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គងនិងវង់គងជនជាតិ្ភាគតិ្ចកម្ពុជា 
អត្ថបទដនេះ នឹងដតោ ត្ដៅដលើគង និងវង់គងននជនជាតិ្ភាគតិ្ចដែលរស់ដៅកនុងត្បំន់ភ្នំ

ភាគឦសានននប្បដទសកម្ពុជា ជាពិដសសវង់គង ២, ៥, ៧, ១២ និង១៣ដលែ។  អត្ថបទដនេះ 
ក៏នឹងបញ្ជា ក់លងដែរនូវភាពខុសគ្នន រវាងប្ទឹសោីនិងការអនុវត្ោ ននទដំនៀម្ទម្លែ ប់គងជនជាតិ្
ភាគតិ្ច ក៏ែូចជាលោល់នូវចដម្ែើយចដំ េះសណួំ្រខែេះដែលទាក់ទងនឹងចនួំនដលែគង ដែលម្លន
ដៅកនុងវង់គង។ ដរឿងរ៉ា វនិងភាពខុសគ្នន  ែូចជាវង់គង១២និង១៣ដលែ ឬដពលខែេះ ដគដ ើញ
វង់គង១២ដលែ ម្លនដត្១១នាក់សដម្ោង គឺប្ាកែជាម្លនមូ្លដេតុ្របស់វា។ ករណី្ដនេះ
ដេើយដែលខ្ុចំាត់្ទុកថាជាភាពខុសគ្នន រវាងប្ទឹសោីនិងការអនុវត្ោ។ 
ជាមួ្យប្កុម្ប្សាវប្ជាវរបស់ខ្ុ  ំ ដៅចដនាែ េះឆ្ន ២ំ០០២និងបចចុបបននកាល ដយើងានចុេះ

ដៅដ្វើប្សាវប្ជាវដៅដខត្ោរត្នគិរ ី ជាត្បំន់ដែលម្លនជនជាតិ្ភាគតិ្ចរស់ដៅដប្ចើន។ ដយើង
ានដ្វើែដំណ្ើ រដៅប្សុកដវ ើននស ដែលម្លនចម្លា យពីទីរួម្ដខត្ោានលុងប្បម្លណ្៤០គីឡូដម្៉ាប្ត្ 
ដៅទិសខាងលិចននដខត្ោ។ ដយើងានដៅែល់ភូ្មិ្រ៉ា កនិងភូ្មិ្ប្ោក  ុកុំកឡាក់ ប្សុកដវ ើន
នស ដែលម្លនជនជាតិ្កាដវ ៉ាត្ប្ពម្ទាងំវង់គង២ដលែ ដៅ «េគងថាយ» និងវង់គង៥ដលែ ដៅ 
«េគងដ ើង»។ 
ជនជាតិ្កាដវ ៉ាត្ ដប្បើវង់គង២ដលែដនេះដៅកនុងពិ្ីអា េ៍ពិ េ៍  ពិ្ីបូជាគង និងដៅ

