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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาศิลปะการละเล่น กันตรึม เพลงพื้นบ้านของชาวไทย
เชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์ 2) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของศิลปะการละเล่น กันตรึม เพลงพื้นบ้าน
ของชาวไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์ ระหว่าง พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน ในด้านบทร้อง เครื่องดนตรี
และการแสดงดนตรี โดยใช้ วิ ธีการเก็บ ข้อมู ล จากแบบสอบถาม และแบบสั ม ภาษณ์ ดาเนิน การศึกษา
และรวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารและลงพื้ น ที่ ภาคสนามในแหล่ ง วั ฒ นธรรมกัน ตรึม น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
แบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ์ จ ากนั ก ดนตรี ที่ เ ล่ น เพลงกั น ตรึ ม และชาวบ้ า นที่ ไ ด้ ดู เ พลงกั น ตรึ ม
ภายในหมู่บ้านดงมัน มาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการทาวิจัยและวิเคราะห์ภาพรวมของการตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบสอบถามในด้านศิลปะการละเล่นเพลงกันตรึม ผู้เคยรับชมการแสดง
ชื่ น ชอบในการแสดงเพลงกั น ตรึ ม เคยได้ รั บ ชมการแสดงเพลงกั น ตรึ ม แบบแสดงจริ ง เพลงกั น ตรึ ม
ช่วยสะท้อนภาพสังคมปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยรายด้านอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.13 2) การเปลี่ยนแปลง
ของศิลปะการละเล่นกันตรึม ผู้เคยรับชมมีความเข้าใจในเนื้อร้องเพลงกันตรึม รู้จักวิธีการร้องและเล่นเพลง
กันตรึม รู้จักนักแสดงที่เล่นเพลงกันตรึมทั้งในอดีตและปัจจุบัน คิดว่าเพลงกันตรึมมีประโยชน์และควร
อนุรักษ์ไว้ มีค่าเฉลี่ยรายด้านอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.27
คาสาคัญ: เพลงกันตรึม ชาวไทยเชื้อสายเขมร
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ABSTRACT
The objectives of the current research article were to: 1) study about the
performing art of Kantruem, Thai-Khmer folk song of Surin province 2. investigate changes,
in terms of lyrics, musical instruments and performances, of Kantruem folk song between
2001 - present. The data was studied and collected employing relevant document, field
trip, particularly in the location surrounded by Kantruem evidence and culture,
questionnaire as well as interview forms. Additionally, Kantruem musicians and the
audiences who have lived in Dong Man village were interviewed. The information was
collected and analyzed to show the final findings and the overall of questionnaire
responses.
The research findings were found as follows: 1) According to the questionnaire
items related to performing art of Kantruem folk song, Kantruem audiences appreciated
the Kantruem show, the audiences used to watch Kantruem live show, Kantruem show
have helped reflect the current trends of the society. The average of individual item was
calculated at the high level of 4.13 percent. 2) According to the questionnaire items
related to changes of performing art of Kantruem folk song, Kantruem audiences have
comprehended Kantruem lyrics, they have known how to sing and perform Kantruem
show, they have known both previous and current Kantruem actors as well as the
audiences thought that Kantruem folk song has been worth conserving. The average of
individual item was calculated at the high level of 4.27 percent.
