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ឧបករណ៍ត្ន្ត្រី រនាត្ខ្មែរ 
«រនាត្» ជាពាកយខ្មែរ ដ្បើសដំៅដៅដ ើ្កុមឧបករណ៍ត្ន្ត្រីរនាត្្រប់្បដេទទងំអស់ 

មា្រនាត្ឯក រនាត្ធុង រនាត្ខ្ែក ្ិងរនាត្ដោង។ រនាត្ ជា្បដេទឧបករណ៍ត្ន្ត្រីដ្រឿង
ែខំ្ែ ដរដ ើញមា្ដៅកនុងត្បំ្់ ្ិង្បដទសមួយចំ្ ួ្ ដៅកនុងទវីបអាន្ត្វិក្ិងអាសីុ។ 

ដោយខ្ែក ្បដេទរនាត្ខ្ែ មា្ខ្មែចងខ្លែដ ើ្យព្យួរដ ើសនូក ជា្បដេទឧបករណ៍ 
ត្ន្ត្រីខ្ែ មា្ដៅកនុងបណ្តរ ្បដទសមែះកនុងទវីបអាសីុខ្ត្ប ុដណ្តណ ះ (ដ្ៅពី្អាន្ត្វិក) ដពា 
រឺ ប តាឡា (pattala) របស់េូមា រនាត្ (roneat) របស់ខ្មែរ ្ិងរ ណ្តត្ (ranat) របស់ថៃ។១  

ដោក ដែវែី ម័រតុ្្ (David Morton) ប្អះអាងោ រនាត្ខ្ែ មា្អាយុចាស់ជាងដរ 
ប្្តូ្វដរឆ្លែ ក់ដៅដ ើ្បសាទ បូរ  ូប ូឌួរ (Borobudur) ដ ើដ ះជាវ កណ្តរ   (Central Java) 
ដៅអែុំងចុងសត្វត្ែទី៨ឬដែើមសត្វត្ែទី៩។ ដោក ម័រតុ្ង ប្បខ្្ថមដទៀត្ោ ឧបករណ៍ 
រ ណ្តត្ របស់ថៃប្្តូ្វដររូរដៅ្បមាណអែុំងឆ្លន ១ំ៧៣០។២ តាមបទសមាា ស្៍ខ្ែ 
ម្ុបំ្ដធវើជាមួយ្ឹងដោក ជា ោវ ី ដោកមា្្បសាស្៍ោពាកយ «រនាត្» មកពី្ពាកយ       
«រនាប» រឺរបស់ខ្ែ ដរដរៀបោក់ទ្ទឹមគ្នន ឬប្រជាប់គ្នន ។៣ 

 
១ Kubik (1962-1963), Jones (1963), Johnston (1973-1974) 
២
 1976: 54 
៣ បទសមាា ស្ ៍(ឆ្លន ១ំ៩៨៧), Sam 1988: 68 
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 រខ្សវងយ ់អពីំ្ឧបករណ៍រនាត្ឯក 
ដៅកនុងចដំណ្តមរនាត្ខ្មែរទងំអស់ រនាត្ឯក មា្តួ្នាទីសខំា្់ណ្តស់កនុង រែឹក

មុមឧបករណ៍ត្ន្ត្រីឯដទៀត្ៗដៅកនុងវង់ត្ន្ត្រី ែូចជាពិ្ណពាទយ្ិងមដោរ។ី ឧបករណ៍ 
រនាត្ មា្ចខំ្ណកឬធាតុ្លែបីំចខំ្ណកឬខ្លនក រឺ៖ (១) តួ្ឬសនូក ដខា  ដ ើង្ទ, (២) ខ្លែសូរ, 
្ិង (៣) អ្ែូង។ ដោយខ្ែក រនាត្ឯក មា្២១ខ្លែដធវើពី្ដ ើឬឫសែ ីប ុខ្្រជាក់ខ្សរងដៅកនុង
 រសខ្មរង រនាត្ឯកមា្ខ្ត្ ១៤សូរខ្ត្ប ុដណ្តណ ះ ដោយសារដរដ ងជារូ៨ខ្លែ រឺពី្ (F3-E5)។ 
ឯអនកដចះដ ងរនាត្ឯកសាទ ត់្ ដរក៏អាច « ូក» ឬរុញខ្លែប្។  

ដរដ្ ើសដរ ើសយកដ ើ្បណិត្ដ ម១ ខ្ែ មា្សូរធង្ ់្ិងពី្ដរះ ែូចជា ធនុង ្ កញូង 
ដបង នាង្ួ្ ឬសុព្ណ៌, ឬដ ម២ ែូចជា មនុរ អពឹំ្ បរងំ  ែិច ឬសន្តងរ។ំ ដររប់ខ្លែរនាត្ 
ពី្ដ ើមកដ្ ម (លទុយពី្្បព្័្ធបសចឹម្បដទស - ពី្ដ្ មដៅដ ើ) រឺខ្លែដ ើដរបលុំត្ ជាខ្លែទី១។ 
អ្ែូងរនាត្ មា្ែងដធវើពី្ឫសែឬីដ ើតាឱ្ឬដ ើមា ំ ្ិងកា ដធវើពី្ដ ើ្ិង្បមរ (ដែើមប ី
ឱយធង្ ់) ដ្សាបដោយ្កណ្តត់្្ិងរុដំោយអដំបះ ឱយឮសូរខ្ចសឬ ។ំ 

អនកដ ងរនាត្ ្តូ្វអងគុយពី្ដ្ យឧបករណ៍ (រនាត្) ដោយស្មួ ដ ើង ថែ ែង
មែួ្ឱយមា្ផាសុកភាព្ដែើមប ី្ ឹងដ ងរនាត្ប្្សួ ។ រដបៀប ្់អ្ែូង រឺសិសែ្តូ្វដធវើ
ដៅតាម  រខ្ណនារំបស់្រូបដ្ងៀ្រនាត្ ោ្តូ្វ ្់ែងអ្ែូងរនាត្រដបៀបណ្ត។ រដបៀប
 ្់្ីមួយៗ ក៏មា្ដ ែ្ ះរបស់វា ែូចជា «្កញដំ ើង្រុឌ» ជាដែើម។ ចដំពាះរនាត្ឯកដរ
ដ ងជារូ៨ខ្លែ ដ ើ្យដៅដព្ ដ ង អនកវាយរនាត្ឯក្តូ្វដមើ ខ្ត្ថែសារ  ំ ដោយថែដវវង
្តូ្វដៅតាមថែសារ ជំាសវ័យ្បវត្រិ។ ្រូបដ្ងៀ្រនាត្ឯក អាចខ្ណនាសិំសែដរៀ្រនាត្ៃែីឬ
ែបូំងឱយោត់្រនាត្ដោយចងខ្មែ ដែើមបឱីយសូរជារូ៨ខ្លែដនាះដៅដសថរ។ បដចចកដទសវាយ
អ្ែូងដៅដ ើខ្លែរនាត្ រឺ្តូ្វដ្បើកថែ។ ឯបដចចកដទសដរទ ៍ (Tremolo) រឺ្តូ្វដ្បើកថែ ឆ្លែ ស់
ដវវងសារ ។ំ 
 រដបៀបដរៀ្រនាត្ រឺសិសែ្តូ្វដធវើ្តាប់តាម្រូ ១ឃ្លែ មរងៗ រួចដ ើ្យ១វរគមរង។ សិសែ
ខ្ែ ដចះអកែរដេែង អាចដរៀ្ដោយដ្បើអកែរដេែងក៏ប្។
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