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សមាជិក 

គណៈកម្មការវិចិត្រសលិបៈ 
 

១- ឯកឧតាមបណ្ឌិ តសភាចារយ តិច សុំណ្តង ប្បធាន 

២- ឯកឧតាម ប ុត សុលម៉ាត    អនុប្បធាន 

៣- ឯកឧតាមបណ្ឌិ ត ហឹុម សុភី    សមាជិក 

៤- លលកបណ្ឌិ ត ធុយ ចាន់ធួន   សមាជិក 

៥- លលកបណ្ឌិ ត លី រសែី    សមាជិក 

៦- លលក លហៀង លងហុង   សមាជិក 

៧- លលកបណ្ឌិ ត ឈឹម សុខាន់ដ្ឋរ  សមាជិក 

៨- លលក លឹម សុប្កាត    សមាជិក 

៩- លលក លោ សាន    សមាជិក 

១០- លលកស្សី ផ្កវ ណ្តរ៉ាុ ុំ            សមាជិក 

១១- លលក ជា សមបតាិ             សមាជិក 

១២- លលកស្សី ហង់ លកខិណ្ត           ជុំនួយខាងភាសា 

១៣- លលក គឹ្ម សុវតថិ             សមាជិក 

១៤- លលក លសឿរ លសាភា            សមាជិក 

១៥- លលក  ៉ាង ចាន់ថា             សមាជិក 
 
 

ររៀបចំរ ោះពុម្ពផាយរោយ ៖ 
 

ផ្ផែកល ោះពុមព ផសពវផាយនិងបណ្ាុ ោះបណ្តា ល 

ឡនអគ្គលលខាធិការដ្ឋា នឡនប្ករមប្បឹកាជាតិភាសាផ្មែរ 
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បច្ចេកសព្ទវប្បធម ៌និង វិចិត្រសិល្បៈ  
ដែល្គណៈកម្មា ធិការជាតិភាសាដមារ / គ.ជ.ភ.ម. 
(បចេុប្បនន ត្កុមត្ប្ឹកាជាតិភាសាដមារ / ក.ជ.ភ.ម.) 

បានអនមុរ័ 
3 

១- បច្ចេកសព្ទវប្បធម ៌
 

១- កញ ជ្ ើ 
 

  ខ្នប តរង្វឝ ល់ខ្មយរពើបុរាណ សលាប់វាល់លាប់
ធ ដ្ជាតិ វតទុលអិតៗ ជាញដើម ខ្ដលតាញញោយ 
បញ ធ្ ោះបញសសើ ខ្នងញលើានរាងមូល ញៅថា ាត់ 
ក្តថ ប់នឹងបញ ធ្ ោះញតថ , ខ្នងញលក្តមរាប ញៅថា 
បាត។  ឧ. អងករមយួកញ ជ្ ើ។ 

២- ក ថ្ ាំង 
 

  ខ្នប តរង្វឝ ល់ខ្មយរពើបុរាណ (ានរាងដូចលអើ) 
សលាប់វាល់លាប់ធ ដ្ជាតិ ាន លសូវ អងករ 
ជាញដើម, ជារង្វឝ ល់អនុភាគ ខ្ដលានចាំណុោះ 
ពើរភាគឬបើភាគឬក៏បនួភាគននញៅ។ អបកមវោះ 
ញៅថា មញឹង។ ឧ. លសូវបើក ថ្ ាំង។ 

៣- កមផង់   ខ្នប តរង្វឝ ល់ខ្មយរពើបុរាណ ខ្ដលញលបើបាតនដទាំង 
ពើរផគុ ាំាប ញ ើយផ្ងង រ ញធឝើឱ្រដក់បនថិច សលាប់កផង់ 
លាប់ធ ដ្ជាតិតូចៗ ឬ វតទុអឝើៗានទាំ ាំតូច 
លអិតៗឬក៏ម៉ដឌៗ ោក់ញពញថបក់បាតនដទាំងពើរ 
ញ្ោះ។ ឧ. អងករពើរកមផង់។  

៤- ក្តរក្តរពារ  
អ. protection  
បារ. protection (f.) 

 សកមយភាពខ្ដលតលមូវឱ្រានក្តរកាំណត់លកខ- 
មណឍ ញផសងៗ ញដើមផើសញគង្វគ ោះបុរាណវតទុ សិលផៈ 
លបាសាទបុរាណ សាទ នើយបុរាណវតទុវទិា តាំបន់ 
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លបវតថិសាគសថ និង ធនធានញបតិកភណឍ  ញដើមផើ 
ទប់សាក ត់អាំញពើញោរកមយ ក្តររ ាំញោភ ក្តរបាំផវិច 
បាំផ្ងវ ញ រមួទាំងក្តរបាំផ្ងវ ញពើធមយជាតិ។  
 ឧ. អាជាញ ធរជាតិលពោះវហិារញរៀបចាំតាំបន់ក្តរពារ  
     ញដើមផើអភិរកសនិងអភិវឌណតាំបន់លបាសាទ     
     លពោះវហិារ។ 

៥- ក្តរបង្វក រ  
អ. preservation  
បារ. prévention (f.) 

ក្តរោត់វធិានក្តរោាំបាច់ញផសងៗ ញដើមផើខ្ថរកា 
បុរាណវតទុ សិលផៈ លបាសាទបុរាណ សាទ នើយ 
បុរាណវតទុវទិា និង ធនធានញបតិកភណឍ ឱ្រញៅ 
គង់វងស។  

៦- ក្តរពលងឹង 
អ. consolidation 
បារ. consolidation 
       ( f.) 

 ក្តរបិទ ក្តរភជិត ក្តរោប ... ញលើបុរាណវតទុ 
ញផសងៗ តាមរយៈក្តរញលបើលបាស់សារធាតុញផសងៗ 
ញដើមផើរកាទលមង់បុរាណវតទុញ្ោះឱ្រសទិតញៅគង់ 
វងស។ 
 ឧ. ក្តរពលងឹងកុោលភាជន៍ខ្បកបាក់ មុននឹង    
     យកញៅោក់តាាំងបង្វា ញ។ 

 ៧- ក្តរតាក់ខ្តងលមអ 
និាយ បនកមយ/ក្តរតាក់- 
ខ្តងលមអសាទ បតរកមយ       
អ. architectural  
    decoration  
បារ. décoration (f.)   
     architecturale   

  ក្តររច្ញលើសាំណង់អារ ញដើមផើបញងកើនក្តរ 
ទក់ទញឱ្រានក្តរោប់អារមយណ៍។ 
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៨- ក្តរអភិរកស   
អ. conservation 
បារ. conservation 
      (f.) 

 ក្តរលគប់លគង ខ្ថរកា ក្តរពារ ញដើមផើញលបើលបាស់ 
លបកបញោយនិរនថរភាពនូវបុរាណវតទុ សិលផៈ 
លបាសាទបុរាណ សាទ នើយបុរាណវតទុវទិា និង 
ធនធានញបតិកភណឍ  ឱ្រានសុវតទិភាព ញដើមផើ 
បញ ច្ ៀសហានិភ័យញផសងៗ។  
   ទសសនៈទូញៅននពាករ “អភិរកស” ញផ្ងថ តញលើ 
ក្តរក្តរពារញផសងៗដល់អារ សាទ នើយបុរាណ 
ទើលកុងបុរាណ រមួាន ក្តរខ្ថទាំ ក្តរជសួជុល 
ក្តរពលងឹង និង ក្តរបខ្នទមកាវ ាំង។  
 

៩- កុណឍើ  
 

 ប្រដារ់បប្រើប្ាស់មយួលបញភទ ានរាងដូចថូ 
ជាទូបៅានចាំពយួដូចកាំញសៀវ ញធឝើពើដើដុត ឬ 
ញោ ៈ ដូចជា ាស លបាក់ សាំរទឹនិ សាភ ន់ ជា
ញដើម មវោះានរច្វចិិលតញផសងៗ ញលបើសលាប់ 
ោក់ទឹកលជួចកបុងពិធើបសេងៗ។ 

 

១០- កុោលភាជន៍   
    អ. pottery 
    បារ. poterie (f.) 

  បុរាណវតទុសិលផៈានដូចជា ភាជន៍ដើ, ោន, 
ឆ្ប ាំងឬកអមខ្ដលញធឝើញោយដើឥដឌដុតកបុងសើតុណា - 
ភាពមភស់ សលាប់ោក់ញភាជ្ហារ ានបាយ 
ទឹក ជាញដើម។ 
 

១១- កុោលភាជន៍រងឹ   
អ. stoneware 
    (pottery) 

បារ. poterie en grès      
             (f.) 

  កុោលភាជន៍មយួលបញភទខ្ដលានលកខណៈ 
រងឹនិងមិនលជាបទឹក ខ្ដលដុតកបុងសើតុណា ភាព 
ពើ ១២០០  ញៅ ១៣៥០អងាញស។ 
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១២- កាំញប៉ោះ 
  

 សម្ភា រៈបប្រើប្ាស់មយួលបញភទ រាងដូចថាស  
ានញជើងភាជ ប់ជាទលម ញធឝើពើញឈើ បញ ធ្ ោះឫសសើ  
ញតថ  រពាក់ ធាងញតាប ត ជាញដើម ោបលមកសណ៍  
ានរច្កាច់វចិិលត ញលបើសលាប់ោក់របស់របរ 
ញផសងៗ។ 
ឧ. ញគញរៀបញលគឿងតង្វឝ យលពោះមយួកាំញប៉ោះកបុងពិធើ  
     បុណរបចច័យបនួ។ 
ឧ. ដូនជើញរៀបខ្ផវញឈើមយួកាំញប៉ោះលបញគនលពោះ-  
សងឃ។ 
 
 
 
 
 
 
 

១៣- កាំខ្ពង   
អ.  rampart  
បារ. rempart (m.) 

 សាំណង់ក្តរពារញធឝើពើដើ ពើឥដឌ ឬពើថយ ខ្ដលញលើក 
ព័ទនជុាំវញិលកុង, ប ធ្ យ, វា ាំង, លបាសាទជាញដើម។  
ឧ. កាំខ្ពងលកុងអងគរបុរ ើសង់ពើឥដឌ។   
 

១៤- ក្តថ ប់   ខ្នប តរង្វឝ ល់ខ្មយរពើបុរាណ ញលបើលាមនដាខ ងរបួ 
លកញសាបបិទ សលាប់ោប់លាប់ធ ដ្ជាតិតូចៗ 
ឬវតទុអឝើៗានទាំ ាំតូចលអិតៗឬក៏ម៉ដឌៗ។    
ឧ. អងករមយួក្តថ ប់។ 
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១៥- ក្តថ រខ្បន   
អ. Kda Ben  
(cruciform platform) 

ញ យ្ ោះលពោះោនមយួខ្ដលានសណ្ឋឌ នជាញជើង
ខ្កអកតភាជ ប់ពើសាភ នហាលញៅញាបុរននញខ្នវ ងទឝ រ 
ធាំលបាសាទ។ ក្តថ រខ្បន គឺសលាប់លពោះមហាកសលត 
ទទលួ្មឺុនសពឝមុមមគនថើនិងសលាប់ទតកផួន 
ដខ្ងាញផសងៗកបុងពិធើបុណរ។ 
ឧ. លបោប់ជាឋាន       ក្តថ រខ្បនញសាតាន      
    បសចិមទិសា           ញរាងរមរកក្តវ ក        
    សាអ ងសាអ តញសាភា   សឹងថយសិោ 
             លបកិតលក្តស់នលក។ 
(ដកលសង់ពើញលផើកអងគរ កបុងវគគទើ១៣៣ ) 
 

១៦- កវង  
 

 លបោប់បប្រើប្ាស់មយួលបញភទ ានរាងជាបាំពង់ 
មវើៗ ានគលមប ានសណ្ឋឌ នដូចក្តវ ក់ ញធឝើពើ
បាំពង់បញសសើ ញឈើ ភវុក ឬ ញោ ៈ ញលបើសលាប់
ោក់លកមនួ ញលបង ញមៅ ឬ របស់ញផសងៗ ដូចជា
ញលគឿងអលង្វក រជាញដើម។ បចចុបផនប កវងាន 
លទង់លទយញលចើនយ៉ង ដូចជា រាងមូល លជុង 
ជាញដើម។ 
 

១៧- ក្តវ ក់ 
 

 លបោប់បប្រើប្ាស់មយួលបញភទានរាងជាបាំពង់ 
ឬានសណ្ឋឌ នលបហាក់លបខ្ លបាំពង់ ាន 
គលមប ញធឝើពើបាំពង់ឫសសើ ញឈើ សាយ ច់លកោស ឬ 
ញោ ៈញផសងៗ ញ ើយ មវោះានកាច់រច្ 
វចិិលត ានទាំ ាំមុសៗាប  ញលបើសលាប់លចក 
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របស់ញផសងៗ ដូចជា លិមិត ញទៀន ធូប បារ ើ  
មជុល។ល។  
ឧ. ក្តវ ក់លពោះរាជសារ។ 

 
 
 

 
 
 

១៨- គក់ /  តទលកពុាំ 
        

 រង្វឝ ស់លបខ្វងននខ្នប តខ្មយរពើបុរាណ ញោយគិតពើ 
លតឹមខ្កងនដញៅដល់គល់លាមកូននដខ្ដលក្តឋ ប់ 
ញក្តឋ បចូល ញោយានលបខ្វងលបហាក់លបខ្ ល 
១៦អិុញ (លបខ្ ល៤០,៦២៤សង់ទើខ្ម៉លត)។ 
   បញ្ជជ ក់ : ១អិុញ លបខ្វងលបខ្ ល ២,៥៣៩  
                សងទ់ើខ្ម៉លត។ 
 

១៩- ាវតុ 
         

រង្វឝ ស់លបខ្វងខ្នប តខ្មយរពើបុរាណ ខ្ដលានលបខ្វង 
២០០០ពាម  ឬ ១០០សិន ញសយើនឹង ៤០០០ 
ខ្ម៉លត។ 
 

២០- គូ / គូទឹក  
អ.   moat  
បារ. douve (f.) 

  សាំណង់សាប មញភាវ ោះបុរាណព័ទនជុាំវញិប ធ្ យ, 
វា ាំង, លបាសាទ, វតថឬភូមិ; ពាករបុរាណ ញៅ 
កសិណ ដូចយ៉ង កសិណព័ទនជុាំវញិអងគរវតថ 
ជាញដើម។ 
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២១- គូ 
       

 ខ្នប តឯកតាខ្មយរពើបុរាណ ខ្ដលកាំណត់ចាំននួ 
ពើរផធឹមាប ។ 
 ឧ. សតឝលលកមយួគូ,  ខ្សផកញជើងមយួគូ,  
      ចង្កឹះមយួគូ។ 

២២- លគោុះ  
 

 លបោប់ញលបើលបាស់តាញពើបញ ធ្ ោះឫសសើ ានរាង 
លកឡូម ញសធើរញសយើញលើញសយើញលក្តម ាត់មូល ាន 
កណ្ឋថ ប់ញធឝើពើបនធោះឫសសើ ញលចើនក្តឋ ប់នឹងចញលមៀក
ញតថ    ានខ្ស៊មចញលមៀកបញសសើញៅពើខ្នងញលើ  
ញ ើយ បាតខ្នងញលក្តមរាងបនួលជុងភាជ ប់នឹង 
ចញលមៀកបញសសើខ្មឝងាប លទពើញលក្តម ញៅថា ញជើង  
លគុោះ។ លគុោះោបជ័រទឹក បេញលបើសលាប់ោក់ទឹក  
និងដងទឹក។ 
 
 
 
 
 
 

២៣- ញលគឿងដើដុតរងឹ  
 អ. stoneware 

  លបញភទមយួននញសរ៉ាមិក ខ្ដលានលកខណៈ 
រងឹនិងមិនលជាបទឹក ខ្ដលដុតកបុងសើតុណា ភាព 
ពើ ១២០០ ញៅ ១ ៣៥០អងាញស។ 
 

២៤- ង្វរ  
         

 ខ្នប តរង្វឝ ស់ពើបុរាណ ខ្ដលាននផធដើទាំ ាំ ១០ 
ពាម៤លជុង លតូវជា ១០០ពាមលកឡា,លបខ្ ល 
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 ២០ខ្ម៉លត៤លជុង ឬ ៤០០ខ្ម៉លតក្តញរ។៉  
 ឧ. ភជួរខ្លសមយួលពឹកបានពើរង្វរ។ 
 

២៥- ចងអុលនដ  
           
 

 រង្វឝ ស់លបខ្វងននខ្នប តខ្មយរពើបុរាណ ញោយគិតពើ 
លតឹមចុងមកដល់គល់លាមចងអុលនដ។ 
 ឧ. យប់មិញទឹកលសកមយួចងអុលនដ។ 
 

២៦- ោប់          
 

 ខ្នប តរង្វឝ ស់ទាំ ាំខ្មយរពើបុរាណ ខ្ដលញគអាច 
ញក្តថ បញពញបាតនដ(ញោយគិតពើចុងលាមញមនដ 
ដល់ចុងលាមចងអុលញខ្នយ ចញៅញលើរបស់ញផសងៗ
បានមយួជុាំ។  
ឧ. ញមយ មយួោប់។ 
 

២៧- ចឹប   ខ្នប តរង្វឝ ល់ខ្មយរពើបុរាណ ញលបើចុងលាមនដាខ ង 
របួលបួមផគុ ាំាប  ចផចិលាប់ធ ដ្ជាតិតូចៗ ឬវតទុ 
អឝើៗានទាំ ាំតូចលអិតៗ ឬក៏ម៉ដឌៗ។   
ឧ. អាំបិលមយួចឹប។ 
 

២៨- ចុង   ខ្នប តខ្មយរបុរាណ ខ្ដលានទមងន់កនវោះហាប 
ឬ៥០្ឡ(ិលបខ្ ល ៣០គើឡូលក្តម)។  
ឧ. អងករមយួចុង។ 

២៩- ចាំអាម  
      
   

 រង្វឝ ស់លបខ្វងននខ្នប តខ្មយរពើបុរាណ ញោយគិត  
លតឹមចុងញមនដញៅចុងលាមនដកណ្ឋឋ លខ្ដល 
ខ្ញកតឹងកខ្ននកពើាប ។ មយួចាំអាមលបខ្វងកនវោះ  
 តទឬលបខ្ ល ២៥សង់ទើខ្ម៉លត។ 
 



 

-9- 

៣០- ជ័យតោក/  
       វាលរាជោក  
អ. Jayatataka 

 ញ យ្ ោះតោកខ្ដលសាងញៅសតវតសរទ៍ើ១២កបុង 
រាជរលពោះបាទជ័យវរ័ យនទើ៧(១១៨១-១២២០?)  
ទាំ ាំ ៣.៥គ.ម. x ១គ.ម. ខ្ដលានលបាសាទ  
្គព័ននសង់ញៅចាំកណ្ឋឋ ល។ បចចុបផនប អបក  
លសុកញៅតាំបន់អងគរញលចើនញៅ វាលរាជោក។  

៣១- ជើ  ខ្នប តខ្មយរពើបុរាណ ខ្ដលានទមងន់ ១/១០តមវឹង 
ឬ១០ ុ៊ន លបាណ៣,៧៥លក្តម។  
ឧ. ាសមយួជើ។ 

៣២- ញជើងលសាពក៍  ញជើងទលមផថិលញធឝើពើញោ ៈឬវតទុធាតុ្្ដែល 
ខ្ផបកខ្នងញលើរាងមូលលកឡូមខ្ដលមវោះានរច្  
កាច់វចិិលត ញលបើសលាប់លទផថិលឬោក់របស់ 
របរកបុងពិធើញផសងៗ។  
ឧ. អាោររញរៀបផ្ងក សាវ ោក់ញលើញជើងលសាពក៍។ 
 
 
 
 
 
 

៣៣- ញជើងអាធារ 
  

លបោប់បប្រើប្ាស់មយួលបញភទញធឝើពើញឈើ ានញជើង 
ខ្មឝងាប  ញលបើសលាប់លទគមភើរសាគសាថ ញផសងៗ។ 
ញជើងអាធារទបសលាប់លទគមភើរសាគសាថ ញដើមផើ 
ញរៀន ញគញៅថា «ញជើងអាធារញរៀន»។ ញជើងអាធារ 



 

-10- 

មភស់ញលចើនានកាច់រច្វចិិលតញផសងៗ សលាប់ 
លទគមភើរសាគសាថ  ោក់ពើមុមខ្លគញទសន៍ ញដើមផើ
លពោះសងឃសខ្មថងធមយញទស្ ញគញៅថា «ញជើង 
អាធារញទសន៍»។ 
 
 
 
 

៣៤- ជាំហាន   
         

 រង្វឝ ស់លបខ្វងននខ្នប តខ្មយរពើបុរាណ ខ្ដលាន 
លបខ្វងមយួជាំហាន្នញដើរ ញោយគិតពើលតឹម 
ខ្កងញជើងញលក្តយញៅដល់ខ្កងញជើងមុម (ជាំហាន 
ានពើរ គឺ ជាំហានធមយតា និង ជាំហានតឹង)។ 
ឧ. កាលដើញនោះាន១៥ជាំហាន។ 

៣៥- ដ វ្ ប់  
 

 ប្រដារ់បប្រើប្ាស់មយួលបញភទ ានរាងជាលបអប់ 
តូចៗ ានគលមប ានសណ្ឋឌ នមូលលតញមៀច 
ញធឝើពើដើដុត ញឈើ ភវុក ឬ ញោ ៈ  ញលបើសលាប់
ោក់លកមនួ ញមៅ ឬ ញលគឿងអលង្វក បសេងៗ។ 
 ឧ. លកមួនមយួដ វ្ ប់។ 
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៣៦- ដឹក  
 

