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กระบวนการสบืทอดประเพณีทางสงัคมของชาวไทย
เชือ้สายจนี ชมุชนตลาดบ้านใหม่  จังหวดัฉะเชิงเทรา

ชนาภา  เมธีเกรียงไกร ** 

  บทคัดย่อ

 งานวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ ความเปลี่ยนแปลงและกระบวนการ
สืบทอดประเพณีทางสังคมของชาวไทยเช้ือสายจีนชุมชนตลาดบ้านใหม่ โดยใช้ระเบียบวิธิวิจัย
เชงิคุณภาพผ่านแนวคดิเร่ืองโครงสร้างครอบครวัแนวคดิด้านวัฒนธรรมและภาวะความทนัสมยั  
ผลการศึกษาพบว่า
 ชาวไทยเชื้อสายจีนชุมชนตลาดบ้านใหม่ ส่วนใหญ่ยังคงยึดถือปฏิบัติตามประเพณีของ
บรรพบุรุษชาวจีน ซ่ึงในแต่ละรุ ่นมีวิถีการปฏิบัติท่ีแตกต่างกันและปรับตัวไปตามความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยมีปัจจัยด้านการผสมกลมกลืน การกลืนกลายทางวัฒนธรรมและ
ภาวะความทนัสมยัทีม่ผีลต่อความเชือ่ ค่านยิม การปฏบิตัแิละกระบวนการสบืทอดประเพณ ี แต่
กระนั้นชุมชนตลาดบ้านใหม่ถือเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรมและความเป็น
ชาติพันธุ์จีน เหตุเพราะมีศาสนสถานจีนและหน่วยงานภาครัฐเป็นแกนหลักในการส่งเสริมด้าน
การปฏบัิตติามขนบธรรมเนยีมประเพณ ีการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมของชมุชน ซึง่มผีลโดยตรง
ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของชาวชุมชนให้ดีข้ึน ก่อให้เกิดแรงผลักดันในการพัฒนาชุมชนให้มี
เอกลักษณ์เฉพาะตนที่เด่นชัด รวมถึงสืบสานและด�ารงไว้ซึ่งประเพณีท่ีดีงามของบรรพบุรุษ
ชาวจีนสืบต่อไป

ค�าส�าคัญ : ประเพณีทางสังคม  ชุมชนตลาดบ้านใหม่

*  บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “กระบวนการสืบทอดประเพณีทางสังคมของชาวไทยเชื้อสายจีน ชุมชนตลาดบ้านใหม่ 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเชิด  หนูอิ่ม
** นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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The Transmission of Chinese Tradition to Chineseneess 
in Talad Ban-Mai Community Chachoengsao

Chanapha  Maytheekriengkrai

Abstract
 The research entitled “The transmission of Chinese tradition to Chineseness in Talad 
Ban-Mai community” aims to study patterns of Chinese traditions transmission in community 
name “Talad Ban-Mai” through the processes of transmission to new generation of Thai-
Chinese. This study is a qualitative research through ideas of family structural and 
modernization.
           Chineseness in Talad Ban-Mai community still have their belief and faith inherited 
from their ancestors. Each generation adapt the culture to their life style.Social’s way and 
some of new traditions affected the old values but chineseness in here still have a strong 
Chinese culture. Many Chinese temple and government agency are core that delivered 
culture and tradition to new generation and in the way of cultural tourism led to effective 
of community economics. Those drive into the uniqueness of cultural and stand still.

Keywords : social  tradition, talad ban-mai community
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บทน�า
 ชาวจีนเป็นชนกลุ่มหน่ึงท่ีอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งท�ามาหากินในประเทศไทยมาเป็นเวลาช้านาน 
ซึ่งการอพยพของชาวจีนนี้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางประเพณีและวัฒนธรรม เกิดการผสมผสาน 
