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บทคัดยอ 

งานตรุษจีนกรุงเกาอยุธยามหามงคล เปนเทศกาลเกาแกท่ีสืบทอดมายาวนานโดยคนไทยเชื้อสายจีนท่ีเปนคนกลุมใหญในพื้นท่ี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในปจจุบันไดจัดข้ึนเปนครั้งท่ี 12 ในวันท่ี 17-22 กุมภาพันธ 2561 ภายในงานมีกิจกรรมท่ีหลากหลายไมวา
จะเปนการแสดงศิลปะจีน ซุมจําลองศาลเจาจีน ขบวนแหศาลเจาตางๆ การประกวดมิสไชนิส หนูนอยไชนาทาวน และโดยเฉพาะอยางย่ิง
การประกวดโคมจีน (เต็งลั้ง)  โดยการจัดงานครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสืบสานวัฒนธรรมและกระตุนเศรษฐกิจ และถูกจัดอยูใน
ปฏิทินการทองเท่ียวของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยเพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกลเคียง 

หน่ึงในกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนท่ีนาสนใจและนับวาเปนเอกลักษณสําคัญของวัฒนธรรมจีน  คือ การ
ประดับโคมไฟ คนจีนนิยมประดับโคมไฟในเทศกาลตางๆ ท้ังเทศกาลมงคลและเทศกาลอวมงคล โคมจึงเปนสัญลักษณของการจัดงานพิธี 
โดยเฉพาะในเทศกาลตรุษจีน ซ่ึงเปนชวงเวลาเฉลิมฉลองสําคัญท่ีจะสามารถพบเห็นการประดับโคมไฟเปนจํานวนมาก รวมไปถึงวิถีชีวิต 
ประเพณีปฏิบัติท่ีสืบทอดตอกันมา นับแตอดีตคนไทยเชื้อสายจีนเปนรากฐานและกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อัน
เปนรากฐานสําคัญของสังคมไทย  เรามิอาจจะแยกแยะหรือแบงแยกไดอยางชัดเจนวาใครเปนคนไทย ใครเปนคนจีน ความสัมพันธกันมา
ยาวนานท่ีผสมกลมกลืนกันระหวางเชื้อชาติไทยและจีนกอใหเกิดคําเรียก “คนไทยเช้ือสายจีน” ท่ียังคงมีวิถีชีวิตท่ียังสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีดั้งเดิมของประเทศจีน แตมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม และสภาพแวดลอมตามธรรมชาติของประเทศไทย  สงผลให
วัฒนธรรมจีนมีความสําคัญและมีการสืบทอดปฏิบัติโดยลูกหลานควบคูไปกับวัฒนธรรมไทยเร่ือยมา ดังน้ัน วัฒนธรรมไทยและจีนจึงมีการ
ผสมผสานกันไป จนกลายเปนลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางจากคนเช้ือสายจีนท่ีอยูในประเทศอ่ืนๆ   

บทความวิชาการฉบับน้ี มุงศึกษาและวิเคราะหเอกลักษณของคนไทยเชื้อสายจีนโดยเนนไปท่ีการผสมผสานวัฒนธรรมไทยจีน 

โดยศึกษาลักษณะของโคมไฟจีนด้ังเดิม และพัฒนาการรูปแบบท่ีเปลี่ยนไป วิถีชีวิตท่ีเปนเอกลักษณจีนท่ียังปรากฏอยู รวมกับการศึกษา

เอกลักษณไทยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การปรับเปลี่ยน ผสมผสานวัฒนธรรม ใหมีความสอดคลองกลมกลืนกับสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย ผลการศึกษาและวิเคราะหเพื่อเปนประโยชนในการนําไปใชในงานสรางสรรครูปแบบตางๆ ตอไป 

 
คําสําคัญ : เอกลักษณ  คนไทยเช้ือสายจีน  โคมจีน 
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Abstract 

 Chinese New Year festival “Ayutthaya Maha Mongkol” is a Traditional festival in Phra nakhon Si Ayutthaya 

Province. This festival has been annually celebrated for the 12th times already this year during 17-22 February 

2018.There are various activities in the festival such as Chinese art show, Chinese cerebrating parade, Miss Chinese 

and Chinese Child contest. Especially, Chinese lantern contest. The aim of the festival is to inherit culture as well as 

stimulate on the economic flows and now it is held in the tourist calendar of the tourism organization already. 

