให้ได้รับอิทธิพลบางอย่างจากวัฒนธรรม
ตะวันตก เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมจาก 3 เช้ือชาติ ได้แก่ จีน มลายู และตะวันตก โดยน าส่วนดี
ของวัฒนธรรมแต่ละชาติมาผสมผสานกันโดยท่ีไม่มีวัฒนธรรมใดกลืนกินวัฒนธรรมใด เกิดเป็น
วัฒนธรรมใหม่ท่ีไม่ปรากฎพบเจอท่ีอื่น ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  
คุณภัทร สุวัณณาคาร กรรมการผู้จัดการพิพิธภัณฑ์เพอรานากันภูเก็ต ท่ีแสดงให้เห็นถึงการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมจนเกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมเพอรานากัน ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 
 “...เพอรานากันคือลูกผสม การผสมผสานท้ังวัฒนธรรมแม้กระท่ัง

เช้ือชาติ เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีเราเห็นได้ชัดเจนจากชาวเพอรานากัน
แตกต่างจากท่ีอื่นได้ทันทีเลย เราจะมีอะไรท่ีเอาง่าย ๆ กรุงเทพไม่มี 
ท่ีอื่นไม่มี เราใช้ของอะไรท่ีท่ีอื่นไม่ใช้ เส้ือผ้าเราก็แตกต่างกับเขา 
เขาอาจจะมีชุดกี่เพ้าแต่เขาไม่มีเส้ือเคบาย่า เขาไม่มีผ้าถุง คนภูเก็ต
กินอาหารอิมพอร์ตมาต้ังเกิน 100 ปีท่ีแล้ว คนภูเก็ตใช้ของท่ีน าเข้า
มาจากอิตาลีต้ังแต่ 100 ปีท่ีแล้ว ท่ีบ้านเองไปเจอกรรไกรท่ีน าเข้า
มาจากเยอรมัน ซึ่งคนภูเก็ตก็ใช้อย่างนี้มาต้ังแต่ไหนแต่ไร ซึ่งเรา
ไม่ได้สังเกต พอมาดูจริง ๆ เข้า ของท่ีเราใช้อยู่ โต๊ะหินอ่อน ข้าวมันไก่ 
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ก็เอามาจากอิตาลี เสาบ้าน เครื่องตบแต่ง ประดับ ของใช้ต่าง ๆ 
เราผสมมาหมดแล้ว...”   
(ภัทร สุวัณณาคาร, การส่ือสารส่วนบุคคล, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
และยังสอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกคุณปิยะณัฎฐ์ อิสสระสงคราม ผู้ก่อตั้ง

กลุ่มหัตถศิลป์ด้ินโบราณ ท่ีแสดงให้เห็นถึงท่ีลักษณะนิสัยของชาวเพอรานากันระนอง ไว้ดังนี้  
 

 “...ชาวบาบ๋าระนองจะยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น เลยรู้จักการ
เอาทุกส่ิงทุกอย่างมาผสมผสาน เช่น อาหาร การแต่งกาย และ 
วัฒนธรรมต่าง ๆ...” 
(ปิยะณัฎฐ์ อิสสระสงคราม , การส่ือสารส่วนบุคคล, 4 มีนาคม 
2563) 

 

 
ข้อค้นพบส าคัญดังกล่าวท าให้ต้องกลับมาทบทวนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม 

เพอรานากันอีกครั้ง โดยยึดหลักลักษณะร่วม กล่าวคือต้องแสดงถึง “การผสมผสานทางวัฒนธรรม” 
หากข้อมูลวัฒนธรรมท่ีได้รวบรวมมาแสดงให้เห็นว่าเป็นวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งโดยมิได้เกิดขึ้น
จากการผสมผสานทางวัฒนธรรม เช่น การแต่งกายของผู้หญิงเพอรานากันในชุดเซี่ยงไฮ้ข่อ 
(Shanghai Kor) ซึ่งชุดดังกล่าวเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายของผู้หญิงชาวจีน สามารถพบการแต่งกาย
เช่นนี้ในแผ่นดินจีน  จึงไม่สามารถนับรวมว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมเพอรานากัน ดังนั้นข้อมูล
วัฒนธรรมเพอรานากันเฉพาะในส่วนท่ีเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีแท้จริงในงานวิจัยจึงอาจสรุปได้
ตามแผนผังการน าเสนอเรื่องราวเอกลักษณ์วัฒนธรรมเพอรานากันตามภาพท่ี 25 

 
ภาพท่ี 25 แผนผังการน าเสนอเรื่องราวเอกลักษณ์วัฒนธรรมเพอรานากัน 
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1. ประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากัน 
1.1 การเดินทางของชาวจีนโพ้นทะเล 

1.1.1 “แผ่นดินจีน” จุดเร่ิมต้นของเร่ืองราว  
ราวปีพุทธศักราช 2003 (คริสต์ศักราช 1459) ตรงกับสมัยราชวงศ์ 

หมิงปกครองแผ่นดินจีน มีต านานเล่าว่ากษัตริย์จีนในขณะนั้นมีรับส่ังให้เจ้าหญิง “ฮัง ลิ โป” เดินทาง
มายังอาณาจักรมะละกาเพื่อแต่งงานกับสุลต่าน “มานซู ชาห์” พร้อมด้วยผู้ติดตามอีก 500 คน  
มี “เจ้ิงเหอ” ผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้นเป็นผู้น าขบวนเสด็จโดยเรือส าเภาขนาดใหญ่ท่ีได้รับการ
พัฒนาจนส าเร็จสามารถออกเดินทางส ารวจโลกได้ก่อนหน้านี้ เมื่อพระองค์เสด็จมาถึงมะละกาได้
ประทับอยู่บริเวณภูเขาจีน ซึ่งได้รับพระราชทานเป็นของขวัญวันแต่งงานจากพระสวามี  ในปัจจุบันนี้
บริเวณดังกล่าวกลายเป็นสุสานจีนขนาดใหญ่กว่า 250,000 ตารางเมตร มีหลุมฝังศพกว่า 12,000 
หลุม เช่ือว่าเป็นสุสานจีนนอกประเทศท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และเป็นสัญลักษณ์ของชาวจีนท่ีพลัดถิ่นมา
ไกลถึงดินแดนแห่งนี้ เหตุการณ์นี้จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการแต่งงานข้ามเช้ือชาติ เกิดการผสมผสาน
กันท้ังทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ โดยมีความเช่ือว่าบุตรท่ีเกิดมากลายเป็นบรรพบุรุษของกลุ่มชาติ
พันธุ์เพอรานากันในปัจจุบัน แสดงบริเวณภูเขาจีนตามภาพท่ี 26 

 
ภาพท่ี 26 บริเวณภูเขาจีน 

 

 
 

ท่ีมา: Dany_perth (2018); Slim_hadj_brahim (2019) 
Michelleviewfinder (2029); Arkelle85 (2020) 

 
1.1.2 “มะละกา” แหล่งก าเนิดวัฒนธรรม  

จากเรื่องราวของเจ้าหญิง “ฮัง ลิ โป” ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการ
แต่งงานข้ามเช้ือชาติดังปรากฎเป็นเรื่องราวสืบต่อกันมา หลังจากนั้นชาวจีนทยอยออกเดินทางด้วย
เรือส าเภาเพื่อมาค้าขาย ณ เมืองมะละกา รวมถึงบริเวณใกล้เคียงในคาบสมุทรมลายูมากขึ้นเรื่อย ๆ 
โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาวจีนท่ีเดินทางมาจากเมืองท่าส าคัญของจีน ได้แก่ เอ้หมิง ฟู่โจว จังโจว มณฑล
ฟูเจ้ียน (ฮกเกี้ยน) บ้างมาค้าขายแล้วกลับไป บ้างลงหลักปักฐานอย่างถาวรเนื่องจากมีภูมิประเทศ
ใกล้เคียงกับบ้านเกิดซึ่งเป็นเมืองชายทะเล ท าให้การแต่งงานระหว่างชายชาวจีนและหญิงชาวพื้นถิ่น
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เป็นเรื่องปกติหรืออาจเรียกว่าเป็นกระแสนิยมในยุคนั้น เมื่อมีบุตรท าให้บุตรท่ีเกิดมานั้นกลายเป็นพวก
ลูกผสม ขณะเดียวกันบริเวณคาบสมุทรมลายูมิได้มีเพียงชาวจีนท่ีเข้ามาต้ังถิ่นฐานเท่านั้น ยังมีชนชาติ
อื่น ๆ เช่น ชาวอินเดีย ชาวอาหรับ ชาวตะวันตก ฯลฯ เข้ามาค้าขายและต้ังรกรากด้วยเช่นกัน ดังนั้น
การแต่งงานข้ามเช้ือชาติจึงมิได้เกิดข้ึนเฉพาะชายชาวจีนกับหญิงชาวพื้นถิ่นเท่านั้น แต่ยังพบการแต่งงาน
และเกิดลูกผสมระหว่างชนชาติอื่น ๆ อีกด้วย   

ในยุคแรกศูนย์กลางการค้าขายและความเจริญอยู่บริเวณมะละกา
เนื่องจากเป็นเส้นทางเดินเรือค้าขายระหว่างชาติตะวันตกและชาติตะวันออก แต่ต่อมาเมื่อเจมส์ วัตต์ 
ประดิษฐ์เรือกลไฟส าเร็จท าให้การเดินเรือไม่ต้องพึ่งลมธรรมชาติเหมือนในอดีต ประกอบกับอังกฤษ
เริ่มเข้ายึดครองปีนังในปีพุทธศักราช 2334 และมีนโยบายส่งเสริมให้ปีนังเป็นศูนย์กลางการค้าแข่งกับ
มะละกาและปัตตาเวียท่ีเป็นอาณานิคมของดัตซ์ในขณะนั้น ท าให้ความเจริญเปล่ียนทิศทางย้ายมาท่ี
ปีนัง ครั้นในปีพุทธศักราช 2367 อังกฤษกับดัตซ์ได้ท าสนธิสัญญาแองโกล- ดัตซ์ ซึ่งเป็นข้อตกลงใน
การแบ่งเขตอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นสมุทรระหว่างท้ังสองประเทศ โดยเขต
ของอังกฤษจะอยู่ทางเหนือและเขตของดัตซ์จะอยู่ทางใต้ โดยมีการแลกเปล่ียนดินแดนระหว่างกัน 
กล่าวคือ อังกฤษจะต้องยกนิคมในเบงคูเลน (Bencoolen) ทางภาคตะวันตกของเกาะสุมาตราให้กับดัตซ์ 
โดยแลกกับมะละกาและสิงคโปร์ ท าให้อังกฤษเรียกพื้นท่ีซึ่งอยู่ภายใต้อาณานิคมว่า “นิคมช่องแคบ 
(strait settlement)” ประกอบด้วย ปีนัง มะละกา ดินดิง (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเปรัก) และ
สิงคโปร์ โดยต้ังให้ปีนังเป็นเมืองหลวงของนิคมช่องแคบในปีพุทธศักราช 2369 ต่อมาในปีพุทธศักราช 
2375 อังกฤษย้ายเมืองหลวงของนิคมช่องแคบไปไว้ ท่ีสิงคโปร์ท าให้ ท้ังมะละกาและปีนังหมด
ความส าคัญลง แสดงส่วนท่ีเรียกว่านิคมช่องแคบ (บริเวณสีแดง) ตามภาพท่ี 27 

 
ภาพท่ี 27 บริเวณท่ีเป็นนิคมช่องแคบ 

 

 
 

ท่ีมา: วิกิพีเดียออนไลน์ (2550)  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2
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อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มลูกครึ่งจีน- มลายูมีจ านวนท่ีเยอะกว่า
ลูกผสมอื่น ๆ และมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยส่วนใหญ่มิเคยเดินทางไปยังประเทศจีนและอาศัย
อยู่บริเวณคาบสมุทรมลายู แต่ยังคงรักษาวัฒนธรรมของทางฝ่ังพ่อและน ามาประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรม
ของแม่ ท าให้เกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองเป็นต้นแบบวัฒนธรรมเพอรานากัน
ท่ีพบในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ในปัจจุบัน 

1.1.3 “อันดามัน” เส้นทางสายแร่ มนุษย์เริ่มออกเดินทางครั้งแรกเมื่อใด 
มิอาจทราบได้ แต่เมื่อประเทศไทยเริ่มก้าวสู่ยุคประวัติศาสตร์ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 5- 11 ปรากฏ
หลักฐานการเดินทางของชาวจีนเข้ามาในประเทศไทยแล้ว โดยหลักฐานการเข้ามาของชาวจีนปรากฏ
ชัดเจนท่ีสุดในคราวของก าเนิดเครื่องถ้วยสังคโลกตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ดังนั้นจึงอาจอนุมาน
ได้ว่าแท้จริงคนจีนอาจเข้ามาต้ังถิ่นฐานและมีลูกหลานท่ีถือก าเนิดในประเทศไทยต้ังแต่ก่อนยุค
ประวัติศาสตร์ไทยก็เป็นได้ แต่การเดินทางของชาวจีนมายังพื้นท่ีอันดามันคลัสเตอร์ และเป็นต้นก าเนิด
ของวัฒนธรรมเพอรานากันท่ีสืบทอดมาถึงปัจจุบันนั้นสามารถอธิบายได้ตามเส้นทางการเดินทางของ
ชาวจีนสู่ภาคใต้ของประเทศไทยท่ีอธิบายไว้ในหนังสือจีนทักษิณวิถีแห่งพลังดังนี้ 
 
 “...ชาวจีนท่ีอพยพเข้ามาอยู่ภาคใต้ของไทยจ าแนกตามเส้นทางการ

เดินทางได้ 4 กลุ่มคือ (1) กลุ่มท่ีหนึ่ง มาด้วยเรือส าเภาจีน ไม่มี
จุดหมายปลายทาง คนกลุ่มนี้เข้ามาต้ังหลักแหล่งบริเวณภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันออกคนกลุ่มนี้เข้ามาต้ังหลักแหล่งต้ังแต่ไชยารอบอ่าวบ้าน
ดอน ลุ่มน้ าปากพนัง สงขลา มุ่งท ามาหากินไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง 
ประกอบกับทางการไทยไม่ได้รังเกียจคนจีน จึงท าให้คนจีนกลุ่มนี้
อยู่ร่วมกับสังคมไทยอย่างมีความสุข (2) กลุ่มท่ีสอง เป็นกลุ่มคนจีน
ท่ีเข้ามาต้ังหลักแหล่งบริเวณแหลมมลายู บริเวณช่องแคบมะละกา 
เป็นคนจีนท่ีมาความทะเยอทะยานสูง เป็นกลุ่มคนท่ีอยู่ภายใต้การ
ปกครองของต่างชาติมาก่อน คุ้นเคยกับวัฒนธรรมตะวันตก ส่วน
หนึ่งอพยพเข้ามาแล้วสมัครใจท่ีจะอยู่ภายใต้การปกครองของ
ต่างชาติเพื่ออภิสิทธิ์ทางการเมืองและการค้า คนจีนกลุ่มนี้เมื่อเข้า
มาในภูเก็ตแล้ว มีความผูกพันกับคนจีนในเมืองปีนังและสิงคโปร์
มากกว่าคนไทย และเป็นกลุ่มคนจีนท่ีความผสมผสานความเป็นจีน
กับความเป็นตะวันตกมากกว่ากลุ่มคนจีนอื่น ๆ (3) กลุ่มท่ีสาม เป็น
กลุ่มคนจีนท่ีเข้ามาอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยก่อน และค่อย
อพยพเข้ามาภาคใต้ในภายหลัง คนจีนกลุ่มนี้เข้ามามากท่ีสุดในสมัย
รัชกาลท่ี 3-5 เพื่อเข้ามารับจ้างท าเหมืองดีบุก สร้างรถไฟสายใต้ 
นอกจากนี้รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ชาวจีนท่ีไม่อ้าง สิทธิ์ เป็น
ชาวตะวันตกจับจองท่ีดินในการปลูกยางพาราในภาคใต้ได้คนละไม่
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เกินคนละหนึ่งร้อยไร่ ท าให้คนจีนกลุ่มนี้กลายเป็นเศรษฐีในฐานะ
เป็นเจ้าของสวนยางพาราในภาคใต้ (4) กลุ่มท่ีส่ี เป็นกรรมกรท่ีเข้า
มาท างานในแหมืองแร่ตามข้อเสนอของพระยารัษฎานุประดิษฐ์ 
กรมการเมืองภูเก็ต ท่ีเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนการเดินทางของ
กรรมกรจีนท่ีเดินทางโดยตรงจากจีนมาภูเก็ต โดยออกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางให้ก่อนแล้วค่อยท างานชดใช้จนครบถ้วนตามสัญญาจึง
จะเป็นอิสระ คนจีนกลุ่มนี้เข้ามาสู่เมืองภูเก็ตและเมืองใกล้เคียง 
เช่น พังงา ตะกั่วป่า มากท่ีสุด โดยเข้ามาในภูเก็ตช่วงประมาณ 
พ.ศ. 2449-  2464 เป็นกลุ่มท่ีมีท้ังคนดีคนเลว บ้างก็มีปัญหาทาง
การเมืองกับรัฐบาลสมัยราชวงศ์ชิง กลุ่มทางการเมืองเหล่านี้ท าตัว
เป็นสายลับ บ้างก็ตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในภูเก็ต…”  
(สุธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์, ดิลก วุฒิพาณิชย์ และประสิทธิ ชิณการณ์, 
2540) 

 
จากเส้นทางการเดินทางของชาวจีนข้างต้น พบว่ากลุ่มชาวจีนท่ีเดินทาง 

เข้ามาในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์นั้นมีจ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีสอง กลุ่มท่ีสาม และกลุ่มท่ีส่ี 
โดยน่าสังเกตว่ากลุ่มท่ีสอง เป็นกลุ่มของคนจีนท่ีได้เคยแวะเวียนไปท่ีบริเวณคาบสมุทรมลายูก่อนจะ
เดินทางเข้ามาในประเทศไทย คนจีนกลุ่มนี้มีเส้นทางการเดินทางท่ีสอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกนายแพทย์โกศล แตงอุทัย นายกสมาคมเพอรานากันแห่งประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงเส้นทาง
การเดินทางของบรรพบุรุษชาวเพอรานากัน ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้  

 
 “...ในส่วนของประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อช่วงของรัชกาลท่ี 3 ท่ีไทย

เริ่มมีการท าเหมืองแร่ ตอนนั้นต้องการก าลังคนจ านวนมาก จึงไป
ขอก าลังจากประเทศจีนเข้ามาช่วย ซึ่งในการเดินทางโดยเรือใน
สมัยนั้นท าให้วัฒนธรรมเพอรานากันติดมาด้วย เพราะต้องแวะเช็ค
พ้อยท่ีปีนังประเทศมาเลเซียเสียก่อน ซึ่งคนจีนจากมะละกาในสมัย
นั้นได้น าเอาความเป็นเพอรานากันเข้ามาปีนังจ านวนมากแล้ว 
‘เพอรานากัน’ คือ คนจีนบวกมลายู แล้วเอาความเป็นฝรั่งใส่เข้าไป 
ท าให้คนเพอรานากันสามารถส่ือสารได้หลายภาษา หลาย ๆ คน
เข้ามาเป็นเสมียน และได้เป็นใหญ่เป็นโต ถึงขั้นเป็นเจ้าเมืองใน
หลายเมืองเลยก็มี ดังนั้นส่วนมากแล้วเราได้รับวัฒนธรรมมาจากจีน 
อังกฤษ และมะละกา เราก็เลยเป็นเพอรานากันในไทยนั่นเอง…” 
(โกศล แตงอุทัย, การวิพากษ์ร่างกลยุทธฯ, 18 สิงหาคม 2563) 
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ในเรื่องนี้อนุมานได้ว่า ต้นก าเนิดของวัฒนธรรมเพอรานากันหรือเป็น
ผู้น าวัฒนธรรมเพอรานากันเข้ามาในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ ได้แก่ กลุ่มคนจีนท่ีเคยใช้ชีวิตหรือ
เดินทางไปแวะพักท่ีบริเวณคาบสมุทรมลายูก่อนท่ีจะเข้ามาในประเทศไทย เหตุท่ีกล่าวเช่นนั้น
เนื่องมาจากพื้นท่ีอันดามันคลัสเตอร์มิใช่ต้นก าเนิดของวัฒนธรรมเพอรานากัน หากแต่ได้รับการถ่ายทอด
วัฒนธรรมเพอรานากันมาจากกลุ่มชาวจีนท่ีได้อาศัยอยู่ในมะละกา ปีนัง ฯลฯ มาก่อน หรืออาจะเป็น
กลุ่มลูกหลานชาวจีนท่ีได้เดินทางไปท าการค้า และเรียนหนังสือในฝ่ังปีนัง แล้วน าวัฒนธรรมเพอรานากัน
ติดตัวมาเผยแพร่สู่กลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่มจังหวัด
อันดามันคลัสเตอร์ก็มิได้เหมือนทางมะละกา ปีนัง ฯลฯ ทุกประการ เนื่องจากภรรยามิได้เป็นชาว
มลายูแต่เป็นชาวไทยท่ีมีวัฒนธรรมแตกต่างออกไป ดังนั้นส าหรับวัฒนธรรมเพอรานากันท่ีปรากฏใน
กลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์อาจเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมท่ีได้รับการผสมผสานหลายขั้นตอน 
สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกนายแพทย์โกศล แตงอุทัย นายกสมาคมเพอรานากันแห่ง
ประเทศไทย ท่ีแสดงให้เห็นถึงการรับจากทางคาบสมุทรมลายูวัฒนธรรมมาผสมผสานกัน ดังบท
สัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 
 “... ออริจินัลก็ไม่ได้มาจากภูเก็ต ท้ังในเรื่องของสถาปัตยกรรม 

สถาปัตยกรรมท่ีเราเห็น ๆ กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นชิโน-โปรตุกีสท่ีเรา
เห็น ๆ กันอยู่ก็เรียกผิดเรียกถูกกันไป จริง ๆ เราก็ไม่ได้ผ่านโปร
ตุกีสหรอก เราผ่านสายปีนังมา มันเป็นโคโลเนียลสไตล์...” 
(โกศล แตงอุทัย, การส่ือสารส่วนบุคคล, 27 มกราคม 2563) 

 

 
และยังสอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกอาจารย์ฤดี  

ภูมิภูถาวร นักประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต ท่ีแสดงให้เห็นถึงการรับวัฒนธรรมจากทางคาบสมุทรมลายูมา
ผสมผสานกัน ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 
 “...คนภูเก็ตจะมีการแต่งกายอยู่ 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ  คือแบบท่ี

อพยพมาจากปีนัง มะละกา ไทรบุรี กลันตัน แถบนี้ พวกนี้จะใส่เส้ือ
ย่าหยา ส่วนพวกท่ี 2 คือลูกจีนท่ีเป็นจีนแท้ ๆ คือเป็นลูกครึ่ง
เหมือนกันแต่เป็นลูกของคนจีนท่ีอพยพมาในสมัยรัชกาลท่ี 5 คือ
เป็นช่วงเหมาล าเรือมาเพื่อมาท าเหมืองแร่ เหมืองหาบโดยเฉพาะ 
พวกนี้จะไม่ได้รับอิทธิพลจากปีนัง ฉะนั้น บ้านเรือน เส้ือผ้า เส้ือ
ย่าหยา เส้ือครุยปาจูปันจัง ได้รับอิทธิพลจากครอบครัวท่ีส่ง
ลูกหลานไปเรียนท่ีปีนัง หรือเป็นครอบครัวคนจีนท่ีไปท าเหมืองแร่
ท่ีมาเลเซียแล้วเห็นลู่ทางในภูเก็ตก็อพยพครอบครัวมาอยู่ภูเก็ต 
ส่วนหนึ่งเกิดมาจากการเดินทางการผสมผสานทางวัฒนธรรม 
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เพราะในภูเก็ตสมัยก่อนนั้นไม่ติดต่อกับใครได้เลยนอกจากตรงนี้
ตรงมะละกาเมืองปีนัง ฉะนั้นเมื่อตรงนี้มันเป็นทุกอย่างของภูเก็ตไม่
ว่าจะเป็นสินค้า การศึกษา ติดต่อกับต่างประเทศท าให้ไ ด้รับ
อิทธิพลจากตรงนี้ท้ังหมดเลย...” 
(ฤดี ภูมิภูถาวร, การส่ือสารส่วนบุคคล, 3 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าวัฒนธรรมเพอรานากันมีจุดเริ่มต้น

จากการเดินทางออกจากแผ่นดินจีนของกลุ่มชาวจีนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มจีนฮกเกี้ยน มายังดินแดน
แถบมะละกา เมื่อเข้ามาต้ังรกรากได้แต่งงานกับหญิงชาวพื้นถิ่นและก าเนิดบุตรลูกผสม บุตรท่ีเกิด
ออกมากลายเป็นบรรพบุรุษของชาวเพอรานากัน ต่อมาศูนย์กลางการค้าเปล่ียนไปอยู่ท่ีปีนังท าให้บาง
ครอบครัวที่เคยอาศัยในมะละกาอพยพมาอยู่ท่ีปีนัง รวมถึงกลุ่มชาวจีนท่ีเดินทางเข้ามาใหม่เดินทางไป
ยังปีนังและสร้างครอบครัวรวมถึงมีบุตรลูกผสมเพิ่มมากขึ้น ท าให้วัฒนธรรมเพอรานากันยิ่งแสดงออก
ให้เห็นเด่นชัด เมื่อยุคดีบุกเฟื่องฟูทางฝ่ังอันดามันคลัสเตอร์เป็นพื้นท่ีซึ่งพบแร่ดีบุกจ านวนมหาศาล  
ประกอบกับบางส่วนเป็นเมืองท่าค้าขายท่ีส าคัญ ท าให้กลุ่มชายชาวจีนท่ีอาศัยอยู่ในปีนังมาก่อนหน้านี้
เดินทางเข้ามาท าเหมืองแร่ในจังหวัดทางภาคใต้ฝ่ังอันดามันของประเทศไทย ได้แก่ ภูเก็ต พั งงา และ
ระนอง และเข้ามาท าการค้าในย่านเมืองกันตัง เมืองสตูล แต่ระหว่างการเดินทางโดยเรือส าเภาสมัย
นั้นต้องพบเจอกับลมมรสุมมากมายท าให้บางส่วนอาจต้องแวะพักเพื่อหลบลมมรสุมเหล่านั้น บ้าง
ตัดสินใจอยู่ในพื้นท่ีนั้น ๆ เลยไม่เดินทางต่อ ท าให้ปัจจุบันพบร่องรอยของกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากัน
ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ ได้แก่ สตูล ตรัง กระบี่ ภูเก็ต พังงาและระนอง แสดงเส้นทาง
การเดินทางของบรรพบุรุษชาวจีนตามภาพท่ี 28 
 

ภาพท่ี 28 เส้นทางการเดินทางของบรรพบุรุษชาวจีนเข้ามายังพื้นท่ีอันดามันคลัสเตอร์ 
 

 
 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Google map 
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1.2 กลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากันคือใคร  
จากการศึกษาข้อมูลในหลายรูปแบบพบว่า ข้อมูลท่ีสามารถช้ีชัดว่ากลุ่มชาติพันธุ์

เพอรานากันคือใครนั้นยังคงหาข้อสรุปได้ยาก เนื่องจากมุมมองหรือเกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินว่าใครคือ
กลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากันค่อนข้างหลากหลาย บ้างน าเกณฑ์ในเรื่องของภูมิศาสตร์มาใช้ บ้างน าเกณฑ์
ในเรื่องของรัฐศาสตร์มาใช้ บ้างน าเกณฑ์ในเรื่องของเช้ือชาติมาใช้ หรือแม้กระท่ังน าเกณฑ์ในเรื่องของ
ศาสนามาใช้ ท าให้การจะตัดสินว่าใครคือเพอรานากันหรือเพอรานากันคือใครเป็นเรื่องของการมอง
ต่างมุมท้ังส้ิน สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกคุณจักรณรงค์ ภัตรามุข เจ้าหน้าท่ีจัดการ
ความรู้ประจ ามิวเซียมภูเก็ต ท่ีแสดงให้เห็นถึงปัญหาข้อสรุปของนิยามกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากัน  
ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้   

 
 “...ปัญหาเรื่องนิยามความหมายของเพอรานากันนี่ก็เป็นปัญหาท่ี

พวกเราก็ประสบอยู่ แล้วก็แก้ไม่ตก คือสภาพความเป็นเพอรานา
กันตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไร เป็นกลุ่มวัฒนธรรม เป็นวัฒนธรรม เป็น
กลุ่มคน หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ มันก็ไม่มีความชัดเจน นี่ก็เป็น
ปัญหาเหมือนกันพวกเราก็สงสัยเหมือนกัน การท่ีมันไม่ชัดอย่างนี้
มันท าให้อย่างอื่นไม่ชัดไปด้วย...” 
(จักรณรงค์ ภัตรามุข, การส่ือสารส่วนบุคคล, 29 มกราคม 2563) 

 

 
ปัญหานี้มิได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น หากแต่ในกลุ่มประเทศมาเลเซีย 

สิงคโปร์ อินโดนีเซีย รวมถึงพื้นท่ีอื่น ๆ ท่ีพบร่องรอยหรือมีกลุ่มคนท่ีมีวัฒนธรรมลูกผสมอาศัยอยู่ 
ก็ยังคงเป็นข้อถกเถียงกันในประเด็นดังกล่าว อย่างไรก็ตามจากสังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้รวบรวมมา
พอจะสรุปความหมายของเพอรานากันออกเป็น 2 บริบท ได้แก่ (1) กลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากันใน
บริบทสากล และ (2) กลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากันในบริบทอันดามันคลัสเตอร์ ดังนี้  

1.2.1 กลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากันในบริบทสากล  
การเข้ามาต้ังรกรากในดินแดนแถบคาบสมุทรมลายูของชาวต่างชาติ

ไม่ว่าจะเป็นจีน อินเดีย กลุ่มชาติตะวันตก ฯลฯ ท าให้เกิดการแต่งงานข้ามเช้ือชาติและให้ก าเนิดบุตรท่ี
เป็นลูกผสมโดยมีจ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ  โดยเฉพาะกลุ่มชาวจีน ท าให้อังกฤษซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมใน
ขณะนั้นเรียกพวกลูกผสมจีนกับคนท้องถิ่นท่ีเกิดใหม่ว่า “จีนช่องแคบ” ต่อมาในยุคหลังเกิดศัพท์ใหม่
ขึ้นเพื่อใช้เรียกกลุ่มลูกผสมโดยมิได้หมายถึงกลุ่มลูกผสมจีน - มลายูเพียงอย่างเดียว หากหมายถึง
ลูกผสมชาติอื่น ๆ กับมลายูด้วย ค าว่าเพอรานากันปรากฏชัดเมื่อเกิดพิพิธภัณฑ์เพอรานากันขึ้นท่ี
ประเทศสิงคโปร์ ต่อมาจึงแพร่หลายไปยังประเทศต่าง ๆ เกิดเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์
เพอรานากันในแต่ประเทศ โดยจะมีการประชุมร่วมกันในทุก ๆ ปี สับเปล่ียนหมุนเวียนเจ้าภาพไป เมื่อ
พิจารณาความหมายของค าว่า “เพอรานากัน” พบว่า มีรากศัพท์มาจากภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 
(Bahasa Indonesia) จากค าว่า “เพอ” (สร้อยค า) รวมกับ “อนัค” ท่ีแปลว่า เด็ก เมื่อน ามารวมกัน
จึงแปลว่า เด็กท่ีเกิดในท้องถิ่น (local born) หมายถึง เด็กลูกผสมท่ีเกิดในท้องถิ่น โดยแท้จริงแล้ว
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กลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากันมิได้หมายถึงกลุ่มลูกผสมจีน- มลายูเท่านั้น แต่ประกอบด้วยลูกผสมมากมาย
หลายเช้ือชาติ โดยสามารถจัดกลุ่มได้จ านวน 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มจีนเพอรานากัน (Chinese Peranakan, 
Baba-Nyonya) หมายถึง ลูกผสมระหว่างคนจีนกับคนพื้นถิ่น  (2) กลุ่มยูเรเชียนเพอรานากัน 
(Eurasian Peranakan) หมายถึง ลูกผสมระหว่างคนตะวันตกกับคนพื้นถิ่น (3) กลุ่มอินเดียอิสลาม
เพอรานากัน (Jawi Peranakan) หมายถึง ลูกผสมระหว่างคนอินเดียกับคนพื้นถิ่นและนับถือศาสนา
อิสลาม และ (4) กลุ่มอินเดียนฮินดูเพอรานากัน ( Indians Peranakan, Chitty) หมายถึง ลูกผสม
ระหว่างคนคนอินเดียกับคนพื้นถิ่นและนับถือศาสนาฮินดู แสดงภาพชาติพันธุ์เพอรานากันกลุ่มต่าง ๆ 
ตามภาพท่ี 29- 32   

 
ภาพท่ี 29 กลุ่มจีนเพอรานากัน 

 

 
 

ท่ีมา: ศาลเจ้าไหหล ากันตัง (2563); ธัญธารีย์ จิระสถิตย์ (2558) 
 

ภาพท่ี 30 กลุ่มยูเรเชียนเพอรานากัน 
 

 
 

ท่ีมา: Requin (ม.ป.ป) 
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ภาพท่ี 31 กลุ่มอินเดียอิสลามเพอรานากัน 
 

 
 

ท่ีมา: Malaymail (2016)  
 

ภาพท่ี 32 กลุ่มอินเดียนฮินดูเพอรานากัน 
 

 
 

ท่ีมา: เพอรานากันมิวเซียมสิงคโปร์ (2018)   
 

ดังนั้นในบริบทของสากลจึงสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากัน 
หมายถึง ลูกผสมท่ีมีเลือดครึ่งหนึ่งเป็นคนต่างชาติเลือดอีกครึ่งเป็นคนในท้องถิ่นและถือก าเนิดในนิคม
ช่องแคบ โดยนิคมช่องแคบนี้กินพื้นท่ีบางส่วนของมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซียในปัจจุบัน 

1.2.2 กลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากันในบริบทอันดามันคลัสเตอร์   
เมื่อประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก มิได้เป็น

ดินแดนท่ีอยู่ในนิคมช่องแคบ และมิได้เป็นต้นก าเนิดของวัฒนธรรมเพอรานากัน แต่สามารถพบ
ร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์อย่างชัดเจน อีกท้ังยังมีกลุ่มชาติ
พันธุ์เพอรานากันปรากฎตัวให้เห็นอยู่อย่างเป็นกลุ่มก้อนโดยอาศัยอยู่ในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์
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เป็นส่วนใหญ่ แต่ส่ิงท่ีกลุ่มเพอรานากันในประเทศไทยแตกต่างจากกลุ่มเพอรานากันในประเทศอื่น คือ 
กลุ่มเพอรานากันในประเทศไทยหมายถึง กลุ่มลูกผสมจีน- ไทย เท่านั้น มิได้หมายถึงกลุ่มลูกผสมเช้ือ
ชาติอื่น ๆ เดิมคนกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่า “กลุ่มบาบ๋า ” โดยมิได้แยกว่าจะเป็นหญิงหรือชาย เมื่อยุคหลัง
เกิดค าว่า  “เพอรานากัน” ขึ้นจึงไม่คุ้นชิน บางกลุ่มไม่ยอมรับท่ีจะใช้ค าว่าเพอรานากันในการเรียก
ตนเอง แต่บางกลุ่มยอมรับว่าตนเองเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากันท าให้มีข้อถกเถียงถึงความ
ถูกต้องขึ้นจนถึงปัจจุบัน สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกอาจารย์ฤดี ภูมิภูถาวร ท่ีแสดงให้
เห็นถึงกลุ่มของชาติพันธุ์เพอรานากัน ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้  

 
 “...พวกเพอรานากันจริง ๆ มีอยู่หลายกลุ่มด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น

อินโดนีเซียเพอรานากัน มาเลเซียเพอรานากัน สิงคโปร์เพอรานากัน 
เพราะฉะนั้นพวกนี้คือเพอรานากันหมดเลย ส่วนบ้านเราเป็นจีนกับ
ไทย ซึ่งจริง ๆ ก็เป็นเพอรานากัน แต่บ้านเราไม่นิยมเรียก จะเรียกว่า
พวกบาบ๋า ฉะนั้นบ้านเราจึงชินกับค าว่าบาบ๋าต้ังแต่เริ่มต้นเลย 
เวลามาให้เรียกว่าเพอรานากันจึงไม่คุ้นชิน และเกิดการต่อต้านว่า
เราไม่ใช่เพอรานากัน จริง ๆ แล้วเราเป็น ทีนี้เมื่อคนท้องถิ่นไม่ยอม
รับค าว่าเพอรานากันแต่ยอมรับค าว่าบาบ๋า คือ ลูกครึ่งจีน -ไทย
ภูเก็ต ฉะนั้นเราจึงเรียกบาบ๋าส าหรับลูกครึ่งจีนภูเก็ต คราวนี้ท าให้
นอกจากจะเรียกในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เรียกในจังหวัดท่ีเช่ือมโยงกับ
เรา เช่น กลุ่มของพังงาจะเรียกว่าบาบ๋าเหมือนกัน แต่เขาไม่มีการ
แอนต้ี มากเหมือนภูเก็ตเขาก็รับได้กับค าว่าเพอรานากัน แต่เขาก็
ยังเรียกตัวเองว่าบาบ๋า ครูเคยถามเขาว่าท าไมในภูเก็ตถึงไม่ยอมรับ
ค าว่าเพอรานากัน เขาตอบว่าเราไม่ได้อยู่ในช่องแคบเราไม่ได้เป็น 
Strait ของอังกฤษ ฉะนั้นเมื่อเราไม่ได้เป็นอาณานิคมของอังกฤษ 
แล้วอังกฤษใช้ค าว่าเพอรานากันเรียกพวกท่ีอยู่ในช่องแคบมะละกา
เราจึงไม่อยากยอมรับ...” 
(ฤดี ภูมิภถูาวร, การส่ือสารส่วนบุคคล, 3 กุมภาพันธ์ 2563) 

 

 
และยังสอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกคุณสมชัย เพิ่มทรัพย์ 

เจ้าของอาคารบลูเฮ้าส์ บุหลันอันดา บาบ๋า รีสอร์ท ท่ีแสดงให้เห็นถึงปัญหาความขัดแย้งทางความคิดเห็น
เกี่ยวกับกลุ่มของชาติพันธุ์เพอรานากัน ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 
 “...มันก็จะมีดราม่ามากเรื่องความเป็นเพอรานากัน บางคนก็เห็น

ด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วย บางคนก็ว่าท าไมเราต้องไปเอาภาษา
มลายูมาใช้ เพราะว่า ‘เพอรานากัน’ เป็นแขกเป็นมลายู ซึ่งใน
ตอนนั้นมันเป็นเรื่องของภาษา เราจะเรียกยังไงก็ได้เราจะใช้ศัพท์
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ตรงไหนก็ได้ มันเหมือนกับ ‘บาบ๋า’ ท่ีจริงแล้ว ‘บาบ๋า’ มันไม่ใช่
ค าจีน ‘บาบ๋า’ เราเช่ือว่าน่าจะเป็นค าอินเดียทางใต้มากกว่า คือใน
ยุคล่าอาณานิคมฝรั่งมันเข้ามามากทางเอเชียอาคเนย์ เอาง่าย ๆ 
บริเวณแหลมมลายู หมายรวมต้ังแต่ระนองลงไปจนถึงปลาย
แหลม…” 
(สมชัย เพิ่มทรัพย์, การส่ือสารส่วนบุคคล, 31 มกราคม 2563) 

