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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีจีนและวั ฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ที่มีต่อการหลอมรวมความเป็นชาติพันธุ์จีน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบทบาททางสังคมของศูนย์การเรียนรู้
ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว และ 2) เพื่อศึกษาผลกระทบที่มีต่อการสืบทอดดนตรีจีนของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีจีน
และวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋วหลังความทันสมัย วิธีดําเนินการวิจัยเน้นการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
กลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนในศูนย์การเรียนรู้ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จํานวน 25
คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาททางสังคมของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว อําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรีนั้น มีความสําคัญต่อชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในโพธารามเป็นอย่างมาก เนื่องจากพิธีกรรมต่างๆ อาทิ
งานแต่ง งานศพ งานเคารพศพ และงานเก็บศพไร้ญาติ ส่วนใหญ่มักจะมีดนตรีจีนเข้ามาประกอบอยู่เสมอ และศูนย์
การเรียนรู้ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว ยังเป็นศูนย์รวมความเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณโดยการใช้เครื่องดนตรีจีน
เป็นสื่อหล่อหลอมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนให้รักและภูมิใจในชาติพันธุ์ของตน มีการสอนศาสตร์ด้านดนตรีจีน
ให้แก่เด็กและเยาวชน รวมไปถึงบทบาทการถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนให้แก่เยาวชนอีกด้วย ทั้งนี้ยังเปิด
โอกาสให้เยาวชนมีส่วนช่วยสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของชาวไทยเชื้อสารจีนให้คงอยู่ ทั้งยัง
ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้มีเจตคติค่านิยมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพื่อให้
เยาวชนสามารถนําไปประยุกต์ ใช้ได้จริงกับการเรียนและการทํางาน 2) ผลกระทบหลังความทันสมัยเข้ามาในชุมชน
ชาวจีนอําเภอโพธารามส่งผลต่อการสืบทอดดนตรีจีนของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว พบว่าความ
ทันสมัยส่งผลให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่เอาใจใส่ต่อการเรียนรู้ดนตรีจีนน้อยลง เนื่องจากการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์
แต่วัยรุ่นต่างอําเภอกลับเห็นคุณค่าและให้ความสนใจมาเรียนรู้ดนตรีจีนกับทางศูนย์การเรียนรู้ดนตรีจีนและวัฒนธรรม
จีนแต้จิ๋ว ดังนั้นซิงแซหรืออาจารย์อาวุโสของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว จําเป็นต้องหาวิธีการโน้ม
น้าวให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่หันมาสนใจรักษ์และพร้อมสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมจีนที่บรรพชนจีนได้สร้างไว้ ให้
อยู่คู่อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สืบไป

คาสาคัญ: บทบาทดนตรีจีน ศูนย์การเรียนรูด้ นตรีจีน วัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว

1

อาจารย์ประจําหลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
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Abstract
The research, entitled “ The Roles of Teochew Chinese Music and Cultural Learning Center in
Photharam District, Ratchaburi Province toward Chinese Ethnic Unification", aims to 1) explore the social roles
of Teochew Chinese Music and Cultural Learning Center and, 2) investigate the potential effects toward the
transmission of Teochew Chinese music and culture to later generations after the globalization. The research is
qualitative research employing in-depth interview with 25 Chinese-Thais in the Teochew Chinese Music and
Cultural Learning Center, Photharam District, Ratchaburi Province. Data are analyzed by using Content Analysis.
The findings reveal the following data: 1) Teochew Chinese Music and Cultural Learning Center in
Photharam District, Ratchaburi Province, firstly, plays important roles toward the Chinese-Thai community in
Photharam District by way of using its music to accompany in religious rites, e.g., marriage ceremony, funeral
ceremony, memorial service in funeral, charitable program of funeral and burial for destitute and homeless
death people. Secondly, the Teochew Chinese Music and Cultural Learning Center is considered as the nerve
center of Chinese-Thai community life with the music instruments to unify their hearts and souls that lead to
awareness of the pride of their ethnicity and identity. Thirdly, the roles include music trainings, Chinese
language trainings provided for the children and youths in the community. There are opportunities for the youths
to help conserving of their arts and cultures, and to promote the positive attitude toward the conservation of the
traditions and cultures applicable to their ways of everyday life and work; 2) the noticeable effects toward the
transmission of Teochew Chinese music and culture, according to the roles of learning center, to the later
generations after the globalization are found in terms of the diminution of attention degree toward the music
learning due to tendency of obsession of online media. On the other hand, the youths from other districts
perceive high value of Chinese music and pay more attention on learning Teochew Chinese music and culture.
Thus, it’s necessary for the senior intellectuals in the center to figure out ways to persuade their young
generations to have more interest in conserving and transmitting the Chinese arts and cultures that they have
inherited from their ancestors to keep them long lasting in Photharam.

