โครงการวิจัย
การศึกษาวิเคราะห์ดนตรีพิธีแซนการ์ในฐานะที่เป็นมรดกร่วมระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา
The Study analyze the musical ceremony Shankar
as a shared heritage between Thailand and Cambodia

โดย
พิภัช สอนใย
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งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดยได้ รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ขอขอบพระคุ ณ คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ค าชี้ แ นะและให้ ค าปรึ ก ษาในการด าเนิ น
โครงการวิจัย จากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะ รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ รองศาสตราจารย์
ดร. มานพ วิสุทธิแพทย์
คณะผู้ช่วยเชี่ยวชาญดนตรีพื้นบ้านอีสานที่สละเวลาให้คาแนะนาในการเก็บข้อมูล แนะนนา
แหล่งข้อมูล ตลอดจนติดต่อประสานงานกับปราชญ์ทางดนตรีพื้นบ้านอีสาน ศิลปินวงกันตรึม ประเทศ
ไทย และศิล ปินวงเพลงการ์ นักดนตรี ประเทศกัมพูชา ดังนี้ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจริญชัย
ชนไพโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญประจาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. คมกริช การิน ทร์ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พิทยวัฒน์ พันธะศรี มหาวิทยาลั ยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์ศุภวัฒน์ ทองนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์
ปราชญ์ชาวบ้าน นั กดนตรี นักร้อง ศิลปินเพลงกันตรึม อาจารย์โ ฆษิต ดีส ม คุณแม่ส ารวม
ดีสม(น้ าผึ้ งเมืองสุ ริน ทร์ ) อาจารย์ ขวัญชัย เปล่งชัย และครูมันแมน ซึ่งเป็นปราชญ์ผู้รู้และนักดนตรี
วงเพลงการ์ ประเทศกัมพูชา ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนบรรเลงเพลงการ์แบบ
โบราณ ตามแบบวัฒนธรรมเขมรเพื่อศึกษาวิจัยในครั้งนี้
สุดท้ายนี้ขอบขอบคุณอาจารย์ยสพรรณ พันธะศรี เพื่อร่วมงานที่คอยช่วยเหลือและผลักดันจน
ทาให้สามารถดาเนินการวิจัย ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนนิสิตวิทยาลั ยดุริยางคศิลป์ทุกคนที่ช่วยงาน
ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยฉพาะอย่างยิ่ง นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์ ที่เป็นทั้งลูกศิษย์ และ
เพื่อนร่วมคิดในการดาเนินงานสาเร็จลุล่วงด้วยดี
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การศึกษาวิเคราะห์ดนตรีพิธีแซนการ์ในฐานะที่เป็นมรดกร่วมระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
กัมพูชา เป็นการศึกษาดนตรีพื้นบ้านและเพลงพื้นบ้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเขมร ที่
สืบทอดกันแบบวรรณกรรมมุขปาฐะด้วยปากต่อปาก โดยมีลักษณะเด่นอยู่ที่ความเรียบง่ายของถ้อยคา
การร้องและดนตรีที่ใช้ประกอบจังหวะ นอกจากนี้ ดนตรีพื้นบ้านยังสะท้อนคติชนของกลุ่มชาติพันธุ์ที
แสดงให้เห็นถึงประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อ จากถ้อยคาภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งแต่ละกลุ่มชาติ
พัน ธุ์ ในแต่ล ะท้อ งถิ่น มักจะมีว รรณกรรมเพลงพื้น บ้านที่ใช้ ในการละเล่ นเป็นเอกลั กษณ์ของตนเอง
แตกต่างกันออกไป วงกันตรึม เป็นสื่อวรรณกรรมเพลงและดนตรีพื้นบ้านที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของ
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร ในเขตจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นจังหวัด
ชายแดนที่มีอาณาเขต ติดต่อกับประเทศกัมพูชา จึงทาให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมขึ้น ทั้งวิถีชีวิต
ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อและภาษา ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นเขมรสื่อสารกัน เพลงพื้นบ้าน
กันตรึมของไทย ที่ใช้ในพิธีแซนการ์ และเพลงการ์ที่ใช้ในพิธีการ์ของกัมพูชา จึงถือเป็นผลผลิตร่วมทาง
วัฒนธรรมหนึ่งที่มีการสืบทอดและผสมผสานระหว่างกัน ด้วยเหตุที่มีพื้นที่ติดต่อไปมาหาสู่กันได้
การผสมผสานทางวัฒ นธรรมอาจจะมีส องแนวทาง คือ การเปลี่ ยนแปลงวัฒ นธรรมแบบ
ดั้ ง เดิ ม ของแต่ ล ะกลุ่ ม อั น เป็ น ผลมาจากการติ ด ต่ อ กั น อย่ า งสื บ เนื่ อ งของคนหลายกลุ่ ม หรื อ เป็ น
กระบวนการที่มีปัจเจกบุคคลได้มีการติดต่อกัน มีการรับและดัดแปลงวัฒนธรรมบางอย่างของกันและกัน
ดังนั้น วรรณกรรมพื้นบ้าน กันตรึมจึงมีการปรับตัว โดยผสมผสานทางวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ความเชื่อ
ประเพณี พิธีกรรม ภาษา และศิลปะการแสดงในรูปแบบใหม่ตามบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งแสดงให้
เห็ น ในรู ป แบบ การแสดงกั น ตรึ ม ของชุ ม ชนนั้ น อย่ า งชั ด เจน การผสมกลมกลื น เป็ น กระบวนการ
ละเอียดอ่อน จะใช้เวลามากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนว่ามีความ
แตกต่ างกัน มากน้ อ ยเพี ย งใดด้ว ย หากมีค วามแตกต่ างกั นมากก็ต้ อ งใช้เ วลานานจนเป็ นมรดรร่ ว ม
ทางวัฒ นธรรมระหว่างกั น จนไม่ ส ามารถแยกออก เมื่ อกลุ่ ม ชนที่มี ปฏิสั ม พันธ์ท างสั ง คมต่อ กันนั้น มี
วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะวัฒนธรรมศาสนา หรือความเชื่อของคน การผสมกลมกลืนทาง
วัฒนธรรมดังกล่าวนี้จะผ่านไปยังชนรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งซึ่งเป็นผลมาจากการขัดเกลาทางสังคม การติดต่อ
เกี่ยวข้องทางโครงสร้างของสังคมและวัฒนธรรม ทัศนคติและค่านิยม ความต้องการที่รับรู้ และพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรม
ความสั ม พั น ธ์ ท างวั ฒ นธรรมที่ ลึ ก ซึ้ ง ระหว่ า งชุ ม ชน ของกลุ่ ม สั ง คมสมั ย ใหม่ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางการปกครองแบบภาครัฐที่ต้องทาให้เกิดการแบ่งแยกดินแดนด้วยเหตุผลทางการเมือง
ไม่สามารถตัดขาดความเชื่อมโยงและความรู้ที่เป็นเสมือนญาติพี่น้องระหว่างกันได้เด็ดขาด ยิ่งวัฒนธรรม
ชายขอบที่มีความสัมพันธ์กันมาแต่อดีต ไม่อาจแยกความรู้สึกผูกพันธ์ออกจากกันได้เด็ดขาด ซึ่งเป็นผลดี
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีชายแดนติดต่อกัน การใช้วัฒนธรรมที่มีร่วมกั นแต่อดีตมาเป็นจุด
เพิ่มความเข้มแข็งทางความสัมพันธ์ทางการปกครองนับว่าเป็นสิ่งที่ดี ดังนั้นรัฐบาลควรให้การสนับสนุน
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกลุ่มชนที่อยู่ในเขตติดต่อระหว่างประเทศในทุกรูปแบบโดยไม่แบ่งแยกเป็น
ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และควรถือว่าเรามีมรดกทางวัฒนธรรมอันมีรากเหง้าเดียวกัน
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การศึกษาวิเคราะห์ดนตรีพิธีแซนการ์ในฐานะที่เป็นมรดกร่วมระหว่างประเทศไทย กับ
ประเทศกัม พู ช า มีจุ ด มุ่ ง หมาย คื อ 1) ศึ ก ษาลั ก ษณะทางดนตรี วิ เ คราะห์ บ ทเพลงในพิธี แ ซนการ์
ประเทศไทย 2) ศึกษาลักษณะทางดนตรี วิเคราะห์บทเพลงที่ ใช้ในพิธีแซนการ์ประเทศกัมพูชา และ
3) ศึกษาความสัมพันธ์ดนตรีในพิธีแซนการ์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา เป็นการวิจัยเชิง
คุ ณ ภาพ (Qualitative Research)
ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางด้ า น มานุ ษ ยดุ ริ ย างควิ ท ยา
(Ethnomusicology) จากข้อมูลภาคสนามเป็นหลัก จากการสังเกต การสัมภาษณ์ และนาข้อมูลมา
ศึกษาวิเคราะห์ มีขอบเขตด้านพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย และจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
ขอเขตด้านเนื้อหาเป็นการศึกษาดนตรีที่ประกอบพิธีการ์แบบดั้งเดิม ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
ผลการศึกษา ตอนที่ 1 ผลการศึกษาลั กษณะทางดนตรี วิเคราะห์ บทเพลงในพิธีแซนการ์
ประเทศไทย พบว่าวงดนตรีที่ใช้เป็นวงกันตรึม มีเครื่องดนตรีประกอบ ปี่อ้อ 1 เลา, ตรัวกลาง 1 คัน,
โทน 2 ใบ, ฉิ่ง 1 คู่, ฉาบ 1 คู่, และนักร้อง การปรับเสียงเครื่องดนตรีไม่มีระดับเสียงที่แน่นอนแต่ใช้
ปี่อ้อเป็นหลักในการเทียบเสียง บทเพลงที่สาคัญประกอบพิธีแซนการ์ จานวน 8 บทเพลง แต่ละบทมี
ทานองหลักเพียงทานองเดียว ใช้บันไดเสียง 5 เสียง (Pentatonic Scale) ที่ใกล้เคียงกับ เร ไมเนอร์
(D minor) ระดับเสียงที่ต่าสุดคือเสียง เร และเสียงสูงสุดคือเสียง เร สูง มีการเคลื่อนที่ทานองขึ้นลงตาม
บันไดเสียง ประดับและตกแต่งทานองด้วยการเอื้อนเสียงของเครื่องดนตรีดาเนินทานองและการขับร้อง
มีการซ้าทานองและแปรทานอง ใช้จังหวะฉิ่งสองชั้นและชั้นเดียว อัตราจังหวะ 2/4 ความเร็วตั้งแต่ 4080 จังหวะต่อนาที มีการใช้จังหวะอิสระแบบการเกริ่น (Nun tempo) 2 บทเพลง บทร้องใช้ภาษาเขมร
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาลักษณะทางดนตรี วิเคราะห์บทเพลงที่ใช้ในพิธีแซนการ์ประเทศกัมพูชา พบว่าวง
ดนตรีที่ใช้เป็นวงการ์ มีเครื่องดนตรีประกอบ ปี่อ้อ 1 เลา, ตรัวขแมร์ 1 คัน , กระจับปี่ 1 คัน, พิณน้าเต้า
1 คัน, ตรัวอู้ 1 คัน, โทน 2 ใบ, ฉิ่ง 1 คู่, และนักร้อง การปรับเสียงเครื่องดนตรีไม่มีระดับเสียงที่แน่นอน
แต่ใช้ปี่อ้อเป็นหลักในการเทียบเสียง บทเพลงที่สาคัญประกอบพิธีการ์ จานวน 12 บทเพลง แต่ละบทมี
ทานองหลักเพียงทานองเดียว ใช้บันไดเสียง 5 เสียง (Pentatonic Scale) ที่ใกล้เคียงกับ ฟา ไมเนอร์
(F minor) ระดับเสียงที่ต่าสุด คือ เสียง ฟา และเสียงสูงสุดคือเสียง ฟา สูง มีการเคลื่อนที่ทานองขึ้นลง
ตามบันไดเสียง ประดับและตกแต่งทานองด้วยการเอื้อนเสียงของเครื่องดนตรีดาเนินทานองและการขับ
ร้อง มีการซ้าทานองและแปรทานอง ใช้จังหวะฉิ่งสามชั้นและชั้นเดียว อัตราจังหวะ 2/4 ความเร็วตั้งแต่
60-100 จังหวะต่อนาที บทร้องใช้ภาษาเขมร และ ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ดนตรีในพิธีแซน
การ์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา พบว่าเครื่องดนตรีที่ใช้มีลักษณะใกล้เคียงกัน 3 ประการ
คือ 1) เครื่องดนตรี เช่น ปี่อ้อ ตรัวกลางกับตรัวอู้ โทนกันตรึมของไทยกับสกวลของกัมพูชา 2) ลักษณะ
ทานอง การตกแต่งและประดับทานองด้วยวิธีการเอื้อนเสียงของเครื่องดนตรี ใช้บันไดเสียง 5 เสีย ง
(Pentatonic Scale) 3) วิธีการบรรเลง ระดับเสียงไม่แน่นอน การใช้ภาษาในบทขับร้องเป็นภาษาเขมร

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมทางดนตรีที่ลึกซึ้งระหว่างชุมชน ของกลุ่ม สังคมระหว่างประเทศ
ที่ถูกแบ่งแยกด้วยการปกครองแบบภาครัฐ ไม่สามารถตัดขาดความเชื่อมโยงและความรู้ที่เป็นเสมือน
ญาติ พี่ น้ อ งระหว่ า งกั น ได้ การใช้ วั ฒ นธรรมที่ มี ร่ ว มกั น แต่ อ ดี ต มาเป็ น จุ ด เพิ่ ม ความเข้ ม แข็ ง ทาง
ความสัมพันธ์ทางการปกครองนับว่าเป็นสิ่งที่ดี รัฐบาลควรให้การสนับสนุนความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
กลุ่มชนที่อยู่ในเขตติดต่อระหว่างประเทศโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ ง และควรถือว่าเรามี
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ABSTRACT

The purposes of the current study were 1) to study components of music in
Shankar ceremony in Thailand, 2) to study components of music in Shankar ceremony,
and 3) investigate relationships between components of music in the Shankar
ceremony in both countries. The study was designed in qualitative approach.
Ethnomusicology was employed as the method of the study. The data were gained by
field study using observation, interview, and analysis of data in the processes of data
collection. The areas of study were in Surin province, Thailand and Siem Reab
province, Cambodia. Scope of content was the investigation of music in traditional
ceremonies.
The results of the study were as follows.
In the first phase 1 of the study, the analysis of music components in Shankar
ceremony in Thailand showed that Kantrum – the traditional bands playing Khmer-Isan
music, were the main group hired to play the music. The music instruments were a “Pi
Or” (a traditional flute), a “Trua Klang” (a traditional fiddle of Khmer culture), 2
“Tones” (traditional percussions), “Ching” a pair of small cup-shaped cymbals, a pair of
cymbal, and vocalists. There was no standardized sound scale found, but “Pi Or” was
used in scaling. 8 songs were found in Shankar ceremony, and only one melody was
found using the pentatonic scale that was similar to D Major scale with D revealing the
lowest pitch and D in 2 octaves in the same scale for the highest pitch. The rhythm of
songs was played along with musica ficta with playing and singing techniques showing
drawing out of the notes. The repetition of melody was found. The rhythm was
controlled by the small cup-shaped cymbals played in single and double time
signature. Time signature was found at 2/4. Tempo was at 40-80 BPM. 2 of the songs
were found to use nun tempo technique. The lyrics were being sung in Khmer.
In the Phase 2, the study aimed to investigate the music components in
Shankar ceremony in Cambodia. The result of the study showed that Kar bandstraditional bands in Khmer culture, were the main group in the ceremony. The
instruments used in the performances were a “Pi Or”, a “Trua Khmer” (traditional

Khmer fiddle with three strings), “Krajab Pi” (traditional Khmer lute with two strings),
“Pin Namtoa” (Traditional string instrument having the Monila -like body), a “Trua Au”
(A traditional fiddle), 2 “Tones”, a pair of “Ching” (small cup-shaped cymbals), and
vocalists. Pi Or was used as the scale standard as there was no standardized scaling
found. 12 songs mainly used in the performances. One main melody was found in
pentatonic scale which similar to F minor scale with F revealing the lowest pitch and F
in 2 octaves in the same scale for the highest pitch. The rhythm of songs was played
along with musica ficta with playing and singing techniques showing drawing out of the
notes Repetition of melodic plays and signings were found. The rhythm was controlled
by the small cup-shaped cymbals played in single and triple time signature. Time
signature was found at 2/4. Tempo was at 60-100 BPM. The lyrics were being sung in
Khmer.
In the phase 3, relationships between music components in Shankar
ceremony in Thailand and Cambodia were studied. The result showed that 3
components including 1) the uses of instruments such as Pi Or, Truas, and Tones,
Notes drawing techniques in both melodic plays and singing within pentatonic scale
were, and 3) melodic plays and singing in terms of non-standardized tuning system,
and used Khmer language for sing lyrics.
It could be inferred by the results of the study that although people who are
from the same root are separated by state governance, it is not possible to divine
them culturally. The uses of shared cultures exist from past to present, and it could
help in strengthening relationships between two states with people having similar
cultures. The governments should support this relationship since it is considered a
cultural heritage of people of the same root.
Keyword: Ceremony Music, Khmer Wedding Ceremony, A Shared Culture Heritage

สารบัญ
บทที่

หน้า

1 บทนา ..........................................................................................................................
ภูมิหลัง ......................................................................................................................
ความมุ่งหมายของการวิจัย ........................................................................................
สมมติฐานของการวิจัย ..............................................................................................
ความสาคัญของการวิจัย ............................................................................................
กรอบแนวความคิดของการวิจัย .................................................................................
นิยามศัพท์เฉพาะ ......................................................................................................

1
1
3
3
3
3
4

2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ......................................................................................
การแต่งงาน ความเชื่อ และวัฒนธรรม .......................................................................
ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ..................................................
สังคมและวัฒนธรรมเขมร .........................................................................................
แนวคิดและทฤษฏีการวิเคราะห์ทางดนตรี ................................................................
แนวคิดทางด้านมานุษยดุริยางควิทยา ......................................................................
ดนตรีและพิธีกรรม ...................................................................................................
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ...................................................................................................
งานวิจัยในประเทศ ..............................................................................................
งานวิจัยต่างประเทศ ...........................................................................................

5
5
15
26
34
37
40
41
41
46

3 วิธีดาเนินการวิจัย ..........................................................................................................
ขอบเขตการวิจัย .......................................................................................................
ประชากรกลุ่มและตัวอย่าง .......................................................................................
วิธีดาเนินการวิจัย .....................................................................................................
การเก็บรวบรวมข้อมูล ..............................................................................................
การจัดกระทาข้อมูล .................................................................................................
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ...........................................................................

53
53
54
55
56
57
57

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ...................................................................................................
ตอนที่ 1 ศึกษาลักษณะทางดนตรี วิเคราะห์บทเพลงที่ในพิธีแซนการ์ประเทศไทย ...
ตอนที่ 2 ศึกษาลักษณะทางดนตรี วิเคราะห์บทเพลงที่ในพิธีแซนการ์ประเทศกัมพูชา
................................................................................................................................
ตอนที่ 3 ศึกษาความสัมพันธ์ดนตรีในพิธีแซนการ์ ระหว่างประเทศไทย
และประเทศกัมพูชา ..........................................................................................

58
58
80
101

สารบัญ (ตอ)
บทที่
5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ .....................................................................
สรุปผล ........................................................................................................................
อภิปรายผล ..................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................

หน้า
105
108
113
114

บรรณานุกรม .......................................................................................................................... 117
ภาคผนวก .............................................................................................................................
ภาคผนวก ก นักดนตรีวงกันตรึม ประเทศไทย และ นักดนตรีวงเพลงการ์
ประเทศกัมพูชา ...........................................................................................
ภาคผนวก ข โน้ตเพลงกันตรึม ที่ใช้ในพิธีแซนการ ในประเทศไทย .................................
ภาคผนวก ค โน้ตเพลงการ์ ประเทศกัมพูชา ...................................................................

122
123
143
162

ประวัติย่อของผู้วิจัย ................................................................................................................ 228

บัญชีตาราง
ตาราง
1 แสดงลาดับเสียงตรัวกลาง สายทุ้ม .................................................................................
2 แสดงลาดับเสียงตรัวกลาง สายเอก ................................................................................
3 แสดงลาดับเสียงปี่อ้อ .....................................................................................................
4 แสดงลาดับเสียงตรัวขแมร์ สายทุ้ม ................................................................................
5 แสดงลาดับเสียงตรัวขแมร์ สายกลาง .............................................................................
6 แสดงลาดับเสียงตรัวขแมร์ สายเอก ...............................................................................
7 แสดงลาดับเสียงปี่อ้อ(เปยออ) ........................................................................................
8 แสดงลาดับเสียงกระจับปี่ (จับเปยดองแวง) สายทุ้ม .......................................................
9 แสดงลาดับเสียงกระจับปี่ (จับเปยดองแวง) สายเอก ......................................................
10 แสดงลาดับเสียงและความถี่ พิณน้าเต้า (กระแซมูย หรือ กระแซเดียว) ..........................

หน้า
63
65
67
81
82
82
84
85
86
87

บัญชีภาพประกอบ
ภาพประกอบ
1 การไหว้ครูกันตรึมสาหรับพิธีแซนการ์ คณะน้าผึ้งเมืองสุรินทร์ ...........................................
2 เครื่องไหว้ครูกันตรึมสาหรับบรรเลงพิธีแซนการ์ คณะน้าผึ้งเมืองสุรินทร์ ............................
3 เครื่องไหว้ครูกันตรึมพิธีแซนการ์ คณะขวัญชัย รุ่งเรือง ......................................................
4 การยกขันไหว้ครูกันตรึมจากผู้ว่าจ้างบรรเลง พิธีแซนการ์ คณะขวัญชัย รุ่งเรือง .................
5 การไหว้ครูกันตรึม ประกอบพิธีแซนการ์ คณะขวัญชัยรุ่งเรือง ............................................
6 สถานที่จัดพิธีแซนการ์ แบบวัฒนธรรมเขมร จังหวัดสุรินทร์ ...............................................
7 ลักษณะการสีตรัวกลาง .....................................................................................................
8 โทนกันตรึม (สกวล) ...........................................................................................................
9 ปี่อ้อ ในวงกันตรึม ประเทศไทย .........................................................................................
10 การจัดขบวนขันหมาก แบบดังเดิมจังหวัดสุรินทร์ .............................................................
11 การจัดขบวนขันหมาก แบบดังเดิมจังหวัดสุรินทร์ 2 ...........................................................
12 การบรรเลงวงกันตรึมประกอบขบวนแห่ขันหมาก ..............................................................
13 การรับของจากขันหมาก พิธีแซนการ์ จังหวัดสุรินทร์ .........................................................
14 การไหว้บรรพบุรุษด้วยของในขบวนขันหมาก .....................................................................
15 การตรวจสินสอด ...............................................................................................................
16 การเจิมคู่บ่าวสาว ก่อนเริ่มพิธีทาขวัญ ................................................................................
17 การเตรียมพิธีทาขวัญแต่งงานโดยใช้บายศรีคู่ .....................................................................
18 วงเพลงการ์ ครูมันแมน จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ...............................................
19 การสีตรัวขแมร์ โดยครูมันแมน จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ................................
20 สกวล(กลองในวงเพลงการ์) ...........................................................................................
21 ปี่อ้อ (เปยอ้อ ในวงเพลงการ์) .........................................................................................
22 กระจับปี่ (จับเปยดองแวง) .............................................................................................
23 ปลอกนิ้วสาหรับดีดกระจับปี่ (จับเปยดองแวง) ...............................................................
24 ลักษณะการดีดพิณน้าเต้า(กระแซมูล หรือ กระแซเดียว) ................................................
25 เปรียเทียบลักษณะของปี่อ้อ .........................................................................................
26 เปรียเทียบลักษณะของโทนกันตรึมกับสกวล ................................................................

หน้า
59
59
60
60
61
62
63
64
65
71
71
72
72
73
73
76
77
80
81
82
83
84
85
86
100
101

บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
วิถีทางแห่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชาติกาเนิดของแต่ละกลุ่มชน จุดต่างเหล่านี้แสดงให้
เห็นถึงจุดยืนของความเชื่อ ค่านิยม และ วิถีทางการค้นหาความสงบสุขให้กั บชีวิตของแต่ละกลุ่มชาติ
พันธุ์ที่แตกต่างกันระบบ ความเชื่อเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ก็ย่อมมีความแตกต่าง
กัน การให้ความสาคัญและคุณค่ากั บความเชื่อและพิธีกรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ส่ วนใหญ่มักขึ้นอยู่
กับว่าผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตามความเชื่อและพิธีกรรมนั้นเป็นอย่างไร ถ้าหากความเชื่อและพิธีกรรม
นั้น ๆ สามารถสนองตอบต่อความต้องการของบุคคลหรือชุมชนได้ตามที่เขาต้องการความเชื่อและ
พิธีกรรมนั้ น ก็จะมีคุณค่ามีความส าคัญและมีการสืบทอดถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งถือได้ว่าเป็น
วัฒนธรรมที่ยังมีความเข้มแข็งและเป็นศักยภาพพื้นฐานของชุมชนที่มีพลังและมีคุณค่าที่สนองผลต่อชีวิต
ได้อยางเหมาะสม จากคุณค่าเหล่านี้จึงทาให้มีการสืบทอดรักษาคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพันธุ์ แต่ถ้าหากความเชื่อและพิธี กรรมนั้นไม่สามารถสนอง ผลต่อความต้องการของมนุษย์ได้
ความเชื่อและพิธีกรรมนั้นก็อาจจะสูญหายหรือถูกยกเลิก หรือมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีความเหมาะสม
กบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและยุคสมัย (เชิดศักดิ์ ฉายถวิล, 2550: 1)
พิธีการแต่งงานเป็นประเพณีหนึ่งซึ่งในแต่ละวัฒนธรรมจะมีประเพณีที่เกี่ยวกับการแต่งงาน
แตกต่างกันไปตามบริบททางวัฒนธรรมซึ่งล้วนแล้วมีความดีงามและมีคุณค่า การสืบทอดและรักษา
ประเพณีอันดีงามในพิธีแต่งงานยังเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน เป็นการจัดระเบียบของชุมชน
เป็นการปลุกจิตสานึกที่ดีในหน้าที่ของคู่ภรรยาสามี ซึ่งรวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งแฝงไว้ใน
แต่ขั้นตอนและพิธีต่าง ๆ ในการแต่งงาน นอกจากนี้วันแต่งงานยังเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความใกล้ชิด
ในเครือญาติ การปรับตัว การให้เกียรติ การยกย่อง ทั้งยังเป็นการแสดงความสามัคคีเพื่อสร้างสถาบัน
ครอบครัว การเป็นสักขีพยานของผู้ที่มาร่วมงานเพื่อเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม
การแต่งงานจึงเป็นประเพณีที่สาคั ญสาหรับวิถีชีวิตของมนุษย์ เพราะเป็นการบ่งบอกว่าผู้ ที่
แต่งงานนั้นมีความเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเป็นครอบครัว สามารถรับผิดชอบชีวิตอีก
หลายคนเพิ่มขึ้นนอกจากชีวิตของตนเอง และยังทาหน้าที่ตามบทบาทของตนเองในครอบครัว ดังนั้นการ
แต่งงานจึงไม่ได้หมายถึงการที่ชายหญิงมีความรักใคร่ต่อกันจนสุกงอมมีความเห็นอกเห็นใจกันและพร้อม
ที่จะดาํเนินชีวิตร่วมกัน เท่านั้น แต่ยังมีเงื่อนไขของสังคมและความเชื่อที่แฝงไว้ในแต่ละขั้นตอนของพิธี
การแต่ ง งานที่ จั ด ท าเป็ น ประเพณี ที่ ง ดงาม และแสดงถึ ง ความเจริ ญ งอกงามทางวั ฒ นธรรม โดย
ขณะเดียวกันก็แฝงไว้ด้วยเงื่อนไขอันดีของสังคม (พวงผกา ประเสริฐศิลป์, 2542)
การแต่งงานเป็นการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวของมนุษย์แล้วยังเป็นการสร้างสังคม สมาชิกใหม่ของ
ครอบครัวจะเรียนรู้และถูกปลูกฝังเพื่ออยู่รวมกันเป็นสังคมอย่างมีความสุข ผู้ทีจะมีชีวิตเป็นครอบครัวได้
คือชายหญิงที่เป็นสามีภรรยากันซึ่งได้ํเข้าพิธีแต่งงานตามจารีตประเพณีที่มีอยู่ในสั งคมนั้น การแต่งงาน
ในแต่ละภาคของประเทศไทยมีชื่อเรียกต่างกันไป เช่น ภาคเหนือเรียกว่า กินแขก ภาคกลาง บางท้องถิ่น

เรี ย กว่ า กิ น สามถ้ ว ย ภาคใต้ เ รี ย กว่ า กิ น งาน หรื อ บางท้ อ งถิ่ น เรี ย กว่ า กิ น เหนี ย ว และ
ภาคอีสานส่ว นใหญ่เรีย กว่า กิน ดอง (พระยาอนุมานราชธน, 2525 : 122) ประเพณีการแต่งงาน
ของชาวอีสานมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกัน เพราะประชาชนในภาคอีสานประกอบไปด้ วย
ประชาชนหลายกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ไทยอีสานหรือไทยลาว มีจานวนประชากรในภาคมากกว่าชาติพันธุ์
อื่น นอกจากนั้ นยั งมีชนกลุ่มน้ อย เช่น แสก กะเลิง ญ้อ ผู้ไทย และเขมร เป็นต้ น (ไพฑูรย์ มีสกุล ,
2531 : 1) ด้วยเหตุที่ภาคอีสานมีหลายกลุ่มชาติพันธุ์จึงทาให้ประเพณีการแต่งงานมีความแตกต่างกัน ซึ่ง
ต่างก็รักษาวัฒนธรรมสืบทอดประเพณีของตน
พิธีแต่งงานของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรที่อยู่ในภาคอีสานก็มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีที่
แตกต่างและเด่นชัดน่าสนใจ ทั้งยัง ได้สืบทอดมาจนปัจจุบัน ซึ่งพิธีแต่งงานในวัฒนธรรมเขมร เรียกว่า
พิธีแซนการ์ (อัจ ฉรา ภาณุรั ตน์ และคณะ, 2537) พิธีแต่งงานของชาวไทยเขมรในจังหวัดสุ รินทร์
เป็นงานศึกษาทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแก่การศึกษา เพราะแต่ละขั้นตอน เป็นพิธีที่ซับซ้อนเป็นไป
อย่างมีระบบ แฝงไว้ซึ่งคุณธรรม เน้นคาสอนให้รักมั่นในคู่ครอง ในพิธียังมีดนตรีประกอบแต่ละขั้น ตอน
ทาให้พิธีมีความสมบูรณ์ นับเป็นคุณค่าทางศิลปะท้องถิ่นที่ควรศึกษาและสืบทอด
ดนตรีในพิธีแต่งงานของวัฒนธรรมเขมรนิยมใช้วงกันตรึมบรรเลงประกอบพิธีโดยตลอด พบใน
ภาคอีสานของไทยบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และสุรินทร์ บทเพลงที่ใช้บรรเลงเรียกโดยรวมว่า
“เพลงการ์” หรือ “กัน ตรึมแซนการ์” บางที่เรีย ก “ประกมการ์แซน” การบรรเลงนั้นมิได้กาหนด
จานวนเพลงตายตัวเนื่องจากพิธีจะมีความยืดหยุ่น ขึ้นอยู่ว่าพิธีการนั้นจะยืดเยื้อหรือกระชับเพียงใด ทั้งนี้
นักดนตรีส ามารถเลื อกบรรเลงให้เหมาะสม แต่ก็จะกาหนดเพลงสาหรับขั้นตอนบางขั้นตอนในพิ ธีที่
สาคัญ การใช้วงกันตรึมบรรเลงในพิธีแต่งงานของคนไทยเขมรพบมากในการแต่งงานของชาวสุรินทร์ ซึ่ง
แต่เดิมถือว่างานแต่งงานจะสมบูรณ์จะต้องมีดนตรีบรรเลงประกอบแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ในอดีต
เป็นเงื่อนไขของการแต่งงานของฝ่ายหญิง ถ้าเจ้าบ่าวไม่จัดหาวงกันตรึมมาบรรเลงก็จะไม่ยกลูกสาวให้
(อัจฉรา ภาณุรัตน์และคณะ, 2537)
วั ฒ นธรรมการแต่ ง งานของชาติ พั น ธุ์ เ ขมรที่ เ รี ย กว่ า “แซนการ์ ” ในประเทศไทยมี ค วาม
สอดคล้ อ งกั บ พิ ธี แ ต่ ง งานในประเทศกั ม พู ช าโดยเรี ย กพิ ธี แ ต่ ง งานคล้ า ยกั น ว่ า “พิ ธี ก าร์ ”
ซึ่งความสอดคล้องนี้ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของพิธีแต่งงานระหว่างเขมรใน
ประเทศไทยกับเขมรในประเทศกัมพูชา จากชื่อเรียกของพิธีที่สอดคล้องกันในเบื้องต้น จึงเป็นที่มาของ
การวิจัย จากสภาพสังความและวัฒนธรรมชาวกัมพูชาให้ความสาคัญกับดนตรีในพิธีแต่งงานเป็นอย่าง
มาก ทุกพิธีแต่งงานจะต้องนาวงดนตรีม าบรรเลงในพิธีแต่งงาน คนกัมพูชาเรียกวงดนตรีนี้ว่า “วงการ์”
ทั้งยังเรียกบทเพลงที่บรรเลงทั้งหมดโดยรวมว่า “เพลงการ์” ซึ่งมีการบรรเลงประกอบพิธีอยู่ตลอดเวลา
ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจในดนตรีที่ใช้มีลักษณะอย่างไรมีเครื่องดนตรีอะไรบ้าง บรรเลงในช่วงเวลาใดของ
พิธี บทเพลงและบทร้องในประเทศกัมพูชามีความสอดคล้องสัมพันธ์หรือแตกต่างกันหรือไม่ วัฒนธรรม
และขั้นตอนในพิธีมีความเหมือนหรือแตกต่างกับวัฒนธรรมการแต่งงานเขมรในประเทศไทยอย่างไร
ดนตรีในประเทศกัมพูชา เกี่ยวกับวงมโหรีในสังคมเขมร ปรากฏว่าวงมโหรียังมีบทบาทต่อสังคม
ชาวเขมร ใช้บ รรเลงในงาน และพิธีต่างๆ แต่ก็ได้มีการพัฒ นาและเปลี่ ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิม
รวมทั้งในงานแต่งงานด้วย ในจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ได้ใช้วงมโหรีบรรเลงในงานแต่งงาน
อย่างแพร่หลาย ซึ่งคนในชุมชนยังนิยมอยู่ แต่ก็ไม่ได้ศึกษารายละเอียดในดนตรีมากนัก จึงทาให้ผู้วิจัย มี

ความสนใจ ให้มีว งมโหรีบรรเลงในงานแต่งงาน แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้ศึกษาลงลึกไปว่ามีเครื่องดนตรีชนิด
ใดบ้าง บรรเลงเพลงลักษณะใด (พิทยวัฒน์ พันธะศรี, 2554)
ความมุงหมายของการวิจัย
1. ศึกษาลักษณะทางดนตรี วิเคราะห์บทเพลงที่ในพิธีแซนการ์ประเทศไทย
2. ศึกษาลักษณะทางดนตรี วิเคราะห์บทเพลงที่ในพิธีแซนการ์ประเทศกัมพูชา
3. ศึกษาความสัมพันธ์ดนตรีในพิธีแซนการ์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา
สมมติฐานของการวิจัย
1. ลักษณะทางดนตรีในพิธีแซนการ์ เป็นอย่างไร ใช้วงดนตรีอะไร มีเครื่องดนตรีอะไรบ้าง
และบรรเลงประกอบพิธีในลักษณะใดบ้าง
2. บทเพลงที่ในพิธีแซนการ์ ใน ประเทศไทย และประเทศกัมพูชา มีกี่เพลง แต่ละเพลงมี
ทานองเป็นอย่างไร โครงสร้างของทานอง วรรคตอน
3. ดนตรีในพิธีแซนการ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชามีความสัมพันธ์
อย่างไร
ความสาคัญของการวิจัย
1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับ พิธีแซนการ์ ที่สามารถกลั่นเป็นหนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรม พร้อมซีดีเพลงประกอบ
2. ได้องค์ความรู้ในเชิงมานุษยดุริยางควิทยา และความสัมพันธ์ดนตรีของกลุ่มชาติ
พันธ์เขมรจากพิธีแซนการ์
3. ได้เผยแพร่สาคัญทางดนตรีในพิธีแซนการ์ บทวิเคราะห์ทางดนตรีวิทยา สู่เยาวชน
ให้ตระหนักถึงคุณค่าและสามารถอนุรักษ์

กรอบแนวความคิดของการวิจัย
หลักการและทฤษฎี
ทางมานุษยดุริยางควิทยา
วัฒนธรรมและ
ดนตรีพิธีกรรม

หลักการ
วิเคราะห์ดนตรี

ดนตรีในพิธีแซนการ์
ประเทศไทย

ดนตรีในพิธีการ์
ประเทศกัมพูชา

ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีในพิธแี ซนการ์
ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา

นิยามศัพท์เฉพาะ
พหุวัฒนธรรม คือ
พิธีแซนการ์

คือ

วัฒนธรรมดนตรี คือ
ลักษณะทางดนตรี คือ
ทานอง

คือ

วรรคเพลง
มรดกร่วม

คือ
คือ

การยอมรับและการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
พิธีแต่งงานในวัฒนธรรมเขมร ซึ่งหมายถึงคนไทยเชื้อสายเขมร
ในประเทศไทย และคนกัมพูชา
สิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับดนตรีที่ใช้ในการประกอบพิธีแซนการ์
เครือ่ งดนตรี รูปแบบการผสมวง เพลงร้องและเพลงบรรเลง โครงสร้าง
และ รูปแบบของทานอง ลักษณะการบรรเลง
เสียงที่ปะติดปะต่อกันเป็นชุด มีระดับเสียงสูงต่า มีความสั้นยาว
ตามลักษณะจังหวะที่แตกต่างกัน
การแบ่งทานองเพลงออกเป็นส่วน ๆ ให้ได้ความหมายและความสมบูรณ์
มรดกร่วมทางวัฒนธรรมของกลุ่มคน ชุมชน ทั้งในและระหว่างประเทศ
ที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งแสดงออกทางวัฒนธรรม เช่น ภาษา ประเพณี
พิธีกรรม ดนตรี

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การแตงงาน ความเชื่อ และวัฒนธรรม
การแต่งงานสะท้อนหน้าที่ความรับผิดชอบที่แต่ละบุคคลต้องมีต่อสังคม การแต่งงานแสดงให้
เห็นถึงการบรรลุวุฒิภาวะของ มนุษย์ และการแต่งงานเกิดขึ้นเนื่องด้วยวัตถุประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจ
เกี่ยวกับลักษณะของการ แต่งงาน สามารถจัดจาแนกเป็น 3 แบบ คือ จัดแบ่งตามมรรคาที่ ฝ่ายชายได้
ฝ่ า ยหญิ ง มาเป็ น ภรรยา จั ด แบ่ ง ตามความเจริ ญ ของมนุ ษ ย์ และจั ด แบ่ ง โดยอิ งอาศั ย เรื่ องการร่ ว ม
สายโลหิตระหว่างบ่าวสาว เป็นสาคัญ อนึ่ง ชนชาติต่าง ๆ เช่น เวียดนาม อินเดีย อียิปต์ และไทยล้วนแต่
มีวิธีการเลือกหาคู่ครอง ที่เป็นแบบฉบับของตนเอง ซึ่งสืบสานกันมาแต่สมัยโบราณ (ทองทีฮาน (Truong
Thi Hang), 2559: 211-234)
เสฐียรโกเศศ (2531, 12) กล่าวไว้ในหนังสือ “ประเพณีเนื่องในการแต่งงานบ่าวสาว” ว่า การ
แต่งงานเป็นการเริ่มชีวิตครอบครัว คือหญิงชายที่เป็นสามีภริยากันได้เข้าพิธีแต่งงานเป็นปกติตามจารีต
ประเพณีที่มีอยู่ในสังคมซึ่งชาวไทยแต่โบราณกาลให้ความสาคัญกับเรื่องการแต่งงานอย่างมาก สาหรับ
บ่าวสาวการเข้าสู่พิธีแต่งงานเป็นสัญญาณเตือนสติคนทั้งสองว่าชีวิตของพวกเขาได้ก้าวย่างไปสู่อีกวาระ
หนึ่ง การใช้ชีวิตคู่ที่แต่ละฝ่ายต้องลดอัตตาของตนเองให้น้อยลง รู้จักเสียสละ และก็มีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมมากยิ่งขึ้น
เสฐียรโกเศศ (2531, 16) อธิบายว่า ทั้ง “วิวาห” และ “อาวาห” ต่างไม่ใช่คาไทยเดิม แต่เป็น
คามาจากภาษาบาลี และภาษาสั น สกฤต ชาวอินเดี ยเรียกแต่งงานว่า “วิว าห” ส่ ว นคา “อา วาห”
หมายถึงพิธีส่งตัวเจ้าสาวหรือการต้อนรับเจ้าสาวไปสู่บ้านเจ้าบ่าวภายหลังจากที่ได้ประกอบพิธี “วิวาห”
แล้ว ที่เป็นเช่นนี้เพราะตามประเพณีอินเดียในพวกอารยัน หญิงที่แต่งงานแล้วจะต้องไปอยู่ บ้านชาย ถ้า
ชายไปอยู่บ้านหญิงถือว่าผิดจารีตประเพณี ส่วนเหตุที่มีพิธีส่งตัวเจ้าสาว หรือ “อาวาห” ก็เนื่องจากว่า
การประกอบพิธี “วิวาห” ได้จัดทาขึ้นในขณะที่เจ้าสาวอายุยังน้อย จาต้องรอจนกว่า เจ้าสาวจะมีอายุ
ตามสมควรจึ งจะประกอบพิธี “อาวาห” คือส่งตัวเจ้าสาวไปให้ เจ้าบ่าวได้ คาว่า “วิว าห” ในภาษา
สันสกฤตแปลว่า แบกเอาไป ส่วนคาว่า “อาวาห” ก็มีความหมาย เดิมไปในทานองเดียวกัน คือ หมายถึง
การพราก หรือการแย่งเอาไป ทั้งนี้เพราะลักษณะการแต่งงาน สามารถแบ่งออกเป็นสามระยะตามความ
เจริญของมนุษย์ ในระยะที่ 1 เมื่อชายต้องการหญิงมาเป็น ภรรยา จะต้องไปฉุดคร่าลักพาตัวหญิงสาว
มรรคาการแต่งงานเยี่ยงนี้ ภาษาสันสกฤตเรียกว่า “รากษสวิวาห” เช่นเดียวกับที่พระอินทร์ปลอมตัวไป
แย่งนางสุชาดาธิดาของอสูรตนหนึ่ง หรือพระ สมุทรอุ้มนางบุษมาลีราชธิดาท้าวรณจักรพาหนีมา
สาหรั บ คาว่า “สมรส” ราชบัณฑิตยสถาน (2556, 1169) ให้ คานิยามว่า “สมรส [-รด] ก.
แต่งงาน เช่น นาย ก สมรสกับนางสาว ข. ว. ที่เกี่ยวกับการแต่งงาน เช่น พิธีมงคลสมรส” ขณะที่ เสฐียร
โกเศศ (2531, หน้า 15) สันนิษฐานเกี่ยวกับที่มาของการใช้คาว่า “สมรส” ว่า อาจเป็นคาย่อ มาจากคา

ว่า “เสกสมรส” ที่หมายถึงการแต่งงานของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เพราะ “แต่ก่อนนี้ เจ้านาย ทรงหาหม่อม
ห้ามได้ตามชอบใจไม่มีพิธีเข้าแต่งงาน มามีพิธีแต่งงานเจ้าขึ้นในรัชกาลที่ ๕ แล้วสืบเป็นราชประเพณี
จนถึงราชกาลที่ ๖ จึงทรงบัญญัติคาว่า เสกสมรส ขึ้น คนสามัญก็ใช้ตาม แต่ตัดคาว่า เสก ออกเสีย ด้วย
เห็นเป็นต่าสูง เรียกแต่ว่า งานมงคลสมรส” ด้วยเหตุที่ประชาชนอาศัยอยู่ในภาคพื้นตะวันออกต่างให้
ความสาคัญกับ เรื่ องการแต่งงานเป็นพิเศษ ส่ งผลให้มีคาใช้เรียกพิธี ดังกล่ าวแตกต่างกันออกไปตาม
ลักษณะเชื้อชาติ ในภาษาจีนใช้คา ว่า “ติ้นหงัน” หรือ “ติ้งหงัน” หมายถึงพิธีแต่งงาน ส่วนเขมรเรียก
แต่งงานว่า “เรียบการ์” แปลว่า “จัดการ” หรือ จัดงาน (บ่าวสาว)
เสฐียรโกเศศ (2531, หน้า 13) กล่าวว่า ความสาคัญเดิมของการแต่งงานอยู่ที่ก ารให้กาเนิด
บุตรธิดา ในสมัย โบราณ ความเข้มแข็งของสังคมๆ หนึ่งขึ้นอยู่กับการมีสมาชิกจานวนมากหรือน้อย
เพี ย งใด เพราะสมาชิ กในสั ง คมเป็ น ปั จ จั ย ขั บ เคลื่ อ นความเจริ ญ ก้ า วหน้ าของส่ ว นรวมทั้ ง ทางด้ า น
เศรษฐกิจและในระหว่างป้องกันศัตรูที่เข้ามารุกรานดินแดนบ้านเกิด เหตุนี้เองที่ประชาชนจีนมีคาอวย
พรให้กับบ่าวสาวในพิธีแต่งงานว่า ให้เจ้ามีลูกถึงพันมีหลายถึงหมื่น ขณะที่ชาวไทยนิยมอวยพรพรให้กับคู่
บ่าวสาวว่า ขอให้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมือง เช่นเดียวกับชาวเวียดนามที่มักจะกล่าวต่อ หนุ่มสาว
ผู้เข้าร่วมพิธีสมรสว่า ขอให้ทั้งสองมีลูกหลานเต็มบ้าน หรือขอให้ทั้งสองมีลูกหลานเป็นฝูงๆ
ประเพณีแต่งงานของชาติพันธุ์เยอ เริ่มต้นจากการเลือกคู่ครอง การทาบทาม การหาฤกษ์ในวัน
สู่ขอและวันแต่งงาน พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาว การขึ้นบ้านปู่ย่าหรือการสมมาปู่ย่า(พ่อ
แม่ฝ่ ายเจ้าบ่ าว) การส่งตั วเจ้ าบ่ าว ซึ่งมีรายะเอียดดังนี้ การเลื อกคู่ครอง ในอดีตชาวเยอไม่ยอม
แต่งงานกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นเพราะเชื่อกันว่าคนที่อยู่กลุ่มชาติพันธุ์อื่นจะไม่ซื่อสัตย์และจริงใจ ชาวเยอจึง
นิยมแต่งงานกับชาวเยอด้ วยกัน คุณสมบัติของชายและหญิงที่ชาวเยอเชื่อว่าเหมาะในการเลือกเป็น
คู่ครองของตนนอกจากจะเป็นชาวเยอแล้ ว ฝ่ายชายต้ องมีคุณสมบั ติครบ 32 ประการ สุขภาพดี มี
ความประพฤติดี เคารพต่อจารีตประเพณี ผ่านการบวชเรียน เป็นคนขยั นขันแข็งในการทาไร่ทานา ไม่
ดื่มเหล้า ไม่เป็นนักเลง รักครอบครัว บอกสอนได้ ไม่เล่นการพนัน เป็นหนุ่มโสด มีสมบัติติดตัวมายิ่งเป็น
การดี มี ความอดทน เคารพต่อกฎหมายและเคารพต่อบ้านเมืองและสังคม โดยดูตั้งแต่วงศ์ตระกลู ส่วน
คุณสมบัติฝ่ายหญิง คือ มีรูปสมบัติครบ 32 ประการ สุขภาพดี มีความประพฤติดี เป็นแม่บ้ านแม่เรือน
เก่งในเรื่องการทาครัว ขยันขันแข็ง พูดจาไพเราะ ใจเย็นสุขุมรอบคอบ มีอัธยาศัย รู้จกัประหยัดอดออม
เป็นสาวโสด และถ้ามีบ้านเรือนหรือมีสมบัติติดตัวมายิ่งเป็นการดี ในการเลือกคู่ครองของชายหนุ่มหญิง
สาวนั้นจะให้ ความสาคัญแก่พ่อแม่หรือผู้ ปกครองของตนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพ่อแม่ฝ่ายชายจะ
พิจารณาดูฝ่ายหญิงอย่างรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนทุกขั้นตอนตั้งแต่วงศ์ตระกูล กิริยาท่าทาง เช่น การเดิน
การพดูจา และสิ่งสาคัญ คือ การเป็นแม่บ้านแม่เรือน พ่อแม่จึงเป็นผู้มีบทบาทที่สาคัญอย่างมากในการ
เลือกคู่ครองให้ ลูก แต่ถ้ามีกรณีที่หนุ่มสาวรักใคร่ชอบพอกันเองก็จะบอกให้ พ่อแม่รับรู้ และพ่อแม่จะ
อบรมสั่งสอนในเรื่องการเลือกคู่ครองเมื่อแต่งงานไปแล้วถึงจะมีความสุข การจีบสาวของหนุ่มชาวเยอใน
สมัยก่อน เมื่อชายหนุ่มรักใคร่ชอบพอหญิงสาวคนใดพอตอนกลางคืนจะจุดไต้ ไปที่บ้านหญิงสาวที่ตน
ชอบเพื่อไปพูดคุย ส่วนหญิงสาวจะเตรียมขั นหมากขันพลู และมวนยาเส้ น ซึ่งการพูดคุยกันนั้นพ่อแม่
หรือผู้ปกครองก็จะรับรู้และจะสั่งสอนในการดูคนการเลือกคู่ครองให้ ลูก ชาวเยอมั กแต่งงานกับคนใน
หมู่บ้านเดียวกัน

การทาบทาม เมื่อหญิงชายรักใคร่ชอบพอกัน เถ้าแก่ฝ่ายหญิงจะไปส่งข่าวให้ญาติพี่น้องฝ่ายชาย
ทราบ ถ้าฝ่ายชายตกลงว่าเอาก็จะมีพิธีสู่ขอหมั้นหมายต่อไป จากนั้นเถ้าแก่และญาติพี่น้องฝ่ายชายก็จะ
มีการบอกข่าวว่าตกลงฝ่ายชายจะทาซวยจากใบตอง 2 คู่ หมากพลู 2 คู่ สตางค์ แดง 1 สตางค์ ซึ่งเป็น
การให้คามั่นสัญญาจากฝ่ายชายว่าตกลงที่จะแต่งงานด้ วย การหาฤกษ์ยามในวันสู่ขอและวันแต่งงาน
เถ้าแก่ฝ่ายชายจะให้ หมอตาราในหมู่บ้านดูวันเวลาที่จะไปสู่ขอ โดยการนาวันเดือนปีทั้งฝ่ายหญิงและ
ฝ่ายชายไปดูว่าใช่เนื้อคู่กันหรือไม่ ถ้ าดูแล้วเป็นเนื้อคู่กันก็จะไปสู่ขอ แต่ถ้ าดูแล้วว่าไม่ใช่เนื้อคู่ ถ้าแต่ง
แล้วจะอยู่ด้วยกันไม่ยืนยาว แต่ถ้าทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายยังยืนยันว่ารักกันและจะแต่งงานกันก็จะหา
วันเดือนปีเพื่อที่จะไปสู่ขอในวันใหม่ ฝ่ายชายก็จะส่งเถ้าแก่ 2 คน หรือพ่อแม่เป็นคนไปบอกฝ่ายหญิงว่า
หาฤกษ์วันแต่งงานได้และจะตกลงค่าสินสอดข้าวของมาในวันแต่ง จากนั้นพ่อแม่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก็
จะบอกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและชาวบ้านว่าลูกหลานจะแต่งงานให้ มาช่วยงานก่อน 1 วัน ชาวบ้านจะมา
ช่วยจัดเตรียมหาน้า หาฟืน ผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะมาจัดทาพานบายศรีสู่ขวัญ
วั น แต่ ง งาน ฝ่ า ยเจ้ า บ่ า วจั ด เตรี ย มขบวนขั น หมากแห่ ไ ปยั ง บ้ า นเจ้ า สาว ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
1. กระบุง 2.กระด้ง 3. ขันหมาก 1 พาน 4. ขนัพลู 1 พาน 5. มีดสนาก 6. ไม้คาน 7. ถังน้า 8. ถาด
9. พาข้าว(ถาดใส่สารับอาหาร) 10. ต้นอ้อย มะพร้าว จานวนไม่จากัด 11. ขวาน 12. หีบเสื้อผ้า หมอน
13. พานใส่สินสอด 4 ตาลึง 14. หมู หรือไก่ 1 ตั ว หรือ เป็นหัวหมูและอวยัวะทุกส่วนของหมูที่ต้ มสุก
แล้วตัดออกมาเพียงเล็ กน้อยเพื่อนาํมาเซ่นไหว้ผีที่บ้านเจ้าสาว พอได้ฤกษ์เวลาประมาณเก้าโมงเช้ าแห่
ขันหมากออกจากบ้านเจ้าบ่าวไปยังบ้านเจ้าสาว ซึ่งเจ้าบ่าวจะสวมใส่กางเกงขายาวหรือนุ่งโสร่งไหมใส่
เสื้อแขนยาวสีขาวผ้าไหมเป็นสไบเบี่ยง ส่วนเจ้าสาวใส่เสื้อแขนยาวสีดาใส่สร้อยคอที่ทํจากเงิ
า
นก้อนบาง
คนก็สวมก้องแขน(กาไลข้อมือ) ใส่ผ้าซิ่นมัดหมี่ พอขบวนขันหมากถึงบ้านเจ้าสาว จะกั้นประตูด้วยสาก
ตาข้าวและใช้สากนั้นตีหมูหรือไก่ที่เจ้าบ่าวนามาให้ร้องเพื่ออยากให้กินอาหารเป็นการส่งสัญญาณให้รู้ว่า
ฝ่ายเจ้าบ่าวมาถึงแล้วให้เตรียมอาหารการกินออกมาต้ อนรับ ฝ่ายเจ้าสาวจะเตรียมเหล้ าสาโท 1 ขวด
ขันหมาก 1 พาน ขนัพลู 1 พาน เพื่อนามาแลกหมูไป จากนั้นก็จะเชิญผู้ เฒ่าผู้แก่ที่มาในขบวนขันหมาก
เข้าบ้าน ฝ่ายชายจะเข้าไปในบ้านได้ก็ตอ้ งใช้เหล้าสาโท 1 ขวด ขันหมาก ขันพลูแลก ญาติพี่น้องก็จะยก
สากออก เจ้าบ่าวจึงจะเข้าไปในบ้านได้
พิธีบายศรีสู่ขวัญ เมื่อเจ้าบ่าวเข้ามาในบ้านก็จะนั่งติดกับพานบายศรี เถ้าแก่ก็จะมอบสินสอดให้
ทางเจ้าสาว ผู้เฒ่าผู้แก่ ญาติพี่น้องฝ่ายเจ้าสาวก็ประกาศบอกให้รับทราบทั่วกัน แล้งวจึงตัวฝ่ายเจ้ าสาว
มาก็จะนั่ งข้าง ๆ เจ้ าบ่ าว เถ้าแก่ฝ่ ายเจ้ าบ่าวกล่าวเชิญพ่อแม่ ญาติฝ่ายหญิงให้มาแสดงตน เพื่อให้
เจ้าบ่าวเจ้าสาวทาพิธีไหว้พ่อแม่โดยใช้หมาก พลู คนละหนึ่งคามอบให้พ่อแม่แล้ วก้มลงกราบ จากนั้นก็
เป็นพิํบายศรี
ธี
สู่ขวัญ เจ้าบ่าวเจ้าสาวและเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวมานั่งล้อมพานบายศรี ในพานบายสี
นั้นประกอบด้วยซวยที่ทํจากใบตอง
า
ข้าวต้มมัด 2 มัด กล้วย 2 หวี ไข่ต้ม 2 ฟอง ด้ายสาหรับผูกข้อมือ
ดอกรักขาว ผ้าขึ้นผี(ผ้าขาว ผ้าผืนแพรวา) เงิน 1 ตาลึง เพื่อนาไปซื้อเกลือแจกฝ่ายหญิง พราหมณ์ทาพิธี
สูดขวัญเสร็จจะผูกข้อมือเจ้าบ่าวเจ้าสาวและปอกเปลือกไข่ดูว่าสวยงามหรือไม่ ถ้าไข่สวยหมายความว่า
จะอยู่กันยาวนาน จากนั้นก็ป้อนข้ าวกับไข่ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวกินพร้อมกับให้ดื่มน้า พร้อมทั้งสั่งสอนว่า
“ยามไปไห่ไปนากะให้กับบ้านกับส่อง ให้ติดไม้ติดมือ ไปป่าให้มีฟืนอย่ามาเดียวดาย ยามนอนหงายให้