  
คุณสมชัยยังได้อธิบายถึงชาวจีนและชาติต่าง ๆ ท่ีอพยพย้ายถิ่นเข้ามาใน

คาบสมุทรมลายู ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
 

 “…เรามาเสียปีนังในสมัยรัชกาลท่ี 1 แล้วเรามาเสียไทรบุรี กลันตัน 
และตรังกานูในรัชกาลท่ี 5 แล้วอังกฤษมาปกครอง แล้วตอนหลังได้
เอกราชจึงมาเป็นมาเลเซีย แต่ว่าจีนท่ีอพยพลงมาตอนแรกนั้น มา 2 
ช่วง ศตวรรษ ท่ี 14 ครั้งนึง และก็ศตวรรษท่ี 18 ครั้งนึง ครั้งใหญ่ 
แต่เราเอาง่าย ๆ ยุคล่าอาณาณิคมจีนก็ไหลลงมาทางเอเชียอาคเนย์
จะมี 5 จีนด้วยกัน ค าว่า 5 จีนคือตามพื้นท่ี ตามเผ่าพันธุ์ ตามภาษา
ท่ีใช้ ตามวัฒนธรรม ก็จะมีจีนฮกเกี้ยน จีนฮกเกี้ยนจะมีถึง 90  
เปอร์เซ็นเลย เยอะมากโดยเฉพาะจากเมืองจางโจ เยอะมาก แล้วก็
แต้จ๋ิว ไหลหล า กวางตุ้ง แล้วก็แคะ แคะจะมีกระจายท่ัวในกวางตุ้ง
ก็มี ในฮกเกี้ยนก็มี แคะมันแปลว่าแขก อาคันตุกะ เขาเร่ร่อนมา 
เวลามาอยู่ท่ีไหนเขาก็มาสร้างบ้านเมืองของเขา อารยธรรมเขายัง
ชัดเจนมาก ตัวนี้คือ 5 จีน ท่ีไหลมาตามเอเชียอาคเนย์ พอมาตอน
หลังในยุคโคโลเนียล พวกฝรั่งก็เข้ามา ฝรั่งท่ีเข้ามาก็จะมีพวกสเปน 
พวกดัตซ์ พวกโปรตุเกส พวกอังกฤษ พวกฝรั่งเศส อะไรพวกนี้ก็เข้า
มาเยอะ ทางอินเดียทางใต้ก็ไหลเข้ามา ทางอันดามันก็เข้ามา พอเรา
มาพูดมันสามารถเป็นจ๊ิกซอท่ีต่อกว้างเราก็จะเห็นว่าอารยธรรมมา
จากไหน อารายธรรมพวกนี้มันมายังไง มันจะไหลทางนี้แล้วไปทาง
ไหนต่อ เส้นทางของอารายธรรมมันเยอะ….” 
(สมชัย เพิ่มทรัพย์, การส่ือสารส่วนบุคคล, 31 มกราคม 2563) 

 

 
และคุณสมชัยยังได้อธิบายความหมายและท่ีมาของค าศัพท์ต่าง ๆ  

ท่ีปรากฎในการใช้เรียกกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากัน ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
 



106 

 

 “…แต่ตอนนี้เราจะพูดถึงในจุดเพอรานากัน จีนท่ีเข้ามาในยุคนั้นท่ี
เข้ามาก็จะมีท้ังจีนท่ีเป็นบัณฑิต และ ไม่ใช่บัณฑิต แต่เขาเข้ามาท า
การค้า ส่วนใหญ่เขาก็จะมาท าการค้าท่ีมะละกา ตอนนั้นอิสต์อินเดีย
เขาก็เข้ามาแล้วมาท าเหมืองแร่ แล้วตอนนั้นเขาก็ท าดีบุก เราจะ
เรียกรวม ๆ ว่าตะกั่ว แร่เหล็ก แร่ตะกั่ว จีนก็จะมาท้ังครอบครัวก็มี
หรือมาเฉพาะผู้ชายก็มี  มาแล้วก็มาแต่งงานกับคนพื้นเมือง  
คนพื้นเมืองพอแต่งงาน เขาท าการค้าเขาก็มีเมด (maid) พอเขามี
ลูกชาย เมดจะเรียกลูกชายเขาว่า ‘บาบ๋า’ ซึ่งเราเช่ือว่า ‘บาบ๋า’ 
เป็นค าท่ียืมมาจากอินเดียใต้ คือเป็นค าท่ียกย่องเหมือนพ่อทูนหัว  
พอเป็นบาบ๋า จีนก็หาค ามาเรียกก็คือหาศัพท์คือให้พ้องเสียงกับ
ภาษาฮกเกี้ยน เพราะส่วนใหญ่ฮกเกี้ยนท้ังนั้น ซึ่งเอาค าว่า ‘บ๋า’  
ซึ่งเป็นภาษาจีนอยู่ตัวนึงแล้วอีกตัวนึงไม่มีความหมาย แล้วค าว่า 
‘บาบ๋า’ ค านั้นจะเอามาแปลไม่ได้  เราก็เช่ือว่าคือค าเรียกลูกว่า
บาบ๋า แล้วพอเค้ามีลูกสาว เมดก็จะเรียกลูกสาวเขาว่า ‘ยอนย่า’ 
เขายืมค ามาจากภาษาสเปน ‘ดอนน่า’ (dona) ‘ดอนน่า’ แปลว่า 
‘ผู้หญิง’ ถ้า ‘ดอน’ แปลว่าผู้ชาย เด็ก ๆ เรียกว่า ดอนเน ่พอมาเป็น
ดอนน่าก็แปลว่าผู้หญิง เด็กสาว คุณหนู แต่ว่า เสียงเป็น นาซิก 
(Nasals) ก็มาเป็นดอนย่า ดอนน่า ดอนย่า พอคนจีนเอามาใช้ 
ก็เพี้ยนเป็นยอนย่าใช้เป็นยอนย่าก็คือ Nyo Nya ถ้าเป็นภาษาเขียน
จะเขียน บาบ๋า ยอนย่า เราต้องเขียน Ba Ba Nyo Nya แล้วมาถึง
ภูเก็ตก็เพี้ยนเป็นย่าหยา เพราะจริง ๆ มันต้องเรียก บาบ๋ายอนย่า 
ถามว่าแล้วค าว่า ‘บาบ๋า’ เป็นค าจีนหรือเปล่าก็ไม่ใช่ เพราะฉะนั้น
เราจะเรียกเพอรานากันจะแปลกได้ยังไง บาบ๋าก็ไม่ใช่ค าจีน แล้ว
เพอรานากันมันเป็นภาษามลายูโบราณมันเกี่ยวเนื่องด้วยสถานท่ี 
เหมือน ‘พารา’ คือค าว่า เปอกีอาน่า ‘เปอ’ มันจะเกี่ยวเนื่องสถานท่ี 
เวลาเราจะบอกว่าไป ไปนี้ ‘เปอกี’ เปอกีแปลว่าไปจากจุดหนึ่งไปจุด
หนึ่ง เพราะฉะนั้น ‘เพอรา’ นี้มันจะมีความหมายท่ีเกี่ยวกับเมื่อง
เกี่ยวกับสถานท่ี ‘ANAK’  ตัวนี้แปลว่าลูก แล้วใช้ an เป็นซับฟิกซ์ 
(suffix) ไป แล้วก็จะท าให้เป็นนาว (noun)- ‘เพอรานากัน’ มันเลย
แปลว่า ‘ลูกท่ีเกิดท่ีนี่’ เพราะลูกท่ีเกิดท่ีนี่ คือ ภูมิบุตร ก็คือ คนท่ีนี่ 
ทีนี้ค าว่า ‘เพอรานากัน’ หรือ ‘บาบ๋า’ ก็แล้วแต่ก็คือคนท่ีนี่ แต่ค า 
‘บาบ๋า’ คือค าท่ีถูกเรียกลูกผสมชาวจีน แต่ ‘เพอรานากัน’ จะเหมา
รวมว่าเป็นคนท่ีนี่มีพ่อแม่เป็นคนท่ีอื่นแต่เกิดท่ีนี่ มาเกิดท่ีนี่ แต่ว่าไม่
ว่าจะรุ่นใหญ่ก็จะเรียกอย่างนั้น เข้าใจไหม สมมุติว่ามีพ่อแม่มารุ่น
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ลูกก็เรียกบาบ๋าแล้ว รุ่นหลังจะเรียก บาบ๋า รุ่นเหลนก็จะเรียกบาบ๋า 
พวกนี้ยังถือว่าเป็นพวกเพอรานากัน เพราะเพอรานากันเป็น 
proper noun ใหญ่ suffix ไปก็อะไรคือ เพอรานากัน จริง ๆ แล้ว 
เราต้องเรียกตัวเองว่ า ‘Chinese Peranakan’ แล้วมันก็ จะมี  
อินเดียนเพอรานากัน ในปีนังก็จะมีลิตเต้ิลอินเดีย ก็แสดงว่าอินเดีย
อยู่เยอะมาก พวกแขกไม่ใช่มุสลิมนะ จะเป็นแขกซิก แขกฮินดู อันนั้น
ก็คือพวกลูกหลานอินเดียท่ีมาต้ังแต่ตอนแรกเหมือนกัน (แสดงว่า
กลุ่มนั้นต้องเรียกอินเดียนเพอรานากัน) แต่พวกนั้นไม่ได้ยึดถือ
ประเพณีว่าต้องเข้มงวด มีแต่จีนท่ียึดถือว่าตัวเองเป็นจีนเป็น 
เพอรานากัน พอพูดถึงเพอรานากันเราก็หมายรวมว่าจีนเลย  
เราคล้าย ๆ เคลมตัวเองก่อน เพราะว่าคนอื่นเขาไม่ ค่อยจะให้
ความส าคัญมาก เราส าคัญตัวเองมากเลยเรียกตัวเองว่าเพอรานากัน 
ก็แล้วแต่ เพอรานากันก็ถูกเรียก บาบ๋าก็ถูกเรียกก็แล้วแต่ แล้วแต่
เราเรียกแบบไหน...” 
(สมชัย เพิ่มทรัพย์, การส่ือสารส่วนบุคคล, 31 มกราคม 2563) 

 
อย่างไรก็ตามพบว่าไม่ว่าจะเรียกว่า “เพอรานากัน” หรือ “บาบ๋า” 

ส าหรับประเทศไทยนั้นหมายถึงกลุ่มเดียวและเป็นกลุ่มเดียวกัน กล่าวคือ กลุ่มลูกผสมหรือกลุ่ม
ลูกหลานท่ีมีเช้ือสายจีน โดยมีบรรพบุรุษเป็นชาวจีนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนฮกเกี้ยนท่ีเดินทางมา
จากมณฑลฝูเจ้ียน เดิมทีบรรพบุรุษได้เดินทางไปแวะยังคาบสมุทรมลายูก่อน บางส่วนเคยอาศัยและมี
บ้านอยู่ท่ีมะลากา ปีนัง หรือสิงคโปร์ แต่เห็นโอกาสในการเข้ามาท าแร่ดีบุกรวมถึงค้าขายสินค้าอื่น ๆ 
ยังพื้นท่ีอันดามันคลัสเตอร์ จึงมีบางส่วนอพยพจากปีนังเข้ามาต้ังถิ่นฐานใหม่ในประเทศไทย   
ท าให้วัฒนธรรมเพอรานากันติดตัวกลุ่มคนเหล่านี้มาด้วย  

ดังนั้นกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากันในบริบทของอันดามันคลัสเตอร์ 
หมายถึง กลุ่มลูกผสมจีน-คนไทยพื้นถิ่น โดยนิยมเรียกว่ากลุ่ม “บาบ๋า (Baba)” โดยไม่แบ่งแยกชาย
หญิง อธิบายกลุ่มเพอรานากันในประเทศไทยได้ตามภาพท่ี 33  
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ภาพท่ี 33 แผนภาพแสดงกลุ่มเพอรานากันในประเทศไทย 
 

 
 

2. เร่ืองราววิถีชีวิตชาวเพอรานากัน  
วิถีชีวิตของชาวเพอรานากันมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นไม่เหมือนใคร โดยแสดงออกผ่าน

อาหาร การแต่งกาย สถาปัตยกรรม ความเช่ือและประเพณี หากลองพิจารณาเปรียบเทียบในเรื่อง
ปัจจัยส่ีในการด ารงค์ชีวิตของมนุษย์จะพบว่า แท้จริงแล้วเอกลักษณ์ท่ีแสดงออกมานั้นล้วนเป็นปัจจัย
ส าคัญท่ีท าให้มนุษย์หรือกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากันด ารงค์อยู่ได้อย่างสงบสุขในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
คลัสเตอร์ โดยมีความเช่ือและประเพณีเปรียบเสมือนยารักษาโรคไม่ว่าจะรักษาทางร่างกายหรือทาง
จิตใจก็ตาม สามารถสรุปเรื่องราววิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากันในประเด็นส าคัญดังนี้ 

2.1 อาหาร  
อาหารนับเป็นปัจจัยแรกในการด ารงค์ชีวิตของมนุษย์ มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่

ได้จากการรับประทานเพียงน้ าเปล่า พืช หรือผลไม้ แต่นอกจากความต้องการทางร่างกาย (need) 
มนุษย์ยังมีความต้องการเพื่อตอบสนองทางจิตใจ (want) ท าให้นวัตกรรมทางอาหารเกิดขึ้น อาหาร
ของกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากันในประเทศไทย เป็นส่ิงหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมของอาหาร 
เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจของผู้ไกลบ้านท่ีถูกปรุงโดยคนใกล้บ้าน หรืออาจ
กล่าวได้ว่าอาหารเพอรานากันเป็น “อาหารแห่งความคิดถึงของพ่อชาวจีนท่ีถูกปรุงโดยรสมือของแม่
ชาวไทย” นวัตกรรมอาหารในท่ีนี้มิใช่อาหารท่ีเกิดขึ้นใหม่แต่เป็นอาหารเก่าท่ีถูกปรุงใหม่ ตัวอย่างเช่น 
หมี่ผัดฮกเกี้ยนท่ีพบได้ในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ เป็นหมี่ผัดแบบชาวจีนฮกเกี้ยนแต่เมื่อถูกปรุง
โดยชาวไทยท าให้มีรสชาติไม่เหมือนเดิม สอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกอาจารย์ฤดี ภูมิภูถาวร 
นักประวัติศาสตร์ภูเก็ต ท่ีได้กล่าวถึงเรื่องหมี่ผัดฮกเกี้ยนไว้ ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
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 “...ถามว่าหมี่ผัดฮกเกี้ยน ของภูเก็ตมีหมี่เส้นเหลือง ปีนังมีหมี่เส้น
เหลือง ฝูเจ้ียนมีหมี่เส้นเหลือง แต่รสชาติไม่เหมือนกัน เราต้องชิมดู
มันมีการผสมผสาน ถ้าเป็นของจีนฟูเจียนเค้าจะใส่แค่เกลือ แต่บ้าน
เรานี้มีรสชาติต่าง ๆ เครื่องปรุงมากมายท่ีใส่ลงไปพอท าเสร็จแล้ว
ยังมีแบบไทย ๆ อีกมีพริกผสม พริกน้ าส้ม บางคนบอกให้ใส่
เครื่องเทศเข้าไปให้มันหอม นี้แหระคืออาหารท่ีบ่งบอกความเป็น
เรานี้แหระความเป็นเพอรานากัน บาบ๋า แบบภูเก็ตนี้เหระ...” 
(ฤดี ภูมิภถูาวร, การส่ือสารส่วนบุคคล, 3 กุมภาพันธ์ 2563) 

 

 
ความโดดเด่นท่ีบ่งบอกถึงความเป็นอาหารเพอรานากันอย่างชัดเจนคือ  

การปรุงด้วย “เครื่องเทศ” และมีส่วนผสมของ “กะทิ” เป็นการผสมผสานอาหารจีนกับอาหารพื้นเมือง
ของทางใต้เข้าด้วยกัน ท าให้รสชาติของอาหารมีความเผ็ดร้อนแต่น้อยกว่าอาหารใต้ โดยเพิ่มรสและ
ความหอมจากเครื่องเทศเข้ามากขึ้น ซึ่งหากดูจากประวัติศาสตร์แล้วปีนังเป็นแหล่งค้าขายเครื่องเทศ
มานานเป็นร้อย ๆ ปีท าให้อาหารเพอรานากันเข้มข้นด้วยเครื่องเทศกว่าท่ีคนไทยคุ้นเคย โดยเน้น
เครื่องเทศท่ีหาได้ในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น ยี่หร่า ข่า ตะไคร้ มะกรูด ขมิ้นแต่ใช้ในจ านวนท่ีมากกว่า 
สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์คุณยงยุทธ์ สนั่นชาติวณิช เจ้าของร้านยิ้นจ่ีฉ่อง/และประธาน
ชมรมเมืองเก่าทับเท่ียง ท่ีได้กล่าวถึงหมูย่างเมืองตรังท่ีมีต้นต ารับมาจากเมืองจีนแต่ถูกปรุงแต่งด้วย
เครื่องเทศไทยไทยท าให้หมูย่างเมืองตรังมีรสชาติไม่เหมือนท่ีอื่นจนได้รับยกย่องให้เป็น ส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) แสดงภาพหมูย่างเมืองตรังตามภาพท่ี 34 ดังบท
สัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 
 “...ผมสืบทอดเรื่องการท าหมูย่าง เพราะการท าหมูย่างในสมัยก่อน

ไม่ได้หอมแบบนี้  แบบคนจีนสมัยก่อนคนจีนกวางตุ้งเขาไม่มี
เครื่องเทศหมูย่างเป็นตัวเหมือนกันหนังกรอบเหมือนกัน ซึ่งใน
ปัจจุบันทางกวางตุ้งก็ยังมีอยู่ แต่ของตรังนี่เอาเครื่องเทศมาช่วย
กลายเป็นหมูย่างเมืองตรัง ย้อนไปสมัยก่อนท่ีนี่เป็นชุมชนใหญ่ท่ีสุด 
คนจีนอาศัยอยู่เยอะ ตามประวัติมีการน าหมูมาจากแหล่งต่าง ๆ 
เอามาพักไว้ท่ีนี่เพื่อลงเรือท่ีท่าจีนก็คือห่างจากนี้ 3 กิโลก็จะเป็น
ชุมชนคนจีนหรือเรียกว่าท่าจีนก็จะมีเรือมารับหมูแล้วก็ไปกันตัง 
แล้วออกจากกันตังไปต่างประเทศ ซึ่งแหล่งพักหมูก็จะอยู่บริเวณส่ี
แยกท่าจีนห่างจากนี้ไป 400 เมตรได้ ช่ือส่ีแยกท่าจีนปัจจุบันช่ือส่ี
แยกท่ากลางตรงนั้นจะเป็นแหล่งพักหมู ในขณะเดียวกันก็จะมีบ้าน
คหบดีอยู่ติดกับสมาคมฮากกาจุดก าเนิดจะอยู่ตรงนี้ คหบดีคนนี้แก
เล้ียงหมูแกส่งออกหมูแล้วก็ ก๋งของผมเป็นรองนายกสมาคมฮากกา
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แล้วก็ท าร้านสมุนไพร พอเถ้าแก่ฟองจันมีความคิดว่าจะท าหมูย่าง
เป็นตัวท่ีมีความหอม แกก็มาคุยกับก๋งของผมท่ีอยู่บ้านติดกัน แล้ว
เขาก็ให้ก๋งผมเข้ามาคิดสูตรท่ีบ้าน สูตรท่ีบ้านก็ไม่ได้ยากอะไรหรอก
เพราะเราเป็นร้านยาจีน ร้านยาจีนต้องมีการท าผงพะโล้ในร้านอยู่
แล้ว ก็ดัดแปลงผงพะโล้เป็นของตัวเอง แกให้หัวหน้าพ่อครัวของ
แกคนหนึ่งช่ือ ‘ซุ่น’ มาติดตามว่าได้แล้วหรือยัง หอมใช้ได้ไหม ซุ่น
จะเอาเครื่องเทศนี้ไปให้เถ้าแก่ฟองจันท า ถ้ายังใช้ไม่ได้ ก็มาให้ก๋ง
ผมปรับอีก พอท าถูกใจ เถ้าแก่ฟองจันก็ใช้เครื่องเทศบ้านผมท าหมู
ย่างมาต้ังแต่ตอนนั้น พอมีคนแรกคนท่ีสองก็ต้องมี คนท่ีสองก็นาย
ซุ่นนั้นแหระ หัวหน้าพ่อครัวบ้านตัวเองนั้นแหระเป็นคนท่ีกุมความลับ
และวิธีท าเครื่องเทศออกมาท าหมูย่างเอง แล้วหลังจากนั้นก็จะมี
ลูกมือแตกออกไป เช่น คนส่งหมู คนส่งไม้ฟืนเขาก็มาเรียนรู้…” 
(ยงยุทธ์ สนั่นชาติวณิช, การส่ือสารส่วนบุคคล, 20 กุมภาพันธ์ 
2563) 
 

ภาพท่ี 34 หมูย่างเมืองตรัง 
 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
 

นอกจากนี้อาหารเพอรานากันยังเกิดขึ้นในชุมชนเขตร้อนช้ืนริมฝ่ังทะเล 
อาหารจ าพวกเครื่องเทศจึงช่วยขับเหงื่อ และสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเมื่อต้องเผชิญสภาพอากาศ
เปล่ียนแปลงบ่อย ทว่าเครื่องเทศของอาหารเพอรานากันนั้นก็ต่างจากเครื่องเทศจีนอยู่บ้าง เพราะ
ส่วนมากมักเป็นเครื่องเทศจากฝ่ังอินเดีย หรือแขกมลายู ท่ีมีกล่ินรสร้อนแรงกว่าเครื่องเทศท่ีใช้ในหม้อ
ตุ๋นของคนจีนแผ่นดินใหญ่ อาทิ ขมิ้น ขิง กานพลู หรือกระวาน ซึ่งล้วนเป็นเครื่องเทศยอดนิยมตาม
เมืองท่า เพราะพ่อค้านิยมน ามาแลกเปล่ียนค้าขายยังต่างดินแดน อีกท้ัง อาหารเพอรานากันมักมีของ
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ทะเลเป็นวัตถุดิบชูโรง เนื่องจากอยู่ในติดทะเล และมีสีสันจัดจ้าน ท้ังแดง ชมพู เขียว เพราะมีส่วนผสม
ของวัฒนธรรมอาหารจีนรวมอยู่ เช่น หมี่ผัดฮกเกี้ยนท่ีมีขายตามร้านอาหารในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
คลัสเตอร์ ลูกค้าไม่จ าเป็นต้องส่ังว่าจะใส่ หมู เห็ด เป็ด ไก่ ทางร้านจะใส่มาให้เอง โดยจะประกอบไป
ด้วยของทะเล อาทิ กุ้ง หอย ผสมกับ หมู และลูกช้ินปลา (แสดงภาพหมี่ผัดฮกเกี้ยนตามภาพท่ี 35) 
สอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกอาจารย์ฤดี ภูมิภูถาวร นักประวัติศาสตร์ภูเก็ต ท่ีได้กล่าวถึง
วัตถุดิบท้องถิ่น ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 
 “...ถ้าหากเรามามองดูวัตถุดิบท้องถิ่น เนื่องจากเราเป็นเมืองทะเล

เพราะฉะนั้นวัตถุดิบท้องถิ่นของเราก็มาเน้นเป็นทะเล ส่วนต้น
ก าเนิดอาหารท่ีฝูเจ้ียนก็เป็นเมืองริมทะเล...” 
(ฤดี ภูมิภถูาวร, การส่ือสารส่วนบุคคล, 3 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

 

ภาพท่ี 35 หมี่ผัดฮกเกี้ยน 
 

 
 

ท่ีมา: Ann_orapin (2019); This.is.mick (2018); Beenmenu (2019) 
 

อาหารเพอรานากันท่ีปรากฏอยู่ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ ในแต่ละ
จังหวัดมีท้ังความเหมือนและความแตกต่าง แต่อยู่บนรากเหง้าของอาหารจีน สังเกตได้จากช่ือเมนูอาหาร
ต่าง ๆ ท่ีมีช่ือเรียกเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยน เช่น หมูฮ้อง หมูฮ้องส้ม โลบะ อาโป้ง ซุนเปี๊ยะ ฮู้เกี่ยวท้ึง 
ป่าวหล้าง เป็นต้น ถึงแม้ช่ือเรียกจะเป็นจีนแต่รสชาติและวัตถุดิบไม่ใช่จีนเสียทีเดียว  แสดงภาพ
ตัวอย่างอาหารเพอรานากันในจังหวัดระนองท่ีมีช่ือเรียกเป็นภาษาจีนแต่รสชาติถูกปรุงแบบผสมความ
เป็นไทย ตามภาพท่ี 36 
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ภาพท่ี 36 ฮู้เกี่ยมท้ึง ยาวเย และชุนเป๊ียะ 
 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
 

 นอกจากนี้ยังพบข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกคุณเชอรี่ ผู้น าชมพิพิธภัณฑ์ 
เพอรานากันภูเก็ต ท่ีได้กล่าวถึงอาหารของชาวเพอรานากัน ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 
 ...อาหารการกินความเป็นอยู่ของคนเพอรานากัน เราจะค่อนข้าง

เอามาจากปีนัง และปีนังเขาจะมีการปกครองจากไม่ว่าจะเป็น
ฝรั่งเศษ อังกฤษ ฮอลแลนด์ แล้วก็ญี่ปุ่น เราเอาวัฒนธรรมต่าง ๆ นี้
มารวมกัน มาแต่ไม่ได้เอามาหมด ก็เอาผสมกับไทยอีกมาเป็น
เอกลักษณ์ของภูเก็ต เช่น อาหารการกิน ต่าง ๆ ทางปีนังเขาจะ
เน้นเครื่องเทศ ทางภูเก็ตเรานี้เราจะรสชาติท่ีจัดจ้านเป็นแบบใต้ ๆ 
ซะส่วนใหญ่รสชาติอาจจะไม่เหมือนกัน... 
(เชอรี่, การส่ือสารส่วนบุคคล, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

 

 

จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าอาหารของชาวเพอรานากันมีมากมายท้ังอาหาร
คาวและอาหารหวาน แต่จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลพบว่า “หมูฮ้อง” และ “โอวเอ๋ว” คือ อาหาร
ของชาวเพอรานากันท่ีถูกกล่าวถึงมากท่ีสุด 

2.1.1 อาหารคาว 
“หมูฮ้อง” ได้รับฉายาว่า “ราชาแห่งอาหารปุ่นเต๋” (อาหารของ

เพอรานากัน) นับเป็นอาหารท่ีสะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมเพอรานากันได้เป็นอย่างดี จากหมูฮ้อง
แบบฉบับชาวจีนฮกเกี้ยน ท่ีน าหมูสามช้ันซึ่งถือเป็นอาหารช้ันดีส าหรับคนเมืองหนาว ปรุงด้วย
เครื่องเทศอย่างจีน ต้องมีเทศกาลงานบุญเท่านั้นถึงจะท าขึ้นโต๊ะ เมื่อถูกถ่ายทอดและเดินทางมาถึง
พื้นท่ีกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์เปล่ียนผู้ปรุงเป็นหญิงสาวชาวไทย หมูฮ้องจึงถูกผสมผสานด้วย
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การปรุงรสจากเครื่องเทศท่ีนิยมในพื้นท่ี เป็นเครื่องเทศแขกบ้าง เครื่องเทศไทยบ้าง อาทิ เปราะหอม 
เม็ดผักชี พริกไทย ผ่านกรรมวิธีการหมักโดยมีเครื่องปรุงท่ีส าคัญคือ “ต๋าวอิ๋ว” (ซีอิ๊วด า) เค่ียวจนเนื้อ
หมนูุ่มได้ท่ี หมูฮ้องจึงถือเป็นเมนูส าคัญท่ีใช้วัดทักษะด้านการเรือนของลูกสาวของครอบครัวเพอรานา
กันเนื่องจากต้องใช้ทักษะรวมถึงศิลปะในการปรุงท่ีต้องปรุงน้อยแต่อร่อยมาก จนกลายเป็นเอกลักษณ์
รสชาติท่ีไม่อาจนิยามได้ว่าจีน แขก หรือไทย ตามแบบฉบับอาหารเพอรานากัน แสดงภาพหมูฮ้องตาม
ภาพท่ี 37  

 

ภาพท่ี 37 หมูฮ้อง 
 

 
 

ท่ีมา: Sansanee_koi (2019); Balldata (2020) Bosho_ping (2020)  
 

2.1.2 อาหารหวาน  
“โอวเอ๋ว” เป็นของหวานท่ีคู่กับชาวจีนฮกเกี้ยน จึงพบของหวานท่ีมี

ลักษณะคล้ายกันตามบริเวณท่ีมีชาวฮกเกี้ยนอาศัยอยู่ เช่น ปีนัง หรือไต้หวัน แต่โอวเอ๋วเมื่อเข้ามาใน
ไทยใส่ความเป็นไทยด้วยการเติมน้ าเช่ือมท่ีเรียกว่า “น้ านมแมว” ปิดท้ายกลายเป็นโอวเอ๋วแบบฉบับ
เพอรานากันในพื้นท่ีอันดามันคลัสเตอร์ท่ีไม่เหมือนใคร แสดงภาพโอวเอ๋วตามภาพท่ี 38 พบข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกคุณเชอรี่ ผู้น าชมพิพิธภัณฑ์เพอรานากันภูเก็ต ท่ีกล่าวถึงโอวเอ๋ว ดังบทสัมภาษณ์
ต่อไปนี้ 

 
 ...โอวเอ๋วเป็นอาหารทานเล่น แบบดับคาวได้ดี เวลาอากาศร้อน ๆ 

ภูเก็ตจะเป็นเมืองร้อนมาก คือช่วยในการท าให้ข้างในเย็น โดยมี
เม็ดโอวเอว๋กับเมือกของกล้วยน้ าว้าจะเป็นวุ้นขึ้นมา วุ้นจะเป็นวุ้นท่ี
ไม่ใสวุ้นจะละลายในปาก... 
(เชอรี่, การส่ือสารส่วนบุคคล, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 
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ภาพท่ี 38 โอวเอ๋ว 
 

 
 

ท่ีมา: Vanillamode (2553); Baanchalong100 (2561); Eatdaystory (2560) 
 

 จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าเรื่องของอาหารนั้น อาหาร
เพอรานากันมีพื้นฐานมาจากอาหารจีนแต่ถูกปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับวัตถุดิบและรสชาติท่ีคุ้นเคย
โดยภรรยาซึ่งเป็นคนพื้นถิ่น เกิดเป็นอาหารท่ีมีความละม้ายคล้ายกับอาหารจีนแต่มีรสชาติและ
เครื่องปรุงท่ีแตกต่าง กลายเป็นอัตลักษณ์ด้านอาหารท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานน าไปสู่
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีไม่สามารถไปทานอาหารรสชาติแบบนี้ในพื้นท่ีอื่นได้นั้นเอง  

2.2 การแต่งกาย  
วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวเพอรานากันนับเป็นอัตลักษณ์อีกอย่างหนึ่งท่ี

โดดเด่นแตกต่างจากการแต่งกายของชาวไทยท่ัวไป แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรม
ระหว่างวัฒนธรรมจีน วัฒนธรรมมลายู และวัฒนธรรมตะวันตก เมื่อเดินทางมายังประเทศไทยจึงได้รับ
การผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมไทยด้วย การผสมผสานกันอย่างลงตัวท าให้เกิดเป็นเครื่องแต่งกายแบบ
ใหม่ท่ีสวยงามแปลกตา พบข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกอาจารย์ ฤดี ภูมิภูถาวร นักประวัติศาสตร์
ภูเก็ต ท่ีได้กล่าวถึงลักษณะการแต่งกายของชาวเพอรานากัน ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้  

 
 “…การแต่งกายของคนภู เก็ตเขาจะแต่งกายเหมือนคนปีนัง 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ แต่งทางภูเก็ตนี้เขาจะมีเอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ของเขาเอง ในการเรียกชุดหรือเส้ือผ้าของเขานี้ ทาง
ภูเก็ตจะเรียกว่าชุดย่าหย่า จะเป็นชุดท่ีเป็นลวดลายและจะยาว ๆ
หน่อย นั้นก็คือชุดย่าหย่า ส่วนชุดคอต้ังแขนจีบ หรือเรียกว่าชุด
บาบ๋า จะเรียกว่าชุด บาบ๋า ย่าหย่า หรือถ้าไปทางปีนัง สิงคโปร์ 
เขาจะเรียกแยกหญิงกับชาย ย่าหย่า ยนยา ยอกยะ ใช้เรียกแทน
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น าหน้าผู้หญิง บาบ๋าใช้แทนน าหน้าช่ือผู้ชาย จะแตกต่างจากภูเก็ต 
ส่วนชุดนี้ทางปีนังจะเรียกว่าเคบาย่า…” 
(ฤดี ภูมิภถูาวร, การส่ือสารส่วนบุคคล, 3 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกคุณเชอรี่ ผู้น าชมพิพิธภัณฑ์

เพอรานากันภูเก็ตท่ีกล่าวถึงการแต่งกายของชาวเพอรานากัน ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
 

 “…การแต่งกายของคนเพอรานากันบ้านเรา เขาจะแต่งกายคล้าย
คนปีนัง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ แต่งทางนี้เขาจะมีเอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ของเขาเอง ในการเรียกช่ือชุด อย่างชุดนี้จะเรียกว่า ‘ชุด
ย่าหยา’ จะเป็นชุดท่ีเป็นลวดลายและจะยาว ๆ หน่อย ส่วนชุดคอ
ต้ังแขนจีบ จะเรียกว่า ‘ชุดบาบ๋า’ เรียกรวม ๆ ว่าชุด ‘บาบ๋า 
ย่าหยา’ แต่ถ้าไปทางปีนัง สิงคโปร์ ย่าหยาเขาจะเรียกแยกหญิงกับ
ชาย ย่าหย่า ใช้เรียกแทนน าหน้าผู้หญิง บาบ๋าใช้แทนน าหน้าช่ือ
ผู้ชาย จะแตกต่างจากภูเก็ต ส่วนชุดนี้ทางปีนังจะเรียกว่า ‘เคบา
ย่า’ และท่ีจาดไม่ได้ก็คือ ‘กอรอสัง’ คนภูเก็ตเรียกว่า เข็มกัดแทง
กระดูก นี้จะเป็นตัวแม่อีกตัวก็จะเป็นตัวลูกท้ังหมดจะมี 3 ตัว…” 
(เชอรี่, การส่ือสารส่วนบุคคล, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

 

 
2.2.1 เคร่ืองแต่งกายผู้ชายเพอรานากัน  

ชายชาวเพอรานากันหรือ “บาบ๋า” เปรียบได้กับแม่ทัพประจ าบ้าน 
เนื่องจากในอดีตผู้ชายท างานหาเล้ียงท้ังครอบครัว เพราะฉะนั้นการแต่งกายโดยท่ัวไปจะเน้นความ
สะดวกต่อการท างาน อย่างไรก็ตามพบว่า เมื่อชายชาวเพอรานากันเริ่มสร้างตัวและมีฐานะร่ ารวยขึ้น 
บ้างได้รับความไว้วางใจให้มีต าแหน่งเข้ารับราชการ บ้างเป็นนายเหมืองท่ีต้องท างานติดต่อกับคนต่างชาติ 
ท าให้หันมาใส่ใจกับการแต่งกายมากขึ้น ยุคหลังในขณะท่ีทางประเทศจีนเปล่ียนแปลงการปกครองเป็น
แบบสาธารณรัฐ ชายชาวจีนโพ้นทะเลจึงเริ่มให้ความส าคัญกับการแต่งกายแบบ “ชุดจงซาน” (มาจาก
ค าจีนกลางว่า “จุนจงซาน” ตามช่ือท่ีชาวจีนแผ่นดินใหญ่เรียกดร.ซุนยัดเซ็น ซึ่งเป็นภาษาจีนกวางตุ้ง) 
ชุดดังกล่าวกลายเป็นตัวแทนของเครื่องแต่งกายของชนช้ันผู้มีการศึกษาสูง  (educated people)  
แต่เมื่อน ามาใช้ในเมืองไทยมีการดัดแปลงให้สอดคล้องกับความนิยมหรือแฟชั่นในพื้นท่ี ชุดดังกล่าวจึงมี
ลักษณะเป็นเส้ือคอต้ังแขนยาว คล้ายเส้ือราชปะแตน ติดกระดุม 5 เม็ด กระเป๋าด้านบนซ้าย-ขวา 2 ใบ 
และด้านล่างซ้าย-ขวา 2 ใบ สวมใส่กางเกงขายาว ท้ังเส้ือและกางเกงเป็นสีกากี ชุดนี้กลายมาเป็นชุด
นายเหมืองของชายชาวเพอรานากันในปัจจุบัน โดยนิยมสวมหมวกกะโล่สีขาวหรือสีครีมและถือไม้เท้า
คล้ายท่านขุนในสมัยก่อน แสดงภาพชุดนายเหมืองตามภาพท่ี 39    
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ภาพท่ี 39 ชุดนายเหมือง 
 

 
 

ท่ีมา: ธัญธารีย์ จิระสถิตย์ (2558) 
 

2.2.2 เคร่ืองแต่งกายผู้หญิงเพอรานากัน 
ในสมัยก่อนหญิงสาวเพอรานากัน หรือ “ยอนย่า” ไม่ต้องท างาน

นอกบ้าน มีหน้าท่ีดูแลบ้านและปรนนิบัติสามี ยอนย่าให้ความส าคัญกับการแต่งกาย โดยเฉพาะเมื่อ
ต้องออกงานสังคมเพราะเครื่องแต่งกายแสดงถึงฐานะของผู้สวมใส่รวมไปถึงครอบครัวของผู้สวมใส่ 
ดังนั้นการแต่งกายของยอนย่าในอดีตจะปรากฏให้เห็นเด่นชัดจากกลุ่มชนช้ันสูงท่ีมีฐานะร่ ารวย เส้ือผ้า
เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับจะมีความประณีตงดงาม เครื่องแต่งกายของยอนย่าสามารจ าแนกเป็น 3 
ส่วน ดังนี้ 

2.2.2.1 เสื้อของยอนย่า สามารถแบ่งชนิดของเส้ือท่ีแสดงให้เห็น
ถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมออกตามยุคสมัยท่ีนิยมสวมใส่ ได้ดังนี้ 

