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មន្រនតីស្រាវស្រជាវវទិ្យាាា នសិក្សាចិន ននរាជបណ្ឌិ តយសភាក្សមពុជា 
 
 
១. ទំនាក់ទំនងសម័យមុនអងគរ(សតវតសរទ៍ី១ ដលស់តវតសរទ៍ី៩) 
 
 សង្គមខ្មែរបានចាប់ផ្តីមយក្សាសនាហណិ្ឌូ  មក្សស្ររប់ស្ររង្រដ្ឋតាំង្ពីផដ្មីសម័យហវូណាន ផោយារស្រាហែ
ផ ែ្ ោះ ហ ុន ផទ្យៀន(ផ ែ្ ោះតមឯក្សារចិន) ខ្ដ្លបានផរៀបអភិផសក្សជាមួយស្រពោះនាង្លីវ យ(ីផ ែ្ ោះតមឯក្សារ
ចិន) ខ្ដ្លជាក្សសស្រតស្ររប់ស្ររង្ទ្យឹក្សដ្ីផៅភារខាង្តបូង្តាំបន់អាសុីអផរេយដ៍្ីផោក្ស តាំង្ពីស្របខ្ហលាក់្សក្សណាត លសត
វតសរទ៍្យី១ ននរ.ស.។ តមផោលការណ៍្រដ្ឋខ្បបាសនាហណិ្ឌូ  ស្រតូវមានផោលការណ៍្ ៧ យ៉ា ង្ រឺ ទ្យី១ អេក្សដ្កឹ្សនាាំរដ្ឋ 
ទ្យី២ ស្របជាជន ទ្យ៣ី ទ្យឹក្សដ្ី ទ្យ៤ី បនាា យ ឬរាជវ ាំង្ ទ្យ៥ី ក្សង្ទ័្យព ទ្យី៦ រាជឃ្ល ាំង្ ឬរតនាោរ និង្ទ្យ៧ី សមព័នធមតិត 1 ។ 
 តមរយៈផោលការណ៍្ខាង្ផលីផនោះ ផោលការណ៍្ទ្យ៧ី រដ្ឋខ្បបហណិ្ឌូ ាសនានិយម រឺស្រតូវមានសមព័នធមតិត រឺ
តមផោលការណ៍្ផនោះផហយី ខ្ដ្លរាជាណាចស្រក្សខ្មែរសម័យហវូណានបានចាប់ផ្តីមមានទ្យាំនាក់្សទ្យាំនង្ជាមយួចស្រក្សភព
ផ្សង្ៗ ក៏្សដូ្ចជាស្របផទ្យសជតិខាង្ ផដ្ីមបខី្សវង្រក្សនដ្រូសមព័នធមិតត។ សមព័នធមិតតធាំជាង្ផររបស់ហវូណាន រឺចនិ។ 
ការចង្សមព័នធមតិត ជាទូ្យផៅវជាទ្យាំនាក់្សទ្យាំនង្ផដ្មីបខី្សវង្រក្ស្លស្របផយជន៍ឱ្យោេ ផៅវញិផៅមក្សខ្ដ្លរមួមាន៖ ្ល
ស្របផយជន៍នផយបាយ សនតសុិម និង្សុវតាិភាព ្លស្របផយជន៍ផសដ្ឋក្សិចច សង្គម និង្វបបធម៌ជាផដ្មី។ យ៉ា ង្ណាក៏្ស
ផោយអតាបទ្យផយងី្ផនោះរឺផតត តខ្តផលីទ្យាំនាក់្សទ្យាំនង្នផយបាយខ្្េក្សផយធា និង្សនតិសុមតាំបន់ប៉ាុផណាណ ោះ។ 

ផបីពិនិតយផលីភូមាិន្រសតនផយបាយផៅសម័យមុនអង្គរ ផយងី្ផ ញីថា នររណានឆាវ(nanzhao) និង្
នររោយផវៀត(បចចុបបនេផវៀតណាម)បានបផង្កីតចលនាតត ច់មលួនពចីិនក្សេុង្រាជវង្សថាង្(Tang dynasty)។ ផោយ
ារផហតុ្លផនោះ ចិនស្រតូវការសមព័នធមតិតចាម និង្ខ្មែរផដ្ីមបសី្របឆាាំង្នងឹ្ោយផវៀត  ចាំខ្ណ្ក្សនររខ្មែរស្រតូវការសមព័នធមិតត
ចិន ផដ្ីមបទី្យប់ទ្យល់នឹង្ឥទ្យធិពលោយផវៀត្ង្ខ្ដ្រ។ 

