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บทคัดย่อ
	 ประเทศกัมพูชำมีประวัติควำมเป็นมำที่ยำวนำนร้อยผ่ำนเร่ืองรำวเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์
มำกมำย	สังคมกัมพูชำมีควำมผูกพันกับดนตรีมำตั้งแต่อดีต	ดนตรีถูกน�ำมำใช้เป็นเครื่องมือทำงสังคม												
ใช้ตอบสนองสังคมในรูปแบบต่ำงๆ	กลำยเป็นผลิตผลทำงวัฒนธรรมท่ีส�ำคัญ	 ถึงแม้กัมพูชำยังมีบำดแผล 
ทำงประวัติศำสตร์ค่อนข้ำงมำก	 รวมทั้งกำรสูญเสียผลงำนทำงศิลปะในช่วงยุคตกต�่ำที่สุดของกัมพูชำ	 
ซึ่งดนตรีกัมพูชำได้กลับมำมีบทบำทและถูกร้ืนฟื้นข้ึนมำใหม่	 และเป็นท่ีนิยมกันอย่ำงแพร่หลำยในสังคม
ปัจจุบันดนตรีจึงกลำยเป็นสื่อประชำสัมพันธ์และเป็นตัวสะท้อนภำพทำงสังคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่ง	
	 จำกผลกำรศึกษำดนตรีเขมรพบว่ำ	ดนตรีเขมรสำมำรถแบ่งประเภทออกเป็น	2	ประเภท	คือ	ดนตรี
ในรำชส�ำนักและดนตรีพื้นบ้ำน	“ปินเปียด”	วงดนตรีที่ถือว่ำเป็นวงดนตรีขั้นสูงของกัมพูชำ	ซึ่งจำกเดิม 
เล่นเฉพำะเกี่ยวกับองค์พระมหำกษัตริย์หรือในรำชส�ำนัก	 แต่ปัจจุบันถูกน�ำมำเล่นอย่ำงแพร่หลำยตำม
ภูมิภำค	ส่วนดนตรีพื้นบ้ำนที่ได้รับควำมนิยมมำกคือ	 เพลงกำร์	 ดนตรีประกอบพิธีสมรสของชำวเขมร	 
ที่สืบทอดกันมำตั้งแต่อดีต	 ดนตรีเขมรจึงกลำยเป็นทรัพยำกรที่ส�ำคัญของประเทศกัมพูชำท่ีพยำยำม
สร้ำงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมข้ึนหลังจำกโดนผลกระทบทำงด้ำนควำมมั่นคงในอดีตก่อให้เกิดยุคแห่ง 
ควำมตกต�่ำเสื่อมโทรมของศิลปวัฒนธรรม	ปัจจุบันกัมพูชำใช้ศิลปะเป็นสื่อในกำรถ่ำยทอดเรื่องรำวให้สังคม
โลกรับรู้	นโยบำยด้ำนศิลปวัฒนธรรมถูกน�ำมำเป็นประเด็นในกำรน�ำมำพัฒนำประเทศ	 ในด้ำนผลิตภัณฑ์ 
ทำงวัฒนธรรม	ดนตรีดั้งเดิมของเขมรถูกถ่ำยทอดพร้อมกับระบ�ำโบรำณผ่ำนสื่อโฆษณำต่ำงๆ	รัฐบำลกัมพูชำ
ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อศิลปะอันเป็นมรดกของชำติ	แต่ทั้งนี้ยังขำดเม็ดเงินในกำรสนับสนุน	หน่วยงำนเอกชน 
จึงได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และมีส่วนร่วมในกำรประชำสัมพันธ์ศิลปะของชำติให้เป็นท่ีรู้จักใน
สำยตำชำวโลก	
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Abstract
	 Cambodia	has	a	long	history	that	passes	through	many	historical	events.	Cambodian	 
society	has	always	been	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	generation	to	generation.	Khmer	music	 
has	become	an	 important	 resource	 in	Cambodia’s	efforts	 to	establish	cultural	 identity	 
after	past	 security	 impacts	 that	 caused	an	era	of	 societal	 and	 cultural	depression.	 
Cambodia	currently	uses	art	as	a	medium	to	convey	their	stories	to	the	world.	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	outlets.	The	Cambodian	government	has	given	 importance	to	art	as	a	
national	heritage,	although	they	still	lack	the	funding	to	support	it.	As	the	result,	the	private	
sector	took	part	in	the	preservation	and	promotion	of	the	arts	to	be	recognized	by	the	world.

