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บทคัดย่อ
บทความวิจัยเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของวัฒนธรรมดนตรีจาเป็ย ในราชอาณาจักรกัมพูชา” ฉบับนี้เป็น
ส่วนหนึ่งในวัตถุประสงค์ของการทำ�วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก สาขาดุริยางคศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยผูว้ จิ ยั สนใจเนือ้ หาด้านวัฒนธรรมทางดนตรีจาเป็ย มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา 2 ประเด็น
คือ 1) บทบาทหน้าที่ของวัฒนธรรมดนตรีจาเป็ย ในราชอาณาจักรกัมพูชาในพิธีกรรมต่าง ๆ 2) บทบาทหน้าที่
ของจาเป็ยในวัฒนธรรมการเจรียงในราชอาณาจักรกัมพูชา ผลการศึกษาพบว่า
1. บทบาทหน้าที่ของวัฒนธรรมดนตรีจาเป็ย ในราชอาณาจักรกัมพูชาในพิธีกรรมต่าง ๆ ใช้บรรเลง
ประกอบในวงดนตรีต่าง ๆ โดยปรากฏ 4 วง คือ (1) วงเพลงการ์กูล คือ วงดนตรีอารักษ์เพื่อใช้ประกอบการเลี้ยง
เทวดา หรือเรียกอีกอย่างว่าพิธีเข้าทรงอารักษ์เป็นพิธีบวงสรวง (2) วงเพลงการ์โบราณ โดยชื่อของวงเพลงการ์
โบราณ เป็นพิธีมงคลสมรสของชาวเขมร (3) วงเพลงมโหรี เป็นวงที่ใช้บรรเลงในงานมงคลทั่วไป เช่น งานขึ้น
บ้านใหม่ งานบวช งานเลี้ยงต้องรับที่เน้นการบรรเลงคลอภายในงาน และ (4) วงพระบิตร หรือ วงเพลงปี่แก้ว
เป็นชื่อเพลงที่มีความสำ�คัญเพลงหนึ่งในพิธีอัญเชิญพระวิญญาณในพระราชวงศานุวงศ์ของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์
2. บทบาทหน้าทีข่ องจาเป็ยในวัฒนธรรมประกอบการร้องเจรียง ซึง่ การร้องเจรียงคือการร้องเล่าเรือ่ ง
ราวต่าง ๆ เป็นทำ�นองด้วยภาษาเขมรควบคูห่ รือสลับการดีดจาเป็ย โดยเนือ้ หาของการร้องเจรียงเป็นการเล่าเรือ่ ง
บรรยายให้ผู้ฟังจินตนาภาพตามเนื้อหานั้น ๆ โดยอาศัยเสียงของเครื่องดนตรีจาเป็ยสร้างอรรถรสให้กับเนื้อหา
เช่น หากเนือ้ หาในตอนใดกล่าวถึงความตืน่ เต้นน่ากลัวนักดนตรีจะบรรเลงเร็ว ๆ และดีดเน้นจังหวะของจาเป็ยให้
เร็วและดังขึน้ ส่วนเนือ้ หาในตอนใดต้องการสือ่ ถึงความโศกเศร้าจะบรรเลงให้ชา้ ลงสลับกับร้องเอือ้ นเสียงให้เป็น
ทำ�นอง และนิยมบรรเลงเกริ่นนำ�ด้วยเพลงพักเจือย จากนั้นจึงเริ่มร้องเข้าเนื้อหาที่จะเล่าโดยระหว่างร้องเจรียง
นั้นจะสลับการดีดจาเป็ยไปเรื่อย ๆ จากนั้นเมื่อเนื้อเรื่องเล่าใกล้จะจบ นักร้องจะบรรเลงทำ�นองเดิมอีกครั้ง โดย
ถือเป็นการจบกระบวนการร้องเจรียงจาเป็ยในหนึ่งเรื่อง
คำ�สำ�คัญ
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Abstract
The research article entitled “The roles and responsibilities of Culture Music Ja-Pey
in The Kingdom of Cambodia”, was partially conducted as a part of the doctoral thesis, Department of Music, Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University. The researcher
was interested in the content of music culture “Ja-Pey”. The objectives of this study were
1) to study the roles and duties of music culture called Ja-Pey in the Kingdom of Cambodia,
and 2) the roles and duties of Ja-Pey in Ja-Reang culture in the Kingdom of Cambodia. The
results of the research revealed that:
1. Ja-Pey has been used to play in various ensembles in each Cambodian ritual, with
4 ensembles appearing as follows: (1) R-Koon ensemble. R-Koon ensemble is considered to
be a ritual for offering the banquet of angels.  It is also known as the ceremony of entering
the royal guard or a ceremony of worship. (2) Kran Bo Ran or a wedding ceremony for the
Khmer people. (3) Mahowri or the music played in general auspicious ceremonies such as
housewarming and ordination.  Sometimes, it is used as background music in many auspicious
ceremonies. (4) Phra Bit or an important song used in the ceremony to summon the spirit
of the royal King.
2. The roles of Ja- Pey in the arrangement culture is to represent rhythmically different
stories in the Khmer language along with alternating strum. Ja-Pey has been played along
with the narratives and has been adjusted to match the content of the story. The musicians
will play fast and loud rhythm when mentioning the excitement of the narrative. The sad
content in any episode will be played at a slower pace, alternating with singing to make a
melody. There will be singing along the specific type of the song called “Pak-Jaey” which is
played before the narratives. Ja-Pey will be consistently performed with the Ja-Reang until
the songs’ end. The singers will repeat the tune signifying the complete story of “Ja-Reang, Ja-Pey”.
Keywords:
The Roles and Responsibilities of Culture Music Ja-Pey, The Kingdom of Cambodia
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ที่มาและความสำ�คัญของปัญหา
จาเป็ย เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดมีลักษณะ และวิธีการบรรเลงคล้ายกระจับปี่ของไทย พบเห็น
ได้ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น หะสะปิ กะจะปิกุลจะปิของประเทศอินโดนีเซีย กุทยะปีของ
ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น (พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์, 2561, น.14) ในชมพูทวีปปรากฏพบหลักฐานเกี่ยวกับเครื่อง
