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ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីផ្ល ុំមា្អណ្តរ ត្នៅកម្ពលជា 
ត្ុំប្់អាសលីដ៏ធុំនធង មា្វបបធម៌្អរយិធម៌្រលងនរឿងត ុំងពីបលរាណកាល។ សិលបៈនខោ ្ 

រប ុំ ្ិងត្ន្ត្រី ជាចុំណណកសុំខា្់មួ្យ្ិងនវញបញ្ចូ លគ្នា  នៅកាលងជីវតិ្របស់ប្បជាជ្។ 
ប្បពពណី្ិងឧបករណ៍ត្ន្ត្រីដ៏សម្បូណ៌ណបប រួម្មា្ទ ុំងនប្រឿងណសែ ដុំ ្ិងផ្ល ុំ។ នៅកាលងអត្ថ
បទន្េះ ស្ល ុ្ំ ឹងនលើកយកណត្ ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីនប្រឿងផ្ល ុំនៅកម្ពលជាមា្៖ បលីពក បលីប្បបលស 
ប្សពៃ ព្យ ណរ្ ណសាង កងកួច ្ិងស្ឹក ណដលមា្អណ្តរ ត្នសរ ី (Free-reed) អណ្តរ ត្១ 
(Single-reed) អណ្តរ ត្២ (Double-reed) ្ិងអណ្តរ ត្៤ (Quadruple-reed) ម្កនរៀបរាប់ណត្
ប លនណ្តណ េះ។ 

ឧបករណ៍បលីពក 

បលីពក រឺឧបករណ៍ត្ន្ត្រី ផ្ល ុំពីចុំន ៀង នោយមា្អណ្តរ ត្នសរ ី ណដលរខស់ (នោយ
គ្នា ្អវីទប់)។ តួ្របស់ឧបករណ៍ ជាទូនៅ នធវើពីឫសែពីក ណដលនរយកម្កឱ្យជាន ា្ េះ
ឧបករណ៍ន្េះ។ បលីពក មា្រ្ធសូរ នប្បើបិទនបើកនោយ ប្មាម្ពដចុ្ំ ួ្៧ ្ិងរ្ធនម្ពដ១។     
អណ្តរ ត្បលីពក នធវើពីសុំរទិធ ន ើយោក់នៅកាលងរ្ធ ប្បមាណ ២.៥ សង់ទីណម្ ប្ត្ ពីខាងចលងព្តួ្។ 

ឧបករណ៍បលីប្បបលស ឬបលីអ 

បលីប្បបលសឬបលីអ មា្តួ្នធវើពីឫសែឬីន ើ។ អណ្តរ ត្ នធវើនោយរលកោជាតិ្ទឹក មួ្យប្បនេទ
នៅថា «ប្បបលស» ណដលនរយកម្កឱ្យន ា្ េះឧបករណ៍ន្េះ។ តួ្របស់ឧបករណ៍ន្េះ មា្
ប្បណវងប្បមាណ ៣០ សង់ទីណម្ ប្ត្ ណដលមា្រ្ធភ្នា ស១ ្ិងរ្ធប្មាម្ពដ៧ន េះនៅណផាកខាង
នលើព្ឧបករណ៍។ អណ្តរ ត្បលីប្បបលស មា្ប្បណវង ប្បមាណ ៧ សង់ទីណម្ ប្ត្ ស៊កនៅចលង
ខាងនលើព្ឧបករណ៍។ នរនប្បើឧបករណ៍ន្េះ ជាចម្បង ពិនសសនៅកាលងវង់នេង្អារកោ្ ិងវង់
នេង្ការ នោយកាលងន េះ មា្តួ្ ទីជាឧបករណ៍រតឹ្ត្ប្ម្ូវសុំនៃង សប្មាប់ឱ្យឧបករណ៍
នផែងៗរតឹ្សុំនៃង តម្។ 
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ប្សពៃ 

