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ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីខ្មែរគ្រឿងខ្មែ៖ រូបត្ណំាងគ ើ្ាសាទាយ័្ 
បញ្ញវ ័្ រ្ ិងអនក្សាវ្ាវ ទទួ សាា  ់ថាវបបធម៌អរយិធម៌ខ្មែរ ាវបបធម៌អរយិធម៌

ស្នូ មួយគៅកនុងត្បំ្់អាសីុ្គយើងគ្េះ។ ចណុំចស្ខំា្់មួយចំ្ ួ្ពាក់ព័្ធ្ ឹងត្ន្ត្រី ខ្ែ 
ា កខណៈពិគស្ស្្ិងអសាា រយគៅគទៀត្គ េះរឺ ឧទាហរណ៍ ចម្លា ក់រូបត្ណំាងឧបករណ៍
ត្ន្ត្រី បួ្រឺ៖ ពិណ ខ្មែមួយ ្ទខ្មែបី ្ិងមិុមខ្ែ គរគ ើញម្ល្គៅខ្ត្្បគទស្កមពុាខ្ត្
មួយរត់្ ្ិងគៅ្ាសាទាយ័្ខ្ត្មួយរត់្។ គោយខ្ែក ឧបករណ៍ត្ន្ត្រី «ពិណ» ម្ល្
បង្ហា ញចម្លា ក់រូបត្ណំាងគៅគ ើ្ាសាទស្បូំរព្្ពរុក ្ាសាទាយ័្ លា្ជ ់ែរំ ី្ិង
្ាសាទប ា យឆ្មែ រ។ 

ម្ុសូំ្មគធវើការកត់្ស្ម្លា  ់មួយថា គបើគយើងពិ្ិត្យគមើ  គយើងគ ើញថា គៅគ ើជញ្ជ ងំ
្ាសាទអងារវត្រ បុពវបុរស្ខ្មែរ ា្ឆ្មា ក់ាប់្ូវឧបករណ៍គ្រឿងផាុ  ំ ម្ល្ខ្្ត្ ខ្ស្នង ស័្ងខ 
មាុយ ្ិង្ស្ព្ែ ្ិងគ្រឿងែ ំម្ល្ពាទយ រងញី រងគមែ   រងធ ំឆ្មប ឈឹង ្ិង្បគេទ
ស្ារគផែងៗ ម្ល្ ស្គម្លោ រ ស្ារធ ំ ស្ារគោ  ្ិងស្ារជ័យ។ គោយខ្ែក គៅគ ើជញ្ជ ងំ
្ាសាទាយ័្ គរា្ឆ្មា ក់រូបឧបករណ៍គ្រឿងខ្មែ។ ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីគ្រឿងខ្មែទាងំបួ្
្បគេទខាងគ ើគ្េះ រឺខ្មែរគយើងគៅគ្បើ្ាស់្កនុងវង់ត្ន្ត្រីគផែងៗស្ពវព្ងៃ ែូចាឧបករណ៍
ខ្មែមួយ្ិង្ទខ្មែបី គៅកនុងវង់ត្ន្ត្រីអារកែ ្ិង អាពាហ៍ពិពាហ៍ ឧបករណ៍ពិណាការស្
ខ្មរងគទា  ្ិងឧបករណ៍មិុមគៅកនុងចគំណាមជ្ាតិ្ភារតិ្ចកនុងត្បំ្់េូមិភារឦសា្
ព្្្បគទស្កមពុា។ 

