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១- គសចកែីគនែើម្ 

ប្រទេសកម្ពុជា ជាប្រទេសម្យួដែលប្រូវបានទេេេលួស្គា ល់ថាមានវរបធម៌្និងអរយិធម៌្ែ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ 
និងសម្បូរដររម្យួទៅកនុងពិភពទោក។ ភាពខ្ពង់ខ្ពស់និងសម្បូរដររខាងវរបធម៌្ទនេះ បានផ្សពវផ្ាយទៅ
ពាសទពញពិភពទោកតាម្រយៈសិលបៈនិងេសសនីយភាពសដម្ែងនានា របាាំរុរាណ របាាំប្រពពណី ទោោ ន  
ទផ្សងៗ ែូចជា ទោោ នប្សទមាល ទោោ នដសបក ទោោ នរិេមុ្ខ្ ទោោ នទខាល ទោោ នយទីក ទោោ នបាស្គក់ ជា
ទែីម្ ដែលសុេធរង្ហា ញេាំទនៀម្េមាា រ់ ប្រពពណី អរែសញ្ញា ណ និងភាពឧរែុងាឧរែម្ពនវរបធម៌្ អរយិធម៌្ដខ្ែរ
តាាំងពីរុរាណកាលទរៀងម្ក។  

តាម្ការសិកាដសវងយល់កនាងម្ក ទោោ នបាស្គក់ េឺជាទោោ នម្យួដររដែលមានការទពញនិយម្
ជាងទេទៅកនុងប្សទារ់ម្ហាជនដខ្ែរកាំឡុងឆ្ន ាំ១៩៨០និង១៩៩០។ រ ុដនែនាសម័្យទប្កាយម្ក ជាពិទសស
សម័្យរចចុរបននដរម្ែង ទោោ នបាស្គក់េឺហាក់ែូចជាពុាំមានអរថិភាពទៅកនុងប្រជាជនដខ្ែរទឡយី ជាពិទសស
យុវវយ័ ទពាលេឺពកួទេពុាំស្គា ល់ទស្គេះថា ទោោ នបាស្គក់ជាអវី វាមានេប្ម្ង់យ ងែូចទម្ែច ទោោ នទនេះមានការ
រុរដរងឬទប្រីប្បាស់សមាា រៈដររណាទៅទពលសដម្ែង ទ យីពកួទេររឹដរមិ្នែឹងទេៀរថាទរីទោោ នបាស្គក់
ទនេះមានប្រភពម្កពីណាទនាេះទេ។ 

ែូទចនេះ ខាងទប្កាម្ទនេះទយងីនឹងទធវីការសិកាដសវងយល់ពីប្រភពពនទោោ នបាស្គក់និងទប្េឿងរុរដរង
លម្អសាំខាន់ៗដែលទេទប្រីប្បាស់សប្មារ់រុរដរងលម្អរសួដម្ែងទាាំងពីរទភេទៅទពលសដម្ែង។ 
 
២- គ ើម្កំគណ្ើ ត្គខោ នបាស្ថក់កែងុត្បគទ្យសកម្ពុជា 

ទពលណានិយយទៅែល់ទោោ នបាស្គក់ ប្រជាជនដខ្ែរនឹកទ ញីែាំរូងរាំផុ្រទៅែល់ទ ែ្ េះេទនា
ម្យួែ៏ធាំររស់ប្រទេសកម្ពុជាទយងី េឺេទនាបាស្គក់។ េទនាបាស្គក់ ជាដខ្នងម្យួកនុងចាំទណាម្ដខ្នងទាាំងរនួពន
េទនាទម្េងាដែលប្រសពវគ្នន ទៅភនាំទពញ។ ចាំណុចប្រសពវគ្នន ទនេះទេទៅថា ចរុមុ្ខ្ឬេទនារនួមុ្ខ្។  

ទាក់េងទៅនឹងទែីម្កាំទណីរឬវរែមានទោោ នបាស្គក់ទៅទលីេឹកែីកម្ពុជា េឺមានការទលីកទឡងី               
ខុ្សៗគ្នន ៖  

- ឯកស្គរររស់ទោក  ងី  ុកឌី ទោោ នបាស្គក់បានចូលម្កកនុងប្រទេសកម្ពុជា េឺទៅកនុង
េសវរសឆ្ន ាំ១៩២០។1 

- ឯកស្គរររស់ទោកតា ទេង ផុ្ន បានរង្ហា ញថា ទោោ នបាស្គក់បានចូលម្កប្រទេសកម្ពុជា
ប្រដ លជាទៅឆ្ន ាំ១៩៣០ រ ុដនែ ទៅទពលទនាេះម្ទធោបាយពនការសដម្ែងទោោ នបាស្គក់ 

                                                           
1  ងី  ុកឌ ី: រសែីកម្ែអកសរសិលបចិ៍នទលីកម្ពុជានាសរវរសេី១៩ និងេី២០,  រណាា គ្នរអងារ, ភនាំទពញ,  ២០០៨, េាំព័រ៨ 
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ចទប្ម្ៀង រន្រនែី សទម្ាៀករាំពាក់ទៅដរមានពណ៌សម្បុរចប្ម្រេះ។ រឯីពណ៌សម្បុរជារិដខ្ែរ េឺមាន
ប្រដ ល៧០ភាេរយរ ុទណាា េះ។2   

- ប្រភពខ្ាេះរញ្ញា ក់ថា ទោោ នបាស្គក់ដខ្ែរ េឺេេលួឥេធិពលម្កពីទោោ នអូទរ រា ររស់ចិន  និង
ទោោ នពកទលឿងររស់ទវៀរណាម្ និងប្រូវបានដខ្ែរទយងីទធវីឱ្យមានលកោណៈជាទោោ នបាស្គក់
ដខ្ែរទៅេសវរសឆ្ន ាំ១៩៦០ ។3  