กลืนกลายและมีการปรับเปลี่ยนด้านวิถีชีวิตของทั้งชาวไทยและชาวจีน จี วิลเลี่ยม สกินเนอร์ (G. William 
Skinner) (2529 : 303-304) ได้สรุปว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่เอื้ออ�านวยต่อการผสมผสานกลืนกลายในแง่
วัฒนธรรม ศาสนาและลักษณะรูปพรรณ สีผิว  ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องชนกลุ่มน้อยก็เอื้อ
อ�านวยและกดดันให้ชาวจีนเต็มใจและจ�าเป็นที่จะต้องผสานเข้าสู่สังคมและวัฒนธรรมไทย  
 ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกที่มีชาวจีนแต้จิ๋วอพยพมาตั้งถิ่นฐานและท�าการค้า
มากมาย อันเนือ่งมาจากความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีท่ีต่ัง้อยู่บรเิวณราบลุม่แม่น�า้บางปะกงทีเ่หมาะแก่การ
ท�าการเกษตร โดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ฉะเชิงเทราได้เป็นแหล่งผลิตน�้าตาลที่ส�าคัญซึ่งได้
รับการบุกเบิกและด�าเนินกิจการโดยชาวจีน เมื่ออุตสาหกรรมน�้าตาลทรายรุ่งเรือง จึงท�าให้ชาวจีนหลาย
คนเข้ามาต้ังโรงหีบน�้าตาลทรายอย่างมากมาย   (อทิตยา  แก้วพิลา.  2553 : 53) ซึ่งการอพยพเข้ามา
ท�าการค้าขายของชาวจีนแต้จิ๋วในครั้งนี้  ก่อให้เกิดการผสมผสานทั้งในเรื่องชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรม
ประเพณีและความเชื่อต่าง ๆ ระหว่างชาวไทยพื้นที่กับชาวจีนแต้จิ๋ว เกิดการรวมกลุ่มและสร้างเป็นชุมชน
ต่าง ๆ  ทัง้ชมุชนตลาดบ้านใหม่ ชมุชนคลองสวนและชมุชนคลองนครเนือ่งเขต โดยเฉพาะชมุชนตลาดบ้าน
ใหม่ทีม่ชีาวไทยเชือ้สายจนีแต้จิว๋อพยพเข้ามาตัง้ถิน่ฐานมากทีส่ดุ เมือ่เข้ามาอาศยัอยู่ในชมุชนแห่งนีช้าวจนี
แต้จ๋ิวได้สร้างครอบครวัตัง้ถิน่ฐานท�ามาหากนิและด�าเนนิวิถชีีวิต ปฏิบัติตามขนบธรรมเนยีมประเพณีดัง้เดมิ
ของชาวจีนบรรพบุรุษสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน  ภายในชุมชนมีศาลเจ้าจ�านวน 2 แห่ง ได้แก่ ศาล
เจ้าพ่อโกมนิทร์หรอืท่ีชาวบ้านเรียกกันว่าศาลเจ้านาจาและศาลเจ้าแม่ทบัทมิหรอืปนุเถ่าม้า ทีเ่ป็นทีย่ดึเหนีย่ว
จติใจของชาวชมุชนในเรือ่งความเช่ือทางศาสนาลทัธต่ิาง ๆ  การประกอบพธิกีรรมในวันส�าคญัทัง้ 8 ประเพณี
ในรอบปี สมาชกิในชมุชนต่างเห็นคณุค่าของการประกอบพธิกีรรมและความเชือ่ทีถ่่ายทอดจากรุน่สูรุ่น่ ซึง่
กระบวนการสืบทอดน้ีเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนและมีผลกระทบทางจิตใจ พวกเขาท�าอย่างไรจึงสามารถ
ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อดังเช่นที่บรรพบุรุษเคยปฏิบัติกันมาได้
 ด้วยเหตุผลท่ีชาวไทยเช้ือสายจีนชุมชนตลาดบ้านใหม่ยงัคงปฏิบตัติามขนบธรรมเนยีมและประเพณี
ของชาวจีนในเรื่องของวิถีชีวิต ความเชื่อ พิธีกรรมต่าง ๆ แม้ว่าแบบแผนในการด�าเนินชีวิตจะเข้าสู่การ
กลืนกลายทางวัฒนธรรมไทยบ้างแล้วในรุ่นลูกหลาน รวมท้ังในสภาพของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดย
กระบวนการที่ท�าให้สังคมอยู่ในภาวะทันสมัย  (Modernization)  แต่ปัจจัยเหล่านี้ก็หาได้มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติของชาวชุมชนไม่ ด้วยศาสนสถานอย่างวัดจีน ศาลเจ้าและโรงเจที่ยังคงมีอิทธิพลในด้านการ
ปฏบิตัแิละการสบืทอดประเพณขีองชาวไทยเช้ือสายจนีอยูม่าก ท�าให้ผู้วิจยัสนใจศกึษากระบวนการสบืทอด
ประเพณีทางสงัคมของชมุชนตลาดบ้านใหม่ จงัหวัดฉะเชิงเทรา ซึง่ผลของการศกึษาในครัง้นีจ้ะท�าให้เข้าใจ
ถึงรูปแบบพิธีกรรม ความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ความเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของประเพณพีธิกีรรมต่าง ๆ  รวมไปถึงกระบวนการสบืทอดประเพณทีางสงัคมทีบ่รรพบุรษุชาวจนีต้องการ