ប្សពៃ ជាឧបករណ៍ត្ន្ត្រីនប្រឿងផ្ល ុំមួ្យណដលមា្អាយលកាល ស់ នៅកាលង ចុំនណ្តម្
ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីបលរាណណសារ នោយមា្រូបចម្ាក់នៅនលើជញ្ជ ុំងប្បសាទ អងគរវត្រ ណែវខាង
នជើងជាមួ្យ្ឹងឧបករណ៍ត្ន្ត្រីបលរាណណសារមួ្យចុ្ំ ួ្នទៀត្ ជាតឹ្កតង។   នពលបចចលបប្ា 
ណសារនយើងនប្បើប្សពៃតូ្ច្ិងប្សពៃធុំនៅកាលងវង់ត្ន្ត្រី ពិណពាទយ សប្មាប់កុំដររប ុំប្ពេះរាជ
ប្ទពយឬរប ុំកាច់បលរាណ នខោ ្នខាល នខោ ្ណសបក ្ិងពិធីសាស ្ិងប្បពពណីនផែងៗ។ 

កម្ពលជា មា្ឧបករណ៍ប្សពៃនប្ចើ្ប្បនេទ មា្ប្សពៃតូ្ច ប្សពៃធុំ ប្សពៃជាវ  
ប្សពៃកង្ណសក (ប្សពៃជ័យ)១ ្ិងប្សពៃពប្ត្លកោណ៍។ តួ្ប្សពៃទ ុំងន្េះ នធវើពីន ើនបង 
 ង្ួ្ ប្កញូង ន ើស ន ើនមា  ឆ្អឹង ឬេ្លក ណដលមា្ប្បណវងប្បមាណ ២៥ ស.ម្. (ប្សពៃ
តូ្ច) ្ិង ៣០ ស.ម្. (ប្សពៃធុំ)។ នរលលងចលងតួ្ប្សពៃ មាោ ងខាងនលើ ឱ្យមា្រ្ធតូ្ចមួ្យ
សប្មាប់ស៊កអណ្តរ ត្ ្ិងមាោ ងនទៀត្ខាងនប្កាម្ រ្ធធុំសប្មាប់ឱ្យសែល់នចញ។ នៅនលើសាងព្
តួ្ប្សពៃ នរន េះរ្ធសូរចុ្ំ ួ្៦ សប្មាប់សទប់បិទនបើកនោយប្មាម្ពដ នដើម្បផ្ី្លស់បរូ រសូរ។ ឯ 
«ពពួច» ឬអណ្តរ ត្ប្សពៃ មា្ពីរចុំណណករឺ បុំពង់្ិងអណ្តរ ត្។ បុំពង់ពពួចនធវើពីសាព ្់ 
ប្បក់ ឬមាសក៏មា្ ណដលមា្ប្បណវងប្បមាណ ៥ ស.ម្. (ប្សពៃតូ្ច) ្ិង ៦ ស.ម្. (ប្សពៃ
ធុំ)។ នរ យកស្ឹកនតា ត្សងួត្ម្កកាត់្ ជាអណ្តរ ត្តូ្ចបួ្ប្សទប់ ន ើយចងភ្នជ ប់នៅ្ឹង
បុំពង់នោយនប្បើណសែអុំនបេះនៅ នវញ។ នៅនពលសណម្រង អាកផ្ល ុំនបៀម្ពពួចកប់នៅកាលងមាត់្ 
នោយទប់បបូរមាត់្ នៅ្ឹងតួ្ប្សពៃ។ 

 នៅកាលងវង់ត្ន្ត្រីពិណពាទយវង់តូ្ច នរនប្បើណត្ប្សពៃធុំមួ្យណត្ប លនណ្តណ េះ។ ចុំណណកឯវង់
ត្ន្ត្រីពិណពាទយវង់ធុំ នរនប្បើប្សពៃទ ុំងពីរ រឺប្សពៃតូ្ច្ិងប្សពៃធុំ។ នៅកាលងវង់ត្ន្ត្រីកុំដរ
កីឡាប្បោល់នសរ ី នរនប្បើវង់ត្ន្ត្រីសគរ ាេះណដលមា្ប្សពៃជាវ  ឬប្សពៃកង្ណសក ណដលនៅ