- ទោក កង ចនធីរេិធ ប្រធានការយិល័យសិលបៈ និងេសសនីយភាពទខ្រែកាំពង់ចាម្បាន
រញ្ញា ក់ថា ទោោ នបាស្គក់ដខ្ែរ េឺរឯួកប្ររសមានការរុរដរងែូចគ្នន ទរេះរិេទៅនឹងទោោ ន ុី
ររស់ចិន ទ យីសូម្បដីរចទប្ម្ៀងនិងឧរករណ៍រន្រនែីទៅកនុងបាស្គក់ដខ្ែរទយងីម្ួយចាំននួក៏
ចម្ាងពីចទប្ម្ៀងនិងឧរករណ៍រន្រនែីររស់ទោោ ន ុចិីនដែរ។ ែូទចនេះ ទរីនិយយថាទោោ ន         
បាស្គក់ដខ្ែរមានប្រភពពីទោោ ន ុចិីន េឺវាមានលកោណៈប្រឹម្ប្រូវជាងការដែលថាមាន 
ប្រភពម្កពីទោោ នពកទលឿងររស់ទវៀរណាម្។4  

- ទរីតាម្ឯកស្គរររស់េណៈកម្ែការប្ស្គវប្ជាវសិលបៈវរបធម៌្ឆ្ន ាំ២០០៣រង្ហា ញថា ទោោ ន  
បាស្គក់ដែលទយងីស្គា ល់សពវពងៃមានប្រភពពីទោោ នទប្េីងទលា ក ទ យីបានរកីចទប្មី្ន
ទោយស្គន ពែរញ្ាវនែម្ួយប្ករម្ដែលមានចាំទណេះែឹងទប្ៅប្ជេះខាងអកសរសិលប ៍ និងស្គសនា 
ទប្កាម្ការែឹកនាាំររស់ទៅអធិការវរែខ្ាច់កណាែ លបាស្គក់ប្ពេះប្រពាាំង កម្ពុជាទប្កាម្ ទ ែ្ េះ
ទោកប្េូ សួរ។  ចាំទពាេះទរឿងរា វដែលទាក់េងនឹងទោោ នទប្េីងទលា ក េឺថាទប្កាយទពលសឹកពី
ប្ពេះសងឃម្កទោយមានេាំនិរចង់ដងរកាទលីករពម្ាវរបធម៌្ដខ្ែរ ទោកប្េូ សួរ ក៏បានប្រដម្
ប្រមូ្លអនកសឹកពីរសួ រណឌិ រ ប្ពម្ទោយកូនសិសស សិសសេណ ពុេធររស័ិេទផ្សងៗទេៀរ
រទងកីរជាវង់ទោោ នម្យួ។ កាលទនាេះទោយស្គរមានកងវេះខារខាងដផ្នកសមាា រៈនិងឆ្ក
ទោោ ន េឺទេនាាំគ្នន សដម្ែងទោយផ្ទា ល់ែីកនុងទរាងដែលសង់ទឡងីទោយប្រក់ ឬការ់ដម្កទ ី
យកម្កប្េរ ដែលប្សទែៀងគ្នន នឹងទប្េីងោាំទលា ក ទេីរអនកប្សរកនាាំគ្នន ាំនិយម្ទៅទោោ នទនេះ
ថា ទោោ នទប្េីងទលា ក។ ទោោ នទប្េីងទលា កមានវរែមានរ ូរែល់អាំឡុងឆ្ន ាំ១៩៥៣ ឬក៏
ទប្កាយទនាេះរនែិចផ្ងទៅជាយប្ករងភនាំទពញនិងជនរេនានា។5 មានអនកខ្ាេះនិយម្ទៅ

                                                           
2 សាំរា ាំង កាំស្គនែ, អ ុន េឹម្, សីុក រ ុន ុក : ទគ្នលេសសន:ធាៗំ ចាំទពាេះវរបធម៌្ដខ្ែរ និងការអភិវឌឍ, ម្ជឈម្ណឌ លវរបធម៌្ និង
វរិសសនា, ២០០០, េាំព័រ២ 
3 www.khmerguide.com, Lakhaon Bassac (Bassac Theatre) 
4 កង ចនធីរេិធិ : ការសមាា សអាំពី«កាំទណីរទោោ នបាស្គក់ទៅកម្ពុជា», ម្នាីរវរបធម៌្ និងវចិិប្រសិលបៈទខ្រែកាំពង់ចាម្, ពងៃេី១៤     
   ដខ្រុោ ២០១១ 
5 េណៈកម្ែការប្ស្គវប្ជាវសិលបៈវរបធម៌្ េសសនីយភាពដខ្ែរ,  រែឋសភាពនប្ពេះរាជាណាចប្កកម្ពុជា, ២០០៣, េាំព័រ១៥៤ 
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ទោោ នទប្េីងទលា កថាយូរទករ ែ ិ៍ វញិ ទប្ពាេះពាកយយូរទករ ែ ិ៍ទនេះជាពាកយមានរពម្ាសប្មារ់រញ្ញា ក់
េប្ម្ង់សិលបៈទនេះ ទ យីជាម្ររកែ៏យូរលង់ម្កទ យីររស់ជនជារិដខ្ែរទយងី។ េនាឹម្នឹង
ទនាេះ ទ ែ្ េះទនេះប្រូវបានរងរអូនដខ្ែរកម្ពុជាទប្កាម្ទប្រីប្បាស់រ ូរម្កែល់សពវពងៃសប្មារ់
សមាា ល់េប្ម្ង់ទោោ នម្យួដែលដខ្ែរទយងីនិយម្ទៅេឺទោោ នបាស្គក់។  

ទប្ៅពីប្រភពខាងទលី ក៏ទៅមានប្រភពទផ្សងៗទេៀរដែលនិយយពីប្រវរែិររស់បាស្គក់ទៅកម្ពុជា  
ដែរ។ 

 

