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ปริญญานิพนธฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการปรับปรนของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมือง
สุรินทร และบทบาทของเพลงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร ผลการศึกษาพบวา วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง
เมืองสุรินทรมีการปรับปรนในองคประกอบ 2 ดานคือ 1) การปรับปรนดานการแสดง ไดแก รูปแบบการ
แสดง นักแสดง เครื่องดนตรี การแตงกาย บุคคลที่เขารวม เวที แสง สี เสียง โอกาสในการแสดง
ระยะเวลาในการแสดง และชองทางสื่อสารสังคม 2) การปรับปรนดานภาษาและเนื้อรอง ไดแก ชื่อวง
ภาษาในการแสดงกันตรึม และเนื้อรองของเพลงกันตรึม การปรับดังกลาวเปนการปรับโดยอิงจาก
วัฒนธรรมเพลงที่ไดรับความนิยม คือ เพลงลูกทุง เพื่อใหวงกันตรึมมีลักษณะที่ทันสมัย และสามารถ
ดึงดูดความสนใจจากผูชมโดยยังคงรักษาเอกลักษณของวงดนตรีกันตรึมไวดวยการใชเครื่องดนตรี
พื้นบานไดแก ซอ กลองกันตรึม ปออ และใชภาษาเขมรถิ่นไทยเปนหลัก
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กันตรึมมีบทบาทในพิธีกรรม ตอมาไดขยายบทบาทหนาที่เพิ่มเปน 7 ดาน คือ ดานใหความบันเทิง
ดานใหความรูแกคนในชุมชน ดานเปนกระบอกเสียงใหแกรัฐและชาวบาน ดานการดํารงความเชื่อและ
ความศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมตางๆ ดานการเนนย้ําตํานานและประวัติศาสตรที่เกี่ยวกับเมืองสุรินทร ดาน
ผอนคลายอารมณเก็บกดและคับของใจ และดานสรางความสามัคคี การปรับขยายบทบาทของเพลง
ใหกวางขึ้นเพื่อใหเพลงมีบทบาทที่ครอบคลุมวิถีชีวิตและความตองการของกลุมคนที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพสังคม สงผลใหเพลงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรยังคงสามารถยืนหยัดอยูไดในสังคม
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This research aims to study the assimilation of Kantruem Band, named Namphueng
Mueang Surin and function of Kantruem song of Namphueng Mueang Surin Band. The
results showed that Kantruem Band, Namphueng Mueang Surin has assimilation in 2
aspects. 1) Acting assimilation, consisted of acting pattern, actors, musical instrument,
dressing, participant, stage, light, sound, opportunities in performing and period used in
performance and social communication. 2) Language and lyric assimilation which consist of
Band name, language used in Kantruem performance and Kantruem song lyric. These
assimilation based on a popular song culture which is country song. In order to make
Kantruem band looks modern and interesting alongside with keeping their own band identity
which is using local musical instrument which are fiddle, Kantruem drum, Oor flute and used
Khmer Dialect in Thailand as a main language.
This study result of function of Kantruem Band’s song, named Namphueng Mueang
Surin have found that in the past of Kantruem song played a function in ritual and then
extend to 7 aspects of function. There are entertainment, acknowledge to community,
announcer for government and villagers, belief and sacred rituals, legend and history of
Mueang Surin, relaxing the oppression and unity. The extension in song function was to
cover lifestyles and needs of people that are changing alongside with society. This make the
Kantruem song of Namphueng Mueang Surin Band can be survive in the present days.
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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญของปญหา
สุรินทรเปนจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต ไดรับการสถาปนาเปนเมืองในชวง
ต น กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร ร าวป พ.ศ. 2329-2450 ในระยะแรกชาวสุ ริ น ทร ดู แ ลกั น เองโดยมี ก ารตั้ ง
คณะกรรมการเมืองและเจาเมืองขึ้นปกครอง เจาเมืองมีราชทินนามวา พระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต
จนกระทั่งถึงรัชกาลที่ 5 ในป พ.ศ. 2451 ไดมีการปฏิรูปการปกครองทองถิ่นโดยแตงตั้งผูปกครองเมือง
สุรินทรไปจากสวนกลาง เรียกตําแหนงผูปกครองวาปลัดมณฑลหรือขาหลวง ใหบริหารงานขึ้นตรงตอ
กรุงเทพฯ สุรินทรเปนจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตสวนหนึ่งติดกับประเทศกัมพูชาโดยมีเทือกเขาพนม
ดงรักเปนเสนกั้นเขตแดน (ศิริ ผาสุก; อัจฉรา ภาณุรัตน; และเครือจิต ศรีบุญนาค, 2536: 1) ประชากรชาว
สุรินทรสวนใหญเปนกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทย รองลงมาเปนกลุมคนผูพูดภาษาสวยหรือชาวกูย
และกลุมคนผูพูดภาษาลาว ประชากรพูดภาษาเขมรถิ่นไทยประมาณรอยละ 50 ภาษาสวยหรือภาษา
กู ย ประมาณร อ ยละ 30 ภาษาลาวประมาณร อ ยละ 12 และภาษาอื่ น ๆ ประมาณร อ ยละ 8
(คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. 2542: 78)
ประชากรสวนใหญของจังหวัดสุรินทรเปนกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทย วัฒนธรรมกลุมใหญ
ของจั ง หวั ด สุ ริ น ทร จึ ง เปน วั ฒ นธรรมกลุ ม เขมรซึ่ง มี ป ระเพณี ความเชื่อ ตลอดจนการละเล น ที่ เ ป น
วัฒนธรรมของตนเอง เชน “เบ็น” (การไหวบรรพบุรุษ) “มงก็วลจองได” (การสูขวัญ) “มะมวด” (การเขาทรง)
“เรือมตรด” (การรําตรุษ) “เรือมอันเร” (การรําสาก) เปนตน นอกจากนี้ยังมีเอกลักษณทางดนตรีที่โดดเดน
คือ “กันตรึม” ซึ่ง “กันตรึม” เปนที่รูจักของคนสวนใหญในประเทศไทยวาเปนแนวดนตรีของกลุมคนผู
พูดภาษาเขมรถิ่นไทยในอีสานใต วงดนตรีกันตรึมในทองถิ่นอีสานใตไดรับความนิยมวาจางไปแสดงใน
งานตางๆ เปนอันมาก ในจังหวัดสุรินทรนิยมเลนกันตรึมแทบจะทุกหมูบาน และที่สําคัญกันตรึมสุรินทร
ไดรับการยอมรับในกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยใหเปนแบบฉบับของวัฒนธรรมดนตรีใหกับกลุมคน
ผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยในจังหวัดใกลเคียง (สถาบันราชภัฏสุรินทร, 2544: 17)
“กันตรึม” เปนวัฒนธรรมดนตรีที่มีมานานจนกลายเปนแมบทของเพลงพื้นบานและการละเลน
พื้นบานอื่นๆ ของจังหวัดสุรินทรหลายแขนง จุดกําเนิดของกันตรึมนั้นไมเปนที่ทราบแนชัดวาเริ่มตนขึ้น
ในยุคสมัยใด สิ่งที่ชาวบานทองถิ่นยืนยันเสมอมา คือ กันตรึมอยูคูกับสังคมกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่น
ไทยมาเปนเวลาชานานแลว ลักษณะของเพลงกันตรึมนั้นคลายเพลงปฏิพากยหรือเพลงฉอย เพลงเรือ
หรือลําตัดของภาคกลาง มีจุดเนนที่ความไพเราะของเสียงรองและความสนุกสนานของทํานองเพลง
การรําเปนเพียงสวนประกอบที่เกิดขึ้นจากอารมณรวมของผูชมและนักแสดง จึงขาดแบบแผนของทารํา
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ที่แนนอน แตโบราณมานิยมเลนกันตรึมประกอบพิธีกรรม เรียกวา การรองรําเลนเพลงบูชาอารักษเพื่อ
รักษาคนที่เจ็บไขไดปวย โดยชาวทองถิ่นมีความเชื่อวาผูที่เจ็บปวยนั้นเปนเพราะไดประพฤติผิดบางสิ่ง
บางอยางจึงเปนเหตุใหเทวดาอารักษลงโทษ การรักษาจึงตองทําพิธีรองเพลงบูชาอารักษดวยการใช
นักดนตรีและนักรองกันตรึมในการเลนดนตรีและรองเพลงบูชาอารักษ กันตรึมจึงเปนสิ่งที่ขาดไมไดใน
การประกอบพิธีกรรม กันตรึมจึงผูกพันกับวิถีชีวิตชาวทองถิ่นนับเนื่องจากอดีตสืบมาจนถึงปจจุบัน
เครื่ องดนตรี กั น ตรึ ม ประกอบด ว ยป ออ ซอ กลองโทน ฉิ่ ง ฉาบ กรับ ทํ า นองเพลงกั น ตรึม ผา นการ
สรางสรรค ขัดเกลาจนปรากฏวาในยุคปจจุบันมีเพลงกั นตรึม ทํานองตางๆ กวา 200 ทํ านองเพลง
นอกจากเกี่ยวของกับพิธีกรรมทองถิ่นแลวกันตรึมไดรับความนิยมใหบรรเลงในพิธีมงคลสมรสเปนเพลง
กลอมหอของคูบาวสาว และการเลนเพลงกันตรึมไดกลายเปนการละเลนเพื่อความบันเทิงโดยทั่วไป ซึ่ง
นอกจากงานรื่นเริงหรืองานมงคลแลว กันตรึมยังใชเลนในงานอวมงคลดวย จึงกลาวไดวากันตรึมคือ
ดนตรี ที่ อ ยู คู กั บ ชี วิ ต ของกลุ ม คนผู พู ด ภาษาเขมรถิ่ น ไทยอย า งแท จ ริ ง ทั้ ง ในยามสุ ข และยามเศร า
(เสาวภา พรสิริพงษ; และคณะ. 2551: 34)
กันตรึมจึงเปนเพลงพื้นบานที่แสดงถึงเอกลักษณของชาวอีสานใตที่มีภูมิหลังความเปนมา
ยาวนาน มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกับชุมชน มีบทบาทหนาที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวอีสานใตอยาง
แนบแนนทั้งดานการประกอบพิธีกรรม การสืบสานประเพณี และดานความบันเทิง กันตรึมจึงเปนสิ่งที่
สะทอนโลกทัศนของชาวทองถิ่น และเปนเครื่องแสดงอัตลักษณของกลุมชน เหตุผลสําคัญที่วัฒนธรรม
ดนตรีกันตรึมในปจจุบันยังคงไดรับความนิยมในทองถิ่นอยางไมเสื่อมคลาย คือ กันตรึมไดรับการ
ปรับเปลี่ยนใหดํารงอยูไดตามยุคสมัยเรื่อยมา การปรับของวัฒนธรรมดนตรีกันตรึมเปนการปรับที่
น า สนใจศึ ก ษาว า มี ก ระบวนการอย า งไร สิ่ ง ใดที่ ค งอยู แ ละสิ่ ง ใดที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามยุ ค สมั ย
ภูมิจิต เรืองเดช (2529: คํานํา) กลาววาสังคมมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย วิถีชาวทองถิ่นตางๆ
ยอมไดรับผลกระทบจากกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมไมมากก็นอย แนนอนวาวิถีชีวิตทองถิ่น
กับวัฒนธรรมทางดนตรีแบบกันตรึมของทองถิ่นยอมจะตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหไดรับความ
นิยมหรือดํารงอยูไดโดยไมถูกกลืนไปกับกระแสแหงความเปลี่ยนแปลง
ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย (2549: 118) กลาววาการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงของกันตรึม
เปนไปในลักษณะแบบคอยเปนคอยไปตามกาลเวลา นโยบายพัฒนามณฑลอีสานและการพัฒนา
เสนทางคมนาคมในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําใหวัฒนธรรมดนตรีและการแสดงจาก
สวนกลางเขาไปมีอิทธิพลตอการฟงดนตรีของผูคนในทองถิ่นตางๆ ผูคนมีทางเลือกในการฟงเพลงและ
ดนตรีมากยิ่งขึ้น ดนตรีพื้นบานกันตรึมจึงตองปรับตัวไปตามวิถีและความนิยมของชาวบาน กันตรึมมี
การเปลี่ยนแปลงมากขึ้นภายหลังจากที่รัฐบาลใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 เปน
ต น มา รั ฐ บาลได มุ ง เนน พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานทางเศรษฐกิจ ชาวชนบทเกิ ดค า นิ ย มในการรั บ
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วั ฒ นธรรมเมื อ งว า เป น ความทั น สมั ย บ ง บอกถึ ง รสนิ ย มอั น ศิ วิ ไ ลซ โดยเฉพาะทั ศ นคติ ใ นการเสพ
วัฒนธรรมดนตรีตะวันตกจากส วนกลาง วัฒนธรรมดนตรีจากส วนกลางจึ ง ได เ ขา มามีอิท ธิ พลตอ
วัฒนธรรมดนตรีดั้งเดิมของทองถิ่น เพลงลูกทุง เพลงร็อก เพลงสตริง กลายเปนสิ่งบันเทิงรูปแบบใหมที่
แพรหลายและชาวทองถิ่นนิยมเปนอยางมาก กันตรึมพื้นบานจึงถูกแยงพื้นที่มากขึ้น สงผลใหความ
นิ ย มกั น ตรึ ม ลดลงในบางช ว งเวลา เมื่ อ ได รั บ ผลกระทบดั ง กล า วศิ ล ป น กั น ตรึ ม จึ ง ได ป รั บ ปรุ ง
องคประกอบการแสดงดนตรี เพื่อใหกันตรึมไดรับความสนใจเพิ่มขึ้นเพื่อแยงชิงพื้นที่ความนิยมและการ
เสพความบันเทิงใหยืนหยัดอยูไดทามกลางกระแสของเพลงร็อก เพลงสตริง และเพลงลูกทุง ทําใหเกิด
เพลงกันตรึมรูปแบบใหม
แมปจจุบันจะมีการตั้งวงกันตรึมขึ้นมากมายในจังหวัดสุรินทรและเขตอีสานใต แตถิ่นกําเนิด
ของวงกันตรึมที่มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับ คือ หมูบานดงมัน ตําบลคอโค อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร ซึ่งเปนหมูบานเกาแกมีประวัติอันยาวนานและมีชื่อเสียงดานศิลปะกันตรึมจนทางราชการยก
ยองประกาศเปน “หมูบานวัฒนธรรม” เมื่อป พ.ศ. 2527 ในหมูบานดงมันมีวงกันตรึมทั้งแบบพื้นบาน
และแบบประยุกตหลายวง เชน คณะนายพูน สามสี คณะนายโบราณ จันทรกลิ่น คณะนายปน ดีสม
คณะนายโฆสิต ดีสม และวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร เปนตน
วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรกอตั้งขึ้นในหมูบานวัฒนธรรมกันตรึมและดวยความสามารถ
ในการเลนกันตรึมทั้งแบบพื้นบานและแบบประยุกตทําใหไดรับการยกยองใหเปนศิลปนพื้นบานดีเดน
ของจังหวัดสุรินทร และไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดกันตรึมพื้นบานทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ เชน รางวัลชนะเลิศโทนทองป พ.ศ. 2527 จากนายกรัฐมนตรีนายชวน หลีกภัย รางวัลศิลปน
อีสานแหงชาติป พ.ศ. 2545 รางวัลชนะเลิศถวยพระราชทานสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน
วันแมแหงชาติป พ.ศ. 2547 รางวัลชนะเลิศถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ป พ.ศ. 2552 และยังไดรวมแสดงดนตรีพื้นบาน ณ ประเทศตางๆ เชน รวมการแสดงที่
กรุงปกกิ่ง ประเทศจีนในป พ.ศ. 2543 รวมการแสดงพื้นบาน ณ สหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2544 และ
นักรองสมาชิกในวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรหลายคนเปนที่ยอมรับในวงการเพลงพื้นบาน และ
ไดรับเชิญใหสอนวิชานาฏศิลปพื้นบาน สาขานาฏยศิลป คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รวมทั้ง เป น วิ ท ยากรบรรยายและสาธิ ต เกี่ย วกับศิ ลปวั ฒนธรรมอยูเ สมอ นอกจากนี้ยั งไดแ สดงใน
รายการโทรทัศนอีกหลายรายการ จากความสามารถดังกลาวทําใหวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร
เปนที่ยอมรับและไดรับความนิยมจากผูฟงกันตรึมอยางไมเสื่อมคลายดังที่โฆสิต ดีสม (2544: 2)
กลาววาวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรเปนคณะที่โดงดังมีชื่อเสียงและเปนที่รูจักของคนในเขต
อีสานตอนใต สามารถแสดงไดทั้งกันตรึมแบบโบราณ แบบอนุรักษและแบบประยุกต มีการประดิษฐ
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ทารายรําแบบผสมผสานระหวางศิลปะทารําแบบดั้งเดิมและทารําแบบสมัยใหมจนไดรับความนิยม
จากประชาชนอยางแพรหลาย
กันตรึมมีบทบาทอยางมากตอวิถีชีวิตของกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยเนื่องจากเปนดนตรีที่
มีมาชานานและสามารถถายทอดความรูสึกนึกคิด สะทอนโลกทัศนและคานิยมของกลุมคนผูพูดภาษา
เขมรถิ่นไทยไดเปนอยางดี วงดนตรีกันตรึมมีบทบาทตอชีวิตประจําวันของชาวสุรินทรมาตั้งแตดั้งเดิม
ไมวาจะเปนงานพิธีแ บบใด ในงานตางๆ ของกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยสวนมากใชวงกันตรึม
บรรเลงยืนพื้นในงาน (คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. 2542: 145) ซึ่งจุดมุงหมาย
ในการเลนกันตรึมมีหลายประการ คือ เลนตามความเชื่อถือของคนในทองถิ่น เชน ความเชื่อทางไสย
ศาสตร ไดแก การปนโจลมะมวด บองบ็อด เลนเพื่อเปนการเฉลิมฉลองเกี่ยวกับงานมงคลตางๆ เลน
เพื่อเฉลิมฉลองในงานประจําป เลนเพื่อเปนการรักษาศิลปะ ประเพณีการละเลนเพลงพื้นบานมิใหสูญ
หาย และเลนเพื่อเปนการสงเสริมการแสดงดานดนตรีเพราะถือวากันตรึมเปนดนตรีที่มีความสําคัญมา
แตโบราณและเปนดนตรีที่ถือวามีความไพเราะเขาถึงจิตใจของผูฟงมากกวาดนตรีประเภทอื่นๆ ใน
ชุมชนที่ใชภาษาเขมรถิ่นไทยในเขตอีสานใตในสมัยโบราณโดยเฉพาะพิธีมงคลสมรสถือวาจะขาดดนตรี
กันตรึมไมได เจาสาวบางคนถึงกับวางเงื่อนไขวาหากไมเอากันตรึมมากลอมหอจะไมยอมรวมหอลงโลงดวย
และถึงกับมีการเลิกรางการแตงงานกลางคันก็มี เพราะถือวาไมสมบูรณแบบทําใหเจาสาวเสียขวัญและ
หมดกําลังใจหรืออาจมีอันเปนไปอยางใดอยางหนึ่งก็ได ซึ่งหมายถึงการหยารางหรือพลัดพรากจากกัน
(สงบ บุญคลอย. 2522: 37)
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาเพลงกันตรึมมีบทบาทสําคัญอยางมากตอชีวิตของกลุมคน
ผูพู ดภาษาเขมรถิ่นไทยและได มี ก ารปรับ บทบาทเพิ่ม ขึ้น จากเดิม ที่ ใชใ นพิธี กรรมเพี ย งอย า งเดี ย ว
กันตรึมในปจจุบันยังมีบทบาทอื่นๆ ตอประเพณีสวนบุคคล ประเพณีสังคมและกิจกรรมสังคมตางๆ
ตัวอยางเพลงกันตรึมของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรที่ยังรักษาบทบาทแบบดั้งเดิมของกันตรึม
ไว เพลงกันตรึมในพิธีมะมวดที่กระทําเพื่อเรียกใหจิตวิญญาณกลับเขาสูรางคนปวย “ปนโจลมะมวด”
เปนการเชิญจิตวิญญาณทั้งปวงเขาสูรางทรงเรียกวา “กรูมะมวด” เพื่อขจัดสิ่งเลวรายตางๆ รวมถึงการ
ถอนอาคมคุณไสย ในการประกอบพิธีกรรมจะมีการทําพิธีขอขมาลาโทษตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และวิญญาณ
ของบรรพบุรุษที่ชาวบานไดลวงละเมิดโดยมิไดตั้งใจและขอพรเสริมสิริมงคล ปกปองคุมครองใหชีวิตมี
ความรมเย็นเปนสุข การบรรเลงและการรองจึงเปนสิ่งที่จะขาดมิไดในพิธีมะมวด เพื่อสรางความพอใจ
ใหแกมะมวด ดังตัวอยางคํารองในพิธีมะมวดตอไปนี้
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มะมวด
คํารอง
...เนียงคืน กีตจี บานแต ตะเน็ง
โจลโม ออย บีด
โจลโม ออยด็อล
สะเนาะ อาเนิด เอิวปุก นอเมียสดา
โจล กน็อง วาเรี่ยงกาย
บองเวยนอคลูนชงาย
คําแปล
...นองเห็นเขาอีก ไดแตถาม
เขามาใหใกล
เขามาใหถงึ
สงสารเห็นใจพอแม
เขามาในรางกาย
พี่เอยตัวไกล

บอง กําเปง โจลโม ออย ด็อล
เนียง น็อง ฮอจ ตระก็อล
ก็อมอังวีง นอเติวนา
ก็อมอังวีง เติวนา
โอ ก็อมปุงเปอด
ก็อมเตือนอาลัย โจลโมออยด็อล...
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)
พี่หนามนเขามาใหถึง
นองจะยื่นตัง่ ให
อยาหลงไปไหน
อยาหลงไปไหน
โอ อยาหลบซอน
อยาพึง่ โศกเศรา เขามาใหถงึ …

บทบาทที่ปรับเพิ่มขึ้นของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร เชน บทบาทในกิจกรรมสังคมที่
จัดขึ้นในวาระพิเศษตางๆ เชน การรวมแสดงในรายการไทยโชวทางชองไทยพีบีเอส เนื่องในวโรกาส
เฉลิ ม พระชนมายุ ค รบห า สิ บ ชั น ษาในสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ซึ่ ง วง
กันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรไดประพันธเพลงกันตรึมโดยมีเนื้อหากลาวสดุดีพระราชกรณียกิจอัน
ยิ่งใหญของพระองคพรอมกลาวถวายพระพรใหพระองคทรงพระเจริญและเปนมิ่งขวัญของชาวไทย
ตลอดไป แสดงใหเห็นวาเพลงกันตรึมสามารถปรับเขากับเหตุการณปจจุบันและสามารถแสดงบทบาท
หนาที่ไดหลากหลายขึ้นกวาเดิม
ทวยราษฎรสดุดี
...เนื่องในวโรกาส
พระเทพรัตนทวยราษฏรทั่วหลา
ขอพระองค

หาสิบชันษา
ราชสุดา
ขอถวายพระพร
ทรงพระเจริญ
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ยิ่งยืนนาน
พระทรงเปนมิง่ ขวัญ
พระบารมีเลื่องลือไกล
ทรงหวงใยไทยทัง้ ชาติ
ทรงพระเมตตา
ทรงปลดทุกขบํารุงสุข
ไขปญหามิใหมี
พระองคทรงอยากให

กอบเกือบ แพนแด็ย
ของประชาชาติไทย
ทั่วทั้งโลกา
ดําริราษฎรวัฒนา
ยึดมั่นหลักธรรมความดี
ประชาราษฎรอยูดีกินดี
เปยมไมตรีปกเกลาไทย
ชาวไทยรมเย็นเปนสุข...
(ผูประพันธ : น้ําผึ้ง เมืองสุรินทร)

วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรกอตั้งขึ้นเพื่อเลนดนตรีบรรเลงประกอบในพิธีกรรมตางๆ
ของทองถิ่น เชน การเขาทรงรักษาอาการปวยไข การเรียกขวัญ การบรรเลงกลอมหอในพิธีฉลองมงคล
สมรส และตอมาไดพัฒนารูปแบบอยางหลากหลายเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของผูชมและ
สามารถดํารงอยูไดทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม ทั้งการปรับภาษา เนื้อ
รอง การแตงกาย และมีการเพิ่มเครื่องดนตรี นักฟอนรําและหางเครื่อง รวมทั้งประดิษฐทาฟอนรําให
เหมาะสมกับเพลงและคงความเปนทองถิ่นไว เมื่อมีการปรับตัวในองคประกอบดานตางๆ ของวง
กันตรึม ก็ยอมสงผลใหมีการปรับบทบาทหนาที่ของเพลงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรตามไปดวย
เพื่อใหกันตรึมมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในดานการใหความบันเทิง
ผูวิจัยเห็นว าวงกัน ตรึ มคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร เปนวงกันตรึมเกา แก และมีพั ฒนาการมา
ยาวนาน มีการปรับปรนองคประกอบหลายดานที่นาสนใจ อีกทั้งยังมีการสืบทอดบทบาทหนาที่ดั้งเดิม
และปรับบทบาทของเพลงกันตรึมอยูเสมอ ในภาวะสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
ตลอดจนขนบนิยมในการเสนอของหมูชน และการหลั่งไหลของดนตรีหลากหลายรูปแบบจากสังคม
เมือง แตวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรก็สามารถดํารงอยูไดและไดรับความนิยมอยางมากมาจน
ปจจุบัน ผูวิจัยจึงสนใจวาวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรมีกระบวนการปรับปรนวงกันตรึมอยางไร
และบทบาทของเพลงกันตรึมที่ดํารงอยูมีบทบาทสําคัญอยางไรตอคนในสังคมปจจุบัน

วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ผวู ิจัยไดตั้งความมุง หมายไวดังนี้
1. ศึกษาการปรับปรนของวงกันตรึมคณะน้าํ ผึ้ง เมืองสุรินทร
2. ศึกษาบทบาทหนาที่ของเพลงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร
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ความสําคัญของการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ทําใหเขาใจลักษณะของการปรับปรนขององคประกอบการแสดงของวง
กันตรึมและบทบาทหนาที่ของเพลงกันตรึมที่มีตอสังคมกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทย

ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยนี้ผูวิจัยไดเก็บขอมูลภาคสนามของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรที่บานดงมัน
ตําบลคอโค อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 และ
รวบรวมเพลงกันตรึมจากวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร จํานวนทั้งสิ้น 320 เพลง
นิยามศัพทเฉพาะ
การปรับปรน หมายถึง การปรับหรือผอนปรนสิ่งที่ถือปฏิบัติอยูในอดีตใหลดความเครงครัดลง
เพื่อประยุกตเพิ่มเติมรายละเอียดบางอยาง เพื่อใหวงกันตรึมเขากับยุคสมัยและสามารถดํารงอยูไดใน
สังคมปจจุบัน

ขอตกลงเบื้องตน
ในการถายถอดเสียงคําศัพทภาษาเขมรถิ่นไทย ผูวิจัยไดประยุกตจากหนังสือคูมือระบบเขียน
ภาษาเขมรถิ่นไทยอักษรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน : 2556)

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1. ทําใหทราบลักษณะการปรับปรนของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร
2. ทําใหทราบบทบาทหนาที่ของเพลงพื้นบานกันตรึมที่มีตอวิถีชีวิตของกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทย

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา
ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. การศึกษาและรวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
1.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกันตรึม
1.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปรับตัวและปรับปรน
1.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ของสื่อพื้นบาน
2. ศึกษาและรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field work Research) ในเขตพื้นที่ศึกษา เพื่อ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวงดนตรีกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร
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2.1 การสัมภาษณ (Interview Medthods) โดยการสัมภาษณครูน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร ผูแสดง
ผูชม ที่เปนเจาของพื้นที่เมืองสุรินทรมายาวนาน
2.2 การสังเกตการณ (Obsevation Medthods) ทั้งสังเกตการณแบบมีสวนรวมและไมมี
สวนรวม
3. การถอดเสียงคํา ถอยคํา เพลงกันตรึมจากภาษาเขมรถิ่นไทยเปนภาษาไทยกลาง
4. วิเคราะหขอมูลโดยใชแนวคิดจากทฤษฎีคติชนวิทยาที่เกี่ยวของ
5. เรียบเรียงและเสนอผลการศึกษาคนควาในแบบพรรณนาวิเคราะห

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี้
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกันตรึม
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปรับตัวและปรับปรน
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ของสื่อพื้นบาน

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกันตรึม
เอกสารที่เกี่ยวของกับกันตรึม
สมจิ ตร พว งบุ ตร (2527) ไดก ลาววา คุณคา ของเพลงพื้น เมื อ งจั ง หวั ดสุริน ทร คือ คุ ณคา
ทางดานภาษา ประกอบดวยฉันทลักษณของเพลง และการเลือกสรรคํา เพลงสวนใหญใชคํานอยแตมี
ความหมายมาก มีการใชคําใหเกิดภาพ ใชถอยคําเปนสัญลักษณ และใชคําประเภทสรอยคํา คุณคา
ทางดานสังคมวิทยา เนื้อหาของเพลงสวนใหญแสดงถึงความเชื่อ คานิยม อาชีพ และวิถีชีวิตประจําวัน
คุณคาทางดานจริยศาสตร โดยแสดงถึงลักษณะความประพฤติที่ผิดจารีตประเพณี เปนความประพฤติ
ที่สังคมไมตองการ คุณคาทางดานจิตวิทยา โดยเปนการแสดงพฤติกรรมการเก็บกดของคนในสังคม
และคุณคาทางดานดนตรี โดยเปนเพลงที่มีทํานองจังหวะชาโหยหวนและทํานองจังหวะเร็ว
ภูมิจิต เรืองเดช (2529) ไดศึกษาลักษณะทั่วไปของเพลงพื้นบานกันตรึม ความคิดคํานึงในบท
เพลงกันตรึม สุนทรียพจนในบทเพลงกันตรึม และการเลนเพลงพื้นบานในอีสานใต โดยกลาวถึงเพลง
กันตรึมวา เปนเพลงชาวบานในเขตอีสานใต บางสวนของจังหวัดบุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ ขับรอง
ดวยภาษาเขมร มีลีลาทวงทํานองเพลงที่ไพเราะและดูแปลกไปจากเพลงชาวบานในถิ่นอื่นๆ ของ
ประเทศไทย เพลงกันตรึมมีวิวัฒนาการมาจากการเลนเพลงพื้นบานในแบบตางๆ ของชาวเขมร เชน
มโหรีเ ขมร เบริ น เจรี ย งต า งๆ เมื่ อวิ วั ฒ นาการมาเปน เพลงชาวบา นที่รูจั ก กัน โดยทั่ว ไปวา “เพลง
กันตรึม” ไดรับความนิยมสูงสุดในชวงป พ.ศ. 2520-2526 มีวงกันตรึมเกิดขึ้นมากมายในเกือบทุก
หมูบานที่ใชภาษาเขมรเปนภาษาถิ่น ในปจจุบันเพลงกันตรึมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตางๆ
ออกไปตามความนิยมของผูฟง
ศิริ ผาสุก และคณะ (2536) ไดกลาวไวในสุรินทร มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทยวา
เพลงพื้นบานกันตรึมเปนวงดนตรีพื้นบานที่นําเอาจังหวะตีโทน โจะ คะครึม-ครึม มาเปนชื่อดนตรี
เรียกวากันตรึม ซึ่งหมายถึงโทน บทรองกันตรึมเปนภาษาเขมร การเลนกันตรึมนิยมเลนในงานมงคล
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ตางๆ เชน งานมงคลสมรส งานโกนจุก บวชนาค หรืองานเทศกาลประจําป เครื่องดนตรีประกอบดวย
สก็วล (กลองโทน) 1 คู ปออ 1 เลา ฉิ่ง 1 คู กรับ 2 คู ซออู 1 คัน ผูเลนดนตรีในวงกันตรึมจะมีประมาณ
6-8 คน ผูรองจะเปนชายหญิงอาจจะมี 1-2 คู หรือชาย 1 คน หญิง 2 คน โดยทั่วไปนิยม ชาย 2 คน
หญิง 2 คน การแตงกายทั้งนักดนตรีและนักรองชายหญิงจะไมมีแบบแผนตายตัว จะแตงตามความ
สะดวกสบายทันสมัยและถูกใจผูชม บทเพลงที่ใชประกอบวงกันตรึม ไมนิยมรองเปนเรื่องราวมักคิดคํา
กลอนใหเหมาะกับงานที่เลน หรือใชบทรองเกาๆ ที่จํากันมา บทเพลงและทํานองเพลงกันตรึมมีหลาย
ทํานองหลายจังหวะ ซึ่งมีมากจนไมมีใครจําทํานองเพลงได เพราะไมมีการจดบันทึกเปนลายลักษณ
อักษรไว บทเพลงกันตรึมแบงออกเปน 4 ประเภท 1. บทเพลงชั้นสูงหรือเพลงครู เปนบทที่ถือวามี
ความไพเราะสูงศักดิ์ทํานองเพลงโหยหวนแสดงใหเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ เชน เพลงสวายจุมเวื้อด เปน
ตน 2. บทเพลงสําหรับขบวนแห มีทํานองสงา ครึกครื้นสนุกสนาน มีการฟอนรําประกอบการขับรองมี
หลายทํานอง เชน รําพาย เปนตน 3. บทเพลงเบ็ดเตล็ดตาง ๆ เปนบทเพลงที่มีทํานองรวดเร็ว เรงเรา
ใหไดรับความสนุกสนาน ใชเปนบทขับรองในโอกาสทั่วๆ ไป เชน เกี้ยวพาราสี สั่งสอน สูขวัญ รําพึง
รําพัน ฯลฯ มีทํานองหลายทํานอง เชน อมตูก มะลปโดง เปนตน 4. บทเพลงประยุกต เปนบทเพลงที่ใช
ทํานองเพลงลูกทุงประยุกต เปนทํานองเพลงกันตรึม เชน ดิสโกกันตรึม สัญญาประยุกต เปนตน
บุษกร บิณฑสันต และคณะ (2556) กลาวถึงกันตรึมในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทรและบุรีรัมยวา
วงกันตรึมผูกพันกับวิถีการดําเนินชีวิตของกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยมาชานาน และยังเกี่ยวของ
กับความศักดิ์สิทธิ์และงานประเพณีตางๆ ตามความเชื่อที่ยังคงดํารงอยูในพื้นที่อีสานใต วิวัฒนาการ
ของวงกันตรึมมีการปรับประยุกตตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จากดนตรีในพิธีกรรมสูดนตรี
เพื่อความบันเทิงไปตามรสนิยมของผูชม เครื่องดนตรีที่ใชประสมวงในแตละคณะไมมีแบบแผนตายตัว
ทวงทํานองเพลงมุงความสนุกสนานเปนสําคัญ สําหรับการสรางกลองกันตรึมใชไม ดิน และหนังสัตว
เปนวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งสงผลตอคุณภาพของเสียงและสงผลตอความรูสึกตลอดจนความเชื่อของ
ศิลปน และแมรูปแบบของกันตรึมจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม แตยังมีการถายทอดความรูสืบ
ตอกันไปโดยวิธีการถายทอดแบบซึมซับ การถายทอดแบบเลียนแบบ และการถายทอดแบบบมเพาะ
พิธีกรรมการถายทอดความรูกันตรึมประกอบดวยพิธีไหวครูมอบตัวเปนศิษย พิธีไหวครูกอนการแสดง
และพิธีไหวครูประจําป สะทอนความเชื่อที่ผสมผสานระหวางศาสนาพุทธกับไสยศาสตร โดยมีศิลปน
เปนผูมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษหรือเปลี่ยนแปลงประเพณี พิธีกรรม กันตรึมจึงเปนมรดกทางภูมิ
ปญญาทองถิ่นอันทรงคุณคาของอีสานใตที่สามารถแสดงถึงอัตลักษณ และสะทอนความเชื่อตลอดจน
วิถีชีวิตของกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยไดเปนอยางดี
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งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกันตรึม
วิเศษ ชาญประโคน (2539) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหกันตรึม : เพลงพื้นบานอีสานใต เปน
การศึกษาองคประกอบและคุณคาทางสังคมของกันตรึม ผลการศึกษาพบวา กันตรึมมีองคประกอบ 2
สวน คือ องคประกอบของกันตรึมซึ่งไดแก จํานวนผูเลน การแตงกาย เครื่องดนตรี คํารอง ทํานอง และ
องคประกอบของการแสดงซึ่งเริ่มจากไหวครู แนะนําตัว ทักทาย เกี้ยวพาราสี และการลา สําหรับ
คุณคาทางสังคมของกันตรึมพบวา เพลงกันตรึมสะทอนคุณคา 3 ดาน คือ ดานวิถีชีวิต ไดแก อาชีพ
ความเชื่อความศรัทธา ดานระบบครอบครัวและเครือญาติ ไดแก การเปนครอบครัวขยายมีผูชายเปน
ผู นํ า และด า นลั ก ษณะทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม ได แ ก การเป น สั ง คมเกษตร และการยึ ด มั่ น ใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอยางเครงครัด
พรรณราย คําโสภา (2540) ศึกษาเรื่องกันตรึมกับเพลงประกอบการแสดงพื้นบานจังหวัด
สุรินทร เปนการศึกษาวิเคราะหประวัติความเปนมา การแตงกาย โอกาสและวิธีการแสดง มาตราเสียง
การเทียบเสียง คํารอง ทํานอง โครงสรางของทํานองเพลง การประสานเสียง จังหวะ และโครงสราง
ฉันทลักษณของบทเพลง ผลการศึกษาประวัติความเปนมาพบวาเดิมนั้นดนตรีพื้นบานกันตรึมมุง
บรรเลงเพื่อความสนุกสนานของชาวบาน เปนทํานองสั้นๆ ไมมีรูปแบบที่แนนอน ตอมาจึงปรับปรุงให
เป น รู ป แบบมากขึ้ น โดยได รั บ การอนุ รั ก ษ ส ง เสริ ม จากหน ว ยงานทางราชการจึ ง มี ก ารบรรเลง
ประกอบการแสดงในงานทั่วไปทั้งงานมงคลและอวมงคล เดิมการแตงกายของผูแสดงเปนการแตงตาม
สมัยนิยมตอมาจึงปรับปรุงใหสวยงามขึ้น มาตราเสียงของเพลงกันตรึมในอดีตมีลักษณะเฉพาะแต
ปจจุบันมีความใกลเคียงกับมาตราเสียงสากลมากขึ้น การเทียบเสียงนิยมใชซอเทียบเสียงเขากับเสียง
ปออ คํารองเปนภาษาเขมรสูงหรือภาษาเขมรปนไทย การประสานเสียงจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญเพราะ
ลักษณะการบรรเลงของผูบรรเลงดนตรีกันตรึม เครื่องดนตรีที่บรรเลงทํานอง ตรัว ปออจะบรรเลงคลอ
เสียงรอง โครงสรางฉันทลักษณของบทเพลงจะเปนทํานองที่ซ้ําๆ กลับไปกลับมา
เครือจิต ศรีบุญนาค (2541) ศึกษาเรื่องการศึกษาเจตคติตอเพลงพื้นบานอีสานของนักศึกษา
สถาบันราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตอีสานใต ไดกลาวถึงวงดนตรีพื้นเมืองกันตรึมโดยสรุปวา
เปนการเอาจังหวะตีโทน โจะ-คะครึม-ครึม มาเปนชื่อวงดนตรี เรียกวา “กันตรึม” การเลนกันตรึมนิยม
เลนในงานมงคลตางๆ เชน งานมงคลสมรส โกนจุก บวชนาค หรืองานเทศกาลตางๆ ในสมัยโบราณนั้น
งานมงคลสมรสจะตองมีวงดนตรีเลนกลอมหอจนถือเปนประเพณี กันตรึมไดพัฒนามาจนกลายเปน
“กันตรึมร็อก” ในชวงป พ.ศ. 2539 โดยวงของดารกี้เปนผูริเริ่ม ซึ่งเปนการประยุกตขึ้นใหมดวยการนํา
เครื่องดนตรีสากลเขามาผสมและเลนจังหวะที่เราใจ สนุกสนาน เพลงรองยังเปนภาษาทองถิ่นที่ฟง
เขาใจงาย แตงเรียบเรียงทํานองขึ้นใหม จะรองโดยไมมีการรองโตตอบ เพียงแตผลัดกันรองระหวาง
ชาย-หญิง และมีหางเครื่องมาเตนประกอบ ลักษณะเพลงเปนเพลงแนวลูกทุง
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โฆสิต ดีสม (2544) ศึกษาเรื่องพัฒนาการของกันตรึมบานดงมัน ตําบลคอโค อําเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสาร สังเกต และสัมภาษณผูรูในหมูบาน
หัวหนาคณะกันตรึม 3 คณะ คือ คณะนายพูน สามสี คณะนายโบราณ จันทรกลิ่น และคณะน้ําผึ้ง
เมืองสุรินทร นักดนตรีโบราณ 3 คน นักแสดงชาย 3 คน นักแสดงหญิง 3 คน และผูที่สนใจเพลงกันตรึ
มจากอดีตถึงปจจุบัน 10 คน โดยศึกษาภาพรวมดานพัฒนาการ องคประกอบของการบรรเลงเพลง
การขั บร อ งและการฟ อ นรํ า ของวงกั น ตรึ ม บ า นดงมัน ผลการศึ ก ษาพบวา วงกั น ตรึ ม บา นดงมั น มี
องคประกอบดนตรีแบบดั้งเดิม คือ ปออ 1 เลา ซอกันตรึม 1 คัน โทน 2 ใบ และเครื่องดนตรีกํากับ
จังหวะ ฉิ่ง ฉาบ กรับ ตอมาไดพัฒนาโดยนําเอาเครื่องดนตรีสากลเขามาประกอบในการบรรเลง ไดแก
ซอไฟฟา กลองชุด อีเลคโทน กลองทอม เบส และกีตาร ผลการศึกษาองคประกอบดานบทเพลงพบวา
แบงเปน 6 ประเภท คือ บทเพลงประกอบการไหวครู บทเพลงพิธีสําหรับขบวนแห บทเพลงเบ็ดเตล็ด
บทเพลงในพิธีกรรม บทเพลงกันตรึม ใชประกอบการแสดง บทเพลงกันตรึมประยุกต วงกันตรึมบานดง
มันไดพัฒนาองคประกอบดานบทเพลงขึ้นตามโอกาสตาง ๆ เชน การรณรงคเลือกตั้ง โฆษณาหาเสียง
รณรงคตอตานโรคติดตอ ยาเสพติด บทเพลงไดมีการประยุกตใหทันสมัย โดยการประพันธบทเพลง
กันตรึมในทํานองตางๆ ซึ่งบทเพลงดั้งเดิมไมสามารถนํามาใชประกอบการบรรเลงได องคประกอบดาน
การแสดงของกัน ตรึม บานดงมัน ซึ่งแสดงตามโอกาสตางๆ คือ งานมงคล งานอวมงคล และงาน
พิธีกรรมตางๆ ไดพัฒนาองคประกอบการแสดงจากการบรรเลงประกอบการรองกันตรึมแบบพื้นบาน มี
การพัฒนารูปแบบ เพิ่มไฟ แสง สี เสียง เวที มีชุดการแสดงอยางหลากหลาย สลับกับการรองเพลง
ลูกทุง สตริง หมอลํา มีการลงทุนเตรียมการปรับปรุงรูปแบบวงกันตรึมอยูตลอดเวลา ผลการศึกษา
องคประกอบดานการขับรองเพลงกันตรึมบานดงมันพบวา แบงได 5 ประเภท คือ ขับรองเพลงครู
(เพลงไหวครู) เพลงประกอบพิธีสําหรับขบวนแห เพลงเบ็ดเตล็ดและการแสดง เพลงในพิธีกรรม และ
เพลงกันตรึมประยุกต การขับรองเพลงกันตรึมบานดงมัน ไดพัฒนาการขับรอง เชน นําทํานองเพลงอื่น
ที่ไมใชทํานองที่กําหนดไวในเพลงครู ดวยเหตุผลไมสามารถบรรเลงหรือขับรองได โดยนําเอาบทเพลง
สมัยใหมเขามาใชในขบวนแห กําหนดทํานองเพลงไวเปนเพลงชุดการแสดง เชน ชุดเรือมอันเร เรือม
อัปสรสราญ เรือมแกลมอ บางทํานองไดเลียนแบบเพลงทั่วไปที่กําลังนิยมมาบรรเลง ผลการศึกษา
องคประกอบดานการฟอนรํากันตรึมบานดงมันพบวา แบงเปน 7 ประเภท คือ ฟอนรําเกี่ยวกับพิธีกรรม
ประเพณี เกี่ย วกั บ อาชี พ ของชาวบ า น เกี่ย วกั บ การเลี ย นแบบเกี่ย วกั บ ประติม ากรรมที่ป รากฎใน
ปราสาท ประกอบเกี่ยวกับบทเพลงกันตรึม เกี่ยวกับการเกี้ยวพาราสี และเกี่ยวกับกันตรึมประยุกต
กันตรึมบานดงมันไดพัฒนาการฟอนรําซึ่งแตดั้งเดิมไมมีการฟอนรําประกอบการบรรเลง ตอมาไดมีผู
คิดประดิษฐทาฟอนรําเปนชุดการแสดงตางๆ มากมาย เชน การฟอนรําชุดกันตรึม อาไย นอรแกว แฮฮ
อม และประยุกตทันสมัย มีทาเตนที่สวยงามเราใจ
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ธงรบ จันทรเต็ม (2549) ศึกษาเรื่องกันตรึมคณะเกรียงศักดิ์ ส.สไบทอง บานโคกโพธิ์ ตําบล
สะเดา อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย เปนการศึกษาโครงสรางและองคประกอบของดนตรีกันตรึม
และศึกษาลักษณะกายภาพของเครื่องดนตรี และคุณลักษณะทางดนตรีในเชิงดุริยางควิทยา ผล
การศึกษาพบวากันตรึมคณะเกรียงศักดิ์ ส.สไบทอง ประกอบดวยนักรองฝายชายและฝายหญิงอยาง
ละ 1 คน นักดนตรี 7 คน และนางรํา 8 คน เครื่องดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบดวย กลองกันตรึม 2 ลูก
ซอกันตรึมหรือตรัว 1 คัน กรับ 2 คู ฉิ่งและฉาบอยางละ 1 คู รูปแบบของบทเพลงเปนแบบรอยเนื้อ
ทํานองเดียว บทเพลงหรือทํานองเพลงที่บรรเลงมี 3 ประเภท คือ บทเพลงไหวครู บทเพลงขับรอง
ประกอบพิธีกรรม และบทเพลงขับรองประยุกต
ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย (2549) วิจัยประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีไทยภาคกลางและภาค
อีสานใต เพื่อศึกษาประวัติรวมทั้งวิวัฒนาการของดนตรีและเพลงพื้นเมืองในภาคกลางและภาคอีสาน
ใต ผลการศึกษาดนตรีพื้นเมืองอีสานใตพบวา จําแนกไดเปน 2 กลุม ตามความแตกตางทางวัฒนธรรม
คือ กลุมวัฒนธรรมไทยโคราช และกลุมวัฒนธรรมเขมร ในกลุมวัฒนธรรมไทยโคราช ไดแก วัฒนธรรม
ของกลุมคนในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยูใกลภาคกลาง จึงไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมภาคกลาง มี
การละเลนอื่นๆ คลายกับภาคกลาง สําหรับกลุมวัฒนธรรมเขมร ไดแก วัฒนธรรมของกลุมคนใน
จั ง หวั ด สุ ริ น ทร บุ รี รั ม ย ศรี ส ะเกษ ซึ่ ง มี ก ลุ ม คนเขมรเป น คนกลุ ม ใหญ ทํ า ให วั ฒ นธรรมเขมรเป น
วัฒนธรรมกระแสหลัก โดยเฉพาะวัฒนธรรมดนตรีที่เรียกวาวัฒนธรรมกันตรึม ภายหลังจากรัฐบาลใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 เปนตนมา วัฒนธรรมดนตรีตะวันตกจากสวนกลาง
เขามาแทนที่วัฒนธรรมดนตรีดั้งเดิมทําใหศิลปนปรับปรุงองคประกอบการแสดงดนตรีตามอยางวง
ดนตรีลูกทุง เกิดเพลงโคราชรูปแบบใหมที่เรียกวาเพลงโคราชซิ่ง และเกิดวงกันตรึมรูปแบบใหมขึ้น
ขําคม พรประสิทธิ์ (2550) วิจัยวัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทย ภาคอีสานใตและภาคกลาง
เพื่อศึกษาวัฒนธรรมการบรรเลง รวบรวมบทเพลงประจําถิ่นภาคอีสานใตและภาคกลางอยางเปน
รูปธรรม โดยกลาวถึงดนตรีในอีสานใตวามีลักษณะเฉพาะของตัวเองและมี 3 ขั้นตอนสําคัญ ไดแก
การเริ่ มตน กิจกรรมด วยการไหวครู สวนกลางเปน เนื้อหาหรือกิจกรรม จบดวยการลาและอวยพร
สามารถแบงเปน 2 กลุมใหญดวยกันไดแก กลุมที่เกี่ยวของกับความเชื่อและความบันเทิง และกลาวถึง
จุดมุงหมายและโอกาสที่ใชในการเลนกันตรึมวาเลนในโอกาสทั่วๆ ไป ไมวาจะเปนงานมงคลหรืองาน
อวมงคล โดยสรุปจุดมุงหมายในการเลนไว 3 ประการ คือ ประการแรกเปนการเลนตามความเชื่อถือ
ของคนในทองถิ่น ความเชื่อทางไสยศาสตร เชน การเลนประกอบพิธีกรรมมะมวด ซึ่งเปนการเลน
เกี่ยวกับการทรงเจาเขาผี ประการที่สองเปนการเลนเพื่อเปนการเฉลิมฉลองเกี่ยวกับงานมงคลตางๆ
และประการสุดทายเปนการเลนเพื่อเปนการรักษาศิลปะประเพณีพื้นบานมิใหสูญหายและเปนการ
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ส ง เสริ ม การแสดงทางดนตรี พื้ น บ า น โดยเฉพาะพื้ น ถิ่ น อี ส านใต ซึ่ ง ถื อ ว า กั น ตรึ ม เป น ดนตรี ที่ มี
ความสําคัญและแสดงเอกลักษณตลอดจนวิถีชีวิตของผูคนที่มีชีวิตความเปนอยูในทองที่นั้นๆ
ภูมิจิต เรืองเดช และคณะ (2550) ศึกษาวิจัยศิลปะการละเลนกันตรึมในฐานะเพลงพื้นบาน
ของกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมยและจังหวัดสุรินทร ในดานเครื่องดนตรี
และรูปแบบการแสดงในพิธีกรรมและบทรองพื้นบาน ในลักษณะของภาพรวมเพื่อใหเห็นพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงของการละเลนกันตรึม กลุมประชากรที่ใชศึกษาวิจัยไดแก คณะกันตรึมในจังหวัดบุรีรัมย
4 คณะ คือ คณะกันตรึมอาชีพ 2 คณะ ไดแก คณะเกรียงศักดิ์ ส.สไบทอง และคณะบุญถึง คณะ
กันตรึมในสถานศึกษา 2 คณะ ไดแก คณะกันตรึมโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม และคณะกันตรึม
โรงเรียนภัทรบพิตร และศึกษากันตรึมในจังหวัดสุรินทร 4 คณะ คือ คณะกันตรึมอาชีพ 2 คณะ ไดแก
คณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร และคณะกันตรึมสมานชัย คณะกันตรึมในสถานศึกษา 2 คณะ คือ คณะกันตรึม
โรงเรียนสุร วิทยาคาร และคณะกันตรึมโรงเรียนบานดงมัน พบวา การละเลนกันตรึมวงอาชีพทั้ง 4 คณะ
ของจังหวัดบุรีรัมยและจังหวัดสุรินทรยังคงรักษาศิลปะดั้งเดิมของการละเลนกันตรึมทั้งดานเครื่อง
ดนตรี การแสดงดนตรี การแสดงในพิธีกรรมและบทรองเพลงพื้นบาน แตหากเจาภาพตองการให
ประยุกตเปนการแสดงสมัยใหมก็จะเพิ่มกลองชุด และอิเล็กโทน รวมทั้งดัดแปลงการแสดงใหมีหาง
เครื่องหรือที่เรียกวาแดนเซอรโดยแตงกายแบบสมัยใหมตามความเหมาะสม สวนคณะกันตรึมใน
สถานศึกษาทั้งในจังหวัดบุรีรัมยและจังหวัดสุรินทรรวม 4 คณะ ตางรักษาเอกลักษณการแสดงแบบ
ดั้งเดิมโดยไมมีการประยุกตทั้งเครื่องดนตรี การแสดงดนตรีและบทรองเปนการอนุรักษการละเลน
พื้นบานกันตรึมไวไดอยางสมบูรณ การสงเสริมใหมีคณะกันตรึมในสถานศึกษาจึงเปนแนวทางสําคัญ
ในการอนุรักษ สงเสริมและเผยแพรการละเลนกันตรึมใหดํารงอยูไดตอไป
สุนทร ออนคํา (2551) ศึกษาเรื่องเจรียง กันตรึม : วิเคราะหภาพสะทอนสังคมกลุมชนเขมร
อีสานใต เปนการวิเคราะห ภาพสะทอนของสังคมกลุมชนเขมรอีสานใตจากเพลงเจรียงและเพลง
กันตรึม โดยวิเคราะหภาพสะทอน 4 ดาน คือ ดานสภาพชีวิตและความเปนอยู ดานเศรษฐกิจและ
อาชีพ ดานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ดานคานิยมและความเชื่อ และพบวาภาพสะทอนที่
พบมากที่สุดไดแก ภาพสะทอนดานคานิยมและความเชื่อ รองลงมา คือ ภาพสะทอนดานสภาพชีวิต
และความเป น อยู และภาพสะท อ นด า นเศรษฐกิ จ และอาชี พ และสุ ด ท า ย คื อ ภาพสะท อ นด า น
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี
วรวิทย วราสินธ (2554) ศึกษาเรื่องการปรับเปลี่ยนดนตรีกันตรึมในพิธีเรือมมะมวดของเขมร
ถิ่นไทย เปนการศึกษาปจจัยและการปรับเปลี่ยนดนตรีกันตรึมในพิธีเรือมมะมวดของกลุมเขมรถิ่นไทย
ในจังหวัดสุรินทร ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่ทําใหมีการปรับเปลี่ยนดนตรีกันตรึมในพิธีเรือมมะมวด
คือ การนําพิธีมาเปนแนวทางหลักในการจัดการปญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนในชุมชน
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ดนตรีกันตรึมมีโอกาสแสดงเฉพาะในพิธีมะมวดเทานั้นจึงยังไมมีการปรับเปลี่ยนใดๆ ตอมาพิธีเรือม
มะมวดถูกลดบทบาทลงเนื่องจากมีการพัฒนาระบบการศึกษา การแพทยและสาธารณสุข สงผลใหนัก
ดนตรีกันตรึมตองขยายพื้นที่การแสดงออกไปในงานพิธีอื่นๆ โดยมีการนําเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
มาเสริมสรางบรรยากาศ การนําเครื่องเสียงมาใชในพิธีเรือมมะมวด ทําใหดนตรีกันตรึมไดรับผลกระทบ
และตองปรับเปลี่ยนโดยการนําเพลงอื่นๆ มาใชในขั้นตอนการไหวครู มีการบรรเลงแบบเมดเลย เมื่อ
อุตสาหกรรมดนตรีขยายวงทําใหมีการบันทึกเทปดนตรีกันตรึมจําหนาย วงกันตรึมจึงตองพยายามผลิต
เพลงใหถูกใจคายเพลง

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปรับตัวและปรับปรน
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปรับตัว
ประยุทธ วรรณอุดม (2540) ศึกษาบทบาทและการดําเนินกลยุทธของสื่อมวลชนเพื่อสงเสริม
ศิลปะการรองรําพื้นบานหมอลํา โดยศึกษาจากสื่อ 5 ประเภท คือ วิทยุ โทรทัศน โสตทัศนูปกรณ
สิ่งพิมพ และภาพยนตร พบวาสื่อมวลชนประเภทตางๆ มีเกณฑการเลือกหมอลําเพื่อการสงเสริมใน
ลักษณะเดียวกัน คือ เลือกหมอลําที่สามารถสรางรายได เปนที่ตองการของตลาดและเขากับกระแส
วัฒนธรรมสมัยใหมมากที่สุด เชน หมอลําประยุกต หมอลําลูกผสม และหมอลําที่ไดรับเลือกนี้หากมี
ลักษณะบางอยางไมเขากับวัฒนธรรมของสื่อมวลชนก็จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบและเนื้อหา สวน
หมอลําประเภทดั้งเดิมจะไมไดรับเลือกมาผลิตและเผยแพรเทาใดนัก สื่อมวลชนปจจุบันมีบทบาททั้งใน
ดานเปนคุณและเปนโทษตอการสงเสริมหมอลํา ในดานเปนคุณ คือ การเปนชองทางในการเผยแพรให
หมอลํ า ออกไปสู สั ง คมและการเป น ผู ผ ลิ ต ซ้ํ า ทํ า ให ห มอลํ า ยั ง คงมี อ ยู ส ว นในด า นที่ เ ป น โทษ คื อ
สื่อมวลชนมีสวนทําใหหมอลําตองปรับเปลี่ยนตัวเองไปอยางมากเพื่อใหเขากับวัฒนธรรมสื่อ จนหมอ
ลําบางประเภทแทบจะหาเคาเดิมไมพบ
แกวตา จันทรานุสรณ (2546) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงโลกทัศนในกลอนลําเรื่องรวมสมัย ชวง
พ.ศ. 2537-2543 พบวาจากเดิมการแสดงลําเรื่องจะนิยมแสดงเรื่องแนวจักรๆ วงศๆ หรือนิทานพื้นบาน
แตหลังเกิดภาวะซบเซาในวงการลําเรื่อง หมอลําเรื่องหลายคณะจึงไดปรับการแสดงเพื่อดึงดูดความ
สนใจของผูชมดวยการแตงเรื่องแนวใหม ซึ่งมีลักษณะรวมสมัย และสอดคลองกับวิถีชีวิตในสังคมมาก
ขึ้ น โดยเป น การสะท อ นภาพการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมวั ฒ นธรรม ซึ่ ง เป น ป จ จั ย กํ า หนดการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและโลกทัศนของชาวอีสาน ทั้งโลกทัศนที่มีตอมนุษย เศรษฐกิจ การศึกษา ความ
เชื่อศาสนา และโลกทัศนที่มีตอชุมชน และปรากฏการคิดเชิงประเมินคาวาเงินมีความหมายอยางยิ่งตอ
การดํ า เนิ น ชี วิ ต ในสั ง คมอุ ต สาหกรรมทุ น นิ ย มและบริ โ ภคนิ ย ม สํ า หรั บ ป จ จั ย ที่ ทํ า ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงโลกทัศนในกลอนลําเรื่องรวมสมัยพบวามีทั้งปจจัยภายในวงการลําเรื่อง ไดแก หัวหนา
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คณะหมอลํ า หมอลํ า และผู ป ระพัน ธก ลอนลํ า ที่ พ ยายามปรั บ ตั ว ให อยู ร อดทา มกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรม และปจจัยภายนอก ไดแก การเปลี่ยนแปลงรสนิยมและกระแสความ
สนใจของกลุมผูชม ความกาวหนาของเทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อบันเทิงอื่นๆ
ชาญวิทย ชุมศรี (2549) ศึกษาเรื่องการศึกษาการละเลนพื้นบานกลองยาว อําเภอเกษตรวิสัย
จัง หวั ด ร อ ยเอ็ ด เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลทํ า ให ก ารละเล น พื้ น บ า นกลองยาวดํ า รงอยู ไ ด ใ นป จ จุ บั น
กระบวนการในการปรับตัวของคณะกลองยาว และแนวทางในการอนุรักษและเผยแพรภูมิปญญา
ท อ งถิ่ น ด า นการละเล น พื้ น บ า นกลองยาว ผลการศึ ก ษาพบว า ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การดํ า รงอยู ข อง
การละเลนพื้นบานกลองยาวในปจจุบัน ไดแก ปจจัยดานเครื่องดนตรีประกอบในการบรรเลงกลองยาว
โดยนําเครื่องดนตรีพื้นบาน ประเภทเครื่องหนังหุมและเครื่องโลหะบรรเลงรวมกันทําใหเกิดความ
ครึกครื้น ปจจัยดานโอกาสในการแสดง คือ การไดมีสวนรวมในงานประเพณีสวนรวมและงานประเพณี
สวนบุคคล ปจจัยดานการสรางรายได จากการศึกษาคณะกลองยาวมีรายไดจากการแสดง 3,0009,000 บาท ตอครั้ง ปจจัยดานความตองการของผูวาจางหรือผูชมการแสดง ที่ใหคณะกลองยาวรวม
แสดงในงานประเพณีตางๆ เปนภาพสะทอนใหเห็นการละเลนพื้นบานกลองยาววามีการดํารงอยู และ
ปจจัยดานการสืบทอด เห็นไดจากที่มีการดํารงอยูของคณะกลองยาวในปจจุบัน กระบวนการในการ
ปรับตัวของเพื่อความอยูรอดของคณะกลองยาว ไดแก การประสมวงกลองยาวแบบประยุกต โดยการ
นําเครื่องดนตรีสากลเขารวมบรรเลงในการแสดงกลองยาว การบรรเลงกลองยาวแบบประยุกต มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการบรรเลงใหมีจังหวะที่กระชับขึ้นเพื่อใหกลมกลืนกับเพลงในปจจุบันที่นํามาบรรเลง
และการประยุกตเครื่องแตงกายที่มีรูปแบบเดียวกันซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะแตละคณะ แนวทางในการ
อนุรักษ และเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นดานการละเลนพื้นบานกลองยาว ไดแก การจัดใหมีการเรียน
การสอนกลองยาวในสถานศึกษาของชุมชน การจัดประกวดกลองยาว เพื่อใหเกิดการพัฒนาประยุกต
และการจัดใหมีสื่อกลองยาวแบบวีดีทัศนหรือวิดีโอซีดีเพื่อสะดวกในการศึกษาเผยแพร
เอกสารที่เกี่ยวของกับการปรับปรน
เอกวิทย ณ ถลาง (2532) ไดกลาวถึงการปรับปรนทางวัฒนธรรมวา วัฒนธรรมเปนมรดกตก
ทอดของกลุมชนมาโดยตลอดไมวายุคใดสมัยใด การตอสูเพื่อปรับปรนวัฒนธรรมใหเขากับปญหา
ความจําเปนใหมๆ ทางเศรษฐกิจ และสังคม ทุกคนในสังคมเปนเจาของวัฒนธรรม การปรับปรนทาง
วัฒนธรรม เปนการปรับและการผอนปรนสิ่งที่ถือปฏิบัติใหดีขึ้นและคอยๆ ลดความเครงครัดลงมา โดย
การปรับปรนเปลี่ยนแปลงทางดานประเพณีพิธีกรรม และความเชื่อโดยการผอนผันกฎเกณฑ จารีตบาง
ประการที่ไมเหมาะสมที่จะใชกับสภาพปจจุบันลงและในการประกอบพิธีกรรมตางๆ ก็มีการประยุกตใช
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วัสดุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่สามารถหาไดในปจจุบันเขามาใชเพื่อความสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังมี
การยอมรับประเพณีกิจกรรมบางอยางจากสังคมไทยและสังคมตะวันตกเขามาปฏิบัติดวย
นิธิ เอียวศรีวงค (2544) กลาววา การปรับปรนเปนการที่เราเอาสิ่งที่ดีอยูแลวในอดีตมา
ผสมผสานเขากับสิ่งที่เหมาะสมที่เลือกเฟนจากภายนอกเพื่อปรับใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
โดยการปรับปรนมีหลายปจจัย คือ ปจจัยทางภูมิศาสตร ปจจัยทางชีวภาพ ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัย
ทางการศึกษา ปจจัยทางวัฒนธรรม ปจจัยทางศาสนา ปจจัยทางดานความเจริญกาวหนาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และปจจัยทางดานความสัมพันธใกลชิดกับวัฒนธรรมอื่น
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปรับปรน
เฟองฟา ลัยมณี (2544) ศึกษาเรื่องการปรับปรนวิถีชีวิตของชาวไทใหญหมูบานนาหวาย
ตําบลเมืองมะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม กลาวถึงการปรับปรนทางวัฒนธรรมวา ประเพณีหลู
สังกาลคําของชาวไทยใหญปจจุบันไดปรับปรนใหเขากับประเพณีชาวไทยพื้นเมืองดวยการทอดถวาย
ผากฐินในพิธีการเดียวกัน โดยนําผาสังกาลหรือผาไตรจีวรที่ไดเตรียมไวมาจัดแบงใหเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแต
เดิมชาวไทใหญจัดถวายผาสังกาลใหเฉพาะพระสงฆที่เปนหัวหนาหรือเจาอาวาสเทานั้น เมื่อมีการปรับ
ปรนการทอดถวายผากฐินไดเตรียมผาไตรอยางนอย 3 ชุดขึ้นไปเพื่อถวายใหกับพระสงฆที่เปนประธาน
และคูสวดอีก 2 ชุด การถวายผากฐินเปนคติคานิยมของชาวไทยพื้นเมืองที่เชื่อวามีอานิสงสมากทําให
ไดอุปกรณเปนบริขาร และบริวารกฐินอีกจํานวนมาก สวนประเพณีเกี่ยวกับการตาย เดิมในสังคมชาว
ไทใหญมีขอหามตามความเชื่อเรื่องการตายที่วาชาวไทใหญที่เสียชีวิตนอกหมูบานจะดวยสาเหตุใดก็
ตามญาตินําศพกลับเขามาในหมูบาน หรือนําศพผานกลางหมูบานไมไดและจะตองฝงศพ ณ ที่ผูตาย
เสียชีวิตเทานั้น ปจจุบันไดปรับปรนพิธีการทําศพแบบดั้งเดิมมาเปนการฌาปนกิจศพตามแบบอยาง
ของชาวไทยพื้นเมืองและมีการปรับปรนความเชื่อในการฝงศพมาเปนการเผาแทน
พิมุข ชาญธนะวัฒน (2546) ศึกษาการปรับปรนเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ชาวไทยใหญ กรณีศึกษาชาวไทยใหญหมูบานถ้ําลอด อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน กลาวถึง
การปรับปรนเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมวา สภาพของสังคมและวัฒนธรรมทุกแหงยอม
จะตองมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวที่เปนพลวัต (Dynamic) อยูตลอดเวลา ซึ่งเกิดจากปจจัยภายใน
ไดแก การเพิ่มจํานวน ประชากร ลักษณะทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่ใกลชิดกันกับคนไทย และสภาพ
ทางภูมิศาสตรของชุมชน และปจจัยภายนอกไดแก การพัฒนาของรัฐ การพัฒนาบุคคลและองคกร
อิสระและการอพยพของประชากรตางถิ่น โดยกระบวนการปรับปรนเปลี่ยนแปลงเกิดจากการขัดเกลา
ทางสังคม การลอกเลียนแบบ การมีคานิยมแบบใหม การยอมรับลักษณะความเปนสากล และการ
หยิบยืมทางวัฒนธรรมจากสังคมภายนอกเขามาใชในชีวิตประจําวันของตน ซึ่งการปรับปรน
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เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชนอยางหลีกเลี่ยงไมได ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นจะ
มีทั้งดานบวกและดานลบ สงผลกระทบตอเนื่องไปยังสวนอื่น ๆ ของสังคม เพื่อใหสังคมเกิดความ
สมดุลซึ่งกันและกันจึงไดมีการรักษารูปแบบดั้งเดิมที่เห็นวาดีและยังมีประโยชนเอาไว ขณะเดียวกันก็มี
การรับเอาวัฒนธรรมตางๆ จากสังคมภายนอกที่คิดวาดีเขามาผสมผสานเพิ่มเติมดวย
พัชรา กิจปฐมมงคล (2547) ศึกษาเรื่องพิธีกรรมของคนไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาล
นครปฐม กลาวถึงการปรับปรนวา ประเพณีพิธีกรรมของคนไทยเชื้อสายจีนในรอบปและรอบชีวิตตาม
ความเชื่อทางศาสนาที่ผสมผสานกันระหวางศาสนาพุทธมหายาน ลัทธิขงจื้อ ลัทธิเตา พรอมกับการ
บูชาบรรพบุรุษและการนับถือเจา เมื่อเวลาผานไปหลายชั่วอายุคน ความเชื่อดั้งเดิมยอมมีการ
เปลี่ยนแปลง ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนพิธีกรรมนั้นๆ ตามมารูปแบบของพิธีกรรมและขั้นตอนตาม
ความเชื่อเดิมเปลี่ยนไป มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติลงเพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม
ไทย จึงเกิดการปรับปรนพิธีกรรมตางๆ ของวัฒนธรรมจีนขึ้น
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปรับตัวและการปรับปรน ผูวิจัยสามารถใชเปน
แนวทางในการศึกษาการปรับปรนของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรได

2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ของสื่อพื้นบาน
เอกสารที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ของสื่อพื้นบาน
ขนิษฐา จิตชินะกุล (2545) กลาววาเพลงพื้นบานมีความสําคัญ คือ เปนมรดกทางวัฒนธรรม
เพราะเนื้อหาของเพลงสะทอนถึงสภาพชีวิตความเปนอยูของคนในสังคม เพลงพื้นบานไดสะทอนให
เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบาน ตลอดจนสะทอนใหเห็นความเชื่อคานิยมของสังคมที่ไดยืดถือเปนแนว
ปฏิบัติ เพลงพื้นบานไดใหความบันเทิงแกคนในสังคม ในสภาพสังคมที่ยังไมมีความเจริญทางวัตถุ
ตางๆ เพลงพื้นบานนับวาเปนมหรสพชิ้นเอกของชาวบานที่สรางความเพลิดเพลินใหแกคนในสังคม
เพลงพื้นบานไดสรางความสามัคคี ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในสังคม เพราะการรอง
เพลงรวมกันจะชวยทําใหเกิดความรัก ความปรองดอง และความเปนพวกพองเดียวกัน เพลงพื้นบาน
เปนเครื่องมือควบคุมสังคม แมเนื้อหาของเพลงจะมีการกลาวถึงการละเมิดประเพณีที่ดีงามของสังคม
ดังปรากฏในเนื้อหาที่วาดวยการชิงชู แตในบททายจะชี้แนะระเบียบแบบแผน ตลอดจนพฤติกรรมที่
เหมาะสมทางสังคม เพลงพื้นบานไดใหการศึกษาแกคนในสังคมทั้งทางตรงและทางออม เชน ใหมี
ความรูความเขาใจในหลักการดําเนินชีวิต การเลือกคูครอง หรือในเนื้อรองอาจมีการสอดแทรกคําสอน
ทางศาสนาและกฎเกณฑของสังคมที่ควรปฏิบัติ เพลงพื้นบานไดชวยระบายความคับของใจใหแก
ชาวบาน เพราะผูรองเพลงพื้นบานจะสอดแทรกอารมณ ความรูสึกนึกคิดของตนไดอยางอิสระ
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พิเชษฐ เดชผิว (2548) กลาววาเพลงพื้นบานมีบทบาท คือ เปนเหมือนสัญลักษณทางสังคมที่
สะท อ นให เ ห็ น ระบบความเชื่ อ ศาสนา และระบบชนชั้ น ทางสั ง คม มี ห น า ที่ ก ระตุ น ให เ กิ ด การ
ตอบสนองทางกายภาพ ซึ่งจะพบในบทเพลงที่เกี่ยวกับการทํางาน เชน เพลงเกี่ยวขาว เปนตน เปน
เสมือนเครื่องควบคุมทางสังคม รักษาบรรทัดฐานและชี้แนะระเบียบแบบแผน รวมทั้งพฤติกรรมที่
เหมาะสมทางสังคม มีบทบาทในการรักษาสถาบันที่สําคัญทางสังคม เชน ศาสนา ความเชื่อ และทําให
การประกอบพิธีกรรมมีเหตุผล และมีหนาที่ทําใหเกิดความสืบเนื่องและความมั่นคงทางวัฒนธรรม
ธิกานต ศรีนารา (2548) กลาวถึงบทบาทหนาที่ของดนตรีในสังคมไทยวามีหลายประการ คือ
เปนดนตรีในชีวิตประจําวันโดยดนตรีเกี่ยวของกับชีวิตของคนเราตั้งแตกอนเกิดจนกระทั่งตายไป เปน
ดนตรีเพื่อความบันเทิง ในสังคมไทยไมวาจะเปนคนในชนชั้นใดตางก็ใชดนตรีเปนเครื่องสรางความ
บันเทิง เปนดนตรีในงานพิธีกรรม ในพิธีกรรมไมวาจะเปนพิธีกรรมราษฎรหรือพิธีกรรมหลวงก็ลวนแตมี
ดนตรีเปนองคประกอบ เปนดนตรีในงานเทศกาล-ประเพณี นอกจากดนตรีจะมีบทบาทในพิธีกรรม
ตางๆ ของสังคมไทยแลว ดนตรียังเขาไปมีบทบาทหนาที่อยูในงานเทศกาลและงานประเพณีสําคัญๆ
ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศดวย เปนดนตรีในการบําบัดรักษาโรคและสุขภาพ โดยใชดนตรี
เปลี่ยนพฤติกรรมของผูรับการบําบัดที่มีภาวะไมปกติ ไมสบายกายหรือใจใหมีความรูสึกดีขึ้น
สุกัญญา สุจฉายา (2548) กลาววาวิลเลียม แบสคอม (William Bascom) สรุปบทบาทสําคัญ
ของคติชนไว 4 บทบาท คือ ใหความเพลิดเพลิน ซึ่งอาจแยกแยะลงไปไดอีกวาเปนความเพลิดเพลิน
จากความสนุกสนาน หรือจากจินตนาการโลดโผน หรือเปนการใชกลไกทางจิตหลีกหนีจากความจริงซึ่ง
ถาเปนประการหลังก็แสดงวาคติดชนไดทําหนาที่เปนทางออกใหกับความคับของใจของมนุษย ยืนยัน
ความสําคัญของพิธีกรรม เติมเต็มวัฒนธรรม ทําใหวัฒนธรรมสมบูรณ ใหการศึกษา เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการกลอมเกลาและขัดเกลาของสังคม และรักษาปทัสถานของสังคม จากบทบาททั้ง 4
ประการนี้ แบสคอมสรุปไวในตอนทายวาสามารถแยกบทบาทยอยลงไดอีก หรือรวมเปนเพียงบทบาท
เดียว คือ บทบาทในการรักษาเสถียรภาพของวัฒนธรรม
ขนิษฐา นิลผึ้ง (2549) กลาววานักวิชาการเยอรมันสํานักแฟรงเฟรต (The Frankfurt School)
ไดวิเคราะหไววาสื่อพื้นบานมีบทบาทหนาที่ คือ ใหขาวสาร ใหการศึกษา อบรมจริยธรรม ใหความ
บันเทิง ปลดปลอยแรงผลักดันทางเพศ พัฒนาภูมิปญญา สงเสริมความสามัคคี รักษาพยาบาลกาย
และใจ วิพากษวิจารณ และแสดงเอกลักษณและตัวตน
สุรพล สุวรรณ (2549) กลาววาเพลงมีหนาที่ทางสังคมหลายประการ คือ เปนเสมือนตัวแทน
ของระบบสัญลักษณทางสังคมที่สะทอนออกมาใหเห็นตามความเชื่อทางศาสนาและระบบชนชั้นทาง
สังคม มีหนาที่กระตุนใหเกิดการตอบสนองทางกายภาพซึ่งจะพบไดในเพลงที่เกี่ยวกับการทํางาน เชน
เพลงเกี่ยวขาว มีบทบาทเปนเสมือนเครื่องควบคุมทางสังคม รักษาบรรทัดฐานทางสังคม และชี้แนะ
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ระเบียบแบบแผนที่สมควร รวมทั้งกําหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมทางสังคมอีกดวย มีบทบาทในการ
รักษาสถาบันที่สําคัญทางสังคม เชน ศาสนา ความเชื่อ และทําใหการประกอบพิธีกรรมมีเหตุผล และมี
หนาที่ทําใหเกิดความสืบเนื่องและความมั่นคงทางพิธีกรรม
ศิราพร ณ ถลาง (2552) ไดกลาววาบทบาทหนาที่ของคติชนแบงเปน 3 ประการใหญ คือ
บทบาทคติชนในการอธิบายกําเนิดและอัตลักษณของกลุมชนและพิธีกรรม บทบาทคติชนในการให
การศึกษา อบรมระเบียบสังคมและรักษามาตรฐานพฤติกรรมของสังคม และบทบาทคติชนในการเปน
ทางออกใหกับความคับของใจของบุคคลอันเกิดจากกฎเกณฑทางสังคม
เครือจิต ศรีบุญนาค (2553) ไดสรุปวานาฏกรรมพื้นบานมีบทบาทตอสังคมชาวบานสุรินทรใน
หลายดาน คือ สรางความบันเทิง สรางความสนุกสนานใหกับสังคม เพราะการฟอนรําจะมีทวงทํานอง
เพลงที่สนุก เนื้อหาของเพลงบางเพลงสอดแทรกอารมณขันและกินใจดวย เปนเครื่องผอนคลายความ
กดดั น ด า นจิ ต ใจ การฟ อ นรํ า จึ ง เป น การสร า งสั ม พั น ธ แ ละสร า งสรรค ท างสั ง คมอี ก รู ป แบบหนึ่ ง
สรางสรรคความสามัคคี ในสมัยกอนชวงฤดูเก็บเกี่ยวจะมีการรวมมือรวมใจกันเกี่ยวขาว เรียกวา
“การลงแขก” เมื่อวางเวนจากการเก็บเกี่ยวขาว ชาวบานจะมาชุมนุมรวมวงเลนเรือมอันเร แสดงใหเห็น
ถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม ทําใหเกิดพลังในการทํางานตอไป เปนสื่อมวลชนชาวบาน
การฟอนรําเปนเครื่องสื่อสารขาวสารความรู สํานึก ความคิด และปฏิกิริยาทางสังคมของชาวบานให
รับรูซึ่งกันและกัน เชน การเรือมตรดหรือรําตรุษจะเปนการบอกขาวการทําบุญและบริจาคสิ่งของเพื่อ
ไปทํ า บุ ญ นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารฟ อ นรํ า อย า งอื่ น ซึ่ ง สามารถจะเป น สื่ อ ได ทั้ ง ในด า นภาษา ท า ทาง
ตลอดจนเสียงเพลงและดนตรี เชน ภาษาหรือเนื้อเพลง ทาฟอนรําบางทา เชน ทาเชิ้บ เชิ้บ ในเรือม
กันตรึม ประกอบกับทํานองเพลงเชิ้บ เชิ้บ แลวใหความรูสึกเหมือนกับการเชิญชวนใหรวมสนุกสนาน
เปนตน บทบาทตอปจเจกบุคคล การฟอนรําบางอยางเมื่อบุคคลใดเขาไปสัมผัสและไดรับรูบางครั้งก็
ทําใหเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นตอสิ่งนั้น และบทบาทหนาที่ตอสังคมสวนรวม เชน เมื่อถึง “วันตอม”
หรือวันหยุด ชาวบานจะหยุดงานและมารวมกันเลนเรือมอันเร ในประเพณีรําตรุษชาวบานจะรวมกันไป
ตามบานตางๆ เพื่อบอกบุญและรวมกันบริจาคสิ่งของตางๆ สําหรับถวายวัด เปนตน จากประเพณี
ดังกลาวทําใหผูคนที่จากบานไปทํางานที่อื่นกลับมาบาน มารวมชุมนุมและทํางานรวมกันถือเปน
บทบาทตอสังคมสวนรวม
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งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ของสื่อพื้นบาน
สุนีย เลี่ยวเพ็ญวงษ และโฆสิต แจงสกุล (2527) ศึกษาเรื่องการศึกษาบทบาทการละเลน
พื้นบานของเด็กจังหวัดขอนแกนพบวามีบทบาทดานการใหความบันเทิงซึ่งเปนจุดประสงคหลักในการ
เลนทุกครั้ง นอกจากนี้ยังมีบทบาทดานการใหการศึกษา โดยเด็กจะไดรับการฝกทักษะตางๆ และ
บทบาททางดานสังคมและวัฒนธรรม ในการละเลนเด็กจะตองเรียนรูถึงความรับผิดชอบในหนาที่ของ
ตนและสวนรวม ความสามัคคีในกลุม ความซื่อสัตย และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
จารุวรรณ ธรรมวัตร (2528) ศึกษาเรื่องบทบาทของหมอลําตอสังคมอีสานในชวงกึ่งศตวรรษ
โดยพบวา หมอลําเปนเพลงพื้นบานอีสานที่ไดรับความนิยมอยางกวางขวางและมีบทบาทตอชุมชน
อีสานมาทุกยุคทุกสมัย โดยมีบทบาทในฐานะพิธีกรรมและในฐานะมหรสพ สําหรับบทบาทของหมอ
ลําดานพิธีกรรมเกี่ยวกับผีฟา คือ ผอนคลายความตึงเครียดในสังคม ควบคุมพฤติกรรมสังคมใหเปนไป
ตามบรรทัดฐาน สรางเอกภาพในสังคม สงเสริมดนตรีพื้นบานและการละเลนพื้นบาน และลดชองวาง
บางสวนระหวางวิถีชีวิตแบบเกาและแบบใหม สําหรับบทบาทของหมอลําในฐานะมหรสพ คือ ใหความ
บันเทิงใจ ใหการศึกษา เผยแพรศาสนาและรักษาบรรทัดฐานของสังคม สรางเอกภาพทางการเมือง
และความคิด เปนเครื่องสื่อสารชาวบาน และชวยผอนคลายอารมณเก็บกดและคับของใจ และจารุ
วรรณยังพบวาบทบาทของหมอลําแตละบทบาทจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงในสังคม
อีสานอีกดวย
พระมหาพีรพงษ มาลา (2547) ศึกษาเรื่องการศึกษาวิเคราะหคําสอนทางศีลธรรมและหลัก
จริยธรรมที่ปรากฏในบทเพลงเจรียงเบริน พบวาเจรียงเบรินมีบทบาทของในการสรางเสริมจริยธรรมใน
สังคม 3 ขอสําคัญ คือ บทบาทของเจรียงเบรินในฐานะเปนสื่อมวลชนพื้นบาน โดยถายทอดเรื่องราว
ตางๆ ทั้งงานบุญ งานกุศล งานสาธารณกุศล งานประเพณี ตลอดถึงขาวสารทางราชการที่เกิดขึ้นใน
สังคมผานบทเพลง บทบาทของเจรียงเบรินในดานการใหความบันเทิง โดยทําใหเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินเปนการชวยผอนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานเพราะนักเจรียงทั้งหญิงและชาย
ตองใชปฏิภาณไหวพริบ มีการเลนสํานวนตางๆ เรียกเสียงหัวเราะจากผูฟง และบทบาทในดานการ
ปลูกฝงจริยธรรมใหแกชุมชน นักเจรียงจะนําหลักธรรมคําสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาแตงเปนบท
เพลงเจรียงเบริน เพื่อประยุกตใหเกิดความเขาใจงายตอการถายทอดไปสูชุมชน
สิริชญา คอนกรีต (2548) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหผญาจากรายการวิทยุกระจายเสียง เพื่อ
วิเคราะหผญาในรายการวิทยุกระจายเสียง ดานลักษณะรูปแบบ เนื้อหา ภาษา ภาพสะทอนทางสังคม
และโลกทัศนของคนอีสานที่ปรากฏในผญา รวมทั้งบทบาทหนาที่ของผญา ผลการศึกษาดานบทบาท
หนาที่พบวา ผญาในรายการผญาดีอีสานมีบทบาทหนาที่หลายประการ ไดแก บทบาทดานการสราง
ความบันเทิงและเพลิดเพลินใจ บทบาทดานการใหการศึกษาเผยแพรความรู บทบาทดานการแนะนํา
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สั่งสอนและควบคุมสังคม บทบาทดานการเปนสื่อในการติดตอสื่อสารและเชื่อมความสัมพันธระหวาง
บุคคล บทบาทดานการบันทึกเหตุการณ บทบาทดานการเปนสื่อระบายอารมณและลดความเก็บกด
คั บ ข อ งใจ บทบาทด า นการเป น เครื่ อ งยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจและสร า งเสริ ม กํ า ลั ง ใจ บทบาทด า นการ
วิพากษวิจารณแสดงความคิดเห็น บทบาทดานการเปนสื่อรณรงคประชาสัมพันธ บทบาทดานการ
สืบทอดและจรรโลงวัฒนธรรมทองถิ่น และบทบาทดานการจรรโลงสถาบันทางสังคม ซึ่งบทบาทหนาที่
ดังกลาวนี้อาจมีความแตกตางไปจากบทบาทหนาที่ของผญาโบราณ เพราะถูกปรับเปลี่ยนให
สอดคลองกับความตองการของคนอีสานยุคใหม และผสมผสานกับบทบาทหนาที่ในฐานะของการเปน
สื่อมวลชน เชน บทบาทของการเปนสื่อรณรงคประชาสัมพันธ บทบาทของการเปนสื่อในการ
ติดตอสื่อสาร และวิพากษวิจารณแสดงความคิดเห็น เปนตน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวกับกันตรึม พบวาการศึกษาวิจัยกันตรึมสวน
ใหญเปนการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและองคประกอบทั่วๆ ไปของกันตรึม เชน ความหมาย การประสม
วง ขั้นตอนและรูปแบบการแสดง บทรองและทํานองเพลง คุณคาของเพลงกันตรึม เปนตน งานวิจัย
ของวรวิทย วราสินธไดศึกษาการปรับเปลี่ยนของดนตรีกันตรึมไวอยางนาสนใจ แตเปนการมุงศึกษา
การปรับตัวของกันตรึมเฉพาะในพิธีกรรมเรือมมะมวดหรือการเขาทรงเทานั้น ยังไมไดศึกษาการปรับตัว
ของกันตรึมในดานอื่นอยางครอบคลุม นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของโฆสิต ดีสมและภูมิจิต เรืองเดชที่ได
ศึกษาวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร แตเปนการศึกษารวมกับกันตรึมคณะอื่นๆ ทําใหเห็นลักษณะ
ของวงและการปรั บตัว ของวงกัน ตรึมในลักษณะที่เ ปน ภาพรวม ยังไมมี งานวิจั ยที่ศึก ษาเฉพาะวง
กันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรเพียงคณะเดียว จึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษารูปแบบการปรับปรนและ
สาเหตุการปรับปรน ตลอดจนบทบาทหนาที่ของกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร

บทที่ 3
ประวัติและการปรับปรนของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร
ในบทนี้นําเสนอประวัติเพลงพื้นบานภาคอีสาน ของกันตรึมในอีสานใต กันตรึมในบานดงมัน
และกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรตั้งแตเริ่มกอตั้งจนถึงยุคปจจุบัน และกลาวถึงการปรับปรนของวง
กันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรในองคประกอบดานตางๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้

เพลงพื้นบานภาคอีสาน
เพลงพื้นบานในภาคอีสานแบงไดตามกลุมวัฒนธรรม 3 กลุมใหญ คือ 1) กลุมวัฒนธรรมเพลง
หมอลํา 2) กลุมวัฒนธรรมเพลงโคราช 3) กลุมวัฒนธรรมเพลงเจรียง กันตรึม กลุมวัฒนธรรมเพลงหมอ
ลําประกอบดวยหมอลําและเซิ้ง โดยหมอลําแบงการลําและการรองออกเปน 5 ประเภท คือ ลําเรื่อง ลํา
กลอน ลําหมู ลําเพลิน และลําผีฟา สวนเซิ้งหรือคํารองจะใชคํารองรื่นเริง เชน การแหบั้งไฟ การแหนาง
แมว การแหนางดง โดยเนื้อเรื่องในการเซิ้งอาจเปนการขอบริจาคเงินในงานบุญ การเซิ้งอวยชัยใหพร
หรือการเซิ้งเลานิทานชาดกตามแตโอกาส กลุมวัฒนธรรมเพลงโคราช เปนเพลงพื้นบานที่เลนกันมา
นานในจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราช ซึ่งเนื้อเพลงมีลักษณะเดนในการเลนสัมผัสอักษรและสัมผัสสระ
ทําใหเพลงนาฟงยิ่งขึ้น และยังมีเสียงรอง ไช ชะ ชะ ชิ ชาย พรอมทั้งการรําประกอบแบบโยกตัวตาม
จังหวะขึ้นลง ซึ่งเพลงโคราชนี้ นิยมเลนทุกโอกาสตามความเหมาะสม และกลุ มวัฒ นธรรมเจรีย ง
กันตรึม เปนเพลงพื้นบานที่นิยมรองเลนกันในแถบอีสานใตในพื้นที่จังหวัดที่มีเขตติดตอกับประเทศ
กัมพูชา โดยคําวา “กันตรึม” หมายถึง กลองกันตรึม ซึ่งเปนเครื่องดนตรีหลัก เวลาตีจะใหจังหวะเสียง
ดัง โจะตรึม ๆ และเจรียง หมายถึง การขับหรือการรองเพลงมี 2 แบบ คือ เจรียงใชประกอบการบรรเลง
ดนตรีกันตรึม ซึ่งเมื่อขับรองไปทอนหนึ่งดนตรีกันตรึมก็จะรับและบรรเลงยาว และเจรียงดนตรีใชรองใน
งาน โดยจะขับรองไปเรื่อย ๆ และมีดนตรีบรรเลงคลอไปเบา ๆ ซึ่งในการรองเจรียงนั้นสามารถรองเลน
ไดทุกโอกาส โดยไมจํากัดฤดูหรือเทศกาล จังหวัดที่อยูในกลุมวัฒนธรรมเจรียง กันตรึม คือ จังหวัด
สุรินทร จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดศรีสะเกษ หรือเรียกรวมวา “อีสานใต” ซึ่งประชาชนสวนใหญใช
ภาษาเขมรถิ่นไทยเปนภาษาประจําถิ่น และมีวัฒนธรรมเปนแบบเฉพาะของตน (คณะกรรมการฝาย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. 2542: 231)
จังหวัดสุรินทรเปนจังหวัดหนึ่งที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณเฉพาะของจังหวัดไว
ไดหลายดาน หนึ่งในนั้น คือ “กันตรึม” ซึ่งเปนวัฒนธรรมดานดนตรีที่โดดเดนของจังหวัดสุรินทร ดังที่
สถาบันราชภัฏสุรินทร (2544: 17) กลาววา กันตรึมของจังหวัดสุรินทรถือเปนตนตํารับหรือเปนแบบ
ฉบับของกันตรึมในจังหวัดใกลเคียง
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จากการสืบคนประวัติความเปนมาของกันตรึม ไมพบรายละเอียดมากนัก กันตรึมสืบทอดมา
จากขอม ในอดีตกันตรึมใชในการละเลนประกอบการเซนสรวงพิธีทรงเจาเขาผี แตในปจจุบันกันตรึมใช
เปนการละเลนเพื่อความบันเทิงโดยทั่ว ๆ ไป การละเลนเพลงกันตรึมไดรับความนิยมอยางมากใน
เทศกาลตาง ๆ ทั้งงานที่เปนมงคลและงานอวมงคล จะนิยมจางกันตรึมไปเลนตลอดงานตั้งแตหัวค่ําถึง
รุงเชา เมื่อผูฟงพึงพอใจจะลุกขึ้นรําทางดานขางเวที หรือรองเปนลูกคูประกอบดวยก็ได และเมื่อเหน็ด
เหนื่อยก็จะเปนผูฟงอยางเดียว เพลงกันตรึมมีเอกลักษณดานทวงทํานอง วิธีการแสดงตลอดจนการ
ขับรอง (ภูมิจิต เรืองเดช. 2529: 11)