ดนตรีชนิดนี้ทั้งในรูปคำ�และคำ�อธิบายอ้างถึงเครื่องดนตรีชนิดนี้ว่ามีหลักฐานรับรองเป็นยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในวรรณกรรมของศาสนาเชนมีอายุเท่า ๆ กับพระพุทธศาสนาระบุชื่อ “กัจฉปิ”ปรากฏร่วมกับเครื่องดนตรี
ชนิดอื่น ๆ กว่า 60 ชนิด ในด้านนาฏยศาสตร์ ซึ่งเป็นคัมภีร์ด้านการละครที่สำ�คัญของอินเดียก็ระบุถึงเครื่อง
ดนตรีชื่อ “กัจฉปิ” เช่นกัน หรือในวรรณกรรมภาษาเทเลกุของชาวอินเดียใต้ก็ปรากฏคำ�นี้ เช่นกัน สุดท้ายพบ
ในตำ�ราสังคีตรัตนากร โดยกล่าวชัดเจนถึงสาเหตุที่เรียกเครื่องดนตรีว่า “กัจฉปิ” นั้น เนื่องจากเสียงของเครื่อง
ดนตรีชนิดนี้มีรูปร่างลักษณะคล้ายกระดองเต่า หลักฐานอื่นสอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏในงานวรรณกรรม
ปรากฏหลักฐานภาพนูนสูงเกี่ยวกับเครื่องดนตรีชนิดนี้เช่น บรหูตะ สาญจี และอชันตะ เป็นต้น ในปัจจุบัน
กัจฉปิของอินเดียได้หายไปจากความนิยมแล้ว สันนิษฐานว่าได้วิวัฒนาการจนเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปทรงไป
จากเดิม และเรียกเป็นชื่ออื่นแทน แต่จากภาพรวมด้านรูปทรงของเครื่องดนตรีชนิดนี้ ที่มักปรากฏพบทั่วไปใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีลักษณะคล้ายคลึงกับกระดองเต่า ประกอบกับการออกเสียงที่คล้ายคลึง
เช่นกันเช่นคำ�ว่า หะสะปิ กะจะปิ กุรูจะปิ กุจะปิ กุทยะปิ จับเปย และกระจับปี่ ล้วนมีการออกเสียงที่กลมกลืน
กับคำ�ว่า “กัจฉปิ” ของอินเดียโบราณ และหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดคือภาพพิณดีดที่พบในถํ้าอะชัน
ตะที่ประเทศอินโดนีเซียทำ�ให้นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีอินโดนีเซียยังกล่าวหนักแน่น และชัดเจนเกี่ยว
กับเครื่องดนตรีชนิดนี้ว่ารับมาจากอินเดีย นอกเหนือจากที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วยังพบรูปปั้นในสมัยทราวดี
ที่บ้านคูบัวจังหวัดราชบุรี ก็มีลักษณะคล้ายกัน ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าพิณลักษณะนี้มีรากฐานของแนว
ความคิดมาจากอินเดียทั้งสิ้น (เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี, 2560, น. 62)
จาเป็ย เป็นเครื่องดนตรีที่มีลักษณะเอกลักษณ์ และโดดเด่นในราชอาณาจักกัมพูชา เพราะเป็นเครื่อง
ดนตรีที่ยังคงมีการรักษาไว้ในหลายหลายมิติของคนเขมร ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านเผยแพร่วัฒนธรรม
หรือนำ�ไปบรรเลงประกอบพิธีกรรมของคนเขมร ซึ่งในวัฒนธรรมทางดนตรีกัมพูชานั้น มีความหลากหลายทาง
ดนตรีเป็นอย่างมากโดยวงดนตรีที่นำ�มาใช้นั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพิธีกรรม หรือกล่าวได้ว่าพิธีกรรม
เป็นตัวกำ�หนดรูปแบบของวงดนตรีที่นำ�มาบรรเลง เช่น พิธีกรรมการแต่งงานจะใช้วงเพลงวงมโหรี พิธีกรรม
เลี้ยงผีบรรพบุรุษ หรือพิธีเลี้ยงอารักษ์จะใช้วงเพลงการ์โบราณ หรือแม้กระทั่งนำ�ไปบรรเลงประกอบการร้อง
เจรียงของคนเขมร ซึ่งเครื่องดนตรีจาเป็ยที่บรรเลงในบริบทวงต่าง ๆ นั้น ล้วนเป็นการบรรเลงดำ�เนินทำ�นอง
ผสมในวงต่าง ๆ ที่มีหลายหลายเครื่องดนตรีเท่านั้น ซึ่งบทบาทของเครื่องดนตรีจาเป็ยนั้นแตกต่างไปจากการ
บรรเลงเดี่ยว อย่างเช่นการนำ�ไปประกอบการร้องเจรียงเป็นอย่างมาก
การร้องเจรียงนั้นกล่าวคือ เป็นศิลปะการละเล่นอย่างหนึ่งของชาวเขมร เป็นการแสดงออกถึงความ
คิด ความรู้สึกโดยการถ่ายทอดบทร้องที่อาศัยปฏิภาณไหวพริบของผู้ร้องเป็นอย่างมาก จากการค้นคว้าวิจัยพบ
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ว่าการเจรียงนั้นเป็นเพียงการร้องด้นสดเพื่อเล่าเรื่องราวเพียงอย่างเดียว ยังไม่มีการนำ�เอาเครื่องดนตรีไปร่วม
บรรเลงประกอบแต่อย่างใดส่วนเนื้อหาของการร้องนั้น นิยมเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา
นิทาน หรือเรื่องเล่า จากประเด็นต่าง ๆ ของที่มาและความสำ�คัญนี้จึงเป็นมูลเหตุที่ผู้วิจัยเลือกนำ�มาศึกษาเพราะ
ผู้วิจัยต้องการทราบถึงบทบาทหน้าที่ของวัฒนธรรมดนตรีจาเป็ยในราชอาณาจักรกัมพูชาในเชิงลึกเพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลและการวิเคราะห์ในลำ�ดับต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาบทบาทหน้าที่ของวัฒนธรรมดนตรีจาเป็ย ในราชอาณาจักรกัมพูชาในพิธีกรรมต่าง ๆ
2. ศึกษาบทบาทหน้าที่ของจาเป็ยในวัฒนธรรมการร้องเจรียง ในราชอาณาจักรกัมพูชา

ขอบเขตการวิจัย
1. ศึกษาด้านบทบาทหน้าที่ของวัฒนธรรมทางดนตรี จาเป็ย ที่มีต่อสังคม ได้แก่ บทบาทหน้าที่ทาง
ดนตรีดา้ นพิธกี รรม บทบาทหน้าทีด่ า้ นขนบนิยมในการแสดง ความแตกต่างทางสังคมทีส่ ง่ ผลต่อวัฒนธรรมทาง
ดนตรีจาเป็ย เป็นต้น
2. ศึกษาบทบาทหน้าที่ของเครื่องจาเป็ยในวัฒนธรรมการร้องเจรียง ในราชอาณาจักรกัมพูชา

วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การศึกษาบทบาทหน้าทีข่ องวัฒนธรรมดนตรีจาเป็ย ในราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพ
โดยวิธีการพรรณาวิเคราะห์ โดยวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยเพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของวัฒนธรรมดนตรีที่มีความ
สัมพันธ์หรือมีผลกระทบต่อ ผูค้ นในประเทศกัมพูชาโดยผูว้ จิ ยั ได้มวี ธิ กี ารดำ�เนินงานวิจยั เป็นลำ�ดับขัน้ ตอน ดังนี้
1) การเลือกพืน้ ทีใ่ นการทำ�วิจยั ได้เลือกพืน้ ทีป่ ระเทศกัมพูชา เพราะมีวฒ
ั นธรรมในการใช้ภาษา ดนตรี
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี พิธีกรรม สภาพเศรษฐกิจ เหล่านี้จึงทำ�ให้ผู้วิจัยเชื่อว่าวัฒนธรรมทางดนตรี