                                                           
1 The Idea of a Hindu State (Rashtra): Cultural Aspects in the Revivalist Movement in Contemporary India 
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ក្សេុង្សម័យហវូណាន រណ្ៈទូ្យតចិនទ្យ១ី រឺផោក្សកាង្ នត (Kang Tai)    និង្ ជូយងី្  (Zhou Ying) បាន

មក្សដ្ល់នររខ្មែរផៅរវង្ឆាេ ាំ២២៥ននរ.ស. 2 ។ ចាំខ្ណ្ក្សរាជទូ្យតដ្ាំបូង្របស់ហវូណាន រមួដ្ាំផណី្រជាមយួអេក្សផលង្ផភលង្
បានផៅភាា ប់ទ្យាំនាក់្សទ្យាំនង្ជាមយួចស្រក្សភពចិន   ផោយមាននាាំសួយារអាក្សរមួយចាំនួនផៅជាមួយជាផលីក្សដ្ាំបូង្ នា
ឆាេ ាំ ២៤៣ននរ.ស.។ ទ្យាំផនៀមទ្យមាល ប់ការទូ្យត ផដ្ីមបចីង្សមព័នធភាពោេ ជាមយួនររចិនស្រតូវបានផធវីជាបនតបនាា ប់ រឺតាំង្ពី
សម័យហវូណាន សម័យផចនឡា សម័យអង្គរ នងិ្រហូតមក្សដ្ល់សម័យផស្រកាយអង្គរខ្ែមផទ្យៀត។  

ផៅឆាេ ាំ៧៥០ រាជទូ្យតនររផចនឡាផោក្សផ ែ្ ោះ ផវនតន ផៅដ្ល់ស្រសកុ្សចិន បនាា ប់មក្សដ្កឹ្សនាាំទ័្យពវយនររ
ណានឆាវ ខ្ដ្លចង់្ស្របកាសឯក្សរាជយពីចិន ។  បនាា ប់ពីការផធវីសន្រគគ ម ផវនតន បានផ ងី្កាន់អាំណាចផៅនររផចន
ឡាផោក្ស3។ ចលនាននការទាមទារឯក្សរាជយរបស់ពួក្សោយផវៀតពីនររចិនក៏្សបានចាប់ផ្តីមមានផ ងី្្ង្ខ្ដ្រ។ ជាទូ្យផៅ 
រដ្ឋផៅភារខាង្តបូង្ចនិខ្ដ្លមានបាំណ្ង្ចង់្បានឯក្សរាជយ មានភូមាិន្រសតជាតាំបន់ភេាំខ្ដ្លផធវីឱ្យផយធាចិនមិនអាច
គយនឹង្វយយក្សឈ្េោះបាន ផស្រាោះពួក្សផរមានជាំនាញខ្តខាង្ទ័្យពផសោះ។  ឆាេ ាំ៧៧១ ផយង្ផៅតមក្សាំណ្ត់ស្រតរបស់
ចិន"ផបសក្សជនននផចនឡាដ្ីផោក្ស" ផ ែ្ ោះ ភូមី បានផៅដ្ល់ស្របផទ្យសចិនជាមួយភរយិរបស់ោត់  និង្ បានថាវ យ
សតវដ្ាំរខី្ដ្លបានបគា ត់រចួផហយីចាំនួន១១ក្សាល4។ តមការយល់ផ ញីទ្យាំនាក់្សទ្យាំនង្ផនោះទ្យាំនង្ជាការាក្សលបង្
បញ្ាូ នទ័្យពដ្ាំរនីននររផចនឡាក្សេុង្ការចូលរមួជាមួយទ័្យពចនិផដ្មីបចូីលរមួក្សេុង្សន្រគគ មតមតាំបន់នស្រពភេាំ។  
 
២. ទំនាក់ទំនងសម័យអងគរ(សតវតសរទ៍ី៩ ដលស់តវតសរទ៍ី១៥) 

