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ការសកិាអង្ងេត្បឋម្អំពីម្ ៉ូដសកផ់្នួងម្យួ 

ននចម្លា ក់អបសរង្ៅត្ាស្ថទ្យអងគវត្ត 
 

ង្សចកតីង្ផ្តើម្ 

  អង្គរវត្តាស្រាាទាស្នាដ៏ធបំផុំត្ដៅក្នុង្ពិភពដោក្ ដដលមានចមាា ក្អ់បសរ(អបសរា)
រាប់ពានក់្នុង្លក្ខណៈដោយដែក្ៗគ្នន ។ អបសរទងំ្ដនាោះមានរូបរាង្តូ្ចស្រចែឹង្ ដង្ខ្ាួនស្រស្ែូន 
សុ្ដនមូ់លក្ា ំ ទឹក្មុខ្ញញឹមស្រស្ស់្ស្រស្ទន់ និង្មានដស្ររឿង្លអំតាក្់ដត្ង្កាយយ៉ាង្ស្មបូរដបប ៖ 
ការតាក្់ដត្ង្លអំដោយមកុ្ដដស្រចើនស្របដភទដៅដលើដក្ា ការរចនាម៉ាូដស្ក្់ដបាក្ៗគ្នន ាដស្រចើន
ទស្រមង្់ និង្ មានដស្ររឿង្លអំាដស្នៀត្ផ្កា ឬក្ាច់រចនាដស្រចើនរដបៀប ដដលបង្ហា ញពីភាពសីុ្វល័ិយ
របស់្ស្រស្តីដៅជនំាន់ដនាោះ។  

តាមក្ណំត្់ដេតុ្របស់្ ជវីតាកាា ន់ ដដលានមក្ដល់ទឹក្ដីដខ្ែរដៅចុង្ស្ត្វត្សទី១៣ ាន
ដលើក្ដែើង្ថា ស្រស្តីដខ្ែរដៅជនំាន់ដនាោះនិយមចូលចិត្តបួង្ស្ក្់។ ដេតុ្ដនោះដយើង្អាចនិយយានថា
ដដើមបបួីង្ស្ក្ច់ាប់ាម៉ាូដដផសង្ៗាន លុោះណាដត្ស្រត្វូទុក្ស្ក្់ដវង្ ដស្រពាោះថាស្ក្់ខ្ាីមិនអាចឱ្យដរដធាើ
ម៉ាូដស្ក្ប់ត្់ដបនានដស្រចើនទស្រមង្់ដនាោះដទ។ ការនិយមតាក្់ដត្ង្ម៉ាូដស្ក្រ់អឺាស្រស័្យដៅតាមចណំង្់
ចណូំលចិត្តរបស់្ស្រស្តី ដៅតាមទស្រមង្់មុខ្របស់្ស្រស្តី ដេើយក្៏អាចដៅតាមឋានៈស្ង្គមផង្ដដរ។  

អត្ថបទដនោះនឹង្បង្ហា ញអពីំការសិ្ក្ាអដង្ាត្ាបឋមដលើម៉ាូដស្ក្់អបសរ (ចមាា ក្់អបសរដពញ
ជេំរធំៗ  ដត្រូបភាពដយើង្ដលើក្យក្ដត្ដផនក្ខាង្ដលើ (ក្ាល)មក្បង្ហា ញ) ដដើមបបីង្ហា ញពីលក្ខណៈ
ដោយដែក្គ្នន ននម៉ាូដស្ក្់ដដលានរចនាដៅតាមជញ្ជ ងំ្ ស្រស្រ ដែវ ឬស្រាង្គស្រាាទអង្គរវត្ត។ 
ដទោះាយ៉ាង្ណា ការសិ្ក្ាដនោះស្រគ្នន់ដត្បង្ហា ញអពីំទស្រមង្់ដោយដែក្ខ្ាោះៗននចមាា ក្់អបសរមួយ
ចនួំនដដលដយើង្ានសិ្ក្ាអដង្ាត្ាបឋមប៉ាុដណាណ ោះ។  