៣- គត្រឿងត្ុបផ្ត្ងល្ម្អត្ួសផ្ម្ែងគៅកែងុគខោ នបាស្ថក់ 
ទរីតាម្ការទរៀររារ់ពីប្រភពទោោ នបាស្គក់ទយងីទ ញីថា ទោោ នបាស្គក់ដខ្ែរទយងី េឺមានការចម្ាង

ទចញពីទោោ ន ុរីរស់ចិនឬទវៀរណាម្ ទ រុទនេះទេីរទេទ ញីការរុរដរងរសួដម្ែង ជាពិទសសរបួ្ររស េឺ
មានលកោណៈែូចគ្នន ទសាីរដរទាាំងប្សរងជាម្យួរសួដម្ែងប្ររសទៅកនុងទោោ ន ុ។ី ទោយដឡករបួ្សីពីមុ្នេឺ
មានការរុរដរងដររទោោ ន ុចិីនខ្ាេះ  ដរែល់សម្័យទប្កាយម្កមានការដកពចនឱ្យរួនាងទសាៀកពាក់ និងរុរ
ដរងទប្េឿងលម្អដររដខ្ែររុរាណទយងីវញិ។ តាម្ទោក ប្បាក់ រ ន ប្រធានម្នាីរវរបធម៌្និងវចិិប្រសិលបៈទខ្រែ
តាដកវរញ្ញា ក់ថា មូ្លទ រុដែលរបួ្សីមានការដកពចនដររទនេះ ពីទប្ពាេះប្រទេសកម្ពុជាទយងីេឺជាប្រទេសដែល
មានវរបធម៌្និងអរយិធម៌្ែ៏ខ្ពង់ខ្ពស់តាាំងពីសម័្យរុរាណម្ក ទ យីន្រសែីដខ្ែរេឺជារអួងាយ ងសាំខាន់កនុងការ
ដងរកា ទលីកសាួយប្រពពណីនិងវរបធម៌្ររស់ជារិ ប្ពម្ទាាំងមានចិរែនឹងនរ ររសុិេធ ទស្គែ េះប្រង់មិ្នង្ហយដក
ដប្រ។ ចាំដណករបួ្ររស េឺមានការដកដប្រ ែូទចនេះង្ហយចម្ាងវរបធម៌្ររស់ប្រទេសែពេ។6  
 ទោកបានរដនថម្ថា ការដែលរនួាង(រឯួកប្សី)ដលងរុរដរងទប្េឿងលម្អតាម្រឯួកប្សីទៅកនុង
ទោោ ន ុចិីនទនេះ មិ្នដម្នមានន័យថារួនាងទោោ នបាស្គក់ដខ្ែរមិ្នចម្ាងម្ ូរសទម្ាៀករាំពាក់ ឬទប្េឿងរុរ
ដរងកាយពីសិលបៈពនប្រទេសែពេទេ េឺជួនកាលរទួាាំងពីរ(ប្ររសនិងប្សី)បានចម្ាងម្ ូរសទម្ាៀករាំពាក់និង
ទប្េឿងរុរដរងពីតារាភាពយនែ និងសិលបៈប្រទេសទផ្សងដែរ ជាពិទសសតាម្តារាភាពយនែឥណាឌ កនុងអាំឡុង
េសវរស៨០និង៩០។ រ ុដនែការចម្ាងទនេះ មិ្នដម្នប្េរ់ប្ករម្ទោោ នទាាំងអស់ទេ។ 

                                                           
6 ប្បាក់ រ ន : ការសមាា សន៍អាំពី«ទប្េឿងរុរដរងរួសដម្ែងទៅកនុងទោោ នបាស្គក់ដខ្ែរ», ម្នាីរវរបធម៌្ និងវចិិប្រសិលបៈទខ្រែតាដកវ, 
ពងៃេ០ី៤ ដខ្រុោ ២០១១ 
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 ទៅកនុងការសដម្ែងទោោ នបាស្គក់ ការរុរដរងលម្អទៅ
ទលីរាងកាយររស់រសួដម្ែង េឺជាទរឿងសាំខាន់។ ទប្េឿងលម្អែូចជា
ជាសទម្ាៀកករាំពាក់ ទប្េឿងអលង្ហក រ(ដខ្សពែឬកងពែ កងទជីង ដខ្ស
ក) ប្រូវដររចនាឱ្យដរាកទែីម្បមីានភាពទាក់ទាញ។ កនុងចាំទណាម្
ទប្េឿងរុរដរងលម្អទាាំងអស់ ទប្េឿងលម្អដែលសាំខាន់មិ្នអាចខ្វេះ
បាន េឺកបាំង សូរ  ង ម្កុែ បា នពែ និងណា(ដែលរុ ាំព័េធចទងកេះ 
ទ យីេមាា ក់ចាំពីមុ្ខ្ទខាចុេះម្កទប្កាម្)ជាទែីម្។  

ទប្េឿងរុរដរងលម្អែូចជាកបាំង ម្កុែ សូរ  ង បា ន់ពែ  
និងណាទនេះមានចម្ៃល់ខ្ាេះបានទចាេទឡងីថា ទរីទ រុអវីបានជា
ទៅកនុងការសដម្ែងទោោ នបាស្គក់រអួងាចាាំបាច់ពាក់នូវទប្េឿងទាាំង
ទនាេះ ទរីវាមានអរថន័យនិងប្រភពម្កពីណា? មានរ ុនាែ ន
ប្រទភេ មានកបច់អវីខ្ាេះ? ទរីវាមានភាពខុ្សគ្នន ែូចទម្ែចខ្ាេះសប្មារ់ទប្េឿងលម្អររស់រអួងាម្ួយទៅរអួងា
ម្យួ? ទ យីទប្េឿងទាាំងទនាេះផ្លិរម្កពីអវី និងមានការវវិរែយ ងែូចទម្ែច? 

