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บทคัดย่อ
	 ประเทศกัมพูชามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานร้อยผ่านเร่ืองราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
มากมาย	สังคมกัมพูชามีความผูกพันกับดนตรีมาตั้งแต่อดีต	ดนตรีถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือทางสังคม												
ใช้ตอบสนองสังคมในรูปแบบต่างๆ	กลายเป็นผลิตผลทางวัฒนธรรมท่ีส�าคัญ	 ถึงแม้กัมพูชายังมีบาดแผล 
ทางประวัติศาสตร์ค่อนข้างมาก	 รวมทั้งการสูญเสียผลงานทางศิลปะในช่วงยุคตกต�่าที่สุดของกัมพูชา	 
ซึ่งดนตรีกัมพูชาได้กลับมามีบทบาทและถูกร้ืนฟื้นข้ึนมาใหม่	 และเป็นท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลายในสังคม
ปัจจุบันดนตรีจึงกลายเป็นสื่อประชาสัมพันธ์และเป็นตัวสะท้อนภาพทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง	
	 จากผลการศึกษาดนตรีเขมรพบว่า	ดนตรีเขมรสามารถแบ่งประเภทออกเป็น	2	ประเภท	คือ	ดนตรี
ในราชส�านักและดนตรีพื้นบ้าน	“ปินเปียด”	วงดนตรีที่ถือว่าเป็นวงดนตรีขั้นสูงของกัมพูชา	ซึ่งจากเดิม 
เล่นเฉพาะเกี่ยวกับองค์พระมหากษัตริย์หรือในราชส�านัก	 แต่ปัจจุบันถูกน�ามาเล่นอย่างแพร่หลายตาม
ภูมิภาค	ส่วนดนตรีพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมมากคือ	 เพลงการ์	 ดนตรีประกอบพิธีสมรสของชาวเขมร	 
ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต	 ดนตรีเขมรจึงกลายเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญของประเทศกัมพูชาท่ีพยายาม
สร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมข้ึนหลังจากโดนผลกระทบทางด้านความมั่นคงในอดีตก่อให้เกิดยุคแห่ง 
ความตกต�่าเสื่อมโทรมของศิลปวัฒนธรรม	ปัจจุบันกัมพูชาใช้ศิลปะเป็นสื่อในการถ่ายทอดเรื่องราวให้สังคม
โลกรับรู้	นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมถูกน�ามาเป็นประเด็นในการน�ามาพัฒนาประเทศ	 ในด้านผลิตภัณฑ์ 
ทางวัฒนธรรม	ดนตรีดั้งเดิมของเขมรถูกถ่ายทอดพร้อมกับระบ�าโบราณผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ	รัฐบาลกัมพูชา
ได้ให้ความส�าคัญต่อศิลปะอันเป็นมรดกของชาติ	แต่ทั้งนี้ยังขาดเม็ดเงินในการสนับสนุน	หน่วยงานเอกชน 
จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ศิลปะของชาติให้เป็นท่ีรู้จักใน
สายตาชาวโลก	
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Abstract
 Cambodia has a long history that passes through many historical events. Cambodian 
society	associated	with	music	from	the	past,	which	is	used	as	a	tool	for	social	responsibility	 
in various ways and became an important cultural product. Although Cambodia still 
has	many	historic	wounds,	 including	the	 loss	of	art	during	Cambodia’s	worst	downturn,	 
Cambodian	music	has	returned	to	its	role	and	is	widely	popular	in	today’s	society.	Also,	
music	has	become	an	effective	medium	of	public	relations	and	social	reflection.
	 Based	on	 the	 study,	 it	 found	 that	Khmer	music	 can	be	classified	 into	2	 types:	 
royal	court	music	and	 folk	music.	The	“Pinpeat”	band	 is	a	very	advanced	Cambodian	
band,	which	originally	performed	for	 the	King	and	the	Royal	Court,	but	nowadays	 it	has	
been	played	widely	in	the	region.	The	most	popular	folk	song	is	“Phleng	Kar”,	a	traditional	 
wedding song that has been passed down from the past. Khmer music has become  
an	important	resource	in	Cambodia’s	efforts	to	establish	cultural	identity	after	past	security	
impacts that caused an era of cultural and cultural depression. Cambodia currently uses 
art as a medium to convey stories to world society. The policy of arts and culture has been 
applied	in	the	development	of	the	country.	In	terms	of	cultural	products,	Khmer	folk	music	
is transmitted through ancient dances through various advertising media. The Cambodian  
government	values	art	as	a	national	heritage	but	still	 lacks	money	 to	support,	 so	 the	
private sector took part in the preservation and promotion of the arts to be recognized  
in the world.