Keywords	:	 Khmer	music,	culture,	conservation

บทน�า	
	 วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตของสังคมเกิดจำกกำรประพฤติปฏิบัติร่วมกันและเป็นแนวทำงเดียวกัน 
ต่อเนื่อง	มีกำรสืบทอดเป็นมรดกทำงสังคมสืบเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน	วิถีชีวิตของสังคมแต่ละสังคมย่อมมี
รูปแบบ	บทบำทและหน้ำที่ต่ำงกัน	 โดยขึ้นอยู่กับกรอบควำมคิดและวัตถุประสงค์ในกำรน�ำมำประยุกต์ 
ใช ้วัฒนธรรมจึงอำจจ�ำแนกเป ็นวัฒนธรรมสำกล	 วัฒนธรรมประจ�ำชำติและวัฒนธรรมท้องถิ่น	 
ในขณะเดียวกันยังแสดงให้เห็นถึงควำมเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสังคมที่แตกต่ำงไปจำกสังคมอ่ืนอีกด้วย	
วัฒนธรรมยังเป็นเคร่ืองมือในกำรสร้ำงทุนทำงเศรษฐกิจของสังคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่ง	ซึ่งแต่ละสังคม
มีวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน	 เอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมจึงเป็นผลิตภัณฑ์ทำงวัฒนธรรมอันน�ำไปสู่กำรขยำย
ตัวทำงเศรษฐกิจสร้ำงรำยได้ให้สังคม	 ตลอดจนเป็นตัวประชำสัมพันธ์ท้องถิ่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่ง	 
(Poonpit	Amatyakul,	1992)
	 ทุนทำงวัฒนธรรม	คือ	 ผลผลิตทำงวัฒนธรรมทั้งที่สำมำรถจับต้องได้และไม่สำมำรถจับต้องได้	 
ทุนทำงวัฒนธรรมที่จับต้องได้ได้แก่	 โบรำณสถำน	มรดกทำงวัฒนธรรม	และผลงำนศิลปะแขนงต่ำงๆ	
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เช่น	ภำพวำด	หัตถกรรม	ดนตรี	นำฏศิลป์	 เป็นต้น	ซึ่งเป็นสิ่งที่วัดมูลค่ำเป็นตัวเงินได้	 ในขณะที่ทุนทำง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้	อำทิ	ขนบธรรมเนียมประเพณี	จำรีต	วิถีชีวิต	ควำมเชื่อและแนวทำงปฏิบัติ	เป็นต้น	 
ทุนทำงวัฒนธรรมในรูปแบบต่ำงๆ	ข้ำงต้นถูกจัดว่ำเป็นทุน	 เนื่องจำกแนวคิดท่ีว่ำวัฒนธรรมมีผลต่อกำรผลิต 
สินค้ำและบริกำร	ท�ำให้กำรผลิตสินค้ำและบริกำรขยำยตัวเพ่ิมข้ึน	ประเทศท่ีมีวัฒนธรรมหรือจำรีต
ประเพณีที่แตกต่ำงจำกประเทศอื่นๆ	สำมำรถผลิตผลงำนศิลปะท่ีแตกต่ำง	มีควำมแปลกใหม่และน่ำสนใจ	 
ซึ่งเป็นกระบวนกำรหนึ่งที่ท�ำให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์งำน	(Chaianan	Samudavanija,	1997)
	 กัมพูชำเป็นหนึ่งในประเทศที่มีควำมหลำกหลำยทำงเชื้อชำติเผ่ำพันธุ์	 ตลอดท้ังมีวิถีทำงวัฒนธรรม 
ที่หลำกหลำย	สังคมกัมพูชำประกอบด้วยกลุ่มชำติพันธุ์เขมร	90%	ของประชำกรทั้งหมด	นอกน้ันเป็น 
กลุ่มชำติพันธุ์อื่น	 เช่น	จีน	 เวียดนำม	 เป็นต้น	ปัจจุบันกัมพูชำได้เปลี่ยนแปลงระบอบกำรปกครองซึ่งจำก
เดิมคือระบบสังคมนิยมมำเป็นระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขภำยใต้
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร	หลังจำกเปิดประเทศท�ำให้กัมพูชำต้องบูรณะประเทศขึ้นใหม่ในเกือบ 
ทุกด้ำนโดยเฉพำะในด้ำนดนตรีนำฏศิลป์	 กัมพูชำถือเป็นประเทศท่ีมีมรดกทำงวัฒนธรรมที่เก่ำแก่	 
สืบทอดมำต้ังแต่ยุคสมัยอำณำจักรฟูนันจนถึงยุคปัจจุบัน	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนวัฒนธรรมดนตรี 
อันเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมท่ีเฟื่องฟูของกัมพูชำที่มีมำต้ังแต่ครั้งโบรำณ	ซึ่งได้รับอิทธิพล 
มำจำกวัฒนธรรมอินเดียกับอีกหลำยๆชำติ	น�ำมำผสมผสำนกับวัฒนธรรมพื้นถ่ินดั้งเดิมได้อย่ำงสมบูรณ	์
(Subhadradis	Diskul,	2005)		
	 ลักษณะทำงประวัติศำสตร์สังคมและวัฒนธรรมกัมพูชำ	ตลอดจนศิลปะ	วรรณกรรมต่ำงๆ	ล้วนมี
ควำมเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัว	ทั้งยังมีส่วนคล้ำยคลึงกับประเทศเพื่อนบ้ำนค่อนข้ำงมำก	สะท้อนให้เห็นถึง
กำรแพร่กระจำยทำงวัฒนธรรมที่สะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลำจำกลักษณะหนึ่งมำสู่อีกลักษณะหนึ่ง	 
กำรพ่ำยแพ้และกำรสูญเสียอ�ำนำจรวมทั้งสิทธิต่ำงๆ	 ให้กับผู้รุกรำน	 โดยเฉพำะสูญเสียให้ประเทศไทย 
ซึ่งเป ็นประเทศที่ควำมเจริญทำงด้ำนอำรยธรรมก่อให้เกิดกำรถ่ำยเททำงด้ำนวัฒนธรรม	 ศิลปะ	 
ขนบธรรมเนียม	และควำมเชื่อต่ำงๆ	 เข้ำมำมีส่วนขยำยอ�ำนำจ	ตลอดจนเพื่อก�ำหนดพื้นท่ีอันเป็นสมบัติ 
ของเจ้ำอำณำนิคมเหล่ำน้ีก่อให้เกิดพลังอ�ำนำจหรือใช้เป็นเครื่องช่วงชิงอ�ำนำจเพื่อครอบง�ำประชำกร	
วัฒนธรรมจึงเป็นกลไกอันส�ำคัญในกำรเผยแพร่อุดมกำรณ์ได้เป็นอย่ำงดี		(Sujit	Wongthes,	2013)
	 ดนตรีกัมพูชำมีกำรถ่ำยทอดทำงวัฒนธรรมมำอย่ำงยำวนำนกลำยเป็นทุนทำงวัฒนธรรมที่ส่งมอบ 
ให้กับคนรุ ่นปัจจุบัน	 ตลอดทั้งเป็นตัวสะท้อนภำพทำงประวัติศำสตร์ท่ียำวนำนร้อยผ่ำนควำมทรงจ�ำ 
ของคนกัมพูชำมำตั้งแต่อดีต	ประวัติศำสตร์ถูกผูกร้อยผ่ำนพร้อมกับเรื่องรำวในอดีตเป็นภำพถ่ำยแห่ง 
ควำมทรงจ�ำท่ีไม่อำจลบเลือนได้	 กัมพูชำเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีบำดแผลทำงสงครำมค่อนข้ำงมำก 
แม้สงครำมจะสิ้นสุดลงไปนำนกว่ำ	40	ปี	แต่ร่องรอยควำมเจ็บปวดยังไม่อำจลบเลือนลงได้	สงครำมกัมพูชำ
หรือสงครำมอินโดจีนครั้งท่ีสอง	 เกิดข้ึนหลังสงครำมอินโดจีนครั้งที่หนึ่งหรือที่ชำวกัมพูชำรู้จักกันในชื่อ
สงครำมอเมริกำ	ซึ่งเป็นสงครำมตัวแทนสมัยสงครำมเย็นที่เกิดขึ้นในประเทศลำว	กัมพูชำและเวียดนำม	 
นับตั้งแต่เดือนธันวำคม	2498	 เป็นต้นไป	รวมทั้งเหตุกำรณ์กำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ในยุคเขมรแดงที่คร่ำชีวิต
ชำวกัมพูชำไปถึง	3	ล้ำนคน	 เหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์อันส�ำคัญเหล่ำนี้เป็นหนึ่งภำพที่สะท้อนให้เห็น 
ถึงประวัติศำสตร์ของกำรต่อสู้อันยำวนำนของชำวกัมพูชำมำตั้งแต่อดีต	(Chao	Kanwicha	et	al.,	2016)
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	 ควำมหลำกหลำยทำงด้ำนวัฒนธรรมดนตรีในกัมพูชำบ่งบอกถึงควำมเป็นชำติท่ีเก่ำแก่	 สังคม
กัมพูชำใช้ดนตรีตอบสนองควำมต้องกำรตลอดจนถูกน�ำมำรับใช้สังคมในแถบทุกด้ำน	 โดยเฉพำะในเร่ือง
ของประเพณีหรือพิธีกรรมตำมควำมเชื่อต่ำงๆ	ที่มีกำรยืดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมำต้ังแต่อดีตจวบจนถึง
ปัจจุบัน	ดนตรีจึงเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม	(Sujit	Wongthes,	2010)	พิธีกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
มนุษย์	 สิ่งเหล่ำนี้จึงมีควำมเกี่ยวพันและสัมพันธ์กันมำต้ังแต่อดีต	 ดนตรีจึงมีควำมผูกพันกับชีวิตมนุษย์ 
ตั้งแต่แรกเกิดจนตำย	 โดยมนุษย์ใช้เสียงของดนตรีในกำรเป็นสะพำนทอดศิลปะผ่ำนควำมรู้สึกตำมคติ 
ควำมเชื่อของคนในท้องถิ่นอันก่อให้เกิดสำมัญส�ำนึกในสังคม	และเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจภำยในพ้ืนที่ทำง
สังคมและพื้นที่ทำงวัฒนธรรม	องค์ควำมรู้เรื่องดนตรีจึงต้องอำศัยกระบวนกำรทำงสังคมในกำรขัดเกลำ
อันประกอบด้วยระยะเวลำและควำมผูกพัน	ร้อยเรียงผ่ำนเป็นวิถีแห่งควำมเชื่อและวิถีแห่งวัฒนธรรมของ 
กลุ่มชำติพันธุ์เขมรอันเป็นเครื่องบ่งช้ีตัวตนทำงด้ำนสถำนภำพสังคมว่ำ	 เป็นผู้มีรำกเหง้ำทำงวัฒนธรรม 
มำตั้งแต่ครั้งอดีต	(Panya	Rungruang,	2007)

