
ប្រវត្តិស្ថា ននាម រងឹទន្នេស្ថរ និងទន្នេស្ថរ 
 

បណ្ឌិ ត ជិន សុជាត ិ
មន្រនតីស្រាវស្រជាវផ្នែកស្របវតតាិន្រសត ននវទិ្យាាា នសិកាចនិ  

ននរាជបណ្ឌិ តយសភាកមពុជា ឆ្ែ ាំ២០២២ 
 

តាមការសិកាល ើស្របវតតិននកមពស់នីវូសមុស្រទ្យ ល ើងអាចទាញការសនែិដ្ឋា នថា កែុងកាំ ុង៥០០០ឆ្ែ ាំ
មុនបចចុបបនែ តាំបន់ទ្យាំនាបកណ្តត  ននស្របលទ្យសកមពុជា រួមទា ាំងបឹងទ្យលនេាប គឺសាិតលៅលស្រកាមបាតសមុស្រទ្យ   
បនាា ប់មកបឹងទ្យលនេាប ក៏បានចាប់កាំលណ្ើ តល ើងលៅស្របផ្ែ   ៤០០០ឆ្ែ ាំមកលែើ   1 ។ 

រូបភាពបងឹទ្យលនេាប 

 
ស្របភព ៖ ផ្ា ាំងគាំនូរននអគារលេមរវទូិ្យ(រាជបណ្ឌិ តយសភាកមពុជា) 

បចចុបបនែលនេះ អែកណ្តក៏លគាា  ់ថា បឹងទឹ្យកាបដ៏ធាំ ជាងលគមួ កែុងតាំបន់អាសីុអលគែ ៍លនេះ 
មានល ម្ េះថា  បឹងទ្យលនេាប  (Tonle Sap Lake) ផ្ដ សាិតលៅចាំកណ្តត  ននស្របលទ្យសកមពុជា។ ប ុផ្នត
មុននឹងល ើងលៅបឹងលនេះថា បឹងទ្យលនេាប ល ម្ េះលដើមរបស់ាា ននាមបឹងលនេះលគលៅស្រតឹមទ្យលនេាប 
ប ុលណ្តណ េះ។ លែតុលនេះល ើងនឹងលធវើការសិកាល ើស្របវតតិាា ននាមទា ាំងពីរលនេះថា លតើក៏ក៏លកើតល ើងតា ាំងពី
លព ណ្តមក? ពាកយបឹង ទ្យលនេ សាឹង និងសមុស្រទ្យ ស្របជាជាតិផ្េមរបានលស្របើតា ាំងពីសម័ មុនអងារ ប ុផ្នតលគ
មិនល ើញមានសមព័នធពាកយ ទ្យលនេាប, បឹងទ្យលនេាប, ទ្យលនេនស្រប, ឬសមុស្រទ្យាប ផ្ដ លស្របើកែុងសិលា
                                                           
1  https://www.e-education.psu.edu/earth107/node/1496, Sea Level in the Past 200,000 Years 

https://www.e-education.psu.edu/earth107/node/1496


ចារកឹ ឬឯការផ្េមរបុរាណ្ណ្តមួ លទ្យ ប ុផ្នតលគល ើញមានសមព័នធពាកយ ទ្យលនេលស្រៅ តា ាំងពីមុនសម័ 
អងារ ផ្ដ ទ្យលនេលនេះគឺជាផ្េែទឹ្យកមួ ផ្ដ ផ្បកលចញពីទ្យលនេលមគងា លែើ ល ើងមិនអាចលធវើសនែិដ្ឋា ន
បានថា ក៏ជាល ម្ េះលដើមននទ្យលនេាបបានផ្ដរ 2 ។ 

លៅសម័ ចតុមុេ(១៤៣២-១៥២៧) គឺលៅលព ផ្ដ លកើតមានជលមាេ េះរក៏ងស្រពេះបាទ្យ ចន័ារាជា 
ផ្ដ តាាំងបនាា  លៅអស្រមិនាបូរណ៍្ (ស្រសុកបរបូិរណ៍្ លេតតលពាធិាត់) លដើមបលីធវើសន្រគា មជាមួ ស្រពេះស្រសី
លជដ្ឋា  (លសតចកន) លគល ើញមានលស្របើពាកយ ទ្យលនេាប កែុងឆ្ែ ាំ១៥១៦ 3 ។  