Keywords :	 Khmer	music,	culture,	conservation

บทน�า 
	 วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตของสังคมเกิดจากการประพฤติปฏิบัติร่วมกันและเป็นแนวทางเดียวกัน 
ต่อเนื่อง	มีการสืบทอดเป็นมรดกทางสังคมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน	วิถีชีวิตของสังคมแต่ละสังคมย่อมมี
รูปแบบ	บทบาทและหน้าที่ต่างกัน	 โดยขึ้นอยู่กับกรอบความคิดและวัตถุประสงค์ในการน�ามาประยุกต์ 
ใช ้วัฒนธรรมจึงอาจจ�าแนกเป ็นวัฒนธรรมสากล	 วัฒนธรรมประจ�าชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น	 
ในขณะเดียวกันยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสังคมที่แตกต่างไปจากสังคมอ่ืนอีกด้วย	
วัฒนธรรมยังเป็นเคร่ืองมือในการสร้างทุนทางเศรษฐกิจของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิง	ซึ่งแต่ละสังคม
มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน	 เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมจึงเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอันน�าไปสู่การขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้สังคม	 ตลอดจนเป็นตัวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง	 
(Poonpit	Amatyakul,	1992)
	 ทุนทางวัฒนธรรม	คือ	 ผลผลิตทางวัฒนธรรมทั้งที่สามารถจับต้องได้และไม่สามารถจับต้องได้	 
ทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ได้แก่	 โบราณสถาน	มรดกทางวัฒนธรรม	และผลงานศิลปะแขนงต่างๆ	
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เช่นภาพวาด	หัตถกรรม	ดนตรี	นาฏศิลป์	 เป็นต้น	ซึ่งเป็นสิ่งที่วัดมูลค่าเป็นตัวเงินได้	 ในขณะที่ทุนทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้	อาทิ	ขนบธรรมเนียมประเพณี	จารีต	วิถีชีวิต	ความเชื่อและแนวทางปฏิบัติ	เป็นต้น	 
ทุนทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ	ข้างต้นถูกจัดว่าเป็นทุน	 เนื่องจากแนวคิดท่ีว่าวัฒนธรรมมีผลต่อการผลิต 
สินค้าและบริการ	ท�าให้การผลิตสินค้าและบริการขยายตัวเพ่ิมข้ึน	ประเทศท่ีมีวัฒนธรรมหรือจารีต
ประเพณีที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ	สามารถผลิตผลงานศิลปะท่ีแตกต่าง	มีความแปลกใหม่และน่าสนใจ	 
ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่ท�าให้เกิดการสร้างสรรค์งาน	(Chaianan	Samudavanija,	1997)
	 กัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติเผ่าพันธุ์	 ตลอดท้ังมีวิถีทางวัฒนธรรม 
ที่หลากหลาย	สังคมกัมพูชาประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์เขมร	90%	ของประชากรทั้งหมด	นอกน้ันเป็น 
กลุ่มชาติพันธุ์อื่น	 เช่น	จีน	 เวียดนาม	 เป็นต้น	ปัจจุบันกัมพูชาได้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองซึ่งจาก
เดิมคือระบบสังคมนิยมมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร	หลังจากเปิดประเทศท�าให้กัมพูชาต้องบูรณะประเทศขึ้นใหม่ในเกือบ 
ทุกด้านโดยเฉพาะในด้านดนตรีนาฏศิลป์	 กัมพูชาถือเป็นประเทศที่มีมรดกทางวัฒนธรรมท่ีเก่าแก	่ 
สืบทอดมาต้ังแต่ยุคสมัยอาณาจักรฟูนันจนถึงยุคปัจจุบัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวัฒนธรรมดนตรี 
อันเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีเฟื่องฟูของกัมพูชาที่มีมาต้ังแต่ครั้งโบราณ	ซึ่งได้รับอิทธิพล 
มาจากวัฒนธรรมอินเดียกับอีกหลายๆชาติ	น�ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมพื้นถ่ินดั้งเดิมได้อย่างสมบูรณ	์
(Subhadradis	Diskul,	2005)		
	 ลักษณะทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมกัมพูชา	ตลอดจนศิลปะ	วรรณกรรมต่างๆ	ล้วนมี
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว	ทั้งยังมีส่วนคล้ายคลึงกับประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างมาก	สะท้อนให้เห็นถึง
การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาจากลักษณะหนึ่งมาสู่อีกลักษณะหนึ่ง	 
การพ่ายแพ้และการสูญเสียอ�านาจรวมทั้งสิทธิต่างๆ	 ให้กับผู้รุกราน	 โดยเฉพาะสูญเสียให้ประเทศไทย 
ซึ่งเป ็นประเทศที่ความเจริญทางด้านอารยธรรมก่อให้เกิดการถ่ายเททางด้านวัฒนธรรม	 ศิลปะ	 
ขนบธรรมเนียม	และความเชื่อต่างๆ	 เข้ามามีส่วนขยายอ�านาจ	ตลอดจนเพื่อก�าหนดพื้นที่อันเป็นสมบัติ 
ของเจ้าอาณานิคมเหล่าน้ีก่อให้เกิดพลังอ�านาจหรือใช้เป็นเครื่องช่วงชิงอ�านาจเพื่อครอบง�าประชากร	
วัฒนธรรมจึงเป็นกลไกอันส�าคัญในการเผยแพร่อุดมการณ์ได้เป็นอย่างดี		(Sujit	Wongthes,	2013)
	 ดนตรีกัมพูชามีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานกลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ส่งมอบ 
ให้กับคนรุ ่นปัจจุบัน	 ตลอดทั้งเป็นตัวสะท้อนภาพทางประวัติศาสตร์ท่ียาวนานร้อยผ่านความทรงจ�า 
ของคนกัมพูชามาตั้งแต่อดีต	ประวัติศาสตร์ถูกผูกร้อยผ่านพร้อมกับเรื่องราวในอดีตเป็นภาพถ่ายแห่ง 
ความทรงจ�าท่ีไม่อาจลบเลือนได้	 กัมพูชาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีบาดแผลทางสงครามค่อนข้างมาก 
แม้สงครามจะสิ้นสุดลงไปนานกว่า	40	ปี	แต่ร่องรอยความเจ็บปวดยังไม่อาจลบเลือนลงได้	สงครามกัมพูชา
หรือสงครามอินโดจีนครั้งท่ีสอง	 เกิดข้ึนหลังสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่งหรือที่ชาวกัมพูชารู้จักกันในชื่อ
สงครามอเมริกา	ซึ่งเป็นสงครามตัวแทนสมัยสงครามเย็นที่เกิดขึ้นในประเทศลาว	กัมพูชาและเวียดนาม	 
นับตั้งแต่เดือนธันวาคม	2498	 เป็นต้นไป	รวมทั้งเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในยุคเขมรแดงที่คร่าชีวิต
ชาวกัมพูชาไปถึง	3	ล้านคน	 เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อันส�าคัญเหล่านี้เป็นหนึ่งภาพที่สะท้อนให้เห็น 
ถึงประวัติศาสตร์ของการต่อสู้อันยาวนานของชาวกัมพูชามาตั้งแต่อดีต	(Chao	Kanwicha	et	al.,	2016)
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	 ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมดนตรีในกัมพูชาบ่งบอกถึงความเป็นชาติท่ีเก่าแก่	 สังคม
กัมพูชาใช้ดนตรีตอบสนองความต้องการตลอดจนถูกน�ามารับใช้สังคมในแถบทุกด้าน	 โดยเฉพาะในเร่ือง
ของประเพณีหรือพิธีกรรมตามความเชื่อต่างๆ	ที่มีการยืดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาต้ังแต่อดีตจวบจนถึง
ปัจจุบัน	ดนตรีจึงเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม	(Sujit	Wongthes,	2010)	พิธีกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
มนุษย์	 สิ่งเหล่านี้จึงมีความเกี่ยวพันและสัมพันธ์กันมาต้ังแต่อดีต	 ดนตรีจึงมีความผูกพันกับชีวิตมนุษย์ 
ตั้งแต่แรกเกิดจนตาย	 โดยมนุษย์ใช้เสียงของดนตรีในการเป็นสะพานทอดศิลปะผ่านความรู้สึกตามคติ 
ความเชื่อของคนในท้องถิ่นอันก่อให้เกิดสามัญส�านึกในสังคม	และเกิดความรู้ความเข้าใจภายในพ้ืนที่ทาง
สังคมและพื้นที่ทางวัฒนธรรม	องค์ความรู้เร่ืองดนตรีจึงต้องอาศัยกระบวนการทางสังคมในการขัดเกลา
อันประกอบด้วยระยะเวลาและความผูกพัน	ร้อยเรียงผ่านเป็นวิถีแห่งความเชื่อและวิถีแห่งวัฒนธรรมของ 
กลุ่มชาติพันธุ์เขมรอันเป็นเครื่องบ่งช้ีตัวตนทางด้านสถานภาพสังคมว่า	 เป็นผู้มีรากเหง้าทางวัฒนธรรม 
มาตั้งแต่ครั้งอดีต	(Panya	Rungruang,	2007)

