
 

 

 

 

 

วฒันธรรมและประเพณขีองจนี 

  วัฒนธรรมและประเพณีของจีนมีการสืบทอดมาและถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน ประเพณีและ
วัฒนธรรมของจีนมีมากมาย เช่น เทศกาลตรุษจีน เทศกาลโคมไฟ เทศกาลฉงหยาง เทศกาลตวนอู่ และเทศกาล
หยวนเซียว 
 
เทศกาลตรุษจีน 

  วันตรุษจีนถือเป็นวันปีใหม่ของจีน ซึ่งจีนโบราณจะเรียกว่า กั้วเหนียน (过年) เทศกาลตรุษจีน 
เดิมเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์ โดยตรงกับช่วงที่มีรอบการเจริญเติบโตของธัญพืชที่พร้อม
เก็บเกี่ยว ซึ่งโดยความจริงแล้ว ค าว่ากั้วเหนียน เดิมไม่ได้หมายถึงการสิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่ แต่หมายถึงว่าในปีนั้นๆ มี
การเก็บเกี่ยวได้อุดมสมบูรณ ์ 

ตรุษจีน เป็นวันหยุดตามประเพณีของจีนที่ส าคัญที่สุด ในประเทศจีน ยังมีอีกชื่อหนึ่งว่า "เทศกาล 

ฤดูใบไม้ผลิ" เพราะฤดูใบไม้ผลิตามปฏิทินจีนเริ่มต้นด้วยวันลีชุน ซึ่งเป็นวันแรกในทางสุริยคติของปีปฏิทินจีน วัน
ดังกล่าวยังเป็นวันสิ้นสุดฤดูหนาว ซึ่งคล้ายกันกับงานเทศกาลของตะวันตก เทศกาลนี้เริ่มต้นในวันที่ 1 เดือน 1 ใน
ปฏิทินจีนโบราณและสิ้นสุดลงในวันที่ 15 ด้วยเทศกาลโคมไฟ คืนก่อนตรุษจีนเป็นวันซึ่งครอบครัวจีนมารวมญาติ

เพ่ือรับประทานอาหารเย็นเป็นประจ าทุกปี ซึ่งเรียกว่า ฉูซี่ (除夕) หรือ การผลัดเปลี่ยนยามค่ าคืน เนื่องจาก
ปฏิทินจีนเป็นแบบสุริยจันทรคติ ตรุษจีนจึงมักเรียกว่า วันขึ้นปีใหม่จันทรคติ 

ตรุษจีนเป็นงานเฉลิมฉลองท่ียาวที่สุดและส าคัญที่สุดในปฏิทินจีนจุดก าเนิดของตรุษจีนนั้นมีประวัติ 

หลายศตวรรษและมีความส าคัญเพราะต านานและประเพณีหลายอย่าง ตรุษจีนมีการเฉลิมฉลองกันในหลาย
ประเทศและดินแดนซึ่งมีประชากรจีนอาศัยอยู่มาก อย่างเช่น จีนแผ่นดินใหญ่  ฮ่องกง  อินโดนี เซีย มา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2


เก๊า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย รวมทั้งในชุมชนชาวจีนที่อ่ืน ตรุษจีนถูกมองว่าเป็นวันหยุดส าคัญ
ส าหรับชาวจีนและได้มีอิทธิพลต่อการเฉลิมฉลองการขึ้นปีใหม่จันทรคติของประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งรวมทั้ง
เกาหลี ภูฏาน และเวียดนาม 

ในประเทศจีน ธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่นเก่ียวกับการเฉลิมฉลองตรุษจีนนั้นหลากหลายมาก  

ประชาชนจะเทเงินของตนเพ่ือซื้อของขวัญ ของประดับตกแต่ง วัสดุ อาหารและเครื่องนุ่งห่ม นอกจากนี้ยังมี
ประเพณีว่า ทุกครอบครัวจะท าความสะอาดบ้าน เพ่ือปัดกวาดโชคร้ายด้วยหวังว่าจะเปิดทางให้โชคดีเข้ามา มีการ
ประดับหน้าต่างและประตูด้วยกระดาษตัดสีแดงและคู่กับกระดาษทีบ่งบอกถึงความโชคดี ความสุข ความมั่งคั่ง 
และ ชีวิตยืนยาว ในคืนก่อนตรุษจีน อาหารค่ าเป็นการกินเลี้ยงกับครอบครัว อาหารนั้นจะมีเช่น หมู เป็ด ไก่และ
อาหารรสหวาน และจะมีการจุดประทัดในยามค่ า เช้าวันรุ่งขึ้น เด็กจะทักทายบิดามารดาของตนโดยอวยพรพวก
ท่านให้มีสุขภาพดีและสวัสดีปีใหม่ และได้รับเงินอ่ังเปา 