លែតុអវីបានផ្េមរលៅបឹងដ៏ធាំលនេះថាជា ទ្យលនេលៅវញិ លបើធ្នែ រទឹ្យកលនេះធាំដូចបឹង ឬសមុស្រទ្យលៅ
លែើ លនាេះ? មា ងលទ្យៀតលមតចដ្ឋក់ល ម្ េះថា ទ្យលនេាប  លបើពាកយថា ទ្យលនេ ជាទូ្យលៅមានន័ ថា ទី្យធ្នែ រ
ទឹ្យកាប លៅលែើ លនាេះ? 

តាមរ ៈវចនានុស្រកមផ្េមរ របស់សលមតចស្រពេះសងឃរាជ ជួន ណ្តត ស្រពេះអងាមានការសងែ ័  
និងាក បងពនយ ់ថា ទ្យលនេាប អាចមកពីពាកយពីរបូកចូ គាែ  គឺពាកយ ទ្យលនេ ផ្ដ អាចកាេ  
ពាកយលសៀមថា ទ្យេះល  (ทะเล) មានន័ ថាសមុស្រទ្យ (លស្រពាេះធ្នែ រទឹ្យកធាំណ្តស់មិនគួរលស្របើស្រតឹមពាកយ ទ្យលនេ
លទ្យ ក៏គួរលៅបឹង ឬសមុស្រទ្យ មា ងលទ្យៀតអែកលៅជុាំវញិបឹងទ្យលនេាបមួ ចាំនួនក៏បានលៅស្រតាប់តាម
ភាាលសៀមថា ទ្យេះល  ាបនងផ្ដរ)។  ចាំផ្ណ្កពាកយ មួ លទ្យៀតគឺ ាប ជាពាកយផ្េមរមានន័ ថា 
មិននស្រប ដូលចែេះលបើនាុ ាំពាកយពីរលនេះចូ គាែ  ទ្យលនេាប មានន័ ថា សមុស្រទ្យទឹ្យកាប។ យ ងណ្តសលមតច
ស្រពេះសងឃរាជ ជួន ណ្តត ស្រពេះអងាក៏លៅមានការសងែ ័បនតលទ្យៀតថាលបើពាកយ ទ្យលនេ មកពីពាកយលសៀម
ថា ទ្យេះល  (ทะเล) លមតចក៏លសៀមមិនថា ទ្យេះល  ចឺត(ทะเลจดื) ផ្ដ មានន័ ថា សមុស្រទ្យាប តាមភាា
លសៀមមតងលៅ លមតចក៏មានលស្របើលា  ាំជាមួ ពាកយផ្េមរថា ាប។ ស្រពេះអងាពនយ ់លទ្យៀតថា លបើសិន
ពាកយ ទ្យលនេ មិនផ្មនកាេ  ពីពាកយទ្យេះល  (ทะเล) របស់លសៀមលទ្យ លបើផ្េមរលស្របើពាកយថា ទ្យលនេាប ក៏គួរផ្ត
មានពាកយ ទ្យលនេនស្រប លទ្យើបមានពាកយ ទ្យលនេាប។  

ជាចុងលស្រកា ស្រពេះអងាមិនបានកាំណ្ត់ថាពាកយ ទ្យលនេាប ជាពាកយផ្េមរលៅ ឬមានឥទ្យធិព ពី
លសៀមឱ្យស្របាកដល ើ  លែើ ស្រពេះអងាក៏មិនបានបញ្ជា ក់ថា ពាកយលនេះលស្របើពីលព ណ្តមកផ្ដរ។ លែតុ
លនេះលតើមានការបកស្រា ថ្មីណ្តមួ ទាក់ទ្យងនឹងពាកយ ទ្យលនេាប លនេះឬលទ្យ? 