อภิปรายผลการศึกษา
	 ยุคทองของกัมพูชาอยู ่ระหว่างพุทธศตวรรษที่	 14–19	 ในยุคพระนครซึ่งมีอ�านาจการเมือง 
การปกครองครอบคลุมพื้นท่ีเกือบทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป	สิ่งก่อสร้างทางศาสนา
ที่ส�าคัญคือนครวัดและนครธม	 (เมืองพระนคร)	 ต้ังอยู่ในเขตเมืองพระนคร	อยู่บริเวณทางทิศเหนือของ
ทะเลสาบเขมร	 ในเขตจังหวัดเสียมเรียบ	 เมืองพระนครได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี	 พ.ศ.	2535	
(UNESCO,	1992)	ต่อมาในยุคที่อาณาจักรเขมรเข้าสู่ยุคเสื่อมอ�านาจ	อาณานิคมต่างๆ	มีความแข็งแกร่ง
พยายามประกาศอิสรภาพไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นอีกต่อไป	สุดท้ายเขมรต้องท�าสงครามกับเพื่อนบ้านที่
แข็งแกร่งคือสยามกับไดเวียด	อิทธิพลทางศิลปะของกัมพูชาทั้งดนตรีและนาฏศิลป์จึงมีผลมาจากการรับและ 
แลกเปลี่ยนกับวัฒนธรรมเพื่อนบ้านอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะกับสยาม	ดนตรีกัมพูชานอกจากจะมีลักษณะ
และเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามวัฒนธรรมแล้ว	 ดนตรีกัมพูชายังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกัมพูชา	 
สังคมกัมพูชาใช้ดนตรีประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อของบรรพบุรุษมาต้ังแต่อดีต	กล่าวได้ว่าประเพณี
ตลอดทั้งปีล้วนมีดนตรีเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเสมอ	ดนตรีกัมพูชาสามารถแบ่งประเภทได้	 2	ประเภทคือ	
ดนตรีในราชส�านักกับดนตรีพื้นบ้าน	ซึ่งทั้งสองประเภทนี้มีปฏิสัมพันธ์กันอยู่อย่างต่อเนื่อง	มีท้ังการรับจาก
ราชส�านักและการรับจากพ้ืนบ้าน	ดนตรีราชส�านักกัมพูชาถือเป็นดนตรีที่ใช้เล่นประกอบในพระราชพิธี 
หรือใช้เล่นในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์	 (Ung,	 1979)	ครั้งสมัยยุคโบราณดนตรีถูกน�ามา
บรรเลงถวายพระมหากษัตริย์	ตามคติความเชื่อเร่ืองพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมุติเทพ	ตามคติความเชื่อ
ในศาสนาพราหมณ์ฮินดู	 เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงเสด็จหรือประทับไหนจะมีเสียงดนตรีบรรเลงประโคม 
ทุกครั้ง	พระมหากษัตริย์จึงเปรียบเป็นมหาเทพทั้งสาม	(ตรีมูรติ)	คือ	พระพรหม	พระนารายณ์	และพระศิวะ	 
อดีตดนตรีถูกน�ามาบรรเลงเพื่อถวายพระมหากษัตริย์วันละสามเวลา	คือ	 เช้า	กลางวัน	และก่อนบรรทม	 
ถึงใกล้เวลาตื่นบรรทมจะใช้เครื่องสายในการบรรเลง	 เช่น	 กระจับปี่	 กระแสมูย	 (พิณน�้าเต้า)	 และซอ	 
ซึ่งเวลานี้จะใช้วิธีการบรรเลงเดี่ยวเป็นลักษณะเพลงเบาๆ	 อาจมีร้องประกอบดนตรี	 เช่น	 ใช้ผู ้เล่นแค่ 
เพียงคนเดียว	ทั้งบรรเลงและร้องไปด้วย	และเวลาที่สองคือเวลาเสวยพระกระยาหารกลางวัน	ซึ่งเวลาน้ี 
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มักบรรเลงด้วยวงมโหรีและเวลาบรรทม	หรือเรียกว่าเพลงกล่อมพระบรรทมใช้วงมโหรีในการบรรเลงเช่นกัน	 
ดนตรีในราชส�านักเขมรสามารถแบ่งออกเป็น	 2	ประเภท	คือ	ดนตรีในพระราชพิธีและดนตรีประกอบ
กิจกรรมพระราชส�าราญ	ดังรายละเอียดต่อไปนี้	
 1. ดนตรีในพระราชส�านัก
	 	 	 	 	 	ดนตรีในพระราชส�านักเขมรใช้บรรเลงประกอบงานพระราชพิธีต่างๆ	ในพระบรมมหาราชวังหรือ 
ใช้เล่นประกอบพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์	วงดนตรีท่ีใช้บรรเลงคือวงปินเปียด	 (วงปี่พาทย์)	
ซึ่งสามารถจ�าแนกประเภทของงานในพระราชส�านักออกเป็น	2	ประเภท	ดังนี้
   1.1  ดนตรีในพระราชพิธี
	 	 	 1)	 งานพระราชพิธีเป็นงานหลวงส�าหรับพระมหากษัตริย์	 จัดขึ้นตามพระราชประเพณีสืบมา 
แต่โบราณและทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ	 ให้จัดเป็นพระราชพิธี	 เช่น	พระราชพิธีแรกนาขวัญ	พระราชพิธี 
เฉลิมพระชนมพรรษา	เป็นต้น
	 	 	 2)	 งานพระราชกุศล	 เป็นงานที่พระมหากษัตริย์ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลเป็นพิธีหลวงบางงาน 
ซึ่งต่อเน่ืองกับพระราชพิธี	 เช่น	พระราชกุศลทักษิณานุประทาน	พระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุรพการี	
หรือพระราชกุศลมาฆบูชา	เป็นต้น
	 	 	 3)	 งานรัฐพิธีเป็นงานที่รัฐบาลหรือทางราชการก�าหนดจัดข้ึนประจ�าปี	 โดยเชิญเสด็จพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีหรือจะโปรดเกล้าฯ	 
ให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแทน	เป็นต้น
   1.2  ดนตรีประกอบกิจกรรมพระราชส�าราญ
	 	 	 ดนตรีประเภทนี้ใช้เล่นบรรเลงท่ีเกี่ยวข้องกับการแสดง	 เช่น	การละคร	หรือเล่นประกอบระบ�า	 
เรียกว่าระบ�าราชทรัพย์	(ระบ�าเปรียะห์เรียชโทรป)	คือระบ�าในราชส�านัก	เช่น	ระบ�าเทพอัปสร	เป็นการแสดง
ที่เกิดขึ้นในราชส�านัก	ซึ่งใช้วงปินเปียดในการบรรเลงประกอบ	ภายหลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
และกลายเป็นเอกลักษณ์ของกัมพูชา

ภาพที่ 1  (ซ้าย)	 การแสดงในราชส�านักเขมร	(Royal	Ballet	of	Cambodia)	
	 	 	 (ขวา)		 การแสดงในราชส�านักเขมร	 (The	Dancers	of	King	Sisowath	during	a	Visit	 to	the	 
	 	 	 Ruins	of	Angkor	Wat)	
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	 วงปินเปียดประกอบด้วย	ซราไลย	 โรเนียดแอก	 โรเนียดทุง	 โรเนียดแดก	กวงว็วงธม	กวงว็วงโต๊ช	 
ซอมโพว	สกอรธม	เชิง	ท�าหน้าที่บรรเลงในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา	ประกอบละครโขลหนังสแบกและระบ�า
ต่างๆ	 เพลงหลักที่ใช้ในวงปินเปียด	 เช่น	สาธูการ์	ตรั๊ช	รัว	 เฮาะห์	 เจิ้ด	กราวนายคามาน	เป็นต้น	 เมืองที่ม ี
วงปินเปียดที่เป็นหลัก	นอกจากพนมเปญและเสียมเรียบ	มีเมืองอุดรมีชัย	 เมืองพระตะบอง	 เมืองตาแกว	 
เมืองตาโสม	 เมืองกอมปอต	 เครื่องดนตรีในวงปินเปียดจัดแบ่งกลุ่มออกเป็น	2	ประเภทคือเคร่ืองดนตร ี
ที่สามารถเดินท�านองได้กับเครื่องดนตรีที่ไม่สามารถเดินท�านองได้	 (เครื่องประกอบจังหวะ)	ซึ่งเครื่องดนตรี
ในวงปินเปียดทั้งหมดแบ่งตามชนิดของเครื่องดนตรีประกอบด้วยเครื่องสี	เครื่องตี	และเครื่องเป่า	ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงประเภทเครื่องดนตรีในวงปินเปียด

เครื่องดนตรี (ด�าเนินท�านอง) เครื่องดนตรี (ประกอบจังหวะ)

ภาษาเขมร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาเขมร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