មុ្នដពលលឹកប្សា ែឹកនាដំោយដម្ភូ្មិ្ឬអនកចាស់ទុកំនុងភូ្មិ្។ កនុងការសដម្ោង គង២ដលែ 
(ដមោ លមួ្យ ញីមួ្យ) កាន់និងទប់ដោយម្នុសសម្លន ក់។ កនុងសាថ នភាពដែលដយើងាន
សដងេត្ដនាេះ គឺម្លនដកោងប្បុសម្លន ក់កាន់និងទប់គង ដេើយម្នុសសពីរនាក់ដទៀត្ដលងឬវាយ
គងដនាេះ ដោយ រទល់មុ្ខគ្នន  វាយឬបុកដលែគងដោយអនែូងដែលម្លនែងដវងមួ្យគូ។ 
ែងដវងននអនែូង ដ្វើពីប្បដភ្ទរុកខជាតិ្ពិដសសមួ្យ ដៅ «ប្ចា» ប្សដែៀងដៅនឹងឫសសដីែរ ដត្
ម្លនថាន ងំខែីៗ។ ដគចងចុងម្លខ ងននែងដនាេះ ភាា ប់ដៅនឹងគង ដោយោក់កាលននែងអនែូង 
(ដលនកខាងចុង្ដំេើយប្កាស់) ដៅចកំណ្តោ លដលែគង។ 
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 ដយើងដ ើញទដំនៀម្នន ុត្គង២ដលែដនេះ ដៅកនុងចដំណ្តម្ជនជាតិ្ភាគតិ្ចមួ្យប្កុម្
ដទៀត្ គឺជនជាតិ្ដប្ៅ កនុងដខត្ោរត្នគិរ ីកនុងការរួម្លសឧំបករណ៍្និងបដចចកដទសដលង។  ុត្
គង២ដលែរបស់ជនជាតិ្ដប្ៅ ដៅ «េគងថាស់» ឬ «កាពីងតាក់ដម្ឿត្» (កាពីង = បោីឬគង្,ំ 
តាក់ដម្ឿត្ = ប្បពនធឬគងតូ្ច)។ ដោក ទុត្ អាង អនកចាស់ទុកំនុងភូ្មិ្ានប្ាប់ថា “កនុងភូ្មិ្
ដសឿងសាយ ម្លន ុត្គងដនេះចនួំនបី ុត្”។ គងមួ្យគូដែលដយើងានដ ើញដនាេះគឺ
ម្លនភាពដបែកជាងដគ ដប្ េះសភាពនន ុត្គងដនាេះដម្ើលដៅម្លនអាយុចាស់ ដេើយម្លន
កប្ម្លស់ប្កាស់និង្ាន់ខុសពីគង្ម្ោតា (ដម្ើលរូបថត្)។  
 ដោក ទុត្ អាង ម្លនប្បសាសន៍ថា ម្លនត្ណំ្ម្ខែេះចដំ េះការដលងគង២ដលែ ដប្ េះ
គងដនេះម្លនអារកស «រ៉ា ដយើ» ដថរកា។ ប្បសិនដបើដប្បើវាខុស ដគប្តូ្វដរៀបពិ្ីដោយយកចដំបើង
សាួត្ដៅោក់ដៅដលើគង រួចដេើយែុត្ចដំបើងដនាេះដែើម្បកីដំៅគងដោយម្លន កយដ ល
បន់ប្សន់លង។ ដគដប្បើវង់គង២ដលែដនេះដៅកនុងឱកាសនិងពិ្ីដលសង  ៗ ែូចជាពិ្ីអា េ៍ពិ េ៍ 
ឬបុណ្យសពជាដែើម្។ ឯបទដែលដគដលងជាមួ្យនឹងគង២ដលែ ម្លនបទ «តាកឡាកតាវឡា» 
ឬ «តាកឡាកដចញ» សប្ម្លប់ពិ្ីដឡើងលទេះថោី កាប់ប្កបី និងពិ្ីដលសងៗ។ បទ «តាកឡាក
ឡូងចិត្ោ» សប្ម្លប់ពិ្ីដឡើងលទេះថោីនិងអា េ៍ពិ េ៍។ 
 ជាទដំនៀម្ទម្លែ ប់និងប្បនពណី្ មុ្ននឹងដគដលងគង ជនជាតិ្ដប្ៅ ដរៀបដ្វើពិ្ីដោយ
ម្លនការដសនបូជាម្លន់លង។ ដប្កាយពីដគានសម្លែ ប់ម្លន់រួចដេើយ ដគយកមម្ម្លន់ដៅ
ោបដៅដលើគង និងយកដរម្ម្លន់ពីរបីសនសដៅបិទដៅចកំណ្តោ លដលែគងដលនកខាងកនុង។  
ជនជាតិ្កាដវ ៉ាត្ ក៏ម្លនគង៥ដលែ ដៅ «េគងដ ើង» «េគងា៉ា ច» ឬ «េគងជីង» ដែលដគ

