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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติความเปนมา รวมไปถึงความเปลีย่ นแปลงของวงดนตรีและพิธีไหวครู
พิณเพียตแบบราชสํานักกัมพูชา ผูว ิจัยใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเขาเก็บขอมูลภาคสนามในพิธีไหว
ครูประจําป 2559 ของประเทศกัมพูชา ที่ Secondary School of Fine Arts. และขอมูลเพิ่มเติม Royal
University of Fine Arts. กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ผลการศึกษา พบวา วงเพลงพิณเพียต มีตน กําเนิดจาก
นักปราชญทั้งหลาย ในพระราชวังของกษัตริย มีวงดนตรี 2 ประเภทประกอบเขาดวยกัน คือ “วงเพลงพิณ”
ในขณะนั้นเรียกวาเพลงศาสนาหรือเพลงนักปราชญ วงเพลงพิณมีกําเนิดตั้งแตสมัยนครภนม (อาณาจักรฟูนัน)
และในสมัยกอนยุคประวัติศาสตรเขมร “วงเพลงโคงสคอร” โคงหมายถึงฆอง สคอรหมายถึงกลอง วงเพลงนี้มี
สาระสําคัญ เพื่อการศึกสงครามของกษัตริย เมื่อวงเพลงพิณกับวงโคงสคอร มารวมกันเพื่อการศาสนาและการ
พระมหากษัตริย จึงเรียกวา “วงพิณเพียต” เมื่อเปนดนตรีในพระราชพิธีจึงจัดใหมีพิธีกรรมการไหวครู ซึ่ง
พิธีกรรมการไหวครูนี้จัดขึ้นเปนประจําทุกป โดยมีตนกําเนิดจากพิธีแซโฎตา ដូ ន มีวัตุประสงคเพื่อบูชาผีบรรพ
บุรุษ ในพิธีกรรมโบราณ มีการบรรเลงเพลงประกอบพิธี 33 เพลง เรียกวาพิธีคาระครูใหญ ในปจจุบนั เหลือแต
สาระสําคัญในขั้นตอนพิธี มีการบรรเลงเพลง 12 เพลง เรียกวาพิธีคารวะครูเล็ก ดวยวงพิณเพียตและพิธีไหวครู
เกิดความเปลี่ยนแปลงดวยผลกระทบจากสงครามหลายตอหลายครัง้ ทั้งในยุคพระนคร ค.ศ. 802 ยุคอาณานิคม
ค.ศ. 1860 ตอมาเปนยุคสงครามโลกชวงป ค.ศ. 1940 ถึงยุคปจจุบัน วัฒนธรรมประเพณีถูกทําลาย
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สวนหนึ่งวงพิณเพียตไดเขาสูอยุธยา เมื่อเขมรแพสงครามในชวงอยุธยาตอนปลาย แตก็กลับไปสูเ ขมรอีกครั้ง
ในชวงราว ค.ศ. 1910 ปจจุบันประเทศกัมพูชายังคงอนุรักษศิลปวัฒนธรรม โดยสถาบันการศึกษาระดับพื้นฐาน
และระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยูในความดูแลของรัฐบาลกับราชสํานัก ทําใหพิณเพียตกับพิธไี หวครูยังอยูในปจจุบัน
คําสําคัญ : ความเปลี่ยนแปลง / วงพิณเพียต / พิธีไหวครูราชสํานักกัมพูชา
ABSTRACT
The objectives of the article are to study history, background including changes of Pin Peat,
and Pin Peat master worshiping ceremony of the royal court of Cambodia. The researcher
applies qualitative research by collecting data in master worshiping ceremony 2016 of
Cambodia at Secondary School of Fine Arts. Besides, the researcher collects more information
at the Royal University of Fine Arts in Phnom Penh, Cambodia. The result of the study
indicates that Pin Peat is originated from philosophers in the palace. There are two kinds of
music were assembled. First, Pleng Pin which was called religious song or philosophers’ song
in the past. Pleng Pin has originated since Nakhonphanom era (Funan kingdom). Second, Kong
Skor in the prehistoric of Khmer. From the word Kong Skor, Kong means gong and Skor means
drum. The band aims to play for monarch war. When Pleng Pin and Kong Skor were
assembled to play for religious activity and royal ceremony, hence it was called Pin Peat. On
occasion of a royal ceremony, the master worshiping ceremony arranges every year. The
ceremony originates from San Don Ta tradition ដូ ន aims to worship ancestor’s spirit. In
ancient rituals, 33 songs are performed in the name of master worshiping ceremony. However,
currently, focus on only the procedure of ceremony and remains 12 songs which were called
minor worshiping ceremony. From changing of Pin Peat and worshiping ceremony because of
wars. Culture and tradition have destroyed since the Angkorian period in A.D. 802, Colonial-era
in A.D. 1860, and World War II in A.D. 1940 to presents. When Cambodia lost the war in the
late Ayutthaya era, Pin Peat was owned by Ayutthaya before transfer back to Cambodia again
about A.D. 1910. At present, Cambodia conserves art and cultural by basic education
institutions and higher education institutions which are in charge of the government and royal
court. Thus, Pin Peat and worshiping ceremony is still performing.