 

ក- កបំង 
 តាម្វចនានុប្កម្សទម្ែចប្ពេះសងឃរាជ ជួន ណារ កបាំង េឺមានន័យថា របាាំងមុ្ខ្។ 
 ទៅកនុងទោោ នបាស្គក់ កបាំង េឺសាំទៅទៅទលីទប្េឿងរុរដរងលម្អម្យួប្រទភេដែលរអួងាសដម្ែងយក
ម្កពាក់ពីទលីកបលទោយោក់វាឱ្យរាងប្េររនែិចទលីថាៃ ស។ កបាំងទោោ នបាស្គក់មាន៣ប្រទភេ េឺកបាំង
សប្មារ់រឯួកប្ររស កបាំងសប្មារ់រឯួកប្សី ឬទេទៅម្ោ ងទេៀរថារនួាង និងកបាំងរយួកស។  

តាម្ទោក ទស្គម្ មា កលី  ជារឯួក និងជាប្េូរង្ហា រ់សិលបៈទោោ នបាស្គក់ពនម្នាីរវរបធម៌្ និងវចិិប្រ
សិលបៈទខ្រែកាំពង់ចាម្បានឱ្យែឹងថា កបាំងរបួ្ររស េឺមានេប្ម្ង់ែូចគ្នន ទរេះរិេទៅនឹងកបាំងររស់រទួោោ ន ុី
ចិន ដែលទធវីពីប្កណារ់ ទែរជាម្យួសពសអាំទបាេះ ទោយទៅខាងកនុងទេយកប្កោសដែលរងឹ ឬ វលីងរធាំៗ
ម្កោក់ទែីម្បទីធវឱី្យកបាំងទនាេះរងឹអាចរញ្ឈរបាន ទ យីមានទប្ចីនជាន់ទែីម្បរីង្ហា ញពីអាំណាចររស់រដួងម្
ទាាំងមានទធវីរចាច ាំង (េឺជាផ្ទា ាំងកញ្ច ក់រូចៗដែលទេោក់រស័ឺទែរភាា រ់ជាម្យួកបាំងសប្មារ់ទពលរបួ្ររសទោរ 
ឬវាយប្រយុេធទ ញីរនាឺចាាំង និងមានទស្គភ័ណភាព) ភាា រ់ជាម្យួ។  

កបាំងមានបា ក់ទោយឌិនចប្ម្រេះពណ៌ មានរចនានូវកបច់ទផ្សងៗតាម្ចាំណង់ចាំណូលចិរែ និងមាន
ទប្ចីនជាន់។ ការទធវីកបាំងទនេះ េឺទេទធវីឱ្យសម្រប្មូ្វទៅតាម្មុ្ខ្ររស់រួ ទរីរួមុ្ខ្រាងរូច េឺទេទធវីកបាំងឱ្យរាងធាំ
រនែិច ដរទរីរមុួ្ខ្រាងធាំ េឺទេទធវីកបាំងឱ្យរាងរូចរនែិចវញិ ទ យីមុ្ននឹងពាក់កបាំងេឺទេប្រូវយកប្កណារ់១
ផ្ទា ាំងម្ករុ ាំជុាំវញិថាៃ សព័េធទៅទប្កាយ និងម្យួផ្ទា ាំងទេៀរប្េរកុាំឱ្យទ ញីសក់ និងេាំោក់ចុងប្កណារ់ទៅខាង

រឯួកទោោ នបាស្គកទ់ពលរុរដរងទប្េឿលម្អ 
សប្មារក់ារសាំដែង 



6 
 

ទប្កាយដែរ រនាា រ់ម្កទេយកផ្ទក ៣ឬ៤ ដែលទធវីពីប្កណារ់ទ យីមានរាងធាំរនែិចម្កោក់បាាំងពីទប្កាយ
កបាំងទែីម្បកុីាំឱ្យទ ញីស្គន ម្ទងនរ និងស្គន ម្ឌិនររស់កបាំង។ 

កបាំងរយួកស េឺមានរាងប្សទែៀងនឹងកបាំងរួឯកប្ររសដែរ ប្គ្នន់កបាំងយកសេឺទេទធវីឱ្យធាំៗជាងមុ្ខ្
ខាា ាំង ទែីម្បរីង្ហា ញពីភាពកាចស្គហាវ ទលរទៅររស់យកស។  

រឯីកបាំងររស់រួនាង(រួឯកប្សី) ពីមុ្នទពលដែលដខ្ែរទយងីទេីរចម្ាងទោោ នបាស្គក់ទនេះម្ក េឺ
កបាំងរនួាងមានេប្ម្ង់ប្រហាក់ប្រដ លទៅនឹងកបាំងរុរសដែរ លុេះទប្កាយម្កក៏វវិរែទោយចម្ាងតាម្េប្ម្ង់ 
និងកបច់រចនាទផ្សងៗដែលមានទៅកនុងសិលបៈររស់ដខ្ែរតាាំងដរពីសម័្យទែីម្ម្ក។ កបាំងសប្មារ់របួ្សី
ឥឡូវទនេះ េឺទធវីពីដែក ស្គព ន់ ឬលងាិនមានបាញ់នូវពណ៌េឹកមាស និងលម្អទោយកបូរកបច់រចនាទផ្សងៗដែល
ជនួកាលមានម្យួជាន់ រីជាន់ ប្បាាំជាន់ ប្បាាំពីរជាន់ និងែរ់ម្យួជាន់ ដែលជាន់នីម្យួៗេឺមានអរថន័យ
ររស់វាទោយដឡកៗពីគ្នន ។ 
 ទៅកនុងសិលបៈទោោ នបាស្គក់ កបាំងរនួាងទនេះ េឺប្រូវបានទេចារ់េុកថា ជាវរថុដែលខ្ពស់និងជា
ទប្េឿងសកាក រៈដែលប្រូវដររម្កល់ទៅទលីេីខ្ពស់មិ្នអាចោក់ផ្ទា ល់ទលីែី ឬេីកដនាងដែលេប្េិចបានទឡយី 
ទ យីទេប្រូវពាក់វាចុងទប្កាយរងអស់ ទោយមុ្ននឹងទលីកយកម្កពាក់ េឺប្រូវទធវីនូវពិធីសកាក រៈដសនទប្ពនសុាំ
ការអនុញ្ញា រជាមុ្នសិន ទធវីយ ងទនេះទេីរទពលសដម្ែង រមិួ្នមានអារម្ែណ៍ភ័យខាា ច ឬបាក់ស្គែ ររី ទរីមិ្នទធវី
ែូទចនេះទេ េឺរមិួ្នអាចសដម្ែងបានលអទឡយី ទ យីជនួកាល ទឺេៀរក៏មាន។ 

