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អារម្ភភកថា
Preface

ឧបករណ៍៍ភ្លលយ១ ជា ឧបករណ៍៍ ប្របភេភ្លទ ភេប្រ�ឿង ផ្លុំល�� ម្្ភយ៉ាាង្ ដែ�ល ភេ�ើ� ពីី ឫស្្សីី និិង ភេ�ោក្ ដែ�ល បចុ្ចុ�ប្បនិន ក�ពុីង ប្របឈម្ភ នឹិង ការបាត់ិបង់

ជា បភេណ៍ើ�រៗ។ តិ�បន់ិ អាដែរ�ង សិិ្តិភេ� កន�ង ភេ�តិតភេកាះកុង មានិ ជនិជាតិិ ភេ��ម្ភ ភា�តិិច្ចុ ជង ដែ�ល ភេ�ដែតិ ប�ិបតិត ិជ�ភេនិឿ ភេ��ងអ្ននកតា ជា ភេរៀងរាល់

ឆ្នាំំ្� ភេ�យមានិ ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ ស្ប្រមាប់ ក��រ កន�ង កិច្ចុុ ពីិ�ី ភេ�ះ ភេរៀងរាល់១ឆ្នាំំ្� ម្ភតង។ ភេ�ះជា យ៉ាា្ងភេនិះ ក៏ភេ�យ  ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ ភេ�ដែតិ

ប្របឈម្ភម្ភុ�និឹង ការបាតិ់បង់ ភេ�យសារ ពីុ� មានិឱកាស្ កន�ង ការ ស្ដែម្ភតង ជា សាធារណ៍ៈ ភេ�កន�ង ពីិ �ី ភេផ្លុំ្សីងៗ    ក៏�ូច្ចុជា ម្ភិនិស្ូវ

មានិ អ្ននកចាប់ អារម្ភមណ៍៍ ភេរៀនិ ឧបករណ៍៍ ភេនិះ។ ម្ភ្យ៉ាា្ងវិញភេទៀតិ បទភេភ្លលង ភេ�កន�ង ពីិ�ីភេ��ងអ្ននកតា តិប្រម្ភូវ ឱ្យ អ្ននកភេរៀនិ ច្ចុូលរួម្ភ កន�ង

ពីិ�ី ភេនិះ ជាប្របចា� ភេទ�ប អាច្ចុ ភេរៀនិ បទ ដែស្និអ្ននកតា ប្រស្ុក បានិ។ ច្ចុ�ភេ�ះ ការផ្លុំលិតិ ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ កន�ង ភេពីល បច្ចុុ�ប្បនិន វិញ ក៏

រឹងរឹតិដែតិ មានិការ ល�បាក កន�ង ការដែស្ើងរក វតិិ�ធាតិុភេ��ម្ភ ឱ្យ បានិ ស្ពីើម្ភុ� ណាស្់។

១ភេ�កន�ង ភេស្ៀវភេ� ដែ�ល បានិ ភេបាះពីមុ្ភព ភេ�យ អ្ននក និិ ពីនិធ មុ្ភនិៗ �លះ ស្រភេស្រ ថា ភ្លលយ ឯ�លះ ស្រភេស្រ ថា ពីលយ។ 

ភេ�យសារ �ង�ំ�� យល់ថា សាា្ប់ ស្ូរ ភេ� �ក្យ ភេនិះ �ួរ ស្រភេស្រ និឹង ពី្យញ្ជជនិៈ ភ្ល �ូច្ចុភេនិះ

ភេ�កន�ង អ្នតិិបទ ��ងម្ភូល �ង�ំ�� និឹង ភេប្រប��ក្យ ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ។
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The Phloy is a type of wind instrument made of bamboo tubes and dried birdhouse gourd 

that is gradually facing endangerment. The Areng region is in Koh Kong province and is inhabited 

by the indigenous Chong tribe, which is still practising the annual village spirit ritual of using the 

Phloy musical instrument to accompany the ceremony once a year. However, the Phloy still faces 

threat due to the lack of opportunities to perform in public at various events, as well as the 

lack of interest in learning about this remarkable instrument. On the other hand, the 

music for the Neak Ta spirit requires learners to regularly participate in the ceremony 

in order to learn the accurate melodies for Neak Ta songs. As for the production of 

the Phloy today, it is becoming harder and more difficult to find the raw materials 

necessary to make it.
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ភេ�កន�ង ការប្រសាវប្រជាវ និិង ច្ចុងប្រកង ភេនិះ ប្រកុម្ភការងារ បានិ ស្ិក្សា ពីី ប្របវតិតិ �លះៗរបស្់ ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ បទភេភ្លលង និិង

ច្ចុភេប្រម្ភៀង ភេ�កន�ង ពិី�ីភេ��ងអ្ននកតា រភេបៀប ភេ�ើ� ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ និិង បទច្ចុភេប្រម្ភៀង ភេ�កន�ង ពិី �ី ភេផ្្លុំសីងៗភេទៀតិ របស់្ អ្ននកប្រសុ្ក ភេ� តិ�បន់ិ

អាដែរ�ង។ ជា ការ�ួរ ឱ្យ ភេសាក សាា្យ អ្ន���ង ភេពីល ច្ចុុះ ប្រសាវប្រជាវ កន�ង ឆ្នាំំ្�២០២១ភេនិះ ភេ�កតា ឌួួង ញ�ឹ កដែ�ល ជា អ្ននកភេច្ចុះ ផ្លុំល�� ឧបករណ៍៍

ភ្លលយ ដែតិម្ភួយ�តិ់ មានិ វ័យ កានិ់ដែតិ ជរា ម្ភិនិ អាច្ចុ ផ្លុំល�� ភ្លលយ បានិ ភេទៀតិ ភេ��យ។ ពីួក ភេយ�ង បានិ ប្រតិឹម្ភ សាា្ប់ ស្�ភេ�ង ភ្លលយ របស្់ កូនិស្ិស្្សី របស្់

ភេ�កតា បុុភេណាះះ្។ �ូច្ចុភេនិះ ភេ��យ ភេទ�ប ការប្រសាវប្រជាវ និិង ច្ចុងប្រកង អ្ន�ពីី ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ ប្រតូិវដែតិ ភេ�ើ�ភេ��ង ជាប�ាន់្ិ។ សាច់្ចុ បទភេភ្លលង ភ្លលយ មានិ

ប្របដែវង �ល ីលមម្ភ មានិ ដែផ្លុំនក �លះ នៃនិ បទ មានិ ពីីរ ស្�ភេ�ង ឮ��ណាលគ្ំ្នា ប្រស្ភេ�ៀង ភេ� នឹិង ស្�ភេ�ង ដែ�និ ដែ�រ ដែតិ �ុស្គ្ំ្នា ប្រតិង់ ស្�ភេ�ង ដែ�និ ឮស្�ភេ�ង

�ូ ឯភ្លលយ ឮស្�ភេ�ង ពីីរ ឬបី �ុស្គ្នាំ្។ ការ ច្ចុម្ភលង ភេណាតិ ភេភ្លលង បានិ ស្រភេស្រ ភេ�កន�ង បញ្ជាា្ ភេរខា២ បស្ុិម្ភប្របភេទស្ �ូភេច្ចុនះ ភេ�កន�ង បទ �លះ មានិ

វិភេភ្លទ ស្ញ្ជាា្៣ ខាងភេ��ម្ភ កូនិ ភេសារ រ�ូតិ�ល់ ភេ�៤។ កន�ង ការផ្លុំលិតិ ឧបករណ៍៍ ភេភ្លលង ភ្លលយ ភេ�កតា ឌួួង ញ�ឹ កម្ភិនិបានិ ភេ�ៀប ស្�ភេ�ង

ឱ្យ ប្រតូិវគ្ំ្នា ភេទ �ូភេច្ចុនះ ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ នីិ មួ្ភយៗមានិ ស្�ភេ�ង មិ្ភនិ �ូច្ចុគ្ំ្នា ភេ��យ។ ភេ�កតា យល់ថា បទភេភ្លលង នឹិង សាាប់្ ភេ� ពីីភេរាះ ភេប� ភ្លលយ

មានិ ស្� ភេ�ង �ុស្ៗគ្នាំ្។

២ជា ប�ា្តិ់៥ប្រស្បគ្នាំ្ ភេប្រប� ស្ប្រមាប់ ស្រភេស្រ ភេណាតិ ភេភ្លលង។ ភេ� អាច្ចុ ស្មាា្ល់ កម្ភពស្់ ស្�ភេ�ង នៃនិ ភេណាតិ ភេភ្លលង ភេ�យសារ ប�ា្តិ់ប្រស្ប ��ង៥ភេនិះ។
៣ជា ប្រកុម្ភ នៃនិ ឌួីដែយស្ ឬភេម្ភ បុុល ដែ�លភេ� �ក់ ភេ� ខាងភេ��ម្ភ នៃនិ បទភេភ្លលង និី ម្ភួយៗ។ តិន្រ្តីនិតី ករ ប្រតិូវ បញ្ជុ�ះ ឬតិភេម្ភល�ង ស្�ភេ�ង ភេណាតិ ភេភ្លលង 

ភេ�តាម្ភ វិភេភ្លទ ស្ញ្ជាា្ ��ងភេ�ះ។
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1The Khmer scale is different than the Western scale. Khmer does not use key signatures or accidentals in music. 

Don’t think about key signature with Khmer traditional instruments.

In this research and compilation, our team studied the history of the Phloy, its melodies 

and songs used for the Neak Ta spirit ritual, as well as how to make the Phloy and some songs 

for other ceremonies of Areng inhabitants. Unfortunately, during the research trip in 2021, Grandpa 

Duong Nhek was the only one who knew how to play the instrument but he was too old and no longer 

able to perform. With no choice, we could only hear his students play the Phloy. Subsequently, research 

and documenting of the Phloy must be conducted urgently.

The melody of Phloy music is short enough; some parts of the song have two sounds heard simultaneously, 

like the sound of Ken music. However, the Ken produces a related pair of notes across octaves, whereas 

the Phloy produces two or three sounds separately and distinctly. The musical transcription is written in 

Western music notation, thus in some songs, there are up to four flats key signature changes 1 .

When making the Phloy, Grandpa Duong Nhek does not tune the instrument, so each one sounds 

unique. Grandpa thought the music would sound beautiful if each instrument had incongruous sound.
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Phloy classes taught by Grandpa Duong Nhek started in 2018 and continue to present day, aiming to train 

students in playing Phloy music and songs, as well as learning how to make the instrument. Grandpa’s 

students will continue to educate others and broadly promote Phloy music to other regions. We all hope 

that this artistic heritage of the Areng region will be safeguarded for generations to come, because arts 

and culture are the irreplaceable identities of a nation or an ethnic group.

ថ្ំាក់ បភេប្រងៀនិ ភ្លលយដែ�ល បភេប្រងៀនិ ភេ�យ ភេ�កតា ឌួួង ញ� ឹក ចាប់ភេផ្លុំត�ម្ភ ភេប�ក បភេប្រងៀនិ តា�ងពីី ឆ្ំ្នាំ�២០១៨ រ�ូតិម្ភក�ល់ បចុ្ចុ�ប្បនិន 

កន�ង ភេគ្នាលប�ណ៍ង បណ៍ើ�ះបណាា្ល ស្ិស្្សី ឱ្យ ភេច្ចុះ ផ្លុំលិតិ ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ ភេច្ចុះ ភេប្រច្ចុៀង និិង ផ្លុំល�� ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ។ ស្ិស្្សីរបស្់ ភេ�កតា 

និឹង បនិត ភេផ្លុំេរ ច្ចុ�ភេណ៍ះ�ឹង ក៏�ូច្ចុជា ផ្លុំ្សីពីើផ្លុំ្សាយ ភេ�កានិ់ តិ�បនិ់ ភេផ្លុំ្សីងៗភេទៀតិ អ្ន�ពីី ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ ឱ្យ កានិ់ដែតិ ទូល�ទូ�យ។ ភេយ�ង�ំ�� ស្ង្ឃឹឹម្ភថា 

ម្ភរតិក ស្ិល្បៈ និិង វប្ប�ម្ភ៌ របស្់ តិ�បនិ់ អាដែរ�ង និឹង ស្ិិតិភេស្ិរ �ង់វង្សី ស្ប្រមាប់ ម្ភនិុស្្សី ភេប្រច្ចុ�និ ជ��និ់ ភេប្រកាយ ភេទៀតិ ពីីភេប្រ�ះ ស្ិល្បៈ និិង វប្ប�ម្ភ៌ ជា

អ្នតិតស្ញ្ជាា្ណ៍ របស្់ ប្របភេទស្ ម្ភួយ ឬជនិជាតិិ ម្ភួយ ភេ�យ ពីុ� អាច្ចុ និឹង មានិ អ្នើី ម្ភក ជ�និួស្ បានិ ភេ��យ។
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៤ភេ�កន�ង អ្នតិិបទ ប្រសាវ ប្រជា វម្ភុនិៗ ភេយ�ង ភេ��ញ មានិ �ក្យ ភ្លលយ និិង ពីលយ។
៥ជាពីិ�ី ភេ� ភេ�ើ�ភេ��ង ភេប្រកាយភេពីល ចាប់ ��រី បានិ ភេ� ប្រតិូវ ភេ�ើ� ឱ្យ ��រី ភេ�ះ ស្ល�តិ ប្រពីម្ភ សាា្ប់ តាម្ភ បញ្ជាា្ ប្រទមាក់ ភេ�យ ភេប្រប� ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ ផ្លុំល�� បនិេនិ់ច្ចុិតិត ��រី។
៦ភេ�កន�ង ដែ�ស្ុរិយ�តិិ ប្របដែ�ល កន�ង ដែ�កុម្ភភៈ ឬដែ�ម្ភី�។
៧ម្ភងគលការ ផ្តាា្ច្ចុ់ មានិនិ័យថា មាា្យ ឪពីុក ខាង កូនិប្រស្ី បងាា្ប់ បណាះ្ការ មានិតិនៃម្ភល នៃថល ភេ� ខាង កូនិប្របុស្។ ប�ា្ប់ពីី ភេរៀបការ រួច្ចុ កូនិប្រស្ី ម្ភិនិ មានិ ស្ិទធិ រាប់រក