อภิปรายผลการศึกษา
	 ยุคทองของกัมพูชำอยู ่ระหว่ำงพุทธศตวรรษที่	 14–19	 ในยุคพระนครซึ่งมีอ�ำนำจกำรเมือง 
กำรปกครองครอบคลุมพื้นท่ีเกือบทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภำคพื้นทวีป	สิ่งก่อสร้ำงทำงศำสนำ
ที่ส�ำคัญคือนครวัดและนครธม	 (เมืองพระนคร)	 ต้ังอยู่ในเขตเมืองพระนคร	อยู่บริเวณทำงทิศเหนือของ
ทะเลสำบเขมร	 ในเขตจังหวัดเสียมเรียบ	 เมืองพระนครได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี	 พ.ศ.	2535	
(UNESCO,	1992)	ต่อมำในยุคที่อำณำจักรเขมรเข้ำสู่ยุคเสื่อมอ�ำนำจ	อำณำนิคมต่ำงๆ	มีควำมแข็งแกร่ง
พยำยำมประกำศอิสรภำพไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นอีกต่อไป	สุดท้ำยเขมรต้องท�ำสงครำมกับเพื่อนบ้ำนที่
แข็งแกร่งคือสยำมกับไดเวียด	อิทธิพลทำงศิลปะของกัมพูชำทั้งดนตรีและนำฏศิลป์จึงมีผลมำจำกกำรรับและ 
แลกเปลี่ยนกับวัฒนธรรมเพื่อนบ้ำนอยู่ตลอดเวลำโดยเฉพำะกับสยำม	ดนตรีกัมพูชำนอกจำกจะมีลักษณะ
และเอกลักษณ์เฉพำะตัวตำมวัฒนธรรมแล้ว	 ดนตรีกัมพูชำยังได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกในกัมพูชำ	 
สังคมกัมพูชำใช้ดนตรีประกอบพิธีกรรมตำมคติควำมเชื่อของบรรพบุรุษมำต้ังแต่อดีต	กล่ำวได้ว่ำประเพณี
ตลอดทั้งปีล้วนมีดนตรีเข้ำไปมีส่วนร่วมด้วยเสมอ	ดนตรีกัมพูชำสำมำรถแบ่งประเภทได้	 2	ประเภทคือ	
ดนตรีในรำชส�ำนักกับดนตรีพื้นบ้ำน	ซึ่งทั้งสองประเภทนี้มีปฏิสัมพันธ์กันอยู่อย่ำงต่อเนื่อง	มีท้ังกำรรับจำก
รำชส�ำนักและกำรรับจำกพ้ืนบ้ำน	ดนตรีรำชส�ำนักกัมพูชำถือเป็นดนตรีที่ใช้เล่นประกอบในพระรำชพิธี 
หรือใช้เล่นในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระมหำกษัตริย์	 (Ung,	 1979)	ครั้งสมัยยุคโบรำณดนตรีถูกน�ำมำ
บรรเลงถวำยพระมหำกษัตริย์	ตำมคติควำมเชื่อเร่ืองพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นสมมุติเทพ	ตำมคติควำมเชื่อ
ในศำสนำพรำหมณ์ฮินดู	 เมื่อพระมหำกษัตริย์ทรงเสด็จหรือประทับไหนจะมีเสียงดนตรีบรรเลงประโคม 
ทุกครั้ง	พระมหำกษัตริย์จึงเปรียบเป็นมหำเทพทั้งสำม	(ตรีมูรติ)	คือ	พระพรหม	พระนำรำยณ์	และพระศิวะ	 
อดีตดนตรีถูกน�ำมำบรรเลงเพื่อถวำยพระมหำกษัตริย์วันละสำมเวลำ	คือ	 เช้ำ	กลำงวัน	และก่อนบรรทม	 
ถึงใกล้เวลำตื่นบรรทมจะใช้เครื่องสำยในกำรบรรเลง	 เช่น	 กระจับปี่	 กระแสมูย	 (พิณน�้ำเต้ำ)	 และซอ	 
ซึ่งเวลำนี้จะใช้วิธีกำรบรรเลงเดี่ยวเป็นลักษณะเพลงเบำๆ	 อำจมีร้องประกอบดนตรี	 เช่น	 ใช้ผู ้เล่นแค่ 
เพียงคนเดียว	ทั้งบรรเลงและร้องไปด้วย	และเวลำที่สองคือเวลำเสวยพระกระยำหำรกลำงวัน	ซึ่งเวลำน้ี 
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มักบรรเลงด้วยวงมโหรีและเวลำบรรทม	หรือเรียกว่ำเพลงกล่อมพระบรรทมใช้วงมโหรีในกำรบรรเลงเช่นกัน	 
ดนตรีในรำชส�ำนักเขมรสำมำรถแบ่งออกเป็น	 2	ประเภท	คือ	ดนตรีในพระรำชพิธีและดนตรีประกอบ
กิจกรรมพระรำชส�ำรำญ	ดังรำยละเอียดต่อไปนี้	
	 1.	 ดนตรีในพระราชส�านัก
	 	 	 	 	 	ดนตรีในพระรำชส�ำนักเขมรใช้บรรเลงประกอบงำนพระรำชพิธีต่ำงๆ	ในพระบรมมหำรำชวังหรือ 
ใช้เล่นประกอบพระรำชพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระมหำกษัตริย์	วงดนตรีท่ีใช้บรรเลงคือวงปินเปียด	 (วงปี่พำทย์)	
ซึ่งสำมำรถจ�ำแนกประเภทของงำนในพระรำชส�ำนักออกเป็น	2	ประเภท	ดังนี้
	 	 	 1.1		ดนตรีในพระราชพิธี
	 	 	 1)	 งำนพระรำชพิธีเป็นงำนหลวงส�ำหรับพระมหำกษัตริย์	 จัดขึ้นตำมพระรำชประเพณีสืบมำ 
แต่โบรำณและทรงพระกรุณำโปรดกล้ำฯ	 ให้จัดเป็นพระรำชพิธี	 เช่น	พระรำชพิธีแรกนำขวัญ	พระรำชพิธี 
เฉลิมพระชนมพรรษำ	เป็นต้น
	 	 	 2)	 งำนพระรำชกุศล	 เป็นงำนที่พระมหำกษัตริย์ทรงบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลเป็นพิธีหลวงบำงงำน 
ซึ่งต่อเน่ืองกับพระรำชพิธี	 เช่น	พระรำชกุศลทักษิณำนุประทำน	พระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมรำชบุรพกำรี	
หรือพระรำชกุศลมำฆบูชำ	เป็นต้น
	 	 	 3)	 งำนรัฐพิธีเป็นงำนที่รัฐบำลหรือทำงรำชกำรก�ำหนดจัดข้ึนประจ�ำปี	 โดยเชิญเสด็จพระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงเป็นองค์ประธำนในกำรประกอบพิธีหรือจะโปรดเกล้ำฯ	 
ให้พระบรมวงศำนุวงศ์เสด็จแทน	เป็นต้น
	 	 	 1.2		ดนตรีประกอบกิจกรรมพระราชส�าราญ
	 	 	 ดนตรีประเภทนี้ใช้เล่นบรรเลงท่ีเกี่ยวข้องกับกำรแสดง	 เช่น	กำรละคร	หรือเล่นประกอบระบ�ำ	 
เรียกว่ำระบ�ำรำชทรัพย์	(ระบ�ำเปรียะห์เรียชโทรป)	คือระบ�ำในรำชส�ำนัก	เช่น	ระบ�ำเทพอัปสร	เป็นกำรแสดง
ที่เกิดขึ้นในรำชส�ำนัก	ซึ่งใช้วงปินเปียดในกำรบรรเลงประกอบ	ภำยหลังได้รับควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำย 
และกลำยเป็นเอกลักษณ์ของกัมพูชำ

ภาพที่	1		 (ซ้ำย)	 กำรแสดงในรำชส�ำนักเขมร	(Royal	Ballet	of	Cambodia)	
	 	 	 (ขวำ)		 กำรแสดงในรำชส�ำนักเขมร	 (The	Dancers	of	King	Sisowath	during	a	Visit	 to	the	 
	 	 	 Ruins	of	Angkor	Wat)	
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	 วงปินเปียดประกอบด้วย	ซรำไลย	 โรเนียดแอก	 โรเนียดทุง	 โรเนียดแดก	กวงว็วงธม	กวงว็วงโต๊ช	 
ซอมโพว	สกอรธม	เชิง	ท�ำหน้ำที่บรรเลงในพิธีกรรมทำงพุทธศำสนำ	ประกอบละครโขลหนังสแบกและระบ�ำ
ต่ำงๆ	 เพลงหลักที่ใช้ในวงปินเปียด	 เช่น	สำธูกำร์	ตรั๊ช	รัว	 เฮำะห์	 เจิ้ด	กรำวนำยคำมำน	เป็นต้น	 เมืองที่ม ี
วงปินเปียดที่เป็นหลัก	นอกจำกพนมเปญและเสียมเรียบ	มีเมืองอุดรมีชัย	 เมืองพระตะบอง	 เมืองตำแกว	 
เมืองตำโสม	 เมืองกอมปอต	 เครื่องดนตรีในวงปินเปียดจัดแบ่งกลุ่มออกเป็น	2	ประเภทคือเคร่ืองดนตร ี
ที่สำมำรถเดินท�ำนองได้กับเครื่องดนตรีที่ไม่สำมำรถเดินท�ำนองได้	 (เครื่องประกอบจังหวะ)	ซึ่งเครื่องดนตรี
ในวงปินเปียดทั้งหมดแบ่งตำมชนิดของเครื่องดนตรีประกอบด้วยเครื่องสี	เครื่องตี	และเครื่องเป่ำ	ดังนี้

ตารางที่	1	 แสดงประเภทเครื่องดนตรีในวงปินเปียด

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

ภาษาเขมร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาเขมร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