โรเนียดทุง Roneat	Thog ระนาดทุ้ม สกอรธม Skor	Thom ตะโพน

โรเนียดเดร็ก Roneat	Dcik ระนาดเอกเหล็ก ซอมโพว Samphor กลองทัด

กวงว็วงธม Kongvong Thom ฆ้องวงใหญ่ เซิง Srang ฉิ่ง

กวงว็วงโต๊ช Kongvong Toch ฆ้องวงเล็ก

สราไลย Sralai ปี่ใน

	 เครื่องดนตรีในวงปินเปียดท้ังหมดล้วนเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี	ถือได้ว่าเป็นเครื่องดนตร ี
ที่พบได้มากและมีอยู่ในทุกกลุ่มชาติพันธุ์	ซึ่งในวงปินเปียดมีท้ังเครื่องตีที่ท�าด้วยไม้เนื้อแข็งท�าด้วยหนังสัตว	์
และท�าด้วยโลหะ	ซึ่งในวงปินเปียดประกอบด้วยเคร่ืองตีที่ท�าด้วยไม้	 โลหะและหนัง	อันได้แก่	 โรเนียดแอก	 
(ระนาดเอก)	 โรเนียดทุง	 (ระนาดทุ้ม)	 โรเนียดเดร็ก	 (ระนาดเอกเหล็ก)	 คองวองธม	 (ฆ้องวง)	 สกอรธม	 
(ตะโพน)	ซอมโพว	(กลองทัด)	และเซิง	(ฉิ่ง)	ดังรายละเอียดต่อไปนี้
	 กวงว็วง	(ฆ้องวง)	เป็นเครื่องดนตรีประเภทตี	ด�าเนินตามท�านอง	มีบทบาทหน้าที่ส�าคัญในการด�าเนิน
ท�านองหลักของเพลงในรูปแบบการประสมวงต่างๆ	 ซ่ึงให้เสียงก้องกังวานเป็นเคร่ืองดนตรีประเภทหนึ่ง 
ที่ส�าคัญในการร่วมบรรเลงในวงปินเปียด	มีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมมีลูกฆ้อง	8–18	ลูก	จึงถือได้ว่าฆ้อง
เป็นเครื่องดนตรีท่ีมีบทบาทส�าคัญ	ทั้งในส่วนเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและกิจกรรมต่างๆในสังคม	ฆ้องท่ีใช้ใน 
วงดนตรีลาวเดิมมี	2	ชนิดคือ	คองวองธม	(ฆ้องวงใหญ่)	และกวงว็วงโต๊ช	(ฆ้องวงเล็ก)	อาจเรียกจากลักษณะ
การวางวงแบบไทย	ซึ่งฆ้องวงใหญ่จะอยู่ด้านหลังของระนาดเอกและฆ้องวงเล็กจะอยู่ด้านหลังของระนาดทุ้ม	 
ลักษณะวิธีการบรรเลงเช่นเดียวกันกับการบรรเลงระนาดเอกคือ	 บรรเลงเพ่ือสร้างท�านองหลักให้กับ 
เครื่องดนตรีอื่น
	 โรเนียดแอก	 (ระนาดเอก)	 ลักษณะการบรรเลงคล้ายกับการบรรเลงระนาดเอกของไทย	คือ	 
โรเนียดแอกจะใช้ไม้ตีชนิดเดียวคือไม้แข็ง	 ลักษณะในการบรรเลงจะตีมือซ้ายและมือขวาอยู่ในตัวโน้ต 
ตัวเดียวกัน	แต่ห่างกันเป็นคู่แปดใช้การด�าเนินท�านองแบบเต็มคือ	ตีเก็บโดยแปลจากท�านองของฆ้องวง
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	 โรเนียดทุง	 (ระนาดทุ้ม)	มีลักษณะคล้ายกับระนาดทุ้มของไทยแต่มีจ�านวนของระนาดมากกว่าคือ 
มี	19	ลูก	มีลวดลายท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตามเอกลักษณ์แบบเผนของเขมร	มีลักษณะการบรรเลงคล้าย 
กับคองวองธม	(ฆ้องวงใหญ่)
	 สกอรธม	 (ตะโพน)	 ใช้บรรเลงคู่กับกลองทัด	ลักษณะทั่วไปเหมือนกับตะโพนไทย	หุ่นตะโพนจะท�า
ด้วยไม้ขนุนและไม้มะขาม	ขึ้นหน้ากลองด้วยหนังวัวใช้เชือกโยงเร่งเสียงทั้ง	 2	หน้า	 เพื่อให้ได้ระดับเสียง 
ตามต้องการ	หน้าตะโพนจะท�าด้ายรักบริเวณกึ่งกลางเพ่ือใช้ส�าหรับติดขี้กลองในการปรับรายละเอียด
ของระดับเสียง	 วงปินเปียดให้ความส�าคัญกับการบรรเลงตะโพนเป็นอย่างมาก	 ถ้านักดนตรีคนใดไม่ผ่าน 
การครอบครูหรือการเรียนจากครูหรือส�านักทางดนตรีแล้ว	อาจจะไม่เข้าใจในบทบาทและวิธีการเล่นอย่าง
ถูกต้องหรือการคุมจังหวะการตี
	 ซอมโพว	 (กลองทัด)	 เป็นกลอง	2	หน้า	หน้ากลองท�าด้วยหนังวัวหรือหนังควาย	ซอมโพวมี	2	 ใบ	 
ใบหน่ึงมีเสียงต�่าใบหนึ่งมีเสียงสูง	 บนหน้ากลองทั้งสองด้านจะติดขี้กลองเพื่อปรับเสียงให้เหมาะสม	 
ลักษณะการบรรเลงจะตีเพื่อเข้าจังหวะกับตะโพน	และใช้บรรเลงเฉพาะบางเพลงเท่านั้น
	 สราไลย	 (ปี่ใน)	 เป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่ามีลิ้น	มีลักษณะรูปร่างการเปิดปิดนิ้วที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว	 ปี ่ที่ใช้ในวงปินเปียดคือ	 สราไลย	 (ปี ่ใน)	 ตัวเลาท�าด้วยไม้เนื้อแข็ง	 เช่น	 ไม้ชิงชัน	 ไม้พะยูง	 
มีรูส�าหรับวางน้ิวให้เกิดเสียงจ�านวน	6	รู	 โดยให้	4	รูบนเรียงล�าดับเท่ากัน	 เว้นระยะห่างพอควรจึงเจาะอีก	 
2	รู	ลักษณะการบรรเลงจะใกล้เคียงกับท�านองคองวองธม	 (ฆ้องวงใหญ่)	มักจะไม่แปลท�านอง	 เนื่องจาก 
การบรรเลงวงปินเปียด	จะนิยมความพร้อมเพรียงของเคร่ืองดนตรีทุกเคร่ือง	จะต้องพยายามบรรเลงไป 
ในทางเดียวกัน	แต่จะมีความแตกต่างกันในด้านระบบเสียง	

ภาพที่ 2  (ซ้าย)		วงปินเปียดดนตรีในราชส�านัก	
	 	 	 (ขวา)		วงมโหรีในราชส�านักเขมร

	 วงปินเปียดถือเป็นวงดนตรีขั้นสูงที่ใช้เล่นถวายพระมหากษัตริย์ในพระบรมหาราชวังเท่านั้น	 
แต่ปัจจุบันมีการน�าออกมาเผยแพร่และเป็นที่รู ้จักอย่างกว้างขวาง	ตลอดทั้งยังเป็นที่นิยมส�าหรับเล่นใน 
งานพิธีทางศาสนาอื่น	 เช่น	 งานสมโภชวัด	 งานฤกษ์มงคลต่างๆ	ลักษณะการบรรเลงวงปินเปียดจะเป็น
ลักษณะการบรรเลงผสมวง	โดยมีสราไลย	(ปี่ใน)	ท�าหน้าที่อุ้มเสียงของเครื่องดนตรีทั้งหมด
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	 วงโมโฮรี	 (วงมโหรี)	ถูกพัฒนามาจากวงปินเปียด	 เพราะเครื่องดนตรีส่วนใหญ่มาจากวงปินเปียด 
เป็นการผสมวงเครื่องดนตรีรวมกลุ่ม	 เครื่องดนตรีประกอบด้วยตรัวขะแสแบ็ย	 ตรัวกระนาย	 ตรัวอู	 
โรเนียดแอยก	 โรนียดทุง	กรอปือ	คลย	สกอรโทน	 โรมาเนีย	 เขิม	และเชิง	อาจมีขิมเข้ามาส่วนประกอบ	 
และอาจมีเครื่องดีดเข้ามาแทรกบ้าง	 วงโมโฮรีมีหน้าที่บรรเลงขับกล่อมและสอดแทรกอยู่ในเพลงระบ�าร�า 
ปัจจุบันพบเห็นได้ท่ัวไปตามภูมิภาค	มีความนิยมทั้งในราชส�านักและระดับประชาชนทั่วไป	สะท้อนการ
ถ่ายเทอิทธิพลทั้งเข้าและออกระหว่างพื้นบ้านกับราชส�านัก	บทเพลงหลักที่ใช้ในวงโมโฮรี	 เช่น	ตรอเปียงเปย	
แขกโมน	โนเกาะเรียจ	ขยอย	เป็นต้น	วงโมโฮรีเขมรประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทดีด	สี	ตี	เป่า	ดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงเครื่องดนตรีในวงโมโฮรี	(มโหรี)

เครื่องดนตรีในวงโมโฮรี

ภาษาเขมร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาเขมร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