 
កបាំងរបួ្ររស កបាំងរនួាងសម្័យរចចុរបនន កបាំងម្យួប្រទភេទេៀរររស់របួ្ររស 
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ម- សរូង៉ក 
 តាម្វចនានុប្កម្សទម្ែចប្ពេះសងឃរាជ ជួន ណារ សូរ  ង េឺទប្រីចាំទពាេះដររាជសពា ដែលមានន័យថា 
ក ពនប្ពេះម្ហាកសប្រ។ 
 ទៅកនុងទោោ នបាស្គក់ សូរ  ងក េឺសាំទៅទៅទលីទប្េឿងរុរដរងដែលទេទប្រីសប្មារ់ពាក់រុ ាំជុាំវញិកររស់
រឯួកទាាំងរបួ្ររស រយួកស និងរនួាង។ 
 ទៅកនុងទោោ នបាស្គក់ សូរ  ងកសប្មារ់របួ្ររសនិងរនួាង ទេនិយម្យកពណ៌ប្សស់ មានលកោណៈ
ចបស់ៗ ទែីម្បឱី្យបា ក់ឌិនទ ញីទលចស្គអ រ។     រឯីសូរ  ងររស់រយួកស   េឺទេទប្ចីនយកពណ៌រាងងងឹរ ទែីម្បី
រង្ហា ញពីភាពអាប្កក់ចិរែទមែ ។ 
 ចាំទពាេះការទធវីសូរ  ងកទនេះ ទេមិ្នការ់សូរ  ងឱ្យរូចភាា រ់ជិរកទពកទនាេះទេ េឺការ់ឱ្យមានរាងធាា ក់ចុេះ
រនែិចទែីម្បឱី្យទលចទចញស្គច់កញ្ច ឹងកទោយយកដផ្នកកណាែ លរាងធាំ ទ យីទែបា ក់ឌិនចប្ម្រេះពណ៌ អម្
ទោយម្ ូរ និងកបច់ទផ្សងៗ រ ុដនែកបច់ដែលទេនិយម្ជាងទេ េឺកបច់ផ្ទក ច័នា ភញីទេស ភញីទភាីង និងកបច់ប្កពុាំ
 ូកជាទែីម្។ 
 

     
  
 

 
 
 

សូរ  ងករបួ្ររសបា កក់បចផ់្ទក ចន័ាកណាែ លមានរាងមូ្ល 
 

សូរ  ងករួនាងដែលចម្ាងម្ ូរតាម្ដររដខ្ែរ 
បា ក់ឌនិពណ៌មាស 

 

សូរ  ងករួប្ររសបា ក់កបច់ភញីទេសមាន
រាងប្សទារ់ផ្ទក  ូក 
បា ក់ឌនិពណ៌មាស 
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 ទរីតាម្ទោក េយ ស្គរ  ុម្ ប្រធានការយិល័យសិលបៈេសសនីយភាពពនម្នាីរវរបធម៌្ និងវចិិប្រ
សិលបៈទខ្រែតាដកវ បានមានប្រស្គសន៍ថា ទៅសម័្យមុ្នសូរ  ងកទនេះ េឺទេទធវីពីប្កណារ់ញារ់េទសែីងៗទៅ
ខាងកនុង ទ យីមានបា ក់ទោយអង្ហក ាំដែលភាេទប្ចីនទេនិយម្បា ក់កបច់ដភនកមាន់ដរម្យួម្ ូរេរ់។ រ ុដនែ
សម័្យរចចុរបនន ទេទប្រីឌិនចប្ម្រេះពណ៌ម្កបា ក់ជាំនសួវញិ ដរទរីប្ករម្ទោោ នណាមានធនធានទប្ចីន រួនាងទេ
ទប្រីសូរ  ងកដែលទធវីពីដែកឬលងាិនបាញ់រ ាំទលចទោយពណ៌េឹកមាស និងមានកបូរកបច់រចនាទផ្សងៗ។   ការ
ដែលទេបាញ់ពណ៌េឹកមាសទនេះ េឺទោយស្គរចង់រ ាំទលចឱ្យទចញនូវពណ៌មាសែូចជាម្កុែររស់ប្ពេះម្ហា
កសប្រ ឬប្ពេះម្ហាកសប្រិយ។៍7 
 