โรเนียดทุง Roneat	Thog ระนำดทุ้ม สกอรธม Skor	Thom ตะโพน

โรเนียดเดร็ก Roneat	Dcik ระนำดเอกเหล็ก ซอมโพว Samphor กลองทัด

กวงว็วงธม Kongvong	Thom ฆ้องวงใหญ่ เซิง Srang ฉิ่ง

กวงว็วงโต๊ช Kongvong	Toch ฆ้องวงเล็ก

สรำไลย Sralai ปี่ใน

	 เครื่องดนตรีในวงปินเปียดท้ังหมดล้วนเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี	ถือได้ว่ำเป็นเครื่องดนตร ี
ที่พบได้มำกและมีอยู่ในทุกกลุ่มชำติพันธุ์	ซึ่งในวงปินเปียดมีท้ังเครื่องตีที่ท�ำด้วยไม้เนื้อแข็งท�ำด้วยหนังสัตว	์
และท�ำด้วยโลหะ	ซึ่งในวงปินเปียดประกอบด้วยเคร่ืองตีที่ท�ำด้วยไม้	 โลหะและหนัง	อันได้แก่	 โรเนียดแอก	 
(ระนำดเอก)	 โรเนียดทุง	 (ระนำดทุ้ม)	 โรเนียดเดร็ก	 (ระนำดเอกเหล็ก)	 คองวองธม	 (ฆ้องวง)	 สกอรธม	 
(ตะโพน)	ซอมโพว	(กลองทัด)	และเซิง	(ฉิ่ง)	ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
	 กวงว็วง	(ฆ้องวง)	เป็นเครื่องดนตรีประเภทตี	ด�ำเนินตำมท�ำนอง	มีบทบำทหน้ำที่ส�ำคัญในกำรด�ำเนิน
ท�ำนองหลักของเพลงในรูปแบบกำรประสมวงต่ำงๆ	 ซ่ึงให้เสียงก้องกังวำนเป็นเคร่ืองดนตรีประเภทหนึ่ง 
ที่ส�ำคัญในกำรร่วมบรรเลงในวงปินเปียด	มีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมมีลูกฆ้อง	8–18	ลูก	จึงถือได้ว่ำฆ้อง
เป็นเครื่องดนตรีท่ีมีบทบำทส�ำคัญ	ทั้งในส่วนเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและกิจกรรมต่ำงๆในสังคม	ฆ้องท่ีใช้ใน 
วงดนตรีลำวเดิมมี	2	ชนิดคือ	คองวองธม	(ฆ้องวงใหญ่)	และกวงว็วงโต๊ช	(ฆ้องวงเล็ก)	อำจเรียกจำกลักษณะ
กำรวำงวงแบบไทย	ซึ่งฆ้องวงใหญ่จะอยู่ด้ำนหลังของระนำดเอกและฆ้องวงเล็กจะอยู่ด้ำนหลังของระนำดทุ้ม	 
ลักษณะวิธีกำรบรรเลงเช่นเดียวกันกับกำรบรรเลงระนำดเอกคือ	 บรรเลงเพ่ือสร้ำงท�ำนองหลักให้กับ 
เครื่องดนตรีอื่น
	 โรเนียดแอก	 (ระนำดเอก)	 ลักษณะกำรบรรเลงคล้ำยกับกำรบรรเลงระนำดเอกของไทย	คือ	 
โรเนียดแอกจะใช้ไม้ตีชนิดเดียวคือไม้แข็ง	 ลักษณะในกำรบรรเลงจะตีมือซ้ำยและมือขวำอยู่ในตัวโน้ต 
ตัวเดียวกัน	แต่ห่ำงกันเป็นคู่แปดใช้กำรด�ำเนินท�ำนองแบบเต็มคือ	ตีเก็บโดยแปลจำกท�ำนองของฆ้องวง
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	 โรเนียดทุง	 (ระนำดทุ้ม)	มีลักษณะคล้ำยกับระนำดทุ้มของไทยแต่มีจ�ำนวนของระนำดมำกกว่ำคือ 
มี	19	ลูก	มีลวดลำยท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตำมเอกลักษณ์แบบเผนของเขมร	มีลักษณะกำรบรรเลงคล้ำย 
กับคองวองธม	(ฆ้องวงใหญ่)
	 สกอรธม	 (ตะโพน)	 ใช้บรรเลงคู่กับกลองทัด	ลักษณะทั่วไปเหมือนกับตะโพนไทย	หุ่นตะโพนจะท�ำ
ด้วยไม้ขนุนและไม้มะขำม	ขึ้นหน้ำกลองด้วยหนังวัวใช้เชือกโยงเร่งเสียงทั้ง	 2	หน้ำ	 เพื่อให้ได้ระดับเสียง 
ตำมต้องกำร	หน้ำตะโพนจะท�ำด้ำยรักบริเวณกึ่งกลำงเพ่ือใช้ส�ำหรับติดขี้กลองในกำรปรับรำยละเอียด
ของระดับเสียง	 วงปินเปียดให้ควำมส�ำคัญกับกำรบรรเลงตะโพนเป็นอย่ำงมำก	 ถ้ำนักดนตรีคนใดไม่ผ่ำน 
กำรครอบครูหรือกำรเรียนจำกครูหรือส�ำนักทำงดนตรีแล้ว	อำจจะไม่เข้ำใจในบทบำทและวิธีกำรเล่นอย่ำง
ถูกต้องหรือกำรคุมจังหวะกำรตี
	 ซอมโพว	 (กลองทัด)	 เป็นกลอง	2	หน้ำ	หน้ำกลองท�ำด้วยหนังวัวหรือหนังควำย	ซอมโพวมี	2	 ใบ	 
ใบหน่ึงมีเสียงต�่ำใบหนึ่งมีเสียงสูง	 บนหน้ำกลองทั้งสองด้ำนจะติดขี้กลองเพื่อปรับเสียงให้เหมำะสม	 
ลักษณะกำรบรรเลงจะตีเพื่อเข้ำจังหวะกับตะโพน	และใช้บรรเลงเฉพำะบำงเพลงเท่ำนั้น
	 สรำไลย	 (ปี่ใน)	 เป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่ำมีลิ้น	มีลักษณะรูปร่ำงกำรเปิดปิดนิ้วที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพำะตัว	 ปี ่ที่ใช้ในวงปินเปียดคือ	 สรำไลย	 (ปี ่ใน)	 ตัวเลำท�ำด้วยไม้เนื้อแข็ง	 เช่น	 ไม้ชิงชัน	 ไม้พะยูง	 
มีรูส�ำหรับวำงน้ิวให้เกิดเสียงจ�ำนวน	6	รู	 โดยให้	4	รูบนเรียงล�ำดับเท่ำกัน	 เว้นระยะห่ำงพอควรจึงเจำะอีก	 
2	รู	ลักษณะกำรบรรเลงจะใกล้เคียงกับท�ำนองคองวองธม	 (ฆ้องวงใหญ่)	มักจะไม่แปลท�ำนอง	 เนื่องจำก 
กำรบรรเลงวงปินเปียด	จะนิยมควำมพร้อมเพรียงของเคร่ืองดนตรีทุกเคร่ือง	จะต้องพยำยำมบรรเลงไป 
ในทำงเดียวกัน	แต่จะมีควำมแตกต่ำงกันในด้ำนระบบเสียง	

ภาพที่	2		 (ซ้ำย)		วงปินเปียดดนตรีในรำชส�ำนัก	
	 	 	 (ขวำ)		วงมโหรีในรำชส�ำนักเขมร

	 วงปินเปียดถือเป็นวงดนตรีขั้นสูงที่ใช้เล่นถวำยพระมหำกษัตริย์ในพระบรมหำรำชวังเท่ำนั้น	 
แต่ปัจจุบันมีกำรน�ำออกมำเผยแพร่และเป็นที่รู ้จักอย่ำงกว้ำงขวำง	ตลอดทั้งยังเป็นที่นิยมส�ำหรับเล่นใน 
งำนพิธีทำงศำสนำอ่ืน	 เช่น	 งำนสมโภชวัด	 งำนฤกษ์มงคลต่ำงๆ	ลักษณะกำรบรรเลงวงปินเปียดจะเป็น
ลักษณะกำรบรรเลงผสมวง	โดยมีสรำไลย	(ปี่ใน)	ท�ำหน้ำที่อุ้มเสียงของเครื่องดนตรีทั้งหมด
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	 วงโมโฮรี	 (วงมโหรี)	ถูกพัฒนำมำจำกวงปินเปียด	 เพรำะเครื่องดนตรีส่วนใหญ่มำจำกวงปินเปียด 
เป็นกำรผสมวงเครื่องดนตรีรวมกลุ่ม	 เครื่องดนตรีประกอบด้วยตรัวขะแสแบ็ย	 ตรัวกระนำย	 ตรัวอู	 
โรเนียดแอยก	 โรนียดทุง	กรอปือ	คลย	สกอรโทน	 โรมำเนีย	 เขิม	และเชิง	อำจมีขิมเข้ำมำส่วนประกอบ	 
และอำจมีเครื่องดีดเข้ำมำแทรกบ้ำง	 วงโมโฮรีมีหน้ำที่บรรเลงขับกล่อมและสอดแทรกอยู่ในเพลงระบ�ำร�ำ 
ปัจจุบันพบเห็นได้ท่ัวไปตำมภูมิภำค	มีควำมนิยมทั้งในรำชส�ำนักและระดับประชำชนทั่วไป	สะท้อนกำร
ถ่ำยเทอิทธิพลทั้งเข้ำและออกระหว่ำงพื้นบ้ำนกับรำชส�ำนัก	บทเพลงหลักที่ใช้ในวงโมโฮรี	 เช่น	ตรอเปียงเปย	
แขกโมน	โนเกำะเรียจ	ขยอย	เป็นต้น	วงโมโฮรีเขมรประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทดีด	สี	ตี	เป่ำ	ดังนี้

ตารางที่	2	 แสดงเครื่องดนตรีในวงโมโฮรี	(มโหรี)

เครื่องดนตรีในวงโมโฮรี

ภาษาเขมร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาเขมร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