Keywords : Changes / Pin Peat / Worshiping Ceremony of the Royal Court of Cambodia
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ความสําคัญและความเปนมาของปญหา
ดนตรีพิธีกรรม ซึ่งพิธีกรรมเกี่ยวของกับจิต โดยจัดใหมีระเบียบขั้นตอน และหลักการบรรเลงที่มีความ
ศักดิ์สิทธิ์ จิตเปนความรูส ึกกับความเชื่อ ความคิด โดยวางระบบทางขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมรองรับ
ความเชื่อของมนุษยเกี่ยวของกับการประกอบพิธีกรรม เหตุเพราะความเชื่อเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่มพี ื้นฐาน
มาจากธรรมชาติ สิ่งแวดลอม จิตวิญญาณ ไสยศาสตร และศาสนา ซึง่ เปนความคิดในวิถีชีวิต โดยวิธีการของ
ความเชื่อนั้น เปนนามธรรม สามารถแสดงออกไดหลายรูปแบบ อาทิ ทางประเพณี การดําเนินชีวิต การรักษาโรค
เปนตน รูปแบบเหลานี้ เปนการแสดงสัญลักษณเชิงประจักษ และเปนกลไกลสําคัญในการดําเนินกิจกรรมใน
สังคม ในกลุมคนมีความพึงพอใจรวมกัน คือการประกอบพิธีกรรมที่เกิดจากความเชื่อ ซึ่งสามารถหลอหลอมจน
เปนสวนหนึ่งของสังคม มีการเรียนรู สืบทอดจากอดีตสูปจ จุบัน และสืบทอดตอไปในอนาคต
ดนตรีในพิธีไหวครูประเทศกัมพูชา เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณประกอบกับพิธีกรรมทางศาสนา จากการลง
พื้นที่เก็บขอมูลเบื้องตน พบวาในประเทศกัมพูชาจะจัดพิธีไหวครูในโรงเรียนมัธยมวิจติ รศิลป (Secondary
School of Fine Arts) และมหาวิทยาลัยภูมิทรวิจิตรศิลป (Royal University of Fine Arts) ซึ่งเปนการศึกษา
ดนตรีกัมพูชาระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษาที่มีแหงเดียวในประเทศกัมพูชา สวนการจัดพิธไี หวครูดนตรีนั้นจะ
จัดขึ้นหนึ่งครั้งตอป พิธีไหวครูสามารถแบงออกเปนสองแบบ คือแบบเต็มกับแบบยอ โดยในปจจุบันนิยมจัดพิธี
แบบยอ ซึ่งแบบยอนี้มีเพลงปรากฏ 12 เพลง และแบบเต็มมีเพลงปรากฏ 33 เพลง และใชวงพิณเพียตในการ
บรรเลง ดนตรีแบบดั้งเดิมของกัมพูชาจะถูกบรรเลงตามลําดับขั้นตอนของพิธีไหวครู โดยในชวงแรกจะมีพิธีสงฆ
และพิธีบังสุกุลใหกับครูผูเสียชีวิตไปแลว จากนั้นครูอาวุโสผูประกอบพิธีจะเริ่มทําพิธีจากการเชิญผูรวมงาน ซึ่ง
เปนผูเชี่ยวชาญดานดนตรีเขมร ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ไดจุดธูปเทียนที่จัดไวเปนสัญลักษณของการเริม่ พิธี
จากนั้นครูผูประกอบพิธีดําเนินการตามระเบียบโบราณ จนเสร็จพิธี แลวทายที่สุดเปนขั้นตอนของการผูขอมือโดย
ครูผูประกอบพิธี ผูเชี่ยวชาญดานดนตรี ศิษยผูพี่ ตามลําดับ
ประวัติศาสตรดนตรีเขมรมีความนาสนใจ กลาวคือเปนตนกําเหนิดยุคกอนประวัติศาสตร ของดนตรีใน
แถบสุวรรณภูมิ ซึ่งดนตรีเกี่ยวของกับพิธีกรรม ดนตรีในพิธีไหวครูพณ
ิ เพียตเปนการรวมเพลงตางๆ เขาไวเปน
สําคัญ ในทางกลับกันนั้น ความเปลี่ยนแปลทีเ่ กิดขึ้น และสงผลกระทบกับวงพิณเพียต ทําใหเกิดการเรียนรูจาก
การเปลีย่ นแปลง โดยการจัดพิธีไหวครูพิณเพียตนี้ถูกจัดขึ้นในสถานศึกษาดานดนตรีดั่งเดิม ของประเทศกัมพูชา
2 สถาบัน คือ โรงเรียนมัธยมวิจติ รศิลป (Secondary School of Fine Arts) และมหาวิทยาลัยภูมิทรวิจิตรศิลป
(Royal University of Fine Arts) กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึง่ ทั้งสองสถาบันนี้ เปนสถาบันการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป แหงเดียวในประเทศ สวนระดับอุดมศึกษาดานศิลปะ ดนตรี
และนาฏศิลป แหงเดียวในประเทศเชนเดียวกัน ทั้งนี้ ทั้งสองระดับนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
กัมพูชา พรอมกันนี้ก็ไดรบั การอุปถัมภจากราชสํานักกัมพูชาเชนเดียวกัน ดังนั้นดนตรีราชสํานักจึงถูกถายทอด
ผานสถาบันการศึกษาใน 2 ระดับนี้ พิธีไหวครูดนตรีเขมรถือ เปนแหลงรวบรวมบทเพลง ซึ่งปรากฏในขั้นตอ
พิธีกรรมตางๆ ซึ่งมีความงามและเกี่ยวของกับเหตุผลไดบาง อีกทั้งพิธีไหวครูดนตรีพณ
ิ เพียตนี้ จะเกิดขึ้นที่
โรงเรียนมัธยมวิจติ รศิลป (Secondary School of Fine Arts) ปละ 1 ครั้ง และมหาวิทยาลัยภูมิทรวิจิตรศิลป
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(Royal University of Fine Arts) ปละ 1 ครั้งเพียงเทานั้น ซึงทั้ง 2 สถานบันนี้มีความเชื่อมโยงกัน กลาวคือเปน
สถาบันทาง Fine Arts ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีสวนสําคัญในการจัดการเรียนการ
สอนดานดนตรี การแสดง และศิลปะของชาติ ดังนั้นดนตรีราชสํานักกัมพูชา จึงมีรากฐานมาจากถาบันการศึกษา
ทั้ง 2 แหงนี้ รวมไปถึงนักดนตรีที่ประจําในราชสํานัก ก็เปนศิลปเกาของสถาบันการศึกษาดังกลาว เมือ่ มีพิธี
คารวะครูดนตรี จึงจัดขึ้นในสถานศึกษา จึงจะมีความเหมาะสม จึงสามารถเรียกไดวาพิธีไหวครูพิณเพียตรา
ชสํานักกัมพูชา ดวยความสําคัญและเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาดนตรีในพิธีไหวครู ราชสํานักกัมพูชา
ซึ่งเปนการศึกษาขามวัฒนธรรม ทัง้ ทางดานบริบททางดนตรี อาทิ วัฒนธรรม ประเพณี สังคม ศาสนา และศึกษา
ในสวนของตัวดนตรีพณ
ิ เพียตในแบบราชสํานัก รวมไปถึงองคประกอบตางๆ ในพิธีไหวครู ดวยการวิจยั ครั้งนี้
เปนการศึกษาวิจัยทีส่ ามารถขยายผล เปนแบบอยางใหผูสนใจไดศึกษาเพิ่มพูนความรู หรือนําไปสูการเขียนตํารา
หรือหนังสือเกี่ยวดนตรีในพื้นที่สุวรรณภูมิ ทั้งนี้สามารถเปนประโยชนทางการศึกษาดนตรีในกลุมอาเซียน ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของวงดนตรีและพิธไี หวครูพณ
ิ เพียต