                                                           
2 បណ្ឌិ ត មា  បូរា  ស្របធ្ននវទិ្យាាា នភាាជាតិ ននរាជបណ្ឌិ តយសភាកមពុជា។ 
3 លអង សុត មហាបុរសផ្េមរ ភាគ១ លបាេះពុមពឆ្ែ ាំ១៩៩១ ទ្យាំព័រ ១២៩។ 



គួរបញ្ជា ក់ថា លទាេះបីផ្េមរល ើងរកាា ននាម ទ្យលនេនស្រប មិនទាន់ល ើញ ប ុផ្នតផ្េមរក៏ធ្នេ ប់បានលស្របើ
ាា ននាម សាឹងនស្រប នងផ្ដរ លនេះលបើលយងល ើសឹលាចារកឹK.966 ផ្ដ បានចារល ើងនាឆ្ែ ាំ១១៦៧ នន
គ.ស. ។ ផ្េមរល ើងធ្នេ ប់មានាា ននាម សាឹងនស្រប ផ្តបចចុបបនែ មិនដឹងលៅទី្យណ្ត? ទឹ្យកដីសម័ អងារធាំ
លធង លែើ សាឹងផ្ដ លៅតាមលនែរសមុស្រទ្យ  មានលស្រចើនលែើ អាចនិយ ថា សាឹងនស្រប ផ្ដ ផ្េមរធ្នេ ប់
លៅ បានបាត់ល ម្ េះកែុងលព ណ្តមួ  ។ 

សាំណួ្រសួរថា លបើផ្េមរធ្នេ ប់លស្របើពាកយ សាឹងនស្រប អញ្ចឹ ងក៏គួរមាន សាឹងាប លៅទី្យណ្តមួ  ។ លៅ
ល ើផ្ននទី្យលេតតកាំពតសម័ លដើមលគល ើញមានលស្របើពាកយ ផ្ស្រពកទឹ្យកាប (ព រដាមួ ចាំនួនលៅតាំបន់
លនាេះលៅផ្ស្រពកលនេះថា សាឹងទឹ្យកាប) ផ្ដ ាា ននាមលនេះ គឺមានលស្របើរែូតដ ់បចចុបបនែ។ 

ផ្នែកមួ ននផ្ននទី្យលេតតកាំពត (លដើមទ្យសវតែរឆ៍្ែ ាំ១៨៩០) និងផ្ននទី្យ google map បចចុបបនែ 

 
ទាញតាមលែតុន ខាងល ើ ល ើងអាចសនែិដ្ឋា នថា ការលស្របើាា ននាម ទ្យលនេាប គឺជាសមព័នធ

ពាកយភាាផ្េមរ លែើ កែុងអតីតកា ផ្េមរស្របាកដជាធ្នេ ប់មានលស្របើាា ននាម ទ្យលនេនស្រប លៅទី្យណ្តមួ  
ជាក់ជាពុាំខាន(តាមការសនែិដ្ឋា ន ទ្យលនេនស្រប អាចសាិតកែុងតាំបន់អតីតទឹ្យកដីកមពុជាលស្រកាម លែើ ល ើង
ផ្ ងលស្របើាា ននាមទ្យលនេនស្រប ចាប់តា ាំងពីផ្ដនដីទា ាំងលនេះបានរបូតលចញពីការស្រគប់ស្រគងរបស់ផ្េមរ)។ 
ល ើងហាក់មានជាំលនឿថាលៅលព លវលាណ្តមួ កែុងអតីតកា  ទ្យលនេបាាក់ អាចមានទី្យធ្នែ រទឹ្យកនស្រប
លៅផ្នែកណ្តមួ  កែុងទឹ្យកដីលវៀតណ្តមខាងតបូងសពវនថ្ៃ។ តាមការសិកាល ើាា ននាមតាមដងទ្យលនេ
បាាក ់មានាា ននាមមួ ល ម្ េះថា ផ្ស្រពកអាំបិ  ។ ាា ននាមលនេះលធវើឱ្យល ើងដ្ឋក់ជាសាំណួ្រថា ទ្យលនេ
បាាក់មានធ្នែ រទឹ្យកាបសពវនថ្ៃ លមតចក៏មានាា ននាម ផ្ស្រពកអាំបិ (ទឹ្យកនស្រប)លៅតាមដងទ្យលនេលនេះ? 
  