  

เทศกาลโคมไฟ 
  วันเทศกาลนี้ตามปฏิทินจันทรคติคือ วันที่ 15 หลังจากวันตรุษจีน ซึ่งเป็นวันประเพณีที่ชาวจีน
เล่นโคมไฟ จึงเรียกว่าเทศกาลโคมไฟ วันเทศกาลโคมไฟ จะมีการแสดง เฉลิมฉลอง โดยเฉพาะในชนบทจะมีการ
ฉลองเป็นพิเศษ โดยประชาชนจะได้ดูการแสดง และการละเล่นหลายชนิดแล้วยังมีการฉลองโคมไฟอีกมากมาย ที่
ผู้คนดูกันมาก ได้แก่ขบวนพาเหรดที่ที่มีการแต่งตัวด้วยเครื่องแต่งกายแบบโบราณ ขณะเดินเคลื่อนที่ไปก็จะมีการ
แสดงประกอบตามไปด้วย ประเพณีนี้มีการฉลองทุกภาค ตั้งแต่ภาคเหนือถึงภาคใต้ ต่างมีการแสดงที่ส าคัญคือการ
เชิดมังกร และสิงโต 
  ในการฉลองเทศกาลนี้จะเป็นเทศกาลที่ญาติพ่ีน้องซึ่งอยู่ห่างกันได้กลับมาพบกัน ชาวภาคใต้มี
ประเพณีน า หยวนเซียว ซึ่งมีลักษณะเป็นลูกกลมสีขาวมีไส้ ต้มในน้ าขิง ซึ่งจัดเป็นอาหารทีเ่สริมความเป็นสิริมงคล 
 
เทศกาลฉงหยาง  
   เทศกาลฉงหยาง ตรงกับวันที่ 9 เดือน 9 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน เป็นเทศกาลเก่าแก่ของจีน 
ชาวจีนมีประเพณีไต่เขาชมดอกเก๊กฮวยปักต้นจูหยูและกินขนมฮวาเกา เนื่องจากชาวจีนสมัยโบราณเชื่อกันว่า 
ตัวเลข 9 เป็นเลขหยาง วันที่ 9 เดือน 9 มี 9 สองตัวหรือหยางเป็นคู่ จึงเป็นวัน”ฉงหยาง”  ประเพณีอีกอย่างหนึ่ง
ในเทศกาลฉงหยางคือ กินขนมฉงหยางเกา เนื่องจากค าว่า เกา ที่แปลว่าขนม พ้องเสียงกับอีกค าหนึ่งที่แปลว่า สูง 
จึงมีความหมายแฝงว่า ได้ดิบได้ดีและไต่สูงขึ้นเรื่อยๆ ขนมนึ่งชนิดหนึ่งที่ท าด้วยแป้งข้าวเหนียวและพุทราและปักธง 
5 สีใบเล็กๆ เรียกว่า ฮวาเกา  ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามเขตที่ราบที่ไม่มีภูเขาจะให้ไต่ในเทศกาลฉงหยาง ก็จะกิน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%8F%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B2


ขนมฮวาเกาแทนการไต่เขา ชาวจีนในสมัยโบราณเชื่อว่า เทศกาลฉงหยางเป็นเทศกาลแห่งอายุยืนยาว การปฏิบัติ
ตามประเพณีต่างๆ ในเทศกาลฉงหยางสามารถท าให้มีอายุมั่นขวัญยืน 

ทุกวันนี้ ชาวจีนยังคงมีประเพณีไต่เขาและชมดอกเก๊กฮวย ร้านค้าต่างๆ    จะขายขนมฮวาเกาใน 
วันฉงหยาง ปีหลังๆ มานี้ จีนยังได้ก าหนดวันที่ 9 เดือน 9 นี้เป็นเทศกาลเคารพคนชรา เนื่องจากการออกเสียงของ
ค าว่า 9 นั้น พ้องกับอีกค าหนึ่งซึ่งแปลว่า ยืนยาว ซึ่งมีความหมายแฝงว่า อายุยืนยาว ท าให้เทศกาลฉงหยางนอก
จากมีความหมายดั้งเดิมแล้ว ยังเพ่ิมความหมายใหม่ที่ว่า เคารพคนชราและขอให้คนชรามีสุขภาพแข็งแรงและอายุ
ยืนยาว 
 
