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งานวิจยัเร่ืองจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង): บริบททางวฒันธรรมดนตรีกมัพูชา เป็นงานวิจยัทางมานุษยดุริยางควิทยา เก็บ

รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลภาคสนาม  มีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาประวติัความเป็นมาของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ใน

สมัยก่อนเมืองพระนคร สมัยเมืองพระนคร และสมัยหลังเมืองพระนคร  2) องค์ความรู้ของ จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เก่ียวกับ

ส่วนประกอบ วิธีการบรรเลงแบบคง่ ไณ (គង់ណៃ) เพลง การสร้างและนกัดนตรี 3) บทบาทหน้าท่ีและ มโนทศัน์ของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ី
ដងវែង) ในวฒันธรรมดนตรีกมัพูชาและความเช่ือมโยงของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) กบักระจบัป่ีในวฒันธรรมดนตรีไทย โดยใช้จาบุีฎ

งแวง (ចាប ៉ីដងវែង) แบบคง่ ไณ (គង់ ណៃ) เป็นกรณีศึกษา และไดน้ าเสนอผลการศึกษาแบบการพรรณาวิเคราะห์  ผลการศึกษาพบว่า 1) 

จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากเคร่ืองดนตรีตระกูลวีณาของอินเดีย  พบว่ามีมาสมยัก่อนเมืองพระนคร

ดงัปรากฏหลกัฐานค า “วีณา” ในศิลาจารึก 2 หลกั ไดแ้ก่ ศิลาจารึกทวลวตฺตคนูํร (ទួលែត្តគំនូរ) และศิลาจารึกปราสาทลไล (លណល) ท่ีได้

กล่าวถึงเคร่ืองดนตรี “วีณา” 2) องคค์วามรู้เก่ียวกบัส่วนประกอบของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) มี 10 ส่วนซ่ึงแฝงดว้ยคติและความเช่ือ

ทางศาสนา วิธีการบรรเลงจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ซ่ึงศึกษาแบบคง่ ไณ (គង់ណៃ) มีขั้นตอนการฝึกตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐานจนถึงการฝึกจเมฺรียง

จาบุี (ចម្រៀងចាប ៉ី) เพลงท่ีใชบ้รรเลงมีจ านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นเพลงท่ีใช้ในพิธีเล้ียงอารักษ ์พิธีแต่งงาน และประกอบการจเมฺรียง (ការ
ចម្រៀង) การสร้าง จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ไดพ้ฒันาให้ไดคุ้ณภาพเสียงท่ีไพเราะ และคงคติความเช่ือดั้งเดิมไว ้ นกัดนตรีจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ី
ដងមែង) ท่ีไดรั้บการยอมรับจากสังคมภายในและภายนอกกมัพูชาในปัจจุบนัคือคง่ ไณ (គង់ ណៃ) 3) การศึกษาบทบาทของจาบุีฎงแวง 

(ចាប ៉ីដងវែង) พบว่าใช้เพ่ือขบักล่อมในวง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី) ประกอบการจมฺเรียงจาบุี (ការចម្រៀងចាប ៉ី) และใช้บรรเลงประกอบ
พิธีกรรมใน วง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) วง่เภฺลงการ คือ(ែង់មលេងការ) และวง่เภฺลงพฺระบิตร (ែង់មលេង្រះបិត្រ) มโนทศัน์ของจาบุีฎงแวง  (ចាប ៉ីដង
វែង) ในสงัคมกมัพูชาคือเคร่ืองดนตรีท่ีท าหนา้ท่ีส่ือสารกบัคนในสงัคม ทั้งเร่ืองความรู้ ความบนัเทิง และการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารมี

อิทธิพลต่อความเช่ือของชาวกมัพูชาโดยเฉพาะในประเพณี พิธีกรรม และเป็นสญัลกัษณ์แห่งความเป็นสิริมงคล ส่วนความเช่ือมโยง
ของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) กบักระจบัป่ีในวฒันธรรมดนตรีไทยนั้น มีความเขา้ใจวา่กระจบัป่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากจาบุีฏงแวง (ចាប ៉ីដង
វែង) เพราะเคร่ืองดนตรีทั้งสองชนิดมีลกัษณะคลา้ยกนั ในอดีตบทบาทและหน้าท่ีของกระจบัป่ีและจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ใชบ้รรเลง

ในวงมโหรีเช่นเดียวกนั แต่ปัจจุบนักระจบัป่ีไม่นิยมน ามาบรรเลงแลว้ 
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This research on “Chapey Dong Veng (ចា ប ៉ី ដ ង វ ែ ង ) and the context of Cambodian musical culture is an 

ethnomusicological study based on both documentary research and fieldwork. The research aimed to explore the following factors: 
1) the history and development of Chapey Dong Veng (ចាប ៉ីដងវែង) in the Pre-Angkorian, Angkorian and Post-Angkorian periods; 2) 

the body of knowledge on Chapey Dong Veng (ចាប ៉ីដងវែង) concerning the components of the instrument, performance in the Kong 

Nay’s (គង់ណៃ) style, songs, Chapey-making, and musicians; and 3) the roles, functions and concepts of Chapey Dong Veng (ចាប ៉ីដង
វែង ) in Cambodian musical culture and the relationship between Chapey Dong Veng (ចា ប ៉ី ដង វែង ) and Krachappi in Thai musical 

culture. In this research, (គង់ ណៃ) the Chapey Dong Veng (ចាប ៉ីដងវែង) of Kong Nay was used as a case study, and descriptive analysis 

was employed. The research findings were as follows: (1) the Chapey Dong Veng (ចាប ៉ីដងវែង) is a musical instrument influenced by 

the Veena,a family of Indian string instruments, which had been documented in the Pre-Angkorian period. There are mentions of 
Veena in two inscriptions, namely the Tuol Wat Kumnuu (ទួ ល ែត្ត គំ នូ រ ) inscription, and the Prasat Lalai (ល ណល ) inscription; (2) 

the Chapey Dong Veng (ចា ប ៉ី ដ ង វ ែង ) had ten components reflecting their religious beliefs. The performance of the Chapey Dong 

Veng (ចាប ៉ីដងវែង) in the style of Kong Nay (គង់ ណៃ) required both basic training and Chamrieng Chapey (ចម្រៀងចាប ៉ី) training. There 

are many songs for ceremonial occasions, for instance, feasts for the deity, wedding ceremonies, and for accompanying Kar 
Chamrieng (ការចម្រៀង). The making of the Chapey Dong Veng (ចាប ៉ីដងវែង) was developed in order to maintain beautiful sounds and 

traditional thoughts and beliefs. The most distinguished Chapey Dong Veng (ចា ប ៉ី ដ ង វ ែង ) performers both inside and outside of 

Cambodia have been Kong Nay (គង់ ណៃ ); (3) the Chapey Dong Veng (ចាប ៉ីដងវែង) plays many roles in Cambodian musical culture, 

namely as the instrument used in Vong Pleng Mahori (ែង់រមលងរមោរី), to accompanying Chamrieng Chapey singing (ការចម្រៀងចាប ៉ី) and 

for ritual functions in Vong Pleng Arak (ែង់រមលងអារក្ស), Vong Pleng Kar (ែង់រមលងការ) and Vong Pleng Preah Bitor (ែង់រមល្ងះបិ្ត្). 

The Chapey Dong Veng (ចា ប ៉ី ដ ង វ ែង ) has been conceptualized in Cambodian society as a musical instrument that communicates 

knowledge, and provides both entertainment and information. It also plays a role in Cambodian belief systems, especially in terms 
of customs, rituals and as a symbol of prosperity. Due to their similarities, the Chapey Dong Veng (ចាប ៉ីដងវែង) is believed to have a 

connection with the Krachappi in Thai musical culture. The latter is hypothetically influenced by the Chapey Dong Veng (ចាប ៉ី ដង
វែង). In the past, both the Krachappi and the Chapey Dong Veng (ចាប ៉ីដងវែង) were part of the Mahori ensemble, but nowadays the 

Krachappi is not as popular as it once was. 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติติกรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย จากการให้ค  าแนะน าและคอยช่วยเหลือจาก
กลัยาณมิตรและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

กราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.มานพ วิสุทธิแพทย์ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก  ท่ีได้กรุณาให้
ค  าแนะน า ช่วยเหลือทั้งดา้นวิชาการ การเก็บขอ้มูลภาคสนาม ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุจี ศรีสมบติั อาจารยท่ี์ปรึกษา
ร่วม ท่ีไดก้รุณาใหค้  าแนะน าในดา้นเน้ือหาและดา้นระเบียบวธีิวจิยั 

กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์  (ประธานคณะกรรมการสอบปากเปล่า)                   
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ พันธ์ุเสือ และอาจารย์ ดร.ชนิดา ตังเดชะหิรัญ  ทุกท่านท่ีได้กรุณาให้เกียรติเป็น
คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักด์ิ พิกุลศรี ท่ีให้ค  าแนะน าด้านการเก็บขอ้มูล
ภาคสนามและค าแนะน าอนัเป็นประโยชน์ต่อการท าปริญญานิพนธ์ 

กราบขอบพระคุณครูคง่ ไณ (មោក្្គូគង់ ណៃ) ครูผูถ่้ายทอดวชิาการดีดจาบีุฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ให้ผูเ้ขียนดว้ย

ความรักความเมตตา  คุณเพจ สาราต (មរជ សារ៉ា ត្) กลัยาณมิตรท่ีไดก้รุณาให้ความรู้และขอ้มูลเก่ียวกบั จาบีุฎงแวง (ចាប ៉ី
ដងវែង)  Professor Dr.Sam-Ang Sam (សំ សំអាង) ท่ีได้แนะน าแนวทางการศึกษาด้านวฒันธรรมดนตรีเขมร  กราบ

ขอบพระคุณรองศาสตราจารยจุ์ไรรัตน์ ลกัษณะศิริ ท่ีไดแ้นะน าแนวทางการศึกษามาอยา่งต่อเน่ืองและกรุณาตรวจ
ความถูกตอ้ง ความเรียบร้อยด้านภาษาในงานปริญญานิพนธ์เล่มน้ี รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง ภาควิชา
ภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร รองศาสตราจารยป์ระยูร ทรงศิลป์ และรองศาสตราจารย์ ดร.
ศานติ ภกัดีค า ท่ีไดใ้หค้  าแนะน าดา้นภาษาและวฒันธรรมเขมร 

ขอขอบพระคุณนักวิชาการ ผูเ้ขียนหนังสือ ต ารา บทความ ท่ีผูว้ิจยัได้น ามาศึกษาคน้ควา้ โดยเฉพาะ
ศาสตราจารยแ์กว ณารุมฺ (វក្ែ ណារ ុំ) และศาสตราจารยหุ์น สาริน (ហ  ន សារិន) 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลงั 
อาณาจกัรฟูนนั เป็นอาณาจกัรแรกสุดท่ีรับวฒันธรรมอินเดีย และเป็นอาณาจกัรท่ีเก่าแก่

ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีอายุอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 6-11 เร่ืองราวอาณาจกัรฟูนัน
ปรากฏในบนัทึกของทูตจีนช่ือคงัไถและชูยิงซ่ึงเดินทางมาเผยแพร่วฒันธรรมจีนเม่ือปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 8 จีนเรียกฟูนนัว่า “บุยหน า” ซ่ึงมาจากภาษาเขมรโบราณว่า “บนมั” แปลว่า ภูเขา เขมร
ปัจจุบนัเรียกว่า “พนม” ปฐมกษตัริยข์องอาณาจกัรฟูนันคือ โกณฑัญญะ เป็นชาวอินเดียซ่ึงเดิน
ทางเขา้มายงัดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และไดร้บชนะชาวพื้นเมืองจนกระทัง่ไดส้มรสกบัธิดา
พญานาคช่ือนางนาคโสมาและสร้างอาณาจกัรฟูนนัข้ึน ฟูนนันบัเป็นอาณาจกัรท่ีมีการปกครองตาม
แบบแผนของอินเดียเป็นคร้ังแรก อาณาจกัรฟูนนัมีอาณาเขตกวา้งขวางครอบคลุมบริเวณปากแม่น ้ า
โขง และแพร่ขยายไปถึงเวียดนามใต้ มีเมืองออกแก้วซ่ึงอยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเวียดนาม 
ปัจจุบนัเป็นเมืองท่า และมีเมืองวยาธปุระซ่ึงอยู่ในกมัพูชาปัจจุบนัเป็นเมืองหลวง เม่ือฟูนันเจริญ
สูงสุดมีอาณาเขตครอบคลุมถึงแม่น ้ าเจา้พระยาและแหลมมลายู (ผาสุข อินทราวุธ, 2545, น. 133-
134) 

อาณาจกัรฟูนันเจริญรุ่งเรืองตามล าดบั จนกระทัง่สมยัพระเจา้รุทรวรมนั จึงถูกพระเจา้ 
ภววรมนัปฐมกษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรเจนละเขา้โจมตีเมืองวยาธปุระจนส้ินอ านาจเม่ือราวพุทธศกัราช 
1093 

หลักฐานทางโบราณคดีของอาณาจกัรฟูนันมีไม่มาก โดยเฉพาะท่ีเป็นจารึกพบเพียง 3 
หลกัจากตอนใตข้องกมัพูชาเท่านั้น ทั้งหมดเป็นภาษาสันสกฤตมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 11 สอง
หลกัแรกพบท่ีจงัหวดัตาแกว้ เป็นจารึกของพระนางกุลประภาวดีมเหสีของพระเจา้ชยัวรมนัและของ
เจา้ชายคุณวรมนัพระโอรสองคห์น่ึง หลกัท่ีสามพบท่ีแควน้บาตี กล่าวถึงเร่ืองราวของพระเจา้รุทรวร
มนั กษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของฟูนนั (มยรีุ วรีะประเสริฐ, 2545, น. 218) 

หลงัจากอาณาจกัรฟูนันล่มสลายไดเ้กิดอาณาจกัรส าคญัต่าง ๆ ข้ึนในดินแดนท่ีเคยเป็น
อาณาจกัรฟูนนัอีกหลายอาณาจกัร เช่น อาณาจกัรเจนละ อาณาจกัรขอมสมยัพระนคร และอาณาจกัร
ทวารวดี ฯลฯ  

อาณาจกัรเจนละ (เจินละ) หรืออาณาจกัรขอมสมัยก่อนพระนคร มีอายุระหว่างพุทธ
ศตวรรษท่ี 12-14 ประวติัศาสตร์ราชวงศสุ์ยของจีนกล่าววา่ อาณาจกัรเจนละตั้งอยูท่างตะวนัตกของ
อาณาจกัรลินยีหรือจามปา อาณาจกัรเจนละเป็นเมืองท่ีแยกตวัออกมาจากอาณาจกัรฟูนนั ในพุทธ
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ศตวรรษท่ี 11 พระเจา้ภววรมนัท่ี 1 แห่งอาณาจกัรเจนละไดเ้ขา้ยึดครองเมืองวยาธปุระไดใ้นสมยั
พระเจา้รุทรวรมนั กษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของอาณาจกัรฟูนนั ต่อมาพระอนุชาของพระเจา้ภววรมนัท่ี 1 
คือเจา้ชายจิตรเสนหรือพระเจา้มเหนทรวรมนัท่ี 1 ไดเ้ขา้ยึดอาณาจกัรฟูนนัได ้และเม่ือพุทธศกัราช 
1093 ไดข้ยายอาณาเขตออกไปอยา่งกวา้งขวางทางตะวนัตก เขา้มาถึงประเทศไทย บริเวณลุ่มแม่น ้ า
มูลตอนใต้ท่ีจังหวดัขอนแก่น ร้อยเอ็ด สุ รินทร์ บุ รีรัมย์ และลุ่มแม่น ้ าป่าสักท่ีอ าเภอศรีเทพ 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ และท่ีช่องสระแจง จงัหวดัสระแก้ว ในช่วงน้ีศูนยก์ลางอาณาจกัรน้ีคงจะอยู่
บริเวณลุ่มแม่น ้ าโขงตอนปลายเขตจ าปาศกัด์ิ โดยมีเมืองเศรษฐปุระเป็นราชธานี ต่อมาในสมยัพระ
เจา้อีศานวรมนั (พุทธศกัราช 1158-1171) ไดข้ยายอาณาเขตไปกวา้งขวางมาก การคน้พบจารึกของ
พระองค์หลายหลกัทางตอนใตข้องกมัพูชาและในจงัหวดัจนัทบุรีของไทย แสดงว่าสมยัน้ีได้เขา้
ครอบครองดินแดนท่ีเคยเป็นของอาณาจกัรฟูนันทั้ งหมด รวมทั้ งเข้ามาทางดินแดนของไทย 
ท่ีจงัหวดัจนัทบุรีดว้ย (มยุรี วีระประเสริฐ, 2545, น. 220) ต่อมาพระองคไ์ดท้รงยา้ยเมืองหลวงใหม่
ไปท่ีอีศานปุระซ่ึงอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองก าปงธม บริเวณกลุ่มโบราณสถานสมโบร์ 
(ผาสุก อินทราวธุ, 2545, น. 135) ในรัชกาลน้ีบา้นเมืองเจริญข้ึนมากดงัปรากฏหลกัฐานท่ีมา้ตวนลิน
ไดค้ดัลอกไวใ้นหนงัสือช่ือชาติวงศว์รรณนาของชนต่างชาติรอบประเทศจีนวา่ ในเมืองหลวงอีศาน
ปุระหรือจีนเรียกวา่อีเชนา มีพลเมืองมากกวา่ 20,000 ครัวเรือน มีหวัเมืองอีก 30 หวัเมือง (หม่อมเจา้
สุภทัรดิศ ดิศกุล, 2522, น. 157) 

ต่อมาพระเจา้ภววรมนัท่ี 2 พระโอรสของพระเจา้อีศานวรมนัท่ี 2 ครองราชย ์พุทธศกัราช
1171 ไม่มีเร่ืองราวของพระองค์ เอกสารบางช้ินกล่าวว่าเป็นพระโอรสของพระเจ้าอีศานวรมัน 
ระหวา่งพุทธศกัราช 1170-1250 น้ี เป็นสมยัท่ีสร้างศิลปะขอมแบบไพรกเมงข้ึนระหวา่ง พุทธศกัราช 
1180-1250 (พลาดิศยั สิทธิธญักิจ และคณะ, 2556, น. 28)  

เม่ือส้ินรัชกาลพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 1 พระนางชยัเทวพีระมเหสีไดค้รองราชย ์มีจดหมายเหตุ
จีนวา่ หลงัพุทธศกัราช 1249 นั้นเจนละเกิดจลาจล บา้นเมืองแตกแยกออกเป็น 2 พวก คือ เจนละบก 
(ครองกมัพูชาตอนเหนือมาถึงท่ีราบสูงตอนใตข้องลาวและเทือกเขาพนมดงเร็กในไทย) และเจนละ
น ้ า (ครองบริเวณกมัพูชาปัจจุบนัทั้งหมด) พวกเจนละน ้ านั้นต่างแยกตวัเป็นอิสระออกหลายเมือง
และต่างแยง่ชิงอ านาจกนั ต่อมาก็ถูกศตัรูภายนอก (เกาะชวาและสุมาตรา) ยกทพัเขา้รุกราน ในท่ีสุด
เจนละก็ตกอยูใ่นอ านาจของศตัรูภายนอกคือ อาณาจกัรมชัปาหิต (ชวา) ซ่ึงมีการน าตวัเจา้ชายของ
อาณาจกัรขอมนั้นไปอยู่ท่ีชวาด้วย (พลาดิศยั สิทธิธัญกิจ และคณะ, 2556, น. 29) นับว่าเป็นการ
ส้ินสุดของอาณาจกัรขอมก่อนพระนคร อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวไดว้า่เจนละเป็นทายาททางอารย-
ธรรมของอาณาจกัรฟูนัน ซ่ึงฟูนันรับมาจากอินเดีย (ผาสุข อินทราวุธ, 2545, น. 135) ดงัไดก้ล่าว
มาแลว้ 
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อาณาจกัรขอมยคุเมืองพระนคร มีพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 หรือพระเจา้ปรเมศวร (พุทธศกัราช 
1333-389) เป็นกษตัริยพ์ระองค์แรกของอาณาจกัรขอมยุคเมืองพระนครแต่พระองค์ไม่ใช่ผูส้ร้าง
เมืองพระนคร จารึกสด๊กก๊อกธม กล่าววา่พระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 น้ีเป็นเจา้ชายขอมท่ีเสด็จกลบัมาจาก
อาณาจกัรมชัปาหิต (ชวา) และพระองคไ์ดร้วบรวมเมืองต่าง ๆ ของพวกเจนละทั้งสองกลุ่มให้เป็น
อาณาจกัรเดียวกนัอีกคร้ังหน่ึง ต่อมาในพุทธศกัราช 1355 พระองค์ได้ประกาศอิสรภาพพน้จาก
อ านาจทางการเมืองของอาณาจกัรมชัปาหิต (ชวา) พระองคไ์ดรั้บเอาวฒันธรรมราชวงศไ์ศเลนทร์
และศาสนาพราหมณ์ไศวนิกายมาใชป้กครองอาณาจกัรแห่งน้ี ในการปกครองอาณาจกัรของพระเจา้
ชยัวรมนัท่ี 2 นั้นได้น ารูปแบบจากวฒันธรรมอินเดียใต ้ซ่ึงนบัถือศาสนาพราหมณ์ไศวนิกายและ
ราชวงศไ์ศเลนทร์ (กษตัริยช์วา) มาประยุกตใ์ช ้ดงันั้นการเป็นอิสระนั้นจึงตอ้งอาศยัวฒันธรรมและ
ศาสนาสร้างความศักด์ิสิทธ์ิและความเช่ือมั่น คร้ังนั้ นพระองค์ทรงให้พราหมณ์ประกอบพิธี 
“เทวราชา” (จากจารึกภาษาเขมรว่า “กมรเตง ชคต ราช” - เทวะผูเ้ป็นราชา) ข้ึน เป็นการสถาปนา
ความเช่ือวา่ เทวราชานั้น เป็นราชาของเทวดาทั้งปวง (พระศิวะ-พระผูเ้ป็นเจา้ของศาสนาพราหมณ์ 
ฮินดู) จึงท าพิธีอญัเชิญข้ึนเป็นเทพผูคุ้ม้ครองราชบลัลงัก์และปกป้องคุม้ครองราชอาณาจกัร พิธีน้ี
ต่อมาเป็นพระราชพิธีส าคญัของผูเ้ป็นกษตัริยข์อม เป็นพิธีราชาภิเษกพระองค์เป็นกษตัริย ์คือ กมร
เตง ชคต ราช (สมมุติเทวราช) ซ่ึงพระองครั์บสนองในการท าหนา้ท่ีดูแลอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้
องค์นั้ น ดังนั้ นการพระราชพิธีใด ๆ ของแผ่นดิน จึงมีการจัดพิธีอุทิศถวายบูชาพระผู ้เป็นเจ้า 
(พระศิวะ) ผูซ่ึ้งเป็นเทวราชาคุม้ครองอาณาจกัรอยูเ่สมอ (พลาดิศยั สิทธิธัญกิจ และคณะ 2556, น. 
35-36) 

อาณาจกัรขอมสมยัพระนครมีกษตัริยป์กครองหลายพระองค์และมีการยา้ยราชธานีใหม่
อยู่เสมอ เม่ือมีการสร้างราชธานีแห่งใหม่ก็มีการสร้างศาสนบรรพตทุกคร้ัง ราชธานีแห่งแรกคือ
เมืองอินทรปุระ ราชธานีท่ีส าคัญอีกแห่งคือเมืองหริหราลัย ในสมัยพระเจ้ายโศวรมันท่ี  1 
(พุทธศักราช 1432-1450) พระองค์ทรงยา้ยราชธานีจากเมืองหริหราลัยไปท่ีเมืองยโศธรปุระ 
หลงัจากนั้นไดท้รงยา้ยราชธานีแห่งใหม่ไปท่ีเมืองพระนคร พระองคมี์พระราชอ านาจมาก ทรงขยาย
อาณาเขตออกไปกวา้งไกลถึงลาวตอนใต ้และถึงเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยดว้ย หลงัจาก
น้ีมีกษตัริยข์อมอีกหลายพระองคท่ี์ทรงขยายอ านาจเขา้มาสู่ประเทศไทย ดงัปรากฏหลกัฐานชดัเจน
ในศิลาจารึกต่างๆ กล่าวคือ ในสมยัพระเจา้ชัยวรมนัท่ี 5 (พุทธศกัราช 1511-1543) อาณาเขตของ
กมัพูชาขยายเขา้มาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมากข้ึน ดงัพบจารึกของพระองคห์ลายหลกัท่ีจงัหวดั
อุบลราชธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์ มหาสารคาม และนครราชสีมา ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันท่ี 1 
(พุทธศกัราช 1545-1593) ทรงขยายอาณาเขตมาถึงภาคกลางบริเวณแม่น ้ าเจา้พระยาท่ีจงัหวดัลพบุรี 
และภาคตะวนัออกท่ีจงัหวดัสระแกว้ รวมทั้งภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย ส่ิงก่อสร้างส าคญั 



  4 

ท่ีทรงสร้างไว ้เช่น ปราสาทหินพิมาย และพบจารึกของพระองค์หลายหลกัในบริเวณดงักล่าวดว้ย 
ต่อมาในสมยัพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 (พุทธศกัราช 1656-1693) ซ่ึงไดรั้บยกย่องว่าทรงเป็นกษตัริย์
นกัรบผูย้ิ่งใหญ่ และสร้างความเจริญให้แก่อาณาจกัรกมัพูชา ไดท้รงขยายอาณาเขตเขา้ครอบครอง
บริเวณภาคกลางของประเทศไทยจนถึงบริเวณภาคเหนือตอนล่างคือสุโขทัย บริเวณภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและฝ่ังทะเลภาคใตท่ี้จงัหวดัสุราษฎร์ธานี นอกจากน้ียงัทรงก่อสร้างปราสาท
นครวดัเป็นศาสนบรรพตท่ีมีขนาดใหญ่ประจ าราชธานี นบัเป็นศิลปะเขมรท่ีสวยงามท่ีสุดดว้ย เม่ือ
ส้ิน รัชกาลพระเจ้าสุ ริยวรมัน ท่ี  2 อาณ าจักรเขมรโบราณก็ เส่ื อมอ านาจลงอีกค ร้ังห น่ึ ง 
พระเจา้ชัยวรมนัท่ี 7 (พุทธศกัราช 1724-1763) ไดท้รงกอบกู้บา้นเมือง จนกระทัง่อาณาจกัรเขมร
โบราณเจริญสูงสุด พระองค์ไดรั้บยกย่องเป็นวีรบุรุษองค์สุดทา้ยของอาณาจกัรเขมรโบราณสมยั
พระนคร นอกจากพระองคไ์ดตี้อาณาจกัรจามปา และไดข้ยายอ านาจไปถึงเวียงจนัทน์ ประเทศลาว
แลว้ ยงัไดข้ยายอ านาจเขา้มาถึงบริเวณภาคกลางของประเทศไทยแถบลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยาคือจงัหวดั
ลพบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และแผอิ่ทธิพลไปถึงภาคตะวนัตกท่ีจงัหวดักาญจนบุรีรวมถึง
ดินแดนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือดว้ย นอกจากพระองคไ์ดส้ร้างส่ิงก่อสร้างท่ีส าคญั ๆ เช่น ปราสาท
บายนท่ีกมัพูชาแล้ว ในประเทศไทยยงัพบส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ เป็นปราสาทในสมยัพระองค์อีกเป็น
จ านวนมาก (มยรีุ วรีะประเสริฐ, 2545, น. 237) 

หลังจากสมัยของพระเจ้าชัยวรมันท่ี  7 อาณาจักรเขมรโบราณเส่ือมลง ประมาณ 
พุทธศกัราช 1896 (ประมาณคริสต์ศกัราช 1353) อาณาจกัรเขมรโบราณจึงตกอยูใ่นอ านาจของไทย
ในสมยัสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจา้อู่ทอง) แห่งกรุงศรีอยุธยา แต่เขมรโบราณสามารถกอบกู้
เอกราชคืนไดใ้นภายหลงั หลงัจากน้ีอาณาจกัรเขมรโบราณก็เส่ือมโทรมลงอยา่งมาก จนในท่ีสุดเม่ือ
สมยัสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 (เจา้สามพระยา) พระองคไ์ดตี้เมืองนครหลวงไดใ้นพุทธศกัราช 
1974 เป็นเหตุการณ์ส าคญัของประวติัศาสตร์ไทยและกมัพูชา เน่ืองจากเป็นสงครามท่ีท าให้เมือง
พระนครศรียโศธรปุระของกมัพูชาท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรมเป็นเวลา
หลายศตวรรษล่มสลายลง 

หลงัจากกรุงศรีอยุธยาไดตี้เมืองพระนครไดแ้ลว้ ไดพ้ยามยามปกครองเมืองพระนครใน
ลกัษณะเมืองลูกหลวง ดว้ยการแต่งตั้งสมเด็จพระอินทราชา (พระนครอินทร์) พระโอรสสมเด็จพระ
บรมราชาธิราชท่ี 2 (เจา้สามพระยา) ซ่ึงเดิมน่าจะครองเมืองสุพรรณบุรีมาก่อนให้เป็นกษตัริยค์รอง
เมืองพระนคร  นอกจากน้ียงัมีการกวาดตอ้นพระราชวงศก์มัพูชา ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ รูปเคารพ ตลอดจน
พราหมณ์  ขุนนางราชส านักและครอบครัวเชลยสงครามเขา้มาตั้งบา้นเรือนอยูบ่ริเวณรอบกรุงศรี
อยุธยาอีกด้วยคร้ันต่อมาเม่ือสมเด็จพระอินทราชาส้ินพระชนม์ สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2  
(เจา้สามพระยา) จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจา้พญาแพรกซ่ึงครอบครองเมืองแพรกศรีมหาราชาไปเสวย
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ราชยใ์นเมืองนครหลวงแทน แต่ภายหลงัถูกเจา้พญายาตพระราชวงศก์มัพูชาลอบปลงพระชนมแ์ละ
ตั้งตวัเป็นกษตัริยก์มัพูชาแทน 

จากประวติัศาสตร์ของอาณาจกัรเขมรโบราณอนัยาวนาน แสดงให้เห็นถึงพฒันาการ
ทางดา้นศิลปวฒันธรรมหลายดา้นรวมทั้งการดนตรีท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากวฒันธรรมอินเดียมาแต่
คร้ังโบราณ รูปแบบของเคร่ืองดนตรีและรูปแบบการผสมวงดนตรีของกมัพูชาปรากฏหลกัฐาน
ชัดเจนในภาพจ าหลกัท่ีโบราณสถานนครวดันครธมเป็นรูปแกะสลกักลุ่มนักดนตรีบรรเลงและ
ประโคมดนตรีในขบวนแห่ของกษตัริยเ์ขมรโบราณ แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของบทบาทและ
หนา้ท่ีของดนตรีท่ีมีต่อสถาบนักษตัริย ์ 

กมัพูชามีความหลากหลายในชาติพนัธ์ุท าให้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมมี
ความหลากหลายด้วยเช่นกัน เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ งทางศาสนพิธีและในวิถีชีวิต 
เช่น  วง่เภฺล งอารกฺ ส  (ែង់ មលេងអា រក្ស) วง่ เภฺล งก าร  (ែង់ មលេងកា រ) วง่เภฺล งพฺ ระบิ ตร  (ែង់ មលេង ្រះបិត្ រ) 
วง่เภฺลงอาพาห์พิพาห์  (ែង់ត្មលេងអាពាហ៍រិពាហ៍) วง่เภฺลงพิณพาทฺย (ែង់មលេងរិៃពាទយ) วง่มโหรี (ែង់រមោរី) 
วง่เภฺลงยเีก (ែង់មលេងយ៉ីមក្) วง่เภฺลงบาสาก่ (ែង់មលេងបាសាក្់) จเมฺรียงจาบุี (ចម្រៀងចាប ៉ី) วง่เภฺลงอาไย (ែង់មលេងអាណយ ) 
วง่เภฺลงบฺรืุน (ែង់មលេង្បុ៉ឺន) เป็นตน้ 

จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เป็นเคร่ืองดนตรีเขมรโบราณประเภทดีด มีด้ามติดกบักล่องเสียง 

ท่ีท  าจากไม ้บางคร้ังมีรูปทรงเหล่ียมมุมมน บางคร้ังมีรูปร่างเหมือนใบโพธ์ิ สับปะรด และใบสีมา 
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) มีขฺทง่ (សទង់) จ านวน 12 อัน ท าจากกระดูกสัตว์ ส่วนท่ีดีดท าจากเขาววั 

หรือเขาควายเฉือนเป็นแผ่นบาง ๆ และยาว มีสายจ านวน 2 สาย ท าจากเส้นไหมหรือสายไนล่อน
หรืออาจมีจ านวน 4 สาย แต่มีเสียงเพียง 2 เสียง คือ คู่ท่ี 1 (คือสาย 1 และสาย 2) มีเสียงสูง เรียกสาย
เอกและคู่ท่ี 2 (คือสาย 3 และสาย 4) มีเสียงทุ้ม เรียกแขฺสค (វសសគ) สายของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
มกัท าจากเส้นไหม ปัจจุบนัมกัใชแ้ทน เพราะทนทานไม่ขาดง่าย จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង)  

จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ใช้บรรเลงเด่ียวประกอบการจฺเมรียง (ចម្រៀង) และบรรเลงร่วมกบั
เคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืน บรรเลงในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ เช่น วง่เภฺลงพฺระบิตร (ែង់មលេង្រះបិត្រ) 
วง่เภฺลงการ   (ែង់ មលេងកា រ) และวง่เภฺลงม โห รี  (ែង់ មលេងរមោ រី) และวง่เภฺลงอารกฺส  (ែង់ មលេងអា រក្ស) 
วง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស)  เป็นวงดนตรีท่ีมีก าเนิดในดินแดนกมัพูชามานานแลว้และมีหนา้ท่ีส าคญั
ในพิธีทางความเช่ืออารักษ์ อฺนกตา (អនក្ន) อนัเป็นความเช่ือดั้งเดิมของชาวเขมร ก่อนศาสนาพุทธ
และศาสนาฮินดูเขา้สู่บริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ี้ 
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นอกจากน้ี จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ยงัเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีเป็นสัญลักษณ์แห่งสิริมงคล 

ใช้บรรเลงในวงดนตรีประเพณีเขมร คือ วง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) เป็นวงดนตรีท่ีใช้ในพิธีแต่งงาน 

ท่ีเช่ือวา่มีก าเนิดตั้งแต่ คริสตศ์ตวรรษท่ี 1 (พุทธศตวรรษท่ี 6) โดยเฉพาะเร่ิมมีตั้งแต่พิธีการอภิเษก
สมรสของพระทองและนางนาค (โกฑิณยะและพระนางโสมาหรือฮุนเตียน และนางหลิวเหย่) 
ท่ีเป็นปฐมกษตัริยเ์ขมร ชาวเขมรไดถื้อปฏิบติัตามนบธรรมเนียมประเพณีน้ีอย่างเคร่งครัดมาจนถึง
ปัจจุบนัน้ี 

ส่วนการจเมฺรียงจาบุี (ចម្រៀងចាប ៉ី) เป็นศิลปะการขบัร้องเด่ียวชนิดหน่ึง หรือเป็นการร้อง
โต้ตอบกันระหว่างคู่ชายกับชาย หรือ ชายกับหญิง ร้องโต้ตอบกันโดยมีการดีดจาบุีฎงแวง 
(ចាប ៉ីដងវែង) ประกอบดว้ยผูร้้องท่ีจะดีดจาบุี (ចាប ៉ី) เอง หรือดีดให้คู่ดว้ย ส่วนการร้องเด่ียวจาบุีฎงแวง 

(ចាប ៉ីដងវែង) โดยมากเป็นการร้องเก่ียวกับชาดก นิทาน ประวติัศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ประวติับา้นเมือง ประวติัส่ิงศกัด์ิประจ าทอ้งถ่ิน ซ่ึงชาวบา้นเรียกจาบุี (ចាប ៉ី) เร่ือง และไดรั้บความ
นิยมอยา่งมากในประเทศกมัพูชา เพราะพิธีทางศาสนาหรือพิธีกรรมทางครอบครัวตามหมู่บา้น หรือ
งานบุญต่าง ๆ มกัเชิญศิลปินจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ไปขบัร้องตามวดั หรือตามหมู่บา้นเพื่อบรรเลง
ประกอบในพิธีกรรมนั้น ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศ ความบนัเทิง และเพื่ออบรมสั่งสอนบุตรหลานให้
เป็นคนดีมีคุณธรรม มีจิตใจท่ีงดงาม ซ่ึงเป็นปัจจยัในการสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของชาติ
กมัพูชาใหสู้งส่งอีกทางหน่ึงดว้ย 

ส่วนการร้องจาบุี (ចាប ៉ី) โตต้อบ ไม่ต่างกบัศิลปะอาไย (អាណយ ) เพราะเป็นศิลปะท่ีใชป้ฏิภาณ
ไหวพริบ โดยนกัร้องคนหน่ึงเป็นผูร้้องถาม และนกัร้องอีกคนเป็นผูต้อบหรืออธิบายแกปั้ญหานั้น ๆ 
ให้กระจ่าง ตามฉนัทลกัษณ์ ทั้งน้ีการวา่โตต้อบนั้นจะไม่มีการเตรียมตวัล่วงหนา้ การตดัสินแพช้นะ
ใหผู้ฟั้งเป็นผูต้ดัสิน บางคร้ังมีการร้องเหยา้แหยก่นัเพื่อใหเ้กิดความบนัเทิงเพิ่มข้ึนอีกดว้ย 

นอกจากจาบุีฎงแวง  (ចាប ៉ីដងវែង) จะมีบทบาทรับใช้สังคมชาวบ้านแล้ว จาบุีฎงแวง 

(ចាប ៉ីដងវែង)  ยงัมีบทบาทในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระมหากษัตริย์ พิธีตั้ งโต๊ะ 

พายเรือ กรอกขา้วเม่า ไหวพ้ระจนัทร์ ซ่ึงจดัข้ึนท่ีราชธานีพนมเปญทุกปี จะสังเกตว่ามีการแสดง
ศิลปะอาไย (អាណយ ) การแสดง อาไย (អាណយ ) เร่ือง การจเมฺรียงจาบุี (ការចម្រៀងចាប ៉ី) เร่ือง หรือการจเมฺรียง

จาบุี(ការចម្រៀងចាប ៉ី) ตอบโตเ้สมอ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

ศิลปะการจเมฺรียงจาบุี (ការចម្រៀងចាប ៉ី) เป็นศิลปะชนิดหน่ึงท่ีมีคุณค่าสูง ท่ีใชอ้บรมสั่งสอน 
เขา้ถึงจิตใจประชาชาชนชาวเขมรไดอ้ยา่งลึกซ้ึง จเมฺรียงจาบุี (ចម្រៀងចាប ៉ី) จึงเป็นศิลปะท่ีไดรั้บความ
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นิยมสูงสุดของประชาชนเขมรมาแต่โบราณ จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) จึงถือเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมี
บทบาทต่อวิถีชีวิต และสังคมชาวเขมรมาอย่างยาวนานต่อเน่ือง ทั้ งยงัมีอิทธิพลต่อรูปแบบการ
ดนตรีของประเทศเพื่อนบา้นลุ่มน ้าโขงอีกดว้ย 

คง่ ไณ (គង់ ណៃ) เป็นผูพ้ิการทางสายตา เกิดเม่ือปีคริสต์ศกัราช 1944 (พุทธศกัราช 2487) 

เป็นชาวแขฺตตกพํต (មសត្តក្ំរត្) มีความเช่ียวชาญด้านการจเมฺรียงจาบุี (ការចម្រៀងចាប ៉ី) มีช่ือเสียงเป็นท่ี
ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ นอกจากน้ียงัมีความรู้ความสามารถด้านในด้านเภฺลงอารกฺส  
(មលេងអារក្ស)  และเภฺลงการบุราณ (មលេងការប រៃ) อีกดว้ย ในปีคริสตศ์กัราช 1991 (พุทธศกัราช 2534) คง่ 

ไณ (គង់ ណៃ) ไดรั้บรางวลัชนะเลิศในการประกวดแข่งขนัจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ระดบัชาติ ท่ีกรุง
พนมเปญ ประเทศกมัพูชา และไดท้  าหนา้ท่ีเป็นศิลปินจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ในกรมศิลปะการแสดง
ของกระทรวงวฒันธรรมและวิจิตรศิลปะ จนเกษีณอายุราชการ คง่ ไณ (គង់ ណៃ) ได้รับรางวลัและ

เคร่ืองอิสริยาภรณ์เป็นจ านวนมาก และไดรั้บพระราชทานฉายาเป็น โวหารโกสลฺยคง่ไณ (មោោរមកាស
លយគង ់ណៃ) ซ่ึงเป็นปูชนียบุคคลของชาติ 

คง่ ไณ (គង់ ណៃ) เป็นผูท่ี้มีองค์ความรู้ดา้นการดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ครบถว้นสมบูรณ์
สมควรท่ีจะศึกษาวธีิการบรรเลงจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ท านองเพลงท่ีใชใ้นการจเมฺรียง (ចម្រៀង) และ
เพลงต่างๆ ท่ีใชใ้นวงดนตรีประเภทต่าง ๆ ของเขมร อนัจะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา การศึกษา
ประวติัของคง่ ไณ (គង់ ណៃ ) ยงัเป็นการเรียนรู้ดนตรีของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน 

อีกทั้งเป็นการเช่ือมโยงให้เห็นถึงประวติัความเป็นมาของรูปพรรณสัณฐานและลกัษณะการบรรเลง
กระจบัป่ีของไทย และแสดงใหเ้ห็นถึงอิทธิพลทางดนตรีเขมรโบราณท่ีมีต่อราชส านกัสยามอีกดว้ย 

การวิจยัคร้ังน้ีได้ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมทั้งในประเทศไทยและประเทศกมัพูชา
เก่ียวกบัเร่ืองวฒันธรรมดนตรีและจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ท าใหท้ราบวา่ยงัไม่มีการศึกษาดา้นรูปแบบ
และขั้นตอนการฝึกจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ลักษณะท านองเพลงท่ีใช้ในการจเมฺรียง (ចម្រៀងចាប ៉ី)  
การน า จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) มาบรรเลงในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ และการสร้างจาบุีฎงแวง 

(ចាប ៉ីដងវែង) จึงสนใจศึกษาวิจยัเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นหลักฐาน
ส าหรับการอนุรักษสื์บสาน และเป็นการเพิ่มโลกทศัน์ทางการศึกษาดนตรีของไทยใหมี้ความหลาก
มิติทั้งทางดนตรีวิทยา มานุษยวิทยา และประวติัศาสตร์ ซ่ึงล้วนแต่เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะต้องศึกษา
ควบคู่กนัไปเพื่อให้เกิดความถูกตอ้ง อนัจะส่งผลให้การศึกษาทางดา้นมานุษยดุริยางควิทยาสมบูรณ์
พร้อมทั้งเน้ือหาและมีการพฒันาใหท้ดัเทียมอารยประเทศต่อไป 
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จุดมุ่งหมายของการวจัิย 
1. ประวติัความเป็นมาของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
2. ศึกษาองคค์วามรู้ของ จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เก่ียวกบัส่วนประกอบ วิธีการบรรเลง เพลง 

การสร้างและนกัดนตรี 
3. ศึกษาบทบาทหน้าท่ีและมโนทัศน์ของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ในวฒันธรรมดนตรี

กมัพูชาและความเช่ือมโยงของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) กบักระจบัป่ีในวฒันธรรมดนตรีไทย 

ขอบเขตการวจัิย 
ศึกษาเฉพาะองคค์วามรู้ดา้นการบรรเลงจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) แบบคง่ ไณ (គង់ ណៃ) 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ทราบประวติัความเป็นมาและความส าคญัของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
2. ทราบลกัษณะการบรรเลงจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) แบบส านกัคง่ ไณ (គង់ ណៃ) 

3. ทราบหนา้ท่ีและบทบาทของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ในวฒันธรรมดนตรีกมัพูชา 
4. ทราบสถานภาพและการธ ารงอยูใ่นสังคมเขมรปัจจุบนัของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
5. ทราบความเช่ือมโยงระหว่างจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) กบักระจบัป่ีในวฒันธรรมดนตรี

ไทย 
6. เป็นการเรียนรู้ แลกเปล่ียนวฒันธรรมดนตรีประเภท Chordophone-folk lute ในกลุ่ม

วฒันธรรมดนตรีในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพื่อการพฒันาและบูรณาการให้สามารถธ ารง
อยูใ่นกระแสสังคมปัจจุบนัได ้

7. สร้างความรู้ความเขา้ใจอนัดีงาม เร่ืองขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศกมัพูชาและ
ประเทศไทย เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขและย ัง่ยนื 

ข้อตกลง 
1. การเทียบตวัอกัษรเขมร-ไทย ของเขียน ธีระวิทย ์และสุณัย ผาสุข ในผลงานวิจยัชุด

เอเชีย โครงการเมธีอาวุโส ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) กัมพูชา ประวติัศาสตร์ 
สังคม เศรษฐกิจ ความมัน่คง การเมืองและการต่างประเทศ (2543) 
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ตาราง 1 การเทียบพยญัชนะเขมร-ไทย 

ตวัอกัษรเขมร ตวัอกัษรไทย เสียงอ่าน  ตวัอกัษรเขมร ตวัอกัษรไทย เสียงอ่าน 

ក្ា ก กอ  ទត ท โต 

សខ ข คอ  ធធ ธ โท 

គគ ค โก  នន น โน 

ឃ្ឃ ฆ โค  បៃ บ บอ 

ងង ง โง  ផ្ផ ผ พอ 

ចច จ จอ  រព พ โป 

ឈឈ ฉ ชอ  លភ ภ โพ 

ជជ ช โจ  រែ ม โม 

ឈឈ ฌ โช  យយ ย โย 

ញ្ ญ โญ  ្រ ร โร 

ដដ ฎ ดอ  លេ ล โล 

ឋ្ឋ ฐ ทอ  ែ វ ว โว 

ឌ្ឌ ฑ โด  សស ส ซอ 

ឍ្ឍ ฒ โท  ហហ ห ฮอ 

ៃណ  ณ ณอ  េ ฬ ลอ 

ត្ត ต ตอ  អអ อ ออ 

ថថ ถ ทอ     
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ตาราง 2 การเทียบสระจมเขมร-ไทย 

รูปสระเขมร รูปสระไทย เสียงเม่ือผสม

กบัพยญัชนะ

อโฆษะ 

เสียงเม่ือผสม

กบัพยญัชนะ

โฆษะ 

รูปสระเขมร รูปสระไทย เสียงเม่ือผสม

กบัพยญัชนะ

อโฆษะ 

เสียงเม่ือผสม

กบัพยญัชนะ

โฆษะ 

ា  (อ)า อา เอีย វា แ(อ) แอ แอ 

ា ិ (อิ) เอะ อิ ណា ไ(อ) อยั เอ-็ย 

ា៉ី (อี) เอย็ อี មា  โ(อ) โอ โอ 

ា ឹ (อึ) เออะ อึ មា  เ(อ)า เอาว ์ อึว 

ា៉ឺ (อื) เออ อือ ា ា ំ (อ ) อม อุม 

ា  (อุ) โอะ อุ ា ំ (อ ) ออ็ม อว็ม 

ាូ (อู) โอว ์ อู ា ា ំ (อ )า อมั เอย็ม 

ាួ (อ)ัว อวั อวั ាះ (อ)ะ อะฮ ์ เอียะฮ ์

មាើ เ(อี)ย เออ เออ ាាិះ (อิ)ะ เออะฮ์ อิฮ์ 

មា  เ(อื)อ เอือ เอือ ា ាះ (อุ)ะ โอะฮ์ อุฮ์ 

មាៀ เ(อี)ย เอีย เอีย មាាះ เ(อ)ะ เอะฮ ์ เอะฮ ์

មា เ(อ) เอย ์ เอ មា ាះ โ(อ)ะ เอาะฮ์ อวัะฮ์ 
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ตาราง 3 การเทียบสระลอยเขมร-ไทย 

รูปสระเขมร รูปสระไทย เสียง รูปสระเขมร รูปสระไทย เสียง 

ឥ อิ อิ ឫ ฤ รึ 

ឧ อุ อุ ឬ ฤา รือ 

ឪ อู อู ឭ ฦ ลึ 

ឯ เอ เอ ឮ ฦา ลือ 

ឲ โอ โอ    

 

2. การศึกษาในคร้ังน้ีมีการใช้ศพัท์เฉพาะดา้นดนตรีเขมรทั้งท่ีเป็นช่ือวงดนตรี ช่ือเคร่ือง
ดนตรี ช่ือท านองเพลงท่ีเก่ียวขอ้งจ านวนมาก เพื่อให้เขา้ใจถูกตอ้ง ผูว้ิจยัเลือกบนัทึกค าศพัท์ด้าน
ดนตรีดว้ยการถ่ายถอดรูปอกัษรเขมรและเขียนก ากบัดว้ยอกัษรเขมรไวข้า้งทา้ย เพื่อให้การส่ือสาร
ถูกตอ้งตามความหมายเดิม ดงัน้ี 

ตาราง 4 รายช่ือวงดนตรีและเคร่ืองดนตรีกมัพูชา 

ที่ ค าถ่ายถอด ช่ือภาษาเขมร ค าอ่าน/ ค าแปล 

1 วง่เภฺลงอารกฺส ែង់មលេងអារក្ស วงดนตรีอารักษ ์

2 วง่เภลงการ ែង់មលេងការ วงดนตรีการ์ 

3 วง่เภฺลงพระบิตร ែង់មលេង្រះបិត្រ วงดนตรีพระบิดร 

4 วง่เภฺลงอาพาห์พิพาห์ ែង់មលេងអាពាហ៍រិពាហ៍ วงดนตรีอาวาหววิาหะ 

วงดนตรีส าหรับพิธีแต่งงาน 

5 วง่เภฺลงพิณพาทฺย ែង់មលេងរិៃពាទយ วงพิณพาทย ์วงป่ีพาทย ์
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ที่ ค าถ่ายถอด ช่ือภาษาเขมร ค าอ่าน/ ค าแปล 

6 วง่เภฺลงมโหรี ែង់មលេងរមោរី วงมโหรี 

7 วง่เภฺลงยเีก ែង់មលេងយ៉ីមក្ วงดนตรีประกอบการแสดง

ลิเกเขมร 

8 วงเภฺลงบาสาก่ ែង់មលេងបាសាក្់ วงดนตรีบาสาก่ (បាសាក់្) 

9 จเมฺรียงจาบุี ចម្រៀងចាប ៉ី การขบัร้องประกอบจาบุี 

(ចាប ៉ី) 

10 วง่เภฺลงอาไย ែង់ត្ន្ដនដ៉ីអាណយ  วงดนตรีประกอบการแสดง  

อาไย (អាណយ) 

11 วง่เภฺลงบฺรืุน ែង់មលេង្បុ៉ឺន วงดนตรีปรืน 

12 วง่เภฺลงไฉยมฺุ ែង់ត្ន្ដនត៉ីណេយ ំ วงกลองยาวเขมร 

13 วง่เภฺลงสฺครฌฺนะ ែង់មលេងសគរឈនះ วงกลองชนะ 

14 วง่เภฺลงไตฺรลกฺขณ์ ែង់ត្្នដ៉ីណ្ត្លក្ខៃ៍ วงดนตรีไตรลกัษณ์ 

15 วง่เภฺลงกฎํรคงสฺคร ែង់មលេងកំ្ដរគងសគរ วงดนตรีประกอบฆอ้งกลอง 

16 วง่เภฺลงเเคน ែង់មលេងវគន วงดนตรีแคน 

17 วง่เภฺลงอารกฺสแขฺมร-อิสฺลาม ែង់មលេងអារក្សវសែរ-ឥសាេ រ วงดนตรีอารักษเ์ขมร-อิสลาม 

18 วง่เภฺลงแขฺมรเลี ែង់មលេងវសែរមលើ วงดนตรีเขมรบน 

19 วง่เภฺบวลเปงลปง ែង់មលេងលមប ងលប ង วงดนตรีลเปงลปง 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ที่ ค าถ่ายถอด ช่ือภาษาเขมร ค าอ่าน/ ค าแปล 

20 วง่เภฺลงบงบฺอูนเสฺทียง ែង់មលេងរបស់បងបអូនមសទៀង วงดนตรีพี่นอ้งเสตียง 

21 แขฺสมวย វសសរួយ พิณน ้าเตา้ 

22 จาบุีฎงแวง ចាប ៉ីដងវែង กระจบัป่ีดา้มยาว 

24 ทฺรแขฺมร ្ទវសែរ ซอเขมรหรือซอสามสาย 

25 ทฺรอู ្ទអ ូ ซออู ้

26 ทฺรธ ํ ្ទធំ ซอใหญ่ 

27 ฆึม ឃ្ឹរ ขิม 

28 ขฺลุย សេុយ ขลุ่ย 

28 สฺรไฬพิณพาทฺย ្សណទៃរិៃពាទយ ป่ีสฺรไฬพิณพาทย ์

30 บุีพก ប ៉ីរក្ ป่ีพก (រក្) 

31 บุีอ ប ៉ីអ ป่ีออ้ 

32 รนาตเอก រនាត្ឯក្ ระนาดเอก 

33 รนาตเเฎก រនាត្វដក្ ระนาดเหล็ก 

34 รนาตธุง រនាត្ធ ង ระนาดทุม้ 

35 พาทฺยคง ពាទយគង พาทยฆ์อ้ง 

36 สฺครธพิํณพาทฺย សគរធំរិៃពាទយ กลองใหญ่พิณพาทย ์

37 สมฺโภร/สเมฺภาร សមោភ រ ตะโพน 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ที่ ค าถ่ายถอด ช่ือภาษาเขมร ค าอ่าน/ ค าแปล 

38 สฺครไฎ សគរណដ กลองมือ 

39 สฺครถนู សគរថូន โทน 

40 สฺครรมนา សគរររនា ร ามะนา 

41 สฺครเภรี សគរមលរី กลองเภรี 

42 สฺครยเีก សគរយ៉ីមក្ กลองลิเก 

43 ฌิง ឈិង ฉ่ิง 

ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
1. พฺรลวต (្រលួត្) หมายถึงลูกบิด (Tuning pegs) ส าหรับปรับตั้งเสียงเคร่ืองดนตรีประเภท

เคร่ืองสายของกมัพูชา 
2. สฺนูก (សនូក្) หมายถึงกล่องเสียง (Soundbox) ของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) มีความหมาย

เช่นเดียวกบัค าวา่ บฺรอบ่สูร (្បអប់សូរ) ในงานวจิยัน้ีใชท้ั้งสองค าในความหมายเดียวกนั 

3. ญวญ  (ញួញ) หรือ บฺรเคียน  (្បមគៀន) หมายถึงท่ีรองรับสายให้พาดผ่านไปยงัลูกบิด 

บฺรเคียน (្បមគៀន) มีลกัษณะเป็นซุม้มีหลายลกัษณะ 

4. ฎง (ដង) หมายถึงด้ามหรือคนัทวนของเคร่ืองดนตรี เช่น ฎงจาบุีฎงแวง (ដងចាប ៉ីដងវែង) 
ฎงทฺรแขฺมร (ដង្ទវសែរ) ฎงทฺรฎวง (ដង្ទដួង) และฎงทฺรอูู (ដង្ទអ )ូ เป็นตน้ 

5. ฉาก (ឆាក្) หมายถึงคนัสี (Bow) หรือคนัชกัเคร่ืองสายชนิดสีใหเ้กิดเสียง 

6. ยง่ (យង់) หมายถึงหย่องหรือสะพาน (Bridge) เป็นอุปกรณ์ท่ีวางไวท่ี้ซาวด์บอร์ดหรือ

หนงัหนา้เคร่ืองสี 
7. เฎาะ (ម ះ) หมายถึงอุปกรณ์ส าหรับติดท่ีหนงัหนา้ทฺรเเขฺมร (្ទវសែរ) เทียบไดก้บัถ่วงหนา้

ซอสามสาย และเป็นช่ือเรียกปุ่มนูนท่ีอยูก่ึ่งกลางของฆอ้งชนิดต่าง ๆ  
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8. ตฺรโฬก  (្ត្មោក្) หมายถึงกล่องเสียงของทฺรแขฺมร (្ទវសែរ) ทฺรอู (្ទអ ូ) นิยมท าจาก
กะลามะพร้าว ปัจจุบนัใชไ้มข้ดุก็มี 

9. แขฺส (វសស) หมายถึงสายหรือเส้น (String) ของเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสายใชดี้ดหรือ

สี แต่เดิมท าจากเส้นไหม ปัจจุบนันิยมใชส้ายโลหะชนิดต่าง ๆ  
10. ขฺทง่  (សទង់) หมายถึง เฟรท (fret) ท่ี ใช้ติดบอกต าแหน่งเสียงบนด้ามจาบุีฎงแวง 

(ចាប ៉ីដងវែង) หรือบนตวักฺรเพี (្ក្មរើ) 
11. สฺนทะ (សនទះ) หมายถึงแผน่ไมปิ้ดดา้นหนา้ของสฺนูก (សនូក្) ศพัทว์ชิาการดนตรีตะวนัตก

เรียก soundboard 
12. วง่เภฺลง (ែង់មលេង) หมายถึง วงดนตรี (ensemble) ชาวกมัพูชานิยมเรียกทั้ง วง่เภฺลง (ែ់ងមលេង) 

และ วง่ตนฺตฺรี (ែង់ត្ន្ដនត៉ី) ในงานวจิยัน้ีจะใชค้  าทั้งสองควบคู่กนัในความหมายเดียวกนั 

13. วง่ตนฺตฺรี (ែង់ត្ន្ដនត៉ី) หมายถึง วง่เภฺลง (ែង់មលេង) ของเขมร 

14. จเมฺรียง (ចម្រៀង) หมายถึงศิลปะการขบัร้องทุกประเภทของเขมร 

15. จเมฺรียงจาบุี (ចម្រៀងចាប ៉ី) หมายถึง การขบัร้องประกอบการดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
ฉะนั้นจึงเป็นท่ีเขา้ใจในหมู่ชาวเขมรวา่หากถา้กล่าวถึงการจเมฺรียงจาบุี (ការចម្រៀងចាប ៉ី) จะหมายถึงการ
จเมฺรียงจาบุี ฎงแวง (ចម្រៀងចាប ៉ីដងវែង) เน่ืองจากในอดีตมีการจเมฺรียง (ចម្រៀង) ประกอบจาบุีฎงขฺลี 

(ចាប ៉ីដងសេ៉ី) ด้วย ในงานวิจัยน้ี จึงใช้ทั้ งค  าว่า จเมฺรียงจาบุี  (ចម្រៀងចាប ៉ី) และ จเมฺรียงจาบุีฎงแวง 

(ចម្រៀងចាប ៉ីដមងវែង) โดยมีความหมายตรงกนั 

16. มโนทศัน์ หรือความคิดรวบยอด (concept) หมายถึงภาพท่ีเกิดในใจซ่ึงเป็นตวัแทน
ของส่ิงหลายส่ิงท่ีต่างกนั แต่มีลกัษณะบางอยา่งคลา้ยกนั มโนทศัน์ดา้นดนตรีน้ีศึกษาวา่ดนตรีชนิด
ใดมีหนา้ท่ีและบทบาทอยา่งไรในสังคมและในแต่ละช่วงของชีวิต ศึกษาโครงสร้างและสถานภาพ
ทางสังคม การถ่ายทอดและส่งต่อทางวฒันธรรมในสังคมนั้น 
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กรอบแนวคิดในการศึกษาวจัิย 
 
 

 
ประวติัศาสตร์

กมัพูชา 
 เคร่ืองดนตรี

กมัพูชา 
 วงดนตรี

กมัพูชา 
 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

งานวจิยั 

 
 

   
 
 
 
 

 
 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วฒันธรรมดนตรีกมัพูชา 

จาบุีฎงแวง 

(ចាប ៉ីដងវែង) 

AEROPHONES  CHORDOPHONES  IDIOPHONES  MEMBRANOPHONES 

 

1 .  ป ร ะ วั ติ ค ว าม เ ป็ น ม าข อ ง         
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
   1.1 สมยัก่อนเมืองพระนคร 
   1.2 สมยัเมืองพระนคร 
   1.3 สมยัหลงัเมืองพระนคร 

2 . ศึ ก ษ าอ งค์ ค ว าม รู้ ข อ ง  จ าบุี ฎ ง แ ว ง           
(ចាប ៉ីដងវែង) 
   2.1 ส่วนประกอบของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដង
វែង) 
   2.2 วิธีการบรรเลงจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
   2.3 เพลงจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 

   2.4 การสร้างจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
   2.5 นกัดนตรีจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 

3. ศึกษาบทบาทหน้าท่ีและมโนทัศน์
ข อ ง จ า บุี ฎ ง แ ว ง  (ចា ប ៉ី ដ ង វ ែង )  ใ น
วัฒนธรรมดนตรีกัมพูชาและความ
เช่ือมโยงของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) กบั
กระจบัป่ีในวฒันธรรมดนตรีไทย 
 

ปรากฏการณ์วิทยา 
(Phenomenology) 

 อรรถปริวรรตศาสตร์ 

(Hermeneutics) 

 

1. วง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស)  
2. วง่เภฺลงการบุราณ (ែង់មលេងការប រៃ)  

3. วง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី) 
4. วง่เภฺลงพฺระบิตร (ែង់មលេង្រះបតិ្រ) 
5. จเมฺรียงจาบุี (ចម្រៀងចាប ៉ី) 

ฯลฯ 
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บทที ่2 
เอกสารต าราวชิาการและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารชั้นตน้จากเอกสาร ต ารา งานวิจยั บทความ
ทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั เพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอแก่การด าเนินการวิจยั เอกสารต ารา
วชิาการและงานวจิยัมีดงัน้ี 

2.1 เอกสารต าราวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1.1 ดา้นประวติัศาสตร์กมัพูชาและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
2.1.2 ดา้นดนตรี 
2.1.3 ดา้นภาษา 
2.1.4 ดา้นสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

2.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นดนตรี 
2.3 บทความวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.3.1 ดา้นดนตรี 
2.3.2 ดา้นภาษา 

2.1 เอกสารต าราวชิาการทีเ่กีย่วข้อง 
การวิจยัเร่ืองจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង): บริบทวฒันธรรมดนตรีกมัพูชา ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบั

ประวติัศาสตร์กมัพูชาและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จึงไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและต าราท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองดงักล่าว ดงัจะไดน้ าเสนอผลการศึกษาเป็นล าดบัต่อไปน้ี 

2.1.1 ด้านประวตัิศาสตร์กมัพูชาและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
สุริยวุฒิ สุขสวสัด์ิ (2537, น. 3-5) ได้อธิบายความหมายของค าว่าขอมและเขมรใน

หนงัสือเร่ืองศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย ภูมิหลงัทางปัญญา-รูปแบบทางศิลปกรรมไวว้่า 
ค าว่า “ขอม” และ “เขมร” น้ี ยงัคงเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบนั ว่าหมายถึงพวกเดียวกันหรือไม่แต่
กระนั้นก็มีขอ้มูลท่ีท าใหเ้ช่ือไดว้า่น่าจะหมายถึงชนกลุ่มเดียวกนั จากการศึกษาจารึกไดพ้บวา่แต่เดิม
นั้ นชาวเขมรเรียกตนเองว่า “กัมพุช” ซ่ึงคงเป็นต้นเค้าของค าว่า “กัมพูชา” ท่ี เป็นนามของ
ราชอาณาจกัรน้ี ในขณะท่ีจดหมายเหตุจีนมกัเรียกชาวเขมรวา่ “เจนละ” อยูเ่สมอ ส่วนค าวา่ “เขมร” 
ปรากฏข้ึนเม่ือใดนั้น ยอร์ช เซเดส์ (George Coedes) นักอ่านจารึกชาวฝร่ังเศสได้ให้อธิบายว่าใน
จารึกสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 (พุทธศกัราช 1724-ราวพุทธศกัราช 1760) ชาวเขมรไดเ้รียกตนเองวา่ 
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“เขมร” เป็นคร้ังแรก แต่กระนั้นก็ดีค  าวา่ “เขมร” น้ี ก็อาจใชเ้รียกกนัมาก่อนท่ีจะจารึกเป็นลายลกัษณ์
อกัษรในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 แลว้ก็เป็นได ้

ค าว่า “ขอม” นั้นไม่เคยปรากฏในจารึกท่ีพบในประเทศกัมพูชาแต่อย่างใด แต่
ปรากฏอยูเ่ฉพาะในจารึก พระราชพงศาวดารและต านานซ่ึงคน้พบในประเทศไทยเท่านั้น ดว้ยเหตุท่ี
มีขอ้ความปรากฏในจารึกวดัศรีชุมสมยัสุโขทยัว่า “...ขอมเรียก พระธมนั้นแล...” ท าให้กล่าวไดว้่า 
เน่ืองจากชนชาติขอมไดใ้ช้ค  าว่า “พระธม” ซ่ึงเป็นภาษาเขมรอนัแปลว่าใหญ่หรือหลวง ดงันั้นจึง
น่าจะเป็นไปไดว้า่ขอมในท่ีน้ีน่าจะหมายถึงเขมรดว้ย 

ในสมยักรุงศรีอยุธยานั้น พระราชพงศาวดารฉบบัต่าง ๆ ไดก้ล่าวถึงค าวา่ “ขอม” 
เช่นเดียวกนั ทั้งพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบบัสมเด็จพระพนรัตน์วดัพระเชตุพนและพระ
ราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจิม) ก็ไดบ้นัทึกไวว้่า “...ขอมแปรพกัตร์จะให้
ออกไปกระท าเสีย พระราเมศวรไดฤ้กษ ์ยกพลหา้พนัไปถึงกรุงกมัพูชาธิบดี...” เป็นตน้ 

ในแผน่ดินสมเด็จพระนเรศวรเป็นเจา้นั้น พระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสริฐ
อกัษรนิติก็ยงัไดก้ล่าววา่ “...ศกัราช 965 เถาะศก (พุทธศกัราช 2146) ทพัพระเจา้ฝ่ายหนา้ (คือสมเด็จ
พระเอกาทศรถ) เสด็จไปเอาเมืองขอมได.้..” และเหตุการณ์ท่ีกล่าวถึงน้ีก็หมายถึงกรุงกมัพูชาธิบดี
ตามความในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยาฉบบัพระราชหตัถเลขา 

จากขอ้ความทั้งสองตอนน้ีอาจท าให้ลงความเห็นได้ชัดเจนยิ่งข้ึนว่าขอมในท่ีน้ี
น่าจะตรงกบัค าวา่ “ขอม” ในจารึกวดัศรีชุมซ่ึงหมายถึง เขมรเพราะเหตุการณ์ทั้งในรัชสมยัสมเด็จ
พระรามาธิบดีท่ี 1 และรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีเคา้มูลท่ีจะท าใหเ้ช่ือไดเ้ช่นนั้น 

นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาทางภาษาศาสตร์ก็ได้พบว่า ค  าว่า ขอม นั้นน่าจะกลายมา
จากค าว่า “กรอม” เพราะพยญัชนะ “กร” สามารถแผลงเป็น “ข” ได้โดยง่าย ค าว่ากรอมน้ีอาจจะ
กร่อนมาจากค าวา่ “แขมร์กรอม” ซ่ึงหมายถึงเขมรต ่านัน่เอง 

ดงันั้นเม่ือน าขอ้มูลจากจารึกพระราชพงศาวดารและเอกสารต่างชาติมาประมวล
เขา้ดว้ยกนัแลว้ อาจสรุปไดใ้นท่ีน้ีวา่ ค  าวา่ “ขอม” กบั “เขมร” คงมีความหมายเดียวกนั ใชเ้รียกชาว
กมัพูชา โดยมีขอ้แตกต่างกนัแต่เพียงวา่ ชาวกมัพูชาในประเทศกมัพูชา อยา่งน้อยตั้งแต่รัชกาลพระ
เจา้ชยัวรมนั   ท่ี 7 ลงมาไดเ้รียกตนเองวา่ “เขมร” ในขณะท่ีชาวไทยในสมยัสุโขทยัและชาวไทยใน
สมยักรุงศรีอยธุยาไดเ้รียกชาวกมัพูชาเหล่านั้นวา่ “ขอม” 

เขียน ธีระวิทย์และสุณัย ผาสุข (2543, น. 15) ไดก้ล่าวถึงภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์
ของกมัพูชาไวว้่า ความรุ่งเรืองของกมัพูชาเร่ิมตน้ข้ึนเม่ือพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 ไดร้วบรวมดินแดน
ส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้ส าเร็จเป็นปึกแผ่นในคริสต์ศตวรรษท่ี 9 (พุทธศตวรรษท่ี 14) และ
ประกาศตวัเป็นอิสระจากการปกครองของอาณาจกัรชวา  พระเจา้ชัยวรมนัท่ี 2 ประกอบพิธีทาง
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ศาสนาพราหมณ์เพื่อสถาปนาพระองค์เป็นกษตัริยแ์ห่งจกัรวาลหลายคร้ังเพื่อประกาศฐานะความ
เป็นอวตารของพระศิวะท่ีมีอ านาจสูงสุดเหนือประชาชนท่ีอาศยัอยู่ภายในประเทศและดินแดนท่ี
ยอมเขา้มาสวามิภกัด์ิต่อกมัพูชา 

กัมพูชามีความมัน่คง และมั่งคัง่มากข้ึนในช่วงปลายศตวรรษท่ี 9 (ปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 14) ภายใตก้ารปกครองของพระเจา้อินทรวรมนัท่ีเร่ิมสนบัสนุนการสร้างสระน ้ าขนาด
ใหญ่ท่ีเรียกวา่บารายตามความเช่ือเก่ียวกบัหลกัจกัรวาลวทิยาในศาสนาพราหมณ์ และยงัมีผลต่อการ
พฒันาระบบชลประทานท่ีส าคญั เพราะสระน ้ าเหล่าน้ีสามารถกระจายน ้ าปริมาณมหาศาลออกไปยงั
เขตเกษตรกรรมท่ีตั้งอยู่โดยรอบ ท าให้ประชาชนเพาะปลูกพืชผลไดต้ลอดปี และเกิดการขยายตวั
ของชุมชนรอบ ๆ สระน ้ า เช่น พื้นท่ีทางตอนเหนือของเมืองหริหราลยัทั้งท่ีเป็นกลุ่มคนท่ีถูกเกณฑ์
แรงงานมา และกลุ่มคนท่ีเขา้มาแสวงหาประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีบริเวณดงักล่าว 
การก่อตวัข้ึนของชุมชนลักษณะน้ีท าให้กษัตริยมี์แรงงานจ านวนมากในการระดมมาใช้ในการ
ก่อสร้าง การเพาะปลูกและการท าสงคราม 

นอกจากน้ีในช่วงระหวา่งศตวรรษท่ี 9 ถึง 14 กมัพูชายงัมีการสร้างปราสาทขนาด
ใหญ่ในเมืองพระนครจ านวนมาก เช่น ปราสาทนครวดั และปราสาทบายนและพบว่ากมัพูชาได้
ขยายอาณาเขตเขา้มาในเขตประเทศไทย คาบสมุทรมาเลเซียและทางใตข้องเวยีดนาม 

อุไรศรี วรศะริน (2545, น. 51-52) ได้กล่าวถึงการเผยแพร่วฒันธรรมอินเดียใน
ประเทศกมัพูชา ไวห้นงัสือประชุมอรรถบทเขมร: รวมบทความวิชาการของศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 
ดร.อุไรศรี วรศะรินไวว้่า ชาวเขมรไดรั้บศาสนาใหญ่ ๆ จากอินเดีย 2 ศาสนา คือศาสนาพราหมณ์
และศาสนาพุทธ รับเขา้มารวมกบัพื้นฐานอารยธรรมของเขมรเดิม นอกจากศาสนา อิทธิพลอินเดีย
ยงัมีต่อวรรณคดี ศิลปะ และสังคมดว้ย ทุกประเทศในเอเชียอาคเนย ์เขมร จมัปา หมู่เกาะอินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ต่างได้รับอิทธิพลอินเดียทั้งส้ิน การรับอิทธิพลอินเดีย หรือท่ีเราเรียกว่า Hindouisation 
เป็นไปอยา่งชา้ ๆ ชาวอินเดียกลุ่มแรกท่ีเดินทางเขา้มาในเอเชียอาคเนยเ์ป็นพวกพอ่คา้ เดินทางเขา้มา
ท าการคา้ขายและตั้งถ่ินฐานอยูใ่นท่ีสุด ต่อมาจึงมีพวกขนุนาง พราหมณ์ หลงัจากอพยพเขา้มาตั้งถ่ิน
ฐานอยู่ไม่นาน ชาวอินเดียก็มีอ านาจเหนือชนพื้นเมือง เห็นได้ชัดจากด้านศาสนา วิชาการ 
เทคโนโลยี ต่อมาเม่ือชาวพื้นเมืองคุน้เคยกบัวฒันธรรมอินเดียก็ยอมรับเป็นวฒันธรรมของตนใน
ท่ีสุด การรับวฒันธรรมอินเดียเร่ิมตน้ในคริสต์ศตวรรษท่ี 1 เป็นการยอมรับแบบค่อยเป็นค่อยไป
อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่าเม่ือต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 5 (ต้นพุทธศตวรรษท่ี 10) 
ประเทศเขมรไดรั้บวฒันธรรมอินเดียไวอ้ย่างเต็มท่ีแลว้ จากนั้นชาวเขมรก็เลิกการลอกเลียนแบบ
วฒันธรรมอินเดีย แลว้พฒันาวฒันธรรมของตนเองข้ึน แมจ้ะยงันบัถือศาสนาท่ีมาจากอินเดีย แต่ได้
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สร้างวฒันธรรมของตนเองทีละเล็กทีละน้อย ทั้ งในด้านวรรณคดี ระบบการปกครอง และ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นศิลปะซ่ึงกลายเป็นศิลปะท่ีแปลกใหม่ 

เดวิด แชนด์เลอร์ (2546, น. 19) ได้เขียนหนังสือเร่ืองประวติัศาสตร์กัมพูชาและ
กล่าวถึงการรับวฒันธรรมอินเดียของกมัพูชาไวว้่ามีความคล้ายคลึงกบัอินเดียอย่างมาก เช่น ใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 (พุทธศตวรรษท่ี 24) ชาวนากมัพูชาสวมเส้ือผา้แบบอินเดีย ชาวกมัพูชาเปิบขา้ว
ด้วยมือ เทินของบนศีรษะ โพกศีรษะนุ่งผา้ถุง ส่วนเคร่ืองดนตรี เคร่ืองประดบั วรรณกรรมและ
ต ารับต าราต่าง ๆ ล้วนเป็นแบบอินเดีย นอกจากน้ีชาวอินเดียอาจเป็นผูแ้นะน าให้ชาวกมัพูชารู้จกั
เล้ียงปศุสัตวม์าตั้งแต่ยุคแรก ๆ ขณะท่ีดินแดนอ่ืนในแผ่นดินใหญ่เอเชียอาคเนยย์งัไม่รู้จกัอาชีพน้ี  
การติดต่อคา้ขายระหว่างอินเดียยุคก่อนประวติัศาสตร์กับกมัพูชาอาจมีมานานก่อนอินเดียจะใช้
ภาษาสันสกฤตอยา่งแพร่หลาย กมัพูชากบัอินเดียใตร้วมทั้งเขตซ่ึงเป็นเบงกอลปัจจุบนัเป็นดินแดนท่ี
มีวฒันธรรม “แบบมรสุมเอเชีย” เหมือนกัน น่ีเป็นปัจจยัอีกประการหน่ึงท่ีท าให้ประชาชนใน
ดินแดนทั้งสองนบัถือผีบรรพบุรุษและเทพเจา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกสิกรรม มีการสร้างเสา ศิวลึงคซ่ึ์ง
เป็นศิลาลกัษณะคลา้ยอวยัวะเพศชาย สลกัคลา้ยอวยัวะจริง ๆ วางไวต้ามท่ีต่าง ๆ เพื่อบวงสรวงบูชา
เวลาประกอบพิธีกรรมเพราะเช่ือกนัวา่การเซ่นสังเวยลึงคศิ์ลาเหล่าน้ีจะท าใหแ้ผน่ดินอุดมสมบูรณ์  

เทพพิทู (ฌึม กรอเสม) (មទររិទូ [ឈឹរ ្ក្មសរ]) (2550, น. 1-4) ไดเ้ขียนหนังสือพระราช

พิธี  ทวาทศมาสหรือพระราชพิธีสิบสองเดือนกรุงกมัพูชา หรือพระราชพิธีสิบสองเดือน ซ่ึงศานติ 
ภกัดีค า ไดแ้ปลเป็นภาษาไทย กล่าวถึงเร่ืองราวพระราชกรณีของพระเจา้แผ่นดิน และไดอ้ธิบายถึง
พระราชพิธี   ทวาทศมาสกรุงกมัพูชาในบทน าของหนงัสือไวว้า่ พระราชพิธีทวาทศมาส หรือพระ
ราชพิธีสิบสองเดือนเป็นพระราชกรณียกิจของพระเจา้แผ่นดินท่ีจะตอ้งจดัท าข้ึนเพื่อความอุดม
สมบูรณ์และสวสัดิมงคลของบ้านเมือง และเพื่อแสดงความเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือพระเจ้า
จกัรพรรดิราช เช่ือกันว่าหากประกอบพระราชพิธีดังกล่าวไม่ถูกต้องจะก่อให้เกิดอนัตรายต่อ
บา้นเมือง ดงันั้นจึงมีการจดัท าพระราชพิธีสิบสองเดือนอยา่งครบถว้นถูกตอ้งตามประเพณีโดยจดั
สืบเน่ืองต่อมาเป็นเวลายาวนาน พระราชพิธีทวาทศมาสกรุงกัมพูชาเร่ิมต้นมาแต่เม่ือใดนั้น ไม่
ปรากฏหลกัฐานท่ีชดัเจน สันนิษฐานวา่อยา่งนอ้ยน่าจะมีมาในอาณาจกัรกมัพูชาตั้งแต่สมยัพระนคร 
ดงัปรากฏหลกัฐานในศิลาจารึกเขมรสมยัพระนคร และในบนัทึกว่าดว้ยขนบธรรมเนียมประเพณี
ของเจินละซ่ึงโจวต๋ากวาน ชาวจีนผูเ้ดินทางเขา้มาพร้อมกบัราชทูตจีนสมยัราชวงศห์ยวนบนัทึกไว้
ในรัชกาลพระเจา้ศรีนทรวรมนั (คริสตศ์กัราช 1295-1307 หรือ พุทธศกัราช 1838-1850) ซ่ึงเป็นช่วง
ปลายสมยัพระนคร 
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พระราชพิธีทวาทศมาสกรุงกมัพูชาซ่ึงจดัท าข้ึนในสิบสองเดือนหรือในรอบหน่ึงปี 
สันนิษฐานว่าแต่เดิมน่าจะมีแต่พระราชพิธีอนัเน่ืองด้วยศาสนาพราหมณ์ฮินดู เน่ืองจากกษตัริย์
กมัพูชาสมยัพระนครนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดู โดยเฉพาะลทัธิไศวนิกายและไวษณพนิกาย  
ดงันั้นพระราชพิธีในราชส านกักมัพูชาในยุคแรกจึงมีความเก่ียวขอ้งกบัศาสนาพราหมณ์ลทัธิไศว
นิกายเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปรากฏในศิลาจารึกสด๊กก๊อกธมวา่ มีพิธีเทวราช ซ่ึงพราหมณ์ศิวไกวลัยะ
เป็นผูป้ระกอบถวายพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 และมีพิธีกรรมอนัเน่ืองด้วยการปฏิบติับูชาพระเทวราช 
(ศิวลึงค)์ รวมทั้งปรากฏวา่    พระเจา้อุทยัทิตยวรมนัไดท้รงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหลายอยา่ง 
เร่ิมดว้ย ภุวนาธวะ และพรหมยชัญา ทั้งประกอบพิธีมโหตสวบูชา ซ่ึงเป็นพิธีกรรมอนัเน่ืองดว้ยไศว
นิกาย เป็นตน้  

ต่อมาภายหลงัเม่ือพระเจา้แผน่ดินกมัพูชาเปล่ียนมานบัถือพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ
ตั้งแต่ในรัชกาลพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 (ซ่ึงทรงนบัถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน) เป็นตน้มา จึงมี
การผนวกเพิ่มพระราชพิธีอนัเน่ืองดว้ยพระพุทธศาสนาเขา้ไวด้ว้ย เช่น ในศิลาจารึกปราสาทพระ
ขรรคข์องพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 กล่าววา่ในเดือนผลคุน (เดือนส่ี) ตอ้งมีการน าประติมากรรมเหล่าน้ี
มารวบรวมไว ้เช่น พระราชาแห่งมุนีทางทิศตะวนัออก พระศรีชยัราชจุฑามณี พระชยัพุทธมหานาถ
จาก 25 ทอ้งถ่ิน ฯลฯ นอกจากน้ียงักล่าวถึงงานสงกรานตแ์ละงานใหญ่ประจ าปี 18 คร้ัง งานฉลอง 9 
หรือ 10 คร้ังต่อ 1 เดือน คือทุกวนัท่ี 5, 8, 12, 14, และ 15 ของปักษ ์เป็นตน้ 

 ดงันั้นพระราชพิธีทวาทศมาสหรือพระราชพิธีสิบสองเดือนกรุงกมัพูชาในปัจจุบนัจึง
มีทั้ ง ท่ี เป็นพระราชพิ ธีอัน เน่ืองด้วยศาสนาพราหมณ์ ฮินดู และพระราชพิ ธีอัน เน่ืองด้วย
พระพุทธศาสนา พระราชพิธีทวาทศมาสกรุงกมัพูชาท่ีปรากฏหลกัฐานในเอกสารต่าง ๆ สามารถ
จดัแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ช่วง ไดแ้ก่ 

1. พระราชพิธีทวาทศมาสสมยัพระนคร ปรากฏหลกัฐานในศิลาจารึกเขมรสมยั
พระนครบา้งแต่มีการกล่าวถึงไม่มากนัก หลกัฐานท่ีส าคญัของพระราชพิธีทวาทศมาสในยุคน้ีจึง
น่าจะไดแ้ก่ บนัทึกวา่ดว้ยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละ ซ่ึงโจวต๋ากวานบนัทึกไวใ้นรัชกาล
ของพระเจา้ศรีนทรวรมนั (ครองราชยท่ี์เมืองพระนครศรียโศธรปุระ ระหว่างปีพุทธศกัราช 1838-
1850) เป็นพระราชพิธีในราชส านกักมัพูชาสมยัพระนครท่ีมีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาแทรกเขา้
มาบา้งแลว้ เน่ืองจากพระเจา้ศรีนทรวรมนัทรงนบัถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท 

2. พระราชพิธีทวาทศมาสสมยัหลงัพระนคร ปรากฏในพงศาวดารละแวกฉบบั
แปลจุลศกัราช 1170 กล่าวถึงพระราชพิธีทวาทศมาส ในรัชกาลสมเด็จพระศรีสุริโยพรรณ (หรือ
พระศรีสุพรรณมาธิราชในเอกสารไทยครองราชยร์ะหวา่งปีพุทธศกัราช 2144-2162 (คริสตศ์กัราช 
1601-16199) ซ่ึงทรงร้ือฟ้ืนพระราชพิธีในราชส านักข้ึนใหม่ทั้ ง 12 เดือน เม่ือพระองค์ได้เสด็จ
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กลบัมาครองราชยท่ี์เกาะสลาเกต พระราชพิธีทวาทศมาสในพงศาวดารฉบบัน้ีมีการแยกเป็นพระ
ราชพิธีทางพุทธศาสตร์ และพระราชพิธีทางไสยศาสตร์อยา่งชดัเจน 

3. พระราชพิธีทวาทศมาสรัชกาลสมเด็จพระหริรักษ์รามาอิศราธิบดี (พระองค์
ดว้ง) ครองราชยร์ะหวา่งปีพุทธศกัราช 2390-2403 (คริสตศ์กัราช 1847-1860) การร้ือฟ้ืนพระราชพิธี
ในยคุน้ีสืบเน่ืองจากในรัชกาลสมเด็จพระอุทยัราชา (พระองคจ์นัท)์ และรัชกาลพระองคเ์จา้กษตัรียมี์
นั้น เวียดนามไดเ้ขา้มาปกครองประเทศกมัพูชาและบงัคบัให้มีการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมในราช
ส านักกัมพูชาไปเป็นแบบเวียดนามทั้ งหมดไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายรวมทั้ งการปกครองและ
วฒันธรรมอ่ืน ๆ ดงันั้นวฒันธรรมกรุงกมัพูชาท่ีมีมาแต่เดิมจึงถูกท าลายสูญหายไปมาก เม่ือสมเด็จ
พระหริรักษ์รามา  อิศราธิบดี (พระองค์ด้วง) ได้เสด็จกลับมาครองราชยส์มบติัท่ีกรุงอุดงค์มีชัย 
พระองค์จึงร้ือฟ้ืนการจดัพระราชพิธีทวาทศมาสข้ึนใหม่ทั้ง 12 เดือน ดงัปรากฏในราชพงศาวดาร
กรุงกมัพูชา ฉบบันกัองคน์พรัตน์ เป็นตน้ 

4. พระราชพิธีทวาทศมาสสมยัปัจจุบนั ปรากฏในพระราชพิธีทวาทศมาส ภาค 1-3 
ฉบบัภาษาเขมรของ ออกญาเทพพิทู (ឧក្ញ មទររិទូ) (ฌึม กรอเสม) (ឈឹរ្ក្មសរ) และขุนอุดมปรีชา 

(ស នឧត្តរ ្បជា ) (จาบ  พิ น ) (ចាប  រិន ) ก ล่ าวถึ งพระราชพิ ธีทวาทศมาส ซ่ึ งจัด ข้ึน ใน รัชกาล 

สมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตาร รัชกาลสมเด็จพระสีสุวตัถ์ิ รัชกาลสมเด็จพระสีสุวติัถ์ิมุนีวงศ ์
รัชกาลสมเด็จพระนโรดมสีหนุวรมนั และรัชกาลสมเด็จพระนโรดมสุรามฤต หนงัสือนิราศนครวดั 
พระนิพนธ์สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพไดท้รงบนัทึกพระราชพิธีต่าง ๆ 
ในรัชกาลสมเด็จพระศรีสวสัด์ิ (สีสุวตัถ์ิ) ไวอ้ยา่งสังเขป 

วินัย ผูน้ าพล (2552, น. 349-353) ไดเ้ขียนหนังสือเร่ืองวฒันธรรมผสมในศิลปกรรม
สยาม และไดก้ล่าวถึงเร่ืองการสืบวฒันธรรมขอมและนัยยะค าว่า “ขอม” ไวเ้ป็น 4 นยัยะ สรุปได้
ดงัน้ี  

1) นัยยะค าว่า “ขอม” ในยุคจักรวรรดิเขมรเรืองอ านาจ ปัจจุบันค าว่า “ขอม” 
ในกลุ่มนกัวิชาการสายอนุรักษ์ยงัเช่ือว่าขอมเป็นเขมรและเห็นอะไรก็ตามท่ีเป็นขอมยอ่มตอ้งเป็น
ของชนชาติเขมร ขณะท่ีคนอีกเป็นจ านวนมากยงัเห็นว่า “ขอม” เป็นเร่ืองล้ีลบัประเภทขอมด าดิน 
หรือหลบล้ีหนีหายไปโดยไร้ร่องรอย แทจ้ริงแลว้ค าวา่ ขอม กรอม กล๋อม กระหล๋อม หรือ ก๋าหล๋อม 
เหล่าน้ีต่างหมายถึงคนท่ีอยูใ่นวฒันธรรมภาษาขอมละโว-้อโยธยามาเก่าก่อน ดงัหลกัฐานในส านวน
ไทยท่ีว่า “เก่าแก่คร้ังปีมะโว”้ หรือ “โบราณคร้ังกรุงละโว”้ ชนดั้งเดิมของกรุงละโวล้้วนสืบจาก
วฒันธรรมผสมและมีพฒันาการสืบสมยัร่วมกับยุคทวารวดี ผ่านสู่สมัยลพบุรีท่ีมีอิทธิพลและ
วฒันธรรมจกัรวรรดิเขมรเป็นวฒันธรรมแบบศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธมหายาน การท่ีสยาม
ประเทศในพุทธศตวรรษท่ี 15-17 ตกอยูใ่ตอิ้ทธิพลทางการเมืองและวฒันธรรมจากเขมรมาชา้นานน้ี
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เองท าให้คนไทยเหนือท่ีนบัถือพุทธศาสนานิการเถรวาทและมีระยะห่างจากภาษาขอมจึงเรียกคน
ไทยในภาคกลางและภาคใตว้า่เป็นขอม 

2) ขอมในทางนิรุกติศาสตร์ ค าวา่ “ขอม” หากศึกษาในทางนิรุกติศาสตร์ ค าๆ น้ี
เป็นค าในภาษาดั้งเดิมของหลายชนเผา่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้รียกกลุ่มชนท่ีอยูท่างใตล่้าง ลุ่ม 
ต ่า กว่าผูเ้รียก เช่น คนในไทยเหนือเรียกคนไทยว่าขอมหรือคนในประเทศเขมรซ่ึงไม่เคยเรียก
ตนเองว่าขอม นอกจากเรียกคนทางใตข้องตนในแหลมกาเมา (ญวนใต้) หรือเขตปากน ้ าโขงว่า 
“กมัพูเจียกล๋อม” (ซ่ึงเป็นถ่ินของคนจามและอีกหลายชาติ) หรือแมแ้ต่คนไทยเช้ือสายเขมรถ่ินอีสาน
ใต ้ซ่ึงเรียกตวัเองว่าเป็นเลอร์ขะแมร์ หรือเขมรสูง ก็ยงัเรียกคนในประเทศเขมรทุกวนัน้ีวา่ ขะแมร์
กล๋อม หมายถึง เขมรต ่า เพราะผูเ้รียกมีถ่ินฐานบนท่ีราบสูงโคราชท่ีสูงกว่าพื้นท่ีประเทศเขมรท่ี
มองเห็นว่าอยู่ต  ่ากว่าตน คนไทยลุ่มเจา้พระยาไม่เคยเรียกตวัเองว่าขอมแต่เรียกคนหลายเผ่าพนัธ์ุ 
ณ ท่ีลุ่มทะเลสาบเขมร่า “ขอม” การท่ี “ขอม” หมายถึงคนทางใตห้รือคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัต ่า
กว่าผูเ้รียกยงัปรากฏอยู่ในวิธีเรียกของคนพม่าท่ีเรียกคนในลุ่มเจา้พระยาว่า คฺยวน คนมอญเรียก 
กรอม และคนไทยเหนือท่ีอยูน่อกดินแดนไทยไม่วา่จะเป็นคนสิบสองพนันาและคนสิบสองจุไทก็
เรียกคนลุ่มเจา้พระยาว่า “กล๋อม” “กาหล๋อม” หรือก็คือ “ขอม” สืบมาจนทุกวนัน้ี ดว้ยเหตุน้ี ค  าว่า 
ขอม ย่อมมิได้หมายถึงกลุ่มชาติพนัธ์ุเขมรดงัท่ีคนจ านวนไม่น้อยปักใจเช่ือ แต่หมายถึงกลุ่มคน
โบราณอีกมากมายหลายชนเผ่า เช่น ข่า ขะมุ ส่า ละวา้ ลวัะ ถ่ิน ชอง พนอง บาห์นาร์ เหม่ือง มอ้ย 
ส่วย อาลกั ละเวน กะตู เตรียง จ๊ะไรย ระแดะ มะเฮอ ญเหิญและญฮักูร์ ฯลฯ เป็นตน้ กล่าวสรุปคือค า
วา่ “ขอม” เป็นค านามท่ีหมายถึงคนท่ีอยูท่างใตห้รือในท่ีลุ่มล่างต ่ากวา่ผูท่ี้เรียก ซ่ึงมีหลายกลุ่มชาติ
พนัธ์ุอยา่งรวม ๆ คือมีทั้งตระกูลภาษามอญ-เขมร ตระกูลภาษาจาม ชวา-มลาย ูและตระกูลไท-กะได 
ฯลฯ  

3) ภาษาและหนา้ท่ีของขอมในทางวฒันธรรมจากอินเดีย-เปอร์เซีย ประเด็นความ
เขา้ใจเก่ียวกบัค าวา่ “ขอม” ตามนยัยะทางวฒันธรรมนั้น แสดงถึงการเป็นพวกพราหมณ์ท่ีประกอบ
พิธีกรรมและสร้างศาสนสถานแบบเทวาลยั จากหลกัฐานต านานเมืองสุวรรณโคมค า ท่ีเล่าวา่ กรอม
เก่า หรือ ขอมด า มีพวกพราหมณ์เป็นหวัหนา้ปกครอง ในค าวา่ “กรอม” กล่าวถึงการน าศิลามากรอม
ข้ึนเป็นเทวสถานตามอย่างอินเดีย โดยวิธีสกัดเกลาและกลึงศิลาค าว่า “กรอม” หรือ “ขอม” 
ในลกัษณะน้ีย่อมหมายถึงการมีรูปแบบวฒันธรรมการก่อสร้างแบบอินเดียโดยใช้ศิลาก่อลอ้มรูป
เป็นเทวาลยัในศาสนาพราหมณ์ ดงัท่ีคนไทยเรียกติดปากวา่ “ปราสาทขอม” สะทอ้นภาพของอินเดีย
วรรณะกษตัริย ์พราหมณ์ และวรรณะแพศย์ท่ีเดินทางเข้ามาในเอเชียอาคเนยโ์ดยตั้งถ่ินฐานอยู่
ร่วมกบัคนพื้นเมือง ดงัต านานเร่ืองพราหมณ์โกณฑิณยะสมรสกบันางนาคโสมะ ปกครองอาณาจกัร
ฟูนนัหรือหากเป็นต านานอยา่งไทย-ลาวก็คือเร่ืองพระทองกบันางนาค การเขา้มาของพวกพราหมณ์
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น้ียอ่มไดรั้บการยอมรับจากผูน้ าชุมชนเพราะพราหมณ์เป็นผูช่้วยให้ผูน้  าชุมชนไดรั้บการเล่ือนฐานะ
สู่ความเป็นเทพ โดยการสถาปนาให้ผูน้  าข้ึนเป็นกษตัริย ์เห็นไดจ้ากราชส านกักมัพูชาและสยามจน
ทุกวนัน้ี ขณะเดียวกนัพวกพราหมณ์ไดรั้บการเคารพเน่ืองจากเป็นผูกุ้มความลบัในการประกอบพิธี
ราชสูยะ และพิธีราชาภิเษก จึงท าให้พราหมณ์มีบทบาทผูน้ าทางจิตวิญญาณและการเมือง บุคคลใด
ท่ีมีความรู้ไตรเภทพิทยาตามบรรพบุรุษย่อมด ารงสถานะเป็นชนชั้นสูง ได้เป็นปุโรหิตบ้างเป็น
วศิวกรและศิลปิน สร้างจกัรวาลจ าลองอนัเป็นท่ีสิงสถิตของเทพสูงสุดมาไวบ้นโลก คือ ลึงคบรรพต
บา้ง เทวาลยับา้ง พระบรมธาตุบา้ง รวมถึงการไดเ้ป็นเจา้เมืองหรือหวัหนา้นิคม โดยพราหมณ์เหล่าน้ี
น่าจะมีบทบาทท าให้เกิดภาษาขอมโบราณท่ีคล่ีคลายมาจากอกัษรปัลลวะ ซ่ึงใชเ้ขียนภาษาบาลีและ
ภาษาสันสกฤต 

4) ความหมายของ “ขอม” ทางวฒันธรรมและมายาคติเร่ืองชาติพนัธ์ุบริสุทธ์ิ ค  าวา่ 
“ขอม” มีความหมายกวา้งทางวฒันธรรม เช่น การปรากฏเป็นช่ือเพลงไทยเดิมว่า “เพลงขอม
ทรงเคร่ือง” การหมายถึง “อกัษรขอมไทย” ท่ีต่างกบัรูปแบบอกัษรขอมในประเทศกมัพูชา ซ่ึงเป็น
การใช้อักษรขอมแต่บันทึกด้วยภาษาไทย มีการใช้ไม้เอก ไม้โท ก ากับการออกเสียงแบบไทย 
ตลอดจนมีการใชอ้กัษรขอมเขียนภาษาบาลีและมีอกัษรไทยเขียนร่วมกนัก็มี อกัษรขอมอยา่งไทยน้ี
ใช้บันทึกเร่ืองราวทั้ งด้าน ศาสนจักร อาณาจักรและในพิ ธีกรรมศัก ด์ิสิท ธ์ิของคนทั่วไป 
เช่น การบนัทึกคมัภีร์หลกัธรรมค าสอน พระธรรมวินัย พระไตรปิฎก บทสวดมนต์ ต าราไตรภูมิ 
มหาชาติ ต ารายา การลงเลขคาถาอาคม การลงยนัตข์อมและการร่ายเวท เป็นตน้ รวมถึงอกัษรขอม
ประกอบภาพวาดแสดงเร่ืองราวทั้งทางโลกและทางธรรมอีกดว้ย 

ศิริพร ดาบเพชรและจารุพรรณ ลาภสุรเทียนทอง (2552, น. 17) เขียนหนังสือเร่ือง
อาเซียนศึกษาไดก้ล่าวถึงพฒันาการของดินแดนท่ีตั้งอาเซียนในสมยัโบราณ โดยกล่าวถึงอาณาจกัร
ขอมสมยันครวดัและนครธม ไวด้งัน้ี ในพุทธศกัราช 1345 (คริสตศ์กัราช 802) พระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 
ได้ตั้ งอาณาจกัร “นครวดั” มีศูนย์กลางอยู่ท่ีเมืองพระนครหรือเมืองนครหลวง (เมืองเสียมราฐ
ปัจจุบนั) ไดรั้บศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพระพุทธศาสนานิกายมหายานจากอินเดีย ซ่ึงมีอิทธิพล
ต่อสถานะความเป็นเทพของกษตัริย ์

อาณาจกัรขอมมีการสร้างปราสาทหินเป็นศาสนสถานท่ีสวยงามและใหญ่โต คือ 
ปราสาทนครวดั ในพุทธศกัราช 1345 (คริสตศ์กัราช 802) ซ่ึงเป็นศาสนาสถานในศาสนาพราหมณ์-
ฮินดู และปราสาทบายนในพระพุทธศาสนานิกายมหายานท่ีเมืองนครธม และมีระบบชลประทานท่ี
กา้วหนา้ โดยมีการสร้างอ่างเก็บน ้าท่ีเรียกวา่บาราย จ านวนมาก 

เขมรรุ่งเรืองอีกคร้ังในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ผูส้ร้างนครธมแต่การขยายอ านาจ
ทางการทหารและการสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่ท าให้ตอ้งใช้แรงงานคนและทรัพยากรจ านวน
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มาก  จึงเกิดการต่อต้านจากประชาชนรวมถึงรัฐต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายใต้อ านาจของนครวดั ส่งผลให้
อาณาจกัรเร่ิมเส่ือมลง ส่งผลให้อาณาจกัรเร่ิมเส่ือมลง รัฐต่าง ๆ แยกตวัเป็นอิสระ เช่น สุโขทัย 
ลา้นนา เป็นตน้ ในพุทธศกัราช 1974 (คริสตศ์กัราช 1431) อาณาจกัรอยุธยายกกองทพัไปโจมตีนคร
ธมท าใหอ้ านาจเขมรท่ีนครธมส้ินสุดลง 

วินัย  พงศ์ศ รี เพี ยร (2556, น . 164) ได้ก ล่ าวถึงชนชาวขอมในหนังสือ 230 ปี 
ศรีรัตนโกสินทร์มรดกความทรงจ ากรุงเทพมหานคร ไวว้่า “ขอม” หมายถึงชาวเขมรโบราณ 
สมัยก่อนคนไทยคิดว่า “ขอม” กับ  “เขมร” เป็นคนละพวกกัน เพราะไทยมีข้อพิพาทกับ
ราชอาณาจกัรกมัพูชาเร่ืองเขาพระวิหาร จึงไม่ตอ้งการยอมรับว่า พวกขอมเป็นบรรพบุรุษของชาว
กมัพูชาในปัจจุบนัและเป็นผูส้ร้างศาสนสถานโบราณข้ึนมา  ค  าว่าขอมน้ีในบนัทึกประวติัศาสตร์
ของพม่าเรียก “กล๋อม” สมยัพุกาม ในรัชกาลพระเจา้จนัสิต พวกกล๋อมจากลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยาไดย้ก
กองทพัขา้มไปตีเมืองมอญ พวกเชลยศึกกล๋อมถูกส่งตวัไปอยู่ท่ีดากอง (ย่างกุง้) และไปตั้งชุมชน
คา้ขายท่ีเรียกวา่ “บาซาร์กล๋อม” หรือ “ตลาดกล๋อม” พวกไทล้ือเมืองเชียงรุ่งเรียกชาติพนัธ์ุท่ีอาศยัอยู่
ทางใตล้งมาว่า “กล๋อม” ซ่ึงหมายถึงกลุ่มชาติพนัธ์ุดั้ งเดิมและพูดภาษามอญ-เขมร ในต านานบาง
เร่ืองของลา้นนา เช่น ต านานเมืองเชียงแสนไดเ้ล่าเร่ืองพระเจา้พรหมกษตัริยใ์นต านานของชนเผา่ไท
ท่ีท าสงครามขบัไล่พวกกล๋อมลงมาจนกระทัง่ถึงสถานท่ีแห่งหน่ึง ท าให้พระอินทร์ตอ้งมาเนรมิต
ก าแพงเพชรกั้นไว ้ดว้ยเกรงวา่พวกกล๋อมจะส้ินเผา่พนัธ์ุ ค  าวา่ “ขอม” กบั “กล๋อม” เป็นค าเดียวกนั 
พวกทางเหนือเรียกตามพม่าวา่ “กล๋อม” ส่วนไททางใตเ้รียก “ขอม” ตามเสียงท่ีกร่อนแลว้ ในจารึก
สุโขทยัเวลาบอกศกัราชวนัเดือนปีใช้ว่า “ขอมวิสัย” แปลวา่ตามอย่างคนลุ่มน ้ าเจา้พระยาซ่ึงไดรั้บ
อิทธิพลวฒันธรรมเขมรไวม้าก ต่อมาเม่ือคนไทยเป็นใหญ่ในดินแดนภาคกลางของประเทศไทยแลว้ 
ค าวา่ “ขอม” จึงใชห้มายถึง “เขมร” เช่น ในกฎมณเทียรบาลมีขอ้ความวา่ “อน่ึงพิริยหมู่แขกขอมลาว
พม่าเมงมอญมสุมแสงจีนจามชวานานาประเทษทงัปวง” ส่ิงท่ีควรทราบคือ “กล๋อม” และ “ขอม” 
เป็นค าท่ีคนชาติอ่ืนเรียก “เขมร” ชาวเขมรเรียกตนเองวา่ “ขแมร์”  

กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม (2557, น. 155, 165, 167) ไดอ้ธิบายถึงศาสนา
พราหมณ์-ฮินดูในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ไวใ้นหนงัสือเร่ืองศาสนาในอาเซียนว่า ศาสนาฮินดูได้
เขา้มาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้ั้งแต่โบราณกาลจะเห็นไดจ้ากร่องรอยของอารยธรรมในอดีตใน
ประเทศต่าง ๆ เช่น อาณาจกัรจมัปาทางตอนกลางของเวียดนาม อาณาจกัรฟูนนั ในประเทศกมัพูชา 
อาณาจกัรเจนละในประเทศไทยและกมัพูชา อาณาจกัรเขมรโบราณในประเทศกมัพูชา อาณาจกัร
ทวารวดีในประเทศไทย อาณาจกัรศรีเกษตรในประเทศพม่า อาณาจกัรลงักาสุกะในภาคใตข้อง
ประเทศไทยและรัฐเคดะห์ของมาเลเซีย อาณาจกัรศรีวิชัยในภาคใต้ของประเทศไทยและเกาะ 
สุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย อาณาจกัรสิงโคสรีและอาณาจกัรมชัปาหิต ในประเทศอินโดนีเซีย
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บางส่วนของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ เป็นตน้ อารยธรรมของอินเดียมีอิทธิพลต่อภาษา ตวัอกัษร ปฏิทิน 
ศิลปะและวฒันธรรมของประชาชนในประเทศเหล่าน้ี 

ชาวกัมพูชาได้รับอิทธิพลศาสนาฮินดูนับตั้ งแต่การก่อตั้ งอาณาจักรฟูนันข้ึนเม่ือ
ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 6 (ประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี 1) มีเมืองหลงช่ือ วยาธปุระ (เมืองนายพราน)
อยู่บริเวณจงัหวดัไพรแวง ของกมัพูชา ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเป็นศาสนาทางราชการของ
อาณาจกัรเขมรสมยัโบราณ ข้ึนอยู่กบัว่าพระมหากษตัริยท่ี์ปกครองจะนบัถือศาสนาอะไร นครวดั
ของกัมพูชาเป็นวดัในศาสนาฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สร้างข้ึนสมัยพระเจ้าสูรยวรมันท่ี  2 
(พุทธศกัราช 1656-1710 หรือคริสตศ์กัราช 1113-1167) 

ประเทศไทยในอดีตอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของอาณาจกัรเขมรซ่ึงนบัถือศาสนาพุทธนิกาย
มหายานและนับถือศาสนาฮินดูสลบักนัไปข้ึนอยู่กบัพระมหากษตัริยจ์ะนบัถือศาสนาใด เม่ือเป็น
อิสระจากเขมรไทยไดส้ร้างกรุงสุโขทยัข้ึนเป็นราชธานีแห่งแรก และยงัคงนบัถือศาสนาพุทธนิกาย
มหายานตามแบบเขมรและยงัคงนบัถือเทพในศาสนาฮินดูคู่กนัไป พ่อขุนรามค าแหงมหาราชทรง
น าศาสนาพุทธแบบลงักาวงศ์เขา้มาในอาณาจักรสุโขทยั อิทธิพลแต่โบราณของศาสนาฮินดูในวิถี
ชีวิตของคนไทย เช่นมีอิทธิพลต่อช่ือสถานท่ีในอโยธยา ลพบุรี ทวารวดี ต่อวรรณคดี เช่น 
รามเกียรต์ิ อนิรุทธ์ค าฉันท์ พาลีสอนน้อง กฤษณาสอนน้อง ต่องานเทศกาลเช่น สงกรานต์ ลอย
กระทง ต่องานพระราชพิธี เช่น  พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวญั พระราชพิธี
ตรียมัปวายและศาสนสถาน เช่น โบสถพ์ราหมณ์ เสาชิงชา้ เป็นตน้ 

ส านกังานราชบณัฑิตยสภา (2558, น. 23-26) ไดก้ล่าวถึงประวติัศาสตร์ราชอาณาจกัร
กมัพูชาในหนงัสือสารานุกรมประวติัศาสตร์ประเทศเพื่อนบา้นในอาเซียนไวว้า่  ชาวกมัพูชาจดัอยู่
ในชาติพนัธ์ุออสโตร-เอเชียติก หรือท่ีเรียกโดยทัว่ไปว่ามอญ-เขมร อาณาจกัรเร่ิมแรกท่ีเก่ียวขอ้ง
ผูกพนักบักมัพูชาคือฟูนันอนัเป็นช่ือท่ีชาวจีนใช้เรียกอาณาจกัรน้ีเม่ือเขา้มาติดต่อตั้งแต่ประมาณ
คริสต์ศตวรรษท่ี 3 (ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 8) อาณาจกัรฟูนันมีอ านาจปกครองมาจนถึงเขตดิน
ดอนสามเหล่ียมปากแม่น ้ าโขง มีศูนยก์ลางท่ีเป็นเมืองขนาดใหญ่ ประกอบดว้ยเครือข่ายล าคลองท่ี
เช่ือมโยงกบัดินแดนท่ีอยูลึ่กข้ึนไปทางภาคพื้นดิน ฟูนนัมีรากฐานดา้นเกษตรกรรมท่ีกา้วหนา้และมี
อารยธรรมท่ีรุ่งเรืองมาก แต่รากฐานท่ีส าคญัท่ีสุดของความรุ่งเรืองเขม้แข็งของฟูนันอยู่ท่ีก  าลงัรบ
และการคา้ทางทะเลซ่ึงท าใหส้ามารถขยายอ านาจไปไดไ้กลถึงแหลมมลายูในช่วงเวลาหน่ึง ลกัษณะ
ส าคญัอีกประการหน่ึงของอาณาจกัรฟูนนัคือการรับอารยธรรมอินเดียอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย
ปรากฏชัดตั้งแต่ประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี 4 (ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 9) เช้ือสายเจ้านายและ
พราหมณ์ชาวอินเดียท่ี เข้ามามีอ านาจปกครองอาณาจักรน้ี ล้วนมีอิทธิพลทางความคิดและ
วฒันธรรมท่ีส าคญัให้แก่ชาวพื้นเมือง เช่น การรับศาสนาพราหมณ์เม่ือประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี 4 



  27 

การรับตวัอกัษรจากอินเดียใตม้าใชแ้ละปรับเป็นตวัอกัษรเขมรต่อมา รวมทั้งภาษาสันสกฤตท่ีใชใ้น
พิธีกรรมและวรรณกรรม การรับระบบกฎหมายการปกครองแบบเทวราชและท่ีส าคญัยิ่งในทาง
ปฏิบติัก็คือการรับความรู้ดา้นคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ท่ีท าใหส้ามารถก าหนดปฏิทินไดแ้ม่นย  า
และน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นการค านวณฤดูกาลเพื่อการเกษตรและการเดินเรือ 

ตั้งแต่ปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 6 (ปลายพุทธศตวรรษท่ี 11) เป็นตน้มา เร่ืองราวของฟูนนั
ไม่ปรากฏในหลกัฐานจีนอีกเลย แต่ปรากฏวา่มีศูนยอ์  านาจใหญ่นอ้ยท่ีอยูท่างเหนือข้ึนไปแยง่ชิงกนั
เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ดี หลกัฐานเก่ียวกบัสมยัก่อนการปรากฏของอาณาจกัรเมืองพระนครใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 9 (พุทธศตวรรษท่ี 14) มีน้อยมาก หลกัฐานจีนท่ีท าให้เราไดรู้้จกัอาณาจกัรท่ีมีมา
ก่อนอาณาจกัรเมืองพระนครอีกแห่งหน่ึงคือ เจนละ ท่ีกลายมาเป็นศูนยอ์  านาจส าคญัเกือบตลอดช่วง
คริสต์ศตวรรษท่ี 7-8 (พุทธศตวรรษท่ี 12-13) ศูนยอ์  านาจดงักล่าวน้ีสันนิษฐานว่าอยูบ่ริเวณรอบ ๆ 
ทะเลสาบเขมรเลยมาถึงแม่น ้ าโขงทางดา้นตะวนัออก แต่อาจจะไม่มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั
มากนัก ต่อมาในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 8 (พุทธศตวรรษท่ี 13) อาณาจกัรเจนละแยกเป็นเจนละบก
และเจนละน ้ าและในสภาพความระส ่ าระสายในช่วงหลงัของคริสต์ศตวรรษท่ี 8 (พุทธศตวรรษท่ี 
13) พระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 ก็ทรงด าเนินการรวบรวมกมัพูชาใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

อาณาจกัรท่ีมีมาก่อนอาณาจกัรเมืองพระนครคงจะมีมากกว่าท่ีเราทราบแต่เม่ือถึง
คริสตศ์ตวรรษท่ี 9 (พุทธศตวรรษท่ี 14) ประวติัศาสตร์กมัพูชาก็เขา้สู่ยคุท่ีนบัเป็นการเร่ิมตน้ของการ
สร้างเอกลกัษณ์ของตนเองและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัทางการเมือง จุดเร่ิมตน้ดงักล่าวคือการ
สถาปนาอาณาจกัรกมัพูชาข้ึนอีกแห่งหน่ึงใกลช้ายฝ่ังดา้นเหนือของทะเลสาบเขมรโดยพระเจา้ชยัวร
มนัท่ี 2 ประมาณช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 8 หรือตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 9 แต่เดิมเป็นท่ียอมรับกนั
ตลอดมาวา่คริสต์ศกัราช 802 (พุทธศกัราช 1345) เป็นปีท่ีข้ึนครองราชยแ์ต่จากการคน้ควา้ในระยะ
หลงับ่งช้ีวา่  รัชสมยัของพระองคอ์าจเร่ิมมาก่อนหนา้นั้นหลายปี  

อาณาจกัรท่ีพระเจา้ชัยวรมนัท่ี 2 ทรงสถาปนาข้ึนอาจถือได้ว่าเป็นความต่อเน่ืองกบั
ช่วงสมยัเจนละ แต่กมัพูชาท่ีประกอบไปดว้ยแว่นแควน้นอ้ยใหญ่ท่ีแข่งขนัแยง่ชิงกนัเป็นใหญ่ของ
ช่วงสมยัเจนละกบักัมพูชาท่ีค่อย ๆ รวบรวมกันเป็นปึกแผ่นและยิ่งใหญ่กลายมาเป็นจกัรวรรดิ
ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 9-10 (พุทธศตวรรษท่ี 14-15) นั้ นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้ งน้ี
เน่ืองมาจากปัจจยัหลากหลายทั้งทางดา้นสังคม ประชากร และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะแบบแผนหรือ
จารีตทางการปกครองท่ีรับเขา้มาคือลทัธิเทวราช ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการปกครองแบบดั้งเดิม
ของกมัพูชาซ่ึงยอมรับให้ผูน้  ามีอ านาจอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ในช่วงไม่ก่ีศตวรรษต่อมา อาณาจกัรท่ีพระเจา้
ชยัวรมนัท่ี 2 ทรงก่อตั้งข้ึนน้ีก็กลายเป็นอาณาจกัรท่ีรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะในรัชสมยัของพระเจา้
สุริยวรมันท่ี 2 ผูท้รงก่อตั้ งนครวดัและพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ผูก่้อตั้ งนครธมเป็นศูนย์กลางของ
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อาณาจักรเมืองพระนครธมและได้กลายมาเป็นมรดกทางวฒันธรรมส าคัญของมนุษยชาติ  
เม่ืออาณาจกัรกมัพูชากมัพูชายา้ยศูนยอ์  านาจจากเขตอาณาจกัรเมืองพระนครลงมาท่ีพนมเปญซ่ึงอยู่
ทางใต้ใกล้กับ ฝ่ังทะเลมากข้ึนตั้ งแต่กลางคริสต์ศตวรรษท่ี  15 (กลางพุทธศตวรรษท่ี  20) 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของกัมพูชาเร่ิมเก่ียวข้องกับการค้าทางทะเลมาก ข้ึน  เม่ือถึง
คริสต์ศตวรรษท่ี 17 (พุทธศตวรรษท่ี 22) กมัพูชาเป็นคู่แข่งของอยุธยาด้านการคา้กบัต่างชาติ อนั
แสดงถึงศกัยภาพดา้นเศรษฐกิจของกมัพูชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ดา้นน้ี อย่างไรก็ตามความ
สนใจของชาวกมัพูชาโดยทัว่ไปแลว้อยูท่างภาคพื้นดินมากกวา่ทางทะเล ในช่วงหลงัสมยัหลงัสมยั
อาณาจกัรเมืองพระนคร อ านาจของอาณาจกัรกมัพูชาไดเ้ส่ือมลงเร่ือย ๆ เพราะการโจมตีของไทย
ในช่วงสมัยอยุธยาตอนต้น ท าให้อาณาจักรกัมพูชาเส่ือมลง เม่ือถึงคริสต์ศตวรรษท่ี  17 
(พุทธศตวรรษท่ี 22) เวียดนามไดข้ยายตวัลงมาตั้งรกรากในดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น ้ าโขงอนั
เป็นดินแดนของกมัพูชามาก่อน จากนั้นทั้งไทยและเวียดนามต่างก็แข่งขนักนัเขา้ไปอุปถมัภ์และ
ครอบง ากมัพูชา 

อาณัติ อนันตภาค (2558, น. 122-123) เขียนหนังสือเร่ืองประวติัศาสตร์กัมพูชาได้
กล่าวถึงผลของสงครามไทยรบเขมร ทางด้านวฒันธรรมในหนังสือเร่ืองประวติัศาสตร์กมัพูชา 
จากอาณาจักรโบราณสู่แผ่นดินแห่งน ้ าตา ไวว้่า การสงครามในรัชสมัยของสมเด็จพระบรม
ราชาธิราชท่ี 2 (เจา้สามพระยา) ถือว่ามีความส าคญัมากท่ีสุดคร้ังหน่ึง ทั้งน้ีเพราะส่งผลท าให้เขมร
ตอ้งยา้ยเมืองหลวงไปตั้งอยูท่ี่พนมเปญ ซ่ึงหลงัจากนั้นไทยก็ยงัเกิดเร่ืองกระทบกระทัง่กบัเขมรอยา่ง
สม ่าเสมอ จากชยัชนะท่ีอยุธยาสามารถเขา้ยึดครองพระนครหลวงไดส้ าเร็จน้ี ท าให้มีการกวาดตอ้น
เชลยศึกเข้ามายงักรุงศรีอยุธยาเป็นจ านวนมาก และในจ านวนเชลยศึกท่ีถูกกวาดต้อนมาน้ี 
นอกเหนือจากบรรดาไพร่ทาสทัว่ไปแลว้ยงัรวมเอาบรรดาเจา้นายและเช้ือพระวงศข์องกษตัริยเ์ขมร
และบรรดาขุนนางเขมรมาจ านวนไม่น้อยอีกด้วย สันนิษฐานว่าเชลยเหล่าน้ีเองคือผูท่ี้ถ่ายทอด
วฒันธรรมเขมรให้แก่ไทย โดยเฉพาะการรับระบบการปกครองไทยแบบเทวราชาจากเขมร ซ่ึงเขมร
รับมาจากอินเดียอีกต่อหน่ึง ดงัจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่หลงัรัชสมยัของสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 
2 (เจา้สามพระยา) พระราชโอรสของพระองค ์คือพระบรมไตรโลกนาถ ซ่ึงเป็นกษตัริยผ์ูป้ฏิรูปการ
ปกครองของอยุธยาคร้ังใหญ่ก็ไดรั้บอิทธิพลหรือแรงกระตุน้จากวฒันธรรมเขมรท่ีเขา้มาแพร่หลาย
อยู่ในอยุธยาเป็นอย่างมากในระยะเวลาดังกล่าว นอกจากน้ีอยุธยายงัรับวฒันธรรมด้านภาษา 
การก่อสร้างและศิลปกรรมแบบเขมรเขา้มาประสมประสานในวฒันธรรมเดิมของไทยเป็นจ านวน
มากอีกดว้ย  

ยงยุทธ ชูแว่น  (2559, น . 46-48, 52) ได้เขียนหนังสือเร่ืองประวัติศาสตร์เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตก่้อนสมยัใหม่ และไดก้ล่าววา่ทฤษฎีเก่ียวกบัการแพร่เขา้มาของวฒันธรรมอินเดีย
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ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มี 3 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีกษตัริย ์ทฤษฎีแพศยห์รือพ่อคา้ และทฤษฎี
พราหมณ์ รายละเอียดดงัน้ี 

1. ทฤษฎีกษตัริย ์เร่ิมตน้จากความเคล่ือนไหวเพื่ออิสรภาพของอินเดียเป็นมูลเหตุ
ส าคญั จากการท่ีนกัประวติัศาสตร์อินเดียตอ้งการลบรอยมลทินท่ีชาติของตวัเองเคยตกเป็นอาณา
นิยมขององักฤษมาก่อน จึงไดพ้ยายามท่ีจะช้ีใหเ้ห็นวา่อยา่งนอ้ยท่ีสุดในสมยัโบราณอินเดียเองก็เคย
มีความรุ่งเรืองและมีอ านาจจนสามารถมีอาณานิคมปกครองไดเ้หมือนกนั ในคริสต์ศกัราช 1926 
(พุทธศักราช 2469)ได้มีการก่อตั้ งสมาคมอินเดียข้ึนท่ีเมืองกัลกัตตา รัฐเบงกอลตะวนัตก และ
หลงัจากนั้นนักประวติัศาสตร์คนส าคญัของอินเดียคือ มาชุมดาร์ได้เสนอความคิดว่ากษตัริยแ์ละ
นกัรบของอินเดียไดเ้ป็นผูก่้อตั้งอาณานิคมข้ึนมาในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มาชุมดาร์ได้
อา้งเหตุผลวา่ บรรดาช่ือของกษตัริยต่์าง ๆ ในดินแดนน้ีส่วนใหญ่ใชค้  าภาษาสันสกฤต ซ่ึงเป็นภาษา
ท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในหมู่ชนชั้นสูงของอินเดียขณะนั้น อยา่งนอ้ยท่ีสุดทฤษฎีน้ีสามารถกระตุน้
ให้มีการคน้ควา้วิจยัเร่ืองราวดงักล่าวเพิ่มข้ึน แมว้่าจะสร้างความขดัแยง้กบันักวิชาการของเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตท่ี้ปฏิเสธแนวความคิดน้ีก็ตาม แต่เม่ือมีการศึกษาเพิ่มข้ึนในเวลาต่อมา ก็พบวา่มี
หลักฐานน้อยมากท่ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางการเมืองโดยตรงท่ีชาวอินเดียมีต่ออินแดนน้ี 
นอกจากนั้นการวิจยัก็สามารถพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่ผูป้กครองของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต่้างหากท่ีเป็น
ผูรั้บเอาภาษาสันสกฤตจากอินเดียมาใช ้ดว้ยเหตุน้ีเองแนวความคิดของมาชุมดาร์จึงไม่มีน ้ าหนกัพอ
และถูกปฏิเสธในเวลาต่อมา 

2. ทฤษฎีแพศย ์มีความเห็นท่ีแตกต่างออกไปอย่างส้ินเชิง ทฤษฎีน้ีเนน้ให้เห็นถึง
อีกปัจจยัท่ีส าคญักวา่ อนัไดแ้ก่การติดต่อคา้ขายกนัระหวา่งอินเดียกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้ั้งแต่
สมยัแรก ๆ ปัจจยัทางดา้นการคา้น้ีเองท่ีเป็นตวัผลกัดนัอยูเ่บ้ืองหลงัการเผยแพร่วฒันธรรมดงักล่าว 
แนวความคิดน้ีเกิดข้ึนพร้อม ๆ กับการเสนอทฤษฎีกษัตริย์ และได้รับการเช่ือถือกันมาจนถึง
ทศวรรษท่ี 1960 ดงัไดป้รากฏอยูใ่นงานของพอล วีทเลย ์ท่ีไดอ้า้งถึงจารึกต่าง ๆ ท่ีกล่าวถึงสมาคม
พ่อคา้ชาวอินเดียวา่ไดก่้อตั้งชุมชนข้ึนมาในหลายส่วนของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จารึกบางหลกั
ของบรรดาพ่อคา้เหล่าน้ีใช้ภาษาทมิฬ ซ่ึงเป็นภาษาทางตอนใตข้องอินเดีย อยา่งไรก็ตามถา้บรรดา
พอ่คา้เป็นผูท่ี้มีบทบาทหลกัในการเผยแพร่วฒันธรรมอินเดียมาสู่เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ลว้ ภาษา
ของพวกเขาก็น่าจะมีอิทธิพลอยูใ่นดินแดนน้ีมากพอสมควร แต่ก็ยงัไม่ปรากฏหลกัฐานดงักล่าวเลย 
เพราะภาษาท่ีได้รับการยอมรับอย่างแพร่กลายกลับเป็นภาษาสันสกฤตและบาลีเป็นส่วนใหญ่ 
อยา่งไรก็ตามบรรดาพ่อคา้ชาวอินเดียเหล่าน้ียงัคงเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการเผยแพร่วฒันธรรมหลาย
อยา่งแน่นอน แต่คงไม่ไดมี้บทบาทส าคญัเหมือนกบัท่ีนกัวิชาการบางกลุ่มเขา้ใจกนั หลกัฐานโตแ้ยง้
ท่ีส าคญัท่ีสุดอย่างหน่ึงต่อทฤษฎีน้ีก็คือ ไม่พบว่ามีรัฐส าคญัท่ีได้รับวฒันธรรมอินเดียในเอเชีย
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ตะวนัออกเฉียงใตร้ะยะแรกปรากฏตวัอยูต่ามชายฝ่ังท่ีซ่ึงมีพวกพ่อคา้ไปมาและอาศยัอยูเ่ลย แต่รัฐ
เหล่านั้นมกัพบอยูต่ามบริเวณท่ีราบภายในแผน่ดินใหญ่มากกวา่ 

3. ทฤษฎีพราหมณ์ จากการศึกษาเร่ืองการแพร่ของวฒันธรรมฮินดูเขา้มายงัตอน
ใตแ้ละภาคกลางของอินเดียพบว่าพวกพราหมณ์และพระในพุทธศาสนามีบทบาทส าคญัในการ
เผยแพร่คุณค่าและสัญลกัษณ์ในทางวฒันธรรมดงักล่าว การท่ีพราหมณ์เป็นผูน้ าในทางศาสนาน้ีเอง 
พวกเขาจึงรู้หลักภาษาสันสกฤตท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย (ธรรมศาสตร์) หลักการปกครอง 
(อรรถศาสตร์) รวมทั้งศิลปะและการก่อสร้าง (ศิลปศาสตร์) ดงันั้นพวกเขาจึงมีความรู้อยา่งรอบดา้น
ในหลายสาขา ดว้ยเหตุน้ีเองพวกเขาจึงเป็นท่ียอมรับของผูป้กครองพื้นเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้ซ่ึงในขณะนั้นอาจก าลงัเร่ิมก่อตั้งรัฐในระยะแรกหรือระยะท่ีสองข้ึนมา 

เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปแล้วว่าดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นแหล่งความ
เจริญทางด้านวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเองมาตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ การพฒันา
ทางดา้นเศรษฐกิจสังคมในระยะดงักล่าวไดเ้ป็นพื้นฐานให้กบัพฒันาการยุคต่อมา ซ่ึงสามารถกล่าว
ได้อย่างชัดเจนว่าในช่วงเวลาก่อนเร่ิมตน้คริสต์ศกัราชนั้น ชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นผูท่ี้มี
ความรู้ความสามารถอย่างดีแลว้เก่ียวกบัการปลูกขา้วนาด า การหล่อโลหะ การคา้ และการเดินเรือ
ในมหาสมุทร ในช่วงเวลาดงักล่าวแมว้า่ผูค้นในดินแดนน้ีจะยงัไม่มีภาษาเขียน ยงัไม่มีชุมชนเมือง
ขนาดใหญ่ และยงัไม่มีระบบการเมืองท่ีพฒันาข้ึนมาเป็น “รัฐ” ท่ีมีระบบซบัซ้อน แต่ก็ถือไดว้า่คน
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้็มีบทบาทส าคญัในการพฒันาวฒันธรรมทางซีกโลกตะวนัออกแห่ง
หน่ึง 
 

2.1.2 ด้านดนตรี 
อุดม อรุณรัตน์  (2526, น. 91-92) ได้อธิบายก าเนิดเคร่ืองสายประเภทดีด (ตตะ) 

ในหนังสือ  ดุริยางคศาสตร์จากพระพุทธศาสนา ไวว้่า ตตะช้ินแรกท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างข้ึนนั้น ไดแ้ก่ 
พิณหรือวีณา และเช่ือกนัวา่มีเทวะบางองคมี์พิณเป็นเคร่ืองดนตรีประจ าองค ์มีกล่าวถึงทั้งในศาสนา
พราหมณ์และพุทธศาสนา  ในศาสนาพราหมณ์เช่ือมัน่ว่าการบูชาด้วยเสียงของดนตรีนั้น ย่อมมี
ความด่ืมด ่า และการท าให้จิตแน่วแน่อยู่กบัความสุขนั้น ณ ท่ีท่ีมีความหลัง่ไหลแห่งเสียงท่ีเกิดจาก
เคร่ืองดนตรีท่ีมีสาย ติดต่อกนัมาเป็นระยะยาวนานก็จะพน้จากอารมณ์สับสนและวุน่วาย และจมด่ิง
แนบแน่น ณ ส่ิงท่ีเป็นอนัติมะพน้จากรูปฟอร์มแห่งพระพรหม ผูท่ี้จะปฏิบติัตนไดเ้ช่นน้ีไดจ้ะตอ้ง
เป็นบุรุษท่ีมีรสนิยมสูงในวงสังคมและวงการศิลปะอนัสูงส่ง ในชีวิตประจ าวนัโดยทัว่ไปของชาว
ฮินดูนั้น จะตอ้งปฏิบติัตนอย่างมีขั้นตอนหลายส่ิงหลายอย่าง ส่ิงท่ีส าคญัท่ีขาดไม่ไดคื้อเคร่ืองดีด
ชนิดหน่ึงคลา้ยน ้ าเตา้โดยแขวนไวท่ี้ฝาผนงั เพื่อน าไปในงานสนุกสนานท่ีมีการดนตรี และฟ้อนร า
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อนัเป็นกิจวตัรประจ าวนั เม่ือถึงก าหนดวนังานจะจดัข้ึน ณ วดัเจา้แม่สรัสวดี ชาวฮินดูมีความเคารพ
นบัถือวา่พระสรัสวดีผูท่ี้ไดช่ื้อวา่เป็นเจา้แม่แห่งการดนตรีและการขบัร้อง ในนาฏยศาสตร์ต าราร า
พระนารทใชพ้ิณเล่ียมทองบรรเลงล าน าคู่กบัเพลง   พหิรคีตะ (เพลงนอก) อนัประกอบดว้ย วรรณะ 
(ตวัอกัษร) และอลงัการ (การประดิษฐ์ตกแต่ง) เป็นไปตามอกัษรครุลหุในทางละครอีกดว้ย ในทาง
พุทธศาสนานั้นมีกล่าวถึงเทพบุตรและเทพยธิดาท่ีมีความช านาญในการดีดพิณมีหลายองค์ เช่น 
เทพยธิดาคีตวา เทพยธิดาหสัจนารี คนธรรพเทวบุตรปัญจสิงขรและพระอินทร์ เป็นตน้ ทั้งน้ีไดจ้าก
หลักฐานท่ีกล่าวไวใ้นไตรภูมิพระร่วง พระปฐมสมโพธิกถา  และสักกปัญหสูตร ฑีฆนิกาย
มหาวรรค 

มนตรี ตราโมท (2533, น. 14474-14478) ไดอ้ธิบายถึงเร่ืองมโหรี ใน สารานุกรมไทย 
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ไวว้่า มโหรีเป็นช่ือวงดนตรีท่ีมีเคร่ืองผสมทั้งดีด สี ตี เป่า เป็นวงดนตรีท่ี
บรรเลงเฉพาะเพื่อขบักล่อมให้เกิดความร่ืนรมย ์ไม่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงมหรสพใด ๆ 
วงมโหรีน้ีตามต านานท่ีสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ไดท้รงกล่าวไวว้่า 
“เดิมมโหรีวงหน่ึงมีแต่ส่ีคน คือ คนเสียงส าหรับขบัร้องล าน าแลตีกรับพวง ให้จงัหวะคน 1 คนสีซอ
สามสายคน 1 คนดีดกระจบัป่ีคน 1 แลคนตีโทนคน 1 รวมเป็นส่ีคนดว้ยกนั” และทรงสันนิษฐานวา่ 
“ลกัษณะท่ีประสมวงมโหรีเป็นส่ีคน ดงักล่าวนั้น ดูเหมือนจะเอาวธีิขบัร้องของเดิมสองอยา่งมาปรุง
ประสมกัน คือ ขับไม้อย่างหน่ึงบรรเลงพิณอย่างหน่ึง ขับไม้เป็นดนตรีประสมวงผู ้ชายเล่น 
(ยงัเล่นในการสมโภชชั้นสูง เช่น ในพระราชพิธีฉตัรมงคล เป็นตน้ อยูจ่นปัจจุบนัน้ี) มีคนขบัร้องล า
น าคน 1 คนสีซอสามสายคน 1 คนไกวบณัเฑาะวใ์ห้จงัหวะคน 1 รวมเป็นสามคน การบรรเลงพิณ
นั้นปรากฏแต่ในหนงัสือเก่า เช่น เร่ืองกากีท่ีคนธรรพดี์ดพิณเยย้พญาครุฑนั้น เป็นตน้ เป็นดนตรีเล่น
คนเดียวดีดพิณด้วยขบัร้องบรรเลงไปด้วย” การดีดพิณและขับร้องไปด้วยน้ีในภาคเหนือของ
ประเทศไทยเช่น จงัหวดัเชียงรายก็เคยมี แต่พิณท่ีดีดเป็นพิณท่ีเรียกว่า “พิณเพลียะหรือ พิณเป๊ียะ” 
ผูดี้ดพิณเป็นผูช้าย มกัจะไปดีดท่ีบริเวณใกล้ๆ  บา้นของหญิงท่ีตนรัก โดยดีดพิณไปดว้ยและขบัร้อง
เก้ียวพาราสีไปดว้ย ถา้การผสมวงมโหรีส่ีคนมาจากการขบัร้อง 2 อยา่ง ดงัท่ีสมเด็จพระเจา้บรมวงศ์
เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานก็คงจะเห็นวา่การไกวบณัเฑาะวน์ั้นใหจ้งัหวะไม่ได้
แน่นอนสม ่าเสมอ จึงเปล่ียนเป็นโทน (ทบั) ดงัปรากฏอยู่ในวงมโหรี สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้ทรงกล่าวต่อไปอีกว่า “รูปภาพพวกมโหรีมีเขียนไวแ้ต่โบราณยงั
ปรากฏอยูห่ลายแห่ง มกัมีในลายทองเขียนตูห้นงัสือเป็นตน้ สังเกตดูท่ีเขียนชั้นตอนปลายสมยัเม่ือ
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มโหรีมีคนเป่าขลุ่ยแลคนตีร ามะนาเพิ่มข้ึนอีกสองคน” วงมโหรีปลาย
สมยัปลายอยุธยา จึงมีผูบ้รรเลงหกคน คือคนดีดพิณ คนสีซอสามสาย คนเป่าขลุ่ย คนตีโทน คนตี
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ร ามะนา (โทนกบัร ามะนาน้ีจะตอ้งตีให้สอดสลบักลมกลืนกนัเสมือนเป็นเคร่ืองดนตรีอย่างเดียว) 
และดนตรีกรับพวงซ่ึงนยัวา่ไดเ้ปล่ียนเป็นตีฉ่ิงมาแต่สมยันั้น 