2. เพื่อศึกษาความเปลีย่ นแปลงของดนตรีและพิธีไหวครูพิณเพียตแบบราชสํานักกัมพูชา
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยประวัติและความเปลีย่ นแปลงดนตรีในพิธไี หวครูพณ
ิ เพียต เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลจริง พิธีไหวครูประจําปในโรงเรียนมัธยมวิจิตรศิลป (Secondary School of
Fine Arts) และขอมูลเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยภูมิทรวิจิตรศิลป (Royal University of Fine Arts)
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ทั้งทางดานบุคคล ผูร ู เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อการวิเคราะห ตีความ
ขอมูลใหไดมาซึ่งผลของการวิจัย โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงของหัวขอวิจัยและวัตถุประสงค มีวิธีการดําเนินการ
วิจัย ดังนี้
1. กระบวนการวิจัย
1) ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพิธีไหวครูพณ
ิ เพียต ติดตอผูประสานงานเกี่ยวกับการลง
พื้นที่เก็บขอมูลภาคสนาม จากนั้นจึงวางแผนการดําเนินการทําวิจัย
2) กําหนดหัวขอเพื่อทําการวิจัย วางแผนการลงพื้นที่เก็บขอมูลภาคสนามตามแผนการดําเนินการ
วิจัย ประสานงานไปยังหนวยงาน และกําหนดการจัดงานพิธีไหวครู
3) ลงพื้นที่เก็บขอมูลภาคสนาม บริบททางดนตรี ขอมูลดนตรีในราชสํานัก นักดนตรีในราชสํานักลง
พื้นที่บันทึกขอมูลดนตรีในพิธีไหวครูราชสํานักกัมพูชา ตามวัน เวลา สถานที่ ดังไดนัดหมายไวเบื้องตน
4) กําหนดกรอบแนวคิด
5) จัดเรียงขอมูลที่ไดจากสนาม เพื่อนํามาวิเคราะห ตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ เชื่อโยงกับ
หัวขอวิจัยและวัตถุประสงคการวิจยั ตามขอมูลที่ปรากฏจริงในสนาม เพื่อนํามาเขียนแบบบรรยายดวยวิธี
พรรณนาวิเคราะห
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6) นําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการตามขั้นตอนของหลักสูตร และเผยแพรผลงานวิจัย
2. ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล
1) ลงพื้นที่เก็บขอมูลในสนามจริง จากการศึกษาขอมูลเบื้องตน และการติดตอประสานงานตาม
กําหนดการที่วางไว โดยมีลามชวยสื่อสาร คือ นายจันทรดาแรม ฮวย นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล
มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเปนชาวกัมพูชา รวมไปถึงผูชวยในการเก็บขอมูล คือ คุณฐิตริ ัตน นันตาบุตร
3) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลคือ การสังเกตบริบททางดนตรี และสังเกตตัว
พิธีกรรม อยางมีสวนรวม การบันทึกดวยเครื่องมือ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว จดบันทึก การสัมภาษณแบบมีสวน
รวม การเขารวมเปนสวนหนึ่งของพิธีกรรม
4) ลงพื้นที่เก็บขอมูลดนตรีในพิธีไหวครูราชสํานักกัมพูชา ระหวางวันที่ 28 มีนาคม ถึง 1 เมษายน
2559 แบงออกเปน 3 ชวง ชวงที่ 1 กอนวันประกอบพิธี ศึกษาบริบททางพื้นที่ บริบททางดนตรี ชวงที่ 2 วัน
ประกอบพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 และชวงที่ 3 หลังวันประกอบพิธี ในชวงที่ 3 นี้ สําหรับการเก็บ
ขอมูลซ้ําจากขอสงสัยในระหวางประกอบพิธีกรรม หรือขอมูลบางสวนที่ยังไมครบถวน โดยมีผูใหขอมูลในชวงลง
สนาม คือ นักดนตรีวงพิณเพียตผูบ รรเลงประกอบพิธไี หวครู จํานวน 9 คน / Mr. Soy Saret (ผูประกอบ
พิธีกรรม) / Mr. Ram Daravong (Director Secondary School of Fine Arts) / Mr. Yos Chandara
(Ministry of Culture and Fine Arts, Cambodia) / Mr. Kel Dorivan (RUFA- Royal University of Fine
Arts)
5) รวบรวมขอมูลภาคสนามแลวตรวจสอบความครบถวนผลการเก็บขอมูลสามารถจําแนกได
เปน 2 สวน สวนที่ 1 ขอมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนามในการประกิบพิธีกรรม การจดบันทึก ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว และบริบทอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของกับงานวิจัย สวนที่ 2 เอกสารวิชาการทั้งภาษาอังกฤษ และภาษา
เขมร ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย รวมไปถึงโนตสากลที่ไดรับมอบจาก Mr. Kel Dorivan (RUFA)
3. ขั้นจัดกระทํากับขอมูล
เมื่อไดขอมูลที่ตองการแลว นํามาจัดเรียงลําดับตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ เชื่อโยงกับหัวขอ
และวัตถุประสงคการวิจัยตามขอมูลที่ปรากฏ เพื่อนํามาบรรยายดวยวิธีพรรณนาวิเคราะหในขอมูลตอไปนี้
1) จัดเรียงขอมูลอยางเปนระบบที่ไดจากการลงพื้นที่จริงตามวันเวลาที่กําหนด สามารถแบงขอมูลได
2 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนามในการประกิบพิธีกรรม การจดบันทึก ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว และบริบทอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของ สวนที่ 2 เอกสารวิชาการทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาเขมร
ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย และโนตสากล
2) การชําระขอมูลที่ไดจากสนาม ทั้งขอมูลดิบในพิธีกรรม และขอมูลเอกสาร ในขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1
ทําการถอดเทปจากสนามแลวจัดพิมพเปนภาษาเขมรโดยนิสติ ชวยงานนายจันทรดาแรม ฮวย ขั้นที่ 2 แปรจาก
ภาษาเขมรเปนคําอาน แลวแปรเปนภาษาไทย โดยรองศาสตราจารย นาวาโท ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง อาจารย