กันตรึมในอีสานใต
กันตรึมเปนดนตรีพื้นเมืองที่เปนเอกลักษณทางดนตรีของกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยใน
3 จังหวัด คือ จังหวัดสุรินทร จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดศรีสะเกษ เครื่องดนตรีที่ใช ไดแก ซอ 1 คัน ป
ออ 1 เลา กลองกันตรึม 2 ใบ และในภายหลังมีฉิ่ง ฉาบ รวมทั้งเครื่องดนตรีสากลเขามาผสมดวย
คําวา “กันตรึม” มีเรียกแตในสังคมเขมร-สวย ในประเทศไทยเทานั้น ในกัมพูชาก็มีดนตรีชนิดนี้
เลนเชน กัน โดยเฉพาะในบริเวณชายแดนที่ติดกับประเทศไทยและประเทศเวียดนาม แตเรียกวา
“เพลงอารักษ” หมายถึง ดนตรีเพื่อเขาทรงเทพารักษ ซึ่งเปนการเลนเพื่อทรงเจา เปนดนตรีเพื่อทรงเจา
หากเจาเขาทรงกับผูชาย เรียกวา เมอารักษ (แมอารักษ) ถาเขาทรงกับผูหญิงเรียกวา มะมวด (แมมด)
ในประวัติศาสตรของประเทศกัมพูชา พระมหากษัตริยจะตองประกอบพิธีบวงสรวงผีหรือ
เทพารักษผูรักษา ซึ่งทําหนาที่พิทักษรักษาคุมครองเขตของตน พิธีกรรมนี้ดําเนินมาจนกระทั่งประเทศ
กัมพูชาตกเปนอาณานิคมของฝรั่งเศสจึงถูกยกเลิกและไมถือปฏิบัติกันในพระราชวังอีก แตในชนบท
ยังคงมีอยู ซึ่งปรากฏอยูตามบริเวณชายแดน และในกลุมชนชาวเขมรที่อยูในประเทศไทยและเรียก
ดนตรีชนิดนี้วากันตรึม ซึ่งมาจากเสียงที่ดัง ตรึมๆ แมจะเรียกตางจากกัมพูชา แตเพลงที่เลนนั้นมีสวนที่
เหมือ นกั น หลายเพลง และการเลน ก็เ พื่อ ทรงเจา เขา ผีเ ชน กัน แตเ ดิม นั้น กัน ตรึม ในชุม ชนเขมรใน
ประเทศไทยเลนกัน 4 คนเทานั้น และเปนผูชายลวนๆ ประกอบดวยผูสีซอ 1 คน ผูเปาปออ 1 คน และผู
ตีกลอง 2 คน และผูที่ตีกลองก็รองเพลงคลอไปดวย การเลนจะนั่งเลนกับพื้นและผูที่รําก็มีเพียงผู
เขาทรงเทานั้น เพลงที่เลนจะเลนเพลงชา นิ่มนวล สะกดจิต กันตรึมนอกจากจะเลนเพื่อทรงเจาแลว ใน
สมัยโบราณยังเลนเพื่อกลอมหอในพิธีมงคลสมรสอีกดวย โดยฝายเจาสาวมักเรียกกันตรึมหนึ่งวงเพิ่ม
จากสินสอดทองหมั้นเพื่อแสดงความมีหนามีตาของทั้งสองฝาย เพลงสําคัญในการเลนในพิธีมงคล
สมรส คือ เพลงมงก็วลจองไดซึ่งเปนเพลงที่มีเนื้อหาเรียกขวัญใหกลับเขามายังตัวของคูบาวสาวเพื่อ
ญาติของทั้งสองฝายจะไดทําพิธีผูกขอมืออวยพรทั้งคูตอไป และเลนเพลงปออชาๆ เชน อมตูก มะลุบ
โดง เปนตน (มงกฎ แกนเดียว. 2537: 26)
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วงกันตรึมบานดงมัน
ในป พ.ศ. 2528 ได มี โ ครงการจั ด ตั้ ง หมู บ า นวั ฒ นธรรมและหมู บ า นท อ งเที่ ย ว โดยศู น ย
วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทรเปนผูดําเนินโครงการ และไดเลือกหมูบานดงมัน ตําบลคอโค อําเภอเมือง
จังหวัดสุรินทรเปนหมูบานวัฒนธรรม โดยทําพิธีเปดโครงการอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 28 มกราคม
พ.ศ. 2528 โดยพลเอกอาทิตย กําลังเอก ผูบัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้นเปนประธานในพิธีเปด
สาเหตุที่หมูบานดงมันไดรับเลือกเปนหมูบานวัฒนธรรม เนื่องจากเปนหมูบานที่ยังคงรักษาประเพณี
วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวจังหวัดสุรินทรไวไดหลายอยาง เชน การเปาใบไม การเลนกันตรึม ปนโจล
มะมวด (เขาทรงแมมด) การเลนอาไย การเลนเบริน การรําตรุษ การรําสาก การรําตั๊กแตนตําขาว และ
การละเลนเจรียงตางๆ อันเปนเอกลักษณของชาวสุรินทรไวไดมากที่สุด โครงการดังกลาวสําเร็จลุลวง
ไปดวยดีจากความรวมมือระหวางอําเภอเมืองสุรินทรและศูนยวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร การพัฒนา
ดังกลาวเนนอบรมใหความรูแกชาวบานเรื่องการอนุรักษ สงเสริมใหชาวบานรักษามรดกทางวัฒนธรรม
เอาไว
จากการที่บานดงมันมีผูอพยพยายถิ่นฐานมาจากหลายหมูบาน จึงมีผูที่มีความสามารถใน
ดานศิลปะ การละเลนพื้นบานซึ่งเรียกวา กันตรึม และการละเลนอื่นๆ เชน อาไย เบริน เจรียง ตรด และ
การแสดงที่มีการปรับขึ้นมาอีกมากมาย จากการนําเอาวิถีชีวิตความเปนอยู สภาพแวดลอม อาหาร
อาชีพ ความเชื่อ และการเลียนธรรมชาติมาประกอบกับเพลงกันตรึมเปนชุดการแสดงตางๆ มากมาย
ซึ่งเปนสวนสําคัญในการอนุรักษเพลงกันตรึมมาจนถึงทุกวันนี้ วัฒนธรรมในดานตางๆ ที่ปรากฏในบท
เพลงของกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยที่อาศัยอยูในบานดงมันเปนการแสดงออกถึงภูมิปญญา
ทองถิ่นอันโดดเดนดานศิลปกรรมสาขาคีตศิลปทําใหเกิดการยอมรับและถายทอดกันมาเปนเวลานาน
จนถึงปจจุบัน
กันตรึมบานดงมันเปนวัฒนธรรมดนตรีที่ไดรับการสืบทอดจากบรรพบุรุษมาสูคนรุนหลังอยาง
ยาวนาน บทเพลงกันตรึมเปนศิลปะที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของชาวบานดงมัน และกลุมคนผู
พูดภาษาเขมรถิ่นไทยในแถบอื่นๆ ใกลเคียงอยางแพรหลาย ในบทเพลงกันตรึมนอกจากจะสะทอนให
เห็นวิถีชีวิตของกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยแลว ยังสรางความบันเทิงใหแกชุมชน เปนเครื่องมือใน
การให การศึกษาแกคนในชุมชน เป นเครื่องมือสําหรับการแสดงออกเพื่อใหทุ กคนมีสวนรวมตาม
หลักการสงเสริมประชาธิปไตย เปนกระบอกเสียงแกชาวบาน เปนเครื่องมือในการสั่งสอนบุตรหลานให
ปฏิบัติตนในกรอบระเบียบที่ดีงาม กันตรึมบานดงมันมีพัฒนาการมาอยูเสมอตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
โดยแบงยุคของกันตรึมไดเปน 2 ยุค ดังนี้
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วงกันตรึมบานดงมันยุคแรก
กันตรึมบานดงมันในยุคแรกเริ่มตั้งแต พ.ศ. 2449 ซึ่งเริ่มมีผูคนอพยพมาตั้งถิ่นฐานในหมูบาน
ดงมัน กันตรึมยุคแรก คือ ชวงตั้งแต พ.ศ. 2449 ถึงป พ.ศ. 2520 มีการละเลนกันตรึมแบบดั้งเดิม คือ มี
ผูรองและผูรําและดนตรีพื้นบานแบบไมมีการรับวัฒนธรรมตามความเจริญของเทคโนโลยีสมัยใหมมา
สอดแทรก การแสดงกันตรึมในยุคนี้ยังไมมีการแสดงอยางแพรหลายไปยังภูมิภาคแถบอื่น มีเพียงการ
แสดงในหมูบานดงมัน และหมูบานที่อยูในเขตพื้นที่ใกลเคียงเทานั้น การแสดงกันตรึมเดิมจะเลนใน
พิธีกรรมปนโจลมะมวด เนื่องจากในอดีตการแพทยยังไมเจริญกาวหนาและไมครอบคลุมพื้นที่ในชนบท
โดยเฉพาะดิ น แดนอี ส านใต ร วมถึ ง ระบบการศึ ก ษาที่ ยั ง ไม ทั่ ว ถึ ง ทํ า ให มี ค วามเชื่ อ ในเรื่ อ งเหนื อ
ธรรมชาติ เมื่อมีเหตุการณที่ไมสามารถอธิบายไดเกิดขึ้น เชน โรคภัยตางๆ ที่รักษาไมหาย จึงเชื่อวาเปน
การกระทําของพลังอํานาจเหนือธรรมชาติ ชาวบานจึงแกไขโดยใชพิธีกรรมปนโจลมะมวด โดยมีดนตรี
กันตรึมเปนองคประกอบสําคัญในการประกอบพิธี เพลงกันตรึมนั้นนอกจากจะใชในพิธีกรรมปนโจล
มะมวดแลวยังใชบรรเลงกลอมหอ
ตอมากลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยไดจางวงกันตรึมไปเลนในงานพิธีอุปสมบท งานบวชนาค
งานขึ้นบานใหม และงานมงคลตางๆ และมีงานศพบาง เนื่องจากในชวง พ.ศ. 2504 เปนตนมา จนถึง
พ.ศ. 2519 เปนชวงที่เริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1-4 รัฐเริ่มกระจายความ
เจริญออกสูชนบท มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการตางๆ เชน ถนน
ไฟฟา เขาไปยังหมูบาน ควบคูไปกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา และระบบการแพทย
สมัยใหม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของทองถิ่นใหสมดุลกับระดับเศรษฐกิจของเมืองดวยการขยายกําลัง
การผลิตใหกวางขวางและทั่วถึง ผลจากการพัฒนาดังกลาวทําใหบางหมูบานเริ่มมีโอสถศาลา มี
โรงเรียน มีการตัดถนนเขาหมูบาน ทําใหชาวบานสามารถเขาถึงการแพทยสมัยใหมไดมากขึ้น (พิทยา
บุษรารัตน. 2553: 147) สงผลใหความเชื่อเรื่องอํานาจเหนือธรรมชาติกับสาเหตุของเคราะหกรรมและ
ความเจ็บปวยลดลง พิธีปนโจลมะมวดจึงยังใชเฉพาะกับอาการเจ็บปวยที่การแพทยสมัยใหมรักษา
ไมไดเทานั้น จึงทําใหบทบาทของกันตรึมในพิธีกรรมการรักษาอาการเจ็บปวยลดลง และเริ่มปรับไปมี
บทบาทในดานการเปนมหรสพในงานพิธีประเพณีตางๆ แทน
ผูที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการบรรเลงเพลงกันตรึมบานดงมันสวนใหญจะอพยพครอบครัว
มาจากหมูบานอื่นที่เปนชุมชนเกาแก เชน บานตราด บานคอโค อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร แลวตั้งเปน
กลุมคณะ ฝกการบรรเลงรองกันตรึม ครูเพลงกันตรึมประกอบดวยนายบุง ซอมทอง นายเทียน
พันธุพิศ นายใบ เสพสุข นายซแร เสาวพงศ นายฤทธิ์ สามสี ซึ่งทั้งหมดไดถึงแกกรรมมาแลว
ประมาณ 42-47 ป เปนนักดนตรีกันตรึมรุนแรกของบานดงมัน ซึ่งไดมีผูสืบทอดฝกรองกันตรึมไดแก
นายพูน สามสี นายเปรย บุญชวย นายเกียรติ สนิทฉัตร พระอธิการเฉียบ ขันติพโล (เฉียบ สามสี)
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และนายโบราณ จันทรกลิ่น ซึ่งปจจุบันนักดนตรีกันตรึมดังกลาวมีอายุระหวาง 70-82 ป (โฆสิต ดีสม.
2544: 22-23)
ในชวงป พ.ศ. 2518-2520 ผูสืบทอดดังกลาวมีนายพูน สามสี และนายโบราณ จันทรกลิ่น
รวบรวมสมาชิกกอตั้งคณะกันตรึม รับงานแสดงจากผูมาติดตอตามลักษณะของงาน ตอมาไดแยก
คณะกั นและแตละคณะไดรวบรวมสมาชิก และฝกหัดลูกศิษยตั้งเป นคณะกันตรึ มของตนเอง โดย
กั น ตรึ ม ทั้ ง สองคณะส ว นใหญ มี ส มาชิ ก วงเป น บุ ค คลที่ อ าศั ย อยู ใ นบ า นดงมั น การบรรเลงเพลง
กันตรึมคงรูปแบบดั้งเดิม ไมมีการประยุกตเครื่องดนตรี และการแสดงใดๆ ทั้งสิ้น
กันตรึมในระยะ 5 ปแรกที่เริ่มแพรหลาย นักรองกันตรึมจะรองเนื้อรองเกาที่ไดจดจําตอๆ กัน
มา ยังไมมีการแตงเติมใหม ตอมาเมื่อผูชมเริ่มเบื่อหนายเพราะเนื้อรองซ้ําซาก จึงมีการประพันธเนื้อ
ใหมบาง เชน กันตรึมคณะนอกหมูบานดงมัน ไดแก วงกันตรึมคณะดารกี้ สมหวัง และคณะสมานชัย
ซึ่งคณะดารกี้ สมหวัง มีการประพันธเนื้อรองเปนการเกี้ยวพาราสีอยางหมิ่นเหมตอศีลธรรมของหญิง
ชายซึ่งถูกใจชาวบานอยางมาก ประกอบกับนักรองฝายหญิงมีรูปรางที่สวยงามและแตงกายเปดเผย
เนื้อตัวรวมทั้งเตนไดถูกใจผูชม ทําใหไดรับความนิยมและโดงดังเปนอยางมาก สวนวงกันตรึมคณะ
สมานชัยก็ประยุกตประพันธเนื้อรองสําหรับการทําขวัญ การทําพิธีทางประเพณี พิธีมงคลสมรส พิธี
บวชนาค เปนจุดเดนของวง ซึ่งมีตลาดเครื่องขยายเสียงในหมูบานใหการตอนรับเพราะสอดคลองกับ
บรรยากาศการทําบุญตางๆ สวนวงกันตรึมในหมูบานดงมันนั้นยังเนนการแสดงแบบโบราณเชนเดิม
(โฆสิต ดีสม. 2556: สัมภาษณ)
วงกันตรึมบานดงมันยุคปจจุบัน
กันตรึมในยุคปจจุบันเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2520 จนถึงปจจุบันเปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยใน
พ.ศ. 2520-2530 มีการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่
4-5 ที่กระจายความเจริญไปสูทองถิ่น เพื่อแกไขปญหาความยากจน สงผลตอคุณภาพชีวิตของชาว
ชนบท มีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตอการดํารงชีวิตประจําวันมากขึ้น ในสวนของวงดนตรี
พื้นบานเกิดเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องเสียง โดยเฉพาะเครื่องบันทึกเสียงไดเขามามีอิทธิพลและสงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงดนตรีพื้นบานอยางเห็นไดชัดเจน วงดนตรีโดยเฉพาะวงกันตรึมที่เคยมีประจําอยู
ทุกหมูบานเพื่อเลนประกอบพิธีปนโจลมะมวดเริ่มหายไปทีละวง เนื่องจากมีการนําเครื่องเสียงมา
บันทึกการบรรเลงของวงกันตรึมแลวนําไปเปดในงานพิธีแทนวงดนตรีที่บรรเลงสด เพื่อเปนการลด
คาใชจายในการวาจางนักดนตรี ทําใหนักดนตรีตองมีการปรับตัวดวยการแสดงใหเห็นความแตกตาง
ระหวางการบรรเลงสดและการเลนจากเครื่องเสียง
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การเผยแพร เ ทปบั น ทึ ก เสี ย งทํ า ให กั น ตรึ ม เป น ที่ รู จั ก แพร ห ลายและกระจายออกสู สั ง คม
ภายนอกโดยเฉพาะในเขตอีสานตอนใตหรือแมแตภาคอื่นๆ ก็ยังนิยมติดตอกันตรึมบานดงมันไปแสดง
ซึ่งมีสาเหตุหลายประการ คือ ในชวง พ.ศ. 2520 มีการนําเสนอการแสดงกันตรึมในระดับจังหวัด โดย
การแสดงในงานรื่นเริงเพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมการแสดงแบบโบราณ บางโอกาสไดรับเชิญใหแสดง
เพื่อประชาสัมพันธทางโทรทัศน แสดงในงานรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศที่เสด็จมาทรงงานและเยี่ยม
เยียนพสกนิกรในจังหวัดสุรินทร ในบางโอกาสก็ไดแสดงเพื่อตอนรับแขกบานแขกเมืองคนสําคัญที่
เดินทางมายังจังหวัดสุรินทร และในชวงดังกลาวมีการประชาสัมพันธการทองเที่ยวของจังหวัดสุรินทร
รวมกับองคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ในงานแสดงชางซึ่งเปนงานประจําปถือเปนงาน
ประเพณีสําคัญของจังหวัดสุรินทร ทําใหกันตรึมบานดงมันไดรับการติดตอจากผูชมที่สนใจใหนํา
ศิ ล ปะการแสดงกั น ตรึ ม ไปแสดงอย า งแพร ห ลายและได รั บ ความนิ ย มอย า งสู ง ในโอกาสต อ มา
นอกจากนี้ในชวงเวลาดังกลาวยังไดรับความสนใจและประชาสัมพันธศิลปะกันตรึมผานสื่อสารมวลชน
ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพ ทําใหกันตรึมบานดงมันไดรับความนิยมจากผูชมมากยิ่งขึ้น
ในชวง พ.ศ. 2510-2520 ไดเกิดกระแสดนตรีลูกทุง ประชาชนสวนใหญใหความสนใจเพลง
ลูกทุง เพลงลูกทุงและนักรองลูกทุงเกิดขึ้นในชวงนี้อยางมากมาย โดยเฉพาะกลุมคนหนุมสาวจะให
ความสนใจดนตรีลูกทุงมากเปนพิเศษ กันตรึมจึงไดเริ่มมีการปรับปรุงการแสดงโดยใหมีกลองชุดและ
เครื่องดนตรีสากลเขามาผสม กันตรึมประยุกตเริ่มไดรับความนิยมเมื่อประมาณป พ.ศ.2520 เนื่องจาก
มีเครื่องขยายเสียง มีการออกอากาศทางวิทยุ จึงเกิดวงกันตรึมขึ้นมากมาย มีการสงเสริมสนับสนุน
เพลงกันตรึมโดยนักจัดรายการวิทยุ นักผลิตเทปเพลงพื้นเมือง ในชวงดังกลาวมีความพยายามในการ
เขามาประยุกตเพลงกันตรึมจากฝายสถาบันการศึกษา เชน วิทยาลัยครู เปนตน และนอกจากนี้ยังมี
นโยบายของรัฐในการพยายามทําใหจังหวัดสุรินทรกลายเปนเมืองทองเที่ยว จึงไดสนับสนุนใหมีการ
ประยุ ก ต เ พื่ อ แสดงในงานแสดงชา งซึ่ ง ถื อ เปน งานใหญป ระจํ า ป ข องจั ง หวัด หน ว ยงานราชการที่
เกี่ยวของจึงไดสนับสนุนใหมีการประยุกตเพื่อแสดงถึงความเปนสากลของเพลงพื้นบาน กันตรึมบานดง
มันจึงไดปรับใหเขากับสถานการณดังกลาว โดยเฉพาะในชวงระยะเวลาป พ.ศ. 2524 จนถึงปจจุบัน
ซึ่งมีการแสดงกันตรึมร็อกสมัยใหม การแตงกายของนักแสดง การฟอนรําประกอบเพลงและนักรองได
มีการประยุกตใหทันสมัย จึงทําใหกันตรึมไดรับความนิยมอยางสูงสุด
ในยุ ค ที่ มี ก ารประยุ ก ต ด นตรี พื้ น บ า นนี้ นอกจากสถาบั น ของทางราชการแล ว ชาวบ า นก็
ประยุกตกันเอง เชน คณะดารกี้ สมหวัง เปนตน ซึ่งเห็นวากลองกันตรึมนั้นมีเสียงที่เราใจนอยกวากลอง
ชุด และไดเพิ่มเบส กีตารเขามา มีการแสดงจากหางเครื่องที่เปลี่ยนจากชุดผาซิ่นมาเปนการนุงสั้นๆ
สีสันสดใส ซึ่งตางจากการประยุกตของทางราชการที่เนนความสวยงาม สุภาพ เรียบรอย และเรียกกัน
วา “กันตรึมร็อก”

29
ปจจุบันนักธุรกิจเพลงพื้นบานเริ่มหันมาทําธุรกิจเกี่ยวกับเพลงกันตรึม และเห็นวากันตรึมมี
ตลาดแคบเพราะเนื้อรองเปนภาษาเขมรถิ่นไทย คนไทยฟงไมเขาใจ จึงไดพยายามประพันธเนื้อรอง
เปนภาษาไทยขึ้น กันตรึมคณะดารกี้ประพันธเนื้อรองไดรวดเร็วกวาเนื่องจากทํานองที่ใชเปนทํานอง
เพลงลูกทุง วงกันตรึมในหมูบานดงมันก็มีการประพันธเนื้อรองเปนภาษาไทยเชนกัน แตเนื่องจากไมมี
นั ก ธุรกิ จ มาช ว ยในการประชาสั ม พั น ธ จึ ง เปน ที่ รูจักแต เ พีย งในวงราชการ (สํา รวม ดี สม. 2556:
สัมภาษณ) ในปจจุบันนี้คณะกันตรึมของบานดงมันที่ยังปรากฎอยู มี 3 คณะ คือ คณะของนายโบราณ
จันทรกลิ่น คณะของนายพูน สามสี และคณะของน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร ซึ่งทั้งสามคณะยังคงรับงาน
แสดงตามลักษณะความถนัดของแตละคณะ เชน งานที่เปนทางการหรืองานตอนรับแขกเมืองจะติดตอ
วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร กับคณะของนายพูน สามสี สวนงานมงคลสมรส งานบวชนาค
งานพิธีกรรมมักจะติดตอกันตรึมคณะนายโบราณ จันทรกลิ่น และหากเปนกันตรึมประยุกตวงใหญ มี
นักดนตรี หางเครื่อง จะติดตอวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร (โฆสิต ดีสม. 2556: สัมภาษณ)

ประวัติของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร
กอนจะเป น ที่ รูจั ก ในนามของวงกั นตรึม คณะน้ํ า ผึ้ง เมือ งสุรินทร วงกั น ตรึมคณะนี้มีชื่ อวา
“กันตรึมโรงเรียนบานดงมัน” ซึ่งกอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2525 เพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรมกันตรึมไวใหคง
อยูคูแผนดินไทยดวยการรวมกลุมสมาชิกจากบุคลากรภูมิปญญาทองถิ่นในบานดงมันและหมูบาน
ใกลเคียง กลุมผูสนใจ และนักเรียนในโรงเรียนบานดงมัน ในชวง พ.ศ. 2526 ความนิยมในการชมการ
แสดงกันตรึมคอยๆ ลดนอยลงตามลําดับ เนื่องจากมีสื่อบันเทิงใหมเขามาแทนที่ โดยเฉพาะวงดนตรี
ลูกทุงและภาพยนตร มีกันตรึมเพียงไมกี่คณะที่ยังคงไดรับความนิยมจากชาวบาน เมื่อมีการจัดงาน
มหกรรมหรือประเพณีจะมีวงดนตรีลูกทุง ภาพยนตร ลิเก ดิสโกเธค เกมการละเลนตางๆ เปนสื่อบันเทิง
หลัก สวนกันตรึมกลายเปนสื่อบันเทิงประกอบรายการ ไมมีความโดดเดนหรือไมไดเปนสื่อบันเทิงหลัก
อยางในอดีต
ในป พ.ศ. 2528 หลังจากบานดงมันไดรับคัดเลือกเปนหมูบานวัฒนธรรมหมูบานแรกของ
ประเทศไทย โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร วิทยาลัยครูสุรินทร (มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทรใน
ปจจุบัน) กันตรึมของโรงเรียนบานดงมันไดรวมแสดงตอนรับแขกบานแขกเมือง และคณะนักทองเที่ยว
รวมกับศูนยวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร วิทยาลัยครูสุรินทร ถือเปนการออกเผยแพรวัฒนธรรมพื้นบาน
กันตรึมทั่วทุกภาคในประเทศไทย กันตรึมโรงเรียนบานดงมันจึงไดมีการพัฒนาการแสดงประกอบการ
บรรเลงเพลงกันตรึม เชน ชุดเรือมอาไย เรือมจะอังกรอง เรือมกะโนบติงต็อง เปนตน ขณะนั้นกันตรึม
แบบโบราณดั้งเดิมของนายพูน สามสี และคณะของนายโบราณ จันทรกลิ่นก็ยังคงรับงานแสดง
เชนกัน แตยังคงรูปแบบดั้งเดิมเอาไว ตอมาในชวงป พ.ศ. 2530 นายโฆสิต ดีสมไดทาบทามให
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นางสาวสํารวม ซอนกลิ่น ซึ่งอายุ 17 ปในขณะนั้นเขารวมเปนนักรองนําของวงกันตรึม โดยสํารวม
ซอนกลิ่น มีบิดาและมารดาชื่อนายรี ซอนกลิ่น และนางเรียม ซอนกลิ่น เกิดวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.
2513 ที่บา นปราสาทเบง หมู ที่ 6 ตํา บลกาบเชิ ง อําเภอกาบเชิง จังหวั ดสุริน ทร เนื่ อ งจากสํ า รวม
ซอนกลิ่นเติบโตมาในครอบครัวที่ประกอบอาชีพเลนกันตรึม จึงมีความสนใจในดนตรีกันตรึมและฝก
รองกับบิดามาตั้งแตเด็ก เมื่ออายุได 9 ขวบ สํารวม ซอนกลิ่นก็สามารถรองกันตรึมไดคลองจนเริ่มรับ
งานแสดงกันตรึมตามงานตางๆ เชน งานเทศกาลลอยกระทง งานกีฬาสีระดับอําเภอ เปนตน ในชวงป
พ.ศ. 2523–2526 ไดรองกันตรึมกับวงกันตรึมสมรชัยของบานปราสาทเบง
จากนั้นใน พ.ศ. 2530-2534 วงกันตรึมโรงเรียนบานดงมันไดเริ่มบันทึกเสียงเพลงกันตรึมที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมลงตลับเทปและจําหนายในชวงเดินสายการแสดงรวมกับวิทยาลัยครู
สุรินทร ตอมาในชวงปลายป พ.ศ. 2534 ไพโรจน โสนาพูน เจาของบริษัทไพโรจนซาวด ในปจจุบัน
ไดมาขอใหรองกันตรึมแบบประยุกตเพื่อบันทึกเสียงลงตลับเทปโดยไพโรจน โสนาพูน เห็นวาหากจะ
ตั้งชื่อวงดนตรีดวยชื่อวา “สํารวม ซอนกลิ่น” หรือ “กันตรึมโรงเรียนบานดงมัน” นั้นอาจทําใหเปนที่
จดจําไดยาก จึงเสนอใหตั้งชื่อที่จํางายและเรียกไดติดปากจึงไดตั้งฉายาใหวา “น้ําผึ้ง เมืองสุรินทร”
และใชชื่อดังกลาวในการบันทึกเทปชุด “มรดกกันตรึมประยุกต” ในการบันทึกเสียงมีการนําเครื่อง
ดนตรีสากลมาบรรเลงรวม และมีหางเครื่องเตนประกอบเพลง ทําใหมีลักษณะตางจากกันตรึมพื้นบาน
ทั่วไปเปนครั้งแรก ทําใหมีชื่อเสียงโดงดังจนเปนที่รูจัก จากนั้นใน พ.ศ. 2535 กันตรึมโรงเรียนบานดง
มัน ซึ่ง มีสํ ารวม ซ อนกลิ่น เปน นัก รอ งนํ าจึง เปน ที่รูจั ก ในนามกัน ตรึม “วงกั น ตรึมคณะน้ํา ผึ้ง เมือง
สุรินทร” คณะนี้ประกอบดวยสมาชิกประมาณ 50 คน มีสํารวม ซอนกลิ่นเปนหัวหนาวงและนักรองนํา
หลัก และไดประพันธเนื้อรองดวยตนเองตั้งแตป พ.ศ. 2534 จนถึงปจจุบันรวมกับนักประพันธเพลง
หลัก คือ โฆสิต ดีสม นอกจากนี้ก็มีนักรองสมทบทั้งจากในหมูบาน ตางหมูบาน หรือตางอําเภอมา
เสริมบางเปนครั้งคราว ขึ้นอยูกับความประสงคของผูวาจางที่จะจางนักรองแบบใดทั้งแบบหมอลํา ร็อก
และสตริง โดยสวนใหญนักรองเสริมเหลานี้ก็มักจะเปนนักดนตรีภายในวงซึ่งไดรับการฝกซอมอยูเสมอ
สําหรับสมาชิกในวงนั้นหัวหนาวงจะเปนผูคัดเลือกจากทั้งเครือญาติและบุคคลอื่นที่มีความสนใจ
กันตรึม
วงกั นตรึมคณะน้ํ า ผึ้ ง เมือ งสุรินทรมี ผลงานมากมายนับไมถ วนทั้ ง ที่บัน ทึ กเสียงกับบริษัท
ไพโรจน ซาวด และที่บันทึกเสียงกับหนวยงานตางๆ แตไมไดจัดเก็บไวอยางเปนระบบ เทาที่สามารถ
รวบรวมมาบันทึกเสียงไดมีประมาณ 33 ชุด โดยชุดที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ ชุดอมตะกันตรึม ชุดน้ําผึ้ง
แฟนฮิต และชุดน้ําผึ้งโอยเสียว ในป พ.ศ. 2546 หลังจากบันทึกเสียงชุดน้ําผึ้งโอยเสียว วงกันตรึมคณะ
น้ําผึ้ง เมืองสุรินทรไดตั้งบริษัทเพื่อบันทึกเสียงเองชื่อวา น้ําผึ้งกรุป หรือ เอ็นจีกรุป เนื่องจากตองการ
เผยแพรเพลงกันตรึมที่มีเนื้อหาสรางสรรคสังคมโดยไมมีลักษณะยั่วยุ เชน เพลงที่เกี่ยวกับคุณธรรม
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จริยธรรม เพลงที่เกี่ยวกับการรําลึกถึงพระคุณของบิดามารดา เพลงที่แสดงถึงความรักตอชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย และผลิตอัลบั้มกันตรึมเพื่อการศึกษามอบใหแกโรงเรียนตางๆ ที่สนใจ รวมทั้งเพื่อ
สงเสริมศิลปนกันตรึมคนอื่นๆ ดวย
หัวหนาวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร ในอดีต คือ นายโฆสิต ดีสม และในปจจุบัน คือ
นางสํารวม ดีสม ประกอบอาชีพหลักเปนพนักงานราชการที่โรงเรียนบานดงมัน ตําบลคอโค อําเภอ
เมื อง จังหวั ดสุ รินทร ตั้ งแตป พ.ศ. 2539 จนถึง ปจจุบัน โดยสอนวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปและ
ประวัติศาสตร สมาชิกในวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรก็มีอาชีพหลักแตกตางกันไป การรับงาน
ของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึงมักเปนการรับงานนอกเวลาราชการ หากจําเปนตองแสดง
กั น ตรึ ม ในเวลาราชการซึ่ง ก็ มั ก จะเป น การแสดงสาธิ ต แก ห น ว ยงานราชการต า ง ๆ ที่ ม าขอความ
อนุเคราะหก็จะทําหนังสือขออนุญาตจากทางตนสังกัด
วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร เคยไดรับคาจางสูงสุดประมาณ 50,000 บาท ตอครั้ง โดย
เปนการแสดงแบบเต็มวง คือ มีหางเครื่องจํานวน 20-30 คน นักดนตรีประมาณ 10 คน และรวมนักรอง
นัก แสดงทั้ง สิ้นจํา นวน 50 คน แต สว นใหญแลว คา จางในการรับงานแสดงโดยทั่ วไปจะประมาณ
10,000-30,000 บาทตอครั้ง ขนาดของวงก็จะจัดสรรใหเหมาะสมกับประเภทของงานที่ไปแสดงและ
งบประมาณของผูวาจาง เชน หากเปนการแสดงแบบแบบโบราณดวยวงขนาดเล็กประกอบดวยนักรอง
นํา กลองกันตรึม ฉิ่ง และฉาบ คาจางประมาณ 3,000-5,000 บาท หากเปนการแสดงแบบประยุกต
ดวยวงขนาดเล็กประกอบดวยนักรอง นักแสดง เครื่องเสียงและเวที คาจางประมาณ 15,000-18,000
บาท แตบางครั้งวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรก็ไปแสดงกันตรึมใหแกหนวยงานราชการหรือ
สถานศึกษาตางๆ โดยไมมีคาจาง ถือเปนงานที่อุทิศตนเพื่อสังคมก็มี ซึ่งไมวาจะเปนงานขนาดเล็ก
ขนาดใหญ หรืองานการกุศล น้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจะขอใหสมาชิกในวงแสดงอยางเต็มที่ทุกครั้ง
วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรมีชื่อเสียงโดงดังมากในชวงปลายป พ.ศ. 2534 เรื่อยมา
ดวยน้ําเสียงที่ใส หวาน แปลกหูเปนเอกลักษณของน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร จนถึงป พ.ศ. 2545 ไดมีศิลปน
กันตรึมรุนใหมเกิดขึ้นมากมาย แมวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจะไมโดงดังมากเทาในอดีต แตก็
ยังสามารถรักษาชื่อเสียงไวไดจนไดรับเกียรติใหเปนบรมครูศิลปนกันตรึมและยังไดรับความเคารพจาก
ศิลปนรุนใหมอีกดวย ในบางชวงวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรไดรับการวาจางนอยลง เนื่องจาก
ภาวะทางเศรษฐกิ จ ที่ ถ ดถอย ผู ที่ จ ะว า จ า งได มั ก จะเป น ผู ที่ ค อ นข า งมี ฐ านะทางการเงิ น ดี
วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึงไดมีการปรับตัวอยูเสมอเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณทาง
เศรษฐกิจและสังคม เชน การจัดใหสมาชิกในวงทุกคนไดสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกแสดง มีการใช
ทรัพยากรตางๆ อยางคุมคาที่สุดทั้งบุคลากร รถขนของ เวที ซึ่งจะจัดสรรตามงบประมาณที่ผูวาจาง
กําหนด และตามลักษณะของงานที่ไปแสดงโดยสามารถแสดงไดทั้งในงานมงคลและอวมงคล ในงาน
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พิธีการ เชน งานเปดกิจการตางๆ ในงานพิธีกรรม เชน การบวงสรวง การเรียกขวัญ แสดงไดทั้งแบบ
โบราณ แบบประยุกต แบบเพื่อชีวิต แบบร็อก แบบลูกทุงและแบบสตริง สวนใหญแลวจะไดรับการ
วาจางใหไปแสดงในงานมงคลซึ่งโดยมากเปนงานอุปสมบทหรืองานบรรพชา งานเรียกขวัญ งานรดน้ํา
ดําหัว งานบวงสรวงอัญเชิญเทพเทวา งานโกนผมไฟ งานฉลองวันคลายวันเกิด งานฉลองมงคลสมรส
งานฉลองสําเร็จการศึกษา งานฉลองตําแหนง งานขึ้นบานใหม สวนในงานอวมงคลก็มี เชน งานศพ
หรืองานบรรจุอัฐิ เปนตน โดยวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจะแสดงไดทุกประเภทงานตามแตจะ
มีผูวาจาง
จังหวัดสุรินทรมีวัฒนธรรมดนตรีและเพลงพื้นบานมากมาย ไดแก วงกันตรึม วงมโหรีเขมร
วงตุมโมง วงอาไย วงเจรียง วงเบริน และวงลิเกเขมร วงกันตรึมเปนวงดนตรีที่ยังคงไดรับความนิยม
อยางมากในจังหวัดสุรินทร ยืนยันไดจากจํานวนวงดนตรีกันตรึมที่เกิดเพิ่มขึ้นและมีอยูจํานวนมาก เชน
วงกันตรึมร็อกคงคย วงกันตรึมดารกา วงกันตรึมพรอีสาน วงกันตรึมสมานชัย วงกันตรึมคณะกอง
สุรินทร วงกันตรึมอาเจายัย วงกันตรึมบุญมี แจมจันทร วงกันตรึมสองแสง รุงเรืองชัย วงกันตรึมเนตร
นาง อรุณรุง วงกันตรึมยอดรัก โคกนาสาม วงกันตรึมเจน สายใจ วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร
เปนตน โดยวงกันตรึมเหลานี้มีทั้งวงที่เพิ่งกอตั้งและวงที่กอตั้งมายาวนานแลว
การที่วงกันตรึมยังคงไดรับความนิยมในจังหวัดสุรินทรมากกวาเพลงพื้นบานชนิดอื่น เนื่องจาก
วงกันตรึมมีการปรับตัวเพื่อใหทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลงในสังคม โดยมีปจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ
ป จ จั ย ภายนอกที่ เ กิ ด จากการพั ฒ นาประเทศ ในด า นการกระจายความเจริ ญ ทางการคมนาคม
การศึกษา การแพทย และเศรษฐกิจ มีผลใหการแสดงชนิดอื่นๆ เชน หมอลํา ลิเก มีการพัฒนาตาม
อยางการแสดงของวงดนตรีลูกทุงที่กําลังไดรับความนิยม ทําใหการแสดงเหลานี้ดึงความสนใจของ
ผูชมไปจากการแสดงกันตรึมและการแสดงพื้นบานชนิดอื่น วงกันตรึมจึงตองพยายามปรับตัว และ
ปจจัยภายในที่เกิดจากวงกันตรึมเองตระหนักถึงความลาสมัยและความเปนดนตรีเฉพาะกลุมในกลุม
คนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยเทานั้น ทําใหไมสามารถตอบสนองตอความตองการของคนรุนใหมและถูก
จํากัดกรอบไวในกลุมผูชมวงแคบๆ เทานั้น โดยเฉพาะเมื่อคนไทยไดรับการศึกษามากขึ้นในสมัยรัชกาล
ที่ 5 ทําใหกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยรุนใหมสนใจเรียนและใชภาษาเขมรถิ่นไทยนอยลง และมีการ
ถายทอดภาษาถิ่นจากกลุมชนหนึ่งไปยังอีกกลุมชน เกิดการเรียนรูภาษาถิ่นซึ่งกันและกัน เนื่องจากการ
คมนาคมเดินทางไปมาหาสูกันสะดวกรวดเร็วขึ้น กันตรึมจึงกลายเปนดนตรีที่รูจักอยางแพรหลายมาก
ขึ้น แตก็ยังไมไดรับความสนใจมากนักเมื่อเทียบกับการแสดงชนิดอื่น เมื่อเปนเชนนี้วงกันตรึมจึงตอง
ปรับตัวอยางมากเพื่อใหการแสดงเปนที่นิยม ดวยการปรับเนื้อรองและภาษาใหสามารถสื่อสารไดกับ
ชนกลุมอื่นนอกเหนือจากกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทย ปรับเครื่องดนตรีใหมีความเปนสากลขึ้น
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เพื่อใหสามารถแสดงไดหลากหลายทํานองและแนวเพลง และปรับการแสดงใหมีการฟอนรําและเตน
ประกอบเพลง เพื่อใหมีลักษณะรวมสมัยเหมาะสมกับความสนใจของคนในยุคปจจุบัน

การปรับปรนของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร
วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรเปนวงกันตรึมที่สามารถดํารงอยูมาไดอยางยาวนานจากป
พ.ศ. 2525 จนกระทั่งปจจุบัน โดยทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยนั้นวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง
เมืองสุรินทรไดมีการปรับปรนในองคประกอบตางๆ ของวงกันตรึม ดังนี้
1. การปรับปรนดานการแสดง
1.1 รูปแบบการแสดง
1.2 นักแสดง
1.3 เครื่องดนตรี
1.4 การแตงกาย
1.5 บุคคลที่เขารวม
1.6 เวที แสง สี เสียง
1.7 โอกาสในการแสดงและระยะเวลาในการแสดง
1.8 ชองทางสือ่ สารสังคม
2. การปรับปรนดานภาษาและเนื้อรอง
2.1 ชื่อวง
2.2 ภาษาในการแสดงกันตรึม
2.3 เนื้อรองของเพลงกันตรึม

1. การปรับปรนดานการแสดง
1.1 รูปแบบการแสดง
วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรสามารถแสดงกันตรึมได 3 แบบ ไดแก
1.1.1 แบบโบราณ คื อ การแสดงตามแบบที่มี มาแตดั้ ง เดิม ซึ่ง มีนั ก ดนตรี ช าย 4 คน
บรรเลงโดยใชเครื่องดนตรีพื้นบาน ไดแก กลองกันตรึม 2 ใบ ซอกันตรึม 1 ใบ และปออ 1 เลา จํานวน
เครื่องดนตรี 3 ชนิดนี้สามารถปรับเพิ่มหรือลดไดตามความเหมาะสม ผูที่ตีกลองจะรองเพลงคลอไป
ดวย การแสดงแบบโบราณไมมีการฟอนรําประกอบ เนื้อรองเปนเพลงกันตรึมที่จดจํามาจากบรรพบุรุษ
และประพันธขึ้นใหมในบางโอกาส และใชภาษาเขมรถิ่นไทยในการแสดง
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1.1.2 แบบอนุรักษหรือเรียกวาแบบชุดการแสดง เนื่องจากเปนการจัดการแสดงไวเปน
ชุดๆ เชน ชุดเรือมจะอังกรองหรือชุดรําแหยไขมดแดง ชุดเรือมซันตูจหรือชุดรําเบ็ด ชุดเรือมตะล็อกหรือ
ชุดรํากะลา การแสดงแบบอนุรักษมีชนิดของเครื่องดนตรีเพิ่มขึ้น คือ กลองกันตรึม 2-4 ใบ ซอกันตรึม
1-2 คัน ปออ 1 เลา ฉิ่ง ฉาบ และกรับอยางละ 1 คู และบางโอกาสสามารถใชเครื่องดนตรีสากลบาง
ชนิดมารวมบรรเลงดวย การจัดชุดการแสดงนี้นอกจากจะเนนที่ความไพเราะของเสียงรองและเครื่อง
ดนตรีแลว ยังใหความสําคัญกับความสวยงามของเครื่องแตงกายและเครื่องประดับที่นักฟอนรําสวมใส
และทวงทาในการฟอนรําที่ออนชอย งดงาม โดยมีการกําหนดอุปกรณประกอบการรําและแบบแผน
ของทารําไวใหสอดคลองกับเนื้อรอง เชน หากเปนชุดการรําเบ็ดนักฟอนรําจะแตงกายดวยชุดพื้นเมือง
เรียบๆ คือ เสื้อแขนกระบอกและผาถุงสีทึบ พรอมมีเบ็ดจําลองมาเปนอุปกรณประกอบการฟอนรํา โดย
ทวงทาการรําจะประยุกตมาจากทาทางการเกี่ยวเหยื่อ วางเบ็ด และเก็บเบ็ด เนื้อรองเปนเพลงกันตรึมที่
ประพันธขึ้นใหมตามจุดประสงคของชุดการแสดง และใชภาษาเขมรถิ่นไทยรวมกับภาษาอื่น เชน
ภาษาลาว ภาษาสวย เปนตน
1.1.3 แบบประยุกตทันสมัย เปนการแสดงที่ใชเครื่องดนตรีพื้นบานมาบรรเลงรวมกับ
เครื่องดนตรีสากล มักเลนเพลงกันตรึมรวมกับเพลงแนวอื่นๆ ที่กําลังไดรับความนิยม เชน เพลงร็อก
เพลงลูกทุง เพลงสตริง เพลงหมอลํา เปนตน การแสดงแบบประยุกตเนนเลนเพลงที่มีจังหวะตื่นเตน
เราใจ สนุกสนาน และมีหางเครื่องแตงกายสวยงามตามแบบหางเครื่องเพลงลูกทุงมาเตนประกอบ
เพลง การแสดงกันตรึมแบบประยุกตมักเลนบนเวทีที่มีความสูงและมีขนาดใหญ ประกอบการการใช
แสง สี เสียง เพื่อสรางความตื่นตาใหกับผูชม
การแสดงทั้งแบบโบราณ แบบอนุรักษ และแบบประยุกตมีรูปแบบการแสดงคลายกัน ดังนี้
1. การไหวครู
2. การเกริ่นนํา
3. การเลนเพลง
4. การกลาวบทลา
1. การไหวครู
การไหวครูถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่สําคัญในการเลนกันตรึมมาแตสมัยโบราณ การไหวครู
เปนการสรางความมั่นใจใหกับคณะนักแสดงกันตรึม และเพื่อเปนสิริมงคลแกทั้งนักแสดง เจาภาพและ
ผูชมที่มารวมงาน เพลงที่มักใชบรรเลงในการไหวครูเปนเพลงที่จดจํามาจากบรรพบุรุษ ไดแก เพลงจําป
จําปา เพลงสวายจุมเวื้อด เพลงอมตูก เพลงพิมพวง เปนตน ซึ่งมักจะมีเนื้อหากลาวสรรเสริญพระคุณ
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ของครูอาจารยผูถายทอดความรูเรื่องกันตรึม กอนที่จะบรรเลงในงานตางๆ จะมีตองมีการไหวครูกอน
ทุกครั้ง
การไหวครูในอดีต
การไหวครูในอดีตจะมีการกําหนดเครื่องบูชาครูไวอยางแนนอนและขั้นตอนในการดําเนินการ
มีแบบแผนที่ปฏิบัติสืบตอกันมาดังนี้
1. ผูจัดเตรียมเครื่องบูชาครู คือ เจาภาพซึ่งจะไดรับคําแนะนําจากหัวหนาคณะกันตรึมในตอน
ที่ไปติดตอวาจางวาจะตองเตรียมอะไรบาง โดยจะตองเตรียมเครื่องบูชาครูใหครบประกอบดวย
1) เงินเหรียญ 6 สลึง และธนบัตร 20 บาท
2) ผาขาว 1 ผืน
3) ธูป 1 คู เทียน 1 คู
4) กรวยดอกไม 5 กรวยหรือขัน 5
5) ขาวสาร 1 ถวย ใบพลู 2 ใบ วางบนขาวสารกับเหรียญสลึง 1 เหรียญ
6) อาหารคาว คือ หัวหมูหรือไกตมทั้งตัว 1 ตัว หรือเนื้อไก เนื้อหมู เนื้อปลา เนื้อวัว อยาง
ใดอยางหนึ่ง 1 ถวย
7) ขาวสุก 2 ถวย
8) บุหรี่ 5 มวน
9) หมากพลู 5 คํา
10) เหลา 1 ขวด
11) แปงหอม ขมิ้น น้าํ อบ น้ําหอม
12) ถาด จาน ขันน้ํา พาน แกวน้ํา
13) ผลไมตางๆ ของหวานตางๆ
2. ผูรวมพิธีไหวครู เมื่อเจาภาพเตรียมเครื่องบูชาครูครบถวนแลว สมาชิกในวงกันตรึมรวมทั้ง
เจาภาพและแขกเหรื่อจะมารวมตัวกันหนาบริเวณทําพิธีซึ่งมักอยูใกลบริเวณที่จะทําการแสดง โดยหัน
หนาไปทางทิศตะวันออก ซึ่งวางเครื่องดนตรีและเครื่องบูชาครูไวดานหนา จากนั้นหัวหนาคณะหรือผูที่
ไดรับมอบหมายจะดําเนินพิธีไหวครูโดยการจุดธูปเทียนเพื่อบูชาครู บอกใหทราบวาศิษยกําลังจะเลน
เพลงกันตรึมขอใหครูชวยดลใหการเลนกันตรึมในครั้งนี้เปนไปดวยความราบรื่น โดยมีการขับรองบท
ไหวครูประกอบขณะทําพิธี
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3. ภาษาและเนื้อหาของบทไหวครู มักเปนบทไหวครูที่ใชสืบตอกันมาจากโบราณที่มีเนื้อรอง
เปนภาษาเขมรถิ่นไทย เชน เพลงสวายจุมเวื้อด เพลงแซร็ยสะเดิง เพลงคเมาแม เปนตน โดยมีเนื้อหา
กลาวอัญเชิญครูอาจารยใหมาชวยเหลือนักแสดงใหการแสดงผานพนไปดวยดี จากนั้นรินน้ําและเหลา
นําธูปที่จุดทั้ง 2 ดอกและอาหารคาวหวานใสรวมกันในภาชนะ เพื่อบูชาครูเพลงและบอกกลาวเจาที่
เจาทางใหทราบและรับรูวาจะมีการเลนเพลงกันตรึม
การไหวครูในปจจุบัน
การไหวครูในปจจุบันยังยึดการไหวครูแบบดั้งเดิมเปนหลัก ทั้งเครื่องบูชาครูและขั้นตอนการ
ไหวครู เพียงแตมีการปรับรายละเอียดบางสวนใหเหมาะสมกับปจจุบัน
การปรับปรนในดานการไหวครูมีหลายประการ ดังนี้
1. ผูจัดเตรียมเครื่องบูชาครู เดิมนั้นเจาภาพจะเปนผูจัดหาเครื่องบูชาครูในการเซนไหวไวให
คณะกันตรึม แตเนื่องจากการเตรียมเครื่องบูชาครูเหลานี้ตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้นและบางอยางนั้นหาได
ยาก ทําใหเจาภาพมักตกลงกับคณะกันตรึมใหเตรียมเอง การไหวครูเดิมจะไหว ณ สถานที่ที่จะทําการ
แสดงกันตรึม แตเมื่อคณะกันตรึมตองจัดเตรียมเครื่องบูชาครูเอง สมาชิกคณะกันตรึมจึงมักรวมตัวกัน
และไหวครูที่ที่พักของหัวหนาคณะกันตรึมกอนออกเดินทางไปทําการแสดงเพื่อลดความยุงยากในการ
ขนยายเครื่องบูชาครู
2. ผู ร ว มพิ ธีไ หว ค รู เดิ ม นั้ น ผู ร ว มพิ ธีไ หวค รู ป ระกอบด ว ยสมาชิ ก วงกัน ตรึม เจ า ภาพ และ
ผูรวมงาน ตอมาเมื่อคณะกันตรึมไหวครูกอนเดินทางมาทําการแสดง เจาภาพและผูรวมงานจึงไมได
รวมพิธีไหวครูดวย แตขั้นตอนการไหวครูยังคงเดิม การไหวครูเฉพาะกลุมสมาชิกวงกันตรึมทําให
เจาภาพและผูรวมงานไมมีโอกาสไดรวมไหวครูดวย แตก็ไมไดเกิดผลเสียตอความรูสึกของกลุมคน
ดังกลาวแตอยางใด เนื่องจากการไหวครูกอนทําการแสดงเปนการแสดงความเคารพตอครูอาจารยผู
ประสิทธิ์ประสาทวิชาใหแกนักแสดง และขอใหครูที่ลวงลับไปแลวมาชวยดลบันดาลใหการแสดงสําเร็จ
ดวยดี ซึ่งถือเปนหนาที่โดยตรงของนักแสดงมากกวาคนอื่น
3. การปรับภาษาและเนื้อหาในการไหวครู เดิมการไหวครูจะใชภาษาเขมรถิ่นไทยทั้งหมด แต
ปจจุบันมักใชภาษาไทย และเนื้อหาที่เดิมเนนเรื่องการกราบไหวบูชาและอัญเชิญครูมาชวยบันดาลให
นักแสดงทําการแสดงไดอยางราบรื่นถูกใจผูชม ปจจุบันมีการเพิ่มเนื้อหากลาวอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง
พระรัตนตรัย เทพยดา พระอิศวร พระอินทร พระพรหม บิดามารดา และพระบรมกษัตริยทั้งหลายให
มาดลบันดาลใหชาวไทยเจริญรุงเรือง และมีอายุยืนยาว
4. การตัดเครื่องบูชาครูบางอยางออก เชน กรณีที่ของบางอยางที่ไมใชองคประกอบหลัก เชน
แปงหอม ขมิ้น น้ําอบ น้ําหอม เดิมนั้นตองเตรียมใหครบทั้ง 4 อยาง แตปจจุบันหากไมครบก็อนุโลมได
ขอเพียงใหมีอยางใดอยางหนึ่งก็พอ หรือถาดและพาน หากไมมีก็อนุโลมไมใชก็ได
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5. การปรับรายละเอียดของเครื่องบูชาครู เชน เหลา มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ใชเหลาโท
หรือสาโทซึ่งเปนเหลาที่ชาวบานหมักเองโดยไมผานการกลั่น โดยปจจุบันใชเหลาแมโขง เหลารีเจนซี่
หรือหากเจาภาพมีฐานะก็ใชยี่หออื่นที่มีราคาสูงขึ้นไปอีก ของหวานตางๆ เดิมเปนขนมพื้นเมือง เชน
ขนมปการัญเจก (ขนมเกสรลําเจียก) ขนมทะเลิมกระแบ็ย (ขนมตับควาย) ขนมโชก (ขนมฝกบัว) เปน
ตน แตปจจุบันใชขนมที่หาไดงายตามทองตลาด เชน ขนมหมอแกง ขนมชั้น ขนมอบตางๆ เปนตน
6. การนําพิธีไหวครูมาปรับเปนชุดการแสดง โดยนําบทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการไหวครูมา
ประกอบเขากับการฟอนรําเปนชุดการแสดงไหวครู เชน เพลงปวรอัปซราหรืออัปสรสราญ ซึ่งมีเนื้อหา
ในการกลาวบูชาครู โดยมีนักฟอนรําหญิงประมาณ 4-6 คน แตงกายสวยงามคลายนางอัปสรฟอนรํา
ประกอบเพลงดวยทวงทาที่ประดิษฐขึ้น โดยไดตนแบบมาจากภาพประติมากรรมในปราสาทตางๆ เชน
ปราสาทภูมิโปน ปราสาทบานพลวง ปราสาทเขาพนมรุง ซึ่งมีความออนชอย สวยงาม และพรอม
เพรียงกัน