ตรัวขะแสแบ็ย Tro Khchabey ซอสามสาย สกอรโทน Skor	Thon กลองโทน

ตรัวกระนาย Tro Kranay ซอกลาง จับเปย Jabpeay กระจับปี่

ตรัวอู Tro	Ou ซออู้ กแซร์มูย Khachamuy พิณน�้าเต้า

โรเนียดแอก Roneat	Dcik ระนาดเอก โรมาเนีย Romaney ร�ามะนา

โรเนียดทุง Roneat	Tung ระนาดทุ้ม คลอย Kioy ขลุ่ย

กรอปือ	(ตะเข้) Takhe จะเข้ เขิม Khim ขิม

เซิง Srang ฉิ่ง

	 ในยุคเขมรแดงถือเป็นยุคที่ศิลปะเขมรตกต�่าเส่ือมโทรมถึงขีดสุด	 เกิดความวุ่นวายทางการเมือง
กัมพูชาในก�ามือของนายพลพต	 ระหว่างปี	 2518–2522	 ซ่ึงสถานการณ์ตกอยู่ในความรุนแรงสุดข้ัว	 
โดยมีนโยบายเพื่อปรับปรุงระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมแบบพึ่งตนเอง	 ไม่ยอมรับความช่วยเหลือจาก
ภายนอกประเทศและไม่ยอมเป็นพันธมิตรกับชาติใดๆ	ปิดโรงเรียน	 โรงพยาบาล	 โรงงาน	ยกเลิกระบบ
ธนาคาร	ระบบเงินตรา	ยึดทรัพย์สินจากเอกชนทั้งหมด	โดยมีความเชื่อว่าระบบสังคมนิยมจะน�ากัมพูชาไปสู่
ความเจริญรุ่งเรืองเหมือนในอดีตได้	 ไม่ต้องการพึ่งวิทยาการเทคโนโลยีใดๆ	ขอให้มีข้าวกิน	 เขาจึงกวาดล้าง
ผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ทางความคิด	 นักศึกษาปัญญาชน	แพทย์	นักปราชญ์	ศิลปิน	แม้แต่คนท่ีใส่แว่นสายตา 
ที่ดูเหมือนผู้มีความรู้ส่อเป็นภัยต่อความมั่นคงจะถูกฆ่าอย่างไร้เหตุผล	 เขาต้องการให้กัมพูชามีแต่ชนชั้น
เกษตรกร	ประชาชนพลเมืองถูกบังคับให้ใช้แรงงานเพื่อการเกษตร	ทุกคนต้องเป็นชาวนาชาวไร่	ตลอดระยะ
เวลากว่า	4	ปี	มีผู้คนล้มตาย	อดอยาก	 ถูกทารุณกรรม	ถูกฆ่าอย่างมหาศาล	หรือปัจจุบันเรียกว่าทุ่งสังหาร	
นโยบายหนึ่งท่ีท�าให้ผู้บริสุทธิ์ถูกฆ่า	 เขมรแดงต้องการให้กัมพูชาเป็นประเทศท่ีมีแต่คนเชื้อสายเดียว	คือ	 
เชื้อสายกัมพูชา	ชนกลุ่มน้อยอย่างชาวเวียดนามและชาวจีนจึงถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์	 รวมถึงคนเขมรด้วยกันเอง	
ประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ	1.5–3	ล้านคน	นับเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เลวร้ายที่สุดของศตวรรษที่	20
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	 ศิลปะดนตรีในยุคนั้นถือว่าตกต�่าเสื่อมโทรมถึงขีดสุดมีการฆ่าล้างผู ้มีความรู ้ทางด้านดนตรีและ
นาฏศิลป์	ปราชญ์ผู้มีความรู้มีน้อยคนท่ีรอดชีวิตมาได้เมื่อหมดยุคเขมรแดง	ทางการกัมพูชาจึงต้องร้ือฟื้น
ศิลปะเขมร	รวมท้ังดนตรีในราชส�านักและระบ�าหลวงข้ึนมาใหม่ทั้งหมด	การร�าหลวงของกัมพูชากลับมา
เฟื่องฟูอีกคร้ังในยุคปัจจุบัน	นาฏศิลป์ในประเทศกัมพูชาแบ่งได้เป็นนาฏศิลป์คลาสสิก	นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน
และการแสดงทางสังคม	นาฏศิลป์คลาสสิกเกิดขึ้นในราชส�านักมีความคล้ายคลึงกับนาฏศิลป์ไทย	 ใช้เล่น
ในเทศกาลส�าคัญและเพื่อใช้เป็นสื่อโฆษณาการท่องเที่ยว	ซึ่งเกิดขึ้นในช่วง	พ.ศ.	 2503	ซึ่งเป็นยุคทอง 
ของนาฏศิลป์คลาสสิก	 บัลเลต์หลวงของกัมพูชาได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกแห่งความทรงจ�าของโลก	 
นาฏศิลป์ของกัมพูชานิยมแสดงเกี่ยวกับเร่ืองเรียมเกอร์หรือรามเกียรติ์	 เช่น	ระบ�าสุวรรณมัจฉาและระบ�า 
มณีเมขลา	ระบ�าอัปสราเป็นการแสดงของกัมพูชาที่ก�าเนิดจากรูปสลักนางอัปสราสมัยพระนคร	ริเริ่มโดย
สมเด็จพระเรียมนโรดม	บุปผาเทวี	และยังทรงอุปถัมภ์ระบ�าเทพอัปสรก่อนสมัยเขมรแดงปกครองประเทศ	
พ.ศ.	 2518–2522	และทางการได้รื้อฟื ้นศิลปะทุกเเขนง	 เพื่อหาเอกลักษณ์อันเป็นตัวตนที่แสดงออก 
ให้เห็นถึงความเป็นชาติ	 ระบ�าอัปสราจึงถูกร้ือฟื้นข้ึนมาใหม่อีกครั้ง	และกลายเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น 
ของนาฏศิลป์เขมรสืบมา	(Sam–ang,	2007)

 2. ดนตรีพื้นบ้านเขมร
	 ดนตรีพื้นบ้านเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมโดยชาวบ้านมาตั้งแต่อดีต	 เพื่อใช ้ผ ่อนคลาย 
ความตึงเครียดจากการท�างาน	 โดยมุ่งสนองความรื่นเริงบันเทิงใจ	 ความสนุกสนาน	ท�าให้การท�างาน 
ร่วมกันเกิดความสนุกสนาน	บางโอกาสใช้ประกอบพิธีกรรม	ตลอดจนแสดงความรักสามัคคีในหมู่คณะ	 
จนกลายเป็นเอกลักษณ์ส�าคัญของท้องถิ่น	ดนตรีพ้ืนบ้านเกิดจากเสียงที่ประกอบหรือประสานกันเป็นเพลง	
โดยเกิดจากเสียงร้องหรือเกิดจากการบรรเลงโดยเครื่องมือ	 (เครื่องดนตรี)	 ในท้องถิ่นนั้นๆ	ดนตรีพื้นบ้าน
นอกจากจะเกิดจากเครื่องดนตรีแล้ว	 เสียงที่เกิดจากปากมนุษย์ที่ท�าเป็นท�านองเพลงยังถือว่าเป็นดนตรีด้วย	
ซึ่งดนตรีพื้นบ้านมีหลายประเภททั้งดีด	สี	 ตี	 เป่า	 (Tinnakorn	Attapaiboon,	2005)	ดนตรีพ้ืนบ้านเขมร
สามารถแบ่งกลุ่มออกเป็น	3	ประเภท	ดังนี้
   2.1  ดนตรีประกอบพิธีกรรมมงคล
	 	 	 วงเพลงการ์หมายถึงวงดนตรีที่ใช้เล่นประกอบพิธีสมรส	ซึ่งในอดีตการจัดงานแต่งงานของ 
ชาวกัมพูชาใช้ระยะเวลาทั้งหมด	7	วัน	ปัจจุบันจึงได้ลดจ�านวนวันลงเหลือ	2–3	วัน	แต่มีบางงานท่ีมีฐานะ
ทางการเงินอาจจะจัดถึง	7	 วัน	พิธีกรรมแต่งงานของชาวกัมพูชาในอดีต	ก่อนเข้าพิธีแต่งงานฝ่ายหญิง 
จะท�าพิธีเข้าร่มเป็นระยะเวลา	3	 เดือน	ซึ่งพิธีเข้าร่มของฝ่ายหญิงจะไม่ปรากฏตัวให้ชายใดเห็นนอกจาก
คนในครอบครัว	 เนื่องจากพิธีเข้าร่มนี้เป็นพิธีที่ยึดถือปฏิบัติต่อกันมาจากบรรพบุรุษ	 โดยฝ่ายหญิงจะท�า 
การฝึกงานบ้านงานเรือนเพื่อเตรียมออกเรือน	หัดทอผ้า	หุงข้าว	ท�าอาหาร	 โดยมีแม่และยายเป็นผู้คอย 
อบรม	 ในระหว่างอยู่ในพิธีเข้าร่มนั้นฝ่ายหญิงต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	หากผิดพลาดจ�าต้องเร่ิมพิธีเข้าร่ม 
นับเดือนใหม่	 เพลงการ์เป็นที่นิยมอย่างมากของชาวกัมพูชา	หากงานพิธีแต่งงานใดไม่มีวงเพลงการ ์
มาบรรเลงจะถือว่างานแต่งงานนั้นไม่สมบูรณ์ตามประเพณี	การแต่งงานของชาวกัมพูชาเจ้าบ่าวเจ้าสาว 
จะมีการเปลี่ยนชุดแต่งกายถึง	 12	 ชุด	 ปัจจุบันลดขนาดลงเหลือ	 7	 ชุด	 ทั้งนี้ขึ้นอยู ่กับสถานะและ 
ความต้องการของเจ้าภาพ	วันแรกของการแต่งงานเจ้าบ่าวจะใช้เพลงการ์บรรเลงเป็นขบวนแห่มาที่บ้าน
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ของเจ้าสาว	 (แห่ขันหมาก)	 เมื่อถึงหน้าบ้านของเจ้าสาวจะมีการร้องเพลงโต้ตอบกันระหว่างญาติฝ่ายหญิง 
กับฝ่ายชาย	 เพลงการ์จะบรรเลงประกอบตามช่วงของแต่ละพิธีการ	หนึ่งในพิธีท่ียังยึดถือสืบทอดมา 
ตั้งแต่โบราณคือ	พิธีการตัดผมบ่าวสาวและให้พรคล้ายกับการรดน�้าสังข์ในพิธีสมรสของไทย	ส่วนประเภท
ของวงที่ใช้เล่นประกอบในเพลงการ์คือ	 วงมโหรี	 ซึ่งสามารถสังเกตได้โดยหากวงไหนมีเสียงซอน�านั้น	 
หมายถึงการบรรเลงของวงมโหรี	แต่หากวงไหนมีเสียงปี่ชูช่อเสียงนั้นหมายถึงวงปินเปียด	(ปี่พาทย์)