1) เสื้อครุยยาว (baju panjung) เส้ือครุยยาวนับเป็น
แฟช่ันยุคแรกของยอนย่า นิยมแต่งกันบริเวณช่องแคบมะละกาในราวศตวรรษท่ี 16 ผู้สวมใส่มักเป็น
นายหัวหญิงของบ้าน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภรรยานายเหมือง โดยจะสวมใส่ทับเส้ือคอต้ัง ท่อนล่างใส่
ผ้าปาเต๊ะ ตัวเส้ือมีลักษณะยาวประมาณน่อง เวลาใส่จะสูงขึ้นมากว่าความยาวของผ้าปาเต๊ะราว 1 คืบ 
ทรงหลวม แขนยาว คอเป็นรูปตัววี ผ่าหน้า ไม่มีกระดุม ยุคแรกเริ่มนิยมตัดด้วยด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้า
มัสลินจากเยอรมัน สีท่ีนิยมได้แก่ สีน้ าตาล สีอิฐ ต่อมาเริ่มนิยมผ้าป่านบาง ปักเป็นลวดลายดอกไม้เล็ก ๆ 
ส าหรับเส้ือครุยยาวมักใช้ในงานพิธีการ พิธีส าคัญ และนิยมใช้เป็นชุดเจ้าสาว เมื่อสวมใส่ยอนย่าจะ
เกล้ามวย “ชักอีโบย”(การเกล้ามวยสูง) บางครั้งจะล้อมมวยด้วยพวงมาลัย แต่หากแต่งเต็มยศจะล้อม
มวยด้วย “ฮั้วก๋วน” (มงกุฎดอกไม้ไหว) สีทอง ส่วนเครื่องประดับจะใช้ชุดเครื่องประดับกอรอสัง 
(kerongsang) ในการกลัดเส้ือ ติดปินตั้ง (bintung) สวมแหวน และเครื่องประดับอื่น ๆ มากกว่าปกติ 
นับเป็นชุดท่ีแสดงออกถึงฐานะได้ดีท่ีสุด ชุดครุยท่ีใช้เป็นชุดเจ้าสาว จะแตกต่างจากชุดครุยท่ัวไปตรงท่ี
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ผ้าท่ีใช้ตัดเส้ือครุยเจ้าสาวเป็นผ้านิ่ม เช่น ผ้าต่วนหรือผ้าซาติน นิยมใช้สีชมพู แสดงชุดเส้ือครุยยาวตาม
ภาพท่ี 40 

 
ภาพท่ี 40 ภาพสตรีชาวเพอรานากันในสมัยก่อนท่ีสวมใส่ชุดครุยยาว 

 

 
 

ท่ีมา: ศาลเจ้าไหหล ากันตัง (2563) 
 

2) เสื้อครุยสั้น เป็นครุยท่ีพัฒนาความเหมาะสมของการ
ปฏิบัติงานประจ าวัน มีลักษณะเหมือนเส้ือครุยยาวทุกประการ เว้นแต่ความยาวที่จะส้ันประมาณคลุม
สะโพก สวมทับเส้ือคอต้ังแขนจีบ มีความยาวของเส้ือในระดับเดียวกับเส้ือคอต้ัง เครื่องประดับและ
ทรงผมเหมือนกับการแต่งชุดครุยยาว เพิ่มความกะทัดรัดของผู้สวมใส่ ท าให้ผู้สวมใส่ดูสง่าเป็นอย่างมาก 
และใส่ได้ในทุกโอกาส 

3) เสื้อคอต้ัง วิวัฒนาการการแต่งกายของยอนย่าเปล่ียน
มาเป็นการใช้ชุดเส้ือคอต้ัง มีลักษณะเป็นเส้ือส้ันประมาณสะโพกบน คอต้ัง แขนเส้ือยาวจรดข้อมือ 
ด้านปลายแขนเส้ือนิยมจีบปลายแขน แต่ส าหรับสาวยอนย่าท่ีจังหวัดระนองนิยมเส้ือคอตั้งประเภทไม่
จีบท่ีปลายแขน อาจเป็นเพราะสภาพอากาศของระนองท่ีฝนตกบ่อยท าให้ไม่สะดวกต่อการสวมใส่ 
เป็นเส้ือไม่เข้ารูป ไม่มีกระดุมในตัว แต่จะมีรังดุมส าหรับใส่กระดุมเรียกว่ากระดุม “กิมตู้น” (กระดุม
กลมทอง) เส้ือคอต้ังมีหลากหลายสีสันตามความชอบของผู้สวมใส่ ชนิดของผ้านิยมใช้ผ้าป่าน ผ้าฝ้าย 
หรือผ้าปักดอกเล็ก ๆ นิยมใส่ต้ังแต่เป็นเด็กผู้หญิง หญิงสาว และผู้สูงอายุ นิยมใช้ ผ้าป่าน ผ้าฝ้าย หรือ
ผ้าปักดอกเล็ก ๆ ท่อนล่างใส่ผ้าปาเต๊ะ แสดงภาพเส้ือคอตั้งตามภาพท่ี 41 
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ภาพท่ี 41 เส้ือคอตั้ง 
 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
 

4) เสื้อเคบายา หรือ “เส้ือย่าหยา” ท่ียอนย่าในกลุ่ม
จังหวัดอันดามันคลัสเตอร์เรียกนั้นแท้จริงแล้วมีอยู่ 3 แบบด้วยกัน ได้แก่ เส้ือเคบายาลินดา (Kebaya 
renda) เส้ือเคบายาบีกู (KebayaBiku) และเส้ือเคบายาซูแลม (Kebaya Sulam)   

“เส้ือเคบายาลินดา”นิยมใช้ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 
2463-2473 นิยมใช้กับผ้าป่านหลายสีหรือผ้าหนาท่ีมีลายดอก ปลายเส้ือด้านหน้าแหลมยาวแต่
ด้านหลังจะส้ันกว่าคลุมสะโพก เข้ารูปเล็กน้อยไม่ถึงกับรัดรูป ชายเส้ือ ปลายแขนเส้ือ ขอบปกและคอ
เส้ือติดผ้าลูกไม้จากยุโรป ฮอลันดาเป็นประเทศท่ีมีช่ือเสียงในด้านการผลิตผ้าลูกไม้ท ามือ  คนขายผ้า
เรียกว่า “รูเบีย” แต่ชาวอังกฤษ เรียกว่า “ออกันดี” ลูกไม้ตกแต่งตัวเส้ือจะมีสีขาวเท่านั้น ใช้เครื่องประดับ
กอรอสังท่ีมีเข็มกลัด 3 ตัว กลัดรวมกันติดเส้ือแทนกระดุม ผ้าลูกไม้แถบกว้างประมาณ 3 นิ้ว ส าหรับ
ติดริมเส้ือ แสดงภาพเส้ือเคบายาลินดาของคุณยายวลัย ริมสินธุ ตามภาพท่ี 42 พบข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการคุณยายวลัย ริมสินธุ ชาวเพอรานากัน ท่ีอาศัยอยู่ในอ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง กล่าวถึงเส้ือ    เคบาย่าลินดา ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 
 ...ตอนจะตัดหาช่างในกันตังไม่มีคนท าได้ ส่งเข้าไปตัดในทับเท่ียง

ปรากฏว่าก็ไม่มีคนท าได้ ต้องส่งไปตัดท่ีปีนัง แล้วถึงส่งกลับมาเป็น
ทอด ๆ ... 
(วลัย ริมสินธุ, การส่ือสารส่วนบุคคล, 24 กุมภาพันธ์ 2563) 
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ภาพท่ี 42 เส้ือเคบายาลินดา 
 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
 
“เส้ือเคบายา บีกู” นิยมในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2473-

2483 ซึ่งถือเป็นการพัฒนาแฟช่ันเส้ือของยอนย่าอีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากความเจริญด้านเทคโนโลยี
ท าให้รูปแบบของเส้ือเปล่ียนไป เส้ือแบบนี้มีการฉลุลายเล็ก ๆ ริมขอบสาบเส้ือด้านหน้ารอบสะโพก
คล้ายคัตเวิร์ค ลายท่ีนิยมคือ ลายหอยแครง จักรเย็บผ้าสามารถท าอะไรได้มากขึ้น ผ้าท่ีใช้ตัดเส้ือเป็น
ผ้าพื้น ยอนย่าส่วนใหญ่จะปักลายของเส้ือด้วยตนเอง 

“เส้ือเคบายาซูแลม” นิยมอยู่ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 
2483- 2500 ลักษณะคล้ายเคบายาบีกู แตกต่างกันตรงลายฉลุท่ีงดงามกว่าเน้นการฉลุลายด้วยสีสัน 
สวยงามท้ังด้านหน้าและด้านหลัง เส้ือแบบนี้ปรากฏจนถึงประมาณหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เส้ือย่าหยา 
แบบเคบายาบีกู และเคบายา ซูแลม ค่อยข้างเน้นทรวดทรงมากและเส้ือตัวในซึ่งเป็นเส้ือซับใน 
ปรับเปล่ียนจากเส้ือคอกระเช้า ริมติดลูกไม้เล็ก ๆ มาเป็นเส้ือช้ันในบราเซีย บางคนสวมเส้ือย่าหยาชนิด
ผ้าป่านบาง ท าให้การสวมเส้ือ    บราเซียเป็นชุดช้ันในดูค่อนข้างโป๊ ยอนย่านิยมใสเส้ือบราเซียแบบเต็ม
ตัว เป็นเส้ือช้ันในท่ีต้องอาศัยช่างผู้มีความช านาญในการเย็บเส้ือยกทรงโดยเฉพาะ ผ้าท่ีใช้ตัดเป็นผ้าฝ้าย 
สีของเส้ือช้ันในจะต้องเข้ากับสีเส้ือ หรืออาจเป็นเส้ือช้ันในสีขาวแบบเต็มตัว  ปัจจุบันยอนย่ากล้าท่ีจะ
อวดทรวดทรงมากขึ้น เส้ือบราเซียชนิดส้ันจึงเป็นท่ีนิยม เนื่องจากสะดวกกว่าเพราะมีขายท่ัวไป ไม่ต้อง
ตัดเป็นพิเศษ แสดงภาพเส้ือซับในก่อนท่ีจะเปล่ียนมานิยมเส้ือในบราเซียตามภาพท่ี 43 
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ภาพท่ี 43 เส้ือซับใน 
 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
 
ต่อมาความนิยมการแต่งกายแบบด้ังเดิมของยอนย่า

ลดลง อาจจเกิดจากอิทธิพลของวัฒนธรรมไทยจากภาคกลาง และกระแสความเป็นชาตินิยมความเป็น
ไทยรุนแรงขึ้นจนการแต่งกายของยอนย่าแบบด้ังเดิมค่อย ๆ หมดไป มาถึงยุคปัจจุบันเริ่มมีการฟื้นฟู
มาใหม่เพื่อน าวัฒนธรรมด้ังเดิมของกลุ่มชาติพันธ์เพอรานากันมาเป็นจุดขาย เพื่อการท่องเท่ียวและ
ส่งเสริมกิจการการค้าย่านเมืองเก่า 

5) เสื้อลูกไม้ต่อดอก 
เส้ือลูกไม้ต่อดอกเข้ามาเป็นท่ีนิยมแทนเส้ือเคบาย่า 

และนับว่าเป็นเส้ือของยอนย่าท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยแท้จริง มีลักษณะเข้ารูป เน้นทรวดทรง 
เพราะฉะนั้นหากมีรูปร่างผอมเกิดไปจะใส่แล้วดูไม่สวยงาม นิยมตัดเป็นคอกลม คอสามเหล่ียม คอ
ส่ีเหล่ียม ไม่มีปก ติดซิปข้างหลัง แขนส้ันอาจจะเหนือข้อศอกขึ้นมา 1 คืบ หรือเลยข้อศอกลงไป 1 คืบ 
ไม่นิยมตัดเป็นแขนยาว ความพิเศษของเส้ือลูกไม้ต่อดอกคือวิธีการเย็บท่ีละเอียดละออ ผู้เย็บต้องน า
ดอกมาซ้อนกันแล้วเย็บให้เป็นเนื้อเดียวกันไม่ให้มีตะเข็บ เหตุท่ีเรียกว่า “ต่อดอก” คือเส้ือแต่ละตัว
ต้องไม่มีรอยตะเข็บหรือรอยเย็บนั่นเอง 

แสดงภาพ เส้ือลูกไม้ต่อดอก เส้ือครุยท่อน เส้ือเคบา
ย่าลินดา เส้ือเคบายาบีกู และเส้ือเคบายาซูแลม เรียงจากซ้ายไปขวา ตามภาพท่ี 44 
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ภาพท่ี 44 เส้ือลูกไม้ต่อดอก เส้ือครุยส้ัน เส้ือเคบาย่าลินดา เส้ือเคบายาบีกุ และเส้ือเคบายาซูแลม 
 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
 

2.2.3 ผ้าปาเต๊ะ 
ผ้าปาเต๊ะเป็นผ้าพื้นเมืองทางแถบภาคใต้ของประเทศไทย และประเทศ

เพื่อนบ้านใกล้เคียง การไหลเล่ือนของวัฒนธรรม ผู้คนท่ีไปมาหาสู่ค้าขายกันท าให้ในอดีตได้รับวัฒนธรรม
การแต่งกายมาจากชาวจีนอพยพท่ีมาอาศัยอยู่ในประเทศแถบแหลมมลายู เช่น ปีนัง มะละกา สิงคโปร์ 
ชุดพื้นเมืองภูเก็ตจึงเป็นชุดท่ีสวมเส้ือแบบจีน แต่นุ่งผ้าปาเต๊ะแบบแขกมลายู เป็นการผสมผสานท่ีท าให้
ผู้หญิงภูเก็ตแต่งกายไม่เหมือนท้องถิ่นอื่น ๆ ของไทย คือสวมเส้ือลูกไม้ท่ีตัดเย็บแบบต่าง ๆ เช่น เส้ือคอ
ต้ังแขนจีบ เส้ือย่าหยา เส้ือชุดครุย สมัยก่อนผู้หญิงภูเก็ตนิยมซื้อผ้าปาเต๊ะจากเมืองไทรบุรี รัฐเกดาห์  
ในประเทศมาเลเซีย ด้วยว่าเป็นผ้าชนิดดี สีสันสวยงาม ไม่ลอก นุ่งได้ท้ังสองด้าน ราคาค่อนข้างแพง  
ผ้าปาเต๊ะชนิดดีต้องนิ่มมือ มีกล่ินหอม ริมขอบผ้าเล็ก เนื้อดี ใช้สอยได้เป็นเวลานานไม่ต่ ากว่าผืนละ 50 ปี 
ปัจจุบันราคาผ้าปาเต๊ะลดลงเนื่องจากสามารถผลิตได้ในประเทศไทย  

การนุ่งผ้าปาเต๊ะให้สวยงามถูกต้อง ต้องรู้จักส่วนประกอบของผ้าถุง 
ซึ่งประกอบด้วยส่วนท้ายและส่วนพื้น ส่วนท้ายของผ้าถุงแต่ละผืนตะเป็นกรอบส่ีเหล่ียม มีลวดลาย
และสีท่ีแตกต่างจากส่วนท่ีเป็นพื้น การนุ่งผ้าปาเต๊ะ จะต้องนุ่งให้ส่วนท่ีเป็นท้ายอยู่ท่ีสะโพกด้านซ้าย 
และเลือกเส้ือท่ีสวมให้เข้ากับสีผ้าถุง เช่น หากผ้าถุงมีลวดลายหรือพื้นเป้นสีส้ม เส้ือต้องอยู่ในโทนสีส้ม
ด้วย เป็นต้น แม้ว่าชาวอินโดนีเซียจะมีความช านาญในการผลิตผ้าปาเต๊ะ แต่ชาวเพอรานากันมีรสนิยม
เฉพาะตัวที่เป็นลักษณะเด่นของกลุ่ม ประกอบกับเป็นกลุ่มคนท่ีมีฐานะดีจึงนิยม ท่ีจะออกแบบลายผ้า
ปาเต๊ะตามความเช่ือของจีน ซึ่งหมายถึงสีท่ีใช้จะเป็นสีหวานสดใส เช่น ชมพู เหลือง เขียว แดง เป็นต้น 
ส่วนลายจะเลือกลายท่ีเป็นมงคล เช่น ดอกกุหลาบ ดอกโบต๋ัน มี องค์ประกอบเช่น นก ผีเส้ือ เป็นต้น 
ด้วยความรู้ในความสามารถของช่างและรู้ว่าช่างถิ่นใดมี ความสามารถท่ีจะผลิตผ้าให้ถูกใจได้ ชาว
เพอรานากันจึงออกแบบผ้าปาเต๊ะ และจ้างให้ ช่างจากเมืองเปกาลองกาน (Pekalongan) เท่านั้นให้
เป็นผู้ผลิต แสดงภาพผ้าปาเต๊ะตามภาพท่ี 45    
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ภาพท่ี 45 ผ้าปาเต๊ะ 
 

 
 

ท่ีมา:  ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
 

2.2.4 เคร่ืองประดับ  
เครื่องประดับจะเห็นได้ชัดเจนในการแต่งกายของเจ้าสาวเพอรานากัน 

ดังนี้  
2.2.4.1 มงกุฎดอกไม้ไหว หรือ ฮั้วก๋วน เป็นเครื่องประดับศีรษะ

ส าหรับการแต่งชุดครุยใหญ่ ซึ่งต้องท าผมทรงชักอีโบย หรือเกล้ามวยสูง แล้วใช้มงกุฎครอบมวย  
ชุดครุยใหญ่ท่ีเป็นชุดเจ้าสาว จะสวมมงกุฎท าจากด้ินทอง ประดับเล่ือม มุก และดอกไม้ไหว หรือเสียบปิ่น
ปักมวยผม ส าหรับสตรีวัยกลางคนขึ้นไป มักแต่งชุดครุยใหญ่ในงานส าคัญ ท่ีครอบมวยผมอาจจะท า
จากมุก ดอกพุด ดอกมะลิ ไม่ประดับดอกไม้ไหวเหมือนเจ้าสาว แดงภาพมงกุฎดอกไม้ไหวตามภาพท่ี 46 
 

ภาพท่ี 46 มงกุฎดอกไม้ไหว (ฮั้วก๋วน) 
 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563); Bobomakeup (2020) 
 



123 

 

2.2.4.2 ตุ้มห ูมีท้ังตุ้มหูทองแบบห้อยระย้า ส่วนใหญ่เป็นลายดอกไม้
ดูอ่อนหวานขับเน้นความเป็นผู้หญิง และตุ้มหูแบบติดหู เรียกว่าตุ้มหูหางหงส์ เป็นตุ้มหูทองตกแต่ง
ด้วยเพชรซีก ลวดลายของตุ้มหูช่วยเพิ่มความสง่างาม แสดงภาพตุ้มหูตามภาพท่ี 47 
 

ภาพ 47 ต่างหูของสาวยอนย่า 
 

 
 

ท่ีมา: Mljewelrystone (2019); Oneouncejewellry (2015); Tippiroon (2020)  
 

2.2.4.3 กอรอสัง บ้างเรียก “กอสัง” “กรอสัง” “กอรอสัง” มีลักษณะ
เป็นเข็มกลัดช้ินใหญ่ ท าด้วยทองหรือเงิน ประดับอัญมณี ในชุดมักมี 3 ช้ิน เป็นช้ินใหญ่ 1 ช้ิน ลักษณะ
คล้ายรูปหัวใจ ช้ินเล็ก 2 ช้ิน ลักษณะเป็นวงกลม ช้ินใหญ่ติดต าแหน่งตรงกระดุมคอเส้ือ หรือกระดุม
เม็ดบนสุด ช้ินเล็ก 2 ช้ิน ติดต าแหน่งกระดุมเม็ดรองลงมา มักใช้กับการแต่งชุดครุยใหญ่ ชุดเจ้าสาว 
ปัจจุบันมีการใช้แต่งกับชุดย่าหยา ชุดคอต้ังแขนจีบ โดยอาจติดแต่เข็มกลัดตัวใหญ่ตัวเดียวหรือติดท้ัง 
3 ตัวครบชุดก็ได้ แสดงภาพกอรอสังตามภาพท่ี 48 
 

ภาพท่ี 48 กอรอสัง 
 

 
 

ท่ีมา: Mljewelrystone (2019);Iqtarazmi (2018) Kerawang.my (2020);Tippiroon (2020)  
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2.2.4.4 กระดุมกิมตู้น หรือกระดุมทอง ใช้ส าหรับติดเส้ือคอต้ัง 
ส่วนใหญ่มี 5 เม็ด ของด้ังเดิมจะเป็นกระดุมชุดแบบถอดได้ ใช้เหรียญทองซึ่งเป็นเงินต่างชาติมาท าเป็น
กระดุมเส้ือบ่งบอกถึงความร่ ารวย หรืออาจเป็นกระดุมทองท่ีช่างทองประดิษฐ์ขึ้นเป็นลายดอกไม้
ตกแต่งอัญมณีตามฐานะ ปัจจุบันใช้กระดุมท่ัวไปท่ีมีสีทองมาทดแทน 

2.2.4.5 ปินต้ัง เป็นเครื่องประดับท่ีมีลักษณะกลม มีแฉกเหมือน
ดาว เป็นได้ท้ังจ้ีห้อยคอ ตุ้มหู และเข็มกลัดใช้กลัดตกแต่งเส้ือ ส าหรับชุดเจ้าสาว มักใช้ปินต้ังเป็นเข็ม
กลัดยึดสร้อยคอยาวท่ีสวมทีละหลายเส้นเพื่อบ่งบอกฐานะ ส าหรับผู้ชายสามารถใช้ปินต้ังกลัดตกแต่ง
อกเส้ือ นอกจากรูปดาวแล้ว ปินต้ังอาจมีรูปแบบอื่น เช่น ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แต่โดยรวมแล้วใช้
เป็นจ้ีและเข็มกลัดเพื่อตกแต่งเส้ือนั่นเอง แสดงภาพปินตั้งตามภาพท่ี 49 
 

ภาพ 49 ปินตั้ง 
 

 
 

ท่ีมา: Pw_jewelry (2020); Mljewelrystones (2020); Founfationjewllerssg (2017)  
 

2.2.4.6 สร้อยคอ, จี้เหรียญฝร่ัง สร้อยคอนิยมใส่สร้อยทอง มีท้ัง
แบบสร้อยหล่ันเต่ป๋าย หรือสร้อยกาหลง เป็นสร้อยส้ันท่ีมีลวดลายทรงสามเหล่ียมรับกับคอ นิยมแต่ง
กับชุดย่าหยา เพราะเป็นเส้ือคอแหลม และสร้อยทองเส้นยาว ใช้แต่งกับชุดครุยใหญ่ ซึ่งเป็นการ
แต่งตัวแบบเต็มยศ เรียกว่าทองมีกี่เส้นขนมาใส่ให้หมด นอกจากนี้ ยังมีสร้อยทองห้อยจ้ี ซึ่งนิยมใส่กับ
ชุดคอต้ัง โดยตัวจ้ีนั้น ในอดีตจะน าเหรียญทองซึ่งเป็นเงินต่างชาติมาท าจ้ีห้อยคอ อาจจะตกแต่ง
ลวดลายเล่ียมทองเพิ่มความสวยงามและมูลค่าด้วย 

2.2.4.7 แหวน  
 
 ...แหวนท่ีสวยท่ีสุดในภูเก็ตก็คือแหวนบาเย๋เจ้าสาวจะนิยมใส่

เพราะว่าจะท าให้มือนี้เรียว ใส่ครบ10นิ้วบงบอกถึงฐานะ... 
(เชอรี่, การส่ือสารส่วนบุคคล, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 
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แหวนแบบด้ังเดิมท่ีนิยมใส่กับชุดพื้นเมือง คือ แหวนบาเยะ 
แหวนขนมช้ัน หรือ แหวนหัวเข้ เป็นแหวนแบบเดียวกันคือแหวนเพชรท่ีเรียงเม็ดเพชรเป็นทรง
ส่ีเหล่ียมข้าวหลามตัดแนวยาวดูวิบวับละลานตาและยังช่วยท าให้นิ้วดูเรียวยาว หรือแบบท่ีดูเล็ก  ๆ 
น่ารักก็มีแหวนดอกพิกุล สตรีสมัยก่อนนิยมสวมแหวนหลายนิ้วเพื่อบ่งบอกฐานะอันมั่งค่ัง แสดงภาพ
ตัวอย่างแหวนของชาวเพอรานากันตามภาพท่ี 50 
 

ภาพท่ี 50 แหวนบาเยะ 
 

 
 

ท่ีมา:  Foundationjewellerssg (2017); Sky_juls (2015); Mlijewelrystones (2020) 
 

2.2.4.8 ก าไลข้อมือ นิยมสวมก าไลทอง เป็นก าไลแบบหนามีลายฉลุ 
หรือใส่สร้อยข้อมือมีตุ้งต้ิงดูน่ารัก ก าไลและสร้อยข้อมือนั้นสวมได้กับทุกชุด ส่วนก าไลข้อเท้าจะใส่กับ
ชุดครุยใหญ่ ชุดเจ้าสาว เป็นก าไลทองหรือก าไลนาก มีลวดลายบนตัวก าไล ท้ังลายดอกไม้ ลายก้อนเมฆ 
ยิ่งถ้าเป็นฝีมือช่างทองโบราณยิ่งละเอียดสวยงามดูมีราคา 

2.2.4.9 เข็มขัด ชุดของหญิงชาวเพอรานากันทุกชุดเป็นการนุ่งผ้า
ปาเต๊ะจึงขาดไม่ได้เลยท่ีจะต้องมีเข็มขัดไว้รัดผ้าถุง เป็นเข็มขัดโบราณฉลุลายแบบมีข้อต่อ อาจจะเป็น
เข็มขัดทอง เข็มขัดเงิน เข็มขัดนาก ตามฐานะ 

2.2.4.10 ก าไลข้อเท้า  
 
 ...หมั้ยตีนทองหรือก าไลข้อเท้า ก าไลข้อเท้าจะเป็นทองจริง ๆ จะ

เป็นทองตัน เมื่อก่อนเป็นทองโป่งพอสาวบาบ๋าใส่เขาก็รู้สึกเดิน
ล าบากแล้วจะไปกระแทกกับเหลียมจนบุบ พอบุบเราท าเองไม่ได้
ต้องส่งไปทางปีนังเขาเลยตัดปัญหาท าเป็นทองตันแทน... 
(คุณเชอรี่, การส่ือสารส่วนบุคคล, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

 

 
“หมั้ยตีน” หรือก าไลข้อเท้า มีลักษณะเป็นวงกลม มีส่วน

เว้าระหว่างรอยต่อเพื่อความสะดวกในการสวมใส่ หรือท าเป็นวงกลมท่ีมีสกรูเพื่อช่วยขยายขอบก าไล  
บ้างใส่กระพรวนไว้เมื่อเดินจะเกิดเสียงดัง หมั้ยตีนนิยมใส่กับชุดครุยยาวเนื่องในโอกาสพิเศษหรือ 
พิธีการท่ีส าคัญ แสดงภาพหมั้ยตีนตามภาพท่ี 51 
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ภาพท่ี 51 ก าไลข้อเท้า 
 

 
 

ท่ีมา: Thippiroon (2020); astuceenvoyage (2018); mydaylibread (2014); Cr8phutoz (2018)  
 

2.2.4.11 รองเท้า 
สมัยก่อนั้นรองเป็นส่ิงท่ีหญิงยอนย่าจะต้องเย็บขึ้นมาใส่

เอง เมื่อหญิงยอนย่าย่างเข้าสู่วัยรุ่นจะได้รับการถ่ายทอดจากหญิงยอนย่าท่ีอายุสูงกว่า ในเรื่องของงาน
ฝีมือต่าง ๆ อาทิ เย็บรองเท้า เย็บผ้าม่าน การฉลุผ้า เย็บปลอกหมอน ท้ังนี้เพื่อเตรียมตัวส าหรับการ
เป็นเจ้าสาวในอนาคต คุณสมบัติเหล่านี้ถือเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับสาวยอนย่า เพราะจะต้องเป็นคนส่ง
ต่อให้กับลูกสาวของตนเองใน อนคตเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น แสดงภาพรองเท้าของสาวยอนย่า
ตามภาพท่ี 52  

 
ภาพ 52 รองเท้าของสาวยอนย่า 

 

 
 

ท่ีมา:  Guityn (2016); Diaguid (2020); Baba.handmade (2018);  
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 จากข้อมูลข้าวต้นสามารถสรุปได้ว่า เรื่องของการแต่งกายของชาวเพอรานากัน
นับเป็นเรื่องท่ีชาวเพอรานากันให้ความส าคัญเนื่องจากเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงฐานะความร่ ารวย ดังนั้น
เครื่องแต่งกายทุกช้ินจะได้รับการคัดสรรมาอย่างดี เป็นการผสมผสานกันทางวัฒนธรรมอย่างลงตัว 

2.3 สถาปัตยกรรม  
“ชิโน- ยูโรเปียน” (Sino- European) เป็นช่ือเรียกของสถาปัตยกรรมรูปแบบ

หนึ่งในประเทศไทย และเป็นช่ือเรียกเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น สามารถพบได้ในย่านเมืองเก่าของ
จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล นับเป็นอัตลักษณ์สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นอย่างหนึ่ง
ของวัฒนธรรมเพอรานากันท่ีแสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์ทางสายตา เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของกลุ่ม
ชาติพันธุ์เพอรานากันได้อย่างดี เดิมสถาปัตยกรรมรูปแบบนี้ถูกขนานนามว่า “อาคารทรงชิโน- โปรตุกีส” 
(Sino- Portuguese) โดยชิโนหมายถึง จีน และโปรตุกีส หมายถึง โปรตุเกส ก่อนช่วงหลังมานี้ จะเกิด
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความถูกต้องในการเรียกช่ือสถาปัตยกรรมดังกล่าว พบข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกอาจารย์ฤดี ภูมิภูถาวร นักประวัติศาสตร์ภูเก็ต ท่ีได้เล่าให้ฟังถึงท่ีมาท่ีไปของการเปล่ียนช่ือเรียก
สถาปัตยกรรมดังกล่าว ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 
 “...มีคนเล่าให้ครูฟังว่าเขาเอาชาวโปรตุเกสมาดูอาคารแถวถนนถลาง 

เขาบอกว่าโปรตุเกสไม่เคยสร้างบ้านแบบนี้ และเมืองไทยไม่เคย
เป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกส จึงไม่น่าน าค าว่าโปรตุเกสมาเกี่ยวข้อง 
แท้จริงแล้วควรเรียกว่าสถาปัตยกรรมชิโน- ยูโรเปียน เป็นการเหมาะสม
กว่า...” 
(ฤดี ภูมิภูถาวร, การส่ือสารส่วนบุคคล, 3 กุมภาพันธ์ 2563) 

 

 
อย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องการเรียกช่ือสถาปัตยกรรมดังกล่าวนับเป็นปัญหาท่ี

ไม่ต่างจากการนิยามความหมายของ “เพอรานากัน” กล่าวคือ ต่างมุมมอง ต่างความคิด แต่ถึงอย่างไร
ก็ตามอาคารเหล่านี้เป็นสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า และเป็นร่องรอยช้ินส าคัญท่ีสามารถเล่าเรื่องราว
ความเป็นไปของอดีตเช่ือมโยงมาถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ดังนั้นอาคารเหล่านี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่ี
สามารถส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันได้ 

2.3.1 “มะละกา” แหล่งก าเนิดสถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรมชิโน- ยูโรเปียน ถือก าเนิดขึ้น ณ ดินแดนแหลมมลายู 

ในยุคสมัยจักรวรรดินิยมของตะวันตก เมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2054 โดยเริ่มต้นจากชาวโปรตุเกส
ท่ีเข้ามาท าการค้าขายบริเวณเมืองท่ามะละกาและได้สร้างอาคารบ้านเรือนขึ้น โดยการออกแบบตาม
ความรู้และความสามารถของตน ท าให้แบบแปลนดังกล่าวมีกล่ินอายของความเป็นตะวันตก ในขณะท่ี
ได้ให้ช่างชาวจีนซึ่งเป็นชาติท่ีได้เข้ามาในดินแดนมะละกาก่อนหน้านี้เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง แต่ด้วย
ความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ือของช่างชาวจีนส่งผลให้ผลงานการก่อสร้างออกมาผิดเพี้ยนไปจาก
แบบแปลนเดิมท่ีชาวโปรตุเกสวางไว้ ท าให้เกิดสถาปัตยกรรมท่ีมีส่วนผสมระหว่างชาติตะวันตกและจีน 
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กลายเป็นเอกลักษณ์ใหม่ท่ีก่อตัวขึ้นท่ามกลางสังคมของกลุ่มชน 3 เช้ือชาติ อันได้แก่ โปรตุเกส จีน และ
มาเลย์ ณ ดินแดนแหลมมลายูต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมา (จักรพงษ์ บุณยัษเฐียร, 2547) 

มะละกาอยู่ภายใต้การปกครองของโปรตุเกสรวมระยะเวลา 130 ปี 
ก่อนท่ีในปีพุทธศักราช 2184 ดัตซ์ซึ่งเข้ามามีอิทธิพลและสามารถสร้างฐานะของตนจนมั่นคงในบริเวณ
ใกล้เคียงจะเข้ายึดครองมะละกาจากโปรตุเกสได้ส าเร็จ ท าให้มะละกาตกไปอยู่ใต้การครอบครอง
ของดัตซ์  จนถึงปีพุทธศักราช 2338 ดัตซ์ยกมะละกาใหอ้ังกฤษ และปีพุทธศักราช 2351 อังกฤษได้ส่ง
มอบมะละกาคืนให้ดัตซ์ ในระหว่างนี้สถานการณ์การแข่งขันแย่งชิงเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างอังกฤษกับดัตซ์มีอยู่ตลอดจนกระท่ังในปีพุทธศักราช 2367 เกิดการท า
สนธิสัญญาแองโกล- ดัตซ์ (Anglo- Dutch Treaty) เพื่อแบ่งเขตอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ระหว่างอังกฤษกับดัตซ์ ท าให้มะละกาตกเป็นของอังกฤษอีกครั้ง ในระหว่างนี้อาคารบ้านเรือน
ได้ถูกปรับปรุง เปล่ียนแปลง และสอดแทรกรูปแบบตามแบบวัฒนธรรมของชาติผู้ปกครอง  

เมื่ออังกฤษได้ครอบครองมะละกา ปีนัง และสิงคโปร์ ได้รวมดินแดน
ท้ัง 3 ส่วนเข้าเป็นหน่วยบริหารเดียวกัน เรียกว่า สเตรตส์เซตเทิลเมนตส์ (straits settlement) โดยมี
ศูนย์บริหารงานอยู่ท่ีปีนัง ต่อมาในปีพุทธศักราช 2375 ย้ายศูนย์บริหารงานไปอยู่ท่ีสิงคโปร์ มะละกา
และปีนังจึงเริ่มหมดความส าคัญลง  

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าสถาปัตยกรรมชิโน- ยูโรเปียน
ก าเนิดขึ้นในมะละกา จากนั้นการก่อสร้างเคหสถานในรูปแบบนี้ได้แพร่หลายไปยังดินแดนต่าง ๆ ใน
แหลมมลายู จึงสามารถพบเห็นสถาปัตยกรรมชิโน- ยูโรเปียนได้ ณ เมืองท่ามะละกา สิงคโปร์ และ
ปีนัง เป็นต้น แสดงช่วงสมัยของอาคารร้านค้าในปีนังตามภาพท่ี 53 

 
ภาพท่ี 53 อาคารร้านค้า (shop house) ในปีนัง 

 

 
 

ท่ีมา: Noorfadhilah & Shamzani (2012)  
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2.3.2 “พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี” พ่อเมืองผู้สร้างเมือง  
สถาปัตยกรรมชิโน- ยูโรเปียน เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ในสมัย 

พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นสมุหเทศาภิบาลส าเร็จราชการมณฑล
ภูเก็ต ดูแลภาคใต้ฝ่ังตะวันตก ต้ังแต่ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังและสตูล (พื้นท่ีกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
คลัสเตอร์ในปัจจุบัน) ในช่วงปีพุทธศักราช 2411- 2499 ตรงกับสมัยรัชกาลท่ี 5 ในช่วงนั้นถือว่า
จังหวัดทางภาคใต้ฝ่ังอันดามันได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน โดยบุคคลส าคัญท่ีถือว่ามีบทบาทส าคัญ 
ได้แก่ “พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี” (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ในช่วงนั้นจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์
ได้มีการติดต่อสัมพันธ์ทางการค้าขายกับปีนังอย่างเฟื่องฟู  ท าให้ศิลปวัฒนธรรมวิทยาการใหม่ ๆ 
ตลอดจนรูปแบบการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนแบบชิโน- ยูโรเปียน ได้แพร่หลายเข้ามา ซึ่งส่วนใหญ่
อาคารชิโน-ยูโรเปียน จะถูกสร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวจีนท่ีมีความร่ ารวยจากการท าธุรกิจเหมืองแร่
ดีบุก และการค้าขาย นอกจากท่ีภูเก็ตแล้วก็ยังมีให้เห็นได้ตามจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศไทยไม่ว่าจะ
เป็นท่ีจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 

2.3.2.1 กลุ่มของอาคารทรงชิโน- ยูโรเปียนตามลักษณะการใช้งาน 
จากการรวบรวมข้อมูลและการลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจพบว่า 

การก่อสร้างอาคารสไตล์ชิโน- ยูโรเปียน มีอยู่ด้วยกัน 3 ลักษณะ ได้แก่ อาคารสาธารณะ อาคารตึกแถว
เพื่อการพาณิชย์ ส่นใหญ่จะพบในบริเวณย่านการค้าเก่าใจกลางเมือง และคฤหาสน์บริเวณกว้าง เรียกว่า  
“อั้งม่อหลาว” 

1) อาคารกลุ่มท่ีหนึ่ง ได้แก่ “อาคารสาธารณะ” ซึ่งมีท้ัง
อาคารราชการ สมาคม โรงเรียน และบริษัทเอกชนตัวอาคารสาธารณะส่วนใหญ่จะเป็นอาคารก่ออิฐ 
ถือปูน ผนังหนา มีลวดลายท่ีได้รับอิทธิพลท้ังจากสถาปัตยกรรมในยุคนีโอคลาสสิกและโรมันยุโรป 
รวมท้ังสมัยต่อๆ มาด้วย ซึ่งอาคารส่วนใหญ่สร้างในสมัยท่ีพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ เป็นผู้ปกครอง
เมือง แสดงภาพตัวอย่างอาคารสาธารณะตามภาพท่ี 54 
 

ภาพท่ี 54 อาคารสาธารณะ 
 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
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2) อาคารกลุ่มท่ีสอง คือ “ตึกแถว” ท่ีมีรูปแบบรายละเอียด
ท่ีหลากหลายแต่ว่าจะมีลักษณะพิเศษร่วมกันคือ จะมีช่องทางเดินด้านหน้าท่ีเรียกว่า “หง่อข่ากี่”  
ซึ่งการมีช่องทางเดินนี้ท าให้อากาศถ่ายเทได้ดี และป้องกันแดดฝน มีลักษณะเป็นหลังคาทรงสูงมุงด้วย
กระเบื้องดินเผาท่ีเบบอินเดียน (Indian Profile) คือ มีร่องมุมแหลมรูปตัววีประตูหน้าต่างช้ันล่างมี
การตกแต่งลวดลายแบบจีน แต่ช้ันบนมักเป็นบานหน้าต่างขนาดใหญ่ มี 2 หรือ 3 ช่องยาวถึงพื้น เป็น
บานเกล็ดมีท้ังไม้ปรับได้ หรือบานกระทุ้งเป็นเกล็ดส่วนกรอบหน้าต่างมีการตกแต่งลวดลายปูนปั้นหลาย
รูปแบบท่ีเด่นๆ คือ เป็นรูปโค้งครึ่งวงกลม โค้งเส้ียว มักตกแต่งด้วยหินหลักช่องโค้ง หรือบางแห่งเป็นกรอบ
ส่ีเหล่ียม ลวดลายท่ีพบมีท้ังท่ีได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมยุโรปต้ังแต่ยุคคลาสสิกประมาณ 400 ปีก่อน
คริสตกาลมาจนถึงยุคอาร์ตเดโค และก็มีศิลปะจีนและอินเดียรวมทั้งลวดลายท่ีคล้ายลายของไทยด้วย 
แสดงภาพตัวอย่างตึกแถวตามภาพท่ี 55 
 
 

