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ចណំាត់្ថ្នា ក់ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីខ្មែរ 
ចណំាត់្ថ្នា ក់ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីរបស់ខ្មែរមា្ទម្រង់រួយជហំា្ឬរួយម្ជុង។  ជាទូដៅ 

ត្ន្ត្រីករខ្មែរដម្បើការខ្បងខ្ចកបុរាណជាបីខ្នាក៖ ១.ដម្រឿងដ ំ (ដម្រឿងដ/ំរដបៀបដេងឧបករណ៍) 
២.ដម្រឿងខ្មែ (ដម្រឿងខ្មែ/ម្ទង់ម្ាយ) ៣.ដម្រឿងន្ុ  ំ(ដម្រឿងន្ុ /ំរដបៀបដេងឧបករណ៍)។១ 

អាកម្សី ដេជ សេ់ (១៩៧០) បា្ដ្វើការខ្បងខ្ចកឧបករណ៍ត្ន្ត្រីកាុងម្បដទសករពុជា 
ជាបួ្ចណំាត់្ថ្នា ក់ ្ិងឱ្យដ ែ្ ោះដូចត្ដៅ៖ ១.ដម្រឿងខ្មែ ២.ដម្រឿងន្ុ  ំ ៣.ដម្រឿងពាស
ខ្សែក ្ិង៤. ដម្រឿងដ ោះទងគិចជាសដំេង។ 

ដដើរែយីេ់អេីំម្បេ័្ធន្ចណំាត់្ថ្នា ក់ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីរបស់ខ្មែរ ដយើងម្តូ្វេិ្ិត្យដរើេ 
កិរយិាស័េទខ្ដេចងអុេបង្ហា ញេីសករែភាេន្ការបដងកើត្្ិងប្្ឺសដំេង។ កាុងភាសាខ្មែរ 
រឺដយើងដម្បើពាកយ «ដេង»។ ជារួយ្ឹងឧបករណ៍ាងំអស់កាុងម្រប់ចណំាត់្ថ្នា ក់កិរយិាស័
េទ «ដេង» អាចដម្បើបា្។ ដាោះបីម្កុរ្ីរួយៗ ម្តូ្វបា្ភាា ប់ដៅ្ឹងកិរយិាស័េទរួយ ដូចជា
កិរយិាស័េទ «ដ»ំ ឬ «វាយ» សម្មាប់ឧបករណ៍ដម្រឿងដ ោះទងគិចជាសដំេង ្ិងដម្រឿងពាស
ខ្សែក។ កិរយិាស័េទ «កូត្» ឬ «ដដញ» សម្មាប់ឧបករណ៍ដម្រឿងខ្មែ។ ឯកិរយិាស័េទ «ន្ុ »ំ 
សម្មាប់ឧបករណ៍ដម្រឿងន្ុ ។ំ ឧបករណ៍ដម្រឿងដ ំឬម្កុរដម្រឿងដ ំមា្រួរបញ្ចូ េ្ូវអវីខ្ដេ
ដោក ហ៊រ្ បសរឹេ (Hornbostel) ្ិងដោក ហាក់ (Sachs) ដៅថ្នឧបករណ៍ដម្រឿងដ ោះ
ទងគិចជាសដំេង ្ិងដម្រឿងពាសខ្សែក។ េួកដររិ្ខ្បងខ្ចកម្កុរាងំេីរដ្ោះដទ ដោយសារ
ឧបករណ៍ាងំេីរម្បដេទដ្ោះ ម្តូ្វបា្ត្ន្ត្រីករ «វាយ» ដហើយត្ន្ត្រីករខ្មែរ ដម្បើកិរយិាស័េទ «ដ»ំ 
ឬ «វាយ» ក៏ដូចជាមា្្័យថ្ន «ដ»ំឬ «វាយ» ដូដ ា្ ោះខ្ដរ។ 

ត្ន្ត្រីករខ្មែរ្ត់្ថ្នា ក់ឧបករណ៍កងកួចឬអងកួច ជាឧបករណ៍ដម្រឿងន្ុ  ំ ដោយឧបករណ៍
ដ្ោះមា្អណារ ត្។ ដរម្បខ្ហេជាមា្ទដំោរដៅដេើការម្បតិ្បត្រិ ជាងអាកដ្វើចណំាត់្ថ្នា ក់
ដៅដោកខាងេិច រឺដោយសារ ដបើរិត្ឱ្យសរដហតុ្នេដៅ «អណារ ត្» រឺដៅខាងកាុងមាត់្។ 
ត្ន្ត្រីករខ្មែរ ដៅឧបករណ៍បីុេក បីុម្បបុស ្ិងម្សនេ ជាឧបករណ៍ដម្រឿងន្ុាំងំអស់ 
ដម្ពាោះវាមា្ “អណារ ត្” ដហើយឧបករណ៍ាងំអស់ដ្ោះ ម្តូ្វដរោក់ដៅកាុងមាត់្រាេ់ដេេ