ประจําภาควิชาภาษาไทย และนายพชร ลําเจียก นิสิตปริญญาโท ภาษาเขมร มหาวิทยาลัยนเรศวร ขั้นที่ 3
กระบวนการทําโนตเพลงเพื่อนําไปวิเคราะหตามหลักสังคีตลักษณวเิ คราะห
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3) จัดเรียงขอมูลจากการชําระขอมูล ขอมูลจากสนาม การสัมภาษณ และการสังเกตอยางมีสวนรวม
เกี่ยวกับพิธีไหวครูดนตรีพิณเพียตในรูปแบบราชสํานัก บริบทของงานวิจัย เพื่อทําการวิเคราะหขอมูล
4) วิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค ศึกษาประวัติและความเปลีย่ นแปลงดนตรีในพิธีไหวครูพณ
ิ
เพียต ราชสํานักกัมพูชา รวมไปถึงศึกษาระเบียบพิธีกรรมและเพลงในพิธีไหวครู
5) สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
4. ขั้นนําเสนอขอมูลและเผยแพรผลงาน
นําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการ ตามเคาโครงเนื้อหาดังนี้ บทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 ทบทวน
วรรณกรรม บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย บทที่ 4 ดนตรีในพิธีไหวครูพณ
ิ เพียตราชสํานักกัมพูชา บทที่ 5 ระเบียบ
วิธีการบรรเลงดนตรีพณ
ิ เพียตประกอบพิธีไหวครูดนตรีกัมพูชา บทที่ 6 สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ
จากนั้นจึงไดเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติในรูปแบบการพิมพวารสาร การนําเสนอขอมูลในเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติ ตามสมควร
สรุปผลการวิจัย
ประวัติความเปนมาของวงดนตรีและพิธีไหวครูพิณเพียต จากการสัมภาษณประกอบกับการศึกษา
เอกสาร Khmer Orchestra. Sarin H. (2005, pp.113-116) วงดนตรีของเขมร มีตนกําเนิดจากนักปราชญ
ทั้งหลายในพระราชวังของกษัตริย และมีตนกําเนิดจากศาสนาทั้งหลายในที่นี้หมายถึงศาสนาพราหมณ ซึ่งไดรับ
อิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียโบราณ เขามามีบทบาทเหนือวัฒนธรรมยุคกอนประวัติศาสตรของชนชาติเขมร ใน
แถบแหลมสุวรรณภูมิ ในขณะนั้นเรียกวาเพลงศาสนาหรือเพลงนักปราชญ เปนเพลงสักการบูชาในลัทธิพราหมณ
ฮินดู ซึ่งในสมัยนั้นยังไมไดเรียกวาวงเพลงพิณเพียต วงเพลงพิณเปนวงเพลงที่อยูกับพิธีสักการบูชาเทพเจา ใน
สมัยกอนยุคประวัตศิ าสตรเขมร มีวงเพลงประเภทหนึ่ง นิยมเรียกวาวงเพลงโคงสคอร (โคงหมายถึงฆอง สคอร
หมายถึงกลอง) วงเพลงนี้มีสาระสําคัญหรือหนาที่ 2 ประการ 1 เพื่อเปนขวัญและกําลังใจของเหลาทหารในการ
ศึกสงครามเปนเครื่องใหสัญญาในกองทัพทหารของกษัตริย บางครั้งมีอุปกรณฆองเพียต (แบบ 8 ลูก) สังข ขลุย
สคอรธม (กลองทัด) สคอรชัย (กลองชัย) สคอรส็อมโภร (ตะโพน) ฉิ่ง บางครั้งมีเครื่องดนตรีฆองเพียต (แบบ 9
ลูก) ขแสเฎียว (สายเดียวหรือพิณน้ําเตา) สรฮไฬ (ป) สคอรธม สคอรชัย สคอรส็อมโภรฯ วงเพลงโคงสคอรประ
โคมขึ้น โดยฆองเพียตมีหนาที่บรรเลงกอนแลวเครื่องดนตรีอื่นๆ บรรเลงรับตามลําดับ การที่เขมรเรียกวงดนตรี
ชนิดหนึ่งวา วงเพลงพิณเพียตนั้น มาจากวงเพลงพิณ กับวงเพลงโคงสคอร ที่กลาวมาขางตนรวมกัน โดนนํา
เครื่องดนตรีในวงเพลงพิณและเครือ่ งดนตรีในวงเพลงโคงสคอรหรือวงฆองเพียต ใชชื่อสําคัญ คือคําวา พิณ และ
คําวงเพียต ไดคําวา “วงเพลงพิณเพียต”
พิธีไหวครูพิณเพียตมีกําเนิดจากพิธีโฎนตา Daravong, R. (Interviewed on March 29, 2016) ได
กลาววาพิธีไหวครูคือการทําพิธีสักการะบูชา เปนการทําพิธีคลายประเพณีโฎนตา ដូ ន ของเราแต ประกอบพิธี
สักการะบูชาครูเพลง ผูสอน จะสอนในตอนประโคมเพลงหนึ่งๆ การทําอยางนี้ถือเปนการรําลึกถึงคุณครูอาจารย
ที่มีพระคุณเทพเจาทั้งหลาย ขอใหมีความสุขทั้งมวล ทั้งมีตัวตนและไมมีตัวตน ขอใหชวยปกปกรักษาและมีชัย
ชนะทุกประการ Khowdee, S. (2016) กลาวถึงพิธีโฎนตาวา พิธีแซนโฎนตา คือพิธีการเซนบูชาผีบรรพบุรุษ
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มีอายุนับพันป จะถูกจัดขั้นในวันขึน้ 15 ค่ํา เดือน 10 ของทุกป จากการศึกษาวิเคราะหและตีความจากขอมูล
ทราบวา พิธีไหวครูพณ
ิ เพียต มีกําเนินมาเมื่อไรไมมหี ลักฐานปรากฏ แตเกิดขึ้นพรอมๆกับพิธีโฎนตา คือพิธีการ
เซนบูชาวิญญาณผีบรรพบุรุษ ซึ่งพิธีนี้ทั้งประชาชนทั่วไปของกัมพูชาหรือบางจังหวัดในไทยที่ตดิ ตอกับประเทศ
กัมพูชา แมกระทั้งในราชสํานักก็มพี ิธีโฎนตานี้ สวนในพิธีไหวครูพณ
ิ เพียตนั้นโดยหลักคือการสัการะครูเพลงเขมร
เทพเจาทางดนตรี และมีการบรรเลงเพลงโดยวงพิณเพียตตลอดทุกขั้นตอนของพิธีกรรม
เนื่องจากประเทศกัมพูชาเกิดผลกระทบดานสงครามหลายตอหลายครั้งประกอบกับการเปลีย่ นแปลงการ
ปกครอง ทําใหเกิดสงครามกลางเมือง ทําใหพิธีไหวูครูพิณเพียตแบบราชสํานักแตเดิมมีขั้นตอระเบียบวิธีที่ใช
ความละเอียด โดยมีการจัดพิธโี ฎนตาเพื่อบําเพ็ญกุศลใหกับครูดนตรีที่ลวงลับไปแลว จึงเขาสูพิธีบูชาคารวะครู ซึ่ง
ในพิธีใชเพลงประกอบพิธีถึง 33 เพลง บันทึกขอมูลพิธีไหวคารวะครูใหญ ของ Professor.Keo Dorivan ซึ่งเปน
การจัดพิธีของศาสตราจารยแณนํา ผูเปนบิดา ซึ่งมีการบันทึกเพลงพรอมความหมายไว จํานวน 33 คณะดุรดนตรี
ประธานบทดนตรีพิณเพียตในพิธคี ารวะครูใหญ Dorivan. (1994) 33 เพลง คือ 1.บทสาธุการ (เพลงสาธุการ)
2.บทตรัสธํ (เพลงตระใหญ) 3.บทผลึก (เพลงผลิ) ผลิ 4.บทพยาฎืน (เพลงพญาเดิน) 5.บท หก (บทหก หรือ
เหาะ) 6.บท ตลุม (บทกลุ) 7.บทโรทภพผัด (บทรัวภพผาต) 8.บทฎ็อมบองกลอบ (บทฎํบงกาล) 9.บทก็อมมันต
(บทกามัน) 10.บท มหาฤทธิ์ 11.บทโรทสามลา (บทรัวสามลา) 12.บทเสมอขัฑคสมุทร (บท สมือขันสมุทร) 13.