ចំណាត្ថ់្នន ក់ននម្ ៉ូដសកអ់បសរ  

តាមការសិ្ក្ាស្ដង្ាត្ាបឋមអពីំលក្ខណៈម៉ាូដស្ក្អ់បសរដៅស្រាាទអង្គវត្ត ដយើង្អាច
ដបង្ដចក្ម៉ាូដស្ក្់ននចមាា ក្់អបសរាដគ្នលធំៗ ចនួំនបួនម៉ាូដ៖ ម៉ាូដស្ក្ផ់នួង្មួយ ម៉ាូដស្ក្ផ់នួង្ពីរ(ខ្ាោះ
ដៅផនួង្ស្រត្ដចៀក្ទនាយ) ម៉ាូដស្ក្ទ់មាា ក្់ និង្ ម៉ាូដស្ក្់ពាក្់ដស្ររឿង្ស្ររបស្ក្់ (ស្ណំាញ់ឬនស្ប?ឬក្៏
ក្ាំង្)។ ចដំពាោះទស្រមង្ម់៉ាូដស្ក្់ទងំ្បួនដនោះ ដយើង្ស្ដង្ាត្ដ ើញម៉ាូដស្ក្ផ់នួង្មួយមានចនួំនដស្រចើន
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ាង្ដរ បនាា ប់មក្ាម៉ាូដស្ក្់ផនួង្ពីរ ម៉ាូដស្ក្ទ់មាា ក្់ និង្ មានចនួំនត្ិចាង្ដររមឺ៉ាូដស្ក្់ពាក្់
ស្ណំាញ់ឬដស្ររឿង្ស្ររបក្ាលជិត្ស្ក្់។  

ខាង្ដស្រកាមដនោះាការពិពណ៌នាស្រត្សួ្ៗអពីំម៉ាូដស្ក្ផ់នូង្មួយ ដដលក្នុង្ដនាោះមានស្ណាា ន
ដោយដែក្ៗគ្នន ាដស្រចើនដទៀត្។ 

ម្ ៉ូដសក់ផ្នងួម្យួ 

ម៉ាូដស្ក្ផ់នួង្មួយមានដស្រចើនស្ណាា នដផសង្ៗគ្នន  ៖ ស្ណាា នបួង្ចបូត្ដែើង្ដលើ ស្ណាា នបួង្
ចបូត្ទមាា ក្់ខាង្ដវាង្ឬខាង្ាត  ំ ស្ណាា នបួង្បត្ស់្ក្់ចូលផនួង្ដោយរចនាស្ក្ទ់មាា ក្ម់ក្ខាង្ដវាង្
ឬខាង្ាត ឬំចបូត្ស្រត្ង្ដ់ែើង្ដលើ ស្ណាា នស្ក្ក់ាត្់ខ្ាីខាង្មុខ្និង្សិ្ត្គ្នស់្បញ្ឈរដែើង្ ស្ណាា ន
ស្ក្់កាត្់ខ្ាីខាង្មុខ្ដេើយចាបា់ក្ង្់ៗ ឬ ាដក្ាបៗ ឬដធាើផនត្់ស្ក្ា់ងំ្ស្ររបស្រត្ដចៀក្ឬបដញ្េញទង្
ស្រត្ដចៀក្ក្ម៏ាន ។ល។  

ម៉ាូដស្ក្ផ់នួង្មួយចបូត្ដែើង្ដលើស្រត្ង្ ់

         
                                                 រូបទី១                                       រូបទី២ 

 

ម៉ាូដស្ក្ច់មាា ក្់អបសរទងំ្ពីរខាង្ដលើដនោះស្ថិត្ក្នុង្ម៉ាូដស្ក្់ផនួង្មួយចបូត្ដែើង្ដលើស្រត្ង្់ដូចគ្នន
(ដទោះបី ម៉ាូដស្ក្់រូបទី២ ដកាង្កាចត់្ិចតួ្ចក្ត)ី ប៉ាុដនតមានរដបៀបបួង្កួ្ចខុ្ស្គ្នន  ដដលដនោះារដបៀប   
(ម៉ាូដ)ដផសង្គ្នន ។ ចដំពាោះដស្ររឿង្លអំស្ក្់របស់្អបសរទងំ្ពីរដនោះក្ម៏ានលក្ខណៈខុ្ស្គ្នន ដដរ ដោយរូប
ទី១ មានដស្ររឿង្តាក្់ដត្ង្លអំស្ក្ា់ដស្នៀត្រដបៀបាផ្កា ចាំ៉ា(ដត្មួយស្របដភទ)ចនួំនស្រាបំី ដេើយ
ភារដស្រចើនដស្នៀត្ផ្កា ទងំ្ដនាោះដស្ៀត្ពីដស្រកាយផនួង្ដលើក្ដលង្ផ្កា ចនួំនពីរដស្ៀត្ដៅដផនក្ខាង្ដស្រកាម
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ចដំេៀង្ស្ង្ខាង្ស្រត្ដចៀក្។ ដស្នៀត្រដបៀបផ្កា ទងំ្ដនាោះដស្ៀត្ពត្ទ់មាា ក្់ដរៀង្គ្នន មក្ខាង្ដវាង្និង្
ខាង្ាត  ំ ដោយមាខ ង្ៗមានដស្នៀត្ចនួំនបួន។ ដៅតាមរល់ផនួង្ស្ក្ម់ានរចនាាដខ្សរដំយលស្នាឹក្
ខ្ាីៗព័ទធជុវំញិ       ចដំណក្ដៅខាង្មុខ្មានការរចនាស្រស្ដដៀង្នឹង្បូស្ក្់ស្ស្រមាប់បទិាងំ្លអំដជើង្    
ស្ក្។់ ចដំណក្រូបទី២ មានដស្ររឿង្លអំតាក្់ដត្ង្ស្ក្ា់ដស្នៀត្រដបៀបផ្កា ពីរស្របដភទដផសង្គ្នន ចនួំនស្រា ំ
បីដស្នៀត្(ផ្កា រដួំលចនួំន២ និង្ផ្កា ចាំ៉ាចនួំន៦) ។ ដស្នៀត្ទងំ្អស់្ដស្ៀត្ដៅពីខាង្ដស្រកាយផនួង្រួចពត្់
ទមាា ក្ដ់រៀង្គ្នន មក្ខាង្ដវាង្និង្ខាង្ាត  ំ ដោយមាខ ង្ៗមានដស្នៀត្ចនួំនបួនដូចគ្នន  ដត្ដស្នៀត្ផ្កា រដួំល
ដស្ៀត្ដៅខាង្ដលើដរ។ ដស្រៅពីដនោះ អបសរដនោះមានលអំដោយភួង្ផ្កា និង្ដខ្សរដំយលព័ទធជុវំញិរល់
ផនួង្ស្ក្។់ ដៅដផនក្ខាង្មុខ្មានដខ្សរដំយលដត្មួយាន់ ដដលបង្ហា ញឱ្យដ ើញនូវស្រនស្ស្ក្់ពាក្់
ក្ណាត ល ដត្ដផនក្ចដំេៀង្ស្ង្ខាង្ស្របដេលរុព័ំទធដៅដស្រកាយរមឺានរដំយលពីរាន់ស្ររបដលើស្ក្់។ 