อีกตอนหน่ึงสมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ไดท้รงกล่าวว่า 
“มีค าผูเ้ฒ่ากล่าววา่ ราวเม่ือในรัชกาลท่ี 1 กรุงรัตนโกสินทร์น้ีเพิ่มระนาดไมก้บัระนาดแกว้ข้ึนอีก 2 
ส่ิง มโหรีจึงเป็น 8 คนดว้ยกนั” ระนาดแกว้นั้นไม่มีผูใ้ดทราบวา่รูปร่างเป็นอยา่งไร แต่เขา้ใจวา่เสียง
คงจะไม่เพราะต่อมาจึงเลิกใช้และไม่มีใครสร้างสืบมาดว้ย สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ ไดท้รงกล่าวอีกตอนหน่ึงว่า “มาในรัชกาลท่ี 2 เลิกระนาดแกว้เสียใช้ฆอ้งวงแทน 
และเพิ่มจะเขเ้ขา้ในเคร่ืองมโหรีอีกส่ิงหน่ึง รวมมโหรีวงหน่ึงเป็นเกา้” 

คร้ันถึงสมัยรัชกาลท่ี 3 ได้มีผูคิ้ดสร้างระนาดทุ้มกับฆ้องวงเล็กข้ึนในวงป่ีพาทย ์
กลายเป็นวงป่ีพาทยเ์คร่ืองคู่ จึงไดเ้พิ่มระนาดทุม้กบัฆอ้งวงเล็กข้ึนในวงมโหรีดว้ย เคร่ืองดนตรีต่างๆ 
ท่ีเอาแบบอย่างมาจากวงป่ีพาทย์น้ี  เม่ือน ามาใช้ในวงมโหรีจะต้องย่อขนาดให้เล็กลง เพื่อให้
เหมาะสมกบัผูบ้รรเลงท่ีเป็นสตรี และใหเ้สียงสมดุลกบัเคร่ืองดีดสีดว้ย  

ในสมยัรัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้รงสร้างระนาดเอกเหล็ก
กบัระนาดทุม้เหล็ก เพิ่มข้ึนในวงป่ีพาทยเ์ป็นวงป่ีพาทยเ์คร่ืองใหญ่ ในวงมโหรีจึงเพิ่มบา้ง แต่ลูก
ระนาดมกัจะท าดว้ยทองเหลือง เพราะในวงมโหรีจะตอ้งยอ่ขนาดใหเ้ล็กลง และเทียบเสียงสูงกวา่วง
ป่ีพาทย ์ระนาดท่ีท าดว้ยทองเหลืองเสียงดีกวา่เรียกวา่ระนาดเอกทอง (หรือระนาดทอง) และระนาด
ทุม้ทอง (ทุม้ทอง) ในสมยัรัชกาลน้ียงัไดเ้พิ่มซอดว้งกบัซออู ้ซ่ึงอยูใ่นวงเคร่ืองสายเขา้มาผสมในวง
มโหรีดว้ย คร้ันถึงสมยัรัชกาลท่ี 5 จึงเลิกกระจบัป่ีเสีย เพราะมีจะเขซ่ึ้งเป็นเคร่ืองดีดเหมือนกนั แต่
ท าท านองไดค้ล่องแคล่วดีกว่า และเสียงก็เพราะกว่า ในรัชกาลน้ีไดมี้ผูส้ร้างซอสามสายขนาดเล็ก
ข้ึนอีกอย่างหน่ึงเรียกว่า “ซอสามสายหลิบ” และขลุ่ยขนาดเล็กกว่าขลุ่ยของเดิม (ขลุ่ยเพียงออ) มี
เสียงสูงกวา่ของเดิม 3 เสียง เรียกวา่ “ขลุ่ยหลิบ”  

ตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 มาจนถึงปัจจุบนัไดจ้ดัวงมโหรีโดยมีเคร่ืองดนตรีผสมอยูใ่นวง
เป็นแบบแผนอยู ่3 ขนาดดงัน้ี 

1. วงมโหรีวงเล็ก ประกอบดว้ย ซอสามสาย 1 คัน ซอดว้ง 1 คนั ซออู ้1 คนั จะเข ้
1 ตวั ขลุ่ยเพียงออ 1 เลา ระนาดเอก 1 ราง ฆอ้งวง 1 วง  โทน 1 ลูก ร ามะนา 1 ลูก ฉ่ิง 1 คู่  

2. วงมโหรีเคร่ืองคู่  ประกอบด้วย ซอสามสาย 1 คัน ซอสามสายหลิบ 1 คัน 
ซอดว้ง 2 คนั ซออู ้2 คนั จะเข ้2 ตวั ขลุ่ยเพียงออ 1 เลา ขลุ่ยหลิบ 1 เลา ระนาดเอก 1 ราง ระนาดทุม้ 
1 ราง ฆอ้งวง 1 วง ฆอ้งวงเล็ก 1 วง โทน 1 ลูก ร ามะนา 1 ลูก ฉ่ิง 1 ลูก  
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3. วงมโหรีเคร่ืองใหญ่ ประกอบดว้ย เคร่ืองดนตรีทุกอย่างมีจ านวนเท่ากนักบัวง
มโหรีเคร่ืองคู่ หากแต่เพิ่มเคร่ืองดนตรีอีก 2 อย่าง คือ ระนาดเอกทอง 1 ราง และระนาดทุม้ทอง 1 
ราง 

ส่วนฉาบเล็กและโหม่งซ่ึงเป็นเคร่ืองประกอบจงัหวะ เม่ือการบรรเลงเพลงใดหรือ
ในกรณีใดเห็นสมควรจะน ามาผสมด้วยก็เพิ่มเติมได้ทั้ งในวงมโหรีวงเล็ก วงมโหรีเคร่ืองคู่ 
และวงมโหรีเคร่ืองใหญ่ 

กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร (2535, น. 31) ได้เขียนหนังสือเร่ือง
ดุริยางค์ผสานศิลป์ และได้กล่าวถึงเคร่ืองดนตรีจากหลกัฐานทางโบราณคดีในประเทศไทยสมยั
ประวติัศาสตร์ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 (คริสต์ศตวรรษท่ี 14) ไวว้่า สมยัประวติัศาสตร์ในประเทศ
ไทยเร่ิมประมาณพุทธศตวรรษท่ี 10 (ประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี 5) เม่ือชาวอินเดียน ารูปแบบการ
เขียนตวัอกัษรมาเผยแพร่     แต่ความจริงนั้น ตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 6-7 (ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 1-2) 
พอ่คา้จากประเทศตะวนัตก เช่น กรีก โรมนั อินเดีย ไดเ้ปิดเส้นทางการคา้กบัประเทศจีนโดยเดินเรือ
เลียบฝ่ังมหาสมุทรอินเดีย มาข้ึนบกท่ีอ่าวเมาะตะมะ แลว้เดินทางเขา้มายงัเขตกาญจนบุรี เพื่อท่ีจะมา
ลงเรือท่ีเมืองโบราณฟากแม่น ้ าแม่กลอง แลว้เดินทางต่อไปยงัประเทศจีน หรืออีกจุดหน่ึงจะข้ึนบกท่ี
คอคอดกระ แลว้ขา้มฟากมายงัฝ่ังทะเลแถบสุราษฎร์ธานีเพื่อลงเรือต่อไปยงัประเทศจีนเช่นกนั การ
ติดต่อกบัประเทศทางตะวนัตกตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 6 (คริสตศ์ตวรรษท่ี 1) เป็นตน้มาน้ีท าใหชุ้มชน
ชายฝ่ังทะเลท่ีอยูบ่นเส้นทางการคา้มีความ    มัง่คัง่เพิ่มข้ึน นอกจากน้ี ชาวอินเดียยงัไดน้ าศาสนาและ
แบบแผนทางวฒันธรรมเขา้มาเผยแพร่ให้แก่ชาวพื้นเมืองดว้ย ท าให้ชุมชนท่ีเป็นเมืองในวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินเร่ิมกลายเป็นเมืองท่ีมีแบบแผนวฒันธรรมตะวนัตกเขา้ผสมผสานตั้งแต่บดันั้น 

ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 10 (คริสตศ์ตวรรษท่ี 5) อินเดียและจีนสามารถเดินเรือสินคา้
ติดต่อถึงกนัไดโ้ดยสะดวกยิ่งข้ึน แต่เอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยเฉพาะทางภาคใตข้องประเทศไทย
ก็ยงัเป็นศูนยก์ลางการคา้ท่ีส าคญั โดยเรือส าเภาของชาวจีนและอินเดียจะตอ้งมาจอดพกัสินคา้ หรือ
ขนถ่ายสินคา้ท่ีบริเวณน้ี การติดต่อคา้ขายพร้อม ๆ กบัการรับวฒันธรรมจีนและอินเดีย ท าให้เมือง
ในภาคใตมี้ความมัง่คัง่เป็นเมืองใหญ่ข้ึน เช่นเมืองในบริเวณจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
สงขลา ปัตตานี เช่นเดียวกบัหวัเมืองชายทะเลในภาคกลาง เช่น อู่ทอง นครปฐม ลพบุรี ปราจีนบุรี 
เมืองเหล่าน้ีเจริญรุ่งเรืองในราวพุทธศตวรรษท่ี 11-14 (คริสตศ์ตวรรษท่ี 6-9) ขณะเดียวกนัเมืองท่ีอยู่
ในแผน่ดินตอนใน ก็ยงัมีการติดต่อคา้ขายและแลกเปล่ียนวฒันธรรมกนัอยูต่ลอดเวลา การติดต่อกนั
น้ีเห็นได้ชัดเจนจากหลกัฐานวฒันธรรมทวารวดีท่ีมีศูนยก์ลางอยู่แถบชายทะเลฟากตะวนัตกได้
แพร่กระจายข้ึนไปทางภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือดว้ย และในราวพุทธศตวรรษท่ี 15 
ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 18 (ราวคริสต์ศตวรรษท่ี 10 ถึงกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 13) วฒันธรรมเขมร
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ซ่ึงมีศูนยก์ลางอยูท่ี่กมัพูชาก็ไดแ้พร่กระจายเขา้มาทัว่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวมทั้งภาค
กลางของประเทศไทย 

เฉลิมศกัด์ิ พิกุลศรี (2542, น. 163-164) ไดเ้ขียนหนังสือเร่ืองสังคีตนิยมว่าดว้ยดนตรี
ไทย และไดก้ล่าวถึงอิทธิพลการแพร่กระจายทางวฒันธรรมของอินเดียท่ีมีอิทธิพลต่อวฒันธรรม
ดินแดนสุวรรณภูมิ โดยมีขอ้สันนิษฐานเก่ียวกบัเร่ืองก าเนิดของกระจบัป่ีไทย ไวว้่า ไทยเรานั้นรับ
เอาวฒันธรรมในสาขาอ่ืน ๆ มาจากอินเดีย รวมทั้ งดนตรีด้วยท่ีเราได้รับมาจากอินเดีย ท าให้
สันนิษฐานถึงท่ีมาของกระจบัป่ีไดด้งัน้ี 

ประการแรก ไทยไดรั้บแบบอยา่งเคร่ืองดนตรีชนิดน้ีโดยผา่นมาทางประเทศพม่า
เพราะเคร่ืองดนตรีน้ีนั้นในอดีตกาลนิยมบรรเลงกนัอยา่งแพร่หลายมากในดินแดนแถบดินแดนภาค
ตะวนัออกของประเทศอินเดียจรดกบัประเทศพม่า 

ประการท่ีสอง ไทยเราเอาแบบอยา่งกระจบัป่ีมาจากกจัฉปิของอินเดีย โดยผา่นมา
ทางประเทศเขมร ซ่ึงประการน้ีเองท่ีท าให้สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ
ทรงประทานค าอธิบายว่า กัจฉปิ ท่ีเป็นค าชวานั้น เพี้ ยนเป็น แขฺสจาบุี (វសសចាប ៉ី) หรือ แคฺชจาเป็ย 

ซ่ึงก็เป็นธรรมดาในเร่ืองของภาษาท่ีพูดกนัไปตามความสะดวกในการออกเสียงของคนในแต่ละ
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีให้พบเห็นอยู่ทัว่ไปในทุกสังคม เช่นค าว่า “วีณา” ซ่ึงเป็นค าในภาษาสันสกฤตนั้น
น าไปใชใ้นความหมายท่ีตรงกนั แต่ออกเสียงต่างกนัไปตามความสะดวกล้ินของคนในแต่ละสังคม 
กล่าวคือ จีนออกเสียงวา่     “ปิปะ” ส่วนท่ีญ่ีปุ่นออกวา่ “ปิวะ” ในขณะท่ีไทยเราออกเสียงวา่ “พิณ” 
ความเป็นไปไดท่ี้ไดเ้ราจะไดรั้บอิทธิพล  โดยผ่านมาทางเขมรมีค่อนขา้งสูงกวา่หนทางแบบอ่ืน ๆ 
เพราะในอดีตช่วงศตวรรษท่ี 7-10 นั้น เป็นช่วงท่ีเขมรรุ่งเรืองและมีอิทธิพลมากในดินแดนแถบน้ี 
เป็นช่วงท่ีศาสนาพราหมณ์ปักหลกัอย่างมัน่คงในเขมร ดงัปรากฏหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ คือ 
ปราสาทนครวดัและนครธม ตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์พบว่า ก่อนท่ีไทยจะก่อร่างสร้างตวั
เป็นปึกแผ่นและเกิดอาณาจกัรสุโขทัยนั้น ขอมเป็นพวกหน่ึงท่ีมีอิทธิพลเหนือดินแดนไทยใน
ปัจจุบนั อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ท่ีขอมรับมาจากอินเดียนั้น แผ่อิทธิพลเขา้มาในดินแดนไทย
ในปัจจุบนั ดงัปรากฏศาสนสถานหลายแห่งในบริเวณน้ี เช่น ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทหินพิมาย 
และพระปรางค์สามยอด เป็นตน้ และท่ีส าคญัก็คือ ศาสนาพราหมณ์นั้นไม่เคยห่างจากดนตรีเลย 
แมว้่าในปัจจุบนัได้เปล่ียนช่ือมาเป็นศาสนาฮินดูแล้วก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระนางสรัสวดี
เทพธิดาท่ีโปรดปรานพิณนั้ น  มีผู ้วิจ ัยหลายท่ านสันนิษฐานว่าพิณ ท่ีพระนางสรัสวดีถือ 
ในระยะแรก ๆ นั้น คลา้ยกจัฉปิ 
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ประการท่ีสาม ไทยอาจได้รับเอาแบบอย่างมาจากอินเดียโดยผ่านมาทางชวา 
เพราะหากพิจารณาดูจากประวติัศาสตร์พบว่า อินเดียเร่ิมแผ่อิทธิพลทางด้านศาสนาคือศาสนา
พราหมณ์คร้ังแรก เม่ือประมาณคริสตศ์กัราชท่ี 2-3 (พุทธศกัราช 545-546) 

เขียน ธีระวิทย์และสุณัย ผาสุข (2543, น. 68-69) ได้เขียนหนังสือเร่ืองกัมพูชา 
ประวติัศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ ความมัน่คง การเมือง และการต่างประเทศ ไดก้ล่าวถึงศิลปะและ
การบนัเทิงของชาวกมัพูชาไวว้า่ ชาวเขมรมีเลือดเป็นศิลปินมาแต่โบราณกาล สามารถสร้างผลิตผล
ทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และการแกะสลกัสั่งสมมาให้ชนรุ่นหลงัช่ืนชม ศิลปกรรมและการ
แกะสลกัมีสาระส่วนใหญ่นิยมอิงเร่ืองในศาสนาพุทธผสมกบัเทพนิยายต่างๆ และชีวิตของคนวงั 
ซ่ึงเต็มไปดว้ยขา้ราชบริพาร อยา่งไรก็ตาม ศิลปวตัถุท่ีคนเขมรประดิษฐ์ข้ึน มิใช่จ ากดัอยูจ่  าเพาะใน
วดัหรือวงั หรือส่ิงก่อสร้างของชนชั้นสูงเท่านั้น แต่รวมถึงบา้นเรือนชาวบา้นท่ีใช้ไมป้ลูกข้ึนด้วย 
ปัจจุบนัเรายงัสามารถเห็นเรือนไม้หลากหลายท่ีมีศิลปกรรมเป็นลักษณะจ าเพาะของชาวเขมร  
ตั้ งตระหง่านเคียงคู่อยู่กับธรรมชาติตามริมถนนสายต่าง ๆ  ในต่างจังหวัด  ส่วนในเมือง 
(เช่นกรุงพนมเปญ) นั้น อาคารต่าง ๆ มีสถาปัตยกรรมท่ีมีรูปทรงประยุกต์เขา้กบัส่ิงก่อสร้างแบบ
ตะวนัตก ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากจกัรวรรดินิยมฝร่ังเศส ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวเขมรในดา้นน้ีเหลือ
ใหเ้ห็นนอ้ยลงแลว้ 

ในดา้นวฒันธรรมการบนัเทิง กมัพูชามีช่ือเสียงในดา้นการดนตรี และศิลปะการแสดง 
ดนตรีและเพลงเขมรมีช่ือเสียงในด้านความไพเราะ ชาวเขมรส่วนใหญ่รักดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ 
ในยานพาหนะ ในงานร่ืนเริงและมหรสพต่าง ๆ จะขาดดนตรีไม่ได ้รายการโทรทศัน์เขมรมีเวลา
ให้กบัเพลงและดนตรีมากเป็นพิเศษ ไม่วา่จะเป็นการขบัร้องเพลงคลาสิค เพลงลูกทุ่ง เพลงเก้ียวพา
ราสีกนั เพลงปฏิพากย ์เพลงสากล ออกมาในรูปขบัร้อง “คาราโอเกะ” 

เคร่ืองดนตรีของเขมร ชนิดดีด สี ตี เป่า มีความหลากหลายคลา้ยของไทยมาก ตั้งแต่
ได้รับเอกราชเป็นตน้มา เฉพาะรัฐบาลของสมเด็จเจา้นโรดมสีหนุ (1953-1970) ตั้งแต่ท่ีได้แสดง
ความจริงจงัในการส่งเสริมการดนตรี ภาวะสงครามท่ีตามมาอยา่งยืดเยื้อ คงเบียดบงัภูมิปัญญาของ
ชาวเขมรในดา้นน้ีไม่น้อย แต่โดยเลือดเน้ือเช้ือไขของชาวเขมรท่ีรักดนตรี ชาวเขมรมีศกัยภาพมาก
ในการร้ือฟ้ืนศิลปะดนตรีใหมี้มาตรฐานสูงข้ึน 

ศิลปะการแสดงเป็นพรสวรรค์อีกด้านหน่ึงของชาวเขมร ศิลปะการฟ้อนร าของชาว
เขมรท่ีมีช่ือเสียงมีสองแบบ คือการฟ้อนร าแบบคลาสิค และการฟ้อนร าชาวบา้น การฟ้อนร าแบบ
คลาสิคนั้ น ผู ้แสดงร้อง-ร าตามดนตรี แยกคนร้องกับคนร าออกจากกัน เพลงท่ีใช้ขับร้องมี
ความหมาย ซ่ึงผูฟ้้อนร าจะแสดงความหมายเป็นอิริยาบถโดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายแสดง 
ประกอบดว้ยเสียงของดนตรีท่ีส่ือความหมาย ซ่ึงไม่ต่างกบัของไทย พม่า และลาว 
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ราชบัณฑิตยสถาน (2545, น. 1-3) ได้อธิบายความรู้เก่ียวกับกระจับป่ีในหนังสือ
สารานุกรมศพัทด์นตรีไทย ภาคคีตะ-ดุริยางค ์ไวด้งัน้ี กระจบัป่ีคือพิณชนิดหน่ึงมี 4 สาย กระพุง้พิณ
ของกระจบัป่ีมีลกัษณะเป็นกล่องแบน หนาประมาณ 7 เซนติเมตร รูปทรงส่ีเหล่ียมคางหมู มุมมน 
ทางดา้นหนา้ท าเป็นช่องให้เสียงออกกงัวาน วดัตามดา้นยาวของกระพุง้พิณประมาณ 44 เซนติเมตร 
กวา้งประมาณ 40 เซนติเมตร ทวนท าเป็นกา้นเรียวยาวและมีลกัษณะกลมกลึง ตอนปลายมีลกัษณะ
แบนและงอนโคง้ออกไปดา้นหลงั ยาวประมาณ 138 เซนติเมตร ตรงปลายทวนมีล่ิมสลกัเป็นลูกบิด
ไมส้ าหรับข้ึนสาย 4 ลูก สายของกระจบัป่ีส่วนมากมกัท าด้วยสายเอ็นหรือลวดทองเหลือง ตลอด
แนวทวนด้านหน้าท าเป็น “สะพาน” หรือ “นม” มกัท าด้วยไม้ เขาสัตวห์รือกระดูกสัตว ์ส าหรับ
หนุนสาย 11 นม บนหน้ากระพุง้พิณมีช้ินไมห้รือช้ินโลหะรองสายไวเ้รียกว่า “หย่อง” ท าหน้าท่ี
ถ่ายทอดแรงสะเทือนจากการดีดสายลงมาสู่ตวักระพุ ้งพิณ เวลาบรรเลงใช้น้ิวจบัไม้ดีดเข่ียสาย
เพื่อใหเ้กิดเป็นเสียง ไมดี้ดของกระจบัป่ีมกัท าดว้ยงาชา้ง เขาสัตว ์หรือวสัดุท่ีมีลกัษณะแบนและบาง 

กระจบัป่ีพฒันามาจากเคร่ืองดนตรีประเภทท่ีเรียกว่า “ตตะ” ของอินเดียซ่ึงมีสาย
ส าหรับดีดใหเ้กิดเสียง มีตน้ก าเนิดมาจากการดีดสายธนู แต่เน่ืองจากการดีดสายธนูมีเสียงไม่ค่อยดงั
จึงหาวสัดุท่ีมีลกัษณะกลวงตามธรรมชาติมาท าเป็นกระพุง้พิณเพื่อให้เสียงดงักงัวานมากข้ึน ตตะ
ชนิดหน่ึงซ่ึงมนุษยส์ร้างข้ึนนั้น ไดแ้ก่ “พิณ” หรือ “วีณา” ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ประเภทตามลกัษณะของ
การเกิดเสียงคือ 1. ประเภทท่ีเสียงเกิดจากการใช้น้ิวดึงสาย 2. ประเภทท่ีเสียงเกิดจากการใช้ไมดี้ด
สาย 3. ประเภทท่ีเสียงเกิดจากการใชค้นัชกั  กระจบัป่ีเป็นพิณประเภทท่ี 2 ท่ีตอ้งใชไ้มดี้ดสายเพื่อให้
เกิดเสียง มีช่ือเรียกกนัหลายช่ือ เช่น ถา้กระพุง้พิณมีรูปร่างคลา้ยกบัหนา้ววัเรียกวา่ “โคมุขะ” ถา้ส่วน
ยอดท าเป็นรูปนกยงูเรียกวา่ มยรีุ เช่น พิณของพระสุรัสวดี 

ค าวา่ กระจบัป่ี น่าจะมีตน้เคา้มาจากบาลีวา่ กจฺฉโป และสันสกฤตวา่ กจฺฉป ซ่ึงแปลวา่ 
เต่า ทั้ งน้ีโดยสันนิษฐานว่าแต่เดิมนั้นกระพุง้พิณคงท าด้วยกระดองเต่าหรือท าเป็นรูปนูนคล้าย
กระดองเต่านั่นเอง ในภาษาชวาและมลายูก็มีค  าเรียกเคร่ืองดนตรีชนิดเดียวกันน้ีว่า กะจาปี 
ส่วนเขมรเรียกวา่จาบุี (ចាប ៉ី) ในประเทศไทยปรากฏหลกัฐานวา่มีกระจบัป่ีมาตั้งแต่สมยัอยุธยา ต่อมา
เม่ือพุทธศกัราช 2489 กรมศิลปากรได้สร้างกระจบัป่ีข้ึนชุดหน่ึง โดยรักษารูปทรงไวอ้ย่างเดิมแต่
สร้างดว้ยไมท่ี้มีน ้ าหนกัเบา ทั้งตวักระจบัป่ีและทวนเจาะรูท่ีดา้นหน้าเล็กน้อยพอให้มีช่องระบาย
อากาศ ท าให้มีเสียงกังวานดีข้ึน การสร้างน้ีสร้างเป็น 4 ขนาด คือขนาดใหญ่เท่ากับของเดิม 
แลว้ยอ่ส่วนให้เล็กลงไปตามล าดบัอีก 3 ขนาดเทียบเสียงให้สูงข้ึนตามความยาวของทวนและหน้า
ของกระจับป่ีขนาดนั้ น ๆ ท าให้ยืนหรือเดินบรรเลงได้สะดวก กระจับป่ีชุดท่ีสร้างข้ึนใหม่น้ี 
กรมศิลปากรได้เคยน าไปบรรเลงในคราวท่ีคณะทูตวฒันธรรมของกระทรวงวฒันธรรมน าคณะ
นาฏศิลป์ไปแสดง ณ กรุงยา่งกุง้ สหภาพพม่า เม่ือเดือนธนัวาคม พุทธศกัราช 2489 
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เพชร ตุมกระวิล (2548, น. 39) ได้เขียนหนังสือเร่ืองหนังสีและหนังเล็ก และได้
กล่าวถึงจาบุี (ចាប ៉ី) ในหัวขอ้ศิลปะการแสดงอาไยไวว้่า การแสดงอาไยมีตน้ก าเนิดมาจากการร้อง
เพลงปรบไกซ่ึงเป็นบทร้องโตต้อบกนัมีฝ่ายชายและฝ่ายหญิงยืนเรียงแถวคนละขา้งหันหน้าเขา้หา
กนั และตบมือให้จงัหวะพร้อม ๆ กนั ร้องโตต้อบกนัไปมาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเวลาท่ีมีการละเล่น
พื้นเมือง เช่นการละเล่นโยนลูกช่วง ในพิธีท าบุญข้ึนปีใหม่ตามประเพณีของชาวกมัพูชา ต่อมาบท
ร้องปรบไกน้ี บรรพบุรุษศิลปินเขมรไดป้รับเปล่ียนให้กลายเป็นบทร้องโตต้อบกนัระหวา่งหญิงและ
ชาย มีวงดนตรีบรรเลงประกอบมีเคร่ืองดนตรีประเภทดีด สี ตี เป่า เป็นจ านวนมาก ไดแ้ก่ ทฺรแขฺมร 
(្ទវសែរ) จาบุี (ចាប ៉ី)  ทฺรอู (្ទអ )ូ ตะเข (ត្ះមស) บุี (ប ៉ី) ขฺลุย (សេុយ) สฺคร (សគរ) กฺราบ่ (្កាប់) ฯลฯ รูปแบบใหม่น้ี
มีช่ือเรียกวา่ วง่เภฺลงธ ํ(ែង់មលេងធំ) 

บทร้องปรบไก หรือ วงเพลงใหญ่มีก าเนิดมาเป็นระยะเวลานานแล้วในกัมพูชา 
ต่อมาประมาณปลายศตวรรษท่ี 19  หรือตอนตน้ศตวรรษท่ี 20  “คุณอาไย” (1978-1958) ชาวบา้น
เฌอเนียงขป่ัวะ ต าบลพระพุทธนิเปียน อ าเภอโกงพิสี จงัหวดัก าปงสะพือ มีความสามารถอยา่งมาก
ในการขบัร้อง สามารถใช้ปฏิภาณไหวพริบโตต้อบด้วยส านวนโวหารท่ีไพเราะคมคาย ทั้งยงัมี
ความรู้ดา้นการร าและการแสดงตลก ท าให้ผูช้มจ านวนมากสนใจเขาจนกระทัง่ในระยะเวลาต่อมา 
เม่ือผูช้มพากนัไปชมการแสดงเพลงวงใหญ่ ซ่ึงมีคุณอาไยเป็นสมาชิกในคณะนั้น ผูช้มมกัจะนิยม
เรียกว่า ไปดูคุณอาไย หรือ ไปดูอาไย และเน่ืองจากความรักของผูช้มทุกคนท่ีมีต่อศิลปินอาไย 
และเน่ืองมาจากความนิยมของชาวบา้นท่ีนิยมใชค้  าวา่ “ไปดูอาไย” ในเวลาท่ีไปดูการแสดงเพลงวง
ใหญ่ ท าให้ช่ือเพลงวงใหญ่ซ่ึงมีเคร่ืองดนตรีผสมกนัหลายชนิดค่อย ๆ สูญหายไป จนกระทัง่ใน
ท่ีสุดช่ือคุณอาไยไดก้ลายเป็นช่ือส าหรับใชเ้รียกช่ือการแสดงขบัร้องโตต้อบกนัคือศิลปะการแสดง
อาไยท่ีเป็นช่ือส าหรับใชเ้รียกการแสดงขบัร้องโตต้อบกนัคือศิลปะการแสดงอาไยนัน่เอง  

เพชร ตุมกระวิล (2548: 19-20) ได้เขียนหนังสือเร่ืองระบ าขแมร์ และได้กล่าวถึง
วฒันธรรมดนตรีของประเทศกมัพูชาไวว้า่ ประเทศกมัพูชามีโบราณสถานมาก มีศิลาจารึกและภาพ
จ าหลกังดงามกระจายอยูเ่กือบทัว่ไปในดินแดนอินโดจีนทั้งมวล กมัพูชามีดนตรีท่ีมีอายนุบัพนัปีอีก
หลายประเภทท่ีมีความผูกพนักบัวิถีชีวิตประจ าวนัและศาสนา และได้จ  าแนกประเภทวงดนตรี
กมัพูชาไดเ้ป็น 10 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. วง่เภฺลงอารกฺส  (ែង់មលេងអារក្ស) ใช้บรรเลงในพิ ธีความเช่ือทางอารักษ์ นักตา 

วง่เภฺลง(ែង់មលេង) น้ีมีมาตั้งแต่ก่อนคริสตศ์กัราชแลว้ และมีบทเพลงและบทร้องจ านวน 56 บท 
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2. วง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) ใชบ้รรเลงในพิธีแต่งงาน เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีมา
แต่ตน้ศตวรรษท่ี 1 ตามต านานการอภิเษก (แต่งงาน) ระหว่างพระทองและนางนาค ปฐมกษตัริย์
ของเขมรโบราณมาแลว้  

3. วง่เภฺลงพิณพาทฺย (ែង់មលេងរិៃពាទយ) ใชบ้รรเลงในศาสนพิธี ใชป้ระกอบการแสดง
ละครเงา หนงัใหญ่ ละครโขน และระบ าพระราชทรัพย ์ 

4. วง่เภฺลงมโหรี  (ែង់ មលេងរមោ រី) ค  า “มโหรี” กลายมาจากค าว่า “มโนโหรา” 
“มโนหารี” เป็นดนตรีและบทร้องรับใชเ้ทพเจา้ในปราสาทเทวสถานในสมยัอองโกร์  

5. วงไฉย  าคือวงกลองยาว ส าหรับใช้ในขบวนแห่ท่ีสนุกสนานเพลิดเพลิน 
ทั้งทางดา้นศาสนาและพิธีกรรมปกติ เช่น การสมโภชส่ิงก่อสร้างใหม่ในสังคมกมัพูชา 

6. วงฆอ้งของชาวขแมร์เลอ เม่ือบรรเลงใชส้ะพาย ตีดว้ยมือและคอ้นพนัผา้หนา ๆ 
7. วงฆอ้งชาติเสตียง เม่ือบรรเลงใชผ้กูหอ้ยกบัราวไมแ้ลว้ใชมื้อตี 
8. วงดนตรีฆอ้งกลอง 
9. วงดนตรีเตรียมมีง หรือ ธอมมึง เป็นวงดนตรีท่ีใชบ้รรเลงในงานศพเวลาตั้งศพ

พระเจา้อธิการ หรือบิดามารดาผูมี้คุณ 
10. วงดนตรีกลองชนะ หรือกลองโยน เป็นวงดนตรีส าหรับพิธีแห่ศพ เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงักล่าวถึงวงดนตรีอ่ืน ๆ อีก โดยเฉพาะวงดนตรีท่ีใช้ในการแสดงละคร
ต่าง ๆ 

ยนต ์เคียน และคณะ (2553, น. 84-87) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
ในหนงัสือ “เคร่ืองดนตรีกมัพูชาโบราณ” ไวว้า่ จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทดีด 
(Chordophone-Folk Lute) ใช้บรรเลงเด่ียว บรรเลงในวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) และวง่เภลงการ 

(ែង់មលេងការ) และกล่าวว่าจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) มีกล่องเสียงรูปร่างคลา้ยผลสับปะรด และบางกล่อง
เสียงเหมือนใบเสมา กล่องเสียงมีความยาว 0.40 เมตร ความกวา้งของกล่องเสียงดา้นหนา้ยาว 0.34 
เมตร ความกว้างของกระดองด้านหลังยาว 0.30 เมตร กล่องเสี ยงมีความหนา 0.06 เมตร 
ดา้มจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) จากกล่องเสียงไปจนถึงส่วนดา้มท่ีมีนมมีความยาว 0.60 เมตร จากบริเวณ

ส่วนท่ีมีลูกบิดไปถึงสุดปลายดา้มมีความยาว 0.50 เมตร เจาะช่องส าหรับใส่ลูกบิด 3 หรือ 4 รู มีสาย 
2-4 สาย แต่ใช้เสียงแค่ 2 สายเท่านั้น ดา้มจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) นิยมประดบัดว้ยกระดูกช้ินเล็ก ๆ 
เป็นลวดลายสวยงาม บนด้ามมีขฺทง่ (សទង់) จ านวน 12 อนั ขฺทง่ (សទង់) ทั้ ง 12 อนัน้ีเจาะรูตรงกลาง

ส าหรับร้อยสายเส้นต่อเส้น เพื่อป้องกนัไม่ใหส้ายขาดเสียหาย ขฺทง่ (សទង)់ ท่ีไม่ไดย้ดึติดอยูก่บัท่ีเพราะ
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ใช้เล่ือนเพื่อตั้งเสียง การเคล่ือนท่ีหาเสียงหลกัน้ี มาจากการเล่ือนต าแหน่งของไมท่ี้ใชห้นุนใตต้รง
โคนสายบนส่วนของคีงฺคก่ (គ៉ីងគក្់) โดยใชไ้มห้นุนส าหรับหาเสียงท่ีตอ้งการ เช่น เสียง “แตรง แตรง” 
เป็นตน้ 

การตั้งสายจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) สามารถเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ ๆ เน่ืองจากจาบุีฎงแวง 

(ចាប ៉ីដងវែង) ท่ีใชบ้รรเลงในวง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) หรือในวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) จะตอ้งยึดเสียง
ตามบุีอ (ប ៉ីអ) จึงจ าเป็นตอ้งสร้างบุีอ (ប ៉ីអ) ให้มีเสียงมาตรฐานเพราะเสียงบุีอ (ប ៉ីអ) ใช้เป็นเสียงหลกั
ในวง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) หรือในวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองดนตรีหลกัส าหรับใช้
เทียบเสียง 

บุษกร บิณฑสันต์และคณะ (2556, น. 1-4) ได้เขียนหนังสือเร่ืองกันตรึม และได้
กล่าวถึงอิทธิพลของวฒันธรรมดนตรีเขมรในกลุ่มวฒันธรรมอีสานใต ้โดยกล่าวถึงพื้นท่ีจงัหวดั
สุรินทร์ จงัหวดับุรีรัมย์ และจงัหวดัศรีสะเกษท่ีตั้ งอยู่บริเวณฝ่ังใต้แม่น ้ ามูลถึงทิวเขาพนมดงรัก 
ล าน ้ าพลบัพลา ล าน ้ าเตา และมีอาณาเขตติดต่อประเทศกัมพูชา ท าให้มีคนชาวกมัพูชาเดินทาง
เคล่ือนยา้ยและตั้งหลกัแหล่งเป็นชุมชนตามบริเวณใกล้ฝ่ังล าน ้ าดงักล่าวมาแต่โบราณ ดงัปรากฏ
ร่องรอยชุมชนชาวกมัพูชามาตั้งแต่ก่อนประวติัศาสตร์ถึงปัจจุบนั กลุ่มคนในแถบน้ีส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มชาติพนัธ์ุเขมรหรือท่ีเรียกตนเองวา่  แขฺมรเลี (វសែរមលើ) ท่ีแปลวา่เขมรสูง และเรียกกลุ่มชาวกมัพูชา
ท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรกมัพูชาวา่ แขฺมรกฺรม (វសែរ្ក្រ) (เขมรต ่า) และมีกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน ๆ อาศยัปะปน
ร่วมดว้ย เช่น ส่วย กูย เยอ ลาว ศิลปวฒันธรรมในแถบน้ีจึงเป็นกลุ่มวฒันธรรมท่ีประกอบดว้ยกลุ่ม
วฒันธรรมหลากหลาย โดยมีว ัฒนธรรมเขมรเป็นวัฒนธรรมกระแสหลักท่ี เข้มแข็งมั่นคง 
เช่น วฒันธรรมดนตรีพบวา่มีวงดนตรีในพิธี “บ็องบอ็ด” และ “มะม็วด” ซ่ึงเป็นวงดนตรีส าหรับพิธี
รักษาอาการเจ็บป่วยอยา่งหน่ึงโดยใชเ้สียงดนตรีเป็นส่ือ หรือ “วงตุม้โมง” ส าหรับใชบ้รรเลงในงาน
ศพ นอกจากน้ีกลุ่มแขฺมรเลี (វសែរមលើ) ยงัใชด้นตรีและการขบัร้องเพื่อความบนัเทิงใจ มกัจดัให้มีข้ึนใน
งานประเพณีต่าง ๆ และใชป้ระกอบการละเล่นหลงัจากเหน็ดเหน่ือยจากการท างาน เช่น “แคเร็ต” 
งานประเพณีเดือน 5 ช่วงวนัสงกรานต์ ชาวไทยเช้ือสายเขมรถือเป็น “ตอมธม” หรือวนัหยุดใหญ่ 
เดือนท่ีชาวบา้นตอ้งหยดุจากภาระงานต่าง ๆ เพราะเป็นช่วงเวลาพกัผอ่นและท าบุญท่ีวดั ภายในงาน
จะมีการละเล่นสนุกสนานหลายประเภท ได้แก่ จเมฺรียง (ចម្រៀង) ป่ีพาทยเ์ขมร มโหรีเขมร อาไย 

แกวนอ และกนัตรึม 
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ศรัณย์ นักรบ (2557, น. 101-103) ได้เขียนหนังสือเร่ืองดนตรีชาติพันธ์ุวิทยาและ
กล่าวถึงบทบาทของดนตรีพื้นบา้นหรือดนตรีชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ว่ามีบทบาทและหน้าท่ีส าคญัเพื่อ
ตอบสนองบริบทและวตัถุประสงคข์องสังคมแต่ละสังคม ดงัน้ี 

1. ดนตรีประกอบพิธีกรรม (Ritual Music) คือดนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัลทัธิ ความเช่ือ 
พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตและพิธีกรรมทางศาสนา โดยมีความเช่ือว่าดนตรีจะเป็นส่ือ
ระหวา่งมนุษยแ์ละส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 

2. ดนตรีประกอบพิธีการ (Ceremonial Music) คือดนตรีท่ีใช้ประกอบพิธีการ
ส าคญัในการด าเนินชีวิตทั้งงานมงคลและอวมงคล มีการประกอบพิธีกรรมท่ีเป็นระเบียบยึดถือ
ปฏิบัติกันในสังคมซ่ึงอาจจะมีหรือไม่มีความเก่ียวข้องกับระบบความเช่ือ ความศกัด์ิสิทธ์ิหรือ
ศาสนาก็ได ้

3. ดนตรีประกอบการเฉลิมฉลอง (Celebrated Music) คือดนตรีท่ีใชบ้รรเลงไดท้ั้ง
งานมงคลและอวมงคลเพื่อสร้างบรรยากาศในงานใหมี้ความร่ืนเริง  

4. ดนตรีส าหรับการเก้ียวพาราสี (Courting Music) คือดนตรีและบทเพลงส าหรับ
เก้ียวสาว 

5. ดนตรีประกอบการท างาน (Work Music) คือดนตรีท่ีใช้บรรเลงและขบัร้อง
ในขณะท างาน เพื่อใหค้ลายจากความเหน็ดเหน่ือยในการท างานและสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 

พงษศิ์ลป์ อรุณรัตน์ (2559, น. 85-87) ไดเ้ขียนหนงัสือเร่ืองปฐมบทดนตรีไทย และได้
กล่าวถึงประวติัท่ีมาของวงมโหรีสยามไวด้งัน้ี ลกัษณะของวงมโหรีเป็นวงท่ีพฒันามาจากวงขบัไม ้
โดยใชบ้รรเลงเพื่อความบนัเทิงเป็นหลกั ต่อมาวงขบัไมไ้ดเ้พิ่มกระจบัป่ีและทบัเขา้ร่วมบรรเลงใน
วงดว้ยเพราะเหตุผล 2 ประการ คือ 

1. วงขบัไม้นั้ นมีเคร่ืองดนตรีท่ีบรรเลงท านองได้เพียงช้ินเดียวคือซอสามสาย 
ท าหนา้ท่ีสีคลอไปกบัการขบัร้อง มีทางบรรเลงท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะแต่เป็นทางท่ีเหมือนทางขบั
ร้องอยา่งมาก เม่ือน ากระจบัป่ีท่ีเป็นเคร่ืองดีดสามารถบรรเลงท านองเพลงไดช้ดัเจนกวา่และมีเสียง
ไม่ดงัจนเกินไป เม่ือบรรเลงกบัซอสามสายท าใหเ้กิดความกลมกลืนไพเราะ 

2. วงขับไม้ใช้บัณ เฑาะว์ไกวเพื่ อสร้างความศัก ด์ิสิท ธ์ิ  โดยเฉพาะใช้ไกว 
ในพระราชพิธีเป็นส าคญั ภายหลงัเปล่ียนเป็นทบัท่ีสามารถตีจงัหวะหน้าทบัเพลงไดห้ลากหลาย  
มีความเหมาะสมกบัการใชใ้นวงมโหรีท่ีบรรเลงเพื่อความบนัเทิงเป็นส าคญั 

นอกจากน้ียงัมีข้อสันนิษฐานเร่ืองก าเนิดวงมโหรีของไทยว่ามีความเช่ือมโยงกับ
วฒันธรรมดนตรีอาหรับ -เปอร์เซียด้วย เพราะลักษณะของดนตรีแบบอาหรับ -เปอร์เซียได้
แพร่กระจายไปยงัภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งในเอเชียกลางและตามเส้นทางแพรไหมทางตะวนัตกเฉียงเหนือ 
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แถบมณฑล ซินเจียงของประเทศจีน กลุ่มชนเหล่าน้ีเรียกว่าชาวอูยขู่  นับถือศาสนาอิสลาม 
พบลกัษณะดนตรีอาหรับ-เปอร์เซียท่ีเป็นเอกลักษณ์คือ กลุ่มเพลงชุด 12 เพลง หรือ 12 มะก่อม 
ส าหรับค าวา่ “มะก่อม” หมายถึง สลบัหรือปะปนเป็นการน าเอาเพลงมาร้อยเรียงเหมือนกบัเพลงตบั 
ใชบ้ทกวีเรียกวา่ คาซาล เป็นบทร้องท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัชมความงามของธรรมชาติหรือบทสรรเสริญ
พระเจา้ ไม่นิยมใชบ้ทร้องท่ีมีความหมายในเชิงชูส้าว แต่ยงัไม่สามารถหาขอ้สรุปไดว้า่เพลงแบบมะ
ก่อมจะเป็นตน้แบบของเพลงตบัมโหรีไทยหรือไม่  การแพร่กระจายของวงแบบอาหรับ-เปอร์เซีย
ดังกล่าวสามารถพบเห็นได้ในภูมิภาคน้ี เช่น วง่มโหรี (ែង់រមោរី) ของเขมร วงไจปอนของชวา
ตะวนัตกซ่ึงมีเคร่ืองดนตรีเหมือนกับวงมโหรีของไทยด้วย  ส าหรับวงมโหรีของไทยก็ยงัคงยึด
รูปแบบเคร่ืองดนตรีเพียง 4 ช้ินเช่นเดียวกนั โดยเรียกวา่  “วงมโหรีเคร่ืองส่ี” หรือเรียกวา่ “วงขบัไม้
บรรเลงพิณ” ตามคุณลักษณะของเคร่ืองดนตรีท่ีน าเอากระจบัป่ีซ่ึงเป็นพิณชนิดหน่ึงมาบรรเลง
ร่วมกบัซอสามสายท่ีใชใ้นวงขบัไม ้ สันนิษฐานวา่เม่ือคราวผนวกดินแดนขอมเป็นประเทศราชในปี
พุทธศกัราช 1974 (คริสต์ศกัราช 1431) ในรัชสมยัสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 (เจา้สามพระยา) 
มีการกวาดตอ้นนกัปราชญ์ราชบณัฑิตของราชส านกัขอมเขา้มาอยู่ในราชส านักอยุธยา ท าให้ราช
ส านกัรับเอาระบบสมมุติเทพแบบขอมเขา้มาจนเกิดขอ้ก าหนดให้เป็น วงดนตรีราชส านักมีความ
พิเศษโดยใชน้กัดนตรีผูห้ญิง 

สิปปวิชญ์ ก่ิงแก้ว (2560, น. 181-182) ไดเ้ขียนหนังสือเร่ืองดนตรีพื้นเมืองของไทย
และได้อธิบายประวติัความเป็นมาและลักษณะของจาบุี  (ចាប ៉ី) ในวฒันธรรมอีสานใต้ ไว้ว่า 

จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) หรือกระจบัป่ีเป็นเคร่ืองดนตรีประเภทพิณใชดี้ดลกัษณะคลา้ยซึง นิยมเล่นกนั
ในเขตวฒันธรรมอีสานใต ้ค า “ចាប ៉ី” และ “กระจบัป่ี” เพี้ ยนมาจาก “กจัฉปิ” ซ่ึงเป็นค าชวา และค า 
“กจัฉปิ” เพี้ ยนมาจากค าในภาษาบาลีสันสกฤตว่า “กจัฉปะ” ซ่ึงแปลว่าเต่า เพราะแต่เดิมตวักล่อง
เสียงมีรูปร่างคลา้ยกระดองเต่า  

สุกรี เจริญสุข (2561,น. 28) ได้เขียนหนังสือเร่ืองเสียงใหม่ในอุษาคเนย ์ได้กล่าวถึง 
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) หรือกระจบัป่ีด้ามยาว ไวว้่าจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เป็นเคร่ืองดนตรีโบราณ
ของกัมพูชา อยู่ในกลุ่มเดียวกับแขฺสมวย (វសសរួយ) และ พิณ (រិៃ) มีหลักฐานบนภาพสลักหินท่ี

ปราสาทนครวดัและนครธม กล่องเสียงนิยมท าจากไมข้นุนเพราะมีน ้ าหนักเบา ด้ามจาบุีฎงแวง 
(ចាប ៉ីដងវែង) ท าจากไมส้ักยาวประมาณเมตรเศษ มีขฺทง่ (សទង់) 12 นมท าดว้ยกระดูกสัตว ์ สายท าดว้ย

ไหม ในปัจจุบันนิยมใช้สายไนลอนเพราะทนกว่า จาบุีฎงแวง  (ចាប ៉ីដងវែង) ใช้บรรเลงใน 
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วงเภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) วง่เภฺลงการ  (ែង់មលេងការ) วง่เภฺลงพิณพาทฺย (ែង់មលេងរិៃពាទយ) วง่เภฺลงมโหรี 
(ែង់មលេងរមោរ)ីและใชบ้รรเลงเด่ียวประกอบการแสดงเพลง อาไย (អាណយ ) 

กลุ่มชุมนุมขนบธรรมเนียม (1970, น. 24) ไดเ้ขียนหนงัสือเร่ือง เก่ียวกบัล าน าสังเขป
ในเพลงเขมร (អំរ៉ីលំនាំសមងខបមលេងវសែរ) และไดก้ล่าวถึงจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ไวว้า่ จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
เป็นเคร่ืองดนตรีโบราณชนิดหน่ึง ท่ีมีรูปทรงท่ีเหมาะสมกวา่พิณน ้าเตา้ ค  าบอกเล่าจากผูรู้้ท่ีท  าเคร่ือง
ดนตรีโบราณบางท่าน และค าบอกเล่าของครูเพลงบางท่านวา่ จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) แต่ละเคร่ือง
จะต้องสร้างให้มีเสียงดึงดูดผูฟั้ง กล่องเสียง (sound box) ต้องท าจากไม้รําง (រំង) ด้ามท าจากไม ้

กฺรสําง (្ក្សាំង) ตาดหนา้ (sound board) ท าจากไมขฺ้ทมฺพ (សទរព) คีงฺคก่ (គ៉ីងគក្់) หรือหลกัผูกสายท่ีติดอยู่
ดา้นหน้ากล่องเสียง ท าจากไมธฺ้นง่ (ធនង់) ขฺทง่ (សទង់) ท าจากกระดูก จึงจะท าให้เสียงไพเราะ หากท า
ตามรูปแบบโบราณเช่นน้ีจะเป็นมงคลเพราะเช่ือวา่ จะมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคุม้ครอง จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
มีสาย 2-4 สาย มีกล่องเสียงลกัษณะก่ึงกลมก่ึงเหล่ียม ท่ีดา้มมีลูกบิดส าหรับตั้งเสียง ตรงกลางของ
กล่องเสียงเจาะรู 4 รูขนาดเท่าปลายตะเกียบ กล่องเสียงมีขนาดประมาณคร่ึงเมตร ความยาวของดา้ม
ประมาณ 1.5 เมตร นอกจากจะบรรเลงในวงดนตรีแล้ว ยงัสามารถบรรเลงเด่ียวได้ด้วย การร้อง
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) มกัจะเล่นในพิธีมงคลและใชบ้ทองฺคราช (បទអងគររជ) บทผาต่ชาย (បទផ្កត្់ជាយ) 
บทผาต่ชายกฺลาย (ផ្កត្់ជាយកាេ យ) ฯลฯ 

Sam-Ang Sam (សំ សំអាង) (2002, น. 59) ไดเ้ขียนหนังสือเร่ือง Musical Instruments of 

Cambodia ได้อธิบายว่าจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ใช้ในวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) และวง่เภฺลงการ 

(ែង់មលេងការ) จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) นิยมใชป้ระกอบการจเมฺรียง (ចម្រៀង) มากท่ีสุด ผูข้บัร้องจะเป็นผูดี้ด
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ดว้ยตนเอง จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) จะตั้งเสียงโดยเทียบกบัเคร่ืองเป่าประเภทป่ี 
หากเป็นการบรรเลงประกอบการจเมฺรียง (ចម្រៀង) สามารถเทียบเสียงไดต้ามความเหมาะสมของ
ระดบัเสียงผูข้บัร้อง 

หุน สาริน  (ហ  ន សារិន) (2004, น. 20-21, 25) ได้เขียนหนังสือเร่ือง Khmer orchestra 

และไดก้ล่าวว่า วง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) มีความเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ ความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวิต ชีวิตท่ีเก่ียวข้องกับขนัธะ ขนัธ์คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซ่ึงได้เปรียบเทียบกับ
ดนตรีไวด้งัน้ี 

1. ดนตรีเปรียบเสมือนรูป ดนตรีคือลกัษณะรูปทรงท่ีรองรับด้วย 4 ประการคือ 
เพลง เคร่ืองดนตรี จงัหวะ และท านองเพลง  
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2. บทเพลงเปรียบเสมือนเวทนา บทเพลงคือการรับรู้ถึงอารมณ์ การแสดงอารมณ์
ของจิตท่ีมนุษยก์ าหนด   

3. เคร่ืองดนตรีเปรียบเสมือนสัญญาณ  เคร่ืองดนตรีคือเคร่ืองหมายจดจ า บงัคบั
จิตใจ 

4. ท านองเพลงเปรียบเสมือนสังขาร จงัหวะดนตรีคือจงัหวะชีวิต และจงัหวะชีวิต
คือการเตน้ของหวัใจ เป็นจงัหวะของจิต จงัหวะเพลงท่ีเร็ว จงัหวะการหายใจก็เร็วตาม ท าให้จงัหวะ
การด าเนินชีวติก็รวดเร็วตามไปดว้ย หากจงัหวะเพลงชา้ จงัหวะชีวติก็สงบ  

5. เสียงดนตรีเปรียบเสมือนวิญญาณ ส าเนียงแสดงออกดว้ยวาจาของการคิดและ
การตดัสินใจของจิต คือคิดใหท้นัและถูกตอ้ง ออกเป็นส าเนียง 

อารกฺส (អារក្ស) (น., บา, สัน.) หมายถึงการดูแลรักษาการปกครอง การควบคุมรักษา 
การดูแลโดยเอาใจใส่ การช่วยรักษาปกป้อง ผี ผีแม่มด หรือปีศาจ อสูรกาย ทั้งหมดเรียกวา่ อารกฺส 
(អារក្ស) คือผีท่ีดูแลรักษา ใช้ค  าว่า เลียงอารกฺส (មលៀងអារក្ស) คือ ให้ขา้วนมเนย ของเซ่นไหวแ้ก่ปีศาจ
อสูรกาย อารกฺสจูล (អារក្សចូល) หมายถึง ผีเขา้ แม่มดเขา้  รูบอารกฺส (រូបអារក្ស) หมายถึง รูปคนท่ีเป็น
ตวัแทนของผีแม่มด  บทอารกฺส (បទអារក្ស) หมายถึง เป็นเพลงผีหรือเพลงปีศาจท่ีดูแลปกป้องหรือ
เพลงรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  ศพัท์อารกฺส (អារក្ស) หมายถึง เสียงหรือภาษาผีหรือค าพูดของแม่มด 

อารกฺสทึก (អារក្សទឹក្) หมายถึง ปีศาจผูดู้แลรักษาน ้ า ผเีฝ้าน ้ า หรือผีน ้ า  อารกฺสไพฺร (អារក្សណ្រ) หมายถึง 
ปีศาจรักษาป่าหรือผีป่า  อารกฺสเทวตา (អារក្សមទែន) อารกฺสเทพ (អារក្សមទរ) เทพารกฺส (មទពាអារក្ស) 
เทวารกฺส (មទោរក្ស) เทพฺระ (មទ្រះ) หมายถึง เทวดาผูดู้แลรักษา 

ระเบียบแบบแผนการบรรเลงวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេង្អអ រក្ស) แต่ละคร้ังทรฺแขมร (្ទវសែរ) 
เป็นผูบ้รรเลงน าเพลงก่อนเคร่ืองดนตรีช้ินอ่ืน สมยัก่อนนักดนตรีทฺรแขฺมร (្ទវសែរ) ต้องร้องและ
บรรเลงไปด้วย สมัยหลังนักดนตรีท่ีท าหน้าท่ีบรรเลงกลองต้องเป็นผูร้้องและตีกลองไปด้วย 
ปัจจุบนันกัร้องท าหน้าท่ีขบัร้องแต่เพียงอยา่งเดียว  ในวงเภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) น้ีมีเคร่ืองดนตรี
จ านวน 3-5 ชนิดท่ีใชบ้รรเลงร่วมกนั เช่น สฺครไฎ (សគរណដ) ทรฺแขฺมร (្ទវសែរ) แขฺสมวย (វសសរួយ) บุีอ (ប ៉ីអ) 
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ส่วนบุีพก (ប ៉ីរក្) ไม่ไดใ้ช้บรรเลงร่วมวงกบัเคร่ืองดนตรีดงักล่าว แต่นิยมใช้
บรรเลงในโอกาสท่ีผไีม่ยอมบอกสาเหตุการเจ็บป่วยของผูป่้วย หรือผไีม่ยอมแสดงตวัต่อแม่มดผูท้  า
พิธี นกัดนตรีตอ้งใช้บุีพก (ប ៉ីរក្) เป่าบทสุรินฺทขฺนงภนฺ ํ(បទស រិនទសនងលនំ) เพื่อเชิญสมเด็จพระครูซ่ึงเป็นเจา้
แห่งผีให้เสด็จมาเพื่อพินิจการกระท าของผีทั้งปวง เพื่อให้สารภาพความจริงท่ีไดก้ระท าต่อผูป่้วย 
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นกัดนตรีใช้บุีพก (ប ៉ីរក្) อีกคร้ังตอนท่ีสมเด็จพระครูตอ้งเสด็จกลบัอาศรมของท่าน นักดนตรีเป่า 
บทบงฺกูกแสฺนง (បទបងាូក្វសនង) เรียกช้างของสมเด็จพระครูท่ีไดป้ล่อยให้ไปกินหญา้ให้มารับครูกลบั 
การบรรเลงวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากการบรรเลงอ่ืนๆ โดยการบรรเลงแต่
ละเพลงจะเร่ิมดว้ยจงัหวะท่ีชา้และรักษาความเร็วจงัหวะให้เท่ากนั และไม่มีการบรรเลงซ ้ าในแต่ละ
ท่อนของเพลง ก่อนท่ีจบเพลงนกัดนตรีจะรักษาจงัหวะไว ้พร้อมกบัเพิ่มความเร็วของจงัหวะกลอง
ใหเ้ร็วข้ึน และจบลงพร้อมกนัทั้งวง 

หุน สาริน (ហ  ន សារិន) (2004: 74, 80) ไดก้ล่าวถึงวง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) ไวใ้นหนังสือ
ช่ือ Khmer orchestra วา่ วง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) หรือวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) เป็นวงเพลงเดียวกนั
ท่ีมีช่ือสองช่ือ มีหนา้ท่ี 2 ประการคือ หน้าท่ีท่ี 1 ใช้ส าหรับพิธีความเช่ือดา้นจิตวิญญาณ คือพิธีเลียง
อารกฺส   (រ៉ីធ៉ី មល ៀងអារក្ស) หน้าท่ี ท่ี  2 ใช้ส าห รับพิ ธีแต่งงานชาวเขมร เดิมวงดนตรีน้ี มี ช่ือว่า 

วง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) ต่อมาชาวเขมรได้น าวงดนตรีน้ีมาบรรเลงประกอบพิธีแต่งงานของ
ลูกหลานตามแบบแผนประเพณี  จึงท าให้เรียกวงดนตรีน้ีวา่วง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) เวลาบรรเลงใน
พิธีเลียงอารกฺส (រិធ៉ីមលៀងអារក្ស) เรียกว่า  วงเภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) หากบรรเลงในพิธีแต่งงานเรียก
ว่าวง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) ชาวเขมรจึงเรียก วง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) และวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) 
ดว้ยมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

ระเบียบวิธีการบรรเลงวง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) รูปแบบการนั่งบรรเลงวง่เภฺลงการ 

(ែង់មលេងការ) ตั้งแต่โบราณ แถวหน้าจะมีนกัดนตรีตีกลองจ านวน 2 คน แถวท่ี 2 จากขวามือไปซ้ายมือ

จะมีนกัดนตรีสีทฺรแขฺมร (្ទវសែរ) นกัดนตรีเป่าบุีอ (ប ៉ីអ) นกัดนตรีดีดแขฺสมวย (វសសរួយ) นกัดนตรีดีด 

จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) แถวหลงัตรงกลางเป็นนกัดนตรีตีฌึง (ឈឹង) จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ท าหน้าท่ี
บรรเลงใน วง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) จาบุีฏงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) มีสาย 2-4 เส้น หากมี 4 สายจะแบ่งสาย

ออกเป็นคู่คู่ละ 2 เส้น มีเสียง 2 เสียงจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) มีลกัษณะพิเศษในการใชเ้สียงทุม้มากกวา่

เสียงสูง เวลาบรรเลงเพลงมกัจะดีดสายทั้งก่อนหรือหลงั หรือพร้อม ๆ กนั แต่ท านองของเพลงจะอยู่
ท่ีสายเอกโดยผูดี้ดจะใช้น้ิวมือดีดข้ึนดีดลงไปตามท านองเพลง สายทุม้หรือสายเบาเป็นเพียงเสียง
ประสานตอนทา้ย จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) มีหนา้ท่ีส าคญั 4 อยา่ง ไดแ้ก่ ใช้บรรเลงในวง่เภฺลงอารกฺส 

(ែង់ត្ន្ដនត៉ីអារក្ស) วง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) ใชส้ าหรับประกอบการร้องบทกลอน ซ่ึงผูร้้องดีดดว้ยร้องไปดว้ย 
และใชใ้น วง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងមោរី) สมยัพระนคร ปัจจุบนัน้ีไม่ใชจ้าบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ในวงแลว้ 
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ตามทศันะของผูเ้ฒ่าเปรียบจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เสมือนนาค (กล่องเสียงแทนหวันาค คนัทวนเป็น
ตวันาค ใบพายเป็นหางนาค) 

Keo Narom (វក្ែ ណារ ុំ) (2005, น . 56-57) ได้กล่าวถึงการจเมฺ รียงจาบุี  (ចម្រៀងចាប ៉ី ) 
ในหนังสือมรดกดนตรีเขมร ไวว้่า การจเมฺรียง (ចម្រៀងចាប ៉ី) มักจะร้องประกอบกับการบรรเลง 

จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ไปดว้ย นกัร้องตอ้งมีโวหารคมคาย และมีศิลปะในการขบัร้องสามารถอธิบาย
เร่ืองราวให้ไพเราะจบัใจ ดังนั้ นจึงต้องมีการเลือกสรรค าให้มีความคล้องจองกันถูกต้องตาม 
ฉนัทลกัษณ์ประกอบกบัการบรรเลงดนตรี การจเมฺรียง (ចម្រៀងចាប ៉ី) มีหนา้ท่ีในการอบรมประชาชน
เพื่อให้ประสบความเจริญ อนัประกอบดว้ยศีลธรรมท่ีดีงาม โดยจะร้องใหผู้ฟั้งสามารถเขา้ใจไดง่้าย
ตามขนบธรรมเนียมค าสั่งสอนของบรรพบุรุษ นักร้องจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) จะร้องเน้ือเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการด ารงชีวิต ค าสั่งสอน สุภาษิตและอธิบายเร่ืองเล่าต่าง ๆ ท่ีมีปรากฏในหนงัสือใบลาน
เป็นตน้ การร้องตอ้งมีศิลปะในการร้องใหไ้พเราะดว้ยการผสมเร่ืองตลกขบขนัในบางคร้ัง เพื่อท าให้
ผูฟั้งไม่เบ่ือหน่าย เพราะใช้เวลานาน อาจจะร้องเด่ียว หรือร้องตอบโตก้นัเป็นคู่ เคร่ืองดนตรีท่ีใช้
ประกอบการร้องมีเพียงจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ซ่ึงนกัร้องจะเป็นผูบ้รรเลงประกอบการร้องของตน
หรือสามารถช่วยประกอบนกัร้องคู่ของตน 

Denise Heywood (2008,  น .  117) ไ ด้ เ ขี ย น ห นั ง สื อ เ ร่ื อ ง  Cambodian Dance 
Celebration of the Gods และกล่าวถึงประเภทวงดนตรีเขมรและคง่ ไณ (គង់ ណៃ) ไวว้่า วง่เภฺลงพิณ

พาทฺย (ែង់មលេងរិៃពាទយ) เป็นวงดนตรีประเพณีของกมัพูชาท่ีใช้บรรเลงประกอบการแสดงนาฏศิลป์ 

หนังเงา โขนและการบรรเลงประกอบพิธีกรรมในศาสนสถาน วง่เภฺลงพิณพาทฺย (ែង់មលេងរិៃពាទយ) 
ประกอบดว้ยเคร่ืองดนตรีกลุ่มเคร่ืองเป่า เคร่ืองสายและเคร่ืองกระทบ ดนตรีกมัพูชาข้ึนอยู่กบัการ
ประสมเสียงหลายเสียงของเคร่ืองดนตรี มีการใชเ้สียง 7 เสียงตามแบบตะวนัตก แต่ส่วนมากยงันิยม
บรรเลงเป็นแบบบนัไดเสียง 5 เสียงอยู ่ดนตรีกมัพูชาไม่มีการบรรเลงเสียงประสาน ใชคี้ตปฏิภาณ
ในการคิดประดิษฐ์ตกแต่งท านองเพลง เป็นลกัษณะเฉพาะตนของนกัดนตรีท่ีจะตอ้งใชท้กัษะ เวลา
และประสบการณ์ การถ่ายทอดความรู้ดา้นดนตรีในกมัพูชาเป็นการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะ ไม่นิยม
ใชโ้นต้เพลงในการถ่ายทอดใชก้ารจดจ า ไม่มีผูค้วบคุมวงเช่นตะวนัตก เคร่ืองดนตรีกมัพูชาใชเ้คร่ือง
ดนตรีประเภทต่าง ๆ ซ่ึงท าจากวสัดุพื้นเมือง มีการประดบัประดาตกแต่งดว้ยการฝังกระดูก เขาสัตว ์
งาชา้ง ฯลฯ ตามเคร่ืองดนตรี 

นอกจากวง่เภฺลงพิณพาทฺย (ែង់មលេងរិៃពាទយ) วง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) วง่คงสฺคร (គងសគរ) 
(กลุ่มกลองและฆอ้งส าหรับงานศพ) และวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) ท่ีใช้บรรเลงเพื่อบูชาและการ
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ส่ือสารกับวิญญาณ ยงัมีวง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី) ท่ีใช้บรรเลงเพื่อความบันเทิงในการแสดง
พื้นบา้นและยงัใชป้ระกอบการแสดงละคร รวมถึงเพลงกล่อมเด็ก  

เภฺลงมโหรี (មលេងរមោរី) เป็นเพลงขบัร้องท่ีมีส านวนไพเราะอ่อนหวาน ค าว่า โหรี 

(មោរី) เป็นผลมาจากนกัร้องช่ือดงัช่ือมโหรี (រមោរី) ตามเน้ือร้องจะมีการจเมฺรียง (ចម្រៀងចាប ៉ី) ร่วมกบั 

จาบุีฎงแวง ចាប ៉ីដងវែង) พิณคอยาวสองสายท่ีนักร้องใช้บรรเลงกบักบัการขบัร้อง มกัจะเป็นการด้น
กลอนสด  

คง่ ไณ (គង់ ណៃ) เป็นนกัร้องท่ีมีช่ือเสียงของประเทศกมัพูชา เขาพิการทางสายตา

และสวมแว่นตาด าขนาดใหญ่ ท าให้กลายเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือเรยช์าร์ลส์แห่งกมัพูชา ดว้ยรูปแบบ
ดนตรีท่ีทันสมัยและการแสดงของคง่ ไณ  (គង់ ណៃ) จึงท าให้การบรรเลงจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
สามารถบรรเลงผสมผสานกบัการจเมฺรียง (ចម្រៀង) ไดอ้ยา่งเหมาะสมการจเมฺรียง (ចម្រៀង) มกัจะจบ
ลงดว้ยการฟ้อนร าของทุกคน  

การร้องอาไยเป็นการร้องตลกโต้ตอบกันระหว่างชายหญิงด้วยกลอนสด 
การแสดงอารกฺส (អារក្ស) เป็นหน่ึงในประเภทดนตรีท่ีเก่าแก่และดีท่ีสุดในกมัพูชาซ่ึงมีอาย ุ2,000 ปีมี

อิทธิพลต่อศาสนาฮินดูและชาวพุทธหลายชัว่อายุคน ใชใ้นการรักษาอาการเจ็บป่วย เพื่อวิงวอนต่อ
วิญญาณของบรรพชนเขมร เพื่อขอให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง ผูสู้งอายุอายุ
ระหวา่ง 50-80 ปีจะเป็นผูป้ระกอบพิธีกรรมน้ี โดยมีวงดนตรีเขมรบรรเลงประกอบ  นอกจากน้ียงัมี
เพลงส าหรับงานมงคลสมรส  เรียกเภฺลงการ (មលេងការ) การบรรเลงเภฺลงการ (មលេងការ) ส าหรับงาน
แต่งงานจะบรรเลงเป็นเวลาสามวนัสามคืนต่อเน่ืองกนั 

แกว ณารุมฺ (វក្ែ ណារ ុំ) (2011, น. 177-179) ได้เขียนหนังสือเร่ืองดนตรีและชีวิตเขมร 

และไดก้ล่าวถึงพิธีไหวค้รูดนตรีประเพณี ไวว้า่ การไหวค้รูส าหรับวงดนตรีประเพณีมีระเบียบแบบ
แผนเหมือนกับวงดนตรีป่ีพาทย์ โดยมีการจัดเวทีมีหมอนและลาดปูด้วยผ้าขาว ส าหรับให้ผู ้
ประกอบพิธีนัง่บวงสรวงเหมือนกนั และมีการจดับายศรี 1-7 ชั้น และอาหารเคร่ืองไหว ้แต่ไม่มีการ
เซ่นไหวด้ว้ยหัวสุกรและไก่ตม้ มีเพียงอาหารจดัใส่ส ารับเดียวเท่านั้น ซ่ึงประกอบดว้ยอาหารคาว
หวานและผลไม้ทุกชนิด  ส่วนเคร่ืองดนตรีท่ีน ามาตั้งไหว ้ได้แก่ สฺครไฎ (សគរណដ) สฺครฎี (សគរដ៉ី) 
สฺครอารกฺส (សគរអារក្ស) เพราะวงดนตรีประเพณีน้ีมีเพียงกลองเป็นเคร่ืองก ากบัจงัหวะชนิดเดียวท่ีมี
จ านวน 2 ใบ หากอยูใ่นวง่เภฺลงอารกฺส  (ែង់មលេងអារក្ស) จะมีกลองจ านวน 4-12 ใบ บางคร้ังน าทฺรแขฺมร  
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(្ទវសែរ) เพิ่มเข้ามาด้วยส าหรับเป็นตัวแทนวงดนตรีประเพณี ซ่ึงบางคร้ังเรียกวงเพลงเขมรหรือ 

วง่เภฺลงแขฺมร (ែង់មលេងវសែរ) ก็ได ้ 
เม่ือเร่ิมพิธีจะมีการชุมนุมกนั และจุดธูปเทียนบวงสรวง อาจารยผ์ูป้ระกอบพิธีจะเป็น

ผูน้ าประกาศบวงสรวงอญัเชิญครูบาอาจารยแ์ละส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิให้มาประทบั ณ บริเวณพิธี เพื่อรับ
เคร่ืองบวงสรวงสังเวยและอ านวยพรให้แก่ศิษยทุ์กคน  เพลงแรกท่ีใช้บรรเลงในพิธี คือเพลงโหม
โรง ค าวา่ “โหม” (មោរ) เป็นภาษาบาลีแปลวา่ การบูชา เพลงโหมโรงบรรเลงเพื่อการบูชาโรงและ
ด าเนินพิธีตามล าดบั อีกประการหน่ึงหมายความว่าตอ้งการขออนุญาตผูดู้แลสถานท่ีนั้น ต่อมาจึง
บรรเลงบทนิมนฺต (បទនិរនត) เพื่อเป็นการประกาศอญัเชิญครูทั้งหมดให้มาร่วมพิธี เพลงในล าดับ
ต่อมาคือบทโกฺลงธํ (មកាេ ងធំ) ส าหรับอญัเชิญครูผูเ้ป็นใหญ่ทั้งหมด บทกแนฺสงกฺรหม (បទក្វនសង្ក្ហរ) 
ใชส้ าหรับอญัเชิญผูท่ี้มีต าแหน่งรองลงมา บทกงโสย (បទក្ងមសាយ) ส าหรับอญัเชิญครูทั้งหลายมารับ
เคร่ืองบูชา บทสํเพาถย (សំមៅថយ) ส าหรับน าส ารับออกไปขา้งนอกพิธีหลงัจากท่ีครูบาอาจารยรั์บ
เคร่ืองสังเวยเรียบร้อยแลว้ และในขณะนั้นจะน าอาหารบางส่วนใส่ในกระทงเอาไปวางไวน้อกโรง
พิธีหรือใต้ต้นไม้เพื่อให้ผีเร่ร่อนท่ีติดตามครูผูใ้หญ่มาด้วยและผีอ่ืน ๆ ให้ได้กินด้วย บทอุมฺทูก 
(បទអ ំទូក្) เป็นการบรรเลงเพื่อส่งครูบาอาจารย์กลับสถานวิมาน ต่อมาบรรเลงบทบายขุนจงไฎ 

(បាយស នចងណដ) เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารยอ์าวุโสท่ีมีความเช่ียวชาญด้านดนตรีเป็นผูผู้กขอ้มือให้แก่
นกัศึกษา เหมือนกบัการไหวค้รูระบ าโบราณ และการไหวค้รูเภฺลงพิณพาทฺย (ត្ន្ដនត៉ីរិៃពាទយ) ถา้มีร่าง
ทรงส าหรับให้ครูประทบัทรงจะมีเพลงส าหรับบรรเลงอีกหลายเพลง ส่วนเพลงท่ีตอ้งบรรเลงนั้น
ต้องให้ถูกต้องตามผีแต่ละตน เช่น บทนางตี (នាងត្៉ី) บทตูจตน่ (បទត្ូចត្ន់) บทตูจเสฺฏีง (ត្ូចមសតើង) 
บทกเํปา (បទក្ំមបា ) บทสํโพงสก่ธํ (បទសំមពាងសក្់ធំ) บทภฺนํสฺรวจ (បទលនំ្សួច) บทมฺลบ่ฎูง (បទរេប់ដូង) 
บทเทพแลฺบง (មទរវលៃង) 

2.1.3 ด้านภาษา 
เขียน ธีระวิทย์และสุณัย ผาสุข (2543, น. 67-68) ได้เขียนหนังสือเร่ืองกัมพูชา 

ประวติัศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ ความมัน่คง การเมืองและการต่างประเทศ ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของ
ภาษาเขมรไวว้่า กัมพูชาปัจจุบันประกอบด้วยชนเช้ือชาติประมาณ 20 ชาติพันธ์ุ มีภาษาพูด
หลากหลาย แต่อาจจะจ าแนกไดเ้ป็นสามสายพนัธ์ุ คือ ภาษาในเครือเอเชียใตข้องชนเช้ือสายเขมร 
ภาษาจีน-ทิเบต ซ่ึงมีถ่ินก าเนิดจากจีน ไทยและพม่า และภาษาในเครือหมู่เกาะทะเลจีนใตข้องชน
เช้ือชาติจมัปาและมาเลย ์ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะภาษาในเครือเอเชียใต ้ซ่ึงแพร่หลายโดยเด่นทัว่ไป
ในกมัพูชา ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และไดผ้สมผสานกบัภาษาพื้นอ่ืน ๆ โดยพฒันาสืบต่อกนัมา
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นบัพนัปี นกัวิชาการบางคนแบ่งภาษาเขมรออกเป็นสองภาค คือ ภาษาภาคตะวนัตกเฉียงเหนือและ
ภาษาภาคตะวนัออกเฉียงใต ้บางคนแบ่งออกเป็นสามภาค คือ ภาษาคนพระตะบอง และบริเวณ
ใกล้เคียง ภาษาเขมรภาคตะวนัออกท่ีใช้กันในบริเวณท่ีติดต่อกับเวียดนามและภาษาเขมรท่ีกรุง
พนมเปญ และบริเวณใกลเ้คียง 

ภาษาเขมรต่างกับภาษาเวียดนาม ไทย และลาว คือ ไม่มีวรรณยุกต์เสียงสูงต ่า 
แต่ใช้พยญัชนะเป็นเสียงโดด และผสมกนัเป็นเสียงกล ้ า การเรียงล าดบัค าในประโยคภาษาเขมร
เหมือนกบัภาษาไทย คือ ประธาน กิริยา และกรรม ส่วนท่ีเหมือนกบัภาษาไทย ลาว และพม่าคือ ยืม
ภาษาอ่ืนมาใช้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาลาวและสันสกฤต ภาษาจีน ไทย และฝร่ัง โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ศพัทท่ี์เก่ียวกบัวฒันธรรม วตัถุ และเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

อกัษรเขมรมีประวติัความเป็นมาอนัยาวนาน จากอินเดียผา่นการพฒันาคร้ังใหญ่ ๆ 
สามช่วง ช่วงแรกนิยมเรียกว่าภาษาเขมรโบราณ (ศตวรรษท่ี 7-12) ช่วงท่ีสองเรียกกนัวา่ภาษาเขมร
สมยักลาง (ศตวรรษท่ี 12-17) และช่วงท่ีสามเป็นภาษาเขมรปัจจุบนั (ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 เป็นตน้มา) 
ภาษาเขมรมมีพยญัชนะและสระท่ีประดิษฐ์ด้วยอกัษรอย่างมีศิลปะ ภาษาเขมรมีราชาศพัท์ และ
ส านวนแทนชนชั้นใกลเ้คียงกบัภาษาไทย เม่ือฝร่ังเศสปกครองกมัพูชา พยายามเอาภาษาฝร่ังเศสใช้
แทนภาษาเขมร แต่ไม่อาจท าไดส้ าเร็จ เม่ือเขมรเป็นเอกราช ภาษาเขมรไดรั้บการฟ้ืนฟูและไดรั้บยก
ฐานะใหเ้ป็นภาษาราชการ 

Joachim Schliesinger. (2011, น. 1-2) ได้กล่าวถึงลกัษณะของภาษาเขมร ในหนังสือ 
Ethnic groups of Cambodia ไวว้่า ภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติคเป็นภาษาตระกูลขนาดใหญ่ใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติคประกอบด้วยกลุ่มภาษามนัดา (อินเดีย), 
Nicobarese (Nicobar Islands) ออสเลียน (มาเลเซีย) และ มอญ-เขมร (เวียดนาม ลาว กมัพูชา พม่า 
ไทย จีน อสัสัม) 

ภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติคมีรากศพัท์พื้นฐานร่วมกัน ต้นก าเนิดของภาษา
ตระกูลออสโตรเอเชียติคยงัไม่ทราบท่ีมาแน่ชดั นกัภาษาศาสตร์สันนิษฐานวา่อยูท่างใตข้องเทือกเขา
ยนูนานในประเทศจีน ประมาณ 4,000-6,000 ปีท่ีผา่นมา 

กลุ่มชาติพนัธ์ุในกลุ่มภาษาออสโตรเอเชียติคในประเทศกมัพูชาทั้งหมดเป็นภาษา
ท่ีใช้กับกลุ่มภาษามอญ-เขมร กลุ่มท่ีใช้ภาษาตระกูลมอญ-เขมรอาศัยอยู่ทั่วทุกแห่งในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตข้ยายจากมาเลเซียไปทางเหนือสู่จีนและจากรัฐอสัสัมทางตะวนัออกของอินเดีย
ไปทางทิศตะวนัออกสู่เวียดนาม กลุ่มชาติพนัธ์ุน้ีสันนิษฐานว่ามีตน้ก าเนิดมาก่อนพม่า ไท และ
เวียดนาม ก่อนท่ีจะมาถึงในพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ในปัจจุบนั ในบางประเทศจะประกอบกนัเป็นส่วน
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ใหญ่เรียกว่าชาวเขาหรือชนเผา่พื้นเมือง ในกมัพูชาชาวเขมรเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีโดดเด่นท่ีสุดของ
ประเทศ  

คนท่ีพูดภาษาเขมรส่วนใหญ่ในประเทศกัมพูชา มีมากกว่าร้อยละ 95 ของ
ประชากรทั้งหมด คนเขมรพูดภาษามอญ-เขมรตะวนัออกท่ีเรียกว่า Khmeric .ใชเ้ป็นภาษาราชการ
ของประเทศกัมพูชา  ตวัเขียนท่ีบนัทึกภาษาเขมรโบราณปรากฏคร้ังแรกในคริสต์ศตวรรษท่ี 7  
(พุทธศตวรรษท่ี 12) โดยไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมอินเดีย จารึกท่ีเก่าแก่ท่ีสุด พบท่ีเมืององักอร์
บาเร็ยในจงัหวดัตาแกว้ทางตอนใตข้องกรุงพนมเปญ จารึกเม่ือข้ึนตั้งแต่คริสต์ศกัราช 611 ซ่ึงตรง
กบัพุทธศกัราช 1154 ราชส านกัเขมรและผูน้ าทางศาสนาน าภาษาสันสกฤตมาใชเ้ป็นภาษาราชการ
และยงัใช้ภาษาบาลีอีกภาษาหน่ึงซ่ึงเขา้มาพร้อมกบัพระพุทธศาสนาลทัธิเถรวาท ในศตวรรษท่ี 13 
(พุทธศตวรรษท่ี 18) อีกดว้ย 

กาญจนา นาคสกุล (2535, น. 14590-14596) ไดเ้ขียนอธิบายเก่ียวกบัเร่ืองภาษามอญ-
เขมร ไวว้่า ภาษามอญ-เขมร เป็นกลุ่มภาษาของชนหลายชาติ ซ่ึงในปัจจุบนัอาศยัอยู่ในแถบเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ภาษามอญ-เขมร เป็นภาษายอ่ยกลุ่มหน่ึงในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก ภาษา
ตระกูลน้ีแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มภาษามุนดา 2) กลุ่มภาษานิโคบาร์ 3) กุล่มภาษามอญ-เขมร 
ภาษามอญ-เขมรเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีสุดและมีภาษาของชนชาติท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางวฒันธรรมใน
สุวรรณภูมิมาเป็นเวลานานรวมอยูด่ว้ย คือ ภาษามอญของชาวมอญ และภาษาเขมรของชาวเขมร แต่
ในปัจจุบนัมีภาษาเพียง 2 ภาษาเท่านั้นในกลุ่มน้ีท่ีเป็นภาษาประจ าชาติ คือ ภาษาเขมรของประเทศ
กมัพูชาและภาษาเวียดนามของประเทศเวียดนาม ชนท่ีพูดภาษามอญ-เขมรอ่ืน ๆ ไม่สามารถตั้ง
ประเทศของตนได ้จึงเป็นชนกลุ่มน้อยอยู่ในปรเทศอ่ืน และตอ้งพูดภาษาอ่ืน หรืออย่างดีก็ใช้ภาษา
อ่ืนนั้นควบไปกบัภาษาของตน ท าให้ภาษามอญ-เขมรสาขาอ่ืน ๆ ไม่เป็นท่ีรู้จกั และมีคนพูดคนใช้
น้อยลงทุกที  ภาษามอญ -เขมรแตกแยกเป็นภาษาต่างๆ หลายภาษาเท่ าท่ีปรากฏ ช่ือและ
นักภาษาศาสตร์ได้ศึกษาไวบ้้าง ได้แก่ ภาษามอญ ภาษาญะฮ์กูร ภาษาเขมร ภาษาชอง ภาษา
เวียดนาม ภาษาขมุ ภาษามาล ภาษายมุบรี ภาษาละเมด็ ภาษาสัมเตา้ ภาษาบรู ภาษากุย โกยหรือส่วย 
ภาษาโซ่ ภาษาซาไก ภาษาเซมงัหรือภาษาเงาะ  ลกัษณะทัว่ไปของภาษามอญ-เขมร เป็นภาษาท่ีมี
ลักษณะทั่วไปเป็นภาษาค าติดต่อ (Agglutinative languages) แต่ปัจจุบันได้รับ อิท ธิพลจาก
ภาษาค าโดด คือ ภาษาจีนและไทยท าหให้มีลกัษณะใกลภ้าษาค าโดดมากข้ึน ด้านระบบเสียง ภาษา
มอญ-เขมรเป็นภาษาท่ีไม่มีเสียงวรรณยุกต ์แต่ปัจจุบนัมีบางภาษาไดพ้ฒันาระบบเสียงวรรณยกุตข้ึ์น 
ค าในภาษามอญ-เขมรส่วนใหญ่เป็นค าพยางค์เดียวและมี 2 พยางค์ท่ีเกิดจากการเติมหน่วยค าเติม 
(affix) กบัค าท่ีเกิดจากการประสมค าหรือการซ ้ าค  าบา้ง  ภาษามอญ-เขมรไม่ใช่ภาษาวรรณยุกต ์แต่มี
ภาษามอญ-เขมรบางภาษาเช่น ภาษาปะหล่อง ละวา้ พฒันาเสียงต ่าทุ ้มและเสียงใสมาเป็นเสียง
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วรรณยกุตง่์าย ๆ ส่วนภาษาเวยีดนามซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากภาษาจีนมาเป็นระยะเวลานานก็ไดพ้ฒันา
ภาษาจนกลายเป็นภาษาวรรณยุกต ์มีวรรณยุกต ์5 หน่วย คือ กลาง สูงข้ึน กลางข้ึน ต ่าตก และต ่าข้ึน 
ส่วนภาษาเขมรแมจ้ะยงัไม่มีวรรณยุกต์ แต่ความแตกต่างระหว่างลกัษณะต ่าทุม้และเสียงใสก็ลด
ความส าคญัลงมากจนเกือบไม่มีความหมาย  ชนท่ีใชภ้าษามอญ-เขมรกระจดักระจายอยูท่ ัว่ไปในเขต
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละอินเดียใต ้ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีไดรั้บวฒันธรรมจากจีนและอินเดียมาแต่
สมยัตน้พุทธกาล ภาษามอญ-เขมรเดิมไดรั้บอิทธิพลจากภาษาและวฒันธรรมอินเดีย ท าใหมี้ค าภาษา
บาลีและสันสกฤตอยู่มาก เขมรตั้งแต่สมยัพุทธศตวรรษท่ี 18-23 ไดรั้บอิทธิพลจากภาษาไทย แต่
ภายหลงัตกอยูใ่นความอารักขาของฝร่ังเศส ทั้งยงัมีความสัมพนัธ์กบัญวน เน่ืองจากฝร่ังเศสไดร้วม
เขมร เวียดนาม และลาวเขา้ไวเ้ป็นอินโดจีนของฝร่ังเศส ภาษาเขมรจึงมีศพัท์ท่ีไดรั้บไปจาก ไทย 
ฝร่ังเศส และเวียดนามส่วนภาษาเวยีดนามไดรั้บอิทธิพลจากภาษาจีนและฝร่ังเศส เน่ืองจากอยูใ่ตก้าร
ปกครองของจีนมาเป็นระยะเวลานานก่อนท่ีจะตกเป็นของฝร่ังเศส ค าจีนและค าฝร่ังเศสจึงปนอยูใ่น
วงศพัทข์องภาษาเวียดนามปัจจุบนัดว้ย ชนชาติท่ีพูดภาษามอญ-เขมร ท่ีกระจายอยูใ่นประเทศอ่ืน ๆ 
เช่น ในอินเดีย พม่า ไทย มลายู ต่างก็ไดรั้บอิทธิพลของภาษาผูป้กครองของประเทศนั้น ๆ ต่างกนั
ออกไปจึงท าใหว้งศพัทข์องภาษามอญ-เขมรปัจจุบนัท่ีอยูต่่างถ่ินกนัแตกต่างกนัออกไปมากยิง่ข้ึน 
 

2.1.4 ด้านสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 
ชาย โพธิสิตา (2552, น. 87-89) ไดเ้ขียนหนงัสือเร่ืองศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจยัเชิง

คุณภาพและได้อธิบายปรากฏการณ์วิทยา  (Phenomenology) ไว้ว่า ปรากฏการณ์วิทยาไม่ใช่ 
“ทฤษฎี” ในความหมายท่ีเคร่งครัดของค าน้ีเท่าใดนัก เน่ืองจากไม่ใช่แนวคิดท่ีให้กรอบส าหรับ
อธิบายส่ิงต่าง ๆ  เหมือนกบัทฤษฎีทัว่ ๆ ไป บางท่านถือวา่ปรากฏการณ์วิทยาเป็นเพียงปรัชญาและ
มีแนวคิดหลายแบบรวมอยู่ในนั้ น ตัวอย่างแนวคิดปรากฏการณ์วิทยาท่ีมีความโดดเด่น เช่น 
ปรากฏการณ์วิทยาเชิงอุตรวิสัย (transcendental phenomenology) ของ  Edmund Husserl (1859-
1938) ท่ีมุ่งอธิบายกระบวนการท่ีความหมายถูกสร้างข้ึนมาในจิตส านึก ปรากฏการณ์วิทยาแนว 
อตัถิภาวะ (existential phenomenology) ของ Maurice Merleau Ponty (1908-1961) และ Jean-Paul 
Satre (1905-1980) ท่ีมุ่งวิเคราะห์ภาวะท่ีมีท่ีเป็นของมนุษยแ์ละส่ิงต่าง ๆ และปรากฏการณ์วิทยา
แนวอรรถปริวรรต (hermeneutic phenomenology) ของ Martin Heidegger (1889-1976) ท่ีมุ่งการ
ตีความหมายประสบการณ์ชีวิตของมนุษยเ์ป็นหลกั นักคิดคนท่ีน าเอาแนวความคิดปรากฏการณ์
วทิยามาใชใ้นสังคมศาสตร์คือ Alfred Schultz (1899-1959) แนวคิดของ Schultz เป็นท่ีรู้จกักนัต่อมา
ภายใชช่ื้อวา่ “ปรากฏการณ์วทิยาเชิงสังคม” (social phenomenology) 
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Beker ได้นิยามปรากฏการณ์วิทยาสั้ น ๆ แต่มีนัยเชิงวิธีการวิจยัว่า “เป็นการศึกษา
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัจากทศันะของผูท่ี้ได้ประสบกับสถานการณ์นั้นโดยตรง” Cohen 
กล่าวว่า “การวิจยัแนวปรากฏการณ์วิทยามกัจะใชส้ าหรับตอบค าถามเก่ียวกบัความหมาย การวิจยั
แบบน้ีมีประโยชน์อยา่งยิ่งส าหรับท าความเขา้ใจประสบการณ์ชีวิต ตามความเขา้ใจของคนผูซ่ึ้งได้
ประสบมันมาด้วยตัวเอง” โดยทั่วไปปรากฏการณ์วิทยาปฏิเสธสัจนิยมแบบวิทยาศาสตร์ 
(หรือท่ีเรียกวา่ สัจนิยมสามญั) นัน่หมายความวา่ แนวคิดน้ีไม่ยอมรับขอ้สรุปท่ีวา่ความจริง/ ความรู้
มีธรรมชาติเป็นภววิสัย แต่ถือว่าความจริง/ ความรู้นั้ นเป็นอัตวิสัย และข้ึนอยู่กับบริบทหรือ
แหล่งท่ีมาของความจริงและความรู้นั้น  ถึงแมว้า่ประสบการณ์ชีวิตประจ าวนัของปัจเจกบุคคลจะ
เป็นวตัถุดิบส าคญัในการวิจยัแนวปรากฏการณ์วทิยา แต่จุดหมายส าคญัของการวิจยัก็ไม่ไดห้ยดุอยู่
ท่ีตัวประสบการณ์ชีวิต หากมุ่งไปท่ีการท าความเข้าใจว่า ปัจเจกบุคคลสร้างประสบการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัของเขาอยา่งไร และการกระท า (พฤติกรรม) ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัมีความหมาย
ส าหรับผูเ้ป็นเจา้ของการกระท านั้นอยา่งไร ปรากฏการณ์วทิยาถือวา่ถา้เราอยากเขา้ใจวา่ท าไมคนจึง
ท าส่ิงเหล่าน้ี หรือท าไมคนจึงท าอะไรอย่างท่ีเขาท ากนัอยู่ เราจ าเป็นจะตอ้งเขา้ใจก่อนว่า คนให้
ความหมายต่อส่ิงต่าง ๆ อย่างไร และให้ความหมายการกระท าของตวัเองในเร่ืองนั้น ๆ อย่างไร 
ดงันั้นความหมายจึงเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัของการวจิยั การวเิคราะห์แนวปรากฏการณ์คือการตีความ
เพื่อค้นหาความหมายหรือหาค าอธิบายของส่ิงท่ีถูกศึกษาจากทัศนะของผู ้กระท า การเน้น
ความส าคญัของ “ความหมาย” และ “การตีความหมาย” ของส่ิงท่ีศึกษาท าให้นักคิดปรากฏการณ์
วิทยาบางท่าน น าเอาหลกัปรัชญาอรรถปริวรรตศาสตร์มาใช้ และไดพ้ฒันามาเป็นวิธีการศึกษาท่ี
รู้จักกันในช่ือว่า hermeneutic phenomenology (ปรากฏการณ์วิทยาแนวอรรถปริวรรต หรือ
ปรากฏการณ์วิทยาท่ีมุ่งการตีความ) อรรถปริวรรตศาสตร์นั้นเป็นทั้งทฤษฎี ศิลปะ และปรัชญา
ส าหรับตีความหมายของส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงอาจเป็นต าราหรือคมัภีร์งานทางศิลปะ การกระท าทางสังคม 
หรือขอ้ความท่ีกล่าวออกมา เดิมเป็นศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยการตีความหมายของคมัภีร์ทางศาสนาในสมยั
โบราณ ต่อมานักคิดในคริสต์ศตวรรษท่ี 19 และตน้ศตวรรษท่ี 20 หลายคนได้น าเอาแนวคิดของ
ศาสตร์น้ีมาขยายความและใช้ในการศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์ คนส าคัญในจ านวนน้ีได้แก่ 
Wilhelm Dilthey (1833-1911) Martin Heidegger (1889-1976) Jurgen Habermas แ ล ะ Hans-
Gadamer เป็นตน้ 

ปรากฏการณ์วทิยาสนใจประสบการณ์หรือโลกในชีวิตประจ าวนั (the life-world) 
ของคนท่ีถูกศึกษา ประสบการณ์เช่นนั้นอาจเป็นประสบการณ์ในระดบัสังคม หรือท่ีคนส่วนใหญ่
เขา้ใจและปฏิบติัเหมือน ๆ กนั นักวิจยัมุ่งวิเคราะห์ว่าประสบการณ์หรือการกระท าอย่างใดอย่าง
หน่ึงมีความหมายส าหรับผูท่ี้ประสบมนัอยา่งไร มนัถูกท าใหก้ลายเป็นส่ิงธรรมดาในชีวติประจ าวนั
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ของเขาได้อย่างไร บุคคลท่ีได้ประสบมันมีวิธีจดัการกับชีวิตของตวัเองอย่างไร ฯลฯ ประเด็น
ลกัษณะน้ีเป็นเร่ืองท่ีปรากฏการณ์วิทยาให้ความสนใจ และการวิเคราะห์ก็มุ่งท่ีจะท าความเขา้ใจ
ความหมายของส่ิงเหล่าน้ี ในมุมมองของผูค้นท่ีไดป้ระสบมนัดว้ยตวัเขาเอง 

ความสนใจท่ีจะท าความเขา้ใจความหมายของประสบการณ์ในโลกของผูถู้กศึกษา
เช่นน้ี และการมีจุดยืนทางภววิทยาและญาณวิทยาท่ีปฏิเสธแนวคิดแบบสัจนิยม ท าให้วิธีการเชิง
คุณภาพเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมส าหรับนักวิจยัท่ีศึกษาแนวปรากฏการณ์วิทยา นักวิจยัใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึกเป็นหลักปรากฏการณ์วิทยาแนวอรรถปริวรรตถูกใช้มากในงานวิจัยด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

ราชบัณ ฑิตยสถาน (2557, น . 111-112 ) ได้อธิบายเร่ืองทฤษฎีอรรถปริวรรต 
(hermeneutics) ในพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไวว้่า ทฤษฎีและวิธีการ
ตีความการกระท า (ท่ีมีความหมาย) ของมนุษยมี์ตน้ก าเนิดมาจากปัญหาการตีความคมัภีร์ไบเบิล 
ซ่ึงมีความผิดพลาดมากเพราะคดัลอกต่อๆ กันมา อรรถปริวรรตเป็นแนวคิดและวิธีการค้นหา
เน้ือความท่ีถูกตอ้ง ต่อมาในช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ไดมี้ผูน้ าแนวคิดและวิธีการน้ีไปใชก้บัการ
ตีความงานเขียนทัว่ไป โดยค านึงถึงแนวคิดหรือประสบการณ์ของผูส้ร้างสรรคด์ว้ย  วิลเฮลม์ ดิลไท 
(Wilhelm Dilthey, 1933-1911) เป็นผูพ้ฒันาแนวคิดและวิธีการดงักล่าวโดยช้ีให้เห็นว่า การศึกษา
การกระท าของมนุษยมี์ความแตกต่างไปจากการศึกษาธรรมชาติ เพราะการกระท าของมนุษยเ์ป็น
การแสดงออกของประสบการณ์ชีวิต จึงต้องใช้วิธีวิเคราะห์ท่ีต่างออกไป ดิลไทได้เสนอวิธีการ
วเิคราะห์การกระท าของมนุษย ์2 วธีิ คือ วธีิแรกเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูก้ระท าหรือผูส้ร้างสรรค์
ผลงานเช่น วรรณกรรมหรือจิตรกรรม กบัผูตี้ความ โดยผูตี้ความท าความเขา้ใจผลงานเหล่าน้ีตาม
ทศันะของผูก้ระท า วิธีน้ีเป็นไปได้เพราะทั้ ง 2 ฝ่ายต่างมีความเป็นมนุษย ์หรือร่วมจิตวิญญาณ
เดียวกนั วิธีท่ี 2 เป็นการท าความเขา้ใจโดยเช่ือมโยงการกระท ากบับริบทรวมท่ีกวา้งกวา่ซ่ึงเป็นตวั
ให้ความหมายแก่การกระท าเหล่าน้ี เช่น การท าความเขา้ใจภาพเขียนโดยเช่ือมโยงเขา้กบัโลกทศัน์
หรือมุมมองของสังคมท่ีเป็นท่ีมาของภาพ ในท านองเดียวกนั ผูตี้ความสามารถเห็นโลกทศัน์ของ
สังคมโดยรวมไดจ้ากการพิจารณาส่วนยอ่ยต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์รวมกบัองค์ประกอบ
ย่อยเหล่าน้ีเรียกว่า “วงจรอรรถปริวรรต”  นักสังคมวิทยาช่ือคาร์ล แมนน์ไฮม์ (Karl Mannheim, 
1893-1947) ไดเ้สนอแนวความคิดท านองเดียวกนัว่า เราสามารถท าความเขา้ใจองค์ประกอบย่อย
ของวฒันธรรมท่ีแสดงออกให้เห็นไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงของโลกทศัน์ท่ีกวา้งกวา่ ผูว้เิคราะห์จะใชโ้ลก
ทศัน์มาช่วยในการตีความ เช่น การท าความเขา้ใจภาพเขียนโดยใชโ้ลกทศัน์ของสังคมหรือของกลุ่ม
ท่ีเป็นผูผ้ลิตภาพเหล่าน้ีมาอธิบาย  แนวความคิดและวิธีการเชิงอรรถปริวรรต เป็นส่วนหน่ึงของ
กระแสต่อตา้นปฏิฐานนิยมในสังคมวิทยา ซ่ึงพิจารณาการกระท าของมนุษยใ์นฐานะท่ีเป็นผลิตผล
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ของโครงสร้างทางสังคมประเภทต่าง ๆ อยา่งไรก็ดี การวิเคราะห์แบบอรรถปริวรรตมีปัญหาในดา้น
การขาดเกณฑ์ในการตรวจสอบความถูกตอ้งของการตีความตามนัยต่างกันไป เพราะมีช่องว่าง
ระหว่างผูตี้ความ โดยทัว่ไปนักสังคมศาสตร์ท่ียึดถือแนวคิดน้ีมกัจะอ้างอิง วงจรอรรถปริวรรต 
เป็นวิธีแกปั้ญหาคือ “การท าความเขา้ใจองคป์ระกอบยอ่ยในแง่ขององคร์วมและการท าความเขา้ใจ
องคร์วมในแง่ขององคป์ระกอบยอ่ย” และถือวา่ การตีความแต่ละนยัมีลกัษณะชัว่คราว และจะตอ้ง
ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขอยูเ่สมอ โดยการใช ้“วงจรอรรถปริวรรต” 

ราชบณัฑิตยสถาน (2557, น. 152) ไดอ้ธิบายความถึงค าวา่ ปฏิฐานนิยม (positivism) 
ในพจนานุกรมศพัท์สังคมวิทยา ไวว้่า ปฏิฐานนิยม คือคตินิยมในปรัชญาวิทยาศาสตร์ท่ียึดถือ
แนวความคิดท่ีว่าองคภาวะซ่ึงสามารถสังเกตได้โดยตรงจากประสบการณ์เท่านั้ นท่ีอยู่ภายใน
ขอบข่ายการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ปฏิฐานนิยมมุ่งสร้างทฤษฎีหรือกฎทั่วไปซ่ึงแสดงให้เห็น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปรากฏการณ์ต่าง ๆ ผลการสังเกตและการทดลองจะเป็นตวัแสดงให้เห็นว่า
ปรากฏการณ์สอดคลอ้งกบัทฤษฎีหรือกฎทัว่ไปหรือไม่ และการอธิบายปรากฏการณ์คือการแสดง
ใหเ้ห็นวา่ ปรากฏการณ์นั้น ๆ เป็นตวัอยา่งหน่ึงของทฤษฎีหรือกฎทัว่ไป นกัสังคมวิทยาแนวปฏิฐาน
นิยมเช่ือว่า สังคมวิทยาสามารถมีความเป็นวิทยาศาสตร์ได้ด้วยการใช้วิธีการศึกษาเช่นเดียวกับ
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ กล่าวคือสังคมวิทยาก็เน้นการวดัและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ รวมทั้งมุ่ง
อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมดว้ยปัจจยัดา้นโครงสร้างสังคมมากกว่าด้วยปัจจยัด้านเจตนารมณ์ 
และแรงจูงใจของมนุษย ์คตินิยมดงักล่าวถูกน ามาใช้ในสังคมวิทยาเป็นคร้ังแรกโดย โอกุสต์ กงต ์
(Auguste comte, 1798-1857) ผู ้กล่าวยืนยนัว่าสังคมวิทยาควรมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ คือ
เก่ียวขอ้งกับขอ้เสนอท่ีสามารถสอบได้โดยตรงเท่านั้น เอมีล เดอร์ไคม์ (Emile Durkheim, 1858-
1917) เป็นนักสังคมวิทยาคนแรกท่ีน าเอาวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อสร้างกฎแห่ง
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างปรากฏการณ์ทางสังคมผลงานท่ีช่ือ suicide ไดรั้บการยอมรับว่า
เป็นตวัอยา่งของสังคมวิทยาแนวปฏิฐานนิยม ผลงานดงักล่าวมีอิทธิพลอยา่งมากต่อพฒันาการของ
สังคมในสมยัต่อมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ผูว้ิจยัจ  านวนมากในช่วงนั้น
นิยมสร้างมาตรวดัมโนทศัน์หลกั ๆ ของสังคมวิทยายคุคลาสสิก รวมทั้งเนน้ความส าคญัของเทคนิค
การวิจยัเชิงปริมาณ ตามคตินิยมน้ี ความคิดทางสังคมวิทยาท่ีไม่สามารถวดัได้ถือว่าเป็นส่ิงท่ีไร้
ความหมาย 

ราชบัณฑิตยสถาน (2557, น. 2, 58, 67) ได้อธิบายความของค าว่า การสังสรรค์
วฒันธรรม มโนทศัน์ และมานุษยวทิยาวฒันธรรม ไวใ้นหนงัสือพจนานุกรมศพัทส์ังคมวิทยาความ
วา่ 
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1. การสังสรรค์วฒันธรรม (acculturation) กระบวนการติดต่อของกลุ่มท่ีต่าง
วฒันธรรมกนัเป็นผลใหก้ลุ่มหน่ึงรับเอารูปแบบวฒันธรรมของอีกกลุ่มหน่ึงมาใชเ้ป็นบางส่วนหรือ
ทั้งหมดก็ได ้ซ่ึงทั้ง 2 กุล่มอาจเป็นทั้งฝ่ายรับและฝ่ายใหแ้ลกเปล่ียนกนัก็ได ้ถา้มีแต่รับฝ่ายเดียว กลุ่ม
ผู ้รับก็จะถูกกลืนกลายไปรวมอยู่ในกลุ่มผู ้ให้จนไม่ เหลือรูปแบบวัฒนธรรมเดิมของตน 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2557, น. 2) 

2. มโนทศัน์/ ความคิดรวบยอด (concept) หมายถึงภาพท่ีเกิดในใจซ่ึงเป็นตวัแทน
ของส่ิงหลายส่ิงท่ีต่างกัน แต่มีลักษณะบางอย่างคล้ายกัน ในทางสังคมวิทยามโนทัศน์เป็น
ความหมายของค าศพัทท่ี์นกัสังคมวิทยาใชว้เิคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคม เพื่อจ าแนกประเภทของ
ส่ิงท่ีสังเกตได ้และใชใ้นการอธิบายปรากฏการณ์เหล่านั้น รวมทั้งสร้างเป็นประพจน์ (proposition) 
และทฤษฎี (ราชบณัฑิตยสถาน, 2557, น. 58) 

3. มานุษยวิทยาวฒันธรรม (cultural anthropology) หมายถึง สาขาวิชาเก่ียวกับ
วฒันธรรมของมนุษย์ ท่ี เน้นวฒันธรรมทางวตัถุและประเพณีของกลุ่มคนบางกลุ่ม ไม่ เน้น
โครงสร้างทางสังคมเป็นท่ีนิยมใช้ในสหรัฐอเมริกา ในทางปฏิบัติ มานุษยวิทยาวฒันธรรมมี
แนวโน้มท่ีจะเน้นวฒันธรรมทางวตัถุมากกว่าวฒันธรรมท่ีเก่ียวโยงกับความคิด ความเช่ือซ่ึง
แตกต่างกับองักฤษท่ีเรียกสาขาน้ีว่า มานุษยวิทยาสังคม อย่างไรก็ดี ในระยะหลงัความแตกต่าง
ระหว่างสาขาจะมีไม่มากนัก และข้อแตกต่างท่ีมีก็ไม่สะเทือนรูปแบบของมานุษยวิทยาใน
สหรัฐอเมริกาและในองักฤษอยา่งชดัเจน  (ราชบณัฑิตยสถาน, 2557, น. 67) 

สมบติั พรศิริเจริญพนัธ์ (2559, น. 22-23) ไดเ้ขียนหนงัสือเร่ืองเฮอร์เมนูติกส์: ศาสตร์
แห่งการตีความ และศิลปะแห่งการเข้าใจ และได้อธิบายเร่ืองเฮอร์เมนูติกส์ว่ามีลักษณะเป็นสห
วิทยาการ เน่ืองดว้ยกิจกรรมการตีความและการท าความเขา้ใจด าเนินไปควบคู่กบัการด ารงอยูข่อง
มนุษยต์ั้งแต่มนุษยมี์ส านึกรู้และเร่ิมใชภ้าษาติดต่อส่ือสารกนั กล่าวคือ เม่ือความหมายของสรรพส่ิง
รอบตวัมนุษย ์รวมทั้งชีวิตฝ่ายจิตกลายเป็นส่ิงส าคญัหรือส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย ์อีกทั้งมนุษย์
ตระหนักว่าเป็นเร่ืองยากท่ีจะเขา้ใจความหมายของส่ิงเหล่านั้น ปัจจุบนัสังคมมนุษยรั์บรู้ถึงความ
เป็นจริงเชิงพหุลกัษณะท่ีแตกต่างหลากหลาย มนุษยจึ์งหลีกเล่ียงไม่พน้ท่ีจะพบเผชิญกบัความเป็น
อ่ืนท่ีอาจปรากฏเป็นส่ิงแปลกแตกต่างหรือไม่คุน้เคยในวิถีชีวิตและวฒันธรรมของเขา ดงันั้นการ
ตีความและการท าความเขา้ใจสรรพส่ิงและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจึงมีบทบาทส าคญัต่อชีวิตมนุษย์
ตั้งแต่ก่อนยคุประวติัศาสตร์จนถึงปัจจุบนัความเป็นส่ิงอ่ืนน้ีทา้ทายเราให้ตอบสนองดว้ยความเขา้ใจ
ตามสภาวะของมนั นัน่คือแปรเปล่ียนส่ิงท่ีแปลกตาให้เป็นส่ิงคุน้เคย ขณะเดียวกนัเราก็ตอ้งพยายาม
เข้าใจตนเองโดยพร้อมเปิดให้ส่ิงท่ีแปลกแตกต่างปรับตวัให้เข้ากันได้กบัส่ิงท่ีเคยชินส่ิงเหล่าน้ี
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น าไปสู่ภารกิจอนัทา้ทายของเฮอร์เมนูติกส์ซ่ึงเป็นสหวิทยาการสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัระเบียบวิชา
สาขาอ่ืน ค าถามท่ีเฮอร์เมนูติกส์ยกข้ึนถามเพื่อหาค าตอบจึงมีหลากหลายมิติ 

 
ส านกังานราชบณัฑิตยสถา (2561, น. 131-132) ไดอ้ธิบายควายหมายของดนตรีชาติ

พนัธ์ุวิทยา (Ethnomusicology) ไวใ้นพจนานุกรมศัพท์มานุษยวิทยา ฉบับราชบัณฑิตสภาไวว้่า 
ศาสตร์ท่ีศึกษาดนตรีในฐานะเป็นส่วนประกอบหน่ึงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงวฒันธรรมของมนุษยใ์น
ฐานะชาติพนัธ์ุ นักมานุษยวิทยาท่ีศึกษาดนตรีในแนวน้ีมองว่าดนตรีเป็นส่วนหน่ึงของพฤติกรรม
มนุษยท่ี์มีอยู่ร่วมกนัในทุกสังคม เพราะดนตรีเป็นการส่ือสารรูปแบบหน่ึงของมนุษยท่ี์สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงโลกทศัน์ ความเช่ือค่านิยม อุดมการณ์ทางศาสนา ศีลธรรม การแสดงออกซ่ึง
อารมณ์ความรู้สึก ประสบการณ์ชีวติ และขนบธรรมเนียมประเพณี  เน่ืองจากดนตรีมีความเก่ียวพนั
กบัวฒันธรรมและการขดัเกลาทางสังคมสูง จึงควรศึกษาจากมุมมองของคนในชาติพนัธ์ุนั้นเอง 
มิฉะนั้นดนตรีของชาติพนัธ์ุหน่ึงอาจถูกตีค่าจากอีกชาติพนัธ์ุวา่เป็นเพียงเสียงไม่ใช่เพลงหรือดนตรีก็
ได้ บทความของ มาร์ก สโลบิน (Mark Slobin, 1943-) และฟิลิปไวแลส โบห์แมน (Philip Vilas 
Bohlman, 1952-) ในหนังสือ World of Music: An Introduction to the Music of World’s Peoples 
(1984) ไดก้ล่าวถึงหลกัการศึกษาดนตรีชาติพนัธ์ุวทิยา 4 ประการ ดงัน้ี 

1. มโนทศัน์เก่ียวกบัดนตรี ศึกษาว่าวฒันธรรมส่งผลให้คนในสังคมแยกแยะได้
อย่างไรว่า อะไรคือเสียงไม่ใช่ดนตรี และอะไรคือเสียงดนตรี ดนตรีชนิดใดมีหน้าท่ีและบทบาท
อยา่งไรในสังคมและในแต่ละช่วงของชีวติ และดนตรีท่ีไพเราะของแต่ละสังคมมีลกัษณะเช่นไร 

2. ดนตรีกับโครงสร้างและสถานภาพทางสังคม ศึกษาว่าสถานภาพและ
ความสัมพนัธ์ทางสังคมของผูเ้ล่นดนตรีเป็นอยา่งไร ดนตรีเป็นส่วนส าคญัท่ีบ่งบอกอตัลกัษณ์ของ
สังคมไดอ้ย่างไร ความสัมพนัธ์ของแบบแผนดนตรีมีความเก่ียวขอ้งกบัการจดัระเบียบทางสังคม
หรือไม่อยา่งไร 

3. ลักษณะเฉพาะของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม ศึกษาว่าดนตรีในแต่ละ
วฒันธรรมมีความแตกต่างกันในด้านท านองเพลง การประสานเสียงและจงัหวะเพลงอย่างไร 
ประเภทของเพลงแบบใดท่ีมีอยูใ่นสังคมนั้น ดนตรีถูกถ่ายทอดและส่งต่อทางวฒันธรรมอยา่งไรใน
สังคมนั้น 

4. เคร่ืองดนตรีในฐานะวตัถุทางวฒันธรรม ศึกษาว่าเคร่ืองดนตรีท่ีพบในสังคม
ต่าง ๆ นั้นเป็นอยา่งไร แบ่งประเภทอยา่งไร 

นอกจากน้ี ดนตรีชาติพันธ์ุวิทยายงัศึกษาเปรียบเทียบดนตรีท่ีพบในสังคมและ
วฒันธรรมต่างๆ อาทิ การศึกษาของอะลัน โลแมกซ์ (Alan Lomax, 1915-2002) ท่ี ตีพิมพ์ใน
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คริสต์ศกัราช 1968 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัทางชาติพนัธ์ุวรรณา (ethnographic methodology) และ
การเก็บสถิติจากสังคมมากกวา่ 100 สังคมท่ีมีวฒันธรรมหลากหลายพบวา่ มีความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ลกัษณะของดนตรี ค่านิยมทางวฒันธรรมกบัการจดัล าดบัสังคม กล่าวคือ ดนตรีในกลุ่มสังคมท่ีมี
ความเสมอภาคสูงและมีระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม มกัมีลกัษณะเหมือนกนั ส่วนดนตรีในกลุ่ม
สังคมท่ีมีการจดัล าดบัชนชั้นสูงและมีระบบเศรษฐกิจท่ีซบัซอ้นก็จะมีลกัษณะท่ีเหมือนกนั เน่ืองจาก
ดนตรีเช่ือมโยงกบัศาสตร์หลายสาขา ดนตรีชาติพนัธ์ุวทิยาจึงเป็นท่ีนิยมศึกษาในหมู่ผูส้นใจศาสตร์
อ่ืน ๆ นอกจากนักมานุษยวิทยาด้วย อาทิ ผูท่ี้สนใจศาสตร์ทางดนตรีจะศึกษาลกัษณะดนตรีและ
เคร่ืองดนตรีเป็นส าคญั ผูส้นใจประวติัศาสตร์อาจสนใจคน้ควา้ตน้ก าเนิดของดนตรี ผูท่ี้ศึกษาดา้น
คติชนวทิยาจะเนน้ศึกษาดนตรีในเร่ืองเล่า นิยายปรัมปราและต านาน 

2.2 งานวจัิยด้านดนตรีทีเ่กีย่วข้อง 
สิริรัตน์  ประพัฒน์ทอง (2535, น. 120) ได้วิจัยเร่ืองการศึกษาเคร่ืองดนตรีจากภาพ

หลกัฐานทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีท่ีพบในประเทศไทย ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 16 โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเคร่ืองดนตรีท่ีพบในประเทศไทย ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 16 จากหลกัฐาน
ทางด้านจารึกและโบราณคดี ผลการศึกษาพบว่าร่องรอยหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีเก่ียวกบัเคร่ือง
ดนตรีมีจ านวนไม่มากนกั โดยพบตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์เป็นตน้มา รูปแบบของเคร่ืองดนตรี
ช้ินส าคญัท่ีพบว่าใช้สืบเน่ืองต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปลกัษณ์ คือ สังข ์
บณัเฑาะว ์กลองมโหระทึก พิณ และฉ่ิง ประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้คือ จมัปา พม่า 
อินโดนีเซียและเขมร พบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเคร่ืองดนตรีประเภทเดียวกนั และมี
รูปลกัษณ์คลา้ยคลึงกนัทั้งส้ิน รูปลกัษณ์ของเคร่ืองดนตรีดงักล่าวมีลกัษณะศิลปกรรมแบบอินเดีย 
เคร่ืองดนตรีท่ีปรากฏในอดีตยงัคงมีลกัษณะเดิมและหน้าท่ีในการบรรเลงก็ยงัเป็นเช่นเดียวกบัใน
อดีต เห็นไดช้ดัว่ามีการเปล่ียนแปลงน้อยมาก จนอาจกล่าวไดว้่าไม่มีส่ิงใดเปล่ียนแปลงเลย ในแง่
ความสัมพนัธ์ของมนุษย์กับวิชาการดนตรีนั้ น พบว่าดนตรีในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 มีความ
เก่ียวขอ้งกบัพุทธศาสนา และศาสนาฮินดูซ่ึงหลกัปฏิบติัของดนตรีทั้งใน 2 ศาสนาจะแตกต่างกนั
โดยส้ินเชิง พุทธศาสนิกชนจดัดนตรีเพื่อการเฉลิมฉลองร่ืนเริงเป็นส าคญั ขณะท่ีศาสนาฮินดูนั้นจดั
ดนตรีเป็นส่วนหน่ึงของพิธีกรรม 

ปถมา เอ่ียมสอาด (2539) ได้ท าวิทยานิพนธ์เร่ือง กระจบัป่ี : การศึกษาด้านวฒันธรรม
และอตัลกัษณ์ทางดนตรี โดยมีวตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาของกระจบัป่ี 
บทบาทของเคร่ืองดนตรีชนิดน้ีและอตัลกัษณ์ทางดนตรี ผลการวิจยัพบวา่ กระจบัป่ีเป็นเคร่ืองดนตรี
ท่ีได้รับอิทธิพลทางวฒันธรรมจากอินเดีย โดยผ่านอินโดนีเซียและกมัพูชาอีกทอดหน่ึง ในด้าน
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บทบาทพบวา่กระจบัป่ีนั้นจะมีบทบาทในกลุ่มชนชั้นสูง เช่น พระมหากษตัริย ์ขุนนาง ใช้บรรเลง
ขบักล่อมในราชส านกั ส่วนในวิถีชีวิตของชาวบา้นกระจบัป่ีมีขนาดเล็กและมีช่ือเรียกต่างกนัไปใน
แต่ละท้องถ่ิน เช่น พิณ และซึง ปัจจุบันวิถีชีวิตของกลุ่มชนชั้นสูงเปล่ียนไป กระจบัป่ีจึงหมด
บทบาทลง ส่วนในวิถีชีวิตของชาวบ้านกระจบัป่ียงัคงอยู่ในรูปของพิณและซึง การเทียบเสียง
กระจบัป่ีเทียบให้ห่างกนัในระยะขั้นคู่ 4  เปอร์เฟ็คต์ จะท าให้เกิดเสียงประสานท่ีดี เหมาะส าหรับ
บรรเลงในเพลงประเภทท่ีมีท านองเต็มและพบว่ามีการเทียบเสียงเป็นระยะขั้นคู่ 5 เปอร์เฟ็คต์ดว้ย 
ในดา้นกลวธีิการบรรเลงและ “ทาง” ส าหรับกระจบัป่ีพบวา่มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัจะเข ้

พรรณราย ค าโสภา (2542, น. 38) ได้วิจยัเร่ือง การวิเคราะห์เพลงพื้นบ้านกันตรึมของ
หมู่บา้นดงมนั จงัหวดัสุรินทร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประวติัความเป็นมา การแต่งกาย โอกาส
และวิธีการแสดง มาตราเสียง การเทียบเสียง ค าร้อง ท านอง โครงสร้างของท านองเพลง  
การประสานเสียง จงัหวะและโครงสร้างฉนัทลกัษณ์ของบทเพลง และไดอ้ธิบายถึงมาตราเสียงไวว้า่
ระดบัเสียงของวงกนัตรึมแต่ละวงจะข้ึนอยู่กบัระดบัเสียงป่ีออ้ของแต่ละวง เพราะก่อนท่ีจะมีการ
แสดงทุกคร้ัง ซอจะเทียบเสียงให้เขา้กบัป่ีออ้ ปัจจุบนัวงกนัตรึมในเขตหลายวงไม่ใชป่ี้ออ้บรรเลงใน
วงเพราะว่าไม่มีคนเป่า เป่ายาก ถ้ามีป่ีอ้อร่วมบรรเลงในวงจะจ ากัดระดับเสียงของคนร้อง ซ่ึงมี
ปัญหายากต่อการบรรเลงโดยรวม วงท่ีไม่มีป่ีออ้จะเทียบเสียงตามธรรมชาติ โดยไม่ใชเ้คร่ืองดนตรี
อยา่งอ่ืนมาเป็นหลกัเทียบเสียงหรือถา้มีคนร้องดว้ยก็จะเทียบเสียงทฺร (្ទ) โดยใหพ้อดีกบันกัร้อง 

สุภนิดา พรเอ่ียมมงคล (2549, น. 34-35) ได้วิจัยเร่ืองดนตรีในการละเล่นเรือมอันเร 
จงัหวดัสุรินทร์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบททางสังคมและวฒันธรรมดนตรีท่ีใช้ประกอบ
และวิเคราะห์ท านองเพลงประกอบการละเล่นเรือมอนัเร ทั้งน้ีไดก้ล่าวถึงประเพณีทั้ง 12 เดือนของ
ชาวเขมรในจงัหวดัสุรินทร์ ไวด้งัน้ี 

1. เดือนห้าชาวเขมรเรียกวา่ (แคแจต) ตรงกบัเดือนเมษายน พิธีกรรมประกอบดว้ยพิธี
สรงน ้ าพระ รดน ้ าด าหัวผูใ้หญ่ ในวนัสงกรานตมี์การละเล่นพื้นบา้นหลายอยา่ง เช่น การเล่นเจรียง 
การเล่นกนัตรึม การเล่นเรือมตรจ การเล่นเรือมอนัเร เป็นตน้ เป็นเดือนท่ีชาวบา้นไดพ้กัผ่อนอยา่ง
เต็มท่ี ประชาชนได้ท าบุญเล่นสนุกสนานในการละเล่นต่าง ๆ ก่อนท่ีจะเตรียมตวัท างานหนักใน
เดือนต่อไป 

2. เดือนหกชาวเขมรเรียกวา่ “แคปะซา” ตรงกบัเดือนพฤษภาคม พิธีกรรมทางศาสนา
ท่ีปฏิบติัคือการท าบุญตกับาตร การเวียนเทียนในวนัวิสาขบูชาและการประกอบพิธีกรรม เช่น การ
เล้ียงผนีาเพื่อเป็นการบอกกล่าวใหท้ราบถึงฤดูท านาท่ีก าลงัจะมาถึง 

3. เดือนเจ็ดชาวเขมรเรียกว่า “แคแจ็ฮ์” ตรงกบัเดือนมิถุนายนมีพิธีกรรม เช่น ผีปู่ตา 
ผีบรรพบุรุษ ถือเป็นพิธีกรรมก่อนการท านาเพื่อเป็นการช าระลา้งส่ิงไม่ดีหรือส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคให้
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หมดไปและเพื่อเป็นการตอ้นรับความอุดมสมบูรณ์ของขา้วปลาอาหารท่ีไดปั้กด าในฤดูกาลท่ีก าลงั
จะมาถึง 

4. เดือนแปดชาวเขมรเรียกวา่ “แคอะซาด” ตรงกบัเดือนกรกฎาคมในเดือนน้ีชาวบา้น
ร่วมกนัปวารณาตนเขา้พรรษาและถวายผา้อาบน ้าฝนแด่พระสงฆ ์

5. เดือนเกา้ชาวเขมรเรียกวา่ “แคซราบ” ตรงกบัเดือนสิงหาคมเป็นช่วงฤดูท านามีฝน
ตกชุกและน ้าหลาก พิธีกรรมต่าง ๆ จึงไม่ปรากฏเด่นชดัมากนกั  

6. เดือนสิบชาวเขมรเรียกว่า “แคเป็น” ตรงกับเดือนกันยายน มีพิธีกรรมเซ่นไหว ้
ผบีรรพบุรุษเรียกในหมู่ชาวเขมรวา่ “เป็นตุจ” ในวนัข้ึนสิบส่ีถึงสิบห้าค ่าเดือนสิบช่วงท่ีสองเป็นช่วง
ท่ีมีพิธีกรรมใหญ่โตถือเป็นพิธีกรรมท่ีส าคญัท่ีสุดเรียกว่า “เป็นทม” ในวนัแรมสิบส่ีถึงสิบห้าค ่า
เดือนสิบ 

7. เดือนสิบเอ็ดชาวเขมรเรียกว่า “แคจะเน็ง” ตรงกบัเดือนตุลาคม มีพิธีกรรมในการ
ออกพรรษา ในวนัข้ึนสิบห้าค ่าจะมีการถวายภตัตาหารแด่พระสงฆ์ มีการสวดมนต์และฟังเทศน์ 
ชาวเขมรไม่นิยมน าตน้ผึ้งไปถวายวดัเหมือนกลุ่มลาวและกูย 

8. เดือนสิบสองชาวเขมรเรียกว่า “แคกะเด๊อะฮ์” ตรงกบัเดือนพฤศจิกายน มีพิธีการ
ทอดกฐิน เร่ิมตั้งแต่แรมหน่ึงค ่าเดือนสิบเอ็ดจนถึงสิบห้าค ่าเดือนสิบสอง (ไม่ปรากฏพิธีลอยกระทง
หรือขมาแม่น ้าแต่อยา่งใด) 

9. เดือนอา้ยชาวเขมรเรียกวา่ “แคเมียกตูจ” ตรงกบัเดือนธนัวาคม ชาวเขมรจะร่วมกนั
ลงแขกเก่ียวขา้วเพราะถือว่าเป็นส่ิงท่ีทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตามแบบแผนท่ีบรรพบุรุษไดก้ระท ามา
ก่อนนั้นคือเป็นการแสดงถึงความสมคัรสมานสามคัคีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผซ่ึ่งกนัและกนั 

10. เดือนยี่ชาวเขมรเรียกวา่ “แคเบาะฮ”์ ตรงกบัเดือนมกราคม ในช่วงน้ีชาวเขมรนิยม
ข้ึนบา้นใหม่ แต่งงาน ในพิธีกรรมดงักล่าวเป็นพิธีกรรมแห่งการร่ืนเริงและเป็นสิริมงคลจะมีการ
ปฏิบติัพิธีกรรมแบบพราหมณ์และมีความเช่ือในเร่ืองผท่ีีถือวา่เป็นเร่ืองสิริมงคลใหแ้ก่ตนเอง 

11. เดือนสามชาวเขมรเรียกวา่ “แคเมียกทม” ตรงกบัเดือนกุมภาพนัธ์ มีพิธีกรรมทาง
ศาสนาคือพิธีท าบุญวนัมาฆบูชาและพิธี “มะม็วด” ซ่ึงเป็นพิธีรักษาอาการเจ็บป่วยของชาวเขมร 
ในการประกอบพิธีกรรมน้ีในแต่ละคร้ังชาวบา้นจะบอกกล่าวญาติมิตรของตนให้มาร่วมพิธี นบัว่า
เป็นการแสดงออกใหเ้ห็นถึงความผกูพนัในระบบเครือญาติ 

12. เดือนส่ีชาวเขมรเรียกวา่ “แคปะกุน” ตรงกบัเดือนมีนาคมในช่วงน้ีจะมีพิธีแต่งงาน 
ข้ึนบา้นใหม่และอุปสมบท ช่วงน้ีชาวบา้นวา่งจากการท านาจึงมีพิธีกรรมทางศาสนามาก 

ธีราภรณ์ น ่าทอง (2551, น. 73) ไดว้ิจยัเร่ือง เรือมมะมว้ด : ทางเลือกในการจดัการสุขภาพ
ของกลุ่มชาติพันธ์ุไทย-เขมร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบความเช่ือและกระบวนการ 
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ใช้เรือมมะม้วดในฐานะเคร่ืองมือในการจดัการสุขภาพและการผลิตซ ้ าวฒันธรรมของกลุ่มเป็น
การศึกษาทางดา้นมานุษยวิทยาการแพทย ์และไดอ้ธิบายถึงพิธีกรรมมะมว้ดไวว้า่ มะมว้ดจดัอยู่ใน
ประเภทของผีเรือนหรือผีประจ าตระกูลเป็นผีท่ีคอยคุ้มครองพิทักษ์ดูแลช่วยเหลือลูกหลานใน
ตระกูลและคอยควบคุมลูกหลานไม่ให้ผดิจารีต ค่านิยม ประเพณีเช่นเดียวกบัผีบรรพบุรุษ มะมว้ดมี
อ านาจสูงสุดในผีตระกูลตามความเช่ือของชาวไทย-เขมร ซ่ึงประกอบดว้ยมะมว้ดผีบรรพบุรุษและ
ครูก าเนิด มะมว้ดแบ่งออกเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ มะมว้ดท่ีเป็นผไีร้รูปอาศยัอยูร่อบ ๆ ตวัเราจะมาก าเนิด
เม่ืออยากเล่นอยากร ากบัผูท่ี้มีวาสนาตอ้งกนักบัมะมว้ด มะมว้ดตนนั้นจะกลายเป็นผีท่ีคอยดูแลคน
ในตระกูล ลูกหลานแต่ละรุ่นจะรับไปร าต่อ  ๆ กันไป รูปแบบท่ีสองมะม้วดกับครูก าเนิด 
คือส่ิงเดียวกนั เพราะผูท่ี้เกิดมามีครูสนมและครูสังวาล มะมว้ดจะมาก าเนิดดว้ย มะมว้ดมีอิทธิฤทธ์ิ
และศกัด์ิสิทธ์ิมากกวา่ครูก าเนิด มะมว้ดและครูก าเนิดจะถูกสืบทอดให้กบัคนในสายตระกูลเท่านั้น 
โดยเฉพาะลูกหลานผูห้ญิงส าหรับสะใภจ้ะรับมาร าไดเ้ม่ือตระกูลนั้นไม่มีผูสื้บทอด 

Sam-Ang Sam (1988,  P. 40-41) ไ ด้ วิ จั ย เ ร่ื อ ง  The PIN PEAT Ensemble Its History, 
Music, And Context ได้กล่าวถึงการเปล่ียนแปลงของวง่พิณพาทฺย (ែង់រិៃពាទយ) ในช่วงท้ายของ
ศตวรรษท่ี 20 ไวว้่า ในราชการส านกักรุงกมัพูชา ไดมี้การเพิ่มเคร่ืองสายและขฺลุย (សេុយ) ในวง่พิณ

พาทฺย (ែង់រិៃពាទយ) ตามพระราชประสงค์ของกษัตริย ์ดว้ยเหตุท่ีพระองค์ไม่ทรงโปรดเสียง สฺรไฬ 

(្សណេ) จึงโปรดให้ยกเลิกสฺรไฬ  (្សណេ) ในวง่พิณพาทฺย (ែង់រិៃពាទយ) แต่นักดนตรีทั่วไปและ
มหาวิทยาลยัวิจิตรศิลป์ยงัคงรักษารูปแบบการบรรเลงดั้งเดิมไว ้และไม่ใชเ้คร่ืองสายและขฺลุย (សេុយ) 
บรรเลงผสมในวง่พิณพาทฺย (ែង់រិៃពាទយ) 

Bophary Va (2008, P. 8, 15) ได้วิ จัย เร่ื อ ง  Pithi Sampeah Phleng Mahori at the Royal 
University of fine arts, Cambodia ได้ก ล่ าวถึ งความหมายของ พิ ธี สํพ ะ คฺ รู  (រិធ៉ីសំ រះ្គូ ) และ 

พิธีสํพะคฺรูเภฺลงการ  (រិធ៉ីសំរះ្គូមលេងការ)ไว้ว่าพิธีสํพะคฺรู (រិធ៉ីសំរះ្គូ) หมายถึง พิธีไหวค้รู ค  าว่า  
สํพะ (សំរះ) คือการแสดงความเคารพโดยพนมมือทั้ งสองข้างท่ีหน้าอก ครูเป็นบุคคลท่ีได้รับ 

การยกย่องและนับถือจากสังคมในฐานะบุคคลท่ีมีความรู้และการศึกษามากท่ีสุด ค าว่า ครู 
ใชส้ าหรับครูทุกสาขาวิชาเช่น ครูดนตรี ครูนาฏศิลป์ ครูคณิตศาสตร์  พิธีสพํะคฺรูเภฺลงการ (រិធ៉ីសំរះ្គូ
មលេងការ) วง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) เป็นวงดนตรีท่ีใช้บรรเลงประกอบพิธีแต่งงาน มีสองประเภทไดแ้ก่ 

วง่เภฺลงการบุราณ (ែង់មលេងការប រៃ) และ วง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) สมยัใหม่ ทั้งสองประเภทใช้เคร่ือง
ดนตรีชนิดต่างๆ ดังน้ี วง่เภฺลงการบุราณ  (ែង់មលេងការប រៃ ) ประกอบด้วย จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
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แขฺสมวย (វសសរួយ) ทฺรแขฺมร (្ទវសែរ) บุี (ប ៉ី) ทฺรอู (្ទអ ូ) ขฺลุย (សេុយ) ฆึม (ឃ្ឹរ) ตะเข (ត្ះមស) สฺคร (សគរ) 
และฌิง (ឈិង) 

Manop Wisuttipat (2008, P. I-Ii) ไ ด้ วิ จั ย เ ร่ื อ ง  Pipat Traditions in Music Culture 
Maekong River Basin: Practice and Phenomena In Early 21st Century ไดก้ล่าวถึงวฒันธรรมดนตรี
ป่ีพาทย์ลุ่มน ้ าโขงไวว้่า วฒันธรรมเป็นมรดกทางวฒันธรรมของมนุษย์ท่ีถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น 
วฒันธรรมดนตรีมีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวนัของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในลุ่มน ้ าแม่โขง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวฒันธรรมดนตรี     ป่ีพาทย ์ซ่ึงแพร่หลายเฉพาะในประเทศไทยลาวและกมัพูชา
มานานหลายศตวรรษ แมว้า่ประวติัศาสตร์และอารยธรรมกมัพูชาจะมีความชดัเจนมากกวา่ไทยและ
ลาว 

“ป่ีพาทย”์ “วง่เภฺลงพิณพาทฺย (ែង់មលេងរិៃពាទយ)” ในกมัพูชา และ “พิณพาทย”์ ในประเทศลาว 

เป็นค าเฉพาะท่ีใช้ในการก าหนดวงดนตรีดั้งเดิมในวฒันธรรมดนตรีของทั้งสามประเทศ เคร่ือง
ดนตรีในวงส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเคร่ืองบรรเลงท านองเช่น ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆอ้งวงใหญ่และ
ฆ้องวงเล็ก มีป่ี เคร่ืองลมชนิดล้ินคู่ใช้เป่าเป็นหลักในวงดนตรี ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นท่ีมาของช่ือ 
วงป่ีพาทย ์เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ในวงไดแ้ก่ ฉ่ิง ฉาบ ตะโพน และ กลองทดั  ดนตรีป่ีพาทยมี์มานาน
แล้วส าหรับประกอบการแสดงละคร พระราชพิธีและพิธีกรรม ได้รับการยกย่องอย่างมากและมี
ความศกัด์ิสิทธ์ิใช้บูชาพระเจา้และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  ระหว่างศตวรรษท่ี 9-13 อาณาจกัรเขมรมีอิทธิพล
ต่อภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตร้วมทั้งไทยและลาว ดงัปรากฏตวัของอารยธรรมเขมรสามารถ
พบได้ในซากปรักหักพงัของอาณาจกัรโบราณเช่นเมืององักอร์วดัและสถาปัตยกรรมอ่ืน ๆ อีก
มากมาย หลงัจากการล่มสลายของอาณาจกัรเขมรและสงครามการฆ่าล้างเผ่าพนัธ์ุ (พุทธศกัราช 
2518-2522) ดนตรีเขมรจึง  ค่อยหายไปจากดินแดนกมัพูชา การถ่ายทอดวฒันธรรมและประเพณี
กมัพูชาถูกขดัจงัหวะและอาจ   สูญหาย ในขณะท่ีชาวกมัพูชาก าลงัฟ้ืนตวัจากเหตุการณ์การเมืองใน
อดีต ดนตรีกมัพูชาก าลงัถูกคน้พบและน ามาใช้ใหม่ในวิถีชีวิต ส่วนใหญ่ของดนตรีน้ีคือประเพณี 
วง่เภฺลงพิณพาทฺย (ែង់មលេងរិៃពាទយ) อย่างไรก็ตามในช่วง 7 ศตวรรษท่ีผ่านมาดนตรีในประเทศไทย