Keywords: chinese ethnic roles, chinese music learning center, teochew chinese cultures
ความเป็นมาของปัญหา
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมดนตรี จี น มี ป ระวั ติ ค วาม
เป็นมายาวนาน และมีความหลากหลายจากสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ที่กว้างขวาง ประวัติศาสตร์ดนตรีและการ
เล่ น ดนตรี ข องจี น เป็ น ที่ ส นใจของนั ก ประวั ติ ศ าสตร์

โดยเฉพาะดนตรี ใ นปรั ช ญาขงจื้ อ เชื่ อ กั น ว่ า เป็ น
แหล่งกําเนิดดนตรีคลาสสิกของจีน การถ่ายทอดใช้การ
จดจํากระบวนการเล่นดนตรีมากกว่าจะอธิบายทฤษฎี
เป็นตัวโน้ต สืบเนื่องมาจากการที่ลัทธิขงจื้อในสมัยก่อน
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พุทธกาลได้ตั้งกฎไว้ว่า ดนตรีจีนใช้สําหรับสอนศาสนา
และประวัติศาสตร์ของจีน (อานันท์ นาคคง, 2553)
ถึ ง แม้ ว่ า กาลเวลาจะผ่ า นล่ ว งเลยไปหลาย
ศตวรรษ ดนตรี จี นก็ ยั งคงใช้ บ รรเลงในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาอยู่ และยังใช้บรรเลงประกอบพิธี
ในงานมงคลและงานอวมงคลอีกด้วย แต่บทบาทดนตรี
จีนที่โดดเด่นเห็นจะเป็นในพิธีกงเต๊ก ที่มีการแบ่งเครื่อง
ดนตรีออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบพิธี
หน้าโต๊ะพิธี และเครื่องดนตรีที่ใ ช้ในขณะเดินประกอบ
พิ ธี นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า เพลงส่ ง เจ้ า เป็ น เพลงที่ ผู้
ประกอบพิธีต้องร้องภายหลังจากการประกอบพิธีใน
แต่ละชุด เพื่อแสดงความเคารพต่อเทพเจ้าที่ได้อัญเชิญ
มาร่วมในพิธีกรรม (รัศมี เอื้ออารีย์ไพศาล, 2546)
ความเชื่อเรื่องดนตรีจีนกับพิธีกรรมของชาว
จีนในจังหวัดราชบุรี มีปรากฏในชุมชนชาวไทยเชื้อสาย
จีนอําเภอโพธาราม ในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ดนตรี
จีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว ทีย่ ังคงอัตลักษณ์ความเป็น
จี น ที่ ค่ อ นข้ า งสมบู ร ณ์ โดยตั้ ง อยู่ ภ ายในมู ล นิ ธิ กุ ศ ล
สถานเม่งจินตั๋ว อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งมี
การถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีจนี แก่ชมุ ชน ช่วงแรกของ
การก่อตั้ง มีผู้คนสนใจเรียนเป็นจํานวนมาก อันเนื่อง
มากจากดนตรีจีนมี ความสําคัญเป็นอย่างมากในพิธี
กรรมการสวดมนต์ (เฉลิมศักดิ์ คงสุวรรณ์, 2556) และ
ยังมีความสําคัญต่อพิธีกรรมแห่หล่อโก้ว พิธีกรรมเก็บ
ศพไร้ญาติ พิธีกรรมงานศพ และประเพณีงานประจําปี
ของชาวจีนซึ่งเป็นงานหลักของมูลนิธิกุศลสถานเม่งจินตั๋ว
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อีกด้วย (ศุภกร ชมรัตน์,
2556)
แต่ปัจจุบันนี้คนไทยเชื้อสายจีนมีน้อยมากที่มี
ความสนใจในวั ฒนธรรมเกี่ ยวกั บ ดนตรี จี นอั น
เนื่ องมาจากการพั ฒนาอย่ างรวดเร็ วของสั งคมทํ าให้
ดนตรีจีนขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากคนที่สนใจใฝ่เรียน