ส่งต่อให้ลูกหลานได้ปฏิบัติตามความเชื่อของตนสืบต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1.  เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและความเปลี่ยนแปลงของประเพณีทางสังคมของชาวไทยเชื้อสายจีน
ชุมชนตลาดบ้านใหม่ ต�าบลบ้านใหม่ อ�าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 2. เพื่อวิเคราะห์กระบวนการสืบทอดประเพณีทางสังคมชุมชนตลาดบ้านใหม่ ต�าบลบ้านใหม่ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิธีการวิจัย
 วิธีการวิจัยของการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Approach) และ
ให้ความส�าคัญกับข้อมูลภาคสนาม (Field  Research) โดยผ่านการสัมภาษณ์  ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์อย่าง
ไม่เป็นทางการ (informal interview) กับคนกลุ่มต่าง ๆ  โดยการสัมภาษณ์นั้นเกิดขึ้นจากบริบทที่แตกต่าง
กนัไป การสงัเกตแบบมส่ีวนร่วม (participate  observation) ในประเพณีพิธกีรรมต่าง ๆ  หรอืจะเป็นบรบิท
ของการใช้ชีวิตของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลตามประเด็นของการศึกษา รวมถึงเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้เสนอ
แนวคิด เล่าเรือ่งหรือให้ข้อมลูอย่างใดอย่างหน่ึงทัง้จากผูใ้ห้ข้อมลูหลกัและคนอืน่ ๆ  ทีอ่ยูใ่นบริบททางสงัคม
และชุมชน  โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนชุมชนตลาดบ้านใหม่  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
รองคือ ชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ ตัวแทนจากวัดจีน โรงเจ ศาลเจ้า มูลนิธิสว่างศรัทธาธรรม  เป็นต้น

ผลการวิจัย
 ผลการศึกษาพบว่า ในอดีตชุมชนตลาดบ้านใหม่เป็นชุมชนท่ีมีชาวจีนแต้จิ๋วอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน 
ท�ามาค้าขาย  ตั้งหลักแหล่งที่อยู่อาศัย แต่งงานและสร้างครอบครัว  การรวมกลุ่มกันของชาวจีนแต้จิ๋วนี้
ก่อให้เกิดความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียว ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอ  ท�าให้ชุมชนแห่งน้ีมีความร่วมมือ
ร่วมใจกันไม่ว่าจะท�าการใด ๆ หรือจัดงานประเพณีที่ส�าคัญของพวกพ้องตนก็พร้อมช่วยเหลือด้วย
ความเต็มใจ ชาวจนีแต้จิว๋เดมิถอืว่าคนในชมุชนคือพีน้่องกนัมกัปฏิบตัต่ิอกนัเสมอืนเป็นครอบครัวมลีกัษณะ
ถ้อยทีถ้อยอาศัย ด้านครอบครัวมีโครงสร้างครอบครัวแบบชาวจีนดั้งเดิมคือ บิดามีอ�านาจสูงสุดภายใน
บ้าน มารดามีหน้าท่ีเลี้ยงดูและให้การอบรมสั่งสอนบุตร ให้ความส�าคัญและนิยมมีบุตรชายเพื่อสืบทอด
กิจการการค้าหรือวงศ์ตระกูล การแต่งงานมักแต่งกับคนเชื้อชาติเดียวกัน ให้ความส�าคัญกับระบบอาวุโส 
เทดิทนูคณุธรรมด้านความกตัญญูเป็นหลกั  ด�าเนินวถิชีวีติแบบผสมผสานทางด้านขนบธรรมเนยีมประเพณี 
ความเชื่อและศาสนาระหว่างชาวไทยในพื้นที่และชาวจีน ซ่ึงต่อมาด้านโครงสร้างครอบครัวชาวจีนได้
คลี่คลายลงและปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสภาพสังคมในปัจจุบัน  อ�านาจในครอบครัวขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของผูท้ีท่�าหน้าที ่บดิามารดาเร่ิมเปิดกว้างให้กับบตุรหลานในเรือ่งของการแต่งงานหรอืการสบืเชือ้สาย รวม
ถึงเกิดการผสมกลมกลืนทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจีน บรรพบุรุษและชาวไทยมากขึ้นกว่า
ในอดีต ชาวไทยเชื้อสายจีนในรุ่นที่ 2 เป็นต้น ไปให้ความเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังของจีนและของไทย
ควบคู่กันอย่างกลมกลืนโดยไม่ขัดแย้งในด้านความรู้สึก