មាា្យ ឪពីុក និិង ប្រកុម្ភ ប្រ�ួសារ របស្់ �ល�និឯង ភេទៀតិ ភេ��យ។ 

ឧបករណ៍៍ តិន្រ្តីនិតី បុរាណ៍ ភេ�កន�ង ប្របភេទស្ កម្ភព�ជា និី ម្ភួយៗ មានិ តិួ � ទី �ុស្ៗគ្នាំ្ ភេ�តាម្ភ កិច្ចុុ ពីិ�ី 

ឬវង់ភេភ្លលង ដែ�ល ប្រប��។ ឧបករណ៍៍ ភេភ្លលង ភ្លលយ៤ ជា ប្របភេភ្លទ ឧបករណ៍៍ ភេប្រ�ឿង ផ្លុំល�� របស់្ ជនិជាតិិ ភេ��ម្ភ ភា�តិិច្ចុ ដែ�ល ភេយ�ង ភេ��ញ

មានិភេ� តាម្ភ បណាា ្ភេ�តិត �� �ូច្ចុជា ភេ�តិតភេ��៍សាត់ិ ក�ពីង់ឆ្ំ្នាំ�ង ក�ពីង់ស្ព� និិង ភេកាះកុង ជាភេ��ម្ភ។ ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ ភេ� ភេប្រប� ភេ�កន�ង ពិី�ី

ជា ទ�ភេនិៀម្ភទមាោ្ប់ របស្់ អ្ននកប្រស្ុក �ូច្ចុជា ពីិ�ីភេ��ងអ្ននកតា ពីិ�ីដែស្និភេប្រពីនិ ពីិ�ី បញ្ជាា្និ់ អារក្សី ភេ��ង នៃប្រពី ��រី និិង ពីិ�ី ចាប់ភេជ�ង ��រ៥ី ជាភេ��ម្ភ។ 

ពីិ�ីភេ��ងអ្ននកតា ភេ� ភេ�ើ�ភេ��ង ភេរៀងរាល់១ឆ្នាំំ្� ម្ភតង ភេ�កន�ង ដែ�មា�៦ ភេ�យមានិ ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ និិង ស្គរនៃ� ក��រ។ ច្ចុ�ដែណ៍ក ភេ�កន�ង ពីិ�ី ជាម្ភ ងគល

មានិ �ូច្ចុជា ពីិ�ី ម្ភងគលការ ឬម្ភងគលការ ផ្តាា្ច្ចុ់៧ ភេ� ម្ភិនិ ភេប្រប� ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ ភេទ។

១. ភេស្ច្ចុកតីភេផ្លុំត�ម្ភ
Introduction

1.
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Each traditional musical instrument in Cambodia has a different role 

depending on the relevant ritual or ensemble accompaniment. The Phloy is a type of 

wind instrument used by indigenous people in many provinces, such as Pursat, Kampong Chhnang, 

Kampong Speu and Koh Kong. The Phloy is used in traditional ceremonies such as the Neak Ta spirit 

ceremony, offerings, possessions or trance rituals, elephant trapping and the leg-tied elephant rite2. The 

Neak Ta ceremony is held once a year in Meak3  (the third month of Khmer lunar calendar), accompanied 

by the Phloy and hand drum. However, for a wedding ceremony or Mongkul-Kar-Pdach4, the Phloy 

is not used.

2The leg-tied elephant is a ritual performed after the elephant is captured, to make the elephant obey the order of the 

mahout, by using the Phloy to soften the elephant’s heart and making it behave docilely.

 3In Solar month, it is around February and March.

 4Mongkul-Kar-Pdach is a wedding ceremony in which the bride’s parents demand an expensive dowry from the groom’s 

parents. After marriage, the daughter is disowned by her family. 
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ភេ�កតា យឹម្ភ យនិ់ ជា អ្ននក ភេប្រច្ចុៀង និិង ភេលង ស្គរ ស្ពីើនៃថៃ រស្់ភេ� ភ្លូម្ភិ ភេកាះ �ុ� ថម�ូនិភេ� 

ប្រស្ុក ថមបា�ង ភេ�តិតភេកាះកុង បានិ ភេរៀបរាប់ ថា «តា�ងដែតិពីី ភេ��ម្ភ ភេរៀងម្ភក ភេ�ភេពីល អ្ននកប្រស្ុក មានិ ជ�ង� ភេ� ដែតិង ភេរៀប ពីិ�ី

ដែស្និអ្ននកតា ភេ�យមានិ ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ ភេលង ក��រ ភេ��យ ពីួក ភេ� ក៏បានិ ស្ុ�ស្ប្បាយ កនិលងម្ភក»។ បុុដែនិត បច្ចុុ�ប្បនិន ភេនិះ ភេ�យសារ

ការ រីក ច្ចុ�ភេរីនិ នៃនិ វិទ្យ៉ាសាន្រ្តីស្ត ស្ុខាភ្លិបាល ភេ�ើ� ឱ្យ ប្របជាជនិ �លះ បានិ ភេបាះបង់ ការ ដែស្និភេប្រពីនិ អ្ននកតា ដែ�ល ធាោប្់ ប�ិបតិតិ កនិលងម្ភក។ ភេ�កតា

ម្ភិនិ ច្ចុង់ឱ្យ បាតិ់បង់ ទ�ភេនិៀម្ភទមាោ្ប់ តា�ងពីី បុរាណ៍ ម្ភក ភេទ ជាពីិភេស្ស្ ឧបករណ៍៍ ភេភ្លលង ភ្លលយ ដែ�ល ស្ពីើនៃថៃ បានិ កាោ្យជា ឧបករណ៍៍ ភេភ្លលង �៏ កប្រម្ភ

ដែ�ល ប្រតិូវដែតិ ដែថរក្សា និិង ផ្លុំ្សីពីើផ្លុំ្សាយ បនិត ឱ្យ ប្របជាជនិ ភេ�កន�ង ស្��ម្ភនិ៍ របស្់ គ្នាតិ់ បានិ យល់�ឹង កានិ់ដែតិ ច្ចុ្បាស្់ ពីី សារស្�ខានិ់ របស្់ ម្ភរតិក

ម្ភួយ ភេនិះ។ ភេ� តិ�បនិ់ អាដែរ�ង បច្ចុុ�ប្បនិន ភេប្រ�ពីី ឧបករណ៍៍ ភេភ្លលង ភ្លលយ ពីុ� មានិ វង់ភេភ្លលង ភេផ្លុំ្សីងភេទៀតិ ដែ�ល បភេប្រម្ភ� ឱ្យ ពីិ�ីបុណ៍្យ ជា ប្របនៃពីណ៍ី ឬសាស្ �

ភេ��យ។ ភេ�ភេពីល ប្របារពីធ ពិី �ី ភេផ្្លុំសីងៗពួីក គ្នាត់ិ ប្រតូិវ ជួល ប្រកុម្ភភេភ្លលង ម្ភក ពីី ភេ�តិតភេកាះកុង ឬតាដែកវ �ូច្ចុជា វង់ភេភ្លលង ការ ឬវងភ់េភ្លលង ពិីណ៍�ទ្យ ជាភេ��ម្ភ។ 

ភេ�ក �� ទិតិ ជា ប្របជាជនិ ភេ� ភូ្លមិ្ភ ច្ចុ�ណារ �ុ� ប្របឡាយ ប្រសុ្ក ថមបា�ង ភេ�តិតភេកាះកុង ជា អ្ននកភេលង ស្គរ ប្រកុក និិង ជា អ្ននកភេ�ើ� ស្គរ ប្រកុក បានិ ភេរៀបរាប់

ថា «កាលពីីម្ភុនិ ធាោ្ប់ មានិ វង់ភេភ្លលង ការ បុរាណ៍ ស្ប្រមាប់ ក��រ ពីិ�ី ម្ភងគលការ ដែ�រ ភេ��យ វង់ភេភ្លលង ភេ�ះ �� មានិដែតិ ស្គរ ប្រកុក ម្ភួយ និិង អ្ននក ភេប្រច្ចុៀង មាំ្ក់

បុុភេណាះ្ះ»។ ស្គរ ប្រកុក មានិ រូបរាង �ចូ្ចុ ស្គរយីភេក ដែ�ល ភេលង ក��រ ភេ�ោ្និ យីភេក។ ស្គរ ប្រកុក ភេ�ើ�អ្ន�ពីី ភេឈ� ប្រតិភេស្ក �ស្ ភេ�យ ដែស្្បក ភេគ្នា ឬដែស្្បក

ឈល�ស្។ ភេប្រ�ពីី ពិី�ី ម្ភងគលការ ស្គរ ប្រកុក ក��រ ភេ�កន�ង ពិី�ីបុណ្៍យ ដែបប សាស្�។ ភេ�កន�ង ពិី�ីបុណ្៍យ �លះ ភេ� ភេប្រប� ស្គរ ប្រកុក រ�ូតិ�ល់១០ឯភេណាះ។ 

ស្គរ ប្រកុក ដែ�លភេ� ភេប្រប� ញឹកញាប់ ជាងភេ� �� កន�ង កិចុ្ចុ ប្រកុង�លី មុ្ភនិ ភេពីល ប្រពីះស្ង្ឃឹ ចាប់ភេផ្លុំត�ម្ភ កិចុ្ចុ និម្ភសាារ្ ប្រពីះរតិនិប្រតិយ័។ កន�ង កិចុ្ចុ ប្រកុង�លី 

ភេ� ភេប្រច្ចុៀង ច្ចុភេប្រម្ភៀង១បទ អ្នម្ភ ភេ�យ ស្គរ ប្រកុក។ បចុ្ចុ�ប្បនិន ភេនិះ ស្គរ ប្រកុក ពុី�សូ្វ មានិ វតិតមានិ ភេ�កន�ង ពិី�ីបុណ្៍យ ឬពិី�ី ម្ភងគលការ ភេទៀតិ ភេ��យ 

ភេ�យ ជ�និួស្ ម្ភកវិញ ភេ�យ ការ ចាក់ភេភ្លលង តាម្ភ កាដែស្តិ ឬស្ុីឌួី ជាភេ��ម្ភ។
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 “Customarily, when the inhabitant was unwell and ill, the Neak Ta spirit 

ritual would be held with accompanying Phloy music, then contentment is returned to 

people,” described Grandpa Yim Yun, a singer and drummer living in Koh village, Thmor Daun Pov 

commune, Thmor Bang district, Koh Kong province. Nowadays with the advancement of medical sciences, 

many people no longer practise such supernatural beliefs. Grandpa does not want the ancient tradition to 

disappear, particularly the Phloy, which today has become a rare instrument that must be safeguarded and 

promoted to the people within communities to better understand the significance of our heritage. Presently 

in the Areng region, apart from the Phloy, there is no other music ensemble that serves traditional or religious 

rituals. When there is a ceremony, a wedding ensemble or Pin Peat music is hired from Koh Kong or Takeo 

province.

“In the past, there was an ensemble for wedding music and that ensemble only consisted of one Skor Kruk 

drum and a singer,” recounted Mr Lo Tith, a resident of Chamnar village, Prolay commune, Thmor Bang district, 

Koh Kong province, who is a Skor Kruk drummer and the instrument maker. The Skor Kruk drum looks like 

the Skor Yike drum of the Lakhaon Yike drama. The Skor Kruk drum is made of a kind of wood (Peltophorum 

ferrugineum) covered with cowhide. In addition to marriage, the Skor Kruk drum also accompanies religious 
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rites and in some grandeur ceremonials; up to 10 drums are used. The most common Skor Kruk drum is 

used during the spirit offerings, like the Krong Peali ritual, just before the Buddhist monks begin reciting the 

Dhamma. During the Krong Peali ritual, there is a song performed with the Skor Kruk drum. Nowadays, such 

a drum is no longer present at the ritual or wedding ceremony; instead it is played on tapes or CDs.