ตรัวขะแสแบ็ย Tro	Khchabey ซอสำมสำย สกอรโทน Skor	Thon กลองโทน

ตรัวกระนำย Tro Kranay ซอกลำง จับเปย Jabpeay กระจับปี่

ตรัวอู Tro	Ou ซออู้ กแซร์มูย Khachamuy พิณน�้ำเต้ำ

โรเนียดแอก Roneat	Dcik ระนำดเอก โรมำเนีย Romaney ร�ำมะนำ

โรเนียดทุง Roneat	Tung ระนำดทุ้ม คลอย Kioy ขลุ่ย

กรอปือ	(ตะเข้) Takhe จะเข้ เขิม Khim ขิม

เซิง Srang ฉิ่ง

	 ในยุคเขมรแดงถือเป็นยุคที่ศิลปะเขมรตกต�่ำเส่ือมโทรมถึงขีดสุด	 เกิดควำมวุ่นวำยทำงกำรเมือง
กัมพูชำในก�ำมือของนำยพลพต	 ระหว่ำงปี	 2518–2522	 ซ่ึงสถำนกำรณ์ตกอยู่ในควำมรุนแรงสุดข้ัว	 
โดยมีนโยบำยเพื่อปรับปรุงระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมแบบพึ่งตนเอง	 ไม่ยอมรับควำมช่วยเหลือจำก
ภำยนอกประเทศและไม่ยอมเป็นพันธมิตรกับชำติใดๆ	ปิดโรงเรียน	 โรงพยำบำล	 โรงงำน	ยกเลิกระบบ
ธนำคำร	ระบบเงินตรำ	ยึดทรัพย์สินจำกเอกชนทั้งหมด	โดยมีควำมเชื่อว่ำระบบสังคมนิยมจะน�ำกัมพูชำไปสู่
ควำมเจริญรุ่งเรืองเหมือนในอดีตได้	 ไม่ต้องกำรพ่ึงวิทยำกำรเทคโนโลยีใดๆ	ขอให้มีข้ำวกิน	 เขำจึงกวำดล้ำง
ผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ทำงควำมคิด	 นักศึกษำปัญญำชน	แพทย์	นักปรำชญ์	ศิลปิน	แม้แต่คนท่ีใส่แว่นสำยตำ 
ที่ดูเหมือนผู้มีควำมรู้ส่อเป็นภัยต่อควำมมั่นคงจะถูกฆ่ำอย่ำงไร้เหตุผล	 เขำต้องกำรให้กัมพูชำมีแต่ชนชั้น
เกษตรกร	ประชำชนพลเมืองถูกบังคับให้ใช้แรงงำนเพื่อกำรเกษตร	ทุกคนต้องเป็นชำวนำชำวไร่	ตลอดระยะ
เวลำกว่ำ	4	ปี	มีผู้คนล้มตำย	อดอยำก	 ถูกทำรุณกรรม	ถูกฆ่ำอย่ำงมหำศำล	หรือปัจจุบันเรียกว่ำทุ่งสังหำร	
นโยบำยหนึ่งท่ีท�ำให้ผู้บริสุทธิ์ถูกฆ่ำ	 เขมรแดงต้องกำรให้กัมพูชำเป็นประเทศท่ีมีแต่คนเชื้อสำยเดียว	คือ	 
เชื้อสำยกัมพูชำ	ชนกลุ่มน้อยอย่ำงชำวเวียดนำมและชำวจีนจึงถูกฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์	 รวมถึงคนเขมรด้วยกันเอง	
ประเมินว่ำมีผู้เสียชีวิตประมำณ	1.5–3	ล้ำนคน	นับเป็นกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ที่เลวร้ำยที่สุดของศตวรรษที่	20
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	 ศิลปะดนตรีในยุคนั้นถือว่ำตกต�่ำเสื่อมโทรมถึงขีดสุดมีกำรฆ่ำล้ำงผู ้มีควำมรู ้ทำงด้ำนดนตรีและ
นำฏศิลป์	ปรำชญ์ผู้มีควำมรู้มีน้อยคนท่ีรอดชีวิตมำได้เมื่อหมดยุคเขมรแดง	ทำงกำรกัมพูชำจึงต้องร้ือฟื้น
ศิลปะเขมร	รวมท้ังดนตรีในรำชส�ำนักและระบ�ำหลวงข้ึนมำใหม่ทั้งหมด	กำรร�ำหลวงของกัมพูชำกลับมำ
เฟื่องฟูอีกคร้ังในยุคปัจจุบัน	นำฏศิลป์ในประเทศกัมพูชำแบ่งได้เป็นนำฏศิลป์คลำสสิก	นำฏศิลป์พ้ืนบ้ำน
และกำรแสดงทำงสังคม	นำฏศิลป์คลำสสิกเกิดขึ้นในรำชส�ำนักมีควำมคล้ำยคลึงกับนำฏศิลป์ไทย	 ใช้เล่น
ในเทศกำลส�ำคัญและเพื่อใช้เป็นสื่อโฆษณำกำรท่องเที่ยว	ซึ่งเกิดขึ้นในช่วง	พ.ศ.	 2503	ซึ่งเป็นยุคทอง 
ของนำฏศิลป์คลำสสิก	 บัลเลต์หลวงของกัมพูชำได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นมรดกแห่งควำมทรงจ�ำของโลก	 
นำฏศิลป์ของกัมพูชำนิยมแสดงเกี่ยวกับเรื่องเรียมเกอร์หรือรำมเกียรติ์	 เช่น	ระบ�ำสุวรรณมัจฉำและระบ�ำ 
มณีเมขลำ	ระบ�ำอัปสรำเป็นกำรแสดงของกัมพูชำที่ก�ำเนิดจำกรูปสลักนำงอัปสรำสมัยพระนคร	ริเริ่มโดย
สมเด็จพระเรียมนโรดม	บุปผำเทวี	และยังทรงอุปถัมภ์ระบ�ำเทพอัปสรก่อนสมัยเขมรแดงปกครองประเทศ	
พ.ศ.	 2518–2522	และทำงกำรได้รื้อฟื ้นศิลปะทุกเเขนง	 เพื่อหำเอกลักษณ์อันเป็นตัวตนที่แสดงออก 
ให้เห็นถึงควำมเป็นชำติ	 ระบ�ำอัปสรำจึงถูกร้ือฟื้นข้ึนมำใหม่อีกครั้ง	และกลำยเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น 
ของนำฏศิลป์เขมรสืบมำ	(Sam–ang,	2007)

	 2.	 ดนตรีพื้นบ้านเขมร
	 ดนตรีพื้นบ้ำนเป็นกำรสืบทอดทำงวัฒนธรรมโดยชำวบ้ำนมำตั้งแต่อดีต	 เพื่อใช ้ผ ่อนคลำย 
ควำมตึงเครียดจำกกำรท�ำงำน	 โดยมุ่งสนองควำมรื่นเริงบันเทิงใจ	 ควำมสนุกสนำน	ท�ำให้กำรท�ำงำน 
ร่วมกันเกิดควำมสนุกสนำน	บำงโอกำสใช้ประกอบพิธีกรรม	ตลอดจนแสดงควำมรักสำมัคคีในหมู่คณะ	 
จนกลำยเป็นเอกลักษณ์ส�ำคัญของท้องถิ่น	ดนตรีพ้ืนบ้ำนเกิดจำกเสียงที่ประกอบหรือประสำนกันเป็นเพลง	
โดยเกิดจำกเสียงร้องหรือเกิดจำกกำรบรรเลงโดยเครื่องมือ	 (เครื่องดนตรี)	 ในท้องถิ่นนั้นๆ	ดนตรีพื้นบ้ำน
นอกจำกจะเกิดจำกเครื่องดนตรีแล้ว	 เสียงที่เกิดจำกปำกมนุษย์ที่ท�ำเป็นท�ำนองเพลงยังถือว่ำเป็นดนตรีด้วย	
ซึ่งดนตรีพื้นบ้ำนมีหลำยประเภททั้งดีด	สี	 ตี	 เป่ำ	 (Tinnakorn	Attapaiboon,	2005)	ดนตรีพ้ืนบ้ำนเขมร
สำมำรถแบ่งกลุ่มออกเป็น	3	ประเภท	ดังนี้
	 	 	 2.1		 ดนตรีประกอบพิธีกรรมมงคล
	 	 	 วงเพลงกำร์หมำยถึงวงดนตรีที่ใช้เล่นประกอบพิธีสมรส	ซึ่งในอดีตกำรจัดงำนแต่งงำนของ 
ชำวกัมพูชำใช้ระยะเวลำทั้งหมด	7	วัน	ปัจจุบันจึงได้ลดจ�ำนวนวันลงเหลือ	2–3	วัน	แต่มีบำงงำนท่ีมีฐำนะ
ทำงกำรเงินอำจจะจัดถึง	7	 วัน	พิธีกรรมแต่งงำนของชำวกัมพูชำในอดีต	ก่อนเข้ำพิธีแต่งงำนฝ่ำยหญิง 
จะท�ำพิธีเข้ำร่มเป็นระยะเวลำ	3	 เดือน	ซึ่งพิธีเข้ำร่มของฝ่ำยหญิงจะไม่ปรำกฏตัวให้ชำยใดเห็นนอกจำก
คนในครอบครัว	 เนื่องจำกพิธีเข้ำร่มนี้เป็นพิธีที่ยึดถือปฏิบัติต่อกันมำจำกบรรพบุรุษ	 โดยฝ่ำยหญิงจะท�ำ 
กำรฝึกงำนบ้ำนงำนเรือนเพื่อเตรียมออกเรือน	หัดทอผ้ำ	หุงข้ำว	ท�ำอำหำร	 โดยมีแม่และยำยเป็นผู้คอย 
อบรม	 ในระหว่ำงอยู่ในพิธีเข้ำร่มนั้นฝ่ำยหญิงต้องปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด	หำกผิดพลำดจ�ำต้องเร่ิมพิธีเข้ำร่ม 
นับเดือนใหม่	 เพลงกำร์เป็นที่นิยมอย่ำงมำกของชำวกัมพูชำ	หำกงำนพิธีแต่งงำนใดไม่มีวงเพลงกำร ์
มำบรรเลงจะถือว่ำงำนแต่งงำนนั้นไม่สมบูรณ์ตำมประเพณี	กำรแต่งงำนของชำวกัมพูชำเจ้ำบ่ำวเจ้ำสำว 
จะมีกำรเปลี่ยนชุดแต่งกำยถึง	 12	 ชุด	 ปัจจุบันลดขนำดลงเหลือ	 7	 ชุด	 ทั้งนี้ขึ้นอยู ่กับสถำนะและ 
ควำมต้องกำรของเจ้ำภำพ	วันแรกของกำรแต่งงำนเจ้ำบ่ำวจะใช้เพลงกำร์บรรเลงเป็นขบวนแห่มำที่บ้ำน
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ของเจ้ำสำว	 (แห่ขันหมำก)	 เมื่อถึงหน้ำบ้ำนของเจ้ำสำวจะมีกำรร้องเพลงโต้ตอบกันระหว่ำงญำติฝ่ำยหญิง 
กับฝ่ำยชำย	 เพลงกำร์จะบรรเลงประกอบตำมช่วงของแต่ละพิธีกำร	หนึ่งในพิธีท่ียังยึดถือสืบทอดมำ 
ตั้งแต่โบรำณคือ	พิธีกำรตัดผมบ่ำวสำวและให้พรคล้ำยกับกำรรดน�้ำสังข์ในพิธีสมรสของไทย	ส่วนประเภท
ของวงที่ใช้เล่นประกอบในเพลงกำร์คือ	 วงมโหรี	 ซึ่งสำมำรถสังเกตได้โดยหำกวงไหนมีเสียงซอน�ำนั้น	 
หมำยถึงกำรบรรเลงของวงมโหรี	แต่หำกวงไหนมีเสียงปี่ชูช่อเสียงนั้นหมำยถึงวงปินเปียด	(ปี่พำทย์)