เหลียวเหมิ่งขึ้นเทิ่งฟ้า ยามนอนคว่ํให้
า เหลียวเหมิ่งตะลางใหทั่ว” จากนั้นเถ้าแก่จะเรียกพ่อแม่ ญาติพี่
น้องว่ามาผูกเอาแขนเขย พ่อแม่ญาติพี่น้องก็มาผูกข้อมือเจ้าบ่าวเจ้าสาวเงินผูกแขนใส่ ประมาณ 10–20
บาท หรือผูกด้ายเพียงอย่างเดียว
พิํส่
ธี งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาว หลงัจากบายศรีสู่ขวั ญเสร็จแล้วก็จะเป็นการส่งตัวเข้าห้องหอ ซึ่งก่อน
จะถึงวัน งานผู้หญิงที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีครอบครัวและประสบความสาเร็จในการใช้ ชีวิตคู่จะช่วยกันปูที่
นอน และผู้เฒ่าผู้แก่สองคนจะนอนบนที่นอนเพื่อเป็นสิริมงคลกับเจ้ าบ่าวเจ้าสาว พอถึงเวลาส่งตัวฝ่าย
เจ้าสาวจะจูงแขนเจ้าบ่าวเข้าห้องนอน ทั้งสองคนจะกราบพ่อแม่ผู้ เฒ่าผู้แก่ และจะสั่งสอนในเรื่องการใช้
ชีวิตคู่ก็เสร็จพิธี การเลี้ยงอาหารแก่ญาติพี่น้องและชาวบ้านที่มาร่วมงาน รับประทานอาหารเสร็จแล้ ว
ฝ่ายเจ้าบ่าวก็กล้บบ้าน เพื่อไปเตรียมต้อนรับฝ่ายเจ้าสาว ส่วนเจ้าบ่าวอาจจะกลับไปด้วยหรืออาจจะไป
พร้อมกับฝ่ายเจ้าสาว ถ้าเจ้าบ่าวกล้บบ้านก็ให้นาส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายเอาไว้ เช่น ผ้าสไบ
เบี่ยงกับเจ้าสาว
การขึ้นบ้านหรือการสมมาปู่ย่า(พ่อแม่ฝ่ายเจ้าบ่าว) หลั งจากเสร็จพิธีที่บ้านเจ้าสาวแล้ว ต่อไปก็
จะเป็น ฝ่ ายเจ้ าสาวที่น าขบวนแห่ เครื่องสมมาไปขึ้นบ้ านปู่ย่า เครื่องสมมามีดั งนี้ เสื่ อ ผ้ าซิ่น หมอน
ผ้าขาวม้า ผ้าขึ้นผีหรือเนื้อขึ้นผีตามแต่ประเพณีหมู่บ้านนั้น ๆ ถ้าบ้านไหนขึ้นผีด้วยเนื้อก็ให้จัดเตรียมไป
ตามนั้น คือ ควาย วัว ไก่ หมู ฟืน 3 – 4 อัน ผู้เฒ่าผู้แก่ช่วยแบกหามไป น้า 1 ถัง นั่นก็คือ หาบฟืน
หนึ่งข้างหาบน้าหนึ่งข้าง เหล้าสาโท หมาก พลู อย่างละ 1 คู่ พอฝ่ายเจ้ าสาวมาถึงบ้านเจ้าบ่าวญาติพี่
น้องเจ้าบ่าวก็จะออกมาตอ้นรับและรับของสมมาไปวางไว้ ในบ้านที่จัดเตรียมไว้ ตรงบันไดบ้านจะมีหม้อ
ดินที่ใส่น้าขมิ้นและใส่เงินก้อน เจ้ าสาวจะก้มลงกราบสามครั้งแล้ วล้วงเอาของในหม้อ จากนั้นก็จะเป็น
การผูกข้อมือรับลูกสะใภ้ แล้ วตามด้วยญาติพี่น้องมาผูกข้อมือและรับมอบเครื่องสมมา เมื่อเสร็จพิธีก็มี
เลี้ยงข้าวปลาอาหารแขกที่มาร่วมงานแล้วกแยกย้ายกันกลับบ้าน
การส่งตัวเจ้าบ่าวในตอนเย็น เวลาประมาณทุ่มถึงสองทุ่ม เถ้าแก่อย่างน้อย 4 คน จะจัดเตรียม
ขันหมาก ขันพลู เหล้าสาโท 1 ขวด เพื่อไปส่งตัวเจ้าบ่าวที่บ้านเจ้าสาว ตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นลูกเขยจะตัก
น้าให้พ่อตาแม่ยายล้ างหน้าล้างตาและยกขันหมากขันพลูให้ จากนั้นฝ่ายชายก็จะพาลูกสะใภ้ ไปบ้าน
ตนเองเพือ่ ไปตักน้าใส่ตุ่มไว้ให้ปู่ย่า อาบเป็นเวลา 3 วัน
ประเพณีแต่งงานของชาติพั นธุ์ส่วย เริ่มต้นจากการเลือกคู่ครอง การทาบทาม วั นสู่ขอ วั น
แต่งงาน การขึ้นบานปู่ ย่าหรือการสมมาปู่ย่า การส่งตั วเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าห้องหอ และการส่งตั ว
เจ้าบ่าว ดังนี้
การเลือกคู่ครอง มีทั้งพ่อแม่เป็นคนเลือกให้ และชายหญิงเกิดความรักใคร่ชอบพอกันเอง เมื่อ
พ่อแม่ฝ่ายชายรักชอบลูกสาวบ้านใดก็จะส่งเถ้าแก่ไปเจรจาทาบทามให้ลูกชายของตน ซึ่งการเลือกผู้ชาย
จะดูที่เป็น คนสมบู รณ์ ขยั นทามาหากิน ว่านอนสอนง่าย ส่ วนผู้ห ญิงก็เช่นเดียวกัน ว่านอนสอนง่าย
กิริยามารยาทเรียบร้อย เป็นแม่บ้านแม่เรือน ซึ่งดูตั้งแต่โคตรเหง้าวงศ์ตระกูล การมีคู่ครองส่วนใหญ่เป็น
คนในหมู่บา้ นเดียวกัน

การทาบทามและการหมั้น การทาบทามสู่ขอจะเริ่มขึ้นเมื่อลูกสาวบอกให้ พ่อแม่ของตนว่ารัก
ใคร่ชอบพอกับชายใด พ่อแม่จะไปติดต่อหาผูํเป็
้ นเถ้าแก่ เรียกว่านายไซ 2–3 คน จะให้ช่วยติดต่อกับชาย
หนุ่มที่มาชอบพอรักใคร่กับลูกสาวของตนการติดต่อนี้เรียกว่า “กระโปนใด” หมายถึง ตามหนุ่มในการ
ไปติดต่อทาบทามของนายไซนั้น นายไซจะจุดไต้ให้แสงสว่าง เมื่อถึงบ้านฝ่ายหญิงก็จะดับไต้ที่เชิงบันได
บ้าน จากนั้นจะขึ้นไปเจรจากับฝ่ายหญิงบนบ้ าน ถ้าเจรจาจนตกลงก็จะมีการเซ่นไหว้ ผีบรรพบุรุษให้
รับทราบ
วันสู่ขอ เถ้าแก่ฝ่ายชายเตรียมไก่ตัวเมียมาเพื่อดูคางไก่ว่าสวยหรือไม่สวย ถ้าคางสวยก็แปลว่าใช่
เนื้อคู่กัน ถ้าคางไก่ไม่สวยก็จะเลื่อนวั นสู่ขอออกไป โดยนาไก่ตัวใหม่มา ดอกไม้ 5 คู่ ขันหมาก 5 คู่ ขัน
พลู 5 คู่ เทียน 5 คู่ เหลาํ 1 ขวด เงินที่จะมาหมั้น 12 บาท เพื่อนามาเซ่นผี จากนั้นเถ้าแก่ก็จะมีการตก
ลงเรื่องค่าสินสอดและสิ่งของที่ฝ่ายชายจะต้ องเตรียมในวั นแต่งและหาฤกษ์ที่จะแต่งงาน คือ เดือน 2
เดือน 4 เดือน 6 และเดือน 12 ขึ้น 1 ค่า, ขึ้น 2 ค่า, ขึ้น 3 ค่า, ขึ้น 6 ค่า หรือขึ้น 13 ค่า และได้มีการ
จัดัทาสัญญากันโดยทาเป็นหนังสือสัญญามีการระบุชื่อผู้ทาสัญญาทั้งสองฝ่าย ในสัญญาจะประกอบด้วย
เรื่องเงินสินสอดของหมั้นในการแต่งงาน วันเดือนปีที่จะแต่งงานและเรื่องโทษของการผิ ดสัญญา จากนั้น
จะมีการลงชื่อผู้ ทาสัญญาและพยานไว้เป็นหลั กฐาน แล้ วมอบให้ทั้งสองฝ่ายเก็บไว้ คนละฉบับ เมื่อทา
สัญญาเรื่องสินสอดของหมั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ ว ถ้าหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญา ตามประเพณี หาก
ทางฝ่ายชายผิดสัญญาไม่ทํตามข้
า
อตกลง ฝ่ายหญิงก็จะรับสินสอดที่ฝ่ายชายมอบไว้ ให้ แต่ถ้าฝ่ายหญิง
ผิดสัญญาจะต้องชดใช้สินสอดของหมั้นตามที่ตกลงไว้เป็นจานวนสองเท่า
พิธีการแต่งงาน การแต่งกายเจ้าบ่าวนุ่งโสร่งทาเป็นโจงกระเบนใส่เสื้อสีขาว ส่วนเจ้ าสาวนุ่งซิ่น
ไหมใส่เสื้อสีขาว สถานที่จัดงานจะจัดทั้งที่บ้านเจ้าบ่าวและบ้านเจ้าสาวเป็นพิธีการที่เรียบ เมื่อถึงฤกษ์ที่
เหมาะสมตามที่เถ้าแก่ (นายไซ) ซึ่งได้เตรียมการทุกอย่างไว้ล่วงหน้า พิธีการต่าง ๆ นั้นเริ่มต้นที่ฝ่ายชาย
แห่ขบวนขันหมากมาที่บ้านฝ่ายหญิงซึ่งในขบวนประกอบด้วย พานบายศรี ขันหมาก ขันพลู หมู 1 ตัว
หรือ ไก่ 1 ตัว เพื่อนามาเลี้ยงเพื่อสร้างครอบครัวใหม่ เหลาํ ต้ นอ้อย ต้นกล้วย และเงินสินสอดที่ตกลง
กันไว้ เมื่อขบวนขันหมากมาถึงหน้าบ้านเจ้าสาว จะมีประตูกั้น เจ้ าบ่าวจะให้เหล้า 1 ขวดเป็นค่าจ้าง
เมื่อเจ้าบ่าวสามารถผ่านประตูได้แล้ว ญาติฝ่ายเจ้าสาวก็จะมา รับของจากฝ่ายเจ้าบ่าวและเชื้อเชิญให้เข้า
ไปนั่งในปะราพิธีที่ทาจากก้านมะพร้าวซึ่งทาไว้ หน้าบ้าน ญาติเจ้าสาวจะนาตัวเจ้าสาวออกมานั่งข้าง ๆ
เจ้าบ่าว เจ้าสาวไหว้เจ้าบ่าว เจ้าบ่าวรับไหว้ตอบ จากนั้นนายไซ(เถ้าแก่)จะส่งมอบสินสอด ให้ผู้เฒ่าผู้แก่
และญาติพี่น้องฝ่ายเจ้าสาวรับทราบและประกาศให้ แขกที่มาร่วมงานรับทราบ จากนั้นเป็นหน้ าที่ของ
พราหมณ์ท าพิธีบ ายศรี สู่ ขวั ญ ก่อนนั้นพ่อ แม่จะนาเงินประมาณ 10 บาทเป็นค่ าครู ผู ก กับฝ้ ายให้
พราหมณ์ จากนั้นทาพิธีสูดขวัญซึ่งเจ้าบ่าวนั่งทางขวามือของพราหมณ์เจ้าสาวนั่งซ้ายมือของเจ้าบ่าว จะ
มีการจัดสารับกับข้าว น้าเปล่า เหล้า ใส่ถาดวางหนาํพราหมณ์ เป็นการบูชา พราหมณ์จะเริ่มสูดขวั ญ
ส่ ว นใหญ่ช าติพั น ธุ์ส่ ว ยนั บ ถื อศาสนาพุ ทธจึ งเริ่มต้ นด้ ว ยการบูช าพระรัต นตรัยและกล่ า วอั นเชิ ญสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ เทวดา ยักษ์ทั้งหลายมาร่วมพิธีด้วยจากนั้นก็ทาพิธีสูดขวัญบ่าวสาว แล้วพราหมณ์นาฝ้ายผู ก
ข้อมือเจ้าบ่าวเจ้าสาวให้พร ถัดนั้นให้พ่อแม่ ญาติพี่น้องฝ่ายเจ้าสาว แขกที่มาร่วมงานผูกนาดับต่อมา ซึ่ง
จะผูกแขนให้เงินเพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้ให้เลย พอเสร็จแล้วพราหมณ์ก็จะตรวจดูไข่ในบายศรีว่าสวยงาม
หรือไม่ ก็จะปอกเปลือกไข่ป้อนกับข้าวสุกให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวกินคนละ 3 คา แล้วให้ด่ืมน้าตามเพื่อเป็น
สิริมงคล

การขึ้นบ้านปู่ย่า หรือการสมมาปู่ย่า เมื่อทาพิธีส่งตัวแล้วฝ่ายเจ้าสาวจะไปสมมาปู่ย่า เครื่องสม
มาประกอบด้วย เสื่อ หมอน ผ้าถุง ผ้ าขาวม้า ซึ่งต้องให้ญาติทุกคนของฝ่ายชาย ก่อนขึ้นข้ างบนบ้าน
เจ้ าบ่ าว ทางขึ้น บั นไดจะมีกระบุ งข้ าวเปลื อกมีหิ นลั บมีดหรือขวานใส่ แล้ วใช้นุ่นปิดด้านบน เจ้ าบ่าว
เจ้าสาวก็จะเหยีบกระบุงข้ าวขึ้นบนบ้าน พอขึ้นไปถึงหัวบันไดบ้านจะมีเครื่องครัว เช่น ครก สาก ถ้วย
ชามวางอยู่ เจ้าสาวจะต้องจัดเก็บวางใหม่ให้เป็นระเบียบ พ่อแม่เจ้าบ่าวจะจัดเตรียมหม้อดินใส่น้าขมิ้น
ใส่ถุงเงิน ถุงทองหรือแล้วแต่ฝ่ายพ่อแม่เจ้าบ่าว ขึ้นอยู่กับฐานะทางบ้าน เจ้าสาวต้องล้วงเอาข้าวของใน
หม้อ จากนั้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะไปนั่งบริเวณที่จั ดไว้ มีหมอน 2 ลูกวางอยู่ด้ านหน้า เถ้าแก่ก็จะร้อง
เรียกปู่ย่ามาผูกแขนเอาลูกสะใภ้ เสร็จแล้วก็เลี้ยงข้าว ฝ่ายเจ้าสาวก็ลากลับบ้าน
การส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าห้องหอ เมื่อเสร็จพิธีบายศรีสู่ขวั ญแล้ว พราหมณ์และญาติพี่น้ อง
ฝ่ายเจ้าสาวก็นาเจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นบนห้องหอ ญาติฝ่ายเจ้าบ่าวขึ้นไปก็จะไปเปิดใต้หมอนเปิดใต้ที่นอนก็
จะเห็นมวนยาเส้น หมาก พลูวางอยู่ใต้หมอนหรือใต้ที่นอนก็จะพดูขึ้นว่า “เอ๊ะนางคนนี้มีชู้นี่หว่า” ซึ่ง
เป็ น ประเพณีฝ่ายเจ้ าสาวก็จะให้ เหล้ าหนึ่งขวดญาติฝ่ายเจ้ าบ่าวก็จะลงมาเพื่อกลั บบ้ าน การส่ งตัว
เจ้าบ่าว เวลาประมาณทุ่มหรือสองทุ่ม ผู้เถ้าผู้แก่จะไปส่งตัวไว้ที่บ้านเจ้าสาว พอตอนเช้าเจ้าบ่าวเจ้าสาว
จะลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อมาก่อไฟต้มน้าเตรียมน้าอุ่นใส่น้าอบน้าหอมน้าขมิ้น ไว้ให้พ่อแม่ฝ่ายหญิงล้างหน้าล้าง
ตา หรือไว้อาบ จากนั้นตอนเช้ าลูกสะใภ้จะหาบน้าอุ่นใส่ถังไปบ้านเจ้าบ่าวเพื่อไปเตรียมน้าให้ ปู่กับย่า
อาบเป็นเวลา 3 วัน หลังจากนั้นปู่ย่าจะผูกข้อมือและให้เงินเป็นการรับลูกสะใภ้
ประเพณีการแต่งงานของชาติพั นธุ์ญ้อ ประกอบด้วย การเลือกคู่ครอง การทาบทาม การสู่ขอ
การหมั้น การเลือกฤกษ์แต่งงาน พิธีการแต่งงาน โดยมีแนวปฏิบัติในอดีตและปัจจุบันของแต่ละขั้นตอน
มีรูปแบบดังต่อไปนี้ การเลือกคู่ครองของชาวไทยญ้อนั้นแต่เดิมพ่อแม่จะเป็นคนเลือกให้ โดยเลือกคนดี
มีฐานะ แต่ปัจจุ บั นมีเพียงบางคู่เท่านั้นที่พ่อแม่เลือกให้ ส่ วนมากหนุ่มสาวจะเป็นผู้เลือกคู่ครองด้ ว ย
ตนเองตามความพอใจ แต่การเลือกคู่ครองนี้พ่อแม่ผู้ ใหญ่จะเป็นผู้ อบรมและแนะนาว่ าควรจะเลือกคู่
อย่างไรจึงจะทาให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขอยู่กันไปตลอดรอดฝั่งหลังจากแต่งงานกันแล้ว
การทาบทาม เมื่อหนุ่มสาวชาวไทยญ้อพึงพอใจซึ่งกันและกันและมีความประสงค์ จะแต่งงานกัน
แล้วฝ่ายชายจะไปปรึกษาหารือพ่อแม่หรือญาติผู้ ใหญ่ของตนก่อน เมื่อพิจารณาเห็ นสมควรว่าฝ่ายหญิง
เหมาะสมที่จะเป็นลูกเภ้อ(ลูกสะใภ้) ก็จะแต่งตั้งผู้หญิงปลอด คือ ไม่เป็นม่ายมีครอบครัวที่สมบูรณ์พูนสุข
ทุกประการเป็นผู้ไปติดต่อครั้งแรกซึ่งชาวไทยญ้อ เรียกว่า “ไปอ่วมสาว” หมายถึงไปขอสาว
การสู่ขอ ก่อนที่ชายจะไปสู่ขอหญิง ฝ่ายชายต้ องจัดขันหมากไปด้วย ในขันหมากประกอบด้วย
หมาก พลู บุ ห รี่ สุร า 1 ขวด เงิน 2 บาท 4 บาทตามฐานะ และมีผ้ าขาวปิดปากขั นตามภาษาญ้ อ
เรียกว่า “เหล้าไขตู พลูไขปาก หมากไขคอ” เมื่อฝ่ายชายพูดสู่ขอฝ่ายหญิงตกลงยิ นยอมแล้วก็เปิดเอา
ของในขัน แล้วกาหนดสินสอดทองหมั้น ตามภาษาญ้อ เรียกว่า “คาดค่านาง วางค่าเท้า” การสู่ขอนี้
ส่วนมากจะจะต้องดูฤกษ์ยามก่อน ในการสู่ขอนี้ เถ้ํแก่
า จะต้องเป็นคนรับรองความประพฤติของฝ่ายชาย
ด้วย เพื่อที่ผู้ปกครองของฝ่ายหญิงจะได้มีความมั่นใจและสบายใจในการที่ตนยอมยกบุตรสาวให้

การหมั้น เมื่อถึงวันฤกษ์ดีที่ได้กาหนดตกลงกันแล้ว ฝ่ายชายจัดขันหมากหมั้น มีหมากดิบทั้งลูก
8 ผล พลู 4 เรียง บรรจุลงในขั นใบหนึ่ง อีกขันใบหนึ่งมีขนาดเล็กกว่าบรรจุทองหมั้นหรือเงินหมั้นของ
หมั้นแล้ว แต่จะได้ตกลงกันบางรายแยกขั นหมากเป็นคู่ บางรายไม่แยกแต่เพิ่มขั น ใบเงินใบทอง ถุง
ข้าวเปลือกถั่วงา เป็นอีกขันหนึ่ง เครื่องขันหมากนอกนั้น จัดขนมและผลไม้ใส่ถาด แล้วแต่จะเรียกร้องตก
ลงกัน พิธีหมั้นก็เท่ากับไปวางมัดจา เพื่อความแน่นอนไม่กลับถ้อยคืนคา ถ้าฝ่ายชายผิดสัญญาไม่ได้ทาพิธี
แต่งงานด้วยจะเรียกขันหมากคืนไม่ได้ต้องเสียเปล่า เพราะหญิงเป็นหม้ ายขันหมากถือว่าเสียหาย ถ้า
ฝ่ายหญิงผิดสัญญาจะด้วยอย่างไรก็ตามทีต้องคืนขันหมากแก่ฝ่ายชายจนครบเป็นเรื่องชดเชยค่าเสียหาย
ส่วนมากการเรียกร้องนี้จะดูตามความเหมาะสมของฐานะฝ่ายชายด้วย
พิธีการแต่งงาน ก่อนทาพิธีแต่งงานคู่บ่าวสาวชาวไทยญ้ อจะทาํการสู่ขวั ญน้อยก่อน โดยจะดู
ฤกษ์ยามดีว่าจะสู่ขวัญน้อยเวลาใด การสู่ขวัญน้อยนี้จะสู่ขวัญที่บ้านฝ่ายชายและบ้านฝ่ายหญิงหรือจะมา
สู่ขวัญร่วมกันที่บ้านฝ่ายหญิงก็ได้ โดยมีหมอสู่ขวั ญหรือพราหมณ์เป็นผู้ทาพิธีสู่ขวัญ การเชิญหมอสู่ขวัญ
หรือพราหมณ์มาสู่ขวัญนี้ต้องมีดอกไม้ 1 คู่ เทียน 1 คู่ ใส่ในจาน พ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ของคู่บ่าวสาวจะ
เป็นผู้ไปเชิญการสู่ขวัญน้อย การแต่งกายของเจ้าบ่าวเจ้าสาวในพิธีสู่ขวัญน้อย เจ้าบ่าวจะแต่งกายสุภาพ
ตามสมัยนิยมมีผ้าพาดบ่าถักด้วยด้ายสีขาว เจ้าสาวจะใส่เสื้อตามสมยันิยมนุ่งผ้ าถุงทอด้วยไหมมีผ้าพาด
บ่าถักด้วยด้ายสีขาวเช่นกัน การแต่งกายของหมอสู่ขวั ญใส่เสื้อแขนยาวสีขาวเหน็บหูกระต่ายสีดาที่คอ
เสื้อมีผา้ พาดบ่าสีขาวนุ่งโจงกระเบนสีขาวถุงเท้าสีขาว เมื่อพรมน้ามนต์ในมือจะถือไม้เท้ารูปงูประกอบพิธี
สู่ขวัญ สาหรับผ้าพาดบ่าหรือผ้าเบี่ยงนี้ใส่เพื่อคารวะเจ้าโคตรตามประเพณี แต่ในปัจจุบั นจะมีบางรายที่
ไม่มีผ้าพาดบ่าซึ่งก็แล้วแต่ความสมัครใจของทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาว พิธีการแต่งงานของชาวไทยญ้ อจะมี
ขบวนแห่ขันหมากพร้อมเจ้าบ่าว เพื่อไปกระทาพิธีสู่ขวั ญแต่งงานที่บ้านเจ้าสาว พิธีการแต่งงานที่บ้ าน
เจ้าสาว เถ้าแก่ฝ่ายหญิงเตรียมพิธีรับเขยที่เชิงบั นไดบ้าน โดยจะเลือกเด็กหญิงสาวพรมจารีย์หรือหญิง
ปอด (ผู้ที่ไม่เป็นหม้ายมีครอบครัวสมบูรณ์พูนสุขทุกประการ) เตรียมอุปกรณ์ล้ างเท้าเขยก่อนขึ้นบันได
บ้าน ก่อนจะเริ่มพิธีสู่ขวัญแต่งงาน เมื่อญาติทั้งสองฝ่ายมาพร้อมเพรียงกันแล้ ว ล่ามน้อยจะเข้าไปในห้อง
เจ้าสาวจูงมือเจ้าสาวมานั่งคู่กับเจ้าบ่าวด้านซ้ายมือ ต่อจากนั้นหมอสู่ขวัญจะทาพิธีบายศรีสู่ขวัญแต่งงาน
จนเสร็จพิธี หญิงปลอดคนที่จูงมือเจ้ าบ่าวขึ้นบันไดบ้านจะหาพาข้าวรับเขยมาป้อนเขย หญิงปลอดจะ
ป้อนเขยด้วยพริกและเกลือ หมายความว่าเป็นเขยจะต้ องอดทนต่อสู้ ล่ามใหญ่จะป้อนไข่โดยจะไปอยู่
ด้านหลั งระหว่ างกลางคู่ บ่ าวสาวไขว้ แ ขนขวาทั บ แขนซ้ า ยถื อไข่ ต้ มข้ างละครึ่งฟองป้อ นคู่บ่ าวสาว
ต่อจากนั้นจะเอามือจับหัวคู่บ่าวสาวชนกันเพื่อบอกว่าให้ เป็นผัวเมียกัน แล้วจึงให้ญาติทั้งสองฝ่ายเข้ามา
ผูกข้อมือกล่าวคาอวยพรให้คู่บ่าวสาว เมื่อผูกข้อมือเรียบร้อยแล้วคู่บ่าวสาวนาเทียนคณะ คือ เทียนแจก
เถ้าแก่ทั้งสองฝ่ายมาวางต่อหน้ าเถ้าแก่ เมื่อเถ้าแก่รับเทียนคณะแล้วจะสอนจารีตประเพณีแก่เขยให้ ถือ
ปฏิบัติเรียกว่า “สอนเขย” จะกล่าวเป็นภาษาญ้อ เสร็จจากพิธีการสอนเขยคู่บ่าวสาวจะสมมาญาติสามี
ด้วยผ้าห่ม หมอน ที่นอน ผาํขาวม้ า แล้วแต่ความเหมาะสมของญาติผู้ ใหญ่ ๆ จะรับและตอบแทนด้วย
เงินจานวนสมควร เมื่อสมมาเสร็จแล้ วทางฝ่ายชายจะแห่เจ้าสาวกลับบ้านของตน เมื่อถึงบ้านของสามี
แล้ว จะต้องสมมาพ่อแม่สามีเป็นการเสร็จพิธี
.

ประเพณีการแต่งงานของชาติพันธุ์ผู้ไทย เริ่มต้นจากการเกี้ยวพาราสี การทาบทาม การโอม
สาว และการเอ็ดปะซู (การแต่งงาน) ดังนี้ การเกี้ยวพาราสีในสมัยอดีตชายหนุ่มชาวผู้ไทยจะเกี้ยวพา
ราสีห ญิงสาวโดยการไปพบปะกับหญิงสาวที่บ้ าน โดยที่ผู้ ใหญ่ของฝ่ายหญิงจะไม่กีดกันแต่ก็จะคอย
กลั่นกรองว่าชายหนุ่มที่มาเกี้ยวพาราสีบุตรสาวของตนนั้นเป็นคนดีหรือไม่ และชายหนุ่มก็จะไม่ประพฤติ
ผิดฮีตผิดคลองหรือจารีตประเพณี หญิงสาวจะทากิจกรรมรอที่บ้ านในยามค่าคืนเรียกว่า “การลงข่วง”
หรือ “การอยู่ค่า” ชายหนุ่มกับหญิงสาวจะไม่นั่งใกล้กันจนกว่าจะสนิทสนมกัน ลักษณะการเกี้ยวพาราสี
ของหนุ่มสาวอาจจะพูดเป็น “ผญา” แต่ในปัจจุบันการเกี้ยวพาราสี ไปจากเดิม คือไม่มี การยอมให้ชาย
หนุ่มเข้าไปเกี้ยวพาราสีบุตรสาวของตนเองถึงที่บ้าน เพราะกลัวการติฉินนินทาจากเพื่อนบ้าน อีกทั้งงาน
อดิเรกที่หญิงสาวเคยทาที่บ้ านในยามค่าคืนมักจะถูกปล่อยให้เป็นภาระหนาํที่ของคนแก่ชราไปเสียแล่ ว
เนื่องจากหญิงสาวชาวผู้ไทยได้รับผิดชอบภาระอื่นเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุผลนี้การเกี้ยวพาราสีด้วยการพูดผญา
จึงได้เลือนหายไปจากประเพณีของชาวผู้ไทย และในปัจจุบันบางครั้งการเกี้ยวพาราสีของชายหนุ่มมั กจะ
เกิดขึ้นตอนที่หนุ่มสาวไปทางานในต่างถิ่น
การทาบทาม ในอดีตเมื่อหนุ่มสาวรู้สึกชอบพอกันแล้ ว ฝ่ายชายจะให้ ผู้ใหญ่ฝ่ายตนไปทาบทาม
ก่อนที่จะสู่ขอ โดยจะนัดแนะวันกับฝ่ายหญิงเพื่อเตรียมการต้อนรับให้สมกับฐานะ ก่อนถึงวั นที่จะสู่ขอ
นั้นผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายจะมีการสืบข้อมูลของฝ่ายตรงข้าม เพื่อตรวจสอบว่าหนุ่มสาวที่จะมาเป็นคู่ครอง
ของลูกนั้นเป็นคนดีเหมาะสมกันหรือไม่ วั นทาบทามจะทาให้รู้ว่าผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายชอบพอสนับสนุน
ให้บุตรสาวหรื อบุตรชายของตนคบกันต่อไปหรือไม่ ถ้าผู้ ใหญ่ของฝ่ ายหญิงพยายามผั ดผ่อนอ้างเหตุ
ผลต่าง ๆ แสดงว่าไม่ค่อยพอใจหรือยอมรับฝ่ายชาย แต่ถ้าต้ อนรับขับสู้ดีเร่งวันเร่งคืนให้ถึงวันแต่งงาน
เร็ว ๆ แสดงว่าพึงพอใจและให้การยอมรับฝ่ายชาย
การโอม หรือ การสู่ขอ ในอดีตนั้นชาวผู้ไทยถือว่าเป็นวันสู่ขอจะดึงผู้ใหญ่หรือเฒ่าแก่หรือพ่อ
ล่ามไปสู่ขอซึ่งเรียกว่า “ไปโอม” กับญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงซึ่งเรียกว่า “ลุงตาพาข้าว” มีความสาคัญ คือ
การทาความตกลงระหว่างผู้ ใหญ่ของฝ่ายหญิงและผู้ใหญ่ของฝ่ายชายในประเด็ นสาคัญ ๆ เช่น เงินค่า
สินสอด การอยู่อาศัยของคู่สมรส สาหรับคู่สมรสที่มีฐานะดีจะตกลงเรื่องการปลูกเรือนหอ กาหนดวั น
แต่งงาน การโอมสาวมีขั้นตอนที่สาคั ญ ดังนี้ 1. การไขคาปาก ชาวผู้ ไทยนิยมจัดหมากพลูใส่ภาชนะเงิน
พานตกแต่งอย่างดี เรียกหมากพลูนี้ว่า “พลูไขปาก หมากไขคอ” เงินจานวนหนึ่งและขัน 5 เพื่อให้พ่อ
ล่ามนาไปมอบให้ลุงตาพาข้าวผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิง ถ้าฝ่ายหญิงไม่รังเกียจก็จะมารับหมากพลูแจกกันกิน
ทันที ถ้าไม่รับ ไว้ เป็ นดองก็จ ะคืน เทียนสั จจะคู่นั้นคืนไป 2.การตกลงค่าสินสอดและการตกลงว่าเมื่อ
แต่งงานแล้วทั้งคู่จะไปอยู่บ้านฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง 3. การกาหนดวันแต่งงานโดยทั่วไปนิยมเดือนที่เป็น
เลขคู่และเว้นช่วงเข้าพรรษา ถือเป็นวันฤกษ์งามยามดี
การเอ็ดปะซู หรือ การแต่งงาน ในอดีตจะประกอบด้วย 2 ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นเตรียมการ ได้แก่
การบอกกล่าวญาติผู้ ใหญ่ การเตรียมข้าวปลาอาหาร การหาพ่อล่ามโดยฝ่ายชายเป็นผู้ ดาเนินการ การ
เตรียมเครื่องสมมาโดยฝ่ายหญิงจะเตรียมให้ ญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายชาย การเตรียมหมอหมอสูตรขวั ญ การ
เตรียมสีเทียนสาหรับสมมาแขก การเตรียมเฮินซู(เรือนหอ) ในปัจจุบั นมักถูกลบเลือนออกไป เนื่องจาก

เป็นการยุ่งยากและใช้เงินจานวนมาก และการเตรียมเครื่องสมมาของฝ่ายหญิงมักซื้อแทนการลงมือทา
เอง 2. ขั้นเอ็ดปะซู ประกอบด้วย การแห่ขันหมากไปบ้านเจ้าสาว การขอขึ้นบ้ านเจ้าสาว การล้างเท้า
เขย การปูที่นอนให้ คู่บ่าวสาว การผู กแขนพี่สาวของฝ่ายเจ้ าสาว(ในกรณีที่น้องสาวแต่งงานก่อนพี่สาว)
การมอบค่าดองหรือสินสอด การนาเจ้ าสาวสู่พาขวัญ การสู่ขวัญ การผูกข้อต่อแขน การจ้าหวั น การ
ป้อนข้ าวพาขวั ญให้บ่ าวสาว การเฆี่ยนเขย การสมมา การเลี้ ยงข้ าวเขยหรือพาข้ าวเขย และการไป
เหยียบบ้านปู่บ้านย่าของลูกสะใภ้ โดยส่วนใหญ่จะยงัคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี เดิมไว้ ได้เกือบ
ทั้งหมด แต่ลดเวลาบางขั้นตอนให้กระชับ
ประเพณีการแต่งงานของแต่ล ะชาติพัน ธุ์เขมร ประกอบด้วยขั้นตอนดั งนี้ การเลือกคู่ครอง
การทาบทาม การส่ขอและวั นหมั้น (ปังสตางค์) พิธีการแต่งงาน(เทอกรา) การสมมาปู่ย่า(พ่อแม่ฝ่าย
เจ้าบ่าว) การอาบน้าให้ปู่ย่า โดยมีรายละเอียดดังนี้
การเลือกคู่ครอง พ่อแม่หรือผู้ ใหญ่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเป็นคนช่วยดูและแนะนาผู้ ที่มีความ
เหมาะสม การเลือกผู้ชายก็ต้องเป็นคนรักลูกรักเมีย สามารถบอกสอนได้ ฐานะทางครอบครัว ความ
ขยันรู้จกัทามาหากิน มีอวั ยวะครบ 32 ถ้าเป็นผู้หญิงต้องรักลูกรักสามี พ่อแม่บอกสอนได้ เป็นแม่ศรี
เรือน ฐานะทางครอบครัว ซึ่งจะดูตั้งแต่บรรพบุรุษหรือโคตรเหง้ านั่นเอง หรือ ชายหญิงบางคนเกิด
ความรักใคร่ชอบพอกันทาความรู้จักคุ้นเคยกันเองซึ่งต้องไม่มีการถูกเนื้อต้องตัวกัน เพราะถือว่าเป็นการ
ผิดผีบรรพบุรุษ คนส่วนใหญ่แต่งงานกับคนในหมู่บ้านเดียวกัน
การทาบทาม โดยมีเถ้าแก่หรือนายไซประมาณ 4-5 คน ไปที่บ้านฝ่ายหญิงเพื่อไปทาบทามหรือ
สอบถาม ว่าฝ่ายหญิงจะแต่งงานกับฝ่ายชายของตนหรือไม่ ถ้าตกลงเถ้าแก่ฝ่ายชายก็จะไปหาฤกษ์ที่จะ
มาสู่ขอและนัดวันหมั้น การสู่ขอและวันหมั้น (ปังสตางค์) มีเถาํแก่ไปด้ วยประมาณ 4 -5 คน และมี
การจัดเตรียมขันหมาก 1 คู่ พลู 1 คู่ เหลาํสาโท 1 ขวด ไก่ตัวเมีย 1 ตัว เพื่อดูคางไก่ว่าสวยหรือไม่
(หมายถึงเมื่อแต่งงานไปแล้ วจะใช่เนื้อคู่กันหรืออยู่กันได้ นานหรือไม่) เงินที่เตรียมไปหมั้นอีก 10 บาท
จากนั้นก็จะมีการตกลงค่าสินสอดมากน้อยนั้นตกลงกันตามฐานะและมีสร้อยทองด้วย และ สิ่งที่ฝ่ายชาย
จะต้องจัดเตรียมมาให้ฝ่ายหญิงในวั นแต่งงาน และเถ้าแก่ฝ่ายชายก็จะไปหาฤกษ์ แต่งกับอาจารย์ หรือ
พราหมณ์เพือ่ ดูวันเวลาที่เหมาะสม
วันแต่งงาน (เทอกรา) ผ่านพิธีหมั้นแล้ว เถ้าแก่ฝ่ายชายหาฤกษ์ที่เหมาะสมจัดงานแต่งงาน ซึ่ง
อยู่ในช่วงเดือน 2 เดือน 4 หรือ เดือน 12 ในวันแต่งฝ่ายชายจะต้องเตรียมมา ได้แก่ 1. หมู 1 หาบ ซึ่ง
จะนาหัวหมู ขา เครื่องในหั่นมาเป็นชิ้นเล็ก ๆ ต้มสุกใส่ในถาดเพื่อเซ่นผีบรรพบุรุษ 2. เหล้ า 1 เท (1 ไห
สมัยก่อนเป็นเหล้ าสาโท)(นาไปเซ่นผี บรรพบุรุษที่บ้ านเจ้าสาว) 3. ขบวนขันหมากประกอบด้ วย 3.1
ผลไม้ มะม่วง 3-4 ผล กล้วย 3 หวี (กล้วยมหาไทรย) 3.2 อ้อย มะพร้าว และผลไม้อื่น ๆ 3.3 ขนม
นางเล็ด ขนมโกรจ 3 ถาด ซึ่งจั ดกล้วย มะม่วง มะพร้าวใส่รวมกันในถาดขนมใส่จนเต็ มถาด 3.4
ขันหมาก เป็นหมากแห้ง (ใช้เมล็ด) 5 ลูก ขันพลู ใช้พลู 5 ใบ คูน (กัลปพฤกษ์) เป็นแท่ งยาวเล็ก ๆ
5 อัน สราจีรเวียไว้กินกับหมากพลู ใส่ประมาณ 5 ก้อนนาไปมอบให้ ฝ่ายพ่อแม่หรือเถ้าแก่ฝ่ายหญิง
และมียาเส้นพอคา 3.5 จาน ชาม เสื่อ หมอน ขวาน มีด ที่จะเตรียมมาสู่ฝ่ายหญิง

การบายศรีสู่ขวัญ จัดทาทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวคนละ 1 พานใหญ่ ประดับด้วย ดอกรักขาว
ดอกดาวเรือง ฝ้ายที่ทาด้วยขมิ้นผูกใส่ก้านมะพร้าวเสียบในบายสีสาหรับผู กข้อมือเจ้าบ่าวเจ้าสาว จัด
ขัน 5 ขัน 8 (ดอกไม้ ธูป เทียน) ไข่ไก่ต้ มสุก 1 ฟอง แม่ไก่ต้ มสุก 1 ตัว ข้าวเหนียว 1 ปั้น ซึ่งเถ้าแก่จะ
นาไปวางตรงกลางของปะราพิธี ชุ ดเจ้าบ่าวเจ้าสาวสมัยก่อนเจ้าบ่าวนุ่งโสร่งซึ่งทาํมาจากผ้าไหมและใส่
เสื้อแขนสั้นหรือแขนยาวสีขาว มีผ้าขาวม้าพาดไหล่ ส่วนเจ้าสาวนุ่งซิ่นที่ทาจากไหมหรือไหมมั ดหมี่ที่ทอ
ขึ้นเอง เสื้อสีขาวหรือสีชมพูตามที่หาได้
ขบวนแห่ ขัน หมาก ฝ่ ายเจ้ าบ่ าวเริ่มแห่ จ ากบ้ านมาประมาณ เวลา 3 โมงเช้ า เมื่อขบวน
ขันหมากฝ่ายมาถึงบ้านเจ้าสาวจะมีญาติของเจ้าสาวอาจจะเป็นพี่น้อง 2 คน นาผ้าขาวม้ามากั้นประตู
ทางเข้า และจะไม่ยอมให้ํเจ้าบ่าวเข้าไปได้ง่าย ๆ นอกจากจะมีของแลกเปลี่ยน ก็คือ เหล้ า 1 ขวด แลก
เพื่อเข้าไปในบ้านเจ้าสาว เข้าสู่ปะราพิธี ซึ่งทาํจากก้านมะพร้าวมุงทาเป็นหลั งคาต่อออกมาจากตัวบ้าน
ใช้เสาไม้ 9 ต้น พิธีแต่งงานจะเริ่ม จดัทาที่ปะราพิธี เมื่อเจ้ าบ่าวสามารถเข้าสู่ปะราพิธีได้แล้วจะเขาํไป
นั่งตรงบริเวณที่มีบายศรีซึ่ งวางไว้เสาที่ตรงกลางของปะราพิธีรวมทั้งข้ าวของต่าง ๆ ในขบวนขันหมาก
จากนั้นญาติหรือเถาํแก่ทางฝ่ายเจ้าสาวก็จะนาตัวเจ้าสาวเข้ามายังปะราพิธี ต่อจากนั้นทั้งเถ้าแก่ ญาติ
ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายและผู้ที่มาร่วมงานจะนั่งในปะราพิธี เถ้าแก่ทางฝ่ายเจ้าบ่าวก็จะมอบสินสอดให้เถ้าแก่
ฝ่ายเจ้าสาว จากนั้นพราหมณ์ก็จะเริ่มทาพิธีบายสีสวดสู่ขวัญ (ภาษาเขมร เรียกว่า ฮาวปลึง) ซึ่งเป็น
การเรียกขวัญของคู่บ่าวสาว และเป็นคาสั่งสอนภาษาเขมร จากนั้นพ่อแม่ เถ้าแก่ ญาติพี่ น้องก็จะนาฝ้าย
มาผูกแขนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นการรับเขยเข้าบ้าน บางคนนาเงินผูกในฝ้ายซึ่งแต่ก่อนเป็นเงิน 1 สลึง หรือ
มากกว่านี้ที่มี ลกัษณะเป็นรูหรือบางคนผูกเฉพาะฝ้ายเท่านั้น
การส่งตัวเข้าห้องหอ เมื่อเสร็จพิธีบายสีจะเป็นพิธีการส่งตั วบ่าวสาวเข้าห้องหอที่บ้าน เจ้าสาว
เรียกว่า ฝ่ายชายแต่งเข้าบ้านฝ่ายหญิง ก่อนการส่งตัวนั้นพ่อแม่และคนแก่คนเฒ่าที่มีครอบครัวหรือเป็น
ผู้ที่ประสบความสาเร็จในการแต่งงานเป็นผู้จัดเตรียมห้องหอด้วยการมาปูที่นอน จากนั้นผู้ที่มีครอบครัว
เป็นญิงสองคนจะลง ไปนอนบนที่นอนหรือบนเสื่อเพื่อเป็นสิริมงคล พอถึงเวลาส่งตั วบ่าวสาว พราหมณ์
หรืออาจารย์จะนาบ่าวสาวสวด ก่อนที่จะเข้าห้องหอบ่าวสาวก็จะกราบพ่อแม่และพ่อแม่จะพรมน้ามนต์
และอวยพร จากนั้นจึงเข้าห้องหอ ซึ่งข้าง ๆ ที่นอนจะมีถาดใส่ข้ าวกับข้าว(พาข้าว) และมีเหล้า 1 ขวด
จากนั้นกราบพราหมณ์ พราหมณ์ป้อนข้ าวป้อนน้า โดนป้อนเจ้าบ่าวและเจ้าสาวและจึงอวยพร พรม
น้ามนต์ให้เสร็จพิธีการส่งตัว
การสมมาปู่ย่า เมื่อเสร็จพิธีส่งตั วที่บ้านเจ้าสาว ฝ่ายเจ้าสาวก็จะนาเครื่องสมมาไปบ้านเจ้าบ่าว
เครื่องสมมาประกอบด้วย เสื่อ หมอนขิด ผ้าขาวม้า ผ้าถุงทอจากไหมซึ่งสมัยก่อนจะทอเอง เครื่องสมมา
นี้เตรียมให้ครบทั้งญาติพี่น้องทางฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่เจ้ าบ่าว เมื่อถึงบ้านเจ้าบ่าวแล้วเจ้าสาวจะต้องล้วง
เอาของข้างในหม้อดินที่แม่เจ้าบ่าวเตรียมเพื่อเป็นการรับขวัญลูกสะใภ้ ซึ่งจะใส่น้าอุ่ น ขมิ้น และเงินโดย
เอาใบตองปิดไว้ จากนั้นเจ้าสาวมอบเครื่องสมมาให้พ่อแม่ และญาติ ๆ เจ้าบ่าว และมีการผูกข้อมือและ
ให้เงินค่าเครื่องสมมา เงินที่ได้จากการผูกข้อมือพราหมณ์จะห่อให้ เจ้าสาวและบอกให้ซื้อหมูตัวเมียหรือ
ไก่ตัว เมีย เพื่อจะได้ออกดอกออกผลต่อไป พิ ธีอาบน้าให้ปู่ย่า (พ่อแม่เจ้าบ่าว) เมื่อมอบเครื่องสม

มาแล้ว เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะช่วยกันอาบน้าให้พ่อแม่ ปะแป้ง และผลัดเสื้อผ้าทั้งเสื้อข้างในเสื้อตัวนอกเป็น
เสื้อผ้าใหม่ พอเสร็จแล้วก็มีการเลี้ยงข้าวญาติพี่น้องและแขกที่มาร่วมงานเป็นการเสร็จพิธี
ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน จากสันนิษฐานของนัก
โบราณคดีว่าเมืองสุรินทรถูกสร้างขึ้นประมาณ 2,000 ปมาแลวในสมัยทพวกขอมเรืองอานาจและถูกทิ้ ง
ให้รกร้าง เมืองสุรินทร์เป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีวัฒนธรรมที่สั่งสมสืบทอดมา
ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน สิ่งที่ปรากฏหลักฐานชัดเจน ได้แก่ คูเมือง 3 ชั้น มีเนินดินเป็น
กาแพง สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองหน้าด่านของขอม ดังที่ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
บริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพรนครสวรรค์วรพินิต ทรงเรียบเรียง ถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ดารงราชานุภาพ ในการรายงานตรวจราชการมณฑลอีสานและนครราชสีมา ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.
2469 ดังนี้
“...เมืองสุรินทร์เป็นเมืองที่สร้างอย่างมั่นคงมีคูถึง 3 ชั้น มีเนินดินเป็นกาแพงเมือง
น่าจะเป็นเพราะเห็นว่าเป็นเมืองหน้าด่านทั้งทางตะวันออก และทางใต้ซึ่งมีช่องข้าม
เขาบรรทัดต่อจังหวัดสุรินทร์อยู่หลายช่อง คือ ช่องปราสาทตาเมิน ช่องเสม็ก ช่อง
ดอนแก้ว เป็นต้น ซึ่งมีทางเดินไปสู่ศรีโสภณ และเมืองจงกัน บริเวณเมื องสุรินทร์เป็น
พื้นที่ลุ่มน้าท่ว มตลอดปี แต่ก็ทาไร่นาได้ บ้านเมืองกาลังจะเจริญขึ้น พลเมืองแห่ ง
จังหวัดสุรินทร์ส่วนมากเป็นเขมร มีลาวและชาวกูยเป็นส่วนน้อย ซึ่งต่างก็พูดภาษา
ของตน ชาวเขมรเข้ามาในแถบเมืองสุรินทร์มากในปี พ.ศ. 2324 ซึ่งทางฝ่ายเขมรต่า
เกิดการจลาจล โดยเจ้าทะละหะ (มู) กับพระยาวิมลราช (ฮู) ฝักใฝ่ในทางญวน สมเด็จ
พระเจ้ า กรุ ง ธนบุ รี โ ปรดเกล้ า ให้ ส มเด็ จ เจ้ า พระยามหากษั ต ริ ย์ ศึ ก กั บ พระยา
สุรสีห์ ยกกองทัพไปปราบปราม โดยเกณฑ์กาลั งทางขุขันธ์ ประทายสมันต์ (เมือง
สุรินทร์) สังขะ ไปช่วยปราบปรามเมืองประทายเพชร ประทายมาศ เมื องรูงตาแรย์
กาปงสวาย และเสียมราฐ...”
จังหวัดสุริ นทร์ มีล าดับการพัฒนาทางประวัติศาสตร์อย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งทางด้านการ
ปกครอง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง จากการตั้งบ้านเรือนที่มีวิถีชีวิตอย่างเรียบง่ายใน
อดีต มาเป็นวิถีชีวิตที่สลับซับซ้อนอย่างในปัจจุบัน โดยเฉพาะการสะท้อนความเคลื่อนไหวของผู้คนที่มี
มิติความสัมพันธ์ต่อกันอยู่ตลอดเวลา อันเป็นลักษณะโดดเด่นของผู้คนชาวจังหวัดสุรินทร์
สมัยกรุงศรีอยุธยา
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้แพร่ขยายอิทธิพลถึงอาณาจักรกัมพูชา และ อาณาจักรลาว
และ ในปี พ.ศ. 2257 ลาวแตกออกเป็น 3 รัฐอิสระ คือ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ และจาปาศักดิ์ เมือง
จาปาศักดิ์นั้นเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับเมืองอัตตะปือแสนแปง (แสนแปง) ซึ่งต่างเป็นเมืองของพวกลัวะ

ละว้า ขอม กูย ขณะนั้นเมืองจาปาศักดิ์ปกครองโดยนางแพง เจ้าหญิงข่า -ลัวะ (กูย กวย ขอม) ธิดาของ
นางเพากับเจ้าคาช้าง หรือบ้างคา ด้วยคุณงามความดีของเจ้าราชครูหลวงแห่งวัดป่าโพนสะเม็ด นางแพง
จึงมอบอานาจการปกครองเมืองจาปาศักดิ์ให้ เจ้าราชครูหลวงจึงได้อัญเชิญเจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูร
จากนครเวียงจันทน์ไปปกครองนครจาปาศักดิ์นับตั้งแต่ พ.ศ. 2261-2281 เป็นต้นมา เมื่อเจ้าสร้อยศรี
สมุทรพุทธางกูรได้ปกครองจาปาศักดิ์แล้ว เจ้าราชครูแห่งวัดป่าโพนสะเม็ดจึงขยายอานาจ โดยตั้งผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ ออกไปปกครองเมืองของลัวะ ละว้า ข่าต่าง ๆ ภายในเขตเมืองจาปาศักดิ์ เช่น ส่ง
จารย์หวดเป็นเจ้าเมืองโขงสี่พันดอน ให้ท้าวมั่นไปตั้งบ้านโพนขึ้นเป็นเมืองสาระวันแต่ชาวบ้านชอบเรียก
เมืองมั่นตามชื่อท้าวมั่นและเรียกควบกับเมืองคาทองใหญ่ว่าเมืองมั่นคาทอง ให้จารย์แก้ไปตั้งบ้านถ่ง
(ท่ง) เป็นเมืองสุวรรณภูมิ (ในจังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน) ให้จารย์เซียงมาตั้งบ้านโนนสามขาเป็นเมืองศรี
นครเขต (ศรีสะเกษในปัจจุบัน) ตั้งได้ไม่นานเมืองศรีนครเขตก็ถูกทิ้งให้เป็นเมืองร้าง
การแยกเป็นรัฐอิสระของอาณาจักรลาว ทาให้ทั้ง 3 รัฐ เกิดการแข็งต่อเมืองกันและต่างสะสม
แสนยานุภาพไว้ต่อสู้ ป้องกันการรุกราน เมืองจาปาศักดิ์จึงบังคับให้อัตตะปือแสนปางส่งช้างป้อนกองทัพ
ให้แก่จาปาศักดิ์ตามที่ต้องการ ทาให้ชาวอัตตะปือแสนปางทนต่อสภาพถูกบีบบังคับไม่ได้ ส่วนหนึ่งจึง
ข้ามลาน้าโขงเข้ามาอาศัยกับพวกกูย(กวย)ดั้งเดิมบริเวณป่าดงดิบแถบอีสานล่าง คือ อุบลราชธานี ศรีสะ
เกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ มหาสารคาม และบางส่วนของนครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ ชาวกูยหลายกลุ่มพา
กันข้ามมาตั้งหลักแหล่งทางฝั่งขวาของแม่น้าโขง เพิ่มเติม (ซึ่งแต่เดิมมีการตั้งถิ่นฐานในบริเวณภูมิภาคนี้
มานานเป็นพันปีแล้ว) เมื่อ พ.ศ. 2260 แยกย้ายกันไปตั้งบ้านเรือนและมีหัวหน้าปกครองตามที่ต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นจังหวัดสุรินทร์ในปัจจุบัน คือ
กลุ่มที่ 1 มาอยู่ทบี่ ้านเมืองที (ปัจจุบันอยู่ในเขตอาเภอเมืองสุรินทร์) มีหัวหน้าชื่อ เชียงปุม
กลุ่มที่ 2 มาอยูที่บ้านกุดหวายหรือเมืองเตา (ปัจจุบันอยู่ในเขตอาเภอรัตนบุรี) มีหัวหน้าชื่อ
เชียงลี
กลุ่มที่ 3 มาอยู่ที่บ้านเมืองลีง (ปัจจุบันอยู่ในเขตอาเภอจอมพระ) มีหัวหน้าชื่อ เชียงสง
กลุ่มที่ 4 มาอยู่ที่บ้านปราสาทสี่เหลี่ยมโคกลาดวน (ปัจจุบันคือบ้านพื้นที่โดยรอบของปราสาท
สี่เหลี่ยมโคกลาดวนหรือสมัยหลังถูกบิดเบือนชื่อมาเป็นปราสาทกุด(ปัจจุบันในบริเวณภายใน
พื้นที่ของวัดเจ็ก) อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ) มีหัวหน้าชื่อ ตากะจะ และ เชียงขัน
กลุ่มที่ 5 มาอยู่ที่บ้านอัจจะปะนึง (ปัจจุบันอยู่ในเขตอาเภอสังขะ) มีหัวหน้าชื่อ เชียงขะ
กลุ่มที่ 6 มาอยู่ที่บ้านกุดปะไท (ปัจจุบันคือบ้านจารพัต อาเภอศีขรภูมิ) มีหัวหน้าชื่อ เชียงไชย
สมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์ (เจ้าฟ้าเอกทัศ กรมขุนอนุรั กษ์มนตรี) แห่งกรุงศรีอยุธยา
ช้างเผือกหนีออกมาจากกรุงศรีอยุธยาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่เขตพิมาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จึงโปรดให้ ขุน นางสองพี่น้อง (เข้าใจว่า คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท) กับไพร่พล 30 คน ออกติดตามช้างเผือกมาทางแขวงเมืองพิ
มาย ได้ ม าสื บ ถามร่ อ งรอยช้า งจากชาวเมื อ งพิ ม ายซึ่ งเป็ น ผู้ ช านาญภู มิ ประเทศในแถบนั้ น ก็ ไ ด้ รั บ
คาแนะนาให้ไปสืบถามพวกกูย(กวย) มอญ แซก โพนช้างอยู่ริมเขาดงใหญ่เชิงเขาพนมดงรัก เมื่อได้รับ
คาแนะนาจากชาวเมืองพิมายว่าช้างเผือกหนีไปทางไหนแล้ ว ขุนนางสองพี่น้องพร้อมด้วยไพร่พลออก