ภาพท่ี 55 ตึกแถว 
 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
 

3) อาคารกลุ่มท่ีสามคือ “คฤหาสน์” หรือท่ีในภาษาจีน
ฮกเกี้ยนและแต้จ๋ิวเรียกว่า“อั้งม่อหลาว” คือ ตึกแบบฝรั่ง ‘อัง้ม่อ’ แปลว่า ผมแดง โดยนัยคือฝรั่ง ส่วน 
‘หลาว’ หรือ ‘เหลา’แปลว่า ตึก อั้งม่อหลาวส่วนใหญ่สร้างขึ้นในช่วงปลายรัชกาลท่ี 5 ถึงรัชกาลท่ี 7 
และปัจจุบันนี้ก็ยังคงหลงเหลือให้ได้เห็นในเขตเมืองเก่า โดยคฤหาสน์เหล่านี้มีลักษณะเป็นตึก 2 ช้ัน
ขนาดใหญ่ ตัวผนังก่ออิฐ ฉาบปูนมีความหนาแข็งแรงมาก มีลวดลายปูนปั้นและการตกแต่งคล้ายคลึง
กับอาคารตึกแถวมีการตกแต่งอาคารท่ีผสมผสานเอาหลากหลายรูปแบบ เป็นเอกลักษณ์ท่ีมีคุณค่ายิ่ง 
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ แสดงภาพตัวอย่างอั้งม่อหลาวตามภาพท่ี 56 (คณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว, 
2551)  
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ภาพท่ี 56 อั้งม่อหลาว 
 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
 

1.1) องค์ประกอบหลักของสถาปัตยกรรมชิโน- ยูโรเปียน  
เมื่อพิจารณาอาคารพาณิชย์หรือท่ีเรียกว่า “เต่ียมฉู่”  

ท่ีพบในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดอันดา-มันคลัสเตอร์พบว่าเป็นอาคารท่ีสร้างขึ้นในลักษณะหน้าแคบแต่มีความ
ยาว แสดงภาพจ าลองอาคารพาณิชย์ในรูปแบบสถาปัตยกรรมทรงชิโน- ยูโรเปียน ตามภาพท่ี 57 

 
ภาพท่ี 57 ภาพจ าลองอาคารพาณิชย์ในรูปแบบสถาปัตยกรรมชิโน- ยูโรเปียน 

 

 
 

ท่ีมา: เทศบาลนครภูเก็ต (2553) 
 

องค์ประกอบหลักท่ีช้ีชัดและท าให้อาคารพาณิชย์ในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมชิโน-ยูโรเปียนแตกต่างจากอาคารพานิชย์ท่ีอื่น ๆ ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้  
(คณะกรรมการการท่องเท่ียว, 2551)  
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1) ทางเดินเท้าหน้าอาคาร (five foot way) หรือ 
“หง่อข่ากี่” (Ngor Kah Kee) ภาษาอังกฤษเรียก “อาเขตร” (Arcade) ภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียก  
“อ่วนกรฺงหมึง” หมายถึง ทางเท้ากว้าง 5 ฟุต ชาวเพอรานากันในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์นิยม
เรียกว่า “หง่อข่ากี่” โดยค าว่า “หง่อ” แปลว่า ห้า “ข่า” แปลว่า ขาหรือเท้า “กี่” แปลว่า จ าหรือ
ก าหนดไว้ในใจ “หง่อข่ากี่” จึงหมายถึง การวัดด้วยรอยเท้า 5 ก้าว แต่บางกระแสกล่าวว่า “ข่ากี่” 
เพี้ยนมาจากภาษามลายูเป็นหน่วยการวัดเท่ากับ 1 ฟุต อย่างไรก็ตามเมื่อรวมความแล้ว หมายถึง 
ทางเดินเท้า 5 ฟุต เหมือนกัน   

“หง่อข่ากี่” เกิดขึ้นตามข้อก าหนดของประเทศเจ้า
อาณานิคม เป็นกฎหมายท่ีถูกก าหนดขึ้นครั้งแรกโดยเซอร์ โทมัส สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์  (Sir 
Thomas Stamford Bingley Raffles) ชาวอังกฤษ ประกาศใช้ในประเทศสิงคโปร์เมื่อปีพุทธศักราช 
2365 โดยคณะผู้บริหารของรัฐบาลประเทศอังกฤษระบุให้บริเวณพื้นท่ีด้านหน้าประตูทางเข้าออกของ
ตัวอาคารตึกแถวเพื่อการพาณิชย์ในแต่ละหลัง มีการเว้นพื้นท่ีว่างไว้ใต้ชายคา และเจาะทะลุฝาผนัง
ด้านข้างของบริเวณพื้นท่ีดังกล่าวของอาคารในแต่ละหลังนั้นให้ติดต่อกันก าหนดความกว้าง 5 ฟุต  
ส่ิงท่ีถูกก าหนดขึ้นนี้ได้กลายเป็นเอกลักษณ์ท่ีปรากฎแก่ตึกแถวในประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ 
และถ่ายทอดมายังประเทศไทย (มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต, 2552) 

ไม่ใช่เพียงเรื่องของการรับรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
เท่านั้น การสร้างหง่อข่ากี่ถือเป็นส่ิงท่ีเกิดจากความเอื้ออาทร ความร่วมมือร่วมใจกันของเจ้าของบ้าน
ในการสละพื้นท่ีหน้าบ้านของตัวเองเป็นทางเท้าให้กับผู้สัญจรไปมาได้หลบแดดหลบฝนและถือเป็น  
ภูมิปัญญาในการวางผังเมืองของคนในอดีต เพื่อให้สอดรับกับสภาพภูมิอากาศท่ีร้อนช้ืน มีฝนตกชุก
เกือบตลอดท้ังปอีีกด้วย แสดงภาพหง่อข่ากี่ตามภาพท่ี 58  
 

ภาพท่ี 58 หง่อข่ากี่ 
 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
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2) ศาลเจ้าที่ (ทีกง) แต่เดิมบ้านของชาวเพอรานากัน 
จะมีศาลเจ้าท่ี มีลักษณะเหมือนหิ้งขนาดเล็ก สีแดง อยู่บริเวณหน้าบ้าน และจะมีการกราบไหว้ ทุกเช้า 
ซึ่งนิยมใช้สับปะรดไหว้บูชา แสดงภาพศาลทีกงตามภาพท่ี 59 
 

ภาพท่ี 59 ศาลทีกง 
 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
 

3) หน้าพระ (ต๊ัว) ชาวเพอรานากันส่วนใหญ่ นิยมต้ัง
โต๊ะบูชาไว้ในส่วนหน้าของบ้าน หรือตามร้านค้า ไม่ว่ายากดี มีจนเพียงใด ภายในบ้านทุกบ้านต้องมี 
“ต๊ัว” หรือโต๊ะบูชาเทพเจ้า ท่ีคนในสายตระกูล นับถือต่อๆ กันมา โดยเทพท่ีนิยมนับถือกันมาก ในหมู่
ชาวจีน ในภูเก็ต คือ กวนอู กวนอิม ปุนเถ้าก๋ง โจวซือกง เฮียนเท้ียน หรือ เจ้าพ่อเสือ 
 

4) หน้าต่างและประตูบ้านชั้นล่าง  
ลักษณะของหน้าบ้านแบบจีนท่ีมีประตูเข้าตรงกลาง

และมีหน้าต่างสองด้านเป็นลักษณะร่วมอีกประการหนึ่งของตึกแถวแบบชิโน- ยูโรเปียน ท่ีด้านบนประตู
จะมีการแขวนป้ายตระกูล เมื่อเปิดประตูจะพบกับห้องรับแขกซึ่งเป็นพื้นท่ีต้ังของแท่นบูชาบรรพบุรุษ
ซึ่งจะต้องอยู่ตรงกลางของทางเข้าบ้าน และเห็นได้ทันท่ีเมื่อเปิดประตู หน้าต่างท้ังสองข้างเป็นลูกฟัก
แบบเรียบและมีช่องเปิดด้านบนเหนือหน้าต่างท้ังสองด้านนี้โดยนิยมท าเป็นรูปค้างคาว ซึ่งมีความหมาย
แสดงถึง “ความร่ ารวย” แสดงภาพหน้าต่างและประตูช้ันล่างตามภาพท่ี 60 
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ภาพท่ี 60 หน้าต่างและประตูบ้านช้ันล่างของอาคารทรงชิโนยูโรเปียน 
 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
 

5) หน้าต่างบ้านชั้นบน  
หน้าต่างบ้านช้ันบนของอาคารตึกแถวชิโน-ยูโรเปียน 

ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมตะวันตก ลักษณะเด่นของช่องหน้าต่างช้ันบนของอาคารได้แก่ การก่อ
อิฐเป็นซุ้มพร้อมลวดลายปูนปั้น หน้าต่างลูกฟักบานเกล็ดไม้ ฯลฯ โดยมีรูปแบบใหญ่ๆ 3 รูปแบบ ดังนี้  

1.1) แบบซุ้มโค้งท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปะนีโอคลาสสิก 
ลักษณะเด่นของซุ้มหน้าต่างรูปแบบนี้ คือ หน้าต่างจะเป็นบานเกล็ดไม้ (มีท้ังปรับได้และปรับไม่ได้ยาว
ถึงพื้นแบบฝรั่งเศสด้านบนและด้านล่างเป็นลูกฟักไม้ ซึ่งเป็นบานกระทุ้งให้ลมสามารถผ่านได้ กรอบ
บานมีลักษณะคล้าย เสาอิง (Pilasters) ช่องแสงส่วนใหญ่เป็นโค้งครึ่งวงกลม มีขอบปูนปั้นและมีหิน
หลักยอดโค้ง (keystone) แสดงภาพหน้าต่างแบบนีโอคลาสสิกตามภาพท่ี 61 
 

ภาพท่ี 61 หน้าต่างแบบนีโอคลาสสิก 
 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
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1.2) แบบซุ้มหน้าต่างท่ีได้รับอิทธิพลจากอาร์ตเดโค 
ลักษณะเด่นของซุ้มหน้าต่างรูปแบบนี้ คือ หน้าต่างช้ันบนจะใช้เหล็กดัดลวดลายเรขาคณิตหรือกรุกระจกสี
รูปแบบเรขาคณิตซึ่งลวดลายตบแต่งอาคารจะมีท้ังลายดอกไม้และเรขาคณิต แสดงภาพหน้าต่างแบบ
อาร์ตเดโค ตามภาพ ท่ี 62 
 

ภาพท่ี 62 หน้าต่างแบบอาร์ตเดโค 
 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
 

1.3) แบบซุ้มหน้าต่างท่ีได้รับอิทธิพลจากจีน เดิมเป็น
รูปแบบซุ้มหน้าต่างท่ีมีมากท่ีสุดตามภาพถ่ายเก่าๆ ลักษณะเด่นของเด่นของซุ้มหน้าต่างรูปแบบนี้ คือ
หน้าต่างช้ันบนจะเป็นบานเกล็ดผสมบานกระทุ้งท้ังผนังด้านหน้ามีขนาดยาวถึงพื้น แสดงภาพหน้าต่าง
แบบจีน ตามภาพท่ี 63 
 

ภาพท่ี 63 หน้าต่างแบบจีน 
 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
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6) ช่องแสงกลางบ้าน หรือ “ฉิมแจ”้ 
บ้านของชาวเพอรานากันมักมีการสร้างบ่อน้ า อย่าง

น้อยบ้านละหนึ่งบ่อ ในบริเวณช่องเปิดโล่ง หรือสกายไลท์ หรือท่ีเรียกว่า “ฉิมแจ้” ให้แสง และลม 
สามารถผ่านเข้ามาในบ้านได้ นอกจากท าให้ บ้านเย็นสบายแล้ว ลมและฝน ยังเป็นสัญลักษณ์ของเงิน
ทอง ท่ีไหลเข้าบ้านอีกด้วย ซึ่งฉิมแจ้นี้จะสร้างให้ลดระดับต่ ากว่าพื้นบ้านราว 1 ฟุต แสดงภาพฉิ่มแจ้
ตามภาพท่ี 64 

 
ภาพท่ี 64 “ฉิมแจ้” บ่อน้ ากลางบ้านเพอรานากัน 

 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
 

7) ของตกแต่งตามความเชื่อ  
บ้านของชาวเพอรานากันเป็นบ้านท่ีสร้างจากความ

ผสมผสาน โดยเฉพาะเรื่องของความเช่ือ ของแทบทุกอย่างท่ีถูกตกแต่งภายในบ้านล้วนมีความหมาย
เป็นนัยยะ ตามแบบฉบับของชาวจีน พบข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกคุณสมชัย เพิ่มทรัพย์ เจ้าของ
อาคารบลูเฮ้าส์ ท่ีเล่าให้ฟังถึงการสร้างบ้านตามสถาปัตยกรรมชิโน- ยูโรเปียน ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

 
 “...ชิโน- โปรตุกีส- แบบทรงโครงสร้างท่ีเป็นเหล่ียมในลักษณะนี้ 

โครงสร้างท่ีท าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบนั้น แบบโครงสร้างมัน
เป็นสแควร์ (square) แต่ว่าฟังชันก์ (function) ของมันเป็นจีน แล้ว
ก็ของเดคอเรช่ัน (decoration) ของมันเป็นจีน อาคิเทค (architect) 
มันเป็นจีน แต่สตรัคเจอร์ (structure) มันจะเป็นฝรั่ง ฝรั่งเขาจะมี
ความทันสมัยกว่าในเรื่องการใช้เหล็กใช้อะไร พอเข้ามาผสมผสาน
กับงานไม้ งานปั้น หรือปูน อะไรพวกนี้ ในการปั้นลายอะไรพวกนี้ 
แม้แต่อันนี้คือช่องแสง ถ้าหากเป็นของฝรั่งจริงมันจะเป็นส่ีเหล่ียม
ปกติขึ้นไปตามหน้าต่าง แต่คนจีนบอกว่าหน้าต่างมันก็ท่ีเข้ามาของ
บ้าน เอาค้างคาวมาเกาะไหม พอเอาค้างคาวมาเกาะท่ี 4 มุม 
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‘ค้างคาว’ จะ ‘เบี๋ยนฝู’ (Bianfu) ภาษาจีน ‘ฝู’ ตัวนี้คือ ‘ฝู หลู โซ่’ 
(ฮก ลก ซิ่ว)  ‘ฝู’ คือ ‘ฮก’ ไง ‘ฮก’ แปลว่า ‘วาสนา’ เพราะค้างคาว
ถือเป็นสัตว์มงคล พอค้างคาวมาเกาะท่ี 4 มุม แปลว่า วาสนามาถึง
บ้าน เกาะอยู่เต็มบ้านเลยแล้วยังไงเราก็ต้องได้ แต่มันท ายากไงปีก
ค้างคาวบ้านท่ีภูเก็ตและบ้านท่ีปีนังมีอีกหลายหลังท่ียังเป็นไม้เป็น
ทรงปีกค้างคาวหมดเลย แต่มันท ายาก พอท ายากมาก ๆ มันก็เพี้ยน 
ๆ มันก็กลายมาเป็นปีกผีเส้ือ นี้คืออารยธรรม แล้วมันก็ค่อย ๆ 
ปรับเปล่ียนมาเรื่อย ๆ อย่างอันนี้ความหมายของ ‘นก’ คือ ‘ความ
สดช่ืน’ บลอสซั่ม (blossom) ดอกไม้มันบาน นกมันมีความสดช่ืน 
มันเป็นความเฟรซ (fresh) มันเป็นความแจ่มใส่ ‘บ้าน’ ‘ชีวิต’ มัน
ควรจะเป็นอย่างนั้นไหม เพราะฉะนั้นอารายธรรมท้ังหลายมันถูกใส่
เข้ามา ‘น้ าเต้า’ จะดึงซับส่ิงดี ๆ เอาไว้ แล้วข้างล่างมันจะมีค้างคาว 
4 มุม แล้วก็มีแจกัน มีฐาน แล้วก็มีหนังสือท่ีถูกมัดไว้ หนังสือโบราณ
มันต้องคล่ีอย่างนี้แล้วก็ถูกมัด ‘หนังสือ’ มันก็พูดถึง ‘ความเป็น
บัณฑิต’ เพราะวิถีของจีนต้องอยู่กับบัณฑิต บัณฑิตก็ต้องมีคุณธรรม 
ต้องมีจริยธรรม มีประเพณี มีกตัญญู ดูแล้วมันต้องอยู่สูงกว่าสัตว์  
นี่แหละคือหลักคิด แล้วบ้านท่ีมันมีฉิ่มแจ้ เพราะว่ามันเป็นหลักของ
สถาปัตยกรรมทางจีน เรียกว่า ‘ฮวงจุ้ย’ ก็ได้ ก็คือการท าให้เกิด
อากาศถ่ายเท และอย่างนึงเมื่อก่อนถ้าหากเป็นจีนจริง ๆ เลย ส่วนนี้
จะเป็นส่วนหน้าบ้าน ส่วนนี้จะคอร์ทยาร์ด (courttard) เป็นส่วนท่ี
กว้างลูกสาวจะไม่ค่อยได้ออกไปหน้าบ้าน เพราะฉะนั้นเขาก็จะต้อง
ได้รับแสงแดดเหมือนกัน เขาจะได้อากาศท่ีสดช่ืน เขาเลยต้องมีส่วน
นี้ให้ ตรงนี่อากาศจะถ่ายเทมาก เราสูญเสียพื้นท่ีก็จริง แต่เวลา
กลางวันมันจะสว่างไปท้ังวัน เวลาฝนตกมันก็เปียกแค่รอบ ๆ เราก็
นั่งจิบชาฟังเสียงฝน มันคลาสสิก (classic) มันเป็นสุนทรียภาวะด้วย
...” 
(คุณสมชัย เพิ่มทรัพย์, การส่ือสารส่วนบุคคล, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
จากบทสัมภาษณ์ข้างต้นสามารถสรุปของตกแต่งตาม

ความเช่ือได้ 4 อย่าง ได้แก่ ค้างคาว นก น้ าเต้า หนังสือ นอกจากนี้สามารถพบเห็นการตกแต่งลวดลาย
ท่ีแฝงไปด้วยความหมายมงคลอื่น ๆ อีกมากมาย โดยสามารถแบ่งประเภทของการตกแต่งตาม
ลวดลายและความหมายออกเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้ 
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1.1) ลายประเภทพันธุ์พฤกษา ได้แก่ “ดอกโบต๋ัน” 
ส่วนใหญ่พบบริเวณหน้าจ่ัว เสาอิงช้ันบน บริเวณช่องแสงหัวหน้าต่าง บริเวณบานประตู ลวดลายโบต๋ัน 
มีความหมายถึงความมั่งค่ังรุ่งเรือง ความสง่า ลวดลาย  “ดอกเหมย” ส่วนใหญ่พบบริเวณเสาอิง
ด้านบน ลวดลายบานประตู ลวดลายดอกเหมายมีความหมายถึงความมีโชค ความยืนยาว ดอก 
“เบญจมาศ” ส่วนใหญ่พบบริเวณเสาอิงช้ันบน ช่องแสงเหนือหน้าต่างและบานประตู ลวดลาย
เบญจมาศมีความหมายถึงความยืนยาว “ดอกบัว” ส่วนใหญ่พบบริเวณเหนือหน้าต่าง ลวดลายดอกบัว
มีความหมายถึงความสันติ “ผลท้อ” ส่วนใหญ่พบบริเวณเสาอิงช้ันบน เสาล่างด้านหน้า ช่องแสงเหนือ
หน้าต่าง ลวดลายผลท้อมีความหมายถึงความยั่งยืน ความมีอายุยืนยาว “องุ่น” ส่วนใหญ่พบบริเวณ
ผนังใต้หน้าต่างช้ันบน และหน้าจ่ัว ลวดลายองุ่นมีความหมายถึงความงอกงาม และความเจริญรุ่งเรือง 
แสดงภาพตัวอย่างการตกแต่งด้วยลวดลายดอกไม้ ตามภาพท่ี 65 
 

ภาพท่ี 65 การตกแต่งด้วยลวดลายดอกไม้ 
 

 
 

ท่ีมา: Danielle (2013) 
 

1.2) ลายประเภทสัตว์ ได้แก่ “ค้างคาว” ส่วนใหญ่
พบบริเวณเสาอิงช้ันบน เสาหลักด้านหน้า หน้าจ่ัวหลังคา บานประตู ลวดลายค้างคาวมีความหมายถึง
ความโชคดี ความยั่งยืนยาว “สิงห์” ส่วนใหญ่พบบริเวณผนังเหนือหน้าต่างช้ันบน เสาอิงช้ันบน  
ลวดลายสิงห์มีความหมายถึงการคุ้มครองชีวิต การป้องกันส่ิงช่ัวร้าย “นกสองตัวกับดอกไม้”ส่วนใหญ่
ปรากฏตามบานประตู เสาอิงช้ันบน ลวดลายนกสองตัวมีความหมายถึงตัวผู้ตัวเมีย ลวดลายนก 2 ตัว
กับดอกไม้มีความหมายถึง ความสดช่ืน ความร่าเริ่ง ความสุขในชีวิตคู่  แสดงภาพการตกแต่งด้วย
ลวดลายนก 2 ตัวกับดอกไม้ ตามภาพท่ี 66 
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ภาพท่ี 66 การตกแต่งด้วยลวดลายนก 2 ตัวกับดอกไม ้
 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
 

1.3) ลายประเภทส่ิงของ ได้แก่ “เหรียญโบราณ” 
“กิมจ่ี” หรือ “อีแป๊ะ” ส่วนใหญ่พบบริเวณบานประตู มีความหมายถึง ความมั่งค่ังร่ ารวย มีเงินทอง
มากมาย “แจกัน” ส่วนใหญ่พบบริเวณเสาอิงบานประตู เป็นแจกันปักดอกไม้มากกว่าแจกันเด่ียว ๆ  
มีความหมายถึง ความสงบ ความโชคดี เมื่อปักดอกไม้มงคลจึงมีความหมายเพิ่มขึ้น ตามชนิดของ
ดอกไม้นั้น 

1.4) ลายประเภทเรขาคณิต ได้แก่ “ส่ีเหล่ียมขนม
เปียกปูน” ส่วนใหญ่พบบริเวณเพดาน กันสาด เสาอิง เสาล่างด้านหน้า เป็นลายท่ีรับแนวทางจาก
สัณฐานของส่ิงมงคลโบราณท่ีมีรูปร่างส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน มีความหมายถึง ชัยชนะ 

1.5) ลายประเภทสัญลักษณ์ประดิษฐ์ ได้แก่ การใช้
ภาพส่ือความหมาย เช่น “ฮก”หมายถึงโชคอาจแทนด้วยค้างคาว ผลส้ม โบต๋ัน กุหลาบ “ลก” หมายถึง
มากมาย แทนด้วยพืชพรรณท่ีมีผล เมล็ด หรือกลีบจ านวนมาก เช่น กล้วย ทับทิม องุ่น เบญจมาศ 
ส่วน “ซิ่ว” มักแทนด้วยนกกระเรียน ท้อ สน ส้ม (ปัญญา เทพสิงห์ และวุฒิ วัฒนสิน, 2547)  

2.4 ความเชื่อและประเพณี  
2.4.1 ความเชื่อ  

ในยุคแรกบรรพบุรุษท่ีเป็นชาวจีนนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน
และลัทธิเต๋า ต่อมาเมื่อถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเกิดความผสมกลมกลืนทางความเช่ือ คนไทยส่วนใหญ่นับถือ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทท าให้ปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากันในพื้นท่ีอันดามันคลัสเตอร์หันมา
นับถือพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับชาวไทยส่วนใหญ่ท่ัวไป แต่มิได้ละเว้นจากความเช่ือและความศรัทธา
เกี่ยวกับส่ิงศักด์ิสิทธิ์ตามแบบลัทธิเต๋าท่ีบรรพบุรุษเคยเคารพนับถือ นอกจากจะมีพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ เป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจแล้ว กลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากันยังนับถือเทพเจ้าหลายองค์ โดยมีองค์
หยกอ๋องซ่งเต่เป็นมหาราชแห่งเทพเจ้าท้ังปวง  ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดเจนถึงการผสมผสานทางความเช่ือ
ของคนกลุ่มนี้ได้แก่ ขั้นตอนในพิธีแต่งงานของคู่บ่าวสาวชาวเพอรานากันในจังหวัดภูเก็ต ท่ีปฏิบัติสืบกัน
มาต้ังแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน คือ เช้าวันแต่งงานคู่บ่าวสาวจะไปสักการะองค์ปุดจ้อ (องค์พระโพธิสัตว์
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กวนอิม) ณ ศาลเจ้าปุดจ้อ จากนั้นจะไปสักการะหลวงพ่อแช่ม ณ วัดฉลอง เพื่อขอพรและความเป็น 
สิริมงคล หรือหากผ่านไปยังชุมชนท่ีชาวเพอรานากันอาศัยอยู่จะพบว่าหน้าบ้านแทบทุกหลังจะมีศาลเจ้า
สีแดงอยู่หน้าบ้าน ศาลเจ้าดังกล่าวคือ ศาลทีกง (เทพเจ้าแห่งท้องฟ้า) ท่ีชาวเพอรานากันเคารพนับถือ 
ขณะท่ีภายในบ้านก็พบการบูชาพระพุทธรูปรวมถึงกิมซิ้น (รูปป้ันเทพเจ้า) นับเป็นการผสมผสานความ
เช่ือระหว่างจีนและไทยอย่างเห็นได้ชัด ท าให้เมื่อถึงวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาแบบไทยชาว  
เพอรานากันก็ให้ความส าคัญ และเมื่อถึงวันส าคัญทางประเพณีแบบจีนชาวเพอรานากันก็ให้ความส าคัญ
เช่นกัน แสดงภาพบ้านของชาวเพอรานากันบริเวณชุมชนแหลมสักจังหวัดกระบี่ตามภาพท่ี 67 

 
ภาพท่ี 67 บ้านของชาวเพอรานากันท่ีแสดงถึงการผสมผสานทางความเช่ือ 

 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
 

2.4.2 ประเพณี 
ประเพณีและความเช่ือของกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากันเป็นส่ิงท่ีควบคู่กัน 

เนื่องจากประเพณีท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากความเช่ือเรื่องส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีจะคอยคุ้มครอง
ผู้กระท าความดีอยู่ในศีลในธรรม และมีความกตัญญูรู้คุณต่อบรรพบุรุษ คติความเช่ือดังกล่าวสืบทอด
จากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นจิตวิญญาณของลูกหลานชาวเพอรานากัน ในเรื่องของประเพณี สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) ประเพณีท่ีเกิดขึ้นตามปฏิทินจันทรคติ และ (2) ประเพณีท่ีเกิดขึ้นตาม 
วัฏจักรของชีวิต เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้มีปลายทางเพื่อหยิบเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากัน
มาใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว ผู้วิจัยจึงสรุปข้อมูลของประเพณีท่ีสามารถน ามาใช้ในการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ ประเพณีถือศีลกินผัก และประเพณีวิวาห์บาบ๋า ดังนี้  
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2.4.2.1 ประเพณีถือศีลกินผัก/ กินเจ  
 
 … เมื่อธงเหลืองเรืองสะพรั่งริมวิถ ี

ตะเกียงเล่ือนสู่ปลายเสาโดยบันดาล 
ครั้งหนึ่งเจ้าคือเจ้าครองชีวิต 
เป็นนักรบเป็นหมอเป็นเจ้าชีวี 
สายลมยังคงพล้ิวปลิวไสว 
เหล่ามนุษย์หยุดประหารผลาญชีวา 
ตราบใดพลังดีงามยังคลาดเคล่ือน 
ตราบใดความดีงามไม่อ าพราง 
(ศรีนครา, 2550) 

เมื่อสายลมยินดีพัดวีผ่าน 
กล่ินก ายานอบอวลศาลสู่พิธี 
ท่านอุทิศเส้นทางธรรมวิถี 
มอบความดีงามร่ าลือนับถือประชาฯ 
ธงสะบัดเหนือไผทในคุณค่า 
เส้ียวเศษหนึ่งในโลกาไม่ลารางฯ 
ไม่ถึงกับลบเลือนสลายร่าง 
และร่วมกันเสริมสร้าง ณ ศาลใจ... 
 

 

 
1) จุดก าเนิดเทศกาลกินเจ 

“กินเจ” หรือในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์นิยม
เรียก “กินผัก” ภาษาฮกเกี้ยนเรียก “เจ๊ียะฉ่าย” ตรงกับวัน “เก้าโง้ยโฉ่ยอีดถึงโฉ่ยเก้า” หรือ วันขึ้น 1 ค่ า 
ถึง 9 ค่ า ตามปฏิทินจีน ตรงกับเดือน 11 ของไทย หรือประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี ต้นก าเนิดของ
การกินเจนั้นเช่ือกันว่าเริ่มต้นขึ้นท่ีประเทศจีน โดยมีกระแสความเช่ือเกี่ยวกับต้นก าเนิดการกินเจ
มากมายหลายกระแส บ้างเช่ือว่าเกิดขึ้นที่เมืองกังไส บ้างเช่ือว่าเกิดขึ้นที่มณฑลฮกเกี้ยน มีต านานหนึ่ง
เล่าว่า ประเพณีนี้เริ่มขึ้นท่ีมณฑลกังไส ขณะนั้นมณฑลกังไสประสบปัญหาภัยธรรมชาติ มีเซียนวิเศษ 
ผู้หนึ่งคิดจะช่วยเหลือ แต่มีข้อแม้ว่าต้องขึ้นอยู่กับผลบุญที่ชาวกังไสสร้างไว้ด้วย เซียนวิเศษได้ทดลอง
ใจกับเศรษฐีชาวเมืองกังไสผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นเจ้าของคฤหาสน์หลังใหม่ ต้ังใจว่าจะท าบุญท าทานให้กับคน
ยากจน ไม่ว่าจะขออะไรก็จะให้ เมื่อครบ 100 วัน จึงย้ายเข้าไปอยู่ในคฤหาสน์หลังใหม่ ครั้นเศรษฐีนั้น
ได้ท าบุญท าทานมาถึงวันท่ี 95-96 วันแล้วซึ่งจะครบ 100 วันอยู่แล้ว ก็เผอิญมีชายขอทานป่วยเป็น
โรคเรื้อนเข้ามาขออาศัยอยู่ในคฤหาสน์หลังใหม่จนกว่าจะครบ 100 วันตามท่ีเศรษฐีต้ังใจไว้ เศรษฐีผู้นี้
จึงจ านอมให้ชายขอทานเข้ามาอยู่ภายในคฤหาสน์ เพราะไม่อยากให้ผลบุญทั้งหมดท่ีได้กระท ามาต้อง
สูญเปล่า ครั้นเมื่อชายขอทานคนนั้นได้เข้ามาอยู่กลับเอาน้ าเหลืองตามตัวไปป้ายทาท่ัวฝาผนังห้องต่าง 
ๆ ให้เป็นที่สะอิดสะเอียนแก้ผู้พบเห็น เมื่อครบ 100 วันตามท่ีก าหนด เศรษฐีได้เข้าไปท่ีคฤหาสน์กลับ
พบว่า คฤหาสน์หอมอบอวลไปกด้วยกล่ินก ายาน ตามฝาผนังเต็มไปด้วยภาพจิตรกรรมท่ีงดงาม ท้ังนี้
เพราะชายขอทานคนนั้นคือผู้วิเศษนท่ีมาลองใจเศรษฐีชาวเมืองกังไสนั่นเอง ต่อมาเพื่อพิสูจน์จิตใจของ
ชาวเมืองกังไสได้แล้ว ผู้วิเศษจึงยอมแนะน าวิธีสะเดาะเคราะห์ให้แก่ชาวเมืองกังไส นั่นคือ ให้ชาวเมือง
กังไสประกอบพิธีถือศีลกินเจขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันให้รอดพ้นจากภัยธรรมชาติ อีกท้ังยังเป็นการ
ช าระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ และระลึกถึงดวงวิญญาณชองบรรพบุรุษท่ีตนเคารพให้ช่วยปกป้องคุ้มครอง 
() ฝ่ังพุทธศาสนานิกายมหายานเช่ือว่าเป็นการประกอบพิธีกรรมเพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้าในอดีต
กาล 7 พระองค์ และพระมหาโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์ รวมเป็น 9 พระองค์ด้วยกัน หรืออีกนัยหนึ่ง
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เรียกว่า "ดาวนพเคราะห์" ท้ัง 9 ได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี 
พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู และพระเกตุ ในพิธีกรรมบูชานี้ สาธุชนในพระพุทธศาสนาจะสละเวลา
ทางโลกมาบ าเพ็ญศีล งดเว้นเนื้อสัตว์และแต่งกายด้วยชุดขาว ยังมีอีกหลายกระแสความเช่ือมากมาย
แต่ทุกกระแสเช่ือว่าประเพณีเกิดขึ้นที่ประเทศจีนนั่นเอง (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง, 2563) 

2) ก าเนิดเทศกาลถือศีลกินเจในประเทศไทย 
ส าหรับเรื่องราวการกินเจในประเทศไทยเช่ือกันว่า

เริ่มต้นขึ้นท่ีชุมชนกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยย้อนกลับไปเมื่อราว พ.ศ. 2368 มีคณะงิ้ว หรือ “เปะหยี่ห่ี” 
เดินทางมาจากประเทศจีนเพื่อเปิดการแสดงบริเวณชุมชนบ้านไล่ทู หรือย่านอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ในปัจจุบัน กิจการของคณะงิ้วด าเนินไปได้ด้วยดีเนื่องจากเศรษฐกิจภายในชุมชนบ้านไล่ทูนั้นค่อนข้าง
เฟื่องฟู สามารถอุดหนุนคณะงิ้วได้ตลอดท้ังปี หลังจากคณะงิ้วเปิดการแสดงได้ระยะหนึ่ง ระหว่างท่ีท า
การแสดงอยู่นั้นปรากฏว่าคนในคณะเกิดอาการล้มป่วยขึ้นเป็นจ านวนมาก ท าให้ฉุกคิดได้ว่าพวกตน
ไม่ได้ประกอบพิธีเจ๊ียะฉ่ายตามท่ีเคยปฏิบัติกันมาทุกปีครั้งอยู่ท่ีประเทศจีน องค์เทพเจ้าท่ีพวกตน
เคารพนับถืออาจลงโทษท่ีละเลยการถือศีลดังกล่าว จึงได้ปรึกษาหารือกันในคณะและได้ตกลงกันว่าจะ
ประกอบพิธีเจ๊ียะฉ่าย แต่ด้วยในขณะนั้นใกล้จะถึงวันประกอบพิธีแล้ว ไม่สามารถกลับไปร่วมพิธีท่ี
เมืองจีนได้ทันเวลา จึงตัดสินใจประกอบพิธีขึ้น ณ โรงงิ้ว เพื่อบวงสรวงและขอขมาต่อเทพเจ้า “ยกอ๋อง
ซ่งเต่” และ “กิ่วฮ่องไต่เต่” หลังประกอบพิธีได้ไม่นานโรคภัยไข้เจ็บท่ีเกิดขึ้นได้หายไปจนหมดส้ิน มิใช่
เพียงคนในคณะเท่านั้น แต่โรคภัยไข้เจ็บท่ีเคยเบียดเบียนคนในชุมชนไล่ทูนั้นกลับน้อยลงอย่างน่า
ประหลาดใจ เมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านจึงได้สอบถามไปทางคณะงิ้ว และได้ค าตอบว่าพวกเขาประกอบ
พิธีเจ๊ียะฉ่าย แต่ด้วยห่างไกลจากแผ่นดินเกิดรวมถึงไม่มีผู้รู้และผู้ช านาญในการประกอบพิธีจึงได้ท า
แบบย่อ ๆ ตามท่ีพอจะสามารถท าได้ หลังจากนั้นชาวบ้านจึงเกิดความเล่ือมใสศรัทธาและประกอบพิธี
เจ๊ียะฉ่ายตามค าแนะน าของคณะงิ้วในปีต่อ ๆ มา เมื่อคณะงิ้วถึงก าหนดเวลาย้ายไปท าการแสดงท่ีอื่น
ได้มอบ กิ่มซิ้น (องค์เทวรูป) เล่าเอี๋ย (เตียนฮู้หงาวยโส่ย) ส่ามอ๋องฮู่อ๋องเอี๋ย  ต่อมามีชาวจีนผู้หนึ่งไม่
ปรากฎนาม เป็นผู้ท่ีเคยอาศัยอยู่ทีมณฑลกังไส หรือมณฑลเจียงซีในปัจจุบันเดินทางมาประกอบอาชีพ
ในพื้นท่ีไล่ทู และเห็นการประกอบพิธีเจ๊ียะฉ่ายของชาวบ้านนั้นไม่ถูกต้องตามหลักของศาลเจ้าใน
มณฑลกังไส จึงแจ้งให้ชาวบ้านทราบ พร้อมอาสาเดินทางกลับไปยังมณฑลกังไส เพื่อไป “เช้ียเหี้ยว
โห้ย” หรือการอัญเชิญธูปไฟศักดิสิทธิ์จากศาลเจ้าในประเทศจีน รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ท่ีใช้
ส าหรับการประกอบพิธี ดังนั้นชาวบ้านไล่ทูผู้มีจิตศรัทธาจึงได้รวบรวมทุนทรัพย์ให้กับท่านผู้รู้ส าหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับไปยังมณฑลกังไส เวลาผ่านไป 2-3 ปี ชาวบ้านยังคงประกอบพิธี
เจ๊ียะฉ่ายแบบย่อ ในท่ีสุดเมื่อถึง “วันเก้าโง้ยโฉ่ยฉีด” หรือวันขึ้น 7 ค่ าตามปฏิทินจีน เวลากลางคืน
เรือใบจากประเทศจีนได้เข้าเทียบหัวท่าบ่างเหลียว หรือย่านบางเหนียวในปัจจุบันพร้อมกับการกลับมา
ของท่านผู้รู้ ท่านได้ให้คนไปแจ้งข่าวให้ชาวบ้านไล่ทูทราบว่าบัดนี้ตนได้เดินทางกลับมาถึงหัวท่าบาง
เหลียวพร้อมน า “เช้ียเหี้ยวเอี้ยน” หรือผงธูป จากประเทศจีนกลับมาด้วย ขอให้คณะกรรมการและ 
ผู้ท่ีร่วมประกอบพิธีเจ๊ียะฉ่ายเดินทางมาต้อบรับในวัน “เก้าโง้ยโฉ่ยโป๊ย” หรือวันรุ่งขึ้น (ไชยยุทธ  
ปิ่นประดับ, 2540) 
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จากจุดเริ่มต้นของพิธีเจ๊ียะฉ่ายในวันนั้นผ่านมาจนถึง
วันนี้มีระยะเวลาร่วมเกือบจะสองร้อยปีแล้ว จากการประกอบพิธีของชาวจีนในไล่ทู ถูกเผยแพร่ออกไป
ในวงกว้างขึ้น จนในปัจจุบันพิธีเจ๊ียะฉ่ายกลายเป็นประเพณีอันดีงามของชาวภูเก็ต พังา กระบี่ ตรัง 
ระนอง แลสตูล ท่ีถูกสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในทุก ๆ ปี 