ภาพที่ 3  เพลงการ์ดนตรีประกอบพิธีแต่งงาน

	 เครื่องดนตรีเพลงการ์มีวิธีการผสมเครื่องดนตรีหลายวิธี	 แต่ที่พบเห็นบ่อยคือ	 ตรัวขะแสแบ็ย	 
(ซอสามสาย)	 เปยออร์	 (ปี่อ้อ)	จับเปย	 (กระจับปี่)	คลย	 (ขลุ่ย)	สกอรโทน	(กลองโทน)	โรมาเนีย	 (ร�ามะนา 
ขนาดเล็ก)	ท�าหน้าที่บรรเลงก�ากับพิธีการแต่งงานและขับกล่อมบันเทิงส�าหรับในพิธีแต่งงานนั้น	 มีการ
เลือกสรรบทเพลงที่จะบรรเลงอย่างละเอียดถี่ถ้วนอย่างเช่น	ฮอมโรง	(โหมโรง)	เจาเปรียม	บายคอน	เป็นต้น
   2.2  ดนตรีประกอบพิธีกรรมความเชื่อ
	 	 	 1)	 วงอาเรียะ	 “อารักษ์”	 (Arak)	 ผสมเครื่องดนตรีมโหรี	 กลุ ่มเดียวกับเพลงการ์แต่เปลี่ยน 
สกอร์โทน	 (กลองโทน)	และโรมาเนีย	 (ร�ามะนาขนาดเล็ก)	มาเป็นใช้สกอรโทน	 (กลองโทน)	หลายๆ	 ใบ	 
มีเครื่องดีดพิเศษคือกแซร์มูย	 (พิณน�้าเต้า)	มีกระสวนจังหวะท่ีช้าเร็วสลับกันไม่แน่นอนวงอาเรียะท�าหน้าท่ี
เป็นเสียงประกอบการจัดกิจกรรมท่ีพึ่งพิงความเชื่องสิ่งศักด์ิสิทธิ์สามารถแบ่งออกเป็น	3	กลุ่มคือ	 (1)	 ใช้เล่น
รักษาอาการป่วย	(2)	ใช้เล่นในพิธีการไหว้ครูอารักษ์	(3)	ใช้เล่นเพื่อแก้บนจากพิธีรักษาอาการป่วย
	 	 	 2)	 เพลงตรึมมิงหรือ	“ทึมมูงหรือตุ้มโมง”	ตั้งชื่อตามลักษณะเสียงที่ได้ยินคือเสียง	“ทึมหรือตรึม”	
มาจากเสียงกลอง	ส่วนเสียง	“มิงหรือมูง”	มาจากเสียงฆ้อง	 เป็นดนตรีพ้ืนบ้านของชาวเขมรใช้เล่นประกอบ
ในพิธีศพของผู้สูงอายุในชุมชนตลอดจนพระสงฆ์ทั่วไป	 โดยมีความเชื่อว่าเสียงเพลงจะน�าพาผู้เสียชีวิตไป 
สู่สรวงสรรค์ได้	 เครื่องดนตรีประกอบที่ส�าคัญคือ	ฆ้อง	ผู ้บรรเลงในวงตุ้มโมงส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอาย	ุ 
เคร่ืองดนตรีทุกชิ้นน�าไปเก็บรวบรวมไว้ที่วัดซึ่งเป็นสถานที่ฝึกซ้อม	ตลอดจนเป็นศูนย์รวมศรัทธาของ 
คนในท้องถิ่น	 เครื่องดนตรีในวงตุ้มโมงประกอบด้วยซอ	กลอง	ฆ้อง	ปี่	 (เป็ย)	 เป็นต้น	ส่วนบทเพลงที่ใช ้
บรรเลง	 เช่น	อมตุ๊ก	 เพลงร�าเปียย	กัญจัญเจก	อามวล	 เป็นต้น	ปัจจุบันเพลงตุ้มโมงเริ่มไม่ได้รับความนิยม	 
ขาดการส่งเสริมและสืบทอด	 โอกาสในการเล่นมีน้อยเพราะเป็นที่รู ้จักของผู ้สูงอายุ	 เครื่องดนตรีและ 
ชนิดในวงตรึมมิงจะมีลักษณะเสียงและการถ่ายทอดอารมณ์ที่แตกต่างกัน	 เช่น	 ให้ความนิ่มนวล	พราวพล้ิว		 
จังหวะดนตรีเพลงตรึมมิงมีอยู ่	 2	 ลักษณะคือ	 จังหวะเร็ว	 เช่น	 เพลงอมตุ ๊ก	 เพลงกัญกัญเจก	 เป็นต้น	 
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และจังหวะช้ามีลักษณะพิเศษคือ	 ไม่มีการควบคุมความเร็วของเพลงด้วยเครื่องเคาะ	 เช่น	กลอง	 ฉ่ิง	ฉาบ	 
แต่จะเป็นการบรรเลงตามอารมณ์ความรู้สึกของผู้บรรเลงภายใต้กรอบของท�านองหรือเนื้อหาของเพลง 
ที่ก�าหนดไว้	ดังตัวอย่างเพลงในจังหวะเร็ว	ดังต่อไปนี้

เพลงกัญจัญเจก (เขียดตะปาด)

[:	–	–	–	ท –	–	–	ท –	–	–	ท –	–	–	ท –	ร�	ท	ท –	ร�	ท	ท –	ร�	ท	ท –	ร�	ท	ท

–	ร�	–	ท ล	ท	ร�	ท –	ท	ร�	ท ล	ท	ร�	ท –	ร�	–	ท ล	ท	ร�	ท –	ท	ร�	ท ล	ท	ร�	ท

–	–	ซ	ล –	ซ	–	ร� –	–	ท	ท –	ท	–	ล –	–	ซ	ม –	ซ	ม	ซ –	ซ	ร�	ท ล	ซ	–	ล

–	–	ซ	ม –	ซ	ม	ซ –	ซ	ล	ท ล	ซ	–	ล –	–	ซ	ม –	ซ	ม	ซ –	ซ	ล	ท ล	ซ	–	ล

–	ซ	–	ท –	ซ	–	ล –	ซ	–	ร� –	ท	–	ล –	–	ซ	ม –	ซ	ม	ซ –	ซ	ร�	ท ล	ซ	–	ล

–	–	ซ	ม –	ซ	ม	ซ –	ซ	ล	ท ล	ซ	–	ล	]: – – – – – – – – – – – – – – – –

   2.2  ดนตรีประกอบการละเล่นพื้นบ้านทั่วไป 
	 	 	 วงดนตรีพื้นบ้านเขมรมีหลากหลายวงใช้เล่นเพื่อความรื่นเริงทั่วไป	 เช่น	 “วงชะยัม”	 คือ	 
การประสมวงชะยัมหรือกลองยาวใช้ในขบวนแห่แหนต่างๆ	ของชาวบ้าน	แนวจังหวะลีลาไม่โลดโผนอย่าง
ฝั่งไทย	“วงกลองชนัก”	คือ	 การประสมวงคล้ายขบวนปี่กลองแห่พระบรมศพ	แห่พระเถระชั้นผู ้ใหญ่ 
ที่มรณภาพ	“วงอาไย”	คือ	 เคร่ืองดนตรีจากวงมโหรีน�ามาประกอบการขับร้องโต้	 เกี้ยวพาราสีระหว่าง 
นักร้องชายหญิง	 โดยที่นักดนตรีจะต้องเข้าใจโครงสร้างของเพลงร้องนั้นมาก่อน	 สามารถท่ีจะลดทอน 
ตัวท�านองเพลงนั้นให้เหมาะสมกับถ้อยค�าของนักร้อง	“วงยี่เก”	ประกอบด้วยตรัว	กลองโรมาเนียหลายใบ	 
เชิง	 ฉาบ	 ใช้ประกอบการแสดงยี่เก	 มีนักร้องลูกคู ่	 ซึ่งจะเล่นในงานเทศกาลสงกรานต์ของชาวบ้าน	 
โดยเล่นบริเวณกลางแจ้งเป็นสัญญาณแห่งการแห่แหน	การบอกบุญโดยมีการตกแต่งล�าไม้ไผ่ขนาดยาวที่ใช้ 
ถือเขย่าเคาะไปเป็นจังหวะ	“วงแคน”	 ใช้แคนแปดมาตรฐานที่เทียบได้กับฝั่งไทยลาว	ส่วนใหญ่เป็นเขมร 
เชื้อสายลาวและ	“เจรียงจับเปย”	คือ	การร้องบทกวีเล่านิทานเป็นสัมผัส	มีเคร่ืองดนตรีหลักที่ผู ้แสดง	 
(ผู้เล่าเรื่อง)	จะต้องใช้คือจับเปย	 (กระจับปี่)	ทุกวันนี้ยังมีคนที่สามารถทั้งร้องเล่าเรื่องและบรรเลงจับเปย 
ไปในคราวเดียวกัน