The most interesting cultural activity happening during this festival is the Chinese lantern decoration which 

represents as the identity of Chinese culture. Thai-Chinese people decorate lantern in many occasions on both 

happiness and sadness. Lantern is also the symbolic icon of the festival. Chinese New Year is a great moment when 

we find a large amount of Chinese lantern decoration applied.  From the past, Thai-Chinese people was the base and 

key mechanism to drive economic flow in Thailand. We cannot separate Chinses people out of Thai since the 

relationship between the two nations has been flourishing for long. The cultural and demographical mixing creates 

the term “Thai-Chinese people” who is inherited traditional manners. They synchronize their cultures with Thai life 

and environment. Hence, Chinese culture gradually becomes parts of the Thai Culture, and this unique Thai – Chinese 

culture become the identity of Chinese people in Thailand. 

The aim of this article is to study and analyze on the Thai-Chinese identity as the cultural blending. The study 

begins with physical form of traditional Chinese lantern, their development through the time and Chinese identity 

which still exists. Apart from that, this article will also study on Thai identity in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, 

the evolution on cultural harmonization between Thai and Chinese Cultures into Thai Cultural Context. The analysis 

result from this article could be useful to the further Art and Design Development. 

Keyword: Identity, Thai-Chinese people, Chinese lantern 
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บทนาํ 

คนไทยเช้ือสายจีนอาศัยกระจัดกระจายอยูท่ัวไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณตัวเมือง และชุมชน
ยานการคาเกาแก ไดแก ชุมชนตลาดหัวรอ ชุมชนตลาดหอรัตนไชย ชุมชนตลาดเจาพรหม ซึ่งเปนยานการคาสําคัญของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา(ศุภสุตา ปรเีปรมใจ, 2558) คนไทยเชื้อสายจีนยังคงสืบปฏิบัติประเพณสํีาคัญของประเทศจีน โดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีน 
ลูกหลานจะกลับบานมารวมประเพณีไหวเจา และบรรพบุรุษ โดยนิยมประดับบานดวยโคมไฟสีแดง รวมรับประทานอาหารท่ีใชในการไหว
เจาและบรรพบุรุษอยางพรอมหนาพรอมตา ผูใหญแจกซองอั่งเปาสีแดงใหกับเด็ก จุดประทัดสีแดงเฉลิมฉลอง  ชุมชนชาวจีนเหลานี้เปน
ยานการคาท่ีอยูริมแมนํ้า ลําคลอง มีโบราณสถานเกาแกแทรกตัวอยูท่ัวไปในชุมชน มีการจัดเทศกาลตรุษจีนข้ึนเปนประจําทุกป และ
นับเปนชวงเวลาสําคัญท่ีเราจะสามารถพบเห็นความงดงามของวิถีชีวิตประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน การประดับตกแตงสถานท่ีดวย
ศิลปะความงามและแสงสวางจากโคมไฟจีนท่ีนาประทับใจ มีความนาสนใจในการศึกษาวิเคราะหเพ่ือคนหาเอกลักษณของคนไทยเช้ือสาย
จีน เพื่อนํามาใชเปนแรงบันดาลใจสูผลงานสรางสรรคไดหลากหลายรูปแบบ 