บทเชิดฌาน (บทเชิดฉาน) 14.บทเกรวไณ (บทกราวใน) 15.บทพระบาสัคคนี (บทพระสัคคนี) 16.บท โรทภีรบั
โรง (บท รัวภีรับรอง) 17.บทแขกบอรอเขตต (แขกบรเทศ) 18.บทเชิด 19.บทเชิดฌิง (เชิดฉิ่ง) 20.บทบาธม
(เพลงปฐม) 21.บทรุกรันธ (เพลงรุกรันธ) 22.บท เชิดประจับ (เพลงเชิดจับ) 23.บทมหาฉัย (เพลงมหาชัย) 24.บท
ไผเรือ (เพลงไผเรือ) 25.บทโล (เพลงโล) 26.บท พลุกต็อนไม (เพลงบลุกท็วนมาย) 27.บทพราหมณกบิ แวน
28.บท ฬุงสุง (เพลงลงสรง) 29.บท แสนฬาว (เพลงแสนเพรน) 30.บท ปรายลาช (เพลงปรูวขาวตก) 31.บท เชิด
ชูนครู บทนี้ใช 32.บท เชิดสุงก (เพลงครารํา) 33.เพลงฌบ ซึ่งจัดในราชสํานัก แตดวยปจจัยดังกลาว ทําให
พิธีกรรมนี้ ถูกจัดขึ้นในสถานศึกษาดานดนตรีดั่งเดิม ของประเทศกัมพูชา 2 สถาบัน คือ โรงเรียนมัธยมวิจิตรศิลป
(Secondary School of Fin e Arts) และมหาวิทยาลัยภูมินทรวิจติ รศิลป (Royal University of Fine Arts)
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึง่ ทั้งสองสถาบันนี้ เปนสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาดานศิลปะ ดนตรี
และนาฏศิลป แหงเดียวในประเทศ สวนระดับอุดมศึกษาดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป แหงเดียวในประเทศ
เชนเดียวกัน ทั้งนี้ ทั้งสองระดับนีไ้ ดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลกัมพูชา พรอมกันนี้กไ็ ดรบั การ
อุปถัมภจากราชสํานักกัมพูชาเชนเดียวกัน ดังนั้นดนตรีราชสํานักจึงถูกถายทอดผานสถาบันการศึกษาใน 2 ระดับ
นี้ การจัดพิธีไหวครูพิณเพียตแบบราชสํานักจึงถูกจัดขึ้นเปนประจําทุกป หลังเทศกาลปใหมของชาวกัมพูชา (ชวง
วันสงกรานต) โดยจะเปลี่ยนกันจัดสลับกันในแตละป ซึ่งในปที่ผูวิจัยเก็บขอมูลในป พ.ศ. 2559 นั้น พิธีไหวครู
พิณเพียตราชสํานักกัมพูชา ถูกจัดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมวิจิตรศิลป (Secondary School of Fine Arts) และ
ปรากฏเพลงที่ใชในพิธีกรรมดังกลาว 12 เพลง เรียกวาพิธีคารวะครูเล็ก คือ 1.เพลงบทสาธุการ
េភងបទ ធុ រ เพลงบ็อทซาทุการ 2.เพลงตระสทม (ตระสด็อมนอบกรู)
ស់ធំ ( ស់ដំណប គ) ตระสธํ
(ตระใหญ) 3.เพลงก็อมมัน កមន กัมมันต 4.เพลงบาทม ធំ บาธํ 5.เพลงลา เลีย 6) เพลงสมิล សិល เสมิล็
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7.เพลงเชิดฌิง េជតឈិង เจิดชิง 8.เพลงบทเชิด េភង េជត เพลงเจิต 9.เพลงตลม តំ ตลุม 10.เพลงจุมเนียญ
ជំ ញ ชํนาญ 11.เพลงซ็อนทึกกนง សនឹកកង สนธึกกนึง 12.เพลงจบ ឈប់ เภลงฌบ

ภาพที่ 1 การจัดวงแบบเดิม
ที่มา : เอกสาร Dorivan K, (2551, p.33)

ภาพที่ 2 การจัดวงแบบปจจุบัน
ที่มา : โสภณ ลาวรรณ 31 มีนาคม 2016

ความเปลีย่ นแปลงของวงพิณเพียต รวมไปถึงพิธีไหวครูพณ
ิ เพียต ราชสํานักกัมพูชาเทียบเคียงกับ
ประวัติศาสตรกัมพูชาตั่งแตสมัยกอนประวัติศาสตร อาณาจักรฟูนัน จนถึงปจจุบัน สามารถแสดงไดตามปคริสต
ศักราชไดดังนี้คือ กอนคริสศักราช ยุคแรกอาณาจักรฟูนันวงเพลงโคงสคอซ สําหรับการทําศึกสงครามและ
พระมหากษัตริย วงเพลงพิณ สําหรับการศาสนา นักปราชณ พราหมณ ค.ศ. 802 ยุคเมืองพระนคร การประสม
วงระหวางวงเพลงโคงสคอซ กับ วงเพลงพิณ เกิดเปนวงพิณเพียต ยุครุงเรือง ค.ศ. 1431 ยุคหลังเมืองพระนคร
ภัยสงครามจากอยุธยา และประเทศอื่นๆ ศิลปวัฒนธรรมบางสวนไดเขาสูอยุธยา รวมถึงวงพิณเพียต ค.ศ. 1860
ยุคอาณานิคม ภัยสงครามรอบดาน การลาอาณานิคม ศิลปวัฒนธรรมเสื่อมสะลาย ถูกวัฒนธรรมตางชาติกลืน
ค.ศ. 1910 ดนตรีและการละครสยามเขาสูประเทศกัมพูชา (ชวยสมัยรัชกาลที่ 5) ในชวง ค.ศ. 1860 ของ
Pramoj. (2000, pp.50-69) กลาวถึงคณะละครของเจาจอมมารดาอําภา ซึ่งมีระเบียบวิธีทั้งดนตรีปพาทยเปนที่
ยอมรับสังคมคม โดยการนําไปของหมอมฉวีวาด เขาสูร าชสํานักกัมพูชา ค.ศ. 1940 ภัยสงครามโลกครั้งที่ 2
ปรับเปลีย่ นประเทศ ศิลปวิทยาการถูกลดบทบาทลง รวมทั้งพิธีไหวครูพิณเพียตดวย ค.ศ. 1955 ยุคการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ฟนฟูศลิ ปวัฒนธรรม ปฏิรูปประเทศ ยุคปจจุบัน อนุรักษศิลปวัฒนธรรม คงไวเพียง
สาระสําคัญ แกนของศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในสวนของขั้นตอนพิธีกรรมแตเดิมมีระเบียบขั้นตอนมากมายเดิม