จาเป็ย ในพื้นที่ต่าง ๆ เหล่านี้มีอัตลักษณ์ คีตลักษณ์หรือรูปแบบวงดนตรี รวมถึงการสืบทอดที่แต่งต่างกัน หรือ
คล้ายคลึงกัน โดยมีพื้นที่ที่สำ�คัญคือจังหวัดพนมเปญ เนื่องจากจังหวัดพนมเปญถือได้ว่าเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน และเป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ และการ
ศึกษา และด้วยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์นี้จึงทำ�ให้จังหวัดพนมเปญมีการพัฒนาก่อนจังหวัดอื่น ๆ อย่าง
ก้าวกระโดด และการพัฒนานี้เป็นอิทธิพลที่ทำ�ให้มีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงด้านดนตรี โดย
ผู้วิจัยเลือกสถาบันทางการศึกษาด้านศิลปะได้แก่ มหาวิทยาลัยภูมินทร์วิจิตรศิลปะ (The Royal University
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of Fine Art : RUFA) และสมาคมจาเป็ย (Community of Living Chapei) เป็นสนามในการเก็บข้อมูลหลัก
ในจังหวัดพนมเปญ
2) บุคลากรผูใ้ ห้ขอ้ มูล แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ บุคลากรผูร้ ู้ ได้แก่ เช่น นักวิชาการทางด้านดนตรี
ปราชญ์ในชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ กลุ่มผู้ใหญ่บ้าน หรือหัวหน้างานในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทางด้านดนตรีต่าง ๆ
และ กลุ่มที่สองคือกลุ่มคลากรผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ศิลปินผู้ปฏิบัติดนตรี ปราชญ์นักดนตรีท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่โดยตรงก็ทางอ้อมต่อวัฒนธรรมทางดนตรี จาเป็ย กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่สาม คือประชาชนทั่วไปที่สามารถ
เป็นผู้ให้ข้อมูลผ่านมุมมองอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากวัฒนธรรมดนตรี จาเป็ย โดยมีรายละเอียดในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มบุคลากรผู้รู้ (Key Informant) ได้แก่ นักวิชาการทางด้านดนตรี ปราชญ์ผู้รู้ในชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ
3) ระยะเวลาในการทำ�วิจัย โดยใช้ระยะเวลาในการทำ�วิจัย 1 ปี
4) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทำ�วิจยั ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งประเด็นทีเ่ ป็นเครือ่ งมือในการวิจยั เพือ่ เอือ้ ต่อข้อมูลต่าง ๆ
ได้แก่ แบบสำ�รวจภาคสนาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ แบบสังเกตแบบมีสว่ นร่วม (Participant observation)
และแบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) และแบบสัมภาษณ์ (Interview) โดย
แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) และ แบบสัมภาษณ์ชนิดที่ไม่มี
โครงสร้าง (Unstructured Interview)
5) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะคำ�นึงถึงวัตถุประสงค์เป็นตัวตั้ง โดยแบ่งขั้นตอน เช่น
5.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร จากห้องสมุดของมหาวิทยาลัย The Royal University of
Fine Art (RUFA) ขั้นการสัมภาษณ์ข้อมูล
5.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนาม
5.3 เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จากกลุ่มบุคลากรผู้ให้ข้อมูลต่าง ๆ
6) การจัดทำ� และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประเด็นนีผ้ วู้ จิ ยั ทำ�การเรียบเรียงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านีโ้ ดยวิธกี าร
พรรณนาวิเคราะห์สามารถแยกเป็นรายละเอียด ดังนี้ เมือ่ ได้ขอ้ มูลทางภาคเอกสาร และภาคสนามเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นเป็นขั้นตอนของการนำ�ข้อมูลทั้งหมดมาสรุปเป็นหมวดหมู่ เพื่อหาคำ�ตอบให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยที่วางไว้ และทำ�การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 2 แบบด้วยกันคือการวิเคราะห์
ข้อมูลภาคเอกสาร และการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากภาคสนาม จากนัน้ วิเคราะห์ขอ้ มูลในการจำ�แนกเป็นทฤษฎี และ
แบบไม่เป็นทฤษฎี และสุดท้ายคือวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบข้อมูลตามเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์
ต่าง ๆ
7) การนำ�เสนอผลงานวิจัย โดยใช้วิธีการพรรณนาความ ในส่วนของเนื้อหาจะมีภาพประกอบเพื่อให้
ผู้ศึกษาได้มองเห็นภาพ เช่น ภาพประกอบด้านเครื่องดนตรี ภาพประกอบด้านสภาพแวดล้อม สังคม ชุมชน
หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถอธิบาย หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ได้มากที่สุด
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ผลการศึกษา

ผลการศึกษา “บทบาทหน้าที่ของวัฒนธรรมดนตรีจาเป็ย ในราชอาณาจักรกัมพูชา” พบว่าบทบาท
หน้าที่ของวัฒนธรรมดนตรีจาเป็ยนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพิธีกรรมนั้น ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่าพิธีกรรม
เป็นตัวกำ�หนดรูปแบบของวงดนตรีที่จักนำ�มาบรรเลงโดยสามารถจำ�แนกบทบาทหน้าที่ของ จาเป็ย ได้เป็น 2
ประเด็นใหญ่ ๆ คือ
1. จาเป็ย ใช้บรรเลงประกอบในวงดนตรีต่าง ๆ ที่มีพิธีกรรมเป็นตัวเชื่อมโยง เช่น พิธีกรรมที่เกี่ยวกับ
พระราชพิธหี รือเรียกอีกอย่างว่า “พิธหี ลวง” และพิธกี รรมทีเ่ กีย่ วกับราษฏร์ทวั่ ไป โดยแต่ละพิธนี นั้ ก็จะแยกย่อย
ออกไปอีก เช่น เป็นพิธีที่เกี่ยวข้องกับความมงคล หรือเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอวมงคล ซึ่งวงต่าง ๆ แต่
หากกล่าวถึงเครือ่ งดนตรีอย่าง เช่น จาเป็นแล้ว ในวัฒนธรรมการละเล่นหรือนำ�มาเพือ่ ใช้ผสมในการบรรเลงยัง