ផបីពិនិតយផលីភូមាិន្រសតនផយបាយផៅក្សេុង្ដ្ាំណាក់្សកាលផនោះ ផយងី្ផ ញីថា នររោយផវៀត នររខ្មែរបាន
ចាប់ផ្តីមមានឥទ្យធពិលក្សេុង្តាំបន់ ផហយីនររខ្ដ្លរង្សមាព ធ និង្ការវតទ្យពីីនររជិតខាង្រឺ រដ្ឋមន និង្រដ្ឋចមា៉ា ផោយ
ផហតុផនោះផហយីផទ្យីបផយងី្ផមលីផ ញីថា រដ្ឋចមា៉ាខ្តង្ខ្សវង្រក្សមផធាបាយទ្យប់ទ្យល់ ឬវយស្របហារនររខ្មែរ ឬផពលមលោះ
                                                           
2 Member of History Channel.com, Chronology of Cambodia, 2008 p. 5. 
3 អាផដ្មា៉ា  ខឺ្ក្សល ស្របវតតិាន្រសតស្របផទ្យសក្សមពុជា ចាប់ពីស.វទ្យី១រហូតមក្ស ២០០៥, ទ្យាំព័រ៨។ 
4 Member of History Channel.com, op. cit., p. 6. 



នររចមា៉ាស្រតូវខ្សវង្រក្សសមព័នធភាពជាមួយោយផវៀតផដ្ីមបទី្យប់ទ្យល់នររខ្មែរ។ ចាំខ្ណ្ក្សនររខ្មែរក៏្សស្រតូវការសមព័នធភាព
ជាមួយនររចិនផដ្មីបទី្យប់ទ្យល់នឹង្ោយផវៀត ក៏្សដូ្ចជាចមា៉្ា ង្ខ្ដ្រ។  

ចាប់ពីចុង្សម័យផចនឡា ពួក្សជាវ ខ្ដ្លផៅតាំបន់ភារខាង្តបូង្នននររចមា៉ា បានចូលវយលុក្ស នងិ្ស្ររប់ស្ររង្
នររខ្មែរអស់មួយរយៈផពល។  ផស្រកាយមក្សស្រពោះបាទ្យជ័យវរ ែន័ទ្យ២ី បានវយបក្សវញិផៅឆាេ ាំ៨០០ និង្បានស្របកាសឯក្ស
រាជយនាឆាេ ាំ៨០២។ ផៅឆាេ ាំ៨០៩ ពួក្សជាវ បានមក្សផធវីការវយស្របហារចស្រក្សភពអង្គរជាែែីផទ្យៀត ខ្តមិនបានទ្យទ្យលួជ័យជាំនោះ
ផនាោះផទ្យ។ ចាប់ពីផពលផនាោះមក្សវបិតដិរវង្ខ្មែរ និង្ចាម ក៏្សផចោះខ្តបនតផក្សីតមានជាលាំោប់ 5 ។  

ផៅក្សេុង្រជាកាលស្រពោះបាទ្យសូរយវរ ែន័ទ្យី២ ស្រពោះអង្គបានបនតចង្សមព័នធភាពជាមួយចស្រក្សភពចិននិង្បានោក់្ស
សមាព ធផលពីួក្សចាមឱ្យរមួោេ ស្របឆាាំង្ការរកី្សរាលោលននអាំណាចរបស់ពកួ្សោយផវៀត ប៉ាុខ្នតមនិទ្យទ្យួលបានផជារជ័យផ ី
យ។ មិនស្រតឹមខ្តប៉ាុផណាណ ោះពួក្សចាមផៅនររចមា៉ាបានរមួោេ ជាមួយោយផវៀតស្របឆាាំង្នងឹ្ស្រពោះបាទ្យសូរយវរ ែន័ទ្យ២ីខ្ែម
ផទ្យៀត ជាផហតុផធវីឱ្យអេក្សដ្ឹក្សនាាំខ្មែររូបផនោះបានវយនររចមា៉ាជាែែីចាប់ពឆីាេ ាំ១១៤៥។ ជផមាល ោះផនោះបានផធវីឱ្យពួក្សចាមនន
នររចមា៉ាបានវយបក្សចូលទ្យីស្រក្សុង្អង្គរនាឆាេ ាំ១១៧៧ និង្បានស្ររប់ស្ររង្ស្រក្សុង្អង្គររហូតដ្ល់ឆាេ ាំ១១៨១ រឺផពលខ្ដ្ល 
មានការវយបក្សពីសាំណាក់្សស្រពោះបាទ្យជ័យវរ ែន័ទ្យ៧ី 6។ 

