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 คนไทยเช้ือสายจีนยอมรบัว่าเทศกาลตรษุจีนในปัจจบุนัเปล่ียนไปจากอดีต โดยระบวุ่า 
 “วนัจ่าย”  ร้อยละ 42.1 จะซ้ือเป็ดและไก่พะโล้ขนมเทียนขนมเข่งท่ีตลาดแทนการทาํทุกอย่างเองท่ีบา้น 
 “วนัไหว้” ร้อยละ 51.4 เปล่ียนไปไหว้เฉพาะตอนเช้าก่อนไปเรียน/ทาํงาน 
“วนัตรษุจีน” ร้อยละ 41.7 ระบวุ่าในปัจจบุนัญาติพ่ีน้องมารวมตวักนัน้อยลงติดธรุะมากนัไม่ครบเหมือนก่อน 
 ทัง้น้ีส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.6 เลือกท่ีจะไปไหว้ขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดัมงักรกมลาวาส (วดัเล่งเน่ยย่ี) 

 
ผลสาํรวจเร่ือง  “ตรษุจีนปีไก่ กบัวิถีชีวิตคนไทยท่ีเปล่ียนไป” 

     

 กรุงเทพโพลลโ์ดยศูนยว์จิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ เปิดเผยผลสาํรวจความคดิเหน็ประชาชนเรื่อง “ตรุษจนี
ปีไก่ กบัวิถีชีวติคนไทยที่เปลี่ยนไป” โดยเก็บขอ้มูลจากคนไทยเชื้อสายจนีในกรุงเทพฯและปรมิณฑลจํานวน 
1,194คน พบวา่ 
 เม่ือถึงเทศกาลตรุษจีนเรื่องท่ีคนไทยเช้ือสายจีนนึกถึงมากท่ีสุด ร้อยละ 33.9 นึกถึงการไหว้เจ้า
ไหว้บรรพบรุษุ รองลงมารอ้ยละ 14.6 นึกถงึ อัง่เปา และรอ้ยละ 12.4 นึกถงึ เป็ด ไก่ ไหวเ้จา้ 
 ทัง้น้ีเมื่อใหม้องประเพณีและพธิกีรรมของเทศกาลตรุษจนียอ้นไปในอดตีแล้วเปรยีบเทยีบในปจัจุบนัถึง
ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ในวนัจา่ย วนัไหว ้และวนัตรษุจนี พบวา่ 
 - ใน “วนัจ่าย” คนไทยเช้ือสายจีนส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.1 ระบวุ่า เปล่ียนไปซ้ือเป็ดและไก่พะโล้ขนม
เทียนขนมเข่งท่ีตลาดแทนการต้มเป็ดต้มไก่เองท่ีบ้าน รองลงมารอ้ยละ 34.6 ระบุว่าซื้อของไหวแ้ต่ละอย่าง
ปรมิาณลดลงและรอ้ยละ 20.2 ระบุวา่ เปลีย่นไปซือ้อาหารและของไหวส้าํเรจ็ทีจ่ดัเป็นชุดๆในซุปเปอรม์ารเ์กต็แทน 
 - ใน “วนัไหว้” คนไทยเช้ือสายจีนส่วนใหญ่ร้อยละ 51.4 ระบุว่า เปล่ียนไปไหว้เฉพาะตอนเช้าก่อน
ไปเรียน/ทาํงาน รองลงมารอ้ยละ 25.6 ระบุวา่ สมาชกิในบา้นต่างคนต่างไหว ้ไมไ่ดไ้หวพ้รอ้มกนัเหมอืนสมยัก่อน 
และรอ้ยละ 23.0 ระบุวา่ ไหวบ้า้งเป็นบางปีแลว้แต่สะดวกไมค่อ่ยถอื 
 - ใน “วนัตรษุจีน” หรือ “วนัเท่ียว” คนไทยเช้ือสายจีน ร้อยละ 41.7 ระบวุ่าในปัจจบุนัญาติพ่ีน้องมา
รวมตวักนัน้อยลงติดธรุะมากนัไม่ครบเหมือนก่อน รองลงมารอ้ยละ 27.2 ระบุว่า วนัตรุษจนีไม่ไดห้ยุดเรยีน
หรอืปิดรา้น/หยุดงานเหมอืนเมื่อก่อน และรอ้ยละ 19.1 ระบุว่า ปจัจุบนัจะไปไหวข้อพรสิง่ศกัดิต์ามที่ต่างๆเท่าที่
สะดวกไปเทา่นัน้ ไมไ่ดม้โีอกาสไปทุกปีเหมอืนเมือ่ก่อน  
 สาํหรบัสถานท่ีท่ีคนไทยเช้ือสายจีนจะไปไหว้ขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในวนัตรษุจีนปีน้ี ร้อยละ 55.6 คือ 
วดัมงักรกมลาวาส (วดัเล่งเน่ยย่ี)รองลงมา รอ้ยละ 13.1 จะไปไหวท้ี ่ศาลเจา้พอ่เสอื (เสาชงิชา้) และรอ้ยละ 7.0 
จะไปไหวท้ี ่องคห์ลวงปูไ่ตฮ้งกง (มลูนิธปิอ่เตก็ตึง๊พลบัพลาไชย) 
 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม/เศรษฐกิจ 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน  (รวม 5 หน้า) 
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1. เร่ืองท่ีนึกถึงมาเป็นอนัดบัแรกเม่ือถึงเทศกาลตรษุจีน 
 