ภาพที่ 4  การแสดงพื้นบ้านของกัมพูชา
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	 ปัจจุบันดนตรีกัมพูชาได้รับความนิยมในทุกภาคส่วน	บทบาททางดนตรีเป็นที่ยอมรับตลอดจน 
ใช้เป็นสื่อโฆษณาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง	 กัมพูชาพยายามสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมขึ้น 
หลังจากโดนผลกระทบทางด้านความม่ันคงในอดีตก ่อให ้เกิดยุคแห่งความตกต�่าเสื่อมโทรมของ 
ศิลปวัฒนธรรม	กัมพูชาใช้ศิลปะเป็นสื่อในการถ่ายทอดเรื่องราวให้สังคมโลกรับรู ้	 หลังจากนครวัดได ้
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากการสนับสนุนจากองค์กรยูเนสโก	นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมถูกน�ามาเป็น
ประเด็นในการน�ามาพัฒนาประเทศในด้านผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม	 ดนตรีดั้งเดิมของเขมรถูกถ่ายทอด
พร้อมกับระบ�าผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ	 เพื่อดึงดูดความสนใจทางด้านการท่องเที่ยว	อาจกล่าวได้ว่าทุนทาง
วัฒนธรรมมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร	 สมมติฐานที่ว่า 
ทุนทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 เนื่องจากมาจากเหตุผลว่าทุนทาง
วัฒนธรรมก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานขึ้น	 เม่ือมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสูงขึ้นสินค้าและบริการ 
หลายประเภทสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นได้จากการออกแบบท่ีแตกต่าง	 ในกรณีดังกล่าวการสร้างสรรค์
จึงเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ	รวมทั้งต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน
	 ดนตรีเขมรนับเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของชาติจึงนับเป็นบทบาททางวัฒนธรรมที่ควรค่าแห่ง 
การหวงแหน	รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์รับผิดชอบงานวัฒนธรรม	 รวมถึงดนตรีและ
ศิลปะการแสดง	 งานฝีมือ	ภาพยนตร์	 ตลอดจนการป้องกันพัฒนาฟื้นฟูและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
อันเป็นมรดกคู่ชาติ	 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาที่ถูกน�ามาใช้โดยสมัชชารัฐธรรมนูญใน 
กรุงพนมเปญ	 เมื่อวันท่ี	 21	กันยายน	2536	ที่ประชุมได้มีมติตอนความหนึ่งถึงนโยบายด้านวัฒนธรรม 
ไว้ในบทที่	 6	มี	 3	 ข้อคือ	 ข้อที่	 (69)	 รัฐต้องรักษาและสงเสริมวัฒนธรรมของชาติ	 รัฐต้องปกป้องและ 
ส่งเสริมภาษาเขมรได้ตามความจ�าเป็น	รัฐต้องรักษาโบราณสถานและสิ่งประดิษฐ์และเรียกคืนพื้นที่ทาง
ประวัติศาสตร์	 ข้อที่	 (70)	ความผิดที่ส่งผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรมของศิลปะใดๆ	ต้องด�าเนินการ
ลงโทษอย่างรุนแรง	และข้อท่ี	 (71)	ปริมณฑลอันเป็นมรดกของมนุษยชาติที่ได้รับการจัดเป็นมรดกโลก 
ให้ถือว่าเป็นโซนที่มีความเป็นกลางจะต้องไม่มีกิจกรรมทางทหาร
	 นโยบายของกัมพูชาในด้านวัฒนธรรมต่างๆ	โดยเฉพาะดนตรีและนาฏศิลป์	มีการสืบทอดประเพณี
จากรุ่นสู่รุ่น	 โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้อุปถัมภ์และให้ความส�าคัญในการอนุรักษ์	 เม่ือปี	ค.ศ.	1917	ได้จัด
ตั้งโรงเรียนศิลปะภายในพระบรมมหาราชวัง	และในปี	ค.ศ.	1957	 ได้จัดต้ังโรงเรียนดนตรีและการละคร 
แห่งชาติขึ้น	 โดยมีหน้าท่ีรักษาและรวบรวมผลงานด้านศิลปะ	ต่อมาเมื่อปี	ค.ศ.	1965	กระทรวงศึกษาธิการ
ได้จัดตั้งองค์กรข้ึนเพื่อวิจัย	 รักษาและประชาสัมพันธ์ศิลปะของชาติ	สุดท้ายต้องมาล่มสลายในยุคของ 
เขมรแดงปกครองประเทศ	ศิลปะการแสดงถูกห้ามเล่นศิลปินส่วนใหญ่เสียชีวิตหรือหนีไปต่างประเทศ	 
แม้อ�านาจเขมรแดงจะอยู่ไม่นาน	แต่ผลจากความขัดแย้งเหล่านี้	 เป็นเหตุให้รูปแบบศิลปะการแสดงที่แท้จริง
เสื่อมลง	หลังถูกปลดปล่อยในปี	ค.ศ.	1979	ศิลปะทุกอย่างถูกรื้อฟื้นขึ้นมา	ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ด�าเนินการ
ดูแลศิลปะเหล่านี้	เช่น	มหาวิทยาลัยราชวิจิตรศิลป์และกรมศิลปะการแสดง
	 ปัจจุบันงานวัฒนธรรมทุกอย่างเป็นหน้าท่ีของกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์	 ซ่ึงได้ประกาศ 
ใช้นโยบายโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรม	 โดยให้ตระหนักถึงความส�าคัญของศิลปะและวัฒนธรรม	
การตรวจสอบพันธะสัญญาทางสังคมและเป็นที่มาแห่งความภาคภูมิใจของชาติภายใต้รูปแบบการอนุรักษ์
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วัฒนธรรม	การพัฒนาโครงสร้างทางวัฒนธรรม	การพัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรม	การออกกฎหมาย 
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ	 ศิลปะดนตรีจึงกลายเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ส�าคัญ 
ของชาติเป็นตัวสะท้อนเรื่องราวและเอกลักษณ์ตลอดจนท่ีมาทางประวัติศาสตร์ของชาติ	แต่ในขณะเดียวกัน 
การให้ความสนับสนุนจากภาครัฐถือว่ายังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร	 งบประมาณส่วนใหญ่ที่รัฐ 
จัดสรรมา	ส่วนมากทุ่มไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	ศิลปะดนตรีกัมพูชายังไม่มีเม็ดเงินทุน
ในการสนับสนุนจากภาครัฐเท่าที่ควร	ปัจจุบันมีเอกชนเข้ามาด�าเนินการในด้านการอนุรักษ์	เช่น	การโรงแรม	
การแสดงละครโชว์	ซึ่งนับว่าเป็นบทบาทหน้าท่ีส�าคัญในการช่วยรัฐส่งเสริมและสร้างอัตลักษณ์งานศิลป ์
ทางด้านดนตรีและการแสดงอันเป็นทรัพยากรอันล�้าค่าของชาติให้คงไว้