 រង្វឝ ស់រង្វឝ ល់ខ្មយរពើបុរាណ សលាប់វាល់លសូវ 
ចាំណុោះ ២០ថាាំង ខ្ដលអាចដឹកបានញោយ 
រញទោះញាឬលកបើ។  
ឧ. លសូវមយួដឹក។    
 

៣៧- ដាំប  
       

 ខ្នប តឯកតាខ្មយរពើបុរាណ ខ្ដលជាទូញៅកាំណត់ 
ចាំននួពើរគូឬចាំននួ៤។ ពាករសលាប់ញលបើរាប់
ខ្ផវញឈើ កណ្ឋថ ប់សាំណ្ឋប ឬ សតឝតូចៗ។ 
 ឧ. ខ្ផវសាឝ យបើដាំប ឬ សាឝ យ១២ខ្ផវ។ 
 

៣៨- តក់  ខ្នប តរង្វឝ ល់ខ្មយរពើបុរាណ ញធឝើពើលតញឡាកដូងតក់ 
ឬដូងញកថៀបឬក៏ដូងសថ ានទាំ ាំតូចជាង្ឡិ
បនថិច ញលបើសលាប់វាល់អងករ។ ជនួក្តលញគញៅ 
្ឡតូិច ក៏បាន។  
 ឧ. អងករបើតក់។ 
 

៣៩- តោក  
អ. water reservoir 

 បឹងធាំខ្ដលញកើតញឡើងញោយក្តរញលើកដើជាទាំនប់
ព័ទនជុាំវញិរាងបួនលជុង។ លុោះតយូរមកដល់សពឝ- 
នថងញនោះ តោក ញៅក្តវ យជា ប៉ោក ឬ លបោក។ 
ពាករ តោក ជាពាករបុរាណខ្ដលានោរកបុង 
សិោោរកឹសម័យអងគរ (K. 598 B: 7, K. 
933:24, K. 265 N: 5)។ 
 ឧ. លពោះរាជាកបុងសម័យអងគរបានកសាងតោក  
      ជាញលចើនញៅកបុងតាំបន់អងគរ។  
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៤០- តមវងឹ ខ្នប តខ្មយរពើបុរាណ ខ្ដលានទមងន់ ១/១៦្ឡ ិ
ឬ១០ជើ លបាណ ៣៧,៥លក្តម ។  
ឧ. ាសពើរតមវឹង។ 

៤១- តយ  
 

 លបោប់ឬឧបករណ៍ញធឝើពើបាំពង់ឫសសើញលបើសលាប់ 
វាល់វតទុរាវ ញ ើយ ខ្ដលានចាំណុោះ ១/៤លើលត 
ឬ១/២លើលត។  
 ឧ. ទឹកញតាប តជូរឬខ្ផអមពើរតយ។ 

៤២- តុ 
 

ពាករវបផធម៌មិនសាគ ល់ន័យដូចតុធមយតាញទ េឺ  
សម្ភា ល់សាម រៈលបនពណើ លបញភទជាថាស ានញជើង 
ញធឝើពើញោ ៈ ញឈើ រពាក់ ធាងញតាប ត ជាញដើម 
ានរច្កាច់វចិិលត ខ្ដលខ្ផបកខ្នងញលើរាងមូល 
សាំខ្ប៉តឬមូលលកឡូម ានទាំ ាំធាំជាងញជើងពាន 
ញលបើសលាប់ោក់របស់របរកបុងពិធើញផសងៗ។  
 ឧ. តុតមកល់លក្តាំង។ 
 
 
 
 

៤៣- ត ួ  
    អ. character  
    បារ. personage  
          (m.) 

 មនុសស សតឝ វតទុ រុកខជាតិ ខ្ដលសខ្មថងញោយ  
តាំណ្ឋងឱ្រសភាវៈញផសងៗ ញៅកបុងញរឿងញោខ ន  
ញៅកបុងទលមង់សិលផៈណ្ឋមយួខ្ដលបញងកើតញឡើង 
ញោយអបកនិពនន។ 
 ឧ. ញោក ញអៀង សុើថុល ញដើរតជួាតញួននទុាំ កបុង  
     ញរឿងទុាំទវ។ 
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៤៤- តតួវុក  
 អ.  comedian,  
       comic  
បារ. comédien (m.) 
 
 

 មនុសស សតឝ វតទុ រុកខជាតិ ខ្ដលញធឝើឱ្រអបកសាថ ប់ 
អបកទសស្ ញសើចសបាយតាមរយៈក្តរសខ្មថង 
ក្តយវកិ្តរ ពាករសមថើ បទចញលមៀង... ខ្ដលកាំណត់ 
ញោយអបកនិពនន និង អបកដឹក្ាំញរឿង ញៅកបុង 
សិលផៈទសសនើយភាព ជាពិញសស ញោខ នយើញក 
និង ញោខ នបាសាក់។  
 ឧ. ញោកលគូ អុ៊ច សាំអុល ញៅ តាញប៉ាក  និង  
     ញោក លពើង សាឃន គឺជាតតួវុកដ៏លផើញៅ  
     កបុងញោខ នយើញកញរឿងទុាំ ទវ (្ទសវតសរ ៍ 
     ទើ៨ននសតវតសរទ៍ើ២០)។ 
 

៤៥- តួ្ ង  
 អ. Tour Neang  
     (female role  
       dancer)  
 បារ. danseur role  
       (m.)  

 ពាករសលាប់ញៅអបកសខ្មថងជាតលួសើញៅកបុង  
ញោខ នលពោះរាជលទពរខ្មយរ ឬ ញោខ នកាច់បុរាណ 
ខ្មយរ និង របាាំលពោះរាជលទពរខ្មយរ ឬ របាាំកាច់ 
បុរាណខ្មយរ។ ញដើមផើញដើរតួ្ ង លគូបង្វា ត់ញោខ ន 
លពោះរាជលទពរខ្មយរញលជើសញរ ើសសិលផក្តរនិើខ្ដល 
ានរាងតូចញសថើងនិងានសមពសសជា្រ ើខ្មយរ។  
ឧ. សិលផក្តរនិើញនោះសខ្មថងជាតួ្ ង កបុងញរឿង  
     រាមញករ ថ ិ៍ជាលពោះ្ងសើតា។ 
 

៤៦- តួ្ យញរាង  
  

ពាករសលាប់ញៅអបកសខ្មថងជាតលួបុសញៅកបុង
ញោខ នលពោះរាជលទពរខ្មយរនិងរបាាំលពោះរាជលទពរ 
ខ្មយរ។ លពោះរាម លពោះលកសយណ៍ ជាតួ្ យញរាង។ 
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៤៧- តបួ ធ្ ប់បនសាំ   
 អ. extra role 
 បារ. figurant (m.)  

មនុសស សតឝ វតទុ រុកខជាតិ ខ្ដលសខ្មថងជាតញួលៅ 
ពើតឯួកនិងតរួង ញៅកបុងញរឿងណ្ឋមយួ។ 
ឧ. ញៅកបុងញោខ នយើញកញរឿងទុាំទវ ានតួប ធ្ ប់  
    បនសាំជាញលចើន ដូចជា តភួើញលៀង តអួាាតរ  
     តអួបកលសុក ជាញដើម។ 

៤៨- តរួង   
 អ. second role 
 បារ. second rôle / 
    rôle secondaire   
            (m.)  

 មនុសស សតឝ វតទុ រុកខជាតិ ខ្ដលសខ្មថងជាត ួ
សាំខ្នន់ប ធ្ ប់ពើតឯួក ញៅកបុងញរឿងណ្ឋមយួ។ 
 ឧ. ញោក សម ា៉លើ  ជាអតើតសិលផករញៅ  
្យកោឌ នសិលផៈនិងទសសនើយភាព សខ្មថង  
ជាតរួង(តញួននញពលជ)ញៅកបុងញោខ នយើញកញរឿង
ទុាំទវ កបុងទសវតសរទ៍ើ៨ននសតវតសរទ៍ើ២០។ 

៤៩- តសួខ្មថង   
   អ.  actor, actress 
  បារ. acteur  (m.), 
         actrice (f.) 
 

 សិលផករ សិលផក្តរ ើនើ ខ្ដលសខ្មថងញៅញលើឆ្ក 
ទូរទសសន៍ វទិរុ និង ភាពយនថ... ញោយញលបើ 
លបាស់ចល្ក្តយវកិ្តរ  ពាករញពចន៍ ចញលមៀង 
ក្តររា ាំ និង ក្តរលបគាំតគនថើបញងកើតញឡើងញោយអបក 
ដឹក្ាំញរឿង។ តសួខ្មថងលបុស (actor), តសួខ្មថង 
លសើ (actress)។ 
ឧ. ញោក សាាំង សារុន សខ្មថងជាតលួពោះធិនវងស    
    ញៅកបុងញោខ នបាសាក់ ញរឿងលពោះធិនវងស និង  
    ្ងញៅ។ 

៥០- តឯួក   
 អ. principle role          
 បារ. rôle principal / 
       premier rôle  
              (m.)  

 មនុសស សតឝ វតទុ  រុកខជាតិ ខ្ដលសខ្មថងជាត ួ
សាំខ្នន់ជាងញគ ញៅកបុងញរឿងណ្ឋមយួ។ 
 ឧ. ញោក សាាំង សារុន  សខ្មថងជាតឯួក  
(ញ យ្ ោះលពោះធិនវងស)ញៅកបុងញោខ នបាសាក់ 
ញរឿងលពោះធិនវងស និង ្ងញៅ។ 
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៥១- ញតៀប  
 

 លបោប់មយួលបញភទានរាងមូលលកឡូម ាន 
ញជើងជាទលម ានគលមបញធឝើពើ ញឈើ ធាងញតាប ត 
ញោ ៈ ឬ សាយ ច់ ញ ើយ ោបលមកសណ៍ (ញបើ 
ញធឝើពើញោ ៈ មិនោបលមកសណ៍ញទ) ានរច្
វចិិលត ញលបើសលាប់ោក់របស់របរកបុងពិធើញផសងៗ។ 
ឧ. កូនអញណថើ កក្តន់ញតៀបខ្ កាំណត់កបុងពិធើ  
    មងគលក្តរ។ 
    
  
     
  

 

៥២- ញតាក 
 

 លបោប់មយួលបញភទានរាងលកឡូម (មូលឬ  
លជុងៗ) ញលៅជាងតុ ានញជើងទលមមភស់បនថិច  
ញធឝើពើញឈើ ធាងញតាប ត ញោ ៈ ឬ សាយ ច់ ញ ើយ 
ោបលមកសណ៍ (ញបើញធឝើពើញោ ៈ មិនោប 
លមកសណ៍ញទ) ានរច្កាច់វចិិលតទឹបាស  
ោាំមរង ឬ ោាំក ច្ ក់ ញលបើសលាប់ោក់របស់របរ 
កបុងពិធើញផសងៗ។  
ឧ.ញគញលបើញតាកោក់ញលគឿងសក្តក រៈកបុងពិធើបញ្ជជ ន់  
    អារកស។ 
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៥៣- ញៅ  
 

 រង្វឝ ស់រង្វឝ ល់ខ្មយរពើបុរាណសលាប់វាល់លាប់ 
ធ ដ្ជាតិ ានលសូវ អងករ ជាញដើម។ លសូវ១ញៅ 
ានទមងន់ ១២គើឡូលក្តម, អងករមយួញៅាន  
ទមងន់ ១៥គើឡូលក្តម។ 

៥៤- លតបក   
       

ខ្នប តឯកតាខ្មយរពើបុរាណសលាប់រាប់សវឹកមវូមយួ
ដុាំ ខ្ដលានចាំននួ១០ញសបើ គឺ ២០សនវឹក។  
ឧ. មវូមយួលតបក។ 

៥៥- ថង់រង 
 
 

 

  លបោប់បប្រើប្ាស់មយួលបញភទ ានសណ្ឋឌ ន 
លសញដៀងនឹង បិសាវ  ខ្ត មភស់ជាង ានគលមប 
ានរាងបនួលជុង លបាាំមួយលជុង… ញធឝើពើញឈើ 
ធាង ញតាប ត ឬ ញោ ៈ ានកាច់រច្វចិិលត 
ញលបើសលាប់ោក់លទញលគឿងមវូសាវ កបុងពិធើញផសងៗ 
ជាពិញសសកបុងពិធើអាពា ៍ពិពា ៍។ 
 
 

 
 
 
 

៥៦- ថាស 
 

លបោប់បប្រើប្ាស់មយួលបញភទរាងមូល ានបាត 
រាបញសយើ ខ្គមមភស់បនថិច ម្ភនប ើងឬឥតប ើង ញធឝើ
ពើញោ ៈញផសងៗ ជ័រ។ល។ ានរច្វចិិលត 
មវោះោបពណ៌និងគូររូបញផសងៗ ញលបើសលាប់លទ 
ោនោក់ញភាជ្ហារ ឬ ញលបើោក់របស់របរកបុង
ពិធើញផសងៗ ជាញដើម។ បចចុបផនប ថាសានរាង 
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ញផសងៗ ដូចជា រាងលជុង រាងពងលកញពើ។ល។ 
ឧ. កូនញៅញរៀបសាំខ្ណនមយួថាស ខ្សនដូនតា។ 
 
 
 
 

៥៧- ថាាំង  
       

 រង្វឝ ស់រង្វឝ ល់ខ្មយរពើបុរាណខ្ដលានចាំណុោះញសយើ 
ពើរញៅ។  
 ឧ. លសូវបើថាាំង។ 

៥៨- ថាាំងខ្ត / កាក់ 
 

លបោប់បប្រើប្ាស់មយួលបញភទរាងមូល ានបាត 
រាបញសយើ ខ្គមមភង់បនថិចដូចថាស ញធឝើពើញឈើ ាន 
រច្វចិិលត ញលបើសលាប់ោក់ប៉ាន់និងខ្ពងខ្ត។ 
ថាាំងខ្តអាចញលបើសលាប់ោក់របស់របរកបុងពិធើ
ញផសងៗក៏បាន។ 
ឧ. ញគញលបើថាាំងខ្តសលាប់ោក់ខ្ផវញឈើ។ 
 
 
 

៥៩- ថាប ាំងនដ  
           
 

 រង្វឝ ស់លបខ្វងខ្មយរននខ្នប តខ្មយរពើបុរាណញោយគិត 
ពើលតឹមចុងចងអុលនដមកលតឹមគ វ្ ក់ដាំបូង។ 
 ឧ. សាំណ្ឋបញទើបដុោះបានមួយថាប ាំងនដ។ 
 

៦០- ទូកនដ   ខ្នប តរង្វឝ ល់ខ្មយរពើបុរាណដែលញលបើបាតនដាខ ង 
ោក់ផ្ងង រញធឝើឱ្រដក់បនថិច សលាប់ចូកវាល់លាប់  
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ធ ដ្ជាតិតូចៗ ឬ វតទុអឝើៗានទាំ ាំតូចលអិតៗ 
ឬក៏ម៉ដឌៗ ោក់ញពញថបក់បាតនដញ្ោះ។   
 ឧ. លាប់លងមយួទូកនដ។ 

៦១- ខ្ទរ៉ាកូតា   
អ. terra cotta 
បារ. terre cuite (f.) 

  ញសរ៉ាមិកមយួលបញភទជាញលគឿងដើដុតខ្ដលដុត 
ញៅកបុងសើតុណា ភាពញលក្តម ៩០០អងាញស  
ញ ើយ ានភាពញសាភ ត(មិនហាប់)។ ញគញលបើវា  
សលាប់ផលិតវតទុសិលផៈ ដូចជា ញផើងផ្ងក  ខ្ផន  
រូបភាពញផសងៗ លាប់លញ់ លតល់ ញជើងសាំណ្ឋញ់ 
ជាញដើម។ បចចុបផនប ខ្ទរ៉ាកូតាជាវតទុសិលផៈញធឝើដើ 
ឥដឌ ានដូចជា បដិានិងសាម រៈសាំណង់  
ជាញដើម។ 

៦២- ញទម  
           
 

 រង្វឝ ស់លបខ្វងននខ្នប តខ្មយរពើបុរាណ ញោយគិតពើ 
លតឹមចុងញមនដញៅចុងចងអុលនដខ្ដលខ្ញកឱ្រតឹង 
កខ្ននកពើាប ។  
 ឧ. កាំណ្ឋត់សាំពត់លបខ្វងលបាាំពើរញទម។ 

៦៣- ទោះ     
         

 ខ្នប តរង្វឝ ស់លបខ្វងខ្មយរពើបុរាណញោយគិតលបខ្វង 
ទទឹងបាតនដផ្ងក ប់។  
 ឧ. កាំណ្ឋត់សាំពត់រខ្ កលបខ្វងមយួទោះនដ។ 

៦៤- លទទូង  
         

 ខ្នប តរង្វឝ ស់កមភស់ខ្មយរពើបុរាណ ខ្ដលគិតពើចុង 
ញជើងជាំញទើតលតង់ ញៅចុងលាមនដខ្ដលញលើកញឡើង 
ញលើ។  
 ឧ. ទឹកជញលៅពើរប្ទទូង។ 
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៦៥- ធាប ប់ 
         

 ខ្នប តរង្វឝ ស់លបខ្វងខ្មយរពើបុរាណ ញោយគិតតាម 
ទទឹងលាមនដនើមយួៗ។ មួយធាប ប់ញសយើមយួភាគ
ដប់ពើរននចាំអាម ឬ លបខ្ ល (២៥/១២សង់ទើ 
ខ្ម៉លត)។  
- មយួធាប ប់ គិតលបខ្វងទទឹងលាមចងអុលនដ។  
- ពើរធាប ប់ គិតលបខ្វងទទឹងលាមចងអុលនដនិង   
  លាមចងអុលញខ្នយ ច។  
- បើធាប ប់ គិតលបខ្វងទទឹងលាមចងអុលនដ លាម  
  ចងអុលញខ្នយ ចនិងលាម្ងនដ។ 
- បនួធាប ប់ គិតលបខ្វងទទឹងលាមចងអុលនដ លាម  
  ចងអុលញខ្នយ ច លាម្ងនដ និង លាមកូននដ។ 
 

៦៦- ្ដកថា  
 អ.  script of the  
       play 
 បារ. pièce de    
       théâtre (f.)  

 អតទបទញរឿងញោខ នខ្ដលពណ៌្លមអិតអាំពើចាំ-
ណងញជើងញរឿង ញ យ្ ោះអបកនិពនន ក្តលបរញិចឆទ  
និពនន រាយតសួខ្មថង ឆ្កឈុត ក្តរក្តត់កង  
ឆ្ក ពាករញពចន៍សនធ្ ឯកវាទ (ក្តរនិយយ  
ាប ក់ឯង) បទចញលមៀង ញភវងកាំដរ...។  
ឧ. ្ដកថា ញរឿងញៅខ្កចិតថញោរ  ជាស្នា ដែ    
     របស់អបកនិពនន អ៊ាំ ឈនឺ និង ញៅ យូញឡង។ 

៦៧- ្ល ិ/ ្ឡ ិ   រង្វឝ ល់ខ្មយរពើបុរាណ ញធឝើពើលតញឡាកដូង ញលបើ 
សលាប់វាល់លាប់ធ ដ្ជាតិ ានអងករ សខ្ណថ ក  
លង ជាញដើម។ 

៦៨- និាយ បនកមយ /  
       សាទ បតរកមយ  

 វទិាសាគសថនិងសិលផៈននក្តរគូរបវង់កបុងក្តរ 
សាងឬតាក់ខ្តងខ្ដលបងកប់គាំនិតបញងកើតថយើ 
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  អ. architecture  
  បារ. architecture  
        (f.) 
 

លសបតាមមុមង្វរនិងតួ្ ទើខ្ដលានអតទន័យ    
កបុងវស័ិយវបផធម៌ ញសដឌកិចច នញយបាយ និង  
ក្តរអប់រ ាំ ជាញដើម។  
  រច្សមភ័នន(ភាគផសាំ)ននអារខ្ដលបាន 
សាងសង់ញៅតាមញាលក្តរណ៍ណ្ឋមយួ។ 
 ឧ. គរួញសងើចសរញសើរនូវនិាយ បនកមយឬសាទ បតរ-  
     កមយននលបាសាទនគរវតថ។ 
 

៦៩- និាយ បនកមយ  
       ញទសភាព /  
       សាទ បតរកមយ      
        ញទសភាព      
អ. landscape  
    architecture 
បារ. architecture  
      paysagiste (f.) 

 វទិាសាគសថនិងសិលផៈននក្តរគូរបវង់ ញទសភាព  
និងបញងកើតញទសភាពញោយញលបើលបាស់ធនធាន 
ធមយជាតិជាធាតុផសាំ ៖ រុកខជាតិ (ញដើមផ្ងក  ញមយ   
ញដើមញឈើ វលវិ៍) ថបល់ សាំណង់អារ ថយភបាំ បឹង ...។ 
ឧ. និាយ បនកមយញទសភាពឬសាទ បតរកមយញទស- 
ភាពខ្មយរានតាាំងពើសតវតសរទ៍ើ៥ញម៉វោះ គឺទើលកុង  
ញលសសឌបុរៈ(រាជធានើញចនឡា)ញៅលសុកចមា-៉ 
សាក់ ញមតថចមាស៉ាក់ លបញទសឡាវ។ ទើលកុង  
ញលសសឌបុរៈានលបាសាទមយួ គឺ លបាសាទវតថភូ  
សាងញលើចញងកោះភបាំលិងគ ញោយយកផ្ងធ ាំងថយធមយ- 
ជាតិជាឆ្កធមយជាតិញៅពើញលក្តយលបាសាទវតថភូ 
និងញៅខ្នងមុមលបាសាទានទញនវញមគងគ។ 
ញលសសឌបុរៈជាទើលកុងានបវង់មុនញគញៅអាសុើ 
អាញគបយ។៍ លកុងញលសសឌបុរៈនិងលបាសាទវតថភូ  
ជាញបតិកភណឍ ពិភពញោក។ 
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៧០- និាយ បនវទូិ /  
        សាទ បតរវទូិ  
 អ. architect   
 បារ. architecte  
     (m. / f.) 