การรับรูภาพเอกลักษณของคนไทยเช้ือสายจีนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเปนการรับรูจากสภาพแวดลอม จากพฤติกรรม 
ประสบการณวิถีชีวิต โดยประยุกตใช ทฤษฎี ของ Kevin Lynch (1979)ท่ีเก่ียวของกับจินตภาพของเมือง ซึ่งมีสวนประกอบที่สําคัญใน
ระบบมโนทัศน ท่ีเรียกรวมวา  image  ไดแก เอกลักษณ (identity)  โครงสราง (structure)  และความหมาย (meaning)   เอกลักษณท่ี
ไดจากการศึกษาและวิเคราะหจากกรณีศึกษา โคมจีน (เต็งลั้ง) ภาพลักษณของความสดใสของสีแดง ความเปลงประกายของสีทองและ
ความสนุกสนานรื่นแรงของเทศกาลตรุษจีน เทคนิคการกรุกระดาษ ผสานรวมกับภาพตัวแทนความงามสงาของสถาปตยกรรมไทย ไดแก 
รูปทรงเจดีย ความนุมนวล ความงามวิจิตรแบบไทยจากสีงาชาง (สีนวล) และสีทอง ภาพตัวแทนของเครื่องมือเคร่ืองใชจักสาน ไดแก 
กระบุงหาบ และเทคนิคงานจักสานไทย มาใชสื่อสารเอกลักษณโดยนําเสนอเปนแนวคิดในการสรางสรรคท่ีผสานรวมกันเปนเอกลักษณท่ี
ประกอบดวย ภาพตัวแทนรูปทรงของโคมจีน (เต็งลั้ง)กรณีศึกษารวมกับเอกลักษณคนไทยเช้ือสายจีน 3 ลักษณะ ไดแก รูปทรงของเจดีย 
รูปทรงของเสนหวายรอยกระบุงหาบ และรูปทรงของดอกบัวท่ีเปนเอกลักษณรวมของไทยและจีนท่ีมักพบปรากฏในงานศิลปะและ
สถาปตยกรรมของท้ังสองประเทศ เอกลักษณของคนไทยเชื้อสายจีนที่ไดทําการคัดเลือกมาแลวมาศึกษาและถอดลักษณะของรูปแบบ
เอกลักษณเพ่ือนําไปสูการออกแบบ โดยใชแนวทางของไพโรจน ธีระประภา(ไพโรจน ธีระประภา, 2560) ในการถอดรูปทรงกราฟฟกดวยวิธี
ไดคทั (Dicut) และวาด (draw) จากนั้นทําการลดทอน (simplify) เพื่อนําไปใชในการสรางสรรครูปแบบตางๆ สะทอนเอกลักษณได 
 
วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาและวิเคราะหเอกลักษณของคนไทยเช้ือสายจีนสูการสรางสรรค  

กรณศึีกษา: โคมจีน (เต็งล้ัง) งานตรุษจีนกรุงเกาอยุธยามหามงคล 
 
ข้ันตอนการศึกษาและวิเคราะห 

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลภาคเอกสารท่ีเ ก่ียวของรูปแบบและพัฒนาการของโคมจีน(เต็งล้ัง)ในเขตพื้นท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

2. สํารวจขอมูลภาคสนามจากการลงพื้นท่ีชุมชนยานการคาของคนไทยเชื้อสายจีน และการจัดงานตรุษจีนกรุงเกาอยุธยามหา
มงคลของจังหวัดพระนครศรอียุธยา 

3. วิเคราะหคัดเลือกเอกลักษณของคนไทยเช้ือสายจีนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยประยุกตใชทฤษฎี ของ Kevin Lynch 
4. ถอดลักษณะของรูปแบบเอกลักษณเพื่อนําไปสูการออกแบบ โดยใชแนวทางของไพโรจน ธีระประภา 

5. สรุปผลการศึกษาและวิเคราะหเพ่ือเปนประโยชนในการนําไปใชในงานสรางสรรครูปแบบตางๆ ตอไป 
 

ผลการศึกษาและวิเคราะห 
ผลการศึกษาขอมูลเก่ียวกับโคมจีน (เต็งลั้ง)  “โคมไฟ” หรือ “เติงหลง” ทําขึ้นมาจากโครงไมไผ ปะติดรอบโครงดวยกระดาษ 

