
ບດົລາຍງານການເຂົ ົ້າຮ່ວມງານສ າມະນາ ນກັປະພນັເພງໄວຫນ ່ ມ Nirmita Composer 

Workshop ທ ່  ແຂວງ ສຽມລຽບ ປະເທດກ າປູເຈຍ. 

 ໃນວນັທ  16 – 30 ກ ລະກດົທ ່ ຜ່ານມາ ໄດ ົ້ມ ການຈດັ ການສ າມະນາ ນກັປະພນັເພງໄວຫນ ່ ມ Nirmita 

Composer Workshop ຂ ົ້ນທ ່ ແຂວງ ສຽມລຽບ ປະເທດກ າປູເຈຍ ໂດຍການຮ່ວມມລືະຫວ່າງ Nirmita 

Composer Institute ແລະ Cambodian Living Art. 

 Nirmita Composer Workshop ດ າເນ ນການທ ່  ໂຮງແຮມ Memoire Siem Reap – Cambodia. 
ຈ ດປະສງົຂອງການຈດັສ າມະນາໃນຄັ ົ້ງນ ົ້ກ ຄ ື ການສ ົ້າງ ແລະ ພດັທະນານກັແຕ່ງເພງໄວຫນ ່ ມຈາກບນັດາປະເທດ
ອາຊຽນ ໃນການນ າວດັຖ ດບິດນົຕ  , ວດັທະນະທ າຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ເຄື່ ອງດນົຕ   ຫລ ື ທ ານອງພື ົ້ນບ ົ້ານຂອງ
ປະເທດນັ ົ້ນໆ ເຂົ ົ້າຮ່ວມກບັບນັດາເຕກັນກິ, ເຄື່ ອງດນົຕ   ແລະ ທ ານອງຂອງດນົຕ  ຕາເວນັຕກົ ແລະ ດນົຕ  ຄລາສສກິ
ສະໄຫມໃຫມ່. 

 ໃນງານຄັ ົ້ງນ ົ້ໄດ ົ້ມ ບນັດາ ສາດສະດາຈານ ດ ົ້ານການແຕ່ງເພງ ແລະ ນກັດນົຕ  ຈາກຫລາຍປະເທດ ເຂົ ົ້າຮ່ວມ
ໃຫ ົ້ຄ າປ ກສາ, ແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ແລະ ສອນກ່ຽວກບັການແຕ່ງເຊັ່ ນ: Prof. Chinary Ung ຈາກປະເທດ
ກ າປູເຈຍ ແລະ ອາເມລກິາ, Prof. Koji NAKANO ຈາກປະເທດຍ ່ ປ ່ ນ, Prof. Jacob David SUDOL ຈາກ
ປະເທດອາເມລກິາ, Prof. Sean HEIM ຈາກປະເທດອາເມລກິາ, Prof. Corrina BONSHEK ຈາກປະເທດ
ອດົສະຕາລ  ແລະ ອ ກຫລາຍໆທ່ານ... ນອກຈາກນັ ົ້ນໄດ ົ້ມ ການເຂົ ົ້າຮ່ວມຮຽນການແຕ່ງເພງຈາກບນັດານກັຮຽນທ ່

ມາຈາກກ າປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ອາເມລກິາ. 

 ໃນຕະຫລອດໄລຍະສອງອາທດິ ຂອງການດ າເນ ນການສ າມະນາ ໄດ ົ້ມ ການແລກປ່ຽນການແຕ່ງເພງ ແລະ 
ນ າສະເໜ ບດົເພງຂອງນກັຮຽນແຕ່ລະຄນົ ໃຫ ົ້ກບັບນັດາສາດສະດາຈານ ແລະ ນ າຄ າແນະນ າຕ່າງໆມາປັບປ ງ, 
ນອກຈາກນັ ົ້ນຍງັໄດ ົ້ມ ການບນັຍາຍຈາກນກັດນົຕ   ສາກນົເຊັ່ ນ: Violin, Viola, Cello, Piano, Flute, Oboe, 

English Horn ແລະ ນກັດນົຕ  ພື ົ້ນເມອືງຂອງກ າປູເຈຍ ກ່ຽວກບັການແຕ່ງເພງໃຫ ົ້ເຄື່ ອງດນົຕ  ເຫລົ່ ານັ ົ້ນ. 

 ນອກຈາກນັ ົ້ນຍງັໄດ ົ້ມ ການສະແດງສູ່ສາທາລະນະ ບນັດາບດົເພງຂອງສາດສະດາຈານທ ່ ເຂົ ົ້າຮ່ວມສ າມານາ
ຄັ ົ້ງນ ົ້ແຕ່ງຂ ົ້ ົ້ນເພື່ ອງານນ ົ້ໂດຍສະເພາະ, ການສະແດງຈດັຂ ົ້ນຫລງັຈາກການສ າມະນາດ າເນ ນການມາໄດ ົ້ເຄິ່ ງທາງ ເຊິ່ ງ
ກ ເປັນການຈບົການສ າມະນາໃນເຄິ່ ງທ າອດິ (ການຮຽນ, ການແລກປ່ຽນ, ການປັບປ ງ,...) 