ภาพประกอบ 1 การแตงกายของนักแสดงชุดอัปสรสราญ
ที่มา: ภาพถายโดย : ผูวิจัย 18 พฤศจิกายน 2555
ปจจัยที่มกี ารปรับปรนในดานการไหวครู มีหลายประการ ดังนี้
1. เนื่ อ งจากเจ า ภาพต อ งการลดรายจา ยและความยุง ยากในการจัด หาเครื่ อ งบูชาครู จึ ง
เห็นชอบรวมกันใหคณะกันตรึมจัดเตรียมเอง เนื่องจากคณะกันตรึมตองทําการไหวครูกอนทําการแสดง
อยูแลวจึงไมถือวาการจัดเตรียมเครื่องบูชาครูเปนเรื่องยุงยาก เพราะการไหวครูถือเปนการสรางขวัญ
และกําลังใจใหกับสมาชิกในวงและเปนการขอขมาครูหากมีการทําผิดพลาดในการแสดงโดยความ
รูเทาไมถึงการณ
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2. เนื่องจากการเปลี่ยนสถานที่ในการไหวครูเปนที่พักของหัวหนาคณะกันตรึม จึงทําให
เจาภาพและผูรวมงานไมสะดวกที่จะไปรวมพิธีไหวครูดวย แตก็ไมเปนเรื่องสําคัญนักเนื่องจากการไหว
ครูถือเปนสิ่งจําเปนเฉพาะสําหรับนักแสดงกันตรึมเทานั้น เพราะนักแสดงมีความเชื่อวาหากไมไดไหว
ครูก อ นทํ าการแสดงจะมี อุปสรรคในการแสดงหรือตัว นัก แสดงอาจมีอัน เป น ไป แต ไมไดส งผลตอ
เจาภาพหรือผูรวมงานแตอยางใด
3. เนื่องจากวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรไดรับเชิญไปแสดงในงานตอนรับแขกบานแขก
เมืองและนักทองเที่ยวเปนประจํา และในการแสดงดังกลาวเจาภาพมักขอใหแสดงการไหวครูรวมดวย
เพื่อใหผูชมไดเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์และงดงามของดนตรีกันตรึม เพื่อใหผูชมเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้นจึง
ใชภาษาไทยขับรองบทไหวครูแทนภาษาเขมรถิ่นไทยที่เคยใชมา นอกจากนี้สมาชิกในวงกันตรึมคณะ
น้ําผึ้ง เมืองสุรินทรมีหลากหลายกลุมอายุ และมีบางสวนเปนเด็กรุนใหมที่ไมไดใชภาษาเขมรถิ่นไทย
ในชีวิตประจําวัน ทําใหเขาใจภาษาเขมรถิ่นไทยไดไมลึกซึ้ง การขับรองบทไหวครูเปนภาษาไทยจะชวย
ใหเด็กรุนใหมซาบซึ้งในเนื้อหาและเกิดความรูสึกรวมในการไหวครู นอกจากนี้การปรับเนื้อหาบทไหวครู
ใหมีการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ เพิ่มขึ้น เปนการแสดงถึงความเคารพที่มีตอสิ่งอื่นนอกเหนือจากครู
อาจารย
4. เนื่องจากความเรงรีบและการถือความสะดวกเปนสําคัญ จึงไดมีการปรับลดเครื่องบูชาครู
ดวยการตัดของบางอยางที่มีลักษณะคลายกันออก เชน แปงหอมกับน้ําอบนั้นมีคุณสมบัติในการให
ความหอมคลายกันจึงใชแทนกันไดไมจําเปนตองเตรียมใหครบ
5. เนื่องจากของบางอยางที่ใชในพิธีไหวครูหาไดยาก เชน ขนมพื้นเมืองที่หาคนทําขายยาก
หากจะหาซื้อตองสั่งทําลวงหนา และหากสั่งในปริมาณนอยก็มักไดรับการปฏิเสธ ดังนั้นจึงใชขนมที่มี
ขายทั่วไปแทน ซึ่งขนมบางชนิดเปนการแสดงถึงรสนิยมของผูจัดหาวามีความทันสมัย เชน ขนมเคก
ขนมอบตางๆ เปนตน
6. เนื่องจากวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรไดรับคําขอใหแสดงพิธีไหวครูใหผูชมชมหลาย
ครั้ง วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึงออกแบบชุดการแสดงใหมีเนื้อหาและทารําที่เกี่ยวของกับ
การไหวครูเพื่อใหสะดวกในการจัดการแสดงในครั้งตอๆ ไป เชน ชุดอัปสรสราญ เมื่อเจาภาพขอให
แสดงเกี่ยวกับพิธีไหวครูก็สามารถนําชุดการแสดงนี้ออกแสดงไดเลยโดยมิตองฝกซอมอีก สาเหตุที่ใช
นางอัปสรเปนผูถายทอดการฟอนรําไหวครู เนื่องจากกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยมีความเชื่อวานาง
อัปสรคือนางฟาหรือเทพธิดาผูรับใชและคอยดูแลศาสนสถาน คลายความเชื่อของชาวขอมโบราณที่ยก
ยองนับถือนางอัปสรวาเปนเทพธิดาผูดูแลศาสนสถาน และเปนเทพธิดาแหงความดีงามอันมีหลักฐาน
ปรากฏวามีภาพสลักนางอัปสรอยูทั่วไปตามปราสาทโบราณในเขมรนั่นเอง
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การแสดงกันตรึมของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรไมวาจะเปนการแสดงแบบโบราณ
แบบอนุรักษ หรือแบบประยุกตจะตองมีการทําพิธีไหวครูกอนทําการแสดงทุกครั้ง เนื่องจากถือเปน
ธรรมเนียมปฏิบัติ เพื่อเปนการรําลึกถึงพระคุณของครูอาจารยผูเปนเจาของวิชาและไดมอบความรูแก
นักแสดงทุกคน วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรมีความเชื่อวา หากไมไหวครูกอนทําการแสดง การ
แสดงนั้นจะติดขัด มีเหตุใหไมราบรื่นหรือไมไดรับความสะดวกในการแสดง
2. การเกริ่นนํา
การเกริ่นนําเปนการกลาวทักทายผูชมและแนะนําคณะกันตรึมของตนเอง จากนั้นกลาวถึง
ลักษณะของงานและตัวเจาภาพของงานเพื่อเปนการใหเกียรติเจาภาพและใหผูมารวมงานไดรับรูถึง
วัตถุประสงคของงานนั้นๆ
การเกริ่นนําในอดีต
การเกริ่นนําในอดีตของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรมักเกริ่นแตเพียงสั้นๆ และใชภาษา
เขมรถิ่นไทยตลอดการเกริ่น โดยหัวหนาวงเปนผูนําในการกลาวทักทายผูชมที่มารวมงาน ซึ่งมักทักทาย
ผู ช มตามลํ า ดั บ อาวุ โ สหรื อ ตามความสํ า คั ญ ของตํ า แหน ง หน า ที่ ก ารงานของบุ ค คลที่ ม าร ว มงาน
หลังจากทักทายผูชมแลว จึงไดแนะนําชื่อคณะกันตรึมของตน อาจมีการกลาวถึงรางวัลสําคัญๆ ที่วง
เคยไดรับเพื่อเปนการรับรองความมีชื่อเสียงของวง จากนั้นแนะนําตนเองและนักแสดงในวงโดยสังเขป
แลวจึงกลาวถึงขอมูลของตัวเจาภาพที่วาจางวงกันตรึมมาแสดง เชน ชื่อนามสกุล ตําแหนงหนาที่การ
งาน อาชีพ เปนตน เพื่อเปนการใหเกียรติเจาภาพ แลวกลาวถึงลักษณะของงานโดยอาจบอกชื่องาน
และแจงวาเปนงานที่จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงคใด และกลาวชื่นชมเจาภาพที่จัดงานไดอยางสมบูรณ
รวมทั้งกลาวเชิญชวนใหผูมารวมงานสนุกสนานเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารและการแสดงที่
เจาภาพไดจัดไวให
การเกริ่นนําในปจจุบัน
การปรับปรนในดานการเกริ่นนํามีหลายประการ ดังนี้
1. การเกริ่นนําของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรในปจจุบันยังยึดรูปแบบดั้งเดิม คือ เริ่ม
ดวยการกลาวทักทายผูชมที่มารวมงาน กลาวถึงลักษณะของงานและตัวเจาภาพ แตเนื่องจากผูชม
กันตรึมมีหลากหลายกลุมอายุ เชื้อชาติและภาษาขึ้น การเกริ่นนําเกือบทุกครั้งจึงมีภาษาไทย ภาษา
ลาว และภาษาสวยแทรกอยู หรืออาจใชภาษาไทยเปนสวนใหญหรือใชภาษาไทยทั้งเพลงเพื่อใหผูชม
โดยทั่วไปสามารถเขาใจได
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2. การเกริ่นนําในปจจุบันจะมีขนาดที่ยาวขึ้น เนื่องจากเนื้อหาในการเกริ่นนําไดเพิ่มการเชิญ
ชวนใหผูชมเห็นคุณคาของเพลงพื้นบานโดยเฉพาะเพลงกันตรึมวาเปนเพลงที่ไดรับการถายทอดมา
จากบรรพบุรุษแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาของคนในอดีต ขอใหชวยกันอนุรักษและสืบสานสมบัติของ
ชาติใหคงอยู เพื่อเปนการแสดงความสํานักรักตอบานเกิดเมืองนอนของตน และเพิ่มการกลาวเปน
กําลังใจใหเจาภาพวาขอใหการจัดงานบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไว
ปจจัยที่มกี ารปรับปรนในดานการเกริน่ นํา มีหลายประการ ดังนี้
1. เนื่องจากผูชมกันตรึมในอดีตลวนแตเปนกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยจึงไมมีอุปสรรค
ดานการใชภาษาเขมรถิ่นไทยในบทเกริ่นนํา แตเมื่อวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรไดรับความนิยม
แพรหลายไปในจังหวัดและภูมิภาคอื่นที่ไมไดใชภาษาเขมรถิ่นไทยในชีวิตประจําวัน ทําใหตองปรับใช
ภาษาอื่น เชน ภาษาลาวและภาษากูยแทรกบาง และใชภาษาไทยเปนสวนใหญในการเกริ่นนํา เพื่อให
ผูชมเขาใจความหมายที่ตองการจะสื่อถึง และใหผูชมเกิดความรูสึกภูมิใจที่วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมือง
สุรินทรใหความสําคัญแกผูชมทุกเชื้อชาติทุกภาษา
2. เนื่องจากวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรสังเกตเห็นวาในปจจุบันความนิยมในการชม
กัน ตรึ มลดนอยลง กลุม คนผูพู ดภาษาเขมรถิ่นไทยโดยเฉพาะกลุม วัยรุนหันไปสนใจความบันเทิง
รูปแบบอื่นๆ เชน เพลงลูกทุง เพลงร็อก เพลงสตริง และภาพยนตร หากในงานใดมีการแสดงมหรสพ
หลายประเภทนอกเหนือจากกันตรึมผูชมมักเลือกใหความสนใจการแสดงชนิดอื่นเปนอันดับตน สวน
การแสดงกันตรึมมักจะไดรับความสนใจในอันดับรองลงมา และสวนใหญผูชมมักเปนกลุมผูสูงอายุ วง
กันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึงไดพยายามที่จะปลูกฝงใหผูชมเห็นความสําคัญของเพลงกันตรึมวา
มิไดเปนเพียงการแสดงเพื่อสรางความบันเทิงเทานั้น แตกันตรึมเปนดนตรีที่ดํารงอยูคูกับกลุมคนผูพูด
ภาษาเขมรถิ่นไทย เคยมีอิทธิพลอยางมากตอวิถีชีวิตของกลุมชนทั้งในดานพิธีกรรมการรักษาโรค
พิธีกรรมเรียกขวัญและพิธีกรรมการเซนไหวบรรพบุรุษ นอกจากนี้กันตรึมยังถือเปนเอกลักษณที่บรรพ
บุรุษใหความสําคัญและสืบทอดกันมานานหลายชั่วอายุคน วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึง
ตองการสรางสํานึกรักและความหวงแหนในศิลปะเพลงพื้นบานกันตรึมใหเกิดขึ้น เมื่อเกริ่นนําจึงได
กลาวยกยองวากันตรึมไมไดเปนดนตรีของชนกลุมใดกลุมหนึ่งเพียงอยางเดียวแตเปนสมบัติที่ล้ําคา
ของประเทศ ไดรับการถายทอดมาจากบรรพชนจากรุนสูรุน นับเปนสิ่งทรงคา ควรที่จะใหความสําคัญ
สืบตอไป (สํารวม ดีสม. 2556: สัมภาษณ)
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3. การเลนเพลง
หลังจากเกริ่นนําแลววงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจะเริ่มเลนเพลงกันตรึมตางๆ อยาง
หลากหลาย เพื่อเปนการสรางความบันเทิงใหแกผูชม โดยเริ่มจากจังหวะที่เนิบชากอนแลวคอยเรง
จังหวะใหเร็วขึ้น หรืออาจสลับจังหวะชาเร็วตามเห็นสมควร ชวงการเลนเพลงกันตรึมนี้เปนชวงที่วง
กันตรึมใชเวลานานกวาขั้นตอนการไหวครู การเกริ่นนํา และการกลาวบทลา เนื่องจากเปนชวงที่ผูชม
ใหความสนใจ โดยอาจใชเวลาตั้งแต 30 นาที จนถึงหลายชั่วโมงแลวแตจะตกลงกับเจาภาพไวในตอน
วาจาง
การเลนเพลงในอดีต
การเลนเพลงในอดีตของวงกันตรึมน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรมีลักษณะ ดังนี้
1. ประเภทของเพลงที่เลน การเลนเพลงในอดีตวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจะเตรียม
เพลงกันตรึมที่ไดจดจําหรือรับการถายทอดสืบตอมาจากบรรพบุรุษ โดยเลือกตามความเหมาะสมของ
งาน หากเปนงานมงคลจะเลนเพลงในจังหวะเร็วเปนสวนใหญ หากเปนงานอวมงคลจะเลนเพลงที่มี
จังหวะเนิบชา ยกเวนกรณีที่เจาภาพแจงวาใหเลนเพลงจังหวะสนุกสนานเพื่อใหผูมารวมงานคลาย
ความทุกขใจ ในการเลนเพลงจะเลนเฉพาะเพลงกันตรึม ไมมีเพลงประเภทอื่น โดยมักเลือกเพลง
กันตรึมดั้งเดิมที่กําลังเปนที่นิยมและมีจังหวะสนุกสนาน สรางความครึกครื้นใหแกผูชม เชน เพลง
กันจัญเจก (เขียดปาด) เพลงเชิ้บ (เชิญชวน) เพลงอาไยอายอง เปนตน
2. นักดนตรี การเลนเพลงในอดีตใชนักดนตรีหลัก คือ ซอและกลองกันตรึมเพียงชนิดละ 1 คน
ตลอดงาน เนื่องจากมักเปนนักดนตรีที่ไดรับการฝกฝนและเชี่ยวชาญในทุกทํานองสามารถเลนไดทั้ง
ทํานองงายและทํานองยากตอเนื่องโดยไมตองหยุดพัก
3. การแสดงประกอบเพลง การเลนเพลงในอดีตซึ่งเปนแบบโบราณยังไมมีนักฟอนรําหรือหาง
เครื่องประกอบ ผูรายรํามักเปนนักรองโดยการรายรํานั้นไมมีแบบแผนแนนอน ทวงทาเปนไปตาม
ความรูสึกของนักรอง และหากผูชมรูสึกมีอารมณสนุกสนานรวมดวยก็จะออกมาฟอนรํากันดานหนา
เวทีการแสดง
4. การสรางปฏิสัมพันธกับผูชม เพื่อเปนการสรางความบันเทิงและเปนการสรางสัมพันธอันดี
ใหเกิดระหวางนักแสดงและผูชม วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรมักสรางปฏิสัมพันธกับผูชมใน
ระหวางเลนเพลง โดยในชวงการเปลี่ยนเพลงหรือระหวางที่เปนจังหวะบรรเลงดนตรีไมมีเนื้อรองนั้น
นักรองมักกลาวเชิญใหผูชมออกมารายรํารวมกัน หรือกลาวหยอกลอผูชมเพื่อใหเกิดความเปนกันเอง
และรูสึกสนุกสนาน การสรางปฏิสัมพันธมักกลาวดวยภาษาเขมรถิ่นไทย
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การเลนเพลงในปจจุบนั
การปรับปรนในดานการเลนเพลงของวงกันตรึมคณะน้าํ ผึ้ง เมืองสุรินทรมีหลายประการ ดังนี้
1. ประเภทของเพลงที่เลน ปจจุบันการเลนเพลงจะมีความหลากหลายขึ้นกวาในอดีต โดย
ในชว งแรกของการเลน เพลงจะเล น เพลงกัน ตรึมในอดีตที่ยังไดรับความนิยมประมาณ 1-2 เพลง
จากนั้นเลนเพลงในอัลบั้มใหมของศิลปนกันตรึมในคณะ ตอดวยเพลงกันตรึมของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง
เมืองสุรินทรที่ไดรับความนิยมสลับกับเพลงที่ไดรับการรองขอจากผูชมซึ่งมีหลายแนวเพลง เชน สตริง
ลูกทุง ลูกกรุง ร็อก หมอลํา เปนตน ซึ่งหัวหนาวงและสมาชิกในวงจะชวยกันศึกษาและติดตามกระแส
ความนิยมของเพลงประเภทอื่น และฝกซอมเพลงเหลานั้นไวเพื่อใหสามารถเลนไดตามคําขอของผูชม
ในกรณีที่เจาภาพตกลงวาจางกันตรึมแบบประยุกตเมื่อวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรขึ้น
ทําการแสดงแลวพบวาผูชมสวนมากเปนชาวไทยหรือกลุมคนผูพูดภาษาลาวจะปรับลดเพลงกันตรึมลง
แล ว เพิ่ ม ปริ ม าณของเพลงลู ก ทุ ง และเพลงหมอลํา เขา ไปให ม ากขึ้ น ตามสั ด ส ว นของเชื้อ ชาติ ผู ช ม
นอกจากนี้หากผูชมรองขอเพลงแนวใดมากๆ ก็จะเพิ่มการเลนเพลงในแนวนั้นเพื่อใหผูชมเกิดความ
สนุกสนานที่วงกันตรึมสามารถตอบรับความตองการได
2. นักดนตรี การเลนเพลงในปจจุบันมักเตรียมนักดนตรีหลัก คือ ซอและกลองกันตรึมไปอยาง
นอยชนิดละ 2 คน หากเจาภาพขอใหเลนเพลงที่ยากขึ้นหรือมีจังหวะที่เร็วขึ้นจะไดมีนักดนตรีสําหรับ
ผลัดเปลี่ยนตามความถนัด และนักดนตรีจะไดสลับกันพัก
3. การแสดงประกอบเพลง การเลนเพลงในปจจุบันหากเปนการแสดงแบบอนุรักษหรือแบบ
ประยุกตจะมีนักฟอนรําหรือหางเครื่องประกอบเพลงดวย โดยทั้งนักฟอนรําจะมีทารําที่เนนความ
สวยงาม ออนชอย พรอมเพรียง เปนแบบแผน และมีความหมายตามเนื้อเพลง สวนหางเครื่องนั้นจะมี
ทาเตนที่ทันสมัย เนนการเคลื่อนไหวของรางกาย แสดงออกตามอารมณของเพลงและไดรับการฝกฝน
ใหแสดงไดพรอมเพรียงกัน
4. การสรางปฏิสัมพันธกับผูชมในปจจุบันมีทั้งการเชิญชวนใหออกมารวมสนุกดวยกันที่หนา
เวทีและการหยอกลอเพื่อใหเกิดความสนุกสนานแกผูชมเชนเดียวกับในอดีต แตมีการปรับจากในอดีต
คือ ภาษาที่ใชในการสรางปฏิสัมพันธมีความหลากหลายมากขึ้นจากในอดีต มีทั้งภาษาเขมรถิ่นไทย
ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาสวย และภาษาอังกฤษ และเนื้อหาที่ใชในการสรางปฏิสัมพันธมีการเพิ่ม
เนื้อหาในการสรางปฏิสัมพันธเพิ่มขึ้น จากที่ในอดีตมีเพียงการกลาวเชิญชวนใหผูชมออกมารวมสนุก
และกลาวหยอกลอผูชมเพื่อสรางความสนุกสนาน คือ การกลาวหยอกลอหางเครื่อง การกลาวปกปอง
หางเครื่อง การกลาวเชิญชวนใหผูชมใหรางวัลแกนักแสดง การบอกบุญใหผูชมรวมบริจาค
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ภาพประกอบ 2 การสรางปฏิสัมพันธกับผูช มใหออกมารวมสนุก
ที่มา: ภาพถายโดย : ผูวิจัย 6 กันยายน 2556
ปจจัยที่มกี ารปรับปรนในดานการเลนเพลง มีหลายประการ ดังนี้
1. เนื่องจากการเลนเพลงกันตรึมในอดีตเปนการเลนเพลงดั้งเดิมที่ไดรับความนิยมจึงมีเพลงไม
หลากหลายเทาการเลนเพลงในปจจุบัน ซึ่งการเลนเพลงในชวงแรกจะเลนเพลงกันตรึมดั้งเดิมที่ยัง
ไดรับความนิยมเพื่อเปนการใหเกียรติเพลงกันตรึมที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ จากนั้นเลน
เพลงในอัลบั้มใหมของศิลปนกันตรึมในคณะเพื่อประชาสัมพันธเพลงใหผูชมรูจักและใหการสนับสนุน
โดยถือวาเมื่อเลนบอยครั้งเขา ยอมติดหูผูชมไปโดยปริยาย โดยเลนสลับเพลงแนวอื่นที่ผูชมรองขอมา
เพื่อเปนการเอาใจผูชมเนื่องจากผูชมมีหลายเชื้อชาติ หลายกลุมอายุ การเลนสลับแนวเพลงจึงเปนการ
ปองกันไมใหเกิดความเบื่อหนายหากฟงแตเพลงกันตรึมเพียงอยางเดียว
2. เนื่องจากในอดีตนักดนตรีในวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรโดยเฉพาะนักดนตรีหลัก คือ
ซอและกลองกันตรึมจะอยูในวัยผูใหญซึ่งผานการฝกฝนมาจนชํ านาญทําใหสามารถเลนเพลงได
หลากหลายทํานองและเลนไดตอเนื่องโดยไมตองหยุดพัก จึงไมตองมีนักดนตรีสํารอง แตปจจุบันนัก
ดนตรีเหลานี้มีชื่อเสียงจึงไดออกไปรับงานนอกทําใหวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรตองฝกนัก
ดนตรีที่อยูในวัยเรียน ซึ่งการฝกฝนใหเปนนักดนตรีซอและกลองกันตรึมที่มีความเชี่ยวชาญในทุก
ทํานองเพลงนั้นเปนเรื่องยากและตองใชเวลานาน ดังนั้นจึงตองใหนักดนตรีฝกฝนตามความถนัดของ
ตนเองซึ่งแตละคนก็มีความถนัดตางทํานองกัน การไปแสดงจึงตองมีนักดนตรีสํารองเพื่อใหสามารถ
สลับกันเลนไดหลากหลายทํานอง และไดพักผอนทําใหไมเหนื่อยจากการเลนเพลงติดตอกัน
3. เนื่องจากกันตรึมแบบอนุรักษและแบบประยุกตตองมีนักฟอนรําและหางเครื่องประกอบการ
แสดงซึ่งตางจากการแสดงกันตรึมในอดีต โดยการแสดงแบบอนุรักษคลายการแสดงแบบโบราณแตจะ
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เพิ่มนักฟอนรําจํานวนมากนอยแลวแตความตองการของเจาภาพ โดยนักฟอนรําจะไดรับการฝกฝนการ
รําอยางมีแบบแผน และแตงกายสวยงามโดยเนนชุดพื้นเมืองหรือประยุกตจากชุดพื้นเมือง โดยวง
กันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรไดออกแบบการแสดงกันตรึมอนุรักษไวเปนชุดการแสดงโดยกําหนด
แบบแผนของทารําและการแตงกายไวอยางชัดเจน สวนการแสดงแบบประยุกตมีการเพิ่มเครื่องดนตรี
สากลและหางเครื่องเขาไปในการแสดง โดยหางเครื่องจะไดรับการฝกฝนใหเตนไดหลากหลายทวงทา
ตามจังหวะของเพลง โดยมักเนนการเคลื่อนไหวของรางกายใหดูกระปรี้กระเปราและเยายวน มักจะ
แตงกายสวยงามทันสมัย สวมเสื้อผาเปดเผยเนื้อตัวตามแบบอยางของหางเครื่องเพลงลูกทุง
การแสดงประกอบเพลงโดยการฟอนรําหรือการเตนมีขึ้นเพื่อสรางความสวยงามทันสมัยใหแก
การแสดงกันตรึม ทําใหผูชมเพลิดเพลินไปกับการชมการแสดง เมื่อไดเห็นนักแสดงแตงกายสวยงาม
แสดงทาทางพรอมเพรียงกัน จํานวนของนักฟอนรําหรือหางเครื่องยิ่งมากยิ่งแสดงถึงความยิ่งใหญ
อลังการของวงกันตรึมและความทุมเทของเจาภาพที่วาจาง ถือเปนการสรางอรรถรสในการชมกันตรึม
ใหกับผูชมไดเปนอยางดียิ่ง
4. เนื่องจากการสรางปฏิสัมพันธกับผูชมเปนการสรางฐานผูชมใหรูสึกเปนกันเอง ผูกพันกับ
นักแสดง และติดใจในการแสดงจนตองคอยติดตามชมการแสดงในครั้งตอๆ ไปอยางเหนียวแนน วง
กันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึงไดปรับปรนการสนทนากับผูชมระหวางการแสดงอยูเสมอเพื่อสราง
สัมพันธ ปจจัยในการปรับปรนการสรางปฏิสัมพันธในดานตางๆ คือ วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร
ตระหนักดีวากลุมผูชมไมไดมีเพียงกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยเทานั้น หากตองการครองใจผูชมที่
ใชภาษาอื่นก็ตองใชภาษาเหลานั้นในการสื่อสารดวย ดังนั้นจึงไดพยายามสรางปฏิสัมพันธดวยภาษาที่
หลากหลาย เพื่อใหสามารถสื่อสารกันเขาใจ จึงเลือกใชภาษาใหเหมาะสมกับกลุมผูชมเปนการทําให
ผูชมเกิดความพอใจ และมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ถูกตองเหมาะสม และเพื่อเปนการมัดใจผูชมใหรูสึกวา
วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรใหความสําคัญและเอาใจใสกับผูชมทุกกลุม
นอกจากนี้ปจจัยในการเพิ่มเนื้อหาการกลาวหยอกลอหางเครื่อง กลาวปกปองหางเครื่อง
กลาวเชิญชวนใหผูชมใหรางวัลแกนักแสดง และการบอกบุญโดยกลาวเชิญชวนใหผูชมรวมบริจาค
เนื่องจากวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรมีรูปแบบการแสดงที่หลากหลายขึ้น คือ มีการแสดงกันตรึม
แบบอนุรักษ และการแสดงกันตรึมแบบประยุกตเพิ่มขึ้นมาจากเดิมที่มีการแสดงแบบโบราณเพียง
อยางเดียว ทําใหมีจํานวนนักแสดง คือ นักฟอนรําและหางเครื่องเพิ่มขึ้น จึงมีการเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
การกระเซาเยาแหยนักแสดงโดยการหยอกลอ และเมื่อนักแสดงซึ่งสวนใหญเปนหางเครื่องถูกผูชม
ลวงเกินจากความตั้งใจหรือไมก็ตาม หัวหนาวงก็ตองปกปองดูแลและปองกันไมใหเกิดปญหาขึ้น และ
การเพิ่มการบอกบุญเปนไปเพื่อชวยเหลือเจาภาพใหสามารถระดมทุนในการทําบุญไดมากขึ้น
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4. การกลาวบทลา
เมื่อการแสดงจะจบลงจะมีการกลาวอําลาเจาภาพและผูชมรวมทั้งฝากเนื้อฝากตัวใหวาจางใน
โอกาสตอไปและกลาวอํานวยพรแกผูฟง โดยมักอวยพรใหพบแตความสุขตลอดไป การกลาวบทลาถือ
เปนสวนสําคัญในการสรางความประทับใจใหแกผูชมและเจาภาพ โดยเฉพาะการรองเพลงลาที่จะตอง
สรางความสนุกและทําใหผูชมจดจําวงกันตรึมได เพื่อใหเปนที่กลาวขานและนึกถึงเมื่อตองการวาจาง
วงกันตรึมใหไปแสดงในครั้งตอไป
การกลาวบทลาในอดีต
การกลาวบทลาในอดีตมีลักษณะดังนี้
1. ผูกล าวบทลา เนื่องจากในอดีตวงกันตรึมคณะน้ํา ผึ้ง เมืองสุรินทร จะมีนัก รองหลัก คือ
หัวหนาวง และหัวหนาวงยังทําหนาที่เปนพิธีกรดําเนินลําดับการแสดงควบคูไปดวย เมื่อการแสดง
ดําเนินมาถึงชวงสุดทายหัวหนาวงจึงเปนผูกลาวอําลาเจาภาพและผูชม โดยกลาวลาดวยทั้งบทเพลง
กันตรึมและบทสนทนา เปนการกลาวขอบคุณเจาภาพที่ชวยกันสืบสานอนุรักษเพลงกันตรึมและฝาก
ตัวใหเรียกหาวาจางในโอกาสตอไป
2. เนื้อหาในการกลาวบทลา หลังจากกลาวลาดวยบทสนทนาแลว วงกันตรึมจะเลนเพลง
สุดทายที่มีจังหวะสนุกสนานและมีเนื้อหาในทํานองบอกวาการเสร็จสิ้นลงแลวเพื่อเปนการทิ้งทายการ
แสดง เพลงกันตรึมที่มักใชในการกลาวลา ไดแก เพลงซาปะดาน เพลงแฮปปยา เปนตน ซึ่งมักมีเนื้อหา
กลาวกราบอําลาผูชม และขอใหผูชมทุกคนชวยกันอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน
การกลาวบทลาในปจจุบนั
การปรับปรนในดานการกลาวบทลามีหลายประการ ดังนี้
1. ผูกลาวบทลา ในปจจุบันหลังจากหัวหนาวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรกลาวอําลาผูชม
ดวยบทสนทนาแลวก็จะสงตอใหนักรองกันตรึมรุนใหมๆ หรือศิลปนหนาใหมของวงเปนผูรองเพลงลา
เชน ใหมฆวี ดีสมและพิมวลี ดีสม ซึ่งเปนนักรองกันตรึมรุนใหมและเปนสายเลือดของหัวหนาวงและ
รองหัวหนาวงรองเพลงอาไยซะอะเปนการกลาวลาผูชมดวยบทเพลง แตหากเปนงานพิธีการผูรองเพลง
ลายังคงเปนหัวหนาวงหรือนักรองคนอื่นที่มีประสบการณสูง
2. เนื้อหาในการกลาวบทลา สวนหนึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับอดีต คือ กลาวกราบอําลาผูชม
และขอใหผูชมทุกคนชวยกันอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบานโดยเฉพาะดนตรีกันตรึมที่มีมา
แตโบราณ และอวยพรใหผูชมทุกทานประสบแตความสุขความเจริญ แตมีการเพิ่มเติมเนื้อหาในสวน
ของการกลาวออกตัวไวลวงหนาโดยการขออภัยผูชมหากการแสดงกันตรึมของตนไมถูกใจผูช มอาจเปน
เพราะตนยังมีประสบการณนอยก็ขอใหผูชมใหอภัยและเปนกําลังใจแกตน
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ปจจัยที่มกี ารปรับปรนในดานการกลาวบทลา มีดงั นี้
1. เนื่องจากเปนการปองกันความผิดพลาดในการกลาวบทลาอันจะเกิดจากความไมชํานาญ
ของนักรองในวง ในอดีตหัวหนาวงจึงมักกลาวบทลาดวยตนเอง ในปจจุบันนี้ก็เชนกันหากเปนงานพิธี
การหัวหนาวงก็ยังคงเปนผูกลาวบทลา เพื่อใหเจาภาพประทับใจเพราะถือเปนการใหเกียรติเจาภาพ
และจากประสบการณที่มีมากยอมมีโอกาสเกิดขอผิดพลาดไดนอย แตหากเปนงานทั่วไป หัวหนาวงจะ
ใหโอกาสแกนักรองกันตรึมรุนใหมไดฝกฝนประสบการณและเพื่อใหเปนที่รูจักแกผูชม
2. เนื่องจากการกลาวลานั้นเปดโอกาสใหนักรองรุนใหมไดเปนผูรองบทเพลงลา ดั้งนั้นเพื่อ
เปนการแสดงความนอบนอมถอมตน และแสดงความรูจักประมาณตนโดยการยอมรับขอผิดพลาดของ
ตน จึงเพิ่มเนื้อหาการออกตัวลวงหนาวาตนยังขาดประสบการณ และยังรองกันตรึมไดไมดีเทาที่ควร
ขอใหผูชมใหอภัยและใหโอกาสตนไดฝกฝนตอไป ซึ่งนอกจากตนจะพัฒนาฝมือการเลนกันตรึมแลว
ตนยังจะขอพัฒนารูปแบบการเลนกันตรึมใหทันสมัยถูกใจผูชมอีกดวย การกลาวเชนนี้ถือเปนการออก
ตัวเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ทําใหผูชมรูสึกเห็นใจและยินดีใหอภัย
มองขามขอบกพรองเหลานั้นไปไดโดยงายดาย
การปรับปรนของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรในดานรูปแบบการแสดง โดยเฉพาะการ
เพิ่ ม การแสดงกั น ตรึ ม แบบอนุ รั ก ษ และการแสดงกั น ตรึ ม แบบประยุ ก ต เป น ไปเพื่ อ ให ส ามารถ
ตอบสนองความต อ งการของผู ช มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามยุ ค สมั ย ซึ่ ง ป จ จุ บั น นิ ย มชมการแสดงที่
สนุกสนาน คึกคัก และมีการแสดงประกอบที่สวยงาม
1.2 นักแสดง
ในอดีตกันตรึมไมนิยมใหมีนักแสดงเปนผูหญิง เพราะผูหญิงสวนใหญไมไดเรียนหนังสือ
เมื่อมีการเลนกันตรึมผูหญิงจึงไดเพียงแตรวมสนุกดวยการรายรําใหเขากับทํานองเพลงเทานั้น แตใน
ปจจุบันขอจํากัดดังกลาวไดคลี่คลายลง เนื่องจากการมีผูหญิงในวงกันตรึมเปนการสรางสีสันและ
ดึงดูดความสนใจจากผูชมได
วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจะคัดเลือกนักแสดงที่มีความมุงมั่นตั้งใจที่จะรับการ
ถายทอด สามารถสอนไดทั้งบุคคลทั่วไปที่มาขอเรียนที่บาน และนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาตางๆ
ที่สงหนังสือเชิญมา โดยไมจํากัดจํานวนคนในการรับสอน สวนใหญที่มาเรียนมีวัตถุประสงคเพื่อสมัคร
เปนสมาชิกวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร มีจํานวนนอยที่มาเรียนเพื่อมุงเนนศึกษาหาความรูเปน
หลั ก ได แ ก กลุ ม นั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น ต า งๆ นั ก แสดงในวงกั น ตรึ ม คณะน้ํ า ผึ้ ง เมื อ งสุ ริ น ทร
ประกอบดวย นักรอง นักดนตรี และนักแสดงประกอบเพลง
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1.2.1 นักรอง
นักรองถือเปนนักแสดงหลักของวงดนตรีกันตรึม นักรองที่มีเสียงหวานใส และเอื้อนไดตรง
จังหวะกับเครื่องดนตรี รวมทั้งมีลูกลอลูกชนในการแสดงจะสามารถสรางชื่อเสียงใหกับวงและเปนที่
ตองการของเจาภาพ การฝกฝนนักรองถือเปนเรื่องยากเนื่องจากตองอาศัยทั้งพรสวรรคและความตั้งใจ
อดทนในการฝกซอม
นักรองกันตรึมในอดีต
ในอดีตนักรองกันตรึมในวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรมีลักษณะดังนี้
1. การคัดเลือก แมวาวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจะกอตั้งครั้งแรกในโรงเรียนบาน
ดงมัน แตก็ไมไดกําหนดวาสมาชิกในวงตองมาจากนักเรียนในโรงเรียนดังกลาวเทานั้น การรับสมาชิก
วงจะเปดกวางแกผูที่สนใจศิลปะกันตรึม โดยเฉพาะการคัดเลือกนักรองกันตรึมที่ตองมีเนื้อเสียงที่
แข็งแรงซึ่งหาไดยากในผูมีอายุนอย ดังนั้นหัวหนาวงจะคัดเลือกนักรองจากผูที่มาขอสมัครเรียนโดยไม
จํากัดเพศหรือวัย ซึ่งสวนใหญแลวผูที่สนใจมาสมัครมักเปนบุคคลทั่วไปที่ตองการมีรายได การคัดเลือก
ในเบื้ อ งตน จะพิ จ ารณาจากเนื้อ เสีย งว า มีค วามใส กั ง วาน น้ํ า เสี ย งหนั กแน น หรือ ไม โดยไม ไดใ ห
ความสําคัญกับบุคลิกรูปรางหนาตา เนื่องจากสิ่งเหลานั้นสามารถฝกฝนและใชการแตงหนาแตงกาย
ชวยเสริมได
2. การไหวครูเพลง เมื่อผานการคัดเลือกแลว ผูสมัครอาจมาไหวครูเพลงเพียงลําพังหรือมี
ผูปกครองมาดวยก็ได โดยนําผาขาว 1 ผืน ดอกไม ธูปเทียน หมากพลู 5 คํา ขาวสาร 1 ถวย เงิน 21
บาท มาไหวหัวหนาวงในวันพฤหัสบดีที่ถือวาเปนวันครู เมื่อทําพิธีในวันดังกลาวจะทําใหสามารถศึกษา
หาความรูไดอยางแตกฉาน เมื่อหัวหนาวงรับของไหวแลวก็ถือวาไดเปนศิษยมีครูโดยสมบูรณ และมา
เริ่มเรียนตามเวลาที่ครูกําหนดให
3. การฝกสอน เมื่อผานการคัดเลือกใหฝกรองกันตรึม หัวหนาวงจะเปนผูสอนใหทั้งการ
รองและการฟอนรําควบคูกัน การสอนจะทําโดยการแสดงใหดูเปนตัวอยาง จากนั้นจึงกําหนดใหฝกรอง
กอน โดยการรองจะใหฝกรองใหมีน้ําเสียงที่ลื่นไหล ไมกระทอนกระแทนเวลาออกเสียงรอง มีจังหวะ
การหายใจที่ถูกตองกับการแบงบทรอง นอกจากนี้ยังฝกใหเอื้อนทํานองตางๆ อยางถูกจังหวะ ไมหลง
ทํานอง ไมครอมจังหวะ ไมติดขัด และฟงไพเราะรื่นหู โดยใหฝกรองซ้ําๆ จนเกิดความเคยชินและจดจํา
ได การฝกซอมเชนนี้จะเปนการคัดกรองนักรองที่มีตั้งใจจริงและมีความอดทนในการเรียนรู เนื่องจาก
การฝกรองตองใชเวลานานในการฝกซอมและตองซอมซ้ําๆ เพื่อใหจดจําวิธีการรองไดและเกิดความ
ชํานาญจึงทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายและเลิกลมความตั้งใจไปในที่สุด เมื่อเห็นวาเริ่มรองได
ถูกตองแลวก็จะเริ่มสอนการฟอนรําประกอบไปดวย ซึ่งมักเปนทาพื้นฐานทั่วๆ ไปเพื่อใชรําประกอบการ
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ร อ งกัน ตรึม ซึ่ ง การฝ ก รํ า จะช ว ยให นั ก รอ งมีบุ คลิ ก ที่ สงา งามและอ อ นชอ ยไปพร อมๆ กั น ด ว ย และ
ขั้นตอนสุดทายในการฝกสอน คือ การสอนการแตงหนาและแตงกายใหสวยงามเหมาะสมและสงเสริม
บุคลิกลักษณะของแตละคนใหโดดเดนขึ้น
4. การทดลองรอง เมื่อหัวหนาวงพิจารณาเห็นวาผูเรียนเริ่มรองรําไดคลองแคลวและมี
ความมั่นใจแลวก็จะใหทดลองรองในงานแสดงตามวัดตางๆ ใหครบ 7 วัด และมีขอแมวาจะตองแสดง
ใหชมฟรี ไมมีคาตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อครบ 7 วัด 7 งานแลวจึงสามารถรับงานแสดงได โดยการ
ทดลองรองนี้หัวหนาวงจะคอยยืนประกบอยูขางๆ ขณะทําการแสดงหากนักรองตื่นเตนจนลืมเนื้อรอง
หรือรองผิดพลาดในทํานองใด หัวหนาวงก็จะชวยรองแทนหรือรองคลอไปดวย เมื่อรองเสร็จแตละครั้ง
หัวหนาวงจะแนะนําใหนักรองแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาใหเปนนักรองที่มีคุณภาพตอไป
5. การเปนนักรองประจําวง เมื่อผานการฝกซอมมาทุกขั้นตอนแลว หัวหนาวงจะใหเริ่ม
แสดงในงานขนาดเล็กจนชํานาญ มีไหวพริบ สามารถแกไขเหตุการณเฉพาะหนาไดแลว จึงจะใหแสดง
ในงานที่มีขนาดใหญขึ้นเรื่อยๆ
นักรองกันตรึมในปจจุบัน
ในปจจุบันวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรมีการปรับปรนในดานนักรองประจําวงหลาย
ประการ ดังนี้
1. การคัดเลือก ผูคัดเลือก คือ หัวหนาวงเชนเดิม แตการคัดเลือกจะตางจากในอดีต
เพราะมีการกําหนดคุณสมบัติของผูรับการคัดเลือกเปนนักรองเพิ่มขึ้นจากเดิมที่พิจารณาเฉพาะเนื้อ
เสียงของผูมาสมัครเพียงอยางเดียว โดยเพิ่มคุณสมบัติเรื่องอายุดวย คือ จะรับเฉพาะผูที่อยูในวัยเรียน
ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตนเทานั้น
2. การไหวครูเพลง การไหวครูจะจัดรวมกันทั้งวงปละ 1 ครั้ง ดังนั้นเมื่อผานการคัดเลือก
แลว สามารถเริ่มเรียนไดทันที โดยมักกําหนดเวลาเรียนเปนชวงหลังเลิกเรียนและวันหยุดเสารอาทิตย
3. การฝกสอน เมื่อผานการคัดเลือกใหฝกรองกันตรึม หัวหนาวงจะเปนผูสอนใหทั้งการ
รองและการฟอนรําควบคูกัน โดยการฝกสอนจะมีขั้นตอนเชนเดียวกับในอดีต แตเวลาในการฝกสอน
จะนอยลง โดยผูสอนจะแสดงใหดูเปนตัวอยางแลวใหไปฝกฝนแลวมาแสดงใหดู โดยใหแผนซีดีบันทึก
การแสดงของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรไปเปนตนแบบในการฝกหัด และสิ่งที่ตองฝกฝน
เพิ่มเติมจากในอดีต คือ การใชภาษาเขมรถิ่นไทย โดยหัวหนาวงจะใชภาษาเขมรถิ่นไทยสนทนากับ
นักรองเพื่อใหเกิดความเคยชิน
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4. การทดลองรอง เมื่อหัวหนาวงพิจารณาเห็นวาผูเรียนเริ่มรองรําไดคลองแคลวและมี
ความมั่นใจแลวก็จะใหทดลองรองในงานแสดงตามวัดตางๆ โดยยังมีขอแมวาจะตองแสดงใหชมฟรี ไม
มีคาตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น แตอาจไมจําเปนตองแสดงใหครบ 7 วัดเชนเดิม หากหัวหนาวงเห็นวามี
ความสามารถพอแลวก็รับงานแสดงได โดยการทดลองรองนี้หัวหนาวงจะคอยยืนประกบอยูขางๆ ขณะ
ทําการแสดงเพื่อคอยชวยเหลืออยูเชนในอดีต
5. การเปนนักรองประจําวง เมื่อผานการฝกซอมมาทุกขั้นตอนแลว หัวหนาวงจะใหเริ่ม
แสดงไดเลยโดยไมตองเริ่มจากงานขนาดเล็กไปยังงานขนาดใหญเชนในอดีต หากชวงที่เริ่มแสดงนั้นวง
กันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรรับงานแสดงขนาดใหญ นักรองหนาใหมก็ตองแสดงในงานขนาดใหญ
นั้นดวย เพียงแตหัวหนาวงจะจัดใหรองเพลงที่มีเนื้อหาและทํานองงายและมั่นใจวานักรองจดจําไดขึ้น
ใจแลว
ปจจัยที่มีการปรับปรนในดานนักรอง มีดังนี้
1. เนื่องจากการคัดเลือกในอดีตพิจารณาเฉพาะเนื้อเสียงโดยไมไดกําหนดชวงอายุของผู
มาสมัคร เมื่อผูที่มาสมัครมีอายุมากแลว ทําใหเกิดปญหาใหญ 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง มักทะนง
ตนหรือมั่นใจในพรสวรรคของตนเอง จนขาดความเคารพเชื่อฟงผูฝกสอน ประการที่สอง มักมี
ครอบครัวแลวเมื่อจะมาฝกซอมจึงมักมีลูกหรือคูสมรสติดตามมาดวยทําใหขาดสมาธิและยากตอการ
ควบคุมดูแล หรือหากยังไมมีครอบครัวก็มักจะมีภาระทางบานใหตองดูแล ทําใหไมสามารถทําการ
ฝกซอมไดอยางเต็มที่ตามที่ผูฝกสอนตองการ ดังนั้นปจจุบันวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึง
กําหนดคุณสมบัติในการเปนนักรองใหอยูในวัยเรียนในระดับประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 3
เนื่องจากมีระเบียบวินัยและสามารถควบคุมได โดยสวนใหญมักเปนนักเรียนจากโรงเรียนบานดงมันที่
น้ําผึ้ง เมืองสุรินทรปฏิบัติหนาที่สอนอยู จึงทําใหสะดวกในการฝกสอนและนัดหมายการแสดงตางๆ
แมวาเนื้อเสียงของผูที่อยูในวัยดังกลาวจะยังไมแข็งแรงเทาผูใหญแตก็อาศัยการฝกฝนเปนประจําทําให
พัฒนาความสามารถใหโดดเดนเทียบเทาผูใหญไดเชนกัน
2. เนื่องจากการไหว ครูเพลงจะต อ งมี ของไหวและกํา หนดวัน ไหว ในวัน พฤหัสบดี ซึ่ง
หัวหนาวงเห็นวาเปนการสรางภาระคาใชจายและสรางความยุงยากใหแกผูปกครอง วงกันตรึมคณะ
น้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึงกําหนดการไหวครูรวมกันเพียงปละ 1 ครั้ง
3. เนื่องจากการฝกสอนในอดีตหัวหนาวงจะตองคอยควบคุมการฝกซอมของนักรองใน
ทุกขั้นตอน ซึ่งตองใชระยะเวลายาวนานมาก จึงไดลดภาระของหัวหนาวงลง โดยหลังจากแสดงใหดู
เปนตัวอยางจนพอจะจดจําไดแลว ก็มอบหมายใหไปฝกซ้ําๆ โดยใชแผนซีดีเปนตนแบบจนเกิดความ
ชํานาญ แลวมาฝกซอมใหหัวหนาวงพิจารณาเพิ่มเติมขอแนะนําตางๆ ถือเปนการประหยัดเวลาและ
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ลดภาระงานของหัวหนาวงไดเปนอยางดี นอกจากนี้การฝกซอมดวยแผนซีดียังเปนการลดอาการเกร็ง
ของนักรองที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อฝกซอมตอหนาครูลงไดอีกดวย นอกจากนี้ผูเรียนรุนใหมๆ มักเติบโต
ขึ้นมาในครอบครัวที่พูดภาษาไทยในชีวิตประจําวันทําใหใชภาษาเขมรถิ่นไทยไดไมคลองจึงเกิดความ
ไมมั่นใจและขัดเขินในการรองกันตรึมซึ่งตองใชภาษาเขมรถิ่นไทยเปนหลัก จึงมีความจําเปนที่จะตอง
ฝกใหสามารถสื่อสารไดดีเพื่อใหทําการแสดงไดอยางราบรื่นไมขัดหูผูชม
4. เนื่องจากในอดีตตองทดลองรองถึง 7 วัด 7 งาน ซึ่งตองรอจังหวะใหมีการวาจางวง
กันตรึมใหไปแสดงที่วัด นักรองจึงจะมีโอกาสไดแสดง ทําใหเกิดความรูสึกทอใจที่ตองรอโอกาสอยางไม
มีกําหนด ซ้ํายังเปนการแสดงโดยไมไดรับคาตอบแทนในขณะที่เห็นนักแสดงคนอื่นมีรายไดยิ่งทําให
รูสึกไมมีแรงจูงใจในการแสดง เพื่อเปนการใหกําลังใจแกนักรองและตอบแทนความเพียรพยายามที่
ฝกฝนมา หัวหนาวงจึงลดจํานวนงานที่ตองทดลองรองลงตามความเหมาะสมแกความสามารถของ
นักรอง
5. เนื่องจากในอดีต เมื่อผานการฝกฝนจนกลายเปนนักรองประจําวงแลวก็ยังมีขอจํากัด
ใหเริ่มแสดงจากงานขนาดเล็กไปยังงานขนาดใหญ ทําใหนักรองพลาดโอกาสในการแสดงหลายครั้ง
ดังนั้นปจจุบันหัวหนาวงจึงอนุญาตใหสามารถขามไปแสดงในงานใหญได แตยังเปนเพียงการแสดงใน
ชวงเวลาสั้นๆ เทานั้น
1.2.2 นักดนตรี
นักดนตรีกันตรึมถือเปนนักแสดงที่ขาดไมไดและเปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหวง
กันตรึมเลนไดอยางสนุกสนาน เนื่องจากเปนผูกําหนดจังหวะในการแสดงวาจะเรงหรือผอนในชวงใด
ของเพลง หากนักรองใสอารมณความรูสึกในการรองเพลงอยางเต็มที่แตนักดนตรีไมปรับจังหวะชาเร็ว
ใหเหมาะสมยอมทําใหเพลงนั้นขาดชีวิตชีวาและสื่อถึงผูชมไดไมชัดเจน
นักดนตรีกันตรึมในอดีต
ในอดีตนักดนตรีกันตรึมในวงกันตรึมคณะน้ําผึง้ เมืองสุรินทรมีลักษณะดังนี้
1. การคัดเลือก โฆสิต ดีสม รองหัวหนาวงเปนผูคัดเลือกจากผูสมัครทั้งจากนักเรียน
โรงเรียนบานดงมันและบุคคลทั่วไป โดยมักรับผูมาสมัครทุกคนไมวาจะมีพื้นฐานทางดนตรีกันตรึมหรือ
ไมก็ตาม เนื่องจากตองการถายทอดความรูทางดนตรีกันตรึมใหแพรหลาย
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2. การไหวครูเพลง การจะเรียนดนตรีกันตรึมผูเรียนจะตองเลือกตามความสนใจหรือ
ความถนัดของตนมากอนวาตองการเรียนดนตรีชนิดใดหรือถนัดดนตรีชนิดใดมาแลวและตองการ
เรียนรูเพิ่มเติม เมื่อตัดสินใจไดแลวจึงเตรียมผาขาวยาว 5 ศอก 1 ผืน ดอกไม ธูป เทียน หมากพลู 5 คํา
ขาวสาร 1 ถวย และเงิน 21 บาท มาไหวครูในวันพฤหัสบดีเพื่อสมัครเปนศิษย
3. การฝกสอน เมื่อไดรับการยอมรับเปนศิษยแลว ตองฝกซอมตามที่ครูนัดหมาย โดยครู
จะฝกใหเปนรายบุคคลตามทักษะของแตละคน สวนใหญแลวนักดนตรีจะเปนนักเรียนโรงเรียนบานดง
มันซึ่งมีพื้นฐานในการเลนดนตรีกันตรึมมากอนเนื่องจากที่โรงเรียนไดสอนวิชาดนตรีโดยเนนดนตรี
พื้นบานเปนหลัก จึงทําใหไดสํารวจความถนัดของตนเองกอนที่จะมาสมัครเปนนักดนตรีวงกันตรึม หรือ
อาจเปนผูที่มีพื้นฐานการเลนดนตรีมาจากการที่เกิดและเติบโตในครอบครัวศิลปนมากอน เมื่อเริ่มเรียน
จึงสามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็วกวาคนทั่วไป เครื่องดนตรีที่ฝกสอนไดยากและมีผูเรียนนอย คือ ซอ
กันตรึมที่ตองอาศัยทักษะทางดนตรีและการฝกฝนอยางหนัก การฝกสอนบรรเลงดนตรีมักนิยมเริ่มตน
ดวยการถายทอดเพลงชั้นสูงหรือเพลงครู อันเปนกลุมเพลงที่ถือกันวามีความศักดิ์สิทธิ์ ทํานองเพลงมี
ลีลาเนิบชา ไพเราะ เชน เพลงสวายจุมเวื้อด เพลงแซร็ยสเตอ เพลงแซร็ยประเซิน เปนตน
4. การทดลองเลน เมื่อผานการฝกฝนจนมีความสามารถในระดับหนึ่งแลวก็ตองทดลอง
เลน 7 วัด 7 งาน เชนเดียวกับนักรองกันตรึม
5. การเปนนักดนตรีประจําวง ผานการทดลองเลนแลวก็สามารถเปนนักดนตรีประจําวง
ได โดยเลนในงานทั่วไปกอนแลวคอยขยับขยายเปนงานขนาดใหญหรืองานพิธีการในโอกาสตอไป
นักดนตรีกันตรึมในปจจุบัน
การปรับปรนในดานนักดนตรีมีหลายประการ ดังนี้
1. การคัดเลือก ในอดีตนั้น โฆสิต ดีสมจะเปนผูรับสมัครและฝกซอมใหกับทุกคนที่มา
สมัครเปนนักดนตรี แตตอมาประสบปญหาหลายประการจึงกําหนดรับเฉพาะนักดนตรีที่อยูในวัยเรียน
ชวงชั้นประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนบานดงมันเทานั้น เมื่อมีการแสดงกันตรึมแบบประยุกตซึ่ง
ตองมีนักดนตรีสากลเพิ่มขึ้นก็อาศัยการวาจางนักดนตรีมืออาชีพเปนครั้งคราวไป
2. การไหวครูเพลง กําหนดการไหวครูพรอมกันเพียงปละ 1 ครั้ง เทานั้น
3. การฝกสอน เมื่อกําหนดรับเฉพาะนักดนตรีที่อยูในวัยเรียนชวงชั้นประถมศึกษาตอน
ปลายจากโรงเรียนบานดงมันจึงทําใหการสอนงายขึ้น ผูฝกสอนมักใหรุนพี่ชวยฝกสอนรุนนอง และ
มอบหมายใหฝกซอมตามสื่อชวยสอน เชน ซีดี วีซีดี ผูฝกสอนเพียงคอยสอนเทคนิควิธีการเลนขั้นสูง
และคอยกวดขันใหฝกซอมอยางสม่ําเสมอเทานั้น การเริ่มตนฝกสอนมักเริ่มสอนดวยเพลงที่สั้นและ
จดจําไดงาย จากนั้นจึงเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆ ตามความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน
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4. การทดลองเลน เมื่อผูฝกสอนเห็นวานักดนตรีเลนไดดีแลวก็จะใหทดลองเลนโดยไมมี
คาตอบแทนตามวัดตางๆ แตอาจไมตองครบ 7 วัด หากแสดงใหเห็นถึงความสามารถไดเดนชัด
5. การเปนนักดนตรีประจําวง เมื่อผานการทดลองเลนแลวก็เปนนักดนตรีประจําวงได
หากมีความสามารถมากก็สามารถแสดงในงานขนาดใหญไดเลย แตหากยังก็รอแสดงในงานขนาดเล็ก
ไปกอน
ปจจัยที่มีการปรับปรนในดานนักดนตรี มีหลายประการ ดังนี้
1. เนื่องจากตองการปองกันปญหานักดนตรีเรียกคาจางสูงขึ้นจากที่เคยไดรับ หลังจากที่
ฝกซอมใหจนชํานาญ มีประสบการณและมีชื่อเสียงแลว และปองกันการรับงานแสดงรวมกับกันตรึมวง
อื่นๆ ทําใหเกิดปญหาเรื่องขาดความรับผิดชอบและการตรงตอเวลา ซึ่งเกิดผลเสียอยางมากแกวง
กันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร รวมทั้งเพื่อใหงายแกการนัดหมายฝกซอม และยังทําใหนักดนตรีเลน
ใหกับวงไปไดนานขึ้นจึงไดกําหนดรับเฉพาะนักดนตรีที่อยูในวัยเรียนชวงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรีย นบ า นดงมัน เพราะหากรับผูที่ อยู ใ นวัย ที่โ ตกวา นั้น จะเลน ใหว งไดเ พี ยงไม น านแล ว จบ
การศึกษาไป และการจางนักดนตรีสากลมืออาชีพเปนครั้งคราวไปเมื่อตองแสดงแบบประยุกตถือเปน
การลดคาใชจายในการดูแลนักดนตรีและตัดความยุงยากในการฝกซอมออกไป
2. เนื่องจากตองการลดคาใชจายและลดความยุงยากใหแกผูปกครอง และเปนการเปด
โอกาสใหผูยากไรสามารถเขามาสมัครเรียนไดโดยไมตองคํานึงถึงคาใชจาย วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง
เมืองสุรินทรจึงกําหนดการไหวครูรวมกันทั้งวงเพียงปละ 1 ครั้ง
3. เนื่องจากไดกําหนดรับนักดนตรีเฉพาะจากนักเรียนชวงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนบานดงมัน ทําใหไดนักดนตรีที่มีพื้นฐานในการเลนดนตรีกันตรึมบางแลว การฝกสอนจึง
ทําไดงายขึ้น จากเดิมที่ตองสอนเปนรายบุคคลมาเปนการจัดกลุมใหนักดนตรีเขากลุมกันและใหผูที่มี
ความสามารถโดดเดนซึ่งมักเปนรุนพี่ในกลุมชวยฝกสอนรุนนอง ทําใหไดพัฒนาทักษะของตนเองและ
ผู อื่ น ไปพร อ มกั น รวมทั้ ง การใช สื่ อ ช ว ยสอนเพื่ อ เป น ตั ว อย า งในการฝ ก ปฏิ บั ติ ด ว ยตนเองซึ่ ง ช ว ย
ประหยัดเวลาในการเดินทางมาเรียนกับผูฝกสอนทุกวัน ทําใหรองหัวหนาวงมีหนาที่เพียงคอยกํากับ
ดูแลใหมีการฝกซอมอยางสม่ําเสมอเทานั้น
การเริ่มตนฝกสอนเพลงในอดีตจะเริ่มจากเพลงชั้นสูงหรือเพลงครูเนื่องจากเปนกุศโลบาย
ของครูในอดีตที่ตองการทดสอบความอดทนและความตั้งใจของผูมาเรียน หากคนใดสามารถบรรเลง
เพลงครูซึ่งเปนเพลงที่ยากที่สุดได ยอมแสดงถึงความสามารถที่มีพรอมทั้งสติปญญาและฝมือในการ
บรรเลง รวมทั้งมีความพรอมที่จะเรียนรูเพื่อเปนศิลปนมืออาชีพในอนาคตได แตปจจุบันเปลี่ยนมา
เริ่มตนจากเพลงที่งายขึ้น เพื่อปองกันไมใหผูเริ่มเรียนเกิดความเบื่อหนาย ทอแท และเลิกเรียนไปเพราะ
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ความยากและยาวของเพลง การเรียนรูที่งายขึ้นและบรรเลงจบไดในระยะเวลาอันสั้นทําใหผูเรียนเกิด
ความหวังและมีกําลังใจที่จะเรียนเพลงอื่นตอไป การปรับวิธีการฝกสอนเชนนี้ทําใหกลุมเยาวชนรุนใหม
หันมาสนใจและเรียนกันตรึมมากขึ้น แมวานักดนตรีรุนหลังจะมีความอดทนนอยในการที่จะฝกฝนจน
สามารถเลนไดหลากหลายทํานอง มักใหความสนใจแตทํานองที่เลนไดงายหรือกําลังไดรับความนิยม
เมื่อเลนไดแลวมักไมฝกซอมตอ ทําใหมีความสามารถไมพอที่จะเปนนักดนตรีประจําวง แตก็ถือเปน
การสงเสริมและอนุรักษกันตรึมใหแพรหลายไดอีกทาง
ในอดี ต นั้ น ศิ ล ป น กั น ตรึ ม ในอี ส านใต ส ว นใหญ เ กิ ด และเติ บ โตในครอบครั ว ศิ ล ป น
จุดเริ่มตนของการถายทอดความรูกันตรึมจึงเกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดลอมและบุคคลรอบขางเปน
สําคัญ จากนั้นจึงเรียนรูเพิ่มเติมจากศิลปนผูเชี่ยวชาญ หรือเรียนรูดวยตนเอง เชนเดียวกับหัวหนาวง
คือ นางสํารวม ดีสม และรองหัวหนาวง คือ นายโฆสิต ดีสม ซึ่งเกิดและเติบโตในครอบครัวซึ่งมี
ความสามารถในการเลนกันตรึม จึงซึมซับกลวิธีการแสดงและเกิดความรักในการแสดงกันตรึม ทําให
เกิ ด แรงจู ง ใจในการขวนขวายหาความรู แ ละสั่ ง สมประสบการณ จ นกลายเป น นั ก แสดงที่ มี
ความสามารถ และถายทอดความรูใหกับเครือญาติและบุตรหลานของตนได ซึ่งการฝกสอนภายใน
ครอบครัวสามารถทําไดเต็มที่เนื่องจากมีเวลาอยูดวยกันตลอดวัน ทําใหการถายทอดเปนไปไดงายและ
รวดเร็ว
ในปจจุบันผูที่มาแสดงกันตรึมไมไดเกิดในครอบครัวศิลปน และไมไดถูกปลูกฝงใหมีความ
รักในดนตรีกันตรึม รวมทั้งเวลาที่ใชในการเรียนดนตรีตองเปนเวลาที่วางจากภารกิจประจําวัน การ
เรียนจึงไมตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความสะดวกและยนระยะเวลาในการเรียนรู การถายทอดจึงเปนไปใน
ลักษณะของการนําสื่อชวยสอน เชน ซีดี วีซีดี มาใชรวมกับการเรียนจากผูสอนโดยตรง
4. เนื่องจากหากปลอยใหนักดนตรีตองรอโอกาสในการทดลองเลนดนตรีตามวัดโดยไมมี
คาตอบแทนถึง 7 วัด 7 งานอาจทําใหนักดนตรีเสียกําลังใจ และหมดความหวังที่จะไดเปนนักดนตรี
ประจําวงในเร็ววัน รองหัวหนาวงจึงพิจารณาความสามารถของนักดนตรีเปนรายบุคคลไป หากแสดง
ความสามารถไดเปนที่ประจักษชัดก็ไมจําเปนตองทดลองเลนใหครบกําหนดเดิม เพื่อเปนการสราง
ขวัญและกําลังใจใหกับนักดนตรี และเปนตัวอยางใหกับนักดนตรีรุนหลังไดเห็นวา หากมีความตั้งใจใน
การฝกซอมจนมีความสามารถ จะไดสิทธิ์ในการลดระยะเวลาในขั้นตอนการทดลองเลนลง
5. เนื่ อ งจากต อ งการส ง เสริ ม ให นั ก ดนตรี มี โ อกาสแสดงความสามารถและสั่ ง สม
ประสบการณดังนั้นหากนักดนตรีมีความสามารถเพียงพอมักจะใหแสดงในงานขนาดใหญเมื่อมีโอกาส
แต ห ากความสามารถยั ง ไม เ หมาะสมก็ ใ ห แ สดงในงานขนาดเล็ ก ก อ นเพื่ อ เป น การฝ ก ฝนเพิ่ ม
ความสามารถ
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1.2.3 นักแสดงประกอบเพลง (นักฟอนรําและหางเครื่อง)
เดิมวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรแสดงกันตรึมแบบโบราณเพียงแบบเดียว จึงไมมี
การฟอนรําหรือเตนประกอบเพลงจะมีแคนักรองที่รายรําเพียงเล็กๆ นอยๆ ประกอบขณะรองเพลงเพื่อ
เพิ่มความสนุกสนานเขาไปเทานั้น
ตอมาเมื่อมีนโยบายของรัฐในการพยายามทําใหจังหวัดสุรินทรกลายเปนเมืองทองเที่ยว
จึงไดสนับสนุนใหมีการปรับลักษณะการแสดงของวงกันตรึม เพื่อแสดงในงานแสดงชางซึ่งถือเปนงาน
ใหญประจําปของจังหวัด หนวยงานราชการที่เกี่ยวของจึงไดสนับสนุนใหมีการประยุกตเพื่อแสดงถึง
ความเปนสากลของเพลงพื้นบาน ประกอบกับชวงเวลาดังกลาวเกิดกระแสความนิยมเพลงลูกทุงซึ่ง
โดดเดนที่หางเครื่องและเครื่องดนตรีสากล
วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึงไดปรับใหเขากับสถานการณดังกลาว โดยปรับใหมี
การแสดงกันตรึมแบบอนุรักษจึงไดมีการฟอนรําโดยนักแสดงประกอบเพลงหรือเรียกวานักฟอนรําซึ่ง
แตงกายดวยผาพื้นเมืองหรือเนนความสวยงามและฟอนรําประกอบเพลงดวยทวงทาสงา งดงาม ออน
ชอย และเมื่อมีการแสดงกันตรึมแบบประยุกตจึงมีการเตนประกอบเพลงโดยนักแสดงประกอบเพลง
หรือเรียกวาหางเครื่องซึ่งแตงกายทันสมัย สีสันสดใส เปดเผยเนื้อตัวและเตนประกอบเพลงดวยทาทาง
เยายวน เราใจ การแสดงกันตรึมโดยมีนักแสดงประกอบเพลงเชนนี้เปนการใชทารํา ทาเตน และตัว
นักแสดงในการดึงดูดความสนใจจากผูชม ซึ่งในปจจุบันเปนที่นิยมใชในการแสดงกันตรึมกันมาก
- นักฟอนรํา
นักฟอนรําเปนนักแสดงที่สรางความนาสนใจใหกับการแสดงกันตรึม เนื่องจากนัก
ฟอนรําจะรําดวยความพรอมเพรียง สวยงาม ประกอบกับการแตงกายที่ตัดเย็บดวยผาพื้นเมืองหรือ
แตงกายดวยเครื่องแตงกายที่เหมาะสมกับชุดการแสดงนั้นๆ เชน สวมชุดที่ตัดเย็บคลายกับตัวตั๊กแตน
ตําขาวในการแสดงชุดกะโนบติงต็อง การแตงกายพื้นเมืองในการแสดงชุดเรือมอันรุดหรือระบําสุม ทั้ง
การรายรําที่สอดประสานกับเนื้อรองและการแตงกายที่สวยงามจึงสรางความเพลิดเพลินใหกับผูชมได
เปนอยางดี
นักฟอนรําในอดีต
ในอดีตนักฟอนรําวงกันตรึมคณะน้ําผึง้ เมืองสุรินทรมีลกั ษณะดังนี้
1. การคัดเลือก หัวหนาวงรับสมัครจากนักเรียนโรงเรียนบานดงมันที่มีความสนใจ
โดยไมกําหนดเพศและอายุ
2. การไหวครู กําหนดไหวครูพรอมกันปละ 1 ครั้ง
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3. การฝกซอม หัวหนาวงเปนผูออกแบบและฝกซอมทารําใหดวยตนเอง โดยจัด
ผูเรียนเปนกลุมๆ ตามสรีระรางกายที่ใกลเคียงกัน แลวซอมเปนชุดการแสดงแตละชุดไป เชน เรือม
กะโนบติงต็อง เรือมศรีไผทสมันต เรือมอันรุด เปนตน เมื่อฝกซอมไดระยะหนึ่งก็จะสอนการแตงกายที่
ถูกตองและการแตงหนาที่เหมาะสมกับการแสดงแตละชุดดวย
4. การเปนนักฟอนรําประจําวง เมื่อสามารถฟอนรําไดสวยงามพรอมเพรียงกันจน
เปนที่พอใจของผูฝกสอนแลวก็สามารถทําการแสดงไดโดยเริ่มจากงานขนาดเล็กกอน
นักฟอนรําในปจจุบัน
การปรับปรนในดานนักฟอนรํามีหลายประการ ดังนี้
1. การคัดเลือก หัวหนาวงผูคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนบานดงมันที่มีความสนใจมา
ฝกซอม โดยเลือกผูที่มีอายุระหวาง 10-15 ป
2. การไหวครู กําหนดไหวครูพรอมกันปละ 1 ครั้ง
3. การฝกซอม จัดผูเรียนเปนกลุมๆ ตามชวงอายุ เพื่อใหมีอายุอยูในวัยเดียวกัน
หรือไลเลี่ยกัน แลวมอบใหรุนพี่ฝกซอมทารําและแนะนําการแตงหนาแตงกายใหรุนนอง
4. การเป น นัก ฟอนรําประจํา วง เมื่อรุน พี่ฝ กซอมใหอย างถูก ตองครบถว นแลว
หัวหนาวงจะพิจารณาอีกครั้งกอนใหทําการแสดงโดยเริ่มจากงานขนาดเล็กกอน
ปจจัยที่มีการปรับปรนในดานนักฟอนรํา มีดังนี้
1. เนื่องจากเดิมไมไดกําหนดอายุของนักฟอนรํา ทําใหเกิดปญหาในการฝกเด็ก
เล็กที่ยังไมพรอมสําหรับการเรียนรู หรือมักเกิดปญหาวุฒิภาวะทางอารมณเมื่อตองทําการแสดง เชน
เมื่อรับงานแสดงชวงหัวค่ําก็จะงวงนอนจนไมอยากแสดง จึงตองกําหนดชวงอายุใหอยูในวัยที่เหมาะใน
การฝกซอมและทําการแสดง
2. เนื่องจากนักฟอนรํามีจํานวนมากและทยอยเขามาเรื่อยๆ เพื่อลดความยุงยาก
ในการไหวครูจึงไดกําหนดตั้งแตในอดีตวาใหไหวครูพรอมกันเพียงปละครั้ง
3. เนื่องจากเดิมจัดกลุมผูเรียนเปนชุดการแสดงชุดตางๆ โดยอาศัยสรีระทางกาย
เปนเกณฑ ทําใหเกิดปญหาอัธยาศัยไมตรงกันเนื่องจากอายุไมเทากัน จึงเปลี่ยนเกณฑการจัดกลุมใหม
โดยใหมีอายุเทากันหรือไลเลี่ยกันเปนสําคัญเพื่อลดปญหาในการจัดกลุมและการฝกซอม
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4. เนื่องจากในอดีตการฟอนรําถือเปนเรื่องใหม หัวหนาวงจึงตองเปนผูออกแบบ
และฝกซอมใหดวยตนเอง แตเมื่อไดถายทอดใหนักฟอนรํารุนหนึ่งแลว ก็สามารถมอบหมายใหนักฟอน
รํารุนพี่ถายทอดตอใหรุนนองได โดยหัวหนาวงเพียงทําหนาที่พิจารณาความเหมาะสมในการจัดการ
แสดงชุดตางๆ เทานั้น
หางเครื่อง
หางเครื่องเปนนักแสดงที่สรางความตื่นตาตื่นใจใหกับการแสดงกันตรึมและมักจะ
ดึงดูดผูชมกลุมวัยรุนไดเปนอยางดี เนื่องจากการแตงกายที่หวือหวาคลายหางเครื่องเพลงลูกทุงหรือ
แดนเซอรในเพลงสตริง ประกอบกับทาเตนที่พรอมเพรียง สวยงาม สนุกสนานตามจังหวะเพลงและเรา
ใจผูชม วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรเริ่มแสดงกันตรึมแบบประยุกตซึ่งเปนการแสดงที่นําเครื่อง
ดนตรีสากลมาประสมวง และมีหางเครื่องเตนประกอบเพลงใน พ.ศ. 2534 เปนตนมา
หางเครื่องในอดีต
ในอดีตหางเครื่องวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรมีลักษณะดังนี้
1. การคัดเลือก ทําเชนเดียวกับการคัดเลือกนักฟอนรํา คือ หัวหนาวงรับสมัครจาก
นักเรียนโรงเรียนบานดงมันที่มีความสนใจโดยไมกําหนดเพศและอายุ
2. การไหวครู กําหนดไหวครูพรอมกันปละ 1 ครั้ง
3. การฝกซอม หัวหนาวงเปนเพียงผูควบคุมการฝกซอมและมอบหมายใหผูเรียนที่
มีความรั บผิดชอบและมี ความสามารถในการเตนเปน ผูออกแบบและฝก ซอมทาเตน โดยใหเรีย น
รวมกัน ฝกซอมทาเตนไปทีละทํานอง เมื่อคลองทํานองหนึ่งแลวก็ฝกซอมทํานองตอๆ ไป จนเตนได
หลากหลายทํานองที่มักนิยมนํามาทําการแสดง เมื่อฝกซอมไดระยะหนึ่งหัวหนาวงก็จะสอนการแตง
กายที่ถูกตองและการแตงหนาที่เหมาะสมกับการแสดง
4. การเปนหางเครื่องประจําวง เมื่อสามารถเตนไดสวยงาม ถูกจังหวะและพรอม
เพรียงกันจนเปนที่พอใจของผูฝกสอนแลวก็สามารถทําการแสดงไดโดยเริ่มจากงานขนาดเล็ก หรือหาก
จําเปนตองแสดงในงานขนาดใหญก็จะใหเตนในจังหวะที่งายและนอยเพลงกอน
หางเครื่องในปจจุบัน
การปรับปรนในดานหางเครื่องมีหลายประการ ดังนี้
วงกัน ตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรยกเลิกการรั บสมัครและฝก ซ อมหางเครื่ อง
ประจําวง เมื่อตองทําการแสดงกันตรึมแบบประยุกตซึ่งจะตองมีหางเครื่องเตนประกอบเพลงจะวาจาง
จากผูจัดหานักเตนมืออาชีพ
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ปจจัยที่มีการปรับปรนในดานหางเครื่องโดยยกเลิกการรับสมัครและฝกซอม
หางเครื่อง มีดังนี้
1. เนื่องจากหัวหนาวงและรองหัวหนาวงมีความถนัดในดานการรอง การบรรเลง
และการแสดงที่เปนแบบพื้นบานมากกวา เมื่อตองออกแบบการแสดงที่มีลักษณะสมัยใหมจึงทําไดไม
เต็มที่นัก จึงใชวิธีการวาจางเปนครั้งคราว
2. เนื่ อ งจากการแสดงแบบประยุ ก ต ใ ห ค วามสํ า คั ญ ในจํ า นวนหางเครื่ อ งยิ่ ง มี
จํานวนมากยิ่งแสดงถึงความพรอมเพรียงและความยิ่งใหญเพื่อดึงดูดผูชม การนัดหมายและฝกซอม
คนจํานวนมากเปนภาระที่เกินความสามารถของหัวหนาวงและรองหัวหนาวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมือง
สุรินทร เนื่องจากยังรับราชการเปนอาชีพหลัก
3. เนื่องจากการแสดงแบบประยุก ตเ นนการแตง กายของหางเครื่อ งซึ่ งจะตอง
สวยงาม หรูหรา ทันสมัย ใหมและแปลกตาอยูเสมอ การจัดหาเครื่องสําอางและเครื่องแตงกายใหหาง
เครื่องซึ่งมีจํานวนมากทําใหเกิดภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณ
4. เนื่องจากหางเครื่องมีจํานวนมากทําใหดูแลไดไมทั่วถึง จึงเกิดปญหาตางๆ เชน
ปญหาชูสาว ทําใหเสียเวลาในการตามแกไขปญหาและไมไดรับความไววางใจจากผูปกครองที่จะให
บุตรหลานมารวมเลนกันตรึม
เมื่อหัวหนาวงพิจารณาเห็นวาการฝกซอมหางเครื่องสําหรับการแสดงกันตรึมแบบ
ประยุกตมีปญหาตางๆ ตามมามากมาย และไดพิจารณาแลววาการวาจางสวนมากมักเปนการแสดง
แบบโบราณหรื อ แบบอนุ รั ก ษ แม จ ะมี ก ารว า จ า งแบบประยุ ก ต อ ยู บ อ ยครั้ ง แต มั ก ถู ก จํ า กั ด ด ว ย
งบประมาณที่ไมสูงมาก จึงไมไดใชหางเครื่องเปนจํานวนมาก เมื่อพิจารณาถึงความคุมคาแลวจึงได
ตัดสินใจวาจางหางเครื่องมาเปนการเฉพาะกิจเทานั้น
การปรับปรนดานนักแสดงทั้งนักรอง และนักดนตรี ที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ การ
ปรับเรื่องการไหวครู ซึ่งเดิมหากผูใดตองการเรียนกันตรึมตองนําเครื่องบูชาครูมาไหวผูที่จะฝกสอนให
ในวันพฤหัสบดีจากนั้นจึงเริ่มเรียน แตปจจุบันเปลี่ยนมาเปนการจัดไหวครูพรอมกันเพียงปละ 1 ครั้ง
โดยเหตุผลหลัก คือ เพื่อประหยัดคาใชจายแกผูเรียน
การไหว ค รู ป ระจํ า ป มั ก จั ด ขึ้ น ในวั น พฤหั ส บดี ในช ว งขึ้ น 1 ค่ํ า เดื อ นเมษายน หรื อ
ประมาณวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกป เนื่องจากเปนชวงวันหยุดที่ทุกคนจะมีเวลามารวมงานได หรือ
อาจจัดวันอื่นขึ้นอยูกับความพรอมของครูเปนสําคัญ เมื่อกําหนดวันไดแลวจะมีการสงขาวบอกกลาว
ตอๆ กันลวงหนาประมาณ 2-3 วัน เมื่อถึงวันงานทั้งศิษยใหมและเกาของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมือง
สุรินทรจะมารวมตัวกันที่บานของครูแตเชา เพื่อรวมกันเตรียมเครื่องบูชาครูตามที่ไดปฏิบัติกันมา เมื่อ
ไดเวลาอันเปนฤกษดี ซึ่งมักจะถือเอาเวลา 09.09 น. วงกันตรึมจะเริ่มบรรเลงเพลงครูเพื่อโหมโรงและ
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สื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศิลปนนับถือใหรับรูถึงการจัดพิธีกรรม ผูนําพิธีกรรมจะทําการบูชาพระพุทธ พระ
ธรรม และพระสงฆ ตอดวยการกลาวคาถาบูชาครู คาถาปองกัน และคาถามหานิยม จากนั้นศิษยนํา
เครื่องบูชาครูมามอบแกผูสอนเพื่อแสดงความเคารพและออนนอมตอครูผูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรูให และแสดงความเคารพตอดวงวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวของกับครูศิลปน เมื่อผูสอน
รับเครื่องบูชาครูเพื่อแสดงถึงการยอมรับวาจะถายทอดความรูใหแกผูที่มอบเครื่องบูชา ถือเปนการตก
ลงเปนครูและศิษยระหวางกัน จากนั้นครูกลาวคาถาบูชาพระรัตนตรัย ตอมากลาวอัญเชิญครูโดยตั้ง
เครื่องดนตรีหันหนาไปทางทิศตะวันออกและอธิษฐานวา บัดนี้ไดมีผูมาขอความรูจากตนซึ่งเปนความรู
ที่ไดรับถายทอดมาจากบูรพาจารยอีกทอดหนึ่ง จึงขออนุญาตสงตอความรูที่ไดรับมาไปยังศิษยคนใหม
ของตน การกลาวขออนุญาตครูเพื่อรับศิษยใหมเปนการแสดงความมีมารยาท และการเคารพสิทธิ์ของ
เจาของวิชาที่ลวงลับไปแลว และเปนการสรางความเชื่อมั่นใหเกิดแกผูเปนครูและศิษยวา การเรียนรูที่
เกิดขึ้นไดรับความเห็นชอบจากเจาของวิชาแลว จะไมเกิดสิ่งที่ไมดีขึ้นแกทั้งตัวครูและศิษย เพราะ
ศิลปนกันตรึมสวนใหญมีความเชื่อวา การไมไหวครูเพื่อมอบตัวเปนศิษย จะทําใหผูเรียนไมประสบ
ความสําเร็จในการเลาเรียน ครูผูสอนจะไมสามารถสั่งสอนไดอยางราบรื่นเพราะจะเกิดอุปสรรคตางๆ
ตามมา เนื่องจากกันตรึมเปนวงดนตรีประเภทหนึ่งที่ใชเปนเครื่องมือสื่อสารกับวิญญาณที่มาเขาทรงใน
พิธีกรรมตางๆ หากกระทําไมถูกตองตามระเบียบประเพณีจะกอใหเกิดความอัปมงคลขึ้นแกครูและ
ศิษย ทําใหเกิดความไมสบายใจ ขาดความมั่นใจ ตลอดจนทําใหผูสอนและผูเรียนขาดสมาธิในขณะ
ถายทอดความรู จากนั้นครูพรมน้ํามนตทั้งเครื่องดนตรีและศิษยเพื่อใหครูเขามาปกปกรักษา สุดทายจึง
กลาวอวยพรใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนดนตรี
พิ ธี ก รรมไหว ค รู เ พื่ อ มอบตั ว เป น ศิ ษ ย นั บ เป น ภู มิ ป ญ ญาอั น ชาญฉลาดอั น สะท อ นถึ ง
ภาพรวมวัฒนธรรมของกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยที่มีความออนนอมถอมตน มีความเคารพใน
ความเปนเจาของความรู และมีความยึดมั่นในประเพณีปฏิบัติที่ศิษยและครูควรมีตอกัน รวมทั้งเปน
การเปดโอกาสใหศิษยแตละรุนไดพบปะสังสรรคกัน เปนการรักษาความสัมพันธระหวางสมาชิกของ
กลุมศิลปนกันตรึมไวไดเปนอยางดี ทําใหทั้งผูเรียนและผูสอนเกิดความสํารวมและระมัดระวังในการ
ถายทอดและสืบตอความรู ตลอดจนเกิดการอนุรักษและสืบสานประเพณีไหวครูสืบมาจนถึงปจจุบัน
1.3 ดานเครื่องดนตรี
เดิมทีนั้นวงกันตรึมวงตางๆ ใชเครื่องดนตรีกันตรึมโบราณ ไดแก ปออ ซอกันตรึม กลอง
กัน ตรึม ฉิ่ง ฉาบ และกรั บ ในการบรรเลง ตอมาในป พ.ศ. 2524-2525 วงดนตรีกั นตรึมในตํา บล
ปราสาทเบง อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทรซึ่งเปนเครือญาติกับน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร (สํารวม ซอนกลิ่น)
เห็นวาวงดนตรีลูกทุงที่ใชเครื่องดนตรีสากลไดรับความนิยมจากผูชมอยางมาก จึงเริ่มนําเครื่องดนตรี
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สากลเขามาใชบรรเลง เมื่อวงกันตรึมคณะตางๆ เห็นวาไดรับความสนใจจากผูชมจึงเริ่มนําเครื่องดนตรี
สากลมาใชในวงของตนดวย
เครื่องดนตรีในอดีต
ตั้งแตกอตั้งวงกันตรึมในป พ.ศ. 2525 จนถึงป พ.ศ.2530 วงกันตรึมโรงเรียนบานดงมันใช
เครื่องดนตรีพื้นบานในการบรรเลง โดยมีกลองกันตรึม 2 ใบ ซอกันตรึม 1 คัน ปออ 1 เลา
เครื่องดนตรีในปจจุบัน
หลังจากเพิ่มการแสดงกันตรึมแบบอนุรักษและแบบประยุกตเขามา วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง
เมืองสุรินทรไดแบงเครื่องดนตรีออกเปน 2 ชุด คือ
ชุดแรกใชสําหรับการแสดงกันตรึมแบบโบราณและแบบอนุรักษประกอบดวยเครื่องดนตรี
พื้นบาน ดังนี้
1. ซอกันตรึม (ตรัวกันตรึม) 1-2 คัน ซอกันตรึมถือเปนเครื่องดนตรีหลักในวงกันตรึมมาชา
นาน มีลักษณะเปนเครื่องสายใชสี ทําดวยไม กลองเสียงขึงดวยหนังงู มีชองเสียงอยูดานตรงขาม หนา
ซอใชสายลวดมี 2 สาย คันชักอยูระหวางสาย คันซอยาวประมาณ 60 เซนติเมตร มีลูกบิดอยูตอนบน
อกซอใชรัดดวยเชือก ขนาดซอแตกตางกันไปตามความประสงคของผูสราง
2. กลองกันตรึม (สก็วลกันตรึม) 2-4 ใบ กลองชนิดนี้พบเฉพาะในเขตอีสานใตเทานั้น
ลักษณะของกลองกันตรึมประกอบดวยสวนประกอบสําคัญ 3 สวน คือ สวนแรก คือ หัวกลอง ใชเรียก
แทนส ว นที่ ค รอบคลุม ตั้ง แต ห น า กลองลงมาจนถึง คอ ด ว ยรู ปทรงที่มี ลั ก ษณะปอ งกว า งมากที่สุ ด
สําหรับคอหรือเอวกลองนั้นเปนสวนคอดที่อยูระหวางหัวกับตัวกลอง สวนที่สอง คือ ตัวกลอง เปนสวน
ที่อยูถัดจากคอหรือเอวมาจนถึงสวนที่เวาคอดกอนถึงปลายปากลําโพง และสวนสุดทาย คือ กนกลอง
คือ สวนที่อยูถัดจากตัวกลองมาจนถึงปลายปากลําโพง กลองกันตรึมประกอบดวยกลองอยางนอย
2 ใบ ซึ่งมีขนาดเทากัน แตเรียกชื่อแตกตางกันจากระดับเสียง คือ ใบหนึ่งเรียกวากลองตัวผูมีเสียงสูง
และอีกใบหนึ่งเรียกวากลองตัวเมียซึ่งมีเสียงต่ํากวา ซึ่งเกิดจากการขึงหนังกลองใหตึงมากนอยแตกตาง
กัน
3. ปออ (แปยออ) 1 เลา ปออเปนเครื่องเปาประเภทปลิ้นคู ประกอบดวย 2 สวน คือ ลิ้นป
ทําดวยไมออเหลาบาง และบีบใหแบน มีไมไผเล็กๆ หนีบบังคับ เพื่อปรับความออนแข็งของลิ้น สวนนี้
เสียบอยูปลายขางหนึ่งของสวนลําตัวซึ่งทําดวยไมออหรือไมไผเล็กๆ เนื่องจากปออเปนเครื่องดนตรีที่
ไมสามารถปรับระดับเสียงได การเทียบเสียงของเครื่องดนตรีในวงกันตรึมจึงตั้งตามเสียงของปออเปน
สําคัญ (บุษกร บิณฑสันต และคณะ. 2556: 6-15)
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4. ฉิ่ง 1 คู
5. ฉาบ 1 คู
6. กรับ 1 คู
ในบางโอกาสอาจใชเครื่องดนตรีสากลบางชิ้นมารวมบรรเลงในการแสดงแบบอนุรักษซึ่ง
ขึ้นอยูกับการรองขอจากเจาภาพ
ไมวาจะเปนในอดีตหรือปจจุบันวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจะใชเครื่องดนตรีซอ
กันตรึม กลองกันตรึม และปออ ที่สรางขึ้นในหมูบานดงมันเทานั้น เนื่องจากมีความเชื่อมั่นวาเปน
หมูบานวัฒนธรรมดนตรีกันตรึมที่มีผูรูมากความสามารถในการผลิตเครื่องดนตรีกันตรึมใหมีคุณภาพ
ได ตางกันแตเพียงในปจจุบันนักดนตรีมักใสใจในการตกแตงรายละเอียดบางสวนของเครื่องดนตรี
เพื่อใหเกิดความสวยงามหรือเปนเอกลักษณเฉพาะตัว เชน การสลักคันซอใหเปนรูปพญานาค เปนตน
ในขณะเดียวกันการสรางเครื่องดนตรีก็มีการปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
เชนกัน เชน เดิมกลองกันตรึมจะขึ้นหนาดวยหนังงูแตปจจุบันมักใชผาใบแทน หรือสายซอเดิมใชสาย
ไหมแลวเปลี่ยนมาใชสายลวดหรือสายเบรกรถจักรยาน และคันชักซอก็เปลี่ยนจากหางมามาเปนใช
เสนเอ็นแทน
ชุดที่สอง เมื่อมีการแสดงกันตรึมแบบประยุกตขึ้นใน พ.ศ. 2534 จึงไดกําหนดเครื่องดนตรี
สํา หรับการแสดงกันตรึ มแบบประยุก ต ไวเ ป นการเฉพาะ โดยใชเ ครื่ องดนตรีพื้ น บา นในชุดแรกซึ่ง
ลดทอนจํานวนของเครื่องดนตรีลงแลวนํามาผสมผสานกับเครื่องดนตรีสากล คือ
1. กลองชุด
2. กลองทอม
3. อิเล็กโทน
4. ซอไฟฟา
5. เบส
6. กีตาร
7. คียบอรด
8. แซกโซโฟน
9. เครื่องประกอบจังหวะ
เมื่อนําเครื่องดนตรีสากลเหลานี้มาบรรเลงรวมกับเครื่องดนตรีพื้นบานจะมีการติดตั้ง
ระบบไฟฟาเขากับซอกันตรึม และนําไมโครโฟนแบบไรสายมาตั้งไวหนาเครื่องดนตรีชนิดอื่นเพื่อขยาย
เสียงใหดังขึ้น สําหรับประเภทและจํานวนของเครื่องดนตรีสากลที่นํามาใชเลนประกอบในวงดนตรี
กันตรึมแตละครั้งนั้นจะมีจํานวนมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับงบประมาณและความตองการของผูวาจาง
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ปจจัยที่มีการปรับปรนในดานเครื่องดนตรี มีหลายประการ ดังนี้
1. เนื่องจากเมื่อการแสดงกันตรึมไดรับความสนใจและมีจํานวนผูชมเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม
วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึงไดหาวิธีการเพิ่มความหนักแนนของเสียงเครื่องดนตรีหลักใหกอง
กังวานไปไกลครอบคลุมบริเวณแสดงที่ขยายบริเวณใหญขึ้นตามจํานวนของผูชม ในระยะแรกจึงเพิ่ม
จํานวนของเครื่องดนตรีหลัก คือ กลองกันตรึมและซอกันตรึม โดยเพิ่มจํานวนกลองกันตรึมเปน 2-4 ใบ
และซอกันตรึมเปน 1-2 คัน และเพื่อใหเสียงดนตรีมีความหลากหลายจึงไดเพิ่มฉิ่ง ฉาบ และกรับ อยาง
ละ 1 คู มาใชในการกํากับจังหวะใหโดดเดนชัดเจนกวาเดิม ทําใหการแสดงดนตรีกันตรึมมีสีสันและ
สนุกสนานมากขึ้น ตอมาเมื่อมีการนําเครื่องดนตรีสากล เชน กลองชุด กลองทอม คียบอรด กีตาร เบส
อิเล็กโทน มารวมบรรเลงกับเครื่องดนตรีพื้นบานซึ่งใหน้ําหนักเสียงเบากวาจึงตองติดตั้งระบบไฟฟา
และนําไมโครโฟนแบบไรสายมาชวยเพิ่มขีดความดังของเสียงเครื่องดนตรีพื้นบาน เพื่อไมใหถูกเสียง
เครื่องดนตรีชนิดอื่นกลบหายไป และยังเปนการชวยลดจํานวนนักดนตรีลง เพื่อเปนการประหยัด
คาใชจายอีกดวย เนื่องจากมีเครื่องขยายเสียงมาเปนตัวชวยจึงไมตองใชนักดนตรีซอกันตรึมและกลอง
กันตรึมมากกวาหนึ่งคนเชนในอดีต
2. เนื่องจากในปจจุบันวัสดุทองถิ่นที่เคยใชในการสรางเครื่องดนตรีพื้นบานหาไดยากขึ้น
และวัสดุบางประเภทขาดความคงทนถาวร จึงทําใหตองประยุกตใชวัสดุอื่นในการสรางเครื่องดนตรี
แทน
3. เนื่องจากเกิดกระแสดนตรีลูกทุง ในชวง พ.ศ. 2510-2520 ประชาชนสวนใหญใหความ
สนใจเพลงลูกทุง เพลงลูกทุงและนักรองลูกทุงเกิดขึ้นในชวงนี้อยางมากมาย โดยเฉพาะกลุมคนหนุม
สาวจะใหความสนใจดนตรีลูกทุงมากเปนพิเศษ สงผลกระทบตอดนตรีกันตรึมที่ไดรับความสนใจ
นอยลงเรื่อยมา ประกอบกับในชวง พ.ศ. 2524-2525 วงดนตรีกันตรึมในตําบลปราสาทเบง อําเภอกาบ
เชิง จังหวัดสุรินทรซึ่งเปนเครือญาติกับน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร (สํารวม ซอนกลิ่น) เริ่มนําเครื่องดนตรีสากล
เขามาใชบรรเลงประกอบดวย จึงทําใหกันตรึมคณะตางๆ เริ่มนํามาใชดวย ขณะนั้นกันตรึมโรงเรียน
บานดงมันยังอยูในชวงเริ่มกอตั้งและมีความตั้งใจในการแสดงกันตรึมแบบโบราณ จึงยังไมไดนําเครื่อง
ดนตรีสากลมาใชในวง แตหัวหนาวงก็ศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดไวสวนหนึ่ง เนื่องจาก
เขาใจดีวาวงดนตรีทุกชนิดตองปรับไปตามความนิยมของผูคนในแตละยุคสมัย
4. เนื่องจากเกิดกระแสความนิยมกันตรึมแบบประยุกตอยางมาก ใน พ.ศ. 2534 ที่วง
กันตรึมคณะดารกี้ สมหวัง ออกเทปแบบกันตรึมประยุกตโดยนําเครื่องดนตรีสากลเขามาบรรเลง
ประกอบและมีหางเครื่องแบบเพลงลูกทุงเตนประกอบในชุด “เปดกรุอีสานใต” ซึ่งถูกใจผูชมและไดรับ
ความนิยมอยางแพรหลาย ไพโรจน โสนาพูน เจาของบริษัทไพโรจนซาวดในปจจุบัน ตองการสราง
นักรองกันตรึมประยุกตเพิ่มขึ้นจึงไดมาทาบทามใหสํารวม ซอนกลิ่นนักรองนําวงกันตรึมโรงเรียนบาน
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ดงมันไปบันทึกเสียงกันตรึมแบบประยุกต โฆสิต ดีสมหัวหนาวงในขณะนั้นมองเห็นชองทางที่จะให
นักร องนํ าได แสดงความสามารถในรูปแบบใหมและเปน ชองทางในการประชาสัม พันธ วงกั นตรึม
โรงเรียนบานดงมัน จึงไดสนับสนุนใหไปบันทึกเทปกันตรึมประยุกตชุด “มรดกกันตรึม” ในนาม “น้ําผึ้ง
เมืองสุรินทร” ซึ่งไดรับความนิยมอยางมากทําใหมีชื่อเสียงโดงดัง จนไดรับเชิญใหไปแสดงในงานตางๆ
อยางไมขาดสาย
5. เนื่องจากตองการแสดงความสามารถใหเปนที่ประจักษ แมวาวงกันตรึมโรงเรียนบาน
ดงมัน จะเป น ที่ รูจั ก ในนามวงกัน ตรึม คณะน้ํา ผึ้ง เมื องสุริน ทร ที่ โ ด ง ดัง จากการบั น ทึ ก เสี ย งแบบ
ประยุกต แตก็ยังคงแสดงกันตรึมแบบโบราณเนื่องจากมีอุดมการณที่ตองการอนุรักษศิลปะพื้นบานซึ่ง
ทําใหการตอบรับจากผูชมไมดีนัก จนเมื่อไปแสดงกันตรึมที่อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมยไดรับการดูถูก
โดยการถมน้ําลาย ตะโกนตอวา และปาสิ่งของจากผูชมหนาเวทีการแสดง เนื่องจากเห็นวาเลนกันตรึม
ไดไมดี ไมสนุกเทาการบันทึกเทปที่เปนการเลนกันตรึมแบบประยุกต หลังจากนั้นวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง
เมืองสุรินทรจึงไดปรับการแสดงโดยนําเครื่องดนตรีสากล เชน กลองชุด กีตาร เบส คียบอรด อิเล็กโทน
มาบรรเลงประกอบการแสดงกันตรึม และฝกซอมหางเครื่องประกอบเพลงกันตรึมเพื่อใชในการแสดง
กันตรึมแบบประยุกตควบคูไปกับการแสดงกันตรึมแบบโบราณและแบบอนุรักษ เพื่อใหผูชมยอมรับใน
ความสามารถวาวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรแสดงกันตรึมไดทุกแบบ
1.4 การแตงกาย
ในอดีตนั้น วงกั น ตรึ มคณะน้ํา ผึ้ง เมือ งสุริน ทรมี ก ารแสดงกัน ตรึมแบบเดีย ว คือ แบบ
โบราณซึ่งไมเครงครัดเรื่องการแตงกายนัก แตตอมามีการแสดงแบบอนุรักษและแบบประยุกตเพิ่ม
ขึ้นมา ทําใหมีการปรับเรื่องการแตงกายเรื่อยมาเพื่อใหสวยงามและดึงดูดใจผูชมได
การแตงกายในอดีต
ในอดีตมี ก ารแสดงแบบโบราณเพีย งแบบเดีย ว ซึ่ง สมาชิ ก ในวงมีเ พีย งนัก ดนตรีแ ละ
นักรอง โดยการแตงกายมีลักษณะดังนี้
1. นักดนตรี นักดนตรีวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรเปนชายลวน ไมมีการกําหนด
รูปแบบการแตงกายที่แนนอนไว การแตงกายแลวแตความสะดวกของนักดนตรีแตละคน แตนักดนตรี
สวนใหญมักแตงกายดวยผาพื้นเมือง คือ ผาไหมสุรินทร สวมเสื้อคอกลมสีพื้นหรือเสื้อยืดแขนสั้น และ
นุงผาโสรงยาวเลยหัวเขา
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2. นักรอง นักรองวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรไมวาจะเปนเพศหญิงหรือเพศชาย ก็
ไมมีการกําหนดรูปแบบการแตงกายที่แนนอน เพียงแตเนนการแตงกายใหสุภาพ เพื่อเปนการใหเกียรติ
เจาภาพและผูชม นักรองสวนใหญมักใชผาพื้นเมืองสุรินทร ถาเปนหญิงจะสวมเสื้อคอกลมแขนยาวสี
พื้นและนุงผาถุงไหมลวดลายตางๆ ที่ตัดเย็บพอดีตัว แตงหนาและใชเครื่องประดับพอสมควร ถาเปน
ชายก็แตงกายแบบเดียวกับนักดนตรี หรืออาจสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้น นุงกางเกงขายาว และสวมรองเทา
หนัง
การแตงกายในปจจุบัน
ในปจจุบันวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรมีการแสดง 3 รูปแบบ คือ การแสดงกันตรึม
แบบโบราณ การแสดงกันตรึมแบบอนุรักษ และการแสดงกันตรึมแบบประยุกต ซึ่งมีสมาชิกในวง
หลากหลายทั้งนักรอง นักดนตรี นักฟอนรํา และหางเครื่อง โดยมีลักษณะการแตงกายที่แตกตางกัน
ดังนี้
การแตงกายในการแสดงแบบโบราณ มีลักษณะ ดังนี้
1. นักดนตรี นักดนตรียังคงเปนชายลวน มีรูปแบบการแตงกายที่เปนแบบแผนเหมือนกัน
ทุกคน คือ สวมเสื้อคอกลมสีขาวไมมีลวดลาย หรือเสื้อคอกลมผาหนาคลายเสื้อมอฮอม นุงผาโสรง
ลายตาราง คาดเอวดวยผาขาวมา

ภาพประกอบ 3 การแตงกายของนักดนตรีในการแสดงกันตรึมแบบโบราณ
ที่มา: ภาพถายโดย : ผูวิจยั 6 กันยายน 2556
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2. นักรอง ไมวาจะเปนหญิงหรือชาย ก็แตงกายดวยชุดที่ตัดเย็บจากผาไหม ผูหญิงสวม
เสื้อที่ตัดเย็บจากผาไหมลวดลายสีสันสวยงามอาจเปนคอกลมหรือคอวี แขนสั้นหรือแขนยาวเขาชุดกับ
กระโปรงยาวถึงขอเทา อาจสวมรองเทาหรือไมก็ได แตงหนาและใชเครื่องประดับมากนอยตามความ
เหมาะสม สวนผูชายสวมเสื้อทรงซาฟารีตัดเย็บจากผาไหมลวดลายตางๆ สวมกางเกงผาไหมลาย
เรียบๆ สวมรองเทาหนังสีดํา

ภาพประกอบ 4 การแตงกายของนักรองหญิงในการแสดงกันตรึมแบบโบราณ
ทีม่ า: ภาพถายโดย : ผูวิจัย 6 กันยายน 2556
การแตงกายในการแสดงแบบอนุรักษ มีลักษณะ ดังนี้
1. นักดนตรี แตงกายแบบเดียวกับการแสดงแบบโบราณ คือ มีรูปแบบการแตงกายที่เปน
แบบแผนเหมือนกันทุกคน คือ สวมเสื้อคอกลมสีขาวไมมีลวดลาย หรือเสื้อคอกลมผาหนาคลายเสื้อ
มอฮอม และนุงผาโสรงลายตาราง
2. นักรอง ผูหญิงสวมเสื้อที่ตัดเย็บจากผาไหมลวดลายสีสันสวยงาม รูปทรงของเสื้อ
แลวแตความชอบแตเนนเขารูป และเปดเผยเนื้อตัวมากขึ้น เชน เปนเสื้อปาดไหล หรือเกาะอก เปนตน
กระโปรงยังคงใชผาแบบเดียวกับเสื้อในการตัดเย็บและเปนทรงยาว หรืออาจแตงกายดวยชุดไทย
ประยุกตก็ได เนนแตงหนาใหคมเขมมีสีสัน เครื่องประดับตองเขาชุดกันทั้งเครื่องประดับศีรษะ ตางหู
สรอยคํา และกําไลขอมือ สวมรองเทาสนสูง สวนผูชายสวมเสื้อแขนยาว สวมสรอยคอ นุงโจงกระเบน
และคาดเอวดวยผาพื้นเมือง สวมถุงเทายาวสีขาวและรองเทาหนังสีดํา และบางคนอาจสวมชุดสูทผูก
ไท ซึ่งไดรับอิทธิพลจากการแตงกายของนักรองเพลงลูกทุงที่แตงกายแสดงความเปนสากล
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ภาพประกอบ 5 การแตงกายของนักรองชายและหญิงในการแสดงแบบอนุรักษ
ที่มา: ภาพถายโดย : ผูวิจยั 6 กันยายน 2556
3. นักฟอนรํา แตงกายดวยชุดและเครื่องประดับที่จัดเตรียมไวอยางเหมาะสมกับชุดการ
แสดง มั ก เป น การแตง กายแบบพื้ น เมือ งและใช ผา พื้ น เมือ งที่เ ปน ผา ไหมสุริน ทร ห รือ ประยุก ตจาก
พื้นเมือง เชน ในการแสดงชุดเรือมอันเร ผูชายนุงผา “กระนิว” หรือผามวง สวมเสื้อคอกลมแขนสั้น
ผาอกกระดุม 1 เม็ด มักเปนสีสดเชนสีชมพูหรือสีเหลือง ผาขาวมาคาดเอวและพาดไหล ประดับสรอย
ตามฐานะตน ผูหญิง สวมเสื้อแขนกระบอกผาอกติดกระดุมดานหนา สีเสื้อมักเปนสีพื้น คือ สีเหลือง
หรือสีครีม มีสไบสีสดตัดกับสีเสื้อพาดไหลขวามามัดบริเวณเอวซาย นุงผาไหมพื้นเมือง เรียกวา
"ซัมปวตโฮล" โดยนําเอาปะโบร (ตีนซิ่น) มาตอเปนเชิงดานลาง เกลามวยไวดานหลังประดับดอกไม
สีเหลืองขางหูดานซาย เครื่องประดับครบชุด คือ “กะเวิล” หรือตางหู “จาร” หรือสังวาล สรอยและกําไล
ขอเทา ซึ่งเปนเครื่องเงินที่เรียกวา “ประเกือม” และแตงหนาใหคมเขมสวยงาม การแตงกายดังนี้เปน
การแตงกายที่อนุรักษการแตงกายแบบพื้นเมืองเอาไว
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ภาพประกอบ 6 การแตงกายของชายและหญิงในการแสดงแบบอนุรักษ
ทีม่ า: ภาพถายโดย : ผูวิจัย 17 พฤศจิกายน 2555
การแตงกายในการแสดงแบบประยุกต มีลักษณะ ดังนี้
1. นักดนตรี แตงกายแบบเดียวกันทุกคน รูปแบบการแตงกายมีหลายแบบแลวแตจะตก
ลงนัดหมายกัน อาจสวมเสื้อมอฮอม กางเกงยีนส หรือสวมเสื้อยืดคอกลมสีขาวสกรีนขอความชื่อวง
และหมายเลขโทรศัพทที่ใชรับงานแสดง กางเกงยีนส หรือสวมเสื้อผาฝายแขนยาว กางเกงผาขายาว มี
ผาขาวมาคาดเอว รองเทาอาจเปนผาใบหรือรองเทาหนังก็ได การแตงกายดังนี้เปนการแตงกายแบบ
ผสมผสานระหวางการแตงกายแบบพื้นเมืองกับการแตงกายแบบสากลตามอยางนักดนตรีลูกทุง
2. นักรอง นักรองหญิงอาจแตงกายแบบเดียวกับการแสดงแบบอนุรักษหรือแตงกาย
สวยงามเนนความทันสมัยก็ได นักรองชายนิยมแตงกายแบบสากล เชน ชุดสูทผูกไท หรือสวมเสื้อเชิ้ต
แขนยาวสีพื้น ทับดวยเสื้อกั๊กสีสดใสปกเลื่อม ผูกเนคไทสีเดียวกับเสื้อกั๊ก กางเกงขายาวสีขาว สวม
รองเทาหนังสีดํา การแตงกายดังนี้เปนการแตงกายที่เนนความเปนสากลตามแบบนักดนตรีลูกทุง
3. หางเครื่อง ผูหญิงแตงกายเนนความสวยงาม สีสันสดใส เปดเผยเนื้อตัวกวาการแสดง
แบบอื่นๆ เสื้อมักเปนแขนกุด สายเดี่ยว เกาะอก กางเกงหรือกระโปรงมักเขารูปเนนสัดสวนและสั้น
เหนือเขาขึ้นไป รองเทาอาจเปนรองเทาบูท รองเทาผาใบ หรือรองเทาสนสูงใหเขากับชุด และแตงหนา
เขม ผูชายแตงกายดวยเสื้อแขนสั้นหรือยาวและกางเกงขายาวเขาชุดกัน รองเทาอาจเปนผาใบหรือ
รองเทาหนังก็ได การแตงกายเนนความสวยงามหวือหวาเพื่อดึงดูดสายตาผูชมตามหางเครื่องวงลูกทุง
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ภาพประกอบ 7 การแตงกายของนักรองและหางเครื่องในการแสดงแบบประยุกต
ทีม่ า: ภาพถายโดย : โฆสิต ดีสม 22 สิงหาคม 2552
ระยะแรกของการกอตั้งวงเครื่องแตงกายตางๆ ยังมีปริมาณนอย คาเชาชุดยังมีราคาแพง
จึงไดขอสินน้ําใจจากนักแสดงหากการแสดงครั้งใดไดรับคาตอบแทนมาก และคอยซื้อสะสมเครื่องแตง
กายมาจนมีหลากหลายขึ้น และเมื่อเริ่มมีชื่อเสียงก็ไดรับการสนับสนุนจากเจาภาพในงานตางๆ รวมทั้ง
คาเชาชุดในปจจุบันมีราคาที่ถูกลง ทําใหปจจุบันมีจํานวนเพียงพอตอการใชงาน
ปจจัยที่มีการปรับปรนในดานการแตงกาย มีหลายประการ ดังนี้
1. เนื่องจากในอดีตไมมีการกําหนดแบบแผนการแตงกายที่แนนอน นักดนตรีจึงแตงกาย
กันตามสะดวก ซึ่งดูขาดความเปนระเบียบ ไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และไมเปนมืออาชีพ จึงได
กําหนดใหแตงกายดวยรูปแบบเดียวกัน สวนการแตงกายของนักรองเนนความสวยงามจากการนําผา
พื้นเมืองมาตัดเย็บ
2. เนื่องจากกระแสความนิยมในวงดนตรีลูกทุงที่นักรองแตงกายทันสมัย และหางเครื่อง
แตงกายสวยงามดวยรูปแบบเดียวกัน ทําใหดูสวยงามพรอมเพรียง การแตงกายของนักฟอนรําจึงถูก
กําหนดใหแตงกายดวยผาพื้นเมือง แตมีการประยุกตใหสวยงามทันสมัยขึ้น ดวยการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดบางสวนหรือเพิ่มเครื่องประดับใหมากขึ้น การแตงกายของหางเครื่องก็เลียนแบบหาง
เครื่องลูกทุงแตอาจนําเครื่องใชพื้นเมืองมาเพิ่มเติม เชน ประยุกตชุดพื้นเมืองใหคลายชุดหางเครื่อง
หรือนําผาพื้นเมืองไปตัดเย็บแทรกไวในชุดหางเครื่อง เพื่อแสดงใหเห็นเอกลักษณของกลุมคนผูพูด
ภาษาเขมรถิ่นไทย

68
การแตงกายของนักแสดงวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจะยังคงมีการปรับปรนอยาง
สม่ําเสมอ แมในปจจุบันที่มีเครื่องแตงกายเพียงพอตอการแสดงแลว แตวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมือง
สุรินทร ก็ยังคงมีการพัฒนาเครื่องแตงกายใหมีความทันสมัยและสวยงามมากขึ้นอยูเสมอ เนื่องจาก
เห็นวาเครื่องแตงกายที่สวยงาม สดใส และมีเอกลักษณเฉพาะตัวจะเปนสวนสําคัญอยางหนึ่งที่ทําให
ผูชมจดจําวงได
1.5 บุคคลที่เขารวม
บุคคลที่เขารวมชมการแสดงกันตรึมประกอบดวยเจาภาพและแขกที่มารวมงาน อาจเปน
แขกที่อยูในทองถิ่นนั้นหรือเปนแขกตางถิ่นก็ได สวนใหญแลวผูชมกันตรึมมักเปนกลุมคนผูพูดภาษา
เขมรถิ่นไทยเนื่องจากใชภาษาเขมรถิ่นไทยในการแสดงเปนหลัก
บุคคลที่เขารวมในอดีต
เดิมวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรมีผูชมกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยชวงอายุ 30
ปขึ้นไป ถือเปนวัยกลางคนจนถึงผูสูงอายุ เนื่องจากเปนการแสดงกันตรึมแบบโบราณ คนรุนใหมที่มี
อายุนอยลงมาจึงไมนิยมชมการแสดงนัก หากไปชมก็มักเกิดจากความจําเปนที่ตองติดตามผูปกครอง
ไปดวย หรืออาจเนื่องจากตองไปรวมงานนั้นอยูแลว การชมการแสดงของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมือง
สุรินทรจึงถือเปนผลพลอยได ไมไดเกิดจากความตั้งใจแทจริง
บุคคลที่เขารวมในปจจุบัน
เมื่อเริ่มมีการแสดงแบบประยุกตทําใหมีผูชมหลายเชื้อชาติและมีทั้งวัยเด็กและวัยรุนเพิ่ม
มากขึ้น วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรไดพยายามรักษาฐานผูชมไวใหไดทั้ง 2 กลุม โดยจะจัดสรร
การแสดงกันตรึมใหเหมาะสมกับผูชมทั้ง 2 วัย หากไดรับการวาจางใหไปแสดงในงานเทศกาลหรือ
ประเพณีตางๆ เชน เทศกาลสงกรานต เทศกาลลอยกระทง เทศกาลงานแสดงชาง เปนตน จะแสดง
แบบโบราณในชวงหัวค่ําเนื่องจากมีผูชมในวัยผูใหญเปนสวนมาก และเมื่อเริ่มดึก คือ ชวง 20.00 น.
เปนตนไปจะแสดงแบบประยุกตเนื่องจากจะมีผูชมวัยรุนจํานวนมาก ในขณะที่ทําการแสดงโฆสิต ดี
สม รองหัวหนาวงและสมาชิกวงคนอื่นๆ ที่วางจากการแสดงจะออกไปนั่งปะปนกับผูชมเพื่อสังเกต
ปฏิกิริยาหรือความเห็นของผูชมที่มีตอการแสดงแลวนํามาแจงใหหัวหนาวงทราบเพื่อปรับใหเหมาะสม
และถูกใจผูชม
นอกจากนี้วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรยังไดสังเกตผูชมและลักษณะของงานกอน
ทําการแสดงทุกครั้ง หากลักษณะของงานเปนงานใหญระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ หรือ
งานเลี้ยงโตะจีนมักจะเปนผูชมที่มีฐานะดีจะเลือกเลนเพลงที่มีภาษาไทยมากกวาภาษาเขมรถิ่นไทย
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และมุงเนนแสดงออกถึงความงดงามของศิลปะพื้นบานกันตรึม หากเปนการแสดงในงานที่มีผูชมในวัย
เด็กและเยาวชนจะใหบุตรสาวและบุตรชายทําการแสดงในนามของวงน้ําผึ้ง จูเนียร เพื่อใหสามารถ
เขาถึงผูชมไดมากขึ้น และหากแสดงในหมูบานของชาวสวยก็จะปรับเนื้อหาของเพลงใหมีภาษาสวย
ดวย หากเปนงานพิธีกรรม เชน การบวชนาคชาง การเรียกขวัญ วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจะ
เลนทํานองเนิบชาในชวงพิธีกรรมและเรงจังหวะใหเร็วขึ้นหลังจากเสร็จพิธีกรรมเพื่อใหผูชมทุกชวงอายุ
ไดรับความพอใจ
ปจจัยที่มีการปรับปรนในดานบุคคลที่เขารวม มีหลายประการ ดังนี้
1. เนื่องจากบุคคลที่เขารวมชมการแสดงในอดีตมักเปนกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยที่
อยูในวัยกลางคนขึ้นไป ซึ่งมักชื่นชอบดนตรีกันตรึมอยูแลว วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึงไมตอง
พยายามดึงความสนใจจากผูชมกลุมนี้ แตเพื่อใหสามารถขยายฐานของบุคคลผูเขารวมใหกวางขึ้น วง
กันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึงไดปรับการแสดงกันตรึมแบบโบราณและการแสดงกันตรึมแบบ
อนุ รั ก ษ ใ ห มี ช ว งการแสดงที่ มี ทํ า นองสนุ ก สนานเร า ใจยาวนานขึ้ น และใช ก ารแสดงกั น ตรึ ม แบบ
ประยุกตเปนจุดดึงดูดความสนใจจากกลุมวัยรุนที่ชอบดนตรีที่มีจังหวะกระชั้น เราใจ และชอบชมการ
แสดงของหางเครื่อง
2. เนื่องจากมีบุคคลที่เขารวมหลากหลายกลุม การสรางความพอใจใหไดทั่วถึงจึงเปน
เรื่องยาก แตวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรก็ไดเตรียมตัวโดยศึกษาลักษณะของงานและบุคคล
ผูเขารวมกอนไปทําการแสดง และพยายามสังเกตทาทางของผูชมขณะชมการแสดงเพื่อใหทราบความ
ตองการและสามารถตอบสนองไดตรงใจในเวลาที่เหมาะสม ทําใหบุคคลผูเขารวมทุกกลุมไมเกิดความ
เบื่อหนาย
ในอดีตเพลงกันตรึมเปนที่นิยมเฉพาะในกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทย โดยเฉพาะกลุมผู
อยูในวัยกลางคนขึ้นไป เนื่องจากการแสดงขาดความแปลกใหม และไมมีความทันสมัย จึงถูกมองวา
ไมนาสนใจสําหรับกลุมวัยรุน แตเมื่อวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรมีการปรับรูปแบบการแสดง โดย
มีการเพิ่มการแสดงกันตรึมแบบอนุรักษที่มีความสวยงามออนชอยของนักฟอนรําเขามาเสริม และเพิ่ม
การแสดงแบบประยุกตที่เนนความเราใจของจังหวะจากเครื่องดนตรีสากลซึ่งแสดงถึงความเปนสากล
ของเพลงกันตรึม และมีการเตนประกอบเพลงของหางเครื่องก็สงผลใหวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมือง
สุรินทรสามารถขยายฐานผูชมออกไปไดกวางขึ้นกวาเดิมอยางมาก เนื่องจากเพลงกันตรึมเปนเพลงที่
คนในทองถิ่นไดยินบอยครั้งจนเกิดความเคยชินอยูแลว เมื่อเห็นวาเพลงที่ไดยินอยูเปนประจํานั้นไดมี
การพัฒนาใหตรงกับความสนใจ จึงเปนเรื่องงายที่ผูชมจะหันมาใหความสําคัญกับเพลงกันตรึม
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1.6 เวที แสง สี เสียง
ในอดีตนั้นการแสดงกันตรึมไมถือวาเวทีเปนสิ่งสําคัญ แตในปจจุบันองคประกอบดานเวที
รวมทั้งแสง สี เสียง ถือเปนสวนสําคัญหนึ่งที่ทําใหการแสดงกันตรึมไดรับความสนใจจากผูชม ยิ่งเวที
ยิ่งใหญสวยงามเพียงใดก็จะเปนการยืนยันถึงชื่อเสียงและการไดรับความนิยมของกันตรึมคณะนั้นได
เปนอยางดี
เวทีการแสดงแบบโบราณและอนุรักษ มีลักษณะ ดังนี้
เมื่อเริ่มตั้งคณะกันตรึมนั้นวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรแสดงกันตรึมแบบโบราณ
เนนที่ความไพเราะของเครื่องดนตรีและเสียงรอง และเลนตามที่สืบทอดตอกันมา คือ มักเลนตามลาน
บานหรือยกพื้นตางๆ แลวแตเจาภาพจะจัดสถานที่ให ซึ่งสวนใหญแลวก็จะเปนบานของเจาภาพหรือ
ญาติ มิ ต รที่ มี พื้ น ที่ เ หมาะสม หากเจ า ภาพมี ฐ านะปานกลางจะปู เ สื่ อ ให ค ณะกั น ตรึ ม เล น บริ เ วณ
กลางบานหรือลานบาน โดยวงดนตรีหันหลังใหฝาผนังบาน และหันหนาออกสูผูชม
หากเจาภาพมีฐานะร่ํารวยมักจัดทํายกพื้นไมปูทับดวยเสื่อน้ํามัน ขนาดไมสูงนักประมาณ
30 เซนติเมตร เพื่อใหเปนเวทีที่มีระดับสูงขึ้นมาจากพื้นบานปกติ เจาภาพบางคนอาจทําปายผาบอก
ชื่องานและชื่อวงกันตรึมติดบริเวณผนังบานดานหลังเวที และประดับไมดอกไมประดับจํานวนมาก
นอยแลวแตกําลังทรัพยของตน ภายหลังวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรไดจัดทําปายไวนิลแสดงชื่อ
วงและหมายเลขโทรศัพทเพื่อใชในการติดตองาน และนําไปดวยทุกครั้ง หากเจาภาพไมไดเตรียมไวให
ก็สามารถนํามาใชไดทันที ขนาดของเวทีในการแสดงกันตรึมมักมีขนาด 5 คูณ 5 เมตร โดยประมาณ
หากเปนการแสดงกันตรึมในงานพิธีกรรมที่ตองมีเครื่องเซนไหว เจาภาพมักจัดวางไว
บริเวณดานขางของเวที อาจเปนดานซายหรือดานขวาก็ได ในการแสดงทุกครั้งการจัดสถานที่แสดง
เปนหนาที่ของเจาภาพ วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึงไมไดใหความสําคัญกับองคประกอบดาน
เวที
การเลนกันตรึมนั้นนักดนตรีจะนั่งเปนแถวอยูดานหลังของนักรองมีระยะหางกันประมาณ
1 เมตร เพื่อไมใหชายผาของนักรองใกลกับเครื่องดนตรีและนักดนตรีมากเกินไป กรณีที่เปนการแสดง
กันตรึมแบบอนุรักษ คือ มีนักฟอนรําประกอบดวย นักรองจะยืนรองอยูดานหนาสุดบริเวณกลางเวที
นักฟอนรําจะอยูแถวกลางและนักดนตรีนั่งเลนอยูแถวหลังสุด โดยระยะหางระหวางนักรอง นักฟอนรํา
และนักดนตรีหางกันประมาณ 1 เมตร
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ผนังบาน
ปายบอกชื่องาน
และชื่อวงกันตรึม

พื้นปูเสื่อ หรือยกพื้นปูเสื่อน้ํามัน
เครื่องเซนไหว
ในพิธีกรรม
(หากมี)

นักดนตรี
นักฟอนรํา

ระยะหางระหวางกัน
ประมาณ 1 เมตร

นักรอง

ภาพประกอบ 8 การจัดเวทีกนั ตรึมแบบโบราณและกันตรึมอนุรักษ
เวทีการแสดงแบบประยุกต มีลักษณะ ดังนี้
เมื่อมีการแสดงแบบประยุกตเพิ่มเขามา ซึ่งเปนการแสดงที่มีเครื่องดนตรีสากลมาบรรเลง
รวม และมีนักแสดงประกอบเพลงหรือหางเครื่อง อันเปนการประยุกตจากวงดนตรีลูกทุง เวทีกันตรึมจึง
มีรูปแบบคลายเวทีดนตรีลูกทุง คือ ใชเวทีสูงในระดับสายตา และมีแสง สี เสียงประกอบเพื่อใหดู
สวยงามดึงดูดผูชม
ลักษณะของเวทีกันตรึมจะมีรายละเอียดที่แตกตางกันไปแลวแตประเภทของงานที่ไป
แสดง แตสวนประกอบหลักๆ มีดังนี้
1. ความสูงของเวที อยูระหวาง 1.5-2 เมตร เพื่อใหผูชมมองเห็นนักแสดงไดชัดเจนไมถูก
ผูชมดานหนา บังแมจะมีผูชมบางสวนมารวมรายรําหนาเวที และแมจะดูจากระยะไกลก็สามารถ
มองเห็นได นอกจากนี้ยังเปนการกันนักแสดงจากผูชมเพื่อความปลอดภัยดวย สวนใหญผูชมมักเตรียม
ที่ปูรองนั่งมาปูชมหนาเวทีเอง แตบางงานเจาภาพจะจัดวางเกาอี้พลาสติกไวใหเปนแถวๆ โดยแถวแรก
จะตั้งหางจากหนาเวทีประมาณ 3-5 เมตร เพื่อเวนไวใหเปนพื้นที่สําหรับผูชมที่ตองการออกมารวมสนุก
กับนักแสดงโดยการรายรํา
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2. ขนาดของเวที มักขึ้นอยูกับงบประมาณของเจาภาพ คือ หากเจาภาพจางในราคาสูง
ประมาณ 50,000 บาท เวทีจะมีขนาดยาวประมาณ 15-20 เมตร กวางประมาณ 10 เมตร เนื่องจาก
ตองรองรับนักดนตรีประมาณ 10 คน และหางเครื่องประมาณ 20-30 คน ขนาดของเวทีจะปรับเพิ่ม-ลด
ตามงบประมาณที่ตกลงกับเจาภาพ
3. พื้นเวที ปูดวยพรมเพื่อปองกันนักแสดงลื่น มักมีการทําพื้นเวทีลดระดับ คลายบันได
ขนาดใหญ 3 ขั้น โดยแตละระดับมักลดหลั่นกันประมาณ 10-20 เซนติเมตร โดยชั้นบนสุดเปนที่วาง
เครื่องดนตรี โดยเครื่องดนตรีชิ้นใหญ เชน กลองชุด อิเล็กโทน มักอยูตรงกลาง และเครื่องดนตรีชิ้นเล็ก
เชน เบส ซอ ฉิ่ง มักอยูดานขางซายและขวา ชั้นกลางมักเปนที่ยืนแสดงของนักฟอนรําและหางเครื่อง
และชั้น ลางสุดเป นที่ ยืนของนัก รอง การทําพื้ นเวที เชนนี้เ พื่อใหผูชมสามารถมองเห็ นไดทั้ง นัก รอง
นักแสดงประกอบ และนักดนตรี
4. ลักษณะเวที ทิศทางในการตั้งเวทีนั้นไมไดกําหนดไว ถือเอาความสะดวกของสถานที่
เปนสําคัญ ดานหนาเปนจุดชมการแสดง ดานซายและดานขวามีลักษณะเปดโลงเปนบันไดทางขึ้นเวที
โดยอาจทําเปนซุมประตูโคงคลายประตูปราสาทบริเวณบันไดขั้นบนสุด โดยดานหลังเปนผนังเวทีไว
ประดับตกแตงดวยปายหรือรูปภาพตางๆ บริเวณกลางผนังเวทีนี้อาจทําเปนประตูในการเขาออก
เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ทางได เพื่อเพิ่ม ความหลากหลายใหกั บการแสดง และเพื่ อใหเกิ ดความรวดเร็ว ในการ
สับเปลี่ยนตัวนักแสดงทั้งนักรอง นักฟอนรํา และหางเครื่องอีกดวย
5. การตกแตงเวที ดานหนาและดานขางเวทีที่ยกสูงมักใชผาที่มีสีสันสดใส มันวาวจับจีบ
2 ชั้น ชั้นบนมีขนาดสั้น และชั้นลางทิ้งชายยาวระพื้น ลักษณะคลายผามาน เพื่อปกปดเวทีที่เปนโครง
เหล็กใหเกิดความสวยงาม ผนังเวทีมักเปนปายไมหรือปายผาไวนิลขนาดใหญ ตรงกลางวาดเปนภาพ
ทิวทัศนหรือสถานที่สําคัญตางๆ โดยมากมักเปนภาพปราสาทหินพนมรุง ปราสาทหินพิมาย และ
ปราสาทภูมิโปน เนื่องจากมีลักษณะสวยงามและมีความยิ่งใหญอลังการ ตรงกลางของภาพปราสาท
ซึ่งเปนซุมประตูมักเจาะเปนทางเขาออกประดับผามานจับจีบสวยงาม บนซุมประตูติดปายผาบอกชื่อ
งาน วันเวลา และสถานที่จัดงาน ดานซายและขวาของผนังเวทีติดปายประชาสัมพันธวงกันตรึมและ
หมายเลขโทรศัพทรับติดตองานแสดง ตรงกลางของดานบนสุดของผนังเวทีปกธงสีเหลืองธงสัญลักษณ
ประจําพระองคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ธงชาติ และธงสีฟาธงสัญลักษณประจําพระองค
ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เรียงจากซายมือไปขวามือของผูชมตามลําดับ
บริเวณขอบพื้นเวทีดานซายขวาและบนขั้นเวทีที่วางเครื่องดนตรี อาจมีไมกระถางวางประดับไวเพื่อ
เพิ่มความสวยงาม
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6. การฉายไฟ บริเวณเวทีมักติดไฟในบริเวณที่สําคัญๆ ดังนี้ บริเวณขอบพื้นเวทีดานหนา
ติดไฟสปอรตไลทสีขาวหรือเหลืองนวล เพื่อฉายไปยังนักรองและนักแสดง บริเวณขอบพื้นเวทีดานซาย
ขวาเยื้องกับนักดนตรี เพื่อฉายไปยังนักดนตรีและปายประชาสัมพันธวง ดานบนสุดของผนังเวทีติดไฟ
หลากสีเรียงยาวเปนแถวเพื่อฉายไฟไปบริเวณผูชมเปนการสรางสีสันใหเกิดความเพลิดเพลิน
7. เครื่องขยายเสียง จะมีเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กตอตรงจากเครื่องดนตรีชนิดตางๆ
วางไวดานหนาหรือดานขางของเครื่องดนตรี และมีเครื่องขยายเสียงขนาดใหญวางไวดานหนาสุดของ
เวที ประมาณ 3 เครื่อง ดานซาย ดานขวา และดานหลังของบริเวณที่นั่งชมอีกดานละ 2 เครื่อง เพื่อให
ผูชมไดรับอรรถรสในการชมอยางเต็มเปยม
การจัดเวทีลักษณะนี้สามารถใชแสดงกันตรึมไดทั้งแบบโบราณ แบบอนุรักษและแบบ
ประยุกต ไมไดจํากัดไวแตเพียงการแสดงแบบประยุกตเทานั้น เพียงแตการแสดงแบบโบราณและแบบ
อนุรักษมีนักแสดงจํานวนนอยและเนนที่ความไพเราะของเสียงดนตรีและเสียงเพลง รวมทั้งความ
งดงามออนชอยของทารํา ไมไดเนนแสง สี เสียง จึงไมนิยมใชเวทีแบบนี้ แตหากเจาภาพแจงความ
ประสงคใหจัดเวทีเชนนี้ก็ยอมทําไดเชนกัน
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ไฟหลากสี ฉายไปยังผูชม