 
១ Keo and et al. (1994) 
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សខ្ររង។ ដេើសេីដ្ោះដៅដទៀត្ ដរដម្បើកិរយិាស័េទ «ន្ុ »ំ ដដើរែបីង្ហា ញេីសករែភាេសខ្ររង
ឧបករណ៍ាងំអស់ដ្ោះ។  

ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីរួយដៅករពុជា រឺ «ម្ទដសា» ម្តូ្វបា្ដរសាគ េ់ថ្នជា៖ 
១. ដម្រឿងខ្មែ   (ឧបករណ៍ដម្រឿងខ្មែ) 
២. ដម្រឿងកូត្   (ឧបករណ៍ដម្រឿងកូត្) 
៣. ដម្រឿងរដហារ ី  (ឧបករណ៍ដម្បើកាុងវង់ដេង្រដហារ)ី  

ចខំ្ណកឯ «រោត្ឯក» វញិ ម្តូ្វបា្ដរខ្បងខ្ចកចណំាត់្ថ្នា ក់ដូចត្ដៅ៖ 
១. ដម្រឿងដ ំ   (ឧបករណ៍ដម្រឿងដ/ំបដចចកដទសសខ្ររង) 
២. ដម្រឿងេិណពាទយ  (ឧបករណ៍េិណពាទយ/ម្បដេទវង់ដេង្) 
៣. ដម្រឿងរដហារ ី  (ឧបករណ៍រដហារ/ីម្បដេទវង់ដេង្) 
៤. ដម្រឿងោ ំ   (ឧបករណ៍ោ/ំតួ្ោទី) 
៥. ដម្រឿងត្ន្ត្រីបុរាណ  (ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីបុរាណ/ទម្រង់) 

ដសៀវដៅរួយអេីំឧបកត្ណ៍ត្ន្ត្រីដៅម្បដទសករពុជា មា្ចណំាត់្ថ្នា ក់ត្ន្ត្រីបួ្ម្កុរ
រឺ៖ ដម្រឿងន្ុ  ំ ដម្រឿងខ្មែ ដម្រឿងដ ំ(ម្បដេទរោត្ រង ្ិងសគរ) ្ិងដម្រឿងដនែងៗ។២ អាកម្សី 
ដេជ សេ់ ក៏បា្្ត់្ថ្នា ក់ត្ន្ត្រីជាបួ្ម្កុរខ្ដរ ខ្ត្មុស ា ប្រិចរឺ៖ ដម្រឿងខ្មែ ដម្រឿងន្ុ  ំ
ដម្រឿងដ ំ(សគរ) ្ិងដម្រឿងដ ំ(ម្បដេទរោត្្ិងរង)។៣ 

ម្បេ័្ធត្ន្ត្រីដៅករពុជា រឺមា្ឫសរេ់ដម្ៅពាក់េ័្ធដៅ្ឹងវបែ្រ៌្ិងដករដខំ្ណេ
ខ្មែរ។ ម្ទឹសរី្ិងការអ្ុវត្រត្ន្ត្រីខ្មែរ រួរាងំរំ្ ិត្្ិងចណំាត់្ថ្នា ក់ត្ន្ត្រីបា្ប្រេីម្រូដៅ
សិសែដៅកាុងរងវង់្ិងបរបិទដនទរចដំណោះដឹងការសខ្ររង។  

ម្បេ័្ធចណំាត់្ថ្នា ក់ឧបករណ៍ត្ន្ត្រី ខ្ដេដម្បើរូបភាេឧបករណ៍ជាេកខណៈវ ិ្ ិចឆ័យ 
រឺរិ្បា្យកកត្តរ បទេិដសា្្៍ត្ន្ត្រីរកបញ្ចូ េដទ។ ដៅកាុងអត្ថបទដ្ោះ ម្ុយំកការអ្ុ
វត្រខ្មែរជាក់ខ្សរងជារូេោា ្ ដោយរិ្បងខយំកឧបករណ៍ត្ន្ត្រីណារួយដៅោក់ដៅកាុង
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៣ ពេជ សល់ ១៩៧០: ១៦ 



អត្ថបទ៖ ចណំាត់្ថ្នា ក់ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីខ្មែរ                 

អត្ថបទដោយ៖ បណឌិ ត្ ស ំសអំាង 

ម្បេ័្ធដដើរែឱី្យម្សបដៅត្តរការរំ្ ិត្្ិងសដំយាររតិ្របស់ម្ុ ដំោោះដេើយ។ ដពាេរឺ វាជា
កាត្េវកិចចរបស់ដយើងកាុងការរកឱ្យដ ើញការេិត្របស់វា។  