 
១នរនៅឧបករណ៍ន្េះថា «ប្សពៃជ័យ» នប្ពាេះនរនប្បើវានៅកាលងវង់ត្ន្ត្រីសគរ ាេះ ណដលមា្តួ្ ទីកុំដរកាលង
នពលប្បយលទធយកជ័យជុ្ំ េះព្កីឡាករ (ណកវ ណ្តរល ុំ ២០១១: ៥៧)។ 



អត្ថបទ៖ ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីផ្ល ុំមា្អណ្តរ ត្នៅកម្ពលជា                          

អត្ថបទនោយ៖ បណឌិ ត្ សុំ សុំអាង  

ខាងចលងឧបករណ៍មា្មាត់្រកីកញ្ា ញដូចផ្លក ប្ត្កួ្។ ចុំណណកឯវង់ត្ន្ត្រីពប្ត្លកោណ៍ ឬក
 ទ ុំមី្ង (ទុំមី្ង) នរនប្បើប្សពៃពប្ត្លកោណ៍។ ជាពិនសសនៅនសត្រនសៀម្រាប កាលងត្ុំប្់្ិង
ប្សលកសូប្ត្្ិរម្្ិងប្សលកប្បសាទបរង នរនៅណែរកាប្រ្ ូវទុំន្ៀម្ទម្ាប់ដ៏មា្ត្ពម្្
ន្េះរ ូត្ម្កដល់សពវពែង ្ិងនៅនប្បើ វង់ត្ន្ត្រីន្េះសប្មាប់កុំដរពិធីសព។ 

ឧបករណ៍ព្យ 

ព្យជាឧបករណ៍មា្អណ្តរ ត្រខស់មួ្យប្បនេទ។ ចុ្ំ ួ្ព្បុំពង់ណដល នធវើពីឫសែ ី
មា្ ប់ពី២ ៥នៅ៧។ ប្បអប់សនម្ង្របស់ឧបករណ៍ន្េះនធវើពីនល្ក សងួត្។ បុំពង់្ីមួ្យៗ
មា្រ្ធប្មាម្ពដមួ្យ្ិងអណ្តរ ត្ ន ើយសុំនៃងរបស់វាប្្ឺ នៃើង នៅនពលណដលអាកនលង
បិទរ្ធប្មាម្ពដ ដកដនងហើម្ចូល រួចដកដនងហើម្នចញ តម្ប្បនោងព្នល្កន េះ។ 

ឧបករណ៍ណរ្ 

ឧបករណ៍ណរ្ ជាឧបករណ៍ផ្ល ុំមា្អណ្តរ ត្រខស់មួ្យណដលនយើង ន ើញមា្នៅ
ប្បនទសកម្ពលជា ពែ ្ិងឡាវ។ ឧបករណ៍ន្េះ មា្បុំពង់សុំនៃង នធវើពីឫសែចីុ្ំ ួ្២ជួរ (ប្ប ុំ
បី ដប់ពីរ ដប់បួ្ ្ិងដប់ប្ប ុំមួ្យ។ល។) ណដល្ីមួ្យៗមា្អណ្តរ ត្រខស់ នធវើពីសាព ្់ឬ
ប្បក់នរៀងៗស្ួ្ ភ្នជ ប់នៅ្ឹងប្បអប់ សយល់មួ្យនធវើពីន ើ។ នរនប្បើប្កមួ្្ ាល ុំ ឬជ័រន ើទល 
នដើម្បេីជិត្រ្ធនផែងៗកាលងនពល នធវើឧបករណ៍។ បុំពង់ឫសែ ី្ ីមួ្យៗ មា្រ្ធប្មាម្ពដមួ្យ 
ណដលនរបិទនដើម្បបីនញ្ចញ សុំនៃង។ 