ค่อยๆ พฒันาไปจนถึงช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 และตน้ศตวรรษท่ี 20 วงดนตรีดั้งเดิมร่วมสมยันั้นคือ
วงมโหรี วงเคร่ืองสายและวงป่ีพาทย์ วงป่ีพาทยถื์อวา่เป็นวงดนตรีมาตรฐานอยา่งหน่ึง  ในประเทศ
ลาววฒันธรรมของพิณพาทย์ เจริญรุ่งเรืองในราชส านักลาว แม้ว่าวฒันธรรมดนตรี "แคน" ก็มี
บทบาทส าคญัในชีวิตประจ าวนัของชาวลาว ประเทศลาวต้องเผชิญกับภาวะทางการเมืองและ
สูญเสียส่วนหน่ึงของมรดกทางดนตรี วฒันธรรมพิณพาทยถู์กฟ้ืนฟูให้กลบัคืนอีกคร้ังในสังคมลาว
ร่วมสมยัและชีวติประจ าวนัของลาวในหนา้ท่ีทางสังคมบางอยา่ง  



  61 

ประเพณีป่ีพาทยใ์นสามประเทศดงักล่าวขา้งตน้มีองคป์ระกอบร่วมกนัหลายอยา่ง เคร่ือง
ดนตรีท่ีใชใ้นวงดนตรีมีความคลา้ยคลึงกนัมากทั้งในแง่ของช่ือและลกัษณะทางกายภาพของเคร่ือง
ดนตรี 

 
สิปปวิชญ์ ก่ิงแกว้ (2557) ไดว้ิจยัเร่ืองวิธีการสร้างกระจบัป่ีของบุญรัตน์ ทิพยรั์ตน์ โดยมี

วตัถุประสงค์ประการหน่ึงคือศึกษาความเป็นมาและการปรากฏของกระจบัป่ีของไทยและบทบาท
หน้าท่ีของกระจบัป่ีทั้งในอดีตและปัจจุบนั ผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี กระจบัป่ีเป็นเคร่ือง
ดนตรีประเภทมีสายใชดี้ด ไม่มีค  า กระจบัป่ี น้ีปรากฏในศิลาจารึก ประติมากรรมปูนป้ัน จิตรกรรม
ฝาผนังและเอกสารโบราณต่าง ๆ แต่ค าว่า กระจบัป่ี เพิ่งมีปรากฏเป็นหลักฐานในสมัยอยุธยา 
เน่ืองจากก่อนสมยัอยุธยาอาจจะเรียกเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสายใชดี้ดทุกชนิดว่า “พิณ” พิณท่ี
ปรากฏในสมยัสุโขทยัจึงอาจหมายรวมถึงกระจบัป่ีด้วยเช่นกนั เพราะในสมยัอยุธยาในเอกสาร
โบราณต่าง ๆ ยงัมีค าว่า พิณ และกระจับป่ี  ใช้ควบคู่กันมาจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ 
จากหลกัฐานต่าง ๆ ขา้งตน้ สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

สมัยทวารวดี มีหลกัฐานการบรรเลงพิณของนางทั้ง 5 จากปูนป้ันประดบัศาสนสถาน 
ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษท่ี 12-15 (คริสตศ์ตวรรษท่ี 17-20) ต าบลคูบวั จงัหวดัราชบุรี จารึกสด๊ก
ก๊อกธม 2 จารึกเจา้เมืองลพบุรี 

สมัยสุโขทัย มีหลกัฐานท่ีกล่าวถึงพิณ เช่น ศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง พุทธศกัราช 
1835 (คริสต์ศกัราช 1292) จารึกดา้นท่ี 2 บรรทดัท่ี 17-20 ศิลาจารึกเขาสุมนกูฏ พุทธศกัราช 1912 
(คริสต์ศกัราช 1369) ศิลาจารึกวดัพระยืน พุทธศกัราช 1913 ศิลาจารึกป้านางค าเยีย พุทธศกัราช 
1922 (คริสตศ์กัราช 1379) และไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง เป็นตน้ 

สมัยอยุธยาและสมัยกรุงธนบุรี มีหลักฐานท่ีกล่าวถึง พิณ กระจับป่ี และ มโหรี 
การกล่าวถึงมโหรีในสมยัน้ี ย่อมสันนิษฐานได้ว่าน่าจะมีเคร่ืองสีและเคร่ืองดีดบรรเลงด้วยกัน 
ดังพบหลักฐานการกล่าวถึงซอสามสาย และกระจบัป่ีในเพลงยาวไหวค้รูมโหรีในสมยัอยุธยา 
เพลงยาวต ารามโหรี การรวมวงบรรเลงลกัษณะน้ีนับว่าเป็นตน้ก าเนิดของวงมโหรีหลวงในราช
ส านัก หรือท่ีเรียกว่า วงมโหรีเคร่ืองส่ี อนัประกอบไปด้วยเคร่ืองดนตรี 4 ชนิด ไดแ้ก่ ซอสามสาย 
กระจบัป่ี ทบั และกรับพวง นอกจากน้ียงัมีหลกัฐานจากวรรณคดีท่ีปรากฏค า กระจบัป่ี และ มโหรี 
เช่น ยวนพ่ายโคลงดั้น สมัยอยุธยาตอนต้น อนิรุทธ์ค าฉันท์สมัยอยุธยาตอนต้น จินดามณีของ 
พระโหราธิบดีสมยัอยุธยาตอนกลาง  ศิริวิบุลกิตต์ิของหลวงศรีปรีชา (เซ่ง) สมยัอยุธยาตอนปลาย 
บทละครเร่ืองนางมโนห์ราสมยัอยุธยาตอนปลาย บทละครเร่ืองสังข์ทองสมยัอยุธยาตอนปลาย  
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และยงัมีภาพจิตรกรรมฝาผนังและภาพจิตรกรรมในสมุดไทย ท่ีได้บันทึกภาพการบรรเลงพิณ 
กระจบัป่ี มโหรี อีกดว้ย 

สมัยรัตนโกสินทร์ มีการกล่าวถึง พิณ (กระจบัป่ี) และมโหรี เช่นเดียวกบัสมยัอยุธยา
ดงัหลกัฐานจากกฎมณเฑียรบาล  กากีค ากลอน กาพยพ์ระไชยสุริยา อิเหนาและบทละครเร่ืองสังข์
ศิลป์ไชยตอนตกเหว พระอภยัมณี  A dictionary of the Siamese Language ของ J.Caswell หนงัสือ
อกัขราภิธาน ศรับท ์(พุทธศกัราช 2416 หรือ คริสตศ์กัราช 1873) ภาพจิตรกรรมฝาผนงั ณ พระท่ีนัง่
พุทไธสวรรย ์  ภาพจิตรกรรมจากสมุดไทยวดัปากคลอง จงัหวดัเพชรบุรี เล่มท่ี 1-2 เร่ืองพระมาลยั
และพระอภิธรรม   ภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัเครือวลัยว์รวหิาร สมยัรัชกาลท่ี 3 ภาพจิตรกรรมฝาผนงั
วดัคงคาราม จงัหวดัราชบุรี จิตรกรรมฝาผนงัวดัภูมินทร์ อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน เป็นตน้ 

พิณ (วีณา) และกระจบัป่ีของไทยเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีความส าคญัและเป็นเคร่ือง
ดนตรีท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ เพราะจะปรากฏรูปปูนป้ัน
แกะสลกัเป็นรูปเทวดาหรือนกัดนตรีดีดพิณถวายเป็นเทวบูชาและพุทธบูชาประจ าในศาสนสถาน
นั้น ๆ เสมอ การบรรเลงกระจบัป่ีของไทยก็บรรเลงในราชส านกั ไม่เป็นท่ีแพร่หลายในกลุ่มสามญั
ชนนัก เพราะกระจบัป่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของมโหรีอนัเป็นเคร่ืองราชูปโภคของกษตัริย ์สงวนไว้
ส าหรับพระมหากษตัริยเ์ท่านั้น ดงัปรากฏหลกัฐานในวรรณคดีราชส านกั ภาพจิตรกรรมฝาผนงัใน
วดัภาพจิตรกรรมในสมุดไทย 

พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์ (2561, น. 242) ได้วิจยัสร้างสรรค์เร่ืองเพลงมโหรีกรุงศรีอยุธยา : 
การบนัทึกแผน่วดิีทศัน์พร้อมบทวเิคราะห์และโนต้สากล โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่ออนุรักษเ์พลงมโหรี
ท่ีเป็นสมบติัและมรดกทางวฒันธรรมของชาติอยา่งย ัง่ยืน เพื่อสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัเพลงมโหรี
อยา่งสร้างสรรคใ์นระดบัสากล เพื่อสร้างบรรทดัฐานในการจดัท าโครงการเพลงไทยสร้างสรรคเ์ชิง
อนุรักษ์ในอนาคต ผลการวิจัยได้กล่าวลกัษณะและความส าคญัของเพลงมโหรีไวว้่า เพลงมโหรี 
ถือเป็นเพลงส าหรับขบักล่อมส าหรับชนชั้นสูงไปจนถึงพระมหากษตัริย ์ผูป้ระพนัธ์เพลงมโหรี 
ตอ้งมีทกัษะในศาสตร์หลายแขนงจึงจะสามารถแต่งเพลงมโหรีได้ไพเราะ รวมถึงแรงบนัดาลใจ 
ในการแต่งเพลงมโหรีตอ้งมาจากหลายแหล่งเพื่อให้เพลงมโหรีมีความหลากหลายไม่วา่จะเป็นการ
ปรับเพลงมาจาากต่างชาติอย่างอาหรับ-เปอร์เซีย ชวา และอินเดีย ดงัปรากฏช่ือเพลงท่ียงัมีช่ือตาม
ภาษานั้น ๆ เช่น เพลงยิกิน เพลงมดัตร า และเพลงกะระนะ เป็นตน้  เอกลกัษณ์ส าคญัของบทร้อง
เพลงมโหรีคือการปรากฏช่ือเพลงในบทขบัร้องดว้ย เช่น เพลงดอกไม ้จะมีค าร้องวา่ดอกไมป้รากฏ
ในค าแรกของบทหรือแทรกอยูร่ะหวา่งบทก็ได ้โดยส่วนใหญ่เพลงมโหรีมกัมีความหมายไปในเชิง 
ความรัก ความคิดถึงสตรีอนัเป็นท่ีรัก พิธีกรรม เช่น ตบัเร่ืองไหวค้รูขา้งเชา้ ตบัเร่ืองไหวค้รูขา้งเยน็ 
ตบัเร่ืองท าขวญั โดยเพลงมโหรีท่ีใชร้้องล าประกอบพิธีกรรมนั้นไดรั้บอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์
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เป็นส าคญั ต่อมาเม่ือพุทธศาสนาแพร่ขยายเขา้มาจึงไดป้รับเปล่ียนวิถี ความเช่ือ เกิดการผสมผสาน
ระหว่างศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ เช่น เพลงเนรปาตีท่ีเปล่ียนช่ือเป็นกระบองกัณฑ์ท่ีใช้
ส าหรับพระราชพิธีชั้นสูง เพลงโฉลกท่ีมีค าตน้เคา้มาจากภาษาสันสกฤต รวมไปถึงช่ือเพลงท่ีมีตน้
เค้ามาจากภาษาต่างชาติท่ี มีสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยา เช่น เพลงกะระนะ เพลงยิกิน 
เพลงมดัตร า เป็นตน้ ส่ิงน้ีแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในเพลงมโหรีท่ีแม้ว่าจะไม่สามารถ
สืบคน้บทร้องไดค้รบทั้ง 137 เพลง 

ดงักล่าวมาทั้งหมดจะเห็นวา่กระจบัป่ีเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีความผูกพนักบัผูค้นในดินแดน
สุวรรณภูมิแห่งน้ีมาตลอดโดยไดรั้บวฒันธรรมการดนตรีจากอินเดียผา่นชวา ขอม แลว้พฒันารูปร่าง 
ลกัษณะการบรรเลงให้มีความหลากหลายและสะดวกแก่การบรรเลงยิ่งข้ึนตามสภาพวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินนั้น ๆ แมปั้จจุบนักระจบัป่ีจะมิไดน้ ามาบรรเลงอยา่งแพร่หลาย แต่ประวติัความเป็นมาท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบัขนบธรรมเนียม วิถีชีวติ ค่านิยมการใชม้โหรีเพื่อการบนัเทิงและขบักล่อมของคน
ในสมยัอยุธยานั้น ลว้นเป็นประวติัศาสตร์การดนตรีของชาติท่ีควรส่งเสริมให้มีการศึกษาคน้ควา้
อยา่งกวา้งขวาง รวมทั้งการสืบทอดการบรรเลง และวธีิการสร้างกระจบัป่ีดว้ย 

2.3 บทความวชิาการทีเ่กีย่วข้อง 
2.3.1 ด้านดนตรี 

กมล เกตุสิริ (2527, น. 192) เขียนบทความเร่ือง เพลง-ดนตรี และการละเล่นพื้นบา้น
ชาวสุรินทร์เชิง Ethnomusicology ในหนังสือเพลงพื้นบา้นและการละเล่นพื้นบา้นจงัหวดัสุรินทร์ 
ไดก้ล่าวถึงการจเมฺรียง (ចម្រៀង) หรือจ าเรียง ไวว้า่ เป็นการขบัหรือออกเสียงเป็นท านองแบบการอ่าน

ท านองเสนาะ ใช้กลอนสดเป็นส่วนใหญ่ขบัขานนิทานชาดกในพุทธศาสนาบรรยายเหตุการณ์ใน
อดีตและปัจจุบัน ขับมหากาพย์ของตะวนัออกอันได้แก่ รามเกียรต์ิ ฯลฯ เช่นเดียวกับนักขับ 
มหากาพยข์องกรีกโบราณท่ีขบัขานวรรณคดีเร่ือง Aliad และ Adysscy จเมฺรียง (ចម្រៀង) หรือจ าเรียง
ของชาวสุรินทร์ ขบัขานวรรณคดีอย่างเดียวกับภาคกลางเรียกเสภา ภาคเหนือเรียกจ๊อย จเมฺรียง 
(ចម្រៀង) ถ้าใช้ป่ีจรวง เป่าประกอบเรียกว่า จเมฺรียง (ចម្រៀង) จรวง ถ้าใช้ซอบรรเลงประกอบเรียก 

จเมฺรียงทฺร (ចម្រៀង្ទ) ประเพณีการตกเบ็ดบนบก ภาษาเขมรเรียกวา่ ซันตู๊จย ์ถา้น าเจรียงไปขบัขาน
ประกอบเรียกว่า เจรียงซันตู๊จย ์ถ้าน าเจรียงไปขบัขานประกอบการตีกลองกนัตรึม เรียกว่า เจรียง
กนัตรึม น าเจรียงไปขบัขานกบัการละเล่นพื้นบา้นอะไรก็จะใชค้  าวา่ เจรียงน าหนา้การละเล่นนั้น ๆ 

2.3.2 ด้านภาษา 
ธีระพนัธ์ เหลืองทองค า (2557, น. 90) เขียนบทความเร่ืองความหลากหลายและความ

หลอมรวมทางภาษาในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียนในวารสารเอเชียปริทศัน์ (ปีท่ี 35 ฉบบัท่ี 1 
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มกราคม-มิถุนายน 2557) อธิบายเร่ืองกลุ่มภาษาท่ีใช้ในประเทศกัมพูชาไวว้่า ประเทศกัมพูชามี
ประชากรประมาณ 13.9 ลา้นคน อตัราผูรู้้หนงัสือ 66% มี Central Khmer เป็นภาษาประจ าชาติหรือ
ภาษาราชการ มีตวัอกัษรเขมรใช้เขียนภาษาของตนเอง ภาษาพื้นเมืองท่ีพูดในประเทศกมัพูชามี
ประมาณ 40 ภาษา เป็นภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก 22 ภาษา ซ่ึงมีผูพู้ดรวมกนัประมาณ 13.2 ลา้น
คน  ได้แ ก่  Khmer, Khmer Khe, Poar, Suoy, Samrai, Kuoy, Mel, Samre, Saoch, Phnong, Kraol, 
Brao, Kraveth, Kacho, Stieng, Vietnamese, Krung, Lung, Tampuan และ Roong  และเเป็นภาษา
ตระกูลไท-กะได 10 ภาษา ซ่ึงมีผูพู้ดรวมกันประมาณ 4.3 หม่ืนคน คือภาษา Thai/ Siamese, Tai 
Yor, Lao Klang/ Lao Vientiane, Phuan, Khorat Thai, Thai Isan, Tai Yai, Southern Lao, Lao Dach 
Sangrek และ Lao Ksaetre  มีผูพู้ดภาษาตระกูลออสโตรนีเชียน 3 ภาษา คือ ภาษา Cham, Jarai และ 
Chvea Malay รวมกนัประมาณ 3 แสนคนเศษ ส่วนผูพู้ดภาษาตระกูลจีน-ทิเบต ซ่ึงเป็นภาษาจีนถ่ิน
ต่าง ๆ 5 ภาษา ได้แก่ Teochew, Hainanese, Hakka, Hokkien และ Cantonese รวมกันประมาณ 4 
แสนคน ภาษาท่ีมีผูพู้ดเป็นจ านวนมาก คือภาษา Khmer, Sinitic และ Cham ส่วนภาษาท่ีมีผูพู้ดเป็น
จ านวนนอ้ย เช่น Saoch, Samrai, Lung ฯลฯ 

นาวิน วรรณเวช (2558) ไดเ้ขียนบทความเร่ืองขอ้สังเกตบางประการว่าดว้ยท่ีมาของ
ค าว่า “มโหรี” ในวิชญทรรศน์ภาษา วรรณกรรมและวฒันธรรมไทย: รายงานการประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ เน่ืองในโอกาส 40 ปี ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
พบว่ามีประเด็นท่ีน่าสนใจหลายประการ ผูแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีมีทั้งปราชญ์ไทย ไดแ้ก่ 
สม เด็ จพ ระ เจ้าบรมวงศ์ เธอ  กรมพระยาด ารงราชานุภาพ  สม เด็ จพระเจ้าบรมวงศ์ เธอ  
กรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ พระยาอนุมานราชธน และธนิต อยูโ่พธ์ิ และนกัปราชญ์ชาวเขมรคือ 
แกว ณารม ความเห็นเหล่าน้ียงัไม่เป็นท่ียุติ แต่มีลกัษณะร่วมกนับางประการ คือ การกลบัไปสืบคน้
อารยธรรมอินเดียซ่ึงเป็นองค์ความรู้อนัเป็นท่ีแพร่หลายในขณะนั้น และการเทียบค าท่ีเป็นไปได ้
ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่ามีค  าอธิบายทางภาษาศาสตร์ไม่ชดัเจน แต่ก็เป็นวิธีการอา้งเหตุผลท่ียอมรับกนั 
นาวิน วรรณเวชไดเ้สนอวา่ในภาษาสันสกฤตมีค าวา่ urî และ urvî ซ่ึงเป็นรูปเพศหญิงของค าวา่ uru 
มโหรีอาจเป็นค าสมาสระหว่างค าว่า mahã กบัค าใดค าหน่ึงในสองค านั้น หรือสมาสเขา้กบัค าว่า 
urvî แลว้กลายเป็น mahorî เน่ืองจาก [r] กบั [v] เป็นเสียงอ่อนทั้งคู่ก็เป็นได ้

ยรรยง สิกขะฤทธ์ิ (2560, น. 116-117) ไดเ้ขียนบทความเร่ือง ร่องรอยราชาศพัท์ไทย
ในราชาศพัทเ์ขมรสมยักลาง โดยมีใจความในความน าท่ีไดก้ล่าวถึงอิทธิพลทางภาษาและวฒันธรรม
เขมร ไวด้งัน้ี ไทยและเขมรเป็นประเทศเพื่อนบา้นท่ีมีการติดต่อสัมพนัธ์กนัมาอย่างยาวนานและ
แน่นแฟ้น จึงท าให้มีการถ่ายโอนทางภาษาประการหน่ึงท่ีไทยและเขมรมีร่วมกนั นัน่คือ วฒันธรรม
การใช้ ราช าศัพท์ทั้ งไท ยและ เขมรต่ างก็ มี ก ารใช้ ราช าศัพท์ กับพระมห ากษัต ริย์และ 
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พระบรมวงศานุวงศ์เช่นเดียวกัน ความคล้ายคลึงกันของราชาศัพท์ไทยและราชาศัพท์เขมร 
น่าจะเกิดมาจากการยืมภาษา ระหว่างกัน ทั้ งน้ีนักวิชาการไทยส่วนใหญ่เช่ือว่า ราชาศัพท์ใน
ภาษาไทยมีท่ีมาจากภาษาเขมร ดงัท่ีสมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรง
สันนิษฐานวา่ ไทยน่าจะไดรั้บราชาศพัทข์องเขมรมาใชต้ั้งแต่สมยัอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระบรม-
ราชาธิราชท่ี 2 เจา้สามพระยา ท่ีมีการกวาดตอ้นเช้ือพระวงศแ์ละขุนนางเขมรเขา้มาในกรุงศรีอยธุยา 
จึงท าให้เกิดระเบียบการใช้ราชาศพัท์ต่อมาในกฎมณเฑียรบาลสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  
อยา่งไรก็ตาม แมไ้ทยจะไดรั้บอิทธิพลทางภาษาและวฒันธรรมจากเขมร แต่ขณะเดียวกนัไทยก็ส่ง
อิทธิพลให้แก่เขมรเช่นเดียวกนั โดยเฉพาะเม่ือไทยมีอ านาจทางการปกครองเหนือเขมร ภายหลงั
จากมีชัยชนะอย่างเด็ดขาดเหนืออาณาจักรขอมในพุทธศักราช 1974 (คริสต์ศักราช 1431) 
สมยัสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 (เจา้สามพระยา) 

จากการทบทวนวรรณกรรมจากหนงัสือ วทิยานิพนธ์ งานวจิยัและบทความท่ีเก่ียวขอ้ง
ท่ีเก่ียวกบังานวิจยัพบวา่อิทธิพลของอาณาจกัรเขมรโบราณท่ีมีอิทธิพลต่อขนบธรรมเนียมประเพณี
ของอาณาจักรน้อยใหญ่ใกล้เคียงรวมทั้ งสยามด้วย เช่น  อิท ธิพลทางด้านการปกครอง 
ดา้นอกัษรศาสตร์ และสังคีตศิลป์ ลว้นมีความเช่ือมโยงซ่ึงกนั ปัจจุบนัประเทศไทยมีการศึกษาดา้น
วฒันธรรมดนตรีกมัพูชาน้อย เพราะอุปสรรคดา้นภาษาและการส่ือสาร รวมทั้งเอกสารขอ้มูลดา้น
ดนตรีกมัพูชาก็มีจ  านวนน้อยดว้ยเช่นกนั ผูท่ี้สนใจศึกษาเร่ืองวฒันธรรมดนตรีกมัพูชาตอ้งศึกษา
เอกสารขอ้มูลชั้นตน้และขอ้มูลภาคสนามดว้ยตนเอง จึงจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลทางดา้นดนตรีท่ี
ชดัเจนและครอบคลุม ดนตรีไทยและดนตรีกมัพูชามีลกัษณะคลา้ยกนัหลายประการ ทั้งลกัษณะทาง
กายภาพของเคร่ืองดนตรี ลกัษณะการผสมวง ช่ือของบทเพลงและท่วงท านอง  ช่ือเพลงและท านอง
เพลงเขมรส่วนมากมีประวติัศาสตร์และท่ีมาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ดนตรีไทยจึงควรมี
การศึกษาศึกษาคน้ควา้อยา่งจริงจงั เพื่อให้ทราบประวติัศาสตร์ดนตรีอนัจะเกิดคุณประโยชน์แก่วง
การศึกษาต่อไป การวิจยัเร่ืองจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង): บริบทวฒันธรรมดนตรีกมัพูชา จึงเป็นงานวิจยั
ท่ีจะช่วยอธิบายความรู้เก่ียวกับวฒันธรรมดนตรีกัมพูชา  ความเช่ือมโยงทางวฒันธรรมดนตรี
กัมพูชากับดนตรีไทยท่ีมีการแพร่กระจาย การแลกเปล่ียน การหยืบยืม ซ่ึงกันและกันมาอย่าง
ยาวนาน ผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
และการพฒันาขอ้มูลดา้นวชิาการดนตรีมากยิง่ข้ึนอีกดว้ย 
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บทที ่3 
วธิีด าเนินการวจิัย 

การวิจยัเร่ืองจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង): บริบทวฒันธรรมดนตรีกัมพูชา (CHAPEI DONG 

VENG: THE CULTURAL CONTEXT OF TRADITIONAL KHMER MUSIC) เป็นการวิจยัท่ีใช้
ระเบียบวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ มีวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1.1 ข้อมูลเอกสาร ต าราวชิาการและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาเอกสาร ต าราวิชาการ งานวิจยั บทความวิชาการ หนังสือ วารสาร  
แผ่นวิดีทศัน์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจยัเพื่อให้ได้ข้อมูลด้านประวติัศาสตร์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวติัศาสตร์ดนตรี วฒันธรรมดนตรี  และศิลปะการแสดงต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. National Archives of Cambodia 
2. National Library of Cambodia 
3. National Museum of Cambodia 
4. หอสมุดมหาวทิยาลยัศิลปากร (พระราชวงัสนามจนัทร์) 
5. ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
6. สถาบนัวทิยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
7. หอ้งสมุดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวทิยาลยัมหิดล 
8. หอ้งสมุดศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) 

1.2 จากภาคสนาม 
1.2.1 การส ารวจ 

การส ารวจพื้นท่ีภาคสนามในคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 13-19 ธันวาคม 2560 เป็นเวลา 7 
วนัผูว้ิจยัไดส้ ารวจพื้นท่ีรอบๆ และในกรุงพนมเปญ ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา หลงัจาก
นั้นจึงไดรั้บค าแนะน าจากนักวิชาการดนตรีชาวเขมร ครูและอาจารยส์อนดนตรีชาวเขมร ช่างท า
เคร่ืองดนตรีชาวเขมร โดยแนะน าให้ผูว้ิจยัไปรวบรวมขอ้มูลเพื่อศึกษาองค์ความรู้ดา้นจาบุี (ចាប ៉ី) 
กบัคง่ ไณ (គង់ ណៃ) ซ่ึงเป็นนกัดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ท่ีมีช่ือเสียง ณ ภูมิฎูง (លូរិដូង) ฆุมฺสฺวายทงขาง

เชีง (ឃ្ ំសាវ យទងខាងមជើង)   สฺรุกกพํง่ตฺราจ (្សុក្កំ្រង់្នច) แขฺตตกพํต (មសត្តក្ំរត្) ราชอาณาจกัรกมัพูชา 
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คง่ ไณ (គង់ ណៃ) มีความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับในประเทศกมัพูชาและทัว่โลก มีลูกศิษยท่ี์มี

ช่ือเสียงหลายคนเช่น เพช สาราต (មរជ សារ៉ា ត្) เป็นตน้ คง่ ไณ (គង់ ណៃ) จึงเป็นบุคคลท่ีสามารถให้

ขอ้มูลดา้นจาบุี (ចាប ៉ី) ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ครบถว้น หลงัจากกลบัจากการไปส ารวจพื้นท่ีภาคสนามใน
คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ร่ิมตน้เรียนภาษาเขมรกบัครูสอนภาษาชาวกมัพูชาช่ือเฬง สีรง (មេង ស ៉ីរ៉ាង) นกัศึกษา
ระดบัดุษฎีบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร และครูชาวไทย
ช่ือ กัณฐาภรณ์ ทองขาว เป็นนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาจารึกศึกษา คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร เรียนทุกวนัองัคารและวนัศุกร์ วนัละ 3 ชัว่โมง อยา่งต่อเน่ืองเพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านภาษาในการเก็บขอ้มูลภาคสนามท่ีราชอาณาจกัรกมัพูชาในคร้ังต่อไป และให้สามารถ
ติดต่อส่ือสารกบัคนทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเขา้ใจและมีประสิทธิภาพ 

ผูว้ิจยัได้เดินทางไปส ารวจพื้นท่ีภาคสนามคร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 1-5 มีนาคม 2561 
เป็นเวลา 5 วนั ณ ภูมิฎูง (លូរិដូង) ฆุมฺสฺวายทงขางเชีง (ឃ្ ំសាវ យទងខាងមជើង) สฺรุกกพํง่ตฺราจ (្សុក្កំ្រង់្នច) 
แขฺตตกพํต (មសត្តក្ំរត្) ราชอาณาจกัรกมัพูชา ระยะทางห่างจากกรุงพนมเปญประมาณ 200 กิโลเมตร

และไดส้ัมภาษณ์คง่ ไณ (គង់ ណៃ) ท าให้ทราบวา่คง่ ไณ (គង់ ណៃ) เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ

ดา้นการบรรเลงจาบุี (ចាប ៉ី) ทั้งยงัเป็นท่ีช่ืนชอบของคนในชุมชนจนถึงปัจจุบนัดว้ย ภาคสนามคร้ังท่ี 3 

ในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 5 ธันวาคม 2561 เพื่อเก็บขอ้มูลภาคสนามเร่ืองวง่เภฺลงการ  
(ែង់មលេងការ) ในพิธีอาพาห์พิพาห์ (រិធ៉ីអាពាហ៍រិពាហ៍) ณ วิทฺยาสฺถานอุดุงค (ែិទាសាថ នឧដ ងគ) ภฺมิกังพไนฺล 

(លូរិ្កំាងរណនេ)  ฆุมฺวงัจาส่ (ឃ្ ំោងំចាស់) สฺรุกอุฎงฺค (្សុក្ឧដ ងគ) แขตฺตกาํพง่สฺพือ (វសត្តក្ំរង់សព៉ឺ) เป็นเวลา 7 วนั 

1.2.2 การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและมีโครงสร้าง ผู้วิจัยได้ออกแบบการสัมภาษณ์
แบบเป็นทางการและมีโครงสร้าง โดยแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี ้

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวฒันธรรมดนตรีกมัพูชาชาวกมัพูชา 
1. คง่ ไณ (គង់ ណៃ) 

2. Professor Dr.Sam-Ang Sam 
3. เพช สาราต (មរជ សារ៉ា ត្) 
4. แกว กฺว ี(វក្ែ ក្ែី) 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวฒันธรรมดนตรีอาเซียน 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมศกัด์ิ พิกุลศรี 
2. อาจารย ์ดร.สุรศกัด์ิ จ  านงคส์าร 

 



  68 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวฒันธรรมดนตรีไทย 
1. ศาสตราจารยพ์งษศิ์ลป์ อรุณรัตน์ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรีะ พนัธ์ุเสือ 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นประวติัศาสตร์และภาษากมัพูชา 
1. รองศาสตราจารยป์ระยรู ทรงศิลป์ 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.ศานติ ภกัดีค า 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.อุบล เทศทอง 
4. อาจารย ์ดร.ทรงธรรม ปานสกุณ 
5. อาจารย ์ดร.ยรรยงค ์สิกขะฤทธ์ิ 

1.2.3 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ผูว้ิจยัได้สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกับ
ชาวบ้านหรือช่างท าเคร่ืองดนตรีเขมร โดยมีค าถามเป้าประสงค์ไว้ล่วงหน้าเพื่ อให้บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

1.2.4 การสนทนากลุ่ม (focus group) เม่ือไดข้อ้มูลจากศึกษาภาคสนามมาในแต่ละคร้ัง
ผูว้ิจยัด าเนินการสนทนากลุ่มกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา นกัดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) อาจารยส์อนดนตรี
และนกัวชิาการเพื่อเป็นการตรวจสอบขอ้มูลใหมี้ความเท่ียงตรงและถูกตอ้ง 

1.2.5 การสังเกตแบบมี ส่วนร่วม  ผู ้วิจ ัยได้เรียนการดีดจาบุีฎงแวง  (ចាប ៉ីដងវែង ) 
และต่อเพลงกบัคง่ ไณ (គង់ ណៃ) และเพช สาราต (មរជ សារ៉ា ត្) ลูกศิษยข์องคง่ ไณ (គង់ណៃ) เพช สาราต  

(មរ្ជ  សារ៉ា ត្) เป็น ศิลปินและครูสอนจาบุีฎงแวง  (ចាប ៉ីដងវែង ) ท่ี ชุมชนชาวจาบุี  (ចាប ៉ី) อมตะ  
ท่ี The Community of Living Chapei นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดร่้วมบรรเลงจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ในงาน
ประเพณีท่ีวดัพนม กรุงพนมเปญ อีกดว้ย 

1.2.6 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  โดยผู ้วิจ ัยได้ลงพื้นท่ี เก็บข้อมูลวง่เภฺลงการ  
(ែង់មលេងការ) และวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) 

2. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
2.1 แบบสัมภาษณ์ 
2.2 แบบสังเกต เช่น ลกัษณะท่าทางการบรรเลงของนกัดนตรี ลกัษณะอากปักิริยาของผูช้ม 

ลกัษณะของเวที สถานท่ีจดัการแสดง หรือบริเวณพิธี การเลือกใช้เพลง และลกัษณะของบทร้อง 
เป็นตน้ 

2.3 เคร่ืองบนัทึกเสียง  
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2.4 เคร่ืองบนัทึกภาพน่ิง 
2.5 เคร่ืองบนัทึกภาพเคล่ือนไหว 

3. การศึกษาและจัดกระท าข้อมูล 
ผูว้ิจยัได้ด าเนินการถอดข้อความเสียงจากเคร่ืองบันทึกเสียงและบรรณาธิกรณ์ข้อมูล  

โดยการถอดชนิดค าต่อค าและรักษาลกัษณะท่ีเป็นธรรมชาติ อารมณ์ ความรู้สึกและบรรยากาศของ
การสนทนาไว ้และมีการขดัเกลาภาษาเพื่อให้ขอ้ความมีความสละสลวย แต่ไม่ปรับเปล่ียนถอ้ยค า
เดิมจนท าให้เสียความหมายเดิม ผูว้ิจยัด าเนินการจดัหมวดหมู่ข้อมูลไฟล์ภาพ ไฟล์บันทึกภาพ
เคล่ือนไหว และไฟลเ์สียงโดยบนัทึกรายละเอียดวนัเวลาและสถานท่ีท่ีมีการเก็บขอ้มูลทุกคร้ัง และมี
การส าเนาข้อมูลไว้ในหน่วยความจ าภายนอกด้วย เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย กระบวน
การศึกษาและจดักระท าขอ้มูลน้ีกระท าควบคู่ไปกบัการสนทนากลุ่ม 

4. ผลการด าเนินงานวจัิย 
4.1 ประวติัความเป็นมาของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) แบ่งช่วงระยะเวลาในการศึกษาตาม

สมยัประวติัศาสตร์ของกมัพูชา ดงัน้ี 
4.1.1 สมยัก่อนเมืองพระนคร 
4.1.2 สมยัเมืองพระนคร 
4.1.3 สมยัหลงัเมืองพระนคร 

4.2 องค์ความรู้ของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เก่ียวกับส่วนประกอบ วิธีการบรรเลง เพลง 

การสร้างและนกัดนตรี 
4.2.1 ส่วนประกอบของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
4.2.2 วธีิการบรรเลงจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) แบบส านกัคง่ ไณ (គង់ ណៃ) 

4.2.3 เพลงจาบุีฎงแวง (បទចាប ៉ីដងវែង) 
4.2.3.1 เภฺลงอารกฺส (មលេងអារក្ស)  

4.2.3.2 เภฺลงการ (មលេងការ) 
4.2.3.3 เพลงส าหรับการจเมฺรียงจาบุีฎงแวง (ចម្រៀងចាប ៉ីដងវែង) 

4.2.4 การสร้างจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
4.2.5 นกัดนตรีจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 

4.2.5.1 คง่ ไณ (គង់ ណៃ) 
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4.2.5.2 เพช สาราต (មរជ សារ៉ា ត្) 
4.3 บทบาทหน้าท่ีและมโนทศัน์ของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ในวฒันธรรมดนตรีกมัพูชา

และความเช่ือมโยงของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) กบักระจบัป่ีในวฒันธรรมดนตรีไทย 

4.3.1 บทบาทหนา้ท่ีของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ในวงดนตรี 

4.3.1.1 วง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស)  
4.3.1.2 วง่เภฺลงการบุราณ (ែង់មលេងការប រៃ) 
4.3.1.3 วง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរ)ី 
4.3.1.4 วง่เภฺลงพฺระบิตร (ែង់មលេង្រះបិត្រ) 
4.3.1.5 การจเมฺรียงจาบุี (ចម្រៀងចាប ៉ី) 

4.3.2 มโนทศัน์ของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ในวฒันธรรมดนตรีกมัพูชา 
4.3.3 ความเช่ือมโยงของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) กบักระจบัป่ีในวฒันธรรมดนตรีไทย 

5. การน าเสนอผลการวจัิย 
ผูว้จิยัจะน าเสนองานวจิยัโดยเรียบเรียงเป็น 5 บท ดงัน้ี 

1. บทน า 
2. เอกสารต าราวชิาการและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. วธีิด าเนินการวจิยั 
4. ผลการด าเนินงานวจิยั 
5. สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินงานวจิัย 

เน้ือหาในบทน้ีผูว้ิจยัใช้ทฤษฎีปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) และทฤษฏีอรรถ
ปริวรรตศาสตร์ (Hermeneutics) ในการศึกษาหาข้อเท็จจริงผ่านการศึกษาประวติัศาสตร์ใช้การ
เช่ือมโยงบนพื้นฐานความรู้ทางมานุษยดุริยางควทิยาและดนตรีวิทยาในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผลการ
ด าเนินงานวจิยั ดงัน้ี 

4.1 ประวตัิความเป็นมาของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เป็นเคร่ืองดนตรีเก่าแก่ของราชอาณาจกัรกมัพูชา ปรากฏบทบาท

และความส าคัญในการใช้บรรเลงประกอบการขับร้องหรือท่ีเรียกว่า จเมฺรียงจาบุี  (ចម្រៀងចាប ៉ី) 
แต่จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) น้ียงัไม่ปรากฏหลกัฐานชดัเจนวา่มีมาแต่เม่ือใดเพราะไม่ปรากฏช่ือเคร่ือง
ดนตรีชนิดน้ี  แต่ปรากฏเพียงค าวา่ “วีณา” ในศิลาจารึกทั้งในสมยัก่อนพระนคร สมยัเมืองพระนคร
และสมัยห ลังพ ระนคร ท าให้ ปั จ จุบันนั ก วิช าก ารช าวกัมพู ช าและช าว ต่ างป ระ เท ศ 
ต่างมีขอ้สันนิษฐานท่ีแตกต่างกนัในเร่ืองการก าเนิดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) นักวิชาการส่วนใหญ่
สันนิษฐานตามหลกัฐานเท่าท่ีปรากฏในลายลกัษณ์และภาพจ าหลกัต่าง ๆ ตามโบราณสถานของ
กัมพูชาซ่ึงการสันนิษฐานดังกล่าวนั้ น อาจจะมิได้เป็น ส่ิงยืนย ันว่าจาบุีฎงแวง  (ចាប ៉ីដងវែង) 
มีมายาวนานพร้อมการก่อตั้งอาณาจกัรเขมรโบราณแต่อยา่งใด 

ผูว้ิจยัได้ศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัการก าเนิดและบทบาทหน้าท่ีของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង)
โดยอาศยัเคา้มูลตามเอกสารโบราณและหลกัฐานทางวฒันธรรมดนตรีอินเดียซ่ึงมีอิทธิพลต่ออารย
ธรรมเขมรโบราณมาตั้งแต่ก่อนสมยัเมืองพระนคร (คริสตศ์ตวรรษท่ี 1-8 หรือพุทธศตวรรษท่ี 6-13) 
สมยัเมืองพระนคร (คริสตศ์ตวรรษท่ี 9-15 หรือพุทธศตวรรษท่ี 14-20) และสมยัหลงัเมืองพระนคร 
(คริสตศ์ตวรรษท่ี 15-19 หรือพุทธศตวรรษท่ี 20-24) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1.1 สมัยก่อนพระนคร คริสต์ศตวรรษที ่1-8 (พุทธศตวรรษที ่6-13) 
ในช่วงศตวรรษท่ี 1 สมยัก่อนพระนคร มีชาวอินเดียจ านวนมากเดินทางมายงัดินแดน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในบรรดาชาวอินเดียเหล่านั้นมีพราหมณ์คนหน่ึงช่ือ โกณฑญัญะ ซ่ึงตาม
ต านานเขมรเรียกว่าพฺระโถง (្រះមោង) และตามภาษาจีนเรียกว่า “ฮวนเตียน” ได้สร้างอาณาจกัร 

ฝหูนาน (ฟูนนั) และไดข้ึ้นครองราชยห์ลงัจากไดอ้ภิเษกกบัพระราชินีหลิวเย ่
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พระเจา้ฮวนเตียนหรือโกณฑญัญะท่ี 1 ทรงข้ึนครองราชยใ์นช่วงกลางคริสต์ศตวรรษ
ท่ี 1  มีราชธานีช่ือวยาธปุระ (อยูใ่กลบ้าพนมในปัจจุบนั) 

อิทธิพลวฒันธรรมอินเดียท่ีปรากฏในสมยัน้ีคือชาวอินเดียไดส้อนให้สตรีชาวกมัพูชา
รู้จกัการแต่งกายและนุ่งห่มเส้ือผา้ พระเจา้โกณฑญัญะท่ี 1 ให้ชาวเมืองนบัถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ตามอย่างวฒันธรรมอินเดียและให้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของศาสนาดังกล่าว  
(ศานติ ภกัดีค า, 2546, น. 11-12) 

จากประวติัศาสตร์ของชาวกัมพูชาดังกล่าวน้ีท าให้ชาวกัมพูชาเช่ือว่าท่ีมาของ
วฒันธรรมของตนมาจากวฒันธรรมของอินเดีย รวมทั้งเช่ือว่าหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ดนตรีก็
น่าจะปรากฏหลกัฐานมาพร้อมกบัวฒันธรรมอินเดียในคราวเดียวกนัดว้ย ดงัพบหลกัฐานในศิลา
จารึกทวลวตฺตคนํูร (ទួលែត្តគំនូរ) ดงัน้ี 

ศิลาจารึกทวลวตฺตคนํูร (ទួលែត្តគំនូរ) (K 557 และ K 600) เป็นจารึกอกัษรปัลลวะ

ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 7 (พุทธศตวรรษท่ี 12) ตรงกบัวนัท่ี 21 มกราคม คริสต์ศกัราช 612 หรือ 
พุทธศักราช 1155 พบท่ีสฺรุกองฺครบุรี (្សុក្អងគរប រី) แขตฺตตาแกว (វសត្តនវក្ែ) ตอนใต้ของประเทศ
กมัพูชา ในจารึกมีเน้ือหากล่าวถึงการกลัปนาหรือการถวายขา้คนประจ าปราสาทของกษตัริย ์และมี
หลักฐานท่ีได้กล่าวถึง “วีณา” และเคร่ืองดนตรีต่างๆ ในสมัยนั้น ซ่ึงสามารถสันนิษฐานได้ว่า 
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) น่าจะปรากฏมาตั้งแต่ในสมยัก่อนพระนครแลว้  
 

 
 

ภาพประกอบ 1 ศิลาจารึกทวลวตฺตคนํูร (ទួលែត្តគំនូរ) (K. 600&E) ดา้นทิศตะวนัออก 

ท่ีมา: vong sotheara (2010: 199) 
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ศิลาจารึกทวลวตฺตคํนูร (ទួលែត្តគំនូរ) ด้านทิศตะวนัออกได้กล่าวถึงค า “วีณา” ไวใ้น

บรรทดัท่ี 1 ขอ้ความ “นกัดีดวณีะ” ดงัน้ี 
   บรรทดัท่ี 1: tmiṅ vīṇa kañjaṅ lāhv 4  
       ตฺมิง วณีะ กญัชงั ลาหว 4 
   แปลวา่:   นักดีดวณีะ กญัชงั ลาหว 4 

ขอ้ความบรรทดัท่ี 1-2 ของจารึกขา้งตน้สรุปไดด้งัน้ี ขา้พระ...ศวร ซ่ึงมีมรตาญอนัตา
เป็นผูเ้ก็บรวมรวมเคร่ืองอุปโภคบริโภคกบัพระกมรตาญเดมิสุกร็อม มีนกัร า 7 คน นกัร้อง 11 คน 
นักดนตรีเล่นวีณา ก็อญโจง (เคร่ืองดนตรีมีสายใช้ดีดชนิดหน่ึง ไม่ทราบสัณฐาน) และลาว (ช่ือ
เค ร่ืองดนตรีชนิดหน่ึง ไม่ทราบสัณฐาน แต่มีข้อมูลทางโบราณคดีว่า “ลาว” มีใช้มาถึง 
คริสตศ์ตวรรษท่ี 17) 
 

นอกจากน้ีในบรรทดัท่ี 4 ของจารึกขา้งตน้ไดก้ล่าวถึงค าวา่ “นกัดีดวณีะ” ไวด้งัน้ี 
   บรรทดัท่ี 4: tmiṅ vīṇa gandhinī 1 tmiṅ lāhv vinayavatī 1  
       ตฺมิง วณีะ คนัธินี 1 ตฺมิง ลาหว วนิะยะวตี 1  
   แปลวา่:   นกัดีดวณีะ คนัธินี นกัดีด ลาหว วนิยวตี 
 

ข้อความบรรทัด ท่ี  3-4 ในจารึก น้ีก ล่ าวถึง ช่ือนักจเมฺ รียง  (អនក្ចម្រៀង ) 11 คน  
ช่ือ 1. ตนวงคี 2. คุณธารี 3. ธยติวาตี 4. สารังคี 5. ปโยธรี 6. ระติมตี 7. สัตณตรี 8. รติวินทุ 9. มโนวตี 
10. เบิดอญั 11. จุงโอญ นักดนตรี นักเล่นก็อญโจง ช่ือ 1. สขิปริยา 2. มธุรเสนา นักดีดวีณา ช่ือ 
คนัธีนี (กุนธินี) นกัดนตรีบรรเลงลาว ช่ือ วนิยวตี 

จากจารึกข้างต้นไม่พบหลักฐานค าว่า จาบุี (ចាប ៉ី) จะพบแต่เพียงค าว่า “วีณะ” หรือ 

“วีณา” เท่านั้น แมภ้าพจ าหลกัท่ีพบในช่วงดงักล่าวมีรูปเคร่ืองดนตรี แต่ก็ไม่พบเคร่ืองดนตรีท่ีมี
สัณฐานตรงกบัจาบุี (ចាប ៉ី) ท าให้นักวิชาการวฒันธรรมดนตรีทั้งชาวกมัพูชาและชาวต่างประเทศ
บางส่วนเช่ือว่าจาบุี  (ចាប ៉ី) เพิ่งถือก าเนิดมาเม่ือไม่นานมาน้ี เพราะยงัไม่มีหลักฐานมายืนยนั 

อยา่งแน่ชดั 
อยา่งไรก็ตามถา้ยอ้นไปศึกษาในยุควฒันธรรมดนตรีอินเดียแลว้ ค าวา่ “วีณา” น่าจะมี

ความหมายกวา้งมาก ซ่ึงพอจะน าไปสู่การสันนิษฐานการก าเนิดของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
โดยอา้งอิงขอ้มูลประวติัศาสตร์ดนตรีอินเดียในแต่ละยุคท่ีไดก้ล่าวถึงประเภทของวีณาและล าดบั
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บทบาทความส าคัญหลักและรองไวอ้ย่างชัดเจน ซ่ึงจะท าให้การสันนิษฐานถึงการก าเนิดของ 
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ชดัเจนมากข้ึน ดงันั้นหากตอ้งการหาขอ้สนนัสนุนวา่ จาบุี (ចាប ៉ី) มีก าเนิดมา
ตั้งแต่สมยัแรกเร่ิมอาณาจกัรกมัพูชาโบราณแลว้ จึงตอ้งศึกษาปรากฏการณ์ทางดนตรีอินเดียในสมยั
พระเวทและหลังพระเวทเพราะยุคพระเวทและยุคหลังพระเวทน้ีเป็นยุคร่วมสมัยกับสมัยก่อน 
พระนครและสมยัหลงัพระนคร ขอ้มูลด้านดนตรีท่ีปรากฏในสมยัพระเวทและสมยัหลงัพระเวท 
จึงเป็นอีกขอ้มูลหน่ึงท่ีสามารถน ามาพิจารณาประกอบการสนบัสนุนไดบ้า้ง ทั้งน้ีเฉลิมศกัด์ิ พิกุลศรี 
(2536, น. 15) ไดก้ล่าวถึงยคุสมยัของดนตรีดนตรีออกเป็น 4 ยคุ ไดแ้ก่  
   1. ยคุพระเวท (500 ปีก่อนคริสตศ์กัราชถึงคริสตศ์ตวรรษท่ี 2) 
   2. ยคุหลงัพระเวท (เร่ิมจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 2) 
   3. ยคุกลาง (เร่ิมจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 11) 
   4. ยคุใหม่ (เร่ิมจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 18) 

ยุคพระเวท ช่ือยุคสมยัน้ีน ามาจากคมัภีร์พระเวท รวม 3 คมัภีร์ เรียกรวมวา่ “ไตรเวท” 
ไดแ้ก่ ฤคเวท ยชุรเวท และสามเวท ต่อมาไดเ้พิ่มอาถรรพเวทข้ึนอีก  คมัภีร์พระเวทเป็นท่ีประมวล
ความรู้ต่าง ๆ ทางศาสนาและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ประกอบด้วยบทสรรเสริญเหล่าทวยเทพ บทสวดออ้น
วอนในพิธีบูชายญั เวทมนตร์คาถา คมัภีร์ได้รับการยกย่องให้เป็นกวีนิพนธ์ท่ีไพเราะ บนัทึกดว้ย
ภาษาสันสกฤต คมัภีร์น้ีไม่ใช่ผลงานของศาสดาหรือผูห้น่ึงผูใ้ดโดยเฉพาะ หากเช่ือว่าเป็นความรู้ 
ทางศาสนาและหลักปรัชญาท่ีเหล่าฤาษีหลายตนผูเ้ป็นปรมาจารย์ได้ฟังจากพระพรหมซ่ึงเป็น
มหาเทพผูย้ิ่งใหญ่ในคร้ังนั้นโดยตรง จากนั้นน ามาสั่งสอนแก่ชนชั้นวรรณะพราหมณ์ส าหรับปฏิบติั
ให้ถูกตอ้ง (ก าจร สุนพงษ์ศรี, 2558: 65) ในการสวดสรรเสริญเหล่าทวยเทพน้ีพบว่ามีการบรรเลง
ดนตรีประกอบการสวดดว้ย มีเคร่ืองดนตรีชนิดวีณาจ านวนมากท่ีกล่าวถึงในคมัภีร์พระเวท เช่น 
alabu veena, vakra veena, the kapisirsha veena, the maha veena, the chala veena เป็นตน้  

เคร่ืองดนตรีในยุคพระเวทมีบทบาททั้งในการบรรเลงประกอบการสวดทางศาสนพิธี
และในงานร่ืนเริงทัว่ไป ทั้งยงัเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีใชท้  าท านองและจงัหวะดว้ย  เคร่ืองดนตรีกลุ่มท า
ท านองท่ีปรากฏพบในสมยัน้ี สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มเคร่ืองสายและกลุ่มพวกเคร่ือง
เป่า เคร่ืองดนตรีประเภทมีสายในสมยัพระเวทเรียกกนัในความหมายรวมว่า “วีณา” อนัหมายถึง
เคร่ืองดนตรีทั้ งในตระกูลเคร่ืองดีดและสี ซ่ึงมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด เช่น พนะวีณา การะการิ 
กนัทะวณีา อปฆติละ โคธะ (เฉลิมศกัด์ิ พิกุลศรี, 2536, น. 20) 

ค าว่า วีณา เป็นค าในภาษาบาลีสันสกฤต แต่เดิมนั้นมีความหมายรวมถึงเคร่ืองดนตรี
เกือบทุกตระกูล ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองสายประเภทดีดและสี หรือเคร่ืองเป่า ทั้งหมดล้วนแลว้เขา้ข่าย
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ของค าวา่วีณาทั้งส้ิน ยกเวน้แต่เพียงเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองหนงัเท่านั้น ทั้งน้ีเฉลิมศกัด์ิ พิกุลศรี 
(2544, น. 48-49) ไดศึ้กษาค าวา่ “วณีา” สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ในอดีตนั้นถึงแมค้  าว่า วีณา จะครอบคลุมความหมายท่ีกวา้งก็จริง แต่เท่าท่ีปรากฏ 
พบในวรรณคดีในยุคสมยัท่ีใกลเ้คียงกนั ค าวา่ วีณา ปรากฏในสองลกัษณะคือ มีค าอ่ืนมาร่วมขยาย
ความ เช่น วิปัญจิวณีา สัตตตนัตริวีณา กินรีวณีา รวมทั้งเคร่ืองดนตรีในตระกูลเคร่ืองสาย มุขวณีาใน
ตระกูลเคร่ืองเป่า เป็นตน้ ส่วนกรณีท่ีสองนั้นค าวา่ วีณาจะปรากฏเป็นค าโดด ๆ โดยไม่มีค  าอ่ืนใดมา
ช่วยขยายความเพิ่มเติม ในกรณีท่ีสองค าวา่ “วีณา” จะหมายถึงเคร่ืองสายประเภทดีดและสีเท่านั้น 
ในสมยัหลงัส่วนใหญ่จะใชค้  าวา่ วีณา ในความหมายท่ีสอง ท่ีกล่าวถึงเคร่ืองสายประเภทเคร่ืองดีด
เท่านั้น เช่น รุทธวีณาหรือบีน (ฮินดูสถานสังคีต) วิจิตรวีณา (ฮินดูสถานสังคีต) และสรัสวตีวีณา  
(การะนาตกัสังคีต) การแบ่งรูปแบบวฒันธรรมแบบฮินดูสถานสังคีตและแบบการะนาตกัสังคีตน้ี
เกิดข้ึนในช่วงยุคกลาง (เร่ิมจากคริสต์ศตวรรษท่ี 11) ยุคน้ีมีการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมดนตรี
มากเพราะเป็นยุคท่ีอินเดียไดรั้บวฒันธรรมมุสลิมเขา้มา มีกษตัริยช์าวมุสลิมเป็นผูป้กครองมาอย่าง
ยาวนานถึง 2 ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์แห่งสุลต่านเดลลี และราชวงศ์โมกุล ผลจากการท่ีวฒันธรรม
มุสลิมได้แพร่เข้ามามีอิทธิพลในพื้นท่ีทางตอนเหนือของอินเดีย ท าให้เกิดการผสมผสานทาง
วัฒนธรรม ฮิน ดูและ มุส ลิม  อัน เป็ นส าเห ตุหลัก ท่ี ท าให้ เกิ ด รูป แบบวัฒ นธรรมแบบ 
“ฮินดูสถานสังคีต” และ “การะนาตกัสังคีต” ในพื้นท่ีรัฐการะนาตกัภูมิภาคทางใตข้องอินเดีย 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 รุทธวณีาหรือบีนวณีา (bīn vīṇa) (ฮินดูสถานสังคีต) 

ท่ีมา: Stanley Sadie (1980: 130) 
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บีนวณีา (bīn vīnā) เคร่ืองดนตรีตระกูลวณีาชนิดมีเฟรท (fretted) ในยุคแรก อยูใ่นเขต
วฒันธรรมฮินดูสถานสังคีต เคร่ืองดนตรีชนิดน้ีก็น่าจะมีอิทธิพลต่อการเรียกช่ือเคร่ืองดนตรี
เคร่ืองสายใช้ดีดว่า “พิณ” ค าว่า บีน (bīn) แผลงเป็น พิณ (រិៃ) ในภาษาเขมร เม่ือไทยรับเขา้มา

กลายเป็น พิณ ซ่ึงค าว่า “พิณ” น้ียงัใช้เรียกรวมช่ือเคร่ืองดนตรีมีสายใช้ดีดมีเฟรทมาจนถึงปัจจุบนั 
ประเด็นก็น่าจะเป็นขอ้สันนิษฐานใหม่อีกขอ้หน่ึงท่ียืนยนัขอ้สันนิษฐานเดิมว่า “วีณา” แผลงเป็น 
“พิณ” อน่ึงตวั “ว” กบั “พ” ในภาษาบาลี สันสกฤต สามารถแผลงไปมาได ้

 

 
 

ภาพประกอบ 3 วจิิตรวณีา (fretless) (ฮินดูสถานสังคีต) 

ท่ีมา: Stanley Sadie (1980: 130) 

 
 

ภาพประกอบ 4 วณีาประเภทหน่ึงในวฒันธรรมดนตรีการะนาตกัสังคีต 

ท่ีมา: Victoria and Albert Museum London (2019) 
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ภาพประกอบ 5 Pulluvan vīṇa เคร่ืองสายใชสี้ท่ีมีช่ือเรียก “วณีา” ต่อทา้ยช่ือหลกั 

ท่ีมา: Deva (1979: 82) 

อย่างไรก็ตามวรรณคดีในสมยัพระเวทมิได้ให้รายละเอียดเก่ียวกบัรูปร่างของเคร่ือง
ดนตรีดงักล่าว นอกเหนือจากศตตนัตริวีณา ซ่ึงหมายถึงวีณาอีกประเภทหน่ึงท่ีประกอบด้วยสาย
จ านวน 100 สาย วีณาชนิดน้ีมีช่ือเรียกอยู่หลายช่ือด้วยกนั เช่น มหาวีณา กาตยะยานีวีณา เป็นตน้  
ในสูตระซ่ึงเป็นคมัภีร์พระเวทในชั้นหลงัอธิบายศตตนัตริวีณาน้ีวา่ มี 100 สาย หมายความวา่สายท่ี
ใชผ้ลิตเสียงทั้ง 10 สายนั้นแต่ละสายประกอบดว้ยสายเล็ก ๆ จ านวน 10 สายรวมกนั 

จากการศึกษาเก่ียวกับประวติัศาสตร์ดนตรีอินเดียขา้งตน้แล้ว แสดงให้เห็นว่าการ
เรียกช่ือเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสายของชาวอินเดียนั้นลว้นใชค้  าวา่ “วณีา” ทั้งส้ิน ฉะนั้นการเขา้
มาของ จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ในอาณาจกัรเขมรโบราณก็อาจจะมีมาพร้อมกันกับการเผยแพร่

วฒันธรรมพราหมณ์-ฮินดู ซ่ึงยงัไม่มีการจ าแนกการเรียกช่ือเคร่ืองดนตรีอยา่งละเอียดนกั และหาก
ศึกษาประวติัศาสตร์ดนตรีอินเดียและประวติัศาสตร์ดนตรีกมัพูชาสมยัก่อนพระนครท่ีตรงกบัยุค
หลงัพระเวทจะท าให้เห็นสาเหตุหรือปัจจยัท่ีพอจะท าให้มีการสันนิษฐานถึงการไม่ปรากฏการ
บนัทึกเร่ืองราวของจาบุี (ចាប ៉ី) ทั้งท่ีเป็นลายลกัษณ์และในประติมากรรมอยา่งเคร่ืองดนตรีช้ินอ่ืนๆ 

ท่ีมีปรากฏตามศาสนสถานของกมัพูชาโดยทัว่ไปได ้
4.1.2 สมัยเมืองพระนคร ตั้งแต่ศตวรรษที ่9-15 (ตั้งแต่พุทธศตวรรษที ่14-20) 

หลักฐานทางโบราณคดี ท่ีส าคัญ ท่ีสามารถใช้อ้างอิงในการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์ดนตรีเขมรโบราณได้ในสมัยน้ี คือ ศิลาจารึกปราสาทลไล  (លណល ) K. 324N 

คริสต์ศกัราช 893 หรือพุทธศกัราช 1436 จารึกน้ีอยู่ท่ีต  าบลปราสาทบากอง อ าเภอปราสาทบากอง 
จงัหวดัเสียมเรียบ จารึกเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม คริสตศ์กัราช 893 หรือพุทธศกัราช 1436 
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จารึก K. 324 มี 2 ดา้น ดา้นทิศใตแ้ละดา้นทิศเหนือ พบจารึกท่ีซุ้มประตูปรางคทิ์ศ
เหนือ ด้านหน้าท่ีกรอบประตูทิศใต ้มีขอ้ความจารึกจ านวน 53 บรรทดั เป็นภาษาสันสกฤตตั้งแต่
บรรทดัท่ี 1-13 และภาษาเขมรโบราณตั้งแต่บรรทดัท่ี 13-53 ส่วนจารึกท่ีอยูท่างทิศเหนือของปรางค์
มีจ  านวน 43 บรรทดัจารึกด้วยภาษาสันสกฤต ตั้ งแต่บรรทดัท่ี 1-4 และภาษาเขมรโบราณตั้งแต่
บรรทดัท่ี 4-43 จารึกดว้ยภาษาเขมรโบราณ 
 
  ด้านทิศใต้ (K 324) 
   บรรทัดท่ี 1-13 เป็นภาษาสันสกฤตเน้ือความกล่าวถึงบทสรรเสริญพระเจ้า 
ยโศวรมนัท่ี 1 และการท าบุญถวายส่ิงของแก่ปราสาทและกล่าวถึงปีท่ีสร้างปราสาท 
   บรรทดัท่ี 13 เป็นตน้ไปท่ีเป็นภาษาเขมรและกล่าวถึงกาลเวลาและของถวาย 
   บรรทดัท่ี 15 เป็นต้นไปจะกล่าวถึงของถวายในช่วงวนัข้างข้ึน เวรข้ารับใช้
ประกอบดว้ย ต ารวจหญิง (ผูดู้แลทั้งหมด) ช่ือ นางก าเบิด นางร าไดแ้ก่ นางลุมวอน นางอสุระนาง
เงียก นกัร้องไดแ้ก่ 1. นางมโนหรศรี 2. นางอ็องกุม 3. นางบากอง 4. นางชโลจ 5. นางโมน (มอญ) 
6. นางมลิกา 7. นางปทมะ 8. สุมลละ 9. นางสุภารา 10. นางลุมเวีย 11. นางก็อญโจง 12. นางกลิง 
13. นางจนัทัน 14. นางกันซุน 15. นางนัน 16. นางตรอณาล 17. นางก็อญจอน 18. นางปานัว 
19. นางวิณะ 20. นางโวน 21. ก็อนดาญ 22. นางมโหริกา นักตี (ไม่ทราบขอ้มูลว่าตีเคร่ืองดนตรี
อะไร) ไดแ้ก่ 1. นางเกรา 2. นางกานติ 3. นางสุนทรี  4. นายศศี นักจบัฉ่ิง ช่ือ นางกมล นักดนตรี
กินนร ไดแ้ก่ 1. นางปัทมะ 2. นางลกัษมีราช 3. นางซาน นักดนตรีวีณะ ไดแ้ก่ 1. นางสวสัติ 2. นาง
อมร 3. นางฉอด นักดนตรีลาว ช่ือ นางอีศาน นักดนตรีจฺโก ช่ือนางอุตปล นักร้องสตุติ ได้แก่ 
1. นางปัทมา 2. นางธรณี... 
 
  ขอ้ความขา้งตน้ไดก้ล่าวถึงนักดนตรีวีณะ ดงัปรากฏขอ้ความท่ีจารึกเป็นอกัษรปัลลวะ
ไวด้งัน้ี 
   บรรทดัท่ี 21-22: vīṇa tai svasti 1 tai amara 1 tai chat 1   
        ตฺมิง วณีะ ไตสฺวสฺติ 1 ไตอมร 1 ไตฉต 1 
   แปลวา่:    นกัดีดวณีะ สวสวติ 1 ไตอมร 1 ไตฉก 1 
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ภาพประกอบ 6 ศิลาจารึกปราสาท ลไล (លណល) K. 324S ค.ศ. 893 / พุทธศกัราช 1436 

ท่ีมา: วง สุเธียรา (2012: 267-268) 

  ด้านทิศเหนือ (K 324)  
   บรรทดัท่ี 1-4  เป็นภาษาสันสกฤต เน้ือความกล่าวถึงวนัเวลาท่ีพระเจา้ยโศวรมนัท่ี 
1ทรงสถาปนาพระประติมากรรมและน ามาประดิษฐานในปราสาท 
   บรรทดัท่ี 10 นักดนตรีกินนร ช่ือ 1. นางรัตนวาส 2. นางวรามณี 3. นางสุวรรณ 
นักดนตรีวิณะ ช่ือ 1. นางยวาน 2. นางชคต 3. นางยุง นักเล่นเคร่ืองดนตรีลาว ช่ือ นางรุมงวัะฮฺ 
นกัเล่นดนตรีตริสรี ช่ือ นางก็อญจอน นกัร้องสตุติ ช่ือ นางเงียะ... 
 
  ขอ้ความขา้งตน้ไดก้ล่าวถึงนักดนตรีวิณะ ดงัปรากฏขอ้ความท่ีจารึกเป็นอกัษรปัลลวะ
ไวด้งัน้ี 
   บรรทดัท่ี 10: tmiṅ vīṇa tai yvān 1 tai jagat 1 tai yuṅ 
       ตฺมิง วณีะ ไตยฺวาน 1 ไตชคต 1 ไตยงุ 1 
   แปลวา่:   นกัดีดวณีะ ไตยวาน 1 ไตชคต 1 ไตยงุ 1 
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ภาพประกอบ 7 ศิลาจารึกปราสาท ลไล (លណល) K. 324N ค.ศ. 893/ พุทธศกัราช 1436 

ท่ีมา: วง สุเธียรา (2012: 267-268) 

 
 

ภาพประกอบ 8 ศิลาจารึกปราสาทลไล (លណល) K. 324N ค.ศ. 893/ พุทธศกัราช 1436 (บรรทดัท่ี 10) 

ท่ีมา: วง สุเธียรา (2012: 267-268) 

   บรรทดัท่ี 17 นักร้องศีขรา ช่ือ 1. นายซ็อมออบ 2. นายอ็อมเตง นักคนัธรวว ช่ือ  
1. นายขญม 
   บรรทดัท่ี 4-43 ภาษาเขมรโบราณ กล่าวถึงขา้รับใชป้ราสาทในวนัขา้งแรม มีนกัร า
ช่ือ 1. นางจฺบอง 2. นางก็อนยอญ 3. นางสฺมองไบ นักร้องช่ือ 1. นางเทวรัศมี 2. นางมายแอะฮฺ 
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3. นางตนอก 4. นางธรณี 5.นางสมอง 6. นางศรี 7. นางศรมา 8. นางซอน 9. นางสมนัต 10. นางถอ 
11. นางปติฮฺ 12. นางโว 13. นางสุโกอะ 14. นางราช 15. นางฮาลิยา 16. นางก็อญยส 17. นางหิรัณ 
18. นางสุโกอโสต 19. นางกัลกี 20. นางก็อมบต นักตี (ไม่ทราบข้อมูลว่าตีอะไร) 1. อ็อมเตง  
2. นางบ็อมซ็อม 3. นางโกญ นักจบัฉ่ิงช่ือ นางฉคต นักร้องด้วยร าด้วย (คนัธรวว/ gandgarvva) 
ช่ือ นางบฺโนส 
 

จากหลกัฐานทางโบราณคดีในยุคพระนครยงัไม่พบค าว่า “จาบุี (ចាប ៉ី)” เช่นเดียวกบั
สมยัก่อนพระนคร ผูว้ิจยัจึงสันนิษฐานเร่ืองช่ือเรียกเคร่ืองดนตรี จาบุี (ចាប ៉ី) ดงัน้ี ค  าว่า จาบุี (ចាប ៉ី) 
น่าจะมาจากค าเรียกช่ือเคร่ืองดนตรีอินเดียโบราณชนิดหน่ึงคือ “กจัฉบัปี (Kccahpi)” ซ่ึงเป็นวีณาส่ี
สายประเภทหน่ึงของอินเดียในยคุแรก ๆ ท่ีปัจจุบนัไม่นิยมน ามาบรรเลงแลว้ ความเก่าแก่ของกจัฉบั
ปีวีณาน้ีมีมาตั้งแต่ยุคแรกเร่ิมของวฒันธรรมดนตรีอินเดีย หากเช่ือวา่วฒันธรรมเขมรโบราณไดรั้บ
อิทธิพลมาจากอินเดีย ย่อมเป็นไปได้ว่ากัจฉับปีน้ีก็น่าจะเป็นต้นแบบของการสร้างจาบุีฎงแวง  
(ចាប ៉ីដងវែង) และเป็นค าท่ีใช้เรียกเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสายใชดี้ดมีเฟรท  (fretted) หรือนม ดว้ย

เช่นกนั ผูเ้ขียนเช่ือว่าค าว่าน่าจะเป็นตน้ก าเนิดและการเขา้มาของกระจบัป่ีในประเทศไทยเช่นกนั 
นัน่คือไทยเราน่าจะรับมาจากเขมรโบราณอีกทอดหน่ึงดว้ย  

นอกจากข้อสันนิษฐานเร่ืองเคร่ืองดนตรีอินเดียโบราณช่ือ “กัจฉับปี” ว่าน่าจะมี
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัการก าเนิดของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) แลว้ ยงัมีขอ้สันนิษฐานเก่ียวกบัค า
วา่ “พิณ” หรือ “រិៃ” ท่ีน ามาเรียกช่ือเคร่ืองดนตรีใช้ดีดในยุคปัจจุบนั ในศิลาจารึกโบราณขา้งตน้ 

มีปรากฏแต่เพียงค าวา่ “วีณา” ไม่ปรากฏค าว่า “พิณ” เพราะนกัวิชาการไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความค าน้ีว่า
รวมเรียกเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสายชนิดดีดสีทุกประเภท จึงท าให้เกิดขอ้สันนิษฐานเร่ืองการ
แผลงเสียงของค าวา่ “วีณา” แผลงไปเป็น “พิณะ”  แลว้กลายเป็นค าว่า “พิณ” การสันนิษฐานเช่นน้ี
ท าให้ทราบแต่เพียงวา่เคร่ืองดนตรีในสมยัก่อนเมืองพระนครนั้นมีแต่กลุ่มวีณาตระกูลโฟล์คฮาร์พ 
ตระกูลพิณคนัธนู เพราะหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์นกัวชิาการสามารถเช่ือมโยงไดคื้อภาพจ าหลกัภาพ
เคร่ืองดนตรีเหล่าน้ี จึงท าให้เคร่ืองดนตรีประเภทพิณลิวท์ (folk lute) นั้นไม่มีปรากฏร่องรอย
หลกัฐาน หากเราไดศึ้กษาเคร่ืองดนตรีอินเดียจะพบวา่มีวีณาโบราณอีกชนิดหน่ึงในวฒันธรรมฮินดู
สถานีสังคีตมีช่ือเรียกว่า บีน (bīn) บีนเป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสายใช้ดีดมีเฟรท (fretted) 
เคร่ืองดนตรีน้ีอาจจะมีผูน้ ามาบรรเลงในดินแดนเขมรโบราณ แลว้ปรับปรุงแกไ้ขรูปทรงสัณฐานให้
กลายเป็นจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ดงัปัจจุบนัน้ีก็ได ้เคร่ืองดนตรีชนิดพิณลิวท์มีบทบาทและอิทธิพล

ต่อชนชั้นสามญัมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จึงสามารถด ารงอยูไ่ดไ้ม่ขาดช่วงแต่พิณตระกูลโฟล์ค
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ฮาร์พไดสู้ญหายไปพร้อมกบัการล่มสลายของระบอบสมมติเทพหรือเทวราชา ส่วนช่ือเรียกเคร่ือง
ดนตรี บีน (bīn) น้ีภายหลงัอาจจะแผลงเป็นค า “พิณ” ก็ได ้

ต่อมาในวฒันธรรมดนตรีอินเดียยุคหลงัพระเวท (เร่ิมจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 2) ตรงกบั
สมยัเมืองพระนคร นับเป็นช่วงสมยัท่ีส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาประวติัและวิวฒันาการของ
ดนตรีอินเดีย ถือว่าเป็นยุคทองของดนตรีอินเดีย ท่านภรตมุนีได้แบ่งเคร่ืองดนตรีออกเป็น 4 
หมวดหมู่ คือ ตะตะ (เคร่ืองสาย) อวนทัธะ (เคร่ืองหุ้มดว้ยหนงั) ฆะนะ (เคร่ืองเป็นท่อนแท่ง) และ
สุษิระ (เคร่ืองเป่า) เคร่ืองดนตรีในกลุ่มตะตะท่ีส าคญัท่ียงัใชบ้รรเลงในสมยัน้ีคือเคร่ืองสายประเภท
ดีด โดยเฉพาะอยา่งยิง่เคร่ืองดีดรูปทรงฮาร์พ โดยจะเห็นไดจ้ากการบรรเลงประกอบการแสดงละคร
นั้น ท่านภรตมุนีไดแ้บ่งแยกเคร่ืองสายเป็น 2 กลุ่มตามความส าคญัมากหรือน้อยท่ีใชใ้นการแสดง 
ส าหรับกลุ่มท่ีมีความส าคญัหลกัคือจิตรวีณา (จิตรวีณาเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมี 7 สายใชน้ิ้วดีดสายให้
เกิดเสียง และวิปัญจิวีณา มี 9 สาย เวลาบรรเลงจะใช้ไมดี้ด (โคณะ) เป็นเคร่ืองช่วย ส่วนกลุ่มท่ีมี
ความส าคญัรองลงมาคือ โฆษา และกจัฉับปี  

ต่อมาในวฒันธรรมดนตรีอินเดียยุคพระเวทและยุคหลงัพระเวท วีณาชนิดดีดรูปทรง
คนัธนูมีจ านวนสายเดียว (Musical Bow) และวีณาในตระกูลโฟล์คฮาร์พ (Folk harp) ได้รับความ
นิยมมาก เม่ือถึงยุคกลางของอินเดียวีณาในกลุ่มโฟล์คลิวท ์จึงเขา้มามีบทบาทแทนวณีาชนิดพิณคนั
ธนู (Musical Bows) และชนิด โฟล์คฮาร์พ ฉะนั้นการคดัเลือกเคร่ืองดนตรีในการประกอบพิธีกรรม
ของชาวกมัพูชาในช่วงสองยุคแรกน้ีจึงน่าจะเป็นเคร่ืองดนตรีกลุ่มพิณคนัธนูและพิณฮาร์พ และมี
การจ าหลกัเป็นภาพอย่างชัดเจนเพื่อแสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา 
ส่วนจาบุี (ចាប ៉ី) หรือกจัฉบัปีนั้นเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีความส าคญัรองลงมาในทางศาสนาจึงอาจมิไดมี้
การจ าหลกัไวต้ามศาสนสถานก็ได้ เคร่ืองดนตรีใดท่ียงัมีบทบาทและได้รับใช้กิจกรรมทางสังคม 
จึงสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยาวนาน 

พิณสฺนูก (រិៃសនូក្) หรือพิณฮาร์พของกมัพูชาท่ีปรากฏบนภาพจ าหลกัตามศาสนสถาน
โบราณเป็นเคร่ืองดนตรีชั้นสูง พิณสฺนูก (រិៃសនូក្) จึงมีบทบาททางพิธีกรรมทางศาสนาและรับใชใ้น
กิจกรรมของระบอบกษตัริยโ์ดยเฉพาะ การบนัทึกเร่ืองราวจึงมีปรากฏอยา่งชดัเจน แต่เม่ือระบบการ
ปกครองแบบสมมติเทพไดล่้มสลายลงพิณสฺนูก (រិៃសនូក្) ก็ไดสู้ญหายไปพร้อมกบัการล่มสลายของ
อาณาจกัรเขมรโบราณมาอยา่งยาวนานและไม่ปรากฏการน ามาบรรเลงในปัจจุบนัอีกเลย ในปัจจุบนั
พิณในตระกูลโฟล์คฮาร์พน้ีได้มีการร้ือฟ้ืนและสร้างเคร่ืองดนตรีชนิดน้ีข้ึนใหม่ โดยอาศยัภาพ
จ าหลกัท่ีปรากฏตามโบราณสถานและคิดคน้วธีิการบรรเลงข้ึนใหม่อีกดว้ย นกัดนตรีผูริ้เร่ิมการผลิต
พิณคือ แกว กวี (វក្ែ ក្ែី) ซ่ึงได้ร่วมมือกบัแพทริก แคร์ซาเล นักดนตรีชาติพนัธ์ุและนักโบราณคดี
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ดนตรีชาวฝร่ังเศสท่ีมีความรู้และเช่ียวชาญเร่ืองเคร่ืองดนตรีโบราณในแถบเอเชียเป็นอย่างดีเป็น
ผูอ้อกแบบร่างพิณสฺนูก  (រិៃសនូក្) ข้ึนมา 3 แบบ แบบแรกเป็นยุคก่อนอาณาจกัรเมืองพระนครคือ
ก่อนยุคนครวัดและนครธม ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 12 ลักษณะพิณมีปลายยอดม้วนเข้า 
เหมือนก้นหอย ตน้แบบมาจากภาพสลกัหินท่ีวดัสัมโบเปรยกก จงัหวดัก าปงธม เป็นภาพบนทบั
หลงัซ่ึงเก็บรักษาไวท่ี้พิพิธภณัฑ์แห่งชาติในกรุงพนมเปญ แบบท่ี 2 และ 3 อยูใ่นยุคเมืองเมืองพระ
นคร พุทธศตวรรษท่ี 17-18 (คริสต์ศตวรรษท่ี 12-13)ต้นแบบหลักมาจากภาพสลักหิน อาทิท่ี
ปราสาทบายนในนครธม วดับนัเตียยชมา ฯลฯ พิณยุคน้ีมีกล่องเสียงทรงเหมือนเรือ และปลายยอด
พิณแบบหน่ึงเป็นหัวครุฑ ทั้งสองได้ร่วมมือกนัสร้างและได้รับค าแนะน าจาก ฮึม สุภี (ហ ឹរ ស ល៉ី) 
จนกระทัง่ส าเร็จและไดถ่้ายทอดใหแ้ก่บุตรสาวในเวลาต่อมา 

จากขอ้มูลและเหตุผลขา้งตน้จะเห็นวา่เคร่ืองดนตรีจะด ารงอยูไ่ดน้ั้นจะตอ้งเป็นเคร่ือง
ดนตรีท่ีไดรั้บใช้ผูค้นในสังคมอยา่งต่อเน่ือง เช่น จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ท่ีเป็นเคร่ืองดนตรีของคน
ในสังคมระดบัชนชั้นทัว่ไป ท าหนา้ท่ีทางพิธีกรรม ให้ความบนัเทิงและความรู้ควบคู่ไปดว้ย ท าให ้
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) สามารถด ารงอยู่ไดม้าจนกระทัง่ปัจจุบนัน้ี แตกต่างกบัเคร่ืองดนตรีตระกูล
ฮาร์พท่ีเป็นของสตรีท่ีใช้ส าหรับบรรเลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือเพื่อการบ าเรอแต่เพียง
กษตัริยเ์ท่านั้น จึงท าใหพ้ิณฮาร์พน้ีสูญหายไปนบัเป็นเวลาหลายร้อยปี 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 แกว กว ี(វក្ែ ក្ែី) กบัพิณสฺนูก (រិៃសនូក្) ท่ีประดิษฐข้ึ์นใหม่ 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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ภาพประกอบ 10 ภาพจ าหลกักลุ่มนกัดนตรีและนางร า ขวามือเป็นนกัดนตรีดีดแขฺสมวย (វសសរួយ) 
ซา้ยมือเป็นนกัดนตรีดีดพิณฮาร์พ หนา้บนัปราสาทส าแร คริสตศ์ตวรรษท่ี 12 

ท่ีมา: Sirang Leng (2018) 
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ภาพประกอบ 11 ภาพจ าหลกันกัดนตรีดีดเคร่ืองดนตรีตระกูลบีนวณีา (bīn vīnā) และพณิตระกูล
โฟลค์ฮาร์พ ท่ีระเบียงคดดา้นทิศตะวนัตกของปราสาทบายน คริสตศ์ตวรรษท่ี 12 

ถึงตน้ศตวรรษท่ี 13  

ท่ีมา: Sirang Leng (2018) 

 

 
 

ภาพประกอบ 12 พิณพม่า พิณในตระกูลโฟลค์ฮาร์พ 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 
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ภาพประกอบ 13 พิณของชาวกะเหร่ียง 
 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 

จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ในช่วงสมยัก่อนเมืองพระนครและสมยัเมืองพระนคร
นั้น ผูเ้ขียนสันนิษฐานวา่ ส่วนมากรายช่ือหรือนกัดนตรีท่ีกษตัริยเ์ป็นผูถ้วายให้เป็นขา้ปราสาทนั้น 
โดยมากเป็นสตรี ท่ีเป็นชายนั้นมีแต่เพียงส่วนน้อยดังปรากฏในศิลาจารึกปราสาทลไล (លណល) 
K. 324N ค.ศ. 893/ พุทธศกัราช 1436 บรรทดัท่ี 17 ท่ีกล่าวถึง นักขบัศีขรา (ศีขรา น่าจะหมายถึง 
ช่ือของเทพปัญจสีขรซ่ึงเป็นเทพองค์หน่ึงถือพิณกัจฉปิ [kachchapi] มีลักษณะคล้ายจาบุี ចាប ៉ី)  

ช่ือ 1. นายซ็อมออบ 2. นายอ็อมเตง นักขบัจึงสันนิษฐานว่าจะเป็นกลุ่มอฺนกจเมฺรียง (អនក្ចម្រៀង) 
ท่ีสามารถขบัร้องพรรณนาเร่ืองราวต่างๆ ทั้งทางโลกและทางธรรมได ้โดยมีความสามารถในการ
บรรเลงดนตรีคลอไปพร้อมกบัการขบัได ้

จากการให้ค  าจ  ากดัความและความส าคญัของวีณาในยุคหลงัพระเวท เคร่ืองดนตรี
ประเภทหน่ึงช่ือ กจัฉับปี (kachchapi) ซ่ึงเป็นกลุ่มเคร่ืองวีณามีความส าคญัรองจาก จิตรวีณา และ
วิปัญจิวีณา ซ่ึงอาจสันนิษฐานได้น่าจะท าให้ระดับความส าคญัของการบนัทึกเร่ืองราวหรือการ
จ าหลกัภาพนอ้ยลงไป เพราะโดยมากสตรีเพศมกัจะเป็นผูก้ระท าหนา้ท่ีบรรเลงดนตรีบ าเรอเทพเจา้ 
ซ่ึงตามท่ีปรากฏในศิลาจารึก  ส่วนเพศชายนั้นจะบรรเลงเป็นเอกเทศเพื่อความบนัเทิงในระดับ
ประชาชนทั่วไป มิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการพระราชพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนามากเท่าสตรี 

ดงัปรากฏวา่การบรรเลงจาบุี (ចាប ៉ី) โดยมากในปัจจุบนัก็เป็นบุรุษบรรเลงท าหน้าท่ีขบัร้องและเล่า
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นิทานไปดว้ยกนัเพื่อใหค้วามรู้และความบนัเทิงแก่ประชาชนทัว่ไป ดงัท่ีมิตต ทรัพยผ์ดุ (2561: 120-
121) กล่าวว่า จากจารึกในสมัยก่อนเมืองพระนครท่ีมีจ านวนนักขบั 11 คนท่ีปรากฏตามจารึก 
วงดนตรีน้ีน่าจะท าหน้าท่ีคลอเสียงร้องเพื่อตั้ งระดับเสียงและก าหนดท านองเพลงหรืออาจ
ประกอบการฟ้อนร าถวายเป็นเทวบูชาโดยไม่ตอ้งขบัร้องก็ได ้หมายความวา่ ในการส่ือความหมาย
ต่อเทพเจา้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและผูเ้ขา้ร่วมพิธีกรรม ดนตรีด ารงสถานะของผูช่้วยท าให้การส่ือความหมาย
ผ่านการขบัร้องและการฟ้อนร าสมบูรณ์มากข้ึน หากเปรียบเทียบกบัดนตรีไทยและดนตรีเขมร
ปัจจุบนัท่ีไดรั้บอิทธิพลโดยตรงของอารยธรรมเขมรโบราณ จะพบวา่การฟ้อนร านิยมใชว้งป่ีพาทย์
มากกวา่วงเคร่ืองสาย (คลา้ยกบัการฟ้อนร าของชวา) ส่ิงน้ีอาจแสดงให้เห็นวา่วฒันธรรมสังคีตของ
กมัพูชาสมยัก่อนเมืองพระนครมีความใกลชิ้ดกบัดนตรีพิธีกรรมแบบอินเดียมาก ในขณะท่ีรูปแบบ
การประสมวงดนตรีปัจจุบนัไดป้รับปรุงใหเ้ป็นวฒันธรรมของกมัพูชาและไทยท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ
ตนมากข้ึนแล้ว โอกาสท่ีใช้บรรเลงจะพบว่าในการบูชาเทพเจา้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อสร้างความอุดม
สมบูรณ์ ให้กับ เมืองนั้ น  ผู ้ปกครองระดับ ต่าง ๆ  จะท าพิ ธีกัลปนาเค ร่ืองอุปโภคบ ริโภค 
และขา้ปราสาท และในบรรดาผูค้นท่ีเป็นขา้ปราสาทนั้นมีนกัฟ้อน นกัขบั และนกัดนตรี รวมอยูด่ว้ย 
ทั้งหมดเป็นสตรีท่ีมีช่ือเป็นภาษาบาลีคล้ายช่ือต าแหน่งท่ีได้รับการแต่งตั้งจากทางการมากกว่าช่ือ
ตนเองท่ีควรใช้ภาษาเขมรโบราณมากกวา่ ดงันั้นจึงสันนิษฐานว่าสตรีกลุ่มน้ีน่าจะไดรั้บการศึกษา
ทางนาฏยสังคีตอย่างเป็นระบบในราชส านักมากกว่าจะเป็นนักร้องนักดนตรีพื้นเมืองท่ีเสาะหา 
ตามมีตามได ้ 

ขอ้สันนิษฐานน้ีเป็นขอ้สนบัสนุนแนวคิดของผูเ้ขียนท่ีเช่ือวา่จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีมาแต่สมยัก่อนเมืองพระนครแลว้ แต่ดว้ยเหตุท่ีเคร่ืองดนตรีน้ีเป็นเคร่ืองดนตรี 
ท่ีมีความส าคัญรองลงมาและมีบทบาทหน้าท่ีในการเล่าเร่ืองเพื่อความบันเทิงโดยบุรุษเพศ 
และมีความส าคญัรองลงมาจากกลุ่มวีณาตระกูลพิณฮาร์พและพิณคนัธนูท่ีไดรั้บมอบหน้าท่ีในการ
บรรเลงเพื่อพิธีกรรมในราชส านกัหรือทางศาสนาโดยสตรี การบนัทึกเร่ืองราวในจารึกนั้นกล่าวถึง
แต่เคร่ืองวีณาไม่ระบุประเภท ภาพจ าหลักเลือกท่ีจะจ าหลัก เคร่ืองดนตรีท่ี มีความส าคัญ 
ในระดบัพิธีการ ความบนัเทิงของชนชั้นปกครองมากกวา่การขบัร้องของคนทัว่ไปเช่นการจเมฺรียง

จาบุี (ការចម្រើងចាប ៉ី) ดว้ยเหตุน้ีจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งหาขอ้มูลจากเอกสาร ขอ้สันนิษฐานต่าง ๆ 
มาสนบัสนุนถึงแมจ้ะมีน ้าหนกัไม่มากนกัก็ตาม 
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4.1.3 สมัยหลงัเมืองพระนคร (ตั้งแต่ศตวรรษที ่15-19)  
การปรากฏหลกัฐานหรือร่องรอยเก่ียวกบัจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ในสมยัหลงัเมือง

พระนครน้ี ไม่ปรากฏหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีกล่าวถึงจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เลย การศึกษา
เก่ียวกับเร่ืองจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ในช่วงสมยัน้ีจึงเป็นเพียงการสันนิษฐานตามหลักฐานอ่ืนๆ 

ท่ีน่าจะเก่ียวขอ้งและพอท่ีจะสันนิษฐานบนพื้นฐานวชิาการดนตรีได ้
หลังจากท่ีสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 (เจา้สามพระยา) แห่งกรุงศรีอยุธยาตี

เมืองพระนครศรียโศธรปุระ (นครหลวง หรือนครธม) ได้ในปีพุทธศกัราช1974 (คริสต์ศกัราช 
1431)ไดมี้การกวาดตอ้นพระราชวงศก์มัพูชา ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ รูปเคารพ ตลอดจนพราหมณ์ ขนุนางราช
ส านกัและครอบครัวเชลยสงครามเขา้มาตั้งบา้นเรือนอยูบ่ริเวณรอบกรุงศรีอยธุยา 

สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 (เจา้สามพระยา) ยงัโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระ
อินทราชา พระราชโอรสปกครองเมืองพระนครหลวงสืบมา แสดงวา่หลงัจากกรุงศรีอยุธยาตีเมือง
พระนครได้ เมืองพระนครหลวงยงัไม่ถูกทิ้งร้างแต่อย่างใด คร้ันเม่ือสมเด็จพระอินทราชา
ส้ินพระชนม์ สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 จึงโปรดให้เจา้พญาแพรกซ่ึงครองเมืองแพรกศรีมหา
ราชาไปเสวยราชยใ์นนครหลวงแทน แต่ภายหลงัถูกเจา้พญาญาตพระราชวงศก์มัพูชาลอบปลงพระ
ชนม์ และยา้ยราชธานีไปทางใต ้เมืองพระนครจึงส้ินสุดฐานะการเป็นราชธานีของกมัพูชาอย่าง
แทจ้ริง 

แมเ้มืองพระนครจะไม่ไดมี้ฐานะเป็นราชธานี แต่บริเวณนั้นยงัมีประชาชนอาศยั
อยูจ่นกระทัง่ปัจจุบนั เมืองพระนครจึงไม่ไดถู้กปล่อยทิ้งร้างภายหลงัการยา้ยราชธานีไปทางใตอ้ยา่ง
ท่ีเขา้ใจกนั หากแต่เป็นเมืองท่ียงัคงมีคนอาศยัอยู่ เพียงยา้ยต าแหน่งศูนยก์ลางของเมืองไปบริเวณ
ใกลเ้คียง (ศานติ ภกัดีค า, 2556, น. 192) จึงสันนิษฐานไดว้า่จาบุี (ចាប ៉ី) ในช่วงสมยัน้ีมิไดข้าดหายไป
จากวิถีชีวิตของชาวกัมพูชาแต่อย่างใด แต่อาจจะเป็นเพราะด้วยเหตุการณ์บ้านเมืองท่ีไม่สงบ
เรียบร้อยนัก ท าให้ไม่ปรากฏ การบันทึกเร่ืองราวเก่ียวกับจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) แต่เช่ือได้ว่า 
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) น่าจะยงัด ารงอยูใ่นวิถีชีวติของชาวกมัพูชามาอยา่งต่อเน่ืองมิไดข้าดหายเพราะ
ประเพณีและพิธีกรรมท่ีตอ้งใช้จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ร่วมบรรเลงยงัคงมีอยูจ่ะขาดเสียมิได ้เช่น พิธี
เล้ียงอารักษ์ พิธีอาพาห์พิพาห์  (រិធ៉ីអាពាហ៍រិពាហ៍) วงเภฺลงมโหรีพฺระราชทฺรพฺย (ែង់មលេង រមោរី្រះរជ្ទរយ) 
และการจเมฺรียงจาบุี (ចម្រៀងចាប ៉ី) ซ่ึงถือเป็นส่ิงบนัเทิงใจท่ีมีบทบาทและอิทธิพลต่อสังคมเขมรมาแต่
โบราณ 



  89 

 
 

ภาพประกอบ 14 วง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) 

ท่ีมา: Stanley Sadie (1980: 791) 

 
 

ภาพประกอบ 15 วง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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ภาพประกอบ 16 วง่เภฺลงมโหรีพฺระราชทฺรพฺย (ែង់មលេងរមោរី្រះរជ្ទរយ) 

ท่ีมา: Montague (2010, p. 169) 

 
  หลงัจากยคุหลงัเมืองพระนคร (ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15-19) เขา้สู่สมยัใหม่ (ตั้งแต่ศตวรรษ
ท่ี 19-ปัจจุบนั) ในช่วงคริสต์ศกัราช 1975-1978 (พุทธศกัราช 2518-2521) กมัพูชามีการปกครอง
ระบอบคอมมิวนิสตโ์ดยมีนายกรัฐมนตรีพอล พต เป็นผูน้ าพรรคคอมมิวนิสต ์ช่วงระยะเวลาน้ีได้
เปล่ียนแปลงโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม และได้ท าลายวตัถุทาง
วฒันธรรมท่ีอยูใ่นพิพิธภณัฑ์ พระราชวงั วดั ศิลปะ รวมทั้งดนตรีและนาฏศิลป์ จะเห็นวา่นกัปฏิวติั
ไม่เคารพและไม่เห็นความส าคญัของศิลปะดงักล่าว เพราะถือว่าเป็นวฒันธรรมของผูก้ดข่ีขูดรีด 
แมก้ระทัง่การฟ้อนร า การร้องเพลง และดนตรีพื้นบา้นก็ถูกดดัแปลงให้เป็นเคร่ืองมือโฆษณาการ
ปฏิวติั มิใช่เพื่อการบนัเทิงอีกต่อไป รวมทั้ งมีเน้ือหาส่งเสริมการปฏิวติัด้วย อย่างไรก็ตามพวก
คอมมิวนิสต์ก็มีอ านาจในระยะเวลาอนัสั้นจึงไม่ไดส่้งเสริมวฒันธรรมของชนชั้นกรรมาชีพข้ึนมา
แทนของเก่าท่ีไดท้  าลายไปหมดส้ินแลว้ 
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ภาพประกอบ 17 คง่ ไณ (គង់ ណៃ) ผูท้  าหนา้ท่ีจเมฺรียงจาบุีฎงแวง (ចម្រៀងចាប ៉ីដងវែង) 
ประชาสัมพนัธ์การปกครองระบอบคอมมิวนิสตโ์ดยมีพอล พต เป็นผูน้ า (องคก์ารปฏิวติัเขมรแดง) 

คริสตศ์กัราช 1975-1978 (พุทธศกัราช 2518-2521) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 

ถึงแม้ว่าศิลปะความบันเทิงหลายอย่างจะถูกท าลายหรือถูกดัดแปลงเพื่ อ
ว ัตถุประสงค์ทางการเมือง หรือถูกลดทอนความส าคัญออกไปจากกลุ่มชนชั้ นสูงก็ตาม 
แต่การจเมฺรียงจาบุี (ចម្រើងចាប ៉ី)  ยงัสามารถด ารงอยู่ได้โดยมิได้เปล่ียนแปลงรูปแบบการบรรเลง 
ท านองเพลง หากแต่ยงัคงรูปแบบการบรรเลงเลงเช่นเดิมเพียงแต่น ามาใช้เพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
ในระบอบการปกครองของพอล พต ดงัเช่น คง่ ไณ อฺนกจเมฺรียงจาบุีฎงแวง (អនក្ចម្រៀងចាប ៉ីដងវែង) 
ชาวเขมรศิลปินแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ว่าเขาได้รับหน้าท่ีจเมฺ รียงจาบุี  (ចម្រៀងចាប ៉ី) เพื่ อการ
ประชาสัมพนัธ์ระบอบการปกครองทหารในปีคริสต์ศกัราช 1975 (พุทธศกัราช 2518) และการท่ี
ทางการทหารเลือกใช้การจเมฺรียงจาบุี (ចម្រើងចាប ៉ី) ในการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารทางการทหารน้ี 
แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการจเมฺรียงจาบุี  (ចម្រើងចាប ៉ី) ว่าเป็นการแสดงขับร้องของมวลมหา
ประชาชนชาวกมัพูชาอยา่งแทจ้ริง และยงัคงมีอิทธิพลทางดา้นจิตใจและความเช่ือของชาวกมัพูชา
มาจนกระทัง่ปัจจุบนัน้ี 

การศึกษาประวติัความเป็นมาและการปรากฏของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) นั้นได้
อาศัยหลักฐานทางประวติัศาสตร์ทั้ งศิลาจารึก ภาพจ าหลัก สามารถสันนิษฐานได้ว่า ในช่วง
สมยัก่อนเมืองพระนคร สมยัเมืองพระนคร สมยัหลงัพระนครไม่ปรากฏค าวา่ “จาบุี (ចាប ៉ី)” ในศิลา
จารึกและภาพจ าหลักปรากฏแต่เพียงค าว่า “วีณา” ซ่ึงเป็นค าท่ีใช้เรียกช่ือเคร่ืองดนตรีประเภท
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เคร่ืองสายใช้ดีดท่ีมาจากอินเดียเท่านั้ น จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับการปรากฏของ 
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ผูว้ิจยัขอเสนอขอ้สันนิษฐานไวด้งัน้ี 1. เร่ืองการเรียกช่ือ “จาบุี (ចាប ៉ី)” น่าจะ
ได้รับอิทธิพลจากค า “กจัฉับปี (Kccahpi)” ซ่ึงเป็นช่ือเรียกเคร่ืองดนตรีโบราณของอินเดีย เคร่ือง
ดนตรีกจัฉับปีเป็นพิณวีณาท่ีมีความส าคญัในระดบัรองของวฒันธรรมดนตรีอินเดีย เม่ือน าเขา้มา
บรรเลงในสมยัเขมรโบราณความส าคญัจึงนอ้ยลงไปดว้ย 2. เร่ืองรูปทรงสัณฐานของเคร่ืองดนตรีท่ี
ปรากฏบนภาพจ าหลกัท่ีมีแต่เพียงพิณคนัธนูและพิณโฟล์คฮาร์พไม่ปรากฏพิณรูปทรงพิณลิวท ์
ผูเ้ขียนจึงไดเ้ช่ือมโยงหลกัฐานเก่ียวกบัเร่ืองค าวา่ “พิณ” ท่ีมีปรากฏใชก้นัทัว่ไปในปัจจุบนัน้ีวา่น่าจะ
มีท่ีมาจากการเรียกช่ือเคร่ืองดนตรีโบราณชนิดหน่ึงของอินเดียในวฒันธรรมฮินดูสถานสังคีตท่ี
เรียกช่ือเคร่ืองดนตรีน้ีว่า บีนวีณา (bīn vīṇa) บีนเป็นเคร่ืองดนตรีอินเดียโบราณเป็นเคร่ืองดนตรี
ประเภทเคร่ืองสายใช้ดีดมีเฟรท เม่ือปรากฏค าน้ีในวฒันธรรมดนตรีย่อมมีความเป็นไปได้ว่าพิณ
ตระกูลลิวท์น่าจะเขา้มานานแลว้ เพราะจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีอยู่ในตระกูลพิณ
ลิวท์เช่นกัน ค าว่า “พิณ” ยงัคงมีการใช้มาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้ งจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ก็ยงัมี 

การสืบทอดวิธีบรรเลงมาอยา่งต่อเน่ือง จึงเป็นอีกขอ้สันนิษฐานหน่ึงของการปรากฏของจาบุีฎงแวง 
(ចាប ៉ីដងវែង) วา่น่าจะมีมาตั้งแต่สมยัก่อนเมืองพระนครและเมืองพระนคร 

หลงัจากสมยัหลงัเมืองพระนครจนกระทัง่ถึงปัจจุบนัจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ยงัคงมี
บทบาทส าคญัในขนบธรรมเนียมในวิถีชีวิตของชาวกัมพูชา เช่น พิธีเลียงอารกฺส (រិធ៉ីមលៀងអារក្ស) 
พิธีอาพาห์พิพาห์ (រិធ៉ីអាពាហ៍រិពាហ៍) การจเมฺรียง (ការចម្រៀង) เพื่อความบนัเทิงและการสั่งสอนคุณธรรม
จริยธรรม อีกทั้งใชบ้รรเลงในวง่เภฺลงมโหรีพฺระราชทฺรพฺย (ែង់មលេងរមោរី្រះរជ្ទរយ) มาแต่อดีตอีกดว้ย 
ถึงแมว้า่จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) จะเป็นเพียงเคร่ืองดนตรีของชนชั้นสามญัแต่ความส าคญัและอิทธิพล
ท่ีมีต่อสังคมกมัพูชานั้นมีมาก เพราะสามารถเขา้ถึงความรู้สึกนึกคิดของชาวกมัพูชาไดเ้ป็นอย่างดี 
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) จึงเป็นเคร่ืองดนตรีแห่งจิตวิญญาณของชาวกมัพูชาอยา่งแทจ้ริง 

4.2 องค์ความรู้ของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เกี่ยวกับส่วนประกอบ การสร้าง วิธีการบรรเลง 

เพลงและนักดนตรี 
ก่อนจะกล่าวถึงองคค์วามรู้ของ จาบุี (ចាប ៉ី) จะอธิบายความรู้เก่ียวกบัประเภทของจาบุี (ចាប ៉ី) 

กมัพูชา ดงัต่อไปน้ี จาบุี (ចាប ៉ី) เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสายใช้ดีด (chordophones-folk lute) 

ของราชอาณาจกัรกมัพูชามีสัณฐานคลา้ยกบักระจบัป่ีของไทย นอกจากน้ีค า จาบุี (ចាប ៉ី) ยงัเป็นช่ือ
เรียกเคร่ืองดนตรีมีสายใช้ดีดอีกหลายชนิดได้แก่ จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) จาบุีฎงขฺลี  (ចាប ៉ីដងសេ៉ី)  
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จาบุีธางโตฺนต  (ចាប ៉ីធាងមនន ត្) จาบุี ธุง (ចាប ៉ីធ ង) จาบุีลลางฏูง (លោង៍ដូង) และจาบุีโฆลฺก (ចាប ៉ីមលេ ក្) 
รายละเอียดมีดงัน้ี 

จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) หรือกระจบัป่ีด้ามยาว ค าว่า ฎง (ដង) แปลว่า ด้าม, แวง (វែង) 
แปลวา่ ยาว เคร่ืองดนตรีน้ีมีกล่องเสียงรูปเหล่ียมมุมมน มีความยาวโดยตลอด 1.45 เมตร ปลายดา้ม
โคง้งอไปดา้นหลงั สฺนูก (សនូក្) หรือกล่องเสียง มีขนาดความกวา้ง 34 เซนติเมตร ยาว 39 เซนติเมตร 

และหนา 6.5 เซนติเมตร ท าจากไมจ้ริง เช่น ไมข้นุน ไมม้ะค่าโมง เป็นตน้ ตาดหนา้หรือซาวด์บอร์ด 
ภาษาเขมรเรียก สนฺทะ (សនទះ) ท าจากไม้เน้ืออ่อน เช่น ไม้ตระกูลสน เพื่อให้เกิดเสียงท่ีไพเราะ 

ดา้มหรือคนัทวนมีความยาวประมาณ  90 เซนติเมตร จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) มีบทบาทและหน้าท่ี
ส าคญัในการบรรเลงร่วมใน วง่เภฺลง (ែង់មលេង) ต่างๆ เพื่อใชป้ระกอบพิธีกรรม ไดแ้ก่ 1. วง่เภฺลงอารกฺ 

 (ែង់មលេងអារក្ស) 2. วง่เภฺลงการบุราณ (ែង់មលេងការប រៃ) 3. วง่เภฺลงพฺระบิตร (ែង់មលេង្រះបិត្រ) 4. วง่เภฺลงมโหรี 

พฺระราชทฺรพฺย (ែង់មលេង រមោរី្រះរជ្ទរយ) 5. ใชป้ระกอบการจเมฺรียงจาบุี (ចម្រើងចាប ៉ី) 
 

 
 

ภาพประกอบ 18 สตรีชาวกมัพูชานกัดนตรีในพระบรมราชวงักมัพูชาดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
ปีคริสตศ์กัราช 1880 (พุทธศกัราช 2423) 

ท่ีมา: Arnoux Hippolyte (1800-1999) 
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ภาพประกอบ 19 สตรีชาวกมัพูชาดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
ปีคริสตศ์กัราช 1860-1870 (พุทธศกัราช 2403-2413) 

ท่ีมา: Welt Museum Wien 

 
 

ภาพประกอบ 20 นกัดนตรีชาวกมัพูชาดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 

ท่ีมา: Montague (2010, p.172) 

 

จาบุีฎงขฺลี (ចាប ៉ីដងសេ៉ី) หรือกระจบัป่ีดา้มสั้ น มีลกัษณะคลา้ยกบัจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
แต่มีขนาดของกล่องเสียงเล็กกว่าจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เล็กน้อย ปลายด้ามมีลักษณะโค้งงอ

เช่นเดียวกนั แต่จาบุีฎงขฺลี (ចាប ៉ីដងសេ៉ី) มีปลายดา้มโคง้งอมาดา้นหน้า ปลายดา้มแกะสลกัเป็นลวดลาย
ต่าง ๆ เดิมจาบุีฎงขฺลี (ចាប ៉ីដងសេ៉ី) หรือกระจบัป่ีด้ามสั้ นเคยใช้ร่วมบรรเลงในวง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) 
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ต่อมาไดน้ ามาร่วมบรรเลงในวง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេង រមោរី) และไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวางในช่วง
ระหวา่งคริสตศ์กัราช 1960 (ระหวา่งพุทธศกัราช 2503) โดยเฉพาะในเขตจงัหวดัตาแกว้ ปัจจุบนัไม่
ปรากฏการบรรเลงจาบุีฎงขฺลี (ចាប ៉ីដងសេ៉ី) แลว้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 21 จาบุีฎงขฺลี (ចាប ៉ីដងសេ៉ី) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 

จาบุีธางโตฺนต (ចាប ៉ីធាងមនន ត្) เป็นจาบุี (ចាប ៉ី) ชนิดท่ีสามารถท าไดง่้ายท่ีสุด โดยใช้วสัดุ
จากธรรมชาติคือ กา้นตาลโตนด มีนิทานท่ีกล่าวถึงการสร้างจาบุีธางโตฺนต (ចាប ៉ីធាងមនន ត្) น้ีไวต้ามค า
บอกเล่าของอาจารย ์ยึม สําง (យឹរ សាំង) ศิลปินแห่งราชอาณาจกัรกมัพูชา มีความวา่ นานมาแลว้มีครู
ผูช้ายคนหน่ึงมีพรสวรรค์ในการเล่นจาบุี (ចាប ៉ី) มีช่ือเล่ืองลือจนถึงพระกรรณของกษตัริย ์พระองค์
พอพระทยัโปรดพระราชทานช่ือยกย่องพร้อมทั้งโปรดให้เขา้รับราชการในพระราชวงัดว้ย มีเด็ก
หนุ่มคนหน่ึงมีความหวงัวา่ตนเองจะไดเ้ป็นขา้ราชการเช่นเขาคนนั้น เด็กหนุ่มจึงขอใหอ้าจารยส์อน
จาบุี (ចាប ៉ី) ให้แก่ตน  แต่อาจารยท์่านนั้นสังเกตเห็นว่าเด็กหนุ่มคนน้ีมีนิสัยไม่ดี จึงไม่ยอมสอนให ้
เด็กหนุ่มจึงไปออ้นวอนภรรยาของอาจารยโ์ดยให้สัญญาวา่ตนจะไม่ลืมบุญคุณของอาจารย ์และได้
พูดจาหว่านล้อมว่า เม่ือไรท่ีตนมีเงินจากอาชีพดีดจาบุี (ចាប ៉ី) แล้วเขาจะมอบเงินให้อาจารยด์้วย 
ภรรยาของอาจารยอ์ยากไดเ้งินทอง การออ้นวอนจึงเป็นผล ภรรยาจึงไดไ้ปออ้นวอนขอใหส้ามีสอน
จาบุี (ចាប ៉ី) ให้แก่เด็กหนุ่มคนนั้น หลงัจากเรียนไดป้ระสบความส าเร็จ เด็กหนุ่มก็มีช่ือเสียงจนถึง
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พระราชา พระองคจึ์งโปรดให้เขา้เฝ้าเพื่อดีดจาบุี (ចាប ៉ី) ถวายการแสดงของเขานั้นน่าช่ืนชม พระองค์
ตรัสถามวา่เรียนการดีดจาบุี (ចាប ៉ី) มาจากใคร เด็กหนุ่มมีใจโลภอยากแสดงพรสวรรค์เหนือครูของ
ตน จึงทูลวา่ขา้พระองคเ์รียนดว้ยตนเอง ไม่มีครูคนใดสอน พระราชาเขา้ใจวา่วิธีเล่นนั้นเหมือนกบั
ขา้ราชการของพระองค์ พระองค์ตรัสให้เชิญอาจารยเ์ล่นประชนักบัเด็กหนุ่มนั้น เม่ืออาจารยม์าถึง
นั้น เด็กหนุ่มไดแ้สดงฝีมือของตนอยา่งมหัศจรรยต่์อหน้าพระพกัตร์และเหล่าขุนนาง ส่วนอาจารย์
นั้นหลงัจากฟังศิษยเ์ล่นแลว้ ท่านจบัจาบุี (ចាប ៉ី) มาถือแลว้เอาขฺทง่ (សទង់) ออก แลว้ใชน้ิ้วกลางเสียบเขา้
ไปใตส้ายจาบุี (ចាប ៉ី) ท าเป็นขฺทง่ (សទង់) และใช้น้ิวช้ีเพียงน้ิวเดียวกดสายเพื่อให้เป็นท านองเพลง มนั
ไพเราะน่าช่ืนชมมาก เม่ือเล่นจบเด็กหนุ่มกม้หนา้ไม่กลา้ขยบัตวั พระราชาหนัไปยงัเยาวชนและตรัส
สั่งสอนวา่ “เจา้มานพ ค าท่ีเรียนไม่มีครูนั้นเป็นความผิดหนกั ไม่มีใครเรียนรู้โดยไม่มีครู เรารู้วา่ได้
เรียนจากครูน้ีจริง เราเรียกเจา้มาน้ีเพราะอยากจะฟังจากเจา้และอยากสนบัสนุนเจา้ดว้ย แต่เม่ือไดย้ิน
เจา้บอกวา่เรียนโดยไม่มีครูสอนนั้น เจา้เป็นคนเนรคุณครู เจา้รู้ไหมวา่ครูเป็นผูมี้พระคุณดัง่เช่นบิดา
มารดา เจา้ควรรู้บุญคุณครูบาอาจารย ์

เร่ืองน้ีได้ร ่ าลือทั่วพระนครท าให้เด็กน ามาเป็นแบบอย่าง โดยพากันน าเอาก้าน
ตาลโตนดมาดีดเลียนแบบอาจารยต์ั้งแต่นั้นมา ในช่วงระหวา่งทศวรรษท่ี 60 (1960s) มกัจะเห็นเด็ก
ตามชนบทนิยมเล่นจาบุีธางโตฺนต (ចាប ៉ីធាងមនន ត្) น้ี แต่ปัจจุบนัไม่นิยมเล่นแลว้  

จาบุีธางโตฺนต (ចាប ៉ីធាងមនន ត្) ท าจากกา้นตาลยาวประมาณ 1 เมตร น ามาไสดา้นทอ้งกา้น
ตาล เอาเน้ือส่วนท่ีเป็นเงาออกแลว้เหลาให้มีขนาดเท่ากบัจาบุี (ចាប ៉ី) หลงัจากนั้นจะดึงเอาเน้ือของ
กา้นมาท าเป็นสาย 2 สาย คือสายเอกและสายทุม้ โดยผกูรัดสายทั้งสองดา้น ดา้นหลงัสายเลือกเอาไม้
เล็กๆ มาท าเป็นท่ีหนุน เพื่อรัดให้เกิดเสียง แล้วดีดโดยใช้น้ิวเพียง 2 น้ิว เหมือนอาจารยส์อนใน
นิทานดงักล่าวขา้งตน้ เสียงของเคร่ืองดนตรีน้ีเบาและนุ่มนวล จาบุีธางโตฺนต (ចាប ៉ីធាងមនន ត្) สามารถ
เล่นเป็นเพลงได้ แต่ต้องอาศัยความเช่ียวชาญของผู ้ท่ี เคยเล่นหรือคนท่ีดีดจาบุี  (ចាប ៉ី) เป็น 

(แกว ณารุมฺ, 2011, น. 36-38) 
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ภาพประกอบ 22 จาบุีธางโตฺนต (ចាប ៉ីធាងមនន ត្) 

ท่ีมา: แกว้ ณารม (2011, น.37) 

 

จาบุีธุง (ចាប ៉ីធ ង) เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสายใชดี้ดประเภทหน่ึงของชาวกมัพูชา 
สาเหตุท่ีเรียก จาบุีธุง (ចាប ៉ីធ ង) เพราะกล่องเสียงท ามาจากป๊ีบ จาบุีธุง (ចាប ៉ីធ ង) มีขฺทง่ (សទង់) จ  านวน 12 
อนั และมีสาย 2 เส้น ขนาดของจาบุีธุง (ចាប ៉ីធ ង) ข้ึนอยู่กับขนาดของป๊ีบ นักดนตรีท่ีผลิตจาบุีธุง 

(ចាប ៉ីធ ង) มกัจะมีนิสัยตลก และมกัจะขบัร้องเป็นดว้ย นกัดนตรีมกัจะดีดและเคาะกล่องเสียงของจาบุี 

(ចាប ៉ី) เพื่อเพิ่มจงัหวะกบัการท าท่าทางให้ผูช้มหวัเราะสนุกสนาน มีนกัดนตรีบางคนไดน้ าเอาจาบุีธุง 

(ចាប ៉ីធ ង) มาร่วมบรรเลงในวง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី) และวง่เภฺลงอาไย (ែង់មលេងអាណយ) ดว้ย ในทศวรรษ
ท่ี 60 ยงัมีการบรรเลงจาบุีธุง (ចាប ៉ីធ ង) แต่ปัจจุบนัไม่นิยมบรรเลงจาบุีธุง (ចាប ៉ីធ ង) แลว้ (แกว ณารุมฺ, 

2011) 
 

 
 

ภาพประกอบ 23 จาบุีธุง (ចាប ៉ីធ ង) 

ท่ีมา: แกว้ ณารม (2011: 39) 
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จาบุีลลางฏูง (លោង៍ដូង) กล่องเสียงท ามาจากกะลามะพร้าว จาบุีลลางฏูง (លោង៍ដូង) 
มี 3 สาย สายท่ี 1 และสายท่ี 2 ปรับตั้งเสียงให้มีเสียงเดียวกนั ส่วนสายท่ี 3 ใช้เป็นสายบนฺทร (បនទរ) 
ส าหรับเป็นเสียงประสาน สมยัก่อนสายของจาบุีลลางฏูง (ចាប ៉ីលោង៍ដូង) ท าจากเส้นไหม ต่อมาใชส้าย
ทองเหลืองแทน ท าให้เสียงดงักวา่เดิม ก่อนทศวรรษท่ี 70 มีการบรรเลงจาบุีลลางฏูง (ចាប ៉ីលោង៍ដូង) 
ตามชนบท โดยใชบ้รรเลงในวง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី) วง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) และวง่อาไย (ែង់អាណយ) 
เคร่ืองดนตรีน้ีมีระเบียบวิธีการบรรเลงเช่นเดียวกบัจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) และตะเข (ត្ះមស) ปัจจุบนั
ไม่นิยมบรรเลงจาบุีลลางฏูง (ចាប ៉ីលោង៍ដូង) แลว้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 24 จาบุีลลางฏูง (ចាប ៉ីលោង៍ដូង) 

ท่ีมา: แกว้ ณารม (2011: 39) 

 

จาบุีโฆลฺก (ចាប ៉ីមលេ ក្) พบท่ีจงัหวดัรัตนคีรี และจงัหวดัมณฑลคีรี ชาวพฺนง (រនង) เรียกวา่ 
หฺคงเรง (ហគងមរង) ชาวทํพวน (ទំរួន) เรียกว่าหฺคงรีง (ហគងរីង) ส่วนชาวคฺรึง (្គឹង) และชาวเพฺรา (ម្ៅ)
เรียกว่า ชีงเรียง (ជ៉ីងមរៀង) ส่วนค าว่าจาบุีโฆลฺก (ចាប ៉ីមលេ ក្) เรียกตามชาวเขมร กล่องเสียงท ามาจาก 

ผลน ้ าเต้าสุกโดยตัดก้นออก ท่ีขั้ วตัดควา้นส าหรับผูกกับด้ามท่ีท ามาจากไม้ไผ่ ชาวพฺนง (រនង) 
ในจงัหวดัมณฑลคีรีบางส่วนไม่ได้ใส่ผลน ้้ าเต้าเพื่อเป็นตวัก าธรเสียงแต่ก็ได้เสียงท่ีดังไพเราะ
เหมือนกนั การบรรเลงจาบุีโฆลฺก (ចាប ៉ីមលេ ក្) ท าไดโ้ดยการวางดีดท่ีพื้นหรือมีแผ่นกระดานมาปูรอง
ไว ้ด้ามท่ีท าจากไม้ไผ่นั้ นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 44 เซนติเมตร และมีความยาวประมาณ 55 
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เซนติเมตร ตดัขอ้ไมไ้ผข่า้งหน่ึงออก อีกขา้งหน่ึงเหลือไวป้ระมาณ 3 เซนติเมตร. ส าหรับเจาะรูเสียบ
สายผกูกบัหลกัไมไ้ผ ่บนดา้มเจาะรูใหท้ะลุถึงกนัส าหรับไวเ้สียบลูกบิด ส่วนลูกบิดท ามาจากไมไ้ผมี่
จ านวน 8-9 อนั ระเบียบวิธีการบรรเลง จาบุีโฆลฺก (ចាប ៉ីមលេ ក្) มีลกัษณะการบรรเลงเช่นเดียวกบัพิณ
ฮาร์พโดยเอากล่องเสียงมาแนบท่ีหนา้อก 
 

 
 

ภาพประกอบ 25 จาบุีโฆลฺก (ចាប ៉ីមលេ ក្) 

ท่ีมา: Veasna Chhoeurn (2018) 

 

ในปัจจุบันค าว่า จาบุี (ចាប ៉ី) เป็นช่ือเรียกเคร่ืองสายใช้ดีดในราชอาณาจกัรกัมพูชา

จ านวน 6 ชนิด ไดแ้ก่ จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) จาบุีฎงขฺลี (ចាប ៉ីដងសេ៉ី) จาบุีธางโตฺนต (ចាប ៉ីធាងមនន ត្) จาบุีธุง 

(ចាប ៉ីធ ង) จาบุีลลางฏูง (លោង៍ដូង) และจาบุีโฆลฺก (ចាប ៉ីមលេ ក្) ไม่ปรากฏการใชค้  าวา่ พิณ (រិៃ) เรียกช่ือ

เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสายใชดี้ด มีแต่เพียงใชเ้ป็นช่ือเรียกวงดนตรีชนิดหน่ึงเรียกวา่ วง่เภฺลงพิณ
พาทฺย (ែង់មលេងរិៃពាទយ) แสดงให้เห็นอิทธิพลของจาบุี (ចាប ៉ី) ว่าเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีไดรั้บความนิยมสูง
ในหมู่ประชาชนทัว่ทั้งประเทศ ท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ อีกทั้งกลุ่มชนเหล่าน้ีลว้นมีเคร่ือง
ดนตรีประจ าชุมชน ทอ้งถ่ินของตน แต่ให้เกียรติเรียกช่ือเคร่ืองดนตรีของตนเองโดยใช้ค  าว่า จาบุี 
(ចាប ៉ី) น าหนา้ แสดงวา่จาบุี (ចាប ៉ី) เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีความส าคญัยิง่ต่อชาวเขมรอยา่งแทจ้ริง 
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4.2.1 ส่วนประกอบของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
การศึกษาโครงสร้างหรือองค์ประกอบของเคร่ืองดนตรีนั้น เป็นส่ิงท่ีผูเ้ร่ิมฝึกปฏิบติั

ควรมีความรู้และความเขา้ใจเบ้ืองตน้อยา่งถูกตอ้ง รวมถึงนกัวชิาการทางวฒันธรรมดนตรีท่ีตอ้งการ
เรียนรู้ประวติัศาสตร์ของเคร่ืองดนตรีในแต่ละชนิดนั้นก็ควรศึกษาเพื่อให้ทราบถึงความเช่ือมโยงใน
มิติทางวฒันธรรมท่ีเคร่ืองดนตรีนั้นมีความสัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือการ
ได้รับอิทธิพลจากภายนอกแล้วน ามาปรับปรุงและพฒันาให้เหมาะสมกบัสภาพทางสังคมและ
วฒันธรรมของตนเอง  การศึกษาโครงสร้างของดนตรีแต่ละชนิดอย่างเป็นระบบนั้ น นับว่ามี
ความส าคัญส าหรับการศึกษาทางด้านดนตรีวิทยา (Musicology) และมานุษยดุริยางควิทยา 
(Ethnomusicology) การศึกษาโครงสร้างทางกายภาพทางดนตรีจะช่วยให้การศึกษาจาบุีฎงแวง 
(ចាប ៉ីដងវែង) ไดอ้ยา่งลุ่มลึกทั้งดา้นกายภาพ ระบบความเช่ือ ความสัมพนัธ์และสามารถเช่ือมโยงทาง
สังคมวฒันธรรมในมิติท่ีกวา้งข้ึน ผูว้ิจยัจึงขอกล่าวถึงส่วนประกอบและโครงสร้างของจาบุีฎงแวง 
(ចាប ៉ីដងវែង) ส่วนประกอบของ จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ท่ีจะน ามาศึกษาในปริญญานิพนธ์คร้ังน้ี เป็น
จาบุี ฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) รูปแบบของ เพ ช ส าราต  (មរជ  សារ៉ា ត្) ลูกศิษย์ของคง่ ไณ  (គង់  ណៃ ) 

มีส่วนประกอบส าคญัดงัต่อไปน้ี 
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ภาพประกอบ 26 ส่วนประกอบของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 

 

1. บฺรแพ (្បវរ) 

2. พฺรลวต (្រលួត្) 

3. บฺรเคียน (្បមគៀន) 

4. ฎง (ដង) 

5. ขฺทง่ (សទង់) 

6. แขฺส (វសស) 
 

7. สนฺูก (សនូក្) 
8. สนฺทะ (សនទះ) 

9. รนฺธสูร (រនធសូរ) 

10. คีงฺคก่ (គ៉ីងគក្់) 



  102 

 
 

ภาพประกอบ 27 ภาพลายเส้นลกัษณะทางกายภาพของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 
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ภาพประกอบ 28 ขนาดและสัดส่วนขององคป์ระกอบจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 
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ภาพประกอบ 29 ขนาดและสัดส่วนขององคป์ระกอบจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 
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ภาพประกอบ 30 ขนาดและสัดส่วนขององคป์ระกอบจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 
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ภูมิปัญญาของคนเขมรโบราณท่ีได้คิดประดิษฐ์จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ให้มีคุณภาพ

เสียงท่ีไพเราะและมีคุณค่าสอดคล้องกับค่านิยมและความเช่ือของคนในสังคม ได้ก าหนดไม้
ประเภทต่าง ๆ ท่ีเป็นมงคลและคู่ควรแก่การน ามาสร้างจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ไวเ้ป็นค าโฉลก 

ดงัปรากฏในหนงัสือเก่ียวกบัล าน าสังเขปในเพลงเขมร ของ (เปจ สล, 2514, น. 24) ไวว้า่ “สฺนูกรําง 
(សនូក្រំង) ฎงกฺรสําง  (ដង្ក្សាំង) สนฺทะขฺทมฺต (សនទះសទរត) คีงฺคก่ธฺนง่ (គ៉ីងគក្់ធនង់) ขฺทง่ฉฺอึง (សទង់េអឹង)” แปลว่า 
กล่องเสียงรัง ดา้มมะสัง ตาดหนา้กระทุ่ม คางคกประดู่ นมกระดูก จากค าโฉลกท่ีไดก้ าหนดประเภท
ไมท่ี้ใช้สร้างส่วนประกอบของจาบุี (ចាប ៉ី) โดยเฉพาะในอดีตนั้น ปัจจุบนัไมต่้าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวถึงนั้น
หายากจึงไดใ้ชไ้มท่ี้สามารถหาไดต้ามสะดวกในทอ้งถ่ินและไดป้รับปรุงเทคนิคการสร้างเพื่อใหเ้กิด
เสียงท่ีตอ้งตามประสงคอี์กดว้ย ส่วนประกอบต่าง ๆ ของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) มีดงัน้ี 

1. บฺรแพ  (្បវរ) คือปลายด้ามท่ีโค้งงอเรียก มีลักษณะคล้ายการแผ่พังพาน 

ของเศียรนาค นกัดนตรีจึงเรียกช่ือตามลกัษณะท่ีเห็นวา่ บฺรแพ (្បវរ) 
2. พฺรลวต (្រលួត្) หมายถึงลูกบิด (Tuning pegs) ส าหรับปรับตั้งเสียงเคร่ืองดนตรี

ประเภทเคร่ืองสายของกัมพูชา มีจ  านวนทั้ งหมด 3 อัน นิยมท าจากไม้ชิงชัน ชาวกัมพูชาเรียก 
ไมน้างนูน (នាងនូន) ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพประกอบ 31 พฺรลวต (្រលួត្) หรือลูกบิด 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 
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ภาพประกอบ 32 พฺรลวต (្រលួត្) หรือลูกบิด 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 

 

3. บฺรเคียน (្បមក្ៀន) หรือ ญวญ (ញួញ) หมายถึงท่ีรองรับสาย (nut) ให้พาดผ่านไป

ยงัลูกบิดบฺรเคียน (្បមគៀន) มีหลายลกัษณะ ท าจากไม ้กระดูกสัตวแ์ละเรซ่ิน ส่วนมากนิยมท าเป็นรูป
เสมา ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพประกอบ 33 บฺรเคียน (្បមគៀន) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 
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ภาพประกอบ 34 ใบเสมา 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2559) 

 

 
 

ภาพประกอบ 35 บฺรเคียน (្បមគៀន) ท าจากเรซ่ิน 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 
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ภาพประกอบ 36 บฺรเคียน (្បមគៀន) ท าจากกระดูกสัตว ์

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

4. ฎง (ដង) คือด้ามหรือคนัทวน (neck) ของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) นิยมท าจาก
ไมกฺ้รสัง (្ក្សំាង) หรือท่ีไทยเรียกไมม้ะสัง กฺรสัง (្ក្សាំង) เป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลาง ผลสีเขียวคลา้ย
ผลมะนาว รูปกลม มีรสเปร้ียวใช้แทนมะนาวได้ ยอดอ่อนและใบอ่อนกินสดเป็นผักได ้
พบตามป่าเต็งรัง ป่าดิบแลง้ กฺรสัง (្ក្សាំង) เป็นไมท่ี้โตชา้ทนแลง้ เน้ือไมมี้คุณสมบติัแข็งแรงเหนียว
ทนทาน น ้ าหนักพอเหมาะ ชาวอีสานนิยมน ามาท าแม่ครกกระเด่ืองโบราณ (สมปอง ก่ิงแก้ว, 
สัมภาษณ์, 2562) ดา้มของจาบุี (ចាប ៉ី) จึงนิยมใช้ไมกฺ้รสัง (្ក្សាំង) ดว้ยมีน ้ าหนกัไม่หนกัไม่เบาพอดี
แก่การถือดีด เน้ือไม้มีความยืดหยุ่นเหมาะแก่การท าเป็นด้ามจาบุี (ចាប ៉ី) ปัจจุบันไม่พบการน า
ไมกฺ้รสัง (្ក្សាំង) มาท าเป็นดา้มจาบุี (ចាប ៉ី) โดยมากจะใชไ้มจ้ริง ปลายดา้มท่ีโคง้งอเรียก บฺรแพ (្បវរ) 
ค า บฺรแพ (្បវរ) หมายถึง แผพ่งัพานอาจจะเรียกช่ือตามลกัษณะท่ีเห็น ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 
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ภาพประกอบ 37 บฺรแพ (្បវរ) ของจาบุีฎงขฺลี (ចាប ៉ីដងសេ៉ី) ปลายโคง้งอมาดา้นหนา้ 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 

 

 
 

ภาพประกอบ 38 บฺรแพ (្បវរ) ของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ปลายโคง้งอไปดา้นหลงั 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 
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ภาพประกอบ 39 บฺรแพ (្បវរ) ของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ปลายโคง้งอไปดา้นหลงั 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 

5. ขฺทง่ (សទង់) หมายถึง เฟรท (fret) ท่ีใช้ติดบอกต าแหน่งเสียงบนด้ามจาบุีฎงแวง 

(ចាប ៉ីដងវែង) นิยมใชไ้ม ้กระดูกสัตวจ์  าพวกโคกระบือทั้งช้ิน ในอดีตใชไ้มไ้ผติ่ดดา้นบนของขฺทง่ (សទង់) 
เพื่อป้องกนัการสึกกร่อนของไมห้รือกระดูก ปัจจุบนัการใชไ้มไ้ผติ่ดดา้นบนของขฺทง่ (សទង់) ไม่ไดรั้บ
ความนิยมแลว้ ปัจจุบนัในประเทศไทยเคร่ืองดีดจ าพวกจะเข ้กระจบัป่ี ยงัคงใชไ้มไ้ผ่ติดไวด้า้นบน
เพื่อป้องกันการสึกกร่อนของนมหรือเฟรท (fret) คนไทยเรียกส่วนบนท่ีใช้ไมไ้ผ่ติดน้ีว่า “สาบ” 
ชาวเขมรปัจจุบนัท าขฺทง่ (សទង់) จากไมจ้ริงแลว้ติดดว้ยกระดูกโคท่ีดา้นบน หรือใช้พลาสติกเน้ือแข็ง
หรือเรซ่ินทดแทนกระดูกโคก็มี ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 
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ภาพประกอบ 40 ขฺทง่ (សទង់) ท่ีท าจากกระดูก 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้  (2560) 

 

 
 

ภาพประกอบ 41 ขฺทง่ (សទង់) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้  (2562) 

 

 
 

ภาพประกอบ 42 ขฺทง่ (សទង់) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 
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6. แขฺส (វសស) คือสาย (string) แต่โบราณใชเ้ส้นไหมฟ่ัน แลว้เปล่ียนมาใชส้ายโลหะ

แทน จนกระทั่งปัจจุบันน้ีนิยมใช้สายไนล่อนพลาสติกเพราะหาง่ายและทนทาน จาบุีฎงแวง 
(ចាប ៉ីដងវែង)  มี 2 สาย 4 สาย สายท่ี 1 เรียกแขฺสเอก (វសស) สายท่ี 2 เรียกแขฺสค (វសសគ) 

7. สฺนูก  (សនូក្) หรือ บฺรอบ่สูร (្បអប់សូ រ) หมายถึงกล่องเสียงของจาบุีฎงแวง 

(ចាប ៉ីដងវែង) ตามโฉลกโบราณของชาวกมัพูชานิยมท าจากไมรั้งเพราะเน้ือไมรั้งมีความงดงามแข็งแรง
ทนทาน ปัจจุบนัหาไดย้ากจึงใช้ไมช้นิดอ่ืนทดแทนเช่น ไมข้นุนและไมม้ะค่า เป็นตน้ ในย่านร้าน
ผลิตเคร่ืองดนตรีในพนมเปญส่วนมากแล้วจะใช้ไมข้นุนและไม้มะม่วงเพราะราคาไม่สูง ทั้ งยงั
สามารถหาไดแ้ละไม่ผิดกฎหมาย ส่วนไมม้ะค่าเร่ิมหายากและเป็นไมก้ฎหมายคุม้ครอง ค่านิยมของ
ชาวเขมรโบราณนิยมใช้ไม้ปุ่มชนิดต่างๆ มาท าสฺนูก (សនូក្) เช่น ปุ่มประดู่ และปุ่มมะค่า เพราะมี
ลวดลายสวยงามและเป็นของหายาก กระจบัป่ีของไทยในอดีตมีความนิยมใชไ้มปุ่้มมะค่าหรือปุ่ม
ประดู่ท ากล่องเสียงเช่นกนักบัชาวเขมร ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพประกอบ 43 สฺนูก (សនូក្) หรือบฺรอบ่สูร (្បអប់សូរ) ท่ีท  าจากไมปุ่้มมะค่า 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 

 



  114 

 
 

ภาพประกอบ 44 สฺนูก (សនូក្) หรือบฺรอบ่สูร (្បអប់សូរ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 

จากการสัมภาษณ์คง่ ไณ (គង់ ណៃ) นกัจเมฺรียงจาบุีฎงแวง (ចម្រៀងចាប ៉ីដងវែង) ชาวกมัพูชา 
ไดเ้ล่าถึงประวติัความเป็นมาของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ไวว้่า จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) น้ีชาวกมัพูชา
ไดรั้บอิทธิพลมาจากชาวอินเดีย และมีความเช่ือมโยงเก่ียวกบัพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะความเช่ือ
เร่ืองพุทธประวติัตอนพระอินทร์ดีดพิณสามสายถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนท่ีจะตรัสรู้ 
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ความเช่ือน้ีจึงท าให้เกิดการสร้างจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ให้มีเพียง 3 สาย 
ปัจจุบนัใชดี้ดแต่เพียง 2 สาย สันนิษฐานไดว้า่ การท่ีมี 3 สาย สายท่ีอยูด่า้นล่างนั้นอาจท าหนา้ท่ีเป็น
เสียงประสานหรือท่ีเรียกว่าเสียงโดรน (drone) เช่นเดียวกบักลุ่มพิณของอินเดียท่ีมีสายไวส้ าหรับ
สร้างเสียงโดรน  เช่น วีณาและซีตาร์ นอกจากน้ียงัมีเหตุผลในเร่ืองสายท่ีสามของจาบุีฎงแวง 
(ចាប ៉ីដងវែង) ท่ีไม่ไดใ้ช้ดีดวา่เป็นการมีไวเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขฺทง่ (សទង់) ร่วงหายเท่านั้น ในบางยุคสมยั
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ของเขมรมีจ านวน 4 สาย ผูเ้ขียนสันนิษฐานว่าน่าจะไดรั้บอิทธิพลจากไทย
ในช่วงรัตนโกสินทร์ ดงัปรากฏหลกัฐานจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ท่ีใชบ้รรเลงในพระบรมมหาราชวงั
กัมพูชาในรัชสมัยพฺระบาทสีสุวตฺถมุนฺนีวงฺส (្រះបាទស ៉ីស ែត្ថរ នន៉ីែងស) และได้ถวายพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจา้อยู่หัว คราวเสด็จเยือนราชอาณาจกัรกมัพูชา เม่ือ พุทธศกัราช 2473 เคร่ืองดนตรี
ดงักล่าวจดัแสดง ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 



  115 

 
 

ภาพประกอบ 45 ลายรดน ้าภาพเทวดาชุมนุมบนตูพ้ระธรรม ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพนมเปญ  

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

 
 

ภาพประกอบ 46 เทวดาดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 3 สาย ถวายเป็นพุทธบูชา 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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ภาพประกอบ 47 คง่ ไณ (គង់ ណៃ) ศิลปินแห่งชาติสาธิตการดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

 

 
 