ภาพที่	3		เพลงกำร์ดนตรีประกอบพิธีแต่งงำน

	 เครื่องดนตรีเพลงกำร์มีวิธีกำรผสมเครื่องดนตรีหลำยวิธี	 แต่ที่พบเห็นบ่อยคือ	 ตรัวขะแสแบ็ย	 
(ซอสำมสำย)	 เปยออร์	 (ปี่อ้อ)	จับเปย	 (กระจับปี่)	คลย	 (ขลุ่ย)	สกอรโทน	(กลองโทน)	โรมำเนีย	 (ร�ำมะนำ 
ขนำดเล็ก)	ท�ำหน้ำที่บรรเลงก�ำกับพิธีกำรแต่งงำนและขับกล่อมบันเทิงส�ำหรับในพิธีแต่งงำนนั้น	 มีกำร
เลือกสรรบทเพลงที่จะบรรเลงอย่ำงละเอียดถี่ถ้วนอย่ำงเช่น	ฮอมโรง	(โหมโรง)	เจำเปรียม	บำยคอน	เป็นต้น
	 	 	 2.2		 ดนตรีประกอบพิธีกรรมความเชื่อ
	 	 	 1)	 วงอำเรียะ	 “อำรักษ์”	 (Arak)	 ผสมเครื่องดนตรีมโหรี	 กลุ ่มเดียวกับเพลงกำร์แต่เปลี่ยน 
สกอร์โทน	 (กลองโทน)	และโรมำเนีย	 (ร�ำมะนำขนำดเล็ก)	มำเป็นใช้สกอรโทน	 (กลองโทน)	หลำยๆ	 ใบ	 
มีเครื่องดีดพิเศษคือกแซร์มูย	 (พิณน�้ำเต้ำ)	มีกระสวนจังหวะท่ีช้ำเร็วสลับกันไม่แน่นอนวงอำเรียะท�ำหน้ำท่ี
เป็นเสียงประกอบกำรจัดกิจกรรมท่ีพึ่งพิงควำมเชื่องสิ่งศักด์ิสิทธิ์สำมำรถแบ่งออกเป็น	3	กลุ่มคือ	 (1)	 ใช้เล่น
รักษำอำกำรป่วย	(2)	ใช้เล่นในพิธีกำรไหว้ครูอำรักษ์	(3)	ใช้เล่นเพื่อแก้บนจำกพิธีรักษำอำกำรป่วย
	 	 	 2)	 เพลงตรึมมิงหรือ	“ทึมมูงหรือตุ้มโมง”	ตั้งชื่อตำมลักษณะเสียงที่ได้ยินคือเสียง	“ทึมหรือตรึม”	
มำจำกเสียงกลอง	ส่วนเสียง	“มิงหรือมูง”	มำจำกเสียงฆ้อง	 เป็นดนตรีพ้ืนบ้ำนของชำวเขมรใช้เล่นประกอบ
ในพิธีศพของผู้สูงอำยุในชุมชนตลอดจนพระสงฆ์ทั่วไป	 โดยมีควำมเชื่อว่ำเสียงเพลงจะน�ำพำผู้เสียชีวิตไป 
สู่สรวงสรรค์ได้	 เครื่องดนตรีประกอบที่ส�ำคัญคือ	ฆ้อง	ผู ้บรรเลงในวงตุ้มโมงส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอำย	ุ 
เคร่ืองดนตรีทุกชิ้นน�ำไปเก็บรวบรวมไว้ที่วัดซึ่งเป็นสถำนที่ฝึกซ้อม	ตลอดจนเป็นศูนย์รวมศรัทธำของ 
คนในท้องถิ่น	 เครื่องดนตรีในวงตุ้มโมงประกอบด้วยซอ	กลอง	ฆ้อง	ปี่	 (เป็ย)	 เป็นต้น	ส่วนบทเพลงที่ใช ้
บรรเลง	 เช่น	อมตุ๊ก	 เพลงร�ำเปียย	กัญจัญเจก	อำมวล	 เป็นต้น	ปัจจุบันเพลงตุ้มโมงเริ่มไม่ได้รับควำมนิยม	 
ขำดกำรส่งเสริมและสืบทอด	 โอกำสในกำรเล่นมีน้อยเพรำะเป็นที่รู ้จักของผู ้สูงอำยุ	 เครื่องดนตรีและ 
ชนิดในวงตรึมมิงจะมีลักษณะเสียงและกำรถ่ำยทอดอำรมณ์ที่แตกต่ำงกัน	 เช่น	 ให้ควำมนิ่มนวล	พรำวพล้ิว		 
จังหวะดนตรีเพลงตรึมมิงมีอยู ่	 2	 ลักษณะคือ	 จังหวะเร็ว	 เช่น	 เพลงอมตุ ๊ก	 เพลงกัญกัญเจก	 เป็นต้น	 
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และจังหวะช้ำมีลักษณะพิเศษคือ	 ไม่มีกำรควบคุมควำมเร็วของเพลงด้วยเครื่องเคำะ	 เช่น	กลอง	 ฉ่ิง	ฉำบ	 
แต่จะเป็นกำรบรรเลงตำมอำรมณ์ควำมรู้สึกของผู้บรรเลงภำยใต้กรอบของท�ำนองหรือเนื้อหำของเพลง 
ที่ก�ำหนดไว้	ดังตัวอย่ำงเพลงในจังหวะเร็ว	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	
	 	 	 วงดนตรีพื้นบ้ำนเขมรมีหลำกหลำยวงใช้เล่นเพื่อควำมรื่นเริงทั่วไป	 เช่น	 “วงชะยัม”	 คือ	 
กำรประสมวงชะยัมหรือกลองยำวใช้ในขบวนแห่แหนต่ำงๆ	ของชำวบ้ำน	แนวจังหวะลีลำไม่โลดโผนอย่ำง
ฝั่งไทย	“วงกลองชนัก”	คือ	 กำรประสมวงคล้ำยขบวนปี่กลองแห่พระบรมศพ	แห่พระเถระชั้นผู ้ใหญ่ 
ที่มรณภำพ	“วงอำไย”	คือ	 เคร่ืองดนตรีจำกวงมโหรีน�ำมำประกอบกำรขับร้องโต้	 เกี้ยวพำรำสีระหว่ำง 
นักร้องชำยหญิง	 โดยที่นักดนตรีจะต้องเข้ำใจโครงสร้ำงของเพลงร้องนั้นมำก่อน	 สำมำรถท่ีจะลดทอน 
ตัวท�ำนองเพลงนั้นให้เหมำะสมกับถ้อยค�ำของนักร้อง	“วงยี่เก”	ประกอบด้วยตรัว	กลองโรมำเนียหลำยใบ	 
เชิง	 ฉำบ	 ใช้ประกอบกำรแสดงยี่เก	 มีนักร้องลูกคู ่	 ซึ่งจะเล่นในงำนเทศกำลสงกรำนต์ของชำวบ้ำน	 
โดยเล่นบริเวณกลำงแจ้งเป็นสัญญำณแห่งกำรแห่แหน	กำรบอกบุญโดยมีกำรตกแต่งล�ำไม้ไผ่ขนำดยำวที่ใช้ 
ถือเขย่ำเคำะไปเป็นจังหวะ	“วงแคน”	 ใช้แคนแปดมำตรฐำนที่เทียบได้กับฝั่งไทยลำว	ส่วนใหญ่เป็นเขมร 
เชื้อสำยลำวและ	“เจรียงจับเปย”	คือ	กำรร้องบทกวีเล่ำนิทำนเป็นสัมผัส	มีเคร่ืองดนตรีหลักที่ผู ้แสดง	 
(ผู้เล่ำเรื่อง)	จะต้องใช้คือจับเปย	 (กระจับปี่)	ทุกวันนี้ยังมีคนที่สำมำรถทั้งร้องเล่ำเรื่องและบรรเลงจับเปย 
ไปในครำวเดียวกัน