 
ស្របភព ៖ អាជាា ធរជាតិអបារា 

 
  សន្រគគ មខ្មែរ និង្ចាម ក្សេុង្រជាកាលស្រពោះបាទ្យជ័យវរ ែន័ទ្យ៧ី បានបនសល់នូវរូបភាពជាផស្រចីនផៅផលចីមាល ក់្សនន
ស្របាាទ្យបាយន័ ខ្ដ្លក្សេុង្ផនាោះអវីខ្ដ្លរួរឱ្យចាប់អារមែណ៍្រឺផរផ ញីមានវតតមានទាហានចនិផៅក្សេុង្ជួរក្សង្ទ័្យពខ្មែរ  
 និង្ក៏្សមានវតតមានននសាវ វុធាេ យនតរបស់ចិនក្សេុង្សន្រគគ មខ្មែរ និង្ចាមផនោះ្ង្ខ្ដ្រ។ 

 
 
 
 

                                                           
5 អាផដ្មា៉ា  ខឺ្ក្សល ស្របវតតិាន្រសតស្របផទ្យសក្សមពុជា ដ្.ឯ.ម. ទ្យាំព័រ ១០។ 
6 http://www.khmer-kulturzentrum.ch/History/Lapidaire/Lapid12.html  



រូបចមាល ក់្សទាហានចនិ និង្ាេ យនតផៅស្របាាទ្យបាយន័ត 

     
ស្របភព៖ https://www.tnaot.com/km/m/detail/article/9444661 

 
ក្សរណី្រូបចមាល ក់្សទាហានចនិខ្ដ្លមានវតតមានក្សេុង្ជួរក្សង្ទ័្យពខ្មែរសម័យសន្រគគ មចាម នងិ្ខ្មែរផនោះវបនសល់

ទុ្យក្សនូវចមងល់ជាផស្រចនីថា ផតទីាហានទាាំង្ផនាោះពតិជាទាហានចិនខ្មនឬ និង្ផបីជាទាហានសាំអាង្ផលីអវី? ផតីទាហា
ចិនទាាំង្ផនោះជាអេក្សរស់ផៅក្សេុង្សង្គមខ្មែរ ឬជាស្រក្សមុក្សង្ទ័្យពខ្ដ្លមក្សពីនររចិនផហយីផលីក្សមក្សជួយក្សង្ទ័្យពខ្មែរ? ឬ
រផបៀបជាទាហានសុីឈ្េួល? 

តមរយៈទ្យាំនាក់្សទ្យាំនង្ការទូ្យតរវង្ខ្មែរ និង្ចនិក្សេុង្រជាកាលស្រពោះបាទ្យសូរយវរ ែន័ទ្យ២ី និង្បនតមក្សរជាកាលស្រពោះបាទ្យ
ជ័យវរ ែន័ទ្យ៧ី ផបីផយងី្ផស្របៀបផធៀបផៅនឹង្សម័យកាលននសន្រគគ មចាមនងិ្ខ្មែរ ផនោះរឺស្រតូវោេ នឹង្សម័យកាលសនតតិវង្ស
សុង្ Song Dynasty របស់ស្របផទ្យសចនិខ្ដ្លមានទ្យកឹ្សដ្ីផៅខ្ក្សបរនឹង្ចស្រក្សភពអង្គរ។  