เทศกาลตวนอู่  
   เทศกาลตวนอู่ ตรงกับวันที่ 5 เดือน 5 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน สาเหตุที่ตั้งชื่อเทศกาลนี้ว่า 
ตวนอู่ เนื่องจากค าว่าตวน ในภาษาจีนหมายถึงต้นหรือเริ่มต้น  วันที่ 5 เดือน 5 อยู่ในต้นเดือน 5   ส่วนตัวเลข 5 
นั้นออกเสียงว่า อู่  วันที่ 5 เดือน 5 จึงเรียกว่า ตวนอู ่

ความเป็นมาของเทศกาลตวนอู่ เทศกาลตวนอู่สืบเนื่องมาจากประเพณ ีเสี้ยจื้อ หรือประเพณ ี
ฉลองการย่างเข้าฤดูร้่อนในสมัยโบราณ บางคนเห็นว่าเทศกาลนี้สืบเนื่องจากความเชื่อของประชาชนสมัยโบราณที่
อาศัยอยู่ริมแม่น้ าแยงซีซึ่งบูชามังกร แต่ต านานเกี่ยวกับความเป็นมาของเทศกาลตวนอู่ที่แพร่หลายมากที่สุดคือ 
ต านานที่เล่ากันว่าเทศกาลตวนอู่เป็นเทศกาลเพ่ือร าลึกชวูหยวน นักกวีผู้รักชาติในสมัยโบราณของจีน 

ชวูหยวนเป็นชาวก๊กฉู่ในยุคศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล หลังจากเมืองของชาวก๊กฉู่ถูกยึดครองไป 
แล้ว ชวูหยวนซึ่งเป็นชาวก๊กฉู่ได้กระโดดแม่น้ ามี่หลัวเจียงเพ่ือฆ่าตัวตายด้วยความแค้นเคือง  วันนั้นตรงกับวันที่ 5 
เดือน 5    ต่อมา พอถึงวันที่ 5 เดือน 5 ของทุกปี ประชาชนจะใช้ปล้องไผ่ใส่ข้าวสวยไว้ข้างใน โยนลงไปในแม่น้ าให้
ปลากิน พร้อมภาวนาขอให้ปลาอย่ากินศพของชวูหยวน ต่อมา ปล้องไผ่ที่ใส่ข้าวสวยก็ค่อยๆ พัฒนามาเป็นขนมบ๊ะ
จ่าง 

การกินขนมบ๊ะจ่างเป็นประเพณีส าคัญท่ีสุดในเทศกาลตวนอู่ วิธีท าขนมบ๊ะจ่างคือ ใช้ใบอ้อหรือใบ 
ไผ่ห่อข้าวเหนียว แล้วใช้ด้ายมัดให้แน่นเป็นรูปกรวยหรือรูปหมอน เสร็จแล้วน าไปต้มหรือนึ่งให้สุก ก่อนเทศกาล 
ตวนอู่จะมาถึง  ทุกบ้านต้องท าขนมบ๊ะจ่าง พอถึงวันเทศกาล จะหิ้วขนมบ๊ะจ่างท่ีท าเองไปเยี่ยมญาติมิตร 

อาหารที่นิยมกินกันในเทศกาลตวนอู่นอกจากขนมปะจ่างแล้ว ยังมีไข่เค็ม เหล้าสุงหวง ซึ่งแต่ละ 
อย่างล้วนมาจากความเชื่อเกี่ยวกับการสะเดาะเคราะห์ทั้งนั้น นอกจากอาหารการกินแล้ว เมื่อถึงเทศกาลตวนอู่ ทุก
บ้านต้องแขวนสมุนไพรสองชนิดไว้บนหน้าประตูบ้าน ด้านหนึ่งเพ่ือขับไล่สิ่งอัปมงคล อีกด้านหนึ่งก็เพ่ือป้องกัน
โรคภัยไข้เจ็บ เนื่องจากในช่วงเวลาที่เพ่ิงย่างเข้าฤดูร้อนนั้น มีฝนชุก อากาศชื้น เชื้ อโรคจึงเกิดขึ้นง่าย การแขวน
สมุนไพรสองชนิดนี้ไว้ที่หน้าประตูสามารถป้องกันโรคได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีประเพณีการใช้ด้ายห้าสีพัน
ข้อมือของเด็ก เชื่อกันว่าเด็กจะได้มีอายุยืนยาวร้อยปี และจะเย็บกระเป๋าใบเล็กๆ เป็นรูปเสือบ้าง รูปลูกน้ าเต้าบาง 