ลดน้อยลง จึงทํ าให้ดนตรีจีน เริ่มจะไม่เป็นที่ รู้จักของ
สังคม ฉะนั้นจึงควรเร่งปลูกฝังวัฒนธรรมดนตรีจีนนี้แก่
เด็กและเยาวชนรุ่นหลังของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน
ในอําเภอโพธารามให้คงอยู่ (ตรีวุฒิ เลิศวงค์อุดมพร,
2557) ซึ่ง ซุ่ยง้วน แซ่ลิ้ม (2557) กล่าวว่า การที่สังคม
ปัจจุบันมีความทันสมัยขึ้น วัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่ส่ว น
ใหญ่ ให้ ค วามสนใจกั บ เรื่ อ งอื่ น ๆ เช่ น สื่ อ ออนไลน์
มากกว่าการเข้ามาเล่นดนตรีจีน สื่อเหล่านี้เป็นสิ่งยั่วยุ
ให้ลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนละเลยการเอาใจใส่ต่อ
หน้าที่ทางชาติพันธุ์จีนของตน ทําให้ขณะนี้ผู้ที่ให้ความ
สนใจเข้าเรียนดนตรีจีนส่วนใหญ่จึงเป็นคนต่างถิ่น
ดังนั้นจึงเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงว่า การสืบ
ทอดดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว อําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี จะถูกละเลยคุณค่า และถูกกลืนกลาย
หายไปในที่สุด ผู้วิจัยจึงเห็นควรศึกษาประเด็นนี้ เพื่อ
การอนุรักษ์ให้คงอยู่กับชุมชนชาวโพธารามสืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาททางสังคมของศูนย์การ
เรียนรู้ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว
2. เพื่อศึกษาผลกระทบหลังความทันสมัยเข้า
มาในชุม ชนชาวจีนอํ าเภอโพธารามส่ง ผลต่ อการสื บ
ทอดดนตรี จี น ของศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ด นตรี จี น และ
วัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารเชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative method) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับดนตรีจีนของศูน ย์การ
เรียนรู้ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนแต้จวิ๋ อําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี จํานวน 25 คน โดยเก็บข้อมูล จํานวน
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15 รอบ ซึ่ง เป็ นข้ อ มู ลปฐมภูมิ ร่ ว มกั บ การศึ กษาจาก
เอกสาร วรรณกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะดําเนิน
การศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ จากนั้นนําไปสังเคราะห์
ผลการวิจั ยโดยการพรรณนาวิ เคราะห์ (Descriptive
analysis)
กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา คือ ชาวไทยเชื้อสาย
จีนที่มีความรู้เกี่ยวกับดนตรีจีนในศูนย์การเรียนรู้ดนตรี
จีน และวั ฒ นธรรมจี น แต้ จิ๋ วอํ า เภอโพธาราม จัง หวั ด
ราชบุรี
ขั้นตอนของการดาเนินงานวิจัย
การดํ าเนิ นกิ จกรรมของโครงการได้ กํ าหนด
ขั้นตอนและวิธีการในการดําเนินงานแต่ละขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การศึกษาเอกสาร ประกอบด้วย
1) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย
2) เอกสารสิ่ ง พิ ม พ์ และข้ อ มู ลจากวารสาร
บทความต่างๆ
2. การศึกษาภาคสนาม
1) การสังเกต (Observation) เป็นการสังเกต
ทั้ ง แบบมี ส่ ว นร่ ว มและไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม โดยการเข้ า ไป
สังเกตหลักฐาน และปรากฏการณ์เกี่ยวกับบทบาทของ
ศูนย์การเรียนรู้ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋วอําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี เช่น พิธีกรรมที่ใช้ดนตรีจีน
ประกอบพิธี การสืบทอดดนตรีจีน ของศูนย์การเรียนรู้
ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว เป็นต้น
2) ก า รสั ม ภา ษ ณ์ ( Interview) เ ป็ น ก า ร
สัม ภาษณ์ ทั้ง แบบที่ เ ป็น ทางการและไม่ เ ป็น ทางการ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการจะเป็นการร่วมพูดคุย
กั บ ผู้ เ ดิ น ทางมา ฝึ ก ซ้ อ มดนตรี จี น และที่ ม าจ้ า ง
วานดนตรจี น ตามวาระต่ า งๆ รวมถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามรู้
เกี่ ย วกั บ ดนตรี จี น ในศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ด นตรี จี น และ
วั ฒ นธรรมจี น แต้ จิ๋ ว อํ า เภอโพธาราม จั ง หวั ด ราชบุ รี