จากพิธีกรรมที่เรียกวาพิธีโฎนตา คือพิธีกรรมบวงสรวงผีบรรพบุรุษที่มีสอบทอดกันมายาวนาน จึงเปนกําเนิดของ
พิธีไหวครูดนตรีเขมร จากการตั้งตะโพนอันถือเปนครูใหญไวตรงกลางมนฑลพิธี และสลับกับการตังแทนบวงสรง
เทวดาอารักษหรือพิธีโฎนตาเซนผีบรรพบุรุษ พิธีไหวครูดนตรีมีวตั ุประสงคหลักคือการอุทิศสวนกุศลใหกับครูที่
ลวงลับไปแลวปจจุบันจึงจัดแทนบูชาแบบพิธีโฎนตาเพียงอยางเดียว การตั้งตะโพนไวตรงการแบบเดิมก็ถูกยกเลิก
ไปอาจมาขึ้นมาบางตามโอกาสสําคัญ เพลงที่ใชประกอบพิธีกรรมเปนเครื่องชีใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
ความเปลีย่ นแปลงของเพลงประกอบพิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกัมพูชา รูปแบบการจัดพิธไี หวครูพณ
ิ เพียตนี้
เริ่มมีมาตรฐานขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 เรื่องเพลงที่บรรเลงประกอบพิธีกรรมเปนเพลงหนาพาทยที่ใช

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (สทมส.)
ปที่ 26 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2563
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ประกออากัปกิริยา ของการแสดงโขน อันหมายถึงการแสดงอากัปกิริยาของเทพหรือสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ในพิธีไหวครูนั้น
มีหนาที่แสดงความหมายในขั้นตอน พิธีกรรมในทุกขั้นตอน ซึ่งเพลงการเหลานี้ไมสามารถระบุไดวาเกิดขึ้นเมื่อได
และใครเปนผูประพันธขึ้น เพียงแตไดขอมูลวาเทพเจาเปนผูบรรเลงและถายทอดสูมนุษย โดยเพลงการในพิธีไหว
ครูมีการเปลีย่ นแปลงจํานวนเพลง อันมีเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง แตเดิมมีระเบียบวิธีที่ใชเวลานาน
เรียกวา เพลงพิณเพียตสําหรับพรใหญ” จํานวน 33 เพลง ดวยสาเหตุปจจัยทางเมือง ภัยสงคราม ทุนทรัพย
ระยะเวลา และสาระความสําคัญ จึงมีการปรับทอนใหพิธีกรรมเหลือเพียงสาระทีส่ ําคัญ ที่เรียกวาเพลงพิณเพียต
สําหรับ พรเล็ก จํานวน 12 เพลง ซึ่งเปนเพลงที่มีความสําคัญของพิธีกรรมทั้งสิ้น ดังนั้นจํานวนของเพลงในพิธี
กรรมการไหวครูพิณเพียตสําหรับพรใหญ ปรับเปลี่ยนมาเปนพรเล็ก ซึ่งจํานวนเพลงชี้ใหเห็นถึงลําดับขัน้ ตอน
พิธีกรรมที่ลดลง อยางเห็นไดชัด ดังตารางเปรียบเทียบตอไปนี้
ความเปลีย่ นแปลงของวงพิณเพียต รวมไปถึงพิธีไหวครูพณ
ิ เพียต ราชสํานักกัมพูชาเทียบเคียงกับ
ประวัติศาสตรกัมพูชาตั่งแตสมัยกอนประวัติศาสตร อาณาจักรฟูนัน จนถึงปจจุบัน สามารถแสดงไดตามปคริสต
ศักราชไดดังนี้คือ กอนคริสศักราช ยุคแรกอาณาจักรฟูนันวงเพลงโคงสคอซ สําหรับการทําศึกสงครามและ
พระมหากษัตริย วงเพลงพิณ สําหรับการศาสนา นักปราชณ พราหมณ ค.ศ. 802 ยุคเมืองพระนคร การประสม
วงระหวางวงเพลงโคงสคอซ กับ วงเพลงพิณ เกิดเปนวงพิณเพียต ยุครุงเรือง ค.ศ. 1431 ยุคหลังเมืองพระนคร
ภัยสงครามจากอยุธยา และประเทศอื่นๆ ศิลปวัฒนธรรมถูกนํามาเปนสมบัติของอยุธยา รวมถึงวงพิณเพียต
ค.ศ. 1860 ยุคอาณานิคม ภัยสงครามรอบดาน การลาอาณานิคม ศิลปวัฒนธรรมเสื่อมสะลาย ถูกวัฒนธรรม
ตางชาติกลืน ค.ศ. 1910 ดนตรีและการละครสยามเขาสูป ระเทศกัมพูชา (ชวงสมัยรัชกาลที่ 5) โดยการนําของ
คณะละครของเจาจอมมารดาอําภา โดยการนําไปของหมอมฉวีวาด เขาสูราชสํานักกัมพูชา ค.ศ. 1940
ิ เพียต ดวย
ภัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ปรับเปลี่ยนประเทศ ศิลปวิทยาการถูกลดบทบาทลง รวมทั้งพิธีไหวครูพณ
ค.ศ.1955ยุคการเปลีย่ นแปลงทางการเมือง ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ปฏิรูปประเทศ ยุคปจจุบัน อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม คงไวเพียงสาระสําคัญ แกนของศิลปวัฒนธรรมของชาติ
อภิปรายผลการวิจัย
ความเปนมาของพิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกัมพูชากับพิธี พิธีไหวครูพิณพียตถูกจัดขึ้นเปนประจําทุกป
ในวันพฤหัสบดี เดือนหา หลังวันปใหมหรือกอนปใหมของกัมพูชา (วันสงกรานต) โดยมีวัตุประสงคเพื่อการ
บําเพ็ญกุศลใหกับบรรพบุรุษทางดนตรีหรือครูดนตรีเปนหลังโดยจะมีพิธีสงฆในชวงเชา สวดพระอภิธรรมเจ็ด