ផ្ននទី្យ google map បចចុបបនែបគា ញពីល ម្ េះផ្ស្រពកអាំប ិ 

 
 ល ើងមានភសតុតាងមួ លទ្យៀត ផ្ដ ល ើង  ់ថា មិនមានឥទ្យធិព ពីភាាលសៀមលនាេះគឺ កែុង
រជាកា ស្រពេះបាទ្យ ច័នារាជា នាសម័  ផ្ងវកគឺកែុងកាំ ុងពាក់កណ្តត  ស.វ.ទ្យី១៦ លព ស្រពេះអងា
យងលៅជួសជុ ស្របាាទ្យតាំបន់អងា ស្រពេះអងាបានចារសិលាចារកឹលៅអងារវតត ផ្ដ មានលស្របើពាកយថា 
ទ្យនល ែាបប  4 (ទ្យលនេាប) ។ 

អតាបទ្យននសិលាចារកឹនគរវតត 

 
 

តាមសមព័នធពាកយ ទ្យនល ែាបប  បញ្ជា ក់ថា សលមេងស្របកបកែុងសមព័នធពាកយលនេះ ផ្េមរមិនមាន
ទ្យាំលនារចមេងសលមេងភាាលសៀម   ทะเล(ទ្យេះល  ) លនាេះលទ្យ។ លែតុលនេះពាកយ ទ្យលនេាប គឺជាពាកយ
ភាាផ្េមរ ផ្ដ ពាកយ ទ្យលនេ(River) មិនមានន័ ថា សមុស្រទ្យាប ឬសមុស្រទ្យទឹ្យកាបលទ្យ។ ល ើងមានការ
                                                           
4 Mahā Bidūr Krassem, សិលាចារកឹនគរវតត, មជឈមណ្ឌ  ឯការស្រាវស្រជាវអារយធម៌ផ្េមរ, ១៩៨៣។ 



ទ្យទួ្យ ាា  ់ថា បឹងទឹ្យកាបលនេះ មានព រដាផ្េមរមួ ចាំនួន បានលៅ ទ្យលនេាប ស្រសលដៀងនឹងភាា
លសៀមថា ថ្េះល ាប ឬទ្យេះល ាប ។ ការលៅលនេះទ្យាំនងជាលកើតល ើងចាប់ ពីរជាកា កែស្រតលសៀម   
ស្រពេះនាមពញាតាក(ពញាតាសីុន) បានលស្របើស្របាស់ទ្យព័លជើងទឹ្យកនេងកាត់ទ្យលនេាបជាល ើកដាំបូងលដើមបលីធវើ
សន្រគា មជាមួ ផ្េមរនា ឆ្ែ ាំ១៧៦៩ 5និងឆ្ែ ាំជាបនតបនាា ប់មកលទ្យៀត។ 

លស្រកា មកលទ្យៀតកែុងកាំ ុងលព ផ្ដ លេតតបាត់ដាំបង លសៀមរាប និងសិរលីាភ័ណ្ឌ  (បនាា  
មានជ័ ) បានសាិតលៅលស្រកាមការស្រគប់របស់លសៀមពីឆ្ែ ាំ១៨៦៧ ដ ់ឆ្ែ ាំ១៩០៧ និងលៅរក៏ងឆ្ែ ាំ
១៩៤១ ដ ់ឆ្ែ ាំ១៩៤៦ 6 គឺជាដាំណ្តក់កា ផ្ដ ស្រពាំផ្ដនលសៀមលៅជាប់នឹងបឹងទឹ្យកាបដធ៏ាំលនេះ លែតុ
លនេះ ព រដាផ្េមរផ្ដ រស់លៅលស្រកាមការស្រគប់ស្រគងរបស់លសៀមក៏បានលៅ ទ្យលនេាប ថា ទ្យេះល ាប 
តាមសលមេងភាាលសៀមនងផ្ដរ។ 

ផ្ននទី្យផ្េមរ-លសៀមចលនាេ េះឆ្ែ ាំ១៨៦៧ ដ ់ឆ្ែ ាំ១៩០៧ 

 
 

លៅកែុងការចងចា ាំភូមិាន្រសត ឬកាំណ្ត់ស្រតារបស់ស្របជាជាតិផ្េមរពាកយថា ទ្យលនេាប ផ្ដ ផ្េមរ
លស្របើលៅសម័ លស្រកា អងារលនាេះ គឺសមាា  ់លៅទា ាំងបឹងទឹ្យកាបដ៏ធាំលនេះនង រួមគាែ ជាមួ នឹង
ទ្យលនេាបបចចុបបនែលនេះនង ។ 