ส่ ว นการสั ม ภาษณ์ แ บบเป็ น ทางการนั้ น จะเป็ น การ
สัมภาษณ์โดยมีแบบสัมภาษณ์ที่เน้นไปที่ ผู้อํานวยการ
ประธานและกรรมการ ศูนย์ การเรียนรู้ ด นตรี จีน และ
วัฒนธรรมจีนแต้จิ๋วอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การจัดระบบข้อมูล
1) รวบรวมความรู้ เ กี่ ย วกั บ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
ดนตรี จี น และวั ฒ นธรรมจี น แต้ จิ๋ ว อํ า เภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
2) รวบรวมแบบสัมภาษณ์ และจากการเขียน
บันทึก
3) จัด หมวดหมู่ ข้ อ มู ลทั้ ง หมดตามลั ก ษณะ
ของเนื้อหา
4) ตรวจสอบข้ อ มู ลที่ ได้ จ ากการสั ม ภาษณ์
การสังเกต และเอกสาร
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์เ นื้อหาด้า นพิ ธีกรรมที่ ใช้ ดนตรีจี น
ประกอบพิธี การสืบทอดดนตรีจีนของศูนย์การเรียนรู้
ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว
ขั้ น ตอนที่ 3 สรุ ป ผลและรายงานผลการ
ศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามกรอบเวลาที่กําหนด
1. สรุปผลการวิจัยสังเคราะห์ข้อมูลหาความ
เชื่อมโยง
2. นํ า เสนอผลการวิ จั ย เป็ น รายงานแบบ
พรรณนาวิเคราะห์
3. ข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัย
ศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ ด นตรี จี น และวั ฒ นธรรมจี น
แต้จิ๋วอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ก่อตั้งขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2547 โดยรวบรวมปราชญ์
ท้องถิ่นและผู้รู้ด้านศาสตร์ ด้านดนตรีจีนในแขนงต่างๆ
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ไว้ สํ า หรั บ ให้ คํ า ปรึ ก ษา และรั บ สมั ค รผู้ ที่ ส นใจเข้ า
ร่วมกันรื้อฟื้นการฝึกหัดดนตรี จีนประกอบในพิธีกรรม
ต่างๆ ของชาวไทยเชื้อสายจีนตามรูปแบบธรรมเนียม
ถือปฏิบัติดั้งเดิม เพื่อคงความเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์
ความรู้แ ละยกระดับ การเรีย นการสอนดนตรี จี นและ
วัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สําคัญของ
ชาติพันธุ์จีนอําเภอโพธาราม ที่สมควรอนุรักษ์ และสืบ
ทอดให้อยู่คู่กับเยาวชนคนรุ่นหลังตลอดไป
บทบาททางสังคมของศูนย์การเรียนรู้ ดนตรี
จีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋วอําเภอโพธาราม จังหวั ด
ราชบุรี พบว่ามีสําคัญกับชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนใน
โพธารามเป็นอย่างมาก เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้ดนตรี
จี น แห่ ง นี้ ได้ ถู ก เชิ ญ เข้ า ร่ ว มบรรเลงดนตรี ป ระกอบ
พิธีกรรมต่างๆ ของชาวไทยเชื้อจีนแต้จิ๋ว อาทิ งานแต่ง
งานศพ งานเคารพศพ และงานเก็บศพ เป็นต้น และ
เป็นแหล่งสร้างความศรัทธาเปรียบเสมือนเป็นผู้นําทาง
จิตวิญญาณด้านดนตรีจีนสําหรับการประกอบพิธีกรรม
บูชาและอันเชิญเทพเจ้าประทับ ม้าทรง นอกจากนี้ มี
การสอนศาสตร์ดนตรีจีนให้แก่เด็ กและเยาวชนรวมถึง
การถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนให้แก่เยาวชน
และยั ง เปิ ด โอกาสให้ เ ยาวชนมี ส่ ว นสื บ สานอนุ รั ก ษ์
ศิลปะวัฒนะธรรมและขนบธรรมเนียมของชาวไทยเชื้อ
สายจี น ผนวกกั บส่ งเสริ ม ให้ เด็ กเยาวชนได้ มีเ จตคติ
ค่านิยมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี อั น ดี ง ามเพื่ อ ให้ เ ยาวชนสามารถนํ า ไป
ประยุกต์ในชีวิตประจําวันการเรียนและการทํางานอีก
ด้วย
ผลกระทบหลังความทันสมัยเข้ามาในชุ มชน
ชาวจีนอําเภอโพธารามส่งผลต่อ การสืบทอดดนตรีจีน
ของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว
พบว่าความทันสมัยทําให้เด็กและเยาวชนชาวไทยเชื้อ
สายจีน ในสมัยนี้ลดความสนใจในเรื่องดนตรีจีนและ