ภาพประกอบ 48 เพช สาราต (មរជ សារ៉ា ត្) สาธิตการดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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ภาพประกอบ 49 จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ศิลปะเขมร พุทธศตวรรษท่ี 25 พฺระบาทสีสุวตฺถมนฺุนีวงฺส 

(្រះបាទស ៉ីស ែត្ថរ នន៉ីែងស) เจา้กรุงกมัพูชา ถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั คราวเสด็จเยอืน
ราชอาณาจกัรกมัพูชา เม่ือ พุทธศกัราช2473 จดัแสดง ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 
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ภาพประกอบ 50 ตราแผน่ดินราชอาณาจกัรกมัพูชาแกะสลกัดว้ยงาชา้งฝังติดอยูท่ี่จาบุีฎงแวง 
(ចាប ៉ីដងវែង) จดัแสดง ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 

8. สนฺทะ (សនទះ) หมายถึงแผ่นไมปิ้ดดา้นหน้าของสฺนูก (សនូក្) ศพัท์วิชาการดนตรี
ตะวนัตกเรียกซาวด์บอร์ด (soundboard or belly) นิยมท าจากไม้กฺทมฺพ  (ក្ទរព) หรือท่ีไทยเรียกไม้
กระทุ่ม 
 

 
 

ภาพประกอบ 51 สนฺทะ (សនទះ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้  (2562) 
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9. รนฺธสํเฬง (រនធសំមេង) รูเสียง ภาษาองักฤษเรียก soundhole รูเสียงจะเจาะรูขนาด

เท่ากบัปลายตะเกียบไวท่ี้ด้านหน้าของสนฺทะ (សនទះ) จาบุี (ចាប ៉ី) บางตวัจะเจาะรูน้ีซ่อนไวท่ี้คีงฺคก่ 

(គ៉ីងគក្)់ เช่นเดียวกบักระจบัป่ีของไทยท่ีไม่เจาะรูดา้นหนา้ แต่รูขนาดเท่ากบัปลายตะเกียบน้ีจะซ่อนอยู่
ดา้นในหลกัผูกสาย เพื่อให้เกิดการไหลเวยีนของมวลอากาศภายในจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ซ่ึงมีผลต่อ
เสียงก้องกังวาน เม่ือเจาะรูเสียงและจะตกแต่งด้วยด้วยแผ่นไม ้กระดูก หรืองาช้างแกะสลกัเป็น
ลวดลายต่าง ๆ ปิดไวด้า้นหนา้เพื่อความสวยงาม ปัจจุบนัจะใชเ้รซ่ินเป็นลวดลายตามตอ้งการปิดไว้
ดา้นหนา้สนฺทะ (សនទះ) 
 

 
 

ภาพประกอบ 52 รูเสียงหรือรนฺธสเํฬง (រនធសំមេង) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 

 

 
 

ภาพประกอบ 53 ท่ีปิดช่องเสียงท่ีท าจากเรซ่ิน 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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10. คีงฺคก่ (គ៉ីងគក្់) แปลว่า คางคก หมายถึงสะพานเสียงเป็นอีกส่วนประกอบท่ี
ส าคญัของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) คีงฺคก่ (គ៉ីងគក្់) ท าหน้าท่ีเป็นหมุดส าหรับผูกยึดสายจากกล่องเสียง
โยงไปยังลูกบิด ในอดีตนิยมท าจากไม้ประดู่แกะสลักเป็นรูปคางคกเพราะมีความเช่ือว่า
สัตวเ์ล้ือยคลานจ าพวกกบ เขียด อ่ึงอ่าง คางคก เป็นสัตวท่ี์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ สามารถร้อง
เรียกฟ้าเรียกฝนได้ ดังมีนิทานพื้นบ้านเขมรเล่าถึงเร่ืองสงครามระหว่างคางคกและตาพรหม  
(พระพิรุณ) ไวว้่า เม่ือโบราณกาลนานมาแล้วโลกเกิดมีภยัแห้งแลง้ไปทัว่ทุกหัวระแหง ตาพรหม 
(พระพิรุณ) ไม่บนัดาลให้ฝนตก ท าให้น ้าในแม่น ้ า ล าคลอง หนอง บึง แห้งขอด บรรดาสัตวแ์ละพืช
ทั้งหลายต่างแห้งเห่ียว คางคกจึงไดช้กัชวน กบ อ่ึงอ่าง ปลาดุก ปลาหมอ ผึ้ง แตงไทย และหวายไปสู้
รบกบัตาพรหม (พระพิรุณ) ผลการสู้รบ ตาพรหมพ่ายแพแ้ก่คางคก ตาพรหมจึงได้ให้สัญญากบั
คางคกวา่จะบนัดาลฝนให้และเม่ือใดท่ีตอ้งการน ้าฝน ใหค้างคก กบและอ่ึงอ่างส่งเสียงร้องข้ึนมาตน
ก็จะบนัดาลฝนให้ทนัที (ส านวนของเขมรเรียกการร้องของกบ อ่ึงอ่าง คางคก ว่าเป็นเสียงกดัฟัน) 
ดว้ยเหตุน้ีชาวเขมรจึงไดท้  าสะพานเสียงน้ีเป็นรูปคีงฺคก่ (គ៉ីងគក្់) เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ถึงเสียงร้องขอฝน
ต่อตาพรหม เม่ือดีดจาบุี (ចាប ៉ី) เสียงท่ีออกก็เปรียบเสมือนเสียงร้องท่ีมาจากคีงฺคก่ (គ៉ីងគក្់) ตาพรหมก็
จะบนัดาลให้มีฝนตก เม่ือมีน ้ าฝนชาวบา้นก็จะสามารถท าการเกษตรกรรมได ้นบัเป็นภูมิปัญญาอนั
ล ้ าลึกท่ีสามารถใช้เสียงของจาบุี (ចាប ៉ី) เป็นสัญลกัษณ์ทางความเช่ือได ้นอกจากน้ีชาวกมัพูชายงัมี
ความคุ้นเคยกับคางคก ในประเทศกัมพูชารับประทานคางคกเช่นเดียวกับการรับประทานกบ 
ความผูกพนัและความคุ้นเคยจึงเป็นปัจจยัส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีท าสะพานเสียงของจาบุีฎงแวง 
(ចាប ៉ីដងវែង) เป็นรูปคีงฺคก่ (គ៉ីងគក់្) หรือคางคก 
 

 
 

ภาพประกอบ 54 คีงฺคก่ (គ៉ីងក្គក្់) ส่วนประกอบของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 
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ภาพประกอบ 55 ลกัษณะคีงฺคก่ (គ៉ីងគក់្)ในปัจจุบนั 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 

 
 

ภาพประกอบ 56 ลกัษณะคีงฺคก่ (គ៉ីងគក់្) ในปัจจุบนั 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 
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ภาพประกอบ 57 คีงฺคก่ (គ៉ីងគក្)់ 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 

10. กฺรจก  (្ក្ចក្) คือท่ี ดีดจาบุีฎงแวง  (ចាប ៉ីដងវែង) กฺรจก  (្ក្ចក្) แปลว่า เล็บ 

ชาวกมัพูชาเรียกท่ีดีดจาบุี (ចាប ៉ី) เรียกวา่ กฺรจก (្ក្ចក្) สันนิษฐานวา่แต่เดิมน่าจะใชใ้นลกัษณะท่ีเป็น
แบบสวมท่ีน้ิวมือเพราะเรียกท่ีดีดน้ีวา่ กรฺจก (្ក្ចក្) เพราะตน้แบบการบรรเลงเคร่ืองดีดของอินเดีย 
เช่น ซีตาร์และวีณาก็ใช้ท่ี ดีดในลักษณะสวมท่ีปลายน้ิวมือท่ีท าจากโลหะเช่นกัน ในสมัย
คริสต์ศกัราช ปรากฏหลักฐานการใช้กระดองเต่ากระท าให้เป็นช้ินบางๆ ส าหรับใช้ดีด ปรากฏ
หลกัฐานในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ปัจจุบนัไม่ค่อยพบ
การใช้กฺรจก (្ក្ចក្) ในการดีดมากนัก จะนิยมใช้ไนล่อนเป็นส่วนมากดว้ยสะดวกในการหามาใช ้
ประดิษฐ์ข้ึนใชไ้ดง่้าย หรืออาจพบเห็นนกัดนตรีใชท่ี้ดีดท่ีมีลกัษณะคลา้ยท่ีดีดตะเข (ត្ះមស) น ามาใช้
ดีดจาบุี (ចាប ៉ី) ก็มีดว้ยเช่นกนั 
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ภาพประกอบ 58 ท่ีดีดซีตาร์ท่ีท าจากโลหะ 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 

 
 

ภาพประกอบ 59 ท่ีดีดซีตาร์ท่ีท าจากโลหะใชส้วมปลายน้ิว 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 

 
 

ภาพประกอบ 60 กฺรจก (្ក្ចក្) ชนิดใชส้วมท่ีปลายน้ิวช้ี (ดา้นบน) ท าจากกระดูกสัตว ์

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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ภาพประกอบ 61 กฺรจก (្ក្ចក្) ชนิดใชส้วมท่ีปลายน้ิวช้ี (ดา้นล่าง) ท าจากกระดูกสัตว ์

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

 
 

ภาพประกอบ 62 กฺรจก (្ក្ចក្) ท่ีท าจากเขากระบือ คริสตศ์กัราช 1930 (พุทธศกัราช 2473) 

จดัแสดง ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร  

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 
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ภาพประกอบ 63 กฺรจก (្ក្ចក្) ทรงแท่งกลมท่ีท าจากกระดูกสัตว ์(พนมเปญ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

 
 

ภาพประกอบ 64 กฺรจก (្ក្ចក្) ทรงแท่งกลมท่ีท าจากกระดูกสัตว ์(พนมเปญ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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ภาพประกอบ 65 กฺรจก (្ក្ចក្) ท่ีท าจากไนล่อน 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 

ส่วนประกอบของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) หรือเคร่ืองดนตรีประเภทดีดต่าง ๆ ท่ีมี
ปรากฏในภูมิภาคเอเชียทั้งหมดมีช่ือเรียกส่วนประกอบแตกต่างกนั เพื่อให้เขา้ใจตรงกนัจึงไดน้ า
โครงสร้างและช่ือเรียกส่วนประกอบของพิณตระกูลลิวท์ตะวนัตก มาน าเสนอไวด้้วย เพื่อความ
เขา้ใจ ดงัภาพต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพประกอบ 66 ส่วนประกอบของพิณตระกูลลิวทต์ะวนัตก (Features of the Western lute) 

ท่ีมา: Stanley Sadie (1980) 

ส่วนประกอบของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) สามารถเปรียบเทียบกบัส่วนประกอบของ
วณีาและพิณลิวทต์ะวนัตก เพื่อให้เขา้ใจส่วนประกอบของเคร่ืองสายทั้งสามชนิดไดถู้กตอ้งตรงกนั
ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตาราง 5 ส่วนประกอบของวีณา จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) และพิณตะวนัตก 

วณีา จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) Western lute 

ศิระ (sira) ศีรษะหรือคอ ฎง (ដង) neck 

อุตระ (udara) กล่องเสียง สฺนูก (សនូក្) soundbox 

อมัภนา (ambhana) แผน่ไมปิ้ดกล่องเสียง  สนฺทะ (សនទះ) soundboard 

ตนัติ (tantu) หมายถึง สาย  แขฺส (វសស) string 

วทัธนโกณะ (vadanakona) ท่ีดีด กรฺจก (្ក្ចក្) plectrum 

 
จากตารางแสดงให้เห็นวา่ส่วนประกอบของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) มีลกัษณะคลา้ยกบั

เคร่ืองดนตรีวณีาของอินเดีย และมีลกัษณะร่วมทางกายภาพเช่นเดียวกบัพิณลิวทต์ะวนัตกอีกดว้ย 
 

4.2.2 วธีิการดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
การฝึกหัดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង)ในอดีตเป็นแบบมุขปาฐะ เน้นการสังเกตและ

เลียนแบบ จุดประสงค์ในการดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) นั้นมีเพื่อประกอบการจเมฺรียง (ចម្រៀង) หรือ
การขบัร้องและบรรเลงร่วมในวง่เภฺลง (ែង់មលេង) ต่าง ๆ ความยากง่ายในการดีดจะมีความแตกต่างกนั
ไป หากเป็นการดีดเพื่อประกอบการจเมฺรียง (ចម្រៀង) ความยากจะอยูท่ี่การดีดให้กลมกลืนและเสริม
ให้การจเมฺรียง (ចម្រៀង) ไพเราะน่าฟังชวนติดตาม ผูดี้ดจาบุี (ចាប ៉ី) จะตอ้งขบัร้องไปพร้อมดว้ย ทกัษะ
ดา้นการบรรเลงและการขบัร้องจึงตอ้งมีพอเพียงในระดบัท่ีดี จึงจะสามารถท าให้การจเมฺรียงจาบุี 
(ចម្រៀងចាប ៉ី) ออกไดไ้พเราะและถ่ายทอดเร่ืองราวและอารมณ์ไดส้มบูรณ์ ส่วนการบรรเลงในวง่เภฺลง 

(ែង់មលេង) นั้นใชแ้ต่เพียงทกัษะดา้นการบรรเลงจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เฉพาะตวัผูเ้ล่นเท่านั้น การเล่นใน
ลักษณะหลังน้ีนักดนตรีคนใดท่ีสามารถบรรเลงเคร่ืองดนตรีประเภทอ่ืนได้และสามารถจดจ า
ท านองเพลงต่าง ๆ ได ้ก็พอจะสามารถบรรเลงเป็นท านองได ้เพราะไม่ไดใ้ชท้กัษะการขบัร้องดว้ย
นัน่เอง 

การฝึกหัดดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង)ในขั้นแรกผูฝึ้กจะตอ้งเลือกจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
ท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสมกบัผูดี้ด จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ท่ีดีควรมีเสียงดงักอ้งกงัวานเป็นเสียง “แตรง 
แตรง” หากเทียบกบัเสียงท่ีคนไทยเรียกก็คือเสียง “กินแหฺน” ของจะเข้ไทย ในอดีตเสียงท่ีก้อง
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กงัวานน้ีท าไดย้ากเพราะปัจจยัการเกิดเสียงดงักล่าวน้ีอยูท่ี่คีงฺคก่ (គ៉ីងគក្់) ปัจจุบนัไดค้น้หาวิธีการท่ีจะ
ท าให้เกิดเสียงดงักล่าวไดแ้ลว้ ขั้นตอนการฝึกดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ตามแบบฉบบัของคง่ ไณ 

(គង់  ណៃ ) ศิล ปินแห่งชาติผู ้มีความเช่ียวชาญด้านการจเมฺ รียงจาบุีฎงแวง  (ចម្រៀងចាប ៉ីដងវែង ) 
และ เพ ช ส าราต (មរជ  សារ៉ា ត្) ท่ี ได้ถ่ ายทอดให้ผู ้วิจ ัย  สามารถอธิบายเป็นขั้ นตอนได้ดัง น้ี 

(คง่ ไณ [គង់ ណៃ], สัมภาษณ์: 2561) 

1. ท่านัง่ การนัง่ดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ตอ้งนัง่ตวัตรงให้สง่าผา่เผย นิยมนัง่พบั
เพียงไปทางดา้นขวาของผูบ้รรเลง โดยมากจะนัง่แต่เพียงท่าน้ีเท่านั้น ไม่นิยมนัง่ขดัสมาธิ ดว้ยขนบ
และค่านิยมของชาวเขมรท่ีให้ความเคารพต่อเคร่ืองดนตรี ครูบาอาจารย ์ส่ิงน้ีนักดนตรีชาวเขมร
ไดรั้บการถ่ายทอดและอบรมและปลูกฝังเป็นอยา่งดีควรค่าแก่การยกยอ่ง 
 

 
 

ภาพประกอบ 67 ท่านัง่ดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ของคง่ ไณ (គង់ ណៃ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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ภาพประกอบ 68 ท่านัง่ดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ของเพจ สาราต (មរជ សារ៉ា ត្) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

 

 
 

ภาพประกอบ 69 คง่ ไณ (គង់ ណៃ) ศิลปินแห่งชาติสาธิตการดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

2. การจบัดา้มจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) และการวางแขนส าหรับดีด การจบัดา้มของ 

จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) จะจบัด้วยมือขา้งซ้าย ในลกัษณะท่ีหงายฝ่ามือซ้ายแล้ววางด้ามจาบุีฎงแวง 

(ចាប ៉ីដងវែង) ลงไปท่ีโคนน้ิวช้ีซ่ึงท าหนา้ท่ีรองรับน ้าหนกั หวัแม่มือจะเป็นตวัช่วยประคอง หา้มจบัดา้ม
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ในลกัษณะก าดว้ยน้ิวมือทั้งหมดเพราะจะท าให้การเคล่ือนต าแหน่งน้ิวไป

ตามขฺทง่ (សទង់) ไม่สะดวกซ่ึงมีผลท าให้การดีดไม่ไพเราะ เม่ือจับด้ามจาบุี (ចាប ៉ី) ได้ถูกต้องแล้ว 

จะวางกล่องเสียงบนหนา้ขาขวา เฉียงดา้มจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ในลกัษณะเฉียงกบัล าตวัเล็กนอ้ย 
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ภาพประกอบ 70 ลกัษณะการจบัดา้มจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

ส าหรับการวางแขนขวาส าหรับดีดนั้น มีการวางได้หลายลกัษณะตามสรีระร่างกาย
ของผูเ้ล่นและขนาดความสั้น ความยาว ความกวา้ง และความแคบของกล่องเสียง โดยสามารถวาง
ท่อนแขวนขวาไวด้้านบนเกือบก่ึงกลางหรือค่อนมาทางขา้งท้ายกล่องเสียง ทั้ งน้ีต าแหน่งไมดี้ด
จะตอ้งอยู่ก่ึงกลางรูเสียงดา้นหน้าหรือค่อนมาขา้งทา้ยเล็กน้อยเพื่อท่ีจะได้เสียงท่ีชดัเจนหนกัแน่น 
หากวางต าแหน่งแขนไม่ถูกต้องจะท าให้ต าแหน่งของไม้ดีดขยบัสูงมาทางด้ามมากเกินไป 
ซ่ึงจะท าใหเ้สียงท่ีดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เบาไม่ชดัเจน 

 

 
 

ภาพประกอบ 71 การวางแขนขวาส าหรับดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ค่อนมาขา้งทา้ยกล่องเสียง 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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ภาพประกอบ 72 การวางท่อนแขวนขวาไวด้า้นบนเกือบก่ึงกลาง 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

3. การจบักฺรจก (្ក្ចក្) หรือท่ีดีด สามารถจบัโดยใชน้ิ้วหวัแม่มือและน้ิวช้ีจบัท่ีดีด
ให้แน่นพอดีน้ิวท่ีเหลือทั้งสามช่วยประคองดา้นปลายของท่ีดีด กฺรจก (្ក្ចក្) ในปัจจุบนันิยมท าจาก
ไนล่อน เพราะมีคุณสมบติัทนทานและยืดหยุ่น หาไดส้ะดวก ราคาไม่แพง สามารถผลิตเสียงได ้
ไม่แตกต่างกบักฺรจก (្ក្ចក្) ท่ีท าจากกระดูกสัตวห์รือเขาสัตว ์

 
 

ภาพประกอบ 73 การจบักฺรจก (្ក្ចក្) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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4. การกดสาย การกดสายจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) จะใชป้ลายทอ้งน้ิวช้ีหรือปลายขอ้

น้ิวช้ี จากการสังเกตของผูว้ิจยัพบว่า หากนกัดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เป็นผูพ้ิการทางสายตามกัจะ
ใช้ปลายขอ้น้ิวช้ีกดเพราะ ผูดี้ดมองไม่เห็นต าแหน่งของขฺทง่ (សទង់) หรือเฟรท จึงจ าเป็นตอ้งใชป้ลาย
ขอ้น้ิวช้ีเพื่อมิให้การกดและการเล่ือนต าแหน่งเสียงผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด ส่วนผูท่ี้มีสายตาเป็นปกตินั้น
จะใชป้ลายทอ้งน้ิวช้ีเพราะเพื่อใหเ้กิดความสวยงาม 

 

 
 

ภาพประกอบ 74 การดีดโดยใชป้ลายขอ้น้ิวช้ีกดสายจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

 
 

ภาพประกอบ 75 การดีดโดยใชป้ลายทอ้งน้ิวช้ีกดสายจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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5. การปรับเทียบเสียง การปรับเทียบเสียงจาบุีฎงแวง  (ចាប ៉ីដងវែង) ประกอบ 

การจเมฺรียง (ការចម្រៀង) โดยมากจะยดึเสียงผูข้บัร้องเป็นหลกั หากมีการบรรเลงร่วมกบัวงเพลงอ่ืน ๆ 
จะยดึการตั้งเสียงตามเคร่ืองเป่าเป็นหลกัเช่น บุีอ (ប ៉ីអ) เคร่ืองดนตรีท่ีบรรเลงในวง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) 
และวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) จะต้องเทียบเสียงให้ตรงกบัระดับเสียงของบุีอ (ប ៉ីអ) บนัไดเสียง

จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ตามแบบกุญแจซอล จากหนงัสือ Musique Khmere-URBA ปีคริสต์ศกัราช 

1969 (พุทธศกัราช 1426) หนา้ท่ี 54 (ยน เคียน และคณะ, 2553, น. 87) 
 

แขฺสเอก (វសសឯក្) คือสายเอก 

 
แขฺสค (វសសគ) คือสายทุม้   

 
การตั้งเสียงจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) กระท าตามความพึงพอใจของผูดี้ด สามารถตั้ง

เสียงเป็นคู่ส่ีได ้คือระหวา่ง แขฺสค (វសសគ) กบั แขฺสเอก (វសសឯក្) (สายทุม้-สายเอก) เช่น เสียงซอล (G)-

โด (C), เสียงเร (D)-ซอล (G) ขฺทง่ (សទង់) ของจาบุีฎงแวง  (ចាប ៉ីដងវែង) มีจ  านวนทั้ งหมด 12 อัน 

มีต าแหน่งเสียงดงัตารางต่อไปน้ี 

ตาราง 6 ต าแหน่งเสียงของจาบีุฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 

แขฺสค (វសសគ) แขฺสเอก (វសសឯក្) 
ขฺทง่ (សទង)់ ท่ี 0 สายเปล่า เสียงซอล (G) ขฺทง่ (សទង)់ ท่ี 0 สาย

เปล่า 

เสียงโด (C) 

ขฺทง่ (សទង)់ ท่ี 1 เสียงลา (A) ขฺทง่ (សទង)់ ท่ี 1 เสียงเร (D) 

ขฺทง่ (សទង)់ ท่ี 2 เสียงที (B) ขฺทง่ (សទង)់ ท่ี 2 เสียงมี (E) 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

แขฺสค (វសសគ) แขฺสเอก (វសសឯក្) 
ขฺทง่ (សទង)់ ท่ี 3  เสียงโด (C) ขฺทง่ (សទង)់ ท่ี 3  เสียงฟา (F) 

ขฺทง่ (សទង)់ ท่ี 4  เสียงเร (D) ขฺทง่ (សទង)់ ท่ี 4  เสียงซอล (G) 

ขฺทง่ (សទង)់ ท่ี 5  เสียงมี (E) ขฺทง่ (សទង)់ ท่ี 5  เสียงลา (A) 

ขฺทง่ (សទង)់ ท่ี 6  เสียงฟา (F) ขฺทง่ (សទង)់ ท่ี 6  เสียงที (B) 

ขฺทง่ (សទង)់ ท่ี 7  เสียงซอล (G) ขฺทง่ (សទង)់ ท่ี 7  คือเสียงโด (C) 

ขฺทง่ (សទង)់ ท่ี 8 เสียงลา (A) ขฺทง่ (សទង)់ ท่ี 8 เสียงเร (D) 

ขฺทง่ (សទង)់ ท่ี 9 เสียงที (B) ขฺทง่ (សទង)់ ท่ี 9 เสียงมี (E) 

ขฺทง่ (សទង)់ ท่ี 10 เสียงโด (C) ขฺทง่ (សទង)់ ท่ี 10 เสียงฟา (F) 

ขฺทง่ (សទង)់ ท่ี 11 เสียงเร (D) ขฺทง่ (សទង)់ ท่ี 11 เสียงซอล (G) 

ขฺทง่ (សទង)់ ท่ี 12 เสียงมี (E) ขฺทง่ (សទង)់ ท่ี 12 เสียงลา (A) 

 
6. แบบฝึกหดัส าหรับฝึกไล่เสียงไล่น้ิวจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 

แบบฝึกหัดท่ี 1 การดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) โดยปกติจะตอ้งเร่ิมจากการดีด
ข้ึนก่อนและจบดว้ยการดีดลงเสมอ  

 
สายเอก ล ซ ฟ ม   ซ ฟ ม  ร  ฟ ม ร ด  ม ร ด ท ร ด ทล ด ทลซ ทลซฟ 
สายทุม้ - - - ซ - - - ซ - - - ซ - - - ซ - - - ซ - - - ซ - - - ซ 

 
สายเอก ลซฟม ซฟมร ฟมรด 
สายทุม้ - - - ซ - - - ซ - - - ซ 
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แขฺสเอก 
(វសសឯក្) 

หรือสายเอก 

เสียง A G F E 
ขฺทง่ (សទង)់ 12 11 10 9 

น้ิว กอ้ย นาง กลาง ช้ี 
ดีด ข้ึน ลง ข้ึน ลง 

แขฺสค 
(វសសគ) 

หรือสายทุ้ม 

เสียง    G 
ขฺทง่ (សទង)់    0 

น้ิว     
ดีด    ลง 

 
แขฺสเอก 
(វសសឯក្) 

หรือสายเอก 

เสียง G F E D 
ขฺทง่ (សទង)់ 11 10 9 8 

น้ิว กอ้ย นาง กลาง ช้ี 
ดีด ข้ึน ลง ข้ึน ลง 

แขฺสค 
(វសសគ) 

หรือสายทุ้ม 

เสียง    G 
ขฺทง่ (សទង)់    0 

น้ิว     
ดีด    ลง 

 
แขฺสเอก 
(វសសឯក្) 

หรือสายเอก 

เสียง F E D C 
ขฺทง่ (សទង)់ 10 9 8 7 

น้ิว กอ้ย นาง กลาง ช้ี 
ดีด ข้ึน ลง ข้ึน ลง 

แขฺสค 
(វសសគ) 

หรือสายทุ้ม 

เสียง    G 
ขฺทง่ (សទង)់    0 

น้ิว     
ดีด    ลง 

 



  136 

แขฺสเอก 
(វសសឯក្) 

หรือสายเอก 

เสียง E D C B 
ขฺทง่ (សទង)់ 9 8 7 6 

น้ิว กอ้ย นาง กลาง ช้ี 
ดีด ข้ึน ลง ข้ึน ลง 

แขฺสค 
(វសសគ) 

หรือสายทุ้ม 

เสียง    G 
ขฺทง่ (សទង)់    0 

น้ิว     
ดีด    ลง 

 
แขฺสเอก 
(វសសឯក្) 

หรือสายเอก 

เสียง D C B A 
ขฺทง่ (សទង)់ 8 7 6 5 

น้ิว กอ้ย นาง กลาง ช้ี 
ดีด ข้ึน ลง ข้ึน ลง 

แขฺสค 
(វសសគ) 

หรือสายทุ้ม 

เสียง    G 
ขฺทง่ (សទង)់    0 

น้ิว     
ดีด    ลง 

 
แขฺสเอก 
(វសសឯក្) 

หรือสายเอก 

เสียง C B A G 
ขฺทง่ (សទង)់ 7 6 5 4 

น้ิว กอ้ย นาง กลาง ช้ี 
ดีด ข้ึน ลง ข้ึน ลง 

แขฺสค 
(វសសគ) 

หรือสายทุ้ม 

เสียง    G 
ขฺทง่ (សទង)់    0 

น้ิว     
ดีด    ลง 
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แขฺสเอก 
(វសសឯក្) 

หรือสายเอก 

เสียง B A G F 
ขฺทง่ (សទង)់ 6 5 4 3 

น้ิว กอ้ย นาง กลาง ช้ี 
ดีด ข้ึน ลง ข้ึน ลง 

แขฺสค 
(វសសគ) 

หรือสายทุ้ม 

เสียง    G 
ขฺทง่ (សទង)់    0 

น้ิว     
ดีด    ลง 

 
แขฺสเอก 
(វសសឯក្) 

หรือสายเอก 

เสียง A G F E 
ขฺทง่ (សទង)់ 5 4 3 2 

น้ิว กอ้ย นาง กลาง ช้ี 
ดีด ข้ึน ลง ข้ึน ลง 

แขฺสค 
(វសសគ) 

หรือสายทุ้ม 

เสียง    G 
ขฺทง่ (សទង)់    0 

น้ิว     
ดีด    ลง 

 
แขฺสเอก 
(វសសឯក្) 

หรือสายเอก 

เสียง G F E D 
ขฺทง่ (សទង)់ 4 3 2 1 

น้ิว กอ้ย นาง กลาง ช้ี 
ดีด ข้ึน ลง ข้ึน ลง 

แขฺสค 
(វសសគ) 

หรือสายทุ้ม 

เสียง    G 
ขฺทง่ (សទង)់    0 

น้ิว     
ดีด    ลง 
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แบบฝึกหดัท่ี 2 
สายเอก รมฟซ มฟซล ฟซลท ซลทด  ลทด ร  ทด ร ม   ด ร ม  ฟ  
สายโก - - - ซ - - - ซ - - - ซ - - - ซ - - - ซ - - - ซ - - - ซ 

 
สายเอก ร ม  ฟ ซ  ม ฟ ซ ล  
สายทุม้ - - - ซ - - - ซ 

 
แขฺสเอก 
(វសសឯក្) 

หรือสายเอก 

เสียง D E F G 
ขฺทง่ (សទង)់ 1 2 3 4 

น้ิว ช้ี กลาง นาง กอ้ย 
ดีด ข้ึน ลง ข้ึน ลง 

แขฺสค 
(វសសគ) 

หรือสายทุ้ม 

เสียง    G 
ขฺทง่ (សទង)់    0 

น้ิว     
ดีด    ลง 

 
แขฺสเอก 
(វសសឯក្) 

หรือสายเอก 

เสียง E F G A 
ขฺทง่ (សទង)់ 2 3 4 5 

น้ิว ช้ี กลาง นาง กอ้ย 
ดีด ข้ึน ลง ข้ึน ลง 

แขฺสค 
(វសសគ) 

หรือสายทุ้ม 

เสียง    G 
ขฺทง่ (សទង)់    0 

น้ิว     
ดีด    ลง 
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แขฺสเอก 
(វសសឯក្) 

หรือสายเอก 

เสียง F G A B 
ขฺทง่ (សទង)់ 3 4 5 6 

น้ิว ช้ี กลาง นาง กอ้ย 
ดีด ข้ึน ลง ข้ึน ลง 

แขฺสค 
(វសសគ) 

หรือสายทุ้ม 

เสียง    G 
ขฺทง่ (សទង)់    0 

น้ิว     
ดีด    ลง 

 

แขฺสเอก 
(វសសឯក្) 

หรือสายเอก 

เสียง G A B C 
ขฺทง่ (សទង)់ 4 5 6 7 

น้ิว ช้ี กลาง นาง กอ้ย 
ดีด ข้ึน ลง ข้ึน ลง 

แขฺสค 
(វសសគ) 

หรือสายทุ้ม 

เสียง    G 
ขฺทง่ (សទង)់    0 

น้ิว     
ดีด    ลง 

 

แขฺสเอก 
(វសសឯក្) 

หรือสายเอก 

เสียง A B C D 
ขฺทง่ (សទង)់ 5 6 7 8 

น้ิว ช้ี กลาง นาง กอ้ย 
ดีด ข้ึน ลง ข้ึน ลง 

แขฺสค 
(វសសគ) 

หรือสายทุ้ม 

เสียง    G 
ขฺทง่ (សទង)់    0 

น้ิว     
ดีด    ลง 
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แขฺสเอก 
(វសសឯក្) 

หรือสายเอก 

เสียง B C D E 
ขฺทง่ (សទង)់ 6 7 8 9 

น้ิว ช้ี กลาง นาง กอ้ย 
ดีด ข้ึน ลง ข้ึน ลง 

แขฺสค 
(វសសគ) 

หรือสายทุ้ม 

เสียง    G 
ขฺทง่ (សទង)់    0 

น้ิว     
ดีด    ลง 

 

แขฺสเอก 
(វសសឯក្) 

หรือสายเอก 

เสียง C D E F 
ขฺทง่ (សទង)់ 7 8 9 10 

น้ิว ช้ี กลาง นาง กอ้ย 
ดีด ข้ึน ลง ข้ึน ลง 

แขฺสค 
(វសសគ) 

หรือสายทุ้ม 

เสียง    G 
ขฺทง่ (សទង)់    0 

น้ิว     
ดีด    ลง 

 

แขฺสเอก 
(វសសឯក្) 

หรือสายเอก 

เสียง D E F G 
ขฺทง่ (សទង)់ 8 9 10 11 

น้ิว ช้ี กลาง นาง กอ้ย 
ดีด ข้ึน ลง ข้ึน ลง 

แขฺสค 
(វសសគ) 

หรือสายทุ้ม 

เสียง    G 
ขฺทง่ (សទង)់    0 

น้ิว     
ดีด    ลง 
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แขฺสเอก 
(វសសឯក្) 

หรือสายเอก 

เสียง E F G A 
ขฺทง่ (សទង)់ 9 10 11 12 

น้ิว ช้ี กลาง นาง กอ้ย 
ดีด ข้ึน ลง ข้ึน ลง 

แขฺสค 
(វសសគ) 

หรือสายทุ้ม 

เสียง    G 
ขฺทง่ (សទង)់    0 

น้ิว     
ดีด    ลง 

 
แบบฝึกหดัท่ี 3 ฝึกดีดเก็บและกรอไมดี้ด การกรอไมดี้ดจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการ

ดีดลงและจบการกรอดว้ยการดีดลง 
 

สายเอก - ล  - ซ  - ฟ  - ม   - - - - - ซ  - ฟ  - ม   - ร  - - - - 
สายทุม้ - - - ซ - - - ซ  - - - ซ - - - ซ  

 
สายเอก -ฟ -ม  -ร -ด  ---- -ม -ร  -ด -ท  
สายทุม้       

 
สายเอก -ร -ด  -ท-ล - - - - -ด -ท -ล-ซ ---- 
สายทุม้       

 
สายเอก -ท-ล -ซ-ฟ ---- -ล-ซ -ฟ-ม  
สายทุม้       

 
สายเอก -ซ-ฟ -ม-ร ---- 
สายทุม้    
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แขฺสเอก 
(វសសឯក្) 

หรือสายเอก 

เสียง - A - G - F - E - - - - - G - F - E - D - - - - 
ขฺทง่ (សទង)់ - 12 -11 - 10 - 9  - 11 - 10 - 9 - 8  

น้ิว -กอ้ย-นาง -กลาง-ช้ี  -กอ้ย-นาง -กลาง-ช้ี  
ดีด -ข้ึน-ลง -ข้ึน-ลง - - - - -ข้ึน-ลง -ข้ึน-ลง - - - - 

แขฺสค 
(វសសគ) 

หรือสายทุ้ม 

เสียง - - - G - - - G  - - - G - - - G  
ขฺทง่ (សទង)់ - - - 0 - - - 0  - - - 0 - - - 0  

น้ิว       
ดีด - - - ลง - - - ลง  - - - ลง - - - ลง  

 
แขฺสเอก 
(វសសឯក្) 

หรือสายเอก 

เสียง - F - E - D - C - - - - - E - D - C - B - - - - 
ขฺทง่ (សទង)់ - 10 - 9 - 8 - 7  - 9 - 8 - 7 - 6  

น้ิว -กอ้ย-นาง -กลาง-ช้ี  -กอ้ย-นาง -กลาง-ช้ี  
ดีด -ข้ึน-ลง -ข้ึน-ลง - - - - -ข้ึน-ลง -ข้ึน-ลง - - - - 

แขฺสค 
(វសសគ) 

หรือสายทุ้ม 

เสียง - - - G - - - G  - - - G - - - G  
ขฺทง่ (សទង)់ - - - 0 - - - 0  - - - 0 - - - 0  

น้ิว       
ดีด - - - ลง - - - ลง  - - - ลง - - - ลง  

 

แขฺสเอก 
(វសសឯក្) 

หรือสายเอก 

เสียง - D - C - B - A - - - - - C - B - A - G - - - - 
ขฺทง่ (សទង)់ - 8 - 7 - 6 - 5  - 7 - 6 - 5 - 4  

น้ิว -กอ้ย-
นาง 

-กลาง-ช้ี  -กอ้ย-นาง -กลาง-ช้ี  

ดีด -ข้ึน-ลง -ข้ึน-ลง - - - - -ข้ึน-ลง -ข้ึน-ลง - - - - 
แขฺสค 
(វសសគ) 

หรือสายทุ้ม 

เสียง - - - G - - - G  - - - G - - - G  
ขฺทง่ (សទង)់ - - - 0 - - - 0  - - - 0 - - - 0  

น้ิว       
ดีด - - - ลง - - - ลง  - - - ลง - - - ลง  
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แขฺสเอก 
(វសសឯក្) 

หรือสายเอก 

เสียง - B - A - G - F - - - - - A - G - F - E - - - - 
ขฺทง่ (សទង)់ - 6 - 5 - 4 - 3  - 5 - 4 - 3 - 2  

น้ิว -กอ้ย-
นาง 

-กลาง-ช้ี  -กอ้ย-นาง -กลาง-ช้ี  

ดีด -ข้ึน-ลง -ข้ึน-ลง - - - - -ข้ึน-ลง -ข้ึน-ลง - - - - 
แขฺสค 
(វសសគ) 

หรือสายทุ้ม 

เสียง - - - G - - - G  - - - G - - - G  
ขฺทง่ (សទង)់       

น้ิว       
ดีด - - - ลง - - - ลง  - - - ลง - - - ลง  

 

แขฺสเอก 
(វសសឯក្) 

หรือสายเอก 

เสียง - G - F - E - D - - - - 
ขฺทง่ (សទង)់ - 4 - 3 - 2 - 1  

น้ิว -กอ้ย-
นาง 

-กลาง-ช้ี  

ดีด -ข้ึน-ลง -ข้ึน-ลง - - - - 
แขฺสค 
(វសសគ) 

หรือสายทุ้ม 

เสียง - - - G - - - G  
ขฺทง่ (សទង)់    

น้ิว    
ดีด - - - ลง - - - ลง  

 

4.2.3 เพลงจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
เพลงเขมรมีหลายประเภท มีบทบาทและหน้าท่ีแตกต่างกัน เพื่อแสดงนัยยะ 

และสัญลักษ์ให้พิธีการ กิจกรรมและการแสดงนั้น ๆ สามารถส่ือความหมายไปยงัผูเ้ขา้ร่วมใน
พิธีกรรมหรือเหตุการณ์นั้นเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนั เพลงเขมรท่ีใช้บรรเลงในวง่เภฺลง (ែង់មលេង) แต่ละ
ประเภทจึงแฝงความหมายท่ีลึกซ้ึงโดยมีการเช่ือมโยงถึงความเช่ือด้านศาสนาหรือความเช่ือดา้น
วิญญาณ ช่ือเพลงและท านองเพลงสามารถสะทอ้นประวติัศาสตร์ของกมัพูชาไดห้ลายมิติจากอดีต
จนถึงปัจจุบนั และยงัสามารถแสดงให้เห็นถึงร่องรอยการแพร่กระจายทางวฒันธรรม การหยิบยืม
หรือการกลืนกลายทางวฒันธรรมท่ีมีการแลกเปล่ียนกบัวฒันธรรมรอบขา้งผา่นกาลเวลาผูค้นท่ีไป
มาคา้ขาย การศาสนาหรือแมก้ระทัง่การสงคราม มิติการศึกษาดา้นเพลงกมัพูชาในคร้ังน้ีจึงเป็นอีก



  144 

ส่ิงหน่ึงท่ีผูว้จิยัเห็นความส าคญัและรวบรวมขอ้มูลเอกสารและด าเนินการแปลเอกสารตน้ฉบบัภาษา
เขมรเป็นภาษาไทยรวบรวมไวใ้นวจิยัเล่มน้ีดว้ย  

เพลงท่ีจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ใช้บรรเลงมกัก าหนดบทบาทหน้าท่ีโดยพิธีกรรมเป็น
ส่วนมาก เช่น ใช้บรรเลงในพิธีเลียงอารกฺส  (រិធ៉ីមលៀងអារក្ស) พิธีอาพาห์พิพาห์  (រិធ៉ីអាពាហ៍រិពាហ៍ ) 
การจเมฺรียง (ចម្រៀង) แมก้ระทัง่ในพระราชพิธีพระบิดร การเลือกใช้เพลงในพิธีกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ี
ชาวเขมรไดก้ าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นแบบแผนมาแต่โบราณ  

หุน สาริน (ហ  ន សារិន) (2004, น. 273-274) ไดก้ล่าวถึงประเภทวง่เภฺลงแขฺมร (ែង់មលេងវសែរ) 
ตามบทบาทหนา้ท่ีไวจ้  านวน 19 ประเภท สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. เพลงโหมโรง วง่เภฺลง (ែង់មលេង) แต่ละประเภทจะมีเพลงโหมโรงส าหรับวงดนตรี
นั้ นๆ โดยเฉพาะ เช่น วง่เภฺลงการ  (ែង់មលេងការ) ใช้บทโหมโรง (បទមោរមរង) วง่เภฺลงพิณพาทฺย 

(ែង់មលេងរិៃពាទយ) ใชบ้ทสาธุการ (បទសាធ ការ) เป็นเพลงโหมโรง และวง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី) ใชเ้พลง
ไอยเรศเป็นเพลงโหมโรง เป็นตน้ 

2. เพลงเพื่อการอบรมสั่งสอนให้เกิดความรักในธรรมชาติ เพื่อนมนุษย ์และให้ยึด
มัน่ในความเช่ือ ขนบธรรมเนียมและประเพณี 

3. เพลงส าหรับอญัเชิญวญิญาณ ขวญัคน เทพยดา ผ ีพราย และปีศาจ  
4. เพลงเพื่อแสดงความร่ืนรมยใ์นธรรมชาติ ความรัก ชยัชนะ และการสังสรรค ์
5. เพลงเพื่อแสดงความทุกข์ภายในร่างกายและจิตใจของมนุษย์และสัตว์มี

หลากหลาย เช่น การพลดัพรากจากคนท่ีรักดว้ยเหตุต่างๆ การพลดัพรากจากถ่ินท่ีอยูอ่าศยัและทรัพย์
สมบติั เป็นตน้ 

6. เพลงเพื่อแสดงอาการหลบันอนของเทวดา กษตัริย ์และประชาชนทัว่ไป 
7. เพลงเพื่อการเดินทางของเทวดา ยกัษ์ กษตัริย ์ขุนนาง ราษฎร สัตว ์และขบวน

แห่ ทั้งทางบก ทางน ้า ทางอากาศ 
8. เพลงเพื่อการท างาน การสร้างผลผลิต และการเก็บเก่ียว  
9. เพลงเพื่อการพกัผอ่นของเทวดา ยกัษ ์กษตัริย ์ขนุนาง ราษฎร สัตว ์และผ ี
10. เพลงเพื่อการอวยพรของเทวดา ยกัษ ์ฤาษี กษตัริย ์และประชาชนทัว่ไป 
11. เพลงเพื่อการสรรเสริญมนุษยแ์ละธรรมชาติ 
12. เพลงเพื่อการรบ และศิลปะการต่อสู้ 
13. เพลงเพื่อการแสดงฤทธ์ิของเทวดา ยกัษแ์ละมนุษย ์
14. เพลงเพื่อการประสิทธ์ิของเทพยดา ยกัษแ์ละมนุษย ์ 
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15. เพลงเพื่อการอาบน ้าแต่งตวัของกษตัริย ์(กษตัริยท์รงเคร่ือง) และราษฎร  
16. เพลงเพื่ออญัเชิญพระอินทร์ พระพรหม เทพยดา ครูบาอาจารย ์ปู่ย่าตายาย 

ผ ีพราย และปีศาจ  
17. เพลงเพื่อการขบัไล่คน สัตว ์ผ ีพราย และปีศาจ 
18. เพลงเพื่อประกอบเหตุการณ์เกินจริงตามความเช่ือ เช่น มนุษยก์บัอมนุษย ์ผ ี

พราย และปีศาจ  
19. เพลงเพื่อประกอบการเดินทางและความเป็นอยู ่

เพลงแต่ละประเภทท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้เป็นเพลงท่ีไดก้ าหนดเพื่อใชป้ระกอบพิธีกรรม
และการแสดง ท านองเพลงจึงเป็นสัญลักษณ์แทนวตัถุ บุคคล สัตว์ และส่ิงของนั้นๆ และเพื่อ
ส่งเสริมบทบาท ความเขม้ขลงั ความศกัด์ิสิทธ์ิ ความสมจริงของบทบาทตวัละครหรือส่ิงท่ีมนุษย์
ตอ้งการติดต่อส่ือสาร 

ท านองเพลงท่ีจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ร่วมบรรเลงนั้น โดยมากจะเป็นการบรรเลงใน
งานพิธีมงคล เช่น พิธีเลียงอารกฺส (រិធ៉ីមលៀងអារក្ស) พิธีอาพาห์พิพาห์ (រិធ៉ីអាពាហ៍រិពាហ៍) และใช้บรรเลง
ประกอบการจเมฺรียง (ចម្រៀង) เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน อบรมสั่งสอนและให้ความรู้ทางดา้น
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมแก่คนในชุมชน ส่วนเพลงท่ีใช้ประกอบการแสดงจะเป็น
เพลงท่ีใช้บรรเลงใน วง่เภฺลงพิณพาทฺย (ែង់មលេងរិៃពា្ទ) และหากเป็นเพลงส าหรับงานอวมงคล เช่น 
งานศพ จะใช้เพลงในชุดของวง่เภฺลงมูงคฺรุม  (ែង់មលេងរ ូង្គំុ) เป็นต้น ท านองเพลงท่ีจาบุีฎงแวง 

(ចាប ៉ីដងវែង) ใช้บรรเลงร่วมหรือบรรเลงเด่ียวในแต่ละบทบาทหน้าท่ีของวง่เภฺลง (ែង់មលេង) ผูว้ิจยัขอ
น ามาเสนอไวเ้ป็นตวัอยา่งตามล าดบั ดงัน้ี 

4.2.3.1 บทเภฺลงอารกฺส  (បទមលេងអារក្ស) เป็นบทเพลงท่ีใช้บรรเลงในพิธีเข้าทรง
อารักษ์ของชาวกมัพูชา มีความหมายท่ีส่ือและเก่ียวขอ้งกบัพิธีเลียงอารกฺส (រិធ៉ីមលៀងអារក្ស) ตั้งแต่ตน้
จนเสร็จส้ินพิธี จากการศึกษาขอ้มูลเอกสารและการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านวฒันธรรมดนตรี
กมัพูชาท าให้ทราบว่าเพลงส าหรับพิธีเลียงอารกฺส (រិធ៉ីមលៀងអារក្ស) นั้นมีจ านวนไม่มากเท่ากบัเพลง 

ในพิธีอาพาห์พิพาห์  (រិធ៉ីអាពាហ៍រិពាហ៍) และเพลงท่ีใช้ในพิธีเลียงอารกฺส (រិធ៉ីមលៀងអារក្ស) นั้นในแต่ละ
ทอ้งถ่ินก็มีการน ามาใช้บรรเลงจ านวนมากน้อยแตกต่างกนัตามความเหมาะสมของเวลา ค่าใช้จ่าย
และความสามารถของนกัดนตรีดว้ย รายช่ือเพลงประกอบพิธีเลียงอารกฺส (រិធ៉ីមលៀងអារក្ស) ท่ีหุน สาริน 

(ហ  ន សារិន) รวบรวมไวใ้นหนังสือวง่เภฺลงแขฺมร (ែង់មលេងវសែរ) มีจ  านวนทั้งหมด 76 เพลง และไดอ้ธิบาย
รายละเอียดของแต่ละบทเพลงไวบ้างส่วน รวมทั้งมีการบนัทึกเป็นโน้ตเพลงไวใ้นหนังสือเร่ือง
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ดนตรีและชีวิต เขมรของแกว ณ ารุม (វក្ែ ណា រ ុំ) จ  านวน 16 เพลง ผู ้วิจ ัยได้น ามาแสดงไว  ้

เพื่อเป็นตวัอยา่งและเป็นขอ้มูลส าหรับการศึกษาดา้นประวติัศาสตร์ดนตรีเขมรและประวติัศาสตร์
ดนตรีไทยในดา้นท านองเพลง และช่ือท านองเพลงของเขมร ซ่ึงอาจจะสามารถสืบคน้ท านองเพลง
ไทยท่ีสูญหายไปไดใ้นโอกาสต่อไป 

เพลงส าหรับ พิ ธีเลียงอารกฺส  (រិធ៉ីមលៀងអារក្ស) บางเพลงใช้ในพิ ธีอาพาพิพาห์ 

(រ៉ីធ៉ីអាពាហ៍រិពាហ៍) ดว้ย จึงไดน้ าเสนอท านองเพลงท่ีคน้พบไดไ้วใ้นภาคผนวก ส่วนตนฺตฺรีอาพาห์พิพาห์ 

(ត្ន្ដនត៉ីអាពារិពាហ៍ ) และรายช่ือเพลงประกอบ พิ ธี เลี ยงอารกฺส  (រិធ៉ី មល ៀងអា រក្ស) จ  านวน 76 เพลง 

พร้อมตวัอยา่งท านองเพลงอารกฺส (អារក្ស) จ  านวน 16 เพลง มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. บทชฺรง (បទ្ជង) ใช้บรรเลงส าหรับการเขา้ทรง และเป็นเพลงส าหรับโหม
โรงพิธีเลียงอารกฺส (រិធ៉ីមលៀងអារក្ស) 

2. บทขฺนงภฺน ํ(បទសនងលនំ) หรือเพลงหลงัเขา ใชบ้รรเลงส าหรับเชิญเสด็จพระครู
เขา้มาในพิธี 

3. บทสฺรีเขฺมา (បទ្ស៉ី មមែ ) หรือเพลงหญิงด า ใช้บรรเลงส าหรับอัญเชิญผี 

ช่ือสฺรีเขฺมา (្ស៉ីមមែ ) 
4. บทภฺนสฺํรวจ (បទលនំ្សួច) หรือเพลงภูเขาแหลม ใช้บรรเลงส าหรับท่ีอยู่อาศยั

ของผ ี
5. บทสาริกาแกว (បទសារិកាវក្ែ) ใชบ้รรเลงส าหรับยกยอ่งเชิดชูผ ี

6. บทตูจเสฺดีง (បទតូ្ចមសតើង) ใชบ้รรเลงส าหรับชมผตีูจสฺเดีง (ត្ូចមសតើង) 
7. บทโสฺมง (បទមសាែ ង) ใชบ้รรเลงส าหรับอญัเชิญผช่ืีอโสฺมง (មសាែ ង) 
8. บทสํเพาถย (បទសំមៅថយ) หรือเพลงส าเภาถอย ใช้บรรเลงส าหรับส่งอาหาร

ทางส าเภา 
9. บทสูริยา (បទសូរិយ) ใชบ้รรเลงเวลาพกักองทพัผ ี

10.  บทเพาบฺรเฬง (បទមៅ្បមេង) (เพา [មៅ] แปลว่า ลูกคนสุดท้าย/ บฺรอเฬง 

[្បមេង] แปลวา่ หยอกลอ้กนั) ใชบ้รรเลงส าหรับผเีล่นกนั 

11. บทตน่ตูจ (បទត្ន់ត្ូច) (นางตวัเล็ก สาวน้อย) ใช้บรรเลงส าหรับผีช่ือตน่ตูจ 

(ត្ន់តូ្ច) ผตีน้น้ีเป็นผูจู้งววั 
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12. บทบเํพ (បទបំមរ) หรือเพลงกล่อม ใชบ้รรเลงส าหรับชกัชวนโนม้นา้วผ ี

13. บทแออาํฤาชาสสฺรูว (បទវអអាំឬជាស្សូែ) ชาสสฺรูว (ជាស្សូែ) แปลวา่ แยพ้นัธ์ุ
หน่ึง) เพลงน้ีใชบ้รรเลงส าหรับอญัเชิญผช่ืีออาํ (អំា) 

14. บทสํโพง (បទសំមពាង) หรือเพลงฟู ใช้บรรเลงส าหรับอญัเชิญผีช่ือ สํโพง  

(លំមពាង) 
15. บทอุมฺทูก (បទអ ំទូក្) หรือเพลงพายเรือ ใชบ้รรเลงส าหรับส่งผทีางน ้า 
16. บทตาพฺรหมฺไพฺรเลี (បទន្រហែណ្រមលើ) หรือเพลงตาพรหมไพรบน ใชบ้รรเลง

ส าหรับพระครูอาศยั 
17. บทผาต่ชาย (បទផ្កត្់ជាយ) ใชบ้รรเลงส าหรับเวลาแม่มดเร่ิมเขา้ทรง เรียกผใีห้

มาสถิตหรือประทบัทรงในตวั 
18. บทอญฺเชีญคฺรู (បទអម ជ្ើញ្គូ) ใชบ้รรเลงส าหรับเชิญครูเล็กครูใหญ่ 

19. บทบงฺกูกแสฺนง (បទបងាូក្វសនង) ใช้บรรเลงส าหรับส่งเสด็จพระครูกลับ 

ค าวา่บงฺกูก (បងាូក្) แปลวา่ ตะโกน 

20. บทนิมนฺตตูจ (បទនិរនតត្ូច) หรือเพลงเชิญเล็ก ใชบ้รรเลงส าหรับเรียกผีเล็ก ๆ 
ในขณะท่ีเล้ียงอาหาร 

21. บทเจาบฺรุก (បទមៅ្បុក្) (เพลงเจา้ปรก) หรือบทสฺรแง (បទ្សវង) ใช้บรรเลง
ส าหรับผช่ืีอ เจาบฺรุก (មៅ្បុក្) ค  าวา่ สฺรแง (្សវង) แปลวา่ ดอกหญา้ชนิดหน่ึง 

22. บทอวก (បទអ ួក្) ใชบ้รรเลงส าหรับผช่ืีออวก (អ ួក្) 
23. บทสสรกนฺโลง (បទសសរក្មនាេ ង) คือเพลงเสาเอกหรือเสากลางของเขมร 

ใชบ้รรเลงส าหรับแม่มดร าเดินวนรอบห้ิงหรืออาสนะ  
24. บทอกย  ํ(បទអក្យំ) หรือเพลงเหยี่ยวร้องไห้ ใช้บรรเลงส าหรับถวายผี 

ค าวา่ ย ํ(យំ) แปลวา่ ร้องไห ้

25. บทมาน่รงาว  (បទោន់រង្អែ) หรือเพลงไก่ขัน ใช้บรรเลงส าหรับคล้อง 

ไก่ถวายผ ี
26. บทอนฺลง่กฺราย (បទអនេង់្កាយ) ใช้บรรเลงส าหรับผีเดินทางผ่านหลุมของ

กรายท่ีวางไข่ ค  าวา่ อนฺลง่ (អនេង់) แปลวา่ หลุมกราย 
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27. บทมฺลบ่ฎูง (បទរេប់ដូង) หรือเพลงร่มมะพร้าว ใชบ้รรเลงส าหรับทพัผีเขา้ร่ม
หลบแดด 

28. บทฎรีํโยลไฎ (បទដំរីមយលណដ) หรือเพลงช้างแกว่งงวง ใช้บรรเลงส าหรับ
เสด็จพระครูนัง่ชา้งเดินทาง 

29. บทสํเพาถย (បទសំមៅថយ) หรือเพลงส าเภาถอย ใชบ้รรเลงส าหรับส่งอาหาร
ทางส าเภา 

30. บทโจลจาบ  (បទមចាលចាប) หรือเพลงโยนนก ใช้บรรเลงส าหรับตาม
ความชอบของผ ี

31. บทพาก่พฺรัตฺร (បទពាក្់្រ័្ត្) หรือบทบงฺกูกแสฺนง (បទបងាូក្វសនង) ใช้บรรเลง
ส าหรับการคล้องช้าง ค า พาก่ (ពាក់្) หมายถึง คล้อง พฺรัตฺร (្រ័្ត្) หมายถึง เชือก ค าบงฺกูก (បងាូក្) 
หมายถึง ตะโกนบอก ค าแสฺนง (វសនង) หมายถึงเขาสัตว ์ 

32. บทกนฺลง่โถง (បទក្នេង់មោង) หรือเพลงแมลงภู่ทอง ใช้บรรเลงส าหรับผีดูด
น ้าหวานดอกไม ้

33. บทกฺรสํางทาบ (បទ្ក្សាំងរប) หรือเพลงผกักระสัง ใช้ส าหรับบรรเลงใน
เวลาหวัค ่า 

34. บทสฺรีวง (បទ្ស៉ីែង) หรือเพลงนางโวง ใชบ้รรเลงส าหรับฝากค าพูดเวลาท่ีผี
ออกเดินทาง 

35. บทสฺรีรัตฺน (បទ្ស៉ីរ័ត្នន៍) หรือ บทบเํพ (បទបំមរ) ใชบ้รรเลงส าหรับเวลาผีแยก
ยา้ยกนักลบั 

36. บทกเํบา (បទកំ្មបា ) ใชบ้รรเลงส าหรับยกยอผ ี

37. บทตีสงฺเรง (បទត្៉ីសម្ងង) ใช้บรรเลงส าหรับผีตี (ត្៉ី) ร้องไห้ ค  าว่าสงฺเรง 

(សម្ងង) แปลวา่เศร้าโศก 

38.บททนฺโสง (បទទមនោង) หรือ บทสูริยาลฺงาจไถฺง (បទសូរិយោង ចណចង) ใช้บรรเลง
ส าหรับตอนผรัีบเคร่ืองเซ่นไหว ้ค าวา่ ทนฺโสง (ទមនោង) หมายถึงกระทิงหรือววัป่า 

39. บทจาบพูก (បទចាបរូក្) หรือเพลงนกกระจาบ ใช้บรรเลงส าหรับในเวลาผี
เดินเท่ียว 
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40. บทสารายอณฺแฎต (បទសារយអវៃត ត្) หรือเพลงสาหร่ายลอย ใชบ้รรเลงถวาย
ครูอารักษ ์

41. บทแก (បទវក្) หรือเพลงแก ้ใชบ้รรเลงส าหรับเรียกช่ือผ ี

42. บทสฺรส่โสฺรง (បទ្សស់ម្សាង) ใชบ้รรเลงส าหรับผีนอนเวลากลางคืน ค าว่า 
สรฺส่โสฺรง (្សស់ម្សាង) แปลวา่ ท่ีหายเจบ็ป่วย 

43. บทเบะผฺกาสารพิตาน (បទមបះផ្កា សាររិនន) หรือเพลงเก็บดอกไมร้ื้อเพดาน 

ใชบ้รรเลงส าหรับเก็บดอกไมถ้วายสมเด็จพระครูตอนจบพิธีส่งอารักษ ์
44. บทไพฺรเอลิจ (បទណ្រឯលិច) หรือเพลงป่าตะวนัตก ใช้บรรเลงส าหรับตอนผี

หลงป่า 
45. บทกงโสย (បទក្ងមសាយ) หรือเพลงกองเสวย ใช้บรรเลงส าหรับถวายของ

เซ่นไหว ้
46. บทภฺลาํง (បទភ្េ ំង) หรือเพลงหญา้คาใชบ้รรเลงส าหรับนบัช่ือของเซ่นผ ี

47. บทสฺวายมวยแมก (បទសាវ យរួយវរក្)) ใช้บรรเลงส าหรับเด็ดมะม่วงถวายผ ี

ค าวา่ สฺวายมวยแมก (សាវ យរួយវរក្) แปลวา่ มะม่วงหน่ึงก่ิง 

48. บทอาจึกกุงกุง (បទអាចឹក្ក្ ងក្ ង) ใชบ้รรเลงส าหรับยกยอ่งผ ี

49. บทกนฺโทงเสี เวี  (បទក្មនាទ ងមសើ មែី) ใช้บรรเลงส าหรับเวลาลอยกระทง 

ค าวา่ กนฺโทง (ក្មនាទ ង) แปลวา่กระทง 

50. บทสฺรีอุก (បទ្ស៉ីអ  ក្) หรือ บทสกอุก (បទសក្អ  ក្) ใช้บรรเลงส าหรับผีช่ือ 

สฺรีอุก (្ស៉ីអ  ក្) 
นอกจากน้ียงัมีเพลงอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละขั้นตอนและในแต่ละ

ท้องถ่ินอีกด้วย ได้แก่ 51. บทสฺรกาเชีง 5 (បទ្សកាមជើង 5) 52. บทสฺรกาแตงโตง (បទ្សកាវត្ងមនង)  
53. บทนางลาว (បទនាងោែ) 54. บทโกฺลงธํ 4 ถต (បទមកាេ ងធំ 4 ថត្) หรือ บทนาคพันฺธ (បទនាគរ័នធ)  
55. บทรมาํง (បទរោំង)  56. บทพฺระโถง (បទ្រះមោង) 57. บทนางนาค (បទនាងនាគ) 58. บทแฉฺลบ (បទវេេប) 
59. บทสฺรคุมฺชฺรุมฺ (បទ្សគ ំ្ជំុ) 60. บทองฺครราช (បទអងគររជ) 61. บทสูรคง (បទសូរគង) หรือเพลงเสียง

ฆ้อง 62. บทกํเรง (បទក្ំមរង) 63. บทโกฺรมนาย (បទម្ការនាយ) 64. บทรํเพ  (បទរុំមរ) 65. บทพฺระวร  

(បទ្រះែរ) 66. บทจาบ่กูนแขฺลง  (បទចាប់ក្ូនវសេង) 67. บทนก (បទនក្) 68. บทตานวง (បទននួង) 69. บทตาเก 
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(បទនមក្) 70. บทโชฺรยมวย (បទម្ជាយរួយ) 71. บททึกโชร (បទទឹក្មជារ) 72. บทบฺรค ํ(បទ្បគំ) 73. บทสมฺแร 

(បទសវ្រ) 74. บทเสฺดจเฎ ี(បទមសតចមដើ)  75. บทเพาย ํ(បទមៅយំ) และ 76. บทบายขนุ (បទបាយស ន)  

ในท่ีน้ีขอเสนอตวัอยา่งโนต้ท านองเพลงอารกฺส (អារក្ស) ซ่ึงใชใ้นพิธีเขา้ทรงอารักษ์
จ  านวน 16 เพลง ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  151 

1. บทชฺรง (បទ្ជង) 
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2. บทขฺนงภฺน ํ(បទសនងលនំ) 
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3. บทสฺรีเขฺมา (បទ្ស៉ីមមែ ) 
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4. บทภฺนสฺํรวจ (បទលនំ្សួច) 
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5. บทสาริกาแกว (បទសារិកាវក្ែ) 
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6. บทตูจเสฺดีง (បទតូ្ចមសតើង) 
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7. บทโสฺมง (បទមសាែ ង) 
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8. บทสเํพาถย (បទសំមៅថយ) 

 
 



  159 

9. บทสูริยา (បទសូរិយ)
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10. บทเพาบฺรอเฬง (បទមៅ្បមេង) 
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11. บทตน่ตูจ (បទត្ន់តូ្ច)
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12. บทบเํพ (បទបំមរ) 
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13. บทแออาํฤาชาสสฺรูว (បទវអអាំឬជាស្សូែ) 
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14. บทสโํพง (បទសំមពាង) 
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15. บทอุมฺทูก (បទអ ំទូក្)
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16. บทตาพฺรหฺมไพฺรเลี (បទន្រហែណ្រមលើ)

 
 

4.2.3.2 บทเภฺลงการบุราณ  (បទមលេងកា រប រៃ ) เป็น ช่ือบทเพลงท่ีใช้บรรเลงใน 

พิธีอาพาห์พิพาห์ (រិធ៉ីអាពាហ៍រិពាហ៍) หรือพิธีแต่งงานของชาวเขมร พิธีแต่งงานของชาวเขมรนั้นมี
พิ ธีกรรมหลายขั้ นตอนและในแต่ละขั้ นตอนล้วนมี เพลงส าหรับบรรเลงประกอบทั้ งส้ิน 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากหนงัสือวง่เภฺลงแขฺมร (ែង់មលេងវសែរ) ของหุน สาริน (2004, น. 97-100) ท่ีไดร้วบรวม

เพลงส าหรับบรรเลงประกอบพิธีอาพาห์พิพาห์ (រិធ៉ីអាពាហ៍រិពាហ៍) ไวจ้  านวน 188 เพลง แต่ละเพลงนั้น

ผูว้จิยัไดถ่้ายถอดรูปพร้อมแปลความหมายของเพลงไวด้ว้ย รายละเอียดดงัน้ี 

ตาราง 7 รายช่ือบทเภฺลงการ (បទមលេងការ) 

ที่ ค าถ่ายถอด ช่ือภาษาเขมร ค าอ่าน/ ค าแปล 
1 บทโหมโรง បទមោរមរង เพลงโหมโรง 
2 บทเจาพฺราหฺมณ์ បទមៅ្ពាហែៃ៍ เพลงเจา้พราหมณ์ 
3 บทเสฺฎจเดีร បទមសតចមដើរ (មសតចយង) เพลงเสด็จเดิน (กษตัริยเ์สด็จ)/ พญา

เดิน 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ที่ ค าถ่ายถอด ช่ือภาษาเขมร ค าอ่าน/ ค าแปล 
4 บทสารายแญงญง បទសារយវញ ងញ ង เพลงสาหร่ายแญงญอง 
5 บทฎรีํส បទដំរីស เพลงชา้งเผอืก 
6 บทสารายกฺลาย បទសារយកាេ យ เพลงสาหร่ายกลาย 
7 บทพฺระบาทชุวําํง បទ្រះបាទជ ំោំង เพลงพระบาท (กษตัริย)์ ชมวงั 
8 บทชัรชายนางวง បទជ័រជាយនាងែង เพลงชรัชายนางวง 
9 บทสุบิน បទស បិន เพลงสุบิน 

10 บทฎรีํโยลไฎ បទដំរីមយលណដ เพลงชา้งแกวง่งวง 
11 บทภฺลวงผฺกา បទលួងផ្កា  เพลงพวงผกา 
12 บทลลกส បទលលក្ស เพลงนกเขาเผือก 
13 บทกาต่สฺลึก បទកាត្់សេឹក្ เพลงตดัใบ 
14 บทอุทูํกเลือนลน่ បទអ ំទូក្មល នលន់ เพลงพายเรือเร็วลน้ 
15 บทแญงญง បទវញ ងញ ង เพลงแญงญอง (ออ้นแอน้ ชดชอ้ย) 
16 บทบทอุทูํก បទអ ំទូក្ เพลงพายเรือ 
17 บทองฺครราช បទអងគររជ เพลงนครราช 
18 บทสตฺวมโหรี បទសត្វរមោរី เพลงสัตวม์โหรี (นกชนิดหน่ึง) 
19 บทผาต่ชาย បទផ្កត្់ជាយ เพลงพดัชาย 
20 บทเบะผฺกา បទមបះផ្កា  เพลงเด็ดดอกไม ้
21 บทกแนฺสงกฺรหม បទក្វនសង្ក្ហរ เพลงผา้แดง 
22 บทตฺรพาํงพาย បទ្ត្ពាំងពាយ เพลงตระพงัพาย 
23 บทพฺสสูํตร បទផ្សំសូ្ត្ เพลงผสมไหม 
24 บทสาริกาแกว បទសារិកាវក្ែ เพลงนกขนุทอง 
25 บทสโํพง បទសំមពាង เพลงฟู 
26 บทสาริกาสวรแมก បទសារិកាសួរវរក្ เพลงจบัก่ิง 
27 บทโลมนาง បទមោរនាង เพลงโลมนาง 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ที่ ค าถ่ายถอด ช่ือภาษาเขมร ค าอ่าน/ ค าแปล 
28 บทบกฺสีสกําํง 

បទបក្ស៉ីសំកំាង 
เพลงบกฺสีส ก าง ค าวา่ สกําํง (សំកំាង) 
แปลวา่ กาง ราปีกอยา่งนก (เพลงนก
กางปีก) 

29 บทกาต่เตฺรีย បទកាត្់ម្ត្ើយ เพลงตดัฝ่ัง (แผน่ดินท่ียืน่ออกมา) 
30 บทชโํนรขฺยล่ชูน បទជំមនារសយល់ជូន เพลงลมพดัเอ่ือย 
31 บทบแณฺฎตกโนฺทง បទបវៃត ត្ក្មនាទ ង เพลงลอยกระทง 
32 บทกฺรสาํงเทียบ បទ្ក្សាំងមទៀប เพลงกระสัง 
33 บทโกฺลงธ ํ បទមកាេ ងធំ เพลงโคลงใหญ่ 
34 บทนางบุกสฺรูว បទនាងប ក្្សូែ เพลงนางต าขา้ว 
35 บทโกฺลงบแณฺฎต បទមកាេ ងបវៃត ត្ เพลงโคลงลอย 
36 บทองฺครราชเชีงไพฺร បទអងគររជមជើងណ្រ เพลงนครราชเชิงไพร 
37 บทสเํพาถย បទសំមៅថយ เพลงส าเภาถอย 
38 บทองฺครราชสัจเภฺลง បទអងគររជសាច់មលេង เพลงนครราชเน้ือเพลง 
39 บทสุบํุณฺย បទស ំប ៃយ เพลงขอบุญ 
40 บทนาคพันฺธ បទនាគរ័នធ เพลงนาคพนั 
41 บทฎรีํสญี បទដំរីសញ៉ី เพลงชา้งเผอืกตวัเมีย 
42 บทชุแํคฺร បទជ ំវ្គ เพลงชุมเตียง/ ชมเตียง 
43 บทฎรีํสโฌฺมล បទដំរីសមមែ ល เพลงชา้งเผอืกตวัผู ้
44 บทพฺระโถง បទ្រះមោង เพลงพระทอง 
45 บทปุกเพีก បទប  ក្មរើក្ เพลงปุกเพีก 
46 บทนางนาค បទនាងនាគ เพลงนางนาค 
47 บทสารายอณฺแฎต បទសារយអវៃត ត្ เพลงสาหร่ายลอย 
48 บทเภฺลงจวร បទមលេងជួរ เพลงดนตรีแถว 
49 บทแบกจาน បទវបក្ចាន เพลงจานแตก 
50 บทเสฺฎจพฺทุ ํ បទមសតចផ្ទុំ เพลงกษตัริยบ์รรทม 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ที่ ค าถ่ายถอด ช่ือภาษาเขมร ค าอ่าน/ ค าแปล 
51 บทลเล បទលមល เพลงโลเล ค า ลเล (លមល) แปลวา่ท่ีวา่ย

น ้าหรือลอยทวนน ้า) 
52 บทบายขนุจงไฎ បទបាយស នចងណដ เพลงขา้วคนผกูขอ้มือ 
53 บทอิสีโอยพร បទឥស៉ីឱ្យររ เพลงฤาษีอวยพร 
54 บทลมฺองธฺนง่ បទលរអងធនង់ เพลงลมฺองธฺนง่ 
55 บทมฺลบ่ฎูง បទរេប់ដូង เพลงร่มมะพร้าว 
56 บทพัตพพก បទផ្កត្់ររក្ เพลงพดัเมฆ 
57 บทจาน่ทฺรลาํ បទចាន់្ទោំ ไม่ทราบความหมาย 
58 บทกนฺลง่รตน์ 

(กนฺลง่เพฺรช) 
បទក្នេង់ររន(៍ក្នេង់ម្រជ) เพลงแมลงภู่รัตน์ (แมลงภู่เพชร) 

59 บทกนฺลง่โถง 
(กนฺลง่มาส) 

បទក្នេង់មោង 

(ក្នេង់ោស) 
เพลงแมลงภู่ทอง  

60 บทมาน่รงาว បទោន់រង្អែ เพลงไก่ขนั 
61 บทเภฺลงแก បទមលេងវក្ เพลงเพลงแก ้
62 บทขฺนงภฺน ํ បទសនងលនំ เพลงหลงัเขา 
63 บทชฺรง បទ្ជង เพลงชู 
64 บทโลบุีแกว បទមោប ៉ីវក្ែ เพลงโลป่ี้แกว้ 
65 บทจินหวย បទចិនហួយ เพลงจีนฮวย 
66 บทโสฺมง បទមសាែ ង เพลงโสฺมง (ช่ือหญา้ชนิดหน่ึง) 
67 บทบเํพ បទបំមរ เพลงกล่อม 
68 บทอาเฬ បទអាមេ เพลงอาเฬ 
69 บทสูริยาลฺงาจไถฺง បទសូរិយោង ចណថង เพลงสุริยายามเยน็ 
70 บทจับกูนแขฺลง បទចាប់ក្ូនវសេង เพลงงูกินหาง 
71 บทกแนฺทงทฺรําง បទក្វនទន្រំង เพลงกแนฺทงทฺร าง 
72 บทรบงมาส បទរបងោស เพลงร้ัวทอง 

 

 



  170 

ตาราง 7 (ต่อ) 

ที่ ค าถ่ายถอด ช่ือภาษาเขมร ค าอ่าน/ ค าแปล 
73 บทภฺนโํขฺทร បទលនំមខាទ រ เพลงพนมขโต 
74 บททบ่ทึก បទទប់ទឹក្ เพลงกั้นน ้า 
75 บทบนฺทายบฺราสาท បទបនាទ យ្បាសាទ เพลงบนัทาย 
76 บทอกย ํ បទអក្យំ เพลงเหยีย่วร้องไห้ 
77 บทชฺรงสฺรงาต่ បទ្ជង្សង្អត្់ เพลงจโรงซรองตั 
78 บทเชีตมน បទមជើត្រន เพลงเชิดมอญ 
79 บทภฺลาํง បទភ្េ ំង เพลงตน้เภลียง 
80 บทโกฺรมนาย បទម្ការនាយ เพลงใตไ้กล 
81 บทจุงสาราย បទច ងសារយ เพลงปลายสาหร่าย 
82 บทสฺรีอุมฺ បទ្ស៉ីអ  ៊ុំ เพลงนางอุม 
83 บทจบํก่โรย បទចំបក្់មរយ เพลงตน้มะล่ืนหรือตน้กระบกโรย 
84 บทกงโสย បទក្ងមសាយ เพลงกองเสวย 
85 บทสฺรีอุก បទ្ស៉ីអ  ក្ เพลงสาวอุก 
86 บทสฺรณนเหาะ បទ្សៃនមោះ เพลงสฺรณนเหาะ 
87 บทกินฺนรยางยาส បទកិ្ននរយងយស เพลงกินนรยา่งเยื้อง 
88 บทเมมายยยํบ่ បទមរោ យយំយប់ เพลงแม่ม่ายร้อง (ไห)้ กลางคืน 
89 บทสฺรีอน បទ្ស៉ីអន เพลงสาวออน 
90 บทสุวณฺณฎกไม បទស ែៃណដក្ណរ  เพลงสุวรรณดอกไม ้(ดอกไมท้อง) 
91 บทปบฺรึม បទប ្បឹរ เพลงแจ่มใส 
92 บทกฺรมุรําบ่บาตฺร បទ្ក្រ ំរប់បា្ត្ เพลงสาวตกับาตร 
93 บทกนฺลง่ បទក្នេង់ เพลงแมลงภู่ 
94 บทสฺรีเสฺทีร បទ្ស៉ីមសទើរ เพลงสาวแรกรุ่น 
95 บทผดัชายกฺลาย បទផ្កត្់ជាយកាេ យ เพลงพดัชายกลาย 
96 บทชาสสฺรูว បទជាស្សូែ เพลงเฉียดขา้วเปลือก 
97 บทนิมนฺต បទនិរនត เพลงนิมนต ์
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ที่ ค าถ่ายถอด ช่ือภาษาเขมร ค าอ่าน/ ค าแปล 
98 บทเภฺลงชัย បទជ័យ เพลงชยั 
99 บทสฺวายมวยแมก បទសាវ យរួយវរក្ เพลงมะม่วงหน่ึงก่ิง 

100 บทสฺวายกฺนุงวตฺต បទសាវ យក្នុងែត្ត เพลงมะม่วงในวดั 
101 บทสฺวายมวยคู បទសាវ យរួយគូ เพลงมะม่วงหน่ึงคู่ 
102 บทอาผฺราตสฺงาต่ បទអា្ផ្កត្សាង ត្់ เพลงกลางคืนเงียบ 
103 บทไทฺงตฺรง่คฺรลวจ បទណថង្ត្ង់្គលួច เพลงวนัตะวนัตรง 
104 บทสฺรเณาะไรย ํ បទ្សមណាះណរយំ เพลงหวนค านึงจัก๊จัน่ร้องไห้ 
105 บทอุทูํกจูกจก បទអ ំទូក្ចូក្ចក្ เพลงพายเรือตกัจอก 
106 บทรงขฺทึม បទរងសទឹរ เพลงรองหวั (เช่น กระเทียม หวัหอม) 
107 บทสโํพงเสีเวุี បទសំមពាងមសើមែ ី เพลงผูห้ญิงหลายใจ 
108 บทสโํพงบแณฺฎต បទសំមពាងបវៃត ត្ เพลงฟูลอย 
109 บทอาชฺญากฐิน បទអាជាា ក្ឋ្ិន เพลงอาชญากฐิน 
110 บทรบงฎรีํ បទរបងដំរី เพลงร้ัวชา้ง 
111 บทสงฺสารกกฺติก បទសងោរក្ត្តិក្ เพลงคนรักเดือนสิบสอง 
112 บทสฺรีบฺรเสีร បទ្ស៉ី្បមសើរ เพลงหญิงประเสริฐ 
113 บทกฺรมุสฺํรุกแสฺร បទ្ក្រ ំ្សុក្វ្ស เพลงสาวบา้นนา 
114 บทนางผฺฎาํ បទនាងផ្កត ំ เพลงนางฝากค าพูด 
115 บทโอไผฺทสฺรุกแขฺมร បទឱ្ណផ្ទ្សុក្វសែរ เพลงโอแ้ผน่ดินเมืองเขมร 
116 บทลเลรกฺลาย បទលមលរកាេ យ เพลงโลเลกลาย 
117 บทโลมนาง បទមោរនាង เพลงโลมนาง 
118 บทนางนก่ បទនាងនក្់ เพลงนางนก 
119 บทโกฺลงตฺรพาํงวาํง បទមកាេ ង្ត្ពំាងោងំ เพลงโคลงตระพงัวงั 
120 บทฎกไมกฺลาย បទដក្ណរ កាេ យ เพลงดอกไมก้ลาย 
121 บทจาํปาทุเํทส បទចំបា ទ ំមទស เพลงจ าปีแก่/ เทศ 
122 บทบรพล បទបររល เพลงขบัพล 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ที่ ค าถ่ายถอด ช่ือภาษาเขมร ค าอ่าน/ ค าแปล 
123 บทจาบเฎรีฎี បទចាបមដើរដ៉ី เพลงนกกระจอกเดินดิน 
124 บทบนฺทายชัย បទបនាទ យជ័យ เพลงบนัทายชยั 
125 บทพฺรานไพฺร បទ្ពានណ្រ เพลงพรานไพร 
126 บทกเณฺฎยีง បទក្មៃត ៀង เพลงกเณฺฎียง 
127 บทผาต่ชายจาบุี បទផ្កត្់ជាយចាប ៉ី เพลงพดัชายจาบีุ 
128 บทกนฺตฺรบ่ បទក្ន្ដនតប់ เพลงก็อนตร็อบ 

(ปลาหมอชา้งเหยยีบ) 
129 บทโจลจาบ បទមចាលចាប เพลงทิ้งนกกระจอก 
130 บทเภฺลงถต បទថត្ เพลงถอด(ถ่าย) 
131 บทภฺลงนารี បទមលេងនារី เพลงนารี 
132 บทบงฺคงแกฺอก បទបងគងវក្អក្ เพลงคอนอีกา 
133 บทนางณุก បទនាងៃ ក្ เพลงนางนก 
134 บทไพฺรแอเกีต បទណ្រឯមក្ើត្ เพลงป่าตะวนัออก 
135 บทผตุจุงโจฺรย បទផ្ ត្ច ងម្ជាយ เพลงสุดปลายแหลม 
136 บทสโํพงเกีต បទសំមពាងមក្ើត្ เพลงฟูตะวนัออก 
137 บทสาริกาแกวขณฺฑ បទសារិកាវក្ែសៃឌ  เพลงนกขนุทองขณัฑ์ 
138 บทสาลิกาแกวพีร, โค

ไพฺร 
បទសារិកាវក្ែរ៉ីរ ឫ មោណ្រ เพลงสาลิกาแกว้สอง (ตวั) หรือ ววัป่า 

139 บทบนฺทายยางยาส បទបនាទ យយងយស เพลงบนัทาย (ป้อม, ปราการ) 
ยา่งเยื้อง 

140 บทสโํพงกฺลาย បទសំមពាងកាេ យ เพลงฟูกลาย 
141 บทสฺรียง បទ្ស៉ីយ ង เพลงหญิงยอง 
142 บทนางเฎรี បទនាងមដើរ เพลงนางเดิน 
143 บทเฎรีไพฺร បទមដើរណ្រ เพลงเดินป่า 
144 บทกฺญฺฉา បទក្ញ្ឆា  เพลงกญัชา 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ที่ ค าถ่ายถอด ช่ือภาษาเขมร ค าอ่าน/ ค าแปล 
145 บทเฎมีสาราย បទមដើរសារយ เพลงตน้สาหร่าย 
146 บทจุงสาราย បទច ងសារយ เพลงปลายสาหร่าย 
147 บทเขฺมาบง បទមមែ បង เพลงด าพี่ 
148 บทชฺรงเฎมีบท បទ្ជងមដើរបទ เพลงชูตน้เพลง 
149 บทชฺรงเฎาะกฺราล បទ្ជងម ះ្កាល เพลงชฺรงเฎาะกฺราล 

(ลูกสาวตาดงยายชยั) 
150 บทชฺรงฎณํร បទ្ជងដំៃរ เพลงชฺรงฎ ณร 
151 บทชฺรงกฺรง่ បទ្ជង្ក្ង់ เพลงชฺรงกฺรง่ 
152 บทบนฺถยสฺพก បទបនថយសពក្ เพลงถอยส ารับ 
153 บทชโํนร បទជំមនារ เพลงน ้าข้ึน 
154 บทโจลจาบกฺลาย បទមចាលចាបកាេ យ เพลงทิ้งนกกระจอกกลาย 
155 บทจาบพูก បទចាបរូក្ เพลงนกกระจาบ 
156 บทสารกเนฺทล បទសារក្មនទល เพลงเก็บส่ือ 
157 บทบเํพกฺลาย បទបំមរកាេ យ เพลงกล่อมกลาย (คลาย) 
158 บทถฺนมนาง បទថនរនាង เพลงถนอมนาง 
159 บทบริยาย បទបរិយយ เพลงปริยาย 
160 บทโกฺลงเกีจ បទមកាេ ងមក្ើច เพลงโคลงตะวนัออก 
161 บทตาณน่ បទនៃន់ เพลงตาณน่ 
162 บทกนฺทุรุํย បទក្នទុំរ យ เพลงแมงปอ 
163 บทจานงทฺลาํแขฺสตึง បទចាន់្ទោំវសសតឹ្ង บทจานงทฺล าแขฺสตึง 
164 บทฎรีํโยลไฎกฺลาย បទដំរីមយលណដកាេ យ เพลงชา้งแกวง่งวงกลาย 
165 บทปบฺรึม បទប ្បឹរ เพลงแจ่มใส 
166 บทวาลแวงบึงธ ํ បទោលវែងបឹងធំ เพลงทุ่งยาวบึงใหญ่ 
167 บทนารี បទនារី เพลงนารี 
168 บทพฺระพายผายผาต่ បទ្រះពាយផ្កយផ្កត្់ เพลงพระพายผายพดั 
169 บทตาณน่กฺลาย បទនៃន់កាេ យ เพลงตาณน่กฺลาย 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ที่ ค าถ่ายถอด ช่ือภาษาเขมร ค าอ่าน/ ค าแปล 
170 บทจุงสฺลึก បទច ងសេឹក្ เพลงปลายใบ 
171 บทปฺราสาทบนฺทายสฺรี បទ្បាសាទបនាទ យ្ស៉ី เพลงปราสาทบนัทายศรี 
172 บทกฺรมุสฺํริตองฺกร បទ្ក្រ ំ្សិត្អងារ เพลงสาวซอ้มขา้วสาร 
173 บทสฺรงากสฺฎาบ่ผฺคร បទ្សង្អក្សាត ប់ផ្គរ เพลงชะงกัฟังเสียงฟ้าร้อง 
174 บทสาโรมเม បទសាមរ៉ា រមរ เพลงสาโรมเม 
175 บทสโํพงกาน่ បទសំមពាងកាន់ เพลงส โพงกาน่ 
176 บทแกฺอกเฎรีฎี បទវក្អក្មដើរដ៉ី เพลงอีกาเดินดิน 
177 บทโจลจาบสาจ่เภฺลง បទមចាលចាបសាច់មលេង เพลงทิ้งนกกระจอกเน้ือเพลง 
178 บทรุยเหีรสฺรเทียง ,แฉฺ

กบก่กนฺทุย 

បទរ យមហើរ្សមទៀង ឫ វេាបក្់
ក្នទុយ 

เพลงแมลงวนับิน ្សមទៀង หรือ หมา

กระดิกหาง 
179 บทบารํางสฺราวพวร បទបារំង្សាែរួរ เพลงฝร่ังถอนเชือก 
180 บทลักฺขส បទល័ក្ខស เพลงลกฺัขขาว 
181 บทเบะผฺกาจบํุี បទមបះផ្កា ចំប ៉ី เพลงเด็ดดอกลีลาวดี 
182 บทลลกทฺรําง បទលលក្្រំង เพลงนกเขาเตรียง 
183 บทสพฺวรํเพร បទសរវរុំមររ เพลงนกนางนวล 
184 บทวิบุตทัย (ตฺรง่รําฎาว) បទែិប ត្ទ័យ (្ត្ង់រំ ែ) เพลงวบุิตทยั 

185 บทจบํก่โรย បទចំបក្់មរយ เพลงกระบกโรย 
186 บทสเํพาถย បទសំមៅថយ เพลงส าเภาถอย 
187 บทชฺรงคาล่กฺรยา បទ្ជងោល់្ក្យ เพลงชูเฝ้ากระยา 
188 บทชฺรงนาย បទ្ជងនាយ เพลชูนาย/ ชูไกล 

 
ส่วนระเบียบการใชบ้ทเพลงในพิธีอาพาห์พิพาห์ (រិធ៉ីអាពាហ៍រិពាហ៍) ตามการศึกษาคน้ควา้

ของกลุ่มชุมนุมขนบธรรม ในหนงัสือ “เก่ียวกบัล าน าสังเขปเพลงเขมร”(พุทธศาสนบณัฑิต, 2514, 
น. 49-51) กล่าวถึงการแต่งงานของชาวกมัพูชาวา่มี 20 วิธี และมีบทเพลง 39 เพลง ส าหรับบรรเลง
ในพิธีทั้งหมด อยา่งไรก็ตามมีบางพิธีท่ีสามารถใชเ้พลงเดียวกนัได ้รายละเอียดดงัน้ี 
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ตาราง 8 ระเบียบวธีิการบรรเลงเภฺลงการ (មលេងការ) 

ช่ือพธีิ ช่ือเพลง 
1. พิธีแหกูนจูลโรง (រិធ៉ីវហក្ូនចូលមរង) คือพิธีแห่
เจา้บ่าวเขา้โรงพิธี 

1. บทเสฺฎจยาง (បទមសតចយង) หรือบทเสฺฎจเฎีร 

(បទមសតចមដើរ) 
2. บทฎรีํส (បទដំរីស) หรือเพลงชา้งเผอืก 

3. บทพรฺบาทชุมฺวาํง (បទ្របាទជ ំោុំ ង) 

4. บทสุบิน (បទស បិន) 
5. บทภวงผฺกา (បទលួងផ្កា )  
6. บทผฺลุมฺสฺลึก (បទផ្េុំសេឹក្) หรือเพลงเป่าใบไม ้ 
7. บทแญงญอง (បទវញ ងញ ង) 

2. พิธีแหกณํต่ (រិធ៉ីវហក្ំៃត់្) คือพิธีแห่ขนัหมาก บทองฺครราช (បទអងគររជ) 
3. พิธีสีสฺลาถง่รงกณํต่พฺรึก (រ៉ីធ៉ីស ៉ីសាេ ថង់រងក្ំៃត្់
្រឹក្) ค  าวา่ ถง่รง (ថង់រង) คือ เช่ียนหมากโลหะ
แปดเหล่ียมส าหรับใส่หมากพลู 
 

1. บทผาต่ชาย (បទផ្កត្់ជាយ) 
2. บทกนฺแสงกฺรหม (បទក្វនសង្ក្ហរ) หรือเพลงผา้
เช็ดแดง 
3. บทองฺครราช (បទអងគររជ) 

4. พิธีชูนสฺพกเมบาพีสา (រិធ៉ីជូនសពក្មរបារ៉ីសា) คือ

พิธีถวายเคร่ืองสังเวยผบีรรพบุรุษ ค าวา่ สฺพก 
(សពក្) หมายถึงถาดใหญ่ส าหรับใส่เคร่ืองเซ่นไหว ้
ขนัขา้ว กระทง ค าวา่ เม (មរ) แปลวา่ แม่ ค  าวา่ บา 

(បា) แปลวา่ พ่อ 

1. บทชฺรง (បទ្ជង) 
2. บทเฎาะกฺราล (បទម ះ្កាល)  
3. บทชฺรงสฺรงาต่ (បទ្ជង្សង្អត្់) 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ช่ือพธีิ ช่ือเพลง 
5. พิธีกาต่สก่กูนสฺรีบฺรุส (រិធ៉ីកាត់្សក់្កូ្ន្ស៉ី្បុស) คือ
พิธีตดัผมเจา้บ่าวเจา้สาว 

1. บทสาริกาแกว (បទសារិកាវក្ែ) หรือเพลงสาริกา
แกว้ 
2. บทกาต่สฺลึก (បទកាត្់សេឹក្) 
3. บทสฺรีเสฺที (បទ្ស៉ីមសទើ) 
4. บทกนฺแสงกฺรหม (បទក្វនសង្ក្ហរ) 
5. บทผาต่ชาย (បទផ្កត្់ជាយ) 

6. พิธีกรฺุงพาลี (រិធ៉ី្កុ្ងពាល៉ី) คือพิธีกรุงพาลี 1. บทกงโสย (បទក្ងមសាយ) 
2. บทโขฺลงนารี (បទមខាេ ងនារី) 

7. พิธีเบะลักฺขบุกลักฺข (រិធ៉ីមបះល័ក្ខប ក្ល័ក្ខ) คือพิธี
เก็บลักฺข (ល័ក្ខ) ต าลักฺข (ល័ក្ខ) 

1. บทโสฺมง (បទមសាែ ង) หรือบทบุกเพีก (បទប  ក្មរើក្) 
2. บทอุมฺทูก (បទអ ំទូក្) 

8. พิธีอาจารฺยเธฺวเีธฺมญ (អាចារយមធវើមធែញ) คือพิธี
อาจารยท์  าฟัน 

1. บทองฺครราช (បទអងគររជ) 

9. พิธีเฎาตผฺกาสฺลา (រិធ៉ីម ត្ផ្កា សាេ ) คือพิธีเก็บ
ดอกหมาก 

1. บทนางนาค (បទនាងនាគ) 
2. บทสโํพง (បទសំមពាង) 
3. บทฎรีํโยลไฎ (បទដំរីមយលណដ) หรือเพลงชา้ง
แกวง่งวง 

10. พิธีชาวขาน่สฺลา (រិធ៉ីជាែខាន់សាេ ) คือพิธีต่อรอง
ราคาขนัหมาก 

1. บทนางณุก (បទនាងៃ ក្) 
2. บทสฺวายกฺนุงวตฺต (បទសាវ យក្នុងែត្ត) หรือเพลง
มะม่วงในวดั 
3. บทขฺลงอณฺแฎต (បទសេងអវៃត ត្) 
4. บทกงโสย (បទក្ងមសាយ) 

11. พิธีกูนบฺรุสสพํะเพลา (រិធ៉ីកូ្ន្បុសសំរះមរោ) คือ

พิธีเจา้บ่าวไหวเ้วลา 

1. บทขฺลงนารี (បទសេងនារី) 
2. บทเสฺฎจเฎรี (បទមសតចមដើរ) 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ช่ือพธีิ ช่ือเพลง 
12. พิธีกูนบฺรุสสพํะผฺกาสฺลา (រិធ៉ីកូ្ន្បុសសំរះផ្កា សាេ ) 
คือพิธีเจา้บ่าวไหวด้อกหมาก 

1. บทพฺระโถง (បទ្រះមោង) 

13. พิธีกูนสฺรีเจญผฺทึม (រិធ៉ីក្ូន្ស៉ីមចញផ្ទឹរ) คือพิธี
เจา้สาวออกมานัง่เทียม 

1. บทพฺระโถง (បទ្រះមោង) 
2. บทนางนาค (បទនាងនាគ) 
3. บทนาคพันฺธ (បទនាគរ័នធ) 

14. พิธีเพลกรฺาบสพํะผฺทึม (មរល្កាបសំរះផ្ទឹរ) 1. บทพฺระโถง (បទ្រះមោង) เพลงพระทอง 

2. บทนางนาค (បទនាងនាគ) 

3. บทนาคพันฺธ (បទនាគរ័នធ) 
15. พิธีรําเบีกบายสี (រិធ៉ីរមំបើក្បាយស៉ី) คือพิธีร าเปิด
บายศรี 

1. บทกินฺนร (បទកិ្ននរ) 
2. บทบนฺทายยางยาส (បទបនាទ យយងយស) ค  าวา่ 
บนฺทาย แปลวา่ ป้อมปราการ) 

16. พิธีจงไฎ (រិធ៉ីចងណដ) คือพิธีผกูขอ้มือ 1. บทบายขนุ (បទបាយស ន) 
17. พิธีบงฺวิลพพิล (រិធ៉ីបងវិលររិល) คือพิธีเวยีนแวน่
เทียน 

1. บทจุมฺแก (បទជ ំវ្គ) หรือ เพลงชุมเตียง 

18. พิธีอาจารฺยอยพรบาจผฺกาสฺลา (រិធ៉ីអាចារយឲយររ
បាចផ្កា សាេ ) คือพิธีอาจารยใ์หพ้รโปรยดอกหมาก 

1. บทกนฺลง่โถง (បទក្នេង់មោង)  

19. พิธีกูนบฺรุสสฺรีจูลบนฺทบ่ (រិធ៉ីកូ្ន្បុស្ស៉ីចូល
បនទប់) คือพิธีเจา้บ่าวเจา้สาวเขา้หอ้ง 

1. บทโลมนาง (បទមោរនាង) 
2. บทสารายอณฺแฎต (បទសារយអវៃដ ត្) 
3. บทสารายแญงญง (បទសារយវញ ងញ ង) 
4. บทนาคพันฺธ (បទនាគរ័នធ) 

20. พิธีบญฺชาบ่พาห์พิพาห์ (រិធ៉ីបញ្ឆច ប់ពាហ៍រិពាហ៍) 1. บทบายขนุ (បទបាយស ន) 
2. บทผาต่ชาย (បទផ្កត្់ជាយ) 
3. บททึกทุบ่ (បទទឹក្ទ ប់) 
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การใชบ้ทเพลงในแต่ละพิธีในงานแต่งงานชาวเขมร จะตอ้งใชใ้ห้ตรงตามความหมาย
ของเพลงแต่ละเพลง ซ่ึงจะได้อธิบายถึงขั้นตอนพิธีแต่งงานและเพลงท่ีใช้บรรเลงประกอบ 
โด ยล ะ เอี ยด ในหั วข้อ  4.3.1.2 บทบ าทหน้ า ท่ี ใน ว ง่ เภฺ ล ง ก าร บุ ร าณ  ( ែង់ មលេ ងកា រប រៃ ) 

ในหวัขอ้น้ีจะยกตวัอยา่งบทเภฺลงการบุราณ (បទមលេងការប រៃ) ท่ีสามารถสืบคน้ความหมายของการใช้

ท านองเพลงบรรเลงประกอบในพีธีแต่งงานชาวเขมรไดจ้  านวน 13 เพลง ดงัน้ี 
1. ในพิ ธีแห่ เจ้าบ่ าวเข้าโรง การแห่ เจ้าบ่าวเข้าโรง จะต้องใช้บทเสฺฎจยาง 

(បទមសតចយង) หรือบทเจาพฺราหฺมณ์  (បទមៅ្ពាហែៃ៍ ) เพราะเพลงทั้ งสองน้ีใช้ส าหรับกษัตริย์หรือ
พราหมณ์ท่ีมีฐานะสูงสุดในสังคม ในพิธีแต่งงานเจา้บ่าวเปรียบเสมือนกษตัริย ์(พระทอง) และ
เจา้สาวเปรียบเสมือนกษตัรีย ์(นางนาค) ท่ีเป็นปฐมกษตัริยใ์นตระกูลเขมรตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 1 
(พุทธศตวรรษท่ี 6) เพลงน้ีตอ้งการสอนคู่บ่าวสาวเร่ืองการด าเนินชีวิต โน้ตของบทเพลงทั้งสองมี
ดงัน้ี  
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บทเสฺฎจยาง (បទមសតចយង) หรือเพลงกษตัริยเ์สด็จ  
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บทเจาพฺราหฺมณ์ (បទមៅ្ពាហែៃ៍) หรือเพลงเจา้พราหมณ์ 

 
    2. บทโหมโรง (បទមោរមរង) เป็นเพลงแรกท่ีใช้บรรเลงในพิธีเขา้โรงตอนเช้า 
เพลงน้ีบรรเลงส าหรับบวงสรวงอญัเชิญเจา้กรุงพาลี แม่มดท่ีอยูใ่นเมืองน้ีมีมาก่อนพระธรณี เทวดา 
และบรรพบุรุษ เพื่อขอให้คู่บ่าวสาวมีความสุขความเจริญ เพลงน้ีตอ้งการสั่งสอนให้คู่บ่าวสาวมี
ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม อันเป็นแนวทางให้คู่บ่าวสาวและสังคมมีความสุขความเจริญ 
ดงัตวัอยา่งโนต้เพลงต่อไปน้ี 
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บทโหมโรง (បទមោរមរង) 

 
 

3. บทบุกเพีก (បទប  ក្មរើក្) ใช้บรรเลงส าหรับพิธียกขนัหมาก พ่อแม่หรือพี่น้องฝ่าย
ชายยกถง่รง (ថង់រង) คือโลหะทรงกลม ทรงเหล่ียม หรือทรงกระบอกส าหรับใส่พลูซ่ึงเทียบกับ
ขนัหมากของไทย ไปให้พ่อแม่หรือญาติฝ่ายหญิงกิน เพลงน้ีใช้ในพิธีต าลักฺข (ល័ក្ខ) ด้วย ตอนให้
เจา้สาวจบัเอาสากไปต าลักฺข (ល័ក្ខ) เพลงน้ีสอนว่าหลงัจากไดกิ้นหมากเป็นทางการแลว้ พ่อแม่หรือ
ญาติทางฝ่ายหญิงจะตอ้งยอมรับรสชาติท่ีไม่ธรรมดานั้น ท่ีติดมากบัคนท่ีเขา้มาใหม่คือ ลูกเขย พอ่ตา
แม่ยายตอ้งรู้จกัยอมรับและปกครองลูกเขยตามพรหมวิหาร 4 ส่วนลูกสาวจะตอ้งประพฤติตนให้
บริสุทธ์ิทั้งกายวาจาใจ ใหห้มดจดเหมือนกบันางต าลักฺข (ល័ក្ខ)  
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บทบุกเพีก (បទប  ក្មរើក្) 

 
 

4. บทจํบก่โรย  (បទចំបក្់មរយ)) เพลงน้ีใช้ส าหรับพิธีแห่ขันหมาก ในขันหมาก
ประกอบดว้ยเคร่ืองต่าง ๆ 36 อย่าง เช่น กลว้ย ออ้ย ผลไมแ้ละขนมหวานต่าง ๆ เป็นของท่ีเจา้บ่าว
มอบให้เจา้สาว เพลงน้ีเตือนใจให้เจา้บ่าวซ่ือสัตย ์จงรักภกัดีต่อเจา้สาวและบริสุทธ์ิใจต่อกนัอย่าง
ของในขนัหมาก 36 อย่าง อีกประการหน่ึงพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายตอ้งมีความเมตตาต่อเจา้บ่าวเจา้สาว 
ในเวลาท่ีลูกมีความผิดเล็กน้อย เหมือนกบัดอกของตน้จบํก่ (ចំបក្់) แมด้อกจะร่วงโรยก็ยงัคงมีกล่ิน
หอมเหมือนกบัพอ่แม่ท่ีตอ้งมีความเมตตาต่อคู่บ่าวสาวตลอดไป 
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บทจบํก่โรย (បទចំបក្់មរយ) 
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5. บทกงโสย (បទក្ងមសាយ) หรือเพลงกองเสวย บรรเลงในพิธีเซ่นกรุงพาลีเพื่อขอ
ประทานน ้ าและดินมาจดังานมงคล โดยอญัเชิญเจา้กรุงพาลีมาเสวยอาหารคาวหวานและให้พรชยั
ในพิธีมงคลน้ี เพลงน้ีสอนให้ทุกคนเคารพบุคคลในสังคม  ทั้งมนุษยแ์ละส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามล าดบั
อาวโุสซ่ึงจะท าใหเ้กิดสิริมงคลในชีวติ  

บทกงโสย (បទក្ងមសាយ) 
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6. บทสาริกาแกว (បទសារិកាវក្ែ) ใชใ้นพิธีตดัผมเจา้บ่าวเจา้สาว ในพิธีน้ีจะให้อาหรือ
น้าหรือพี่ชายแท ้ๆ ตดัปลายผมสามกรรไกร หรือ 9 กรรไกรก่อน แลว้จึงมอบให้ช่างตดัผมตดัผม
ต่อไป เพลงน้ีสอนใหรู้้วา่ในชีวติคนคนหน่ึงตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคและความทุกขเ์หมือนกบัเส้นผม
ของคน ซ่ึงต้องรู้จกัตดัให้เท่ากัน เพื่อขจดัอุปสรรคทุกข์ยากทั้งหลายให้หมดไป ในพิธีจึงมีหว ี
กระจก กรรไกร มีดโกน น ้ ามัน แป้ง ถือเป็นของทิพย์ท่ีได้มาจากพระอินทร์ ส่ิงของเหล่าน้ี 
เป็นสัญลกัษณ์เพื่อปัดเป่าใหคู้่บ่าวสาวไดค้ลายทุกขแ์ละอยูเ่ยน็เป็นสุข  
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บทสาริกาแกว (បទសារិកាវក្ែ) 
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7. บทตฺรพาํงพาย (បទ្ត្ពំាងពាយ) หรือเพลงตระพงัพาย ใชบ้รรเลงในพิธีอาบน ้าของ
เจา้บ่าวเจา้สาวหลงัจากพิธีตดัผม เพื่อท าความสะอาดร่างกายทั้งสองคน ค าวา่ตฺรพาํง (្រពាំង) แปลวา่ 
ทะเล สระ บึง เพลงน้ีเป็นสัญลักษณ์ว่าคู่บ่าวสาวได้ขจดัอุปสรรคจญัไรออกไป เพื่อให้ได้รับ
ความสุขความเจริญ นอกจากนั้นยงัเป็นการปลูกฝังให้ส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ท่ีเป็นแหล่งหล่อเล้ียงชีวติและน าความสุขร่มเยน็มาสู่โลกมนุษย ์

 
บทตฺรพาํงพาย (បទ្ត្ពំាងពាយ) 

 
 

8. บทฎรีํโยลไฎ (បទដំរីមយលណដ) หรือเพลงช้างแกว่งงวง ใช้ในพิธีกาต่ขาน่สฺลา 

(កាត្់ខាន់សាេ ) คือพิธีมอบเงินสินสอดแทนค่าน ้ านม เพื่อตอบแทนคุณพ่อแม่และครอบครัวฝ่ายหญิง 
ส่วนเจ้าบ่าวจะต้องมอบดอกหมากช่อท่ี 1 (ดอกหมากใหญ่) ให้พ่อ และมอบดอกหมากช่อท่ี 2 
(ดอกหมากกลาง) ให้แม่ และมอบดอกหมากช่อท่ี 3 (ดอกหมากเล็ก) ใหพ้ี่ เพลงน้ีสอนให้คู่บ่าวสาว
รู้จกับุญคุณพอ่แม่และผูมี้พระคุณต่อตนเอง  
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บทฎรีํโยลไฎ (ដំរីមយលណដ) 

 
 

9. บทผาต่ชาย (បទផ្កត្់ជាយ) ใช้บรรเลงในพิธีเชิญเจา้สาวมานัง่เคียงกบัเจา้บ่าวและ

พนมมือไวรั้บค าสอนของผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่สอนการด าเนินชีวิตคู่บ่าวสาวให้อยู่ในศีลธรรม รู้จกัให้
เกียรติและเคารพกนัในฐานะเป็นคู่ชีวติ 

10. บทนาคพันฺธ (បទនាគរ័នទ) หรือเพลงนาคพนั เพลงน้ีใชใ้นพิธีเวยีนเทียนให้คู่บ่าว
สาว เม่ือจะเวียนเทียนจะใชเ้วียนแวน่เทียน 3 แวน่ เวียนเป็นทกัษิณาวตัร 3 รอบ 5 รอบ 7 รอบ หรือ 
9 รอบ ตามราศีเจา้บ่าวเจา้สาว เพลงน้ีสอนเร่ืองการด าเนินชีวิตของทั้งคู่ให้มีความดว้ยความซ่ือสัตย์
ต่อกนั ตามความหมายของช่ือเพลงนาคพันฺธ (បទនាគរ័នទ) ซ่ึงหมายถึง เก่ียวพนักนัไวอ้ยา่งซ่ือตรง 

พิธีเวียนเทียนเป็นพิธีบริสุทธ์ิพิธีหน่ึง แมเ้พื่อนเจา้สาวหรือเพื่อนเจา้บ่าวท่ีเป็นคน
ถือแวน่เทียนก็ตอ้งเป็นหญิงชายพรหมจรรยด์ว้ย พิธีน้ีเป็นพิธีส าคญัท่ีสุดในพิธีแต่งงานเขมรเพราะ
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แวน่เทียนเป็นสัญลกัษณ์ของพรพระศิวะและพระอุมา ค าวา่ พพิล (ររិល) แปลวา่ แวน่เทียน เป็นค าท่ี
น ามาจากพร 2 ประการหรือพรสองเพชร ท่ีมาจากพรของพระอิศวรและพรของพระอุมา พรท่ี 1 คือ 
แวน่เทียนรูปร่างเหมือนใบโพธ์ิทองเป็นสัญลกัษณ์แทนโยนีของพระอุมาท่ีเนรมิตจากทรายเพชรท่ี
น ามาจากจกัรวาล พรท่ี 2 คือ เทียนทองท่ีติดกบัใบโพธ์ิทองสัญลกัษญแ์ทนศิวลึงคพ์ระอิศวรเนรมิต
จากหินเพชรท่ีน ามาจากเขาไกรลาส ควนัเทียนมีกล่ินหอมเหมือนกล่ินดอกมนฺทาบุสฺบ (រនាទ ប សៃ) 
จากสวรรค ์เป็นสัญลกัษณ์แทนน ้ าอสุจิของพระอิศวร ในพิธีเวียนเทียนทุกคนจะโบกควนัเทียนไป
ยงัคู่บ่าวสาวเพื่อให้ทั้งสองคนไดบุ้ตร ซ่ึงถือเป็นบุตรของพระอิศวร ส่วนเพื่อนเจา้บ่าวเจา้สาวทั้ง
หญิงชายท่ีไดรั้บควนัเทียนนั้นหมายถึง ไดรั้บพรให้มีก าลงัเก่งกลา้เหมือนพระอิศวรดว้ย ปัจจุบนัน้ี
ในสังคมเขมรยงัเช่ือวา่การเวียนแวน่เทียน หมายถึงการขอพรสองเพชรนัน่เอง (หุน สาริน, 2004, น. 
86-88) 

11. บทบายขุนจงไฎ (បទបាយស នចងណដ) หรือเพลงขา้วคนผูกแขน เพลงน้ีใชใ้นพิธีผูก
ขอ้มือเจา้บ่าวเจา้สาวตอนเซ่นไหวปู่้ย่าตายาย เพื่อขอให้วิญญาณบรรพบุรุษมารับเคร่ืองสังเวยและ
รับรู้การเป็นคู่สามีภรรยาของทั้งสองคนน้ี พร้อมอวยพรคู่บ่าวสาวให้มีความสุขความเจริญ จากนั้น
พอ่แม่และญาติพี่นอ้งจะเขา้มาผูกขอ้มือเจา้บ่าวเจา้สาวดว้ยสายสิญจน์ เพลงน้ีตอ้งการสอนใหคู้่บ่าว
สาวมีความรักความเมตตาต่อกนัอยา่งบริสุทธ์ิใจ ดงัตวัอยา่งโนต้เพลงต่อไปน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  192 

บทบายขนุจงไฎ (បទបាយស នចងណដ) 

 
 

12. บทกนฺลง่รัตฺน  (បទក្នេង់ រ័ត្ន) ใช้ในพิ ธีผูกข้อมือเจ้าบ่าวเจ้าสาวตอนโปรย
ดอกหมาก อวยพรคู่บ่าวสาวให้มีชีวิตท่ีดี ผุดผอ่งเหมือนดอกหมากและมีคุณค่าเหมือนเพชร เพลงน้ี
ต้องการสอนให้คู่บ่าวสาวมีน ้ าใจให้ต่อกันและกันเพราะจะน ามาซ่ึงความเป็นสิริมงคลมาสู่
ครอบครัว  ดงัตวัอยา่งโนต้เพลงต่อไปน้ี 
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บทกนฺลง่รัตฺน (បទក្នេង់រ័ត្ន) 

 
 

13. บทพฺระโถง (បទ្រះមោង) หรือเพลงพระทอง และบทนางนาค (បទនាងនាគ) 
ทั้งสองเพลงน้ีใช้ในพิธีแห่เจา้บ่าวเจา้สาวเขา้ห้อง ตอนน้ีเจา้บ่าวเกาะชายสไบเจา้สาว ซ่ึงหมายถึง
พระทองเกาะสไบนางนาคแทรกน ้ าลงไปบาดาล เพลงน้ีตอ้งการสอนให้เจา้บ่าวเจา้สาวรู้จกัวาง
แผนการด าเนินชีวิต และอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขเหมือนพระทองและนางนาค แห่งอาณาจกัรฟูนนั 
ดงัตวัอยา่งโนต้เพลงต่อไปน้ี 
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บทพฺระโถง (បទ្រមោង) 
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บทนางนาค (បទនាងនាគ) 

 
 

ดังกล่าวมาทั้ งหมดเป็นเพียงตัวอย่างเพลงในวง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) ซ่ึงมีจ านวน
มากกว่า 188 เพลง บทเภฺลงการ (បទមលេងការ) ทั้ งหมดล้วนมีลักษณะสั่งสอนคล้าย ๆ กัน โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กิดสิริมงคลในสังคมเขมร ตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบนั 
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4.2.3.3 เพลงส าหรับการจเมฺรียงจาบุีฎงแวง (ការចម្រៀងចាប ៉ីដងវែង) 
การอบรมคนในสังคมให้มีศีลธรรมอนัดีงามเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นส าหรับ

มนุษยทุ์กคนท่ีตอ้งการความเจริญกา้วหน้า ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีอบรมตอ้งมีศิลปวิธีในการสอนอย่างเป็น
ขั้นตอน เพื่อให้ผูท่ี้ได้รับการอบรมได้รับส่ิงท่ีถูกต้อง ชาวเขมรมีการน าการขับร้องหรือการ 
จเมฺรียงจาบุี (ចម្រើងចាប ៉ី) มาใช้ในการอบรมคนในสังคมชาวเขมรมาแต่อดีต ผูจ้เมฺรียงจาบุี (ចម្រៀងចាប ៉ី) 
จะขบัร้องโดยใชเ้น้ือหาจากธรรมะในศาสนา โดยน าค าสอนของปู่ยา่ตายายมาเป็นขอ้ปฏิบติัและน า
ภาษิตขอ้คิดจากนิทานโบราณต่าง ๆ มาใช้ในการด าเนินชีวิต การจเมฺรียงจาบุี (ការចម្រើងចាប ៉ី) จะตอ้ง
ขบัร้องหนกัแน่น แต่นุ่มนวลเพื่อให้เกิดความไพเราะ และตอ้งมีการแทรกเร่ืองตลกขบขนัเพื่อเป็น
การเปล่ียนบรรยากาศและให้น่าสนใจ   การจเมฺรียงจาบุี (ការចម្រើងចាប ៉ី) สามารถขบัร้องเด่ียวหรือขบั
ร้องโตต้อบก็ได ้มกัใชภ้าษาง่ายๆ เพื่อให้ผูฟั้งจบัใจความขอ้แนะน าสั่งสอนไดถู้กตอ้ง ผูจ้เมฺรียงจาบุี 
(ចម្រៀងចាប ៉ី) ทั้ ง 2 คนจะเร่ิมร้องน าด้วยเร่ืองตลกเพื่อหยอกล้ออย่างสุภาพ ผูฟั้งสามารถรู้เร่ือง 

ตามการจเมฺรียง (ការចម្រៀង)จนส้ินสุดการขบัร้อง การจเมฺรียงจาบุี (ការចម្រើងចាប ៉ី) เป็นการขบัร้องท่ีผูข้บั
ร้องจะตอ้งดีดจาบุี (ចាប ៉ី) ประกอบการขบัร้องดว้ยตนเอง นกัขบัร้องจะตอ้งเป็นผูมี้ไหวพริบปฏิภาณ 
มีศิลปะในการพรรณนาเร่ืองราวใหไ้พเราะ เพลงท่ีใชป้ระกอบการจเมฺรียงจาบุี (ការចម្រើងចាប ៉ី) ไดแ้ก่  

1. บทผาต่ชาย (បទផ្កត្់ជាយ) ใชส้ าหรับบรรเลงการร้องบทไหวค้รู นมสัการคุณ
พระรัตนตรัย ร าลึกคุณบิดา มารดา ครูอาจารย ์ 

2. บทผาต่ชายกฺลาย (បទផ្កត្់ជាយកាេ យ) ใชส้ าหรับบรรเลงพรรณนาเร่ืองราวหลกั
ท่ีมีความยาว 

3. บทสํโพง (បទសំមពាង) ใช้ส าหรับบรรเลงเพื่อแสดงอารมณ์โศกเศร้าจากการ
พลดัพรากจากส่ิงท่ีเป็นของรัก  

4. บทบเํพ (បទបំមរ) ใช้ส าหรับบรรเลงประกอบการขบัร้องเพลงกล่อมทัว่ไป
และเพลงกล่อมเด็ก 

5. บทสาโรมเม (បទសាមររមរ) ใชบ้รรเลงส าหรับบรรยายเร่ืองราวทัว่ไป 

6. บทสาโรมเมเชีงไพฺร (បទសាមររមរមជើងណ្រ) ใชบ้รรเลงส าหรับบรรยายเร่ืองราว
ทัว่ไป 

7. บทนครราชเชีงไพฺร (បទនគររជមជើងណ្រ) ใช้บรรเลงส าหรับบรรยายเร่ืองราว
ทัว่ไป 
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8. บทนครราช (បទនគររជ) เป็นเพลงแจง้จบ ใชส้ าหรับอวยชยัใหพ้รผูฟั้ง 

บทเพลงหลักของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ท่ีใช้บรรเลงประการการจเมฺรียงจาบุี 

(ការចម្រៀងចាប ៉ី) มีจ  านวน 8 เพลง แต่ในท่ีน้ีจะขอเสนอโน้ตเพลงให้เห็นตัวอย่างเพียง 6 เพลง 

ได้แก่  บทผาต่ชาย  (បទផ្កត្់ជាយ) บทผาต่ชายกฺลาย  (បទផ្កត្់ជាយកាេ យ ) บทสาโรมเม  (បទសាមររមរ)  
บทสาโรมเมเชีงไพฺร (បទសាមររមរមជើងណ្រ) บทนครราชเชีงไพฺร (បទនគររជមជើងណ្រ) และบทนครราช  

(បទនគររជ) ดงัต่อไปน้ี 
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บทผาต่ชาย (បទផ្កត្់ជាយ) 
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บทผาต่ชายกฺลาย (បទផ្កត្់ជាយកាេ យ) 
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บทสาโรมเม (បទសាមររមរ) 
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บทสาโรมเมเชีงไพฺร (បទសាមររមរមជើងណ្រ) 
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บทนครราชเชีงไพฺร (បទនគររជមជើងណ្រ) 
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บทนครราช (បទនគររជ) 

 
 

4.2.4 การสร้างจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
การสร้างจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) มีขั้นตอนท่ีซบัซ้อน ดว้ยภูมิปัญญาในการคิดประดิษฐ์

จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ให้ไดท้ั้งคุณภาพเสียง และลกัษณะทางกายภาพท่ีท าให้นกัดนตรีบรรเลงได้
สะดวก จากการเก็บข้อมูลภาคสนามและสัมภาษณ์ฬุง บูราริทฺธ (េុង បូរ៉ា រិទធ) ช่างท าจาบุีฎงแวง 

(ចាប ៉ីដងវែង) สามารถสรุปไดว้า่ 
การสร้างจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ควรสร้างให้มีน ้ าหนักไม่มากเกินควร ด้ามมีขนาด

พอดีกบัสรีระร่างกายไม่สั้ นหรือยาวเกินไป ความสูงของขฺทง่ (សទង់) มีผลในเร่ืองน ้ าหนกัการกดน้ิว
มือลงบนสายจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) การสร้างจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) มีสูตรหรือโฉลกในการเลือกไม้
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มาท าเพื่อให้เกิดคุณสมบติัพิเศษดา้นเสียง และด้านความเช่ือ ซ่ึงมีการกล่าวไวส้อดคล้องกนัเป็น
ภาษาเขมรดงัน้ี “สฺนูกรําง (សនូក្រំង) ฎงกรฺสําง (ដង្ក្សាំង) สนฺทะขฺทมฺต (សនទះសទរត) คีงฺคก่ธฺนง่ (គ៉ីងគក្់ធនង់) 
ขฺทง่ฉฺอึง (សទង់េអឹង)” ขอ้ความดงักล่าวถอดความเป็นภาษาไทยได้คือ กล่องเสียงใช้ไมรั้ง ด้ามใช้ไม้
มะสัง ตาดหน้าใช้ไม้กระทุ่ม คางคกใช้ไม้ประดู่ นมใช้กระดูก แต่ในปัจจุบันไม้ส าหรับสร้าง 
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) หายาก จึงไดป้รับเปล่ียนการใช้ไมช้นิดอ่ืนทดแทนรวมทั้งการใช้เรซ่ินหล่อ
เป็นส่วนประกอบของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) หรือส่วนประกอบของเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืน ๆ อีกดว้ย 
นอกจากน้ีในปัจจุบนัชาวเขมรยงัใช ้เรซ่ินหรือพลาสติกทดแทนน้ีน ามาประดบัตกแต่งเคร่ืองดนตรี
ประเภทต่าง ๆ ดว้ยลวดลายท่ีเป็นศิลปะเขมรอีกดว้ย ในปัจจุบนันิยมใช้ไมห้ลายประเภท สามารถ
สรุปการใชไ้มไ้ดด้งัน้ี 

ตาราง 9 ชนิดของไมท่ี้ใชส้ร้างจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែងង) 

ส่วนประกอบ ชนิดของไมท่ี้ใชส้ร้างจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែងង) 
 ไม้

ชิงชนั  
ไม้

ประดู่  
ไม้
พะยงู  

ไม้
มะค่า  

ไมด้ า ไม้
ขนุน  

ไม้
สน 

ไม้
เน้ือ
เบา  

กระดูก  เร
ซ่ิน 

สฺนูก (សនូក្)           

สฺนทะ (សនទះ)           

คีงฺคก่ (គ៉ីងគក់្)           

พฺรลวต
(្រលួត្) 

          

บฺรเคียน 
(្បមគៀន) 

          

ฎง (ដង)           

ขฺทง่ (សទង)់           
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 หมายเหต ุ ไม้ชิงชัน หรือเฌีนางนวน (មឈើនាងនួន) ไม้ประดู่  หรือเฌีธฺนง่ (មឈើធនង់) ไม้พะยูง 

หรือเฌีกฺรญูง (មឈើ ្ក្ញូង) ไม้มะค่า หรือเฌี เบง (មឈើ មបង) ไม้ดํา หรือเฌี เขฺมา (មឈើ មមែ ) ไม้ขนุน 

หรือเฌีขฺนุร (មឈើសនុរ) ไม้สน หรือเฌีสฺรล่ (មឈើ្សល់) ไม้เนือ้เบา หรือเฌีลวส (មឈើលួស) กระดูก เรซ่ิน 

 
ไมท่ี้น ามาแสดงไวใ้นตางรางขา้งตน้น้ีเป็นไมท่ี้ไดรั้บความนิยมในหมู่นกัดนตรีทัว่ไป 

แต่ไมเ้หล่าน้ีเป็นไมท่ี้กฎหมายคุม้ครองจึงท าให้จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ส่วนมากท่ีผลิตในปัจจุบนั
เป็นไมแ้ก่นขนุนเป็นส่วนมาก  

ในการพฒันาเร่ืองเสียงของ ฬุง บูราริทฺธ (េុង បូរ៉ា រិទធ) ได้พฒันาให้เสียงจาบุีฎงแวง 

(ចាប ៉ីដងវែង) มีความใสกังวานมากข้ึน โดยปรับปรุงคีงฺคก่ (គ៉ីង់គក្់) ใหม่จากเดิมท่ีเป็นรูปตัวคางคก 

การปรับเปล่ียนรูปร่างคางคกใหม่น้ี ท าให้รูปลักษณ์ท่ีเป็นคางคกนั้นหายไปแต่ยงัคงเรียกช่ือว่า 
คีงฺคก่ (គ៉ីង់គក្់) เช่นเดิม โครงสร้างภายในของคีงฺคก่ (គ៉ីង់គក្់) จะมีลกัษณะโปร่งคลา้ยกบัสะพานเสียงของ
ซีตาร์เคร่ืองดนตรีอินเดียท าให้การสั่นสะเทือนและการสะท้อนของคล่ืนเสียงเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยงัได้เพิ่มพื้นผิวสัมผสัให้สายโดยใช้กระดูกหรือเขาสัตว์จ  าพวกโค กระบือ 
ให้มีสันนูนโคง้ให้เป็นท่ีรองรับสายท าให้สายมีส่วนสัมผสัมากยิ่งข้ึน ท าให้เกิดเสียงกอ้งกงัวาน 
ศพัทด์นตรีไทยเรียก “กินแหฺน” 

จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ไดพ้ฒันาให้สามารถใชก้บัเคร่ืองขยายเสียงได ้สามารถบรรเลง

ประกอบการจเมฺรียง (ចម្រៀង) บนเวทีการแสดงไดส้ะดวก ส่วนน้ีเองท่ีมีความแตกต่างกบักระจบัป่ี

ของไทยท่ีมีเสียงเบาเพราะมีพื้นท่ีรองรับในส่วนน้ีนอ้ยจึงท าให้กระจบัป่ีเสียงอบัไดง่้าย และการขุด
กล่องเสียงหากยงัคงหนาเกินไปจะได้จาบุี (ចាប ៉ី) เสียงแหลมและมีน ้ าหนักมาก องค์ความรู้น้ีชาว
เขมรได้พฒันาให้จาบุี (ចាប ៉ី) มีน ้ าหนักเบาถือดีดได้สะดวกและได้เสียงท่ีก้องกังวาน โดยการขุด
กล่องเสียงใหมี้ขนาดบางใหไ้ดเ้สียงท่ีไพเราะและไดน้ ้าหนกัจาบุี (ចាប ៉ី) ท่ีไม่หนกั เพราะเหตุน้ีเคร่ือง
ดนตรีประเภทดีดแบบโบราณจึงไม่นิยมเจาะรูเสียงขนาดใหญ่ดา้นหนา้ซาวด์บอร์ดเพราะจะท าให้
เสียความก้องกังวานไปได้ ต่อไปน้ีจะน าเสนอภาพขั้นตอนการสร้างจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
ของ ฬุง บูราริทฺธ (េុង បូរ៉ា រិទធ) บางส่วนดงัน้ี 
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ภาพประกอบ 76 ฬุง บูราริทฺธ (េុង បូរ៉ា រិទធ) ช่างท าจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 

ท่ีมา: Heather Faulkner (2018) 

 

 
 

ภาพประกอบ 77 สะพานเสียงของซีตาร์ 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 
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ภาพประกอบ 78 ดา้นในของคีงฺคก่ (គ៉ីងគក់្) ปัจจุบนัท่ีขุดกลวงเพื่อใหเ้กิดการสั่นสะเทือน 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

 

 
 

ภาพประกอบ 79 การแกะสลกัลวดลายบนตวัคีงฺคก่ (គ៉ីងគក់្) 

ท่ีมา: Heather Faulkner (2018) 
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ภาพประกอบ 80 การติดคีงฺคก่ (គ៉ីងគក់្) บนสนฺทะ (សនទះ) 

ท่ีมา: Heather Faulkner (2018) 

 

 
 

ภาพประกอบ 81 ส่วนรองรับคีงฺคก่ (គ៉ីងគក់្) ท่ีมีผลต่อการผลิตเสียงกอ้งกงัวาน 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 
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ภาพประกอบ 82 สะพานเสียงของกระจบัป่ีไทย 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 

 
 

ภาพประกอบ 83 การขุดสฺนูก (សនូក្) หรือกล่องเสียง 

ท่ีมา: Heather Faulkner (2018) 
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ภาพประกอบ 84 ภายในกล่องเสียงของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

 

นอกจากน้ีการพฒันาให้จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) สามารถเคล่ือนยา้ยไดง่้ายและสะดวก
เวลาเดินทางเป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีน่าสนใจและสามารถออกแบบให้ส่วนประกอบของจาบุีฎงแวง 
(ចាប ៉ីដងវែង) นั้นสามารถถอดประกอบเป็นช้ินส่วนไดโ้ดยไม่ท าให้คุณภาพเสียงหรือโครงสร้างของ
จาบุีฎงแวง     (ចាប ៉ីដងវែង) เสียหาย เช่น บฺรแพ (្បវរ) ท่ีมีลกัษณะโคง้งอนอ่อนช้อยมกัจะหักไดง่้าย
จากการโดนกระทบกระเทือนหรือโดนกระแทกท าให้การเคล่ือนยา้ยล าบากตอ้งใชค้วามระมดัระวงั
มาก จึงออกแบบให้สามารถถอดประกอบได้เช่นเดียวกับฎง (ដង) ท่ีออกแบบให้สามารถถอด
ประกอบเขา้กบักล่องเสียงไดเ้พื่อให้สะดวกในการเดินทางเพราะจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) นั้นมีความ
ยาวเปลืองพื้นท่ีจดัเก็บมาก ปัจจุบนัใช้การฝังเกลียวโลหะเพื่อให้สามารถแยกช้ินส่วนและสวม
ประกอบกนัได ้ปัจจุบนันักดนตรีชาวกมัพูชานิยมใช้เคร่ืองขยายเสียงไฟฟ้าฝังเขา้ไปท่ีกล่องเสียง
ของจาบุีฎงเแวง (ចាប ៉ីដងមែង) ดว้ย เพื่อให้มีเสียงดงัเม่ือบรรเลงในสถานท่ีกวา้งและมีผูช้มจ านวนมาก 
ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 
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ภาพประกอบ 85 ส่วนประกอบของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ท่ีสามารถถอดช้ินส่วนประกอบได ้

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

 
 

ภาพประกอบ 86 สฺนูก (សនូក្) ท่ีเจาะช่องเป็นเกลียวตวัเมียส าหรับเสียบกบัฎงจาบุี (ដងចាប ៉ី) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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ภาพประกอบ 87 ดา้มจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ท่ีฝังเกลียวตวัผูส้ าหรับเสียบเขา้กบัสฺนูก (សនូក្) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

 

 
 

ภาพประกอบ 88 ช่องเสียบเคร่ืองขยายเสียงไฟฟ้า 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 

จากนวตักรรมการสร้างจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ดังกล่าวท าให้สามารถตอบสนอง 

ความต้องการของนักดนตรีท่ีต้องการจาบุี (ចាប ៉ី) ท่ีเสียงดี เสียงดัง สามารถพกพาเคล่ือนยา้ยได้
สะดวก อีกทั้งสามารถลดตน้ทุนการผลิตเร่ืองไม ้จึงท าให้ลดตน้ทุนการผลิตไดม้าก เป็นการเพิ่มผล
ก าไรให้แก่ผูผ้ลิต ปัจจุบนัจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) มีราคาตั้งแต่ 13,000-20,000 บาท ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั

วสัดุและการตกแต่ง จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) จึงเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีได้มีการพฒันาและปรับปรุง

ลกัษณะทางกายภาพเพื่อให้ไดคุ้ณภาพเสียงท่ีดีมาอยา่งต่อเน่ือง ท าให้จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ไดรั้บ
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ความนิยมจากสังคมเขมรมาโดยตลอด ถือเป็นอีกตวัอย่างของเคร่ืองดนตรีท่ีมีบทบาทรับใช้สังคม
ชาวเขมรอยา่งแทจ้ริง 
 

4.2.5 นักดนตรีจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
ในอดีตนกัดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) หรือนกัจเมฺรียงจาบุี (ចម្រៀងចាប ៉ី) มกัเป็นผูช้ายท า

หนา้ท่ีขบัร้องใหค้วามเพลิดเพลินและความรู้แก่ผูฟั้ง การแสดงจเมฺรียงจาบุี (ចម្រៀងចាប ៉ី) น้ีไดรั้บความ
นิยมและความศรัทธาจากหมู่ประชาชน แต่ในช่วงหลังเหตุการณ์เขมรแดง ผูท่ี้เป็นนักดนตรี 
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) มกัเป็นผูพ้ิการทางสายตา ท าให้ภาพลักษณ์หรือทศันคติของชาวกัมพูชา 

เช่ือว่าการดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង ) จะท าให้ตาบอด ห รือมองว่าผู ้เป็นนักขับจาบุี  (ចាប ៉ី) 
เป็นชนชั้ นล่างของสังคม นักดนตรีจาบุีฎงแวง  (ចាប ៉ីដងវែង) ท่ี มี ช่ือเสียงชาวกัมพูชามี 2 คน 

ไดแ้ก่ คง่ ไณ (គង់ ណៃ) และ เพช สาราต (មរជ សារ៉ា ត្) ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ประวติัของทั้งสองคน สรุปได้
ดงัน้ี 

4.2.5.1 คง่ ไณ (គង់ ណៃ) 

คง่ ไณ (គង់ ណៃ) เกิดวนัท่ี 15 มีนาคม ปีคริสต์ศกัราช 1944 (พุทธศกัราช 2487) 

ท่ีหมู่บ้านฎูง (លូរិដូង) ต าบล สฺวายทงขางเชียง (ឃ្ ំសាវ យទងខាងមជៀង) อ าเภอกาํปงตราจ (្សុក្កំ្រង្នច) 
จงัหวดักพํต (វសត្តក្ំរត្) ปัจจุบนัอายุ 75 ปี เม่ืออายุได้ 4 ขวบ คง่ ไณ (គង់ ណៃ) ได้พิการทางสายตา

เน่ืองจากป่วยดว้ยโรคอีสุกอีใส เม่ืออายุ 13 ปี ไดเ้ร่ิมเรียนจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) จากอาช่ือ คง่ ทึต 

(គង់ ទឹត្) 

 
 

ภาพประกอบ 89 คง่ ไณ (គង់ ណៃ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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ในปีคริสตศ์กัราช 1959 (พุทธศกัราช 2502) คง่ ไณ (គង់ ណៃ) ไดอ้อกแสดงเป็นคร้ัง

แรกในงานประเพณีของหมู่บ้าน ตั้ งแต่นั้ นมา คง่ ไณ  (គង់ ណៃ ) ได้กลายเป็นนักจเมฺรียงจาบุี 

(ចម្រៀងចាប ៉ី) ประจ าหมู่บ้าน เม่ืออายุ 18 ปี คง่ ไณ  (គង់ ណៃ ) ได้แต่งงานกับ ตาต เฉน  (នត្ មេន) 

(อายุ 20 ปี) อยูท่ี่หมู่บา้นสฺวาย (លូរិសាវ យ) ต าบลสฺวายทงขางตฺบูง (ឃ្ ំសាវ យទងខាងត្ៃូង) อ าเภอและจงัหวดั
เดียวกนั 
 

 
 

ภาพประกอบ 90 ตาต เฉน (នត្ មេន) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

ในช่วงปีคริสตศ์กัราช 1975 (พุทธศกัราช 2518) เขมรแดงไดม้อบหมายให้คง่ ไณ 
(គង់ ណៃ ) เป็นผู ้ร้องเพลงประชาสัมพันธ์เก่ียวกับระบอบกัมพูชาประชาธิปไตย กระทั่งถึงปี

ค ริส ต์ ศัก ราช  1977  (พุ ท ธศัก ราช  2520) ใน ช่ วง น้ี เกิ ด เห ตุก ารณ์ ทุ่ งสั งห าร เขมรแดง 
ต่อมาในปีคริสต์ศกัราช 1979 (พุทธศกัราช 2522) คง่ ไณ (គង់ ណៃ) ได้กลบัมาอาศยัท่ีบา้นเกิดเพื่อ

ประกอบอาชีพท านาและเป็นศิลปินจเมฺรียงจาบุีฎงแวง (ចម្រៀងចាប ៉ីដងវែង) อีกคร้ัง 

ในปีคริสตศ์กัราช 1991 (พุทธศกัราช 2534) คง่ ไณ (គង់ ណៃ) ไดรั้บรางวงัชนะเลิศ

ในการประกวดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ระดบัชาติ ท่ีกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา และไดท้  าหน้าท่ี
เป็นศิลปินจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ในกรมศิลปะการแสดงของกระทรวงวฒันธรรมและวิจิตรศิลปะ 
จนเกษีณอายรุาชการ ในปีคริสตศ์กัราช 2007 (พุทธศกัราช 2550) 

ในปีคริสต์ศักราช 2003 (พุทธศักราช 2546) คง่ ไณ  (គង់ ណៃ ) ได้รับเชิญเป็น

ผูท้รงคุณวุฒิดา้นศิลปะในองคก์ารเขมรอมตะ และไดถ่้ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษยห์ลายรุ่นลูกศิษย์
ท่ี มี ช่ือเสียง เช่น อูจ สาวี (អ ូច សា ែី) และ (មរជ សារ៉ា ជ) จนเกษียณอายุในปีคริสต์ศักราช 2007 
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(พุทธศักราช 2550) คง่ ไณ  (គង់ ណៃ) เป็นศิลปินจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ได้รับรางวลัและเคร่ือง
อิสริยาภรณ์ เป็นจ านวนมาก เช่น รางวลัชนะเลิศการจเมฺรียงจาบุี  (ចម្រៀងចាប ៉ី) ระดับจังหวัด 