ម៉ាូដស្ក្ផ់នួង្មួយចបូត្ដែើង្ដលើរាង្អនាង្អ់ាងំ្ 

       
                        រូបទី៣                                               រូបទី៤ 
 

ម៉ាូដស្ក្ច់មាា ក្់អបសរទងំ្ពីរខាង្ដលើដនោះស្ថិត្ដៅក្នុង្ម៉ាូដស្ក្់ផនួង្មួយចបូត្ដែើង្ដលើរាង្
អនាង្់អាងំ្ដូចគ្នន  ប៉ាុដនតការចបូត្ស្ក្ដ់ែើង្ដលើមិនមានលក្ខណៈដូចគ្នន ដទ ដោយរូបទី៣ ការចបូត្
ស្ក្ដ់ែើង្ដលើមានពត្់ដពនដស្រចើនាង្រូបទី៤ ។ ាមួយគ្នន ដនោះ រដបៀបបួង្កួ្ចស្ក្់ក្ម៏ិនមានលក្ខ
ណៈដូចគ្នន ដដរ។  

ចដំពាោះដស្ររឿង្លអំស្ក្់របស់្អបសរទងំ្ពីរមានការតាក្់ដត្ង្ដោយដស្នៀត្រដបៀបាផ្កា ដូច
គ្នន  ប៉ាុដនតស្របដភទផ្កា  លក្ខណៈននផ្កា  និង្ក្ាចច់មាា ក្់ននផ្កា ដនាោះមិនដូចគ្នន ដទ ដោយរូបទី៣ តាក្់ដត្ង្
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លអំដោយដស្នៀត្រដបៀបាផ្កា មានស្រទនុង្ឬស្រស្ទបរ់ដបៀបាផ្កា ចាំ៉ា ដស្ៀត្ដៅស្ង្ខាង្រល់ផនួង្ 
ដោយមាខ ង្ៗមានដស្ៀត្ដស្នៀត្ចនួំនពីរ។ ចមាា ក្់អបសរដនោះមានការសឹ្ក្ខូ្ចខាត្នូវទស្រមង្ល់ក្ខណៈ
ខ្ាោះៗ ដដលដធាើឱ្យដយើង្មិនអាចដមើលដឹង្ថាាការរចនាស្ក្់វនូត្ៗាលក្ខណៈស្រនស្ស្ក្ឬ់ា
ទស្រមង្់ផ្កា ចាស់្ោស់្ដនាោះដទ ប៉ាុដនតទស្រមង្់និង្រដបៀបបួង្ស្ក្ដ់បបដនោះ មានរូបចមាា ក្់ដផសង្ដទៀត្
ដដលដៅចាស់្     អាចឱ្យដយើង្ក្ណំត្់អពីំអត្តស្ញ្ា ណចមាា ក្់អបសរដនោះានថាាស្រនស្     ស្
ក្់។ ដោយដែក្ ដៅរូបទី៤ មានការតាក្់ដត្ង្លអំដោយដស្នៀត្រដបៀបាផ្កា ាា ឬផ្កា ដូង្ស្រុបចនួំន
១២(ដប់ពីរ)ដស្នៀត្ ដស្ៀត្ពីដស្រកាយផនួង្ស្ក្់ដរៀង្គ្នន ដៅខាង្ដវាង្និង្ខាង្ាត នំនស្ក្់ចបូត្ ដោយមាខ
ង្ៗមានដស្នៀត្ចនួំនស្រាមួំយ ក្នុង្ដនាោះមានដស្នៀត្ចនួំនបួនដស្ៀត្ពីដលើ និង្ ដស្នៀត្ចនួំនពីរដស្ៀត្
ពត្ទ់មាា ក្់ចុោះ។ ដស្រៅពីការតាក្់ដត្ង្លអំដោយដស្នៀត្ រូបទី៤ មានការតាក្់ដត្ង្លអំដោយពាក្់
ក្ាំង្មកុ្ដដែមដទៀត្ ដដលក្ាំង្មកុ្ដដនោះមានចង្ហា យក្ាច់ចនួំនពីរដខ្សរចឺង្ហា យក្ាច់ពង្ស្រត្និីង្
ចង្ហា យក្ាចស់្រត្បក្ឈូក្។ ការណ៍ដដលដយើង្ហ៊ា នដៅថាាក្ាំង្មកុ្ដ រដឺោយារទស្រមង្់លក្ខ
ណៈននក្ាំង្ដបបដនោះមានលក្ខណៈដូចគ្នន ដៅនឹង្ទស្រមង្់ក្ាំង្មកុ្ដអបសរមួយចនួំនដទៀត្។  