วัฒ นธรรมของคนจี น แต้จิ๋ ว น้อ ยลง แต่ กลั บให้ ความ
สนใจในเรื่องของสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ ทางสื่อสังคม
ออนไลน์ต่างๆ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น และเป็นที่น่า
สั ง เกตว่ า เยาวชนหรื อ ชาวไทยเชื้ อ สายจี น ในชุ ม ชน
ท้องถิ่นให้ความสนใจน้อยลง แต่กลับเป็นกลุ่มวัยรุ่น
ต่างอําเภอที่เป็นชาวไทยเชื้อสายลาวเวียงเห็นคุณค่า
และให้ความสนใจมาเรียนรู้ดนตรีจีนแทน ดังนั้น เป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้ดนตรี
จีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว ต้องหาวิธีการจัดการเรียนรู้
ดนตรีจีนแนวใหม่ที่ไม่สร้างความน่าเบื่อ และสามารถ
ดึ ง ลู ก หลานชาวจี น ของชาติ พั น ธุ์ ข องตนให้ เ ห็ น ถึ ง
คุ ณ ค่ า ของศาสตร์ ด้ า นดนตรี จี น อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
กลับมา

อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องบทบาทของศูนย์การเรียนรู้
ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋วอําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายผลดังนี้
บทบาททางสังคมของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีจีน
และวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว ยังมีบทบาทต่อสังคมชาวไทย
เชื้อสายจีนโพธารามทางด้านพิธีกรรมต่างๆ ทั้งงานมงคล
และงานอวมงคล โดยส่วนใหญ่พิธีกรรมเหล่านี้ มักจะมี
ดนตรีจีนเข้ามาบรรเลงประกอบอยู่ด้วยและยังเป็นการ
ปลูกฝังค่านิยมความเป็นชาติพันธุ์จีนโพธารามแก่เด็ก
เยาวชนลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีน บนพื้นฐานของการ
มีเจตคติที่ดีในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี อั นดี งาม ถ้ าพิ จารณาตามทฤษฎี โครงสร้ าง
หน้ า ที่ ข อง สั ญ ญา สั ญ ญาวิ วั ฒ น์ (2545) สรุ ป ว่ า
โครงสร้ างหน้ าที่ แท้ จริ งแล้ ว เป็ นระบบของสั งคมที่ มี
อาณาเขตชั ดเจนสามารถควบคุ มและจัดระเบียบดูแล
ตนเอง รวมทั้ งทุ กส่ วนของสั งคมสามารถพึ่ งพาอาศั ย
ซึ่ ง กั น และกั นได้ อ ย่ า งไม่ เ สี ย สมดุ ลยภาพ ฉะนั้ น
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การเผยแพร่ ความรู้ ด้ านศิ ลปวั ฒนธรรมทางภาษาจี น
ปรั ช ญาทางศาสนา ศิ ล ปะจี น และดนตรี จี น ก็ เ พื่ อ
สร้างสรรค์เยาวชนให้สามารถนําไปประยุกต์ในชีวิตจริง
และพร้อมเป็นชนรุ่นใหม่สานต่อมรดกของบรรพชนต่อไป
อย่างไรก็ตามคุณค่าทางศิ ลปะดนตรีจีนควร
ปลูกฝังในตัวของเด็กและเยาวชนชาวไทยเชื้อสายจีนให้
มองเห็นคุณค่าของการเล่นดนตรีจีนเป็นการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ และเป็นการสานมรดกทางวัฒนธรรม
จี น ของบรรพชนให้ ค งอยู่ คู่ อํ า เภอโพธารามสื บ ไป
ถึงแม้ว่าสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้จะส่งผลกระทบ