ธงเหลือง ธงชาติ ธงฟา

ไฟหลากสี ฉายไปยังผูชม

ปายชื่องาน วันเวลา
และสถานที่ในการจัดงาน
ปายประชาสัมพันธวง
บอกชื่อวง และ
หมายเลขโทรศัพท

ผนังเวที
ภาพวาดปราสาท
ซุมประตู
ปราสาท

เครื่องดนตรีชิ้นเล็ก เครื่อง เครื่องดนตรีชิ้นใหญ
เชน เบส ซอ ขยาย เชน อิเล็กโทน กลองชุด
เสียง
ไฟสปอรตไลท

ปายประชาสัมพันธวง
บอกชื่อวง และ
หมายเลขโทรศัพท

เครื่องดนตรีชิ้นใหญ เครื่อง เครื่องดนตรีชิ้นเล็ก
เชน อิเล็กโทน กลองชุด ขยาย เชน เบส ซอ
เสียง

พื้นเวทีขั้นที่ 3

ไฟสปอรตไลท

นักฟอนรําและหางเครื่อง
บันได
(อาจทํา
เปนซุม
ประตู)

พื้นเวทีขั้นที่ 2
นักฟอนรําและหางเครื่อง (กรณีมี 2 แถว)
นักรอง

พื้นเวทีขั้นที่ 1

บันได
(อาจทํา
เปนซุม
ประตู)

เครื่องขยายเสียง ไฟสปอรตไลทสีขาว/เหลืองนวล เครื่องขยายเสียง ไฟสปอรตไลทสีขาว/เหลืองนวล เครื่องขยายเสียง

ภาพประกอบ 9 การจัดเวทีกนั ตรึมแบบประยุกต
ปจจัยที่มกี ารปรับปรนในดานเวที แสง สี เสียง มีหลายประการดังนี้
1. เนื่องจากการแสดงกันตรึมแบบประยุกตมีตนแบบการใชเวที แสง สี เสียง มาจากวง
ดนตรีลูกทุง ดังนั้นเวที แสง สี เสียงของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึงมีรูปแบบคลายกับของวง
ดนตรี ลู ก ทุ ง ที่ เ น น ความยิ่ ง ใหญ อลั ง การ หรู ห รา สดใส และสะดุ ด ตา เพื่ อ ทํ า ให ผู ช มรู สึ ก ว า วง
กันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรเปนมืออาชีพที่ทุมเทในการจัดเตรียมการแสดง มีความเปนสากล และ
นาสนใจมากขึ้น
2. เนื่องจากการจัดแสดงโดยใชเวทีลักษณะดังกลาวตองใชแรงงานคนในการควบคุม
แสง สี เสียง และในการประกอบรวมทั้งขนยายเปนจํานวนมาก วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรไมมี
ผูที่มีความถนัดในดานนี้จึงไดวาจางเวทีจากบริษัทรับจัดเวทีในราคาประมาณ 10,000-15,000 บาท
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ตอมาเห็นวาไมคุมคาและมีความยุงยากในการติดตอวาจางและชวงเวลาของแตละฝายนั้นไมตรงกัน
บอยครั้งทําใหเกิดปญหาในการรับงานหลายครั้ง เชน ในชวงเทศกาลตางๆ บริษัทรับจัดเวทีมักรับงาน
ไวหลายที่ทําใหคุณภาพของเวทีลดลงหรือเวทีเสร็จไมตรงเวลาที่ตกลงกันไว วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมือง
สุรินทรจึงไดลงทุนสรางเวทีการแสดงเอง
แตการสรางเวทีการแสดงเองมีคาใชจายอื่นๆ ตามมาในภายหลังอยางมากมาย เชน
คาจางคนคุมเครื่องเสียง คาจางคนคุมไฟ คาจางแรงงานในการสรางและรื้อถอนเวที คาจางคอนวอย
คาจางรถเคลื่อนยายเวที เปนตน ซึ่งทําใหตองดูแลสมาชิกวงเพิ่มขึ้นและยากแกการควบคุม รวมทั้งใน
บางชวงที่ไมมีงานการแสดงที่ตองใชเวที สมาชิกก็ไปรับงานที่อื่นทําใหกลับมารวมตัวกันไดยากใน
บางครั้ง วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึงไดเลิกสรางเวทีเองแลวหันมาวาจางเชนเดิม ประกอบกับ
ไดติดตอทําสัญญาไวกับบริษัทรับจัดเวทีซึ่งเปนเครือญาติกันทําใหลดความยุงยากในการการติดตอ
งานลงไปได
สําหรับการแสดงกันตรึมแบบโบราณและแบบอนุรักษเปนการแสดงที่ไมเนนความสําคัญ
ของเวที แสง สี เสียง มากเทากับการแสดงกันตรึมแบบประยุกต ซึ่งเปนการแสดงที่เนนความยิ่งใหญ
และความพรอมของสิ่งเหลานี้ เพราะเปนสวนสําคัญในการเสริมใหการแสดงนาสนใจยิ่งขึ้น และยัง
เปนสวนที่แสดงถึงความสามารถในการจัดการแสดงของวงกันตรึม อันมีผลอยางยิ่งตอการตัดสินใจ
วาจางของเจาภาพในครั้งตอไป หากสามารถใชเทคนิคของเวที แสง สี เสียงมาสรางความพึงพอใจ
ใหกับเจาภาพและผูชมได ก็จะสรางความประทับใจและมีการแนะนํากันแบบปากตอปากตอไปเรื่อยๆ
ดังนั้นวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาองคประกอบในดานเวที แสง
สี เสียงคอนขางมาก
1.7 โอกาสในการแสดงและระยะเวลาในการแสดง
1.7.1 โอกาสในการแสดง
โอกาสในการแสดงในอดีต
เดิมวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจะรับแสดงกันตรึมแบบโบราณเพียงแบบเดียว
และเนนรับงานพิธีกรรมเปนหลัก ตอมาเริ่มรับแสดงในงานมงคลแตยังปฏิเสธงานอวมงคล เนื่องจาก
บรรพบุรุษไดใหแนวทางไววาไมควรเลนในงานอวมงคลที่ผูรวมงานกําลังโศกเศราอยูถือเปนการไมให
เกียรติผูเสียชีวิต ดังนั้นงานแสดงสวนใหญมักเปนงานบุญ เชน งานบวงสรวง งานเรียกขวัญ งานผูก
แขน งานทําขวัญนาค งานแหนาค งานเกษียณอายุราชการ งานมงคลสมรส และงานมงคลตางๆ เปน
ตน และงานประเพณีตางๆ เชน งานเซิ้งบั้งไฟ งานลอยกระทง งานปใหม งานแขงเรือ เปนตน
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โอกาสในการแสดงในปจจุบัน
ในป จ จุ บั น วงกั น ตรึ ม คณะน้ํ า ผึ้ ง เมื อ งสุ ริ น ทร ส ามารถแสดงได ทั้ ง แบบโบราณ แบบ
อนุรักษ และแบบประยุกต โดยรับแสดงในงานทุกประเภทเชนในอดีต และยังรับแสดงในงานอวมงคล
ดวย โดยจะสอบถามจากเจาภาพใหมั่นใจวาตองการใหแสดงรื่นเริงมากนอยเพียงใดหรือตองการให
แสดงโดยเนนความงามของเนื้อรองและการฟอนรําของกันตรึม จนทําใหไดรับความนิยมและวาจาง
จากงานอวมงคลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
สวนใหญแลววงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจะไดรับการวาจางใหไปแสดงหลายแหง
ในชวงเดือนเมษายนของทุกปเนื่องจากเปนชวงที่มีงานบุญจํานวนมาก สวนในชวงเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนกรกฏาคมจะไดรับการวาจางนอยลงเนื่องจากเปนชวงเปดภาคเรียน ในชวงเขาพรรษา 3 เดือน
มักจะไดรับการวาจางหรือขอความอนุเคราะหจากหนวยงานราชการใหไปแสดง สวนชวงออกพรรษา
จะมีงานแสดงประมาณเดือนละ 2-5 ครั้ง โดยเฉลี่ยแลวตลอดปวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจะ
ไดรับการวาจางใหไปแสดงเดือนละ 3-4 ครั้ง เปนอยางนอย ซึ่งก็ทําใหสมาชิกในวงมีรายไดเสริมและ
ทําใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้นกวาการประกอบอาชีพหลักเพียงอยางเดียว
1.7.2 ระยะเวลาในการแสดง
การแสดงกันตรึมใชระยะเวลาในการแสดงมากนอยไมเทากัน ขึ้นอยูกับลักษณะของงาน
และความตองการของเจาภาพ รวมถึงความตองการของผูชมในขณะนั้นดวย
ระยะเวลาในการแสดงในอดีต
ระยะเวลาในการแสดงนั้นไมมีกําหนดแนนอน ขึ้นอยูกับการตกลงกันในตอนทําสัญญา
วา จา งวา เจาภาพต องการใหแสดงในชวงเวลาใด และใชระยะเวลายาวนานเท าใด หากเป น งาน
ประเพณีหรือเทศกาลใหญๆ จะอยูในชวงเวลา 18.00-23.00 น. หากเปนการแสดงในงานพิธีกรรม เชน
ผูกแขน หรือทําขวัญนาคจะใชเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ซึ่งสามารถยืดหยุนไดหากเจาภาพตองการให
แสดงตอหรือเลิกเร็วขึ้น โดยจะพิจารณาดวยวาจะกระทบงานแสดงอื่นที่รับไวในวันเดียวกันหรือไม
ระยะเวลาในการแสดงในปจจุบัน
ระยะเวลาในการแสดงก็ไมไดกําหนดไวแนนอนเชนเดียวกับในอดีต ขึ้นอยูกับการตกลง
กับเจาภาพ แตเวลาในการแสดงในงานเทศกาลหรือประเพณีมักดึกขึ้นเปนเวลา 21.00-02.00 น. เมื่อ
แสดงไปแลวเห็นวาผูชมกําลังสนุกสนานและมีอารมณรวมอยู วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจะ
แสดงตอ แมจะหมดเวลาที่ไดตกลงไวกับเจาภาพแลวก็ตาม เพื่อเปนการสรางความบันเทิงใหกับผูชม
แตจะแสดงตอไมเกิน 30 นาที
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ปจจัยที่มีการปรับปรนในดานโอกาสและระยะเวลาในการแสดง มีดังนี้
1. เนื่องจากวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรไดรับการรองขอจากเจาภาพใหไปแสดงใน
งานอวมงคล เชน งานศพ งานบรรจุอัฐิที่จังหวัดศรีสะเกษ เปนตน โดยการใหเหตุผลวาผูคนในงาน
กําลังจมอยูในความทุกขก็ควรจะมีการแสดงที่ทําใหสดชื่นครื้นเครงขึ้น หลังจากนั้นจึงเริ่มรับแสดงใน
งานอวมงคลเปนตนมา
2. เนื่องจากวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรใหความสําคัญกับความพึงพอใจของผูชม
แมจะหมดเวลาการแสดงที่ไดตกลงไวกับเจาภาพแลว แตผูชมกําลังสนุกสนานเพลิดเพลินอยูก็จะทํา
การแสดงตอ ดังนั้นการรับงานในแตละวันจะไมรับใหมีชวงเวลาที่ตอเนื่องกันเกินไป เพื่อเผื่อเวลาใหกับ
ผูชม และไมเปนการสะบั้นอารมณของผูชมจนเกินไป แตจะไมจะแสดงตอนานเกินกวา 30 นาที เพราะ
อาจรบกวนชาวบานที่พักอาศัยอยูบริเวณใกลเคียง และยังสงผลตอการเดินทางกลับของนักแสดง
การปรับปรนในดานโอกาสในการแสดงและระยะเวลาในการแสดงของวงกันตรึมคณะ
น้ําผึ้ง เมืองสุรินทรเกิดจากการยอมรับความตองการของเจาภาพและผูชม คือ แมวาจะไดรับการ
ถายทอดมาวาไมควรนําดนตรีกันตรึมไปเลนในงานอวมงคลเนื่องจากเปนการไมใหเกียรติผูเสียชีวิต
แตเมื่อเจาภาพมาวาจางและขอรอง วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรก็ตกลงไปแสดง และเมื่อการ
แสดงจบลงแตหากผูชมยังตองการสนุกสนานตอ ก็ยินดีที่จะแสดงตอเพื่อสรางความบันเทิงใหแกผูชม
อยางตอเนื่องไปอีกสักพัก การใสใจในความตองการของผูชมเชนนี้ถือเปนกลวิธีสําคัญในการมัดใจให
ติดตามผลงานในโอกาสตอไป
1.8 ชองทางสื่อสารสังคม
วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรไดมีการปรับปรนวงใหทันยุคสมัยอยูเสมอ โดยการ
สื่อสารกับสังคมผานชองทางตางๆ เทาที่จะสามารถทําไดดังนี้
ชองทางสื่อสารสังคมในอดีต
ชวงแรกของการกอตั้งวงกันตรึมไมไดมีการประชาสัมพันธอยางเปนระบบ อาศัยรับงาน
แสดงในหมูบานจากนั้นจึงไดรับการยอมรับในฝมือการแสดงและบอกตอกันปากตอปากจนไดรับการ
วาจางไปแสดงในหมูบานใกลเคียงและขยายบริเวณออกไปเรื่อยๆ จนมีชื่อเสียง ตอมาเมื่อเปนศิลปน
ในสังกัดคายไพโรจนซาวด การเผยแพรผลงานในรูปแบบตางๆ จึงไดรับการดูแลเปนอยางดีจากคาย
เพลง โสตทัศนูปกรณในการบันทึกเสียงและจัดจําหนายก็มีคุณภาพ และมีการจัดประชาสัมพันธวงให
อยางตอเนื่อง รวมทั้งมีชองทางในการสื่อสารกับผูชมทางรายการวิทยุอยางสม่ําเสมอ เมื่อจะไปแสดงที่
ใดก็จะมีปายประชาสัมพันธขนาดใหญติดตั้งกระจายไปยังหมูบานตางๆ เปนวงกวาง แตเมื่อเกิด
ปญหามีความเห็นตางของแนวเพลง วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึงไดกลายมาเปนวงกันตรึม
อิสระทําใหไมมีการประชาสัมพันธอยางเปนระบบเชนเดิม
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ชองทางสื่อสารสังคมในปจจุบัน
เมื่อตองบริหารจัดการการสื่อสารสังคมเอง วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรไดมีการ
ปรับตัวดังนี้
1. โสตทัศนูปกรณหรือวัสดุบันทึกเสียงและภาพ วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรได
พัฒนารูปแบบของโสตทัศนูปกรณในการบันทึกเสียงและภาพตามความนิยมของแตละยุคสมัยเริ่ม
ตั้งแต เทป ซีดี วีซีดี และคาราโอเกะ แตเมื่อไมไดสังกัดคายเพลงทําใหมีปญหาทางการตลาด ทั้งการ
บันทึกเสียงและการจัดจําหนายที่ขาดคุณภาพ
ชวง พ.ศ. 2546 วงกัน ตรึมคณะน้ําผึ้ง เมื องสุรินทรไดพยายามพัฒนาคุณภาพการ
บั น ทึ ก เสี ย งโดยตั้ ง ชมรมกั น ตรึ ม และบั น ทึ ก เสี ย งเองเพื่ อ เผยแพร ผ ลงานกั น ตรึ ม ของศิ ล ป น ในวง
กันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร เชน ประเสริฐกิจ ลิขิตพร สําเภา ทองฉาย รุงอรัญ ตะวันฉาย จินดา
ฟาใส เปนตน แตเนื่องดวยขาดความพรอมของเครื่องมือและเทคโนโลยีทําใหคุณภาพของผลงานเพลง
สูคายเพลงใหญไมได จึงจางบริษัทบันทึกเสียง เชน สมพลวิดีโอ เปนตน โดยการจางเปนครั้งคราว แต
เนื่องจากคาใชจายสูงจึงบันทึกเสียงเองเชนเดิม นอกจากนี้ยังขาดการประชาสัมพันธที่ดีจึงทําใหไดรับ
การตอบรับไมดีนัก
2. รายการวิทยุ เมื่อประมาณป พ.ศ.2540 วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรไดลงทุน
จั ด ตั้ ง สถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชนเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ เ พลงกั น ตรึ ม วงกั น ตรึ ม คณะน้ํ า ผึ้ ง เมื อ งสุ ริ น ทร และ
กันตรึมคณะอื่นๆ แตไมประสบผลสําเร็จเนื่องจากคาจางนักจัดรายการวิทยุมีราคาแพง และขาดการ
สนับสนุนจากหนวยงานตางๆ จึงไดลมเลิกไป และหันมารับเชิญไปออกอากาศตามรายการวิทยุของ
คลื่นตางๆ ที่ไดรับเชิญเพื่อเปนการประชาสัมพันธเพลงของวง ซึ่งไดรับการสงเสริมเปนบางชวงเวลา
แลวแตนโยบายของผูบริหารสถานีวิทยุวาชวงใดใหความสนใจเพลงกันตรึมมากนอยเพียงใด
3. รายการโทรทัศน วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรมักไดรับเชิญใหบันทึกรายการเพื่อ
เผยแพรทางโทรทัศนอยูเสมอตั้งแตเริ่มมีชื่อเสียง เชน รายการตะลอนทัวร รายการสําแดงศิลป รายการ
ทีวีไทย รายการอารตคลับ รายการเกมทศกัณฐ เปนตน การไดเผยแพรวงกันตรึมผานทางรายการ
โทรทัศนถือเปนการประชาสัมพันธวงไดเปนอยางดีเนื่องจากหลังจากรายการเหลานั้นออกอากาศไป
แลว มักจะไดรับการติดตอวาจางใหไปแสดงในสถานที่ตางๆ มากขึ้นเสมอ
4. อินเทอรเน็ต เนื่องจากหัวหนาและรองหัวหนาวงอยูในวัยกลางคนจึงไมมีความถนัดใน
เรื่องของเทคโนโลยี แตมีบุตรสาวและบุตรชายที่มีความสามารถพอสมควร จึงไดมีการนําขอมูลของวง
ไปเผยแพรลงในเว็บไซตยูทูป (Youtube) และเฟซบุค (Facebook) ตลอดจนเว็บไซตอื่นๆ เปนประจํา
ทั้งภาพการแสดงในงานตางๆ ผลงานเพลงใหมๆ ของวง รวมทั้งตารางการแสดงของวงในบางโอกาส
แต ยั ง ไม ไ ด มี ก ารจั ด ทํ า อย า งเป น ระบบ หั ว หน า วงกั น ตรึ ม คณะน้ํ า ผึ้ ง เมื อ งสุ ริ น ทร เ ชื่ อ ว า ต อ ไป
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เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตจะเขามามีบทบาทอยางมากในสังคมเนื่องจากเปนชองทางที่คนสวนใหญทั่ว
โลกใหความสนใจและเขาถึงไดอยางสะดวกและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งมีคาใชจายไมมากเทาชองทาง
สื่อสารอื่น ๆ จึ ง ตั้ ง ใจว า จะจั ดทํ า เว็บไซตเ พื่อใชติ ดต อรับ งานแสดงและเผยแพร ผ ลงานของวงให
แพรหลายมากขึ้น เพื่อใหมีกลุมผูชมที่กวางขึ้น
ปจจัยที่มีการปรับปรนในดานชองทางการสื่อสารสังคม มีดังนี้
1. เนื่องจากวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรมีแนวคิดในการทําเพลงกันตรึมเพื่อการ
อนุ รั ก ษ ทํ า ให มี แ นวคิ ด ขั ด แย ง กั บ ค า ยเพลง จึ ง ออกมาเป น วงกั น ตรึ ม อิ ส ระ ทํ า ให ต อ งพยายาม
ประชาสัมพันธวงเอง แตเนื่องจากขาดทีมงานที่มีประสบการณทําใหการประชาสัมพันธยังไมตอเนื่อง
ดังนั้นจึงไดพยายามที่จะสื่อสารกับสังคมผานชองทางอื่นๆ เพิ่มขึ้น
2. เนื่องจากชองทางอื่นที่วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรใชในการสื่อสารสังคม เชน
รายการวิทยุและโทรทัศน ไมไดมีวัตถุประสงคสงเสริมดนตรีกันตรึมอยางจริงจัง การติดตอไปบันทึก
เทปทําเปนครั้งคราวและไมตอเนื่องทําใหตองหาทางประชาสัมพันธตนเอง เชน ตั้งสถานีวิทยุขึ้นเอง
แตก็ไมประสบความสําเร็จเนื่องจากหลายปจจัย
3. เนื่องจากชองทางการสื่อสารที่สะดวกที่สุด คือ อินเทอรเน็ต ซึ่งนาจะเปนชองทางที่
ประหยัดและสะดวกสําหรับการเผยแพรผลงาน กลับเปนชองทางที่วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร
ยังไมมีความชํานาญในการใชงาน จึงทําใหใชประโยชนไดไมมากเทาที่ควร
วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรตระหนักดีวาในสังคมยุคปจจุบันสามารถเขาถึงความ
บันเทิงทางดนตรีไดอยางงายดาย โดยไมตองเดินทางไปชมการแสดงสด เพราะมีชองทางการติดตาม
ชองทางอื่นอีกมากมาย ทั้งทางรายการวิทยุ รายการโทรทัศน และสื่ออื่นๆ เชน ซีดี วีซีดี ดีวีดี คาราโอ
เกะ โดยเฉพาะทางอินเทอรเน็ตซึ่งสะดวก รวดเร็ว และประหยัดกวาชองทางอื่นอยางมาก ดังนั้นวง
กันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึงใหความสําคัญกับการปรับปรนในดานชองทางการสื่อสารอยางมาก
เห็นไดจากความพยายามในการจัดตั้งบริษัทบันทึกเสียง และกอตั้งสถานีวิทยุ เพื่อเปนชองทางในการ
เผยแพรผลงานใหเปนที่รูจัก แมวาจะประสบปญหาในเวลาตอมาจนตองยกเลิกไป แตวงกันตรึมคณะ
น้ําผึ้ง เมืองสุรินทรก็ยังคงพยายามหาชองทางการสื่อสารอื่นมาทดแทน ซึ่งเล็งเห็นวาชองทางทาง
อินเทอรเน็ตนาจะเหมาะสมที่สุด จึงไดพยายามกระตุนใหสมาชิกในวงซึ่งเปนคนรุนใหมโดยเฉพาะพิม
วลี ดี ส ม และมฆวี ดี ส มซึ่ ง เป น บุ ต รสาวและบุ ต รชายเรี ย นรู แ ละใช ป ระโยชน จ ากเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตใหเกิดประโยชนแกวงกันตรึมอยางสูงสุด
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2. การปรับปรนดานภาษาและเนื้อรอง
การปรับปรนของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรในดานภาษาและเนื้อรองประกอบดวยการ
ปรับปรนในดานชื่อวง ดานภาษาในการแสดงกันตรึม และดานเนื้อรองของเพลงกันตรึม
2.1 ชื่อวง
วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรมีการปรับปรนดานภาษาที่ใชในการตั้งชื่อวงเรื่อยมา
โดยเริ่มจากชื่อ วงกันตรึมโรงเรียนบานดงมัน วงกันตรึมโทนทอง วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร วง
กันตรึมดงมันรักษกันตรึม และวงกันตรึมน้ําผึ้ง จูเนียร โดยมีความเปนมา ดังนี้
“วงกันตรึมโรงเรียนบานดงมัน”
เมื่ อ แรกก อ ตั้ ง วงกั น ตรึ ม ในป พ.ศ. 2525 มี ชื่ อ ว า “วงกั น ตรึ ม โรงเรี ย นบ า นดงมั น ”
เนื่องจากกอตั้งโดยครูและมีสมาชิกสวนใหญเปนบุคลากรและนักเรียนจากโรงเรียนบานดงมัน จึงตั้งชื่อ
ตามแหลง ที่มาของผู กอตั้ง และสมาชิ กวง คํ า วา “ดงมัน” เปนชื่ อหมูบา นเนื่องจากในอดีตบริเ วณ
โดยรอบของหมูบานมีตนมันจํานวนมากชาวบานจึงเรียกวาบานดงมัน
การตั้งชื่อโดยมีคําวาโรงเรียนนําหนาเชนนี้ทําใหเจาภาพมักใหการสนับสนุนวาจางไป
แสดงในงานตางๆ เนื่องจากถือวาเปนลูกหลานญาติมิตรกัน และมักไดรับความเอ็นดูและชื่นชมใน
ความสามารถจากผูชมเนื่องจากนักแสดงสวนใหญกําลังอยูในวัยเรียนแตสามารถแบงเวลามาฝกซอม
ดนตรีพื้นบานจนออกแสดงได
นอกจากนี้หมูบานดงมันเปนหมูบานที่เปนที่รูจักวามีศิลปนกันตรึมที่มีความสามารถอยู
มากมาย การใชชื่อดังกลาวจึงเปนใบเบิกทางใหคนทั่วไปยอมรับความสามารถของสมาชิกในวง
“วงกันตรึมโทนทอง”
หลังจากกอตั้งวงแลว กันตรึมโรงเรียนบานดงมันก็รับงานแสดงไปพรอมกับเขารวมการ
แขงขันประกวดวงดนตรีกันตรึมเพื่อเปนการพัฒนาฝมือนักแสดงและสรางชื่อเสียงใหวงเปนที่รูจักอยู
เสมอ จนกระทั่งในป พ.ศ. 2527 เมื่อไดรับรางวัลชนะเลิศโทนทอง จาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ทําใหวงมีชื่อเสียงและเปนที่รูจักอยางมาก เนื่องจากรางวัลโทนทองเปน
รางวัลที่มอบใหแกวงดนตรีพื้นบานที่มีความสามารถและชนะการประกวดแขงขันในระดับประเทศ
หัวหนาวงจึงไดเปลี่ยนชื่อวงเปน “กันตรึมโทนทอง” แตแมจะเปลี่ยนชื่อแลวก็ยังเปนที่รูจักและถูกเรียก
ขานในชื่อเดิม
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“วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร”
ในชวงปลายป พ.ศ. 2534 ไพโรจน โสนาพูน เจาของบริษัทไพโรจนซาวด ในปจจุบัน
ไดมาขอใหรองกันตรึมแบบประยุกตเพื่อบันทึกเสียงลงตลับเทปโดยไพโรจน โสนาพูน จึงไดตั้งฉายาให
วา “น้ําผึ้ง เมืองสุรินทร” และใชชื่อดังกลาวในการบันทึกเทปชุด “มรดกกันตรึมประยุกต” ซึ่งมีลักษณะ
ตางจากกันตรึมพื้นบานทั่วไปเปนครั้งแรก ทําใหมีชื่อเสียงโดงดังจนเปนที่รูจัก จากนั้นใน พ.ศ. 2535
กั น ตรึ ม โรงเรี ย นบ า นดงมั น ซึ่ ง มี สํ า รวม ซ อ นกลิ่ น เป น นั ก ร อ งนํ า จึ ง เป น ที่ รู จั ก ในนามกั น ตรึ ม
“วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร”
ไพโรจน โสนาพู น เห็ น ว า หากจะตั้ ง ชื่ อ วงดนตรี ต ามชื่ อ ของนั ก ร อ งนํ า ว า “สํ า รวม
ซอนกลิ่น” หรือใชชื่อวงตามเดิมวา “วงกันตรึมโรงเรียนบานดงมัน” นั้นอาจทําใหเปนที่จดจําไดยาก
เนื่องจากไมมีเอกลักษณโดดเดน จึงเสนอใหตั้งฉายาที่จํางายและเรียกไดติดปาก ตัวสํารวม ซอนกลิ่น
นั้นรองกันตรึมมาตั้งแตวัยเด็กเนื่องจากครอบครัวประกอบอาชีพแสดงกันตรึม เมื่อรองกันตรึมครั้งใดก็
จะไดรับการขนานนามวา “นักรองสุรินทร” หรือ “เด็กสุรินทร” ซึ่งทําใหรูสึกภูมิใจทุกครั้ง ดังนั้นสํารวม
ซอนกลิ่นจึงไดขอวาไมวาจะตั้งฉายาวาอะไร ขอใหมีคําวาสุรินทรตอทายดวย ไพโรจน โสนาพูนเองก็
เห็น ด ว ย จากนั้น จึ งได คิ ดตั้ง ฉายาให ด ว ยการฟ ง เพลงกัน ตรึม ที่สํ า รวม ซ อ นกลิ่น ขั บรอง เพื่อ หา
เอกลักษณมาตั้งฉายา และไดแรงบันดาลใจในการตั้งฉายาจากเพลงของดีเมืองสุรินทรในทอนที่มีเนื้อ
รองวา
...อีกมากมายนั้นเลา สมคําวา...เมืองสุรนิ ทร
ผักกาดก็หวาน ไดทานรับรองเปนหนึ่ง ๆ
หวานปานน้ําผึ้ง โอ...ตราตรึงติดใจ ๆ…
(ผูประพันธ : น้ําผึ้ง เมืองสุรินทร)
ไพโรจน โสนาพูนพบวาน้ําเสียงของสํารวม ซอนกลิ่นในทอนนี้มีความกังวานใส ไพเราะ
ออนหวาน และมีกลวิธีการทอดเสียงที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว จึงไดตั้งฉายาใหวา น้ําผึ้ง เมืองสุรินทร
เพื่อสื่อวาน้ําเสียงของนักรองนํามีความหวานละมุนละไมเหมือนกับน้ําผึ้ง จากนั้นวงกันตรึมโรงเรียน
บานดงมันซึ่งมีสํารวม ซอนกลิ่นเปนนักรองนําจึงเปนที่รูจักในนามวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร
เปนตนมา
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“วงกันตรึมคณะดงมันรักษกันตรึม”
เมื่อวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรไดรับเชิญใหไปแสดงในงานขนาดใหญมาก เชน
การเผยแพรศิลปะกันตรึมที่ศูนยวัฒนธรรมแหงชาติ การแสดงในงานแสดงชางประจําป การแสดงใน
งานกาชาด ซึ่งตองใชนักแสดงจํานวนหลักรอยคน วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึงตองขอความ
รวมมือจากนักดนตรี นักรอง และนักแสดงจากกันตรึมคณะอื่นในหมูบานดงมันใหมารวมแสดงดวย
เมื่อไปแสดงจึงใชชื่อเฉพาะกิจวา กันตรึมคณะดงมันรักษกันตรึม เพื่อเปนการใหเกียรตินักแสดงจาก
กันตรึมคณะอื่น และเปนการสรางชื่อเสียงใหกับหมูบานวัฒนธรรมกันตรึมที่พยายามจะอนุรักษศิลปะ
พื้นบานดังกลาวไวใหลูกหลานอีกดวย
“วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง จูเนียร”
ชวงประมาณป พ.ศ. 2550 เปนตนมาวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรไดเริ่มมีการรับ
งานแสดงกันตรึมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมากขึ้น เชน งานแสดงในงานวันเด็กแหงชาติ งานแสดง
เพื่อรณรงคโรคที่มักเกิดในเด็ก เปนตน ซึ่งการไปแสดงในงานดังกลาว วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมือง
สุรินทรจะใหศิลปนเด็กในวง เชน พิมวลี ดีสม มฆวี ดีสม และจินดา ฟาใส เปนนักรองหลัก เพื่อให
เขาถึงและดึงดูดใจผูชมที่มีอายุใกลเคียงกันได ซึ่งการแสดงที่มีนักรองเด็กเปนหลักเปนที่ชื่นชอบและ
ไดรับการสนับสนุนจากผูชมเปนอยางมาก ในครั้งหลังมาหากเปนงานที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน
เจาภาพมักเจาะจงใหใชนักรองเด็ก ทําใหวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง จูเนียรถือกําเนิดขึ้น ซึ่งวงนี้จะแยกไปรับ
งานแสดงแบบเฉพาะกิจเทานั้น โดยปกติแลวก็แสดงรวมกับวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรนั่นเอง
ปจจัยที่มีการปรับปรนหรือเปลี่ยนชื่อวง มีหลายประการ ดังนี้
1. เนื่ อ งจากต อ งการบอกแหล ง ที่ ม าของสมาชิ ก ในวงจึ ง ตั้ ง ชื่ อ ตามสถานที่ อั น เป น
จุดเริ่มตนของวง และเพื่อใหผูชมเกิดความเอ็นดูในความสามารถและใหการสนับสนุนนักแสดงในวงจึง
ตั้งชื่อวาวงกันตรึมโรงเรียนบานดงมัน
2. เนื่องจากตองปรับเพื่อใหเกิดการยอมรับ คือ แมชื่อวงกันตรึมโรงเรียนบานดงมันจะ
เปนที่รูจักแลว แตเมื่อไดรับรางวัลชนะเลิศโทนทองจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือวาเปนรางวัลที่ทรงเกียรติ
จึงไดเปลี่ยนเปนวงกันตรึมโทนทองเพื่อเปนการใชรางวัลในการยืนยันความสามารถของวงใหผูคน
ไดรับทราบ
3. เนื่องจากตองปรับไปตามสถานการณ คือ เมื่อจะบันทึกเสียงกับนายทุน ก็จําเปนตอง
ปรับตามความตองการของนายทุน เมื่อเห็นวาชื่อเดิมไมเหมาะสมและจะไมติดตลาดก็จําตองปลอย
เปนหนาที่ของนายทุนในการทําการตลาด จึงไดเปลี่ยนชื่อเปนวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร
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4. เนื่องจากตองการใหเกียรติผูรวมแสดงและสรางชื่อเสียงใหหมูบานดงมัน เมื่อนักแสดง
ในวงไมเพียงพอในการแสดงงานขนาดใหญมาก จึงตองอาศัยนักแสดงจากกันตรึมวงอื่นในหมูบานดง
มัน จึงใชชื่อวาวงกันตรึมคณะดงมันรักษกันตรึม
5. เนื่องจากตองการจําแนกการรับงานตามวัตถุประสงค คือ วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง จูเนียร
จะรับงานแสดงที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนโดยตรง สวนวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรรับงานแสดง
ทั่วไป การใชชื่อวงที่แตกตางดังกลาวทําใหงายตอการจดจําและการตกลงกับผูวาจาง
การเปลี่ยนชื่อวงและการใชชื่อวงในโอกาสเฉพาะกิจของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมื อง
สุรินทร แสดงใหเห็นถึงการปรับปรนที่เปนไปตามสถานการณปจจุบันของวงกันตรึม เมื่อวงกันตรึมมี
การเปลี่ยนแปลงก็มีการสะทอนผานการนําภาษามาปรับชื่อวงดวย
2.2 ภาษาในการแสดงกันตรึม
ภาษาเปนชองทางในการสื่อสารระหวางนักแสดงกับผูชมกันตรึม เพลงกันตรึมใชภาษา
เขมรถิ่นไทยในการประพันธเปนหลัก แมในปจจุบันจะมีการใชภาษาอื่น เชน ภาษาไทย ภาษาลาว
ภาษาสวย และภาษาอังกฤษ มาใชในการประพันธและการสื่อสารกับผูชม แตยังคงใชภาษาเขมรถิ่น
ไทยมากกวาภาษาอื่นเชนเดิม
ภาษาในอดีต
ในอดีตวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรใชภาษาภาษาเขมรถิ่นไทยในการประพันธเพลง
และสื่อสารกับผูชม มีการใชภาษาไทยในการประพันธเพลงกันตรึมอยูบางตามความจําเปนในบาง
โอกาส แตพบวามีจํานวนนอยมาก ภาษาในการแสดงกันตรึมแบงออกเปนภาษาที่ใชสื่อสารกับผูชม
และภาษาที่ใชในการประพันธเพลงกันตรึม ดังนี้
1. ภาษาที่ใชสื่อสารกับผูชมในอดีต
ในการแสดงกันตรึมนอกจากจะรองเพลงกันตรึมเพื่อสรางความสนุกสนานใหกับผูชมแลว
การสื่อสารพูดคุย หยอกลอ กระเซาเยาแหยกันระหวางนักแสดงและผูชมเปนอีกชองทางหนึ่งที่สราง
บรรยากาศความเปนกันเองใหเกิดขึ้น และชวยเสริมความสนุกสนานในการชมกันตรึมใหเพิ่มมากขึ้น
ไดอีกดวย
ในอดีตวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรใชภาษาเขมรถิ่นไทยในการสื่อสารกับผูชม
เนื่องจากผูชมทั้งหมดเปนกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทย เชน
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การใชภาษาเขมรถิ่นไทยในบทเกริ่นนําที่กลาวทักทายผูชมดวยการสวัสดีพอแมตายาย
และกลาวถึงลักษณะของงานวาวันนี้วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรไดมารองมารํากันตรึมใหชม
เนื่องในวันสารท จากนั้นกลาวชื่นชมเจาภาพที่จัดงานวามีน้ําใจดีไดจัดเตรียมอาหารไวตอนรับแขกผู
มารวมงานอยางเต็มที่ แตขอเตือนใหรับประทานอยางระมัดระวัง ทานแตพอดีอยาทานมากเกินไป
อาจจะทําใหปวดทองได
คํารอง
จุงกะ แมเอิว ตาแย็ย ไงแนะ โพงยืง
โมจรีง โมเรือม โมลีง ไงเบน
ยืง โชคเจีย เจาภาพกีเจิ้ดละออ
ระเบาะซี ระเบาะโฮบ บอรโบล

คณะน้ําผึง้ โกนเจามืงซะเร็น
เมนเตล ออยโจลโม บองปะโอน
กีจังฮอ บาย มะโฮบ เพอะซีเติวโกน
ระวังตะระโมลปวะ เนอบองเนอ
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)

คําแปล
สวัสดีแมพอตายายวันนีพ้ วกเรา
มารอง มารํา มาเลน วันสารท
เราโชคดี เจาภาพเขาใจดี
ของกิน ของทาน อุดมสมบูรณ

คณะน้ําผึง้ ลูกหลานเมืองสุรินทร
จริงนะ ใหเขามา พี่นอง
เขาแผขาว กับขาว ดื่มกินเถอะลูก
ระวังแตจะปวดทอง นะพี่นะ

การใชภาษาเขมรถิ่นไทยในการการสรางปฏิสัมพันธกับผูชม เชน ในการแสดงกันตรึมใน
งานแสดงชางประจําป 2535 ณ สนามกีฬา จังหวัดสุรินทร วันที่ 18 พฤศจิกายน 2535 วงกันตรึมคณะ
น้ําผึ้ง เมืองสุรินทรไดมีการสื่อสารกับผูชมโดยการพูดคุยหยอกลอตลอดการแสดง เชน กลาวชวนให
ผูชมทั้งรุนนารุนอาใหมารวมสนุกดวยกัน โดยการมาโยกเอวโยกไหลวา “โมเดอ ปูไป โมสรูลจุมคเนีย
คอมโยกจังแกะ จังกาเดอ” กลาวเชิญผูชมใหรําใหสนุกและดูแลทั้งผูใหญและเจาหนาที่องคการบริหาร
สวนตําบลที่มารวมรายรําดวย โดยหยอกลอวาแอบหนีงานมาหรือเปลา ไมมีใครเห็นมีแตน้ําผึ้งที่เห็น
เทานั้น ดังวา “เรือมออยสรูลเดอ มือผูใหญ อบต. พองเดอ ลูจโมบอหนอ เมียนรากีคืนเต เมียนแตน้ําผึ้ง
นิเฮย” หรือกลาวหยอกลอผูชมที่ออกมารวมสนุกโดยการรําอยางสนุกสนานเต็มที่วาใหรําใหดี ระวัง
ผาถุงจะหลุดดวยดังวา “เรือมออยละออเดอ ระวังซัมปวดระโบดพองเดอ” หรือการหยอกลอผูชมเรื่อง
การใหรางวัลแกนักแสดงวาผูชมกําลังจะใหรางวัลแกนักรองเปนจํานวนมากมายเนื่องจากเห็นวากําลัง
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ลวงบางสิ่งซึ่งมีขนาดใหญออกมาจากกระเปา และลวงออกมาจากกระเปาหลายขางมากดังวา “โอ ลูก
สะแด็ยโมทมลอ ลูกตั้งขางเนาะ ลูกตั้งขางแนะ”
นอกจากนี้บทลาในอดีตก็ใชภาษาเขมรถิ่นไทยเชนเดียวกัน เชน ในงานแสดงชางประจําป
2535 ณ สนามกีฬา จังหวัดสุรินทร วันที่ 18 พฤศจิกายน 2535 วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรได
กลาววา “ออกุนเจาภาพ แดลจูยคเนีย สืบสานอนุรักษเพลงพื้นบานสุรินทร บอเมียนโอกาสตีด กอ กะ
ไมเพล็จวงน้ําผึ้งเดอ” หมายความวา “ขอบคุณเจาภาพ ที่ชวยกันสืบสานอนุรักษเพลงพื้นบานสุรินทร
ถามีโอกาสอีก ก็อยาลืมวงน้ําผึ้งนะ”
2. ภาษาที่ใชในการประพันธเพลงกันตรึมในอดีต
ในอดีตวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรใชภาษาเขมรถิ่นไทยในการประพันธเพลงเกือบ
ทั้งหมด เชน เพลงคเมาแม ซึ่งใชภาษาเขมรถิ่นไทยในการประพันธ เปนเพลงไหวครูที่มีเนื้อหากลาวถึง
การกราบไหวบูชาเพื่อแสดงความกตัญูตอครูอาจารยทุกทาน และขออัญเชิญใหทานมาชวยบันดาล
ใหนักแสดงกันตรึมขับรองบทเพลงไดไพเราะ ขอใหเมตตานักแสดงใหการแสดงครั้งนี้ไดรับการกลาว
ขานถึงไปทั่ว
คเมาแม
คํารอง
ลืกได ประน็อม
ลูกกรู เอาะเรือล คเนีย
อัญจืญ กรูบา
ออย เจรียง ปรัวะ
อาลัย อาเลาะ

บังก็อม วันเตีย
ซม บูเจีย ทวัดทวาย
โมจูย ขญมพอง
กวร กึ้ด ซราเนาะ
ละแบ็ย ลือชา
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)

คําแปล
ยอกร ประนม
เหลาครูบาอาจารยทกุ ทาน
อัญเชิญครูบา
ใหรองไพเราะ
อาลัยอาวรณ

บังคมวันทา
ขอบูชา บังคมถวาย
มาชวย ขาดวย
ควรคิดสงสาร
ระบือ ลือชา
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ในอดี ตวงกั นตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรไดมีการใชภาษาไทยในการประพันธเพลง
กันตรึมใหมตามโอกาสสําคัญ เชน โอกาสในการรับเสด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุ ว งศ ซึ่ ง เสด็ จ เป น ผู แ ทนพระองค ม าทรงเยี่ ย มเยี ย นราษฎรในจั ง หวั ด สุ ริ น ทร เมื่ อ
ประพันธเพลงกันตรึมขึ้นเพื่อขับรองถวายพระพรแกทุกพระองคจึงไดใชภาษาไทย เพื่อใหพระองคและ
ผูติดตามเขาใจความหมายของเนื้อรองเพลงกันตรึมไดงายขึ้น ดังนี้
รับเสด็จ
อหัง อัญขญม
บังคมวันทา
คือพระราชชนนี
เสด็จแทนกษัตรา
พรอมทัง้ วันทา
บุตรา บุตรี
แรกเสด็จจรลี
สูสุรินทรถนิ่ ครอง
ขอจงเสวยสุข
บทุกขกมลหมอง
ตามแตหทัยปอง
เถิดองคพระทรงชัย
ขอจงเสวยสุข
ทั้งราตรีและไถง
สําราญพระทัย
ทั้งวาระเวลา
เสด็จยางยาตรดล
มณฑลสุรินทร
ผูยากทองถิ่น
ไดยลพักตรา
แทนองคมหากษัตริย
ทรงตรัสทรงตรา
ขาพุทธเจาวันทา
แดทุกองคนกั
ทรงเสด็จภูมิภาค
มีแตตระหนัก
ขาพุทธเจาทุกนัก
ขอถวายพระพร
ขอจงเสวยสุขลน
ลุดลพระนคร
ดังขาพุทธเจาถวายพร
สิทธิทุกประการ
(ผูประพันธ : ปน ดีสม)
ภาษาในปจจุบัน
วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรมีการปรับใชภาษาในการแสดงกันตรึมจากอดีตที่ใช
เฉพาะภาษาเขมรถิ่นไทย มาใชภาษาอื่นดวยตามความเหมาะสม
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1. ภาษาที่ใชสื่อสารกับผูชมในปจจุบัน
ในปจจุบันวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรใชภาษาที่หลากหลาย เชน ภาษาเขมรถิ่น
ไทย ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาสวย และภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารกับผูชมขณะทําการแสดง
เนื่องจากมีกลุมผูชมที่ใชภาษาอื่นหันมาสนใจฟงเพลงกันตรึมมากขึ้น เชน
การใชภาษาไทย ภาษาเขมรถิ่นไทย และภาษาลาว เชน การแสดงกันตรึมในงาน
“มหกรรม...สุรินทรถิ่นกันตรึม...ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2553” ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร
วั น ที่ 12 สิ ง หาคม 2553 โดยมี ชื่ อ ชุ ด การแสดงว า “12 สิ ง หา มหาราชิ นี ” ซึ่ ง บทเกริ่ น นํ า นี้ ไ ด ใ ช
ภาษาไทยเปนสวนใหญ เนื่องจากเปนการแสดงที่ตองการสื่อสารใหชาวไทยทุกคนที่มารวมงานได
เขาใจวัตถุประสงคของงานวาจัดขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ฯ
พระบรมราชิ นี น าถ เพื่ อ เป น เวที สํ า หรั บ เป ด โอกาสให นั ก เรี ย นมาแสดงความสามารถในด า น
ศิลปะการแสดงพื้นบาน คือ กันตรึม และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 1 คือ เจาภาพ
ผูดําเนินการจัดงานนี้ และมีการใชภาษาลาวแทรกอยูบางสวน เชน “ซําบายดีพอแม พี่นองทั่ว ซุกผูซุก
คน” และใชภาษาเขมรถิ่นไทย เชน “ขญม ซม ออกุน” เพื่อเปนการแสดงใหเห็นวาแมสวนใหญจะกลาว
เปนภาษาไทยเพื่อใหทุกคนที่มารวมงานเขาใจ แตก็ยังใหความสําคัญกับกลุมคนผูพูดภาษาลาวและ
กลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยอยูเชนเดิม
ขญม ซม จุมเรียบ ซูร เอิว ปุก บดาย
จูงกะ เนอ อานุ อมแมะ แซมซาย
ขญม กันตรึม โกนเจา
เปนลูกหลานชาวบานพื้นถิน่
ศิลปะเปนสมบัติชาติ ล้ําเลอคา
ดวยสํานึกใน ศิลปะ บรรพชน
ณ วันนี้ มาบรรจบ 12 สิงหา
ผองขาขอ นอมถวาย ศิลปตอบแทน
สพท.1 สุรินทร เขต 1
นักเรียน ชํานาญ การดนตรี
สนองรับ ดวยมี ใจสํานึก
ผลสัมฤทธิ์ ประสบผล ประการใด
1

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขอสุขสวัสดีคะพอแมพี่นอง ทานผูมีเกียรติทั้งหลาย
ซําบายดีพอแมพี่นองทั่วซุกผูซุกคนมารวมฟงดื่มกิน
พวกเราคณะน้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร
แสนยินดีไดมา พบหนาทุกคน
สืบสานมา ประจักษ บังเกิดผล
ไทยทุกคน สํานึกรัก พืน้ ถิน่ แดน
มหา ราชินี องคภูมิแผน
ผลสงแผนฯ ไทยเขมแข็ง สมฤดี
พึงตระหนัก คาดหวัง ไวดังนี้
จัดเวที เสนองาน สานศิลปไทย
ผนึกพลัง สมหวัง ดังตัง้ ไว
ปรบมือให เหลา ขญม ซม ออกุน

(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)
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การแสดงกันตรึมในงานแสดงชางประจําป 2555 ณ สนามกีฬา จังหวัดสุรินทร วันที่ 18
พฤศจิกายน 2555 มีการใชภาษาไทยแทรกภาษาเขมรถิ่นไทย เชน “โมเวย โมมือกะแด็ยหนอ เรือมสรูล
เจียงกีลืย บองเอย” ซึ่งมีความหมายวา “มาเร็ว มาดูสิหนอ รําสนุกกวาเขาเลย พี่เอย” และภาษาลาว
เชน “มวน” “เบิ่ง” “เฮา” ซึ่งมีความหมายวา “สนุก” “ดู” “เรา” โดยเปนการกลาวเชิญชวนวาเพลง
กันตรึมมีจังหวะสนุก ขอใหผูชมลุกขึ้นมาฟอนรําหรือเตนตามความถนัดของแตละคน และชวนใหมาฟง
เพลงกันตรึมอันเปนเอกลักษณเดนของชาวอีสานใต และกลาวเชื่อมโยงใหผูชมทราบวาเพลงที่จะเลน
ตอไปเปนเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคําขวัญจังหวัดสุรินทร จึงขอเชิญมาชมและรวมรําออกทาทางใหสนุก
เกินใคร ดังวา
เอามา เอามวนๆ ลุกขึ้นมาฟอน เชิ้บๆ ลุกขึ้นมาเตน มาฟงบทเพลงเอกลักษณเดนของอีสานใต
เอกลักษณเดนของจังหวัดสุรินทร ของดีเมืองสุรินทรนะคา สุรินทรถิ่นชางใหญ ผาไหมงาม ประคําสวย ร่ํารวย
ปราสาท ผักกาดหวาน ขาวสารหอม งามพรอมวัฒนธรรม เอา มาเบิ่งของดีของจังหวัดสุรินทรเฮานอ เชิ้บๆ
ฮัดชา โมเวย โมมือกะแด็ยหนอ เรือมสรูลเจียงกีลืย บองเอย เชิ้บๆ
(น้ําผึ้ง เมืองสุรินทร. 18 พฤศจิกายน 2555)

การใชภาษาเขมรถิ่นไทย และภาษาลาว เชน การแสดงในงานแสดงชางประจําป
2555 ณ สนามกีฬา จังหวัดสุรินทร วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ดังกลาววา “สรูลนะ แบกยึ้เลยหนอ
เอาโลดๆ พี่ซอ ตรัวเวย ยัวเมนเตนเฮยโพงยืง เอาใหมวน” ซึ่งเปนการกลาวถึงผูชมที่ออกมารวมสนุก
โดยการเตนตามหางเครื่องหนาเวทีดวยภาษาเขมรถิ่นไทยวา “สนุกจนเหงื่อออกเลยนะ” และใชภาษา
ลาววา “เอาเลยๆ พี่ซอ”เพื่อกระตุนใหนักดนตรีเลนซอดวยจังหวะที่เราใจมากยิ่งขึ้นกวาเดิมเพื่อสราง
ความพึงพอใจใหแกผูชมที่กําลังสนุกสนานอยางเต็มที่ และกลาวเปนภาษาเขมรถิ่นไทยตอวา “ซอเอย
เอาจริงแลวพวกเรา” ซึ่งหมายความวานักดนตรีซอเรงจังหวะเร็วขึ้นแลว และกลาวลงทายดวยภาษา
ลาววา “เอาใหสนุก” ซึ่งหมายถึงใหผูชมรายรําใหสนุกเต็มที่ตามอัธยาศัยไมตองมัวเขินอาย
การใชภาษาไทย และภาษาเขมรถิ่นไทย เชน การแสดงในงานแสดงชางประจําป
2555 ณ สนามกีฬา จังหวัดสุรินทร วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 โดยกลาวขอเสียงกรี๊ดแสดงความพอใจ
จากผูชม ใหผูชมไดแสดงออกถึงความสนุกสนานวา นักแสดงไมไดยินเสียงกรี๊ดของผูชมเลย สงสัยวาที่
ไมกลากรี๊ดเนื่องจากกลัววาเสียงจะหมด ผูชมอาจตองการเก็บเสียงไวกอนเพราะการแสดงยังไมจบลง
ดังวา “ไมไดยินเสียงกรี๊ดเลย มันเฮียนกรี๊ด ขลาดเอาะซันเลงบบอง ขอเสียงๆ” ซึ่งมีความหมายวา
“ไมไดยินเสียงกรี๊ดเลย ไมกลากรี๊ด กลัวหมดเสียงหรือพี่ ขอเสียงๆ”
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การใชภาษาไทย และภาษาลาว เชน การแสดงในงานลอยกระทงประจําป 2555 ณ
สวนสาธารณะสวนรัก จังหวัดสุรินทร วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 โดยกลาวขอเสียงผูชมที่เปนชาว
จังหวัดสุรินทรเพื่อเปนการดึงความสนใจของผูชมกลุมใหญ และไมลืมที่จะกลาวถึงผูชมที่เดินทางมา
จากจังหวัดอื่นดวยวามีผูชมจากอีกหลายจังหวัดมารวมชมการแสดงและดูมีความสุขจากการรวมรํา
เหลือเกิน ดังวา “ขอเสียงคนสุรินทรหนอย...โอย ขอบคุณหลายๆ ขอบคุณมากนะคะ จริงๆ แลวมีหลาย
จังหวัดมามากหนาหลายตาเลยนะคะ เชิ้บๆ อั้ยยะๆ เอาๆ โอย จังแมนมวนหลายหนอเฮา”
การใชภาษาเขมรถิ่นไทย ภาษาลาว ภาษาสวย และภาษาไทย ดังกลาวทักทายดวย
ภาษาเขมรถิ่นไทยวา “ขอกลาวสวัสดีพอแมพี่นอง มาเถิดพี่นองและแฟนๆ ของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง
เมืองสุรินทร เห็นมาจํานวนมากเหลือเกิน มานั่งดู นั่งใหกําลังใจ” และใชภาษาลาวกลาวตอวา “วา
ยังไงละพี่สาวพี่ชายของน้ําผึ้งทางนั้น ฟงกันตรึมออกไหมพี่ชาย สุขสบายดีทุกผูทุกคนนะ พอแมพี่นอง
ทุกคน” จากนั้นจึงออกตัววาขอใชภาษาหลากหลายเพื่อทักทายผูชมใหครบถวน โดยกลาวดวยใช
ภาษาเขมรถิ่นไทยวา “พูดภาษาเขมรดวย พูดภาษาไทยดวย พูดภาษาลาวดวย ขอบคุณมากๆ นะคะ
อยากพูดภาษาสวยดวย พูดสวยไดนิดเดียว” จากนั้นจึงพยายามพูดภาษาเขมรถิ่นไทยปนภาษาสวย
สั้นๆ วา “ขอให (ซมออย) พอแมสุขสบาย (นุแมะ จอ็อม)” และกลาวขอบคุณเปนภาษาเขมรถิ่นไทย
แทรกภาษาไทยวา “ขอบคุณคา ขอขอบคุณที่มาใหกําลังใจอยางมากมาย วันนี้น้ําผึ้งไดมีโอกาสมา
เผยแพรวัฒนธรรมศิลปะดั้งเดิมของชาวอีสานใตนะคะ นั่นก็คือกันตรึมนั่นเอง” ดังวา
ซมซัวสะเดย สวัสดี แมเอิว บองปะโอน โมเวย บองปะโอน แฟนๆ น้ําผึ้ง หนา เจริญ โอย เจริญ
หนอ กุยมือ กุยออยกําลังเจิ้ด วาจังไดละหนอพี่สาวพี่ซายของน้ําผึ้งทางพูนหนอ ฟงกันตรึมออกบละอาย ซุก
ซําบายดีซุกผูซุกคนเดอ พอแมพี่นองซุกผูซุกคน แย็ยขแมพอง แย็ยซีมพอง แย็ยเลียวพอง ออกุนเจริญๆ นะคะ
จ็องแย็ยกวยเดอนิ แย็ยกวยบานแต็จๆ ซมออย นุแมะ จอ็อม ขอบคุณคา ซมออกุนแดลโมออยกําลังเจิ้ดเจริญ
ยางคลัง ไงแนะน้ําผึ้งบานเมียนโอกาสโมเผยแพรวัฒนธรรมศิลปะดั้งเดิมของอีสานใตนะคะ นั่นก็คือกันตรึม
นั่นเอง
(น้ําผึ้ง เมืองสุรินทร. 6 กันยายน 2556)

การใชภาษาเขมรถิ่นไทย ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การสื่อสารกับผูชมดว ย
การใชภาษาอังกฤษแทรกเปนการแสดงในกรณีที่มีผูชมชาวตางชาติมารวมชมดวย เชน การแสดงใน
งานทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสรางเมรุของสมาคมไทยอีสานแหงนครนิวยอรก ณ สํานักสงฆบาน
ยางเฉลิมพระเกียรติ ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ในงาน
ดังกลาวมีชาวตางชาติซึ่งเปนคูสมรสของหญิงสาวชาวบานยางที่ไปทํางานอยูในนครนิวยอรก ประเทศ
สหรัฐอเมริกาดวย วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึงกลาวทักทายผูชมดวยภาษาเขมรถิ่นไทย
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ภาษาไทย และภาษาอังกฤษวา “สวัสดีพี่นอง สบายดีกันใชไหมคะ ยินดีตอนรับสูประเทศไทยนะฝรั่ง
แหม พูดไมคอยไดดวย ยากปากจริงๆ อยาถือสานะฝรั่ง ยินดีตอนรับ ไมเปนไรนะ”เปนการกลาวโดยใช
สามภาษาและทิ้งทายวาตนพูดภาษาอังกฤษไดไมคลอง ขออยาถือสาและใหอภัยตนดวยดังวา “จุงกะ
บองปะโอน สบายดีกันใชไหมคะ เวลคัมทูไทยแลนดเดอปรัง ยิหนอ แย็ยมันเซาบานพอง ยากเมิ้ดเมน
เตน กะไมถือซาเดอปรัง ยูเวลคัม แดจออลไรทเดอ”
การใชภาษาที่หลากหลายดังกลาวเปนการชวยใหเกิดความเขาใจในการสื่อสารระหวาง
กัน ทําใหการสรางปฏิสัมพันธระหวางนักแสดงและผูชมเปนไปดวยความราบรื่น ซึ่งการใชภาษาในการ
สรางปฏิสัมพันธของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรมีกลวิธีหลายประการ ดังนี้
การกลาวหยอกลอหางเครื่อง นอกจากการสรางปฏิสัมพันธโดยการเชิญชวนใหผูชม
ออกมาร ว มสนุ ก หรื อ หยอกล อ ผู ช มแล ว ยั ง มี ก ารกล า วหยอกล อ หางเครื่ อ ง ซึ่ ง ถื อ เป น การสร า ง
ปฏิสัมพันธกับผูชมอีกรูปแบบหนึ่ง โดยการที่นักรองกลาวหยอกลอหางเครื่องนั้นถือวาเปนการกลาว
แทนเสียงของผูชม เชน การแสดงกันตรึมในงานแสดงชางประจําป 2555 ณ สนามกีฬา จังหวัดสุรินทร
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 นักรองหันไปมองที่หางเครื่องขณะกําลังเตนกระโดดโยกตัวไปมาดวย
จังหวะกระแทกกระทั้นและกลาววา “อะไร กระโดดทิ้งตัวยังไงมากขนาดนี้นอง เอา...เอาจริงเอาจัง เอา
ใหแรงไป เชิ้บๆ ไมรูทําอะไรหรอกหนอ บริหารเอวหรือยังไง อั๊ยยะ เชิ้บๆ” ซึ่งเปนการกลาวหยอกเยา
บรรดาหางเครื่องที่กําลังเตนขณะนั้นวาเตนกระโดดทิ้งตัวรุนแรงเหลือเกิน ทาเตนนั้นก็เราใจมาก ทา
เตนซึ่งทั้งโยกทั้งสายไปมาเชนนี้เปนการออกกําลังกายชวยบริหารเอวหรืออยางไร ดังวา “อย ลูดกัน
ตรองยังนาจะนับลอเหนียง เอา...ยัวเมนเตน ยัวออยคลังเติ้ว เชิ้บๆ เด็งเทอ อยเตหนอ บริหารเอวยาง
หนอ อั๊ยยะ เชิ้บๆ”
การกลาวปกปองหางเครื่อง ในการแสดงกันตรึมแบบอนุรักษจะมีนักฟอนรําออกมา
ฟอนรําประกอบเชนเดียวกับการแสดงแบบประยุกตก็มีหางเครื่องเตนประกอบเพลง ซึ่งนักแสดงเหลานี้
มักเปนหญิงสาววัยรุนแตงกายสวยงาม เมื่อแสดงไดถูกใจผูชมก็มักไดรับรางวัลโดยการยื่นเงินใหที่มือ
หรือคลองพวงมาลัยใหที่คอ ผูชมที่เปนชายบางคนมักถือโอกาสดังกลาวลวงเกินนักแสดงโดยการจับ
มือถือแขนหรือลูบไหลลูบแขนหรือบางคนอาจฉวยโอกาสมากกวานั้นหากนักแสดงไมทันไดระวังตัว
และหลบเลี่ยงไมทัน
เมื่อเกิดเหตุการณเชนนั้นหัวหนาวง คือ น้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจะปกปองนักแสดงจากการถูก
ลวนลามโดยการกลาวขอรองผูชมอยางละมุนละมอม เชน การสนทนาระหวางน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร และ
ประเสริฐกิต ลิขิตพร เพื่อเตือนใจผูชมที่กําลังแสดงทาทีไมเหมาะสมขณะมอบพวงมาลัยใหนักแสดง
โดยฝายหญิงกลาววาใหระวังในการมอบรางวัล อยาไปลูบไลมือนักแสดง หากจะโดนก็ขอใหแตะโดน
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เล็กนอยตามความจําเปนเทานั้น ฝายชายจึงกลาวแทนผูชมวาเปนการแตะโดนเพียงเล็กนอยเทานั้น
แตฝายหญิงกลาวแยงดวยสีหนาจริงจังวา การทําเชนนั้นไมสมควรเพราะนักแสดงเปนหญิงสาวซึ่งหาก
ทําเชนนั้นจะตองจาย (คาขันหมาก) ดวยราคาสูง ฝายชายจึงเริ่มคลอยตามและกลาวดวยสีหนาวิตก
กังวลวา หากโดนลวนลามแลวเกิดใจออนหนีตามผูชมไปจะทําอยางไรดี ฝายหญิงจึงกลาวคลายกระ
แนะกระแหนวา ผูชมมอบเงินรางวัลใหครั้งละหนึ่งรอยบาทและลวงเกินนักแสดงไปไดหลายครั้งแลว
ฝายชายจึงออกตัวแทนผูชมวาเงินรางวัลที่ใหนั้น ถือเปนการสะสมคาขันหมากแกนักแสดงนั่นเอง ฝาย
หญิงจึงสรุปวา หากตองการสะสมเงินเปนคาขันหมากใหนําฝากเขาธนาคาร เมื่อไดครบจํานวนแลว
คอยมาสูขอใหถูกตองตามประเพณี
น้ําผึ้ง
ประเสริฐกิต
น้ําผึ้ง
ประเสริฐกิต
น้ําผึ้ง
ประเสริฐกิต
น้ําผึ้ง

“ออยกี กอ ออย ออยเจีย กะแด็ย กะไมลูกได กีเติวเนอ พอตะสมกูรเดอ บอง”
(ใหเขาก็ใหใหดีเปนไร อยาลวงมือเขาไปเนอ พอแตสมควรนะพี่)
“หยี ปะ ตะ แต็จตูจเดอ”
(แหม โดนแคนิดเดียวนะ)
“แต็จตูจกะแด็ย โกนกระมมยิ่งราคาทะไลเดอ”
(นิดเดียวก็ชาง ลูกสาวยิ่งราคาแพงนะ)
“ปะ แต็จตูจ แต็จเจิ้ดออน ร็วดตามกี น็องเทอยางนา”
(โดนนิดเดียว เดี๋ยวใจออน วิ่งตามเขา จะทําอยางไร)
“มะนอง มะรวย มะรวย ยุบนิบานเจริญเดอ”
(หนึ่งครั้ง หนึ่งรอย หนึ่งรอย คืนนี้ไดเยอะนะ)
“กี ออย ประซมตุ คากันซลา เดอ”
(เขาใหสะสมไวเปนคาขันหมากนะ)
“เมนแอง ฝากธนาคารตุเดอ มะนองแต็จ มะนองแต็จ พอบานเฮย เซือมโมซม ออยเตริว
ประเพณีเดอ บองเดอ”
(จริงหรือ ฝากธนาคารไวนะ ทีละนิด ทีละนิด พอไดแลว คอยมาขอ ใหถูกประเพณีนะพี่นะ)
(น้ําผึ้ง เมืองสุรินทรและประเสริฐกิต ลิขิตพร. 18 พฤศจิกายน 2555)

บทสนทนาดังกลาวถือเปนการกลาวเตือนผูชมโดยออมวาไมควรลวงเกินนักแสดง ซึ่ง
นักแสดงสวนใหญเปนหญิงวัยรุนและกําลังอยูในวัยเรียน จึงควรใหเกียรตินักแสดงและแสดงความชื่น
ชมอยางเหมาะสม หากมีความรักใครในนักแสดงคนใดดวยความจริงใจก็ขอใหตั้งใจเก็บเงินและมาสู
ขอตามประเพณีจึงจะถือเปนพฤติกรรมที่เหมาะสม
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การกลาวเชิญชวนใหผูชมใหรางวัลแกนักแสดง เนื่องจากการแสดงกันตรึมแบบ
อนุรักษและแบบประยุกตนั้นนอกจากจะมีนักรองเปนนักแสดงหลัก ยังมีนักแสดงประกอบ คือ นักฟอน
รําและหางเครื่อง ซึ่งมักไดรับรางวัลเปนเงินและพวงมาลัยจํานวนมากพอๆ กับนักรอง ในขณะที่นัก
ดนตรีมักไดนอยหรือไมไดเลย วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึงมีขอตกลงวาเงินรางวัลเหลานี้
จะตองแบงใหทุกคนอยางเทาเทียมกันเพื่อใหเกิดความยุติธรรม ดังนั้นหัวหนาวงจึงมักกลาวเชิญชวน
ใหผูชมออกมามอบรางวัลใหแกนักแสดงเพื่อใหสามารถนําไปจัดสรรไดเพียงพอกับสมาชิกในวง เชน
กลาวขอบคุณผูชมที่มอบเงินรางวัลใหตนและนักแสดงอยางมากมายและกลาวตอไปวายังสามารถ
มอบเพิ่มไดอีกเรื่อยๆ เนื่องจากคณะไดเตรียมถุงยามเพิ่ม และกลาวเชิญชวนโดยเจาะจงไปยังผูชมที่
กําลังเขาแถวซื้อพวงมาลัยวาใหรีบนํามามอบแกนักแสดง และกลาววาผูชมดูมีความสุขที่ไดรับชมการ
แสดงและไดใหรางวัลแกนักแสดงจึงขอขอบคุณที่มาใหกําลังใจ ดังวา
“ขอบคุณมากนะคะ เงินรางวัลก็เยอะเหลือเกินนะคะ ไมมีที่จะไว นี่ขนาดมาแคนี้ยังไดเยอะ
ขนาดนี้ นี่ถาโตรุงคงตองใสยาม เดี๋ยวถามแดนเซอรกอนนะวามียามไหม มีใชไหมคะ เดี๋ยวเราแบงกันนะ เอา
ละคะ เราเตรียมยามแลว คราวนี้เชิญมามอบรางวัลกันไดเต็มที่เลยคา วาจังไดละ วาจังไดละหนอผูบาวเสื้อ
เลือดหมูนั่นนะฟาวซื้อพวงมาลัยอีกเดอ ขอบคุณมากนะคะ วันนี้ดูทานมีความสุขเหลือเกิน ขอบคุณที่มาให
กําลังใจคา”
(น้ําผึ้ง เมืองสุรินทร. 6 พฤศจิกายน 2555)

นอกจากจะกลาวเชิญชวนโดยตรงแลว หัวหนาวงมักกลาวคําอวยพรใหแกผูมอบรางวัล
ใหนักแสดงเพื่อเปนการจูงใจ เชน กลาวขอบคุณผูชมที่เปนผูชายที่มอบรางวัลใหแกนักแสดงมากมาย
และขอใหผูมอบรางวัลนั้นมีคนรักจํานวนมากเทากับรางวัลที่มอบให กลาวขอบคุณผูชมที่มาจากที่
ตางๆ รวมทั้งอวยพรผูมอบรางวัลซึ่งเปนผูหญิงใหมีรูปรางหนาตาที่สวยขึ้น มีคนรักเปนหนุมรูปงาม มี
เงินทองมากมายและพบกับความสุขสบายตลอดไป ดังวา
“ขอบคุณคา ขอบคุณสําหรับรางวัลซึ่งไดมากมายเหลือเกิน ขอบคุณหลายๆ คา ขอใหไดผูสาว
งามๆ เดอ ไหไดผูสาวหลายๆ ทอรางวัลที่ไหเดอ ขอบคุณน้ําใจของผูบาวผูสาวบานเหนือบานใตเดอคา ผูสาว
ใจดีก็ขอใหงามขึ่นๆ เดอเอื้อยเดออีนาง ไดผูบาวหลอคักหลอแหน ร่ํารวยเงินทองหลายๆ ซุกซําบายตลอดไป
เดอ”
(น้ําผึ้ง เมืองสุรินทร. 6 พฤศจิกายน 2555)

93
บางครั้งหัวหนาวงมักสรางอารมณขันใหแกผูชมขณะที่กําลังมอบรางวัลแกนักแสดงดวย
เชน กลาวลอผูชมที่ยื่นพวงมาลัยใหแกตนขณะที่ในมือยังถือโทรศัพทมือถืออยูวาจะยกใหเปนรางวัล
ดวยหรือ และชวนคุยโดยการสอบถามวามาจากหมูบานไหน พรอมอวยพรใหไดภรรยาสวยเหมือนตน
อีกดวย ดังกลาวในงานแสดงชาง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 วา “โอย คือใหหลายแท โทรศัพทมือถือก็
สิใหน่ําติ โมปตรานิ กันเลาะเซราะชงาย ออยเมียนประปวนละออแด็จบองเดอ” :ซึ่งมีความหมายวา
“โอย ทําไมใหมากจัง โทรศัพทมือถือก็จะใหดวยหรือ มาจากไหนนี่ หนุมบานไกล ใหมีภรรยาสวย
เหมือนพี่นะ”
การบอกบุญใหผูชมรวมบริจาค เมื่อวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรไดรับเชิญไป
แสดงในงานบุญตางๆ ที่มีการระดมทรัพยากร เชน งานทอดกฐิน งานทอดผาปา วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง
เมืองสุรินทรจะเพิ่มบทสนทนาเพื่อเชิญชวนใหผูชมรวมบริจาคเพิ่มขึ้นและในบางครั้งนักรองนําหรือ
นักแสดงถึงกับถือขันบริจาคของเจาภาพเดินรับบริจาคขณะทําการแสดง และไดมีการคิดเนื้อรองเพื่อ
เชิญชวนใหบริจาคเพิ่มเพื่อเปนการชวยเหลือเจาภาพดวย เชน ในงานทอดกฐินสามัคคีของสมาคมไทย
อีสานแหงนครนิวยอรก ณ สํานักสงฆบานยางเฉลิมพระเกียรติ ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 เมื่อน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรเห็นวาผูชมกําลังไดรับความสนุกสนานและ
รวมสนุกดวยการรายรําอยางเต็มที่จึงไดถือขันรับบริจาคเดินเขาไปยังกลุมผูชมที่มีทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติ โดยรองเพลงเชิญชวนใหรวมบริจาควาไมวาผูชมนั้นจะเปนใครมาจากไหนมีเชื้อชาติใดก็
สามารถรวมบริจาคเพื่อทําบุญได ขอเพียงมีแรงศรัทธาตองการเกื้อหนุนศาสนาพุทธใหเจริญรุงเรือง
แมวาใครจะทําบุญไปกอนหนานี้ดวยการใสซองมอบใหเจาภาพไปแลว แตก็ยังสามารถบริจาคเพิ่มได
อีกและขออวยพรใหผูที่รวมทําบุญไดรับกุศลใหชีวิตประสบแตความสุข
คํารอง
โมปเซราะแซรนา
ปรัง เจ็น เลียว ไท
จูยคเนียบริจาค
ยูเทคมันนี่
ออยตีดกอบาน
ออยบานบุญคุณ

ยางนากอไขว
น้ําใจเรามี
มันยากคลูนกี
ลัคกี้ออลเยียร
กราบกรานออกุน
เกื้อหนุนชีวี
(ผูประพันธ : น้ําผึ้ง เมืองสุรินทร)
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คําแปล
มาจากบานไหน
ฝรั่ง จีน ลาว ไทย
ชวยกันบริจาค
คุณใหเงิน
ใหอีกก็ได
ใหไดบุญคุณ

ยังไงก็ตาม
น้ําใจเรามี
ไมยากตัวใคร
โชคดีตลอดป
กราบกรานขอบคุณ
เกื้อหนุนชีวี

2. ภาษาที่ใชในการประพันธเพลงกันตรึมในปจจุบัน
ป จ จุ บั น วงกั น ตรึ ม คณะน้ํ า ผึ้ ง เมื อ งสุ ริ น ทร ได ใ ช ภ าษาในการประพั น ธ เ พลงอย า ง
หลากหลายโดยใชภาษาเขมรถิ่นไทยเปนหลัก และใชภาษาอื่น เชน ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาสวย
และภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม โดยมักใชภาษาไทยมากกวาภาษาอื่น เนื่องจากเปนภาษาที่คน
ไทยทุกกลุมชนเขาใจได เชน
ภาษาที่ใชในการประพันธเพลงกันตรึมในปจจุบันจะขึ้นอยูกับลักษณะของเนื้อรองเปน
หลัก หากเปนเพลงกันตรึมที่ใชในพิธีกรรมจะประพันธโดยใชภาษาเขมรถิ่นไทยทั้งเพลง เชน เพลงแซน
โดนตา หากเปนเพลงที่ใชในการแสดงตอผูชมที่ใชภาษาอื่นๆ จะแทรกภาษาเหลานั้นลงไปดวย เชน
เมื่อไปแสดงที่บานตากลาง จังหวัดสุรินทรซึ่งเปนชุมชนของชาวสวยก็จะใชภาษาสวยประกอบ เมื่อไป
แสดงที่ประเทศลาวก็ตองปรับสอดแทรกภาษาลาวเขาไปบางสวนและอธิบายเปนภาษาลาวกอนการ
แสดง และหลังการแสดงก็จะสรุปเนื้อความของเพลงใหผูชมฟงอีกครั้ง
หากเปนเพลงที่ตองการเผยแพรใหคนทั่วไปเขาใจเนื้อหาดวย เชน เพลงกะโนบติงต็อง
เพลงลาซาปะดาน เพลงของดีเมืองสุรินทร ที่ประพันธขึ้นเพื่อใชประกอบการแสดงในเทศกาลงาน
แสดงชางซึ่งเปนงานประเพณียิ่งใหญประจําปของจังหวัดสุรินทร หรือเพลงสดุดีในหลวงที่มีเนื้อหา
สรรเสริญเชิดชูองคพระมหากษัตริย จะประพันธโดยใชภาษาไทยเปนสวนใหญหรือทั้งเพลงเพื่อใหคน
ฟงทั่วไปเกิดความเขาใจและซาบซึ้งในเนื้อรองดวย
เพลงกะโนบติงต็อง เปนเพลงที่ใชประกอบการแสดงชุดเรือมกะโนบติงต็องหรือรําตั๊กแตน
ตําขาว เพื่อเปนการเผยแพรการแสดงชุดนี้ใหผูชมเขาใจความหมายของการแสดง จึงใชภาษาไทยใน
การประพันธเพลง โดยกลาวถึงการฟอนรํากะโนบติงต็องวา เปนการแสดงที่ชาวจังหวัดสุรินทรเปนผู
คิดคนขึ้น โดยการลอกเลียนแบบจากทาทางการเคลื่อนไหวของตั๊กแตนตําขาว ซึ่งมีลักษณะการยัก
ยายสายลําตัว แขน ขา ไปมา จนกลายเปนการฟอนรําที่สวยงาม
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กะโนบติงต็อง
กะโนบติงต็อง
เปนของทองถิน่
ดินแดนสุรินทร
สรางขึ้นเปนเพลง
นักศิลปเพงเพียร
ลอกเลียนเลือกเอา
ยักยาย ยักทายกเทา
เตนตามทํานอง
(ผูประพันธ : โฆสิต ดีสม)
ในโอกาสที่วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรไดรับการวาจางใหไปแสดงในงานที่มีผู
มารวมงานเปนผูที่พูดภาษาไทยกลางเปนสวนใหญ จึงมีความจําเปนในการประพันธเพลงขึ้นใหม โดย
ใชภาษาไทยเปนหลัก เพื่อใหผูชมเขาใจความหมายของเพลง เชน เพลงลาซาปะดาน ซึ่งใชทํานองซา
ปะดานอันเปนทํานองกันตรึมที่สื่อความหมายถึงการรื้อเพดาน และใชเลนในชวงการกลาวบทลา มา
ใสเนื้อรองเปนภาษาไทย เพื่อแสดงการกลาวลาของนักแสดง โดยขอกราบลาพอแมพี่นองทุกทานที่ให
เกียรติมาชมการแสดง และขอใหผูชมชวยกันสืบสานการแสดงดนตรีพื้นบานที่มีมานาน และอวยพรให
มีความสุขและประสบความสําเร็จกอนที่จะแยกยายกันกลับ
เพลงลาซาปะดาน
เหลาขญม นักแสดงดนตรี
ไทยเขมแข็ง
ขญมซมกราบอําลา
สมบัติชาติไทย
อนุรักษศิลปะ
มีมาชานาน
เหลาขญมนักแสดง
ยอกรประนม
สุขสวัสดีมีชัย

นาฏศิลปถงึ กาลอําลา
เหลาขญมนี่หนา
แมเอิว บองปโอน ทุกทาน
ใหชวยกันสืบสาน
วัฒนธรรมพืน้ บาน
ชวยกันสืบสานเอาไว
ทั้งหญิงและชาย
ขญม ซมชบ ลาไกล
ทั่วทุกทานเทอญ
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)

เพลงของดีเมืองสุรินทร ใชภาษาไทยในการประพันธเพลงกันตรึม เนื่องจากตองการให
ผูฟงเขาใจเนื้อหาที่มุงเผยแพรภูมิปญญา และศิลปวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของจังหวัดสุรินทร
ไดแก ผักกาดดอง ขาวหอมมะลิ ผาไหมพื้นเมือง ประเกือม (เครื่องเงิน) ดนตรีกันตรึม ปราสาทตาเมือน
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ปราสาทภูมิโปน ปราสาทระแงง ปราสาทยายเหงา เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด
สุรินทรดวย
ของดีเมืองสุรินทร
สุรินทร ถิน่ นี้ มากมีชา งใหญ ๆ
ทั่วแควนแดนไทย ชอบใจไดมา ๆ
ผาไหม เนื้อดี รอยสีพันลาย
ผาไหม เนื้องาม สมคําลือเลือ่ ง
แขกบานตางเมือง มาเยือนเมืองสุรินทร
แขกบานตางเมือง ตางมาเยือนเมืองสุรนิ ทร
ยอดภูมิปญญาชาวสุรินทร อนุรักษไวมานานเนา ๆ
ประะเกือมงามเดน เปนหัตถกรรมทองถิ่น ๆ
มีปราสาทนาชม สมเปนเมืองเกา ๆ
ตาเมือน ภูมิโปน ระแงง ยายเหงา
สมคําเลา วาสุรินทร
อีกมากมายนัน้ เลา สมคําวา...เมืองสุรินทร
ผักกาดก็หวาน ไดทานรับรองเปนหนึ่ง ๆ
หวานปานน้ําผึ้ง โอตราตรึงติดใจ ๆ
ขาวสารมะลิหอม พรั่งพรอม สารพัน ๆ
ขาวมะลิหอมของสุรินทรนั้น ลือชื่อระบือไกล ๆ
วัฒนธรรมโดดเดน เปนเอกลักษณทองถิน่ ๆ
กันตรึมเมืองสุรินทร รองเลนมานานหลาย ๆ
เปนประเพณี มีมาแตตายาย ๆ
เริงรื่น ชืน่ ฤทัย ยามรายรํากันตรึม ๆ
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)
เพลงรวมรํากันตรึม ประพันธโดยใชภาษาไทยและภาษาเขมรถิ่นไทย เนื่องจากใชแสดง
ในงานแสดงชางประจําปของจังหวัดสุรินทร ซึ่งเปนงานเทศกาลขนาดใหญที่สุดในจังหวัดสุรินทร จึงมี
ทั้งผูชมที่เปนคนในทองถิ่นที่พูดภาษาเขมรถิ่นไทยและผูชมจากตางถิ่นที่พูดภาษาอื่นมารวมงานเปน
จํานวนมาก เพื่อใหคนทั้งสองกลุมดังกลาวสามารถรวมสนุกกับเพลงกันตรึมไดโดยไมมีอุปสรรคดาน
ภาษา เพลงรวมรํากันตรึมจึงใชทั้งภาษาไทยและภาษาเขมรถิ่นไทยในการประพันธ โดยเพลงนี้ขับรอง
โดยน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร และประเสริฐกิต ลิขิตพร มีเนื้อหาเชิญชวนใหผูชมออกมารายรํารวมกันเปน
เพลงสุดทายเพื่อปลดปลอยความทุกขความเศราจากปญหาชีวิต และกลาวออกตัววาขอใหผูชมให
โอกาสฟงเพลงใหจบกอนอยาพึ่งตอวาพวกตนหากพวกตนเลนกันตรึมโดยเกิดความผิดพลาดดวยเนื้อ
รองหรือการรายรํา ก็ขออภัย ขอใหเห็นใจความตั้งใจที่พยายามจะสืบทอดศิลปะกันตรึมดวย
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เพลงรวมรํากันตรึม
คํารอง
เชิญพี่มารอง เชิญนองมารํา
ฟงสําเนียงแฟนจา อยาไดเศราซึม
แฟนนั้นเคยไดเห็น แฟนๆ นัน้ เคยไดยิน
มาชม แฟนอยาไดหงอยเหงา
มาๆๆๆๆ มาเถิดพองามขํา
ภาษานองขับกลอม เปนภาษาไทย
ฟงสําเนียง เปนภาษาเขมร
ฟงเติวซันนา ก็อมจีก็อมทาเนียงลืย
ประเสริฐกิจ โมจรูบเนียงเฮย คเนียทะไม
ปน แคว็ยเติวเจาะ แมเอิว แย็ยตา
สดับโกนปะซา ตีดทะไม
จู เจีย กอ แคว็ย หนอ โกน น็อง ซูอาสา
บอ เพลือดขางซะมา
ผิดพลาดน้าํ ผึง้ ขออภัย
น้ําผึ้ง
เราชาวสุรนิ ทร โปรดชวยกันสงเสริม
เตียงบีด หนอวา เตียงชงาย
แซร็ยเนียง กอ น็อง ซู อาสา
น้ําผึ้ง

มาพองามขํา มารายรํากันตรึม
มาฟงกันตรึม น้ําผึง้ เมืองสุรินทร
น้ําผึง้ เมืองสุรินทร ศิลปนบานเรา
ปลอยความเศรา แลวมารองมารํา
มารายรํา ศิลปะอีสานใต
วอนแฟนทั่วไทย โปรดชวยเมตตา
บอกอยางเมนเตน แมเอิวแย็ยตา
ฟงเติวซันนา กะไมเซาทาเนียงลืย
เวเลีย กอกลัย สงสัยมันเซา ยูรปนนา
กะแน็จ เมียนเวียสสะนา
มันทา บองเปราะ หนอ บองแซร็ย
บอ เพลือด ขางสมอง
จูเจียยางนา อ็อด ตุ ออยอาหงา พอง
โปรดเห็นใจศิลปนทองถิน่
แมเอิว แมเอิว บองปะโอน
จูย ออยกําลังใจ เนียงแซร็ยยา
เคาะเตริว ยางนา เนียงซม อภัย พอง
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)

คําแปล
น้ําผึ้ง

เชิญพี่มารองเชิญนองมารํา
ฟงสําเนียงแฟนจาอยาไดเศราซึม
แฟนนั้นเคยไดเห็น แฟนๆ นัน้ เคยไดยิน
มาชม แฟนอยาไดหงอยเหงา
มาๆๆๆๆ มาเถิดพองามขํา
ภาษานองขับกลอมเปนภาษาไทย
ฟงสําเนียงเปนภาษาเขมร
ฟงไปกอนหนา อยาพึง่ ดาวานองเลย

มาพองามขํามารายรํากันตรึม
มาฟงกันตรึมน้ําผึง้ เมืองสุรินทร
น้ําผึง้ เมืองสุรินทรศิลปนบานเรา
ปลอยความเศราแลวมารองมารํา
มารายรําศิลปะอีสานใต
วอนแฟนทั่วไทยโปรดชวยเมตตา
บอกอยางจริงจังแมพอยายตา
ฟงไปกอนหนา อยาเอาแตวา นองเลย
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ประเสริฐกิจ มาพบกับอีกครั้งนองเอย
เวลาก็สั้นสงสัยไมคอยนานเทาไร
ก็ชางกันเถอะ แมพอ ยายตา
ถาเผื่อ มีวาสนา
คงไดมาฟงลูกเขยอีกครั้ง
ไมวาพีช่ ายหรือพี่สาว
ดีชั่วก็ชางลูกจะขออาสา
หากผิดพลาดจากสมอง
หรือผิดพลาดจากไหล
เลวดีอยางไรอยาโทษหลานชายเลย
น้ําผึ้ง
ผิดพลาดน้าํ ผึง้ ขออภัย
โปรดเห็นใจศิลปนทองถิน่
เราชาวสุรนิ ทรโปรดชวยกันสงเสริม
แมพอ แมพอ พี่นอง
ทั้งใกลและทัง้ ไกล
ชวยใหกําลังใจนองสาวดวย
นองสาวก็จะสูอ าสา
ผิดถูกอยางไร นองขออภัยดวย
เพลง Welcome to Surin ใชภาษาไทย ภาษาเขมรถิ่นไทย และภาษาอังกฤษในการ
ประพันธ เนื่องจากตองการสื่อใหนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานแสดงชางจังหวัดสุรินทรทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติเขาใจความหมายของเพลงเพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยว
Welcome to Surin
สรอย...welcome to Surin. …
50 กวาป แลวที่ผาน
พ.ศ. 2503
มามีงานยิง่ ใหญ ตระการตา
ชื่อวางาน คลองชางสุรินทร
พี่นอง ทั่วทอง สารทิศ
ไทยเทศ มีจิตถวิล
ตางมา ชมชาง สุรินทร
ถิ่นชางใหญ ไหมงาม ประเกือมลออ
แรกเดิม เริ่มที่ ทาตูม
สมรภูมิ มันเหมาะสมพอ
ทองเที่ยวไทย ท.ท.ท.
รองออ มาตรงนี้ ตองยิ่งใหญ
ญี่ปุน จีนฝรั่ง แขกญวน
ตางชวน กันมา เที่ยวเมืองไทย
เจรจา foot fit for fi
บอกวา I แฮปปญา Thailand
แฮปปญา ญา ญา แฮปปญา
ตื่นตา Amazing Elephant
มีโอกาส Go to Thailand
ขี่ Elephant ชางใหญ เมืองสุรินทร
ฮือ... แฮปปญา...
ฮือ... โฮ... โฮ...
welcome to Surin แดนตําแรย
โวแฮปปญา ญา แฮปปญา ปญา
สรอย...welcome to Surin. …
(ผูประพันธ : โฆสิต ดีสม)