ภาพที่	4		 กำรแสดงพื้นบ้ำนของกัมพูชำ
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	 ปัจจุบันดนตรีกัมพูชำได้รับควำมนิยมในทุกภำคส่วน	บทบำททำงดนตรีเป็นที่ยอมรับตลอดจน 
ใช้เป็นสื่อโฆษณำประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่ง	 กัมพูชำพยำยำมสร้ำงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมขึ้น 
หลังจำกโดนผลกระทบทำงด้ำนควำมม่ันคงในอดีตก ่อให ้เกิดยุคแห่งควำมตกต�่ำเสื่อมโทรมของ 
ศิลปวัฒนธรรม	กัมพูชำใช้ศิลปะเป็นสื่อในกำรถ่ำยทอดเรื่องรำวให้สังคมโลกรับรู ้	 หลังจำกนครวัดได ้
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจำกกำรสนับสนุนจำกองค์กรยูเนสโก	นโยบำยด้ำนศิลปวัฒนธรรมถูกน�ำมำเป็น
ประเด็นในกำรน�ำมำพัฒนำประเทศในด้ำนผลิตภัณฑ์ทำงวัฒนธรรม	 ดนตรีดั้งเดิมของเขมรถูกถ่ำยทอด
พร้อมกับระบ�ำผ่ำนสื่อโฆษณำต่ำงๆ	 เพื่อดึงดูดควำมสนใจทำงด้ำนกำรท่องเที่ยว	อำจกล่ำวได้ว่ำทุนทำง
วัฒนธรรมมีควำมสัมพันธ์ในทำงบวกกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศต่อประชำกร	 สมมติฐำนที่ว่ำ 
ทุนทำงวัฒนธรรมมีควำมสัมพันธ์กับกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ	 เนื่องจำกมำจำกเหตุผลว่ำทุนทำง
วัฒนธรรมก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนขึ้น	 เม่ือมีระดับกำรพัฒนำเศรษฐกิจสูงขึ้นสินค้ำและบริกำร 
หลำยประเภทสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มขึ้นได้จำกกำรออกแบบท่ีแตกต่ำง	 ในกรณีดังกล่ำวกำรสร้ำงสรรค์
จึงเป็นสิ่งที่มีควำมส�ำคัญต่ออุตสำหกรรมกำรผลิตสินค้ำและบริกำรต่ำงๆ	รวมทั้งต่อกำรเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน
	 ดนตรีเขมรนับเป็นรำกฐำนทำงวัฒนธรรมของชำติจึงนับเป็นบทบำททำงวัฒนธรรมที่ควรค่ำแห่ง 
กำรหวงแหน	รัฐบำลโดยกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์รับผิดชอบงำนวัฒนธรรม	 รวมถึงดนตรีและ
ศิลปะกำรแสดง	 งำนฝีมือ	ภำพยนตร์	 ตลอดจนกำรป้องกันพัฒนำฟื้นฟูและกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
อันเป็นมรดกคู่ชำติ	 จำกรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรกัมพูชำที่ถูกน�ำมำใช้โดยสมัชชำรัฐธรรมนูญใน 
กรุงพนมเปญ	 เมื่อวันท่ี	 21	กันยำยน	2536	ที่ประชุมได้มีมติตอนควำมหนึ่งถึงนโยบำยด้ำนวัฒนธรรม 
ไว้ในบทที่	 6	มี	 3	 ข้อคือ	 ข้อที่	 (69)	 รัฐต้องรักษำและสงเสริมวัฒนธรรมของชำติ	 รัฐต้องปกป้องและ 
ส่งเสริมภำษำเขมรได้ตำมควำมจ�ำเป็น	รัฐต้องรักษำโบรำณสถำนและสิ่งประดิษฐ์และเรียกคืนพื้นที่ทำง
ประวัติศำสตร์	 ข้อที่	 (70)	ควำมผิดที่ส่งผลกระทบต่อมรดกทำงวัฒนธรรมของศิลปะใดๆ	ต้องด�ำเนินกำร
ลงโทษอย่ำงรุนแรง	และข้อท่ี	 (71)	ปริมณฑลอันเป็นมรดกของมนุษยชำติที่ได้รับกำรจัดเป็นมรดกโลก 
ให้ถือว่ำเป็นโซนที่มีควำมเป็นกลำงจะต้องไม่มีกิจกรรมทำงทหำร
	 นโยบำยของกัมพูชำในด้ำนวัฒนธรรมต่ำงๆ	โดยเฉพำะดนตรีและนำฏศิลป์	มีกำรสืบทอดประเพณี
จำกรุ่นสู่รุ่น	 โดยมีพระมหำกษัตริย์เป็นผู้อุปถัมภ์และให้ควำมส�ำคัญในกำรอนุรักษ์	 เม่ือปี	ค.ศ.	1917	ได้จัด
ตั้งโรงเรียนศิลปะภำยในพระบรมมหำรำชวัง	และในปี	ค.ศ.	1957	 ได้จัดต้ังโรงเรียนดนตรีและกำรละคร 
แห่งชำติขึ้น	 โดยมีหน้ำท่ีรักษำและรวบรวมผลงำนด้ำนศิลปะ	ต่อมำเมื่อปี	ค.ศ.	1965	กระทรวงศึกษำธิกำร
ได้จัดตั้งองค์กรข้ึนเพื่อวิจัย	 รักษำและประชำสัมพันธ์ศิลปะของชำติ	สุดท้ำยต้องมำล่มสลำยในยุคของ 
เขมรแดงปกครองประเทศ	ศิลปะกำรแสดงถูกห้ำมเล่นศิลปินส่วนใหญ่เสียชีวิตหรือหนีไปต่ำงประเทศ	 
แม้อ�ำนำจเขมรแดงจะอยู่ไม่นำน	แต่ผลจำกควำมขัดแย้งเหล่ำนี้	 เป็นเหตุให้รูปแบบศิลปะกำรแสดงที่แท้จริง
เสื่อมลง	หลังถูกปลดปล่อยในปี	ค.ศ.	1979	ศิลปะทุกอย่ำงถูกรื้อฟื้นขึ้นมำ	ปัจจุบันมีหน่วยงำนที่ด�ำเนินกำร
ดูแลศิลปะเหล่ำนี้	เช่น	มหำวิทยำลัยรำชวิจิตรศิลป์และกรมศิลปะกำรแสดง
	 ปัจจุบันงำนวัฒนธรรมทุกอย่ำงเป็นหน้ำท่ีของกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์	 ซ่ึงได้ประกำศ 
ใช้นโยบำยโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนวัฒนธรรม	 โดยให้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของศิลปะและวัฒนธรรม	
กำรตรวจสอบพันธะสัญญำทำงสังคมและเป็นที่มำแห่งควำมภำคภูมิใจของชำติภำยใต้รูปแบบกำรอนุรักษ์
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วัฒนธรรม	กำรพัฒนำโครงสร้ำงทำงวัฒนธรรม	กำรพัฒนำทรัพยำกรทำงวัฒนธรรม	กำรออกกฎหมำย 
ควำมสัมพันธ์ทำงวัฒนธรรมระหว่ำงประเทศ	 ศิลปะดนตรีจึงกลำยเป็นรำกฐำนทำงวัฒนธรรมที่ส�ำคัญ 
ของชำติเป็นตัวสะท้อนเรื่องรำวและเอกลักษณ์ตลอดจนท่ีมำทำงประวัติศำสตร์ของชำติ	แต่ในขณะเดียวกัน 
กำรให้ควำมสนับสนุนจำกภำครัฐถือว่ำยังไม่ประสบควำมส�ำเร็จเท่ำที่ควร	 งบประมำณส่วนใหญ่ที่รัฐ 
จัดสรรมำ	ส่วนมำกทุ่มไปกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ	ศิลปะดนตรีกัมพูชำยังไม่มีเม็ดเงินทุน
ในกำรสนับสนุนจำกภำครัฐเท่ำที่ควร	ปัจจุบันมีเอกชนเข้ำมำด�ำเนินกำรในด้ำนกำรอนุรักษ์	เช่น	กำรโรงแรม	
กำรแสดงละครโชว์	ซึ่งนับว่ำเป็นบทบำทหน้ำท่ีส�ำคัญในกำรช่วยรัฐส่งเสริมและสร้ำงอัตลักษณ์งำนศิลป ์
ทำงด้ำนดนตรีและกำรแสดงอันเป็นทรัพยำกรอันล�้ำค่ำของชำติให้คงไว้