Photo 1:

Skor Kruk drum

រូបទី១៖

�គរប្រក្តីុក្តី
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តិ�បន់ិ អាដែរ�ង ប្រ�ប �ណ៍ើប់ ភេល� �ុ� ច្ចុ�នួិនិ បី�ូច្ចុ ជា �ុ� ជ��ប់ �ុ� ប្របឡាយ និិង �ុ� ថម�ូនិភេ�។ 

ភេ�ក ភេម្ភ�ុ� ថម�ូនិភេ� ភេ�ះ្ះ ភេស្ៀង ថនិ បានិឱ្យ �ឹង ថា ប្របជាជនិ ដែ�ល រស្់ភេ� កន�ង �ុ� ថម�ូនិភេ� មានិ ប្របមាណ៍ 

២០០ប្រ�ួសារ ភេ�កន�ង ភេ�ះ មានិ ជនិជាតិិ ភេ��ម្ភ ភា�តិិច្ចុ ជង ច្ចុ�និួនិ៦១ប្រ�ួសារ។ ប្របជាជនិ ភា�ភេប្រច្ចុ�និ ពីួក ភេ� ប្របកបរបរ ��ប្រស្ូវ 

�� បដែនិល ��ណា� វិល ជុ� ភេផ្លុំ្សីងៗ អ្ននិុផ្លុំល នៃប្រពីភេឈ� និិង រក ប្រតិី។ ពីួក ភេ� មានិ ប្រតិណ៍ម្ភ តិឹង រឹង ណាស្់ ភេ�ភេពីល ច្ចុូលនៃប្រពី ម្ភិនិ ដែតិបុុភេណាះ្ះ ក៏ មានិ

ច្ចុភេប្រម្ភៀង ស្ប្រមាប់ អ្នងើរករ អ្ននកតា ដែ�ល ដែថរក្សា នៃប្រពី ភេ��ម្ភ្បី ស្ុ� ភេស្ច្ចុកតី ស្ុ�។ �ក្យ ភេប្រច្ចុៀង មានិ �ូច្ចុជា៨ ៖ 

សេអំ សេអំ�យ ខ្ញុំំ�ំ មក្តី ពី� នាយ ធ្លាា�ក្តី់ អាយ ធ្លាា�ក្តី់ អាយ ណា សេ�ក្តី សេអំ�យ ឱ្�យ ខ្ញុំំ�ំ ទ�ពីឹង សេ�ក្តី ណា សេអំ សេអំ�យ ឱ្�យ ទ�ពីឹង សេ�ក្តី ណា ឃុំុំប្រ�ង រក្តី�សា ខ្ញុំំ�ំ

�ង ក្រែប្រក្តីង សេ��ង ខ្ញុំំ�ំ ភ្លាា�ត្តិ់ ក្រែប្រក្តីង ម៉ាត្តិ់ ខ្ញុំុ�ឆ្គគង ប្រ�ង រក្តី�សា ខ្ញុំំ�ំ �ង ខ្ញុំល�និខ្ញុំំ�ំ សេក្តីេង សេ�។ 

�ក្យ ភេប្រច្ចុៀង ភេនិះ �ុស្ៗគ្ំ្នា ពីី អ្ននក ភេប្រច្ចុៀង ម្ំាក់ ភេ� ម្ំាក់ភេទៀតិ។ ទ�នុិក ��ងភេនិះ សុ្ទធដែតិ ជា ទ�នុិក មិ្ភនិបានិ ភេប្រពីៀង ទុក ភេ�ល �� �ល់ភេពីល

ភេប្រច្ចុៀង រកនិឹក �ក្យ ភេប្រច្ចុៀង ដែតិម្ភតង។ �ូភេច្ចុនះ �ក្យ ភេប្រច្ចុៀង របស្់ គ្នាតិ់ ម្ភិនិ �ូច្ចុគ្នាំ្ ភេ��យ រាល់ភេពីល ភេប្រច្ចុៀង ម្ភតងៗ។

៨�ក្យ ភេប្រច្ចុៀង ភេនិះ បានិ ម្ភក ពីី ភេ�ក �� ទិតិ ភេ� ភ្លូម្ភិ ច្ចុ�ណារ �ុ� ប្របឡាយ ប្រស្ុក ថមបា�ង ភេ�តិតភេកាះកុង។
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The Areng region is covered three communes: Chumnab, Pralay and 

Thmor Daun Pov. Thmor Daun Pov commune chief Mr Sieng Thorn stated that about 

200 families are living in the commune, including 61 indigenous families. Most of the population is 

engaged in growing rice, farming, producing non-timber forest products and fishing. For people who fish 

and produce non-timber forest products, they practise stricter proscriptive norms while entering the forest, 

such as songs for begging the forest spirits to offer their blessing. The song wording៥5 is as follow: 

 

“Ooh Spirit, I come from far away, I have no one, but I count on you to protect me, if my legs are wobbly or 

my mouth is speaking badly, as I am still young.”

The lyrics vary from singer to singer. These hymns are unprepared, so when it comes time to sing, 

the singer improvises instantaneously, so the lyrics are never the same.

5This lyric comes from Mr Lou Tith, a resident of Chamnar village, Prolay commune, Thmor Bang district, Koh Kong 

province.
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ស្ពីើនៃថៃ ភេនិះ ម្ភនិុស្្សី ភេពីញវ័យ ម្ភួយច្ចុ�និួនិ បានិ ភេច្ចុញភេ� ភេ�ើ�ការ ភេ� ទីប្រកុង ឬភេប្រ�ប្របភេទស្ បនិ្សីល់ទុក

ភេ�ដែតិ ម្ភនិុស្្សី វ័យ ច្ចុ�ណាស្់ ភេ�ចា� ផ្លុំេះ។ បច្ចុុ�ប្បនិន ភេយ�ង ពីិបាក និឹង ស្មាា្ល់ថា ភេតិ� ជនិជាតិិ ភេ��ម្ភ ភា�តិិច្ចុ ជង ភេ� តិ�បនិ់

អាដែរ�ង មានិ លកខណ៍ៈ �ុស្ពីី ជនិជាតិិ ដែ�មរ �ូច្ចុភេម្ភតច្ចុ ភេ�យសារដែតិ ពីួក ភេ� និិយ៉ាយ ភាសាដែ�មរ ភេស្ល�ក ស្ភេម្ភល�កប��ក់ តាម្ភ ដែបប ដែ�មរ និិង

កានិ់សាស្� ប្រពីះពីុទធ �ូច្ចុ ប្របជាជនិ ដែ�មរ ទូភេ� ដែតិ ពីួក ភេ� ក៏ ភេ�ដែតិ ប�ិបតិតិ ជ�ភេនិឿ ដែបប ប្រពីលឹង និិយម្ភ ដែ�រ។ ភេកមងៗនិិង យុវជនិ ម្ភិនិ ចា� ភាសា

ជង របស្់ ពីួក ភេ� ភេ��យ ពីីភេប្រ�ះ ពីួក ភេ� បានិ ច្ចុូលភេរៀនិ និិង និិយ៉ាយ ភាសាដែ�មរ ភេ� ភេ��យ។ បច្ចុុ�ប្បនិន មានិដែតិ ម្ភនិុស្្សី វ័យ ច្ចុ�ណាស្់ ភេទ�ប ភេ�ចា�

និិង និិយ៉ាយ ភាសា ជង បានិ។ មានិភេរឿង �� ណា លតិៗគ្ំ្នា របស់្ អ្ននកប្រសុ្ក អ្ន�ពីី ភេ��ម្ភក�ភេណ៍�តិ ជនិជាតិិ ភេ��ម្ភ ភា�តិិច្ចុ ជង របស់្ តិ�បន់ិ អាដែរ�ង 

ម្ភក ថា៖

Currently, some adults have gone to work in the city or across the border, 

leaving elderly people at home. It is difficult to tell how the Chong ethnic tribe in the Areng 

region is different from Khmer people because they speak the Khmer language, they opt to wear Khmer 

clothing and practise Buddhism like the typical Cambodian population, despite still believing in animism. 

Children and young people do not remember the Chong dialect because they learned the Khmer language 

while going to school. Mainly older people can remember and know how to speak the Chong dialect. 

This is a tale about the origins of the Chong tribe in the Areng region:
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សេ�កិ្តី�ង �ម័យ ឧដុីងគ ម៉ានិ ប្រពីះរាជា មួយ អំងគ ប្ផានិ សេចញ ប្រពីះរា� បញ្ជាា� ឱ្�យ ប្រ�ហ្មេណ៍៍៨នាក់្តី 

សេចញសេ� រក្តី �ត្តិើ ដីំរីភ្លល�ក្តី �ម ក្តីថ្វាា�យ។ ប្រ�ហ្មេណ៍៍ ទាំង៨ ក្តី៏ សេ�ើ�ដីំសេណ៍�រ មក្តីដីល់់ ភ្លូមិ សេកាះ (ពី�សេដី�ម សេ� សេ�ថ្វា ភ្លូមិ

ជាំ ស្លាា�) ឃុំុំ ថេដីូនិសេ� ប្រ�ុក្តី ថេប្ផាំង សេខ្ញុំត្តិីសេកាះក្តីុង �ពីើថ្ងៃថៃ សេដី�ម�បី� រុក្តីរក្តី ដីំ រី ភ្លល�ក្តី � ក្រែត្តិ សេទាះជា ខ្ញុំំ រក្តី យ៉ាា�ងណា ក្តី៏ រក្តី មិនិសេឃុំ�ញ។

ប្រ�ហ្មេណ៍៍ ទំាង៨ប្ផានិ ពិីភ្លាក្តី�សា គ្នាា� ថ្វា សេប��ិនិជា សេយ�ង ប្រត្តិឡប់សេ�វិញ សេដ្ឋាយ គ្នាា�និ ដំីរី ភ្លល�ក្តី �សេ� ជាមួយ ច�បា�់ជា ប្រតូ្តិវ សេ�ីច ប្របហារ��វិត្តិ

ជាមិនិខានិ ដីូសេចិះ ប្រត្តិូវ រក្តី ឧប្ផាយ សេដី�ម�បី� ក្តីុហ្មក្តី សេ�ីច។ �ិត្តិ គ្នាា� រួច ប្រ�ហ្មេណ៍៍ ទាំង៨ ក្តី៏ ប្រត្តិឡប់សេ� ប្រកាបទូល់ សេ�ីច ថ្វា ប្ផានិ រក្តី សេឃុំ�ញ ដីំរី

សេហ្ម�យ ក្រែត្តិ ប្រត្តិូវការ ចំណាយសេពីល់ យូរ សេទៀត្តិ សេដី�ម�បី� តាម ចាប់ ដីំរី សេនាះ សេហ្ម�យក្តី៏ ប្រត្តិូវការ សេ��បី�ង បក្រែនិែម សេទៀត្តិ ក្រែដីរ។ សេ�សេពីល់ ប្ផានិ សេ��បី�ង

បក្រែនិែម ល់េម ប្រ�ប់ប្រគ្នានិ់ ប្រ�ហ្មេណ៍៍ ទាំង៨ ក្តី៏ នាំ យក្តី ប្រក្តីុម ប្រ�ួ ស្លារ សេរៀងៗខ្ញុំល�និ មក្តី តាំង ល់ំសេ� ប្រត្តិង់ មី�ំ ភ្លូមិ សេកាះ ត្តិំបនិ់ អាក្រែរ�ង �ពីើថ្ងៃថៃ សេនិះ 

ក្រែល់ង ប្រត្តិឡប់សេ� �ទះ�ក្រែម�បីង ខ្ញុំល�និ វិញ រហ្មូត្តិ៩ ។

ភេយ៉ាងភេ�តាម្ភ ភេរឿង ដែ�ល ��ណាល ម្ភកភេនិះ អ្ននក ភេ� តិ�បនិ់ អាដែរ�ង ស្ពីើនៃថៃ ភេជឿ ថា �ូនិតា របស្់ ពីួក គ្នាតិ់ ជា ជនិជាតិិ ដែ�មរ ដែ�ល ធាោ្ប់ រស្់ភេ� កន�ង

រាជធានិី រួច្ចុ ភេភ្លៀស្�ល�និ ម្ភក រស្់ភេ� តិ�បនិ់ នៃប្រពីភ្លន� ប្រជលង �ងអ្នូរ កន�ង ស្ម្ភ័យ ឧ�ុងគ ភេ��ម្ភ្បី ឱ្យ រួច្ចុផ្លុំុតិ ពីី ការប្របហារ ជីវិតិ របស្់ ភេស្តច្ចុ។ �ូភេច្ចុនះ ពីួក

គ្នាតិ់ យល់ថា �ក្យ ជង �� ម្ភក ពីី �ក្យ ប្រជលង ដែ�ល មានិនិ័យថា អ្ននក ដែ�ល រស្់ភេ� តាម្ភ ប្រជលងភ្លន� ភេនិះឯង។

៩ភេរឿងភេនិះ��ណាលភេ�យភេ�កភេម្ភ�ុ� ភេស្ៀង ថនិ ជាភេម្ភ�ុ�ថម�ូនិភេ� ប្រស្ុកថមបា�ង ភេ�តិតភេកាះកុង។ 
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“During the Udong period, a king ordered eight Brahmins to go hunting for the 

white ivory elephant. The eight Brahmins travelled and arrived at Koh village (formerly known 

as Choam Sla village) that is in the modern-day Thmor Daun Pov commune, Thmor Bang district, Koh 

Kong province. They were in search of the white ivory elephant, but no matter how hard they tried, they 

could not find it. The eight Brahmins knew if they returned without the white ivory elephant, they would 

surely be executed by the king, therefore they had to find a trick to play on the king. After coming to an 

agreement, the eight Brahmins returned to tell the king that they had found a trace of the elephant, but it 

would take more time and food to catch. Once they obtained enough food, the eight Brahmins brought their 

family members to settle at the Koh village of today’s Areng region, never to return back to their homes6.”

According to this folktale, people in the Areng region today believe their ancestors were Khmer people who 

once lived in the Udong capital and fled to the mountains and valleys to escape from the execution by the 

king. Therefore, they thought the term “Chong” was derived from the valley, which means “those who 

live in this valley”.

6This tale is narrated by Mr Sieng Thorn, Thmor Daun Pov Chief of Commune in Thmor Bang district, Koh Kong.