 អបកលបាជញខ្ដលានជាំ្ញឯកញទសខ្នងនិាយ - 
បនកមយឬសាទ បតរកមយ។ 

៧១- និាយ បនិក /  
       សាទ បតរករ  
  អ. architect   
  បារ. architecte  
         (m. / f.) 

  អបកានអាជើពខ្នងនិាយ បនកមយ។  អបកក្តន់  
ក្តប់មុមក្តរខ្នងសលមបសលមួលនិងលតួតពិនិតរ 
រាល់ទិដឌភាពននសាំណង់អារ។ 
 

៧២- និាយ បនិកញទស  
ភាព/សាទ បតរករញទស- 
ភាព  
អ.  landscape  
     architect 
បារ. architecte  
      paysagiste (m.) 

  អបកានអាជើពខ្នងនិាយ បនកមយញទសភាព ឬ  
សាទ បតរកមយញទសភាព។ 
 

៧៣- នឹម  
       

  ខ្នប តឯកតាខ្មយរពើបុរាណ ខ្ដលកាំណត់ចាំននួ 
សតឝពា នៈ ានញាឬលកបើចាំននួពើរ ខ្ដលញៅ
កបុងនឹមរញទោះឬនងគ័លខ្តមយួ។ 
  ឧ. ញាមយួនឹមកាំពុងភជួរខ្លស។ 
 

៧៤- ប ធ្ យគូ   
អ.  circular  
  earthwork 
 

ញ យ្ ោះសាទ នើយបុរាណវតទុវទិា ានសាំណង់ដើរាង 
មូលខ្ដលមនុសសបានកសាងញឡើង ញោយជើកគូ 
(គូទឹក)និងញលើកកាំខ្ពងព័ទនជុាំវញិ ដូចជា ប ធ្ យ- 
គូញៅញមមត់ ប ធ្ យគូញៅញជើងឯក ជាញដើម។  
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បារ. fortification  
circulaire en terre  
         (f.) 

អបកលសាវលជាវបារា ាំងញ យ្ ោះ Bernard Philippe 
Groslier ញៅ ប ធ្ យគូញមមត់ ថា rond village។ 

៧៥- បាក្តន   
  អ. Bakan 

- តប៉ួមទាំងលបាាំញៅរតួទើបើននលបាសាទអងគរវតថ។ 
 ឧ. ានរូបបើជាន់        លអលអោះលាប់លាន់            
      លតញសាលលតសាំ      ជាសារញពើសូត        
      រ ូតដល់កាំ-        ពូលញពលជឧតថម 
                 បាក្តនទាំងលបាាំ។    
     (ដកលសង់ពើញលផើកអងគរ កបុងវគគទើ១២០)     
- ញ យ្ ោះលបាសាទមយួញៅកបុងឃុាំតាខ្សង  លសុក 
កាំពង់សាឝ យ ញមតថលពោះវហិារ។   ានឯកសារ 
លសាវលជាវមវោះញៅ បាក្តន ឬ លបាសាទលពោះម័ន 
(កាំពង់សាឝ យ)។ 
- ញ យ្ ោះលសុកមយួញៅកបុងញមតថញពាធិ៍សាត់។  

៧៦- បុរាណវតទុ   
 អ. antique 
 បារ. antiquité (f.) 

 វតទុខ្ដលបនសល់ពើអតើតក្តល។ 

៧៧- បុរាណវតទុវទូិ  
 អ. archeologist  
 បារ. archéologue  
        (m.) 

  អបកលបាជញខ្នងបុរាណវតទុវទិា។   
 

៧៨- បុរាណវតទុវទិា  
អ. archeology 
បារ. archéologie  
        (f.) 

   វទិាសាគសថសិកាអាំពើវបផធម៌របស់មនុសស 
ញៅសម័យបុរាណតាមរយៈវតទុសាំណល់ញផសងៗ 
ដូចជា វតទុសិលផៈ សាំណង់លបាសាទ ឆអឹងមនុសស 
និងសតឝ ជាញដើម។ 
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៧៩- បុរាណវតទុសលិផៈ  
អ.  artifact 
បារ.  objet d’art     
        antique ( m.) 

 បុរាណវតទុខ្ដលបញងកើតនិងខ្កនចបញោយមនុសស 
និងអាចផ្ងវ ស់បថូរទើតាាំងបាន ដូចជា កុោល- 
ភាជន៍ ញលគឿងអលង្វក រ និង ញលគឿងសគសាថ វុធ  
(ោវ លាំខ្ពង ធបូ សាប ...) ជាញដើម។ 
 

៨០- ញបតិកភណឍ   
       វបផធម៌   
 អ. cultural  
     heritage  
បារ. patrimoine      
       culturel (m.) 

 លទពរសមផតថិរូបើនិងអរូបើខ្ដលជាញករដាំខ្ណល 
មរតកវបផធម៌របស់មនុសសជាតិ បង្វា ញនូវសកខើ-
ភាពននសាប នដរបស់មនុសសានសារលបញយជន៍
និងតនមវខ្នងបុរាណវតទុវទិា លបវតថិវទិា សិលផៈ 
វទិាសាគសថ  សាស្  ញសាភណភាព  ជាតិ- 
ពននុវទិា នរវទិា ឬក៏បញចចកញទស ជាញដើម។ 
ឧ. លបាសាទអងគរវតថជាញបតិកភណឍ វបផធម៌រូបើ  
(លទពរសមផតថិរូបើខ្ដលលតូវបានចុោះកបុងប ជ្ ើញប-
តិកភណឍ ពិភពញោក ញៅនថងទើ១៤ ខ្មធបូ ឆ្ប ាំ  
១៩៩២)។  
  របាាំលពោះរាជលទពរឬរបាាំកាច់បុរាណខ្មយរ ជាញប-
តិកភណឍ វបផធម៌អរូបើ (លទពរសមផតថិអរូបើ) ជា 
សាប នដឯកននញបតិកភណឍ វបផធម៌អរូបើរបស់ 
មនុសសជាតិ ចុោះប ជ្ ើញៅនថងទើ០៧  ខ្មវចិឆិក្ត  
ឆ្ប ាំ២០០៣។ 
 

៨១- ញបតិកភណឍ   
       វបផធម៌របូើ    
អ.  tangible cultural  

 heritage  

  សាប នដបញងកើតញោយមនុសស ជាលទពរសមផតថិ  
ខ្ដលអាចញមើលញឃើញ ប៉ោះពាល់បាន ង្វយយល់ 
និង ានតនមវលបវតថិសាគសថ ញសាភណភាព  
សិលផៈ សាស្ វទិាសាគសថ បុរាណវតទុវទិា  
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បារ. patrimoine  
    culturel matériel  
            (m.)  

ជាតិពននុវទិា នរវទិា រមួាន លបាសាទ វាិន  
វហិារ អារ ផធោះសខ្មផង វតថអារាម រមណើ យ- 
ោឌ នវបផធម៌ ជាញដើម។ 
ឧ. លបាសាទអងគរវតថជាសមផតថិញបតិកភណឍ   
    វបផធម៌រូបើមយួ។ 
 

៨២- ញបតិកភណឍ   
       វបផធម៌អរបូើ   
អ.  intangible cultural  
     heritage  
បារ. patrimoine     
    culturel  
    immatériel (m.)  
 

 មរតកបញងកើតញោយមនុសសបានញផធរបនថពើជាំ្ន់ 
មយួញៅជាំ្ន់មយួ តាមរយៈក្តរលបតិបតថិ ក្តរ 
បង្វា ញ ក្តរសខ្មថង ក្តរនិយយ ឬ ក្តរលតាប់ 
តៗាប  ខ្ដលមិនអាចញមើលញឃើញ មិនអាចប៉ោះ 
ពាល់បាន និង ពិបាកយល់ ដូចជា ចាំញណោះដឹង 
បាំណិន ភាសា សិលផៈ សាស្ ជាំញនឿ ទាំញនៀម 
ទាវ ប់ លបនពណើ  ឧបករណ៍សាម រៈ វតទុសិលផៈ 
ជាញដើម។   
  ឧ. របាាំអបសរា ចាវ ក់ គាំនូរ សិោោរកឹ ជា  
      មរតកញបតិកភណឍ វបផធម៌អរូបើ។ 
 

៨៣- បាំណិនជើវតិ បាំណិនបញ្ជដ បុគគលិកលកខណៈ អនថរបុគគល និង 
វជិាជ ជើវៈ ខ្ដលអាចជយួដល់ ក្តរញធឝើក្តរសលមច 
ចិតថ ក្តរញធឝើទាំ្ក់ទាំនងលបកបញោយលបសិទនភាព 
និងអាចញោោះលសាយនិងលគប់លគងមវួនឯងបាន។ 
វាជាបាំណិនខ្ដលរមួចាំខ្ណកកបុងក្តរញលើកសធួយ 
សុមុាលភាពនិងជើវតិលបកបញោយផលិតភាព។ 
(ពាករញសបើញោយលកសួងអប់រ ាំ យុវជន នងិ កើឡា) 
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៨៤- បាំពង់     
       (បាំពង់ឫសសើ) 
 

 ខ្នប តរង្វឝ ល់ខ្មយរពើបុរាណ ញធឝើពើបាំពង់ឫសសើលសុក 
ញលបើសលាប់វាលទឹកញតាប ត ខ្ដលានចាំណុោះរវាង 
២លើលត ញៅ ៣លើលត។ ឧ. ទឹកញតាប តពើរបាំពង់។ 
លបោប់ឬឧបករណ៍ញធឝើពើបាំពង់ឫសសើ ញលបើសលាប់ 
វាល់វតទុរាវ ដូចជា ទឹកញតាប ត ជាញដើម។ 

៨៥- បវង់  
  អ. plan  
  បារ. plan (m.) 

- គាំនូសបាំលបួញពើរវាិលត (2 Dimension or  
2D) ខ្ដលានខ្នប តបញ្ជជ ក់ញោយបង្វា ញអាំពើ  
ទើតាាំងនិងទាំ ាំឬខ្ផបកណ្ឋមួយ។ 
- ខ្ផនទើលមអិតខ្ដលបង្វា ញពើអារ ឬ ទើលកុង,  
គាំនូរលមអិតខ្ដលបង្វា ញពើអារ។  
- ខ្ផនទើនផធរាបខ្នប តតូចខ្ដលជាកាំណត់លតាញោយ  
គាំនូសបង្វា ញពើទលមង់និងលកខណៈទើតាាំងនន 
បុរាណវតទុសិលផៈ បុរាណអចលនវតទុ បុរាណ 
សរ ើរវតទុ បុរាណភូគពមវតទុ និង រច្សមភ័ននសាំ-
ណង់ ខ្ដលអាចញមើលញឃើញញៅកបុងសាទ នើយឬ 
រញតថ កាំណ្ឋយ។ 

៨៦- ផថលិ 
  

 លបោប់បប្រើប្ាស់មយួលបញភទរាងមូលលកឡូម 
មវោះានញជើងជាទលម មវោះានគលមប និង មវោះាន 
កាច់រច្វចិិលត ញធឝើពើញោ ៈញផសងៗ ដូចជា 
ាស លបាក់ សាភ ន់ លងាិន សាំរ កទនិ ជាញដើម ញលចើន
ញលបើសលាប់ដងទឹកឬោក់ទឹកញលបើលបាស់។ 
 ឧ. ទឹកមយួផថិល។ 
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៨៧- ផវូន  
       

ខ្នប តឯកតាខ្មយរពើបុរាណ ខ្ដលរាប់ចាំនួន១០ដាំប 
ញសយើនឹងចាំននួ៤០។ 
  ឧ. ញពាតមយួផវូន។ 

៨៨- ពរសខឺ្ឡន   
 អ.  porcelain/china 
 បារ. porcelaine (f.) 

  លបញភទមយួននញសរ៉ាមិក ានពណ៌ស សាច់ 
ម៉ដឌ ភវឺរញោង ានភាពរងឹខ្នវ ាំង និង ដុតញៅកបុង 
កញៅថ មភស់ពើ ១២៥០ ញៅ ១៤០០អងាញស  
ញធឝើញឡើងយ៉ងផចិតផចង់ និងញោយលបណើ ត លពម  
ទាំងានតនមវខ្នងញសាភណភាព។     
  ជាញលគឿងលបោប់ញលបើលបាស់ាន ោន ខ្ពង  
ជាញដើម។ ឧ. ោនពរសខឺ្ឡន។ 

៨៩- ពាន / ញជើងពាន 
 

 លបោប់មយួលបញភទញធឝើពើ ញោ ជាតិញផសងៗ  
ាន សាភ ន់ ាស លបាក់ ឬ ញធឝើពើវតទុឯញទៀត ដូចជា 
ដើដុត ញឈើ ជាញដើម។ ញបើញធឝើពើញតថ  រពាក់ ធាងញតាប ត 
ញលចើនោបលមកសណ៍។ លបោប់ញនោះ ភាគញលចើនាន 
រច្កាច់វចិិលត ានញជើងជាទលមមភស់បនថិច 
ញ ើយ ខ្ផបកខ្នងញលើ រាងមូលសាំខ្ប៉តឬមូលលកឡូម 
ញលបើសលាប់ោក់របស់របរកបុងពិធើញផសងៗ។ 
ឧ. ញគញរៀបញលគឿងសក្តក រៈបូជាោក់ញលើពាន 
    ថាឝ យលពោះ។ 
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៩០- ពាម   រង្វឝ ស់លបខ្វងននខ្នប តខ្មយរពើបុរាណ  ញសយើមយួ 
ក្តងនដ ញោយគិតពើចុងលាមនដកណ្ឋឋ ល 
(ចងអុលញខ្នយ ច)នននដខ្នងញឆឝងញៅចុងលាមនដ 
កណ្ឋឋ ល(ចងអុលញខ្នយ ច)នននដខ្នងសាឋ ាំ។ 
មយួពាមានលបខ្វងលបខ្ លជាពើរខ្ម៉លត។ 

៩១- ពាមដាំរ ើ  
 

 រង្វឝ ស់លបខ្វងននខ្នប តខ្មយរពើបុរាណ ញោយគិតពើ 
ចុងលាមញមញជើងញឆឝងញៅចុងលាមនដកណ្ឋឋ ល 
(ចងអុលញខ្នយ ច)នននដសាឋ ាំ លសបតាមបញណ្ឋឋ យ 
ដងមវួនខ្ដលញដកផ្ងក ប់មុម ញ ើយ សណឋូ កនដ 
ញជើងឱ្រលតង់។   
 

៩២- យដឌិ (យត័-ឋ)ិ  រង្វឝ ស់លបខ្វងននខ្នប តខ្មយរពើបុរាណ ខ្ដលាន 
លបខ្វង ៧ តទខ្នប ត ញសយើនឹង ៣ខ្ម៉លតកនវោះ។  

៩៣- យថាញលាោះ   
  អ. hazard 
  បារ. danger (m.) 

  បាតុភូតខ្ដលបងកឱ្រានបញ្ជា លបឈម ្ាំញៅ
ដល់ក្តរបាំផ្ងវ ញនិង្នដល់ក្តរវ ិ្ សបុរាណ 
វតទុសិលផៈ លបាសាទបុរាណ និង សាទ នើយបុរាណ 
វតទុវទិា។    
ឧ. ទឹកទញនវញមគងគ ូរញលោោះបាក់ដើ បណ្ឋថ លឱ្រ   
    ានញលាោះថាប ក់ រ ូតដល់បាត់រូបរាង។  
    លបាសាទបាចុង កបុងញមតថសធឹងខ្លតង លតូវបាន    
    ោត់ទុកជាយថាញលាោះ។ 

៩៤- យថាភូតភាព  
 អ. authenticity 

  លកខណៈឬសណ្ឋឌ នញដើមននសាម រៈ បវង់ ញទព- 
ញក្តសលរ សាប នដ បញចចកញទសសាទ បតរកមយ  
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 បារ. authenticité  
        (f.) 

បញចចកញទសវសិឝកមយ និង ក្តរញរៀបចាំនគរូបនើយ-
កមយខ្ដលបងកប់ញៅកបុងធនធានញបតិកភណឍ  
វបផធម៌ ញៅតាមដាំណ្ឋក់ក្តលលបវតថិសាគសថ។ 
ឧ. ក្តរជសួជុលនិងអភិរកសលបាសាទលពោះវហិារ  
    ខ្ដលជាញបតិកភណឍ ពិភពញោក លតូវរកាឱ្រ  
    បានលអតាមយថាភូតភាព។ 

៩៥- យញសាធរតោក  
អ. Yasodhara- 
     tataka  
 

 ញ យ្ ោះតោកខ្ដលសាងញៅកបុងរាជរលពោះបាទ 
យញសាវរ យន័ទើ១ (៨៨៩-៩១០) ទាំ ាំ ៧គ.ម.  
x ២គ.ម. ខ្ដលានលបាសាទញមបុណរខ្នង  
ញកើតញៅចាំកណ្ឋឋ ល, បចចុបផនប ញគញលចើនញៅថា  
បារាយណ៍ខ្នងញកើត (Eastern Baray)។ 

៩៦- ញយជន៍       
 

១- រង្វឝ ស់លបខ្វងននខ្នប តខ្មយរពើបុរាណ ខ្ដលាន 
លបខ្វង៤០០សិន ឬ ៤ាវុត ញសយើនឹង ១៦០០០ 
ខ្ម៉លត (១៦គើឡូខ្ម៉លត)។ 
២- រង្វឝ ស់កមភស់ននខ្នប តខ្មយរពើបុរាណខ្ដលាន 
លបខ្វង៧ តទខ្នប ត ញសយើនឹង ៣ខ្ម៉លតកនវោះ។ 

៩៧- រច្សមភន័ន  
       សាំណង់     
  (បុរាណវតទុវទិា) 
 អ. structure  
 បារ. structure (f.) 

 សាំណង់ខ្ដលមនុសសបញងកើតញឡើង ានលគឹោះញៅ 
ជាប់នឹងដើ ដូចជា ផធោះ, លបាសាទ, អារ ជាញដើម។ 

៩៨- របាាំលបជាលបិយ  
       ខ្មយរ  

 លបញភទរបាាំខ្ដលជាប់ទក់ទងញៅនឹងពិធើលបនព-
ណើ  សលាប់រា ាំញលងកមានថ ញដើមផើបាំបាត់ក្តរ 
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អ. khmer popular  
    dance  
បារ. danse popu- 
   laire khmère (f.)  
 

ញនឿយ ត់ ញលក្តយពើសលាកពើក្តរង្វរញផសងៗ 
ឬ ញពលបានទទលួញជាគជ័យថយើៗ ឬ កបុងញពល 
ជបួជុាំញាតិមិតថជិតឆ្ង យជាញដើម។ 
 ឧ. រា ាំវង់, រា ាំកាច់, សារ៉ាវ៉ាន់ ជារបាាំលបជាលបិយ     
     ខ្មយរ។ 

៩៩- របាាំលបនពណើ ខ្មយរ  
អ. khmer folk  
     dance  
បារ. danse folklo-  
  rique khmère (f.)  
 

 របាាំទាំងឡាយខ្ដលសទិតជាប់នឹងពិធើជាលបនព- 
ណើ ទាំញនៀមទាវ ប់ ជាំបនឿ សាស្ ឬ ពិធើជា  
តាំណលតកូលដ៏យូរលង់របស់ជនជាតិខ្មយរនិង 
ជនជាតិញដើមភាគតិចញៅកមភុជា។  
 ឧ. របាាំលតុដិ, របាាំញាោះលតញឡាក, របាាំក្តប់លកបើ 
ផឹកលសា (ជនជាតិលគឹង), របាាំញបោះលកវាញ (ជន- 
ជាតិព័រ), របាាំវាយកយួ (ជនជាតិកយួ) ជារបាាំ 
លបនពណើ ខ្មយរ។ 
 

១០០- របាាំលពោះរាជ- 
         លទពរខ្មយរ /  
         របាាំកាច់ 
         បុរាណខ្មយរ  
  អ. royal ballet of   
      Cambodia 

 ទលមង់សិលផៈទសសនើយភាពខ្ដលសខ្មថងញឡើង 
ជារបាាំោច់ៗខ្តឯង ានលកខណៈសក្តក រៈ  
អភិរកសនិយម ានញសាភណភាពនិងលបណើ ត 
ភាពមភស់ តាំណ្ឋងឱ្រវបផធម៌និងអតថសញ្ជដ ណ  
ជាតិខ្មយរ។ (របាាំញនោះ ពើញដើម ញគរា ាំខ្តញៅកបុង  
លពោះរាជពិធើខ្តបុ៉ញណ្ឋត ោះ)។ 
ឧ. របាាំអបសរា, របាាំជូនពរ, របាាំញទពមញ្រមរ។ 
 

១០១- រតួ (លបាសាទ)  
 អ. temple gradin  

 ជាន់ ឬ ថាប ក់ននលបាសាទ។  
ឧ. រតួបាក្តនននលបាសាទអងគរវតឋ។  
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១០២- នរ ៉ 
         
 

 ខ្នប តរង្វឝ ស់នផធលកឡាពើបុរាណ ញសយើចាំននួនផធដើ 
៤ង្វរ គឺលបខ្វង ២០ពាម៤លជុង លតូវជា៤០០
ពាមលកឡា ឬ មួយលជុងៗលបខ្វងលបខ្ ល ៤០ 
ខ្ម៉លត ញបើគិតជានផធលកឡាលបខ្ ល ១៦០០ខ្ម៉លត 
ក្តញរ ៉(ខ្ម៉លតញទឝគុណ)។   
 ឧ. ដើោាំដាំណ្ឋាំទាំ ាំមយួនរ។៉  

១០៣- ញរាងខ្ថវ /  
          ញរាងទង   
  អ. gallery  
  បារ.  galerie (f.) 

