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គងវង់តូ្ច 
កន្លងមកដ ើយ ខ្ញ ុំបាន្សរដសរអុំពីឧបករណ៍ត្ន្តន្រី គងញី គងដមោ ល និ្ងគងវង់

របស់ខ្ខោរ ជាក្កុម។ ដៅកនញងអត្ថបទដន្េះ ខ្ញ ុំមាន្បុំណងចង់បញ្ជា ក់បខ្ន្ថម ជាពិដសសអុំពី គង
វង់តូ្ច ថាដត្ើគងវង់ដន្េះមាន្ខ្លលប ញន្មោ ន្ ដ ត្ញអវី និ្ងដោងដៅដលើឯកសារណា? ខ្ញ ុំគួរ
បញ្ជា ក់ខ្ែរថា សុំដណរដន្េះ ជាសុំដណរខ្បបក្សាវក្ជាវនិ្ងវភិាគ ដោយយករូបភាពនិ្ងឯក
សារខ្ែលមាន្ដបាេះពញមពរួចដ ើយជាមូលោា ន្និ្ងជាតឹ្កតាង គឺមិន្ខ្មន្ជាសុំដណរខ្បប
ពិពណ៌ន្មដ ើយគ្មោ ន្អុំណេះអុំណាងនិ្ងឯកសារដោងដន្មេះដ ើយ។  

ជាក្បវត្រិសាន្តសរ  គងវង់តូ្ចខ្ខោរ  មាន្ការវវិឌ្ឍនិ្ងអភិវឌ្ឍពីអតី្ត្កាលមកែល់បចចញបបន្នកា
ល។ ភាគដក្ចើន្ដយើងដ ើញថាគងវង់តូ្ចខ្ខោរមាន្ខ្លលចុំនួ្ន្១៦។១ ក្ត្ង់ចំណុចចំនួនខ្លលរបស់
គងវង់តូច គឺមិនមាន្កុំណត់្ដទៀងទាត់្ឡ ើយ អនកខលេះថាគងវង់ធុំនិ្ងគងវង់តូ្ចមាន្១៦ខ្លល
ែូចគ្មន  ខញសគ្មន ខ្ត្ទុំ ុំផ្លែគង និ្ងទុំ ុំរងវង់គង។ ដោក ឌួ្ង អ ូច ខ្ែលជាក្គូដភលង ថាគងធុំ
មាន្ខ្ត្១៦ខ្លលដទ ឯគងតូ្ចមាន្ែល់ដៅ២១ខ្លល ដបើែូដចនេះ ក្បខ្ លជាពាកយថាធុំឬតូ្ចដន្មេះ
សុំដៅយកសូរដទដមើលដៅ។២ ឡោក Jacques Brunet  ថាមាន្ ១៧ខ្លល។៣ ខ្ញ ុំគិត្ថា អនកទា ុំង
អស់ខ្ែលអេះអាងថា គងវង់តូ្ចមាន្ ១៦ឬ ១៧ ឬ ១៨ ឬ ២១ខ្លលដន្េះ សញទធខ្ត្បាន្ដ ើញន្ម
អតី្ត្កាល។    

កតារ មួយខ្ែលគួរកត់្សមាា ល់ខ្ែរ គឺភាពក្តឹ្មក្តូ្វឬមិន្ក្តូ្វ យកជាការបាន្ឬមិន្បាន្
នន្ឯកសារ ែូចជាដសៀវដៅខ្ែលមាន្ចុំណងដ ើងថា «លុំន្ម ុំសដងេបនន្ដភលងខ្ខោរ» (១៩៧០) 
ជាដសៀវដៅខ្ែលបាន្ក្តួ្ត្ពិនិ្ត្យនិ្ងលរល់ដោបល់ត្តឹមត្តូវពីសដមរចក្ពេះសងឃរា   ួន្ ណាត្ 

ដទៀត្លង។  

 
១ Musique Khmère 1969: 83; Sam 1988: 80, 2002: 81;   ញន្ សារនិ្ ២០០៤: ១៥៤; ខ្កវ ណារញ ុំ ២០១១: ១០១ 
២ ដពក្  សល់ ១៩៧០: ៣៣ 
៣ Osman 1974: 216 
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គង 

 ពាកយឫសឬពាកយដែើមរបស់ពាកយ ”គង” ក្ត្ូវបាន្ឡគដក្បើឡៅកនញងន័្យដែើមរបស់ពាកយ
សុំដៅដៅដលើ “ក្គួសារគងឬត្កុមគង” ខ្ែលអាចមាន្រាងរាប ឬមាន្ពក ខ្ត្មួយឬជាឈញត្ 
ពយួរឬបឡតោ ងខ្ខែជាមួយនឹ្ងទុំពក់ឡ ើយោក់កនញងស ញមដតរ ។ ក្បវត្រិនន្ដែើមកុំដណើ ត្របស់
ឧបករណ៍ដន្េះ គឺមាន្ភាពជាក់ខ្សរងជាងឧបករណ៍ែនទដទៀត្ ដក្ពាេះមាន្ការបញ្ជា ក់
ដោយសិោចារកឹ និ្ងចមាល ក់កនញងសម័យ វូណន្-ដចន្ឡា និ្ងសម័យអងារ ដូចជាត្ាសាទ 
អងគរវតោជាឡដើម។   

