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ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីខ្មែរ៖ ក្កព ើ 
ខ្មែរពយើងពក្បើព ែ្ ោះពសេងៗគ្នា  សពំៅពៅព ើឧបករណ៍ត្ន្ត្រីខ្មែរ «ក្កព ើ»។១ ពេព ើញ

មា្ក្បពេទឧបករណ៍ត្ន្ត្រី ក្កព ើ ព្ោះពៅកាុងត្បំ្់អាសីុ ដូចជាក្បពទសហ្វ ី ី ពី្ មា៉ា ពេសីុ 
ឥណឌូ ពណសីុ មីយ៉ា ្មា៉ា  ថៃេង់ដ៍ ឡាវ ្ិងកមពុជា។ ពៅកាុងបណ្តរ ក្បពទសទងំព្ោះ ពេពក្បើ
ព ែ្ ោះពៅកាុងចណំ្តត់្ថ្នា ក់ត្ន្ត្រី (Organology) ថ្ន « ូត្» ឬ «ហេុពី ើ»  (lute or zither: boat 

lute, boat zither, board zither, box zither, or floor zither)។  

ពៅកាុងចណំ្តត់្ថ្នា ក់ត្ន្ត្រី « ូត្» (lute) ជាក្បពេទឧបករណ៍ន្ត្រី «ចាបីុ» ខ្ដ ពេពក្ចើ្
 យួរ្ឹងក ពហើយពដញឬពកោះ។ ឯ «ហេុពី ើ» (zither) ពេោក់ពៅព ើថសៃរាបពសែើមួយ ខ្ដ អាក
ព ងអងគុយពៅ ីពក្ោយឧបករណ៍ពហើយពដញឬពកោះខ្ដរ។ ចខំ្ណកឯពាកយខ្ដ ពេភ្ជា ប់
ជាមួយពាកយ « ូត្ ឬ ហេុពី ើ» មួយមា៉ា ត់្ពទៀត្េឺ «ទូក (boat), ក្បអប់ (board/box), ្ិងោរ រឬ
ថសៃក្ោ  (floor)» េឺសពំៅពៅព ើរូបរាងឬសណ្តា ្ឧបករណ៍ខ្ដ មា្រាងឬសណ្តា ្ដូច
ទូកឬក្បអប់ ្ិងោក់ពៅព ើោរ រឬថសៃក្ោ ពដើមប ី្ ឹងសខ្មរង។ តាមោរ ិត្  ូត្្ិងហេុពី ើ 
ពទោះបីវាជាពក្េឿងខ្មេ្ិងពដញឬពកោះដូចគ្នា ខ្ម្ ិត្ ខ្ត្វាជាក្បពេទឧបករណ៍ត្ន្ត្រី ីរ
ពសេងគ្នា ។ ឯកសារមួយចំ្ ួ្បា្អោះអាងថ្ន ក្បពេទឧបករណ៍ត្ន្ត្រីហេុពី ើ មា្ោរអេិវ ឍ
្ិងោា យមក ីក្បពេទឧបករណ៍ត្ន្ត្រី ូត្។ មា្្័យថ្ន ឧបករណ៍ក្កព ើ មា្ោរអេិវ ឍ
្ិងោា យមក ីឧបករណ៍ចាបីុ។ ពោក បា៉ា ក្ទិក ខ្ករសាពេ (Patrick Kersalé) យ ់ថ្នអណំោះ
អណំ្តងព្ោះមិ្ក្តឹ្មក្តូ្វពទ ពទោះបីក្បពេទឧបករណ៍ ូត្្ិងហេុពី ើសថិត្ពៅកាុងចណំ្តត់្
ថ្នា ក់ត្ន្ត្រីជាពក្េឿងខ្មេដូចគ្នា ក៏ពោយ។២ ព ើស ីព្ោះពៅពទៀត្ ពោកក៏បា្សរ ់ជា
 ័ត៌្មា្ថ្ន ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីក្កព ើខ្មែរ (ខ្ដ មា្រូបរាងជាសត្ក្្កព ើ) ចុងពក្ោយ េឺបា្  