วงต่าง ๆ ของชาวกัมพูชานั้นปรากฏ 4 วงคือ
(1) วงเพลงการกูล คือ วงดนตรีอารักษ์เพื่อใช้ประกอบการเลี้ยงเทวดา หรือเรียกอีกอย่างว่าพิธี
เข้าทรงอารักษ์เป็นพิธบี วงสรวงอีกรูปแบบหนึง่ ทีพ่ บได้ในกัมพูชา เพือ่ เป็นการรักษาโรคภัยไข้เจ็บตามความเชือ่
ของชาวเขมรชาวเขมรมีความเชือ่ เรือ่ งขวัญว่า เมือ่ บรรพบุรษุ ทีไ่ ด้ลว่ งลับไปแล้วหรืออารักษ์ขวัญของบรรพบุรษุ
เหล่านี้จะยังคอยปกป้องคุ้มครองลูกหลานอยู่รวมทั้งวิญญาณต่าง ๆ ที่เป็นที่เคารพ เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงใน
วงเพลงอารกูลนั้นมีด้วยกันอยู่ 6 ประเภทได้แก่ สครฏี (โทน) จำ�นวน 4 ใบ ทรัวขเมร์ (ซอสามสาย) 1 คัน ปี่พก
จำนวน 4 ใบ ทรั ว ขเมร> (ซอสามสาย) 1 คั น ปr s พ ก 1 เลา ปr s อ [ อ 1 เลา กระแซมู ย (พิ ณ
1 เลา ปี่อ้อ 1 เลา กระแซมูย (พิณสายเดียว) 1 เครื่อง และจาเป็ย 1 เครื่อง และบทบาทหน้าที่ของเครื่องดนตรี
จาเป^ย 1 เครื่อง และบทบาทหน[าที่ของเครื่องดนตรีจาเป^นในวงเพลงการกูลมีลักษณะเป^นการท
จาเป็ยในวงเพลงการกูลมีลกั ษณะเป็นการทำ�หน้าทีใ่ นการดำ�เนินทำ6�นอง เพือ่ เป็นโครงสร้างหลักของเพลง โดย
่อเป^นโครงสร[และการเคลื
างหลักของเพลง
ทั้งการเคลืมี่อกนที
มีทั้งการเคลื่อนที่ขึ้นเพื(Ascending)
่อนที่ลงโดยมี
(Descending)
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บทำ�นอง สลับและการเคลื
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ของวงเพลงการ>
โบราณ
เป^นเพียงงชื
อีกรูปแบบหนึ
ของประเภทวงดนตรี
ช[บรรเลงด
การดีดเก็โบบราณ
ทำ�นองโดยชื
สลับ่อการดี
ดกรอทำ�นอง
และมีนัก้นารตกแต่
ทำ�่อนองหรื
อแปลทำ�่งนองเพื
อ่ ให้เหมาะกับลัทกี่ใษณะ
1 ทCอน หรือ 2งทำนองหรื
ทCอนขึ้นอยูอCกแปลทำนองเพื
ับเพลงนั้น ๆ ่อให[เหมาะกับลักษณะการดีดเพื่อเอื้ออำนวนตCอการวางนิ้วจึงทำให[มี
ธีทำนอง
แตCงงานและมี
ซึ่งพิกธดารตกแตC
ีแเพื
ตCง่องานของชาวเขมรนั
้นเรียกวC้วจึางพิทำธ�ี “อาเปr
ยปñเงปrหวะทำ
ย” เป^�นนองอาจดู
พิธีมงคลสมรสของชาวเขมร
ก็มีรูปชแบบขั
การดี
เอื้ออำ�นวยต่อการวางนิ
ให้มีบางจั
แตกต่างจากเครื่องดนตรี
นิดอื่น้นตอนที
ๆ ่
หน[
าที่ขาองเครื
่องดนตรี
จาเป^ชนินดในวงเพลงการ>
โบราณมี
ลือักสีษณะเป^
นการทำหน[
าทีาเป^
่ในการดำเนิ
นทำนอง
เพื่อเป^นโค
จั
ง
หวะทำนองอาจดู
แ
ตกตC
งจากเครื
่
อ
งดนตรี
อื
่
น
ๆ
ลั
ก
ษณะเชC
น
นี
้
ค
ส
ั
น
ของเครื
่
อ
งดนตรี
จ
ย
ในวงเพลงการ>
โ
บราณ
ลักษณะเช่นนีแม[
้คือจสีะเปลี
สันของเครื
่องดนตรีจาเป็
ยในวงเพลงการ์
่องจากเพลงที
่ใช้บรรเลงในวงเพลงการ์
ทอดกั น มายาวนาน
่ ย นแปลงไปบ[
า งตามยุ
ค สมั ย เพืโบราณ
่ อ ให[ สเนื
อดคล[
อ งกั บ ความสะดวก
และทั ศ นคติ
หลั่ใช[กบของเพลง
โดยมี
่อนที
(Ascending)
และการเคลื
่อนที่ล่องงดนตรี
(Descending)
มีก่อารดี
ดเก็บจยทำนอง
งจากเพลงที
้น่อมี่ขดัอึ้วน้งยูอย่
ผู[วิจัยดจักทีขอยกตั
าที่ขยและยั
องเครื
งดนตรี
าเป^ซนึ่ง สลับ
โบราณนั
มีออยูนให[
่มากเห็ทผูนั้ง้วการเคลื
จักขอยกตั
จาเป็
เพลงซั
มโบเมี
บเปลี่ยนไป
แตCรรเลงในวงเพลงการ>
ก็ส้นะท[
ถึิจงโัยบราณนั
ความเชื
เดิCมาก
มางบทบาทและหน้
แนวคิ
่ถูกปลูาวกทีอยC
ฝw่ขงาองเครื
กังบทบาทและหน[
นมาตั้งแตCโบราณ
งคงรั
กษาไว[
และมี
การตกแตC
ทำนองหรื
อแปลทำนองเพื
บวลัCากวจาเป^
ษณะการดี
้อ่ออำนวนตC
อการวางนิ
้วจึง
งซัธรรมเนี
มโบเมียยกรอทำนอง
(សំបนួរดี4ស)
้ห้หมายถึ
กกของหนุ
สัองนการใช[
ดดาขึเพื
้นขึ่อลงเพื
การดำเนิ
(         
มายถึงงงการแสดงความรั
การแสดงความรั
ของหนุCม่อสาว
่มให[
สาวเหมาะกั
สัเกตได[
งเกตได้
ยจะดี
ดวสาวไว[
้นเอืลงเพื
นการ
มอั
ง าม)ซึซึที่ง่งเพลงนี
่เพลงนี
ส อดแทรกแนวคิ
ด คำสั ่ ง สอนในการครองเรื
ช ี ว่าจาเป็
ิ ต คูยC ขจะดี
องบC
อเป^ยC่อนเป็
า งครบถ[
ว นน
บางจังหวะทำนองอาจดู
างจากเครื
่องดนตรี
ชนิด�อืนอง
่น ๆและมี
ลักษณะเชC
นนี้คงือทำสี�สนองหรื
ันของเครื
่องดนตรี
จาเป^
ยในวงเพลงการ
นอง มี่อสลั
กงดนตรี
ารดี
ดเก็จแาเป^
บตกตC
สลับการดี
การตกแต่
อแปลทำ
นอง
โดยไม่
อง บทบาทหน[
มีการดีดำ�ดเนิเก็านบทีทำ่ทำนอง
บการดี
ดทำกรอทำนอง
และมีดกรอทำ
ารตกแตC
ทำนองหรื
อแปลทำนอง
โดยไมC
ดีด้น�กระทบสองสาย
ข�องเครื
ย�นอง
ในวงวงเพลงการ>
โกบราณ
เนื่องงจากวงเพลงการ>
โบราณของเขมรนั
มีหลายรู
ปแบบ
เนื
่
อ
งจากเพลงที
่
ใ
ช[
บ
รรเลงในวงเพลงการ>
โ
บราณนั
้
น
มี
อ
ยู
C
ม
าก
ผู
[
ว
ิ
จ
ั
ย
จั
ก
ขอยกตั
ว
อยC
า
งบทบาทและหน[
า
ที
่
ข
องเครื
่องดนตร
อนลั่อกงดี
ษณะการดี
ดประกอบการร้
งเจรี
ยนงโดยบรรเลงเลยเช่
นี้ไปเรื่ไเชC
ๆเพลงซั
จนจบยงที
อนลั
ก ษณะการดี
ด ประกอบการร[
อ งเจรี
นีงเพื
้ ไ ปเรื
ง ๆ จนจบ
มเช่โบเมี
ารจั
ดวงที
่เน[ดีดนกระทบสองสายเหมื
เครื่องดนตรี
ประเภทเครื
ด เครืย่องโดยบรรเลงเลยเชC
งสี
และเครื่องเป§อาเป^
นหลั
่อให[เ่ อหมาะกั
บนงานที
มC่อตงน[องการเสี
่อนึกทึกย
เพลงซั
โบเมี
ย (           )
(សំបួរ4ស) ซึอยู
่งเพลงนี
้หไดเสี
มายถึ
กของหนุ
Cมสาว
สัวงยงเกตได[
ขึ้นลงเพื่อเป^นการ
เพลงซั
นบันโดยมี
ยองัตนงราจั
ดีการแสดงความรั
ไมเนอร์
โดยมี
อัตราจั
หวะอยู
ี่ 4/4ยจะดี
โครมมากนั
ก นเน[ไดเสี
นมมเพืโบเมี
่อ่ใงดนตรี
จาเป^
ในวงเพลงการ>
โบราณ
ประกอบด[
1) ทรัวCาว่ทจาเป^
แขมร
หรือดซอสามสาย
4ស) อยูCในบั
ย่องฟwดียงสบาย
ไมเนอร>ของเครื
(D minor)
งหวะอยู(DCที่ minor)
4/4
(3) วงเพลงมโหรี
เป็นบวงที
่ใช้บดรรเลงในงานมงคลทั
่วไป เช่น งานขึ
้นบ้านใหม่
งานบวช งานเลี
้ยงดีดกระทบส
เก็เลาบทำนอง
กรอทำนอง
และมี
งทำนองหรื
อสายเดี
แปลทำนอง
น 2)(3)
จาเป^
ยทำนอง