ម៉ាូដស្ក្ផ់នួង្មួយចបូត្ដែើង្ដលើទមាា ក្់ដវាង្ 

    
                         រូបទី៥                                                      រូបទី៦ 
 

ម៉ាូដស្ក្ច់មាា ក្់អបសរទងំ្ពីរខាង្ដលើដនោះស្ថិត្ក្នុង្ម៉ាូដស្ក្់ផនួង្មួយចបូត្ដែើង្ទមាា ក្ខ់ាង្
ដវាង្ដូចគ្នន  ប៉ាុដនតរដបៀបននការបួង្កួ្ចមិនមានលក្ខណៈដូចគ្នន ដទ។ ដោយដែក្ ដស្ររឿង្លអំស្ក្និ់ង្
ការតាក្់ដត្ង្របស់្អបសរទងំ្ពីរដនោះក្ម៏ានរដបៀបខុ្ស្គ្នន ដដរ ដោយម៉ាូដស្ក្រូ់បទី៥ មានលអំដោយ
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ភួង្ផ្កា ពីរាន់ព័ទធជុវំញិរល់ផនួង្ ដេើយមានការតាក្់ដត្ង្លអំដោយដស្នៀត្ចនួំនបួន ដស្ៀត្ពី
ដស្រកាយផនួង្ស្ក្ដ់រៀង្គ្នន ដៅខាង្ដវាង្និង្ខាង្ាត នំនស្ក្់ចបូត្ ដោយមាខ ង្ៗមានដស្នៀត្ចនួំនពីរ
(ដស្នៀត្មួយដស្ៀត្ចុង្ដែើង្ដលើនិង្មួយដទៀត្ដស្ៀត្ពត្់ចុង្ទមាា ក្់ចុោះ)។ ចដំណក្ម៉ាូដស្ក្់ចមាា ក្់
អបសររូបទី៦ មានដស្ររឿង្តាក្់ដត្ង្ដោយដខ្សរដំយលស្នាឹក្ខ្ាីៗព័ទធជុវំញិរល់ផនួង្ស្ក្់ និង្មានលអំ
ដោយក្ាំង្មកុ្ដាងំ្បិទដជើង្ស្ក្។់ ក្ាំង្មកុ្ដដនោះផសដំែើង្ដោយចង្ហា យក្ាច់ចនួំនពីរដខ្សរឺ
ចង្ហា យក្ាច់ពង្ស្រត្និីង្ចង្ហា យក្ាច់ស្រត្បក្ឈូក្។  

ម៉ាូដស្ក្ផ់នួង្មួយចបូត្ដែើង្ដលើ មានស្ក្ក់្ាងំ្មុខ្ 

 
រូបទី៧ 

 
ម៉ាូដស្ក្ច់មាា ក្់អបសរខាង្ដលើដនោះស្ថិត្ក្នុង្ម៉ាូដស្ក្់ផនួង្មួយចបូត្ដែើង្ដលើ ដេើយមានស្ក្់