99
การปรับปรนในดานภาษา มีหลายประการดังนี้
1. การใช ภ าษา ในป จ จุ บั น วงกั น ตรึ ม คณะน้ํ า ผึ้ ง เมื อ งสุ ริ น ทร ใ ช ภ าษาเขมรถิ่ น ไทย
ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาสวย และภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารกับผูชมและในการประพันธเพลง
กันตรึม โดยจะเลือกใชภาษาเหลานี้ตามความเหมาะสม หากเปนการแสดงสดในงานตางๆ กอนทํา
การแสดงหัวหนาวงจะประเมินวาบุคคลที่เขาชมสวนใหญเปนคนกลุมใด หากเปนกลุมวัยรุนผูพูด
ภาษาเขมรถิ่นไทยหรือเปนกลุมคนผูพูดภาษาอื่น จะแสดงกันตรึมโดยใชภาษาไทยหรือภาษาอื่นในการ
สื่อสารเปนหลัก หากเปนกลุมผูใหญที่พูดภาษาเขมรถิ่นไทย จะแสดงกันตรึมโดยใชภาษาเขมรถิ่นไทย
เปนหลัก หากเปนการประพันธเนื้อรองเพื่อบันทึกเสียงโดยเฉพาะมักจะใชภาษาเขมรถิ่นไทยประมาณ
รอยละ 60 และภาษาไทยรวมทั้งภาษาอื่นๆ ประมาณรอยละ 40
2. การใชภาษาในการสรางสัมพันธอันดีกับกลุมผูชม มีการเพิ่มเนื้อหาจากเดิมที่มุงเชิญ
ชวนใหผูชมออกมารวมสนุกกับการแสดงที่หนาเวที โดยการเพิ่มเนื้อหาการกลาวหยอกลอหางเครื่อง
การกลาวปกปองหางเครื่อง การกลาวเชิญชวนใหผูชมมอบรางวัลแกนักแสดง และการบอกบุญแก
ผูชม เนื่องจากการแสดงกันตรึมในอดีตไมมีหางเครื่อง จึงไมมีการสรางปฏิสัมพันธโดยการกลาวหยอก
ลอหางเครื่อง แตเมื่อการแสดงกันตรึมแบบประยุกตในปจจุบันมีหางเครื่องเพิ่มขึ้นมา หัวหนาวงจึงรับ
หนาที่ในการกลาวหยอกลอการเตนโดยการออกลีลาทาทางอยางราเริง สนุกสนาน และเยายวนอยาง
เต็มที่ของหางเครื่อง เพื่อเปนการเนนใหผูชมเห็นความสามารถและความตั้งใจในการเตนเพื่อสราง
ความบันเทิงใหผูชมรูสึกสนุกสนานเพลิดเพลินรวมไปกับการแสดงประกอบเพลง นอกจากนี้การหยอก
ลอหางเครื่องของหัวหนาวงยังเปรียบเหมือนการเปนตัวแทนของผูชมในการแสดงความคิดเห็นตอทา
เตนของหางเครื่อง ซึ่งอาจตรงกับความคิดในใจของผูชมถือเปนการสรางความขบขันและเกิดความ
ผอนคลายจากการทํางาน
หางเครื่องเปนนักแสดงประกอบเพลงที่ตองแสดงใหถูกใจผูชม และมักถูกเรียกใหไปรับ
รางวัลจากผูชม จึงทําใหผูชมมีโอกาสใกลชิดและลวงเกินไดงาย โดยหางเครื่องมักมีอายุนอยจึงยังไมมี
ชั้นเชิงในการปดปองและบายเบี่ยง ดังนั้นหัวหนาวงจึงมักใชบทสนทนาในการปกปองหางเครื่องทั้ง
โดยตรงและโดยออม โดยพยายามกลาวดวยน้ําเสียงที่นุมนวล กลั้วหัวเราะ กลาวแบบเปนการขอรอง
ไมใชเปนการแสดงเจตนาสั่ง คลายการพูดแบบทีเลนทีจริง เพื่อเปนการรักษาน้ําใจผูชมและสราง
บรรยากาศความเปนมิตรใหเกิดขึ้นดวย โดยหัวหนาวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรถือวาการดูแล
รับผิดชอบสมาชิกในวงซึ่งสวนใหญเปนหญิงสาวและอายุยังนอย ไมใหเกิดอันตรายหรือเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง ถือเปนหนาที่ที่สําคัญอยางยิ่ง เพราะไดรับความไววางใจจากผูปกครองของสมาชิกใหมารวม
แสดง ดังนั้นจึงไดพยายามปกปองสมาชิกอยางเต็มที่เพื่อไมใหเสียความไววางใจดังกลาว
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เนื่องจากการแสดงกันตรึมแบบอนุรักษและแบบประยุกตมีจํานวนผูรวมแสดงมากกวา
การแสดงแบบโบราณ และนักแสดงที่ผูชมมักใหความสนใจและมอบรางวัลให คือ นักฟอนรําและหาง
เครื่อง ซึ่งอาจทําใหสมาชิกคนอื่นเกิดความนอยใจและมีรายไดไมเทากับนักฟอนรําและหางเครื่อง
ดังนั้นวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึงแบงเงินรางวัลใหสมาชิกทุกคนเทาๆ กันเพื่อใหเกิดความ
ยุติธรรมและเปนกําลังใจใหสมาชิกคนอื่นๆ ในวงใหตั้งใจฝกซอมเพื่อพัฒนาฝมือใหถูกใจผูชม เปนการ
ดึงดูดใหผูชมมอบเงินรางวัลใหวงมากขึ้น สงผลใหสมาชิกในวงมีรายไดเพิ่มขึ้น ขณะทําการแสดง
หัวหนาวงจึงมักพยายามกลาวเชิญชวนใหผูชมมอบรางวัลแกนักแสดงใหมากขึ้นๆ เพื่อใหเพียงพอที่จะ
จัดสรรใหสมาชิก โดยกลาวขอบคุณและอวยพรผูมอบรางวัลดวยพรที่ถูกใจผูชมและอาจแทรกอารมณ
ขัน ทําใหผูชมมอบรางวัลใหเพิ่มและผูชมทานอื่นลุกมามอบรางวัลใหตามไปดวย
เพื่ อ เป น การตอบแทนเจ า ภาพที่ ใ ห ค วามไว ว างใจว า จ า งให ไ ปทํ า การแสดง เมื่ อ วง
กันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรไปแสดงในงานที่มีการระดมทรัพยากร เชน งานกฐิน งานผาปานั้น วง
กันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรเห็นวา แมผูชมที่มารวมงานจะไดบริจาคกําลังทรัพยมาลวงหนาโดย
การใสซองบอกบุญมอบใหแกเจาภาพแลวก็ตาม แตหากผูชมกําลังมีอารมณสนุกสนานรวมไปกับเพลง
กั น ตรึ ม ที่ กํ า ลั ง แสดงขณะนั้ น ผู ช มอาจต อ งการบริ จ าคเพิ่ ม เพื่ อ ตอบแทนที่ เ จ า ภาพจั ด หาคณะ
กันตรึมมาแสดงไดอยางถูกใจ ดังนั้นขณะที่แสดงกันตรึมและเห็นวาผูชมกําลังครึกครื้น วงกันตรึมคณะ
น้ําผึ้ง เมืองสุรินทรก็จะกลาวเชิญชวนใหผูชมรวมบริจาคเพื่อทําบุญเพิ่มเติม ซึ่งผูชมสวนใหญมักยินดี
บริจาคเพิ่มเนื่องจากกําลังรูสึกสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการแสดง
3. การใช คํ า ไม วา จะประพั น ธเ พลงโดยใชภ าษาใดก็ ต ามจะเลือกใชคํ า ที่ ส ละสลวย
ไพเราะ ใช ภาษาสุ ภาพ เนื่ อ งจากนั ก ประพั น ธ เ พลงทั้ ง 2 ท า นประกอบอาชี พ ครู ซึ่ ง เป น อาชีพ ที่ มี
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบตอสังคมสูง ดังนั้นจึงมีเพลงสวนนอยที่ใชภาษาตรงใจกลุมวัยรุน เวน
แตเปนกรณีที่เจาภาพวาจางโดยขอใหแสดงเพื่อสรางความพอใจใหแกกลุมผูชมที่เปนวัยรุนโดยตรง
ปจจัยที่มีการปรับปรนในดานภาษา มีหลายประการ ดังนี้
1. เนื่องจากวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรตองการขยายฐานผูชมใหกวางขึ้น จึงใช
ภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาเขมรถิ่นไทยในการสื่อสารกับผูชมและในการประพันธเพลง เพื่อให
สามารถสื่อสารกับคนกลุมอื่นได ถือเปนการเผยแพรศิลปะกันตรึมอีกทางหนึ่ง แมวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง
เมืองสุรินทรจะใชภาษาอื่นในการแสดงกันตรึมมากขึ้น แตก็ตระหนักดีวาใน พ.ศ. 2558 ประเทศไทย
จะเขาเปนสมาชิกประชาคมอาเซียนอยางเต็มรูปแบบ ดังนั้นการใชภาษาเขมรถิ่นไทยยอมมีโอกาส
กลับมาไดรับความนิยมอีกครั้ง จึงเปนไปไดยากที่กันตรึมจะสูญหายไป จึงยังใชภาษาเขมรถิ่นไทยเปน
หลักในการแสดงกันตรึม
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2. เนื่องจากวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรตองการใหผูชมเกิดความสนุกสนานอยาง
เต็มที่จึงไดมีการสื่อสารเพื่อสรางปฏิสัมพันธกับผูชมดวยการเปนตัวแทนของผูชมในการหยอกเยากับ
หางเครื่อง และเพื่อปองกันไมใหเกิดการลวงเกินหางเครื่อง จึงมีการกลาวปกปองหางเครื่องจากการ
ลวนลามของผูชม และเพื่อใหนักแสดงไดรับรางวัลจากผูชมอยางทั่วถึงจึงมีการกลาวเชิญชวนใหผูชม
มอบรางวัลใหแกนักแสดง รวมทั้งเพื่อตอบแทนเจาภาพที่วาจางมาแสดงจึงไดชวยบอกบุญแกผูชมเพื่อ
ชวยเจาภาพระดมทุนเพิ่มเติม
3. เนื่องจากวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรตองการอนุรักษและเผยแพรเพลงกันตรึม
ใหเปนที่รูจักแพรหลายที่สุด จึงสรรคําที่เหมาะสม ไพเราะ และมีความหมายดี เพื่อเปนแบบอยางการ
ใชภาษาแกคนรุนหลังตอไป
การปรับปรนในดานภาษาที่ใชในการสื่อสารกับผูชมและภาษาที่ใชในการประพันธเพลง
กันตรึม เปนการปรับปรนของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรที่เห็นไดชัดเจนอยางมาก เนื่องจาก
เพลงกัน ตรึมแบบเดิ มใชภาษาเขมรถิ่นไทยเป นหลัก แตในปจจุบัน นี้มีการใชภาษาอื่นโดยเฉพาะ
ภาษาไทยในการแสดงมากขึ้นอยางเห็นไดชัด ที่เปนเชนนี้เนื่องจากภาษาไทยเปนภาษาราชการของ
ประเทศไทย จึงเปนสื่อกลางในการสรางความเขาใจไดงายกวาการใชภาษาถิ่นเชนเดิมอีกตอไป
2.3 เนื้อรองของเพลงกันตรึม
เนื้อรองเพลงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรเปนเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของกลุมคนผูพูด
ภาษาเขมรถิ่นไทย เนื้อรองในเพลงกันตรึมมีทั้งที่จดจํามาและไดรับการถายทอดมาจากอดีต และเพลง
ที่ประพันธขึ้นใหม ปจจุบันมักใชเนื้อรองที่ประพันธขึ้นใหมเพื่อใหทันสมัยและสอดคลองกับวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไป วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรมีผูประพันธเพลง 3 ทาน คือ ปน ดีสม (เสียชีวิต
แลว) โฆสิต ดีสม และน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร
เนื้อรองในอดีต
ในอดีตนั้นการแสดงกันตรึมของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรเปนการนําเนื้อรอง
เพลงกันตรึมที่ไดรับการถายทอดและจดจํามาจากบรรพบุรุษมารอง โดยสวนใหญปน ดีสม ไดจดจํา
มาและถายทอดใหสมาชิกในวงตอ และประพันธเพลงใหมบางตามโอกาสตางๆ
เพลงที่จดจํามาจากบรรพบุรุษ เชน บทรองอมตูก ที่ไดรับการถายทอดสืบตอกันมา ซึ่งมี
เนื้อรองเกี่ยวกับสภาพวิถีชีวิตของกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยที่มีความเรียบงาย เชน การเดินทาง
ไปยังที่ตางๆ ดวยการพายเรือ การประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ การทํานาและการเลี้ยงสัตว การ
อบรมสั่งสอน และการเลือกคูครองที่เหมาะสมและสงเสริมตนได
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อมตูก
คํารอง
บองอมตูกเติว
บองซแรจ ปดําเญียด
ปดําเติวก็วล ตังก็วด
มือคเมา บองพอง
บองอมตูกเติว
บองอม ตามบ็อด
บองตเซร ซม็อด
ตามซแร็ย ชนํารูง
บองกึดซ็อบทไง
กึดปโอน พเงีย
บองอมตูกเติว
บองอม รอบคาง
บองน็องจับ กระมมขแม
บองจําจับ กระมมเจ็น

จังวา ลูดเปรียด
มือคเมา บองพอง
มูลปะเรื้อด จํานอง
คแรญเวีย ซี กแซ
ตูกทม กม็อด
ตามซแร็ย ชนํารูง
ดะบาด กันตูง
ชนํามูย พองคเนีย
กึดซแร็ย เมียะมี
ประเซิร ทไลทลา
ตูกทม กําปาง
จําจับ กระมมเจ็น
ซีซลา ปงเฮ็น
บานซีพอง ลัวะพอง
(ผูประพันธ : ปน ดีสม)

คําแปล
พี่พายเรือไป
พี่ตะโกนฝากญาติ
ฝากไปกับขอนไม
ดูดําพี่ดวย
พี่พายเรือไป
พี่พายไปตามบท
พี่เขียนฝาก
ตามหญิงปมะโรง
พี่คิดทุกวัน
คิดถึงนอง
พี่พายเรือไป

ปลาซิวกระโดดกระจาย
ดูดําพี่ดวย
มัดไปถึงใหถึง
กลัวมันเชือกพัน
เรือรําใหญ
ตามหญิงปมะโรง
ใสสงไป
ปเดียวกับพี่
คิดถึงนองหนาทอง
เยินยอเหลือเกิน
เรือลําใหญโต
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พี่พายรอบขาง
พี่จะจับหญิงเขมร
พี่รอจับหญิงจีน

รอจับหญิงจีน
กินหมากเปลือง
ไดกินดวย ขายดวย

เพลงกะโนบติงต็อง ซึ่งหมายถึงตั๊กแตนตําขาว อันเปนสัญลักษณหมายถึงผูชายที่มีความ
ปราดเปรียววองไว โดยมีเนื้อรองกลาวถึงการเกี้ยวพาราสีของชายหนุมที่ตองการใหหญิงสาวเลือกตน
เปนคูครองและบอกวาตนเหนือกวาคูแขงคนอื่นๆ ที่ตนมีความรักมั่นและใหคําสัญญาวาจะไมทําให
หญิงสาวตองประสบกับความทุกขหากตัดสินใจเลือกตน
กะโนบติงต็อง
คํารอง
กะโนบติงต็อง
กระมม มะ มูย
ซาลิกาแกวเอย
เบอบานโมบอง
บอง มันออย เนียงปรูย

ซี สเลอะ ราแซ็ย
กันเลาะแบ็ย
บานเติวเนียะนา
บอง ซึม ตรากอง ออมสเตย
สาลิกาแกวเอย
(ผูประพันธ : โฆสิต ดีสม)

คําแปล
ตั๊กแตนตําขาว
หญิงสาวคนเดียว
สาลิกาแกวเอย
ถาพี่ไดเจามา
พี่ไมใหนองกังวล

กินใบไผ
ผูชายสามคน
ใครจะไดไป
พี่จะตระกองกอดไว
สาลิกาแกวเอย

เพลงอาไยอายอง เปนเพลงที่มีเนื้อหาสนุกสนานกลาวถึงเขียดปาด ซึ่งเปนสัญลักษณ
หมายถึงชายหนุมที่มีลักษณะปราดเปรียว เปนไมเบื่อไมเมากับแมยาย เมื่อชายหนุมเขานอนก็โดนจับ
ตามอง คอยโอกาสที่ชายหนุมจะเสียชีวิตแลวนําเอาตับไปยาง เปนการสรางความสนุกสนานใหแก
ผูชมที่ไดฟง เนื่องจากกรณีความขัดแยงระหวางลูกเขยกับแมยายถือเปนเรื่องที่มีอยูในหลายครอบครัว
เมื่อนํามาถายทอดผานบทเพลงก็ทําใหผูชมขบขันและรูสึกผอนคลายได
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อาไยอายอง
คํารอง
กันจัญเจกเอย
โกนปซา โจลเดก
กันจัญเจกเอย
ด็อลนาบองซลับ

โลดตุม กันจัญเจก
แมกะเมก ลูจมือ
กันจัญเจกควับ
ยัวทะเลิม ด็อจ กบ็อง
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)

คําแปล
เจาเขียดปาดเอย
ลูกเขยเขานอน
เจาเขียดปาดเอย
ตอนไหนพี่ตาย

กระโดดเกาะ เขียดปาด
แมยายแอบดู
เจาเขียดปาดวองไว
เอาตับไปยาง

เพลงเดิรแปร็ย กลาวถึงหญิงสาวที่ไรคูครองเกิดความรูสึกเหงาจึงไปเดินเลนในปาทําให
ไดพบกับสัตวนานาชนิด เมื่อเห็นพฤติกรรมการหยอกเยากันเปนคูๆ ของสัตวก็ทําใหรูสึกอยากมีคูเพื่อ
มาเดินชมปาดวยกันจึงขอใหเจาปาเจาเขาดลใจใหเจอเนื้อคูโดยเร็ว สัตวเหลานี้ ไดแก กระรอก กระแต
ชะนี คาง ลิง ลิงลม เมน เสือ ชาง กวาง ละมั่ง วัว ควาย ราชสีห กระทิง เกง ควายปา กระจง แพะ มา
แกะ บาง กิ้งกา แย จิ้งเหลน ตระกวด วัวแดง กระตาย จิ้งจก ตุกแก พังพอน หนู หมา แมว และหมี สัตว
ชนิดตางๆ เหลานี้บางชนิดหาดูไดยากและใกลสูญพันธุแลว การพรรณนาในเพลงนี้จึงเปนการบันทึก
ชื่อพันธุสัตวตางๆ ไว จากเนื้อหาของเพลงเปนการใหภาพของสภาพแวดลอมที่อุดมสมบูรณในอดีตซึ่ง
แทบจะหมดไปแลวในปจจุบันนี้ และยังเปนการสะทอนความเชื่อของกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยใน
การเลือกคูครองวา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ มีอํานาจในการบันดาลใหพบเนื้อคูที่เหมาะสมได
เดิร แปร็ย
คํารอง
เอ...ซเนาะคลูน เนียงกะเปรียะ
อาเนิ้ดมาเนียะแอง
กะน็อง แปร็ย พรึกซา
คืน ตูจ ซวัน ซวา

มันเมียน คเนีย กําแปลง
โจล โดบ เดิร ลีง
คืน กําเปราะ กําปรูจ
เวีย ยุม เชลย คเนีย
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ปนรูล ปมา เตียงคลา ตําแร็ย
คืน เตียงกู กรือแบ็ย
สเบย กะน็องเจิ้ดบองเฮย
กะดัน กะจ็อง นุนา
จะแอดเฮย เวีย กอ เดก
เอ...เนียง ซะเนาะคลูน กลูจ
อดกู สแนฮา
บองเวย อาเนิด้
เตียงแกะ กังแฮน
เมียนเตียง ตระกูด
เอ...เตียงอันซาย กอเมียน
กําพูน ซการ ร็วดกันลอ
เตียง คลา คมุม
จ็องเมียนกู เดิรพอง
บองเวยเวียกําแปลง
เอ...มันเด็งกูเนียงเนิวอีนา
ออย กูเนียงโม

เตียง ระเมียง ระเมียะ
เทอ ออย เนียง ซแร็ย
เอ...เรียจีแซ็ย กตีง ชลุ
บอร โบร มโฮป ปซา
บองเฮย กําแปลง คเนีย
อาเนิ้ด คลูน กําเปรียะ
ระนาเฮยน็อง ซะเนาะ
มือ กะแด็ย ปเป แซะ นอ
ติงกูย เจียส แคลน
บองเฮย อันซอง
ติงเจาะ ต็อกแก ตีดพอง
กน็อล จะแก มีว
เอ..เนียงเดิร แปร็ย พรึกซา
สัจตูจ ทม ยุม ชลอง
คเนีย เกิด กูกู
แย็ยตา แปร็ย เวย จูยรัว
บานเดิร ทีว แปร็ย พอง คเนีย
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)

คําแปล
สงสารตัวนองเองทีก่ ําพรา
นาอนาถอยูตวั คนเดียว
ในไพรพฤกษา
เห็นชะนี คาง ลิง
เมน ทัง้ เสือ ชาง
เห็นทัง้ วัว ควาย
สบายในดวงใจพี่เอย
ควายปา กระจง นั่นหนา
อิ่มแลวมันก็นอน
นึกสงสารตัวเอง

ไมมีเพื่อนหยอกเยา
เขาปาเดินเลน
เห็นกระรอก กระแต
มันรองเรียกกัน ลิงลม
ทั้งกวาง ละมัง่
ทําใหนองสาว
ราชสีห กระทิง เกง
ตางอิ่มหนําสําราญ
พี่เอย หยอกลอกัน
อนาถตัวที่เกิดมากําพรา
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ไรคูเสนหา
พี่เอย นาสงสาร
ทั้งแกะและบาง
มีทั้งตระกวด
ทั้งกระตาย ก็มี
พังพอน วิง่ ขาม
ทั้งหมี
อยากมีคูเดินดวย
พี่เอย มันหยอกเยา
เอ...ไมรูคูนองอยูไหน
ใหคูนองมา

ใครเอยจะสงสาร
ดูซิ แพะ มา หนอ
กิ้งกา แย จิ้งเหลน
พี่เอย วัวแดง
จิ้งจก ตุกแกอีกดวย
หนู หมา แมว
เอ...นองเดินไพรพฤกษา
สัตวนอยใหญสงเสียงรอง
กันเปนคูคู
เจาปาเจาเขาโปรดชวยหา
จะไดเดินชมปาดวยกัน

เพลงขางตนแสดงใหเห็นวา เนื้อรองของเพลงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรในอดีตจะ
เกี่ยวของกับวิถีชีวิตในชนบทของกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทย คือ ชีวิตความเปนอยู อาชีพ การเกี้ยว
พาราสี สภาพแวดลอม เปนตน
เนื้อรองในปจจุบัน
ในปจจุบันวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรประพันธเพลงขึ้นใหมเพื่อใชในการแสดง
เนื่องจากตองการใหเพลงกันตรึมมีเนื้อหาที่สะทอนสภาพวิถีชีวิต คานิยม และแนวคิดของกลุมคนผูพูด
ภาษาเขมรถิ่นไทย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตเนื่องจากสภาพสังคมที่ตองปะทะสังสรรคกับ
วัฒนธรรมจากภายนอก
ในชวงแรกวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรมีโฆสิต ดีสมเปนผูประพันธเพลงประจําวง
ตอมาใน พ.ศ. 2531 น้ําผึ้ง เมืองสุรินทรไดเริ่มฝกประพันธเพลง จนกระทั่ง พ.ศ. 2540 ไดรวมประพันธ
เพลงบางสวนในอัลบั้มชุดแซมฮิต ชุดโอยเสียว และเปนผูประพันธเพลงรวมกับโฆสิต ดีสมในอัลบั้ม
ชุดเปรียะกุนแมเปนตนมา สัดสวนในการประพันธเพลงของโฆสิต ดีสม และน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร จะ
แล ว แต ลั ก ษณะของเพลง หากเป น เพลงพิ ธี ก ารต า งๆ หรื อ เพลงที่ ใ ห ค วามรู โฆสิ ต ดี ส มจะเป น
ผูประพันธ สวนน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจะถนัดในลักษณะของเพลงทั่วๆ ไป เชน เพลงรักระหวางหนุมสาว
เพลงสงเสริมการทองเที่ยว เปนตน
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การประพันธเพลงกันตรึมของคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรในปจจุบัน ผูประพันธเพลงจะ
ศึกษาความนิยมของผูชมวาในขณะนั้นกําลังนิยมฟงเพลงแนวใด เนื้อหาแบบใด แลวจึงประพันธให
ตรงกับความสนใจของผูชม เชน เพลงหนุมทุงกุลา ที่น้ําผึ้ง เมืองสุรินทรประพันธโดยไดรับแรงบันดาล
ใจจากเพลงลูกทุงชื่อเพลงสาวกันตรึมที่ขับรองโดยนักรองชายชื่อไผ พงศธร ซึ่งกําลังเปนที่นิยมในกลุม
ผูฟง จึงไดประพันธเนื้อรองใหฝายหญิงเปนผูรองโตตอบเนื้อรองดังกลาว
หนุมทุงกุลา
โอ โอ บองเอย โอพอ โฉมฉิน ดอกดิน แดนทุงกุลา
มาเมืองสุรินทร ถิ่นวัฒนธรรม งามตา
บองโมปนา พูดจาภาษาเขมร
ชื่นชมเยินยอ วาเนียงลออ รายรํากันตรึม งามแท
เซือไดจังได วาอาย ฮักสาวขแม
ยานใจบแน เพียงแค แรกพบสบตา
พรึมโจะ พรึมพรึม สาวกันตรึม ดีใจหลายหลาย
แคเพียงคําปอยออาย พอหนุม บานไกล ไดพบพา
กระโนบติงต็อง อันเร จะอังกรองอาไย นัน้ หนา
อายเปรียบคนธรรพ เจาของหัวใจเนียงอัปสรา
จับจองเปนคูชวี า อยากบอกวา เนียงสลัญ เชิบ เชิบ...
หากอายจริงใจ สาวอีสานใต ขอรวมทางสานฝน
ใหสาบานตอหนาพอสุริยาวรมัน
วาจะฮักมัน่ ใจเดียว บ มีเลหก ล
หากบุญนําพา มีวาสนา คงไดหวนมาอีกหน
จะสรางความฝน คงมั่นในดวงกมล
เสียงซอ ป โทน ชวยดลใหเฮาสองคนถึงกาลวิวาห
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)
เพลงกันตรึมยุคใหม เปนเพลงที่ประพันธขึ้นเพื่อสะทอนถึงแนวคิดของกลุมคนผูพูดภาษา
เขมรถิ่นไทยรุนใหม ที่ตองการใหเพลงกันตรึมมีการปรับปรุงรูปแบบเพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจ
ใหกับพวกเขาไดเทียบเทากับเพลงแนวอื่นๆ เพลงกันตรึมยุคใหมมีเนื้อรองที่กลาวถึงศิลปะพื้นบานของ
อีสานใต คือ เพลงกันตรึมที่สืบทอดมายาวนาน กลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยที่เปนคนรุนใหมมีความ
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ตองการที่จะชวยกันสืบทอดเพลงกันตรึมจากรุนพอแมมายังรุนตน และตองการจะชวยอนุรักษไปใหถึง
รุนถัดไป แตคนรุนใหมมีความเห็นวาแมเพลงกันตรึมดั้งเดิมจะมีความเปนเอกลักษณแตดูลาสมัย ไม
ตรงกับความนิยมของวัยรุนซึ่งกําลังสนใจเพลงลูกทุง เพลงหมอลํา เพลงร็อก และเพลงแรพ จึงไดเสนอ
ใหครูเพลงรุนเกาเปดใจรับการประยุกตการขับรองเพลงกันตรึม ดวยการศึกษาจากเพลงที่กําลังเปนที่
นิยม เชน เพลงดาวมหาลัย และศึกษาจากนักรองเพลงแนวอื่นที่มีชื่อเสียงโดงดัง เชน ไมค ภิรมยพร
ปอยฝาย มาลัยพร และไผ พงศธร เพื่อนํามาเปนแนวทางในการปรับเพลงกันตรึมใหมีความรวมสมัย
เปนการสรางสีสันใหกับเพลง ซึ่งจะทําใหไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจากกลุมคนผูพูดภาษาเขมร
ถิ่นไทยซึ่งเปนวัยรุนและคนกลุมอื่นเพิ่มขึ้น

กันตรึมยุคใหม
คํารอง
เซราะ ซแร คมาด จรีญกันตรึม
โจะครึมครึม กันตรึมดงมัน
แมเอิวเกิดอาจาร กรูเพลงกันตรึม
เกร ตาเวียนิ ซําคัญ
(แรพ) ปองมาด เปนเด็กรุน ใหม
อนาคตสดใส แมเอิว ซังคึม
ตาแย็ย เกือด กอ เนียะกันตรึม
โจะพรึมพรึม แตป เดิมโม
แต คมาด จ็อง เกิดแรพ เกิดร็อก
จรีญ ซแรก กังฮอก ตาแย็ย โมโฮ
เกือดชอบ ออย แต ลีญ กันตรึมโชว โอ โฮะ โอ โฮ โบราณ โบราณ
เกือด สืบสานกันตรึมโมยูร
แม เอิว เกิดกรู อาจารย
ราชการเสริมสงเชิดชู
ตั้งเกิดหมูบานวัฒนธรรม
(แรพ) ดงมันบานวัฒนธรรม
เรื่องรองเรื่องรําชํานาญชํานาญ
สืบทอดจากตายายแมพอ
ถึงผมนี้หนอรุน โหลน เหลน หลาน
กันตรึมนะอนุรักษไวแน
ภูมิปญญาพอแมเราตองสืบสาน
แตขอเพียงใหกําลังใจ
ร็อกแรพสมัยใหมสะใจมันสมันส
มันกึด วืร กนืร กันตรึม
เจิ้ด เนิว ญอญึม นึง ซําเลญ ตรัว
แต จ็อง ลวงกึด ปแมรัว
เคาะเตริว สดับยัว เนอแม เนอเอิว
(แรพ) ดังเปรี้ยง แบบดาว มหาลัย แฟนเพลงคลั่งไคล แบบไผ พงศธร
มาดแมน ล่ําบึก้ เขาไว
ศิลปนรุนใหญ ไมค ภิรมยพร
ดังแบบ ศิลปนปอยฝาย
อะไรก็ได แตไมตองถอน
คิดแลวเปนไปไมไดหรอก
คอยทําตามแมบอก ยิ โบราณ โบราณ
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กันตรึม แบบแรพ แบบร็อก
ไมลืมของแท ดั้งเดิม
กันตรึมร็อก กันตรึมแรพ ดีแน
เรามาประยุกต ผสมผสาน

คําแปล
บานนาของผมรองกันตรึม
สมบัติตานี่สาํ คัญ
(แรพ) พวกผม เปนเด็กรุนใหม
ตายายก็เปนนักกันตรึม
แตผมอยากเปนแรพ เปนร็อก
ทานชอบใหแตเลนกันตรึมโชว
แมพอ เปนครูอาจารย
ราชการเสริมสงเชิดชู
(แรพ) ดงมันบานวัฒนธรรม
สืบทอดจากตายายแมพอ
กันตรึมนะอนุรักษไวแน
แตขอเพียงใหกําลังใจ
ไมเคยคิดลืมกันตรึม
แตอยากลองคิดพลิกแพลงหา
(แรพ) ดังเปรี้ยง แบบดาว มหาลัย
มาดแมน ล่ําบึก้ เขาไว
ดังแบบ ศิลปนปอยฝาย
คิดแลวเปนไปไมไดหรอก
กันตรึม แบบแรพ แบบร็อก
ไมลืมของแท ดั้งเดิม
กันตรึมร็อก กันตรึมแรพ ดีแน
เรามาประยุกต ผสมผสาน

ขอบอก ขอบอก วาทันสมัย
แตนํามา เพิ่มเติม แบบคนรุน ใหม
ขอบอกพอแม ไดโปรดเขาใจ
ศิลปะพื้นบานใหอยูคูไทย
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)

โจะครึมครึม กันตรึมดงมัน
แมพอเปนอาจารยครูเพลงกันตรึม
อนาคตสดใส แมพอ สบายใจ
โจะพรึมพรึม แตอดีตมา
รองตะโกน ตะคอก ตายายโมโห
โอ โฮะ โอ โฮ โบราณ โบราณ
ทานสืบสานกันตรึมมานาน
ตั้งเปนหมูบา นวัฒนธรรม
เรื่องรองเรื่องรําชํานาญชํานาญ
ถึงผมนี้หนอรุน โหลน เหลน หลาน
ภูมิปญญาพอแมเราตองสืบสาน
ร็อกแรพสมัยใหมสะใจมันสมันส
ใจยังชืน่ ชมกับเสียงของซอ
ผิดถูกฟงเอานะแมนะพอ
แฟนเพลงคลัง่ ไคล แบบไผ พงศธร
ศิลปนรุนใหญ ไมค ภิรมยพร
อะไรก็ได แตไมตองถอน
คอยทําตามแมบอก ยิ โบราณ โบราณ
ขอบอก ขอบอก วาทันสมัย
แตนํามา เพิ่มเติม แบบคนรุน ใหม
ขอบอกพอแม ไดโปรดเขาใจ
ศิลปะพื้นบานใหอยูคูไทย
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นอกจากนี้ผูประพันธเพลงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรยังไดศึกษาจังหวะดนตรีที่กําลัง
เปนที่นิยม เชน เมื่อดนตรีจังหวะแรพเปนที่นิยมในผูชมกลุมวัยรุนก็ไดมีการประพันธเพลงโดยมีเนื้อหา
บางชวงขับรองเปนจังหวะแรพแทรกกับการขับรองแบบกันตรึมดังปรากฎในเพลงกันตรึมยุคใหม และ
เพลงแรพเทิดพระเกียรติ
เพลงแรพกันตรึมเทิดพระเกียรติ
กันตรึมดงมันพี่นองชาวสุรินทร
มาแลวพี่นองทุกทาน
ศิลปะ ศิลปนทองถิน่ (ซ้ํา)
กันตรึมเมืองสุรินทรเลนมานานหลาย
บัดนี้ไดถึงเวลา
มาเถิดหนาพีน่ องหญิงชาย
ชมกันตรึมศิลปะอีสานใต (ซ้ํา)
มรดกตายายมีมาแตโบราณ
(แรพ) กันตรึม เปนสมบัติชาติ
ผมขอประกาศ ทราบโดยทัว่ กัน
มีใจมุงมาด จะตองสืบสาน
ผมเปน เยาวชนของชาติ
ขอทุกทาน ใหกําลังใจ
ผมคนรุนใหม ขอปฏิญาณ
จะอนุรักษ สมบัติชาติไว
ใหคงอยูคูไทย ตราบนานเทานาน
กระทรวงวัฒนธรรม
โดยกรมสงเสริมวัฒนธรรมไทย
ปลูกฝงศิลปะชาติไวใหแกเยาวชนของไทย
รักและหวงใยไดเห็นคุณคา
(แรพ) 2 เมษา วันพระราชสมภพ
พระเทพรัตนราชสุดา
ประชานอมถวาย พระพรแมฟา
วันอนุรักษ มรดกไทย
ทรงเปนวิศิษฏศิลปน
ยอดปราชญแหงศิลป เอกอัครา
ศิลปวัฒนธรรมไทย
พระทรงหวงใย ฟน ฟูรักษา
กันตรึมนอมเกลาถวาย(ซ้ํา)
เชิญทานทั้งหลาย ไดทัศนา
พี่นองชาวไทยทุกทาน
เห็นความสําคัญ วันที่ 2 เมษา
เทิดพระเกียรติพระแมเจาฟา
สํานึกพระมหากรุณา
เราชาวประชา
รวมถวายพระพร
(ผูประพันธ : โฆสิต ดีสม)
เพลงอาไยซะอะ ที่ขับรองโดยมฆวี ดีสมและพิมวลี ดีสม เปนการขับรองเพื่อกลาวลากับ
ผูชมในชวงทายของการแสดง โดยทั้งคูไดกลาวปดทายวาตนทั้งสองเปนลูกหลานของปูยาตายายพอ
แมพี่นองที่นับเปนครอบครัวศิลปนกันตรึม พวกตนนั้นพึ่งเริ่มเลนกันตรึมและเปนการเลนกันตรึมแบบ
สมัยใหมที่มีการพัฒนาขึ้นจากของเดิม แมฝมือการเลนกันตรึมยังไมอาจเทียบเทากับฝมือของนักเลน
กันตรึมสมัยรุนพอแมปูยาตายาย แตขอใหผูชมชวยเปนกําลังใจใหทั้งสองในการสืบทอดศิลปะกันตรึม
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อาไยซะอะ
คํารอง
มฆวี

ทาอาไยอายม เอย.....
ขอรับกระผม นี่แหละนองภูม ฆวี
หลานคุณปูปน ยาศิริ คุณยายเรียม ตารี
พอโฆสิตแมนา้ํ ผึ้ง พีพ่ ิมวลี นี่แหละครอบครัวศิลปน

ทาอาไยอายม เอย.....
อาไยค็อน ขญม เตือบ แต กะเดิบ กะเดิบ กะแจ็ย กะแจ็ย
มัน แด็จ อาไย สมัยตา อาไยสมัยแย็ย
โม สดับ อาไย สมัย ทแม็ย อาไยไฮเทคพัฒนา
รักษากันตรึมไว เพราะเปนสมบัติล้ําคา
พอแมลุงปานาอา ชวยใหกาํ ลังใจ
พรอมกัน
ขอฝากตัวฝากใจ
อยาไดหนายหนี
กันตรึมรุนเยาวสองศรี
ไวในออมใจแฟน แฟน
ซม จ็อบ อาไยซะอะ เปอนแนะ เซิน...
(ผูประพันธ : โฆสิต ดีสม)
พิมวลี

คําแปล
โอวา อาไย เอย.....
ขอรับกระผม นี่แหละนองภูม ฆวี
หลานคุณปูปน ยาศิริ คุณยายเรียม ตารี
พอโฆสิตแมนา้ํ ผึ้ง พีพ่ ิมวลี นี่แหละครอบครัวศิลปน
พิมวลี
โอวา อาไย เอย.....
อาไยของหนูพงึ่ จะดิบๆ ออนๆ
ไมเหมือนอาไยสมัยตา อาไยสมัยยาย
มาฟงอาไย สมัยใหม อาไยไฮเทคพัฒนา
รักษากันตรึมไว เพราะเปนสมบัติล้ําคา
พอแมลุงปานาอา ชวยใหกาํ ลังใจ
มฆวี
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พรอมกัน
ขอฝากตัวฝากใจ
อยาไดหนายหนี
กันตรึมรุนเยาวสองศรี
ไวในออมใจแฟน แฟน
ขอจบเพลงอาไยเทานี้กอน...
การประพันธเพลงกันตรึมขึ้นใหม โดยเนนสะทอนภาพชีวิตความเปนอยูและแนวคิดของ
กลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทย ดวยการปรับเนื้อหาใหเหมาะสมกับความตองการและความนิยมในแต
ละชวงเวลา เปนการแสดงใหเห็นถึงความสามารถของผูประพันธเพลงกันตรึมวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง
เมืองสุรินทร ที่สนใจติดตามกระแสความเปลี่ยนแปลงในสังคม และนํามาประยุกตใชกับการประพันธ
เพลงกันตรึมไดอยางเหมาะสม ทําใหเพลงกันตรึมยังคงมีเนื้อหาที่สรางความพึงพอใจแกผูชมได
นอกจากจะมุงประพันธเพลงใหมีความทันสมัยแลว ผูประพันธเพลงของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง
เมืองสุรินทร ยังไดคงลักษณะการประพันธเนื้อรองเพลงกันตรึมแบบเดิมไวดวย เชน การประพันธเพลง
ไหวครู ซึ่งใชในการไหวครูกอนการแสดงกันตรึม โดยการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ คือ พระรัตนตรัย
เทพยดา พระอิศวร พระอินทร พระพรหม บิดามารดาและพระบรมกษัตริยทั้งหลาย ซึ่งไดรับอิทธิพล
จากบทสูขวัญ และถือเปนการสรางน้ําหนักความศักดิ์สิทธิ์ในการใหพรและดลบันดาลใหการแสดง
เป น ไปอย า งราบรื่ น มี ผ ลให นั ก แสดงมี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจมากขึ้ น และแสดงถึ ง ความสามารถในการ
ผสมผสานความเชื่อระหวางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณรวมทั้งการนับถือผีไดอยางลงตัวของ
กลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทย
การอัญเชิญพระรัตนตรัยถือเปนการแสดงออกถึงความศรัทธาในศาสนาพุทธ การอัญเชิญ
เทพยดา พระอิศวร พระอินทรและพระพรหมเปนการแสดงออกถึงความเชื่อในศาสนาพราหมณ การ
อัญเชิญบิดามารดาเปนการแสดงออกถึงความกตัญูตอผูมีพระคุณซึ่งเปนผูใหกําเนิดชีวิตและเลี้ยงดู
มา และการอั ญ เชิ ญ พระบรมกษั ต ริ ย ทั้ ง หลายเป น การแสดงออกถึ ง ความเคารพในสถาบั น
พระมหากษัตริยที่ทรงปกปองคุมครองดูแลประเทศและเปนสถาบันสําคัญในสังคมไทยมาชานาน
ตราบจนปจจุบัน จากเพลงไหวครูนี้สะทอนถึงความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกลุมคนผูพูดภาษาเขมร
ถิ่นไทยไดเปนอยางดี
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ไหวครู
ขาขอวอนไหว
ทั้งเทพดา
ขอเชิญชุมชวย
ถวายบังคม
ขอเดชอํานาจ
ผดุงเผดิม
ใหเจริญรุงเรือง
ผูนอยผูใหญ
สองกรวอนบูชา
บิดาแลมารดร
วอนไหวพระไตรรัตน
เทวาสุราลัย

ไตรรัตนา
อิศวรอินทรพรหม
อํานวยนิยม
บรมกษัตริยไทย
ประสาทพรเพิม่
ประชาชาวไทย
กระเดื่องแดนไตร
อายุยนื ยาว
คุณครูบาอาจารยสอน
พระภูธรจอมเจาไทย
เรืองจํารัสพิสทุ ธิ์ใส
บันดาลใหเรืองปญญา
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)

แมวาวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจะมุงประพันธเพลงกันตรึมขึ้นใหมเพื่อใหทันสมัย
และสะทอนวิถีชีวิตสมัยใหมของกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทย แตก็ไมละเลยที่จะอนุรักษวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิมเอาไว โดยการอนุรักษผานการแสดงกันตรึมดวยการการออกแบบชุดการแสดงตางๆ สําหรับ
การแสดงกันตรึมแบบอนุรักษ เพื่อแสดงวิถีชีวิตและแนวคิดของชาวบานผานบทเพลงกันตรึม โดยชุด
การแสดงตางๆ จะมีเนื้อรอง ทาฟอนรํา การแตงกาย วัสดุอุปกรณประกอบการฟอนรําที่สัมพันธกัน
เชน ชุดการแสดงอัปสรสราญ ชุดการแสดงเรือมอันเร ชุดกะโนบติงต็อง เปนตน โดยผูประพันธได
ประพันธเนื้อรองขึ้นใหม เพื่อใหมีเนื้อหาที่ถายทอดออกมาเปนเรื่องราวเหมาะสมกับการแสดงชุดนั้นๆ
เพลงปว ร อั ป ซราหรื ออั ป สรสราญ ซึ่ ง มี เ นื้อ หาในการอั ญเชิ ญ สิ่ง ศั ก ดิ์ สิท ธิ์ คื อ ครู บ า
อาจารยของศิลปนกันตรึม ทั้งครูเล็กและครูใหญที่สถิตยอยูตามปาและยอดเขาใหมาดลบันดาลใหการ
แสดงเปนไปดวยดี ใหมาชักเชิดใหนักแสดงสามารถรองไดอยางไพเราะ ฟอนรําไดอยางงดงาม และ
เลนกันตรึมไดถูกใจผูชม ถือเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกสมาชิกในวงกันตรึมวาไดบอกกลาว
และอัญเชิญครูเรียบรอยแลว การแสดงกันตรึมยอมราบรื่นไมมีอุปสรรคขัดขวาง
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ปวรอัปซรา (อัปสรสราญ)
คํารอง
ขญม ลืกไดประน็อม
อัญจืญกรูบา
ซมอัญจืญกรูบา
ออย โมจูย เตียงสมา
เจาะจูย โกนพอง
ออย โมจูย เตียงเมื้อด
จูย ซําเลง ออยละออ
ซมอัญจืญ กรูตูจ
ขญม ซมอัญจืญ กรูทม

ดะลือ เกษา
เจาะโมจูย โกนพอง
เจาะโมจูย โกนพอง
ออย โมจูย เตียงสมอง
สมา มาคาง ปรําอ็อง
ออย โมจูย เตียงกอ
จูย กอ โกนออยปรัวะ
เจาะโมป กําปูลพนุม
เจาะโมป พนุมปรําทมอ...
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)

คําแปล
ฉันยกมือประนม
อัญเชิญครูบา
ขออัญเชิญครูบา
ใหมาชวยดึงบา
ลงมาชวยลูกดวย
ใหมาชวยดึงปาก
ชวยเสียงใหดี
ขออัญเชิญครูเล็ก
ฉันขออัญเชิญครูใหญ

ไวบนศีรษะ
ลงมาชวยลูกดวย
ลงมาชวยลูกดวย
ใหมาชวยดึงสมอง
บาขางละ 5 องค
ใหมาชวยดึงคอ
ชวยคอลูกใหเพราะ
ลงมาจากยอดเขา
ลงมาจากภูเขาหินหาชัน้ ...

เพลงกําเนิดกะโนบติงต็อง ใชขับรองประกอบการแสดงชุดเรือมกะโนบติงต็องหรือตั๊กแตน
ตําขาว โดยกลาวถึงที่มาของการฟอนรําเลียนทาตั๊กแตนตําขาววาเกิดจากการที่นายเหือน ตรงศูนยดี
ซึ่งเปนชาวตําบลไพล จังหวัดสุรินทรไดนั่งพักเหนื่อยจากการเดินทาง และระหวางนั้นก็ไดสังเกตเห็น
ทวงทาการเกี้ยวพาราสีของตั๊กแตนตําขาวคูหนึ่ง ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคในการประยุกตทาทาง
การโยกตัวและยกแขนเหลานั้นมาเปนทวงทาในการฟอนรํา จนไดรับความสนใจเพราะทารําที่แปลก
ใหมไมซ้ําใคร รวมทั้งการแตงกายเลียนแบบตัวตั๊กแตน คือ เปนชุดสีเขียวสวมทั้งตัว ตกแตงเสื้อให
คลายตัวตั๊กแตน สวมหนากากศีรษะตั๊กแตน มีปก 1 คูที่ดานหลังและผูแสดงเปนตั๊กแตนตัวเมียจะมี
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ชายกระโปรงดวย เพราะทารายรําและการแตงกายที่แตกตางจากการแสดงชุดอื่น ทําใหการรํากะโนบ
ติงต็องกลายเปนที่รูจักอยางแพรหลายในเวลาตอมา
กําเนิดกะโนบติงต็อง
ครูเหือน ตรงศูนยดี
รอนแรม ทางไกล
เหนื่อยนัก พักนั่ง
ผอนกายออนหลา
ขณะนั่งพักเพลิน
ขยับเขยื้อนไหวไหว
เห็นตัก๊ แตนตําขาว
เพงตาจองดู
ไดการแลวเรา
จีบนิ้ว ยอขา
ประจวบเหมาะ ทํานอง
เริงรื่นชืน่ ฤทัย

มีลําเนาเขต ตําบลไพล
ฝาดงไพร พงพนา
ตามลําพัง กลางปา
กอนเดิน ปาตอไป
บังเอิญเห็น ใบไม
รีบขยับเขาไปดู
คลอเคลากันอยู
รูแจงเต็มตา
เลียนเอาลอกทา
เขาทาตองใจ
ขับรองเลนได
สุขใจรายรํา
(ผูประพันธ : โฆสิต ดีสม)

เพลงเรือมอันรุด ใชขับรองประกอบการแสดงชุดเรือมอันรุดหรือระบําสุม เปนการฟอนรํา
เกี่ยวกับอาชีพจับปลาของชาวบานในการใชสุมและชนางในการจับปลา โดยใชแสดงในงานรื่นเริงและ
โอกาสตางๆ
เรือมอันรุด
คํารอง
สักวาปกาปดีก
เริกเจีย บองเฮย เมียนเจิ้ด นอจํานง
บองลี บองเฮย หนออันรุด
เราะเราะ ลออเนียงเฮย
โมพอง น็องเนียงกระมม
กีน กีน ลออเนียงเฮย อันลวงทม

ตแร็ย ปนลีก เนิวกนาล อันลวง
เนือม คเนีย นอเติวรัว จับตแร็ย
กระมมซแร็ย กําปจเชนียง
เรียงเรียง กีนกีน บองเฮย อันลวงทม
บองเวย พองเนียงกระมม
เซาะตรูงนอ บองเฮยเปราะบอง
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ทาอารุด นอบองกอรุด
น็องอันลวง นอบองเฮย
กระมมเนียงเอย
ตร็องแนะ ปะ อาเราะ
อารุด นอเมียนแเตปอปอ
ระแอลก็วล นอกันตรอง
ทาอาแตระ นอกอจรีบ
เกียงคนอง เกียงจังแกะ ม็อดเฮย
ทา เตียงฮ็อด นอบองเฮย

อันเจือด เนียงอันเจือด
ตระเปยงทม เฮย...
ทาบานกรม นอ บองเอย บานกระเจา
ซังก็อดอันรุด กัจกอ
กระมมเนียงเฮย สงสาร เนียงเอย
นอวา ลูจเพล็จ
อาเตราะก็จรีบ
กระมมเนียงเอย สงสารบองเฮย
บองเฮย เตียงเกียง...
(ผูประพันธ : โฆสิต ดีสม)

คําแปล
สักวา เจาดอกไม
ฤกษดีพเี่ อย มีจิตจํานงค
พี่แบกสุม
ลัดเลาะขางๆ ริมฝง
มากับนองสาว
ลัดเลาะริมหนองใหญ
พี่ใชสุมหาปลา
ในหนองน้ําใหญ
นองสาวเอย
ตรงนี้เจอปลาชอน
ที่หลุดไปไดมีแตตัวโตๆ
ลื่น สะดุด เจอตอ
ตรงนี้ก็เงียบ
ปวดหลัง ปวดเอวไปหมด
ทั้งเหนื่อย นะพี่เอย

ปลาเลนน้ําอยูก ลางหนอง
พากันออกไปหาจับปลา
นองถือชนาง
พี่เอยหนองใหญ
พี่เอย มากับนองสาว
สุขใจพี่ชายจริงๆ
นองก็ชอนหาปลา
สระน้ําใหญ
ไดหอย ไดปู ปลา
กดสุม จับหักคอ
สาวเอยพี่สงสารนอง
ปลาดิ้นหลุดไปได
ตรงนั้นก็เงียบ
นองสาวเอย สงสารพี่ชาย
ทั้งเมื่อยนะพีเ่ อย
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การปรับปรนในดานเนื้อรอง มีหลายประการดังนี้
1. ด า นเนื้ อ ร อ ง มี ก ารประพั น ธ ขึ้ น ใหม เ พื่ อ ให เ หมาะสมกั บ โอกาสและสภาพสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไป หากเปนการประพันธเพื่อใชแสดงในโอกาสตางๆ ที่ไดรับเชิญจะประพันธใหเหมาะสม
กับบริบทของงานและความตองการของเจาภาพ โดยเนนใหทันตอเหตุการณขณะนั้น หากประพันธ
เพื่อใชในการบันทึกเสียงหรือใชในงานแสดงทั่วๆ ไปไมเจาะจงก็จะประพันธใหมีเนื้อรองทั่วไปเกี่ยวกับ
วิถีชีวิต แนวคิด คานิยมของกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยในปจจุบัน เปนตน ลักษณะเดนของเนื้อ
รองคือ มีเนื้อหาสรางสรรค ไมยั่วยุ โดยสวนมากมุงประพันธเนื้อรองเพื่อสอนเด็กและเยาวชน และมี
เนื้อหาที่ถูกใจกลุมผูชมผูฟงที่มีครอบครัวแลวหรือผูสูงอายุ
2. ด า นแนวคิ ด ในการประพั น ธ เ นื้ อ ร อ ง ทั้ ง เนื้ อ ร อ งและทํ า นองมี ทั้ ง การประพั น ธ โ ดยใช
จินตนาการของผูประพันธเอง และการศึกษาเพลงแนวอื่นเพื่อนํามาเปนแรงบันดาลใจดวย การนํา
ทํานองหรือเนื้อหาที่กําลังเปนที่นิยมของเพลงแนวอื่นมาเปนตนแบบในการประพันธเพลงกันตรึม ทํา
ใหทํานองเพลงกันตรึมเกาๆ กําลังเลือนหายไป เชน ทํานองเพลงสวายจุมเวื้อด ทํานองเพลงกําเปราะ
ทํานองเพลงกันเตรย เปนตน และจะคงเหลือหรือเปนที่รูจักเฉพาะทํานองที่เลนไดงายและติดหูผูชม
เทานั้น แมจะมีแนวคิดในการประพันธเพลงใหมโดยอิงกับความนิยมของผูชม แตวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง
เมืองสุรินทรก็ยังมีการประพันธเพลงเพื่ออนุรักษวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไวสืบทอดใหคนรุนหลังดวย ดัง
ปรากฏในเนื้อรองของการแสดงกันตรึมแบบอนุรักษชุดตางๆ
ปจจัยที่มีการปรับปรนในดานเนื้อรอง มีดังนี้
1. เนื่องจากเนื้อรองกันตรึมในอดีตไดมาจากการจดจําหรือถายทอดสูกันมา ดังนั้นจึงมีเนื้อหา
ที่ไมทันสมัยนัก วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึงไดประพันธเพลงใหมเพื่อใหสอดคลองกับบริบท
ในปจจุบัน และเพื่อใหตรงใจผูชมดวย
2. เนื่องจากตองการสรางความนิยมในเพลงกันตรึม วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึงได
ศึกษาวาในชวงเวลานั้นๆ เพลงแนวใด ทํานองแบบใด เนื้อรองแบบใดที่กําลังสรางความพอใจใหผูชม
เพื่อนํามาปรับใชใหเกิดความทันสมัยและดึงดูดใจผูชม นอกจากนี้ยังจัดการแสดงแบบอนุรักษไวเพื่อ
ตอบสนองตอผูชมที่ตองการชื่นชมวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอีกดวย
เนื้ อ ร อ งของวงกั น ตรึ ม คณะน้ํ า ผึ้ ง เมื อ งสุ ริ น ทร ใ นป จ จุ บั น มี เ นื้ อ หาที่ ห ลากหลายขึ้ น มาก
เนื่องจากเปนการประพันธขึ้นใหม โดยมุงสะทอนสภาพชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพแวดลอมในสังคม เนื้อหาของเพลงกันตรึมสวนใหญมักกลาวถึงความพยายามที่จะพัฒนาการ
แสดงกันตรึมใหโดงดังเทียบเทากับเพลงประเภทอื่นๆ โดยการปรับองคประกอบของวงในดานตางๆ
และมักขอกําลังใจหรือแรงสนับสนุนจากผูชม ใหเปนสวนหนึ่งในการสงเสริมและผลักดันใหการปรับตัว

118
ดั ง กล า วประสบความสํ า เร็ จ โดยการเป ด ใจรั บ เพลงกั น ตรึ ม แนวใหม ที่ ไ ด รั บ การปรั บ จากวง
กันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร
การศึกษาการปรับปรนของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรในองคประกอบตางๆ ขางตน
พบวา มีการปรับตัวที่เดนชัด 3 ดาน คือ ดานภาษาที่ใชในการแสดงซึ่งมีการใชภาษาอื่นนอกเหนือจาก
ภาษาเขมรถิ่นไทยมากขึ้น คือ ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาสวย และภาษาอังกฤษ เพื่อใหสามารถ
สื่อสารกับผูชมที่ใชภาษาอื่นไดมากขึ้น ดานเครื่องดนตรีมีการนําเครื่องดนตรีสากลเขามาบรรเลง
รวมกับการแสดงกันตรึมแบบประยุกตเพื่อใหมีจังหวะที่สนุกสนานเราใจขึ้น และดานนักแสดงประกอบ
เพลงที่มีการเพิ่มนักฟอนรําและหางเครื่องมารายรําและเตนประกอบเพลงเพื่อสรางสีสันใหกับการ
แสดงและดึงดูดใจผูชมมากยิ่งขึ้น นอกจากการปรับตัว 3 ดานที่กลาวมา วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมือง
สุรินทรยังไดปรับองคประกอบสวนอื่นๆ อยางคอยเปนคอยไป โดยมีสาเหตุเพื่อใหวงกันตรึมแสดงได
ตรงกับความตองการของผูชมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
จากการปรับปรนทุกองคประกอบของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรตามที่ไดนําเสนอ
ขางตน พบวา การปรับปรนสวนใหญเปนไปตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงความนิยมในวัฒนธรรม
ดนตรีอยูเสมอ เมื่อดนตรีชนิดอื่นมีการปรับตัว หากวงกันตรึมนิ่งเฉยตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ก็ยอมทําใหสูญหายไปในที่สุด แมวาในอดีตวงกันตรึมจะเลนในงานพิธีกรรมเปนสวนใหญ แตก็ได
ขยายบทบาทใหครอบคลุมวิถีชีวิตประจําวันมากขึ้น และเมื่อวงกันตรึมปรับตัวใหทันกระแสความนิยม
โดยเนนการสรางความพึงพอใจใหกับผูชมทั้งที่เปนกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทย และกลุมคนที่พูด
ภาษาอื่น ทําใหวงกันตรึมไดรับความนิยมมากขึ้น จนในทายที่สุดวงกันตรึมไดกลายเปนดนตรีของกลุม
ชนในอีสานใตอยางเต็มภาคภูมิ

บทที่ 4
บทบาทหนาที่ของเพลงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร
เพลงพื้นบานเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต ประเพณี และสังคมมายาวนาน ทําใหมีบทบาทตอ
สังคมมนุษยนับตั้งแตสมัยโบราณ การขับรองเพลงพื้นบานมักจะเกิดจากแรงบันดาลใจในการดําเนิน
ชีวิตในสังคม เพลงพื้นบานจึงเปนมรดกทางภูมิปญญาของชาวบานที่ควรศึกษาคนควา เพราะเพลง
ยอมสะทอนภาพสภาพชีวิตและสังคม วัฒนธรรมประเพณีและระบบความคิดความเชื่อในทองถิ่นตางๆ
ตามกาลเวลาที่ลวงมาแลวไดเปนอยางดี เพลงพื้นบานทองถิ่นใดยอมมีความสําคัญตอทองถิ่นนั้นเปน
อันมาก
เพลงพื้นบานเปนเครื่องสะทอนสถาบันตางๆ ของชุมชนและสภาพความเปนอยูตลอดจน
ประเพณีวัฒนธรรมของชาวบานที่เปนเจาของและมีบทบาทอยูในกิจกรรมเกือบทุกอยางในสังคม ซึ่ง
เราจะพบวาเพลงตางๆ สะทอนใหเห็นถึงลักษณะของวัฒนธรรมที่เปนเปนสวนหนึ่งอยูดวย เพราะจาก
เพลงนั้นจะทําใหทราบถึงทัศนคติคานิยมตางๆ ที่เปนอิสระของปจเจกบุคคลหรือของกลุมที่แสดง
ออกมาในเนื้อรอง ทั้งนี้เราอาจทราบถึงนิทาน ความเชื่อ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งไมอาจพบ
ไดจากการสังเกตการณจากพฤติกรรมของบุคคลแตประการเดียว เพลงพื้นบานมีหนาที่ทางสังคม
หลายประการ คือ เปนตัวแทนของระบบสัญลักษณของสังคมที่สะทอนออกมาใหเห็นตามความเชื่อ
ทางศาสนาและระบบชนชั้นทางสังคม กระตุนใหเกิดการตอบสนองทางกายภาพ ซึ่งจะพบไดในเพลงที่
เกี่ยวกับการทํางาน เปนเครื่องควบคุมทางสังคม รักษาบรรทัดฐานทางสังคมและชี้แนะระเบียบแบบ
แผนที่ควรปฏิบัติ รวมทั้งกําหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมทางสังคมอีกดวย นอกจากนี้เพลงพื้นบานยังทํา
หนาที่รักษาสถาบันที่สําคัญทางสังคม เชน ศาสนา ความเชื่อ และทําใหการประกอบพิธีกรรมมีเหตุผล
โดยมีหนาที่รักษาสัญลักษณทางพิธีกรรม ตลอดจนสรางความสืบเนื่องและความมั่นคงทางวัฒนธรรม
ใหเกิดขึ้นในกลุมชนนั้นๆ (ปราณี วงษเทศ. 2525: 102-104)
สุกัญญา ภัทราชัย (2527: 268-274) กลาวถึงบทบาทของเพลงพื้นบานในฐานะคติชนที่มีตอ
สังคมไทยวา เปนมรดกทางปญญาที่ไดสะสมตอเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคน เคยเปนสวนหนึ่งในวิถี
ชีวิตของคนไทย และเคยมีบทบาทตอสังคมไทยในอดีต ซึ่งจําแนกไดเปน 6 ประการ คือ สรางความ
บันเทิงจากเนื้อหา การเกี้ยวพาราสี การปะทะคารมระหวางหญิงชาย จังหวะและลีลาที่สนุกสนาน
ประกอบทารําและกิริยาอาการอื่นๆ สรางความสามัคคีและความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันใหแกคน
ในสังคมเพื่อประโยชนในการรวมหมูใชแรงงาน ใหการศึกษาแกผูคนในสังคมโดยการสอดแทรกความรู
ทั้งทางโลกและทางธรรม รวมทั้งแนวทางในการดําเนินชีวิตและคานิยมตางๆ ในสังคมกับสมาชิกใน
สังคมทั้งทางตรงและทางออม ควบคุมสังคมใหสมาชิกอยูในกรอบอันดีงาม เปนทางระบายความเก็บ
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กดอันเนื่องมาจากประเพณีและคานิยมบางประการ และระบายความเก็บกดอันเนื่องมาจากสภาวะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม และทําหนาที่เปนสื่อมวลชนในการบอกเลาเหตุการณหรือถายทอดขาวสาร
ใหแกคนในสังคม
จากที่กลาวมา แสดงใหเห็นบทบาทของเพลงพื้นบานวามีความสําคัญตอวิถีชีวิตของชาวบาน
หรือกลุมชนผูสรางสรรคเพลงพื้นบาน โดยทั้งปราณี วงษเทศและสุกัญญา ภัทราชัยตางเห็นตรงกันวา
เพลงพื้ นบานมี บทบาทในการสร างความสามัคคีและเปนเครื่องกระตุน ใหเ กิดการตอบสนองทาง
กายภาพในการรวมหมูชวยกันทํางาน เชน ในการลงแขกเกี่ยวขาวมีการรองเพลงเกี่ยวขาวสรางความ
สนุกสนานและกระฉับกระเฉง เพื่อกระตุนใหทุกคนชวยกันเกี่ยวขาวใหเสร็จสิ้น และเพลงพื้นบานยังมี
บทบาทในการควบคุมและรักษาบรรทัดฐานทางสังคม เพื่อใหคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอยูใน
กรอบระเบียบอันดีงาม ไมสรางปญหาใหเกิดขึ้นในสังคม
นอกจากเพลงพื้นบานจะใหความบันเทิงแลว ยังชวยหลอหลอมวัฒนธรรมของสังคมใหมั่นคง
และเปนอันหนึ่งอันเดียวกันดวย ดังนั้นเพลงพื้นบานซึ่งเปนคติชนประเภทหนึ่ง ที่นาศึกษาเปนอยางยิ่ง
เพราะจะทําใหเรารูจักชุมชนผูเปนเจาของวัฒนธรรมนั้นไดดีขึ้นและเขาใจบทบาทของเพลงที่มีตอ
ชุมชน ซึ่งเปนสิ่งที่มีคุณคาในการนําความรูที่ไดมาพัฒนาสมาชิกในชุมชนนั้นๆ และเปนแนวทางใน
การศึกษาชุมชนอื่นตอไป
เพลงพื้นบานมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตชาวบาน เมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนไปยอมเปนเหตุใหเพลง
พื้นบานเปลี่ยนแปลง หรือเสื่อมสูญไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ตะวันตก ทําใหวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปหลายดาน เทคโนโลยีแบบใหมทําใหการทํางานรวม
หมูลดนอยลง เพลงพื้นบานที่ใชรองในขณะทํางานรวมกันจึงหมดบทบาทไปอยางรวดเร็วกวาเพลง
ประเภทอื่ น นอกจากนั้ น วิ ถี ชี วิตแบบใหมทํ า ให ประชาชนมีโ อกาสทางการศึก ษา สามารถพัฒ นา
ความคิดใหเปนระบบวิธีทางวิทยาศาสตร บทบาทของพิธีกรรมในการรักษาโรคจึงลดนอยลง เพลง
ประกอบพิธีตางๆ ก็หมดความจําเปนลง เนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทยสมัยใหมไดเขามาลด
บทบาทการรั ก ษาแบบดั้ ง เดิ ม สว นเพลงพื้ น บ า นที่ รอ งเพื่ อ ความบั น เทิ ง นั้ น เมื่ อ ความบั น เทิง แบบ
ตะวันตกไดรับการผลิตเพื่อบริการอยางหลากหลาย เชน ภาพยนตร วิทยุ โทรทัศน วงดนตรีสากล วง
ดนตรีลูกทุง ไดรับความนิยม บทบาทของเพลงพื้นบานเพื่อความบันเทิงจึงลดนอยลงดวย
“เพลงกันตรึม” เปนเพลงพื้นบานชนิดหนึ่งที่นิยมเลนใน 3 จังหวัดที่มีกลุมคนผูพูดภาษาเขมร
ถิ่นไทยอาศัยอยูเปนจํานวนมาก คือ จังหวัดสุรินทร จังหวัดบุรีรัมยและจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเครื่อง
ดนตรีหลักคือ กลองกันตรึม และซอกันตรึม มีลักษณะโดดเดนจากเพลงพื้นบานภาคอื่นคือ เนื้อเพลง
เปนภาษาเขมรถิ่นไทย ดังนั้นผูฟงจึงมีจํานวนจํากัดเฉพาะในกลุมผูใชภาษาเขมรถิ่นไทย
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เดิมนั้นวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรเลนกันตรึมในพิธีกรรมปนโจลมะมวดซึ่งเปนพิธีกรรม
ที่ใชในการรักษาอาการปวยที่แพทยแผนปจจุบันรักษาไมได และใชบรรเลงกลอมหอในงานมงคลสมรส
ตอมาจึงไดเลนในงานบุญและงานประเพณีตางๆ ดังนั้นบทบาทหนาที่ของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมือง
สุรินทรจึงไดปรับเพิ่มขึ้นจากการมีบทบาทในพิธีกรรมมาเปนการมีบทบาทในดานอื่นๆ เพิ่มขึ้นตาม
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปดวย
คติชนมีบทบาทหนาที่สําคัญ 4 ประการ คือ บทบาทหนาที่ดานการเปนทางออกสําหรับความ
ขัดแยงและกฎเกณฑทางสังคม โดยคติชนประเภทนิทานมีบทบาทในการเปนทางออกของความขัดแยง
ในครอบครัว เพราะนิทานสรางสถานการณที่กอใหเกิดความพึงพอใจแกผูฟง ทั้งพอตา ลูกเขย หรือ
ภรรยานอยและภรรยาหลวง ที่มีความขัดแยงกันและตองการจะกําจัดศัตรูของตน แตในชีวิตจริงทํา
ไมไดจึงใชการฟงนิทานที่มีเนื้อหานาพอใจระบายความตองการแทน และการสรางมุกตลกเรื่องเพศ
พาดพิงมาตรฐานหรือกฎระเบียบบางอยางในสังคมยังเปนการสรางทางออกใหกับผูที่ถูกกดดันจาก
กฎเกณฑและระเบียบของสังคมได บทบาทหนาที่ดานการใหการศึกษาและอบรมระเบียบสังคม โดย
นิทานและเพลงกลอมเด็กตางก็เปนกลไกทางสังคมที่สําคัญที่ผูใหญใชในการอบรมสั่งสอนลูกหลานให
ทราบถึงมาตรฐานทางจริยธรรม พฤติกรรมที่สังคมยกยอง และพฤติกรรมที่สังคมประณาม บทบาท
หนาที่ดานการถายทอดความเชื่อและพิธีกรรม ตํานานและนิทานเปนแหลงสําหรับอางอิงความเปนมา
และเหตุผลสําหรับการประกอบพิธีกรรม เพื่อสรางความชอบธรรมใหกับความเชื่อและพิธีกรรม ใหสืบ
ทอดตอกันมาจนถึงปจจุบัน และบทบาทหนาที่ในการสรางเอกลักษณและประวัติศาสตรของทองถิ่น
การนํานิยายทองถิ่นมาอธิบายประวัติของสถานที่เปนประเพณีสากล เกิดขึ้นทั่วไปในวัฒนธรรมของทุก
ชาติ เนื่องจากมนุษยแตละที่มีระบบวัฒนธรรมที่ตางกัน มนุษยจึงใชความสามารถนี้สรางความเปน
“เรา” และความเปน “เขา” โดยความเปน “เรา” ขึ้นอยูกับความเชื่ออะไรที่เหมือนๆ กัน รวมไปถึงความ
รับรูนิทานนิยายเรื่องเดียวกัน เปนลักษณะการเชื่อ คิด และทําอะไรเหมือนๆ กัน คือ “พวกเดียวกัน”
นิยายทองถิ่นจึงเปนกลไกการสรางจิตสํานึกรวมใหกับคนในแตละทองถิ่นนําไปสูความรูสึกเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน นอกจากนี้นิยายทองถิ่นยังสามารถบันทึกผูนําทางวัฒนธรรมและบันทึกประวัติศาสตร
ทองถิ่นไดอีกดวย โดยนิยายทองถิ่นเกี่ยวกับผูนําทางวัฒนธรรมเปนวิธีการของชาวบานในการบันทึก
ประวัติศาสตรทองถิ่น เพราะในสังคมทองถิ่นนิยมการถายทอดวัฒนธรรมดวยประเพณีการบอกเลา
ไมใชประเพณีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรซึ่งเพิ่งกระทํากันในชั้นหลัง นอกจากนิยายทองถิ่นแลว
ยังมีการใชตํานานในการบันทึกประวัติศาสตรของกลุมชาติพันธุดวย โดยการใชตํานานซึ่งเต็มไปดวย
เรื่องของอิทธิฤทธิ์ ความมหัศจรรย และสิ่งเหนือธรรมชาติในการบันทึกประวัติศาสตรของกลุมชาติพันธุ
ซึ่งอภินิหารตางๆ นี้จะชวยทําใหคนจดจําเรื่องไดและเลาตอกันไป ถือวาเปนวิธีการที่ชาญฉลาดในการ

122
บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ ป ระวั ติ ศ าสตร ท อ งถิ่ น เพื่ อ ให ถ า ยทอดไปถึ ง รุ น ลู ก รุ น หลาน (ศิ ร าพร ณ ถลาง.
2537: 13-42)
จากการศึกษาเพลงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร โดยการรวบรวมบทเพลงตั้ง แตเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 จํานวนทั้งสิ้น 320 เพลง แลวนํามาจัดกลุมเพื่อ
จําแนกบทบาทของเพลง ผูวิจัยพบวาเพลงกันตรึมมีบทบาทสําคัญตอกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทย
หลายประการ ดังนี้
1. บทบาทดานใหความบันเทิง
2. บทบาทดานใหความรูแกคนในชุมชน
3. บทบาทดานเปนกระบอกเสียงใหแกรัฐและชาวบาน
4. บทบาทในการดํารงความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมตางๆ
5. บทบาทดานการเนนย้ําตํานานและประวัติศาสตรที่เกี่ยวกับเมืองสุรินทร
6. บทบาทดานผอนคลายอารมณเก็บกดและคับของใจ
7. บทบาทดานสรางความสามัคคี

1. บทบาทดานใหความบันเทิง
มนุษยไมวาอยูในสังคมใดก็ตาม ตางก็มีวัฒนธรรมความบันเทิงเปนเครื่องผอนคลายของชีวิต
ซึ่งดนตรีเปนองคประกอบที่ขาดไมไดในการสรางความบันเทิง ไมวาจะเปนคนชั้นสูงหรือสามัญชนตาง
ก็ใชดนตรีเปนเครื่องสรางความบันเทิงใหกับตนและคนในชุมชน ดังจะเห็นไดจากทองถิ่นภาคตางๆ
ของประเทศไทยที่มีการละเลนรองรําทําเพลงของประชาชนอยูแทบจะทุกฤดูกาล นอกจากนี้ในแตละ
ภาคจะมีเครื่องดนตรีและรูปแบบการบรรเลงดนตรีที่เปนเอกลักษณของตนเองอยูเปนจํานวนมาก
สะทอนใหเห็นวาสังคมไทยเปนอีกสังคมหนึ่งที่รักในความบันเทิง
ในอดีตที่ความเจริญตางๆ ยังเขาไมถึงหมูบานในชนบท เพลงพื้นบานมีบทบาทในการสราง
ความเพลิดเพลินใหแกคนในสังคม ทั้งในเวลาการทํางาน เวลาวาง และชวงเทศกาล เพราะเนื้อหาของ
เพลงพื้นบานจะสนุกสนาน มีการแสดงถึงปฏิภาณไหวพริบของผูรอง รวมทั้งมีจังหวะและลีลาที่เราใจ
ดวย (ขนิษฐา จิตชินะกุล. 2545: 93)
ในปจจุบันการบันเทิงและงานเฉลิมฉลองแบบดั้งเดิมของไทยคอยๆ ลดความสําคัญลงไปมาก
การบันเทิงแบบตะวันตกไดเขามาแทนที่ เชน การชมภาพยนตร การชมละครเวที การฟงดนตรีสากล
เปนตน แตการแทนที่ของวัฒนธรรมตะวันตกกลับไมไดชวยใหคนไทยรูสึกวาไดปลดปลอยความเครียด
หรือเฉลิมฉลองไดอยางเต็มที่ เพราะการบันเทิงแบบตะวันตกนั้นสนุกแตไมสะใจ และยังมีความเงียบ
เปนองคประกอบอยูมาก คนไทยชอบความสนุกแบบคึกคัก ครึกครื้นและชอบใหมีความสนุกแบบรวม
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หมู ซึ่งเห็นไดจากวันสงกรานตและวันลอยกระทงที่คนไทยชอบมากเปนพิเศษ เพราะเปนการบันเทิง
รวมกันทั้งหมด (ธิกานต ศรีนารา. 2548: 69)
ความกดดันทางเศรษฐกิจ สังคมและความเครียดจากการทํางาน ทําใหการบันเทิงและการ
เฉลิมฉลองเปนสิ่งที่มีความสําคัญกับคนไทยมาก การที่คนออกมาเดินตามทองถนนในชวงเทศกาล
เพราะตองการรวมเฉลิมฉลองกับผูอื่น แตรูปแบบการบันเทิงแบบเกาๆ ตอบสนองตอคนเมืองไดยากขึ้น
(พรวิไล เลิศวิชา. 2539: 597-598)
จากสถานการณดังกลา ว ดนตรีไมวาจะเปนดนตรีพื้นเมืองหรือดนตรีไทยแทดั้งเดิมจึงถูก
นํามาใชในการบันเทิงแบบใหมดวย เชน การนําหมอลําไปแสดงในรูปของคอนเสิรตที่สามารถเดินทาง
ไปแสดงไดทั่วประเทศ การบันทึกเปนมิวสิกวีดิโอ การออกอากาศทางโทรทัศนหรือการที่นักรองหมอลํา
ออกเทปเพลงมาขายตามทองตลาดเปนจํานวนมาก ตัวอยางการบันเทิงแบบใหมที่เห็นไดชัดเจนใน
ปจจุบัน คือ การนํานักรองลูกทุงหรือหมอลํามารองเพลงคูกับนักรองเพลงแนวอื่น เชน แนวร็อก ไดแก
ศิริพร อําไพพงษกับวงบอดี้แสลมในเพลงคิดฮอด และตั๊กแตน ชลดากับนครินทร กิ่งศักดิ์ ในเพลง
ภูมิแพกรุงเทพ เปนตน นอกจากนี้นักรองลูกทุงบางคนยังนําดนตรีกันตรึมไปประยุกตใชในผลงานเพลง
ของตนดวย เชน ยิ่งยง ยอดบัวงามในเพลงโนกันตรึมและกันตรึมสกา และจินตหรา พูนลาภในเพลงรัก
บาวอีสานใต
ในขณะเดียวกันเพลงพื้นบานก็ยังคงอยูและมีบทบาทตอการสรางความบันเทิงในทองถิ่นอยู
เชน การเปาแคน การดีดพิณ และตีกลองยาวในขบวนแหตามพิธีตางๆ ของชาวอีสาน เปนตน ใน
ปจจุบันไมใชแตคนเมืองเทานั้นที่เริ่มยอมรับเอาดนตรีพื้นบานเขาไปเปนสวนหนึ่งในงานบันเทิงของ
สังคมเมืองที่ตนเองมีชีวิตอยู ในขณะเดียวกันผูคนในทองถิ่นก็ยอมรับเอาดนตรีสมัยใหมเขาไปเปนสวน
หนึ่งในงานบันเทิงของตนดวย เชน “ดิสโกเทคแบบลอมผา” ในงานเทศกาลประเพณีทางภาคอีสาน
หรือการเปดเทปเพลงและคาราโอเกะในงานรื่นเริง งานเทศกาล งานประเพณีตามทองถิ่นตางๆ รวมทั้ง
การนําทํานองเพลงแนวสตริง ปอบ ร็อก มาใสในเพลงพื้นบาน แมวารูปแบบการบันเทิงของผูคนจะ
เปลี่ยนแปลงไปเพียงใด แตวัฒนธรรมดนตรีก็จะยังคงเปนวัฒนธรรมที่มีบทบาทสําคัญกับผูคนในสังคม
เพลงกันตรึมของคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรเปนหนึ่งในเพลงพื้นบานที่มีการปรับตัวดวยการรับ
เอาดนตรีสมัยใหมเขามาเปนแนวทางในการปรับตัวอยางเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของคนใน
สังคม และยังคงมีบทบาทสําคัญในดานการใหความบันเทิงแกคนในทองถิ่น ซึ่งประกอบดวย ความ
บันเทิงที่เกิดจากภาษา ความบันเทิงที่เกิดจากเนื้อรองที่สนุกสนาน และความบันเทิงที่เกิดจากการเชิญ
ชวนผูชมมารวมสนุกดวย
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1.1 ความบันเทิงจากภาษา
วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรมีผูประพันธเพลงที่มีความสามารถในการใชภาษาเพื่อ
สรางความบันเทิงใหกับผูฟงได โดยเปนการสรางความบันเทิงจากการใชภาษาสองแงสองงาม และ
จากการนําขอมูลของเจาภาพหรือผูมารวมงานมาประพันธเพลง
1.1.1 ความบันเทิงที่เกิดจากการใชภาษาสองแงสองงาม
ความบันเทิงที่เกิดจากการใชภาษาเปนการใชภาษาที่มีความหมายสองแงสองงามและ
ตีความไดหลากหลาย การสรางความบันเทิงโดยวิธีนี้พบไมมากนักในเพลงกันตรึมของคณะน้ําผึ้ง
เมืองสุรินทร โดยกอนแสดงเพลงที่มีลักษณะเชนนี้จะตองสอบถามความตองการของเจาภาพใหแนใจ
กอนวาอนุญาตและยินดีใหเลนได การใชคําเชนนี้มักเปนการเลนคําผวนจึงไมเปนการหยาบคายหรือ
โจงแจงจนเกินไปนัก เชน เพลงคําไมสุภาพ เปนการสรางความบันเทิงใหแกผูฟงโดยการใชคําผวนมา
ประพันธเปนเพลง คําเหลานี้เมื่อผวนแลวจะมีความหมายไปในทางสองแงสองงาม เปนความหมาย
เกี่ยวกับเรื่องเพศ หรือเปนคําเรียกอวัยวะเพศชายและเพศหญิง เมื่อไดฟงคําผวนเหลานี้ผูฟงก็จะคิด
และจินตนาการตาม ทําใหเกิดความรูสึกสนุกสนานตามไปดวย
คําไมสุภาพ
คําวลี ครูสุภาพ ไมสมควร
ผวนกลับ ผลความไมพึงประสงค
“เสร็จแลวยัง” ถามจัง ชางไมงง
ผวนกลับคง งงงวย นะคุณครู
“กลวยบวดชี” เฉไฉ วาไมรู
“สมควรดวย” พูดมาไดอยางไร
“อยู มอ อะไร” อยาออก จากปากครู
“เอาหนูไหม” นิทานกอม หยอก ผ.อ.
“จับหันชี”้ คุณสตรี พึงระวัง
“ดีกี่เทา” ฟงไมได อยารองขอ
“ไหเมืองที”ฝรั่งเฝา เขาคิวรอ
“หอดี” มี มฐ. “หาไมมี ”
ระวัง”เห็ด”กับ”ไห” อยาใชบอ ย
ควรใชสอย สมกาล สถานที่
ที่โคราช มี “ไหปกธงชี”
“ไหผูดี” มีเจาของ หนีใหไกล
“ไหใหญไหยี” จงจําไว
“ไปแบกไหขึ้นรถฟรี” มีที่ไหน
คนชอบ “ยอกระดก” “ยกกระไดไปลอ” “กอ กระเดา” ชางนาอาย
ชื่อ “ประนี” ไมสมควร ไปขายหอม
“ประนอม” ระวัง อยาพูด “บัญชีหาย”
“คําผวน” ใชไมถูกที่ มีอนั ตราย
แกกระษัย ไดบาง บางเพลา
(ผูประพันธ : โฆสิต ดีสม)
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1.1.2 ความบันเทิงจากการนําขอมูลของเจาภาพหรือผูมารวมงานมาประพันธ
เพลง
การใชภาษาเพื่อสรางความบันเทิงของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรอีกลักษณะหนึ่ง
คือ การประพันธเพลงโดยใชความสามารถทางภาษานําชื่อนามสุกลของบุคคล สถานที่ และเหตุการณ
ที่เกี่ยวของกับเจาภาพหรือผูฟงมาประพันธใหมีเนื้อหาสัมพันธกับการแสดงเนื่องในโอกาสตางๆ
การสรางความบันเทิงจากภาษาลักษณะนี้เปนการนําชื่อนามสกุลของเจาภาพหรือผูมา
รวมงานมาประพันธเปนเพลงโดยมีความหมายสัมพันธกับโอกาสในการแสดงกันตรึม ซึ่งมักจะเปนการ
ประพันธในโอกาสเฉพาะหนาเพื่อสรางความสนุกสนาน ตื่นเตนใหทั้งเจาภาพและผูมารวมงานคอย
ตั้งใจฟงวาจะมีการกลาวถึงตนหรือไม และกลาวถึงอยางไรบาง เชน การแสดงในงานเลี้ยงเกษียณอายุ
ราชการ การแสดงในงานเลี้ยงตอนรับ การแสดงในงานอบรมสัมมนา เปนตน
เพลงคุณครูเครือขายเมืองสุรินทร 5 ซึ่งเปนเพลงที่ประพันธในขณะแสดงกันตรึมในงาน
เลี้ยงอําลาครูผูเกษียณอายุราชการซึ่งสังกัดในเครือขายเมืองสุรินทร 5 ทั้ง 7 ทาน ไดแก ครูจันทรจิตรา
พอคาซึ่งเปนครูโรงเรียนบานนาเกา ครูฐิติกุล กุลจิราซึ่งเปนครูโรงเรียนบานสมปอย ครูบรรยง พวง
งามและครูภูมิจิตต ศรีผองงามซึ่งเปนครูโรงเรียนบานแสลงพันธุ ครูมุกดา เจริญผลและครูวิลาศินี มี
เจริญซึ่ง เปน ครู โรงเรียนบานแกใหญ และผูอํา นวยการเสรี ยอดดี เพลงนี้ประพัน ธโ ดยใชชื่อและ
นามสกุล ลักษณะนิสัยการทํางานและสถานที่ทํางานของผูเกษียณอายุราชการมาเชื่อมโยงใหคลอง
จองสัมพันธกัน มีเนื้อหายกยองชื่นชมคุณงามความดีของครูผูเกษียณอายุราชการทุกทาน เปนการ
แสดงความสามารถทางการใชภาษาในการประพันธเพลง เมื่อผูที่ถูกกลาวถึงไดยินชื่อของตนก็จะคอย
ฟงวามีใจความกลาวถึงตนอยางไรบาง สวนผูฟงคนอื่นๆ ก็จะคอยคิดตามวาผูที่ถูกกลาวถึงในเพลง
เปนใคร มีลักษณะนิสัยหรือการทํางานที่โดดเดนอยางไร ทําใหเกิดความเพลิดเพลินที่ไดฟง
คุณครูเครือขายเมืองสุรินทร 5
จันทรแจมจรัส ดวงดารา
คุณครูจันทรจิตรา พอคา
สอนศิษยา สถานศึกษา บานนาเกา
ภาระงาน ประสาทวิทยา
คุณครูฐิติกุล กุลจิรา
เพียรพา สมปอย ไมหมองเศรา
ชอบ ในหนาที่ ไมเกี่ยว วาหนักเบา
เนาสมปอย นานนับ 27 ชนํา
บรรยง ครูผูมั่นในหนาที่
พวงงาม ผลความดี มีคาล้าํ
นําพาสิง่ ดีงาม อยางบรรยง
นักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม
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ภูมิจิตต มีความงาม นายกยอง
แสลงพันธุ บุณเยิงอยู อยางมั่นคง
ไขมุก น้าํ งาม มีมูลคา
เจริญผล ปรากฏในแกนใจ
ตัดสินใจ เสี้ยวทาย วินาที
แกใหญ เสนหแ รง มโหฬาร

ศรีผองงาม สมควร เชิดชูสง
ดํารง คงอยูได อยางภูมิใจ
มุกดา สุดหาใด มาเทียบได
มุกงามใส ยังคราม ใจมุกดา
วิลาศินี คงตัดใจ ยากซิทา
มากมีเจริญ เพลินจิต คิดอยูนาน

แกนของความอิสระ คือเสรี
รูทุกเรื่อง รูหมด ภาระงาน
ทานทัง้ เจ็ดคือ ผูกลาหาญ
ทํางานตาง พิเนตรฯ องคราชา

ผอ. ผูมวี าทะ เฉียบแหลมฉาน
สมนักบริหาร สนองงาน องคราชา
ชํานาญการ ยิง่ กวา ทหารกลา
เครือขายฯ หา ขอมุทิตา สดุดี...
(ผูประพันธ : โฆสิต ดีสม)

1.2 ความบันเทิงจากเนื้อรองที่สนุกสนาน
นอกจากจะใชภาษาในการสรางความบันเทิงใหแกผูชมแลว วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมือง
สุรินทรยังใชเนื้อหาของเพลงในการสรางความบันเทิงใหแกผูชมดวย โดยเปนการใชเพลงที่มีเนื้อหาขํา
ขันสรางความบันเทิง
เนื้อหาเพลงที่สรางความตลกขบขันของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรหลายเพลงเกิด
จากการที่ผูประพันธไดรับฟงเรื่องราวขบขันรอบตัวที่มีผูมาบอกเลาแลวนํามาประพันธเปนเพลง เชน
เพลงไอตัวปญหา เกิดจากการที่ไปรวมสัมมนาผูบริหารไทยเขมแข็ง แลวไดฟงเรื่องตลกจากผูมารวม
สัมมนา จึงไดประพันธขึ้นเปนเพลง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับผูอํานวยการโรงเรียนบานรําพึงที่ตองไปเขา
ร ว มอบรมผู บ ริ ห าร และก อ นออกเดิ น ทางได สั่ ง ให ค รู ป ฏิ บั ติ ง านอย า งเคร ง ครั ด เมื่ อ เวลาผ า นไป
ผูอํานวยการโรงเรียนเกิดความเปนหวงโรงเรียน จึงโทรศัพทไปที่โรงเรียนเพื่อถามวาที่โรงเรียนมีปญหา
ขัดของอะไรหรือไม โดยไมไดแจงกับผูรับโทรศัพทวาตนเปนใคร จึงไดรับคําตอบจากครูทานหนึ่งที่มา
ปฏิบัติงานวาเหตุการณในโรงเรียนปกติดี ไมมีปญหาอะไรเนื่องจากตัวปญหาอันตีความไดวาหมายถึง
ผูอํานวยการไมไดมาโรงเรียน
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ไอตัวปญหา
เหตุเกิดโรงเรียนบานรําพึงอีกเชนเคย
นิทานกอมชวนขําเวอรชั่นกลอน
ครูใหญรับคําสั่งอบรมผูบริหาร
9 วัน เพชรเกษมอยูพกั นอน
เบรกเชาพักรับของวาง ทานกาแฟ
ดวยรอนใจกดเบอรโทรของโรงเรียน
กริ๊งกราง! เสียงดังรับสายดวย
ฮัลโหล โทรมีธรุ ะใดเลาใหฟง
ครูเพื่อนใจตอบไปหลังถามจบ
วันนี้เหตุการณปกติกวาวันใด

ขอเฉลยตัวละคร “ครูเพื่อนใจ” สองสมร
ขํากวาตอนยุงกรุงเทพฯ อยางแนนอน
กอนไปสั่งการใหเครงงานการสอน
นําความรูยอนกลับพัฒนาโรงเรียน
แชรความคิดสิ่งที่ผิดนําไปเปลี่ยน
วามีอะไรเปลีย่ นมีปญหาอยากรูจงั
ครูเพื่อนใจชวยรับสายครูหนึ่งสัง่
ถามวาที่โรงเรียนมี “ปญหาอะไร”
ดวยไมสบอารมณจึงยอนให
เพราะ “ไอตัวปญหา” มันไมไดมาโรงเรียน
(ผูประพันธ : โฆสิต ดีสม)

1.3 ความบันเทิงที่เกิดจากการเชิญชวนผูชมมารวมสนุกดวย
วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรมีเพลงที่มีเนื้อหาชักชวนใหมารวมสนุกกับการเลนและ
การรํากันตรึม และการรวมทําบุญหรือการมารวมงานในโอกาสตางๆ ที่เจาภาพจัดขึ้น เชน เพลงน้ําผึ้ง
มาแลว มีเนื้อหาชวนทั้งชายและหญิงใหมารวมสนุกกับการเลนกันตรึมของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมือง
สุรินทร และฝากเนื้อฝากตัวกับผูชมใหอุดหนุนผลงานเพลงชุดใหม รวมทั้งขอบคุณผูชมที่เปนกําลังใจ
และสนับสนุนศิลปนวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร ตลอดจนกลาววาการเลนเพลงกันตรึมนั้นทําให
เกิดความสนุกสนาน สําราญใจ สามารถขจัดความเศราโศกออกไปได จึงขอเชิญมารวมสนุกกัน
น้ําผึ้งมาแลว
คํารอง
เคลียดเอย รีลเคลียด
จวบจุมคเนีย มะนองตีด
ลือเปยะเนียง กมสะอ็อบ
เนียงแซร็ย โมด็อลตีดเฮย
ออยเรือม ลีงออยสรูล
เรือมลีง เรือมลีง ออยสรูล
กมอาไลรีเรีย ชัวมือนอ เลเลอโยยึม
ละออเนียงเอย

เคลียดเวย บองเวย รีลเคลียด
ละออเนียงเอย น้าํ ผึ้งโมด็อลเฮย
กมเทอ ประงืยลืย
บองปะโอน เปราะแซร็ย
โอสักกรูวา ปะกาบองเวย รันดูล
ละออเนียงเอย ละแบงบ็อดกันตรึม
เรือมละแบง บ็อดกันตรึม
ผลงานน้าํ ผึ้ง ชุดแทม็ย
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แฟนๆ จูยอุดหนุน เนียงซมออลกุน
ซมเผยอ ผลงานชุดแทม็ย
เผยอเปยะลํานํา จํารีงละลือละแบง
ละออเนียงเอย ละแบงบ็อดกันตรึม
ม็อด โสก อ็อดเมียนเสาซึม
ละออ เนียงเอย
กระโอบปะกาจําป
อัญจืญโมเนอ เตียงเปราะ เตียงแซร็ย

แดลจูยเชียร บานละแบ็ย
เตียงเปราะ เตียงแซร็ย ก็วงจําซันเลง
เนียงแซร็ย ซมเผยอซันเลง
ละแบง จูยสําราญ
เรือมละแบง กันตรึม
โยยึม เปรมปรี
แมเวยเตียงปะกาจําแปย
เนียงโมด็อลเฮย ออยเรือมลีงสําราญ
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)

คําแปล
หางเอยหางไกล
ไดมาพบกันอีกครั้ง
ไดยินเสียงนองอยารังเกียจ
นองสาวมาถึงอีกแลว
ใหรําเลนใหสนุก
รําเลน รําเลนใหสบาย
กันตรึม อยามัวรีรอ ยืนมองยิ้มโลเล
นองคนสวยเอย
แฟนๆ ชวยอุดหนุน นองขอขอบคุณ
ขอฝากผลงานชุดใหม
ฝากเสียงเพลงใหลือเลื่อง
นองคนสวยเอย เลนเพลงกันตรึม
หมดโศกไมมีเศราซึม
นองคนสวยเอย
หอมดอกจําป
ขอเชิญมาเนอ ทัง้ ชายทัง้ หญิง

หางเอยพี่เอยหางไกล
นองคนสวยเอย น้าํ ผึ้งมาถึงแลว
อยาทําเฉยเลย
พี่นองชายหญิง
โอสักวา พีเ่ อยดอกลําดวน
นองคนสวยเอย สนุกกับการเลนบท
รําเลนกับบทกันตรึม
ผลงานน้าํ ผึ้งชุดใหม
ที่ชวยเชียรใหมีชื่อเสียง
ทั้งชายทั้งหญิงคงจําเสียงได
นองสาวขอฝากเสียง
เพลงชวยใหสาํ ราญ
รําเพลงกันตรึม
ยิ้มแยมเปรมปรี
แมเอยทัง้ ดอกจําปา
นองมาถึงแลว ใหรําเลนใหสาํ ราญ
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บทบาทของเพลงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรในดานการใหความบันเทิงนอกจากจะเกิดจาก
การใชภาษาและเนื้อรองที่สนุกสนาน รวมทั้งการใชเนื้อหาเชิญชวนผูชมใหมารวมสนุกแลว ความ
บันเทิงยังเกิดจากการแสดงดวย เนื่องจากขณะที่เลนกันตรึมจะมีการใชเสียงดนตรีที่มีหลายจังหวะ ทั้ง
ชา ปานกลาง และเร็ว ซึ่งสามารถสื่ออารมณไดอยางหลากหลายและเรงเราอารมณใหคึกคักไปตาม
เพลง นอกจากนี้ ยั ง ได รั บ ความเพลิ ดเพลิน จากการชมแสง สี เสีย ง ความสวยงามของการจัด เวที
ประกอบการแสดงประกอบเพลง เชน การเตนของหางเครื่อง หรือการรายรําของนักฟอนรํา ซึ่งแตงกาย
สวยงาม และแสดงทาทางอยางพรอมเพรียงกัน และไดรับความบันเทิงจากการสื่อสารระหวางนักแสดง
และผูชม เชน การกลาวทักทายหยอกลอผูชม หรือการแทรกมุกตลกตางๆ เปนตน สิ่งเหลานี้เปนการ
สรางปฏิสัมพันธระหวางนักแสดงและผูชมเพื่อใหเกิดความสนิทสนมเปนกันเอง และกลาที่จะแสดงออก
ถึงความสนุกที่ไดรับดวยการออกมารําหนาเวทีการแสดง หรือโดยการรองรับหรือรองรวมไปกับนักแสดง
ความบันเทิงทั้งหมดนี้เมื่อมาผสมผสานกันก็ทําใหผูชมรูสึกครึกครื้นและมีความสุขที่ไดชมการแสดง