ផយងី្ផជឿថា សន្រគគ មវង្នររជីង្ និង្សុង្ ខ្ដ្លបានផក្សតីផ ងី្ផៅរវង្ឆាេ ាំ១១៦១ ខ្ដ្លជាផហតុនាាំឱ្យមាន
លាំហូរជនជាតចិនិផៅកាន់តាំបន់ផ្សង្ៗជាពិផសសក្សេុង្ចស្រក្សភពអង្គរ។ តមរយៈការសិក្សានានាផៅសម័យអង្គរផយងី្
ផមីលផ ញីថា ជនជាតចិិនទ្យាំនង្ជាបានតាំង្ទ្យីលាំផៅក្សេុង្ស្របផទ្យសក្សមពុជាតាំង្ពីសម័យអង្គរមក្សផមលោះ ផស្រាោះផរបាន
ផ ញីជនជាតិចិនផៅផលសីមរភូមិស្របយុទ្យធ ផៅក្សេុង្ទ្យី្ារ ផៅក្សេុង្វង់្ខ្លបង្ជល់មាន់ និង្សក្សមែភាពផ្សង្ៗផទ្យៀតក្សេុង្
សង្គមខ្មែរ។  

 
ចមាល ក់្សបាយន័បគា ញអាំពីវតតមានជនជាតិចិនក្សេុង្ជីវភាពខ្មែរ 

    
ស្របភព ៖ តឹក្ស ផមង្, ជិន សុជាតិ, ស្របវតតិផសដ្ឋកិ្សចចស្របផទ្យសក្សមពុជា, ភេាំផពញ ២០១៧ 

https://www.tnaot.com/km/m/detail/article/9444661


ផៅក្សេុង្ជីវភាពស្របជាជនខ្មែរផរផ ញីមានការផពញនិយមក្សេុង្ការផស្របីស្របាស់ទ្យាំនិញជាផស្រចីផនពីស្រសុក្សចនិ ដូ្ច
ជា សាំណាញ់ ស្រក្សោស ឆ័ស្រត ស្រកាស មចុល នងិ្ឆាេ ាំង្ខ្ដ្ក្សជាផដ្ីម។ ផស្រៅពីផនោះផរផ ញីមានការ្លិតផក្សបឿង្ពីដ្ីដុ្ត
ខ្ដ្ល្លិតតមម៉ាូតផក្សបឿង្ផសរា៉ាមិចចិន្ង្ខ្ដ្រ ។ 

 
ផក្សបឿង្ផសរា៉ាមិចចិនខ្ដ្លផររក្សផ ញីក្សេុង្តាំបន់អង្គរ និង្ផក្សបឿង្ដ្ីដុ្តសម័យអង្គរ 

 
ស្របភព ៖ តឹក្ស ផមង្, ជិន សុជាតិ, ស្របវតតិផសដ្ឋកិ្សចចស្របផទ្យសក្សមពុជា, ភេាំផពញ ២០១៧។ 

 
ផោយខ្ ក្ស វតតមានទ័្យពផសោះក្សេុង្សម័យអង្គរផយងី្ក៏្សមានជាំផនឿថា ខ្មែរមានទ្យាំនាក់្សទ្យាំនង្ជាមួយជនជាតិចនិ

មិនតិចផនាោះផទ្យ ផយងី្អាចមានសាំណួ្រថា ក្សង្ទ័្យពផសោះទាាំង្ផនោះមានការចូលរមួបង្វឹក្សទាហានខ្មែរពសីាំណាក់្សស្រក្សុម
ទាហានចិនណាមយួខ្ដ្រឬផទ្យ? 

ចមាល ក់្សទ័្យពផលីស្របាាទ្យបាយន័ និង្ស្របាាទ្យអង្គរ 

   
ស្របភព ៖ អាជាា ធរជាតិអបារា 

 
ផៅក្សេុង្ការផធវសីន្រគគ មរវង្ខ្មែរ និង្ចាមនាសម័យស្រពោះបាទ្យជ័យវរ ែន័ទ្យ៧ផនោះ ផរក៏្សផ ញីផមទ័្យពចិនមួយចាំនួន

ផរៀនជិោះដ្ាំរផីធវសីន្រគគ មតមខ្មែរខ្ដ្រ ផស្រាោះអាចជាផមផរៀនក្សេុង្ការផធវីសន្រគគ មស្របឆាាំង្នងឹ្ោយផវៀតខ្ដ្លមានភូមាិន្រសត
ជានស្រពភេាំ។ 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjawKDQ_bLmAhVOzzgGHaiAAhIQjRx6BAgBEAQ&url=https://ja-jp.facebook.com/khmerlegend/posts/%E1%9E%8F%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%84%E1%9E%96%E1%9E%B8%E1%9E%99%E1%9E%BC%E1%9E%9A%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%98%E1%9E%80%E1%9E%A0%EF%BF%BD/1032468710098837/&psig=AOvVaw0sqcWEW4v8oNHLhtnliYxk&ust=1576338744741016