រ- ប៉ានដ  
 តាម្វចនានុប្កម្សទម្ែចប្ពេះសងឃរាជ ជួន ណារ េាំព័រ៦២៦ បានពនយល់ថា បា ន េឺមានន័យថា 
ពាសពីទល ីទប្ស្គរដងម្ ោក់ ឬពាក់ ។ បា ន ជានាម្មានន័យថា ប្រោរ់ប្េរ សប្មារ់រ េះភាា រ់។ ែូទចនេះបា ន
ពែ មានន័យថា ប្រោរ់សប្មារ់ពាក់ ឬប្រោរ់សប្មារ់ពាសទលីពែ។ 
 ទៅកនុងទោោ នបាស្គក់ បា នពែ(ទេអាចទៅផ្ទរ់ពែក៏បាន) េឺជាទប្េឿងលម្អម្ោ ងដែលទេយកម្ក
ពាក់ទៅទលីទែីម្ពែទាាំងសប្មារ់រឯួកប្ររស និងសប្មារ់របួ្សី។ បា នពែឬផ្ទរ់ពែទនេះ ក៏មិ្នខុ្សគ្នន ពីកបាំង 
និងសូរ  ងកដែរ េឺពីមុ្នទពលដែលទោោនបាស្គក់ទេីរចូលម្កែល់ប្រទេសកម្ពជុា បា នពែឬផ្ទរ់ពែទនេះទេទធវី
ពីប្កណារ់ បា ក់ឌិន និងមានញារ់េឬសាំឡទីៅខាងកនុង ដរសម័្យរចចុរបននទោយស្គររទចចកទេសមានការ
រកីចទប្មី្ន និងមានធនធានសម្បូរដររ បា ន់ពែឬផ្ទរ់ពែទនេះទេទធវីពីដែក ស្គព ន់ ឬលងាិនជាំនសួវញិ ទោយ
មានឆ្ា ក់ជាកបូរកបច់រចនាទផ្សងៗ។ បា នពែឬផ្ទរ់ពែរួនាងមានេប្ម្ង់ជាកងដែលមានរាងកណាែ លធាំឆ្ា ក់ 
ទធវីជាកបច់កញ្ចុ ាំផ្ទក  ឯខាងទប្កាយមានេាំ ាំរូចលែម្ រឯីបា ន់ពែឬផ្ទរ់ពែរបួ្ររសមានរាងធាំទ យីដវងជាង។ 
 

            
 

ផ្ទរ់ពែរួប្ររសទម្លីពីមុ្ខ្ និងទម្ីលពីចាំទ ៀង 
                                                           
7 េយ ស្គរ  ុម្ : ការសមាា សអាំពី«ទប្េឿងលម្អរួទៅកនុងទោោ នបាស្គក់ដខ្ែរ»,  ម្នាីរវរបធម៌្ និងវចិិរករសិលបៈទខ្រែតាដកវ,  ពងៃេី០៤ 
ដខ្រុោ ២០១១ 
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                  បា ន់ពែ ឬផ្ទរ់ពែរួនាងសម្័យ  

  
សម័្យរចចុរបននទនេះ  បា ន់ពែឬផ្ទរ់ពែររស់រសួដម្ែងទាាំងពីរ(របួ្ររសនិងរបួ្ស)ី េឺមានការដកពចន

ទៅជាេប្ម្ង់កបច់ទផ្សងៗជាទប្ចីនតាម្ធនធានររស់ប្ករម្ទោោ ននីម្យួៗ។ 
 

ឃ- ណា 
 ណា េឺជាមានលកោណៈខុ្សពីកបាំង សូរ  ងក និងបា ន់ពែឬផ្ទរ់ពែរនែិច ពីទប្ពាេះណាមិ្នដម្នជា
ប្រទភេទប្េឿងអលង្ហក រសប្មារ់រុរដរងលម្អដផ្នកខាងទលីររស់រឯួកទេ ផ្ាុយទៅវញិ ណា េឺហាក់រីែូចជា
ដផ្នកម្យួពនសទម្ាៀករាំពាក់ ដែលទេទប្រីសប្មារ់ដររុ ាំដរ កខាងទប្កាម្ររស់រួឯកប្ររសរ ុទណាា េះ ដរមិ្នមាន     
លកោណៈរិេជិរទាាំងប្សរងទេ េឺមានលកោណៈជារនាេះៗ ដែលជនួកាលមានចាំននួជារីរនាេះ(ម្យួរនាេះ
សប្មារ់បាាំងខាងមុ្ខ្និងពីររនាេះសប្មារ់បាាំងចាំទ ៀងប្រទេៀក) ជួនកាលមានចាំននួរួនរនាេះ(ម្យួរនាេះ
សប្មារ់បាាំងខាងមុ្ខ្ ទ យីពីររនាេះសប្មារ់បាាំងចាំទ ៀងប្រទេៀកនិងម្យួរនាេះទេៀរសប្មារ់បាាំងខាង
ទប្កាយ) តាម្ការនិយម្ររស់ប្ករម្ទោោ ន។  

 ទេទធវីណាពីប្កណារ់មានបា ក់ឌិនចប្ម្រេះពណ៌ មានកបច់ទប្ចីនតាម្ចាំណង់ចាំណូលចិរែររស់អនកទធវី 
និងអនកពាក់។ ដផ្នកខាងមុ្ខ្មានចាំននួពី២ទៅ៣ប្សទារ់ ដែលប្សទារ់នីម្យួៗមានរាងែូចជាប្សទារ់
ផ្ទក  ូក ទ យីរនាេះររស់វាធាំជាងដផ្នកចាំទ ៀង និងដផ្នកខាងទប្កាយ ប្ពម្ទាាំងមានរចនានូវម្ ូរដរាកៗប្សស់
ស្គអ រជាងទេៀរផ្ង។ មូ្លទ រុដែលទេទធវីរនាេះខាងមុ្ខ្មានទប្ចីនប្សទារ ់ និងរចនាម្ ូរទប្ចីនដររទនេះ
ទោយស្គរទេយល់ថា ទពលសដម្ែងអនកេសសនាទមី្លចាំពីមុ្ខ្ទប្ចីនជាង។ 
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ម្ ូរទផ្សងៗររស់ណាផ្ទា ាំងខាងមុ្ខ្     ណារបួ្ររសចាំទ ៀងខាងស្គែ ាំ ណារួប្ររសចាំទ ៀងខាងទេវង 

         
របួ្ររសទប្រីណា ទែីម្បរិីេបាាំងនូវចាំណុចទករ ែ ិ៍ខាែ សររស់ខ្ាួនក៏ែូចជាការពារកនុងករណីទខារដ ក 