20



21



ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ មានិ លកខ ណ៍ៈ �ុស្ៗគ្នាំ្ បនិតិច្ចុបនិត�ច្ចុ ភេ�តាម្ភ តិ�បនិ់ និី ម្ភួយៗ។ ជាពីិភេស្ស្ ប្របអ្នប់ ស្�ភេនិៀង �លះ ភេ�ើ� ពីី

ដែផ្លុំល ភេ�ោ្ក ទុ� �លះ ភេ�ើ� ពីី ប្រតិភេឡាក�ូង ជាភេ��ម្ភ អាប្រស្័យ ភេ�ភេល� ការរច្ចុ� របស្់ ជាង ផ្លុំលិតិ ឧបករណ៍៍ តាម្ភ តិ�បនិ់ �ុស្ៗគ្នាំ្ ឬភេ� តាម្ភ

�និធានិ ដែ�ល មានិ។ ភេ�ះបីជា រូបរាង ភ្លលយ និិង បទច្ចុភេប្រម្ភៀង មានិ លកខណ៍ៈ ម្ភិនិ �ូច្ចុគ្នាំ្ ដែតិ ភេគ្នាលប�ណ៍ង កន�ង ការ ភេលង ឧបករណ៍៍ ភ្លលយកន�ង

និ័យ ដែតិម្ភួយ �� ការ បនិ់ប្រស្និ់ អ្នងើរករ �ល់ អ្ននកតា ដែ�ល ដែថរក្សា ប្រស្ុកភ្លូម្ភិ។

The Phloy varies slightly from region to region. Some resonator boxes are made of 

dried birdhouse gourd and some are made of dried coconut shells, depending on the design of 

the instrument maker in different areas and the available resources. Although the appearance of the Phloy 

and the characteristics of the song are not the same, the purpose of playing the Phloy remains relatively 

the same, that is, to pray to the guardian spirits who protect and bless the village.

២. អ្ន�ពីីឧបករណ៍៍ភ្លលយ
About the Phloy

2.
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Photo 2:

Musical Instrument Phloy

រូបទី២៖

ឧបក្តីរណ៍៍សេភ្លលងភ្លលយ
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១០ពិី�ី ភេ��ង ស្�ណ៍� ជាពិី�ី អ្នបអ្នរ មួ្ភយ ដែ�ល ភេ�ើ�ភេ��ង១ឆ្ំ្នាំ� ម្ភតង ភេប្រកាយ ការប្រចូ្ចុតិកាត់ិ រួច្ចុ កន�ង ដែ� ពិីសា� ឬភេជស្ឋ (ដែ�មិ្ភថុ� ឬក កក �) ភេពីល ដែ�ល អ្ននកភូ្លមិ្ភ ��ងអ្នស់្

ទ�ភេនិរ ពីី ការងារ ដែប្រស្ច្ចុមាា្រ។
១១ជនិជាតិិ ភេ��ម្ភ ភា�តិិច្ចុ សួ្យ ភេ� ភេ�តិត ក�ពីង់ស្ព� មានិ ដែបងដែច្ចុក ជា សួ្យ កដែនិតដែរ� សួ្យ ច្ចុនិល�ះ និិង សួ្យ ម្ភល� (ស្មាាស្្ ជាមួ្ភយ ភេ�ក សុុ្និ មានិជយ័ ប្របធានិម្ភនិេរី

វប្ប�ម្ភ៌ ភេ�តិត ក�ពីង់ស្ព�)
១២បញ្ជជី សារ ភេពី�រភ្ល័ ណ៍ឌ ភេបតិិកភ្លណ៍ឌ វប្ប�ម្ភ៌ អ្នរូបី, ២០០៤ ទ�ពី័រ៥៨

ភេប្រ�ពីី តិ�បន់ិ អាដែរ�ង កន�ង ភេ�តិតភេកាះកុង ភេ� ភេ�តិត ក�ពីង់ស្ព� ស្ពីើនៃថៃ �ូច្ចុជា ភូ្លមិ្ភ ជ��ប់ �ុ� ស្ដែងក សាទប និិង

ភ្លូម្ភិ ភេកា �ូនិតិី �ុ� ប្រតិ��ង ភេជា ប្រស្ុក ឱរាា្ល់ ភេ�តិត ក�ពីង់ស្ព� ក៏ មានិ ភេប្រប� ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ ភេ�កន�ង ពីិ�ីបុណ៍្យ ប្របចា�ឆ្នាំំ្� របស្់ ភេ� ដែ�រ។ 

ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ ភេ�ភេលង ស្ប្រមាប់ អ្ននិេង កន�ង ពីិ�ី ភេ��ង ស្�ណ៍�១០ និិង ពីិ�ី �ប�ណ៍និ់ របស្់ ជនិជាតិិ ភេ��ម្ភ ភា�តិិច្ចុ ស្ួយ ភេ� ប្រស្ុក ឱរាា្ល់។ 

ភេ�កន�ង ពីិ�ី របស្់ ជនិជាតិិ ភេ��ម្ភ ភា�តិិច្ចុ ស្ួយ ភេប្រ�ពីី ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ ភេ� មានិ កង (រូបរាង ប្រស្ភេ�ៀងនិឹង ឈិង របស្់ ដែ�មរ) និិង ស្គរ។ របា�

ភ្លលយ របស្់ ជនិជាតិិ ភេ��ម្ភ ភា�តិិច្ចុ ស្ួយ១១ ដែ�ល រស្់ភេ� ដែក្បរ ភេជ�ងភ្លន� ឱរាា្ល់ ប្រតិូវ បានិ ប្រកុម្ភ អ្ននកប្រសាវប្រជាវ ភេ� �យក�ា្និ ស្ិល្បៈ និិង វប្ប�ម្ភ៌

ភេ�តិត ក�ពីង់ស្ព� រួម្ភ ជាម្ភួយ អ្ននក តិភេម្ភល�ង របា� �� ភេ�កប្រ�ូ អ្ននិ ជា ភេ�ង បានិ យក ម្ភក ស្ប្រម្ភួល ��ង បទភេភ្លលង ក្បាច្ចុ់ រា� និិង ស្ភេម្ភល�កប��ក់ ភេ�កន�ង

ឆ្នាំំ្�១៩៩៦១២។ ចាប់ពីី ភេពីលភេ�ះ ម្ភក របា� ភ្លលយ ស្ួយ ប្រតិូវ បានិ ភេ� សាា្ល់ និិង យក ម្ភក ស្ដែម្ភតង ភេ� តាម្ភ បណាា្ ភេ�តិត និិង រាជធានិី ភេពីល

មានិកម្ភម វិ�ី ស្ដែម្ភតង ស្ិល្បៈ ឬម្ភភេហាប្រស្ពី ��។

24



Apart from the Areng region of Koh Kong, in present day, the Phloy is also 

used at the annual ceremonies in some areas of Kampong Speu province such as Chhumnab 

village of Sangke Satorb and Dauntey village of Trapeang Cho commune in Aoral district. The Phloy is 

performed during the ritual Leung-Somnum7  and Lea-Bamnon of the Suoy8  indigenous people in Aoral 

district, Kampong Speu province. In the tribal Suoy ceremony, apart from the Phloy, there is a Gong (like a 

Khmer Cymbal) and a drum. Robam Phloy Suoy (Phloy Suoy dance), an indigenous dance of Suoy inhabitants 

around the foot of Aoral mountain, was adapted by the research team of Kampong Speu Department of 

Culture and Fine Arts with folk dance master Mr An Chhea Heng, who rearranged music, choreographed 

the dance and designed costumes in 19969. Since then, Robam Phloy Suoy has been known and 

performed across the country at various events and festivals.

7Leung-Somnum is an annual celebration of crop-harvesting (around June and July) when the villagers take a break 

from farming the field.
8Suoy indigenous tribes in Kampong Speu are categorised into Suoy-Kantere, Suoy-Chanlos & Suoy-Mou (interviewed 

with Mr Sun Meanchey, Director of Department of Culture and Fine Arts, Kampong Speu).
9Inventory of Intangible Cultural Heritage of Cambodia (2004) MoCFA & UNESCO.
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ច្ចុ�ដែណ៍ក ជនិជាតិិ ភេ��ម្ភ ភា�តិិច្ចុ ជង និិង ព័ីរ ភេ� ភេ�តិតភេ��៍សាត់ិ ក៏ ភេប្រប� ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ ស្ប្រមាប់

កន�ង ពិី�ដីែស្និភេប្រពីនិ បនិ ់ប្រស្និ ់ភេផ្្លុំសីងៗ ពី�ិភីេ��ងអ្ននកតា និិង ភេ��ង អារកស្ី។ ម្ភនិិ ប្រតិមឹ្ភដែតិ បុភុេណាះះ្ ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ ប្រតិវូ ភេ�

យក ម្ភក ផ្លុំល�� ក��រ ភេ�កន�ង ពិី�ី ម្ភងគលការ ដែថម្ភភេទៀតិ ផ្លុំង១៣ �ុស្ដែបលក ពីី តិ�បន់ិ អាដែរ�ង ដែ�លភេ� ភេប្រប� ដែតិ ភេ�កន�ង ពិី�ីភេ��ងអ្ននកតា ដែតិបុុភេណាះះ្។ 

ជនិជាតិិ ភេ��ម្ភ ភា�តិិច្ចុ ជង និិង ពី័រ ភេ� ភេ�តិតភេ��៍សាតិ់ មានិ ជ�ភេនិឿ ថា ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ ភេនិះ �� អ្ននកតា ជា អ្ននករកភេ��ញ និូវ ��និិតិ នៃច្ចុនប្របឌួិតិ

ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ ភេនិះ ភេ��ង �ូភេច្ចុនះ ភេ� ម្ភិនិដែ�ល យក ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ ទុកជា កម្ភមស្ិទធិ ភេ�ផ្លុំេះ របស្់ និរណា មាំ្ក់ ភេ��យ ភេ� ដែតិងដែតិ ទុក ឧបករណ៍៍

ភ្លលយ ភេ�និឹង �េម្ភអ្ននកតា ណាម្ភួយ ដែ�ល មានិ ស្ុវតិិិភាពី ភេ��ម្ភ្បី យក ម្ភក ភេប្រប� ភេពីលភេប្រកាយ ភេទៀតិ។ ភេប្រ�ពីី ពីិ�ី ដែ�ល ភេរៀបរាប់ ខាងភេល� ឧបករណ៍៍

ភ្លលយ ក៏ មានិ �ទី ពីិភេស្ស្ កន�ង ការ ប្រប�� ក��រ កន�ង ពីិ�ី ដែបរបនិ់ ម្ភុនិ ភេពីល ភេច្ចុញភេ� ភេបះ ប្រកវាញ និិង ភេពីល ភេបះ ប្រកវាញ របស្់ អ្ននកប្រស្ុក ភេ� តិ�បនិ់

ភ្លន�ប្រកវាញ និិង វាលដែវង។

ភេ� តិ�បន់ិ អាដែរ�ង ភេ�តិតភេកាះកងុ ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ ជា ឧបករណ៍៍ ភេភ្លលង កប្រម្ភ មួ្ភយ ដែ�ល ពុី�សូ្វ មានិ និរណា សាាល់្ និិង ឮស្�ភេ�ង របស់្ ឧបករណ៍៍ ភេនិះ 

ភេ�យសារដែតិ ភេ�ភេលង ដែតិ កន�ង ពិី�ីភេ��ងអ្ននកតា ដែតិបុុភេណាះះ្។ បចុ្ចុ�ប្បនិន ភេនិះ មានិដែតិ ភេ�កតា ឌួួង ញ� ឹក អាយុ៨៧ឆ្ំ្នាំ� រស់្ភេ� កន�ង ភូ្លមិ្ភ ដែប្រពីក សាាយ្ 

�ុ� ថម�ូនិភេ� ប្រស្ុក ថមបា�ង ភេ�តិតភេកាះកុង ដែតិមាំ្ក់ �តិ់ ដែ�ល ភេ� ភេច្ចុះ ភេលង ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ។ ភេ�កតា បានិ ភេរៀនិ ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ ពីី ភេ�កតា

របស់្ គ្នាត់ិ ភេ�ះះ្ ដែស្ម្ភ តា�ងពីី គ្នាត់ិ មានិ អាយុ២០ឆ្ំ្នាំ�។ ភេ�កតា ឌួួង ញ� ឹក មានិការ បារម្ភភ ភេ�យសារ មិ្ភនិ មានិ អ្ននក ច្ចុង់ ភេរៀនិ ឧបករណ៍៍

ភ្លលយ បនិត ពីី គ្នាតិ់។ ស្ូម្ភ្បីដែតិ កូនិប្រស្ី បភេងក�តិ ��ង៣�ក់ របស្់ គ្នាតិ់ ក៏ ម្ភិនិ ច្ចុង់ ភេលង ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ �ូច្ចុ គ្នាតិ់ ដែ�រ។ 

១៣កម្ភព�ជស្ុរិយ៉ា, ភេល�៤ ឆ្នាំំ្�២០០១ ទ�ពី័រ៨៨ -៩៣
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For indigenous tribes of Chong and Por in Pursat province, the use of 

the Phloy for various rituals is also in reverence to sacred beings, guardians and cave 

spirits. Not only that, but the Phloy is also used to accompany wedding ceremonies10, unlike in the 

Areng region where it is only used for the Neak Ta spirit ritual. The indigenous Chong and Por of Pursat 

believe the Phloy was invented by the Neak Ta spirit, therefore the Phloy is never owned or kept at an 

individual household, it is always being kept at a hut of the Neak Ta spirit and safely retrievable for the next 

use. In addition to the ceremonies described above, the Phloy also has a special role in accompanying the 

ceremony before going out to pick cardamom and during the cardamom-picking time for the locals in the 

Veal Veng district and the Cardamom Mountains.