 ภายในชุมชนมีศาลเจ้าท่ีเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมชนสองแห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อโกมินทร์หรือ
เทพเจ้านาจาและศาลเจ้าแม่ทับทิมหรือปุนเถ่าม้า ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวชุมชนตลาดบ้านใหม่ ด้วย
ความศรัทธา ความเชื่อ รวมถึงค่านิยมในความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ถูกปลูกฝังมา ส่งผลให้ชาวไทยเช้ือ
สายจีนชุมชนตลาดบ้านใหม่ปัจจุบันยังคงมีการบูชาเทพเจ้า บรรพบุรุษรวมถึงวิญญาณต่าง ๆ (ยกเว้น
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วญิญาณบรรพชนอัง้ย่ี) ก่อให้เกิดการปฏบิตัติามประเพณทีัง้ 8 ประเพณ ีได้แก่ ตรุษจนี หยวนเซยีว เชง็เม้ง 
ฉลองวันเกิดเทพเจ้า ขนมจ้าง  สารทจีน ไหว้พระจันทร์และกินเจ ชาวไทยเชื้อสายจีนในรุ่นที่ 2 และ 3 จะ
ให้ความส�าคัญต่อประเพณีตรุษจีน เช็งเม้ง ฉลองวันเกิดเทพเจ้า สารทจีนและกินเจ ว่าเป็นประเพณีที่ควร
ปฏิบัติและถือเป็นหน้าที่ของบุตรหลานที่จะมีโอกาสในการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ แม้ว่าแต่ละ
ประเพณีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างซึ่งเป็นผลมาจากการผสมกลมกลืน การกลืนกลายและภาวะความ
ทนัสมยัอย่างสงัคม เศรษฐกจิ การศกึษาและเทคโนโลยทีีส่่งผลให้ชาวไทยเชือ้สายจนีจ�าเป็นต้องปรบัเปลีย่น
รูปแบบและขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อาทิเช่น สภาพ
ทางเศรษฐกิจส่งผลให้ต้องลดจ�านวนเครื่องเซ่นไหว้ สภาพทางสังคมท่ีมีแต่การแข่งขันท�าอะไรต้องมี
ความรวดเรว็ฉับไว มผีลให้ต้องลดข้ันตอนท่ีมีความซบัซ้อนเพือ่ประหยดัเวลาหรอืบางประเพณกีม็แีนวโน้ม
ที่จะงดหรือยกเลิกปฏิบัติไปเช่น  หยวนเซียว ขนมจ้างและไหว้พระจันทร์  ในประเพณีเช็งเม้งมีการ
ผสมผสานความเชื่อของไทยอย่างชัดเจนคือ  นิยมนิมนต์พระมาสวดที่ฮวงซุ้ยควบคู่ไปกับการเซ่นไหว้
บรรพบุรุษ  ด้านประเพณีกินเจเป็นอีกประเพณีหนึ่งท่ีมีแนวโน้มท่ีจะได้รับความสนใจจากชาวไทยเช้ือสาย
จีนในรุ่นที่ 3 และ 4 มากที่สุด อันเนื่องมาจากกระแสนิยมในสังคมปัจจุบันที่รณรงค์ให้ผู้คนหันมาใส่ใจและ
รักสุขภาพกันมากขึ้น อีกหนึ่งค่านิยมของชาวไทยเชื้อสายจีนในรุ่นหลังที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคือ 
นิยมบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ย ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภตามความเชื่อชาวจีน  สะท้อนให้เห็นความต้องการ
ของผูค้นในปัจจบุนัด้านเงนิทอง, เลอืกซ้ือเคร่ืองกระดาษทีส่ือ่ถงึวัตถนุยิม เช่น โทรศพัท์ยีห้่อไอโฟน ไอแพด 
นาฬิกาโรแลกซ์ เป็นต้น แม้ว่าจะไม่ใช่ของจริงแต่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการและความยึดติด
ด้านวัตถขุองผูค้นในสงัคมปัจจบุนัได้เป็นอย่างดี ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้นีช้าวไทยเชือ้สายจนีในรุน่ที ่2 
ทีไ่ด้รับการปลกูฝังมาอย่างเข้มข้นจากบรรพบุรุษรุน่ที ่1 จ�าต้องยอมรับและเลอืกทีจ่ะปรับเปลีย่นบางอย่าง
ในประเพณใีห้เป็นไปตามสภาพสงัคม รบัฟังความคดิเหน็และเหตผุลของบตุรหลานมากขึน้ในบางครอบครวั
ชาวไทยเชื้อสายจีนรุ่นที่ 2 เองยอมรับว่ามีการผ่อนคลายด้านประเพณีมากขึ้นกว่าแต่ก่อน เนื่องจาก
บางส่วนยังเกรงว่าหากเคร่งครัดมากเกินไปบุตรหลานอาจจะไม่ยอมให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม
ประเพณ ีท�าให้ชาวไทยเชือ้สายจนีรุ่นที ่2 ไม่ได้บังคับให้บุตรหลานต้องเข้าร่วมทกุประเพณีและยังมองเหน็
ความส�าคัญของการศึกษาและหน้าท่ีการงานของบุตรหลานส�าคัญมากกว่าเรื่องอื่นใด การปรับตัวในด้าน
ขนบธรรมเนยีมประเพณขีองชาวไทยเชือ้สายจนีในรุน่ที ่2 นีก้เ็พ่ือให้ประเพณีตามความเชือ่ของบรรพบุรษุ