1 ตัว 3)มีกปrารดี
sอ[อน1ดวงที
โทน สลั
1 ใบการดี
5) รำมะนา
ฉิ่ง 1 ก้นคูารตกแตC
กระแซมวย
(พิณงานเลี
ว) อมังรักนิบโดยไมC
ยทีมบรรเลง
วงเพลงมโหรี
เป^
่ใช[4)บรรเลงในงานมงคลทั
่วไป1 ใบ
เชCน6) งานขึ
บ[C 7)านใหมC
งานบวช
้ยยงต[
่เน[นการ
ต้องรับอ ทีนลั
่เน้กนการบรรเลงคลอภายในงาน
หรือองานแต่
งย งโดยบรรเลงเลยเชC
โดยบทบาทหน้าที่ของเครื
ยในวงโหรีเชCซึน่ง เพลงซั ม
ษณะการดี
ด ประกอบการร[
งเจรี
น นี่อว้ ไงดนตรี
ปเรื ่ อจงาเป็
ความรื
่นเริงเหมื
เชCนงานมงคลสมรส
งานบุ
ญโดยงานบทบาทหน[
ขึ้นบ[านและเพลงสC
วานใหญC
เป^นเพลงที
่มีลักษณะทC
งทำนองสั
้นๆซึๆจนจบ
ำไปมา อาจมี
เลงคลอภายในงาน
หรื
อ
งานแตC
ง
ที
่
ข
องเครื
่
อ
งดนตรี
จ
าเป^
น
ในวงโหรี
่ ง5)ซ้ประกอบด[
วย
ประกอบด้
ว
ย
1)
ทรั
ว
แขมร
หรื
อ
ซอสามสาย
1
คั
น
2)
จาเป็
ย
1
ตั
ว
3)
ขลุ
ย
่
1
เลา
4)
โทน
1
ใบ
รำ
�
มะนา
(សំ
ួរ4ស)
นไดเสี
minor)
ราจัง1หวะอยู
ี่ 4/4 1 ใบ และ 6) ฉิ่ง 1 คูC มักนิยม
อน
หรือ 2หรื
ทCอបนขึ
้นอยูอยูCกับCในบั
เพลงนั
้น ยๆง ดี ไมเนอร>
รัวแขมร
ย 1 ตัว(D
ขลุCย่น1เริโดยมี
4)อัตโทน
ใบ 5)เCทป็รำมะนา
1 ใบซอสามสาย
และ 6) ฉิ่ง 11 คูคั่ นมัก2)นิยจาเป^
มบรรเลงเพื
่อ3)ความรื
งเลาและเพลงส่
วนใหญ่
นเพลงที่มีลักษณะท่วงทำ�นองสั้น ๆ
(3)
วงเพลงมโหรี
เป^
น
วงที
่
ใ
ช[
บ
รรเลงในงานมงคลทั
่
ว
ไป
เชC
น
งานขึ
้นอาจมี
บ[านใหมC
หน[
า
ที
่
ข
องเครื
่
อ
งดนตรี
จ
าเป^
น
ในวงเพลงการ>
โ
บราณมี
ล
ั
ก
ษณะเป^
น
การทำหน[
า
ที
่
ใ
นการดำเนิ
นทำนอง
เพื่ออเป^2งานเลี
นทCโครงสร[
าอง Cงรับที่เ
เลงเพื่อความรื
่นเริงอาจมี
และเพลงสC
่มีล่กักับษณะทC
ซ้ำไปมา
องานบวช
น หรื
อนขึ้ย้นงต[อยู
ซํ้าไปมา
1 ท่อวนนใหญC
หรือ เ2ป^นท่เพลงที
อนขึ้นอยู
เพลงนัว้นงทำนองสั
ๆ หน้าที้น่ขๆองเครื
่องดนตรี
จาเป็1 นทCในวงมโหรี
โบราณมี
หรืนอในวงมโหรี
งานแตC
งนอง
โดยงานบทบาทหน[
ทีกของเพลง
่ ข องเครืามี่ทีอโดยมี
นอ่ นที
ในวงโหรี
ซึ ่ดงนประกอ
ของเพลง
โดยมี
นที
(Ascending)
่ลง า(Descending)
กงดนตรี
เก็จบาเป^
ทำนอง
สลั
การดี
พลงนั
้น ๆลับรรเลงคลอภายในงาน
าทีทั้ง่ขการเคลื
องเครื
าเป^
โบราณมี
ักนที
ษณะเป^
นาการทำหน[
่ใารดี
นการดำเนิ
นทำนอง
่อเป^
กหน[
ษณะเป็
นการทำ่อ่อ�งดนตรี
หน้า่ขทีึ้นใ่ จนการดำ
�เนินทำ�และการเคลื
เพือ่ เป็นล่อโครงสร้
งหลั
ทดงั้ การเคลื
ข่ นึ้ บเพื
และ
1)
ทรั
วแขมร
2)บการดี
จาเป^
1่อนที
ตัว่ล�3)
Cย 1ดเลา
5) รำมะนา
ใบ้วจึและมี
และ
ทำนอง
การตกแตC
ทำนองหรื
่อให[ดยเหมาะกั
บนอง
กกษณะการดี
ดเพืโทน
่องเอืทำ1้อ�อำนวนตC
อการวางนิ
ง่อทำให[
งสร[
างหลัและมี
กการเคลื
ของเพลง
การเคลื
่ขึ้นคันและการเคลื
ง ลัมีขลุ
ารดี
เก็
บ4)
ทำนองสลั
บใบการดี
กรอทำนอง
่อนทีโดยมี
่ลงงหรื
มีทอกั้งซอสามสาย
ารดี
ดเก็อบ่อแปลทำนองเพื
ทำนที�1นองสลั
กรอทำ
และมี
การตกแต่
นองหรื
อดแปลทำ
�1นองเพื
ให้6)การมฉิี ่ง 1 คูC ม
บรรเลงเพื
่นเริงดและเพลงสC
วดนใหญC
เป^ลันกษณะเชC
เพลงที
ษณะทC
วงทำนองสั
้น ๆ จซ้าเป^
ำไปมา
อาจมี
1 ทCอโ่อนบราณ
จังหวะทำนองอาจดู
างจากเครื
่องดนตรี
อื่นอๆการวางนิ
ือสีมสีบันางจั
ของเครื
่องดนตรี
ในวงเพลงการ>
เหมาะกั
บแลั่อตกตC
กความรื
ษณะการดี
เพื
่อเอื้ออำช�นินวนต่
้วจึ่มงนีลทำนีัก�้คให้
งหวะทำ
�นองอาจดู
แยตกต่
างจากเครื
ง หรือ 2 ทCอน
กั่ใบช[เพลงนั
ที่ของเครื
ในวงมโหรี
ักษณะเป^
าที่ใ่อนการดำเนิ
นทำนอง
เพ
งจากเพลงทีดนตรี
บรรเลงในวงเพลงการ>
โบราณนั
ยูจCมาเป^
าก น่อผูงดนตรี
[วิจัยจักจขอยกตั
วอยCาลงบทบาทและหน[
องเครื
งดนตรีทอย
จาเป^
น
ชนิดอื้น่นๆๆ หน[
ลักาษณะเช่
นนี้ค่อืองดนตรี
สี้นสันมีอของเครื
าเป็โยบราณมี
ในวงมโหรี
ยกตัวอย่นการทำหน[
าง เช่าทีน่ขเพลงซามพบ
โครงสร[
างหลั
ของเพลง
โดยมี
การเคลื
ึ้นดและการเคลื
นที
่ลงวมีCา�กจาเป^
บทำนองสลั
การดี
กรอทำนอง
งซัมโบเมีย(           )
(សំបួរ4ស)
ซึหมายถึ
่งกเพลงนี
มายถึ
ก่ขของหนุ
Cมสาว่อสัเป็่องเกตได[
ดขึ้นกลงเพื
น แล
ง้หซากเรื
องการแสดงความรั
อัทบั้งปาง
จาเป็่อนที
ยจะดี
ขึ้นลงเพื
นการดำ
เนิารดี
นทำยดจะดี
�เก็นองมี
ารดีด่อบเก็เป^
บนทำการดำเนิ
�ดนอง
ดกรอทำสลั�นอง
และดกรอทำนอง
มีการตกแต่งและมี
ทำ�นองหรื
อแปลทำ
�นอง โดยไม่
ดีดกระทบสองสายเหมื
อนลักษณะ
อง มีการดีสลัดบเก็การดี
บทำนอง
บการดี
การตกแตC
งทำนองหรื
อแปลทำนอง
โดยไมCดีดกระทบสองสาย

อนลั ก ษณะการดี ด ประกอบการร[ อ งเจรี ย งโดยบรรเลงเลยเชC น นี ้ ไ ปเรื ่ อ ง ๆ จนจบ เชC น เพลงซั ม โบเมี ย
4ស) อยูCในบันไดเสียง ดี ไมเนอร> (D minor) โดยมีอัตราจังหวะอยูCที่ 4/4
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565

การดีดประกอบการร้องเจรียงโดยบรรเลงเลยเช่นนี้ไปเรื่อง ๆ จนจบเพลง
(4) วงพระบิตร หรือวงเพลงปี่แกว ซึ่งคำ�ว่าปี่แกวหรือปี่แก้วนี้ เป็นชื่อเพลงที่มีความสำ�คัญเพลง
หนึง่ ในพิธอี ญ
ั เชิญพระวิญญาณในพระราชวงศานุวงศ์ของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ เรียกว่าพิธถี วายพระบิดร บทบาท
หน้าทีข่ องจาเป็ยในวงเพลงพระบิตรนัน้ มีลกั ษณะเดียวกันกับวงการกูล คือทำ�หน้าทีบ่ รรเลงเพือ่ ดำ�เนินทำ�นอง
ตามเครื่องดนตรีอื่น ๆ ภายในวงไม่มีลูกล้อ หรือลูกขัดอย่างการบรรเลงในดนตรีไทย และมีการดีดกรอเสียง
ทำ�นองนั้นมีทั้งการเคลื่อนที่ขึ้น และการเคลื่อนที่ลง มีการดีดเก็บทำ�นอง สลับการดีดกรอทำ�นอง และมีการ
ตกแต่งทำ�นองหรือแปลทำ�นองเพื่อให้เหมาะกับลักษณะการดีดแต่เน้นการดีดขึ้น ลักษณะเป็นการบรรเลงไป
ตามทำ�นองของเครื่องดนตรีอื่น ๆ เช่น ทรัวเขมร (ซอสามสาย) และโรเนียต (ระนาด) ไปเรื่อย ๆ ปัจจุบันวง