ទែីម្បកុីាំឱ្យទេទ ញី ទប្ពាេះស្គច់ទរឿងទៅកនុងទោោ នបាស្គក់ភាេទប្ចីនរសួដម្ែងប្រូវទធវីសឹកសន្រង្ហា ម្ វាយ
ប្រយុេធជាម្យួយកស ឬខាែ ាំងសប្រូវទប្ចីន ម្ោ ងទេៀរពាក់ណា ក៏ែូចជាការរុរដរងនូវម្ ូរទខាទែីម្បទីាក់ទាញ
អនកេសសនា និងទធវឱី្យមានទស្គភ័ណភាពទេវរទឡងីសប្មារ់រសួដម្ែងប្ររស។ ចាំដណករបួ្សីពុាំទប្រីណាទនាេះទេ 
ទប្ពាេះរបួ្សីទសាៀកសាំពរ់ដវងដែលអាចរិេបាាំងរាងកាយបានលអប្ស្គរ់ទៅទ យី។ 

ែូទចនេះ ទយងីទ ញីថា ទៅកនុងទោោ នបាស្គក់ កបាំង សូរ  ងក បា ន់ពែឬផ្ទរ់ពែ និងណា េឺសុេធដរជា
ទប្េឿងលម្អែ៏ចាាំបាច់រាំផុ្រដែលទេប្រូវយកម្កទប្រីទែីម្បរុីរដរងលម្អរសួដម្ែង ជាពិទសសប្មារ់រឯួក ប្គ្នន់
ដរទប្េឿងខ្ាេះទេអាចទប្រីទាាំងរបួ្ររសនិងរបួ្សី ដរទប្េឿងខ្ាេះទប្រីសប្មារ់ដររបួ្ររសរ ុទណាា េះ។ ទប្េឿងសប្មារ់រួ
ប្ររស និងរបួ្សីមានេប្ម្ង់និងលកោណៈខុ្សគ្នន ។ ចាំទពាេះមូ្លទ រុដែលរឯួក(ទាាំងរបួ្ររសនិងរបួ្សី) ពន
ទោោ នបាស្គក់ចាាំបាច់ប្រូវពាក់ទប្េឿងរុរដរងលម្អទាាំងទនាេះ េឺទោយស្គរ៖8 

- ទេចង់រ ាំទលចថា រសួដម្ែងទាាំងពីរទនេះ េឺជារដួែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ មានម្ េិធិរេិធិ 
អាំណាច និងទករ ែ ិ៍ទ ែ្ េះទលីសទេកនុងអាណាចប្កឬដែនែី 

- រសួដម្ែងទាាំងពីរ េឺជាម្នុសសដែលទកីរកនុងប្រកូលកសប្រ ទសែឋី ឬទសនាររីធាំៗ 
- រង្ហា ញពីភាពទលចទធាា ររស់រសួដម្ែងទាាំងពីរ េឺជាម្នុសសដែលពុាំមាននរណាទប្រៀរទសែី
បានទាាំងសប្ម្ស់ អាំណាច  ម្ េិធិរេិធិ និងប្េពយសម្បរែិ 

- និងចាំណុចសាំខាន់េឺទែីម្បទីលីកទស្គភ័ណភាពពនស្គច់ទរឿង។ 
  
                                                           
8 េយ ស្គរ  ុម្ : ការសមាា សអាំពី«ទប្េឿងលម្អរួទៅកនុងទោោ នបាស្គក់ដខ្ែរ», ែ. ឯ. ម្ 
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៤- សនែិដ្ឋា ន 

ជារមួ្ទយងីទ ញីថាទោោ នបាស្គក់ េឺជាទោោ នររស់ដខ្ែរម្យួប្រទភេដែលមានមិ្នមានឬសេល់
ទោយផ្ទា ល់ទៅកនុងប្រទេសកម្ពុជាទយងីទឡយី ទពាលេឺជាទោោ នដែលមានការចម្ាងពីប្រទេសែពេ ប្គ្នន់ដរ
រុពវរុរសនិងអនកជាំនាញខាងសិលបៈររស់ទយងីពោយម្កនុងការពចនប្រឌិរឱ្យអវីៗម្កជាេប្ម្ង់ដខ្ែរ តាម្រយៈ
ស្គច់ទរឿង និងពណ៌សម្បុរររស់រសួដម្ែងនិងទប្េឿងរុរដរងលម្អម្យួចាំននួ ទែីម្បកុីាំឱ្យទ ញីថាដខ្ែរទយងី
ចម្ាងពីទេទាាំងប្សរងទពក ទពាលេឺរុពវរុរសទយងីខិ្រខ្ាំទធវីឱ្យមានលកោណៈជាដខ្ែរនិងមានភាពរស់រទវកី។ 

 ជាក់ដសែង សូម្បកីារទប្រីប្បាស់ទប្េឿងរុរដរងលម្អរសួដម្ែងទៅទោោ នទនេះ េឺមានេិរពិចារណាយ ង
 ែរ់ចរ់ពីខ្ាឹម្ស្គរ អរថរស និងអរថន័យមុ្ននឹងឱ្យរួសដម្ែងទប្រី ជាពិទសសទាក់េងទៅនឹងេុណរពម្ា និង
ទស្គភ័ណភាព។ ទលីសពីទនេះទៅទេៀរ អវីដែលទយងីបានទ ញី េឺកបាំង សូរ  ងក បា ន់ពែឬផ្ទរ់ពែ ក៏ែូចជា
ណា េឺសុេធដរជាទប្េឿងរុរដរងដែលចាាំបាច់សប្មារ់ទោោ នទនេះទោយមិ្នអាចខ្វេះបាន ទ យីទប្េឿងរុរ
ដរងទាាំងទនេះ មិ្នដម្នទចេះដរនឹកទ ញីរទងកីរវាទឡងីទនាេះទេ េឺវាមានប្រភព និងមូ្លទ រុចបស់ោស់កនុង
ការយកម្កទប្រីប្បាស់។ ប្គ្នន់ដរទពលខ្ាេះវាមានការវវិរែ និងដកពចនទៅតាម្ទពលទវោទែីម្បចីងចិរែចង
អារម្ែណ៍ររស់ម្ហាជនកុាំឱ្យមានការធុញប្ទាន់កនុងការេសសនា និងទែីម្បទីធវីឱ្យសិលបៈទោោ នបាស្គក់កាន់ដរ
មានភាពសម្បូរដររទៅកនុងសម័្យព ុវរបធម៌្។ 