อย่ างยิ่ งต่ อดนตรี จี นจากอดี ตที่ เคยมี ผู้ให้ ความสนใจ
ทางด้ า นดนตรี จี น ค่ อนข้ างมาก แต่ ปั จ จุ บั น นี้ ก ลั บ มี
จํานวนลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ทางศูนย์การเรียนรู้
ด นต รี จี น แ ละ วั ฒ น ธ รรม จี น แ ต้ จิ๋ ว ก็ ได้ มี ก า ร
ประชาสัมพันธ์มากขึ้น หวังไว้ว่าจะทําให้เด็กและเยาวชน
ชาวไทยเชื้อสายจีนจะลับมาสนใจทางดนตรีจีนอีกครัง้

จากการศึกษาสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 1) บทบาท
ทางสังคมของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีน
แต้จิ๋ว อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีความสําคัญต่อ
ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน อําเภอโพธาราม อาทิ งานแต่ง
งานศพ งานเคารพศพ และงานเก็บศพไร้ญาติ ทั้งยังเป็น
ศูนย์รวมความเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณโดยการใช้เครื่อง
ดนตรีจีนเป็นสื่อหล่อหลอมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีน
ให้รักและภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตน และเป็นแหล่ง
สร้ า งความศรั ท ธาเปรี ย บเสมื อ นเป็ น ผู้ นํ า ทางจิ ต
วิญญาณด้านดนตรีจีนสําหรับการประกอบพิธีกรรมบูชา
และอั นเชิ ญเทพเจ้ า รวมทั้ งยั งมี การสอนศาสตร์ ด้ าน
ดนตรี จี นให้ เยาวชนรุ่นหลังมี ส่วนช่วยสืบสานอนุรั กษ์
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของชาวไทยเชื้อสาย
จีนให้คงอยู่ เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีเจตคติ
และค่ านิ ยม ที่ ดี ในการอนุ รั กษ์ วั ฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี อั นดี งาม โดยผู้ ที่ สานต่ อนั้ น
สามารถนําศาสตร์ทางดนตรีจีนนี้ไปประยุกต์ใช้กับการ
เรียนและการทํางาน 2) ผลกระทบหลังความทันสมัยเข้า
มาในชุมชนชาวจีนอําเภอโพธารามส่งผลต่อการสืบทอด
ดนตรีจีนของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีน
แต้จิ๋วนั้น ส่งผลให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่เอาใจใส่ต่อ
การเรียนรู้ดนตรีจีนน้อยลง เนื่องจากการเสพติดสื่อสังคม
ออนไลน์เป็นประเด็นหลัก รองลงมาก็ขี่รถมอร์เตอร์ไซด์
เตร็ดเตร่ และติดเที่ยวเล่นกับเพื่อนวัยเดียวกัน เป็นที่น่า
สังเกตว่าวัยรุ่นต่างอําเภอที่เป็นคนไทย เชื้อสายลาวเวียง
กลับเห็นคุณค่าและให้ความสนใจมาเรียนรู้ดนตรีจีนกับ
ทางศูนย์การเรียนรู้ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว จึง
เป็นหน้าที่ของซิงแซหรืออาจารย์อาวุโสของศูนย์แห่งนี้
ดําเนินการหาแนวทางโน้มน้าวให้เด็กและเยาวชนไทย
เชื้ อสายจีนรุ่นใหม่ หั นมาสนใจรั กษ์ และพร้อมสื บทอด
ศิลปะและวัฒนธรรมจีนที่บรรพชนจีนได้สร้างไว้ ให้คงอยู่
คู่ชุมชนชาวจีนอําเภอโพธารามต่อไป