ក្ាំង្មុខ្។ ស្ក្់ក្ាំង្មុខ្ននអបសរដនោះានកាត្់ាពីរស្រស្ទប ់ សិ្ត្បញ្ឈរពត្់ដកាង្អបាប់នផាមុខ្
ាងំ្ស្ររបស្ាឹក្ស្រត្ដចៀក្ និង្មានលអំដោយបូស្ក្ស់្ររបដជើង្ស្ក្ខ់ាង្មុខ្។ ចដំពាោះដស្ររឿង្តាក្ដ់ត្ង្
លអំស្ក្់របស់្អបសរដនោះ មានដស្ៀត្ដស្នៀត្រដបៀបាផ្កា ចាំ៉ានិង្ផ្កា ដូង្ស្រុបចនួំន១៥(ដបស់្រា)ំ។ 
ដស្នៀត្ទងំ្អស់្ដស្ៀត្ដៅពីខាង្ដស្រកាយផនួង្ស្ក្់ដៅខាង្ដវាង្ឬខាង្ាត នំនស្ក្ច់បូត្ ក្នុង្ដនាោះដស្នៀត្
រដបៀបផ្កា ដូង្ស្រត្ូវដស្ៀត្ទមាា ក្ចុ់ោះដស្រកាម។ 
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ម៉ាូដស្ក្ផ់នួង្មួយចបូត្ដែើង្ដលើទមាា ក្ា់ត  ំមានស្រក្ង្ 
 

 
រូបទី៨ 

 
ម៉ាូដស្ក្ច់មាា ក្់អបសរខាង្ដលើដនោះស្ថិត្ក្នុង្ម៉ាូដស្ក្់ផនួង្មួយចបូត្ដែើង្ដលើ ទមាា ក្ខ់ាង្ាត  ំ

ដោយដរស្រក្ង្ស្ក្់ជុវំញិក្ាលដល់ស្រត្មឹចណុំចបួង្កួ្ច ដេើយចាបច់បូត្ស្ក្់ទមាា ក្ម់ក្ខាង្ាត ំ
ស្រត្ង្់ពាក្់ក្ណាត លស្ក្់ ដេើយពត្់ចុង្ស្ក្់រាង្ង្ដែើង្បនតិច។ អបសរដនោះមានដស្ររឿង្តាក្ដ់ត្ង្លអំ
ស្ក្ដ់ោយដស្នៀត្រដបៀបាផ្កា រដួំលចនួំនពីរ និង្ផ្កា ាា ឬផ្កា ដូង្ចនួំនបួន ដស្ៀត្ពីដស្រកាយផនួង្ស្ក្់
ដរៀង្គ្នន ដៅខាង្ដវាង្និង្ខាង្ាត នំនស្ក្់ចបូត្ ដោយមាខ ង្ៗមានដស្នៀត្រដបៀបាផ្កា រដួំលចនួំនមួយ
ដស្ៀត្អបនឹង្ស្ក្់ចបូត្ដែើង្ និង្ដស្នៀត្រដបៀបាផ្កា ាា ឬផ្កា ដូង្ចនួំនពីរ ដស្ៀត្ពត្ទ់មាា ក្ចុ់ោះ
ដស្រកាមារដំយល។ 
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ម៉ាូដស្ក្ផ់នួង្មួយចបូត្ដែើង្ដលើទមាា ក្ា់ត  ំមានស្ក្ក់្ាងំ្មុខ្ 

 
រូបទី៩ 

 

ម៉ាូដស្ក្ច់មាា ក្់អបសរខាង្ដលើដនោះស្ថិត្ក្នុង្ម៉ាូដស្ក្់ផនួង្មួយចបូត្ដែើង្ដលើទមាា ក្់ាត  ំ និង្
មានស្ក្់ក្ាំង្មុខ្។ ដៅដផនក្ខាង្មុខ្មានលអំដោយក្ាំង្(បូ?)ស្ររបដជើង្ស្ក្់ និង្មានដស្នៀត្
រដបៀបាផ្កា ចនួំនបី ដោយមានដស្នៀត្ពីរពត្់ដកាង្ទមាា ក្់ចុោះ និង្ដស្នៀត្មួយដទៀត្ដស្ៀត្ឱ្យចុង្
ដែើង្ដលើដស្របៀបដូចពនាក្ផ្កា ដុោះដែើង្។ 
ម៉ាូដស្ក្ផ់នួង្មួយចបូត្បត្ចូ់លផនួង្និង្ចបូត្ពត្ចុ់ង្ស្ក្់ដែើង្ដលើស្រត្ង្ ់ដេើយរចនាដូចពាក្់មួក្ 

 
រូបទី១០ 
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ម៉ាូដស្ក្ច់មាា ក្់អបសរខាង្ដលើដនោះស្ថិត្ក្នុង្ម៉ាូដស្ក្់ផនួង្មួយចបូត្បត្់ចូលផនួង្និង្ពត្់ចុង្ស្ក្់
ស្រត្ង្់ដែើង្ ាមួយនឹង្ការរចនាសិ្ត្គ្នស់្ស្ក្់បញ្ឈរដែើង្ដូចពាក្មួ់ក្។ អបសរដនោះមានដស្ររឿង្
តាក្់ដត្ង្លអំស្ក្ដ់ោយដស្នៀត្រដបៀបាផ្កា ចាំ៉ាចនួំនពីរ ដស្ៀត្ដៅចដំេៀង្ស្ង្ខាង្ផនួង្ស្ក្ ់
ដេើយពត្់រាង្ដកាង្ទមាា ក្ចុ់ោះ។ 