                                                           
5 រាជបណ្ឌិ តយសភាកមពុជា, កា ស្របវតតិាន្រសតកមពុជា ពីការកលកើតអរ ិធម៌ដ ់ឆ្ែ ាំ១៩៩៣, ឆ្ែ ាំ២០២១។ 
6 -ដ- ។ 



ផ្ននទី្យបងឹទ្យលនេាប និងទ្យលនេាប ផ្ដ ផ្េមរលៅរួមគាែ ថា ទ្យលនេាប 

 
មុនលនេះល ើងសិកាល ើាា ននាម ទ្យលនេាប ឥ ូវល ើងគកមកផ្សវង  ់ពីការលស្របើាា ន

នាម បឹងទ្យលនេាប មតងវញិ លតើបឹងទ្យលនេាប (ធ្នែ រទឹ្យកគិតពីនែុកស្រទ្យូ លៅដ ់ទ្យ ់នឹងសាឹងមងា បុរ)ី 
ស្រតូវបានលគលៅថាបឹងទ្យលនេាបពីលព ណ្តមក? 

លៅកែុងភាាបរលទ្យសបានលៅ ទ្យលនេាប ថាជា បឹង ផ្ដ ល ើងរកល ើញដាំបូងបាំនុតលៅល ើ
ផ្ននទី្យរបស់លលាក លជរា  ឌ ឺែែូដ៍ Gerard de Jode( ជាជនជាតិែូ ង់) ផ្ដ បានគូសលៅឆ្ែ ាំ១៥៥៩ 
និងលបាេះពុមពលៅទី្យស្រកុងផ្អនលថ្វប Antwerp ស្របលទ្យសផ្ប ែែុកី នាឆ្ែ ាំ១៥៩៨ ។ 

ផ្ននទី្យ Gerard de Jode/Antwerp / 1593 

 
ស្របភព ៖ Antique map of Southeast Asia 



លៅល ើផ្ននទី្យលនាេះកែុងផ្ដនដីកមពុជា លគសរលសរថា Regno de Campoia ផ្ដ មានន័ ថា ផ្ដន
ដីកមពុជា។ លៅល ើផ្ដនដីលនាេះក៏បានបគា ញពីបឹងមួ ដ៏ធាំ ផ្ដ លៅល ើបឹងលនាេះលគសរលសរថា Lago 
de Çã(Cã?) baio។ លលាក លជរា  ឌឺ ែែូដ៍ (Gerard de Jode) មិនបានលៅបឹងលនេះថា សមុស្រទ្យ ឬទ្យលនេ លទ្យ 
គឺ លៅថា បឹង(Lago)ផ្ដ មានល ម្ េះថា Çã baio ។ 

ផ្ននទី្យ Gerard de Jodeបគា ញពីផ្ដនដកីមពុជា និងបងឹធាំមួ ល ម្ េះ  Çã(Cã?) baio 

 

ចាប់ពីលព លនាេះកនេងមករាប់រ ឆ្ែ ាំមកលទ្យៀតផ្ននទី្យពួកអឺរ  ុបជាលស្រចើនបានគូស និងលបាេះពុមព
នា ជាបនតបនាា ប់ ប ុ ផ្នតមិនបានបគា ញអាំពីរូបភាពបឹងទ្យលនេាបលទ្យ មានន័ ថា ពួកលគមិនបាន
ចូ លស្រៅដ ់តាំបន់ននាកែុងកមពុជាលនាេះល ើ ។ ខាងលស្រកាមជាផ្ននទី្យេេេះៗសស្រមាប់ល ើកជាឧទាែរណ៍្
ផ្ដ  បគា ញថា ផ្ននទី្យពួកលគមិនមានគូសអាំពីបឹងទ្យលនេាបលទ្យ។ 

      
ស្របភព ៖ Antique map of Southeast Asia 



រែូតដ ់ឆ្ែ ាំ១៨៣៨ លទ្យើបល ើងល ើញមានផ្ននទី្យរបស់លលាក ែែង់  វី តាបឺដ Jean-Louis 
Taberd ជាជនជាតិបារា ាំង ផ្ដ បានគូសបគា ញរូបរាងបឹងទ្យលនេាបលៅកែុងាែ នដរបស់គាត់សតីពី
វចនានុស្រកម ឡាតាាំង-លវៀតណ្តម (Latin-Vietnamese dictionary) ផ្ដ បានលបាេះពុមពនាឆ្ែ ាំ ១៨៣៨ ។  

ផ្ននទី្យអណ្តណ មឆ្ែ ាំ១៨៣៨ 

 
ស្របភព ៖ Jean-Louis Taberd, Latin-Vietnamese dictionary, 1838. 