ข้างในใส่เครื่องหอม แขวนไว้ที่หน้าอกของเด็ก นอกจากนี้ ยังจะให้เด็กสวมรองเท้ารูปหัวเสือ และใส่ผ้าเอ๊ียมที่ปัก
รูปเสือ เพราะเชื่อว่าการท าเช่นนี้สามารถปกป้องเด็กให้พ้นจากโชคร้ายและความอัปมงคล 

ในพ้ืนที่ตอนกลางและตอนปลายของลุ่มแม่น้ าแยงซี การแข่งเรือมังกรเป็นประเพณีท่ีส าคัญอีก 
อย่างหนึ่งในเทศกาลตวนอู่ เล่ากันว่า ประเพณีแข่งเรือมังกรก็เกี่ยวข้องกับชวูหยวนเช่นกัน   คือ เมื่อประชาชน
ทราบว่าชวูหยวนกระโดดแม่น้ าแล้ว ก็พากันพายเรือไปช่วยชีวิตเขาอย่างสุดความสามารถ ต่อมา ก็ค่อยๆ 
กลายเป็นประเพณีการแข่งเรือมังกรในเทศกาลตวนอู่ การแข่งเรือมังกรมักจัดอย่างใหญ่โต บางครั้งมีเรือเข้าร่วมถึง 
50-60 ล า เรือแต่ละล าจะประดับด้วยหัวมังกรในรูปทรงต่่างๆ ที่มีสีสันสดใส บนเรือตีฆ้องตีกลองดังสนั่นลั่นฟ้า 
เสียงโห่ร้องไชโยดังขึ้นระลอกแล้วระลอกเล่า เรือแต่ละล าไล่กวดกันบนผิวน้ า บนฝั่งมีธงหลากสีสะบัดพริ้วไปตาม
สายลม มีผู้มาชมการแข่งขันเต็มสองฝั่ง บรรยากาศครึกโครมอย่างยิ่ง 
 
เทศกาลหยวนเซียว  

เทศกาลหยวนเซียวตรงกับวันขึ้น 15 ค่ าเดือนอ้ายตามปฏิทินจันทรคติของจีน ซึ่งเป็นเทศกาลเก่า 
แก่อีกเทศกาลหนึ่งของจีน และเป็นเทศกาลที่ต่อจากเทศกาลตรุษจีน คืนของเทศกาลหยวนเซียวเป็นคืนแรกของปี
ใหม่ที่เห็นพระจันทร์เต็มดวง คืนนั้น มีประเพณีแขวนโคมไฟ ดังนั้น เทศกาลหยวนเซียวมีอีกชื่อหนึ่งว่าเทศกาลโคม
ไฟ การชมโคมไฟและการกินขนมหยวนเซียวเป็นกิจกรรมส าคัญของเทศกาลหยวนเซียว เหตุใดต้องแขวนโคมไฟใน
เทศกาลหยวนเซียว เทศกาลโคมไฟมีเรื่องเล่าขานกันว่า เมื่อปี 180 ก่อนคริสต์กาล กษัตริย์ฮ่ันเหวิน ตี้ของราชวงศ์
ฮ่ันขึ้นครองราชย์ในวันขึ้น 15 ค่ าเดือนอ้าย เพ่ือฉลองเรื่องนี้ กษัตริย์ฮ่ันเหวินตี้ก าหนดวันขึ้น 15 ค่ าเดือนอ้ายเป็น
เทศกาลโคมไฟ พอถึงคืนนั้น พระองค์จะเสด็จออกจากวังไปร่วมสนุกกับประชาชน วันนั้น ไม่ว่าบ้านเล็กบ้านใหญ่ 
ตรอกซอกซอยล้วนจะแขวนโคมไฟหลากสีที่มีรูปลักษณะต่างๆให้ชมกัน  ถึงปี 104 ก่อนคริสตกาล เทศกาลหยวน
เซียวได้รับการก าหนดเป็นเทศกาลส าคัญแห่งชาติ ท าให้การฉลองเทศกาลหยวนเซียวมีขนาดใหญ่โตยิ่งขึ้ น ตาม
ข้อก าหนด สถานที่สาธารณะต่่างๆและทุกบ้านต้องประดับโคมไฟ โดยเฉพาะย่านการค้าและศูนย์วัฒนธรรมต้องจัด
งานโคมไฟขนาดใหญ่ ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชาย เด็กหรือผู้เฒ่าล้วนจะไปชมโคมไฟ ทายปริศนาโคมไฟและเชิดโคมไฟมังกร
ตลอดคืน ต่อมา ประเพณีนี้ได้สืบทอดกันมาทุกยุคทุกสมัย ตามการบันทึก ปีค.ศ. 731 สมัยราชวงศ์ถางเคยท าภูเขา
โคมไฟสูง 7 เมตรที่ประกอบด้วยโคมไฟกว่า 5 หมื่นดวงตั้งอยู่ในเมืองฉางอัน เมืองหลวงของราชวงศ์ถาง 