ម៉ាូដស្ក្ផ់នួង្មួយចបូត្ដែើង្ដលើទមាា ក្ដ់វាង្ មានស្ក្ក់្ាងំ្មុខ្ 

 
រូបទី១១ 

ម៉ាូដស្ក្ច់មាា ក្់អបសរទងំ្ដនោះស្ថិត្ក្នុង្ម៉ាូដស្ក្់ផនួង្មួយចបូត្ដែើង្ដលើទមាា ក្់ដវាង្ និង្មាន
ស្ក្ក់្ាំង្មុខ្។ ស្ក្ក់្ាំង្មុខ្ននអបសរទងំ្ដនោះានសិ្ត្គ្នស់្បញ្ឈរ ពុោះដញក្ដវាង្ាត  ំ ពត្់ដកាង្
អបាបន់ផាមុខ្ដល់ស្រត្ដចៀក្មាខ ង្ៗ។ អបសរដនោះមានដស្ររឿង្តាក្ដ់ត្ង្លអំស្ក្់ដោយដស្នៀត្រដបៀបា
ផ្កា ចាំ៉ានិង្ដស្នៀត្ដផសង្ៗដទៀត្មានទស្រមង្់ដោយដែក្គ្នន ។ 

ម៉ាូដស្ក្ផ់នួង្មួយចបូត្បត្ចូ់លផនួង្ទមាា ក្ស់្ង្ខាង្ មានស្ក្់ក្ាងំ្មុខ្ 

  រូបទី១២ 
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ម៉ាូដស្ក្់អបសរដនោះស្ថិត្ក្នុង្ម៉ាូដស្ក្ផ់នួង្មួយចបូត្បត្ចូ់លផនួង្ទមាា ក្់ចុង្ស្ក្់មក្ស្ង្ខាង្ 
និង្មានស្ក្់ក្ាំង្មុខ្ដទៀត្។ ស្ក្ក់្ាំង្មុខ្ដនោះស្របដេលដធាើដែើង្ដោយការកាត្់ស្ក្់ខាង្មុខ្ឱ្យខ្ា ី
សិ្ត្គ្នស់្បញ្ឈរដែើង្ ដេើយដៅដផនក្ខាង្ៗសិ្ត្គ្នស់្រាង្ដញក្ដចញពីគ្នន បនតិច។ អបសរដនោះមាន
ដស្ររឿង្តាក្់ដត្ង្លអំស្ក្់ដោយដស្នៀត្រដបៀបាផ្កា ចាំ៉ានិង្ផ្កា ឈូក្ស្រក្ពំុដដលស្រុបទងំ្អស់្មាន
ដស្នៀត្ចនួំនស្រា។ំ ដស្នៀត្ទងំ្អស់្ដស្ៀត្ដៅពីខាង្ដស្រកាយផនួង្ ដោយដស្នៀត្រដបៀបាផ្កា ឈូក្(ធ)ំ
ដស្ៀត្ពីដលើដៅក្ណាត លផនួង្ និង្ដស្នៀត្រដបៀបាផ្កា ចាំ៉ាដស្ៀត្មាខ ង្ៗចនួំនពីរ។ 

 

ម៉ាូដស្ក្ផ់នួង្មួយចបូត្បត្ចូ់លផនួង្ មានស្ក្ក់្ាងំ្មុខ្ 

 
រូបទី១៣ 

 
ម៉ាូដស្ក្ច់មាា ក្់អបសរខាង្ដលើដនោះស្ថិត្ក្នុង្ម៉ាូដស្ក្់ផនួង្មួយចបូត្បត្់ចូលផនួង្ និង្មានស្ក្់

ក្ាំង្មុខ្។ ស្ក្់ចបូត្បត្ចូ់លផនួង្មានបដញ្េញចុង្ស្ក្់ង្ដែើង្បនតិច ឯស្ក្ក់្ាំង្មុខ្ស្របដេលដធាើ
ដែើង្ដោយការកាត្់ស្ក្ខ់ាង្មុខ្ឱ្យខ្ាី សិ្ត្គ្នស់្បញ្ឈរដែើង្ពត្់ដកាង្អបាប់នផាមុខ្ាងំ្ស្ររបស្ាឹក្
ស្រត្ដចៀក្។ អបសរដនោះមានដស្ររឿង្តាក្ដ់ត្ង្លអំស្ក្់ដោយដស្នៀត្រដបៀបាផ្កា ចាំ៉ាចនួំនពីរ ដស្ៀត្
ដៅរល់ផនួង្ពត្់ទមាា ក្(់ដស្នៀត្មួយដស្ៀត្ខាង្ាត និំង្ដស្នៀត្មួយដទៀត្ដស្ៀត្ខាង្ដវាង្ននស្ក្ច់បូត្
បត្់ចូលផនួង្)។ 
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ម៉ាូដស្ក្ផ់នួង្មួយចបូត្បត្ចូ់លផនួង្ទមាា ក្ា់ត  ំមានស្ក្់ក្ាងំ្មុខ្ 