ยังคงอยู่จนถึงรุ่นบุตรหลาน 
 ด้านกระบวนการสืบทอดประเพณีทางสังคมในแต่ละรุ่นพบว่ามีการถ่ายทอดในแบบทางตรงและ
ทางอ้อม ซึ่งมีความแตกต่างในแต่ละประเพณีคือ ประเพณีที่สืบทอดโดยให้เป็นผู้ปฏิบัติโดยตรง ได้แก่ 
การไหว้เจ้า ประเพณีตรุษจีน ประเพณีเช็งเม้ง ประเพณีสารทจีน และประเพณีฉลองวันเกิดเทพเจ้า รอง
ลงมาได้แก่ วิธปีฏิบตัใิห้ดเูป็นตวัอย่างและเล่าให้ฟังตามล�าดบั ส่วนประเพณทีีก่ลุม่ตวัอย่างตอบว่าสืบทอด
โดยวิธีการปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นวิธีที่ใช้มากที่สุด ได้แก่ ประเพณีหยวนเซียว ประเพณีขนมจ้าง 
ประเพณไีหว้พระจันทร์ โดยการสบืทอดน้ีจากพืน้ฐานทางครอบครวัเป็นส�าคญัในแต่ละครอบครัวนัน้จะเน้น
การให้ความส�าคัญต่อระบบอาวุโส การให้สิทธิอ�านาจแก่ฝ่ายชายเป็นหลัก โดยผ่านขั้นตอนในพิธีกรรมที่
ระบุถึงประธานในการเซ่นไหว้ ล�าดับของบุคคลในการเซ่นไหว้ การให้ฝ่ายหญิงเป็นผู้จัดเตรียมของโดยที่
ฝ่ายชายไม่ต้องเข้ามาช่วยอันเป็นลักษณะการแบ่งหน้าท่ีและอ�านาจในตัว ฝ่ายหญิงจะต้องมีหน้าท่ีในการ
จัดเตรียมเครือ่งเซ่นไหว้ในการประกอบพธิกีรรมอนัเป็นการระบหุน้าทีข่องผูห้ญงิทีจ่ะต้องเป็นแม่บ้านช่วย
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เหลอืสามใีนการประกอบพธิกีรรมและเชือ่ฟังสาม ีถ้าหากพิจารณาจะพบว่านอกเหนอืจากสิง่ท่ีกล่าวมาแล้ว 
ยังแสดงให้เห็นว่าการ ท่ีผู้หญิงเป็นผู้ปฏิบัติก็เพื่อให้มีหน้าที่ในการถ่ายทอดและสอนเรื่องขนบธรรมเนียม
ประเพณีให้กับบุตรของตน เพราะผู้หญิงถูกก�าหนดให้เลี้ยงดูบุตร เม่ือฝ่ายหญิงสามารถปฏิบัติได้อย่าง
เข้าใจและมีความผูกพันในการเลี้ยงดูบุตรย่อมสามารถถ่ายทอดให้กับบุตรหลานได้
 ชาวไทยเชือ้สายจนีในแต่ละรุน่ส่วนใหญ่ยงัคงสามารถรกัษาขนบธรรมเนยีมประเพณีท่ีเป็นอตัลกัษณ์
ของบรรพบุรุษไว้ได้ หากแต่เป็นประเพณีที่ถูกปฏิบัติโดยการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมเพื่อธ�ารงไว้ซึ่ง
ความคงอยู่ของประเพณีตามความเช่ือของบรรพบุรุษและมีแนวโน้มจะถ่ายทอดประเพณีที่ส�าคัญอย่าง
ตรุษจีน เช็งเม้ง สารทจีน วันเกิดเทพเจ้าในชุมชนและกินเจ ให้บุตรหลานหรือทายาทในรุ่นต่อไปได้สืบทอด 
ด้านประเพณีหยวนเซียว ขนมจ้างและไหว้พระจันทร์ทีม่แีนวโน้มในการเลกิปฏบิติันัน้ โดยส่วนใหญ่เป็นเพยีง
แค่แนวโน้มหรือสิ่งที่คาดว่าจะไม่ปฏิบัติเท่านั้น เหตุเพราะผู้วิจัยยังคงพบว่าในหลายครอบครัวที่ปฏิบัติ
ประเพณีเหล่านี้อยู่  อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่หรือมีเครื่องเซ่นไหว้มากมายเหมือนในอดีต แต่การปฏิบัตินั้นเป็น
ไปด้วยความเชื่อ ศรัทธาหรือความส�านึกในความเป็นชาติพันธุ์จีนท่ียังคงฝังลึกในจิตใจของผู้ปฏิบัติ            
ท�าให้ประเพณีที่มีแนวโน้มจะยกเลิกนั้น ปัจจุบันยังคงมีผู้ปฏิบัติอยู่โดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีน ในรุ่นที่ 2 
การสืบทอดประเพณีของชาวไทยเช้ือสายจีนชุมชนตลาดบ้านใหม่จะไม่ประสบความส�าเร็จหากขาดปัจจัย
ทางด้านการถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีส�าคัญและความหมายหรือวัตถุประสงค์ในประเพณีที่
ถูกต้อง การปลูกฝังความเชื่อ ค่านิยมรวมไปถึงทัศนคติ เหล่านี้คือหน้าที่ของครอบครัวหรือบิดามารดา
เป็นแกนหลักในการถ่ายทอดและท�าความเข้าใจในประเพณีต่อบุตรหลานของตน  
 อีกหนึ่งปัจจัยที่ส�าคัญในด้านการสืบทอดประเพณีของชาวจีนคือ ศาสนสถานจีนที่รายล้อมชุมชน
ตลาดบ้านใหม่หรอืองค์กรภาครฐัอย่างเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรากม็ส่ีวนส�าคัญในการกระตุน้เตอืนจติส�านกึ
ในชาติพันธุ์ของชาวจีนและผลักดันให้เกิดการสืบทอดประเพณีท่ีดีงามของบรรพบุรุษชาวจีนสู่ลูกหลาน มี