In the Areng region of Koh Kong, the Phloy is a rare musical instrument that is usually unknown because it 

is solely played during the annual Neak Ta spirit ritual. Presently, only Grandpa Duong Nhek, age 87, from 

Prek Svay village, Thmor Daun Pov commune, Thmor Bang, Koh Kong province, still knows how to play the 

Phloy. He learned to play the Phloy when he was 20 years old from his grandfather named Sem. Grandpa 

Duong Nhek expressed that he is worried because no one is interested in learning the art from him. 

Even his three biological daughters do not want to learn to play the Phloy like him.

10Kambuja Suriya, Issue 4 (2001), page 88-93.
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ជា ភ្ល័ពីើស្�ណាង លអ ភេ�យសារ ការ �ិតិ�� ប្របឹងដែប្របង និិង ភេប្រជាម្ភដែប្រជង ពីីរ ថយនិត តិន្រ្តីនិតី ទិពីើ ដែ�មរ នៃនិ អ្នងគការ

សិ្ល្បៈ ដែ�មរ អ្នម្ភតិៈ មូ្ភលនិិ�ិ ពីី ឯកអ្ន�គ រ�ឋទូតិ ស្�រ�ឋអាភេម្ភរិក ប្របចា� កម្ភព�ជា (មូ្ភលនិិ�ិ ឯកអ្ន�គ រ�ឋទូតិ ស្�រ�ឋអាភេម្ភរិក ស្ប្រមាប់

ការ អ្នភិ្លរក្សី វប្ប�ម៌្ភ) និិង ការស្ប្រម្ភប ស្ប្រមួ្ភល ពីី ស្��ម្ភន៍ិ ភេអ្នកូ ភេទស្ច្ចុរណ៍៍ តិ�បន់ិ ស្េងឹ អាដែរ�ង ថ្ំាក់ បភេប្រងៀនិ ភ្លលយ បានិ ភេប�ក បភេប្រងៀនិ សិ្ស្្សី

កន�ង ឆ្នាំំ្�២០១៨។ ភេ�កតា បានិ ភេផ្លុំេរ ច្ចុ�ភេណ៍ះ�ឹង របស្់ គ្នាតិ់ ��ង ការ ភេលង ឧបករណ៍៍ ភេប្រច្ចុៀង ច្ចុភេប្រម្ភៀង និិង រភេបៀប ភេ�ើ� ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ ឱ្យភេ�

សិ្ស្្សីរបស់្ គ្នាត់ិ បានិ ច្ចុ�នួិនិ៣�ក់ ភេ��យ កន�ងច្ចុ�ភេណាម្ភ ភេ�ះ មានិ ប្រសី្២�ក់។ សិ្ស្្សី ��ង៣�ក់ ប្រតូិវ ភេ�ើ���ភេណ៍�រ តាម្ភផ្លុំល�វ ដែ�ល មានិ ស្ភាពី

ល�បាក និិង ឆ្នាំា្យ ពីី ផ្លុំេះ របស្់ ពីួក ភេ� ភេ��ម្ភ្បី ម្ភក ភេរៀនិ ភ្លលយ ភេ�ផ្លុំេះ ភេ�កតា ឌួួង ញ�ឹ ក។

Fortunately, thanks to the hard work and strong support of the Khmer Magic 

Music Bus of Cambodian Living Arts, a grant from the US Ambassador to Cambodia (US 

Ambassador Fund for Cultural Preservation) and great facilitation from the Steung Areng Community-

Based Ecotourism, a Phloy class was opened to teach the musical instrument in 2018.

Grandpa cheerfully transferred all his knowledge in playing the Phloy, singing and instrument-making to 

his three talented students, two of whom were girls. Those three learners had to travel on a difficult 

dirt road and far away from their homes to learn the Phloy at Grandpa Duong Nhek’s house.

28



Photo 3&4:

Phloy Class

រូបទី៣និិងទី៤៖

ថ្វាា�ក់្តីបសេប្រងៀនិភ្លលយ

29



២.១ ភេរឿងភេប្រពីងនិិ�និអ្ន�ពីីប្របវតិតិឧបករណ៍៍ភ្លលយ
Tales of the Phloy

2.1

ភេ� កតាយឹ ម្ភ យន់ិ បានិ ��ណាល អ្ន�ពីី ប្របវតិត ិរបស់្ ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ ថា កាលពីី យូរលង់ ណាស់្ ម្ភក

ភេ��យ ម៉ានិ សេ�ីច មួយ អំងគ (មិនិ ចាំ ប្រពីះនាម) ប្ផានិ សេប្រប� ប្រ�និ ឱ្�យសេ� បរប្ផាញ់ �ត្តិើសេ� ក្តីិ�ង ថ្ងៃប្រពី។ សេពីល់ សេ�ដីល់់ ថ្ងៃប្រពី 

ប្រ�និប្របម៉ាញ់ ប្ផានិសេឃុំ�ញ ទិដីឋភ្លាពី មួយ �ួរ ឱ្�យ �ក់្តីចិតី្តិ �ឺ �ត្តិើ ទសេនិ�សាង១�ូ កំ្តីពុីង ប្រប�ល់់ គ្នាា� រី ឯ�ត្តិើ ក្តីនិលង់ មួយ ហ្មើ�ង កំ្តីពុីង សេរាម ផ្កាា� 

ក្រែប្រ�ក្តីសេប្រចៀង យ៉ាា�ង ប្រ�លួ់ច ពី�សេល់� �ត្តិើ ទសេនិ�សាង ទំាងពី�រ សេនាះ។ កិ្តី�ង សេពីល់សេនាះ ក្រែដីរ ម៉ានិ �ត្តិើ ខាា� មួយ ពួីនិ កិ្តី�ង �ុសេម៉ាោ�ត្តិថ្ងៃប្រពី ក្រែដីល់ បុនុិបុង

ប្របុង �ុ� �ត្តិើ ទសេនិ�សាង ក្តី៏ ក្រែបរជា សេគ្នាះ ក្តីនិទ�យ ជា ចង្វាា�ក្តី់សេភ្លលង រី ឯប្រ�និប្របម៉ាញ់ ក្តី៏ សេល់�ក្តីថ្ងៃដី រក្តី ប្ផាញ់�ត្តិើ ទសេនិ�សាង មិនិសេក្តី�ត្តិ សេដ្ឋាយស្លារក្រែត្តិ

ទិដីឋភ្លាពី សេនាះ ហាក្តី់ដីូចជា ផ្កាំ�ំង ទ��សនិ�យភ្លាពី ដី៏ ល់អ មួយ សេ� ក្តីណាា�ល់ ថ្ងៃប្រពី។

ប្រ�និថ្ងៃប្រពី ក្តី៏ ប្រត្តិឡប់សេ� ទូល់ សេ�ីច តាមដីំសេណ៍�រ សេរឿង សេ�ីច ប្រទង់ ប្រជាប សេហ្ម�យក្តី៏ បញ្ជាា� ឱ្�យ ប្រ�និ សេ�ើ�ប្រតាប់ តាម ទិដីឋភ្លាពី ក្រែដីល់ ប្រ�និថ្ងៃប្រពី

ប្ផានិសេឃុំ�ញ។ ប្រ�និថ្ងៃប្រពី ប្ផានិ សេរៀបចំ វង់សេភ្លលង មួយ វង់ ប្រតាប់តាម សេហ្មត្តិុការណ៍៍ ក្រែដីល់ គ្នាត្តិ់ ប្ផានិសេឃុំ�ញ ដីូចជា ឧបក្តីរណ៍៍ ភ្លលយ ជា ត្តិំណាង

�ត្តិើ ក្តីនិលង់ សេរាម ផ្កាា� (ឮ�ូរ ក្រែរ�ៗ ) រី ឯទសេនិ�សាង ពី�រ ក្តី�បាល់ សេ� សេ�ើ�ប្រតាប់ សេដ្ឋាយ យក្តី ក្រែ�ិងទសេនិ�សាង មក្តី �ក់្តី សេល់� ក្តី�បាល់មនុិ��ស ពី�រ នាក់្តី សេររំា តាម

បទសេភ្លលង ចំក្រែណ៍ក្តី �គរថ្ងៃដី ក្រែដីល់សេ� ទះ យូរៗមីង ជា ចង្វាា�ក្តី់ ក្តីិ�ង សេពីល់ ប្រប�ំ �ឺ ត្តិំណាង ឱ្�យ ក្តីនិទ�យ �ត្តិើ ខាា� ក្រែដីល់ ទះ �ឹបៗសេ� និឹង ដី� សេនាះ

ឯង។ ច្ចុួនិកាល ភេ�កន�ង ពីិ�ីភេ��ងអ្ននកតា ភេនិះ ក៏ មានិ ដែថម្ភ ឧបករណ៍៍ បុី អ្នរ ម្ភួយភេទៀតិ ដែ�រ។ ភេរឿងនិិ�និ ភេនិះ បានិ �� ណា លតិៗគ្នាំ្ ជាភេប្រច្ចុ�និ

ជ��ន់ិ រ�ូតិ ម្ភកទល់ ស្ពីើនៃថៃ ដែ�ល ពួីក គ្នាត់ិ ភេជឿជាក់ ថា ឧបករណ៍៍ ភេភ្លលង ភ្លលយ �� ភេក�តិភេ��ង ភេ�យសារ ការ ប្រតាប់តាម្ភ ស្�ភេ�ង ស្តិើ

កនិលង់ ភេរាម្ភ ផ្តាា្។
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Grandpa Yim Yun narrated the story of the instrument:

Once upon a time, there was a king (he could not recall the name) who ordered a hunter 

to hunt animals in the deep forest. When he reached the heart of the forest, the hunter was 

stunned by an amazing scene. There was a pair of bantengs fighting each other fiercely and a swarm 

of bumblebees noisily buzzing around flowers, above those two bantengs. At that moment, a tiger was 

hiding in the nearby bushes ready to attack the bantengs, but unconsciously it tapped its tail in rhythm 

while the hunter was dazed and distracted from shooting at the bantengs. This all happened because the 

beautiful scenery was too spectacular in the thick forest.

The hunter returned to tell the king about the story and the king ordered the hunter to imitate the scene, 

mimicking exactly what he had seen. The hunter arranged an ensemble to imitate the scenery with the 

Phloy representing the swarm of bumblebees buzzing sound, two men wearing banteng headdresses 

dancing to the melody accordingly and the hand drum tapping occasionally to mimic the tail of the tiger 

slapping the ground.

Sometimes, a mouth organ instrument called the Pei-Or was added to the ensemble at the Neak Ta 

spirit ritual. This tale has been told throughout many generations until today, which made people 

believe that the Phloy was born from the buzzing sound of bumblebees’ swarm.
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ភេ��ម្្ភបី ផ្លុំលិតិ បានិ ជា ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ១ ភេ� ប្រតូិវការ ឫស្្សីីពីក ច្ចុ�នួិនិ៥ភេ��ម្ភ ភេ�ោក្ ទុ�១ ជរ័ ��ីរ ជរ័ភេប្រមាម្ភ១៤ និិង វលល ៍ភេ�ា។្ 

ដែផ្លុំនក ស្� ខានិ់ៗរបស្់ ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ �� ប�ពីង់ ស្�ភេ�ង ប្របអ្នប់ ស្�ភេ�ង និិង អ្នណាា្តិ។ ជ័រភេប្រមាម្ភ មានិភេ� និឹង ភេ��ម្ភ ភេឈ� ��ៗម្ភួយច្ចុ�និួនិ

ភេ�កន�ង នៃប្រពី ភេប្រ� ជាភេ�តុិ ភេ�ើ� ឱ្យ មានិការ ល�បាក កន�ង ការ យក។ ចួ្ចុនិកាល ភេ� ក៏អាច្ចុ យក ជរ័ភេប្រមាម្ភ ដែ�ល មានិ រនិធ ពីី �ី ម្ភក ដែ�រ បុុដែនិត វា មានិ ស្ភាពី

ប្រស្ួយ ជាង ជ័រ ភេ�និឹង រនិធ ភេ��ម្ភភេឈ� ភេ�ើ� ឱ្យ បិតិ ម្ភិនិ ជាប់។ ភេពីល យក ជ័រ ពីី រនិធ ភេឈ� រួច្ចុភេ��យ ភេ� ប្រតិូវ �ង ទឹក ភេ��ម្ភ្បី ជប្រម្ភុះ ក� ភេទច្ចុ ភេផ្លុំ្សីងៗ។

In order to make the Phloy, five bamboo pipes, one dried gourd, resin from the Koki tree (Hopea ferrea), resin 

from the stingless bees (Meliponini) and rattan vines are all required. The core parts of the instrument are the 

sound tubes, resonator box, and its reeds. It is extremely difficult extracting resin, as it is found only in some 

large trees deep in the forest. In some cases, resin could be extracted from the holes by the ground, but its 

quality is crispier than the resin in the holes of the trees, making it not as adhesive. Once the resin has 

been removed from the holes in the tree’s trunk, it is rinsed with water to remove any debris.

៣. រភេបៀបភេ�ើ�ឧបករណ៍៍ភ្លលយ
How to Make the Phloy

3.