การไหว้เจ้าไหว้บรรพบรุษุ  ร้อยละ 33.9 
อัง่เปา  รอ้ยละ 14.6 
เป็ดไก่  รอ้ยละ 12.4 
ขนมเทยีนขนมเขง่ รอ้ยละ 10.2 
สถานทีไ่หวเ้จา้ (เชน่วดัเล่งเน่ยยีศ่าลเจา้พอ่เสอืฯลฯ) รอ้ยละ 6.9 

 
2. ความเปล่ียนแปลงของประเพณีและพิธีกรรมช่วงเทศกาลตรษุจีนในปัจจบุนัเปรียบเทียบกบัอดีต  
 
 - ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีตใน “วนัจ่าย” 
 

เปล่ียนไปซ้ือเป็ดและไก่พะโล้ ขนมเทียน ขนมเข่ง ท่ีตลาดแทน ร้อยละ 42.1 
ซือ้ของไหวแ้ต่ละอยา่งปรมิาณลดลง รอ้ยละ 34.6 
เปลีย่นไปซือ้อาหารและของไหวส้าํเรจ็ทีจ่ดัเป็นชุดๆ ในซุปเปอรม์ารเ์กต็แทน รอ้ยละ 20.2 
ซือ้ของไหวแ้ต่ละอยา่งปรมิาณเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 3.1 

   
 - ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีตใน “วนัไหว้” 
 

ไหว้เฉพาะตอนเช้าก่อนไปเรียน/ทาํงาน  ร้อยละ 51.4 
ต่างคนต่างไหวไ้มพ่รอ้มกนัเหมอืนเมือ่ก่อน รอ้ยละ 25.6 
ไหวบ้า้งเป็นบางปีแลว้แต่สะดวกไมค่อ่ยถอื  รอ้ยละ 23.0 

 
 - ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีตใน “วนัถือ/วนัตรษุจีน/วนัเท่ียว” 
 

ญาติพ่ีน้องมารวมตวักนัน้อยลง ติดธรุะมากนัไม่ครบเหมือนก่อน  ร้อยละ 41.7 
ไมไ่ดห้ยดุเรยีน หรอืปิดรา้น/หยดุงานเหมอืนเมือ่ก่อน รอ้ยละ  27.2 
จะไปไหวข้อพรสิง่ศกัดิต์ามทีต่่างๆ เทา่ทีส่ะดวกไปเทา่นัน้ รอ้ยละ 19.1 
ไมไ่ดไ้ปเทีย่วต่างจงัหวดัชว่งตรษุจนี ตอ้งประหยดังบประมาณ รอ้ยละ  12.0 
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3. สถานท่ีท่ีจะไปไหว้สกัการะเพ่ือขอพรในเทศกาลตรษุจีนปีน้ีมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก คือ  
(เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