การจัดสรรงบประมาณอดุหนนุเพือ่การท่องเท่ียวของจังหวดั  น�าความเชือ่พืน้ฐานมาใช้เป็นสิง่จงูใจในการ
เข้าวัด ท�าบุญในแบบจีน หรือแม้แต่การปลูกฝังความเชื่อใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้คนมีความสนใจเข้าร่วมประกอบ
กิจกรรมในประเพณีต่าง ๆ  สิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นไปเพื่อการพาณิชย์ก็ตาม หากแต่การส่งเสริมที่ดีย่อมท�าให้
เยาวชนรุ่นใหม่หันมาตระหนักถึงคุณค่าของประเพณีที่มีอยู่ เกิดจิตส�านึกในชาติพันธุ์ และสามารถช่วยกัน
ส่งเสริม สืบสานให้ประเพณีเหล่านี้คงอยู่กับชุมชนตลาดบ้านใหม่ตลอดไป    

อภิปรายผล
 กระบวนการสืบทอดประเพณีทางสังคมของชาวจีนในแต่ละรุ่นพบว่า  บิดามารดาและคนใน
ครอบครัวมีบทบาทส�าคัญย่ิงในการการอบรมสั่งสอน  ถ่ายทอดค่านิยม  ทัศนคติและขัดเกลาทางสังคม
วัฒนธรรม  เพื่อให้บุตรได้สืบทอดเน้ือหาสาระอย่างเป็นระบบและเป็นแบบอย่างให้ลูกได้ปฏิบัติตาม 
การเล่าเรื่องราวในอดีตหรือความเป็นมาของตนและบรรพบุรุษชาวจีนมีผลต่อจิตใจของบุตรหลานอย่าง
มาก บุตรหลานท่ีฟังแล้วอาจมีความรู้สึกร่วมและตระหนักถึงความส�าคัญในประเพณีของบรรพบุรุษมาก
ขึน้ ส่งผลให้ลกูหลานเกดิการปฏบิตัด้ิวยความเตม็ใจมากกว่ากระท�าด้วยหน้าทีใ่นการถ่ายทอดและสบืทอด
นี้มีผลส�าเร็จสูงสุดคือชาวไทยเชื้อสายจีนในรุ่นที่ 2 ที่สามารถปฏิบัติตามประเพณีได้ครบถ้วนองค์ประกอบ 
แม้ว่าชาวไทยเชื้อสายจีนรุ่นที่ 1 จะเสียชีวิตไปแล้ว แต่การสืบทอดในประเพณียังคงสมบูรณ์ ในระยะหลัง
การปฏิบัติในประเพณีของชาวไทยเช้ือสายจีนในรุ่นที่ 2 เป็นต้นไป เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
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ทีละเล็กทีละน้อยตามตามความเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน แม้ว่าชาวไทยเชื้อสายจีนในรุ่นที่ 2 จะ
เกิดการถดถอยในการถ่ายทอดประเพณีสู่บุตรหลานของตนเองบ้าง แต่ก็เป็นเพียงแค่ความถดถอยจาก
การประเมนิบุตรหลานในด้านการสบืทอดประเพณขีองบรรพบรุษุต�า่กว่าความเป็นจรงิ แม้ว่าประเพณทีาง
สังคมของชาวจีนในทุกวันนี้จะเกิดการเปล่ียนแปลงหรือผิดเพ้ียนไปจากเดิม แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบให้
ประเพณีเหล่านั้นสูญหายไปหรือขาดการสืบทอด การเปลี่ยนแปลงเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงในด้านรูป
แบบเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน แต่รากฐานที่แท้จริงในการปฏิบัติตามประเพณีของ
บรรพบุรุษนั้นล้วนเป็นความเชื่อ  ความศรัทธาและความกตัญญูที่ถูกปลูกฝังมาอย่างแนบแน่นที่อยู่ภายใน
จติใจของผูป้ฏบิตัทิีข่ึน้ชือ่ว่าเป็นสายเลอืดชาวจนี ท�าให้ไม่ว่าสภาพสงัคมหรือปัจจยัต่าง ๆ  จะก่อให้เกดิการ
เปลีย่นผนัหรอืมผีลกระทบต่อประเพณทีางสงัคมสกัเพียงใด แต่รากฐานทีม่ัน่คงทีห่ย่ังรากลกึลงจติใจของ
ชาวไทยสายเลือดจนีแต่ละรุน่ยงัผลให้เกดิความคงไว้ซึง่ประเพณทีีด่งีามของบรรพบรุษุสบืต่อไปตราบนาน
เท่านาน 
 การทีชุ่มชนตลาดบ้านใหม่ยงัคงรกัษาวฒันธรรมและการสบืทอดประเพณขีองบรรพบรุษุชาวจนีไว้
ได้นั้น มีผลมาจากความเข้มแข็งของชุมชน ท้ังด้านการรวมกลุ่ม ความสมัครสมานสามัคคี การช่วยเหลือ
ซึง่กนัและกนัเสมอืนเป็นครอบครวัเดยีวกัน รวมถงึความส�านกึในชาตพินัธุ ์เหล่านีเ้ป็นพืน้ฐานส�าคญัในการ
ด�ารงอยู่ของชุมชน โดยมีศาสนสถานจีนเป็นแกนหลักที่มีบทบาทโดยตรงต่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าพ่อ
โกมนิทร์ ศาลเจ้าแม่ทบัทมิ(ปนุเถ่าม้า) วดัจนีประชาสโมสร วดัซ�าปอกง วัดพรหมสีห่น้า มูลนธิสิว่างศรทัธา