โคมไฟที่แขวนโชว์ในเทศกาลหยวนเซียวส่วนมากจะท าด้วยกระดาษสีต่างๆ จะท าเป็นรูปภูเขาสิ่ง  
ก่อสร้าง คน ดอกไม้ นกและสัตว์ชนิดต่างๆ โคมไฟโจ่วหม่าเติง เป็นโคมไฟที่มีเอกลักษณ์ของจีนอย่างเด่นชัด โคม
ไฟ โจ่วหม่าเติง เป็นของเล่นชนิดหนึ่ง มีประวัติกว่าพันปีแล้ว ภายในโคมไฟได้ติดตั้งล้อวงจักร พอจุดเทียนในโคม
ไฟ กระแสอากาศที่ได้รับความร้อนจากเปลวเทียนจะดันวงจักรที่ติดกระดาษรูปคนขี่ม้าในอิริยบถต่างๆ หมุนไป
ตามวงจักร เงาของรูปคนขี่ม้าจะสะท้อนอยู่บนกระดาษชั้นนอกของโคมไฟ มองแล้วเสมือนม้าก าลังวิ่ง 
 



การกินขนมหยวนเซียวเป็นประเพณีส าคัญอย่างหนึ่งของเทศกาลหยวนเซียว สมัยราชวงศ์ซ่ง   
ประชาชนนิยมกินขนมพ้ืนบ้านชนิดหนึ่งในเทศกาลโคมไฟ ขนมชนิดนี้มีรูปลักษณ์กลม ท าด้วยแป้งข้าวเหนียว ข้าง
ในมีไส้หวาน ภาคเหนือของจีนเรียกขนมชนิดนี้ว่า หยวนเซียว ส่วนภาคใต้เรียก ทังหยวน หรือ ทังถวน 

ปัจจุบัน ขนมหยวนเซียวมีไส้หลายชนิด เช่น พุทรา ถั่วแดง โหงวยิ้น งา เนยและช็อกโกแลตเป็น 
ต้น รสชาติของหยวนเซียวในพ้ืนที่ต่างๆ จะแตกต่างกัน 

นอกจากชมโคมไฟและกินขนมหยวนเซียวแล้ว เทศกาลหยวนเซียวยังมีกิจกรรมละเล่นต่างๆ 
มากมาย เช่น ระบ าไม้ต่อขา ร าพัด เชิดสิงโต เป็นต้น  โดยเฉพาะการเชิดสิงห์โต มิเพียงแต่ในปะเทศจีนเท่านั้น ไม่
ว่าแหล่งชุมชนชาวจีนในแห่งหนต าบลใดของโลกก็ตาม พอถึงเทศกาลส าคัญๆ ก็จะจัดการแสดงเชิดสิงห์โต การเชิด
สิงห์โตแบ่งเป็นส านักใต้กับส านักเหนือ การเชิดสิงห์โตของส านักใต้เน้นอิริยาบถและเทคนิคท่วงท่า ส่วนมากใช้สอง
คนเชิด  ส่วนส านักเหนือจะเน้นความสง่าผ่าเผย ปกติจะมี 10 กว่าคนกระทั่งหลายสิบคนเชิดด้วยกัน ขณะเชิด
สิงห์โตนั้น จะมีดนตรีพื้นเมืองของจีนเล่นประกอบด้วย 
  

 

 

เอกสารอ้างอิง 
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0%B8%B5%E0%B8%99 
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