ផ្ននទី្យលនេះ លធវើល ើងកែុងកាំ ុងលព ផ្ដ អណ្តណ ម មានឥទ្យធិព អាំណ្តចល ើស្របលទ្យសកមពុជា    
លែតុលនេះលៅល ើបឹងទឹ្យកាបលនាេះ លលាកបានសរលសរជាភាាបារា ាំងថា Magnus Lacus និងបកជា
ភាាលវៀតណ្តមថា Biển hồ ផ្ដ មានន័ ជាភាាផ្េមរថា បឹងសមុស្រទ្យ ។ 

ផ្ននទី្យបឹងទឹ្យកាបលៅកណ្តត  ស្របលទ្យសកមពុជា បគា ញរូបរាងកាន់ផ្តចាស់ជាងមុននិងការ
លៅល ម្ េះស្រតាប់តាមភាាផ្េមរបាន អជាងមុន គឺតាមរ ៈផ្ននទី្យរបស់ ែង់រ ីមូែូត( Henri Mouhod)    
ផ្ដ លលាកបាននេងកាត់ស្របលទ្យសកមពុជាកែុងកាំ ុងឆ្ែ ាំ១៨៥៩-១៨៦០។ លៅល ើបឹងទឹ្យកាបដ៏ធាំលនេះ
លលាកបានសរលសរថា L. Tonle ou Tonli Sap ផ្ដ មានន័ ថា បឹងទ្យលនេ ឬ ទ្យលនេាប។ 



ផ្នែកមួ ននផ្ននទី្យរបស់លលាក ែងរ់ ីមូែូត( Henri Mouhod) 

 
ស្របភព ៖ Erhard and Bonaparte, publ. on le Tour du Monde, Paris, 1863 

លៅកែុងឆ្ែ ាំ១៨៨១ តាមរ ៈផ្ននទី្យ Carte de L’indo-chin Oriental បានបគា ញអាំពីផ្ននទី្យបឹង
ទឹ្យកាប លដ្ឋ ផ្ចកជាពីរតាំបន់គឺ Grand Lac ou Tonlé Sap និង Petit Lac (បឹងតូច)។ ជាចាំណុ្ច
ចាប់អារមមណ៍្លនាេះ បារា ាំងពាយមសរលសរល ម្ េះបឹងទឹ្យកាបលនេះថា Tonlé Sap (ទ្យលនេាប) គឺលៅ
តាមផ្េមរ មានន័ ថា ផ្េមរមិនលៅបឹងទឹ្យកាបលនេះថា បឹងទ្យលនេាប លទ្យ លទាេះបីបារា ាំងពាយមលៅ 
ទ្យលនេាប ថាជាបឹង(Lac) ក៏លដ្ឋ ។   

ផ្ននទី្យ Carte de L’indo-chin Oriental, 1881  

 



តាមការសិកាល ើស្របវតតិាន្រសតកមពុជា កែុ ងរបបអាណ្តពាបា បារា ាំង កែុ ងដាំណ្តក់កា 
ដាំបូង ពួកលគលៅមិនទាន់ាា  ់ភូមិាន្រសតផ្េមរឱ្យបាន អិត អន់លទ្យ លែតុលនេះបារា ាំងបានចាប់លនតើមឱ្យ
ជនមាច ស់ស្រសុកលធវើជាំលរឿនផ្ននទី្យជាភាាផ្េមរលៅកែុងកាំ ុងទ្យសវតែរឆ៍្ែ ាំ១៨៨០ បនាា ប់ពីលនាេះមក បារា ាំង
អាចកាំណ្ត់ាា ននាមនានាននភូមិាន្រសតកមពុជា លដ្ឋ សរលសរជាអកែរបារា ាំង និងបានចាប់លនតើម
លរៀបចាំស្រគប់ស្រគងរដាបា ផ្ដនដីលៅទូ្យទា ាំងស្របលទ្យសកមពុជា ចាប់ពីឆ្ែ ាំ១៩០០7 ។  