(ปีคริสตศ์กัราช 1982 หรือพุทธศกัราช 2525) รางวลัชนะเลิศการจเมฺรียงจาบุี (ចម្រៀងចាប ៉ី) ระดบัชาติ 

(ปีคริสตศ์กัราช 1991 หรือพุทธศกัราช 2534) ประกาศนียบตัรผูท้รงคุณวฒิุดา้นศิลปวฒันธรรมเขมร 
จากราชบณัฑิตยสภา ประเทศกมัพูชา และเคร่ืองอิสริยาภรณ์ชั้นมุนีสาราภณัฑ์ จากรัฐบาลกมัพูชา 
(ปีคริสต์ศกัราช 2001 หรือพุทธศกัราช 2544) ประกาศนียบตัรเกียรติยศ วีรศิลปิน จากกระทรวง
วฒันธรรมและวิจิตรศิลปะ (ปีคริสตศ์กัราช 2002 หรือพุทธศกัราช 2545) ไดรั้บเคร่ืองอิสริยาภรณ์
จากรัฐบาล (ปีคริสต์ศักราช 2007 หรือพุทธศกัราช 2550) ได้รับพระราชทานฉายาเป็นโวหาร
โกสลฺยคง่ ไณ (មោោរមកាសលយគង់ ណៃ) ปูชนียบุคคลของชาติ (ปีคริสต์ศกัราช 2012 หรือพุทธศกัราช 

2555) รางวลัศิลปวฒันธรรมฟูกุโอกะ จากประเทศญ่ีปุ่น (ปีคริสต์ศกัราช 2017 หรือพุทธศกัราช 
2560) นอกจากน้ี คง่ ไณ  (គង់ ណៃ) ได้รับเชิญไปแสดงต่างประเทศหลายคร้ัง และมีผลงานการ

บนัทึกเสียงเป็นจ านวนมาก โดยองค์กรศิลปะเขมรอมตะ และผูอ้  านวยการสร้างระดับชาติและ
นานาชาติ เช่น Kong Nay: A Cambodian Bard, Singing and Lute Chapei (INEDIT 2003) Mekong 
Delta Blues, Master Kong Nay&Ouch Savy (Realworld Works 2007) Three Songs for Human 
Right, Master Kong Nay and The Cambodian Space Project (Bophana 2010) แม้ปัจจุบัน คง่ ไณ 
(គង់ ណៃ) จะชราภาพแล้วแต่ยงัมีสุขภาพแข็งแรง สามารถจเมฺรียงจาบุี (ចម្រៀងចាប ៉ី)ได้และมีความ
กระตือรือร้นในการเขา้ร่วมการแสดงต่าง ๆ ในระดบัชาติและนานาชาติ เพื่อธ ารงศิลปวฒันธรรม
โดยเฉพาะดา้นจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ไว ้
 

 
 

ภาพประกอบ 91 ผูว้ิจยัและอาจารยท่ี์ปรึกษาถ่ายภาพร่วมกบัคง่ ไณ (គង់ ណៃ) และตาต เฉน (នត្ មេន)  

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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ภาพประกอบ 92 ผูว้ิจยัเรียนการดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) จาก คง่ ไณ (គង់ ណៃ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

4.2.5.2 เพช สาราต (មរជ សារ៉ា ត្)  
เพช สาราต  (មរជ សារ៉ា ត្) เกิดเม่ือปีคริสต์ศักราช 1985 (พุทธศักราช 2528)  

ท่ีสฺรุกบุรีชลสา (្សុក្ប រីជលសា) หรืออ าเภอบุรีชลสา แขตฺตตาแกว (វសត្តនវក្ែ) หรือจงัหวดัตาแกว้ ส าเร็จ
การศึกษาระดบัมธัยมจากโรงเรียนมธัยมวิจิตรศิลปะ กรุงพนมเปญ ฝึกเรียนดีดจาบุี (ចាប ៉ី) คร้ังแรก
กบัคง่ ไณ (គង់ ណៃ) เม่ือปีคริสตศ์กัราช 2003 (พุทธศกัราช 2546) ท่ีองคก์รศิลปะแขมร์อมตะ ปัจจุบนั

เป็นครูสอนวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะในโรงเรียนมธัยม ในปีคริสตศ์กัราช 2013 (พุทธศกัราช 2556) 
ได้ก่อตั้งชุมชนชาวจาบุี (ចាប ៉ី) อมตะ (The Community of Living Chapei) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ถ่ายทอดความรู้ดา้นการดีดจาบุี (ចាប ៉ី) ให้บุคคลทัว่ไป เพช สาราต (មរជ សារ៉ា ត្) เป็นผูท่ี้มีอุดมการณ์อนั
แน่วแน่ในการอนุรักษ์ สืบสานและสืบทอดการดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ให้แก่เด็ก เยาวชน และ
บุคคลทัว่ไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยไม่หวงัผลตอบแทน เขาจึงได้รับค าแนะน าและการ
สนบัสนุนจากองคก์ารศิลปะแขมร์อมตะและครูดนตรีผูใ้หญ่อีกดว้ย 
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ภาพประกอบ 93 เพช สาราต (មរជ សារ៉ា ត្) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

ผลงานท่ีโดดเด่นของเพช สาราต (មរជ សារ៉ា ត្) นอกจากการถ่ายทอดความรู้การ
ดีดจาบุี (ចាប ៉ី) แลว้ ยงัไดเ้ผยแพร่เร่ืองราวของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ผ่านการแสดงเด่ียวจาบุีฎงแวง 

(ចាប ៉ីដងវែង) หมู่ท่ีมีจ  านวนผูเ้ล่นมากถึง 16 คน เม่ือคร้ังการแสดงจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เม่ือเดือน
เมษายน คริสต์ศกัราช 2016 (พุทธศกัราช 2559) ณ หอประชุมจตุมุข การแสดงในคร้ังนั้น คง่ ไณ 
(គង់ ណៃ) ไดร่้วมแสดงในฐานะนกัดนตรีกิตติมศกัด์ิดว้ย 

4.3 บทบาทหน้าที่และมโนทัศน์ของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ในวัฒนธรรมดนตรีกัมพูชา และความ

เช่ือมโยงของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) กบักระจับป่ีในวฒันธรรมดนตรีไทย 

จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีอยูคู่่กบัสังคมชาวเขมรมาอยา่งยาวนาน เป็นส่วน
หน่ึงในวิถีชีวิตทั้งในดา้นพิธีกรรม พิธีการ และความบนัเทิงในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังท่ีใชบ้รรเลงเด่ียว
เพื่อความเพลิดเพลิน บรรเลงประกอบการขบัร้องหรือจเมฺรียง (ចម្រៀង) และบรรเลงประสมใน 

วง่เภฺลงต่าง ๆ เช่น วง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) ส าหรับพิธีเล้ียงอารักษ์ วง่เภลฺงการบุราณ (ែង់មលេងការ
ប រៃ ) ส าหรับพิธีแต่งงานหรือพิธีอาพาห์พิพาห์ (រិធ៉ីអាពាហ៍រិពាហ៍ ) วง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី)  
ใช้ส าหรับการขบักล่อม และวง่เภฺลงพฺระบิตร (ែង់មលេង្រះបិត្រ) ใช้ในการพระราชพิธีรดน ้ ามะพร้าว 
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เป็นตน้ วงดนตรีประเภทต่าง ๆ ดงักล่าว สามารถแสดงบทบาทหนา้ท่ีและมโนทศัน์ของจาบุีฎงแวง 
(ចាប ៉ីដងវែង) ไดด้งัน้ี 

4.3.1 บทบาทหน้าทีข่องจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ในวงดนตรี 

วงดนตรีในพระราชอาณาจักรกัมพูชาในปัจจุบันมีจ านวนมาก เพื่อใช้ประกอบ
พิธีกรรมต่างๆ ทั้งพิธีราษฎร์ พิธีหลวง งานมงคล งานอวมงคลและเพื่อความเพลิดเพลิน วงดนตรี
เขมร หรือ  วง่เภฺลงแขฺมร (ែង់មលេងវសែរ) มีดงัน้ี 

1. วง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) คือวงดนตรีส าหรับพิธีเล้ียงอารักษ ์

2. วง่เภฺลงการบุราณ (ែង់មលេងការប រៃ) คือวงดนตรีส าหรับพิธีมงคลสมรส 

3. วง่เภฺลงพิณพาทฺย (ែង់មលេងរិៃពាទយ) คือวงป่ีพาทย ์

4. วง่เภฺลงกฺลงฉฺนะ (ែង់មលេងក្េងេនះ) คือวงกลองชนะ 

5. วง่เภฺลงกฺลงแขก (ែង់មលេ់ក្េងវសក្) คือวงกลองแขกใชใ้นพิธีแห่ศพ 

6. วง่เภฺลงทฺรําม ี(ែង់មលេង្រំរ៉ីងឬគងសគរឬរ ូង្គំុ) คือวงเพลงส าหรับพิธีศพ 

7. วง่เภฺลงสังข์ (ែង់មលេងសយងស័ងខ) คือวงดนตรีสังขส์ าหรับพระราชพิธี 

8. วง่เภฺลงสฺครมโหรธึก (ែងមលេងសគររមោរធឹក្) คือวงมโหระทึกส าหรับพิธีขอฝน 

9. วง่เภฺลงอารกฺสจาม  (ែង់មលេងអារក្សចារ) คือวงดนตรีอารักษ์จามส าหรับพิธีเล้ียง
อารักษจ์าม 

10. วง่เภฺลงบุีแกว (ែង់មលេងប ៉ីវក្ែ) คือวงดนตรีป่ีแกว้ส าหรับพิธีไหวพ้ระจนัทร์ 

11. วง่เภฺลงคงระ (ែង់មលេងគងរះ) หรือ วงเภฺลงคงตณะ (គងត្ៃះ) คือวงดนตรีส าหรับ
พิธีข้ึนนกัตาชนชาติ 

12. วง่เภฺลงกญฺชาง (ែង់មលេងក្ញ្ឆជ ង) คือวงดนตรีพิธีเล้ียงอารักษ์ชนชาติ จงัหวดัพระ
วหิาร 

13. วง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី) คือวงมโหรีส าหรับขบักล่อม 

14. วง่เภฺลงมโหรีไจฺน (ែង់មលេងរមោរីណចន) คือวงดนตรีมโหรีประดิษฐส์ าหรับขบักล่อม 

15. วง่เภฺลงลฺโขนบาสาก่ (ែង់មលេងមោខ នបាសាក្់) คือวงดนตรีท่ีใช้ประกอบการแสดง
ละครบาสาก่ (បាសាក់្) 

16. วง่เภฺลงลฺโขนยเีก (ែង់មលេងមោខ នយ៉ីមក្) คือวงดนตรีประกอบการแสดงยีเ่ก 
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17. วง่เภฺลงอาไย (ែង់មលេងអាណយ) คือวงดนตรีประกอบการขบัร้องเพลงปฏิพากย ์

18. วง่เภฺลงสฺครไฉยุาํ (ែង់មលេងសគ រណេយ ំ ) คือวงกลองยาวส าหรับใช้ในขบวนแห่ 

งานบุญ 
19. วงเภฺลงจาบุีฎงแวง  (ែង់មលេងចាប ៉ីដងវែង) คือวงดนตรีส าหรับการจเมฺรียงจาบุี  

(ចម្រៀងចាប ៉ី) โตต้อบ 

20. วง่เภฺลงบฺรืน (ែង់មលេង្ប៉ឺន) คือวงดนตรีเพื่อความบนัเทิง 

21. วง่เภฺลงพฺลย (ែង់មលេងរេយ) คือวงดนตรีส าหรับพิธีข้ึนนกัตาชนชาติ 

22. วง่เภฺลงรบํากแนฺตแร (ែង់មលេងរបាំក្វនតវរ៉ា) คือวงดนตรีส าหรับการแสดงระบ า 

กแนฺตแร (ក្វនតវរ៉ា) 
23. วง่เภฺลงลฺโขนแคน (ែង់មលេងមោខ នវគន) คือวงดนตรีส าหรับการแสดงละครแคน 

24. วง่เภฺลงลโขนอาเป (ែង់មលេងមោខ នអាមប ) คือวงดนตรีส าหรับการแสดงละครอาเป 

25. วง่เภฺลงกูฬา (ែង់មលេងកូ្ោ) คือวงดนตรีประกอบการแสดงชนิดหน่ึงของชาวกูฬา 

26. วง่เภฺลงลโขนบฺราโมชฺชทัย  (ែង់មលេងមោខ ន្បាមោជជទ័យ ) คือวงดนตรีประกอบ 

การแสดงละครบฺราโมชฺชทัย (្បាមោជជទ័យ) 
27. วง่เภฺลงตฺรุฎิ (ែង់មលេង្តុ្ដិ) คือวงดนตรีส าหรับการแสดงระบ าตรุษ 

 

 
 

ภาพประกอบ 94 วง่เภฺลงกฺลงแขก (ែង់មលេ់ក្េងវសក្) ในพิธีงานศพสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี 

ท่ีมา: ไมเคิล วกิเคอรี (2514) 
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ภาพประกอบ 95 วง่เภฺลงทฺรํามี (ែង់មលេង្រំរ៉ីងឬគងសគរឬរ ូង្គំុ) 

ท่ีมา: TUKTUK TVHK 

จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ใช้บรรเลงในวงดนตรีจ านวน 4 วง ได้แก่ วง่เภฺลงอารกฺส 

(ែង់មលេងអារក្ស) วง่เภลฺงการบุราณ  (ែង់មលេងការប រៃ) วง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី) และวง่เภฺลงพฺระบิตร 

(ែង់មលេង្រះបិត្រ) นอกจากน้ียงัใชป้ระกอบการจเมฺรียงจาบุี (ចម្រៀងចាប ៉ី) รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
4.3.1.1 วง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) หรือวงดนตรีอารักษ์ วงดนตรีน้ีใช้ในพิธีเล้ียง

อารักษ ์นกัตา (เทพารักษ)์ หรือเรียกวา่พิธีเขา้ทรงอารักษ ์เป็นพิธีบวงสรวง และพิธีรักษาโรคภยัไข้
เจ็บของชาวเขมรโบราณ มีอายุกว่า 2,500 ปี ชาวเขมรมีความเช่ือเร่ืองขวญัว่า เม่ือบรรพบุรุษท่ีได้
ล่วงลับไปแล้วหรืออารักษ์ ขวญัของบรรพบุรุษเหล่าน้ีจะยงัคอยปกป้องคุ้มครองลูกหลานอยู ่
รวมทั้งวญิญาณต่าง ๆ ท่ีเป็นท่ีเคารพ (นกัตา) ก็มีหนา้ท่ีคุม้ครองดูแลมนุษยท์ั้งหลาย ชาวเขมรเช่ือใน
อ านาจของน ้ า ดิน ไฟ ลม ป่า ภูเขา วิญญาณของบรรพบุรุษ นักตา ผี พราย ปีศาจ ฯลฯ ว่าเป็นผูท่ี้
สามารถสร้างความสุขหรือท าให้เกิดทุกขแ์ก่ตนได ้การท าพิธีบวงสรวงตามความเช่ือจะตอ้งประดบั
ตกแต่งสถานท่ีให้ยิ่งใหญ่น่าเล่ือมใสเพื่อเป็นการสักการะบูชา ในพิธีเล้ียงอารักษ์หรือข้ึนนักตา 
ตอ้งมีวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) เสมอ วง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) มีหน้าท่ีส าคญัเป็นส่ือน าสาร 

ไปถึงฎูนตา (ដូនន) นกัตา ผี พราย และปีศาจ เป็นการเชิญให้มาเขา้ทรง เพื่อให้แม่มดหรือผูเ้ขา้ทรง
ไดส้อบถามถึงการกระท าทั้งหลายท่ีเหล่าอารักษไ์ดป้ฏิบติัต่อมนุษย ์จากนั้นไดเ้ชิญสมเด็จพระครูให้
มาตรวจตราพวกผี พราย ปีศาจท่ีประพฤติไม่เหมาะสม หรือไม่พร้อมท่ีจะสารภาพถึงการกระท า
ของตนเอง ในพิธีเลียงอารกฺส (រិធ៉ីមលៀងអារក្ស) จะใชเ้พลงอารักษเ์ป็นส่ือศกัด์ิสิทธ์ิโดยตลอด 
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ในตอนทา้ยหลงัจากท่ีมีพิธีถอนอาการเจ็บป่วยของคนไขแ้ล้ว นักดนตรีจะตอ้ง
บรรเลงเพลงเพื่อส่งผี พราย ปีศาจให้กลับไปยงัสถานท่ีท่ีแต่ละตนมา นักดนตรีจะบรรเลงเพลง
อารักษ์ท าให้แม่มดและผีเขา้ทรง ในพิธีเขา้ทรงอารักษ์แต่ละคร้ัง อนัดบัแรกแม่มดนั่งสมึฺงสฺมาต 
(សែឹងសាែ ត្) คือการนัง่ส ารวมอยา่งนานโดยมีเพลงประโคมประกอบ การนัง่สมึฺงสฺมาต (សែឹងសាែ ត្) หรือ
การนัง่อย่างส ารวมน้ีเพื่อรวบรวมทุกพลงังานขา้งนอกตวัมาเขา้ทรงในตวัแม่มด จะท าให้รู้ทุกการ
กระท าของผี รู้สาเหตุของการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึน มีการติดต่อกบัผีตนอ่ืน ๆ แม่มดมีสิทธ์ิและอ านาจ
เขา้ทรงขวญัของผีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้จ็บป่วย โดยใชท้่าทางท่ีอ่อนชอ้ยร าวาดลวดลาย เช่น การร าชนิด
ใดชนิดหน่ึง แม่มดใช้เสียงแปลกไปจากเสียงเดิมของตน เสียงแปลกนั้นเรียกวา่ “เสียงผี” แม่มดใช้
ภาษาหรือค าพู ด ท่ีไม่ ใช่ภาษาปกติ เพื่ อกระท าไปตามใจของผี  พราย ปีศาจ แต่ละตนๆ 
พิธีเล้ียงอารักษ์หรือเขา้ทรงอารักษ์จะเร่ิมพิธีตั้งแต่หัวค ่าจนถึงจวนสวา่ง พิธีเล้ียงอารักษท์  าไดเ้พียง
เวลากลางคืนเพราะผ ีพราย ปีศาจกลวัแสงพระอาทิตย ์และจะออกหากินเฉพาะตอนกลางคืน 

พิธีเข้าทรงอารักษ์ได้ถูกผนวกเข้าไวใ้นพิธีแต่งงานเขมรในตอนต่าง ๆ ตั้ งแต่
โบราณมา เช่น ตอนเขา้กรอยา โดยท าพิธีเขา้ทรงอารักษ์เล็ก ๆ เพื่อเชิญวิญญาณบรรพบุรุษให้เร่ิม
บว้นปาก เปิดฝาชีอาหาร จบัช้อนรับประทานอาหาร ตอนน้ีจะใช้บุีพก (ប ៉ីរក្) ประโคม ตอนไป
คล้องช้างในป่าเพื่อน ามาให้เจ้าบ่าวข่ีไปอาบน ้ าท่ีแม่น ้ าตอนท่ีได้ตดัผมแล้ว พิธีเข้าทรงอารักษ์
กระท าข้ึนเพื่อออ้นวอนให้แม่มดช่วยให้คลอ้งช้างได ้ตอนน้ีตอ้งใช้บุีพก (ប ៉ីរក្) ประโคมสองเพลง
คือเพลงสุรินทร์หลงัเขา (เพลงคล้องช้าง) และบทกนฺลง่ชุม (បទក្នេង់ជ ំ) ในตอนท่ีไปหาลักฺข (ល័ក្ខ) 
เวลาเด็ดลักฺข (ល័ក្ខ) ไม่ได้ เขาจะประกอบพิธีเข้าทรงอารักษ์หรือเข้าทรงแม่มดเพื่ออ้อนวอนผี
เทพารักษ์นกัตา ให้ช่วยบนัดาลให้เด็ดลักฺข (ល័ក្ខ) ได ้ในตอนน้ีตอ้งใช้บุีพก (ប ៉ីរក្) ประโคมในตอน
ให้ขา้วแก่ขวญั ซ่ึงจะท าพิธีเขา้ทรงอารักษ์เล็ก ๆ เช่นเดียวกนั เพื่อบวงสรวงให้พระพรหมลงมา
ประสิทธ์ิพรและช่วยรักษาข้าวขวญั ให้ข้าวขวญัมีประสิทธิภาพเก่งกล้า ตอนน้ีใช้บุีพก (ប ៉ីរក្) 
บรรเลงเช่นกนั 

ตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบนัน้ี ในสังคมเขมรยงัมีพิธีบวงสรวง พิธีเขา้ทรงอารักษ์
อยู ่ถึงแมช้าวเขมรจะมีความรู้ดา้นศาสนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโรงพยาบาลส าหรับรักษา
อาการเจ็บป่วยตามแบบวิทยาศาสตร์ก็ตาม แต่ความเช่ือท่ีเป็นแบบนามธรรม เช่นการเขา้ทรงอารักษ์
น้ีก็ยงัคงมีอยู่ในวิถีชีวิตของคนเขมรทุกแห่งหน ชาวเขมรชอบให้ขวญัอยู่กบัวตัถุท่ีไม่มีขวญัเช่น 
พิธีข้ึนบา้นใหม่ หรือเป็นพิธีให้ขวญัอยู่บา้น พิธีข้ึนอฺนกตา (អនក្ន) คือพิธีให้ขวญัไปท่ีนกัตา พิธีท า
สักการะบูชารูปปฏิมากรคือเป็นพิธีให้ขวญัไปอยูก่บัรูปปฏิมากรนั้น พิธีบวงสรวงก่อนแสดงศิลปะ 



  222 

คือเป็นท่ีให้ขวญัไปอยู่เหนือการแสดงนั้น ฯลฯ ชาวเขมรเช่ือว่าขวญัคือส่ิงส าคญัจะขาดไม่ได ้
(หุน สาริน, 2004, น. 23-24)  

เพลงท่ีใช้บรรเลงประกอบพิธีเลียงอารกฺส (រិធ៉ីមលៀងអារក្ស) มีจ  านวนไม่มากเหมือน
เพลงในวง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) เพลงท่ีใชใ้นพิธีเลียงอารกฺส (រិធ៉ីមលៀងអារក្ស) บางเพลงเป็นเพลงเดียวกนั
ท่ีใชป้ระกอบในขั้นตอนพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัวิญญาณต่าง ๆ เพลงท่ีใช้ในวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) 
ก็เป็นเพลงเดียวกบัเพลงท่ีใช้ในวงเภฺลงการ (ែង់មលេងការ) เพราะในพิธีแต่งงานของชาวกมัพูชาก็มีพิธี
อญัเชิญวิญญาณต่าง ๆ มาเป็นสักขีพยานในพิธีและร่วมอวยชัยให้พรแก่คู่บ่าวสาวดว้ย เพลงท่ีใช้
บรรเลงในวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) ในแต่ละท้องถ่ินจะมีจ านวนมากน้อยแตกต่างกนัไปตาม
จ านวนผท่ีีผูป้ระกอบพิธีจะอญัเชิญมาร่วมในพิธีกรรมนัน่เอง 

นอกจากชาวบา้นมีพิธีเล้ียงอารักษ์แลว้ ยงัมีการเล้ียงนักตาในพระราชพิธีหลวง 
เรียกว่า  พระราชพิ ธี ข้ึนนักตา ดังปรากฏรายละ เอียดในพระราชพิ ธีทวาทศมาสห รือ 
พระราชพิธีสิบสองเดือนกรุงกมัพูชา โดยออกญาเทพพิทู (ឧក្ញ មទររិទូ) (ฌึม กฺรเสม [ឈឹរ្ក្មសរ]) 

และ ฆุนอุตฺฎมบฺรีชา (ឃ្ នឧត្ដរ្ប៉ីជា) (จาบ พิน [ចាប-រិន]) เป็นผูเ้รียบเรียง ศานติ ภกัดีค า ไดแ้ปลและ

เรียบเรียงเป็นภาษาไทย (2550, น. 53) สรุปไดด้งัน้ี 
ก่อนเวลาจะข้ึนนกัตา กรมบารคู (พราหมณ์หลวง) จะจดัพนกังานในส่วนของตน

ซ่ึงเรียกวา่ “พวกเด็กหนุ่ม” ภาษาเขมรเรียก กเํฬาะ (ក្ំមោះ) ใหไ้ปเตรียมคอยปัดกวาดท าความสะอาด
ท่ีศาลนกัตาเจา้เมือง เม่ือถึงเวลา กรมบารคูซ่ึงเป็นพนกังานท าพิธีข้ึนนกัตา และขา้ราชการกระทรวง
พระบรมราชวงัก็จดักระบวนแห่พระปัญจเกษตร (เทวรูป 5 องค)์ รวมทั้งพระศิวะ และพระอุมาซ่ึง
นบัถือเป็นพระมหาผูรั้กษาพระนครดว้ย พร้อมดว้ยคดงาชา้ง เส้ือเสด็จทึกเสด็จเพลิงพร้อมทั้งเคร่ือง
กระยาบูชา ไปท่ีศาลนักตาเจา้เมือง ส่วนร่างทรงก็เขา้ในกระบวนแห่ดว้ย เทวรูปพระปัญจเกษตร 
รวมทั้งคดงาช้าง เส้ือเสด็จทึกเสด็จเพลิงจะจดัไวบ้นแท่น 1 ให้พวกกเํฬาะ (ក្ំមោះ) ของกรมบารคู
หามไป ในกระบวนแห่น้ีมี  วง่เภฺลงชฺวา (ែង់មលេងជាវ ) ซ่ึงปัจจุบนัเรียกวง่เภฺลงกฺลงแขก (ែង់មលេងក្េងវសក្) 
1 วง และวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) 1 วง เรียงล าดบักระบวน วงดนตรีอยูห่น้าสุด ต่อมาแท่นพระ 

ปัญจเกษตรมีบารคู 4 คนเดินเคียง ต่อจากนั้นมาอีกเป็นเคร่ืองกระยาบูชา ทา้ยท่ีสุดเป็นร่างทรงและ
คนทั้งปวงซ่ึงตอ้งเขา้กระบวนแห่ เม่ือกระบวนแห่ไปถึงศาลนกัตาเจา้เมืองจะจดัระเบียบดงัน้ี แท่น
พระปัญจเกษตรวางไวข้า้งขวาของนกัตา เคร่ืองกระยาบูชา วางตรงระหวา่งหนา้พระปัญจเกษตรกบั
นกัตา ต่อจากเคร่ืองกระยาบูชามาท่ีวา่งกลาง ปูเส่ือ 1 เขนย ส าหรับร่างทรง นัง่หนัหนา้เฉพาะไปหา
นกัตา มีโตก 1 ติดเทียน 1 คู่ อยูข่า้งหนา้และจดัเคร่ืองประดบัทัว่ไปอีกท่ีขา้งหนา้น้ีคือรองเคร่่ืองสุรา
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วางขา้งหนา้เขนย พานเส้ือผา้ วางไวข้า้งขวา 1 พาน ขา้งซ้าย 1 พาน ดาบ 1 เล่ม วางบนเบาะระหวา่ง
พานเส้ือผา้ ท่ีขา้งขวาของร่างทรง บารคู 4 คนนัง่หนัหนา้ไปหานกัตา มีกระออมน ้ า หมอ้น ้ าคะนน
วางไวข้า้งหนา้ และขา้งซา้ยร่างทรง พวกนกัดนตรี พร้อมทัง้เคร่ืองดนตรีอารักษ์ นัง่ห่างจากร่างทรง
ออกไปเล็กน้อย ดา้นหลงัร่างทรงเฉียงไปทางซ้ายมีสนม หรือเรียกวา่ เชิงพระ คือหญิงผูท้  าหน้าท่ี
ส่ือสารภาษาของนกัตาหรือผอีารักษใ์นพิธี 

เม่ือเสนาบดีพร้อมทั้งมนตรีไปถึงแล้ว จางวางกรมบารคูหรือตวัแทนก็เร่ิมสวด
ประณิธาน ประณิธานในพิ ธี น้ีก็ คือการออกพระนามพระเจ้าแผ่น ดินผู ้ปรารภให้ท าข้ึน 
ล าดบัต่อจากนั้นเป็นการอญัเชิญเทวดาพร้อมดว้ยเทพารักษ ์(นกัตา) ซ่ึงสถิตอยูใ่นท่ีนั้น ๆ พร้อมทั้ง
ออกช่ือต าบลซ่ึงเป็นท่ีสถิตอยู่ของนักตาหรือทั้งช่ือของนักตานั้น ๆ ด้วย ตามท่ีอาจทราบได้ให้
อญัเชิญเขา้มารับกระยาบูชา ความตอนทา้ยท่ีสุดขอให้เทพยดาพร้อมดว้ยเทพารักษเ์ป็นผูอ้ภิบาลนั้น
ช่วยบ าบดัทุกข์โศกโรคภยัอนัตรายทั้งปวง และขอให้พระเจา้แผ่นดิน พระราชวงศานุวงศ์ พร้อม
สรรมุขมนตรีประชาราษฎร์ในกมัพุชรัฐ ตลอดถึงปศุสัตวเ์ป็นท่ีสุดไดพ้ร้อมซ่ึงความสุขความเจริญ
ทัว่ไปทุก ๆ คน และขอใหมี้ฝนตกตอ้งตามฤดูกาล 

เม่ือพราหมณ์สวดประณิธานอญัเชิญนกัตาจบแลว้ นกัดนตรีจะเร่ิมบรรเลงดนตรี
อญัเชิญนกัตาให้เขา้ในร่างทรง เพลงส าหรับเล่นในพิธีน้ีคือเพลงท่ีใชส้ าหรับเล่นในพิธีเล้ียงอารักษ ์
เรียกวา่ “วง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស)” ส่วนเพลงอารักษ์นั้นมีจ านวนมากกวา่ 30 เพลง ส าหรับเลือก

เล่นตามตอ้งการ ในการเล่นแต่ละคร้ัง ๆ นั้น นกัดนตรีไม่ไดเ้ล่นทั้งหมด เพราะการอญัเชิญอารักษ์
หรือนักตาบางตน นักดนตรีอาจจะตอ้งเล่นเพลงอญัเชิญ 1 ถึง 2 บทก็ทยานเขา้มาทรง บางตนก็
เคร่งครัดใชเ้วลายาวนานจึงจะเขา้ทรง จึงตอ้งเล่นเพลงจบ 4-5 บทก็มี ผอีารักษห์รือนกัตาบางตนเม่ือ
เขา้ทรงแลว้บงัคบัให้เขาเล่นเพลงน้ีเพลงนั้นตามความตอ้งการของตนก็มี แต่เพลงซ่ึงส าหรับเล่นใน
พิธีข้ึนนักตาน้อยกว่าเพลงซ่ึงส าหรับเล่นในพิธีเล้ียงอารักษ์ เพราะตอ้งการอญัเชิญนักตาใหญ่ ๆ 
แต่ 1 คร้ัง 2 คร้ังก็เลิกเล่น 

วิธีบรรเลงเพลงมี 2 ระยะ คือระยะแรกเล่นเพลงประโคม หรือเรียกว่า พวกเพลง
อญัเชิญ 1 บท 2 บท ระยะท่ี 2 เม่ือนักตาเขา้ทรงแล้วนักดนตรีจะเล่นเพลงเป็นท่ีส าราญใจนักตา 
และเพลงบรรจุกระยา คือเพลงเป็นท่ีท าใหน้กัตาเบิกบานใจ 

เม่ือเร่ิมเล่นดนตรีได ้1 บท 2 บท หรือ 3 บทแลว้ เม่ือนกัตาเขา้ทรงแลว้ สนมก็ถาม
ช่ือนักตาท่านนั้น ๆ ตามธรรมเนียมว่า “ท่านใดท่ีอญัเชิญมาน้ี” นักตาท่านนั้นก็จะบอกช่ือตนเอง 
เม่ือสนมทราบช่ือนกัตาท่ีเขา้ทรงแลว้ ก็แถลงความซ่ึงพระกรุณาเป็นเจา้ชีวิตเหนือหวัทรงให้ท าพิธี
ข้ึนนักตามตามธรรมเนียม แล้วขอพรให้มีความสุขสบายดงัมีในค าประณิธานท่ีได้กล่าวมาแล้ว 
นักตาก็รับค าขอ ถ้าต้องการถามเหตุเภทอะไรในภายภาคหน้าอีกก็ถามต่อกันไป แต่ถ้าเร่ืองท่ี
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ตอ้งการถามนั้นยาวมีขอ้ความมาก นกัดนตรีตอ้งเล่นเพลงเพิ่มอีกเพื่อให้นกัตาพึงพอใจแลว้จึงถาม
ต่อไป หากหยดุเพลงนานนกัตาจะออกไปก่อนเวลาท่ีจะถามจบความ เม่ือจบเร่ืองท่ีตอ้งการถามแลว้ 
นกัดนตรีก็เปล่ียนเป็นเพลงบรรจุกระยา ประมาณ 1 เพลง หรือ 2 เพลงอีก ขณะนั้นสนมจะเทเหลา้
ถวายให้นกัตาเสวย พร้อมทั้งอญัเชิญให้เสพเคร่ืองกระยาบูชาทั้งปวง จบเพลงน้ีแลว้จะหยุด 1 คร้ัง 
นกัตานั้นก็ออกไป 

เม่ือนกัตา 1 ตนออกไปนกัดนตรีจะเล่นเพลงประโคมครั้งใหม่ อญัเชิญนกัตาอีก 1 
ตนเขา้มา คือ นกัตาเจา้เมือง ซ่ึงเป็นใหญ่ประจ าท่ีในกรุง วิธีถามช่ือ ขอพร และถวายเคร่ืองกระยา
บูชาเหมือนคร้ังก่อนอญัเชิญนักตาแต่เพียงเท่านั้นก็หยุดนบัว่าพอสมควรแลว้ นักตานอกจากน้ีไม่
จ  าเป็นต้องให้เข้าร่างทรง เพียงแต่ประกาศให้มารับเคร่ืองกระยาบูชาเท่านัั้ น บทเพลง 2 ระยะ 
ซ่ึงนิยมประโคมอญัเชิญนกัตาในเวลาข้ึนนกัตา จะเห็นว่าพระราชพิธีข้ึนนักตามีวตัถุประสงค์เพื่อ
สักการบูชาเทวาอารักษท่ี์ดูแลรักษาพระบรมหาราชวงั ในพิธีน้ีการบรรเลงเพลงจึงมีความส าคญัมาก 
เพลงท่ีใช้ในพระราชพิธีข้ึนนกัตา มีจ านวนหลายเพลงดงัตวัอย่าง ซ่ึงศานติ ภกัดีค า ไดแ้ปลไวใ้น
หนงัสือเร่ือง พระราชพิธีทวาทศมาสหรือพระราชพิธีสิบสองเดือนกรุงกมัพูชา ฉบบัฉลองครบรอบ 
55 ปี การสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตไทย-กมัพูชา ภาค 2 (2550, น. 153-155) 

บทบรมี (បទបររ៉ី) เพลงน้ีใช้ส าหรับประโคมอญัเชิญเฉพาะผูเ้ป็นเจ้าแห่งนักตา 

ท่ีเรียกวา่ ปรมิ หรือปรมีสูร และพระกาลี 
       ขอถวายบงัคม  สมเด็จพระปรมี 
      มีฤทธีไกร   อ านาจชดัแสดงฯ 
      ไม่รู้ไรฤา   ช่ือเทพธิดา 
      ลงมารักษา   มนุษยโลกสรรพไถงฯ 
      อญัเชิญครูนอ้ย  อญัเชิญครูใหญ่ 
      ฐิตเลอก าพูลพนม  ไกลาสฐานฉงายฯ 
      นางสรีเขมาญบั  ล้ินท่านเป็นเพลิง 
      เปลวไฟลุกข้ึน   บ าราบปิศาจ 

บทบฺรค ํ(បទ្បគំ) ส าหรับอญัเชิญนกัตา-อารักษท์ัว่ไป 

       อญัเชิญครูเล็ก  อญัเชิญครูใหญ่ 
      อญัเชิญจากก าพูลพนม กระสานต์ิสบายฯ 
      ขา้จุดเทียนถวาย  ประจ าเนาโตก 
      อญัเชิญครูมา   กระสานต์ิสบายฯ 
      อญัเชิญแต่ครบ  ครูเสน่ห์นิมนต ์
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      อญัเชิญครูท่ีรัก  ทะยานมาใหเ้ร็วฯ 
      เห็นไพรอยา่หยดุ  เห็นร่มอยา่ยนื 
      อญัเชิญครูมา   สถิตอยูใ่นรูปฯ 

บทโกฺลง (បទមកាេ ង) ส าหรับอญัเชิญนกัตา-อารักษท์ัว่ไป 

       ขา้ถวายเพลงโกลง งดโทษขา้สักคร้ัง 
      ถวายใหเ้ยน็สบาย  ถวายน้ีบนใหไ้ด ้
      ท่ีบนใหเ้สบย  หลงัหลงัครูเอย 
      จึงค่อยถวายอีกฯ 
       พระโกลงพระกลด ถวายท่านทั้งหมด 
      ขอท่านปรานี  พระกลบพระกราบ 
      ก าราบแผน่ดิน  แดนดงบุรี 
      บรมบาธยายฯ 
       ดว้ยเราทั้งหมด  มีจิตสัปบุรุษ 
      เขา้มาธรรมดา  เขา้มาไต่ถาม 
      ควรครูภิปราย  เรามาแต่ไกล 
      รอพึ่งทุกท่านฯ 

บทโกฺลงบแณฺฎต (បទមកាេ ងបវៃត ត្) ส าหรับอญัเชิญนกัตา-อารักษท์ัว่ไป 

       ถวานโกลงอนัลอย เพลงน้ีเป็นเหตุ 
      เคร่ืองถวายท่านครู  ใหท้่านนิมนต ์
      ท่านเอยอยา่นาน  เพลงน้ีถวายครู 
      ขอสุขสบายฯ 
       เราขา้ถวายเลบง  โกลงเพาประเลง 
      ประลองบาธยาย  ขวญัของครูเอย 
      ทะยานมาเร็วไกร  กระสานต์ิพระทยั 
      ทนัเราสัทธาฯ 

บทภฺลาํง (បទភ្េ ំង) หรือเพลงหญา้คา ส าหรับอญัเชิญนกัตา-อารักษท์ัว่ไป 

       สรเณาะเมืองท่ีจม  ตม้แกงใบไผ ่
      กบาลหีงสลอนฯ 
       ท่ีข้ึนไพรเลอ  นางอยา่ตม้หน่อไม ้
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      ขลาดจืดความรู้พี่ฯ 
        ถา้นางอยูบ่า้น   ใหป้รุงระวงั 
      พี่ข้ึนต่อเขียด   เยน็พี่มาถึงฯ 
 

บทฎบํงแฎก (បទដំបងវដក្) เพลงกระบองเหลก็ หรือเพลงหญา้คา ส าหรับอญัเชิญนกั

ตา-อารักษท์ัว่ไป 
      โอก้ระบองเหล็ก  เหล็กอยา่บิด 
     ระบือมีคนอด   กระบองเหล็กเองฯ 
     เราเขา้มาเล่น   ประโคมส้ินเพลงฯ 
     ศพัทโ์ดยซ่ึงเลบง   อยา่มีเฉยเมยฯ 
     เด๋ียวจะถวายแลว้   ครูอยา่เฉยเมย 
     เพิกเฉยยดืยาว   ธยานมาใหเ้ร็วฯ 
     รีบด่วนใหทุ้เลา   ระบือแต่ท่านครู 
     กระบองเหล็กเองฯ 
 

เคร่ืองดนตรีท่ีใช้บรรเลงในวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) มีจ  านวน 6 ประเภท

ประกอบดว้ย สฺครฎ ี(សគរដ៉ី) จ  านวน 4 ใบ ทฺรแขฺมร (្ទវសែរ) จ  านวน 1 คนั บุีพก (ប ៉ីរក្) จ  านวน 1 คนั บุีอ 

(ប ៉ីអ) จ  านวน 1 เลา แขฺสเฎยีว (វសសមដៀែ) จ  านวน 1 เคร่ือง จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) จ  านวน 1 ตวั จะเห็นวา่
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เป็นเคร่ืองดนตรีส าคญัเก่าแก่ท่ีมีบทบาทในดา้นพิธีกรรมและความเช่ือของ
ชาวกมัพูชามาอยา่งยาวนาน เช่นเดียวกบัเคร่ืองดนตรีอ่ืนๆ เพราะไดร่้วมบรรเลงในวง่เภฺลงอารกฺส 
(ែង់មលេងអារក្ស) ซ่ึงเป็นวง่เภฺลง (ែង់មលេង) ส าคญัในพิธีเล้ียงอารักษแ์ละเขา้ทรงอารักษ ์เสียงของจาบุีฎงแวง 

(ចាប ៉ីដងវែង) มีอิทธิพลต่อการอญัเชิญวญิญาณต่าง ๆ เหล่านั้นอีกดว้ย 

ในท่ีน้ีจะได้อธิบายลักษณะของเคร่ืองดนตรีในวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) 
ทั้ งหมดจ านวน 5 ชนิด ยกเวน้จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ได้แก่ 1) สฺครฎี (សគរដ៉ី) 2) ทฺรแขฺมร (្ទវសែរ) 
3) บุีพก (ប ៉ីរក្) 4) บุีอ (ប ៉ីអ) 5) แขฺสมวย (វសសរួយ) รายละเอียดต่อไปน้ี 

1) สฺครฎ ี(សគរដ៉ី) หรือกลองมือ เดิมหุ่นกลองมือน้ีท าจากดินเผา มีลกัษณะคลา้ย
หมอ้ใส่น ้ า ใชบ้รรเลงในวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) จึงนิยมเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่สฺครอารกฺส (សគរអារក្ស) 
หรือกลองอารักษ์ สาเหตุท่ีใช้สฺครไฎ (សគរណដ) มาบรรเลงในวงเภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) แทนสฺครฎ ี
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(សគរដ៉ី) เพราะหุ่นของสฺครฎี (សគរដ៉ី) ท าจากดินท าให้แตกหักง่าย จึงได้น าไมจ้ริงมาท าเป็นหุ่นกลอง 

ซ่ึงให้เสียงท่ีไพเราะเช่นกัน ปัจจุบนันิยมใช้ไม้ขนุน หน้ากลองข้ึนด้วยหนังงูหรือหนังตะกวด 
เร่งเสียงดว้ยเส้นหวาย ปัจจุบนัใช้เส้นไนล่อน สฺครไฎ (សគរណដ) หากใช้บรรเลงในวง่เภฺลงการบุราณ 

(ែង់មលេងការប រៃ) มกัจะบรรเลงแต่เพียง 2 ใบเท่านั้น ดงัภาพต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพประกอบ 96 สฺครไฎ (សគរណដ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 

2) ทฺรแขฺมร (្ទវសែរ) มีสายจ านวน 3 สาย เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสายใช้
สีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตนมากกว่าเคร่ืองสีประเภทอ่ืน ๆ เคร่ืองดนตรีน้ีใช้บรรเลงในวง่เภฺลงอารกฺส 
(ែង់មលេងអារក្ស) และวง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) กล่องเสียงของทฺรแขฺมร (្ទវសែរ) ท าจากกะลามะพร้าวผ่าดา้น
ข้างข้ึนหน้าด้วยหนังสัตว์ ด้านหลังเจาะรูเล็กๆ แกะเป็นรูปดาวหรือดอกไม้บาน การเจาะรูน้ี 
เพื่อท าให้เสียงไม่อบัเน่ืองมาจากกะลาท่ีน ามาท ากล่องเสียงยุบ หากกะลามะพร้าวท่ีน ามาท ากล่อง
เสียงมีลกัษณะโป่งนูนถูกตอ้งตามคุณสมบติัก็ไม่จ  าเป็นตอ้งเจาะรูดา้นหลงั ดา้นหนา้ท่ีข้ึนหนงัสัตว์
จะติดดว้ยเฎาะ (ម ះ) เฎาะ (ម ះ) หมายถึง อุปกรณ์ส าหรับติดท่ีหนงัหนา้ทฺรแขฺมร (្ទវសែរ) เทียบไดก้บั
ถ่วงหน้าซอสามสายของไทย ชาวกมัพูชาเรียก เฎาะทฺรแขฺมร (ម ះ្ទវសែរ) เฎาะ (ម ះ) ใช้ติดท่ีหนัง
หน้าทฺรแขฺมร (្ទវសែរ) ด้านซ้ายมือ เฎาะ (ម ះ) ท าด้วยข้ีผึ้ งป้ันเป็นก้อนกลม ๆ ขนาดเท่าน้ิวมือ 

ในสมยัก่อนนิยมใชเ้ปลือกหอยกะเดาะติดท่ีหนา้ทฺรแขฺมร (្ទវសែរ) การติดเฎาะ (ម ះ) มีวตัถุประสงค์
ให้เสียงทฺรแขฺมร (្ទវសែរ) ชัดเจนไพเราะ คนัทวนท าจากไม้จริงมีลวดลายเป็นชั้น ๆ ประดับด้วย
กระดูกสัตวสี์ขาวฝังเป็นลวดลายงดงาม ปลายดา้นบนคนัทวนเจาะรู 3 รูส าหรับใชเ้สียบลูกบิดทั้ง 3 
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ลูกบิด ลูกบิดนิยมท าเป็นยอดทรงกลมประกอบกระดูกสัตว ์ดา้นใตล้งมาติดกบัลูกบิดล่างมีรูจ  านวน 
1 รูส าหรับสอดสายทั้งสามโยงไปสู่หลกัผกูสายหรือเทา้ทฺรแขฺมร (្ទវសែរ) ดา้นล่าง 

ในอดีตสายของทฺรแขฺมร (្ទវសែរ) ท าจากฝ้ายหรือไหม ปัจจุบันนิยมใช้สาย
ทองแดงหรือสายหา้มลอ้จกัรยาน คนัชกัท าจากไมจ้ริงหรือไมไ้ผมี่รูปร่างคลา้ยคนัธนู คนัชกัข้ึนดว้ย
ขนหางมา้ คนัชักจะอยู่ดา้นนอกของสายต่างกบัทฺรฎวง (្ទដួង) และทฺรอู (្ទអ ូ) ท่ีคนัชักอยู่ระหว่าง
สายทั้งสอง เวลาสีตอ้งวางคนัชกัไวบ้นสาย หากตอ้งการเปล่ียนสายเพื่อหาต าแหน่งตวัโน้ตอ่ืน นกั
ดนตรีจะตอ้งพลิกหน้าซอไปดา้นซ้ายหรือขวาตามต าแหน่งเสียงท่ีอยูบ่นสายนั้น ๆ ทฺรแขฺมร (្ទវសែរ) 
เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีเล่นยากกว่า   ทฺร (្ទ) ชนิดอ่ืน ๆ เพราะการคอนทฺร (្ទ) ให้เป็นจะตอ้งควบคุม
ให้ทฺร (្ទ) น่ิงไม่สั่นคลอน การควบคุมน ้ าหนักคนัชักท าได้ยาก ต้องใช้เวลาในการฝึกหัดนาน 

ดงัภาพต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพประกอบ 97 ทฺรแขฺมร (្ទវសែរ) 

ท่ีมา: weltmuseum wien 

 



  229 

 
 

ภาพประกอบ 98 ทฺรแขฺมร (្ទវសែរ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 

 

 
 

ภาพประกอบ 99 เฎาะ (ម ះ) หรือถ่วงหนา้ 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 

 
 

ภาพประกอบ 100 ดา้นหลงัของกล่องเสียง 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 
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ภาพประกอบ 101 ระดบัเสียงบนสายทฺรแขฺมร (្ទវសែរ) (Musique Khmère, URBA, p.58) 

ท่ีมา: Dorivan Keo sarin (1994: 9) 

3) บุีพก (ប ៉ីរក្) มีรูปร่างคลา้ยกบับุีบบุส (ប ៉ីបប ស) บุีพก (ប ៉ីរក្) มีวิธีการบรรเลง
ดว้ยการเป่าดา้นขา้ง ล้ินป่ีท าจากทองเหลืองหรือเหล็กแถบ ล้ินป่ีนิยมน าใบตาลมาท าเป็นฝาครอบ
ปิดล้ินป่ีไวเ้พื่อป้องกันฝุ่ น รูบังคับเสียงบุีพก (ប ៉ីរក្) มีจ  านวน 7 รู อยู่ข้างบน และมีรูน้ิวค ้ า 1 รู 

อยู่ขา้งล่าง บุีพก (ប ៉ីរក្) ใช้บรรเลงในวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) เป็นเคร่ืองดนตรีส าคญัใช้บรรเลง
ถวายครูหรืออญัเชิญครู ส่วนในวงเภฺลงการ (ែង់មលេងការ) บุีพก (ប ៉ីរក្) ใชบ้รรเลงเพื่ออญัเชิญเมบา (មរបា) 
หรือฎูนตา (ដូនន) ท่ีไดเ้สียชีวิตไปแลว้เท่านั้น และยงัใช้บรรเลงเพื่อเชิญครูมาอวยพรให้แก่ผูค้ลอ้ง
ช้าง ก่อนออกไปคล้องช้างควาญช้างจะน าบุีพก (ប ៉ីរក្) มาเป่าร่วมกับแสฺนง (វសនង) เพื่ออัญเชิญ

วญิญาณครูบาอาจารยม์าร่วมอวยพรดว้ย 

4) บุีอ (ប ៉ីអ) เป็นเคร่ืองเป่าท่ีส าคญัชนิดหน่ึงในวง่เภฺลงแขฺมร (ែង់មលេងវសែរ) มีความ
ยาวประมาณประมาณหน่ึงคืบกบัส่ีน้ิว มีรูบงัคบัน้ิวห่างระยะเท่า ๆ กนั เลาบุีอ (ប ៉ីអ) ท าจากไมไ้ผ่
โปก  (ไมต้ระกูลไมร้วกหรือไมกู้่แคน) หรือไมจ้ริง ล้ินป่ีท าจากตน้ออ้ ล้ินบุีอ (ប ៉ីអ) ท าจากไมร้วก 
เหลาหรือขูดตรงท่ีเป่าให้บางแล้วน าไปกลบข้ีเถ้าร้อนเพื่อให้เน้ือไมอ่้อนน่ิมแล้วถึงจะบดด้วยไม้
หนีบดา้นปลายขา้งหน่ึงให้แบนดงัเช่นปากเป็ด แล้วทิ้งไวห้ลายวนัเพื่อให้เน้ือไมค้งท่ีแลว้จึงถอด
ออก เพื่อมิใหเ้น้ือไมบ้วมพอง จากนั้นเฉือนปลายอีกดา้นเพื่อให้เป่าได ้ก่อนน าไปเป่าจะตอ้งน าล้ินป่ี
น้ีไปแช่ในน ้ าปูนใสและน ้ าสารส้มก่อนเพื่อไม่ให้ล้ินท่ีท าจากไมอ้อ้พองบานในเวลาเป่า และเพื่อ
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ไม่ให้ล้ินติดกนัเวลาเป่าจะตอ้งเปิดช่องใหมี้ระยะห่างระหวา่งล้ินใหพ้อดี บุีอ (ប ៉ីអ) มีรูเยือ่ปิดดว้ยเยื่อ
ไผเ่พื่อใหมี้เสียงเขม้ขลงั  (พุทธศาสนบณัฑิต, 2514: 29-30) ดงัภาพต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพประกอบ 102 ลกัษณะการบรรเลงบุีอ (ប ៉ីអ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 

 

 
 

ภาพประกอบ 103 บุีอ (ប ៉ីអ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 
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ภาพประกอบ 104 ล้ินบุีอ (ប ៉ីអ) และรูเยือ่ 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 

 

 
 

ภาพประกอบ 105 ระดบัเสียงของบุีอ (ប ៉ីអ) 

ท่ีมา: Dorivan Keo sarin (1994: 52) 

 

 
 

ภาพประกอบ 106 ตน้ออ้ 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 
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บุีอ (ប ៉ីអ) มีหน้าท่ีส าคญัในวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) และวง่เภฺลงการบุราณ 

(ែង់មលេងការប រៃ) ในแต่ละคร้ังท่ีบรรเลงร่วมกบัวง่เภฺลง (ែង់មលេង) ทั้งสองขา้งตน้น้ีจะตอ้งยึดตามเสียงบุีอ 

(ប ៉ីអ) เพราะบุีอ (ប ៉ីអ) มีเสียงไม่แปรปรวนเหมือนเคร่ืองดนตรีประเภทอ่ืน เสียงบุีอ (ប ៉ីអ) มีความ
ไพเราะเหมือนกบัเสียงธรรมชาติของจกัจัน่ท่ีร้องในป่า ผูเ้ป่าบุีอ (ប ៉ីអ) ตอ้งสามารถระบายลมได ้

(การระบายลม หมายถึงทกัษะในดา้นเทคนิคหายใจแบบรักษาลมแบบไม่ขาดเสียง) ในการปิดเปิดรู
บังคับ เสียงนักดนตรีบางคนใช้ปลายน้ิวมือหรือใช้โคนน้ิวก็ได้ ชาวกัมพูชาใช้บุี อ  (ប ៉ីអ) 
แทนสัญลักษณ์ส่ือความหมายถึง  1. เลาบุีอ (ប ៉ីអ) แทนเทียนทอง สัญลักษณ์ของลึงค์พระอิศวร) 

ล้ินบุีอ (ប ៉ីអ) แทนใบโพธ์ิทองสัญลักษณ์ของโยนีนางอุมาภวตี และ 2. เลาบุีอ (ប ៉ីអ) แทนตวันาค 
ล้ินบุีอ (ប ៉ីអ) แทนหวันาค 

5) แขฺสมวย (វសសរួយ) หรือพิณน ้ าเต้าเป็นเคร่ืองดนตรีโบราณของกัมพูชา 

ประเภทเคร่ืองสายใชดี้ดในตระกูล Musical bow มีเพียงสายเดียวเท่านั้น ชาวไทยเรียกเคร่ืองดนตรี
ชนิดน้ีวา่ “สายเดียว” ภายหลงัชาวกมัพูชาไดย้มืค าจากไทยไปเรียกช่ือเคร่ืองดนตรี แขฺสมวย (វសសរួយ) 
วา่ แขฺสเฎียว (វសសមដៀែ) หรือ สายเฎยีว (សាយមដៀែ) ดว้ย ค าวา่ “สาย” หมายถึง แขฺส (វសស) ส่วนค าวา่ เฎียว 

(មដៀែ) หมายถึง มวย (រួយ) เคร่ืองดนตรีน้ีมีปรากฏหลกัฐานเป็นภาพจ าหลกัศิลาตามปราสาทโบราณ
ทั้งหลายของเขมร และมีภาพจ าหลกัทบัหลงัท่ีส าคญั เช่น ภาพจ าหลกักลุ่มนักดนตรีและนางร า 
ท่ีหน้าบนัปราสาทส าแร คริสต์ศตวรรษท่ี 12 ภาพจ าหลกัท่ีระเบียงคต ด้านทิศเหนือของปราสาท
บายน อายุราวคริสต์ศตวรรษท่ี 12 ถึงตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 13  ภาพจ าหลกันักดนตรีดีดแขฺสมวย 
(វសសរួយ) ระเบียงด้านทิศเหนือของปราสาทนครวดั คริศตวรรษท่ี 16  และภาพจ าหลกันักดนตรีดีด 

แขฺสมวย  (វសសរួយ ) ท่ีระเบียงคตด้านทิศตะวันตกของปราสาทบายน คริสต์ศตวรรษท่ี  12  

ถึงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 
แขฺสมวย (វសសរួយ) มีกล่องเสียงของท าจากผลน ้ าเตา้เพื่อท าหนา้ท่ีก าธรเสียง คนั

พิณท าจากไมมี้ความยาวประมาณ 80 เซนติเมตร ดา้นปลายมีรูปร่างโคง้เล็กน้อย ญวญ (ញួញ) หรือ 

บฺรเคียน (្បមគៀន) ท าจากเขาสัตวแ์กะสลกัดว้ยความวิจิตรงดงามแลว้น ามาประกอบกบัคนัแขฺสมวย

(វសសរួយ) สาเหตุท่ีต้องท าเช่นน้ีเพราะหากเกิดการช ารุดจะสามารถซ่อมหรือเปล่ียนญวญ (ញួញ)  
ได้สะดวก  เพราะญ วญ  (ញួញ ) ด้านปลายนั้ นแตกหักได้ ง่ าย  ส ายของแขฺส ม วย  (វស សរួយ ) 

ท าจากทองเหลืองโดยน ามาผูกให้ตึงตามแนวนอนของคันเช่ือมไปท่ีลูกบิด กล่องเสียงผูกติด 
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กบัคนัพิณ ลูกบิดแขฺสมวย (វសសរួយ) มีการประกอบกระดูกสัตวห์รือแกะสลกัอยา่งวิจิตร หวัลูกบิดมี
ขนาดกลมเหมาะสมกบัคนัและกล่องเสียง ขณะบรรเลงนกัดนตรีตอ้งใชค้วามสามารถในการเปิดปิด
ลูกน ้ าเตา้ให้สอดคลอ้งกบัท านองเพื่อให้เกิดเสียงท่ีไพเราะ ตรงกลางของน้ิวช้ีขา้งขวามีหนา้ท่ีช่วย
จบัสายเพื่อใหเ้กิดเสียงฮาร์โมนิค เป็นเสียงท่ีไพเราะ เวลาบรรเลงนกัดนตรีตอ้งบรรเลงทางแขฺสมวย 
 (វសសរួយ) ท่ีสามารถแทรกในช่องว่างระหว่างท านองของเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืน เพื่อให้ได้ยินเสียง 

ดงัภาพต่อไปน้ี 
 

 

ภาพประกอบ 107 บนัไดเสียงแขฺสมวย (វសសរួយ) ท่ีสายท าจากโลหะ  
(Musique Khmère, URBA, p.50) 

ท่ีมา: Dorivan Keo sarin (1994, p.12) 

 

 
 

ภาพประกอบ 108 ลกัษณะการดีดแขฺสมวย (វសសរួយ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 

 



  235 

 
 

ภาพประกอบ 109 ภาพจ าหลกักลุ่มนกัดนตรีและนางร า ขวามือเป็นนกัดนตรีดีดแขฺสมวย (វសសរួយ) 
หนา้บนัปราสาทส าแร คริสตศ์ตวรรษท่ี 12 (พุทธศตวรรษท่ี 17) 

ท่ีมา: Sirang Leng (2018) 

 

 
 

ภาพประกอบ 110 นกัดนตรีดีดแขฺสมวย (វសសរួយ) ภาพจ าหลกัท่ีระเบียงคต ดา้นทิศเหนือของ
ปราสาทบายน อายรุาวคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 ถึงตน้คริสตวรรษท่ี 13 

ท่ีมา: Sirang Leng (2018) 
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ภาพประกอบ 111 ภาพจ าหลกัขบวนกลุ่มนกัดนตรี ระเบียงดา้นทิศเหนือของปราสาทนครวดั 
อายรุาวคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 (พุทธศตวรรษท่ี 21) 

ท่ีมา: Sirang Leng (2018) 

 

 
 

ภาพประกอบ 112 ภาพจ าหลกันกัดนตรีดีดแขฺสมวย (វសសរួយ) ระเบียงดา้นทิศเหนือของปราสาทนคร
วดั คริสตศ์ตวรรษท่ี 16 (พุทธศตวรรษท่ี 21) 

ท่ีมา: Sirang Leng (2018) 
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ภาพประกอบ 113 ภาพจ าหลกันกัดนตรีดีดแขฺสมวย (វសសរួយ) ท่ีระเบียงคตดา้นทิศตะวนัตก 

ของปราสาทบายน คริสตศ์ตวรรษท่ี 12 (พุทธศตวรรษท่ี 17) 
ถึงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 (ตน้พุทธศตวรรษท่ี 18) 

ท่ีมา: Sirang Leng (2018) 

 
สันนิษฐานวา่แขฺสมวย (វសសរួយ) ไดรั้บอิทธิพลมาจากเคร่ืองดนตรีโบราณของ

ชาวอินเดียท่ีเรียกทูอิลา (tuila) ดว้ยมีลกัษณะทางกายภาพคลา้ยกนั นอกจากน้ีในประเทศไทยยงัพบ
เคร่ืองดนตรีท่ีมีลกัษณะคลา้ยแขฺสมวย (វសសរួយ) ดงัปรากฏหลกัฐานในภาพปูนป้ันรอบฐานจุลโทน 
ศิลปะทวารวดี รูปกินนรดีดพิณน ้ าเตา้ ซ่ึงอาจเป็นเคร่ืองยืนยนัถึงความเช่ือมโยงทางวฒันธรรม
ดนตรีเขมร ซ่ึงมีอิทธิพลต่อวฒันธรรมดนตรีในกลุ่มรัฐ ทวารวดี สุโขทัย ลพบุรี และอยุธยา 
ดงัภาพต่อไปน้ี 
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ภาพประกอบ 114 ทูอิลา (tuila) เป็นเคร่ืองดนตรีพื้นเมือง ทางภาคตะวนัออกของอินเดีย 

ท่ีมา: ภาพนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จงัหวดันครปฐม 
(2560) 

 

 
 

ภาพประกอบ 115 เอกะตนัตริ เคร่ืองดนตรีโบราณของอินเดียท่ีปรากฏในศิลปะอินเดียภาคใต้ 
ราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 8-9 (ราวพุทธศตวรรษท่ี 13-14) 

ท่ีมา: ภาพนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จงัหวดันครปฐม 
(2560) 
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ภาพประกอบ 116 กินนรก าลงัเล่นเคร่ืองดนตรี ปูนป้ันประดบัฐานประทกัษิณ 
ดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือจากเจดียจุ์ลประโทน นครปฐม ศิลปะทวารวดี ราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 7-9 

(ราวพุทธศตวรรษท่ี 12-14) จดัแสดง ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย ์

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 

 
 

ภาพประกอบ 117 ประติมากรรมปูนป้ันประดบัโบราณสถานภาพคณะนกัดนตรีหญิง 5 คน 
ศิลปะแบบทวารวดี มีอายรุาวคริสตศ์ตวรรษท่ี 8-9 (ราวพุทธศตวรรษท่ี 13-14) 

ท่ีเมืองโบราณคูบวั อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 
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ภาพประกอบ 118 แขฺสมวย (វសសរួយ) ศิลปะเขมร คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 (พุทธศตวรรษท่ี 25) 

พฺระบาทสีสุวตฺถมนฺุนีวงฺส (្រះបាទស ៉ីស ែត្ថរ នន៉ីែងស) เจา้กรุงกมัพูชา 
ถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั คราวเสด็จเยือนราชอาณาจกัรกมัพูชา 

เม่ือพุทธศกัราช 2473 ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 

 

 
 

ภาพประกอบ 119 พฺระบาทสีสุวตฺถมนฺุนีวงฺส (្រះបាទស ៉ីស ែត្ថរ នន៉ីែងស) 

ท่ีมา: wikipedia.org. (2019) 
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ภาพประกอบ 120 แขฺสมวย (វសសរួយ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 

 

 
 

ภาพประกอบ 121 ผลน ้าเตา้แหง้ท่ีใชท้  ากล่องเสียง 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 

 
 

ภาพประกอบ 122 ญวญ (ញួញ) หรือ บฺรเคียน (្បមគៀន) ท าจากเขาสัตวแ์กะสลกัเป็นรูปเศียรพญานาค 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 
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ภาพประกอบ 123 ปลอกทองเหลืองส าหรับใชดี้ดแขฺสมวย (វសសរួយ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 

แ ขฺ ส ม ว ย  ( វស សរួយ )  ใช้ ร่ วมบ รร เล งใน ว ง่ เภฺ ล งอ าร กฺ ส  ( ែង់ មលេ ងអា រក្ ស)  
และวง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) แขฺสมวย (វសសរួយ) หรือพิณน ้าเตา้เป็นเคร่ืองดนตรีอีกชนิดหน่ึงท่ีชาวอีสาน
ใตใ้นกลุ่มวฒันธรรมภาษาเขมร-มอญ ในประเทศไทยเคยนิยมเล่น ปัจจุบนัหาผูบ้รรเลงไดน้อ้ยมาก 
แต่ยงัคงปรากฏเคร่ืองดนตรีท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัน้ีในภาคเหนือของไทยเรียก พิณเป๊ียะ เป็นเคร่ือง
ดนตรีตระกูล musical bow เช่นกนั มีคนัพิณท าจากไมจ้ริง กล่องเสียงท่ีท าหน้าท่ีก าธรเสียงท าจาก
กะลามะพร้าวแห้ง หัวพิณท าจากสัมฤทธ์ินิยมหล่อเป็นรูปนกหัสดีลิงค์ สายท าจากเส้นลวด
ทองเหลือง มีจ านวนตั้ งแต่ 2-4 สาย วิธีการบรรเลงคล้ายกันด้วยการสร้างเสียงฮาร์โมนิค 
หรือโอเวอร์โทน นิยมเล่นกันมากในอดีต ปัจจุบันย ังมีผู ้ท่ีสามารถบรรเลงได้แต่ไม่มาก 
ดงัภาพต่อไปน้ี 

 

 
 

ภาพประกอบ 124 พิณเป๊ียะ 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 
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ภาพประกอบ 125 หวัพิณเป๊ียะรูปนกหสัดีลิงค ์

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 

เคร่ืองดนตรีท่ีใช้บรรเลงในวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) คือเคร่ืองดนตรีท่ีใช้
บรรเลงในวง่เภฺลงการบุราณ (ែង់ មលេងកា រប រៃ ) ต่างกัน ท่ีจ านวนกลองในวง่เภฺลงการบุราณ 

(ែង់មលេងការប រៃ) จะใชเ้พียง 2 ใบเท่านั้น 

 
4.3.1.2 วง่เภฺลงการบุราณ (ែង់មលេងការប រៃ) 

วง่เภฺลงการบุราณ (ែង់មលេងការប រៃ) เป็นวงดนตรีท่ีใชบ้รรเลงในพิธีมงคลสมรส

ของชาวกัมพูชา ซ่ึงชาวกัมพูชาเรียกว่า พิธีอาพาห์พิพาห์ (រិធ៉ីអាពាហ៍រិពាហ៍) พิธีน้ีกระท าข้ึนตาม
ขนบธรรมเนียม ตามกฎหมายของประเทศด้วย เพื่อการเลือกคู่ครองเป็นคู่สามีภรรยาตลอดชีวิต  
ชาวเขมรถือวา่ พิธีอาพาห์พิพาห์ (រិធ៉ីអាពាហ៍រិពាហ៍) เป็นพิธีท่ีแสดงให้เห็นคุณธรรมของบุคคลในระดบั
ครอบครัวและระดับสังคม ชาวเขมรให้คุณค่าอย่างสูงกับพิธีอาพาห์พิพาห์  (រិធ៉ីអាពាហ៍រិពាហ៍ )  
พิธีน้ีจึงนับเป็นเกียรติยศของคู่บ่าวสาวและญาติพี่น้องดว้ย ชาวกมัพูชาจึงน าเอาพิธีอาพาห์พิพาห์  
(រិធ៉ីអាពាហ៍រិពាហ៍) มาเป็นเคร่ืองวดัคุณค่าของมนุษยด์ว้ย 

ชาวกัมพูชาคนใดท่ีได้แต่งงาน จะได้รับการเคารพยกย่องเพราะถือว่า 
เป็นผูป้ระพฤติถูกตอ้งตามประเพณีของชาติ และได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ เสมือนเป็นการให้
เกียรติยศ ศกัด์ิศรีของพ่อแม่อยา่งสูง ตามประเพณีของเขมรตอ้งจดัพิธีแต่งงานจึงจะไดช่ื้อว่าเป็นคู่
สามีภรรยาอยา่งครบถว้น และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีเกียรติ ไดรั้บการเคารพนบัถือจากญาติและคน
ในสังคมรอบขา้ง เช่น เม่ือไปร่วมในประเพณีพิธีต่าง ๆ จะไดรั้บการตอ้นรับอย่างเป็นมิตร อีกทั้ง
ไดรั้บมอบหนา้ท่ีเกียรติยศส าคญัอีกดว้ย ส่วนคู่สามีภรรยาคู่ใดท่ีไม่ไดแ้ต่งงานมกัจะไดรั้บความอบั
อาย มีความไม่เท่าเทียมกบัคนอ่ืนในสังคมหรืออาจจะถูกสังคมรังเกียจ ลูกท่ีเกิดจากพ่อมแม่ท่ีไม่ได้
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แต่งงานกนัชาวเขมรถือวา่เป็นลูกท่ีละเมิดวินยัครอบครัว และถูกสังคมปฏิเสธให้เขา้ร่วมพิธีมงคล
ต่าง ๆ 

พิธีแต่งงานของเขมรแต่โบราณมีพิธีกรรมหลายขั้นตอน และมีการบรรเลง
เพลงประกอบทุกขั้นตอน แกว้ ณารม (1995, น. 130-139) ไดอ้ธิบายพิธีแต่งงานของชาวกมัพูชาท่ี
ไดย้ึดถือปฏิบติัประกอบไปดว้ยขั้นตอน 18 ขั้นตอน ไวใ้นหนงัสือเร่ืองดนตรีและชีวิตเขมร สรุปได้
ดงัน้ี 

ก่อนท่ีจะมีการจดัพิธีแต่งงาน ชาวเขมรจะมีพิธีดูวนัเดือนปีสมพงษข์องเจา้บ่าว
เจา้สาว ภาษาเขมรเรียก พิธีเมลีไถฺงแขฉฺนาํ เมีลสมพงฺษธาตุรบส่กูนสฺรีบฺรุส (រិធ៉ីមរើលណថងវសឆាន ំ មរើលសររងស
ធាត្ របស់កូ្ន្ស៉ី្បុស) พิธีแจจูว (វចចូែ) หรือพิธีสู่ขอ และพิธีหมั้น พิธีสู่ขอจะท ากันอย่างเรียบง่ายไม่

เอิกเกริก ส่วนพิธีหมั้นจะท าอย่างเป็นทางการ และในพิธีแต่งงานมกัจะจดัอย่างพิถีพิถนัและเป็น
ทางการเพราะเช่ือวา่พิธีน้ีเป็นการก าหนดอนาคตและความสุขของคู่บ่าวสาว ทั้งยงัท าให้เกิดความ
สิริมงคลอีกด้วย จึงตอ้งด าเนินการตามพิธีแต่ละขั้นตอน แต่ละพิธีจะตอ้งจะมีการบรรเลงดนตรี
ประกอบ ทุกขั้ นตอนด้วย พิ ธี อาพ าห์ พิ พ าห์  (រិធ៉ីអាពារិពាហ៍ ) ห รือ  พิ ธีอาวาห วิวาห ม งฺค ล 

(រិធ៉ីអាោហែិោហរងគល) มีล าดบัพิธีดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การแห่เจ้าบ่าวเข้าโรงพิธี หรือ การฎแงฺหกูนเฬาะจูลโรง 
(ការដវងហកូ្នមោះចូលមរង) 

การฎแงฺห (ការដវងហ) คือพิธีแห่เจา้บ่าวไปบา้นเจา้สาว ขณะท่ีแห่ขบวน
นั้น นกัดนตรีจะบรรเลง บทเจาพฺราหฺมณ์ (បទមៅ្ពាហែៃ៍) หรือเพลงเจา้พราหมณ์ เม่ือขบวนแห่ไปถึง
ร้ัวบา้นเจา้สาว นกัดนตรีบรรเลงบทรบงรมาส (បទរបងរោស) เพื่อขอให้เจา้บ่าวเขา้ไปในบา้น เม่ือเขา้
ไปถึงโรงพิธีชัว่คราว ซ่ึงอยูบ่ริเวณหน้าบา้นเจา้สาวก็จะประกอบพิธีต่าง ๆ ไดแ้ก่ (1) พิธีคว ัน่สาย 
หรือ พิ ธี เวญแขฺส  (រិធ៉ី មែញ វសស) เจ้าภาพจะน าเส้นไหมไปมอบให้แก่นักดนตรีจ านวนหน่ึง 

เพื่อให้นักดนตรีน าไปท าสายทฺร (្ទ) และสายจาบุี (ចាប ៉ី) เป็นต้น ขณะนั้นนักดนตรีจะบรรเลง 

บทสุมฺสูตฺร (បទស ំសូ្ត្) (2) พิธีจงไฎโรง  (រិធ៉ីចងណដមរង) โรงพิธีสร้างข้ึนอย่างชั่วคราวมุงดว้ยหญา้คา
หรือใบตาล แต่จะเหลือไว ้1 ตับ เพื่อให้นักดนตรีเติมให้ครบสมบูรณ์ จากนั้ นผูกสายสิญจน์ 
กบัเสาโรง นักดนตรีบรรเลงบทชัย (បទជ័យ) (3) พิธีจดัพระวิษณุกรรม หรือพิธีเรียบพฺระพิสฺณุการ 

(រិធ៉ីមរៀប្រះរិសណុការ) เจา้ภาพจะจดัเคร่ืองบวงสรวงถวายพระวิษณุกรรม นกัดนตรีบรรเลงบทโหมโรง 

(បទមោរមរង) หลงัจากนั้นนกัดนตรีจะบรรเลงบทองฺครราช  (បទអងគររជ) โดยไม่มีการขบัร้องประกอบ 

ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 
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ภาพประกอบ 126 ขบวนแห่ขนัหมาก 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

 

 
 

ภาพประกอบ 127 ขบวนแห่ขนัหมาก 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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ภาพประกอบ 128 ขบวนแห่ขนัหมาก 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

 

 
 

ภาพประกอบ 129 วง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) ในขบวนแห่ขนัหมาก 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

 
 

ภาพประกอบ 130 การมอบถง่รง (ថង់រង) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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ภาพประกอบ 131 เจา้สาวรับขบวนแห่เจา้บ่าวหนา้โรงพิธี (พิธีสมยัใหม่) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

ขั้นตอนท่ี 2 การเก็บดอกหมาก หรือการเบะผฺกาสฺลา (ការមបះផ្កា សាេ ) 
พิธีเก็บดอกหมาก หรือการเบะผฺกาสฺลา (ការមបះផ្កា សាេ ) เป็นพิธีแห่

เจา้บ่าวไปเก็บดอกหมาก นักดนตรีบรรเลงบทมฺลบฎูง (បទរេប ដូង) และบทกนฺลง่รัตฺน (បទក្នេង់រ័ត្ន)  
ชาวกัมพูชามีความเช่ือเก่ียวกับพิธีเก็บดอกหมากตามประวติัดอกหมาก 3 ช่อ หรือ ผฺกาสฺลาบี  
(ផ្កា សាេ ប៉ី) ซ่ึงมีเร่ืองเล่าท่ีปรากฏในหนงัสือใบลานวา่ พระฤาษีไดจ้ดังานมงคลสมรสให้แก่หลานสาว
และหลานชายในอาศรมกลางป่า โดยน าเอาดอกไมส้ามดอกเป็นวตัถุแทนความสิริสวสัด์ิ ต่อมาชาว
เขมรจึงไดป้รับเปล่ียนน าเอาดอกหมากสามช่อมาแทนดอกไมส้ามดอกนั้น และยงัมีเร่ืองเล่าวา่เพื่อน
รักส่ีคนไปเรียนวิชาโหราศาสตร์ วิชายิงธนู วิชาด าน ้ า และวิชาชุบชีวิต วนัหน่ึงโหราท านายวา่จะมี
นกหัสดีลิงค์คาบพระธิดาของกษตัริยอ์งค์หน่ึงมาท่ีน่ี ต่อมาคนท่ีเรียนวิชายิงธนูไดย้ิงนกหัสดีลิงค์
และพระธิดาตกลงในน ้ า คนเรียนวิชาด าน ้ ากระโดดลงไปช่วยพระธิดาข้ึนมาจากน ้ า พระธิดาได้
ส้ินพระชนม์แลว้ คนท่ีเรียนวิชาชุบชีวิต ไดชุ้บชีวิตพระธิดาให้กลบัฟ้ืน ทั้งส่ีคนตอ้งการพระธิดา
เป็นภรรยา คร้ังนั้นบณัฑิตท่ีเป็นโพธิสัตวไ์ดต้ดัสินว่า คนท่ีเป็นผูท้  านายตอ้งเป็นพ่อ คนท่ีชุบชีวิต
ตอ้งเป็นแม่ คนยิงธนูตอ้งเป็นพี่ คนด าน ้ าท่ีไดแ้ตะตอ้งร่างกายนางตอ้งเป็นสามี พระโพธิสัตวไ์ด้
ตรัสสั่งให้คนท่ีเรียนวิชาด าน ้ าน าดอกหมาก 1 ช่อ มาแบ่งเป็นช่อเล็ก ๆ 3 ช่อ ช่อแรกเรียกว่าผฺกาสฺ
ลาจฺบง (ផ្កា សាេ ចៃង) ส าหรับแทนพ่อ ช่อท่ี 2 เรียกว่าผฺกาสฺลากณฺฎาล (ផ្កា សាេ ក្ណាដ ល) ส าหรับแทนแม่ 
ช่อท่ี 3 ผฺกาสฺลาเพา (ផ្កា សាេ មៅ) ส าหรับแทนพี่ 
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ขั้นตอนท่ี 3 พิธียกขนัหมาก กินหมาก ดูฤกษ์ยามเจ้าบ่าวเจ้าสาว หรือ 
การเลีกกณํต่ สีุสฺลา เมลีเพลากูนบฺรุสสฺรี (ការមលើក្កំ្ៃត់្ ស ៉ីសាេ  មរើលមរោកូ្ន្បុស្ស៉ី) 

3.1 พิ ธีแห่ขันหมาก หรือพิ ธีเลีกกํณต่  (រិធ៉ី មលើក្ក្ំៃត្់) เป็นพิ ธีแห่
ขันหมากข้ึนบ้านเจ้าสาว ช่วงน้ีบรรเลงบทสํโพงผฺกาจาร  (បទសំ មពាងផ្កា ចារ) หรือบทกาต่เตฺรีย 

(បទកាត្់ម្ត្ើយ)  
3.2 พิธีไหวแ้ม่ย่านางบ้าน หรือพิธีแสนชํนางผฺทะ (រិធ៉ីវសនជំនាងផ្ទះ) 

พิธีน้ีมีการท ากระทงอาหารคาวหวานบรรจุในกระทงส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ท่ีท าจากกาบกลว้ยมาถวาย
เจา้ท่ีบา้น ช่วงน้ีนกัดนตรีจะบรรเลงบทบแณฺฎตกนฺโทง (បទបវៃត ត្ក្មនាទ ង) 

3.3 พิ ธี ไห ว้ผี บ รรพ บุ รุษ  ห รือ พิ ธี แ ส น ฎู น ต า  (រិ ធ៉ី វស នដូ នន ) 

(ผีปู่ยาตายาย) จะมีการจัดอาหารคาวให้ผี ปู่ย่าตายกิน ช่วงน้ีนักดนตรีจะบรรเลงบทกงโสย 
(បទក្ងមសាយ)  

3.4 พิธีกินหมาก หรือพิธีสีุสฺลา (រិធ៉ីស ៉ីសាេ ) จะมีการยกหมากพลูให้
ผูใ้หญ่ทั้งสองฝ่ายกิน ช่วงน้ีนกัดนตรีจะบรรเลงบทบุกเพีก (បទប  ក្មរើក្) พิธีกินหมากน้ีมีเร่ืองเล่าวา่มี
บุรุษสองคนไดเ้รียนดว้ยกนัมาตั้งแต่เด็กและนบัถือกนัเป็นมิตร และสัญญากนัวา่ในอนาคตจะใหลู้ก
ทั้งสองหมั้นหมายกนั ในเวลาต่อมาเขาทั้งสองไดอ้อกไปเล้ียงววัดว้ยกนัท่ีทุ่งนา ชายท่ีมีลูกชายได้
กล่าวขอหมั้นลูกสาวของเพื่อนรักให้มาเป็นภรรยาของลูกชายตน เพื่อเป็นการให้ค  ามัน่สัญญาของ
คนทั้งสอง จึงไดแ้ลกหมากกนักินคนละ 1 ค  า นบัเป็นสัญลกัษณ์แห่งการสัญญาวา่จะรักษาสัจจะไม่
เปล่ียนแปลง นบัแต่นั้นมาชาวเขมรจึงไดท้  าพิธีกินหมากในพิธีแต่งงานเพื่อแสดงถึงความซ่ือสัตย ์
ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 
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ภาพประกอบ 132 พิธีกินหมาก หรือพิธีสีุสฺลา (រិធ៉ីស ៉ីសាេ ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

 

 
 

ภาพประกอบ 133 พิธีกินหมาก หรือพิธีสีุสฺลา (រិធ៉ីស ៉ីសាេ ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

3.5 พิธีลาเคร่ืองเซ่นสังเวย หรือพิธีบนฺถยสฺพกเจญพีกแนลฺงแสน 
(រិធ៉ីបនថយសពក្មចញរ៉ីក្វនេងវសន) ช่วงน้ีนกัดนตรีบรรเลงบทสเํพาถย (បទសំមៅថយ) 
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3.6 พิธีลบร่องรอยเทา้ท่ีเดินมาหรือเคาะถง่รง (ថង់រង) ภาษาเขมรเรียก 

พิธีลุบฎานฤาเคาะถง่รง (រិធ៉ីល ប នឬមោះថង់រង) ท็องโรงคือภาชนะใส่หมากพลู พิธีน้ีอา น้าหรือพี่สาว
ของเจา้บ่าวและเจา้สาวขา้งละ 2 คน มานัง่ตรงขา้มกนัโดยวางมือไขวก้นั แลว้ฝ่ายชายจะเคาะถง่รง 

(ថង់រង) เพื่อยืนยนัว่าได้มอบสินสอดหมดแล้ว  ช่วงน้ีนักดนตรีบรรเลงบทผาต่ชาย (បទផ្កត្់ជាយ) 
หรือบทผาต่ชายกฺลาย (បទផ្កត្់ជាយកាេ យ) 

3.7 การจัดอาหารให้แขก ห รือการเรียบ โภชน าหารชูนเภฺงียว 

(ការមរៀបមភ្ជនាោរជូនមលងៀែ) ช่วงน้ีนกัดนตรีบรรเลงเพลงท่ีเหมาะกบับรรยากาศตามความนิยม 

ขั้นตอนท่ี 4 การแห่ไปไหวน้กัตา หรือการแหเฬีงอฺนกตา (ការវហមេើងអនក្ន) 
พิธีน้ีจะจดัในเวลาบ่าย หลงัจากท่ีรับประทานอาหารกลางวนัเสร็จ จะมีการแห่เจา้บ่าวไปไหวน้กัตา
ท่ีอยู่ในหมู่บ้านนั้ น  เพื่ อให้ รับ รู้เร่ืองการแต่งงานของคู่บ่ าวสาว ช่วงน้ีนักดนตรีบรรเลง 
บทกนฺแสงกฺรอหม (បទក្វនសង្ក្ហរ) 

ขั้นตอนท่ี 5 พิธีตดัผม หรือพิธีกาต่สก่ (រិធ៉ីដកាត្់សក្់) 
5.1 ขั้นแรกอาจารยจ์ะเป็นผูบ้วงสรวงขอให้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิไดปั้ดเป่าส่ิง

ชัว่ร้ายให้ออกไปจากพิธี เปรียบเสมือนการตดัผมสามกรรไกร ผมท่ีตดัจะใส่ในกระทงท่ีลอยอยูใ่น
ขนั ช่วงน้ีนกัดนตรีบรรเลงบทบณฺแฎตกนฺโทง (បទបវៃត ត្ក្មនាទ ង) หรือเพลงลอยกระทง  

5.2 พิธีบวงสรวงขอกรรไกร หวี มีดโกน กระจก นักดนตรีบรรเลง 
บทสุมฺบุณฺย (បទស ំប ៃយ) 

5.3 พิธีขายกรรไกร หรือพิธีลก่กไนฺตฺร (រិធ៉ីលក្់ក្ណន្ដនត) เป็นพิธีหน่ึงในพิธี
ตดัผมซ่ึงสร้างความสนุกสนานให้ผูท่ี้มาร่วมพิธี นักร้องหรืออฺนกจมฺเรียง (អនក្ចម្រៀង) จะร้องเพลง
เก่ียวกับธรรมชาติและเดินขายกรรไกร ช่วงน้ีนักดนตรีบรรเลงบทจาบเฎีรฎี  (បទចាបមដើរដ៉ី) 
หรือบทพฺรานไพฺร (បទ្ពានណ្រ)  

5.4 พิธีตัดผม หรือพิธีกาต่สก่ (រិធ៉ីកាត្់សក្់) ช่วงน้ีนักดนตรีบรรเลง 

บทสาริกาแกว (បទសារិកាវក្ែ) ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 
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ภาพประกอบ 134 พิธีตดัผม หรือพิธีกาต่สก่ (រិធ៉ីកាត់្សក្)់ 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

 

 
 

ภาพประกอบ 135 พิธีตดัผม หรือพิธีกาต่สก่ (រិធ៉ីកាត់្សក្)់ 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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ภาพประกอบ 136 พิธีตดัผม พิธีกาต่สก่ (រិធ៉ីកាត្់សក់្) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

 
 

ภาพประกอบ 137 พิธีตดัผมหรือ พิธีกาต่สก่ (រិធ៉ីកាត់្សក្)់ 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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ขั้นตอนท่ี 6 การแห่เจา้บ่าวเจา้สาวไปอาบน ้ า หรือการฎแงฺหกูนบฺรุสสฺรี
เทามชุทึก (ការដវងហកូ្ន្បុស្ស៉ីមៅរ ជទឹក្) 

เม่ือแห่คู่บ่าวสาวไปอาบน ้ า ช่วงน้ีนักดนตรีบรรเลงบทฎํเณีรมน 
(បទដំមៃើររន) ในขณะท่ีก าลงัอาบน ้ า นักดนตรีจะบรรเลงบทตฺรพาํงพาย (បទ្ត្ពាំងពាយ) และเม่ือแห่
เจา้บ่าวเจา้สาวกลบัมาในโรงพิธี ช่วงน้ีนกัดนตรีจะบรรเลงบทเชีดมน (បទមជើត្រន) 

ขั้นตอนท่ี 7 การเซ่นเจา้กรุงพาลี หรือการแสนกฺรุงพาลี (ការវសន្កុ្ងពាល៉ី) 
พิธี น้ีจะจัดข้ึนช่วงเย็นใกล้พระอาทิตย์ตกดิน ช่วงเวลาท่ี เซ่นเจ้า

กรุงพาลีน้ีนกัดนตรีจะบรรเลงบทโกฺลงธํ (បទមកាេ ងធំ) ท่ีหมายถึงการไหว ้การถวายเคร่ืองเซ่นจ านวน
มากต่อกรุงพาลี ขณะถวายเคร่ืองสังเวยแด่เจา้กรุงพาลีอาจารยผ์ูป้ระกอบพิธีจะกล่าวค าถวายดว้ย 

ชาวเขมรให้ความส าคญัและเคารพเจา้กรุงพาลีมากเพราะมีความเช่ือ
ในอิทธิฤทธ์ิของเจา้กรุงพาลีท่ีจะสามารถบนัดาลความสุขความเจริญ หรือแมก้ระทัง่ให้โทษไดเ้ม่ือ
กระท าการส่ิงใดโดยไม่ไดบ้อกกล่าวหรือลบหลู่ และมีความเช่ือในต านานเก่ียวกบัประเพณีเซ่นเจา้
กรุงพาลีดงัน้ี ในคมัภีร์สรรพสูตรไดก้ล่าวว่า ในช่วงระหวา่งเวลาศาสนาของพระมหาสมณโคดม
บรมโพธิสัตวไ์ด้เสวยพระชาติเป็นพญาลิงด า ส่วนเจา้กรุงพาลีเกิดเป็นพญาลิงขาวอาศยัอยู่ริมฝ่ัง
แม่น ้ าคนละฝ่ังกนั พวกลิงทั้งสองฝ่ายเกิดเร่ืองทะเลาะวิวาทกนักดักนัจนกระทัง่ลม้ตาย ต่อมาพญา
ลิงด า (พระโพธิสัตว)์   ไดไ้ปพบพญาลิงขาวและไดก้ล่าวสรรเสริญพญาลิงขาวเพื่อผกูมิตร พญาลิง
ขาวยอมเป็นมิตร ต่อมาพระโพธิสัตวท์รงแสดงธรรมเร่ืองกลัยาณมิตรให้ฟัง พญาลิงขาวมีจิตใจ
อ่อนโยนลงยอมอยู่ในโอวาท ยอมรับฟังค าสั่งสอนและยกย่องพระโพธิสัตวเ์ป็นครู เลิกละเมิด
ดินแดนท่ีหากินเหมือนเม่ือคร้ังก่อนและบอกให้พวกลิงขาวยอมรับนบัถือพวกลิงด าประดุจญาติพี่
นอ้ง พญาลิงขาวไดใ้ห้ค  าสัญญากบัพระโพธิสัตวว์่า หากไดต้รัสรู้ซ่ึงสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคต
แลว้ขอใหไ้ดช่้วยเหลือเก้ือกูลกนัเช่นเดิม 

ในพระชาติต่อมาพระโพธิสัตวไ์ดเ้สวยพระชาติเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ 
และไดต้รัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ส่วนพญาลิงขาวไดไ้ปเกิดเป็นเจา้กรุงพาลีเสวยราชยอ์ยูใ่น
จกัรวาลมีลกัษณะร่างกายเป็นคร่ึงมนุษยค์ร่ึงสัตว ์กล่าวคือหนา้ตาและเคร่ืองนุ่งห่มเป็นมนุษยส่์วน
น้ิวมือน้ิวเทา้และหางเป็นลิงขาว ตั้งตนเป็นพระราชาบรมจกัรอวดอา้งฤทธานุภาพด้วยการขยาย
แผน่ดินและผนืน ้าเอาทวปีทั้งส่ีมาครอบครองไวอี้กดว้ย 

กาลนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดต้รัสรู้แจง้ในโลกียท์ั้งมวลแลว้
พระองคเ์สด็จไปยงันครทั้ง 16 แห่งเพื่อโปรดเหล่าสรรพสัตว ์พวกอุบาสกอุบาสิกาเลิกเช่ือถือลทัธิ
เดิมหนัมาเช่ือฟังค าสั่งสอนของพระพุทธองค ์ดงันั้นผูค้นท่ีเซ่นไหวจึ้งมีจ านวนลดนอ้ยลงไป ท าให้
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พระเจา้กรุงพาลีกร้ิวเสด็จไปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ แต่เม่ือไดท้อดพระเนตรเห็นพระพกัตร์พระพุทธ
องคแ์ลว้ โทสะท่ีมีอยูใ่นตวัก็หายหมดไป แลว้ตรัสถามสาเหตุท่ีตถาคตเกล้ียกล่อมชกัชวนผูค้นจน
ไดแ้ผน่ดินแผน่น ้าของพระองคไ์ปหมดเช่นน้ี 

พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าไม่ได้ทรงปรารถนาแผ่นดินแผ่นน ้ าแต่
อยา่งไร ท่านเป็นผูท่ี้ตรัสรู้แลว้มีหนา้ท่ีโปรดสัตวใ์ห้รอดพน้จากทุกขเ์ท่านน้ แลว้พระพุทธองคท์รง
ยกนิทานเม่ืออดีตชาติซ่ึงเสวยพระชาติเป็นพญาลิงด าพญาลิงขาวเพื่อนรักกนั เจา้กรุงพาลีเป็นพญา
ลิงขาวในเวลานั้นไดส้ัญญากบัพระพุทธเจา้วา่ในอนาคตชาติจะช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ตอนน้ีพระองค์
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้แลว้ ก็ไม่ลืมสัญญานั้น พระเจา้กรุงพาลีไดฟั้งพระพุทธองคต์รัสเร่ืองอดีตชาติ
ของตนเองและของพระพุทธองค์แล้ว ได้กราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษและขอบวชใน
พระพุทธศาสนา แต่ไม่สามารถกระท าไดเ้พราะพระเจา้กรุงพาลีเป็นคร่ึงมนุษยค์ร่ึงสัตวเ์ดรัจฉาน 
พระสัมมาสัมพุทธเจา้จึงทรงสงเคราะห์พระเจา้กรุงพาลีดว้ยการประกาศแก่พุทธบริษทัทั้งหมดใน
พุทธศาสนาให้ทราบวา่หากผูใ้ดมีจิตศรัทธาจะถวายมหาทานแด่ตถาคตหรืออคัรสาวกก็ดี ภิกษุหรือ
สามเณรทัว่ไปก็ดี ขอให้อุทิศส่วนกุศลนั้นไปช่วยปลดเปล้ืองความทุกข์ของพระเจา้กรุงพาลีดว้ย 
หลงัจากนั้นมาพวกอุบาสกอุบาสิกาเม่ือเวลาท่ีจะท าบุญถวายแด่พระภิกษุสามเณร มกัจะอุทิศถวาย
เจา้กรุงพาลีดว้ยตลอดมาตามท่ีพระพุทธองคท์รงก าหนดไวน้ัน่เอง 

เม่ือพระพุทธองค์เสด็จสู่ปรินิพพานไม่นานนัก พวกทมิฬเดียรถีย์
เกิดข้ึนเป็นจ านวนมากและพวกน้ีนบัถือศาสนาอ่ืน อีกทั้งกล่าวดูถูกดูหม่ินพระพุทธศาสนา หากวา่
พวกใดเขา้นบัถือพระพุทธศาสนาก็น าเอาพิธีในศาสนาอ่ืน ๆ เหล่านั้นเขา้มาปะปนดว้ย และเม่ือนาน
ไปไม่เพียงแต่อุทิศส่วนกุศล หากยงัมีการจดัพิธีเซ่นไหวเ้จา้กรุงพาลีและต่างพากนักล่าวอา้งวา่พระ
พุทธองคท์รงสั่งใหก้ระท าดงัน้ี เพราะวา่เจา้กรุงพาลีเป็นใหญ่ดูแลเหนือแผน่ดินแผน่น ้า นอกจากนั้น
ในพิ ธีมงคลทั่วไปก็จะตั้ งพิ ธี เซ่นไหว้บวงสรวงให้ เจ้ากรุงพาลีก่อนเสมอ จนถึงปัจจุบันน้ี 
ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 
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ภาพประกอบ 138 การเซ่นไหวเ้จา้กรุงพาลี 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

 
 

ภาพประกอบ 139 การเซ่นไหวเ้จา้กรุงพาลีในโรงพิธี 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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ภาพประกอบ 140 การเซ่นไหวเ้จา้กรุงพาลี 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

ขั้นตอนท่ี 8 การผกูขอ้มือเดียว หรือการแสนจงไฎโทล (ការវសនចងណដមរល) 
8.1 พิธีเซ่นผีบรรพบุรุษ หรือพิธีแสนฎูนตา (រិធ៉ីវសនដូនន) ก่อนจะ

ประกอบพิธีผูกแขนคู่บ่าวสาวจะท าพิธีเซ่นไหวผ้ีบรรพบุรุษ เพื่อเป็นการบอกกล่าวผีบรรพบุรุษ 
ช่วงน้ีนกัดนตรีบรรเลงบทกงโสย (បទក្ងមសាយ) ส าหรับถวายฎูนตา (ដូនន) หรือผีบรรพบุรุษในเวลา
ตอนเยน็  

8.2 พิธีผูกขอ้มือ เป็นพิธีผูกขอ้มือคู่บ่าวสาวเพื่อเชิญขวญัให้มาอยู่กบั
ตวั และเป็นการบวงสรวงเชิญวิญญาณบรรพบุรุษให้มาร่วมอวยพรให้เจา้บ่าวเจา้สาวมีความสุขใน
ชีวิตคู่ หลังจากนั้นจะนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์ ในระหว่างท่ีรอพระสงฆ์มาถึงโรงพิธี 
ช่วงน้ีนกัดนตรีจะบรรเลงเพลงสร้างบรรรยากาศตามความเหมาะสม 

ขั้นตอนท่ี 9 พิธีชาวขาน่สฺลา (រិធ៉ីជាែខាន់សាេ ) 
9.1 พิธีชุมฺเพลา (រិធ៉ីជ ំមរោ) ช่วงน้ีนกัดนตรีบรรเลงบทอาธฺราตสฺรงาต่ 

(បទអា្ធាត្្សង្អត់្) 
9.2 พิธีกาต่ขาน่สฺลา (រិធ៉ីកាត្់ខាន់សាេ ) คือพิธีท่ีฝ่ายพ่อแม่เจา้สาวจะตั้ ง

ราคาขนัหมาก ขั้นตอนน้ีนกัดนตรีจะบรรเลงบทจาน่ทฺรลาํ (បទចាន់្ទោំ) 
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9.3 พิธีชาวขาน่สฺลา (រិធ៉ីជាែខាន់សាេ ) คือพิธีท่ีพ่อแม่เจา้บ่าวจะไดต่้อรอง
ราคาขนัหมาก และเม่ือตกลงกนัไดท้ั้งสองฝ่ายแลว้ก็จะรับซ้ือขนัหมาก ในขั้นตอนพิธีน้ีนกัดนตรี
บรรเลงบทชฺรง (បទ្ជង) 

9.4 พิ ธี อบ รม เจ้าบ่ าว เจ้าส าว  ห รือ พิ ธี เอ าพุ ก มฺ ด าย แ ผฺ ฎ ผฺ ฎํา 
(រិធ៉ីឪរ ក្ោត យវផ្តផ្កត ំ)  พ่อแม่เจา้บ่าวเจา้สาวจะอบรมสั่งสอนก่อนออกเรือน ช่วงน้ีนักดนตรีจะบรรเลง 

บทนางผฺฎาํ (បទនាងផ្កត ំ) หรือเพลงนางบอก และบทบเํพ (បទបំមរ) ขั้นตอนทั้งหมดน้ีมีวตัถุประสงค ์

เพื่อสั่งสอนให้คู่บ่าวสาวทราบว่าบิดามารดามีพระคุณต่อลูกเล้ียงดูลูกด้วยพรหมวิหารธรรม 
4 ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา นับตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์จนเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ 
ดงันั้นลูกจึงตอ้งมีความกตญัญูกตเวทีบิดามารดา ในพิธีน้ีคู่บ่าวสาวจะกางร่มให้บิดามารดาเพื่อเป็น
สัญลกัษณ์วา่คู่บ่าวสาวไดส้ านึกในพระคุณของบิดามารดา ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพประกอบ 141 พิธีกาต่ขาน่สฺลา (រិធ៉ីកាត្់ខាន់សាេ ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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ภาพประกอบ 142 พิธีชาวขาน่สฺลา (រិធ៉ីជាែខាន់សាេ ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

 
 

ภาพประกอบ 143 พิธีชาวขาน่สฺลา (រិធ៉ីជាែខាន់សាេ ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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ภาพประกอบ 144 การกางร่มใหพ้อ่แม่ 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

 

ขั้นตอนท่ี 10 พิธีต าลักฺข (ល័ក្ខ) หรือพิธีบุกลักฺข (រិធ៉ីប ក្ល័ក្ខ) 
10.1 พิ ธีออกไปหาลักฺข (រិធ៉ីមចញមៅរក្ល័ក្ខ) ช่วงน้ีนักดนตรีบรรเลง 

บทชชายนางวง (បទជជាយនាងែង) 
10.2 พิธีไปถึงแควน ้ า หรือพิธีเทาฎล่สฺทึง (រិធ៉ីមៅដល់សទឹង) ช่วงน้ีนัก

ดนตรีบรรเลงบทอุมฺทูก (បទអ ំទូក្) 
10.3 พิธีเก็บลักฺข (ល័ក្ខ) หรือพิธีเบะลักฺข (រិធ៉ីមបះល័ក្ខ) นกัดนตรรีบรรเลง

บทมาน่รงาว (បទោន់រង្អែ) หรือเพลงไก่ขนั 

10.4 พิธีเชิญอารักษ์มาช่วยเก็บลักฺข (ល័ក្ខ) เม่ือไม่สามารถเก็บลักฺข 

(ល័ក្ខ) ได้ พิ ธี เบะมินบานตฺรูวบณฺชาน่อารกฺส  (រិធ៉ីមបះរិនបាន្ត្ូែបញ្ឆជ ន់អារក្ស) นักดนตรีบรรเลง 

บทนิมนฺตคฺรู (បទនិរនត្គូ) ทั้งส่ีพิธีน้ีนกัดนตรีจะเป็นผูแ้สดงท่าทางเป็นสัญลกัษณ์ประกอบดว้ย 

10.5 เด็ดลักฺข (ល័ក្ខ) ได้แล้วกลบัมาโรงพิธี นักดนตรีบรรเลงบททูกง

เลือนลุง (បទទូក្ងមល នល ង) หลังจากนั้นนักดนตรีน าลักฺข (ល័ក្ខ) ไปมอบให้อาจารย์ผูป้ระกอบพิธี 

แลว้อาจารยผ์ูป้ระกอบพิธีจะหาใบตองมาห่อลักฺข (ល័ក្ខ) โดยจะตอ้งท าพิธีไปหาใบตอง นักดนตรี
บรรเลงบทกาต่สฺลึก (បទកាត្់សេឹក្) 
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10.6 พิธีต าลักฺข (ល័ក្ខ) หรือพิธีบุกลักฺข (រិធ៉ីប ក្ល័ក្ខ) นกัดนตรีจะบรรเลง
บทเจีสสฺรูว (បទមចៀស្សូែ) นกัดนตรีต าลักฺข (ល័ក្ខ) แลว้น าไปใหอ้าจารยเ์พื่อท าพิธีปัดเป่าเสนียดจญัไร 

10.7 พิ ธีท าฟัน  ห รือพิ ธี เธฺวี เธฺมญ  (រិធ៉ី មធវើ មធែញ ) นักดนตรีบรรเลง 

บทสฺโมง (បទមសាែ ង) 
ขั้นตอนท่ี 11 การจดัเรียงผลไม ้หรือการเรียบเรียงแผฺลเฌี (ការមរៀបមរៀងវផ្េមឈើ) 

11.1 พิธีจัดเรียงผลไม้ หรือพิธีเรียบเรียงแผฺลเฌี  (រិធ៉ីមរៀបមរៀងវផ្េមឈើ ) 
ช่วงน้ีนกัดนตรีบรรเลงบทชัว (បទជួរ) ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่จะหาเด็กจ านวน 8 คน ให้มานัง่ขา้งคู่บ่าวสาว โดยมี
เด็กผูห้ญิง 4 คน นั่งเป็นแถวช่ือ นางแกว (នាងវក្ែ) แปลว่านางแกว้ นางกง (នាងក្ង) แปลว่านางกอง 
นางมาส (នាងោស) แปลวา่นางทอง นางบฺราก่ (នាង្បាក្់) แปลวา่นางเงิน และเด็กผูช้าย 4 คนนัง่เรียง
แถว ช่ือชัย (ជ័យ) แปลว่า ชยั มาน (ោន) แปลว่า มี บาน (បាន) แปลว่า ได ้และ สัวสฺฎี (សួសត៉ី) แปลว่า 
สวสัดี 

11.2 พิธีเจา้สาวออกมาเรียงผลไม ้หรือพิธีสามีขฺลวนสฺรีเจญมกเรียง
แผฺลเฌี (រិធ៉ីសារ៉ីសេួន្ស៉ីមចញរក្មរៀងវផ្េមឈើ) จะมีเพื่อนเจา้สาวคนหน่ึงถือผลไม ้ขนมนมเนย เพื่อน าไปให้
เจา้สาวห่อดว้ยใบไมก่้อนท่ีจะให้แก่เด็ก ๆ ทั้ง 8 คน อาจารยผ์ูป้ระกอบพิธีจะสั่งให้ห่อขนมเหล่านั้น
ก่อนใหเ้ด็ก ๆ 

11.3 ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ให้หาใบไม ้หรือโลกเมบาโอฺยรกสฺลึก (មោក្មរបាឲយរក្
សេឹក្) นกัดนตรีบรรเลงบทกาต่สฺลึก (បទកាត្់សេឹក្) 

11.4 เจ้าสาวออกมาจัดผลไม้ ขนมของกิน  ห รือกูน กฺรมุ มฺ เจญ
มกฎาก่นํจํณี (ក្ូន្ក្រ ំមចញរក្ ក្់នំចំៃ៉ី) นักดนตรีบรรเลงบทฎรีํโยลไฎ (បទដំរីមយលណដ) บทจํบก่โรย 

(បទចំបក្់មរយ)  
พิธีจดัเรียงผลไม ้หรือพิธีเรียบเรียงแผฺลเฌี (រិធ៉ីមរៀបមរៀងវផ្េមឈើ) จดัข้ึนเพื่อให้

เกิดความอุดมสมบูรณ์ ไม่ขาดแคลนเคร่ืองบริโภค 
 ขั้ นตอนท่ี  12 การเสียบดอกหมาก  การโฎตผฺกาสฺลา  (ការម ត្ផ្កា សាេ ) 

พิธีมกัจะจดัในตอนเชา้ตรู่  
12.1 พิธีอาจารยต์ดัดอกหมาก หรือพิธีอาจารฺยกาต่ผฺกาสฺลา (រិធ៉ីអាចារយ

កាត្់ផ្កា សាេ ) ช่วงน้ีนกัดนตรีบรรเลงบทโกฺลงธํ (បទមកាេ ងធំ) บทสุวณฺณฎกไม (បទស ែៃណ ដក្ណរ ) บทเสฺฎจผฺทุมฺ 
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(បទមសតចផ្ទុំ) บทนครราช (បទនគររជ) (ใช้เพลงบรรเลงไม่มีการขบัร้อง) ดอกหมากหรือจัน่หมากเป็น
เคร่ืองมงคลในพิธีอาพาห์พิพาห์ (រិធ៉ីអាពាហ៍រិពាហ៍) เป็นสัญลกัษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความ
เจริญรุ่งเรืองมีทรัพยศ์ฤงคารพอกพูนเพราะดอกหมากหรือจัน่หมากมีลกัษณะเป็นพวง เม่ือออกผล
จะออกเป็นจ านวนมาก บางคร้ังก็ใชด้อกมะพร้าวหรือจัน่มะพร้าวแทนกนัได ้ดอกมะพร้าวหรือจัน่
มะพร้าวเป็นท่ีเกิดของผล อนัเป็นความเจริญของสรรพส่ิงทัว่ไป ทั้งดอกหมากและดอกมะพร้าวจึง
เป็นสัญลกัษณ์ของความมีมงคล ดอกหมากและดอกมะพร้าวยงัใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ของไทยอีกดว้ย 

12.2 พิธีอาจารยเ์สียบดอกหมากในแกว้ หรือพิธีอาจารยฺโฎตผฺกาสฺลา 
(រិធ៉ីអាចារយម ត្ផ្កា សាេ ) นกัดนตรีบรรเลงบทลอํงธฺนง่ (បទលំអងធនង)់ ลอํง (លំអង) แปลวา่ เกสร 

ขั้นตอนท่ี 13 การไหวเ้วลา หรือการสพํะเพลา (ការសំរះមរោ) พิธีน้ีจะจดัข้ึน

ตอนเชา้ตรู่ พิธีน้ีเจา้บ่าวจะนัง่ไหวเ้วลาเพื่อรอเจา้สาวมานัง่เทียม ช่วงน้ีนกัดนตรีบรรเลงบทสุมฺบุณฺย
(បទស ំប ៃយ) และบทผาต่พพก (បទផ្កត្់ររក្) พพก (ររក្) แปลวา่ เมฆ 

ขั้นตอนท่ี 14 การแห่เจา้บ่าวไปนัง่เทียม หรือการฎแงฺหกูนบฺรุสเทากาน่ก
แนฺลงผฺทึม (ការដវងហកូ្ន្បុសមៅកាន់ក្វនេងផ្ទឹរ)  

14.1 พิธีเจา้บ่าวเดินสู่โรงพิธี หรือพิธีกูนบฺรุสเธฺวฎีเํณีรเทา (រិធ៉ីកូ្ន្បុសមធវើ
ដំមៃើរមៅ) ช่วงน้ีนกัดนตรีบรรเลงบทเสฺฎจยาง (បទមសតចយង) 

14.2 พิธีลา้งเทา้ให้เจา้บ่าว หรือพิธีลางเชีงโอฺยกูนบฺรุส (រិធ៉ីោងមជើងឲយក្ូន
្បុស) สมยัก่อนน้องสาวหรือญาติของเจา้สาวจะออกมาลา้งเทา้ให้ ปัจจุบนัน้ีนิยมให้เจา้สาวออกมา
ลา้ง นกัดนตรีบรรเลงบทกินฺนร (បទកិ្ននរ) 

ขั้ นตอนท่ี  15 การแก้ดอกหมาก ห รือการแกผฺกาสฺ ลา  (ការវក្ផ្កា សាេ ) 
หรือการสพํะผฺกาสฺลา (ការសំរះផ្កា សាេ ) (การไหวด้อกหมาก) 

15.1 พิธีแกด้อกหมาก หรือการแกผฺกาสฺลา (រិធ៉ីវក្ផ្កា សាេ ) พิธีน้ีเจา้บ่าวจะ
แกด้อกหมาก 3 คร้ัง นกัดนตรีบรรเลงบทกนฺลง่รตฺน (បទក្នេង់រត្ន) ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 
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ภาพประกอบ 145 พิธีแกด้อกหมาก หรือการแกผฺกาสฺลา (រិធ៉ីវក្ផ្កា សាេ ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

 
 

ภาพประกอบ 146 พิธีไหวด้อกหมาก หรือพิธีสพํะผฺกาสฺลา (រិធ៉ីសំរះផ្កា សាេ ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

15.2 พิธีร าเปิดม่าน หรือพิธีรําเบีกวังนน  (រិធ៉ីរំមបើក្ោំងនន) ช่วงน้ีนัก
ดนตรีจะบรรเลงบทอน (បទអន) นักจเมฺรียง (ចម្រៀង) จะร้องเพลงเพื่อเชิญเจา้สาวให้ออกมานัง่เทียม
กบัเจา้บ่าว 

15.3 พิธีร าเปิดบายศรี หรือพิธีรําเบีกบายสฺรี (រិធ៉ីរំមបើក្បាយ្ស៉ី) รวมถึง
พิธีเปิดเตียบ ถอดดาบ ช่วงน้ีนักดนตรีบรรเลงบทผาต่ชาย (បទផ្កត្់ជាយ) หรือบทกินฺนรยางค์ยาส 

(បទកិ្ននរយងយស) 
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ขั้นตอนท่ี 16 การนัง่เทียมหรือการผฺทึม (ការផ្ទឹរ) คือการน าเจา้สาวมานัง่คู่

กบัเจา้บ่าว ชาวเขมรมีนิยมวางดาบเคียงไวใ้นงานแต่งงานดว้ยมีความเช่ือวา่จะสามารถขจดัอุปสรรค
ต่าง ๆ ขณะท าพิธีได้ ซ่ึงมีต านานเก่ียวกบัประเพณีถือดาบไหวใ้นพิธีแต่งงานว่ามีขุนนางผูห้น่ึง
ปฏิบติัราชการท่ีต่างเมืองไดพ้บกบัหญิงสาวจนหลงรักหญิงผูน้ี้ ขุนนางจึงไดข้อหมั้นกบับิดามารดา
ของฝ่ายหญิงด้วยทองหมั้น 3 ต  าลึง และสัญญาว่าจะมาสู่ขอและจดัพิธีแต่งงานภายใน 3 เดือน 
ขนุนางผูน้ี้เม่ือกลบัเขา้สู่พระนครไดลื้มค ามัน่ท่ีใหไ้วก้บับิดามารดาของหญิงสาว  

หลังจากหญิงสาวรอคอยมานานถึง 3 ปี จึงได้ตดัสินใจแต่งงานกับชาย
หนุ่มในหมู่บา้น ในวนัจดัพิธีแต่งงาน ขุนนางผูน้ี้ไดห้วนคิดถึงคู่หมั้นจึงเดินทางไปหา พบวา่หญิง
สาวได้เขา้พิธีแต่งงานกบัชายอ่ืน จึงได้ใช้ดาบฆ่าชายผูน้ั้นขณะก าลงัท าพิธีไหว ้บรรดาผูค้นท่ีมา
ร่วมงานต่างตกใจวิง่หนีกนัไป ขุนนางพาหญิงสาวกลบัเขา้ไปยงัท่ีท าพิธีอีก ส่วนพ่อแม่ของนางต่าง
ตกใจกลวั จึงไดเ้ชิญพราหมณ์มาประพรมน ้ ามนต์ปัดรังควานให้หมดไป ต่อมามีพราหมณ์พฤฒา
จารย ์3 คน ซ่ึงอยู่ในเมืองพาราณสีปรึกษากนัและเห็นวา่ดาบเป็นอาวุธท่ีชนะศตัรู ดงัเช่นท่ีขุนนาง
นั้นใชด้าบ จึงสามารถยื้อแยง่เอาหญิงสาวมาเป็นภรรยาของตนได ้พราหมณ์จึงก าหนดให้คู่บ่าวสาว
ถือดาบในเวลาไหวใ้นพิธีแต่งงานตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา ดว้ยเหตุน้ีชาวเขมรจึงนิยมวางดาบเคียงไว้
ในงานแต่งงานและมีพิธีร ามว้นเส่ือเป็นประเพณีสืบมาจนถึงปัจจุบนั (ประยูร ทรงศิลป์, 2540, น. 
912-914) 
 

 
 

ภาพประกอบ 147 พิธีนัง่เทียม หรือการผฺทึม (ការផ្ទឹរ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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ภาพประกอบ 148 พิธีนัง่เทียม หรือการผฺทึม (ការផ្ទឹរ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

 
16.1 พิ ธี เวียนเทียน ห รือพิ ธีบ งฺวิลพ พิล  (រិធ៉ីបងវិលររិល ) หลังจาก 

พิธีนั่งเทียม หรือการผฺทึม (ការរិធ៉ីផ្ទឹរ) แล้วก็จะมีพิธีเวียนเทียน หรือพิธีบงฺวิลพพิล (រិធ៉ីបងវិលររិល) 

ช่วงน้ีนกัดนตรีบรรเลง บทชุมฺแคฺร (បទជ ំវ្គ) และบทนาคพันฺธ (បទនាគរ័នធ) พิธีเวียนเทียนน้ีมีต านาน
เก่ียวกบัประเพณีการใชแ้วน่เวียนเทียนในงานแต่งงานไวว้า่ อดีตกาลมีพระราชาพระองคห์น่ึงทรง
พระนามว่า “พระชัยสุริยา” ได้ฝากตวัเรียนศิลปศาสตร์กบัพระอิศวร วนัหน่ึงพระชัยสุริยาได้พา
มเหสีไปเฝ้าพระอิศวรผูเ้ป็นอาจารยเ์พื่อให้ประทานพร เม่ือเสร็จแลว้พระชยัสุริยาได้กราบทูลขอพร
อย่างหน่ึงไวเ้ป็นเกียรติยศแห่งชมพูทวีป เพื่อจะไดใ้ช้ประสาทพรในงานแต่งงานของเหล่ามนุษย ์
เพื่อให้เจริญรุ่งเรืองเสมือนหน่ึงได้จดังานมงคลน้ี ณ เขาไกรลาส พระอิศวรจึงได้ตอบรับและน า
ทรายเพชรจากจกัรวาลมาท าเป็นใบโพธ์ิทองให้เป็นสัญลกัษณ์แทนโยนีของพระอุมา และทรงไป
เอาหินเพชรจากภูเขาหิมาลยัมาท าเป็นเทียนทองแทนองคชาติของพระองค ์เม่ือทรงกระท าเสร็จแลว้
พระองคป์ระทานช่ือวา่ “พรพีรรัตน์” แปลวา่ “พรทั้งสองน้ีสวา่งดงัปรารถนา”  แต่ต่อมาไดเ้รียกเป็น 
พพิล (ររិល) จากนั้นพระองค์ทรงประทานของมงคลและตรัสว่า ของส่ิงน้ีเป็นมงคลอนัยิ่งใหญ่ 

เจา้จงเอาไปไวเ้ป็นเกียรติยศแก่ชาวชมพูทวีปเถิด ถา้ตอ้งการจดังานแต่งงานให้ลูกหลาน เจา้จงเอา
เทียนทองปิดเขา้กบัใบโพธ์ิทองน้ี เอาไฟจุดใหส้วา่งแลว้เวียนรอบคู่บ่าวสาวสามรอบ เอาใบไมโ้บก
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ควนัให้เขา้ปากทั้งคู่บ่าวสาว ควนันั้นมีกล่ินหอมประดุจดอกมณฑาสวรรค์ ให้ควนัเขา้ไปในกาย 
เม่ือควนัเขา้ไปในกายจะมีพละก าลงัประดุจช้างสารและก่อให้เกิดบุตรในเวลาต่อมา  พระชยัสุริยา
ทรงรับพรดงักล่าวจากพระอิศวรแลว้ และทรงเล่าเร่ืองราวน้ีแก่อ ามาตยแ์ละมุขมนตรีให้ทราบว่า 
ถา้ใครจะจดังานแต่งงาน ตอ้งมาอญัเชิญของมงคลน้ีไปประกอบพิธีดว้ย  (ประยูร ทรงศิลป์, 2540, 
น. 904-907) ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 

 

 
 

ภาพประกอบ 149 แวน่เวยีนเทียน หรือ พพิล (ររិល) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

 
 

ภาพประกอบ 150 แวน่เวยีนเทียน หรือ พพิล (ររិល) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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ภาพประกอบ 151 พิธีเวยีนเทียน หรือพิธีบงฺวิลพพิล (រិធ៉ីបងវិលររិល) ในพิธีแต่งงานชาวกมัพูชา 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

 
 

ภาพประกอบ 152 พิธีเวยีนเทียน หรือพิธีบงฺวิลพพิล (រិធ៉ីបងវិលររិល) ในพิธีแต่งงานชาวกมัพูชา 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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16.2 พิธีผูกขอ้มือ หรือพิธีจงไฎ (រិធ៉ីចងណដ) ช่วงน้ีบรรเลงเพลงขา้วคน
ผกูแขน หรือ บทบายขนุจงไฎ (បទបាយស នចងណដ) 

16.3 พิธีโปรยดอกหมาก หรือพิธีบาจผฺกาสฺลา (រិធ៉ីបាចផ្កា សាេ ) ช่วงน้ี
บรรเลง  บทชัย (បទជ័យ) ประกอบพิธี 

16.4 พิธีเกาะชายสไบ หรือพิธีโตงไสฺบกจูลกฺนุง (រិធ៉ីមនងណសៃចូលក្នុង)  
พิธีน้ีเป็นประเพณีให้เจา้บ่าวเกาะชายสไบเจา้สาวเขา้ห้อง ช่วงน้ีบรรเลงบทพฺระโถง (បទ្រះមោង) 
และบทนางนาค (បទនាងនាគ)โดยมีต านานเก่ียวกบัประเพณีให้เจา้บ่าวเกาะชายสไบเจา้สาวเขา้ห้อง 

สรุปไดด้งัน้ี เม่ือพุทธศกัราชผา่นไปได ้610 หรือ 620 ปีนั้น เกาะโคกธลอกมีแผน่ดินงอกกวา้งใหญ่
ไพศาล พระราชาจามไดเ้ขา้มาตั้งถ่ินฐานบนแผน่ดินนั้นอยูก่่อน หลงัจากนั้นไดมี้พระราชาอีกองค์
หน่ึงพระนาม “พระทอง” ซ่ึงเคยอยู่ท่ีเมืองมอญ พระองค์ตอ้งโทษทณัฑ์จึงตอ้งเสด็จดว้ยเรือส าเภ
อล าหน่ึงโดยเสด็จมาพร้อมไพร่พลบริวารประมาณ 100 คนเศษ และเขา้มาขอพระราชาจามอาศยั 
ณ เกาะนั้น ดงันั้นเกาะนั้นจึงมีช่ือว่าเกาะโคกธลอกซ่ึงแปลว่าตน้หมนั  พระทองกบันางทาวตีธิดา
พระยานาคไดเ้กิดความรักต่อกนั พระยานาคผูบิ้ดาไดอ้นุญาตให้ทั้งสองสมรสกนัพร้อมทั้งจดัพิธี
แต่งงานให้กบัพระทองและนางทาวตีธิดาบนผืนแผ่นดินเมืองมนุษยแ์ลว้จะให้พระทองไปจดัพิธี
แต่งงานท่ีเมืองนาคบาดาลด้วย ท าให้พระทองเกิดความทุกข์พระทยัด้วยไม่รู้จะลงไปเมืองนาค
บาดาลด้วยวิถีทางใด นางทาวตีเม่ือทราบสาเหตุแห่งทุกข์ของพระทองแล้วจึงแจ้งแก่พระทอง
เพื่อให้สบายพระทยัวา่ใหพ้ระทองเกาะชายสไบของนาง ส่วนบรรดาไพร่พลทหารให้เกาะชายพระ
ภูษาของพระทองโดยเกาะกนัต่อๆ ไปทั้งชายหญิงจนกระทัง่ไดไ้ปถึงเมืองนาค  พระยานาคทรงจดั
พระราชพิธีอภิเษกใหท่ี้เมืองนาค เสร็จแลว้ไดถ้วายพระนามให้ทั้งสองพระองคว์า่ พระทองเป็นพระ
บาทอาทิจจวงษาและนางทาวตีเป็นพระนางทาวธิดา เกาะโคกธลอกเป็นกรุงกมัพูชาธิบดีซ่ึงอยูใ่น
ความคุ้มครองของนครภุชงคนาค พระราชภุชงคนาคทรงจดัเสนานาคท่ีมีอิทธิฤทธ์ิ 2 ตวัมาอยู่
เฝ้าคอยดูแลป้องกนัเป็นประจ า ถา้มีขา้ศึกหรือภยัมารุกรานจะไดรู้้ข่าวและจะไดย้กทพัมาช่วยไดท้นั 
ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นประเพณีท่ีปฏิบติักนัมาเป็นประจ าจนถึงปัจจุบนัคือ ในตอนท่ีลุกข้ึนเม่ือเสร็จจาก
พิธีไหวใ้นงานแต่งงานแลว้ เขาจะให้เจา้บ่าวเกาะชายสไบเจา้สาวเขา้ไปในหอ้ง โดยถือเอาตามแบบ
ของพระบาทอาทิจจวงษาซ่ึงเกาะชายสไบนางนาคทาวธิดาซ่ึงเป็นอคัรมเหสีไปยงันครนาคนัน่เอง 
(ประยรู ทรงศิลป์, 2540, น. 915-921)  

 ส าหรับประเพณีการนุ่งห่มของเจา้บ่าวเจา้สาวตอนไหวใ้นพิธีแต่งงาน 
เจา้บ่าวนุ่งผา้จีบสวมเส้ือคลุม เจา้สาวเกลา้ผมห่มสไบมีต านานว่า คร้ังนั้นสมเด็จพระนารายณ์ราเม
ศวร พระเจา้กรุงกมัพูชาเสวยราชสมบติั ณ บนัทายละแวก (พุทธศกัราช 1910-1920) พระองค์ทรง
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พอพระทยัสตรีสาวนางหน่ึงซ่ึงเป็นชาวชวาอยูท่ี่หมู่บา้นทวลอ าพิล-ทวลโถง ซ่ึงอยูท่างทา้ยหมู่บา้น
โพธิตูจ ก าปงหลวง ในปัจจุบนั ชาวชวาซ่ึงเป็นบิดาของนางนั้นยอมถวายนางใหโ้ดยท่ีไม่กลา้ขดัขืน 
แต่ไดก้ราบทูลขอให้พระองค์ทรงเขา้ศาสนาและให้ทรงจดัพิธีการแต่งงานตามประเพณีของจาม-
ชวา (พวกจามซ่ึงนบัถือศาสนาอิสลาม)  สมเด็จพระนารายณ์ราเมศวรทรงพอพระทยันางมางาสเทวี
อย่างมาก พระองค์ไม่ทรงสามารถท่ีจะหักห้ามพระทยัได ้เพราะวา่นางนั้นมีรูปร่างสวยสดงดงาม 
ผวิพรรณผุดผอ่งและเป็นลูกผูดี้มีตระกูลมีทรัพยส์มบติัมากมายอีกดว้ย พระองคท์รงยนิยอมกระท า
ตามท่ีบิดาของนางนั้นขอคือทรงยอมเขา้พิธีทางศาสนา ขอแต่เพียงว่าให้ได้นางมาเป็นพระอคัร
มเหสีเท่านั้น พวกจาม-ชวาไดเ้ชิญนกับวชในศาสนาของตนมาร่วมพิธีมากมาย ใหส้ร้างพลบัพลาพิธี
ในหมู่บา้นนั้น ตั้งพิธีบวงสรวงเป็นเวลา 7 วนั มีพิธีสวดตามประเพณีทางศาสนาของจาม-ชวาและ
ให้มีพิธีขลิบปลายองคชาติของพระราชาน าไปเก็บไวท่ี้คลงั ในเวลานั้นพวกบรรดาขุนนางและ
ขา้ราชการน้อยใหญ่เป็นจ านวนมากต่างยินยอมเขา้ศาสนาของพวกจาม-ชวาพร้อมกับพระราชา
เพราะวา่อยากไดลู้กสาวพวกจาม-ชวาดว้ยเช่นกนั พวกจาม-ชวาก็ขลิบปลายอวยัวะเพศแลว้เอาหนงั
ไปเก็บไวท่ี้เดียวกบัของพระราชา หมู่บา้นนั้นจึงเปล่ียนช่ือไปเป็นหมู่บา้นคลงัสฺแบกตั้งแต่นั้นเป็น
ตน้มา (ค าวา่คลงัสฺแบกแปลวา่คลงัท่ีเก็บหนงั หมู่บา้นน้ีเป็นหมู่บา้นของพวกจามอยูต่รงกิโลเมตรท่ี 
7 ในกรุงพนมเปญ)  เม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งข้ึนไปไหวใ้นพิธีแต่งงาน พระองคท์รงตั้งมหาดเล็กโดยให้
ช่ือวา่ “เจา้ราชกุลกุมาร” เป็นผูท่ี้ไปไหวแ้ทนพระองคต์ามประเพณีเพราะวา่พระองคเ์ป็น พระราชา
แต่งงานกบัสามญัชน แต่พวกจามไม่ยอมเพราะเห็นวา่ หากพระราชาจะเอาลูกสาวของตนไปยกยอ่ง
เป็นพระอคัรมเหสีแล้ว เหตุใดจึงไม่มาไหวด้้วยพระองค์เอง แต่ท้ายท่ีสุดพระราชาทรงยินยอม
กระท าตามท่ีพวกจาม-ชวา ตอ้งการ พวกจาม-ชวา ไดน้ าพสัตราภรณ์ไหมซ่ึงสวยงามและมีราคาแพง
มาถวายใหพ้ระองคท์รงแบบโสร่งพร้อมทั้งถวายเส้ือคลุมปักยกดอกดว้ยด้ินทอง มีพลอยประดบัส่ง
ประกายแวววาว ส่วนนางมางาสเทวีเกล้าผมห่มสไบ นุ่งห่มด้วยสีเหลืองตามแบบพวกจาม-ชวา 
ก่อนท่ีจะออกมาไหวพ้ร้อมกบัพระราชาจะมีคนร้องเพลง 2 คน ร้องขอลูกสาวมีเน้ือร้องและท านอง
ตามแบบจาม-ชวามาจนถึงปัจจุบนัน้ีวา่ “เน้ืออ่อนเอยแม่เน้ืออ่อน ขอเปิดเวยีงนอนเอาแม่เน้ืออ่อนมา
เคียง พี่จะเปิดประตูให้ แม่โฉมฉายค่อยๆ ย่างออกมานั่งเคียงข้างสองคนกบัพี่เอย” สมเด็จพระ
นารายณ์ราเมศวรทรงพอพระทัยประเพณีแต่งงานของพวกจาม-ชวาเช่นนั้นแล้ว พระองค์ทรง
อนุญาตให้บรรดาผูค้นกระท าตามจึงเกิดเป็นประเพณีนุ่งจีบสวมเส้ือคลุมให้เจา้บ่าวข้ึนไปนัง่คู่กบั
เจา้สาวซ่ึงเกลา้ผมห่มสไบมาจนถึงปัจจุบนัน้ี (ประยรู ทรงศิลป์, 2540, น. 902-903) 
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ภาพประกอบ 153 การแต่งกายในพิธีเกาะหอ้ยสไบ หรือพิธีโตงไสฺบจูลกฺนุง (រិធ៉ីមនងណសៃចូលក្នុង) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

 
 

ภาพประกอบ 154 พิธีเกาะห้อยสไบ หรือพิธีโตงไสฺบจูลกฺนุง (រិធ៉ីមនងណសៃចូលក្នុង) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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16.5 พิ ธี ส่ ง ตั ว เจ้ าบ่ า ว เจ้ าส าว  ห รื อ พิ ธี จู ล ฎ ล่ กฺ นุ ง บ นฺ ท บ่ 
(រិធ៉ីចូលដល់ក្នុងបនទប់) นกัดนตรีบรรเลงบทโลมนาง (បទមោរនាង) หรือบทถฺนมนาง (បទថនរនាង) 

ขั้ น ต อ น ท่ี  17 ก ารกั้ น น ้ า เก็ บ เส่ื อ  ห รื อ ก า ร ท บ่ ทึ ก ส า ก เนฺ ท ล 
(ការទប់ទឹក្សាក្មនទល)  

17.1 พิ ธีร าเก็บเส่ือ หรือพิ ธี รําสากเนฺทล  (រិធ៉ីរំសាក្មនទល ) บรรเลง 

บทโสฺมง  (បទមសាែ ង) หรือบทอุมฺทูก (បទអ ំទូក្) หรือบทสฺโมงบบําต่ (បទមសាែ ងបំបាត្់) 
17.2 พิธีขายเส่ือใหม่ หรือพิธีลก่กเนฺทลถฺมี (រិធ៉ីលក្់ក្មនទលថែ៉ី) บรรเลง

บทลก่กเนฺทล (បទលក្់ក្មនទល)  
17.3 พิธีดับไต้ในโรงดอกหมาก ร้ือเอาใบไม้มุงหลังคาออก หรือ

พิธีพนฺลต่จน่ลุะเนาผฺกาสฺลารวจรุะสฺลึกกบฺรก่โรง (រិធ៉ីរនេត្់ចនេុះមៅផ្កា សាេ រួចរ ះសេឹក្ក្្បក្់មរង) บรรเลง 

บทชัย (បទជ័យ) 
ในพิธีแต่งงานของเขมรมกัจะจดัพิธีส าคญัคือเซ่นไหวบ้รรพบุรุษหรือ

ผูดู้แลรักษาทั้งหมด เป็นการบอกกล่าวให้ทราบเร่ืองการแต่งงานของลูกหลาน ถา้ไม่มีการเซ่นไหว้
บอกกล่าวให้ทราบ วิญญาณเหล่าน้ีจะโกรธและบันดาลให้คนในครอบครัวเจ็บป่วยหรือตาย 
ท่ีเรียกวา่ “เมบากัจ๊” 
 

ขั้นตอนท่ี 18 พิธีแกบ้นของตาดงยายชยั หรือ การแสนลาบณํน่รบส่ตาฎุง
ยายชัย (ការវសនោបំៃន់របស់នដ ងយយជ័យ) พิธีน้ีเป็นพิธีสุดทา้ยในพิธีอาพาห์พิพาห์ (រិធ៉ីអាពាហ៍រិពាហ៍) 
พิธีน้ีเล่นได้เพียงคร้ังเดียว ถ้าผีเมบาต้องการให้เล่น 2 คร้ัง ต้องท าพิธีไหวพ้ระวิษณุการใหม่ 
(ไหวค้รู)  

เพลงท่ีใชป้ระกอบในพิธีอาพาห์พิพาห์ (រិធ៉ីអាពារិពាហ៍) สามารถสรุปไดด้งั
ตารางต่อไปน้ี 
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ตาราง 10 เพลงท่ีใชป้ระกอบในพิธีอาพาห์พิพาห์ (រិធ៉ីអាពារិពាហ៍) 

ช่ือพธีิ เพลงทีใ่ช้ประกอบพธีิ 
ขั้นตอนท่ี 1 การแห่เจา้บ่าวเขา้โรงพิธี 
หรือ การฎแงฺหกูนเฬาะจูลโรง (ការដវងហកូ្នមោះចូលមរង) 

บทเจาพฺราหฺมณ์ (បទមៅ្ពាហែៃ៍) 
บทรบงรมาส (បទរបងរោស) 

1.1 พิธีคว ัน่สาย หรือ พิธีเวญแขฺส (រិធ៉ីមែញវសស) บทสุมฺสูตฺร (បទស ំសូ្ត្) 
1.2 พิธีจงไฎโรง (រិធ៉ីចងណដមរង)  บทชัย (បទជ័យ)  
1.3 พิธีจดัพระวษิณุกรรม 
หรือพิธีเรียบพฺระพิสฺณุการ (រិធ៉ីមរៀប្រះរិសណុការ) 

บทโหมโรง (បទមោរមរង) 
บทองฺครราช (បទអងគររជ) 

ขั้นตอนท่ี 3 พิธียกขันหมาก กินหมาก ดูฤกษ์ยามเจ้าบ่าว
เจ้าสาว หรือ การเลีกกํณต่ สีุ สฺลา เมีลเพลากูนบฺ รุสสฺ รี 
(ការមលើក្កំ្ៃត់្ ស ៉ីសាេ  មរើលមរោកូ្ន្បុស្ស៉ី) 

- 

3.1 พิธีแห่ขนัหมาก หรือพิธีเลีกกณํต่ (រិធ៉ីមលើក្កំ្ៃត់្) บทสโํพงผฺกาจาร (បទសំមពាងផ្កា ចារ)บท

กาต่เตฺรีย (បទកាត្់ម្ត្ើយ) 
3.2 พิธีไหวแ้ม่ยา่นางบา้น 
หรือพิธีแสนชนํางผฺทะ (រិធ៉ីវសនជំនាងផ្ទះ)  

บทบแณฺฎตกนฺโทง (បទបវៃត ត្ក្មនាទ ង) 

3.3 พิธีไหวผ้บีรรพบุรุษหรือพิธีแสนฎูนตา (រិធ៉ីវសនដូនន) บทกงโสย (បទក្ងមសាយ) 
3.4 พิธีกินหมาก หรือพิธีสีุสฺลา (រិធ៉ីស ៉ីសាេ ) บทบุกเพีก (បទប  ក្មរើក្) 
3.5 พิธีลาเคร่ืองเซ่นสังเวย หรือพิธีบนฺถยสฺพกเจญพีกแนลฺง
แสน (រិធ៉ីបនថយសពក្មចញរ៉ីក្វនេងវសន)  

บทสเํพาถย (បទសំមៅថយ) 

3.6 พิธีลบร่องรอยเทา้ท่ีเดินมาหรือเคาะถง่รง (ថង់រង) หรือพิธี

ลุบฎานฤาเคาะถง่รง (រិធ៉ីល ប នឬមោះថង់រង)  
บทผาต่ชาย (បទផ្កត្់ជាយ) 
บทผาต่ชายกฺลาย (បទផ្កត្់ជាយកាេ យ) 