สรุปผล
	 ดนตรีกัมพูชานับว่ามีบทบาทส�าคัญเป็นอย่างมากในวิถีชีวิตของชาวกัมพูชา	ดนตรีเข้าไปมีบทบาท
แถบทุกส่วนในสังคม	ดนตรีกัมพูชาสามารถแบ่งประเภทออกเป็น	2	ประเภท	คือดนตรีในราชส�านัก												
และดนตรีพื้นบ้าน	ดนตรีในราชส�านักใช้เล่นประกอบพิธีกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย	์
ปัจจุบันดนตรีในราชส�านักกลายเป็นสัญลักษณ์ของดนตรีเขมร	ถูกน�ามาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
ของชาติ	 โดยเฉพาะร�าอัปสราซึ่งเป็นการแสดงที่โด่งดังไปทั่วโลกจากการรังสรรค์งานจากภาพแกะสลักบน
ปราสาทหินนครวัด	วงปินเปียดคือหนึ่งในวงดนตรีในราชส�านักที่รับความนิยมสูงสุด	ถือเป็นวงดนตรีชั้นสูง	 
ที่ใช้เล่นบรรเลงถวายพระมหากษัตริย์ในพระบรมหาราชวัง	 แต่ปัจจุบันมีการน�าออกมาเผยแพร่และเป็น
ที่รู ้จักอย่างกว้างขวาง	 ตลอดท้ังยังเป็นที่นิยมส�าหรับเล่นในงานพิธีทางศาสนาอื่น	 เช่น	 งานสมโภชวัด	 
งานฤกษ์มงคลต่างๆ	ส่วนดนตรีพื้นบ้านถูกน�ามาใช้ในพิธีการในสังคมโดยอาศัยความเชื่อเป็นหลัก	ดนตร ี
พื้นบ้านเขมรใช้เล่นประกอบงานพิธีมงคล	งานประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ	และการเล่นเพื่อความบันเทิง
ทั่วไป	ดนตรีพื้นบ้านเขมรท่ีได้รับความนิยมไปทั่วภูมิภาคอันเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคือ	 เพลงการ์เป็น
ดนตรีใช้เล่นประกอบพิธีมงคลสมรส	ซึ่งชาวกัมพูชาใช้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก	หากงานพิธีสมรสงานใด 
ไม่มีเพลงการ์เข้ามาประกอบจะถือว่างานแต่งงานนั้นไม่ครบองค์	 เพลงการ์จึงกลายเป็นธุรกิจหนึ่งที่สร้าง 
รายได้กับนักดนตรีเป็นการสร้างมูลค่าทางผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง	
	 การอนุรักษ์ศิลปะดนตรีกัมพูชาในปัจจุบันถึงแม้จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ	 นโยบายในการ
พัฒนาวัฒนธรรมยังให้การสนับสนุนไม่เต็มที่	 ดนตรีกัมพูชาใช้ระบบนายทุนเอกชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในฐานะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์โฆษณาแทนภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิผล	 ภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม
กัมพูชาส่วนใหญ่มีผลมาจากศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ประจ�าชาติ	ดังนั้นรัฐบาลกัมพูชาต้องให้ความส�าคัญ 
ค่อนข้างมาก	 โดยพัฒนาการศึกษาให้คนในชาติในท้องถิ่นมีความรู้	ความรักและหวงแหนในวัฒนธรรม
ของตนเองเป็นเคร่ืองมือในการด�ารงชีพ	ยึดปรัชญาที่ว่าการศึกษาคือ	กระบวนการสืบทอดและสร้างสรรค์
วัฒนธรรมตนเอง	(ชาติ–ท้องถิ่น)	โดยจัดท�าหลักสูตรให้การศึกษาอยู่บนรากเหง้าวัฒนธรรมท้องถิ่น
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ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการส่งเสริม
	 จากการศึกษาพบว่า	หน่วยงานของรัฐบาลกัมพูชาควรให้การสนับสนุนและตระหนักถึงความส�าคัญ 
ส�าหรับเครื่องดนตรีกัมพูชา	โดยให้การสนับสนุนการประกวดในเวทีระดับชาติ	เน้นการปฏิบัติทางวัฒนธรรม 
บนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน	 เช่น	การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีริเร่ิมโดยชุมชน 
ท้องถิน่การสร้างเวทีเสนอผลงานและเผยแพร่งานด้านศลิปวฒันธรรม	การพฒันาระบบจงูใจและกระบวนการ
สร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่การสร้างผลงานที่มีคุณค่าต่อสังคม	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให ้
ความสนใจอย่างจริงจัง	การอยู่รอดของศิลปินและผลประโยชน์ของศิลปะดนตรี	สถาบันการศึกษาควรมี 
การบรรจุเนื้อหาหลักสูตรของการดนตรีและการละเล่นของเขมร	เพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมด้านนี้คงอยู่อย่าง
ยั่งยืนและเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น	ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
	 	 1.1	 รัฐบาลกัมพูชาควรเพิ่มศักยภาพและบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมให้สามารถด�าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง
อยู่เสมอ	 โดยมีการก�าหนดยุทธศาสตร์	แผนการด�าเนินงานและโครงการต่างๆ	อย่างเหมาะสม	 โดยการ 
มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ	 ในสังคมโดยเฉพาะภาคประชาชน	 รวมทั้งสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิด 
กับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
	 	 1.2	 รัฐบาลกัมพูชาควรก�าหนดวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้
ชัดเจน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และสงเสริมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์	 การใช้มิติทางวัฒนธรรมใน
การพัฒนาคุณภาพและคุณธรรม	ตลอดจนการใช้ศิลปวัฒนธรรมในการพัฒนาสังคม	พัฒนาประเทศชาติ 
ให้มีความเจริญก้าวหน้าบนพื้นฐานความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม	ตลอดจนปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
ให้ระบบการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์ท่ีส�าคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม	ส่งเสริมสนับสนุน 
คณะครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษาของกัมพูชาให้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่พึงประสงค์เพ่ือเป็นแบบอย่าง
ที่ดีส�าหรับนักเรียนนักศึกษา
 2. การน�าผลการศึกษาไปใช้
	 ผลสรุปจากกการศึกษาในครั้งนี้จะช่วยให้กระบวนการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านม ี
ความชัดเจนในด้านเนื้อหาและองค์ประกอบต่างๆ	อันได้แก่ประวัติความเป็นมา	องค์ประกอบทางดนตร ี
ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ทางด้านศิลปะดนตรีบ่งชี้ให้เห็นถึงภูมิปัญญาของท้องถิ่น	 อันจะน�าไปสู่ 
การศึกษาด้านวัฒนธรรมดนตรีกัมพูชาในวงกว้างต่อไป
 3. แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมดนตรีกัมพูชา
	 การพัฒนาเป็นแนวทางที่ส�าคัญในการด�ารงอยู ่ไว้ซึ่งประโยชน์สูงสุดด้วยกระบวนการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานความอยู่รอดของวัฒนธรรม	 ซ่ึงจะน�าไปสู ่
การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว	โดยจะต้องมีการด�าเนินงานในลักษณะที่เป็นองค์รวม	คือการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมอันดีงามทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น	การสนับสนุนเวทีวัฒนธรรมในรูปแบบที่หลากหลาย	เช่น	การสนับสนุนกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมท่ีริเริ่มโดยชุมชนท้องถ่ิน	การสร้างเวทีเสนอผลงานและเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรม	 
การพัฒนาระบบจูงใจและกระบวนการสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่การสร้างผลงานที่มีคุณค่าต่อสังคม



57กระแสวัฒนธรรม

References
Chaianan	Samudavanija.	(1997). Cultural as Capital.	Bangkok:	P.	Press.
Chao	Kanwicha,	Sangkom	Pumipantu	&	Manop	Wisuttipat.	(2016).	Transmission	of	Pinpeat 
	 Music	Tradition	in	Cambodia.	Dhonburi Rajabhat University Journal,	10(1),	74–85.
Panya	Rungruang.	 (2007).	General Knowledge Music in Southeast Asia World Music 2.  
	 Faculty	of	Music,	Bangkokthonburi	University.	
Poonpit	Amatyakul.	(1992).	The 23rd Southeast Asian Music Grouping. Bangkok.
Sam–ang,	S.	 (2007).	Transmission	of	Khmer	Traditional	Performing	Arts:	 Its	Genuineness,	 
	 Challenge,	and	Impact	on	Society.	 In	Terada,	Y.	(Ed.).	Senri Ethnology Reports 65, 
 Authenticity and Cultural Identity Performing Arts in Southeast Asia,	 (pp.123– 
	 136).	Osaka:	National	Museum	of	Ethnology.
Subhadradis	Diskul.	 (2005).	Southeast Asia History: the Historical Society. Bangkok:	 
 Treelada.
Sujit	Wongthes.	(2010).	Cultural Peace Music.	Mahidol	University.
Sujit	Wongthes.	(2013).	Arts and Culture of ASEAN. Bangkok:	Art	and	Cultural	Center.
Tinnakorn	Attapaiboon.	 (2005).	Folk Music: Isan–Laos–Cambodia and Other Music  
 Instruments (Folk Music Emerald Triangle). Ubon	 Ratchathani:	 Yongsawat	 
	 Intergroup	Press.
UNESCO.	(1992). Angkor. The	World	Heritage	Committee	held	in	Santa	Fe,	U.S.A.
Ung,	C.	 (1979).	Cambodia: Traditional Music Vol 2: Tribe Music, Folk Music and  
 Popular Dances. United	States.