วดัมงักรกมลาวาส (วดัเล่งเน่ยย่ี) ร้อยละ 55.6 
ศาลเจา้พอ่เสอื (เสาชงิชา้) รอ้ยละ 13.1 
องคห์ลวงปูไ่ตฮ้งกง (มลูนิธปิอ่เตก็ตึง๊พลบัพลาไชย) รอ้ยละ 7.0 
วดับรมราชากาญจนาภเิษกอนุสรณ์ (วดัเล่งเน่ยยี ่2) รอ้ยละ 6.4 
ศาลเจา้แถวบา้น รอ้ยละ 4.5 
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รายละเอยีดในการสาํรวจ 

 
วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 
      เพือ่สอบถามความคดิเหน็ของคนไทยเชือ้สายจนีเน่ืองในเทศกาลตรุษจนีทีจ่ะถงึน้ี เกีย่วกบัเรื่องทีนึ่ก
ถงึในช่วงเทศกาลตรุษจนี สิง่ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปของประเพณีและพธิกีรรมเมื่อเปรยีบเทยีบกบัสมยัก่อน และ
สถานทีไ่หวเ้จา้ขอพรในช่วงเทศกาลตรุษจนี ทัง้น้ีเพื่อสะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและ
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 
 

ระเบียบวิธีการสาํรวจ 
  การสํารวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างคนไทยเชื้อสายจนีอายุตัง้แต่18 ปีขึน้ไป ที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร

และปรมิณฑล ด้วยวธิสีุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสมัภาษณ์อย่างเป็นระบบ โดยแบ่งเป็นเขตการปกครอง
ชัน้นอก ชัน้กลาง และชัน้ใน ไดแ้ก่ เขตดอนเมอืง ดนิแดง ดุสติ ทววีฒันา ทุ่งครุ บางเขน บางซื่อ บางพลดั 
บางรกั บงึกุ่ม ปทุมวนั ประเวศ ป้อมปราบฯ  พญาไท พระนคร ภาษเีจรญิ ราชเทว ีราษฎรบ์ูรณะ ลาดพรา้ว 
สวนหลวง และสาทร รวมถงึปรมิณฑลไดแ้ก่ ปทุมธานี นนทบุร ีและสมุทรปราการ  ไดก้ลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้
1,194คน เป็นเพศชายรอ้ยละ47.7และเพศหญงิรอ้ยละ52.3 

 
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 

วิธีการรวบรวมข้อมลู 
     ใชก้ารสมัภาษณ์แบบพบตวั (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลเป็น

แบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) ในสว่นของ
และคําถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุคําตอบเองโดยอสิระ (Open Ended) และไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู : 20-24 มกราคม 2560 
 
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ  :28 มกราคม 2560 
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ข้อมลูประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 
 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 570 47.7 
            หญงิ 624 52.3 

รวม 1,194 100.0 

อาย ุ   
 18 - 30ปี 252 21.1 
 31 – 40 ปี 232 19.4 
 41 - 50 ปี 232 19.4 
 51 - 60ปี 242 20.3 
 61 ปีขึน้ไป 236 19.8 

รวม 1,194 100.0 

การศึกษาปัจจบุนั   
 ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 679 56.9 
 ปรญิญาตร ี  448 37.5 
 สงูกวา่ปรญิญาตร ี 67 5.6 

รวม 1,194 100.0 

อาชีพ   
 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 54 4.5 
 พนกังาน / ลกูจา้ง บรษิทัเอกชน 185 15.5 
 คา้ขาย / ประกอบอาชพีสว่นตวั 549 46.0 
 เจา้ของกจิการ 123 10.3 
 ทาํงานใหค้รอบครวั 26 2.2 
 พอ่บา้น แมบ่า้น เกษยีณอาย ุ 123 10.3 
 นกัเรยีน/นกัศกึษา 118 9.9 
 อื่นๆ อาท ิอาชพีอสิระ วา่งงาน เป็นตน้ 16 1.3 

รวม 1,194 100.0 
 
 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :http://twitter.com/bangkok_poll 
 
 