เพลงพระบิตรหาชมการบรรเลงได้ยากแล้ว เพราะเป็นวงที่ต้องบรรเลงเมื่อมีพิธีอัญเชิญพระวิญญาณในพระ
ราชวงศานุวงศ์ของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เท่านั้น
2. บทบาทหน้าทีข่ องจาเป็ยในวัฒนธรรมประกอบการร้องเจรียง คือการละเล่นอย่างหนึง่ ของชาวเขมร
เป็นการแสดงออกถึงความคิด ความรูส้ กึ โดยการถ่ายทอดบทร้องทีอ่ าศัยปฏิภาณไหวพริบของผูร้ อ้ งเป็นอย่าง
มากในอดีต และจากการค้นคว้าของผูว้ จิ ยั พบว่าการเจรียงนัน้ เป็นเพียงการร้องด้นสดเพือ่ เล่าเรือ่ งราวเพียงอย่าง
เดียว ยังไม่มกี ารนำ�เอาเครือ่ งดนตรีไปร่วมบรรเลงประกอบแต่อย่างใดส่วนเนือ้ หอของการ้องนัน้ นิยมเป็นเรือ่ ง
ราวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา นิทาน หรือเรื่องเล่า ประเภทของการเจรียงนั้น (สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว,
2561, น. 140) มีทั้งหมด 7 ประเภทได้แก่ 1) เจรียงบำ�เพกูน คือการขับร้องเพลงเพื่อกล่อมลูกเป็นท่วงทำ�นอง
การเจรียงบำ�เพกูนนีม้ ที อ่ งทำ�นองการขับร้องแบบโศกเศร้า และมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ปลอบประโลมให้เด็กทารก
นอนหลับ และหยุดร้องไห้ 2) การเจรียงลํแหการงาว คือการขับร้องการเจรียงในขณะทำ�งานไปด้วย เช่นเกี่ยว
ข้าว ทำ�ไร่ทำ�นา 3) การเจรียงบฺรไพณี เป็นการเจรียงเพื่อใช้ในการประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น พิธีเลี้ยงอฺนกตา
พิธีเลียงอารกฺส พิธีอาพาห์พิพาห์ ซึ่งพิธีการเหล่านี้มักมีเครื่องสักการะบูชาอยู่รายล้อมในการทำ�พิธี
4) เจรียงอนุสสฺ าวรีย์ เป็นการเจรียงประเภทหนึง่ และสาเหตุทเี่ รียงว่า “อนุสสฺ วรีย์ ก็เพราะเนือ้ หาของเพลงสือ่
ไปในเชิงความทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพราก การจากลำ�สิ่งที่รัก การพลัดถิ่นฐานบ้านเกิด หรือการพลัดพราก
จากครอบครัว 5) การเจรียงเผฺฎาะผฺฎงลวงโลม เป็นการเจรียงเพื่อใช้เกี้ยวพาราสีกันระหว่างหนุ่มสาว มักมี
เนื้อหาในบทร้องที่สื่อถึงการกระเซ้าเย้าแหย่ สลับกับการใช้คำ�กลอนที่แสดงอารมณ์อ่อนหวาน 6) การเจรียง
เสนฺหาชาติ การเจรียงเสนฺหาชาตินี้เป็นการนำ�เรื่องราวเนื้อหาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา หรือเรื่อง
ราวความเป็นมาทีท่ �ำ ให้รถู้ งึ เหตุการณ์ในอดีต การเท่าเทียมกันของคนในสังคม และ 7) การเจรียงบทสฺมตู ร คือ
การสวดธรรมซึง่ เป็นวิถปี ระเพณีของชาวชนบทในเขมร เหตุทเี่ รียกว่าการเจรียงบทสฺมตู รนี้ เพราะเนือ้ หาและ
ทำ�นองในการสวดเป็นการบรรยายชีวประวัติของพระพุทธเจ้าก่อน และหลังปรินิพพาน เช่น สฺมูตรฺมทฺรีบาถ
เป็นบทที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร
บทบาทหน้าที่ของการเจรียงจาเป็ยนั้น คือการร้องเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เป็นทำ�นองด้วยภาษาเขมร
ควบคู่หรือสลับการดีดจาเป็ย โดยเนื้อหาของการร้องเจรียงเป็นการเล่าเรื่องบรรยายให้ผู้ฟังจินตนาภาพตาม
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เนือ้ หานัน้ ๆ โดยอาศัยเสียงของเครือ่ งดนตรีจาเป็ยสร้างอรรถรสให้กบั เนือ้ หา เช่น หากเนือ้ หาในตอนใดกล่าว
ถึงความตื่นเต้นน่ากลัว นักดนตรีจะบรรเลงเร็ว ๆ และดีดเน้นจังหวะของจาเป็ยให้เร็วและดังขึ้น ส่วนเนื้อหา
ในตอนใดต้องการจะสื่อถึงความโศกเศร้าก็จักบรรเลงให้ช้าลงสลับกับร้องเอื้อนเสียงให้เป็นทำ�นอง ประเด็นที่
สำ�คัญอีกอย่างคือหลักวิธกี ารคือบรรเลงจาเป็ยมักนิยมบรรเลงเกริน่ ด้วยเพลงพักเจือย ขึน้ ก่อนซึง่ เพลงพักเจือย
คือเพลงที่แสดงถึงการบ่งบอกว่าจะมีการละเล่นเจรียง หรือเป็นการเรียกให้คนเข้ามร่วมรับชมรับฟัง จากนั้น
เมือ่ บรรเลงเพลงพักเจือยแล้วจึงจะเริม่ ร้องเข้าเนือ้ หาทีจ่ ะเล่าโดยเล่าเนือ้ หานัน้ สลับกับการดีดจาเป็ยไปเรือ่ ย ๆ
จากนั้นเมื่อเนื้อเรื่องเล่าใกล้จะจบ ซึ่งจักใช้เวลานานเพียงใดก็ตามถึงจะบรรเลงจาเป็ยปิดท้าย โดยถือเป็นการ
จบกระบวนการร้องเจรียงจาเป็ยในหนึง่ เรือ่ ง ในวิจยั ฉบับนีผ้ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาบทเพลงทีน่ ยิ มนำ�มาบรรเลงสลับการ
ร้องเจรียงของคนเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา
บทบาทหน้าทีข่ องจาเป็ยในวัฒนธรรมการเจรียง ในสังคมชาวกัมพูชา เป็นการแสดงออกถึงความคิด
ความรูส้ กึ โดยการถ่ายทอดบทร้องทีอ่ าศัยปฏิภาณไหวพริบของผูร้ อ้ งเป็นอย่างมาก ซึง่ ในอดีตการเจรียงนัน้ เป็น
เพียงการร้องด้นสดเพื่อเล่าเรื่องราวเพียงอย่างเดียว ยังไม่มีการนำ�เอาเครื่องดนตรีไปร่วมบรรเลงประกอบแต่
อย่างใด เช่น เจรียงบำ�เพกูน คือการขับร้องเพลงเพื่อกล่อมลูกเป็นท่วงทำ�นอง เจรียงลำ�แหการงาว คือการขับ
ร้องการเจรียงในขณะทำ�งานไปด้วย เจรียงบฺรไพณี เป็นการเจรียงเพือ่ ใช้ในการประกอบพิธตี า่ ง ๆ เช่น พิธเี ลีย้ ง
อฺนกตา พิธเี ลียงอารกฺส พิธอี าพาห์พพิ าห์ ต่อมาภายหลังเพือ่ ให้อรรถรสในการร้องเจรียงมีมากขึน้ นักร้องเจรียง
จึงได้มกี ารนำ�เครือ่ งดนตรีมาร่วมบรรเลงด้วย นัน้ คือเครือ่ งดนตรีจาเป็ย เพือ่ แสดงถึงความสามารถของนักเจรียง
ได้เป็นอย่างดี เพราะนักร้องเจรียงที่ดีต้องแสดงทั้งทักษะการบรรเลงจาเป็ยควบคู่การร้องเจรียง และด้วยเหตุ
นี้จึงทำ�ให้วัฒนธรรมการเจรียงจาเป็ยเป็นที่นิยมของคนในสังคมกัมพูชา

สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษา บทบาทหน้าที่ของวัฒนธรรมดนตรีจาเป็ย ในราชอาณาจักรกัมพูชา ผู้วิจัยสรุปได้
2 ประเด็นตามวัตถุประสงค์ดังนี้คือ ประเด็นที่ 1. บทบาทหน้าที่ของวัฒนธรรมดนตรีจาเป็ย ในราชอาณาจักร