ติดตามต่อมาตามลาน้ามูลมาพบเชียงสีหรือตากะอาม หัวหน้าบ้านกุดหวาย เชียงสี ได้พาขุนนางสองพี่
น้องไปพบหัวหน้าหมู่บ้านอื่น ๆ เพื่อจะได้ช่วยกันตามหาช้างเผือกต่อไปโดยไปหา เชียงปุม ที่บ้านเมืองที
เชียงปุมได้ร่วมสมทบกับขุนนางสองพี่น้องพากันไปหาเชียงไชยที่บ้านกุดปะไท (บ้านจารพัต) ไปหาตากะ
จะและเชียงขันที่บ้านโคกลาดวน(หรือชื่ อเรียกเต็มว่าบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมโคกลาดวน) ไปหาเชียงฆะที่
บ้านอัจจะปะนึง จึงทราบข่าวจากเชียงฆะว่า ได้พบช้างเผือกเชือกหนึ่งมีเครื่องประดับที่งาพาบริวารซึ่ง
เป็นช้างป่ามาเล่นน้าที่หนองโชก หรือหนองบัวในเวลาบ่ายทุกวัน
เชียงฆะ ก็พาขุนนางสองพี่น้องและพวกไปยังหนองโชก พากันขึ้นต้นไม้ที่ริมหนองโชกเพื่อดูช้าง
โขลงนั้น ครั้นเวลาบ่ายช้างโขลงนั้นก็ออกจากชายป่ามาเล่นน้าตามเคย ปรากฏว่าช้างเผือกที่หายมานั้น
อยู่กลางฝูงพากันลงเล่นน้าที่หนองโชก ขุนนางทั้งสองจึงเอาก้อนอิฐแปดก้อนที่นามาจากบ้านเมืองทีขึ้น
เสกเวทมนตร์ตามพิธีกรรมคชศาสตร์ อธิษฐานแล้วขว้างไปยังโขลงช้างทั้งแปดทิศ ฝ่ายช้างป่าก็แตกตื่น
หนีเข้าป่าหมด คงเหลืออยู่แต่ช้างเผือกเชือกเดียวขุนนางสองพี่น้องก็ลงจากต้นไม้พากันขึ้นขี่หลังช้าง
โดยง่าย เมื่อจับช้างได้แล้ว ขุนนางสองพี่น้องและบริวารพากันเดินทางกลับ หัวหน้าหมู่บ้านทั้งหลายที่มา
ช่วยเหลือในการติดตามช้าง ก็ได้อานวยความสะดวกในการควบคุมช้างเผือกมาส่งที่กรุงศรีอยุธยาด้วย
เมื่อมาถึงพระนครแล้ว ขุนนางสองพี่น้องจึงได้นาหัวหน้าหมู่บ้านทั้งหลายเข้าเฝ้าสมเด็จพระที่นั่งสุริยาม
รินทร์ และกราบบังคมทูลเหตุการณ์ทั้งหมดให้ทรงทราบ สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์จึงโปรดเกล้า
แต่งตั้งบรรดาหัวหน้าชาวกูย (กวย) ให้มีฐานันดรศักดิ์ คือ
ตากะจะ เป็น หลวงแก้วสุวรรณ
เชียงขัน เป็น หลวงปราบ
เชียงฆะ เป็น หลวงเพชร
เชียงปุม เป็น หลวงสุรินทรภักดี
เชียงลี เป็น หลวงศรีนครเตา
เชียงไชย เป็น ขุนไชยสุริยง
เมื่อ พ.ศ. 2306 หลวงสุรินทร์ภักดี (เชียงปุม) ได้ขอพระบรมราชานุญาติย้ายหมู่บ้านจากเมืองที
ซึ่งคับแคบและไม่สะดวกในการทามาหากินไปตั้งที่บ้านคูประทายหรือบ้านคูประทายสมันต์ คือที่ ตั้งเมือง
สุรินทร์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่กว้างใหญ่มีกาแพงค่ายคูล้อมรอบถึง 2 ชั้น เป็นชัยภูมิเหมาะสมที่จะ
ป้องกันและต่อต้านศัตรูที่มารุกรานได้เป็นอย่างดี เมื่อได้รับอนุญาตแล้วหลวงสุรินทร์ภักดีจึงได้อพยพ
ราษฎรบางส่วนไปอยู่ที่บ้านคูประทาย ส่วนญาติพี่น้อง ชื่อเชียงบิด เชียงเกตุ เชียงพัน นางสะตา นางแล
และราษฎรส่วนหนึ่งคงอยู่ ณ หมู่บ้านเมืองทีตามเดิม ระหว่างที่อยู่บ้านเมืองที หลวงสุรินทร์ภักดี (เชียง
ปุม) กับญาติร่วมกันสร้างเจดีย์ 3 ยอด สูง 18 ศอก และสร้างโบสถ์พร้อมพระปฏิมา หน้าตักกว้าง 4
ศอก ซึ่งปรากฏอยู่ที่วัดเมืองทีมาจนถึงปัจจุบันนี้
เมื่อย้ายถิ่นฐานจากบ้านเมืองทีไปอยู่ที่บ้านคูประทายแล้ว หัวหน้าหมู่บ้านทั้ง 5 จึงได้พากันไป
เฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กรุงศรีอยุธยา นาสิ่งของไปทูลเกล้าถวาย คือ ช้าง ม้า แก่นสน ยางสน ปีก
นก นอนอแรด งาช้าง ขี้ผึ้ง น้าผึ้ง เป็นการส่งส่วยตามราชประเพณี เพราะว่าขณะนั้นบรรพบุรุษของชาว
สุรินทร์จะได้อพยพมาตั้งฐิ่นฐานอยู่ในดินแดนอันเป็นป่าดงทึบส่วนนี้ โดยตั้งหลักแหล่งทามาหากินอยู่

อย่างมั่นคงก็ตาม แต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักของกรุงศรีอยุธยา ยังคงถือว่าเป็นกลุ่มชนที่อยู่ในป่าดงในราช
อาณาเขตเท่านั้ น ซึ่งกรุ งศรีอยุธ ยาเริ่มรู้จักก็โ ดยหัว หน้าหมู่บ้านได้ช่ว ยเหลื อจับช้างเผื อกคืนกรุงศรี
อยุธ ยา และเมื่อหั วหน้ าหมู่บ้านได้นาของไปทูลเกล้ าถวายแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หั วพระที่นั่งสุ ริยา
อมรินทร์ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า แต่งตั้งบรรดาศักดิ์ให้หัวหน้าหมู่บ้านสูงขึ้น ดังนี้
1. หลวงสุรินทรภักดี (เชียงปุม) เป็น พระสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ยกบ้านคูประทาย เป็น
เมืองประทายสมันต์ ให้พระสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง เป็นเจ้าเมืองปกครอง ต้นตระกูล
"อินทนูจิตร'
2. หลวงเพชร (เชียงฆะ) เป็น พระสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ ยกบ้านอัจจะปะนึง หรือบ้านดงยาง เป็น
เมืองสังฆะ ให้พระสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ เป็นเจ้าเมืองปกครอง
3. หลวงศรีนครเตา (เชียงสี หรือตากะอาม) เป็น พระศรีนครเตา ยกบ้านกุดหวาย เป็น เมืองรัต
นบุรี ให้พระศรีนครเตา เป็นเจ้าเมืองปกครอง
4. หลวงแก้วสุวรรณ (ตากะจะ) เป็น พระไกรภักดีศรีนครลาดวน ยกบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมโคก
ลาดวน เป็น เมืองขุขันธ์ ให้พระไกรภักดีศรีนครลาดวน เป็นเจ้าเมืองคนแรกปกครอง
ส่วนชุมชนบ้านกุดไผทสิงขร ซึ่งมี “ขุนไชยสุริยง”(เชียงไชย) ตาแหน่งนายกองนอก โปรดเกล้าฯ
ให้ขึ้นตรงต่อเมืองสังฆะ(สังขะ)
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
สมัยรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประมาณ พ.ศ. 2329 หลวง
สุรินทรภักดี (เชียงปุม) ได้ขอพระบรมราชานุญาตย้ายหมู่บ้านจากเมืองทีที่คับแคบไปตั้งที่บ้านคูประทาย
คือที่ตั้งเมืองสุ ริ น ทร์ ปั จ จุ บั น ซึ่งเป็ น หมู่ บ้านที่กว้างใหญ่ มี กาแพงค่ายคูล้ อมถึ งสองชั้นเป็นชัย ภูมิ ที่
เหมาะสม ระหว่างที่อยู่บ้านเมืองที หลวงสุรินทรภักดี (เชียงปุม) ได้สร้างเจดีย์สามยอด สูง 18 ศอก
สร้างโบสถ์พร้อมพระปฏิมา หน้าตักกว้าง 4 ศอก ยังปรากฏอยู่ที่วัดเมืองทีมาถึงปัจจุบัน ต่อมาหัวหน้า
หมู่บ้ านชาวกูย ทั้งห้ าคนได้ พากัน ไปเฝ้ าสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว และได้นาสิ่ ง ของไปถวายคือ ช้าง ม้ า
ยางสน นอระมาด งาช้าง ปีกนก ขี้ผึ้ง เป็นการส่งส่วยตามราชประเพณีมาแต่โบราณ และประกอบกับ
เป็นเมืองเคยตามเสด็จพระราชดาเนินในการพระราชสงครามหลายครั้ง มีความชอบเป็นอันมากมาก
จึงโปรดเกล้าพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็น "พระยาสุรินทรภักดี ศรีจางวาง (เชียงปุม) ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่อ เมืองประทายสมันต์ เป็น เมืองสุรินทร์ ตามสร้อยบรรดาศักดิ์ของเจ้าเมืองตั้งแต่
บัดนั้นเป็นต้นมา ในการเปลี่ยนชื่อเมืองประทายสมันต์ เป็นเมืองสุรินทร์ครั้งนี้ได้โปรดเกล้า ให้เจ้าเมือง
พิมาย แบ่งปันอาณาเขตให้เมืองสุรินทร์ ดังนี้
ทิศเหนือ จดลาห้วยพลับพลา
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดต่อกับแขวงเมืองรัตนบุรี ตั้งแต่แม่น้ามูล ถึงหลักหินตะวันออก
บ้านโพนงอยถึงบ้านโคกหัวลาว และต่อไปยังบ้านโนนเปือย และตามคลองห้วยถึงบ้านนาดี
บ้านสัจจังบรรจง ไปทางตะวันออกถึงห้วยทับทัน
ทิศตะวันออก จดห้วยทับทัน

ทิศตะวันตก ถึงลาห้วยตะโคง หรือชะโกง มีบ้านกก บ้านโคกสูง แนงทม สองขั้น และห้วยราช
ทางทิศใต้ไม่ได้บอกไว้ เพราะขณะนั้นเมืองเขมรบางส่วนอยู่ในความปกครองของไทย เช่นบ้าน
จงกัลในเขตเขมรปัจจุบัน เคยเป็นอาเภอจงกัลป์ ของไทยขึ้นกับเมืองสังขะ
เมื่อ พ.ศ. 2337 พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง (เชียงปุม) ถึงแก่กรรม โดยมีบุตร 4 คน
เป็นชาย 2 คน ชื่อนายตี และนายมี เป็นหญิง 2 คน ชื่อนางน้อยและนางเงิน พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้โปรดเกล้า ตั้งให้นายตี บุตรชายคนโต เป็นพระสุรินทร์ภักดี ศรีณรงค์จางวาง
เจ้าเมืองสุรินทร์คนต่อมาในช่วงเกิดสงครามระหว่างสยามกับพม่า ราว พ.ศ. 2342 มีตราโปรดเกล้า ให้
เกณฑ์กาลังเมืองสุรินทร์ เมืองสังขะ(สังฆะ) และเมืองขุขันธ์ เมืองละ 100 รวม 300 เข้ากองทัพยกไปตี
กองทัพพม่า ซึ่งยกมาตั้งอยู่ในเขตแขวงเมืองนครเชียงใหม่ แต่กองทัพไทยมิทันไปถึงได้ข่าวว่ากองทัพ
พม่าถอยไปแล้ ว ก็โ ปรดเกล้ าให้ ยกกองทัพกลั บและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าให้ เปลี่ ยนนามพระ
สุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง (ตี) เป็นพระสุรินทร์ภักดีศรีไผทสมันต์ และเมื่อพ.ศ. 2350 ได้ยกเมือง
สุรินทร์ให้ขึ้นตรงกับกรุงเทพมหานคร ทรงพระราชดาริว่า เมืองสุรินทร์ เมืองสังขะ เมืองขุขันธ์ เป็นเมือง
เคยตามเสด็จพระราชดาเนินในการพระราชสงครามหลายครั้งมีความชอบมาก จึงโปรดเกล้า ให้ทั้ง 3
เมื อ งขึ้ น ตรงต่ อ กรุ ง เทพมหานครมี อ านาจช าระคดี ไ ด้ เ อง ไม่ ต้ อ งขึ้ น ต่ อ เมื อ งพิ ม ายเหมื อ น
แต่ก่อน และเมื่อถึง พ.ศ. 2351 พระสุรินทร์ภักดีศรีไผทสมันต์ (ตี) เจ้าเมืองกูยสุรินทร์ถึงแก่กรรม จึงได้
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ให้ ตั้ ง หลวงวิ เ ศษราชา (มี ) ผู้ เ ป็ น น้ อ งชายเป็ น พระสุ ริ น ทรภั ก ดี ศ รี ไ ผท
สมันต์ เจ้าเมืองสุรินทร์สืบต่อไป
สมัยรัชกาลที่ 2 ในปี พ.ศ. 2354 พระสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต์ (มี) เจ้าเมื องสุรินทร์ถึงแก่กรรม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ตั้งให้นายสุ่น บุตรพระสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต์ (ตี) เป็นพระสุรินทรภักดี
ศรีไผทสมันต์เจ้าเมืองสุรินทร์สืบต่อไป ต่อมาเมืองขุขันธ์ขออนุญาตยกบ้านลังเสนเป็นเมืองกันทรลักษณ์
แล้วย้ายมาอยู่ที่บ้านลาวเดิม และยกบ้านแบบเป็นเมืองอุทุมพรพิสัย แล้วย้ายไปอยู่ที่บ้านปรือ
สมัย รั ช กาลที่ 3 เขตแขวงเมืองจาปาศักดิ์ไปจนถึงเมืองเวียงจันทน์อยู่ในอานาจเจ้าอนุเมือง
เวียงจันทน์กับเจ้าโย่บุตรที่ครองเมืองจาปาศักดิ์ พ่อลูกทั้งสองเห็นว่ามีเขตแขวงและกาลังผู้คนมากขึ้นก็มี
ใจกาเริบคิดกบฏต่อกรุงเทพ เมื่อปี พ.ศ. 2369 เจ้าอนุแต่งตั้งให้เจ้าอุปราช (สีถาน) กับเจ้าราชวงศ์เมือง
เวียงจันทน์ คุมกองทัพยกเข้าตีหัวเมืองรายทางเข้ามาจนถึงจังหวัดนครราชสีมา ฝ่ายทางเมืองจาปาศักดิ์
เจ้ านครจาปาศักดิ์ (โย่) ก็เกณฑ์กาลั งยกเป็นกองทัพมาตีเมืองขุขันธ์แตกจับพระยาไกรภักดีศรี นคร
ลาดวน (บุญจันทร์) เจ้าเมืองขุขันธ์กับพระภักดีภูธรสงครามปลัด (มานะ) พระแก้วมนตรียกกระบัตร
(เทศ) กับกรมการได้และฆ่าเสีย ส่วนเมืองสุรินทร์ เมืองสังขะ ได้มีการป้องกันเมืองอย่างเข้มแข็งทั้ง
กลางวันและกลางคืน และได้เกณฑ์กาลังไพร่พลไปสมทบกับกองทัพหลวงจนเสร็จสงคราม สาเหตุการ
กบฏครั้ งนี้ มีห ลั กฐานทั้งฝ่ ายไทยและเอกสารพื้นเวียง เสนอประเด็นความขัดแย้งระหว่างเจ้าเมือง
นครราชสีมากับเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ไว้ 3 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 การสักเลก (การสักข้อมือคนในบังคับ) ในหัวเมืองอีสาน สาหรับการสักเลกนี้ไม่มี

หลักฐาน่วาเริ่มเมื่อใดแต่อย่างน้อยที่สุดประมาณปี พ.ศ. 2317 ช่วงสมัยธนบุรี จนเกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์
เวียงจันทน์ในปี พ.ศ. 2369 การส่งข้าหลวงมาสักเลกสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนในหัวเมืองเขมรป่า
ดงอย่างมาก ทั้งนี้เพราะนอกจากจะเจ็บตัวจากการสักเลกแล้วยังต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสักเลกอีก
คนละ 1 บาท 1 เฟื้อง
ประเด็นที่ 2 ความขัดแย้งระหว่างเจ้าเมืองนครราชสีมากับเมืองขุขันธ์ เอกสารพื้นเวียงกล่าวถึง
ความขัดแย้ งระหว่างพระยาไกรภักดี ศรีน ครล าดวนเจ้าเมืองขุขันธ์ กับพระยาพรหมภัก ดีเจ้า เมือ ง
นครราชสี ม า จากการศึ ก ษาของพรรษา สิ น สวั ส ดิ์ กล่ า วไว้ ว่ า พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ า
นภาลัย ทรงมีความเชื่อมั่นและวางพระทัยในความสามารถของพระยาพรหมภักดีเจ้าเมืองนครราชสีมา
ดาเนินการบางประการที่ทาให้เดือดร้อนแก่หัวเมืองลาว และหัวเมืองต่าง ๆ ของชาวกูย (เมืองสุรินทร์
เมืองสังขะ และเมืองขุขันธ์ เป็นต้น) จนเป็นเหตุให้ เกิดความบาดหมางกับหัวเมืองในกลุ่มดังกล่าว เช่น
ในครั้ งพระยาพรหมภักดีมีคาสั่ งให้เกณฑ์ไพร่พลจากเมืองอุบลราชธานี เมืองจาปาศักดิ์ เมืองสังขะ
เมืองขุขันธ์ และเมืองสุรินทร์จะยกไปตีชาวข่า ในเขตแดนจาปาศักดิ์เพื่อกวาดต้อนส่งเข้ามากรุงเทพใน
ครั้งนั้น พระยาไกรภักดีเจ้ าเมืองขุขันธ์ได้เกิดขัดแย้งกับพระยาพรหมภักดีอย่างรุนแรงถึงกับพระยาไกร
ภักดีมีใบบอกฟ้องเข้ามายังกรุงเทพ ว่าพระยาพรหมภักดีทาการกดขี่ข่มเหง ทางกรุงเทพ จึงได้ส่งขุนนาง
ผู้ใหญ่ขึ้นไปสอบสวนผลการสอบสวนปรากฏว่า พระยาพรหมภักดีไม่ผิด ความขัดแย้งระหว่างพระยา
พรหมภักดีกับพระยาขุขันธ์ได้เกิดบานปลายออกไปเมื่อ พระยาพรหมภักดีสนับสนุนให้เจ้าทิงหล้า ซึ่ง
เป็นน้องชายของพระยาขุขันธ์ ก่อการกบฏต่อพระยาขุขันธ์ และพระยาพรหมภักดีนา (กองทัพ) จังหวัด
นครราชสีมาขึ้นมาสนับสนุนเจ้าทิงหล้า และได้จุดไฟเผาเมืองขุขันธ์จนพระยาขุขันธ์ต้องหนีไปอยู่ เมือง
นางรอง
ประเด็นที่ 3 ความขัดแย้งระหว่างเจ้าเมืองนครราชสีมากับเจ้านครจาปาศักดิ์ (เมืองของชาวกูย
กวย) ความขัดแย้งครั้งนี้ไม่ปรากฏในพงศาวดารไทย แต่ในเอกสารพื้นเวียงกล่าวว่าเป็นฉนวนสาคัญที่สุด
ที่ทาให้เจ้าอนุวงศ์ก่อการกบฏ กล่าวคือ พระยาพรหมภักดีครองเมืองโคราชได้ 2 ปี มีความขัดข้องใจที่
ไม่ได้ครองเมืองจาปาศักดิ์ จึงจัดสร้างด่านใกล้เมืองพระยาไกรภักดี เจ้าเมืองขุขันธ์จนเกิดเรื่องกับพระยา
ไกรภักดี ดังกล่าวมาแล้ว ภายหลังพระยาพรหมภักดีเจ้าเมืองนครราชสีมามีหนังสือสารตรา ไปยังเมือง
จาปาศักดิ์ (เจ้าราชบุตรโย่) เจ้าเมือ งจาปาศักดิ์โกรธจึงไปทูลเจ้าอนุวงศ์ที่เวียงจันทน์ เจ้าอนุวงศ์โกรธ
แค้นมาก
จาก 3 ประเด็นที่กล่าวทาให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์กับ
เจ้าเมืองนครราชสีมา (ทองอิน) และนาไปสู่กบฏเจ้าอนุวงศ์ในปี พ.ศ. 2369 เจ้าอนุวงศ์ เมืองเวียงจันทน์
แต่งตั้งให้เจ้าอุปราช (สีถาน) กับเจ้าราชวงศ์เมืองเวียงจันทรน์ คุมกองทัพบกเข้าตีเมืองรายทางเข้ามา
จนถึงเมืองนครราชสีมา ฝ่ายทางเมืองจาปาศักดิ์ เจ้านครจาปาศักดิ์ (เจ้าโย่) เกณฑ์กาลังยกทัพมาตี
เมืองขุขันธจับพระไกรภักดีศรีนครลาดวน (บุญจันทร์) เจ้าเมืองขุขันธ์ กั บพระภักดีภูธรสงคราม (มานะ)
ปลัดเมืองกับพระแก้วมนตรี (ทศ) ยกกระบัตรกับกรมการได้ ฆ่าตายทั้งหมด เจ้าเมืองสังขะ และเมือง
สุรินทร์หนีได้ทัน กองทัพจาปาศักดิ์ ตั้งค่ายอยู่ที่บ้านส้มป่อย แขวงเมืองขุขันธ์ค่ายหนึ่ง และค่ายอื่น ๆ สี่
ค่าย กวาดต้อนครอบครัวไทยเขมรไปเมืองจาปาศักดิ์
เมื่อข่าวเจ้าอนุวงศ์เป็นกบฏได้ทราบถึงกรุงเทพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้า ให้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ เป็นทัพหน้าพร้อมด้วย พระยาราชนิกุล

พระยากาแหง พระยารองเมือง พระยาจันทบุรี คุมไพร่พลไปทางเมืองพระตะบองขึ้นไปเมืองสุรินทร์
เมื อ งสั ง ขะ เกณฑ์ เ ขมรป่ า ดงไปเป็ น ทั พ ขนาบกองทั พ กรุ ง เทพ ได้ ต ามตี ก องทั พ ลาวเรื่ อ ยไปจนถึ ง
เวียงจันทน์และตีเมืองเวียงจันทน์แตกเมื่อ พ.ศ. 2370 และเมื่อ พ.ศ. 2371 ทรงพระโปรดเกล้า ให้เลื่อน
พระยาสุรินทร์ภักดีศรีประทายสมันต์ (สุ่น) เจ้าเมืองสุรินทร์เป็นเจ้าพระยาสุรินทร์ภักดีศรีประทายสมันต์
ส่วนทางเมืองสังขะ โปรดให้พระยาสังขะเป็นพระยาภักดีศรีนครลาดวนเจ้าเมือง ให้บุตรพระยาสังขะ
เป็นพระยาสังขะบุรีศรีนครอัจจะปะนึง หัวเมืองฝ่ายตะวันออกไม่เรียบร้อยดี เนื่องมาจากเหตุการณ์กบฏ
เจ้าอนุวงศ์เพราะราษฎรพากันหนีหลบภัยสงครามไปต่างเมือง เช่น หัวเมืองเขมรป่าดง ราษฎรพากัน
หลบหนีไปยังแถบเขมร ราษฎรเมืองนครราชสีมาก็พากันหลบหนีไปทางเมือง ลพบุรี เพชรบุรี ปราจีนบุรี
เป็ นจ านวนมาก ในปีพ.ศ. 2372 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ให้ เจ้าพระยาบดินทรเดชาขณะดารง
ตาแหน่งพระยาราชสุภาวดีเป็นแม่กองออกไปจัดการหัวเมืองอีสาน-ลาว ทั้งหมด และได้ไปจัดตั้งราชการ
สามะโนครัวแต่งตั้งกองสักเลกอยู่ ณ กุดผไท อาเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบัน
ในปี พ.ศ. 2385 เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์) ได้เกณฑ์คน หัวเมืองในแถบอิสานใต้ หัวเมืองขุ
ขันธ์ 2,000 คน เมืองสุรินทร์ 1,000 คน เมืองสังขะ 300 คน เมืองศรีสะเกษ 2,000 คน เมืองเดชอุดม
400 คน รวม 6,200 คน และในปี พ.ศ. 2381 เจ้าพระยาบดินทรเดชาได้กาลังจากเมืองลาว หัวเมือง
ชาวกูย เมืองนครราชสีมา 12,000 คน เกณฑ์กาลังขึ้นไปสมทบทัพกรุงเทพ ที่เมืองอุดมมีชัยไปรบใน
กัมพูชา
สมัยรัชกาลที่ 4 เจ้าพระยาสุรินทร์ภักดีศรีประทายสมันต์ (สุ่น) เจ้าเมืองสุรินทร์ถึงแก่อนิจกรรม
เมื่อ พ.ศ. 2394 กรมการเมืองสุรินทร์ได้เข้าไปเฝ้าถึงกรุงเทพจึงโปรดเกล้า ให้พระยาบดินทรเดชา สมุ
หนายก ปรึกษากับกรมการเมืองสุรินทร์ ที่ประชุมเห็นว่า พระยาพิชัยราชวงศา (ม่วง) ผู้ช่วยซึ่งเป็นบุตร
ของเจ้าพระยาสุรินทรภักดีศรีประทายสมันต์ (สุ่น) เป็นผู้มีปัญญารู้หลักราชการและมีน้าใจโอบอ้อมอารี
แก่ไพร่บ้านพลเมือง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานสัญญาบัตรให้พระยาพิชัยราชวงศา (ม่วง)
เป็นพระยาสุรินทรภักดีศรีประทายสมันต์ ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการเมืองสุรินทร์ ตั้งแต่เดือนอ้าย ปีชวด
จัตวาศก พ.ศ. 2395 และในปีเดียวกันได้โปรดเกล้า ให้หลวงนรินทร์ราชวงศา (นาก) บุตรเจ้าพระยาสุริ
นทรภักดีศรีประทายสมันต์ (สุ่น) เป็นพระไชยณรงค์ภักดี ปลัดให้พระมหาดไทย (จันทร์) บุตรเจ้าวงศา
หลานเจ้าพระยาสุรินทรภักดีศรีประทายสมันต์ (สุ่น) เป็นพระยาพิชัยบวรวุฒิ รักษาราชการเมืองสุรินทร์
ต่อไป
รัชสมัยรัชกาลที่ 5 พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ เจ้าเมืองชาวกูยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
กราบบังคมทูลพระกรุณาขอตั้งบ้านกุดไผท หรือจารพัตเป็นเมือง ในปี พ.ศ. 2412 และทูลขอหลวงไชย
สุริยง (คามี) บุตรหลวงไชยสุ ริยวงศ์ (หมื่น) กองนอกไปเป็นเจ้าเมือง ส่วนตาแหน่งปลัดและยกกระบัตร
เมืองสังขะว่าง ขอพระสุนทรพิทักษ์บุตรพระปลัดคนเก่าขึ้นเป็นปลัด และขอหลวงศรีสุราชผู้หลานเป็น
ยกกระบัตรเมืองสังขะ ครั้น ณ วันอังคาร ขึ้น 8 ค่า เดือน 7 ในปีมะเส็งนั้น พ.ศ. 2412 ในปีเดียวกัน จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้มีตราพระราชสีห์ ตั้งบ้านกุดไผท หรือบ้านจารพัต เป็นเมืองศีขรภูมิพิไสย
ตั้งให้หลวงไชยสุริยงกองนอกเป็นพระศีขรภูมานุรักษ์เจ้าเมือง ขึ้นเมืองสังขะ
พระยาสุรินทรภักดีศรีประทายสมันต์ เห็นว่าพระยาสังขะบุรีศรีนครอัจจะ ได้ขอบ้านกุดไผทเป็น
เมืองศีขรภูมิแล้ว ก็เกรงว่าพระยาสังขะบุรีศรีนครอัจจะ จะเอาบ้านลาดวนเป็นเขตแขวงด้วย จึงได้มีใบ
บอกขอตั้ง้านลาดวนเป็นเมือง ขอให้พระไชยณรงค์ภักดี (นาก) ปลัดเมืองสุรินทร์ เป็นเจ้าเมืองจึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า ให้ยกบ้านลาดวนขึ้นเป็นเมืองนามว่า เมืองสุรพินทนิคม ให้พระไชยณรงค์ภักดี

ปลั ด (บุ น นาก) เป็ น พระสุ ร พิน ทนิ คมานุรั กษ์ เจ้ าเมืองสุ รพินทนิค มขึ้นเมื องสุ รินทร์มาแต่นั้ น พ.ศ.
2415 ฝ่ายพระยาสังขะบุรีศรีนครอัจจะ ได้มีใบบอกขอตั้งบ้านลุมพุกเป็นเมือง ขอพระมหาดไทยเมือง
สั งขะเป็ น เจ้ าเมื อง จึ งทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ า ให้ ย กบ้านลุ มพุ กขึ้นเป็ นเมื องกัน ทรารมย์ ให้ พระ
มหาดไทยเป็นพระกันทรานุรักษ์ เจ้าเมืองกันทรารมย์ ขึ้นกับเมืองสังขะ พ.ศ. 2416 พระสุรพินทนิคมานุ
รักษ์ เจ้าเมืองก็ถึงแก่กรรม พระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต์ (ม่วง) เห็นว่าหลวงงพิทักษ์สุนทรบุตรพระ
ปลัดกรมการเมืองสังขะ ซึ่งสมัครมาอยู่เมืองสุ รพินทนิคมเป็นผู้มีหลักฐานมั่นคงดี จึงได้ให้หลวงพิทักษ์
สุนทรรับราชการตาแหน่งเจ้าเมืองสุรพินทนิคมหลวงพิทักษ์สุนทรรับราชการตาแหน่งเจ้าเมืองสุรพินท
นิคมได้สามปีก็ถึงแก่กรรมแต่นั้นมาเจ้าเมืองสุรพินทนิคมจึงว่างตลอดมา พ.ศ. 2419 ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ให้พระศักดิ์เสนี ย์ เป็นข้าหลวงออกไปตั้งสืบสวนจับโจรผู้ร้ายหัวเมืองตะวันออก เนื่องจาก
พระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต์ (ม่วง) และพระยาสังขะได้บอกมายังกรุ งเทพ ว่าเกิดโจรผู้ร้ายปล้นลัก
ทรัพย์สิ่งของราษฎรในเขตของเมืองทั้งสองแล้วหนีเข้าไปแขวงเมืองบุรีรัมย์ เมืองนางรอง เมืองประโคน
ชัย ราษฎรได้รับความเดือดร้อนมาก ข้าหลวงที่ส่งไปเป็นการชั่วคราวเท่านั้น เมื่อปราบโจรผู้ร้ายเสร็จ
แล้วก็กลับกรุงเทพ ข้าหลวงที่ได้รับการแต่งตั้งลักษณะนี้มีอานาจจับกุมผู้กระทาผิดได้ทุกเมือง พ.ศ.
2424 ฝ่ายทางเมืองจงกัล ตั้งแต่โปรดเกล้า ให้หลวงสัสดี (ลิน) เป็นพระวิ ไชย เจ้าเมืองจงกัล พระวิไชย
รับราชการได้ 7 ปี ก็ถึงแก่กรรม เจ้าเมืองสังขะจึงได้ให้พระสุนทรนุรักษ์ผู้หลานนาใบบอกไปกรุงเทพ
ขอให้พระสุนทรนุรักษ์เป็น พระทิพชลสินธุ์อินทรนฤมิตร ทางเมืองสุรินทร์ พระยาสุรินทรภักดีศรีไผท
สมันต์ (ม่วง) ได้มีใบบอกกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า ตาแหน่งยกกระบัตรเมืองสุรินทร์ว่าง ขอพระ
มหาดไทยเป็นพระยกกระบัตร เมื่อวันศุกร์ขึ้น 12 ค่า เดือน 8 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทาน
สัญญาบัตร ตั้งให้พระมหาดไทยเป็นพระไชยนครบวรวุฒิ ยกกระบัตรเมืองสุรินทร์ พ.ศ. 2425 คนทาง
เมืองสุรินทร์ได้อพยพครอบครัวเป็นอันมาก ข้ามไปตั้งอยู่ฟากลาน้ามูลข้างเหนือ มีบ้านทัพค่าย เป็นต้น
พระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต์ (ม่วง) จึงได้มีใบบอก ขอตั้งบ้านทัพค่ายเป็นเมือง ขอพระวิเศษราชา
(ทองอิน) เป็นเจ้าเมือง วันอังคารขึ้น 10 ค่า เดือน 8 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ตั้งบ้านทัพค่ายเป็น
เมืองชุมพลบุรี ให้พระวิเศษราชา (นัยหนึ่งว่า หลวงราชวรินทร์ ทองอิน) เป็นพระฤทธิรณยุทธ เจ้าเมือง
และโปรดเกล้า ให้ตั้งท้าวเพชรเป็นที่ปลัด ให้ท้าวกลิ่นเป็นที่ยกกระบัตร ทั้งสองคนนี้เป็นพี่ชายพระฤทธิ
รณยุทธ (ทองอิน) และท้าวนุด บุตรพระฤทธิรณยุทธ (ทองอิน) เป็นผู้ช่วยเมืองชุมพลบุรี พร้อมกันนั้นได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ตั้งนายปรางค์ บุตรพระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต์ (ม่วง) เป็นพระสุรพินท
นิ ค มานุ รั ก ษ์ เจ้ า เมื อ งสุ ร พิ น ทนิ ค ม แทนคนเก่ า ที่ ถึ ง แก่ ก รรมและต าแหน่ ง เจ้ า เมื อ งยั ง ว่ า ง พ.ศ.
2492 พระยามหาอามาตย์ (หรุ่น) ข้าหลวงใหญ่เมืองจาปาศักดิ์ ได้เชิญประชุมเจ้าเมืองภาคอีสานขึ้น ณ
เมื อ งอุ บ ล เพื่ อ ส ารวจชายฉกรรจ์ แ ละแก้ ไ ขระเบีย บการจั ด เก็ บ ภาษี อ ากร ในระหว่ า งการประชุ ม
ข้าราชการอยู่นั้น ได้รับรายงานว่า ทัพฮ่อเข้าโจมตีเมืองเวียงจันทน์แตกการประชุมต้องยุติลง พระยาม
หาอามาตย์ (หรุ่ น ) ต้อ งรี บ ระดมกาลั ง ขึ้นไปยั ง เมืองหนองคายโดยด่ว นเพื่อสมทบกับกองทัพ เมือ ง
นครราชสีมา ส่วนกองทัพจากกรุงเทพนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
ประจักษ์ศิลปาคม เป็นแม่ทัพใหญ่ยกไปสมทบที่เมืองหนองคาย ซึ่งเป็นจุดชุมนุมพล สาหรับพระยา
สุรินทรภักดีศรีไผทสมันต์ (ม่วง) เจ้าเมืองสุรินทร์นั้นได้มีคาสั่งให้ช่วยราชการอยู่ที่เมืองอุบล เพราะเจ้า
เมืองและกรมการเมืองชั้นผู้ใหญ่ต้องไปราชการทัพในครั้งนั้นด้วย พระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต์ (ม่วง)
ช่วยราชการอยู่ที่เมืองอุบลอยู่ 2 ปี จึงได้กลับเมืองสุรินทร์ เมื่อพระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต์ (ม่วง)
ย่างเข้าสู่วัยชราภาพแล้ว ไม่อาจจะปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เต็มที่ จึงได้มอบให้นายเยียบ (บุตรชาย) ช่วย

ราชการเป็นการภายใน พ.ศ. 2432 พระยามหาอามาตย์ (หรุ่น) ข้าหลวงใหญ่เมืองนครจาปาศักดิ์ ซึ่งมี
อานาจเต็มในภาคอีสานทั้งหมด ได้แต่งตั้งใบประทวนให้ ยานเยียบ เป็นพระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต์
รักษาราชการในตาแหน่งเจ้าเมืองสุรินทร์ต่อไป แต่อยู่ได้เพียง 2 ปี ก็ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2433 พระยา
สุรินทรภักดีศรีไผทสมันต์ (ม่วง) จึงต้องกลับมาเป็นเจ้าเมือง อีกครั้งหนึ่ง แต่ก็ถึงแก่กรรมในปีเดียวกัน
นั้นเอง พ.ศ. 2434 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากรเป็น
ข้าหลวงใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือนออกไปตั้งอยู่ ณ เมืองนครจาปาศักดิ์ กองหนึ่ง
ให้เรียกว่า ข้าหลวงหัวเมืองลาวกาว ให้เมืองนครจาปาศักดิ์ เมืองเชียงแตง เมืองแสนปาง เมืองสีทันดร
เมืองสาลวัน เมืองอัตตะปือ เมืองคาทองใหญ่ เมืองสุรินทร์ เมืองสังขะ เมืองขุขันธ์ เมืองเดชอุดม เมือง
ศรีสะเกษ เมืองอุบล เมืองยโสธร เมืองเขมราฐ เมืองกมลาไสย เมืองสุวรรณภูมิ เมืองกาฬสินธุ์ เมืองภู
แล่นช้าง เมืองร้อยเอ็ด เมืองมหาสารคาม เมืองใหญ่ 21 เมือง เมืองขึ้น 43 เมือง อยู่ในบังคับบัญชา
ข้าหลวงเมืองลาวกาว พ.ศ. 2435 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร ข้าหลวงใหญ่ซึ่งย้ายมา
แทนพระยามหาอามาตย์ (หรุ่น) ได้ทรงแต่งตั้งให้พระไชยณรงค์ภักดี (บุนนาก) น้องชาย พระยาสุรินทร
ภักดีศรีไผทสมันต์ (ม่วง) ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการเมืองสุรินทร์ (เปลี่ยนจากเจ้าเมืองเป็นผู้ว่าราชการ
เมื อง) ในสมัย ที่พ ระไชยณรงค์ภั กดี (บุ นนาก) ด ารงตาแหน่ง ผู้ ว่า ราชการเมือ งสุ ริ นทร์นี้ เป็ นยุ ค ที่
บ้านเมืองกาลังปรับปรุงระบบบริหารใหม่ ข้าหลวงใหญ่ผู้สาเร็จราชการต่างพระองค์มณฑลอีสานได้ทรง
วางระเบียบให้มีข้าราชการจากส่วนกลาง มาดารงตาแหน่งข้าหลวงกากับราชการทุกหัวเมือง สาหรับ
เมืองสุรินทร์ หลวงธนสารสุทธารักษ์ (หว่าง) เป็นข้าหลวงกากับราชการ มีอานาจเด็ดขาด ทัดเทียมผู้ว่า
ราชการเมือง นับเป็นครั้งแรกที่ไม่ใช่เชื้อสายบรรพบุรุษชาวสุรินทร์ ด้วยความไม่เข้าใจขนบธรรมเนียม
ประเพณีและความเป็นอยู่ของชาวเมืองได้ดีพอจึงทาให้ดาเนินการบางอย่างผิดพลาด มิชอบโดยหลักการ
แต่พระไชยณรงค์ภักดี (บุนนาก) เจ้าเมืองไม่อาจขัดขวางได้เพราะเห็นว่า ถ้าเข้าขัดขวางแล้วก็จะมีแต่
ความร้าวฉาน ขาดความสามัคคีในชนชั้นปกครอง
เมื่อ พ.ศ. 2436 ฝรั่งเศสได้ยกทัพขึ้นทางเมืองเชียงแตง เมื องสีทันดร และเมืองสมโบก ซึ่งสมัน
นั้นเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากรในฐานะผู้สาเร็จ
ราชการข้าหลวงใหญ่มณฑลอีสานได้รับหน้าที่ผู้อานวยการป้องกันราชอาณาจักร ให้เกณฑ์กาลังหัวเมือง
สุรินทร์ เมืองศรีสะเกษ เมืองขุขันธ์ เมืองมหาสารคาม และเมืองร้อยเอ็ด เมืองละ 800 เมืองสุวรรณภูมิ
และเมืองยโสธร เมืองละ 500 ฝึกการรบแล้วส่งกาลังรบเหล่านี้เข้าตรึงการรุกรานของฝรั่งเศสทุกจุด
สถานการณ์สงครามสงบลงในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2436 ต่างฝ่ายต่างถอนกาลังรบ กาลังรบของเมือง
สุรินทร์จึงได้กลับคืนบ้านเมือง อาจกล่าวได้ว่านับแต่ได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อเกิดศึกสงครามจาก
ข้าศึกนอกราชอาณาจักร ชาวสุรินทร์จะมีบทบาทในการป้องกันบ้านเมืองด้วยเสมอ
กรณีพิพาทกั บ ฝรั่ งเศสสงบลงไม่นานนัก ในปีเ ดียวกันนี้ พระไชยณรงค์ภักดี (บุน นาก) ผู้ ว่ า
ราชการเมืองสุรินทร์ ได้ถึงแก่อนิจกรรม โดยที่ยังไม่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ ให้เป็นที่ พระยาสุริ
นทรภักดีศรีไผทสมันต์ตามตาแหน่ง ในช่วงระยะนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร ผู้สาเร็จ
ราชการมณฑลอีสาน ได้สั่งย้ายหลวงธนสารสุทธารักษ์ (หว่าง) และแต่งตั้งหลวงสิทธิเดชสมุทรขันธ์
(ล้อม) มาดารงตาแหน่งข้าหลวงกากับราชการเมืองสุรินทร์แทน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นความจาเป็นรีบด่วนที่จะต้องจัดการปกครอง
ภายในหัวเมืองตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นระเบียบแบบแผนยิ่งขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้พระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์เป็นข้าหลวงใหญ่ประจาหัวเมืองลาวกาวและเปลี่ยนชื่อใหม่

ว่า มณฑลลาวกาว สืบแทนพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร ระหว่างที่เสด็จกลับกรุงเทพ
ผ่านเมืองสุรินทร์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากรได้ทรงแต่งตั้งพระพิชัยนครบวรวุฒิ (จรัญ)
ยกกระบั ต รเมื อ ง เป็ น ผู้ รั ก ษาเมื อ งสุ ริ น ทร์ แ ละเมื่ อ เสด็ จ ถึ ง กรุ ง เทพ แล้ ว ได้ ก ราบบั ง คมทู ล ต่ อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า แต่งตั้งให้พระพิชัยนครบวรวุฒิเป็นพระยา
สุรินทร์ภักดีศรีไผทสมันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์สืบต่อมาและถึงแก่กรรมในปีพ.ศ. 2438 ระหว่างนี้
ได้มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตัวข้าหลวงกากับราชการโดยลาดับกล่าวคือ หลวงสิทธิเดชสมุทรขันธ์ (ล้อม)
ดารงตาแหน่งอยู่ประมาณ 1 ปี ก็ย้ายไปอยู่จังหวัดศรีสะเกษสับเปลี่ยนกับจมื่นวิไชยยุทธเดชาคณี (อิ่ม)
จมื่นวิชัยยุทธเดชาคณี ดารงตาแหน่งประมาณ 1 ปี ก็ย้ายไปโดยมีหลวงวิชิตชลชาญมาดารงตาแหน่ง
แทน ชั่วระยะเวลาอันสั้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ก็ได้ย้ายหลวงสาทรสรรพกิจ
มาดารงตาแหน่งในประมาณปี พ.ศ. 2438 พระยาสุรินทร์ภักดีศรีไผทสมันต์ (จรัญ) ถึงแก่กรรมในปี
พ.ศ. 2438 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ จึงโปรดให้ พระพิชัยณรงค์ภักดี (บุญ
จันทร์) เป็นผู้รั้งตาแหน่งผู้ว่าราชการเมืองสุรินทร์สืบต่อมา สันนิษฐานว่าพระพิชัยณรงค์ภักดีเป็นบุตร
ของนายพรหม ซึ่งเป็นบุตรของพระยาสุรินทร์ภักดีศรีไผทสมันต์ (มี) เจ้าเมืองสุรินทร์คนที่ 3 พระพิไชย
ณรงค์ภักดี (บุญจันทร์) ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2450 และเมื่อถึงแก่กรรมแล้ว จึงได้รับสัญญาบัตรแต่งตั้ง
ให้เป็นที่พระสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ จึงโปรดให้หลวงประเสริฐสุรินทรบาล (ตุ่ม
ทอง) ซึ่งเป็นบุตรพระไชยณรงค์ภักดี (บุนนาก) ผู้ว่าราชการเมืองสุรินทร์คนที่ 8 เป็นผู้รั้งตาแหน่งผู้ว่า
ราชการเมืองสุรินทร์แทน แต่ดารงตาแหน่งได้เพียง 1 ปี ก็ถึงแก่อนิจกรรมในปี พ.ศ. 2451 และในต้นปี
พ.ศ. 2451 นี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ไปรับ
ราชการในตาแหน่งเสนาบดีกระทรวงวังเป็นช่วงเวลาที่ได้มีการปรับปรุงระบบบริหารราชการแผ่นดินใน
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (เข้าสู่แบบเทศาภิบาล) ส่วนกลางได้เริ่มแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายปกครองมา
ดารงตาแหน่งข้าหลวงประจาจังหวัดบ้าง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดบ้าง บุคคลแรกที่ได้รับแต่งตั้งมาดารง
ตาแหน่งข้าหลวงประจาจังหวัดสุรินทร์ ในปี พ.ศ. 2451 คือ พระกรุงศรีบุรีรักษ์ (สุม สุมานนท์ ) จังหวัด
สุ ริ น ทร์ มี ก ารปกครองแบบเทศาภิ บ าลจนถึ ง สมั ย การเปลี่ ย นแปลงการปกครองมาเป็ น ระบอบ
ประชาธิปไตย ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบราชการบริห ารแห่ งอาณาจักรสยาม พุทธศักราช
2476 ยกเลิกการปกครองแบบมณฑล (สารานุกรมเสรี, ออนไลน์: 2561)
สังคมและวัฒนธรรมเขมร
กลุ่มชาติพันธุ์ หมายถึง กลุ่มคนที่มีจุดกาเนิดของบรรพชนร่วมกัน มีขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภาษา ตลอดจนมีความรู้สึกในความเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกัน ผู้ที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันจะ
มีความรู้สึกผูกพันทางสายเลือด และทางวัฒนธรรมอยู่ด้วยพร้อมกันไป เป็นความรู้สึกผูกพันทีช่ ่วย
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของบุคคลและของชาติพันํธ์ (บุญยงค์ เกศเทศ, 2551 : 32-33)
ประเทศกัมพูชามีตานานการสร้างประเทศว่าวันหนึ่งพราหมณ์เกาฑิณยะผู้มีธนูวิ เศษมาปรากฏ
กายที่ชายฝั่งกั มพูชา ธิดานาคพายเรือมาต้อนรับแต่เกาฑณิยะใช้ธนู ยิงเรือเจ้าหญิงนาคตกพระทัย
ยินยอมอภิเษกสมรสกับพราหมณ์ก่อนวันเข้าพิธีสมรส เกาฑิณยะมอบเครื่องทรงให้เจ้าหญิง ส่วนนาง

พญานาคก็ตอบแทนด้วยการดื่มน้าที่ท่วมแผ่นดินจนแห้ง สร้างเมืองให้พระชามาดา เรียกชื่ออาณาจักร
นั้นว่า “กัมโพช” ซึ่งตานานนี้ชี้ให้เห็นถึงการเผชิญหน้าระหว่างชนพื้นเมือง (นาค) และชนชาติอารยันที่
แผ่อานาจลงไปปกครอง (พราหมณ์) ก่อนที่จะได้รับการยอมรับจากชาวพื้นเมืองด้วยการยกย่อง
พราหมณ์ให้เกียรติด้วยการสร้างอาณาจักร (เดวิด แชนด์เลอร์ แปลโดย พรรณงาม เง่าธรรมสาร, 2543
: 15-41) โดยเมื่อพิจารณาจากลักษณะทางชาติพั นธุ์และภาษาแล้ว เขมรซึ่งรวมทั้งเป็นผู้สร้างเมืองพระ
นครและชาวเขมรในปัจจุบันเป็นกลุ่มผู้คนที่ได้ตั้งหลักแหล่ง ในอินโดจีนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์
และได้แผ่ขยายอาณาเขตจากอาณาจักรกัมพูชาไปทางตอนใต้ของพม่าและทางตะวันออกจนถึ งเทือกเขา
อันนัม ชนชั้นสูงที่เป็นผู้ปกครองส่วนใหญ่คงจะมีเชื้อสายฮิ นดู แต่จากการศึกษาพระนามของเชื้ อพระ
วงศ์แสดงให้เห็นว่าคงได้มีการแต่งงานร่วมกันมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วและแสดงให้ เห็นว่าความเข้มงวดใน
ระบบวรรณะของฮินดูได้ผ่อนคลายลงในดินแดนที่ห่างไกลนอกอินเดียในช่วงสมัยเมืองพระนคร บรรดา
เชื้อพระวงศ์คงจะมีการแต่งงานผสมกับชาวพื้นเมื องมากจนไม่ํอให้
ก่ เกิดปัญหาที่จะทาให้คิดว่าเชื้อสาย
ต่างชาติเป็นผู้ปกครองประชาชนชาวพื้ นเมือง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่สาคัญระหว่างชนชั้ น
ปกครองกับชาวพื้นเมืองก็คือการใช้ภาษาเขียนสันสกฤต แต่การสร้างรูปกษัตริย์และเทพเจ้าต่างๆ ล้วน
แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นแบบชาวเขมรทั้งหมด ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเขมรเป็นชาวพื้นเมืองซึ่งมีกาลัง
เข้มแข็งขึน้ ด้วยการผสมผสานกับสายเลือดของฮินดูและวัฒนธรรมพราหมณ์ (ยอร์ช เซเดส์. 2540 : 7377 ) ได้กล่าวถึงชาวกัมพูชาว่า เจนละในภาพรวมคืออาณาจักรของชาวกั มพูชา ซึ่งมีบ้านเกิดอยู่ที่แม่น้า
มูล แม่น้าชีตอนล่าง เมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 6 ก่อนที่จะขยายตัวลงสู่ ลุ่มน้าโขงตอนล่างและ
ปราบปรามฟูนาน ดังนั้นวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเจนละจึงนาไปสู่การตั้งอาณาจักรของชาว
กัมพู-กัมพุชเทศ
ชาวเขมรจัดอยู่ในชาติพันํออสโตร-เอเชี
ธ์
ยติก (Austro-Asiatic) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า มอญเขมร (Mon-Khmer) อาณาจักรเริ่มแรกที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชา คือ ฟูนัน (Funan) อันเป็นชื่อที่ชาวจีนใช้
เรียกอาณาจักรนี้เมื่อเข้ามาตดิต่อตั้งแต่ประมาณคริสตศตวรรษที่ 3 ลักษณะสาคัญของอาณาจักรฟูนัน
คือ การรับอารยธรรมอินเดียโดยมีเชื้อสายเจ้ านายและพราหมณ์ชาวอิ นเดียเข้ามามีอานาจปกครอง
อาณาจักรนี้ ในบางช่ว งสมั ยอิทธิพลทางความคิดและวั ฒนธรรมที่ส าคัญ ได้แก่ การรับเอาตัว อั กษร
อินเดียใต้มาใช้ ภาษาสันสกฤตที่ใช้ในพิธีกรรมและวรรณกรรม ระบบกฎหมายมนูธรรมศาสตร์ ความรู้
ด้านคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ (ธีระ นุชเปี่ยม. 2542 : 16-17)
อาณาจักรฟูนานมีขึ้น ประมาณพุทธศตวรรษที่ 6-11 เรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรนี้ส่วนใหญ่
ได้มาจากจีน แต่ไม่ได้จากทางอินเดยีเลย แม้จะยอมรับกันว่าอาณาจักรนี้รับอิทธิพลจากอินเดีย ส่วนคา
ว่า “ฟูนาน” เป็นสาเนียงจีนบางถิ่นออกเสียงเป็น “ฟูหนา” บ้าง “โปหนา” บ้าง “ฟูหนา” บ้าง “ปา
หนา” บ้าง แต่ส่วนมากเราใช้คาว่า “ฟูนาน” ซึ่งคานี้อาจจะตรงกับภาเขมรว่า “พนม” แปลว่า “ภูเขา”
และถ่ายเป็นคาสันสกฤตที่ใช้เป็นชื่อของราชวงศ์ได้ว่า “ไศลราช” หรือ บรรพตภูบาล หมายถึงเจ้าแห่ง
ภูเขา (สิริวัฒน์ คาวันสา, 2527: 22) ส่วนที่มาและความหมายของคาว่า “เขมร” นั้นมีข้อสันนิษฐาน
หลายอย่าง ดังนี้
1). ชาวอินเดียเป็นผู้ที่ริเริ่มใช้คาว่ากัมพูชา (Kambuja) เป็นชาติแรก จากหลักฐานที่จดบันทึก โดยชาว
อินเดีย กล่าวไว้ว่า ชาวเขมร (Kambuja) ซึ่งเป็นบรรพชนของกัมพุ (Kambu) อาศัยอยู่ในประเทศ
กัมพูชาเดซา (Kambujadesa) ชาวพื้นเมืองเรียกดินแดนของตนว่ า Kok Thlok หรือ Land of the