ពិណ ាឧបករណ៍ត្ន្ត្រីមួយខ្ែ គរគ្បើាឧបករណ៍គទា  កែំរអនកគ្ចៀង ឬគៅ
កនុងវង់ត្ន្ត្រី។ គៅកនុងពិេពគលាក គរគ ើញម្ល្ពិណាគ្ចើ្្បគេទ គៅគ្កាមចណំាត់្
ថាន ក់ឧបករណ៍ត្ន្ត្រី (Organology) ែូចាពិណបស្ាឹម្បគទស្ ពិណមូ  (ពិណេូម្ល) ្ិង
ពិណ្ជុង(ពិណខ្មែរ)។ ការ្សាវ្ាវ្ិងឯកសារាគ្ចើ្អពីំឧបករណ៍ត្ន្ត្រីពិណបង្ហា ញថា 
គៅ្បគទស្ឥណាា  ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីគ្េះ ម្ល្ខ្ចងគៅកនុងគទវកថាឥណាា  ឯ្បេពព្្
ឧបករណ៍គ្េះ រឺស្ថិត្គៅកនុងភាពងងឹត្គៅគែើយ។១ ពាកយឥណាា  «វណីា» (Viṇa) ស្គំៅគ ើ
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ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីគ្រឿងខ្មែ មិ្កណំត់្ខ្ត្ឧបករណ៍ពិណខ្ត្មួយប ុគណាណ េះគទ។ គៅ្បគទស្
េូម្លស្ពវព្ងៃ គរគៅគ្បើឧបករណ៍ពិណ ខ្ែ ាឧបករណ៍ែ៏ស្ខំា្់មួយគៅកនុងត្ន្ត្រី្ិង
វង់ត្ន្ត្រីរបស់្គរ។ ចខំ្ណកឯ្បគទស្កមពុាគយើងវញិ ឧបករណ៍ពិណ្តូ្វា្ឆ្មា ក់គៅគ ើ
ជញ្ា ងំ្ាសាទងែបុរាណ ប ុខ្្រមិ្ម្ល្ការគ្បើ្ាស់្គៅកនុងវង់ត្ន្ត្រីខ្មែរណាមួយគែើយ
ខ្ែ គយើងែឹងស្ពវព្ងៃ។ គទើបខ្ត្គៅគព ងែីៗគ្េះ  សិ្ បករ្ិងត្ន្ត្រីករខ្មែរ  ា្មិត្មំ្ បឹង
ខ្្បងគធវើឱ្យឧបករណ៍ពិណរស់្គែើងវញិ (រូបគ ម១)។ 

បុពវបុរស្ខ្មែរ ា្ឆ្មា ក់រូបពិណគៅគ ើជញ្ជ ងំ្ាសាទបុរាណ ោ ងណាមិញ តងំ
ពីស្ម័យគ្កាយអងារមក ខ្មែរគយើងមិ្គ ើញម្ល្គ្បើឧបករណ៍ពិណគ្េះគែើយ។ គទាេះបី
ាគមែ េះវង់ត្ន្ត្រីមួយ រឺវង់ត្ន្ត្រី «ពិណពាទយ» ខ្ែ គយើងម្ល្រហូត្មកែ ់ស្ពវព្ងៃគ្េះ ក៏
ម្ល្ពាកយ «ពិណ» គៅកនុងគ េះខ្ែរ។ 

ា្បវត្រិសាន្តស្រ្ ិងេស្រុតង គោយគោងគៅគ ើចម្លា ក់បុរាណខ្មែរ គយើងអាចស្្ែត់្ថា 
ខ្មែរគយើងាម្លា ស់្ព្្ឧបករណ៍ពិណ ោ ងគោចណាស់្ក៏គៅកនុងត្បំ្់អាសីុ្គយើងគ្េះ។ 

ស្គមរច្ពេះស្ងឃរាជ ជួ្ ណាត្ ឱ្យ្ិយម្័យគៅគ ើពិណថា៖ «ពិណ» (ស្នំ្តស្រឹត្, វ ី
ណា) ម្ល្្័យថា «ចាបីុ» ាឧបករណ៍ត្ន្ត្រី មុំមប្ាឺសូ្រស្ពា បគញ្ាញបទគេាង មុំមមុ្
បងអស់្របស់្វង់ត្ន្ត្រីពិណពាទយ។ គទាេះបី គព បចាុបប្នគ្េះ វង់ត្ន្ត្រីពិណពាទយ គ្មែ ្
ឧបករណ៍ពិណក៏គោយ ខ្ត្គមែ េះពិណពាទយគៅខ្ត្គ្បើ។២ 