ดานในมีเทียนไขวางไว สวนดานบนเจาะเปนชองระบายอากาศและความรอน และยังใชเปนท่ีสําหรบัแขวนประดับหรือยึดจับเปนไมถือโคม 
“หงเติงหลง” หมายถึง โคมไฟสีแดง เปนสัญลักษณแหงสิริมงคลท่ีชาวจีนนิยมแขวนประดับไวในชวงท่ีมีพิธีการสําคัญ ๆ หรืองานเลี้ยง
ฉลองสําคัญ ๆ  สําหรับ ชาวจีนแลว โคมไฟเปนวัฒนธรรมมงคลท่ีสรางขึ้นเพ่ือเสริมความมีสิริมงคล เพราะโคมไฟน้ันเปนวัตถุใหแสงสวาง
แกมนุษย การประดับโคมไฟก็คือการใหแสงสวางแกสถานท่ีน้ัน ๆ และโคมไฟท่ีระบายหรือตกแตงดวยสีแดง ก็เปนความหมายถึงสี
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สัญลักษณมงคลดวยเชนกัน ในเทศกาลหยวนเซียว หรือท่ีรูจักกันวา เทศกาลโคมไฟ ตรง กับวันท่ี 15 ค่ํา เดือนอาย(เดือนหน่ึง)ตามปฏิทิน
จันทรคติจีน หรือก็คอืหลังตรษุจีน 15 วัน ในคืนน้ี พระจันทรสุกสกาวเต็มดวง ชาวจีนจะนิยมออกไปทองเท่ียวชมทิวทัศน เพราะถือวาวันน้ี
เปนวันสุดทายของปใหม เปนการสิ้นสุดเทศกาลตรุษจีนในคืนวันน้ี ในสมัยโบราณ บานเรือนตาง ๆ จะนิยมแขวนประดับโคมไฟหลาย
รูปแบบหลากสีสัน ทําใหตลอดท่ัวทั้งตัวเมืองสวางไสวดวยแสงแหงโคมไฟในยามราตรีท่ีลวนแตมาจากแสงจากโคมไฟคืนวันหยวนเซียว (ป
ยะแสง จันทรวงศไพศาล, 2553) โคมจีนจึงเปรียบไดดั่งสัญลักษณท่ีแสดงอาณาเขต บริเวณ หรือยานท่ีมีคนจีน หรือคนไทยเชื้อสายจีน
อาศยัอยู รปูแบบของโคมจีนในอดีตมีลักษณะเปนรูปทรงกลมรี ทําจากไมไผสานกรุดวยกระดาษ ตกแตงดวยตัวอักษร และสี ตอมาโคมจีน
ถูกพัฒนารูปแบบใหเขากับวิถีชีวิตของคนเมืองมากขึ้น ไมไผกลายเปนของหายาก และตองใชเวลาในการจักสาน โคมจีนสมัยใหมจึงถูกทํา
ข้ึนจากโครงสรางพลาสติก และลวด หุมดวยผา หรือกระดาษพับท่ี พัฒนาเปนรูปทรงท่ีสามารถยืดหดไดสามารถใชและจัดเก็บไดสะดวก
มากข้ึน มีความทนทานและมีสีสันจัดจานสะดุดตา รูปทรงโคมจีนท่ีเปนท่ีนิยมและถูกพบเห็นในเทศกาลตางๆบอยครั้งยังคงเปนรูปทรงกลม 
แตเปนลักษณะกลมแปน ตกแตงดวยรูปภาพ อักษรจีน ลวดลายตางๆ รวมไปถึงพูหอยระยา โดยเฉพาะโคมสีแดงท่ีเปนสัญลักษณของ
เทศกาลตรษุจีน โคมไฟจีนจึงนับเปนเอกลักษณสําคัญอยางหน่ึงของคนไทยเช้ือสายจีนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผลการศึกษารูปแบบและพัฒนาการของโคมจีน (เต็งล้ัง)    รูปทรงของโคมจีนแบบดั้งเดิม มีลักษณะเปนทรงกลมรี และกลมแปน 
โดยตวัรูปทรงเกิดจากการประสานเสนของไมไผ กรุผิวดวยกระดาษแลวทานํ้ามันเคลือบ มีลักษณะโปรงเบา เม่ือจุดเทียนไวภายในจึงใหแสง
สวางนวลตา ในปจจุบันรูปแบบของโคมจีนมีการประยุกตใหสามารถผลิตไดในระบบอุตสาหกรรม มีความทนทาน สามารถพับเก็บได และมี
ราคาถูกลง โครงสรางจึงเปล่ียนเปนลวดหรือ พลาสติก  กรุผิวดวยผา หรือกระดาษ   ภายในใชหลอดไฟฟาเปนแหลงกําเนิดแสง  และ
รูปทรงมีท้ังชนิดท่ีคงตัวและยืดหยุนสามารถพับเก็บได   การถอดรูปแบบไปใช เปนการนํารูปทรงกลมรีและโครงสรางมาใชรวมกับเสนขด
กนหอย 