Thlok Tree ดินแดนแห่งต้น Thlok และต่อมากลายเป็น Kvir หรือ Khmer 2). นักเดินทางชาวอาหรับ
ในคริสต์ศตวรรษที่ 10 เรียกชนชาตินี้ว่า “โกมา, กุมาร” (Kamar, Kimar, Komar, Kumar) และต่อมา
เป็น Khmer 3).จากจารึกในคริสต์ศตวรรษที่ 10 ชาวเขมรเชื่อว่ากษัตริย์ของตนสืบเชื้อสายจากฤาษีชื่อ
กัมพู (Kampu) กับนางอักสรสวรรค์ชื่อ เมรา (Mera) ซึ่งพระศิวะทรงส่งให้มาจุติ เชื่อว่าชื่อของนางเมรา
(Mera) เป็นต้นกาเนิดของคาว่า “เขมร” (ประกอบ ผลงาม, 2538: 3-4) กลุ่มชาติพันํในประเทศ
ธ์
กัมพูชาประกอบด้วยชนเชื้อชาติต่าง ๆ ประมาณ 20 เชื้อชาติ ร้อยละ 90 ของประชากรเป็นเชื้อชาติ
เขมร รองลงมาเป็นเชื้อชาติญวนหรือเวียดนามคือมีประมาณ 500,000 คน ในปี 1998 รองลงมาคือชน
ชาติจีนมีประมาณ 300,000 คน และชนกลุ่มน้อยซึ่งมีประชากรมากเป็นอันดับสาม ได้แก่ชาวจาม ซึ่งมี
ประชากรประมาณ 130,000 คน (สุณัย ผาสุก, 2543: 55-57) วัฒนธรรมการดนตรีและประเพณีเขมร
กัมพูชาเป็นประเทศที่มีความร่ารวยในศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งการดนตรีก็เป็นหนึ่งในศิลปะการแสดง
โดยใช้สาหรับบรรเลงซึ่งมีบทบาทสาคัญมากในวิถีชีวิตชาวเขมรปัจจุบัน ประเภท ของดนตรีทีเป็นที่รู้จัก
คือ ปิณเปียท มโหรี เพลงการ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประกอบ ในพิธีกรรมการแต่งงาน วันขึ้น
ปีใหม่ พิธีกรรมทางศาสนาและอีกหลาย ๆ พิธีกรรม ดนตรีเขมรเป็นดนตรีมีความสาคัญต่อวัฒนธรรม
และวิถชี ีวิตของชาวเขมร ซึ่งความสาคัญเหล่านี้สามารถสังเกตได้จากการให้ความสาคัญต่อดนตรีสาหรับ
ศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิมและพิธีกรรมทางศาสนา การแต่งงาน และการบูชาทางจิตวิญญาณ ทาให้
ดนตรีเขมรมีหน้าที่สองลักษณะคือ หน้าที่ทางด้านพิธีกรรมและหน้าที่ทางด้านความบันเทิง ในอดีต
ดนตรีมีพลังนาไปสู่การเข้าสู่ภวังค์และความพึ่งใจทางจิตวิญญาณ ต่อมาดนตรีถูกใช้เพื่อเพิ่มบรรยากาศ
และความสนุกสนานของผู้ฟัง ดนตรีเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชาวเขมรและเป็นสิ่ งสะท้อนถึงจิตใจและลักษณะ
นิสัยของชาวเขมร วงดนตรีที่สาคัญของชาวเขมรนั้นประกอบไปด้วย
1. วงเพลงอาเรียะ เป็นวงดนตรีของเขมรที่เก่าแก่ ชาวเขมรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบทที่นับถือ
ผีสางเทวดา จึงใช้ดนตรีเพื่อโน้มนาเข้าสู่ภาพจิตในภวังค์และหาสาเหตุแห่งโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ วงเพลง
อาเรียะประกอบด้วยเครื่องดนตรี เปยออ ซาเดียว ตรัวขแมร์ จาเปย ซโกได และ เจรียง
2. วงเพลงการ์ เป็นวงทีใ่ ชประกอบในแต่ละช่วงของพิธีแต่งงานของชาวเขมร เป็นที่นับถือกันว่า
เป็นวงดนตรีที่เก่าแก่ของเขมรเครื่องดนตรีทใี่ ช้ในวงเพลงการจะมีอยู่สองลักษณะคือวงเพลงการแบบเก่า
จะใช้เครื่องดนตรีเช่นเดียวกับวงเพลงอาเรียะ ส่วนวงเพลงการสมัยใหม่จะใช้เครื่องดนตรี คลุย ตรัวซอ
ตูจ ตรัวอู กรอเปอ คึม ฉิ่ง ซโกได และเจรียง
3. วงปิณเปียท หรือการประสมวงแบบราชสานักประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลม
และเครื่องตี ได้แก่ ซรอไลตูจ ซรอไลทม โรเนียตเอก โรเนียตธุง โรเนียตแดก โกงวงตูจ โกงวงทม ฉิ่ง ซ็
อมโภ ซโกทม และจาเรียง โดยใช้ประกอบระบาของกษัตริย์ การแสดงโขน การแสดงแสงเงา และ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
4. วงเพลงมโหรี เป็นวงที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลม เครื่องสาย
และเครื่องตี โดยเครื่องดนตรีประกอบด้วย โรเนียตเอก โรเนียตธุง คลุย ตรัวซอ ตรัวอู กรอเปอ
คึม ฉิ่ง โทน-โรโมเนีย และจาเรียง วงและเพลงมโหรีกับใช้ในบริบทของชาวบ้านทั่วไป เช่น งานกินเลี้ยง
หรือประกอบการขับร้องมโหรี

ด้านประเพณีของเขมรนั้นมีบันทึกในสมัยอาณาจักรฟูนัน จากจดหมายเหตุจีนในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 11 โดยบันทึกว่า ประชาชนแห่งอาณาจักรฟูนันโหดร้ายและเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมกดขี่ ข่มเหงเมือง
ข้างเคียงทีไ่ ม่ยอมอ่อนน้อมสินค้าที่สาคัญมี ทอง เงิน และผ้าไหม ผู้ที่มีฐานันดรใช้ผ้ายกนุ่งเป็นโสร่ง สตรี
สวมเครื่องประดับศีรษะ ประชาชนทั่วไปนุ่งผ้าฝ้ายผืนเดียวตั ดต้นไม้มาสร้างบ้านเรือนแบบยกพื้นล้อม
ด้วยรั้วไม้มุงหลังคาด้วยใบไผ่สาน พระราชาประทับอยู่ในตาหนักหลายชั้นเมื่อเสด็จออกนอกพระราชวัง
พระองค์ทรงช้างรวมทั้งนางสนม กานัล และข้าราชสานัก การละเล่นของประชาชนคือการชนไก่และชน
หมู การพิจารณาคดีให้ คู่ความจุ่มมือในน้าเดือดหรือไฟร้อนผู้ผิดย่อมมือพองและผู้ถู กย่อมไม่บาดเจ็บ
บริเวณอาศัยอยู่จะขุดสระน้าสาหรับใช้ร่วมกันประเพณีของประชาชนก็คือการนับถือเทวดามีการหล่อรูป
สัมฤทธิ์ของเทวดา รูปปั้นที่มี 2 หน้า มี 4 แขน รูปปั้นมี 4 หน้า มี 8 แขน แต่ละแขนถือของบางอย่าง
การไว้ทุกข์ก็มีประเพณีโกนเคราและปลงผม วิธีปลงศพมี 4 วิธี คือ ปลงด้วยน้า ปลงด้วยไฟ ปลงด้วยดิน
และปลงด้วยนก (สุภัทรดิศ ดิศกุล, 2549: 17-18) ส่วนศาสนาและความเชื่อของชาวเขมรนั้น คนเขมร
โบราณมีความเชื่อในอานาจธรรมชาติที่มีจิตวิญญาณ คุ้มครองรักษา (Animism) เมื่อชาวบ้านมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนต่างถิ่นก็อาจได้รับอิทธิพลความเชื่ออื่น ๆ เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องละทิ้งความเชื่อถือดั้งเดิม
ในที่สุด ในเวลาและสถานที่ต่างกัน คนเขมรได้รับเอาความเชื่อในศาสนาและลัทธิต่างแดนมากมายที่
สาคัญคือ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ลัทธิขงจื้อ และลัทธิเต๋า ซึ่งสันนิษฐานว่าศาสนาพุทธนิกาย
มหายานเผยแพร่เข้าไปในแคว้นสุวรรณภูมิราวปี 303 ก่อนคริสต์ศักราช ขณะนั้นกัมพูชาเป็นที่รู้จักกันใน
นามอาณาจักรฟูนันส่วนศาสนาพุทธนิกายหนิ ยานเผยแพร่เข้าไปในคริ สต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบัน
ประมาณ 90 % ของชาวเขมรนับถือศาสนาพุทธเกื อบทั้งหมดเป็นชาวพุทธนิกายหินยาน ส่วนที่เหลือ
เป็นนิกายมหายาน (สุณัย ผาสุก, 2543: 63)
บันทึกเกี่ยวกับชาวเขมรที่สาคัญที่สุดคือบันทึกของ Chou Ta-Kuan (David M. Ayres. 2000
: 440-463) ซึ่งได้เขียนบันทึกเรื่องราวของชาวเขมรในระหว่าง ค.ศ. 1296-1297 ซึ่งเขาได้พานักอยู่ใน
กัมพูชาว่าทุกเดือนชาวเขมรจะมีเทศกาลที่นับถือคือ เดือนสี่พวกเขาจะมีการละเล่นเกมส์ลูกบอล เดือน
เก้าจะทาสามะโนประชากรโดยประชาชนทั้งหมดของอาณาจักรจะมาชุมนุมและกล่าวรายงานด้านหน้า
พระราชวัง เดือนห้าจะเป็น การสรงน้าพระพุทธรู ปเดือนหกจะเป็นการแห่ เพื่อเฉลิมฉลองการขึ้ น
ครองราชย์สมบัติ เดือนเจ็ดเป็นเทศกาลเก็บเกี่ยวข้าวใหม่พวกเขาจะนาข้าวไปเผาไฟเพื่อบวงสรวงแด่
พระพุทธรูป เดือนแปดเป็นเดือนแห่งการฟ้อนรา ทุกวันนักแสดงและนักดนตรีจะมาชุมนุมที่พระราชวัง
เพื่อทาการแสดง และยังได้กล่าวถึงการทาศพของชาวเขมรว่าจะไม่ใส่ไว้ในโลงศพแต่จะวางไว้บนกอง
ฟางและคลุมด้วยผ้า ในขบวนแห่ประกอบด้วยประชาชนผู้ที่รักเคารพในผู้ตายขบวนแห่ตั้งต้นด้วยธงผืน
ผ้าและดนตรี นอกจากนี้ก็ยังมีประเพณีการเคารพบู ชาบรรพบุรุษของชาวเขมรซึ่งเป็นวั ฒนธรรมที่
แพร่ กระจายมาจากอิน เดี ย โบราณ ในสมั ยก่อนนั้ นจะปฏิบัติโดยครอบครัว ของพราหมณ์โ ดยให้
ความสาคัญกับทหารและข้าราชการ กระทาพิธีในวิหารซึ่งอาจเรียกว่าวิหารแห่งบรรพบุรุษ โดย
พราหมณ์เป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในราชสานักของพระราชาจากอินเดียเป็นผู้สอนทางจิตวิญญาณและ
เป็นที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ เป็นผู้ควบคุมการประกอบพิธีกรรมให้ดีที่สุดเพื่อให้บังเกิดผลดีแก่อาณาจักร
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีวิหารสาหรับบรรพบุรุษในอาณาจักรเขมร เช่น ปราสาทบันทายศรี เป็น
ต้น (Toni Shapiro-Phim, 2018 : 14) นอกจากนี้ยังมีบันทึกของ จิวตากวน เกี่ยวกับเรื่องราชพิธีว่าขุน

นางหรือประชาชนที่ต้องการเข้าเฝ้าต้องนั่งคอยอยู่บนพื้นต่อมาจะได้ยินเสียงดนตรีมาแต่ไกล และด้าน
นอกก็จะมีการเป่าแตรสังข์แสดงการต้อนรับพระราชา
ประเพณีการร่ายราประเทศกัมพูชามีแหล่งกาเนิดมาจากศาสนาพราหมณ์บางอย่างเกิดจาก
ความเชื่อเกี่ยวกับอาเรียะ เนียะตา (ผีปู่ตา) และ บางอย่างก็เป็นการละเล่นเพื่อความเพลิดเพลินของชาว
เขมรตามท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. ระบาเขมรโบราณ (Khmer Classical Dance) คือ การราเพื่อสักการะ ถือกาเนิดมาจาก
ศาสนาพราหมณ์ถือเป็นรูปแบบที่มีสถานภาพสูงสุดเป็นรูปแบบละครหรือระบบผู้แสดงทั้งหมดล้วนเป็น
ผู้หญิง การแสดงก็แตกต่างจากระบาอื่น ๆ ไม่บทร้องแต่ร่ายราไปตามทานองดนตรี “ภาษาท่าทาง”
2. ระบาประเพณีเขมร (Khmer Folk Dance) คือระบาที่เกิดขึ้นมาคู่เคียงกับพิธีตามประเพณี
หรือพิธีปฏิบัติของบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมาช้านานของชนชาวเขมรในพื้นที่ที่แตกต่างกัน เช่น ระบาฆ่า
ควายกินเหล้าซึ่งเป็นความเชื่อนับถืออาเรียะ เนียะตา เป็นต้น
3. ระบาประชาปริยขแมร์ (Khmer Popular Dance) คือระบาของชาวบ้านเขมรหรือ
การละเล่นที่ชาวเขมรนิยมเล่นสนุกสนานในพิธีบุญประเพณีต่าง ๆ เช่น ราวง (เพชร ตุมกระวิล, 2548 :
23-185)
ดนตรีของกัมพูชาโดยทั่วไปจะรู้จั กเฉพาะระบาของกษั ตริย์และวงดนตรี ในราชสานักมากกว่า
ดนตรีของชาวบ้านทั่วไปดนตรีในราชสานักแม้ว่าจะใช้บันไดเสียงแบบจีนแสดงความสง่างามและความ
ไพเราะในลักษณะของวัฒนธรรมทางใต้ ซึ่งจะมีความมีชีวิตชีวาในการร่ายราของพวกเขาแตกต่างจาก
ดนตรีของชาวชวา มันมีความเป็นไปได้ว่าเป็นร่องรอยของอารยธรรมพระนครที่ยังหลงเหลื ออยู่ในงาน
พิธีของราชสานักมีสองประเภทของการผสมวงคือ ปิณเปียท หรือการแสดงภายนอกอาคาร และวง
สาหรับงานเทศกาลขนาดใหญ่เป็นวงของผู้ชาย และวงมโหรี หรือวงดนตรีของผู้หญิง สิ่งไหนที่เป็นการ
ปฏิบัติสาหรับงานภายในอาคารขนาดเล็ก ระหว่างวงทีํครื
่มี ่องตีที่ทาจากไม้และฆ้องเป็นหลัก หรือวง
มโหรีที่มีเครื่องดนตรีขนาดเล็กและระดับเสียงที่จากัด และใช้เครื่องสายเพิ่มเติมเข้ามา ระนาดเอกและ
ระนาดทุ้มเป็นเครื่องดนตรีสองชนิดของประเภทเครื่องตีที่ทาจากไม้ ในบางที่จะทาจากไม้ไผ่บ่อยครั้งใน
บริเวณแถบนี้ก็จะใช้ไม้เนื้อแข็งหรือโลหะ (Walker Robert helpmann 1998: 411-480) ซึ่งวัฒนธรรม
ฆ้อง ระฆัง กังสดาล และมโหระทึกนี้เป็นเครื่องดนตรี ที่สร้างขึ้นเพื่อพิธีกรรม เป็นเครื่องดนตรีประเภท
“เครื่องสูง” ใช้สาหรับพิธีกรรมของพระมหากษัตริย์ เป็นเครื่องดนตรีที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม เป็นเครื่อง
ดนตรีที่เกี่ยวข้องกับความศั กดิ์สิทธิ์ซึ่งสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพื้น
อุษาคเนย์ เกือบทุกพิธีกรรมจะมี ฆ้อง ระฆัง กังสดาล ประกอบ อิทธิพลของเสียง ฆ้อง ระฆัง กังสดาล มี
ผลต่อจิตใจของคนในสังคมเป็นอั นมาก ฆ้อง ระฆัง กังสดาล จึงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอุษาคเนย์อย่าง
ยากทีจ่ ะแยกออกจากกัน (สุกรี เจริญสุข. 2530 : 138-147)
พิธีแตงงานชาวกัมพูชา
การมีคู่ครองเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แต่การที่คนสองคนจะมาอยู่ร่วมกันจะต้องทาอย่างไร
ให้คนในครอบครัวรอบข้างในสังคมนั้นยอมรับว่าถูกต้องชอบธรรม การกระทานั้นคือประเพณีพิธีกรรม
พิธีกรรมในการแต่งงานเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความเชื่อของสังคมนั้นนั้น แสดงออกด้วยข้อกาหนด
ข้อห้าม การแต่งกาย ขั้นตอนลาดับพิธีตลอดจนข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ และได้รับการปฏิบัติสืบต่อกัน
จนเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นนั้นๆ

ประเทศกัมพูชาหรือที่คนไทยรู้จักในชื่อเขมรเป็นประเทศหนึ่งที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยมี
ประวัติศาสตร์สัมพันธ์กัน กั บประเทศไทยหลายยุคหลายสมัยแต่คนไทยส่ว นใหญ่มักไม่รู้จักประเพณี
วัฒนธรรมประเทศกัมพูชาไม่สามารถพูดภาษาเขมรได้แม้แต่การใช้ถ้อยคาทักทายหรือนับตัวเลขแต่
ในทางกลับกันชาวกัมพูชามีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยสามารถพูดภาษาไทย
พิธีกรรมแต่งงานของชาวเขมรที่มีความสั มพันธ์กั บตานานโบราณพระทองนานมากซึ่งเป็น
ตานานอธิบายเรื่องการสร้างเมืองกัมพูชาสมัยก่อนชาวกัมพูชาจะใช้เวลาจัดพิธีแต่งงานถึง 7 วัน แต่
ปัจจุบันนิยมใช้ประมาณ 2-3 วัน ขึ้นอยู่กับความพร้อมทั้งด้านต่าง ๆ อาทิ ฐานะของผู้แต่งงาน การ
แต่งงานของชาวกัมพูชาไม่นิยมแต่งในช่วงเข้าพรรษา สถานที่ที่ใช้ในการจัดงานนิยมจัดที่จากบ้าน
เจ้าสาว สาหรับเรื่องการจัดสถานที่นั้นมีผู้รับจ้างจัดสถานที่แต่งงาน อาหาร และเครื่องเสียงโดยเฉพาะ
รูปแบบการจัดสถานที่แต่งงานของชาวกัมพูชาจะมีสถานที่รูปแบบที่คล้ายกันดังนั้นบริเวณหน้าบ้านที่มี
การจัดสถานที่แบบนี้กจ็ ะพอจะสันนิษฐานได้ว่ามีงานแต่งงานเกิดขึ้น มีการประดับตกแต่งด้วยผ้าหลากสี
ผู้ร่วมงานแต่งนิยมใส่ชุดสุภาพสาหรับหญิงชาวกัมพูชามักจะใส่ชุดประจาชาติที่ถือเป็นประเพณีที่หญิง
สาวทุกคนจะต้องจัดเตรียมไว้อย่างน้อยหนึ่งชุดเพื่อใส่ในงานสาคัญโดยตัดเป็นเสื้อลูกไม้เข้ารูป และผ้าถุง
ไหมการจัดเตรียมพิธีการแต่งงานยังต้องจ้างช่างถ่ายภาพช่างแต่ง ช่างแต่งหน้าพร้อมด้วยเตรียมเสื้อผ้า
เจ้าบ่าวเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวที่มีฝ่ายละสามคนที่ต้องแต่งตัวเข้าชุดกับเจ้าสาวเจ้าบ่าวสาหรับเรื่องแต่ง
กายมักจะเปลี่ยนชุดทุกครั้งที่เปลี่ยนพิธีกรรมและเครื่อ งแต่งกายที่ถือว่าสาคัญที่สุดคือชุดพิธีกรรมวัน
สุดท้าย
พิธีกรรมวันแรกจะเริ่มช่วงเย็นด้วยการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดที่บ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคล คู่
บ่าวสาวจะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดช่วงเช้า บุคคลที่ถือว่ามีความสาคัญมากที่สุดในพิธีแต่งงานคือผู้ดาเนิน
พฤติกรรมต่าง ๆ โดยจะต้องแต่งกายด้วยชุดตามประเพณีต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในพิธีและ
ดาเนินพิธีตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จพิธีแต่งงานที่มาพร้อมกับคณะดนตรีโบราณบรรเลงเพลงประกอบพิธี
แต่งงานที่เจ้าภาพจะต้องว่าจ้างให้เป็นผู้ดาเนินพิธีการแต่งงาน
พิธีกรรมวันที่สองเริ่มต้นช่วงเช้าเจ้าบ่าวจะแห่ขันหมากมาที่บ้านเจ้าสาวเจ้าบ่าวจะถือพานใส่ช่อ
ดอกไม้หรือดอกมะพร้าวที่ถือเป็นสิ่งสาคัญในพิธีกรรมวันสุดท้ายเดินนาขบวนแห่หอกับพ่อแม่เจ้าบ่าว
โดยมีการจ่ายร่มให้เจ้าบ่าว บรรดาญาติมิตรถือพลระบายข้าวของเดินตาม เมื่อมาถึงบ้านเจ้าสาว พิธีการ
ต่างๆจะเป็นหน้าที่ของหมอพิธีโดยมีบทร้องสนทนาโต้ตอบตามประเพณีโบราณอันเป็นเสร็จพิธีในช่วง
เช้าช่วงสายบีพิธีให้ฟังคาสอนจากผู้ใหญ่เพื่อเป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตคู่และช่วงบ่ายมีพิธีตัดผมให้คู่บ่าว
สาวโดยเริ่มจากพ่อแม่เจ้าสาว พ่อแม่เจ้าบ่าวญาติผู้ใหญ่เรื่อยมาจนถึงเพื่อนสนิททาเป็ด การทาท่าตัดผม
พอเป็นพิธีหรือตัดเพียงเล็กน้อยเพราะมีความเชื่อว่าไปการตัดสินที่ไม่ดีและให้พรคู่บ่าวสาวที่กาลังจะเริ่ม
ใช้ชีวิตคู่ครอบครัวช่วงเย็นมีการกินเลี้ยงสังสรรค์หรือเมื่อเสร็จพิธีวันสุดท้ายของแต่งงานด้วยการจัด
อาหาร ด้วยการจัดอาหารขายโต๊ะจีนของบ้านเราการเล่นดนตรีบนเวทีมีหลากหลายแต่ที่ปรากฏทุกการ
คือเพลงราวงทุกคนจะร่วมราวงซึ่งยังคงเป็นที่นิยมในประเทศกัมพูชา
พิธีกรรมวันสุดท้ายเริ่มตั้งแต่เช้ามีพิธีสาคัญคือผูกข้อมือผู้บ่าวสาวโดยเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องใส่ชุด
ประเพณีคือเจ้าสาวใส่ชุดการหน้าเจ้าบ่าวใส่ชุดปลาทอซื่อเข้ าเวรออกเสียว่าเช่าเป็นเครื่องแต่งกายที่มี
ความสาคัญสัมพันธ์กับตานานเขมรโบราณ คือ การแต่งงานของนางนากกับพระทองโดยเจ้าบ่าวจะต้อง
ใส่ชุดพระทองและเจ้าสาวจะต้องใส่ชุดนางนากซื่อถือว่าเป็นชุดแต่งงานที่งดงามที่สุด ตามความเชื่อเรื่อง
พระทองกับนางนาก

วันหนึ่งนางนากแปลงกายเป็นมนุษย์ ออกมาเล่นน้าและเป็นจังหวะที่พระ
ทองมาพบจึงเกิดหลงรัก นางนาก และแต่งงานกัน พญานากผู้เป็นบิดาจึง
เนรมิตเมืองขึ้นให้แก่พระทองและลูกสาวของตน และให้ชื่อว่ากัมพูชา พระ
ทองจึงเป็นปฐมกษัตริย์ของกัมพูชา ครั้นพระทองใคร่อยากชมเมืองบาดาล
แต่ติดด้วยว่าเป็นมนุษย์ไม่สามารถลงเมืองบาดาลได้ นางนากจึงให้พระทอง
จับชายสไบลงไปเที่ยวชมเมืองบาดาล
ตานานเรื่องพระทองนางนากนี้ปรากฏในพระราชพงศาดารฉบับพระองค์นพรัตน์ กล่าวถึงครั้ง
ตั้งนครธมและนครวัดโดยเริ่มเรื่อง ตั้งแต่สมัยพุทธกาลและพุทธทานาย โดยเริ่มด้วยสมเด็จพระสัมมา
พระพุทธเจ้าและพระอานนท์เสด็จมายังชมพูทวีปและประทับเกาะใหญ่แห่งหนึ่งใต้ต้น หมันซึ่งมีขนาด
ใหญ่โตมีกิ่งก้านสาขามีโพรงที่ลาต้นขนาดใหญ่เป็นของพญานาคส่วนบนต้นมันมีตะกวดตัวหนึ่งอาศัยอยู่
พระพุทธองค์ได้เทศนาโปรดฝูงเวไนยสัตว์ต่างๆ ทั้งพญานาค นาคา นาคี เทวดา ต่างๆ รวมถึงตะกวด
พระพุทธองค์ทรงปรารภตรัสทานายว่าต่อไปนี้เกาะหมันแห่งนี้แผ่นดินจะงอกขึ้นกว้างใหญ่กลายเป็นพระ
นคร เวไนยสั ตว์ที่ได้ฟังเทศน์ ทั้งหลายเมื่อสิ้ นชีพแล้ ว จะบังเกิดบนสรวงสวรรค์ และได้จุติลงมาเป็น
กษัตริย์ครองเมืองกัมพูชา
กล่าวถึงกษัตริย์จามชื่อไชยราชามีเชื้อสายสืบต่อมาจากพระเจ้าอาทิต
ยวงศ์ซึ่งมีพระราชบุตรห้าพระองค์ซึ่งหนึ่งในนั้นคือพระทองต่อมาถูกขับไล่
ออกจากเมืองจนเดินทางมาถึงนครโคกหมัน ครั้นอยู่มาวันหนึ่งพระทองได้
ชวนมหาดเล็กเสด็จประพาสพระองค์ทรงม้าอัสดร เที่ยวเล่นหาดทรายที่เนิน
โคกหมันคั่นเวลาบ่ายน้าขึ้นท่วมหาดทรายเสด็จกลับไม่ได้จาต้องประทับที่
นั่นหนึ่งราตรี ครั้นเวลาดึกสงัดนางนากนานเท้าหวัดดีกูมารีย์เป็นพระราช
บุตรตรีพระยานาคราชได้นาบริวารล้วนแต่งกายเป็นสาวสวรรค์เทพอักษรพา
กันขึ้นมาเล่นยังหาดทรายตามปกติดังเช่นเคย ฝ่ายพระทองเมื่อได้เห็นนาง
นากก็มีพระทัยประดิพัทธ์จึงผูกสมัครรักใคร่ขอเป็นไมตรี นางนากเองก็มีใจ
ให้กับพระทองเช่นกัน แต่ยังไม่ทันตกลงใจเพียงขอให้รอเป็นเวลา 7 วัน
และขอให้พระทองเอาเครื่องราชบัญญัติการนามาประดิษฐานคอยถวายพระ
บิดาไว้ ณ สถานทีน่ ี่คงสาเร็จดังพระหทัยปรารถนา แล้วนางนาคาลงไปอยู่ยัง
พิภพนาคา ส่วนพระทองเมื่อน้าลดลงแล้วก็คืนมาสู่สานักเดิม ครั้นถึงกาหนด
ครบเจ็ดวันพระทองนาเครื่องราชบรรณาการพร้อมด้วยเสนาอามาตย์ เสด็จ
ไปประทับคอยอยู่ที่เนินโคกหมัน นางนาคเมื่อจากพระทองก็กลับคืนสู่พิภพ
นาคแล้ ว ก็เ ข้า ไปเฝ้ า พระบิด ามารดาทู นแถลงเรื่ องราวที่เ กี่ย วข้อ งตามที่
เป็นมากับพระทองให้ทรงทราบ พญาภุชชงค์เมื่อทรงฟังแล้วก็ยอมตามพระ
ราชหฤทัย พญานาคราชก็พาธิดาพร้อมด้วยพระวงศานุวงศ์ เสนา โยธาหาญ
ขึ้น มาสู่ ยั งร้ านเกาะโคกหมันก็ได้พบกับพระทอง ต่างฝ่ ายต่างรับรองโดย
ความโสมนัสปรีดา แล้วพระยานาคาได้ไต่ถามพระทองถึงตระกูลวงษ์ เมื่อ
พระยาภุช งค์ทรงทราบก็ยินดียอมยกพระราชบุตรตรีให้ แล้ว พญานาคก็
สาแดงฤทธิ์สูบคงคามหาสมุทรตรงนั้นให้น้าแห้ง นฤมิตเป็นพระนครบวรราช

ธานีมีป้อมปราการอันโอฬาร ทาพิธีมหามงคลภิเษกบุตรีเป็นพระมเหสีแห่ง
พระทอง แล้วเสด็จจัดการราชาภิเษกพระทองเป็นปฐมกษัตริย์พระนครโคก
หมัน ทรงพระนามพระบาทสมเด็จพระเทวงษ์อัศจรรย์ เป็นพระเจ้าแผ่นดิน
ผลัดนามพระนครใหม่ตามเหตุซึ่งได้เกิดโดยฤทธิ์พญานาคนฤมิตเรียกว่า กรุง
กัมพูชาธิบดี ทรงยกนางนาคเทพีเป็นอักขระมเหสีมีนามว่า ท้าววัตตีบรม
บพิตรเมื่อเสร็จการพระราชพิธีราชาภิเษกแล้วพญานาคพร้อมด้วยบริวารก็
อาลาลงก็เอาราวผ้าสุนิสาแลพระราชบุตรตรีกลับลงไปยังที่สานักเห็นต้น
ฝ่ายพระทองมีพระทัยจักใคร่ เห็นพิภ พนาคจึง ได้วอนว่ากลับนางท้าววัตตี
ขอให้ช่วยพาไปดูสักที นางท้าววัตตีจึงให้เกาะผ้าสไบพากันลงไปดูพิภพนาค
แล้วจึงกลับคืนมา
ตานานเรื่องพระทองนางนาคนอกจะแสดงให้เห็นถึงต้นกาเนิดของการแต่งงานแล้วยังเป็นการ
อธิบายกาเนิดเมืองกัมพูชาอีกด้วย
พิธีผูกข้อมือเริ่มด้วยการรอเจ้าสาวเดินออกมาจากห้องโดยมีหมอผู้ที่เป็นผู้ดาเนินขั้นตอนต่างๆ
การรอเจ้าสาวออกมาจากห้องเปรียบเสมือนรอนางนาคมาเล่นน้า เมื่อเจ้าสาวออกมาจากห้องแล้วมานั่ง
คู่กับเจ้าบ่าวหมอพิธีดาเนินการให้คู่บ่าวสาวไหว้พ่อและแม่ของทั้งสองฝ่ายแล้วมอบพานหมากพลูและ
สิ่งของต่างๆ ให้พ่อกับแม่ตามประเพณี
สิ่งของอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ดาบ ที่ต้องมีตามประเพณีเป็นอาวุธของพระทองจะวางไว้ที่
หมอนหน้าคู่บ่าวสาวต่อจากนั้นพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่จะนั่งรอมคู่บ่าวสาวเพื่อทาการเวียนเทียน 3 รอบ
ซึง่ ในวัฒนธรรมไทยคล้ายกับการเบิกแว่นเทียนในพิธีทาขวัญนาคหรือพิธีมงคลราชสานัก อาทิ การเสด็จ
ออกพระมหาสมาคมพระราชพิธีฉัตรมงคล การเบิกแว่นเทียนสมโภชนพปฎลมาหาเศวตฉัตรสิริราช
กกุธภัณฑ์ เมื่อเสร็จการเวียนเทียนให้คู่บ่าวสาวแล้วผู้ร่วมงานจะช่วยกันโรยดอกหมากหรือดอกมะพร้าว
ที่เ ตรี ย มไว้ ตั้ง แต่ วั น แรกให้ คู่ บ่ า วสาวเพื่ อ ความเป็ น มงคลและเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ พ ร้ อ มส าหรั บ การมี
ครอบครัว
การโปรยดอกมากหรือดอกมะพร้าวเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะการใช้สั ญลั กษณ์
ดอกหมากดอกมะพร้าวไม่ปรากฏในพิธีแต่งงานในสังคมไทยปัจจุบัน แต่การใช้สัญลักษณ์ดอกหรือจั่ น
ของหมากและมะพร้าวนี้พบในพิธีกรรมราชสานัก เช่น การใช้จั่นหมากทองคา จั่นมะพร้าวทองคา ตั้ง
ประกอบพิธีเฉลิมพระราชมนเฑียร เพราะถือว่าเครื่องมงคลหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความรุ่งเรือง
ความเชื่อเรื่องการใช้ดอกหมาก หรือจั่นมาก หรือมะพร้าวเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคล
ความอุดมสมบูรณ์ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อดั้งเดิมที่มีร่วมกันระหว่างไทยกับกัมพูชา เมื่อโปรยดอกไม้
หรือดอกมะพร้าวเรียบร้อยแล้วพ่อและแม่จะผูกข้อมือให้คู่บ่าวสาวโดยเริ่มจาก พ่อและแม่ฝ่ายหญิง พ่อ
และแม่ฝ่ายชายญาติผู้ใหญ่ เรื่อยมาจนถึงเพื่อนสนิท คติในการผูกข้อมือต้องเข้ามาเป็นคู่เมื่อผู้ผูกข้อมือ
แล้วก็อวยพร และมอบซองเงิน หรือของมีค่าต่างๆ โดยสอดไว้ที่มือคู่บ่าวสาว เมื่อเสร็จพิธีผูกข้อมือแล้ว
เจ้าสาวจะถือของมีค่าต่าง ๆ เดินกลับเข้าไปในห้องโดยมีเจ้าบ่าวจับสไบเดินตามไปด้วยเป็นนัยว่านาง
นากพาพระทองลงไปยังห้องหอใต้บาดาลเป็นอันเสร็จพิธีสาคัญ

การถ่ายภาพที่ระลึก คือ การถ่ายภาพที่ระลึกคู่บ่าวสาวเป็นเอกลักษณ์ มือข้างหนึ่งของเจ้าบ่าว
ถือดาบอีกข้างหนึ่งจับชายสไบของเจ้าสาวที่กาลังถือของมีค่ามากซึ่งสอดคล้องกับตานานเรื่องพระทอง
นางนาค ค่าคืนนี้คู่บ่าวสาวยังคงต้องนอนแยกห้องกันคืนพรุ่งนี้จึงสามารถนอนห้องเดียวกันได้
หลังจากแต่งงานฝ่ายชายจะย้ายเข้ามาอยู่บ้านฝ่ายหญิงเมื่อทางานสร้างฐานะได้พอสมควรจึง
สร้างบ้านเพื่อแยกครอบครัว พิธีการที่แต่งงานอาจมีปีกย่อยแตกต่างกันบ้างเพราะพิธีการแต่งงานขึ้นอยู่
กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ฐานะของผู้แต่งงาน หรือแม้กระทั่งความแตกต่างทางภูมิภาค
ติดอยู่กับประเทศไทยซึ่งอาจเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองหลวงอย่างพนมเปญ
บทความนี้เป็นเพียงการเล่าโดยสังเขปเพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจสังคมวัฒนธรรมประเพณีการแต่งงานที่
มีความน่าสนใจและ มีความสัมพันธ์กับตานานความเชื่อโบราณของกัมพูชาประเพณีวัฒนธรรมแต่ละ
ประเทศย่อมมีสิ่งที่น่าสนใจทั้งสิ้นประเพณีวัฒนธรรมหนึ่งนั้นคือพิธีการแต่งงานของชาวกัมพูชาประเทศ
เพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และวั ฒนธรรมที่ยาวนานคน
ไทย (ปฐมพงษ์ สุขเล็ก,2558: 24 – 33)
แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์ทางดนตรี
การวิเคราะห์คุณลักษณะทางดนตรีได้มีการศึกษาค้นคว้าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ดังนี้
เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี (2542) ได้กล่าวถึงแนวทางในการศึกษาองค์ประกอบดนตรีไทยสามารถ
พิจารณาลักษณะต่างๆ ดังนี้
1. เสียง(Tone) เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของอากาศที่ ลักษณะความแตกต่างของเสียงขึ้นอยู่
กับคุณสมบัติ 4 ประการ คือ ระดับเสียง ความสั้นยาวของเสียง ความเข้มของเสียง และ
คุณภาพของเสียง
2. พื้นฐานจังหวะ (Element of time) จังหวะในดนตรีไทยสามารถพิจารณาได้ 2 ประเภท คือ
จังหวะภายในและจังหวะภายนอก
2.1 จังหวะภายในเป็นจังหวะที่เกื้อหนุนและแอบแฝงอยู่ในลีลาทานองได้แก่ ความช้าเร็ว
(Tempo) หนักเบา(Accent) จังหวะเคาะ(Beat) และลีลา(Rhythm)
2.2 จังหวะภายนอกเป็นจังหวัดที่เสริมเพิ่มเติมจากภายนอกสามารถแยกได้จากลีลาของทานอง
โดยมีเครื่องดนตรีประเภทจังหวัดเป็นผลิตเสียงคือ จังหวะฉิ่ง และจังหวะหน้าทับ
3. ทานอง(Melody) ทานองเป็นการจัดระเบียบของเสียงที่เกี่ยวข้องกับ ความสูง-ต่า สั้น-ยาว ดังเบา ทานองของดนตรีไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทด้วยกันคือทานองหลักและทานองตกแต่
4. พื้นผิวของเสียง(Texture) พื้นผิวในเชิงดนตรีหมายถึงลักษณะหรือรูปแบบทั้งที่ประสานสัมพันธ์
กันและไม่ประสานสัมพันธ์ โดยอาจเป็นการนาเสียงมาบรรเลงพร้อมกัน ซึ่งอาจพบได้ทั้งแนวตั้ง
และแนวนอนตามกระบวนการประพันธ์เพลง ลักษณะรูปแบบของพื้นผิวมีอยู่หลายรูปแบบดังนี้
4.1 Monophonic Texture เป็นลักษณะพื้นผิวของเสียงที่ใหม่แนวทานองเดียวไม่มีเสียง
ประสาน

4.2 Polyphonic Texture เป็นลักษณะของพื้นผิวที่ประกอบด้วยแนวทานองตั้ง 2 แนวขึ้นไป
โดยแต่ละแนวมีความเด่นเป็นอิสระจากกันแต่สามารถประสานกลมกลืนกับด้วยกัน
4.3 Homophonic Texture เป็นลักษณะพื้นผิวของเสียงที่ประสานด้วยแนวทานองเดียวมี
กลุ่มเสียงคอร์ดทาหน้าที่สนับสนุน
4.4 Heterophonic Texture เป็นรูปแบบของแนวเสียงที่มีทานองหลายแนวทานองแต่ละ
ทานองมีความสาคัญเท่ากันทุกแนว
5. สีสันของเสียง(Tone Color) หมายถึงคุณลักษณะของเสียงที่กาเนิดจากแหล่งเสียงที่แตกต่าง
กันเป็นไปได้ทั้งเสียงร้องและเสียงเครื่องดนตรี ความหลากหลายของเสียงประกอบด้วยปัจจัย
แตกต่างกันหลายประการเช่นวิธีการบรรเลงวัสดุที่ใช้ทาเครื่องดนตรีรูปทรงขนาดเป็นต้น
6. คีตลักษณ์(Forms) คือ รูปแบบของเพลงเปรียบเสมือนกรอบที่หลอมรวมเอาจังหวะทานอง
พื้นผิวและสีสันของเสียงให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันในกรณีเพลงไทยสามารถพิจารณาได้
ดังนี้
6.1 หนึ่งรูปแบบของเพลง เป็นกรอบภายนอก คือ ความสั้นยาว จานวนท่อน อัตราจังหวะ
6.2 ลีลาของเพลง ในดนตรีไทยลีลาของบทเพลงจะมีความเกี่ยวข้องกับวิธีการที่ผู้ประพันธ์ใช้ใน
การสร้างผลงานเช่น ลูกล้อลูกคัด และเพลงคลอ
ณัชชา พันธุ์เจริญ (2551) กล่าวว่าการวิเคราะห์มีความสาคัญอย่างยิ่ง ในการทาความเข้าใจบท
เพลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้วิเคราะห์ ในกรณีที่ผู้วิเคราะห์เป็นนักดนตรีจะต้องวิเคราะห์ให้
ลึกซึ้งลงไปในโครงสร้าง ทฤษฎีการประพันธ์ และเทคนิคที่น่าสนใจ ในการวิเคราะห์จะต้องระมัดระวัง
และใช้วิจารณญาณที่เลือกเชื่อข้อมูลเหล่านั้น ผู้วิเคราะห์มีความรู้เพียงพอจากการศึกษาในแนวกว้าง
และแนวลึกจะเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งในการวิเคราะห์
ปัญญา รุ่งเรือง (2546) ได้กล่าวถึงการศึกษาดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ มีแนวทางการศึกษาดังนี้
1. สื่อสร้างเสียง (Medium) ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเสียงว่าเกิดขึ้นอย่างไรโดยศึกษาถึงสิ่งต่อไปนี้
1.1 ประเภทของเสียง เสียงร้อง(Voice) เครื่องดนตรี (Instruments) หรือทั้งสองอย่าง
ประกอบกัน 1.2 ชนิดของเสียง โดยบอกลักษณะของเสียงได้ 1.3 ปริมาณของเสียง
2. ท่วงทานอง(Melody) คือ การจัดลาดับเสียงสูงต่า ได้แก่เรื่องราวดังต่อไปนี้ 2.1 ระบบเสียง
(Tuning System) การจัดระบบของเสียงสูงต่าของวัฒนธรรมต่างๆ 2.2 มาตราเสียง บันได
เสียง(Scales) การจัดระบบของเสียงสูงต่าของวัฒนธรรมนั้น 2.3 กลุ่มเสียง(Mode) หรือมาตรา
เสียงเฉพาะที่ใช้เป็นพื้ นฐานของบทเพลง 2.4 ขั้นคู่เสียง(Intervals) ช่วงห่างระหว่างของเสียง
สองเสียง 2.5 ช่วงเสียง(Rang) ความกว้างของระดับเสียงต่าสุดถึงสูงสุดที่ใช้ในการบรรเลง 2.6
รูปลักษณ์ของท่วงทานอง(Melodic Control) มีหลายชนิดได้แก่ ทานองต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน
(Conjunct) ทานองที่ ไม่ เชื่ อมโยงกัน (Disjunct) ท านองขึ้นๆ ลงๆ (Uncending) ทานอง
สูงขึ้นไปเรื่อยๆ (Ascending) ทานองที่ต่าลงเรื่อยๆ (Descending) และทานองที่ไม่ค่อยขึ้นลง
หรือสม่าเสมอ(Terraced) 2.7 โครงสร้างของวลี (Phrase Structure)โดยพิจารณาตาม

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

แนวนอนว่าเป็นอย่างไร 2.8 การประดับตกแต่งทานอง(Ornamentation) 2.9 ทานองร้องเละ
การเอื้อน(Syllabic text setting or melismatic text setting)
จังหวะ(Rhythm) การจั ดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพันธ์กับเวลาได้แก่ 3.1 การตกจังหวะ
(Beat & Accent)รวมทั้งการเน้นจังหวะหนักเบา 3.2 การลักจังหวะ(Syncopation) การตก
จังหวะก่อนหรือหลัง 3.3 อัตราจังหวะ(Meter) การจัดจังหวะภายในห้องเพลง ได้แก่ จังหวะ
อิ ส ระ(Parlando-rubato) จั ง หวั ด ที่ ยื ด หยุ่ น มากคล้ า ยกั บ การพู ด จั ง หวะตายตั ว (Tempo
Guisto) จังหวะสม่าเสมอ(Isometric) จังหวะไม่สม่าเสมอ(Asymmetrical Isometer) จังหวะ
ประสม(Heterophonic) จังหวะหลากหลาย(Polymetric)
ความเร็ว(Tempo) ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนตัวโน้ตกับช่วงเวลา
ผิวพรรณ (Texture) การประสานทานอง และความสัมพันธ์ระหว่างทานอง 5.1 ทานองเดี่ยว
(Monophony) 5.2 ทานองประสม(Polyphony) ทานองเพลงหลายๆทานองบรรเลงไปพร้อม
กัน ได้ แ ก่ (Homophony) มี ท านองสองแนวหรื อ มากกว่ า ที่ มี ลี ล าในจั ง หวะเดี ย วกั น และมี
ลักษณะการจัดองค์ประกอบของท่วงทานองในแนวนอน (Counterpoint)มีทานองสองแนว
หรื อ มากกว่ า แต่ แ นะแนวเป็ น อิ ส ระต่ อ กั น และไม่ จ าเป็ น ต้ อ งเป็ น จั ง หวะเดี ย วกั น (Drone
Harmony)ทานองเพลงที่ใช้เสียงประสานเพียงเสียงเดียวซึ่งดังอยู่ตลอดเวลา เช่น แคน ปี่สก็อต
5.3 ทานองหลากหลาย(Heterophony) ดนตรีหรือบทเพลงที่มีท่วงทานองต่างกันแต่ขึ้นอยู่กับ
ทานองหลักเพียงทานองเดียว เช่น ดนตรีกาเมลัน เรียกว่า (Heterophony Stratification)
ดนตรีไทยเป็นแบบ (Idiomatic Heterophony)
รูป แบบ(Form) การจั ดองค์รูปแบบของบทเพลงมีแบบต่าง ๆ ดังนี้ 6.1 เพลงท่อนเดียว
(Iterative) มีทานองสั้นๆ ทานองเดียวบรรเลงซ้ากัน 6.2 บทเพลงสองท่อน(Binary) 6.3 เพลง
สองท่อนที่มีการบรรเลงซ้าท่อนแรก(Reverting) 6.4 เพลงทานองเดียวแต่มีเนื้อร้องต่างกัน
(Strophic) 6.5 เพลงที่มีทานองใหม่เ พิ่มขึ้นทุกท่อนโดยไม่ย้อนทานองเดิม (Progressive)
6.6 เพลงที่ใช้ทานองหนึ่ งเป็นหลั กและมีการแปลทานองไปเรื่อยเรื่อย (Theme and
Variation)
คุณลักษณะของเสียง(Tone color) หรือ ซุ่มเสียง(Timbre) หมายถึงคุณภาพของเสียงดนตรี
หรือเสียงร้องที่มีลักษณะเฉพาะหรือเสียงที่ประสมประสานกัน
ความดัง(Dynamic) ความดัง-เบา ของเสียงดนตรีมารวมทั้งกรณีที่ค่อยๆ เบาลง
(Decrescendo) และค่อยๆ ดังขึ้น (Crescendo)
ลักษณะพิเศษ(Extra Musical) หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างบทเพลงกับสิ่งที่ไม่ใช่ดนตรี เช่น
ธรรมชาติ บทกลอน ภาพเขียน เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

สงัด ภูเขาทอง (2532) กล่าวว่าทานองเพลง (Melody) คือ เสียง สูง-ต่า สั้น-ยาว เบา-แรง ตาม
ความประสงค์ของผู้แต่ง ทานองเพลงแต่ละชาติย่อมมีรายละเอียดแตกต่างกัน ซึ่งเอกลักษณ์ลักษณะของ
ตนเองต่างจากทานองเพลงชนชาติอื่น องค์ประกอบของทานองประกอบด้วย ระดับเสียง(Pitch)

การเคลื่อนที่ของเสียงเพื่อให้เกิดทานอง (Melodic Progression) ความยาว (Measure) พิสัย (Rang)
และระบบหลักของเสียง(Tonic)
อนรรฆ จรัณยานนท์ (2537) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์แนวดาเนินทานอง (Melodic Line)
วิเคราะห์รูปร่างทานอง(Melodic Contour) และพิสัย(Rang) การวิเคราะห์แนวดาเนินทานองสองแนว
ทาการวิเคราะห์ความสัมพัน ธ์ร ะหว่างแนวทานองทั้งคู่ (Relationship between line) คือ
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับทิศทางของทานอง(Directional Relationship) ประกอบด้วยความสัมพันธ์แบบ
ตรงกันข้าม(Contrary Motion) ความสัมพันธ์ที่มันมีการเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกัน (Similar Motion)
และความสัมพันธ์แบบการเลียน (Imitation) การวิเคราะห์แนวทานองการดาเนินจังหวะ การวิเคราะห์
องค์ประกอบจังหวะ(Rhythmic Organization) อัตราจังหวะ(Meter) ความเร็ว(Tempo) อัตราความ
สั้นยาวของจังหวะ(Rhythmic Duration)
พิชิต ชัยเสรี (2559) ได้นาเสนอความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์องค์ประกอบดนตรีไทยและวิธีการ
วิเคราะห์ดนตรีไทยดังนี้
ความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์หนึ่งใช้ทางของเป็นหลักในการวิเคราะห์แนวทางการวิเคราะห์ใช้
ทางของวงใหญ่เป็นสาคัญด้วยถือว่าทานองของวงษ์ใหญ่เป็นทานองที่ใกล้เคียงกับทานองสารัตถะมาก
ที่สุดทานองสารัตถะคือแก่นโครงสร้างของกลุ่มเสียงที่เรียงร้อยเป็นท่วงทานองต่างๆ กัน
แนวคิดทางด้านมานุษยดุริยางควิทยา
มานุษยดนตรีวิทยา (Ethnomusicology) มีพัฒนาการมาจากดนตรีวิทยา แต่เน้นศึกษาแตก
แขนงออกมาเป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ เริ่มเป็นรูปเป็นร่างสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อนัก
มานุษยดนตรีวิทยาเริ่มเข้าไปศึกษาดนตรีในทวีปต่าง ๆ นอกยุโรปมากขึ้น เป็นการเริ่มต้นการศึกษาการ
ดนตรี ในแง่ ของความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งดนตรี และมนุ ษ ย์ คื อ วั ฒ นธรรม วิถี ชี วิ ต และสั ง คม ท าให้
การศึกษาของมานุ ษยดนตรี วิทยา มีวิช าต่าง ๆ เกี่ยวข้องได้แก่มานุษยวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา
ปรัชญา เข้ามาเพื่ออธิบายความสัมพันธ์นี้อย่างลึกซึ้ง และมีเหตุผลมากยิ่งขึ้น
มานุษยดนตรีวิทยาเป็นการศึกษาดนตรีที่กาลังดาเนินอยู่ในปัจจุบัน ของสังคมใดสังคมหนึ่ง
ผ่านมิติทางประวัติศาสตร์ โดยศึกษาตัวดนตรี สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดทางดนตรีของผู้คน
การสร้างเครื่องดนตรี รูปแบบของดนตรี บทเพลง การขับร้อง การบรรเลง บทบาทหน้าที่ และการใช้
ดนตรีในโอกาสต่าง ๆ การดารงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของดนตรีในสังคม การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรีกับสังคม และวัฒนธรรมของมนุษย์ในท้องถิ่นต่าง ๆ เน้นที่ดนตรีที่ไม่ใช่ดนตรีตะวันตก
เป็นการศึกษาดนตรีที่ไม่ตายตัว และไม่มีวันจบสิ้น เนื่องจากดนตรีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมอยู่
เสมอ ฉะนั้นการศึกษาของมานุษยดนตรีวิทยา โดยมากเป็นการศึกษาดนตรีที่มีการสืบทอดแบบมุขปาฐะ
(Oral tradition) การศึกษาเก็บข้อมูลจึงเป็นการวิจัยภาคสนาม โดยการหาข้อเท็จจริงจากแหล่งต่าง ๆ
ที่ปรากฏในขณะนั้น โดยไม่จากัดเวลา สถานที่ และประเภทของดนตรี เพื่อนามาวิเคราะห์ถึงความ
เชื่อมโยงต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งดูเหมือนว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีในการศึกษาต่างๆ จะเพิ่ง
ความสาคัญในการศึกษาวิเคราะห์เป็นอย่างมาก

การได้มาของข้อมูลยึดงานภาคสนาม มนุษยดนตรีวิทยาเป็นการศึกษาดนตรีพื้นเมือง ศิลปะ
ดนตรีตะวันออก และดนตรีร่วมสมัยในวิธีการสืบทอดแบบมุขปาฐะ (Oral Tradition) โดยมีประเด็นใน
การศึกษา อาทิเช่น รากฐานการก่อเกิดดนตรี การพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงทางดนตรี สัญลักษณ์
และลักษณะดนตรี เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดนตรีโดยรอบ บริบทและบทบาทของหน้าที่ของดนตรีต่อ
สังคม โครงสร้างของดนตรี วิถีการดารงอยู่ของดนตรี และดนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเต้นรา รวมถึงศิลปะ
ดนตรีประจาท้องถิ่นหรือดนตรีพื้นเมือง (Folk Song) ของตะวันตกด้วย นักมานุษยดนตรีวิทยาจะ
มุ่งเน้นในการศึกษาดนตรีที่ยังคงอยู่ (Living Music) ของวัฒนธรรมที่ใช้การถ่ายทอดด้วยปากเปล่า ไม่มี
การบั น ทึก เป็ น ลายลั กษณ์ อัก ษร มุ่ง ศึก ษาดนตรีข องผู้ ไม่ รู้ห นัง สื อ ดนตรี ของชนกลุ่ มน้อ ย ดนตรี ที่
ถ่ายทอดด้วยปากเปล่าของชาติที่มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ในซีกโลกตะวันออกและดนตรีพื้นเมือง ใช้การ
รวบรวมข้อมูลในแง่พฤติกรรมของมนุษย์เพื่ออธิบายว่า มนุษย์เล่นดนตรีเพื่ออะไร อย่างไร และวิเคราะห์
บทบาทของดนตรีกับพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมนั้น ๆ ดาเนินการศึกษาโดยการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อ
เก็บข้อมูลและการบันทึกดนตรีที่พบเพื่อนามาจดบันทึก วิเคราะห์ และเก็บเป็นหลักฐาน การจดบันทึก
ดังกล่าวทาได้ 2 วิธี คือ 1. การบันทึกโน้ตอย่างพอสังเขป (Prescriptive) เป็นการบันทึกโน้ตอย่าง
คร่าวๆ ใช้เก็บเป็นหลักฐานประกอบมากกว่านามาวิเคราะห์ทางทฤษฎี ดนตรี 2. การบันทึกโน้ตอย่าง
ละเอียด (Descriptive) เป็นการบันทึกเสียงและจังหวะที่ได้ยินอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่จะทาได้
การวิเคราะห์ดนตรีทาได้ 2 แบบ คือ 1. ทาการศึกษาโครงสร้างโดยสังเขปของดนตรีชนิดนั้นๆ
ทาการศึกษาโดยลงลึกในแต่ละวัฒนธรรมดนตรี ซึ่งการศึกษาลักษณะลงลึกนี้ ในบางครั้งผู้ศึกษาสามารถ
รวบรวมเป็นทฤษฎีดนตรีโดยเฉพาะของชนชนาตินั้นๆ ได้เลย การศึกษาดนตรีแล้วลงลึกถึงวัฒนธรรมถือ
เป็นสิ่งสาคัญที่สุดของการศึกษามานุษยดนตรีวิทยา เพราะจะทาให้ทราบถึงประวัติศาสตร์ของประเทศ
ประวัติศาสตร์ดนตรี ความเปลี่ยนแปลงของดนตรีที่ สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม สิ่งที่ยังคง
อยู่ ที่กาลังพัฒนา และที่กาลังหมดสิ้นไป และคงไม่มีใครสามารถปฏิเสธถึงอานาจของทุนนิยม และ
ความเจริญ ทั้งนี้รวมไปถึงวัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop - Culture) ที่เข้าไปในทุกวัฒนธรรม รวมถึงสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงอย่างมากทาให้ความสมบูรณ์ของวัฒนธรรมดนตรีหมดไป
การศึกษาทางด้านมานุษยดนตรีวิทยาได้อาศัย การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่กว้างไกลและ
ทันสมัย สามารถช่วยนักมานุษยดนตรีวิทยาดาเนินงานบนเส้นทางที่ควรจะเป็น การอาศัยเทคโนโลยีเข้า
มาช่วย ส่งผลให้นักมานุษยดนตรีวิทยาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พวกเขาทามีประสิทธิภาพ เทคโนโลยียังช่วยให้
ขยายผลงาน หรื อผลลั พธ์ ออกที่มาก็ ไม่ไ ด้เป็น ไปตามที่ว าดฝั นไว้ นั กมานุษยดนตรี วิทยา ในกรอบ
ความคิดเดิมของนักมานุษยดนตรีวิทยาที่ยังเน้นเรื่องการศึกษาเก็บข้อมูลทางด้านดนตรีเปรียบดังการ
ทาสารคดี ทั้งนี้เนื้อหาสาระนั้นกลับเป็นมุมมองของคนในวัฒนธรรมใหญ่ เข้าไปสังเกต หรือการดนตรีใน
วัฒนธรรม การรายงานการสารวจทางมานุษยดนตรีวิทยาได้บรรจงเขียนสิ่งต่างเหล่านี้ที่พบเป็นบทความ
ที่กลั่นกรองออกมาอย่างมีคุณค่า
จากวิวัฒนาการมานุษยดนตรีวิทยา เกิดขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 16 โดยเริ่มมีการศึกษาดนตรีต่างชาติ
หรือดนตรีต่างถิ่น พบหลักฐานเมื่อ ค.ศ.1768 และยังพบหลักฐานทางวรรณคดีตะวันตกในศตวรรษที่
18 โดยเป็นการศึกษาดนตรีพื้นเมืองของชาวจีน แคนนาดา อินเดีย และฟินแลนด์ด้วย ในศตวรรษที่ 19