្បាជ្ខ្មែរទូគៅ ្ិយមគៅឧបករណ៍ត្ន្ត្រីខ្មែមួយ ថា «ខ្មែគែៀវ សាយគែៀវ 
ឬសាគែៀវ» ាភាសាព្ងឬខ្មែរលាយខ្ង។ ធាតុ្ពិត្ រឺឧបករណ៍ត្ន្ត្រីគ្េះ ាមរត្កត្ន្ត្រីគករ
ត្ខំ្ណ ែូ្តខ្មែរសុ្ទធសាធ។ គយើងរួរកត់្ស្ម្លា  ់ថា ឧបករណ៍ខ្មែមួយ ្តូ្វា្បុពវ
បុរស្ខ្មែរឆ្មា ក់ាប់គៅគ ើជញ្ជ ងំ្ាសាទបុរាណ ម្ល្្ាសាទាយ័្ ាតឹ្កតង។ 
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«សាយ» ម្ល្្័យថា «ខ្មែ» រឺស្ណំុំស្រព្ស្សូ្្ត្តូ្ច ខ្ែ ចងត្ពីកា សាា បឯក
ភាជ ប់្ឹងចុងែង គពា រឺ «សាយឯក ឬ ឯកោច់សាយ។ ពាកយ «គែៀវ» ម្ល្្័យថា «មួយ 
ឬ ខ្ត្មួយ»។ វច ្ុ្កម ស្គមរច្ពេះស្ងឃរាជ ជួ្ ណាត្ ឱ្យ្ិយម្័យគ ើឧបករណ៍
ត្ន្ត្រីគ្េះថា «គមែ េះគ្រឿងត្ន្ត្រីមួយ្បគេទ ម្ល្ខ្មែ ួស្សាព ្់ខ្ត្មួយ ម្ល្ស្បំកគលា ក
មូ មួយកណំាត់្្ទភាជ ប់ពីគ្កាមែង ម្ល្គា  ស្្ម្លប់រតឹ្ឬប្ធូរខ្មែ គ្បើាគ្រឿងគែញ 
ម្ល្សូ្រស្ពាមូ រង។ំ ស្គមរច្ពេះស្ងឃរាជក៏ា្ខ្ណ ថំា គយើងរួរគៅឧបករណ៍ត្ន្ត្រី
គ្េះថា «ខ្មែមួយ ឬ ឯកត្ន្ត្រី, គែញឯកត្ន្ត្រី សូ្រឯកត្ន្ត្រី»។៣ 

តមការ្សាវ្ាវខ្ផនកាតិ្ព្ធុត្ន្ត្រីវទិា (Ethnomusicology) គរអាចស្្ែត្ថា
ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីខ្ែ ម្ល្ខ្មែខ្ត្មួយ ែូចាឧបករណ៍ «ធនូត្ន្ត្រី» (Musical bow) ា
ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីចាស់្ាងគរ ខ្ែ ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីឯគទៀត្ៗគកើត្គែើង្ិងបខំ្បកមាួ្។៤ ឈរ
គៅគ ើទស្ែ្ៈគ្េះ ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីខ្មែរ ម្ល្ខ្មែមួយ្ិងមិុម ខ្ែ បុពវបុរស្គយើងា្ឆ្មា ក់
គៅគ ើជញ្ជ ងំ្ាសាទាយ័្ គយើងក៏អាចស្្ែត្ថាាឧបករណ៍ត្ន្ត្រីពីរ ខ្ែ ម្ល្អាយុ
កា ចាស់្ាងឧបករណ៍ត្ន្ត្រីគ្រឿងខ្មែ គៅ្បគទស្កមពុាខ្ែរ។ 

មិុម ាឧបករណ៍មួយ្បគេទខ្ែ គរគ ើញម្ល្ គព បចាុបប្ន គៅកនុងចគំណាម
ជ្ាតិ្ភារតិ្ចព្្ត្បំ្់េនេូំមិភារឦសា្ព្្្បគទស្កមពុាកនុងគមត្ររត្្រិរ ី្ ិង
មណា  រិរ ីរួមម្ល្ជ្ាតិ្្រឹង ទពួំ្ ចារា យ គ្ៅ កាចក់ ្ ិងពនង ាគែើម។ បុពវបុរស្ខ្មែរ
គយើងា្ឆ្មា ក់រូបឧបករណ៍មិុមមួយគៅគ ើជញ្ជ ងំ្ាសាទាយ័្ (រូបគ ម២)។ 