ธรรม ต่างก็มีบทบาทในด้านการเน้นย�้าความศรัทธา ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมของชาวจีนบรรพบุรุษ  
ศาสนสถานจีนแต่ละแห่งจะมคีวามเข้มแขง็ในการด�ารงอยูแ่ละการด�ารงไว้ซึง่ประเพณแีละวฒันธรรมของ
ชาวจีนอย่างมาก ถือเป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของชาวจีนให้ประชาชนทั่วไป
รบัรูแ้ละปฏบิตัติาม รวมถงึเป็นผูท้ีท่�าหน้าทีส่บืทอดขนบธรรมเนยีมประเพณีและเตมิเตม็ในส่วนทีข่าดหาย
ไปบางประการของประเพณีชาวจีนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งชาวชุมชนตลาดบ้านใหม่เองก็ยอมรับว่า 
ศาสนสถานจีนมีอทิธพิลอย่างมากในการกระตุ้นจติส�านกึของบุตรหลานชาวจนีในการรบัรู้หรอืการเข้าร่วม
ปฏบิตัปิระเพณทีีด่งีามของบรรพบรุษุและช่วยเตมิเตม็พธิกีรรมในประเพณีให้มีความสมบูรณ์  เพิม่พูนความ
ศรัทธาและความเชื่อ แม้แต่ประเพณีเล็ก ๆ อย่างวันเกิดเทพเจ้าที่ประดิษฐานอยู่มากมายในศาสนสถานก็
มีการจัดฉลองวันเกิดเทพเจ้าเหล่าน้ีครบทุกองค์และเชิญชวนชาวไทยและชาวจีนที่เคารพบูชาในองค์เทพ
ให้มาเข้าร่วมเซ่นไหว้บูชา ซ่ึงการจัดงานฉลองวันเกิดให้เทพเจ้าเสมือนการจัดเพื่อคนบางกลุ่มที่มีความ
เคารพและศรัทธา แต่ส่งผลทางด้านจิตใจต่อคนกลุ่มนั้นในแง่ของทัศนคติที่มีต่อศาสนสถานจีน อิทธิพล
ของศาสนสถานต่อขนบธรรมเนยีมประเพณขีองชาวจนีก่อให้เกดิการแสดงออกของกลุม่ชนทีม่เีอกลกัษณ์
ที่น่าภาคภูมิใจ สามารถรวมตัวกันเพื่อจัดงานฉลองประเพณีหรือแม้แต่สามารถท�าให้คนไทยเองเข้าร่วมใน
ประเพณีของชนชาติตนเองได้ ท�าให้ชาวไทยเองมองชนชาติจีนเปลี่ยนไป ดังนั้น ไม่ว่าจะมีการจัดกิจกรรม
หรือประเพณีใด ๆ  ก็ตามซึ่งเป็นของคนจีน ศาสนสถานเหล่านี้ก็จะได้รับความร่วมมือทั้งของคนจีนด้วยกัน
และคนไทย ท�าให้บุตรหลานชาวจีนรุ่นใหม่มองว่าจริง ๆ แล้วประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเป็นเรื่องท่ี
น่าภาคภมูใิจ การปฏบิตัติามค�าสอนของบรรพบรุษุหรอืเข้าร่วมประเพณนีัน้ ๆ  ไม่ใช่เรือ่งน่าอายหรืองมงาย
ไร้สาระ แต่กลับเป็นเรื่องที่คนอื่น ๆ มองว่าน่าเคารพและยกย่องมากกว่าที่จะมองด้วยการดูถูก  
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 ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ศาสนสถานสามารถก่อให้เกิดการรวมพลังของชุมชนที่เป็นหนึ่งเดียวกัน 
ช่วยกระตุ้น ผลักดันและส่งเสริมการปฏิบัติวัฒนธรรมประเพณีชาวจีนสืบต่อยังชาวไทยเชื้อสายจีนในรุ่น
ต่าง ๆ มีผลทางด้านความส�านึกในชาติพันธุ์ ท�าให้ชุมชนตลาดบ้านใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนสถานจีน
โดยตรงแห่งนี้ปฏิบัติตามประเพณีของบรรพบุรุษด้วยความเชื่อและความศรัทธาอย่างไม่มีข้อแม้ แม้ว่า
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจะท�าให้ชาวไทยเชื้อสายจีนในแต่ละรุ่นต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมสมัยนั้น ๆ 
กต็าม  แต่โดยลกึ ๆ  แล้วการปฏบิตัไิม่ว่าจะเป็นการบูชาบรรพบุรษุหรอืการเซ่นไหว้เทพเจ้าล้วนแล้วแต่เป็น
ส�านึกเล็ก ๆ ที่อยู่ในใจของพวกเขานั่นคือ การมีสายเลือดที่เป็นชาวจีนร่วมกัน และในความเข้มแข็งของ
ศาสนสถานนั้น เราสามารถมองเห็นประโยชน์ที่แฝงอยู่กับความเข้มแข็งของศาสนสถาน คือ การกระตุ้น
ให้เกดิการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมขึน้ภายในตวัเมืองฉะเชงิเทรา  ซึง่เราจะเหน็ได้ว่าทกุครัง้ทีมี่การจดังาน
ประเพณต่ีาง ๆ  มกัจะได้รบัความสนใจจากนกัท่องเทีย่วมากมาย กอปรกบัการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิทางด้าน
งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ ยิ่งท�าให้ประเพณีชาวจีนของจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นทวีความส�าคัญมาก
ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นประเพณีตรุษจีน หยวนเซียว เช็งเม้ง  ฉลองวันเกิดเทพเจ้า ขนมจ้าง สารทจีน ไหว้
พระจันทร์และกินเจ ก็มักได้รับความสนใจและเข้าร่วมจากนักท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมาก ศาสนสถานแต่ละ
แห่งได้รับเงินบริจาคและสนับสนุนจากประเพณีต่าง ๆ ที่จัดขึ้นจากนักท่องเที่ยว ท�าให้สามารถจัดงานได้
ยิ่งใหญ่ทุกปีและมีบริการส�าหรับผู้ท่ีเข้าร่วมพิธีกรรมให้ได้รับความสะดวกสบาย อีกทั้งยังมีเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทราเป็นผู้สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศาสนสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมทีส่�าคญัของชาวไทยเช้ือสายจีนอนัเป็นเอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของจังหวัด ก่อให้เกดิการตืน่ตวัและ
ปรบัตวัทางด้านเศรษฐกจิมากขึน้ นอกจากการสนบัสนนุด้านศาสนสถานแล้ว  ทางเทศบาลเมืองฉะเชงิเทรา
ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนตลาดบ้านใหม่เป็นชุมชนสายวัฒนธรรมไทย-จีน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้มาเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวไทย-จีน ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนริมน�้า วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมและประเพณี โดยมีการรณรงค์ให้ชาวชุมชนตลาดบ้านใหม่บูรณะและซ่อมแซมบ้านเรือนของ
ตนเองให้มีความแข็งแรงข้ึน แต่คงไว้ซ่ึงศิลปะแบบจีนหรือครอบครัวใดท่ีถนัดด้านการท�าอาหารจีน ขนม
โบราณของชาวจนีก็จะส่งเสรมิให้ท�าออกจ�าหน่าย บางครอบครวัสามารถเปิดบ้านให้นกัท่องเทีย่วเข้าไปชม
ในตัวบ้านซึ่งมีกลิ่นอายของความเป็นจีน  ซึ่งจากการสนับสนุนของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรานี้ก่อให้เกิด
การกระตุน้ทางเศรษฐกจิและการต่ืนตวัของสมาชกิในชมุชน ท�าให้สมาชกิในแต่ละรุน่รบัรูว่้า  ส�าหรบัชมุชน
ไทย-จีนนั้น ในสายตาของคนภายนอกเต็มไปด้วยความสนใจในเอกลักษณ์เฉพาะตัวและการด�ารงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวจีนบรรพบุรุษ ก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม รวมพลังความสามัคคีของชุมชน
ตลาดบ้านใหม่เพื่อที่จะพัฒนาชุมชนของตนให้คงไว้ซึ่งความเป็นไทย-จีน คู่แปดริ้วตลอดไป

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีศึกษาวิจัยเก่ียวกับศาสนสถานของจีนท่ีมีบทบาทและทรงอิทธิพลในด้านการประกอบ
ประเพณีพิธีกรรมของชาวจีน  ด้านเหตุผลในการปฏิบัติ  เชิงวัฒนธรรม  เชิงพาณิชย์ การบริหารการ
จัดการและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของศาสนสถานนั้น ๆ  ที่ประสบความส�าเร็จในการเผยแพร่ประเพณี
ของชาวจีนสู่ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทย
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 2. ควรมีการศึกษาด้านจิตวิทยาเก่ียวกับชาวไทยเชื้อสายจีนในรุ่นที่ 2-3 ในแง่ของวิธีการถ่ายทอด
ความรูสึ้กนกึคดิ วฒันธรรม ประเพณขีองชาวจนีต่อลกูหลานอย่างไรให้ประสบความส�าเรจ็ หรอืในแง่ของ
การเปลี่ยนแปลงทางความคิดของชาวไทยเชื้อสายจีนในรุ่นที่ 2-3 โดยมีปัจจัยส�าคัญทางสังคมที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง
 3.  ควรมีการศึกษาเรื่องของขบถอั้งยี่ท่ีเกิดเหตุการณ์อย่างเข้มข้นท่ีตลาดบ้านใหม่  (ตามระบุใน
พงศาวดารสมยัรชักาลที ่3) เหตใุดทีต่ลาดบ้านใหม่ไม่มีศาลบรรพชนอ้ังย่ีทัง้ทีอ่ยู่ในประเภทศาสนสถานจนี
เช่นกัน
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