 
ស្របភព ៖ https://grandnewsasia.com/detail/25293/ 

 
រួរបញ្ជា ក់្សថា សន្រគគ មខ្មែរចាម រឺបានផក្សីតផ ងី្មុនផពលខ្ដ្លចស្រក្សភពម៉ាុង្ផហាគ លីចូល ល្ នានអាណា

ចស្រក្សផសៀខាង្លិច អាណាចស្រក្សជីង្ និង្អាណាចស្រក្សសុង្របស់ស្របផទ្យសចិន ផហតុផនោះ វតតមានក្សង្ទ័្យពចនិផៅផលីចមាល ក់្ស
បាយន័រឺអាចជាស្រក្សមុជនជាតចិិនខ្ដ្លបានតាំង្ទ្យីលាំផៅក្សេុង្តាំបន់ណាមួយននសម័យអង្គរ ឬជាស្រក្សុមក្សង្ទ័្យពខ្ដ្ល
នររចិនបញ្ាូ នមក្សផដ្ីមបជីួយបង្វឹក្សទាហានផសោះខ្មែរ ក្សេុង្ការស្របយុទ្យធស្របឆាាំង្នឹង្អាំណាចោយផវៀត រមួទាាំង្នររចមា៉ា
ខ្ដ្លមានសមព័នធភាពជាមួយនងឹ្នររោយផវៀត។ ផស្រាោះទ្យាំផនៀមននការជួយោេ រវង្ក្សង្ទ័្យពខ្មែរ និង្ចិន បានផក្សតីមាន
ផ ងី្តាំង្ពីរជាកាលស្រពោះបាទ្យហស៌វរ ែន័ទ្យី៣ រឺផៅឆាេ ាំ១០៧៣ ខ្ដ្លបានរមួោេ ស្របយុទ្យធនឹង្ោយផវៀត7។  
   
 ជារមួ ផយងី្ផមីលផ ញីថា ទ្យាំនាក់្សទ្យាំនង្ រវង្ខ្មែរចាមរឺបានផក្សីតមានតាំង្ពសីម័យចស្រក្សភពខ្មែរ ខ្ដ្លមាន
សមព័នធភាពផដ្ីមបជីួយោេ ផៅវញិផៅមក្សផលកីារគរផយធា និង្សនតសុិមតាំបន់ ខ្ដ្លផនោះបានបគា ញថា ចាំណ្ង្
មិតតភាពខ្មែរ និង្ចនិមិនខ្មនផទ្យីបផក្សតីក្សេុង្ក្សេុង្ផពលែែីៗផនោះផទ្យ ផារចឺាប់ផក្សតីមានតាំង្ពសីម័យក្សផក្សីតនន
ស្របវតតិាន្រសតស្របផទ្យសក្សមពុជាមក្សផមលោះ ។ ទ្យាំនាក់្សទ្យាំនង្ក្សមពុជា និង្ចិនមិនខ្មនខ្តផលីវស័ិយផយធា និង្សនតិសុមប៉ាុផណាណ ោះ
ផទ្យ ប៉ាុខ្នតខ្ែមទាាំង្មានទ្យាំនាក់្សទ្យាំនង្ដ៏្យូរអខ្ង្វង្ទាក់្សទ្យង្នឹង្ផសដ្ឋក្សិចច ាណិ្ជាក្សមែ សង្គម និង្វបបធម៌្ង្ខ្ដ្រ ផហយី
ផយងី្សង្ឃមឹថា ទ្យាំនាក់្សទ្យាំនង្ផនោះនឹង្បនតផៅមុមសស្រមាប់ការរកី្សចផស្រមីនននស្របផទ្យសទាាំង្ពីរយូរអខ្ង្វង្ផៅមុមផទ្យៀត។ 

                                                           
7 អាផដ្មា៉ា  ខឺ្ក្សល ស្របវតតិាន្រសតស្របផទ្យសក្សមពុជា ដ្.ឯ.ម. ទ្យាំព័រ ១០៣។ 