3.7 การจดัอาหารให้แขก หรือการเรียบโภชนาหารชูนเภฺงียว 
(ការមរៀបមភ្ជនាោរជូនមលងៀែ)  

เพลงท่ีเหมาะกบับรรยากาศตาม
ความนิยม 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ช่ือพธีิ เพลงทีใ่ช้ประกอบพธีิ 
ขั้นตอนท่ี 4 การแห่ไปไหวน้กัตา 
หรือการแหเฬีงอฺนกตา (ការវហមេើងអនក្ន) 

บทกนฺแสงกฺรอหม (បទក្វនសង្ក្ហរ) 

ขั้นตอนท่ี 5 พิธีตดัผม หรือพิธีกาต่สก่ (រិធ៉ីដកាត្់សក្់)  

5.1 ขั้นแรกอาจารยจ์ะเป็นผูบ้วงสรวงขอให้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิได้
ปัดเป่าส่ิงชัว่ร้ายให้ออกไปจากพิธี เปรียบเสมือนการตดัผม
สามกรรไกร ผมท่ีตดัจะใส่ในกระทงท่ีลอยอยู่ในขนั ช่วงน้ี
นกัดนตรีบรรเลง 

บทบณฺแฎตกนฺโทง (បទបវៃត ត្ក្មនាទ ង) 

5.2 พิธีบวงสรวงขอกรรไกร หว ีมีดโกน กระจก บทสุมฺบุณฺย (បទស ំប ៃយ) 
5.3 พิธีขายกรรไกร หรือพิธีลก่กไนฺตฺร (រិធ៉ីលក្់ក្ណន្ដនត) บทจาบเฎรีฎ ี(បទចាបមដើរដ៉ី) 

บทพฺรานไพฺร (បទ្ពានណ្រ) 
5.4 พิธีตดัผม หรือพิธีกาต่สก่ (រិធ៉ីកាត្់សក់្) บทสาริกาแกว (បទសារិកាវក្ែ) 
ขั้นตอนท่ี 6 การแห่เจา้บ่าวเจา้สาวไปอาบน ้ า หรือการฎแงฺห
กูนบฺรุสสฺรีเทามชุทึก(ការដវងហកូ្ន្បុស្ស៉ីមៅរ ជទឹក្) 

บทฎเํณีรมน (បទដំមៃើររន)  
บทตฺรพาํงพาย (បទ្ត្ពាំងពាយ)  
บทเชีดมน (បទមជើត្រន) 

ขั้นตอนท่ี 7 การเซ่นเจา้กรุงพาลี หรือ 
การแสนกฺรุงพาลี (ការវសន្កុ្ងពាល៉ី) 

บทโกฺลงธ ํ(បទមកាេ ងធំ)  

ขั้นตอนท่ี 8 การผกูขอ้มือเดียว หรือ 
การแสนจงไฎโทล (ការវសនចងណដមរល) 

 

8.1 พิธีเซ่นผบีรรพบุรุษ หรือพิธีแสนฎูนตา (រិធ៉ីវសនដូនន)  บทกงโสย (បទក្ងមសាយ) 
8.2 พิธีผูกขอ้มือคู่บ่าวสาวเพื่อเชิญขวญัให้มาอยู่กบัตวั และ
เป็นการบวงสรวงโรงพิธี  

เพลงสร้างบรรรยากาศตามความ
เหมาะสม 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ช่ือพธีิ เพลงทีใ่ช้ประกอบพธีิ 
ขั้นตอนท่ี 9 พิธีชาวขาน่สฺลา (រិធ៉ីជាែខាន់សាេ )  

9.1 พิธีชุมฺเพลา (រិធ៉ីជ ំមរោ)  บทอาธฺราตสฺรงาต่ (បទអា្ធាត្្សង្អត្់) 
9.2 พิธีพ่อแม่เจา้สาวตั้งราคาขนัหมาก หรือพิธีกาต่ขาน่สฺลา 
(រិធ៉ីកាត្់ខាន់សាេ ) 

บทจาน่ทฺรลาํ (បទចាន់្ទោំ) 

9.3 พิธีต่อราคาขนัหมากหรือพิธีชาวขาน่สฺลา (រិធ៉ីជាែខាន់សាេ ) บทชฺรง (បទ្ជង) 
9.4 พิธีอบรมเจา้บ่าวเจา้สาว หรือพิธีเอาพุกมฺดายแผฺฎผฺฎาํ 
(រិធ៉ីឪរ ក្ោត យវផ្តផ្កត ំ) 

บทนางผฺฎาํ (បទនាងផ្កត ំ) 
บทบเํพ (បទបំមរ) 

ขั้นตอนท่ี 10 พิธีต าลักฺข (ល័ក្ខ) หรือพิธีบุกลักฺข (រិធ៉ីប ក្ល័ក្ខ)  

10.1 พิธีออกไปหาลักฺข (រិធ៉ីមចញមៅរក្ល័ក្ខ)  บทชชายนางวง (បទជជាយនាងែង) 
10.2 พิธีไปถึงแควน ้า หรือพิธีเทาฎล่สฺทึง (រិធ៉ីមៅដល់សទឹង)  บทอุมฺทูก (បទអ ំទូក្) 
10.3 พิธีเก็บลักฺข (ល័ក្ខ) หรือพิธีเบะลักฺข (រិធ៉ីមបះល័ក្ខ)  บทมาน่รงาว (បទោន់រង្អែ) 
10.4 พิธีเชิญอารักษ์มาช่วยเก็บลักฺข (ល័ក្ខ) หรือพิธีเบะมิน

บานตฺรูวบณฺชาน่อารกฺส (រិធ៉ីមបះរិនបាន្ត្ូែបញ្ឆជ ន់អារក្ស)  
บทนิมนฺตคฺรู (បទនិរនត្គូ) 

10.5 พิธีเด็ดลักฺข (ល័ក្ខ) และห่อลักฺข (ល័ក្ខ) บททูกงเลือนลุง (បទទូក្ងមល នល ង) 
บทกาต่สฺลึก (បទកាត្់សេឹក្) 

10.6 พิธีต าลักฺข (ល័ក្ខ) หรือพิธีบุกลักฺข (រិធ៉ីប ក្ល័ក្ខ)  บทเจีสสฺรูว (បទមចៀស្សូែ) 
10.7 พิธีท าฟัน หรือพิธีเธฺวเีธฺมญ (រិធ៉ីមធវើមធែញ)  บทสฺโมง (បទមសាែ ង) 
ขั้นตอนท่ี 11 การจดัเรียงผลไม ้
หรือการเรียบเรียงแผฺลเฌี (ការមរៀបមរៀងវផ្េមឈើ) 

 

11.1 พิธีจดัเรียงผลไม ้
หรือพิธีเรียบเรียงแผฺลเฌี (រិធ៉ីមរៀបមរៀងវផ្េមឈើ) 

บทชัว (បទជួរ) 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ช่ือพธีิ เพลงทีใ่ช้ประกอบพธีิ 
11.2 พิธีเจา้สาวออกมาเรียงผลไม ้หรือพิธีสามีขฺลวนสฺรีเจญ
มกเรียงแผฺลเฌี (រិធ៉ីសារ៉ីសេួន្ស៉ីមចញរក្មរៀងវផ្េមឈើ) 

- 

11.3 ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ใหห้าใบไม ้
หรือโลกเมบาโอฺยรกสฺลึก (មោក្មរបាឲយរក្សេឹក្)  

บทกาต่สฺลึก (បទកាត្់សេឹក្) 

11.4 เจา้สาวออกมาจดัผลไม ้ขนมของกิน 
หรือกูนกฺรมมฺุเจญมกฎาก่นจํณีํ (ក្ូន្ក្រ ំមចញរក្ ក្់នំចំៃ៉ី)  

บทฎรีํโยลไฎ (បទដំរីមយលណដ) 
บทจบํก่โรย (បទចំបក្់មរយ) 

ขั้นตอนท่ี 12 การเสียบดอกหมาก หรือ การโฎตผฺกาสฺลา (ការ
ម ត្ផ្កា សាេ ) 

 

12.1 พิธีอาจารยต์ดัดอกหมาก หรือพิธีอาจารฺยกาต่ผฺกาสฺลา 
(រិធ៉ីអាចារយកាត្់ផ្កា សាេ )  

บทโกฺลงธ ํ(បទមកាេ ងធំ) 
บทสุวณฺณฎกไม (បទស ែៃណដក្ណរ ) 
บทเสฺฎจผฺทุมฺ (បទមសតចផ្ទុំ) 
บทนครราช (បទនគររជ) 

12.2 พิธีอาจารยเ์สียบดอกหมากในแกว้ หรือพิธีอาจารยฺโฎต
ผฺกาสฺลา (រិធ៉ីអាចារយម ត្ផ្កា សាេ )  

บทลอํงธฺนง่ (បទលំអងធនង់) 

ขั้นตอนท่ี 13 การไหวเ้วลา หรือการสพํะเพลา (ការសំរះមរោ) บทสุมฺบุณฺย (បទស ំប ៃយ) 
บทผาต่พพก (បទផ្កត្់ររក្) 

ขั้นตอนท่ี 14 การแห่เจา้บ่าวไปนัง่เทียม หรือการฎแงฺหกูนบฺ
รุสเทากาน่กแนฺลงผฺทึม (ការដវងហកូ្ន្បុសមៅកាន់ក្វនេងផ្ទឹរ)  

 

14.1 พิธีเจ้าบ่าวเดินสู่โรงพิธี หรือพิธีกูนบฺรุสเธฺวีฎเํณีรเทา 
(រិធ៉ីកូ្ន្បុសមធវើដំមៃើរមៅ)  

บทเสฺฎจยาง (បទមសតចយង) 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ช่ือพธีิ เพลงทีใ่ช้ประกอบพธีิ 
14.2 พิธีลา้งเทา้ใหเ้จา้บ่าว 
หรือพิธีลางเชีงโอฺยกูนบฺรุส (រិធ៉ីោងមជើងឲយកូ្ន្បុស)  

บทกินฺนร (បទកិ្ននរ) 

ขั้นตอนท่ี 15 การแกด้อกหมาก หรือการแกผฺกาสฺลา (ការវក្ផ្កា
សាេ ) ห รือ  ก ารสํ พ ะ ผฺ ก าสฺ ล า  (កា រសំ រះផ្កា សាេ ) (ก ารไหว้

ดอกหมาก) 

 

15.1 พิธีแกด้อกหมาก 
หรือการแกผฺกาสฺลา (រិធ៉ីវក្ផ្កា សាេ )  

บทกนฺลง่รตฺน (បទក្នេង់រត្ន) 

15.2 พิธีร าเปิดม่าน หรือพิธีรําเบีกวงันน (រិធ៉ីរមំបើក្ោងំនន) บทอน (បទអន) 
15.3 พิธีร าเปิดบายศรี หรือพิธีรําเบีกบายสฺรี (រិធ៉ីរំមបើក្បាយ្ស៉ី) 
รวมถึงพิธีเปิดเตียบ ถอดดาบ  

บทผาต่ชาย (បទផ្កត្់ជាយ) 
บทกินฺนรยางยาส (បទកិ្ននរយងយស) 

ขั้นตอนท่ี 16 การนัง่เทียมหรือการผฺทึม (ការផ្ទឹរ)  

16.1 พิธีเวยีนเทียน หรือพิธีบงฺวิลพพิล (រិធ៉ីបងវិលររិល) บทชุมฺแคฺร (បទជ ំវ្គ) 
บทนาคพันฺธ (បទនាគរ័នធ) 

16.2 พิธีผกูขอ้มือ หรือพิธีจงไฎ (រិធ៉ីចងណដ) บทบายขนุจงไฎ (បទបាយស នចងណដ) 
16.3 พิธีโปรยดอกหมาก 
หรือพิธีบาจผฺกาสฺลา (រិធ៉ីបាចផ្កា សាេ )  

บทชัย (បទជ័យ) 

16.4 พิธีเกาะชายสไบ หรือพิธีโตงไสฺบกจูลกฺนุง (រិធ៉ីមនងណសៃ
ចូលក្នុង)  

บทพฺระโถง (បទ្រះមោង) 
บทนางนาค (បទនាងនាគ) 

16.5 พิธีส่งตวัเจา้บ่าวเจา้สาว  
หรือพิธีจูลฎล่กฺนุงบนฺทบ่ (រិធ៉ីចូលដល់ក្នុងបនទប់)  

บทโลมนาง (បទមោរនាង) 
บทถฺนมนาง (បទថនរនាង) 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ช่ือพธีิ เพลงทีใ่ช้ประกอบพธีิ 
ขั้นตอนท่ี 17 การกั้นน ้าเก็บเส่ือ 
หรือ การทบ่ทึกสากเนฺทล (ការទប់ទឹក្សាក្មនទល) 

 

17.1 พิธีร าเก็บเส่ือ 
หรือพิธีรําสากเนฺทล (រិធ៉ីរសំាក្មនទល)  

บทโสฺมง (បទមសាែ ង) 
บทอุมฺทูก (បទអ ំទូក្) 
บทสฺโมงบบําต่ (បទមសាែ ងបំបាត្់) 

17.2 พิธีขายเส่ือใหม่ 
หรือพิธีลก่กเนฺทลถฺมี (រិធ៉ីលក្់ក្មនទលថែ៉ី)  

บทลก่กเนฺทล (បទលក្់ក្មនទល) 

17.3 พิธีดบัไตใ้นโรงดอกหมาก ร้ือเอาใบไมมุ้งหลงัคาออก 
หรือพิธีพนฺลต่จน่ลุะเนาผฺกาสฺลารวจรุะสฺลึกกบฺรก่โรง (រិធ៉ី
រនេត់្ចនេុះមៅផ្កា សាេ រួចរ ះសេឹក្ក្្បក្់មរង)  

บทชัย (បទជ័យ) 

ขั้นตอนท่ี 18 พิธีแกบ้นของตาดงยายชยั หรือ การแสน
ลาบณํน่รบส่ตาฎุงยายชัย (ការវសនោបំៃន់របស់នដ ងយយជ័យ) 

บทชฺรง (បទ្ជង) 

บทชฺรงเฎมีบท (បទ្ជងមដើរបទ) 

บทชฺรงสฺรงาต่กล่กฺรยา 
(បទ្ជង្សង្អត្់ក្ល់្ក្យ) 

บทเฎาะกฺราล (បទម ះ្កាល) 

บทภฺนสฺํรวจ (បទលនំ្សួច) 

6. บทเขฺทาร หรือ ขฺนงภฺน ํ
(បទមខាទ រឬបទសនងលនំ) 
บทบนฺทายบฺราสารท (បទបនាទ យ្បាសាទ) 

บทกแนฺทนทฺรําง (បទក្វនទន្រងំ) 

บทบทฺถยสฺพก (បទបនថយសពក្) 

บททบ่ทึกเกฺรายนาย 
(បទទប់ទឹក្ម្កាយនាយ) 

 



  277 

ส่ิงส าคญัในพิธีอาพาห์พิพาห์ (រិធ៉ីអាពាហ៍រិពាហ៍) ท่ีขาดไม่ไดคื้อ เพลงส าหรับ
ประกอบพิธีดงักล่าว โดยจะตอ้งมีการบรรเลงเพลงและการร้องเป็นล าดบัดว้ย ความหมายของเพลง
มกัจะเก่ียวกบัการอบรมสั่งสอนคู่บ่าวสาวทั้งทางตรงและทางออ้ม ส่วนเคร่ืองดนตรีท่ีใช้นั้นเป็น
เคร่ืองดนตรีชนิดเดียวกบัวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) แต่น าเอาบุีพก (ប ៉ីរក្) ออก จะเป่าบุีพก (ប ៉ីរក្) 
ประกอบแต่ตอนอญัเชิญวญิญาณบรรพบุรุษเท่านั้น เพื่อใหม้ารับเคร่ืองเซ่น ส่วนกลองใช ้1 คู่ เพราะ
ใช้ประกอบพิธีเชิญผีบรรพบุรุษ และผูม้าร่วมงาน จึงไม่จ  าเป็นตอ้งมีเสียงดงัอึกทึก ส่วนการนั่ง
ประโคมวง่เภฺลงการบุราณ (ែង់មលេងការប រៃ) แถวหน้ามีคนนัง่ตีกลอง 2 คน นัง่เสมอกนั แถวถดัจาก

ขวาไปทางซ้ายมีคนสีทฺรแขฺมร  (្ទវសែរ) คนเป่าบุีอ (ប ៉ីអ) คนดีดแขฺสมวย (វសសរួយ) คนดีดจาบุีฎงแวง 

(ចាប ៉ីដងវែង) แถวหลงัสุดตรงกลางคนตีฌิง (ឈិង)ดงัภาพแผนผงัต่อไปน้ี 

 
 

   
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 155 แผนผงัการจดัวง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 

ในอดีตพิธีแต่งงานของชาวกัมพูชามีรูปแบบท่ียิ่งใหญ่มีขั้นตอนและ
รายละเอียดมากอีกทั้งใชเ้วลาประกอบพิธีมากถึง 9 วนั 9 คืน ปัจจุบนัประเพณีแต่งงานสามารถปรับ
รูปแบบและขั้นตอนไดต้ามความเหมาะของเวลาในการจดัพิธีและค่าจ่าย ปัจจุบนันิยมจดัเพียง 2-3 
วนั ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้เก็บข้อมูลภาคสนามในพิธีแต่งงานของ หวง สาเวียต 
(ហួង សាមែៀត្) และ เฬง กญฺจนา   (មេង ក្្ចនា) ในวนัอาทิตย์ท่ี 2 เดือนธันวาคม คริสต์ศกัราช 2018 

(พุทธศกัราช 2562) เวลา 16.30 น.  ณ วิทฺยาสฺถานอุดุงค (ែិទាសាថ នឧដ ងគ) ภฺมิกังพไนฺล (លូរិ្កាំងរណនេ)  
ฆุมฺวังจาส่ (ឃ្ ំោំងចាស់) สฺรุกอุฎงฺค (្សុក្ឧដ ងគ) แขตฺตกาํพง่สฺพือ (វសត្តក្ំរង់សព៉ឺ) โดยไดแ้จง้ก าหนดการไวใ้น
บตัรเชิญงานแต่งงานไวด้งัน้ี 

 

แขฺสมวย (វសសរួយ) บุีอ (ប ៉ីអ) 

ฌิง (ឈិង) 

จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងែវែង) ทฺรแขฺมร (្ទវសែរ) 

สฺคร (សគរ) สฺคร (សគរ) 
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    วนัเสาร์ท่ี 1 เดือนธนัวาคม ปีคริสตศ์กัราช 2018 (พุทธศกัราช 2561) 
     เวลา 13.00 น. พิธีกรุงพาลีหรือพิธีกฺรุงพาลี (រិធ៉ី្កុ្ងពាល៉ី) 
     เวลา 14.00 น. พิธีสวดมนตเ์จริญพระปริตร หรือ 
         พิธีสูตฺรมนฺตจเมฺรียงพฺระบริตฺต (រិធ៉ីសូ្ត្រនតចម្រៀន្រះបរិត្ត) 
     เวลา 16.00 น. พิธีชุมฺพาลานิงชาวขาน่สฺลา (រិធ៉ីជ ំពាោនិងជាែខាន់សាេ ) 
     เวลา 17.00 น.  เ ชิ ญ แ ข ก ร่ ว ม ง า น รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร เย็ น 
         หรืออเญฺชีญเภฺงียว 
         พิสาอาหารเพลลฺงาจ (អម ជ្ើញមលងៀែរិសាអាោរមរលោង ច) 
    วนัอาทิตยท่ี์ 2 เดือนธนัวาคม ปี 2018 (พุทธศกัราช 2561) 
     เวลา 07.00 น.  พิธีแห่เจา้บ่าวเขา้โรง หรือชวบชุมฺเภฺงียวกฺนุงพิธีแหชนํูน 
         (ជួបជ ំមលងៀែក្នុងរិធ៉ីវហជំនូន) 
     เวลา 08.00 น. พิธีสวมแหวน หรือพิธีบพําก่จิเญฺจียน (រិធ៉ីបំពាក្់ចិម ច្ៀន) 
     เวลา 09.00 น.  พิธีปายกุงมา (បា យក្ ងោ ) 
     เวลา 10.00 น.  พิธีตดัผมบงัเกิดสิริ 
     เวลา 11.00 น. พิธีไหวน้ัง่เทียม 
     เวลา 12.00 น. เชิญรับประทานอาหารเท่ียง 
     เวลา 16.30 น.  เชิญรับประทานอาหารเยน็ 
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ภาพประกอบ 156 บตัรเชิญงานแต่งงานของชาวกมัพูชา 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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ภาพประกอบ 157 กมฺมวิธีมงฺคลการอาพาห์พิพาห์ (ក្រែែិធ៉ីរងគលការអាពាហ៍រិពាហ៍) (ก าหนดการ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

 
จากก าหนดการในบตัรเชิญจะเห็นไดว้า่ขั้นตอนบางขั้นตอนไดล้ดทอนลง

ตามความเหมาะสมในเร่ืองของเวลาและค่าใชจ่้าย จะคงไวเ้ฉพาะพิธีท่ีมีความส าคญัท่ีสุดหรือเป็น
พิธีท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับความเช่ือของชาวเขมรเช้ือสายจีน เช่น พิธีปายกุงมา (បា យក្ ងោ ) อิทธิพลทาง
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วฒันธรรมจีนนั้นยงัส่งผลถึงการใช้เคร่ืองดนตรีเป็นสัญลกัษณ์แจง้ถึงการมงคลคือ เฆฺมาะ (មលែ ះ)  
ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัมา้ฬ่อของจีน เป็นเคร่ืองดนตรีประเภท Idiophone-Gong ชนิดฆอ้งไม่มีปุ่ม ซ่ึง
จะตอ้งใชตี้เม่ือจะเร่ิมพิธีทุกคร้ังเพื่อแจง้การเร่ิมตน้พิธีมงคลต่างๆ ในงานแต่งงานโดยจะใช ้เฆฺมาะ 
(មលែ ះ) จ  านวน 2 ใบ และพิธีท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากชาวตะวนัตก เช่น พิธีสวมแหวนแต่งงาน และการ
เล้ียงผูม้าร่วมพิธีดว้ยการกินเล้ียงโต๊ะจีนในคืนสุดทา้ยของงานแต่งงาน ผูว้ิจยัจะไดล้ าดบัเหตุการณ์
พิธีแต่งงานของ หวง สาเวียต (ហួង សាមែៀត្) และ เฬง กญฺจนา (មេង ក្្ចនា) ในวนัท่ี 1-2 เดือนธนัวาคม 

คริสต์ศักราช 2018 (พุทธศักราช 2562) ณ วิทฺยาสฺถานอุฎงฺค ( ែិទាសាថ នឧដ ងគ) ภฺมิ กฺ รํางพไนฺล 

(លូរិ្កាំងរណនេ) ฆุมฺวังจาส่ (ឃ្ ំោំងចាស់) สฺรุกอุฎงฺค (្សុក្ឧដងគ)  แขตฺตกพํง่สฺพื (មសត្តក្ំរង់សព៉ឺ) โดยเรียงภาพถ่าย
ตามล าดบัพิธีท่ีแจง้ในบตัรเชิญ ดงัน้ี 

1. พิธีกฺรุงพาลี (រិធ៉ី្កុ្ងពាល៉ី) 
 

 
 

ภาพประกอบ 158 พิธีกฺรุงพาลี (រិធ៉ី្កុ្ងពាល៉ី) หรือพิธีไหวเ้จา้กรุงพาลี 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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2. พิธีสวดมนตเ์จริญพระปริตร 
 

 
 

ภาพประกอบ 159 พิธีสวดมนตเ์จริญพระปริตร 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

3. พิธีชุมฺพาลา (រិធ៉ីជ ំពាោ) และชาวขาน่สฺลา (ជាែខាន់សាា ) 
 

 
 

ภาพประกอบ 160 พิธีชาวขาน่สฺลา (រិធ៉ីជាែខាន់សាេ ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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 4. การชุมนุมแขกในพิธีแห่ขนัหมาก หรือชวบชุมฺเภฺงียวกฺนุงพิธีแหชํนูน 
(ជួបជ ំមលងៀែក្នុងរិធ៉ីវហជំនូន) 
 

 
 

ภาพประกอบ 161 การชุมนุมแขกในพิธีแห่ขนัหมาก หรือ 
ชวบชุมฺเภฺงียวกฺนุงแหชนํูน (ជួបជ ំមលងៀែក្នុងរិធ៉ីវហជំនូន) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

5. พิธีสวมแหวน หรือพิธีบพําก่จิเญฺจียน (រិធ៉ីបំពាក្់ចិម ច្ៀន) 
 

 
 

ภาพประกอบ 162 พิธีสวมแหวน หรือพิธีบพําก่จิเญฺจียน (រិធ៉ីបំពាក្់ចិម្ចៀន) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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6. พิธีเคารพกุงมา (រិធ៉ីមោររក្ ងោ ) 
 

 
 

ภาพประกอบ 163 พิธีเคารพกุงมา (រិធ៉ីមោររក្ ងោ ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

7. พิธีตดัผมบงัเกิดสิริ หรือพิธีกาต่สก่ (រិធ៉ីកាត្់សក់្) 
 

 
 

ภาพประกอบ 164 พิธีตัดผมบังเกิดสิริ หรือพิธีกาต่สก่ (រិធ៉ីកាត់្សក្់) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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8. พิธีไหวน้ัง่เทียม หรือพิธีสพํะผฺทึม (រិធ៉ីសំរះផ្ទឹរ) 

 

 
 

ภาพประกอบ 165 พิธีไหว้นั่งเทียม หรือพิธีสพํะผฺทึม (រិធ៉ីសំរះផ្ទឹរ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

 

9. เชิญรับประทานอาหารเยน็ 
 

 
 

ภาพประกอบ 166 งานเล้ียงฉลองมงคลสมรสปัจจุบนั 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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ภาพประกอบ 167 งานเล้ียงฉลองมงคลสมรสปัจจุบนั 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีบทบาทหน้าท่ีส าคญัในการ
ประกอบพิธีมงคลต่าง ๆ ของคนทุกชนชั้น นอกจากน้ีจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ยงัร่วมบรรเลงกับ
เคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืนๆ ในวง่เภฺลง (ែង់មលេង) ประเภทต่างๆ และประกอบการจเมฺรียงจาบุี (ចម្រៀងចាប ៉ី) 
อีกดว้ย สามารถสรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 

ตาราง 11 บทบาทหนา้ท่ีเคร่ืองดนตรีเขมรในวง่เภฺลง (ែង់មលេង) ต่าง ๆ 

เคร่ืองดนตรี วง่เภฺลงอา
รกสฺ (ែង់មលេង
អារក្ស) 

วง่เภฺลงการ

บุราณ 
(ែងម់លេងការ
ប រៃ) 

วง่เภฺลงพฺระบิฎร
(ែងម់លេង្រះបដិរ) 

วง่เภฺลง

มโหรีพฺระ
ราชทฺรพฺย 

(ែងម់លេងរ់មោរី្ រះ
រជ្ទរយ) 

จเมฺรียงจาบุี 
(ចម្រៀងចាប ៉ី) 

เคร่ืองสาย      
แขฺสมวย 
(វសសរួយ) 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

เคร่ืองดนตรี วง่เภฺลงอา
รกสฺ  

(ែងម់លេងអារក្ស) 

วง่เภฺลงการ
บุราณ 
(ែងម់លេងការ
ប រៃ) 

วง่เภฺลงพฺระบิตร 
(ែងម់លេង្រះបតិ្រ) 

วง่เภฺลง
มโหรีพฺระ

ราชทฺรพฺย 
(ែងម់លេងរ់មោរី្ រះ

រជ្ទរយ) 

จเมฺรียงจาบุี 
(ចម្រៀងចាប ៉ី) 

จาบุีฎงแวง 
(ចាប ៉ីដងវែង) 

     

ตะเข (ត្ះមស)      

ทฺรแขฺมร 
(្ទវសែរ) 

     

ทฺรฎวง 
(្ទដួង) 

     

ทฺรอู (្ទអ )ូ      

ทฺรเฉ (្រមេ)      

เคร่ืองเป่า      
ขฺลุย (សេុយ)      

บุีพก (ប ៉ីរក្)      

บุีอ (ប ៉ីអ)      

เคร่ืองตี      
รนาตเอก  
(រនាត្ឯក្) 

     

รนาตธุง 
(រនាត្ធ ង) 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

เคร่ืองดนตรี วง่เภฺลงอา
รกสฺ (ែង់មលេង
អារក្ស) 

วง่เภฺลงการ
บุราณ 
(ែងម់លេងការ
ប រៃ) 

วง่เภฺลงพฺระบิตร 
(ែងម់លេង្រះបតិ្រ) 

วง่เภฺลง
มโหรีพฺระ

ราชทฺรพฺย 
(ែងម់លេងរ់មោរី្ រះ

រជ្ទរយ) 

จเมฺรียงจาบุี 
(ចម្រៀងចាប ៉ី) 

คงวง่ธ ํ
(គងែង់ធ)ំ 

     

คงวง่ตูจ 
(គងែង់ត្ូច) 

     

สฺครไฎ 
 (សគរណដ) 

     

สฺครถนู  
(សគរថូន) 

     

สฺครรมนา 
(សគរររនា) 

     

ฌิง (ឈិង)      

 
จากตารางขอ้มูลขา้งตน้แสดงถึงอิทธิพลและความส าคญัของเคร่ืองสายท่ี

มีต่อพิธีกรรมความเช่ือของชาวกมัพูชา จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ไดร่้วมบรรเลงในวงดนตรีเกือบทุก
ชนิด ได้แก่ วง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) วง่เภฺลงการบุราณ (ែង់មលេងការប រៃ ) วง่เภฺลงพฺระบิตร 

 (ែង់មលេង្រះបិត្រ) วง่เภฺลงมโหรีพฺระราชทฺรพฺย (ែង់មលេងរមោរី្រះរជ្ទរយ) และการจเมฺรียงจาบุี (ការចម្រៀងចាប ៉ី)  
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) จึงเป็นหน่ึงในเคร่ืองสายท่ีได้รับความนิยมและเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีได้รับ
คดัเลือกใหท้ าหนา้ท่ีในงานสังคมทุกโอกาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
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4.3.1.3 วง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី) 
ค าว่า มโหรี (រមោរី) สันนิษฐานว่ามาาจากค า “มโนหาระ” ซ่ึงหมายถึง 

มโนหาระ (ชาย) และมโนหารี (หญิง) ซ่ึงมีความหมายวา่เป็นท่ีพอใจหรือเปรียบดงัเคร่ืองประดบัท่ี
งดงาม โดยเน้ือหาหลกักล่าวถึงเฉพาะดนตรี ค าน้ีเป็นช่ือเรียกขา้คนผูรั้บใชป้ระจ าปราสาทท่ีมีหนา้ท่ี
เล่นดนตรี ในสมยัก่อนนักดนตรีในวงดนตรีน้ีส่วนมากเป็นผูห้ญิง ด้วยเหตุน้ีจึงเรียกว่า “มโหรี” 
วง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី) มีเสียงนุ่มนวล สามารถเขา้ถึงผูฟั้งไดเ้ป็นอยา่งดี เน้ือหาของบทเพลงจะ
สะทอ้นให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเขมร เช่นบทร้องอธิบายความงามของธรรมชาติ การท างาน ใชร้้อง
เก้ียวพาราสีระหว่างชายหนุ่มหญิงสาว ใช้เป็นเพลงกล่อมลูกและใช้บรรเลงประกอบในพิธีร่ืนเริง
ทัว่ไป เน้ือหาในวง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី) ไม่ได้เก่ียวขอ้งกบัความเช่ือทางพิธีกรรมและศาสนา 

แต่สามารถบรรเลงประกอบในพิธีนั้น ไดเ้พื่อเป็นการสร้างบรรยากาศในงาน 
 

 
 

ภาพประกอบ 168 วง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី) 

ท่ีมา: Weltmuseum Wien 

 

วง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី) มีการพฒันามาอยา่งต่อเน่ืองจากอดีตจนถึงปัจจุบนั 
ท าให้การบนัทึกหรือการก าหนดรูปแบบแตกต่างกนัออกไป ในปัจจุบนัไดมี้การก าหนดรูปแบบการ
ผสม วง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរ)ី ไวเ้ป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. วง่เภฺลงมโหรีบุราณ (ែង់មលេងរមោរីប រៃ) เป็นวง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី) 
ชนิดแรกเร่ิม ประกอบดว้ยเคร่ืองดนตรีเพียง 6 ชนิดไดแ้ก่ 1) ทฺรแขฺมร (្ទវសែរ) หรือซอสามสาย 1 คนั
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2) จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) หรือกระจบัป่ีด้ามยาว 1 ตวั 3) ขฺลุย (សេុយ) 1 เลา 4) สฺครถูน (សគរថូន) หรือ
โทน 1 ใบ 5) สฺครรมนา (សគរររនា) หรือร ามะนา 1 ใบ 6) ฌิง (ឈិង) หรือฉ่ิง 1 คู่ วง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេង
រមោរ)ី ชนิดน้ีเป็นวงดนตรีดั้งเดิม 

2. วง่เภฺลงมโหรีเคฺรืองพิณพาทฺย (ែង់មលេងរមោរីម្គឿងរិៃពាទយ) หรือมโหรี
เค ร่ืองพิณพาทย์ วงดนตรีน้ี เป็นการน าวง่เภฺลงมโหรี (ែង់ មលេងរមោ រី) และวง่เภฺลงพิณ พาทฺย 

(ែង់មលេងរិៃពាទយ) มาบรรเลงร่วมกนั ประกอบดว้ยเคร่ืองดนตรี 12 ชนิด ไดแ้ก่ 1) ทฺรแขฺมร (្ទវសែរ) หรือ
ซอสามสาย 1 คนั 2) ตะเข (ត្ះមស) หรือจะเข้ 1 ตวั 3) ขฺลุย (សេុយ) หรือขลุ่ย 1 เลา 4) รนาตเอกมาส 

(រនាត្ឯក្ោស) หรือระนาดเอกทอง 1 ราง 5) รนาตเอกแผฺลฤสฺสีธมฺมตา (រនាត្ឯក្វផ្េឫសស៉ីធរែន) หรือระนาด
เอกผืนไมไ้ผ่ 1 ราง 6) รนาตเอกตูจบผํุต (រនាត្ឯក្ត្ូចបំផ្ ត្) หรือระนาดเอกท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดคลา้ยกบั
ระนาดเอกมโหรีไทย 1 ราง 7) รนาตธุง (រនាត្ធ ង) หรือระนาดทุม้ 1 ราง 8) คงวง่ธ ํ(គងែង់ធំ) หรือฆอ้ง
วงใหญ่ 1 วง 9) คงวง่ตูจ (គងែង់ត្ូច) หรือฆ้องวงเล็ก 1 วง 10) สฺครถูน  (សគរថូន) หรือโทน 1 ใบ 

11) สฺครรมนา (សគរររនា) หรือร ามะนา 1 ใบ 12) ฌิง (ឈិង) หรือฉ่ิง 1 คู่ 

3. วง่เภฺลงมโหรีเคฺรืองแขฺส (ែង់មលេងរមោរីម្គឿងវសស) ประกอบดว้ยเคร่ืองดนตรี 
12 ชนิด ได้แก่ 1) ทฺรแขฺมร (្ទវសែរ) หรือซอสามสาย 1 คนั 2) ตะเข (ត្ះមស) หรือจะเข ้1 ตวั 3) ขฺลุย 

(សេុយ) หรือขลุ่ย 1 เลา 4) จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) หรือกระจบัป่ีดา้มยาว 1 ตวั 5) ทฺรอู (្ទអ ូ) หรือซออู ้1 
คนั 6) ทฺรเฉ (្ទមេ) หรือซอดว้งหลิบ 1 คนั 7) รนาตเอกแผฺลฤสฺสี (រនាត្ឯក្វផ្េឫសស៉ី) หรือระนาดเอกผืน
ไมไ้ผ่ 1 ราง 8) รนาตธุง (រនាត្ធ ង) หรือระนาดทุม้ 1 ราง 9) คงวง่ตูจ (គងែង់ត្ូច) หรือฆอ้งวงเล็ก 1 วง  
10) สฺครถนู (សគរថូន) หรือโทน 1 ใบ 11) สฺครรมนา (សគរររនា) หรือร ามะนา 1 ใบ 12) ฌิง (ឈិង) หรือฉ่ิง 

1 คู่ 
4. วง่เภฺลงมโหรีวง่ธํ (ែង់មលេងរមោរីែង់ធំ) หรือวงมโหรีวงใหญ่ ประกอบดว้ย

เคร่ืองดนตรีจ านวน 15 ชนิด ไดแ้ก่ 1) รนาตเอก (រនាត្ឯក្) หรือระนาดเอก 1 ราง 2) รนาตธุง (រនាត្ធ ង) 
หรือระนาดทุม้ 1 ราง 3) ตะเขตูจ (ត្ះមសត្ូច) หรือจะเขห้ลิบ 1 ตวั 4) ตะเขธ ํ(ត្ះមសធំ) หรือจะเขใ้หญ่ 1 
ตวั 5) ขฺลุยตูจ (សេុយធំ) หรือขลุ่ยเล็ก 1 เลา 6) ขฺลุยธํ (សេុយធំ) หรือขลุ่ยใหญ่ 1 เลา 7) ทฺรอู (្ទអ ូ) 1 คนั 
8) ทฺรโสธํ (្ទមសាធំ) 1 คัน 9) ทฺรโสตูจ  (្ទមសាត្ូច) 1 คัน 10) ทฺรเฉอู  (្ទមេអ ូ) 1 คัน 11) ทฺรเฉโส  
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(្ទមេមសា) 1 คนั 12) สฺครถูน (សគរថូន) 1 ใบ 13) สฺครรมนา (សគរររនា) 1 ใบ 14) กฺราบ่ภวง (្កាប់លួង) 1 พวง  
15) ฌิง (ឈិង) 1 คู่ 

5. วง่เภฺลงมโหรีพฺระราชทฺรพฺย (ែង់មលេងរមោរី្រះរជ្ទរយ) หรือวง่เภฺลงบุีแกว 

(ែង់មលេងប ៉ីវក្ែ) คือวงดนตรีท่ีใช้ส าหรับบรรเลงเฉพาะในพระราชวงั  วง่เภฺลงมโหรีพฺระราชทฺรพฺย 

(ែង់មលេងរមោរី្រះរជ្ទរយ) น้ีได้เพิ่มจ านวนเคร่ืองดนตรีเข้าไปในวง่เภฺลงมโหรีวง่ธํ (ែង់មលេងរមោរីែង់ធំ) 
อีกหลายชนิด ได้แก่ รนาตเอก  (រនាត្ឯក្) รนาตธุง (រនាត្ធ ង) คงวง่ตูจ  (គងែង់ត្ូច) คงวง่ธํ (គងែង់ធំ)  
ทฺรแขฺมร (្ទវសែរ) ทฺรเฉ (្រមេ) ทฺรฎวงตูจ (្ទដួងត្ូច) ทฺรฎวงธ ํ(្ទដួងធំ) ทฺรอู (្ទអ )ូ  ขฺลุย (សេុយ) จาบุีฎงแวง 

(ចាប ៉ីដងវែង) กฺรเพี เอก (្ក្មរើឯក្) กฺรเพีธุง (្ក្មរើធ ង) สฺครถูน  (សគរថូន) สฺครรมนา (សគរររនា) ฌิง (ឈិង) 
และกฺราบ่ผฺลิต (្កាប់ផ្េិត្) เคร่ืองดนตรีจ าพวกฆอ้งวงและระนาดตอ้งใช้ไมน้วมตีเพื่อให้เกิดเสียงท่ี
นุ่มนวลกลมกลืน จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ได้เข้าร่วมบรรเลงในวง่เภฺลงมโหรีพฺระราชทฺรพฺย 

(ែង់មលេងរមោរី្រះរជ្ទរយ) ดว้ย ชาวกมัพูชาเช่ือว่าจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เคยใช้บรรเลงในวง่เภฺลงมโหรี 

(ែង់មលេងរមោរី) มาตั้งแต่สมยัเมืองพระนครมาจนถึงสมยัหลังเมืองพระนคร จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
สาเหตุท่ีไม่นิยมน ามาบรรเลงในวง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី) สันนิษฐานไดว้่าเสียงของจาบุีฎงแวง 

(ចាប ៉ីដងវែង) ดงัไม่เท่าเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืน เช่นเดียวกบัแขฺสมวย (វសសរួយ) ซ่ึงก็ไม่ไดน้ ามาบรรเลงใน 

วง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរ)ី ปัจจุบนัดว้ยเช่นกนั  
 

6. วง่เภฺลงมโหรีไจฺน (ែង់មលេងរមោរីណចន) คือวงมโหรีสร้างสรรค์ท่ีได้น าเน้ือ
เพลงมโหรีมาบรรเลงและขบัร้องประกอบการแสดงละครบฺราโมชฺชทัย (្បាមោជជទ័យ) ละครน้ีไดรั้บ
อิทธิพลมาจากตะวนัตกท่ีมีลกัษณะเป็นโอเปร่า ส่วนเคร่ืองดนตรีมกัจะน าเอาเคร่ืองดนตรีตะวนัตก
มาผสมกบัเคร่ืองดนตรีเขมรโบราณบางชนิดอีกดว้ย เช่น แบนโจ และแมนโดลิน เป็นตน้ การแสดง
ละครแบบใหม่น้ีเรียกวา่ “ละครมโหรี” เพิ่งมีในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 (พุทธศตวรรษท่ี 25) เป็นการ
น าท านองเพลงและการร้องมโหรีมาประกอบการแสดงศิลปะร่วมสมยั ละครน้ีมีอิทธิพลต่อชาว
กมัพูชา  เคร่ืองดนตรีท่่ีใชบ้รรเลงในวง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី) ชนิดต่าง ๆ ท่ีจะอธิบายเพิ่มเติมโดย
ละเอียดได้แก่ 1) รนาตเอก (រនាត្ឯក្) 2) รนาตธุง (រនាត្ធ ង) 3) คงวง่ตูจ (គងែង់ត្ូច) 4) คงวง่ธํ (គងែង់ធំ)  
5) ทฺรเฉ (្រមេ) 6) ทฺรฎวงตูจ  (្ទដួងត្ូច) 7) ทฺรฎวงธํ (្ទដួងធំ) 8) ทฺรอู (្ទអ ូ) 9) ขฺลุย (សេុយ) 10) กฺรเพี 
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(្ក្មរើ) 11) สฺครถูน  (សគរថូន) 12) สฺครรมนา (សគរររនា) 13) ฌิง (ឈិង) และ 14) กฺราบ่ผฺลิต (្កាប់ផ្េិត្) 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) รนาตเอก (រនាត្ឯក្) เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตีส าหรับท า
ท านอง ท าจากไมจ้ริงหรือไมไ้ผ ่ลูกรนาตเอก (រនាត្ឯក្) จะติดพฺรมร (្រររ) ไวใ้ตลู้กรนาตเอก (រនាត្ឯក្) 
ทั้งสองขา้ง เพื่อใช้ปรับเทียบเสียงตามตอ้งการ พฺรมร (្រររ) ท าจากข้ีผึ้งแทผ้สมกบัตะกัว่ ลูกรนาต

เอก (រនាត្ឯក្) แต่ละลูกตอ้งเจาะรูสองรูส าหรับร้อยเชือกและแขวนกบัตะขอทั้งสองขา้งเพื่อไม่ให้
หย่อนไปถึงรางรนาตเอก  (រនាត្ឯក្) ไมไ้ผ่ท่ีน ามาท าลูกรนาตเอก (រនាត្ឯក្) นั้นจะตอ้งน าไปแช่น ้ า
ผสมเกลือกบัแกลบเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 เดือนเพื่อใหไ้ดสี้ท่ีสวยงาม ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 

 

 

ภาพประกอบ 169 ระดบัเสียงของรนาตเอก (រនាត្ឯក្) ในวง่เภฺลงพิณพาทฺย (ែង់មលេងរិៃពាទយ) 

ท่ีมา: Dorivan Keo sarin (1994: 76) 

 

 
ภาพประกอบ 170 ระดบัเสียงของรนาตเอก (រនាត្ឯក្) ในวง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី) 

ท่ีมา: Dorivan Keo sarin (1994: 76) 
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ภาพประกอบ 171 ลกัษณะการบรรเลงรนาตเอก (រនាត្ឯក្) 

ท่ีมา: weltmuseum wien 

 
 

ภาพประกอบ 172 ลกัษณะการบรรเลงรนาตเอก (រនាត្ឯក្) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 
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ภาพประกอบ 173 ผนืรนาตเอก (រនាត្ឯក្) แสดงการถ่วงเสียงดว้ยพฺรมร (្រររ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 

 
 

ภาพประกอบ 174 ตะขอส าหรับเก่ียวเชือกรนาตเอก (រនាត្ឯក្) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 
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ภาพประกอบ 175 โขนรนาตเอก (រនាត្ឯក្) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 

 

รางรนาตเอก (រនាត្ឯក្) มีความยาวตั้ งแต่ 1 เมตร ความกว้าง 30 

เซนติเมตรท าจากไมป้ระดู่หรือไมชิ้งชนั น าเอาไมม้าตดัเป็นวงแลว้ไสโกลนให้มีรูปร่างเหมือนเรือ 
ต่อมาตดัไมเ้ป็นแผ่นกระดานปิดตามความยาวทั้งสองขา้งท่ีเรียกว่าผนงั ส่วนมุมหนาทั้งสองท่ีปิด
แผ่นไม้กระดานทั้ งสองเรียกโขน ข้างบนโขนจะมีตะขอข้างละ 2 อัน ส าหรับห้อยเชือกร้อย 
รนาตเอก (រនាត្ឯក្) ท่ีใต้ราง   รนาตเอก (រនាត្ឯក្) ตรงกลางมีเทา้รนาตเอก (រនាត្ឯក្) ส าหรับตั้งวาง 

รางมกัจะประกอบงาชา้งเป็นลวดลายสวยงาม ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 
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ภาพประกอบ 176 รางรนาตเอก (រនាត្ឯក្) ประกอบงาชา้งใชป้ระกอบการแสดงระบ าพระราชทรัพย  ์

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

 

หวัไมตี้รนาตเอก (រនាត្ឯក្) มีรูปร่างกลมแบนหุ้มดว้ยฝ้ายหลายชั้นแลว้
พนัด้วยเชือกและติดไวก้บัด้ามอนัเล็กยาวส าหรับใช้ในวง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី) ถ้าใช้ส าหรับ 

วง่เภฺลงพิณพาทฺย (ែង់មលេងរិៃពាទយ) จะใช้ไม้ท่ีหัวไม้ตีชุบน ้ ายางรัก เพื่อให้ได้เสียงดังเกรียวกราว 

การบรรเลงรนาตเอก (រនាត្ឯក្) นิยมตีเป็นคู่แปด เช่นเดียวกบัระนาดเอกของไทย ดงัภาพประกอบ

ต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพประกอบ 177 ไมตี้รนาตเอก (រនាត្ឯក្) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 
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2) รนาตธุง (រនាត្ធ ង) มีเสียงทุ้มกงัวาน มีรูปร่างคล้ายรนาตเอก (រនាត្ឯក្) 

แต่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย รนาตธุง (រនាត្ធ ង) มีเท้ารองครบทั้ งส่ีมุม รางของรนาตธุง (រនាត្ធ ង) 

ท าจากไมจ้ริง  ลูกรนาตธุง (រនាត្ធ ង) ท  าจากไมไ้ผ่หรือไมจ้ริงมีจ านวน 16 ลูก ลูกรนาตธุง (រនាត្ធ ង) 
มีขนาดใหญ่และยาวกวา่ลูกรนาตเอก (រនាត្ឯក្) ลูกรนาตธุง (រនាត្ធ ង) จะเทียบเสียงดว้ยพฺรมร (្រររ) 
รนาตธุง (រនាត្ធ ង) ใช้ไมตี้เช่นเดียวกบั รนาตเอก (រនាត្ឯក្) บทบาทของรนาตธุง (រនាត្ធ ង) จะบรรเลง

เป็นเคร่ืองตาม ตกแต่งและเสริมท านองให้มีสีสัน ส่วนรนาตเอก (រនាត្ឯក្) จะบรรเลงท านองเก็บ 
ในวง่เภฺลงพิณพาทฺย (ែង់មលេងរិៃពាទយ) รนาตธุง (រនាត្ធ ង) มกัจะบรรเลงทางเดียวกบัทางคงวง่ธ ํ(គងែង់ធំ) 
ส่วนในวง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី)   รนาตธุง (រនាត្ធ ង) จะบรรเลงทางใกล้เคียงกับทฺรอู (្ទអ ូ) 
ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 

 
ภาพประกอบ 178 ระดบัเสียงของรนาตธุง (រនាត្ធ ង) 

ท่ีมา: Dorivan Keo Sarin (1994: 79) 

 
 

ภาพประกอบ 179 รนาตธุง (រនាត្ធ ង) 

ท่ีมา: Weltmuseum Wien 
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ภาพประกอบ 180 รนาตธุง (រនាត្ធ ង) Secondary School of Fine Arts กรุงพนมเปญ 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 

 
 

ภาพประกอบ 181 โขนรนาตธุง (រនាត្ធ ង) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2559) 

3) คงวง่ (គងែង់) หรือฆ้องวง มี 2 ประเภทได้แก่ คงวง่ตูจ (គងែង់ត្ូច) หรือ
ฆอ้งวงเล็ก และคงวง่ธ ํ(គងែង់ធំ) หรือฆอ้งวงใหญ่ มีลูกฆอ้งจ านวน 16 ลูกเท่ากนั แตกต่างกนัท่ีขนาด
ของลูกฆ้อง  ลูกคงวง่ตูจ (គងែង់ត្ូច) ลูกแรกหรือลูกท่ีมีขนาดใหญ่สุดมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
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13.50-14 เซนติเมตร ลดหลัน่กนัไปตามล าดบัจนถึงลูกท่ี 16 ส่วนลูกคงวง่ธํ (គងែង់ធំ) ลูกแรกจะมี
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 16.50-18.50 เซนติเมตร ลดหลัน่กนัไปตามล าดบัจนถึงลูกท่ี 16 ลูกฆอ้ง
หล่อจากสัมฤทธ์ิผสมกบัทองเหลือง แลว้ทุบให้ไดรู้ปตามพิมพ ์ลูกฆอ้งทั้งหมดมีรูปร่างคลา้ยขนัน ้ า
แต่ท าตรงกลางใหโ้ป่งข้ึนเรียกวา่ “นมฆอ้ง” ปรับเทียบเสียงดว้ยข้ีผึ้งผสมตะกัว่ ลูกฆอ้งจะเจาะรูจาก
ขา้งหน่ึงตรงฉัตรส าหรับสอดเชือกผูกรัดไม่ให้เอียง ร้านฆอ้งวงท าจากหวาย หัวไมตี้คงวง่ (គងែង់) 
ทั้งสองประเภทท าจากหนงักระบือหรือหนงัชา้งท่ีตดัเป็นวงกลมแลว้เจาะรูตรงกลางส าหรับเสียบ
ดา้มท่ีท าจากไม ้ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพประกอบ 182 ระดบัเสียงของคงวง่ตูจ (គងែង់តូ្ច) 

ท่ีมา: Dorivan Keo Sarin (1994: 88) 

 

 
ภาพประกอบ 183 ระดบัเสียงของคงวง่ธ ํ(គងែង់ធ)ំ 

ท่ีมา: Dorivan Keo sarin (1994: 85) 
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ภาพประกอบ 184 คงวง่ (គងែង)់ 

ท่ีมา: Arnoux Hippolyte (1800-1999) 

 
 

ภาพประกอบ 185 คงวง่ (គងែង)់ 

ท่ีมา: Weltmuseum Wien 
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ภาพประกอบ 186 (ซา้ย-ขวา) คงวง่ตูจ (គងែង់ត្ូច) คงวง่ธ ํ(គងែង់ធំ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 

 
 

ภาพประกอบ 187 เชีงเทียน (មចើងមទៀន) หรือลูกมะหวดท่ีท าจากงาชา้ง 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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ภาพประกอบ 188 ไมตี้คงวง่ (គងែង់) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 

 
 

ภาพประกอบ 189 ลกัษณะการบรรเลงคงวง่ธ ํ(គងែង់ធំ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 

4) ทฺรฎวง (្ទដួង) หรือทฺรเอก (្ទឯក្) ปัจจุบันนิยมเรียก ทฺรเสา (្ទមសា) 

ค า “เสา (មសា)” เป็นค าศพัทท่ี์ชาวเขมรยืมค าเรียกเคร่ืองดนตรีไทยชนิดเคร่ืองสายใชสี้ ท่ีไทยเรียกวา่ 

“ซอ” ไปใช้เรียกเคร่ืองดนตรีชนิดเดียวกนัน้ี ค  าว่า “เสา (មសា)” ของเขมร จึงหมายถึง “ซอ” นัน่เอง 

ส่วนค าวา่ “ฎวง (ដួង)” ในภาษาเขมรหมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีรูปทรงสัณฐานเป็นทรงกลมและมีแสง
สุกสว่างภายใน เช่น ดวงเดือน ดวงจนัทร์ เป็นตน้ ทฺรฎวง (្ទដួង) มี 3 ชนิด มีช่ือเรียกแตกต่างกนั
ออกไป ไดแ้ก่ (1) ทฺรเฉ (្ទមេ) หรือ ทฺรเอก (្ទឯក្) เป็นทฺรฎวง (្ទដួង) อีกชนิดหน่ึงท่ีมีระดบัเสียงสูง
แหลมเด่นชัด ต่างกบัทฺรฎวง (្ទដួង) ชนิดอ่ืน ๆ ทฺรเฉ (្ទមេ) น้ีมีลกัษณะคลา้ยกบัซอดว้งหลิบของ
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ไทย ซ่ึงอุดม อรุณรัตน์และพงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ ผูเ้ช่ียวชาญด้านสังคีตศิลป์ไทยทั้ง 2 ท่าน ไดเ้คย
กล่าวถึงซอดว้ง หลิบของไทย รวมทั้งรูปแบบการผสมวงของวงเคร่ืองสายเคร่ืองคู่ วงมโหรีเคร่ืองคู่ 
และวงมโหรีเคร่ืองใหญ่ของไทยท่ีตอ้งมีการใชซ้อ 2 ขนาดเขา้ร่วมผสมวงจึงจะถูกตอ้งตามหลกัการ
ผสมวงวา่ดว้ยการประสานเสียงสูงต ่าเพื่อใหเ้กิดความกลมกลืนอนัจะก่อใหเ้กิดความกลมกล่อมทาง
สุนทรียภาพทางเสียง (2) ทฺรฎวงตูจ (្ទដួងត្ូច) มีลกัษณะคลา้ยกบัทฺรเฉ (្ទមេ) แต่มีขนาดใหญ่กว่า 
มีเสียงไม่สูงเท่ากบัทฺรเฉ (្ទមេ) เป็นทรฺ (្ទ) ท่ีมีน ้าเสียงไพเราะน่าฟัง (3) ทฺรฎวงธ ํ(្ទដួងធំ) มีลกัษณะ
คลา้ยกบัทฺรฎวงตูจ (្ទដួងត្ូច) แต่มีขนาดใหญ่และระดบัเสียงทุม้ต ่ากว่า ทฺรฎวง (្ទដួង) ทั้ง 3 ชนิดน้ี 
กระบอกเสียงหรือกล่องเสียงนิยมท าจากไมไ้ผ่ งาช้าง และไมจ้ริง เช่น ไมพ้ะยูง ไมม้ะค่า เป็นตน้ 
ข้ึนหนังดว้ยหนังงู หย่องท าจากไมไ้ผ่ ไมจ้ริง กระดูก หรืองาช้าง เพื่อยกให้สายอยู่เหนือพน้หนัง
ดา้นหนา้ของทฺรฎวง (្ទដួង) อีกดา้นของกล่องเสียงปล่อยโล่งเป็นทางออกของเสียง ดา้นบนเจาะจาก
บนลงมาขา้งล่างส าหรับเสียบคนัทวนของทฺรฎวง (្ទដួង)  คนัทวนนิยมท าจากไมจ้ริง ดา้นปลายคนั
ทวนหรือท่ีคนไทยเรียก “โขนซอ” นั้ น มักจะประกอบกระดูกสัตว์หรืองาช้างท่ีแกะสลักเป็น
ลวดลายต่าง ๆ งดงาม ปัจจุบนันิยมใชพ้ลาสติกเรซ่ินทดแทนงาชา้งและกระดูกสัตว ์คนัทวนดา้นบน
เจาะรูส าหรับเสียบลูกบิด เทียบเสียงจ านวน 2 รู เจาะทะลุจากข้างหน่ึงไปยังอีกข้างหน่ึง 
ลูกบิดทฺรฎวง (្ទដួង) นิยมประกอบกระดูกสัตวห์รืองาชา้งเพื่อความสวยงามอีกดว้ย ดงัภาพประกอบ

ต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพประกอบ 190 กล่องเสียงทฺรฎวง (្ទដួង) ท าจากงาชา้งและไมไ้ผ ่

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 
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ภาพประกอบ 191 ปลายคนัทวนทฺรฎวง (្ទដួង) ตกแต่งดว้ยกระดูกสัตวห์รืองาชา้งเป็น 

ลวดลายต่าง ๆณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 

 
 

ภาพประกอบ 192 ปลายคนัทวนทฺรฎวง (្ទដួង) ตกแต่งดว้ยกระดูกสัตวห์รืองาชา้ง 

เป็นลวดลายต่าง ๆ ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 
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ถดัจากลูกบิดล่างลงมาเป็นรัดอกท่ีท าจากเส้นด้าย ส่วนสายของทฺรฎวง  
(្ទដួង) ท าจากเส้นไหม ทองแดง และไนล่อน มีขนาดต่างกนั สายท่ีมีขนาดใหญ่เรียกแขฺสค (វសសគ) 
ส าย ท่ี มี ขน าด เล็ ก เรียก  “ส าย เอก ” คันชักท าจากไม้จ ริงห รือไม้ไผ่  ข้ึนด้วยขนหางม้า 
ปัจจุบันใช้ไนล่อนหรือเส้นใยสับปะรดแทน คันชักทฺรฎวง (្ទដួង) อยู่ระหว่างสายทั้ งสอง 

ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพประกอบ 193 (ซา้ย-ขวา) ทฺรฎวงตูจ (្ទដួងតូ្ច) ทฺรเฉ (្ទមេ) หรือทฺรเอก (្ទឯក្) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 
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ภาพประกอบ 194 ทฺรฎวง (្ទដួង) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 

 

 
 

ภาพประกอบ 195 ซอดว้งและซอดว้งหลิบไทย 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 

 

5) ทฺรอู (្ទអ ូ) เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสายใชสี้ มีลกัษณะคลา้ยซออู้
ของไทย ทฺรอู (្ទអ ូ) มีระดบัเสียงทุม้ต ่าต่างกบัทฺร (្ទ) ชนิดอ่ืน กล่องเสียงท าจากกะลามะพร้าวท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยกระพองช้าง ดา้นหน่ึงข้ึนหนา้ดว้ยหนงังู อีกดา้นเป็นช่องเสียงแกะสลกัเป็นลวดลาย



  307 

ต่างๆ ดา้นบนกล่องเสียงเจาะจากบนลงล่างส าหรับเสียบคนัทวน คนัทวนทฺรอู (្ទអ ូ) ท าจากไมจ้ริง
เช่น ไมพ้ะยูง และไมชิ้งชนั เป็นตน้ ดา้นหนา้หนงัซอมีหยอ่งทรงโคง้ท าจากไมไ้ผห่รือไมจ้ริงวางอยู่
ส าหรับใชพ้าดสายทั้งสองสายใหอ้ยูเ่หนือพน้หนงัหนา้ซอ หยอ่งท าหนา้ท่ีเป็นสะพานเสียง สายทฺรอู 
(្ទអ ូ) ท าจากเส้นไหมธรรมชาติ หรือโลหะ ดา้นปลายคนัทวนมีการประกอบกระดูกสัตวห์รืองาชา้ง
แกะสลักงดงาม ด้านปลายเจาะรูส าหรับเสียบลูกบิด คันชักท าจากขนหางม้า หรือไนล่อน 
ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพประกอบ 196 ดา้นปลายคนัทวนมีการประกอบกระดูกสัตวห์รืองาชา้งแกะสลกังดงาม 
ดา้นปลายเจาะรูส าหรับเสียบลูกบิดท าจากไมห้รืองาชา้ง ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 

 

 
ภาพประกอบ 197 ระดบัเสียงบนสายทฺรอู (្ទអ )ូ (Musique Khmère, URBA, p.50) 

ท่ีมา: Dorivan Keo sarin (1994: 5) 
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ทฺรอู (្ទអ ូ) มี 3 ชนิด แตกต่างกนัตามบทบาทหน้าท่ีในการบรรเลง ดงัน้ี 

1. ทฺรอู (្ទអ ូ) ท่ีใช้บรรเลงในวง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) จะมีเสียงทุม้ต ่า 2. ทฺรอู (្ទអ ូ) ท่ีใช้บรรเลงใน 

วง่เภฺลงมโหรี  (ែង់មលេងរមោរី) จะมีเสียงกลาง บางคร้ังสามารถน ามาร่วมบรรเลงในวง่เภฺลงการ 

(ែង់ មលេងកា រ) และ วง่เภฺลงบาสาก่  (ែង់ មលេងបាសាក្់)ได้ด้วยเช่นกัน  3. ทฺรอู  (្ទអ ូ) ท่ี ใช้บรรเลงใน 

วง่เภฺลงบาสาก่ (ែង់មលេងបាសាក្់) จะมีเสียงสูงแหลม หากตอ้งการให้เสียงของทฺรอู (្ទអ ូ) ทุม้ต ่าหรือเล็ก
แหลมจะตอ้งตดักะลาดา้นท่ีใชข้ึ้นหนงัให้มีขนาดแคบหรือกวา้งแตกต่างกนั หากหนา้ทฺร (្ទ) แคบ
เสียงจะทุม้ต ่า หากหน้าทฺร (្ទ) กวา้งเสียงจะเล็กแหลม ดว้ยเหตุน้ีทฺร (្ទ) ใช้บรรเลงประกอบการ
แสดงละครบาสักจึงมีช่ือเรียกว่า ทฺรอูจเํหียง  (្ទអ ូចំមហៀង) เพราะตอ้งตดักะลาออกไปเกือบคร่ึงใบ
มากกวา่ทฺรอู (្ទអ )ូ ประเภทอ่ืน ๆ ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 
 

  
 

ภาพประกอบ 198 ทฺรอู (្ទអ )ូ ศิลปะเขมร พฺระบาทสีสุวตฺถมนฺุนีวงฺส (្រះបាទស ៉ីស ែត្ថរ នន៉ីែងស) 
เจา้กรุงกมัพูชา ถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั คราวเสด็จเยอืนราชอาณาจกัรกมัพูชา

เม่ือพุทธศกัราช 2473 จดัแสดง ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 
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6) ขฺลุย (សេុយ) หรือขลุ่ยเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีไดรั้บความนิยมเพราะฝึกหัดได้
ง่ายมีขนาดไม่ใหญ่ น ้ าหนกัเบาพกพาสะดวก และราคาถูก ขฺลุย (សេុយ) ท าจากไมแ้ก่นหรือไมไ้ผโ่ปก 
(ไมร้วก) มีรูบงัคบัน้ิวเจาะใหมี้ขนาดเท่า ๆ กนั จ  านวน 7 รู อยูบ่นเลาขฺลุย (សេុយ) อีกดา้นตรงกนัขา้มรู
บงัคบัลม เรียกว่ารนฺธเสฺทีร (រនធមសទើរ) หรือรูน้ิวค ้ า ขฺลุย (សេុយ) มี 2 ประเภทดงัน้ี 1. ขฺลุยเอก (សេុយឯក្) 
เป็นขฺลุย (សេុយ) ขนาดเล็กมีความยาว 30-40 เซนติเมตร เลาขฺลุย (សេុយ) มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 2-2.5 

เซนติเมตร นิยมบรรเลงเด่ียวและใชบ้รรเลงในวง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី) 2. ขฺลุยอู (សេុយអ ូ) เป็นขฺลุย 

(សេុយ) ขนาดใหญ่ เลามีความยาว 50-75 เซนติเมตร มีเสียงทุม้ต ่ากวา่ขฺลุยเอก (សេុយឯក្) ปัจจุบนัไม่นิยม
น ามาบรรเลงแลว้ ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพประกอบ 199 ลกัษณะการบรรเลงขฺลุย (សេុយ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 

 

 



  310 

 
 

ภาพประกอบ 200 ขฺลุย (សេុយ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 

7) ตะเข (ត្ះមស) หรือ กรฺเพี (្ក្មរើ) เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสายใชดี้ด 
ช่ือเรียก “ตะเข (ត្ះមស)” ได้รับอิทธิพลจากค าไทย แปลว่าจระเข ้คนเขมรโบราณนิยมสร้างเคร่ือง

ดนตรีน้ีใหมี้รูปร่างเหมือนจระเขอ้า้ปาก มีฟัน แกะสลกัลวดลายอยา่งสวยงาม  ปัจจุบนัมีรูปร่างดงัน้ี
มีน้อยมาก กล่องเสียงของตะเข (ត្ះមស) นิยมท าจากไมข้นุน มีขาส าหรับตั้ง 5 ขา แต่ละขามีความสูง
ประมาณ 10 เซนติเมตร ดา้นปลายของหวัตะเข (ត្ះមស) เจาะรูจ านวน 3 รู ส าหรับเสียบลูกบิด มีสาย 3 
สาย สายท่ี 1 เรียกแขฺสเอก (វសសឯក្) สายท่ี 2 เรียกแขฺสค (វសសគ) แปลวา่สายใบ ้สายท่ี 3 เรียกแขฺสบนฺทร 

(វសសបនទរ) สายท่ี 1 และสายท่ี 2 ท าจากเส้นไหมหรือไนล่อน สายท่ี 3 ท าจากทองเหลือง ส่วนกล่อง
เสียงมีท่ีรองสายท าจากงาหรือไมแ้ก่นเรียกวา่ บฺรเคียน (្បមគៀន) หรือ พฺระธรณี (្រះធរៃ៉ី) ตะเข (ត្ះមស) 
มีขทง่ (សទង់) จ  านวน 12 อนั ท าจากกระดูกหรือไม้ชิงชัน แล้วปิดกระดูกหรืองาข้างบน ขฺทง่ (សទង់) 
ส าหรับรองสาย ทางด้านหางมีกล่องท่ีท าจากทองเหลืองบาง ส าหรับค ้ าสายเรียกว่า คีงฺคก่ (គ៉ីងគក្់) 
หรือกฺราญ่ (្កាញ់) ท่ีดีดตะเข (ត្ះមស) เป็นแท่งทรงกลมปลายแหลมขนาดเท่าตะเกียบมีความยาวเท่า
น้ิวช้ีท าจากงาชา้งหรือกระดูก ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 
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ภาพประกอบ 201 ตะเข (ត្ះមស) 

ท่ีมา: Arnoux Hippolyte (1800-1999) 

 
 

ภาพประกอบ 202 ตะเข (ត្ះមស) ศิลปะเขมร พุทธศตวรรษท่ี 25 สมเด็จพระมณีวงศ ์เจา้กรุงกมัพูชา 

ถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั คราวเสด็จเยือนราชอาณาจกัรกมัพูชา  
เม่ือพุทธศกัราช 2473 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 

 
 

ภาพประกอบ 203 ลกัษณะการบรรเลงตะเข (ត្ះមស) และบรรยากาศการเรียน 

การสอนดนตรี พนมเปญ 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 
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ตะเข (ត្ះមស) ใช้บรรเลงในวง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី) และวง่เภฺลงอาไย 

(ែង់មលេងអាណយ ) แต่ปัจจุบันมักน ามาบรรเลงในวง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) ตะเข (ត្ះមស) มี 2 ชนิด ได้แก่ 

1. ตะเขเอก (ត្ះមសឯក្) มีขนาดยาว 1.3 เมตร การขุดไมภ้ายในตวัตะเขเอก (ត្ះមសឯក្) จะขุดให้มีเน้ือไม้
ออกน้อยเพื่อให้มีเสียงแหลม ตะเขเอก (ត្ះមសឯក្) มีทางบรรเลงท านองเก็บมากกว่าตะเขธุง (ត្ះមស) 
2. ตะเขธุง (ត្ះមសធ ង)  มีความยาว 1.40 เมตร มีขนาดยาวกวา่ตะเขเอก (ត្ះមសឯក្) ดา้นในหุ่นของตะเขธุง 

(ត្ះមសធ ង) มีเน้ือไมบ้างกว่าตะเขเอก (ត្ះមសឯក្) เพื่อให้มีเสียงทุม้ ส่วนทางบรรเลงคล้ายกบัรนาตธุง 

(រនាត្ធ ង) ตะเข (ត្ះមស) ทั้งสองประเภทน้ีตั้งเสียงเหมือนกนั ต่างกนัท่ีช่วงเสียงสูงต ่าห่างกนั 1 ช่วงเสียง
เท่านั้น ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 
 
  แขฺสเอก (វសសឯក្)     แขฺสค (វសសគ)  แขฺสบนฺทร (វសសបនទរ) 

 
ภาพประกอบ 204 การตั้งระดบัเสียงบนสายเปล่าของตะเข (ត្ះមស) ทั้ง 3 สาย 

ท่ีมา: Dorivan Keo Sarin (1994, p. 12) 

 

 
ภาพประกอบ 205 ระดบัเสียงขั้น 1-4 บนแขฺสบนฺทร (វសសបនទរ) ของตะเข (ត្ះមស) 

ท่ีมา: Dorivan Keo Sarin (1994, p. 20) 

 

 
ภาพประกอบ 206 ระดบัเสียงขั้น 1-3 บนแขฺสบนฺทร (វសសបនទរ) ของตะเข (ត្ះមស) 

ท่ีมา: Dorivan Keo Sarin (1994, p. 20) 
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ภาพประกอบ 207 ระดบัเสียงขั้น 1-12 บนแขฺสเอก (វសសឯក្) ของตะเข (ត្ះមស) 

ท่ีมา: Dorivan Keo Sarin (1994, p. 20) 

    8) สฺครถูน (សគរថូន) หรือโทน ใช้บรรเลงร่วมกับสฺครรมนา (សគរររនា) หรือ
ร ามะนา ใชบ้รรเลงในวง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី) สฺครถูน (សគរថូន) มีลกัษณะคลา้ยกบัสฺครไฎ (សគរណដ) 
สฺครถูน (សគរថូន) กน้กลองจะแคบ สามารถสอดน้ิวมือไดเ้พียง 2-3 น้ิวเท่านั้น ดา้นหน้ากลองมีขนาด

เท่ากับ สฺครอารกฺส  (សគ រអារក្ស) เพื่อให้มี เสียงดัง และเหมาะส าหรับบรรเลงในวง่เภฺลงมโหรี 

(ែង់ មលេងរមោ រី) ท่ี ต้องการความ น่ิมนวล อ่อนโยน  ช่ างท าเค ร่ืองดนตรีมักให้ ความส าคัญ 

เร่ืองการสร้างสฺครถูน  (សគរថូន) มากกว่าสฺคร (សគរ) ท่ีใช้บรรเลงในวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) 
และวง่เภฺลงอาไย (ែង់មលេងអាណយ ) เพราะต้องการให้ได้เสียงท่ี เหมาะสมกับสฺครรมนา (សគរររនា ) 
ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพประกอบ 208 สฺครถนู (សគរថូន) และ สฺครรมนา (សគរររនា) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 
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9) สฺครรมนา (សគរររនា ) หรือร ามะนา น ามาจากค าว่า รมณีย  (ររៃ៉ីយ )  

เป็นภาษาสันสกฤตและบาลีมีความหมายว่า น่าสบาย น่ายินดี น่าจบัใจ กลองน้ีส าหรับบรรเลงใน 
วง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី) คู่กบัสฺครถนู (សគរថូន) สฺครรมนา (សគរររនា) มีความสูงประมาณ 8 เซนติเมตร 
หุ่นของ สฺครรมนา (សគរររនា) ท าจากไมจ้ริง ข้ึนด้วยหนังงูเหลือม ใช้หวายท่ีไดเ้หลาแลว้สอดหนุน 

ท่ีดา้นในเพื่อปรับเสียงใหไ้ดเ้สียงสูงข้ึน ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพประกอบ 209 สฺครรมนา (សគរររនា) 

ท่ีมา: Weltmuseum Wien 

 

10) ฌิง (ឈិង) มีลักษณะคล้ายฉ่ิง ท าจากสัมฤทธ์ิผสมกับทองเหลือง 

ใชบ้รรเลงเป็นเคร่ืองก ากบัในวง่เภฺลง (ែង់មលេង) ต่าง ๆ ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 
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ภาพประกอบ 210 ฌิง (ឈិង) 
ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2559) 

 
 

11) กฺราบ่ผฺลิต (្កាប់ផ្េិត្) มีลกัษณะคล้ายกรับพวงของไทย ชาวเขมรเรียก 
กรับพดั เพราะมีลักษณะคล้ายพดั กฺราบ่ผฺลิต (្កាប់ផ្េិត្) ท าจากไมจ้ริง ไส้ของกรับด้านในท าจาก
ทองเหลืองหรือไมบ้าง กรับชนิดน้ีใชบ้รรเลงในวง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី) เป็นหลกั หรืออาจน ามา
ผสมวงในการแสดงระบ า ละคร หรือวงดนตรีชนิดอ่ืนอีกดว้ยก็ได ้นอกจากเคร่ืองดนตรีดงักล่าว
ขา้งตน้แลว้ ยงัมีเคร่ืองดนตรีอีกประเภทหน่ึงท่ีต้องใช้ประโคมในพิธีอาพาห์พิพาห์ (រិធ៉ីអាពារិពាហ៍) 
คือ เฆฺมาะ (មលែ ះ)      

12) เฆฺมาะ (មលែ ះ) มีรูปร่างคล้ายกบัคงโฉฺมล (គងមមែ ល) (ฆอ้งตวัผู)้ แต่มี
ฉัตรต้ืนคล้ายถาด เฆฺมาะ (មលែ ះ) ท าจากทองเหลืองเน้ือบางกว่าคงโฉฺมล (គងមមែ ល) เฆฺมาะ (មលែ ះ)  
ใชห้ิ้วหรือแขวนดว้ยไมโ้ดยมีเชือกผูกกบัฉตัร ใชตี้ดว้ยไมตี้ในเวลาท่ีตอ้งการ เฆฺมาะ (មលែ ះ) ใช้เล่น
ส าหรับเฉลิมฉลองแสดงความยินดีในพิธีมงคลต่าง ๆ โดยเฉพาะพิธีอาพาห์พิพาห์ (រិធ៉ីអាពារិពាហ៍) 
และเล่นในวง่เภฺลงบาสาก่  (ែង់មលេងបាសាក្់) ประกอบการแสดงละครบาสาก่ (បាសាក្់) ด้วย เขมรเรียก 
เฆฺมาะ (មលែ ះ) อีกช่ือวา่ เฬา (មោ)   ตามภาษาจีน ในการเล่นประกอบการแสดงละครบาสาก่ (បាសាក្់) 
จะใช้เฆฺมาะ (មលែ ះ) 2 ขนาด คือขนาดเล็กและขนาดใหญ่อย่างละอนั หากเล่นในพิธีแต่งงานจะใช ้ 
1 คู่ ตีพร้อมกนั ดา้มไมตี้ท าดว้ยไม ้หวัไมตี้พนัดว้ยผา้พนัอยา่งแน่น ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 
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ภาพประกอบ 211 เฆฺมาะ (មលែ ះ) ดา้นหนา้ 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

  
 

ภาพประกอบ 212 เฆฺมาะ (មលែ ះ) ดา้นหลงั 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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ภาพประกอบ 213 การตีเฆฺมาะ (មលែ ះ) ในพิธีแต่งงานชาวกมัพูชา จะตอ้งใชจ้  านวน 2 ใบเสมอ 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
 

ท านองเพลงท่ีใชส้ าหรับบรรเลงในวง่เภฺลงมโหรี (ែងមលេងរមោរី) และวง่เภฺลง

มโหรีพฺระราชทฺรพฺย (ែង់មលេងរមោរី្រះរជ្ទរយ) นั้นมีหลายท านองเพลง และหุน สาริน (2004, น. 170-

183) ไดร้วบรวมรายช่ือเพลงเป็นภาษาเขมรไวใ้นหนงัสือช่ือ วง่เภฺลงแขฺมร (ែង់មលេងវសែរ) รวบรวมโดย 

ซ่ึงยงัไม่มีผูใ้ดไดแ้ปลความหมายของช่ือเพลงเป็นภาษาไทยมาก่อน ผูว้ิจยัเห็นความส าคญัเก่ียวกบั
เร่ืองช่ือของท านองเพลงมโหรี จึงได้แปลความหมายของช่ือเพลงเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ 
ต่อวงวิชาการดนตรีไทย เพราะช่ือเพลงและท านองของเพลงบางเพลงท่ีปรากฏในรายช่ือเพลง
ส าหรับวง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី) นั้น อาจจะเป็นเคา้มูลท่ีสามารถท าให้นกัวิจยัดา้นดนตรีไทยได้
คน้พบองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกบัเพลงมโหรีในสมยัอยุธยาท่ีขาดหายไปเป็นจ านวนมาก ทั้งน้ีจ  านวน
รายช่ือท่ีปรากฏในหนังสือวงเพลงเขมรน้ี ผูว้ิจยัยงัไม่สามารถตรวจสอบหาขอ้มูลว่ายงัมีท านอง
เพลงท่ีสามารถสืบคน้ไดอี้กหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การรวบรวมรายช่ือเพลงส าหรับวง่เภฺลงมโหรี 
(ែង់មលេងរមោរី) ในคร้ังน้ีจะเป็นประเด็นน่าสนใจท่ีจะน าไปศึกษาของวฒันธรรมดนตรีของทั้งสอง
ประเทศต่อไป 
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ตาราง 12 รายช่ือบทมโหรี (បទរមោរី) 

ที่ ค าถ่ายถอด ช่ือภาษาเขมร ค าอ่าน/ค าแปล 
1 บทกญฺโจฺรกโบกบาจ បទក្មន្ដញ្ឆជ ក្មបាក្បាច เพลงเสียงดงั 
2 บทกณฺตุบแมมวย បទក្ៃតុ បវរ រួយ (ក្ ក្ម្ោង១ជាន)់ เพลงกณฺตุบ (เด็กหญิง) แมมวย 

(ลูกคนเดียวของแม่) 
3 บทกนฺลง่เกฺรบผฺกา 2 ชาน่ បទក្នេង់ម្ក្បផ្កា ២ជាន់ เพลงแมลงภู่ดูดเกสรดอกไม ้2 ชั้น 
4 บทกนฺลง่เกฺรบผฺกา 1 ชาน่ បទក្នេង់ម្ក្បផ្កា កាត្់១ជាន់ เพลงแมลงภู่ดูดเกสรตดัดอกไมช้ั้น

เดียว 
5 บทกนฺธุบธุย បទក្នធុបធ យ เพลงกนฺธุบธุย 
6 บทกนฺถึกสัวแมก 

(กนฺแตแตมาย) 
បទក្នថឹក្សួរវរក្ (ក្វនតវត្ោ យ) เพลงกระแตไต่ไม ้

7 บทกงฺแกบเลงสวน បទក្វងាបមលងសួន เพลงกบเล่นสวน 
8 บทกนฺแตแร បទក្វនតវរ៉ា เพลงกแนฺตแร  
9 บทกนฺแสงแขฺมร បទក្វនសងវសែរ เพลงผา้เช็ดเขมร 

10 บทกนฺแสงเสฺนห์ បទក្វនសងមសនហ៍ เพลงผา้เช็ดเสน่ห์ 
11 บทกมฺรงผฺกา បទក្្រងផ្កា  เพลงพวงผกา 
12 บทกรวิก 2 ชาน่ បទក្រែិក្២ជាន់ เพลงนกกรวกิ 2 ชั้น 
13 บทกากี បទកាក្៉ី เพลงกากี 
14 บทการงารอุต่ฎม 1 ชาน่ បទការង្អរឧត្តរ១ជាន់ เพลงการงานอุดมชั้นเดียว 
15 บอ็ทการ์ตายจุมเดือน បទការនយជ ំមឌ្ ន เพลงกระต่ายชมเดือน 
16 บทกาบ่ฎาว បទកាប់ ែ เพลงฟันดาบ 
17 บทกาบิลเฬฬา បទកាបិលមេោ เพลงบิลเฬฬา 
18 บทกาบุีบรแถฺลง បទកាប ៉ីបរវថេង เพลงกาบีุบรแถฺลง 
19 บทการบบํายเส បទការបំបាយមស เพลงการบ บายเส 
20 บทกาบ่ฎาวกฺลึงฺค បទកាប់ ែក្េឹងគ เพลงฟันดาบแขก 
21 บทกุกโคฺรง 1 ชาน่ បទក្ ក្ម្ោង១ជាន់ เพลงนกกระยางชั้นเดียว 
22 บทกุกโคฺรง 2 ชาน่ បទក្ ក្ម្ោង២ជាន់ เพลงนกกระยาง 2 ชั้น 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ที่ ค าถ่ายถอด ช่ือภาษาเขมร ค าอ่าน/ค าแปล 
23 บทกุกโคฺรง 3 ชาน่ បទក្ ក្ម្ោង៣ជាន់ เพลงนกกระยาง 3 ชั้น 
24 บทกุมารฉา បទក្ ោរឆា เพลงกุมารชา้ 
25 บทกุมารเห បទក្ ោរមហ เพลงกุมารเห่ 
26 บทกุลาบรวม បទក្ ោបរួរ เพลงกุหลาบรวม 
27 บทกุลาบเฌียงไส បទក្ ោបមឈៀងណស เพลงกุลาบเฌียงไส 
28 บทกุลาบฬาํภูมิ បទក្ ោបោំលូរិ เพลงกุลาบฬ าภูมิ 
29 บทกุลาบบาก่เส បទក្ ោបបាក់្មស เพลงกุหลาบปากเซ 
30 บทกุลาบภฺนเํพญ បទក្ ោបលនំមរញ เพลงกุหลาบพนมเปญ 
31 บทกุลาบหุงกุง បទក្ ោបហ ងក្ ង เพลงกุหลาบฮ่องกง 
32 บทกุลาบสฺรโพน បទក្ ោប្សមពាន เพลงกุหลาบร่วงโรย 
33 บทกุลาบเฌียงไม បទក្ ោបមឈៀងណរ  เพลงกุหลาบเชียงใหม่ 
34 บทกุลาบาต่ฎบํง បទក្ ោបបាត់្ដំបង เพลงกุหลาบพระตะบอง 
35 บทกุลาบโรย បទក្ ោបមរយ เพลงกุหลาบโรย 
36 บทกุลาบเสกุง បទក្ ោបមសក្ ង เพลงกุหลาบแม่น ้า (เส) กง 
37 บทกุลาบผฺสากาบ่โค បទក្ ោបផ្ោកាប់មោ เพลงกุหลาบตลาดเชือดววั 
38 บทกุลาบเวยีงจันฺท បទក្ ោបមែៀងច័នទ เพลงกุหลาบเวยีงจนัทน์ 
39 บทกูถาวรีย์ បទកូ្ោែរីយ៍ เพลงโคธาวรีย ์
40 บทเกสสอําง 2 ชาน่ 

(ลมฺองผฺกา) 
បទមក្សសំអាង២ជាន់ (លរអងផ្កា ) เพลงเกสรส าอาง 2 ชั้น 

(เกสรดอกไม)้ 
41 บทแก បទវក្ เพลงแก ้
42 บทแกวชีวาเมตฺตาบง បទវក្ែជ៉ីោ៉ា មរនត បង เพลงแกว้ชีวาเมตตาพี่ 
43 บทกาํสวนสาํอาง បទកំាសួនសំាអាង (លរអសួនចារ) เพลงก าสรวลส าอาง 

(ประดบัสวนดอกไม)้ 
44 บทเกฺฎาเสฺนห์ (จินฎแํฎก) បទមតត មសនហ៍ (ចិនដំវដក្) เพลงร้อนรัก (จีนตีเหล็ก) 

45 บทกิฺนกกฺนก่ បទកិ្នក្ក្នក្់ เพลงงอน 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ที่ ค าถ่ายถอด ช่ือภาษาเขมร ค าอ่าน/ค าแปล 
46 บทเกฺมง បទមក្ែង เพลงเด็ก 
47 บทกฺรจกโถง បទ្ក្ចក្មោង เพลงเล็บทอง 
48 บทกฺรเพีกนฺทุยแวง បទ្ក្មរើក្នទុយវែង เพลงจระเขห้างยาว 
49 บทกฺรมมฺุเพญวยั បទ្ក្រ ំមរញែ័យ เพลงสาวเตม็วยั 
50 บทกฺรสาลอุฬาน 3 ชาน่ បទ្ក្សាលឧទាន 3 ជាន់ เพลงชมอุทยาน 3 ชั้น 

51 บทกฺรสาํงทาบ 1 ชาน่ បទ្ក្សំាងរប១ជាន់ เพลงผกักระสังชั้นเดียว 
52 บทกฺรสาํงทาบ 2 ชาน่ បទ្ក្សំាងរប២ជាន់ เพลงผกักระสัง 2 ชั้น 
53 บทกฺลง បទក្េង เพลงกลอง 
54 บทกฺลงแขก បទក្េងវសក្ เพลงกลองแขก 
55 บทกฺลงโยล 1 ชาน่ បទក្េងមយល១ជាន់ เพลงกลองโยนชั้นเดียว 
56 บทกฺลงโยล 2 ชาน่ បទក្េងមយល២ជាន់ เพลงกลองโยน 2 ชั้น 
57 บทกิฺลนบุบฺผา បទក្េិនប បាផ  เพลงกล่ินบุปผา 
58 บทกึฺลงฺคจากสาบ បទក្េឹងគចាក្សាប เพลงแขกอินเดียปูพื้น 
59 บทกึฺงฺคฎกยถฺุกา បទក្េឹងគដក្យ ោា  เพลงแขกอินเดียถอนสมอ 
60 บทกึฺลงฺคชิะเสะ បទក្េឹងគជិះមសះ เพลงแขกอินเดียข่ีมา้ 
61 บทกึฺลงฺคลก่กฺรณาต่ បទក្េឹងគលក្់្ក្ណាត្់ เพลงแขกอินเดียขายผา้ 
62 บทเกฺีล 4 นาก่ (สีเกีฺล) បទមក្េើ ៤ នាក្(់ស ៉ីមក្េើ) เพลงเพื่อน 4 คน (ส่ีเกลอ) 

63 บทแกฺลงรูบ បទវក្េងរូប เพลงแปลงรูป 
64 บทแกฺลงสมยั បទវក្េងសរ័យ เพลงแปลงสมยั 
65 บทขงุมุึง បទស ងរ ឹង เพลงขงุมึุง 
66 บทแขกภืฺลเพลรงา 2 ชาน่ បទវសក្លេ៉ឺមរលរង្អ២ជាន់ เพลงเดือนสวา่งตอนหนาว 2 ชั้น 
67 บทแขกสาสน์จาม 2 ชาน่ បទវសក្សាសន៍ចារ២ជាន់ เพลงแขกชาติจาม 
68 บทแขกถงสฺรม 2 ชาน่ 

(ชฺวาสฺราวยถฺุกา) 
បទវសក្ថង្សរ ២ជាន ់(ជាវ ្សាែ
យ ោា ) 

เพลงแขกถอนสมอ 2 ชั้น 
(ชวาถอนสมอ) 

69 บทแขกถงสฺรมขาต่ 2 ชาน่ បទវសក្ថង្សរ ខាត្់២ជាស់ เพลงแขกถอนสมอ (ขดั) 2 ชั้น  
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ที่ ค าถ่ายถอด ช่ือภาษาเขมร ค าอ่าน/ค าแปล 
70 บทแขกสาราย បទវសក្សារយ เพลงแขกสาหร่าย 
71 บทแขกสาราย 2 ชาน่ បទវសក្សារយ២ជាន់ เพลงแขกสาหร่าย 2 ชั้น 
72 บทแขกตาเสือ 2 ชาน่ បទវសក្នមស ២ជាន់ เพลงแขกตาเสือ 2 ชั้น 
73 บทแขกสาอืุน 

(ขฺสึกขฺสวล 1 ชาน่) 
បទវសក្សាអ ៉ឺន(សសឹក្សសួល ១ជាន់) เพลงแขกสะอ้ืนชั้นเดียว 

74 บทแขกธูราน่บายบู  បទវសក្ធូរ៉ា ន់បាយបូ (ជាវ សរៃុរ្ជះ) เพลงชวาผวิใส 

75 บทแขกตาลุง បទវសក្នល ង เพลงแขกตาลุง 
76 บทแขกฎายฎีายา (ชฺวาจุงภูมิ) បទវសក្ យ៉ី យ (ជាវ ច ងលូរិ) เพลงชวาทา้ยหมู่บา้น 

77 บทแขกไมยาสู បទវសក្ណរ យ សូ ไม่ทราบความหมาย 
78 บทแขกสิบ បទវសក្សិប เพลงแขกสิบ 
79 บทแขกตาจาม បទវសក្នចារ เพลงแขกตาจาม 
80 บทแขกตยมย បទវសក្ត្យរ យ เพลงแขกต่อยหมอ้ 
81 บทแขกอูต បទវសក្អូត្ เพลงแขกโอด 
82 บทแขกบไํบ 3 ชาน่ បទវសក្បំណប៣ជាន់ เพลงแขกบงัใบ 3 ชั้น 
83 บทแขกสังฺข បទវសក្ស័ងខ เพลงแขกสังข ์
84 บทแขกเจาสิน (ชฺวาแสนคฺรู) បទវសក្មៅសិន (ជាវ វសន្គូ) เพลงแขกเจา้เซ็น (ชวาเซ่นครู) 

85 บทแขกราชบุรี បទវសក្រជប រី เพลงแขกราชบุรี 
86 บทแขกชีนถาว (ชฺวาเฬีงโรง) បទវសក្ជ៉ីនោែ (ជាវ មេើងមរង) เพลงแขกจีนเถา (ชวาข้ึนโรง) 

87 บทแขกรําผาต่ 
(ชฺวารําฤาทนํวยชฺวา) 

បទវសក្រុំ ផ្កត្់ (ជាវ រឬំទំនួយជាវ ) เพลงแขกร าพดั (ชวาร าหรือร้อง
ขอความช่วยเหลือชวา) 

88 บทแขกโสก (ชฺวาโสกา) បទវសក្មសាក្ (ជាវ មសាកា) เพลงแขกโศก (ชวาโศกา) 

89 บทแขกไส (ชฺวาฎาก่ทฺรู) បទវសក្ណស(ជាវ  ក្់្ទូ) เพลงไทร (ชวาใส่ไซ) 

90 บทแขกสาอืน 
(ขฺสึกขฺสวน 2 ชาน่) 

បទវសក្សាអ ៉ឺន(សសឹក្សសួល២ជាន់ เพลงแขกสะอ้ืน 2 ชั้น 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ที่ ค าถ่ายถอด ช่ือภาษาเขมร ค าอ่าน/ค าแปล 
91 บทขาํวาน (วาจาแผฺอม) បទខំាោ៉ា ន (ោចាវផ្អរ) เพลงค าหวาน 

92 บทแขฺมรตมฺบาญ 1 ชาน่ បទវសែរត្រាញ១ជាន់ เพลงเขมรทอผา้ชั้นเดียว 
93 บทแขฺมรตมฺบาญ 2 ชาน่ បទវសែរត្រៃញ២ជាន់ เพลงเขมรทอผา้ 2 ชั้น 
94 บทแขฺมรตมฺบาญ 3 ชาน่ បទវសែរត្រាញ៣ជាន់ เพลงเขมรทอผา้ 3 ชั้น 
95 บทแขฺมรเฬีงพฺระพนฺลา 1 

ชาน่ 

បទវសែរមេើង្រះរនាេ ១ជាន់ เพลงเขมรข้ึนพลบัพลาชั้นเดียว 

96 บทแขฺมรเฬีงพฺระพนฺลา 2 
ชาน่ 

បទវសែរមេើង្រះរនាេ ២ជាន់ เพลงเขมรข้ึนพลบัพลา 2 ชั้น 

97 บทแขฺมรเฬีงพฺระพนฺลาสาจ่
เภฺลง 

បទវសែរមេើង្រះរនាេ សាច់មលេង เพลงเขมรข้ึนพลบัพลานเน้ือ
ดนตรี  

98 บทแขฺมรเฬีงพฺระพนฺลาสาจ่
เจฺรียง 

បទវសែរមេើង្រះរនាេ សាច់ម្ចៀង เพลงเขมรข้ึนพลบัพลาเน้ือร้อง 

99 บทแขฺมรสุขสานฺต បទវសែរស សសានត เพลงเขมรสุขศานต์ิ 
100 บทแขฺมรกฺรงผฺกา បទវសែរ្ក្ងផ្កា  เพลงเขมรกรองผกา 
101 บทแขฺมรจฺรูตสฺรูว 1 ชาน่ បទវសែរ្ចូត្្សូែ១ជាន់ เพลงเขมรเก่ียวขา้วชั้นเดียว 
102 บทแขฺมรจฺรูตสฺรูว 2 ชาน่ បទវសែរ្ចូត្្សូែ២ជាន់ เพลงเขมรเก่ียวขา้ว 2 ชั้น 
103 บทแขฺมรบเํพกูน 2 ชาน่ បទវសែរបំមរកូ្ន២ជាន់ เพลงเขมรกล่อมลูก 2 ชั้น 
104 บทแขฺมรสีสาเกต 1 ชาน่ បទវសែរស ៉ីសាមក្ត្១ជាន់ เพลงเขมรศรีสะเกษชั้นเดียว 

(มอญดูดาว) 
105 บทแขฺมรผฺลุมฺสฺลึก 3 ชาน่ បទវសែរផ្េុំសេឹក្៣ជាន់ เพลงเขมรเป่าใบไม ้3 ชั้น 
106 บทแขฺมรธ ํ បទវសែរធំ เพลงเขมรใหญ่ 
107 บทแขฺมรรูบลฺอ បទវសែររូបលអ เพลงรูปลออ (รูปงาม) 
108 บทแขฺมรเขยีว បទវសែរមសៀែ เพลงเขมรน ้าเงิน 
109 บทแขฺมรโยลโทง បទវសែរមយលមរង เพลงเขมรไกวชิงชา้ 
110 บทแขฺมร 4 ถต បទវសែរ៤ថត្ เพลงเขมรส่ีท่อน 
112 บทแขฺมรทฺรง่เคฺรือง បទវសែរ្ទង់ម្គឿង เพลงเขมรทรงเคร่ือง 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ที่ ค าถ่ายถอด ช่ือภาษาเขมร ค าอ่าน/ค าแปล 
113 บทแขฺรผฺลุมฺบุี បទវសែរផ្េុំប ៉ី เพลงเขมรเป่าป่ี 
114 บทแขฺมรเทามขุ បទវសែរមៅរ ស เพลงเขมรไปขา้งหนา้ 
115 บทแขฺมรโพธิสาต่ 1 ชาน่ បទវសែរមពាធិសាត់្១ជាន់ เพลงเขมรโพธิสัตว ์1 ชั้น 
116 บทแขฺมรโพธิสาต่ 2 ชาน่ បទវសែរមពាធិសាត់្២ជាន់ เพลงเขมรโพธิสัตว ์2 ชั้น 
117 บทแขฺมรภวง 

(กมฺรงภวงแขฺมร) 
បទវសែរលួង (ក្្រងលួងវសែរ) เพลงเขมรพวง (พวงเขมร) 

118 บทแขฺมรบฺรพาตไพฺร បទវសែរ្បពាត្ណ្រ เพลงเขมรประพาสไพร 
119 บทแขฺมรพฺระบนฺทุมฺ បទវសែរ្រះបនទុំ เพลงเขมรพระบรรทม 
120 บทแขฺมรบทุมโบกฺขณี បទវសែរបទ រមបាក្ខៃ៉ី เพลงเขมรปทุมโบกขรณี 
121 บทแขฺมรสกมฺม 2 ชาน่ បទវសែរសក្រែ២ជាន់ เพลงเขมรขยนั 2 ชั้น 
122 บทแขฺมรพาก่มวก 1 ชาน่ បទវសែរពាក្់រួក្១ជាន់ เพลงเขมรสวมหมวกชั้นเดียว 
123 บทแขฺมรราบ่สตฺว 1 ชาน่ បទវសែររប់សត្វ១ជាន់ เพลงเขมรนบัสัตวช์ั้นเดียว 
124 บทขฺยล่บก่เชีงภฺน ํ1 ชาน่ 

 (ลผําต่) 
បទសយល់បក្់មជើងលនំ១ជាន់ (លំផ្កត្)់ เพลงลมพดัเชิงเขาชั้นเดียว 

(ลมพดั) 
125 บทขฺยล่บก่เชีงภฺน ํ2 ชาน่ 

(ลผําต่) 
បទសយល់បក្់មជើងលនំ២ជាន់ (លំផ្កត្់) เพลงลมพดัเชิงเขา 2 ชั้น (ลมพดั) 

126 บทขฺยล่บก่เชีงภฺน ํ3 ชาน่ បទសយល់បក្់មជើងលនំ៣ជាន់ (លំផ្កត្)់ เพลงลมพดัเชิงเขา 3 ชั้น (ลมพดั) 

127 บทขฺลึมกฺลินจบํุี បទសេឹរក្េិនចំប ៉ី เพลงแก่นกล่ินจ าปี 
128 บทขฺวาขฺนง បទខាវ សនង เพลงควกัหลงั 
129 บทขฺวานอน បទខាវ នអន เพลงขวญัอ่อน 
130 บทขฺวานทุง 1 ชาน่ បទខាវ នទ ង១ជាន់ เพลงกวางตุง้ชั้นเดียว 
131 บทคนฺลงเสก 1 ชาน่ បទគនេងមសក្១ជាន់ เพลงรอยเดินนกแกว้ชั้นเดียว 
132 บทคนฺลงเสก 2 ชาน่ បទគនេងមសក្២ជាន់ เพลงรอยเดินนกแกว้ 2 ชั้น 
133 บทคนฺลงเสก 3 ชาน่ បទគនេងមសក្៣ជាន់ เพลงรอยเดินนกแกว้ 3 ชั้น 
134 บทคีงฺคก่เลงสฺระ 1 ชาน่ បទគ៉ីងគក្់មលង្សះ១ជាន់ เพลงคางคกเล่นสระชั้นเดียว 
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135 บทควยกงเฬง បទគួយក្ងមេង เพลงส่วยกองเล่น 
136 บทคฺรารํามน បទ្ោរំរន เพลงคร้ังร ามอญ 
137 บทฆึมไย (ฆึมธ)ํ បទឃឹ្រណយ  (ឃ្ឹរធំ) เพลงขิมใหญ่ 

138 บทฆึมฬึก (ฆึมตูจ) បទឃឹ្រេឹក្ (ឃ្ឹរត្ូច) เพลงขิมเล็ก 

139 บทฆึมบูรตน์ 3 ชาน่ បទឃឹ្របូរត្ន៍៣ជាន់ เพลงขิม (บูรตน์) 3 ชั้น  
140 บทฆืนมา (เฬีงเสะ) បទឃ្៉ឺនោ  (មេើងមសះ) เพลงข้ึนมา้ 

141 บทจันฺทแรม 1 ชาน่ បទច័នទវរ៉ារ១ជាន់ เพลงจนัทร์แรมชั้นเดียว 
142 บทจันฺทเจาขา 1 ชาน่ បទច័នទមៅខា១ជាន់ เพลงจนัทร์เจา้ขาชั้นเดียว  
143 บทจันฺทเจาขา 2 ชาน่ បទច័នទមៅខា២ជាន់ เพลงจนัทร์เจา้ขา 2 ชั้น 
144 บทจามเคารพพิธี បទចារមោរររិធ៉ី เพลงจามเคารพพิธี 
145 บทจิตฺตสามานฺย បទចិត្តសាោនយ เพลงจิตตส์ามานย ์
146 บทจินแตงอตฺถบท បទចិនវត្ងអត្ថបទ (ប ិនយឈ ន) เพลงจีนแต่งบทความ 

147 บทจินสฺมนูฉฺนาํง (ชีนตยม) បទចិនសែូនឆាន ំង (ជ៉ីនត្យរ ) เพลงจีนป้ันหมอ้ (จีนต่อยหมอ้) 

148 บทจินเฬีงโคก បទចិនមេើងមោក្ เพลงจีนข้ึนโคก 
149 บทจินแส 2 ชาน่ 

(จินลก่ถฺนาํ) 
បទចិនវស២ជាន ់(ចិនលក់្ោន ំ) เพลงจีนแส 2 ชั้น (จีนขายยา) 

150 บทจินจุะทูก 1 ชาน่ បទចិនច ះទូក្១ជាន់ เพลงจีนลงเรือชั้นเดียว 
151 บทจินจาส่ 2 ชาน่ (จินบุิ) បទចិនចាស់២ជាន់ (ចិនប ិ) เพลงจีนแก่ 2 ชั้น (จีนแป๊ะ) 

152 บทจินบาํงตาํง 1 ชาน่ បទចិនបាំងនំងយូ១ជាន់ เพลงจีนกางร่มชั้นเดียว 
153 บทจินรําผฺลิต បទចិនរំផ្េិត្ เพลงจีนร าพดั 
154 บทจินเบีกวาํงนน 

(ชีนปาก่มาน) 
បទចិនមបើក្ោងំនន (ជ៉ីនបា ក្់ោ ន) เพลงเปิดม่าน  

155 บทจินฌรมขุทูก បទចិនឈររ សទូក្ (ជ៉ីនមរ ) เพลงจีนยนืหนา้เรือ (จีนเรือ) 
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156 บทจินสมฺบุร-ส (ชีนบุิกาฌุข) បទចិនសរៃុរ-ស(ជ៉ីនប ិកាឈ ន) เพลงจีนผวิขาว  

157 บทจินเบะสฺลึกเฌีมา 
(ชีนกิบบมาย) 

បទចិនមបះសេឹក្មឈើ (ជ៉ីនកិ្បប ោ យ) เพลงจีนเก็บใบไม ้ 

158 บทเบะผฺกา បទចិនមបះផ្កា  เพลงจีนเก็บดอกไม ้
159 บทจินเบะแต បទចិនមបះវត្ เพลงจีนเก็บชา 
160 บทจินลก่สณฺแฎต បទចិនលក្់សវៃត ក្ เพลงจีนขายถัว่ 
161 บทจินจฺบง (อาหา) បទចិនចៃង (អាោ ) เพลงจีนพี่คนโต (อาเฮีย) 

162 บทจินเขฺตขฺวางทุง 
(ชีนขวางทุง) 

បទចិនមសត្តខាវ ងទ ង (ជ៉ីនខាវ ងទ ង) เพลงจีนจงัหวดักวางตุง้ 
(จีนกวางตุง้) 

163 บทจินจาส่ (ชีนบุิ) បទចិនចាស់ (ជ៉ីនប ិ) เพลงจีนแก่ (จีนแป๊ะ) 

164 บทจินแส 1 ชาน่ បទចិនវស១ជាន ់(ចិនលក់្ោន ំ) เพลงจีนแสชั้นเดียว 

165 บทจินสีบบร បទចិនស ៉ីបបរ เพลงกินขา้วตม้ 
166 บทจินทฺรแพง បទចិន្ទវរង เพลงจีนรองรับจอก 
167 บทจินวายฆึม បទចិនោយឃឹ្រ เพลงจีนตีขิม 
168 บทจินเกณฺฑทัพ បទចិនមក្ៃឌ ទ័រ เพลงจีนเกณฑท์พั 
169 บทจามสฺราวพวร បទចារ្សាែរួរ เพลงจามถอนเชือก 
170 บทจินบูตผฺกา បទចិនបូត្ផ្កា  เพลงจีนรูดดอกไม ้
171 บทจินสฺรุกโกฺรม បទចិន្សុក្ម្ការ เพลงจีนเมืองล่าง 
172 บทจุงฆึม 1 ชาน่ បទច ងឃ្ឹរ១ជាន់ เพลงทา้ยขิมชั้นเดียว 
173 บทจุงฆึม 2 ชาน่ បទច ងឃ្ឹរ២ជាន់ เพลงทา้ยขิม 2 ชั้น 
174 บทจุงฆึมขาต่ បទច ងឃ្ឹរខាត្់ เพลงปลายเขม็ขดั 
175 บทจุงกาบก 1 ชาน่ បទច ងកាបក្ ១ជាន់ เพลงทา้ยกระบอก 1 ชั้น 
176 บทจุงมนถฺมี បទច ងរនថែ៉ី เพลงทา้ยมอญใหม่ 
177 บทจุงมนจาส่ បទច ងរនចាស់ เพลงทา้ยมอญเก่า 
178 บทจุงพก បទច ងរក្ เพลงทา้ยปุ่ม 
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179 บทจุงสีนวน 2ชาน่ បទច ងស ៉ីនួន២ជាន់ เพลงทา้ยสีนวน 2 ชั้น 
180 บทจุงสฺรล่ បទច ង្សល់ เพลงทา้ยสน (ช่ือตน้ไม)้ 
181 บทเจาพฺราหฺมณ์ 1 ชาน่ បទមៅ្ពាហែៃ៍១ជាន់ เพลงเจา้พราหมณ์ชั้นเดียว 
182 บทเจาพฺราหฺมณ์ 2 ชาน่ បទមៅ្ពាហែៃ៍២ជាន់ เพลงเจา้พราหมณ์ 2 ชั้น 
183 บทจบํากฺลาย 1 ชาน่ បទចំបា កាេ យ១ជាន់ เพลงจ าปา (ลีลาวดี) กลายชั้นเดียว 
184 บทจปําถงเถต (จบํามาสเทส) បទចំបា ថងមថត្ (ចំបា ោសមទស) เพลงจ าปาทองเทศ 

185 บทจบํุีโญกขฺพส่ បទចំប ៉ីមញចសពស់ (ចំរ៉ីមក្ើច) เพลงลีลาวดีชูช่อ 

186 บทฉานีรงหาย បទឆាន៉ីរ៉ាងោយ เพลงชะนีร้องไห้ 
187 บทฉาอุงงุงงู (อิสีโฉตลฺงง่) បទឆាអ ងង  ងង ូ (ឥស៉ីមឆាត្លងង)់ เพลงฤาษีโง่เขลา 

188 บทฉาบูรุง បទឆាប ូរ៉ា ង เพลงชา้บุหร่ง 
189 บทฉืนฑืบ 1 ชาน่ បទេ៉ឺនឌ្ ៉ឺប១ជាន់ ไม่ทราบความหมาย 
190 บทฉุกมวย 3 ชาน่ បទេ ក្រួយ៣ជាន ់(មបះផ្កា រួត្) เพลงชกมวย 3 ชั้น 

(เก็บดอกไมซ้อ้น) 
191 บทฉุงฎุงณก បទេ ងដ ងៃក្ เพลงชมดงนอก  
192 บทฉุบฉูบ (เมลีผฺกาย) បទេ បេូប (មរើលផ្កា យ) เพลงชมดาว 

193 บทโฉมฎาว 1 ชาน่ បទមឆារ ែ១ជាន់ สันนิษฐานวา่เป็นเพลงชมดาวชั้น
เดียวหรือเพลงโฉมดาบชั้นเดียว 

194 บทโฉมฎาวแบฺลง 1 ชาน่ បទមឆារ ែវបេង១ជាន់ สันนิษฐานวา่เป็นเพลงชมดาว
แปลงชั้นเดียว 
เพลงโฉมดาบแปลงชั้นเดียว 

195 บทโฉมสฺรส่ 3 ชาน่ បទមឆារ្សស់ ៣ ជាន់ เพลงโฉมงามสามชั้น 
196 บทเฉฺนรสมทฺุร 1 ชาน่ បទមេនរសរ ្ទ១ជាន់ เพลงหาบสมุทรชั้นเดียว 
197 บทชบุนฉากอน 1 ชาน่ បទជប  នឆាក្អន១ជាន់ เพลงญ่ีปุ่นฉะออ้นชั้นเดียว 
198 บทชีนขฺวานอน 

(จินสฺมารตีติจ) 
បទជ៉ីនខាវ នអន (ចិនសាែ រត្៉ីត្ិច) เพลงจีนขวญัอ่อน (จีนขวญันอ้ย) 
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199 บทชีนเสือบาก่ควย 1 ชาน่ បទជ៉ីនមស បា ក្់គួយ១ជាន់ เพลงจีนเสือบาก่ควย ชั้นเดียว 
200 บทชีนเรว (จินเฎีรเลือน) បទជ៉ីនមរ៉ាែ (ចិនមដើរមល ន) เพลงจีนเร็ว (จีนเดินเร็ว) 

201 บทชีนฉา (จินฎเํณีรยืต) បទជ៉ីនឆា (ចិនដំមៃើរយ៉ឺត្) เพลงจีนชา้ (จีนเดินชา้) 

202 บทชีนไสย (จินฎาก่ฉฺนุก) បទជ៉ីនណសយ  (ចិន ក្់េនុក្) เพลงชีนไสย (เพลงจินฎาก่ฉฺนุก) 

203 บทชีนยาคฺรุฑ បទជ៉ីនយ ្គុឌ្ สันนิษฐานวา่เป็นเพลงจีนพญา
ครุฑ 

204 บทชีนบาก่ถง បទជ៉ីនបា ក្់ថង เพลงจีนปักทอง 
205 บทชีนฬุงเรือ បទជ៉ីនេុងមរ  (ចិនច ះទូក្) เพลงจีนลงเรือ  

206 บทชโํนรแขบฺรําง បទជំមនារវស្បាំង เพลงลมเดือนแลง้ 
207 บทชโํนรกกฺติต បទជំមនារក្ក្តិត្ เพลงลมเดือนสิบสอง 
208 บทชฺวาเกาะหฺสว បទជាវ មកាះហសែ៉ា เพลงชวาเกาะชวา 
209 บทชวาขึง បទជាវ សឹង เพลงชวาโกรธ 
210 บทชฺวาจุงบฺรเทส 

(แขกขะภะบุรี) 
បទជាវ ច ង្បមទស (វសក្នះលះប រី) เพลงปลายประเทศ (แขกนพบุรี) 

211 บทชวาเฎมีภูมิ (แขกจายจีาย) បទជាវ មដើរលូរិ (វសក្ចាយ៉ីចាយ ) เพลงชวาตน้หมู่บา้น 
(แขกจายจีายอ) 

212 บทโฌงเมลีจันฺท បទមមងមរើលច័នទ เพลงยืน่หนา้ดูจนัทร์ 
213 บทฎกไสไม បទដក្ណសណរ  สันนิษฐานวา่เป็นเพลงดอกไม้

ไทร 
214 บทฎกจพํี 1 ชาน่ បទដក្ចំរ៉ី១ជាន់ เพลงดอกจ าปีชั้นเดียว 
215 บทฎกสย 2 ชาน่ បទដក្សយ២ជាន់ เพลงดอกสร้อย 2 ชั้น 
216 บทฎกรํฎวลฎุง 

(ผฺการํฎวลไพฺร) 
បទដក្រុំដួលដ ង (ផ្កា រុំដួលណ្រ) เพลงดอกล าดวนดง 

(ดอกล าดวนไพร 
217 บทฉุบสวนสุวณฺณ 3 ชาน่ បទេ បសួនស ែៃណ៣ជាន់ 

(្ក្សាលសួនសួគិ) 
เพลงชมสวนสวรรค ์3 ชั้น  
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218 บทฎาวยิบ 1 ชาน่ 

(รสฺมผฺีกาย) 
បទ ែយិប១ជាន ់(រសែ៉ីផ្កា យ) เพลงดาวระยบิชั้นเดียว 

(เพลงรัศมีดาว) 
219 บทฎาวถง (ผฺกายมาส) បទ ែថង (ផ្កា យោស) เพลงดาวทอง (ประกายมาศ) 

220 บทฎาวฬย 1 ชาน่ 
(ผฺกายอณฺแฎต) 

បទ ែេយ១ជាន់ (ផ្កា យអវៃត ត្) เพลงดาวลอยชั้นเดียว 

221 บทฎวงจบํา 1 ชาน่ បទដួងចំបា ១ជាន់ เพลงดวงจ าปาชั้นเดียว 
222 บทฎวงจบํากฺลาย 1 ชาน่ បទដួងចំបា កាេ យ១ជាន់ เพลงดวงจ าปากลายชั้นเดียว 
223 บทฎวงจันฺท បទដួងច័នទ เพลงดวงจนัทร์ 
224 บทฎวงพฺระถาต 1 ชาน่ បទដួង្រះោត្១ជាន់ เพลงดวงพระธาตุชั้นเดียว 
225 บทฎวงพฺระถาต 2 ชาน่ បទដួង្រះោត្២ជាន់ เพลงดวงพระธาตุ 2 ชั้น 
226 บทฎวงพฺระถาต 3 ชาน่ បទដួង្រះោត្៣ជាន់ เพลงดวงพระธาตุ 3 ชั้น 
227 บทฎวงราตฺรี បទដួងរ្ត្៉ី เพลงดวงราตรี 
228 บทเฎตีขฺนาต បទមដើត្ខាន ត្ ไม่ทราบความหมาย 
229 บทเฎตริทฺธ 1 ชาน่ បទមដត្រិទធ១ជាន់ เพลงเดชฤทธ์ิชั้นเดียว 
230 บทฎรีํเลงภฺลุก 1 ชาน่ បទដំរីមលងលេុក្ 1 ជាន់ เพลงชา้งเล่นงาชั้นเดียว 

231 บทฎเํณีรแขฺมร 1 ชาน่ បទដំំមៃើរវសែរ១ជាន់ เพลงด าเนินเขมรชั้นเดียว 
232 บทฎเํณีรแขฺมร 2 ชาน่ បទដំមៃើរវសែរ២ជាន់ เพลงด าเนินเขมร 2 ชั้น 
233 บทฎเํณีรทัพเสะ បទដំមៃើរទ័រមលះ เพลงด าเนินทพัมา้ 
234 บทฎเํณีรโยล បទដំមៃើរមយល เพลงด าเนินโยก 
235 บทฎเํณีรเสฺดจลาว 1 ชาน่ បទដំមៃើរមសតចោែ១ជាន់ เพลงด าเนินเสด็จลาวชั้นเดียว 
236 บทฎเํณีรเสฺดจลาว 2 ชาน่ បទដំមៃើរមសតចោែ២ជាន់ เพลงด าเนินเสด็จลาว 2 ชั้น 
237 บทฎเํณีรเสฺดจลาว 3 ชาน่ បទដំមៃើរមសតចោែ៣ជាន់ เพลงด าเนินเสด็จลาว 3 ชั้น 
238 บทฎเํณีรภฺนเํพญ បទដំមៃើរលនំមរញ เพลงด าเนินพนมเปญ 
239 บทฑิต បទឌិ្ត្ เพลงฑิต 
240 บทฑิตฎกหาก่ បទឌិ្ត្ដក្ោក្់ เพลงเด็ดดอกฮกั (ดอกรัก) 
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241 บทณุกกาจกโถง បទៃ ក្កាចក្មោង (សត្វចាបោស) เพลงนกกระจอกทอง 

242 บทณุกกฺรจาบ បទៃ ក្្ក្ចាប เพลงนกกระจาบ 
243 บทกาจก បទកាចក្ เพลงนกกระจอก 
244 บทตาขึงฉา បទនសឹងឆា สันนิษฐานวา่คือเพลงตาเข่ิงชา้ 
245 บทขึง 2 ชาน่ បទនសឹង 2 ជាន់ สันนิษฐานวา่เป็นเพลงตาเข่ิงชา้ 2 

ชั้น 
246 บทตาเขกฺลงยาว 

(กรฺเพีกบํุตกนฺทุย) 
បទនមសក្េងយ ែ (្ក្មរើកំ្ប ត្ក្នទុយ) เพลงจระเขก้ลองยาว 

(จระเขห้างขาด) 
247 บทณุบ 2 ชาน่ 

(ฬาวราบ่สตฺว) 
បទៃ ប 2 ជាន់ (ោែរប់សត្វ) เพลงลาวนบัสัตว ์

248 บทตารารุง (ผฺการะ) បទនររ ង (ផ្កា រះ) เพลงดาวรุ่ง 

249 บทตาราระ បទនររះ เพลงดาวรุ่ง 
250 บทตาลบํูง 2 ชาน่ បទនលំប ូង 2 ជាន់ เพลงตะลุ่มโปง 2 ชั้น 

251 บทตาลบํูง 3 ชาน่ បទនលំប ូង 3 ជាន់ เพลงตะลุ่มโปง 3 ชั้น 

252 บทตาลบํูงขาต่ 2 ชาน่ បទនលំប ូងខាត្់ 2 ជាន់ เพลงตาลุ่มโปงขดั 2 ชั้น 

253 บทตาวาน่เธียง 
(ไถฺงตฺรง่คฺรลวจ) 

បទនោន់មធៀង (ណថង្ត្ង់្គលួច) เพลงตะวนัเท่ียง (เท่ียงวนัตรง) 

254 บทตาฬตไข បទនេត្ណស ไม่ทราบความหมาย 
255 บทตาฬึนตึน បទនេឹនត្ឹន ไม่ทราบความหมาย 
256 บทตางขวาง 1 ชาน่ 

(ตามเบรีฺส) 
បទនងខាវ ង 1 ជាន ់(នរម្បើស) เพลงตามกวางชั้นเดียว (ตามกวาง) 

257 บทตางขวาง 2 ชาน่ 
(ตามเบฺรีส) 

បទនងខាវ ង 2 ជាន ់(នរម្បើស) เพลงตามกวาง 2 ชั้น 

258 บทตุกฺกตะ 1 ชาน่ បទត្ ក្ាត្ះ 1 ជាន់ เพลงทุคตะชั้นเดียว 

259 บทตุกฺกตุ 2 ชาน่ បទត្ ក្ាត្ះ 2 ជាន់ เพลงทุคตะ 2 ชั้น 
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260 บทตุบตึนขาต่ បទត្ បត្ឹនខាត់្ สันนิษฐานวา่เป็นเพลงกบเตน้คดั 
261 บทตุบตึน 3 ช้ัน 

(กแงฺกบโลต) 
បទត្ បត្ឹន 3 ជាន់ (ក្វងាបមោត្) สันนิษฐานวา่คือเพลงกบเตน้ 3 

ชั้น 
262 บทตูไณทีน បទតូ្ណៃទ៉ីន เพลงตูไณทีน 
263 บทตูจจิตฺต បទតូ្ចចិត្ត เพลงนอ้ยใจ 
264 บทเตกาบุง បទមត្កាប ង ไม่ทราบความหมาย 
265 บทณงสี 2 ชาน่ បទៃងស ៉ី 2 ជាន់ (ដងាូែ៣រៃ)៌ เพลงหนอนสี 2 ชั้น 

266 บทตฺรจะจันฺท 
(พฺระจันฺทภฺลืถฺลา) 

បទ្ត្ចះច័នទ (្រះច័នទលេ៉ឺោេ ) เพลงพระจนัทร์สวา่ง 

267 บทตฺรีมาส បទ្ត្៉ីោស เพลงปลาทอง 
268 บทตฺรุฎิ បទ្តុ្ដិ เพลงตรุษ 
269 บทตฺรพาํงพาย 1 ชาน่ បទ្ត្ពំាងពាយ 1 ជាន់ เพลงตระพงัเปียยชั้นเดียว 

270 บทตฺรพาํงพาย 2 ชาน่ បទ្ត្ពំាងពាយ 2 ជាន់ เพลงตระพงัเปียย 2 ชั้นเดียว 

271 บทตฺรยงยถฺํงูร 1 ชาน่ បទ្ត្យ ងយំថងូរ 1 ជាន់ เพลงนกชอ้นหอยร้อง 1 ชัั้น 

272 บทตฺรโฬกแกว បទ្ត្មោក្វក្ែ เพลงกะลาแกว้ 
273 บทถะเลบา 

(รลกแบกผฺกาแตฺรง) 
ថះមលបា (រលក្វបក្ផ្កា វ្ត្ង) เพลงทะเลบา้ (คล่ืนแตกฟอง) 

274 บทถะยยยวน បទថះយ យយួន เพลงทยอยญวน 
275 บทถะยยหงฺส 

(ฎเํณีรเสฺฎจหงฺส) 
ថះយ យហងោ (ដំមៃើរមសតចហងស) เพลงทยอยหงสา 

(ด าเนินพญาหงส์) 
276 บทถะยยโนง បទថះយ យមនាង เพลงถะยยโนง 
277 บทถะยยสง่ทฺวา បទថះយ យសង់ោវ  สันนิษฐานวา่ค่อเพลงทยอยส่อง

ฟ้าและเพลงทยอยส่งฟ้า 
278 บทโถงยต 1 ชาน่ 

(มาสทึกฎบ่) 
បទមោងយ ត្ 1 ជាន ់(ោសទឹក្ដប)់ เพลงทองยอดชั้นเดียว 

(ทองน ้าสิบ) 
 



  331 

ตาราง 12 (ต่อ)  

ที่ ค าถ่ายถอด ช่ือภาษาเขมร ค าอ่าน/ค าแปล 
279 บทโถงยต 2 ชาน่ 

(มาสทึกฎบ่)  
បទមោងយ ត្ 2 ជាន ់(ោសទឹក្ដប)់ เพลงทองยอด 2 ชั้น (ทองน ้าสิบ) 

280 บทไถฺงสฺรทน่ បទណថង្សទន់ เพลงแดดอ่อน 
281 บทแถฺลงทุกฺข បទវថេងទ ក្ខ เพลงแถลงทุกข ์
282 บทแถฺลงพียกฺขิณี បទវថេងរ៉ីយកិ្ខៃ៉ី เพลงแถลงเก่ียวกบัยกัขิณี 
283 บทเถฺลีมสตฺว បទមថេើរសត្វ เพลงตบัสัตว ์
284 บททนฺสายเลงแข 2 ชาน่ បទទនោយមលងវស 2 ជាន់ เพลงกระต่ายเล่นเดือน 2 ชั้น 

285 บททาหานชาติลาว 
(สาตตาหานฬาว) 

បទរោនជាត្ិោែ 
(សាត្នោនោែ) 

เพลงทหารชาติลาว 
(ชาติทหารลาว) 

286 บททีแผฺลง បទទ៉ីវផ្េង สันนิษฐานวา่เป็นเพลงท่ีแผลง 
287 บททีทุย បទទ៉ីទ យ เพลงนกฮูก 
288 บททึกหูรกาต่ขฺสาต่ 1 ชาน่ បទទឹក្ហូរកាត្់សោត់្ ១ ជាន់ เพลงน ้าไหลผา่นทรายชั้นเดียว 
289 บททุยเล បទទ យមល เพลงทุยเล 
290 บทโทจย ํ1 ชาน่ 

(ฉานีรงหาย) 
បទមរចយំ ១ ជាន ់(ឆាន៉ីរ៉ាងោយ) เพลงชะนีร้องไหช้ั้นเดียว 

291 บทโทจย ํ2 ชาน่ 
(ฉานีรงหาย) 

បទមរចយំ ២ ជាន ់(ឆាន៉ីរ៉ាងោយ) เพลงชะนีร้องไห ้2 ชั้นเดียว 

292 บทโทจย ํ3 ชาน่ 
(ฉานีรงหาย) 

បទមរចយំ៣ជាន់ (ឆាន៉ីរ៉ាងោយ) เพลงชะนีร้องไห ้3 ชั้น 

293 บทโทจยขําต่ 2 ชาน่ បទមរចយំ ខាត្ ់២ ជាន់ เพลงชะนีร้องไหค้ดั 2 ชั้น 
294 บททนํวญกรวกี (กแลฺวก) បទទំនួញក្រែីក្ (ក្វលវក្) เพลงการเวกครวญ 

295 บททนํวญพฺระแกว បទទំនួញ្រះវក្ែ เพลงพระแกว้ครวญ 
296 บทนวญมากถืง 2 ชาน่ បទទំនួញោ ក្ថ៉ឺង ២ ជាន់ เพลงมะเท่ิงครวญ 2 ชั้น 
297 บททนํวญสตฺวโทจ បទទំនួញសត្វមរច เพลงชะนีครวญ 
298 บททนํวญบารําง បទទំនួញបារុំ ង เพลงฝร่ังครวญ 
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299 บทธูรําบายบู 2 ชาน่ បទធូរុំ បាយបូ ២ ជាន់ เพลงร าบายบู 2 ชั้น 
300 บทเธฺวกีาร បទមធវើការ เพลงท างาน 
301 บทนโรดฺดม 1 ชาน่ បទនមរត្តរ១ជាន្ เพลงนโรดมชั้นเดียว 
302 บทนาคพันฺธ បទនាគរ័នធ เพลงนาคพนัธ์ 
303 บทนางกงฺรี បទនាងក្្ង៉ី เพลงนางกงฺรี (นางเมรี) 
304 บทนางหงฺสา បទនាងហងោ เพลงนางหงสา 
305 บทนายสารถี បទនាយសារថ៉ី เพลงนายสารถี 
306 บทนารีอง่อาจ 1 ชาน่ បទនារីអង់អាច ១ ជាន់ เพลงนารีองอาจชั้นเดียว 
307 บทนารีลงฺแวก 1 ชาน่ បទនារីលវងវក្ ១ ជាន់ เพลงนารีละแวกชั้นเดียว 
308 บทนารีลงฺแวก 2 ชาน่ បទនារីលវងវក្ ២ ជាន់  เพลงนารีละแวก 2 ชั้น 
309 บทนารีลงฺแวกขาต่ 2 ชาน่ បទនារីលវងវក្ខាត្ ់២ ជាន់ เพลงนารีละแวกคดั 2 ชั้น 
310 บทนิสฺสัยฬาว បទនិសស័យោែ เพลงนิสัยลาว 
311 บทนึกณาส่ 1 ชาน่ បទនឹក្ណាស់ ១ ជាន់ เพลงคึดถึงมากชั้นเดียว 
312 บทนวนสฺรี 1 ชาน่ បទនួន្ស៉ី ១ ជាន់ เพลงนวลหญิงชั้นเดียว 
313 บททึกหูรกาต่ขฺสาต่ 2 ชาน่ បទទឹក្ហូរកាត្់សោត់្ ២ ជាន់ เพลงน ้าไหลผา่นทราย 2 ชั้้น 
314 บทเนสาทตฺรี 1 ชาน่ បទមនសាទ្ត្៉ី ១ ជាន់ เพลงประมงปลาชั้นเดียว 
315 บทบรเถต បទបរមថត្ เพลงบรเทศ 
316 บทบง่สณําญ่ 1 ชาน่ បទបង់សំណាញ់ ១ ជាន់ เพลงหวา่นแหชั้นเดียว 
317 บทบารํางขวง 1 ชาน่ បទបារុំ ងសួង ១ ជាន់ เพลงฝร่ังควงชั้นเดียว 
318 บทบารํางเฎีญาบ่ បទបារុំ ងមដើរញប់ เพลงฝร่ังเดินเร็ว 
319 บทบารํางรําฎาว 2 ชาน่ បទបារុំ ងរុំ  ែ ២ ជាន់ เพลงฝร่ังร าดาว 2 ชั้น 
320 บทบารํางคูร 2 ชาน่ បទបារុំ ងគូរ ២ ជាន់ เพลงฝร่ังวาด 2 ชั้น 
321 บทบารํางคูรขาต่ បទបារុំ ងគូរខាត្់ เพลงฝร่ังวาดคดั 
322 บทบารํางเถฺมรีเชีง បទបារុំ ងមថែើរមជើង เพลงฝร่ังเดินเทา้ 
323 บทบารํางมากสีเย បទបារុំ ងោ ក្ស ៉ីមយ  ไม่ทราบความหมาย 
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324 บทบารํางสารตุ បទបារុំ ងសារត្  เพลงฝร่ังเก็บโตะ๊ 
325 บทบารํางสฺราวพัวร បទបារុំ ង្សាែរួរ เพลงฝร่ังถอนเชือก 
326 บทบารํางฎืนถาว បទបារុំ ងដ៉ឺនោែ เพลงฝร่ังเดินเทา้ 
327 บทบารํางบก่ผฺลิต បទបារុំ ងបក់្ផ្េិត្ เพลงฝร่ังพดัพดั 
328 บทบารํางจรจา បទបារុំ ងចរចា เพลงฝร่ังเจรจา 
329 บทบารํางรํางทีน 

(บารํางรํางเชีง) 
បទបារុំ ងរុំ ងទ៉ីន (បារុំ ងរុំ ងមជើង) เพลงฝร่ังร าเทา้ 

330 บทบารํางแวง បទបារុំ ងវែង เพลงฝร่ังยาว 
331 บทบาก่โฬน បទបាក្់មោន เพลงบาก่โฬน 
332 บทบาล่ฬุง 2 ชาน่ បទបាល់េុង ២ ជាន់ เพลงบาล่ฬุง 2 ชั้น 
333 บทบาล่ฬุง 3 ชาน่ បទបាល់េុង ៣ ជាន់ เพลงบาล่ฬุง 3 ชั้น 
334 บทบีบมถฺนมบเํพ 

(ภูรมฺยสูราง 3 ชาน่) 

បទប៉ីបរថនរបំមររ 
(លូររយសូរ៉ា ង ៣ ជាន់) 

เพลงอุม้ถนอมกล่อม 
(ภิรมยสุ์รางค ์3 ชั้น) 

335 บทบุกสฺรูว 1 ชาน่ បទប ក្្សូែ ១ ជាន់ เพลงต าขา้วชั้นเดียว 
336 บทบุบผากฺรพุมฺ បទប បាផ ្ក្រ ំ เพลงบุปผาตูม 
337 บทบุบผาอณฺแฎต 1 ชาน่ បទប បាផ អវៃត ត្ ១ ជាន់ เพลงบุปผาลอยชั้นเดียว 
338 บทบุบผาไณ 

(บุบผากฺนุงรบง) 
បទប បាផ ណៃ (ប បាជ ក្នុងរបង) เพลงบุปผาใน (ดอกไมใ้นร้ัว) 

339 บทบุบผาโลกีย์ 1 ชาน่ បទប បាផ មោក្៉ីយ៍ ១ ជាន់ เพลงบุปผาโลกียช์ั้นเดียว 
340 บทบุบผาฐานสัวคิ បទប បាផ ឋានសួគិ เพลงบุปผาฐานสวรรค ์
341 บทบุบผาเบาะทง បទប បាផ មបាះទង เพลงบุปผาเล้ือยก่ิงกา้น 
342 บทบุบผารเบะทง បទប បាផ រមបះទង เพลงบุปผาหลุดก่ิงกา้น 
343 บทบุบผาวสฺสนฺตรฎูร បទប បាផ ែសសនតរដូរ เพลงบุปผาวสันตฤดู 
344 บทบุบผาเพฺชร បទប បាផ មរ្ជ ១ ជាន់ เพลงบุปผาเพชร 
345 บทบุรสอง่อาจ បទប រសអង់អាច เพลงบุรุษองอาจ 
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346 บทบุรีราน่ បទប រីរ៉ា ន់ ไม่ทราบความหมาย 
347 บทบูตผฺกา បទបូត្ផ្កា  เพลงรูดดอกไม ้
348 บทบูงารอาราบ่ បទបូង្អ អារ៉ា ប់ เพลงบุหงาอาหรับ 
349 บทบวงสวง 1 ชาน่ បទបួងសួង ១ ជាន់ เพลงบวงสรวง 1 ชั้น 
350 บทบวงสวง 2 ชาน่ បទបួងសួង ២ ជាន់ เพลงบวงสรวง 2 ชั้น 
351 บทบวงสวง 3 ชาน่ បទបួងសួង ៣ ជាន់ เพลงบวงสรวง 3 ชั้น 
352 บทบวงสวงจาม បទបួងសួងចារ เพลงบวงสรวงจาม 
353 บทบัวบาํงไบ (สฺลึกฌูกเสฺฎงี) បទបួបំាងណប (សេឹក្ឈូក្មសតើង) เพลงบวับงัใบ, ใบบวับาง 

354 บทโบกสฺรูว 1 ชาน่ បទមបាក្្សូែ ១ ជាន់ เพลงนวดขา้วชั้นเดียว 
355 บทโบฬาน่ภวงผฺกา បទមបាោន់លួងផ្កា  เพลงบุหลนัพวงผกา 
356 บทบเํพรมโหรี 2 ชาน่ បទបំមរររមោរី ២ ជាន់ เพลงกล่อมมโหรี 2 ชั้น 
357 บทบุมฺจาม (จามจาส่) បទប ំចារ (ចារចាស់) เพลงจามแก่ 

358 บทบาํงไบ (บาํงสฺลึก) បទបំាងណប (បំាងសេឹក្) เพลงบงัใบ 

359 บทบฺรก่สเํนียง បទ្បក្់សំមនៀង เพลงบฺรก่ส เนียง 
360 บทบฺรฉาํงโง បទ្បឆំាងមង្អ  เพลงบฺรฉ างโง 
361 บทบุบฺผาแบฺลง បទប បាផ វបេង เพลงบุปผาแปลง 
362 บทบฺรถาบ่ธวน 1 ชาน่ បទ្បោប់ធួន ១ ជាន់ เพลงบฺรถาบ่ธวน 1 ชั้น 
363 บทบฺรามฎืนฎุง បទ្បារដ៉ឺនដ ង เพลงพราหมณ์เดินดง 
364 บทบฺรามฑิตณําเตา បទ្បារឌ្ិត្ណាំមៅ เพลงพราหมณ์ดีดน ้าเตา้ 
365 บทบฺรืน បទ្ប៉ឺន เพลงหมอล า 
366 บทบาฬูมา បទបា េូោ  เพลงปลาโลมา 
367 บทบาฬ ํ(ขฺยล่บก่) បទបា េំ (សយល់បក្់) สันนิษฐานวา่เป็นเพลงปรารมภ ์

(ลมพดั) 
368 บทบุีแกว 2 ชาน่ បទប ៉ីវក្ែ ២ ជាន់ เพลงป่ีแกว้ 2 ชั้น 
369 บทแบตบท (8 บท) បទវប ត្បទ (្បាំប៉ីបទ) เพลงแปดบท 
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370 บทผฺลฺลาฐานสัวคิ បទផ្ោេ ឋានសួគិ เพลงผลฐานสวรรค ์
371 บทผาต่ชายเสียม បទផ្កត្់ជាយមសៀរ เพลงพดัชายสยาม 
372 บทผาํงาน បទផំ្កង្អ ន เพลงผ  างาน 
373 บทผฺกากฺรง 1 ชาน่ បទផ្កា ្ក្ង ១ ជាន់ เพลงผกากรองชั้นเดียว 
374 บทผฺกาณาคฺรี បទផ្កា ណា្គ៉ី เพลงผฺกาณาคฺรี 
375 บทผฺกานวนสฺรี បទផ្កា នួន្ស៉ី เพลงผกานวลหญิง 
376 บทผฺกาสฺรเก 1 ชาน่ បទផ្កា ្សមក្ ១ ជាន់ เพลงผฺกาสฺรเก 1 ชั้น 
377 บทผฺกาสฺรโพน បទផ្កា ្សមពាន เพลงผกาโรย 
378 บทผฺครลาน่เฎมีฉฺนาํ បទផ្គរោន់មដើរឆាន ំ เพลงฟ้าร้องตน้ปี 
379 บทเผฺฎาะผฺฎงภฺนคูํแลน បទមផ្កត ះផ្តងលនំគូវលន ไม่ทราบความหมาย 
380 บทไผฺทสฺรุกแขฺมร 1 ชาน่ បទណផ្ទ្សុក្វសែរ ១ ជាន់ เพลงแผน่ดินเขมรชั้นเดียว 
381 บทไผฺทสฺรกแขฺมร 2 ชาน่ បទណផ្ទ្សុក្វសែរ ២ ជាន់ เพลงแผน่ดินเขมร 2 ชั้น 
382 บทผฺลาถง បទផ្កេ ថង เพลงปลาทอง 
383 บทผฺลพํง បទផ្េំរង เพลงเป่าไข่ 
384 บทพญาโสกา បទរញមសាកា เพลงพญาโศก 
385 บทพฺรหฺมลิขิต បទ្រហែលិសិត្ เพลงพรหมลิขิต 
386 บทพฺราหฺมณ์เฎีรไพฺร 2 ชาน่ បទ្ពាហែៃ៍មដើរណ្រ ២ ជាន់ เพลงพราหมณ์เดินไพร 2 ชั้น 
387 บทพฺระจันฺทงาม បមទ្រះច័នទង្អ រ (្រះច័នទលអ) เพลงพระจนัทร์งาม 