 ជ្ាតិ្ភារតិ្ចកនុងត្បំ្់ខាងគ ើគ្េះ ខ្ត្បុរស្គទខ្ែ គ ងឧបករណ៍មិុមគទា 
គែើមបខី្កកមា្រឬខ្ចរចង់ទ ំក់ទំ្ ងគស្នោរវាងបុរស្្ិងន្តស្រី កែំរអនកគ្ចៀង ឬកនុងវង់
គេាងរួមាមួយ្ឹងឧបករណ៍ជីងគរៀងឬចាបីុគលា ក ្ ិង្ែួឬមាុយ។ ជ្ាតិ្គែើមភារតិ្ច្រឹង 

 
៣ ជួ្ ណាត្ ១៩៦៧: ១៣២៦, ១៣៣៦ 
៤ Chonpairot 1981: 100 
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គ ងឧបករណ៍មិុមកនុងចគ្មៀងមួយចំ្ ួ្ព្្អាព្យ ោបំ ុង ្ិង រាែូំចារាយុំវ ័្ រួម
សាមរាី ្ិង ប ុ្ោ  ាគែើម។ 

គោងគ ើបទស្ម្លោ ស្្៍របស់្្កុម្សាវ្ាវរបស់្គយើង ជ្ាតិ្្រឹងគៅម្ល្ស្ ់
អនកខ្ែ គចេះគ ងឧបករណ៍មិុមខ្ត្មួយចំ្ ួ្តូ្ចប ុគណាណ េះ។ អនកខ្ែ គចេះគ ងមិុមទាងំ
គ្េះ គរៀ្សូ្្ត្ឧបករណ៍គ្េះពីឪពុកឬ្រូចាស់្ៗខ្ែ គៅកនុងស្ហរម្៍។ យុវជ្្រឹង 
គព បចាុបប្នោក់ែូចាពុំសូ្វម្ល្ចណំង់្ឹងគរៀ្សូ្្ត្ប្រគ ើឧបករណ៍គ្េះគែើយ។ 
គ្េះាកតរ ្ពួយារមោមួយគ ើវាស្ អ រត្របស់្ឧបករណ៍មិុមែ៏ម្ល្ត្ព្មា គ្ពាេះ
ឧបករណ៍មិុមាឧបករណ៍្បវត្រិសាន្តស្រ ែូចខ្ែ ា្គរៀរាប់ខាងគ ើថាាឧបករណ៍មួយ
ឆ្មា ក់គៅគ ើជញ្ជ ងំសិ្លា្ាសាទាយ័្ខ្ត្មួយរត់្។ 

្ទខ្មែរ ឬ ្ទខ្មែ៣ ា្បគេទគ្រឿងខ្មែកូត្្ិងាឧបករណ៍ត្ន្ត្រីែ៏ចាស់្មួយគៅ
កនុង ចគំណាមឧបករណ៍ត្ន្ត្រីខ្មែរទាងំអស់្ ខ្ែ ម្ល្ចម្លា ក់ារូបត្ណំាងគៅគ ើ្ាសាទ
ាយ័្។ ្ ទខ្មែរបចាុបប្ន ម្ល្ឆ្មា ក់កាច់រច  បងរប់គោយេាុកឬឆ្អឹងោ ង អ្ បណិត្ ខ្ែ 
គរគ្បើគៅកនុងវង់ត្ន្ត្រីអារកែ្ិងអាពាហ៍ពិពាហ៍បុរាណខ្មែររាប់ស្ត្វត្ែមកគហើយ។ ្ទខ្មែរ 
ាឧបករណ៍ត្ន្ត្រីរបស់្ខ្មែរសុ្ទធសាធ្បកបគោយ កខណៈ ចរតិ្ អត្រស្ញ្ញ ណ ពណ៌
ស្មបុរ ្ិងា្ព ឹងរបស់្ខ្មែរ (រូបគ ម៣)។  