สรุปผลการวิจัย
บทบาททางสังคมของศูนย์การเรียนรู้ดนตรี
จีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว อําเภอโพธาราม จังหวั ด
ราชบุรีนั้น มีความสําคัญต่อชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน
ในโพธารามเป็ น อย่ า งมาก เนื่ อ งจากพิ ธี ก รรมต่ า งๆ
อาทิ งานแต่ง งานศพ งานเคารพศพ และงานเก็บศพ
ไร้ญาติ ส่วนใหญ่มัก จะมีดนตรีจีนเข้ามาประกอบอยู่
เสมอ แต่หลังจากความทันสมัยเข้าในสังคมชุมชนชาว
ไทยเชื้อสายจีนในโพธารามส่งผลให้เด็กและเยาวชนรุ่น
ใหม่เอาใจใส่ต่อการเรียนรู้ดนตรีจีนน้อยลง เนื่องจาก
การเสพติ ด สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ฉะนั้ น จํ า เป็ น ต้ อ งหา
วิธีการโน้มน้าวให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่หั นมาสนใจ
อนุรักษ์และสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมจีน ที่ดีอย่าง
ดนตรีจีนแต้จิ๋วนี้ต่อไป

[23]

ตรีวุฒิ เลิศวงค์อุดมพร. (2557). นักศึกษา. สัมภาษณ์,
(12 กรกฎาคม).
รัศมี เอื้ออารีย์ไพศาล. (2546). ดนตรีพิธีกงเต็กจีน
แคะกรณีศึกษาโรงเจคิ้น ชูอา. วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
ศุภกร ชมรั ต น์ . (2556). ค้ า ขาย. สั ม ภาษณ์ , (20
กันยายน).
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. (2545). ทฤษฎีสังคมวิทยา.
กรุ ง เทพฯ : สํ า นั ก พิ ม พ์ แ ห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
อานันท์ นาคคง. (2553). ประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ของดนตรีจีน. <http://numtanpc. blogspot.
com/2010/07/blog-post.html> (10 กันยายน).

ข้อเสนอแนะ
ผลการวิ จั ย นี้ เ ป็ น แนวทางกระตุ้ น ให้ ผู้ นํ า
ท้องถิ่นในเขตเทศบาลอําเภอโพธารามเกิด ตระหนั ก
และตื่นตัวที่จะเข้าใจปัญหาบทบาททางสังคมของศูนย์
การเรี ย นรู้ ด นตรี จี น และวั ฒ นธรรมจี น แต้ จิ๋ ว อํ า เภอ
โพธาราม จั ง หวั ด ราชบุ รี ที่ ตั้ ง อยู่ ภ ายในมู ลนิ ธิ กุ ศ ล
สถานเม่งจินตั๋ว อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นําไปสู่
ส่งเสริมและการอนุรักษ์ดนตรีจีนให้คงไว้ซึ่ง บทบาทคู่
ชาวชุมชนโพธารามสืบไป
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