ដប្បើដៅកនុងបរបិទដលសងៗ ម្លនពិ្ីលឹកប្សា អា េ៍ពិ េ៍ និងដែើម្បជីាចណំ្ងមិ្ត្ោភាព។  
ដយើងដ ើញម្លនគង៧ដលែនិង១៣ដលែ ដៅកនុងចដំណ្តម្ជនជាតិ្ពនងដៅភូ្មិ្តាកុកពនង 

 ុបំរខា ំ ប្សុកអូរយ៉ា ោវ ដខត្ោរត្នគិរ ី ដែលម្លនប្ពំប្បទល់ជាប់នឹងប្បដទសដវៀត្ណ្តម្។ 
ជនជាតិ្ពនងដៅភូ្មិ្តាកុកពនង ដលងវង់គង៧ដលែដៅកនុងពិ្ីលឹកប្សា ដោយម្លនការដសន
បូជាថាវ យម្លន់ឬប្កបីលង។ ដលែគងដៅកនុងវង់គង៧ដលែ ម្លនដមោ េះនិងដចកដចញជា៖ 
គងដម្  ១ 
គងដមោ ល ៣ 
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គងញី  ៣ 
ឯវង់គង១៣ដលែម្លន៖ 

គងដម្  ១ 
គងម្៉ាុង ២ 
គងម្ល៉ា ង ២ (គងម្៉ាុង១គូ និងគងម្ល៉ា ង១គូដនេះម្លនសូរខុសគ្នន ៨សដំឡង) 
គងកូន ៨ 

 វបប្ម៌្គងមិ្នអាចតោ ច់ឱយោច់ដចញពីជីវតិ្របស់ជនជាតិ្ប្គឹងដឡើយ ដ លគឺដគ
ដត្ងដត្ឮសូរសដំឡងគងដៅកនុងប្គប់ពិ្ីដែលដគដរៀបចដំ្វើដឡើង។ ជនជាតិ្ប្គឹងដៅភូ្មិ្ត្ង
ណ្ងឡិ ប្សុកអូរជុ ំដខត្ោរត្នគិរ ីដប្បើវង់គង១២ដលែ ដៅ «េគងជីង» ដៅកនុងពិ្ីដលសងៗ ែូច
ជាពិ្ីបុណ្យចូលឆ្ន  ំ ពិ្ីដសនប្ពលឹង ពិ្ីដសនប្សូវទុ ំ ពិ្ីកាប់ប្កបី បុណ្យសព ឬកនុង
ដពលជួបជុគំ្នន រដំលងកម្ានោសបាយរកីរយដែលម្លនការលឹកប្សា ងលង។ គងទាងំដនេះ
ដលងដោយប្បុសៗដត្ប៉ាុដណ្តណ េះ (ដម្ើលរូបថត្)។  
 កនែងម្ក ម្លនអនកខែេះថាវង់គងម្លន១២ដលែ ឯអនកខែេះដទៀត្ខបំ្បដកកថាវង់គងម្លន១៣ដលែ។ 
តាម្ការពិត្គឺ ថា១២ដលែក៏ប្តូ្វ ថា១៣ដលែក៏ប្តូ្វ ដប្ េះវង់គង ម្លនទាងំ១២និង១៣ដលែ។ 
សរុបដសចកោីម្ក អត្ថបទដនេះ បញ្ជា ក់អពីំការដប្បើប្ាស់វង់គងខាងដលើដៅកនុងពិ្ីដលសងៗ 