 ໃນອາທດິທ ່ ສອງຂອງການສ າມະນາ ເຫລົ່ ານກັແຕ່ງເພງຫນ ່ ມທ ກຄນົຈະໄດ ົ້ດ າເນ ນງານດ ົ້ວຍຕນົເອງ ກບັ
ນກັດນົຕ  ໃນຈ ານວນທ ່ ສອດຄ່ອງກບັບດົປະພນັທ ່ ຕນົເອງແຕ່ງຂ ົ້ ົ້ນ ໂດຍໄດ ົ້ມ ການຈດັຊົ່ ວໂມງເຮດັວຽກໃນແຕ່ລະ 
ຄນົ. ນກັແຕ່ງເພງຫນ ່ ມຈະໄດ ົ້ອະທບິາຍຄວາມຫມາຍຂອງເພງ ພ ົ້ອມທງັຮ່ວມໂອ ົ້ລມົເພື່ ອແລກປ່ຽນກບັນກັດນົຕ  
ໃນບນັດາເຕກັນກິໃນການຫລິ ົ້ນຂອງແຕ່ລະເຄື່ ອງດນົຕ  ຢ່າງລະອຽດ ໃນສິ່ ງທ ່ ຕນົຂຽນລງົ ແລະ ຄດິຫາແນວທາງທ ່

ຈະນ າສະເຫນ ເພງຂອງຕນົໃຫ ົ້ອອກມາດ ທ ່ ສ ດ. ໃນສອງວນັສ ດທ ົ້າຍຂອງອາທດິທ ່ ສອງ ເຊິ່ ງກ ແມ່ນສອງວນັສ ດ



ທົ້າຍຂອງການດ າເນ ນການສ າມະນາ ຈະໄດ ົ້ມ ການສະແດງບດົເພງຂອງນກັແຕ່ງເພງຫນ ່ ມ ຕ ່ ຫນ ົ້າບນັດາ
ສາດສະດາຈານ ແລະ ບນັດາ Mentor ທ ່ ມາເພິ່ ມຈາກປະເທດໄທ, ມຽນມາ, ກ າປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ ແລະ 
ອາເມລກິາ. ແລະ ໃນວນັສ ດທ ົ້າຍກ ແມ່ນການອດັສຽງບນັດາບດົເພງຂອງນກັແຕ່ງເພງຫນ ່ ມທ ກຄນົ. 

 ນອກຈາກທ ກຄນົທ ່ ໄດ ົ້ເຂົ ົ້າຮ່ວມການສ າມະນາຄັ ົ້ງນ ົ້ ຈະໄດ ົ້ແລກປ່ຽນການແຕ່ງເພງຂອງປະເທດຕນົໆກບັ
ທ ກໆຄນົແລ ົ້ວ ທ ກຄນົຍງັໄດ ົ້ຮຽນຮູ ົ້ ແລະ ໄດ ົ້ຮ່ວມກນັໃນຫລາຍໆກດິຈະກ າກ່ຽວກບັວດັທະນະທ າກ າປູເຈຍອ ກ. 
ແລະ ທ ່ ສ າຄນັແມ່ນ ໄດ ົ້ມດິຕະພາບໃຫມ່ໆຈາກຫມູ່ ເພື່ ອຮ່ວມສາຍງານ ບ ່ ວ່າຈະເປັນຫມູ່ ເພື່ ອນນກັແຕ່ງເພງຫນ ່ ມ
ນ າກນັ, ມດິຕະພາບ ແລະ ການພ ົ້ອມທ ່ ຈະຊ່ວຍເຫລອືຈາກບນັດາສາດສະດາຈານໃນອານາຄດົຂ ົ້າງຫນ ົ້າ. ການໄດ ົ້
ເຂົ ົ້າຮ່ວມສ າມະນາໃນຄັ ົ້ງນ ົ້ ບດົຮຽນທ ່ ທ ກຄນົໄດ ົ້ຮບັນັ ົ້ນເມື່ ອທຽບກບັທ ່ ໄດ ົ້ຮຽນຈາກໂຮງຮຽນ ຄກືບັນ າບດົຮຽນ
ໄລຍະ 1 ປ ມາລວມໃນສອງອາທດິນ ົ້. 

ທ່ານ ອານ ສອນ ປຣານ ກາຍ 

Tel: +856 20 7887 3378 

Email: nuii.exs@gmail.com 

 