១៤ជ័រភេប្រមាម្ភ បានិ ម្ភក ពីី ភ្លម្ភរជាតិិ១ពីួក ប្រស្ភេ�ៀងនិឹង ស្តិើ �ម�� ដែតិ តិូច្ចុៗ ភេ��យ ម្ភិនិ ភេច្ចុះ ទិច្ចុ ភេទ។ វា ដែតិង ភេ�ើ� ស្�បុក ភេ�កន�ង រនិធ ភេឈ� មានិ ទឹក ដែផ្លុំអម្ភ ឈៃ�យ និិង មានិ
ជ័រ ភេ�ះ្ ភេ�ថា ជ័រភេប្រមាម្ភ ភេនិះឯង (វច្ចុ�និុប្រកម្ភ ដែ�មរ ១៩៦៩ ទ�ពី័រ៩២៤)
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Photo 5:

Bamboo  for
making the
Phloy

រូបទី៥៖

សេដី�មឫ��ស�

Photo 6:

Drying
birdhouse 
gourd

រូបទី៦៖

សេ�ា�ក្តីទុំ
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��បូង ភេ� យក ឫស្្សីីពីក តិូច្ចុលមម្ភ ច្ចុ�និួនិ៥ភេ��ម្ភ ម្ភក ភេកាស្ ស្មាា្តិ ឱ្យ សាា្តិ ភេទ�ប �ក់ ហាល ឱ្យ ស្ៃ�តិ

រយៈភេពីល៣ភេ�៤នៃថៃ។ ប្របដែវង ឫស្្សីី ��ង៥ ម្ភិនិ ភេស្ម�គ្នាំ្ ភេទ មានិ ដែវង មានិ �លី ភេ�តាម្ភ ល��ប់ល�ភេ�យ។ ឫស្្សីី ដែវង ជាងភេ�

មានិ ប្របដែវង១.១៣ដែម្ភបុ្រតិ, ឫស្សី្ី ដែវង ប�ាប្ ់មានិ ប្របដែវង ៨០ស្ងទ់ីដែម្ភបុ្រតិ, ឫស្សី្ី ប�ាប្ ់ភេទៀតិ មានិ ប្របដែវង ៧១ស្ងទ់ីដែម្ភបុ្រតិ, ឫស្សី្ី ប�ាប្់

ភេទៀតិ មានិ ប្របដែវង ៦៣ស្ង់ទីដែមុ្ភប្រតិ, រី ឯឫស្្សីី �ល ីជាងភេ� មានិ ប្របដែវង ៥៥ស្ង់ទីដែមុ្ភប្រតិ។ ឫស្្សីី ��ង៥ភេ��ម្ភ មានិភេ�ះះ្ ស្មាាល់្ �ុស្ៗគ្ំ្នា �ូច្ចុជា 

ភេ��ម្ភ ដែវង ជាងភេ� ភេ�ថា ភេម្ភ ឫស្្សីី ដែវង ប�ាប់្ ភេ�ថា កូនិ ទី១ ឫស្្សីី ទី៣ភេ�ថា កូនិ ទី២ ឫស្្សីី ទី៤ជា កូនិ ទី៣ ឫស្្សីី �ល ីជាងភេ� ភេ�ថា កូនិ ទី៤។

ភេ� តិ� ភេរៀប ឫស្្សីី ��ង៥ភេ��ម្ភ ច្ចុងភេផ្តាា្ប គ្នាំ្ ភេ�យ ភេប្រប� ដែ�្សី ប្រកណាតិ់ �ម្ភមតា ស្ិនិ។ ប�ា្ប់ម្ភក ភេ� យក ឫស្្សីី ម្ភក បិតិ ឱ្យ ភេស្ត�ង មានិ ប្របដែវង

ប្របដែ�ល៤ស្ង់ទីដែម្ភុប្រតិ រួច្ចុ ភេចាះ បភេងើ�ប ភេ��ម្ភ្បី ឱ្យ ឮស្�ភេ�ង។ ភេ� ប្រតិូវ ភេ�ើ� អ្នណាា្តិ៥ ស្ប្រមាប់ ប�ពីង់ ឫស្្សីី៥។ ភេ��ម្ភ្បី ឱ្យ អ្នណាា្តិ ��ង៥មានិ

ស្�ភេ�ង �ុស្គ្នាំ្ ភេ� បនិតក់ ជ័រភេប្រមាម្ភ ភេ� ភេល� អ្នណាា្តិ ដែ�ល ភេ�ើ�រួច្ចុ ប្រតិង់ ដែផ្លុំនក ខាងច្ចុុង។ ភេប� ច្ចុង់បានិ ស្�ភេ�ង �� ប្រ�លរ ឬ�ប ប្រតិូវ បនិតក់ ជ័រ ឱ្យ

ភេប្រច្ចុ�និ ដែតិភេប� ស្ិនិ ជា ច្ចុង់បានិ ស្�ភេ�ង តិូច្ចុ ឬ�ពស្់ ជាង ភេនិះ បនិតិច្ចុ ប្រតិូវ បនិិយ ជ័រ ឱ្យ តិិច្ចុ លមម្ភ។ ភេប្រកាយ សាក ស្�ភេ�ង ភេ��ញថា មានិ ស្�ភេ�ង លអ

ដែបលកៗគ្នាំ្ ភេ��យ ភេ� យក ប�ពីង់ ឫស្្សីី ��ង៥ម្ភក ភេចាះ ឱ្យ ស្ម្ភលមម្ភនិឹង �ក់ អ្នណាា្តិ ច្ចុូល រួប ភេទ�ប យក ជ័រភេប្រមាម្ភ ដែ�ល ភេសាា្រ �យ ជាម្ភួយ ជ័រ

��ីរ ម្ភក បិតិ ឱ្យ ជាប់។ ប�ាប់្ម្ភក ភេ� ប្រតូិវ ភេចាះ ភេ�ោក្ ទម្ភល�ះ ពីី មាោង្ ភេ� មាោង្ភេទៀតិ យក ប្រគ្នាប់ ភេច្ចុញ ឱ្យ អ្នស់្។ ភេប្រកាយពីី សុ្ក ឫស្្សីី ចូ្ចុល តាម្ភច្ចុភេ�ោះ្

ភេ�ោ្ក រួច្ចុភេ��យ ភេ� ចាប់ភេផ្លុំត�ម្ភ ភេសាា្រ ជ័រ ��ីរ និិង ជ័រភេប្រមាម្ភ �យ គ្នាំ្ រួច្ចុ ភេទ�ប យក ជ័រ ភេ�ា្ ភេ�ះ ម្ភក �ប ភ្លជិតិ ភេ��ម្ភ ឫស្្សីី និឹង ភេ�ោ្ក កុ�ឱ្យ ភេច្ចុញ

�្យល់។ ភេ� ប្រតិូវ �យ ជ័រ ��ីរ ឱ្យ តិិច្ចុ ជាង ជ័រភេប្រមាម្ភ ភេ��ម្ភ្បី ឱ្យ ល្បាយ ភេ�ះ ជាប់ បានិ យូរ។ ស្ពីើនៃថៃ ភេនិះ ពីិបាក កន�ង ការ រក ជ័រភេប្រមាម្ភ ណាស្់ 

យ៉ាាង្ភេហាច្ចុណាស់្ ភេ� ប្រតូិវ ភេប្រប� ភេពីល២ដែ� ភេ��ម្ភបី្ បានិ ជរ័ភេប្រមាម្ភ ម្ភក បិតិ ភ្លលយ មួ្ភយ ភេ�យសារ ការ កាប់ រានិ � ីភេ��ម្្ភបី �� �� ណា� ភេផ្្លុំសីងៗរបស់្

អ្ននកប្រស្ុក ភេទ�ប ភេ�ើ� ឱ្យ ការ រក ជ័រ រឹតិដែតិ មានិការ ល�បាក។

34



The process begins by scraping clean the five bamboo pipes and then drying 

them for three to four days. The lengths of the five bamboo pipes are not equal, they are long 

to short in sequence. The longest bamboo pipe is 113 cm long, the next is 80 cm, the next one is 71 cm, 

the following one is 63 cm, and the shortest bamboo is 55 cm long. The five bamboo pipes have different 

names, such as the longest pipe, which is called “Mother”, the next longest is called “First Child”, the next 

one is called “Second Child”, the following one is called “Third Child”, and the shortest bamboo is called 

“Fourth Child”.

The five bamboo pipes are tied together using a simple fabric string. Then, the bamboo tubes are thinned 

to a length of approximately 4 cm and pierced to make a sound. Then they need to make five reeds on the 

five bamboo pipes. To make the five reeds produce sound differently, a drop of resin is applied to the tip of 

the reed. Adding more drops of resin, will produce a high pitch sound and less resin will produce a low pitch 

sound. After testing the sound to ensure that different tones can be produced, the five bamboo pipes are 

pierced to install reeds, then resin mixture is boiled to paste the pieces together. Next, take the dried gourd 

and neatly empty it and pierce it through from side to side. After inserting the bamboo pipes into the gourd, 

apply the boiling resin mixture to seal the bamboo and gourd to keep the air out. The mixed resin requires less 

resin from trees and more resin from stingless bees in order to make a good quality solution. Nowadays, it 

is harder to acquire the resin from the stingless bees, it takes at least two months to get just enough for 

making one Phloy, because the large land containing the resin has been cleared for farming.
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Photo 7:

Grandpa
Duong Nhek 

making the 
instrument

រូបទី៧៖

សេ�ក្តីតា
ឌួួង ញ�ឹក្តី
ក្តីំពីុងសេ�ើ�

ឧបក្តីរណ៍៍ភ្លលយ
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Photo 8:

The reeds of 
the Phloy

រូបទី៨៖

អំណាា�ត្តិភ្លលយ
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១៥ម្ភូលភេ�តិុ ភេនិះ ភេ��យ ភេទ�ប ភេពីល ដែ�ល ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ ភេប្រច្ចុ�និ ប្រប�� ច្ចុូលគ្នាំ្ ឬប្រប�� ជាម្ភួយ អ្ននក ភេប្រច្ចុៀង សាា្ប់ ភេ� ស្�ភេ�ង ម្ភិនិ ប្រតិូវគ្នាំ្ ភេទ។

ប�ា្ប់ម្ភក ភេ� ប្រតិូវ យក ដែ�ក �ុតិ

ឱ្យ ភេ�ា្ ម្ភក ភេចាះ ប�ពីង់ ឫស្្សីី ឱ្យ មានិ ទ� �� បុុនិៗគ្នាំ្ ភេ�ើ�ជា រនិធ បិទ

ភេប�ក ស្�ភេ�ង។ ភេ� ភេចាះ ប�ពីង់ ឫស្្សីី ដែតិ៤ភេទ ប�ពីង់ ឫស្្សីី ដែ�ល ដែវង ជាងភេ� មិ្ភនិ ភេចាះ

ភេ��យ។ ភេ� ក៏ ប្រតិូវ ភេចាះ រនិធ ម្ភួយ ច្ចុ�ពីី ភេល� ដែផ្លុំល ភេ�ោ្ក ស្ប្រមាប់ ផ្លុំល��។ ស្�ភេ�ង ភ្លលយ ពីី ម្ភួយ ភេ� ម្ភួយ 

ម្ភិនិ ភេស្ម�គ្នាំ្ ភេទ។ ស្ូម្ភ្បីដែតិ ការ ភេចាះ រនិធ ស្�ភេ�ង ក៏ ម្ភិនិ ភេស្ម�គ្នាំ្ ដែ�រ។ ភេ�កតា ឌួួង ញ�ឹ កបានិឱ្យ �ឹង

ថា «ភ្លលយ និ� មួយៗប្រត្តិូវ ម៉ានិ �ំសេឡង ខ្ញុំុ�គ្នាា� ត្តិូច �ង �ំ �ង មិនិ រួមគ្នាា� ចប្រមុះគ្នាា� សេទ�ប ស្លាា�ប់

សេ� ពី�សេរាះ ហាក្តី់ដីូចជា សេឆ្គល�យឆ្គលង គ្នាា�»១៥។ ភេប្រកាយពីី បិតិ ដែផ្លុំល ភេ�ោ្ក ភាាប់ និឹង ប�ពីង់ ឫស្្សីី រួច្ចុភេ��យ ភេ�

ក៏ ប្រសាយ ប្រកណាតិ់ ដែ�ល ច្ចុងភេផ្តាាប្ ឫស្្សីី ភេច្ចុញ ជ�និួស្ វិញ ភេ�យ ដែ�្សី ភេ�ា្ ច្ចុង រុ� ពី័ទធ ឱ្យ ជាប់ ដែណ៍និ។ ភេ��ម្ភ្បី

ការ�រ ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ ពីី ស្តិើ លអិតិ ភេផ្លុំ្សីងៗច្ចុូល ភេ� ស្ម្ភៃ� កន�ង ប�ពីង់ ឫស្្សីី និិង ស្ុី ប�ផ្តាោ្ញ ភេ� ប្រតិូវ ភេ�ើ� ឆ្នុន�ក

ស្ប្រមាប់ ច្ចុុក រនិធ ��ងអ្នស្់ ភេ� ភេល� ឧបករណ៍៍។ ភេប�ស្ិនិជា មានិ ស្តិើលអិតិ ច្ចុូល ភេ� កន�ង ប�ពីង់ ឫស្្សីី 

ភេ�ះ ភេ�ើ� ឱ្យ ភ្លលយ បាតិ់បង់ ស្�ភេ�ង។ ឆ្នុន�ក ភេ� ភេ�ើ� ពីីភេ��ម្ភ ប្របកា� ដែ�ល អាច្ចុ រកបានិ ភេ� ដែក្បរៗផ្លុំេះ

អ្ននកប្រសុ្ក។ ភេ� ចិ្ចុតិ ភេ��ម្ភ ប្របកា� ជា រាង មូ្ភល �លីៗ លមម្ភ ប្រតូិវ នឹិង រនិធ ប�ពីង់ ឫស្្សីី នីិ មួ្ភយៗ។
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After using a hot iron rod to pierce the 

bamboo pipes in the same size to make sound holes, the 

gourd also has a hole drilled on top to create the blowing hole. However, 

by only making holes on those four bamboo pipes, the longest one will not 

be drilled. The Phloy sound intervals are not equal and even the sound holes are 

not equal. Grandpa Duong Nhek stressed that “each Phloy must have a different 

sound; high pitch, low pitch, and an incongruous mixture of sounds. It sounds 

beautiful when each instrument speaks to each other.”11. After cementing the 

gourd to the bamboo pipes, the cloth string is untied, instead a rattan rope is used to wrap 

tightly around the bamboo pipes. To protect the instrument from insects entering the 

bamboo tubes and getting ruined, all the holes will be plugged firmly. If there are insects 

in the bamboo pipes, the instrument will lose its sound. The plugs were made of a 

type of plant called Prokam, which can be found around the houses of the 

locals. The plant was cut into a short roll, enough to fit each hole.