ែូចជាពិ្ីអា េ៍ពិ េ៍ ដសនភូ្មិ្ ដសនប្សូវ ដសនចម្លេ រ ដលៀងអារកស កាប់ប្កបី សព។ល។ 
តាម្កិចចសម្លា សរបស់ដយើង នាសម័្យមុ្ន ជនជាតិ្ដែើម្ភាគតិ្ចានអេះអាងថា «អនកម្លន» 
គឺអនកដែលម្លនគងនិងវង់គងដប្ចើន។  
វង់គង៥ដលែ (គងញីឬគងដោេះ) ម្លនសូរប្បហាក់ប្បដេលនឹង៥សូរ ប៉ាង់តាតូ្និក 

(Pentatonic)។ ឯវង់គង៧ដលែ (គងដមោ លឬគងរប) ម្លនសូរប្បហាក់ប្បដេលនឹង៧សូរ 
េឹបតាតូ្និក (Heptatonic)។ វង់គង១២ដលែ គឺ គងញី៥ដលែ បូកនឹង គងដមោ ល៧ដលែ។ វង់គង
១៣ដលែ គឺ គង១២ដលែ បូកនឹងគងដជើត្១ដលែ ដែលដគបដនថម្។ ដៅកនុងការអនុវត្ោជាក់ដសោង 
ដយើងដ ើញម្លនរេូត្ែល់ដៅ ១៥ដលែក៏ម្លន គឺដគបដនថម្គងដៅពីដលើ ១២ឬ១៣ដលែ ជាគង
ប្ត្ួត្ ដថម្ដទៀត្ ែូចដែលដយើងានដ ើញដៅកនុងការអនុវត្ោរបស់ជនជាតិ្ប្គឹងដៅដពល
ដែលដយើងចុេះដៅប្សាវប្ជាវ។ 
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ដោយដឡក ដយើងក៏ដ ើញម្លនវង់គងដែលម្លនដត្១០ដលែដែរ ែូចដែលានបង្ហា ញ
និងសដម្ោងដោយជនជាតិ្ភាគតិ្ចដៅកនុង «ម្ដហាប្សពគងជនជាតិ្ភាគតិ្ច» នាដខត្ោរត្ន
គិរ ី ដៅឆ្ន ២ំ០១៨ (ដម្ើលរូបថត្)។ កនុងករណី្ខែេះដទៀត្ ែូចជាដៅកនុងពិ្ីបុណ្យសពមួ្យ
របស់ជនជាតិ្ដប្ៅដែលដយើងចុេះដៅប្សាវប្ជាវ គឺដគដលងដត្គង១០ដលែ ដត្ប៉ាុដណ្តណ េះ។ ដៅ
ដពលសួរថាដេតុ្អវី? ដគដ្ែើយថា ពីដប្ េះអនកវាយពីរនាក់ដទៀត្មិ្នានម្កចូលរួម្ ដ ល
គឺដគខវេះអនកដលង ដត្វង់គងដនាេះ ជាវង់គង១២ដលែ។ 

 
ឯកសារដយង 
 

ដកវ ណ្តរុ.ំ  
(២០១១). ត្ន្តនោី ដៅប្បដទសដខោរ. ភ្នដំពញៈ ប្គឹេះសាថ នដាេះពុម្ពលាយនគរវត្ោ។ 
ដពប្ជ ទុបំ្កវលិ. (២០០៣). ទសសនីយភាពកម្ពុ ជា. ភ្នដំពញៈ រែឋសភាជាតិ្ននប្បដទស
កម្ពុជា។ម្ដហាប្សពគងជនជាតិ្ភាគតិ្ច. (២០១៨). ដរៀបចដំោយប្កសួងវបប្ម៌្និង
វចិិប្ត្សិលបៈ និង គណ្ៈអភិ្ាលដខត្ោរត្នៈគិរ ីនាទីប្កុងានលុង ដខត្ោរត្នៈគិរ។ី 

 

Musique Khmère. 

(1969). Phnom Penh: Imprimeie Sangkum Reastr Niyum. Sam, Sam-Ang, Yun, Khean, 

and Chhim, Naline. (2010). Music in the Lives of the Indigenous Ethnic Groups in 

Northeast Cambodia. Phnom Penh: PUC Press. 
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