ឧទាែរណ៍្ ផ្ននទី្យតាំបនល់េតតេាចក់ណ្តត   

 
ស្របភព៖ http://ltocambodia.blogspot.com/2011/08/old-maps-kampot.html 

លទាេះបីល ើងមិនទាន់មានផ្ននទី្យគូសលដ្ឋ ជនមាច ស់ស្រសុក  កមកបគា ញកែុ ងតាំបន់បឹង
ទ្យលនេាប នាទ្យសវតែរឆ៍្ែ ាំ១៨៨០លនាេះ ក៏ល ើងអាចបញ្ជា ក់ថា ជនមាច ស់ស្រសុកលៅផ្តលៅាា ននាមបឹង
ទឹ្យកាបលនាេះថា ទ្យលនេាប គឺមិនលៅតាមបារា ាំងថា បឹងទ្យលនេាប លទ្យ។ លែតុលនេះលែើ  លៅល ើ
ផ្ននទី្យផ្ដ បលងកើតល ើងលដ្ឋ របបអាណ្តពាបា បារា ាំង គឺផ្តងផ្តបញ្ជា ក់ាា ននាមបឹងទឹ្យកាប
លនេះជាពីរស្របលភទ្យគ ឺបឹងធាំ(Grand Lac) ឬ ទ្យលនេាប (Tonlé Sap)។  
 
  

                                                           
7 រាជបណ្ឌិ តយសភាកមពុជា, កា ស្របវតតិាន្រសតកមពុជា , ដ.ឯ.ម ។ 



ផ្ននទី្យសម ័អាណ្តពាបា បារា ាំងលៅកមពុជា បគា ញពី 
បងឹធាំ(Grand Lac) ឬ ទ្យលនេាប (Tonlé Sap) 

 
 

លៅឆ្ែ ាំ១៩១៥ បារា ាំងលចញចាប់ចាត់តា ាំងឱ្យលម ុាំនីមួ ៗ ទារពនធលៅកែុង ុាំផ្ដ េេួនស្រគប់
ស្រគង មា ងលទ្យៀតតាមស្រពេះរាជស្របកាសចុេះនថ្ៃទី្យ១៦ ផ្េមករា ឆ្ែ ាំ ១៩១៥  បារា ាំងក៏បានលចញចាបសតីពី
ការទារពនធលនាទ្យកែុងទ្យលនេ និង សមុស្រទ្យទូ្យទា ាំងស្របលទ្យសកមពុជា 8 អាជាា ធរបារា ាំងបានលធវើការកាំណ្តផ់្ដន
ដី កពនធ និងបានផ្បងផ្ចកតាំបន់ កពនធលៅតាមផ្ននទី្យរបស់េេួន។ ការអនុវតតពនធលនេះចាប់លនតើមលៅ
ឆ្ែ ាំ១៩១៧ 9។ 

ចាប់ពីឆ្ែ ាំ១៩១៧ លបើលទាេះបីលៅល ើផ្ននទី្យមិនទាន់មានលស្របើពាកយ បឹងទ្យលនេាប ជាភាាផ្េមរ 
ប ុផ្នតការអនុវតតការគរស្រគប់ស្រគងផ្ដនដីរដាបា  និងការអនុវតតពនធតាមការចងអុ បគា ញពីពួកបារា ាំង   
អាជាា ធរផ្េមរមួ ចាំនួនចាប់លនតើមលៅ ទ្យលនេាប ថា បឹងទ្យលនេាប តាមរបបរា ការណ៍្របស់េេួនជូន
លៅអាជាា ធរបារា ាំង កែុងេណ្ៈផ្ដ ស្របជារាន្រសតផ្េមរាមញ្ញ ភាគលស្រចើនលៅផ្តបនតលៅបឹងទឹ្យកាបដ៏ធាំ
លនេះស្រតឹមថា ទ្យលនេាប រែូតមកដ ់សពវនថ្ៃ។  

គួរបញ្ជា ក់ថា ផ្ននទី្យនេូ វការរបស់ស្របលទ្យសកមពុជាទា ាំងអស់គឺន ិតល ើងលដ្ឋ ពួកបារា ាំងផ្ដ 
មានជាំនាញខាងផ្ននទី្យ លែតុលនេះលបើល ើងពិនិតយល ើផ្ននទី្យលបាន (BONNE) ផ្ដ លធវើល ើងតា ាំងពីឆ្ែ ាំ
                                                           