11That is why when more Phloys perform together or with a singer, they won’t produce a harmonious sound.
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Photo 9:

Prokam plant

រូបទី៩៖

សេដី�មប្របកាំ
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Photo 10:

Resin from 
stingless bees

រូបទី១០៖

�័រសេប្រម៉ាម
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ខាងភេប្រកាម្ភ ភេនិះ ជា �ក្យ ភេប្រច្ចុៀង ដែ�ល �ំ�� បានិ ពីី ស្ិស្្សីរបស្់ ភេ�កតា ឌួួង ញ�ឹ ក ភេ�ះ្ះ ប្រពី� ច្ចុិនិ និិង ភេ�ក �� ទិតិ។ 

�កយ្ ភេប្រច្ចុៀង �លះ ជា ភាសា ប្របចា� តិ�បនិ ់អាដែរ�ង ភេប្រ�ះ រក អ្នតិនិិ័យ ភេ�កន�ង វច្ចុ�និុប្រកម្ភ ពីុ� មានិ ភេ��យ។ �ភូេច្ចុនះ �ំ�� បានិ ស្រភេស្រ ភេ�តាម្ភ ស្�ភេនិៀង

អ្ននក ភេប្រច្ចុៀង ភេប�ស្ិនិជា ស្ួររក អ្នតិិនិ័យ ពីិតិជា ពីិបាក ភេ�យសារ អ្ននក ភេប្រច្ចុៀង គ្នាតិ់ ក៏ ពីុ� យល់ និ័យ ភេនិះ ដែ�រ �� ប្រគ្នានិ់ដែតិ ភេច្ចុះ តាម្ភ ប្រ�ូ ប្របាប់។

Below are the lyrics, I got from Mr Lo Tith and Grandpa Duong Nhek’s student, Mr Prom 

Chen. Some wordings are in the dialect of the Areng region; they can’t be found in the Khmer dictionary. 

Thus, I transcribed according to the local singers and asked for the meaning; this is really problematic 

because the singers do not understand the meaning either, they just memorised by heart from their 

teachers, passing the words on from generation to generation.

៤. បទភេភ្លលងនិិងច្ចុភេប្រម្ភៀង
Melodies & Lyrics

4.

42



និិមនិីប្រ�ូត្តិូច Inviting Little Teacher (Nimun Kru Touch)

១.  ហា ភេអ្ន ភេអ្ន�យ ភេ�កនិិម្ភនិត ភេអ្ន�យ ពីីភេល� ម្ភក ណា ភេ�ក ភេអ្ន�យ ពីីភេល� ភេ�ក ណា ភេ�ក កានិ់ ��ង ផ្លុំលិតិ ��ង ប្រក�ស្ ភេអ្ន ភេអ្ន�យ ភេ�កនិិម្ភនិត

ភេអ្ន�យ ពីីភេល� អា�ង ណា ភេ�ក កានិ់ ��ង មាស្ ក�បលង់ ដែម្ភនិ �ឹង

២.  ភេអ្ន ភេអ្ន�យ អ្នភេញ្ជជ�ញភេ�ក ប្រ�ូ តិូច្ចុ ណា ភេ�ក ភេអ្ន�យ ក�ពីូល ភេអ្ន�យ ប្របា ភ្លន� ភេអ្ន ភេអ្ន�យ អ្នភេញ្ជជ�ញភេ�ក ប្រ�ូ�� ណា ភេ�ក ភេអ្ន�យ ពីី ភ្លន� បា តិដែឌួ បា តិដែឌួ 

ពីី ភ្លន� បា តិដែឌួ។

1.  Haahoey,… Oh the Lord is descending from the above, from the above, Haahoey,… You are holding a fan 

and paper, Haahoey,… You are coming from the above, you are holding gold, is it true?

2.  Haahoey,… Inviting little teacher from Pra Mount, Haahoey,… Inviting grand teacher, a grand teacher from 

Batde Mount, Batde Mount.
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បទ�ប្រម៉ាប់ពីិ��ប្រក្តីុង�ល់� Song for Ritual Krong Peali (Pitie Krong Peali)

១. សាា្យអាតិ់ ភេអ្ន ភេអ្ន�យ ភេអ្ន ភេអ្ន�យ ក�ស្តិ់ ភេអ្ន�យ នៃថល ភេអ្ន�យ បង ប្រស្ភេណាះ ភេអ្ន�យ ប្រស្ី សាា្យអាតិ់ ភេអ្ន

២. ភេ��រ ជីក ភេស្ត�ង កាតិ់ ភេ��រ ជីក ភេស្ត�ង កាតិ់ ភេអ្ន�យ ភេស្ត�ង ភេអ្ន�ង ភេអ្ន�យ រាតិ់រាយ តាម្ភ ដែប្រស្ ឱប្រតិ��ង លនៃល

៣. ប្រពីឹក ភេអ្ន�យ មានិ់ ប្រពីឹក ភេអ្ន�យៗ ភេអ្ន ភេអ្ន�ង ភេអ្ន�យ ក�ស្តិ់ ប្រស្ី ភេអ្ន�យ ប្រស្ី ភេអ្ន�យ មានិ់ ប្រពីឹក ភេអ្ន�យ �ភេនិ្សី�ម្ភ (ស្ភេនិ្សី�ម្ភ) �ង រាស្់ ស្លឹក ភេអ្ន�យ ភេស្ត�ង

ភេអ្ន�យ ភេស្ត�ង មានិ់នៃប្រពី តិូច្ចុ ប្រស្ី អ្នញ រងាវ នៃលើ។

៤. យក ជុង ភេ� ចាក់ ភេអ្ន ភេអ្ន�យ ភេអ្ន�ង ភេអ្ន�យ ភេអ្ន�យ ក�ស្តិ់ ភេអ្ន�យ នៃថល ភេអ្ន�យ យក ជុង ធាំ្ក់ តិូច្ចុ ប្រស្ី ភេ� រាយ ភេអ្ន�យ

៥. ឮមានិ់នៃប្រពី ណា ភេណ៍ មានិ់នៃប្រពី តិូច្ចុ ប្រស្ី រងាវ ភេអ្ន ភេអ្ន�យ មានិ់នៃប្រពី �ង រងាវ ភេស្ត�ង បង ភេអ្ន�យ ឱរ�ពីង ច្ចុូលនៃប្រពី ឱនៃប្រពី ឆ្នាំ ភេអ្ន ឱរ ណា ណា នៃថល ភេអ្ន�យ 

ឱរ�ពីង ច្ចុូលនៃប្រពី ឱនៃប្រពី ឆ្នាំ។ 

ភេប្រច្ចុៀង ភេ�យ ភេ�ក �� ទិតិ ភេ� ភ្លូម្ភិ ច្ចុ�ណារ ប្រស្ុក ថមបា�ង។ ម្ភុនិនិឹង ភេរៀបច្ចុ� ពីិ�ី អ្នើីម្ភួយ ភេ� ប្រតិូវ ភេប្រច្ចុៀង បទ ប្រកុង�លី ភេនិះ ជាម្ភុនិ ស្ិនិ។
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Sung by Mr Lo Tith at Chamna village, Thmor Bang district. Before beginning any rite, this song must be heard first.

1.  Svay Ath, Heehoey,… so sad dear, I’m so pitiful to my dear Svay Arth, Heehoey,… 

2.  Walking, walking, Heehoey,… along the rice field, oh lake …

3.  Ooh it’s dawning time, Heeheoy,… so sadness dear, dew dropping on tree leaves, the roosters’ crow 

sounds from very far away.

4.  Putting up a trapped, Heehoey,… Oh dear, using bait, Heehoey,…

5.  Hearing the roosters crowing, oh dear, roosters crowing, resounding in the forest, oh dear, roaring in the 

forest.
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បទពី�នាយធ្លាា�ក្តី់អាយ Coming from Far to Here (Pii Neay Thleak Ai)

១. ហា ភេអ្ន ភេអ្ន�យ �ំ�� ម្ភក ពីី �យ ភេអ្ន�យ �ំ�� ធាោ្ក់ អាយ �ំ�� ធាោ្ក់ អាយ ណា មាា្ស្់នៃថល ភេអ្ន�យ ហា ភេអ្ន ភេអ្ន�យ ឱ្យ �ំ�� ទីពីឹង ភេ�ក ណា ឱ្យ ទីពីឹង

ភេ�កយ៉ាយ ភេ�កតា ដែប្រកង ប្រ�ង រក្សា ណា �ំ�� ផ្លុំង �ំ�� ផ្លុំង

២. ហា ភេអ្ន ភេអ្ន�យ ដែប្រកងដែតិ ភេជ�ង ភេអ្ន�យ �ំ�� ភាោតិ់ ណា �ំ�� ភាោ្តិ់ ណា ភេ�កយ៉ាយ ប្រស្ី ដែប្រកង មាតិ់ ដែតិ �ំ�� �ុស្ឆ្នុគង �ឹង ភេ�ក �ឹង ភេអ្ន ភេអ្ន ភេអ្ន�យ ដែប្រកង

ប្រ�ង រក្សា ណា �ំ�� ផ្លុំង �ល�និ�ំ�� ភេ�ភេកមង �ឹង ភេ�ក �ឹង ភេអ្ន ភេអ្ន�យ។

1.    Haahoey,… I came from so far away, I arrived here, I am here, Ooh Lord, Haahoey,… Who may I depend 

on, I depend on grandma, grandpa taking care of me, please!

2.  Haahoey,… If my feet slip, I slip, Ooh lord grandma, if my mouth utters wrong words, you know, 

Haahoey,… Please take good care of me, I am still young, you know! Haahoey,…  

ភេប្រច្ចុៀងភេ�យភេ�ក ប្រពី� ច្ចុិនិ ស្ិស្្សីរបស្់ភេ�កតា ឌួួង ញ�ឹក។ Sung by Mr Prom Chen, a student of Grandpa Duong Nhek.
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បទពី�នាយធ្លាា�ក្តី់អាយ   Coming from Far to Here (Pii Neay Thleak Ai)
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�ទឹងក្រែបក្តីជាពី�រ River Splits into Two (Stoeung Bek Chea Pii)

១.  ហាភេអ្នភេអ្ន�យ ភេពីលប្រពីឹកប្រពីលឹម្ភ ឮស្ូរមានិ់រងាវ ភេពីលនៃថៃរភេស្ៀល សាា្ប់ស្�ភេ�ងភេ�ច្ចុយ�  កដែងកបកាា្តិ់យ� ភេ�ដែក្បរភេអ្ន�យឱមាតិ់ទឹក 

�្យល់បក់រភេស្ច្ចុ ស្េឹងដែបកជាពីីរ ស្េឹងម្ភួយភេ�ះ្ះស្េឹងតិូច្ចុ ម្ភួយភេ�ះ្ះស្េឹង��  ប្រតិីប្រតិបាក់ប្រពីុងៗ ភេ�ដែក្បរភេអ្ន�យ ភេអ្ន�យមាតិ់�ម្ភ មាតិ់�ម្ភ 

ភេអ្នភេអ្ន�យ។

1.  Haahoey,… In the early morning, hearing the roosters crowing, in the afternoon, listening to the gibbons 

and frogs crying and singing near the water, breezy air, the river splits into two, namely the small river and 

the big river, so many fishes swim around, Haahoey,… 
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�ទឹងក្រែបក្តីជាពី�រ   River Splits into Two (Stoeung Bek Chea Pii)

49



វ៉ាល់ក្រែប្រ�វ៉ាល់ប្រ�ុក្តី Rice field, Hometown (Veal Sre Veal Srok)

១.   ហា ភេអ្ន ភេអ្ន�យ វាលដែប្រស្ ភេអ្ន�យ ឱវាល ប្រស្ុក វាលដែប្រស្ ប្រស្ �ុក វាល ប្រស្ុក បុរាណ៍ ភេ�ើ�ដែប្រស្ ភេអ្ន�យ ឱប្រតិ �ុក លលក ម្ភិនិដែ�ល �ក់ ស្ុី (ពីីរ �ង)

1.  Haaheoy,… Oh the rice field, oh my hometown, earliest farming village, oh we never caught the dove for 

eating. (two times)
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វ៉ាល់ក្រែប្រ�វ៉ាល់ប្រ�ុក្តី   Rice field, Hometown (Veal Sre Veal Srok)
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ក្រែ�និអំិក្តីតាប្រ�ុក្តី Homage Neak Ta Spirit (Sen Neak Ta Srok)
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ថ្ងៃថៃសេរៀបល់ិច Dusking Sunset (Thagnai Reap Lech)
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សិ្ល្បៈ និិង វប្ប�ម៌្ភ ជា អ្នតិតស្ញ្ជាាណ្៍ ភេ�យដែ�ក របស់្ ប្របភេទស្ មួ្ភយ ឬជនិជាតិិ មួ្ភយ 