 ញរាងជរួានសណ្ឋឌ នខ្វង ជាបរញិវណព័ទនជុាំវញិ 
លបាសាទឬវហិារជាញដើម ានទឝ រធាំទាំង៤ទិស 
ខ្ដលានខ្លឝងញលចើន បាាំងជញ្ជជ ាំងមណឍ ញោយ 
សង្វក ត់ៗ ានទឝ រខ្នងទទឹងញរាង សលាប់ោក់ 
តាាំងបង្វា ញពើវតទុសិលផៈ ដូចជា គាំនូរ, ចាវ ក់ 
ជាញដើម។   
 ឧ. ញរាងខ្ថវលបាសាទអងគរវតថ, ញរាងខ្ថវលបាសាទ 
លពោះវហិារ, ញរាងខ្ថវលពោះវហិារលពោះខ្កវមរកត ៘ 

១០៤- លើ  ខ្នប តខ្មយរពើបុរាណខ្ដលានទមងន់ ១/១០ ុ៊ន  
លបាណ ០,០៣៧៥លក្តម។  
ឧ. ាសបើលើ។ 

១០៥- លូក   
 

 រង្វឝ ស់លបខ្វងននខ្នប តខ្មយរពើបុរាណ ញោយគិតពើ 
លតឹមញកវៀកញៅដល់ចុងលាមនដកណ្ឋថ ល(ចងអុល 
ញខ្នយ ច)។  
 ឧ. រននក្តថ មញនោះានជញលៅមយួលូក។ 

១០៦-ញោខ ន/ សលិផៈ-  
      ្ដកមយ  

 ទលមង់សិលផៈទសសនើយភាពខ្ដលសខ្មថងអាំពើ 
ញរឿងមយួតាមរយៈពាករសមថើនិងសកមយភាពតួ- 
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អ.  theatre 
បារ. art dramatique,     
      théâtre (m.) 

អងគញៅកបុងសាច់ញរឿង ញៅចាំញពាោះមុមទសសនិក- 
ជន។ 
 ឧ. ញោខ នញរឿង ថយរា ាំ។ 

១០៧- ញោខ នលពោះរាជ-  
         លទពរខ្មយរ/ 
         ញោខ នកាច់    
         បុរាណខ្មយរ  
    

 ទលមង់សិលផៈទសសនើយភាពខ្ដលសខ្មថងញឡើង 
ញោយញលបើកាច់របាាំបុរាណខ្មយរ ជាញរឿងញោខ ន 
ានលកខណៈសក្តក រៈ អភិរកសនិយម ានញសា-
ភណភាពនិងលបណើ តភាពមភស់  តាំណ្ឋងឱ្រ 
វបផធម៌និងអតថសញ្ជដ ណជាតិខ្មយរ។  
 ឧ. ញោខ នលពោះរាជលទពរ «ញរឿងរាមញករ ថ ិ៍», «ញរឿង  
     លពោះញថាង ្ង្គ»។ 
 

១០៨- ខ្លផង្ដកមយ   
 បារ. jeu drama- 
        tique (m.) 

មុមវជិាជ បញចចកញទសសលាប់ហាត់សខ្មថងសិលផៈ 
្ដកមយ ខ្ដលលគូបង្វា ត់ញោខ នកាំណត់ឱ្រសិសស 
សខ្មថងឈុតមវើៗ។ 
 ឧ. ខ្លផង្ដកមយឈុតមវើមយួ  «ចូលនលពញដើរ   
      ជាន់ពស់»។ 
 

១០៩- លអើ 
 

 ខ្នប តរង្វឝ ល់ខ្មយរពើបុរាណ ដូចកញ ជ្ ើខ្ដរ ខ្តាន 
រាងញសយើញលើញសយើញលក្តម សលាប់វាល់លាប់ធ្ដ-
ជាតិ វតទុលអិតៗ ជាញដើម។ 
  ឧ. លសូវមយួលអើ។ 
 

១១០- លអើញៅ   
 

  លបោប់ញលបើលបាស់តាញពើបញ ធ្ ោះឫសសើានរាង 
លកឡូម ញសធើរញសយើញលើញសយើញលក្តម ាត់មូល ាន 
កណ្ឋថ ប់ញធឝើពើបនធោះឫសសើ ញលចើនក្តឋ ប់នឹងចញលមៀក 
ញតថ  ញលបើសលាប់វាល់លសូវ ខ្ដលមយួលអើញៅាន



 

-32- 

ចាំណុោះញសយើនឹងមយួញៅ។ លអើញៅញលបើសលាប់ោក់
លសូវ អងករ ឬ លាប់ធ ដ្ជាតិដនទញទៀត។ អបក 
លសុកតាំបន់មវោះញៅក្តត់ថា ញៅ។ 
 
 
 
 
 

១១១- វបផធម៌        
 អ. culture  
 បារ. culture (f.) 

ក្តរបណថុ ោះចាំញណោះវជិាជ  លបាជាញ សាយ រតើ និង រញបៀប 
រស់ញៅរបស់មនុសស ឱ្របានលូតោស់ចញលមើន 
ញដើមផើសលមបសលមួលញៅនឹងបរសិាទ ន និង ក្តរ  
អភិវឌណសងគមញោយវទិាសាគសថឬញោយសិលផៈ 
ញផសងៗ ជាញដើម។ 
 

១១២- វចិិលត   
  អ. fine  
  បារ. beau (adj.)  

 ខ្ដលានគុណវុឌណនិិងញសាភណភាព លបកប  
ញោយក្តររ ាំញលចពណ៌ឬកាច់រច្និងសលមស់ 
លអខ្បវក។ 
 

១១៣- វចិិលតករ   
 អ.  creative artist 
 បារ. créateur   
      artistique (m.) 

អបកខ្ដលានអាជើពលបកបញោយញទពញក្តសលរ 
កបុងក្តរបងកបញងកើត រច្ តុបខ្តង រ ាំញលចពណ៌ 
គូរ ឆ្វ ក់ ថតរូប។ 
ឧ. រូបគាំនូរលសើកញណថ ៀតកអមមយួផ្ងធ ាំងញនោះ គឺជា 
សាប នដឯករបស់ញោក ញឹក ឌឹម ខ្ដលជាវចិិលត-
ករខ្មយរាប ក់ដ៏លផើ កបុងទសវតសរទ៍ើ៧ននសតវតសរ ៍
ទើ២០។ 
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១១៤- វចិិលតសលិផៈ  
 អ. fine art  
 បារ. beaux arts  
           (m.) 

 ក្តរង្វរជាំ្ញ តទកមយនិងបញ្ជដ ពលកមយខ្ដល 
ជាសាប នដលគប់ខ្បបយ៉ង ញកើតញចញពើភាពបិុន 
លបសប់ននគាំនិតលបាជាញ លអខ្បវករបស់មនុសសលប-
កបញោយញសាភណភាព សិលផ ៍ គាំនិតនចបលប-
ឌិត ទក់ទងញៅនឹងក្តរសខ្មថង ក្តរខ្តងនិពនន 
ក្តរលបគុាំ ក្តររា ាំ ក្តរញលចៀង ក្តរគូរ ក្តរឆ្វ ក់ ញដើមផើ 
ឱ្រមនុសសោប់ចិតថ ោប់អារមយណ៍  ចង់ទសស្  
ចង់ញឃើញ ចង់សាគ ល់ ចង់សាថ ប់...។ 
 

១១៥- សញងឝគ្ដកមយ  
អ. melodrama  
បារ. mélodrame 
            (m.) 

 លបញភទញរឿងញោខ នកមសត់ ជាប់ទក់ទងញៅនឹង 
ទាំ្ស់ខ្នងខ្ផបកចរយិធម៌ (morality) រវាង 
អាំញពើលអ និង អាំញពើអាលកក់ សួពើភាពសាម ដ្ 
ញកើតញឡើងកបុងសាទ នក្តរណ៍លបថុចញុ៉ច លបផិត- 
លបញផើយឬនចដនរ ញ ើយ ញៅចុងប ច្ ប់ននសាច់ 
ញរឿង តអួងគអាចលសាយបញ្ជា បាន។ 
ឧ. សញងឝគ្ដកមយ ញរឿងធន ជ្ ័យ ។ 
 

១១៦- ស៊ង 
 

 ក ច្ ប់ានសណ្ឋឌ នលជលម ញធឝើពើសវឹកញចក
លសស់ឬពើបោហៈ។ ស៊ងប វ្ើពើសលកកបចកប្សស់ 
ានលសទប ូ់តញចញ ានពើរខ្បប គឺ ស៊ង
តូចញលបើ សលាប់ោក់មវូញបៀកនិងសាវ ចាំណិត ថាប ាំ 
ជក់ឬបារ ើ, រ ើឯស៊ងធាំ បេបប្រើសលាប់ោក់សវឹកមវូ 
សាវ  កាំញបារ សាវ ជាឝ  ថាប ាំជក់ ជាញដើម។  ចាំញពាោះ 
ស៊ងញធឝើពើញោ ៈ ដូចជា ាស លបាក់ ឬ សាភ ន់ 
ឥតានលសទប់ ូតបានញទ ញលបើសលាប់ោក់ 
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សវឹកមវូ បារ ើ កខ្នសងនដ ជាញដើម។  
 ឧ. យយៗញធឝើស៊ងោក់មវូ សាវ  លបញគនលពោះ-  
     សងឃ។ 
  
 
 
 
 
 

១១៧- សនិ   រង្វឝ ស់លបខ្វងននខ្នប តខ្មយរពើបុរាណ ខ្ដលាន 
លបខ្វង ២០ពាម ញសយើនឹង ៤០ខ្ម៉លត។  
 

១១៨- សលិផៈ  
 អ. art 
 បារ. art (f.) 
 

 ក្តរង្វរជាំ្ញ តទកមយនិងបញ្ជដ ពលកមយខ្ដល 
ជាសាប នដលគប់ខ្បបយ៉ងខ្ដលានសិលផ ៍ ញពាល 
គឺញធឝើឱ្រមនុសសោប់ចិតថ ោប់អារមយណ៍ ចង់ញមើល 
ចង់ញឃើញ ចង់សាគ ល់។ សិលផៈានញលចើនលប- 
ញភទណ្ឋស់ ដូចជា សិលផៈរបាាំ ចញលមៀង ញភវង 
ញោខ ន គាំនូរ សាំណង់ សូនរូប។ ល។ 
 

១១៩- សលិផករ   
  អ.  artist  
  បារ. artiste (m.) 

 

 អបកខ្ដលានវជិាជ ជើវៈខ្នងសិលផៈ ដូចជា របាាំ 
ចញលមៀង ញភវង ញោខ ន គាំនូរ សូនរូប ៘ អាច 
បញងកើតបានជាសាប នដញចញពើក្តរលសនម និង ក្តរ 
នចបលបឌិតលបកបញោយញសាភណភាព តាមរយៈ 
ក្តយពលកមយនិងបញ្ជដ ពលកមយ ញធឝើឱ្រមនុសស 
ោប់ចិតថ ោប់អារមយណ៍ ចង់ញមើល ចង់ញឃើញ 
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ចង់សាថ ប់ និង ចង់សាគ ល់។ ញបើគសថើ ញៅថា សិលផ-
ក្តរនិើ។ 
 ឧ. ភិរមរ លបាជញ ឈនួ ជាសិលផករចញលមៀងោ- 
បុើ។ ញៅឆ្ប ាំ ២០០១ ញោកបានទទលួវញិ្ជដ បន- 
បលតជាលពឹទនសិលផករពើរាជបណឍិ តរសភាកមភុជា។ 

១២០- សលិផៈ 
      ទសសនើយភាព   
អ. performing arts  
បារ. arts d’interpré-   
     tation (arts du     
     spectacle)(m.) 

 ទលមង់សិលផៈសខ្មថងលគប់លបញភទ ញកើតពើក្តរ 
លបតិបតថិ ពើញទពញក្តសលរនិងក្តរលបឌិតញាណ 
ដ៏អសាច រររបស់មនុសសខ្ដលគរួឱ្ររ ាំញភើប គរួឱ្រ 
ចង់ញមើល គរួឱ្រចង់សាថ ប់ និង គរួគិត។ 
 ឧ. តគនថើ របាាំ ញោខ ន ក្តរនិទនញរឿង ក្តរសយូត  
     កាំណ្ឋពរ... ជាសិលផៈទសសនើយភាព។ 

១២១- ញសរ៉ាមិក   
អ. ceramic  
បារ. céramique (f.) 

 បុរាណវតទុសិលផៈញធឝើពើដើឥដឌដុត ានលកខណៈ 
រងឹ ធន់នឹងកញៅថ  និង សារធាតុគើមើ។ ញសរ៉ាមិក 
រមួាន កុោលភាជន៍ ពរសខឺ្ឡន ខ្ទរ៉ាកូតា និង 
ផលិតផលញធឝើពើដើដុតញផសងៗញទៀត។ 

១២២- ញសាក្ដកមយ  
 អ. tragedy  
 បារ. tragédie (f.) 

លបញភទញរឿងញោខ នខ្ដលបង្វា ញពើបញ្ជា ទក់ទង 
ញៅនឹងញលាោះកមយវាស្  ទុកខញសាក ទុកខញវទ្ 
ញសចកថើវ ិ្ សអនថរាយ ញ ើយ តួឯកលតូវសាវ ប់ 
ញៅចុងប ច្ ប់ននសាច់ញរឿង ខ្ដលញធឝើឱ្រអបកសាថ ប់ 
អបកទសស្ កថុកកថួល រ ាំជួលចិតថ អាណិតអាសូរ 
និង ភ័យរននត់។  
ឧ. ញសាក្ដកមយ ៖ ញរឿងទុាំទវ, ញរឿងា៉ក់ថឺង,     
     ...។ 
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១២៣- ញសាកហាស 
          ្ដកមយ  
អ. tragicomedy  
បារ. tragi-comédie 
      (f.) 

 លបញភទញរឿងញោខ នខ្ដលញផ្ងថ តខ្នវ ាំងញៅញលើញរឿង 
រ៉ាវដ៏ញលកៀមលកាំទុកខញសាកផងនិងសបាយរ ើក- 
រាយផង។  
ឧ. ញសាកហាស្ដកមយញរឿង សាំបុកឥតញមបា។ 

១២៤- សាទ នើយ  
 អ. site  
 បារ. site (m.) 

ទើកខ្នវងននសកមយភាពលគប់លបញភទរបស់មនុសស 
ពើសម័យបុរាណ ដូចជា ទើកខ្នវងសលាប់សាប ក់, 
ទើកខ្នវងសលាប់ឈប់, ទើកខ្នវងសលាប់ចត, ...។ 

១២៥- សាទ នើយបុរាណ 
         វតទុវទិា  
 អ. archeological site  
បារ. site archéolo-  
      gique (m.) 

ទើកខ្នវងញៅញលើដើ កបុងដើ ញលក្តមទឹក ខ្ដលានសាប ម 
ឬ វតទុសាំណល់ញផសងៗ ពើសម័យបុរាណ ដូចជា 
បុរាណវតទុសិលផៈ បុរាណអចលនវតទុ បុរាណជើវ- 
វតទុ បុរាណភូគពមវតទុ និង រច្សមភ័ននសាំណង់។   
 ឧ. សាទ នើយបុរាណវតទុវទិាសាំញរាងខ្សន។ 
 

១២៦- ញសបើ  
      

 ខ្នប តឯកតាខ្មយរពើបុរាណសលាប់រាប់សវឹកមវូ 
ខ្ដលោប់ផគួបលតួតញលើាប ចាំននួពើរសនវឹក។  
 ឧ. មវូពើរញសបើ (បួនសនវឹក)។ 
 

១២៧- សភក 
 

ថាសញឈើឬតុញឈើ រាងបនួលជុងឬរាងមូល ាយ ន 
ញជើងឬានញជើងជាទលម ញលបើសលាប់ោក់ោន 
ញរៀបញភាជ្ហារ។ 
ឧ. ញរៀបចង្វា ន់មយួសភកប្រញគនលពោះសងឃ។ 
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១២៨- សាភ នហាល  
 អ. causeway 

 សាំណង់សាភ នថយបុរាណឆវងក្តត់កសិណទឹកឬ 
ក្តត់ធាវ ដើញាកញឆ្ភ ោះញៅក្តន់លបាសាទបុរាណ។ 
ឧ. ញទសចរចូលទសស្លបាសាទអងគរវតឋញោយ  
 ញដើរឆវងក្តត់សាភ នហាលពើទិសខ្នងលិច។ 
 

១២៩- លសទប់វបផធម៌ 
អ. cultural layer 
បារ. strate culturelle      
             (f.)  

លសទប់ដើខ្ដលានសាំណល់សកមយភាពមនុសស 
ានដូចជា បុរាណវតទុសិលផៈ បុរាណអចលន 
វតទុ បុរាណជើវវតទុ បុរាណភូគពមវតទុ រច្សមភ័នន 
សាំណង់ជាញដើម ខ្ដលអាចឱ្រញយើងយល់ដឹង 
និងខ្បងខ្ចកសម័យក្តលនើមយួៗោច់ញោយ
ខ្ឡកៗពើាប ។  
 

១៣០- លសាក់  
 
 

 ខ្នប តឯកតាខ្មយរពើបុរាណខ្ដលោក់អឝើៗតលមួត 
ញលើាប  ញ ើយ ចងរុ ាំឱ្រញៅកបុងដុាំខ្តមយួ ដូចជា 
សករខ្ផនឬោនជាញដើម។ ចាំញពាោះលសាក់សករខ្ផន  
ញគមចប់ចងរុ ាំញោយសវឹកញតាប ត ាន១០ខ្ផនឬ២០ 
ខ្ផនឬក៏ញលចើនជាងញនោះ ញៅ មយួលសាក់។  រ ើឯ 
ោនវញិ ញគចងរុ ាំ ចាំនួន១០ឬចាំននួ១២ ក៏ញៅ 
មយួលសាក់ខ្ដរ។ 
 ឧ. សករខ្ផនពើរលសាក់, ោនបើលសាក់ ។ 
 

១៣១- លសាពក៍ 
     
 

 ផថិលធាំានញជើងជាទលមជាប់ឬមិនជាប់ ញធឝើពើ 
ញោ ៈឬវតទុធាតុ្្ ញលបើសលាប់ោក់ទឹក  
កបុងពិធើញផសងៗ ។ 
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ឧ. ញគោក់ទឹកកបុងលសាពក៍សលាប់លពោះសងឃ 
ញលបាោះលពាំ។ 
 
 
 
 
 
 

១៣២- សវកឹ 
       

 ខ្នប តឯកតាខ្មយរពើបុរាណខ្ដលរាប់ចាំនួន 
១០ផវូន ញសយើនឹងចាំនួន ៤០០។ 
 ឧ. ញពាតមយួសវឹក។ 
 

១៣៣-  តទ  
        
 

 រង្វឝ ស់លបខ្វងននខ្នប តខ្មយរពើបុរាណ គិតលបខ្វងពើ 
លតឹមខ្កងនដដល់ចុងលាមនដកណ្ឋឋ ល (ចងអុល 
ញខ្នយ ច)។ មយួ តទ គឺលបខ្ លពើរចាំអាម។ 

១៣៤-  តទខ្នប ត  
      
 

 រង្វឝ ស់លបខ្វងននខ្នប តខ្មយរពើបុរាណ ញោយគិតពើ 
លតឹមខ្កងនដញៅដល់ចុងលាមនដកណ្ឋថ ល 
(ចងអុលញខ្នយ ច) ខ្ដលានលបខ្វងញសយើនឹងកនវោះ 
ខ្ម៉លត។  
សាគ ល់ : មួយ តទខ្នប ត គកឺាំណត់ញោយលបខ្វង  
             ជាក់ោក់ខ្ដលមនុសសាប ក់កាំណត់ចាំណ្ឋាំ  
             មវួនឯងឱ្រញសយើនឹងកនវោះខ្ម៉លត។  
 ឧ. នដមញុ ាំមវើ ញដើមផើបានមួយ តទខ្នប ត មញុ ាំលតូវវាស់មួយ   
      តទនដមញុ ាំ ញ ើយខ្ថមពើរធាប ប់។ 
 



 

-39- 

១៣៥- ហានិភ័យ   
អ.  risk 
បារ. risque (m.)  

 ញ តុ ឬ បញ្ជា លបឈមញផសងៗខ្ដលអាច្ាំឱ្រ 
បាត់បង់ ឬ មូចខ្នតនូវបុរាណវតទុសិលផៈ លបា-
សាទបុរាណ និង សាទ នើយបុរាណវតទុវទិា។ 
ឧ. ជញណថើ រថយភក់ននលបាសាទភបាំបាខ្មងទទលួ 
រងហានិភ័យញោយកតាថ ធមយជាតិ ដូចជា ទឹក  
ញភវៀង ូរញលោោះ បញសញឈើដុោះោក់ និង មនុសស  
ញដើរញឡើងចុោះជាន់ផ្ងធ ល់។ 
 

១៣៦- ហាប  ខ្នប តខ្មយរបុរាណ ខ្ដលានទមងន់ ១០០្ឡ ិ
ឬពើរចុង(លបខ្ ល ៦០គើឡូលក្តម)។  
 ឧ. លប ុកមយួហាប, លជូកមយួហាប, លសូវ   
      មយួហាប។ 
 

១៣៧- ហាស្ដកមយ   
អ. comedy  
បារ. comédie (f.) 