 

                      
 
                        ภาพท่ี 1 แสดงโคมจีนเตง็ล้ังด้ังเดิม โคมจีนสมัยใหม และภาพการถอดลายเสนโคมจีน 

ภาพถาย ท่ีมา: https://www.google.co.th/search?q=%E0%B9%8E0%B887%E0%B8%8pErgM: 
และ http://thai.cri.cn/381/2010/01/29/225s169298.htm 

 
ผลการสํารวจพ้ืนท่ีชุมชนยานการคาของคนไทยเช้ือสายจีน และการจัดงานตรุษจีนกรุงเกาอยุธยามหามงคลของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จากการศึกษาพ้ืนที่ชุมชนชาวจีน และวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีปฏิบัติในเทศกาลตรุษจีนในงานตรษุจีนกรุงเกาอยุธยา
มหามงคล  ไดนําเอกลักษณสําคัญท่ีสามารถนํามาใชในการสรางสรรค คือ โคมไฟจีนสีแดง (เต็งล้ัง) และสีทองของส่ิงประดับประดา แสงไฟ
ท่ีอยูทามกลางชุมชนและสภาพแวดลอมเมืองเกา โบราณสถานท่ีแทรกตัวอยูตามชุมชน รายลอมดวยแมนํ้าท้ังบริเวณชุมชนหัวรอและตลาด
เจาพรหม การประกอบอาชีพของคนไทยเช้ือสายจีนในอดีตและปจจุบันท่ียังเหลืออยูแทนคาดวยเคร่ืองมือเคร่ืองใชจากการจักสาน 
ภาพรวมของบรรยากาศเหลาน้ีจึงสะทอนภาพเอกลักษณของคนไทยเช้ือสายจีนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ผลการวิเคราะหคัดเลือกเอกลักษณและการถอดลักษณของรูปแบบเอกลักษณของคนไทยเชื้อสายจีนจากการประยุกตใช ทฤษฎี 
ของ Kevin Lynch และการถอดลักษณะของรูปแบบเอกลักษณเพื่อนําไปสูการออกแบบ โดยใชแนวทางของไพโรจน ธีระประภา 
ประกอบดวยขอมูลเอกลักษณ 3 ลักษณะ ดังตอไปนี้ 
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1. รูปทรงของเจดีย 

                                                            
 
                            ภาพท่ี 2 แสดงเจดียวัดสามปลื้ม และการถอดลายเสนเจดียสูการนําไปใชสรางสรรค 

ภาพถาย  ท่ีมา: https://www.matichon.co.th/news/537446 
 รูปทรงของเจดียมีลักษณะโดยรวมเปนกรวยแหลมสูง มีองคประกอบคือ ฐาน ชั้น เชิง ยอด การถอดรูปแบบไปใชโดยการเลือก
สวนยอดมาทําการลดทอน และใชเสนขดกนหอยเวียนเปนช้ันมากอเปนรูปทรงของยอดเจดีย 

2. รูปทรงของเสนหวายรอยกระบุงหาบ 
 

                                                                         
 
                     ภาพท่ี 3 แสดงเสนหวายรอยกระบุงหาบ ลายเสนเสนหวาย และแนวทางการใชรูปทรงจากเสนหวาย 
                                   ภาพถาย ที่มา: http://chompupink.blogspot.com/2015/11/blog-post.html 
 
 รูปทรงของเคร่ืองมอืเคร่ืองใชจากเครื่องจักสานท่ีคัดเลือกมา คือ กระบุงหาบ ซ่ึงเปนตัวแทนของความเปนชุมชนยานการคา โดย
เลือกเฉพาะสวนเสนหวายรอยกระบุงท่ีมีลักษณะเปนเสนโคงลอมดานขางของกระบุง ซ่ึงเปนสวนท่ีใชในการสรางเสนหใหกับงานสรางสรรค
ในสวนพื้นท่ีวางรอบวัตถุ และสามารถประยุกตไปตามรูปแบบของผลงานไดอยางอิสระ 
 