Keywords: Kantruem folk song, Thai-Khmer descent
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ที่มาและความสาคัญ
เสาวภา พรสิริพงษ์ และวรวิทย์ วราสินธ์ (2555) กล่าวว่า เพลงกันตรึม เป็นเพลงพื้นบ้าน
ของชาวไทยเชื้ อสายเขมร วงดนตรี กันตรึม มีบ ทบาทต่ อชี วิต ประจาวัน ของชาวสุ ริน ทร์มาตั้ งแต่ดั้ งเดิ ม
ไม่ว่าจะเป็นงานพิธีแบบใดในงานต่าง ๆ ของกลุ่ม คนผู้พูดภาษาเขมรถิ่นไทยส่วนมากใช้วงกันตรึมบรรเลงยืน
พื้นในงาน (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ , 242:145) ซึ่งจุดมุ่งหมายในการเล่น
กันตรึมมีหลายประการ คือเล่นตามความเชื่อถือของคนในท้องถิ่น เช่น ความเชื่อทางไสยศาสตร์
ด้ว ยเหตุ นี้ การศึกษาความเปลี่ ย นแปลงเพลงพื้น บ้ า นของชาวไทยเชื้ อสายเขมร การละเล่ น
เพลงกันตรึมในจังหวัดสุรินทร์ คณะผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษารวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวงกันตรึม ทั้งในด้าน
บทร้อง เครื่องดนตรี และการแสดงดนตรีตั้งแต่ พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน ว่าสภาพสังคมของเมืองสุรินทร์มี
ความเปลี่ยนแปลง ตามความหลากหลายด้านดนตรีที่มีการหลั่งไหลเข้ามาตามยุคสมัย เพื่อเป็นการเผยแพร่
บทเพลงพื้ น บ้ า นซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น ศิ ล ปะพื้ น บ้ า นที่ แ ท้ จ ริ ง เพื่ อ ให้ เ ยาวชนรุ่ น หลั ง ได้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคั ญ
และตระหนักสานึกรักศิลปะพื้นบ้านของตนเอง เพื่อเป็นพลังสาคัญในการรักษาบทเพลงพื้นบ้านของสังคม
วัฒนธรรมของชาติไทยเราสืบไป

โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
เพลงกัน ตรึม เป็ น เพลงที่ มี เอกลักษณ์ที่ โ ดดเด่ น และเป็น สิ่ งที่ ส ะท้ อนออกมาให้ เห็น ถึง ความ
เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายเขมร ในสมัยโบราณนิยมเล่น กันตรึมประกอบพิธีกรรม เรียกว่าการร้อง
เล่นเพลงบูชาอารักษ์เพื่อรักษาคนที่เจ็บไข้ได้ป่วย โดยชาวท้องถิ่นมีความเชื่อว่าผู้ที่เจ็บป่วยนั้นเป็นเพราะได้
ประพฤติผิดบางสิ่งบางอย่างจึงเป็นเหตุให้เทวดาอารักษ์ลงโทษ การรักษาจึงต้องทาพิธีร้องเพลงบูชาอารักษ์
ด้วยการใช้นักดนตรีและนักร้องกันตรึมในการเล่นดนตรีและร้องเพลงบูชายารักษ์ กันตรึมจึงเป็นสิ่งที่ขาด
ไม่ได้ในการประกอบพิธีกรรม กันตรึมจึงผูกพันกับวิถีชีวิตชาวท้องถิ่นนับเนื่องจากอดีตสืบมาจนถึงปัจจุบัน
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจและมุ่งศึกษาศิลปะและความเปลี่ยนแปลงของเพลงกันตรึม เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนา และเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์เพลงกันตรึม ให้คงอยู่และเป็นศิลปะพื้นบ้านให้คงอยู่
คู่ท้องถิ่นและประเทศชาติสืบไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาศิลปะการละเล่นเพลงกันตรึม เพลงพื้นบ้านของชาวไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัด
สุรินทร์ ในด้านบทร้อง เครื่องดนตรี และการแสดงดนตรี
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของศิลปะการละเล่น กันตรึม เพลงพื้นบ้านของชาวไทยเชื้อสาย
เขมร ในจังหวัดสุรินทร์ ระหว่าง พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน ในด้านบทร้อง เครื่องดนตรี และการแสดงดนตรี
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ วงดนตรีเพลง หมู่ บ้านดงมัน ตาบลคอโค
อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่บ้านดงมัน ตาบลคอโค อาเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย
1.1 นั ก แสดงและนั ก ดนตรี หมู่ บ้ า นดงมั น ต าบลคอโค อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์
จานวน 10 คน