คัมภีร การถวายภัตราหารพระสงฆ จากนั้นเปนพิธีการบูชาเทพทางดนตรีและสักการะครูดนตรีทลี่ วงลับไปแลว
เรื่องของการกระทําพิธีไหวครูนี้สะทอนภาพสังคมของนักดนตรีชาวกัมพูชา เกี่ยวของกับรูปแบบของวัฒนธรรม
(Patterns of Culture) ที่กลุม คนรวมกันสรางขึ้นอาจเกิดขึ้นเปนรูปธรรมหรือไมเปนรูปธรรมก็ตาม พิธีไหวครูถูก
จัดขึ้นในสวนวันปใหม (วันสงกรานต)ของทุกๆ ป ซึ่งหมายถึงการรวมตัวกันของกลุมสังคมดนตรีกัมพูชา เพื่อ
แสดงออกทางพฤติกรรมที่ใหความเคารพตอผูมีพระคุณ ผานการจัดพิธีไหวครู ซึ่งตรงกับ Wansiri. (2007) ได
กลาวเกี่ยวกับรูปแบบวัฒนธรรม หรือสามารถเรียกไดอีกประการณหนึ่งวา พฤติกรรมใดๆเปนสิ่งที่มนุษยทุกคน
คิดสรางขึ้นเพื่อตอบสนอง ความตองการทางรางกายของตนสิ่งใดพฤติกรรมใดที่บุคคลคนหนึ่งคิดขึ้นและ
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ทําความพอใจใหกับตนเองแตผเู ดียวโดยผูอื่นไมไดมีสวนรวมดวยนั้นเปนพฤติกรรมเฉพาะบุคคลจึงไมนบั วาเปน
รูปแบบของวัฒนธรรมเพราะมองไมเห็นเปนรูปธรรมวามีลักษณะอะไรบางที่เปนสวนรวมมันเปนหนวยปลีกยอย
เกินกวาจะประมวลคราวๆไดสวนสิ่งของหรือพฤติกรรมใดสวนสิ่งของและพฤติกรรมใดที่เปนที่ยอมรับของคนหมู
มากในสังคมและคนสวนใหญยอมรับใชผูมองจากภายนอก (สังคม) สังเกตเห็นไดชัดเจนวามันเปนอยางไรโดย
มองจากภาพรวมความกวางๆไดพฤติกรรมนั้นก็คือรูปแบบของขบวนการทางวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆนั่นเอง
โดยการสรางพิธีกรรมการไหวครูพณ
ิ เพียตนี้ เปนการสรางรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ปฏิบัตสิ ืบทอดกันมาเปนเวลา
ยาวนาน ทั้งที่เปนรูปธรรมคือองคประกอบตางๆ ของพิธีกรรม และไมเปนรูปธรรมคือคุณคาทางจิตใจของ
ผูเขารวมพิธีดังกลาว
ความเชื่อมโยงระหวางพิธีโฎตา การบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเจ็ดคําภี พิธีไหวครูพิณเพียตสวนหนึง่
ของรูปแบบการจัดพิธีไหวครูพณ
ิ เพียตนี้ มีตนแบบมาจากพิธีโฎตา ដូ ន ซึ่งไมสามารถระบุความเปนมาของ
พิธีกรรมดังกลาได แตพิธีนี้ถูกจัดขึน้ ทั้งในราชสํานัก และพิธีของประชาชนทั่วไป การทําพิธีโฎตาถือเปนการรําลึก
ถึงคุณครูอาจารยที่มีพระคุณเทพเจาทั้งหลาย ขอใหมีความสุขทั้งมวล ทั้งมีตัวตนและไมมีตัวตน ขอใหชวยปกปก
รักษาและมีชัยชนะทุกประการ Khowdee. (2016) กลาวถึงพิธีโฎนตาวา พิธีแซนโฎนตา คือพิธีการเซนบูชาผี
บรรพบุรุษ มีอายุนับพันป จะถูกจัดขั้นในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 10 ของทุกป จากการศึกษาวิเคราะหและตีความ
จากขอมูลทราบวา พิธีไหวครูพณ
ิ เพียต มีกําเนินมาเมื่อไรไมมีหลักฐานปรากฏ แตเกิดขึ้นพรอมๆ กับพิธีโฎนตา
คือพิธีการเซนบูชาวิญญาณผีบรรพบุรุษ ซึ่งพิธีนี้ทั้งประชาชนทั่วไปของกัมพูชาหรือบางจังหวัดในไทยที่ติดตอกับ
ประเทศกัมพูชา แมกระทั้งในราชสํานักก็มีพิธีโฎนตานี้ สวนในพิธีไหวครูพิณเพียตนั้นโดยหลักคือการสัการะครู
เพลงเขมร เทพเจาทางดนตรี และมีการบรรเลงเพลงโดยวงพิณเพียตตลอดทุกขั้นตอนของพิธีกรรม
วัฒนธรรมดนตรีพณ
ิ เพียตมีประวัติการกําเนิดยาวนานกวาคิตศตวรรษ เริ่มตั้งแตอาณาจักรฟูนัน
มายุกพระนครเรื่อยมา จนถึงยุคของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งความเปลี่ยนของวงพิณเพียตนี้ มีปจจัยหลักคือการทํา
สงคราม ทําใหวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการสืบทอดที่มีการแลกเปลี่ยนกันระหวางสังคม ดังที่
Santasombat. (1997, p.234) ไดกลาววา วัฒนธรรมเปนสิ่งที่มีสวนสําคัญในการสืบทอดเรื่องตางๆ แต
วัฒนธรรมก็มีการปรับสภาพและสามารถเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสมของแตละสังคมซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหลานี้
เกิดจากปจจัยหลายอยางดวยกัน
ดนตรีเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมรวมที่จะรักษาวัฒนธรรม รวมไปถึงวงพิณเพียต เพลงการตางๆ ของ
สองประเทศมีสวนขับเคลื่อนและเชื่องโยงวัฒนธรรมเนื่องจากอาณาจักรเขมรโบราณมีวัฒนธรรมทีร่ ุงเรืองแต
เนื่องจากภัยสงครามจึงทําใหสวนนี้หายไปจนกระทั้งไดรับการสงเสริมจากคณะละครของหมอมฉวีวาดทําให