388 บทพฺระจันฺทเพญบูรมี បទ្រះច័នទមរញបូររ៉ី เพลงพระจนัทร์เตม็ดวง 
389 บทพฺระจันฺทเพญลฺงาจ បទ្រះច័នទមរលោង ច เพลงพระจนัทร์ตอนเยน็ 
390 บทพฺยาคฺรวน (พญาตอูํญ) បទរា្គួន (រញត្ំអូញ) เพลงพญาครวญ  

391 บทพากฺย 7 បទពាក្យ ៧ เพลงค า 7 
392 บทภิคุณกฺรง (กมฺรงผฺกาถฺกุล) បទលិគ ៃ្ក្ង (ក្្រងផ្កា ថាុល) เพลงพิกุลกรอง 

393 บทภิตณย 1 ชาน่ (เพชฺรตูจ) បទលិត្ៃយ ១ ជាន់ (មរ្ជតូ្ច) เพลงเพชรนอ้ย 1 ชั้น 
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394 บทภิตณย 2 ชาน่ (เพชฺรตูจ) បទលិត្ៃយ ២ ជាន់ (មរ្ជតូ្ច) เพลงเพชรนอ้ย 2 ชั้น 

395 บทภิรุณสง่ បទលិរ ៃសង់ោវ  (មលេៀងផ្កត ំផ្គរ) เพลงพิรุณสั่งฟ้า 

396 บทภีรมฺยสูรําง (สฺรีสฺนบํมฺเรี) បទល៉ីររយសូរងំ (្ស៉ីសនំបម្រើ) เพลงภิรมยสุ์รางค ์
(นางสนมรับใช)้ 

397 บทภูมาฉา (ภูมาเฎีรยืต) បទលូោឆា (លូោមដើរយ៉ឺត្) เพลงพม่าชา้ (พม่าเดินชา้) 

398 บทภูมา 2 ถต បទលូោ ២ ថត្ เพลงพม่า 2 ท่อน 
399 บทภูมาขฺสึกขฺสวล បទលូោសសឹក្សសួល เพลงพม่าสะอ้ืน 
400 บทภูมาทาก่ลลก បទលូោរក្់លលក្ เพลงพม่าต่อนกเขา 
401 บทภูมาทาส่จิตฺต បទលូោរស់ចិត្ត เพลงพม่าขดัใจ 
402 บทภูมาถฺมี បទលូោថែ៉ី เพลงพม่าใหม ่
403 บทจาส่ បទចាស់ เพลงเก่า 
404 บทภูมารําพูเถา បទលូោររំូមៅ เพลงพม่าร าขวาน 
405 บทภูมาราบ่รง បទលូោរប់រង เพลงพม่ารับรอง 
406 บทภูมาจาก่กงฺแกบ បទលូោចាក្់ក្វងាប เพลงพม่าแทงกบ 
407 บทภูมาราบ่สตฺว 2 ชาน่ បទលូោរប់សត្វ ២ ជាន់ เพลงพม่านบัสัตว ์2 ชั้น 
408 บทภูมาโห 1 ชาน่ បទលូោមោ  ១ ជាន់ เพลงพม่าโห่ 1 ชั้น 
409 บทพฺนงบเํพกูน 

(นางนาถพิธี) 
បទរនងបំមរកូ្ន (នាងនាថរិស៉ី) เพลงพโนงกล่อมลูก (นางนาถพิสี) 

410 บทภูมาโห 2 ชาน่ បទលូោមោ  ២ ជាន់ เพลงพม่าโห่ 2 ชั้น 
411 บทภวงผฺกา (บูฬาน่) បទលួងផ្កា  (បូោន់) เพลงผกา (บุหลนั) 

412 บทภวงมรกต បទលួងររក្ត្ เพลงพวงมรกต 
413 บทภวงมาไฬ 1 ชาน่ បទលួងោ ណេ ១ ជាន់ เพลงพวงมาลยัชั้นเดียว 
414 บทภวงมาไฬเพชฺร 1 ชาน่ បទលួងោ ណេមរ្ជ ១ ជាន់ เพลงพวงมาลยัเพชรชั้นเดียว 
415 บทมาไฬเพชฺร 2 ชาน่ បទលួងោ ណេមរ្ជ ២ ជាន់ เพลงพวงมาลยัเพชร 2 ชั้น 
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416 บทภวงมาไฬตา 

(กมฺรงภวงมลู) 
បទលួងោ ណេពា (ក្្រងលួងរូល) เพลงพวงมาลยักลม 

417 บทภวงมาไฬถง 
(กมฺรงภวงมาส) 

បទលួងោ ណេថង (ក្្រងលួ់ងោស) เพลงพวงมาลยัทอง 

418 บทภวงรย បទលួងរយ เพลงพวงร้อย 
419 บทเภทสผําน่ បទមលទសំផ្កន់ เพลงเพศสัมพนัธ์ 
420 บทเภลฺงชฺวา បទមលេងជាវ  เพลงดนตรีชวา 
421 บทเภฺลงเทียน 1 ชาน่ បទមលេងមទៀន ១ ជាន់ เพลงดนตรีเทียนชั้นเดียว 
422 บทเภฺลงรบาํเทียน 1 ชาน่ បទមលេងរបាំមទៀន ១ ជាន់ เพลงดนตรีระบ าเทียนชั้นเดียว 
423 บทมนกรําง បទរនក្ំរង เพลงมนก ราง 
424 บทมนคฺรวน 2 ชาน่ បទរន្គួន ២ ជាន់ เพลงมอญครวญ 2 ชั้น 
425 บทมนโฉมจันฺท 1 ชาน่ បទរនមឆារច័នទ ១ ជាន់ เพลงมอญโฉมจนัทร์ชั้นเดียว 
426 บทมนโฉมจันทฺ 2 ชาน่ បទរនមឆារច័នទ ២ ជាន់ เพลงมอญโฉมจนัทร์ 2 ชั้น 
427 บทมนตาแย (หฺมฎรีํกสํต่) បទរននវយ  (ហែដំរីក្ំសត់្) สันนิษฐานวา่เป็นเพลงมอญทะแย 

(หมอชา้งเศร้า) 
428 บทฬาํตาต่ បទោំនត្់ เพลงล าตดั 
429 บทมนแม (มนสมยัถฺม)ี បទរនណរ  (រនសរ័យថែ៉ី) เพลงมอญใหม่ (มอญสมยัใหม่) 

430 บทมนแถฺลง 2 ชาน่ បទរនវថេង ២ ជាន់ เพลงมอญแถลง 2 ชั้น 
431 บทมนพฺรานบฺรมาญ่ បទរន្ពាន្បោញ់ เพลงพรานล่า 
432 บทมนโยลฎาว 1 ชาน่ បទរនមយល ែ ១ ជាន់ เพลงมอญโยกดาบชั้นเดียว 
433 บทมนรําแหก បទរនរំវហក្ เพลงมอญร าแหก 
434 บทรงหาย 1 ชาน่ បទរ៉ាងោយ ១ ជាន់ เพลงร้องไหช้ั้นเดียว 
435 บทรงหาย 2 ชาน่ បទរ៉ាងោយ ២ ជាន់ เพงร้องไห ้2 ชั้น 
436 บทสพํะพฺระแข បទសំរះ្រះវស เพลงไหวพ้ระจนัทร์ 
437 บทมนฬุงเรือง (มนจุะทูก) បទរនេុងមរ ង (រនច ះទូក្)  เพลงมอญลงเรือ 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ที่ ค าถ่ายถอด ช่ือภาษาเขมร ค าอ่าน/ค าแปล 
438 บทมนฬุงสุง (ฬุงสุงมน) បទរនេុងស ង (េុងស ងរន) เพลงมอญลงสรง (ลงสรงมอญ) 

439 บทมนฺตฺรีสักฺติสม 2 ชาน่ បទរន្ដនត៉ីស័ក្តិសរ ២ ជាន់ เพลงมนตรีศกัด์ิสม 2 ชั้น 
440 บทเมอเํบา បទមរអំមៅ เพลงผเีส้ือ 
441 บทมายง่ បទោ យ ង់ (ដំំមៃើរមសះល ន) เพลงมา้ยอ่ง 

442 บทมาสี បទោ ស ៉ី เพลงมาสี 
443 บทมากสีนวน 5 ถต បទោ ក្ស ៉ីនួន ៥ ថត្ เพลงมากสีนวน 5 ถต 
444 บทมากสีเยส បទោ ក្ស ៉ីមយ ស เพลงมากสีเยส 
445 บทมาก่ถืง បទោ ក្់ថ៉ឺង เพลงมาก่ถืง 
446 บทมาต่ตาฬุง បទោ ត្់នេុង เพลงมาต่ตาฬุง 
447 บทยตุถาว 2 ชาน่ បទយ ត្ោែ ២ ជាន ់(យ ឆាែ) เพลงยตุถาว 2 ชั้น 

448 บทยงิูต 2 ชาน่ 
(เนาแนบนิตฺย) 

បទយូងិត្ ២ ជាន់ (មៅវនបនិត្យ) เพลงยอ่งหงิด 2 ชั้น (อยูแ่นบนิตย)์ 

449 บทยนูลก่บาญ่หย បទយូនលក្់បាញ់ហយ เพลงญวนขายบนัฮอย 
450 บทยวนแจวทูก បទយួនវចែទូក្ เพลงญวนแจวเรือ 
451 บทรง่จาํ បទរង់ចាំ เพลงรอเฝ้า 
452 บทรณฺแฎต បទអវៃត ត្ เพลงลอย 
453 บทรณฺณี 1 ชาน่ បទរៃណ ៉ី ១ ជាន់ เพลงรณฺณี 1 ชั้น 
454 บทรบาํชฺวา បទរបំាជាវ  เพลงระบ าชวา 
455 บทรบาํอาราบ่ បទរបំាអារ៉ា ប់ เพลงระบ าอาหรับ 
456 บทรบาํบไํบ បទរបំាបំណប สันนิษฐานวา่เป็นเพลงระบ าบุม

ไบ 
457 บทมนรําฎาบ បទរនរំ ប เพลงมอญร าดาบ 
458 บทรบาํมาฬาย ู បទរបំាោ ោយូ เพลงระบ ามลาย ู
459 บทรมาํงสีโค បទរោំងស ៉ីមោ เพลงละมัง่กินโค 
460 บทรลกผฺทบ่จฺรําง 1 ชาน่ បទរលក្ផ្ចប់្ចំាង ១ ជាន់ เพลงคล่ืนกระทบฝ่ังชั้นเดียว 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ที่ ค าถ่ายถอด ช่ือภาษาเขมร ค าอ่าน/ค าแปล 
461 บทรเสียลตฺรชาก่ បទរមសៀល្ត្ជាក្់ เพลงบ่ายเยน็  
462 บทรสฺมฌูีง (รสฺมโีชคชัย) បទរសែ៉ីឈូង (រសែ៉ីមជាគជ័យ) สันนิษฐานวา่เป็นเพลงรัศมีอ่าว 

(รัศมีโชคชยั) 
463 บทรสฺมภฺีลื បទរសែ៉ីលេ៉ឺ เพลงแสงสวา่ง 
464 บทราตฺรี បទរ្ត្៉ី เพลงราตรี 
465 บทราตฺรีแขภฺลื បទរ្ត្៉ីវសលេ៉ឺ เพลงราตรีเดือนสวา่ง 
466 บทราตฺรีสุวตฺถิ (ราตฺรีสัวสฺดี) បទរ្ត្៉ីស ែត្ថិ (រ្ត្៉ីសួសត៉ី) เพลงราตรีสวสัด์ิ 

467 บทราน่เสณา (เกฺดาเสฺนห์) បទរន់មសណា (មតត មសនហ៍) เพลงร้อนเสน่ห์ 

468 บทราบ่สวน  1 ชาน่ បទរប់សួន ១ ជាន់ เพลงนบัสวนชั้นเดียว 
469 บทราบ่สวน 2 ชาน่ បទរប់សួន ២ ជាន់ เพลงราบ่สวน 2 ชั้น 
470 บทราบ่สวน 3 ชาน่ បទរប់សួន ៣ ជាន់ เพลงราบ่สวน 3 ชั้น 
471 บทเรืองงามโพมณาน 

(พฺระจันฺทเพลลฺงาจ) 

បទមរ ងង្អ រមពារណាន 

(្រះច័នទមរលោង ច) 
สันนิษฐานวา่เป็นเพลงเรืองงาม 
(โพมณาม) (พระจนัทร์ตอนเยน็) 

472 บทแวงตฺบูง បទវរងត្ៃូង เพลงร่อนแร่ 
473 บทรํเภียคิรี (ขฺยล่บก่กพํูลภฺน)ํ បទរុំមលើយគិរី (សយល់បក្់ក្ំរូលលន)ំ เพลงลมพดัยอดเขา 

474 บทรําฬาว 1 ชาน่ បទរោំែ ១ ជាន់ เพลงร าลาวชั้นเดียว 
475 บทลลลกทฺรําง បទលលក្្រំង เพลงนกเขาเตรียง 
476 บทลาวเบะสฺลึก បទោែមបះសេឹក្ เพลงลาวเก็บใบไม ้
477 บทลาวผฺลุมฺแคน 3 ชาน่ បទោែផ្េុំវគន ៣ ជាន់ เพลงลาวเป่าแคน 3 ชั้น 
478 บทลาวรําถฺวายคฺรู 

(ตาฬนตนยา) 
បទោែរោំវ យ្គូ (នេនត្នយ ) เพลงลาวร าถวายครู 

479 บทลาวรําเบีกวาํงนน បទោែរមំបើក្ោងំនន เพลงลาวร าเปิดผา้ม่าน 
480 บทลาวสมฺเรีบจิตฺต បទោែសម្រើបចិត្ត เพลงลาวก าหนดัจิตต ์
481 บทลิลุย (ขฺยล่ตฺรชาก่) បទលិល យ (សយល់្ត្ជាក្)់ เพลงลมเยน็ 
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ที่ ค าถ่ายถอด ช่ือภาษาเขมร ค าอ่าน/ค าแปล 
482 บทลืฬาการุมฺ (ยาตฺราตฺรฬบ่) បទល៉ឺោការ ុំ (យ្ន្ត្េប់) เพลงลีลากระทุ่ม (ยาตรากลบั) 

483 บทลูกเสือฬาว (กูนลาวขฺลา) បទលូក្មស ោែ (ក្ូនោែខាេ ) เพลงลูกเสือลาว 

484 บทโลมโกกจาม បទមោរមកាក្ចារ เพลงโลมโคกจาม 
485 บทลผําต่นายขาว បទលំផ្កត្់នាយខាែ (សយល់បក្់ជាយលនំ) เพลงลมพดัชายเขา 

486 บทลผําต่ 2 ชาน่ 
(ขฺยล่บก่เชีงภฺน)ํ 

បទលំផ្កត្់ ២ ជាន ់(សយល់បក់្មជើងលនំ) เพลงลมพดั 2 ชั้น (ลมพดัชายเขา) 

487 บทลผําต่ 3 ชาน่ 
(ขฺยล่บก่เชีงภฺน)ํ 

បទលំផ្កត្់ ៣ ជាន ់(សយល់បក់្មជើងលនំ) เพลงลมพดั 3 ชั้น (ลมพดัชายเขา) 

488 บทราจาสฺรีสัวคิ 2 ชาน่ បទោចា្ស៉ីសួគិ ២ ជាន់ เพลงวาจาหญิงสวรรค ์2 ชั้น 
489 บทวาน่ไจ (แผฺอมจิตฺต) បទោ៉ា ន់ណច (វផ្អរចិត្ត) เพลงหวานใจ 

490 บทวิทฺยานตา (ผฺกาพุทฺธผาต) បទែិទានន (ផ្កា រ ទធផ្កត្) สันนิษฐานวา่เป็นเพลงดอกไมผ้ดุ
ผาด 

491 บทวิฬากาธ ํ បទែិោកាធំ เพลงวฬิากาธ  
492 บทวิฬาํงฎาอูต បទែិោំង អូត្ เพลงวลินัดาโอด 
493 บทเวณอืยกมฺมอืย បទមែៃអ៉ឺយក្រែអ៉ឺយ เพลงเวรกรรมเอยกรรมเอย 
494 บทสรกามเทพ បទសរការមទរ เพลงศรกามเทพ 
495 บทสารกนฺเทลจาม បទសារក្មនទលចារ เพลงมว้นเส่ือจาม 
496 บทสักฺติสม 1 ชาน่ បទស័ក្តិសរ ១ ជាន់ เพลงศกัด์ิสมชั้นเดียว 
497 บทสงไม 1 ชาน่ បទសងណរ  ១ ជាន់ เพลงสองไมช้ั้นเดียว 
498 บทสงฺสาร 1 ชาน่ បទសងោរ ១ ជាន់ เพลงคู่รักชั้นเดียว 
499 บทสงฺสาร 2 ชาน่ បទសងោរ ២ ជាន់   เพลงคู่รัก 2 ชั้น 
500 บทสงฺสาร 3 ชาน่ បទសងោរ ៣ ជាន់ เพลงคู่รัก 3 ชั้น 
501 บทสงฺสารสมยั 2 ชาน่ បទសងោរសរ័យ ២ ជាន់ เพลงคู่รักสมยั 2 ชั้น 
502 บทสตฺวมโหรี 1 ชาน่ បទសត្វរមោរី ១ ជាន់ เพลงสัตวม์โหรีชั้นเดียว 
503 บทสตฺวตฺรยง 1 ชาน่ បទសត្វ្ត្យ ង ១ ជាន់ เพลงนกชอ้นหอย ชั้นเดียว 
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504 บทสตฺวตฺรยง 2 ชาน่ បទសត្វ្ត្យ ង ២ ជាន់ เพลงนกชอ้นหอย 2 ชั้น 
505 บทลาวเฬีงจฺรําง បទោែមេើង្ចំាង เพลงลาวข้ึนฝ่ัง 
506 บทสตฺวกรวกี បទសត្វក្រែីក្ ៣ ជាន់ เพลงนกการเวก 
507 บทสนฺธึกผฺครคฺรํา 1 ชาน่ បទសនធឹក្ផ្គរ្ោំ ១ ជាន់ เพลงฟ้าร้องอึกทึกชั้นเดียว 
508 บทสนฺธึกผฺครคฺรํา 2 ชาน่ បទសនធឹក្ផ្គរ្ោំ ២ ជាន់ เพลงฟ้าร้องอึกทึก 2 ชั้น 
509 บทสนฺธึกผฺครครํฺา 3 ชาน่ បទសនធឹក្ផ្គរ្ោំ ៣ ជាន់ เพลงฟ้าร้องอึกทึก 3 ชั้น 
510 บทสนฺธึกเภฺลงภฺลาต่ បទសនធឹក្មលេងភ្េ ត្់ เพลงเสียงดนตรีอึกทึก 
511 บทสนฺไธสนฺธึก បទសណនធសនធឹក្ สันนิษฐานวา่เป็นเพลงร่มไมใ้หญ่

อึกทึก 
512 บทสมฺลึงพฺระจันฺท 1 ชาน่ បទសរេឹង្រះច័នទ ១ ជាន់ เพลงมองดูพระจนัทร์ชั้นเดียว 
513 บทสยเภฺลง (สเํฬงมาส) បទសយមលេង (សំមេងោស) เพลงสร้อยเพลง (เสียงมาศ) 

514 บทสยมยรูา បទសយរយូរ៉ា  เพลงสร้อยมยรุา 
515 บทสยสงฺวาน 1 ชาน่ បទសយសង្អវ ន ១ ជាន់ เพลงสร้อยสังวาลชั้นเดียว 
516 บทสยสุขกาต่ 1 ชาน่ បទសយស នកាត្់ ១ ជាន់ เพลงสร้อยสุขตดัชั้นเดียว 
517 บทสมฺรงผฺกา បទស្រងផ្កា  เพลงพวงผกา 
518 บทสมฺรส่ภฺนคูํแลน 1 ชาน่ បទស្រស់លនំគូវលន ១ ជាន់ เพลงความงามภูเขากุเลนชั้นเดียว 
519 บทสมฺรานฺตราก่ បទស្ោនតរ៉ា ក្់ เพลงส าราญรัก 
520 บทสากาเสม បទសាកាមសរ ไม่ทราบความหมาย 
521 บทสาตตาหาฬาว បទសាត្នោោែ ไม่ทราบความหมาย 
522 บทสาตฬาว (ชาติลาว) បទសាត្ោែ (ជាត្ិោែ) เพลงชาติลาว 

523 บทสามสาว (กญฺญาบีนาก่) បទសារសាែ (ក្ញ្ឆញ ប៉ីនាក្)់ เพลงสามสาว 

524 บทสามคฺคี បទសារគគ៉ី เพลงสามคัคี 
525 บทสามินถง (สึงฺหมาส) បទសារិនថង (សឹងហោស) เพลงสมิงทอง (สิงห์มาศ) 

526 บทสายลหํวน 1 ชาน่ បទសាយលំហួន ១ ជាន់ เพลงสายลมหวนชั้นเดียว 
527 บทสารถี បទសារថ៉ី เพลงสารถี 
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528 บทสารถขีาบ่รวน 

(สารถบีรรถ) 
បទសារថ៉ីខាប់រួន (សារថ៉ីបររថ) เพลงสารถีขบัรถ 

529 บทสารายนึมนวน បទសារយនឹរនួន เพลงสาหร่ายน่ิมนวล 
530 บทสาริกาแกว 1 ชาน่ បទសារិកាវក្ែ ១ ជាន់ เพลงสาลิกาแกว้ชั้นเดียว 
531 บทสาริกาแกว 2 ชาน่ បទសារិកាវក្ែ ២ ជាន់ เพลงสาลิกาแกว้ 2 ชั้น 
532 บทสาริกาแกว 3 ชาน่ បទសារិកាវក្ែ ៣ ជាន់ เพลงสาลิกาแกว้ 3 ชั้น 
533 บทสาริทฺธี 3 ชาน่ បទសារិទធ៉ី ៣ ជាន់ สันนิษฐานวา่คือเพลงสารถี 3 ชั้น 
534 บทสาริยมฺุง បទសារិយង เพลงสาริยมฺุง 
535 บทสาริยมฺุงงขาต่ បទសារិយ ំងងខាត្់ เพลงสาริยมฺุงงขาต่ 
536 บทสาวณยเฬนณาม 

(สฺรีตูจเลงทึก) 

បទសាែៃយមេនណារ 

(្ស៉ីតូ្ចមលងទឹក្) 
เพลงสาวนอ้ยเล่นน ้า 

537 บทสาวสีขาํรตน์ បទសាែស ៉ីខំារត្ន៍ เพลงสาวสีค ารัตน์ 
538 บทสาฬาตฎก 1 ชาน่ បទសាោត្ដក្ ១ ជាន់ (្ត្ដក្ផ្កា ) เพลงกลีบดอกไมช้ั้นเดียว 

539 บทสินตู 1 ชาน่ បទសិនត្ូ ១ ជាន់ เพลงสินตู 1 ชั้น 
540 บทสินตู 2 ชาน่ បទសិនត្ូ ២ ជាន់ เพลงสินตู 2 ชั้น 
541 บทสีตาฎกหาก่ 1 ชาน่ បទស៉ីនដក្ោក្់ ១ ជាន់ เพลงสีตาฎกหาก่ 1 ชั้น 
542 บทสีนวนพณเลืองขฺจี បទស ៉ីនួនរៃ៌មល ងសច៉ី เพลงสีนวนสีเหลืองขจี 
543 บทสีมาฬา បទស ៉ីោ ោ เพลงศรีมาลา 
544 บทสีบท (4 บท) បទស ៉ីបទ (៤ បទ) เพลงส่ีบท 

545 บทสึงฺหโตสาจ่เจฺรียง បទសឹងហមនសាច់ម្ចៀង เพลงสิงโตเน้ือร้อง 
546 บทสึงฺหมาส បទសឹងហោស เพลงสิงโตทอง 
547 บทสืนฑืน បទស៉ឺនឌ្៉ឺន ไม่ทราบความหมาย 
548 บทสืนสุวตฺถ បទស៉ឺនស ែត្ថ  เพลงสืนสุวตฺถ 
549 บทสุตสางวน បទស  ត្សាងួន เพลงสุดสงวน 
550 บทสุณาเลกา បទស ណាមលកា เพลงสุณาเลกา 
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551 บทสุภากแนฺสง បទស ភ្ក្វនសង เพลงสุภากแนฺสง 
552 บทสุวณฺณเธียง 

(ไถฺงตฺรง่คฺรลวจ) 
បទស ែៃណ មធៀង (ណថង្ត្ង់្គលួច) เพลงสุวรรณเท่ียง (เท่ียงตรง) 

553 บทสารเถตเวน 
(กฺรมมฺุเฎาะจิณฺเจียน) 

បទសារមថត្មែ៉ាន (្ក្រ ំម ះចិម ច្ៀន) เพลงสาวถอดแหวน 

554 บทสูมจิตฺต បទសូរចិត្ត เพลงขอใจ 
555 บทสูแสนสฺดาย បទសូវសនសាត យ สันนิษฐานวา่เป็นเพลงสุดแสน

เสียดาย 
556 บทสูรสเํฬงอาราบ่ បទសូរសំមេងអារ៉ា ប់ เพลงเสียงอาหรับ 
557 บทสูริยา 3 ชาน่ បទសូរិយ ៣ ជាន់ เพลงสุริยา 3 ชั้น 
558 บทสูริยาลฺงาจไถฺง 1 ชาน่ បទសូរិយោង ចណថង ១ ជាន់ เพลงสุริยาตอนเยน็ชั้นเดียว 
559 บทสูริยาลฺงาจไถฺง 2 ชาน่ បទសូរិយោង ចណថង ២ ជាន់ เพลงสุริยายามเยน็ 2 ชั้น 
560 บทสูริยาลฺงาจไถฺง 3 ชาน่ បទសូរិយោង ចណថង ៣ ជាន់ เพลงสุริยายามเยน็ 3 ชั้น 
561 บทสูริยาลฺงาจกสํต่ បទសូរិយោង ចក្ំសត់្ เพลงสุริยาเยน็ก าสรด 
562 บทสูริยาอสฺฎงฺคต បទសូរិយអសតងគត្ เพลงสุริยาอสัดงคต 
563 บทเสียไจ (ขจูจิตฺต) បទមសៀណច (សូចចិត្ត) เพลงเสียใจ 

564 บทเสือฎายงาม 
(สฺฎายสมฺรส่) 

បទមស  យង្អ រ (សាត យស្រស់) เพลงเสียดายงาม 

565 บทแสงจันฺท 1 ชาน่ 
(พนฺลืจันฺท) 

បទវសងច័នទ ជាន ់(រន៉ឺេច័នទ) เพลงแสงจนัทร์ชั้นเดียว 

566 บทแสนสฺลุตจิตฺต 3 ชาน่ បទវសនសេុត្ចិត្ត ៣ ជាន់ เพลงแสนสลดใจ 3 ชั้น 
567 บทแสนสฺรเณาะ 3 ชาน่ បទវសន្សមណាះ ៣ ជាន់ เพลงแสนเสนาะ 3 ชั้น 
568 บทแสนอาลัย 3 ชาน่ បទវសនអាល័យ ៣ ជាន់ เพลงแสนอาลยั 3 ชั้น 
569 บทสเํนียงสาริกา បទសំមនៀងសារិកា เพลงส าเนียงสาลิกา 
570 บทสเํนียงอรฌุน 2 ชาน่ បទសំមនៀងអរឈ ន ២ ជាន់ เพลงส าเนียงอรชุน 2 ชั้น 
571 บทสโํพง បទសំមពាង เพลงฟู 
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572 บทสฬําบฎก 1 ชาน่ បទសំោបដក្ ១ ជាន់ เพลงส ฬาบฎก 1 ชั้น 
573 บทสเํฬงแผฺอม បទសំមេងវផ្អរ เพลงส าเนียงหวาน 
574 บทสเํฬงกฺรอวน 1 ชาน่ បទសំមេង្ក្អួន ១ ជាន់ เพลงเสียงเสนาะชั้นเดียว 
575 บทสุมฺ បទស  ៊ុំ เพลงซุม้ 
576 บทสฺฎายโฉม បទសាត យមឆារ เพลงเสียดายโฉม 
577 บทสฺฎายงาม 1 ชาน่ 

(สฺฎายสมฺชสฺส) 

បទសាត យង្អ រ ១ ជាន់ 

(សាត យសរជសស) 
เพลงเสียดายงามชั้นเดียว 

578 บทสฺฎายงาม 3 ชาน่ 
(สฺฎายสมฺชสฺส)  

បទសាត យង្អ រ ៣ ជាន់ 

(សាត យសរជសស) 
เพลงเสียดายงาม 3 ชั้น 

579 บทเสฺฎจจุะพีเลีแคฺร 1 ชาน่ បទមសតចច ះរ៉ីមលើវ្គ ១ ជាន់ เพลงกษตัริยล์งจากเตียงชั้นเดียว 
580 บทเสฺฎจฎรีํส បទមសតចដំរីស เพลงพญาชา้งเผือก 
581 บทเสฺฎจนาํมเหสี បទមសតចនាំរមហស៉ី เพลงกษตัริยน์ ามเหสี 
582 บทเสฺนห์อูน បទមសនហ៍អូន เพลงเสน่ห์นอ้ง 
583 บทเสฺนหาเพญจิตฺต 1 ชาน่ បទមសនោមរញចិត្ត ១ ជាន់ เพลงเสน่หาเตม็ใจชั้นเดียว 
584 บทเสฺนหาเหียฆฺลาต បទមសនោមហើយលេ ត្ เพลงเสน่หาแลว้ห่าง 
585 บทเสฺนหาอส่สงฆึม 1 ชาน่ បទមសនោអស់សងឃឹរ ១ ជាន់ เพลงเสน่หาส้ินหวงัชั้นเดียว 
586 บทสฺรงากสฺฎาบ่ผฺคร បទ្សង្អក្សាត ប់ផ្គរ เพลงผดิหวงัเม่ือยามฟ้าร้อง 
587 บทสฺรมยันึก បទ្សរ័យនឹក្ เพลงจินตนาการคิดถึง 
588 บทสฺรส่จิตฺต 1 ชาน่ បទ្សស់ចិត្ត ១ ជាន់ เพลงใจสดใจชั้นเดียว 
589 บทสฺรฬาญ่ผตุจิตฺต បទ្សោញ់ផ្ ត្ចិត្ត เพลงรักสุดใจ 
590 บทสฺรีกฺรมมฺุตูจ 1 ชาน่ បទ្ស៉ី្ក្រ ំតូ្ច ១ ជាន់ เพลงสาวนอ้ยชั้นเดียว 
591 บทสฺรีกฺรมมฺุตูจ 2 ชาน่ បទ្ស៉ី្ក្រ ំតូ្ច ២ ជាន់ เพลงสาวนอ้ย 2 ชั้น 
592 บทสฺรีกฺรมมฺุบุน បទ្ស៉ី្ក្រ ំជប  ន เพลงสาวญ่ีปุ่น 
593 บทสฺรีบุกสฺรูว 1 ชาน่ បទ្ស៉ីប ក្្សូែ ១ ជាន់ เพลงหญิงต าขา้วเปลือก ชั้นเดียว 
594 บทสฺรีบุกสฺรูว 2 ชาน่ បទ្ស៉ីប ក្្សូែ ២ ជាន់ เพลงผูห้ญิงต าขา้ว 2 ชั้น 
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595 บทสฺรีบุกสฺรูวขาต่ 2 ชาน่ បទ្ស៉ីប ក្្សូែខាត្់ ២ ជាន់ เพลงหญิงต าขา้วเปลือกคดั 2 ชั้น 
596 บทสฺรีสฺรเณาะ បទ្ស៉ី្សមណាះ เพลงหญิงโศกเศร้าเสียใจ 
597 บทหงฺสมาส 1 ชาน่ បទហងសោស ១ ជាន់ เพลงหงส์ทองชั้นเดียว 
598 บทหงฺสมาส 2 ชาน่ បទហងសោស ២ ជាន់ เพลงหงส์ทอง 2 ชั้น 
599 บทเห បទមហ เพลงเห่ 
600 บทหวงอาลัย (นึกอาลัย) បទហួងអាល័យ (នឹក្អាល័យ) เพลงห่วงอาลยั 

601 บทสฺฎายงาม 2 ชาน่ 
(สฺฎายสมฺชสฺส) 

បទសាត យង្អ រ ២ ជាន់ 

(សាត យសរជសស) 
เพลงเสียดายงาม 2 ชั้น 

602 บทฬาวกฉม បទោែក្េរ เพลงฬาวกฉม 
603 บทฬาวกาณุก បទោែកាៃ ក្ (ោែរក្់លលក្) เพลงลาวต่อนก 

604 บทฬาวไก បទោែណក្ เพลงฬาวไก 
605 บทฬาวเข បទោែមស เพลงลาวฬาวไก 
606 บทฬาวขาํหม 2 ชาน่ បទោែខំាហរ ២ ជាន់ เพลงลาวค าหอม 2 ชั้น 
607 บทฬาวขาํหม 3 ชาน่ បទោែខំាហរ ៣ ជាន់ เพลงลาวค าหอม 3 ชั้น 
608 บทฬาวคฺรวจ បទោែ្គួច เพลงลาวคฺรวจ 
609 บทฬาวโฉมจันฺท 2 ชาน่ បទោែមឆារច័នទ ២ ជាន់ เพลงลาวโฉมจนัทร์ 2 ชั้น (ลาว

ดวงเดือน) 
610 บทฬาวโฉมเฑือน 2 ชาน่ 

(ฎวงพฺระจันฺท) 

បទោែមឆារមឌ្ ន ២ ជាន់ 
(ដួង្រះច័នទ) 

เพลงลาวโฉมเดือน 2 ชั้น 
(ดวงพระจนัทร์) 

611 บทฬาวฎืนฎุง (ลาวเฎรีไพฺร) បទោែដ៉ឺនដ ង (ោែមដើរណ្រ) เพลงลาวเดินดง 

612 บทฬาวฎเํณีรสาย 
(ลาวเฎรีฎกาต่ขฺสาจ่) 

បទោែដំមៃើរសាយ 

(ោែមដើរកាត់្សោច់) 
เพลงลาวด าเนินทราย 
(ลาวเดินตดัทราย) 

613 บทฬาวทฺรง่เคฺรือง បទោែ្ទង់ម្គឿង เพลงลาวทรงเคร่ือง 
614 บทฬาวตยตาลึง 2 ชาน่  បទោែត្យនលឹង ២ ជាន់ เพลงลาวตอ้ยตล่ิง 2 ชั้น 
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ที่ ค าถ่ายถอด ช่ือภาษาเขมร ค าอ่าน/ค าแปล 
615 บทฬาวตาณก (ลาวทาก่ลลก) បទោែនៃក្ (ោែរក្់លលក្) เพลงลาวต่อนก 

616 บทฬาวตาไส 
(ลาวแสนอฺนกตา 1 ชาน่) 

បទោែនណស 

(ោែវសនអនក្ន ១ ជាន)់ 
เพลงลาวเซ่นนกัตาชั้นเดียว 

617 บทฬาวแบกสฺรุก បទោែវបក្្សុក្ เพลงลาวห่างเมือง 
618 บทฬาวบฺรถมาน បទោែ្បថោ ន เพลงฬาวบฺรถมาน 
619 บทฬาวพาน่ลิงฺค បទោែពាន់លិងគ เพลงลาวพนัลึงค ์
620 บทฬาวพาก่จิญฺเจียน បទោែពាក្់ចិម ច្ៀន เพลงลาวใส่แหวน 
621 บทฬาวรวมสผําน่ 

(ลาวรวมสมฺพันฺธ) 
បទោែរួរសំផ្កន់ (ោែរួរសរព័នធ) เพลงลาวรวมสัมพนัธ์ 

622 บทฬาวเลียนเธียน 
(ลาวผฺสงเทียน) 

បទោែមលៀនមធៀន (ោែផ្សងមទៀន) เพลงลาวเส่ียงเทียน 

623 บทฬาวสมฺเฎจสาจ่เจฺรียง 
1 ชาน่ 

បទោែសមរតចសាច់ម្ចៀង ១ ជាន់ เพลงลาวสมเด็จเน้ือร้องชั้นเดียว 

624 บทฬาวสมฺเฎจสาจ่เภฺลง 
1 ชาน่ 

បទោែសមរតចសាច់មលេង ១ ជាន់ เพลงลาวสมเด็จเน้ือดนตรีชั้นเดียว 

625 บทฬาวสาว បទោែសាែ เพลงลาวสาว 
626 บทฬาวสวยสาต បទោែសួយសាត្ (ោែជួយជាត្ិ) เพลงลาวช่วยชาติ 

627 บทฬาวสุมฺทาน បទោែស ំរន เพลงลาวขอทาน 
628 บทสฑิํต (ลาวสมฺเฎจ) បទសំឌ្ិត្ (ោែសមរតច) เพลงลาวสมเด็จ 

629 บทฬาวฬานสาง បទោែោនសាង สันนิษฐานวา่คือเพลงลาวลา้นชา้ง 
630 บทฬาวฬึกตูจ បទោែេឹក្ត្ូច เพลงฬาวฬึกตูจ 
631 บทฬาวฬึก 2 ชาน่ បទោែេឹក្ ២ ជាន់ เพลงฬาวฬึก 2 ชั้น 
632 บทฬาวฬึก 3 ชาน่ បទោែេឹក្ ៣ ជាន់ เพลงฬาวฬึก 3 ชั้น 
633 บทฬาวฬาํเฆน (ลาวรําแคน) បទោែោំមឃ្ន (ោែរវំគន) เพลงลาวร าแคน 

634 บทฬาวฬาํบาง បទោែោំបា ង เพลงลาวล าปาง 
 



  347 

ตาราง 12 (ต่อ) 

ที่ ค าถ่ายถอด ช่ือภาษาเขมร ค าอ่าน/ค าแปล 
635 บทฬาวอฉมมาน បទោែអេរោ ន เพลงฬาวอฉมมาน 
636 บทฬาวอุไก (ลาวทฺรูมาน่) បទោែឧណក្ (ោែ្ទូងោន)់ เพลงลาวอกไก่ 

637 บทเฬ បទមេ เพลงเฬ 
638 บทเฬเฬ បទមេមេ เพลงเฬเฬ 
639 บทอกมาส បទអក្ោស เพลงเหยีย่วทอง 
640 บทอณฺเฎกีสีตฺรกูน 1 ชาน่ បទអមៃត ើក្ស ៉ី្ត្ក្ូន ១ ជាន់ เพลงเต่ากินผกับุ่งชั้นเดียว 
641 บทอนฺทิตสก่ขฺลี 1 ชาน่ បទអនទិត្សក្់សេ៉ី ១ ជាន់ เพลงทิดผมสั้นชั้นเดียว 
642 บทอสฺจารฺยพฺระจันฺท បទអសាច រយ្រះច័នទ เพลงอศัจรรยร์พระจนัทร์ 
643 บทอาลีบาบา បទអាល៉ីបាបា เพลงอาลีบาบา 
644 บทอาลภํุมฺผาต่ 1 ชาน่ បទអាលំល ំផ្កត់្ ១ ជាន់ เพลงอาล ภุมฺผาต่ 1 ชั้น 
645 บทอาราบถฺนมสเํฬง បទអារ៉ា ប់ថនរសំមេង เพลงอาหรับถนอมเสียง 
646 บทอาราบ่ชูนพร បទអារ៉ា ប់ជូនររ เพลงอาหรับอวยพร 
647 บทอาหาพฺราหฺมณ์ตู បទអាោ ្ពាហែៃ៍តូ្ เพลงอาเฮียพราหมณ์โต 
648 บทอาเฬ 1 ชาน่ បទអាមេ 1 ជាន់ เพลงอาเฬ 1 ชั้น 

649 บทอาเฬ 2 ชาน่ បទអាមេ 2 ជាន់ เพลงอาเฬ 2 ชั้น 

650 บทฬาวสมฺเบฺรีจิตฺต បទោែសម្រើបចិត្ថ เพลงสามก าหนดัจิตต ์
651 บทอาเฬขาต่ 1 ชาน่ បទអាមេខាត្់ ១ ជាន់ เพลงอาเฬขาต่ 1 ชั้น 
652 บทอาเฬอุมฺทูก បទអាមេអ ំទូក្ เพลงอาเฬพายเรือ 
653 บทอืุตๆ បទអ ៉ឺត្ៗ ไม่ทราบความหมาย 
654 บทอุกถะเฬขาต่ បទអ ក្ថះមេខាត់្ เพลงอกทะเลคดั 
655 บทอูฉาพี បទអូឆារ៉ី เพลงโอช้า้ป่ี 
656 บทอูพฺระจันฺท 1 ชาน่ បទអូ្រះច័នទ ១ ជាន់ เพลงโอพ้ระจนัทร์ชั้นเดียว 
657 บทอูตาณาว បទអូនណាែ เพลงโอต้ะนาว 
658 บทอูณาย (ฆฺลาตฉฺงาย) បទអូណាយ (លេ ត្ឆាង យ) เพลงห่างไกล 

659 บทอูแสนสฺฎาย បទអូវសនសាត យ เพลงโอแ้สนเสียดาย 
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ตาราง 12 (ต่อ)  

ที่ ค าถ่ายถอด ช่ือภาษาเขมร ค าอ่าน/ค าแปล 
660 บทอูฬาว បទអូោែ เพลงโอล้าว 
661 บทอูฬาวตูจ 2 ชาน่ បទអូោែត្ូច 2 ជាន់ เพลงโอล้าวเล็ก 2 ชั้น 

662 บทอูฬาวธ ํ2 ชาน่ បទអូោែធំ 2 ជាន់ เพลงโอล้าวใหญ่ 2 ชั้น 

663 บทอูฬาเห បទអូោមហ เพลงโอล้ะเห่ 
664 บทอูสอวน 1 ชาน่ បទអូសអួន ១ ជាន់ เพลงลากอวนชั้นเดียว 
665 บทเอบาว 1 ชาน่ (จงฺเกะราว) បទមអបាែ ១ ជាន់ (ចមងាះរែ) เพลงเอวบางชั้นเดียว 

666 บทไอเรต (อายยืุนยาว) បទណអមរ៉ាត្ (អាយ យ៉ឺនយូរ) เพลงอายยุนืยาว 

667 บทอุมฺทูก 1 ชาน่ បទអ ំទូក្ 1 ជាន់ เพลงพายเรือชั้นเดียว 

668 บทอุมฺทูก 2 ชาน่ បទអ ំទូក្ 2 ជាន់ เพลงพายเรือ 2 ชั้น 

669 บทอุมฺทูก 3 ชาน่ បទអ ំទូក្ 3 ជាន់ เพลงพายเรือ 3 ชั้น 

670 บทอุมฺทูกสย បទអ ំទូក្ស យ เพลงพายเรือสร้อย 
671 บทอุมฺทูกเสียง 

(สเํนียงอุมฺทูก) 
បទអ ំទូក្មសៀង (សំមនៀងអ ំទូក្) เพลงเสียงพายเรือ 

672 บทอุมฺทูกเสียม បទអ ំទូក្មសៀរ เพลงพายเรือสยาม 
673 บทโอราสาคร 3 ชาน่ 

(อุกถะเฬ) 
បទឱ្រសាគរ៣ ជាន់ (អ ក្ថះមេ) เพลงอกทะเล 3 ชั้น 

674 บทโอตฬาว (ทนํวนฬาว) បទឱ្ត្ោែ (ទំនួញោែ) เพลงโอดลาว (ครวญลาว) 

 
เพลงมโหรีของชาวเขมรมกัจะมีช่ือชนชาติต่างๆ น าหน้าช่ือเพลง แสดง

ให้เห็นถึงการรับอิทธิพลทางวฒันธรรมของชาติต่างๆ มาปรับประยกุตใ์ห้เหมาะสมกบัสภาพสังคม
ของตนเอง เกิดเป็นเพลงส าเนียงต่าง ๆ มีลกัษณะคลา้ยกบัเพลงมโหรีของไทยในสมยัอยุธยาท่ีมีช่ือ
เพลงน าหน้าดว้ยช่ือชนชาติ เพลงส าหรับวง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី) ท่ีมีช่ือน าหน้าดว้ยช่ือชนชาติ
ต่างๆ สามารถน าแนกได้ดังน้ี 1. เพลงส าเนียงกฺลึงฺค (ក្េឹងគ) เช่น บทกฺลึงฎกยุถฺกา (បទក្េឹងគដក្យ ោា ) 
หรือเพลงกลึงค์ถอนสมอ บทกฺลึงฺคชิะเสะ (ក្េឹងគជិះមសះ) หรือเพลงกลึงค์ข่ีมา้ 2. เพลงส าเนียงขอม. 

เช่น  บ ท ขม ทฺ รง่ เคฺ รือ ง  (បទសរ្ទង់ ម្គ ឿង ) ห รือ เพลงขอมทรงเค ร่ือง 3. เพลงส าเนี ยงแขก 
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เช่น บทแขกนุพฺวรี (បទវសក្ន រវរី) บทแขกตาเสือ (បទវសក្នមស ) หรือเพลงแขกตาเสือ 4. เพลงส าเนียง

เขมร เช่น บทแขฺมรผฺลุมฺสฺลึก (បទវសែរផ្េុំសេឹក្) หรือเพลงเขมรเป่าใบไม ้บทแขฺมรดมฺบาญ (បទវសែរត្រាញ) 
5. เพลงส าเนียงกลุ่มจีน เช่น บทชีนสฺมารตีติจ  (បទជ៉ីនសាែ រត្៉ីត្ិច) บทชีนบังตังยู (បទជ៉ីនបាំងនំងយូ ) 
บทชีนฉา (បទជ៉ីនឆា) บทชีนไสย (បទជ៉ីនណសយ ) 6. เพลงส าเนียงญ่ีปุ่น เช่น บทชปุนฉากอน (បទជប  នឆាក្
អន) บทรบาํชปุน (បទរបំាជប  ន) หรือเพลงระบ าญ่ีปุ่น 7. เพลงส าเนียงชวา เช่น บทชฺวาขึง (បទជាវ សឹង) 
บทชฺวาจุงบฺรเทส (បទជាវ ច ង្បមទស) 8. เพลงส าเนียงฝร่ัง เช่น บทบารังแวง (បទបារុំ ងវែង) หรือเพลงฝร่ัง
ยาว บทบารังสฺราวพัวร (បទបារុំ ង្សាែរួរ) 9. เพลงส าเนียงพม่า เช่น บทภูมาทาก่ลลก (បទលូោរក្់លលក្) 
บทภูมาเหา (បទលូោមោ ) 10. เพลงส าเนียงมอญ เช่น บทมนโยลฎาว (បទរនមយល ែ)  บทมนทฺรง่เคฺรือง 

(បទរន្ទង់ ម្គឿង ) หรือเพลงมอญทรงเคร่ือง  11. เพลงส าเนียงญวน เช่น บทยวนลก่บาญ่หย 

(បទយួនលក្់បាញ់ហយ) บทยวนแจวทูก (បទយួនវចែទូក្) 12. เพลงส าเนียงลาวหรือฬาว เช่น บทลาวผฺลุมฺแคน 

(បទោែផ្េុំរវគន) หรือเพลงลาวเป่าแคน บทลาวเบะสฺลึกเฌี (បទោែមបះសេឹក្មឈើ) หรือเพลงลาวเด็ดใบไม ้
บ ท ฬ าวฬึ ก  (បទោ ែេឹ ក្ )  13. เพ ลงส าเนี ยงอาห รับ  เช่น  บ ท อ าราบ่ ชู น พ ร  (បទអារប់ជូ នរ រ) 
บทอาราบ่ถฺนมสเํฬง (បទអារប់ថនរសំមេង) 

4.3.1.4 วง่เภฺลงพฺระบิตร (ែង់មលេង្រះបិត្រ) หรือวง่เภฺลงบุีแกว (ែង់មលេងប ៉ីវក្ែ) ค  าวา่ บุีแกว 

(ប ៉ីវក្ែ) เป็นช่ือเรียกเพลงท่ีส าคญัเพลงหน่ึงส าหรับบรรเลงเวลาอญัเชิญพระวิญญาณแห่งพระราช

วงศานุวงศท่ี์ส้ินพระชนมไ์ปแลว้ใชเ้ป็นช่ือพระราชพิธีท่ีมีการรดน ้ ามะพร้าวถวายถึงบรรพบุรุษใน
ราชสกุล เรียกวา่ถวายพระบิดร คือระลึกถึงพระญาติท่ีไดส้ิ้นพระชนมไ์ปแลว้  เคร่ืองดนตรีท่ีตอ้ง
น ามาบรรเลงใน วง่เภฺลงพฺระบิดร (ែង់មលេង្រះបិដរ) จะใชเ้คร่ืองดนตรีเช่นกับวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) 
แต่เพิ่มคงวง่ธํ  (គងែង់ធំ) 1 วง เม่ือจะบรรเลงบทบุีแกว (បទប ៉ីវក្ែ) เพื่ออัญเชิญวิญญาณนั้นจะเพิ่ม 

รนาตเอก (រនាត្ឯក្) 1 ราง ส่วนเพลงมกัจะน าเอาเพลงท่ีใช้บรรเลงในวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) 
บางเพลงมาบรรเลง มีจ านวนเพลงท่ีใชบ้รรเลงไม่มากเท่าวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) มกัจะบรรเลง
บทบุีแกว (បទប ៉ីវក្ែ) บทอกย  ํ(បទអក្យំ) บทบํเพร (បទបំមររ) บทชฺรงกฺโง (បទ្ជងក្ង) บทโกฺรมนาย 

(បទម្ការនាយ)  และ เพลงสุรินท ์วง่เภฺลงพฺระบิตร (ែង់មលេង្រះបិត្រ) มีล าดบัพิธีไม่ต่างกบัพิธีเล้ียงอารักษ์
ของประชาชน เพียงแต่ไม่มีการเขา้ทรง จะจดัเคร่ืองบวงสรวงเป็นพิเศษในโอกาสวนัสารทเขมร 
โดยมีการเขา้ร่วมรดน ้ ามะพร้าวในพระราชวงศ์และมีขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่เขา้ร่วมรดน ้ ามะพร้าว 
เป็นล าดบัดว้ย ตามการประกาศเชิญจากกรมวงั ในพระราชวงั 
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การจดัพิธีรดน ้ ามะพร้าวน้ีจะกระท าท่ีหนา้พระมหาเศวตฉตัรในปราสาทเทวา
วินิจฉัย ในขณะบรรเลงดนตรีจะมีนักร้องถือกรับตีเป็นจังหวะและร าไปด้วย เพื่ออุทิศถวาย  
พระญาติวงศ ์ ส่วนนกัร้องและนกัดนตรีคนอ่ืน 2-3 คน นัง่ในวง และมีคนท าหนา้ท่ีเปิดสมุดข่อยท่ีมี
เน้ือเพลงดว้ย  1 คน  

ในพระราชพิธีอภิเษกสมรสของพระราชวงศ์มีการจดัพิธีรดน ้ ามะพร้าวถวาย
พระบิดร โดยมีเพลงบรรเลงบทบุีแกว (បទប ៉ីវក្ែ) พิธีน้ีก็มีความหมายเช่นเดียวกบัการจดัการเซ่นไหว้
บรรพบุรุษท่ีไดล่้วงลบัไปแลว้เช่นเดียวกบัในพิธีแต่งงานของประชาชนทัว่ไปดว้ย การจดัอาหาร
เซ่นไหวมี้ความคล้ายกัน เพียงแต่ในพระราชพิธีจะเคร่งครัดในเร่ืองการใช้น ้ ามะพร้าวมารด 
ส่วนราษฎรจะมีการรดน ้ามะพร้าวดว้ยเช่นกนัแต่ส่วนมากนิยมรดดว้ยน ้าหรือเหลา้ 

4.3.1.5 การจเมฺรียง (ការចម្រៀង) 

การขบัร้องเพลงของชาวเขมรเรียกวา่ จเมฺรียง (ចម្រៀង) เป็นศิลปะท่ีแสดงออก
เพื่อแสดงความรู้สึกของผูค้น ในระยะแรกการจเมฺรียง (ការចម្រៀង) ยงัไม่มีการบรรเลงดนตรีประกอบ
จะมีเพียงการขบัร้องเป็นท านองเท่านั้น การจเมฺรียง (ការចម្រៀង) ของชาวเขมรมีมาแต่โบราณอย่าง
นอ้ยตั้งแต่สมยัอุดง สมยัละแวก การจเมฺรียง (ការចម្រៀង) ยงัมีความส าคญัในวิถีชีวิตของชาวกมัพูชา
ปรากฏในขนบธรรมเนียมประเพณีและวรรณคดีต่าง ๆ  

4.3.1.5.1 ประเภทของจฺเมรียง (ចម្រៀង) สามารถจดัหมวดหมู่ตามวตัถุประสงค์
ในการจเมฺรียง (ចម្រៀង) ไดเ้ป็น 7 ประเภท ไดแ้ก่ 1. จเมฺรียงบเํพกูน (ចម្រៀងបំមរក្ូន) 2. จเมฺรียงลแํหการ

งาว (ចម្រៀងលំវហការង្អែ) 3. จเมฺรียงประไพณี (ចម្រៀង្បណរៃ៉ី) 4. จเมฺรียงอนุสฺสาวรีย์ (ចម្រៀងអន សោែរីយ៍) 
5. จเมฺรียงเผฺฎาะผฺฎงลวงโลม (ចម្រៀងមផ្កត ះផ្តងលួងមោរ) และลฺบงบฺราชฺญ (លៃង្បាញ) 6. จฺมเรียงเสฺนหา

ชาติ (ចម្រៀងមសនោជាតិ្) และ 7. บทสฺมตฺูร (បទសែូ្ត្ឬធរ៌បទ) หรือสรภญัญะ สวดมนต ์รายละเอียดดงัน้ี 

1. จเมฺรียงบเํพกูน (ចម្រៀងបំមរក្ូន) คือการขบัร้องเพลงกล่อมลูกดว้ยภาษาท่ี
ไพเราะ จเมฺรียงบเํพกูน (ចម្រៀងបំមរក្ូន) มีท านองการขบัร้องแบบช้าโศกเศร้า มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ปลอบให้เด็กทารกนอนหลบั และหยดุร้องไห ้เน้ือร้องของจเมฺรียง (ចម្រៀង)น้ีมีเน้ือเพลงท่ีแต่งไวแ้ลว้
ในอดีตไม่ทราบนามผูแ้ต่ง เน้ือร้องเป็นกลอนสั้นๆ จ าไดง่้าย ชาวเขมรมีความเช่ือและเคร่งครัดใน
ขนบธรรมเนียม โดยห้ามไม่ให้ผูห้ญิงจเมฺรียง (ចម្រៀង) หรือพูดเสียงดงันอกท่ีอยู่อาศยัหรือตามท่ี
สาธารณะ เวน้แต่เม่ือมีลูกแลว้จึงจะสามารถจเมฺรียง (ចម្រៀង) ไดต้ามต้องการ 
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2. จเมฺรียงลํแหการงาว  (ចម្រៀងលំ វហការង្អែ) หมายถึง จเมฺรียง  (ចម្រៀង)  
ท่ีขบัร้องในขณะท างาน ชาวเขมรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นชาวนา ชาวสวนและ
ชาวไร่ พวกเขาจะจเมฺรียง (ចម្រៀង) ประเภทน้ีดว้ยเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัเร่ืองทัว่ไปเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
รอบตวัในขณะท่ีก าลงัเก่ียวขา้ว นวดขา้ว และพายเรือเพื่อท าใหค้ลายจากความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้  

3. จเมฺ รียงบฺรไพณี  (ចម្រៀង្បណរៃ៉ី ) เป็นจเมฺรียง  (ចម្រៀង) ท่ีใช้ในการ
ประกอบพิธีต่างๆ ในประเพณีของเขมร เช่น พิธีเลียงอฺนกตา (រិធ៉ីមលៀងអនក្ន) พิธีเลียงอารกฺส  

(រិធ៉ីមលៀងអារក្ស) พิธีอาพาห์พิพาห์  (រិធ៉ីអាពាហ៍រិពាហ៍) ในพิธีเหล่าน้ีจะมีการจัดเคร่ืองสักการะบูชา 
และมีการจเมฺรียง (ការចម្រៀង) ดว้ยเสมอ 

4. จมฺเรียงอนุสฺสาวรีย์ (ចម្រៀងអន សោែរីយ៍) เป็นการจเมฺรียง (ចម្រៀង) ประเภท
หน่ึง เหตุท่ีชาวเขมรเรียกจเฺมรียง (ចម្រៀង) น้ีวา่จมฺรียงอนุสฺสาวรีย์ (ចម្រៀ់ងអន សោែរីយ៍) เพราะเน้ือเพลง 

มีท่ีมาจากความทุกข์ การพลดัพรากจากส่ิงท่ีรัก เช่น พลดัจากถ่ินฐานบา้นเกิด พลดัจากสามีภรรยา
หรือคนรัก เป็นตน้ 

5. จเมฺรียงเผฺฎาะผฺฎงลวงโลม  (ចម្រៀងមផ្កត ះផ្តងលួងមោរនិង) จเมฺรียง (ចម្រៀង) 
ประเภทน้ีใชส้ าหรับเก้ียวพาราสีกนั มกัใชค้  าศพัทท่ี์มีความหมายแอบแฝงเพื่อส่งขอ้ความไปถึงกนั 
และนิยมใช้ภาษาท่ีมีความอ่อนหวาน บางคร้ังใช้ภาษาโบราณท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือและ
ความศกัด์ิสิทธ์ิมาใชใ้นจดหมายดว้ย จเมฺรียง (ចម្រៀង) ประเภทน้ีมีมาแต่โบราณมีบทร้องเป็นจ านวน
มาก จเมฺรียง (ចម្រៀង) ประเภทน้ีไดรั้บความนิยมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั การจเมฺรียง (ការចម្រៀង) 
ชนิดน้ียงันิยมน าไปขบัร้องโตต้อบกนัเพื่อประกวดหาคนท่ีฉลาดหลกัแหลมมีความรู้มากกวา่ หรือ
คนท่ีจเมฺรียงอาไย (ចម្រៀងអាណយ ) ได้ดีท่ีสุด การแสดงอาไย (អាណយ ) คือการขบัร้องประกอบวงเพลง
เคร่ืองสายและกลอง เป็นการแสดงอีกประเภทหน่ึงท่ีท าให้ชาวชนบทรู้จักเพลงมาก ข้ึน  
เพราะจเมฺรียง (ចម្រៀង) น้ีมีการแสดงท่าทางประกอบดว้ย  

6. จเมฺรียงเสฺนหาชาติ (ចម្រៀងមសនោជាត្ិ) จเมฺรียง (ចម្រៀង) ชนิดน้ีมีจ านวน
น้อยแต่มีอิทธิพลต่อจิตใจของชาวเขมรมาก ชาวชนบทให้คุณค่าจเมฺรียง (ចម្រៀង) น้ี เพราะเป็นการ
จเมฺรียง (ចម្រៀង) ท่ีท าให้ชาวชนบทได้ทราบประวติัและเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับตนเองและได้ทราบ
ความหมายและท่ีมาของการจเมฺรียง (ចម្រៀង) อีกดว้ย  การจเมฺรียง (ការចម្រៀង) น้ี มุ่งเน้นให้เกิดความ
เท่าเทียมในสังคม เป็นการเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานของชนชั้นกรรมาชีพ ในอดีตหากใครจเมฺรียง
เสฺนหาชาติ (ចម្រៀងមសនោជាត្ិ)  อาจท าให้ไดรั้บอนัตรายได ้จึงท าให้การจเมฺรียง (ការចម្រៀង) ประเภทน้ี 
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มีน้อย เน้ือหาในเพลงจะเปรียบเปรยและแฝงความหมายไวด้้วย เช่น เปรียบเทียบกบัธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม บางคร้ังน าไปร้องตกัเตือนชาวเขมรใหมี้ความสามคัคีกนั เป็นตน้ 

7. บทสฺมูตฺร (បទសែូ្ត្) หรือ ธมบท (ធរ៌បទ) คือการสวดธรรมเป็นประเพณี

ของชาวชนบท เหตุท่ีเรียกช่ือน้ีเพราะเป็นเน้ือเพลงอีกประเภทหน่ึงมีท านองข้ึนลงเหมือนจเมฺรียง 
(ចម្រៀង) ธรรมเนียมของชาวเขมรจะใชบ้ทสฺมตฺูร (បទលែូ្ត្) ส าหรับบรรยายชีวประวติัของพระพุทธเจา้
ก่อนและหลังปรินิพพาน เช่น สฺมูตฺรมทฺรีบาถ (សែូ ្ត្រ្ទ៉ីបាថ៌) เป็นบทเก่ียวกับเร่ืองพระพุทธเจ้า
เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร พร้อมด้วยพระนางมทัรีมเหสีท่ีได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกัน 
และบทท่ีเก่ียวกบัพระนางสิริมหามายาท่ีกล่าวถึงความเสียพระทยัของพระนางท่ีมีต่อการตดัสิน
พระทยัของเจา้ชายสิทธตัถะออกผนวช เน้ือเพลงน้ีนิยมใชใ้นงานบุญท่ีมีอุบาสกอุบาสิกาอยูร่วมกนั
หลายคนแลว้จะเลือกคนท่ีสามารถสฺมูตฺร (សែូ្ត្) ได ้ให้สฺมูตฺร (សែូ្ត្) ตรงกลางวงแลว้ให้คนฟังนั่ง
ล้อมเป็นวงกลม บางคร้ังมีการให้เงินเหมือนการฟังเทศนาด้วย ดงันั้นสฺมูตฺร (សែូ្ត្) จึงนิยมเรียก 
“สูตรธรรม” ชาวบ้านจะไม่ ถือว่าเป็นการสฺมูตฺรจเมฺ รียง  (សែូ ្ត្ចម្រៀង) ถึงแม้ว่าสฺมูตฺร (សែូ ្ត្) 
จะมีฉนัทลกัษณ์เหมือนจเมฺรียง (ចម្រៀង) ก็ตาม แต่ไม่มีดนตรีเล่นประกอบ บางคร้ังอาจมีนกัจเมฺรียง

จาบุี (អនក្ចម្រៀងចាប ៉ី) มาร้องในพิธีด้วย แต่จเมฺรียงจาบุี  (ចម្រៀងចាប ៉ី) จะตอ้งใช้เน้ือเพลงท่ีสงบเงียบ
แบบสฺมตฺูร (សែូ្ត្) ดว้ย ผูถื้อศีลจึงจะสามารถฟังได ้ 

4.3.1.5.2 นักจเมฺรียง (អនក្ចម្រៀង) (สิน สุวรรณ , 2560: 319-324) ได้กล่าวถึง 

นกัจเมฺรียง (ចម្រៀង) ไวใ้นหนงัสือเร่ืองเก่ียวกบัขนบธรรมเนียมเขมรและค าส าคญัต่าง ๆ โดยสรุปได้
ดงัน้ี นักจเมฺรียง (អនក្ចម្រៀង) ท่ีมีช่ือเสียงในอดีตไม่มีเอกสารหลกัฐานบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

นกัจเมฺรียง (អនក្ចម្រៀង)  ท่ีมีผูจ้ดจ าช่ือไดม้ากท่ีสุดคือนกัจเมฺรียง (ចម្រៀង) ท่ีจเมฺรียง (ចម្រៀង) กนัเป็นคู่
โตต้อบกนัเป็นกลอน ต่อมาไดด้ดัแปลงเป็นเน้ือเพลงแลว้น าเคร่ืองดนตรีมาบรรเลงประกอบด้วย 
เช่น แขฺสมวย (វសសរួយ) จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เป็นต้น แล้วพัฒนากลายมาเป็นจเมฺรียง (ចម្រៀង) 
ในปัจจุบันน้ีท่ีมีเพียงการร้องโต้ตอบกันหว่างผูช้ายกับผูช้าย โดยท่ีไม่มีผูห้ญิงเลย นักจเมฺรียง 
(ចម្រៀង) ท่ีมีช่ือเสียงไดแ้ก่ สุนฺธรมุก (ស នធររ  ក្) และอาลักฺขณ์แบง (អាលក្ខៃ៍វប ង)  สมยัต่อมามีนกัจเมฺรียง 

(អនក្ចម្រៀង) อีกคู่หน่ึงท่ีมีช่ือเสียงมากคือ ภิรมย งุย (លិររយ ង  យ) หรือ กฺรมงุย (្ក្រង  យ) และ ชํทบ่สาน่ 

(ជំទប់សាន់) ภิรมย งุย (លិររយ ង  យ) อยู่ท่ีกํบูล  (ក្ំបូល) ส่วนชํทบ่สาน่ (ជំទប់សាន់) อยู่ท่ี เภฺลีงเฉะรเทะ  

(មលេើងមេះរមទះ) สฺรุกภฺนเํพญ (្សុក្លនំមរញ) ปัจจุบนัเป็นอ าเภอองฺคสฺนวล  (អងគសនួល) ทั้งสองไดป้ระลองคารม
กนัมาตลอด กฺรมงุย (្ក្រង  យ) มีความช านาญในการจเมฺรียง (ចម្រៀង) เร่ืองเก่ียวกบัขนบธรรมเนียม
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ศาสนามากกว่าชํทบ่สาน่ (ជំទប់សាន់)  ส่วนชํทบ่สาน่ (ជំទប់សាន់) มีความช านาญในการจเมฺรียง  

(ការចម្រៀង) เร่ืองตลกขบขนัมากกว่าท่านกฺรมงุย (្ក្រង  យ) ท าให้ทั้งสองคนน้ีแข่งกนัไม่มีแพมี้ชนะ 
เป็นท่ีช่ืนชอบของชาวบา้น เม่ือชาวบา้นรู้ว่าทั้งสองคนน้ีจะไปแสดงด้วยกนัท่ีไหนก็จะไปรอฟัง 
โดยเฉพาะในพิธีบุญในอ าเภอหรือในวดั  หลงัจากนั้นมีการแสดงอาไย (អាណយ ) ท่ีมีผูช้ายและผูห้ญิง
ด้วยเป็นผูแ้สดง พร้อมทั้งมีการบรรเลงเพลงด้วยวงเคร่ืองสายมีการเต้นร า ท่ีมาของช่ือเรียกการ
แสดงน้ีวา่ อาไย (អាណយ ) น้ีมาจากหนุ่มคนหน่ึงช่ือไย (ណយ ) มีความสามารถดา้นการจเมฺรียง (ការចម្រៀង) 
ตลกขบขันเป็นท่ีช่ืนชอบของชาวบ้าน คนท่ีมีอายุมากชอบเรียกการแสดงน้ีว่า อาไย (អាណយ ) 
จึงเป็นท่ีมาของช่ือศิลปะนั้นมาตลอด การแสดงอาไย (អាណយ ) เกิดท่ีหมู่บา้นตฺรพังทา (លូរិ្ត្ពាំងរ)  
กรุงพนมเปญ ปัจจุบนัเป็นอ าเภอฎเงฺกา (្សុក្ដមង្អា ) วงเคร่ืองสายประกอบการแสดงอาไย (អាណយ )  
มีเคร่ืองดนตรีเช่น ทฺรเฉ (្ទមេ) และฆึม (ឃ្ឹរ) และมีเน้ือร้องด้วยท านองบทตฺรพังทา (បទ្ត្ពាំងរ) 
ท่ีเรียกตามช่ือหมู่บา้นท่ีเป็นตน้ก าเนิดเพลงน้ี เป็นท่ีโด่งดงัและเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ประเทศกมัพูชา 

ท านองเพลงและเน้ือร้องของการแสดงอาไย (អាណយ ) จะมีเน้ือหาเก่ียวกับ
ขนบธรรมเนียมภายหลงัไดน้ ามาประดิษฐ์เป็นการแข่งขนัโวหารกลายเป็นการจเมฺรียง (ការចម្រៀង) 
แบบ  กฺรมงุย (្ក្រង  យ) และ ชํทบ่สาน่ (ជំទប់សាន់) ท าให้ชาวบ้านเกิดความนิยมชมชอบกันอย่าง
แพร่หลายไปทัว่ประเทศกมัพูชา หากมีพิธีบุญหรือพิธีแต่งงานในครอบครัวท่ีมีฐานะร ่ ารวยเขานิยม
จา้งการแสดงอาไย (អាណយ )ไปแสดง เพื่อท าให้มีบรรยากาศครึกคร้ืนสมฐานะเจา้ภาพ ส่วนชาวบา้น
ธรรมดามกัจะพาลูกหลานเดินทางไปชมการแสดงอาไย (អាណយ ) เป็นจ านวนมากตามอ าเภอใหญ่หรือ
เล็ก  นกัจเมฺรียงอาไย  (អនក្ចម្រៀងអាណយ ) ผูช้ายท่ีมีช่ือเสียงไดแ้ก่ คฺรูมุก (្គូរ  ក្) หรือ สุนฺธรมุก (ស នធររ  ក្) 
นายเสฺ มียน ยน่  (មសែ ៀនយន់) นายเภือน  (នាយមល ន ) เรียกว่าแปดมุม  นายสฺ รลวต  (នាយ្សលួ ត្ )  
และนายเสฺมียนฌิน  (នាយមសែ ៀនឈិ ន) ส่วนนักจเมฺรียงอาไย  (អនក្ចម្រៀងអាណយ ) ผู ้หญิงท่ีมี ช่ือเสียง 

ได้แก่ อฺนกบุบผา (អនក្ប បាផ ) อฺนกสารําบาก่ (អនក្សារំបា ក្់) ต่อมาก็มีผูห้ญิงหลายคนท่ีมีความสามารถ 

จเมฺรียงอาไย (ចម្រៀងអាណយ ) ไดไ้พเราะ  
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ภาพประกอบ 214 วง่เภฺลงอาไย (ែង់មលេងអាណយ ) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

ส่วนการจเมฺรียงจาบุี (ការចម្រៀងចាប ៉ី) ในบางเอกสารจากศตวรรษก่อนมี
นักร้องผูห้ญิงคนหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงมากช่ือ อฺนกไสบัวร (អនក្ណសបួរ) เขาชอบจเมฺรียงเรืองทุมทาว 

(ចម្រៀងមរ ងទ ំរែ) เม่ือพระภิกษุสงฆ์ไดฟั้งจเมฺรียง (ចម្រៀង) น้ีแลว้ไดน้ ามาเขียนเป็นเร่ืองทุมทาว (ទ ំរែ) 
จารึกลงในใบลานท าให้ชาวบา้นจดจ าไดจ้นถึงทุกวนัน้ี ส่วนนู กอน (នូ ក្ន) เป็นผูเ้ขียนเร่ืองทาวเอก 

(រែឯក្) ท่านแต่งเพลงน้ีไดเ้พราะไดฟั้งนกัจเมฺรียงจาบุี (អនក្ចម្រៀងចាប ៉ី) ร้องบททุมทาว (បទទ ំរែ) จึงได้
น าเอามาแต่งเป็นเร่ืองทาวเอก (រែឯក្) สมยัต่อมาไดมี้นกัจเมฺรียงจาบุี (អនក្ចម្រៀងចាប ៉ី) ท่ีมีช่ือเสียงคน
หน่ึงช่ือ หฺลวงโวหารแสม  (ហេួងមោោរវសរ) ส่วนนักจเมฺรียงยีเก  (អនក្ចម្រៀងយ៉ីមក្) คือ ครูยีเก  (យ៉ីមក្) 
และนักแสดงละครบาสาก่ (មោខ នបាសាក្់) ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดคือ ตาฆี (នឃ្៉ី) ซ่ึงเป็นครูยีเก (យ៉ីមក្) อยู่ท่ี
อ  าเภอตฺรํากก่ (្សុក្្នំក្ក់្) จงัหวดัตาแกว (វសត្តនវក្ែ) และสํางสารุน (សាំងសារ ន) เป็นนักร้องละคร 

บาสาก่ (អនក្ចម្រៀងមោខ នបាសាក្់) 
4.3.1.5.3 เพลงประกอบการจเมฺรียง  (មលេង្បក្បការចម្រៀង) เดิมการจเมฺ รียง 

(ការចម្រៀង) ไม่มีการบรรเลงดนตรีบรรเลงประกอบ เป็นเพียงการจเมฺรียง (ការចម្រៀង) เด่ียว ต่อมาไดน้ า
เคร่ืองดนตรีช้ินเดียวมาบรรเลงประกอบการจเมฺรียง  (ការចម្រៀង) โดยนักจเมฺรียง  (អនក្ចម្រៀង) 
เป็นผูบ้รรเลงและขบัร้องไปพร้อมกนัด้วยตนเอง เช่นในสมยัของกฺรมงุย (្ក្រង  យ) และ ชํทบ่สาน่ 

(ជំទប់សាន់) นิยมจเมฺรียง (ចម្រៀង) ประกอบ แขฺสมวย (វសសរួយ) หรือพิณน ้ าเตา้ ต่อมามีการดีดจาบุีฎงแวง 
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(ចាប ៉ីដងវែង) ประกอบการจเมฺรียง  (ការចម្រៀង) ดว้ย เรียกวา่ จเมฺรียงจาบุีแขฺมรบุราณ (ចម្រៀងចាប ៉ីមសែរប រៃ)  

ในยุคหลงัไดเ้กิดวงดนตรีส าหรับบรรเลงประกอบการจเมฺรียง (ការចម្រៀង) มี 2 ชนิดคือ วงเคร่ืองสาย
หรือท่ีเรียกว่า วง่เภฺลงมโหรี   (ែង់មលេងរមោរី) และ วงเคร่ืองตีหรือท่ี เรียกว่า วง่เภฺลงพิณพาทฺย 

(ែង់មលេងរិៃពាទយ) บางคร้ังมีการน ารนาต (រនាត្) จากวง่เภฺลงพิณพาทฺย (ែង់មលេងរិៃពាទយ) ไปบรรเลง
ร่วมกับวง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី) ก็มี ส่วนการแสดงยีเก (យ៉ីមក្) มักจะมีการจเมฺรียง (ការចម្រៀង) 
เป็นระยะนาน จึงใชเ้คร่ืองดนตรีจ านวนนอ้ยช้ินมีเพียงสฺครยเีก  (សគរយ៉ីមក្) จ  านวน 4-6 ใบ หากเป็นวง

กลองขนาดใหญ่จะใชสฺ้ครยีเก (សគរយ៉ីមក្) จ  านวน 8 ใบ และมีครูเป็นคนร้องน าเรียกวา่ ฬาํ (ោំ) และมี
ลูกคู่ เป็นผูช่้วยร้องเรียกว่า กูนฬํา (ក្ូនោំ )  กลุ่มละครบาสาก่ (បាសាក្់) ในขณะท่ีมีการจเมฺรียง 

(ការចម្រៀង) จะบรรเลงเพลงมโหรีประกอบด้วย และนิยมน าเอาเคร่ืองดนตรีจีนมาบรรเลง
ประกอบดว้ย เช่น ทฺรเฉ (្ទមេ) ฆึม (ឃ្ឹរ) และเฆฺมาะ (មលែ ះ) 

ผลการศึกษาเร่ืองเพลงมโหรีของกมัพูชาสันนิษฐานไดว้า่เพลงของเขมรจะให้
ความส าคญัในเร่ืองของเน้ือหาของเพลงมากกวา่ท านองเพลง ท าให้นิยมตั้งช่ือเพลงตามความหมาย
ของเน้ือหา ฉะนั้นนกัจเมฺรียง (អនក្ចម្រៀង) จึงค านึงถึงเร่ืองเน้ือหาเป็นส าคญั 

  
4.3.2 มโนทศัน์ของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ในวฒันธรรมดนตรีกมัพูชา 

มโนทศัน์ มาจากค าภาษาองักฤษวา่ concept ในค าภาษาไทยมีผูใ้ชห้ลายค า คือ สังกปั
มโนทศัน์ มโนคติและความคิดรวบยอด แต่ในท่ีน้ี ผูว้ิจยัใช้ค  าว่า มโนทศัน์ โดยให้ความหมาย
สรุปวา่ มโนทศัน์ คือ ความคิดท่ีเกิดจากการรับรู้ รวบรวมประสบการณ์และพฤติกรรม ในลกัษณะท่ี
รวมกนัไดจ้ากส่ิงแวดลอ้มนั้น ๆ แลว้น ามาเป็นขอ้สรุปตามความเขา้ใจของตนเอง 

จากการศึกษาพบว่ามโนทศัน์ของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ในสังคมกมัพูชา จาบุีฎงแวง

(ចាប ៉ីដងវែង) คือเคร่ืองดนตรีท่ีท าหน้าท่ีส่ือสารกบัคนในสังคม ทั้งเร่ืองความรู้ ความบนัเทิง และการ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารมีอิทธิพลต่อความเช่ือของชาวกัมพูชาโดยเฉพาะในประเพณี พิธีกรรม 
และเป็นสัญลกัษณ์แห่งความเป็นสิริมงคล  

จากอดีตจนถึงปัจจุบนัจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีรับใชส้ังคมกมัพูชามา
อย่างยาวนานและต่อเน่ือง ทั้ งในบทบาทหน้าท่ีของเคร่ืองดนตรีประกอบพิธีกรรม ความเช่ือ 
เป็นพิธีท่ีกระท าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและคนในครอบครัว เช่น พิธีเล้ียงอารักษ์ พิธี
แต่งงาน โดยใช้บรรเลงร่วมในวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) และวง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) วงดนตรีทั้ง
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สองชนิดน้ีเป็นวงดนตรีท่ีมีความส าคญัต่อวิถีชีวิตของชาวกมัพูชามาก วง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) 
เป็นวงดนตรีท่ีใชบ้รรเลงในพิธีกรรมเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองวญิญาณต่าง ๆ ท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติและ
วิญญาณของบรรพบุรุษ  การบรรเลงเพื่อการบวงสรวงบัดพลีแด่ส่ิงท่ีตนเคารพนับถือนั้ น จึง
จ าเป็นตอ้งมีการคดัเลือกส่ิงท่ีมีความผูกพนัและเก่ียวขอ้งกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและวิญญาณท่ีมีมาแต่เดิม 
เช่น วง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) ท่ีจะตอ้งมีจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ร่วมบรรเลงเสมอ จะสังเกตไดว้่า 
เคร่ืองดนตรีส่วนมากท่ีใช้ในพิธีกรรมมาแต่ในอดีตท่ีมีจุดประสงค์เพื่อส่ือสารกับส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 
ลว้นแต่เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสายแทบทั้งส้ิน เช่นเดียวกบัวฒันธรรมดนตรีของอินเดีย 
ท่ีมกัจะใชเ้คร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสายเป็นเคร่ืองดนตรีส าหรับขบักล่อมและส่ือสารกบัเทพเจา้ 
เช่น เคร่ืองดนตรีกลุ่มวีณา จึงแสดงให้เห็นว่าการท่ีกมัพูชาไดรั้บอิทธิพลดา้นดนตรีจากอินเดียนั้น 
กมัพูชาไดรั้บหลกัการการใชเ้คร่ืองสายเพื่อประกอบพิธีกรรมมาดว้ยเช่นกนั เม่ือเกิดความเช่ือและ
ศรัทธาเช่นน้ี พิ ธีกรรมท่ีเช่ือว่าการจะได้รับพรจากส่ิงศักด์ิสิทธ์ินั้ นจ าเป็นต้องมีจาบุีฎงแวง 
(ចាប ៉ីដងវែង ) ไป ร่วมบรรเลงด้วยเสมอ รวมถึงพิ ธีแต่งงาน ท่ีจะต้องมีการอัญ เชิญวิญญาณ 

และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิมาร่วมอวยพรให้แก่คู่บ่าวสาวด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากน้ีแล้ว 
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ยงัก าหนดให้เป็นสัญลกัษณ์ทางความเช่ือในพิธีแต่งงานดว้ย โดยบรรพบุรุษ
ชาวเขมรไดส้มมติให้จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เป็นตวันาค ส่วนประกอบเป็นอวยัวะส่วนต่าง ๆ เช่น 
สฺนูก (សនូក្) หรือกล่องเสียงแทนหวันาค ฎง (ដង) หรือดา้มแทนล าตวันาค และบฺรแพ (្បវរ) แทนหาง
นาค อีกทั้งใชเ้ป็นเคร่ืองดนตรีประกอบการจเมฺรียง (ចម្រៀង) เพื่อความบนัเทิงและใหค้วามรู้แก่คนใน
ชุมชน การด ารงอยูข่องจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដមងវែង) ในสังคมกมัพูชาเป็นเคร่ืองสะทอ้นให้เห็นว่าเคร่ือง
ดนตรีชนิดน้ีเป็นเคร่ืองดนตรีในระดบัชาวบา้นอยา่งแทจ้ริง เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมิไดสู้ญหายไปพร้อม
กบัระบบการปกครองโดยมีกษตัริยเ์ป็นสมมติเทพหรือชนชั้นสูงแต่อยา่งใด ยงัคงไดรั้บความนิยม
และคงอยู่แบบดั้ งเดิมท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงและสามารถน ามาบรรเลงได้ พวกวณิพกยงัน า 
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) มาเล่นและขบัร้องเพื่อแลกเงินตามท่ีสาธารณะในกรุงกมัพูชา แมช้าวเขมรจะ
ผา่นมรสุมทางการเมืองท่ีรุนแรงมาหลายคร้ังจากระบอบการปกครองแบบลทัธิคอมมิวนิสตใ์นอดีต 
แต่เคร่ืองดนตรีโบราณชนิดน้ียงัคงสถานะอยูใ่นสังคมไดแ้ละน ามาใชเ้ป็นส่ือในการประชาสัมพนัธ์
อุดมการณ์ทางการเมือง แสดงให้เห็นว่าจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) นั้นมีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณของชาว
เขมรมาแต่อดีต โดยผา่นกาลเวลามาถึงคนรุ่นหลงัโดยไม่ไดล้ดความส าคญัหรือมีเคร่ืองดนตรีอ่ืนใด
มาทดแทนได้เลย ฉะนั้ นจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) จึงเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีชาวบ้านในชุมชนให้
ความส าคญัและให้เกียรติในฐานะเคร่ืองดนตรีท่ีให้ความสุขผ่านการขับร้องของอฺนกจฺเมรียง 
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 (អនក្ចម្រៀង) ในเร่ืองราวท่ีตลกขบขนั และให้ความรู้เร่ืองคุณธรรมจริยธรรมด้านศาสนา การครอง
เรือน เร่ืองตลกขบขนัและความรู้ดา้นวฒันธรรมอ่ืน ๆ บทบาทและความส าคญัท่ีปรากฏน้ีท าให้
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីមងវែង) กลายเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีคุณค่าต่อสังคมกมัพูชาและสังคมโลก บทบาทและ

ความส าคญัของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីមងវែងង) ท่ีมีต่อสังคมกมัพูชายงัไดรั้บการถ่ายทอดเป็นภาพวาดหรือ
จิตรกรรมฝาผนงัตามสถานท่ีส าคญัๆ ในพระราชอาณาจกัรกมัพูชา เช่น  ภาพจิตรกรรมฝาผนงัใน
พระอุโบสถวดัพนม พนมเปญ ภาพวาดจาบุีฎงเแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ในพระบรมราช-วงัจตุมุขสิริมงคล 

เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 215 ภาพจิตรกรรมฝาผนงัเทพธิดาบรรเลงดนตรี ในพระอุโบสถ วดัพนม พนมเปญ 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 
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ภาพประกอบ 216 ภาพวาดจาบุีฎงเแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ในพระบรมราชวงัจตุมุขสิริมงคล 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

4.3.3 ความเช่ือมโยงของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) กบักระจับป่ีในวฒันธรรมดนตรีไทย 

ความเช่ือมโยงของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) กบักระจบัป่ีในวฒันธรรมดนตรีไทยนั้น 

สามารถอธิบายเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ความเป็นมาของกระจบัป่ีท่ีสืบเน่ืองมาจากอิทธิพลของ
จาบุีฏงแวง  (ចាប ៉ីដងវែង) 2) ลักษณะทางกายภาพและการบรรเลงของกระจับป่ีกับจาบุีฎงแวง 

(ចាប ៉ីដងវែង) 3) ลักษณะบทบาทหน้าท่ีร่วมของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) กับกระจับป่ีในวงดนตรี 
พิธีกรรมและในวถีิชีวติ รายละเอียดดงัน้ี 

1) ความเป็นมาของกระจบัป่ีท่ีสืบเน่ืองมาจากอิทธิพลของจาบุีฏงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
เม่ือพิจารณาค าวา่ “วณีา” และค าวา่ “พิณ หรือ រិៃ” ในวฒันธรรมดนตรีกมัพูชา สันนิษฐานไดว้า่ค า 

“วีณา” และ “พิณ” มีความหมายคอบคลุมเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสายใช้ดีดทุกชนิด ท่ีไม่ได้
จ  าแนกสัณฐานไวช้ดัเจน มีเพียงภาพแกะสลกัท่ีปรากฏหลกัฐานเก่ียวกบัพิณตระกูล Chordophone-
Musical Bow และไม่พบภาพจ าหลกัเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสายใชดี้ดในตระกูล Chordophone-
Folk Lute อย่างไรก็ตามหลักฐานท่ีสามารถยืนยนัการปรากฏของกระจบัป่ีในสุโขทยันั้นยงัไม่
ชัดเจน แต่การปรากฏของค าว่า “กระจับป่ี” นั้ น เร่ิมมีปรากฏในสมัยอยุธยามาจนถึงสมัย
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รัตนโกสินทร์ และคลายความนิยมลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ ปัจจุบัน
กระจบัป่ีไม่ไดร่้วมวงกบัเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืนแลว้ 

ปัจจุบนัไทยพบหลกัฐานการปรากฏค าวา่ “พิณ” ในหลกัฐานหลายประเภท เช่น ศิลา
จารึก วรรณคดี หนังสือ ภาพประติมากรรม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ฯลฯ หลกัฐานดงักล่าวพบใน
ดินแดนท่ีเป็นประเทศไทย ตั้งแต่สมยัทวารวดี สมยัสุโขทยั สมยัอยุธยาถึงสมยักรุงธนบุรี และสมยั
รัตนโกสินทร์ ส่วนค าวา่ “กระจบัป่ี” พบหลกัฐานในสมยัอยธุยาถึงกรุงธนบุรี เป็นตน้มา  

จากหลกัฐานทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมา ไม่พบค าวา่ “กระจบัป่ี”  ในก่อนสมยัอยุธยา ทั้งใน
ศิลาจารึก ประติมากรรมปูนป้ัน จิตรกรรมฝาผนังและเอกสารโบราณต่าง ๆ แต่ค าว่า “กระจบัป่ี” 
เพิ่งมีปรากฏเป็นหลกัฐานในสมยัอยุธยา เน่ืองจากก่อนสมยัอยุธยาอาจจะเรียกเคร่ืองดนตรีประเภท
เคร่ืองสายใช้ดีดทุกชนิดว่า “พิณ” พิณท่ีปรากฏในสมยัสุโขทยัจึงอาจหมายรวมถึงกระจบัป่ีด้วย
เช่นกนั เพราะในสมยัอยุธยาในเอกสารโบราณต่าง ๆ ยงัมีค าว่า พิณ และกระจบัป่ี ใช้ควบคู่กนัมา
จนกระทัง่ถึงสมยัรัตนโกสินทร์ 

อิทธิพลของจาบุี (ចាប ៉ី) ท่ีมีต่อกระจบัป่ีไทยนั้น ผูว้ิจยัได้ศึกษาความเช่ือมโยงจาก
ประวติัศาสตร์ หลกัฐานต่าง ๆ จนไดพ้บประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัท่ีมาของช่ือ “กระจบัป่ี” ค าว่า 
“กระจบัป่ี” น่าจะมาจากค าว่า จาบุี (ចាប ៉ី) ส่วนค าว่า “กระ” น้ีเป็นปัญหาว่ามาจากค าใด เพราะจาก
การศึกษาไม่พบค าใดท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกบัวา่ “กระ” ผูว้ิจยัไดส้ันนิษฐวา่วา่ ค  า “กระ” อาจจะ
เป็น กระดองของเต่ากระท่ีน ามาใชเ้ป็นท่ีดีด ซ่ึงเป็นขอ้สันนิษฐานท่ีไม่สมเหตุสมผลนกั ถึงแมว้า่ท่ี
ดีดจาบุี (ចាប ៉ី) ท่ีท าจากกระดองเต่านั้นก็มีปรากฏเช่นกนั ผูว้ิจยัพบว่าค า เกะ (មក្ះ) ท่ีมีความหมาย
เช่นเดียวกบัวา่ เฎญ (មដញ) ทั้งสองค าน้ีมีความหมายวา่ “ดีด” ในเอกสารบางเล่มใชท้ั้งสองค าน้ีเป็น
ค าซ้อนคือ เกะเฎญ (មក្ះមដញ) เพื่อให้ความหมายวา่ดีด เม่ือเราพูดวา่ เกะจาบุี (មក្ះចាប ៉ី) ส าเนียงเขมรท่ี
ออกมาจะเป็นเสียงคลา้ยค า “กระจบัป่ี” มาก เป็นอีกหน่ึงขอ้สันนิษฐานของผูว้ิจยัท่ีไดค้น้พบในการ
วจิยัในคร้ังน้ี 

2) ลกัษณะร่วมทางกายภาพและการบรรเลงของกระจบัป่ีและจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
จากอดีตจนถึงปัจจุบนัลกัษณะของกระจบัป่ีมีการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงไป

ตามลกัษณะทางวฒันธรรมของกลุ่มชนต่าง ๆ หากเปรียบเทียบระหวา่งลกัษณะของกระจบัป่ีและ
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងមែង) จะพบว่า ส่วนท่ีเป็นคนัทวนของกระจบัป่ีนั้น บางทอ้งท่ีท าขนาดใหญ่และ
ยาว จึงตอ้งนั่งถือดีดในลกัษณะ 45 องศาเพื่อใช้ทานน ้ าหนกัและเพื่อให้เกิดความสง่างาม และอีก
สาเหตุหน่ึงท่ีตอ้งท าคนัทวนขนาดใหญ่และยาว เพราะวา่ท านองเพลงไทยในอดีตนั้นด าเนินท านอง
แบบเช่ืองช้าสง่างาม และดีดสุดแขนสุดมือ ส่วนจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) นั้น ใชค้นัทวนน ้ าหนกัเบา
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และยาวเพราะนอกจากจะใช้นั่งดีดแล้วยงัใช้เดินถือดีดด้วย การเคล่ือนท่ีของท านองมีลักษณะ
กระชบักระฉบักระเฉง รวดเร็ว คนัทวนจึงตอ้งมีขนาดเล็กและน ้ าหนกัเบา เม่ือถือดีดจะวางคนัทวน
ในแนวขนานกบัพื้น และใชส้ายสะพายเช่นเดียวกบักีตาร์ นอกจากน้ีกล่องเสียงของเคร่ืองดนตรีทั้ง
สองชนิดยงัมีลกัษณะแตกต่างกนั เช่น กล่องเสียงท่ีมีลกัษณะเป็นวงรีมุมป้าน ทรงกระดองเต่า ทรง
ส่ีเหล่ียม เป็นตน้ จ านวนของสายกระจบัป่ีจากอดีตจนถึงปัจจุบนัยงันิยมใชส้ายจ านวน 4 เส้น เป็นคู่ 
2 คู่ แต่ละคู่เป็นเสียงเดียวกนั ปัจจุบนัสายทั้งสองคู่นิยมปรับเสียงเป็นคู่ 4 ระหวา่งสายทุม้กบัสายเอก 
โดยเทียบเสียงกบัขลุ่ยรองออ ส่วนจ านวนสายของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) มีจ  านวนตั้งแต่ 3-4 สาย 

ในปัจจุบนันิยมใช้จ  านวน 3 สายตามความเช่ือเร่ืองพิณสามสายท่ีพระอินทร์ดีดถวายพระพุทธเจา้ 
แต่เวลาดีดจริงนั้นใช้ดีดแต่เพียง 2 สายเท่านั้น การตั้งเสียงของจาบุีฏงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ตั้งเป็นคู่ 4 

เช่นเดียวกับกระจับป่ี และเทียบเสียงกับบุีอ (ប ៉ីអ).ในอดีตสายของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) และ
กระจบัป่ีท ามาจากเส้นไหมเช่นเดียวกนั ดงัปรากฏหลกัฐานการใช้เส้นไหมท าเป็นสายกระจบัป่ีใน
สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ดงัปรากฏหลกัฐานสายกระจบัป่ีของเจา้จอมสังวาลย ์
(พุทธศกัราช2409-2496) ในพระบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวท่ีท าจากเส้นไหม 
ส่วนหลกัฐานส าคญัท่ียืนยนัว่าสายของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ท าจากเส้นไหมนั้นเพราะมีพิธีคว ัน่
สาย หรือ พิธีเวญแขฺส (រិធ៉ីមែញវសស) ในพิธีอาพาห์พิพาห์ (រិធ៉ីអាពាហ៍រ៉ីពាហ៍) ของชาวกมัพูชา ท่ีเจา้ภาพจะ
น าเส้นไหมไปมอบให้แก่นกัดนตรีจ านวนหน่ึง เพื่อให้นกัดนตรีน าไปท าสายทฺร (្ទ) และสายจาบุี 

(ចាប ៉ី) ขณะประกอบพิธีน้ีนกัดนตรีจะบรรเลงบทสุมฺสูตฺร (បទស ំសូ្ត្) หรือเพลงขอเส้นไหม 

ปัจจุบนัทั้งจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) และกระจบัป่ีนิยมใช้สายท่ีท าจากเส้นไนล่อน
แทน  ซาวด์บอร์ด (soundboard) หรือสนฺทะ (សនទះ) ของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) หรือตาดหน้า
กระจบัป่ียงัคงไม่เจาะรูเสียงไวด้้านหน้า แต่จะเจาะรูเล็ก ๆ เท่าปลายตะเกียบซ่อนไวด้้านหลัง
ของคีงฺคก่ (គ៉ីងគក្់) ปัจจุบนัเจาะไวด้า้นหนา้และท าเป็นรูปดอกไมล้อ้มรอบไวจึ้งท าให้มองไม่เห็นชดั
นกั ส่วนช่องเสียงของกระจบัป่ีนั้นยงัซ่อนไวท่ี้ดา้นหลงัหลกัผูกสายดงัเดิม ความอ่อนช้อยของใบ
พายของกระจบัป่ียงันิยมท าให้มีความโคง้งออ่อนช้อยไปด้านหลงัเช่นเดียวกบับฺรแพ (្បវរ) ของ
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) แต่กระจบัป่ีไม่มีความเช่ือแฝงอยูเ่ช่นจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) แต่ให้เหตุผลการ
สร้างใบพายท่ีโค้งงอนว่าเพื่อท าให้ เสียงก้องกังวานดังไปได้ไกล ซ่ึงต่างกับ บฺรแพ (្បវរ) 
ของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង)ท่ีมีความเช่ือวา่บฺรแพ (្បវរ) นั้นคือเศียรนาคหรือศิวลึงค ์ ท่ีดีดกระจบัป่ีใน
อดีตไม่ทราบขอ้มูลว่าใช้อะไรดีด แต่สันนิษฐานว่าน่าจะใช้เขาสัตวเ์ช่นเขาววั เขาควายท าให้เป็น
แผ่นบางส าหรับดีดในปัจจุบันนิยมใช้ไม้ดีดจะเข้ ใช้ท่ีดีดกีตาร์ ใช้เขาสัตว์ท  าเป็นแผ่นบาง ๆ 
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ส าหรับดีด ส่วนท่ีดีดหรือกฺรจก (្ក្ចក្) ของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ในอดีตใชเ้ขาสัตวท์  าเป็นแผน่บาง
ส าหรับดีด หรือท าเป็นท่ีสวมน้ิวส าหรับดีด ในปัจจุบนันิยมใชส้ายเอน็ไนล่อนดีด 
 

 
 

ภาพประกอบ 217  เจา้จอมสังวาลย ์อมาตยกุล (พุทธศกัราช 2409-2496) 

ท่ีมา: ราชบณัฑิตยสถาน (2542: 189) 
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ภาพประกอบ 218 สายกระจบัป่ีท่ีท าจากเส้นไหมของเจา้จอมสังวาลย ์
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั อายขุองสายกระจบัป่ีน้ีมีอายุระหวา่ง 120-130 ปี 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 

 

 
 

ภาพประกอบ 219 ลายมือของอุดม อรุณรัตน์ ผูค้น้พบหลกัฐานสายกระจบัป่ีไหม ไดเ้ขียนขอ้ความ
ก าชบัพงษศิ์ลป์ อรุณรัตน์ (บุตรชาย) ไวว้า่ “สายกระจบัป่ีตรงลูกบิดสายคู่บน รักษาให้ดีอยา่ใหห้าย” 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 
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ภาพประกอบ 220 ลกัษณะการบรรเลงกระจบัป่ี สาธิตโดย สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ ในภาพเป็นกระจบัป่ี
ของเจา้จอมสังวาลย ์อมาตยกุล (เจา้จอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั) 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

 
3) บทบาทหนา้ท่ีของกระจบัป่ีและจาบุีฏงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ในวงดนตรี พิธีกรรมและใน

วถีิชีวติ 
บทบาทหน้าท่ีของกระจับป่ีปรากฏคร้ังแรกในสมัยอยุธยา มีการใช้บรรเลง

ประสมวงในวงมโหรีหลวงอนัเป็นวงดนตรีท่ีใชข้บักล่อมส าหรับกษตัริยเ์ท่านั้น รูปแบการผสมวง
ในช่วงแรกมีเคร่ืองดนตรีจ านวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ ซอสามสาย กระจบัป่ี ทบัและกรับพวง ต่อมาไดเ้พิ่ม
เคร่ืองดนตรีจ านวน 2 ชนิด คือ ร ามะนาและขลุ่ย กลายเป็นวงมโหรีเคร่ืองหก จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 

มีบทบาทหน้าท่ีในการบรรเลงในวง่เภฺลงมโหรีพฺระราชทฺรพฺย (ែង់មលេងរមោរី្រះរជ្ទរយ) ซ่ึงเป็นวง
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ดนตรีส าหรับขบักล่อมถวายพระมหากษตัริยเ์ช่นเดียวกนั แสดงให้เห็นถึงความส าคญัดา้นบทบาท
ในวงดนตรีเช่นเดียวกบั กระจบัป่ีท่ีใชบ้รรเลงเฉพาะในวงมโหรีชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก่ วงมโหรีเคร่ืองส่ี 
(สมยัอยุธยา) วงมโหรีเคร่ืองหก (สมยัอยุธยา) วงมโหรีเคร่ืองแปด (ตน้สมยัรัชกาลท่ี 1) วงมโหรี
เคร่ืองเก้า (สมัยรัชกาลท่ี 2) วงมโหรีเคร่ืองสิบสอง (สมัยรัชกาลท่ี  3) วงมโหรีเคร่ืองสิบส่ี 
(สมยัรัชกาลท่ี 4) และส้ินสุดบทบาทการรวมบรรเลงในวงดนตรีไทยในสมยัพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ยงัคงร่วมบรรเลงในวง่เภฺลงมโหรีพฺระราชทฺรพฺย 

(ែង់មលេងរមោរី្រះរជ្ទរយ) ซ่ึงวงดนตรีน้ีมีโอกาสบรรเลงไม่มากนักเพราะเป็นวงดนตรีส าหรับกษตัริย ์
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ร่วมบรรเลงในวง่เภฺลงการบุราณ (ែង់មលេងការប រៃ ) และวง่เภฺลงอารกฺส 

(ែង់មលេងអារក្ស) ซ่ึงเป็นวงดนตรีส าหรับประชาชน เหตุน้ีจึงท าให้จาบุีฎงแวง  (ចាប ៉ីដងវែង) สามารถคงอยู่
ไดม้าอยา่งยาวนานเพราะยงัมีบทบาทต่อวถีิชีวติประชาชนอยูน่ัน่เอง 

กระจบัป่ีใช้บรรเลงในวงมโหรีหลวงมาแต่เดิมและถูกก าหนดบทบาทหน้าท่ีใน
การขบักล่อม หรือใชเ้ก่ียวเน่ืองดว้ยการพระราชพิธี ดงัปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีมีกระจบัป่ี
ร่วมบรรเลง ณ พระท่ีนั่งพุทไธสวรรย ์ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร 
สร้างข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้แก่  พระราชพิธีอภิเษกสมรส 
ของพระเจา้สุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาพระพุทธบิดามารดา หรือแมก้ระทัง่ใช้บรรเลงใน
ตอนถวายพระเพลิงพระพุทธบิดา ในสมยัอยธุยาไดรั้บอิทธิพลความเช่ือเร่ืองพิธีแต่งงานมาจากเขมร 
ความเช่ือดงักล่าวคือความเช่ือเร่ืองพระทองและนางนาค ดงัปรากฏบทเกร็ดส าหรับร้องมโหรีแต่
โบราณ (สมัยอยุธยา) ในตับเร่ืองท าขวญั อันประกอบด้วยเพลงมอญแปลง เพลงสรรเสริญ
พระจนัทร์ เพลงมหาชยั เพลงมโนราห์โอด เพลงราโค และเพลงหงส์ไซด้อกบวั ตวัอยา่งบทร้องตบั
เร่ืองท าขวญั ดงัน้ี 
 

เพลงมอญแปลง 
       เจา้เอยเวยีนเทียน  เวยีนไปแต่ซา้ยมาขวา 
      ทกัษิณโดยต ารา  อายจุ  าเริญยนืยง 
      จะปรารถนาส่ิงใด  ใหไ้ดด้งัใจประสงค ์
      สวสัดีด ารง   เจา้จงเกษมสุขเอย 
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เพลงสรรเสริญพระจันทร์ 
       เจา้เอยเทียนทอง  ปิดเขา้ท่ีหนา้แท่นทอง 
      ท าขวญัเจ้าท้ังสอง  ใหเ้จา้อยูดี่กินดี 
      ให้อยู่จนเฒ่าชรา  ใหเ้จา้เปนมหาเศรษฐี 
      อายยุนืไดร้้อยปี  เล้ียงพระบิดามารดา 

เพลงมหาชัย 
       เจา้เอยเวยีนเทียน  เวยีนไปใหค้รบสามรอบ 
      ส่ิงสินประกอบ  ทั้งชา้งแลมา้ขา้ไทย 
      ส่วยชา้งมาแต่เหนือ  ส่วนเรือมาแต่ขา้งใต ้
      สมบติัอยา่รู้ไร้  ใหไ้หลมาดงัท่อธาร 
       ใหเ้อยใหพ้ร  พรนั้นอยา่ไดค้ลาดแคลว้ 
      เงินทองกองแกว้  ทั้งส่วยสรรพพฒันา 
      อายยุนืจนเฒ่า  ถึงร้อยเศษเกา้พระวสัสา 
      เปนสุขทุกอิริยา  โรคาอยา่ไดมี้เอย 

 
เพลงมโนราห์โอด 

       เวยีนเอยเวยีนเทียน คร้ันวา่มาดบัเทียนแลว้ 
      เบิกบายศรีแกว้  สูงแลว้ก็ไดส้ามชั้น 
      พระอินทร์พระพรหม  เอาร่มระยา้มากั้น 
      บายศรีสามชั้น  ท าขวญัเจา้ร้อยชัง่เอย 

เพลงราโค 
       เจา้เอยเจา้ราโค  น่ารักแกว้ขา้ราค า 
      เจา้นุ่งทอ้งด า   ห่มแสดสไบขลิบทอง 
      เม่ือเจา้เยื้องยา่ง  เสมือนชา้งจ าลอง 
      ห่มแสดขลิบทอง  น่ารักมาตอ้งใจเอย 

เพลงเหรา 
       เจา้เอยเหรา  รักแกว้ขา้เอยเหรา 
      สาวนอ้ยเดินมา  จะชมเจา้เล่นสบายใจ 
      เจา้งามละม่อม  เจา้งามพร้ิงพร้อมละไม 
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      ในใตฟ้้าไม่หาได ้  ไม่ปานหน่ึงใยเจา้เอย 
       เจา้เหราเอย  รักแกว้ขา้เอยเหรา 
      บิดานั้นนาคา   มารดานั้นเปนมงักร 
      มีตีนทั้งส่ี   หนา้มีทั้งครีบทั้งหงอน 
      เปนทั้งนาคทั้งมงักร  เรียกช่ือวา่เหราเอย 

เพลงหงส์ไซ้ดอกบัว 
       เจา้เอยสงสาร  นางนกการะเวก 
      บินมาเทียมเมฆ  ไดย้นิแต่เสียงเจา้ลงมา 
       ไดย้นิเสียงเจา้  พี่แลก็สุดลูกตา 
      โอระแกว้ก าพร้า  ห่างขา้งท่ีนอนพี่เอย 

จากบทร้องข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากระจบัป่ีได้น าไปใช้บรรเลงร่วมกับเคร่ือง
ดนตรีชนิดอ่ืนในวงมโหรีหลวง ขั้ นตอนท าขวญัคู่บ่าวสาวในพิธีแต่งงานท่ีเป็นพิ ธีท าขวญั 
ในพิธีอภิเษกสมรสของเจ้านายในวงัหลวงเพราะมีค ากลอนท่ีกล่าวว่า “เล้ียงพระบิดามารดา”  
และในบทร้องท านองเพลงมหาชยัไดมี้การอวยพรพระราชโอรส พระราชธิดา ท่ีไดอ้อกเหยา้เรือน
ไปปกครองบา้นเมืองให้มีบุญญาธิการ อายุยืนยาว รวมถึงบทร้องเพลงมโนราห์โอดท่ีว่า “ท าขวญั
เจา้ร้อยชัง่เอย” ค าวา่ “เจา้ร้อยชัง่” หมายความวา่เป็นค่าสินสอดท่ีสูงท่ีสุดของคนในสมยัอยธุยา 100 
ชั่ง ปัจจุบนัเท่ากบั 8,000 บาท ดงัปรากฏหลักฐานในจดหมายเหตุลาลูแบร์ ราชอาณาจกัรสยาม 
เขียนโดยมองซิเออร์ เดอ ลาลูแบร์ จึงเป็นขอ้สรุปวา่ กระจบัป่ีใชบ้รรเลงในวงมโหรีหลวงท าหนา้ท่ี
เพื่อการขบักล่อมและประกอบในพระราชพิธีท าขวญัฝ่ายใน ปัจจุบนัตบัเร่ืองท าขวญัน้ีไดน้ ามาร้ือ
ฟ้ืนใหม่เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาโดยพงษศิ์ลป์ อรุณรัตน์ ศาสตราจารยด์า้นสังคีตศิลป์ไทย คณะ
อกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวงัสนามจนัทร์) แต่ไม่ได้มีการบรรเลงประกอบ 
พระราชพิธีท าขวญัแลว้ ต่างกบั จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ท่ียงัมีการน าไปบรรเลงในพิธีอาพาห์พิพาห์  

(រិធ៉ីអាពាហ៍រិពាហ៍) วงดนตรีท่ีใช้ในพิธีอาพาห์พิพาห์ (រិធ៉ីអាពាហ៍រិពាហ៍)ในปัจจุบนัน้ีคือวง่เภฺลงมโหรี  

(ែង់មលេងរមោរី) ในยุคแรกมีเคร่ืองดนตรีจ านวน 6 ชนิด (คล้ายกบัวงมโหรีเคร่ืองหกในสมยัอยุธยา) 

ได้แก่ ทฺรแขฺมร (្ទវសែរ) จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ขฺลุย (សេុយ) สฺครถูน  (សគរថូន) สฺครรมนา (សគរររនា)  
และฌิง (ឈិង) เม่ือน ามาใช้ประกอบพิธีแต่งงานของสามญัชน จึงได้ปรับเปล่ียนการประสมวงให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน โดยใช้บุีอ  (ប ៉ីអ) แทน ขฺลุย (សេុយ ) เพิ่มแขฺสมวย  (វសសរួយ ) 
ยกเลิกสฺครถูน (សគរថូន) และสฺครรมนา (សគរររនា) และน าสฺครไฎ (សគរណដ) มาบรรเลงแทนจ านวน 2 ใบ 

เรียกวงดนตรีชนิดน้ีวา่ วง่เภฺลงการบุราณ (ែង់មលេ់ងការប រៃ) 



  367 

 

 
 

ภาพประกอบ 221 วงมโหรีเคร่ืองส่ี 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2560) 

 

 
 

ภาพประกอบ 222 วงมโหรีเคร่ืองหก 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2561) 

ในปัจจุบนัวงดนตรีท่ีใชป้ระกอบพิธีท าขวญัทัว่ไปของไทย คือวงป่ีพาทยเ์คร่ืองคู่ 
ประกอบดว้ยเคร่ืองดนตรีจ านวน 12 ชนิด ไดแ้ก่ ป่ีใน ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆอ้งวงใหญ่ ฆอ้งวง
เล็ก ตะโพน กลองทดั กลองแขก เปิงมาง ฉ่ิง ฉาบเล็ก และโหม่ง พิธีท าขวญัใชเ้พลงชุดท าขวญั หรือ 
เพลงเร่ืองท าขวญั ประกอบการเวียนเทียน เพลงเร่ืองท าขวญัของสามญัชนมีล าดบัเพลงดงัต่อไปน้ี 
1) เพลงนางนาค ในอดีตใช้เพลงนางนาคเพลงเดียวตลอดพิธีท าขวญันาค 2) เพลงมหาฤกษ ์ 
3) เพลงมหากาล 4) เพลงสังข์เล็ก 5) เพลงมหาชัย 6) เพลงดอกไม้ไทร 7) เพลงดอกไม้ไพร 
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8) เพลงดอกไม้ร่วง 9) เพลงพัดชา 10) เพลงบ้าบ่น  11) เพลงคู่บ้าบ่น 12) เพลงเคียงบ้าบ่น 
13) เพลงมโนราห์โอด 14) เพลงตน้กราวร า และ 15) เพลงดบัควนัเทียน 
 

 
 

ภาพประกอบ 223 แวน่เวยีนเทียนอยา่งไทย 

ท่ีมา: สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ (2562) 

บทบาทและหน้าท่ีของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងមែង) ในอดีตจนถึงปัจจุบันใช้เพื่อขบั
กล่อมยงัไม่ปรากฏหลกัฐานวา่มีการน าไปใชเ้พื่อประกอบพิธีกรรม ส่วนกระจบัป่ีในอดีตใชบ้รรเลง
ในวงมโหรี เพื่อการขบักล่อมและประกอบพิธีท าขวญัในงานอภิเษกสมรส ในปัจจุบนักระจบัป่ีได้
หมดบทบาทหน้าท่ีในการรับใช้สังคมลงแลว้ตั้งแต่สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว 
ต่างกบัจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ท่ียงัคงมีบทบาทในพระราชพิธีและประเพณีพิธีกรรมของประชาชน
ชาวกมัพูชาอยูม่าจนถึงปัจจุบนัน้ี  ดว้ยลกัษณะทางกายภาพของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងមែង) และกระจบัป่ี
ท่ีมีความคล้ายคลึงกันมาก ประกอบกับความเช่ือในเร่ืองของอ านาจของธรรมชาติท่ีแฝงอยู่เป็น
จ านวนมากในคติการสร้างจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) จึงเช่ือไดว้า่เคร่ืองดนตรีชนิดน้ีเป็นตน้ก าเนิดและมี
อิทธิพลต่อกระจับป่ีของไทยทั้ งในด้านบทบาทหน้าท่ี ต่าง ๆ และการเรียกช่ือ “กระจับป่ี” 
ท่ีมีขอ้สันนิษฐานวา่มาจาก จาบุี (ចាប ៉ី)  

แม้กาลเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรแต่การสืบทอดองค์ความรู้ของจาบุีฏงแวง 
(ចាប ៉ីដងវែង) นั้นไม่เคยขาดหายไปจากสังคมชาวกมัพูชา ยงัด ารงมัน่ในทุกสถานการณ์ จาบุีฎงแวง 

(ចាប ៉ីដងវែង) ไม่เคยหายไปจากความทรงจ าของชาวกมัพูชา จึงสมควรไดรั้บการยกย่องให้เป็นเคร่ือง
ดนตรีท่ีทรงคุณค่าและเป็นมรดกแห่งความทรงจ าของโลกต่อไปในอนาคต 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ในการวิจยัเร่ืองจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង): บริบทวฒันธรรมดนตรีกมัพูชา น้ีมุ่งศึกษาประวติั
ความเป็นมาและความส าคัญของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ความรู้เก่ียวกับจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
บทบาทหนา้ท่ีของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) และความเช่ือมโยงของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) กบักระจบัป่ี
ในประเทศไทย 

ก าร ศึ ก ษ าใน ค ร้ั ง น้ี ผู ้ วิ จ ัย ไ ด้ ด า เนิ น ก าร เก็ บ ข้ อ มู ล ภ าคส น าม ท่ี พ น ม เป ญ 
และจงัหวดัก าปอตราชอาณาจกัรกมัพูชา โดยการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิดา้นดนตรีกมัพูชา ศิลปิน 
ช่างสร้างเคร่ืองดนตรีและได้ศึกษาค้นควา้ รวบรวม วิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลจากหนังสือ
วิชาการ พงศาวดาร และบทความ ทั้งเอกสารท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาเขมร นอกจากน้ีผูว้ิจยัได้
ศึกษาภาษาเขมรเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารและศึกษาคน้ควา้ ผลการศึกษาวิจยัสรุปผลได้
ดงัต่อไปน้ี 

ผลการศึกษา 

1 ประวตัิความเป็นมาของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) โดยศึกษา

ผ่านประวติัศาสตร์กัมพูชาแต่ละสมยัจากเอกสารสาร หนังสือ ต าราวิชาการและเอกสารอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 สมยั ไดแ้ก่ 1. สมยัก่อนเมืองพระนคร คริสตศ์ตวรรษท่ี 1-8 
(พุทธศตวรรษท่ี 6-13) 2. สมยัเมืองพระนคร ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 9-15 (ตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 14-
20) และ 3. สมยัหลงัเมืองพระนคร (ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15-19) รายละเอียดดงัน้ี 

 
1.1 สมัยก่อนพระนคร คริสต์ศตวรรษที ่1-8 (พุทธศตวรรษที ่6-13) 

ชาวกมัพูชาเช่ือวา่ท่ีมาของวฒันธรรมของตนมาจากวฒันธรรมของอินเดีย รวมทั้ง
เช่ือวา่หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ดนตรีก็น่าจะปรากฏหลกัฐานมาพร้อมกบัวฒันธรรมอินเดียใน
คราวเดียวกันด้วย ดังพบหลักฐานในศิลาจารึกทวลวตฺตคํนูร (ទួលែត្តគំនូរ) ซ่ึงเป็นจารึกในช่วง
คริสต์ศตวรรษท่ี  7 (พุทธศตวรรษท่ี  12) ตรงกับวนั ท่ี  21 มกราคม คริสต์ศักราช 612 หรือ 
พุทธศกัราช 1155 พบ ท่ีสฺรุกองฺครบุรี (្សុក្អងគរប រី) แขตฺตตาแกว (វសត្តនវក្ែ) ตอนใต้ของประเทศ
กมัพูชา ในจารึกมีเน้ือหากล่าวถึงการกลัปนาหรือการถวายขา้คนประจ าปราสาทของกษตัริย ์และมี
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หลกัฐานท่ีไดก้ล่าวถึง “วีณา” และเคร่ืองดนตรีต่าง ๆ ในสมยันั้น ซ่ึงสามารถสันนิษฐานไดว้า่การ
ปรากฏของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) น่าจะมีปรากฏมาตั้งแต่ในสมยัก่อนพระนครแลว้ โดยการศึกษา
ขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองดนตรีในยุคพระเวทท่ีมีบทบาททั้งในการบรรเลงประกอบการสวดทางศาสน
พิธีและในงานร่ืนเริงทัว่ไป ทั้งยงัเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีใชท้  าท านองและจงัหวะ สามารถแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่มคือกลุ่มเคร่ืองสายและกลุ่มพวกเคร่ืองเป่า เคร่ืองดนตรีประเภทมีสายในสมยัพระเวทเรียกกนั
ในความหมายรวมวา่ “วีณา” อนัหมายถึงเคร่ืองดนตรีทั้งในตระกูลเคร่ืองดีดและสี ซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั
หลายชนิด แสดงให้เห็นว่าการเรียกช่ือเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสายของชาวอินเดียนั้ น 
ลว้นใช้ค  าว่า “วีณา” ทั้งส้ิน ฉะนั้นการเขา้มาของ จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ในอาณาจกัรเขมรโบราณ 

จึงอาจมีมาพร้อมกนักบัการเผยแพร่วฒันธรรมพราหมณ์-ฮินดู ซ่ึงยงัไม่มีการจ าแนกการเรียกช่ือ
เคร่ืองดนตรีอย่างละเอียดนักรวมทั้งบทบาทและหน้าท่ีของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) นั้นอาจจะเป็น
เพียงเคร่ืองดนตรีท่ีไม่ไดมี้บทบาทในศาสนพิธีส าหรับกษตัริย ์แต่เป็นเพียงเคร่ืองดนตรีท่ีประชาชน
ทัว่ไปใช้บรรเลงเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้น ฉะนั้นการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือภาพวาด
หรือการแกะสลกัจึงไม่มีปรากฏ 
 

1.2 สมัยพระนคร ตั้งแต่ศตวรรษที ่9-15 (ตั้งแต่พุทธศตวรรษที ่14-20) 
หลักฐานทางโบราณคดี ท่ีส าคัญ ท่ีสามารถใช้อ้างอิงในการศึกษาทาง

ประวัติศาสตร์ดนตรีเขมรโบราณได้ในสมัยน้ี คือ ศิลาจารึกปราสาทลไล  (លណល ) K. 324N 

คริสต์ศกัราช 893 หรือพุทธศกัราช 1436 จารึกน้ีอยู่ท่ีต  าบลปราสาทบากอง อ าเภอปราสาทบากอง 
จงัหวดัเสียมเรียบ จารึกเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม คริสตศ์กัราช 893  

จารึก K. 324 มี 2 ดา้น ดา้นทิศใตแ้ละดา้นทิศเหนือ พบจารึกท่ีซุ้มประตูปรางคทิ์ศ
เหนือ ด้านหน้าท่ีกรอบประตูทิศใต ้มีขอ้ความจารึกจ านวน 53 บรรทดั เป็นภาษาสันสกฤตตั้งแต่
บรรทดัท่ี 1-13 และภาษาเขมรโบราณตั้งแต่บรรทดัท่ี 13-53 ส่วนจารึกท่ีอยูท่างทิศเหนือของปรางค์
มีจ  านวน 43 บรรทดัจารึกดว้ยภาษาสันสกฤต ตั้งแต่บรรทดัท่ี 1-4 ภาษาเขมรโบราณ ตั้งแต่บรรทดัท่ี 
4-43 สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

ในยุคพระนครยงัไม่พบค าว่า “จาบุี (ចាប ៉ី)” เช่นเดียวกบัสมยัก่อนพระนคร ค าว่า 
จาบุี (ចាប ៉ី) น่าจะมาจากค าเรียกช่ือเคร่ืองดนตรีอินเดียโบราณชนิดหน่ึงคือ “กัจฉับปี (Kccahpi)” 

ซ่ึงเป็นวีณาส่ีสายประเภทหน่ึงของอินเดียในยุคแรกเร่ิมของวฒันธรรมดนตรีอินเดีย เม่ือเขมร
โบราณไดรั้บอิทธิพลวฒันธรรมจากอินเดีย ยอ่มเป็นไปไดว้า่กจัฉับปีน้ีก็น่าจะเป็นตน้แบบของการ
สร้างจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) และเป็นค าท่ีใช้เรียกเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสายใช้ดีดมีเฟรท  
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(fretted) ด้วยในเวลาต่อมาอีกหลายประเภท เช่น จาบุีธางโตฺนต  (ចាប ៉ីធាងមនន ត្) จาบุี ธุง (ចាប ៉ីធ ង) 
จาบุีลลางฏูง (លោង៍ដូង) และจาบุีโฆลฺก (ចាប ៉ីមលេ ក្) เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัพบขอ้สันนิษฐานเก่ียวกบัก าเนิดของค าวา่ “พิณ” หรือ “រិៃ” ท่ีน ามา

เรียกช่ือเคร่ืองดนตรีใชดี้ดในยุคปัจจุบนั ในศิลาจารึกโบราณขา้งตน้มีปรากฏแต่เพียงค า “วีณา” ไม่
ปรากฏค าว่า “พิณ” เพราะนักวิชาการได้ให้ค  าจ  ากัดความค าน้ีว่ารวมเรียกเคร่ืองดนตรีประเภท
เคร่ืองสายชนิดดีดสีทุกประเภท จึงท าให้เกิดขอ้สันนิษฐานเร่ืองการแผลงเสียงของค าว่า “วีณา” 
แผลงไปเป็น “พิณะ” แลว้กลายเป็นค าว่า “พิณ” การสันนิษฐานเช่นน้ีท าให้ทราบแต่เพียงวา่เคร่ือง
ดนตรีในสมยัก่อนเมืองพระนครนั้นมีแต่เพียงกลุ่มวีณาตระกูลโฟล์คฮาร์พ ตระกูลพิณคนัธนู เพราะ
มีหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์นกัวิชาการสามารถเช่ือมโยงไดคื้อภาพจ าหลกัเคร่ืองดนตรีเหล่าน้ี จึงท าให้
เคร่ืองดนตรีประเภทพิณลิวท์ (folk lute) นั้นไม่มีปรากฏร่องรอยหลกัฐาน หากเราไดศึ้กษาเคร่ือง
ดนตรีอินเดียจะพบว่ามีวีณาโบราณอีกชนิดหน่ึงในวฒันธรรมฮินดูสถานีสังคีตมีช่ือเรียกว่า บีน 
(bīn) บีนเป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสายใช้ดีดมีเฟรท (fretted) เคร่ืองดนตรีน้ีอาจจะมีผูน้ ามา
บรรเลงในดินแดนเขมรโบราณ แล้วปรับปรุงแก้ไขรูปทรงสัณฐานให้กลายเป็นจาบุีฎงแวง 
(ចាប ៉ីដងវែង) ดงัปัจจุบนัน้ีก็ได ้เคร่ืองดนตรีชนิดพิณลิวทมี์บทบาทและอิทธิพลต่อประชาชนชั้นสามญั

มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จึงสามารถด ารงอยู่ได้ไม่ขาดช่วง แต่พิณตระกูลโฟล์คฮาร์พได้สูญ
หายไปพร้อมกบัการล่มสลายของระบอบสมมติเทพหรือ เทวราชา ส่วนช่ือเรียกเคร่ืองดนตรี บีน 
(bīn) น้ีภายหลงัไดแ้ผลงเป็นค า “พิณ” 

วฒันธรรมดนตรีอินเดียยุคหลังพระเวท (เร่ิมจากคริสต์ศตวรรษท่ี 2 หรือพุทธ
ศตวรรษท่ี 7) ตรงกบัสมยัพระนคร นับเป็นช่วงสมยัท่ีส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาประวติัและ
วิวฒันาการของดนตรีอินเดีย ถือว่าเป็นยุคทองของดนตรีอินเดีย ท่านภรตมุนีได้แบ่งเคร่ืองดนตรี
ออกเป็น 4 หมวดหมู่ คือ ตะตะ (เคร่ืองสาย) อวนทัธะ (เคร่ืองหุ้มดว้ยหนงั) ฆะนะ (เคร่ืองเป็นท่อน
แท่ง) และสุษิระ (เคร่ืองเป่า) เคร่ืองดนตรีในกลุ่มตะตะท่ีส าคัญท่ียงัใช้บรรเลงในสมัยน้ีคือ
เคร่ืองสายประเภทดีด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเคร่ืองดีดรูปทรงฮาร์พ โดยจะเห็นได้จากการบรรเลง
ประกอบการแสดงละครนั้น ท่านภรตมุนีไดแ้บ่งแยกเคร่ืองสายเป็น 2 กลุ่มตามความส าคญัท่ีใชใ้น
การแสดงวา่มากหรือนอ้ย ส าหรับกลุ่มท่ีมีความส าคญัหลกัคือจิตรวีณา (จิตรวีณาเป็นเคร่ืองดนตรีท่ี
มี 7 สายใช้น้ิวดีดสายให้เกิดเสียง และวิปัญจิวีณา มี 9 สาย เวลาบรรเลงจะใช้ไม้ดีด (โคณะ) 
เป็นเคร่ืองช่วย ส่วนกลุ่มท่ีมีความส าคญัรองลงมาคือ โฆษา และกจัฉับปี  
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ต่อมาในวฒันธรรมดนตรีอินเดียยุคพระเวทและยุคหลังพระเวท วีณาชนิดดีด
รูปทรงคันธนูมีจ านวนสายเดียว (Musical Bow) และวีณาในตระกูลโฟล์คฮาร์พ (Folk harp) 
ไดรั้บความนิยมมาก เม่ือถึงยคุกลางของอินเดีย วีณาในกลุ่มโฟล์คลิวท ์จึงเขา้มามีบทบาทแทนวีณา
ชนิดพิณคันธนู (Musical Bows) และชนิด โฟล์คฮาร์พ เหตุน้ีการคัดเลือกเคร่ืองดนตรีในการ
ประกอบพิธีกรรมของชาวกมัพูชาในช่วงสองยุคแรกน้ีจึงเป็นเคร่ืองดนตรีกลุ่มพิณคนัธนูและพิณ
ฮาร์พ และมีการจ าหลกัเป็นภาพอยา่งชดัเจนเพื่อแสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมทาง
ศาสนา ส่วนจาบุี (ចាប ៉ី) หรือกัจฉับปีนั้นเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีความส าคญัรองลงมาในทางศาสนา 
จึงมิไดมี้การจ าหลกัไวต้ามศาสนสถาน จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) จึงเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีบทบาทและรับ
ใชกิ้จกรรมทางสังคมท าใหเ้คร่ืองดนตรีน้ีด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยาวนาน 

 
1.3 สมัยหลงัเมืองพระนคร (ตั้งแต่ศตวรรษที ่15-19) 

ในสมยัหลังเมืองพระนครน้ี ไม่ปรากฏหลักฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีกล่าวถึง 
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เลย การศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ในช่วงสมยัน้ีจึงเป็นเพียง
การสันนิษฐานตามหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีน่าจะเก่ียวขอ้งและพอท่ีจะสันนิษฐานบนพื้นฐานวชิาการดนตรี
ได ้โดยใช้ทฤษฎีปรากฏการณ์วิทยา และทฤษฏีอรรถปริวรรตศาสตร์  ในการศึกษาหาขอ้เท็จจริง
ผา่นการศึกษาประวติัศาสตร์ใชก้ารเช่ือมโยงบนพื้นฐานความรู้ทางมานุษยดุริยางควิทยาและดนตรี
วิทยาในการเรียบเรียงขอ้มูล โดยอิงประวติัศาสตร์ในช่วงสมยัของสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 
(เจา้สามพระยา) แห่งกรุงศรีอยุธยาท่ีไดเ้ขา้ตีเมืองพระนครศรียโศธรปุระ (นครหลวง หรือนครธม) 
ได้ในปีพุทธศักราช1974 ได้มีการกวาดต้อนพระราชวงศ์กัมพูชา ส่ิงศัก ด์ิสิท ธ์ิ  รูปเคารพ 
ตลอดจนพราหมณ์ ขุนนางราชส านกัและครอบครัวเชลยสงครามเขา้มาตั้งบา้นเรือนอยูบ่ริเวณรอบ
กรุงศรีอยุธยา ประวติัศาสตร์ในช่วงน้ีผูว้ิจยัเช่ือว่าราชส านักสยามได้รับเอาศิลปะและวฒันธรรม
ดา้นดนตรีและขบัร้องเขา้มาดว้ย และไดใ้ช้เป็นเคร่ืองราชูปโภคขององค์กษตัริย์ รวมถึงจาบุีฎงแวง 
(ចាប ៉ីដងវែង) ท่ีไดน้ ามาใชบ้รรเลงในเขตพระราชฐานฝ่ายในของอยธุยาดว้ยเช่นกนั เหตุน้ีจึงท าให้เช่ือ
ไดว้า่จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) นั้นมีมาแต่สมยัเมืองพระนครแลว้ และยงัเป็นตน้แบบของกระจบัป่ีไทย  

แมเ้มืองพระนครจะไม่ไดมี้ฐานะเป็นราชธานีแต่เช่ือไดว้่าจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
น่าจะยงัด ารงอยูใ่นวถีิชีวติของชาวกมัพูชามาอยา่งต่อเน่ืองมิไดข้าดหายเพราะประเพณีและพิธีกรรม
ท่ีต้องใช้จาบุีฎงแวง  (ចាប ៉ីដងវែង) ร่วมบรรเลงย ังคงมีอยู่จะขาดเสียมิได้ เช่น พิธีเลียงอารกฺส 

(រិ ធ៉ី មល ៀងអា រក្ ស)  พิ ธี เลี ย ง อ า ร กฺ ส  (រិ ធ៉ី មល ៀងអា រក្ ស) พิ ธี อ า พ า ห์ พิ พ า ห์  (រិ ធ៉ី អា ពា ហ៍ រិ ពា ហ៍ ) 
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วงเภฺลงมโหรีพฺระราชทฺรพฺย (ែង់មលេង រមោរី្រះរជ្ទរយ) และการจเมฺรียงจาบุี (ការចម្រៀងចាប ៉ី) ซ่ึงถือเป็นส่ิง
บนัเทิงใจท่ีมีบทบาทและอิทธิพลต่อสังคมเขมรมาแต่โบราณ 
 

2. องค์ความรู้ของ จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
ผู ้วิจัยได้ศึกษาองค์ความรู้ของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) จากการศึกษาภาคสนาม 

การสัมภาษณ์คง่ ไณ  (គង់ ណៃ ) ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรี และจากการค้นคว้าเอกสารวิชาการ 

เพื่อเป็นการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงของขอ้มูล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

2.1 ส่วนประกอบของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) มีส่วนประกอบท่ีส าคญั ดงัน้ี 1. พฺรลวต (្រលួត្) หรือลูกบิด

นิยมท าจากไม้ชิงชัน  2. บฺรเคียน  (្បមគៀន) หรือท่ีรองรับสายท าจากไม้ กระดูกสัตว์และเรซ่ิน 
ส่วนมากนิยมท าเป็นรูปเสมา 3. ฎง (ដង) คือดา้มหรือคนัทวนนิยมท าจากไมม้ะสัง 4. ขฺทง่ (សទង់) หรือ
นม (fret) นิยมท าจากไมห้รือกระดูกสัตว ์ปัจจุบนัใชไ้มจ้ริงแลว้ติดดว้ยกระดูกโคท่ีดา้นบน หรือใช้
พลาสติกเน้ือแข็งหรือเรซ่ินทดแทนกระดูกโคก็มี 5. สฺนูก (សនូក្) หรือกล่องเสียงท าจากไมข้นุนหรือ
ไมม้ะค่า 6. แขฺส (វសស) หรือสายของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เดิมใชเ้ส้นไหมฟ่ัน ปัจจุบนัน้ีนิยมใชส้าย
ไนล่อนเพราะหาง่ายและทนทานกว่าสายไหม 7. สนฺทะ (សនទះ) คือแผ่นไมปิ้ดด้านหน้าของสฺนูก 

(សនូក្) นิยมท าจากไม้กระทุ่ม ปัจจุบนัใช้ไมซ้้อ 8. รนฺธสํเฬง (រនធសំមេង) หรือรูเสียงมกัเจาะรูขนาด
เท่ากบัปลายตะเกียบโดยเจาะรูท่ีดา้นหนา้ของสนฺทะ (សនទះ) บางคร้ังจะเจาะรูเสียงไวท่ี้ใตคี้งฺคก่ (គ៉ីងគក់្) 
9. คีงฺคก่ (គ៉ីងគក្់) คือสะพานเสียงของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ท าหนา้ท่ีเป็นหมุดส าหรับผูกยึดสายจาก
กล่องเสียงโยงไปยงัลูกบิด ในอดีตนิยมท าจากไมป้ระดู่แกะสลกัเป็นรูปคางคกเพราะมีความเช่ือ
เก่ียวกบัความอุมสมบูรณ์ของธรรมชาติ 10. กฺรจก (្ក្ចក្) คือท่ีดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) แต่เดิมใช้
เป็นแบบสวมท่ีน้ิวมือเช่นเดียวกับ ซีตาร์และวีณาท่ีสวมท่ีดีดท่ีท าจากโลหะไวท่ี้ปลายน้ิวมือ 
ต่อมาใชเ้ขาสัตวท์  าเป็นรูปทรงกลมหรือแบน ปัจจุบนัใช ้ไนล่อนเป็นส่วนมากเพราะหาไดส้ะดวก 

 
2.2 วธีิการบรรเลงจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) แบบส านักคง่ ไณ (គង់ ណៃ) 

การฝึกหัดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង)ในอดีตถึงปัจจุบันเป็นแบบมุขปาฐะ เน้นการ
สังเกตและเลียนแบบ ผูบ้รรเลงจึงมีทกัษะการเปล่ียนบนัไดเสียงได้อย่างช านาญ การฝึกหัดดีด 
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จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង)ในขั้นแรกจ าเป็นจะตอ้งเลือกครูผูส้อนท่ีจะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ไดโ้ดย
ไม่ปิดบงัความรู้ ผูฝึ้กจะตอ้งเลือกจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสมกบัผูดี้ดจาบุีฎงแวง 

(ចាប ៉ីដងវែង) ท่ีดีควรมีเสียงดงักอ้งกงัวาน ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัผูส้อนหรือผูมี้ประสบการณ์ในการฟังการ
บรรเลงเป็นผูช่้วยเลือกให้ก่อน การฝึกดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) แบบฉบับของคง่ ไณ (គង់ ណៃ) 