1.2 ชาวบ้ า นในหมู่ บ้ า นดงมั น ต าบลคอโค อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ 35 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด จานวน 35 คน โดยใช้รูปแบบ
การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายเพื่อหาจานวนประชากร ในเขตพื้นที่ หมู่บ้านดงมัน ตาบลคอโค อาเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้เครื่องมือซึ่งประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
รวมทั้งสิ้น 2 ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพลงกันตรึม ซึ่งมี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ
(Check list) และเติมคาในช่องว่าง โดยระบุข้อความของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็น แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้า ใจของผู้ต อบแบบสอบถามที่ มีต่ อเพลง
กันตรึม ประกอบไปด้วย 11 คาถาม ได้แก่ ท่านรู้จักเพลงกันตรึมมากน้อยเพียงใด ท่านเคยชมการแสดง
เพลงกันตรึม ผ่า นทีวี มากน้ อยเพีย งใด ท่ านเคยชมการแสดงเพลงตรึม แบบแสดงจริง มากน้ อยเพีย งใด
เพลงกันตรึมช่วยสะท้อนภาพสังคมปัจจุบัน ท่านเข้าใจในเนื้อร้องเพลงกันตรึมมากน้อยเพียงใด ท่านมีความ
ชื่นชอบในการแสดงเพลงกันตรึมมากน้อยเพียงใด ท่านรู้จักวิธีการร้องและเล่นเพลงกันตรึมมากน้อยเพียงใด
ท่านรู้จักนักแสดงที่เล่นเพลงกันตรึมมากน้อยเพียงใด ท่านคิดว่าเพลงกันตรึมมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
หากให้ ท่ า นร้ อ งเพลงกั น ตรึ ม ท่ า นคิ ด ว่ า จะร้ อ งได้ ห รื อ ไม่ ท่ า นคิ ด ว่ า ควรอนุ รั ก ษ์ เ พลงกั น ตรึ ม หรื อ ไม่
ซึง่ มีลักษณะการตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open
Ended)
ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยเลือกใช้สาหรับกลุ่มบุคคลที่เป็นชาวบ้าน
ซึง่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพลงกันตรึมประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจ รายการ
(Check List) และเติมคาในช่องว่าง โดยระบุข้อความของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ตอนที่ 2 เป็ น การตอบค าถามลั ก ษณะปลายเปิ ด จ านวน 4 ข้ อ ด้ ว ยกั น คื อ ท่ า นมี ค วามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเพลงกันตรึมหรือไม่ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์ปัจจุบันของเพลงกันตรึม
ท่านคิดว่าเพราะเหตุใดทาให้ปัจจุบันเพลงกันตรึมยังเป็นที่รู้จัก ท่านคิดว่าวิธีใดจะช่วยให้อนุรักษ์และสืบทอด
เพลงกันตรึมให้คงอยู่ต่อไป
ตอนที่ 3 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม ปลายเปิด (Open
Ended)

3. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
แบบสอบถาม โดยได้ดาเนินการสร้างตามลาดับขั้นตอนดังนี้
3.1 ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเพลง
พื้นบ้านเพลงกันตรึม
3.2 ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างแบบสอบถาม จากตารา เอกสารและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาปรับปรุงและสร้างแบบสอบถาม
3.3 สร้างแบบสอบถามตามหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมเนื้อหาโดยศึกษาจากแบบสอบถาม
และ แบบทดสอบต่าง ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียง
3.4 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยตรวจสอบแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ได้
ข้อคาถามที่มีความชัดเจน และถูกต้องเพื่อนาไปหาคุณภาพเครื่องมือ
3.5 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงและแก้ไขแล้วนาไปเก็บข้อมูลจริง การวิจัยครั้งนี้ ได้สร้าง
แบบสอบถามขึ้ น โดยใช้ ก รอบแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น ฐานในการสร้ า ง
แบบสอบถาม เพื่อใช้ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่จะใช้ ในการศึกษาวิ เคราะห์ต่อไป
โดยเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด และปลายเปิด
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
4.1 ผู้วิจัยดาเนินการส่งแบบสอบถามและขอรับแบบสอบถามคืนมาด้วยตนเองจานวน 35
ฉบับ โดยคิดเป็นร้อยละ
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4.2 ลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลในกลุ่มของประชาชนทั่วไป
4.3 ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืน
4.4 ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยใช้สูตรการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย
6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัย
จากการด าเนิ น การจั ด ท าวิ จั ย เรื่ อ ง ศึ ก ษาความเปลี่ ย นแปลงเพลงพื้ น บ้ า นของชาว ไทย
เชื้อสายเขมร การละเล่นเพลงกันตรึมในหมู่บ้านดงมัน ตาบลคอโค อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล
เรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพลงกันตรึม กับประชากรจานวน 35 คน ซึ่งเป็นคนในพื้นที่หมู่บ้านดงมัน
ตาบลคอโค อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จานวน 35 คน ได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการทา
วิจัยและวิเคราะห์ภาพรวมของการตอบแบบสอบถามทั้ง 2 ด้าน พบว่า ด้านที่ 1 ศิลปะการละเล่นกันตรึม
ข้อ 1.กลุ่ มตั ว อย่ า งเคยชมการแสดงเพลงกัน ตรึม ผ่า นที วี จ านวนร้อยละ 68.57 อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด
ข้อที่ 2. กลุ่มตัว อย่างมีความชื่น ชอบในการแสดงเพลงกันตรึม จ านวนร้อยละ 65.71 อยู่ในระดั บมาก
ข้อที่ 3. กลุ่มตัวอย่างเคยชมการแสดงเพลงกันตรึมแบบแสดงจริงจานวนร้อยละ 40.00 อยู่ในระดับมากที่สุด
ข้ อ ที่ 4.เพลงกั น ตรึ ม ช่ ว ยสะท้ อ นภาพสั ง คมปั จ จุ บั น จ านวนร้ อ ยละ 60.00 อยู่ ใ นระดั บ มาก ข้ อ ที่
5. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งสามารถร้อ งเพลงกัน ตรึม ได้ จ านวนร้อยละ 28.57 อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ในด้ า นที่ 2
การเปลี่ยนแปลงของศิลปะการละเล่น กันตรึม ข้อที่ 1. กลุ่มตัวอย่างเข้าใจในเนื้อร้องเพลงกันตรึมจานวน
ร้อยละ 40.00 อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่ 2. กลุ่มตัวอย่างรู้จักวิธีการร้องละเล่นเพลงกันตรึมจานวนร้อยละ
42.86 อยู่ในระดับมาก ข้อที่ 3. กลุ่มตัวอย่างรู้จักนักแสดงที่เล่นเพลงกันตรึมทั้งในอดีตและปัจจุบันจานวน
ร้อยละ 57.14 อยู่ในระดับมาก ข้อที่ 4. กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเพลงกันตรึมมีประโยชน์ จานวนร้อยละ 65.71
อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่ 5.กลุ่มตัวอย่างคิดว่าควรอนุรักษ์เพลงกันตรึมจานวนร้อยละ 74.29 อยู่ในระดับ
มากที่สุด
จากการศึกษาศิล ปะการละเล่ น กัน ตรึม โดยผู้ ต อบแบบสั ม ภาษณ์ เป็ น อดี ต พ่ อเพลงกัน ตรึม
พ่อโบ กันตรึมดงมัน นักดนตรีเพลงกัน ตรึม ผู้ใหญ่บ้ านนายสุ ทีป สามสี และ ด.ญ.สุรางคนางค์ สามสี
นักเรียนที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานเพลงกันตรึม พบว่า องค์ประกอบของดนตรีเพลงกันตรึมมี
ความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยผู้จัดทาได้วิเคราะห์ออกมาทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 ด้านบทร้อง ใน
อดีตจะเน้นไปทางการสอนในด้านการดารงชีวิต การครองเรือน การมีคู่สมรส ด้านที่ 2 ด้านเครื่องดนตรี ใน
อดีตมีเพียง กลอง 2 ใบ ซอ ปี่อ้อ ฉิ่ง ฉาบ มาใช้ในการบรรเลง ลักษณะของดนตรีก็ช้า และเนิบ ด้านที่ 3
ด้ า นการแสดงดนตรี ในอดี ต จะแสดงในงานแต่ ง งาน งานขึ้น บ้ า นใหม่ งานบวช งานศพ และมี ง านที่
สอดคล้องกับด้านความเชื่อ คือพิธีกรรมมะม็วด จากการใช้เครื่องมือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