แม้พิธีถือศีลกินผักจะเกิดขึ้นในประเทศจีน แต่ ณ 
ปัจจุบันนี้ พิธีถือศีลกินผักแบบเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะในเรื่องของม้าทรง กลับเจริญงอกงามท่ีเมืองไทย 
กล่าวได้ว่าประเทศไทยกลายเป็นต้นแบบของการประทับม้าทรง  พบข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  
โกซิมเบ๋ง ผู้ดูแลศาลเจ้าต่ายเต้เอี๋ยจังหวัดระนอง แสดงให้เห็นถึงพลังความเช่ือและความศักสิทธิ์ของ
องค์ต่ายเต้เอี๋ยท่ีได้มาประทับร่างม้าทรง ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้  
 
 ...ประเทศจีนเค้าไม่มีความเช่ือเรื่องการประทับร่างของม้าทรง แต่

ม้าทรงของศาลเจ้าเราได้ไปพิสูจน์มาแล้ว ท่ีวังขององค์ต่ายเต๊เอี๋ย 
สามารถเรียกช่ือคณะกรรมการ หรือเยี่ยมเยียนนายทหารคนหนึ่ง
คนใด เรียกช่ือได้ถูกต้องหมด ไปถึงไม่ได้พูดพล่ามท าเพลงเลย ไป
ถึงแกก็บอกว่าวันนี้แกมาเองนะ แกก็พูดกับคนจีน เรียกช่ือทุกคน
ในเปตา ท่ีในวังแก ไม่เรียกช่ือเปล่า แกยังสอนว่าส่ิงของท่ีใช้
บางอย่างมันไม่ถูก มันผิดแปลกไปจากของแกแล้ว ใช้ไม่ได้ให้เอาไป
ท้ิง แล้วบอกส่ิงท่ีถูก พอเสร็จเรียบร้อยก็ออกไปเยี่ยม มันจะมี
นายต ารวจนายทหารยืนล้อมรอบอยู่ แกก็ถามว่าช่ืออะไร พอเค้า
บอกช่ือแซ่มา แกก็บอกว่าพ่อคุณช่ือนี้ ๆ นายทหารถึงขนาดต้อง
ตะเบ๊ะให้ แต่เหตุท่ีเกิดขึ้นตอนนั้นไม่มีใครสามารถบันทึกภาพได้
เพราะกฎหมายคนจีนเค้าไม่ให้ ศีลท่ีนี่คือเหนือกว่าทุกท่ีในแหลม
มลายู แหลมมลายูหมายถึง 14 จังหวัดภาคใต้ไปจนถึงสิงคโปร์ เรา
ไม่สามารถวัดวัดกันได้กับไท้อ๋าม ท่ีเกาะใต้หวันตอนใต้ มีศาลเจ้าโป
เจ่งไตเต่เหมือนกัน ท่ีนั่นเค้าลงด้วย 1) การเส่ียงทายด้วยไม้โป้ย 2)
เค้ากไม่ประทับทรงแบบเราเค้าใช้การเขียน แต่ส่ือท่ีนั่นเค้าสามารถ
ส่ังให้ลูกศิษย์เค้าท่ีนั่นเดินมาหาเราท่ีนี่ได้ เค้ามาบอกแล้วเค้าก็
ถ่ายรูปไป กลับไปท่ีนู่นเค้าก็ส่งรูปกลับมาให้เราดูท่ีนี่อีก ทุกอย่างท่ี
เกิดขึ้นส่ิงท่ีเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่นี้มันเกิดขึ้น... 
(โกซิ้มเบ๋ง, การส่ือสารส่วนบุคคล, 3 กุมภาพันธ์ 2563) 
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3) ข้อปฏิบัติในช่วงถือศีลกินผัก 
3.1) ช าระร่างกายให้สะอาดตลอดช่วงงานประเพณี

ถือศีลกินผัก 
3.2) ท าความสะอาดเครื่องครัวและแยกใช้คนละส่วน

กับผู้ท่ีไม่ได้ถือศีลกินผัก 
3.3) ควรสวมชุดขาวตลอดช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก 
3.4) ประพฤติตนดีท้ังกายและใจ 
3.5) ห้ามบริโภคเนื้อสัตว์ 
3.6) ห้ามมีเพศสัมพันธ์ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก 
3.7) ห้ามด่ืมสุราและของมึนเมา 
3.8) ผู้ท่ีอยู่ระหว่างไว้ทุกข์ไม่ควรร่วมงานประเพณี

ถือศีลกินผัก 
3.9) หญิงมีครรภ์ไม่ควรดูพิธีกรรมใด ๆ ในช่วงงาน

ประเพณีถือศีลกินผัก 
3.10) หญิงมีประจ าเดือนไม่ควรร่วมพิธีกรรมใด ๆ 

ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก  
(ยุทธ์ภูเก็ต, 2561) 

 
4) ก าหนดการพิธีส าคัญในช่วงเทศกาลถือศีลกินผัก 

พิธีส าคัญในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักของกลุ่มจังหวัด
อันดามันคลัสเตอร์ มีการประกอบพิธีท่ีค่อนข้างใกล้เคียงกันโดยพิธีถือศีลกินผักจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อพิธียก
เสาโกเต้งเสร็จส้ิน และส้ินจบลงเมื่อประกอบพิธีลงเสาโกเต้งเสร็จส้ิน รวมระยะเวลา 10 วัน แสดงภาพ
ก าหนดการในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักและพิธีส าคัญส าหรับประชาชน ตามภาพท่ี 68 
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ภาพท่ี 68 ก าหนดการในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักและพิธีส าคัญส าหรับประชาชน 
 

 
 

ท่ีมา: กินผักตะกั่วป่า (2563) 
 

พิธีกรรมท่ีเป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย
และชาวต่างชาติมากท่ีสุดคือ “พิธีอิ้วเก้ง” (พิธีแห่พระ) เป็นการออกเยี่ยมขององค์กิ๊วหองไต่เต่ เพื่อ
อวยพรให้กับประชาชนท่ัวไป โดยมีขบวนธงและป้ายช่ือแห่น าหน้า ต่อด้วยเสล่ียงเล็ก (ไฉ้เปี๋ย) จากนั้น
เป็นขบวนของหนิ่วส่ัว (ร่มฉัตรจีน) ต่อด้วยต่ัวเหล้ียน (เสล่ียงใหญ่) ซึ่งเป็นท่ีประทับขององค์กิวอ๋องไต่
เต่ ชาวบ้านจะต้ังโต๊ะบูชาหน้าบ้านและคุกเข่าอยู่ในอาการสงบนิ่งเพื่อรับพรจากองค์กิ๊วหองไต่เต่
ขณะท่ีขบวนแห่ผ่านไป แสดงภาพพิธี   อิ้วเก้งตามภาพท่ี 69 
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ภาพท่ี 69 พิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระ) 
 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
 

2.4.2.2 ประเพณีวิวาห์บาบ๋า  
การแต่งงานของชาวเพอรานากันสมัยก่อนอาจกล่าวได้ว่า

เป็นการแต่งงานแบบคลุมถุงชนเนื่องจากบ่าวสาวมิได้คบหาดูใจหรือรู้จักกันมาก่อน จะเห็นพบหน้ากัน
อย่างเป็นทางการในวันแต่งงานเป็นครั้งแรก กล่าวคือ ครอบครัวใดมีบุตรสาวเมื่อเด็กผู้หญิงคนนี้อายุ
ครบ 12 ปี จะไม่ได้รับอนุญาตให้ไปเล่นนอกบ้านได้อีก เนื่องจากเด็กผู้หญิงในวัยดังกล่าวนับว่าเริ่มเข้า
สู่วัยสาวแล้ว จึงต้องเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ภายในบ้านเพื่อรับการฝึกฝนอบรมเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับ
การเป็นแม่บ้านแม่เรือนในอนาคตอันใกล้นี้ ไม่ว่าจะเรื่องของการท าอาหาร การเย็บปักถักร้อย เป็นต้น 
เมื่อไม่มีโอกาสออกนอกบ้านการแต่งงานจึงจ าเป็นต้องมีคนกลางเพื่อท าหน้าท่ีในการจับคู่ให้กับชาย
หญิง ผู้ท าหน้าท่ีนี้มิใช่ทุกคนจะเป็นได้เพราะจะต้องเป็นผู้ท่ีมีวาทศิลป์ในการเจรจาหว่านล้อมเพื่อให้
พ่อแม่ของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายตกลงปลงใจให้ท้ังคู่แต่งงานกันได้ หรือในกรณีท่ีบุตรสาวบุตรชายบ้าน
ใดมีอายุมากแล้วแต่ยังมิได้คู่ครองเสียที พ่อแม่ก็จะบอกคนกลางนี้ให้ช่วยจัดหาคู่ครองท่ีเหมาะสม
ให้กับบุตรตัวเอง คนกลางนี้จะถูกเรียกว่า “อึ่มหลาง” โดยอึ่มหลางจะเป็นผู้มีบทบาทส าคัญไปจนถึง
วันแต่งงานของคู่บ่าวสาว  

1) พิธีก่อนแต่งงาน 
การโป่ การโป่เป็นการเล่าถึงคุณสมบัติท่ีดีของฝ่าย

ชายหรือฝ่ายหญิงให้อีกฝ่ายได้รับรู้ เพื่อการพิจารณารับเป็นลูกเขยหรือลูกสะใภ้ ตัวอย่างค ากล่าวใน
การโป่ “เป็นคนแซ่ตัน มาคนเดียว หัวเดียวกระเทียมลีบ ขยันท างาน มีความรู้พออ่านออกเขียนได้  
ไม่สูบฝ่ิน ร่างกายแข็งแรง เป็นเด็กโฮเกี้ย อายุมากกว่าโหง็ยเกี้ยวเจ็ดปี ซื่อตรงไว้ใจได้” 

การแอบดูตัว การแอบดูตัวการดูตัวของฝ่ายชายและ
ฝ่ายหญิง เป็นการกระท าท่ีต้องแอบซ่อนไม่ให้อีกฝ่ายรู้ตัว จึงต้องท าทีว่าให้ไปท าธุระให้เอาของไปให้ท่ี
บ้านฝ่ายหญิง ดังค าดังกล่าวของฝ่ายแม่เจ้าสาวในเรื่อง ซินแขะเมืองทุ่งคาว่า “วันพรุ่งนี้ ให้เขาเอา
อะไรสักอย่างมาให้ฉันท่ีบ้าน เถ้าแก่เนี้ยวพูดหลังจากนิ่งคิดอยู่นานแล้วว่าต่อไปว่า เอ้อ เขาเป็นจุ่นจู้
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หรือทุ่งคาหรือ เออดีแล้ว ให้เอาบัญชีเรือมาให้ฉันดูก็แล้วกัน ฉันจะดูตัวและให้โหง็ยเกี้ยวดูตัวเขาไป
ด้วย วันหน้าวันหลังจะได้ไม่โทษว่าฉันคลุมถุงชน” 

พิธีแลกแหวน พิธีหมั้นหมายมีก่อนหน้างานแต่งงาน
นานนับเดือน อึ่มหลางจะเดินทางไปบ้านเจ้าสาวเพื่อท าพิธีแลกแหวน แหวนท่ีน ามาแลกนั้นคือแหวน
มงคลซึ่งขอยืมจากคหบดีท่ีครองเรือนกันมายาวนาน แหวนแต่ละวงจะมีด้ายสีแดงจ านวนมาก ด้าย 1 
เส้น หมายถึงเคยใช้ในพิธีแต่งงานมาแล้ว 1 ครั้ง แหวนนี้จึงเป็นพยานความรักเท่ากับจ านวนด้าย ญาติ
ผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะแลกแหวนกันโดยเอาแหวนวางบนมือของญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวและ
เจ้าสาว ในวันนั้นเจ้าสาวอาจจะได้แอบดูญาติฝ่ายเจ้าบ่าว ส่วนสินสอดทองหมั้นและขนมมงคลก็น ามา
ในวันนั้น อึ่มหลางและพ่อแม่จะพูดคุยถึงฤกษ์ยามวันแต่งงาน ท้ังหมดแสดงให้เห็นว่าในสมัยนั้นพ่อแม่
มีอิทธิพลสูงมากในชีวิตของลูก การแลกแหวน เป็นการรับประกันอย่างหนึ่งว่าจะเกิดพิธีการแต่งงาน
ขึ้นอย่างแน่นอน คือท้ังฝ่ายหญิงและฝ่ายชายจะเตรียมแหวนมาแลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน แต่ท้ังว่าท่ี
เจ้าบ่าวและว่าท่ีเจ้าสาวไม่ได้มาท าพิธีสวมแหวนหมั้นด้วยตัวเองดังเช่นปัจจุบัน อึ่มหลางและญาติ
ผู้ใหญ่เจ้าบ่าวจะเตรียมแหวน แหวนท่ีน าไปแลกท้ังสองฝ่ายต้องผูกด้ายแดงท่ีวงแหวน และน าแหวน
มาห่อกระดาษแดงน าไปบ้านสาวเจ้าพร้อมด้วยขนมท่ีเป็นมงคล เช่น ขนมถ่อต่างถึง หยุ่นถึง อั้งโจ้ว 
ฝ่างเปี้ย น้ าตาลกรวด จันอับ มีกระดาษแดงตัดเป็นรุปดอกไม้สวยงาม รองท่ีก้นภาชนะท่ีใส่ขนม  
(เส่ียหนา) 

2) วันแต่งงาน 
ขบวนเจ้าบ่าว พอถึงวันแต่งงาน เจ้าบ่าวจะแห่ขบวน

ขันหมากมาท่ีบ้านเจ้าสาว โดยมีอึ่มหลางมากับฝ่ายเจ้าบ่าว เมื่อถึงบ้านเจ้าสาว เจ้าบ่าวและอึ่มหลาง
จะพบกับเด็กชายเด็กหญิงและเพื่อนเจ้าสาวที่มากั้นประตูเงินประตูทอง เจ้าบ่าวจะเข้าไปหาเจ้าสาวท่ี
รออยู่ในห้องหอ ท้ังคู่จะได้เห็นหน้ากันครั้งแรกก็ในช่วงเวลานี้เอง จากนั้นเจ้าบ่าวจะจูงมือเจ้าสาว
ออกมาไหว้เทวดาฟ้าดิน ไหว้พระท่ีหน้าบ้าน ก่อนจะกลับเข้าไปท าพิธียกน้ าชาหรือ "ผ่างเต๋" 

พิธีผ่างเต๋ นับว่าเป็นพิธีส าคัญ ปกติแล้วบาบ๋าจะกิน
กาแฟ ไม่กินน้ าชา แต่ท่ีท าพิธียกย้ าชาให้ญาติผู้ใหญ่ด่ืมนั้น เพราะน้ าชาถือว่าเป็นของสูงมาจากภูเขา 
จึงเป็นส่ิงท่ีใช้คารวะผู้หลักผู้ใหญ่ ในพิธีนี้ยังเป็นการเช่ือมร้อยบรรดาเครือญาติให้รู้จักกัน เพราะจะมี
การอ่านช่ือญาติผู้ใหญ่ทีละคู่ให้มาท าพิธียกน้ าชา เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะปัดเก้าอี้ให้ญาติผู้ใหญ่ก่อนด้วย 

3) หลังแต่งงาน 
พิธีหกวัน พิธีนี้จะจัดหลังจากแต่งงานไปแล้วหกวัน 

ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะแต่งงานไปอยู่กับฝ่ายเจ้าบ่าว แต่ถ้าบ้านเจ้าสาวไม่มีลูกชายและต้องการท่ีจะให้
ลูกเขยเข้ามาช่วยดูแลกิจการแทนตน ก็จะพาลูกเขยเข้าบ้าน เรียกว่า “เค็วเกี่ยช่าย” ฉะนั้นถ้าลูกสาว
แต่งงานออกเรือนไปอยู่กับฝ่ายสามี เมื่อครบหกวัน เจ้าสาวจะต้องกลับมาเยี่ยมบ้านพ่อแม่ โดยฝ่าย
เจ้าบ่าวจะน าขนมส าคัญมาในพิธีกรรมนี้ คือ อั้งโจ้แดงร้อยเชือก วนรอบขนมเหนียวกวน (บ้ีโก้) สีชมพู 
ฝ่ายบ้านเจ้าสาวจะออกมาต้อนรับและน าเข้าไปในบ้านและเล้ียงด้วยขนมอี๋ (ขนมบัวลอย)  (ฤดี  
ภูมิภูถาวร, 2553) 
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ปัจจุบันพิธีวิวาห์บาบ๋าแบบเต็มรูปแบบหาได้ยากแล้ว 
โดยเฉพาะหน้าท่ีการมีอึ่มหลาง ท าให้วิวาห์บาบ๋าถูกลัดขั้นตอน เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมดังกล่าว 
มีการจัดพิธีวิวาห์บาบ๋าขึ้นในหลายจังหวัดเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยเปิดโอกาสให้คู่บ่าว
สาวท่ีต้องเข้ารว่มพิธีแต่งงานแบบชาวบาบ๋าสามารถสมัครเพื่อเข้าร่วมพิธีดังกล่าวได้ เช่น พิธีวิวาห์
บาบ๋าภูเก็ต พิธีวิวาห์บาบ๋าระนอง เป็นต้น แสดงภาพพิธีวิวาห์บาบ๋าตามภาพท่ี 70 

 
ภาพท่ี 70 พิธีวิวาห์บาบ๋า 

 

 
 

ท่ีมา: ธัญธารีย์ จิระสถิต (2558) 
 

ตอนที่ 2 การเสนอเร่ืองราวประกอบแผนที่การท่องเที่ยวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่ม     
จังหวัดอันมันคลัสเตอร์ 
 

จากข้อค้นพบเรื่องสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันในวัตถุประสงค์ท่ี 1 
จ านวนท้ังส้ิน 117 แห่ง จากนั้นใช้แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเพื่อคัดเลือกสถานท่ี
อันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อน าเสนอเป็นแหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรม  
เพอรานากัน ผลสรุปจ านวนสถานท่ีผ่านการประเมินท้ังส้ิน 83 แห่ง แบ่งเป็นจังหวัดระนอง จ านวน 8 
แหล่งท่องเท่ียว จังหวัดพังงา จ านวน 15 แหล่ง จังหวัดภูเก็ต จ านวน 34 แห่ง จังหวัดกระบี่ จ านวน 8 
แห่ง จังหวัดตรัง จ านวน 14 แห่ง และจังหวัดสตูล จ านวน 4 แห่ง แสดงรายช่ือแหล่งท่องเท่ียวและ
คะแนนการประเมินแยกตามรายจังหวัดตามตารางท่ี 17   
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ตารางท่ี 17 รายช่ือแหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากัน 
ล าดับ รายชื่อแหล่งท่องเที่ยว ล าดับ รายชื่อแหล่งท่องเที่ยว 

จังหวัดระนอง 
1 ย่านเมืองเก่าระนอง 2 อนุสาวรีย์พระยาสุจริตมหิศรภักดี 
3 ศาลเจ้าต่ายเต๊เอ๋ีย 4 สุสานเจ้าเมืองระนอง 
5 จวนเจ้าเมืองระนอง 6 บ้านร้อยปีเทียนสือ 
7 กลุ่มหัตถศิลป์ด้ินโบราณ 8 ชุมชนบ้านหาดส้มแป้น 

จังหวัดพังงา 
9 พิพิธภัณฑ์เมืองพังงา 10 จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 
11 ศาลเจ้ามอจ้อโป๋ 12 สะพานเหล็กโคกขนุน (พานเหล็กบุญสูง) 
13 อาคารที่ว่าการอ าเภอตะกั่วป่าหลังเก่า 14 โรงเรียนเต้าหมิง 
15 บ้านขุนอินทรคีรี 16 โบราณสถานจวนเจ้าเมืองตะกั่วป่า 
17 บ้านขุนจ านงภักดี 18 ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า 
19 ศาลเจ้าพ่อกวนอู (ซิ่นใซ่ตึ๋ง) (1) 20 ศาลเจ้าพ่อกวนอู (ซิ่นใช่ต๋ึง) (2) 
21 ชมรมบาบ๋าฝั่งอันดามัน 22 ศาลเจ้าฮกเกี้ยนโฮยก้วน 
23 ศาลเจ้ากู่ไช่ต๋ึง (โรงพระตลาดเหนือ)   

จังหวัดภูเก็ต 
24 ย่านเมืองเก่าภูเก็ต 25 พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ต 
26 พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ 27 อาคารนิทรรศการภูเก็ตนครา 
28 พิพิธภัณฑ์เมืองภูเก็ตโรงแรมถาวร 29 โรงแรมเดอะเมมโมรี่ แอท ออนออน 
30 หวูแกลอรี่ 31 ศาลเจ้าแสงธรรม 
32 บ้านพระอร่ามสาครเขตร 33 ศาลเจ้าปุดจ้อ 
34 ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย 35 ศาลเจ้าแม่ย่านาง 
36 บ้านชินประชา 37 บ้านพระพิทักษ์ชินประชา 
38 บ้านขุนนิเทศน์จีนารักษ์ 39 พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว 
40 ศาลเจ้าไหหล า 41 บ้านหลวงอนุภาษภูเก็ตการ 
42 อาคารบริษัทอนุภาษและบุตร 43 อาคารบริษัทเอกวานิชย์ 
44 บ้านหลวงอ านาจนรารักษ์ 45 พิพิธภัณฑ์ชุมชนบางเหนียว 
46 อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี 47 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 
48 อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ 49 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต 
50 อาคารโรงเหล้าเก่ากะทู้ 51 ย่านชุมชนเก่ากะทู้ 
52 ศาลเจ้ากะทู้ 53 ศาลเจ้าต่องย่องสู 
54 พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต 55 พิพิธภัณฑ์เพอรานากันภูเก็ต 
56 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง 57 บ้านอาจ้อ 

จังหวัดกระบี่ 
58 ย่านเมืองเก่าแหลมสัก/โซนหน้าตลาด 59 บุหลันอันดาบาบ๋ารีสอร์ท/ อาคารบลูเฮ้าส์ 
60 ศาลเจ้าแหลมสัก (ซกโป้ซี่เอี๋ย) 61 ย่านเมืองเก่าตลาดในเหนือคลอง 
62 ศาลเจ้าเฉ้งจุ้ยจ้อซ้ก๋ง (เหนือคลอง) 63 ย่านเมืองเก่าเกาะลันตา 
64 พิพิธภัณฑ์ชุมชนเกาะลันตา 65 ศาลเจ้าสามต๋องอ๋อง 
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ตารางท่ี 17 รายช่ือแหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากัน (ต่อ) 
ล าดับ รายชื่อแหล่งท่องเที่ยว ล าดับ รายชื่อแหล่งท่องเที่ยว 

จังหวัดตรัง 
66 ย่านเมืองเก่าทับเท่ียง 67 ศาลเจ้าท่ามกงเย้ีย 
68 ศาลเจ้ากิ่วอ่องเอ่ีย 69 ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม 
70 หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ฯลฯ 
71 อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี 

72 ต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทย 73 พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ฯลฯ 
74 ย่านเมืองเก่ากันตัง 75 ศาลเจ้าไหหล า 
76 ศาลเจ้าฮกเกี้ยน 77 สถานีรถไฟกันตัง 
78 ท่าเรือกันตัง 79 ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองกันตัง 

จังหวัดสตูล 
80 ย่านเมืองเก่าสตูล 81 ย่านเมืองเก่าทุ่งหว้า (สุไหงอุเป) 
82 ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง 83 บ้านกวางทอง 

 
เมื่อสรุปรายช่ือแหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันเรียบร้อยแล้ว จากนั้นน า

รายช่ือแหล่งท่องเท่ียวดังกล่าวมาจัดท าโครงร่างผ่านซอฟแวร์ Google maps และสร้างแผนภาพเพื่อ
น าเสนอแผนท่ีการท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันในแต่ละจังหวัด การน าเสนอใช้หลักการ
การออกแบบตามแนวคิดรหัสสารเชิงเสมือน (analogic message codes design) เนื่องจากเป็นรูปแบบ
การส่ือสารท่ีง่ายท่ีสุดและบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างตรงไปตรงมา เมื่อมองภาพในรูปแบบท่ีเหมือนจริง
ผู้ชมจะรู้ได้ทันทีว่าเรื่องราวคืออะไรหรือต้องการบอกอะไรกับผู้ชม (ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ, 2529) ส่ิงนี้
สอดคล้องกับการค้นพบของอารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์ แสดงให้เห็นว่าการจัดท าแผนท่ีสถานท่ีส าคัญ
ควรจะแสดงด้วยรหัสข้อความเชิงเสมือนเพื่อส่ือสารถึงความเจริญรุ่งเรืองและความร่ ารวยของ
สถาปัตยกรรมของเมือง ซึ่งสร้างภาพลักษณ์การท่องเท่ียวท่ีดีให้กับเมือง (อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์, 
2552)  และเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานภายในภาพจะปรากฏรหัสคิวอาร์ (QR code) ท าให้สามารถ
แสกนเพื่อเช่ือมโยงกับโปรแกรมน าทางได้ ปรากฏผลดังนี้ 

1. แผนที่การท่องเที่ยวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจังหวัดระนอง 
แหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจังหวัดระนอง ประกอบด้วย 8 แห่ง 

แยกออกเป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทท่ี  1 อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน หลักเมือง จ านวน 3 แห่ง คือ 
อนุสาวรีย์พระยาด ารงสุริต (คอซูเจียง ณ ระนอง) สุสานเจ้าเมืองระนอง (สุสานคอซูเจียง ณ ระนอง) 
และจวนเจ้าเมืองระนอง ประเภทท่ี 2 ศาลเจ้า จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าต่ายเต๊เอี๋ย ประเภทท่ี 3 
สถาปัตยกรรม อาคาร บ้านโบราณ จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ บ้านร้อยปีเทียนสือ ประเภทท่ี 4 ย่านเมือง
เก่า ย่านชุมชนเก่า จ านวน 2 แห่ง คือ ย่านเมืองเก่าระนอง และย่านชุมชนหาดส้มแป้น ประเภทท่ี 5 
ศูนย์ศึกษาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจ านวน 1 แห่ง คือ กลุ่มหัตถศิลป์ด้ินโบราณ แสดงสัดส่วน
ประเภทแหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจังหวัดระนองตามภาพท่ี 71 และแผนท่ีการ
ท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมจังหวัดระนองตามภาพท่ี 72 นอกจากนี้เรื่องราวของแหล่งท่องเท่ียวตาม
รอยวัฒนธรรมเพอรานากันในจังหวัดระนองแสดงไว้ในเอกสารแนบภาคผนวก ต 
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ภาพท่ี 71 สัดส่วนประเภทแหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจังหวดระนอง 
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ภาพท่ี 72 แผนท่ีการท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจังหวัดระนอง 
 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
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2. แผนที่การท่องเที่ยวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจังหวัดพังงา 
 แหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจังหวัดพังงา ประกอบด้วย 15 

แห่ง แยกออกเป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทท่ี  1 อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน หลักเมือง จ านวน 2 แห่ง 
คือ สะพานเหล็กโคกขนุน (สะพานเหล็กบุญสูง) และ โบราณสถานจวนเจ้าเมืองตะกั่วป่า ประเภทท่ี 2 
ศาลเจ้า จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋ ศาลเจ้าพ่อกวนอู (ซิ่นใช่ต๋ึง) ฝ่ังท่ี 1 ศาลเจ้าพ่อกวน
อู (ซิ่นใช่ต๋ึง) ฝ่ังท่ี 2 ศาลเจ้ากู่ใช่ต๋ึง ศาลเจ้าฮกเกี้ยนโฮ้ยก้วน ประเภทท่ี 3 สถาปัตยกรรม อาคาร บ้าน
โบราณ จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เมืองพังงา จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา อาคารท่ีว่าการ
อ าเภอตะกั่วป่า โรงเรียนเต้าหมิง บ้านขุนอินทรคีรี และบ้านขุนจ านงภักดี  ประเภทท่ี 4 ย่านเมืองเก่า 
ย่านชุมชนเก่า จ านวน 1 แห่ง คือ ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า ประเภทท่ี 5 ศูนย์ศึกษาทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมจ านวน 1 แห่ง คือ ชมรมบาบ๋าฝ่ังอันดามัน แสดงสัดส่วนประเภทแหล่งท่องเท่ียวตาม
รอยวัฒนธรรมเพอรานากันจังหวัดพังงา ภาพท่ี 73 และแผนท่ีการท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมจังหวัด
พังงาตามภาพท่ี 74 นอกจากนี้เรื่องราวของแหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันในจังหวัด
พังงาแสดงไว้ในเอกสารแนบภาคผนวก ต 

 
ภาพท่ี 73 สัดส่วนประเภทแหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจังหวัดพังงา 
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ภาพท่ี 74 แผนท่ีการท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจังหวัดพังงา 
 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
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3. แผนที่การท่องเที่ยวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจังหวัดภูเก็ต 
แหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย 34 แห่ง 

แยกออกเป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทท่ี  1 อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน หลักเมือง จ านวน 2 แห่ง คือ 
อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี และ อนุสาวรีย์พระยารัษฎา ฯลฯ ประเภทท่ี 2 ศาลเจ้า จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ 
ศาลเจ้าแสงธรรม ศาลเจ้าปุดจ้อ ศาลเจ้าจุ้ยจุ่ย ศาลเจ้าแม่ย่านาง ศาลเจ้าไหหล า ศาลเจ้ากะทู้ ศาล
เจ้าต่องย่องสูประเภทท่ี 3 สถาปัตยกรรม อาคาร บ้านโบราณ จ านวน 17 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ตรา
ไปรษณียากร พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ อาคารภูเก็ตนครา โรงแรมเดอะมมโมรี่ แอท ออนออน 
หวูแกลอรี่ บ้านพระอร่ามสาครเขตร บ้านประชา บ้านพระพิทักษ์ชินประชา บ้านขุนนิเทศจีนารักษ์ 
พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว บ้านหลวงอนุภาษภูเก็ตการ อาคารบริษัทอนุภาษและบุตร อาคารบริษัทเอก
วานิชย์ บ้านหลวงอ านาจนรารักษ์ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อาคารโรงเหล้าเก่ากะทู้ บ้านอาจ้อ 
ประเภทท่ี 4 ย่านเมืองเก่า ย่านชุมชนเก่า จ านวน 2 แห่ง คือ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต และย่านเมืองเก่า  
กะทู้ ประเภทท่ี 5 ศูนย์ศึกษาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจ านวน 6 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์เมือง
ภูเก็ตโรงแรมถาวร พิพิธภัณฑ์ชุมชนบางเหนียว ศุนย์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่
ภูเก็ต พิพิธภัณฑ์เพอรานากันภูเก็ต พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง แสดงสัดส่วนประเภทแหล่ง
ท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจังหวัดพังงา ภาพท่ี 75 และแผนท่ีการท่องเท่ียวตามรอย
วัฒนธรรมจังหวัดพังงาตามภาพท่ี 76 นอกจากนี้เรื่องราวของแหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรม
เพอรานากันในจังหวัดภูเก็ตแสดงไว้ในเอกสารแนบภาคผนวก ต 

 
ภาพท่ี 75 สัดส่วนประเภทแหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจังหวัดภูเก็ต 
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ภาพท่ี 76 แผนท่ีการท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจังหวัดภูเก็ต 
 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
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4. แผนที่การท่องเที่ยวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจังหวัดกระบี่ 
แหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย 8 แห่ง 

โดยจังหวัดกระบี่พบแหล่งท่องเท่ียวประเภทท่ี 2 ศาลเจ้า จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าซกโป้ซี่เอี๋ย 
(ศาลเจ้าแหลมสัก) ศาลเจ้าเฉ้งจุ้ยจ้อซู้ก้ง (ศาลเจ้าเหนือคลอง) และศาลเจ้าสามต๋องอ๋อง ประเภทท่ี 3 
สถาปัตยกรรม อาคาร บ้านโบราณ จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ อาคารบลูเฮ้าส์ และพิพิธภัณฑ์ชุมชนเกาะ
ลันตา ประเภทท่ี 4 ย่านเมืองเก่า ย่านชุมชนเก่า จ านวน 3 แห่ง คือ ย่านชุมชนเก่าแหลมสัก ย่านชุมชน
เก่าตลาดในเหนือคลอง ย่านเมืองเก่าศรีรายา (ย่านเมืองเก่าเกาะลันตา) แสดงสัดส่วนประเภทแหล่ง
ท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจังหวัดกระบี่ตามภาพท่ี 77 และแผนท่ีการท่องเท่ียวตาม
รอยวัฒนธรรมจังหวัดกระบีต่ามภาพท่ี 78 นอกจากนี้เรื่องราวของแหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรม
เพอรานากันในจังหวัดกระบี่แสดงไว้ในเอกสารแนบภาคผนวก ต 

 
ภาพท่ี 77 สัดส่วนประเภทแหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจังหวัดกระบี่ 
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ภาพท่ี 78 แผนท่ีการท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจังหวัดกระบี่ 
 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
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5. แผนที่การท่องเที่ยวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจังหวัดตรัง 
แหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจังหวัดตรัง ประกอบด้วย 14 แห่ง 

แยกออกเป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทท่ี  1 อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน หลักเมือง จ านวน 3 แห่ง คือ 
อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ต้นยางพาราต้นแรก ท่าเรือกันตัง ประเภทท่ี 2 ศาลเจ้า 
จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้ากิ่วอ่องเอี่ย ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม ศาลเจ้าท่ามกงเยี้ ย ศาลเจ้าเก่งจิว  
โฮยก้วน (ศาลเจ้าไหหล ากันตัง) และศาลเจ้าฮกเกี้ยนกันตัง ประเภทท่ี 3 สถาปัตยกรรม อาคาร บ้าน
โบราณ จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯลฯ และสถานีรถไฟกันตัง ประเภทท่ี 
4 ย่ายเมืองเก่า ย่านชุมชนเก่า จ านวน 2 แห่ง คือ ย่านเมืองเก่าทับเท่ียง และย่านเมืองเก่ากันตัง 
ประเภทท่ี 5 ศูนย์ศึกษาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจ านวน 2 แห่ง คือ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ และศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองกันตัง แสดงสัดส่วนประเภทแหล่งท่องเท่ียว
ตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจังหวัดตรังตามภาพท่ี 79 และแผนท่ีการท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรม
จังหวัดตรังตามภาพท่ี 80 นอกจากนี้เรื่องราวของแหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันใน
จังหวัดตรังแสดงไว้ในเอกสารแนบภาคผนวก ต 

 
ภาพท่ี 79 สัดส่วนประเภทแหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจังหวัดตรัง 
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ภาพท่ี 80 แผนท่ีการท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจังหวัดตรัง 
 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
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6. แผนที่การท่องเที่ยวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจังหวัดสตูล 
แหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจังหวัดสตูล ประกอบด้วย 4 แห่ง 

โดยจังหวัดสตูลพบแหล่งท่องเท่ียวประเภทท่ี 2 ศาลเจ้า จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง 
ประเภทท่ี 4 ย่านเมืองเก่า ย่านชุมชนเก่า จ านวน 2 แห่ง คือ ย่านเมืองเก่าสุไหงอุเป และย่านเมืองเก่า
สตูล ประเภทท่ี 5 ศูนย์ศึกษาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจ านวน 1 แห่ง คือ บ้านกวางทอง 
แสดงสัดส่วนประเภทแหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจังหวัดสตูลตามภาพท่ี 81 และ
แผนท่ีการท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมจังหวัดสตูลตามภาพท่ี 82 นอกจากนี้เรื่องราวของแหล่ง
ท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันในจังหวัดสตูลแสดงไว้ในเอกสารแนบภาคผนวก ต 

 
ภาพท่ี 81 สัดส่วนประเภทแหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจังหวัดสตูล 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



162 

 

ภาพท่ี 82 แผนท่ีการท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันจังหวัดสตูล 
 

 
 

ท่ีมา: ทิพย์พิรุณ พุมดวง (2563) 
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ตอนที่ 3 การเสนอกลยุทธ์การเล่าเร่ืองวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 
เส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ 
 

3.1 การพัฒนากลยุทธ์การเล่าเร่ืองวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์   

งานวิจัยเรื่องนี้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจัย โดยมุ่งศึกษาเฉพาะในส่วน
ของ “การเล่าเรื่อง” ดังนั้นการด าเนินการจัดท ากลยุทธ์จึงอาจไม่ได้ครอบคลุมในทุกด้านของการจัดท า
แผนกลยุทธ์ท่ัวไป อย่างไรก็ตามผู้วิจัยยังคงด าเนินการจัดท ากลยุทธ์ตามหลักแนวคิดและทฤษฎีท่ีได้
ศึกษามาแล้วในเบ้ืองต้น โดยด าเนินการจัดท ากลยุทธ์ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การประเมินสภาพแวดล้อม  
ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดทิศทาง  
ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดกลยุทธ์  
ขั้นตอนท่ี 4 การด าเนินกลยุทธ์  
ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินผลและการควบคุม  
 
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินสภาพแวดล้อม  
ในขั้นตอนนี้ได้น าผลการศึกษาสภาพการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่ม

จังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 ในงานวิจัยข้างต้น มาตรวจสอบผ่านเครื่องมือ 
SWOT analysis เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ แสดงผลการประเมินสภาพแวดล้อม
ตามตารางท่ี 18- 19 

 
ตารางท่ี 18 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ในการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ 
ปัจจัยภายใน (internal environment) 

จุดแข็ง (S: strengths) จุดอ่อน (W: weakness) 
𝒔𝟏 ปรากฏผู้ร่วมสมัย: ยุคทองหรือยุคที่เฟ่ืองฟูที่สุดของ
วัฒนธรรมเพอรานากันในประเทศไทยมีระยะเวลาผ่านมา
ไม่เกิน 100 ปี ท าให้ปัจจุบันยังพบผู้ที่มีชีวิตในช่วงเวลา
ดังกล่าว เป็นผู้รู้ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวและถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับคนรุ่นหลังได้  
 
𝒔𝟐 พบตัวแทนในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์วัฒนธรรม: 
อาทิ สมาคม ชมรม หรือภาคเอกชน กระจายอยู่ทุกพ้ืนที่
ใน ทั้งยังมีเครือข่ายเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ที่ดีกับ
สมาคมเพอรานากันในต่างประเทศ   

1. 𝒘𝟏 ขาดการบันทึกหลักฐาน: วัฒนธรรมเพอรานากัน
เป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จากปากต่อปาก ขาดการจด
บันทึกเป็นหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ที่มาท่ีไปได้ในหลาย
ประเด็น ขณะที่ผู้ร่วมสมัยเริ่มชราภาพ หากขาดการจด
บันทึก ในอนาคตอาจท าให้วัฒนธรรมบางอย่างจางหายไป
ได้  
𝒘𝟐 ขาดผู้สืบทอดทางวัฒนธรรม:  ลูกหลานชาวเพอรา
นากันส่วนใหญ่ ขาดความรู้ ความเข้าใจ มิได้ตระหนักถึง
คุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมน้ี หลงลืมรากเหง้าของตนเอง 
มิได้สืบทอดสานต่อวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษ 
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ตารางท่ี 18 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ในการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ (ต่อ) 

ปัจจัยภายใน (internal environment) 
จุดแข็ง (S: strengths) จุดอ่อน (W: weakness) 