 
១ Musique Khmère 1969: 56-57; Sam 2002: 63; «ត្ៈពម» (ខ្កវ ដូរវីណណ ជាពដើម ១៩៩៤: ១៩(;» 
តាពម « (ខ្កវ ណ្តរុ ំ២០១១: ៤៣( 

២ Kersalé (2021) 
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សខ្មរងពោយត្ន្ត្រីករខ្មែររស់ពៅកាុងពមត្រសុរ ិ្ ៃ (ក្បពទសថៃេង់ដ៍) ខ្ដ បា្ទទួ មរណ
ភ្ជ ោ  ីអេុំងពដើមទសវត្េ២០១០ពៅពហើយ។៣  

ចណុំចសខំា្់មួយខ្ដ េួរព្្ើោរកត់្សមាគ  ់េឺ ពៅកាុងឆ្ា ១ំ៩៣០ ក្ ោះរាជាថៃ 
ក្ ោះបាទ ក្បជា្ិសុក (រាមាទី៧) ពៅឱោសខ្ដ ក្ ោះអងគបា្យងពៅព្្ើក្ ោះរាជទសេ្
កិចចពៅក្បពទសកមពុជា ក្ ោះអងគបា្ទទួ ក្ ោះរាជទ្ ីក្ ោះបាទសពមរចក្ ោះសីុសុវត្ថិ មុ្ី
វងេ ្ ូវឧបករណ៍ត្ន្ត្រីខ្មែរដ៏ក្បណិត្មួយចំ្ ួ្ ខ្ដ ពៅកាុងព ោះមា្ឧបករណ៍ក្កព ើមួយ
សងខ្ដរ។ ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីក្កព ើខ្មែរព្ោះ បា្ក្តូ្វថៃខ្ៃរកាពោយយកចិត្រទុកោក់ ខ្ដ 
ស ្ថៃៃព្ោះ ពេោក់តាងំពៅសារម្ៃីរជាតិ្ថៃ ទីក្កុងបាងកក់។៤ 

ឯរូបរាងឬសណ្តា ្ដូចទូក ជាតិ្ ្ធុត្ន្ត្រីវទូិ (ethnomusicologist) ដូចជាពោកបណឌិ ត្
សាន្តសារ ចារយ រា៉ា ម៉ាុ្ សា្់តូ្ស (Ramon P. Santos) បា្មា្ក្បសាស្៍ថ្នមិ្ក្តឹ្មក្តូ្វពទ 
ពោយរូបរាងឬសណ្តា ្ខ្ដ ថ្នដូចទូកព ោះ តាមោរ ិត្វាដូចជាក្កព ើពទពត្ើ។ ដូពចាោះ
ពហើយបា្ជាពៅកាុង្័យព្ោះ ពយើងពៅវាថ្ន «ក្កព ើ»។៥ 

ពៅក្បពទសមីយ៉ា ្មា៉ា  ឧបករណ៍ក្សពដៀងគ្នា ពៅ មីហគីយ៉ាង (Mi-gyaung) មា្រូបរាង
្ិងសណ្តា ្ជាសត្ក្្កព ើពោយពេមា្ជពំ្ឿថ្នពេខាា ចសត្ ្ែូ្ (reptile) ខ្ដ ជា្ិមែិត្
រូបថ្ពសចករីសាា ប់។៦ អ ីំឧបករណ៍មីហគីយ៉ាង ពោក រ ៉ាពបវើត្ ហ្កា ហ្ីយ៉ា ស (Robert Garfias) 
បា្មា្ក្បសាស្៍ថ្ន ឧបករណ៍ព្ោះ េឺពេពៅព ើញមា្ពក្បើក្បាស់ពៅកាុងវង់ត្ន្ត្រីជ្
ជាតិ្ភ្ជេតិ្ចម្កាុងត្បំ្់ខ្កបរៗទីក្កុង មូេឺពម៉ា្ (Moulemein)។ យ៉ា ងណ្តមិញ ត្ន្ត្រីករ
បុរាណេូមាពៅពក្បើក្បាស់ឧបករណ៍ព្ោះរហូត្ដ ់ទសវត្េ១៩២០្ិង១៩៣០។៧ 