2. บทบาทดานใหความรูแกคนในชุมชน
การศึกษาสมัยกอนเปนการศึกษาแบบนอกระบบ การสั่งสอนอบรมเปนการสอนตามความเชื่อ
ทางพุทธศาสนา คานิยมตามจารีตประเพณี และการปลูกฝงทัศนคติ เพลงกันตรึมเปนสวนหนึ่งในการ
ถายทอดความรูดานตางๆ ใหผูชม ทั้งดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม
จรรยา การครองเรือน ปญหาสังคม เปนตน
การที่ศิลปนกันตรึมจะใหความรูแกผูชมไดนั้นตัวศิลปนเองจะตองไดรับการศึกษามาเปนอยาง
ดี ติดตามขาวสารความเคลื่อนไหวของสังคม และมีประสบการณชีวิตมามากพอสมควรจึงจะสามารถ
ถายทอดความรูออกมาได แมวาปจจุบันจะมีการศึกษาในระบบโรงเรียนและมีการสื่อสารมวลชน
สมัยใหม เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ เปนตน กระจายสูประชาชนอยางแพรหลาย แตการที่น้ําผึ้ง
เมืองสุรินทรประกอบอาชีพเปนครูมาอยางยาวนานและรองหัวหนาวงนายโฆสิต ดีสม ดํารงตําแหนง
เปนผูอํานวยการโรงเรียน จึงทําใหการใหความรูผานเพลงกันตรึมของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมือง
สุรินทรยังคงไดรับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากผูชม บทบาทดานการใหความรูนี้มีทั้งที่ไดรับการ
รองขอจากหนวยงานตางๆ ใหประพันธเพลงเพื่อใหความรูตามโอกาสและการใหความรูตามดุลพินิจ
ของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรเอง
เพลงกันตรึมของคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรมีบทบาทดานการใหความรูแกคนในชุมชนหลาย
ประการ ดังนี้
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2.1 เพลงกันตรึมมีบทบาทดานการปลูกฝงคานิยม คุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม
บทบาทในดานการปลูกฝงคานิยม คุณธรรมและจริยธรรมทางสังคมของเพลงกันตรึมคณะ
น้ําผึ้ง เมืองสุรินทรถือเปนอีกหนึ่งบทบาทที่สําคัญ ในการชี้แนะระเบียบแบบแผนตลอดจนการกําหนด
พฤติกรรมที่เหมาะสมในสังคม โดยการสอดแทรกคําสอนทางศาสนา คานิยม และระเบียบในสังคมที่
ควรปฏิบัติไวในบทเพลง การจะปลูกฝงความรูความคิดใหแกชาวบานได ศิลปนจะตองมีความนาเชื่อถือ
ดังที่สุกัญญา ภัทราชัย (2540: 268-274) กลาววาผูขับรองเพลงพื้นบานนอกจากจะมีน้ําเสียงดีแลว ยัง
ตองมีความรูทั้งในเรื่องประสบการณชีวิต และเรื่องทั่วๆ ไป พอที่จะโนมนาวจิตใจผูคนในสังคมใหคลอย
ตามได จึงจะไดรับความนิยมและศรัทธา ซึ่งน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรเปนนักรองนําที่สามารถโนมนาวจิตใจ
ของผูฟงไดเปนอยางดี เนื่องจากมีประสบการณ และความรูจากการเปนครูมายาวนาน
เพลงกันตรึมเปนเพลงพื้นบานในเขตอีสานใตที่เปนมหรสพของชาวบานในยุคสมัยที่ยังไม
มีมหรสพชนิดอื่นแพรหลาย โดยเฉพาะเพลงกันตรึมเปนเพลงที่ใชภาษาเขมรถิ่นไทยในการประพันธซึ่ง
ไดรับความนิยมอยางมากจากชาวอีสานใต เนื่องจากสวนใหญใชภาษาเขมรถิ่นไทยในชีวิตประจําวัน
ดังนั้นเพลงกันตรึมจึงสามารถเขาถึงชาวบานไดอยางดี นอกจากเพลงกันตรึมจะใหความสนุกสนาน
เพลิดเพลินในเนื้อหาการเกี้ยวพาราสี ยังมีการใหความรูทั้งทางโลกและทางธรรมที่แทรกอยู ซึ่งเกิดจาก
การมีผูประพันธเพลงและนักรองที่มีความรูทั้งทางดานศาสนาและจากประสบการณชีวิต ความรูตางๆ
เหลานี้จึงถูกถายทอดออกมาเปนเพลง อันเปนสวนสําคัญในการสอนใหสมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติ
ตนไปในทางที่เหมาะสมตามระเบียบแบบแผนของสังคม จากการศึกษาเพลงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมือง
สุรินทรพบบทบาทดานการปลูกฝงคานิยม คุณธรรมและจริยธรรมทางสังคมหลายประการ ดังนี้
2.1.1 การประพฤติตนเปนผูมีความกตัญูกตเวที ความกตัญูตอผูมีพระคุณถือ
เปนสิ่งที่มนุษยทุกคนควรยึดถือปฏิบัติ เนื่องจากการรูคุณและตอบแทนคุณผูที่อุปการะชวยเหลือตนถือ
เปนการแสดงออกถึงคุณธรรมของผูปฏิบัติไดเปนอยางดี คําสอนของพระพุทธศาสนามักยกยองเชิดชูผู
ที่มีความกตัญูวาเปนผูที่มีจิตใจสูงสง เปนแบบอยางที่ดี และมักไดรับผลตอบแทนทําใหชีวิตมีแต
ความสุข แมจะประสบเคราะหกรรมใดก็สามารถผานพนไปได หนาที่ที่สําคัญของบุตร คือ ตองกตัญู
ตอบิดามารดา โดยการตอบแทนพระคุณของทานซึ่ง ทําไดทั้งโดยตรงและโดยออม การตอบแทน
โดยตรง คือ การพยายามเลี้ยงดูทานใหมีความสุขทางกายและทางใจ และรักษาพยาบาลคอยเปน
กําลังใจใหทานเมื่อปวยไข การตอบแทนโดยออม คือ การไมทําตัวเปนภาระแกทาน ไมสรางปญหาให
ทานทุกขใจ และพยายามประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสม
เพลงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรมักกลาวถึงการตอบแทนบุญคุณเพื่อแสดงถึงความ
กตัญูกตเวทีตอผูที่ทําคุณให โดยเฉพาะอยางยิ่งบิดามารดาที่เลี้ยงดูบุตรใหเติบโตมาดวยความ
ยากลําบาก เชน เพลงประเดา มีเนื้อหาปลูกฝงใหวัยรุนสํานึกในพระคุณของบิดามารดาที่เสียสละ
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ความสุขสวนตัวมุงทํางานหาเงินมาเลี้ยงดูใหบุตรเติบโตและไดใชชีวิตอยางสุขสบายไมนอยหนาใคร
เพราะปจจุบันนี้สังคมมุงแตความเจริญทางวัตถุจึงทําใหวัยรุนขาดความกตัญูรูคุณ จึงรองขอให
วัยรุนรูจักประหยัดอดออม ประพฤติตนเปนคนดี ไมสรางปญหา และตอบแทนบุญคุณของทานบาง
ประเดา
คํารอง
ทา แม เอิว คละ เมียนเฮย นอโกนทม
แม สะเนาะ คลูน กลูจ จีทากี มันบาน
กี แตง แต คลูน เทอตาม แตเจิ้ดคลูน
ปบากเจิ้ด แม ซ็อบ อย แบละ
ม็อต ประ เฮย นา กอ เรง แม เรงเอิว
ปรัวะทาความเจริญ รืง วัตถุ
โกน เจา ซ็อบไง กีมนั เซิว จือจะ
แม นอ เอิว เนือมโจลเวือด โจลวา กีทากี มันเติว
พอ จับ จงือ ชือ มันเจีย กอ มัน พ็อด แม
เศรษฐกิจ เวียมันเจีย รัวสตาง กอ ยาก
ก็อมเทอ ออยแม เอิว นอ ต็อง
เมียนปรํา ออยค็อม เรียะซา
ค็อมปนเรอ ปฏิบัติคลูน ออยเจีย
ออย ตรีม เตริว ออย แม เอิว ยืง พูมเจิ้ด
คลูน น็อง ปบาก คลัง กอ แคว็ย เติว
โกน เจา เอย ออย ทวือแต ความเจีย

เกิดกันเลาะ กระมม พอจูยเฮย นอคลูนรูจ
แม ซอน แม ปเดา โกน เจา กีรําคาน
เจือบพูก เจือบ พืน ทีว ทไง ทีว ยุบ
มือ กแด็ย กีเพอะซี เรือม เฮย นอ เฮฮา
มันเด็งเคาะ มันเด็งเตริว มันเด็งกุน มันเด็งตูฮ
เวีย เจริญ เลิง นอ ซ็อบไง
ปบาก เจิ้ดแม คลังนะ
แต รืง ทีว เติว บานซ็อบ เวียเลีย
มันพ็อดเอิว มือ เฮย คาง ปนเรอ
โกนเฮยโกน โกนเฮย
ปบาก ยากตีจ เลย หนา เมียน ด็อบ
กุนเอิว กุนเมียสดา ออยโกน
ตามเปยะ แม เอิวสอน ประเดา ออย ปฏิบัติ
แม เนียง เออ..
ออย แต เจิ้ดแมเอิว ซรูล นอ เปยล เปว
น็องแม น็องเอิว เนอ เนียง เออ...
(ผูประพันธ : โฆสิต ดีสม)

คําแปล
พอแมบางคนมีลูกโต
แมสงสารตัวเอง ดาวาเขาไมได
เขาแตงแตตัวทําตามแตใจตนเอง
ลําบากใจแมอะไรขนาดนี้
หมดเงินนั่นละ มาเรงกับแมกับพอ

เปนหนุมเปนสาว พอชวยตัวเองได
แมสอน แมอบรม ลูกหลานเขารําคาญ
ติดเพื่อน เที่ยวทัง้ กลางวันและกลางคืน
ดูสิ เขากินดื่ม รํากันอยางเฮฮา
ไมรูผิด ไมรูถูก ไมรูคุณ ไมรูโทษ
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เพราะวาความเจริญเรื่องวัตถุ
ลูกหลานทุกวันนี้เขาไมคอยเชื่อผูใหญ
แมและพอพาเขาวัดเขาวาเขาบอกวาเขาไมไป
พอเจ็บไขไดปวย ก็ไมพน แม
เศรษฐกิจมันไมดี หาเงินก็ยาก
จงอยาทํา ใหแมพอ ตอง
มีหา ใหพยายามรักษา
ปรนนิบัติ ปฏิบัติตนใหดี
ใหถูกตองใหพอ แมเราภูมิใจ
แมตัวจะลําบากมากก็ตาม
ลูกหลานเอย ใหทาํ แตความดี

มันเจริญขึ้นทุกวัน
ลําบากใจแมมากนัก
แตเรื่องเที่ยวไปไดทุกเวลา
ไมพนพอ คอยดูแล
ลูกเอยลูก ลูกจา
ลําบากยากอีกเลยหนา มีสบิ
คุณพอคุณแมใหลูกรูจักดูแล
ตามคําแมสั่งพอสอน ใหปฏิบัติ
แมจา เออ...
ขอใหพอแมสขุ กายใจ
กับแมกับพอนะนองนะ

เพลงเปรียะกุนแม กลาวถึงบุญคุณอันยิ่งใหญเหลือจะคณานับของมารดาและบิดา จึง
ขอใหบรรดาบุตรระลึกถึงพระคุณของทานและทําความดีเพื่อตอบแทนพระคุณ โดยกลาวถึงบุตรที่ตอบ
แทนพระคุณของมารดาดวยการเลี้ยงดูมารดาใหพบกับความสุขสบายซึ่งจะไดรับผลบุญตอบแทนโดย
ไมวาจะกระทําสิ่งใดในชีวิตก็จะสะดวกราบรื่น ไมมีอุปสรรคขัดขวาง ในขณะเดียวกันบุตรที่ไมตอบแทน
พระคุณของมารดา และทํารายรางกายจิตใจของผูมีพระคุณก็จะตกนรกอเวจี เพราะผลกรรมชั่วที่ได
กระทําไว
เปรียะกุนแม
คํารอง
เออ...บ็อนกุนแมลือแพนตึ้ ลือแพนมีจ
มัน อาจ ปรีบ กุนแมบาน
อันเจ็มคลูน ปรานมันเมียน อาแว็ย ปรีบบาน
มันเมียนพ็อจ ลือแพนตึ้ แพนมีจ
โกนเปราะ แซร็ย ยาก กรอ กอ คแว็ย
ปรัมบูนแค เจียงเจียง เกียงหนักหนา
แมน็องเคลียน คลังยางนา กอ ซู อ็อด
คลาจโกนแมกะเดา กันตรอง เฮิรประซา
เพื่อ เรียะซาโกนแม ออยแข็งแรง

ลือ แพน..แด็ย..บ็อนนา ทมปนนาแน็ย
ตึ้เดาะแดลโกนเม็มเกรปเชียมปตรูงมนาย
ปน บ็อนกุนแม ลืย บ็อนกุนแมลือล็วน
ลือแพนแด็ย แมอันเจ็ม เรียะซา
ซูเรียะซา จับปโกน โมเกิดกน็อง ปะเตียแม
มจู มโจจ ปแอม เฮิร ระเบาะโฮป ปซา
คลาจ เมียน ผ็อน ด็อลโกน กน็องปวะ
กึ้ด รื้อ มโฮป เจีย เมียนคุณคา
ด็อลกําน็อด ประสอดโกนตังเฮิม น็องพ็อด
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ดัจคย็อล ปรัวะชือคลัง
ดัจคย็อลซลังกัง ยอนชลองสม็อต
ผ็อน กุสอล แมด็อล บาน ชลองพ็อจ
ชือคลัง บลา สูอดทน หนอกุนแม
แม ทนอม ออบปว ตรัวแบ็ย
ประมานเนียะกอคแว็ย อันเจ็ม เรียะซา
เปรียะกุนทมเที่ยงแท โอ แมจา
เด็งอันเจ็มเรียะซา กุนแมวิง
แว็ย มูด เตื้อด จี ทา แม คลูน
มัน สเกือล เปรียะกุน ค็อน เมียจดา
เจริญ แนนนับ น้าํ ผึ้ง ปรับโกนเจา
ค็อนเมียจดา มือ เรียะซา แมยืง
แดลปฏิบัติ มันเมียนคัด
กุสอล จูนคลูนยืง มัน กรอเลย
ออยยัวเจีย ตอบสนอง

คําแปล
พระคุณแม เหนือแผนน้ํา เหนือแผนฟา
ไมอาจเปรียบพระคุณแมได
ใชเลี้ยงกายไมมีอะไรเปรียบได
ไมสามารถนับไดเหนือแผนน้าํ แผนฟา
ลูกชายหญิง ยากจนก็ชา ง
เกาเดือนกวาๆ ทรมานหนักหนา
แมจะอยากกินเพียงใด ก็สอู ดทน
กลัวลูกแมรอน จนดิ้นเพราะแสบรอน
เพื่อรักษาลูกแม ใหแข็งแรง
เปนลม เพราะเจ็บมาก
สิ้นใจ เพราะคลอดลูก
ผลกุศลแมถึงไดคลอดอยางปลอดภัย

แม คละตังเฮิมมันด็อล เอาะกําลัง
แม คละ โคจเชียมคลัง ลัง เกิด คย็อล
บาน คืนมุ โกนงา ออล เอาะ เจิ้ด
เรียะซา โกน ปบาด จืงกะฮอม
แมสลัญโกนตังเอาะ เตียงเปราะแซร็ย
เกิด จีโกน กูรกึ้ด เปรียะกุนแม
โกน คละ ทมเลิง เด็งประซา
ปะโกน คละ ทมคลูน ทมเตียงเจิ้ด เออ..
ทเลียะ นารัวะ อเวจี ปรัวะกําจูน
เปรียะกุนแม กะปวง กะปวะ
กมจีทา ตอบสนองซองกุน
ออยเกือดสเบย เมียะกุสอล ผ็อน บ็อน
รัวซีโทล โกนเจาเอย
เด็งเอาะเฮย เรือลคเนีย
ซองกุนแม เอย...
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)

เหนือแผนดิน คุณใดที่วายิง่ ใหญ
น้ํานมที่ลูกดื่มกลั่นจากเลือดของแม
เทาบุญคุณแมเลย บุญคุณแมมากลน
เหนือแผนดิน แมเลี้ยงดูรักษา
สูรักษา ตั้งแตลูกมาเกิดในทองของแม
เปรี้ยว หวาน เผ็ด ของกินที่แสลง
กลัวมีผลถึงลูกในทอง
คิดเลือกอาหารดี มีคุณคา
ถึงกําหนดวันคลอด จะขาดลมหายใจ
แมบางคนแรงนอย หมดกําลัง
แมบางคนเสียเลือดมากจนหมดสติ
ไดเห็นหนาลูกนอย ดีใจอยางมาก
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เจ็บมากขนาดไหน สูอดทน หนอคุณแม
แมถนอมอุมกอดไมหาง
กี่คนก็ชา ง เลีย้ งดูรักษา
พระคุณยิ่งใหญเที่ยงแท โอแมจา
รูเลี้ยงดูรักษาพระคุณแมคืน
ตี ทุบ เตะ ดาวาแมตัวเอง
ไมรูจักบุญคุณของมารดา
มากเกินนับ น้าํ ผึ้งบอกลูกหลาน
ของมารดา ดูแลรักษาแมเรา
ที่ไดปฏิบัติไมมีขัดขวาง
กุศลสงใหตัวเราไมยากจนเลย
ขอใหทําดีตอบแทน

ดูแลลูกตั้งแตฝาเทายังแดง
แมรักลูกทุกคน ทั้งชายหญิง
เกิดเปนลูกควรคิดพระคุณแม
ลูกบางคนโตขึน้ รูประสา
ลูกบางคนโตแต จิตใจนักเลง
ตกนรกอเวจี เพราะกรรมสง
พระคุณแมสูงสง
อยาดาวา ตอบแทนบุญคุณ
ใหทา นสบายกุศลผลบุญ
หากินสะดวกลูกหลานเอย
รูหมดแลวทุกคน
บุญคุณแม เอย..

เพลงตอบสนองซองกุน มีเนื้อหาเชิดชูพระคุณของบิดาและมารดาจึงขอใหบุตรทดแทน
พระคุ ณ ในขณะที่ ทา นยั ง มี ชี วิต อยู ไม ค วรรอใหท า นจากไปแล ว ค อยมาระลึ ก ถึ ง พระคุณ บุ ต รสาว
สามารถทดแทนคุณไดดวยการประพฤติปฏิบัติแตกรรมดี สวนบุตรชายทดแทนโดยการบวช การดูแล
และตอบแทนพระคุณของทานถือเปนการแสดงความกตัญูที่บุตรทุกคนควรปฏิบัติ และจะชวยสงผล
ใหผูปฏิบัติไดพบแตความสุขสบายและไมวาจะกระทําการสิ่งใดก็ยอมประสบผลสําเร็จ
ตอบสนองซองกุน
คํารอง
เปรียะกุนเอิว
ธูป ตีญ ตรูย ปกา บูชา
ตามเปยะ เอิวประเดา
โกนแซร็ย นึงปฏิบัติ
ตรือเนียะ เปรียะ พุทธศาสนา
กุศลเจตนา ตามเรียะษา
เรือลคเนีย กูรค็อม

โกน ตะตูล ลือ เกษา
กุนเอิว น็องปฏิบัติ
มันออย กุนเอิวโคจเจิ้ด เลยหนา
แตกรรมเจีย โกนเปราะ
ตอบสนอง ซองกุนแบ็ยดา
กุนเอิว โกนเจาเปราะแซร็ย
ทวือเจีย เรียะซากุนแมเอิว
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ค็อมปฏิบัติ ตอนคลูน เกือด เนิว
กตัญู แดลปฏิบัติ
เมียน แต เซาะ สรูล

กมจํา เกือด เดิร เพลิว
นึงปนจูน ออยโกน
เทอ อย กอ บาน ผ็อล
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)

คําแปล
พระคุณของพอ
ธูปเทียนกรวยดอกไมบูชา
ตามคําทีพ่ อสอน
ลูกสาวจะปฏิบัติ
จะเปนทิดพระพุทธศาสนา
กุศลเจตนา ตามรักษา
ทุกคนควรพยายาม
ควรปฏิบัติ ตอนตัวทานยังอยู
ความกตัญูที่ปฏิบัติ
มีแตความสุขสบาย

ลูกเทิดไวเหนือศีรษะ
คุณของพอจะปฏิบัติ
ไมใหพอเสียใจเลยหนา
แตกรรมดี ลูกชาย
ตอบสนองทดแทนคุณบิดา
พระคุณพอ ลูกหลานชายหญิง
ทําดีรักษาคุณแมพอ
ไมควรรอตอนทานจากไป
จะชวยสงใหลกู
ทําอะไรก็ไดผล

2.1.2 การประพฤติปฏิบัติตนตามประเพณีของทองถิ่น แมเนื้อรองของเพลงกันตรึม
จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตความรัก และการใหความรูเปนสวนใหญ แตมักมีการแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ
การชี้แนะใหสมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติตามประเพณี ประเพณีที่กลาวถึง ไดแก ประเพณีสวน
บุคคล เชน ประเพณีการเกิด การอุปสมบท การจัดพิธีมงคลสมรส และการจัดพิธีฌาปนกิจศพ ประเพณี
สวนรวม เชน ประเพณีก ารทอดกฐิน การทอดผา ปา ตรุษสงกรานต การทํ า บุญในวั นพระ เปน ตน
โดยเฉพาะประเพณีสวนบุคคล เชน ประเพณีการอุปสมบท การแซนโดนตา ถือวาเปนการกระทําเพื่อ
แสดงความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ ที่บุตรพึงกระทําตอบิดามารดาเปนเปนการตอบแทนบุญคุณ
ประเพณีทองถิ่นถือวาเรื่องการเลือกคูครองของหญิงในสังคมไทยเปนการตัดสินใจที่
สําคัญในชีวิต เนื่องจากหากไดคูครองที่ดีจะชวยสงเสริมใหหญิงประสบความสําเร็จและมีความสุข แต
หากไดคูครองที่ไมดียอมจะทําใหชีวิตพบแตความทุกข และที่สําคัญสังคมไทยไมนิยมใหหยารางกัน
ดังนั้นการตัดสินใจจึงตองทําอยางระมัดระวังรอบคอบ เพลงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึงแนะให
ผูหญิงเลือกคูครองที่เปนคนดี ไมใหเลือกจากรูปสมบัติภายนอกเทานั้น โดยคนดี หมายถึง คนที่มีจิตใจ
ดี ซื่อสัตย ขยันขันแข็ง เปนที่พึ่งและเปนผูนําครอบครัวที่ดีได
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เพลงไมหลอไมเปนไร กลาวถึงการเลือกคูครองของหญิงวา แมชายจะรูปรางหนาตาไมดี
มีผิวดําคล้ํา แตถาไมเจาชูและขยันในการทํางาน นั่นถือเปนคุณสมบัติที่ดีของชายที่จะมาเปนคูครอง
หากเลือกชายที่รูปรางหนาตาดีอาจไดคูครองที่เปนคนหลายใจ อยูดวยกันไดไมนานอาจตองพบกับ
ปญหาหนักใจซึ่งเกิดจากความรูปหลอและเจาชู จนในที่สุดอาจตองหยาราง ผูหญิงก็จะกลายเปน
แมมายใหสังคมตราหนาวาผานการมีชีวิตครอบครัวที่ลมเหลวมา ดังนั้นจึงขอใหผูหญิงเลือกผูชายโดย
พิจารณาที่จิตใจ คือ รักเดียวใจเดียว และมีความขยันในการประกอบอาชีพการงาน
ไมหลอไมเปนไร
คํารอง
แฟนเนียง มันประบาก รูปหลอ
กําปรอ เจิ้ดเจีย เกงการ เกงงาน
มะนึ รูปหลอ เมียนตะ มะนึเจาชู
รูปหลอ เจาชู เนียงมันยัว เตบอง
มะนึ กําปรอ รูปมันละออ แตเจิ้ดเจีย
คะเมา เจิ้ดละออ นัน้ ก็ไมเปนไร
แฟนนองไมตอ งรูปงาม
ใครอยากเปนแฟน นองนางแลวก็

กําปรอ กําปรอ เนียงกอ สลัญบาน
เนียงกอ สลัญบาน มันเกิด อย เตบอง
สลัญมันยู ทะงวนเจิ้ด ตีดพอง
เนียงมันสลัญบอง คลาจเกิด มะมาย
เกงการ เกงเงีย มันเจาชู หลายใจ
ขอใหมีใจรักจริงก็พอ
รูปชั่วตัวดําน้ําใจดีก็พอ
ยกมืออยารอ ไมหลอ ไมเปนไร
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)

คําแปล
แฟนนอง ไมตอ งลําบาก รูปหลอ
ขี้เหร ใจดี เกงการ เกงงาน
คนรูปหลอ มีแตคนเจาชู
รูปหลอ เจาชู นองไมเอา หรอกพี่
คนขี้เหร รูปไมหลอ แตใจดี
ตัวดํา ใจดี นั้นก็ไมเปนไร
แฟนนองไมตอ งรูปงาม
ใครอยากเปนแฟน นองนางแลวก็

ขี้เหร ขี้เหร นองก็รักได
นองก็รกั ได ไมเปนไรหรอกพี่
รักไมนาน หนักใจอีกดวย
นองไมรักพี่ กลัวเปนแมมาย
เกงการเกงงาน ไมเจาชูหลายใจ
ขอใหมีใจรักจริงก็พอ
รูปชั่วตัวดําน้ําใจดีก็พอ
ยกมืออยารอ ไมหลอ ไมเปนไร
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เพลงกันเลาะปรัง สอนใจผูหญิงชาวอีสานใตที่มักมีความเชื่อกันวา การมีสามีเปนชาวตางชาติ
จะชวยใหมีชีวิตความเปนอยูที่ ดีขึ้น แตบางครั้งก็อาจไมเปน เชนนั้นเสมอไป เพราะชาวตางชาติก็
เหมือนผูชายทั่วโลกที่มีทั้งดีและไมดีปะปนกัน โดยในเพลงเปรียบผูชายตางชาติที่มีนิสัยไมดีวาเปนฝรั่ง
เนา เปนการเตือนใจผูหญิงวา การเลือกคูนั้นตองกระทําอยางระมัดระวัง แมจะเคยเห็นตัวอยางจากคน
อื่นๆ วามีสามีชาวตางชาติแลวทําใหครอบครัวมีฐานะดีขึ้น แตก็ควรเลือกคูชีวิตอยางรอบคอบ ไมใช
หวังแตจะไดประโยชนฝายเดียวจนถูกหลอกลวงไดงายๆ นอกจากนี้ยังกลาวอีกวาผูหญิงมักไมเลือก
ผูชายที่ไวผมยาว เจาะหู เจาะจมูก เพราะมองไปแลวเหมือนควายตกโคลนซึ่งหมายถึง ดูแลวเปน
รูปลักษณที่ไมเหมาะสมกับความเปนชายนั่นเอง ที่เปนเชนนั้นอาจเปนเพราะผูชายที่สําอางใชเวลา
หมดไปกับการใหความสําคัญเรื่องความสวยงามของรูปกายภายนอกเกินไป จนอาจไมเอาใจใสในการ
ทํามาหาเลี้ยงชีพเทาผูชายคนอื่น
กันเลาะปรัง
คํารอง
(ช) กระมม แคด เนาะลูจยัวปรัง
เคลียนโฮบ บายนึงเบาะจรัวะ
กีโตวทีวมืงปรัง อาปองกึดกีคลัง
กีลูจปรังยัวโตวพลัวะ
กระมม แคด นุ กีเคลียน ซีปรัง
เมียนแต กดัง เคลียนซีคลัง
(ญ) อาปอง โนวกะเมง
สมัยทะแม็ย ซอกเวง
ยังกะแบ็ย ตะเนิมโพงแซร็ย
(ช) เนียง กมัย อันแย็ย
(พรอมกัน) ซม จ็อบ เปนแนะ เซิน

อาปองบานแต สดาย บีมได
จรัวะ มะลัวะเจริญเจริญ
ซะกวมคลัง เปน เบากันตัวะ
ปะแต ตัวะ ตัวะ ละลูย ละลูย
ตะนําบาย กอ คลอจ
ปะ ปรังละลูย
กีเฮากันเลาะ กะเดิ้บ
เจาะตะจีจ เจาะจะเมาะ
มือโตว เปนกะแบ็ย ทะเลียะเพาะ
เกมง สมัยทะแม็ย เวียอังวีง เวียล็อบ
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)

คําแปล
(ช) ผูหญิงฝง นูน แอบไดสามีฝรั่ง
อยากกินขาวกับตําน้าํ พริก
เขาไปเที่ยวเมืองฝรั่ง ผมคิดถึงเขามาก
เขาแอบฝรั่งเอาไปชิม

ผมไดแตเสียดายอมนิ้วมือ
น้ําพริกกับผักเยอะเยอะ
ผอมมากเทากับกระสอบรําขาว
โดนแตช้ําช้ํา เนาเนา
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ผูหญิงฝง นั้นเขาอยากกินฝรัง่
(ญ) นองชายยังเด็ก
สมัยใหม ผมยาว
เหมือนควายแยงพวกสาว
(ช) นองอยาพูดเด็กสมัยใหม
(พรอมกัน) ขอจบแคนี้กอน

โดนฝรั่งเนา
เขาเรียกหนุมดิบ
เจาะหู เจาะจมูก
มองไปเหมือนควายตกโคลน
มันหลง มันบา

เพลงกันซลา เปนเพลงรองโตตอบระหวางหญิงชาย มีเนื้อหาที่หญิงกลาววาเมื่อทั้งคูมี
ความรักตอกัน ฝายชายก็ไมควรลังเล ควรใหผูใหญมาสูขอใหถูกตอง เมื่อไดยินดังนั้นฝายชายจึงรีบ
ตอบรับทันทีโดยกลาววาหากมารดาของหญิงสาวไมคัดคานและพรอมก็จะเขาไปเจรจาสูขอ ขอใหญาติ
ผูใหญฝายหญิงพูดคุยกันเรื่องคาขันหมากใหเรียบรอยเสียกอนตนจึงจะเขาไป ฝายหญิงจึงตอบวาดาน
ตนนั้นพรอมแลว หากทั้งสองมีวาสนาตอกันยอมไดครองคูกันอยางแนนอน การกลาวเชนในเพลงนี้ถือ
เปนการแนะใหหนุมสาวประพฤติตนอยูในลูทางที่เหมาะสมตามประเพณี คือ เมื่อมีความรักตอกันก็ควร
เขาไปปรึกษาพูดคุยกับผูใหญของทั้งสองฝาย เพื่อตกลงสูขอใหถูกตองตามประเพณีเปนการใหเกียรติ
แกฝายหญิง และแสดงถึงความกตัญูของหญิงสาวที่รอใหฝายชายมาสูขอตามประเพณี ไมหนีตาม
กันไปจนทําใหครอบครัวเสียชื่อเสียงซึ่งถือเปนการรักษาหนาแกบิดามารดาและวงศตระกูล
กันซลา
คํารอง
(ญ) กึ้ดเฮย หนอ บอง เนียงกึ้ดหนอ
โจลโม ออยบีด ก็อมเทอ ระวีระวอล
(ช) โมเฮย แซร็ย เนียง โมเฮย โมเฮย
นิแอง กีทา หนอ แซร็ย ละมวม
อาศัย เนียง อัญจืญ แย็ยตา
(ญ) อัญจืญ โจลโมออยด็อล
เนียงเอย เนียงเมียน สแน

สงสาร เนียง เปงเจิ้ด โจลโมออยด็อล
โจลโมออยด็อล โมซีซลา น็องปะโอน
บองน็องโจลเติว เนียงเฮย จําตะตูลบองพอง
บอแมเนียง ปรวม บองเฮย น็องโมแย็ยคเนีย
จัดแจง กันซลา บองเฮย น็องโจลเติว
เมียน บ็อนกุสอล ยืง ยอม บานคเนีย
ตูจ อยเจียงกี แต สแน มากมาย
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)
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คําแปล
(ญ) คิดเอย หนอพีน่ องคิดหนอ
เขามา ใหใกล อยาทําลังเล
(ช) มาแลว นองสาว มาแลว มาแลว
นี่เองเขาวา หนอ หญิงที่เหมาะสม
อาศัยนองเชิญยายตา
(ญ) อันเชิญเขามาใหถึง
นองเอย นองมีเสนห

สงสารนองทีเ่ ต็มใจ เขามาใหถงึ
เขามาใหถงึ มากินหมากกับนอง
พี่จะเขาไปนองเอย รอรับพี่ดว ย
ถาแมนองพรอม พี่จะเขาไปพูดจา
จัดแจงขันหมาก พี่เอย จะเขาไป
มีบุญกุศล พวกเรายอมไดกนั
เล็กกวาเขา แตเสนหมากมาย

เพลงไมเชื่อใจชาย มีเนื้อรองเปนการโตตอบระหวางชายหนุมและหญิงสาว โดยฝายชาย
พยายามเกี้ยวพาราสีและมอบคํารักใหแกฝายหญิง แตไดรับคําปฏิเสธจากฝายหญิงวารูตัวเองดีวาไม
สวยงามพอที่จะมีชายใดมารักจริง คําพูดชื่นชมของผูชายนั้นเปนเพียงคําหวานที่ตองการหลอกลอให
ตนตายใจ แมวาฝายชายจะบอกวารักจนหมดหัวใจ แตฝายหญิงก็ยังยืนยันไมเชื่อถือในคําพูด ฝายชาย
จึงแสดงความจริงใจดวยการสอบถามคาสินสอดในการหมั้นหมาย ฝายหญิงจึงบอกวาเรียกสินสอด
เปนเงินหาแสนบาท และทองหนักหาหาบ ซึ่งเปนจํานวนมหาศาลเกินกวากําลังความสามารถของฝาย
ชาย ฝายชายจึงประชดประชันไปวา ตนจะหาสินสอดมาสูขอหญิงสาวใหได แตกวาจะถึงเวลานั้นตน
คงฟนรวงหมดปาก ซึ่งหมายถึงแกชราลงอยางมากแลวนั่นเอง เพลงนี้ชี้แนะใหผูหญิงรักนวลสงวนตัว
ไมเชื่อใจในน้ําคําหวานของฝายชายโดยงาย ไมวาจะถูกหวานลอมอยางไรก็ไมควรหลงเชื่อ สวนฝาย
ชายควรใหเกียรติผูหญิงดวยการไมลวงเกิน และหากมีความรักและจริงใจตอฝายหญิงจริงควรตั้งใจ
ประกอบอาชีพเพื่อเก็บออมเงินมาสูขอฝายหญิงใหถูกตองตามประเพณีที่ปฏิบัติสืบกันมา
ไมเชื่อใจชาย
คํารอง
(ญ) เนียงลือเปยะเปราะบอง อันแย็ยประเซิร
เนียงลือเปยะเปราะ เนียงแซร็ยเตรจออล
ลือเปยะประเซิร ทาสลัญระนา
โอ เปราะบองเอย มือกะแด็ย แจะเจรจา แนะ
ทาละออ โดจตีวดา บองจา เนียงพอเด็งเตือน
(ช) สลัญ สลัญ ระนา
สะอาดโดจตีวดา บองเปงเจิด้ สลัญ
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(ญ) รูปเนียงมันละออ บองก็อมโมกังเฮาะ
มันจือ เปยะเปราะ ปะแอมนะบองเอย
บังคับออยรับ มันยอมกึดทาคลูนเคาะ
เนียงมันจือเปยะเปราะ เก็งแกแตคลูน
(ช) สะอาดนะ สะอาดนะเนียงแซร็ย
บองสลัญระวัดไว ม็อดเจิ้ด ม็อดเทลิม
(ญ) เปราะอยเปราะ บองกึด จ็องแตยัวออยบาน
ก็อมเลยกัลยาน มันประมานกระเวื้อดจอล
สลัญบองมันบานเต ก็อมโมลอปนดูล
เกรงบองกระเวื้อดจอล ออยเนียงอีลกี
(ช) บองซมซูรๆ ออยจะบะ
ปราวะไทลปนนา บองน็องรัวออยบาน
(ญ) โมจ็องเด็ง รืงละวะ ประดะกันซลา
ถอกไทลปนนา บองเวยจําตุอ อยเจีย
เฮาลุยปรําแสน เฮาเมียะปรําลี
เบอบองรัวบาน ตามนิ
เนียงกอน็อง ยอมแซนการ
(ช) รอจําทมิญ บองบะม็อด
บองน็อง กันเฌอจร็อด โมซูรหากัลยา
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)
คําแปล
(ญ) นองไดยนิ คําพีช่ ายพูดเยินยอ
นองไดยนิ คําพี่ชายนองรูสึกดีใจ
ไดยินคํายกยอวารักใคร
โอพี่ชายเอย ดูสิชางเจรจา นะ
วาสวยเหมือนเทวดา พี่จา นองพอรูทนั
(ช) รัก รักใคร
สะอาดเหมือนเทวดา พี่เต็มใจที่จะรัก
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(ญ) รูปนองไมสวย พี่อยามาโกหก
ไมเชื่อคําพี่ชาย หวานนักพี่เอย
บังคับใหรับ ไมยอมคิดวาตัวผิด
นองไมเชื่อคําพี่ชาย เกงแกแตตัว
(ช) สะอาดนัก สะอาดนักนองสาว
พี่รักนองจนหมดใจหมดตับ
(ญ) ชายเอยผูช าย คิดอยากแตจะเอาใหได
อยารักนองเลย ไมเทาไรก็สลัดทิ้ง
รักพี่ไมไดหรอก กลัวมาหลอกโยนทิง้
กลัวพี่สลัดทิ้งใหนองอายคนอื่น
(ช) พี่ขอถามๆ ใหชัดเจน
สินสอดแพงเทาใด พี่จะหาใหได
(ญ) มาอยากรูเรื่องเงินใสขนั หมาก
ถูกแพงแคไหน พี่เอยจําไวใหดี
เรียกเงินหาแสน ทองหาหาบ
ถาพีห่ าไดตามนี้
นองถึงจะยอมแตงงาน
(ช) รอใหฟนของพีห่ ักหมด
พี่จะถือไมเทามาสูขอนอง
2.1.3 การประพฤติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ครอบครัวเปนหนวยเล็กๆ หนวยหนึ่ง
ในสังคม การที่จะเปนคนดีในสังคมไดก็ยอมเริ่มจากการปลูกฝงจากครอบครัว การรูหนาที่ของตนและ
กระทําหนาที่นั้นโดยไมตองใหใครมากํากับยอมแสดงใหเห็นวาผูนั้นเปนสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม
เพลงครอบครัวสุขสันต กลาวถึงสมาชิกในครอบครัวอันประกอบดวยบิดา มารดา และ
บุต ร ทุ ก คนรูห น า ที่ แ ละชว ยกั น ทํ า งาน อยู ร ว มกัน อย า งถ อ ยที ถ อ ยอาศั ย จึ ง ทํ า ให ค รอบครั ว มี แ ต
ความสุข บุตรก็เขาใจวาตนควรเปนคนดีเพราะบิดามารดาเฝาเลี้ยงดูมาเชนนั้น จึงพยายามชวยเหลือ
งานบานไมเกียจครานหรือเกี่ยงงานกันใหบิดามารดาตองมาคอยกําชับ และไมละเลยหนาที่สําคัญของ
วัยเด็ก คือ การตั้งใจเรียนเพื่อใหครอบครัวภูมิใจ สวนตัวบิดามารดานั้นตางก็ทําหนาที่ของตนอยาง
สมบูรณแบบ บิดานั้นนอกจากจะทํางานนอกบานเพื่อเปนเสาหลักของครอบครัวแลวยังชวยเหลือ
มารดาทํางานบานเทาที่ทําได และมารดาเองก็ดูแลสมาชิกในครอบครัวใหกินอิ่มนอนหลับอยางมี
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ความสุข และที่สําคัญทั้งบิดามารดาตางทําหนาที่อบรมสั่งสอนบุตรใหเปนคนดี เพื่อใหเติบโตขึ้นมา
เปนสมาชิกที่ดีของสังคมตอไป
ครอบครัวสุขสันต
ลูกคือ โซทอง คลองใจ ไดผูกพัน
ที่พอแมฝน ใหลูกนัน้ เปนคนดี
ครอบครัวเรานี้ สุดแสน สุขสันต
เฝาถนอม เลีย้ งดู หนูแสน เปรมปรีด
กลับจากโรงเรียน หนูก็ชว ย งานบาน
ไมเปนคนเกียจคราน ชวยงานบาน ไมละเลย
พอกลับจากทํางาน มาถึงบาน รดน้ําตนไม หนูกับนองชาย ก็ไมเคย เกีย่ งงานกัน
แมทํากับขาว ใหเรา รับประทาน
ฝมือแมนั้น หาใคร เทียมได
เสร็จภาระ ชวยกันเก็บกวาด บานสะอาด จิตสบาย ครอบครัวหนู ไมวุนวาย หนูภูมิใจ สบายอุรา
พรุงนีเ้ สบย ทําการบาน เสร็จทันสงครู
ทองตําราเรียน ทําการบาน ไมละเลย
กอนจะนอน แมพร่ําสอนวา
กราบ 3 ครา ขอพร พระอุมชู
หลับตาอธิษฐานจิต ใจไมคดิ อกตัญู
กุศลหนุนชู ครอบครัวหนู สุขสันตเอย
(ผูประพันธ : โฆสิต ดีสม)
2.1.4 การประพฤติตนอยูในความไมประมาท ผูที่อยูในชวงวัยรุนมักใชชีวิตอยาง
ประมาทและยังไมเห็นคุณคาของชีวิต โดยเฉพาะเพศชายที่มีพฤติกรรมการใชชีวิตคอนขางโลดโผน
ชอบผจญภัยหรืออวดตัววาเกง จึงมักประสบกับอุบัติเหตุ เพลงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึงได
เตือนใจวัยรุนใหดําเนินชีวิตดวยความไมประมาท ไมคึกคะนองจนทําใหตนเองและผูอื่นตองเดือดรอน
เพลงมอเตอรไซคซิ่ง กลาวถึงชายหนุมที่ชอบอวดสาวดวยการแตงตัวสะดุดตา เชน ทําผม
สีแดง แลวขับขี่รถจักรยานยนตดวยความเร็วเกินปกติจนเกิดเสียงดังเพื่อเรียกรองความสนใจ โดยไม
รูตัววาความจริงแลวการกระทําเชนนั้นนอกจากจะไมไดรับความนิยมจากหญิงสาวแลว ยังถูกสังคม
รังเกียจอีกดวย นอกจากนี้พฤติกรรมดังกลาวยังนาเปนหวงวาสักวันจะเกิดอุบัติเหตุจนไดรับบาดเจ็บได
ในเพลงมีการกลาวเตือนวาการกระทําพฤติกรรมตางๆ เหลานี้เปนที่หมั่นไสแกคนทั่วไป และการขับขี่
รถจั ก รยานยนต ดว ยความเร็ ว สู ง นั้ น จะทํ า ให เ กิ ดอุ บัติ เ หตุจนคนขั บ บาดเจ็บแขนขาหั ก และรถพั ง
เสียหายได
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มอเตอรไซคซิ่ง
โอ ไอหนุม มอเตอรไซค
พอขับไว ซิง่ จริงจริง
ขับอวดผูหญิง
ชอบซิ่งมอเตอรไซค
เสียงดังแปรนๆ
แหมชอบโชวลวดลาย
พากันซิง่ มอเตอรไซค
แปรนไป แปรนมา
ขับอวดสาวสาว
ผมก็ยาว ซิ่งโชว
แปรนเติว แปรนโม
ซิ่งมอเตอรไซค ทะแม็ย
ขับอวดสาวสาว
รูไหมวาเขาหมั่นไส
ชอบซิ่งมอเตอรไซค
ทําแปรน แปรน เสียงดัง
เดี๋ยวรถมัน กะสิพัง
อาย อยาซิง่ แฮงหลาย
พังแตรถ บเปนหยัง
ขอยยาน พังฮอดคน
อายอยาขับซิ่งแฮง
เดี๋ยวแหกโคง พอหนามน
พังทั้งรถทัง้ คน
พอหนามนอยาซิ่งแฮง
โอ ไอหนุม มอเตอรไซค
ขับแปรนไป แปรนมา
รูบางไหมวา
คนเขาหมั่นไส
ผมสีแดง โชวลวดลาย
ขับรถซิ่งแรง
อีกบโดนปานได
เดี๋ยวสิได ยางสามขา
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)
2.1.5 การรักษาศีลและทําความดี
เพลงกันตรึมของคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรไดเนนใหรักษาศีลหาอันเปนขอหามที่พึงปฏิบัติ
ตาม เพื่อความสุขของผูปฏิบัติและคนในสังคม เชน เพลงสมาทานศีล 5 ซึ่งประพันธขึ้นโดยมีเนื้อหา
คลองจอง เขาใจและจดจําไดงาย ไมรูสึกเบื่อหนายเมื่อตองกลาวสมาทานศีล
สมาทานศีล 5
เชิญเถิดทุกๆ ทาน
สมาทานศีลวิรัติ
ขาขอตั้งสัตยตอพระตรัยรัตน
ประการปานแกวมณี
1. ขอวิรัติ งดเวนฆาสัตว

อธิฐานรักษาสัตย
หาประการเทอญ
เลิศดวยความดีทั้งสาม
ดวยความจริงนี้เปนทีพ่ ึ่งใจ
ทั้งเล็กและใหญ
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มีจิตเมตตาปรานีทั่วไป
2. ไมลักของผูอ ื่น
การเลี้ยงชีวนิ ทรัพยสนิ นานา
3. ไมผิดในกาม จิตใจต่ําทราม
ยึดประเพณีแตปางบรรพ
4. ไมมุสา ยึดถือสัจจาไวตลอดไป
ไมวากับใครเจรจา
5. ไมดื่มเหลาและสิ่งมึนเมา
เวนยาเสพติดนอมจิตราศี
ขาขอสมาทานศีลหาประการ
มอบกายและใจ
เปนคนรักชาติ
ยึดมั่นกตัญู
ประเสริฐเลิศล้ํา

ไมเบียดเบียนใครมีใจกรุณา
ครอบครองปองกันรักษา
จะแสวงหามาดวยชอบธรรม
ดวยความโมหันต
เปนสิ่งกีดกัน้ มั่นในฤทัย
พูดแตความจริงใจ
ปราศรัยไพเราะในวจี
ตราบเทาสิน้ ชีวี
ไมลืมทําดีไมมีประมาท
จะมีไวไมใหขาด
ไวในพุทธศาสน
ประกาศคุณธรรม
รูจักหลักธรรม
เปนเครื่องนําทาง
(ผูประพันธ : โฆสิต ดีสม)

วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรสงเสริมใหชาวบานยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตของ
ฆราวาสที่ดี คือ การถือศีลหา เพื่อเปนการปรามไมใหชาวบานประพฤติผิดศีล จึงมักประพันธเพลงที่
กลาวถึงขอเสียของการผิดศีลหาในแตละขอ เชน การผิดศีลหาในขอหา คือ การหามดื่มสุราและของ
มึนเมาของผูชายซึ่งมักถูกกลาวถึงอยูบอยครั้ง อาจเนื่องมาจากสุราเปนเครื่องดื่มที่หาไดงายมีราคาไม
แพงนัก และเปนเครื่องสรางความสนุกในการพบปะสังสรรคกัน ผูคนจึงมักนิยมดื่ม ซึ่งการดื่มสุรานั้น
กอใหเกิดผลเสียแกครอบครัวและตัวของผูดื่ม คือ ทําใหผูดื่มขาดสติ กระทําตนในสิ่งที่ไมเหมาะสมเชน
การมีพฤติกรรมเหาหอนคลายสุนัขในเวลาเมา การละเลยหนาที่พอบานและผูนําครอบครัวที่ดี และมัก
เกิดปญหาทะเลาะเบาะแวงกันในครอบครัวตามมา ซึ่งลวนแตเปนตัวอยางที่ไมดีใหแกบุตร
เพลงแฮปปยา เซอะซรา มีเนื้อรองกลาวในเชิงประชดประชันผูดื่มสุรา โดยการชักชวน
บรรดาแมบานที่มีสามีเปนนักดื่มมาสะสมขวดเหลาของสามีเอาไว และนําไปขายเพื่อเก็บเงินไวทําบุญ
กรวดน้ําอุทิศสวนกุศลใหแกสามีเมื่อเสียชีวิตไป ซึ่งอาจเกิดจากการดื่มสุราจนมีผลตอสุขภาพ การ
กลาวเชนนี้ยอมทําใหสามีหรือผูอื่นที่ไดยินเกิดมีสติหรือระลึกขึ้นมาไดบางวา การดื่มสุรานั้นกอความ
เดือดรอนรําคาญใจแกผูอื่นและคนในครอบครัวอยางมาก ทําใหตนนั้นไมสามารถเปนผูนําครอบครัวที่
ดีได จนถูกภรรยาสาปแชงโดยออม
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แฮปปยา เซอะซรา
คํารอง
แฮปปยา ยายา หนอ แฮปปยา
เพอะซี บองเวย เรือมฉลอง
เพอะยึ บองเวย นอซ็อบไง
มันเมียน บองเวย ไงคาน
ซราเบิ๊ด บองเวย ซราโท
อูดคลูน เทอแองสําคัญ เนียะแจะ
ซราเจ็นบองเวยซราปรัง
ปะเตียะบองเวย แสมง
บองกรอก แตหนอ ปปรึ
ซะเวิงเฮยนอ ก็ชอบปรุ
บองเทอเพนก บองเวย คีวตะแง
ตร็องนาบองเอย กีเมียนบ็อน
ฉลองบ็อน บองเวยสงกราน
คริสมาส บองเวย รือตรุษจีน
บองกอบองเวย มันยอมเกรียะ
แซมซาย บองปะโอน แซร็ยแซร็ย
ยืงโมจูย คเนียหนอ ประซอมเซอะ
รูบรูมขูดเซอะยัวตุลัวะ
ชับมนีเมนีย กมเทอออยเสียเวลา
ยืงบานประ ยัวโม ประซอมตุ
เกรือนบานสตางแดลยืนประซอมเซอะลัวะ

อาวะ ซะเวิง อยนอบอง
มันเมียน ไงนอคาน
เลิงเจื้อบเกิด จีสันดาน
ตาเตร ตาตรัง ละเลละโล
เวียมันโก โดจนอ ซราปรัง
เพอะม็อดเกิดหนอลังลัง
เวียโคจประบองเวย โดจคเนียนะ
บองกอ บองเอยมันกึ้ด
บองกึ้ดแต รืงดอก นอรืงแก
มันนึกอีลหนอเซราะแซร
รัวรืงชลัวะประแกก ประปวนโกน
ตร็องนาบองเวย กีเมียนกาล
เทศกาล ตามเวเลีย
บ็อนบุ หรือเลิงปะเตียะ
ปเซอะซรา นุลยื
แดลเมียน ปะแด็ย เกิดหนอเนียะเพอะ
แดลกีเพอะ โมยูร ปนนาปนนา
รอเซอะเวียเลิงราคา
บีดชงาย ปนนา น็องซูเดอะ เซอะเติวลัวะ
ตุแกปญหาไงนาปะแด็ยเมียนกรั้วะ
ยืงเทอบ็อน ดะบาด นอดารออย
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)

คําแปล
แฮปปยา ยายา หนอ แฮปปยา
ดื่มกินพี่เอยรําฉลอง
ดื่มบอย พีเ่ อยหนอทุกวัน
ไมมีพี่เอยวันเวน

ชอบเมาเสียจริงนะพี่
ไมมีวันหนอเวน
จนติดเปนสันดาน
เซยักแยยกั ยัน โงนเงน ซึมเบลอ
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เหลาปาพีเ่ อยเหลาโท
อวดตัวเปนคนสําคัญวามีความรู
เหลาจีนพี่เอยเหลาฝรัง่
บานชองพี่เอย
พี่ตื่นแตเชาหนอ
เมาแลวก็ชอบเหา
พี่ทาํ ตา พี่เอยเขียวปด
ตรงไหนพี่เอยเขามีงานบุญ
ฉลองบุญวันสงกรานต
คริสมาสตหรือตรุษจีน
พี่ก็พเี่ อย ไมยอมหาง
สวัสดีพี่นองหญิงหญิง
เรามาชวยกันสะสมขวด
รวบรวมขวดเหลาเอาไวขาย
จงรีบเรงอยาทําใหเสียเวลา
เราไดเงินนํามาสะสมไว
ก็จะไดเงินที่เราสะสมขวดขาย

มันไมโกเหมือนเหลาฝรั่ง
ดื่มหมดเปนลังลัง
มันเสียเงินเหมือนกันนะพี่
พี่ก็ พี่เอยไมคดิ
พี่คิดแตเรื่องถอนหนอเรื่องแก
ไมนึกอายชาวบานชาวเมือง
หาเรื่องทะเลาะเถียงกับเมียลูก
ตรงไหนพี่เอยเขาจัดงาน
เทศกาลตามเวลา
งานบวชหรือขึ้นบานใหม
จากขวดเหลานั่นเลย
ที่มีสามีเปนนักดื่ม
ที่เขาดื่มมานานเทาไรเทาไร
รอขวดมันขึ้นราคา
ใกลไกลแคไหนจะสูขนขวดไปขาย
เอาไวแกปญหาวันไหนสามีมีเคราะห
เราทําบุญตักบาตรอุทิศสวนกุศลไปให

การใหความรูดังกลาวเพื่อใหสมาชิกในสังคมยึดมั่นในศีลของคฤหัสถ คือ ศีลหา เพราะ
การถือศีลหมายถึงความตั้งใจเวนจากการประพฤติชั่วทางกาย วาจา และใจ ซึ่งเปนการควบคุมการ
ประพฤติปฏิบัติตนของสมาชิกใหอยูในแบบแผนที่ดีงามเหมาะสมทําใหสังคมเกิดความสงบสุข
นอกจากนี้วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรยังสอนใหทําความดีในรูปของการทําบุญและ
การชักชวนผูอื่นไปทําบุญรวมกันในโอกาสตางๆ ตามประเพณี เชน เพลงแฮฮอม ชลอมเบาะที่กลาว
เชิญชวนใหสมาชิกในสังคมทั้งพอแม พี่นอง ลุงปา นาอา ที่อาศัยอยูทั้งใกลและไกลใหเสียสละเวลา
สวนตัว มารวมสนุกดวยการรองรํากับขบวนแหที่กําลังจะไปทําบุญ และเชิญชวนใหมารวมถวายปจจัยที่
จําเปนใหแกวัด
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เพลงแฮฮอม ชลอมเบาะ
คํารอง
โมเวย บองปะโอน
โมเวย บองปะโอน
ตึงปู ตึงไป
มันทา บีด ชงาย
แฮฮอม ชลอมเบาะ
อัญจืญ ปนจูน รวมเจิ้ด
ทา สละ เวเลีย
แฮฮอม ถวัด ถวาย

นอตึงบีด ตึงชงาย
ตึงเปราะ ตึงแซร็ย
โม รูม เทอบ็อน
โม รูม เทอบ็อน
ออย สรูล จีมนุ
นอ ทลา ทลัย
สละเจิ้ด จตุปจ จัย
กน็อง บ็อน ไงแนะ
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)

คําแปล
มาเถิดพี่นอง
หนอทั้งใกล ทัง้ ไกล
มาเถิดพี่นอง
ทั้งชาย ทัง้ หญิง
ทั้งนา ทัง้ อา
มารวมทําบุญ
ไมวาใกลไกล
มารวมทําบุญ
ใหสนุกไวกอน
แหแหน เฉลิมฉลอง
อัญเชิญมารวมใจ
นะทานทัง้ หลาย
เสียสละเวลา
เสียสละ จตุปจ จัย
แหแหนรวมถวาย
ในงานบุญวันนี้
การทําความดีถือเปนสิ่งที่ทุกคนในสังคมควรปฏิบัติ แตการทําความดีเพียงลําพังนั้นอาจเปน
เรื่องยากเนื่องจากไมมีแรงจูงใจใหมุงมั่นที่จะกระทํา แตหากมีการชักชวนใหรวมกันทําความดีอาจชวย
ใหสามารถกระทําไดงายขึ้น เนื่องจากมีผูรวมอุดมการณและมีจุดมุงหมายในการกระทํา เมื่อมีการเชิญ
ชวนและมีผูรวมปฏิบัติดวยเปนจํานวนมากก็จะไมรูสึกขัดเขินอีกดวย
เพลงรูมเจิ้ดเทอเจีย กลาวถึงการรวมแรงรวมใจกันทําความดี โดยมีนักรองหลายคนมารวมกัน
รองเพลงซึ่งมีเนื้อหาในการเชิญชวนใหผูชมชวยกันอนุรักษภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่สืบทอดมาใหเปน
สมบัติของชนชาวไทยเพื่อถวายแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และเพื่อการดังกลาวจึงขอใหทุก
คนรวมกันทําดีถวายเปนพระราชกุศลแดพระองค โดยการรวมสรางความดี รูรักสมัครสมานสามัคคี เห็น
อกเห็ น ใจกั น และกั น และช ว ยสื บ สานกั น ตรึ ม ซึ่ ง เป น ศิ ล ปะพื้ น บ า น ถื อ เป น อุ บ ายการเชิ ญ ชวนให
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แสดงออกถึงความสามัคคีโดยกลาวถึงพระมหากษัตริยเปนแรงจูงใจ เพื่อใหเกิดความรูสึกและแรง
ศรั ท ธาร ว มกั น ทํ า ให มี แ รงผลั ก ดั น ที่ จ ะร ว มกั น ทํ า ความดี เ พื่ อ แสดงออกถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ต อ
พระมหากษัตริย
รูมเจิ้ดเทอเจีย
คํารอง
น้ําผึง้ กันตรึมขญมน้าํ ผึ้ง เมืองสุรนิ ทร
เพื่อตอบสนอง บองปะโอน เรือลคเนีย
ธงชัย อนุรักษกนั โบราณโมยูร
ศิลปนเรือลคเนีย เทอเจีย ถวัดถวาย
มฆวี บุรีรัมย ศรีสะเกษ สุรินทร
ศูนยรวม ของดีที่ทรง คุณคาล้ํา
พิมพวลี แมเอิว ตาแย็ย ปูไป เรือลคเนีย
บานเมืองของเรา จะรุง เรือง วัฒนา
น้ําผึง้ ศิลปน เปราะ แซร็ย ต็องเอาะ โมรูมเจิ้ด
เปยะ สดัจเอิวใหรูรัก สามัคคี
ประเสริฐนึงลีงออยเจีย จรีงออยปรั้วะ
มันทาบีดชงาย กราวเซราะ กน็องมืง
รุงอรัญ สามัคคี มีน้ําใจ ชวยเหลือกัน
เด็งจูย เด็งเสียสละ เด็งเวียเลีย
โฆสิต เรียะซาเตรือบทน แดลรัวโมบาน
ลิเกจํารีญกันตรึมหมอลํามโหรี กอแคว็ย
พรอม มาเถิดพี่นอง มารองรํา กันตรึม
สิ่งดีๆ ที่บรรพชนใหไว
ระเบาะเจีย คะแมเดิม เกรก็วลตาแย็ย
ระเบาะเจีย ศิลปะพืน้ บาน

รูมศิลปน รูมเจิ้ดเทอเจีย
เรียะซา ระเบาะเจีย เคาะตาแย็ย
เนียงมันกืยจอล ระเบาะเจีย สมบัติไทย
เอิวสดัจไทย ภูมิพลมหาราชา
ซึ่งเปนถิ่น แหลงอารยธรรม
วัฒนธรรมลือเลื่อง ทั่วโลกา
ปรวมเจิ้ด เทอเจีย ถวายกุนแบ็ยดา
ปวงประชายืง เมียนมิตรไมตรี
รวมปฏิบัติ สรางคุณงาม ความดี
รูมเทอเจีย ถวายเอิว สดัจยืง
ออยลือชมัวะ ซ็อมเจิ้ด แมเอิว แดลบานบืง
ศิลปนโพงยืง เนือมเรือมลีง แตรืงเจีย
ผูกสัมพันธสมานฉันท คืนเจิด้ คเนีย
เด็งจูยคเนีย เรียะซาเตรือบ แพนแด็ย
ละแบญโบราณ หรือละแบญ ระเบาะทะแม็ย
ละแบญตาแย็ย กะไมเพล็จบัด สงัดจอล
อยาไดลืม มนตเพลงอีสานใต
เราหญิงชาย ชวยอนุรักษ สืบสาน
กูรกึด ปราแน็ย มีมาชานาน
ยืงจูย สืบสาน ใหคงอยูตลอดไป
(ผูประพันธ : โฆสิต ดีสม)
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น้ําผึง้
ธงชัย
มฆวี
พิมพวลี
น้ําผึง้
ประเสริฐ
รุงอรัญ
โฆสิต
พรอมกัน

คําแปล
กันตรึมพวกเราน้าํ ผึ้ง เมืองสุรินทร
เพื่อตอบสนองพีน่ องทุกทาน
อนุรักษกนั โบราณมานาน
ศิลปนทุกคนทําดีถวายให
บุรีรัมยศรีสะเกษสุรินทร
ศูนยรวม ของดีท่ที รง คุณคาล้ํา
แมพอ ตายาย นาอา ทุกคน
บานเมืองของเรา จะรุง เรือง วัฒนา
ศิลปน ชายหญิงทัง้ หมดมารวมใจ
คําสอนพอหลวงใหรูรัก สามัคคี
จะเลนใหดี รองใหเพราะ
ไมวาใกลไกล บานนอก ในเมือง
สามัคคี มีน้ําใจ ชวยเหลือกัน
รูชวย รูเสียสละ รูเวลา
รักษาสมบัตทิ หี่ ามาได
ลิเกรองกันตรึมหมอลํามโหรีก็ดวย
มาเถิดพี่นอง มารองรํา กันตรึม
สิ่งดีๆ ที่บรรพชนใหไว
ของดีเขมรเดิมของตายาย
ของดีศิลปะพืน้ บาน

รวมศิลปนรวมใจทําดี
รักษาของดีของตายาย
นองไมเคยทิ้งของดีสมบัติไทย
กษัตริยไทยภูมิพลมหาราชา
ซึ่งเปนถิ่นแหลงอารยธรรม
วัฒนธรรมลือเลื่องทัว่ โลกา
รวมใจทําดีถวายคุณบิดา
ปวงประชาเรามีมิตรไมตรี
รวมปฏิบัติสรางคุณงามความดี
รวมทําดีถวายองคกษัตริยเรา
ใหลือชื่อ สมใจแมพอที่ไดดู
ศิลปนพวกเราจะรําเลนแตของดี
ผูกสัมพันธสมานฉันท เห็นใจกัน
รูชวยกันรักษาสมบัติแผนดิน
ของโบราณและของใหม
ของตายายอยาลืมทิง้ ขวาง
อยาไดลืมมนตเพลงอีสานใต
เราหญิงชาย ชวยอนุรักษ สืบสาน
ควรคิดอนุรักษ มีมาชานาน
เราชวย สืบสาน ใหคงอยูตลอดไป

การเชิญชวนใหรวมกันกระทําความดี เพื่อสถาบันพระมหากษัตริยอันเปนสถาบันที่คนไทยให
ความเคารพและเทิดทูนมาเปนเวลายาวนาน ทําใหการทําความดีเปนไปโดยงาย เนื่องจากคนไทยทุก
คนใหความเคารพรักและจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยเปนอยางยิ่ง
2.2 เพลงกั น ตรึ ม มี บ ทบาทด า นการเน น ย้ํ า อาชี พ ดั้ ง เดิ ม เพื่ อ ปลุ ก จิ ต สํ า นึ ก ในการ
อนุรักษวัฒนธรรมของกลุมชน
กลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ การทํานาเปนอาชีพหลัก
หลังจากการฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแลวจะเปนชวงเวลาวางที่มีระยะเวลาอันยาวนาน ชาวบานจึงใชเวลา
วางนั้นเลี้ยงสัตว เชน ไก เปด หมู เปนตน หรือทําขาวของเครื่องใชในครัวเรือนเอง เชน ผาไหม หมอ สุม
เสื่อ อุปกรณจับสัตว เปนตน เนื่องจากเดิม นั้นความเจริญทางการคาและความกาวหนาทางดา น
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เทคโนโลยียังเขาไมถึง การหาอาหารและการทําเครื่องใชเองจึงเปนสิ่งจําเปน เมื่อเหลือใชก็ยังสามารถ
นําไปจําหนายเพื่อสรางรายไดเพิ่มอีกทาง
เพลงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรใหความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของกลุมคนผู
พูดภาษาเขมรถิ่นไทยหลายอาชีพ เชน เพลงปนหมอ กลาวถึงวิธีการปนหมอไววาหลังจากที่ผูหญิงวาง
จากงานประจํา คือ การเลี้ยงหนอนไหมเพื่อใชในการทอผาไหม การวางสุมจับปลา และการแหยไขมด
แดงแลว ผูหญิงจะชวนผูชายไปชวยกันหาดินเหนียวมาปนหมอไวใชงานและหากเหลือใชก็สามารถ
จําหนายได เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและชวยครอบครัวประหยัดดีกวาการไปเลนการพนัน
หลังจากไดดินเหนียวมาแลวก็นวดใหสวนผสมตางๆ เขากันแลวขึ้นรูปหมออยางเบามือดวยความ
ระมัดระวัง และชวยกันปนใหทันเวลาที่แดดกําลังแรงเพื่อนําไปตากใหแหงแลวนําเขาเตาอบ โดย
ชวยกันพัดไฟและดันหมอใหเขาที่เพื่อใหโดนความรอนที่เหมาะสม จากนั้นนั่งพักและคอยดูใหหมอ
ไดรับความร อนเสมอกั น อยา งทั่ ว ถึ ง เมื่ อไดเ วลาที่เ หมาะสมก็ ล องวั ดอุ ณ หภูมิดู ว าได ความรอนที่
เหมาะสมหรือยัง จากนั้นจึงดับไฟและพักหมอไวสักพักก็จะไดหมอที่พรอมนําไปใชงาน เพลงปนหมอนี้
เปนเพลงที่ใหความรูถึงขั้นตอนการปนหมอซึ่งเปนการถายทอดภูมิปญญาในการประกอบอาชีพจากรุน
สูรุน เพื่อใหคนรุนหลังมีความภาคภูมิใจในภูมิปญญาของบรรพบุรุษ และเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ
วัฒนธรรมของตนไวตอไป
เพลงปน หมอ
คํารอง
มันทาดะโกนเนียง
เมียนเวเลียวาง เฮยเนียง
เอ...เอย แซร็ยแจ็ง เปราะแจ็ง
กะไมมัวแต ลีง เบอ
เออ...พอแตบานได
ออยซ็อบ โจลคเนีย
เอ...ทาออย กูยๆ
ออยชับ จูยคเนีย
เอ...ยืงฮาลชะนัง บานสะงูด
แอบอันลุบ เดิมตะขบ
เอ...แซร็ยเนียงเบาะพลืง
เนียงกุย บองชวร
เอ...จะเวือลมือ

ดะอันรุดจะอังกรอง
รัวไดเทอชะนัง
รัวไดเอือด หนอโมเทอ
โมเทอชะนัง ประหยัดเจียง
ยืงตรีม จะบัดได
ตรีมเลิง รูปชะนัง
ระมัดระวัง ออยเจีย
น็องด็อลเวเลีย ฮาลเหย
ตรีมยัวโจล เตาอบ
โม อบ ชะนัง พ็องคเนีย
บองรุล เออ...
เบาะรุล เนียะมะนอง
ซ็อบ กรบ ชะนัง
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ละล็วด พลืง ออย ตะเจียะ
เอ...อะเออ อะเออ....
บองเฮย บองเฮย

ชะลอตุ มะเวียะ
เอย...เอย...หนอ
บานชะนัง เติวเปรอ หนอ...
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)

คําแปล
ไมวาเลี้ยงหนอนไหม
มีเวลาวางเอยนอง
เอ...เอย ผูห ญิงออกผูชายออก
อยามัวแตเลนเบอร
เออ...พอแตไดดิน
ใหทุกอยางเขากัน
เอ...วาใหคอยๆ
ใหรีบชวยกัน
เอ...เราตากหมอไดแหง
หลบใตรมตนตะขบ
เอ...ผูห ญิงนองพัดไฟ
นองนั่ง พีย่ ืน
เอ...แหยวัดดู
ดับไฟใหเย็น
เอ...อะเออ อะเออ....
พี่เอยพี่เอย

วางสุมดักปลา แหยมดแดง
หาดินทําหมอ
หาดินเหนียวมาทํา
มาปนหมอประหยัดกวา
เราเตรียมนวดดิน
เตรียมขึ้นรูปหมอ
ระมัดระวังใหดี
จะถึงเวลาตากแลว
เตรียมเอาเขาเตาอบ
มาอบหมอดวยกัน
พี่ดัน(หมอ) เออ...
พัด ดัน คนละที
ครบทุกหมอ
พักไวสักพัก
เอย...เอย...หนอ
ไดหมอไปใช หนอ...

เพลงศรีผไทสมันต ซึ่งหมายถึงชื่อเดิมของจังหวัดสุรินทร มีเนื้อรองกลาววาการแสดงชุด
รําศรีผไทสมันต เปนการรองและรําเกี่ยวกับการปลูกหมอนเลี้ยงไหมเพื่อนํามาทอผา ซึ่งกลุมคนผูพูด
ภาษาเขมรถิ่นไทยในจังหวัดสุรินทรมีฝมือการการทอผาไหมไดประณีตกวาที่อื่น เนื่องจากเสนไหมมี
ลักษณะเล็กและเรียบกวา การทอผาไหมแบบตางๆ ก็มีมากมาย เชน การทอผาโสรงและผาไหมมัดหมี่
ซึ่งเปนการทอที่มีศิลปะแตกตางจากจังหวัดอื่นโดยทั่วไป เชน ศิลปะลายตนไม ลายรูปสัตว ลายดอกไม
ผาปูมชนิดตางๆ ที่จังหวัดอื่นทอไมได สิ่งที่เปนเอกลักษณอยางหนึ่ง คือ การทอผาไหมมัดหมี่ของ
ประเทศตางๆ ในโลกนี้ สวนมากจะมัดเสนพุงอยางเดียว สวนที่มีมัดทั้งเสนยืนและเสนพุงนั้นมีเฉพาะ
ประเทศอินเดียตอนเหนือ บาหลีประเทศอินโดนีเซีย จีน และญี่ปุน เพียง 4 ประเทศเทานั้น แตใน
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เมืองไทยมีจังหวัดสุรินทรเทานั้นที่มีการทอผามัดหมี่ทั้งเสนยืนและเสนพุงดวย ซึ่งชาวบานเรียกวา ผา
อําปรม (ศิริ ผาสุก; อัจฉรา ภาณุรัตน; และเครือจิต ศรีบุญนาค. 2536: 6)
ในเพลงศรีผไทสมันตกลาวถึงกรรมวิธีการทอผาไหมตั้งแตเริ่มเตรียมวัตถุดิบ ไปจนกระทั่ง
ไดผามาใชงานซึ่งกวาจะไดผาไหมแตละชนิด เชน ผาโฮล ผาอําปรม ผาซมอ ผากนีว ผาซิน ผาสาคู ที่มี
ความสวยงามเลื่องชื่อของจังหวัดสุรินทรนั้นมีขั้นตอนที่ยุงยากและลําบากมาก เมื่อเสร็จจากการเก็บ
เกี่ยวขาวในทองนามาสีจนเปนขาวสารเพื่อเก็บไวใชยังชีพแลว ชาวบานก็ยังไมไดพักผอนแตตอง
ออกไปเก็บใบหมอนมาเปนอาหารใหแกตัวไหมที่เลี้ยงไวในกระดงขนาดใหญ การเก็บใบหมอนจากตน
หมอนที่มีความสูงและยืนตนอยูกลางแจงสรางความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาใหเปนอยางมาก และยังตอง
คอยดูแลรดน้ําพรวนดินใหตนหมอนเติบโตและผลิใบอยูเสมอ เพื่อใหทันตอการเติบโตของตัวไหม และ
ตองดูแลปองกันไมใหแมลงวันมาตอมและวางไขใสตัวไหมอีกดวย มิฉะนั้นจะทําใหเสนไหมเกิดความ
เสียหาย เมื่อตัวไหมชักใยจนเปนรังไหมสมบูรณแลวก็ตองกอไฟตั้งหมอตมรังไหมเพื่อเริ่มการสาวเสน
ไหม ซึ่งก็ตองทนแสบตาจากควันที่พวยพุงจากเตาไฟจนกวาการสาวไหมจะเสร็จสิ้น จากนั้นก็นําเสน
ไหมที่ไดไปยอมและมัดหมี่แลวแกะออกทีละเสน เพื่อนําเขากระสวยทอผาออกมาเปนลวดลายตางๆ
จากขั้นตอนดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความอดทนและตั้งใจของชาวบานเปนอยางมาก และการปลูก
หมอนเลี้ยงไหมทอผานี้เองที่สามารถนํามาเตือนใจผูฟงไดวา การทํางานสิ่งใดก็ตามมักตองประสบกับ
ปญหาและความยุงยากอยูเสมอแตหากเราพยายามก็จะประสบความสําเร็จ ไมควรหวังพึ่งแตพอแม
อยางเดียวควรชวยเหลือตัวเองในขณะที่ทําได
ศรีผไทสมันต
คํารอง
รูจเซริว รูจอังกอ บองเอย
ทไงเอย รีงรีง เดิรเพลิวแบะมวน
เดิรเพลิว แบะมวนเติวดะโกนเนียง
เอ...โมดะ โกนเนียง
จรูยเฮย เนียงจรูย จรูยเฮย นอบองจรูย
กูยยัว สเมาละบะ มันชบ มันชวร
เนียงแบะ บองโบด เนียงเอย ก็อมโบด
ค็อดบุง นอโมแนะ
ค็อดบุง โมแนะ โกนเนียงเคลียนเฮย
ปวปะโอน นอเติวชงาย
ไดเชวงเบาะรุย ไดสะดํา รูยเซลอะ

แบดะ นอวา โกนเนียง
อาคละ เดิรตูล บองเอย อาคละเดิรปูล
ทไงละเงียด ตระเซียล บองเอย
ตะบาน ซําปวด นอ ดะสไบ
ดะจีร เดิมมวน ออยซ็อบ กรุบก็วล
ออยซ็อบ กรบก็วล เกรือนล็วน นองบานแบะ
เกียงจังแกะ แดลออนโบด
ปแต เกิดโม มันกืย นืย อยแบละ
ทาโมด็อล ปะเตียะ นองูดตึ้ นอโฮบบาย
แมน็องออย เซลอะ เชิบ เชิบ เชิบ
แม ระเวือล ออยเซลอะ กรุบยุบ นอกรุบ ทไง
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มันทา ลืกอัจ ระวังรุย มันออยเจาะ
กรุบเกรียง นอ จนตุม
ตรีม สม็อก นอตรีม รูย
พอแต บานลอก มนายเอย ยืงตรีมซราว
อานืย กอนืย จังแกะ กอเกียงพอง
ค็อม ซราว ออยเอาะ เนิวแต ด็อกดือ
มันทา จลัวะ นออันต็วง
มัน กืย บานชบ
กู รืง มนี มเนีย ชับ ซวารัวตุ เนอ
หมายปง มนาย เอิวปุก
จะกซูย โจลเปราะ บองเอย
บานโฮล อําปรม ซอม
ลําบาก อย เจริญดอง
อานิ กีเฮาโฮล อานิ กีเฮาอําปรม
เรือมดะโกนเนียง เฮาทาเรือมศรีผไทสมันต

ตรูจมือ บองเอย ออยเอาะ
กรอกแตป ปรึ บองเอย
แบะลอก ฮาลเฮย เตริว ทไง มุนซราว
ปะแซง เฮย กะเดา ซรอล ปซา พเนก นอบอง
ปซา พเนก นะ บองเอย
แกะโซด ราวีวโวด บองเอย
ระว็วล ระวัง กูย กูย
นิแอง รืง การ บองเอย ทาเงีย
ก็อมแต ซังคึม บองเอย
ชับ ซวารัวตุ ปคลูนเนิว ลีว
จับ ทเม็ง ตะบาน เชาะ
บานกระนีวซิน ยองเอย
เตรือม น็อง บานเปรอ
สาคู ซมอ กนีว ซิน ลออ นะแมเอย
จําออยแมนมั่น เนอ แมเอิวเรือลคเนีย
(ผูประพันธ: น้ําผึ้ง เมืองสุรินทร)

คําแปล
เสร็จขาวเปลือก ขาวสาร พี่เอย หันมาเลี้ยงไหม
ฟาแดดรําไร เดินทางเก็บใบหมอน
บางคนเดินแบก พี่เอย บางคนเดินบน
เดินทางเก็บใบหมอนไปเลี้ยงไหม
ตะวันบายคลอยลง
เอ...มาเลี้ยงไหม
ทอผาซิ่น ทอสไบ
พรวนเอย นองพรวน พรวนเอย พี่พรวน ใสปุยตนหมอนใหครบทุกกอ
คอยเอาวัชพืชออกไมหยุดไมหยอน
ใหครบทุกกอ ไวใหนองไดเก็บใบ
นองเก็บ พี่รูดใบ นองเอยเรงมือเขา
เมื่อยเอวเพราะกมรูดใบ
ตั้งแตเกิดมาไมเคยเหนื่อยอะไรอยางนี้
ขยับกระบุงมาทางนี้
ขยับกระบุงมาทางนี้ ตัวไหมหิวแลว
มาถึงบาน ก็อาบน้ํา ทานขาว
อุมนองไปใหหาง
แมจะใหใบหมอน เชิบ เชิบ เชิบ
มือซายโบกไลแมลงวัน มือขวาโรยใบหมอน แมยุงเลี้ยงไหมทั้งคืนทั้งวัน
ทั้งเก็บอุจจาระและระวังแมลงวันมาเจาะ ตรวจดู พี่เอย ใหทั่ว
ครบทุกกระดง จนตัวไหมแก
ตื่นแตเชา พี่เอย
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เตรียมรังเลี้ยงไหม
พอเตรียมแลว พวกเราเตรียมสาวไหม
เหนื่อยก็เหนื่อย เอวก็เมื่อยดวย
พยายามสาวใหหมด เหลือแตดักแด
ทั้งยอมพรอมมัดหมี่
ไมเคยไดหยุด
ทุกเรื่องรีบขวนขวาย ไขวควาเอาไวนะ
หวังพึ่งแตพอแม
แทงกระสวย เขากี่ พี่เอย
ไดผาโฮล ผาอําปรม ผาซมอ
ลําบากมากหลายขั้นตอน
ผืนนี้เรียกวาผาโฮล ผืนนี้เรียกวาผาอําปรม
รําเลี้ยงไหม เรียกวารําศรีผไทสมันต

เก็บรังไหม ผึ่งใหโดนแดดกอนสาวไหม
ควันก็รอนอบอาว แสบตาดวยนะพี่
แสบตามาก พี่เอย
แกะเสนไหม เตรียมเสนไหม
พยายามระวัง คอยคอย
นี่เองเรื่องงาน พี่เอย ไมใชงาย
อยามัวแตหมายมั่น
รีบไขวควาเอาไว ยามตัวเรายังเยาว
จับซี่ ทอผา
ไดผากนีว ซิน สวยงาม
กวาจะเสร็จไดใชงาน
สาคู สมอ กนีว ซิน งามแทแมเอย
จําใหแมนมั่น นะแมพอทั้งหลาย

การที่วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรกลาวถึงอาชีพตางๆ ของกลุมคนผูพูดภาษาเขมร
ถิ่นไทยอยางคอนขางละเอียดและมีเนื้อหาแสดงการยกยองอาชีพเหลานี้เปนการสรางสํานึกใหคนรุน
หลังตระหนักถึงภูมิปญญาที่บรรพบุรุษไดคิดคนและถายทอดมาสูคนรุนปจจุบัน ซึ่งภูมิปญญาเหลานี้
ถือเปนเอกลักษณของกลุมชน โดยเฉพาะผาไหมสุรินทรซึ่งไดรับการยอมรับวางดงามและมีขั้นตอนการ
ผลิตที่ประณีตอยางมาก เพลงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึงเปนสวนหนึ่งในการทําหนาที่ย้ําใหคน
รุนหลังเห็นคุณคาของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่แมแตคนภายนอกชุมชนยังใหการยอมรับ เพื่อใหเกิดการ
อนุรักษวัฒนธรรมเหลานี้ของกลุมชนไวตอไป
2.3 เพลงกันตรึมมีบทบาทดานการเปนสื่อการสอนในชั้นเรียน
เนื่องจากผูประพันธเพลงของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรตางก็ประกอบอาชีพครู
เปนหลัก จึงไดนําความสามารถในการสอนและการประพันธเพลงกันตรึมมาผสมผสานกันเพื่อใชใน
การผลิตสื่อการสอนใหมีความนาสนใจ โดยไดบันทึกเสียงเพื่อเผยแพรทั้งในโรงเรียนบานดงมันและ
โรงเรียนบานสมปอยซึ่งหัวหนาวงและรองหัวหนาวงทําการสอนอยูและยังมอบใหแกโรงเรียนตางๆ ที่
สนใจ รวมทั้งแจกจายแกผูที่สนใจ เพื่อเปนการเผยแพรความรูใหแกบุคคลทั่วไปโดยอยูในรูปแบบของ
เพลงกันตรึมทําใหฟงสนุกสนานและเขาใจงายขึ้น
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เพลงกันตรึมของคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรมีบทบาทหนาที่ดานการเปนสื่อการสอนในชั้น
เรียนในการใหความรูทางภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาถิ่น ซึ่งเปนการใหความรูทั้งแกนักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป การใหความรูแกนักเรียนมักเปนความรูที่เหมาะสมกับวัยเรียน อาจเปนความรูตาม
หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรทองถิ่น หรือหนังสือเรียน เชน เพลงอักษรไทย...ชัวร...มีเนื้อหากลาวถึง
อักษรไทยทั้ง 44 ตัว โดยเรียงรอยอยางคลองจองกันเปนเพลงทําใหผูฟงรูสึกสนุกสนานจึงสามารถ
จดจําไดรวดเร็วและเปนความรูที่คงทนถาวร
อักษรไทย...ชัวร...
เรื่องภาษา หนูนี้เกง ไมแพใคร
อักษรไทย รับรอง ทองไดชัวร
เปนคาถา เอาไว ปองกันตัว
44 ตัว หนูนี้ มัน่ ใจ
ไก ไข ควาย ฆา งู
จับ ฉัน ชู ฌ.เฌอ หญิง
ฏัก ฐาน โฑ เฒา ณิง
เตา ถูก ทิ้ง ธ.ธง นาย
ยาย เรา เลา วา เสือ หาย
ปา ไผ พง เภา มา
31 ตัว ทองไดสบาย สบาย
อีก 13 เดี๋ยว จะจัดใหฟง
ฃ.ขวด ฅ.คน หัวแตก
ซ.โซ ฎ.ชฎา นารักจัง
ด.เด็ก บ.ใบไม เงาบัง
ฝ.ฝา ฟ.ฟน สะอาดจัง
อ.อาง อึ่งรอง กองดัง
ศาลา ฤๅษี จุฬา วาวไทย
ฮ.นกฮูก ตาโต นากลัวจัง
สงเสียงดัง ก็อตี อน กลางคืน
เบ็ดเสร็จ เปน 44 ตัว
รับรองชัวร ทองได ไมลืม
44 ตัว เรานี้ แสนปลื้ม
อยาลืม เรามาทอง ใหขึ้นใจ
(ผูประพันธ: โฆสิต ดีสม)
เพลงขแมสุรินทร เปนสื่อในการใหความรูวาในจังหวัดสุรินทรนั้นมีกลุมคนผูพูดภาษา
เขมรถิ่นไทย กลุมคนผูพูดภาษาลาว และกลุมคนผูพูดภาษาสวยเปนจํานวนมาก แตไมวาจะเปนกลุม
ใดตางก็เปนคนไทยเชนเดียวกัน โดยหากตองการจะสังเกตวาใครเปนกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทย
ใหสังเกตไดจากสําเนียงการออกเสียงตัวพยัญชนะ ร. ซึ่งจะชัดเจนและรัวลิ้นมากกวาคนทั่วไป เชน คํา
วา “เกร็วกระ” หมายถึง เซ็งแซ “กรากรึ” หมายถึง ครึกครื้น ซึ่งเปนคําควบกล้ําตัว ร. หากเปนกลุมคนผู
พูดภาษาเขมรถิ่ น ไทยจะรั ว ลิ้น อยา งมากในการออกเสี ย งพยั ญ ชนะตั ว ร.เพราะถ า ออกเสีย งเป น
พยัญชนะตัว ล. เสียงนั้นจะไมมีความหมาย
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ขแมสุรนิ ทร
ภาษาใช สื่อสาร ในพื้นถิ่น
ภาษาจีน แขก ฝรั่ง เหนือ ใต
เอกลักษณ เดนประจักษ ภาษาขแม
เกร็วกระ, กรากรึ หากออก ล. เวียตันลัน

สุรินทรมีขแม เลียว กูย เปนสวนใหญ
คนไทย เชื้อชาติไทย เหมือนเหมือนกัน
ร.เรือ ชัดแท รัว...ลิ้น ไมผลิกผัน
จําไวมนั่ ร. ชัด สุรินทรตั๊วะ
(ผูประพันธ : โฆสิต ดีสม)

นอกจากจะเปนสื่อในการใหความรูตามหลักสูตรแลวยังเปนสื่อที่ใหความรูเรื่องรอบตัวอีก
ดวย เชน เพลงมะพราว ซึ่งประพันธขึ้นเพื่อสอนใหผูฟงเขาใจคําศัพทที่หลากหลายของคําวามะพราว
ซึ่งในภาษาลาวเรียกวา “บักพาว” ภาษาเขมรถิ่นไทยเรียกวา “โดง” ภาษาถิ่นใตเรียกวา “พาว” และ
ภาษาอังกฤษเรียกวา “โคโคนัท ” และไดใหขอสั งเกตวาใหตั้งใจฟงและออกเสียงภาษาอังกฤษให
ถูกตอง เพราะหากออกเสียงผิดเปน “โมเคาะนัท” จะกลายเปนคําภาษาเขมรถิ่นไทยที่หมายถึงการมา
ผิดนัด ซึ่งผิดความหมายไปคนละทาง
มะพราว
“มะพราว” กรอนคํามาจากหมากพราว “บักพาว” ลาวเอิ้นมวนเดหลา
“โดง” คําขแมใชแตเดิมมา
ไทยใตวา “พาว” เพียงพยางคเดียว
“โคโคนัท” โคโคนัทนั้นคําฝรั่งฟงไมชัด
“โมเคาะนัท” นั้นมันไมเกี่ยว
“โดง” ภาษาขแม“บักพาว” ภาษาเลียว
ความหมายลวนเดียวกันนั่นละเนอ
(ผูประพันธ: โฆสิต ดีสม)
เนื่องจากผูประพันธเพลงของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรเกิดและเติบโตมาใน
ครอบครัวศิลปนดนตรีกันตรึม จึงไดใชเพลงกันตรึมเปนสื่อในการใหความรูดานดนตรีแกผูฟงดวย เชน
เพลงกันตรึมมาแลว กลาวถึงกันตรึมวาใชบรรเลงในพิธีกรรมอารักษซึ่งเปนการขอขมาตอเทพยดาใน
กรณีที่ชาวบานไดกระทําลวงเกิน และใชในพิธีปนโจลมะมวดหรือแก็ลมอหมายถึงการเขาทรงเพื่อ
รักษาอาการเจ็บปวยที่รักษาไมหายของกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยและชาวสวย นอกจากนี้กันตรึม
ยังใชเลนในโอกาสตางๆ เชน วันสงกรานต เพื่อสรางความบันเทิง โดยมีเครื่องดนตรีคือ ปออ ซอ โทน
ฉิ่ง ฉาบ กรับ และมักมีการรองรับจากลูกคูวา กรูร... หรือชัชชา... ตอมากันตรึมไดมีการปรับเพิ่มเครื่อง
ดนตรีสากลตางๆ เชน อิเล็กโทน และกีตาร เพื่อใหดูเปนวงที่ทันสมัยและสรางความครึกครื้นไดดียิ่งขึ้น
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กันตรึมมาแลว
กันตรึมมาแลว โจะ ครึม ครึม
เดี๋ยวนี้ไมตอง ดั้นดน ถึงสุรนิ ทร
กันตรึมบรรเลง พิธีกรรม ลีงอาระ
มะมวด แก็ลมอ ชวยตอลมหายใจ
ปออ ซอ โทน ฉิ่ง ฉาบ กรับ
อิเล็กโทนเสริม เติมกีตาร ดูเขาทา

กันตรึม เพลงพื้นบาน พืน้ ถิน่
ลือระบิล ดวยเทคโนฯ ที่กา วไกล
ขอขมา เทพารักษ วาชวยได
ตรุษไงย สงกราน สราญกายา
รองรับ สลับ กรูร...ชัชชา...
สนุกทุกครา เฮฮา พาสุขใจ
(ผูประพันธ : โฆสิต ดีสม)

นอกจากจะใชเพลงกันตรึมเปนสื่อในการใหความรูเกี่ยวกับดนตรีพื้นบานของภาคอีสานแลว
ยังไดใหความรูเรื่องดนตรีของภาคอื่นๆ ดวย เชน เพลงเพลงไดกลาวถึงลักษณะของเพลงไวหลายชนิด
ทั้งเพลงปรบไก เพลงเชิด เพลงตระเชิญ เพลงยาว เพลงสาธุการ เพลงเสมอ เพลงหนาพาทย เพลงโอด
เพลงมหาฤกษ และเพลงมหาชัย ซึ่งแตละเพลงมีที่มา ความหมาย และโอกาสในการเลนแตกตางกันไป
เพลง
เพลงสําเนียง การขับรอง
รองเกี้ยว บรรยาย พรรณนา
เพลงปรบไก อาไยเพลงฉอย
เพลงหลัก หลัก ทีเ่ รามักใชกนั
เพลงเชิด หนาพาทย เยื้องกราย
เพลงตระเชิญ สิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ คุมครองเรา
เพลงยาว กลอนรอย เปนลายลักษณ
เพลงสาธุการ สําหรับในงานบูชา
เพลงเสมอ หนาพาทยกาดกรีดกราย
เสมอตีนนก เสมอนาง ตรงประเด็น
เพลงหนาพาทย บอกอากัปกริยา
เทพเจาฤๅษี บูรพาจารย จรคระไล
เพลงโอด อาการออก เศราสรอย
เพลงมหาชัย ใชในวงศ องคราชา

ทํานอง ดนตรี ลายกระบวนทา
เร็วชา แลวแต เลือกใชกนั
แทรกสรอย ปรุงเติม เสริมสีสัน
นามวา กระไรนั้น เชิญฟงเอา
แรมไกล ละครใช แตกอนเกา
อีกองค เทพเจา เคารพบูชา
สํานวนมัก ตัดพอคู สิเสนหา
นิยมนํามา โหมโรง เชาเย็น
เยื้องยาย ใกลจัก ตองเนน
เสมอมาร ลีลาเดน ตางกันไป
ตามทาตัวละคร กําหนดไว
ชุมนุมใน พิธี ชูครูบา
ทยอยคลอย ตามกระบวนทา
ต่ํากวาเจาฟา มหาฤกษ เบิกพิธี
(ผูประพันธ : โฆสิต ดีสม)
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บทบาทดานการใหความรูแกคนในชุมชนของเพลงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร ถือเปน
บทบาทที่สําคัญอยางหนึ่งที่ชวยใหคนในชุมชนมีคานิยม คุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม ชวยปลุก
จิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมของกลุมชน และการนําเพลงกันตรึมมาเปนสื่อการสอนในชั้นเรียน
เปนการนําเพลงพื้นบานมาประยุกตสรางความสนุกสนานในการเรียนรู ขณะเดียวกันก็เปนการสงเสริม
เพลงพื้นบานไปพรอมกันอีกดวย