สรุปผล
	 ดนตรีกัมพูชำนับว่ำมีบทบำทส�ำคัญเป็นอย่ำงมำกในวิถีชีวิตของชำวกัมพูชำ	ดนตรีเข้ำไปมีบทบำท
แถบทุกส่วนในสังคม	ดนตรีกัมพูชำสำมำรถแบ่งประเภทออกเป็น	2	ประเภท	คือดนตรีในรำชส�ำนัก												
และดนตรีพื้นบ้ำน	ดนตรีในรำชส�ำนักใช้เล่นประกอบพิธีกรรมหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับพระมหำกษัตริย์	
ปัจจุบันดนตรีในรำชส�ำนักกลำยเป็นสัญลักษณ์ของดนตรีเขมร	ถูกน�ำมำประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว 
ของชำติ	 โดยเฉพำะร�ำอัปสรำซึ่งเป็นกำรแสดงที่โด่งดังไปทั่วโลกจำกกำรรังสรรค์งำนจำกภำพแกะสลักบน
ปรำสำทหินนครวัด	วงปินเปียดคือหนึ่งในวงดนตรีในรำชส�ำนักที่รับควำมนิยมสูงสุด	ถือเป็นวงดนตรีชั้นสูง	 
ที่ใช้เล่นบรรเลงถวำยพระมหำกษัตริย์ในพระบรมหำรำชวัง	 แต่ปัจจุบันมีกำรน�ำออกมำเผยแพร่และเป็น
ที่รู ้จักอย่ำงกว้ำงขวำง	 ตลอดท้ังยังเป็นที่นิยมส�ำหรับเล่นในงำนพิธีทำงศำสนำอื่น	 เช่น	 งำนสมโภชวัด	 
งำนฤกษ์มงคลต่ำงๆ	ส่วนดนตรีพื้นบ้ำนถูกน�ำมำใช้ในพิธีกำรในสังคมโดยอำศัยควำมเชื่อเป็นหลัก	ดนตร ี
พื้นบ้ำนเขมรใช้เล่นประกอบงำนพิธีมงคล	งำนประกอบพิธีกรรมทำงควำมเชื่อ	และกำรเล่นเพื่อควำมบันเทิง
ทั่วไป	ดนตรีพื้นบ้ำนเขมรท่ีได้รับควำมนิยมไปทั่วภูมิภำคอันเป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำงคือ	 เพลงกำร์เป็น
ดนตรีใช้เล่นประกอบพิธีมงคลสมรส	ซึ่งชำวกัมพูชำใช้ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงมำก	หำกงำนพิธีสมรสงำนใด 
ไม่มีเพลงกำร์เข้ำมำประกอบจะถือว่ำงำนแต่งงำนนั้นไม่ครบองค์	 เพลงกำร์จึงกลำยเป็นธุรกิจหนึ่งที่สร้ำง 
รำยได้กับนักดนตรีเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำทำงผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่ง	
	 กำรอนุรักษ์ศิลปะดนตรีกัมพูชำในปัจจุบันถึงแม้จะได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ	 นโยบำยในกำร
พัฒนำวัฒนธรรมยังให้กำรสนับสนุนไม่เต็มที่	 ดนตรีกัมพูชำใช้ระบบนำยทุนเอกชนเข้ำมำมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในฐำนะเป็นสื่อประชำสัมพันธ์โฆษณำแทนภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิผล	 ภำพลักษณ์ทำงวัฒนธรรม
กัมพูชำส่วนใหญ่มีผลมำจำกศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ประจ�ำชำติ	ดังนั้นรัฐบำลกัมพูชำต้องให้ควำมส�ำคัญ 
ค่อนข้ำงมำก	 โดยพัฒนำกำรศึกษำให้คนในชำติในท้องถิ่นมีควำมรู้	ควำมรักและหวงแหนในวัฒนธรรม
ของตนเองเป็นเคร่ืองมือในกำรด�ำรงชีพ	ยึดปรัชญำที่ว่ำกำรศึกษำคือ	กระบวนกำรสืบทอดและสร้ำงสรรค์
วัฒนธรรมตนเอง	(ชำติ–ท้องถิ่น)	โดยจัดท�ำหลักสูตรให้กำรศึกษำอยู่บนรำกเหง้ำวัฒนธรรมท้องถิ่น
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ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ข้อเสนอแนะเพื่อการส่งเสริม
	 จำกกำรศึกษำพบว่ำ	หน่วยงำนของรัฐบำลกัมพูชำควรให้กำรสนับสนุนและตระหนักถึงควำมส�ำคัญ 
ส�ำหรับเครื่องดนตรีกัมพูชำ	โดยให้กำรสนับสนุนกำรประกวดในเวทีระดับชำติ	เน้นกำรปฏิบัติทำงวัฒนธรรม 
บนพื้นฐำนของควำมคิดสร้ำงสรรค์อย่ำงยั่งยืน	 เช่น	กำรสนับสนุนกิจกรรมทำงวัฒนธรรมท่ีริเร่ิมโดยชุมชน 
ท้องถิน่กำรสร้ำงเวทีเสนอผลงำนและเผยแพร่งำนด้ำนศลิปวฒันธรรม	กำรพฒันำระบบจงูใจและกระบวนกำร
สร้ำงสรรค์ด้ำนศิลปวัฒนธรรมแก่กำรสร้ำงผลงำนที่มีคุณค่ำต่อสังคม	หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรให ้
ควำมสนใจอย่ำงจริงจัง	กำรอยู่รอดของศิลปินและผลประโยชน์ของศิลปะดนตรี	สถำบันกำรศึกษำควรมี 
กำรบรรจุเนื้อหำหลักสูตรของกำรดนตรีและกำรละเล่นของเขมร	เพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมด้ำนนี้คงอยู่อย่ำง
ยั่งยืนและเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น	ดังรำยละเอียดดังต่อไปนี้
	 	 1.1	 รัฐบำลกัมพูชำควรเพิ่มศักยภำพและบทบำทของกระทรวงวัฒนธรรมให้สำมำรถด�ำเนินงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพและได้ประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้นให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปล่ียนแปลง
อยู่เสมอ	 โดยมีกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์	แผนกำรด�ำเนินงำนและโครงกำรต่ำงๆ	อย่ำงเหมำะสม	 โดยกำร 
มีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำงๆ	 ในสังคมโดยเฉพำะภำคประชำชน	 รวมทั้งสร้ำงควำมร่วมมืออย่ำงใกล้ชิด 
กับหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
	 	 1.2	 รัฐบำลกัมพูชำควรก�ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรอนุรักษ์และพัฒนำศิลปวัฒนธรรมให้
ชัดเจน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรอนุรักษ์และสงเสริมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์	 กำรใช้มิติทำงวัฒนธรรมใน
กำรพัฒนำคุณภำพและคุณธรรม	ตลอดจนกำรใช้ศิลปวัฒนธรรมในกำรพัฒนำสังคม	พัฒนำประเทศชำติ 
ให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำบนพื้นฐำนควำมหลำกหลำยทำงด้ำนวัฒนธรรม	ตลอดจนปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อ
ให้ระบบกำรศึกษำเป็นยุทธศำสตร์ท่ีส�ำคัญในกำรอนุรักษ์และพัฒนำศิลปวัฒนธรรม	ส่งเสริมสนับสนุน 
คณะครูอำจำรย์บุคลำกรทำงกำรศึกษำของกัมพูชำให้ปฏิบัติตำมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์เพ่ือเป็นแบบอย่ำง
ที่ดีส�ำหรับนักเรียนนักศึกษำ
	 2.	 การน�าผลการศึกษาไปใช้
	 ผลสรุปจำกกกำรศึกษำในครั้งนี้จะช่วยให้กระบวนกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้ำนม ี
ควำมชัดเจนในด้ำนเนื้อหำและองค์ประกอบต่ำงๆ	อันได้แก่ประวัติควำมเป็นมำ	องค์ประกอบทำงดนตร ี
ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ทำงด้ำนศิลปะดนตรีบ่งชี้ให้เห็นถึงภูมิปัญญำของท้องถิ่น	 อันจะน�ำไปสู่ 
กำรศึกษำด้ำนวัฒนธรรมดนตรีกัมพูชำในวงกว้ำงต่อไป
	 3.	 แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมดนตรีกัมพูชา
	 กำรพัฒนำเป็นแนวทำงที่ส�ำคัญในกำรด�ำรงอยู ่ไว้ซึ่งประโยชน์สูงสุดด้วยกระบวนกำรปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องบนพื้นฐำนควำมอยู่รอดของวัฒนธรรม	 ซ่ึงจะน�ำไปสู ่
กำรพัฒนำที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยำว	โดยจะต้องมีกำรด�ำเนินงำนในลักษณะที่เป็นองค์รวม	คือกำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง	รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรท�ำนุบ�ำรุงวัฒนธรรมอันดีงำมทั้งใน
ระดับชำติและระดับท้องถิ่น	กำรสนับสนุนเวทีวัฒนธรรมในรูปแบบที่หลำกหลำย	เช่น	กำรสนับสนุนกิจกรรม
ทำงวัฒนธรรมท่ีริเริ่มโดยชุมชนท้องถ่ิน	กำรสร้ำงเวทีเสนอผลงำนและเผยแพร่งำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม	 
กำรพัฒนำระบบจูงใจและกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ด้ำนศิลปวัฒนธรรมแก่กำรสร้ำงผลงำนที่มีคุณค่ำต่อสังคม
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