 លបញភទញរឿងញោខ នខ្ដលញធឝើឱ្រអបកសាថ ប់ អបក 
ទសស្ផធុោះសាំញណើ ច អាចទទលួបាននូវក្តរ 
កមានថសបាយផង និង ទាំងក្តរទិញតៀនរោិះគន់ 
ផង តាមរយៈក្តរសខ្មថង ក្តរអធិបាយ ក្តរ 
ខ្កវងញធឝើពុត ញធឝើញពើ ញធឝើពភវើពញភវើ ញធឝើលងើញលងើ របស់ 
ជនលងង់ញលវ  តួតវុក តលួកាច់ ជាញដើម។ 
  ឧ. ហាស្ដកមយ ញរឿងជនកាំណ្ឋញ់ញលៅ  
      តលា  និពននញោយ ញោក Molière។ 
 

១៣៨-  បឹសាវ  
 

 លបោប់បប្រើប្ាស់មយួលបញភទ ានកមភស់ទប 
ានរាងមូលឬរាងលជុង ានគលមប ញធឝើពើញឈើ 
ធាងញតាប តឬញោ ៈ ានកាច់រច្វចិិលត ញលបើ 
សលាប់ោក់ញលគឿងមវូសាវ  (អបកមវោះញៅថា លប- 
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អប់សាវ , កបុងករណើ លបអប់ានរាងមូល ញគញៅ 
ថា លបអប់ញជើងដាំរ ើ)។ 
 
 
 
 
 

១៣៩-  ុ៊ន   ខ្នប តខ្មយរពើបុរាណ ខ្ដលានទមងន់ ១/១០ជើ ឬ 
១០លើ លបាណ ០,៣៧៥លក្តម។  
 ឧ. ាសពើរ ុ៊ន។ 

១៤០- ញហានលត  
         (លបាសាទ)  
អ. hortrai (library) 

 សាំណង់អារបុរាណញៅកបុងបរញិវណលបាសាទ 
ជាទូញៅខ្បរមុមបគញ្ជច សទិសនឹងតប៉ួមកណ្ឋថ ល 
ននលបាសាទញ្ោះ។ 
ឧ. ជាលបាងគលបាសាទ     លអលអោះសាអ ងសាអ ត      
    សុទនសឹងខ្តថយ          ានញរាងជាំនុាំ          
    ទាំងលសោះបនួលអ       ញហានលតសឹងថយ 
               ញឆឝងសាថ ាំផងណ្ឋ។ 
(ដកលសង់ពើញលផើកអងគរ កបុងវគគទើ១១៥) 

១៤១- ឡូ  
       

 ខ្នប តឯកតាខ្មយរពើបុរាណខ្ដលានចាំននួ១២។ 
 ឧ. ោនមយួឡូ, ញសៀវញៅមយួឡូ។ 

១៤២- អពមនឋរ  
  (អ័ប-ភ័ន-តៈ-រៈ ឬ  
    អ័ប-ភ័ន-ដ)         
 

  រង្វឝ ស់លបខ្វងននខ្នប តខ្មយរពើបុរាណ (ពាករញលបើ 
កបុងលពោះវន័ិយលពោះពុទនសាស្ សលាប់កាំណត់ 
ញាលអពទនសើា) ខ្ដលានលបខ្វង៧ពាម ឬ 
លបខ្វង២៨ តទខ្នប ត ញសយើនឹង ១៤ខ្ម៉លត។ 
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១៤៣- អាណ្ឋសធើឡូស 
 អ.  anastylosis 
 បារ. anastylose  
            ( f.) 

 បញចចកញទសជសួជុលសាំណង់លបាសាទឬអារ 
ខ្ដលលតូវរុោះញរ ើទាំងលសុង រចួញរៀបសង់ជាថយើញឡើង 
វញិ ញោយញលបើលបាស់រច្សមភ័ននញដើម(សាម រៈ 
ញដើម), កបុងករណើ បាត់បង់ឬមឝោះខ្នត លតូវបខ្នទម 
សាម រៈថយើ។  
 ឧ. បុរាណវទូិជនជាតិបារា ាំង Henry Marchal   
     ញលបើលបាស់បញចចកញទសអាណ្ឋសធើឡូស ញដើមផើ  
     ជសួជុលលបាសាទប ធ្ យលសើ។ 
 

១៤៤- ឥគនធតោក   
  អ. Indratataka 

 ញ យ្ ោះតោកខ្ដលសាងញៅកបុងរាជរលពោះបាទ 
ឥគនធវរ យន័ (៨៧៧-៨៨៩) ានទាំ ាំ ៣.៨ គ.ម. x 
៨០០ គ.ម. ទញពើទឹកសធឹងរលួសមកប ជ្ូ ល។ 
 

១៤៥- ឧសភ  
         (អុ៊សប់)  

 រង្វឝ ស់លបខ្វងននខ្នប តខ្មយរពើបុរាណ ខ្ដលាន 
លបខ្វង ១៤០ តទខ្នប ត (២០យដឌិ) ឬ ៣៥ 
ពាម ញសយើនឹង ៧០ខ្ម៉លត (ចាង យញសយើនឹងសាំ-
ញឡងញាឧសភរាជញរាទ៍)។ 
 

១៤៦- ឱ្ប  
        
 

 ខ្នប តរង្វឝ ស់ទាំ ាំខ្មយរពើបុរាណ ខ្ដលគិតជារងឝង់ 
ញោយយកនដទាំងពើរព័ទនរបួចូលដិតដល់លទូង
ញោយលបទល់ចុងលាមនដចងអុលញខ្នយ ច។  
 ឧ. ញដើមញឈើមយួឱ្ប។ 

១៤៧- អបកបុរាណ  
          វតទុវទិា  
 អ. archeologist  
 បារ. archéologue  
           (m.) 

 អបកខ្ដលបានសិកាលសាវលជាវកលមិតឧតថម 
និងលបកបអាជើពខ្ផបកបុរាណវតទុវទិា។ 



 

-42- 

២- បច្ចេកសព្ទវិចិត្រសិល្បៈ    
 

១- កង-ក 
 
 

 ញលគឿងអលង្វក រមយួយ៉ងសលាប់ពាក់ញៅនឹង 
ក ានសណ្ឋឌ នជារងឝង់ ញធឝើពើវតទុធាតុញផសងៗ។ 
 ឧ. ខ្មយរបុរាណនិយមពាក់កង-ក (រូបចាវ ក់  
ញៅលបាសាទអងគរវតថ, លបាសាទបាយន័...)។ 
 

២- កងកន់  
 
 

  ញលគឿងលបោប់នដមយួលបញភទ   ញធឝើពើញោ ៈ  
ានប ធ្ រទាំ ាំលបខ្ លលបាាំមយួសង់ទើខ្ម៉លត ជា  
បនធោះអងកន់ៗចាំននួ៤ឬ៥កងជាប់ៗាប   សលាប់ 
តួ្ យញរាង តយួកស និង តសួាឝ កាច់ ពាក់លមអ 
ជុាំវញិកនដប ធ្ ប់ពើកងរាក់។ 
 

៣- កងទងឈូក  
 
 

  ញលគឿងអលង្វក រមយួលបញភទញធឝើពើញោ ៈ ខ្ដល 
ខ្ផបកខ្នងចុងទាំងពើរខ្នងទល់មុមាប  រច្ដូច 
ផ្ងក ឈូកលកពុាំ សលាប់ពាក់ញៅញលើ កញជើងននអបក 
របាាំបុរាណខ្មយរ។ កងទងឈូកក៏ានពាក់លមអ 
កញជើងកូនលកមុាំកបុងពិធើមងគលក្តរខ្ដរ។  
 

៤- កងរាក់  
 
 

  ញលគឿងលបោប់នដមយួលបញភទ ជាកងនដាន  
មុមក្តត់បើលជុង  រាងដូចលទនុងមបងសតឝពស់   
ញោយានឆ្វ ក់កាច់ភញើ  សលាប់ឱ្រអបករបាាំ  
បុរាណខ្មយរពាក់លមអញៅញលើ កនដចាំនួនាខ ង  
មយួ ពាក់ប ធ្ ប់ពើកគនធើាំ។ 
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៥- កញ្ជច ាំង 
 
 

កាច់រច្ខ្ដលានទលមង់សវឹកញពាធិ៍ឬលតបក
ទាំពាាំង ានបណថូ លកាច់រាងមូល លសួចចុង ឬ 
រាងតាំណក់ទឹក ានខ្ឆក១ជាន់ឬ២ជាន់។  
កាច់ញនោះានដូចជា កាច់កញ្ជច ាំងរាយ កញ្ជច ាំង 
ដុាំ កញ្ជច ាំងលតបកទាំពាាំងជាញដើម សលាប់លមអ 
ញលើចន បលវងក មកុដ ញោយោាំតផូង បិទក ច្ ក់ 
ប ច្ុ ោះភវុក។ល។ សម័យបុរាណ ញគនិយមញលបើ 
កាច់កញ្ជច ាំងចង្វឝ យ។ 
 

៦- កញ្ជច ាំងចង្វឝ យ 
 
 

  កាច់រច្ខ្ដលានទលមង់សវឹកញពាធិ៍ បណថូ ល 
ានាលតរាងមូលលសួចចុងឬរាងតាំណក់ទឹក 
ានខ្ឆក១ជាន់ឬ២ជាន់។  កាច់ញនោះផគុ ាំញឡើង  
ញោយកញ្ជច ាំងរាយ លមអញលើចង្វឝ យញផសងៗាប ។ 
 

៧- កញ្ជច ាំងដុាំ 
 
 

 កាច់រច្ានទលមង់សវឹកញពាធិ៍ បណថូ លាន 
ាលតរាងមូល លសួចចុងឬរាងតាំណក់ទឹក  ាន 
ខ្ឆក១ជាន់ឬ២ជាន់ ខ្ដលផគុ ាំញឡើងញោយកញ្ជច ាំង 
រាយោប់ពើពើរញឡើងញៅ។   

៨- កញ្ជច ាំងលតបក  
     ទាំពាាំង 
 
 

 កាច់រច្ខ្ដលានទលមង់សវឹកញពាធិ៍លទខ្វង 
បណថូ លានាលតរាងមូលលសួចចុងឬរាងតាំ- 
ណក់ទឹក ានខ្ឆក១ជាន់ឬ២ជាន់។ កាច់ 
ញនោះានទលមង់ខ្វងជាងកញ្ជច ាំងរាយ និង ាន  
ទលមង់ដូចលតបកទាំពាាំង  ជួនផគុ ាំញឡើងញោយ  
កញ្ជច ាំងរាយ។ 
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៩- កញ្ជច ាំងរាយ 
 
 

 កាច់រច្ខ្ដលានទលមង់សវឹកញពាធិ៍ បណថូ ល 
ានាលតរាងមូលលសួចចុងឬរាងតាំណក់ទឹក 
ានខ្ឆក១ជាន់ឬ២ជាន់។ កាច់ញនោះញៅរាយ  
ោច់ពើាប  ញ ើយ ានទលមង់មវើជាងលតបកទាំពាាំង។ 
 

១០- កនធុយលបា   កនធុយសាំពត់កផនិរបស់តួ្យញរាងខ្ដលបត់ 
ទាវ ក់ញចញញលៅ ានទលមង់ដូចកនធុយលតើលបា។ 
 

១១- កគនធើាំ  
 
 

 ញលគឿងលបោប់នដមយួលបញភទជាខ្មសនដ ាន  
សណ្ឋឌ នជាលាប់មូលតូចៗ រច្ញោយទមវុោះ  
ជាកាច់ចកកច័ន កាច់ពងលតើ ឬ ោាំតផូង ញោយ   
ញោោះរនន ញដើមផើញោតខ្មសពើមួយលាប់ញៅមយួលាប់ 
សលាប់ឱ្រអបករបាាំបុរាណខ្មយរពាក់លមអញៅញលើ 
កនដចាំនួន២ខ្មសាខ ង ប ធ្ ប់ពើកងញ័រនដ។ 
 

១២- កបិត [កៈបិត]  
 
 

 ញលគឿងអលង្វក រមយួយ៉ងពាក់នឹងទងលតញចៀក 
ញធឝើពើវតទុធាតុញផសងៗ ខ្ដលខ្ផបកខ្នងមុមាន 
លកោប់ោាំតផូងមយួលាប់ធាំពទនញោយលាប់តផូង
ញលចើន ភាជ ប់ញៅនឹងទងខ្វង និង ានសនធោះមយួ
ោច់ញោយខ្ឡកសលាប់ស៊កផធប់ញដើមផើកុាំឱ្ររបូត
ញៅញពលញលបើលបាស់។ ញៅសម័យបុរាណ ញគមិន 
ញធឝើសនធោះស៊កផធប់ញទ បុ៉ខ្នថ ញគញលបើលកមនួឃយុ ាំបិទ 
ភាជ ប់រាងដូចលបាក់ក្តក់(ក្តក់+បិទ)។ 
ពាករញសៀមញៅថា ទុាំ ូ។ 
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១៣- ក្តរពិនិតរសញងកត 
បុរាណវតទុវទិាបឋម 
អ. archaeological        
reconnaissance 
បារ. reconnaissance   
   archéologique  (f.) 

 ក្តរសិកាពិនិតរសញងកតជាលបព័ននជាដាំបូងញដើមផើ 
កាំណត់ទើតាាំង កាំណត់អតថសញ្ជដ ណ និង កត់ 
លតារបាយទើតាាំងសាទ នើយបុរាណវតទុវទិាខ្ដល 
ានញៅញលើនិងកបុងដើកបុងបរសិាទ នននភូមិសាគសថ 
ធមយជាតិ។ 

១៤- ក្តរអញងកតនផធញលើ  
អ. surface survey 
បារ. enquête (f.)    
      de surface (f.) 

   វធិើសាគសថមយួរបស់បុរាណវតទុវទិាកបុងក្តរ 
សិកាពិនិតរសញងកតវតទុ គាំញ ើញ ានដូចជា  
បុរាណវតទុសិលផៈ រច្សមភ័ននសាំណង់ បុរាណ  
អចលនវតទុជាញដើម   ខ្ដលសទិតញៅញលើនផធដើនន  
សាទ នើយណ្ឋមយួ។ 

១៥- ក្តវទងញមឝរ  
 
 

 ញលគឿងអលង្វក រមយួយ៉ងពាក់នឹងទងលតញចៀក 
ញធឝើពើវតទុធាតុញផសងៗ ានកាលោាំតផូងក ច្ុ ាំ និង 
ានទងញក្តងមុបដូចកញងឝរញលបើជាតមភក់។ 

១៦- ក្តវទងលតង់  
 
 

 ញលគឿងអលង្វក រមយួយ៉ងពាក់នឹងទងលតញចៀក  
ញធឝើពើវតទុធាតុញផសងៗ   ានកាលោាំតផូងក ច្ុ ាំ  
ខ្ដលានទងខ្វងលតញាងកណ្ឋថ ល ឬ ានទង  
ខ្វងលតង់ ភាជ ប់ញោយសនធោះមយួោច់ញោយខ្ឡក
សលាប់ស៊កផធប់មិនឱ្ររបូតញៅញពលញលបើលបាស់។ 

១៧- កាំណ្ឋយ 
       សញគង្វគ ោះ 
អ. salvage  
    excavation  

  បញចចកញទសលសាវលជាវរបស់បុរាណវតទុវទិា 
សញគង្វគ ោះ តាមរយៈក្តរញធឝើកាំណ្ឋយញៅញលើសាទ - 
នើយបុរាណវតទុវទិាណ្ឋមយួញដើមផើលបមូលទិនប- 
ន័យញដើមឱ្របានមុនក្តរបាត់បង់ញោយលបក្តរ 
ណ្ឋមយួ។ 
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១៨- កាំញបារញលបង 
 

  លាយមាង៉ខ្ដលផសាំពើសុើម៉ងត៍ញលយ និងទឹក  
សលាប់បនសុើញបតុងោស់និងញបតុងថយើ ឬ  បាយ-  
អោស់និងបាយអថយើ ជាញដើម។ 
ឧ. ជាងពុមភោយកាំញបារញលបងោក់កបុងពុមភ  
    សសរ មុននឹងោក់លាយញបតុងបនថញទៀត។ 
 

១៩- កាច់  
 អ. decoration 
 បារ. ornament (m.) 

 រូបរច្ខ្ដលានលកខណៈវចិិលត បញងកើតញចញ 
ពើទិដឌភាពឬរូបភាពអឝើមយួសលាប់តុបខ្តងលមអ 
សាទ បតរកមយឬវតទុញផសងៗ។ 
ឧ. កាច់ភញើញភវើង កាច់ចក កាច់ពងលតើ កាច់ 

      ញធយញលកបើ ។ល។ 
 

២០- កាច់ក ច្ុ ាំរ ើក   
  

  កាច់ក ច្ុ ាំរ ើកានរញបៀបរា ាំញោយញលបើលាមនដ 
ទាំងលបាាំរមួលបមូលាប ពត់ងឃ្លវ តពើាប  ខ្ដលាន 
លាំ្ាំដូចផ្ងក ោយ(ផ្ងក រ ើក)។  
 

២១- កាច់ក ច្ុ ាំរមួ   
 
 

 កាច់ក ច្ុ ាំរមួានរញបៀបរា ាំញោយញលបើលាមនដ 
ទាំងលបាាំរមួលបមូលផគុ ាំាប  ពត់ងញសធើតជិតាប  ខ្ដល 
ានលាំ្ាំដូចផ្ងក លកពុាំ។ 
 

២២- កាច់ក្តថ ប់  
 

 កាច់ក្តថ ប់ានរញបៀបរា ាំញោយញលបើលាមនដបនួ 
ក្តថ ប់ ឯញមនដោញចញ ខ្ដលានលាំ្ាំដូចកថឹប 
ខ្ផវញឈើ។ 
 

២៣- កាច់ញក្តឋ ប 
 

  ញ យ្ ោះកាច់រា ាំខ្ដលញលបើលាមនដទាំង៥ ក្តថ ប់  
ញ ើយក្តច់កនដឱ្រកងុកញៅមុម។ ញៅញពលរា ាំ មឋង 
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ញគញលើកនដញឆឝងញឡើងញលើ មឋងញគញលើកនដសាឋ ាំ  
ញឡើងញលើ ខ្ដលានលាំ្ាំដូចញជើងញសោះញដើរឬ  
ផ្ងយ។ 
  ឧ. ញៅកបុងរបាាំញរឿងរាមញករ ថ ិ៍  លតង់ឈុតរាម  
       លកសណ៍និងជបលកសណ៍ជិោះញលើញសោះ  
       ចាាំងជាមយួ នុាន។ 
 

២៤- កាច់លកញាាំ 
 

 កាច់លកញាាំានរញបៀបរា ាំញោយញលបើលាមនដ 
ទាំងលបាាំពត់លបឈមរកាប  ខ្ដលានលាំ្ាំដូច  
លកញាាំខ្នវ ឬលកញាាំឆ្យ ជាញដើម។  

២៥- កាច់មងួ  
 

 កាច់មងួានរញបៀបរា ាំញោយញលបើចុងញមនដនិង 
ចុងលាមនដកណ្ឋថ លទល់ភាជ ប់ាប  ញកើតញចញជា 
រងឝង់មូល ឯលាមបើញទៀតក្តច់ងញសធើតញឡើងខ្ដល  
ានលាំ្ាំដូចខ្ផវញឈើោស់។ 

២៦- កាច់មងួផ្ងធ ត់  
 

 កាច់មងួផ្ងធ ត់ានរញបៀបរា ាំញោយញលបើចុងញមនដ 
និងចុងលាមនដកណ្ឋថ លក្តច់ទល់ភាជ ប់ាប ជា  
រងឝង់មូល ញ ើយ ញៅញពលចុងប ច្ ប់ននសាច់  
ញភវង ញគខ្តងផ្ងធ ត់ោលាមនដកណ្ឋថ លញចញពើ  
លាមញមនដ ញោយឱ្រលាមកណ្ឋថ លមកជាប់  
នឹងលាម៤វញិ ដូចខ្ផវញឈើទុាំលជុោះ កបុងន័យថា  
ោាប ឬខ្បកាប ្ញពលប ច្ ប់សាច់ញរឿង។ 
 

២៧- កាច់មងួហា  
 

 កាច់មងួហាានរញបៀបរា ាំញោយញលបើចុងញមនដ 
និងចុងលាមនដកណ្ឋថ លក្តច់ខ្បររកាប ជារងឝង់ 
ញោយមិនទល់ចុងលាមជាប់ាប  ខ្ដលានលាំ្ាំ 
ដូចខ្ផវញឈើទុាំញលបោះ។ 
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២៨- កាច់ខ្មសទឹក 
 

 កាច់មាង៉ញលបើលបាស់សលាប់លមអសាទ បតរកមយ 
ខ្ដលញធឝើពើសាម រៈញផសងៗ ានសណ្ឋឌ នជាលាក់  
ខ្មស លជុង ឆបូតខ្វង ោក់ញផថក ឬ ប្ឈរញៅតាម 
លកខណៈននអារ ញោយយកភាពញសយើាប នន  
កលមិតទឹកជាញាល។   
 ញគញលបើកាច់ខ្មសទឹកោក់ញៅខ្នងញលៅឬខ្នងកបុង 
អារ ជាទូញៅ ញៅញលើនផធជញ្ជជ ាំង ពិតាន វតទុ
ញផសងៗ ឬ ឧបករណ៍ញលបើលបាស់លបោាំនថង។ ខ្មយរ 
និយមញលបើកាច់ខ្មសទឹកញផថក ប្ឈរ និង ព័ទន 
វណ័ឍ  (ព័ទនជុាំ)។ 
 