 
រូបទី១៤ 

 
ម៉ាូដស្ក្ច់មាា ក្់អបសរខាង្ដលើដនោះស្ថិត្ក្នុង្ម៉ាូដស្ក្់ផនួង្មួយចបូត្បត្់ស្ក្់ចូលផនួង្ រួចទមាា ក្់

ចុង្ស្ក្ម់ក្ខាង្ាត  ំ និង្មានស្ក្់ក្ាំង្មុខ្។ ស្ក្ក់្ាំង្មុខ្ដនោះស្របដេលដធាើដែើង្ដោយការកាត្់
ស្ក្់ខាង្មុខ្ឱ្យខ្ាី សិ្ត្គ្នស់្បញ្ឈរដែើង្ពុោះដញក្ដវាង្ាត  ំដេើយពត្ដ់កាង្អបាបន់ផាមុខ្ាងំ្ស្ររប
ស្ាឹក្ស្រត្ដចៀក្។ 

អបសរដនោះមានដស្ររឿង្តាក្់ដត្ង្លអំស្ក្ដ់ោយដស្នៀត្រដបៀបាផ្កា ចនួំនបី ៖ ដស្នៀត្ទស្រមង្់រុក្ខ
ាត្ផិ្កា ាដមក្ចនួំនមួយនិង្ដស្នៀត្ទស្រមង្់ផ្កា ចាំ៉ាចនួំនពីរ។ ដស្នៀត្ទស្រមង្់រុក្ខាត្ផិ្កា ាដមក្ដស្ៀត្
ដៅក្ណាត ល ឯដស្នៀត្ទស្រមង្់ផ្កា ចាំ៉ាដស្ៀត្មួយមាខ ង្អមស្ង្ខាង្។ 
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ម៉ាូដស្ក្ផ់នួង្មួយចបូត្បត្ចូ់លផនួង្ទមាា ក្ដ់វាង្ 

 
រូបទី១៥ 

 

ម៉ាូដស្ក្ច់មាា ក្់អបសរខាង្ដលើដនោះស្ថិត្ក្នុង្ម៉ាូដស្ក្់ផនួង្មួយចបូត្បត្់ចូលផនួង្ រួចទមាា ក្ចុ់ង្
ស្ក្់មក្ខាង្ដវាង្។ ម៉ាូដស្ក្់ដនោះមានលអំដោយភួង្និង្ដខ្សរដំយលស្នាឹក្ខ្ាីៗព័ទធជុវំញិផនួង្ស្ក្់ 
និង្ មានដស្ៀត្ដស្នៀត្រដបៀបាផ្កា ចាំ៉ាចនួំនស្រាពីំរ ដោយក្នុង្ចដំណាមដស្នៀត្ទងំ្ស្រាពីំរដនោះមាន
ដស្នៀត្មួយដស្ៀត្ពត្ទ់មាា ក្់ចុោះខាង្ាត ។ំ ដស្រៅពីដនោះមានដស្នៀត្រុក្ខាត្ផិ្កា ាដមក្មួយទង្ដស្ៀត្ពី
ដលើដៅចដំេៀង្រល់ផនួង្ខាង្ាត ។ំ 

ម៉ាូដស្ក្ផ់នួង្មួយចបូត្បត្ចូ់លផនួង្និង្ចបូត្ពត្ចុ់ង្ស្ក្់ដែើង្ដលើស្រត្ង្ ់មានស្ក្់ក្ាងំ្មុខ្ 

 
រូបទី១៦ 
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ម៉ាូដស្ក្ច់មាា ក្់អបសរខាង្ដលើដនោះស្ថិត្ក្នុង្ម៉ាូដស្ក្់ផនួង្មួយចបូត្បត្់ចូលផនួង្ រួចចបូត្ពត្ចុ់ង្
ស្ក្ដ់ែើង្ដលើស្រត្ង្ ់ស្រពមទងំ្មានស្ក្ក់្ាំង្មុខ្។ ស្ក្់ក្ាំង្មុខ្ននអបសរដនោះានកាត្់ាពីរស្រស្ទប ់
សិ្ត្បញ្ឈរ ដេើយពុោះដញក្ពត្់ដកាង្អបាបន់ផាមុខ្ាងំ្ស្ររបស្ាឹក្ស្រត្ដចៀក្។ ចដំពាោះដស្ររឿង្
តាក្់ដត្ង្លអំស្ក្់របស់្អបសរដនោះមានដស្នៀត្រដបៀបាផ្កា ចាំ៉ាចនួំនបួន ដស្ៀត្ពីដលើដៅខាង្
ដស្រកាយននរល់ផនួង្ស្ក្ ់ ស្ង្ខាង្ននស្ក្់បួង្ចបូត្ដែើង្ ដោយក្នុង្ដនាោះដស្នៀត្មួយដៅខាង្ដស្រកាម
(ទងំ្ពីរខាង្)ពត្់ទមាា ក្ចុ់ោះ។ 