กลุ่มนักดนตรีวิทยาเริ่มใช้การบันทึกเสียงลงกระบอกเสียงเพื่อเป็นตัวอย่างสั้น ๆ และเก็บเป็นข้อมูลทาง
ดนตรีขึ้น เพราะว่าข้อมูลทางด้านดนตรีวิทยานั้น นับวันเริ่มขาดแคลนไปจากสังคมนักดนตรี ในปี ค.ศ.
1901 คาร์ล สตุมปฟ์ (Carl Stumpf) ร่วมกับ ออตโต อับบราฮัม (Otto Abraham) ได้ศึกษาดนตรีไทย
จากการบั น ทึก กระบอกเสี ย งที่ ป ระเทศเยอรมั น และได้ ส รุ ประบบเสี ย งดนตรีไ ทยไว้ใ นหนั ง สื อ ชื่ อ
Tonsystem and Musik der Siamese กล่าวได้ว่าวิวัฒนาการของมานุษยดนตรีวิทยามีจุดเริ่มต้นจุด
เดียวกันกับธุรกิจดนตรี หรือ Music Business อย่างใกล้ชิดจนบางครั้งก็แยกไม่ออกเลยว่า หากไม่มี
เทคโนโลยีเหล่านี้แล้ว นักมานุษยดนตรีวิทยาจะยังสามารถทางานอยู่ได้อย่างไร
การศึกษาทางมานุษยดนตรีวิทยาอย่างจริงจัง ในปี ค.ศ. 1955 โดยการตั้งเป็นสมาคมด้าน
มานุษยดนตรีวิทยาขึ้น (Society for Ethnomusicology) มีการจัดประชุมกันของผู้เชี่ยวชาญดนตรี
พื้นเมืองและนักมานุษยดนตรีวิทยา โดยมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนางานดนตรีของซีกโลกตะวันออก
อย่างมาก ปรากฏการณ์ดังกล่าวตอกย้าปรากฏการณ์ Musical Colony Viewpoint จากการศึกษาโดย
นักวิจัยในวัฒนธรรมใหญ่ มองวัฒนธรรมดนตรีเล็ก หรือวัฒนธรรมดนตรีที่ใกล้จะหายไปจากสังคมโลก
แต่อย่ างไรก็ตามปรากฏการณ์นี้ ส่งผลให้เกิดการมองตัว ดนตรีโ ดยเฉพาะเครื่องดนตรีในโลกนี้อย่าง
เชื่อมโยง และมีเหตุผลมากยิ่งขึ้น
"...The way in which the world of music divided into musics, and the
criteria for the divisions," as Bruno Nettl put it, "are major issues that
have perhaps not been given sufficient explicit recognition..." (Nettl
1983:51).
การสร้างทฤษฎีด้านมานุษยดนตรีวิทยาและระเบียบวิธีวิจัยขึ้น ในช่วงปี ค.ศ.1970-1980 ซึ่ง
ในช่วงนี้ความสนใจในการศึกษาเปลี่ยนจากส่วนต่างๆ ของดนตรีไปยังกรรมวิธีการสร้างดนตรีและการ
ปฏิบัติดนตรี โดยเฉพาะในด้านการประพันธ์และแนวคิดทางดนตรี ทั้งนี้ได้เกิดการเปรียบเทียบองค์
ความรู้ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีสองวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ และมีการใช้หลักการและเหตุผลในเชิง
วิท ยาศาสตร์ ม ากยิ่ งขึ้ น อย่ า งไรก็ต ามรู ป แบบของการศึ กษามานุษ ยดนตรีวิ ทยาดูเ หมือ นว่ า จะแผ่
กิ่งก้านสาขาไปไกลกว่ายุคล่าอาณานิคมทางดนตรี กล่าวคือในยุคหลังมานี้เกิดการประยุกต์สาขาวิชานี้
เข้ากับการศึกษาเชิงมานุษยวิทยามากยิ่งขึ้น จากชุดคาตอบที่หลากหลาย สามารถอธิบายคาตอบของ
ดนตรีได้มากกว่าเดิม ทั้งขอบเขตการศึกษายังมีความเชื่อมโยงเข้ากับศาสตร์แขนงอื่น ๆ ทั้งนี้เรื่องของ
การศึกษาภาคสนามยังมีความจาเป็นในการจัดกระทาข้อมูล ด้วยเทคนิคต่าง ๆ กลวิธีซึ่งการเข้าถึงข้อมูล
แล้วนับได้ว่าประสบการณ์ของตนเองโดยหลอมเข้ากับองค์ความรู้สมัยใหม่ได้อย่างแนบเนียน ซึ่งต่างกับ
หลักวิธีคิดแบบดนตรีวิทยาที่เน้นเรื่องการลาดับเหตุการณ์เป็นหลัก แต่หลักมานุษยดนตรีวิทยาเปิดกว้าง
พร้อมรับและปรับเปลี่ยนเข้าสู่สังคมสมัยได้อย่างลงตัว
ประสบการณ์ในการออกภาคสนามสามารถนาเป็นตัวอย่างในการนาเสนอได้อย่างน่าสนใจ เช่น
ดนตรีโลกตะวันออกกลาง ดนตรีสังคมเมืองตะวันตก และดนตรีอินเดียแดงในภาคพื้นอเมริกาเหนือ
รวมถึงการศึกษาเรื่ องดนตรี และเพศ การบ่มเพาะนักมานุษยดนตรีวิทยาจากคนในให้ เป็นคนเขียน

เรื่องราวของตนเองเป็นต้น รูปแบบของงานเขียนถึงแม้ว่าจะไม่อิงเนื้อหาเชิงวิชาการมาก แต่ผู้เขียนก็ได้
บรรยายเรื่องราวของตนผ่านประสบการณ์ด้านมานุษยดนตรีวิทยาอย่างดี ตรงไปตรงมา และไม่มีอคติใน
การบรรยาย ซึ่งภาษาที่ใช้ในการถ่ายทอดนั้นจัดว่าอ่านได้เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา และไม่เยิ่นเย้อ
การเก็ บ ข้ อมู ล ภาคสนามนั้ น ควรที่ จะพกทฤษฎีที่ ตนเลื อกใช้ ติด เข้ าไปด้ ว ย ในที่ นี้ อานัน ท์
กาญจนพันธุ์ (2548) ได้เสนอแนวคิดการเก็บข้อมูลภาคสนามตามต้องพกทฤษฎีไว้อย่างน่าสนใจว่า ถ้า
มองว่าการทางานภาคสนามเหมือนกับการด้นแล้ว การสั่งสมความรู้ติดตัวไปก็มีความสาคัญมากเลย
ทีเดียว และคงไม่มีใครสามารถทิ้งความรู้ทั้งหมดไว้ข้างนอกเพื่อทาใจให้ว่างเปล่าก่อนจะลงภาคสนามได้
เช่นกัน ถ้าเช่นนั้นประเด็นก็ไม่น่าจะใช่คาถามที่ว่า จะพกทฤษฎีติดตัวไปทางานภาคสนามได้ด้วยหรือไม่
แต่อยู่ที่เรามองทฤษฏีอย่างไรมากกว่า ถ้ามองเพียงว่าทฤษฎีจะให้คาตอบแก่ข้อมูลจากภาคสนามแล้ว
ทฤษฎีก็อาจกลายเป็นข้อจากัดของการออกภาคสนามเลยก็เป็นไปได้ ดังนั้นทฤษฎีจึงเปรียบเสมือน
คาถามตั้งในการออกเก็บข้อมูลมากกว่ากฎที่จาต้องยึดถือจนเป็นกรอบความคิดขึ้นมา ดังนั้นผู้วิจัยยิ่งมี
คาถามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี ยิ่งได้ข้อมูลมากเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามถ้าไม่มีคาถามก็มองไม่เห็นข้อมูล
เช่นกัน
ทฤษฎีสานักโครงสร้าง หน้าที่นิยม อาทิ ทฤษฎีของนักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันชื่อ คลิฟฟอร์ด
เกียตซ์ (Clifford Geertz) เกี่ยวกับการตีความวัฒนธรรมจากความหมายของคนในวัฒนธรรม และ
ทฤษฎีโครงสร้างนิยมของนักมานุษยวิทยาชาวฝรั่งเศษ โกล๊ด เลวี สเตราส์ (Glaude Levi-Strauss) เป็น
ต้น (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2548: 147) อย่างไรก็ตามดูเหมือนหลักการเก็บข้อมูลของ Nettl ยังขาดซึ่ง
กระบวนการวิจัยตามหลักวิทยาศาสตร์ที่นิยมในปัจจุบัน ตามหลั กของเหตุผล จึงส่งผลให้หนังสือเล่มนี้
เป็นเพียงวรรณกรรมพรรณนาเรื่ องของประสบการณ์ส่วนตนมากกว่าขบวนการศึกษามานุษยดนตรี
วิทยาอย่างมีระบบแบบวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถนาไปใช้เป็นแบบแผนในการวิจัยได้อย่างมีระบบ ทั้งนี้
การเก็บข้อมูลบางอย่างทางด้านมานุษยดนตรีวิทยานั้น ยังคงวัดกันในเชิงปริมาณด้วย ดังนั้นจากประสบ
การและมุมมองของการศึกษาของดนตรีวิทยา และมานุษยดนตรีวิทยาที่ปรากฏอยู่ในวารสารนานาชาติ
ในปั จ จุ บั น อัน ว่าด้ว ยเรื่ องการศึกษาดนตรีวิทยา หรือมานุษยดนตรีวิ ทยานั้นไม่มีคาถามวิจัย และ
ระเบียบวิธีการวิจัยชัดเจน ไม่เหมือนภาคสนามของดนตรีศึกษาที่ปรากฏระเบียบวิธีการวิจัย ตลอดจน
คาถามการวิจัยได้อย่างมีระบบ และเป็นระบบวิธีคิดเชิงเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ ไม่ล้นออกนอกกรอบ
หรือมีตัวแปลที่ไม่สามารถควบคุมได้จนมากเกินไปเหมือนสาขามานุษยดนตรีวิทยาที่ปรากฏในปัจจุบัน
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อน่ากังขาระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิม กับวัฒนธรรมของนักมานุษยดนตรีวิทยาที่ศึกษา
นั้นเป็นอันเดียวกันหรือไม่ หรือว่าถูกหล่อหลอมสร้างขึ้นมาจากตัวนักมานุษยดนตรีวิทยาเอง ก่อเกิดเป็น
งานวิจัยประเภทการสะท้อนกลับ (Reflexivity) หรือวิพากษ์ตนเองขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมดนตรีเชิง
สัญลักษณ์ทถี่ ูกสร้างขึ้นมาเป็นกลไกแห่งการต่อรองของสังคม
ดนตรีและพิธีกรรม
พิธีแซนการ์ หรือ การแต่งงานของชาวสุรินทร์ในกลุ่มชาติพันธ์เขมรที่เรียกว่า “แซนการ์” นั้น
นอกจากอาจารย์ผู้นาพิธีเป็นบุคคลสาคัญแล้วดนตรีเป็นสิ่งสาคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ขั้นตอนต่าง ๆ ใน
พิธีแซนการ์นั้นชาวสุรินทร์จะใช้เพลงและดนตรีเป็นตัวกาหนดและประกอบเรื่องไปพร้อม ๆ กัน ดนตรีที่

นิยมในปัจจุบันคือ วงกันตรึม เป็นวงดนตรีพื้นเมืองของคนไทยเชื้อสายเขมร ที่ได้รับความนิยมในแถว
จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ที่นาเอาเสียงของจังหวะตีโทนมาเป็นชื่อวงดนตรีเรียกว่า กันตรึม
ซึ่งหมายถึงโทนนั่นเองทานองเพลงของวงกันตรึมเป็นแม่แบบแม่บทของการละเล่นพื้นบ้านอื่น ๆ ของ
จังหวัดสุรินทร์ด้วย การเล่นพื้นการละเล่นกันตรึม นิยมในงานมงคลต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน โกนจุก
บวชนาก หรือเทศกาลต่าง ๆ ในสมัยโบราณนั้นงานแต่งการจะต้องมีการมี วงกันตรึม เล่นกล่อมหอจน
ถือเป็ น ประเพณีเครื่ องดนตรี ดังนี้ โทน 1คู่ ปี่ อ้อ 1 เลา ปี่ช รัย 1 เลา ฉิ่ง 1 คู่ กรับ 1 คู่ ฉาบ 1 คู่
โดยทั่วไปผู้เล่นจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้แต่ส่วนใหญ่เป็นชาย ส่วนผู้หญิงร้องและราไปตามจังหวะเพลง
การแต่งกายตามสบายหากจะแต่งตามประเพณีท้อ งถิ่นก็ได้ เช่น ผู้ชายใส่เสื้อคอกลมนุ่งผ้าโจงกระเบน
ผ้าขาวม้าคาดเอว ส่วนผู้หญิงนุ่งซิ่นใส่เสื้อรัดรูปเท่าแขนกระบอก
ทานองเพลงแบ่งตามหน้าที่การบรรเลงได้ 3 กลุ่ม
1. การบรรเลง แบ่งเป็นหนึ่งบทไหว้ครูมีทานอง สวายจุมเวือด ชแร๊ย ชเติร กัมปรอฮ
2. การบรรเลงในพิธีแห่มีทานอง เพลงรัมพาย ตร็อบตุม อันซองซแนญนบ เกาะเปือนเปง อี
เกต เกาะกรอก ออกยุมพนุมซร๊วจ
3. การบรรเลงในโรงพิธี มีทานอง กันเตริย (บรรเลงในขั้นตอนที่ญาติผู้ใหญ่รับเชี่ยนหมากพลู
มารับประทาน) เพลงรัมเปรย และเพลงคเมาแม(บรรเลงในช่วงที่เจ้าสาวลงจากบ้านเพื่อมา
รับเจ้าบ่าว) เพลงมงก็วลจ๊องได(บรรเลงในช่วงที่พราหมณ์สวด และการผูกข้อมือเพื่อเป็นสิริ
มงคล)
4. การบรรเลง ณ ปะราพิธีบ้านฝ่ายช่าย บรรเลงเพลง งูดตึ (บรรเลงประกอบพิธีการอาบน้า
ให้พ่อ-แม่ฝ่ายชาย)
การบรรเลงเพลงการ์นั้นมิได้กาหนดจานวนเพลงตายตัว เนื่องจากพิธีจะมีความยืดหยุ่น ขึน้ อยู่
ว่าพิธีการนั้นจะจัดขึ้นยืดเยื้อหรือกระชับเพียงใด ทั้งนี้นักดนตรีสามารถเลือกบรรเลงให้เหมาะสมพิธี ที่
กล่าวมานั้นเป็นพิธีหลัก การแต่งงานของชาวสุรินทร์ จะสมบูรณ์จะต้องมีดนตรีบรรเลง เพื่อประกอบพิธี
แต่ละขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ก่อนการแต่งงานวงกันตรึมจะบรรเลงเพลงไหว้ครูเสมอรวมทั้งการบรรเลง
ในงานมงคลอื่น ๆ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศ
สมบัติ ท้ายเรือคาและคณะ (2551) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ทัศนคติต่อประเพณี แต่งงานของ
เยาวชนในชาติพันธุ์เขมร ส่วย เยอ ผู้ไทยและญ้อ เพื่อศึกษาประเพณีแต่งงาน ความเปลี่ยนแปลงจาก
อดีตกับปัจจุบัน และเปรียบเทียบทัศนคติของเยาวชน ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มชาติพั นธุ์เขมร ส่วย
เยอ ผูํทย
้ไ และญ้อ มีพิธีการแต่งงานและความเชื่อ ประกอบด้ วยขั้นตอนดังนี้ การเลือกคู่ครอง การ
ทาบทาม การสู่ขอและการหมั้น พิธีการ แต่งงาน การส่งตัวเข้าหอ และการสมมา 2) แต่ละชาติพันธุ์

ยังคงยึดถือและปฏิบัติเหมือนอดีต มีเพียงการเลือกคู่ครอง ค่าสินสอด การแต่งกาย และพิธีการการ
จดั ง านเลี้ ย งในตอนเย็ น ที่แ ตกต่า งไปจากเดิม เนื่ อ งจากสภาพสงั คม เศรษฐกิจ และวั ฒ นธรรม
เปลี่ยนแปลงไป 3) เยาวชนในแต่ละชาติพั นธุ์มีทัศนคติต่อประเพณีแต่งงานไม่แตกต่างกัน ประเพณี
การแต่งงานที่กระทาสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ การเลือกคู่ครอง การ ทาบทาม การสู่
ขอและการหมั้น พิธีการแต่งงาน การส่งตั วเข้าหอ และการสมมา มีเพียงการเลือกคู่ครองที่เปลี่ยนไป
บางคู่ลือกคู่ครองตัวตนเองและส่วนน้อยมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ค่าสินสอดมีการตกลงและส่วนใหญ่
มีการทาสัญญากันซึ่งต่างจากอดีตด้วยค่าสินสอดมีมูลค่ามากกว่า การแต่งกายแบบดังเดิมได้ปรับให้เข้า
ยุคสมัยและสากลนิยม และพิธีการการจดังานเลี้ยงในตอนเย็นนทีเ่ พิ่มขึ้นมาซึ่งแตกต่างไปจากเดิม
ธันนิกานต์ ชยันตราคม (2556) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติของชาวไทยที่มีต่อ
ประเพณีแต่งงานของไทย มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการจัดพิธีสมรสของ
ไทยในปัจจุบัน และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ผลการศึกษาพบว่าคนหนุ่มสาวในปัจจุบันให้
ความสาคัญกับการจัดพิธีตามแบบดั้งเดิม แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมากคือการให้ความสาคัญกับการจัดงานเลี้ยงฉลองพิธีมงคลสมรสมากกว่าพิธีอื่น อีกทั้งลักษณะ
การ จัดงานยังเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม ความทันสมัย ค่านิยม และเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงของพิธีแต่งงานแบบไทย พบว่าในขั้นตอนพิธีต่าง ๆ นั้นมีรายละเอียดปลีกย่อย
ที่แตกต่างไปจากพิธีแต่งงานตามประเพณีดั้งเดิม คือ การทาบทาม พิธีหมั้นและพิธีเลี้ยงฉลอง
การทาบทาม แต่เดิมนั้นเมื่อเฒ่าแก่มาทาบทามสู่ขอฝ่ายหญิง พ่อแม่ฝ่ายหญิงอาจขอพิจารณา
หรือขอ ตรวจดวงชะตาของทั้งสองฝ่ายก่อนจึงจะแจ้งให้ทราบในภายหลังว่าจะยกลูกสาวให้หรือไม่ แต่
ในปัจจุบัน พบว่าส่วนใหญ่ครอบครัวของทั้งฝ่ายเจ้าสาวและเจ้าบ่าวจะรู้จักกันดีหรือ รู้จักกันพอควรแล้ว
พ่อแม่ในสมัยปัจจุบันมีแนวโน้มให้ลูกของตนเลือกคู่ครองมากกว่าเลือกให้แบบในสมัยก่อน สิ่งนี้แสดงให้
เห็นถึงทัศนคติค่านิยมของคนไทยที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ซึ่งมีแนวโน้มให้ลูกเป็นผู้ตัดสินใจเลือกคู่ครอง
โดยพ่อแม่คอยให้คาแนะนาดูแลอยู่ห่าง ๆ
พิธีหมั้นตามประเพณีไทยนั้นขั้นตอนที่สาคัญมากอย่างหนึ่งคือ พิธีแห่ขันหมาก โดยพ่อแม่หรือ
ญาติ ผู้ใหญ่เป็นผู้จัดการดูแลการจัดเตรียมพานขันหมากเอกและขันหมากโทให้ โดยมีลักษณะคล้ายคลึง
กัน เช่น มีพานขันหมาก พานสินสอด อีกทั้งมีการนาพืชมงคล ขนมมงคลต่าง ๆ มาเป็นองค์ประกอบ ซึ่ง
ล้วนเป็นสิ่งที่มีความหมายมงคลต่อชีวิตคู่ อาทิ ต้นกล้วยซึ่งสื่อถึงการแตกหน่อมีลูกเยอะทาอะไรก็ง่าย
เหมือนปอกกล้วยเข้าปาก และอ้อยซึ่งสื่อถึงความหวานของคู่บ่าวสาว ปัจจุบันการแห่ขันหมากนั้นนิยม
ปฏิบัติโดยจัดพิธีเล็ก ๆ มีแค่คนในครอบครัวและเพื่อนสนิทก็ไม่ได้โห่ร้องเอิกเริกอย่างสมัยก่อน ซึ่งบางคู่
จัดพิธีนี้ที่โรงแรมแทนที่จะจัดที่บ้านเจ้าสาว เพื่อความสะดวกในด้านสถานที่และมีเจ้าหน้าที่โรงแรมคอย
ช่วยให้บริการ ขั้นตอนถัดมาคือ พิธีกั้นประตู การกั้นประตู ผู้กั้นประตูจะเป็นญาติพี่น้องหรือลูกหลานใน
ครอบครัวเจ้าสาว โดยส่วนใหญ่จะกั้น 3 ครั้ง ครั้งแรกใช้ผ้ากางกั้นไว้ เรียกว่าประตูชัยหรือประตูนาค
ประตูที่สองใช้ผ้าแพรเรี ยกว่าประตูเงิน ขั้นสุดท้ายกั้นด้วยสายสร้อยทอง เรียกว่าประตูทอง ในแต่ละ
ประตูเฒ่าแก่ของฝ่ายเจ้าบ่าวจะต้องเจรจาเพื่อมอบของขวัญ โดยส่วนมากนิยมใช้ซองใส่เงินซึ่งมูลค่า
สูงขึ้นตามลาดับด้วย ปัจจุบันนิยมประยุกต์ใช้สิ่งของอื่นมากั้นประตูแทนผ้าและสร้อย เช่น ดอกไม้ร้อ ย
ริบบิ้นสีต่าง ๆ หรือสร้อยที่ดูแวววาวแต่ไม่ใช่ทอง และไม่จากัดแค่ 3 ประตูตามประเพณีดั้งเดิม

พิธีเลี้ยงฉลอง ปัจจุบันให้ความสาคัญกับพิธีเลี้ยงฉลองเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นพิธีที่ทั้งสอง
ฝ่ายเชิญแขกมาเป็นพยานรักในการประกาศตนว่าได้สมรสมีคู่ครองแล้ว โดยส่วนใหญ่จะนิยมจัดเลี้ยง
อาหารเย็นตามโรงแรมหรือสโมสรต่าง ๆ รูปแบบการจัดเลี้ยงมี 3 แบบ ได้แก่ โต๊ะจีน บุฟเฟ่ต์ และ
ค็อกเทล ซึ่งถือว่าเป็ น หน้ าตาอย่ างหนึ่งของครอบครัว ทั้งสองฝ่ าย อีกสิ่ งหนึ่ง ที่เห็ นได้ชัดคือการตก
แต่งหน้าห้องจัดงานเลี้ยง โดยนารูปถ่ายคู่ของเจ้าบ่าวเจ้ าสาว มาประดับตกแต่งหน้างาน อีกสิ่งหนึ่งที่
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาคือวีดีโอนาเสนอจากในอดีต เริ่มจากการที่คู่บ่าวสาวต้องการถ่ายทอด
ประวัติและการพบรักของคู่ตน ตั้งแต่วัยเด็กจนโตขึ้นและมาพบรักกัน รวมถึงแสดงรูปภาพต่าง ๆ ที่คู่
บ่าวสาวได้ใช้เวลาไปไหนมาไหนด้วยกัน
การแต่งงานเป็นพิธีที่สาคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิตมนุษย์ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลง
ทาง สถานภาพและภาระหน้าที่อย่างชัดเจน อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวใหม่ของ
บุคคล นั้นเอง ถึงแม้ว่ากาลเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด แต่การศึกษาครั้งนี้ก็พบว่าคนไทยในปัจจุบันยังให้
ความสาคัญและยึดถือปฏิบัติตามประเพณีการแต่งงานแบบไทย ถึงแม้ว่าคู่บ่าวสาวไม่มีความรู้ในลาดับ
ขั้นตอนการเตรียมงานต่างๆมากนัก แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในครอบครัวเพื่อเตรียมงานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นสิริมงคลสูงสุด สิ่งที่เปลี่ ยนแปลงไปอย่างชัดเจนคือการจัดพิธีเลี้ยง
ฉลอง ซึ่งตามประเพณีดั้งเดิมนั้นไม่ได้เป็นพิธีที่สาคัญที่สุด แต่ปัจจุบันกลับได้รับความสาคัญมาก โดยคู่
บ่าวสาวมีแนวโน้ มจั ดตามค่านิ ยมและสมัยนิยมมากขึ้น อีกทั้งเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพื่อแสดงความ
ทันสมัยและ ส่งเสริมความมีหน้าตาของตนในสังคม
อารีวรรณ หัสดิน (2558) ได้นาเสนอความคิดเกี่ยวกับ สุนทรียะในประเพณีการแต่งงาน โดย
การวิพากษ์แบบโพสต์โมเดิร์น เพื่อเสนอมุมมองใหม่ในประเพณีการแต่งงานภายใต้ภาวะสังคมที่เรียกว่า
หลังสมัยใหม่ ที่กระบวนการรับรู้ และการให้ความหมายของคนในปัจจุบั น ทั้งการรื้อสร้างและการ
ประกอบสร้ างความหมายใหม่ ที่ ก้า วข้ า มความคิ ดสู่ สุ น ทรีย ะแบบหลั ง สมั ยใหม่ ที่ เน้ นการสร้ า ง
สุ น ทรี ย ะที่ต อบสนองความพึ งพอใจในระดับ ปัจ เจกมากขึ้น ซึ่ง แบ่ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น คือ 1. การ
เปลี่ยนแปลงสุนทรียะในส่วนที่เป็นเปลือกของประเพณี ได้แก่ (1) การรับรู้เรื่องเส้นแบ่ง ระหว่างความ
เป็นคู่ตรงข้ามเลือนลางลง เช่น ถูก –ผิด เหมาะสม–ไม่เหมาะสม ส่วนตัว – สาธารณะ ศิลปะ–
อนาจาร (2) การรื้อสร้างความเชื่อ องค์ประกอบในประเพณีการแต่งงาน ตั้งแต่ การปรับเปลี่ยนเวลา
การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดพิธีแต่งงาน การเปลี่ยนแปลงเรื่องสีในประเพณีแต่งงาน การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบชุดแต่งงาน และการสร้างรูปแบบของงานที่โดดเด่นไม่ ซ้าใคร 2. การเปลี่ยนแปลงสุนทรียะใน
ส่วนที่เป็นแก่นของประเพณี เป็นการรื้อสร้างความหมายเดิมและนิยามความหมายใหม่ ตั้งแต่การ
นิยามความหมายใหม่ของประเพณีก ารแต่งงาน การนิยามเรื่องเพศ อายุ กับการแต่งงาน บทบาท
หน้าที่ระหว่างหญิงชาย
การรับรู้สุนทรียะในประเพณีการแต่งงานของคนแต่ละคนแต่ละกลุ่มแต่ละสังคม และคนแต่ละ
สมัย ต่างมีการรับรู้ที่แตกต่างกันออกไป ในอดีตสุนทรียะของคนในสังคมที่มีต่อประเพณีการแต่งงานจะ
มีความเกี่ยวพันกับความคาดหวังของกลุ่มสูงกว่าในปัจจุบัน ได้แก่ ครอบครัวทั้ง 2 ฝ่าย และสังคมที่
เขาอยู่ วัฒนธรรมของสังคมที่เป็นมาตรฐานกากับในเรื่องของการตระหนักในคุณค่า การรับรู้ การชื่น
ชม ของคนในสั ง คมมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การก าหนดพฤติ ก รรมและการนึ ก คิ ด สู ง คนจึ ง ไม่ มี โ อกาสสร้ า ง
มาตรฐานใหม่ส่วนตัวขึ้นมาได้หลากหลายเหมือนในปัจจุบัน แต่สาหรับสุนทรียะของคนในสังคมปัจจุบัน

ที่มีต่อประเพณีการแต่งงาน เป็ นสุ นทรียะในระดับปัจเจกมากยิ่งขึ้น ส่ วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่ทาให้คนมีพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้น การให้ความหมายผ่านสุนทรียะในการใช้ชีวิตจึง
เป็นลักษณะเฉพาะตัวเฉพาะกลุ่มมากขึ้น ยุคหลังสมัยใหม่เป็นแนวคิดที่ให้ความสนใจไปที่ความแตกต่าง
และหลากหลายทางความคิ ด ทางวั ฒ นธรรม แต่ ล ะกลุ่ ม แต่ ล ะบุ ค คลล้ ว นมี อ านาจในการสร้ า ง
ความหมาย สร้างคุณค่าต่อสิ่ งต่าง ๆ ด้ว ยตนเอง อันเป็นความหลากหลายทางวัฒ นธรรมภายใต้
วัฒนธรรมหลักของสังคม ซึ่งความหลากหลายเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงของสังคม สุนทรียะก็เช่นเดียวกันไม่มี
สุนทรียะใดที่เป็นมาตรฐาน แต่สุนทรียะขึ้นอยู่กับความเป็นปัจเจกที่จะสร้างสรรค์สุนทรียะที่เหมาะสม
กับ ตนเอง สร้ างความพึงพอใจแก่ตนเองได้มากน้อยเพียงใด ดังนั้นสุ นทรียะแบบโพสต์โมเดิร์นใน
ประเพณีการแต่งงานจึงไม่มีรูปแบบที่เป็น มาตรฐานสากลของมาตรฐานของสังคม แต่เป็นมาตรฐาน
ของปัจเจกในการนิยามว่าสุนทรียะของตนเป็นแบบใด แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าการคิดนอกกรอบ
การปฏิเสธความหมายแบบเดิม ๆ และการให้คานิยามใหม่ จะเป็นความคิดใหม่ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กั บ ความคิ ด ร่ ว มที่ เ ป็ น มาตรฐานของสั ง คม เพราะถึ ง แม้ ก รอบของสั ง คมเดิ ม จะถู ก ก้ า วข้ า ม
แต่ร่มเงาของวัฒนธรรมหลักของสังคมก็ยังส่งผลที่ไม่อาจให้วิธีคิดแบบโพสต์โมเดิร์นเป็นไปอย่างอิสระไร้
การควบคุม ปัจเจกยังคงมีการประนีประนอมระหว่างสุนทรียะในระดับปัจเจกกับสุนทรียะของสังคมที่
ต่างฝ่ายต่างมีบทบาทซึ่งกันและกันอยู่ สุนทรียะแบบโพสต์โมเดิร์นในประเพณีการแต่งงานไม่ใช่รูปแบบ
ที่ตายตัว เพราะทุกสิ่งล้วนไม่ใช่สิ่งคงที่ ความคิดความพอใจของแต่ละคนในสังคมแบบโพสต์โมเดิร์นก็มี
การแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลา
เสาวภา โชติเกษมศรี (2555) การจัดขันหมากในการแต่งงานของชาวจังหวัดสงขลา โดย
1) ศึ ก ษาประเพณี วั ฒ นธรรม ความเชื่ อ การจั ด ขั น หมาก 2)พิ ธี ก รรมล าดั บ ขั้ น ตอนของประเพณี
3)ความหมาย องค์ประกอบเอกลกัษณ์การจัดขันหมาก 4) เพื่อส่งเสริมบารุงรักษาและเผยแพร่ประเพณี
วัฒนธรรมความเชื่อ
ผลการวิจัยพบว่าการจัดขันหมาก บริวาร และเครื่องเซ่นไหว้ เป็นหน้าที่ของฝ่ายชาย สามารถ
จัดหลายแบบความนิยมของท้องถิ่น ซึ่งแบบที่ยมกะทัดรัดไม่ยุ่งยากพอเหมาะมีดังนี้ 1) ขันหมากเอกถือ
เป็นขันสาคัญต้องเลือกขันใบใหญ่สวยงาม เริ่มด้วยรองขันหมากด้วยใบเงิน ใบทอง ใบนาค แล้วโรยด้วย
ดอกบานไม่รู้โรย ดอกรัก เพื่อเป็นสิริมงคลตามชื่อใบไม้ดอกไม้แล้วเป็นเย็บใบตองประดับโดยรอบปาก
ขันให้กลีบใบตองสูงกว่าปากขันเล็กน้อย จากนั้นวางใบพลู 4 เรียง ๆ ละ 8 ใบ รอบขัน ใส่ถุงเงิน ถุง
ทอง ถุงข้าวเปลือก ถุงถั่ว ถุงงา เพื่อความเจริญงอกงาม ใส่หมากดิบ 8 ลูก ซึ่งแกะสลักเป็นลวดลาย
ดอกพิกุลให้สวยงามพับใบตองเป็นกรวยสวมปากขันหมากให้พอดี ปากกรวยเย็บกลีบโดยรอบแล้วคาด
ยอดกรวยด้วยดอกกุหลาบเย็บเป็นดอกข่าคาดต่าลงมาประมาณ 4 นิ้ว ใต้กลีบปากกรวยตกแต่งด้วย
ดอกไม้ร้อยอุบะหรือพวงมาลัยสวยงาม (2) ขันหมากโท จัดแบบเดียวกันกับขันหมากเอก แต่ไม่ต้องใส่ถุง
เงิน ถุงทอง ถุงข้าวเปลือก ถุงถั่ว ถุงงา (3) ขันหมากตรี จัดแบบเดียวกันกับขันหมากโท ครั้นจัดขันหมาก
เสร็จวางขันหมากเรียงแถว จุดธูป เทียน นั่งประนมมือสวดมนต์ด้วยบทชุมนุมเทวดา อาราธนาคุณพระ
ศรี รัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อัญเชิญอานุภาพท้าวจตุโลกบาล พระเสื้อเมือง พระทรงเมืองอัญเชิญพระ
สยามเทวาธิราช กราบอัญเชิญพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบารมีของสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จงบั น ดาลปกเกล้ า ฯ ปกกระหม่ อ มให้ คู่ บ่ า วสาว เจริ ญ ด้ ว ยอายุ
วรรณะ สุขะ พละ ครองชีวิตสมบูรณ์ด้วยสันติสุขยั่งยืนกระทั่งถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร (4)

พานดอกไม้ จัดด้วยพานกาไหล่ทอง 1 ใบ กรุด้วยโอเอซีสปูทับด้วยใบเงินใบทอง ปักดอกกุหลาบ (5)
พานธูป เทียนแพ เป็นเครื่องแสดงความเคารพนับถือที่ฝ่ายชายนาไปแสดงความเคารพนับถือผู้ใหญ่ ฝ่ าย
หญิง และเพือ่ ให้คู่หมัน้ แสดงความเคารพผู้อาวุโสที่เป็นผู้ประกอบพิธี
สิ น สอดทองหมั้ น มี ร ายละเอี ย ด ดั ง นี้ (1) พานสิ น สอด จั ด ด้ ว ยพานกาไหล่ ท องขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8 นิ้ว ตกแต่งด้วยใบตองพับเป็นกลีบและกลีบกุหลาบรอบพานให้สวยงาม
และปักดอกบานไม่รู้โรยสีแดงเป็นรูปหัว ใจตรงกลางปักดอกบานไม่รู้โรยผูกปึกเงินสินสอดด้วยริบบิ้นสี
ทองแล้ววางบนพาน
(2) พานของหมั้น จัดด้วยพานไหล่ทองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8 นิ้ว
ตกแต่งด้วยใบตองพับเป็นกลีบและกลีบกุหลาบรอบพานให้สวยงาม และปักดอกบานไม่รู้โรยสี
แดงเป็นรูปหัวใจตรงกลางปักดอกบานไม่รู้โรยและดอกรักวางตลับแหวนเพชร ตลับสร้อยคอ และกล่อง
กาไลมือ
บริวารขันหมาก ประกอบด้วย (1) พานผ้าไหว้และเทียนคู่ จัดผ้าขาวกว้าง 2 ศอก
ยาว
8 ศอก หรือประมาณ 3 หลา
พับผ้าตามขวาง ขนาด 4 นิ้ว พับเป็นกลีบตลอดทั้ง 3 หลา แล้วพับ
กึ่งกลางเข้าหากันมัดด้วยเชือกให้แน่นและผูกริบบิ้นทับเชือกติดใบให้สวยงามคลี่ปลายผ้าออกเป็นรูปพัด
การประดิษฐ์เทียนคู่ทาด้วยเทียนสีขาวยาว8-10 นิ้ว เส้นผ่า ศูนย์กลาง 1 นิ้ว จานวน 2 เล่ม แต่ละเล่ม
ห่อกระดาษฟรอยด์ให้เรียบร้อยและพันด้วยริบบิ้นสีชมพู พานผ้าไหว้และเทียนคู่ใช้พานกาไหล่ทองกว้าง
8-10 นิ้ว รอบขอบพานประดับด้วยใบตองพับ ให้สวยงามตามต้องการ (2) ถาดขนมมงคล เย็บกระทง
ใบตองเป็นกลีบบัว กว้าง 5 นิ้ว ลึ ก 3 นิ้ ว จ านวน 7 ใบ บรรจุ ข นม ทองหยิ บ ทองหยอด ขนม
ทองเอกขนมฝอยทอง ขนมข้าวเหนียว ขนมจ่ามงกุฎ ขนมเสน่ห์จันทร์ ขนมที่ขึ้นต้นด้วย“ทอง” เหล่านี้
หมายถึง ให้คบู่ ่าว-สาว มีเงินมีทองมีฐานะมั่นคง ขนมข้าวเหนียวให้มีความรักเหนียวแน่นมั่นคง ขนมจ่า
มงกุฎเป็นนิมิตหมายที่ดีมีหน้าที่การงานถึงขั้นสูงสุด ขนมเสน่ห์จันทร์มีเสน่ห์ผู้คนรกใคร่ถาดขนมมงคลใช้
ถาดทองเหลืองปากกว้างประมาณ 12นิ้ว ขอบถาดประดับด้วยใบตองที่พับ และรองด้วยใบตอง คนไทย
เชื้อสายจีน อาจมีขนมเปี๊ยะด้วย (3) ถาดผลไม้ นาไปแสดงคารวะเถ้าแก่ฝ่ายหญิง ได้แก่ ส้มโอ 1 ลูก
มะพร้าว 1 ลูก ปาดหัวแล้วประดับด้วยใบตองเช่นเดียวกับถาดขนมมงคล ผลไม้เป็นเครื่องหมายถึงความ
เจริญงอกงาม ในสมัยโบราณนิยมใช้หน่อมะพร้าว หน่อกล้วย หน่ออ้อย เพื่อให้คู่บ่าว-สาวนาไปปลูก
เครื่องเซ่นไหว้ คนไทยนิยมจัดเครื่องเซ่นไหว้เพื่อให้คู่มงคลสมรสเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ดังนี้ (1)
ไก่วักด้าม (เซ่นวัก) และเครื่องเซ่นไหว้ ไก่ที่นามาทาไก่วักด้ามต้องเป็นไก่ตัวผู้เอาเครื่องในออก นึ่งทั้งตัว
ห่อด้วยกระดาษฟรอยด์ตกแต่งปากไก่ด้วยทองคาเปลว จัดไก่ใส่ถาดทองเหลืองที่ประดับด้วยใบตอง
เช่นเดียวกับถาดขนมมงคลพร้อมด้วยเซ่นไหว้อื่น ๆ คือ ปลา 1 ตัว ขนมขาว-แดง 1 ถ้วย (ขนมชั้น) ข้าว
เหนียวเหลือง 1 จาน เหล้า 1 ขวด ข้าวสุก 1 จาน น้า 1 แก้ว (2) ความหมายของเครื่องเซ่นไหว้ ดังนี้
1) ไก่ หมายถึงความเจริญก้าวหน้า ไก่ที่นามาเซ่นไหว้ต้องมีหัว
มีห างและมีตีนเพื่อแสดงให้ เห็ น
ถึงความสมบูรณ์ 2) ปลาทั้งตัว หมายถึง การอยู่ร่วมกันและความอุดมสมบูรณ์ 3) ขนมเข่ง หมายถึง
ความหวานชื่นราบรื่นในชีวิต ขนมเข่งที่ใส่ชะลอม หมายถึงความหวาน ชื่นอันสมบูรณ์ 4) ขนมเทียน
หมายถึงความหวานชื่ น ราบรื่ น ในชีวิต รูปกรวยแหลมมี ลั กษณะเป็ นมงคลเหมื อนเจดีย์ 5) ขนมไข่
หมายถึงความเจริญเติบโต 6) ขนมถ้วยฟู หมายถึงความเพิ่มพูนรุ่งเรืองเฟื่องฟู 7) ขนมสาลี่ หมายถึง
ความรุ่งเรืองเฟื่องฟู 8) ซาลาเปา เพื่อปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ 9) เส้นหมี่ หมายถึงชีวิตที่ยืนยาวเวลานามา
เซ่นไหว้จึงไม่ควรตัด 10) ขนมข้าวเหนียว บ๊ะจ่าง หมั่นโถว และติ่มซา หมายถึงความอุดมสมบูรณ์และ

ความร่ ารวย 11) เม็ ดบั ว หมายถึงการมีลู กหลานที่เ ป็นชาย 12) เกาลั ด หมายถึง เงิน 13) ถั่ว ตั ด
หมายถึงแท่งเงิน
พิธีสมโภชขันหมาก ฝ่ายชายเป็นผู้จัดพิธีสมโภชขันหมากเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คู่บ่าว-สาว ควรจัด
เวลา 19.00 น. จัดพิธีในโรงเรือนที่สะอาด หากเป็นห้องพระจะดีมาก โต๊ะตั้งขันหมากปูผ้าขาววาง
ขันหมากสงู ๆ ไว้ใน ขันต่าไว้ด้านนอก ด้านหน้าวางกระถางธูป เชิงเทียน 1 คู่ ใช้ํเทียนสีขาว แจกัน
ดอกไม้สด 1 คู่ เทียนชนวน 1 เล่ม ปูเสื่อหรือพรมหน้าโต๊ะขันหมากสาหรับผู้เข้าร่วมพิธี เชิญบิดา
มารดาของฝ่ายชายและญาติมานั่งร่วมพิธีเจ้าบ่าวจุดธูปเทียนบูชาพระ กราบอธิษฐาน 3 ครั้ง แล้วว่า
คาถาชุมนุมเทวดา กล่าวคาบูชาพระกล่าวคาอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก เทพย
ดาทุกชั้นฟ้า ท้าวจตุโลกบาล พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระสยามเทวาธิราช กราบอัญเชิญพระบารมี
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปกกระหม่อมให้นายคู่บ่าว-สาวมีความสุข เจริญด้วยอายุ วรรณะ
สุขะ พละ ขอให้ชีวิตสมรสมีแต่สันติสุขผาสุกราบรื่นยั่งยืนมั่นคง กระทั่งถือไม้เท้ายอดทองกระบอง
ยอดเพชร ผู้ร่วมกราบพระ 3 ครั้ง เสร็จพิธี
วิจัยตางประเทศ
สมเด็จนโรดมสีหนุและวาระทางการเมืองของดนตรีกัมพูชา พ.ศ. 2498-2513 (Saphan, L.
2013) ดนตรีมีบทบาทสาคัญในสังคมกัมพูชา นับตั้งแต่ผู้นาทางการเมืองในทศวรรษ 1950 สามารถใช้
ประโยชน์จากดนตรีเพื่อสนับสนุนวาระทางการเมือง สมเด็จนโรดมสีหนุในอานาจจาก พ.ศ. 2496-2513
เจ้าชายทั้งสนับสนุนดนตรีและศิลปะอื่น ๆ เป็นนักแต่งเพลงและผู้อานวยการสร้างภาพยนตร์ เขา
ผลักดันตัวเองและอุดมการณ์ทางการเมืองโดยการท่องเที่ยวจังหวัดด้วยวงดนตรีและโดยการว่าจ้างเพลง
สรรเสริญเขา ในวงการเพลงผ่านการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่รุนแรงหลายครั้งในช่วงเวลาสั้น ๆ การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงและบทบาทของเพลงยอดนิยม เนื้อเพลง
ของเพลงป๊อปกัมพูชาที่เป็นที่นิยมเขียนขึ้นภายใต้การนาของนโรดมสีหนุแสดงให้เห็นว่าผู้มีพระคุณอัน
ทรงเสน่ห์แห่งศิลปะตัวเอง เป็นนักเขียนเพลงและผู้สร้างภาพยนตร์ใช้ดนตรีป๊อปเป็นเครื่องมือโฆษณา
ชวนเชื่อเพื่อก้าวไปสู่วาระทางการเมืองและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเขาในฐานะผู้นาที่เป็นที่นิยม
ความสนใจในศิลปะของเจ้าชายนโรดมสีหนุ และการสนับสนุนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ของ
ประเทศทาให้นักดนตรีกัมพูชาได้รับแรงบันดาลใจจากดนตรีของชาวกัมพูชาเพื่อนาเสียงดนตรีใหม่ ๆ
ความกระตือรื อร้ น ในเรื่ องขององค์ประกอบที่ได้รับการยอมรับจากตะวันตกในช่ว งเวลาที่มีอานาจ
สามารถมองเห็นได้ในทุกด้านของศิลปะจากสถาปัตยกรรมไปจนถึงภาพยนตร์วรรณกรรมและดนตรี
แต่ศิลปินชาวกัมพูชาสถาปนิกนักประพันธ์และนักดนตรีไม่เพียง แต่ยืมหรือคัดลอกรูปแบบศิลปะ
ตะวันตก พวกเขาสร้างเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมตะวันตกและกัมพูชาในอาคารสมัยใหม่ที่ทันสมัยโนเวล
ลาศีลธรรมและเสียงร็อคแอนด์โรลใหม่ พนมเปญเป็นประเทศที่คิดว่าความเป็นผู้นาทางการเมืองได้
กระตุ้นให้เกิดอิทธิพลทางตะวันตก ในทางตรงกันข้ามกับระบอบการเมืองในยุคหลัง วัฒนธรรม
ต่างประเทศไม่เห็นว่าเป็นภัยคุกคามต่อวัฒนธรรมดั้งเดิม ได้รับการต้อนรับอย่างแท้จริง
แนวโน้มใหม่ในดนตรีของกัมพูชาภายใต้การนาของสีหนุคือการนาการเมืองเข้าสู่ความสัมพันธ์
ระหว่างนักดนตรีและผู้ชม ดนตรีกลายเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อโดยมีเป้าหมายเพื่อแสดงถึงความ

นิยมของระบอบการปกครองที่มีต่อมวลชน การใช้ดนตรีครั้งนี้ได้เริ่มขึ้นในส่วนอื่น ๆ ของโลกแล้วตั้งแต่
ช่วงกลางศตวรรษที่สิบ เก้าเพลงของประเทศได้กลายเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองโดยการเน้นย้าถึง
ลักษณะแห่งชาติปรากฏตัวขึ้นในฐานะตัวแทนของประเทศและทุกแห่งที่ยืนยันหลักการแห่งชาติ ใน
ฐานะรัฐเอกราชใหม่ผู้นากัมพูชาต้องการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปกครองโดยปราศจากการ
แทรกแซงจากภายนอก สมเด็จนโรดมสีหนุพยายามแสดงให้ กัมพูช าเป็นวัฒนธรรมสมัยใหม่ผ่าน
สถาปัตยกรรมภาพยนตร์และดนตรี การเกิด Rock and Roll ของกัมพูชา อิทธิพลของดนตรีตะวันตก
ของกัมพูชาเป็นครั้งแรกเมื่อมีการเดินขบวนดนตรีจากฟิลิปปินส์ถูกนาตัวเข้าสู่พระราชวังใน ค.ศ. 1940
เป็นที่รู้จักในนามของ Phleng Manil ("Manila music") ส่วนใหญ่เป็นประเภทแตรและทองเหลือง
ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมานักเรียนและเยาวชนชั้นผู้ใหญ่ในเมืองที่เดินทางไปยุโรปได้นาดนตรีสมัยใหม่
กลับมาพร้อมกับกัมพูชา ร็อคแอนด์โรลในกัมพูชาเริ่มขึ้นเมื่อปี ค. ศ. 1950 กับกลุ่มวัยรุ่นจากครอบครัว
ที่ร่ารวยในพนมเปญ การผสมผสานดนตรีร็อคแอนด์โรลตะวันตกเข้ากับเนื้อเพลงและเพลงของกั มพูชา
ได้สร้างเสียงใหม่และมีเอกลักษณ์ ชนชั้นสูงในเมืองเปิดกว้างให้กับอิทธิพลจากต่างประเทศและพยายาม
ที่จะยอมรับอัตลักษณ์ใหม่ของตนในฐานะประเทศที่ทันสมัย เพลงเหล่านี้ได้ยกระดับคุณภาพของแต่ละ
จังหวัดให้แก่ผู้ที่ไม่เคยร้องเพลง เดินทางไปนอกหมู่บ้านของตัวเองทาให้กัมพูชามีความสามัคคีและความ
ภาคภูมิใจในทรัพยากรในภูมิภาคของตน นอกจากนี้เขายังได้เขียนเพลงเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเช่น
ลาว อินโดนีเซีย และ บางเพลงมีเนื้อหาทางการเมืองที่ชัดเจน เช่น การยกย่องวีรบุรุษเวียดนาม
โฮจิมินห์ และขอบคุณสาหรับเส้นทางที่มีกัมพูชามีพระมหากษัตริย์เพียงองค์เดียว
สรุปผลการศึกษา สมเด็จนโรดมสีหนุได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในการสร้างภาพยนตร์และการ
เขียนเพลงเพื่อเป็นเกียรติแก่ตนเอง ภาพยนตร์ของเขาเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเขาในการ
สร้างภาพลักษณ์ของผู้นาที่ได้รับความนิยมและทันสมัย การจัดฉากตัวบุคคลของเขาในฐานะผู้นาที่เป็นที่
นิยมทาให้เขาต้องใช้วิธีการเข้าถึงคนกัมพูชา เพลงยอดนิยมเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการสื่อสารวิสัยทัศน์
สมัยใหม่ของเมืองสีหนุ การมีนักร้องที่มีชื่อเสียงกล่าวสุนทรพจน์ให้เขาสร้างความประทับใจว่าพวกเขา
สนับสนุนวาระของเขาในการส่งเสริมและรัก ษาวัฒนธรรมรวมถึงนโยบายด้านการต่างประเทศทาให้
แน่ ใ จว่ า ท่ า นถู ก ล้ อ มรอบด้ ว ยศิ ล ปิ น ที่ ดี ที่ สุ ด ในยุ ค นั้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น ภาพยนตร์ ห รื อ เพลงยอดนิ ย ม
การสนับสนุนวัฒนธรรมยังก่อให้เกิดความผูกพันกันในหมู่ประชาชนด้วย ดนตรีกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมร่วมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกระหว่างวัฒนธรรมที่สูงและต่า ด้วยการประเมินผลในเชิงบวกและ
ความเชื่อมั่นจากเจ้าชายผู้นี้ศิลปินชาวกัมพูชาได้รับความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น เมื่อเวลาผ่าน
ไปย่อมส่งผลให้เกิดความสามัคคีในชาติมากขึ้น สมเด็จนโรดมสีหนุไม่ได้พึ่งพาการกล่าวสุนทรพจน์เพื่อให้
ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน การสร้างภาพยนตร์การแต่งเพลงและการออกแบบในเมืองเพิ่ม
ความสามารถในการสนับ สนุ น ฝูงชนและกระตุ้นให้พวกเขามีส่ว นร่ว มในวิสั ยทัศน์ของท่าน ส าหรับ
ประเทศกัมพูชาสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันวิสัยทัศน์ของความทันสมัย และก็ต้องยอมรับด้วยว่า
สมเด็จนโรดมสีหนุทิ้งมรดกอันถาวรในการส่งเสริมวัฒนธรรมยอดนิยมของกัมพูชา
การศึกษามุมมองของเจ้าของวัฒนธรรมเกี่ยวกับความมีชีวิตชีวาความมีชีวิตและคุณค่าของ
ดนตรีเขมรแบบดั้งเดิมในประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน (Grant, C. 2014) บริบททางประวัติศาสตร์และ
สังคมสาหรับความเสี่ยงและการฟื้ นฟูศิลปะการแสดงของกัมพูชา ได้มุ่งเน้นไปที่ดนตรีหรือมุมมองของ
เจ้าของวัฒนธรรมจากการสัมภาษณ์เพื่อสารวจมุมมองและแรงจูงใจของกลุ่มนักดนตรี ครู และนักแสดง