 
 
 
 

២៩- កាច់គូ   
 

 ១- កាច់គូានរញបៀបរា ាំញោយញលបើលាមចងអុល  
នដនិងលាមកណ្ឋថ ល ចងអុលប្ឈរខ្ញកញចញ 
ពើាប  ានលាំ្ាំដូចខ្មកញឈើខ្បកចាភ ម ឯលាម 
បើញទៀតបត់លបជុាំាប  ញោយអបករា ាំលតូវខ្បរបាតនដ 
មករកមុមរបស់មវួន។ 
 ២- កាច់គូានរញបៀបរា ាំញោយញលបើលាមចងអុល 
នដទាំងពើរមកោក់ផគូផគងាប   ានលាំ្ាំដូចរុកខ- 
ជាតិានខ្មកពើរទនធឹមាប  កបុងន័យញលបៀបញធៀប     
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ឯលាមបនួញទៀត បត់លបជុាំាប  ញោយអបករា ាំលតូវ 
ផ្ងក ប់បាតនដ។   
 

៣០- កាច់ចងអុល   
  

  កាច់ចងអុលានរញបៀបរា ាំញផសងៗញោយញលបើ 
លាមចងអុលនដ ចងអុលញៅញឆឝង សាថ ាំ ញលើ ញលក្តម 
មភស់ ទប ជិត ឆ្ង យ... ញៅតាមអតទន័យកបុង 
សាច់ញរឿង។ កាច់ញនោះានលកខណៈដូចរុកខជាតិ 
ដុោះញចញជាពនវក។ 
 

៣១- កាច់ឆ្  
 

  ញ យ្ ោះកាច់បាតឬកាច់មូលោឌ នសលាប់បាំ-
ពត់រាងក្តយ ញដើមផើបញងកើនញសាភណភាព និង 
សុលកឹតភាព តាមចល្កាច់យតឺៗ ញោយ 
លបឹងសងកត់ឱ្រនួន រមួត បញ្ជជ លគប់សរនស លគប់ 
ស វ្ ក់ និង លគប់សាច់ដុាំ តាមចង្វឝ ក់ញភវង 
ពិណពាទរ ឬ តាមរ្តឯក និង សញាម រ ឬ 
លបសិនញបើាយ នឧបករណ៍ញភវង  អបកហាត់ទាំង 
អស់ខ្លសកជាចង្វឝ ក់លពមៗាប ថា  «ោក់ ចូង 
ោក់ ធើង ធើងធើង ចូង ធើង»។ 

៣២- កាច់ឆ្-ប ច្ុ ោះ  
 

 ញ យ្ ោះកាច់បាតឬកាច់មូលោឌ នសលាប់បាំ- 
ពត់រាងក្តយ ញដើមផើបញងកើនញសាភណភាព និង 
សុលកឹតភាព តាមចង្វឝ ក់ញភវងពិណពាទរ ឬ តាម 
រ្តឯក និង សញាម រ ឬ លបសិនញបើាយ ន 
ឧបករណ៍ញភវងញទ អបកហាត់ទាំងអស់ខ្លសកជា 
ចង្វឝ ក់លពមៗាប ។ 
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៣៣- កាច់ជើប   
 

 កាច់ជើបានរញបៀបរា ាំញោយញលបើលាមញមនដ 
និងលាមចងអុលនដ រតឹចុងលាមរមួភាជ ប់ាប ដូច  
ផ្ងក ញ្ប (កថឹបផ្ងក ញបើកាត់ោប) ឬ រុកខជាតិ  
កាំពុងញចញលតួយ។ 

៣៤- កាច់ជើបផ្ងក ប់  
 

  ញ យ្ ោះកាច់ញមមយួលបញភទដកញចញពើកាច់ 
ជើប  ញោយោក់ចុងជើបឱ្រផ្ងក ប់សាំយ៉ុងចុោះ  
ញលក្តម។  

៣៥- កាច់ជើប  
       ផ្ងក ប់ញឆឝង  
 

  ញ យ្ ោះកាច់រា ាំមយួលបញភទ ញោយោក់ចុងជើប 
នដញឆឝងឱ្រផ្ងក ប់សាំយ៉ុងចុោះញលក្តម ញសយើចុងចិញ ច្ ើម 
ញសយើចុងដញងាើម ឬ ញសយើចញងកោះ។ 
 

៣៦- កាច់ជើបផ្ងក ប់សាថ ាំ  
 

  ញ យ្ ោះកាច់រា ាំមយួលបញភទ ញោយោក់ចុងជើប 
នននដសាថ ាំឱ្រផ្ងក ប់សាំយ៉ុងចុោះញលក្តម ញសយើចុង  
ចិញ ច្ ើម ញសយើចុងដញងាើម ឬ ញសយើចញងកោះ។ 
 

៣៧- កាច់ជើបផ្ងក ប់  
        សាថ ាំញឆឝង 
 

  ញ យ្ ោះកាច់រា ាំមយួលបញភទ ញោយោក់ចុងជើប
នដទាំងពើរឱ្រផ្ងក ប់សាំយ៉ុងចុោះញលក្តម  ញសយើចុង  
ចិញ ច្ ើម ញសយើចុងដញងាើម ឬ ញសយើចញងកោះ។ 
 

៣៨- កាច់ជើបផ្ងង រ 
 
 

  ញ យ្ ោះកាច់ញមមយួលបញភទ ដកញចញពើកាច់ 
ជើប ញោយោក់ចុងជើបញងើយញឡើងញលើ។  
 

៣៩- កាច់ជើបផ្ងង រញឆឝង  
 

  ញ យ្ ោះកាច់រា ាំមយួលបញភទ ញោយោក់ចុងជើប 
នដញឆឝងឱ្រញងើយញឡើងញលើញសយើចុងចិញ ច្ ើម ញសយើចុង 
ដញងាើម ឬ ញសយើចញងកោះ។  
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៤០- កាច់ជើបផ្ងង រសាថ ាំ 
 
 

 ញ យ្ ោះកាច់រា ាំមយួលបញភទ ញោយោក់ចុងជើប 
នដសាថ ាំឱ្រញងើយញឡើងញលើញសយើចុងចិញ ច្ ើម ញសយើចុង 
ដញងាើម ឬ ញសយើចញងកោះ។ 
 

៤១- កាច់ជើបផ្ងង រ  
        សាថ ាំញឆឝង  
 

  ញ យ្ ោះកាច់រា ាំមយួលបញភទ ញោយោក់ចុងជើប 
នដទាំងពើរឱ្រញងើយញឡើងញលើញសយើចុងចិញ ច្ ើម ញសយើ 
ចុងដញងាើម ឬ ញសយើចញងកោះ។ 
 

៤២- កាច់ញជើងញលបើស  
 

 កាច់ញជើងញលបើសានរញបៀបរា ាំញោយញលបើលាម 
ចងអុលនដភាជ ប់លាមនដកណ្ឋថ លទនធឹមាប   ឯ  
លាមបើញទៀតបត់លបជុាំភាជ ប់ាប ានលាំ្ាំដូចរុកខ-
ជាតិញទើបខ្បកខ្មកញចញពើាប ។  
ឧ. កបុងរបាាំបុរាណ អបកញដើរតតួាំណ្ឋងសតឝញលបើស 
ញលបើកាច់ញជើងញលបើស  ញោយញលើកនដទាំង២ខ្នង 
ញធឝើចល្ ញ ើយញោតញផ្ងវ តៗតាមដាំញណើ រសតឝ
ញលបើស។ 

៤៣- កាច់ឈរពង់ 
 
 

  ញ យ្ ោះកាច់រា ាំខ្ដលឈរញជើងខ្តាខ ង ញោយ 
ប ជ្ ច់ជងគង់បនថិច ឯញជើងាខ ងញទៀតញលើកក្តច់ 
ពង់ញៅញលក្តយ ញោយឱ្រលបអប់ញជើងក្តច់ញក្តង 
កបុងលាំ្ាំ-ង។ 
 

៤៤- កាច់ឈរពង់  
       ញជើងញឆឝង   
 

 ញ យ្ ោះកាច់រា ាំខ្ដលឈរញជើងសាថ ាំ ញោយប ជ្ ច់ 
ជងគង់បនថិច ឯញជើងញឆឝងញលើកក្តច់ពង់ញៅញលក្តយ 
ញោយឱ្រលបអប់ញជើងក្តច់ញក្តងកបុងលាំ្ាំ-ង។ 
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៤៥- កាច់ឈរពង់   
       ញជើងសាថ ាំ 
 

 ញ យ្ ោះកាច់រា ាំខ្ដលឈរញជើងញឆឝង ញោយប ជ្ ច់ 
ជងគង់បនថិច ឯញជើងសាថ ាំញលើកក្តច់ពង់ញៅញលក្តយ 
ញោយឱ្រលបអប់ញជើងក្តច់ញក្តងកបុងលាំ្ាំ-ង។  
 

៤៦- កាច់ញដើរ 
 

  ញ យ្ ោះកាច់រា ាំមយួលបញភទញោយញលបើញជើងញឆឝង 
ញបាោះញៅមុន និង ញជើងសាថ ាំអូសឈូសញបាោះញៅ 
មុមខ្កផរញជើងញឆឝង ញោយឱ្រលាមញជើងទាំងពើរ 
ខ្នងក្តច់-ងញឡើងញលើ។ 
 

៤៧- កាច់តឹន 
 
 
 

  ញ យ្ ោះកាច់រា ាំមយួលបញភទខ្ដលញលបើចុងញជើង 
ទាំងពើរបញ្ជជ ន់ញលើឆ្ក ខ្កងញជើងទាំងពើរទល់  
ាប  ចុងញជើងខ្ញកញចញញលៅ ញ ើយ ញធឝើចល្  
ជគ ជ្ ាំ។  
ឧ. អបករា ាំញលបើកាច់តឹនញៅកបុងរបាាំមណើ ញមមោ។ 
 

៤៨- កាច់ប ច្ុ ោះ  
  

 ញ យ្ ោះកាច់បាតឬកាច់មូលោឌ នសលាប់បាំ-
ពត់រាងក្តយ ញដើមផើបញងកើនញសាភណភាព និង  
សុលកឹតភាព តាមចល្ញលឿនរ ័ស ញៅថា  
«ឡក» តាមចង្វឝ ក់ញភវងពិណពាទរ ឬ តាម  
រ្តឯក និង សញាម រ ឬ លបសិនញបើាយ នឧប-  
ករណ៍ញភវងញទ អបកហាត់ទាំងអស់ខ្លសកជា  
ចង្វឝ ក់លពមៗាប ថា  «តាក់ ធើង ធើង ធើង តាក់  
ធើង ធើង...»,  «តាក់ តាក់ ធើង តាក់ ធើង...»,  
«ធើង ធើង ធើង...»។ 
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៤៩- កាច់ប៉លបក 
 

 កាច់លមអដាំបូលអារមយួលបញភទ ានទលមង់ 
ជានសភញក្តថ ប ខ្ភបកាន់ សលាប់ោក់ញៅចុង 
ខ្ចងសាំយបលពាំ (អបកលសុកមវោះញៅកាច់ញនោះថា 
កាច់ខ្ភបកាន់)។ 
 ឧ. ញគោក់កាច់ប៉លបកឬកាច់ខ្ភបកាន់ញៅ  
     ចុងខ្ចងននលពាំអារ។  
 

៥០- កាច់លបធឹប 
 
 

 ១- ញ យ្ ោះកាច់រា ាំមយួលបញភទសលាប់តយួកស  
ខ្ដលញលបើញជើងទាំងពើរតគនថាំញលើឆ្ក ញោយញជើង  
សាថ ាំតគនថាំឱ្រធងន់ខ្នវ ាំងជាងញជើងញឆឝង។ 
  ២- ញ យ្ ោះកាច់រា ាំមយួលបញភទសលាប់តសួាឝ   
ខ្ដលញលបើញជើងសាថ ាំតគនថាំញលើឆ្ក ឯញជើងញឆឝងរុញ  
លបអប់ញជើងញៅចាំញ ៀង  និង  លាមញជើងទាំង  
អស់-ងញឡើងញលើ ញោយខ្កងញជើងទល់ជាប់នឹង 
ឆ្ក។ 

៥១- កាច់ពង់   កាច់ពង់ានរញបៀបរា ាំញោយញបើកនដជារងឝង់។  
 

៥២- កាច់ពង់ញលក្តម   
 
 

 កាច់ពង់ញលក្តមានរញបៀបរា ាំញោយលុតជងគង់ 
ញលើកញជើងាខ ងបត់ញៅញលក្តយនិងញលើកញឡើង 
ញលើ ញោយញបើកនដជារងឝង់។ 

៥៣- កាច់ពង់ញឆឝង 
 

 កាច់ពង់ញឆឝងានរញបៀបរា ាំញោយញបើកនដញឆឝង 
ជារងឝង់។  

៥៤- កាច់ពង់រងឝង់   
 

 កាច់ពង់រងឝង់ានរញបៀបរា ាំញោយញបើកនដទាំង 
ពើរខ្នងជារងឝង់។ 
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៥៥- កាច់ពង់ញលើ  
 
 

 កាច់ពង់ញលើានរញបៀបរា ាំញោយឈរញជើងមយួ 
ប ជ្ ច់ជងគង់បនថិច ញលើកញជើងាខ ងញទៀតបត់ញៅ  
ញលក្តយនិងញលើកញឡើងញលើញោយញបើកនដជារងឝង់។ 
 

៥៦- កាច់ពង់សាថ ាំ  
 

 កាច់ពង់សាថ ាំានរញបៀបរា ាំញោយញបើកនដសាថ ាំ 
ជារងឝង់។ 
 

៥៧- កាច់ពត់នដញជើង   
 

 លាំហាត់បាំពត់រាងក្តយ នដ ញជើង កនដ កញជើង 
លាមនដ លាមញជើង  លពមទាំង ក កាល សាយ   
ចញងកោះ ដងមវួន តាមកផួន ញោយមិនានញភវង  
កាំដរ ញដើមផើឱ្រានភាពទន់ភវន់ញរៀងរាល់ញពល  
លពឹក។ 
 

៥៨- កាច់ភវូក  
 
 

  ញ យ្ ោះកាច់រា ាំមយួលបញភទខ្ដលឈរឬអងគុយ 
ញោយញលបើដងមវួនញផអៀងលជុល សួញៅញឆឝង ឬ  
ញៅសាថ ាំ។ កាច់ញនោះមិនញលបើញៅកបុងរបាាំបុរាណ  
ខ្មយរញឡើយ។  
 

៥៩- កាច់រត់ 
 
 

  ញ យ្ ោះកាច់រា ាំមយួលបញភទញោយញលបើញជើងទាំង 
ពើររត់ឈូសញលឿនញៅមុមជាលកខណៈសិលផៈ 
ញោយឱ្រលាមញជើងទាំងពើរក្តច់-ងញឡើងញលើ។ 
 
 

៦០- កាច់ោ    
 

  កាច់ោានរញបៀបរា ាំញោយញលបើលាមនដបនួ 
ោ ក្តច់ងញសធើតជាប់ាប  ឯលាមញមនដក្តច់ចូល 
បាតនដានលកខណៈដូចសវឹកញឈើ។ 
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៦១- កាច់ោផ្ងង រ 
 

 ញ យ្ ោះកាច់រា ាំខ្ដលញលបើលាមនដបនួោ ក្តច់ង 
ញសធើតជាប់ាប  ឯលាមញមនដក្តច់ចូលបាតនដ  
ញោយផ្ងង របាតនដញឡើងញលើឬរានដញៅមុម។ 
 

៦២- កាច់ោវង់  
       កណ្ឋថ ល 
 

  ញ យ្ ោះកាច់ញមមយួលបញភទដកញចញពើកាច់ 
ោផ្ងង រ ញោយញលើកនដញបើកជារងឝង់ ោក់ចុង  
លាមនដញសយើចុងដញងាើម។ 
 

៦៣- កាច់ោវង់  
       កណ្ឋថ លញឆឝង  

 ញ យ្ ោះកាច់រា ាំមយួលបញភទ ញោយញលើកនដញឆឝង 
ញបើកជារងឝង់  ោក់ចុងលាមនដញឆឝងញសយើចុង  
ដញងាើម។ 
 

៦៤- កាច់ោវង់  
        កណ្ឋថ លសាថ ាំ 
 

 ញ យ្ ោះកាច់រា ាំមយួលបញភទ ញោយញលើកនដសាថ ាំ  
ញបើកជារងឝង់  ោក់ចុងលាមនដសាថ ាំញសយើចុង  
ដញងាើម។ 
 

៦៥- កាច់ោវង់   
       កណ្ឋថ លសាថ ាំញឆឝង 
 

  ញ យ្ ោះកាច់រា ាំមយួលបញភទ ញោយញលើកនដទាំង 
ពើរញបើកជារងឝង់ ោក់ចុងលាមនដទាំងពើរញសយើចុង 
ដញងាើម។ 

៦៦- កាច់ោវង់  
       ញលក្តម  
 

 ញ យ្ ោះកាច់ញមមយួលបញភទដកញចញពើកាច់ 
ោផ្ងង រ ញោយញលើកនដញបើកជារងឝង់ ោក់កនដ  
ញសយើនឹងចញងកោះ។ 
 

៦៧- កាច់ោវង់  
       ញលក្តមញឆឝង 

 ញ យ្ ោះកាច់រា ាំមយួលបញភទ  ញោយញលើកនដញឆឝង 
ញបើកជារងឝង់ ោក់កនដញឆឝងញសយើនឹងចញងកោះ។ 
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៦៨- កាច់ោវង់  
        ញលក្តមសាថ ាំ  

 ញ យ្ ោះកាច់រា ាំមយួលបញភទ ញោយញលើកនដសាថ ាំ 
ញបើកជារងឝង់ ោក់កនដសាថ ាំញសយើនឹងចញងកោះ ។ 

៦៩- កាច់ោវង់  
     ញលក្តមសាថ ាំញឆឝង 

 ញ យ្ ោះកាច់រា ាំមយួលបញភទ ញោយញលើកនដទាំង 
ពើរញបើកជារងឝង់ ោក់កនដទាំងពើរញសយើនឹងចញងកោះ។ 

៧០- កាច់ោវង់ញលើ 
 
 

  ញ យ្ ោះកាច់ញមមយួលបញភទដកញចញពើកាច់ 
ោផ្ងង រ ញោយញលើកនដញបើកជារងឝង់ ោក់ចុង 
លាមនដញសយើចុងចិញ ច្ ើម។  

៧១- កាច់ោវង់ញលើ  
        ញឆឝង 
 

  ញ យ្ ោះកាច់រញបៀបរា ាំមយួលបញភទ ញោយញលើក 
នដញឆឝងញបើកជារងឝង់ ោក់ចុងលាមនដញឆឝងញសយើ 
ចុងចិញ ច្ ើមញឆឝង។ 

៧២- កាច់ោវង់ញលើ  
       សាថ ាំ 
 

 ញ យ្ ោះកាច់រញបៀបរា ាំមយួលបញភទ ញោយញលើក 
នដសាថ ាំញបើកជារងឝង់ ោក់ចុងលាមនដសាថ ាំញសយើចុង 
ចិញ ច្ ើមសាថ ាំ។ 

៧៣- កាច់ោវង់ញលើ     
        សាថ ាំញឆឝង 
 
 

 ញ យ្ ោះកាច់រា ាំមយួលបញភទ ញោយញលើកនដទាំង 
ពើរញបើកជារងឝង់ ោក់ចុងលាមនដទាំងពើរញសយើចុង 
ចិញ ច្ ើមទាំងពើរ។    
  កាច់ញនោះានលកខណៈពិញសសសលាប់ញលបើ 
ចាំញពាោះតអួងគសខ្មថងជាសតឝសាវ បធាំៗ  ដូចជា  
សតឝលគុឌ សតឝញក្តង ក ជាញដើម។ 

៧៤- កាច់ញលៀម  
 
 

  ញ យ្ ោះកាច់ញមមយួលបញភទកបុងរបាាំបុរាណខ្មយរ 
ខ្ដលញលបើចល្ញជើងចុោះញឡើងញឆឝង សាឋ ាំ មុម  
ញលក្តយ ញបើក និង បិទ ជាញដើម។ 
 



 

-57- 

៧៥- កាច់ញលៀមឈរ  
       ទបបិទញឆឝង 
  

 រញបៀបរា ាំមយួលបញភទញោយញលបើញជើងញឆឝងញលើក 
ញឡើងពាក់កណ្ឋឋ ល ក្តច់កញជើងនិងលាមញជើង  
ញឡើងខ្បរញៅមុម ឯញជើងសាថ ាំឈរប ជ្ ច់ជងគង់  
បនថិចខ្បរញៅមុម។ 
 

៧៦- កាច់ញលៀមឈរ  
       ទបបិទសាឋ ាំ 

 រញបៀបរា ាំមយួលបញភទញោយញលបើញជើងសាឋ ាំញលើក 
ញឡើងពាក់កណ្ឋឋ ល ក្តច់កញជើងនិងលាមញជើង  
ញឡើងខ្បរញៅមុម ឯញជើងញឆឝងឈរប ជ្ ច់ជងគង់  
បនថិចខ្បរញៅមុម។ 
 

៧៧- កាច់ញលៀមឈរ      
       ទបញបើកញឆឝង 

  រញបៀបរា ាំមួយលបញភទញោយញលបើញជើងញឆឝងញលើក 
ញឡើងពាក់កណ្ឋឋ លខ្បរញៅញឆឝង ក្តច់កញជើងនិង 
លាមញជើងញឡើង ឯញជើងសាថ ាំឈរប ជ្ ច់ជងគង់ 
បនថិចខ្បរញៅមុម។ 
 