ស្រុបគស្ចករីមក គៅគ ើជញ្ជ ងំ្ាសាទអងារវត្រ កសាងគែើងគោយ្ពេះាទ
សុ្រោិវរ ែ័្ ទី២ ាអងាកែ្ត្គគ្មរព ទធិគទវរាជយ្ិង្ពហែញ្ញសាស្  ចម្លា ក់រូបត្ណំាង
បញ្ជ ក់អពីំ ្ ពេះរាជពយុហោ្ត វង់ត្ន្ត្រី្ពេះរាជ្ទពយ ឧបករណ៍គ្រឿងផាុ ំ្ ិងែ ំខ្ែ ម្ល្
សូ្រខាា ងំឆ្ាុេះបញ្ា ងំ្ូវអណំាចខាា ងំកាា ។ គៅគ ើជញ្ជ ងំខាងគកើត្ម្ល្ (ការកូរស្មុ្ទទឹក
គោេះ) ជញ្ជ ងំខាង ិច (គរឿងរាមគករ រិ្៍ ិងមោភារត្ៈ) ជញ្ជ ងំខាងត្បូង (ឋា្សួ្រ៌ ឋា្
ម្ុស្ែ ្ិងឋា្ាត ) ្ិងជញ្ជ ងំខាងគជើង (កបួ្ទព័ពយុហោ្តខ្ែ ម្ល្ឧបករណ៍
ត្ន្ត្រីាគ្ចើ្ បង្ហា ញពីភាពរុងគរឿង្ិងកិត្ា្ុភាពព្្ច្កេពខ្មែរ ស្ម័យអងារ)។  
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គោយខ្ែក គៅគ ើជញ្ជ ងំ្ាសាទាយ័្ កសាងគែើងគោយ្ពេះាទជ័យវរ ែ័្ ទី
៧ ាអងាកែ្ត្គគ្មរព ទធិពុទធរាជយ្ិង្ពេះពុទធសាស្  ចម្លា ក់រូបត្ណំាងបញ្ជ ក់អពីំជីវតិ្
សាមញ្ញទូគៅរបស់្្បាជ្ ម្ល្ការគ ងច្ត្ងា ជ ់ម្ល្់ ការស្ខ្មរងគស្ៀក ្ិងគាកច
មាប់ ាគែើម។ ។ កនុងគ េះ ក៏ម្ល្ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីគ្រឿងខ្មែ រួមម្ល្ពិណ ខ្មែមួយ ្ទ
ខ្មែរ ្ិងមិុម។ 

ាកិចាប្រការ្សាវ្ាវគៅមុមគទៀត្ ម្ុសូំ្មគ ើកាស្ំ្ ួរថា គហតុ្អវីា្ា
ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីមិុម ខ្ែ ា្គរឆ្មា ក់គៅគ ើ្ាសាទាយ័្ាមួយ្ឹងឧបករណ៍ត្ន្ត្រីឯ
គទៀត្្ិងគៅខ្កបរ្ឹងរូបអបែរា (សូ្មគមើ រូបភាព) មិ្ម្ល្គៅាមួយ្ឹងខ្មែរទូគៅ ខ្ត្
ម្ល្គៅខ្ត្ាមួយ្ឹងជ្ាតិ្គែើមភារតិ្ចគៅកមពុា ព្ង ្ិងគវៀត្ណាមាគែើម គព 
បចាុបប្នគ្េះ?។ 