ที่กาลังพยายามรักษาและฟื้นฟูประเพณีดนตรีของพวกเขา เพื่อหาปัจจัยที่ทาให้พวกเขาเชื่อว่ามีส่วน
ร่วมกับความมีชีวิตชีวาของดนตรีเขมรแบบดั้งเดิม ผลกระทบโดยรวมจากอิทธิพลภายนอก การสูญเสีย
ความสนใจและความรู้ของเยาวชน ความต้องการในตลาดต่าสาหรับการแสดงและการสอน การคงอยู่
ของโครงสร้าง และระบบความเชื่อ มีเพียงปัจจัยเดียวที่มีผลต่อความมีชีวิตชีวา คือความแข็งแรงของ
โครงสร้างพื้นฐานในการเรียนการสอน แม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการกระทาของ
รัฐบาลในเรื่องนี้ก็ตาม เหตุผลสาหรับการสนับสนุนและการฟื้นฟูอารยธรรมเขมรแบบดั้งเดิมรวมถึง
บทบาทของประเพณีเหล่านี้ในด้านการศึกษา
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับศิลปะการแสดงของกัมพูชาในปัจจุบันคือผลที่ตามมาของยุคเขมรแดง ซึ่งทา
ให้สังคมกัมพูชาไม่มีการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ การดูแลสุขภาพ วัฒนธรรม ศาสนา ถูกทิ้งไว้ในช่วงเวลา
ดังกล่าว (1975-1979) และดนตรีก็เช่นกัน เพลงทั้งหมดทาหน้าที่เป็นเพียงการโฆษณาชวนเชื่อทาง
การเมือง การจัดสร้างเครื่องดนตรีแบบดั้งเดิมถูกละเลยหรือถูกทาลาย กลไกทางครอบครัวและสถาบัน
ทั้งหมดสาหรับการถ่ายทอดดนตรีแบบดั้งเดิมถูกทาลาย ตามการคาดการณ์บางแห่งประเพณีการ
ปฏิบัติงานของชาวกัมพูชากว่าครึ่งหนึ่งหายไป จานวนผู้เสียชีวิตของมนุษย์เลวร้ายยิ่งกว่านั้นและในหมู่
ผู้เสียชีวิตนับล้านรายในช่วงการปกครองที่รุนแรงของกัมพูชาประชาธิปไตย ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์
ของนักดนตรีและศิลปินคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นเป้าหมายเฉพาะของเขมรแดง ระบบการปกครองเขมรแดงได้
ตั้งเป้าหมายที่จะยกเลิกเงินทรัพย์สินส่วนตัว โรงเรียน มหาวิทยาลัย วัด โรงงาน ร้านค้า และอาคาร
รัฐบาลถูกปิดอาคารกลายเป็นเรือนจา ปัญญาชนข้าราชการนักการเมืองครูแรงงานที่มีทักษะคนจากกลุ่ม
ชนกลุ่มน้อยนักดนตรีนักเต้นและศิลปินคนอื่น ๆ ถูกสังหาร การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของกัมพูชาที่
มหาวิทยาลัยเยล (2010) ได้ประมาณการว่ากว่า 20% ของจานวนประชากรประมาณ 1.7 ล้านคน
เสี ย ชี วิ ต ในระบอบการปกครองของเขมรแดง เนื่ อ งจากการกระท าความอดอยากการรั ก ษาที่ ไ ร้
มนุษยธรรมและการขาดการดูแลรักษาทางการแพทย์ในช่วงทศวรรษ 1980 ผลกระทบของยุคเขมรแดง
เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางดนตรีของประเทศกัมพูชาเริ่มปรากฏชัด การลดลงของคุณภาพของศิลปินที่โดด
เด่นคือการเสียชีวิตของศิลปินต้นแบบส่วนใหญ่และระยะเวลาในการฝึกอบรมคนใหม่ (Sam, S. A.
1994) ตลอดจนความสามารถในการปฏิบัติงานของนักดนตรีที่เหลือ ศิลปะของพวกเขาเนื่องจาก
ผลกระทบทางร่างกายและจิตใจของแรงงานบังคับการขาดสารอาหารและการบาดเจ็บ อย่างไรก็ตาม
การฟื้นฟูวัฒนธรรมเริ่มขึ้นหลังจากที่เขมรแดงลงจากอานาจ การเปิดสาขาใหม่เมื่อต้นปี พ.ศ. 2524 จาก
มหาวิทยาลัยวิจิตรศิลป์โดยมีคณาจารย์สอนดนตรีทั้งภาษาเขมรและดนตรีคลาสสิกตะวันตกเป็นขั้นตอน
สาคัญ ชี้ให้เห็นว่าศิลปวัฒนธรรมเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมกัมพูชาที่จะได้รับการบูรณะวัฒนธรรม
ของตัวเองในหลาย ๆ ด้าน การฟื้นฟูทางกายภาพของประเทศ อย่างไรก็ตามการสร้างใหม่นี้ทาได้ช้าและ
ยากและไม่สมบูรณ์ การศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการฟื้นฟูการปฏิบัติทางวัฒนธรรมบางอย่าง สารวจ
ความพยายามของชุมชนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อหาแนวทางในการการฟื้นคืนของการเก็บเกี่ยวแบบ
ดั้งเดิม ความท้าทายในการต่ออายุโรงละครกั มพูชาโดยให้ความสาคัญกับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของ
ศิลปะการแสดงของกัมพูชาการฟื้นตัวของประเพณีและมรดก
งานวิจัยชิ้นนี้สร้างขึ้นจากการศึกษาเหล่านี้เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตาแหน่งหน้าที่
และวิถีของดนตรีประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะและศิลปะการแสดงโดยทั่วของกั มพูชา เพื่อศึกษาแรงจูงใจ
ประสบการณ์และความคิดเห็นของนักดนตรี นักแสดง และ ครู เกี่ยวกับความมีชีวิตชีวาในปัจจุบันและ

แนวโน้มในอนาคตของดนตรี และเหตุผลที่ทาให้พวกเขามีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ด้วยเหตุนี้การศึกษาครั้ง
นี้จึงมีส่วนทาให้เกิดการวิจัยเชิงวิชาการเกี่ยวกับศิลปะการแสดงของกัมพูชาที่ค่อนข้างเบาบางลงในส่วน
เล็ก ๆ อันเนื่องมาจากความยากลาบากในการรวบรวมข้อมูลในประเทศในช่วงทศวรรษที่ 1970 - 1980
และ เพลงพื้นบ้านในปัจจุบันของกัมพูชา
ความสาคัญดั้งเดิมของดนตรีในทุกแง่มุมของสังคมเขมรได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดี รูปนัก
ดนตรี ที่ เ ล่ น เครื่ อ งดนตรี ป ระดั บ อนุ ส าวรี ย์ แ ห่ ง นครวั ด ในศตวรรษที่ สิ บ สามนั ก การทู ต จี น Zhou
Daguan ได้บันทึกการปรากฏตัวของนักดนตรีในศาลและพิธีเฉลิมฉลองวงจรชีวิต (Zhou trans. Harris,
2007) ราชสานักเขมรเป็นผู้สนับสนุนหลักของศิลปะและนักดนตรี วงดนตรีที่มีจุดเด่นในพิธี กรรมและ
พิธีกรรมซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการจัดงานเฉลิมฉลองในวัฒนธรรมเป็นที่นิยมและบริบทของหมู่บ้านดนตรี
เป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในงานเทศกาลของชุมชนที่จัดขึ้นการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล การอุทิศและ
ขอบคุณวิญญาณของแผ่นดิน เพลงยังเป็นศูนย์กลางของการดาเนินพิธีกรรมในชีวิต เครื่องดนตรีประเภท
และรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงถูกนามาใช้ในงานแต่งงาน งานศพ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา และประเพณี
อื่น ๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลของตน Groslier (1965), Sam, Roongruang และ Nguyễn (1998) และ
UNESCO (2003b) ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับประเภทและเครื่องมือของกัมพูชาแบบดั้งเดิม
ความปรารถนาที่จะฟื้นฟูแนวเพลงแบบดั้งเดิมดูเหมือนจะมีความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในจากรัฐ บาลภายใต้ การนาของนายกรัฐมนตรีฮุนเซน แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการขั้น
พื้นฐานของเกือบครึ่งหนึ่งของประชากร อัตราความยากจนในชนบทสูง การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
และการศึกษาที่ไม่ดี ความไม่เท่าเทียมทางเพศ ความเหลื่อมล้าทางเพศ ความสามารถของรัฐบาลที่ต่า
การทุจริตทางการเมือง โครงสร้างทางกฎหมายและการเงินที่ไม่ดี ความรุนแรงในครอบครัวสูง สภาพ
ความยากจนและการขาดการบริการขั้นพื้นฐาน จากัด ชีวิตของชาวกัมพูช าจานวน 14.5 ล้านคน 80%
ของประชากรอาศัยอยู่นอกเขตเมืองและ 45.9% ของชาวกัมพูชาทั้งหมดต้องทนทุกข์ทรมานจากภาวะ
ขาดแคลน ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และมาตรฐานการครองชีพ (UNDESA, 2012a) ในปี 2012
อายุขัยเฉลี่ยที่เกิดขึ้นเพียง 63.6 ปี (เป็นที่ยอมรับว่าดีขึ้นจาก 55.6 ในปี 1990 UNDESA, 2012b)
อย่ างไรก็ตามขั้น ตอนที่ส าคัญบางอย่า งได้ถูกนามาใช้เพื่อส่ ง เสริมและคุ้ม ครองศิล ปวั ฒ นธรรมของ
ประเทศกัมพูชารวมถึงการดาเนินกิจกรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มี
ตัวตนของยูเนสโก ในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการระบุชื่อ sbek thom (หุ่นเงา) และ ระบาราชสานักกัมพูชา
(Khmer classical dance) ในรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนขององค์การยูเนสโกของ
มนุษยชาติ กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ยังได้มีการจัดทาเอกสารและมรดกมรดกทางวัฒนธรรมที่
ไม่มีตัวตนของกัมพูชา แม้จะมีกิจกรรมเหล่านี้สัดส่วนของมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังคงมีความไม่แน่นอน
ในอนาคต ยูเนสโกเองเชื่อว่าหลายรูปแบบทางวัฒนธรรมของกัมพูชายังเสี่ยงต่อการสูญหายส่วนใหญ่มา
จาก ความขัดแย้งที่ยาวนาน จานวนนักแสดงที่ลดลงและแนวโน้มที่ชัดเจนของเยาวชนจากอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมจากต่างประเทศ สิ่งที่มีส่วนสาคัญในการฟื้ นฟูวัฒนธรรมคือภาคที่ไม่แสวงหาผลกาไรซึ่งมี
องค์ ก รเอกชนจ านวนมากที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการฟื้ น ฟู วั ฒ นธรรม หนึ่ ง ในเมื อ งที่ มี ชี วิ ต ชี ว าที่ สุ ด คื อ
Cambodian Living Arts ที่ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปนโดยความคิดริเริ่มของ Marion Institute ใน
สหรัฐอเมริกา ดาเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดและฟื้นฟูศิลปะการแสดงของกัมพูชา
ดั้งเดิมสร้างขีดความสามารถในท้องถิ่นและสร้างความยั่งยืนให้กับนักแสดงและผลงานโดยการสร้าง
โอกาสในการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปกรรมและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในศิลปะทั้งในประเทศ

กัมพูชาและต่างประเทศ ด้วยการให้นักดนตรีระดับต้นแบบมีเงินเดือนและสวัสดิการทางการแพทย์
โปรแกรมการถ่ายทอดจะสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีและทักษะให้กับเยาวชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในหมู่บ้านและชนบทการสร้างรายได้เพียงพอจากการแสดงและการสอนเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก
ในขณะที่ CLA (Cambodian Living Arts) และองค์กรที่ไม่หวังผลกาไรอื่น ๆ ได้เพิ่มจานวนผู้เรียนรู้
และการสอนศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิมและสร้างโอกาสใหม่ ๆ สาหรับศิลปินรวมทั้งการแสดงสาหรับ
นั กท่ องเที่ย วและการท่องเที่ย วในต่างประเทศกิจกรรมเหล่ านี้จ าเป็ นต้อ งส่ ง ผลต่ อการส่ ง และการ
ปฏิบัติงานในลักษณะที่ซับซ้อน ความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงทางดนตรี
สรุปผลการวิจัย การศึกษาครั้งนี้เป็นการสารวจครั้งแรกโดยมีนักดนตรีจานวนน้อยเข้าร่วมการ
รับรู้ความมีชีวิตชีวาความมีชีวิตและความสาคัญของการรักษาและฟื้นฟูประเภทดนตรีเขมรแบบดั้งเดิม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดมีส่วนร่วมในกิจ กรรมดนตรีแบบดั้งเดิมในบางพื้นที่แสดงให้เห็นว่าประเภท
เหล่านั้นมีคุณค่าต่อพวกเขาอยู่แล้ว ส่วนใหญ่มีการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรเพื่อดาเนิน
กิจกรรมการสอน หรือการแสดงของพวกเขาซึ่งหลายคนได้รับการสนับสนุนจาก CLA (Cambodia
Living Arts) นักดนตรีที่ไม่มีการสนับสนุนดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างจากที่
นาเสนอในการศึกษานี้ และอาจมีคุณค่าที่แตกต่างกันไปในประเด็นเรื่องการฟื้นฟูวัฒ นธรรม ผล
การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงมุมมองที่รอบคอบเกี่ยวกับความมีชีวิตชีวาในปัจจุบันของแนวความคิด
แบบดั้งเดิมมุมมองในเชิงบวกเกี่ยวกับความมีชีวิตในอนาคตของพวกเขาและการแก้ปัญหาอย่างแน่วแน่
ว่าประเพณีเหล่านี้ไม่ควรสูญหาย ความสาคัญต่อผู้เข้าร่วมการฟื้นฟูและฟื้นฟูวัฒนธรรมของประเทศ
กัมพูชาถูกกาหนดขึ้นโดยคานึงถึงความสามัคคีของสังคมเอกลักษณ์ประจาชาติและวัฒนธรรมการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ และสะดุดตาความกลั ว ต่ อการทาลายชีวิ ตและวัฒ นธรรมโดยขาดความเข้มแข็ งทาง
วัฒนธรรมและความเข้มแข็งทางการเมือง อนาคตการทาความเข้าใจเกี่ยวกับมุมมองเหล่านี้อาจช่วยให้
นักวิจัยรู้สึกไวต่อความเป็นเอกลักษณ์และความท้าทายอย่างต่อเนื่องของการฟื้นฟูวัฒนธรรมในประเทศ
และรัฐกัมพูชาหลังสงคราม
การศึกษาบทเพลงร้องในการแต่งงานแบบดั้งเดิมของชาวกัมพูชา (Billeri, F. 2016, 11-34)
เพลงงานแต่งงานของชาวเขมร ที่เรียกว่า เพลงการ์ (Phleng kar) เป็นส่วนสาคัญในพิธีแต่งงาน นามา
ประกอบพิธีกรรมแต่งงานโดยอธิบาย และกาหนดการปฏิบัติในพิธีกรรม ความหมายของเนื้อเพลงของ
เพลงการ์เป็นผลมาจากภูมิปัญญาชาวเขมรและสะท้อนถึงคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม ชาวกัมพูชา
เชื่อว่าพิธีแต่งงานเป็ น หนึ่ งในงานเฉลิมฉลองที่สาคัญที่สุ ด ประกอบด้ว ยการสืบทอดพิธีกรรมที่เป็น
สัญลักษณ์ของแง่มุมต่าง ๆ ของชีวิตการแต่งงาน เช่น มั่นคง ความสาเร็จ ความสุข และความอุดม
สมบูรณ์ งานแต่งงานเชื่อกันว่าเป็นจุดเริ่มต้นของตานาน พิธีกรรมครั้งสุดท้ายของพิธีระลึกถึงตานานของ
พระทองและนางนาก ผู้ครองอาณาจักรแห่งกัมพูชาคนแรกของตานานไม่เพียงแต่เป็นการแสดงรากฐาน
ที่เป็นตานานของกัมพูชาเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงสัญลักษณ์ของเขมรทางศาสนาซึ่งในพุทธ นิกายเถรวาท
ศาสนาฮินดู และความเชื่อในการนับถือผี (animistic) เพลงงานแต่งงานที่เรียกว่าเพลงการ์เป็นเพลงที่
นักดนตรีเขมรถือว่าเก่าแก่ที่สุด เนื่องจากไม่ได้มีความเกี่ยวพันกับดนตรีของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ไทย
และลาว ดนตรีเป็นส่วนสาคัญในพิธีแต่งงานเนื่องจากไม่เพียงแต่นามาประกอบพิธีกรรมเท่านั้น แต่ยัง
อธิบายและกาหนดการปฏิบัติพิธีกรรม ข้อความเพลงที่อธิบายลักษณะเชิงพิธีกรรมของงานแต่งงานหรือ

ลักษณะคู่รักด้วยการอ้างอิงตานานตานานหรือสัตว์มหัศจรรย์ นอกจากนี้บางเพลงที่ไม่เกี่ยวข้องกับพิธี
การเฉพาะ และถือว่าการสร้างความบันเทิงระหว่างพิธีกรรมหนึ่งไปยังอีกพิธีหนึ่ง เมื่อเจ้าสาวและ
เจ้าบ่าวออกจากพิธีการเปลี่ยนชุดพิธีการสาหรับพิธีกรรม อย่างไรก็ตามเพลงบางเพลงที่เป็นเพลงหลัก ๆ
ของ เพลงการ์ยังสามารถเล่นได้ในช่วงเวลาว่าง ดังกล่าวข้างต้นยังเป็นการสร้างความบันเทิงแก่ร่วมพิธี
บทเพลงดั้งเดิมกับพิธีแต่งงานของชาวกัมพูชา มีความสอดคล้องกันโดยเฉพาะบทร้องที่อธิบาย
หรือกาหนดในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรม เช่น ตาแหน่งของคู่แต่งงานภายในสังคม
กั ม พู ช า อิ ท ธิ พ ลทางความเชื่ อ จากศาสนาพราหมณ์ ฮิ น ดู ยั ง ฝั่ ง รากลึ ก ในความเชื่ อ ของคนกั ม พู ช า
การแต่งงานเริ่มด้วยการขอพรจากพระศิวะ ใช้ดนตรี และบทร้องเป็นสื่อในการประกอบพิธีสวดมนต์ที่
ช่วยให้การป้องสาหรับคู่รัก กับเทพเจ้าฮินดูโดยเฉพาะพระศิวะและนารายณ์
โครงสร้างพิธีและบทบาทของเพลงพิธีแต่งงานของเขมรเกี่ยวข้องกับการสืบทอดพิธีกรรม งาน
แต่งงานมักจะมีการเฉลิมฉลองในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม ก่อนปี ค.ศ. 1950
พิธีนี้กินเวลา 3 วัน ปัจจุบันถูกตัดให้สั้นลงประมาณ 1 หรือ 1 วันครึ่ง เนื่องสภาพเศรษฐกิจ การเตรียม
ตัว การจัดเตรียมสถานที่ เครื่องแต่งกายของเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ต้องเปลี่ยนไปตามพิธี ต่าง ๆ ประมาณ 7
ชุด ผู้ทาพิธี (Mistar spirit) คือบุคคลที่เป็นผู้นาในการทาพิธีกรรม และ วงดนตรี ซึ่งเป็นส่วนสาคัญของ
พิธีกรรมแต่ละขั้นตอนมีเพลงที่สอดคล้องกัน และเพลงที่ออกอากาศผ่านลาโพงข้างนอกบ้านของเจ้าสาว
ได้รับการตอบรับอย่างชัดเจนจากผู้เข้าร่วมและผู้เข้าร่วมการชุมนุมทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ของงาน
แต่งงาน ดังนั้นในงานแต่งงานเสียงดนตรีของเขมรจะสร้างอยู่ในพื้นที่เดียวกับพิธีไม่แยกออกจากกัน
พิธีกรรมและเพลงวันแรกของพิธีเริ่มต้นที่ประมาณ 15.00 น. พิธีสงฆ์ทบี่ ้านของเจ้าสาวเพื่ออวย
พรและอธิษฐานสาหรับทั้งคู่และญาติ เพื่อนเจ้าสาว ครอบครัวและญาติสนิท เนื่องจากพื้นที่จากัด ก่อน
การแสดงนักดนตรีจะไหว้ครู และขอพร คนเขมรเชื่อว่าดนตรีสื่อสารกับพระเจ้าได้ นี่คือเหตุผลว่าทาไม
ดนตรีจึงต้องเล่นอย่างสวยงาม เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมนี้พวกเขา ในช่วงวันที่ 2 ของพิธี แขกมาพบกัน
ที่บ้านของเจ้าสาวเวลาประมาณ 6.00 น. พิธีขบวนแห่พิธีกรรมของเจ้าบ่าว ตามด้วยพ่อแม่และ เพื่อน
เจ้าบ่าว 3 คน โดยมีร่มเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าบ่าวในวันแต่งงาน ขบวนเจ้าบ่าวประกอบด้วยสิ่งของต่าง
ๆ เช่น ผลไม้ เสื้อผ้า และขนมหวาน นาขบวนด้วยนักดนตรี 2 หรือ 3 คน เล่น ซอ กลอง และ ฆ้อง เพื่อ
นาเจ้าบ่าวเข้าสู่พิธีแต่งงานต่อไป ซึ่งพิธีกรรมมีรายละเอียดและขั้นตอนที่ซับซ้อน
ปัจจุบันเพลงยังคงมีบทบาทสาคัญในชีวิตทางสังคมและพิธีกรรมของชาวเขมรโดยเฉพาะใน
บริบทงานแต่งงาน เพลงยังคงมีความสาคัญต่อการพัฒนาพิธีกรรมและเป็นการแสดงออกถึงแง่มุมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมเขมร เพลงงานแต่งงานของเขมรวันนี้เป็นหลักฐานจากการศึกษา
เกี่ย วกับ งานแต่งงานของชาวเขมรย้ อนหลั งไปถึงศตวรรษที่ผ่ านมามี เพลงที่ใช้ประมาณ 100 เพลง
ปัจจุบันมีจานวนลดลงเหลือประมาณ 20 เพลง เนื่องจากระยะเวลาในการจัดงานสั้นลง

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ย เรื่ อง การศึ กษาวิ เคราะห์ ด นตรี พิธี แซนการ์ใ นฐานะที่เ ป็นมรดกร่ ว มระหว่า ง
ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทาการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามเพื่อศึกษาองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมดนตรีกลุ่มชาติพันธ์เขมร ในด้านสังคม และ
วัฒนธรรมดนตรีที่ประกอบในพิธีแต่งงานแบบโบราณของวัฒนธรรมเขมร ซึ่งรวมทั้งคนไทยเขมร จังหวัด
สุรินทร์ ประเทศไทย และคนที่ถือวัฒนธรรมเขมร จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ทั้งบริบทพื้นที่
บริบททางดนตรีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิธีการแต่งงานในรูปแบบวัฒนธรรมเขมร โดยศึกษาองค์ประกอบ
ทางดนตรี ลักษณะทางดนตรี บทเพลง ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับพิธีกรรมของไทยและกัมพูชา ใช้
กรอบแนวความคิดทางทฤษฎีด้านมานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology) ทาการศึกษารวบรวม
ภาคสนามเป็นหลัก จากการสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และนาข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์ซึ่งมี
ขอบเขตและขั้นตอนวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรกลุ่มและตัวอย่าง
วิธีดาเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การจัดกระทาข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ขอบเขตการวิจัย
1. ด้านเนื้อหา
1.1 การศึกษาลักษณะทางดนตรีแบบดั้งเดิม โดยวิเคราะห์บทเพลงในพิธีแซนการ์
ประเทศไทย ที่ยังปรากฏและมีการสืบทอดการบรรเลงในปัจจุบัน
1.2 การศึกษาลักษณะทางดนตรีแบบดั้งเดิม ในพิธีแซนการ์ ประเทศกัมพูชา โดยวิเคราะห์
บทเพลงที่สืบทอดจากผู้รู้ที่ยังสามารถบรรเลงแบบดั้งเดิมได้
1.3 ศึกษาความสัมพันธ์ทางดนตรีและบทเพลงในพิธีแซนการ์ที่เป็นแบบดั้งเดิมของทั้ง
ประเทศไทย กับ ประเทศกัมพูชา
2. ด้านระยะเวลา ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผู้วิจยั ได้กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการวิจัยโดย
เริ่มตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2559 – เดือน มีนาคม 2561 โดยได้แบ่งเวลาในการวิจัยออกเป็น 3 ขัน้ ตอน
ดังนี้
2.1 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการวิจัย
2.2 ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเชิงลึกเพื่อนามาวิเคราะห์ตามความมุ่งหมาย
ที่ตั้งไว้

2.3 ขั้นตอนการจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยนาข้อมูลมาเรียบเรียงและนาเสนอใน
รูปแบบพรรณนาวิเคราะห์

ประชากรและกลุมตัววอยาง
1. ประชากร ที่ศกึ ษาได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็นคนไทยชาติพันธ์เขมรใน
ประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ และ คนกัมพูชาในจังหวัดเสียมเรียบ (Siem Reab) ซึ่งต้องเป็นชุมชนที่มีวง
ดนตรีประกอบพิธีแต่งงาน ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าวงดนตรี นักดนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ว่าจ้าง
ผู้นาชุมชน ประชาชนและผู้ชมที่อาศัยอยู่ในชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่ในการวิจัย
2. กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้กาหนดศึกษา วงกันตรึม ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย และ
วงการ์ ในพื้นที่ จังหวัดเสีมราฐ ประเทศกัมพูชา โดยเลือกกลุ่ มตั วอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จากวงดนตรีที่บรรเลงประกอบพิธีแต่งงานอย่างโบราณในพื้ นที่ที่ศึกษานามาจาแนกกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อทาการศึกษาวิจัย ดังนี้
2.1 กลุ่มผู้รู้ (Key Informants) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นกลุ่ม
บุคคลที่ให้ข้อมูลในเชิงลึกและสาคัญเกี่ยวกับวงกันตรึม วงการ์ เครื่องดนตรี องค์ประกอบและธรรม
เนียมปฏิบัติในการแสดง การสืบทอดและวิถีชีวิตของนักดนตรีประกอบด้วย
1) นักดนตรีสูง อายุ ได้แก่ นักดนตรี ชาย หญิง ที่อาศัยอยู่ในชุมชน และเป็นผู้ทราบประวัติ
ความเป็นมาของมโหรีในชุมชน ตลอดจนเอกลักษณ์และขนบธรรมเนียมประเพณีของมโหรีในชุมชนเป็น
อย่างดีรวมถึงการให้ข้อมูลแนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมมโหรีในประเทศกัมพูชา จานวนพื้นที่ละ 3
คน รวม 9 คน
2) ผู้นาชุมชนหรือผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ทรงภูมิในลักษณะปราชญ์ชาวบ้านจากชุ มชนเพื่อทราบ
ประวัติความเป็นมาของเพลงการ์ในชุมชน ความอยู่รอดและการเปลี่ยนแปลงของเพลงการ์ในสังคมเขมร
ตลอดจนแนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมเพลงการ์ในประเทศกัมพูชา จานวนพื้นที่ละ 2 คน รวม 4
คน
3) นักวิชาการที่มีความรู้เกี่ยวกับวงกันตรึม วงการ์ จากองค์กรของรัฐหรือองค์กรเอกชน เพื่อให้
ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดนตรี องค์ประกอบและธรรมเนียมปฏิบัติในการแสดงกันตรึม และเพลงการ์
รวมถึงแนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริม ในประเทศไทย และประเทศกัมพูชา จานวน 4 คน เก็บข้อมูล
ด้วยแบบสัมภาษณ์
2.2 กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual Informants) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นกลุ่มผู้
บรรเลงวงกันตรึม วงการ์ เพราะเป็นผู้ที่ทราบเรื่องราวและเป็นผู้บรรเลงของวงดนตรีได้ทราบ เรื่องราว
เกี่ยวกับเครื่องดนตรี องค์ประกอบและธรรมเนียมปฏิบัติในการแสดง การสืบทอดและวิถีชีวิตของนัก
ดนตรีต่าง ๆ ของวงกันตรึม วงการ์ แนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเทศไทยและในประเทศ
กัมพูชาประกอบด้วย
หัวหน้าวงกันตรึม จานวน 2 คน สมาชิกในวงกันตรึม จานวน 10 คน
หัวหน้าวงการ์ จานวน 2 คน
สมาชิกในวงการ์ จานวน 10 คน

เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-dept Interview) การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นกลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวงกันตรึม วงการ์ใน
ด้านต่าง ๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
2.3 กลุ่มบุคคลทั่วไป (General Informants) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
เป็นกลุ่มประชาชนผู้อยู่ในพิธีแต่งงานที่บรรเลงด้วยวงกันตรึม วงการ์ หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีวง
กันตรึม วงการ์ จานวนพื้นที่ละ 2 คน รวม 4 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
(Participant Observation) เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ให้ขอมูลเกี่ยวกับวงกันตรึม วงการ์ ในบริบทที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ทัศนคติที่มีต่อ วงกันตรึม วงการ์ จากอดีตถึงปัจจุบัน บทบาทของวงกันตรึม วงการ์ ในชุมชน
ชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาวงกันตรึม วงการ์ การเปลี่ยนแปลงของวงกันตรึม วง
การ์ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
ครั้งนี้ ประกอบด้วย
1.1 แบบสารวจเบื้องต้น (Basic Survey) เพื่อการสารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวงกันตรึม
วงการ์ในพื้นที่ที่ทาการวิจัย
1.2 แบบสัมภาษณ์
1.2.1 แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) ใช้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
มีทั้งหมด 3 ชุด ดังนี้
แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 1 สาหรับใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ เนื้อหามีทั้งหมด 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
ที่อยู่ บทบาททางสังคม
ตอนที่
2
สั ม ภาษณ์ เ กี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงของวงกั น ตรึ ม
วงการ์ในสังคมเขมร ประวัติความเป็นมา สภาพปัจจุบัน เครื่องดนตรี องค์ประกอบ
และธรรมเนี ยมปฏิบัติในการแสดง วิถีชีวิตนักดนตรี การสื บทอดความรู้และ
ศิลปะการแสดงดนตรี สุนทรียศาสตร์ของ วงกันตรึม วงการ์ ความงามของ
องค์ประกอบการแสดง ความงามของขนบนิยมการแสดง ความ ประทับใจในการ
แสดง โอกาสในการแสดง การรับงานแสดง ค่าจ้าง บทบาทและ ความสาคัญ
ข
อ
ง
วงกันตรึม วงการ์ ในสังคมเขมร นโยบายของรัฐและผลกระทบจากกระแสโลกา
ภิวัตน์
ตอนที่ 3 สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมเพลงการ์ใน
ประเทศกัมพูชา เครื่องดนตรี วงดนตรี การบรรเลง บทบาทและความสาคัญของ
วงดนตรีในพิธีการ์ และในสังคมวัฒนธรรมเขมร แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 2 สาหรับใช้
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ปฏิบัติ เนื้อหามีทั้งหมด 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ที่
อยู่ บทบาท
ทางสังคม
ตอนที่ 2 สัมภาษณ์เกี่ยวกับความอยู่รอดและการเปลี่ยนแปลงของวงกันตรึม วงการ์
ในสังคมเขมร ประวัติความเป็นมา สภาพปัจจุบัน เครื่องดนตรี องค์ประกอบและ
ธรรมเนียมปฏิบัติในการแสดง วิถีชีวิตนักดนตรี การสืบทอดความรู้และ
ศิลปะการแสดงวงกันตรึม วงการ์ สุนทรียศาสตร์ของ วงกันตรึม วงการ์ ความงาม ของ
องค์ประกอบการแสดง ความงามของขนบนิยมการแสดง ความประทับใจในการแสดง
โอกาสในการแสดง การรับงานแสดง ค่าจ้าง บทบาทและ ความสาคัญ ของวงกันตรึม
วงการ์ ในสังคมเขมร นโยบายของรัฐและ ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์
แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 3 สาหรับใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป เนื้อหามีทั้งหมด 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
ที่อยู่ บทบาททางสังคม
ตอนที่ 2 สัมภาษณ์เกี่ยวกับวงกันตรึม วงการ์ ประวัติความเป็นมา สภาพปัจจุบัน
เครื่องดนตรี องค์ประกอบและธรรมเนียมปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา
ในการแสดง วิถีชีวิตนักดนตรี การสืบทอดความรู้และการบรรเลงเพลงการ์
สุนทรียศาสตร์ ของวงกันตรึม วงการ์ ความงามขององค์ประกอบการแสดง
ขนบธรรมเนียมในการบรรเลง ความสัมพันธ์ของพิธีกับการบรรเลง
1.2.2 แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview Guide) เป็นแบบสัมภาษณ์ที่
ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) เพื่อใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ ที่มีประเด็น คาถาม
เกีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมาของมโหรี เครือ่ งดนตรี องค์ประกอบและธรรมเนียมปฏิบัติในการแสดง การ
สืบทอดและวิถีชีวิตของนักดนตรีเอกลักษณ์และขนบธรรมเนียมประเพณีของวงดนตรีการ์
1.3 แบบสังเกต (Observation) เป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)
ใช้สาหรับสังเกตสภาพทั่วไปภายในชุมชนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
และเหตุการณ์ทั่วไปของชุมชนที่ศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทาการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา การเก็บข้อมูล
จากภาคสนามแบบสารวจ ใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) การ
สัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview)และไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยผู้วิจยั ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกั บกลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และ ประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับบริบทของวงการ์ ประวัติความเป็นมา สภาพปัจจุบัน เครื่องดนตรีองค์ประกอบและธรรมเนียม
ปฏิบัติในการแสดง วิถีชีวิตนักดนตรีการสืบทอดความรู้และศิลปะการแสดงเพลงการ์ ความประทับใจใน
การแสดงโอกาสในการแสดง การรับงานแสดง ค่าจ้าง บทบาทและความสาคัญของวงการ์ในสังคมไทย
และสังคมเขมร
2. ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้างกับกลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ
ด้วยวิธีสุ่มแบบหิมะ (Snowball Sampling) โดยการถามจากผู้ที่มีความรู้ เกี่ยวกับวงการ์ ให้บอกชื่อ
บุคคลต่าง ๆ ทีร่ ู้จกั และมีความรู้เกีย่ วกับเรื่องที่ศึกษาเป็นทอดๆ
3. ใช้เทคนิคการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) กับกลุ่มประชาชนใน
ชุมชนที่มวี งดนตรี การ์ เป็นการสังเกตทั่วไปภายในชุมชนวิถีชวี ิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและเหตุการณ์
ทั่วไปของชุมชนทีศ่ ึกษา
การจัดกระทาข้อมูล
การจัดกระทาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ
1) นาข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์
2) นาข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้อง
3) นาข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ให้เรียบร้อยเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์โดยการจาแนกประเภทข้อมูล (Typological Analysis) คือ การจาแนกข้อมูลเป็น
ชนิดๆ (Typological) ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไป และการตีความโดยใช้แนวคิดทฤษฎีที่มีอยู่
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ (สุภางค์ จันทวานิช, 2542: 69–88) ได้แก่ ทฤษฎีวิวัฒนาการ ทฤษฎีเชิง
ชาติพันธุ์วรรณนา ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม และทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์องค์ความรู้เกีย่ วกับ วงกันตรึม และวงการ์
การสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) คือ วิธีการประมวลความคิดขึ้นจากข้อมูลเชิง
รูปธรรมแล้วทาเป็นข้อสรุปซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมตามวิธีการแบบอุปนัย โดยผู้วิจัยได้ศึกษาและ
รวบรวมข้อมูล ในประเด็ นประเพณีการแสดงของวงการ์ จากเหตุการณ์หลายๆ เหตุการณ์แล้วจึง
วิเคราะห์และสร้างข้อสรุป โดยผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์โดยการจาแนกประเภทของข้ อมูลในระดับคา
สาคัญ
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยนาเสนอผลวิเคราะห์ ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการ
วิจัย ด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis ) ประกอบตาราง แผนที่ และภาพประกอบ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์ดนตรีพิธีแซนการ์ในฐานะที่เป็นมรดก
ร่วมระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยใช้ข้อมูลภาคสนาม เพื่อศึกษาองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมดนตรีกลุ่มชาติ
พันธุ์เขมร ประกอบในพิธีแซนการ์(แต่งงาน) ซึ่งขอบเขตในการศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้เป็นพิธี
แบบโบราณที่ยังปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมเขมร โดยศึกษากรณีที่พบในประเทศไทย จังหวัด
สุรินทร์ และ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา โดยศึกษาองค์ประกอบทางดนตรี ลักษณะ
ทางดนตรี บทเพลง ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับพิธีกรรมของไทยและกัมพูชา ใช้กรอบ
แนวความคิดทางทฤษฎีด้านมานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology) โดยแบ่งการ
วิเคราะห์เป็น 3 ตอน ตามความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 ศึกษาลักษณะทางดนตรี วิเคราะห์บทเพลงในพิธีแซนการ์ ประเทศไทย
ตอนที่ 2 ศึกษาลักษณะทางดนตรี วิเคราะห์บทเพลงที่ใช้ในพิธีแซนการ์ประเทศกัมพูชา
ตอนที่ 3 ศึกษาความสัมพันธ์ดนตรีในพิธีแซนการ์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา
ตอนที่ 1 ศึกษาลักษณะทางดนตรี วิเคราะห์บทเพลงในพิธีแซนการ์ ประเทศไทย
ผลการศึกษาลักษณะทางดนตรี และการวิเคราะห์บทเพลงที่ในพิธีแซนการ์ ประเทศไทย พบว่า
พิธีแซนการ์เป็นพิธีแต่งงานของชาวสุรินทร์ในกลุ่มชาติพันธ์เขมรนั้น มีการใช้ดนตรีบรรเลงประกอบไป
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ในพิธีแซนการ์ ชาวสุรินทร์จะใช้เพลงและดนตรีเป็นตัวกาหนดและประกอบเรื่องไป
พร้อม ๆ กัน ดนตรีที่นิยมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันคือ วงกันตรึม เป็นวงดนตรีพื้นเมืองของคนไทยเชื้อ
สายเขมร วงกันตรึมเป็นแม่แบบของการละเล่นพื้นบ้านอื่น ๆ ของจังหวัดสุรินทร์ด้วย ในสมัยโบราณนั้น
งานแต่งงานจะต้องมีวงกันตรึม เล่นกล่อมหอจนถือเป็นประเพณีสาคัญ จากการสอบถามถึงที่มาการใช้
วงกันตรึมบรรเลงในพิธีแซนการ์ กรณีศึกษาวงน้าผึ้งเมืองสุ รินทร์ ตาบลดงมัน อาเภอเมือง จังหวัด
สุริ น ทร์ นั้ น ได้ทราบว่ามีการใช้ว งกันตรึมบรรเลงในพิธีแซนการ์ มาตั้งแต่อดีตเกือบทุกงานจะใช้ว ง
กันตรึมบรรเลงแต่ปัจจุบันนี้ความนิยมลดลง ซึ่งเป็นเหตุผลทางความนิยมและค่าใช้จ่าย แต่ปัจจุบันก็ยังมี
ผู้ที่นิยมใช้วงกันตรึมบรรเลงในพิธีแซนการ์ โดยมีเครื่องดนตรีประกอบดังนี้ ปี่อ้อ 1 เลา, ตรัวกลาง 1 คัน
, โทน(สกวล) 2 ใบ, ฉิ่ง 1 คู่, ฉาบ 1 คู่, และนักร้อง

ภาพประกอบ 1 การไหว้ครูกันตรึมสาหรับพิธีแซนการ์ คณะน้าผึ้งเมืองสุรินทร์
ที่มา : พิภัช สอนใย 28 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพประกอบ 2 เครื่องไหว้ครูกันตรึมสาหรับบรรเลงพิธีแซนการ์ คณะน้าผึ้งเมืองสุรินทร์
ที่มา : พิภัช สอนใย 28 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพประกอบ 3 เครื่องไหว้ครูกันตรึม พิธีแซนการ์ คณะขวัญชัย รุ่งเรือง
ที่มา : พิภัช สอนใย 26 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพประกอบ 4 การยกขันไหว้ครูกันตรึมจากผู้ว่าจ้างบรรเลง พิธีแซนการ์ คณะขวัญชัย รุ่งเรือง
ที่มา : พิภัช สอนใย 26 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพประกอบ 5 การไหว้ครูกันตรึม ประกอบพิธีแซนการ์ คณะขวัญชัยรุ่งเรือง
ที่มา : พิภัช สอนใย 26 กุมภาพันธ์ 2561
การศึกษาเรื่องระบบเสียงนั้น เครื่องดนตรีที่ดาเนินทานอง มีวิธีการปรับเสียงเครื่องดนตรีไม่มี
ระดับเสียงที่แน่นอนแต่ใช้ปี่อ้อเป็นหลักในการเทียบเสียง ซึ่งระดับเสียงนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของเลาปี่ และ
ลิ้นปี่ เป็นหลัก โดยการเลือกระดับเสียงของปี่นั้น อาจมาจากการเลือกให้เข้ากับระดับเสียงของนักร้อง
แต่ระดับเสียงที่ใช้มีความใกล้เคียงกับบันไดเสียงไมเนอร์ (minor scale) ระดับเสียงที่ต่าสุดคือ เสียง เร
และเสี ยงสูงสุด คือ เสีย ง มี สูง กลุ่มเสียงหลักในทานองเพลงเป็นลั กษณะบันไดเสี ยง 5 เสียง
(Pentatonic Scale) กลุ่มเสียง ฟซล ดร และ ซลท รม
บทเพลงที่สาคัญประกอบพิธีแซนการ์ จานวน 8 บทเพลง แต่ละบทมีทานองหลักเพียงทานอง
เดียว มีการเคลื่อนที่ทานองขึ้นลงตามบันไดเสียง ประดับและตกแต่งทานองด้วยการเอื้อนเสียงของ
เครื่องดนตรีดาเนินทานองและการขับร้อง มีการซ้าทานองและแปรทานอง ใช้จังหวะฉิ่งสองชั้นและชั้น
เดียว อัตราจังหวะ 2/4 ความเร็วตั้งแต่ 40-80 จังหวะต่อนาที มีการใช้จังหวะอิสระแบบการเกริ่น (Non
tempo) 2 บทเพลง บทร้องใช้ภาษาเขมร

ภาพประกอบ 6 สถานที่จัดพิธีแซนการ์ แบบวัฒนธรรมเขมร จังหวัดสุรินทร์
ที่มา : พิภัช สอนใย 26 กุมภาพันธ์ 2561
ลักษณะทางกายภาพและระบบเสียงของเครื่องดนตรีวงกันตรึมที่ใช้ในพิธีแซนการ์
จากการเก็บข้อมูลภาคสนามผู้วิจัยได้การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่ใช้
ในพิธีแซนการ์แบบโบราณ ของคณะน้าผึ้งเมืองสุรินทร์ และคณะขวัญชัย รุ่งเรือง ตาบลดงมัน อาเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งทั้งสองคณะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันทางด้านการประสมวง ประกอบด้วยเครื่อง
ดนตรี 4 ชนิดดังนี้ ตรัวกลาง 1 คัน, โทนกันตรึม (สกวล) 2 ลูก , ปี่อ้อ 1 เลา , ฉิ่ง และ ฉาบ
จากการศึกษาวิธีการผสมวงนั้น เครื่องดนตรีหลักที่ใช้เป็นเสียงหลักในวง คือ ปี่อ้อ เครื่อง
ดนตรีที่บรรเลงทานองจะตั้งเสียงโดยยึดเสียงจากปี่อ้อ เนื่องด้วยเป็นเครื่องเป่าที่ไม่สามารถปรับระดับ
เสียงได้ แต่อย่างไรก็ตามเสียงของปี่อ้อก็มีระดับเสียงที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของลิ้นปี่
และสภาพอากาศ แต่ปี่อ้อก็ยังเป็น เครื่องดนตรีหลักในการตั้งเสียงของเครื่องอื่น ๆ เพื่อให้เสียงของแต่
ละเครื่องดนตรีเข้ากับเครื่องดนตรีอื่น ๆ ในส่วนของระบบเสียง ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องตั้งเสียง (Tuner) โดย
เครื่องตั้งเสียง (Tuner) จะตั้งค่าความถี่มาที่ 440 Hz ซึ่งก็คือคลื่นความถี่ของเสียงลา (A) ที่ถูกกาหนดให้
เป็นมาตรฐานสากลในการปรับจูนเสียงเครื่องดนตรี ผู้วิจัยจึงใช้เครื่องตั้งเสียง (Tuner) ซึ่งมีเสียงลา (A)
= 440Hz เป็นมาตรฐานการวัดเสียงเครื่องดนตรีในวงกันตรึม

1. ตรัวกลาง
ตรั ว กลางมีลั กษณะคล้ ายซออู้ของเครื่องดนตรีไทยแต่มีขนาดเล็ กกว่า ความยาวโดยรวม
ประมาณ 83 เซนติเมตร ขึ้นหน้าด้วยหนังวัว สายทาจากเส้นลวด ตรัวกลางเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลง
ในวงกันตรึม ซึ่งบรรเลงได้หลากหลายรูปแบบและงานต่าง ๆ ในวัฒนธรรมเขมร โดยอย่างยิ่งพิธีการ์หรือ
งานแต่งงานแบบเขมรโบราณแล้วเกือบทุก ๆ งาน จะต้องใช้วงกันตรึมบรรเลงประกอบแต่ละขั้นตอน
แต่ปัจจุบันมีผู้นิยมนาไปบรรเลงประกอบพิธีบ้างแต่ยังไม่มากเท่ากับในอดีต

ภาพประกอบ 7 ลักษณะการสีตรัวกลาง
ที่มา : พิภัช สอนใย 28 กุมภาพันธ์ 2560

ระบบเสียง จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่า ตรัวขแมร์ มีระบบเสียงโดยผู้วิจัยวัดความถี่
ของเสียงแต่ละโน้ตจากเครื่องตั้งเสียง (Tuner) เป็นมาตรฐานการวัดเสียงเครื่องดนตรีได้ดังนี้
ตาราง 1 แสดงลาดับเสียงตรัวกลาง สายทุ้ม
เสียง
ความถี่โน้ต (สากล)
เสียงที่ 1 = เร (D) สายเปล่า
587.3 Hz
เสียงที่ 2 = มี (E) กดนิ้วชี้
659.3 Hz
เสียงที่ 3 = ฟา (F) กดนิ้วกลาง
698.5 Hz
เสียงที่ 4 = ซ (G) กดนิ้วนาง
784.0 Hz

ความถี่โน้ต (ภาคสนาม)
581.0 Hz
652.4 Hz
691.3 Hz
780.6 Hz

ตาราง 2 แสดงลาดับเสียงตรัวกลาง สายเอก
เสียง
ความถี่โน้ต (สากล)
เสียงที่ 1 = ลา (A) สายเปล่า
880.0 Hz
เสียงที่ 1 = ที (B) กดนิ้วชี้
987.8 Hz
เสียงที่ 2 = โด (C) กดนิ้วกลาง
1046.5 Hz
เสียงที่ 3 = เร (D) กดนิ้วนาง
1174.7 Hz

ความถี่โน้ต (ภาคสนาม)
775.6 Hz
980.4 Hz
1041.5 Hz
1170.2 Hz

2. โทนกันตรึม หนรือ สกวล
จากการเก็บ ข้ อมูล ภาคสนามพบว่า โทนกั นตรึม (สกวล) ระบบเสี ย ง จากการเก็ บข้อมู ล
ภาคสนามพบว่า สกวล หรือภาษาไทยแปลว่า กลอง สกวลมีทั้งเป็นตัวผู้และตัวเมีย โดยสกวลทั้งสอง
แบบมีลักษณะเหมือนกัน จะมีข้อแตกต่างกันแค่การขึงหน้ากลองเท่านั้น เพื่อให้มีเสียงสูงเสียงต่าต่างกัน
โดยสกวลตัวผู้จะให้เสียงสูง ส่วนสกวลตัวเมียจะให้เสียงต่า ใช้ตีประสานเสียงระหว่างกัน

ภาพประกอบ 8 โทนกันตรึม (สกวล)
ที่มา : พิภัช สอนใย 28 กุมภาพันธ์ 2560

3. ปี่อ้อ
จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่า ปี่อ้อ เป็นเครื่องเป่ามีลักษณะเหมือนขลุ่ย ทาจากไม้
เนื้อแข็ง ตัวเลาของปี่เจาะรูเพื่อให้เกิดระดับเสียง ในส่วนของลิ้นทามาจากต้นอ้ อ ใช้ไม่ไผ่ซ่ีเล็ก 2 ชิ้น
หนี บ กั บ ลิ้ น เพื่ อ ได้ ข นาดช่ อ งลมของลิ้ น ที่ พ อดี และได้ ร ะดั บ เสี ย งที่ ต้ อ งการ ลิ้ น มี ค วามยาว 6.6
เซนติเมตร ปี่อ้อ มีขนาดเส้นรอบวง 7 เซนติเมตร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.7 เซนติเมตร มีขนาดความ
ยาวยาวโดยรวม 36 เซนติเมตร

ภาพประกอบ 9 ปี่อ้อ ในวงกันตรึม ประเทศไทย
ที่มา : พิภัช สอนใย 26 กุมภาพันธ์ 2561

ระบบเสียง จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่า ปี่อ้อ (เปยออ) มีระบบเสียงโดย
ผู้วิจัยวัดความถี่ของเสียงแต่ละโน้ตจากเครื่องตั้งเสียง (Tuner) เป็นมาตรฐานการวัดเสียงเครื่องดนตรีได้
ดังนี้
ตาราง 3 แสดงลาดับเสียงปี่อ้อ
เสียง
ความถี่โน้ต (สากล)
ความถี่โน้ต (ภาคสนาม)
เสียงที่ 1 = เร (D)
293.7 Hz
290.6 Hz
เสียงที่ 2 = มี (E)
329.7 Hz
323.5 Hz
เสียงที่ 3 = ฟา (F)
349.2 Hz
345.6 Hz
เสียงที่ 4 = ซอล (G)
392.0 Hz
390.2 Hz
เสียงที่ 5 = ลา (A)
440.0 Hz
446.5 Hz
เสียงที่ 6 = ที (B)
493.9 Hz
486.4 Hz
เสียงที่ 7 = โดสูง (C)
523.2 Hz
520.5 Hz
เสียงที่ 10 = เรสูง (D)
587.3 Hz
588.2 Hz

บทเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบพิธีแซนการ์ ของวงกันตรึม จากกรณีศึกษา วงน้าผึ้งเมืองสุรินทร์
ซึ่ ง ในล าดั บ พิ ธี แ ซนการ์ นั้ น เป็ น วั น จั ด งาน แต่ ก่ อ นที่ จ ะถึ ง วั น งานจริ ง คู่ บ่ า วสาวได้ จั ด พิ ธี ก ารสู่ ข อ
ที่เรียกว่า การ์ซูร์ ก่อนหน้าแล้ว ในการบรรเลงจึงเป็นที่จัดพิธีจริงซึ่งนิยมจัดที่บ้านฝ่ายเจ้าสาว วงกันตรึม
นอกจากจะช่ ว ยสร้ า งบรรยากาศให้ ค รึ ก ครื้ น ยั ง มี ห น้ า ที่ บ รรเลงประกอบพิ ธี โดยใช้ บ ทเพลงที่ มี
ความหมายสอดคล้องกับขั้นตอนในพิธี เช่น เพลงอังซอง ชแนงนบ ใช้แห่ขันหมาก เพลงประกม บรรเลง
ให้ พรกับ คู่บ่ าวสาว เพลงมงก๊ว ลจองได บรรเลงประกอบการผู้ ข้ อมือคู่บ่าวสาวซึ่งมีบทเพลงส าคั ญ
ตามลาดับของพิธี โดยการถอดเทปทานองการบรรเลงดนตรี ประกอบกับเครื่องกากับจังหวะฉิ่ง และ
โทนกันตรึม(สกวล) ดังตัวอย่างการบันทึกโน้ต
ตัวอย่างการบันทึกโน้ต

เพลงที่ 1 บทไหว้ครู ประกอบด้วย 2 เพลง 1 เพลงเกริ่น จังหวะอิสระ ความเร็วประมาณ 40
รอบต่อนาที ยึดจากทานองร้องเป็นหลัก ผู้บรรเลงตรัวกลางและปี่อ้อบรรเลงเคล้าไปกับการขับร้อง ลีลา
จังหวะมีความช้าแบบสง่างาม ใช้เทคนิคการเอื้อนเสียงให้รู้สึกเข้มขลังของทานองเพลง เมื่อบรรเลงจบ
แล้วบรรเลงต่อเนื่องกับเพลงที่ 2 คือ เพลงซกาโจลเดจ ใช้จังหวะฉิ่งสองชั้น อัตราจังหวะ 2/4 ความเร็ว
45 จังหวะต่อนาที ทั้ง 2 เพลง ใช้กลุ่มเสียง ฟซล ดร

เพลงที่ 2 เพลงจาปาจาปี ใช้บรรเลงเพื่อเตรียมขบวนแห่ขันหมาก และการเตรียมสถานที่รับ
ขบวนขันหมาก ลีลาจังหวะค่อนข้างเร็ว เพื่อกระตุ้นตวามรู้สึกให้คึกคักกว่าเพลงแรกในการจัดเตรียม
สถานที่ อัตราจะงหวะ 2/4 ความเร็ว 70 จังหวะต่อนาที ใช้จังหวะฉิ่งสองชั้น ลีลาทานองขึ้นลงตามกลุ่ม
เสียงและจบทานองตามจังหวะตก กลุ่มเสียงที่ใช้ ซลท รม

เพลงที่ 3 เพลงอันซองชแนงนบ ใช้บรรเลงประกอบการแห่ขันหมากของเจ้าบ่าว ลีลาจังหวะ
ค่อนข้างเร็วตามจังหวะการเดิน เพื่อกระตุ้นความรู้สึกให้คึกคักในขบวนแห่ขันหมาก อัตราจังหวะ 2/4
ความเร็ว 75 จังหวะต่อนาที ใช้จังหวะฉิ่ งสองชั้น ลีลาทานองขึ้นลงตามกลุ่มเสียงและจบทานองตาม
จังหวะตก กลุ่มเสียงที่ใช้ ซลท รม

ภาพประกอบ 10 การจัดขบวนขันหมาก แบบดั้งเดิมจังหวัดสุรินทร์
ที่มา : พิภัช สอนใย 27 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพประกอบ 11 การจัดขบวนขันหมาก แบบดั้งเดิมจังหวัดสุรินทร์ 2
ที่มา : พิภัช สอนใย 27 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพประกอบ 12 การบรรเลงวงกันตรึมประกอบขบวนแห่ขันหมาก
ที่มา : พิภัช สอนใย 27 กุมภาพันธ์ 2561
เพลงที่ 4 เป็นเพลงชุดแสดงความสนุกสนาน ประกอบด้วย 1 เพลงปกามวน 2 เพลงอายอ๊อก
3 ไม่ทราบชื่อเพลง 4 เพลงจะกรับ ใช้บรรเลงหลังจากขบวนแห่เจ้าบ่าวมาถึงบริเวณหน้าบ้านเจ้าสาว
ลีลาจังหวะค่อนข้างเร็ว เพื่อกระตุ้นความรู้สึกให้คึกคักความสนุกสนานเมื่อขบวนแห่มาถึงบริเวณบ้าน

เจ้าสาว ในช่วงที่การละเล่นฟ้อนราของเจ้าภาพทั้ง 2 ฝ่าย และการตรวจสอบขันหมากก่อนที่จะอนุญาต
ให้เจ้าบ่าวเข้าไปในบริเวณบ้านเจ้าสาว อัตราจังหวะ 2/4 ความเร็ว 100 จังหวะต่อนาที ใช้จังหวะฉิ่งชั้น
เดียว ลีลาทานองขึ้นลงตามกลุ่มเสียงและจบทานองตามจังหวะตก กลุ่มเสียงที่ใช้ ซลท รม

ภาพประกอบ 13 การรับของจากขันหมาก พิธีแซนการ์ จังหวัดสุรินทร์
ที่มา : พิภัช สอนใย 27 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพประกอบ 14 การไหว้บรรพบุรุษด้วยของในขบวนขันหมาก
ที่มา : พิภัช สอนใย 27 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพประกอบ 15 การตรวจสินสอด
ที่มา : พิภัช สอนใย 27 กุมภาพันธ์ 2561