ដែ�ល បភេប្រម្ភ� ឱ្យ ការរស្់ភេ� ប្របចា�នៃថៃ របស្់ ប្របជាជនិ ប្រ�ប់រូប។ ភេ�តិុ �ូច្ចុភេនិះ ភេ��យ ការ ដែថរក្សា អ្នតិតស្ញ្ជាា្ណ៍ ជា

ភេរឿង ដែ�ល �ួរ ភេ�ើ�ជា ប�ាន់្ិ ភេ��ម្្ភបី បនិតម្ភ រតិ ក��ងភេនិះ �ល់ ម្ភនុិស្្សី ជ��ន់ិ ភេប្រកាយ។ �ូច្ចុជា ឧបករណ៍៍ ភេភ្លលង ភ្លលយ ជា ឧបករណ៍៍ ភេភ្លលង

កប្រម្ភ ម្ភួយ ដែ�ល ភេស្េ�រដែតិ គ្នាះ្និ និរណា សាា្ល់ ភេ�កន�ង តិ�បនិ់ អាដែរ�ង។ ភេប�ស្ិនិ គ្នាះ្និ ការភេផ្លុំេរ ច្ចុ�ភេណ៍ះ�ឹង បនិត ភេទៀតិ ភេទ ឧបករណ៍៍ ភេភ្លលង ភ្លលយ

អាច្ចុ និឹង បាតិ់បង់ ភេ�តាម្ភ ភេពីលភេវ�។ ការ កតិ់ប្រតា អ្នក្សីរ ភេភ្លលង និិង ច្ចុងប្រកង ពីី ប្របវតិតិ �លះៗ ប្រពីម្ភ��ង វិ�ី ភេ�ើ� ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ ប្រគ្នានិ់ដែតិ ជាដែផ្លុំនក

ម្ភួយ កន�ង ការ រួម្ភច្ចុ�ដែណ៍ក រក្សា ឯកសារ និិង ផ្លុំ្សីពីើផ្លុំ្សាយ បនិត ឱ្យ ប្របជាជនិទូភេ� បានិ សាា្ល់ ដែតិបុុភេណាះ្ះ។ ម្ភុ្យ៉ាងភេទៀតិ អ្នក្សីរ ភេភ្លលង ដែ�ល កតិ់ប្រតា

តាម្ភ បញ្ជាា្ ភេរខា បស្ុិម្ភប្របភេទស្ ម្ភកភេនិះ ក៏ ម្ភិនិបានិ ស្ុប្រកឹតិ១០០ភា�រយ តាម្ភអ្នើី ដែ�ល បានិឮ ភេ��យ។ ភេ�យភេ�តិុថា ក�រង ស្�ភេនិៀង ដែ�មរ និិង

ក�រង ស្�ភេនិៀង បស្ុិម្ភប្របភេទស្ ម្ភិនិ �ូច្ចុគ្នាំ្ ភេ��យ។ ម្ភុ្យ៉ាងភេទៀតិ ការដែ�ល ភេរៀនិ តាម្ភដែតិ ភេណាតិ ភេភ្លលង �� អាច្ចុ និឹង បាតិ់បង់ ពីណ៍៌ ស្ម្ភ្ប�រ និិង ច្ចុរិតិ

របស្់ បទភេភ្លលង។ អ្នើី ដែ�ល ស្�ខានិ់ �� ប្រតិូវ បងក លកខណ៍ៈ ឱ្យ ឧបករណ៍៍ ភ្លលយ មានិឱកាស្ ស្ដែម្ភតង ជា សាធារណ៍ៈ ជាពីិភេស្ស្ ភេ�ះ មាា្ស្់

ប្រស្ុក ផ្តាា្ល់ ប្រតិូវ យល់�ឹង ពីី សារស្�ខានិ់ កន�ង ការ អ្នភ្លិរក្សី ម្ភរតិក ស្ិល្បៈ អ្នរូបី។ 

៥. ស្និនិ�ា្និ
Conclusion

5.
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Arts and culture are the distinctive identity of a country 

or an ethnic group that serves the daily lives of every person. Therefore, 

safeguarding an identity is an urgent task in order to pass on the heritage to the next 

generation. For instance, this musical instrument is almost unknown in the Areng region. Without 

continuing knowledge transference, the Phloy will be lost over time. Recording musical notation and 

documenting history, including the instrument-making process, is simply a small element in safeguarding 

documentation and dissemination for the sake of general public awareness.

On the other hand, using the Western musical notation to document is not 100% accurate just by hearing. The 

reason is that the scales and pitch frequencies of traditional Khmer and Western music are characteristically 

different. Besides, learning music solely from the music notes may lose the colours and characteristics of the 

music. The most important fact is to create ample opportunities to perform for public audiences, most 

notably the local owners themselves must understand the significance of safeguarding intangible 

cultural heritages.
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១. ដែកវ ណា រុ� (២០០៥) «ម្ភរតិក តិន្រ្តីនិតី ដែ�មរ» ភេបាះពីុម្ភព ផ្លុំ្សាយ ភេល�ក ទី១ ភេ� ភ្លន�ភេពីញ

២. ភេ�ា្ ភេសាភ្ល័ណ៍ និិង រស្់ ស្�ណាង (២០០១) «ប្របវតិតិ ឧបករណ៍៍ ភេភ្លលង ពីលយ» កម្ភព�ជស្ុរិយ៉ា៖ ទស្្សី�វ�តី ផ្លុំ្សាយ អ្នក្សីរ សាន្រ្តីស្ត សាស្� និិង អ្នក្សីរ

សាន្រ្តីស្ត ទូភេ�, ភេបាះពីុម្ភព ផ្លុំ្សាយ ភេ�យ វិទ្យ៉ាសាា្និ ពីុទធសាស្និបណ៍ឌិតិ្យ, ភេល�៤ ទ�ពី័រ៨៨ -៩៣

៣. �ណ៍ៈកម្ភមការ ប្រសាវប្រជាវ វប្ប�ម៌្ភ អ្នរូបី នៃនិ ប្រកសួ្ងវប្ប�ម៌្ភ និិង វិចិ្ចុប្រតិ សិ្ល្បៈ និិង អ្នងគការ យូ ភេណ៍ស្ក� (២០០៤) »បញ្ជជសីារភេពី�ភ័្លណ៍ឌ ភេបតិិកភ្លណ៍ឌ វប្ប�ម៌្ភ

អ្នរូបី កម្ភព�ជា», ស្�ការ ភេបាះពីុម្ភព ផ្លុំ្សាយ ភេ�យ ប្រកស្ួងវប្ប�ម្ភ៌ និិង វិច្ចុិប្រតិ ស្ិល្បៈ និិង យូ ភេណ៍ស្ក�, ភេបាះពីុម្ភព ភេ� ប្របភេទស្ កម្ភព�ជា

៤. �ណ៍ៈកម្ភមការ ប្រសាវប្រជាវ ស្ិល្បៈ វប្ប�ម្ភ៌ (២០០៣) «ទស្្សីនិីយភាពី ដែ�មរ»

៥. យនិ់ ភេ�ៀនិ, ដែកវ  �ូ រី វាា្និ់, អ្នុ� លី ណា និិង ភេ�ា្ ភេ� ណា (២០០៣) «ឧបករណ៍៍ តិន្រ្តីនិតី បុរាណ៍ កម្ភព�ជា» ភេបាះពីុម្ភព ភេល�ក ទី២ ភេ� ភ្លន�ភេពីញ

ឯកសារពីិភេប្រគ្នាះ
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១. ភេ�កតា ឌួួង ញ�ឹ ក អ្ននក ផ្លុំល�� ភ្លលយ រស្់ភេ� ភ្លូម្ភិ ដែប្រពីក សាា្យ �ុ� ថម�ូនិភេ� ប្រស្ុក ថមបា�ង ភេ�តិតភេកាះកុង

២. ភេ�ក ទិតិ្យ លី ប្របធានិ ស្��ម្ភនិ៍ ភេអ្នកូ ភេទស្ច្ចុរណ៍៍ តិ�បនិ់ អាដែរ�ង

៣. ភេ�កតា យឹម្ភ យនិ់ អ្ននក ភេប្រច្ចុៀង និិង ភេលង ស្គរ ភេ� ភ្លូម្ភិ ភេកាះ �ុ� ថម�ូនិភេ� ប្រស្ុក ថមបា�ង ភេ�តិតភេកាះកុង

៤.ភេ�ក �� ទិតិ  អ្ននក ភេប្រច្ចុៀង និិង ភេលង ស្គរ ភេ� ភ្លូម្ភិ ភ្លូម្ភិ ច្ចុ�ណារ �ុ� ប្របឡាយ ប្រស្ុក ថមបា�ង ភេ�តិតភេកាះកុង

៥. ភេ�ក ប្រពី� ច្ចុិនិ  ស្ិស្្សីរបស្់ ភេ�កតា ឌួួង ញ�ឹ ក

៦. ភេ�ក ភេស្ៀង ថនិ  ភេម្ភ�ុ� ថម�ូនិភេ� ប្រស្ុក ថមបា�ង ភេ�តិតភេកាះកុង

៧. ភេ�ក ស្ុុនិ មានិជ័យ  ប្របធានិម្ភនិេីរ វប្ប�ម្ភ៌ ភេ�តិត ក�ពីង់ស្ព�

៨. អ្ននកប្រស្ី ដែផ្លុំនិ ស្ុ ផ្តានិ់ ណា  ប្របធានិ ការិយ៉ាល័យ អ្នភ្លិវឌួ្ឍនិ៍ វប្ប�ម្ភ៌ នៃនិ ម្ភនិេីរ វប្ប�ម្ភ៌ ភេ�តិតភេ��៍សាតិ់

អ្ននកផ្លុំតល់ពី័តិ៌មានិ
Key Informants

1. Grandpa Duong Nhek, Phloy music player at Pray Svay village, Thmor Daun Pov commune, Thmor Bang district, 

Koh Kong province.

2. Mr Tith Ly, Chief of the Steung Areng Community-Based Ecotourism.

3. Grandpa Yim Yun, Vocalist and Drum Player at Koh village, Thmor Daun Pov commune, Thmor Bang district, 

Koh Kong province.

4. Mr Lo Tith, Vocalist and Drum Player at Chamnar village, Prolay commune, Thmor Bang district, Koh Kong 

province.

5. Mr Prom Chen, Student of Grandpa Duong Nhek.

6.  Mr Sieng Thorn, Chief of Commune Thmor Daun Pov, Thmor Bang district, Koh Kong province.

7. Mr Sun Meanchey, Director of Kampong Speu Service of Culture and Fine Arts.

8. Mrs Phen Sophanna, Chief Office for Culture Development of the Service of Culture and Fine Arts, Pursat province.
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រថយនិត តិន្រ្តីនិត ីទិពីើ ដែ�មរ នៃនិ អ្នងគការ សិ្ល្បៈ ដែ�មរ អ្នម្ភតិៈ សូ្ម្ភ ដែថលងអ្ន�ណ៍រ�ុណ៍ �ល់ មូ្ភលនិិ�ិ ឯកអ្ន�គ រ�ឋទូតិ ស្�រ�ឋអាភេម្ភរិក ស្ប្រមាប់ ការ អ្នភិ្លរក្សី វប្ប�ម៌្ភ ស្ប្រមាប់
ម្ភូលនិិ�ិ ឧបតិិម្ភភ ផ្លុំត�ច្ចុភេផ្លុំត�ម្ភ ភេប�ក ថាំ្ក់ ភ្លលយ, ស្មា�ម្ភ ស្��ម្ភនិ៍ ភេអ្នកូ ភេទស្ច្ចុរណ៍៍ តិ�បនិ់ ស្េឹង អាដែរ�ង ស្ប្រមាប់ កិច្ចុុស្�ការ ស្ប្រម្ភបស្ប្រម្ភួល ជាម្ភួយ ថាំ្ក់
ភ្លលយ និិង អ្ននក ផ្លុំតល់ ជ�និយួ និិង អ្ននកគ្នា�ប្រទ សិ្ល្បៈ ដែ�មរ អ្នម្ភតិៈ ស្ប្រមាប ់ជ�នួិយ ឧបតិិម្ភភ ភេ�ើ�ឲ្្យ ការប្រសាវប្រជាវ និិង ការ ច្ចុងប្រកង ឯកសារ ភេនិះ ��ភេណ៍�រការ ភេ� បានិ។ 

ភេយ�ង ក៏ ស្ូម្ភ ដែថលងអ្ន�ណ៍រ�ុណ៍ �ល់ ប្រកស្ួងវប្ប�ម្ភ៌ និិង វិច្ចុិប្រតិ ស្ិល្បៈ ដែ�ល ដែតិងដែតិ ផ្លុំតល់ ការ គ្នា�ប្រទ រាល់ កម្ភមវិ�ី និិង �ភេប្រមាង ស្ិល្បៈ វប្ប�ម្ភ៌ របស្់ ភេយ�ង។

ប្រសាវប្រជាវ និិង ស្រភេស្រ របាយការណ៍៍ លទធផ្លុំល ភេ�យ វាា្ បុបាា្ រី
ប្រតិួតិពីិនិិតិ្យ អ្នតិិបទ ភាសាដែ�មរ ភេ�យ ឥនិេ ស្មាា្ ណា ក់
បកដែប្រប អ្នតិិបទ ពីី ភាសាដែ�មរ ភេ� ភាសាអ្នង់ភេ�លស្ ភេ�យ ស្ួនិ បុុ និរិទធ
ប្រតិួតិពីិនិិតិ្យ អ្នតិិបទ ភាសាអ្នង់ភេ�លស្ ភេ�យ Kiana Duncan
រច្ចុ� ភេស្ៀវភេ� ភេ�យ តានិ់ វតិតី
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