𝒔𝟑 มีเรื่องราวความเป็นไปของวัฒนธรรมที่น่าค้นหา
ติดตาม และมี เอกลักษณ์ชัดเจนเป็นที่ปรากฎ : 
วัฒนธรรมเพอรานากันเกิดข้ึนจากการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมโดยมีรากเหง้าของวัฒนธรรมจีน วัฒนธรรม
ไทย วัฒนธรรมมลายู และวัฒนธรรมยุโรป ท าให้เกิด
วัฒนธรรมใหม่ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง สามารถ
บอกเล่ า เอกลักษณ์และอัตลั กษณ์ เหล่ า น้ันผ่ าน 
สถาปัตยกรรม อาหาร เครื่องแต่งกาย และประเพณี  
ฯลฯ ก่อให้เกิดเรื่องราวมากมายซึ่งล้วนสามารถหยิบยก
มาใช้ในการเล่าเรื่องเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวได้  
𝒔𝟒 ปรากฏร่องรอยทางวัฒนธรรม: สถานที่อันเป็น
ร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันปรากฎให้เห็นใน
พ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ นับเป็นทุนทาง
วัฒนธรรมชิ้นส าคัญที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวความ
เป็นไปในอดีตเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันได้  

2. 𝒘𝟑 ขาดการน า เ สนอ เ น้ื อหาของวัฒนธรรมใน
ประเ ด็นที่ น่าสนใจ : เ น้ือหาที่น าเสนอมิ ได้น า เอา
เอกลักษณ์ของ วัฒนธรรม หรือจุดเ ด่นของแหล่ง
ท่องเที่ยวน้ัน ๆ มาน าเสนอ ท าให้แหล่งท่องเที่ยวบาง
แห่งขาดเสน่ห์ ดึง ดูดใจในการท่องเที่ยว อีกทั้งใน
ภาพรวมการน า เสนอข้อมูลการท่อง เที่ ยวมิไ ด้น า
วัฒนธรรมเพอรานากันมาใช้ ในการส่ง เสริมการ
ท่องเที่ยวอย่างเด่นชัด เป็นเพียงส่วนหน่ึงที่ถูกกล่าวถึง
ไว้ในการแนะน าแหล่งท่องเท่ียวตามเมืองเก่าเท่าน้ัน  

3.  
𝒘𝟒 สื่อที่ใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมีจ านวนน้อย
และขาดการเล่าเรื่องที่ เชื่อมโยงถึงกัน ทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัด : สื่อที่
ปรากฏในแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งมีสภาพทรุดโทรมไม่
สามารถใช้ในการเล่าเรื่องได้ ขาดการบูรณะให้มีสภาพ
พร้อมใช้งาน ในด้านสื่อนอกแหล่งท่องเที่ยวทั้งประเภท
ออนไลน์และออฟไลน์มีจ านวนน้อย โดยเฉพาะใน
ช่องทางออนไลน์เมื่อท าการค้นหากลับไม่ค่อยพบข้อมูล
ที่กล่าวถึงวัฒนธรรมเพอรานากันโดยตรง ท าให้ภาพของ
การท่องเที่ยวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันไม่ชัดเจน
และยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเท่ียว  
𝒘𝟓 สถานที่อันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานา
กันบางแห่งยากต่อการบูรณะให้มีสภาพสมบูรณ์ : 
สถานที่เป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันบางแห่ง
ได้รับการจดทะเบียนเป็นโบราณสถาน บางแห่งเป็น
ทรัพย์สินส่วนบุคคล ท าให้การปรับปรุงบูรณะซ่อมแซม
ให้มีสภาพสมบูรณ์และคงรูปแบบเดิม รวมถึงเปิดเป็น
แหล่งท่องเท่ียวอย่างเป็นทางการเป็นเรื่องยาก 
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ตารางท่ี 19 การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค ในการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ 

ปัจจัยภายนอก (External environment) 
โอกาส (O: opportunity) อุปสรรค (T: threats) 

𝒐𝟏 ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
เชิ งวัฒนธรรมของประเทศไทย : ประเทศไทยมี
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอยู่ในอันดับที่ 37 จาก 136 ประเทศทั่วโลก
เช่นกัน สถิติข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเป็นจุดเด่นหรือความแข็งแกร่งอีกอย่างหน่ึง
ของประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในการมา
เยือน ดังน้ันวัฒนธรรมเพอรานากันเป็นอีกวัฒนธรรมหน่ึง
ที่หากได้รับการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เชื่อว่าจะ
สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยได้ 
𝒐𝟐 หน่วยงานที่เก่ียวข้องตระหนักถึงความส าคัญขอใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรม: จากการลงพ้ืนที่
เพ่ือเก็บข้อมูลท าให้ทราบว่าหลายหน่วยงานมีแนวคิดที่จะ
เก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมเพอรานากันของแต่ละ
จังหวัด เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลหลักในการสืบค้นข้อมูลของ
นักท่องเที่ยว ประชาชน ภาคธุรกิจบริการ ฯลฯ 
 
𝒐𝟑 ขาดอัตลักษณของอันดามันที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต
และวัฒนธรรม: ทั้งในแงภูมิสถาปตย์โรงแรม สินคาที่
ระลึกเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว ฯลฯ ตลอดจนยังไม่
สามารถเชื่อมโยงการทองเที่ยวทางทะเลกับวิถีชีวิตและ
ประวัติศาสตร์เขาด้วยกันไดอย่างมีประสิทธิภาพ จากการ
วิเคราะห์ถึงจุดอ่อนของหน่วยงานข้างต้น นับเป็นโอกาสที่
ดีหากวัฒนธรรมเพอรานากันจะเป็นสิ่งที่สามารถตอบ
โจทย์เพ่ือแก้จุดอ่อนของการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
อันดามันคลัสเตอร์ได้ 
𝒐𝟒 ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย: เทคโนโลยีท าให้
เกิดช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ ข้ึนมากมาย ในขณะที่สื่อ
แบบด้ังเดิมยังเป็นเรื่องจ าเป็น ท าให้ผู้ส่งสารมีตัวเลือก
หรือมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายสะดวกสบายข้ึน 
นับเป็นโอกาสที่ดีหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพ่ือเล่าเรื่อง
วัฒนธรรมเพอรานากัน ให้นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้ สนใจ 
และตัดสินใจมาท่องเที่ยวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากัน 

𝒕𝟏 ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว: มีภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวด้านการเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล ท าให้
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางเข้ามามุ่งให้ความสนใจกับ
การท่องเที่ยวตามชายหาดและเกาะต่าง ๆ มากกว่าให้
ความสนใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
𝒕𝟐 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่: ในแต่ละ
พ้ืนที่ย่อมมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่นเดียวกับพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ ที่มีกลุ่มชาติพันธ์ุต่าง ๆ 
อาศัยอยู่อีกหลายกลุ่ม เกิดแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย ส่งผลให้การส่งเสริมหรือสนับสนุนไม่ว่าจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐ หรือภาคเอกชนไม่สามารถทุ่ม
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวตามรอยวัฒนธรรม
เพอรานากันได้อย่างเต็มที่  
𝒕𝟑 เน้ือหา (content) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งที่
อยู่ในสื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์ในปัจจุบันมีจ านวน
มากมายจนนับไม่ถ้วน: นับเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่าง
มากในการท าให้นักท่องเท่ียวเปิดรับเน้ือหาท่ีเกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมเพอรานากัน 
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ตารางท่ี 19 การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค ในการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ (ต่อ) 

ปัจจัยภายนอก (External environment) 
โอกาส (O: opportunity) อุปสรรค (T: threats) 

𝒐𝟓 ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มจังหวัด 
อันดามันคลัสเตอร์มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และโครงข่ายคมนาคม ท าให้การท่องเท่ียวเพ่ือตามรอย
วัฒนธรรมเพอรานากันน้ันสามารถท าได้สะดวก หาก
พิจารณาด้านภูมิศาสตร์พบว่านอกจากการเดินทางทางบก
ที่มีถนนเชื่อมไปยังแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งแล้ว การเดินทาง
ทางน้ านับเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่น่าสนใจ เน่ืองจากท้ัง 6 
จังหวัดเป็นเมืองที่อยู่ติดกับทะเล และมีโอกาสเกิดธุรกิจ
จากการคมนาคมทางน้ าได้อีกด้วย 

 

 
จากการวิเคราะห์สภาพการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ข้างต้น พบจุดแข็งจ านวน 4 ข้อ จุดอ่อนจ านวน 5 ข้อ 
โอกาส จ านวน 5 ข้อ และ อุปสรรค จ านวน 3 ข้อ  

 
ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดทิศทาง  
การก าหนดทิศทางของการจัดท ากลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ 
2.1 วิสัยทัศน์  

พัฒนาการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว สู่การ
เป็นเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีได้รับความสนใจ สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ และสามารถ
กระจายรายได้ท่ัวทุกจังหวัดในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์จากการเช่ือมโยงทางวัฒนธรรม 

2.2 พันธกิจ  
พัฒนาการเล่าเรื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่วัฒนธรรมเพอรานากันและแหล่ง

ท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากัน 
2.3 วัตถุประสงค์  

2.3.1 นักท่องเท่ียวสามารถจดจ าเรื่องราวของวัฒนธรรมเพอรานากันและ
การท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากัน 

2.3.2 ลูกหลานชาวเพอรานากันตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรม 
 
ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์  
ในขั้นตอนนี้ใช้เครื่องมือ TOWS matrix เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อน ามาก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก  กลยุทธ์เชิงรับ กลยุทธ์เชิงป้องกัน และ
กลยุทธ์เชิงแก้ไข แสดงตามตารางท่ี 20-23 
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3.1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO strategy) การใช้ผลการวิเคราะห์จุดแข็งภายใน และ
ใช้ประโยชน์จากโอกาสภายนอกท่ีมี ของการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
เช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ 

 
ตารางท่ี 20 กลยุทธ์เชิงรุก  

จุดแข็ง (S) โอกาส (O) กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
𝒔𝟏 ปรากฏผู้ร่วมสมัย: ยุคทองหรือ
ยุคที่ เ ฟ่ื อง ฟูที่ สุ ดของ วัฒนธรรม 
เพอรานากันในประเทศไทยมีระยะเวลา
ผ่านมาไม่เกิน 100 ปี ท าให้ปัจจุบันยัง
พบผู้ที่มีชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าว เป็น
ผู้รู้ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นหลังได้ 
𝒔𝟐 พบตัวแทนในการขับเคลื่อนการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม : อาทิ สมาคม 
ชมรม หรือภาคเอกชน กระจายอยู่ทุก
พ้ืนที่ใน ทั้งยังมีเครือข่ายเชื่อมโยงและ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาคมเพอรานา-
กันในต่างประเทศ  

𝒐𝟐 หน่วยงานที่เก่ียวข้องตระหนัก
ถึงความส าคัญของการรวบรวม
ข้อมูลทางวัฒนธรรม: จากการลง
พ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลท าให้ทราบว่า
หลายหน่วยงานมีแนวคิดที่จะเก็บ
รวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมเพอรานากัน
ของแต่ละจังหวัด เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูล
หลักในการสืบค้นข้อมูลของนักท่อง-
เที่ยว ประชาชน ภาคธุรกิจบริการ 
ฯลฯ 
 

𝒔𝟏𝒐𝟐 รวบรวม: ส่งเสริมให้มีการ
รวบรวมจัดเก็บข้อมู ล  เกี่ ยวกับ
วัฒนธรรมเพอรานากัน โดยเฉพาะเร่ง
การจัดเก็บข้อมูลจากผู้ร่วมสมัยใน 
ทุก ๆ  แง่มุมของวัฒนธรรม 
  
 
 𝒔𝟐𝒐𝟐 รวบรวม: ส่งเสริมให้มีการ
รวบรวมจัดเก็บข้อมูลโดยอาศัยความ
ร่วมมือของเครือข่าย ในการเป็นก าลัง
ส าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
3.2 กลยุทธ์เชิงรับ (ST strategy) การใช้การใช้ประโยชน์จากจุดแข็งภายใน

เพื่อเอาชนะภัยคุกคามหรืออุปสรรคของการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
เช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์  
 
ตารางท่ี 21 กลยุทธ์เชิงรับ  

จุดแข็ง (S) อุปสรรค (T) กลยุทธ์เชิงรับ (ST) 
𝒔𝟑 มี เรื่ องราวความเป็นไปของ
วัฒนธรรมที่น่าค้นหาติดตาม และมี
เอกลักษณ์ชัดเจนเป็นที่ปรากฎ : 
วัฒนธรรมเพอรานากันเกิดข้ึนจาก
การผสมผสานทางวัฒนธรรมโดยมี
รากเหง้าของวัฒนธรรมจีน วัฒนธรรม
ไทย และวัฒนธรรมมลายู ท าให้เกิด
วัฒนธรรมใหม่ที่มีเอกลักษณ์เป็นของ
ตนเอง สามารถบอกเล่าเอกลักษณ์
แ ล ะ อั ต ลั ก ษ ณ์ เ ห ล่ า น้ั น ผ่ า น
สถาปัตยกรรม อาหาร เครื่องแต่งกาย
และประเพณี ฯลฯ ก่อให้เกิดเรื่องราว 

𝒕𝟑 เน้ือหา (content) เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวทั้งที่อยู่ในสื่อออนไลน์
และสื่อออฟไลน์ในปัจจุบันมีจ านวน
มากมายจนนับไม่ถ้วน: นับเป็นเรื่อง
ที่ท้าทายเป็นอย่างมากในการท าให้
นักท่องเที่ยวเปิดรับเน้ือหาที่เกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรมเพอรานากัน 

𝒔𝟑𝒕𝟑   เรียบเรียง: ส่งเสริมให้มีการ
จั ดเวทีอภิปรายเ พ่ือระดมความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ เพ่ือ
สรุปอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์ุเพอรา-
นากัน โดยแยกแยะระหว่างอัตลักษณ์
ของชาวพ้ืนถ่ิน อัตลักษณ์ชาวจีนให้
ออกจากกัน น าไปสู่การแสดงถึง
เอกลักษณ์วัฒนธรรมเพอรานากันที่
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ให้พร้อมหยิบ
ยกข้ึนมาสร้างเน้ือหา (content) ใน
เล่าเรื่องเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  
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ตารางท่ี 21 กลยุทธ์เชิงรับ (ต่อ) 
จุดแข็ง (S) อุปสรรค (T) กลยุทธ์เชิงรับ (ST) 

(story) มากมายซึ่งล้วนสามารถหยิบ
ยกมาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ได้ 
𝒔𝟒 ปรากฏร่องรอยทางวัฒนธรรม: 
สถานที่อันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรม
เพอรานากันปรากฎให้เห็นในพ้ืนที่
ของกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ 
นับเป็นทุนทางวัฒนธรรมชิ้นส าคัญที่
สามารถบอกเล่าเรื่องราวความเป็นไป
ในอดีตเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันได้  

  
 
 
𝒔𝟒𝒐𝟑 เรียบเรียง: ส่งเสริมให้ผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องกับแหล่งท่องเท่ียวตาม
รอยวัฒนธรรมเพรานกัน น าเสนอ
จุดเด่นของแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่ง
แก่หน่วยงานกลาง เพ่ือรวบรวมข้อมูล
ให้พร้อมหยิบยกข้ึนมาสร้างเน้ือหา 
(content) ในเล่าเรื่องเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

   
3.3 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO strategy) การใช้ประโยชน์จากโอกาสท่ีมีเพื่อลด

จุดอ่อนของการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทางอันดามัน 
คลัสเตอร์ 
 
ตารางท่ี 22 กลยุทธ์เชิงแก้ไข  

จุดอ่อน (W) โอกาส (O) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
4. 𝒘𝟑  ข า ด ก า ร น า เ ส น อ เ น้ื อ ห า 

(Content) ของวัฒนธรรมในประเด็น
ที่ น่ า สนใจ  เ น้ื อหา  (content)  ที่
น าเสนอมิได้น าเอาเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรม หรือจุดเด่นของแหล่ ง
ท่องเที่ยวน้ัน ๆ มาน าเสนอ ท าให้แหล่ง
ท่องเท่ียวบางแห่งขาดเสน่ห์ดึงดูดใจใน
การท่องเที่ยว อีกทั้งในภาพรวมการ
น าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวมิได้น า
วัฒนธรรมเพอรานากันมาใช้ในการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างเด่นชัด เป็น
เพียงส่วนหน่ึงที่ถูกกล่าวถึงไว้ในการ
แนะน าแหล่งท่องเที่ยวตามเมืองเก่า
เท่าน้ัน  
 

𝒐𝟏 ความสามารถทางการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมของ
ประเทศไทย ประเทศไทยมีความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมอยู่ในอันดับที่ 37 จาก 136 
ประเทศทั่วโลกเช่นกัน (WEF, 2018) 
สถิติข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเป็นจุดเด่นหรือความ
แข็งแกร่งอีกอย่างหน่ึงของประเทศไทย
ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในการมาเยือน 
ดังน้ันวัฒนธรรมเพอรานากันเป็นอีก
วัฒนธรรมหน่ึงที่หากได้รับการส่งเสริม
ด้านการท่องเที่ยว เชื่อว่าจะสามารถ
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้ เดินทางมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ 

𝒘𝟑𝒐𝟏𝒐𝟑𝒐𝟓  เ ล่ า เ รื่ อ ง : 
พัฒนาการเล่าเรื่องเพ่ือสร้างการ
รับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวตาม
รอยวัฒนธรรมเพอรานากันแก่
นักท่องเที่ยว 
𝒘𝟒𝒐𝟒 เล่าเรื่อง: พัฒนาการ
เล่าเรื่องผ่านช่องทางการเล่าเรื่อง
ที่หลากหลายและครอบคลุมมาก
ข้ึน 
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ตารางท่ี 22 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (ต่อ) 
จุดอ่อน (W) โอกาส (O) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 

𝒘𝟒  สื่ อ ที่ ใ ช้ เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ท่องเที่ยวมีจ านวนน้อยและขาดการ
เล่าเรื่องที่เชื่อมโยงถึงกัน ทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดและระหว่าง
จังหวัด ท าให้ภาพของการท่องเที่ยว
ตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันไม่
ชัดเจน ไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว  
 

𝒐𝟑 ขาดอัตลักษณของอันดามันที่
สะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ทั้งใน
แงภูมิสถาปตย์โรงแรม และสินคาที่
ระลึกเพ่ือสง เสริมการทองเที่ยว ฯลฯ 
ตลอดจนยังไม่สามารถเชื่อมโยง การท
องเที่ ยวทางทะเลกั บ วิ ถีชี วิ ตและ
ประวัติศาสตร์เข าด้วยกันไดอย่างมี
ประสิทธิภาพ (คณะกรรมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวประจ าเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
อันดามัน, 2558) จากการวิเคราะห์ถึง
จุดอ่อนของหน่วยงานข้างต้น นับเป็น
โอกาสที่ดีหากวัฒนธรรมเพอรานากันจะ
เป็นสิ่ งที่ สามารถตอบโจทย์เพ่ือแก้
จุดอ่อนของการท่องเที่ยวของได้ 
𝒐𝟒 ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย: 
เทคโนโลยีท าให้เกิดช่องทางการสื่อสาร
ใหม่ ๆ ข้ึนมากมาย ในขณะที่สื่อแบบ
ด้ังเดิมยังเป็นเรื่องจ าเป็น ท าให้ผู้ส่งสาร
มีตัวเลือกหรือมีช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายสะดวกสบายข้ึน นับเป็น
โอกาสที่ดีหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนใช้ช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ เพ่ือเล่าเรื่องวัฒนธรรม
เพอรานากัน ให้นักท่องเที่ยวเกิดการ
รับรู้ สนใจ และตัดสินใจมาท่องเที่ยว
ตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากัน 
𝒐𝟓 ความพร้ อมด้ านโครงส ร้ า ง
พื้นฐาน กลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์
มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
โครงข่ายคมนาคม ท าให้การท่องเที่ยว
เพ่ือตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันน้ัน
สามารถท าได้สะดวก หากพิจารณาด้าน
ภูมิศาสตร์พบว่านอกจากการเดินทาง
ทางบกที่ มี ถนนเชื่ อม ไป ยั งแหล่ ง
ท่องเท่ียวทุกแห่งแล้ว การเดินทางทาง
น้ านับเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่น่าสนใจ 
เน่ืองจากท้ัง 6 จังหวัดเป็นเมืองที่อยู่ติด
กับทะเล และมีโอกาสเกิดธุรกิจจากการ
คมนาคมทางน้ าได้อีกด้วย 
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3.4 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT strategy) การใช้ประโยชน์จากจุดแข็งภายใน
ท้ังหมดเพื่อเอาชนะภัยคุกคามหรืออุปสรรคของการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์  
 
 ตารางท่ี 23 กลยุทธ์เชิงป้องกัน 

จุดอ่อน (W) อุปสรรค (T)  กลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT) 
5. 𝒘𝟏 ขาดกา รบั นทึ กหลั ก ฐ า น : 

วัฒนธรรมเพอรานากั น เป็นการ
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จากปากต่อปาก 
ขาดการจดบันทึกเป็นหลักฐานที่
สามารถพิสูจน์ที่มาที่ ไปได้ในหลาย
ประเด็น ขณะที่ผู้ร่วมสมัยเริ่มชราภาพ 
หากขาดการจดบันทึก ในอนาคตอาจ
ท าให้วัฒนธรรมบางอย่างจางหายไปได้  

6.  
𝒘𝟐 ขาดผู้สืบทอดทางวัฒนธรรม:  
ลูกหลานชาวเพอรานากันส่วนใหญ่ 
ขาดความรู้ ความเข้าใจ มิได้ตระหนัก
ถึงคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมน้ี 
หลงลืมรากเหง้าของตนเอง มิได้สืบ
ทอดสานต่อวัฒนธรรมอันดีงามของ
บรรพบุรุษ 
 

𝒕𝟐 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ในพื้นที่: ในแต่ละพ้ืนที่ย่อมมีวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย เช่นเดียวกับพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ ที่มีกลุ่มชาติ
พันธ์ุต่าง ๆ อาศัยอยู่อีกหลายกลุ่ม เกิด
แหล่ งท่ อง เที่ ยว เชิ ง วัฒนธร รมที่
หลากหลาย ส่งผลให้การส่งเสริมหรือ
สนับสนุนไม่ว่าจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
หรือภาคเอกชนไม่สามารถทุ่มงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวตามรอย
วัฒนธรรมเพอรานากันได้อย่างเต็มที่ 
 

𝒘𝟐𝒕𝟐 เล่าเรื่อง : พัฒนาการเล่า
เรื่องเพ่ือสร้างการตระหนักรู้ ถึง
คุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมที่ติด
ตัวมาแต่ก าเนิดแก่ลูกหลานชาว
เพอรานากัน โดยชี้ให้เห็นถึงคุณค่า
ของวัฒนธรรมทั้งในด้านของจิตใจ
และในด้านของการใช้ทุนทาง
วัฒนธรรมเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ใน
อนาคต ผลักดันให้กลุ่มลูกหลาน
ชาวเพอรานากันแท้ ๆ ร่วมแรงร่วม
ใจรับหน้าที่เป็นผู้เล่าเรื่องเพ่ือสืบ
สานวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป  
𝒘𝟏𝒕𝟐 ผลักดันให้หน่วยงานต่าง 
ๆ เห็นว่าวัฒนธรรมเพอรานากัน
เป็นวัฒนธรรมหน่ึงที่ส าคัญของ
ชาติ และสามารถท ารายได้ในวง
กว้าง กล่าวคือครอบคลุมพ้ืนที่ถึง 
6 จั งหวัดใน  เ พ่ือส่ ง เสริ มและ
สนับสนุนทั้งในเรื่องของก าลังคน
และงบประมาณ ฯลฯ 

 
จากข้อมูลข้างต้นเมื่อใช้เครื่องมือ TOWS matrix เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ระหว่างจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และสามารถก าหนดกลยุทธ์ออกมาเป็น กลยุทธ์เชิงรุก 
กลยุทธ์เชิงรับ กลยุทธ์เชิงป้องกัน และกลยุทธ์เชิงแก้ไขแล้ว ขั้นตอนต่อไปผู้วิจัยได้พิจารณาผลการ
ก าหนดกลยุทธ์ด้วยวิธีการดังกล่าวและจัดเรียงกลยุทธ์ใหม่รวมถึงน ามาสร้างเป็นแบบจ าลอง (model) 
เพื่อน าเสนอ (ร่าง) กลยุทธ์การเล่าเรื่องเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์
ข้างต้น โดยให้ช่ือ กลยุทธ์ว่า  “D I B U K route strategies” แบบจ าลองดังกล่าวเป็นภาพของเรือ
ส าเภา “ส่วนของใบเรือ” จะน าเสนอในส่วนของกลยุทธ์ “ส่วนของล าเรือ” จ าน าเสนอในส่วนของ
วัตถุประสงค์ของการเล่าเรื่องนั่นเอง โดยเรือล านี้อยู่ภายในกรอบรูปบ้าน ซึ่งหมายถึง “ประเทศไทย” 
คือ บ้านหลังใหม่ของขาวจีนโพ้นทะเล เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ีสร้างขึ้นอีกท้ังยังเช่ือมโยงกับการ
เดินทางครั้งส าคัญของชาวจีนโพ้นทะเลมายังพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ ท่ีเดินทางข้ามน้ า
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ข้ามทะเลมาตามเส้นทางสายแร่ (ดีบุก) ปรากฏผลแบบจ าลอง (model) ตามภาพท่ี 83 และค าอธิบาย
กลยุทธ์ “DIBUK- ROUTE”ตามตารางท่ี 28 
 

ภาพท่ี 83  (ร่าง) แบบจ าลองกลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ 
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ตารางท่ี 24 ค าอธิบายกลยุทธ์ 
กลยุทธ์หลัก ค าอธิบายกลยุทธ ์

กลยุทธ์ที่ 1 คน “รู้” เรื่อง กลยุทธ์ที่ 1.1 กลยุทธ์ “รู้” ราก (D: defend) 
 

ส่งเสริมให้มีการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากันในทุก ๆ แง่มุม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
ของประวัติความเป็นมา สถาปัตยกรรม อาหาร เครื่องแต่งกาย ประเพณี ความเชื่อ ภาษา อาชีพ ศิลปะ
พ้ืนถ่ิน รวมถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่ที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมเพอรานากัน ให้ครอบคลุมทุก
จังหวัดใน พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดศูนย์กลาง/ สถาบันการเรียนรู้ในแต่ละจังหวัดภายกลุ่มจังหวัดอันดา
มันคลัสเตอร์ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 กลยุทธ์ “รู้” จักตน (I: identify) 
 

ระบุอัตลักษณ์วัฒนธรรมเพอรานากัน เพ่ือน าไปสู่การแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ที่แท้จริงของวัฒนธรรม
เพอรานากัน รวมถึงจุดเด่นของสถานที่อันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันกันในแต่ละแห่ง 

กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์คน “สร้าง” เรื่อง (B: build) ยกระดับการจัดท าเน้ือหา (content) ให้น่าสนใจติดตาม และสามารถกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมบางอย่างตามวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ได้แก่ อ่าน เปิดใจ/สนใจ รู้จัก 

กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์คน “ส่ง” เรื่อง (U: utilize) ก าหนดช่องทางการเล่าเรื่องที่เหมาะสมกับเน้ือหา (content) ที่จัดท าข้ึน และเป็นช่องทางการสื่อสารที่
ทันสมัยสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (K: key target) ได้แก่ (1) กลุ่มลูกหลานชาวเพอรานากัน (2) กลุ่ม
นักท่องเที่ยว เพ่ือกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้ (1) อ่าน (R: read stories) (2) เปิดใจ/สนใจ (O: open your 
heart) เรื่องราวที่น าเสนอ (3)  กลุ่มลูกหลานชาวเพอรานากันรู้จักรากเหง้าของตนเอง (U: understand 
yourself)/ กลุ่มนักท่องเที่ยวให้ความสนใจวัฒนธรรมเพอรานากัน  (T: think about Peranakan 
culture) (4) กระตือรือร้น (E: Enthused) กล่าวคือ กลุ่มลูกหลานชาวเพอรานากันเกิดการตระหนักถึง
คุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมและหันกลับมาสืบทอดวัฒนธรรม ด้านกลุ่มนักท่องเท่ียวอยากมาท่องเท่ียว
ตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากัน 
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ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินกลยุทธ์  
 
ตารางท่ี 25 แผนการด าเนินกลยุทธ์ 
ขั้นตอน กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ แผนการด าเนินงาน 

1 กลยุทธ์ที่ 1  
กลยุทธ์คน “รู้” 
เรื่อง 

กลยุทธ์ที่ 1.1 กลยุทธ์ “รู”้ ราก (D: defend)  
1) ส่งเสริมให้มีการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับ

วัฒนธรรม   เพอรานากันในทุก ๆ แง่มุมให้
ครอบคลุมทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอันดามันค
ลัสเตอร์  

2) ผลักดันให้เกิดศูนย์กลาง/ สถาบันการเรียนรู้ใน
แต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ 

1) เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลกลางวัฒนธรรมเพอรา
นากัน ซึ่งประกอบด้วย 
 ประวัติความเป็นมา  
 สถาปัตยกรรม  
 อาหาร  
 เครื่องแต่งกาย  
 ประเพณี  
 ความเชื่อ  
 ภาษา  
 อาชีพ  
 ศิลปะพ้ืนถ่ิน  
 ประวัติความเป็นมาของสถานที่ที่

เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเพอรานากัน 
2) เพ่ือจัดต้ังศูนย์กลาง/ สถาบันการเรียนรู้ โดย
กระจายออกไปในแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
อันดามนคลัสเตอร์ 

1) จัดต้ังคณะท างาน 
2) ออกแบบวิธีการจัดเก็บข้อมูล 
3) จัดเก็บข้อมูล 
4) รวบรวมข้อมูลเข้าฐานข้อมูลกลาง 
5) วิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละจังหวัด 
6) เสนอการจัดต้ังศูนย์กลาง/ สถาบันการ

เรียนรู้   โดยกระจายออกไปในแต่ละ
จังหวัดใน 
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ตารางท่ี 25 แผนการด าเนินกลยุทธ์ (ต่อ) 
ขั้นตอน กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ แผนการด าเนินงาน 

2  กลยุทธ์ที่ 1.2 กลยุทธ์ “รู”้ จักตน (I: identify) 
1) ระบุอัตลักษณ์วัฒนธรรมเพอรานากัน เพ่ือ

น าไปสู่การแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ที่แท้จริง
ของวัฒนธรรมเพอรานากัน  

2) ระบุจุดเด่นของสถานที่อันเป็นร่องรอยของ
วัฒนธรรมเพอรานากันในแต่ละแห่ง 

 
             

1) เ พ่ื อ ให้ ส ามาร ถร ะบุ อั ตลั กษณ์ แ ล ะ
เอกลักษณ์ที่แท้จริงของวัฒนธรรมเพอรา
นากันได้ 

2) เพ่ือให้สามารถระบุถึงจุดเด่นของของ
สถานที่ที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมเพอรานา
กันในแต่ละแห่งได้ 

1) วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือระบุอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ที่แท้จริงของวัฒนธรรมเพอรา
นากัน รวมถึงจุดเด่นของสถานที่อันเป็น
ร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันในแต่
ละแห่ง 

2) จัดเวทีวิพากษ์อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และ
จุดเด่นของสถานที่อันเนร่องรอยของ
วัฒนธรรมเพอรานากันในแต่ละแห่ง 

3) สรุปผลเพ่ือระบุอัตลักษณ์ เอกลักษณ์
และจุดเด่นของสถานที่อันเป็นร่องรอย
ของวัฒนธรรมเพอรานากันในแต่ละแห่ง 

3 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์คน “สร้าง” เรื่อง (B: build)  
ยกระดับการจัดท าเน้ือหา (content) ให้น่าสนใจติดตาม และสามารถ
กระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมบางอย่าง 
 

1) เพ่ือให้ได้เน้ือหา (content) ที่จะใช้ในการ
เล่าเรื่องเพ่ือส่งไปยังกลุ่มลูกหลานชาว
เพอรานากัน โดยสามารถกระตุ้นให้ เกิด
การตระหนักรู้ถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม 

2) เพ่ือให้ได้เน้ือหา (content) ที่จะใช้ในการ
เล่าเรื่องเพ่ือส่งถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว โดย
สามารถกระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรมการ
เปิดรับ สนใจ รับรู้และจดจ าเส้นทางการ
ท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากัน 
เพ่ือเป็นทางเลือกด้านการท่องเที่ยวใน
อนาคต 

1) คัดเลือกข้อมูล (data) ส่วนที่ ต้องการ
น าเสนอ 

2) ออกแบบการน าเสนอข้อมูลโดยใช้แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการสร้างเรื่องราว 
(story elements)ประกอบด้วย  
(1) การสร้างโครงเรื่อง (plot) 
(2) การสร้างแก่นเรื่อง (theme) 
(3) การสร้างตัวละคร (character) 
(4) การสร้างความขัดแย้ง (conflict) 
(5) การสร้างบทสนทนา (dialogue)  
(6) การสร้างฉาก (setting) 
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ตารางท่ี 25 แผนการด าเนินกลยุทธ์ (ต่อ) 
ขั้นตอน กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ แผนการด าเนินงาน 

   (7) การสร้างตอนจบ (the end) 
(8) มุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of 
view) 

จัดท าสื่ อ (media) ประกอบการน าเสนอ
เรื่องราว 

4 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์คน “ส่ง” เรื่อง (U: utilize)  
ก าหนดช่องทางการเล่าเรื่องที่เหมาะสมกับเน้ือหา (content) ที่จัดท าข้ึน 
และเป็นช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัยสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (K: key 
target) 

1)   เพ่ือให้สามารถส่งเรื่องไปถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้ 

1) เลือกช่องทางการเล่าเรื่อง 
2) น าสื่อที่ได้จัดท าข้ึนส่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย

ผ่านช่องทางการเล่าเรื่อง 
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ขั้นที่ 5 การประเมินกลยุทธ์ 
การประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์นั้นสามารถพิจารณาได้ท้ังในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ ส าหรับการด าเนินตามแผนกลยุทธ์ข้างต้นผู้วิจัยได้จัดท า (ร่าง) แบบการประเมินผลการ
ด าเนินกลยุทธ์เพื่อใช้ประเมินผลหลังการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานเสร็จส้ินในแต่ละขั้นตอน 
โดยผู้วิจัยแบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) แบบประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ท่ี 1 และ 
(2) แบบประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ท่ี 2- 3 ในส่วนท่ี 2 สามารถปรับเปล่ียนการประเมินผลการ
ด าเนินงานได้ตามเนื้อหาท่ีสร้างขึ้นในแต่ละครั้ง แสดงเกณฑ์คะแนนการด าเนินกลยุทธ์ ระดับผลการ
ด าเนินกลยุทธ์ และแบบประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ ตามตารางท่ี 26- 29 
 
ตารางท่ี 26 (ร่าง) การก าหนดเกณฑ์คะแนนการด าเนินกลยุทธ์  

การด าเนินกลยุทธ์ตามแผนการด าเนินงาน คะแนนเต็ม 
1. ผลคะแนนการด าเนินกลลยุทธ์ที่ 1 60 
2. ผลคะแนนการด าเนินกลยุทธ์ที่ 2 และ 3 40 

รวม 100 
 

ตารางท่ี 27 (ร่าง) การก าหนดระดับผลการด าเนินกลยุทธ์ 
คะแนน ระดับผลการด าเนินกลยุทธ์ สัญลักษณ์ 

81 ข้ึนไป ดีเย่ียม  
71- 80  ดีมาก  
61- 70 ดี  

51- 60 ปานกลาง  
50 หรือน้อยกว่า ต่ า  
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ตางรางท่ี 28 (ร่าง) แบบประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ที่ 1  
กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์คน “รู”้ เรื่อง 
- หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ ให้ 0 คะแนน  
- หากมีแต่การด าเนินการแต่ผลการด าเนินการมิได้ส าเร็จทั้งหมดให้ 0.5 คะแนน  
- หากคุณสมบัติครบให้ 1 คะแนน 

กลยุทธ ์ ผลลัพธ์จากการด าเนินกลยุทธ์ คะแนนประเมิน 
0 0.5 1 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
กลยุทธ์ “รู้” ราก (D: defend) ส่งเสรมิ
ให้มีการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมเพอรานากันในทุก ๆ  แง่มุม 
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประวัติความ
เป็นมา สถาปัตยกรรม อาหาร เครื่อง
แต่งกาย ประเพณี ความเชื่อ ภาษา 
อาชีพ ศิลปะพ้ืนถ่ิน รวมถึงประวัติ
ความเป็นมาของสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมเพอรานากัน ให้ครอบคลุม
ทุกจังหวัดในกลุ่มอันดามันคลัสเตอร์ 

1) ท าเนียบรายชื่ อผู้ ร่ วมสมั ยและผู้ รู้ เกี่ ยวกับ
วัฒนธรรมเพอรานากันในกลุ่มจังหวัดอันมัน 
คลัสเตอร์ 

   

2) ท าเนียบรายชื่อเอกสารที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรม
เพอรานากัน 

   

3) ท าเนียบรายชื่อสถานที่อันเป็นร่องรอยของ
วัฒนธรรมเพอรานากัน 

   

4) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตามรายชื่อในข้อที่ (1)    
5) ข้อมูลจากการวิเคราะห์เชิงเอกสารตามรายชื่อ

เอกสารในข้อที่ (2) 
   

6) ข้อมูลจากการส ารวจสถานที่ที่ เกี่ ยวข้องกับ
วัฒนธรรมเพอรานากันตามรายชื่อในข้อ (3) 

   

7) ข้อมูลศักยภาพจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
คลัสเตอร์ 

   

8) น าเสนอการจัดต้ังศูนย์กลาง/ สถาบันการเรียนรู้  
โดยกระจายออกไปในแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
อันดามันคลัสเตอร์ 

   

กลยุทธ์ที่ 1.2 กลยุทธ์ “รู้” จักตน (I: 
identify) 
ระบุอัตลักษณ์วัฒนธรรมเพอรานากัน 
เ พ่ื อน า ไปสู่ ก ารแสดง ให้ เห็ น ถึ ง
เอกลักษณ์ที่แท้จริงของวัฒนธรรม
เพอรานากัน รวมถึงจุดเด่นของสถานที่
ที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมเพอรานากัน
ในแต่ละแห่ง 

1) ผลสรุปการระบุอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม    
2) ผลสรุปการระบุเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม    
3) ผลสรุปจุดเด่นของสถานที่อันเป็นร่องรอยของ

วัฒนธรรมเพอรานากันในแต่ละแห่ง 
   

4) ผลสรุปค าจ ากัดความกลุ่มชาติพันธ์ุเพอรานากัน
ในประเทศไทย 

   

ผลรวมคะแนนประเมิน (  ) * 5 =  
คะแนน 
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ตางรางท่ี 29 (ร่าง) แบบประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ที่ 2-3 
กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์คน “สร้าง” เรื่อง (B: build) และ กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์คน “ส่ง” เรื่อง 
- หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ ให้ 0 คะแนน  
- หากทีคุณสมบัติตามที่ระบุ ให้ 1 คะแนน  

กลยุทธ ์ ผลลัพธ์จากการด าเนิน 
กลยุทธ์ 

คะแนนประเมิน 
0 1 

กลยุทธ์ที่  2 กลยุทธ์คน “สร้าง” 
เรื่อง (B: build)  
ยกระดับการจัดท าเน้ือหา (content) 
ให้ น่าสนใจติดตาม และสามารถ
กระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมบางอย่าง 
 
กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์คน “ส่ง” เรื่อง 
(U: utilize) 
ก าหนดช่องทางการเล่ า เรื่ องที่
เหมาะสมกับเน้ือหา (content) ที่
จั ดท า ข้ึน  และเป็นช่ องทางการ
สื่อสารที่ทันสมัยสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย (K: key target) 
 