ម្បេ័្ធចណំាត់្ថ្នា ក់ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីរបស់ដោក ហ៊រ្ បសរឹេ-ហាក់ (Hornbostel-
Sachs) ជាទសែ្ៈម្ទឹសរីរជឈរណឌ េ (Theory-centered concept)។ ចខំ្ណកឯម្បេ័្ធចំ
ណាត់្ថ្នា ក់ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីខ្មែររឺ ការសខ្ររងរជឈរណឌ េ (Performance-centered)។ 
ដពាេរឺខ្មែរបដងកើត្ម្បេ័្ធខ្មែរកាុងដ េបណំងបដម្រើការអ្ុវត្រជាក់ខ្សរង្ិងការខ្ររងត្ន្ត្រី
សុទធសា្ រិ្ខ្រ្ដដើរែចីណំាត់្ថ្នា ក់ត្ន្ត្រីឬសាររ្ទីរវទិាដេើយ។  

ត្ន្ត្រីករខ្មែរ្ត់្ថ្នា ក់ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីរបស់ដរដៅត្តរ៖ 
- បុរគេិកេកខណៈ្ិងការសខ្ររងរបស់ឧបករណ៍ត្ន្ត្រី រឺ៖ ខ្មែ ដ ោះ ្ិង ដ ំ  
- តួ្ោទីរបស់ឧបករណ៍៖ ដឹកោឬំចណំាត់្ថ្នា ក់ (ឯក) 
- សទីេត្ន្ត្រី៖ រត់្ (រោត្រត់្) 
- វង់ត្ន្ត្រី៖ បរបិទ អារកែ អាពាហ៍េិពាហ៍ េិណពាទយ ឬរដហារ ី
- សាថ ្ភាេម្រប់ម្រងសករែភាេដោយ៖ មាត់្ដម្បើជារួយ្ឹងដម្រឿងន្ុ ដូំចជាកងកួច 
(អងកួច) 

- ទហំំ៖ តូ្ចឬ្ ំ      
- ម្បដេទ៖ ម្េោះរាជម្ទេយដៅកាុងម្េោះបរររាជវាងំ ឬម្បនេណីដៅជារួយ្ឹងម្បជាជ្

  
- ជដំ្ឿ៖ សាសោ សកាក រៈ ឬសារញ្ញ      
សណួំររួយខ្ដេដយើងអាចសួរេីម្បេ័្ធខ្មែររឺថ្ន ដត្ើខ្មែរដយើង្ត់្ថ្នា ក់ឧបករណ៍

ត្ន្ត្រី ឬដយើងម្ ្់ខ្ត្ដរៀបរាប់ជាបញ្ាី  ្ិងអ្ិបាយអេីំឧបករណ៍ត្ន្ត្រីាងំដ្ោះ។ ដយើង
្ឹងដៅមា្ចណំាត់្ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីោដេេអោរត្ដទៀត្ ដរាបណាដយើងដៅរិ្ា្់
មា្ការយេ់ម្េរ្ិងទទួេសាគ េ់ណារួយជាសកេដៅដេើយ។ 

រកទេ់្ឹងបចចុបែ្ាកាេដ្ោះ ម្បេេបសចឹរម្បដទសដកាោះកាយ សីុជដម្ៅជាដម្ចើ្
បា្េិភាកាអេីំចណំាត់្ថ្នា ក់ឧបករណ៍ត្ន្ត្រី ជាេិដសសពាក់េ័្ធ្ ឹង្ិយរ្័យ។ េិ្ិត្យ
ដៅដេើ្ិយរ្័យាងំដោោះ ដយើងដ ើញថ្នអវីៗខ្ដេម្ុសំរដសរដៅទីដ្ោះ រឺាក់ទង្ឹងដៅ
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្ឹងម្បដេទចណំាត់្ថ្នា ក់ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីរបស់ដោក ខ្រ្តឹ្េ ហុ៊ដ (Mantle Hood) ខ្ដេ
មា្្ិយរ្័យ្ិងអត្ថ្ ័យម្ឹរសារថ្ន វទិាសាន្តសរន្ឧបករណ៍ត្ន្ត្រី រូរបញ្ចូ េាងំការ
េិេណ៌ោ បដចចកដទសសខ្ររង ការបដម្រើត្ន្ត្រី ការតុ្បខ្ត្ងេរអ ម្េរាងំការរិត្បញ្ចូ េ

ាងំកត្តរ សងគរវបែ្រ៌ដទៀត្នង។៤ 
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