กัมพูชาในพิธีกรรมต่าง ๆ ใช้บรรเลงประกอบในวงดนตรีต่าง ๆ โดยปรากฏ 4 วงคือ (1) วงเพลงการ์กูล คือวง
ดนตรีอารักษ์เพื่อใช้ประกอบการเลี้ยงเทวดา หรือเรียกอีกอย่างว่าพิธีเข้าทรงอารักษ์เป็นพิธีบวงสรวง (2) วง
เพลงการ์โบราณ โดยชื่อของวงเพลงการ์โบราณ เป็นพิธีมงคลสมรสของชาวเขมร (3) วงเพลงมโหรี เป็นวงที่
ใช้บรรเลงในงานมงคลทั่วไป เช่น งานขึ้นบ้านใหม่งานบวช งานเลี้ยงต้องรับที่เน้นการบรรเลงคลอภายในงาน
หรืองานแต่งงาน และ (4) วงพระบิตร หรือ วงเพลงปี่แก้ว เป็นชื่อเพลงที่มีความสำ�คัญเพลงหนึ่งในพิธีอัญเชิญ
พระวิญญาณในพระราชวงศานุวงศ์ของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์
ประเด็นที่ 2. บทบาทหน้าที่ของจาเป็ยในวัฒนธรรมประกอบการร้องเจรียง คือการร้องเล่าเรื่องราว
ต่าง ๆ ให้เป็นทำ�นองด้วยภาษาเขมรควบคู่การดีดบรรเลงเครื่องดนตรีจาเป็ย โดยเนื้อหาของการร้องเจรียง
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เป็นการบรรยายให้ผฟู้ งั จินตนาภาพตาม โดยอาศัยเสียงของเครือ่ งดนตรีจาเป็ยสร้างอรรถรสให้กบั เนือ้ หา เช่น
หากเนือ้ หาในตอนใดกล่าวถึงความตืน่ เต้นหรือน่ากลัวนักดนตรีจะบรรเลงเร็ว ๆ และดีดเน้นจังหวะของจาเป็ย
ให้เร็วและดังขึน้ ส่วนเนือ้ หาในตอนใดต้องการสือ่ ถึงความโศกเศร้าจะบรรเลงให้ชา้ ลงสลับกับร้องเอือ้ นเสียงให้
เป็นทำ�นอง และนิยมบรรเลงเกริ่นนำ�ด้วยเพลงพักเจือย จากนั้นจึงเริ่มร้องเข้าเนื้อหาที่จะเล่าโดยระหว่างร้อง
เจรียงนั้นจะสลับการดีดจาเป็ยไปเรื่อย ๆ จากนั้นเมื่อเนื้อเรื่องเล่าใกล้จะจบ นักร้องจะบรรเลงทำ�นองเดิมอีก
ครั้ง โดยถือเป็นการจบกระบวนการร้องเจรียงจาเป็ยในหนึ่งเรื่อง
บทบาทหน้าที่ของวัฒนธรรมดนตรีจาเป็ย ในราชอาณาจักรกัมพูชา แสดงให้เห็นได้ว่าจาเป็ย เป็น
เครือ่ งดนตรีทเี่ ป็นสะพานในการสร้างสีสนั ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นบรรเลงประกอบในพิธี หรือบรรเลงประกอบการ
ร้องเจรียง อีกนัยหนึ่งเพื่อเชื่อมระหว่างคนในสังคม ผ่านเรื่องราวที่แฝงความรู้ ความสนุกสนาน ความบันเทิง
รวมถึงเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่มีอิทธิพลต่อคนในสังคมเขมร เพราะจากอดีตนั้นเครื่องดนตรีจาเป็ย
เป็นเครื่องดนตรีที่รับใช้คนในสังคมกัมพูชามาอย่างยาวนานทั้งบทบาทในด้านการประกอบพิธีกรรม เช่นพิธี
เลี้ยงอารักษ์ พิธีมงคลอย่างพิธีแต่งงาน ซึ่งทั้งสองพิธีนี้ก็เป็นพิธีกรรมที่มีความสำ�คัญต่อคนกัมพูชา แสดงให้
เห็นว่าเครือ่ งดนตรีสว่ นมากทีใ่ ช้บรรเลงแต่ครัง้ ในอดีต มีจดุ ประสงค์เพือ่ สือ่ สารกับสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ล้วนเป็นเครือ่ ง
ดนตรีที่เป็นเครื่องสายแทบทั้งสิ้น เช่นเดียวกับวัฒนธรรมดนตรีในอินเดียก็ใช้เครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องสายเป็น
สัญลักษณ์เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเทพเจ้า เช่นพิณ หรือวีณาที่ปรากฏอยู่ข้างพระวรกายของพระสุรัสวดี
ด้วยเหตุผลดังทีก่ ล่าวมานีแ้ สดงให้เห็นว่าชาวกับพูชาได้รบั อิทธิพลความเชือ่ เรือ่ งการให้ความสำ�คัญกับในเครือ่ ง
ดนตรีมาจากอินเดีย
นอกจากความเชื่อเรื่องความสำ�คัญของเครื่องดนตรีจาเป็ยในแง่ตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว ชาว
กัมพูชายังมีความเชื่อว่า ในพิธีแต่งงานจะต้องมีเครื่องดนตรีจาเป็ยดองแวงบรรเลงในงานเสมอ เพราะมีความ
เชื่อว่าเป็นสิ่งแทนสัญลักษณ์ของตัวนาค โดยกล่องเสียงเปรียบเสมือนหัวของนาค ดอง หรือด้ามยาวจับ แทน
ลำ�ตัวของนาค และส่วนปรอแปร หรือส่วนปลายนั้นแทนหางของนาค อีกทั้งใช้เป็นเครื่องดนตรีประกอบการ
เจรียงเพื่อความสนุกสนาน และแฝงไปกับการเล่าเรื่องราวให้ผู้ฟังได้รับความรู้ด้วย จากประเด็นนี้การดำ�รงอยู่
ของจาเป็ยดองแวงชีใ้ ห้เห็นว่าได้ฝงั รากหยัง่ ลึกไม่วา่ จะเป็นชนชัน้ ใดในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ สังคมความเป็น
ชนบทก็ยงั นิยมในวัฒนธรรมเครือ่ งดนตรีชนิดนี้ อีกทัง้ การสนับสนุนจากทางภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนของ
กัมพูชา จึงทำ�ให้ปัจจุบัน จาเป็ยดองแวงสามารถเข้าถึงยังทุกชนชั้นของคนกัมพูชาไปแล้ว และจะอยู่เพื่อเป็น
สมบัติอันลํ้าค่าของชาวกัมพูชาตลอดไป

อภิปรายผลการวิจัย
บทบาทหน้าที่ของจาเป็ย ในวัฒนธรรมทางดนตรีของคนกัมพูชานั้นสามารถจำ�แนกได้เป็น 2 แบบ
คือ 1) เพื่อบรรเลงร่วมในวงดนตรีอื่น ๆ เช่น วงเพลงการกูล วงเพลงการ์โบราณ วงเพลงมโหรี และวงพระบิตร
วงอารักษ์ที่ใช้บรรเลงสำ�หรับพิธีเลี้ยงอารักษ์ วงเพลงการ์โบราณ ใช้สำ�หรับพิธีแต่งงาน วงมโหรีที่ใช้สำ�หรับ
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การขับกล่อมที่เน้นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายเป็นหลักเป็นต้น ซึ่งในบทบาทนี้ จาเป็นจะเป็ยเพียงส่วน
หนึ่งของวง ที่ต้องบรรเลงไปพร้อม ๆ กับเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ ภายในวง และ 2) บรรเลงโดยการประกอบ
เจรียง ซึง่ บทบาทของจาเป็ยจะแตกต่างจากประเด็นแรกเป็นอย่างมาก เพราะจาเป็ยเปรียบเสมือนเสียงทีค่ อย
ส่งเสริมความน่าเชือ่ ถือความสนุกสนานในระหว่างการร้องเจรียง อีกทัง้ ยังเป็นการแสดงทักษะปฏิภาณไหวพริบ
ของนักดนตรีได้เป็นอย่างดี ซึง่ ในอดีตการเจรียงนัน้ เป็นเพียงการร้องด้นสดเพือ่ เล่าเรือ่ งราวเพียงอย่างเดียว ยัง
ไม่มกี ารนำ�เอาเครือ่ งดนตรีจาเป็ยไปร่วมบรรเลงประกอบแต่อย่างใด ส่วนเนือ้ หาของการร้องนัน้ นิยมเป็นเรือ่ ง
ราวทีเ่ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ความเป็นมา นิทาน หรือเรือ่ งเล่า แต่เพราะเสียงทีไ่ พเราะ และไม่ดงั จนเกินไปของ