1) พบผู้มีปฏิสัมพันธ์กับการเล่าเรื่องผ่านช่องทางการ
สื่อสาร ช่องทางที่ XXX ต้ังแต่ 400 คน ข้ึนไป 

  

2) พบผู้แชร์ข้อมูลการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน 
ต้ังแต่ 100 คน ข้ึนไป 

  

3) พบผู้ชักชวน บอกต่อ ผู้อื่น ต้ังแต่ 100 คน ข้ึนไป   
4) พบผู้แสดงความคิดเห็นเชิงบวก ต้ังแต่ 100 คนข้ึนไป   

ผลรวมคะแนนประเมิน (  ) * 10 =  
คะแนน 

  
3.2  การตรวจสอบ (ร่าง) กลยุทธ์การเล่าเร่ืองวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ 
หลังจากจัดท า (ร่าง) กลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์เรียบร้อยแล้ว ในวันท่ี 18 สิงหาคม 2563 ได้ด าเนินการ
จัดการวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์ฯลฯ เพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของกลยุทธ์ และน าข้อคิดเห็นท่ีได้จาก 
ผู้ร่วมวิพากษ์มาปรับปรุงแก้ไข ในการด าเนินการครั้งนี้ได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กลยุทธ์ฯลฯ ดังนี้ 

3.2.1  ข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์กลยุทธ์ฯลฯ  
(1) 

 “…เรื่องของค าว่า “เพอรานากัน” กับค าว่า “บาบ๋า” ต้องน ามา
ศึกษาอย่างรอบคอบ เพราะในทุกวันนี้ก็ยังมีข้อโต้เถียงในการใช้ค า
สองค านี้อยู่ อาจจะมีความหมาย หรือนิยามศัพท์ ความน่าจะเป็น
ต่าง ๆ ของค าสองค านี้อยู่ ในบางกรณีมีถึงขั้นเกิดข้อถกเถียง 
ความเห็นไม่ตรงกัน ในขั้นรุ่นแรง หรือทะเลาะกันเพราะบางกลุ่ม
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อยากให้แยกสองค านี้ออกจากกันโดยส้ินเชิง จึงอยากให้ศึกษาท่ีมา 
และความเหมือนความต่างของสองค านี้ให้รอบด้าน ซึ่งในภูเก็ตเอง
จะรู้จักแค่ค าว่า “บาบ๋า” ถ้ากลยุทธ์ DIBUK-ROUTE จะน าเรื่องนี้
เข้าไปแก้ปัญหาตรงนี้ได้ด้วยก็จะเป็นเรื่องท่ีดีมาก …”   
(ปัทมา รุจิวงศ์, วิพากษ์ร่างกลยุทธ์ฯ 18 สิงหาคม 2563) 

 (2) 
 “...มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีดีมากเลย โดยเฉพาะกับกลุ่มท่ีจะต้อง

น ากลยุทธ์นี้ออกไปใช้ เพราะปัจจุบันกลุ่มของนักท่องเท่ียวแบบ 
นิช มาร์เก็ต (Niche Market) หรือตลาดนักท่องเท่ียวท่ีมีความ
ต้องการแบบเฉพาะท่ีต้องการจะศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และถ้ากลยุทธิ์ DIBUK-ROUTE นี้
ถูกน ามาใช้จริง ๆ ก็จะท าให้การท่องเท่ียวในแถบอันดามันคลัสเตอร์
นี้มีรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเหมือนกัน นักท่องเท่ียวสามารถเข้ามา
ท่องเท่ียวทีเดียวได้หลาย ๆ จังหวัดพร้อมกันด้วย...  
(จุฑามาศ ประจักษ์ศิลป, วิพากษ์ร่างกลยุทธ์ฯ 18 สิงหาคม 2563) 

 

(3) 
 “…รูปแบบของ DIBUK-ROUTE นี้ยัง เป็นนามธรรมอยู่  ยังไม่

สามารถท่ีจะจับต้องได้ ในมุมมองของการเล่าเรื่องท่ีจะเกิดขึ้น ใน
ฐานะท่ีเป็น broadcast ทุกครั้งของการท างานการวางแผนกลยุทธ์
นั้นจ าเป็นต้องใส่เข้าไปด้วยทุกครั้งเสมอ พอได้แล้วเรื่องเล่าต่าง ๆ 
ท่ีออกมาก็จะเป็นไปตามกลยุทธ์ท่ีได้น ามาใช้ ซึ่งกลยุทธ์  DIBUK-
ROUTE ท่ีต้ังไว้เบื้องต้นดูแล้วน่าจะใช้ได้ในส่วนของกลยุทธ์ที่ยังไม่
ขยายความ แต่ถ้าในมุมมองของการท าเรื่องเล่าหรือ Storyboard 
แล้วอาจจะยังไม่ใช่ ส่วนการรักษารากหรือการต้องรักษาความเป็น
เพอรานากันหรือวัฒนธรรมด้ังเดิมก็เห็นด้วยว่าเราทุกคนในพื้นท่ี
ต้องรู้จักตัวตนของตนเอง โดยเฉพาะสถานท่ีประวัติศาสตร์ต่าง ๆ 
ของจังหวัด ท่ีต้องรู้ว่าท่ีไหนคือสถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญ เป็นจุด
เช็คอินของจังหวัด เพื่อท่ีจะบอกต่อให้กับนักท่องเท่ียวหรือผู้มา
เยือนได้รับรู้ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันท้ังหมด …”   
(ไอศยา สินบุษกร, วิพากษ์ร่างกลยุทธ์ฯ 18 สิงหาคม 2563) 

 

 (4) 
 “...ในส่วนของ DIBUK-ROUTE อาจารย์อยากถามในเรื่องของการ

วิเคราะห์ข้อมูล 6 จังหวัดท่ีไปศึกษามา ว่ามีความเหมือนหรือความ
แตกต่างกันของวัฒนธรรมเพอรานากันหรือเปล่า? ท้ังในเรื่องของ
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ศิลปะ สถาปัตยกรรม อาหาร พิธีกรรม อยากให้ผู้วิจัยอธิบายข้อมูล
ในส่วนนี้นิดหนึ่ง รวมทั้งความเหมือนหรือความต่างเหล่านี้สามารถ
เช่ือมโยงกันได้หรือไม่ รวมทั้งอีกหนึ่งประเด็นท่ีผู้ร่วมวิพากษ์ล่าวถึง 
คือ ความถูกต้องของข้อมูลของสถาปัตยกรรมท่ีเราจะเรียกว่า  
“ชิโนโปรตุกีส (Sino-Portugyese)” หรือเรียกว่า “โคโลเนียล
สไตล์ (Colonial Style)” ดังนั้นข้อมูลท่ีใช้ต้องเป็นข้อมูลท่ีคนใน
ชุมชนหรือพื้นท่ียอมรับ ดังนั้นถ้าทุกคนยอมรับและรับรู้เรื่องราว
ต่าง ๆ เหมือน ๆ กันก็จะท าให้การเล่าเรื่องในครั้งนี้เข็มแข็ง และ
จะช่วยให้เราสามารถสร้างเรื่องต่อ ๆ ไปในอนาคตได้ง่ายข้ึน ต่อมา
คือประเด็นของ “นวัตกรรม” ไม่แน่ใจว่าจะเป็นนวัตกรรมหรือ
เปล่าในเรื่องของการเล่าเรื่องท่ีจะออกมาจะเป็นในรูปแบบใด เป็น 
Animation เป็นคู่มือ หรืออย่างไร อยากให้ช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่ง
ครับ...”   
(ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม, วิพากษ์ร่างกลยุทธ์ฯ 18 สิงหาคม 2563) 

 (5) 
 “…ส าหรับกลยุทธ์ DEBUK-BOUTE นี้เป็นกลยุทธ์ท่ีน่าสนใจเป็น

อย่างมาก และเมื่อได้ฟังถึงแนวทางการศึกษาก็ได้ทราบว่าผู้วิจัย
มุ่งเน้นในเรื่องของกลยุทธ์ DEBUK-BOUTE นี้ แต่ก็เป็นห่วงในเรื่อง
ของการน าไปใช้ท่ีจริง ๆ แล้วเมื่อน าไปใช้อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีก าลังเกิดขึ้นได้จริง หรือการท่ีไม่สามารถน ามาใช้ได้เป็น
รูปธรรมจริง ๆ ดังนั้นหากเป็นไปได้ในเรื่องของ “ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย” อย่างท่ีทางอาจารย์ท่ีปรึกษาได้กล่าวถึงนั้น ส่วนตัวแล้วถือว่า
มีความส าคัญมาก ๆ ในการน าไปวิเคราะห์หาข้อมูลในส่วนนี้ด้วย 
เพื่อให้เราได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ  ท่ีมีผลต่อกลยุทธ์ที่จะ
เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเราได้ท าความเข้าใจในหลาย ๆ มุมให้
มากและลึกมากเท่าไหร่ก็จะเป็นวิธีการท่ีจะท าให้กลยุทธ์ DEBUK-
BOUTE นี้ถูกน าไปใช้ได้อย่างดี มีคุณภาพ และประสบความส าเร็จ
ได้ เช่น เมื่อได้กลยุทธิ์ของมาแล้วเราจะต้องมีการด าเนินการกล
ยุทธ์ DEBUK-BOUTE นี้ร่วมกับใครได้บ้าง เป็นต้น …”   
(เศรษฐวิฬฐ์ คงกะพัน, วิพากษ์ร่างกลยุทธ์ฯ 18 สิงหาคม 2563) 

 

(6) 
 “…เมื่อปี พ.ศ.2558 เคยสนใจท่ีจะศึกษากลุ่มคนเพอรานากัน

เช่นกัน ครั้งแรกท่ีคิดจะท าในเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยไปค้น
ข้อมูลจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อดูกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศ
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ไทยว่ามีกลุ่มไหนบ้าง เพราะตนเองไม่ใช่คนท้องถิ่นของภูเก็ต แต่ก็
ไม่พบข้อมูล เพอรานากันถูกบรรจุหลังจากนั้น และได้ทราบว่า
สมาคมเพอรานากันหลายประเทศเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นการเปิดโลก
ให้กับตัวเองเป็นอย่างมาก และขออนุญาตแชร์ในเรื่องของกลยุทธ์
ท่ีใช้ในทางสารสนเทศศาสตร์ แบ่งออกเป็นส่วนหน้าบ้าน คือ  
กลยุทธ์คนส่งเรื่อง กับหลังบ้านคือ กลุยุทธ์การเล่าเรื่องและกลยุทธ์
คนสร้างเรื่อง หรือการท่ีเราเป็นผู้ผลิต เช่ือว่าผู้วิจัยได้ท าการศึกษา 
SWOT มาแล้ว และได้พบว่าอะไรท่ีเป็นจุดอ่อนของเรื่องนี้อยู่ ส่ิงท่ี
เราเห็นเลยคือความพร้อมต่าง ๆ ของคนในพื้นท่ี ท่ีมีความพร้อม
มากน้อยแค่ไหน ไม่ทราบว่าตรงนี้การวิเคราะห์ SWOT พบหรือไม่ 
เพราะถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อการด าเนินกลยุทธ์
เช่นกัน และในทางเดียวกันส่วนของหน้าบ้านหรือคนส่งเรื่องเรา
ต้องทราบว่า เป้าหมายส าคัญของเราคือการท่องเท่ียว เน้นในเรื่อง
ของมุมมองท่ียังมีความแตกต่างกัน ต้องหาวิธีการให้มุมมองท่ีมี
หลากหลายของเรื่องกลุ่มชนเพอรานากันนี้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้
ได้ ดังนั้น องค์ประกอบท่ีมีความแตกต่างกันอะไรท่ีจะเป็นจุดเช่ือม
ให้ทุกความคิดเห็น หรือเรื่องราวให้เป็นเส้นเดียวกันได้  …”   
(ปิยะกานต์ หนูประกอบ, วิพากษ์ร่างกลยุทธ์ฯ 18 สิงหาคม 2563) 

 (7) 
 “...ส าหรับ DIBUK-ROUTE เป็นเรื่อง ท่ีดี ท่ี เกิดขึ้น แต่อย่าง ท่ี

นายแพทย์โกศล บอกว่า ปัจจุบันเรายังไม่ได้มีการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวของภูเก็ตแบบเพอนากันให้เป็นเมืองท่องเท่ียวอย่าง
จริงจัง อย่างล่าสุดได้มีโอกาสเดินทางไปท่ีรัสเซีย เขาจะมีภาพแบบ
นี้ (แบบในงานวิจัย) เต็มไปหมดเลย และเขาก็ใช้ภาษารัสเซีย
ท้ังหมด ไม่มีภาษาอังกฤษเลย และมีบอร์ดใหญ่อยู่ 1 อันเพื่อเขียน
ภาพและเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของสถานท่ีแห่งนั้น คนภูเก็ตท่ีเดินทาง
ไปในวันนั้นกว่า 40 คน จ านวน 25 คน เดินตามทางท่ีภาพเขียน
บอกเล่าเรื่องราวของสถานท่ีท่องเท่ียวตรงนั้นจนครบ เพื่อไปสัมผัส
กับสถานท่ีประประวัติศาสตร์ในแต่ละจุด และตามเส้นทางเดินนั้น
จะมีสัญลักษณ์เส้นสีแดงบอกตลอดท้ังเส้นทาง นี้คือการส่ือโดยไม่
ต้องใช้ภาษาเลย ใช้เวลาเดินรอบเมืองประมาณช่ัวโมงกว่า ๆ จนจะ
กลับเข้าโรงแรม ทุกคนก็ถามว่าส่ิงท่ีไปเห็นเหล่านั้นคืออะไร 
เจ้าหน้าท่ีจึงได้ให้คู่มือเล่มเล็ก ๆ มาคนละ 1 เล่มท่ีเป็นภาษาอังกฤษ 
ดังนั้น วันนี้เราต้องเอาเรื่องราวในอดีตมาสรุปให้ชัด แล้วน ามา
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เขียนเป็นแผนภาพเพื่อก าหนดเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
เพอรานากันในจังหวัด เพื่อเป็นเรื่องราวให้เข้าใจและน่าติดตาม  
ซึ่งในท่ีสุดแล้วเริ่มต้นของการท่องเท่ียวเชิงนี้ก็สามารถน าจีน 
มาเลเซีย และอังกฤษเข้ามาท่องเท่ียวได้ รายได้ และจ านวน
นักท่องเท่ียวมหาศาลแน่นอน (ความชัดเจนของเรื่องเล่า ณ วันนี้
เช่ือว่าถ้านายแพทย์โกศล ได้สรุปแล้วความเป็นไปได้ของท่ีมาเกิน 
80% แน่นอนครับ) ทุกคนในภูเก็ตน าเรื่องเล่าท่ีได้สรุปไปบอกเล่า
ต่อ ๆ กันโดยเฉพาะครู อาจารย์ในพื้นท่ี หรือผู้น าชุมชน ทุกคนก็จะ
เกิดความเช่ือไปในทิศทางเดียวกัน การท่องเท่ียวในลักษณะนี้ก็
เกิดขึ้นได้แน่นอน สรุปคือ ถ้าน า DIBUK-ROUTE ไปสร้างเรื่องเล่า 
เพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องของเพอรานากันให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยเฉพาะกับคนภูเก็ตเอง ท่ีต้องรับรู้และเข้าใจเรื่อง
เหล่านี้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันต้องสรุปเรื่องราว
ของเพอรานากันให้ชัดเจน ก่อนน าเรื่องเล่าไปท าภาพเรื่องเล่า และ
เส้นทางการท่องเท่ียวตามจุดต่าง ๆ…”  
(สรายุทธ มัลลัม, วิพากษ์ร่างกลยุทธ์ฯ 18 สิงหาคม 2563) 

 (8) 
 “…ขอเสนอแนะในเรื่องของกลยุทธ์ DIBUK นั้นในส่วนของสมาคม

ก็มีการท างานวิจัยแต่จะเป็นในแบบของการค้นหาตัวตน ศึกษา
ตัวตนของการเป็นเพอรานากันเฉย ๆ แต่ถ้าในเชิงท่องเท่ียวมีหลัก
อยู่ 2 อย่างคือ การพัฒนา supply side และ demand side ซึ่งท่ี
ผ่านมาการพัฒนาอุปทาน (supply side) ยังไม่ได้รับการพัฒนาสัก
เท่าไหร่นักเพราะมัวแต่พัฒนาอุปสงค์ (demand side) ซึ่งกลยุทธ์ 
DIBUK ท่ีมานี้คือการพัฒนาด้านอุปทาน (supply side) หรือการ
พัฒนาตนเอง หาตัวตนและสร้างเป็นเรื่องราว (story) ซึ่งการ
ท่องเท่ียวในปัจจุบันไม่ว่ารูปแบบไหนก็เน้นท่ีการมีเรื่องราว หรือ 
story แต่ก็อยู่ท่ีว่าเราจะสามารถน า story นั้นมาท าอะไรเพื่อเป็น
รายได้ได้บ้าง หรือสามารถสร้างการรับรู้ และสร้างความประทับใจ
ให้นักท่องเท่ียวได้อย่างไรบ้าง ซึ่งในปัจจุบันมากไปกว่านั้นก็ยังมี
การท่องเท่ียวแบบผสมผสานท่ีเราเรียกกันว่าการท่องเท่ียวแนว 
experience เพื่อให้นักท่องเท่ียวเข้าถึง ได้สัมผัส ได้มีกิจกรรม 
และเรื่องราวต่าง ๆ  มาร่วมกันด้วย และท่ีแน่นอนว่าคือการเพิ่มใน
เรื่องของนวัตกรรมเข้าไปด้วย หมายถึงว่า กลยุทธ์ DIBUK เบ้ืองต้น
โอเคแล้วแต่อยากให้เพิ่มในส่วนของนวัตกรรม และ ประสบการณ์
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ร่วมของนักท่องเท่ียวเข้าไปด้วย เพื่อให้กลยุทธิ์การท่องเท่ียวได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น…”   
(โกศล แตงอุทัย, วิพากษ์ร่างกลยุทธ์ฯ 18 สิงหาคม 2563) 
 

ผลจากการวิพากษ์ฯ สามารถสรุปแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ตาม
ขั้นตอนการจัดท ากลยุทธ์ตามตารางท่ี 30 
 
ตารางท่ี 30 ข้อสรุปการวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์  
ขั้นตอน รายละเอียด ยืนยันกลยุทธ์ ข้อเสนอแนะ 

เห
็นด้

วย
 

ปร
ับป

รุง
 

ไม
่เห

็นด้
วย

 
1 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  - - - ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใชค้ า 

เน่ืองจากมีความละเอียดอ่อน 
2 การก าหนดทิศทาง  - - - 
3 การก าหนดกลยุทธ์ -  - - กลยุทธ์ที่สร้างข้ึนยังเป็นไปในเชิง

นามธรรม อยากให้ท าออกมาเป็น
ตัวอย่างว่าจะต้องเล่าอย่างไร 

- ในส่วนของแบบจ าลองต้องทบทวน
ว่าชื่อ “DIBUK” สามารถเป็นตัวแทน
ของทุกจังหวัดได้หรือไม่ 

4 การด าเนินกลยุทธ์ -  - -  อยากให้สร้างสร้างนวัตกรรมข้ึนมา
เป็นชิ้นงานเพ่ือประกอบกับแผนที่ ๆ 
ได้จัดท าข้ึน 

5 การประเมินกลยุทธ์  - - - 
 

จากข้อสรุปข้างต้นได้พิจารณข้อเสนอแนะต่าง ๆ เนื่องจากเสียงส่วนใหญ่
ค่อนข้างเห็นด้วยกับ(ร่าง) กลยุทธ์ฯ ลฯ ท่ีได้น าเสนอ แต่ผู้เข้าร่วมวิพากษ์ส่วนใหญ่เห็นพ้องตรงกันใน
ประเด็นเรื่องของความเป็นนามธรรมหรือไม่สามารถจับต้องได้ของกลยุทธ์นี้  ดังนั้นจึงพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขใน 2 เรื่องคือ การจัดท าภาพการน าเสนอแบบจ าลองใหม่ และการเพิ่มเติมในส่วนของ
การจัดท าตัวอย่างการเล่าเรื่องเพื่อวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว ส าหรับ
รายละเอียดของกลยุทธ์จะยืนยันตามท่ีได้น าเสนอไปแล้วข้างต้น ผลการปรับปรุงแก้ไขการน าเสนอ
แบบจ าลองตามภาพท่ี 84 
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3.2.2  การปรับรูปแบบการน าเสนอแบบจ าลองกลยุทธ์ “DIBUK ROUTE”  
 
ภาพท่ี 84 แบบจ าลองกลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยง

เส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ (DIBUK- ROUTE strategy) 
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3.2.3  การน าเสนอตัวอย่างการด าเนินกลยุทธ์การเล่าเ ร่ืองวัฒนธรรม 
เพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ 

การจัดท าการศึกษาในครั้งนี้ได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินกลยุทธ์แล้ว
ในบางส่วน ดังนั้นจึงได้น าองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาจัดท าตัวอย่างการเล่าเรื่องวัฒนธรรม 
เพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ขึ้น โดยน าเสนอผ่าน
องค์ประกอบของการเล่าเรื่องตามแนวคิดและทฤษฎีการเล่าเรื่องท่ีได้สรุปไว้ในบทท่ี 2 ได้แก่ การ
จัดท าโครงเรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละคร ความขัดแย้ง บทสนทนา ฉาก ตอนจบ และมุมมองในการเล่าเรื่อง 
พร้อมกันนี้ได้จัดท าออกมาในรูปแบบของหนังสือเพื่อเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากันและ
แนะน าแหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากัน ช่ือว่า “ THE PERANAKAN STORY 
(RANONG- PHANG NGA- PHUKET- KRABI- TRANG- SATUN) TRAVEL BOOK” ( เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ด) 
 

การน าเสนอเร่ืองราว 
ประกอบด้วยองค์ประกอบของเรื่องราว 8 องค์ประกอบ ได้แก่ โครงเรื่อง แก่นเรื่อง 

ความขัดแย้ง ตัวละคร บทสนทนา ฉาก ตอบจบ และมุมมองในการเล่าเรื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 
- โครงเร่ือง (plot) โครงเรื่องหรือขนบในการเล่าเรื่องผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 5 ขั้น 

ดังนี้ 
ขั้นเร่ิมเร่ือง (exposition)  
เริ่มต้นการเล่าเรื่องด้วยการเล่าเรื่องท่ีมาท่ีไปของ ‘โบต๋ัน’ โบต๋ันเป็นบัณฑิตสาขา

แฟช่ันดีไซน์ท่ีเพิ่งเรียบจบและก าลังจะไปเรียนต่อยังต่างประเทศ แต่เธอกลับมีเรื่องให้ขบคิดและไม่
สามารถก้าวข้ามข้อคิดท่ีอาจารย์ได้ฝากไว้ได้ ส่ิงท่ีอาจารย์ได้ฝากไว้คือค าพูดเพียงส้ัน ๆ ว่าผลงาน
ของเธอนั้นขาด‘ชีวิต’ โบต๋ันมีเวลา 3 เดือนก่อนจะเดินทางไปต่างประเทศ เธอจึงเลือกกลับมาหา
อาก๊อง (คุณปู่) ผู้ซึ่งเป็นท่ีรักและเปรียบเสมือนฮีโร่ในใจเธอ   

ขั้นพัฒนาเหตุการณ์ (rising action)  
‘อาก๊องเกก’ เป็นคุณปูข่องโบต๋ันเป็นผู้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของตนเองให้โบต๋ันได้

ฟัง และผูกโยงเรื่องเรื่อวของตัวเองท่ีเกี่ยวพันกับความเป็นตัวตนของโบต๋ันในปัจจุบันนี้ โดยด าเนิน
เรื่องด้วยการเล่าถึงบรรพบุรุษชาวจีน วัฒนธรรมเพอรานากัน  

ขั้นภาวะวิกฤต (climax)  
เมื่อข้อความเตือนการเดินทางเด้งขึ้นมาในโทรศัพท์ของโบต๋ัน ท าให้เธอมีความรู้สึก

สับสนในตนเองขึ้นอีกครั้ง ความสนุกสนานและความรู้ เกี่ยวกับรากเหง้าของตนเองในช่วง
ระยะเวลาเกือบ 3 เดือนท่ีผ่านมา ท าให้เธอรู้สึกไม่อยากเดินทางไปเรียนต่ออีกแล้ว 

ขั้นภาวะคลี่คลาย (falling action) 
 ‘อาก๊องเกก’ เป็นผู้กล่าวตักเตือนให้โบต๋ันรู้จักถึงการท าหน้าท่ี ณ ช่วงเวลานั้นให้กับ

โบต๋ัน ท าให้โบต๋ันรู้ว่าเอมีหน้าท่ีท่ีจะต้องไปเรียนต่อ และเธอต้องท าหน้าท่ีของตัวเองให้ดีท่ีสุด 
จดหมายถึงหลานสาวที่เขียนโดยอาก๊องเกก เป็นตัวคล่ีคลายปมท้ังหมดในชีวิตของโบต๋ัน  
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ขั้นยุติเร่ืองราว (ending) 
เมื่อโบต๋ันได้อ่านจดหมายนั้นบนเครื่องบินท าให้เธอรู้ว่าตัวเองเป็นใคร รากเหง้าตัวเอง

เป็นอย่างไร และเธอมีหน้าท่ีอะไร สุดท้ายแล้วเธอตั้งใจและมุ่งมั่นในเส้นทางท่ีเธอเลือกเดิน อย่างไร
ก็ตามชีวิตต่อไปของโบต๋ันไม่ได้จบเพียงเท่านี้ เพราะเวลานี้ ‘วิน’ หนุ่มท่ีเธอได้พบเจอท่ีภูเก็ตกลับ
ท าให้เธอมีหัวใจท่ีเต้นแรงกว่าปกติ…เรื่องจบตรงนี้เพื่อให้ติดตามตอนต่อไปเพื่อจะได้เล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันในจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป 

- แก่นเร่ือง (theme) 
แก่นเรื่องของการเล่าเรื่องตัวอย่างในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้แก่นเรื่องเกี่ยวกับความรัก 

เป็นรูปแบบของความรักท่ีถูกส่งต่อมาเป็นทอดต้ังแต่รุ่นท่ี 1 คือ อาจ้อ (ทวด) รุ่นท่ี 2 คือ อาก๊อง
เกก (คุณปู่) รุ่นท่ี 3 คือ คุณพ่อของโบต๋ัน และรุ่นท่ี 4 คือโบต๋ัน (หลานสาว) ความรักท่ีถูกส่งมอบ
มานี้ได้ตกมาอยู่ท่ีโบต๋ันหลานสาวคนเดียวในตระกูล โบต๋ันจึงกลายเป็นตัวแทนของความรัก 
ความคิดถึง และความภูมิใจของตระกูลนี้ เรื่องราวของความรักนี้เล่าเรื่องผ่านการใช้ชีวิตร่วมกันใน
ช่วงเวลาหนึ่งของอาก๊องเกก (คุณปู่) กับโบต๋ัน (หลานสาว) ท่ีต้องห่างเหินกันด้วยระยะทางของการ
ใช้ชีวิต แต่ในด้านความสัมพันธ์ทางจิตใจนั้นกลับลึกซึ้ง แล้ววันนึงการได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอีก
ครั้งท าให้โบต๋ันผู้ไม่เข้าใจในตัวเองได้เรียนรู้ความรักท่ีทุกคนมอบให้และหล่อหลอมให้โบต๋ันเป็น
โบต๋ันในทุกวันนี้ ความรักได้ถูกส่งผ่านจนท าให้โบต๋ันรู้จักตัวเองและพร้อมจะส่งมอบความรักนี้ต่อ
ให้กับ ‘วิน’ ชายหนุ่มท่ีก าลังเดินทางเพื่อหาแรงบันดาลใจในการเขียนนิยายเล่มหนึ่ง  

- ความขัดแย้ง (conflict) 
ความขัดแย้งหรือปมปัญหาในเรื่องการออกแบบผ้าของ ‘โบต๋ัน’ สาวแฟช่ันดีไซน์ท่ีเธอ

ไม่เข้าใจว่าท าไมผลงานของเธอจึงขาด ‘ชีวิต’ แท้จริงแล้วความหมายของค าว่า ‘ชีวิต’ คืออะไรกัน
แน่ 

- ตัวละคร (character) 
การเล่าเรื่องครั้งนี้ประกอบด้วยตัวละคร 3 คน โดยมีตัวละครหลัก คือ ‘โบต๋ัน’ สาว

น้อยยุคใหม่ทันสมัย เป็นแฟช่ันดีไซน์ท่ีถนัดในด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย  กับ ‘อาก๊องเกก’ 
ชายวัย 84 ปี ท่ียังดูแข็งแรง เป็นชายในอยู่ในวัยชราแต่มีความคิดทันสมัยเข้าใจตัวตนของตนเอง 
ในช่วงปลายเรื่องมีตัวละครเพิ่มเข้ามาอีก 1 ตัวละคร คือ ‘วิน’ ชายหนุ่มนักเขียนท่ีต้องการหาแรง
บันดาลใจในการแต่งนิยาม คนท่ีจะเข้ามาด าเนินเรื่องเป็นตัวละครหลักในภาคต่อไป 

- บทสนทนา (dialogue) 
บทสนทนาในเรื่องราวนี้เป็นค าพูดท่ีแสดงให้เห็นถึงความรัก ความเมตตาท่ีอาก๊องเกก

มีต่อหลานสาวอันเป็นท่ีรัก ในขณะท่ีค าพูดของโบต๋ันแสดงให้เห็นถึงนิสัยออดอ้อนท่ีเธอมีต่อคุณปู่
อันเป็นท่ีรักเช่นกัน 

- ฉาก (setting) 
ฉากในการเล่าเรื่องครั้งนี้ประกอบด้วยฉากประดิษฐ์ และฉากท่ีเกี่ยวเนื่องกับยุคสมัย 

ดังนี้  
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ฉากประดิษฐ์ 
เกสเฮ้าส์ของอาก๊องเกกท่ีเป็นฉากระหว่างการสนทนาในตอนต้นเรื่อง บนเครื่องบิน

เป็นฉากท่ีโบต๋ันเปิดอ่านจดหมายของอาก๊องเกก และฉากท่ีมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีโบต๋ันพูด
แนะน าตัวเองในตอนจบของเรื่อง  

ฉากที่เก่ียวเนื่องกับยุคสมัย 
สถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรากันท่ีอาก๊องเกกได้พาโบต๋ันไปท่องเท่ียว

เรียนรู้ผ่านการเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาและความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเพอรานากันของแต่ละ
สถานท่ี 

- ตอนจบ 
  ตอบจบของเรื่องนี้ผู้วิจัยใช้การจบแบบเป็นจริงในชีวิต ( realistic ending) คือ 

โบต๋ันได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นพร้อมท้ังเข้าใจความหมายของค าว่า ‘ชีวิต’ และได้เดินทางไปเรียนต่อ
ต่างประเทศ แต่ได้ท้ิงปมเรื่องของ ‘วิน’ ไว้ให้ผู้ชมได้คิดต่อ  

- มุมมองในการเล่าเร่ือง (point of view)  
มุมมองในการเล่าเรื่องของการเล่าเรื่องตัวอย่างในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้มุมมองแบบ

บุรุษท่ี 1 (first person point of view) กล่าวคือ โบต๋ันและอาก๊องเป็นผู้เล่าเรื่องเอง ในเรื่องราว
จะปรากฏเสียงเล่าท่ีเป็นสรรพนามแทนตัวเอง ดังนี้   ‘หนู’ คือสรรพนามท่ีโบต๋ันใช้เรียกแทนตัวเอง 
และเป็นสรรพนามท่ีอาก๊องเกกใช้เรียกแทนตัวของโบต๋ัน ในบางครั้งอาก๊องก็จะเรียกช่ือ ‘โบต๋ัน’ 
แทนตัวของโบต๋ันไปเลย ส่วน ‘ก๊อง’ คือสรรพนามท่ีอาก๊องเกกใช้เทนตัวเอง และเป็นสรรพนามท่ี
โบต๋ันใช้เรียกอาก๊องเกก เป็นลักษณะของการเล่าเรื่องของตัวเอง จะท าให้ผู้อ่านรู้สึกเป็นส่วนตัว
และเป็นกันเองมากยิ่งขึ้น  
 

 
 
 



 

บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว

เช่ือมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีวิทยาแบบพหุวิธี กล่าวคือ 
รวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า โดยรวบรวมข้อมูลจาก 3 แหล่ง ดังนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร กลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามประเภทของ
เอกสาร ได้แก่ (1) เอกสารประเภทออนไลน์ และ (2) เอกสารประเภทออฟไลน์ โดยก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างหรือจ านวนเอกสารตามหลักการอิ่มตัวของข้อมูล กล่าวคือ ท าการเก็บข้อมูลและท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลควบคู่กันไปจนถึงจุดท่ีไม่มีรหัสผ่านใหม่ หรือไม่มีข้อมูลท่ีแตกต่างออกไป (O’reilly & 
Parker, 2013; Rijnsoever, 2017) การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 2 วิธี ได้แก่ การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
และการสุ่มตัวอย่างแบบก้อนหิมะ รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 79 เอกสาร   

2. การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้ท่ีท าหน้าท่ี
เล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบบก้อนหิมะ จากการระบุถึงใน  
(1) เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเพอรานากัน (2) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ และ  
(3) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก รวมจ านวนท้ังส้ิน 35 คน    

3. การรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างคือ สถานท่ีอันเป็น
ร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากัน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง หรือจ านวนสถานท่ีจะได้จากการรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์ ในขั้นต้น โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กล่าวคือ สังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วมสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันทุกแห่งท่ีมีรายช่ือจากการรวบรวม
เอกสาร และการสัมภาษณ์ รวมจ านวนสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันท้ังส้ิน 117 
แห่ง 

ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้  สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย รวมท้ัง
ข้อเสนอแนะในการวิจัย ดังนี้  

 
สรุปผลการวิจัย 
 

ตอนที่ 1 สภาพการเล่าเร่ืองวัฒนธรรมเพอรานากัน หมายถึง สถานการณ์ปัจจุบันของ
กระบวนการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน รายช่ือสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากัน 
และข้อมูลวัฒนธรรมเพอรานากัน 
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1. กระบวนการเล่าเร่ืองวัฒนธรรมเพอรานากัน 
1.1 ด้านสภาพของผู้เล่าเร่ือง ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์พบ 

ผู้เล่าเรื่องท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากัน ผู้เล่าเรื่องกลุ่มนี้เป็นผู้ท่ีศึกษา
ข้อมูลวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง และมักจะเป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมใน
พื้นท่ีนั้น ๆ แต่พบว่า คนกลุ่มนี้มีจ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจ านวนลูกหลานของกลุ่มชาติพันธุ์
เพอรานากันในพื้นท่ี ท าให้ขาดก าลังในการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับวัฒนธรรม นอกจากกลุ่มผู้เล่า
เรื่องหลักแล้วยังพบว่าทุกจังหวัดสามารถพบผู้ท่ีเกิดร่วมสมัย กล่าวคือ ผู้ท่ีเกิดทันยุคท่ีวัฒนธรรม
เพอรานากันก าลังเฟื่องฟู เป็นผู้ท่ีได้ใช้ชีวิตในสังคมวัฒนธรรมเพอรานากันท่ีแท้จริง และยังมีชีวิตอยู่
แต่อยู่ในวัยชราภาพมากแล้วอายุราว 80-96 ปี ณ ตอนนี้ยังสามารถเล่าเรื่องและถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ 
ได้บ้าง แต่หากในอนาคตอันใกล้นี้ “ไม่มีลูกหลานมาสืบทอดต่ออาจท าให้เรื่องราวบางอย่างของ
วัฒนธรรมเพอรานากันสูญหายไปได้” 

1.2 ด้านสภาพของเนื้อเร่ือง เรื่องราวของวัฒนธรรมเพอรานากันมีมากมายจนไม่
สามารถนับได้ แต่พบว่าเรื่องราวท่ีถูกน ามาเล่านั้นมีจ านวนน้อยมากท่ีจะเล่าถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรม
เพอรานากันท่ีแท้จริง กล่าวคือจะเป็นการเล่าในภาพรวมของแต่ละจังหวัดว่ามีวัฒนธรรมใดบ้าง  
มีสถานท่ีท่องเท่ียวใดบ้าง หรือมีอาหารพื้นเมืองอะไรบ้างในจังหวัด การอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากัน เช่น วัฒนธรรมเพอรานากันคืออะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร  
มีความส าคัญอย่างไร ร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันในปัจจุบันคืออะไร พบได้น้อย อีกข้อสังเกต
ท่ีพบคือการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันโดยเอาไปผูกติดกับวัฒนธรรมจีนจนไม่สามารถแยกออก
จากกันได้ แท้จริงแล้ววัฒนธรรมเพอรานากันมีรากเหง้ามาจากวัฒนธรรมจีนแต่มิใช่วัฒนธรรมจีนเสีย
ทีเดียว การเล่าเรื่องท่ีน าไปผูกติดดังกล่าวท าให้เกิดความสับสนในวัฒนธรรมท่ีแท้จริง  “ขาดการเล่า
เรื่องอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีแท้จริง”  

1.3 ด้านสภาพของช่องทางการเล่าเร่ือง ด้านช่องทางการเล่าเรื่องแบ่งได้ 2 
สถานการณ์ กล่าวคือ ช่องทางการเล่าเรื่องนอกสถานท่ีจริง และช่องทางการเล่าเรื่อง ณ สถานท่ีจริง 
ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางท่ีสามารถเข้าถึงคนส่วนใหญ่ท่ัวโลกได้ ในทาง
ตรงกันข้ามกลับพบว่าเรื่องราววัฒนธรรมเพอรานากันกลับพบโลกออนไลน์จ านวนไม่มากนัก เมื่อมอง
ในแง่ของช่องทางการส่ือสารแบบออฟไลน์ พบว่า หนังสือหรือเอกสารท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมเพอรานากันและสามารถสืบค้นได้โดยสาธารณชน มีเพียง 5 เล่มเท่านั้นท่ีเล่าถึงวัฒนธรรม
เพอรานากันอย่างแท้จริง มิใช่แทรกอยู่ในเนื้อหาของเรื่องราวอื่น ๆ ในขณะท่ีช่องทางการเล่าเรื่องใน
สถานท่ีจริง แม้มีความพยายามจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในการใช้ช่องทางต่าง ๆ เพื่อ
เล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของป้ายอธิบาย แผ่นพับ ภาพสตรีทอาร์ต หรือ
แม้กระท่ังการบูรณะสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ให้มีสภาพสมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ตามช่องทางเหล่านี้เมื่อนาน
วันไปกลับพบว่า บางพื้นท่ีส่ือท่ีปรากฏในช่องทางเหล่านี้มีสภาพช ารุด เส่ือมโทรม กลายเป็นส่ือท่ีไม่
สามารถใช้ในการเล่าเรื่องได้ “ช่องทางการเล่าเรื่องไม่หลากหลายและไม่ต่อเนื่อง” 
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1.4 ด้านสภาพของผู้รับเร่ือง การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันในปัจจุบันมี
เป้าหมายหลักเพื่อส่ือสารถึงลูกหลานชาวเพอรานากันท่ีละเลยหรือไม่เห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรม  
คนรุ่นหลังท่ีเป็นผู้สืบเช้ือสายโดยตรงบางคนแทบไม่ทราบเลยว่าบรรพบุรุษของตัวเองมีความเป็นมา
อย่างไร ละเลย และไม่ได้สืบทอดวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ เมื่อมองในมุมของการเล่าเรื่องท่ีมี
เป้าหมายเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียว พบว่า นักท่องเท่ียวเป็นกลุ่มเป้าหมายรองท่ีผู้เล่าเรื่องนึกถึง เนื้อเรื่อง
ท่ีถูกเล่าออกไปจึงมิได้สร้างขึ้นเพื่อส่ือสารไปยังนักท่องเท่ียวโดยตรง “ท าให้การรับรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมเพอรานากันอยู่ในวงจ ากัด” 