3. บทบาทดานเปนกระบอกเสียงใหแกรัฐและชาวบาน
ในสังคมที่ประชาชนไมรูหนังสือหรือระบบการสื่อสารไปไดไมทั่วถึง การสื่อสารดวยวิธีมุขปาฐะ
หรือการบอกเลาถือเปนสิ่งที่จําเปนมาก เพลงกันตรึมจึงเปนสื่อที่ชาวบานเขาถึงและใหความเชื่อถือใน
ฐานะของผูใหขาว ใหความรู ใหความคิดแกชุมชน การใหขาวสารรูปแบบนี้เปนการใหขอมูลที่ละเอียด
และชี้แนะทางปฏิบัติอยางกวางๆ โดยไมเจาะจงตัวผูรับสาร เรื่องที่สื่อสารกันมีทั้งเรื่องการเมือง เรื่อง
นโยบายของรัฐบาล เรื่องเตือนภัยที่จะเกิดแกชุมชน ตลอดจนขาวสารเหตุการณทางสังคมที่สําคัญอันมี
ผลกระทบตอชุมนุมชน เชน การปองกันภัยพิบัติตางๆ การแกไขปญหาฝนแลง การถูกหลอกไปขาย
แรงงานที่ตางประเทศ การเชิญชวนใหใชสิทธิเลือกตั้งผูนําระดับทองถิ่นหรือระดับประเทศ การโฆษณา
สินคา การประชาสัมพันธหรือใหความรูเรื่องผลงานของรัฐบาล เปนตน บทบาทดานนี้เกิดทั้งจากการ
ไดรับการรองขอและเกิดจากดุลพินิจของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรเอง
3.1 บทบาทดานเปนกระบอกเสียงใหแกรัฐ
การเปนกระบอกเสียงใหรัฐเปนการประชาสัมพันธขาวสารหรือใหความรูโดยไดรบั การรอง
ขอจากหนวยงานตางๆ ของรัฐ เชน กระทรวงยุติธรรม กรมการศาสนา องคการบริหารสวนตําบล และ
หน ว ยงานอื่ น ๆ อี ก มากมายที่ รั บ นโยบายมาปฏิ บั ติ ต อ ซึ่ ง วงกั น ตรึ ม คณะน้ํ า ผึ้ ง เมื อ งสุ ริ น ทร จ ะ
ประพันธเพลงและแสดงกันตรึมใหแกหนวยงานและกระทรวงตางๆ ทั้งรูปแบบการแสดงสดในงานที่
หนวยงานของรัฐจัดขึ้น และบันทึกเสียงสงไปตามสถานีวิทยุกระจายเสียงของรัฐ เหตุที่หนวยงานของ
รัฐขอความรวมมือในการกระจายขาวสารจากวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรดวยการใหประพันธ
เพลงและแสดงกันตรึมที่เกี่ยวกับเรื่องที่ตองการสื่อไปถึงชาวบาน เนื่องจากศิลปนกันตรึมสามารถ
สื่อสารและเขาถึงชาวบานไดอยางใกลชิด เพลงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรเปนกระบอกเสียงใหรัฐ
หลายประการ ดังนี้
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3.1.1 ชวยใหชาวบานเขาใจนโยบายของรัฐและสงเสริมนโยบายรัฐ
ชุมชนชาวอีสานใตกอนการสถาปนากรุงรัตนโกสินทรนั้น ลักษณะการปกครองอิงอยูกับ
จารี ต ประเพณี ดั้ ง เดิ ม เป น อย า งมาก ในช ว งของการเปลี่ ย นแปลงการปกครองมาเป น ระบอบ
ประชาธิปไตยซึ่ ง ชาวอีสานใต ยั งขาดความรูค วามเขาใจ รั ฐบาลและสื่อมวลชนจึ ง ให ความรูเ รื่อง
การเมืองการปกครองตามแนวทางของรัฐบาล เชน สงเสริมประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม โจมตีการ
ปกครองแบบคอมมิวนิสต ยุคที่เพลงกันตรึมมีบทบาทดานนี้คือ สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต โดย
สถานีวิทยุกระจายเสียงของทหารและรัฐบาลขอใหศิลปนกันตรึมประพันธเพลงตามนโยบายของ
รัฐบาลออกเผยแพร
ตอมาในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2523 พลเอกเปรม ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรีใน
ขณะนั้นไดมีคําสั่งใหคอมมิวนิสตที่หนีเขาปาไปกลับใจออกจากปาโดยมีใจความสําคัญคือใชการเมือง
นําการทหาร มุงเนนขจัดความไมเปนธรรมในสังคมและปฏิบัติตอผูกอการรายคอมมิวนิสตหรือผูหลง
ผิดที่เขามอบตัวหรือที่จับไดอยางเพื่อนประชาชนรวมชาติ ชี้แจงเพื่อใหไดเขาใจถึงนโยบายของรัฐบาล
ในป ญ หานี้ อ ย า งถ อ งแท ชว ยเหลือ ให ใช ชี วิ ต ใหม ร ว มกั น ตอ ไปในสั ง คมอย า งเหมาะสม ซึ่ง คํ า สั่ ง
ดั ง กล า วเป น จุ ด เปลี่ ย นที่ สํ า คั ญ จากนโยบายขวาจัด ของรั ฐ บาลก อ นหน า มาสู ก ารประนี ป ระนอม
โดยการปฏิบัติใหเปนผลนั้นกินระยะเวลายาวนานหลายป จากเหตุการณดังกลาวกันตรึมโรงเรียนบาน
ดงมันกอนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเปนวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรในภายหลังก็ไดรับการรองขอจาก
รั ฐ บาลให ป ระพั น ธ เ พลงที่ มี เ นื้ อ หาส ง เสริ ม รั ฐ บาลและต อ ต า นระบอบคอมมิ ว นิ ส ต ด ว ยเช น กั น
(โฆสิต ดีสม. 2556: สัมภาษณ) ดังบทรองรําตรุษหรือใชในการรําสากแลวแตโอกาสดังนี้
เรือมตรุษเรือมอันเร
เราชาวสุรนิ ทร
สามัคคีรวมใจ
สงเสริมศิลปะ
อันมีประจํา
ลูดอันเรเลิงตรด
ชายหญิงรองรํา
ศิลปะประยุกต
ที่รัฐบาลทาน
เราชาวอีสาน
รัฐบาลการุณ

ในถิ่นแดนไกล
มีการฟอนรํา
และวัฒนธรรม
แตโบราณกาล
ปรากฎทุกฉนํา
วันตรุษสงกรานต
ใหสนุกสนาน
พัฒนาชุมชน
ชื่นบานเพราะคุณ
ทุกบานตําบล
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สรางเมืองแปลงบาน
เพื่อประชาชน
ขอพุทธคุณ ปกปอง
ใหศิวิไลซ
กันคอมมิวนิสต
ใหสุขสวัสดี
เหลาขาฯ อยูถ ิ่น
สามัคคีกายใจ
ขาฯ พรอมอุทศิ
เพื่อถิน่ ไทยเรา
พอจาแมจา
ออนเพลียละเหี่ยใจ
เราจําจากไป
ขอลาไปกอน

ทุกดานเรายล
อยูดีกินดี
คุมครองชาวไทย
สรรพภัยอยามี
อยาคิดย่ํายี
ภิญโญยืนยาว
แดนดินเมืองไทย
ไมมีแตกราว
รวมกิจทุกคราว
วัฒนาถาวร
ขอลากลับไป
จะไดพักผอน
อาลัยอาวรณ
วอนไหวอําลา
(ผูประพันธ: โฆสิต ดีสม)

เพลงดังกลาวนี้เปนการกลาวยกยองรัฐบาลวามีบุญคุณตอประชาชนเพราะมีบทบาทใน
การพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะชาวอีสานใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น จึงขอใหประชาชนชวยกันปองกัน
ประเทศจากระบอบคอมมิวนิสตที่จะทําใหประเทศถอยหลัง และขอใหสามัคคีกันภายใตระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งมีรัฐบาลเปนผูบริหารประเทศ
เพลงภั ย คุ ก คาม ถู ก ประพั น ธ ขึ้ น เนื่ อ งจากกองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คง
ภายในประเทศ(กอ.รมน.) ไดรองขอใหประพันธเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงความรวมมือรวมใจ
ของชมรมพัฒนาเครือขายความมั่นคงระดับผูบริหาร หนวยที่ 201 (พคบ.201) ซึ่งกอตั้งจากประชาชน
ผูมีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ที่ผานการอบรมในหลักสูตรพัฒนา
สัมพันธเครือขายความมั่นคงระดับผูบริหาร เพื่อประชาสัมพันธใหชมรมพัฒนาเครือขายความมั่นคง
ระดับผูบริหารกลุมอื่นๆ ทราบวา กลุม พคบ.201 ไดผานการอบรมและไดตกลงขอปฏิบัติไววาตอง
ชวยกันแกไขปญหายาเสพติด ปญหาแรงงานตางดาว ปญหาอาชญากรรม ปญหาการตัดไมทําลายปา
ปญหาชายแดนภาคใต และปญหาการดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย เพื่อปองกันไมใหปญหาดังกลาว
ลุกลามจนกลายเปนภัยคุกคามประเทศชาติในภายหลัง
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ภัยคุกคาม
อันหนาที่มวลผองของชาวไทย พึงปองปกเอาไวนั้นคือชาติ
เทิดทูนไวซงึ่ กษัตริยบํารุงศาสน
ผดุงชาติอยาใหภัยคุกคาม
พึงสํานึกไตรตรองกฎขอหาม
วันนี้ พคบ. 2011
ชาติมั่นคงหากมีภัยมาคุกคาม
สรุปความตรงประเด็นเห็นสมควร
หนึง่ ปญหา...ยาเสพติด
ไตรตรองคิดลองนึกใหถถี่ วน
แรงงานตางดาวผิดกฎมิควร
ลวนทําลายพาชาติพลันมลาย
อีกขอกอการรายอาชญากรรม ตางตอกย้าํ ใหชาติลมสลาย
ไมหมดปา เขาหัวโลนผลของใคร
ภัยแกไดดวยเรารวมมือกัน
เหตุรุนแรงรายวันชายแดนใต แกไมไดปลอยไวก็เทานัน้
ละฆามาสรรคสรางความกลมเกลียว
โยนความผิดโยนกลองไมยอมกัน
องคเทิดไทภูมนิ ทรอยาจาบจวง อยากาวลวงกรายกล้ําเขาไปเกี่ยว
รอยรวมใจไวใหเปนหนึ่งเดียว
เกลียวใจรอยแกไขภัยคุกคาม
(ผูประพันธ : โฆสิต ดีสม)
นโยบายสวนใหญของรัฐที่ไดขอใหวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรประพันธขึ้นเพื่อ
เผยแพร น อกจากจะเกี่ ย วข องกั บ นโยบายการปกครองประเทศแล ว อี ก ส ว นหนึ่ ง มั ก เกี่ ย วข อ งกั บ
นโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวหรือกิจกรรมสันทนาการ เชน กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ขอ
ความรวมมือในการประพันธเพลงและเผยแพรเกี่ยวกับการเชิญชวนผูฟงใหออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่
แข็งแรงและเชิญชวนนักทองเที่ยวใหมาทองเที่ยวจังหวัดในอีสานใต เชน เพลงกีฬา เพลงปราสาทบาน
พลวง เพลงปราสาทพนมรุง
ปราสาทพนมรุง
มือ มีก ลือพนุมละออ ซลางสลา
ดูจแดจทา แดนได ค็อน ตีวะดา
เนิว อี พารา บุรีรัมย ละออ สมละไบ
พนุมรุง ละไบละบือ ลือชะมัว้ เลาลา
ด็อล เวเลีย ทะไง จังโมนา
สุพรรณิการหรือปกาฝายคํา
ชูลปกาเติวโม เดิมตวลตาม
ปกาละออคลัง เวเลีย คยอล ระเฮยโม
เวเลียบานมือ เกิดดังรืงอัศจรรย
ทะไงจังโม กรบ ด็อบเจียงชองประตู
ดูจเทพตีวะดา เจาะโมจูยสรางสถาน
ประตูสวรรค เพลิวเติววิมานตีวะดา
1

ชมรมพัฒนาเครือขายความมั่นคงระดับผูบริหาร หนวยที่ 201
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โกนจาบเกร็วกระ
อาคละ เฮิน ลีง ละอองพฤกษา
บอซันทา ระนา
ขยมซมอันจืญ
โมทีว พนุมรุง
ออยเมียนเสาะอุดม

เฮิน ลีง ลัง เปงแปร็ย
ซันลีง เลือน ดบ นุนา
มันกืย บานคืน
โมทีวบุรีรัมย
ลือ พนุม จ็องกะปวะ ลออซม
เวเลีย บาน โมทีว จุมคเนีย
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)

ในเพลงปราสาทพนมรุงวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรไดประพันธขึ้นเปน 2 รูปแบบ
คือ เปนภาษาเขมรถิ่นไทยทั้งเพลงแบบหนึ่ง และแบบภาษาไทยทั้งเพลงอีกแบบหนึ่ง เพื่อใหสามารถใช
สื่อสารถึงกลุมผูชมทั้งสองกลุมใหญ โดยมีเนื้อหากลาวถึงความงามของปราสาทหินพนมรุงวาเปน
สถาปตยกรรมที่ยิ่งใหญงดงามเหมือนเมืองของเทพเทวาและมีชื่อเสียงมาเนิ่นนาน มีธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณไปดวยสัตวปาและพันธุไม และมีเอกลักษณที่โดดเดน คือ จะเกิดปรากฏการณพระอาทิตย
สาดแสงสองผานประตูทั้งสิบหาชองที่เรียงกันไดตรงอยางนาพิศวง โดยเมื่อพระอาทิตยขึ้นจะสองแสง
ลอดชองตรงกรอบประตูในเดือนเมษายนและกันยายน และพระอาทิตยจะตกลอดชองกรอบประตูใน
เดือนมีนาคมและเดือนตุลาคม แสดงถึงภูมิปญญาอันนาทึ่งของคนโบราณ ทั้งนี้มีความเชื่อกันวาเปน
ปรากฏการณอันศักดิ์สิทธิ์ การรับแสงอาทิตยที่สอดสองผานศิวลึงค ซึ่งตั้งอยูกลางปราสาทหินพนมรุง
เปนการเสริมพลังชีวิตและสรางสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวของผูที่พบเห็น
ปราสาทพนมรุง
มองฟา...บนภูผางามเดน
ดั่งเหมือนเปนแดนดินแควนถิ่นเทวา
พนมรุง เลื่องลือมีชื่อนานมา
อยูคูพาราบุรีรมั ยงามล้ําสมใจ
เหลืองเรืองรอง งามแสงทองสองมา
สุพรรณิการหรือดอกฝายคํา
ชูชอไสวกิ่งใบไหวตาม
ลูลมสวยงาม เมื่อยามลมหนาวโชยมา
แสงสีทองสาดสองสิบกวาชองประตู
ยามไดดูเปนทีน่ าอัศจรรย
ดั่งเทพเทวาทานมาสรางสรรค
ประตูสวรรคสูยังวิมานเมืองฟา
สกุณาเริงราในปาไพรสิน
ภุมรินบินตอมดอมกลิ่นพฤกษา
เริงระบําร่ํารองกองพนา
อยูสูงเสียดฟาเมื่อยามลมพัดชื่นฉ่ํา
หากใครแมไมเคยพบพา
ขอเชิญทานมา มาเทีย่ วบุรีรมั ย
ชมพนมรุง บนภูแสนงาม
จะมีสุขล้ํา เมือ่ ยามที่ไดมายล
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)
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เพลง Welcome to Surin ประพันธขึ้นดวยการรองขอจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยมี
เนื้อรองกลาวถึงประวัติความเปนมาของเทศกาลงานแสดงชาง ซึ่งเปนงานประจําปอันยิ่งใหญของ
จังหวัดสุรินทร โดยมีประวัติความเปนมายาวนานและนาสนใจวาใน พ.ศ. 2498 เกิดขาวลือวาจะมี
เฮลิคอปเตอรมาลงจอดที่หมูบานตากลาง ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทรหรือหมูบานชางใน
ปจจุบัน ดวยเหตุที่นานๆ ครั้ง ชาวบานจะมีโอกาสไดเห็นยานพาหนะประเภทรถยนต และเครื่องบิน
ผ า นไปในเขตพื้ น ที่ อั น เป น ที่ อ ยู อ าศั ย ของตน จึ ง แตกตื่ น ไปทั่ ว ตํ า บลมี ก ารชั ก ชวนกั น ไปรอดู
เฮลิคอปเตอร และเนื่องจากชาวบานในตําบลกระโพเกือบทุกหมูบานประกอบอาชีพหลัก คือ จับชาง
ปามาฝกแลวขาย โดยออกไปจับชางในเขตประเทศกัมพูชามาฝกจนสามารถใชงานไดแลวจึงขายใหกับ
พอคาจากภาคเหนือของประเทศไทยเพื่อนําไปลากไมในปา จนกระทั่ง พ.ศ. 2502 ไดเกิดขอพิพาท
ระหวางประเทศไทยกับกัมพูชา การเดินทางไปจับชางจึงยุติลงและในที่สุดก็ไดยุติลงอยางสิ้นเชิงในราว
พ.ศ. 2506 ชาวบานบางสวนจึงไดหันมาฝกชางจากการเปนสัตวใชงานมาเปนสัตวเลี้ยงในบาน
เชนเดียวกับแมวและสุนัข และฝกสอนใหแสดงกิริยาตางๆ เลียนแบบคน เพื่อจะไดนําไปแสดงในที่
ตางๆ แทนการขายไปทั้งตัวดวยเหตุดังกลาวชาวบานตําบลกระโพจึงมีชางเปนทั้งพาหนะและสินทรัพย
ที่สําคัญเกือบทุกครัวเรือน การเดินทางไปดูเฮลิคอปเตอรในครั้งนั้นจึงใชชางเปนพาหนะ เมื่อไปถึงลาน
จอดเฮลิคอปเตอรแลวปรากฏวามีชางจํานวนมากมายมารวมกันนับไดประมาณ 200 เชือก ถือเปน
ปรากฏการณที่สรางความตื่นเตนประทับใจแกผูที่ไดพบเห็นเปนอยางมากจน กระทั่งในป พ.ศ. 2503
นายวินัย สุวรรณกาศ นายอําเภอทาตูมสมัยนั้น ไดใหนําชางเหลานี้มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง ถือเปน
การริเริ่มจัดงานแสดงชางขึ้นครั้งแรกในวันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2503 ณ บริเวณสนามบินเกา
อําเภอทาตูม (ที่ตั้งโรงเรียนประชาเสริมวิทยในปจจุบัน) เพื่อเปนการเฉลิมฉลองที่วาการอําเภอใหม
โดยใชชื่อวางานคลองชางสุรินทร การจัดงานครั้งนั้นมีรายการแสดง การเดินขบวนแหชาง การแสดง
คลองชอง การแขงขันชางวิ่งเร็ว และยังมีการแสดงรื่นเริงอื่นๆ ประกอบดวย เชน การแขงเรือ การ
แขงขันกีฬาอําเภอ เปนตน
งานดังกลาวนี้ประสบความสําเร็จดวยดี เพราะไดมีการแพรภาพทางโทรทัศนและตีพิมพลง
หนังสือพิมพ ประชาชนชาวไทยและชาวตางประเทศใหความสนใจเปนอยางมาก องคการสงเสริมการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (อ.ส.ท.) (การทองเที่ยวแหงประเทศไทยหรือ ท.ท.ท. ในปจจุบัน) จึงเสนอ
กระทรวงมหาดไทยใหสนับสนุนจัดการแสดงเกี่ยวกับชางของจังหวัดสุรินทรใหเปนงานประเพณีหรือ
งานประจําป โดยวางแผนประชาสัมพันธทั้งในและนอกประเทศ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัด
สุรินทร ดังนั้น อ.ส.ท. จึงไดรวมมือกับจังหวัดจัดหาเจาหนาที่มาฝกชาง กําหนดรูปแบบเพื่อดึงดูด
นักทองเที่ยว กําหนดจัดงานเมื่อวันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2504 เปนปที่ 2 โดยจัดที่อําเภอทาตูม
เชนเดิม และก็ยังคงไดรับความนิยมเปนอยางมากจากทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ เมื่อการแสดง
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ชางเปนที่รูจักแพรหลายมากขึ้น ทางคณะกรรมการจัดงานลงความเห็นวาควรยายสถานที่แสดงจาก
อําเภอทาตูมมายังสถานที่ที่ใกลตัวเมืองที่มีการเดินทางสะดวกสบายเพื่อความยิ่งใหญและสามารถ
รองรั บนั ก ท อ งเที่ ย วไดม ากขึ้ น จึ งได ย า ยมาจั ด การแสดงที่ ส นามกี ฬ าประจํ า จั ง หวั ด สุริน ทรตั้ ง แต
พ.ศ. 2505 เปนตนมา (กระทรวงวัฒนธรรม. 2556: ออนไลน) การแสดงชางในปตอๆ มา ไดมีการ
ปรับปรุงรูปแบบใหสวยงาม นาตื่นเตนมากขึ้นเปนลําดับ โดยเฉพาะในการแสดงความสามารถของชาง
ประกอบดวยรายการตางๆ ไดแก ขบวนพาเหรดชาง ชางแสนรูที่ปฏิบัติตามคําสั่ง ชางวิ่งเร็ว ชางวิ่งขาม
คน ชางปาลูกโปง ชางเลนฮูลาฮูป ชางเตะฟุตบอล ชางเลนบาสเกตบอล ชางเตนรําตามจังหวะเพลง
ชางวาดภาพ และชางขบวนศึก และมีการจัดการแสดงตางๆ ไดแก การแสดงกัน ตรึม การละเลน
พื้นบาน การแสดงตํานานทองถิ่นประกอบแสง สี เสียง การแสดงดนตรีของนักรองและวงดนตรีที่มี
ชื่อเสียงจากทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังจัดใหมีการออกรานขายของพื้นเมืองโดยเฉพาะผาไหม และ
เครื่องเงินหรือประเกือม ซึ่งเปนสินคาที่ขึ้นชื่อและไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย เพื่อเปนชองทางใน
การซื้อขายสินคาพื้นเมือง ถือเปนการสงเสริมผูประกอบการและสงเสริมการทองเที่ยวไปพรอมกันดวย
หลังจากนั้นก็ไดมีการจัดงานแสดงชางตอเนื่องมาทุกป ทําใหคนทั้งประเทศตางรับรูวาจังหวัดสุรินทร
เป น จั ง หวั ด ที่ มี ช า งแสนรู ม ากที่ สุ ด การจั ด งานแสดงช า งประจํ า ป เ ป น การสร า งความสุ ข ให แ ก ทั้ ง
นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติที่มีโอกาสไดชมการแสดงความสามารถอันหลากหลายของชาง
และไดมีโอกาสนั่งชางซึ่งเปนสัตวปาขนาดใหญและพบเห็นไดยากกวาสัตวชนิดอื่นๆ นอกจากนี้ยัง
สรางความสุขใหแกชาวจังหวัดสุรินทรที่มีโอกาสไดตอนรับนักทองเที่ยวทําใหมีเงินไหลเวียนในระบบ
เศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทรอีกดวย
นอกจากจะกลาวถึง ประวั ติความเปน มาของงานแสดงชางประจํ า ปแลว ในบทเพลงนี้ยัง
กลาวถึงเอกลักษณของจังหวัดสุรินทรตามคําขวัญประจําจังหวัด คือ กลาวถึงผาไหมและประเกือม ซึ่ง
ผาไหมของจังหวัดสุรินทรมีลวดลายเปนเอกลักษณ โดยไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากกัมพูชา และ
ลวดลายที่ประดิษฐขึ้นลวนมีที่มาและมีความหมายอันเปนมงคล การทอนิยมใชไหมนอย คือ ไหมที่สาว
มาจากเสนใยภายในรังไหม มีลักษณะนุม เรียบ เงางาม ทําใหเนื้อผาแนนละเอียด และมีสัมผัสนุมลื่น
การยอมใชสีธรรมชาติทําใหไมฉูดฉาด มีสีสันที่มีลักษณะเฉพาะ คือ สีจะออกโทนสีขรึม เชน น้ําตาล
แดง เขียว ดํา เหลือง อีกทั้งยังมีกลิ่นหอมจากเปลือกไม สวน “ประเกือม” เปนภาษาเขมรถิ่นไทย
ใกลเคียงกับคําภาษาไทยวา “ประคํา” ใชเรียกเม็ดเงิน เม็ดทองชนิดกลมที่นํามารอยเปนเครื่องประดับ
ประเกือมในจังหวัดสุรินทรเปนลูกกลมทําดวยเงินเชนเดียวกับที่อื่นๆ แตมีเอกลักษณ คือ มีหลากหลาย
รูปแบบและลวดลาย เนื่องจากทําดวยแผนเงินบางๆ ที่ตีเปนรูปตางๆ พรอมกับอัดครั่งไวภายใน ทําให
สามารถแกะลายไดสะดวก ประเกือมมีตั้งแตขนาดเล็กที่สุดเสนผาศูนยกลางประมาณครึ่งเซ็นติเมตร
ไปจนถึงขนาดใหญประมาณ 2.5-3 เซ็นติเมตร มีหลายลวดลาย ไดแก ถุงเงิน หมอน แปดเหลี่ยม
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หกเหลี่ยม กรวย แมงดา กระดุม โอง มะเฟอง ตะโพน ฟกทอง จาร(ตะกรุด) สวนใหญจําลองมาจาก
ธรรมชาติ เชน ลายตาราง ลายกลีบบัว ลายดอกพิกุล ลายดอกจันทร ลายพระอาทิตย ลายดอก
ทานตะวัน ลายตากบ ประเกือมสวนใหญจะรมดําเพื่อใหลายเดนชัด ความสวยงามของประเกือมจึงอยู
ที่ลายที่แกะดานนอก และความแวววาวของเนื้อโลหะเงิน ทั้งผาไหมและประเกือมลวนเปนสินคา
พื้นเมืองประจําจังหวัดสุรินทรที่มีชื่อเสียงโดงดังและไดรับการกลาวขานวาเปนแหลงผลิตที่มีคุณภาพ
เมื่อเดินทางมาแลวนักทองเที่ยวมักจะซื้อกลับไปใชงานหรือเปนของฝากอยูเสมอ
จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา เพลง Welcome to Surin สามารถทําหนาที่เปน
กระบอกเสียงของรัฐในการประชาสัมพันธจังหวัดสุรินทรไดเปนอยางดีและสอดคลองกับนโยบาย
สงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยซึ่งจัดโครงการอะเมซิ่ง ไทยแลนด
2541-2542 ดังนั้นเพลงจึงกลาวถึงความมหัศจรรยในจังหวัดสุรินทร ไดแก ความเปนมาของงานแสดง
ชางประจําป ผาไหม และประเกือม เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหแวะเวียนมาเที่ยวชมความมหัศจรรย
ดังกลาว
Welcome to Surin
สรอย...welcome to Surin. …
พ.ศ. 2503
50 กวาป แลวที่ผาน
มามีงานยิง่ ใหญ ตระการตา
ชื่อวางาน คลองชางสุรินทร
พี่นอง ทั่วทอง สารทิศ
ไทยเทศ มีจิตถวิล
ถิ่นชางใหญ ไหมงาม ประเกือมลออ
ตางมา ชมชาง สุรินทร
แรกเดิม เริ่มที่ ทาตูม
สมรภูมิ มันเหมาะสมพอ
ทองเที่ยวไทย ท.ท.ท.
รองออ มาตรงนี้ ตองยิ่งใหญ
ญี่ปุน จีนฝรั่ง แขกญวน
ตางชวน กันมา เที่ยวเมืองไทย
เจรจา foot fit for fi
บอกวา I แฮปปญา Thailand
แฮปปญา ญา ญา แฮปปญา
ตื่นตา Amazing Elephant
มีโอกาส Go to Thailand
ขี่ Elephant ชางใหญ เมืองสุรินทร
ฮือ... โฮ... โฮ...
ฮือ... แฮปปญา...
โวแฮปปญา ญา แฮปปญา ปญา
welcome to Surin แดนตําแรย
สรอย...welcome to Surin. …
(ผูประพันธ : โฆสิต ดีสม)
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บทบาทของเพลงวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรดานการเปนกระบอกเสียงใหแกรัฐใน
การประชาสัมพันธการทองเที่ยวในทองถิ่นจะเปนชองทางในการแจงใหชาวบานไดรับรูวาในชวงเวลา
ใดมีเทศกาลใดที่นาสนใจและควรเดินทางไปทองเที่ยว ซึ่งเปนเผยแพรผลงานของรัฐในการสงเสริมการ
ทองเที่ยว และขณะเดียวกันก็เปนการกระตุนใหชาวบานเดินทางทองเที่ยวเพื่อเปนการตอบสนองและ
สงเสริมนโยบายของรัฐดวย
3.1.2 สงเสริมใหชาวบานยึดมั่นในสถาบันทางสังคม
ประเทศไทยมี การปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพ ระมหากษั ตริย ท รงเปน ประมุข
ดังนั้นคนไทยจึงใหความสําคัญกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัติยเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้
ยังใหความเคารพในรัฐธรรมนูญซึ่งคนทั้งประเทศตองยึดถือปฏิบัติ สิ่งเหลานี้ทําใหประเทศไทยยังคง
อยูอยางสันติมาจนถึงปจจุบัน
เพลงสถาบัน 4 เปนเพลงที่กลาวถึงความสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ
รัฐธรรมนูญ ซึ่งทําใหชาวไทยอาศัยอยูบนผืนแผนดินไทยอยางมีความสุข หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปอาจ
ทําใหประเทศชาติขาดความรมเย็น เพลงนี้จึงเปนกระบอกเสียงใหแกรัฐในการสรางเอกภาพทาง
ความคิดใหชาวบานเห็นความสําคัญและชวยกันธํารงไวใหคงอยูตลอดไป
สถาบัน 4
ไทยดีมีชาติอยู
บรรเจิดเชิดนามกร
ไทยดีมีศาสนา
โอวาอารยะสนอง
ไทยดีมีกษัตริย
กั้นเกลาทุกคราวสมัย
ไทยดีมีรัฐธรรมนูญ
ปกครองผองไทยมี

จึ่งทุกผูสโมสร
วาชาติไทยในแหลมทอง
จึงจะพาไทยทัง้ ผอง
ประพฤติธรรมประจําใจ
ปกครองรัฐเหมือนฉัตรชัย
ไดรมเย็นเปนสุขดี
มาเพิม่ พูนบุญราศี
จิตแชมชื่นรื่นเริงรมย
(ผูประพันธ : โฆสิต ดีสม)

การเปนกระบอกเสียงใหแกรัฐของเพลงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรในการสงเสริมให
ชาวบานยึดมั่นในสถาบันทางสังคมการสรางเอกภาพทางการเมืองและความคิด ถือเปนการกําหนด
ทิศทางในการประพฤติปฏิบัติตน ทําใหสังคมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมเกิดความแตกแยก เนื่องจาก
ยึดถือและใหความสําคัญในสถาบันเดียวกันทั้งประเทศ
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3.2 บทบาทดานเปนกระบอกเสียงใหแกชาวบาน
บทบาทของกันตรึมดานเปนกระบอกเสียงใหแกชาวบานเกิดจากดุลพินิจของนักประพันธ
เพลงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรเองโดยไมไดมีการวาจางจากผูใด โดยนักประพันธจะพิจารณา
และติดตามสถานการณในชุมชนวาชวงเวลานั้นๆ มีขาวสารหรือความทุกขรอนใดของชาวบานที่ควร
นําเสนอใหเจาหนาที่รัฐไดรับทราบ เพื่อใหไดรับความชวยเหลือจากรัฐไดอยางทันทวงทีทําใหเกิด
ประโยชนแกชาวบาน นอกจากนี้วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรยังเปนตัวแทนของชาวบานในการ
กลาวแสดงอารมณความรูสึกที่มีตอนโยบายของรัฐอีกดวย เชน
เพลงอาไยรัฐบาล เปนเพลงที่วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรประพันธขึ้นเพื่อเปน
ตัวแทนของชาวบานในการกลาวแสดงความขอบคุณคณะรัฐบาลที่มีนโยบายในการเรงพัฒนาทองถิ่น
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และไดจัดสรรงบประมาณแผนดินเปนเงินจํานวน 2,000,000
บาท เพื่อใชในการสรางสะพานศรีบุรินทร โดยเริ่มกอสรางในป พ.ศ. 2520 เพื่อเชื่อมการคมนาคม
ระหวางบานโนนจําปา อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมยกับบานเมืองลีง อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร เมื่อ
สรางสําเร็จแลว ทําใหการเดินทางขามแมน้ําชีสะดวกขึ้นไมตองเดินทางออมเปนระยะทางไกลเชนใน
อดีต การติดต อคาขายและไปมาหาสูกัน ก็รวดเร็ว ประหยัดทั้งคา ใชจายและเวลา รวมทั้ง มีความ
ปลอดภัยขึ้นดวย ซึ่งการสรางสะพานดังกลาวกอใหเกิดคุณประโยชนแกความเปนอยูของชาวบานใหดี
ขึ้นอยางมาก ทําใหชาวบานเกิดความศรัทธาในคณะรัฐบาลที่ชวยเหลือใหชาวบานมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
อาไยรัฐบาล
สองกรวอนบูฃา
บิดาแลมารดร
วอนไหวพระไตรรัตน
เทวาสุราลัย
นี่คือบทอาไย
รําเตนตามประสา
เปนละเบงนักเลงเลน
เกาแกชวั่ แผนดิน
พวกเรานีเ้ ปรมปรีด
ที่รัฐบาลจัดแจง

คุณครูบาอาจารยสอน
พระภูธรจอมเจาไทย
เรืองจํารัสพิสทุ ธิใส
บันดาลใหเรืองปญญา
รองรําไปเพลินอุรา
ชาวประชาแดนสุรินทร
รองรําเตนของทองถิน่
เราทัง้ สิ้น นํามาแสดง
เรายินดีจะขอแถลง
ไดเปลี่ยนแปลงถิน่ เรามา
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ทานไดมีโครงการ
ภาคอีสานทั่วหนา
ทางการทานการุณ
ประทานสิ่งสําคัญ
ใหเงินสองลานกวา
เพื่อสรางสะพานลําชี
ทานสรางเมืองแปลงบาน
ตลอดทั้งที่อยูก ิน
โอกาสยิง่ ใหญ
รวมรักรวมแรงเติม
ใหทา นสุขสวัสดิ์
ไรทุกขอนาทร
เจริญรวยดวยลาภยศ
อายุยนื หมื่นวรรษา
ไรโรคโศกวิบัติ
เปนสุขทุกเชาเย็น
ขอจบบทอาไย
นึกคูเรียงเคียงหมอน

ใหรวมงาน การพัฒนา
ปรารถนาทุกสิง่ อัน
เปนพระคุณนับอนันต
โดยเอกฉันท นายินดี
ที่ทา นกรุณา และปรานี
เขตบุรีรัมยสุรินทร
เรงทุกดานของทองถิน่
เจริญทั้งสิน้ ยิง่ กวาเดิม
เราพรอมใจ ชวยสงเสริม
ขอพูนเพิ่ม อํานวยพร
เพิ่มพิพัฒน สโมสร
จงสถาวร วัฒนา
ปรากฏเกียรติ กองโลกา
เพิ่มผลา ผิวผองเพ็ญ
สารพัด ที่ขุกเข็ญ
ไมวายเวน นิรันดร
แสนอาลัย หทัยถอน
ขอประทานพร กราบลาเอย
(ผูประพันธ : โฆสิต ดีสม)

นอกจากเพลงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจะเปนกระบอกเสียงในการแสดงอารมณ
ความรูสึกตอนโยบายของรัฐแลว ยังมีบทบาทในการเปนกระบอกเสียงจากชาวบานสูชุมชนอีกดวย เชน
เพลงกันตรึมในประเพณีเรือมตรด หรือรําตรุษเปนประเพณีการบอกบุญซึ่งตรงกับประเพณีตรุษ
สงกรานต คือ การทําบุญตามประเพณีของชาวไทย ซึ่งถือวาเดือน 5 เปนเดือนขึ้นปใหม สําหรับกลุม
คนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยก็ยึดถือเชนเดียวกัน แตแตกตางที่ขั้นตอนตางๆ เชน ในวันแรม 13-14 ค่ํา
เดือน 4 ผูเฒาผูแกของแตละหมูบานจะเดินบอกบุญชาวบานทุกหลังคาเรือนวาบัดนี้วันปใหม คือ วัน
ขึ้น 1 ค่ํา เดือน 5 ใกลจะมาถึงแลว จึงขอใหชาวบานหยุดงานทั้งการทําไร ทอผา ตีมีด หรือกิจการอื่นใด
ใหงดเวนไว 3 วัน เพื่อมารวมฉลองปใหมกัน โดยในชวงนี้เองจะมีการเรือมตรดหรือการรําตรุษเพื่อบอก
บุญ อันเปนการจัดขบวนดนตรีของหนุมสาวในหมูบาน โดยแตงกายใหเกิดความขบขัน ผูชายและ
ผู ห ญิ ง บางคนอาจแต ง กายสลั บ กั บ เพศของตน มาร ว มเดิ น กั น เป น แถวโดยอาจเริ่ ม จากจํ า นวน

169
10-20 คน และเพิ่ มจํ า นวนขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดิน ไปยังบา นของเพื่ อนบา นทุก หลังคาเรื อน ในขบวน
ประกอบดวยผูถือบาตรและบัญชีรับบริจาค 1 คน เดินหนาขบวน มีกลองยาว 1-2 ใบ เดินนําพรอมกับ
ผูที่มีความสามารถในการเจรียง (รอง) 1 คน ตอดวยคณะตรุษซึ่งมีทั้งชายหญิงคนละแถว หรืออาจเดิน
รวมกลุมกันก็ได เมื่อไปถึงหนาบานของผูใดก็จะเริ่มตีกลอง ผูรองนําก็เริ่มรอง เมื่อผูรองนํารองเสร็จ
ผูรองตามก็จะรองพรอมกัน พรอมกับจังหวะการรําไปทางซายสลับกับทางขวา
เนื้อรองการเรือมตรดในอดีตมักมี 3 ตอน คือ ตอนแรกเปนการบอกกลาววาถึงวันปใหมแลว
ขอบอกกลาวญาติพี่นองใหมาทําบุญรวมกัน ในขณะนั้นเมื่อเจาของบานเห็นคณะเรือมตรดมาก็จะรีบ
เอาเสื่อมาปูพรอมน้ําดื่มมาบริการ และอาจมีเหลาขาวดวย 1 ขวด จากนั้นจึงเชิญผูถือบัญชีใหขึ้นบาน
ไปนั่งพักและมอบจตุปจจัยเพื่อรวมทําบุญ สวนคณะที่รําอยูขางลางก็จะไดรับการบริการจากญาติ
เจาของบานโดยการรินเหลาขาวแจกจาย ตอนที่ 2 เมื่อเจาของบานทําบุญแลว คณะเรือมตรดก็จะรอง
เพลงอวยพรใหมีอายุมั่นขวัญยืน คิดสิ่งใดก็สมปรารถนา และตอนสุดทายคือ เมื่อผูถือบัญชีลาเจาของ
บานแลว คณะก็เริ่มรองเพลงลา แลวเดินไปยังบานถัดไป การรองเชนนี้จะทําทุกหลังคาเรือนโดยไมมี
การยกเวน บางครั้งอาจตองใชเวลา 2-3 วัน จึงจะครบถวน (ศิริ ผาสุก; อัจฉรา ภาณุรัตน; และเครือจิต
ศรีบุญนาค. 2536: 140)
เนื้อรองเพลงเรือมตรดของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร เปนการกลาวอวยพรใหผูที่รวม
ทําบุญกับคณะรําตรุษใหไดรับพรอันศักดิ์สิทธิ์จากพระรัตนตรัย เทพเทวดา พระอิศวร พระอินทร และ
พระพรหม ตลอดจนพระบรมกษัตริยไทยใหประสบแตความสุข มีชื่อเสียงเลื่องลือ มีสุขภาพแข็งแรง มี
อายุยืนยาว มีสติปญญาที่ฉลาดเฉลียว ประสบความสําเร็จในการประกอบหนาที่การงาน รวมทั้งใหเปน
เศรษฐีร่ํารวยมั่งคั่งไปตลอดกาล ถือเปนการเปนกระบอกเสียงของชาวบานในการบอกบุญหรือเชิญชวน
ใหคนในชุมชนรวมกันทําบุญในประเพณีรําตรุษนั่นเอง

ขาขอวอนไหว
ขอเชิญชุมชวย
ขอเดชอํานาจ
เจริญรุงเรือง
เลื่องชื่อลือชา
จะคิดการใด
ใหสุขสวัสดิ์
อยามีโพยภัย

เรือมตรด
ไตรรัตนา
อํานวยนิยม
ประสาทพรเพิ่ม
กระเดื่องแดนไตร
ปญญาสามารถ
สมใจทุกคราว
พิพัฒนเพิ่มพูน
อะไรพองเลย

ทั้งเทพดา
อิศวรอินทรพรหม
ถวายบังคม บรมกษัตริยไทย
ผดุงเผดิม
ประชาชาวไทย
ผูนอยผูใหญ อายุยืนนาน
ยิ่งยงองอาจ ฉลาดลือฉาว
ทั่วแควนแดนดาว นิยมชมเชย
จําเริญจํารูญ แสนสุขเสบย
โอพระคุณเอย ชวยคุมกันภัย
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มีเงินมีทอง
สาโทไรนา
อยูเย็นเปนสุข
กอบกิจการงาน

ทวมทองพระคลัง
ขาวปลาวัวควาย
สนุกสําราญ
ภิบาลชาวประชา

สมบูรณมั่งคั่ง นับอสงไขย
นึกถึงคราวไร ไหลมาเทมา
พวกพองบริวาร รวมแรงแข็งกลา
รมเย็นทั่วหลา ศรัทธาทานเทอญ
(ผูประพันธ : ปน ดีสม)

นอกจากเพลงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจะเปนกระบอกเสียงของชาวบานในการสง
สารไปถึงรัฐ และสงสารถึงชุมชนแลว เพลงกันตรึมยังทําหนาที่เปนกระบอกเสียงของชาวบานในการ
เปนตัวแทนแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยดวยการสงเสริมสถาบันพระมหากษัตริย
โดยแสดงพระราชกรณียกิจตางๆ อีกดวย
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ถื อ เป น สถาบั น ที่ อ ยู คู สั ง คมไทยมาตั้ ง แต ค รั้ ง อดี ต กาล เป น
สถาบันที่เปนที่พึ่งทางใจและคอยใหความชวยเหลือประชาชนที่ตกทุกขไดยากในถิ่นทุรกันดารอยูเสมอ
จึงมีความผูกพันอยางลึกซึ้งตอคนไทยทุกกลุมชาติพันธุ เมื่อกลาวถึงทุกพระองคคราวใดจะเต็มเปยม
ไปดวยความรูสึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอชาวไทย บทเพลงกันตรึมของคณะน้ําผึ้ง เมือง
สุรินทรจึงแสดงถึงพระกรณียกิจตางๆ ที่พระองคทรงตรากตรํามาตลอดเพื่อใหชาวไทยไดอยูอยางมี
ความสุข ทําใหชาวไทยเกิดความจงรักภักดีอยางลนเหลือ นอกจากนี้เพลงของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง
เมืองสุรินทรมักกลาวชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองคที่ใส
พระทัยในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นใหคงอยู
เพลงเทิดไทองคราชัน กลาวถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงปกครองประเทศโดย
ยึดหลักทศพิธราชธรรมตั้งแตขึ้นครองราชยมาจนปจจุบัน พระองคทรงเปนผูนําของประชาชนในทุก
ดาน โดยเฉพาะการเปนผูนําในการแกไขปญหาเรื่องความเปนอยูของประชาชนใหมีความกินดีอยูดีไม
ลํา บากเชน ที่ ผ า นมา ทรงเป น ผู นํ า ในการสรา งคนใหมี ความรัก สามัคคี ซื่อสั ตย สมานฉั น ท และ
ยุติธรรมเพื่อพัฒนาชาติไทยใหรุงเรือง และทรงเปนผูนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชและให
ความรู เ พื่ อ ใช ใ นการดํ า รงชี พ อย า งมี ค วามสุ ข และพระองค ยั ง ทรงเป น ตั ว อย า งที่ ดี ใ นการยึ ด มั่ น
หลักธรรมคําสอนของศาสนาพุทธมาใชครองใจพระองคเองและครองใจพสกนิกร จากพระจริยวัตรอัน
งดงามของพระองควงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึงเปนตัวแทนของราษฎรไทยที่ไดรับพระเมตตา
จากพระองคในการถวายพระพรใหพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
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เทิดไทองคราชัน
เราจะครองแผนดินโดยธรรม
เพื่อประโยชนสุข
แหงมหาชนชาวสยาม
พระดํารัสตรัสคําอันยิง่ ใหญ
ทศพิศราชธรรมนําไทย
พสกนิกรเทิดไทถวายพระพร
พระดํารัสตรัสนําธรรมประเสริฐ
บังกอเกิดแกแผนดินถิน่ สยาม
ทรงปดเปาบรรเทาทุกขทกุ เขตคาม
ชาวสยามรมเย็นเปนสุขมา
พระพอหลวงทรงหวงใยประชาราษฎร
พระราชโอวาทสองสวางทางแกปญหา
ทรงบุกน้ําขามดงดวยเมตตา
ทรงแกปญหาทุกถิน่ ที่มีภัย
ทรงเปนพระมหาชนกผูย ิ่งใหญ
ทรงเปนพระภูมินทรปน ดิลก
ทรงพากเพียรพยายามเพื่อผองไทย
ถึงหลักชัยผาสุกทุกสิง่ อัน
สอนหลักการดํารงตนคนสรางชาติ
ตองซื่อสัตย ยุติธรรม สมานฉันท
ใหรูรักสามัคคีปรองดองกัน
ฐานสําคัญสรางชาติไทยใหวัฒนา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเลีย้ งชีวิต
ผลสัมฤทธิ์รูกนิ รูเก็บรูรักษา
ทรงนําพาประโยชนสุขแหงปวงไทย
ไดอยูดีกินดีเลีย้ งชีวา
พระเสโธไหลหลั่ง พระเสโธไหลหยด
ทางพระนาสิกชุมพระพักตพระวรกาย
ไมหวัน่ ไหว ดวยทรงหวังตัง้ มั่นพระหฤทัย
เสด็จไปทั่วแดนดินถิน่ ขวานทอง
พระพอหลวงทรวงเปนยอดมหาปราชญ
มหาราช ปกเกลาไทยทัง้ ผอง
ทรงครองราชดวยธรรมนําครรลอง
ไทยทัง้ ผองขอเทิดไทองคราชัน
ขออํานาจเทพพิมานทุกฐานถิ่น
พระนารายณพรหมินทร อินทรสวรรค
พระไตรรัตนสากลพิภพบรรจบกัน
คุมครององคราชันพนทุกขภยั
เพทภัยภิบัติจงพลันสิ้นมลายหาย
ขอพระชนมมายุยงิ่ ยืนนาน
เหลาทวยราษฏรอภิวาทนอมใจกาย
ถวายพระพรชัยขอพระองคทรงพระเจริญ
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)
เพลงพระมหากษัตริยผูยิ่งใหญเปนเพลงที่ประพันธขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสที่พระองคทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา โดยกลาวถึงความยิ่งใหญ
ของพระองคที่ไมไดเกิดจากการใชพระราชอํานาจ หากแตเกิดจากพระเมตตาของพระองคที่ทรงหวงใย
ในความเปนอยูของประชาชนทั่วประเทศ พระองคทรงยอมลําบากพระวรกายเดินทางไปในชนบทที่
ห า งไกลความเจริ ญ เพื่ อ ไปให กํ า ลั ง ใจประชาชนและทรงพระราชดํ า ริ โ ครงการต า งๆ ช ว ยเหลื อ
ประชาชนใหรอดพนจากความแรนแคนจนสามารถพึ่งพาตนเองได การทรงงานโดยไมหวงความสุข
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สวนพระองคเชนนี้ทําใหชาวไทยทุกคนซาบซึ้งในน้ําพระทัยของพระองคอยางหาที่สุดมิได จึงตอบแทน
ดวยการถวายพระพรใหพระองค
พระมหากษัตริยผูยิ่งใหญ
ลวนแดดินถิน่ เมืองทอง
แผนดินเราชาวสยามทุกเขตคาม
คือองคในหลวง จอมราชันกษัตรา
ศูนยรวมน้ําใจชาวไทยทัง้ ผอง
ทรงสรางชาติไทยใหวัฒนา
ทรงบําเพ็ญเพียรพยายาม
ทรงลําบากพระวรกาย ทรงดัน้ ดนไป
ดวยน้าํ พระทัยอันแกรงกลา
ทรงพระปรีชา ลือเลื่องขจรไกล
สองความรู สรางสุขสมบูรณ ชี้ภูมิปญญา
ทรงทนทุกข ถิน่ ดันดาร ทุกฐานไทย
บรรลุจุดหมาย ดังพระหฤทัยที่มงุ หวัง
โอพอหลวงของปวงไทย
พระหฤทัยเมตตาปราณี
เสด็จพระราชดําเนิน เยี่ยมเยียนไปทั่วพื้นปฐพี ประชาราฎษสขุ เกษมเปรมปรีดิ์
ธ ทรงหวงใยประชาราษฎรทกุ พืน้ ที่
สํานึกพระบารมี รวมแซซองสรรเสริญ
พระภูมิพลมหาราช
ทรงเปนปราชญชี้นําธรรมแหงไทย
พระภูมิพลมหาราช
ทรงเปนพระมหากษัตริยผูยงิ่ ใหญ
ระบือไปทั่วทัง้ โลกา
พระเกียรติ เกริกกองเกรียงไกร
สดุดีพระมหาราชา
ชาวไทยทัว่ หลาสํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
พระราชสมภพ พอหลวงของปวงไทย
หาธันวา มาบรรจบ
พระชนมายุแปดสิบพรรษา
องคพระราชา มหากษัตริยผยู ิ่งใหญ
เหลาทวยราษฎรประชาชนชาวไทย
นอมเกลาพระพรชัยมิง่ มงคล
ขอพระชนมยงิ่ ยืนนาน
ทรงพระเกษมสําราญดวยมรรคผล
ดวยเดชะ พระบารมี
สถิตทั่วถิ่นที่ แผไพศาล
ขอพระองค มีพระชนมมายุยิ่งยืนนาน
โร คา พยา มาร แผวพาลพิบัติสิ้นไป
ขอพระองคทรงพระเจริญ
ผองประชาทั่วหลาบังคมถวาย
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)
เพลงทวยราษฎรสดุดีในหลวง กลาวถึงพระบารมีและพระเมตตาที่พระองคทรงหวงใยตอ
ประชาชนและปกครองประเทศโดยยึดหลักธรรมอยางเครงครัด วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึง
ขอแสดงความจงรักภักดีโดยการชวยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของทองถิ่นเพื่อเปนการแบง
เบาพระราชภาระของพระองค และขอถวายพระพรใหพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
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ทวยราษฏรสดุดีในหลวง
คํารอง
ขยม ซม อภิวาท
ชาวไทยเรือลคเนีย
เนื่องในวโรกาส
เอิวสดัจ ภูมิพล
ทวยราษฏรทั่วหลา
ขอพระองค
ยิ่งยืนนาน
พระทรงเปนมิง่ ขวัญ
พระบารมีเลื่องลือไกล
ทรงหวงใยไทยทัง้ ชาติ
ทรงพระเมตตา
ทรงปลดทุกขบํารุงสุข
ไขปญหามิใหมี
พระองคทรงอยากให
ปลอดภัยไรทุกข
วัฒนธรรมของไทย
ชาวไทยทัง้ ผอง
สมบัติ เจียด ยืง ยัวเจีย
กมัย ชอด ลง็วง
หาธันวามาบรรจบ
เหลาขยมบังคม
ชาวไทย ตังม็อด เรือล คเนีย
ซมเปรียะอ็อง

กราบกราน บูเจีย
ปรวม เจิ้ด เปริ้ด ทนา
แปดสิบชันษา
พระมหาราชา
ขอถวายพระพร
ทรงพระเจริญ
กอบเกือบ แพนแด็ย
ของประชาชาติไทย
ทั่วทั้งโลกา
ดําริราษฎรวัฒนา
ยึดมั่นหลักธรรมความดี
ประชาราษฎรอยูดีกินดี
เปยมไมตรีปกเกลาไทย
ชาวไทยรมเย็นเปนสุข
สุขภาพดีทั้งกายใจ
ทรงอนุรกั ษไวใหดํารง
บอง ปโอน เรือล คเนีย
เรียะซา ตุ ออย ยืนยง
จอล วัฒนธรรมระเบาะยืง
กรบ อาโยะแปดเสิบชนํา
รําลึกบูเจีย
ซมถวายพระพร
ทรงพระเจริญ
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)
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คําแปล
ขาขอ อภิวาท
ชาวไทยทุกคน
เนื่องในวโรกาส
องคกษัตริย ภูมิพล
ทวยราษฏรทั่วหลา
ขอพระองค
ยิ่งยืนนาน
พระทรงเปนมิง่ ขวัญ
พระบารมีเลื่องลือไกล
ทรงหวงใยไทยทัง้ ชาติ
ทรงพระเมตตา
ทรงปลดทุกขบํารุงสุข
ไขปญหามิใหมี
พระองคทรงอยากให
ปลอดภัยไรทุกข
วัฒนธรรมของไทย
ชาวไทยทัง้ ผอง
สมบัติชาติเรามีดี
อยาโงเขลา
หาธันวามาบรรจบ
เหลาขาบังคม
ชาวไทย ทั้งหมดทุกคน
ขอพระองค

กราบกราน บูชา
รวมใจปรารถนา
แปดสิบชันษา
พระมหาราชา
ขอถวายพระพร
ทรงพระเจริญ
รวบรวมแผนดิน
ของประชาชาติไทย
ทั่วทั้งโลกา
ดําริราษฎรวัฒนา
ยึดมั่นหลักธรรมความดี
ประชาราษฎรอยูดีกินดี
เปยมไมตรีปกเกลาไทย
ชาวไทยรมเย็นเปนสุข
สุขภาพดีทั้งกายใจ
ทรงอนุรกั ษไวใหดํารง
พี่นองทุกคน
รักษาไวใหยืนยง
ทิ้งวัฒนธรรมของเรา
ครบอายุ 80 ป
รําลึกบูชา
ขอถวายพระพร
ทรงพระเจริญ

ในเพลงทวยราษฎรสดุดีสมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี ก็มีเนื้อรองเชนเดียวกับ
เพลงทวยราษฎรสดุดีในหลวง เนื่องจากวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรตระหนักวา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ทรงบําเพ็ญกรณียกิจไดเทียบเทากับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง
เมืองสุรินทรจึงกลาวสดุดีพระองคดวยเนื้อรองเดียวกันแตมีการเปลี่ยนเนื้อรองบางสวนเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม
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ทวยราษฎรสดุดีสมเด็จพระเทพฯ
คํารอง
ขยม ซม อภิวาท
ชาวไทยเรือลคเนีย
เนื่องในวโรกาส
พระเทพรัตนทวยราษฏรทั่วหลา
ขอพระองค
ยิ่งยืนนาน
พระทรงเปนมิง่ ขวัญ
พระบารมีเลื่องลือไกล
ทรงหวงใยไทยทัง้ ชาติ
ทรงพระเมตตา
ทรงปลดทุกขบํารุงสุข
ไขปญหามิใหมี
พระองคทรงอยากให
ปลอดภัยไรทุกข
วัฒนธรรมของไทย
ชาวไทยทัง้ ผอง
สมบัติ เจียด ยืง ยัวเจีย
กมัย ชอด ลง็วง
สองเมษามาบรรจบ
เหลาขยมบังคม
ชาวไทย ตังม็อด เรือล คเนีย
ซมเปรียะอ็อง

กราบกราน บูเจีย
ปรวม เจิ้ด เปริ้ด ทนา
หาสิบชันษา
ราชสุดา
ขอถวายพระพร
ทรงพระเจริญ
กอบเกือบ แพนแด็ย
ของประชาชาติไทย
ทั่วทั้งโลกา
ดําริราษฎรวัฒนา
ยึดมั่นหลักธรรมความดี
ประชาราษฎรอยูดีกินดี
เปยมไมตรีปกเกลาไทย
ชาวไทยรมเย็นเปนสุข
สุขภาพดีทั้งกายใจ
ทรงอนุรกั ษไวใหดํารง
บอง ปโอน เรือล คเนีย
เรียะซา ตุ ออย ยืนยง
จอล วัฒนธรรมระเบาะยืง
กรบ อาโยะ หาเสิบ ชนํา
รําลึกบูเจีย
ซมถวายพระพร
ทรงพระเจริญ
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)
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คําแปล
ขาขอ อภิวาท
ชาวไทยทุกคน
เนื่องในวโรกาส
พระเทพรัตนทวยราษฏรทั่วหลา
ขอพระองค
ยิ่งยืนนาน
พระทรงเปนมิง่ ขวัญ
พระบารมีเลื่องลือไกล
ทรงหวงใยไทยทัง้ ชาติ
ทรงพระเมตตา
ทรงปลดทุกขบํารุงสุข
ไขปญหามิใหมี
พระองคทรงอยากให
ปลอดภัยไรทุกข
วัฒนธรรมของไทย
ชาวไทยทัง้ ผอง
สมบัติชาติเรามีดี
อยาโงเขลา
สองเมษามาบรรจบ
เหลาขาบังคม
ชาวไทย ทั้งหมดทุกคน
ขอพระองค

กราบกราน บูชา
รวมใจปรารถนา
หาสิบชันษา
ราชสุดา
ขอถวายพระพร
ทรงพระเจริญ
รวบรวมแผนดิน
ของประชาชาติไทย
ทั่วทั้งโลกา
ดําริราษฎรวัฒนา
ยึดมั่นหลักธรรมความดี
ประชาราษฎรอยูดีกินดี
เปยมไมตรีปกเกลาไทย
ชาวไทยรมเย็นเปนสุข
สุขภาพดีทั้งกายใจ
ทรงอนุรกั ษไวใหดํารง
บอง ปโอน เรือล คเนีย
รักษาไวใหยืนยง
ทิ้งวัฒนธรรมของเรา
ครบอายุ 50 ป
รําลึกบูชา
ขอถวายพระพร
ทรงพระเจริญ

เพลงพระเทพฯ ศรีวิศิษฏ กลาวถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วาพระองคเปนผู
ประเสริฐ เปนผูอุปถัมภประชาชนชาวไทยทุกชนชั้นอยางเทาเทียมกัน ถือเปนแมพระของชาวไทย พระ
มหากรุณาธิคุณของพระองคนั้นยิ่งใหญเกินกวาจะพรรณนาไวได จึงขอใหประชาชนจงรักภักดีตอ
พระองค และขอให พ ระองค มี พ ระพลานามั ย ที่ แ ข็ ง แรงสมบู ร ณ ป ราศจากโรคภั ย ไข เ จ็ บ และมี
พระชนมายุยืนนาน
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พระเทพฯ ศรีวิศษิ ฏ
วันที่ 2 เมษา
จุมเปรียบ ปรับ ประเจียไทย
โลกบาน อุปถัม ภก
ทรงเปน แมพระของปวงประชา
พระผูวิศิษฏแสนประเสริฐ
พระเปนมิ่งขวัญกําลังใจ
แผวภัยใดจงมลาย
พระชนมายุยนื ไรโรคี

พระแมฟา มิง่ เมียส มจะไทล
ไงเกิด พระเทพรัตน ราชสุดา
ผอง พสก ทุกชั้น วรรณสา
ไพรฟาขอนอบบังคมถวาย
เลิศลนสุด จักรําพันได
ผองไทยจงรักภักดี
พระวรกายสมบูรณพูนศรี
ขอพระองคทรงพระเจริญ
(ผูประพันธ : โฆสิต ดีสม)

เพลงอาไยลําแบ กลาวเชิดชูสมเด็จพระเทพฯ วาพระองคทรงมีพระปรีชาสามารถในทุก
ดาน พระองคทรงงานอยางหนักโดยมุงใหความสําคัญกับวัฒนธรรมของประเทศไทยในสาขาตางๆ ไม
วาจะเปนวรรณศิลป ประวัติศาสตร โบราณคดี ภาษาไทย ดนตรี นาฏศิลป พุทธศาสนา และสาขาอื่นๆ
โดยพระองคทรงศึกษาวิจัยและเปนแบบอยางในการอนุรักษรักษาภูมิปญญาไทยเอาไว เมื่อชาวไทย
เห็นพระวิริยะดังนี้แลวก็ควรจะนอมนําพระจริยวัตรของพระองคมาปฏิบัติตาม โดยชวยกันอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยใหคงอยูตลอดไป และกลาวถวายพระพรใหพระองคทรงพระเจริญเนื่องในวันคลายวัน
พระราชสมภพ
เพลงอาไยลําแบ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา
เพชรงามล้ําคา
ของประชาชาวไทย
พระปรีชา
กลาหาญชาญชัย
ทรงงานหนักยิง่ ใหญ
วัฒนธรรมไทยหลายสาขา
ฤกษยามงามดี
กาลแหงศรีมิ่งมงคล
บังเกิดมรรคผล
เทพดลบันดาล
2 เมษา
ปรีเปรมเกษมศานต
ตางเริงรืน่ ชื่นบาน
สุขสราญกายา
โบราณคดี ภาษาไทย
วรรณศิลป ประวัติศาสตร
นาฏศิลป ดนตรี
พุทธศาสนา
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อีกมากมายหลายสาขา
ทรงเปนแบบอยาง
ใหสํานึกความเปนไทย

ทรงศึกษาวิจยั
สรางภูมิปญญาไทย
อนุรักษมรดกไวมิใหสูญ
(ผูประพันธ : โฆสิต ดีสม)

จากเพลงขางตนที่ยกมาแสดงใหเห็นวาวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรใหความสําคัญแก
สถาบันพระมหากษัตริยเปนอยางมาก เมื่อถึงวันคลายวันประสูติหรือวันคลายวันพระราชสมภพของ
พระบรมวงศานุวงศ และโอกาสสําคัญตางๆ ก็จะเลนเพลงที่มีเนื้อรองกลาวถึงพระจริยวัตรอันงดงาม
และสดุดีถึงความเสียสละความสุขสวนพระองคที่พระองคทรงมีตอพสกนิกร รวมทั้งเปนกระบอกเสียง
ของชาวบานในการถวายพระพรใหทุกพระองคทรงพระเจริญ
บทบาทดานการเปนกระบอกเสียงใหแกรัฐและชาวบานนี้ไมวาจะเกิดจากการรองขอของ
หนวยงานรัฐหรือเกิดจากดุลพินิจของศิลปนเอง วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจะมุงประพันธเพลง
เพื่อสื่อสารใหเกิดประโยชนตอตัวชาวบาน โดยเนนเสนอขอมูลตามความเปนจริงใหละเอียดมากที่สุด
เพื่อใหชาวบานไดนําไปพิจารณาโดยใชวิจารณญาณของตนตัดสินใจวาจะเชื่อถือหรือไม และการเปน
กระบอกเสียงใหแกชาวบานนั้นวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรก็มุงใหรัฐไดรับทราบความทุกขยาก
ของชาวบาน เพื่อใหรัฐสงความชวยเหลือมาไดเหมาะสมกับความตองการที่แทจริงของชาวบาน

4. บทบาทในการดํารงความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมตางๆ
พิธีกรรมเปนกิจกรรมอยางหนึ่งที่ปรากฏอยูในสังคมมนุษย ซึ่งในแตละสังคมมีพิธีกรรมไปตาม
ความเชื่อของกลุมตนเอง และถายทอดความเชื่อนั้นไปสูลูกหลานตลอดจนสังคมอื่นที่อยูใกลเคียง
พิธีกรรมบางอยางจึงเปนกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบเนื่องมานาน จนกระทั่งผูคนในสมัยปจจุบันไมทราบที่มา
และวัตถุประสงคที่แทจริงของพิธีกรรมนั้น แตมนุษยสวนมากก็ยังคงยึดถือพิธีกรรมเปนกิจกรรมประจํา
ชีวิต และทุกสังคมมนุษยก็ยังมีพิธีกรรมอยู พิธีกรรมจึงเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งซึ่งมนุษยจะขาดไปเสีย
จากชีวิตไมได
งานพิธีกรรมในภาคอีสานแบงออกเปน 2 สวน คือ อีสานเหนือและอีสานใต พิธีกรรมในภาค
อีสานเหนือ เชน พิธีสูขวัญขาว บุญเบิกฟา พิธีเลี้ยงผีปูตา บุญพระเวสหรือบุญมหาชาติ พิธีบายศรี
สูขวัญ พิธีกินดอง พิธีหมั้น พิธีขึ้นบานใหม เปนตน สวนทางอีสานใตมีพิธีกรรมที่สําคัญ เชน พิธีบวช
นาคชาง พิธีกระโจม (พิธีเซนไหวผีบรรพบุรุษใหคอยดูแลทารกแรกเกิด) พิธีแซนโดนตา (พิธีเซนไหวผี
บรรพบุรุษ) พิธีแก็ลมอ (พิธีเขาทรงเพื่อบําบัดอาการปวยของชาวสวย) พิธีเฮาปลึง (พิธีเรียกขวัญ)
เปนตน
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จังหวัดสุรินทรมีพิธีกรรมดั้งเดิมที่เนนความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมอยูเปนจํานวนมาก เชน พิธี
“จวมกรู ” หมายถึ ง ตั ว แทนของผี บ รรพบุรุ ษ ที่ ติ ดตั ว ทารกมาตั้ง แต แ รกเกิ ด เพื่ อ มีห นา ที่ ค อยดู แ ล
คุมครองรักษาไมใหทารกเจ็บปวย ซึ่งเปนพิธีกรรมความเชื่อดั้งเดิมที่ยึดถือปฏิบัติในสมัยโบราณเมื่อ
ครั้งยังไมมีโรงพยาบาล การจวมครูของทารกแตละคนจะแตกตางและใชวัสดุทําพิธีไมเหมือนกัน ซึ่งจะ
นําไปวางบนหิ้งที่หัวนอน เพื่อถวายบูชาทุกวันพระหรือเวลาลูกหลานไมสบาย ใหผีบรรพบุรุษชวยปด
เปา ชวยปกปกรักษาใหอยูเย็นเปนสุข และแคลวคลาดจากโรคภัยไขเจ็บทั้งปวง “แซนขมอด” หมายถึง
พิธีกรรมเกี่ยวกับการเซนบวงสรวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ไดแก ญาติผูใหญ พอแม ตายาย เปนตน
ซึ่งวิญญาณเหลานี้จะคอยอํานวยพรใหลูกหลานที่ประพฤติตนถูกตองเหมาะสมตามจารีตประเพณีมี
ความสุขความเจริญ และคอยใหทุกขแกลูกหลานที่ทะเลาะเบาะแวงกันหรือประพฤตินอกรีตประเพณี
“แซนเนียะตา” หมายถึง พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณผีบรรพบุรุษประจําหมูบาน ซึ่งชาวจังหวัดสุรินทรทุก
หมูบานสรางศาลใหสิงสถิตในบริเวณใกลๆ กับหมูบานซึ่งอยูทางทิศใต ใหคอยคุมครองดูแลรักษา
หมูบานและคนในหมูบาน เมื่อชาวบานจะประกอบพิธีใด เชน พิธีมงคลสมรส พิธีบวชนาค พิธีโกนจุก
พิธีสรางฉางขาว เปนตน เจาภาพจะตองมาบอกกลาวใหดวงวิญญาณเหลานี้รับรู (คณะกรรมการฝาย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. 2542: 162-164)
การจัดพิธีกรรมตางๆ ในภาคอีสานมักใชดนตรีเปนสวนหนึ่งของพิธีกรรม (ธิกานต ศรีนารา.
2548: 74) โดยการนําดนตรีมาใชในพิธีกรรม คือ การนําเสียงหรือทํานองเพลงที่มีผลตออารมณ
ความรูสึกของมนุษยมาใชเปนสวนประกอบในงานหรือพิธีตางๆ เพื่อกอใหเกิดพลัง ทําใหพิธีนั้นๆ เกิด
ความขลังและศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้น (วรวิทย วราสินธ. 2554: 10) จากการศึกษาเพลงกันตรึมของคณะ
น้ํ า ผึ้ ง เมื อ งสุ ริ น ทร พ บว า มี บ ทบาทในการดํ า รงความเชื่ อ และความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ นพิ ธี ก รรมต า งๆ 3
ประเภท คื อ บทบาทในการบํ าบั ดจิตใจของผูปวยในพิธี กรรมมะมวดและแก็ลมอ บทบาทเนนย้ํา
ความสําคัญของประเพณีและพิธีกรรมของชุมชน และบทบาทในการจรรโลงใจในพิธีกรรมสูขวัญ
4.1 บทบาทในการบําบัดจิตใจของผูปวยในพิธีกรรมมะมวดและแก็ลมอ
วิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุที่หางไกลความเจริญ ในยามที่มีอาการเจ็บไขไดปวยหรือมีสิ่งผิดปกติ
ที่เ กิดขึ้ น กับสมาชิกในครอบครั ว โดยพื้นฐานตามความเชื่อของแตละกลุ มวัฒนธรรมที่ ปรากฏใน
สังคมไทยจะผูกติดอยูกับความเชื่อในเรื่องอํานาจเหนือธรรมชาติ ที่สามารถปดเปาโรคภัยไขเจ็บและ
สามารถคุมภัยใหแกสมาชิกในครอบครัว ในสังคมของกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยมีความเชื่อใน
เรื่อง “มะมวด” หรือผีแมมด เชนเดียวกับกลุมคนผูพูดภาษาสวยที่มีความเชื่อเรื่อง “แก็ลมอ” ซึ่งเปน
การเขาทรงเพื่อรักษาโรคหรื อรักษาทางจิตวิท ยาแกผูปวยโดยใชเ สียงเพลงขับกลอม (ศิริ ผาสุก ;
อัจฉรา ภาณุรัตน; และเครือจิต ศรีบุญนาค. 2536: 143)
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กลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยนิยมใชพิธีกรรมมะมวด และกลุมคนผูพูดภาษาสวยนิยมใช
พิธีกรรมแก็ลมอตามกาลเทศะ 3 แบบ คือ แบบที่หนึ่งเปนการเขาทรงเพื่อรักษาผูปวย เรียกขวัญผูปวย
ถือเปนการรักษาทางจิตที่ใชเสียงเพลงบรรเลงกลอม แบบที่สองเขาทรงเพื่อการเสี่ยงทาย เปนการ
ปลอบขวัญใหความทุกขคลี่คลายลง แบบที่สามเขาทรงเพื่อเปนการบูชากรูกําเนิดหรือครูกําเนิด คือ
ครูที่มาพรอมกับการเกิด เพื่อใหเกิดความสนุกสนาน (ศิริ ผาสุก; อัจฉรา ภาณุรัตน; และเครือจิต
ศรีบุญนาค. 2536: 171)
ในอดีตนั้นกันตรึมใชในพิธีกรรมปนโจลมะมวดหรือเรือมมะมวด ซึ่งเปนพิธีกรรมที่กลุมคนผูพูด
ภาษาเขมรถิ่นไทยในจังหวัดสุรินทรที่มีความเชื่อในเรื่องดวงวิญญาณ ผีบรรพบุรุษ พลังอํานาจเหนือ
ธรรมชาติ และเทพยดาวามีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต แมจะไมใชผีบรรพบุรุษในสายตระกูลก็ตาม โดย
เชื่อวาผีมีอํานาจในการควบคุม ดูแลพฤติกรรมของกลุมเครือญาติเดียวกันทั้งสายตระกูล และสามารถ
ดลบัน ดาลให เ กิ ดสิ่งใดก็ไดกั บ สมาชิกในครอบครั ว โดยเฉพาะเกี่ย วกับสุขภาพ อัน เป น ผลมาจาก
พฤติกรรมบางอยางที่กระทําลงไปโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม จะสงผลใหเกิดความเจ็บปวยโดยไม
ทราบสาเหตุ ในอดีตนั้นการแพทยเขาไมถึงชุมชนในชนบทอันหางไกล การรักษาอาการเจ็บปวยจึงตอง
ใช พิ ธีก รรมป น โจลมะม ว ด และในป จ จุบั น นี้ ห ากไปทํ า การรัก ษากั บ แพทย แ ผนป จ จุ บั น แล ว ยั ง ไม
สามารถหาสาเหตุและรักษาอาการเจ็บปวยนั้นได พิธีกรรมนี้ก็จะเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษา
ในการประกอบพิธีกรรมปนโจลมะมวดนั้น ดนตรีถือเปนปจจัยสําคัญของความสําเร็จในการ
ประกอบพิธีกรรม และยังเปนสวนชวยสรางบรรยากาศความสนุกสนาน เพื่อลดความตึงเครียดใหแก
ผูปวยและผูรวมพิธีระหวางการประกอบพิธี โดยดนตรีอาจเปนวงกันตรึม วงมโหรี หรือวงปพาทยก็ได
ขึ้นอยูกับวาเจาภาพจะมีความใกลชิด ชื่นชอบ หรือสะดวกในการจัดหาวงใดมาบรรเลงประกอบพิธี แต
พบวาวงดนตรีที่นิยมนํามาบรรเลงประกอบพิธีเรือมมะมวดสวนใหญจะเปนวงกันตรึมมากกวาวงป
พาทยหรือวงมโหรี
เพลงมะม ว ดของวงกั น ตรึม คณะน้ํา ผึ้ง เมือ งสุ ริน ทรมี จํ า นวนมาก โดยเนื้ อร อ งส ว นใหญ
กลาวถึงความรักระหวางหญิงชายและมีการเรียกขวัญที่หนีหายไปจากรางกายของผูเจ็บปวยใหกลับ
เขามาสูรางเพื่อใหบรรเทาอาการเจ็บปวยลงไป
มะมวด
คํารอง
เอ...เอย เนียะเมียะ บองเอย
เนียงบานแตกดึ บองเอย
เอ...เนียงปะดํา เติวน็อง ตามตึ้

ละออ เนียงเอย บองเอย
ฮับ น็อง ดัจ คยอล
บองเอย ตึ้โฮล มันด็อล
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ปะดําเติวน็องคยอล
เนียงคืน กีตีจ บานแต ตเนง
โจลโม ออย บีด
โจลโม ออยด็อล
สะเนาะ อาเนิด เอิวปุก นอเมียสดา
โจล กน็อง วาเรี่ยงกาย
บองเวยนอคลูนชงาย
ก็อม เนิวตาม ดบ นอก็อมชบ นอ ตามปรี
เนิว คาง สถาน นาแน็ย
เอ...เยียด ซัมดาน รีบนอ วาตือตูล
เนียะ เมียะ ปนดูล ก็อมปาเปยด นอเติวชงาย
เอ...โจลโม ด็อลเฮย
ออยเมียน ซัจกะแด็ย เรือลเจีย เอาะ นอ บอง
เอ...มีงเมียส รับนอ ตรากอง
จูยรับ จูยรอง ปเตี้ยะซัจ กะแด็ยเจีย
เอ...เลียเฮยแซนเลีย
บองเฮย เลียเฮย นอแซนเลีย

คยอลพัดระโฮดเปราะ บองมันเด็ง
บอง กําเปง โจลโม ออย ด็อล
เนียง น็อง ฮอจ ตระก็อล
ก็อมอังวีง นอเติวนา
ก็อมอังวีง เติวนา
โอ ก็อมปุงเปอด
ก็อมเตือนอาลัย โจลโม ออย ด็อล
บองเฮย ก็อม ชบ เนิวตามปรี
ออยโจลโม ออย ด็อล
บองเฮย เยียดซัมดาน นอรีบ สตูล
เนียะเมียะปนดูล ก็อมปาเปยด นอเติวชงาย
ออยปวร นอ เรือล คเนีย
บองเฮย เรือลนอ วา นอบอง
บองเฮย รับนอ ตรากอง
จูยรับ จูยรอง ปเตี้ยะซัจ กะแด็ยเจีย
เลียเฮย นอ แซนเลีย
เลียเอาะ เรือล คเนีย ซ็อมเลียเติวเฮย
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)

คําแปล
เอ...เอย พอรูปทองพี่เอย
นองไดแตคิดพี่เอย
เอ...นองฝากไปกับน้าํ
ฝากไปกับลม
นองเห็นเขาอีก ไดแตถาม
เขามาใหใกล
เขามาใหถงึ
สงสารเห็นใจพอแม
เขามาในรางกาย
พี่เอยตัวไกล

รูปหลอ นองเอย พี่เอย
เกือบจะขาดใจ
พี่เอย น้าํ ไหลไมถึง
ลมพัดเลยพี่ชาย พี่ไมรู
พี่หนามนเขามาใหถึง
นองจะยื่นตัง่ ให
อยาหลงไปไหน
อยาหลงไปไหน
โอ อยาหลบซอน
อยาพึง่ โศกเศรา เขามาใหถงึ
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อยาอยูตามปา อยาหยุดอยูต ามไพร
อยูขางสถานที่ใด
เอ...ญาติพนี่ องเตรียมของรับรอง
พอรูปทอง จงอยาไดหนีไปไกล
เอ...เขามาถึงแลว
ใหมีแตความสุข ทั่วทุกทาน
เอ...มวลหมูญาติมิตรตางมาตอนรับ
ตางชวยตอนรับ ใหพบแตสิ่งที่ดีๆ
เอ...ลาแลว ขอลา
พี่เอย ลาแลว ขอลา

พี่เอยอยาหยุดอยูตามไพร
ใหเขามาใหถงึ
พี่เอย ญาติพนี่ องคอยรับรอง
พอรูปทอง จงอยาไดหนีไปไกล
ใหพรทุกๆ ทาน
พี่เอย ทุกทานนะพี่
พี่เอย มาตอนรับ
ตางชวยตอนรับ ใหพบแตสิ่งที่ดีๆ
ลาแลว ขอลา
ลาหมดทุกทาน ขอลาไปกอน

นอกจากนี้เพลงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรยังใชในพิธีแก็ลมอของกลุมคนผูพูดภาษาสวย
ที่อาศัยอยูในจังหวัดสุรินทรดวย พิธีแก็ลมอเปนความเชื่อในเรื่องของอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ
เปนที่พึ่งทางใจในเรื่องของสุขภาพ เปนการใชเพลงเพื่อเปนสื่อสรางความสนุกสนานและความบันเทิง
ใหกับผูที่มารวมในพิธีและผีมอ กอใหเกิดพลังทางจิตใจของผูปวยทําใหเกิดความเขมแข็งทางจิต คลาย
ความกังวล และฝกจิตใหเกิดสมาธิ ทําใหจิตสงบไดในที่สุด ซึ่งสงผลดีตออาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นกับ
ผูปวย (อิศราพร จันทรทอง. 2537: 57)
เพลงแก็ลมอมีเนื้อหาที่หญิงสาวบอกใหชายหนุมรับทราบวาตนกําลังจะไปรวมพิธีแก็ลมอ และ
ฝายหญิงไดกลาวชื่นชมวาฝายชายเปนคนที่มีบุญวาสนาสูงสงมีกําลังความสามารถ จนสามารถพลิก
ภูเขาได ถือเปนการยกยองผูชายอยางมาก และกลาววาเมื่อฝายชายสามารถเปลี่ยนภูเขาได ตนเองก็
ขอเปลี่ยนใจเชนเดียวกับที่ชายทํากับภูเขา และยังกลาววาตนนั้นรักฝายชายมาก แตดวยความเชื่อเรื่อง
ดวงที่ปเกิดของทั้งสองไมสมพงศกันจึงไมสามารถครองคูกันได เมื่อไดยินเสียงฟารองคราวใดก็คิดวา
เปนเสียงเรียกจากฝายชายทําใหเกิดความรอนใจอยากพบหนาทุกครั้งไป การกลาวเชนนี้เปนการบอก
ใหฝายชายทราบวาฝายหญิงจะไปรวมพิธีแก็ลมอ ซึ่งเปนพิธีเรียกขวัญของผูปวยอันหมายถึงฝายชาย
ใหกลับเขามาสูรางกายนั่นเอง
แก็ลมอ
คํารอง
กมอล จีเนีย เนียงเติวนา
เนียงซมเติวพอง
เนียงซมปรับ ปรับบอง ตีดมะนอง

นอ นอ บอง นอ
นอ บอง นอ นอ บอง นอ
แซร็ยเนียงซม ปรับบอง ตีดมะนอง
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บองเอย นอ บองยอง
ทาเปราะเฮย นอ บองเปราะ
บองแปร พนุมบาน
ทาบอบอง บองเฮย แปร พนุม
บอ บอง แปร พนุมบาน
ทา เนียะเมียน นอคลูนตูจ
นอ บอง นอ นอ บอง นอ
แต ชนํา มันด็อล
ก็อม นอ ชแง ชง็อล
เลือนรันเจือน ออยตรูงกะเดา
กดึ กดึ กแดญ กแดญ
เลือน ออย ตรูงกะเดา
นอ บอง นอ นอ บอง นอ

กระมมเนียงเติวลีง นอวา แก็ล มอ
บ็อน บอง กะปวะ
นอ บอง นอ นอ บอง นอ
แซร็ยเนียง ซม ทาเฮย แปรปราน
สถานมูย น็อง ปะโอน
ทา สมอจ เวีย เลิง
เนียง สลัญบอง อา คอ
เนียะ เมียะ เนียะ เฮย
ทาลือ ซันเลง ประก็วลเลือน
นอ บอง นอ นอ บอง นอ
ดูจ ซําเลงบองเฮา
กึดด็อล แต บอง
นอ บอง นอ นอ บอง นอ
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)

คําแปล
สาวเอย ไปไหน...
นองขอไปดวย
นองขอบอก บอกพี่อีกครั้ง
พี่จาพี่ พี่หนามน
ชายเอย พีช่ าย
พี่สามารถพลิกภูเขาได
หากพี่สามารถพลิกภูเขาได
ถาพีพ่ ลิกภูเขาได
พอเนื้อทอง รูปรางบาง
นะพีน่ ะ นะพีน่ ะ
แตเดือนปไมตรงกัน
อยาพึง่ สงสัย
รองดัง จนรอนใจ
(ฟารอง)ตึง ตึง ลัน่ ลัน่

นะพีน่ ะ
นะพีน่ ะ นะพีน่ ะ
นองสาวขอบอกพี่อีกครั้ง
นองสาวไปเลนแก็ลมอ
บุญพี่สูงสง
นะพีน่ ะ นะพีน่ ะ
นองก็จะขอแปรเปลี่ยนใจ
เชนเดียวกับนอง
มีมดมาตอม
นองรักพี่จริงๆ
พอเนื้อทองเอย
หากไดยนิ เสียงฟารอง
นะพีน่ ะ นะพีน่ ะ
เหมือนวาเสียงพี่เรียก
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รองใหรอนใจ
นะพีน่ ะ นะพีน่ ะ

คิดถึงแตพี่
นะพีน่ ะ นะพีน่ ะ

หากมองในแงวิทยาศาสตรการแพทยการใชกันตรึมในพิธีกรรมรักษาโรคดังกลาวนับไดวาเปน
การใช “ดนตรีบําบัด” ซึ่งหมายถึงศาสตรที่วาดวยการนําดนตรีหรือองคประกอบอื่นๆ ทางดนตรีมา
ประยุกตใชเพื่อปรับเปลี่ยน พัฒนา และคงรักษาไวซึ่งสุขภาวะของรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม ซึ่ง
ในทางการแพทยพบวามีการนําดนตรีมาใชบําบัดฟนฟูประมาณ 5,000 กวาปมาแลว โดยชาวกรีก
โบราณเชื่อวา เสียงดนตรีจะช วยขับไลวิญญาณชั่วรายที่สิง อยูในรางกายซึ่ งทํา ใหมนุษยเจ็ บปว ย
ออกไปได สวนบันทึกของชาวยิวก็มีการกลาวถึงเดวิด นักดนตรีหนุมผูหนึ่งที่สามารถใชการดีดพิณ
บําบัดใหกษัตริยคลายจากอารมณหดหูได เมื่อเวลาผานไปดนตรีบําบัดไดรับการพัฒนามากขึ้น โดยนํา
ดนตรีมาใชรวมกับการรักษาทางการแพทย ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดมีการจัดตั้งสมาคมดนตรี
บําบัดเปนครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตอมามหาวิทยาลัยหลายแหงก็ไดมีการจัดทําหลักสูตร
ดนตรีบําบัด และขยายความรูไปทั่วโลก ในปจจุบันมีโรงพยาบาลหลายแหงนําดนตรีบําบัดมารวม
บูรณาการเพื่อเปาหมายตางๆ เชน กระตุนและสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ ลดพฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงค เชน กาวราว รุนแรง ชวยใหสงบและนอนหลับไดในผูที่มีความกลัวและเครียด ปรับเปลี่ยน
อารมณรวมกับการใชยาและจิตบําบัด ลดความเจ็บปวดรวมกับการใชยาแกปวด (สถาบันสรางเสริม
สุขภาพคนพิการ. 2552: 55)
สาเหตุ ที่ ด นตรี ส ามารถช ว ยรั ก ษาหรื อ ผ อ นคลายความเจ็ บ ป ว ยได เ พราะดนตรี ถู ก นํ า มา
เบี่ยงเบนความสนใจจากภาวะที่ผูปวยกําลังประสบอยู ดนตรีมีผลตออัตราการเตนของหัวใจ เลือด
ระบบการหายใจ การบีบตัวของกลามเนื้อ การรับรู ตลอดจนการหลั่งฮอรโมนที่เรียกวาเอ็นโดรฟนให
รางกายมีความสุข การที่ดนตรีสามารถบําบัดโรคไดนั้นเพราะคลื่นเสียงของดนตรีมีผลตอการทํางาน
ของคลื่น สมอง และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปลดปลอยของคลื่นสมองได นอกจากนี้ จังหวะของ
เสียงดนตรีที่มีระดับความเร็วเหมาะสมหรือเทากับการเตนของชีพจรจะทําใหรางกายเกิดภาวะที่สมดุล
รูสึกผอนคลาย และหายจากความเจ็บปวยไดในที่สุด (อุสา สุทธิสาคร. 2544: 112)
การนําเพลงกันตรึมมาใชเปนสวนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมสําคัญตางๆ แสดงใหเห็นถึง
ภูมิปญญาในการใชประโยชนจากเพลง ดวยการสรางความผอนคลายจากจังหวะดนตรีที่เนิบชา และ
สรางความสนุกสนานจากจังหวะดนตรีที่กระชั้น รวมทั้งการดึงความสนใจโดยการใชเนื้อเพลงที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับความรักหรือการเตือนสติใหขวัญกลับเขาสูรางกาย เปนการชวยบําบัดจิตผูปวยใหลืม
ความเจ็บปวยและมีกําลังใจที่จะตอสูกับอาการปวยได การใชดนตรีบําบัดในสถาบันการแพทยเปนการ
ยืนยันใหเห็นวา การใชเพลงกันตรึมในพิธีกรรมปนโจลมะมวด และแก็ลมอเพื่อบําบัดโรค ไมไดบงบอก
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ถึงความงมงายลาหลัง หรือดอยการพัฒนา แตกลับแสดงใหเห็นภูมิปญญาอันชาญฉลาดอยางยิ่งของ
กลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยและกลุมคนผูพูดภาษาสวยในการนําดนตรีมาใชบําบัดรักษาซึ่งมีมา
นานกอนหนาที่วิทยาการทางการแพทยจะเขาถึงเสียอีก
4.2 บทบาทเนนย้ําความสําคัญของประเพณีและพิธีกรรมของชุมชน
กลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยมีประเพณีและพิธีกรรมมากมาย เชน แซนโดนตา แซนขมอด
เฮาปลึง เรือมตรด เปนตน ซึ่งไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจนถึงรุนลูกหลานในปจจุบัน การ
ถายทอดประเพณีและพิธีกรรมใหคนรุนหลังปฏิบัติตามมักถูกละเลยหรือปฏิบัติตามอยางไมเครงครัด
นัก เนื่องจากไมเขาใจความหมายของประเพณีหรือไมเห็นความสําคัญของพิธีกรรม เพราะวิถีชีวิตใน
ปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต เพื่อใหคนรุนลูกรุนหลานและผูที่ไมใชกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่น
ไทยเกิดความเขาใจความหมาย ที่มาและขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสมของประเพณีเหลานั้น
วงกั น ตรึ ม คณะน้ํา ผึ้ ง เมือ งสุ ริน ทร จึ งได ประพั น ธเ พลงเพื่อ เนน ย้ํ า ความสํ า คั ญของประเพณีแ ละ
พิธีกรรม เพื่อใหคนรุนใหมเห็นความสําคัญและชวยกันสืบสานประเพณีพิธีกรรมตางๆ อยางเต็มใจ
กลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยมีประเพณีและความเชื่อที่เกี่ยวกับความผูกพันระหวางผูที่มี
ชีวิตอยูและผูที่ ลวงลับไปแล ว กลาวคือ เมื่อคนใดคนหนึ่งในครอบครั วจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สําคัญ
จะตองทําพิธีเซนไหวบอกกลาวใหบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลวทราบ และในแตละปกลุมคนผูพูดภาษา
เขมรถิ่นไทยจะมีประเพณีไหวบรรพบุรุษหนึ่งครั้งในชวง “แคเบ็น” ซึ่งตรงกับวันสารทไทย เรียกวา “แซน
โดนตา” หรือบูชาบรรพบุรุษ ในวันดังกลาวกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยที่อยูไกลบานเกิดหรืออยู
ตางจังหวัดจะเดินทางกลับภูมิลําเนาโดยจะตองจัดเตรียมเหลายาอาหารไปใหญาติผูใหญ เพื่อนําไป
ไหวผีบรรพบุรุษตอไป (ประกอบ ผลงาม. 2538 : 24)
พิธีการแซนโดนตาถือเปนพิธีที่สําคัญอีกอยางหนึ่งที่สืบทอดกันมาแตโบราณของกลุมคนผูพูด
ภาษาเขมรถิ่นไทย พิธีแซนโดนตาจัดขึ้นในแคเบ็น หรือเดือน 10 โดยพิธีการแซนโดนตามีตํานานเลา
ขานซึ่งปรากฏในปโรกุทสูตรวาเมื่อครั้งพระเจาพิมพิสารพระราชาเมืองราชคฤหถวายพระเวฬุวันวิหาร
ไวในพระพุทธศาสนานั้น พระองคมิไดอุทิศสวนกุศลใหแกเปรตทั้งหลายที่เปนญาติของพระองค เปน
เหตุใหเปรตเหลานั้นมาแสดงกิริยาอาการนากลัวตางๆ ใหปรากฏตอพระเจาพิมพิสารในเวลากลางคืน
พระองคจึงเสด็จไปถามองคพระพุทธเจา เปนเหตุใหพระองคไดแสดงพระสูตรนี้ อีกตํานานหนึ่งกลาว
วา ในรอบปยมทูตผูคุมจะปลอยเปรตทั้งหลายออกจากเขาตรีกูฎใหมาเยี่ยมญาติบนโลกมนุษยตั้งแต
วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 10 ถึงวันแรม 15 ค่ํา เดือน 10 ชวงนี้ถือเปนวันปลอยเปรต วิญญาณเปรตจะ
เดินทางไปที่วัดเพื่อรอรับสวนบุญจากลูกหลานที่ทําบุญอุทิศให ถาไมไดรับสวนบุญวิญญาณเปรตจะ
เดินทางไปวัดใกลเคียงโดยรอบถึง 7 วัด หากยังไมไดรับสวนบุญวิญญาณเปรตจะนั่งรองไหสาปแชงให
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บรรดาลูกหลานอดอยาก ตกทุกขไดยาก ไดรับแตความทุกขไปตลอดชีวิต หากไดรับบุญกุศลวิญญาณ
เปรตจะอํานวยพรใหลูกหลานอยูเย็นเปนสุขตลอดไป
เมื่อถึงแรม 14 ค่ํา เดือน 10 ถือเปนวันสําคัญที่จะทําพิธีตั้งแตเชา ผูเฒาผูแก พอแม ลูกหลาน
และคนในครอบครัวจะมารวมตัวกันเพื่อเตรียมของประกอบพิธี ถือเปนวันครอบครัวของกลุมคนผูพูด
ภาษาเขมรถิ่นไทย มีการถายทอดความรูเรื่ องตางๆ ใหแกกัน เชน การทํา ขาวตม มัด การทํา ขนม
พื้นบาน การเตรียมกรวย การทําอาหารคาวหวาน การเตรียมกระเฌอโดนตา เปนตน ตามคานิยมดี
งามที่ถือปฏิบัติมา กอนเริ่มพิธีการแซนพี่นองจะชวยกันถือของที่จะใชในพิธีไปสงมอบแกพอแม ผูเฒาผู
แก เพื่อเปนการแสดงความเคารพและสรางความสุขทางใจวาไดแสดงความกตัญู นอกจากนี้ยังมี
การขอขมาซึ่งกันและกันภายในครอบครัวโดยนองขอขมาพี่ พอแมขอขมาบรรพบุรุษ จากนั้นจึงเริ่มการ
แซนโดนตา โดยการเรียกชื่อบรรพบุรุษที่ลวงลับใหมารับของเซนที่จัดเตรียมไว
เมื่อแซนโดนตาในวงศตระกูลตัวเองเสร็จแลว คนในครอบครัวจะชวยกันจัดอาหารเปนสํารับ
เล็กๆ ใสกระทงใบตองและวางตามโคนตนไม เพื่อเซนแกผีไรญาติ เวลาประมาณ 04.00 น. ของวันแรม
15 ค่ํา เดือน 10 พอแม ลูกหลานจะรวมตัวกันที่วัด ดวยความเชื่อที่วายมทูตจะมารับวิญญาณของ
บรรพบุรุษกลับคืน พรอมกับเตรียม “บายเบ็น” หรือขาวบิณฑ “กระเฌอโดนตา” และของไหวมาให
พระสงฆทําพิธีเพื่อสงใหบรรพบุรุษ จากนั้นจะถือขาวบิณฑและกระเฌอโดนตาแหรอบโบสถแลวนํา
ขาวบิณฑไปโยนไวขางกําแพงหรือซุมประตูวัด เรียกวาการ “เบาะบายเบ็น” หรือ การโยนขาวบิณฑ
เพื่ออุทิศใหกับเปรตไมมีญาติไดมารับกอนกลับภพภูมิของตน สวนกระเฌอโดนตาหลังจากแหรอบ
โบสถครบ 3 รอบ จะเอาไปเทไวรอบวัดเพื่อใหสัมภเวสีหรือดวงวิญญาณที่ไมสามารถเขามาในวัดไดรับ
ไป ชวงสายของวันแรม 15 ค่ํา เดือน 10 ชาวบานในชุมชนมารวมทําบุญตักบาตรใหกับผีบรรพบุรุษของ
ตนอีกครั้ง ถือเปนการสิ้นสุดพิธีแซนโดนตา (โฆสิต ดีสม. 2556: สัมภาษณ)
เพลงไงโดนตา ไดกลาวถึงขั้นตอนการทําพิธีแซนโดนตาไวอยางละเอียด โดยเริ่มตั้งแตกลาวถึง
ความหมายของคําวา “โดนตา” วา โดน หมายถึง บรรพบุรุษทางฝายบิดา สวน ตา หมายถึง บรรพบุรุษ
ทางฝายมารดา โดยพิธีดังกลาวจัดขึ้นในชวงเดือนสิบเพื่อใหลูกหลานไดมีโอกาสทดแทนบุญคุณบรรพ
บุรุษโดยการสร างบุญกุศลใหแกบรรพบุรุษของตน พิธีนี้มีความเปนมาเปนมายาวนานตั้งแตสมัย
พุทธกาลแลว โดยมีความเชื่อวาเมื่อตายไปทุกคนจะกลายเปนเปรตตองไปชดใชกรรมในขุมนรกเปน
เวลา 92 กัลป โดยแตละกัลปมีระยะเวลานานถึง 4,320,000,000 ป ซึ่งถือเปนเวลาที่ยาวนานมาก
ดังนั้นวิญญาณเหลานี้จึงไดรับอนุญาตใหขึ้นมารับสวนบุญจากลูกหลานไดในชวงเดือน 10 ของทุกป
โดยในชวงยางเขาเดือน 10 จะมีปรากฏการณตางๆ เกิดขึ้น เชน เสียงนกรองเซ็งแซในชวงพระ
อาทิตยขึ้น และดอกขาวบิณฑซึ่งจะบานสะพรั่งในชวงเวลานี้ เปนตน เพื่อเปนการเตือนใหลูกหลานได
ทราบวาใกลถึงเวลาที่จะตองบูชาบรรพบุรุษแลว บรรดาลูกหลานก็จะนัดหมายกันเพื่อมารวมเตรียม
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สํารับเครื่องเซน และจัดขบวนแหตามแตกําลังทรัพยของแตละครอบครัว ในการทําพิธีจะเตรียมสถานที่
และสํารับตามธรรมเนียมโบราณที่ถายทอดใหกันจากรุนสูรุน เมื่อพรอมแลวก็ทําพิธีเรียกดวงวิญญาณ
บรรพบุรุษมารับเครื่องเซน หลังจากนั้นก็ชวยกันจัดกระเฌอบรรจุอาหารตางๆ ลงไปแลวนําไปทําบุญที่
วัด เพื่อใหพระสงฆสวดมนตอุทิศผลบุญกุศลทั้งหลายใหแกบรรพบุรุษ
จากนั้นจึงเอาของในกระเฌอไปเทในบริเวณวัดเพื่อสงบรรพบุรุษและแผกุศลแกทาน เพื่อให
ยมทูตพิจารณาลดบาปจะไดหมดเวรกรรมเร็วขึ้น การแซนโดนตาจึงเปนการแสดงถึงความกตัญู
กตเวทีที่ลูกหลานสรางกุศลแกบรรพบุรุษที่สิ้นอายุขัยไปแลวใหไดหมดเวรกรรมและไปสูภพภูมิที่ดีขึ้น
ไงโดนตา
โดน จโดน บรรพบุรุษ ฝายพอ
ถึงเดือนสิบ ลูกหลาน ไมเชือนแช
สารท ขแม ซเร็น เบ็น ตูจ–ทม
ประเพณี ปฏิบัติมา แตปางบรรพ
ทุกคนตาย ตองกลาย ไปเปนเปรต
ตัวนาเกลียด ไมมีใคร อยากพบพา
ตายไปตอง ไปเกิด ในขุมนรก
ชั่วกัป เบ็ดเสร็จ เกาสิบสองกัลป
ชั่วกัป ชั่วกัลป ชางนานหนอ
ทาวยมราช ใหโอกาส ทําความดี
เดือนสิบ ทุกป วันปลดปลอย
เรรอน รอนแรม แสนทรมาน
ยางเดือนสิบ มีเหตุ เปนลางบอก
เชาตรูอาทิตย ยอแสง รุงอรุณ
อีกปกาบายเบ็ญ สะพรั่ง ทั่วทองทุง
อยูหนใด ใกลไกล ใหรีบมา
ตระเตรียม เครื่องสังเวย เซนสรวง
ขาวปลา เนยนม ขนมมากมี
จัดขบวนแห สนุกสนาน ประกอบกิจ
บางตั้งกลุม สังสรรค หนักของเมา
จัดเตรียม สถานที่ ตอนรับ
ขาวตม ขนมหวาน สารพัน