เพลงที่ 5 เพลงประกม ใช้บรรเลงหลังจากทาขวัญคู่บ่าวสาว ก่อนพิธีจองได หรือผูกข้อมือ
ลีลาทานองเป็นลักษณะของเพลงเกริ่น จังหวะอิสระ ความเร็วประมาณ 50 รอบต่อนาที ยึดจากทานอง
ร้องเป็นหลัก ผู้บรรเลงตรัวกลางและปี่อ้อบรรเลงเคล้าไปกับการขับร้อง ลีลาจังหวะมีความช้าแบบสง่า
งาม ใช้เทคนิคการเอื้อนเสียงให้รู้สึกเข้มขลังของทานองเพลง ใช้กลุ่มเสียง ฟซล ดร

ภาพประกอบ 16 การเจิมคู่บ่าวสาว ก่อนเริ่มพิธีทาขวัญ
ที่มา : พิภัช สอนใย 27 กุมภาพันธ์ 2561
เพลงที่ 6 เพลงมงก๊วลจองได ใช้บรรเลงประกอบพิธีผูกข้อมือคู่บ่าวสาวเพื่อความเป็นสิริมงคล
ลีลาจังหวะปานกลาง เพื่อให้ความรู้สึกปกติมีความสุ ขตามแถววิถีของชีวิต อัตราจังหวะ 2/4 ความเร็ว
80 จังหวะต่อนาที ใช้จังหวะฉิ่งสองชั้น ลีลาทานองขึ้นลงตามกลุ่มเสียงและจบทานองตามจังหวะตก
กลุ่มเสียงที่ใช้ ซลท รม

ภาพประกอบ 17 การเตรียมพิธีทาขวัญแต่งงานโดยใช้บายศรีคู่
ที่มา : พิภัช สอนใย 27 กุมภาพันธ์ 2561

เพลงที่ 7 เพลงจึงปรีย์ ใช้บรรเลงหลังจากการผู้ข้อมือคู่บ่าวสาว เพื่อแสดงความสุขสมหวังใน
การแต่งงาน ลีลาค่อนข้างช้า เพื่อสร้างบรรยากาศให้คู่บ่าวสาวมีความรู้สึกมีสติและสมาธิในการดาเนิน
ชีวิตให้ปกติและมีความสุขตามแนวทางของชีวิต ก่อนที่จะมีการส่งตัวเข้าหอของคู่บ่าวสาว อัตราจังหวะ
2/4 ความเร็ว 70 จังหวะต่อนาที ใช้จังหวะฉิ่งสองชั้น ลีลาทานองขึ้นลงตามกลุ่มเสียงและจบทานองตาม
จังหวะตก กลุ่มเสียงที่ใช้ ซลท รม

เพลงที่ 8 เพลงกัจปกา ใช้บรรเลงส่งท้ายหลังจากเสร็จพิธี แสดงความรักความอาลัยและหวังที่
จะได้พบกันใหม่ ลีลาค่อนข้างช้า เพื่อให้ความรู้สึกคานึงถึงสิ่งที่ต้องจากกันของวงกันตรึมและหวังที่จะ
พบกันใหม่ อัตราจังหวะ 2/4 ความเร็ว 70 จังหวะต่อนาที ใช้จังหวะฉิ่งสองชั้น ลีลาทานองขึ้นลงตาม
กลุ่มเสียงและจบทานองตามจังหวะตก กลุ่มเสียงที่ใช้ ฟซล ดร และ ซลท รม

การบรรเลงเพลงการ์นั้นมิได้กาหนดจานวนเพลงตายตัว เนื่องจากพิธีจะมีความยืดหยุ่น
ขึ้นอยู่ว่าพิธีการนั้นจะจัดขึ้นยืดเยื้อหรือกระชับเพียงใด ทั้งนี้นักดนตรีสามารถเลือกบรรเลงให้เหมาะสม
พิ ธี ที่ ก ล่ า วมานั้ น เป็ น พิ ธี ห ลั ก การแต่ ง งานของชาวสุ ริ น ทร์ จะสมบู ร ณ์ จ ะต้ อ งมี ด นตรี บ รรเลง
เพื่อประกอบพิธีแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ก่อนการแต่งงานวงกันตรึมจะบรรเลงเพลงไหว้ครูเสมอ
รวมทั้งการบรรเลงในงานมงคลอื่น ๆ

ตอนที่ 2 ศึกษาลักษณะทางดนตรี วิเคราะห์บทเพลงที่ใช้ในพิธีแซนการ์ประเทศกัมพูชา
ผลจากการศึกษาพบว่าวงดนตรีที่ใช้ในพิธีเป็นวงการ์ มีเครื่องดนตรีประกอบ ปี่อ้อ 1 เลา, ตรัวข
แมร์ 1 คัน , กระจับปี่ (จับเปยดองแวง) 1 คัน, พิณน้าเต้า 1 คัน, ตรัวอู้ 1 คัน, โทน(สกวล) 2 ใบ, ฉิ่ง 1
คู่, และนักร้อง การปรับเสียงเครื่องดนตรีไม่มีระดับเสียงที่แน่นอนแต่ใช้ปี่อ้อเป็นหลักในการเทียบเสียง
บทเพลงที่สาคัญประกอบพิธีการ์ จานวน 12 บทเพลง แต่ละบทมีทานองหลักเพียงทานองเดียว ใช้บันได
เสียง 5 เสียง (Pentatonic Scale) ที่ใกล้เคียงกับบันไดเสียงไมเนอร์ (minor scale) ระดับเสียงที่ต่าสุด
คือ เสียง ฟา ที่เกิดจากกระจับปี่ (จับเปยดองแวง) และเสียงสูงสุดคือเสียง ฟา สูง ที่เกิดจากเสียงของ
ตรัวขแมร์ การเคลื่อนที่ทานองขึ้นลงตามบันไดเสียง ประดับและตกแต่งทานองด้วยการเอื้อนเสียงของ
เครื่องดนตรีดาเนินทานองและการขับร้อง มีการซ้าทานองและแปรทานอง ใช้จังหวะฉิ่งสามชั้นและชั้น
เดียว อัตราจังหวะ 2/4 ความเร็วตั้งแต่ 60-100 จังหวะต่อนาที บทร้องใช้ภาษาเขมร

ภาพประกอบ 18 วงเพลงการ์ ครูมันแมน จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
ที่มา : พิภัช สอนใย 31 ตุลาคม 2560

ลักษณะทางกายภาพและระบบเสียงของเครื่องดนตรีที่ใช้ในพิธีการ์
จากการเก็บข้อมูลภาคสนามผู้วิจัยได้การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่ใช้
ในพิธีการ์แบบโบราณ ของครูมันแมน ที่คุ้มเจรียว ภูมิคนาจ๊ะ เซราะเสียมเรียบ กร็องเสียมเรียบ จังหวัด
เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่าสมัยก่อนในแต่ละหมู่บ้านจะมีนักดนตรีและมี
เครื่องดนตรีของตนเอง เมื่อ เวลามีงานบรรเลงดนตรีต่างก็นาเครื่องดนตรีของตนเองมาร่วมบรรเลง
เครื่ องดนตรีที่ป ระกอบในการบรรเลงเพลงการ์ ครูมันแมนประกอบด้ว ยเครื่องดนตรี 5 ชนิด ดังนี้
ตรัวขแมร์ 1 คัน , สกวล 2 ลูก , ปี่อ้อ (เป็ยออ) 1 เลา , กระจับปี่ (จับเปยดองแวง) 1 คัน,
พิณน้าเต้า 1 คัน (กระแซมูล หรือ กระแซเดียว) และ ฉิ่ง แต่ในอดีตมีเครื่องดนตรีอีก 1 ชิ้น คือ ตรัวอู้
อีก 1 คันที่ร่วมบรรเลงด้วย
จากการสัมภาษณ์ครูมันแมนและนักดนตรีในวงได้ข้อมูลว่า เครื่องดนตรีที่บรรเลงทานองที่มี
การตั้งเสียงหรือจูนเสียงนั้น จะใช้ ปี่อ้อ (เป็ยออ) เป็นเครื่องหลักในการตั้งเสียงของเครื่องอื่น ๆ เพื่อให้
เสียงของแต่ละเครื่องดนตรีเข้ากับเครื่องดนตรีอื่น ๆ ในส่วนของระบบเสียง ผู้วิจัยได้ใช้เครื่ องตั้งเสียง

(Tuner) โดยเครื่องตั้งเสียง (Tuner) จะตั้งค่าความถี่มาที่ 440 Hz ซึ่งก็คือคลื่นความถี่ของเสียงลา (A)
ที่ถูกกาหนดให้เป็นมาตรฐานสากลในการปรับจูนเสียงเครื่องดนตรี ผู้วิจัยจึงใช้เครื่องตั้งเสียง (Tuner)
ซึ่งมีเสียงลา (A) = 440Hz เป็นมาตรฐานการวัดเสียงเครื่องดนตรีในวงของครูมันแมน
2. ตรัวขแมร์
ตรัวขแมร์ มีลักษณะ คล้ายซอสามสายของไทย แต่มีขนาดเล็กกว่า ความยาวโดยรวม
ประมาณ 83 เซนติเมตร ขึ้นหน้าด้วยหนังงู สายทาจากเส้นลวด ตรัวขแมร์ เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลง
ในพิธีการ์ งานแต่งงานแบบโบราณ ปัจจุบันยังมีผู้นิยมนาไปบรรเลงประกอบพิธีบ้างแต่ไม่มากเท่ากับใน
อดีต

ภาพประกอบ 19 การสีตรัวขแมร์ โดยครูมันแมน จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
ที่มา : พิภัช สอนใย 31 ตุลาคม 2560

ระบบเสียง จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่า ตรัวขแมร์ มีระบบเสียงโดยผู้วิจัยวัดความถี่
ของเสียงแต่ละโน้ตจากเครื่องตั้งเสียง (Tuner) เป็นมาตรฐานการวัดเสียงเครื่องดนตรีได้ดังนี้
ตาราง 4 แสดงลาดับเสียงตรัวขแมร์ สายทุ้ม
เสียง
ความถี่โน้ต (สากล)
เสียงที่ 1 = โด (C) สายเปล่า
261.6 Hz
เสียงที่ 2 = เร (D) กดนิ้วชี้
293.7 Hz
เสียงที่ 3 = มี (E) กดนิ้วกลาง
329.7 Hz
เสียงที่ 4 = ฟา (F) กดนิ้วนาง
349.2 Hz

ความถี่โน้ต (ภาคสนาม)
256.8 Hz
295.6 Hz
329.3 Hz
345.6 Hz

ตาราง 5 แสดงลาดับเสียงตรัวขแมร์ สายกลาง
เสียง
ความถี่โน้ต (สากล)
เสียงที่ 1 = ฟา (F) สายเปล่า
349.2 Hz
เสียงที่ 2 = ซอล (G) กดนิ้วชี้
392.0 Hz
เสียงที่ 3 = ลา (A) กดนิ้วกลาง
440.0 Hz
เสียงที่ 4 = ที (B) กดนิ้วนาง
493.9 Hz

ความถี่โน้ต (ภาคสนาม)
350.6 Hz
401.5 Hz
448.6 Hz
490.4 Hz

ตาราง 6 แสดงลาดับเสียงตรัวขแมร์ สายเอก
เสียง
ความถี่โน้ต (สากล)
เสียงที่ 1 = ที (B)
493.9 Hz
เสียงที่ 2 = โดสูง (C)
523.2 Hz
เสียงที่ 3 = เรสูง (D)
587.3 Hz
เสียงที่ 4 = มีสูง (E)
659.3 Hz
เสียงที่ 5 = ฟาสูง (F)
698.5 Hz

ความถี่โน้ต (ภาคสนาม)
477.5 Hz
524.0 Hz
598.6 Hz
650.5 Hz
723.7 Hz

2. สกวล
จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่า สกวล ของวงครูมันแมน เป็นกลองที่มีตัวกลองทามาจาก
ไม้เนื้อแข็ง โดยที่หน้ากลองจะหุ้มด้วยหนังงู ขึงตึงกับตัวกลอง สกวล มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหน้ากว้าง
22 เซนติเมตร ส่วนที่ใหญ่ที่สุดของคอสกวลมีเส้นรอบวงนอก 60 เซนติเมตร และส่วนที่เล็กที่สุดของคอ
กลองมีเส้นรอบวงนอกวัดได้ 37 เซนติเมตร ลาโพงกลองมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 15 เซนติเมตร
โดยสกวลมีขนาดความสูงทั้งสิ้นตั้งแต่ หน้ากลองจนถึงลาโพงกลอง 49 เซนติเมตร

ภาพประกอบ 20 สกวล(กลองในวงเพลงการ์)
ที่มา : พิภัช สอนใย 31 ตุลาคม 2560

ระบบเสียง จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่า สกวล หรือภาษาไทยแปลว่า กลอง สกวลมีทั้ง
เป็นตัวผู้และตัวเมีย โดยสกวลทั้งสองแบบมีลักษณะเหมือนกัน จะมีข้อแตกต่างกันแค่การขึงหน้ากลอง
เท่านั้น เพื่อให้มีเสียงสูงเสียงต่าต่างกัน โดยสกวลตัวผู้จะให้เสียงสูง ส่วนสกวลตัวเมียจะให้เสียงต่า ใช้ตี
ประสานเสียงระหว่างกัน
3. ปี่อ้อ หรือ เปยออ
จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่า ปี่อ้อ หรือ เป็ยออ เป็นเครื่องเป่ามีลักษณะเหมือนขลุ่ย
ทาจากไม้เนื้อแข็งแต่ใช้ลิ้นเพื่อให้เป็นแหล่งกาเนิดเสียง ซึ่งทามาจากต้นอ้อ เลาของปี่อ้อเจาะรูเพื่อให้เกิด
ระดับเสียง ในส่วนของลิ้นทามาจากต้นอ้อหรือภาษาเขมรพูดว่า “เดิมออ” ใช้ไม่ไผ่ซ่ีเล็ก 2 ชิ้นหนีบกับ
ลิ้นเพื่อได้ขนาดช่องลมของลิ้นที่พอดี และได้ระดับเสียงที่ต้องการ ลิ้นมีความยาว 6.6 เซนติเมตร ปี่อ้อ
มีขนาดเส้นรอบวง 7 เซนติเมตร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.7 เซนติเมตร มีขนาดความยาวโดยรวม 36
เซนติเมตร

ภาพประกอบ 21 ปี่อ้อ (เปยอ้อ ในวงเพลงการ์)
ที่มา : พิภัช สอนใย 31 ตุลาคม 2560

ระบบเสียง จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่า ปี่อ้อ (เปยออ) มีระบบเสียงโดยผู้วิจัย
วัดความถี่ของเสียงแต่ละโน้ตจากเครื่องตั้งเสียง (Tuner) เป็นมาตรฐานการวัดเสียงเครื่องดนตรีได้ดังนี้

ตาราง 7 แสดงลาดับเสียงปี่อ้อ(เปยออ)
เสียง
ความถี่โน้ต (สากล)
เสียงที่ 1 = โด (C)
261.6 Hz
เสียงที่ 2 = เร (D)
293.7 Hz
เสียงที่ 3 = มี (E)
329.7 Hz
เสียงที่ 4 = ฟา (F)
349.2 Hz
เสียงที่ 5 = ซอล (G)
392.0 Hz
เสียงที่ 6 = ลา (A)
440 Hz
เสียงที่ 7 = ที (B)
493.9 Hz
เสียงที่ 8 = โดสูง (C’)
523.2 Hz
#
เสียงที่ 9 = โด สูง (C#)
554.4 Hz
เสียงที่ 10 = เรสูง (D)
587.3 Hz

ความถี่โน้ต (ภาคสนาม)
258.4 Hz
288.6 Hz
323.9 Hz
342.6 Hz
395.2 Hz
446.5 Hz
486.4 Hz
530 Hz
549.2 Hz
588.2 Hz

4. กระจับปี่ (จับเปยดองแวง)
จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่า จับเปยดองแวง ของวงครูมันแมนทาจากไม้เนื้อแข็ง สาย
ของทามาจากเชือกไนล่อน 2 เส้น ขึงพาดบนหย่องในระยะห่าง 3 เซนติเมตร นม มีทั้งหมด 12 หย่อง
ไล่ลาดับเล็กใหญ่สูงต่ากว่าไปตามลาดับขั้น จากหนึ่งต่าไปถึงหย่องสุดท้ายที่เสียงสูง โดยหย่องนี้ทามา
จากพลาสติกแข็ง เล็ บ ดีดทามาจากเขาวัวมีความยาว 2 เซนติเมตร ความยาวเส้นรอบวงนอก 7.5
เซนติเมตร

ภาพประกอบ 22 กระจับปี่ (จับเปยดองแวง)
ที่มา : พิภัช สอนใย 31 ตุลาคม 2560

ภาพประกอบ 23 ปลอกนิ้วสาหรับดีดกระจับปี่ (จับเปยดองแวง)
ที่มา : พิภัช สอนใย 31 ตุลาคม 2560

จั บ เปยดองเวง มี ลู ก บิ ด สาย 2 อั น ที่ มี ข นาดความยาว 11.5 เซนติ เ มตร และ 10.5
เซนติเมตร ตามลาดับจากบนลงล่าง มีลาคอยาว 118 เซนติเมตร มีกะโหลกเสียงรูปสี่เหลี่ยมมุมโค้งและ
แบน มีความกว้าง 34 เซนติเมตร และความยาว 40.5 เซนติเมตร มีโต๊ะสายทาจากไม้ ขนาด 10.2
เซนติเมตร จับเปยดองเวงมีความยาวทั้งหมดประมาณ 160 เซนติเมตร
ระบบเสียง จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่า สายของจับเปยดองแวงทามาจากเชือกไนล่อน
2 เส้น โดย 1 เส้นสายทุ้ม ให้เสียงต่า และ อีกเส้นจะทาหน้าที่เป็นเสียงสูง จับเปยดองเวงเทียบเสียงจาก
ปี่อ้อ (เปยออ) ผู้วิจัยได้วัดความถี่เสียงสายเส้นทุ้มและต่าของจับเปยดองแวง โดยใช้เครื่องวัดระดับเสียง
(Tuner) โดยกาหนดเป็นความถี่มาตรฐานให้เสียงลา (A) = 440Hz ในการวัดเสียงเครื่องดนตรีได้ดังนี้
ตาราง 8 แสดงลาดับเสียงกระจับปี่ (จับเปยดองแวง) สายทุ้ม
เสียง
ความถี่โน้ต (สากล)
ความถี่โน้ต (ภาคสนาม)
เสียงที่ 1 = ฟา(สายเปล่า) (F)
174.6 Hz
170.4 Hz
เสียงที่ 2 = ซอล (G)
196 Hz
193.3 Hz
เสียงที่ 3 = ลา (A)
220 Hz
215.9Hz
เสียงที่ 4 = ที (B)
246.9 Hz
241.1 Hz
เสียงที่ 5 = โด (C)
261.6 Hz
257.2Hz
เสียงที่ 6 = เร (D)
293.7 Hz
288 Hz
เสียงที่ 7 = มี (E)
329.6 Hz
331.6 Hz
เสียงที่ 8 = ฟาสูง (F)
349.2 Hz
344.2 Hz
เสียงที่ 9 = ซอลสูง (G)
390 Hz
398.8 Hz
เสียงที่ 10 = ลาสูง (A)
440 Hz
444.6 Hz
เสียงที่ 11 = ทีสูง (B)
493.9 Hz
490.1 Hz
เสียงที่ 12 = โดสูง (C)
523.3 Hz
531.9 Hz
เสียงที่ 13 = เรสูง (D)
587.3 Hz
591.4Hz

ตาราง 9 แสดงลาดับเสียงกระจับปี่ (จับเปยดองแวง) สายเอก
เสียง
ความถี่โน้ต (สากล)
ความถี่โน้ต (ภาคสนาม)
เสียงที่ 1 = ที (สายเปล่า) (B)
246.9 Hz
243 Hz
เสียงที่ 2 = โด (C)
261.6 Hz
256.5 Hz
เสียงที่ 3 = เร (D)
293.7 Hz
286.6 Hz
เสียงที่ 4 = มี (E)
329.6 Hz
325.6 Hz
เสียงที่ 4 = ฟา (F)
349.2 Hz
344 Hz
เสียงที่ 5 = ซอล (G)
390 Hz
395.4 Hz
เสียงที่ 6 = ลา (A)
440 Hz
439.1 Hz
เสียงที่ 7 = ทีสูง (B)
493.9 Hz
494.4 Hz
เสียงที่ 8 = โดสูง (C)
523.3 Hz
525.4 Hz
เสียงที่ 9 = เรสูง (D)
587.3 Hz
585.5 Hz
เสียงที่ 10 = มีสูง (E)
659.3 Hz
648.5 Hz
เสียงที่ 11 = ฟาสูง (F)
698.5 Hz
708.7 Hz
เสียงที่ 12 = ซอลสูง (G)
784.0 Hz
793.0 Hz
พิณน้าเต้า (กระแซมูย หรือ กระแซเดียว)
จากการเก็บ ข้อมูล ภาคสนามพบว่า พิ ณน้าเต้า หรือที่เ รียกว่า กระแซมูย บางครั้ งเรียกว่ า
กระแซเดียว เป็นพิณสายเดียวกล่องเสียงทามาจากผลน้าเต้า คันทวนทาจากไม้เนื้อแข็ง สายทาจากเส้น
ลวด เกิดเสี ยงด้ว ยการดีด มีลั กษณะเสี ยงแบบฮาร์โ มนิค (Harmonic) ความกังวานของเสี ยงใช้การ
สะท้อนกับหน้าอกของผู้บรรเลง ซึ่งนับได้ว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงเป็นธรรมชาติ การเปลี่ยนลาดับ
เสียงเกิดขึ้นได้จากการกดสายด้วยมือซ้าย และการเลื่อนตาแหน่งของการดีดในแต่ละสายด้วย

ภาพประกอบ 24 ลักษณะการดีดพิณน้าเต้า(กระแซมูล หรือ กระแซเดียว)
ที่มา : พิภชั สอนใย 31 ตุลาคม 2560

ตาราง 10 แสดงลาดับเสียงและความถี่ พิณน้าเต้า (กระแซมูย หรือ กระแซเดียว)
ตาแหน่งกด
สาย
มือซ้าย
สายเปล่า
นิ้วชี้
นิ้วกลาง
นิ้วนาง

ลาดับเสียงและความถี่ พิณน้าเต้า (กระแซมูย หรือ กระแซเดียว)
ตาแหน่งดีดที่ 1 มือขวา
ตาแหน่งดีดที่ 2 มือขวา
ตาแหน่งดีดที่ 3 มือขวา
เสียงและ เสียงและ เสียงและ เสียงและ เสียงและ เสียงและ
ความถี่
ความถี่
ความถี่
ความถี่
ความถี่
ความถี่
มาตรฐาน ภาคสนาม มาตรฐาน ภาคสนาม มาตรฐาน ภาคสนาม
G
G
A
A
D
D
(390.0 Hz) (395.4 Hz) (440.0 Hz) (439.1 Hz) (587.3 Hz) (585.5 Hz)
A
A
B
B
E
E
(440.0 Hz) (439.1 Hz) (493.9 Hz) (494.4 Hz) (659.3 Hz) (648.5 Hz)
B
B
C
C
F
F
(493.9 Hz) (494.4 Hz) (523.3 Hz) (525.4 Hz) (698.5 Hz) (708.7 Hz)
C
C
D
D
G
G
(523.3 Hz) (525.4 Hz) (587.3 Hz) (585.5 Hz) (784.0 Hz) (793.0 Hz)

บทเพลงและการบรรเลงประกอบพิธีการ์ ของกัมพูชา
บทเพลงการ์ ของประเทศกัมพูชามีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ไปตามสภาพความต้องการ
ของสังคม และผู้ว่าจ้างตามสมัยนิยม แต่ก็มีวงดนตรีหลายคณะที่ยังคงสืบทอดการบรรเลงเพลงการ์แบบ
โบราณอยู่ในปัจจุบัน ถึงแม้จะมีโอกาสที่บรรเลงและมีผู้ว่าจ้างน้อยลงกว่าสมัยอดีต แต่ก็ยังคงมีแนวคิดที่
จะอนุ รั กษ์และสื บทอดต่อไป วงที่ได้นามาศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือวงของครูมันแมน จังหวัดเสียมเรียบ
ประเทศกั ม พู ช า ที่ ยั ง คงสื บ ทอดเพลงการ์ แ บบโบราณไว้ โดยมี บ ทเพลงส าคั ญ ที่ บ รรเลงประกอบ
ตามลาดับพิธี จานวน 12 เพลง โดยการถอดเทปทานองการบรรเลงดนตรี ประกอบกับเครื่องกากับ
จังหวะฉิ่ง และ โทน(สกวล) ดังตัวอย่างการบันทึกโน้ต ดังนี้
ตัวอย่างการบันทึกโน้ต

เพลงที่ 1 โหมโรง (Homrong, បទហេ ា មហេា ង)
เพลงโหมโรง (Homrong, បទហេ ា មហេា ង) การบรรเลงเพลงโหมโรงเป็นบรรเลงของวงการ์
ในการไหว้สิ่งศักดิ์ เทวดาและ ครูบาอาจารย์ ใช้ ลีลาจังหวะมีความช้าแบบสง่างาม ใช้เทคนิคการเอื้อน
เสียงของ ตรัวขแมร์ซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านเสียง และกลวิธีการบรรเลงที่มีความลุ่มลึกอยู่ในน้าเสียง
และลีลาการบรรเลง ให้รู้สึกถึงความเข้มขลังของทานองเพลง ใช้จังหวะฉิ่งสามชั้น อัตราจังหวะ 2/4
ความเร็ว ประเมาณ 60 จังหวะต่อนาที การเคลื่อนที่ของของเสียงในทานองเพลงและระบบเสียงมีความ
ใกล้เคียงกับบันไดเสียง ฟา ไมเนอร์ (F minor scale) แต่การขึ้นและลงจบของเพลงไม่ได้ใช้เสียงลาดับที่
1

เพลงที่ 2 สมโปง ผกาจาร์ (Sompoung Phakajar, បទសំហេា ងផ្កាចាេ)
เพลงสมโปง ผกาจาร์ (Sompoung Phakajar, បទសំហេា ងផ្កាចាេ) เป็นการบรรเลงเพื่อ
ระลึกถึงคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมาให้เจริญเติบโต แสดงและถ่ายทอดอารมณ์ในความรักความกตัญญูของ
ผู้เป็นลูกสาว สานึกบุญคุณในการเลี้ยงดู การอบรมสั่งเพื่อให้เป็นคนดีจนสามารถมีครอบครัว และเกิดพิธี
แต่งงานตามประเพณี ใช้จังหวะฉิ่งสามชั้น อัตราจังหวะ 2/4 ความเร็ว ประเมาณ 65 จังหวะต่อนาที
การเคลื่อนที่ของของเสียงในทานองเพลงและระบบเสียงมีความใกล้เคียงกับบันไดเสียง ฟา ไมเนอร์ (F
minor scale) เช่นเดียวกับเพลงโหมโรง แต่การลงจบแบบสมบูรณ์โดยใช้เสียงลาดับที่ 1 ของบันไดเสียง

เพลงที่ 3 เจาเปรียม (Chaw Pream, ហៅព្រាេម )
เพลงเจาเปรียม (Chaw Pream, ហៅព្រាេម )ใช้บรรเลงประกอบขบวนแห่ขันหมากของฝ่าย
เจ้ า บ่ า ว ใช้ ลี ล าจั ง หวะช้ า เท่ า กั บ จั ง หวะเดิ น ที่ ไ ม่ เ ร่ ง รี บ จนเกิ น ไป ลี ล าท านองใช้ ก ารบรรเลงแบบ
ตรงไปตรงมากับทานองไม่ค่อยพบการเอื้อนของเครืองสี ใช้จังหวะฉิ่งสามชั้น อัตราจังหวะ 2/4 ความเร็ว
ประเมาณ 65 จังหวะต่อนาที การเคลื่อนที่ของของเสียงในทานองเพลงและระบบเสียงมีความใกล้เคียง
กับบันไดเสียง ซอล ไมเนอร์ (G minor scale) การขึ้นและลงจบทานองเพลงอย่างสมบูรณ์ โดยใช้ลาดับ
เสียงที่ 1 ของบันไดเสียง

เพลงที่ 4 เพลงไม่ทราบชื่อ
บทเพลงไม่ทราบชื่อ การจดจาทานองเพลงของดนตรีที่สืบทอดต่อกันมา บางครั้งผู้บรรเลง
สามารถบรรเลงได้แต่จาชื่อเพลงไม่ได้ก็มีโอกาสที่เป็นไปได้ บทเพลงนี้ใช้บรรเลงประกอบหลังจากขบวน
เจ้าบ่าวมาถึงบริเวณบ้านเจ้าสาวแล้ว มีการตรวจสอบสิ่งของในขบวนขันหมากว่ามีสิ่งของอะไรบ้าง
ถูกต้องหรือเปล่าในการขับร้องบรรยายสิ่งของที่เจ้าบ่าวถือมาเป็นของกานัน และสิ่งของนั้นเป็นที่พอใจ
ของเจ้าภาพฝ่ายหญิง และอนุญาตให้ดาเนินการตามพิธีในลาดับต่อไป ลีลาจังหวะเริ่มขยับความเร็วมา
เป็น 80 รอบต่อนาที ใช้จังหวะฉิ่งสามชั้น ส่งผลต่อความรู้สึกถึงการเร่งรีบที่จะดาเนินในพิธีลาดับต่อไป
โดยใช้ความเร็วของการบรรเลงเป็นสื่อ การเคลื่อนที่ของเสียงในทานองเพลงมีระดับลดลงแต่ยังคงอยู่ใน
กลุ่มบันไดเสียง ฟา ไมเนอร์ (F minor scale) และลงจบทานองเพลงอย่างสมบูร ณ์ โดยใช้ลาดับเสียงที่
1 ของบันไดเสียง

เพลงที่ 5 กองซอย (Kong Souy, បទ កងហសា យ)
เพลงกองซอย (Kong Souy, បទ កងហសា យ) ใช้บรรเลงเพื่อประกอบการไหว้บรรพบุรุษ
และญาติผู้ ใหญ่ข องทางฝ่ ายเจ้ า สาว โดยการยกคาหมากให้ ท างผู้ ใ หญ่ โ ดยเจ้ าบ่ าว ลี ล าจัง หวะลด
ความเร็วจากเพลงของลาดับพิธีก่อนหน้า เนื่องจากเป็นการแสดงความเคารพ ใช้จังหวะฉิ่งสามชั้น อัตรา
ความเร็วลดลงเหลือ 65 รอบต่อนาที ลีลาทานองใช้การเอื้อนเสียงของเครื่องสี เพื่อสร้างบรรยากาศให้
เข้ากับพิธี การเคลื่อนที่ของของเสียงในทานองเพลงและระบบเสียงมีความใกล้เคียงกับบันไดเสียง ฟา ไม
เนอร์ (F minor scale) แต่การขึ้นเพลงใช้เสียงลาดับที่ 7 คือ เสียง มี แต่การลงจบแบบสมบูรณ์โดยใช้
เสียงลาดับที่ 4 ของบันไดเสียง คือ เสียง ที

เพลงที่ 6 โปกเบิก (Pok Perk, បទ េក់ហេាក)
บทเพลง Pok Perk បទ េក់ហេាក ใช้บรรเลงหลังประกอบพิธีกินหมากพ่ อแม่เจ้าสาวและ
พ่อแม่ของบ่าว รวมทั้งญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่าย การรับหมากและของไหว้และกินหมากแสดงถึงการ
รับไหว้และอนุญาตให้ดาเนินพิธีแต่งงานต่อไปได้ ประกอบการเบิกตัวเจ้าสาวออกมาร่วมพิธี ลีลาทานอง
ใช้การเอื้อนเสียงของเครื่องสี เพื่อสร้างบรรยากาศให้เข้ากับพิธี ใช้จังหวะฉิ่งสามชั้น อัตราความเร็ว
ประมาณ 85 รอบต่อนาที การเคลื่อนที่ของของเสียงในทานองเพลงและระบบเสียงมีความใกล้เคียงกับ
บันไดเสียง ฟา ไมเนอร์ (F minor scale) แต่การขึ้นเพลงใช้เสียงลาดับที่ 7 คือ เสียง มี แต่การลงจบ
แบบสมบูรณ์โดยใช้เสียงลาดับที่ 1 ของบันไดเสียง คือ เสียง ฟา

เพลงที่ 7 เบกจาน (Bek Jan, បទបបកចាន)
บทเพลงเบกจาน (Bek Jan, បទបបកចាន) เป็นบทเพลงที่ใช้บรรยายความรู้สึกของเจ้าสาว
ทีเ่ ติบโตเป็นผู้ใหญ่ และจะต้องออกไปสร้างครอบครัวใหม่ ให้อารมณ์ไม่ถึงกับเศร้ามาก แต่ก็มีความเศร้า
ปนอยู่บ้ าง ลี ล าทานองของเครื่ องสีในเพลงนี้เน้นการเอื้อนเสี ยงมากขึ้นกว่าเพลงก่อนหน้านี้ อุปมา
เหมือนแสดงกิริยาของหญิงสาวที่เสียใจออดอ้อนในอารมณ์ต่อพ่อแม่ ลักษณะทานองอยู่ในกลุ่มเสียงที่
ใกล้เคียงกับบันไดเสียง ฟา ไมเนอร์ (F minor scale) ลีลาจังหวะปกติดาเนินไปตามจังหวะตก ใช้
จังหวะฉิ่งสามชั้น อัตราความเร็วลดลงเหลือ 85 รอบต่อนาที มีการใช้โน้ตเสียงค้างระหว่างห้องเพลงเพื่อ
แสดงอารมณ์ไม่แน่ใจในความรู้สึกของตนเอง

เพลงที่ 8 ทไงโรเซียล เปี๊ยะโสริเยีย (Thngairosiel Preahsoriyea, ថ្ងៃេហសៀល ព្រេះសុ េ ិយា)
บทเพลงทไงโรเซียล เปี๊ยะโสริเยีย (Thngairosiel Preahsoriyea, ថ្ងៃេហសៀល ព្រេះសុ េ ិយា) ใช้
ประกอบขั้นตอนของพิธีตัดผม “กัดเซาะ” อันหมายความว่าการเริ่มชีวิตใหม่ โดยการขอพรจากเทวดา
และสิ่งของมาเป็นเครื่องประกอบในการตัดผม เช่น กรรไกร กระจก หวี ลีลาจังหวะค่อนข้างช้า ซึ่งจะ
ดาเนินพิธีในช่วงเวลาบ่ายของวันพิธี อัตราความเร็ว 75 รอบต่อนาที ใช้จังหวะฉิ่งสามชั้น ช้าลงมา
มากกว่าเพลงก่อนหน้า อาจเนื่องด้วยเป็นการขอพรต่อสิ่งศักดิ์จึงใช้อัตราความเร็วของเพลงช้าลงเพื่อให้
เหมาะสมกับขั้นตอนของพิธี ลีลาทานองมีการเอื้อนเสียงบ้างเล็กน้อยลักษณะทานองอยู่ในกลุ่มเสียงที่
ใกล้เคียงกับบันไดเสียง ฟา ไมเนอร์ (F minor scale)

เพลงที่ 9 เปี๊ยะทอง (Preahthaong, ព្រេះហោង)
บทเพลงเปี๊ยะทอง (Preahthaong, ព្រេះហោង) เป็นบทเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบการ
ล้างเท้าเจ้าบ่าวก่อนขึ้นบ้าน โดยญาติผู้น้องของเข้าสาวเป็นผู้ทาการล้างเท้าเพื่อต้อนรับเจ้าบ่าวขึ้น บ้าน
ในกรณีที่ทาพิธีหลายวัน ลีลาจังหวะค่อนข้างกระชับ อัตราความเร็วประมาณ 90 รอบต่อนาที แต่ยังคง
ใช้จังหวะฉิ่งสามชั้น ลีลาจังหวะดาเนินอย่างตกไปตรงมาไม่มีจังหวะยก หรือจังหวะขัดในเพลง ลักษณะ
ทานองอยู่ในกลุ่ม ฟซล ดร จัดในกลุ่ม 5 เสียงหลัก(Pentatonic scale) ที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับบันได
เสียง ซอล เมเนอร์ (G Majnor scale) เนื่องด้วยจบเพลงที่เสียง ซอล โดยให้ความรู้สึกมีความสุขสดใส
ในทานองเพลงและจบแบบสมบูรณ์

เพลงที่ 10 ออนเอย ซเรยออน (Orn Ery Srey Orn, បទ អនហអាយព្រសអន)
บทเพลงออนเอย ซเรออน (Orn Ery Srey Orn, បទ អនហអាយព្រសអន) ใช้ในการบรรเลง
ประกอบพิธีจองได การทาขวัญคู่บ่าวสาวเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตคู่ ลีลาจังหวะค่อนข้างกระชับ อัตรา
ความเร็วประมาณ 90 รอบต่อนาที แต่ยังคงใช้จังหวะฉิ่งสามชั้น ลีลาจังหวะดาเนินอย่างตกไปตรงมาไม่
มี จั ง หวะยก หรื อ จั ง หวะขั ด ในเพลง ลั ก ษณะท านองอยู่ ใ นกลุ่ ม ฟซล ด ร จั ด ในกลุ่ ม 5 เสี ย งหลั ก
(Pentatonic scale) ที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับบันไดเสียง ฟา ไมเนอร์ (F minor scale) จบเพลงที่
เสียง เร ซึ่งเป็นเสียงหลักลาดับที่ 6 ของบันไดเสียง แต่ยังให้ความรู้สึกมีความสุขสดใสในทานองเพลง
การจบแบบไม่สมบูรณ์

เพลงที่ 11 บายคน (Baykhon, បាយខុន)
บทเพลงบายคน (Baykhon, បាយខុន) ใช้บรรเลงประกอบการผูกข้อมือสืบเนื่องจากพิธีจอง
ได โดยญาติผู้ใหญ่ทั้งของฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาว เป็นผู้เริ่มผูกเป็นลาดับแรกแล้วต่อด้วยญาติที่อาวุโสสูง
เป็นลาดับถัดไป ลีลาของบทเพลงใช้จัง หวะค่อนข้างกระชับ ใช้จังหวะฉิ่งชั้นเดียว แต่อัตราความเร็ว
ประมาณ 60 รอบต่อนาที ลีลาจังหวะดาเนินอย่างตกไปตรงมาไม่มีจังหวะยกหรือจังหวะขัดในเพลง
ลักษณะทานองอยู่ในกลุ่ม ดรม ซล จัดในกลุ่ม 5 เสียงหลัก(Pentatonic scale) ที่มีลักษณะที่ใกล้เคียง
กับบันไดเสียง โด เมเนอร์ (C Majnor scale) เนื่องด้วยจบเพลงที่เสียง โด โดยให้ความรู้สึกมีความสุข
สดใสในทานองเพลงและจบแบบสมบูรณ์

เพลงที่ 12 เสด็จเยียง (Sadech Yang, បទ ហសត ចយាង)
บทเพลงเสด็จเยียง (Sadech Yang, បទ ហសត ចយាង) เป็นบทเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบการ
ส่งตัวเจ้าบ่าว โดยเปรียบเจ้าบ่าวเป็นพระทองตามตานานการแต่งงาน ระหว่างพระทองกับนางนาค ลีลา
จังหวะค่อนข้างช้า อัตราความเร็วประมาณ 90 รอบต่อนาที แต่ยังคงใช้จังหวะฉิ่งสามชั้น ลีลาจังหวะ
ดาเนินอย่างตกไปตรงมาไม่มีจังหวะยก หรือจังหวะขัดในเพลง ลักษณะทานองอยู่ในกลุ่ม ฟซล ดร จัดใน
กลุ่ม 5 เสียงหลัก(Pentatonic scale) ที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับบันไดเสียง ฟา ไมเนอร์ (F minor
scale) จบเพลงที่เสียง โด ซึ่งเป็นเสียงหลักลาดับที่ 5 ของบันไดเสียง แต่ยังให้ความรู้สึกมีความสุขสดใส
ในทานองเพลงการจบแบบไม่สมบูรณ์ ในขั้นตอนนี้เจ้าบ่าวซึ่งเปรียบเป็นพระทองได้ตามนางนาคลงไปยัง
เมืองบาดาล โดยเจ้าบ่าวเดินตามหลังเจ้าสาว และมือก็ถือชายสไบเดินตามเจ้าสาวเข้าหอนอนเป็นอัน
เสร็จพิธี

ตอนที่ 3 ศึกษาความสัมพันธ์ดนตรีในพิธีแซนการ์ ระหวางประเทศไทยและประเทศกัมพูชา
ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ทางพิธีแซนการ์ ซึ่งเป็นพิธีแต่งงานแบบดั้งเดิมของ
ชาวสุรินทร์ ของประเทศไทยที่ศึกษากรณี บ้านดงมัน จังหวัดสุรินทร์ และ จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศ
กัมพูชานั้น พบประเด็นที่สัมพันธ์ทางดนตรีมีลักษณะใกล้เคียงกัน 3 ประการ คือ 1) ลักษณะของเครื่อง
ดนตรี เช่น ปี่อ้อ ตรัวกลางกับตรัวอู้ โทนกันตรึมของไทยกับสกวลของกัมพูชา 2) ลักษณะทานอง การ
ตกแต่ ง และประดั บ ท านองด้ ว ยวิ ธี ก ารเอื้ อ นเสี ย งของเครื่ อ งดนตรี การใช้ บั น ไดเสี ย ง 5 เสี ย ง
(Pentatonic Scale) ที่ใกล้เคียงกัน 3) วิธีการบรรเลง เนื่องจากวิธีการตั้งเสียงของเครื่องดนตรีนั้นมี
ระดับเสียงไม่แน่นอนเหมือนกัน การใช้ภาษาในบทขับร้องเป็นภาษาเขมร
1) ลักษณะของเครื่องดนตรี การนาวงดนตรีเข้ามาบรรเลงประกอบพิธีแต่งงานแบบดั้งเดิมของ
ชาวสุ ริ น ทร์ ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของพิ ธี ต ามขั้ น ตอนต่ า ง ๆ และมี บ ทเพลงที่ ช่ ว ยส่ ง ให้ เ กิ ด ความรู้ สึ ก
เคลิบเคลิ้ม มีความสุขทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาว ญาติผู้ใหญ่ ตลอดจนผู้ที่เข้ามาร่วมงาน แสดงให้เห็นถึงความมี
สุนทรียภาพและการอาศัยบทเพลงเพื่อส่งเสริมความสุขทางการได้ยิน เมื่อผู้คนที่เข้ามาร่วมงานที่เป็น
มงคลโดยเฉพาะยิ่งทาให้เกิดความสุขและน่าจดจาอันเป็นแนวทางในการดาเนินพิธี และตัวอย่างในการ
สร้างสรรค์ประเพณีที่เกี่ยวข้องในวิถีชีวิต ในวัฒนธรรมเขมรดั้งเดิมของชาวสุรินทร์เชื่อว่ามีการถ่ายโยง
ทางวัฒนธรรมระหว่างกันไปมา ของผู้คนทั้งทางฝั่งประเทศไทย และฝั่งประเทศกัมพูชา สิ่งที่แสดงให้
เห็ น นอกจากภาษาพู ด แล้ ว วั ฒ นธรรมทางดนตรี ก็ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น มากเช่ น เดี ย วกั น ดั ง ผลจ าก
การศึกษาวิเคราะห์ดนตรีที่นามาใช้ประกอบพิธีต่าง ๆ ชื่อบทเพลง ความหมาย โอกาสที่ใช้ในพิธี เช่น
เครื่องดนตรีที่มีลักษณะทางกายภาพ การบรรเลง และชื่อเรียกที่ใกล้เคียงกัน ในวงกันตรึมมีเครื่องเป่าที่
เรียกว่า ปี่อ้อ เครื่องสีเรียกว่า ตรัว เครื่องตี เช่น โทนกันตรึม เรียกว่า สกวล เช่นเดียวกัน

ภาพประกอบ 25 เปรียเทียบลักษณะของปี่อ้อ

ซ้าย ปี่อ้อ จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย ที่มา : พิภัช สอนใย 26 กุมภาพันธ์ 2561
ขวา ปี่อ้อ(เปยอ้อ) จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ที่มา : พิภัช สอนใย 31 ตุลาคม 2560

ภาพประกอบ 26 เปรียบเทียบลักษณะของโทนกันตรึมกับสกวล
ซ้าย โทนกันตรึม(สกวล) จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย ที่มา : พิภัช สอนใย 28 กุมภาพันธ์ 2560
ขวา สกวล จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ที่มา : พิภัช สอนใย 31 ตุลาคม 2560
2) ลักษณะทานอง การตกแต่ง และประดับทานองด้วยวิธีการเอื้อนเสียงของเครื่องดนตรี
ประเภทสี ซึ่งจะพบวิธีการนี้เกือบตลอดทั้งเพลง โดยนักดนตรีจะสอดแทรกการสีแบบเอื้อนเสียงเข้าไป
ในทานองที่มีความเหมาะสม จนเป็นเอกลักษณ์ทางการสีซอกันตรึม และการสีซอ ของกัมพูชา โดยผู้
บรรเลงจะเป็นผู้ตัดสินใจไปในขณะที่ทาการบรรเลง เพื่อให้เกิดเป็นลักษณะเฉพาะตนด้วย ในบางครั้ง
การซ้าทานองหรือการบรรเลงซ้าในเพลงเดียวกันหลายเที่ยว จะสอดแทรกวิธีการสีแบบเอื้อนเสียงใน
ตาแหน่งของทานองที่ต่างกัน และเสียงที่สอดแทรกเข้ามาทาการเอื้อนนั้น จะใช้เสียงที่อยู่ในกลุ่มโน้ต
หลักของเพลง เช่น ถ้าเพลงใดมีการใช้บันไดเสียง 5 เสียง (Pentatonic Scale) เสียงที่นามาสอดแทรก
ก็นิยมนาเสียง 1 เสียง หรือ 2 เสียง จากโน้ตทั้ง 5 นั้น ตามความเหมาะสมของจังหวะและทานองด้วย
ทั้งนี้การเอื้อนไม่มีจังหวะกากับและจานวนโน้ตที่ตายตัว ซึ่งพบวิธีการนี้จากการสีซอแบบเอื้อนเสียงนี้
ของทั้งสองประเทศ ดังตัวอย่าง
การเอื้อน 2 เสียง คู่ 2
ตัวอย่างจาก เพลงไหว้ครู ในการบรรเลงกันตรึมในพิธีแซนการ์ ประเทศไทย

ตัวอย่างจากบทเพลงลาดับที่ 4 (ไม่ทราบชื่อ) เพลงการ์ ประเทศกัมพูชา (เร-โด)

การเอื้อน 2 เสียง คู่ 3
ตัวอย่างจาก เพลงเกริ่น ชุดไหว้ครู เพลงกันตรึม ของประเทศไทย (ฟา-เร)

ตัวอย่างจากบทเพลงลาดับที่ 4 (ไม่ทราบชื่อ) เพลงการ์ ประเทศกัมพูชา (ที-ซอล)

การเอื้อน 2 เสียง คู่ 4
ตัวอย่างจาก เพลงสกาโจเดล ชุดไหว้ครู เพลงกันตรึม ของประเทศไทย (เร – ลา)

ตัวอย่างจาก เพลงโหมโรง (Homrong, បទហេ ា មហេា ង) เพลงการ์ ประเทศกัมพูชา (ที-ฟา)

การเอื้อน 2 เสียง คู่ 5
ตัวอย่างจากเพลงเกริ่น ชุดไหว้ครู เพลงกันตรึม ของประเทศไทย (ลา-เร)

การเอื้อน 3 เสียง คู่ 2 กับ คู่ 2
ตัวอย่างจาก เพลงสกาโจเดล ชุดไหว้ครู เพลงกันตรึม ของประเทศไทย (ลา-ซอล-ฟา)

ตัวอย่างจาก เพลงเสด็จเยีย (Sadech Yang, បទ ហសត ចយាង) เพลงการ์ ประเทศกัมพูชา (ซอล-ฟา-มี)

การเอื้อน 3 เสียง คู่ 2 กับ คู่ 3
ตัวอย่างจาก เพลงจาปาจาปี เพลงกันตรึม ของประเทศไทย (ลา-ซอล-มี)

ตัวอย่างจาก เพลงเสด็จเยียง (Sadech Yang, បទ ហសត ចយាង) ในเพลงการ์ ประเทศกัมพูชา (ที-ลาฟา)

3) วิธีการบรรเลง มีวิธีการที่คล้ายกันตั้งเสียงของเครื่องดนตรีนั้นมีระดับเสียงไม่แน่นอนซึ่ง
เป็นวิธีการและการจัดการที่ เหมือนกัน โดยใช้เสียงของปี่ อ้อ หรือ เปยอ้อ เป็นเกณฑ์ในการเทียบเสียง
ของเครื่องดนตรีที่มีสายต่าง ๆ ที่เข้ามาผสมอยู่ในวงดนตรี รวมทั้งระดับของเสียงโทนหรือสกวล ที่นาเขา
มาตีกากับจังหวะจานวน 2 ใบ และขึงหน้ากลองให้มีเสียงสูงต่าต่างกัน เพื่อให้เกิดเสียงประสานของ
กลองเมื่อตีขึ้นพร้อมกัน ในการขับร้องประกอบพิธีนั้นก็ใช้ภาษาเขมรเช่นกัน

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจั ย เรื่ อง การศึ กษาวิ เคราะห์ ด นตรี พิธี แซนการ์ใ นฐานะที่เ ป็นมรดกร่ ว มระหว่า ง
ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทาการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามเพื่อศึกษาองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมดนตรีกลุ่มชาติพันธ์เขมร ในด้านสังคม และ
วัฒนธรรมดนตรีที่ประกอบในพิธีแต่งงานแบบโบราณของวัฒนธรรมเขมร ซึ่งรวมทั้งคนไทยเขมร จังหวัด
สุรินทร์ ประเทศไทย และคนที่ถือวัฒนธรรมเขมร จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ทั้ งบริบทพื้นที่
บริบททางดนตรีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิธีการแต่งงานในรูปแบบวัฒนธรรมเขมร โดยศึกษาองค์ประกอบ
ทางดนตรี ลักษณะทางดนตรี บทเพลง ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับพิธีพิธีกรรมของไทยและกัมพูชา
ใช้กรอบแนวความคิดทางทฤษฎีด้านมานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology) ทาการศึกษารวบรวม
ภาคสนามเป็นหลัก จากการสังเกต การสัมภาษณ์ และนาข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์ซึ่งมีขอบเขตและ
ขั้นตอนวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ความมุ่งหมายของการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
สรุปผล
อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ

ความมุงหมายของการวิจัย
1. ศึกษาลักษณะทางดนตรี วิเคราะห์บทเพลงที่ในพิธีแซนการ์ประเทศไทย
2. ศึกษาลักษณะทางดนตรี วิเคราะห์บทเพลงที่ในพิธีแซนการ์ประเทศกัมพูชา
3. ศึกษาความสัมพันธ์ดนตรีในพิธีแซนการ์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้ง
นี้ ประกอบด้วย
1.1 แบบสารวจเบื้องต้น (Basic Survey) เพื่อการสารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวงกันตรึม
วงการ์ในพื้นที่ที่ทาการวิจัย

1.2 แบบสัมภาษณ์
1.2.1 แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) ใช้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
มีทั้งหมด 3 ชุด ดังนี้
แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 1 สาหรับใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ เนื้อหามีทั้งหมด 3 ตอน คือ ตอนที่ 1
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ที่อยู่ บทบาททางสังคม
ตอนที่ 2 สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวงกันตรึม วงการ์ในสังคมเขมร ประวัติความเป็นมา
สภาพปัจจุบัน เครื่องดนตรี องค์ประกอบและธรรมเนียมปฏิบัติในการแสดง วิถีชีวิตนักดนตรี การสืบ
ทอดความรู้ และศิลปะการแสดงดนตรี สุนทรียศาสตร์ของวงกันตรึ ม และวงการ์ ความงามของ
องค์ประกอบการแสดง ความงามของขนบนิยมการแสดง ความ ประทับใจในการ แสดง โอกาสในการ
แสดง การรับงานแสดง ค่าจ้าง บทบาทและ ความสาคัญของวงกันตรึม วงการ์ ในสังคมเขมร นโยบาย
ของรัฐและผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ ตอนที่ 3 สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางในการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมเพลงการ์ในประเทศกัมพูชา เครื่องดนตรี วงดนตรี การบรรเลง บทบาทและความสาคัญของวง
ดนตรีในพิธีการ์ และในสังคมวัฒนธรรมเขมร
แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 2 สาหรับใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ปฏิบัติ เนื้อหามีทั้งหมด 3 ตอน คือ ตอนที่ 1
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ชื่ อ นามสกุล เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ที่อยู่ บทบาททางสังคม
ตอนที่ 2 สัมภาษณ์เกี่ยวกับความอยู่รอดและการเปลี่ยนแปลงของวงกันตรึม วงการ์ในสังคมเขมร
ประวัติความเป็นมา สภาพปัจจุบัน เครื่องดนตรี องค์ประกอบและ ธรรมเนียมปฏิบัติในการแสดง
วิถีชีวิตนักดนตรี การสืบทอดความรู้และศิลปะการแสดงวงกันตรึม วงการ์ สุนทรียศาสตร์ของ วงกันตรึม
วงการ์ ความงามขององค์ประกอบการแสดง ความงามของขนบนิยมการแสดง ความประทับใจในการ
แสดง โอกาสในการแสดง การรับงานแสดง ค่าจ้าง บทบาทและ ความสาคัญของวงกันตรึม วงการ์
ในสังคมเขมร นโยบายของรัฐและ ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์
แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 3 สาหรับใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป เนื้อหามีทั้งหมด 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ที่อยู่ บทบาททาง
สั งคม ตอนที่ 2 สั มภาษณ์เกี่ยวกับวงกันตรึม วงการ์ ประวัติความเป็นมา สภาพปัจจุบัน
เครื่องดนตรี องค์ประกอบและธรรมเนียมปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา ในการแสดง วิถีชีวิต
นักดนตรี การสืบทอดความรู้และการบรรเลงเพลงการ์ สุนทรียศาสตร์ ของวงกันตรึม วงการ์ ความงาม
ขององค์ประกอบการแสดง ขนบธรรมเนียมในการบรรเลง ความสัมพันธ์ของพิธีกับการบรรเลง
1.2.2 แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview Guide) เป็นแบบสัมภาษณ์ที่
ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) เพื่อใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ ที่มีประเด็น คาถาม
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมโหรี เครื่องดนตรี องค์ประกอบและธรรมเนียมปฏิบัติในการแสดง
การสืบทอดและวิถีชีวิตของนักดนตรีเอกลักษณ์และขนบธรรมเนียมประเพณีของวงดนตรีการ์
1.3 แบบสังเกต (Observation) เป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)
ใช้สาหรับสังเกตสภาพทั่วไปภายในชุมชนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
และเหตุการณ์ทั่วไปของชุมชนที่ศึกษา