จาเป็ยจึงถูกใช้เป็นเครื่องดนตรีเคียงคู่การร้องเจรียง และได้รับความนิยมสืบมา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจาเป็ยที่บรรเลงตามลักษณะนิยมทางกัมพูชานั้นมีความเชื่อมโยงกับการบรรเลง
ในแบบลักษณะที่พบได้ในภาคอีสานตอนใต้ ยกตัวอย่างเช่นการบรรเลงเจรียงจาเป็ยของพ่อจุม แสงจันทร์ ที่
อำ�เภอขุขนั ธ์ จังหวัดศรีสะเกษก็มกี ารบรรเลงเกริน่ นำ�ก่อนทีจ่ ะร้องเจรียงเช่นเดียวกับกัมพูชา และมีการร้องเพือ่
ระลึกถึงบุญครูบาอาจารย์ และกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะร้องบทอื่น ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ
บทร้องในการเจรียงของพ่อจุมนัน้ ไม่หลากหลายหากเปรียบเทียบกับราชอาณาจักรกัมพูชา อนึง่ ด้วยความนิยม
ของคนในสังคมไทยนั้นมีความแตกต่างกันไม่เหมือนคนเขมรอีกทั้งความหลากหลายในแต่ละสำ�นักนักดนตรีก็
น้อยนิด จึงทำ�ให้พัฒนาการทางดนตรีในฝั่งไทยเป็นไปด้วยความล้าช้า หรือเรียกว่าถูกแช่แข็ง ซึ่งแตกต่างจาก
บริบทของคนในกัมพูชาที่ยังรักษาไว้ซึ่งความนิยมที่จะฟังการเจรียง ไม่ว่าจะเป็นตามงานมงคล หรืออวมงคล
ต่าง ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเชื่อมโยงถึงการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมการเจรียงได้ชัดเจนคือ ชื่อของเพลง เช่น
เพลงพักเจือ เพลงพักเจือดกราย เพลงรำ�รึกครู ทั้งสองฝั่งนั้นมาเหมือนกันแทบเรียกได้ว่าเหมือนกันแบบถอด
ด้าม อาจจะแตกต่างในส่วนของกลวิธีพิเศษ เช่น การดีดขึ้น ดีดลง ดีดกรอ วิธีการดีดสะบัดวิธีการกลํ้าเสียง วิธี
การกดสาย และกลวิธีการดีดสองสายพร้อมกัน และอรรถรสในการบรรเลงเพียงเล็กน้อย ส่วนด้านความเชื่อม
โยงโครงสร้างเพลงของทัง้ สองฝัง่ คือกัมพูชา และไทยนัน้ มีความเชือ่ มโยงในลักษณะคล้ายกันคือมีลกั ษณะการ
ดำ�เนินทำ�นอง เก็บทำ�นองกระสวนจังหวะซาํ้ มีลกู ตกซาํ้ ติดต่อกัน และมีการปิดวรรคเพลงสำ�นวนเดียวกัน (อร
อุมา เวชกร, 2555, น.175)

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1.  ควรเปรียบเทียบวัฒนธรรมทางดนตรีระหว่างวัฒนธรรม “กระจับปี”่ ของประเทศไทย และ “จาเป็ย”
ของราชอาณาจักรกัมพูชา ไม่วา่ จะเป็นด้านบทบาทและหน้าที่ ด้านอัตลักษณ์ทางดนตรี หรือเปรียบเทียบความ
แต่กต่างวิธีการบรรเลง
2.  บทความนี้เป็นบทความวิจัย ผู้ที่สนใจสามารถนำ�ไปประกอบองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมดนตรีที่
เป็นประเภทเครื่อง ในกลุ่มอุษาคเนย์ได้ เพื่อสะท้อนมุมมองด้านบทบาทและหน้าที่
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ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
จากการลงเก็บข้อมูลภาคสนามในประเทศกัมพูชา ผู้วิจัยพบปัญหาหลายประเด็น เช่น ประเด็น
พืน้ ฐานทางขีดจำ�กัดด้านภาษา เพราะนักดนตรีชาวเขมรส่วนใหญ่ ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารทำ�ให้ตอ้ ง
มีการใช้ลา่ มในการแปลภาษา และต้องเป็นล่ามทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทัง้ ภาษาไทย และภาษาเขมรให้แก่ผวู้ จิ ยั แต่
ด้วยบริบททางดนตรีทอี่ ยูใ่ นราชอาณาจักรกัมพูชานัน้ ถือได้วา่ มีทรัพยากรแหล่งความรู้ และประเด็นทีเ่ ป็นทีน่ า่
สนใจอย่างมาก ดังนั้นผู้วิจัยจักขอนำ�เสนอเป็นข้อ ๆ ดังนี้
1. การศึกษาวัฒนธรรมดนตรีอนื่ ๆ เช่น วงพิณเพียต (วงปีพ่ าทย์) ของกัมพูชา เพราะจากการลงพืน้ ที่
ภาคสนามของผูว้ จิ ยั พบว่า ยังมีวงพิณเพียต หรือวงปีพ่ าทย์เขมร ทีม่ หี ลายสำ�นัก ทัง้ สำ�นักทีอ่ ยูต่ ามชุมชนสังคม
ชนบท และสำ�นักที่เป็นกลุ่มลักษณะที่ได้รับความนิยมลำ�ดับต้น ๆ ของประเทศ ซึ่งการศึกษานี้สามารถเปรียบ
เทียบเรื่องเพลง และบริบทการรับใช้สังคม เป็นต้น
2. การศึกษาวงดนตรี และเพลงเพือ่ ใช้ประกอบพิธกี รรมต่าง ๆ ในสังคมและวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา
เพราะจากประเด็นนี้ผู้วิจัยพบว่ามีพิธีกรรมที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวกัมพูชาอยู่มาก เช่น พิธีแต่งงาน พิธีเลี้ยง
ผีบรรพบุรุษ ซึ่งพิธีกรรมต่าง ๆ นั้น มักใช้วงดนตรี และเพลงที่แตกต่างกันไป และประเด็นนี้ในมุมมองของการ
เขียนวิจัยในประเทศไทยยังพบไม่มาก เป็นต้น
3. การศึกษาวิธีการเจรียง และการถ่ายทอดองค์ความรู้ของแต่ละลักษณะ (สำ�นัก) ในการเจรียง
จาเป็ยในเชิงลึก เพราะจากการที่ผู้วิจัยศึกษาลักษณะ (สำ�นัก) หลัก ๆ ที่เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมกัมพูชา
แล้ว ผลปรากฏว่ายังมีอีกหลายลักษณะที่เกิดขึ้นในพลวัตทางสังคมของชาวกัมพูชา ณ ปัจจุบัน เช่น ลักษณะที่
นิยมนำ�จาเป็ยไปบรรเลงร่วมกับดนตรีสมัยใหม่ แล้วทำ�เป็นวงดนตรีรว่ มสมัย แต่งเพลงร่วมสมัย เหล่านีเ้ ป็นต้น

เอกสารอ้างอิง
เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. (2560). การเปลี่ยนแปลงทางดนตรี. ขอนแก่น : โครงการตำ�ราบัณฑิตสาขาดุริยางคศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์. (2561). เพลงมโหรีแห่งกรุงศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ : ธนาเพรส.
สิปปวชิญ์ กิง่ แก้ว. (2562). จาบุฎี งแวง : บริบทวัฒนธรรมดนตรีกมั พูชา. วิทยานิพนธ์ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
            ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
อรอุมา เวชกร. (2555). กลวิธีการบรรเลงจเปยฎองเวงของครูจุม แสงจันทร์. วิทยานิพนธ์ปริญญา ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาดุรยิ างค์ไทย ภาควิชาดุรยิ างคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