Journal of Humanities and Social Sciences Valaya Alongkorn Vol. 16 (2)

พบว่า ในหมู่บ้านดงมัน ตาบลคอโค อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพลงกันตรึม ยังคงเป็นสิ่งที่คนในหมู่บ้าน
ให้ความสาคัญ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ลักษณะการขับร้อง เนื้อหาของเพลง เครื่องดนตรี
ที่ใช้ในการบรรเลง และเครื่องดนตรีที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทาให้เพลงกันตรึมยังสามารถดารงอยู่
มาจนถึงปัจจุบัน มีการอนุรักษ์ และส่งเสริมผ่านโรงเรียน เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ สืบทอด สืบสาน
เพลงกันตรึมให้ดารงอยู่ต่อไปอย่างยาวนาน

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มประชากรเพื่อการดาเนินการวิจัย เรื่อง ศึกษาความ
เปลี่ยนแปลงเพลงพื้นบ้านของชาวไทยเชื้อสายเขมร การละเล่นเพลงกันตรึมในหมู่บ้านดงมัน ตาบลคอโค
อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สามารถสรุปได้ดังนี้
1. จากการศึกษาศิลปะการละเล่น กันตรึม เพลงพื้นบ้านของชาวไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัด
สุรินทร์ ในด้านบทร้อง เครื่องดนตรี และการแสดงดนตรีเพลงพื้นบ้าน พบว่า เพลงกันตรึม ยังคงเป็นที่รู้จัก
ต่อประชากรในหมู่บ้านดงมัน ตาบลคอโค อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ยังคงมีการอนุรักษ์ สานต่อกันภายใน
หมู่บ้านดงมัน แต่ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เพื่อให้มีการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น และยังสามารถดารง
รักษาต่อไปได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษกร บิณฑสันต์ และคณะ (2556) ได้กล่าวถึง กันตรึม
ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ว่า วงกันตรึมผูกพันกับวิถีการดาเนินชีวิตของกลุ่มคนผู้พูดภาษาเขมร
ถิ่นไทยมาช้านาน และยังเกี่ยวข้องกับความศักดิ์สิทธิ์และงานประเพณีต่าง ๆ ตามความเชื่อที่ยังคงดารงอยู่
ในพื้ น ที่ อีส านได้ วิ วั ฒ นาการของวงกัน ตรึ ม มี การปรับ ประยุ กต์ ต ามสภาพการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม
จากดนตรีในพิธีกรรมสู่ดนตรีเพื่อความบันเทิงไปตามรสนิยมของผู้ชม เครื่องดนตรีที่ใช้ประสมวงในแต่ละ
คณะไม่มีแบบแผนตายตัว ท่วงทานองเพลงมุ่งความสนุกสนานเป็นสาคัญ สาหรับการสร้างกลองกันตรึม
ใช้ไม้ดินและหนังสัตว์เป็นวัตถุดิบในการผลิตซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของเสียงและส่งผลต่อความรู้สึก ตลอดจน
ความเชื่อของศิลปินและแม้รูปแบบของกันตรึมจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม แต่ยังมีการถ่ายทอด
ความรู้สืบต่อกันไปโดยวิธีการถ่ายทอดแบบซึมซับ การถ่ายทอดแบบเลียนแบบ และการถ่ายทอดแบบ
บ่มเพาะ พิธีกรรมการถ่ายทอดความรู้ กันตรึมประกอบด้วย พิธีไหว้ครูมอบตัวเป็นศิษย์ พิธีไหว้ครูก่อนการ
แสดง และพิธีไหว้ครูประจาปีสะท้อนความเชื่อที่ผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกับไสยศาสตร์ โดยมีศิลปิน
เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการอนุรักษ์ หรือเปลี่ยนแปลงประเพณีพิธีกรรมกันตรึมจึงเป็นมรดกทางภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอันทรงคุณค่าของอีสานใต้ที่สามารถแสดงถึงอัตลักษณ์ และสะท้อนความเชื่อตลอดจนวิถีชีวิตของ
กลุ่มคนผู้พูดภาษาเขมรถิ่นไทยได้เป็นอย่างดี
2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของศิลปะการละเล่น กันตรึม เพลงพื้นบ้านของชาวไทยเชื้อสายเขมร
ในจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ระหว่ า ง พ.ศ. 2544 - ปั จ จุ บั น ในด้ า นบทร้อง เครื่องดนตรี และการแสดงดนตรี
มีความเปลี่ยนแปลงไปให้สอดคล้องกับยุคสมัยในทุกด้าน ด้านที่ 1 ด้านบทร้อง จะเน้นไปทางการสอนใน