ម៉ាូដស្ក្ផ់នួង្មួយចបូត្បត្ចូ់លផនួង្ 

 
រូបទី១៧ 

 
ម៉ាូដស្ក្ច់មាា ក្់អបសរខាង្ដលើដនោះស្ថិត្ក្នុង្ម៉ាូដស្ក្់ផនួង្មួយចបូត្បត្់ចូលផនួង្ ដត្មិនដ ើញ

មានការរចនាដចញចុង្ស្ក្់ដៅខាង្ណាដនាោះដទ ដោយស្របដេលចុង្ស្ក្ប់ត្់ដៅខាង្ដស្រកាយឬបត្់
ចូលក្នុង្ស្ណំុំរល់ផនួង្ស្ក្់។ ម៉ាូដស្ក្់ដនោះមានលមអដោយដខ្សរដំយលព័ទធជុវំញិផនួង្ និង្ មាន
ដស្នៀត្រដបៀបាផ្កា ចាំ៉ាចនួំនស្រាមួំយដស្ៀត្ដៅស្ង្ខាង្ននស្ក្់បួង្ចបូត្ ដោយមាខ ង្ៗមានដស្ៀត្
ដស្នៀត្ផ្កា ចនួំនបី (ដស្នៀត្ផ្កា ចនួំនពីរដែើង្ដលើនិង្ដស្នៀត្ផ្កា មួយដទៀត្ពត្ទ់មាា ក្)់។ 
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ម៉ាូដស្ក្ផ់នួង្មួយចបូត្បត្ចូ់លផនួង្និង្ចបូត្ពត្ចុ់ង្ស្ក្់ដកាង្ទមាា ក្ចុ់ោះ 

 
រូបទី១៨ 

 
ម៉ាូដស្ក្ច់មាា ក្់អបសរខាង្ដលើដនោះស្ថិត្ក្នុង្ម៉ាូដស្ក្់ផនួង្មួយចបូត្បត្់ចូលផនួង្ ដេើយចបូត្ពត្់

ចុង្ស្ក្ដ់កាង្ដែើង្ទមាា ក្ចុ់ោះ។ អបសរដនោះមានដស្ររឿង្តាក្ដ់ត្ង្លអំស្ក្់ដោយដស្នៀត្រដបៀបាផ្កា
ាា ឬផ្កា ដូង្ស្រុបចនួំនស្រាបំី។ ដស្នៀត្ទងំ្ដនោះដស្ៀត្មាខ ង្បួនដៅស្ង្ខាង្ស្ក្បួ់ង្ចបូត្បត្ចូ់លផនួង្  
ដោយដស្នៀត្ពីរដែើង្ដលើនិង្ដស្នៀត្ពីរដទៀត្ដស្ៀត្ពត្់ទមាា ក្ចុ់ោះ។ 

 
ង្សចកតសីននដិ្ឋា ន 

 តាមការសិ្ក្ាអដង្ាត្ាបឋមដនោះ ដយើង្ដ ើញម៉ាូដស្ក្់ផនួង្មួយននចមាា ក្អ់បសរខ្ាោះមានការ
រចនាស្របហក្ស់្របដេលគ្នន  ប៉ាុដនតមានបដនថមដស្ររឿង្តាក្់ដត្ង្លអំខុ្ស្ៗគ្នន ។ រដបៀបននការដស្របើដស្ររឿង្
តាក្់ដត្ង្លអំដលើស្ក្់ក្ា៏រដបៀបននការដលង្ម៉ាូដស្ក្់ផនួង្មួយឱ្យមានលក្ខណៈដោយដែក្ៗគ្នន
របស់្អបសរដដរ ដោយអបសរខ្ាោះដស្ៀត្ផ្កា ឬដស្នៀត្ដៅតាមទស្រមង្់ម៉ាូដស្ក្់របស់្ខ្ាួន។  
 អត្ថបទាបនតបនាា ប់នាដពលដ៏ខ្ាីខាង្មុខ្ដនោះ ដយើង្នឹង្ពាយមសិ្ក្ាអដង្ាត្និង្បង្ហា ញ
ជូនអពីំម៉ាូដស្ក្់ដផសង្ដទៀត្ននចមាា ក្់អបសរដៅស្រាាទអង្គរវត្ត មានាអាទិ៍ ម៉ាូដស្ក្ផ់នួង្ពីរ(ខ្ាោះ
ដៅផនួង្ស្រត្ដចៀក្ទនាយ) ម៉ាូដស្ក្ទ់មាា ក្់ និង្ ម៉ាូដស្ក្់ពាក្់ដស្ររឿង្ស្ររបស្ក្ ់។ 
 