 
៣ Kersalé (2021) 
៤ Kersalé (2021) 
៥ 2017: 22 
៦ Kersalé (2021) 
៧

 1975: 4 
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ពោយខ្េក ពាក់ ័្ធ្ ឹងឧបករណ៍ត្ន្ត្រី ចាពម ថៃ ពោក ខ្្រ ី មីព ើ (Terry Miller) 
បា្មា្ក្បសាស្៍យ៉ា ងពកបោះកបយថ្ន ឧបករណ៍ចាពមថៃខ្មេបី ខ្ដ ពេបា្ពរៀបរាប់
ពេើងមុ្ដបូំងបងអស់ ក្បាកដជាពចញមក ីក្បេ ឧបករណ៍ត្ន្ត្រី មីហគីយ៉ាង ម្ឬេូមា។៨ 

ក្កព ើ តាពម ឬត្ៈពមខ្មែរ (ក្កព ើឯក ្ ិង ក្កព ើ្ុង) មា្រូបរាងឬសណ្តា ្ជាសត្ក្្កព ើ។ 
ឧបករណ៍ក្កព ើមាោះ មា្ឆ្ា ក់ព្្ើជាក្កព ើហ្ករមាត់្្ិងមា្ព្ែញសង។ ពេោក់ឧបករណ៍
ក្កព ើពៅព ើោរ រឬថសៃក្ោ  អាកសខ្មរងអងគុយពៅ ីពក្ោយឧបករណ៍ ពដញឬពកោះពោយ
ពក្បើក្កចកព្្ើ ីេាុក ឆ្អឹង ខ្សាង ឬព ើមាឹម។ ឧបករណ៍ក្កព ើ មា្ពជើងក្ទក្បាឱំយមពស់សុត្ ីោរ រ
ឬថសៃក្ោ ។ ឧបករណ៍ក្កព ើខ្មែរ មា្ខ្មេបីព្្ើ ីសាព ្់្ិង្ីេុង។ ឧបករណ៍ក្កព ើឯកខ្មែរ 
មា្ខ្មេប្ៃរសពំេងពក្ោម សូរក្បមាណ A (បសចឹមក្បពទស), ខ្មេេរសពំេងកណ្តរ   សូរ 
D (បសចឹមក្បពទស), ្ិងខ្មេឯកសពំេងមពស់ សូរ G (បសចឹមក្បពទស)។ មៃង់របស់ឧបករណ៍
ក្កព ើខ្មែរមា្១២ ព្្ើ ីេាុក ឆ្អឹង ឫសេ ីឬព ើមាឹម។ 

សរុបពសចករីមក សណួំរសួរថ្ន ពហតុ្អ្ីបា្ជាមា្ោរវវិត្រ្ ិងោរអេិវ ឍ ី ូត្ពៅ
ហេុពី ើ? ចពមាើយជាពយប ់មាោះពពា ថ្ន ពោយសារត្ក្មូវោរឱយមា្សូរខាា ងំព ើស ី ូត្ 
ពទើបហេុពី ើ មា្ោរអេិវ ឍរូបរាង្ិងក្បអប់សូរ្ជំាង ូត្។  

មយ៉ាងពទៀត្ កតារ ព  ពវោ្ិងោរយកចិត្រទុកោក់ ោរយ ់ដឹង ក្សឡាញ់ជ ំញ
្ិងអាជី  ក្ មទងំសាែ រតី្ពគ្នរ  អេិរកេ ខ្ៃរកា ្ ិងអេិវ ឍ្៍វបប្ម៌ខ្មែរ  ិត្ជាមា្ឥទធិ  
ពៅព ើបាត់្បង់ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីក្កព ើខ្មែរ ក៏ដូចជាឧបករណ៍ត្ន្ត្រីក្កព ើរបស់ជាតិ្សាស្៍ឯ
ពទៀត្ពៅព ើ ិេ ពោកខ្ដរ៕ 

 

 
 

 
៨ Miller 1984: 36; Turpin 1771: 125 
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ឧបករណ៍ត្ន្ត្ៃីខ្មែរ ក្ក ី, ពមត្រសារ ិ្   (ក្បេ ៖ Photo: Michel Antelme, 

https://www.soundsofangkor.org/english/traditional-music/zither-krapeu/) 

 
ឧបករណ៍ត្ន្ត្ៃីខ្មែរ «តាពម» 
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