៧៨- កាច់ញលៀមឈរ  
      ទបញបើកសាឋ ាំ 
  

 រញបៀបរា ាំមយួលបញភទញោយញលបើញជើងសាឋ ាំញលើក 
ញឡើងពាក់កណ្ឋឋ លខ្បរញៅសាថ ាំ ក្តច់កញជើងនិង 
លាមញជើងញឡើង  ឯញជើងញឆឝងឈរប ជ្ ច់ជងគង់ 
បនថិចខ្បរញៅមុម។  
 

៧៩- កាច់ញលៀមឈរ 
       បិទញឆឝង 
  

 រញបៀបរា ាំមយួលបញភទញោយញលបើញជើងញឆឝងញលើក 
ញឡើងពាក់កណ្ឋឋ ល ក្តច់កញជើងនិងលាមញជើង  
ញឡើងខ្បរញៅមុម ឯញជើងសាថ ាំឈរបនថឹងអស់ខ្បរ  
ញៅមុម។ 
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៨០- កាច់ញលៀមឈរ 
        បិទសាឋ ាំ 
 

  រញបៀបរា ាំមួយលបញភទញោយញលបើញជើងសាឋ ាំញលើក 
ញឡើងពាក់កណ្ឋឋ លញោយក្តច់កញជើងនិងលាម 
ញជើងញឡើងខ្បរញៅមុម  ឯញជើងញឆឝងឈរបនថឹង 
អស់ ខ្បរញៅមុម។  
 

៨១- កាច់ញលៀមឈរ 
       ញបើកញឆឝង 
 

 រញបៀបរា ាំមយួលបញភទញោយញលបើញជើងញឆឝងញលើក 
ញឡើងពាក់កណ្ឋឋ លខ្បរញៅញឆឝង ក្តច់កញជើងនិង 
លាមញជើងញឡើង ឯញជើងសាថ ាំឈរបនថឹងអស់ខ្បរ 
ញៅមុម។ 
 

៨២- កាច់ញលៀមឈរ 
        ញបើកសាឋ ាំ  
 

  រញបៀបរា ាំមួយលបញភទញោយញលបើញជើងសាឋ ាំញលើក 
ញឡើងពាក់កណ្ឋឋ លខ្បរញៅសាថ ាំ ក្តច់កញជើងនិង 
លាមញជើងញឡើង ឯញជើងញឆឝងឈរបនថឹងអស់ ខ្បរ 
ញៅមុម។ 
 

៨៣- កាច់ញលៀម  
        ញដើរទ 
 

រញបៀបរា ាំមយួលបញភទញោយប ធ្ បមវួនចុោះ ឱ្រគូទ 
ញសយើជងគង់ កាលជងគង់ ុចញៅមុមទញញចញពើ 
ាប បនថិច បញងាើបខ្កងញជើងញឡើង គូទញ ើបពើខ្កង 
ញជើង ញ ើយ ញដើរញៅមុម។ 
បញ្ជជ ក់ : ញពលញដើរញទរញៅមុម មិនឱ្រគូទសងកត់  
            ជាប់ញលើខ្កងញជើងញទ។ 
 

៨៤- កាច់ញលៀម 
       ប ឆ្ ិតញឆឝង 
  

 រញបៀបរា ាំមយួលបញភទញោយញលបើញជើងញឆឝងញបាោះ 
ញៅមុមប ឆ្ ិតខ្នងញឆឝងមវួនបនថិច រចួប ធ្ បមវួន 
ចុោះពាក់កណ្ឋឋ ល ញោយសងកត់ទមងន់ដងមវួន  
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ញទរញៅញលើញជើងមុម ញ ើយ បញងាើបខ្កងបនថិច  
ញជើងសាថ ាំញបាោះញៅញលក្តយ ប ឆ្ ិតខ្នងសាថ ាំមវួន  
លាមនិងជងគង់ខ្បរញៅខ្នងសាថ ាំ ញោយបញងាើប  
ខ្កងបនថិច។ 
 

៨៥- កាច់ញលៀម  
        ប ឆ្ ិតទបញឆឝង 
 

 រញបៀបរា ាំមយួលបញភទញោយញលបើញជើងញឆឝងញបាោះ 
ប ឆ្ ិតញៅមុមខ្នងញឆឝងមវួនបនថិច  ខ្កងញជើង  
បញងាើបញឡើង  ប ធ្ បមវួនចុោះ ទមងន់ដងមវួនសងកត់ 
ញលើញជើងញឆឝង ញទរញៅមុមបនថិច ញជើងសាឋ ាំញបាោះ 
សណឋូ កញៅញលក្តយប ឆ្ ិតដងមវួន លាមញជើង 
និងជងគង់ខ្បរញៅខ្នងសាឋ ាំ ដងមវួននិងខ្កងញជើង 
បញងាើបញឡើងបនថិច។ 
 

៨៦- កាច់ញលៀម  
         ប ឆ្ ិតទបសាឋ ាំ 
 

 រញបៀបរា ាំមយួលបញភទញោយញលបើញជើងសាថ ាំញបាោះ 
ប ឆ្ ិតញៅមុម  ខ្នងសាឋ ាំមវួនបនថិច  ខ្កងញជើង  
បញងាើបញឡើង  ប ធ្ បមវួនចុោះ ទមងន់ដងមវួនសងកត់  
ញលើញជើងសាឋ ាំញទរញៅមុមបនថិច  ញជើងញឆឝងញបាោះ  
សណឋូ កញៅញលក្តយប ឆ្ ិតដងមវួន  លាមញជើង  
និងជងគង់ខ្បរញៅខ្នងញឆឝង ដងមវួននិងខ្កងញជើង 
បញងាើបញឡើងបនថិច។ 

៨៧- កាច់ញលៀម 
        ប ឆ្ ិតសាឋ ាំ  
 

  រញបៀបរា ាំមួយលបញភទញោយញលបើញជើងសាឋ ាំញបាោះ 
ញៅមុម ប ឆ្ ិតខ្នងសាថ ាំមវួនបនថិច រចួប ធ្ បមវួន  
ចុោះពាក់កណ្ឋឋ ល ញោយសងកត់ទមងន់ដងមវួន  
ញទរញៅញលើញជើងមុម ញ ើយ បញងាើបខ្កងបនថិច  
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ញជើងញឆឝងញបាោះញៅញលក្តយ ប ឆ្ ិតខ្នងញឆឝងមវួន  
លាមនិងជងគង់ខ្បរញៅខ្នងញឆឝង ញោយបញងាើប  
ខ្កងបនថិច។ 
 

៨៨- កាច់ញលៀម 
       ញផឋកញឆឝង 
 

 រញបៀបរា ាំមយួលបញភទញោយកខ្ននកញជើងទាំងពើរ 
ប ធ្ បមវួនពាក់កណ្ឋថ លខ្បរញៅញឆឝង ញជើងសាឋ ាំ 
ប ជ្ ច់ជងគង់បនថិច   លាមនិងជងគង់ខ្បរញៅសាឋ ាំ 
សងកត់ទមងន់ដងមវួនញទរញៅញលើញជើងសាថ ាំ ឯញជើង 
ញឆឝងបនថឹងញបាោះញៅញឆឝងញោយខ្កងញជើងសងកត់
ចុោះ  បញងាើបចុងញជើងញឡើងញលើ។ 
 

៨៩- កាច់ញលៀម 
       ញផឋកសាថ ាំ 
  

រញបៀបរា ាំមយួលបញភទញោយញបាោះញជើងញឆឝងប ជ្ ច់ 
ញៅមុម និង ញជើងសាថ ាំញបាោះបនថឹងញៅញលក្តយ។ 
ញជើងញឆឝងញបាោះញៅមុម លបអប់និងជងគង់ញជើងញឆឝង 
ខ្បរញៅមុមចាំ ប ជ្ ច់ចុោះពាក់កណ្ឋឋ ល សងកត់ 
ទមងន់ដងមវួនញទរញៅមុមបនថិច ឯខ្កងញជើងសាថ ាំ 
បញងាើបញឡើងញលើ ចុងលាមទប់បញនទើរញៅញលើ  
កលាល កបុងលកខណៈឈរប ធ្ បមវួនពាក់  
កណ្ឋឋ ល។ 
 

៩០- កាច់ញលៀម 
          លុតជងគង់ 
  

 រញបៀបរា ាំមយួលបញភទអងគុយលុតជងគង់ចុោះទាំង 
ពើរ ចញ វ្ ោះជងគង់ឃ្លវ តញចញពើាប សមតាមដង  
មវួន គូទោក់ញលើខ្កងញជើង ញោយខ្កងទាំងពើរ  
មិតជាប់ាប  ចុងលាមញជើងចុចញៅញលើកលាល។ 
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៩១- កាច់ញលៀម  
        លុតជងគង់ញឆឝង 
 

 រញបៀបរា ាំមយួលបញភទញោយលុតជងគង់ញឆឝងចុោះ 
គូទញ ើបញចញពើខ្កងញជើងបនថិច ញជើងសាឋ ាំទញ 
ញបាោះញៅមុមប ឆ្ ិតសាឋ ាំ ចុចចុងលាមញជើងញលើ 
កលាល បញងាើបខ្កងបនថិច ដងមវួនសងកត់ញៅញលើ 
ញជើងសាថ ាំញទរញៅមុមបនថិច។ 
 

៩២- កាច់ញលៀម  
         លុតជងគង់សាឋ ាំ 
 

  រញបៀបរា ាំមួយលបញភទញោយលុតជងគង់សាឋ ាំចុោះ 
គូទញ ើបញចញពើខ្កងញជើងបនថិច ញជើងញឆឝងទញ 
ញបាោះញៅមុមប ឆ្ ិតញឆឝង ចុចចុងលាមញជើងញលើ 
កលាល បញងាើបខ្កងបនថិច ដងមវួនសងកត់ញៅញលើ 
ញជើងញឆឝងញទរញៅមុមបនថិច។ 
 

៩៣- កាច់ញលៀមញសយើ 
 

 រញបៀបរា ាំមយួលបញភទញោយប ធ្ បមវួនចុោះពាក់ 
កណ្ឋឋ ល ឯញជើងញឆឝងនិងញជើងសាថ ាំកខ្ននកញចញ 
បនថិច ខ្កងញជើងលបឈមាប  លាមញជើងញឆឝងសាថ ាំ 
ងញឡើងញលើ។ 
 

៩៤- កាច់ញលៀម 
        ញសយើញឆឝងមុម 
 

 រញបៀបរា ាំមយួលបញភទញោយប ធ្ បមវួនចុោះពាក់ 
កណ្ឋឋ ល រចួញជើងញឆឝងនិងញជើងសាថ ាំកខ្ននកញចញ 
ពើាប បនថិច ខ្កងញជើងទលមង់លបឈមាប  លាម 
ញជើងញឆឝងសាថ ាំ-ងញឡើងញលើ បុ៉ខ្នថ ញជើងញឆឝងញបាោះ 
លយញៅមុមបនថិច។ 
 

៩៥- កាច់ញលៀម 
        ញសយើសាឋ ាំមុម 

 រញបៀបរា ាំមយួលបញភទញោយប ធ្ បមវួនចុោះពាក់ 
កណ្ឋឋ ល រចួញជើងញឆឝងនិងញជើងសាថ ាំកខ្ននកញចញ  
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  ពើាប បនថិច ខ្កងញជើងទលមង់លបឈមាប  លាម  
ញជើងញឆឝងសាថ ាំ-ងញឡើងញលើ បុ៉ខ្នថ ញជើងសាថ ាំញបាោះ  
លយញៅមុមបនថិច។ 

៩៦- កាច់ញលៀម    
        អងគុយញជើងមយួ 
 

 រញបៀបរា ាំមយួលបញភទញោយលុតជងគង់ញឆឝងចុោះ 
ខ្បរចាំញៅមុម ោក់គូទអងគុយសងកត់ញៅញលើខ្កង  
ញជើង ឯកាលជងគង់សាឋ ាំោក់ញលើកលាលញៅ  
ញលក្តយ ញលើកបាតញជើងញឡើងញលើនិងក្តច់ក ញជើង  
ចុោះ។ 

៩៧- កាច់ញលៀម 
       អងគុយញអោះ 
 

 រញបៀបរា ាំមយួលបញភទញោយោក់គូទអងគុយញៅ 
កលាល ញជើងសាឋ ាំញបាោះសណថូ កញៅមុមជាងពាក់ 
កណ្ឋឋ លញោយប្ឈរជងគង់ញឡើង ខ្កងញជើងជាប់ 
កលាល លបអប់ញជើងខ្បរចាំញៅមុម ឯញជើងញឆឝង  
ដូចញជើងសាថ ាំខ្ដរ ខ្តញបាោះញៅមុមមវើជាងញជើងសាថ ាំ 
បនថិច។ 

៩៨- កាច់លាំនឹង 
 

  ញ យ្ ោះកាច់រា ាំមយួលបញភទខ្ដលឈរឬអងគុយ 
ញោយញលបើដងមវួនកបុងលាំ្ាំលតង់   បង្វា ញពើ  
លកខណៈខ្អនអន ពត់ញពន ញដើមផើកុាំឱ្រធយឹងលក-  
ទាំង។ កាច់ញនោះជាញសាភណភាពមយួដ៏លអ  
ឯកកបុងរបាាំបុរាណខ្មយរ។ 

៩៩- កាច់សាំពោះ  
        បងួសងួ  
 

 ញ យ្ ោះកាច់រា ាំមយួលបញភទ ញោយផគុ ាំលបអប់បាត 
នដទាំងពើរចូលាប ជាបងគុ ាំកបុងទលមង់សាំពោះ ោក់ 
ញមនដញសយើចុងដញងាើម រចួញលើកបងគុ ាំនដញឡើងញៅញលើ 
ោក់ញមនដលតឹមញជើងសក់ញលើថាង ស។ 
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១០០- កាច់សាំពោះ  
          លបណមរ  
 

  ញ យ្ ោះកាច់រា ាំមយួលបញភទ ញោយផគុ ាំលបអប់បាត 
នដទាំងពើរចូលាប កបុងទលមង់សាំពោះ ញ ើយ ោក់
ញមនដញសយើចុងដញងាើម។ 

១០១- កាច់ នួ   ញ យ្ ោះកាច់ញមមយួលបញភទកបុងទលមង់ញោខ ន 
បាសាក់ ខ្ដលញលបើក្តយវកិ្តរ  ក់ ញោតរ ័ស 
សាឝ ហាប់ ញៅតាមចង្វឝ ក់ញភវងនិងញៅតាមបញចចក- 
ញទសកាច់ញោយខ្ឡកៗ ាន កាច់ នួនដ 
កាច់ ួនផវិត កាច់ នួដាំបង កាច់ ួនោវ 
កាច់ ួនលាំខ្ពង កាច់ នួធបូ កាច់ នួ 
ក្តាំបិតមវើ កាច់ ួនយកស កាច់ ួន្គ កាច់ 
 នួញសោះ កាច់ នួលគុឌ កាច់ នួរាជសើ ៍ 
...។ 
 

១០២- កាច់ នួ 
          ក្តាំបិតមវើ 

រញបៀបសខ្មឋងមយួលបញភទកបុងទលមង់ញោខ នបា- 
សាក់ ញោយមថងញលបើនដសាឋ ាំក្តន់ក្តាំបិតមវើនិង 
ញជើងញឆឝងលគវាត់ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប  រចួបងឝិលមវួន 
មយួជុាំ ញទើបញលបើនដញឆឝងក្តន់ក្តាំបិទមវើនិងញជើង 
សាឋ ាំលគវាត់ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប មថងវញិ។ ប ធ្ ប់មក 
បងឝិលមវួនមួយជុាំញទៀត ញ ើយជនួក្តលញលបើនដ 
សាឋ ាំក្តន់ក្តាំបិទមវើនិងញជើងសាថ ាំលគវាត់ញៅមុមឱ្រ 
ប៉ោះាប ឬញលបើនដញឆឝងក្តន់ក្តាំបិទមវើនិងញជើងញឆឝង
លគវាត់ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប   រចួបងឝិលមវួនមួយជុាំ  
ញទៀត ញ ើយ នដសាថ ាំក្តន់ោវទញយ៉ងរ ័ស  
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ញៅញលើញសយើលតញចៀក និង  ក់ញោតយ៉ងសាឝ - 
ហាប់ញៅតាមចង្វឝ ក់ញភវង។ ជនួក្តលកាច់ញនោះ 
ានក្តរនចបលបឌិតក្តយវកិ្តរញៅតាមញទពញក្ត- 
សលរននតសួខ្មថងនើមយួៗ។ 
 

១០៣- កាច់ នួលគឌុ  រញបៀបសខ្មឋងមយួលបញភទកបុងទលមង់ញោខ នបា- 
សាក់ ញោយមថងញលបើនដសាឋ ាំនិងញជើងញឆឝងលគវាត់ 
ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប  រចួញោតញឡើងញលើបងឝិលមវួន 
មយួជុាំ ញទើបញលបើនដញឆឝងនិងញជើងសាឋ ាំលគវាត់ញៅ 
មុមឱ្រប៉ោះាប មថងវញិ។ ប ធ្ ប់មក ញោតញឡើង 
ញលើបងឝិលមវួនមយួជុាំញទៀត ញ ើយ ជនួក្តលញលបើ 
នដសាឋ ាំនិងញជើងសាថ ាំលគវាត់ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប  ឬ ញលបើ  
នដញឆឝងនិងញជើងញឆឝងលគវាត់ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប  រចួ 
ញោតញឡើងញលើបងឝិលមវួនមួយជុាំញទៀត ញ ើយ 
ញបើកញលៀមនិងសាំក្តាំងនដដូចលគុឌលតោងសាវ ប 
ញោយ ក់ញោតយ៉ងសាឝ ហាប់ញៅតាមចង្វឝ ក់ 
ញភវង។ ជនួក្តល កាច់ញនោះានក្តរនចបលបឌិត  
ក្តយវកិ្តរញៅតាមញទពញក្តសលរននតសួខ្មថង 
នើមយួៗ។ 
 

១០៤- កាច់ នួោវ  រញបៀបសខ្មឋងមយួលបញភទកបុងទលមង់ញោខ នបា- 
សាក់  ញោយមថងញលបើនដសាឋ ាំក្តន់ោវនិងញជើង  
ញឆឝងលគវាត់ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប  រចួបងឝិលមវួនមយួ  
ជុាំ ញទើបញលបើនដញឆឝងក្តន់ោវនិងញជើងសាឋ ាំលគវាត់  
ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប មថងវញិ។ ប ធ្ ប់មក បងឝិលមវួន  
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មយួជុាំញទៀត ញ ើយ ជនួក្តលញលបើនដសាឋ ាំក្តន់ោវ 
និងញជើងសាថ ាំលគវាត់ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប    ឬ ញលបើនដ  
ញឆឝងក្តន់ោវនិងញជើងញឆឝងលគវាត់ញៅមុមឱ្រប៉ោះ
ាប  រចួបងឝិលមវួនមយួជុាំញទៀត ញ ើយនដសាថ ាំក្តន់ 
ោវទញយ៉ងរ ័សញៅញលើញសយើលតញចៀក  និង  
 ក់ញោតយ៉ងសាឝ ហាប់ញៅតាមចង្វឝ ក់ញភវង។ 
ជនួក្តល កាច់ញនោះានក្តរនចបលបឌិតក្តយវកិ្តរ 
ញៅតាមញទពញក្តសលរននតសួខ្មថងនើមយួៗ។ 

១០៥- កាច់ នួនដ  រញបៀបសខ្មឋងមយួលបញភទកបុងទលមង់ញោខ នបា- 
សាក់ ញោយមថងញលបើនដសាឋ ាំនិងញជើងញឆឝងលគវាត់ 
ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប  រចួបងឝិលមវួនមយួជុាំ ញទើបញលបើ 
នដញឆឝងនិងញជើងសាឋ ាំលគវាត់ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប មថង 
វញិ។ ប ធ្ ប់មកបងឝិលមវួនមយួជុាំញទៀត ញ ើយ 
ជនួក្តល ញលបើនដសាឋ ាំនិងញជើងសាថ ាំលគវាត់ញៅមុម 
ឱ្រប៉ោះាប  ឬ ញលបើនដញឆឝងនិងញជើងញឆឝងលគវាត់ញៅ 
មុមឱ្រប៉ោះាប  រចួបងឝិលមវួនមយួជុាំញទៀត ញ ើយ 
ញលើកនដសាថ ាំោបាតនដវាត់ញឡើងញលើញសយើលតញចៀក 
និង  ក់ញោតយ៉ងសាឝ ហាប់ញៅតាមចង្វឝ ក់  
ញភវង។ ជួនក្តល កាច់ញនោះានក្តរនចបលបឌិត 
ក្តយវកិ្តរញៅតាមញទពញក្តសលរននតសួខ្មថង  
នើមយួៗ។ 
 

១០៦- កាច់ នួដាំបង  រញបៀបសខ្មឋងមយួលបញភទកបុងទលមង់ញោខ នបា- 
សាក់ ញោយមថងញលបើនដសាឋ ាំក្តន់ចុងាខ ងននដាំបង 
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និងញជើងញឆឝងលគវាត់ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប  រចួបងឝិល 
មវួនមយួជុាំ ញទើបញលបើនដញឆឝងក្តន់ដាំបងនិងញជើង 
សាឋ ាំលគវាត់ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប មថងវញិ។ ប ធ្ ប់មក  
បងឝិលមវួនមួយជុាំញទៀត ញ ើយ ជនួក្តល ញលបើនដ 
សាឋ ាំក្តន់ដាំបងនិងញជើងសាថ ាំលគវាត់ញៅមុមឱ្រប៉ោះ 
ាប  ឬ ញលបើនដញឆឝងក្តន់ដាំបងនិងញជើងញឆឝងលគវាត់ 
ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប  រចួបងឝិលមវួនមយួជុាំញទៀត 
ញ ើយនដសាថ ាំក្តន់ដាំបងញបាកទាវ ក់ញៅនឹងឆ្ក 
ញ ើយទញយ៉ងរ ័សញៅញលើញសយើលតញចៀក និង 
 ក់ញោតយ៉ងសាឝ ហាប់ញៅតាមចង្វឝ ក់ញភវង។ 
ជនួក្តល កាច់ញនោះានក្តរនចបលបឌិតក្តយវកិ្តរ 
ញៅតាមញទពញក្តសលរននតសួខ្មថងនើមយួៗ។ 