8 រាជបណ្ឌិ តយសភាកមពុជា, កា ស្របវតតិាន្រសតកមពុជា , ដ.ឯ.ម ។ 
9 រាជកិចចឆ្ែ ាំទី្យ០៧ ល េ០២ ចុេះនថ្ៃទី្យ២០ ផ្េកកកដ្ឋ ឆ្ែ ាំ១៩១៧ 



១៩៣៣ ដ ់ឆ្ែ ាំ១៩៥៤ ការលស្របើាា ននាមតាមភាាផ្េមរលៅល ើផ្ននទី្យ ផ្តសរលសរជាអកែរឡាតាាំង
ទា ាំងអស់ មិនមានលស្របើអកែរផ្េមរលទ្យ10។ អែកជាំនាញខាងផ្ននទី្យភូមិាន្រសតល ើកល ើងលទ្យៀតថា កែុ ង
សម័ សងាមរាន្រសតនិ មផ្ននទី្យនេូ វការក៏លៅផ្តលស្របើផ្ននទី្យលបានដផ្ដ ។ 

លស្រកា ឯករាជយផ្ននទី្យលស្របើស្របាស់ននាកែុងចាប់លនតើមដ្ឋក់ាា ននាមជាអកែរ និងភាាផ្េមរ បផ្នាមពី
ល ើផ្ននទី្យ ផ្ដ លស្របើាា ននាមអកែរឡាតាាំង លែើ កិចចការលនេះស្រតូវបានលធវើឱ្យស្របលសើរផ្ថ្មលទ្យៀតតាម
រ ៈជាំនួ សែរដាអាលម រកិកែុងការលធវើជាំលរឿនាា ននាមលៅល ើផ្ននទី្យលបានឱ្យលៅជាភាា និងអកែរ
ផ្េមរចាប់ពីឆ្ែ ាំ១៩៦២ 11។ លស្រកា មកលទ្យៀត នាឆ្ែ ាំ១៩៧១ សែរដាអាលម រកិបានលបាេះពុមពផ្ននទី្យ ូធីអឹម 
(UTM) 1/500 000ផ្ដ បាំផ្ ងពីផ្ននទី្យលបាន (BONNE) 1/100 000។ លៅល ើផ្ននទី្យ ូធីអឹមលនេះ គឺមាន
លស្របើទា ាំងអកែរផ្េមរ និងអកែរឡាតាាំងលៅល ើផ្ននទី្យ ផ្ដ សពវនថ្ៃកមពុជា លស្របើជាផ្ននទី្យលនេះនេូ វការ។  

ការពនយ ់ខាងល ើលនេះចង់បគា ញថា តាមរ ៈផ្ននទី្យ ូធីអឹម ផ្ដ លបាេះពុមពឆ្ែ ាំ១៩៧១ ការ
លស្របើាា ននាម បងឹទ្យលនេាប ជាអកែរផ្េមរលៅល ើផ្ននទី្យស្រតូវបានកាំណ្ត់ជានេូ វការ។ 

ផ្ននទី្យ ូធអឹីម (UTM) របស់សែរដាអាលម រកិបគា ញពីតាំបនន់ែុកស្រទ្យ ូនិងបងឹទ្យលនេាប

 
យ ងណ្តកល៏ដ្ឋ មកដ ់សពវនថ្ៃលនេះ បងឹទឹ្យកាបដ៏ធាំលនេះកែុងភាានិយ ធមមតា ស្របជាជន

ផ្េមរលៅជុាំវញិបងឹលនេះលៅផ្តលៅថា ទ្យលនេាប កែុងេណ្ៈាា ននាមនេូ វការគ ឺបងឹទ្យលនេាប ។/ 

                                                           
10 ឯកឧតតមបណ្ឌិ ត  ង់ លៅ អគាល ខាធិការ ននរាជបណ្ឌិ តយសភាកមពុជា។ 
11 តឹក លមង, ជិន សុជាតិ, ស្របវតតលិសដាកិចចកមពុជា, រាជបណ្ឌិ តយសភាកមពុជា, ឆ្ែ ាំ២០១៧។ 