ឧបករណ៍ណរ្ន្េះ ប្ត្ូវប្នលងនោយបលរស ( បចចលបប្ា ក៏មា្ន្តសរីនលងណដរ) 
ណដលកា្់ណរ្នប្ទត្ប្រិច បិទទប់នោយពដនលើប្បអប់សយល់។ ឧបករណ៍ណរ្ប្្ឺសុំនៃង
នៃើង នោយការប្សូបដនងហើម្ចូល ឬផ្ល ុំដនងហើម្នចញ ណដលអាចឱ្យមា្លុំ ូរសូរត្ន្ត្រីប្រ
ជាប់មិ្្ោច់ នទេះបីជាមិ្្នប្បើបនចចកនទស ផ្ល ុំមូ្ល (Circular breathing) ក៏នោយ។   
ឧបករណ៍ន្េះ ប្ត្ូវប្នរនលងជា ឧបករណ៍នទលឬកុំដរអាកនប្ចៀង។ ភ្នរនប្ចើ្ នៅ
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ប្បនទសកម្ពលជា នរនប្បើឧបករណ៍ណរ្កាលងរប ុំប្បពពណីណដលមា្ន ា្ េះដូចជាន ា្ េះ
ឧបករណ៍ណដរ រឺរប ុំណរ្។ 

ឧបករណ៍ណសាង 

ឧបករណ៍នប្រឿងសយល់ណដលនធវើពីណសាងសត្វ (ប្កបីឬនគ្នប) មា្ន ា្ េះថា ណសាងឬស្លយ
ណសាង។២ ឧបករណ៍ន្េះ មា្ខាា ត្សលសៗគ្នា  ណត្ ជាទូនៅ មា្ប្បណវងប្បមាណ ៣០ សង់ទីណម្ 
ប្ត្។ ចលងទ ុំង សងខាងរបស់ណសាងប្តូ្វប្កាត់្ នដើម្បនីធវើជារ្ធប្មាម្ពដ។ នៅចុំកណ្តរ លតួ្
ណសាង មា្រ្ធរាងចត្លនកាណណកងមួ្យ ណដលនរន េះ នោយកាលងន េះ មា្ោក់អណ្តរ ត្
ឫសែមួី្យ ន ើយបិទេជិត្ ជាមួ្យ្ឹងប្កមួ្្ ាល ុំ។ អាកនលងឧបករណ៍ណសាង ផ្ល ុ្ំ ិងដកសយល់ 
នចញចូលកាលងរនបៀបមួ្យប្សនដៀង្ឹងការនលងឧបករណ៍ណរ្ឬអារម្ ូ្ីកា នៅកាលង រ្ធ
ណដលន េះន េះ។  

កងកួច ឬអងកួច 

កងកួច (ណសារនយើងនប្ចើ្នៅថា «អងកួច» នៅវញិ) ជាឧបករណ៍ត្ន្ត្រីមួ្យ ប្បនេទណដល
នរន ើញមា្នៅកាលងត្ុំប្់នផែងៗព្ពិេពនខក ក៏ដូជជានៅកាលង ត្ុំប្់អាសលីអានរាយ៍ 
មា្ប្បនទសកម្ពលជាផងណដរ។៣ 

នយើងរបបនីៅឧបករណ៍ត្ន្ត្រីន្េះថា «កងកួច» នប្ពាេះពាកយ «កងកួច» មា្្័យថា «
ណប្សករកគ្នា » ណដលអាកនលងកងកួចនប្បើនដើម្បទីក់ទងឬបញ្ជូ ្សារ នៅគ្នា ។៤ កងកួច នធវើពីប្
សែឬីណដក មា្អណ្តរ ត្ ន ើយមា្រាងប្ត្ង់ឬនកាងខាងចលង សងខាងដូចទូក។ កងកួច មា្
បនណ្តរ យប្បណវងប្បមាណមួ្យចុំអាម្ ្ិងទទឹង ប្បមាណប ល្ប្មាម្ពដ។ នបើនធវើពីបស្ែ ី នរ
ប្តូ្វយកបស្ែឱី្យមា្ជាប់ថាា ុំងមាោ ង បិត្ឱ្យជបកាលប្រិច។ ប ទ ប់ពីថាា ុំងម្ក នរប្តូ្វបិត្ឱ្យ