 រ ុដនែអវីដែលទយងីេរួដរចងចាាំ និងេិរពិចារណា េឺថា ទរីេរួទធវីែូចទម្ែចទែីម្បកុីាំឱ្យទប្េឿងរុរដរង
លម្អទាាំងទនាេះលា រឆ្ៃ យពីទោោ នប្រទភេទនេះ ទ យីទធវីែូចទម្ែចទែីម្បឱី្យប្រជាជនដខ្ែរទាាំងអស់បានយល់ពីខ្ាឹ
ស្គរ និងអរថរសពនការទប្រីទប្េឿងទាាំងទនេះ ប្ពម្ទាាំងពីប្រភពររស់វា ទប្ពាេះទយងតាម្ការប្ស្គវប្ជាវ និង
សមាា សន៍កនាងម្កមានេសសនិកជន(ប្រជាពលរែឋ)ជាទប្ចីនពុាំមានការយល់ែឹងនិងចារ់អារម្ែណ៍ពីប្រភព 
ពីមូ្លទ រុ និងពីការទប្រីប្បាស់ទប្េឿងទាាំងទនាេះ។ កនុងទនាេះ សូម្បសីិលបករម្យួចាំននួដែលសដម្ែងទោោ នទនេះ
ក៏ពុាំបានែឹងដែរ ទនេះរញ្ញា ក់ឱ្យទ ញីថា ការដែលទេមិ្នចារ់អារម្ែណ៍ទលីទប្េឿងរុរដរងលម្អររស់រសួដម្ែង
ពនទោោ នបាស្គក់ េឺមានន័យថាពកួទេក៏មិ្នចារ់អារម្ែណ៍ទលីទោោ នទនេះដែរ ដែលទយងីអាចនិយយបានថា 
ទោោ នបាស្គក់បានបារ់រង់ទាាំងប្សរងទៅកនុងចាំទណាម្ប្រជាជនជនកម្ពុជាជាំនាន់ទប្កាយទនេះ។ 

ែូទចនេះ អវីដែលជាចម្បងចាំទពាេះមុ្ខ្ ទែីម្បទីលីកសាួយទោោ នបាស្គក់ទឡងីវញិ េឺប្រូវរមួ្គ្នន ផ្សពវផ្ាយ 
និងទលីករទម្កីងទោោ នទនេះទៅកនុងប្សទារ់ប្រជាជនដខ្ែរទឡងីវញិ។  
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ឯកស្ថរពិគត្រោះ 

១- ប្កសួងវរបធម៌្ និងវចិិប្រសិលបៈ, របាាំកបច់រុរាណដខ្ែរ,  េណៈកម្ែការប្ស្គវប្ជាវរបាាំកបច់រុរាណដខ្ែរ, 
ភនាំទពញ, ២០០៧ 

២- េណៈកម្ែការប្ស្គវប្ជាវវរបធម៌្សិលបៈ េសសនីយភាពដខ្ែរ,  រែឋសភាពនប្ពេះរាជាណាចប្កកម្ពុជា, 
ភនាំទពញ, ២០០៣ 

៣- េយ ស្គរ  ុម្, ការសមាា សន៍ផ្ទា ល់,  តាដកវ, ពងៃេី០៤ ដខ្រុោ ឆ្ន ាំ២០១១ 

៤-  ងី  ុកឌី, រសែីកម្ែអកសរសិលបចិ៍នទលីកម្ពុជានាសរវរសេី១៩ និងេី២០,  រណាា គ្នរអងារ, ភនាំទពញ, 
២០០៨ 

៥- ទេង ផុ្ន និងទពប្ជ េុាំប្កវលិ, រន្រនែី របាាំ និងទោោ នដខ្ែរ,  ការផ្ាយររស់អនកនិពនធ, ភនាំទពញ, ២០០៦ 

៦- ប្បាក់ រ ន, ការសមាា សន៍ផ្ទា ល់,  ម្នាីរវរបធម៌្ និងវចិិប្រសិលបៈទខ្រែតាដកវ, ពងៃេី០៤ ដខ្រុោ       ឆ្ន ាំ
២០១១ 

៧- ទពប្ជ េុាំប្កវលិ, រន្រនែី របាាំ និងទោោ នដខ្ែរ,  ប្េឹេះស្គថ នទបាេះពុម្ពផ្ាយស្គន្រស្គែ , ទរាងពុម្ពពនាឺដខ្ែរ, ភនាំទពញ, 
២០១០ 

៨- ទ   ទកង, ការសមាា សន៍ផ្ទា ល់,  នាយកោឋ នសិលបៈេសសនីយភាពពនប្កសួងវរបធម៌្ និងវចិិប្រសិលបៈ, 
ភនាំទពញ, ពងៃេី១០ ដខ្រុោ ឆ្ន ាំ២០១១ 

៩- សាំរា ាំង កាំស្គនែ, អ ុន េឹម្, សុីក រ ុន ុក, ទគ្នលេសសនៈធាំៗចាំទពាេះវរបធម៌្ដខ្ែរ និងការអភិវឌឍន៍, 
ម្ជឈម្ណឌ លវរបធម៌្ និងវរិសសនា, កណាែ ល, ២០០០ 

១០- www. khmerguide.com, Lakhaon Bassac (Bassac Theatre) 

 

  
 