គងវង់តូ្ច 

 គងតូ្ចជាគងវង់ ខ្ែលមាន្រងវង់ក្បខ្វងក្បខ្ ល ១១០ដៅ១១៤សម ពីដវវងដៅសារ ុំ។ 
ខ្ុសំឡងេតឡ ើញថាមាន្ការខ្ខវងមតិ្គ្មន ពីចុំនួ្ន្គងនន្គងវង់តូ្ច។ ដោយភាពមិនចុុះសត្មុង 
គ្នា អពីំចនួំនផ្លែគង និងឡោយគ្មោ ន្ក្បភពខ្ខោរពន្យល់ថាដ ត្ញអវីបាន្ជា១៦ ឬ ១៨ ឬ ២១ 
ដោក  David Morton បាន្សរដសរថា «ជាធមោតាដោយសារឧបករណ៍ដន្មេះអាចមាន្រាង
តូ្ចដពកក្បសិន្ដបើមាន្ខ្ត្១៦គង ែូដចាន េះគងទីងឡោង២ (គងផ្ដលឡគមិនឡត្បើ) ដៅខាងចញង
ក្តូ្វបាន្បខ្ន្ថមឱ្យដ ើងដៅែល់១៨គង ។៤  

សរញបដសចករីមក គងវង់តូ្ច កនញងការក្បតិ្បត្រិបចចញបបន្ន មាន្ ១៦ ខ្លល។ ជាក្បវត្រិសាន្តសរ 
ការវវិត្រនិ្ងអភិវឌ្ឍននឧបករណ៍គងវង់តូចឡនុះ ានបង្ហា ញថាធ្លែ ប់មាន្១៨និ្ង២១ខ្លល 
តាមឯកសារក្សាវក្ជាវខ្ែលខ្ញ ុំបាន្ដោងដៅខាងដលើ។ ខ្ញ ុំគួរកត់្សមាា ល់ថា ដោក  ាក់ 
ក្ប ុយដណ (Jacques Brunet) ធ្លល ប់បាន្ដ ើញគងវង់តូ្ច១៧ខ្លល ែូចបាន្ដោងខាងដលើខ្ែរ។  

ការយល់ែឹងអុំពីក្បវត្រិសាន្តសរពាក់ព័ន្ធនឹ្ងឧបករណ៍ត្ន្តន្រីគងវង់តូ្ចរបស់ខ្ខោរ ជាកតារ
សុំខាន់្ណាស់ ដែើមបទីទួលសាា ល់និ្ងឱ្យត្នមលែល់សមបត្រិវបបធម៌ែូន្តាខ្ែលបាន្បដងកើត្ ខ្កនចន 
និ្ងទញកខ្ចកជាដករមរត្កែល់កូន្ដៅ ុំន្មន់្ដក្កាយ។ ជាកាត្ពវកិចចរបស់ដយើងខ្ែលក្ត្ូវ

 
៤ 1976: 50 
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អភិរកែ ខ្ែរកា នចនក្បឌិ្ត្ និ្ងអភិវឌ្ឍបន្រ។ ជាក់ខ្សរង ដោេ ន្អាដប  ដោេ ន្ក្បាដមា ាទយ័ 
ដោេ ន្ដពាលក្សី  ដោេ ន្ខ្គន្ ដោេ ន្ដភលងការ  ដោេ ន្ត្ញកកតា ដោេ ន្ខ្សបកពណ៌ និ្ង
ឧបករណ៍ត្ន្តន្រី ពិណ បាន្បាត់្បង់អស់មួយរយៈធុំ ដទើបខ្ត្មកែល់ដពលែោីៗដន្េះដទខ្ែល
ដយើងបាន្ខិត្ខុំក្បឹងខ្ក្បងដធវើឱ្យទក្មង់និ្ងឧបករណ៍ត្ន្តន្រីទា ុំងដន្េះរស់ដ ើងវញិ។ ដោយខ្ ក 
គងវង់ធញង៥ និងសារឈនេះ ដយើងសឹងផ្តឈប់ដក្បើឡ ើយ។ ឯវង់ត្ន្តន្រីមដោរកី្ពេះរា ក្ទពយ
ខ្នា តធចំត្មុុះ ឧបករណ៍ ក៏ឡយើងឈប់សខ្មរងខ្ែរន្មបចចញបបន្នកាលដន្េះ។ 

 ីវតិ្របស់គងវង់តូ្ចខ្ខោរ ក៏ែូចគ្មន ខ្ែរ។ ក្បសិន្ដបើផ្ខែរដយើងមិន្យកចិតោទុកោក់ 
មិនរវល់ មិនយល់មិន្ែឹងអុំពីក្បវត្រិ ការវវិត្រ និ្ងអភិវឌ្ឍរបស់វាចាស់ោស់ដទ ដយើងបាន្
ក្តឹ្មខ្ត្ែឹងថាគងវង់តូ្ចខ្ខោរមាន្ «១៦ខ្លល» ឡៅនងៃឡត្ោយ ឡយើងនឹងមិនទទួលសាគ ល់ថាគង
វង់តូច ១៨និង២១ផ្លែជារបស់ឡយើងឡ ើយ។ 
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៥ ខ្កវ ណារញ ុំ ២០១១: ១០១ 
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