ตาก็ตองเปน บรรพบุรุษ ฝายแม
สรางกุศล แผผล บุญอนันต
หอขาวตม ขนมหวาน จําแมนมั่น
กอนพุทธกาล สืบทอด ตอกันมา
เที่ยวกอเหตุ ขอกิน ไมเลือกหนา
เจอะเจอหนา เปนตอง วิ่งหลบพลัน
ระเหินระหก ทรมาน แสนมหันต
แตละกัลป สีพ่ ันลาน กวาป
วิญญาณรอ 92 กัลป หมดกรรมหนี้
ยมทูต รับหนาที่ บัญชาการ
ใหวิญญาณ พลอยได พบลูกหลาน
พบลูกหลาน พรอมหนา มาทําบุญ
เสียงรองกรอก ทําให ใจเราวุน
เสียงคุน รองทัก โกนจาบ โดนตา
ปา ลุง บอก ลูกหลาน อยารอชา
พบหนากัน สุขเกษม เปรมฤดี
เชิญดวง วิญญาณมา ประทับที่
เซนพลี เชิญวิญญาณ มารับเอา
แลวแตคิด ไมใหสิ้น เวลาเปลา
หนักเบา เราอภัย ไมถือกัน
แบบฉบับ ธรรมเนียม โบราณมั่น
อาภรณ หลากสีสัน อีกเงินตรา
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จุดเทียนธูป บูชา ธิษฐานจิต
จงมารับ เครื่องเซน ไหวบูชา
รินน้ําเปลา ลางมือ ลางไมกอ น
อีกคาวหวาน บางรอง สงสําเนียง
ยังไมพอ เผื่อผู พิการเปลี้ย
มิบังอาจ ยศฐาฯ เรา ไมเทากัน
อิ่มหมี พีมนั กันทัว่ หนา
เตรียม กระเฌอโดนตา เครื่องคั่วแกง
ทุกป เปนธรรมเนียม ปฏิบัติ
ญาติพี่นอง ตางมา เจอหนากัน
ไดเวลา อาราธนา กลาวเริ่มตน
พรมน้าํ มนต สิ่งไมดี ไปใหไกล
รุงอรุณ วันแรม 15 ค่ํา
จะกระเฌอโดนตา มีมา แตเดิมกาล
กระทง กาบกลวย แทนเรือแพ
โดนตาหมด เวรกรรม เคยทํามา
อานิสงส ลูกหลานได ปฏิบัติ
โดนตา ไมถูกจองจํา ทวีคูณ

โดนตาสถิตย ณ แดนใด ในแหลงหลา
อีกญาติกา เรือนขาง บานใกลเคียง
ตอดวยน้าํ รอน พอให ไดคลองเสียง
ตางสงเสียง เคลาคละ สลับกัน
ขาแขนเสีย อุตสาหมา ดวยใจมั่น
มิชาพลัน ตางชวยกัน รีบจัดแจง
ทั้งเหลายา ปลาปง สิ่งแสลง
จัดแจงให เสร็จสรรพ ไปวัดกัน
ศาลาวัด ดูคึกคัก ทักกันลั่น
จํานรร ไมไดศัพท ใครเปนใคร
พระสวดมนต อุทิศผล กุศลให
อีกเภทภัย ทั้งหลาย จงแผวพาล
ตางนํากระเฌอ พรอม ณ จุดสถานฯ
ลูกหลานตาง พรอมใจ จูนโดนตา
หวังกุศล แผผล ในภายหนา
ยมราชพิจารณา เพิ่มลด บทบาปบุญ
ที่ไดจัด สงจูน บุญชวยหนุน
ดวยผลบุญ หนุนให หมดเวรกรรม
(ผูประพันธ : โฆสิต ดีสม)

เพลงที่มาแซนโดนตา กลาวถึงประเพณีแซนโดนตาหรือการบูชาบรรพบุรุษไววาเปนประเพณีที่
จัดสืบเนื่องกันมานานแลว เพราะมีความเชื่อกันวาเมื่อเราเสียชีวิตไปจะตองไดรับโทษทัณฑจากการ
กระทําชั่วในคราวที่ยังมีชีวิตอยู ดังนั้นประเพณีนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเปนกุศโลบายใหผูคนกลัวการทําบาป
และมุงสรางกุศลเพื่อเปนบุญใหหลุดพนจากเวรกรรมที่ไดเคยกระทําไว
ที่มาแซนโดนตา
ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา
คุณคาทาง วัฒนธรรม เอกลักษณ
แซนโดนตา บูชาบรรพ ไดประจักษ
ซเร็นตระหนัก ปฏิบัติมา เปนประจํา
เชื่อกันวา เมื่อเรา ตายไปแลว
ไมแคลว จักตองถูก ลงโทษซ้ํา
กุศโลบาย สอนลูกหลาน อยากระทํา
เปนบุญ ทุนหนุนนํา ยามคราวตาย
(ผูประพันธ : โฆสิต ดีสม)
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เมื่อไดฟงเพลงเหลานี้แลว ผูฟงจะเกิดความเขาใจวาประเพณีและพิธีกรรมที่ไดรับการสืบทอด
และกําลังปฏิบัติอยูนั้นมีความหมายและความสําคัญตอความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุมชน ทําใหเขา
รวมประเพณีและพิธีกรรมตางๆ ดวยความศรัทธาเลื่อมใส และยินดีที่จะชวยกันอนุรักษวัฒนธรรม
เหลานี้ใหคงอยูตอไป
4.3 บทบาทในการจรรโลงใจในพิธีกรรมสูขวัญ
พิธี “มงก็วลจองได” หรือการสูขวัญ เปนพิธีพื้นบานของกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยใน
เขตจังหวัดสุรินทร บุรีรัมย และศรีสะเกษ ซึ่งนิยมปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแตโบราณกาล จนถึงทุกวันนี้
คําวา มงก็วลจองได เปนคําในภาษาเขมรถิ่นไทย หมายถึง ดายมงคลผูกขอมือ พิธีนี้จัดขึ้นในงาน
มงคลทั่วไป เชน งานมงคลสมรส งานเรียกขวัญนาค งานเรียกขวัญโกนจุก งานเรียกขวัญวันแรกเกิด
งานเรียกขวัญเมื่อหายปวย งานขึ้นบานใหม งานยกเสาเอก งานครบรอบวันเกิด งานวันเกษียณอายุ
ราชการ งานต อ นรั บ แขกบ า นแขกเมื อ ง เป น ต น การประกอบพิ ธี เ ริ่ ม จากการเตรี ย มอุ ป กรณ เ พื่ อ
ประกอบพิธีใหครบถวน และเมื่อไดฤกษดีแลวจะมีผูใหญทําพิธีกลาวเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษให
มารวมประชุมทําขวัญให ตามดวยการอัญเชิญเทวดาและการสูขวัญของพอครูเชิญขวัญ อาจมีการรํา
เชิญขวัญดวยหากเปนพิธีในงานสําคัญ และลําดับสุดทายผูใหญจะนําดายมงคลมาผูกขอมือสูขวัญ
ใหกับผูเขาพิธี (ประกอบ ผลงาม. 2538: 25-26)
เพลงมงก็วลจองไดมีเนื้อหาเรียกขวัญที่ออกจากตัวไปอยูตามปาเขาใหกลับเขาตัว โดยยินดี
จายเงินทองเพื่อซื้อหมู เปด ไกและเครื่องเซนมาประกอบพิธีขอเพียงใหขวัญกลับคืนมา เพื่อไมใหพอ
แมพี่นองและญาติมิตรเสียใจ และใหสามารถดําเนินพิธีผูกขอมือในงานพิธีตางๆ ได เนื่องจากหาก
ประกอบพิธีโดยปราศจากขวัญของผูรวมงานถือวาพิธีนั้นไมสมบูรณ จึงตองมีการเรียกขวัญเสียกอน
มงก็วลจองได
คํารอง
โมเวย ปลงึ โมเวย โมเวย ปลงึ
ก็อมอาลัย แปร็ยปรี ก็อมเนิว แชงชงาย
ตรีมตังเหมือนตังจรูก
เอาะเตีย เอาะเมือน จ็องตะบานปลงึ
กะไมจอลแซร็ย ออยโจลโมออยบีด
บองปะโอนเปงปะเตี้ยะ
อาจารยเฮาโมเวย โอ ปลงึ เมียนอีนา

อาจารยเฮาปลึง ออยโจลโมออยด็อล เอย
โจลโมออยด็อล ทาน็องโมจองได
เอาะประมืน ประเปอน
แดลเนิวตามดบ แดล ชบ หนอ ตามแปร็ย
มือกะแด็ยเมียนตังมนาย
โจลโมออยบีด กะไมเพ็ดเติวนา
แดลเพ็ดเติวอีนา โจลโมกะน็องเรี่ยงกาย
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ออยอาเนิ๊ด ออยสะเนาะ บองปะโอนยุมแเสรก
โมด็อลเฮย เนียะเมียะ หนอแซร็ยจํา
โจลโมออยบีด มะนายน็องจองได
เนียะจองไดชะเวง ก็อมออยม็อดกํา
กะไมอังวีงเติวนา ออยเนิวแตน็องเซราะ
เนียะเมียะ บองเอย กะไมอังวีง
กึดด็อลแตบอง สะตึงน็องดัจคยอล

ตังจะ ตังกะเมง จําแตบอง เอย
เปริ้ดแปร็ยเติวนา โจลโมออยบีด
เนียะเมียะ บองเอย สง็อบเจิด้ สง็อบเทลิม
บอจองไดสะดํา ก็อมออยกึดอาลัย
โมด็อลเฮยนา บองปะโอนรับตุ
บองปะโอนโกนเจา กึดแตบองแอง
บองเนิวอีนา ชับโมออยคืน
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)

คําแปล
มาเถิด ขวัญ มาเถิด มาเถิด ขวัญ
อยาอาลัย ปาไพร อยาอยูไกลหาง
เตรียมทั้งไก ทัง้ หมู
หมดเปด หมดไก อยากไดแตขวัญ
อยาทิง้ นองสาว ใหเขามาใหใกล
พี่นองเต็มบาน
อาจารยเรียก มาเถิด โอ ขวัญ อยูที่ไหน
ใหสงสาร ใหเวทนา พีน่ องทีร่ องไห
มาถึงแลว พอรูปทอง หนอ นองรอ
เขามาใหใกล แมจะผูกขอมูล
ใครผูกขอมือซาย ขอใหหมดกรรม
อยาหลงไปไหน ใหอยูแตในบาน
พอรูปทอง พีเ่ อย อยาหลง
คิดถึงแตพี่ จนจะขาดใจ

อาจารยเรียกขวัญ ใหเขามาใหถงึ เอย
เขามาใหถงึ วาจะมาผูกขอมือ
หมดเงินหมื่น เงินพัน
ที่อยูตามปา ทีห่ ยุดหนอตามไพร
ดูซิมีทั้งแม
เขามาใหใกล อยาตกใจไปไหน
ที่ตกใจไปไหน เขามาในรางกาย
ทั้งแกทั้งเด็ก รอแตพี่ เอย
หลงปาไปไหน เขามาใหใกล
พอรูปทอง พีเ่ อย สงบใจ สงบตับ
ใครผูกขอมือขวาขอใหหมดอาลัย
มาถึงแลวหนา พีน่ องรับไว
พี่นองลูกหลาน คิดถึงแตพี่
พี่อยูที่ไหน รีบมาใหเห็น

บทบาทของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรดานการดํารงความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ใน
พิธีกรรมตางๆ ทั้ง 3 ดาน คือ บทบาทในการบําบัดจิตใจของผูปวยในพิธีกรรมมะมวด และแก็ลมอ
บทบาทเนนย้ําความสําคัญของประเพณีและพิธีกรรมของชุมชน และบทบาทในการจรรโลงใจใน
พิธีกรรมสูขวัญ ซึ่งบทบาทเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของสังคม โดยบทบาทในการบําบัด
จิตใจของผูปวยในพิธีกรรมมะมวดและแก็ลมอยังดํารงอยูตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน แมวาบทบาท

191
ดานนี้จะลดความสําคัญลงจากเดิม เนื่องจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในการรักษาโรค แต
ในบางโอกาสชาวบานก็ยังเลือกใชดนตรีกันตรึมในการบําบัดโรค เนื่องจากโรคบางชนิดไมสามารถใช
ความรูทางการแพทยมาชวยรักษาใหหายได สําหรับบทบาทเนนย้ําความสําคัญของประเพณีและ
พิธีกรรมของชุม ชน และบทบาทในการจรรโลงใจในพิธี กรรมสูขวัญยั ง คงความสํา คัญอยู เ ช น เดิม
เนื่องจากชาวบานยังใหความสําคัญกับความหมายและที่มาของประเพณีและพิธีกรรมในชุมชน และ
ยังคงประกอบพิธีสูขวัญอยูอยางสม่ําเสมอ

5. บทบาทดานการเนนย้ําตํานานและประวัติศาสตรที่เกี่ยวกับเมืองสุรินทร
วงกั น ตรึ ม คณะน้ํ า ผึ้ ง เมื อ งสุ ริ น ทร มี เ พลงที่ ก ล า วถึ ง ตํ า นานมากมาย ซึ่ ง แสดงถึ ง ความ
ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร ความเปนมาอันยาวนานและความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถิ่นจังหวัดสุรินทร เชน ตํานานจังหวัดสุรินทร ตํานานชางเผือก ตํานานปราสาทภูมิโปน เปนตน ซึ่ง
เพลงที่เกี่ยวกับตํานานตางๆ เหลานี้เปนการใหความรูทางประวัติศาสตรแกผูฟง โดยเฉพาะผูฟงรุน
ลูกหลานที่มักไมคอยไดฟงตํานาน เปนการปลูกฝงใหมีสํานึกรักในภูมิลําเนาอันมีประวัติความเปนมาที่
ยาวนานและยิ่งใหญ
เพลงตํานานซเร็นกลาวถึงตํานานการแหชางเผือก ซึ่งเปนตนกําเนิดของเทศกาลงานแสดงชาง
ประจําปขึ้น จนกระทั่งไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวตางชาติในหลายประเทศ กลาวถึงคุณงาม
ความดีของชาวกูยหรือชาวสวยอันเปนกลุมชาติพันธุที่มีความสามารถในการจับชางปามาเลี้ยงและ
รวมกลุ ม อาศัย อยูใ นหมู บา นตากลาง ตํ า บลกระโพ อํ า เภอท า ตู ม จั ง หวัดสุ ริน ทรซึ่ งได เ คยให ก าร
ชวยเหลือพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงคจางวางใหยิ่งใหญ จนไดรับการสถาปนาเปนเจาเมืองจังหวัด
สุรินทรและกลายมาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสุรินทรเคารพนับถือมาจนถึงปจจุบัน โดยมีเรื่องเลาวาใน
รั ช สมั ย ของสมเเด็ จ พระที่ นั่ ง สุ ริ ย าอมริน ทร ก ษั ต ริย อ งค สุ ดท า ยแห ง กรุ ง ศรี อ ยุธ ยา เกิ ดเหตุ ก ารณ
ชางเผือกแตกโรงหนีเขาปามาทางโคราชหรือจังหวัดนครราชสีมาในปจจุบัน พระองคจึงมีรับสั่งใหทหาร
ออกติดตาม ซึ่งก็ไดติดตามมาจนถึงชุมชนชาวกูยซึ่งมีความชํานาญการอยางยิ่งในการคลองชาง จึง
สามารถนําชางเผือกกลับกรุงศรีอยุธยาได สงผลใหหัวหนาคณะของชาวกูยที่ติดตามชางเผือกกลับคืน
มาไดรับความดีความชอบ และหนึ่งในนั้นก็ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนหลวงสุรินทรภักดี และ
ตอมาไดเลื่อนบรรดาศักดิ์เปนพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงคจางวางซึ่งไดเปนเจาเมืองสุรินทรคนแรก
นอกจากนี้เพลงตํานานซเร็นยังกลาวถึงความยิ่งใหญแหงพระเจาชัยวรมัน ซึ่งเปนพระมหากษัตริยเขมร
ที่ไดสรางความยิ่ง ใหญให ปรากฏมาจนถึงปจจุบัน ในรูปของปราสาทตางๆ ในเขตอีสานใต ไดแก
ปราสาทภูมิโปน ปราสาทตาเมือน ปราสาทบานพลวง ปราสาทบานระแงง ปราสาทบานยายเหงา ซึ่ง
ปราสาทดังกลาวแสดงถึงความรุงเรืองในอดีตของกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยที่เปนหลักฐานอัน
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ปรากฏชัดแจง ทําใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจเมื่อระลึกถึง และวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรยังได
กลาวเชิญชวนใหคนรุนหลังในจังหวัดสุรินทรไดศึกษาตํานานความยิ่งใหญในอดีตเพื่อสืบสานและ
ถายทอดใหลูกหลานไดรับรูและภูมิใจในความเปนมาของตนสืบตอไป
ตํานานซเร็น
คํารอง
เออ เออ เนียง ซ็อม หนอ ตําเนิร
แดล กืย บาน คืน กืย บานเด็ง
ออ ออ ยืง นิ มืง ตําแร็ยทม
เฮาทา มืง ตําแร็ยทม
เดิม แฮ ตําแร็ยซอ เมียนตํานาน
บานกึ้ด บ็อน หนองานชาง
ตางโมประจุม หนอ กะน็องทไง
เดิมเมียน เนียะกูย นุ
เนียะบานรักษา หนอเอิวจางวาง
ออ ออ หลักฐาน ตีดมูยนุ
ด็อล กุนเอิว มะจะทไล
เอิวเกื๊อด กืยเมียน หนออํานาจ
เอิวสรางปราสาท เกิดกําแลง
มันทาปราสาท มืงพิมาย
ออยแขตอีสานขแมร
เมียนปราสาท หนอภูมิโปน
ปราสาทยายเหงา มีหลักฐานแสดง
รืงตํานานมืงซเร็น
โกนเจาซเร็น ออยคอม ศึกษา

เริม รืง มืง ซเร็น
โม พอ หนอ ประมาณ
โกนเจา ซเร็น กูล จําบาน
โกนเจา ซเร็น กูล จําบาน
ลไบ บาน โมยูร เฮย
ญี่ปุน ปรัง เจ็น บีด ชงาย
งานชาง มืงสุรนิ ทร เออ...
เนิวแขต กะปูหนอตากลาง
ออยเนิวลุ หนอวาซ็อบไง
คือ ปราสาท เทอ ออย รําลึก
เอิวชัยวรมัน หนอสะดัจขะแมร
บาระไม ทม บานสําแดง
กรุบ จร็อก ออยยืงคืน
มืงต่ํา พนุมรุง เอย...
ยืงนุ เรืองรุง กรุบจร็อก โมด็อล ซเร็น
ตาเมือน พลวง ระแงง เอย...
ออยโกนเจาบานเสิบสูร
เมียนเจริญนักหนา
ประวัติแดลเดิม ออยเด็งตุ เนอ
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)

คําแปล
นองขอเลาตํานาน
ที่เคยไดเห็นไดรู
พวกเรานีเ่ รียกวาเมืองชางใหญ

กําเนิดเมืองสุรินทร
มาพอประมาณ
ลูกหลานเมืองสุรินทรควรจดจําได
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เรียกวาเมืองชางใหญ
แตกอนมีการแหชางเผือกเปนตํานาน
จนไดมีการคิดจัดงานชาง
ตางมาประชุมกันตอนกลางวัน
แตกอนมีชาวกูย
ไดชวยเหลือพอจางวาง
หลักฐานอีกอยางหนึ่ง
ถึงพระคุณของผูยิ่งใหญ
พอทานเคยมีอํานาจ
พอสรางปราสาท ไวให
ไมวาปราสาทเมืองพิมาย
ใหเขตอีสานเขมร
มีปราสาทภูมิโปน
ปราสาทยายเหงา มีหลักฐานแสดง
เรื่องตํานานเมืองสุรินทร
ลูกหลานเมืองสุรินทร ใหพยายามศึกษา

ลูกหลานเมืองสุรินทรควรจดจําได
เลาขานกันมานานแลว
ทั้งญี่ปนุ ฝรั่ง จีน ใกลไกล
ที่งานชางเมืองสุรินทร
อยูเขตตําบลกะโพ อําเภอตากลาง
ใหเปนตํานานถึงทุกวันนี้
คือปราสาท ทําใหระลึก
พอชัยวรมัน กษัตริยเขมร
บารมียิ่งใหญไดแสดงไว
ครบทุกตรอก ใหเราเห็น
ปราสาทเมืองต่ํา ปราสาทพนมรุง
เรานี่รุงเรือง ทุกตรอก มาถึงสุรินทร
ปราสาทตาเมือน พลวง ระแงง
ใหลูกหลานไดสืบสาน
มีมากหนักหนา
ประวัติเกาแก ใหรูไวนะ

เพลงลูดอันเร หมายถึง การละเลนรําสาก เปนการฟอนรําประกอบเพลงพื้นบาน โดยใชสากตํา
ขาวเปนอุปกรณในการกระทบประกอบจังหวะและจะตองใชไหวพริบในการรําใหเขากับจังหวะกระทบ
สาก การละเลนนี้นิยมเลนในวันสงกรานต ซึ่งเปนชวงหลังฤดูเก็บเกี่ยวขาว เพื่อผอนคลายความเหน็ด
เหนื่อย กอนเริ่มเลนจะมีการทําพิธีขอขมาสากตําขาว จากนั้นคูชายหญิงจึงเริ่มการฟอนรําเขาจังหวะ
ของสากที่มีการกระทบกัน ทารําเรือมอันเร มักจะเปนทาเกี้ยวพาราสีกัน เอกลักษณของการเรือมอันเร
คือการฟอนรําที่ออนชอย และโลดโผนในบางจังหวะประกอบดนตรีที่มีจังหวะสนุกสนาน มีลีลาการราย
รําตางๆ ตามจังหวะของวงดนตรีพื้นเมืองคือ วงกันตรึม เพลงนี้กลาวถึงจังหวัดสุรินทรดวยน้ําเสียงแฝง
ความภาคภูมิใจวาเปนดินแดนที่มีชื่อเสียง มีความเปนมาอันยาวนานและยิ่งใหญ เต็มไปดวยความ
อุดมสมบูรณของพื ชพัน ธุ ธัญญาหาร ผูคนใหความสํ า คัญกับวัฒนธรรมประเพณีท องถิ่นดว ยการ
ถายทอดใหลูกหลานจากรุนสูรุน และมักจะมีความสุขทุกครั้งที่ไดนําภูมิปญญาเหลานี้มาแสดงใหผูคน
ไดชื่นชม
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สุเอยสุรินทรๆ
เปนเมืองโบราณ
มีคนเกาแสนๆ
รักประเพณี
การเลนพืน้ เมืองๆ
ลูดอันเรลีงตรด
การเลนอยางนี้ๆ
ขอเชิญชมไว
ฤกษยามงามดีๆ
มาแพรศิลปะ
แมนรําไมงามๆ
เสียงไมไพเราะ
ออนเอยออนแรงๆ
ขอหยุดการเลน
ขาขอกราบลาๆ
ฤกษดีปห นา

ลูดอันเร
ดินแดนแควนถิ่น
ประวัติการณยิ่งใหญ
ไมเคยขาดแคลน
ไมมีเสื่อมสูญ
สุรินทรลือเลื่อง
ปรากฏชํานาญ
สุรินทรเรามี
อยาไดเคลือบแคลง
สุรินทรเรามี
วัฒนธรรมไทย
อยาเยาะเยยหยาม
เสนาะนิยม
พวกผมแสดง
พอเปนขวัญตา
ชายหญิงทั่วหนา
มาเลนกันใหม

ของชนชาวไทย
ขาวนาปลาไร อุดมสมบูรณ
ขาวปลามากมูล
เราก็เกื้อกูล ใหอยูยนื นาน
จะขอกลาวขาน
เปนของโบราณ ไมมีเปลี่ยนแปลง
จึงนํามาแสดง
แมนไมแจมแจง ผมขออภัย
โอกาสยิง่ ใหญ
พวกเราจึงได มาเลนใหชม
ใหไดชื่นชม
เพราะพวกกระผม ทําตามลีลา
เหน็ดเหนื่อยนักหนา
จงเวทนา ลูกมาแตไกล
คณะขออภัย
สวัสดีมีชัย ขอกราบลาเอย
(ผูประพันธ : ปน ดีสม)

การที่เพลงกันตรึมของคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรกลาวถึงประวัติความเปนมา วัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น สถานที่ทองเที่ยว ฯลฯ ของทองถิ่นดวยน้ําเสียงที่แสดงความชื่นชม และเชิญชวนให
มารวมอนุรักษ ยอมกอใหเกิดความภูมิใจในทองถิ่นของตนเองที่มีเอกลักษณโดดเดน เมื่อไดฟงเพลงที่มี
เนื้อหาเชนนี้ถือเปนการปลูกฝงใหเกิดสํานึกรักและหวงแหน เกิดความตองการสืบทอดสิ่งดีงามเหลานี้
ใหคงอยูตลอดไป

6. บทบาทดานผอนคลายอารมณเก็บกดและคับของใจ
บทบาทประการนี้ศิลปนกั นตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรก ระทําไปทั้ง ดวยความตั้งใจและ
กระทําในรูปแบบที่แฝงเรนเปนผลพลอยได โดยเหตุที่ศิลปนกันตรึมและชาวบานเปนสมาชิกในสังคม
เดียวกันจึงเกิดอารมณรวมเรื่องการเก็บกดและคับของใจในสภาพสังคมหลายประการ เชน ความ
กดดันอันเกิดจากกรอบประเพณีหรือระเบียบสังคม และความกดดันในการดําเนินชีวิตดานเศรษฐกิจ

195
เมื่อจิตใจไดรับความกดดันหรือคับของใจจึงระบายออกโดยการบรรยายไวในเนื้อเพลง การเลนกันตรึม
จึงเปนชวงเวลาแหงการผอนคลายความเครียดของผูเลนและผูชม การระบายความเก็บกดมีทั้งเรื่อง
เพศที่สังคมชนบทจะไมนิยมใหหญิงสาวแสดงความรักอยางเปดเผย หรือปญหาความบีบคั้นจาก
สภาพเศรษฐกิ จ อั น เกิ ด จากความเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและความเปลี่ ย นแปลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน การขาดแคลนปจจัยสี่ในการดําเนินชีวิตหรือการดํารงชีวิตอยางยากไร ทําให
ตองระบายออกหรือสื่อสารปญหานี้ไปยังสมาชิกในสังคมเพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดรับรูและชวยเหลือ เชน
ปญหาขาวของราคาแพง ปญหาการถูกเอาเปรียบของลูกจาง เปนตน เพลงกันตรึมของคณะน้ําผึ้ง
เมืองสุรินทรมีบทบาทดานผอนคลายอารมณเก็บกดและความคับของใจหลายประการ ดังนี้
6.1 ความเก็บกดและคับของใจของครู
อาชีพครูถือเปนอาชีพที่มีเกียรติในสังคม ตองเสียสละตนเปนอยางมากในการทํางานเพื่อ
อบรมสั่งสอนใหลูกศิษยเปนคนดีและมีความรู ภาระหนาที่ของครูนอกจากสอนในหองเรียนแลวยังตอง
คอยชวยเหลือลูกศิษยนอกหองเรียนดวย จึงเปรียบไดกับบิดามารดาคนที่สอง นอกจากนี้ครูยังมีหนาที่
อื่นในดานการรักษาคุณภาพในการสอนซึ่งจะมีการประเมินจากหนวยงานสวนกลางอยูเสมอ แมจะมี
ภาระงานมากมายแตอาชีพนี้กลับไดรับคาตอบแทนไมมากนัก ทําใหคนรุนใหมไมใหความสนใจที่จะ
เขามาประกอบอาชีพครู
เพลงครูรําพึง มีเนื้อหาเปนการแสดงถึงความอัดอั้นตันใจของครูคนหนึ่งที่เห็นสังคมครู
ภายในโรงเรียน ซึ่งครูแตละคนตางก็ทําหนาที่สอนวิชาการและอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียน
อยางไมเต็มที่นัก เนื่องจากใหความใสใจในเรื่องอื่นมากกวาหนาที่ของตน จนละทิ้งหนาที่อยางไมมี
จิตสํานึกทําใหนักเรียนไมไดรับความรู และยังไดระบายความในใจถึงเรื่องการวัดระดับคุณภาพของ
โรงเรียน จากระดับผลการเรียนของนักเรียน ทําใหครูสวนใหญพยายามใหคะแนนนักเรียนใหมาก
เพื่อใหมีผลการเรียนสูงซึ่งจะสะทอนถึงระดับความสามารถของโรงเรียน เพื่อใหโรงเรียนผานเกณฑการ
ประเมิน โดยมิไดสะทอนถึงสภาพความจริงภายในโรงเรียนที่นักเรียนยังตองการการพัฒนาในทุกๆ
ดานเปนอยางมาก ซึ่งปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นนี้ ครูผูนอยไดแตรําพึงรําพันเทานั้น เพราะไมมีอํานาจที่จะ
ไปสั่งการใหใครดําเนินการตามได ถือเปนการสะทอนปญหาที่ครูสวนใหญตองประสบในการทํางาน
ครูรําพึง
ความในใจของครูคนหนึ่ง
เฝามองโรงเรียนดวยความตอยต่ํา
ครูใหญมาโรงเรียนแวบหนึง่

รําพึงที่ขางกระดานดํา
เก็บคําถามอยูเ ต็มหัวใจ
แลวก็บึ่งรถเขาอําเภอ
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เขาเปนอยางนี้เสมอ
ครูสาวสองคนก็เพื่อนใจ
เด็กนอยก็ไดแตวิ่งหยอกกัน
ครูหนุมก็วุนวายไมรูจบ
ไดแตคิดหาเงินเขาบัญชี
อีกคนก็ดูเมาไมสราง
แลวเขาหองพยาบาลของโรงเรียน
เปนอยางนี้ตลอดป
โรงเรียนอืน่ เปนอยางนี้บางไหม
การสอนโรงเรียนบคอยแนน
สอนไมเทาไรแตวาครูใจถึง
คุณภาพเรงกันที่ตวั เลข
ชีวิตครูเต็มไปดวยการแขงขัน
โอย...เด็กนอยเอย
ครูไมมีปญญาไปสั่งใคร
โอย...เด็กนอยเอย
ครูไมมีปญญาไปสั่งใคร

ไปอําเภอหรือวาไปไหนกัน
เอาเรื่องนิยายจากหนังสือพิมพรายวัน
เพราะครูยงั มันอยูกับละครทีวี
เงินเดือนติดลบซบเซาตลอดป
จิตใจไมมีจะสอนเด็กนักเรียน
มาพูดเสียงดัง สั่งใหเด็กนอยอานเขียน
เด็กนอยอานเขียนครูก็หลับซําบาย
เปนอยางนี้ตลอดไป
ถามในใจแลวก็ไดแตปลง
แตเรื่องคะแนนเด็กนอยเปนที่หนึ่ง
จึงเปนทีห่ นึง่ ประจําอําเภอ
สวนความรูเด็กเปนอยางไรก็ชางมัน
สวนเปาหมายนั่นคือ...สองขั้นประจําป
ครูคนเดียวจะชวยเธออยางไร
ใหเขาทําในสิง่ ที่ดีงาม
ครูคนเดียวจะชวยเธออยางไร
อยางดีก็ไดแตรําพึง รําพึง..อยูขาง..กระดานดํา
(ผูประพันธ : โฆสิต ดีสม)

6.2 ความเก็บกดและคับของใจของบิดามารดา
ผูเปนบิดามารดามีหนาที่ประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูบุตรใหเติบโตมาเปนสมาชิกที่ดีใน
สังคม การเลี้ยงดูและอบรมบุตรในอดีตนั้นไมยากลําบากเทากับในปจจุบัน เนื่องจากปจจุบันนี้สังคมให
ความสําคัญกับความเจริญทางวัตถุ ขาดความเอื้อเฟอเผื่อแผมีน้ําใจไมตรีตอกันเชนในอดีต เมื่อความ
เจริญเขาถึงชนบทอยางรวดเร็วทําใหชาวบานตองปรับตัวกันอยางมาก แตไมวาจะพยายามอยางไรก็
ไมสามารถรูเทาทันเทคโนโลยีได เนื่องจากการพัฒนาสังคมไมไดมุงพัฒนาคุณภาพของคน จึงทําให
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชาวบานลดนอยลง จนเปนหนี้สินทําใหครอบครัวไดรับความ
ลําบากกันทุกคน
เพลงสมัยพัฒนา กลาวถึงนโยบายการพัฒนาประเทศที่เนนแตความเจริญทางวัตถุทําให
ผูคนตองแกงแยงแขงขันกันเพื่อใหไดครอบครองวัตถุอันเปนสัญลักษณของความเจริญ จนทําใหตอง
ทํ า งานหนั ก ขาดการพั ก ผ อ น โดยเฉพาะบิ ด ามารดาที่ ต อ งเลี้ ย งดู บุ ต ร แต ก ารประกอบอาชี พ
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เกษตรกรรมโดยเฉพาะการทํานานั้นไมอาจลืมตาอาปากไดโดยงาย เนื่องจากตนทุนการผลิตนั้นมีราคา
สูง เมื่อนําผลผลิตไปขายก็ถูกกดราคา ในขณะที่ขาวของอยางอื่นมีราคาสูง ทําใหไมมีทางใชหนี้สินได
หมด เมื่อลูกโตขึ้นไปทํางานสงเงินมาชวยเหลือครอบครัวก็ตองไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ
แปรปรวนทําใหตกงาน แตตองดิ้นรนใหชีวิตอยูรอดไปใหไดในแตละวัน ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเหลานี้ลวนเกิด
จากการมุงพัฒนาเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว โดยไมไดมุงพัฒนาคุณภาพของคนดวย
สมัยพัฒนา
คํารอง
แม เนียง เออ..เออ..เฮย...
นอ จ็อง เติวตรา โมตรา
พัฒนา เติว ซ็อบ ยาง
เทอ ออย มนึ ยืง กึด กจิล
เลิง พลิก นึก ด็อล เจิ้ดคลูน
กา เงีย กอ ค็อม เตียง ทะไง นอ เตียงยุบ
เทอ ออย คลูน ยืง เซาะ ซเบย
เทอ ซแร บานเซริว
กี ออย ราคาเซริว ยืง ทอก
ยืง ติง อังกอ กี ลัวะ ออย ราคา ทะไล
มันพอ บ็อง จําเปยะ กี
สะเนาะ คลูน มันเด็ง เทอ ยางนา
พอบานอัดบานสตาง โมอันเจ็ม กรอบกรู
กีเมียน ปรีง นอ เวียสนา
จูน โม ทา ออยเอิว
เนียะ เมียะ ตรูโยน ค็อนเนียง
พอเศรษฐกิจ เวียแปร ปรูล
สตางแดล เทอกา กอ บานมันกรุบ
นิแอง เตริวล็อบโม เซราะแซร คลูนวิง
แม เนียง เฮย....
กอ คแว็ย เติวเจาะ
ออยแต แม ค็อม เรียะซาคลูน

ทา สมัยซ็อบไง กีเฮา สมัย นอ พัฒนา
แม เฮย กอ บาน เคิน ซ็อบ เคิน กรุบ
พือ ออย มนึ ยืง เนิว สรูล
วง วีง วง วิล เนิวน็อง วัตถุ
ทาสมัย ซ็อบไง มันโดจ แดล นอปเดิม
เทอกา มันบาน ชบ มันบาน เดก มันบานปูน
ซะเนาะ คลูน อย แบละ เฮย นอ
แม เอิว ยัว นอ เติว ลัวะ
ตึ พเนก แม โฮลเซราะ
คละ ลัวะ เซริว เอาะ ปยุง
ตึ เพนก แม โฮร ละแฮ
เมียน โกนเจา กอซู ออยเติว เทอกา
ปะ โกนเจา กี เนียะเจีย
บานเทอกา เจีย จูนประโม ออยแม
อันเจ็มบอง อันเจ็ม ปะโอน
แม เอิว คละ เมียนโกน เทอกา
กอ ทเลียะกา รากาก ราเกาะ
ปรัวะกีทา เมียน ออยมันพอ
เนียะ ลออ มันเด็ง เทอยางนา
น็อง ปบาก ยากคลูน คลังบลา
ยากบลา กอ คแว็ย เติวเจาะ
ออยรัวซี รัวะ เติว เนิว มะไง มะไง เนอแม
(ผูประพันธ : โฆสิต ดีสม)
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คําแปล
แมเอย เออ..เออ..เฮย...
อยากไปไหนมาไหน
พัฒนาไปทุกอยาง
ทําใหมนุษยเราเกิดความขี้เกียจ
จนลืมนึกถึงใจตัวเอง
การงานตองขยันทั้งกลางวันกลางคืน
ทําใหตัวเองสุขสบาย
ทํานาไดขาว
เขาใหราคาขาวเราถูก
เราซื้อขาวสารเขาเขาใหราคาแพง
ยังไมพอใชหนีเ้ ขา
สงสารตัวเองไมรูจะทําอยางไร
พอไดเงินมาเลี้ยงครอบครัว
เขามีบุญวาสนาหนอ
สงมาใหพอ
พอเนื้อทองของนอง
พอเศรษฐกิจแปรปรวน
เงินคาแรงก็ไดไมครบ
นี่เอง จึงไดกลับมาบานนาคืน
แมเอย....
ก็ชางเถิด
ใหแตแมรักษาเนื้อรักษาตัว

วาทุกวันนี้เขาเรียกวาสมัยพัฒนา
แมเอย ก็ไดพบเห็นทุกสิง่ ทุกอยาง
เพื่อใหมนุษยเราอยูสุขสบาย
งมงายอยูในวัตถุ
สมัยทุกวันนี้ไมเหมือนกับสมัยกอน
ทํางานไมไดหยุดไมไดหลับไมไดนอน
สงสารตัวเองอะไรอยางนี้
พอแมเอาไปขาย
น้ําตาแมไหลตก
บางคนขายขาวจนหมดยุง
น้ําตาแมไหลพราก
มีลูกหลานก็อตุ สาหใหไปทํางาน
บางคนมีลูกนิสัยดี
ไดทํางานดี สงเงินมาชวยแม
เลี้ยงพี่เลี้ยงนอง
พอแมบางคนมีลูกทํางาน
ก็ตกงานกันเปนแถว
เพราะเขาบอกวามีใหไมพอ
พอเนื้อทองไมรูจะทําอยางไร
จะตองลําบากยากเย็นอีกสักเทาใด
ยากลําบากแคไหนก็ชา งเถิด
ใหหากินอยูรอดไปวันๆ นะแม

6.3 ความเก็บกดและคับของใจของผูห ญิง
ในสังคมไทยเปนสังคมที่เครงครัดในเรื่องเพศ และเขมงวดในการสอนใหผูหญิงรักนวล
สงวนตัว ไมเปดโอกาสใหหญิงและชายไดแสดงความรูสึกที่มีตอกันไดอยางเปดเผย ทําใหเกิดความคับ
ของใจโดยเฉพาะผูหญิงที่สังคมคาดหวังใหเก็บอารมณความรูสึกเรื่องความรักเอาไว หากใครแสดง
ออกมาใหผูอื่นไดทราบจะถือวาเปนผูหญิงที่ไมดี ไมรักษาหนาของตนเองและครอบครัว
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เพลงสาวกันตรึมไดระบายความเก็บกดของผูหญิงออกมาเปนเพลง โดยกลาวถึงความ
ตองการของตนอยางเปดเผยวาตนโตเปนสาวและตองการมีคูครองแลว หากชายคนใดสนใจในตัวหญิง
สาวก็ใหรีบมาเกี้ยวพา และกลาวรับรองวาหากชายคนใดไดครอบครองหัวใจจะไมผิดหวังเพราะจะ
ซื่อสัตยตอชายผูนั้น การแสดงออกถึงความตองการมีคนรักนี้ถึงกับชวนวาใหมาจับจองหัวใจเพื่อจะได
อยูรวมหองกัน ซึ่งในสังคมไทยไมยอมรับผูหญิงที่กระทําเชนนี้
สาวกันตรึม
นองสาวกันตรึม
อยากไดยอดชู
จะมีไหมชาย
กันตรึมอยางนอง
รักแลวไมลืม
มาเถิดพี่มา
สาวกันตรึมอยางฉัน
หัวใจยังวาง
หากใครจะมอง
และนองกําลังสาว
รักแลวไมคลาย
มาเถิดมาจอง

หัวใจเศราซึมเพราะไมมีคู
มาเปนคูชูชิดแนบกาย
ที่จะมาหมายรักสาวกันตรึม
หากใครจะจองชื่นใจกระหึ่ม
จะไมเศราซึม โศกเศราโศกา
มาจองมองตา แลวจะสมปอง
หากใครสลัญ รีบมาจับจอง
ยังวางทัง้ สี่หอง
ตองรีบจองเร็วไว
ละพวกผูบาว ไววางใจได
จะมอบหัวใจ ใหพี่ไวครอง
มาอยูรวมหองกับสาวกันตรึม
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)

6.4 ความเก็บกดและคับของใจของกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทย
กลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยซึ่งอาศัยอยูในเขตจังหวัดสุรินทร บุรีรัมย และศรีสะเกษเปน
กลุมชาติพันธุหนึ่งที่มักถูกมองดวยสายตาแบงแยกวาไมใชคนไทยเนื่องจากภาษาเขมรถิ่นไทยที่ใช
สื่อสารกันในชีวิตประจําวัน ซึ่งมีความแตกตางกับภาษาไทยกลางและภาษาถิ่นอื่นอยางมาก ทําใหกลุม
คนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยเกิดความรูสึกนอยเนื้อต่ําใจ และบางครั้งรูสึกเกิดความอับอายที่ตองถูก
เรียกวาเปนคนเขมร
เพลงนองไมใชขแม มีเนื้อหาปฏิเสธวาตนไมใชคนเขมร โดยใหเหตุผลวาแมวาตนจะใช
ภาษาเขมรถิ่นไทยในการสื่อสารก็ไมไดหมายความวาไมใชคนไทย ซึ่งก็เหมือนกับคนไทยในทองถิ่นอื่นที่
ใชภาษาถิ่นของตนในชีวิตประจําวัน และตนยังอาศัยอยูในจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมยซึ่งเปนจังหวัดหนึ่ง
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ของประเทศไทย ดังนั้นจึงเปนคนไทยอยางแนนอน นอกจากนี้ตนยังไมไดมีสิ่งใดที่ดอยกวาคนไทยทั้ง
เรื่องความงามและฐานะ เพลงนี้เปนอีกเพลงหนึ่งที่สะทอนใหเห็นวา กลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยที่
อาศัยอยูในเขตอีสานใต รูสึกนอยใจที่ถูกเรียกวาเขมรทั้งๆ ที่ตนเปนคนไทย และอาศัยอยูในประเทศไทย
มาชานานเชนเดียวกับคนไทยในภูมิภาคอื่นๆ
นองไมใชขแม
คํารอง
นองไมใชเขมร
ตัวนองก็ไมดํา
ตัวนองก็สวย
อยูสุรินทรก็คนไทย
เนียงมันเมน ขแม
นองเปนคนไทย
เซราะแซร เนิวสุรินทร
เนียงละออนัน้ เปนคนไทย

อยูสุรินทร บุรรี ัมย
เรียกขแมไดอยางไร
เรื่องจนรวยไมอายใคร
เรียกไดไงวาขแม
เซราะแซร เนิวสุรินทร
คนไทยรอยเปอรเซ็นต
มาเรียกเขมรไดอยางไร
เนียงมันเมน ขแม
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)

คําแปล
นองไมใชเขมร
ตัวนองก็ไมดํา
ตัวนองก็สวย
อยูสุรินทรก็คนไทย
นองไมใชเขมร
นองเปนคนไทย
บานชองนองอยูสุรินทร
นองคนสวยนัน้ เปนคนไทย

อยูสุรินทร บุรรี ัมย
เรียกเขมรไดอยางไร
เรื่องจนรวยไมอายใคร
เรียกไดไงวาเขมร
บานชองนองอยูสุรินทร
คนไทยรอยเปอรเซ็นต
มาเรียกเขมรไดอยางไร
นองไมใชเขมร

ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวันโดยการเนนความเจริญเปนสําคัญ ทําใหคนในสังคมเกิด
ความอึดอัด และคับของใจ การไดฟงเพลงถือเปนการระบายความเครียดอยางหนึ่ง ทําใหไดผอนคลาย
อารมณลดความเก็บกดลงได ดังนั้นเพลงกันตรึมของคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึงมีเนื้อหาที่ระบายความ
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อัดอั้นตันใจของผูคนในสังคมทั้งผูประกอบอาชีพครู ผูที่เปนบิดามารดา ผูที่อยูในสถานะเพศหญิง และ
ผูที่เปนกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทย ซึ่งคนเหลานี้มักมีแรงกดดันจากสังคมทําใหอารมณขุนมัว หาก
ไมไดระบายออกเสียบางจะยิ่งทําใหเกิดความเครียดยิ่งขึ้น นานวันเขาอาจเกิดปญหาตอสุขภาพกาย
และใจได

7. บทบาทดานสรางความสามัคคี
ในอดีตการเลนเพลงกันตรึมเปนการเลนที่ใชในการรักษาอาการเจ็บปวย และใชบรรเลงกลอม
หอในยุคแรกๆ ตอมาไดใชเลนในกิจกรรมตามประเพณีหรือเทศกาลตางๆ ในสังคม เชน ประเพณีบวช
นาค โกนจุก พิธีมงคลสมรส การทอดกฐิน การทอดผาปา เทศกาลสงกรานต เปนตน เพลงกันตรึมจึง
เปนองคประกอบหนึ่งในการรวมกลุม เปนมหรสพที่ชวยสรางความบันเทิงใหผูที่มารวมกิจกรรมตาม
ประเพณีใหสนุกสนานรื่นเริง และเปนสวนหนึ่งที่ชวยดึงดูดผูคนในทองถิ่นและบริเวณใกลเคียงใหเขามา
รวมกลุมกันมากยิ่งขึ้นเพื่อมารวมงาน ชวยงาน และชมมหรสพ ในการทํางานหรือการละเลนตางๆ ยอม
ตองใชความสามัคคีเปนหลักเพื่อใหการทํางานนั้นสําเร็จลุลวงไปไดและเพื่อใหการละเลนนั้นครบ
องคประกอบและเกิดความสนุกสนาน
เพลงรวมเผา กลาวเชิญชวนใหพี่นองทั้งหญิงและชายมารวมรองรํากันตรึมกันใหสนุกสนาน
หลังจากที่ทํางานมาทั้งวันจนรางกายเหน็ดเหนื่อยออนลา กันตรึมเปนเพลงพื้นบานที่ทําใหจิตใจผอน
คลายและลืมความทุกขความเศรา จึงขอเชิญทุกคนมารวมเฮฮาดวยกัน แมกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่น
ไทย กลุมคนผูพูดภาษาลาว และกลุมคนผูพูดภาษาสวยจะมีความแตกตางทั้งดานภาษาและดาน
วัฒนธรรม แตก็สามารถมาแสดงความสามัคคีเปนหนึ่งเดียวกันไดดวยกันรวมกันเลนเพลงพื้นบาน
เพื่ออนุรักษวัฒธรรมของเผาตนใหเชื่อมโยงสัมพันธกัน กอใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวาง
กลุมชน
รวมเผา
คํารอง
โมบองโม โมบองโม
บองก็อมเตือน โมโหโจลโม ออยด็อล
บองก็อมอีล ก็อมเทอ ราวีราว็วล
โจลโมออยด็อล โมเรือมลีง พองคเนีย
ซมอัญจืญโจลโม แตรจออล เรือมเพลงกันตรึม แดลยืงสังคึม ละแบง โมปโบราน
ลือซําเลงเนียงเฮา เปราะบองก็อม เตือนรําคาญ รูจเก็จการ กอบานเรือม นอ ออยสบาย
โมบองโม โมบองโม
บองก็อมเตือนโมโห เดิรกําเปอด เติวชงาย
เกรก็วล โบราณ เจิ้ดยืงแสนสบาย
ก็อมอีล เปอดชงาย โมเรือมลีง นอเฮฮา
อัญจืญโจลโม เรือมลีง ตํานวงเซราะแซร ค็อนยืง แดลกืย บานบืงลีง โมยูรเฮย
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ยืงค็อมเทอการ คลูนยืงก็รีลระวืย
ก็อมเนิวประงืย เทอแตรืงเจีย
บองปะโอน กวยปชงาย จิ๊ตาํ แร็ยปกระโพตากลาง ค็อมรัวอัด รัวสตาง ด็อลงานชางยืงโมจุมคเนีย
บองปะโอนเลียว แหบั้งไฟ โมปชงาย รัตนบุรี
ขแมเซร็นเรือมอันเร รูมเจิ้ดคเนียขแม กวยเลียว
โมโจลโม มูลมูยไมตรี
เจิ้ดมูยพองคเนีย ปซารรืงวัฒนธรรม
ขแม กวย เลียว รูมเจิ้ดจูยเดอะเนือม
ปซารรืงวัฒนธรรม เซราะแซรค็อนยืง
(ผูประพันธ : น้ําผึง้ เมืองสุรนิ ทร)
คําแปล
มาพีม่ า มาพีม่ า
พี่อยาพึ่งโมโห เขามาใหถงึ
พี่อยาอาย ไมตองวิตกกังวล
เขามาใหถงึ มารําเลนดวยกัน
ขอเชิญเขามาสนุกสนานรายรําเพลงกันตรึม
ที่พวกเราสืบสานการละเลนมาแตโบราณ
เสร็จกิจการงาน ก็ไดรําใหสบาย
ไดยินเสียงนองเรียกพี่อยาพึง่ รําคาญ
มาพีม่ า มาพีม่ า
พี่อยางพึง่ โมโหเดินหนีไปไกล
มรดกโบราณ จิตใจเราแสนสบาย
อยาอายหลีกไกล มารําเลนเฮฮา
ขอเชิญเขามารําเลน ทํานองพื้นบานของเรา
ที่เราเคยเลนมานานแลว
เรามุงมัน่ ทํางาน รางกายก็ออนเพลีย
อยาอยูเฉย ทําแตเรื่องดี
พี่นองสวยบานไกลขี่ชางมาจากบานกระโพตากลาง ขยันหาเงิน พอถึงงานชางเรามาพบกัน
พี่นองลาวแหบั้งไฟ มาไกล จากรัตนบุรี
เขมรสุรินทรรําสาก รวมใจกันเขมรสวยลาว
มาเขามา ผูกพันไมตรีเปนหนึ่งเดียว
ใจดวงเดียวประสานเรื่องวัฒนธรรม
เขมรสวยลาวรวมใจกันชักนํา
ประสานเรื่องวัฒนธรรมพืน้ บานของเรา
บทบาทดานการสรางความสามัคคีนี้เปนการสรางความสามัคคีในการทํางานและการละเลน
แมในชุมชนอีสานใตจะมีคนไทยหลายเชื้อชาติอาศัยปะปนกันอยู แตเพลงกันตรึมของคณะน้ําผึ้ง เมือง
สุรินทรมีเนื้อหาสรางความสามัคคีในชุมชนโดยไมปลอยใหเรื่องความหลากหลายของเชื้อชาติมาเปนตัว
ขวางกั้น เนื่องจากวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรกลาวถึงกลุมชนอื่นดวยความยกยอง ไมมีการดูถูก
เหยียดหยามหรือยกตนขมทาน และยอมรับในวัฒนธรรมประเพณีที่แตกตางของกันและกันวามีคุณคา
ทัดเทียมกันดังที่กลาวไวในเพลงขางตน
จากการศึกษาบทบาทหนาที่ของเพลงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร พบวาเปนเพลงที่ยังคงมี
บทบาทหนาที่ในสังคมของกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทย แมวาในอดีตเพลงกันตรึมจะมีบทบาท
สําคัญในพิธีกรรม แตเมื่อสภาพสังคมในปจจุบันใหความสําคัญกับพิธีกรรมนอยลง เนื่องจากวิถีชีวิตที่
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เปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี คนรุนใหมจึงไมเห็นคุณคาของพิธีกรรมที่บรรพ
บุรุษเคยปฏิบัติเทาที่ควร เมื่อเปนเชนนี้วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึงไดปรับลดความสําคัญของ
บทบาทหนาที่ในการดํารงความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมตางๆ ของเพลงกันตรึมลง และเพิ่ม
บทบาทหนาที่ดานอื่นๆ ของเพลงกันตรึมเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของคนในสังคม คือ การให
ความบันเทิง การใหความรูแกคนในชุมชน การเปนกระบอกเสียงใหแกรัฐและชาวบาน การเนนย้ํา
ตํานานและประวัติศาสตรที่เกี่ยวกับเมืองสุรินทร การผอนคลายอารมณเก็บกดและคับของใจ และการ
สรางความสามัคคีมากขึ้น การปรับตัวดานบทบาทหนาที่ของเพลงทําใหวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมือง
สุรินทรยังคงดํารงอยูได เนื่องจากไมไดยึดติดกับบทบาทเดิมเพียงอยางเดียว เมื่อเห็นวาบทบาทเดิมถูก
ลดความสําคัญลงอันเปนปจจัยจากสภาพแวดลอมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง
เมืองสุรินทรจึงหันไปขยายบทบาทดานอื่นเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูคนในสังคม
ซึ่งมีผลใหวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรยังสามารถครองความนิยมจากผูชมไวไดอยางดี
ใน พ.ศ. 2558 เมื่อประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณแบบ วงกันตรึมคณะ
น้ําผึ้ง เมืองสุรินทรอาจมีการปรับเพิ่มบทบาทหนาที่ของเพลงกันตรึมเพิ่มขึ้น เชน บทบาทในการเปน
สื่อกลางในการเชื่อมสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา เนื่องจากการแสดงกันตรึมใช
ภาษาเขมรถิ่นไทยซึ่งมีลักษณะของภาษาที่ใกลเคียงกับภาษาเขมรอยางมาก แมในปจจุบันประชาชน
ในประเทศกัมพูชาที่อาศัยอยูบริเวณชายแดนที่ติดกับจังหวัดสุรินทรก็ยังนิยมฟงเพลงกันตรึมจาก
ประเทศไทย ดั ง นั้ น เพลงกั น ตรึ ม จึ ง มี ค วามเหมาะสมเป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะใช เ ป น สื่ อ ในการเชื่ อ ม
สัมพันธไมตรีระหวางประชาชนทั้ง 2 ประเทศ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุป
การศึกษาการปรับปรนของวงกันตรึมและบทบาทหนาที่ของเพลงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมือง
สุรินทร เปนการศึกษาลักษณะการปรับตัว สาเหตุของการปรับตัว และผลของการปรับตัว เพื่อใหเห็น
ภาพรวมของการปรับปรนวงดนตรีกันตรึม และศึกษาบทบาทหนาที่ของเพลงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมือง
สุรินทรที่มีการปรับเพิ่มขึ้นจากในอดีต ซึ่งสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. การปรับปรนของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร
ตั้งแตเริ่มกอตั้งวงใน พ.ศ. 2525 เปนตนมา วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรไดมีการปรับวง
อย างคอยเป น คอยไป เพื่อใหการแสดงมีความแหมาะสมกับสภาพสังคมที่มี การเปลี่ย นแปลงอยู
ตลอดเวลา โดยสรุปภาพรวมการปรับในองคประกอบ 2 ดานคือ 1) การปรับปรนดานการแสดง ไดแก
รูปแบบการแสดง นักแสดง เครื่องดนตรี การแตงกาย บุคคลที่เขารวม เวที แสง สี เสียง โอกาสในการ
แสดง ระยะเวลาในการแสดง และชองทางสื่อสารสังคม 2) การปรับปรนดานภาษาและเนื้อรอง ไดแก
ชื่อวง ภาษาในการแสดงกันตรึม และเนื้อรองของเพลงกันตรึม ซึ่งเปนการปรับโดยอิงจากวัฒนธรรม
เพลงที่ไดรับความนิยม คือ เพลงลูกทุง โดยยังคงรักษาเอกลักษณของวงดนตรีกันตรึมไวดวยการใช
เครื่องดนตรีพื้นบานไดแก ซอ กลองกันตรึม ปออ และใชภาษาเขมรถิ่นไทยเปนหลัก
ตลอดระยะเวลากวา 30 ปที่ผานมา วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรพยายามนําเสนอให
ผูชมเห็นวากันตรึมเปนดนตรีที่แสดงถึงอัตลักษณของกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทย สมควรอยางยิ่งที่
จะไดรับการยกยองเชิดชูดวยการอนุรักษของเดิมที่มีมาแตโบราณในการแสดงกันตรึมเอาไว โดยสังเกต
ไดตั้งแตการใชคํานําหนาชื่อวงวา “กันตรึม” ไมวาจะเปลี่ยนชื่อวงไปในรูปแบบใดก็จะยังแสดงออกถึง
ความภาคภูมิใจวาเปนการแสดงดนตรีกันตรึมซึ่งเปนศิลปะพื้นบาน หรือแมกระทั่งการใชเครื่องดนตรี
พื้นบานเปนหลัก รวมทั้งการคงรูปแบบการแสดงใหมีการไหวครู การเกริ่นนํา การเลนเพลง และการ
กลาวบทลาเอาไวเชนเดิมทั้งในการแสดงแบบโบราณ แบบอนุรักษและแบบประยุกตแสดงถึงการ
ยอมรับนับถือในภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่ไดริเริ่มคิดรูปแบบการแสดงที่เหมาะสมไวใหแลว จึงได
ดําเนินรอยตามและปรับรายละเอียดเพียงบางสวน เชน แมในอดีตจะมีการกลาวเชิญชวนใหผูชม
อนุรักษดนตรีกันตรึมไวในบทลาแลวก็ตาม แตวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรยังไดเพิ่มการเชิญชวน
ดังกลาวไวในบทเกริ่ นนํา อีกด วย ดัง นั้นผูชมก็ จะไดรับการเชิญชวนใหเห็น คุณคาและรวมอนุรัก ษ
วัฒนธรรมกันตรึมทั้งในชวงเริ่มตนการแสดงและเมื่อจบการแสดงดวย ถือเปนการกลาวซ้ําเพื่อปลูกฝง
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ใหเกิดจิตสํานึกรักในดนตรีกันตรึม ซึ่งเปนจิตวิญญาณของกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยใหสามารถ
ดํารงอยูไดตอไป หรือการปรับเปลี่ยนเครื่องบูชาครูบางชนิด เชน ขนมพื้นเมืองซึ่งหายากในปจจุบัน
เพราะความนิยมในการรับประทานลดลงทําใหตองสั่งทําจึงลดความยุงยากโดยการหันมาใชขนม
สมัยใหม เชน ขนมเคก ขนมอบ ซึ่งสามารถจัดหาไดสะดวกรวดเร็วกวา การปรับเปลี่ยนดังกลาวเพื่อให
การประกอบพิธีไหวครูดําเนินตอไป
เมื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น ทําใหความเจริญดานตางๆ เขาถึงหมูบานในชนบทไดงายขึ้น
เทคโนโลยีทางการแพทยไดรับการยอมรับกวาการรักษาโดยใชพิธีกรรม เครื่องเสียงเขามามีบทบาทใน
งานมงคลทําใหการแสดงดนตรีสดถูกแทนที่ดวยแผนเสียง เกิดผลกระทบตอดนตรีพื้นบานอยางมาก
เมื่อระบบการสื่อสารแพรหลายและการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น ทําใหผูคนเริ่มไดรูจักดนตรีแนวอื่น
เชน เพลงลูกทุง เพลงลูกกรุง เพลงสตริง และมีมหรสพชนิดอื่นมากขึ้นทั้ง หมอลํา ลิเก ภาพยนตร
กันตรึมจึงมีคูแขงเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก การแสดงกันตรึมแบบโบราณถูกมองวาเชย เนิบชา และ
ลาหลัง วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรจึงไดคิดการแสดงแบบอนุรักษและแบบประยุกตขึ้นมา เพื่อ
สรางความนาสนใจใหกับการแสดงกันตรึม โดยการแสดงแบบอนุรักษมีรูปแบบคลายการแสดงแบบ
โบราณ แตเพิ่มจํานวนเครื่องดนตรีบางชนิดใหมากชิ้นขึ้น และมีนักฟอนรําประกอบเพลง การแสดง
แบบอนุรักษนี้จัดการแสดงไวเปนชุดเพื่อใหสะดวกตอการแสดงโดยการแสดงแตละชุดจะกําหนดแบบ
แผนของเพลง เครื่องแตงกาย และทารําที่ใชไวอยางตายตัว สวนการแสดงแบบประยุกตเปนการแสดง
ที่เพิ่มเครื่องดนตรีสากลมารวมบรรเลงกับเครื่องดนตรีพื้นบานเพื่อเพิ่มความหนักหนวงและมีหางเครื่อง
เตนประกอบเพลง
หลังจากประดิษฐการแสดงแบบอนุรักษและแบบประยุกตขึ้น ทําใหตองปรับรายละเอียดของ
ทุกองคประกอบเพื่อใหเกิดความเหมาะสมและทันสมัย ดานที่มีการปรับอยางเห็นไดชัด ไดแก ดาน
นักแสดง ดานเครื่องดนตรี ดานการแตงกาย ดานเวที แสง สี เสียง ดานเนื้อรองและภาษา ซึ่งเปนการ
ปรับโดยไดรับอิทธิพลสวนใหญมาจากเพลงลูกทุง จึงไดพยายามทําใหทันสมัยเพื่อใหสามารถแขงขัน
กับแนวเพลงลูกทุงที่ไดรับความนิยม จนดึงความสนใจจากผูชมดนตรีกันตรึมใหหันไปเสพความบันเทิง
รูปแบบใหมนี้แทน เพื่อใหสามารถชวงชิงพื้นที่ของกันตรึมกลับคืนมา จึงไดมีการปรับการแสดงใหถูกใจ
ผูชมมากขึ้น โดยสิ่งที่มองเห็นไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม คือ การสรางความเปนสากลใหกับวงดนตรี
กั น ตรึ ม พื้ น บ า น ด ว ยการนํ า เครื่ อ งดนตรี ส ากลมาร ว มบรรเลงในวงเพื่ อ ให มี จั ง หวะที่ ส นุ ก สนาน
หนักแนน เราใจและเลนไดหลายแนวเพลงขึ้น และจัดใหมีหางเครื่องเตนบนเวทีที่สูงตระหงานและ
ตกแตงอยางสวยงาม รวมทั้งมีการใชเทคนิคแสง สี เสียงสรางความตื่นตาตื่นใจ ยิ่งเวทีมีขนาดใหญ
และจํานวนหางเครื่องมีมากขึ้นเทาใดก็ยิ่งสรางความครึกครื้นใหผูชมมากขึ้นเทานั้น เนื่องจากแสดงให
เห็นถึงความยิ่งใหญ ตระการตา การแตงกายก็กําหนดใหมีแบบแผนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันตั้งแต
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นักดนตรีที่มีเครื่องแบบเดียวกัน เพื่อแสดงความเปนมืออาชีพไปจนถึงนักรองและนักฟอนรําที่แตงกาย
ดวยชุดที่ตัดเย็บอยางประณีตจากผาพื้นเมือง รวมไปถึงหางเครื่องที่แตงกายสวยงาม เนนสีสันฉูดฉาด
สดใส และอวดเรือนกาย เพื่อดึงดูดความสนใจและเรียกรางวัลจากผูชม
ดานภาษาและเนื้อรองก็เปนอีกองคประกอบหนึ่งที่มีการปรับขนานใหญ โดยเฉพาะจาก
เดิมที่ใชเพียงภาษาเขมรถิ่นไทยในการแสดงและสื่อสารกับผูชม มีการเพิ่มภาษาอื่นเขามาเสริม คือ
ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาสวย และภาษาอังกฤษ โดยใชภาษาไทยมากกวาภาษาอื่นเนื่องจากเปน
ภาษากลางของคนในประเทศไทย ชนทุกกลุมรวมทั้งกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทยที่เปนคนรุนใหมก็
สามารถเขาใจไดงายกวาภาษาอื่น เปนการชวยลดอุปสรรคทางภาษาเมื่อออกไปแสดงยังทองถิ่นอื่น
ดวย สวนภาษาสวยและภาษาลาว ซึ่งเปนภาษาของกลุมชนที่อาศัยอยูในเขตอีสานใตเปนจํานวนมาก
รองลงมาจากกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทย ก็ถูกนํามาใชในการแสดงดวย ถึงแมวากลุมคนผูพูด
ภาษาสวยจะมีจํานวนมากกวาลาว แตวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรเลือกใชภาษาลาวบอยครั้ง
กวาภาษาสวย เนื่องจากภาษาลาวเขาใจงายกวาภาษาสวยและทั้ง 3 กลุมชนตางเขาใจภาษาลาว ซึ่งมี
ลักษณะภาษาที่ใกลเคียงกับภาษาไทย นอกจากนี้การแสดงกันตรึมยังมีการใชภาษาอังกฤษบางใน
บางโอกาสที่จําเปน แตเปนการใชตามความเขาใจโดยไมไดยึดหลักไวยากรณแตอยางใด การที่เปน
เชนนี้เนื่องจากกลุมผูชมกันตรึมในปจจุบันขยายวงกวางออกไป โดยมิไดจํากัดแตเพียงกลุมคนผูพูด
ภาษาเขมรถิ่นไทยเทานั้น อยางไรก็ตามแมจะมีการปนภาษาอื่นมากขึ้นแตภาษาที่ใชเปนหลักคือภาษา
เขมรถิ่นไทย
ดานการสืบทอดเนื้อรองก็มีการปรับจากที่ระยะแรกเปนการสืบทอดแบบมุขปาฐะจากการ
บอกเลาแบบปากตอปาก ตอมาไดมีการประพันธเนื้อรองเพลงกันตรึมขึ้นใหมใหเหมาะสมกับโอกาสที่
แสดง แตเมื่อเพลงกันตรึมถูกนําไปเปรียบเทียบกับเพลงแนวอื่น ทําใหเห็นขอดอยเนื่องจากมีเนื้อหาที่
ซ้ําวนอยูกับเรื่องวิถีชีวิตแบบเดิม ไมมีความแปลกใหมที่แสดงถึงรูปแบบชีวิตของคนสมัยใหม ทําให
เพลงถูกจํากัดอยูเฉพาะในกลุมผูชมบางกลุม ดังนั้นจึงไดมีการปรับการประพันธเนื้อรองใหมีความทัน
ยุคทันสมัย เพื่อใหไดรับความนิยมจากกลุมผูชมอยางหลากหลาย เชน ประพันธเพลง “หนุมทุงกุลา”
เพื่อรองแกเพลง “สาวกันตรึม” ที่โดงดังอยางมากของนักรองเพลงลูกทุงชื่อวา ไผ พงศธร หรือการ
ประพันธเพลง “แรพเทิดพระเกียรติ” โดยมีเนื้อรองที่ตองขับรองอยางรวดเร็วตามจังหวะแรพแทรกใน
บางชวงของเพลง การปรับองคประกอบตางๆ ที่กลาวมาเปนการสรางสีสันใหกับดนตรีกันตรึม ทําให
กลุมผูฟงเพลงกันตรึมขยายวงกวางขึ้นมาก กันตรึมจึงกลับมาไดรับความนิยมอีกครั้ง
การปรับของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรทั้งหมดที่กลาวมาขางตนอาจกลาวไดวาเปน
การปรับเปลี่ยนไปตามกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ทําใหวงดนตรีจําเปนตองมีการปรับตัว
โดยการปรับดังกลาวเริ่มจากแนวคิดที่ตองการอนุรักษกันตรึมดั้งเดิมไวใหคงอยู เพราะหากไมมีความ
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พยายามในการคงของเดิมไวก็ยอมถูกวัฒนธรรมใหมๆ กลืนกินจนสูญหายไปในที่สุด วงกันตรึมคณะ
น้ําผึ้ง เมืองสุรินทรพยายามอนุรักษเพลงกันตรึมเพื่อสืบทอดตอไปยังรุนลูกหลาน ดวยการรักษา
เอกลักษณของดนตรีกันตรึมไว คือ การใชเครื่องดนตรีพื้นเมือง ไดแก ซอ กลองกันตรึม และปออ และ
การใชภาษาเขมรถิ่นไทยในการถายทอดเนื้อรอง แมจะไมสามารถคงลักษณะดั้งเดิมของกันตรึมไวได
ทั้งหมด แตก็ถือวาไดประสบความสําเร็จในการสรางความภาคภูมิใจใหแกเยาวชนคนรุนใหม อีกทั้งยัง
สามารถรักษาเอกลักษณสําคัญไวได แตการอนุรักษเพียงอยางเดียวยอมไมสามารถตานกระแสสังคม
ได จึงเกิดแนวคิดในการสรางความทันสมัยใหกับวงกันตรึม ดวยการประพันธเนื้อรองขึ้นใหมเพื่อให
สามารถถา ยทอดวิ ถีชี วิตที่ ทั นสมั ย ตรงกั บความเปนไปในปจจุบัน และยัง มีการใชภาษาอื่น เชน
ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาสวย และภาษาอังกฤษมาแทรกในการขับรองและสื่อสารกับผูชม เพื่อให
ดนตรีกันตรึมสามารถเขาถึงผูชมกลุมอื่นนอกเหนือจากกลุมคนผูพูดภาษาเขมรถิ่นไทย รวมทั้งการ
ประดิษฐชุดการแสดงที่มีนักฟอนรําแตงกายและรายรําดวยแบบแผนที่ถูกกําหนดไวแลว ทําใหสะดวก
สําหรับเจาภาพในการเลือกชุดการแสดงที่จะวาจาง และสะดวกสําหรับนักแสดงในการเตรียมการ
แสดง และยังทําใหคนรุนหลังสามารถเรียนรูและฝกปฏิบัติตามไดโดยงาย เพื่อใหกันตรึมในปจจุบันยืน
หยัดตานกระแสดนตรีแนวอื่นที่ไหลบาเขามาได ในยุคตอมาวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรสราง
ความเปนสากลใหกับวงดนตรีกันตรึม คือ มีการปรับวงโดยอิงวัฒนธรรมเพลงที่ถือวามีความเปนสากล
และไดรับการยอมรับ ดวยการใชเครื่องดนตรีสากลรวมบรรเลงและการจัดใหมีหางเครื่อง รวมทั้งการใช
เนื้อรองและทํานองเลียนแนวเพลงอื่น เชน เพลงแรพ เพลงร็อก เพลงลูกทุง เปนตน ทําใหสามารถเรียก
ความสนใจใหผูคนหันมาใหความสําคัญกับดนตรีพื้นบานที่กําลังถูกมองขามไป
การปรั บ ทั้ ง หมดนี้ เ ป น การปรั บ เพื่ อ ทํ า ให ผู ค นรู สึ ก ว า กั น ตรึ ม ไม ไ ด เ ป น ดนตรี ที่ ยุ ง ยาก
ซับซอน ฟงเขาใจยาก นาเบื่อหนาย และดูลาสมัยซึ่งมักเปนความรูสึกที่เกิดกับดนตรีพื้นบานเมื่อถูก
นําไปเปรียบเทียบกับดนตรีประเภทอื่น การทําใหการฟงดนตรีกันตรึมเปนสิ่งที่อยูในวิถีชีวิตและเขาถึง
ไดงายขึ้น สงผลใหไดรับการวาจางบอยครั้งขึ้นและเปนที่รูจักมากขึ้น ซึ่งยอมสงผลดีตอการคงอยูของ
วงกันตรึมในระยะยาว
2. บทบาทหนาที่ของเพลงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร
ในอดีตนั้นเพลงกันตรึมมีบทบาทหนาที่สําคัญในการเปนดนตรีในพิธีกรรมโดยเฉพาะในพิธี
บําบัดจิตใจหรืออาการปวยที่รักษาไมหาย ในยุคที่เทคโนโลยีทางการแพทยสมัยใหมยังเขามาไมถึงเขต
อีสานใตนั้น การรักษาโรคจึงใชดนตรีกันตรึมเปนสวนประกอบสําคัญ ตอมาเมื่อการคมนาคมสะดวก
ขึ้นการแพทย ที่ทั นสมัย สามารถเขา ถึง ชนบทที่ห างไกลสะดวกขึ้น มีผลทํ าใหเพลงกันตรึม ตองลด
บทบาทดังกลาวลง และไดขยายบทบาทหนาที่ออกไปจากเดิมเปนการสรางความบันเทิงใหกับผูชม
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นอกจากนี้ยังมีบทบาทดานอื่นๆ เพิ่มขึ้นมาอีกดวย การปรับดานบทบาทแสดงใหเห็นวาเมื่อบทบาท
เดิมถูกลดความสําคัญลงเพลงพื้นบานก็ตองหันไปมีบทบาทตอวิถีชีวิตชาวบานในดานอื่นๆ เพื่อใหยัง
มีที่ยืนอยูในสังคมที่กําลังเปลี่ยนไปอยางตอเนื่อง
วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรมีบทบาทหลัก 7 ประการคือ บทบาทดานใหความบันเทิง คือ
ความบันเทิงจากภาษาซึ่งเกิดจากการใชภาษาสองแงสองงาม และเกิดจากการนําขอมูลของเจาภาพ
หรือผูมารวมงานมาประพันธเพลง ความบันเทิงที่เกิดจากเนื้อรองที่สนุกสนาน และความบันเทิงที่เกิด
จากการเชิญชวนผูชมมารวมสนุกดวย บทบาทดานใหความรูแกคนในชุมชน คือ การใหความรูดวยการ
ปลูกฝงคานิยม คุณธรรมและจริยธรรมทางสังคมใหคนในชุมชนประพฤติตนเปนผูมีความกตัญู
กตเวที ประพฤติปฏิบัติตนตามประเพณีของทองถิ่น ประพฤติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ประพฤติตน
อยูในความไมประมาท และรักษาศีลและทําความดี การใหความรูดวยการเนนย้ําอาชีพดั้งเดิมเพื่อปลุก
จิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมของกลุมชน และการใหความรูดวยการนําเพลงกันตรึมมาเปนสื่อการ
สอนในชั้นเรียน บทบาทดานเปนกระบอกเสียงใหแกรัฐและชาวบาน คือ การเปนกระบอกเสียงใหแกรัฐ
ดวยการชวยใหชาวบานเขาใจนโยบายของรัฐและสงเสริมนโยบายรัฐ และดวยการสงเสริมใหชาวบาน
ยึดมั่นในสถาบันทางสังคม การเปนกระบอกเสียงใหแกชาวบานดวยการเปนตัวแทนของชาวบานในการ
สื่อสารกับรัฐ บทบาทในการดํารงความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมตางๆ คือ การบําบัดจิตใจ
ของผูปวยในพิธีกรรมมะมวดและแก็ลมอ การเนนย้ําความสําคัญของประเพณีและพิธีกรรมของชุมชน
และการจรรโลงใจในพิธีกรรมสูขวัญ บทบาทดานการเนนย้ําตํานานและประวัติศาสตรที่เกี่ยวกับเมือง
สุรินทร บทบาทดานผอนคลายอารมณเก็บกดและคับของใจของครู บิดามารดา ผูหญิง และกลุมคนผู
พูดภาษาเขมรถิ่นไทย และบทบาทดานสรางความสามัคคี
บทบาทสําคัญของเพลงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทร คือ บทบาทในการใหความบันเทิง
เนื่องจากเพลงเปนสื่อสําคัญในการสรางความสนุกสนานเพลิดเพลินใหกับผูฟง ดนตรีมีสวนชวยใหผูชม
ผอนคลายความตึงเครียด การไดฟงเนื้อรองที่สนุกสนานหรือมีความหมายตรงกับอารมณความรูสึกของ
ผูชมที่เปนอยูในขณะนั้นเปนสวนชวยใหรูสึกวาไมไดเผชิญปญหาอยูเพียงลําพัง และการออกมารวม
สนุกกับนักแสดงก็ชวยใหผูชมไดระบายความเก็บกดหรือความเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานดวย
จากผลการศึกษาการปรับปรนของวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรพบขอสังเกตวา วงกันตรึม
ปรับปรนทุกองคประกอบมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม เมื่อผานการปรับปรนการแสดงจน
เปนที่ยอมรับ และปรับบทบาทหนาที่ของเพลงกันตรึมใหเหมาะสมกับสภาพสังคมและมีบทบาทที่
ครอบคลุมวิถีชีวิตของคนในสังคมแลว กันตรึมจึงกลายมาเปนเอกลักษณของดนตรีในอีสานใต เมื่อ
กลาวถึงวัฒนธรรมของอีสานใตทุกคนก็จะนึงถึงกันตรึมเปนอันดับแรก
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วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรเปนตัวอยางของวงกันตรึมที่มีการพัฒนาและปรับตัวมา
ตั้งแตเริ่มกอตั้งวงจนถึงปจจุบัน จึงยังคงไดรับความนิยมมาจนถึงปจจุบัน การปรับตัวไดดําเนินไปใน
แบบคอยเปนคอยไปตามยุคสมัย มีการศึกษาตนแบบที่จะปรับตาม เชน ในยุคที่วงดนตรีลูกทุงกําลัง
ไดรับความนิยม วงกันตรึมไดปรับตัวโดยการนําเครื่องดนตรีสากลมาประสมกับเครื่องดนตรีพื้นบาน
เปนการปรับโนตใหเขากับเครื่องดนตรีสากล ในดานการเผยแพรสืบสานใหคงอยู การบันทึกเสียงใน
รู ป แบบต า งๆ มี ก ารจั ด จํ า หน า ยและการประชาสั ม พั น ธ ผ า นช อ งทางต า งๆ ตามแบบเพลงลู ก ทุ ง
สิ่งเหลานี้เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเพลงกันตรึมประสบความสําเร็จในปจจุบัน
แมปจจุบันนี้วงจะมีชื่อเสียงและไดรับความนิยมอยางไมเสื่อมคลาย แตวงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง
เมื อ งสุ ริ น ทร ยั ง คงมุ ง ปรั บ ตั ว อย า งต อ เนื่ อ งตามยุ ค สมั ย เพื่ อ ให ค งอยู ไ ด ไ ม ถู ก ลื ม นอกจากนี้ ว ง
กันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรยังไดมองเรื่องการสืบทอดศิลปะพื้นบานแขนงนี้ใหคงอยูตอไปดวยการ
ฝกฝนทายาทรุนใหมใหเริ่มแสดงกันตรึมตั้งแตวัยเด็ก เปนการปลูกฝงผูสืบทอดวงกันตรึมใหมีความรู
ความเขาใจและรักในการแสดงกันตรึม รวมทั้งถายทอดประสบการณการแกปญหาในวง เพื่อใหคนรุน
ใหมสามารถนําพาวงกันตรึมใหอยูรอดในสังคมแหงการแขงขันไดในอนาคต และเพื่อวางรากฐาน
กันตรึมใหคงอยูกับสังคมทองถิ่น วงกันตรึมคณะน้ําผึ้ง เมืองสุรินทรก็ไดถายทอดความรูใหแกนักเรียน
โรงเรียนบานดงมันและผูที่มีความสนใจ เพื่อใหคนเหลานี้ชวยสืบทอดดนตรีกันตรึมตอไป

อภิปรายผล
กันตรึมเปนดนตรีที่แสดงถึงจิตวิญญาณของชาวอีสานใต ซึ่งถือเปนกลุมคนที่มีจํานวนนอยใน
ประเทศไทยประกอบกับการถายทอดเนื้อรองดวยภาษาเขมรถิ่นไทยจึงไมเปนที่รูจักในวงกวาง เพื่อ
ไม ใ ห ด นตรี กั น ตรึ ม เลื อ นหายไปจากสั ง คม จึ ง มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นตั ว เองตั้ ง แต อ ดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น
โดยเฉพาะในชวงกระแสวัฒนธรรมสมัยใหม อันเปนยุคขอมูลขาวสาร ศิลปะการแสดงพื้นบานหลายๆ
ภาคไดสูญสลายไปกับกระแสความนิยมแบบใหม
แมวงกันตรึมจะสามารถปรับตัวใหกลมกลืนไดกับความเปนสมัยใหม แตปญหาที่นากังวล คือ
การสืบสานศิลปะพื้นบานในระดับชุมชน สังคม และระดับรัฐ ไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเนื้อหาและ
การนําเสนอ จนทําใหลักษณะบางอยางที่เปนศิลปะพื้นบานคอยๆ เลือนหายไป ในอนาคตกันตรึมอาจ
เหลือเพียงชื่อวาเปนกันตรึม แตแกนแกนสาระไดถูกเปลี่ยนแปลงจนทําใหไมสามารถหารากเหงาหรือ
กําเนิดได แมหนวยงานรัฐหลายหนวยงาน เชน สภาวัฒนธรรม และสถาบันการศึกษาหลายแหงจะ
มองเห็นความเสื่อมสูญดังกลาวของดนตรีกันตรึม จนไดเขามาชวยเหลืออนุรักษโดยการใหงบประมาณ
ในการกอสรางอาคารศูนยวัฒนธรรมหมูบานดงมัน เพื่อเปนแหลงเรียนรูและศึกษาคนควาเกี่ยวกับ
ดนตรีกันตรึม แตก็เปนเพียงการจัดสรรงบประมาณใหในระยะแรก จากนั้นก็ขาดการพัฒนาและดูแล
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ทํานุบํารุงใหคงอยูในสภาพที่ใชงานได จนกลายเปนอาคารรางที่ไมมีผูใดใหความสนใจในเวลาตอมา
หรือการกําหนดใหสถานศึกษาในจังหวัดสุรินทรจัดทําหลักสูตรทองถิ่นเรื่องดนตรีกันตรึม ก็เกิดความ
ตื่นตัวและกระตือรือรนเฉพาะในชวงแรกและในสถานศึกษาบางแหงเทานั้น เนื่องจากสถานศึกษามัก
ใหความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางเปนอันดับแรก สวนการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรทองถิ่นนั้นไมสามารถนําไปแขงขันเพื่อโอกาสในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได
สถานศึกษาจึงจัดการเรียนการสอนดนตรีกันตรึมเพียงเพื่อใหครบตามโครงสรางหลักสูตรเทานั้น ทําให
ผูเรียนไมไดเกิดความซาบซึ้งในดนตรีกันตรึมอยางแทจริง จึงเปนเรื่องที่นาเสียดายอยางยิ่งที่การแสดง
พื้ น บ า นซึ่ ง เป น เอกลั ก ษณ และภู มิ ป ญ ญาของชนบทอี ส านใต ใ นอดี ต จะกลายเป น เพี ย งตํ า นาน
เชนเดียวกับการแสดงอื่นๆ เนื่องจากขาดการผลักดันและขาดมาตรการสนับสนุนอยางยั่งยืน
การอนุรักษดนตรีกันตรึมนั้นไมอาจปลอยใหเปนหนาที่ของศิลปนกันตรึมเพียงลําพัง เพราะ
ศิล ปน ส ว นใหญ ข าดวิ สั ย ทั ศน เนื่ อ งจากไม ได รับ การศึ ก ษาด า นการอนุรั ก ษ สืบ ทอดโดยตรง ขาด
เอกภาพเนื่องจากการไมยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนผลมาจากการตองมุงทํามาหากินเลี้ยงชีพ ทําให
ศิลปนตองแขงขันกันเองสงผลใหศิลปนกระจายกันออกเปนกลุมยอยๆ และที่สําคัญ คือ การขาด
เงินทุนจึงทําใหพลังในการอนุรักษหรือรองขอความชวยเหลือไมเขมแข็งหนักแนนพอที่จะไดรับความ
ใสใจ การอนุ รักษของกลุมศิลปนจึงเป นไปอยางกระทอนกระแทนตามความสามารถและแนวคิด
ของตน
การแกปญหาเรื่องการอนุรักษดนตรีกันตรึม จึงเปนเรื่องที่หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจะตองมี
ความจริงใจและจริงจังในการรวมกันเปนเจาภาพ สนับสนุนสงเสริมและจัดสรรงบประมาณอยาง
ตอเนื่อง มอบใหแกหนวยงานที่ตั้งขึ้นมาดูแลดนตรีกันตรึมโดยเฉพาะ เพื่อกอสรางอาคารสถานที่และ
ดําเนินกิจกรรม รวมทั้งสานตอกิจกรรมในระยะยาว เพื่อใหกันตรึมสามารถพัฒนาตนเองจนสืบทอดไป
ถึงคนรุนใหมได สรางจิตสํานึกใหเยาวชนรักและภาคภูมิใจในเอกลักษณของกันตรึม จัดตั้งโรงเรียน
กันตรึม อบรมศิลปนกันตรึมรุนใหม ตั้งสมาคมกันตรึมหรือสหพันธกันตรึม เพื่อสงเสริมเอกภาพและ
ความเขมแข็งของกันตรึม และจัดตั้งพิพิธภัณฑกันตรึม เพื่อรวบรวมประวัติความเปนมาของกันตรึม
ใหแกเยาวชนรุนหลังไดศึกษาและซึมซับอัตลักษณของกลุมชนผานดนตรีกันตรึม
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