3. รูปทรงของดอกบัว 

                
                 
                   ภาพท่ี 4 แสดงดอกบัวในชนบทไทย ดอกบัวในจิตรกรรมจีน และการถอดลายเสนสูการนําไปใชสรางสรรค  

      ภาพถาย  ท่ีมา: https://www.doctor.or.th/article/detail/5714 
       และ https://www.aliexpress.com/store/product/Scenery-painting-pastoral-traditional-Chinese 

                                                            
 รูปทรงของดอกบัว ซ่ึงเปนภาพตัวแทนของภูมิทัศนวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี อันไดแก แมนํ้า ลําคลอง ท่ีสามารถพบเห็นดอกบัวได
โดยทั่วไป โดยทําการถอดรูปทรงเปนภาพลายเสน แลวเลือกใชรูปทรงของกลีบบัวซึ่งมีปรากฏอยูท่ัวไปท้ังในงานสถาปตยกรรมไทยและจีน 
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อันมีท่ีมาจากความเช่ือทางดานพุทธศาสนารวมกัน โดยถอดเปนรูปทรงกลีบบัวท่ีเรียบงายสามารถนําไปใชในการสรางสรรคไดท้ังในสวน
โครงสรางและสวนรายละเอียด 
 ผลการศึกษาและวิเคราะหเอกลักษณของคนไทยเชื้อสายจีน จากสภาพแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ท้ัง 3 ลักษณะน้ี 

โดยกรณีศึกษาจากโคมจีน (เต็งลั้ง) งานตรุษจีนกรุงเกาอยุธยามหามงคล สามารถนําไปใชสรางแนวคิดและใชเปนองคประกอบสําหรับการ

ออกแบบสรางสรรคในรูปแบบตางๆ ท่ีสะทอนเอกลักษณของคนไทยเช้ือสายจีน และสามารถนําไปประยุกตใชในการศึกษาเอกลักษณใน

กรณศึีกษาอื่นๆ ใกลเคยีงได 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศกึษาและวิเคราะหเอกลักษณของคนไทยเชื้อสายจีน กรณีศึกษาโคมจีน(เต็งล้ัง)งานตรุษจีนกรุงเกาอยุธยามหามงคล โดย

ประยุกตใชแนวทางของ Kevin Lynch ในการศึกษาเอกลักษณ โดยศึกษาจากสภาพแวดลอมท่ีอยู พฤติกรรม วิถีชีวิต ของคนไทยเช้ือสาย

จีน โดยวิเคราะหคัดเลือกความสําคัญและการสรางภาพตัวแทน และใชเทคนิคการถอดรูปแบบกราฟฟกของไพโรจน ธีระประภา ดวย

เทคนิคไดคัท(dicut) และวาด (draw) จากน้ันทําการลดทอน (simplify) ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบเอกลักษณไดเปน 3 ลักษณะ ประกอบดวย 

รูปทรงเจดีย รปูทรงเคร่ืองจักสาน และรูปทรงดอกบัว โดยใชโทนสีแดง สีนวล สีทอง รวมกับเทคนิคการกรุกระดาษ เทคนิคการจักสานท่ี

สะทอนเอกลักษณของของคนไทยเช้ือสายจีน และสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการสรางสรรคผลงานในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางมี

เอกลักษณ 
 

ขอเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาและวิเคราะหเอกลักษณของคนไทยเช้ือสายจีนสูการสรางสรรค  กรณศึีกษา : โคมจีน (เต็งล้ัง) งานตรุษจีนกรุงเกา

อยุธยามหามงคล สามารถนําใชในการสรางแนวคิดและสรางองคประกอบสาํหรับการออกแบบสรางสรรคในรูปแบบตางๆ เชน ผลิตภัณฑ

วัฒนธรรม ผลิตภัณฑตกแตงเก่ียวกับคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งเปนหน่ึงในกลุมประชากรสําคัญของประเทศไทย และสามารถประยุกตใชเปน

แนวทางในการศึกษาและวิเคราะหกับกรณีศึกษาใกลเคียงได 
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