ดนตรีและนาฏศิลปกมั พูชามีสวนคลายคลึงกับประเทศไทยมากโดยเฉพาะสําเนียงดนตรีที่ใชประกอบการแสดง
อาทิเพลงเสมอรัวเชิดเพลงชาเพลงเร็วเพลงลาฯลฯ เมื่อพิจารณาแลวมีทํานองหลักที่เหมือนกันแตการแปล
ทํานองของเครื่องดนตรีอื่นๆ มีความแตกตางรวมไปถึงองคประกอบอื่นๆในภาพรวมแตกตางออกไปจากไทย
ในสวนนี้จะเปนขอมูลในการวิเคราะหทางดนตรี ตรงกับขอมูลของ Pramoj. (2000, pp.68-71) กลาวพอสรุป
เกี่ยวกับความสัมพันธทางดนตรีในสมัยรัชกาลที่ 5 ไววาทานปาฉวีวาดเมื่อครั้งมีปญหากับทางราชสํานักก็ไดไป
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พึ่งพระบารมีสมเด็จพระนโรดมโดยนําคณะโขนละครและวงปพาทยของเจาจอมมารดาอําภาไปดวยซึ่งละครโรงนี้
เปนกุญแจไขประตูเมืองเขมรใหเปดรับทานอยางกวางขวางเรื่องละเม็งละครนั้นจะถือวาเปนเรื่องเล็กไมไดในสม
ยันนั้นเพราะถือวาเปนเรื่องใหญเพราะประเทศตางๆ ถือวาโขนละครและหนังนั้นเปนสมบัติที่สงเสริมเกียรติยศ
ของบานเมืองและโขนละครของประเทศไทยถือวาประเสริฐสุดเปนไมไดตกเปนเมืองขึ้นของใครเมื่อทานปาฉวี
วาดนําละครเจาจอมมารดาอําภาซึ่งเลนแบบละครในไปเชนนี้สมเด็จพระนโรดมจึงใหรับทานปาฉวีวาดและละคร
ของทานทั้งโรงเขาไปอยูในพระราชวังในฐานะละครในเมืองเขมรและเริ่มหัดละครเมืองเขมรสืบมาจนถึงทุกวันนี้
ดวยความสัมพันธเรื่องดินแดนที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันประสบกับภัยสงครามผูวจิ ัยพบวาศิลปะวิทยา
ตางๆทั้งดนตรีและการฟอนรําของเขมรถูกสงครามทําใหดนตรีมีความผันผวนปรับเปลี่ยน ความชัดเจนดานดนตรี
ยังคงมีหลักฐานคือภาพจําลักตามปราสาทหินตางๆ Wongthes. (2010, p.21) ไดกลาวถึงวัฒนธรรมรวม
ระหวางประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาไววาดนตรีกมั พูชาและดนตรีไทยมีรากเหงาเกาแกรวมกันราว
5,000 ปมาแลวมีระบบเสียงไมเทากันมาแตดั้งเดิมเหมือนกันเปนวัฒนธรรมรวมของดนตรีสุวรรณภูมบิ นผื่น
แผนดินใหญอุษาคเนย มีความเปนมายาวยานรวมกันอยางแยกไมไดเชนเดียวกับดินแดนและผูค นในกัมพูชาและ
ไทย มีพัฒนาการเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับดินแดนและผูคนสุวรรณภูมริ วมทั้งบรรพชนคนกัมพูชาและคนไทย
กับประวัติศาสตรกัมพูชาและประวัติศาสตรไทยนับเปนสวนหนึ่งอยางแยกไมไดจากบรรพชนคนสุวรรณภูมิและ
ประวัติศาสตรสุวรรณภูมเิ หตุทตี่ องแยกกันมาจากยุคลาอาณานิคมราว 100 ปที่แลวกับยุคสงครามโลกครั้งที่สอง
ราว 60 ปที่แลวทําใหเกิดเสนกั้นอาณาเขตแบงแตละประเทศออกจากกันแลวตัดขาดความสัมพันธแบบเครือญาติ
ที่เคยมีหลายพันปมาแลวแตพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมสืบเนื่องคลายคลึงกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. เรื่องประวัติความเปนมาของวงดนตรีพณ
ิ เพียต สามารถนําไปเปนขอมูลในการชําระประวัติดนตรีใน
แถบอาเซียน เนื่องดวยการศึกษานี้เปนขอมูลที่ปรากฏกอนยุคประวัติศาสตร กอนคริสตศักราช นั้นหมายความวา
ดนตรีพณ
ิ เพียต เปนตนกําเนิดของดนตรีประเภทเครื่องตีและเครื่องเปาในพื้นที่สุวรรณภูมิ
2. สามารถนําขอมูลไปตอยอดในการสรางงานวิชาการ การเขียนหนังสือเกี่ยวกับดนตรีลมุ แมน้ําโขง
หรือตําราวิชาการเกี่ยวกับความเชือ่ มโยงทางวัฒนธรรมไทย กัมพูชา รวมไปถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
3. จัดการสัมนาอภิปรายเกี่ยวกับประวัติความเปนมา ปรากฏการ ความเปลีย่ นแปลง ทั้งของวงดนตรี
พิณเพียตและพิธีไหวครูพณ
ิ เพียต แบบขยายผล รวมไปถึงความเชื่อมโยงทางประวัตศิ าสตรดนตรีของประเทศ
ใกลเคียง
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
งานวิจัยฉบับนี้ นําเสนอกระบวนการวิจัย เพื่อใหไดมาซึ่งผลงานงานวิจัย พรอมกันนี้ ในเนื้อหาสาระ
บางชวงบางตอน มีความเชื่องโยงกันระกวา ดนตรีเขมร ดนตรีไทย ดนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ดนตรีเวียดนาม นั้นหมายถึงเปนวัฒนธรรมที่เชื่องโยงกันอยู ทั้งนี้สามารถนําขอมูลผลวิจัยในครั้งนีไ้ ปตอยอด
เปนตํารา หรือหนังสือ เกี่ยวกับวัฒนธรรมสุพรรณภูมิ หรือดนตรีในพื้นที่สุพรรณภูมไิ ด
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