ด้านการดารงชีวิตดารงชีวิต การครองเรือน การมีคู่สมรส ในการร้องนั้นในปัจจุบันจะมีการร้องเกี้ยวกัน
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ทาให้มีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น มีการปรับเสียงร้องให้มีเสียงลากสั้น -ยาวที่แตกต่างกัน แต่ในการลาดับ
การร้องนั้น จะเริ่มด้วยการร้องเพลงไหว้ครูก่อนเป็นอันดับแรก ต่อด้วยเพลงราพาย สุดท้ายจะจบด้วยเพลง
เบ็ดเตล็ด ด้านที่ 2 ด้านเครื่องดนตรี ในอดีตมีเพียง กลอง 2 ใบ ซอ ปี่อ้อ ฉิ่ง ฉาบ กรับ ก็มีการปรับให้มี
ความสอดคล้ องและเข้า ถึง ง่ า ยในปั จ จุ บั น มี การเสริม เครื่องดนตรีส ากลมาใช้ ม ากขึ้น ได้ แก่ ซอไฟฟ้ า
กลองชุด อิเล็กโทน กลองทอม เบส และกีตาร์ เข้ามาให้ฟังง่ายขึ้น และมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้ง ด้านที่ 3
ด้ า นการแสดงดนตรี ในอดี ต จะแสดงในงานแต่ ง งาน งานขึ้น บ้ า นใหม่ งานบวช งานศพ และมี ง านที่
สอดคล้องกับด้านความเชื่อ คือพิธีกรรมมะม็วดอีกด้วย และในปัจจุบันก็ได้มีเพิ่มเติมขึ้นมา คือ งานสาคัญ
ของหมู่บ้าน ประเพณีสงกรานต์ งานต้อนรับนักท่องเที่ยว วันไหว้ครู เป็นต้น เพื่อให้เป็นการเผยแพร่และเป็น
ที่รู้จักรวมไปถึงได้อนุรักษ์อีกด้วย ซึ่งมีความสอดคล้องกับ Ruangdej P. (Ruangdej P., 16 February
2020) ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สรุ ป ได้ ว่ า การละเล่ น กั น ตรึ ม วงอาชี พ ทั้ ง 4 คณะของจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์
และจังหวัดสุรินทร์ยังคงรักษาศิลปะดั้งเดิมของการละเล่น กันตรึมทั้งด้านเครื่องดนตรี การแสดงดนตรี การ
แสดงในพิธีกรรมและบทร้องเพลงพื้นบ้าน แต่หากเจ้าภาพต้องการให้ประยุกต์เป็นการแสดงสมัยใหม่ก็จะ
เพิ่มกลองชุด และอีเล็กโทน รวมทั้งดัดแปลง การแสดงให้มี “แดนเซอร์” ซึ่งมีชุดแต่งกายแบบสมัยใหม่ตาม
ความเหมาะสม ส่ ว นคณะกันตรึม ในสถานศึกษา ทั้ง ในจัง หวั ดบุ รีรัมย์ และจั ง หวั ด สุ ริน ทร์รวม 4 คณะ
ต่างรักษาเอกลักษณ์ การแสดงแบบดั้งเดิมโดยไม่มีการประยุกต์ทั้งเครื่องดนตรี การแสดงดนตรีและบทร้อง
เป็นการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านกันตรึมแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นการส่งเสริมให้มีคณะกันตรึม
ในสถานศึกษาจึงเป็นแนวทางสาคัญในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่การละเล่น กันตรึมให้ดารงอยู่ได้
ต่อไป

ข้อเสนอแนะ
จากการดาเนินการทาวิจัย เรื่อง ศึกษาความเปลี่ยนแปลงเพลงพื้นบ้านของชาวไทยเชื้อสายเขมร
การละเล่นเพลงกันตรึมในหมู่บ้านดงมัน ตาบลคอโค อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ทาให้ทราบถึงปัญหาและ
ความเปลี่ยนแปลงของเพลงพื้นบ้าน เพลงกันตรึม ที่มีผลเกี่ยวข้องต่อการวิจัยและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาและการแก้ไขปัญหา ดังนี้
1. การอนุรักษ์เพลงกันตรึม โดยครูเพลงในหมู่บ้าน ไม่ได้รับการเผยแพร่ให้เรียนรู้อย่างเต็มที่
เนื่องจากมีการจดลิขสิทธิ์เพลง ทาให้ไม่มีการเผยแพร่ในเพลงที่มีการเขียนขึ้นทั้งในอดีตและเพลงที่เขียนขึ้น
ในปัจจุบัน ทาให้การอนุรักษ์เป็นได้เพียงแค่กลุ่มเล็ก ๆที่มีความสนใจ และต้องการที่จะเรียนรู้เท่านั้น
2. การส่งเสริมเพลงพื้นบ้าน เพลงกันตรึม ควรมีการจัดชมรมการอนุรักษ์ กันตรึม ให้กับผู้ที่มี
ความสนใจมีโอกาสให้เรียนรู้และได้ทดลอง เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์เพลงกันตรึมให้ดารงอยู่
3. การส่งเสริมเพลงพื้นบ้าน เพลงกันตรึม ควรจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา เนื่องจาก
สถานศึกษาเป็นแหล่งรวมนักเรียนจากต่างหมู่บ้าน ทาให้มีโอกาสในการเผยแพร่เพลงกันตรึมให้กว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น
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