ศิลปินแห่งชาติ ล าดบัแรกจะตอ้งตั้งเสียงจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ก่อน โดยตั้งไดต้ามความพึงพอใจ
ของผูดี้ดเป็นเสียงคู่ส่ีได ้คือระหวา่ง แขฺสค (វសសគ) กบั แขฺสเอก (វសសឯក្) หากเป็นการปรับเทียบเสียง
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เพื่อประกอบการจเมฺรียง (ចម្រៀង) จะยึดเสียงผูข้บัร้องเป็นหลกั หากมีการ
บรรเลงร่วมกบัวง่เภฺลง (ែង់មលេង) อ่ืนๆ จะยึดการตั้งเสียงตาม บุีอ (ប ៉ីអ) การนัง่ดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
จะตอ้งนั่งตวัตรงสง่าผ่าเผย นั่งพบัเพียบไปทางด้านขวาของผูบ้รรเลง จากนั้นจบัด้ามจาบุีฎงแวง 
(ចាប ៉ីដងវែង) ดว้ยมือขา้งซ้าย ในลกัษณะท่ีหงายฝ่ามือซ้ายแลว้วางดา้มจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ลงไปท่ี
โคนน้ิวช้ีซ่ึงท าหนา้ท่ีรองรับน ้ าหนกั หวัแม่มือจะเป็นตวัช่วยประคอง แลว้วางกล่องเสียงบนหนา้ขา
ขวา เฉียงด้ามจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ในลกัษณะท ามุม 45 องศากับพื้น ส าหรับการวางแขนขวา

ส าหรับดีดนั้น สามารถวางท่อนแขวนขวาไวด้า้นบนเกือบก่ึงกลางหรือค่อนมาทางขา้งทา้ยกล่อง
เสียง ทั้งน้ีต าแหน่งไมดี้ดจะตอ้งอยูก่ึ่งกลางรูเสียงดา้นหนา้หรือค่อนมาขา้งทา้ยเล็กนอ้ยเพื่อท่ีจะได้
เสียงท่ีชดัเจนหนกัแน่น การจบักฺรจก (្ក្ចក្) ให้ใชน้ิ้วหวัแม่มือและน้ิวช้ีจบัให้แน่นพอดี น้ิวท่ีเหลือ
ทั้งสามช่วยประคองดา้นปลายของกฺรจก (្ក្ចក្) การกดสายจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) จะใช้ปลายทอ้ง
น้ิวช้ีหรือปลายขอ้น้ิวช้ี การฝึกดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) โดยปกติจะตอ้งเร่ิมจากการดีดข้ึนก่อนและ
จบดว้ยดีดลงเสมอ ฝึกดีดเก็บและกรอไมดี้ด การกรอไมดี้ดจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการดีดลงและจบการ
กรอด้วยดีดลง เม่ือฝึกดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) จึงจะเร่ิมฝึกการขบัร้องในท านองหลกัเป็นล าดบั
ต่อไป ความโดดเด่นของการจเมฺรียง (ចម្រៀង) แบบส านกัคง่ ไณ (គង់ ណៃ) จะเน้นการเปล่งเสียงท่ีชดั

ถ้อยชัดค า น ้ าสียงมีพลัง สามารถน าเหตุการณ์ ต่าง ๆ มาแต่งเป็นบทร้องได้อย่างฉับพลัน 
เน้ือหาสาระท่ีใชข้บัเป็นเร่ืองสั่งสอนอบรม โดยมากจะน ามาจากหลกัธรรมทางศาสนา 
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2.3 เพลงจาบุีฎงแวง (បទចាប ៉ីដងវែង) 
2.3.1 เภฺลงอารกฺส (មលេងអារក្ស) เป็นบทเพลงท่ีใช้บรรเลงในพิธีเขา้ทรงอารักษ์ของ

ชาวกมัพูชา มีจ  านวนทั้งหมด 76 เพลง ไดแ้ก่ 1. บทชฺรง (បទ្ជង) เป็นเพลงเขา้ทรงและเป็นเพลงโหม
โรงส าหรับพิธีเลียงอารกฺส (រិធ៉ីមលៀងអារក្ស) 2. บทขฺนงภฺน ํ(បទសនងលនំ) เป็นเพลงเชิญเสด็จพระครูเขา้มาใน
พิธี  3. บทสฺรีเขฺมา (បទ្ស៉ីមមែ ) เป็นเพลงอัญเชิญผีช่ือสฺรีเขฺมา (្ស៉ី មមែ ) 4. บทภฺนํสฺรวจ (បទលនំ្សួច) 
เป็นเพลงบอกท่ีอยูอ่าศยัของผี 5. บทสาริกาแกว (បទសារិកាវក្ែ) เป็นเพลงยกยอ่งเชิดชูผี 6. บทตูจเสฺดีง 

(បទត្ូចមសតើង) เป็นเพลงชมผีตูจสฺเดีง (ត្ូចមសតើង) 7. บทโสฺมง (បទមសាែ ង) ใช้บรรเลงเพื่ออญัเชิญผีช่ือโสฺมง 

(មសាែ ង) 8. บทสํเพาถย  (បទសំមៅថយ) ใช้บรรเลงส าหรับส่งอาหารทางส าเภา 9. บทสูริยา (បទសូរិយ)  

ใช้บรรเลงเวลาพกักองทพัผี 10. บทเพาบฺรเฬง (បទមៅ្បមេង) ส าหรับผีเล่นกนั 11. บทตน่ตูจ (បទត្ន់
ត្ូច) ใช้บรรเลงส าหรับผีช่ือตน่ตูจ  (ត្ន់ត្ូច) 12. บทบํเพ  (បទបំមរ) ใช้บรรเลงชักชวนโน้มน้าวผ ี 
13. บทแออําฤาชาสสฺรูว (បទវអអាំឬជាស្សូែ) ใช้บรรเลงส าหรับอัญเชิญผีช่ืออํา (អំា) 14. บทสํโพง 

(បទសំមពាង) ใช้บรรเลงส าหรับอญัเชิญผีช่ือ สํโพง (លំមពាង) 15. บทอุมฺทูก (បទអ ំទូក្) ใช้บรรเลงส าหรับ
ส่งผีทางน ้ า 16. บทตาพฺรหมฺไพฺรเลี (បទន្រហែណ្រមលើ) ใชบ้รรเลงส าหรับพระครูอาศยั 17. บทผาต่ชาย 

(បទផ្កត្់ជាយ ) ส าห รับใช้ เวลาแม่มด เร่ิม เข้าทรง เรียกผีให้มาส ถิตห รือประทับทรงในตัว 

18. บทอญฺเชีญคฺรู  (បទអម្ជើញ្គូ) ส าหรับเชิญครูเล็กครูใหญ่ 19. บทบงฺกูกแสฺนง (បទបងាូក្វសនង) 
ใชบ้รรเลงส าหรับส่งเสด็จพระครูกลบั 20. บทนิมนฺตตูจ (បទនិរនតត្ូច) ใชบ้รรเลงส าหรับเรียกผีเล็ก ๆ 
ในขณะท่ีเล้ียงอาหาร 21. บทเจาบฺรุก (បទមៅ្បុក្) หรือบทสฺรแง (បទ្សវង) ใช้บรรเลงส าหรับผีช่ือ 

เจาบฺรุก (មៅ្បុក្) 22. บทอวก (បទអ ួក្) ส าหรับผีช่ืออวก (អ ួក្) 23. บทสสรกนฺโลง (បទសសរក្មនាេ ង) 
ใชบ้รรเลงส าหรับแม่มดร าเดินวนรอบห้ิงหรืออาสนะ 24. บทอกย ํ(បទអក្យំ) หรือเพลงเหยีย่วร้องไห ้
ส าหรับถวายผี 25. บทมาน่รงาว (បទោន់រង្អែ) ใช้บรรเลงส าหรับคลอ้งไก่ถวายผี 26. บทอนฺลง่กฺราย 

(បទអនេង់្កាយ) เพลงน้ีใช้บรรเลงส าหรับผีเดินทางผ่านหลุมของกรายท่ีวางไข่ 27. บทมฺลบ่ฎูง 

(បទរេប់ដូង) ใชบ้รรเลงส าหรับทพัผีเขา้ร่มหลบแดด 28. บทฎรีํโยลไฎ (បទដំរីមយលណដ) ใชบ้รรเลงส าหรับ
เสด็จพระครูนั่งช้างเดินทาง 29. บทสํเพาถย (បទសំមៅថយ) ใช้บรรเลงส าหรับส่งอาหารทางส าเภา  
30. บ ทโจลจาบ   (បទមចាលចាប ) ใช้บรรเลงส าห รับตามความชอบของผี  31. บ ทพ าก่พฺ รัตฺร  

(បទពាក្់ ្រ័ ្ត្ ) ห รือบ ท บ งฺกู กแสฺ น ง  (បទបងាូក្ វសន ង ) เพลงน้ี ใช้บรรเลงส าห รับการคล้องช้าง  
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32. บทกนฺลง่โถง  (បទក្នេង់មោង) ใช้บรรเลงส าหรับผีดูดน ้ าหวานดอกไม้ 33. บทกฺรสํางทาบ  

(បទ្ក្សាំងរប) ใช้บรรเลงส าหรับใช้ตามความชอบของผี จะบรรเลงในเวลาหัวค ่า 34. บทสฺรีวง 

(បទ្ស៉ីែង) ใช้บรรเลงส าหรับฝากค าพูดเวลาท่ีผีออกเดินทาง 35. บทสฺรีรัตฺน(បទ្ស៉ីរ័ត្នន៍) หรือ บทบเํพ 

(បទបំមរ) ใช้บรรเลงส าหรับเวลาผีแยกยา้ยกนักลบั 36. บทกเํบา (បទក្ំមបា ) ใช้บรรเลงส าหรับยกยอผี  
37. บทตีสงฺเรง (បទត្៉ីសម្ងង) ใช้บรรเลงส าหรับผี ตี  (ត្៉ី) ร้องไห้   38. บททนฺโสง (បទទមនោង)  
หรือ บทสูริยาลฺงาจไถฺง (បទសូ រិយោង ចណចង) เพลงน้ีใช้บรรเลงส าหรับตอนผีรับเคร่ืองเซ่นไหว ้ 
39. บ ท จาบ พู ก  (បទចាបរូក្ ) ใช้บรรเลงส าห รับใน เวลาผี เดิน เท่ี ยว 40. บ ท ส ารายอณฺ แฎ ต 

(បទសារយអវៃត ត្) ใช้บรรเลงถวายครูอารักษ์ 41. บทแก  (បទវក្) ใช้บรรเลงส าหรับเรียกช่ือผี 
42.  บ ท สฺ ร ส่ โ สฺ ร ง  (បទ ្ស ស់ ម្សា ង )  เพ ล ง น้ี ใช้ บ ร ร เล งส าห รับ ผี น อน เวล าก ล าง คื น  

43. บทเบะผฺกาสารพิตาน (បទមបះផ្កា សាររិនន) หรือเพลงเก็บดอกไมร้ื้อเพดาน ใชบ้รรเลงส าหรับเก็บ

ดอกไมถ้วายสมเด็จพระครูตอนจบพิธีส่งอารักษ์ 44. บทไพฺรเอลิจ (បទណ្រឯលិច) ใช้บรรเลงส าหรับ

ตอนผหีลงป่า 45. บทกงโสย (បទក្ងមសាយ) ใชบ้รรเลงส าหรับถวายของเซ่นไหว ้46. บทภฺลาํง (បទភ្េ ំង)
ใช้บรรเลงส าหรับนับช่ือของเซ่นผี 47. บทสฺวายมวยแมก (បទសាវ យរួយវរក្) ใช้บรรเลงส าหรับเด็ด
มะม่วงถวายผี  48. บ ท อาจึกกุ งกุ ง (បទអាចឹក្ក្ ងក្ ង) ใช้บรรเลงส าห รับยกย่องผีห รือแซวผ ี

49. บทกนฺโทงเสี เวี  (បទក្មនាទ ងមសើ មែី) เพลงน้ีใช้บรรเลงส าหรับเวลาลอยกระทง 50. บทสฺรีอุก 

(លក្បទ្ស៉ីអ  ក្) หรือ บทสกอุก (សក្អ  ក្) ใช้บรรเลงส าหรับผีช่ือสฺรีอุก (្ស៉ីអ  ក្) 51. บทสฺรกาเชีง 5 
(បទ្សកាមជើង 5) 52. บทสฺรกาแตงโตง (បទ្សកាវត្ងមនង) 53. บทนางลาว (បទនាងោែ) 54. บทโกฺลงธ ํ4 ถต

(បទមកាេ ងធំ 4 ថត្) หรือ บทนาคพันฺธ (បទនាគរ័នធ) 55. บทรมาํง (បទរោំង) 56. บทพรฺะโถง (បទ្រះមោង) 
57. บทนางนาค (បទនាងនាគ) 58. บทแฉฺลบ (បទវេេប) 59. บทสฺรคุมฺชฺรุมฺ (បទ្សគ ំ្ជំុ) 60. บทองฺครราช 

(បទអងគររជ) 61. บทสูรคง (បទសូរគង) หรือเพลงเสียงฆ้อง 62. บทกเํรง (បទក្ំមរង) 63. บทโกฺรมนาย  

(បទម្ការនាយ) 64. บทรํเพ  (បទរុំមរ) 65. บทพฺระวร (បទ្រះែរ) 66. บทจาบ่กูนแขฺลง (បទចាប់ក្ូនវសេង)  
67. บทนก (បទនក្) 68. บทตานวง (បទននួង) 69. บทตาเก (បទនមក្) 70. บทโชฺรยมวย (បទម្ជាយរួយ)  

71. บททึกโชร (បទទឹក្មជារ) 72. บทบฺรค  ํ(បទ្បគំ) 73. บทสมฺแร (បទសវ្រ) 74. บทเสฺดจเฎี (បទមសតចមដើ)  
75. บทเพาย ํ(បទមៅយំ) 76. บทบายขนุ (បទបាយស ន) 
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จ าบุี ฎ งแ ว ง  (ចា ប ៉ី ដង វែង )  เป็ น เค ร่ือ งดนต รีป ระ เภทห น่ึ ง ท่ี ได้ท าหน้ า ท่ี 

ในวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) เพลงท่ีใชป้ระกอบพิธีเล้ียงอารักษเ์ป็นเพลงท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีส าหรับ
เชิญวิญญาณและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เพลงเหล่าน้ีเป็นเพลงท่ีมีท านองมาแต่โบราณ ช่ือเพลงหลายเพลง 
เป็นช่ือของผ ีช่ือเพลงเหล่าน้ียงัสามารถบอกเล่าประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินไดอี้กดว้ย เพลงอารักษใ์ชเ้ป็น
เคร่ืองมือส่ือสารเพื่อแจ้งข่าวให้แก่ผีรวมทั้ งใช้ประกอบอากัปกิริยาของผีและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 
จึงกล่าวไดว้า่เพลงเป็นส่วนประกอบส าคญัในพิธีกรรมความเช่ือของชาวกมัพูชาท่ีขาดไม่ได ้

2.3 .2  เภฺ ลงการ  ( មលេ ងកា រ) คื อบท เพลงท่ี ใช้บ รรเลงใน พิ ธี อ าพ าห์ พิ พ าห์  

(រិធ៉ីអាពាហ៍រិពាហ៍) หรือพิธีแต่งงานชาวเขมร ซ่ึงมีขั้นตอน ระเบียบปฏิบติัและมีเพลงประกอบเป็น
จ านวน 188 เพลง ได้แ ก่  1. บ ท โห มโรง  (បទមោ រមរង ) 2. บ ท เจาพฺ ราหฺม ณ์  (បទមៅ ្ពាហែៃ៍ ) 
3. บทเสฺฎจเดีร  (បទមសតចមដើរ) หรือ เสฺฎจยาง  (មសតចយង) 4. บทสารายแญงญง  (បទសារយវញ ងញ ង) 
5. บทฎํรีส  (បទដំរីស ) 6. บทสารายกฺลาย  (បទសារយកាេ យ ) 7. บทพฺระบาทชุํว ําง  (បទ្រះបាទជ ំោំង) 
8. บทชัรชายนางวง  (បទជ័ រជាយនាងែង) 9. บทสุบิน  (បទស បិន) 10. บทฎํรีโยลไฎ  (បទដំ រីមយលណដ) 
11. บ ท ภฺ ล ว ง ผฺ ก า  (បទលួ ងផ្កា )  12. บ ท ล ล ก ส  (បទល ល ក្ស )  13. บ ท ก าต่ สฺ ลึ ก  (បទកា ត្់សេឹ ក្ ) 
14. บทอุํทูกเลือนลน่  (បទអ ំទូក្មល នលន់) 15. บทแญงญง  (បទវញ ងញ ង) 16. บทบทอุํทูก  (បទអ ំទូក្)  
17. บ ทองฺครราช  (បទអងគ ររជ ) 18. บทสตฺวมโหรี  (បទសត្វរមោ រី) 19. บ ทผาต่ชาย  (បទផ្កត្់ជាយ ) 
20. บทเบะผฺกา (បទមបះផ្កា ) 21. บทกแนฺสงกฺรห  (បទក្វនសង្ក្ហរ) 22. บทตฺรพํางพาย (បទ្ត្ពាំងពាយ)  
23. บ ท พฺ สํ สู ต ร  (បទផ្ សំសូ ្ត្ )  24. บ ท ส าริ ก าแ ก ว  (បទសា រិកា វក្ ែ)  25. บ ท สํ โ พ ง  (បទសំ មពា ង )  
26. บ ท ส า ริ ก า ส ว ร แ ม ก  ( ប ទ សា រិកា សួ រ វ រ ក្ )  27. บ ท โ ล ม น า ง  ( ប ទ មោ រ នា ង )  
28. บทบกฺสีสํกาํง (បទបក្ស៉ីសំកាំង) 29. บทกัตเตฺรีย (បទកាត្់ម្ត្ើយ) 30. บทชํโนรขฺยล่ชูน (បទជំមនារសយល់ជូន) 
31. บทบแณฺฎตกโนฺทง (បទបវៃត ត្ក្មនាទ ង) 32. บทกฺรสํางเทีย  (បទ្ក្សាំងមទៀប) 33. บทโกฺลงธํ (បទមកាេ ងធំ) 
34. บทนางบุกสฺรูว (បទនាងប ក្្សូែ) 35. บทโกฺลงบแณฺฎต  (បទមកាេ ងបវៃត ត្) 36. บทองฺครราชเชีงไพฺร  
(បទអងគររជមជើងណ្រ) 37. บทสํ เพาถย  (បទសំ មៅថយ ) 38. บทองฺครราชสาจ่เภฺลง (បទអងគររជសាច់មលេង) 
39. บทสุํบุณฺย (បទស ំប ៃយ) 40. บทนาคพันฺธ (បទនាគរ័នធ) 41. บทฎรีํสญี  (បទដំរីសញ៉ី) 42. บทชุํแคฺร 

(បទជ ំវ្គ) 43. บทฎรีํสโฌฺมล (បទដំរីសមមែ ល) 44. บทพฺระโถง (បទ្រះមោង) 45. บทปุกเพีก (បទប  ក្មរើក្)  
46. บทนางนาค (បទនាងនាគ) 47. บทสารายอณฺแฎต (បទសារយអវៃត ត្) 48. บทเภฺลงจวร (បទមលេងជួរ)  
49. บทแบกจาน (បទវបក្ចាន) 50. บทเสฺฎจพฺทุํ (បទមសតចផ្ទុំ) 51. บทลเล (បទលមល) 52. บทบายขุนจงไฎ 
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(បទបាយស នចងណដ) 53. บทอิสีโอยพร (បទឥស៉ីឱ្យររ) 54. บทลมฺองธฺนง่ (បទលរអងធនង់) 55. บทมฺลบ่ฎูง 

(បទរេប់ដូង) 56. บทพัตพพก (បទផ្កត្់ររក្) 57. บทจาน่ทฺรลาํ (បទចាន់្ទោំ) 58. บทกนฺลง่รตน์ (បទក្នេង់ររន៍) 
หรือกนฺลง่เพฺรช (ក្នេង់ម្រជ) 59.บทกนฺลง่โถง (បទក្នេង់មោង) หรือกนฺลง่มาส (ក្នេង់ោស) 60. บทมาน่รงาว 

(បទោន់រង្អែ) 61. บทเภฺลงแก (បទមលេងវក្) 62. บทขฺนงภฺน ํ(បទសនងលនំ) 63. บทชฺรง (បទ្ជង) 64. บทโลบุีแกว 

(បទមោប ៉ីវក្ែ)  65. บทจินหวย (បទចិនហួយ) 66. บทโสฺมง (បទមសាែ ង) 67. บทบเํพ (បទបំមរ) 68. บทอาเฬ  

(បទអា មេ )  69. บ ท สู ริ ย า ลฺ งาจ ไ ถฺ ง  (បទសូ រិយ ោង ច ណថង )  70. บ ท จั บ กู น แ ขฺ ล ง  (បទចា ប់ ក្ូ ន វសេ ង )  
71. บทกแนฺทงทฺรําง  (បទក្វនទន្រំង) 72. บทรบงมาส  (បទរបងោស ) 73. บทภฺนํโขฺทร  (បទលនំ មខាទ រ)  
74. บ ท ท บ่ ทึ ก  (បទទប់ទឹក្) 75. บ ท บ นฺท ายบฺ ราส าท  (បទបនាទ យ ្បាសាទ ) 76. บ ท อกยํ (បទអក្យំ )  
77. บทชฺรงสฺรงาต่ (បទ្ជង្សង្អត្់) 78. บทเชีตมน (បទមជើត្រន) 79. บทภฺลาํง (បទភ្េ ំង) 80. บทโกฺรมนาย 

(បទម្ការនាយ) 81. บทจุงสาราย (បទច ងសារយ) 82. บทสฺรีอุมฺ (បទ្ស៉ីអ  ៊ុំ) 83. บทจบํก่โรย (បទចំបក្់មរយ)  
84. บ ท กงโส ย  (បទក្ងមសាយ ) 85. บ ท สฺ รีอุก  (បទ្ស៉ី អ  ក្) 86. บ ท สฺ รณ นเห าะ  (បទ្សៃនមោ ះ)  
87. บทกินฺนรยางค์ยาส (បទក្ិននរយងយស) 88. บทเมมายยยํบ่ (បទមរោ យយំយប់) 89. บทสฺรีอน (បទ្ស៉ីអន) 
90. บทสุวณฺณฎกไม (បទស ែៃណ ដក្ណរ ) 91. บทปบฺรึม (បទប ្បឹរ) 92. บทกฺรมุรําบ่บาตฺร (បទ្ក្រ ំរប់បា្ត្)  
93. บ ท ก นฺ ล ง่  (បទក្នេង់ ) 94. บ ท สฺ รีเสฺ ที ร  (បទ្ស៉ី មសទើ រ) 95. บ ท ผัดช ายกฺล าย  (បទផ្កត្់ជាយកាេ យ )  
96. บทชาสสฺรูว  (បទជាស្សូែ)97. บทนิมนฺต (បទនិរនត) 98. บทชัย (បទជ័យ) 99. บทสฺวายมวยแมก  
(បទសាវ យរួយ វរក្ ) 100. บ ทสฺวายกฺนุ งวตฺต  (បទសាវ យក្នុង ែត្ត) 101. บท สฺวายมวยคู  (បទសាវ យរួយគូ ) 
102. บทอาผฺราตสฺงาต่ (បទអា្ផ្កត្សាង ត្់)103. บทไถฺงตฺรง่คฺรลวจ (បទណថង្ត្ង់្គលួច) 104. บทสฺรเณาะไรย ํ

(បទ្សមណាះណរយំ) 105. บทอุํทูกจูกจก (បទអ ំទូក្ចូក្ចក្) 106. บทรงขฺทึม (បទរងសទឹរ) 107. บทสํโพงเสีเวุี 

 (បទសំ មពាងមសើ មែ ី) 108. บทสํโพงบแณฺฎต  (បទសំ មពាងបវៃត ត្) 109. บทอาชฺญากฐิน  (បទអាជាា ក្ឋ្ិន)  
110. บทรบงฎรีํ (បទរបងដំរី) 111. บทสงฺสารกกฺติก  (បទសងោរក្ត្តិក្) 112. บทสฺรีบฺรเสีร (បទ្ស៉ី្បមសើរ)  
113. บทกฺรมุ ํสฺ รุกแสฺร  114. บทนางผฺฎํา (បទនាងផ្កត ំ) 115. บทโอไผฺทสฺรุกแขฺมร (បទឱ្ណផ្ទ្សុក្វសែរ)  
116. บทลเลรกฺลาย  (បទលមលរកាេ យ) 117. บทโลมนาง  (បទមោរនាង) 118. บทนางนก่ (បទនាងនក្់)  
119. บทโกฺลงตฺรพาํงวาํง (បទមកាេ ង្ត្ពាំងោំង) 120. บทฎกไมกฺลาย (បទដក្ណរ កាេ យ) 121. บทจาํปาทุํเทส 

 (បទចំបា ទ ំ មទស ) 122. บทบรพล  (បទបររល ) 123. บทจาบเฎีรฎี  (បទចាបមដើ រដ៉ី) 124. บทบนฺทายชัย  

(បទបនាទ យជ័យ) 125. บทพฺรานไพฺร (បទ្ពានណ្រ) 126. บทกเณฺฎียง (បទក្មៃត ៀង) 127. บทผาต่ชายจาบุี 
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 (បទផ្កត្់ជាយចាប ៉ី)  128. บทกนฺตฺรบ่  (បទក្ន្ដនតប់) 129. บทโจลจาบ  (បទមចាលចាប) 130. บทเภฺลงถต  

(បទថត្) 131. บทภฺลงนารี  (បទមលេងនារី) 132. บทบงฺคงแกฺอก (បទបងគងវក្អក្) 133. บทนางณุก (បទនាងៃ ក្) 
134. บทไพฺรแอเกีต (បទណ្រឯមក្ើត្) 135. บทผตุจุงโจฺรย (បទផ្ ត្ច ងម្ជាយ) 136. บทสโํพงเกีต (បទសំមពាងមក្ើត្) 
137. บทสาลิกาแกวขณฺฑ (បទសារិកាវក្ែសៃឌ ) 138. บทสาลิกาแกวพีร (បទសារិកាវក្ែរ៉ីរ) หรือโคไพฺร (មោណ្រ) 
139. บทบนฺทายยางยาส  (បទបនាទ យយងយស) 140. บทสํโพงกฺลาย  (បទសំមពាងកាេ យ) 141. บทสฺรียง 

 (បទ្ស៉ីយ ង) 142. บทนางเฎีร  (បទនាងមដើរ) 143. บทเฎีรไพฺร (បទមដើ រណ្រ) 144. บทกฺญฺฉา (បទក្ញ្ឆា )  
145. บทเฎีมสาราย  (បទមដើរសារយ ) 146. บทจุงสาราย  (បទច ងសារយ ) 147.บทเขฺมาบง (បទមមែ បង)  
148. บทชฺรงเฎีมบท  (បទ្ជងមដើរបទ) 149. บทชฺรงเฎาะกฺราล  (បទ្ជងម ះ្កាល ) 150. บทชฺรงฎํณร  

(បទ្ជងដំៃរ) 151.บทชฺรงกฺรง (បទ្ជង្ក្ង់) 152. บทบนฺถยสฺพก (បទបនថយសពក្) 153. บทชโํนร (បទជំមនារ) 
154. บทโจลจาบกฺลาย (បទមចាលចាបកាេ យ) 155. บทจาบพูก (បទចាបរូក្) 156. บทสารกเนฺทล (បទសារក្មនទល) 
157. บ ท บํเพ กฺ ลาย  (បទបំ មរកាេ យ ) 158. บ ท ถฺน ม น าง  (បទថនរនាង ) 159. บ ท บ ริยาย  (បទបរិយយ )  
160. บ ท โกฺ ล ง เกี จ  (បទមកាេ ង មក្ើ ច ) 161. บ ท ต าณ น่  (បទនៃ ន់ )  162. บ ท ก นฺ ทุ มฺ รุย  (បទក្នទុំ រ យ ) 
163. บ ท จาน งทฺ ลําแขฺส ตึง  (បទចាន់ ្ទោំ វស សត្ឹង ) 164.บ ท ฎํรีโยล ไฎ กฺ ลาย  (បទដំ រីមយល ណដកាេ យ )  
165.บ ท ป บฺ รึ ม  (បទប ្បឹ រ )  166. บ ท ว าล แ ว ง บึ ง ธํ  (បទោល វែង បឹ ង ធំ )  167. บ ท น า รี  (បទនា រី)  
168. บทพฺระพายผายผาต่ (បទ្រះពាយផ្កយផ្កត្់) 169. บทตาณน่กฺลาย (បទនៃន់កាេ យ) 170. บทจุงสฺลึก 
(បទច ងសេឹក្) 171. บทปฺราสาทบนฺทายสฺรี (បទ្បាសាទបនាទ យ្ស៉ី) 172. บทกฺรมุสฺํริตองฺก (បទ្ក្រ ំ្សិត្អងារ) 
173. บทสฺรงากสฺฎาบ่ผฺคร (បទ្សង្អក្សាត ប់ផ្គរ) 174. บทสาโรมเม  (បទសាមរ៉ា រមរ) 175. บทสํโพงกาน่  

(បទសំមពាងកាន់) 176. บทแกฺอกเฎีรฎี (បទវក្អក្មដើរដ៉ី) 177. บทโจลจาบสาจ่เภฺลง (បទមចាលចាបសាច់មលេង)  
178. บทรุยเหีรสฺรเทียง (បទរ យមហើរ្សមទៀង) หรือแฉฺกบก่กนฺทุย (វេាបក្់ក្នទុយ) 179. บทบารํางสฺราวพวร 

(បទបារំង្សាែរួរ) 180. บทลักฺขส  (បទល័ក្ខស) 181. บทเบะผฺกาจํบุี  (បទមបះផ្កា ចំប ៉ី) 182. บทลลกทฺรําง  

(បទលលក្្រំង) 183. บทสพฺวรํเพร (បទសរវរុំមររ) 184. บทวิบุตทัย (បទែិប ត្ទ័យ) หรือตฺรง่รําฎาว (្ត្ង់រំ ែ) 
185. บทจบํก่โรย (បទចំបក្់មរយ) 186. บทสํเพาถย (បទសំមៅថយ) 187. บทชฺรงคาล่กฺรยา (បទ្ជងោល់្ក្យ) 

188. บทชฺรงนาย (បទ្ជងនាយ) 
พิธีอาพาห์พิพาห์ (រិធ៉ីអាពាហ៍រិពាហ៍) หรือพิธีแต่งงานของชาวเขมร เป็นพิธีกรรมท่ี

ชาวเขมรให้ความส าคญัมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัการใชชี้วิตร่วมกนัของคู่บ่าวสาว
ท่ีจะตอ้งมีเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจให้มีความมัน่คงในความรัก ในพิธีแต่งานจึงไดแ้ทรกคุณธรรมต่างๆ 
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ท่ีส าคญัในการครองเรือนไวด้ว้ยทุกขั้นตอน เพื่อเป็นการอบรมสั่งสอนให้คู่บ่าวสาวไดต้ระหนกัถึง
ความส าคญัของการครองเรือนด้วยความเขา้อกเขา้ใจกัน จึงท าให้มีขั้นตอนในการประกอบพิธี
แต่งงานของชาวกมัพูชานั้นมีจ านวนมากกว่าประเพณีพิธีกรรมอ่ืนๆ ในสังคมกมัพูชา และเม่ือมี
ขั้นตอนพิธีกรรมมาก เพลงท่ีใช้บรรเลงประกอบจึงตอ้งมีมากตามไปด้วย เพลงท่ีใช้ประกอบพิธี
แต่งงานของชาวเขมรเรียกว่าเภฺลงการ (មលេងការ) เพลงประกอบพิธีแต่งงานมีจ านวนมากและปรากฏ
อยู่ในทุกขั้นตอน จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เป็นอีกเคร่ืองดนตรีประเภทหน่ึงท่ีได้ร่วมบรรเลงใน 

วง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) จึงแสดงให้เห็นว่าจาบุีฎงแวง   (ចាប ៉ីដងវែង) มีความส าคญัต่อความเช่ือในเร่ือง
สิริมงคลของชาวเขมรดว้ยเช่นกนั 

2.3.3 เพลงส าหรับการจเมฺรียงจาบุีฎงแวง (ចម្រៀងចាប ៉ីដងវែង) 
การจเมฺรียง (ចម្រៀង) หรือการขบัร้องของชาวเขมรนิยมน าเคร่ืองดนตรีต่างๆ 

มารบรรเลงประกอบด้วย จาบีุฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เป็นเคร่ืองดนตรีอีกประเภทหน่ึงท่ีนิยมน ามาดีด
ประกอบการขบัร้องเรียกวา่ จเมฺรียงจาบุีฎงแวง (ចម្រៀងចាប ៉ីដងវែង) เพลงหลกัท่ีใชป้ระกอบการจเมฺรียง

จาบุี (ចម្រើងចាប ៉ី) ของคง่ ไณ (គង់ ណៃ) ซ่ึงผูว้ิจยัน ามาเป็นกรณีศึกษาคร้ังน้ี พบว่ามีจ  านวน 8 เพลง 

ไดแ้ก่ 1. บทผาต่ชาย (បទផ្កត្់ជាយ) ใช้บรรเลงส าหรับการร้องบทไหวค้รู นมสัการคุณพระรัตนตรัย 
ร าลึกคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ 2. บทผาต่ชายกฺลาย (បទផ្កត្់ជាយកាេ យ) ใช้ส าหรับพรรณนาเร่ืองราว
หลกัท่ีมีความยาว 3. บทสํโพง (បទសំមពាង) ใชส้ าหรับแสดงอารมณ์โศกเศร้า การพลดัพรากจากลาส่ิง
ท่ีเป็นของรัก 4. บทบเํพ (បទបំមរ) ใชส้ าหรับบรรเลงประกอบการขบัร้องเพลงกล่อมทัว่ไปและเพลง
กล่อมเด็ก 5. บทนครราช (បទនគររជ) เป็นเพลงแจง้จบ ใช้ส าหรับอวยพรผูฟั้ง นอกจากน้ียงัสามารถ

ใช้เพลงท านองอ่ืน ๆ ได้ตามความเหมาะสม และตามความนิยมของผูฟั้งเช่น. 6. บทสาโรมเม  
(បទសាមររមរ) 7. บทสาโรมเมเชีงไพฺร (បទសាមររមរមជើងណ្រ) และ 8. บทนครราชไพฺร (បទនគររជណ្រ) 
เป็นตน้ 
 

2.4 การสร้างจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
การสร้างจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) มีขั้นตอนท่ีซบัซ้อน ดว้ยภูมิปัญญาในการคิดประดิษฐ์

จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ให้ไดท้ั้งคุณภาพเสียง และลกัษณะทางกายภาพท่ีท าให้นกัดนตรีบรรเลงได้
สะดวก จากการเก็บข้อมูลภาคสนามและสัมภาษณ์ฬุง บูราริทฺธ (េុង បូរ៉ា រិទធ) ช่างท าจาบุีฎงแวง  

(ចាប ៉ីដងវែង) สามารถสรุปได้ว่า จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ไม่มีน ้ าหนักเบา ด้ามมีขนาดพอดีกบัสรีระ
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ร่างกายไม่สั้ นหรือยาวเกินไป ความสูงของขฺทง่ (សទង់) มีผลในเร่ืองน ้ าหนกัการกดน้ิวมือลงบนสาย
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) การเลือกไม้มาท าจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) มีกล่าวในโฉลกโบราณไวว้่า  

“สนูกรําง (សនូក្រំង) ฎงกรฺสําง (ដង្ក្សំាង) สนฺทะขฺทมฺต (សនទះសទរត) คีงฺคก่ธฺนง่ (គ៉ីងគក្់ធនង់) ขฺทง่ฉฺอึง (សទង់េអឹង)” 
แปลว่า กล่องเสียงไม้รัง ด้ามไม้มะสัง ตาดหน้าไม้กระทุ่ม คางคกไม้ประดู่ นมท าจากกระดูก  
ในปัจจุบันไม้ส าหรับสร้างจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង)  หายาก จึงได้ปรับเปล่ียนการใช้ไม้ชนิดอ่ืน
ทดแทน เช่น สฺนูก (សនូក្) ใชไ้มม้ะค่าและไมข้นุน สฺนทะ (សនទះ) ใชไ้มข้นุน คีงฺคก่ (គ៉ីងគក្)់ ใชไ้มป้ระดู่ 
ไมด้ า กระดูกสัตวแ์ละเรซ่ิน พฺรลวต (្រលួត្) ใช้ไมชิ้งชนั ไมป้ระดู่ ไมพ้ะยูง กระดูกสัตวแ์ละเรซ่ิน  
บฺรเคียน (្បមគៀន) ใชไ้มชิ้งชนั ไมป้ระดู่ กระดูกสัตวแ์ละเรซ่ิน ฎง (ដង) ใชไ้มป้ระดู่และไมพ้ะยงู ขฺทง่ 

(សទង)់ ใชไ้มป้ระดู่ ไมชิ้งชนั กระดูกสัตว ์และเรซ่ิน ชาวเขมรไดเ้สียงของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ท่ีให้มี
ความใสกงัวานดว้ยการปรับปรุงคีงฺคก่ (គ៉ីង់គក្់) ใหม่ให้มีลกัษณะโปร่งท าให้การสั่นสะเทือนและการ
สะท้อนของคล่ืนเสียงเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้มีเสียงไพเราะ และ ยงัได้เพิ่มพื้น
ผิวสัมผสัให้สายโดยใช้กระดูกหรือเขาสัตวจ์  าพวกโค กระบือ ให้มีสันนูนโคง้ให้เป็นท่ีรองรับสาย
ท าใหส้ายมีส่วนสัมผสัมากยิง่ข้ึน ท าใหเ้กิดเสียงกอ้งกงัวาน และพฒันาใหส้ามารถใชก้บัเคร่ืองขยาย
เสียงได้ สามารถบรรเลงประกอบการจเมฺรียง  (ចម្រៀង) บนเวทีการแสดงได้สะดวกอีกด้วย 
นอกจากนั้นส่วนประกอบของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ยงัสามารถถอดช้ินส่วนได้โดยไม่ท าให้
คุณภาพเสียงหรือโครงสร้างของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เสียหาย เพื่อให้สะดวกในการเดินทาง 
นบัเป็นความกา้วหนา้ทางวชิาช่างท าเคร่ืองดนตรีของชาวกมัพูชาในปัจจุบนัดว้ยเช่นกนั 

 

2.5 นักดนตรีจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
2.5.1 คง่ ไณ (គង់ ណៃ) เป็นศิลปินท่ีพิการทางสายตา มีพรสวรรค์ดา้นการจเมฺรียงจาบุี 

(ចម្រៀងចាប ៉ី) มาตั้ งแต่เยาว์วยั ในช่วงปีคริสต์ศักราช 1975 (พุทธศักราช 2518) คง่ ไณ  (គង់ ណៃ ) 

ไดม้อบหมายจากเขมรแดงใหเ้ป็นคนร้องเพลงประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัระบอบกมัพูชาประชาธิปไตย 
นอกจากน้ียงัมีผลงานการแสดงเป็นจ านวนมากและไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติจากสังคมภายใน
และภายนอกเขมร คง่ ไณ (គង់ ណៃ) ไดรั้บรางวลัและเคร่ืองอิสริยาภรณ์เป็นจ านวนมาก เช่น รางวลั

ชนะเลิศ การจเมฺรียงจาบุี (ចម្រៀងចាប ៉ី) ระดับจงัหวดั รางวลัชนะเลิศ การจเมฺรียงจาบุี (ចម្រៀងចាប ៉ី) 
ระดบัชาติ ประกาศนียบตัร ผูท้รงคุณวุฒิดา้นวฒันธรรม-ศิลปะเขมร จากราชบณัฑิตยสภา กมัพูชา 
และเคร่ืองอิสริยาภรณ์ชั้ น มุนีสาราภัณฑ์  จากรัฐบาล ประกาศนียบัตรเกียรติยศ วีรศิลปิน 
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จากกระทรวงวฒันธรรมและวิจิตรศิลปะ เคร่ืองอิสริยาภรณ์จากรัฐบาล รางวลัศิลปวฒันธรรม  
ฟู กุ โอกะ  จากประ เทศ ญ่ี ปุ่นและได้ รับพระราชทานฉายาเป็ น  “โกศลโวหารค ง่ไณ ”  
ซ่ึงเป็นปูชนียบุคคลของชาติเม่ือปีคริสต์ศกัราช 2012 (พุทธศกัราช 2555) ปัจจุบนั คง่ ไณ (គង់ ណៃ) 

ยงัแข็งแรงและสามารถจเมฺรียงจาบุี (ចម្រៀងចាប ៉ី) ไดป้กติและมีความกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมการ
แสดงต่าง ๆ ในระดบัชาติและนานาชาติ เพื่อการธ ารงศิลปวฒันธรรมของชาติไว ้

2.5.2 เพช สาราต (មរជ សារ៉ា ត្) เป็นศิลปินจเมฺรียงจาบุี (ចម្រៀងចាប ៉ី) ผูน้ี้เป็นลูกศิษยข์อง  
คง่ ไณ (គង់ ណៃ) ปัจจุบนัเป็นครูสอนวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะในโรงเรียนมธัยม และเป็นผูก่้อตั้ง

ชุมชนชาวจาบุี (ចាប ៉ី) อมตะ (The Community of Living Chapei) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด

ความรู้ดา้นการดีดจาบุี (ចាប ៉ី) ให้บุคคลทัว่ไป เพช สาราต (មរជ សារ៉ា ត្) เป็นผูท่ี้มีอุดมการณ์อนัแน่วแน่
ในการอนุรักษ์ สืบสานและสืบทอดการดีดจาบุี  (ចាប ៉ី) ให้แก่เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป 

ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยไม่หวงัผลตอบแทน 
 

3. บทบาทหน้าทีข่องจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) และมโนทัศน์ในวฒันธรรมดนตรีกัมพูชาและ

ไทย 

3.1 บทบาทหน้าทีข่องจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ในวงดนตรี 

จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) มีบทบาทหน้าท่ีส าคัญในสังคมเขมรมาตั้ งแต่อดีตถึง

ปัจจุบนั ทั้งในดา้นพิธีกรรม ความเช่ือ เป็นมหรสพเพื่อความบนัเทิง ทั้งน้ีความส าคญัดงักล่าวได้
น าเสนอผ่านการประสมวงดนตรีต่าง ๆ ซ่ึงมีทั้งหมดจ านวน 4 วง และยงัมีบทบาทในการจเมฺรียง 
(ការចម្រៀង) ดงัน้ี 

3.1.1 วง่เภฺลงอารกฺส  (ែង់ មលេងអា រក្ស) หรือวงดนตรีอารักษ์  พิ ธี เข้าทรงอารักษ์ 
หรือพิธีเล้ียงอารักษ ์เป็นพิธีบวงสรวง และเป็นพิธีเพื่อรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ของชาวเขมรโบราณมาแต่
โบราณ ชาวเขมรเช่ือในอ านาจของธรรมชาติรวมทั้งวิญญาณของบรรพบุรุษ นกัตา ผี พราย ปีศาจ 
ฯลฯ เม่ือประกอบพิธีเล้ียงอารักษ์หรือข้ึนนักตา จึงตอ้งมีวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) เสมอ เพื่อใช้
เป็นส่ือน าสารไปถึงฎูนตา (ដូនន) นกัตา ผี พราย และปีศาจ ทั้งหลายให้มาเขา้ทรง เพื่อให้แม่มดได้
สอบถามถึงการกระท าทั้งหลายท่ีพวกเขาไดก้ระท าต่อมนุษย ์เพลงน้ีจึงส าคญัเพราะใช้เป็นส่ือถึงส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ 
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รูปแบบการผสมวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) มีเคร่ืองดนตรีจ านวน 6 เคร่ือง 

ได้แก่ สฺครฎี  (សគរដ៉ី) 4-12 ใบ บุีพก  (ប ៉ីរក្) 1 เลา ทฺรแขฺมร (្ទវសែរ) 1 แขฺสมวย (វសសរួយ) 1 เคร่ือง  
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 1 เคร่ือง บุีอ (ប ៉ីអ) 1 เลา 

เพลงท่ีใช้บรรเลงประกอบพิธีเล้ียงอารักษ์มีจ  านวนไม่มากเหมือนเพลงใน 
วง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) เพลงท่ีใช้ในพิธีเล้ียงอารักษ์เป็นเพลงท่ีใช้ประกอบในขั้นตอนพิธีกรรม 

ท่ีเก่ียวกบัวิญญาณต่าง ๆ บางเพลงท่ีใชใ้นวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) ก็เป็นเพลงเดียวกบัเพลงท่ีใช้
ในวงเภฺลงการ (ែង់មលេងការ) ดว้ยเพราะในขั้นตอนพิธีแต่งงานของชาวกมัพูชาก็มีพิธีอญัเชิญวิญญาณ
ต่าง ๆ มาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี เพลงท่ีใช้บรรเลงในวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) มีจ  านวน
แตกต่างกนัไปตามทอ้งถ่ิน และตามจ านวนผท่ีีผูป้ระกอบพิธีอญัเชิญมาร่วมในพิธี  

นอกจากน้ีวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) ยงัใชป้ระกอบในพระราชพิธีข้ึนนกัตา
ของราชส านักกัมพูชามาแต่อดีตอีกด้วย ดังปรากฏรายละเอียดในพระราชพิ ธีทวาทศมาส 
หรือพระราชพิธีสิบสองเดือนกรุงกมัพูชา เพลงส าหรับเล่นในพระราชพิธีข้ึนนกัตาน้อยกว่าเพลง 
ท่ีใชเ้ล่นในพิธีเล้ียงอารักษข์องสามญัชน ระเบียบการบรรเลงเพลงมี 2 ช่วง คือช่วงแรกบรรเลงเพลง
ประโคมหรือเพลงอญัเชิญ ท่ีนิยมประโคมอญัเชิญนักตา ไดแ้ก่ บทบรมี (បទបររ៉ី) เป็นเพลงส าหรับ
อัญ เชิญ เจ้าแห่ งนักตา ท่ี เรียกว่า  ปรมิ  ห รือปรมี สู ร และพระกาลี  ส่ วน เพลงช่วงท่ีสอง 
ท่ีใช้อญัเชิญนักตาและอารักษ์ทัว่ไป ไดแ้ก่ บทบฺรค ํ(បទ្បគំ) บทโกฺลง (បទមកាេ ង) บทโกฺลงบแณฺฎต  

(បទមកាេ ងបវៃដ ត្) บทภฺลาํง (បទភ្េ ំង) หรือเพลงหญา้คา และ  บทฎบํงแฎก (បទដំបងវដក្) หรือเพลงกระบอง
เหล็ก  

3.1.2 วง่เภฺลงการบุราณ (ែង់មលេងការប រៃ) เป็นวงดนตรีท่ีใช้บรรเลงในพิธีอาพาห์ 

พิพาห์  (រិធ៉ីអាពាហ៍រិពាហ៍ ) วง่เภฺลงการบุราณ (ែង់មលេងការប រៃ ) มีลักษณะคล้ายกับวง่เภฺลงอารกฺส  

(ែង់មលេងអារក្ស) แตกต่างกนัแต่เพียงไม่ใช้บุีพก (ប ៉ីរក្) และใช้จ  านวนสฺครไฎ (សគរណដ) เพียง 2 ใบเท่านั้น  

วง่เภฺลงการบุราณ (ែង់មលេងការប រៃ) ประกอบด้วยเคร่ืองดนตรีดังน้ี สฺครไฎ (សគរណដ) 2 ใบ ทฺรแขฺมร 

 (្ទវសែរ) 1 คนั บุีอ (ប ៉ីអ) 1 เลา แขฺสมวย (វសសរួយ) 1 คนั จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 1 ตวั ฌิง (ឈិង) 1 คู่  

พิธีแต่งงานของชาวกมัพูชาประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ 18 ขั้นตอน และก่อนท่ีจะ
มีการจดัพิธีแต่งงาน ชาวเขมรจะมีการจดัเตรียมงานก่อน เช่น พิธีดูวนัเดือนปีสมพงษ์ของเจา้บ่าว
เจา้สาว ภาษาเขมรเรียก พิธีเมลีไถฺงแขฉฺนาํ เมีลสมพงฺษธาตุรบส่กูนสฺรีบฺรุส (រិធ៉ីមរើលណថងវសឆាន ំ មរើលសររងស
ធាត្ របស់កូ្ន្ស៉ី្បុស) พิธีแจจูว (រិធ៉ីវចចូែ) หรือพิธีสู่ขอ และพิธีหมั้น พิธีสู่ขอไม่นิยมท าอย่างเอิกเกริก 
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แต่พิธีหมั้นและพิธีแต่งงานจะท าอยา่งเป็นทางการ พิธีแต่งงานหรือพิธีอาพาห์พิพาห์ (រិធ៉ីអាពារិពាហ៍) 
มีล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การแห่เจา้บ่าวเขา้โรงพิธี หรือการฎแงฺห (ការដវងហ) พิธีแห่เจา้บ่าว
ไปบา้นเจา้สาวขณะท่ีแห่ขบวนนั้น นกัดนตรีจะบรรเลง บทเจาพฺราหฺมณ์ (បទមៅ្ពាហែៃ៍) เม่ือขบวน
แห่ไปถึงร้ัวบา้นเจา้สาว นกัดนตรีบรรเลงบทรบงรมาส (បទរបងរោស) เพื่อขออนุญาตเขา้บา้น เม่ือเขา้
ไปถึงโรงพิธีจะประกอบพิธีต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี ได้แก่ พิธีเวญแขฺส (រិធ៉ីមែញវសស) นักดนตรีจะบรรเลง 

บทสุมฺสูตฺร (បទស ំសូ្ត្) พิธีผูกขอ้มือโรงพิธี หรือพิธีจงไฎโรง (រិធ៉ីចងណដមរង) นกัดนตรีบรรเลงบทชัย  

(បទជ័យ) พิธีเรียบพฺระพิสฺณุการ (រិធ៉ីមរៀប្រះរិសណុការ) นกัดนตรีบรรเลงบทโหมโรง (បទមោរមរង) หลงัจาก
นั้นนกัดนตรีจะบรรเลงบทองฺครราช (បទអងគររជ) โดยไม่มีการขบัร้องประกอบ 

ขั้นตอนที่ 2 การเก็บดอกหมาก หรือการเบะผฺกาสฺลา (ការមបះផ្កា សាេ ) นักดนตรี
บรรเลงบทมฺลบฎูง (បទរេប ដូង) และบทกนฺลง่รัตฺน (បទក្នេង់រ័ត្ន) 

ขั้ น ตอนที่  3 พิ ธี ยกขันหมาก  กินหมาก  ดู ฤกษ์ ย าม เจ้าบ่ าว เจ้าส าว  
หรือ การเลีกกํณต่ สีุ สฺลา เมีลเพลากูนบฺ รุสสฺ รี  (ការមលើក្ក្ំៃត្់  ស ៉ីសាេ  មរើល មរោ កូ្ន្បុស្ស៉ី ) ดังน้ี  
3.1 พิธีเลีกกณํต่ (រិធ៉ីមលើក្ក្ំៃត្់) นกัดนตรีบรรเลงบทสํโพงผฺกาจาร (បទសំមពាងផ្កា ចារ) หรือบทกาต่เตฺรีย 

(បទកាត្់ម្ត្ើយ) 3.2 พิธีแสนชํนางผฺทะ    (រិធ៉ីវសនជំនាងផ្ទះ) นักดนตรีจะบรรเลงบทบแณฺฎตกนฺโทง  

(បទបវៃត ត្ក្មនាទ ង) 3.3 พิธีแสนฎูนตา (រិធ៉ីវសនដូនន) นักดนตรีจะบรรเลงบทกงโสย (បទក្ងមសាយ )  
3.4 พิธีสีุสฺลา (រិធ៉ីស ៉ីសាេ ) นกัดนตรีบรรเลงบทบุกเพีก (បទប  ក្មរើក្) 3.5 พิธีบนฺถยสฺพกเจญพีกแนลฺงแสน

(រិធ៉ីបនថយសពក្មចញរ៉ីក្វនេងវសន) นักดนตรีบรรเลงบทสํเพาถย (បទសំមៅថយ) 3.6 พิธีลุบฎานฤาเคาะถง่รง  

(រិធ៉ីល ប នឬមោះថង់រង) นกัดนตรีบรรเลงบทผาต่ชาย (បទផ្កត្់ជាយ) หรือบทผาต่ชายกฺลาย (បទផ្កត្់ជាយកាេ យ) 
3.7 การเรียบโภชนาหารชูนเภฺงียว (ការមរៀបមភ្ជនាោរជូនមលងៀែ)  นักดนตรีบรรเลงเพลงสร้างบรรยากาศ
ตามความนิยม 

ขั้ นตอนที่  4 การแห่ ข้ึนนักตา หรือการแหเฬีงอฺนกตา  (ការវហមេើងអនក្ន )  
นกัดนตรีจะบรรเลงบทกนฺแสงกฺรอหม (បទក្វនសង្ក្ហរ) 

ขั้นตอนที่ 5 พิธีกาต่สก่ (រិធ៉ីដកាត្់សក្់) นักดนตรีบรรเลงบทบณฺแฎตกนฺโทง 

(បទបវៃត ត្ក្មនាទ ង) พิธีบวงสรวงขอกรรไกร หวี มีดโกน กระจก นกัดนตรีบรรเลงบทสุมฺบุณฺย (ស ំប ៃយ) 
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พิธีลก่กไนฺตฺร (រិធ៉ីលក្់ក្ណន្ដនត) นกัดนตรีบรรเลงบทจาบเฎีรฎี (បទចាបមដើរដ៉ី) หรือบทพฺรานไพฺร (បទ្ពានណ្រ) 
พิธีกาต่สก่ (រិធ៉ីកាត្់សក់្) นกัดนตรีบรรเลงบทสาริกาแกว (បទសារិកាវក្ែ) 

ขั้นตอนที ่6 การแห่เจา้บ่าวเจา้สาวไปอาบน ้ า หรือการฎแงฺหกูนบฺรุสสฺรีเทามุช
ทึก(ការដវងហកូ្ន្បុស្ស៉ីមៅរ ជទឹក្) นักดนตรีบรรเลงบทฎเํณีรมน (បទដំមៃើររន) ในขณะท่ีก าลังอาบน ้ า  

นักดนตรีจะบรรเลงบทตฺรพํางพาย (បទ្ត្ពាំងពាយ) และเม่ือแห่เจ้าบ่าวเจ้าสาวกลับมาในโรงพิธี  
นกัดนตรีจะบรรเลงบทเชีดมน (បទមជើត្រន) 

ขั้นตอนที่ 7 การแสนกฺรุงพาลี (ការវសន្កុ្ងពាល៉ី) นกัดนตรีจะบรรเลงบทโกฺลงธ ํ

(បទមកាេ ងធ)ំ 

ขั้นตอนที่ 8 การผูกข้อมือเดียว หรือการแสนจงไฎโทล  (ការវសនចងណដមរល) 
ก่อนจะประกอบพิธีผูกแขนคู่บ่าวสาวจะท าพิธีเซ่นไหวผ้ีบรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแล้ว นักดนตรี
บรรเลงบทกงโสย (បទក្ងមសាយ) ส าหรับถวายฎูนตา (ដូនន) ในเวลาตอนเยน็ พิธีผูกขอ้มือคู่บ่าวสาว 

มีวตัถุประสงค์เพื่อเชิญขวญัให้มาอยูก่บัเน้ือกบัตวั และเป็นการเชิญวิญญาณบรรพบุรุษให้มาร่วม
อวยพรคู่บ่าวสาวหลงัจากนั้นจะนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์ ในระหว่างท่ีรอพระสงฆ์มาถึง
โรงพิธี นกัดนตรีจะบรรเลงเพลงสร้างบรรรยากาศตามความเหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 9 ประกอบดว้ย พิธีชุมฺเพลา (រិធ៉ីជ ំមរោ) บรรเลงบทอาธฺราตสฺรงาต่ 

(បទអា្ធាត្្សង្អត្់) พิธีกาต่ขาน่สฺลา (រិធ៉ីកាត្់ខាន់សាេ ) นักดนตรีจะบรรเลงบทจาน่ทฺรลาํ (បទចាន់្ទោំ)  
พิ ธีชาวขาน่สฺลา (រិធ៉ីជាែខាន់សាេ ) นักดนตรีบรรเลงบทชฺรง  (បទ្ជង) พิ ธีเอาพุกมฺดายแผฺฎผฺฎํา  

(រិធ៉ីឪរ ក្ោត យវផ្តផ្កត ំ) นกัดนตรีบรรเลงบทนางผฺฎาํ (បទនាងផ្កត ំ) 
ขั้นตอนที่ 10 ประกอบด้วยพิธีเจญเทารกลักฺข  (រិធ៉ីមចញមៅរក្ល័ក្ខ) นักดนตรี

บรรเลงบทชชายนางวง (បទជជាយនាងែង) พิธีเทาฎล่สฺทึง (រិធ៉ីមៅដល់សទឹង) นักดนตรีบรรเลงบทอุมฺทูก  
(បទអ ំទូក្)  พิธีเบะลักฺข (រិធ៉ីមបះល័ក្ខ) นกัดนตรรีบรรเลงบทมาน่รงาว (បទោន់រង្អែ) พิธีเบะมินบานตฺรูวบณฺ

ชาน่อารกฺส (រិធ៉ីមបះរិនបាន្ត្ូែបញ្ឆជ ន់អារក្ស) นกัดนตรีบรรเลงบทนิมนฺตคฺรู (បទនិរនត្គូ) เม่ือเก็บลักฺข (ល័ក្ខ) 
ไดแ้ลว้กลบัมาโรงพิธี นกัดนตรีบรรเลงบททูกงเลือนลุง (បទទូក្ងមល នល ង) หลงัจากนั้นนกัดนตรีน า
ลักฺข (ល័ក្ខ) ไปมอบให้อาจารยผ์ูป้ระกอบพิธี แลว้อาจารยผ์ูป้ระกอบพิธีจะหาใบตองมาห่อลักฺข (ល័ក្ខ) 
โดยจะตอ้งท าพิธีไปหาใบตอง นักดนตรีบรรเลงบทกาต่สฺลึก (បទកាត្់សេឹក្) พิธีบุกลักฺข (រិធ៉ីប ក្ល័ក្ខ)  
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นักดนตรีบรรเลงบทเจีสสฺรูว (បទមចៀស្សូែ) พิธีเธฺวีเธฺมญ (រិធ៉ីមធវើមធែញ) นักดนตรีบรรเลงบทสฺโมง  
(បទមសាែ ង) 

ขั้นตอนที่ 11 การเรียบเรียงแผฺลเฌี (ការមរៀបមរៀងវផ្េមឈើ ) ดนตรีบรรเลงบทชัว  

(បទជួរ)  ผู ้เฒ่าผู ้แก่ให้หาใบไม้ หรือโลกเมบาโอฺยรกสฺ ลึก (មោក្មរបាឲយរក្សេឹក្) นักดนตรีบรรเลง 

บทกาต่สฺลึก (បទកាត្់សេឹក្) เจ้าสาวออกมาจดัผลไม้ ขนมของกิน หรือกูนกฺรมุมฺเจญมกฎาก่นํจํณี 

(ក្ូន្ក្រ ំមចញរក្ ក្់នំចំៃ៉ី)   นกัดนตรีบรรเลงบทฎรีํโยลไฎ (បទដំរីមយលណដ) บทจบํก่โรย (បទចំបក្់មរយ) 
ขั้ น ต อ น ที่  12 ก า ร โ ฎ ต ผฺ ก า สฺ ล า  (កា រម ត្ផ្កា សាេ )  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 

พิ ธีอาจารฺยกาต่ผฺกาสฺลา  (រិធ៉ីអាចារយកាត្់ផ្កា សាេ ) บรรเลงบทโกฺลงธํ  (បទមកាេ ងធំ) บทสุวณฺณฎกไม 

(បទស ែៃណ ដក្ណរ ) บทเสฺฎจผฺทุมฺ (បទមសតចផ្ទុំ) บทนครราช (បទនគររជ) (บรรเลงเพลงบรรเลงไม่มีการขบั
ร้อง) พิธีอาจารยฺโฎตผฺกาสฺลา (រិធ៉ីអាចារយម ត្ផ្កា សាេ ) นกัดนตรีบรรเลงบทลอํงธฺนง่ (បទលំអងធនង)់ 

ขั้นตอนที่  13 การสํพะเพลา (ការសំរះមរោ ) นักดนตรีบรรเลงบทสุมฺบุณฺย 

(បទស ំប ៃយ) และบทผาต่พพก (បទផ្កត្់ររក្) 
ขั้นตอนที่ 14 การฎแงฺหกูนบฺรุสเทากาน่กแนฺลงผฺทึม (ការដវងហកូ្ន្បុសមៅកាន់ក្វនេង

ផ្ទឹរ) ประกอบด้วยพิธีกูนบฺรุสเธฺวีฎเํณีรเทา (រិធ៉ីកូ្ន្បុសមធវើដំមៃើ រមៅ) นักดนตรีบรรเลงบทเสฺฎจยาง 

 (បទមសតចយង) พิธีลางเชีงโอฺยกูนบฺรุส (រិធ៉ីោងមជើងឲយកូ្ន្បុស) นกัดนตรีบรรเลงบทกินฺนร (បទកិ្ននរ) 
ขั้นตอนที่ 15 การแกผฺกาสฺลา (ការវក្ផ្កា សាេ ) หรือการสํพะผฺกาสฺลา (ការសំរះផ្កា សាេ ) 

นักดนตรีบรรเลงบทกนฺลง่รตฺน (បទក្នេង់រត្ន) พิธีรําเบีกวังนน (រិធ៉ីរំមបើក្ោំងនន) นักดนตรีจะบรรเลง
บทอน (បទអន) นกัจเมฺรียง (ចម្រៀង) พิธีรําเบีกบายสฺรี (រិធ៉ីរំមបើក្បាយ្ស៉ី) นกัดนตรีบรรเลงบทผาต่ชาย 

(បទផ្កត្់ជាយ) หรือ  บทกินฺนรยางยาส (បទកិ្ននរយងយស) 
ขั้นตอนที่ 16 การนั่งเทียมหรือการผฺทึม (ការផ្ទឹរ) ประกอบด้วยพิธีบงฺวิลพพิล 

(រិធ៉ីបងវិលររិល) ใช้บทชุมฺแคฺร (បទជ ំវ្គ) และบทนาคพันฺธ (បទនាគរ័នធ) พิธีจงไฎ (រិធ៉ីចងណដ) นักดนตรี
บรรเลงบทบายขุนจงไฎ  (បទបាយស នចងណដ) พิธีบาจผฺกาสฺลา (រិធ៉ីបាចផ្កា សាេ ) บรรเลงบทชัย (បទជ័យ) 
พิธีโตงแสฺบกจูลกฺนุง (រិធ៉ីមនងណសៃចូលក្នុង) บรรเลงบทพฺระโถง (្រះមោង) และบทนางนาค (បទនាងនាគ)  
พิธีจูลฎล่กฺนุงบนฺทบ่ (រិធ៉ីចូលដល់ក្នុងបនទប់) นกัดนตรีบรรเลงบทโลมนาง (បទមោរនាង) หรือบทถฺนมนาง 

(បទថនរនាង) 
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ขั้นตอนที่ 17 การกั้นน ้ าเก็บเส่ือ หรือการทบ่ทึกสากเนฺทล (ការទប់ទឹក្សាក្មនទល) 
ประกอบด้วยพิธีรําสากเนฺทล (រិធ៉ីរំសាក្មនទល) บรรเลงบทโสฺมง (បទមសាែ ង) หรือบทอุมฺทูก (បទអ ំទូក្)  
หรือบทสฺโมงบํบาต่  (បទមសាែ ងបំបាត្់) พิ ธีลก่กเนฺทลถฺมี  (រិធ៉ីលក្់ក្មនទលថែ៉ី) บรรเลงบทลก่กเนฺทล 

(បទលក្់ក្មនទល) พิธีพนฺลต่จน่ลุะเนาผฺกาสฺลารวจรุะสฺลึกกบฺรก่โรง (រិធ៉ីរនេត្់ចនេុះមៅផ្កា សាេ រួចរ ះសេឹក្ក្្បក្់មរង) 
บรรเลงบทชัย (បទជ័យ) 

ขั้นตอนที ่18 การแสนลาบณําน่รบส่ตาฎุงยายชัย (ការវសនោបំំំណាន់របស់នដ ងយយ
ជ័យ) บรรเลงบทจฺรง (បទ្ជង) บทชฺรงเฎีมบท (បទ្ជងមដើរបទ) บทชฺรงสฺรงาต่กลกฺรยา (បទ្ជង្សង្អត្់ក្ល
្ក្យ ) บทเฎาะกฺราล  (បទម ះ្កាល ) บทภฺนํสฺรวจ (បទលនំ្សួច) บทโขฺทรฤาขฺนงภฺนํ (មខាទ រឬបទសនងលនំ) 
บทบนฺทายบฺราสาท (បទបនាទ យ្បាសាទ) บทสเํพาถย (បទសំមៅថយ) 

 
เพลงไทยท่ีมีช่ือสัมพนัธ์และเช่ือมโยงกบัความเช่ือในวฒันธรรมของชาวกมัพูชา

คือเพลงพระทองและเพลงนางนาคท่ีปรากฏหลกัฐานมาแต่สมยัอยุธยาและยงัคงเหลือท านองมาถึง
ปัจจุบนั เพลงพระทองและเพลงนางนาค หากบรรเลงดว้ยวงมโหรีหลวงนิยมบรรเลงเป็นเพลงคู่กนั 
เพลงพระทองของไทยนิยมใช้บรรเลงเพื่อการขบักล่อมเท่านั้ น ส่วนเพลงนางนาคของไทยใช้
บรรเลงเพื่ อขับก ล่อมและใช้ประกอบพิ ธีท าขว ัญด้วย  ต่ างกับ เพลงน างน าค  (នាងនាគ)  
และ เพ ล งพ ระทอ งห รือ  พฺ ร ะ โ ถ ง  ( ្រ ះ មោ ង) ของกัม พู ช า ท่ี ย ัง ใช้ เพื่ อ ก ารขับ ก ล่ อม 

และใช้ในพิธีอาพาห์พิพาห์ (រិធ៉ីអាពាហ៍រិពាហ៍) ถึงแม้ว่าท านองเพลงของทั้ งสองวฒันธรรมดนตรี 

จะแตกต่างกนั แต่มีคติความเช่ือในเร่ืองพระทองและนางนาคเช่นเดียวกนั เพลงพระทองและเพลง
นางนาคของทั้ งสองประเทศ จึงเป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงเป็นความสมบูรณ์แบบของความรัก  
ในปัจจุบันว ัฒนธรรมดนตรีกัมพู ชาย ังคงนิยมบรรเลงเพลงพระทองและเพลงนาคใน 
พิธีอาพาห์พิพาห์ (អាពាហ៍រិពាហ៍) อยู่เพราะมีความเช่ือและเคารพในพระทองและนางนาค ท าให้พิธี
เกาะสไบเจา้สาว และแต่งกายสมมติให้เจา้บ่าวเจา้สาวแต่งกายอย่างพระทองและนางนาคอีกด้วย 
ส่วนพิธีแต่งงานของไทยเพลงพระทองและนางนาคไม่ไดรั้บความนิยมแลว้ 

เพลงพระพระทองและเพลงนางนาคเป็นช่ือท านองเพลงท่ีถูกประพนัธ์ข้ึนจาก
ต านานและความเช่ือของชาวกมัพูชามาแต่โบราณ ดงัปรากฏหลกัฐานในราชพงศาวดารกรุงกมัพูชา 
ฉบบัพระองค์นพรัตน์ (หอพระสมุดวชิรญาณแปลใหม่) จางวางตรี พระยาไกรเพ็ชรรัตนสงคราม 
สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครสวรรค์ พิมพ์ท่ีโรงพิมพ์พิพรรฒธนาการ และไดช้ าระความใหม่โดย
คณะกรรมการช าระประวัติศาสตร์ไทย กรม ศิลปากร ช่ือหนังสื อประชุมพงศาวดาร  
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ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 12 จัดพิมพ์เป็นท่ีระลึกเน่ืองในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติ 
ครบ 50 ปี พุทธศกัราช 2539  (กรมศิลปากร, 2539, น. 244-245) ความวา่ 
 

“ ...บัดนีจ้ะได้กล่าวถึงพระทอง ซ่ึงอพยพครอบครัวเดินทางต่อไปในอารัญ  
จนบรรลุถึงนครโคกหมันใกล้ชิดกับเขตแดนจาม จึงส่ังให้ครอบครัวหยุดเพ่ือ
ตรวจขานช่ือ ท่ีตรงนั้นจึงเรียกว่า “บ้านครัวขาน” คร้ันกาลนานมากเ็ลยเรียกบ้าน 
“กุขาน” (หรือเมืองกุขันธ์) พระทองรับส่ังให้สร้างพลับพลาเป็นท่ีประทับ ณ ท่ี
ตาํบลนั้น ส่วนบรรดาผู้คนครอบครัวท่ีตามเสด็จมา ก็ให้แยกกันออกเป็นหมู่ เป็น
กอง ไปตั้งบ้านช่องอยู่ตามตาํบลต่าง ๆ และพระทองได้ทรงทาํไมตรีเป็นมิตรกับ
กษัตริย์จามด้วยทรงเห็นว่า พืน้แผ่นดินอาณาเขตของกษัตริย์จามกว้างขวาง พอจะ
สร้างเป็นราชธานีใหญ่ได้ จึงให้นักปราชญ์อักษรจัดการแต่งเปลี่ยนแปลงหนังสือ
สันสกฤตเป็นหนังสือขอม ตลอดจนถึงคาํพูดกใ็ห้ใช้พูดภาษามคธแลสันสกฤตปน
กันกับภาษาจาม โดยเหตุนีภ้าษาจามบางคาํคล้ายๆ กับภาษาเขมร แต่คร้ันกาลนาน
มาภาษาคาํพูดต่าง ๆ ก็ย่ิงผันแปรผิดแผกจากกันมากขึน้ แลในเวลานั้นพระสงฆ์
องคเจ้ากย็งัม ี 
  ลุเวลานานมาพระทองกับกษัตริย์จาม เกิดแตกความสามัคเกิดวิวาทกันขึน้ 
พระทองให้ยกกองทัพไปขับไล่กษัตริย์จาม ๆ จึงหนีไปอยู่ เมืองจาํปาศักด์ิ ซ่ึงเป็น
อาณาเขตของนครศรีสัตนาคนหุตคร้ันต่อมาวันหน่ึงพระทองได้ชวนมหาดเลก็ซ่ึง
เฝ้าแหนอยู่นั้นให้โดยเสดจ็ประพาส พระองค์ทรงม้าอัศดรเป็นท่ีนั่ง ทรงขบัลัดตัด
หาดทรายไปประพาสท่ีเนินโคกหมัน คร้ันเวลาบ่ายนํา้ทะเลก็ขึน้มาจนท่วมหาด
ทราย จะเสด็จกลับคืนกไ็ม่ได้เพราะติดนํา้ จึงจาํต้องประทับรออยู่  ณ ท่ีนั้นจนถึง
ราตรีกาล คร้ันถึงเวลาดึกสงัด นางทาวดีกุมารีซ่ึงเป็นราชบุตรีของพระยานาคราช 
ได้นาํบริวารล้วนแปลงกายเป็นสาวสวรรค์เทพอัปสรพากันขึน้มาเล่นยังหาดทราย 
ตามปรกติกาลดังเช่นเคย ฝ่ายพระทองเม่ือได้ทรงเห็นนางนาฏนารีอันมีรูปโฉม
โนมพรรณลออก็มีพระทัยปดิพัทธ จึงผูกสมัครรักใคร่ขอเป็นไมตรีกับนางนาค
กุมารีนาคา ฝ่ายนางนาคก็สิเนหาตอบด้วย แต่ยังไม่ทันเอออวย นางขอปฏิญาณ
ถวายให้ร้ังรออีก 7 ทิวา ขอให้พระทองจัดเคร่ืองราชบรรณาการนาํมาประดิษฐาน
คอยถวายพระวรบิดาไว้ ณ สถานท่ีนั้น คงสําเร็จเป็นแม่นมั่นดังพระทัยปรารถนา 
ทูลเสร็จแล้วนางนาคก็อาํลาลงไปสู่พิภพนาค ส่วนพระทองเม่ือนํ้าลดลงแล้วก็
เสด็จกลับคืนมาสู่สํานักเดิม คร้ันถึงกําหนดครบ 7 วัน พระทองก็ทรงจัดสรร
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เคร่ืองบรรณาการ พร้อมด้วยเสนามาตย์ราชบริพาร พากันแห่แหนพระทองนาํ
เสด็จพระราชดาํเนินไปประทับคอยอยู่ ท่ีเนินโคกหมัน ฝ่ายนางนาคเม่ือจากพระ
ทองกลับคืนไปถึงพิภพนาคแล้ว ก็เข้าไปเฝ้าพระวรราชบิดามารดา ทูลแถลง
เร่ืองราวท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีเป็นมากับพระทองให้ทรงทราบทุกประการ ฝ่ายพระยา
ภุชงค์เม่ือทรงฟังแล้วก็ยอมตามพระราชหฤทัยแห่งพระราชบุตรีแล้วพระยา
นาคราชกพ็าพระธิดาพร้อมด้วยพระวงษานุวงษ์ องค์อัครเสนาโยธาหาญขึน้มาสู่
ยงัลานเกาะโคกหมัน กไ็ด้พบกันกับพระทอง ต่างฝ่ายได้รับรองโดยความโสมนัส
ปรีดา แล้วพระยานาคาทรงไต่ถามพระทองถึงตระกูลวงศ์ เม่ือพระยาภุชงค์ทรง
ทราบกยิ็นดี ยอมยกพระราชบุตรีให้เป็นพระราชเทพีในพระทอง แล้วพระยานาค
กส็ําแดงฤทธ์ิสูบคงคามหาสมุทรท่ีตรงน้ันให้นํา้ลดงวดแห้งลงจึงทรงนฤมิตเป็น
พระนครบวรราชธานีมีป้อมปราการอันโอฬารพร้อมเสร็จ จึงเสดจ็พระยานาคให้
แต่งปราสาท 3 ฤดูถวายสมเด็จพระสุนิสา แล้วนาคราชและมนตรีนาค มนุษย์ทาํ
พิธีอาวาหมงคลาภิเษกทรงพระนามพระบาทสมเดจ็พระเทวงษ์อัศจรรย์ เป็นพระ
เจ้าแผ่นดิน ผลัดนามพระนครใหม่ตามเหตุซ่ึงได้เกิดโดยฤทธ์ิพระยานาคนฤมิต 
เรียกว่า กรุงกัมพูชาธิบดี พระเจ้าแผ่นดินองค์นีเ้ป็นปฐมกษัตริย์ทรงยกนางนาค
เทพีเป็นเอกอรรคมเหสี มนีามว่า ทาววตัตีบรมบพิตร 
  เม่ือเสร็จการพระราชพิธีราชาภิเษกแล้ว พระยานาค พร้อมด้วยบริวารกอ็าํลา
พระสุนิสาแลพระราชบุตรี กลับลงไปสู่ยังท่ีสํานักแห่งตน ฝ่ายพระทองมีพระทัย
จะใคร่เห็นพิภพนาคเป็นนักหนาจึงได้วอนว่ากับนางทาววตัตีขอให้ช่วยพาไปดูสัก
ที นางทาววัตตีจึงให้เกาะผ้าสไบพากันลงไป จึงไปดูพิภพนาคได้แล้วจึงกลับคืน
มา โดยเหตุนีจึ้งเกิดมีบทเพลง “พระทอง” แล “นางนาค” ซ่ึงเล่นในขณะนั้น 
ตั้งแต่คร้ังนั้นปรากฏสืบมา...” 
 

ท านองเพลงพระทองและเพลงนาคนางน้ีมีปรากฏในบทเกร็ดส าหรับร้องมโหรี
แต่คร้ังกรุงศรีอยธุยา โดยเน้ือหาของทั้งสองเพลงไวว้า่ เพลงนางนาคไดก้ล่าวบรรยายถึงการแต่งกาย
ของนางนาคว่า นางนาคห่มผา้สไปสีชมพูพาดห้อยลงมาทั้งสองบ่า ประดบัด้วยสังวาลและมาลยั  
ปักผมด้วยป่ินมีค่าและดอกไมไ้หว ด้านขา้งห้อยอุบะจ าปา พระทองมีรูปงามดงัทอง มีค่าถึงหน่ึง
ร้อยชัง่ซ่ึงเป็นการเปรียบค่าของคนท่ีมีค่าสูงสุดในสมยัอยุธยา ตวัอย่างบทร้องเพลงพระทองและ
เพลงนางนาค ดงัน้ี 
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เพลงพระทอง 
       พระทองเทพรังสรรค ์ หล่อดว้ยสุวรรณก าภู 
     เจา้งามบริบูรณ์ไม่มีคู่  โฉมตรูขา้ร้อยชัง่เอย 
       พระทองขา้รูปหล่อเหลา หนกัเล่าไดร้้อยชัง่ 
     รัศมีนั้นงามอยูเ่ปล่งปลัง่  ทั้งเมืองไม่มีเหมือนเอย 
 

เพลงนางนาค 
       เจา้เอยนางนาค  เจา้คิดแต่นั้นแลว้ 
     เจา้ปักป่ินแกว้   แลว้เจา้แซมดอกไมไ้หว 
     จ าปาสองหูหอ้ย   สร้อยสังวาลแลมาลยั 
     ชมพูผา้สไบ   เจา้หอ้ยสองบ่าสง่างาม 
 

ท านองเพลงและบทร้องดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ไทยและกมัพูชานั้นมีความเช่ือใน
ต านานพระทองและนางนาคเช่นกนั ถึงแมว้า่ในปัจจุบนัความเช่ือเก่ียวกบัพระทองและนางนาคใน
พิธีแต่งงานของไทยจะคล่ีคลายลงแล้ว แต่พิธีอาพาห์พิพาห์ (អាពាហ៍រិពាហ៍) ของเขมรปัจจุบนัยงัมี
ความเช่ือเก่ียวกบัพระทองนางนาคน้ีอยูป่รากฏใน บทพฺระโถง (្រមោង) และบทนางนาค (បទនាងនាគ) 
การเกาะสไบเจา้สาวของเจา้บ่าว การแต่งกายของคู่บ่าวสาวชาวเขมรสมมติเป็นพระทองและนาง
นาค ท านองเพลงนางนาคของไทยยงัใชใ้นพิธีท าขวญัอยู ่

 
3.1.3 วง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី) เป็นวงดนตรีส าหรับขบักล่อมมีการพฒันามา

อย่างต่อเน่ือง ในปัจจุบนัไดก้ าหนดรูปแบบการผสมวง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី) ไวเ้ป็น 6 ประเภท 
ไดแ้ก่ 

1. วง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី) แรกเร่ิมมีเคร่ืองดนตรีประกอบดว้ยเคร่ืองดนตรี 
6 ชนิดไดแ้ก่ 1) ทฺรแขฺมร (្ទវសែរ) 1 คนั 2) จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 1 ตวั 3) ขฺลุย (សេុយ) 1 เลา 4) สฺครถูน 

(សគរថូន) 1 ใบ 5) สฺครรมนา (សគរររនា) 1 ใบ 6) ฌิง (ឈិង) 1 คู่ 
2. วง่เภฺลงมโหรีเครืฺองพณิพาทฺย (ែង់មលេងរមោរីម្គឿងរិៃពាទយ) หรือวงมโหรีเคร่ือง

พิณพาทย ์วงดนตรีน้ีเป็นการน าวง่เภฺลงมโหรี (ែង់មលេងរមោរី) และวง่พิณพาทฺย (ែង់រិៃពាទយ) มาบรรเลง
ร่วมกนั ประกอบด้วยเคร่ืองดนตรี 12 ชนิด ได้แก่ 1) ทฺรแขฺมร (្ទវសែរ) 1 คนั 2) ตะเข (ត្ះមស) 1 ตวั  
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3) ขฺลุย (សេុយ) 1 เลา 4) รนาตเอกมาส (រនាត្ឯក្ោស) 1 ราง 5) รนาตเอกแผฺลฤสฺสีธมฺมตา (រនាត្ឯក្វផ្េឫសស៉ី
ធរែន) 1 ราง  6) รนาตเอกตูจบผํุต (រនាត្ឯក្ត្ូចបំផ្ ត្) 1 ราง 7) รนาตธุง (រនាត្ធ ង) 1 ราง 8) คงวง่ธ ํ(គងែង់ធំ) 
1 วง 9) คงวง่ตูจ (គងែង់ត្ូច) 1 วง 10) สฺครถูน (សគរថូន) 1 ใบ 11) สฺครรมนา (សគរររនា) 1 ใบ 12) ฌิง (ឈិង) 
1 คู่ 

3. วง่เภฺลงมโหรีเคฺรืองแขฺส (ែង់មលេងរមោរីម្គឿងវសស) ประกอบด้วยเคร่ืองดนตรี  
12 ชนิด ได้แก่ 1) ทฺรแขฺมร (្ទវសែរ) 1 คนั 2) ตะเข (ត្ះមស) 1 ตวั 3) ขฺลุย (សេុយ) 1 เลา 4) จาบุีฎงแวง 

 (ចាប ៉ីដងវែង) 1 ตวั 5) ทฺรอู (្ទអ )ូ 1 คนั 6) ทฺรเฉ (្ទមេ) 1 คนั 7) รนาตเอกแผฺลฤสฺสี (រនាត្ឯក្វផ្េឫសស៉ី) 1 ราง 
8) รนาตธุง (រនាត្ធ ង) 1 ราง 9) คงวง่ตูจ (គងែង់ត្ូច) 1 วง 10) สฺครถูน  (សគរថូន) 1 ใบ 11) สฺครรมนา  

(សគរររនា) 1 ใบ 12) ฌิง (ឈិង) 1 คู่ 
4. วง่เภฺลงมโหรีวง่ธํ (ែង់មលេងរមោរីែង់ធំ) หรือวงมโหรีวงใหญ่ ประกอบดว้ยเคร่ือง

ดนตรีจ านวน 15 ชนิด ได้แก่ 1) รนาตเอก (រនាត្ឯក្) 1 ราง 2) รนาตธุง (រនាត្ធ ង) 1 ราง 3) ตะเขตูจ  

(ត្ះមសត្ូច) 1 ตวั 4) ตะเขธํ (ត្ះមសធំ) 1 ตวั 5) ขฺลุยตูจ (សេុយធំ) 1 เลา 6) ขฺลุยธํ (សេុយធំ) 1 เลา 7) ทฺรอู (្ទអ ូ)  
1 คนั 8) ทฺรโสธํ (្ទមសាធំ) 1 คนั 9) ทฺรโสตูจ (្ទមសាត្ូច) 1 คนั 10) ทฺรเฉอู (្ទមេអ ូ) 1 คนั 11) ทฺรเฉโส 

(្ទមេមសា) 1 คนั 12) สฺครถูน (សគរថូន) 1 ใบ 13) สฺครรมนา (សគរររនា) 1 ใบ 14) กฺราบ่ภวง (្កាប់លួង) 1 พวง 

15) ฌิง (ឈិង) 1 คู่ 

5. วง่เภฺลงมโหรีพฺระราชทฺรพฺย (ែង់មលេងរមោរី្រះរជ្ទរយ) ใช้บรรเลงเฉพาะใน
พระราชวงั มีการเพิ่มจ านวนเคร่ืองดนตรีเขา้ไปอีกหลายชนิด ได้แก่ รนาตเอก (រនាត្ឯក្) รนาตธุง 

(រនាត្ធ ង) คงวง่ตูจ (គងែង់ត្ូច) คงวง่ธํ (គងែង់ធំ) ทฺรแขฺมร (្ទវសែរ) ทฺรเฉ  (្រមេ) ทฺรฎวงตูจ (្ទដួងត្ូច)  
ทฺรฎวงธํ (្ទដួងធំ) ทฺรอู (្ទអ ូ) ขฺลุย (សេុយ) จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) กฺรเพีเอก (្ក្មរើឯក្) กฺรเพีธุง (្ក្មរើធ ង) 

สฺครถนู (សគរថូន) สฺครรมนา (សគរររនា) ฌิง (ឈិង) และกฺราบ่ผฺลิต (្កាប់ផ្េិត្) 
6. วง่เภฺลงมโหรีจฺไน (ែង់មលេងរមោរីណចន) คือวงมโหรีสร้างสรรค ์ประกอบการแสดง

ละครบฺราโมทฺยทัย (្បាមោទយទ័យ) หรือ บาโมชฺผทัย (បាមោជផទ័យ) ละครน้ีไดรั้บอิทธิพลมาจากตะวนัตก 
ท่ีมีลกัษณะเป็นโอเปร่า มกัจะน าเอาเคร่ืองดนตรีตะวนัตก เช่น แบนโจ และแมนโดลินมาผสมกบั
เคร่ืองดนตรีเขมรโบราณบางชนิดอีกดว้ย 
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3.1.4 วง่เภฺลงพฺระบิตร (ែង់មលេង្រះបិត្រ) 
วง่เภฺลงพฺระบิตร (ែង់មលេង្រះបិត្រ) คือวงดนตรีท่ีใช้บรรเลงประกอบพระราชพิธีพฺระ

บิตร (្រះរជរិធ៉ី្រះបិត្រ) ค  าว่า บุีแกว (ប ៉ីវក្ែ) เป็นช่ือเรียกเพลงท่ีส าคญัเพลงหน่ึงส าหรับบรรเลงเวลา
อัญเชิญพระวิญญาณพระบรมวงศานุวงศ์ท่ีส้ินพระชนม์ไปแล้ว เคร่ืองดนตรีท่ีน ามาบรรเลง 
ในวง่เภฺลงพระบิตร (ែង់មលេង្រះបិត្រ) คือเคร่ืองดนตรีชนิดเดียวกบัวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) แต่เพิ่ม
คงวง่ธํ (គងែង់ធំ) 1 วง เม่ือจะบรรเลงบทบุีแกว (បទប ៉ីវក្ែ) เพื่ออญัเชิญวิญญาณนั้นจะเพิ่มรนาตเอก 

 (រនាត្ឯក្) 1 ราง ส่วนเพลงมกัจะน าเอาเพลงท่ีใช้บรรเลงในวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) บางเพลงมา
บรรเลง และมีจ านวนเพลงท่ีใช้บรรเลงไม่มากเท่าวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) มักจะบรรเลง 

บทบุีแกว (បទប ៉ីវក្ែ) บทอกย  ํ(បទអក្យំ) บทบํเพร (បទបំមររ) บทชฺรงกฺรงร (បទ្ជង្ក្ងរ) บทโกฺรมนาย 

 (បទម្ការនាយ) และบทสุรินฺท (បទស រិនទ) วง่เภฺลงพระบิตร (ែង់មលេង្រះបិត្រ) มีล าดบัพิธีไม่ต่างกบัพิธีเล้ียง
อารักษ์ของประชาชน เพียงแต่ไม่มีการเข้าทรง ในขณะบรรเลงดนตรีจะมีนักร้องถือกรับตีเป็น
จงัหวะและร าไปด้วย ในพระราชพิธีอภิเษกสมรสของพระราชวงศ์ก็มีการจดัพิธีรดน ้ ามะพร้าว
ถวายพฺระบิตร (្រះបិត្រ) โดยมีเพลงบรรเลงประกอบพิธีดว้ย โดยใช้บทบุีแกว (បទប ៉ីវក្ែ) พิธีน้ีจดัเพื่อ
เซ่นไหวบ้รรพบุรุษเช่นเดียวกบัในพิธีแต่งงานของประชาชนดว้ย ในพระราชพิธีจะเคร่งครัดในเร่ือง
การน าน ้ ามะพร้าวมาสรงเคร่ืองสักการะต่าง ๆ ส่วนราษฎรจะมีการน าน ้ ามะพร้าวมาใชใ้นพิธีดว้ย
เช่นกนั แต่ส่วนมากนิยมรดดว้ยน ้าหรือเหลา้ 

3.1.5 การจเมฺรียง (ការចម្រៀង) คือการขบัร้องเพลงของชาวเขมรเรียกวา่ จเมฺรียง (ចម្រៀង) 
เป็นศิลปะเพื่อแสดงอารมณ์ของบุคคล ในระยะแรกการจเมฺรียง (ចម្រៀង) ยงัไม่มีการบรรเลงดนตรี
ประกอบจะมีเพียงการขบัร้องเป็นท านองเท่านั้น การจเมฺรียง (ចម្រៀង) ของชาวเขมรมีมาแต่โบราณ
อยา่งนอ้ยตั้งแต่สมยัอุดงถึงสมยัละแวก ปัจจุบนัจเมฺรียง (ចម្រៀង) ยงัมีความส าคญัในวิถีชีวิตของชาว
กมัพูชาปรากฏในขนบธรรมเนียมประเพณีและวรรณคดีต่าง ๆ 

จฺเมรียง (ចម្រៀង) สามารถจดัหมวดหมู่ตามวตัถุประสงค์ในการจเมฺรียง (ចម្រៀង)  
ไดเ้ป็น 7 ประเภท ไดแ้ก่ 1. จเมฺรียงบเํพกูน (ចម្រៀងបំមរក្ូន) 2. จเมฺรียงลแํหการงาว (ចម្រៀងលំវហការង្អែ)  
3. จเมฺรียงประไพณี (ចម្រៀង្បណរៃ៉ី) 4. จเมฺรียงอนุสฺสาวรีย์ (ចម្រៀងអន សោែរីយ៍) 5. จเมฺรียงเผฺฎาะผฺฎงลวง

โลมนิงลฺบงบฺราญ (ចម្រៀងមផ្កត ះផ្តងលួងមោរនិងលៃង្បាញ) 6. จเมฺเรียงเสฺนหาชาติ (ចម្រៀងមសនោជាត្ិ) และ 

7. บทสฺมตฺูร (បទសែូ្ត្ឬធរ៌បទ)  
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นักจเมฺรียง (អនក្ចម្រៀង) ท่ีมีช่ือเสียงในอดีตไม่มีการบนัทึกเป็นลายลักษณ์อกัษร  

นักจเมฺรียง (អនក្ចម្រៀង) ท่ีมีผูจ้ดจ าช่ือได้มากท่ีสุดคือนักจเมฺรียง (ចម្រៀង) ท่ีจเมฺรียง (ចម្រៀង) เป็นคู่
โตต้อบกนั แต่ในปัจจุบนัน้ีมีเพียงการร้องโตต้อบกนัหวา่งผูช้ายกบัผูช้ายเท่านั้น นกัจเมฺรียง (ចម្រៀង) 
ท่ีมีช่ือเสียงได้แก่ สุนฺธรมุก (ស នធររ  ក្) และอาลักฺขณ์แบง (អាលក្ខៃ៍វប ង) สมยัต่อมามีนักร้องจเมฺรียง 

(ចម្រៀង) อีกหน่ึงคู่ท่ีมีช่ือเสียงมากคือ ภิรมย งุย (លិររយ ង  យ) หรือ กฺรมงุย (្ក្រង  យ) และ ชํทบ่สาน่ 

 (ជំទប់សាន់) ทั้งสองคนน้ีประลองคารมกนัมาตลอด กฺรมงุย (្ក្រង  យ) มีความช านาญในการจเมฺรียง 

(ចម្រៀង) เก่ียวกบัเร่ืองขนบธรรมเนียมศาสนา ส่วนชทํบ่สาน่ (ជំទប់សាន់) มีความช านาญในการจเมฺรียง 

(ចម្រៀង) เร่ืองตลกขบขนั 

หลังจากนั้นมีการแสดงอาไยท่ีมีผูช้ายและผูห้ญิงเป็นผูแ้สดง พร้อมทั้ งมีการ
บรรเลงเพลงดว้ยวงเคร่ืองสายมีการเตน้ร าดว้ย ท่ีมาของช่ือเรียกการแสดงน้ีว่า อาไย (អាណយ ) มาจาก
หนุ่มคนหน่ึงช่ือไย (ណយ ) มีความสามารถด้านการจเมฺรียง (ចម្រៀង) ตลกขบขนัเป็นท่ีช่ืนชอบของ
ชาวบา้น คนท่ีมีอายุมากชอบเรียกการแสดงน้ีวา่ อาไย (អាណយ ) จึงเป็นท่ีมาของช่ือศิลปะนั้นมาตลอด 
การแสดงอาไย (អាណយ ) เกิดท่ีหมู่บ้านตรอเปียงเตีย กรุงพนมเปญ (ปัจจุบันเป็นอ าเภอด็องกาว) 

 วงเคร่ืองสายประกอบการแสดงอาไยมีเคร่ืองดนตรีเช่น ทฺรเฉ (្ទមេ) และ ฆึม (ឃ្ឹរ) และมีเน้ือร้อง
ดว้ยท านองบทตฺรพาํงพาย (បទ្ត្ពាំងពាយ) ท่ีเรียกตามต าบลท่ีเป็นก าเนิดเพลงน้ี 

ท านองเพลงและเน้ือร้องของการแสดงอาไย  (អាណយ )จะมี เน้ือหาเก่ียวกับ
ขนบธรรมเนียม ภายหลงัได้น ามาประดิษฐ์เป็นการแข่งขนัโวหารกลายเป็นการจเมฺรียง (ចម្រៀង) 
แบบ กฺรมงุย (្ក្រង  យ) และ ชํทบ่สาน่ (ជំទប់សាន់) ท าให้ชาวบ้านเกิดความนิยมชมชอบกันอย่าง
แพร่หลาย นักร้องอาไย (អាណយ ) ฝ่ายชายท่ีมีช่ือเสียงได้แก่ คฺรูมุก (្គូរ  ក្) หรือ สุนฺธรมุก (ស នធររ  ក្)  
นายเสฺมียนยน่  (មសែ ៀនយន់) นายเภือน  (នាយមល ន) นายสฺรลวต  (នាយ្សលួត្) และนายเสฺมียนฌิน 

 (នាយមសែ ៀនឈិ ន) ส่วนนักร้องอาไย  (អាណយ ) ฝ่ายหญิงท่ี มี ช่ือ เสี ยงได้แก่  อฺนกบุบ ผา  (អនក្ប បាផ )  
อฺนกสารําบาก่ (អនក្សារបំា ក្់) เป็นตน้ 

ส่วนจเมเรียงจาบุี  (ចម្រៀងចាប ៉ី) มีนักร้องผูห้ญิงท่ีมีช่ือเสียงมากช่ือ อฺนกไสบัว  

(អនក្ណសបួរ) หนูกอน สมัยต่อมามีนักจเมฺรียงจาบุี  (ចម្រៀងចាប ៉ី) ท่ีมี ช่ือเสียงคือ หฺลวงโวหารแสม  

(ហេួងមោោរវសរ) ส่วน ครูยี่เกและนักแสดงบาสัก ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดคือ ตาฆี (នឃ្៉ី) และสํางสารุน 

(សាំងសារ ន) 
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แต่เดิมการจเมฺรียง (ចម្រៀង) ไม่มีการบรรเลงดนตรีประกอบเป็นเพียงการขบัร้อง
เด่ียว ต่อมาได้น าเค ร่ืองดนตรีช้ิน เดียวมาบรรเลงประกอบด้วย โดยนักจเมฺ รียง  (ចម្រៀង ) 
เป็นทั้งผูบ้รรเลงและขบัร้องไปพร้อมกนั เช่นในสมยัของกฺรมงุย (្ក្រង  យ) และ ชทํบ่สาน่ (ជំទប់សាន់) 
นิยมจเมฺรียง (ចម្រៀង) ประกอบ แขฺสมวย (វសសរួយ) หรือสายเฎียว (សាយមដៀែ) ต่อมามีการดีดจาบุีฎงแวง 

(ចាប ៉ីដងវែង) ประกอบการจเมฺรียง (ចម្រៀង) ด้วย เรียกว่า จเมฺรียงจาบุีแขฺมรบุราณ (ចម្រៀងចាប ៉ីមសែរប រៃ) 
ในยุคหลังได้เกิดวงดนตรีส าหรับบรรเลงประกอบการร้อง จ านวน 2 ชนิดคือ วง่เภฺลงมโหรี 
(ែង់ មលេងរមោ រី) และวง่พิณพาทฺย  (ែង់រិៃពាទយ) ส่วนการแสดงยี่ เกมักจะมีการจเมฺ รียง  (ចម្រៀង) 
เป็น เวลานาน  การจเมฺ รียงยี เก  (ចម្រៀងយ៉ី មក្ ) จึงใช้ เพี ยง สฺ ครยี เก  (សគ រយ៉ី មក្ ) จ  านวน  4 -6 ใบ 

หากเป็นวงกลองขนาดใหญ่จะใช้สฺครยีเก (សគរយ៉ីមក្) จ  านวน 8 ใบ และมีครูเป็นคนร้องน าเรียกว่า 
ฬาํ (ោំ) และมีลูกคู่เป็นผูช่้วยร้องเรียกวา่ กูนฬาํ (ក្ូនោ)ំ 

 
3.2 มโนทศัน์ของจาบุีฏงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ในวฒันธรรมดนตรีกมัพูชา 

จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีได้รับใช้สังคมกมัพูชามาอย่างยาวนาน
และต่อเน่ือง ทั้ งในบทบาทหน้าท่ีของเคร่ืองดนตรีประกอบพิ ธีเลียงอารกฺส  (រិធ៉ី មលៀងអារក្ស) 
พิธีอาพาห์พิพาห์ (រិធ៉ីអាពាហ៍រិពាហ៍) โดยใชบ้รรเลงร่วมในวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) และวง่เภฺลงการ 

(ែង់មលេងការ) จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) จะถูกก าหนดให้เป็นสัญลกัษณ์ทางความเช่ือในพิธีแต่งงานดว้ย 
โดยสมมติให้จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) เป็นตวันาค ส่วนประกอบต่างเป็นอวยัวะส่วนต่าง เช่น สฺนูก 

(សនូក្) แทนหวันาค ฎง (ដង) แทนล าตวันาค และบฺรแพ (្បវរ) แทนหางนาค อีกทั้งใชเ้ป็นเคร่ืองดนตรี
ประกอบการจเมฺรียง (ការចម្រៀង) เพื่อความบนัเทิงและให้ความรู้แก่คนในชุมชน ในช่วงคริสตศ์กัราช 
1975-1978 (พุทธศกัราช 2518-2521) ท่ีกมัพูชาเกิดเหตุการณ์ไม่สงบภายในประเทศ (เขมรแดง)  
ช่วงระยะเวลาน้ีได้เปล่ียนแปลงโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม และได้
ท าลายวตัถุทางวฒันธรรมท่ีอยู่ในพิพิธภณัฑ์ พระราชวงั วดั ศิลปะ รวมทั้งดนตรีและนาฏศิลป์ 
แต่จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ยงัได้รับการคัดเลือกให้ท าหน้าท่ีในการประชาสัมพันธ์ระบอบการ
ปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ส่ิงน้ีเป็นเคร่ืองแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลท่ีมีต่อจิตใจของชาวกมัพูชาอยา่ง
หย ัง่ลึก แม้กระทั่งการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีจะเปล่ียนผ่านไปอย่างต่อเน่ือง แต่จาบุีฎงแวง 
(ចាប ៉ី ដ មង វែង ) ย ังส าม ารถด ารงอยู่ ได้ในสั งคมกัมพู ช า ซ่ึ ง เป็ น เค ร่ืองสะท้อน ให้ เห็ น ว่ า 

เคร่ืองดนตรีชนิดน้ีเป็นเคร่ืองดนตรีของสามญัชนอยา่งแทจ้ริง ท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงและสามารถ
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น ามาบรรเลงได ้จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้กียรติในฐานะเคร่ืองดนตรีท่ีใหค้วามสุข
ผ่านการขบัร้องของนักจฺเมรียง (អនក្ចម្រៀង) บทบาทและความส าคญัท่ีปรากฏน้ีท าให้จาบุีฎงแวง 

(ចាប ៉ីមងវែង) กลายเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีคุณค่าต่อสังคมกมัพูชามาจนถึงปัจจุบนัน้ี 

 

3.3 มโนทัศน์และความเช่ือมโยงของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) กบักระจับป่ีในวัฒนธรรม

ดนตรีไทย 
ค าวา่ “วีณา” และค าวา่ “พิณ หรือ រិៃ” ในวฒันธรรมดนตรีกมัพูชา สันนิษฐานได้

ว่าค า “วีณา” และ “พิณ” น้ีมีความหมายคอบคลุมเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสายใช้ดีด ท่ีไม่ได้
จ  าแนกสัณฐานไวช้ดัเจน มีเพียงภาพแกะสลกัท่ีปรากฏร่องรอยและหลกัฐานเก่ียวกบัพิณในตระกูล 
Chordophone-Musical Bow ไม่พบภาพจ าหลักเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสายใช้ดีดในตระกูล 
Chordophone-Folk Lute ถึงแมว้่าหลกัฐานท่ีจะมายืนยนัเร่ืองการมีอยู่ของกระจบัป่ีในสุโขทยันั้น 
ยงัไม่ชดัเจนก็ตาม แต่การปรากฏของค าว่า “กระจบัป่ี” นั้นเร่ิมมีปรากฏในสมยัอยุธยา สมยัธนบุรี
จนกระทัง่ถึงสมยัรัตนโกสินทร์ และคลายความนิยมลงในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยู ่ทั้งยงัไม่มีการบรรเลงกระจบัป่ีร่วมวงกบัเคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ อีกเลยนบัแต่นั้นมา 

พิณ (วีณา) หรือกระจบัป่ีของไทยเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีความส าคญัและเป็นเคร่ือง
ดนตรีท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวข้องกับศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ จึงมกัปรากฏรูปปูนป้ัน
แกะสลกัเป็นรูปเทวดาหรือนกัดนตรีดีดพิณถวายเป็นเทวบูชาและพุทธบูชาประจ าในศาสนสถาน
นั้น ๆ เสมอ การบรรเลงกระจบัป่ีของไทยส่วนมากจะบรรเลงในราชส านกั ไม่เป็นท่ีแพร่หลายใน
กลุ่มสามญัชนนกั เพราะกระจบัป่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของมโหรีหลวง (วงมโหรีเคร่ืองส่ี และวงมโหรี
เคร่ืองหก) อนัเป็นเคร่ืองราชูปโภคของกษตัริย ์สงวนไวส้ าหรับพระมหากษตัริยเ์ท่านั้น ดงัปรากฏ
หลกัฐานในวรรณคดีราชส านกั ภาพจิตรกรรมฝาผนงัในวดั และภาพจิตรกรรมในสมุดไทยในสมยั
ต่าง ๆ 

ลกัษณะทางกายภาพของกระจบัป่ีและจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) มีลกัษณะคลา้ยคลึง
กนัมาก แต่มีความแตกต่างกนัในเร่ืองวสัดุท่ีใชท้  ากระจบัป่ี ในอดีตดา้มนิยมท าจากไมแ้กว้ป่าเพราะ
เน้ือไมมี้ลายสวยงาม กล่องเสียงนิยมท าจากไมปุ่้มประดู่ ปัจจุบนันิยมใช้ไมท่ี้หาไดง่้าย เช่น ไมส้ัก 
ไมชิ้งชนั ส่วนจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ไดก้  าหนดคุณสมบติัของไมท่ี้ใช้ท าไวเ้ป็นโฉลกแต่โบราณไว้
ว่า “สฺนูกรําง (សនូក្រំង) ฎงกฺรสําง (ដង្ក្សាំង) สนฺทะขฺทมฺต (សនទះសទរត) คีงฺคก่ธฺนง่ (គ៉ីងគក្់ធនង់) ขฺทง่ฉฺอึง  

(សទង់េអឹង)” แปลวา่ กล่องเสียงท าจากไมรั้ง ดา้มท าจากไมม้ะสัง ตาดหนา้ท าจากไมก้ระทุ่ม คางคกท า
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จ าก ไม้ป ระ ดู่  น ม ก ระ ดู ก   ปั จ จุ บั น ใช้ ไ ม้ ท่ี ส าม ารถห าได้ ต าม ส ะด วก ใน ท้ อ ง ถ่ิ น 
การบรรเลงจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) จะมีท่านั่งบรรเลงท่ีแตกต่างกับไทยคือจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
นั่งพบัเพียบจบัด้ามจาบุี (ចាប ៉ី) ในลักษณะให้ด้ามขนานไปกับพื้น ส่วนกระจบัป่ีไทยจบัด้ามใน

ลกัษณะท ามุมส่ีสิบหา้องศา 
บทบาทและหน้าท่ีกระจบัป่ีของไทยนั้นใช้ในวงมโหรีหลวงซ่ึงเป็นวงดนตรีท่ีใช้

ขับกล่อมเช่นเดียวกับจาบุีฏงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ท่ีใช้บรรลงในวง่เภฺลงการบุราณ  (ែង់មលេងការប រៃ ) 

กระจบัป่ีมีบทบาทหน้าท่ีเก่ียวกบัพิธีกรรมในราชส านักดงัปรากฏหลกัฐานบทเกร็ดส าหรับร้อง
มโหรีแต่โบราณ (สมยัอยุธยา) ในตบัเร่ืองท าขวญั ซ่ึงเป็นการขบัร้องมโหรีในพิธีท าขวญัราชส านกั 
ในพิธีอภิเษกของเจ้านายฝ่ายในสมัยอยุธยา หากเป็นพิธีท าขวญัของสามญัชนจะใช้วงป่ีพาทย์
บรรเลงเพลงชุดท าขวญั ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของเพลงและวงดนตรีท่ีใชบ้รรเลงประกอบ 
ปัจจุบนัเพลงชุดท าขวญัน้ียงัมีผูไ้ดอ้ยู ่จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ถึงแมว้า่จะไม่ปรากฏวา่มีการน าไปใช้
ในพิธีแต่งงานตั้งแต่เม่ือใด แต่สันนิษฐานวา่น่าจะมีมาก่อนสมยัอยุธยาแลว้ จนปัจจุบนัจาบุีฎงแวง 
(ចាប ៉ី ដង វែង ) ย ังใช้บ รรเลงอยู่ ใน  วง่ เภฺ ล งก ารบุ ราณ  ( ែង់ មលេ ងកា រប រៃ )  ตามความ เช่ื อ เร่ือง 

พระทองและนางนาคของกมัพูชา ความเช่ือมโยงของเคร่ืองดนตรีทั้งสองน้ีมีความคล้ายคลึงกนั
เกือบทุกประการ ทั้ ง เร่ืองลักษณะทางกายภาพ ลักษณะการบรรเลง บทบาทและหน้าท่ี  
จึงเป็นขอ้สันนิษฐานท่ีแสดงให้เห็นอิทธิพลของวฒันธรรมอินเดียท่ีส่งผลมาถึงวฒันธรรมเขมร
โบราณในดา้นประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ จนถึงสมยัสุโขทยัและอยธุยาก็ไดรั้บอิทธิพลอินเดียผา่น
วฒันธรรมเขมรโบราณมาอีกทอดหน่ึง การด ารงอยูข่องจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងមែង) ในวง่เภฺลงการบุราณ 

(ែង់មលេងការប រៃ) จึงเป็นส่ิงแสดงถึงความส าคญัของเคร่ืองดนตรีชนิดน้ีวา่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาว

กมัพูชาอยา่งแทจ้ริง 

อภิปรายผล 
ถึงแมว้า่ประวติัการก าเนิดของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) จะไม่ปรากฏหลกัฐานท่ีระบุชดัเจน

วา่มีจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) มาตั้งแต่เม่ือใด แต่ก็พอจะสันนิษฐานตามหลกัฐานท่ีปรากฏในสมยัก่อน
เมืองพระนคร สมยัเมืองพระนคร และหลงัเมืองพระนครท่ีไดก้ล่าวถึงเคร่ืองดนตรีวณีา และปรากฏ
ภาพจ าหลกับนปราสาทท่ีจ าหลกัไวแ้ต่เพียงเป็นรูปพิณฮาร์พ พิณน ้าเตา้ จากการศึกษาประวติัศาสตร์
เก่ียวกบัเขมรโบราณท าให้ทราบวา่ อาณาจกัรเขมรโบราณลว้นแต่ไดรั้บอิทธิพลจากอินเดีย ทั้งดา้น
ระบบการปกครอง ศาสนา พิธีกรรม สถาปัตยกรรม หรือแม้กระทัง่ศิลปะดนตรี การศึกษาด้าน
ประวติัศาสตร์ดนตรีกมัพูชาจึงจะตอ้งอา้งอิงกบัประวติัศาสตร์ดนตรีอินเดียในยุคสมยัต่าง ๆ ซ่ึงท า
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ให้ทราบท่ีมาของค าว่า “วีณา” ค าน้ีเป็นค าท่ีสามารถอธิบายกลุ่มเคร่ืองดนตรีท่ีมีสายทั้ งหมด 
นอกจากน้ีกลุ่มเคร่ืองดนตรีตระกูลวณีาก็ยงัแบ่งล าดบัชั้นความส าคญัออกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มท่ีใช้
บรรเลงในศาสนพิธีหรือในกลุ่มชนชั้นสูง เช่นพิณตระกูลฮาร์พ พิณตระกูลคนัธนู (พิณน ้ าเต้า) 
อาจจะเป็นดว้ยเหตุน้ีการจ าหลกัภาพตามปราสาทต่าง ๆ จึงปรากฏแต่เพียงพิณฮาร์พและพิณคนัธนู 
ส่วนเคร่ืองดนตรีอินเดียท่ีมีลักษณะและช่ือเรียกคล้ายกับจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) คือ กัจฉับปี  
เป็นเคร่ืองดนตรีชนิดหน่ึงท่ีไม่นิยมเล่นกนัแลว้ในอินเดีย ในอดีตเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีนิยมเล่นทัว่ไป 
จึงอาจเป็นได้ว่าเคร่ืองดนตรีดงักล่าวน้ีเป็นตน้ก าเนิดของจาบุีฎงแวง   (ចាប ៉ីដងវែង) ก็ได้ เพราะเม่ือ
น าเข้ามาใช้ในดินแดนเขมรโบราณบทบาทความส าคญัจึงอยู่ในระดับชนชั้นสามญั และค่อย ๆ 
น ามาใชป้ระกอบพิธีกรรมตามความเช่ือของชาวเขมรโบราณ 

จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) มีส่วนประกอบท่ีส าคญัหลายส่วนและมีความเช่ือในการเลือกไม้
เพราะไมแ้ต่ละชนิดท่ีไดก้ าหนดไวน้ั้นลว้นแต่มีคุณสมบติัท่ีส่งเสริมใหจ้าบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) มีเสียง
ท่ีไพเราะ แต่ปัจจุบนัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองไมท่ี้ใชท้  าจึงไดป้รับปรุงเปล่ียนแปลงแและพฒันาจนกระทัง่
จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ในปัจจุบนันั้นมีความไพเราะมาก ส่วนประกอบของจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
ท่ีส าคัญมากคือ คีงฺคก่ (គ៉ីងគក្់) แม้ว่ากาลเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดการเรียกช่ือสะพานเสียงของ 

จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ยงัคงเรียกว่า คีงฺคก่ (គ៉ីងគក្់) ถึงแมว้่ารูปร่างจะไม่ไดเ้ป็นตวัคางคกแลว้ก็ตาม 

ดว้ยมีความเช่ือในเร่ืองของความอุดมสมบูรณ์วา่สัตวป์ระเภทกบ อ่ึงอ่าง คางคกนั้น เป็นสัญลกัษณ์
ของฟ้าฝนนัน่เอง  

การฝึกหัดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ในส านักคง่ ไณ (គង ណៃ) เน้นการฝึกดีดท านองหลกัให้

เกิดความช านาญในขั้นต้นไปจนถึงสามารถฝึกขับจเมฺรียง (ចម្រៀង) ได้ ลักษณะอันโดดเด่น 

ในการจเมฺรียงจาบุี (ការចម្រៀងចាប ៉ី) ของคง่ ไณ (គង ណៃ) อยูท่ี่การร้องอยา่งชดัถอ้ยชดัค าผสานกบัการ

ดีดจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ไดเ้สียงหนกัแน่นจงัหวะมัน่คง การเลือกค าท่ีมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์
ด้วยฉันลักษณ์ ทั้ งน้ีคง่ ไณ (គង ណៃ) เป็นผูท่ี้ได้ฟังการจเมฺรียง (ការចម្រៀង) มามาก มีความรู้และ
ประสบการณ์เก่ียวกบัเร่ืองทางโลกและทางศาสนา ฉะนั้นการจเมฺรียง (ចម្រៀង) .ในแต่ละด้านจึง
สามารถเขา้ถึงแก่นแทข้องเร่ืองได้โดยง่าย ลูกศิษยค์นส าคญัของคง่ ไณ (គង ណៃ) คือ เพช สาราต  

(មរជ សារ៉ា ត្) เพลงท่ีจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ใช้บรรเลงในวง่เภฺลงอารกฺส (ែង់មលេងអារក្ស) มีจ  านวนน้อย
กวา่วง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) เพลงท่ีใชบ้รรเลงใน พิธีอาพาห์พิพาห์ (រិធ៉ីអាពាហ៍រិពាហ៍) ในช่วงแรกท่ีมีการ
ข้ึนนักตาอารักษ์  ผีบ รรพ บุ รุษ และผี อ่ืน  ๆ  จะใช้ เพ ลงใน ว ง่ เภฺ ล งอ ารกฺ ส  ( ែង់ មលេ ងអា រក្ ស)  
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ในอดีตมีการประกอบพิธีเล้ียงอารักษ์อย่างยิ่งใหญ่ แต่ในปัจจุบันมีจ านวนน้อยแล้ว เพราะการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและการไดรั้บการศึกษาของคนในชุมชน พิธีเล้ียงอารักษ์จึงเป็นเพียงการ
กราบไหวถ้วายของทานเล็กน้อยเท่านั้น จะพบเห็นพิธีน้ีไดใ้นชนบทเท่านั้น ส่วนพิธีแต่งงานของ
ชาวกัมพูชานั้นได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ดังปรากฏในหลายขั้นตอน เช่น การไหวเ้จ้า
กรุงพาลี และการเวียนเทียน เป็นตน้ ในอดีตจดัพิธีอยา่งดยิ่งใหญ่หลายวนั ปัจจุบนัลดจ านวนวนัใน
การจดัแลว้ แต่ยงัตอ้งมีดนตรีประกอบพิธี ถึงแมว้่าเจา้ภาพไม่มีฐานะท่ีจดัหาวง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) 
มาบรรเลงไดก้็ตอ้งเปิดแผน่บนัทึกเสียงในขณะท าพิธี ในปัจจุบนัมีกลุ่มธุรกิจรับจดังานแต่งงานใน
กัมพูชาเป็นจ านวนมาก การจัดหาวง่เภฺลงการ (ែង់មលេងការ) สามารถติดต่อผ่านกลุ่มธุรกิจน้ีได ้

มีราคาจา้งชนิดครบวงถว้นคร้ังละประมาณ 30,000 บาท หากมีเคร่ืองดนตรีจ านวนลดลงราคาก็จะ
ลดตามด้วย ชาวกัมพูชานัั้ นไม่เคร่งครัดเร่ืองจ านวนของเคร่ืองดนตรีท่ีใช้บรรเลงในวงดนตรี 
เพียงแต่ให้สามารถบรรเลงประกอบพิธีได้ไม่จ  าเป็นตอ้งมีเคร่ืองดนตรีครบวงก็ได้ ขั้นตอนและ
พิธีกรรมในงานแต่งงานจะถูกตดัทอนและรวบรัดเพื่อให้ทนัต่อระยะเวลาท่ีก าหนดและขอ้จ ากดัใน
เร่ืองค่าใชจ่้าย  

ผลจากการศึกษาเร่ืองจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ท าให้ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการรับกระจบัป่ี
ของไทยวา่ ในสมยัสุโขทยัไดรั้บอิทธิพลของเขมรโบราณมาทั้งดา้นภาษาศาสตร์ อกัษรศาสตร์ และ
การดนตรี เป็นตน้ ดงัปรากฏในศิลารึกท่ีมีการบนัทึกเร่ืองราวของดนตรีในกระบวนแห่ของกษตัริย์
สุโขทยั ในขอ้ความนั้นบางแห่งมีการใชภ้าษาเขมรอยูป่ะปน และในสมยัสุโขทยัน่ีเองก็มีปรากฏแต่
เพียงค าวา่พิณ เท่านั้น เช่นเดียวกบัเขมรโบราณเขมรท่ีมีแต่เพียงค าวา่ “วีณา” หรือ “พิณ” ต่อมาเม่ือ
กรุงศรีอยุธยาไดช้ยัชนะเหนือเขมรและไดก้วาดตอ้นผูค้นเขา้มาในกรุงศรีอยุธยาดว้ย เช่ือว่าเคร่ือง
ดนตรีในกมัพูชาย่อมน ามาใช้บรรเลงในราชส านักอยุธยาดว้ยเช่นกนั เช่น จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) 
และบุีอ (ប ៉ីអ) จึงท าให้ปรากฏหลกัฐานลายลกัษณ์อกัษรในสมยัอยุธยาดว้ย มีการผสมวงมโหรีเป็น
คร้ังแรกในราชส านกัอยุธยาเรียกวา่วงมโหรีหลวง เร่ิมแรกมีเคร่ืองดนตรีแต่เพียง 4 ชนิด ไดแ้ก่ ซอ
สามสาย กระจบัป่ี ทบัและกรับพวง นอกจากน้ีเคร่ืองดนตรีบุีอ (ប ៉ីអ) ก็คงถูกน ามาบรรเลงในสมยั
อยุธยาด้วยแลว้เช่นกนั ดงัมีขอ้สันนิษฐานของพระยาอนุมานราชธนท่ีได้กล่าวถึงขลุ่ยเพียงออว่า 
ขลุ่ยเพียงออนั้นปรับปรุงมาจากป่ีออ้และมีระดบัเสียงเท่ากบัป่ีออ้จึงเรียกขลุ่ยชนิดน้ีวา่ขลุ่ยเพียงออ 
ห รือข ลุ่ยเคียงออ เราจะสั งเกตว่าเม่ือกาล เวลาผ่านไปเค ร่ืองดนตรีใดท่ี ไม่ ได้มีบทบาท 
รับใชร้าชส านกัแลว้มกัจะสูญหายไปดงัเช่น จาบุี (ចាប ៉ី) และ บุีอ (ប ៉ីអ)  
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ผลการศึกษาเก่ี ยวกับการก า เนิ ดกระจับ ป่ี ในค ร้ัง น้ี  สอดคล้องกับ การ ศึกษ า 
ของอุดม  อ รุณ รัต น์  และเฉ ลิมศัก ด์ิ  พิ กุ ลศ รี  ว่าได้ รับ อิท ธิพลจากจาบุี  (ចាប ៉ី ) ของเขมร 

ดงัสรุปผลการศึกษาต่อไปน้ี 
อุดม อรุณรัตน์ (มปป., น. 101) ได้สรุปท่ีมาของกระจบัป่ีไวว้่า  พิณ (วีณา) ก็คือ 

โคมุขะหรือกจัฉปะ ตามสัณฐานของพิณ ต่อมากจัฉปะกลายเสียงเป็นกจัฉปิ (กจัฉปี)ในภาษาชวา 
และแขฺสจาบุี (វសសចាប ៉ី) ในภาษาเขมร และกลายเสียงเป็นกระจบัป่ีในภาษาไทยในท่ีสุด  

เฉลิมศกัด์ิ พิกุลศรี (2531, น. 80-85) กล่าวถึงท่ีมาของกระจบัป่ีตามเส้นทางอารยธรรม
อินเดียท่ี เข้ามาสู่ ดินแดนเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถสันนิษฐานได้ 3 ประการ ดังน้ี  
1. อาจไดรั้บอิทธิพลกระจบัป่ีจากอินเดียโดยผา่นทางพม่า 2. อาจไดรั้บอิทธิพลกระจบัป่ีจากอินเดีย
โดยผา่นทางชวาเขา้สู่เขมร 3. อาจไดรั้บอิทธิพลกระจบัป่ีมาจากอินเดียโดยผา่นทางชวา 

จากทศันะของนักวิชาการดา้นดนตรีของไทย หลายท่านมีแนวความคิดวา่ กระจบัป่ีของ
ไทยนั้นน่าจะไดรั้บอิทธิพลมาจากเขมร การศึกษาดา้นจาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) ในคร้ัังน้ีผูว้จิยัไดค้น้หา
ความเช่ือมโยงจากประวติัศาสตร์ หลักฐานต่าง ๆ จนได้พบประเด็นท่ีน่าสนใจคือท่ีมาของช่ือ 
“กระจบัป่ี” ค าวา่ “กระจบัป่ี” น่าจะมาจากค าวา่ เกะจาบุี (មក្ះចាប ៉ី) ส าเนียงเขมรท่ีออกมาจะเป็นเสียง
คลา้ยค า “กระจบัป่ี” มาก 

จึงสรุปได้ว่าจาบุี (ចាប ៉ី) ในวฒันธรรมดนตรีกมัพูชานั้น เป็นต้นแบบของกระจบัป่ีไทย 

ดว้ยขอ้สันนิษฐานเก่ียวกบัการเรียกช่ือกระจบัป่ีของไทยนั้น ไม่สามารถคน้พบความหมายไดอ้ยา่ง
แน่ชดั อีกทั้งเคา้ภาษาก็มีความคลา้ยภาษาของชาวกมัพูชา ในดา้นรูปทรงสัณฐานท่ีมีความคลา้ยคลึง
กนัมาก แตกต่างกนัเพียงระเบียบวิธีบรรเลงเพราะมีหน้าท่ีในการใช้งานแตกต่างกนั และมีท านอง
เพลงท่ีใชแ้ตกต่างกนัอีกดว้ย 

จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ីដងវែង) จึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีสูงค่าของชาวกมัพูชาและเป็นเคร่ือง
ดนตรีท่ี ส่งอิทธิพลต่อกระจับ ป่ีของไทย และย ังคงด ารงมั่นอยู่ได้เป็นระยะเวลายาวนาน 
ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา คงมีเพียงดนตรีไม่ก่ีชนิดในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งน้ีท่ียงัสามารถ 
ยืนหย ัดอยู่ได้ด้วยความสง่า เสียงของจาบุี ฎงแวง  (ចាប ៉ីដងវែង ) คือศัก ด์ิศรีและจิตวิญญาณ 

ของชาวกมัพูชาอยา่งแทจ้ริง 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการส่งเสริมความร่วมมือในการวิจยัระหว่างไทยและกมัพูชาประเด็นการศึกษา

เก่ียวกบัเพลงมโหรีของกมัพูชาท่ีจะสามารถอธิบายขอ้มูลดา้นองค์ความรู้เก่ียวกบัมโหรีของไทย 
ท่ีขาดหายไป ขอ้มูลทั้งสองส่วนน้ีจะเป็นส่วนเติมเต็มให้ขอ้มูลทั้งสองประเทศในฐานะวฒันธรรม
ร่วมมีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

2. องคค์วามรู้เก่ียวกบัการสร้างเคร่ืองดนตรีเขมรชนิดต่าง ๆ 
3. ศึกษาวธีิการบรรเลงเคร่ืองดนตรีเขมรชนิดต่าง ๆ  
4. ศึกษาเร่ืองดนตรีกลุ่มชนต่าง ๆ ในแต่ละภาคของกมัพูชา 
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  492 

บทรบาํฉมา (បទរបំាឆាែ ) 

 
 

บทอาราบ่จูนพร (បទអារ៉ា ប់ចូនររ) 

 
 
 



  493 

บทฉตฺรรวต 1 ชาน่ (បទេ្ត្រួត្ 1 ជាន់) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  494 

บทกฺรฎ ี(បទក្្ង៉ី) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  495 

บทภวงมาไฬ (បទលួងោ ណេ) 

 
บทผฺกายโฉม (បទផ្កា យមឆារ) 

 
 
 
 



  496 

บทจินจุะทูก (បទចិនច ះទូក្) 

 
 

บทรูบตุกฺกาตา (ตุกฺกาตะ) (បទរូបត្ ក្ាន) (ត្ ក្ាត្ះ) 

 
 
 
 
 
 



  497 

บทขฺยล่บก่ (ลผําต่) បទសយល់បក់្ (លំផ្កត្់) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  498 

บทขฺยล่บก่ (ลผําต่) បទសយល់បក់្ (លំផ្កត្់) 

 
 
 
 
 
 
 



  499 

บทสฺนกฺํรมการ (បទសនំ្ក្រការ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



  500 

บทตามเบฺรีส (បទនរម្បើស) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  501 

บทบฺรํามวยบท (បទ្បាំរួយបទ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



  502 

บทกฺลินจบํุี (បទក្េិនចំប ៉ី) 

 



  503 

 
 
 
 
 
 
 



  504 

บทรบาํชบุน (បទរបំាជប  ន) 

 
บทกนฺตุบแมเอีย (បទក្នតុបវរ មអើយ) 

 
 
 



  505 

บทจินแขตฺตกง่ตุง (បទចិនវសត្តក្ង់ត្ ង) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  506 

บทสาสน์มน (បទសាសន៍រន) 

 
 
 
 
 
 
 
 



  507 

บทโทจย ํ(បទមរចយំ) 

 
 
 
 
 
 
 



  508 

บทรสฺมผฺีกาย (បទរសែ៉ីផ្កា យ) 

 
 

บทรบาํรําฎาว (បទរបាំរ ំែ) 

 
 
 
 
 
 



  509 

บทชโํนรแขฺสบฺรําง (បទជំមនារវសស្បាំង) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  510 

บทจินสฺรุกโกฺรม (បទចិន្សុក្ម្ការ) 

 
 

บทผฺกายระ 1 ชาน่ (បទផ្កា យរះ ១ ជាន់) 

 
 
 
 
 
 



  511 

บทผฺกายมาส 1 ชาน่ (បទផ្កា យោស ១ ជាន់) 

 
 

บทจงฺเกะราว (បទចមងាះរែ) 

 
 
 
 



  512 

บทรบาํมาน่ 1 ชาน่ (បទរបាំោន ់1 ជាន់) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  513 

บทกนฺลง่เสก 1 ชาน่ (បទក្នេង់មសក្ ១ ជាន់) 

 
บทสฺรไม 1 ชาน่ (បទ្សណរ ១ ជាន)់ 

 
 
 
 



  514 

บทพฺระบาทชุมฺวาํง 1 ชาน่ (បទ្រះបាទជ ំោងំ ១ ជាន់) 

 
บทกูลาบภฺนเํพญ (បទក្ូោបលនំមរញ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  515 

บทพฺระโถง 2 ชาน่ (បទ្រះមោង 2 ជាន់) 

 
 
 
 
 
 
 

 



  516 

บทนางนาค 2 ชาน่ (បទនាងនាគ 2 ជាន់) 

 
 
 
 
 
 
 
 



  517 

บทกนฺลง่เกฺรบผฺกา 2 ชาน่ (បទក្នេង់ម្ក្បផ្កា  ២ ជាន់) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  518 

บทเฎมีฌีง 2 ชาน่ (បទមដើរឈ៉ីង ២ ជាន់) 

 
 
 
 
 
 

 



  519 

บทสิงฺหธ ํ1 ชาน่ (បទសិងហធំ ១ ជាន់) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  520 

บทสิงฺหธ ํ2 ชาน่ (បទសិងហធំ ២ ជាន់)



  521 

 
บทสุริยาลฺงาจไถฺง 1 ชาน่ (បទស រិយោង ចណថង ១ ជាន់) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  522 

บทสุริยาลฺงาจไถฺง 2 ชาน่ (បទស រិយោង ចណថង ២ ជាន់) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  523 

บทแขฺมรกฺรงผฺกา (បទវសែរ្ក្ងផ្កា )



  524 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  525 

บทชฺวาจุงภูมิ (បទជាវ ច ងលូរិ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



  526 

บทแขฺมรโพธิสาต่ (បទវសែរមពាធិសាត់្) 

 



  527 

 
 

บทสฺงวนจิตฺต (បទសងួនចិត្ត) 

 
 
 



  528 

บทแขฺมรบเํพกูน (បទវសែរបំមរក្ូន) 

 
 
 
 
 
 
 
 



  529 

บทไรย ํ(បទណរយ)ំ 

 
 

บทรลกผฺทบ่บฺรําง (បទរលក្ផ្ទប់្ចាំង) 

 
 
 



  530 

บทโยลโทง (បទមយលមរង)



  531 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  532 

บทภูมา 2 ถต (បទលូោ 2 ថត្) 

 
 
 
 
 
 
 
 



  533 

บทลาวพาก่จิญเจียน (បទោែពាក្់ចិម្ចៀន) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  534 

บทภูมาจาก่กงฺแกบ (បទលូោចាក្់ក្វងាប) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  535 

บทภูมาจาก่ลลก (បទលូោោក្់លលក្) 

 
 

บทสารายนึมนวน (បទសារយនឹរនួន) 

 
 
 



  536 

บทแสนสฺลุตจิตฺต (បទវសនសេុត្ចិត្ត)



  537 

 
 
 
 
 
 
 
 



  538 

บทกูฬาบบาต่ฎบํง (បទកូ្ោបបាត្់ដំបង) 

 
 

บทจุงฆึม (បទច ងឃ្ឹរ) 

 
 
 



  539 

บทไถฺงตฺรง่กฺรลวจ (បទណថង្ត្ង់្ក្លួច) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  540 

บทบุบฺผาฐานสัวค (បទប បាផ ឋានសួគ៌) 

 
 
 
 
 
 
 
 



  541 

บทอูรตูจ (បទអូរត្ូច) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  542 

บทอูรธ ํ(បទអូរធំ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



  543 

บทสฺรีลฺอ (បទ្ស៉ីលអ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  544 

บทกูฬาบเฌียงไม (បទកូ្ោបមឈៀងណរ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  545 

บทนารีอง่อาจ (បទនារីអង់អាច) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  546 

บทสามคฺคี (បទសារគគ៉ី) 

 
 
 
 
 
 
 
 



  547 

บทกนฺลง่เกฺรบผฺกา (បទក្នេង់ម្ក្បផ្កា ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  548 

บทรบาํชฺวา (បទរបំាជាវ ) 

 
 

บทบารํางขวง (បទបារំងសួង) 

 
 
 
 
 
 



  549 

บทอุมฺทูกเสียม (បទអ ំទូក្មសៀរ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  550 

บทพฺระจันฺทรโนจ (បទ្រះច័នទរមនាច) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  551 

บทลาวสมฺเดจ 1 ชาน่ (បទោែសមរតច ១ ជាន់) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  552 

บทฎรีํเลงภฺลุก (បទដំរីមលងលេុក្) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  553 

บทริทฺธีเตชะ (បទរិទធ៉ីមត្ជះ) 

 
 

บทบุบฺผาจรุํะ (បទប បាផ ចំរ ះ) 

 
 
 
 



  554 

บทจินสีุบบร พฺนงบเํพกูน (បទចិនស ៉ីបបរឬរនងបំមរក្ូន) 

 
 

บทลาวสฺรุกฬาํบาง (បទោែ្សុក្ោំ បា ង) 

 



  555 

บทนึกณาส่ (បទនឹក្ណាស)់ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  556 

บทสมฺลึงจันฺท 1 ชาน่ (បទសរេឹងច័នទ ១ ជាន់) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  557 

บทพนฺลืจันฺท 1 ชาน่ (បទរនេ៉ឺច័នទ ១ ជាន់) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  558 

บทสเํฬงมาส 1 ชาน่ สยเภฺลง (បទសំមេងោស ១ ជាន់សយមលេង) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  559 

บทลาวผฺสงเทียน ลาวบงฺวิลพพิล (បទោែផ្សងមទៀនឬោែបងវិលររិល) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  560 

บทมนจุะทูก (បទរនច ះទូក្) 

 
 
 
 
 
 
 
 



  561 

บทนางสฺรีสฺรเณาะฤนางโสกเสา (បទនាង្ស៉ី្សមណាះឬនាងមសាក្មៅ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



  562 

บทสฺครโยน (បទសគរមយន) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  563 

บทสมฺบุรชฺระ (ธูรํางบายธู) បទសរៃុរ្ជះ (ធូរងំបាយធូ) 

 
บทผฺการํฎวลไพฺร (ฎกรํฎวลไพฺร) (បទផ្កា រុំដួលណ្រ [ដក្រុំដួលដ ង]) 

 
 



  564 

บทภูมาเฎรียืต (ภูมาฉา) (បទលូោមដើរយ៉ឺត្ [លូោឆា]) 

 
 
 
 
 
 
 
 



  565 

บทมนโยลฎาว (มนโยลฎาบ) (បទរនមយល ែ [រនមយល ប]) 

 
  

บทสฺรทาบ่จุง (จุงกาบก) 1 ชาน่ (បទ្សរប់ច ង [ច ងកាបក្]) ១ ជាន់ 

 
 
 



  566 

บทภูมารําพูเถา (បទលូោរំរូមៅ) 

 
 

บทมนยโํสก (มนรงหย) (បទរនយំមសាក្ [រនរងោយ]) 

 
 
 



  567 

บทแกฺอกหิจเหีรทน่ภฺลน่ (กาบิลฉาอน) បទវក្អក្ហិចមហើរទន់លេន់ (កាបិលឆាអន) 

 
 

บทสิตายแํถฺลง (បទសិនយំវថេង) 

 
 
 
 



  568 

บทรสฺมพฺีระจันฺท (จันฺทเจาขา) [បទរសែ៉ី្រះច័នទ (ច័នទមៅខា)] 

 
 
 
 
 
 
 
 



  569 

บทมาสทึกฎบ่ (1 ชาน่ ถงยต) [បទោសទឹក្ដប់ (១ជាន់ ថងយ ត្)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  570 

บทเพาเสฺนห์ (เผาเสฺนห์) [បទមៅមសនហ៍ (មៅមសនហ៍)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  571 

บทอฺนกมินอาสูรขฺญุมฺ (แขกไมอาสูร) [បទអនក្រិនអាសូរសាុំ (វសក្ណរ អាសូរ)] 

 



  572 

บทเยงีเนะเหีย (รูวนี) [បទមយើងមនះមហើយ (រ៉ាែូន៉ី)]

 



  573 

บทอายอีาย (បទអាយ៉ីអាយ )

 
บทขมถฺรง่เคฺรือง 1 ชาน่ (បទសរ្ថង់ម្គឿង ១ ជាន់) 

 



  574 

บทขมถฺรง่เคฺรือง 2 ชาน่ (បទសរ្ថង់ម្គឿង ២ ជាន់)

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  575 

บทขมถฺรง่เคฺรือง 3 ชาน่ (បទសរ្ថង់ម្គឿង 3 ជាន)់



  576 

 
 



 

ประวัติผ ูเ้ขีย น 
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล สิปปวชิญ ์ก่ิงแกว้ 
วนั เดือน ปี เกดิ 24 กุมภาพนัธ์ 2526 
สถานทีเ่กดิ อุบลราชธานี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2544  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  

จาก โรงเรียนนารีนุกูล จงัหวดัอุบลราชธานี  
พ.ศ. 2549  ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบั 2   
(สาขาดนตรีไทย)  
จาก มหาวทิยาลยัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น  
พ.ศ.2553 ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต   
สาขาวชิามานุษยดุริยางควทิยา  
จาก มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
พ.ศ.2562 ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขามานุษยดุริยางควิทยา  
จาก มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ภาควชิานาฏยสังคีต คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  
(พระราชวงัสนามจนัทร์) จงัหวดันครปฐม 73000   
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