ส่วนที่ 2 สถานที่อันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากัน  
ใช้การสกัดรายช่ือสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากัน โดยวิธีวิเคราะห์

เนื้อหา และแจกแจงความถี่ของข้อมูล เพื่อสรุปรายช่ือสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของกับวัฒนธรรม 
เพอรานากัน โดยรายช่ือสถานท่ีได้มาจากการระบุถึงในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ 
และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผลสรุปพบสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันท้ังส้ิน
จ านวน 117 แห่ง แบ่งเป็นสถานท่ีท่ีอยู่ในระนอง 8 แห่ง จังหวัดพังงาจ านวน 17 แห่ง จังหวัดภูเก็ต
จ านวน 58 แห่ง จังหวัดกระบี่จ านวน 8 แห่ง จังหวัดตรัง 22 แห่ง และจังหวัดสตูล 4 แห่ง 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลวัฒนธรรมเพอรานากัน 
ผลการจัดเรียงข้อมูลสามารถจ าแนกและจัดหมวดหมู่ข้อมูลวัฒนธรรมเพอรานากัน 

สามารถแบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่หลัก 15 หมวดหมู่รอง ได้แก่  
3.2 เรื่องราวประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากัน ประกอบด้วย  

(1) การเดินทางของชาวจีนโพ้นทะเล (2) กลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากันคือใคร  
3.3 เรื่องราววิถีชีวิตชาวเพอรานากัน (1) อาหาร (2) เครื่องแต่งกาย (3) สถาปัตยกรรม 

(4) ความเช่ือและประเพณี  
 
ตอนที่ 2 แผนที่ท่องเที่ยวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากัน 
จากข้อค้นพบเรื่องสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันในวัตถุประสงค์ท่ี 1 

จ านวนท้ังส้ิน 117 แห่ง ใช้แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเพื่อคัดเลือกสถานท่ีอันเป็น
ร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อน าเสนอเป็นแหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากัน  
ปรากฏรายช่ือสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันท่ีผ่านเกณฑ์ท้ังส้ิน 83 แห่ง แบ่งเป็น
จังหวัดระนอง จ านวน 8 แหง่ จังหวัดพังงา จ านวน 15 แหง่ จังหวัดภูเก็ต จ านวน 34 แห่ง จังหวัดกระบี่ 
จ านวน 8 แห่ง จังหวัดตรัง จ านวน 14 แห่ง และจังหวัดสตูล จ านวน 4 แห่ง 

ตอนที่ 3 การเสนอกลยุทธ์การเล่าเร่ืองวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ 

การเสนอกลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยง
เส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ โดยน าการวิเคราะห์ข้อมูลจากตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 มาวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค หลังจากนั้นน าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมาใช้ในการ
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ก าหนดกลยุทธ์ผ่านเครื่องมือ TOWS matrix เพื่อก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงรับ กลยุทธ์เชิง
ป้องกัน และกลยุทธ์เชิงแก้ไข และจัดเวทีเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) กลยุทธ์ฯ ผู้ร่วมวิพากษ์ประกอบด้วย
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนโดยเป็นตัวแทนจากด้านการเล่าเรื่อง ด้านท่องเท่ียว ด้าน
วัฒนธรรม ด้านกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากัน และด้านวิชาการ จากนั้นน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงร่าง
กลยุทธ์ฯ อีกครั้ง ปรากฏผลดังนี้  

กลยุทธ์คน “รู้” เรื่อง ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ย่อย ได้แก่ (1) กลยุทธ์ “รู้ราก” (D: 
Defend your roots) กล่าวคือ ส่งเสริมให้มีการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากัน
ในทุก ๆ แง่มุม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประวัติความเป็นมา สถาปัตยกรรม อาหาร เครื่องแต่งกาย 
ประเพณี ความเช่ือ ภาษา อาชีพ ศิลปะพื้นถิ่น รวมถึงประวัติความเป็นมาของสถานท่ีอันเป็นร่องรอย
ของวัฒนธรรมเพอรานากัน ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ พร้อมท้ัง
ผลักดันให้เกิดศูนย์กลาง/ สถาบันการเรียนรู้ในแต่ละจังหวัด (2) กลยุทธ์ “รู้จักตน” (I: Identify your 
identities) กล่าวคือ ระบุอัตลักษณ์วัฒนธรรมเพอรานากัน เพื่อน าไปสู่การแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ท่ี
แท้จริงของวัฒนธรรมเพอรานากัน รวมถึงจุดเด่นของสถานท่ีอันเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากัน
ในแต่ละแห่ง  

กลยุทธ์คน “สร้าง” เรื่อง (B: Build Peranakan contents) กล่าวคือ ยกระดับการจัดท า
เนื้อหา ให้น่าสนใจติดตาม และสามารถกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม
บางอย่าง 

กลยุทธ์คน “ส่ง” เรื่อง (U: utilize to key target) กล่าวคือ ก าหนดช่องทางการเล่าเรื่อง
ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีจัดท าขึ้น และเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีทันสมัยสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
(K: key target) เพื่อกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้ (1) อ่าน (R: read stories) (2) เปิดใจ/สนใจ (O: open 
your heart) เรื่องราวท่ีน าเสนอ (3)  กลุ่มลูกหลานชาวเพอรานากันรู้จักรากเหง้าของตนเอง  (U: 
understand yourself)/ กลุ่มนักท่องเท่ียวให้ความสนใจวัฒนธรรมเพอรานากัน (T: think about 
Peranakan culture) (4) กระตือรือร้น (E: Enthused) กล่าวคือ กลุ่มลูกหลานชาวเพอรานากันเกิด
การตระหนักถึงคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมและหันกลับมาสืบทอดวัฒนธรรม ด้านกลุ่มนักท่องเท่ียว
อยากมาท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 

ผลการศึกษาครั้งนี้พบประเด็นท่ีน่าสนใจและเห็นควรน ามาอภิปรายผลท้ังส้ิน 6 ประเด็น 
ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ปัญหาการสืบทอดทางวัฒนธรรม: วัฒนธรรมเพอรานากันเป็นทุนทาง
วัฒนธรรมหนึ่งท่ีมีคุณค่าและมีความส าคัญต่อประเทศไทย มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีโดดเด่นเป็น
ของตนเอง แต่พบว่าการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากันอยู่ในวงจ ากัด แม้กระท่ังลูกหลานท่ีเป็น 
ผู้สืบเช้ือสายชาติพันธุ์เพอรานากันโดยตรงยังมิทราบว่าตนเองเป็นหนึ่งในชาติพันธุ์ดังกล่าว ท าให้
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ปัจจุบันผู้รู้หรือผู้ท่ีสามารถเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากันมีจ านวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
จ านวนเช้ือสายกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากันจริง ๆ เมื่อมีผู้เล่าเรื่องจ านวนจ ากัดท าให้แม้เรื่องราวท่ี
สามารถน าไปเล่าเรื่องเพื่อเพิ่มคุณค่าของวัฒนธรรมนั้นมีจ านวนมากไม่ได้ถูกเล่าออกไป นับเป็นสาเหตุ
ส าคัญท่ีท าให้วัฒนธรรมเพอรานากันรับรู้ในวงจ ากัดนั่นเอง สอดคล้องกับ การศึกษาเรื่อง “การจัดการ
วัฒนธรรมเพอรานากันของหน่วยงานและเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ต” พบว่า อุปสรรค
ในการจัดการวัฒนธรรมเพอรานากัน ได้แก่ การขาดความเข้าใจในกรอบและเนื้อหาของวัฒนธรรม 
การขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในวัฒนธรรมเชิงลึกเฉพาะด้าน (ณัฐวดี นุ่นมี, 2561) ปัญหาของ
การสืบทอดวัฒนธรรมเพอรานากันมิใช่เป็นเพียงปัญหาเฉพาะในประเทศไทย หากแต่ในต่างประเทศ
โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียกลับพบปัญหาเรื่องการสืบทอดทางวัฒนธรรมอย่างหนัก เนื่องจาก
ธรรมเนียมปฏิบัติต่าง ๆ ของชาวเพอรานากันแปลกแยกไปจากสังคมแวดล้อม ท าให้เมื่อเวลาผ่านไป
ชาวเพอรานากันรวมไปถึงร่องรอยวัฒนธรรมเพอรานากัน อาทิ บ้านเรือนของชาวเพอรานากันโดน
กลืนกลายจนเป็นสัญลักษณ์ของคนชายขอบ สอดคล้องกับการศึกษาเรื่อง “การท าความเข้าใจกับ
ความแปรปรวนผ่านประสบการณ์เชิงพื้นท่ีในบ้านเพอรานากันในเมืองลาเซม ประเทศอินโดนีเซีย” 
(Understanding Vernacularity through Spatial Experience in the Peranakan House Kidang 
Mas, Chinatown, Lasem, Indonesia)” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันบ้านของชาวเพอรานากันในเมือง
ลาเซมประเทศอินโดนีเซีย กลายเป็นสัญลักษณ์ของคนชายขอบมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากกาลเวลาท่ี
เปล่ียนไป ท าให้เกิดวิกฤตในการสืบทอดเอกลักษณ์ของบรรบุรุษ อย่างไรก็ตามบ้านเหล่านี้ควรได้รับ
การบ ารุงรักษาไว้เพื่อประโยชน์ของคนรุ่นหลังเพื่อความเข้าใจทางวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง 

ประเด็นที่ 2 การอนุรักษ์ให้คงสภาพความจริงแท้ของสถาปัตยกรรม สถานอันเป็น
ร่องรอยของวัฒนธรรมเพอรานากันมีจ านวน 117 แห่ง แต่พบว่าบางแห่งได้รับการจดทะเบียนเป็น
โบราณสถาน บางแห่งเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล ท าให้การปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมให้มีสภาพสมบูรณ์
และคงรูปแบบเดิม รวมถึงเปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวอย่างเป็นทางการเป็นเรื่องยาก  สอดคล้องกับ
การศึกษาเรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ตึกแถวเอกชนในพื้นท่ีเมืองเก่า กรณีศึกษา ตึกแถวบนถนนถลาง
และถนนเยาวราชเมืองเก่าภูเก็ต” ผลการศึกษาจากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 143 ราย พบว่า ผู้เช่า
และผู้อยู่อาศัยยังคงให้ความส าคัญกับองค์ประกอบด้านหน้าอาคาร  แต่รูปแบบด้านในของอาคาร
ปัจจุบันและแนวโน้มของรูปแบบท่ีอาจเกิดในอนาคต จากความคิดเห็นของผู้เช่าและผู้อยู่อาศัยกลับ
สะท้อนว่าผู้เช่าและผู้อยู่อาศัยนั้นไม่ให้ความส าคัญและขาดความตระหนักด้านความแท้ของอาคาร  
ท้ังในด้านการออกแบบ ด้านวัสดุและด้านช่างฝีมือ ซึ่งปัจจัยท่ีท าให้ผู้อยู่อาศัยและผู้เช่าไม่สามารถ
ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคารให้คงความแท้ได้ คือ ลักษณะและประเภทของกิจการท่ีเปล่ียนแปลงไป
ตามค่านิยม ข้อจ ากัดด้านช่างฝีมือและวัสดุ การไม่มีรูปแบบท่ีชัดเจนท่ีครอบคลุมไปถึงองค์ประกอบ
ด้านหน้าอาคาร เจ้าของอาคารไม่ทราบถึงขั้นตอนในการปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคารอนุรักษ์  
การเปล่ียนแปลงกรรมสิทธิ์การถือครองอาคาร สถานะการถือครองอาคาร ระยะเวลาท่ีใช้งานอาคาร
ตึกแถว และทุนในการประกอบกิจการ (อรวรรณ ศาสนียกุล, 2559)  
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ประเด็นที่ 3 เอกลักษณ์วัฒนธรรมเพอรานากัน สาเหตุส าคัญท่ีท าให้วัฒนธรรมเพอรานากัน
มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นไม่เหมือนใคร เกิดขึ้นจากการน าส่วนท่ีดีของวัฒนธรรมจีน วัฒนธรรมมลายู 
วัฒนธรรมยุโรป และวัฒนธรรมไทยมาผสมผสานกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่เรียกว่าวัฒนธรรม
เพอรานากัน ดังนั้นเอกลักษณ์ท่ีแท้จริงของวัฒนธรรมเพอรานากันคือ “การผสมผสานทางวัฒนธรรม” 
สอดคล้องกับการศึกษาเรื่อง “เพอรานากันเอกลักษณ์พหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา คาบสมุทรมลายู” 
(Peranakan as Plural identity: Case from Peninsular Malaysia) ผลการศึกษา พบว่า เอกลักษณ์
ของชาวเพอรานากัน คือ “การส่ือถึงจิตวิญญาณของความหลากหลายบนความสามัคคี” (Pue, 2016) 
เมื่อพิจารณาทฤษฎีปรับทางวัฒนธรรมท่ีเสนอโดยของจอห์น แบรี่ (Berry, 1997) ท่ีเสนอว่าการปรับตัว
ทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ การปรับตัวทางวัฒนธรรมแบบแบ่งแยก ปรับตัวทาง
วัฒนธรรมแบบผสมผสานแบบกลมกลืน การปรับตัวทางวัฒนธรรมแบบชนชายขอบ และการปรับตัว
ทางวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรม พบว่า วัฒนธรรมเพอรานากันเป็นการปรับตัว
ทางวัฒนธรรมแบบผสมผสาน กล่าวคือ  มิมีวัฒนธรรมใดกลืนกินวัฒนธรรมใดเสียทีเดียว หากแต่
น าเอาข้อดีในแต่ละส่วนของวัฒนธรรมมาผสมผสานเพื่อปรับใช้ เมื่อพิจารณาตามแนวคิดการปรับทาง
วัฒนธรรมของลี (Lee, 1991) ท่ีเสนอว่าการปรับตัวทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ
นกแก้ว รูปแบบอะมีบา รูปแบบปะการัง และรูปแบบผีเส้ือ พบว่า วัฒนธรรมเพอรานากัน เป็นการปรับตัว
ทางวัฒนธรรมในรูปแบบผีเส้ือ ท่ีเปรียบวัฒนธรรมเหลือนกับลักษณะการกลายพันธุ์จากดักแด้เป็น
ผีเส้ือ กล่าวคือ เปล่ียนแปลงท้ังรูปแบบและเนื้อหาให้กลายเป็นวัฒนธรรมใหม่  

การเสนอแผนท่ีท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากัน ประกอบด้วยจังหวัด ระนอง 
พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล เป็นพื้นท่ีท่ีมีกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากันอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน  
เมื่อพิจารณาถึงร่องรอยทางวัฒนธรรมประเภทสถาปัตยกรรมสามารถยืนยันอดีตด้วยสถานท่ีต่าง ๆ 
ซึ่งแสดงถึงความผสมผสานทางสถาปัตยกรรมโดยกระจายอยู่ในทุกจังหวัด การผสมผสานท่ีเกิดขึ้นมิใช่
การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทย แต่มีวัฒนธรรมมลายูและวัฒนธรรมตะวันตก
เข้ามาผสมผสานด้วย เหตุท่ีเป็นเช่นนั้นเนื่องจากชาวจีนโพ้นทะเลท่ีเป็นบรรพบุรุษของชาวเพอรานากัน
มิได้เดินทางจากประเทศจีนมายังประเทศไทยโดยตรง หากแต่มีการแวะพักหรือเคยอาศัยอยู่ใน
ประเทศแถบคาบมลายูมาก่อนท าให้เมื่อมาถึงประเทศไทยได้น าเอาวัฒนธรรมเหล่านั้นติดตัวมาด้วย 
สอดคล้องกับแนวคิดเส้นทางการเดินทางของชาวจีนสู่ภาคใต้ของประเทศไทยท่ีอธิบายไว้ในหนังสือจีน
ทักษิณวิถีแห่งพลัง ท่ีกล่าวว่า คนจีนกลุ่มท่ีสองท่ีเดินทางเข้ามายังภาคใต้ เป็นกลุ่มคนจีนท่ีเข้ามาต้ัง
หลักแหล่งบริเวณแหลมมลายู บริเวณช่องแคบมะละกา เป็นคนจีนท่ีมาความทะเยอทะยานสูง เป็น
กลุ่มคนท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของต่างชาติมาก่อน คุ้นเคยกับวัฒนธรรมตะวันตก ส่วนหนึ่งอพยพ
เข้ามาแล้วสมัครใจท่ีจะอยู่ภายใต้การปกครองของต่างชาติเพื่ออภิสิทธิ์ทางการเมืองและการค้า คนจีน
กลุ่มนี้เมื่อเข้ามาในภูเก็ตแล้ว มีความผูกพันกับคนจีนในเมืองปีนังและสิงคโปร์มากกว่าคนไทย และ
เป็นกลุ่มคนจีนท่ีความผสมผสานความเป็นจีนกับความเป็นตะวันตกมากกว่ากลุ่มคนจีนอื่น ๆ (สุทธิวงศ์ 
พงษ์ไพบูลย์ และคณะ, 2540) 
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 การเสนอกลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยง
เส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ กลยุทธ์คน “รู้” เรื่อง” ประกอบด้วย (1) กลยุทธ์ “รู้” ราก สอดคล้องกับ
กลยุทธ์เชิงรุก ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณา
ร่วมกัน กล่าวคือ การใช้จุดแข็งข้อได้เปรียบผสมกับโอกาสท่ีดีเพื่อน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ เชิงรุก
ส าหรับการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทางอันดามัน 
คลัสเตอร์ ได้แก่ รวบรวม: ส่งเสริมให้มีการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพอรานากันในทุก ๆ 
แง่มุม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประวัติความเป็นมา สถาปัตยกรรม อาหาร เครื่องแต่งกาย ประเพณี 
ความเช่ือ ภาษา อาชีพ ศิลปะพื้นถิ่น รวมถึงประวัติความเป็นมาของสถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
เพอรานากัน ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในกลุ่มอันดามันคลัสเตอร์ พร้อมท้ังผลักดันให้เกิดศูนย์กลาง/ 
สถาบันการเรียนรู้ในแต่ละจังหวัด  (2) กลยุทธ์ “รู้” จักตน สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงรับ ได้มาจากการน า
ข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดแข็ง และอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อท่ีจะน ามาก าหนด
กลยุทธ์ในเชิงป้องกัน ท้ังนี้เนื่องจากมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันก็เจอกับสภาพแวดล้อมท่ีเป็นข้อจ ากัดจาก
ท่ีไม่สามารถควบคุมแต่สามารถใช้จุดแข็งท่ีมีอยู่ในการป้องกันข้อจ ากัดท่ีมาจากภายนอกได้ ได้แก่ 
เรียบเรียง: ส่งเสริมให้มีการจัดเวทีอภิปรายเพื่อระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นท่ีกลุ่ม
จังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ เพื่อสรุปอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากัน โดยแยกแยะระหว่าง 
อัตลักษณ์ของชาวพื้นถิ่น อัตลักษณ์ชาวจีนให้ออกจากกัน น าไปสู่การแสดงถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรม
เพอรานากันท่ีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ให้พร้อมหยิบยกขึ้นมาสร้างเนื้อหาในเล่าเรื่องเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพรานกัน น าเสนอ
จุดเด่นของแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่งแก่หน่วยงานกลาง เพื่อรวบรวมข้อมูลให้พร้อมหยิบยกขึ้นมา
สร้างเนื้อหาในเล่าเรื่องเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว  กลยุทธ์คน “สร้าง” และกลยุทธ์คน “ส่ง” เรื่อง 
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงแก้ไข ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดอ่อน และ
โอกาสมา มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข ท้ังนี้เนื่องจากมีโอกาสท่ี
จะน าแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนท่ีมีอยู่ได้ ได้แก่ การพัฒนาการเล่าเรื่องเพื่อสร้าง
การจดจ าเกี่ยวกับการท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันแก่นักท่องเท่ียว และสอดคล้องกับ  
กลยุทธ์เชิงป้องกัน ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดอ่อนและอุปสรรคมา
พิจารณาร่วมกัน เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรับ ท้ังนี้เนื่องจากการเผชิญกับท้ังจุดอ่อน
และข้อจ ากัดภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ พัฒนาการเล่าเรื่องเพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึง
คุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมท่ีติดตัวมาแต่ก าเนิดแก่ลูกหลานชาวเพอรานากัน โดยช้ีให้เห็นถึงคุณค่า
ของวัฒนธรรมท้ังในด้านของจิตใจและในด้านของการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อก่อให้เกิดรายได้ใน
อนาคต ผลักดันให้กลุ่มลูกหลานชาวเพอรานากันแท้ ๆ ร่วมแรงร่วมใจรับหน้าท่ีเป็นผู้เล่าเรื่องเพื่อสืบ
สานวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป รวมถึงผลักดันให้หน่วยงาน  ต่าง ๆ เห็นว่าวัฒนธรรมเพอรานากันเป็น
วัฒนธรรมหนึ่งท่ีส าคัญของชาติ และสามารถท ารายได้ในวงกว้าง กล่าวคือครอบคลุมพื้นท่ีถึง 6 
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดอันดามันคลัสเตอร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนท้ังในเรื่องของก าลังคนและ
งบประมาณ ฯลฯ สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง “การจัดการวัฒนธรรมเพอรานากันของหน่วยงานและ
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เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ต” พบว่า แนวทางในการจัดการวัฒนธรรม เพอรานากัน
ประกอบด้วย 5 แนวคิด ได้แก่ (1) เพื่อการฟื้นฟูวัฒนธรรมเพอรานากัน (2) เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม
เพอรานากัน (3) เพื่อการน าเสนอวัฒนธรรม (4) เพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าวัฒนธรรมกับการสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ และ (5) เพื่อการตอบแทนสังคม (ณัฐวดี นุ่นมี, 2561) และยังสอดคล้องกับการ
วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากันอันดามันวิถี
ในเขตภาคใต้ของประเทศไทยตามแนวทาง Authenticity Trend: เก่าแท้ ปรุงใหม่ ให้ทันสมัย”  
ผลการศึกษาพบว่า ทิศทางการท่องเท่ียวในอนาคตทางวัฒนธรรมเพอรานากันควรจะเน้นให้ความรู้
ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความประทับใจ ความซาบซึ้งและความตระหนักแก่ผู้มาเยือน เจ้าของ
สถานท่ีหรือครูภูมิปัญญาท้องถิ่นควรเป็นผู้น าเสนอความรู้เอง และรัฐควรมีการส่งเสริม การโปรโมท
ให้กับนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับทราบ ควรมีวิธีการท่ีหลากหลาย ส่ือต่าง ๆ  เพื่อ
น าเสนอให้สังคมภายนอกหรือนักท่องเท่ียวได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ตาม
รอยวัฒนธรรมเพอรานากัน อีกท้ังควรมีการสร้างหรือพัฒนาแหล่งข้อมูลความรู้เบื้องต้น ส าหรับ
นักท่องเท่ียวท่ีสนใจจะท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ตามรอยวัฒนธรรมเพอรานากัน (ธีรเดช ช่ืนประภานุสรณ์ 
และคณะ, 2561) อีกท้ังกลยุทธ์ข้างต้นยังสอดคล้องกับภารกิจทางวัฒนธรรมอันควรปฏิบัติของส านัก
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ท่ีได้ก าหนดขอบข่ายงานวัฒนธรรมไว้ด้วยกัน 8 รูปแบบ ได้แก่ 
งานวิจัยวัฒนธรรม งานอนุรักษ์วัฒนธรรม งานฟื้นฟูวัฒนธรรม งานพัฒนาวัฒนธรรม งานถ่ายทอด
วัฒนธรรม งานส่งเสริมวัฒนธรรม งานเสริงสร้างเอตทัคคะทางวัฒนธรรม และงานแลกเปล่ียน
วัฒนธรรม ท่ีมีการวางแผนร่วมกันเป็นเครือข่าย (สมชาย เสียงหลาย, ม.ป.ป.)  

การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทางวัฒนธรรม
เพอรานากัน เป็นการน าทุนทางวัฒนธรรมขึ้นมาเล่าเรื่องเพื่อเพิ่มคุณค่าสอดคล้องกับชัยอนันต์  
สมุทรวณิช (2540) ท่ีได้อธิบายในประเด็นการปรับตัวของวัฒนธรรมเพื่อท าหน้าท่ีกล่อมเกลาประชาชน 
โดยแย้งกับความหมายของทุนทางวัฒนธรรมในเชิงมูลค่าท่ีวัฒนธรรมเป็นเพียงผู้ถูกกระท าให้อยู่ใน
รูปแบบสินค้าหรือบริการและไม่จ าเป็นต้องถูกผลิตให้เป็นสินค้าหรือบริการเสมอไป แต่วัฒนธรรมจะ
ถูกสะสมเพื่อเป็นทุนท่ีสามารถปรับตัวเองให้สามารถ “ฉีดป้อน” ความคิด ความเช่ือและคุณค่า เพื่อ
กล่อมเกลาเจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชน ดังนั้นทุนทางวัฒนธรรมจึงเป็นการใช้วัฒนธรรมเพื่อเป็น
ทุนสร้างความมั่นคงทางจิตวิญญาณ ซึ่งมีนัยยะเชิงรุกมากกว่าเป็นเพียงสินค้าและบริการเท่านั้น โดย
ทุนทางวัฒนธรรมไม่มีวันหมดไปตราบเท่าท่ียังมีการน าวัฒนธรรมกลับมาใช้เพื่อกล่อมเกลาคนในสังคม 
เมื่อพิจารณาในมุมของทฤษฎีการผลิตซ้ าทางวัฒนธรรมอาจกล่าวได้ว่าการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากัน
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวนั้นเป็นการผลิตซ้ าทางวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่งเนื่องจากการเล่าเรื่องท่ีเกิดขึ้น
ซ้ า ๆ จะสามารถท าให้เกิดการรับรู้ต่อไปเรื่อย ๆ  สอดคล้องกับแนวคิดของเรย์มอนด์ วิลเลียมส์ 
(William, 1976) ท่ีกล่าวว่า การผลิตซ้ าทางวัฒนธรรมคือการพิจารณาว่าวัฒนธรรมถูกผลิตซ้ า
ต่อเนื่องให้เกิดการรับรู้ความหายของวัฒนธรรมและให้เพื่อด ารงอยู่ได้อย่างไร ท้ังการบอกเล่า การบันทึก
ลายลักษณ์อักษร ตลอดจนการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ แฟกซ์ โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ  
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ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
1.1 เสนอต่อหน่วยงานส านักวัฒนธรรม: เพื่อเร่งด าเนินการรวบรวมข้อมูล  

 “รวม” พบว่าในปัจจุบันการสืบทอดเรื่องราวต่าง ๆ ของวัฒนธรรมเพอรานากัน
เป็นไปในรูปแบบของการบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่น เช่น สูตรการท าอาหารบางอย่างท่ีจะถูกถ่ายทอดกันใน
ครอบครัวเท่านั้น ประกอบกับเวลานี้ผู้ท่ีสามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ เริ่มชราภาพ ดังนั้นจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ต้องช่วยกันเร่งลงพื้นท่ีเพื่อ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบทุกประเด็นทุกแง่มุม และน าข้อมูลเหล่านั้นจัดท าเป็นฐานข้อมูลกลาง
ส าหรับการเผยแพร่ข้อมูลให้กับสาธารณชน โดยเฉพาะผู้ท่ีสนใจศึกษาวัฒนธรรมเพอรานากันได้ศึกษา
ค้นคว้า เช่ือว่าสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมจ านวนน้อยเนื่องมาจากไม่มีแหล่งศึกษา
ค้นคว้าท่ีเป็นศูนย์กลางข้อมูลนั่นเอง 

1.2 เสนอต่อหน่วยงานเทศบาลในพื้นที่ย่านเมืองเก่า: เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์
และบูรณะสถาปัตยกรรมในย่านเมืองเก่า 

“รักษ์” ร่องรอยวัฒนธรรมเพอรานากัน โดยเฉพาะในส่วนของสถาปัตยกรรม
ซึ่งเป็นส่ิงท่ีจับต้องได้และเป็นท่ีประจักษ์ทางสายตาอย่างชัดเจน เป็นสถานท่ีท่ีมีมนต์ขลังและมีเสน่ห์
อย่างน่าประหลาดใจ แต่กลับเป็นส่ิงท่ีรักษาไว้ให้คงความจริงแท้ยากท่ีสุด เนื่องจากสถาปัตยกรรมของ
กลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากันไม่ว่าจะเป็นอาคารราชการ อาคารท่ีพักอาศัย หรือศาสนสถาน มีรายละเอียด
ปลีกย่อยค่อนข้างมาก อาทิลวดลายปูนปั้นต่าง ๆ ตามความเช่ือ หรือบริเวณฉิ่มแจ้ท่ีเป็นส่วนส าคัญ
ของบ้านไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันจึงถูกเปล่ียนแปลงท าให้ความจริงแท้ของสถาปัตยกรรม
เลือนหายไป ในท่ีสุดแล้วหากไม่สามารถรักษาไว้ได้จะส่งผลต่อความโดดเด่นของสถานท่ีนั้น ๆ  จากท่ี
เคยมีเสน่ห์ดึงดูดใจผู้คนได้ อาจจะเหลือไว้เพียงช่ือเรียกเท่านั้น ดังนั้นจึงควรท่ีมาตรการช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ เช่น รับภาระบูรณะซ่อมแซมสถานท่ีท่ีผ่านการคัดเลือกแล้วว่ามีคุณค่าหรือเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมเพื่อให้สถานท่ีเหล่านี้ยังคงความจริงแท้ไว้ให้ได้นานท่ีสุด เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบทอด
ต่อไป 

1.3 เสนอต่อภาคประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากัน: เพื่อเปลี่ยนมุมมองจาก
ปัญหาข้อถกเถียงเร่ืองความแท้จริงของกลุ่มชาติพันธุ์ให้กลายเป็นสีสัน  

“เลิก” ข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากันท่ีพบใน
ประเทศไทย เช่น การเรียกชื่อกลุ่มดังกล่าวว่าท่ีถูกต้องนั้นควรเรียกว่าอย่างไรระหว่าง “เพอรานากัน” 
หรือ “บาบ๋า” นับเป็นข้อถกเถียงท่ีสร้างปัญหาและความคลุมเครือให้กับวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ในท่ีสุด
แล้วปัจจุบันยังคงไม่สามารถระบุได้ว่าเรียกอย่างไรจึงถูกต้องท่ีสุด หรือถูกใจท่ีสุด ข้อถกเถียงนี้อาจท า
ให้หลายคนเกิดความงุนงง บางคนไม่กล้าพูดถึงหรืออธิบายให้กับคนภายนอกได้รับทราบ เป็นปัญหาท่ี
เรื้อรังสร้างผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมเพอรานากันเป็นอย่างมาก ท้ังยังสร้างความล าบาก
ใจให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในหลายภาคส่วน อย่างไรก็ตามเรื่องนี้มิใช่สาระส าคัญของการเพิ่มมูลค่าให้กับ
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วัฒนธรรม เพราะในท่ีสุดแล้วจะเรียกอย่างไรก็หมายถึงส่ิงเดียวกันดังนั้น หากมองในมุมของการเล่า
เรื่อง เพียงปรับเนื้อเรื่องในการเล่าจากข้อถกเถียงให้กลายเป็นเรื่องราวของการมองต่างมุมแต่มี
จุดหมายเดียวกันก็นับเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจมิใช้น้อย เพราะเรื่องราวท่ีจบแล้วรู้ตอนจบนับว่าไม่สนุก 
หากเลิกเถียงแล้วเล่าใหม่อาจเป็นเรื่องท่ีน่าติดตามกว่าก็เป็นได้ 

1.4  เสนอต่อหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย: เพื่อจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในการท ากิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากันในแต่ละ
จังหวัด  

“เริ่ม” แม้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากันในจะมีรากเหง้าเดียวกัน มีความคล้ายคลึง
ทางวัฒนธรรมแต่ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว บางอย่างพื้นท่ีหนึ่งมีอีกพื้นท่ีหนึ่งไม่มี ในมุมของการท่องเท่ียว
จุดนี้น่าสนใจเนื่องจากแสดงให้เห็นว่าการท่องเท่ียวในจังหวัดเดียวนักท่องเท่ียวจะไม่เห็นหรือได้สัมผัส
บางอย่าง ดังนั้นการท่องเท่ียวไปในทุกพื้นท่ีจึงจะสามารถเติมเต็มการท่องเท่ียวตามรอยวัฒนธรรม
เพอรานากันได้อย่างสมบูรณ์ การเริ่มจัดต้ังศูนย์กลาง (hub) เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวได้มา
สัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ ผ่านการท ากิจกรรมอาจจะเป็นกิจกรรมส้ัน กล่าวคือ เสร็จ
ส้ินภายใน 1 วัน หรืออาจเป็นกิจกรรมยาว กล่าวคือ ใช้เวลามากกว่า 1 วันขึ้นไป จึงอาจเป็นแนวทาง
ท่ีดีท่ีสามารถดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวเดินทางไปท ากิจกรรมต่าง ๆ ครบทุกจังหวัด เช่น ระนองอาจเป็น
ศูนย์กลางกิจกรรมด้านงานหัตถศิลป์ด้ินโบราณ พังงาอาจเป็นศูนย์กลางกิจกรรมด้านแร่ดีบุก ภูเก็ต
อาจจะเป็นศูนย์กลางกิจกรรมด้านการสัมผัสกับสถาปัตยกรรม กระบี่อาจจะเป็นศูนย์กลางด้านการ
เรียนรู้เกี่ยวกับความเช่ือและประเพณี ตรังอาจจะเป็นศูนย์กลางกิจกรรมด้านอาหาร และสตูลอาจจะ
เป็นศูนย์กลางกิจกรรมด้านการท าผ้าปาเต๊ะ เป็นต้น   

1.5 เสนอต่อสมาคมเพอรานากันแห่งประเทศไทย: เพื่อจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ฝึก
อาชีพให้กับลูกหลานชาวเพอรานากัน 

“เรียน” การน าเสนอศูนย์กลางกิจกรรมในข้อข้างต้น เพื่อจัดกิจกรรมให้กับ
นักท่องเท่ียว ขณะเดียวกันในส่วนของคนในวัฒนธรรมเอง ควรมีศูนย์กลางการเรียนรู้และฝึกอาชีพ
ให้กับลูกหลานชาวเพอรานากันด้วย เพราะคนกลุ่มนี้จะเป็นก าลังส าคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมต่อไป
ในอนาคต หากการสืบทอดวัฒนธรรมสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับคนกลุ่มนี้ได้ จะสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าในรากเหง้าของตนเองท่ีบรรพบุรุษท่ีได้สร้างไว้ น าไปสู่การสืบทอดทางวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน 

1.6 เสนอต่อกลุ่มชาติพันธุ์เพอรานากัน: เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้เล่าเร่ืองให้กับคน
ในวัฒนธรรมและคนนอกวัฒนธรรม  

“เล่า” สุดท้ายแล้วเมื่อในบ้านพร้อม กล่าวคือ ผู้เล่าเรื่องพร้อม สถานท่ี
ประกอบการเล่าพร้อม เรื่องราวพร้อม การเล่าเรื่องออกไปนอกบ้านหรือสาธารณชนภายนอกเป็นเรื่อง
ท่ีต้องท า โดยส่ิงท่ีต้องระวังท่ีสุดของการเล่าเรื่องคือ ต้องไม่ขัดแย้งกันเอง เล่าไปในทิศทางเดียวกัน  
ในท่ีสุดแล้วเมื่อทุกคนกลายเป็นผู้เล่า เรื่องราวถูกเล่าออกไป ในช่องทางท่ีหลากหลาย เช่ือว่ า
กลุ่มเป้าหมายจะรับรู้และสนใจเรื่องราววัฒนธรรมเพอรานากันอย่างแน่นอน 
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2. ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี   
ข้อค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้ท าให้พบว่า “การผสมผสานทางวัฒนธรรม” ซึ่งก่อให้เกิด

วัฒนธรรมเพอรานากันเป็นปรากฏการณ์การผสมผสานท่ีพิเศษมากกว่ากว่าการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้นโดยท่ัวไป ในแนวคิดท่ีกล่าวถึงเรื่องของการผสมผสานทางวัฒนธรรมมักกล่าวถึง
การผสมผสานระหว่าง 2 วัฒนธรรม แตกต่างจากวัฒนธรรมเพอรานากันท่ีก่อตัวขึ้นโดยการผสมผสาน
ระหว่าง 4 วัฒนธรรม ได้แก่ วัฒนธรรมจีน วัฒนธรรมมลายู วัฒนธรรมยุโรป และวัฒนธรรมไทย อย่าง
ลงตัว ดังนั้นหากในอนาคตมีผู้ท่ีต้องการศึกษาวิธีการก่อตัวของวัฒนธรรมเพอรานากันจึงสามารถ
เริ่มต้นท าความเข้าใจโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวคิดหลักการปรับทางวัฒนธรรมตามทฤษฎีของ
จอห์น แบรี่ (Berry, 1997) เขาเสนอว่า การปรับตัวทางวัฒนธรรมนั้นมีด้วยกัน 4 รูปแบบ พบว่า 
วัฒนธรรมเพอรานากันนั้นมิได้เกิดจากการปรับตัวทางวัฒนธรรมแบบแบ่งแยก มิได้เกิดจากการปรับตัว
ทางวัฒนธรรมแบบผสมผสานแบบกลมกลืน มิได้เกิดจากการปรับตัวทางวัฒนธรรมแบบชนชายขอบ 
แต่เป็นการปรับตัวทางวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรม กล่าวคือ เมื่อบาบ๋า- ยอนย่า 
เกิดในในประเทศไทยพวกเขาด าเนินชีวิตโดยบางอย่างท าตามแบบพ่อ บางอย่างท าตามแม่ และ
บางอย่างน าวัฒนธรรมจากพ่อและพ่อมาผสมผสานกัน มิได้เลือกยอมรับฝ่ังหนึ่ง และมิได้ปฏิเสธอีกฝ่ัง
หนึ่ง แต่เลือกปฏิบัติท้ังสอง สามารถอธิบายภาพการผสมผสานทางวัฒนธรรมตามภาพท่ี 24 (หน้า 92)   

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
3.1 ควรท าการวิจัยในมุมมองของผู้รับเรื่องเพื่อให้ทราบระดับการรับรู้ของผู้รับ

สารต่อเรื่องราวของวัฒนธรรมเพอรานากัน 
3.2 ควรท าการวิจัยในมุมของการพัฒนานวัตกรรมการส่ือสาร โดยน าเรื่องราวของ

วัฒนธรรมเพอรานากันออกมาเล่าร้อยเรียงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ น าเสนอผ่านเทคโนโลยีท่ีสามารถ
สร้างประสบการณ์ให้กับผู้รับสารได้ 
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