 ការបគ្ងៀ្ែ ់យុវជ្ យុវ រ ី ្ិងកូ្គៅខ្មែរជ ំ្់គ្កាយគែើមបបី្រគវ្ ា
កាត្ពវកិចារបស់្គយើង គោយ្តូ្វគរៀបចឱំ្យម្ល្កមែវធីិបគ្ងៀ្ ទស្ែ្ីយភាព្ិងកមែវធីិស្
ខ្មរងាសាធារណៈ គែើមបរីឭំក រគំ ច ្ិងផែពវផាយឱ្យផុស្ផុ អពីំឧបករណ៍ពិណ ខ្មែ
មួយ ្ ទខ្មែរ ្ ិងមិុម ខ្ែ ាមរត្កម្ល្ត្ព្មាកាត់្ព្ងាមិ្ា្របស់្ែូ្តខ្មែរ។ ចខំ្ណកយុវ
ជ្ យុវ រ ី ទពំាងំស្នងឫស្ែ ី ្ិងាអនកប្រគវ្ ក៏ម្ល្កាត្ពវកិចាចូ រួមចខំ្ណកស្កមែ 
គរៀ្សូ្្ត្ យ ់ែឹង ្ស្ឡាញ់ គគ្មរព ខ្ងរកា បណរុ េះបណារ   គ ើកស្ាួយ្ិងផែពវផាយ
ប្រ គៅកនុង្័យ សាែ រតី្ ្ិងម្សិ្ការាតិ្មពស់្ «ជួយរិត្ ជួយគធវើ ្ិងរួមទទួ មុស្្តូ្វ» 
ខ្ែ ាគម្លទ្ភាពាតិ្្ិងគែើមបឱី្យឧបករណ៍ត្ន្ត្រីខ្មែរ រស់្រា្ម្ល្ជីវតិ្្ិងរុងគរឿងគៅ
ព្ងៃអ រត្ា្ិរ្ររគ៍រៀងគៅ៕ 
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រូបគ ម១៖ ឧបករណត្្្ីរខ្មែរ«ពិណ» 

 
រូបគ ម២៖ ឧបករណត្្្ីរខ្មែរ «មុិម» 
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រូបគ ម៣៖ ឧបករណត្្្ីរខ្មែរ «្ទ» 

 
ឯកសារពិគ្គ្មេះ 

ខ្កវ ណារុ.ំ (២០១១). ត្ន្ត្រី គៅ្បគទស្ខ្មែរ. េនគំពញៈ ្រឹេះសាថ ្គាេះពុមពផាយ្ររវត្រ។ 
ជួ្ ណាត្. (១៩៦៧). វច ្ុ្កមខ្មែរ. េនគំពញៈ ពុទធសាស្្បណាិ ត្យ។ 
គព្ជ ទុំ្ កវុ ិ. (២០០៣). ទស្ែ្ីយភាពខ្មែរ. េនគំពញៈ រែឋស្ភាព្្្ពេះរាាណាច្ក 

កមពុា។ 
គព្ជ ស្ ់. (១៩៧០). អពីំ  ំសំ្គងខបព្្គេាងខ្មែរ. េនគំពញៈ ពុទធសាស្្បណាិ ត្យ។ 

Bogen, Sarah A. (2019). A History of Non-Western Bowed Instruments: A Look into the Eastern  

History of the Modern-Day Violin. Thesis, Long Island University. [Quoted Sam-Ang 

Sam 1995, p. 37] 
Chonpairot, Jarernchai. (1981). “The Diffusion of the Vina in Southeast Asia,” Proceedings of the  

Saint Thyagaraja Music Festival. Cleveland: Greater Cleveland Ethnographic Museum, 98-

108. 

The Culture and Fine Arts Magazine. (2000), (1-3). 

Engel, Carl. (n.d.). Researchers into the Early History of the Violin Family. London: Novello,  

Ewer and Company. 

Musique Khmère. (1969). Phnom Penh: Imprimerie Sangkum Réastr Niyum. 

Oloumi, Mehdi. (n.d.). “Kamanche, the Bowed String Instrument of the Orient.” International  

Journal of Arts and Commerce in www.ijac.org.uk 



អត្ថបទ៖ ឧបករណ៍ត្ន្ត្រីខ្មែរគ្រឿងខ្មែ៖ រូបត្ណំាងគ ើ្ាសាទាយ័្         

អត្ថបទគោយ៖  

Sam, Sam-Ang. (2002). Musical Instruments of Cambodia. Osaka: National Museum of  

Ethnology. 

________. (1988). The Pin Peat Ensemble: Its History, Music, and Context. Ph.D. dissertation,  

Wesleyan University. 

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. 

Touma, Habib Hassan. (1980). “History of Arabian Music: A Study,” The World of Music, 

22(3),  

66-75. 
Wrazen, Louise. (Autumn-Winter 1986). “The Early History of the Viṇā and Biṇ in South and  

Southeast Asia,” Asian Music, 18(1), pp. 35-55. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