 
២ នពប្ជ សល់ ១៩៧០: ២៣ 
៣ សំ សំអាង ២០០២: ៣៩; ជួន ណាត ១៩៦៧: ១៥៩៩) 
៤ ជួន ណាត ១៩៦៧: ២៨ 
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នសរើងនរៀវនៅខាងចលង ន ើយពលេះចលងបស្ែនី េះជាបីភ្នរ នោយទលកភ្នរកណ្តរ លឱ្យលយ
ណវងជាងនរ ន ើយនធវើឱ្យប្ត្នមាងចលងប្រិចនដើម្បនីធវើអណ្តរ ត្។ នរបិត្អណ្តរ ត្ឱ្យនសរើង នដើម្ប ី
ឱ្យផ្ល ុំ នៅឮសូររខស់លអ។ នបើនធវើពីណដក នរក៏នធវើប្បោក់ប្បណ លគ្នា ្ឹងបស្ែណីដរ សលសណត្
រាងនៅប្រិច។៥ 

ស្ឹក 

ស្ឹក រឺសឹក្ន ើណដលនរនប្បើជាឧបករណ៍ត្ន្ត្រីមួ្យណដរ។ អាកនលង នប្ជើសនរ ើសរកសឹក្ 
ណដលរងឹ្ិងប្កាស់លាម្សប្មាប់រខស់ឱ្យមា្រ ុំញ័រ។ កាលងន េះ មា្ស្ឹកនដើម្លុំពួស ពួច 
្ិងប្កវា ្់។ អាកនលងយកស្ឹកមួ្យម្កបត់្ជាផាត់្ នៅតម្ប្បណវងរបស់ស្ឹកន េះ ន ើយ
ោក់ស្ឹកនៅចន ្េះបបូរមាត់្ រួចផ្ល ុំតម្ផាត់្ ណដលប្បត់្ន េះ។ នរនប្បើស្ឹកនៅកាលងវង់នេង្
ការ ឬជួ្កាល នលងជានទល។ នៅកាលងេូមិ្សាថ ្វាលណប្សចមាក រកាលងជីវតិ្កសិករណសារ ស្ឹក
ន្េះប្តូ្វប្អាកន វៀលនគ្ន ឬអាកប្បមាញ់នលងនដើម្បនីធវើប្តប់តម្សនម្ង្សត្វ ទក់ទងគ្នា  
ឬណកកម្ា្រ៕ 

ឯកសារពិនប្គ្នេះ 
ណកវ ណ្តរល ុំ.  

(២០១១). ត្ន្ត្រី នៅប្បនទសណសារ. េាុំនពញៈ ប្រឹេះសាថ ្នបេះពលម្ពផាយ្ររវត្រ។ 
ជួ្ ណ្តត្.  

(១៩៦៧). វច ល្ប្កម្ណសារ. េាុំនពញៈ ពលទធសាស្បណឌិ ត្យ។ 
នពជ សល់.  

(១៩៧០). អុំពីលុំ ុំសនងោបព្នេង្ណសារ. េាុំនពញ: ពលទធសាស្បណឌិ ត្យ។ 
Sam, Sam-Ang.  

(2002). Musical Instruments of Cambodia. Osaka: National Museum of Ethnology. 

 
 

 
៥ ពេជ សល់ ១៩៧០: ២៣ 
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ឧបករណ៍បលីពក (ប្បេពរូបភ្នព៖ សាខនេង្មិ្ត្រត្ន្ត្រី) 

 
ឧបករណ៍បលីប្បបលស ឬបលីអ (ប្បេពរូបភ្នព៖ សាខនេង្មិ្ត្រត្ន្ត្រី) 

 
ឧបករណ៍ណរ្ (ប្បេពរូបភ្នព៖ Thmey Thmey) 
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ឧបករណ៍ប្សពៃ (ប្បេពរូបភ្នព៖ សាខនេង្មិ្ត្រត្ន្ត្រី) 

ឧបករណ៍េ្លយ 



អត្ថបទ៖ ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីផ្ល ុំមា្អណ្តរ ត្នៅកម្ពលជា                          

អត្ថបទនោយ៖ បណឌិ ត្ សុំ សុំអាង  

 
ឧបករណ៍ណសាង (ប្បេពរូបភ្នព៖ SAS) 

 
ឧបករណ៍កងកួច ឬអងកួច 
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ឧបករណ៍ស្ឹក 