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทาการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา การเก็บข้อมูล
จากภาคสนามแบบสารวจ ใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) การ
สัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview)และไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยผู้วิจยั ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกั บกลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และ ประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับบริบทของวงการ์ ประวัติความเป็นมา สภาพปัจจุบัน เครื่องดนตรีองค์ประกอบและธรรมเนียม
ปฏิบัติในการแสดง วิถีชีวิตนักดนตรีการสืบทอดความรู้และศิลปะการแสดงเพลงการ์ ความประทับใจใน
การแสดงโอกาสในการแสดง การรับงานแสดง ค่าจ้าง บทบาทและความสาคัญของวงการ์ในสังคมไทย
และสังคมเขมร
2. ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้างกับกลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ
ด้วยวิธีสุ่มแบบหิมะ (Snowball Sampling) โดยการถามจากผู้ที่มีความรู้ เกี่ยวกับวงการ์ ให้บอกชื่อ
บุคคลต่าง ๆ ทีร่ ู้จกั และมีความรู้เกีย่ วกับเรื่องที่ศึกษาเป็นทอดๆ
3. ใช้เทคนิคการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) กับกลุ่มประชาชนใน
ชุมชนที่มวี งดนตรี การ์ เป็นการสังเกตทั่วไปภายในชุมชนวิถีชวี ิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและเหตุการณ์
ทั่วไปของชุมชนทีศ่ ึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์โดยการจาแนกประเภทข้อมูล (Typological Analysis) คือ การจาแนกข้อมูลเป็น
ชนิดๆ (Typological) ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไป และการตีความโดยใช้แนวคิดทฤษฎีที่มีอยู่
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ (สุภางค์ จันทวานิช. 2542: 69–88) ได้แก่ ทฤษฎีวิวัฒนาการ ทฤษฎีเชิง
ชาติพันธุ์วรรณนา ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม และทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์องค์ความรู้เกีย่ วกับ วงกันตรึม และวงการ์
การสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) คือ วิธีการประมวลความคิดขึ้นจากข้อมูลเชิง
รูปธรรมแล้วทาเป็นข้อสรุปซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมตามวิธีการแบบอุปนัย โดยผู้วิจัยได้ศึกษาและ
รวบรวมข้อมูล ในประเด็ นประเพณีการแสดงของวงการ์ จากเหตุการณ์หลายๆ เหตุการณ์แล้วจึง
วิเคราะห์และสร้างข้อสรุป โดยผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์โดยการจาแนกประเภทของข้ อมูลในระดับคา
สาคัญ
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยนาเสนอผลวิเคราะห์ ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการ
วิจัย ด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis ) ประกอบตาราง แผนที่ และภาพประกอบ

สรุปผล
ผลการศึกษา ตอนที่ 1 ผลการศึกษาลั กษณะทางดนตรี วิเคราะห์ บทเพลงในพิธีแซนการ์
ประเทศไทย เป็นการศึกษาข้อมูลภาคสนาม โดยวิธีการสังเกต การสัมภษณ์ บันทึกเสียง บันทึกภาพ นิ่ง
และเคลื่อนไหว ซึ่งได้ทาการศึกษาลักษณะทางดนตรี วิเคราะห์บทเพลงที่มีการบรรเลงในพิธีแซนการ์
แบบดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายเขมร
จากการสอบถามถึงที่มาการใช้ว งกันตรึมบรรเลงในพิธีแซนการ์ กรณีศึกษาวงน้าผึ้งเมือง
สุรินทร์ ตาบลดงมัน อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นั้นได้ทราบว่ามีการใช้วงกันตรึมบรรเลงในพิธีแซนการ์
มาตั้งแต่อดีตเกือบทุกงานจะใช้วงกันตรึมบรรเลงแต่ปัจจุบันนี้ความนิยมลดลง ซึ่งเป็นเหตุผลทางความ
นิย มและค่าใช้จ่ าย แต่ปั จ จุบั น ก็ยั งมีผู้ ที่นิยมใช้ว งกันตรึมบรรเลงในพิธีแซนการ์ โดยมีเครื่องดนตรี
ประกอบดังนี้ ปี่อ้อ 1 เลา, ตรัวกลาง 1 คัน, โทน(สกวล) 2 ใบ, ฉิ่ง 1 คู่, ฉาบ 1 คู่, และนักร้อง
การศึกษาเรื่องระบบเสียงนั้น เครื่องดนตรีที่ดาเนินทานอง มีวิธีการปรับเสียงเครื่องดนตรีไม่มี
ระดับเสียงที่แน่นอนแต่ใช้ปี่อ้อเป็นหลักในการเทียบเสียง ซึ่งระดับเสียงนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของเลาปี่ และ
ลิ้นปี่ เป็นหลัก โดยการเลือกระดับเสียงของปี่นั้น อาจมาจากการเลือกให้เข้ากับระดับเสียงของนักร้อง
แต่ระดับเสียงที่ใช้มีความใกล้เคียงกับบันไดเสียงไมเนอร์ (minor scale) ระดับเสียงที่ต่าสุดคือ เสียง เร
และเสี ยงสูงสุ ด คือ เสีย ง มี สูง กลุ่มเสียงหลักในทานองเพลงเป็นลั กษณะบันไดเสี ยง 5 เสียง
(Pentatonic Scale) กลุ่มเสียง ฟซล ดร และ ซลท รม
บทเพลงที่สาคัญประกอบพิธีแซนการ์ จานวน 8 บทเพลง แต่ละบทมีทานองหลักเพียงทานอง
เดียว มีการเคลื่อนที่ทานองขึ้นลงตามบันไดเสียง ประดับและตกแต่งทานองด้วยการเอื้อนเสียงของ
เครื่องดนตรีดาเนินทานองและการขับร้อง มีการซ้าทานองและแปรทานอง ใช้จังหวะฉิ่งสองชั้นและชั้น
เดียว อัตราจังหวะ 2/4 ความเร็วตั้งแต่ 40-80 จังหวะต่อนาที มีการใช้จังหวะอิสระแบบการเกริ่น (Nun
tempo) 2 บทเพลง บทร้องใช้ภาษาเขมร
บทเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบพิธีแซนการ์ ของวงกันตรึม จากกรณีศึกษา วงน้าผึ้งเมืองสุรินทร์
ซึ่งในลาดับพิธีแซนการ์ นั้นเป็นวันจัดงาน แต่ก่อนก่อนที่จะถึงวันงานจริงคู่บ่าวสาวได้จัดพิธีการสู่ขอ
ที่เรียกว่า การ์ซูร์ ก่อนหน้าแล้ว ในการบรรเลงจึงเป็นที่จัดพิธีจริงซึ่งนิยมจัดที่บ้านฝ่ายเจ้าสาว วงกันตรึม
นอกจากจะช่ ว ยสร้ า งบรรยากาศให้ ค รึ ก ครื้ น ยั ง มี ห น้ า ที่ บ รรเลงประกอบพิ ธี โดยใช้ บ ทเพลงที่ มี
ความหมายสอดคล้องกับขั้นตอนในพิธี เช่น เพลง ใช้แห่ขันหมาก เพลงประกม บรรเลงให้พรกับคู่บ่าว
สาว เพลงมงก๊วลจองได บรรเลงประกอบการผู้ข้อมือคู่บ่าวสาว โดยมีบทเพลงสาคัญ ตามลาดับดังนี้
เพลงที่ 1 บทไหว้ครู ประกอบด้วย 2 เพลง 1 เพลงเกริ่น จังหวะอิสระ ความเร็วประมาณ 40
รอบต่อนาที ยึดจากทานองร้องเป็นหลัก ผู้บรรเลงตรัวกลางและปี่อ้อบรรเลงเคล้าไปกับการขับร้อง ลีลา
จังหวะมีความช้าแบบสง่างาม ใช้เทคนิคการเอื้อนเสียงให้รู้สึกเข้มขลังของทานองเพลง เมื่อบรรเลงจบ

แล้วบรรเลงต่อเนื่องกับเพลงที่ 2 คือ เพลงซกาโจลเดจ ใช้จังหวะฉิ่งสองชั้น อัตราจังหวะ 2/4 ความเร็ว
45 จังหวะต่อนาที ทั้ง 2 เพลง ใช้กลุ่มเสียง ฟซล ดร
เพลงที่ 2 เพลงจาปาจาปี ใช้บรรเลงเพื่อเตรียมขบวนแห่ขั นหมาก และการเตรียมสถานที่รับ
ขบวนขันหมาก ลีลาจังหวะค่อนข้างเร็ว เพื่อกระตุ้นตวามรู้สึกให้คึกคักกว่าเพลงแรกในการจัดเตรียม
สถานที่ อัตราจังหวะ 2/4 ความเร็ว 70 จังหวะต่อนาที ใช้จังหวะฉิ่งสองชั้น ลีลาทานองขึ้นลงตามกลุ่ม
เสียงและจบทานองตามจังหวะตก กลุ่มเสียงที่ใช้ ซลท รม
เพลงที่ 3 เพลงอันซองชแนงนบ ใช้บรรเลงประกอบการแห่ขันหมากของเจ้าบ่าว ลีลาจังหวะ
ค่อนข้างเร็วตามจังหวะการเดิน เพื่อกระตุ้นความรู้สึกให้คึกคักในขบวนแห่ขันหมาก อัตราจังหวะ 2/4
ความเร็ว 75 จังหวะต่อนาที ใช้จังหวะฉิ่งสองชั้น ลีลาทานองขึ้นลงตามกลุ่ มเสียงและจบทานองตาม
จังหวะตก กลุ่มเสียงที่ใช้ ซลท รม
เพลงที่ 4 เป็นเพลงชุดแสดงความสนุกสนาน ประกอบด้วย 1 เพลงปกามวน 2 เพลงอายอ๊อก
3 ไม่ทราบชื่อเพลง 4 เพลงจะกรับ ใช้บรรเลงหลังจากขบวนแห่เจ้าบ่าวมาถึงบริเวณหน้าบ้านเจ้าสาว
ลีลาจังหวะค่อนข้างเร็ว เพื่อกระตุ้นตวามรู้สึกให้คึกคักความสนุกสนานเมื่อขบวนแห่มาถึงบริเวณบ้าน
อัตราจะงหวะ 2/4 ความเร็ว 100 จังหวะต่อนาที ใช้จังหวะฉิ่งสองชั้น ลีลาทานองขึ้นลงตามกลุ่มเสียง
และจบทานองตามจังหวะตก กลุ่มเสียงที่ใช้ ซลท รม
เพลงที่ 5 เพลงประกม ใช้บรรเลงหลังจากทาขวัญคู่บ่าวสาว ก่อนพิธีจองได หรือผู้ข้อมือ ลีลา
ทานองเป็นลักษณะของเพลงเกริ่น จังหวะอิสระ ความเร็วประมาณ 50 รอบต่อนาที ยึดจากทานองร้อง
เป็นหลัก ผู้บรรเลงตรัวกลางและปี่อ้อบรรเลงเคล้าไปกับการขับร้อง ลีลาจังหวะมีความช้าแบบสง่างาม
ใช้เทคนิคการเอื้อนเสียงให้รู้สึกเข้มขลังของทานองเพลง ใช้กลุ่มเสียง ฟซล ดร
เพลงที่ 6 เพลงมงก๊วลจองได ใช้บรรเลงประกอบพิธีผู้ข้อมือคู่บ่าวสาวเพื่อความเป็นสิริมงคล
ลีลาจังหวะปานกลาง เพื่อให้ความรู้สึกปกติมีความสุขตามแนววิถีของชีวิต อัตราจังหวะ 2/4 ความเร็ว
80 จังหวะต่อนาที ใช้จังหวะฉิ่งสองชั้ น ลีลาทานองขึ้นลงตามกลุ่มเสียงและจบทานองตามจังหวะตก
กลุ่มเสียงที่ใช้ ซลท รม
เพลงที่ 7 เพลงจึงปรีย์ ใช้บรรเลงหลังจากการผู้ข้อมือคู่บ่าวสาว เพื่อแสดงความสุขสมหวังใน
การแต่งงาน ลีลาค่อนข้างช้า เพื่อให้ความรู้สึกมีสติและสมาธิในการดาเนินชีวิตให้ปกติและมีความสุข
ตามแถวทางของชีวิต อัตราจังหวะ 2/4 ความเร็ว 70 จังหวะต่อนาที ใช้จังหวะฉิ่งสองชั้น ลีลาทานองขึ้น
ลงตามกลุ่มเสียงและจบทานองตามจังหวะตก กลุ่มเสียงที่ใช้ ซลท รม
เพลงที่ 8 เพลงกัจปกา ใช้บรรเลงส่งท้ายหลังจากเสร็จพิธี แสดงความรักความอาลัยและหวังที่
จะได้พบกันใหม่ ลีลาค่อนข้างช้า เพื่อให้ความรู้สึกคานึงถึงสิ่งที่ต้องจากกันของวงกันตรึมและหวังที่จะ
พบกันใหม่ อัตราจังหวะ 2/4 ความเร็ว 70 จังหวะต่อนาที ใช้จังหวะฉิ่งสองชั้น ลีลาทานองขึ้นลงตาม
กลุ่มเสียงและจบทานองตามจังหวะตก กลุ่มเสียงที่ใช้ ฟซล ดร และ ซลท รม
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาลั กษณะทางดนตรี วิเคราะห์ บทเพลงที่ ใ ช้ ใ นพิ ธีแซนการ์ป ระเทศ
กัมพูชา พบว่าวงดนตรีที่ใช้เป็นวงการ์ มีเครื่องดนตรีประกอบ ปี่อ้อ 1 เลา, ตรัวขแมร์ 1 คัน , กระจับปี่
1 คัน, พิณน้าเต้า 1 คัน, ตรัวอู้ 1 คัน, โทน(สกวล) 2 ใบ, ฉิ่ง 1 คู่, และนักร้อง การปรับเสียงเครื่อง
ดนตรีไม่มีระดับเสียงที่แน่นอนแต่ใช้ปี่อ้อเป็นหลักในการเทียบเสียง บทเพลงที่สาคัญประกอบพิธีการ์

จานวน 12 บทเพลง แต่ละบทมีทานองหลั กเพียงทานองเดียว ใช้บันไดเสียง 5 เสี ยง (Pentatonic
Scale) ที่ใกล้เคียงกับ ฟา ไมเนอร์ (F minor) ระดับเสียงที่ต่าสุด คือ เสียง ฟา และเสียงสูงสุดคือเสียง
ฟา สูง มีการเคลื่อนที่ทานองขึ้นลงตามบันไดเสียง ประดับและตกแต่งทานองด้วยการเอื้อนเสียงของ
เครื่องดนตรีดาเนินทานองและการขับร้อง มีการซ้าทานองและแปรทานอง ใช้จังหวะฉิ่งสามชั้นและชั้น
เดียว อัตราจังหวะ 2/4 ความเร็วตั้งแต่ 60-100 จังหวะต่อนาที บทร้องใช้ภาษาเขมร
เพลงที่ 1 โหมโรง (Homrong, បទហេ ា មហេា ង) เป็นบรรเลงของวงการ์ในการไหว้สิ่ง
ศักดิ์ เทวดาและ ครูบาอาจารย์ ใชลีลาจังหวะมีความช้าแบบสง่างาม ใช้เทคนิคการเอื้อนเสียงของ ตรัวข
แมร์ซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านเสียง และกลวิธีการบรรเลงที่มีความลุ่มลึกอยู่ในน้าเสียงและลีลาการ
บรรเลง ให้รู้สึกถึงความเข้มขลังของทานองเพลง ใช้จังหวะฉิ่งสามชั้น อัตราจังหวะ 2/4 ความเร็ว ประ
เมาณ 60 จังหวะต่อนาที การเคลื่อนที่ของของเสียงในทานองเพลงและระบบเสียงมีความใกล้เคียงกับ
บันไดเสียง ฟา ไมเนอร์ (F minor scale) แต่การขึ้นและลงจบของเพลงไม่ได้ใช้เสียงลาดับที่ 1
เพลงที่ 2 สมโปง ผกาจาร์ (Sompoung Phakajar, បទសំហេា ងផ្កាចាេ) เป็นการบรรเลงเพื่อ
ระลึ กถึงคุณของพ่อแม่ที่เลี้ ยงดูมา แสดงและถ่ายทอดอารมณ์ในความรักความกตัญญูของผู้ เป็นลู ก
สานึกบุญคุณในการเลี้ยงดู การอบรมสั่งเพื่อให้เป็นคนดีจนสามารถมีครอบครัว และเกิดพิธีแต่งงานตาม
ประเพณี ใช้จังหวะฉิ่งสามชั้น อัตราจังหวะ 2/4 ความเร็ว ประเมาณ 65 จังหวะต่อนาที การเคลื่อนที่
ของของเสียงในทานองเพลงและระบบเสียงมีความใกล้เคียงกับบันไดเสียง ฟา ไมเนอร์ (F minor
scale) เช่นเดียวกับเพลงโหมโรง แต่การลงจบแบบสมบูรณ์โดยใช้เสียงลาดับที่ 1 ของบันไดเสียง
เพลงที่ 3 เจาเปรียม (Chaw Pream, ហៅព្រាេម ) ใช้บรรเลงประกอบขบวนแห่ขันหมากของ
ฝ่ายเจ้าบ่าว ใช้ลีลาจังหวะช้าเท่ากับจังหวะเดินที่ไม่เร่งรีบจนเกินไป ลีลาทานองใช้การบรรเลงแบบ
ตรงไปตรงมากับทานองไม่ค่อยพบการเอื้อนของเครืองสี ใช้จังหวะฉิ่งสามชั้น อัตราจังหวะ 2/4 ความเร็ว
ประมาณ 65 จังหวะต่อนาที การเคลื่อนที่ของของเสียงในทานองเพลงและระบบเสียงมีความใกล้เคียง
กับบันไดเสียง ซอล ไมเนอร์ (G minor scale) การขึ้นและลงจบทานองเพลงอย่างสมบูรณ์ โดยใช้ลาดับ
เสียงที่ 1 ของบันไดเสียง
เพลงที่ 4 เพลงไม่ทราบชื่อ การจดจาทานองเพลงของดนตรีที่สืบทอดต่อกันมา บางครั้งผู้
บรรเลงสามารถบรรเลงได้แต่ จ าชื่อเพลงไม่ไ ด้ก็มีโ อกาสที่เป็ นไปได้ บทเพลงนี้ใช้บ รรเลงประกอบ
หลังจากขบวนเจ้าบ่าวมาถึงบริเวณบ้านเจ้าสาวแล้ว มีการตรวจสอบสิ่งของในขบวนขันหมากว่ามีสิ่งของ
อะไรบ้างถูกต้องหรือเปล่าในการขับร้องบรรยายสิ่งของที่เจ้าบ่าวถือมาเป็นของกานัน และสิ่งของนั้นเป็น
ที่พอใจของเจ้าภาพฝ่ายหญิง และอนุญาตให้ดาเนินการตามพิธีในลาดับต่อไป ลี ลาจังหวะเริ่มขยับ
ความเร็วมาเป็น 80 รอบต่อนาที ใช้จังหวะฉิ่งสามชั้น ส่งผลต่อความรู้สึกถึงการเร่งรีบที่จะดาเนินในพิธี
ลาดับต่อไป โดยใช้ความเร็วของการบรรเลงเป็นสื่อ การเคลื่อนที่ของของเสียงในทานองเพลงมีระดับ
ลดลงแต่ยังคงอยู่ในกลุ่มบันไดเสียง ฟา ไมเนอร์ (F minor scale) และลงจบทานองเพลงอย่างสมบูรณ์
โดยใช้ลาดับเสียงที่ 1 ของบันไดเสียง
เพลงที่ 5 กองซอย (Kong Souy, បទ កងហសា យ) ใช้บรรเลงเพื่อประกอบการไหว้บรรพ
บุรุ ษ และญาติผู้ ใหญ่ของทางฝ่ายเจ้ าสาว ลี ล าจังหวะลดความเร็ว จากเพลงของล าดับพิธีก่อนหน้า
เนื่องจากเป็นการแสดงความเครารพ ใช้จังหวะฉิ่งสามชั้น อัตราความเร็วลดลงเหลือ 65 รอบต่อนาที
ลีลาทานองใช้การเอื้อนเสียงของเครื่องสี เพื่อสร้างบรรยากาศให้เข้ากับพิธี การเคลื่อนที่ของของเสียงใน

ทานองเพลงและระบบเสียงมีความใกล้เ คียงกับบันไดเสียง ฟา ไมเนอร์ (F minor scale) แต่การขึ้น
เพลงใช้เสียงลาดับที่ 7 คือ เสียง มี แต่การลงจบแบบสมบูรณ์โดยใช้เสียงลาดับที่ 4 ของบันไดเสียง คือ
เสียง ที
เพลงที่ 6 โปกเบิก (Pok Perk, បទ េក់ហេាក) ใช้บรรเลงประกอบพิธีกินหมากพ่อแม่
เจ้าสาวและพ่อแม่ของบ่าว รวมทั้งญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่าย การรับหมากและของไหว้และกินหมาก
แสดงถึงการรับไหว้และอนุญาตให้ดาเนินพิธีแต่งงานต่อไปได้ ลีลาทานองใช้การเอื้อนเสียงของเครื่องสี
เพื่อสร้างบรรยากาศให้เข้ากับพิธี ใช้จังหวะฉิ่งสามชั้น อัตราความเร็วประมาณ 85 รอบต่อนาที การ
เคลื่อนที่ของของเสียงในทานองเพลงและระบบเสียงมีความใกล้เคียงกับบันไดเสียง ฟา ไมเนอร์ (F
minor scale) แต่การขึ้นเพลงใช้เสียงลาดับที่ 7 คือ เสียง มี แต่การลงจบแบบสมบูรณ์โดยใช้เสียงลาดับ
ที่ 1 ของบันไดเสียง คือ เสียง ฟา
เพลงที่ 7 เบกจาน (Bek Jan, បទបបកចាន) เป็นบทเพลงที่ใช้บรรยายความรู้สึกของเจ้าสาว
ที่จ ะต้องออกไปสร้างครอบครัว ใหม่ ให้ อารมณ์ไม่ถึงกับเศร้ามาก แต่ก็มีความเศร้าปนอยู่บ้าง ลี ล า
ทานองเของเครื่องสีในเพลงนี้เน้นการเอื้อนเสียงมากขึ้นกว่าเพลงก่อนหน้านี้ อุปมาเหมือแสดงกิริยาของ
หญิงสาวที่เสียใจออดอ้อนในอารมณ์ต่อ พ่อแม่ ลักษณะทานองอยู่ในกลุ่มเสียงที่ใกล้เคียงกับบันไดเสียง
ฟา ไมเนอร์ (F minor scale) ลีลาจังหวะปกติดาเนินไปตามจังหวะตก ใช้จังหวะฉิ่งสามชั้น อัตรา
ความเร็วลดลงเหลือ 85 รอบต่อนาที มีการใช้โน้ตสียงค้างระหว่างห้องเพลงเพื่อแสดงอารมณ์ไม่แน่ใจใน
ความรู้สึกของตนเอง
เพลงที่ 8 ทไงโรเซียล เปี๊ยะโสริเยีย (Thngairosiel Preahsoriyea, ថ្ងៃ េហសៀល ព្រេះសុ េ ិយា)
ใช้ประกอบขั้นตอนของพิธีตัดผม “กัดเซาะ” อันหมายความว่าการเริ่มชีวิตใหม่ โดยการขอพร
จากเทวดาและสิ่งของมาเป็นเครื่องกอบในการตัดผม เช่น กรรไกร กระจก หวี ลีลาจังหวะค่อนข้างช้ า
ใช้จังหวะฉิ่งสามชั้น อัตราความเร็ว 75 รอบต่อนาที ช้าลงมามากกว่าเพลงก่อนหน้า อาจเนื่องด้วยเป็น
การขอพรต่อสิ่งศักดิ์จึงใช้อัตราความเร็วของเพลงช้าลงเพื่อให้เหมาะสมกับขั้นตอนของพิธี ลีลาทานองมี
การเอื้อนเสีย งบ้ างเล็กน้อยลักษณะทานองอยู่ในกลุ่ มเสียงที่ใกล้ เคีย งกับบันไดเสี ยง ฟา ไมเนอร์ (F
minor scale)
เพลงที่ 9 เปี๊ยะทอง (Preahthaong ព្រេះហោង ) เป็นบทเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบการล้าง
เท้าเจ้าบ่าวก่อนขึ้นบ้าน โดยญาติผู้น้องของเข้าสาวเป็นผู้ทาการล้างเท้าเพื่อต้อนรับเจ้าบ่าวขึ้นบ้าน ใน
กรณีที่ทาพิธีหลายวัน ลีลาจังหวะค่ อนข้างกระชับ อัตราความเร็วประมาณ 90 รอบต่อนาที แต่ยังคงใช้
จังหวะฉิ่งสามชั้น ลีลาจังหวะดาเนินอย่างตกไปตรงมาไม่มีจังหวะยก หรือจังหวะขัดในเพลง ลักษณะ
ทานองอยู่ในกลุ่ม ฟซล ดร จัดในกลุ่ม 5 เสียงหลัก(Pentatonic scale) ที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับบันได
เสียง ซอล เมเนอร์ (G Majnor scale) เนื่องด้วยจบเพลงที่เสียง ซอล โดยให้ความรู้สึกมีความสุขสดใส
ในทานองเพลงและจบแบบสมบูรณ์
เพลงที่ 10 ออนเอย ซเรยออน (Orn Ery srey Orn បទ អនហអាយព្រសអន) ใช้ในการบรรเลง
ประกอบพิธีจองได การทาขวัญคู่บ่าวสาวเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตคู่ ลีลาจังหวะค่อนข้างกระชับ อัตรา
ความเร็วประมาณ 90 รอบต่อนาที แต่ยังคงใช้จังหวะฉิ่งสามชั้น ลีลาจังหวะดาเนินอย่างตกไปตรงมาไม่
มี จั ง หวะยก หรื อ จั ง หวะขั ด ในเพลง ลั ก ษณะท านองอยู่ ใ นกลุ่ ม ฟซล ด ร จั ด ในกลุ่ ม 5 เสี ย งหลั ก
(Pentatonic scale) ที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับบันไดเสี ยง ฟา ไมเนอร์ (F minor scale) จบเพลงที่

เสียง เร ซึ่งเป็นเสียงหลักลาดับที่ 6 ของบันไดเสียง แต่ยังให้ความรู้สึกมีความสุขสดใสในทานองเพลง
การจบแบบไม่สมบูรณ์
เพลงที่ 11 บายคน (Baykhon បាយខុន) ใช้บรรเลงประกอบการผูกข้อมือสืบเนื่องจากพิธีจอง
ได โดยญาติผู้ใหญ่ทั้งของฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาว เป็นผู้เริ่มผูกเป็นลาดับแรกแล้วต่อด้วยญาติที่อาวุโสสูง
เป็นลาดับถัดไป ลีลาของบทเพลงใช้จังหวะค่อนข้างกระชับ ใช้จังหวะฉิ่งชั้นเดียว แต่อัตราความเร็ว
ประมาณ 60 รอบต่อนาที ลีลาจังหวะดาเนินอย่างตกไปตรงมาไม่มีจังหวะยกหรือจังหวะขัดในเพลง
ลักษณะทานองอยู่ในกลุ่ม ดรม ซล จัดในกลุ่ม 5 เสียงหลัก(Pentatonic scale) ที่มีลักษณะที่ใกล้เคียง
กับบันไดเสียง โด เมเนอร์ (C Majnor scale) เนื่องด้วยจบเพลงที่เสียง โด โดยให้ความรู้สึกมีความสุข
สดใสในทานองเพลงและจบแบบสมบูรณ์
เพลงที่ 12 เสด็จเยียง (Sadech Yang បទ ហសត ចយាង ) เป็นบทเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบการ
ส่งตัวเจ้าบ่าว โดยเปรียบเจ้าบ่าวเป็นพระทองตามตานานการแต่งงาน ระหว่างพระทองกับนางนาค ลีลา
จังหวะค่อนข้างช้า อัตราความเร็วประมาณ 90 รอบต่อนาที แต่ยังคงใช้จังหวะฉิ่งสามชั้น ลีลาจังหวะ
ดาเนินอย่างตกไปตรงมาไม่มีจังหวะยก หรือจังหวะขัดในเพลง ลักษณะทานองอยู่ในกลุ่ม ฟซล ดร จัดใน
กลุ่ม 5 เสียงหลัก(Pentatonic scale) ที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับบันไดเสียง ฟา ไมเนอร์ (F minor
scale) จบเพลงที่เสียง โด ซึ่งเป็นเสียงหลักลาดับที่ 5 ของบันไดเสียง แต่ยังให้ความรู้สึกมีความสุขสดใส
ในทานองเพลงการจบแบบไม่สมบูรณ์ ในขั้นตอนนี้เจ้าบ่าวซึ่งเปรียบเป็นพระทองได้ตามนางนาคลงไปยัง
เมืองบาดาล โดยเจ้าบ่าวเดินตามหลังเจ้าสาว และมือก็ถือชายสไบเดินตามเจ้าสาวเข้าหอนอนเป็นอัน
เสร็จพิธี
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ดนตรีในพิธีแซนการ์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศ
กัมพูชา พบว่าเครื่องดนตรีที่ใช้มีลักษณะใกล้เคียงกัน 3 ประการ คือ 1) เครื่องดนตรี เช่น ปี่อ้อ ตรัว
กลางกับตรัวอู้ โทนกันตรึมของไทยกับสกวลของกัมพูชา 2) ลักษณะทานอง การตกแต่งและประดับ
ทานองด้วยวิธีการเอื้อนเสียงของเครื่องดนตรี การใช้บันไดเสียง 5 เสี ยง (Pentatonic Scale) ที่
ใกล้เคียงกัน 3) วิธีการบรรเลง เนื่องจากวิธีการตั้งเสียงของเครื่องดนตรีนั้นมีระดับเสียงไม่แน่นอน
เหมือนกัน การใช้ภาษาในบทขับร้องเป็นภาษาเขมร
อภิปรายผล
ดานลั กษณะทางดนตรี วิเคราะห์ บทเพลงในพิธีแซนการ์ ประเทศไทย นั้นพบว่า ในสั งคม
วัฒนธรรมเขมรถิ่นไทยจังหวัดสุรินทร์ พบว่าวงกันตรึมมีเอกลักษณ์ทางเครื่องดนตรี ระเบียบวิธีการ
บรรเลงที่ สื บ ทอดอย่ า เป็ น แบบแผนมาแต่ อ ดี ต วงกั น ตรึ ม และบทเพลงมี บ ทบาทส าคั ญ ในวิ ถี ชี วิ ต
ประเพณี ความเชื่อ และประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ในวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเขมร ในด้าน
สุนทรียภาพของบทเพลงมีผลต่อความรู้สึกของผู้คนในวัฒนธรรมอย่างมาก ช่วยสร้างบรรยากาศให้
ครึกครื้นสนุกสนาน ในการบรรเลงประกอบพิธีแซนการ์ หรือ พิธีแต่งงานแบบเขมรดั้งเดิม มีบทเพลงที่
ใช้บรรเลงประกอบการแต่งงานเกือบทุกขั้นตอน และในขั้นตอนพิธีที่สาคัญบทขับร้องยังช่วยสั่งสอนและ

สอดแทรกคติความเชื่อ ความประพฤติที่ดีงามเพื่อการใช้ชีวิตคู่และการสร้างครอบครัวใหม่ของคู่บ่าวสาว
นอกจากนั้นในพิธีทาขวัญ และพิธีจองไดเป็นการทาขวัญคู่แต่งงานทั้งยังให้คาสอนข้อห้ามต่าง ๆ ที่ควร
พึงระวังในการใช้ชีวิตคู่ แต่ปัจจุบันวงกันตรึมได้รับความนิยมจากคนในสั งคมน้อยลง เนื่องด้วยเหตุผล
ทางการเงินและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างวงกันตรึมมาบรรเลง รวมทั้งนักดนตรีและผู้ ที่จะขับร้องก็ล ด
จานวนลง จึงทาให้ผู้คนหันมาใช้สื่อสมัยใหม่จนบางครั้งใช้การเปิดเทปแทนการว่าจ้าง และอีกเหตุผล
หนึ่งขาดผู้รู้ในการจัดพิธีแต่งงานแบบดั้งเดิม ซึ่งมี ความยุ่งยากในการเตรียมพิธี จึงลดขั้นตอนของพิธี
แต่งงานเป็นแบบสมัยใหม่
ดานลักษณะทางดนตรี วิเคราะห์บทเพลงในพิธีแซนการ์ ประเทศกัมพูชา นั้นพบว่า ในสังคม
วัฒนธรรมเขมร ในประเทศกัมพูชา พบว่าพิธแซนการ์ หรือพิธีเรียบการ์ มีวงดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบ
พิธีโดยเฉพาะและนิยมเรียกว่า วงการ์ หรือ วงเพลงการ์ ตามชื่อพิธี แบ่งได้เป็น สองลักษณะ คือ วงการ์
แบบโบราณ และวงการ์แบบสมัยใหม่ มีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีตามความนิยมของผู้ว่าจ้าง และ
เหตุผลหนึ่งที่วงการ์แบบโบราณนั้นน้อยลง เนื่องด้วยนักดนตรีที่บรรเลงเครื่องดนตรีนั้นมีจานวนไม่มาก
เช่น ผู้บรรเลง ตรัวขแมร์ (ซอสามสาย) พิณน้าเต้า(กระแซเดียว) กระจับปี่ (จับเปยดองแวง) เครื่องดนตรี
เหล่านี้หาผู้เล่นได้น้อยลง วงการ์แบบใหม่จึงเข้ามาแทนที่ การบรรเลงประกอบพิธีการ์ ของชุมชนชาว
เขมรดั้งเดิมนั้น มีระเบียบแบบแผนที่สืบทอดมาอย่างชัดเจนและมีระบบ ทุกขั้นตอนในพิธีมีบทเพลงที่ใช้
บรรเลงประกอบอย่างชัดเจน และถือว่าวงการ์เป็นสิ่งจาเป็นในพิธี ทุกงานแต่งงานจะต้องมีวงดนตรีมา
บรรเลง อาจจะเป็นวงการ์แบบดั้งเดิมหรือสมัยใหม่ขึ้นอยู่กับพอใจของเจ้าภาพในการจัดงานเป็นผู้จ้าง
ค่าตอนแทน ในการบรรเลงแต่ละงานค่อนข้างสูง มีราคาประมาณไม่ต่ากว่า 100 ดอลล่าร์ ซึ่งทาอาชีพ
และอนาคตนักดนตรีในประเทศกัมพูชายังมีหนทางที่จะยึดเป็นอาชีพได้
ด้านความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมทางดนตรีในพิธีแซนการ์ นั้น พบว่า มีความสัมพันธ์อย่าง
ลึกซึ้ง ตั้งแต่ชื่อพิธีที่พร้อมกัน ทางฝั่งประเทศไทยเรียกว่า พิธี แซนการ์ ส่วนทางกัมพูชาเรียกว่า พิธีการ์
เรียบการ์ ส่วนวงดนตรีที่นามาบรรเลงประกอบพิธีนั้นมีเครื่องดนตรีที่ลักษณะทางกายภาพใกล้เคียงกัน
บางชิ้น เช่น ปี่อ้อ โทนหรือสกวล ของเครื่องดนตรีรวมทั้งวิธีการบรรเลง มีความสอดคล้องใกล้เคียงกัน
มาก เช่น ปี่อ้อ ทั้งทางประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ใช้เป็นเครื่องเป่านาวงให้มีความรู้สึกถึงความ
เข้มขลังมีพลัง ส่งเสริมวงให้สร้างบรรยากาศที่ดีต่อพิธีการ์ สร้างความมั่นคงทางอารมณ์แก่ผู้ที่อยู่ในพิธี
ลักษณะทานอง การตกแต่ง และประดับทานองด้วยวิธีการเอื้อนเสียงของเครื่องดนตรี ใช้บันไดเสียง 5
เสียง (Pentatonic Scale) 3) วิธีการบรรเลง ระดับเสียงไม่แน่นอน การใช้ภาษาในบทขับร้องเป็นภาษา
เขมร การดนตรีบรรเลงในพิธียังช่วยสร้างน่าเชื่อถือและนับหน้าถือตาของเจ้าภาพผู้จัดงาน โดยใช้วง
ดนตรีที่มีคุณหรือมีเชื่อเสียงเป็นเครื่องบ่งบอกถึงฐานนะทางสังคมอีกประการหนึ่งเช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวของกับองคความรูหลาย
สาขาวิชาวาด้วย วัฒนธรรมดนตรี ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิต การอนุรักษ การสงเสริม
และ พัฒนา ชุมชนวัฒนธรรม ฉะนั้นงานวิจัยนี้ยอมจะเป็นประโยชนแกหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและ

เอกชน เชน ชุมชน สถานศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมประจาจังหวัด สุรินทร์ องคกรเอกชนที่ดาเนินงานด้าน
การอนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรม กรมพั ฒ นาชุ ม ชน กรมส งเสริ ม การท องเที่ ย ว กรมศิ ล ปากร ส านั ก งาน
คณะกรรมการวัฒ นธรรมแหงชาติ ส านักงานคณะกรรมการวิจั ยแหงชาติ กระทรวงวัฒ นธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นตน โดยหน่วยงานที่กล่าวมานี้ควรนางานวิจัยเรื่อง
การศึกษาวิเคราะห์ดนตรีพิธีแซนการ์ในฐานะที่เป็นมรดกร่วมระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ไป
ศึ ก ษาและปรั บ ใชให้ เ หมาะกั บ หน่ ว ยงานของตน เพื่ อ ให เกิ ด ประโยชน์ ต ามบริ บ ทและหน้ า ที่ ข อง
หน่วยงานตนเองตามแนวที่ควรปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ชุมชนที่มีวัฒนธรรมแบบเขมรในประเทศไทย โดยเฉพาะผู้นาชุมชนและประชากรใน
ชุมชนควรตระหนักถึงความสาคัญถึงภูมิปัญญาทางดนตรีกันตรึม และส่งเสริมให้มีจัดพิธีแต่งงานแบบ
เขมรโบราณและส่งเสริมให้มีการใช้ วงดนตรีกันตรึมมาบรรเลงในพิธีแซนการ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังได้เรียนรู้คติความเชื่อ การอบรมสั่งสอนจากบทวรรณกรรมทางการขับ
ร้องที่มีเนื้อหาสั่งสอนการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจากการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็ง มีผลส่งเสริมให้สังคมมีสุข
ในทางตรง
1.2 สถานศึกษา ควรตระหนักถึงความสาคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชน
ในแต่ละทองถิ่น จัดการเรียนรู้และจัดเป็นศูนย์กลางในการสงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมประจาถิ่น จัดทา
หลั กสู ตรทองถิ่น เพื่ อใชสอนในสถานศึกษาทุกระดับ เพื่ อปลู กฝงค่านิ ยมใหเกิด ความ รัก มรดก
วัฒนธรรมทองถิ่น สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชุมชน ตลอดจนกอใหเกิดความสามัคคี และหวง
แหนมรดกในทองถิ่น
1.3 ศูนย์วัฒนธรรมประจาจังหวัดสุรินทร์ จัดทาการศึกษารวบรวมบทวรรณกรรมทางการร้อง
เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่บทวรรณกรรมที่ใช้ในพิธีแซนการ์ และการจัดพิธี
อย่างโบราณ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดเตรียมงานแต่งงานอย่างดั้งเดิม จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมแบบครบวงจร ตลอดจนจัดอบรบและกิจกรรมทางวัฒนธรรมเขมรถิ่นไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์
กัน
1.4 องค์กรเอกชนที่ดาเนินงานด้านอนุรักษ์ วัฒนธรรม ควรศึกษางานวิจัยนี้และนาไปปรับใช
ในการอนุรักษ พัฒนา และสงเสริม ใหสามารถถ่ายทอดไปยังหน่วยงาน บุคคล เยาวชน หรือประชาชน
ทั่วไปสามารถนาไปประยุกตประกอบอาชีพสาหรับประชาชนในแต่ละทองถิ่น ซึ่งจะทาใหชาวบานมี
อาชีพเสริม มีเศรษฐกิจดีขึ้น มีวิถีชีวิตและความเป็นอยู ที่ดีขึ้น จากมรดกทางวัฒนธรรมที่สั่งสมและสืบ
ทอดมาทุกวันนี้
1.5 กรมพัฒนาชุมชน ควรนาข้อมูลพื้นฐานจากงานวิจัยนี้ไปศึกษาวิเคราะห์เพื่ อส่งเสริมอาชีพ
ทางวัฒนธรรมและความเป็นไปได้ในการสร้างรายได้เสริมจากศิลปวัฒนธรรมดนตรีท้องถิ่น การสงเสริม
ใหความรู และใหการสนับ สนุ นในการพั ฒ นาหมู บ้านในชนบทแต่ล ะหมู บ้านมีจุด เด่นทางดนตรี ห รือ
จุดแข็งทางวัฒนธรรมด้านใดที่จะสามารถพัฒนาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอาชีพ และความเป็นอยู
ของประชาชน
1.6 กรมสงเสริมการทองเที่ยว จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดนใช้สื่อ
ประเพณีดั้งเดิม ศิลปะการดนตรีท้องถิ่นอีสานใต้ ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ การเรียนรู้
วัฒ นธรรมหลากหลายรู ป แบบผ่ านพิ ธีแซนการ์แบบบูรณาการ เช่ น ภาษา อาหาร เครื่องแต่งกาย
ผ้าพื้นเมือง และความสุนทรียะทางดนตรีกันตรึม

1.7 กรมศิลปากร สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ควรศึกษา
งานวิจัยนี้เพื่อนาไป ปรับใชในการวางแนวทางการศึกษาและการอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรม เพื่อให
เกิดกระบวนการเรียนรู และปองกันผลกระทบต่อวัฒนธรรมของประเทศ การจัดทาโครงการด้านการ
อนุรักษ และสงเสริมวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบและสอดคลองประสานกัน ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และชุมชน การปรับและประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานทางด้านดนตรีกรรม นาฏกรรม อันเป็นการสร้าง
เสริมความเขมแข็งของวัฒนธรรมในชุมชน สร้างคุณคาของวัฒนธรรมประเพณีนามาซึ่ งความภาคภูมิใจ
ในอัตลักษณวัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมของประเทศชาติ
1.8 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ควรสนับสนุนการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ ในแต่ละทองถิ่น เพื่อสร้างความเขมแข็งแกชุมชนในดานต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ
และความมั่นคงทางความเชื่อ คติธรรม จิตวิญญาณ ตลอดจนความสามัคคีของคนในชาติ เพราะแต่
ละกลุมชาติพันธุยอมมีเอกลักษณและมรดกที่สืบทอดจากบรรพบุรุษที่หลากหลายและแตกต่างกัน ซึ่ง
จะกอใหเกิ ดการเรี ย นรู้ ผ่ านวัฒ นธรรม และเกิดความเข้ าใจในความแตกต่า งของเพื่อ นมนุ ษย์ จาก
การศึกษาและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
1.9 กระทรวงศึกษาธิการ ควรนาผลการวิจัยทางวัฒนธรรมไปส่งเสริมการเรียนรู้และการจัด
หลักสูตรท้องถิ่นที่มีความเกี่ยวเนื่องทางภูมิปัญญาดั้งเดิม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
1.10 กระทรวงการต่างประเทศ ผลของความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์เดียวกัน
ที่มีมาตั้งแต่อตีด ยังส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ถูกแบ่งแยกจากพรมแดนระหว่างประเทศ
นั้นมีความใกล้ชิดกันยิ่งกว่ากระบวนการใดใด ความเข้มแข็งทางการปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมนั้นไม่อาจ
กีดกั้นด้วยพรมแดนของประเทศ รัฐบาลควรส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมที่เกิดมาแต่อดีตโดยไม่ถือว่าเป็น
สมบัติใคร จะทาให้การความรักใคร่ของประชาชนในดินแดนเขตติดต่อระหว่างประเทศดีขึ้น ลดความ
ขัดแย้งทางการเมืองได้เป็นอย่างดี
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
2.1 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจั ยครั้ งต่ อไป ผู้ วิจั ยเห็ นว่ าควรท าการศึ กษาวิจั ยบท
วรรณกรรมทางการขับร้องเพลงกันตรึม ของประเทศไทย ที่ใช้ในพิธีแซนการ์ เนื่องด้วยจากการศึกษา
ข้อมูลภาคสนาม และการสัมภาษณ์ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน นักดนตรี ศิลปินอาวุโส หลายท่านให้ความเห็น
เกี่ยวกับเรื่องบทขับร้องที่เคยได้ยินและเคยใช้ขับร้องในอดีตนั้น บางบทเพลงก็สูญหาย เนื่องจากไม่ค่อย
ได้นามาขับร้อง ทาให้ความทรงจาลดลง บางบทเพลงก็จดจาทานองได้ไม่ครบถ้วน บางบทสามารถจดจา
เนื้อร้องแต่จาทานองร้องไม่ได้ ซึ่งเกิดจากการไม่ได้จดบันทึก ไม่ได้นามาขับร้องประกอบพิธีการ์อย่าง
ต่อเนื่อง จึงทาให้มรดทางภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้าน วรรณกรรมเพลงร้องกันตรึมในพิธีแซนการ์เริ่มหายไป
จากความทรงจาของนักดนตรี ผู้ขับร้อง และในอนาคตเพลงร้อง และวรรณกรรมเพลงที่ใช้ในพิธีแซน
การ์ ของวัฒนธรรมเขมรในชุมชนจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียงที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นแบบเขมร
ถิ่นไทยนั้นสูญหายได้
2.2 การวิจั ยที่เน้น การมีส่ วนร่วมระหว่างชุมชนท้องถิ่น การร่ว มมือเพื่อพัฒ นาด้าน
ความสุนทรียะ และคุณค่าของดนตรีและเพลงร้องกันตรึมแบบดั้งเดิม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ให้มีการสืบทอดและเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตที่ดนตรีและเพลงร้องกันตรึมที่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้
อย่างทั่วถึง ตลอดจนคุณค่าของบร้ องเพลงการ์ที่มีความหายต่อการสั่งสอนการสร้างครอบครัว ให้ มี
ความสุข คติธรรมจากบทร้องเพื่อส่งเสริมสังคมให้มีความรักสามัคคี และความปกติสุขในชุมชน

2.3 การวิจัยพัฒนาการ ความอยู่รอด และการสืบทอดของวงดนตรีกันตรึม ในฐานะมรดทาง
วัฒนธรรรมเพื่อคุณค่าแห่งวิถีชีวิตดั้งเดิมของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของชาวเขมรถิ่นไทย
โดยมุ่นเน้นที่เยาวชนให้เข้าใจ เกิดความซาบซึ่ง ความรักและหวงแหน จนตระหนักรู้และอยากจะเข้ามา
เป็ น เจ้ าของวั ฒ นธรรมที่ปู่ ย าตายายได้สั่ งสม และสามารถสื บทอดวัฒ นธรรมอัน ดีที่ มีคติ ความเชื่ อ
สอดแทรกไว้ในบทเพลงและดนตรี
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บ้านเลขที่ 1/1 หมู่ 5 บ้านดงมัน ตาบลคอโค อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เบอร์ติดต่อ 099-0218279 สี
ซอกันตรึมและเป่าปี่อ้อ

นายภูมรินทร์ เก็บรัมย์ อายุ 16 อาชีพนักเรียน เลขที่บ้าน 13/1 หมู่ 8 ตาบลคอโค
อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เบอร์ติดต่อ 0958643649 บรรเลงฉิ่ง

นายสรรเสริญ วิเศษชาติ อายุ 18 บ้านเลขที่ 25/1 หมู่8 ตาบลคอโค อาเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ เบอร์ติดต่อ 064-9813815 บรรเลงโทนกันตรึม(สกวล)

นายสุวิทย์ อานไธสง อายุ 16 บ้านเลขที่ 34 หมู่8 ตาบลคอโค อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
เบอร์ 096-7376712 ตีฉาบเล็ก

รายชื่อนักดนตรีและนักร้องคณะขวัญชัย รุงเรื่อง
ครูชัยวัฒน์ เปล่งชัย (ขวัญชัย รุ่งเรือง) อาชีพเกษตรกร อาศัยบ้านเลขที่ อาศัย
บ้านเลขที่ 93 หมู่ 5 บ้านดงมัน ตาบลคอโค อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นักร้อง และสีซอกันตรึม

นายยงค์ ล้าเลิศ อายุ 73 อาชีพเกษตรกร บ้านเลขที่ 73 หมู่ 8 บ้านดงมัน ตาบลคอโค
อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ บรรเลงโทน (สกวล)

นางวิมลรัตน์ นพพร (รุงรัตน์ เสียงทอง) อายุ 60 ปี อาชีพเกษตรกร อาศัยบ้านเลขที่ 44/1
หมู 7 บ้านนาแห้ว ตาบลสวาย อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นักร้อง

นายอนุชา ทวีเหลือ อายุ 42 ปี อาชีพค้าขายและผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านกันตรึม บ้านเลขที่
28 บ้านจบก หมู่ 16 ต.นาบัว อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็น นักร้อง และ สีซอกันตรึม เบอร์ติดต่อ
088-4739071

นายกัมพล ช่อทับทิม อาชีพเกษตรกร และผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้าน อาศัยบ้านเลขที่ 1/1 หมู่ 5
บ้านดงมัน ตาบลคอโค อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เบอร์ติดต่อ 099-0218279 สีซอกันตรึมและเป่าปี่
อ้อ

นายอดิศักดิ์ ชมดี อายุ 26 ปี อาชีพครู และผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้าน อาศัยบ้านเลขที่ 62 หมู่ 8
บ้านดงมัน ตาบลคอโค อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เบอร์ติดต่อ 062-7271081 เป่าปี่อ้อ และสีซอ
กันตรึม

นายอุดมพงษ์ คอยประโคน อายุ 22 ปี อาชีพเกษตรกร อาศัยบ้านเลขที่ 62 หมู่ 8
บ้านดงมัน ตาบลคอโค อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เบอร์ติดต่อ 061-1198164 บรรเลงโทนกันตรึม
(สกวล)

นายนนธวัช พรหมงาม อาชีพนักเรียน อายุ18 ปี อาศัยบ้านเลขที่ 125. หมู่ 2. บ้าน ตราด
ตาบลคอโค อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 094-5494275

รายชื่อนักดนตรีวงเพลงการ์ จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
จากการสัมภาษณ์ครูมันแมน และนักดนตรีในวง ได้ข้อมูลว่า คาว่า “เพลงการ์” มีความหมาย
โดยรวม คือ วงดนตรีและบทเพลงที่ใช้บรรเลงเพลงในพิธีการ์ มี 2 ลักษณะ คือ แบบโบราณ และแบบ
สมัยใหม่ แบบโบราณมีเครื่องดนตรีที่ประกอบอยู่วง คือ ตรัวขแมร์, ปี่อ้อ(เป็ยออ), กระจับปี่(จับเปย
ดองแวง), พิณน้าเต้า (กระแสเดียว) สกวล และ ฉิ่ง วงเพลงอาเรียะของครูมันแมนประกอบด้วยสมาชิก
ทั้งหมด 6 คน ดังนี้
1. ครูมันแมน อายุ : 58 ปี อาชีพ : รับจ้าง ที่อยู่ : ไม่มีบ้านเลขที่ คุ้มเจรียว ภูมิคนาจ๊ะ เซราะเสียม
เรียบ กร็องเสียมเรียบ จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกั มพูชา เครื่องดนตรีที่เล่น ตรัวขแมร์ และ ตรัวซอ
ในวงอื่น ๆ ด้วย

2. มัน มะรีง (ម៉ាន់ មេ ីង) (ลูกชายคนโตของครูมันแมน) อายุ : 35 ปี อาชีพ : รับจ้าง
ที่อยู่ : ไม่มีบ้านเลขที่ คุ้มเจรียว ภูมิคนาจ๊ะ เซราะเสียมเรียบ กร็องเสียมเรียบ จังหวัดเสียมเรียบ
ประเทศกัมพูชา เครื่องดนตรีที่เล่น ปี่อ้อ หรือ เปยออ

3. มัน สุเภียก (ម៉ាន់ សុភព្រក) (ลูกชายคนกลางของครูมันแมน) อายุ : 28 ปี อาชีพ : รับจ้าง
ที่อยู่ : ไม่มีบ้านเลขที่ คุ้มเจรียว ภูมิคนาจ๊ะ เซราะเสียมเรียบ กร็องเสียมเรียบ จังหวัดเสียมเรียบ
ประเทศกัมพูชา เครื่องดนตรีที่เล่น พิณน้าเต้า (กระแซเดียว หรือ กระแซมูย)

4. มัน บุไร (ម៉ាន់ បុេ៉ី) (ลูกชายคนเล็กของครูมันแมน) อายุ : 23 ปี อาชีพ : รับจ้าง ที่อยู่ :
ไม่มีบ้านเลขที่ คุ้มเจรียว ภูมิคนาจ๊ะ เซราะเสียมเรียบ กร็องเสียมเรียบ จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศ
กัมพูชา เครื่องดนตรีที่เล่น กระจับปี่ (จับเปยดองแวง)

5. อุม เชือน (អុ៊ុំ ហ ឿន) อายุ : 87 ปี อาชีพ : รับจ้าง ที่อยู่ : ไม่มีบ้านเลขที่ คุ้มเจรียว ภู
มิคนาจ๊ะ เซราะเสียมเรียบ กร็องเสียมเรียบ จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา เครื่องดนตรีที่เล่น
สกวล

6. เฆีย รุน (ហសៀ េុន) อายุ : 28 ปี อาชีพ : รับจ้าง ที่อยู่ : ไม่มีบ้านเลขที่ คุ้มเจรียว ภูมิค
นาจ๊ะ เซราะเสียมเรียบ กร็องเสียมเรียบ จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา เครื่องดนตรีที่เล่น สกวล

ภาคผนวก ข
โน้ตเพลงกันตรึม ที่ใช้บรรเลงประกอบพิธีแซนการ์ ประเทศไทย

ภาคผนวก ค

โน้ตเพลงการ์ ประเทศกัมพูชา

ประวัติยอของผู้วิจัย

ประวัติยอของผู้วิจัย
ชื่อ
วันเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปัจจุบัน
ตาแหนงหน้าที่การงาน
สถานที่ทางานปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2547

ผลงานการวิจัย
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559

นายพิภัช สอนใย
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2521
อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
330 หมู่ 20 ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร
ระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
ระดับปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร

การศึกษาการใช้เพลงพื้นบ้าน และการแสดงพื้นบ้านอีสานในฐานะ
สื่อประเพณี เพื่อการพัฒนาการอนุรักษ์ และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้าน
ดนตรีไทย ระดับอุดมศึกษาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้าน
ดนตรีไทย ระดับอุดมศึกษาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประดิษฐ์ทานองจะเข้ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย
การแสดงดนตรีไทยรูปแบบใหม่: การประพันธ์บทเพลงจะเข้คอนแชร์โต
(วิจัยสร้างสรรค์ งบประมาณรายได้ พ.ศ. 2553)
จะเข้ลาเพลิน: งานประพันธ์เพลงเดี่ยวสาหรับจะเข้จากเพลงพื้นบ้านอีสาน
(วิจัยสร้างสรรค์ งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2558)
การนาเสนอกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาดนตรีไทย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(งบประมาณรายได้ พ.ศ. 2558)

ผลงานวิชาการ (เอกสารประกอบการสอน และ หนังสือ)
พ.ศ. 2553
การบรรเลงจะเข้ เอกสารประกอบการสอน 2001118 ปฏิบัติดนตรีไทย 1
พ.ศ. 2553
โน้ตเพลงไทยสาหรับบรรเลงจะเข้ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ขั้น 1-6
พ.ศ. 2559
โน้ตเพลงไทยสาหรับบรรเลงจะเข้ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ขั้น 7
พ.ศ. 2560
โน้ตเพลงไทยสาหรับบรรเลงจะเข้ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ขั้น 8