១០៧- កាច់ នួផវតិ  រញបៀបសខ្មឋងមយួលបញភទកបុងទលមង់ញោខ នបា- 
សាក់  ញោយមថងញលបើនដសាឋ ាំក្តន់ផវិតនិងញជើង  
ញឆឝងលគវាត់ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប  រចួបងឝិលមវួនមយួជុាំ 
ញទើបញលបើនដញឆឝងក្តន់ផវិតនិងញជើងសាឋ ាំលគវាត់ញៅ 
មុមឱ្រប៉ោះាប មថងវញិ។  ប ធ្ ប់មកបងឝិលមវួន  
មយួជុាំញទៀត ញ ើយ ជនួក្តល នដសាឋ ាំក្តន់ផវិត 
និងញជើងសាថ ាំលគវាត់ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប  ឬ ញលបើនដ  
ញឆឝងក្តន់ផវិតនិងញជើងញឆឝងលគវាត់ញៅមុមឱ្រប៉ោះ
ាប  រចួបងឝិលមវួនមយួជុាំញទៀត ញ ើយ នដសាថ ាំ 
រោស់ញបើកផវិតញៅញលើយ៉ងរ ័ស និង  ក់ 
ញោតយ៉ងសាឝ ហាប់ញៅតាមចង្វឝ ក់ញភវង។ ជួន 
ក្តល កាច់ញនោះានក្តរនចបលបឌិតក្តយវកិ្តរញៅ 
តាមញទពញក្តសលរននតសួខ្មថងនើមួយៗ។ 
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១០៨- កាច់ នួធបូ  រញបៀបសខ្មឋងមយួលបញភទកបុងទលមង់ញោខ នបា- 
សាក់ ញោយមថងញលបើនដសាឋ ាំក្តន់ធបូនិងញជើងញឆឝង  
លគវាត់ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប   រចួបងឝិលមវួនមួយជុាំ  
ញទើបញលបើនដញឆឝងក្តន់ធបូនិងញជើងសាឋ ាំលគវាត់ញៅ 
មុមឱ្រប៉ោះាប មថងវញិ។  ប ធ្ ប់មកបងឝិលមវួន  
មយួជុាំញទៀត ញ ើយជនួក្តលញលបើនដសាឋ ាំក្តន់  
ធបូ និង ញជើងសាថ ាំលគវាត់ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប  ឬ ញលបើ 
នដញឆឝងក្តន់ធបូនិងញជើងញឆឝងលគវាត់ញៅមុមឱ្រប៉ោះ 
ាប  រចួបងឝិលមវួនមយួជុាំញទៀត ញ ើយ នដសាថ ាំក្តន់ 
ធបូទញយ៉ងរ ័សញៅញលើញសយើលតញចៀកនិង ក់ 
ញោតយ៉ងសាឝ ហាប់ញៅតាមចង្វឝ ក់ញភវង។ 
ជនួក្តល កាច់ញនោះានក្តរនចបលបឌិតក្តយវកិ្តរ 
ញៅតាមញទពញក្តសលរននតសួខ្មថងនើមយួៗ។ 
 

១០៩- កាច់ នួ្គ  រញបៀបសខ្មឋងមយួលបញភទកបុងទលមង់ញោខ នបា-
សាក់ ញោយមថងញលបើនដសាឋ ាំនិងញជើងញឆឝងលគវាត់ 
ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប  រចួពត់ញពនបងឝិលមវួនមយួជុាំ 
ញទើបញលបើនដញឆឝងនិងញជើងសាឋ ាំលគវាត់ញៅមុមឱ្រប៉ោះ 
ាប មថងវញិ។ ប ធ្ ប់មក ពត់ញពនបងឝិលមវួនមយួ 
ជុាំញទៀត ញ ើយ ជនួក្តល ញលបើនដសាឋ ាំនិងញជើងសាថ ាំ 
លគវាត់ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប  ឬ ញលបើនដញឆឝងនិងញជើង 
ញឆឝងលគវាត់ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប  រចួពត់ញពនបងឝិល 
មវួនមយួជុាំញទៀត និង  ក់ញោតយ៉ងសាឝ ហាប់ 



 

-68- 

ញៅតាមចង្វឝ ក់ញភវង ញទើបញបើកញលៀមនិងសាំក្តាំង 
នដដូច្គញបើកពពារញចញញៅចាំញ ៀងទាំងពើរ 
ខ្នង។ ជួនក្តល កាច់ញនោះានក្តរនចបលបឌិត 
ក្តយវកិ្តរញៅតាមញទពញក្តសលរននតួសខ្មថង 
នើមយួៗ។ 
 

១១០- កាច់ នួ 
          រាជសើ ៍ 

 រញបៀបសខ្មឋងមយួលបញភទកបុងទលមង់ញោខ នបា- 
សាក់ ញោយមថងញលបើនដសាឋ ាំនិងញជើងញឆឝងលគវាត់ 
ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប  រចួញោតបាំពត់មវួនបងឝិលមយួ 
ជុាំ ញទើបញលបើនដញឆឝងនិងញជើងសាឋ ាំលគវាត់ញៅមុមឱ្រ 
ប៉ោះាប មថងវញិ។  ប ធ្ ប់មក ញោតបាំពត់មវួន  
បងឝិលមយួជុាំញទៀត ញ ើយ ជនួក្តល ញលបើនដសាឋ ាំ 
និងញជើងសាថ ាំលគវាត់ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប  ឬ ញលបើនដ 
ញឆឝងនិងញជើងញឆឝងលគវាត់ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប  រចួ 
ញោតបាំពត់មវួនបងឝិលមយួជុាំញទៀត  ញ ើយ ញដើរ 
ចុងញជើង ប ធ្ ប់មកញោត ក់ញឡើងញលើ ឬ 
ញោត ក់ពើកខ្នវងមយួញៅកខ្នវងមយួញទៀត
យ៉ងសាឝ ហាប់ញៅតាមចង្វឝ ក់ញភវង។ ជួនក្តល 
កាច់ញនោះានក្តរនចបលបឌិតក្តយវកិ្តរញៅតាម 
ញទពញក្តសលរននតសួខ្មថងនើមយួៗ។ 
 

១១១- កាច់ នួ 
         លាំខ្ពង 

 រញបៀបសខ្មឋងមយួលបញភទកបុងទលមង់ញោខ នបា- 
សាក់ ញោយមថងញលបើនដសាឋ ាំក្តន់លាំខ្ពងនិងញជើង 
ញឆឝងលគវាត់ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប  រចួបងឝិលមវួនមយួ 
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ជុាំ ញទើបញលបើនដញឆឝងក្តន់លាំខ្ពងនិងញជើងសាឋ ាំលគ 
វាត់ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប មថងវញិ។ ប ធ្ ប់មកបងឝិល 
មវួនមយួជុាំញទៀត ញ ើយ ជនួក្តល ញលបើនដសាឋ ាំ 
ក្តន់លាំខ្ពងនិងញជើងសាថ ាំលគវាត់ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប  
ឬ ញលបើនដញឆឝងក្តន់លាំខ្ពងនិងញជើងញឆឝងលគវាត់ 
ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប  រចួបងឝិលមវួនមយួជុាំញទៀត 
ញ ើយ នដសាថ ាំក្តន់លាំខ្ពងទញយ៉ងរ ័សញៅ 
ញលើញសយើលតញចៀក និង  ក់ញោតយ៉ងសាឝ ហាប់ 
ញៅតាមចង្វឝ ក់ញភវង។ ជួនក្តល កាច់ញនោះាន  
ក្តរនចបលបឌិតក្តយវកិ្តរញៅតាមញទពញក្តសលរ
ននតសួខ្មថងនើមយួៗ។ 
 

១១២- កាច់ នួយកស រញបៀបសខ្មឋងមយួលបញភទកបុងទលមង់ញោខ នបា- 
សាក់ ញោយមថងញលបើនដសាឋ ាំនិងញជើងញឆឝងលគវាត់ 
ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប កបុងចល្ខ្ដលបង្វា ញពើភាព
ានទមងន់ អាំណ្ឋច និង ភាពក្តចសាហាវ រចួ 
បងឝិលមវួនមួយជុាំ ញទើបញលបើនដញឆឝងនិងញជើងសាឋ ាំ 
លគវាត់ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប មថងវញិ។ ប ធ្ ប់មក 
បងឝិលមវួនមួយជុាំញទៀត ញ ើយជនួក្តល ញលបើនដ 
សាឋ ាំនិងញជើងសាថ ាំលគវាត់ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប  ឬ ញលបើ 
នដញឆឝងនិងញជើងញឆឝងលគវាត់ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប  
រចួបងឝិលមវួនមយួជុាំញទៀតនិង ក់ញោតយ៉ង
សាឝ ហាប់ញៅតាមចង្វឝ ក់ញភវង ញទើបញបើកញលៀម  
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និងសាំក្តាំងនដដូចឥគនធើញបើកសាវ ប។ ជួនក្តល 
កាច់ញនោះានក្តរនចបលបឌិតក្តយវកិ្តរ ញៅតាម 
ញទពញក្តសលរននតសួខ្មថងនើមយួៗ។ 
 

១១៣- កាច់ នួញសោះ  រញបៀបសខ្មឋងមយួលបញភទកបុងទលមង់ញោខ នបា- 
សាក់ ញោយមថងញលបើនដសាឋ ាំនិងញជើងញឆឝងលគវាត់ 
ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប  រចួបងឝិលមវួនមយួជុាំ ញទើបញលបើ 
នដញឆឝងនិងញជើងសាឋ ាំលគវាត់ញៅមុមឱ្រប៉ោះាប មថង 
វញិ។ ប ធ្ ប់មក បងឝិលមវួនមយួជុាំញទៀត ញ ើយ 
ជនួក្តល ញលបើនដសាឋ ាំនិងញជើងសាថ ាំលគវាត់ញៅមុម 
ឱ្រប៉ោះាប  ឬ ញលបើនដញឆឝងនិងញជើងញឆឝងលគវាត់ញៅ  
មុមឱ្រប៉ោះាប  រចួបងឝិលមវួនមយួជុាំញទៀត ញ ើយ 
ញលើកនដក្តថ ប់ក្តច់កនដញៅមុមទាំងពើរ និង  ក់ 
ញោតយ៉ងសាឝ ហាប់ញៅតាមចង្វឝ ក់ញភវង ញោយ 
លតាប់តាមញសោះលុន។ ជនួក្តល កាច់ញនោះាន 
ក្តរនចបលបឌិតក្តយវកិ្តរញៅតាមញទពញក្តសលរ
ននតសួខ្មថងនើមយួៗ។ 
 

១១៤- កាច់អងគុយពង់ 
 

  ញ យ្ ោះកាច់រា ាំខ្ដលអងគុយលុតជងគង់ខ្តាខ ង 
ឯញជើងាខ ងញទៀតក្តច់ពង់ញៅញលក្តយ ញោយឱ្រ 
លបអប់ញជើងក្តច់ញក្តងកបុងលាំ្ាំ-ង។ 

១១៥- កាច់អងគុយពង់  
          ញជើងញឆឝង  
  

 ញ យ្ ោះកាច់រា ាំខ្ដលអងគុយលុតជងគង់សាថ ាំ ឯញជើង 
ញឆឝងក្តច់ពង់ញៅញលក្តយ ញោយឱ្រលបអប់ញជើង  
ក្តច់ញក្តងកបុងលាំ្ាំ-ង។ 
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១១៦- កាច់អងគុយពង់  
          ញជើងសាថ ាំ  
 

  ញ យ្ ោះកាច់រា ាំខ្ដលអងគុយលុតជងគង់ញឆឝង ឯ  
ញជើងសាថ ាំក្តច់ពង់ញៅញលក្តយ ញោយឱ្រលបអប់  
ញជើងក្តច់ញក្តងកបុងលាំ្ាំ-ង។  
 

១១៧- កាលខ្នប កាច់ចាវ ក់បុរាណមយួលបញភទ ានសណ្ឋឌ ន 
ជាកាលសតឝ លសញដៀងាប នឹងកាលលគុឌ 
កាលរាហូ ជាញដើម ខ្នាំពាាំឬខ្នជ ក់នូវចង្វឝ យ 
កាច់ងៗ ជានិមិតថរូបននភាពអមតៈនិងភាព 
រុងញរឿង។ 
 

១១៨- កាាំងតួ្ ង  
 
 

  ញលគឿងអលង្វក រញធឝើពើាសឬញោ ៈញផសងៗ 
ខ្ដលានទលមង់ជាបនធោះរាងញក្តងពាក់កណ្ឋថ ល 
រងឝង់ លសបតាមរងឝង់មុម សលាប់បាាំងសក់  
ពាក់លតង់ថាង ស ញោយានរូបលមអញផសងៗ ោាំ  
តផូងលគប់ពណ៌ រ ើឯខ្ផបកខ្នងចុងកាាំងានឆ្វ ក់ 
កាច់កនធុយ ងស។ កាាំងញនោះសលាប់បាំពាក់ 
ឱ្រតួ្ ងវយ័ជាំទង់។ 
 

១១៩- កាាំងសាំពត់  
          ញលក្តយ 

 បនធោះកាំណ្ឋត់ប៉ាក់ឌិនមយួលបញភទ សលាប់តួ 
យកស និង តសួាឝ កាច់ ពាក់បាាំងញលើសាំពត់ពើ 
ខ្នងញលក្តយ។ 
 

១២០- កាាំងសាំពត់ 
          ចាំញ ៀង / កាាំង    
          សាំពត់ខ្លគង 
 

 បនធោះកាំណ្ឋត់ប៉ាក់ឌិនមយួលបញភទ សលាប់តួ 
្យញរាង តយួកស និង តួសាឝ កាច់ ពាក់បាាំង 
ញលើសាំពត់ពើចាំញ ៀងទាំងពើរខ្នង។ 
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១២១- កាាំងសាំពត់  
           មុម 
 
 

  បនធោះកាំណ្ឋត់ប៉ាក់ឌិនមួយលបញភទ សលាប់ត ួ
្យញរាង តយួកស និង តួសាឝ កាច់ ពាក់បាាំង 
ញលើសាំពត់ចាំពើមុម។ 

១២២- លកាោបុ៉ច  លបញភទលកាតាញពើសរនសសូលត ខ្ដលលមអ 
ញោយពណ៌ញផសងៗ ញៅញលើនផធានសណ្ឋឌ នដូច 
ញគចផុចតាមបញចចកញទសចផុចសូលតលជលក់ពណ៌ 
(ោបុ៉ចជាវធិើោប់ចផុចលកណ្ឋត់យកញៅលជលក់ 
ពណ៌)។ 

១២៣- ប្កវលិញជើង  
 
 

 ញលគឿងអលង្វក រមយួលបញភទញធឝើពើញោ ៈ ាន 
សណ្ឋឌ នដូចរុស័ឺរញសភៀរ៉ាល់ ញោយានខ្មសកបុង 
កងចងភាជ ប់ សលាប់ឱ្រអបករបាាំបុរាណខ្មយរពាក់ 
លមអញៅញលើ កញជើងាខ ងមួយ ពើញលក្តមកងទង  
ឈូក។ ប្កវលិញជើងក៏ានពាក់លមអកញជើងកូន  
លកមុាំកបុងពិធើមងគលក្តរខ្ដរ។ 

១២៤- ប្កវលិដែ  
 
 

  ញលគឿងលបោប់នដមយួលបញភទ ជាខ្មសនដញធឝើពើ 
ញោ ៈ ានសណ្ឋឌ នដូចរុស័ឺរញសភៀរ៉ាល់ ញោយ 
ានខ្មសកបុងកងចងភាជ ប់សលាប់ឱ្រអបករបាាំ 
បុរាណខ្មយរពាក់លមអញលើ កនដាខ ងមយួ ប ធ្ ប់
ពើចិញ ច្ ៀនលកង។ ញគអាចញៅញលគឿងលបោប់ញនោះ  
ថា លួសព័នន  ឬ កងញ័រនដ ។  
 

១២៥- លកវលិពុកបងកង
   
 

  ញលគឿងលមអមយួខ្បប ខ្ដលភាគញលចើនពាក់នឹង 
ទងលតញចៀក ញធឝើពើវតទុធាតុញផសងៗ ានរាងជា
កងស៊កភាជ ប់មុមាប  ភាគញលចើនសលាប់ពាក់
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 ឱ្រញកយងលសើ។ លកវលិលបញភទញនោះ ញគញលចើនញលបើញបើក 
មុមញពលខ្ដលញោោះលតញចៀកដាំបូង ញលពាោះាន  
ទមងន់លសាល។ 
 

១២៦- លកឹស  ញលគឿងលមអអាវតយួកសកបុងរបាាំបុរាណខ្ដលញធឝើ 
ពើកាំណ្ឋត់ ានរាងជាកាច់ចកកច័នបនួបនធោះ 
ទាំ ាំបុ៉នបាតនដ លមអញោយកាច់ប៉ាក់ឌិន ោក់ 
ញផ្ងអ បពើញលើអាវ មយួញៅចាំកណ្ឋថ លលទូង មួយ 
ញទៀតញៅពើញលក្តយមបង លតង់កខ្នវងញបាោះនដផុត 
និងញៅញលក្តមញកវៀកាខ ងមួយ  ចងរតឹញោយ 
បនធោះខ្មសប៉ាក់ឌិនទាំ ាំបើធាប ប់។ ញៅសម័យបុ- 
រាណ លកឹសញធឝើពើញោ ៈ លមអញោយចាវ ក់រូប 
កាលខ្នប។ 
 

១២៧- មឹមខ្នត់  
 
 

 ញលគឿងអលង្វក រមយួយ៉ង ញធឝើពើញោ ៈ ាន  
សណ្ឋឌ នជាខ្មសលកវាត់ខ្ដលានកាលធាំ ោាំ  
តផូង និង រច្ជាកាច់ញផសងៗ។ 
 

១២៨- ញខ្នសាប ប់ញៅវ   លបញភទញខ្នញជើងមវើចញងអៀតញដរពើកាំណ្ឋត់ធមយតា  
ញៅខ្ផបកខ្នងញលើ ឯខ្នងចុងញជើងានញដរភាជ ប់  
ញោយកាំណ្ឋត់លអនិងានរច្ប៉ាក់ឌិន សលាប់ 
តួ្ យញរាង តយួកស និង តសួាឝ កាច់ ញសវៀកពើ 
កបុងសាំពត់កផនិញមើច។ 
 

១២៩- មយុក  
 

 បញចចកញទសរច្ប ធ្ ប់ពើសាយ ច់រចួ ញោយយក 
ញៅោបពណ៌ឬបិទកាច់តាមតលមូវក្តរ។ 
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១៣០- ខ្មស-ក 
 

 ញលគឿងអលង្វក រមយ៉ាង ពាក់នឹងក ានសណ្ឋឌ ន 
ជាខ្មស ញធឝើពើវតទុធាតុញផសងៗ។ 
 

១៣១- ខ្មសញឆៀង  
 
 

ញលគឿងអលង្វក រមយួយ៉ងញធឝើពើញោ ៈឬវតទុធាតុ
ញផសងៗ ានសណ្ឋឌ នជាខ្មសខ្វង សលាប់តួ្ ង 
ពាក់ញឆៀងពើញលើសាយ ញឆឝងចាំនួន២ឬ៣ខ្មស ញោយ 
ទាវ ក់មកដល់លតាកខ្នងសាថ ាំ។ ញលគឿងអលង្វក រ 
ញនោះានញលបើសលាប់កូនលកមុាំកបុងញពលញរៀបអា- 
ពា ៍ពិពា ៍ខ្ដរ។ 
 

១៣២- ញលគឿងលមអ  
           លតញចៀក 
 

  ញលគឿងអលង្វក រសលាប់លមអញៅលតង់លតញចៀក 
ញធឝើពើវតទុធាតុញផសងៗខ្ដលានញលចើនខ្បប ដូចជា 
លកវលិ លកវលិពុកបងកង រយ៉ ក្តវ ។ល។ 
 

១៣៣- ចន  
 
 
 

ខ្ផបកមយួននមកុដភាជ ប់នឹងខ្នបញក្តថ បញៅញលក្តយ
ឬញលក្តមលតញចៀក ញោយឆ្វ ក់កាច់អងគរទលមង់ 
កនធុយ ងស កាច់កញ្ជច ាំង ឬ លមអកាច់ញផសងៗ 
ជនួានោាំតផូង។ 
 

១៣៤- ចិញ ច្ ៀនលកង  
 

  ញលគឿងលបោប់នដមយួលបញភទ ជាខ្មសនដាន  
សណ្ឋឌ នដូចចិញ ច្ ៀនចញលមៀកញតថ រាបតូចៗ 
លកងជាខ្មសនដ ោាំតផូងរាយពទនជុាំវញិ ចងភាជ ប់ 
នឹងខ្មសញោយោក់ញផថកប ឆ្ ិត លបញដញាប ចាំននួ 
៧ឬ៩វង់ សលាប់ឱ្រអបករបាាំបុរាណខ្មយរពាក់ញៅ  
ញលើកនដចាំននួ២ខ្មសាខ ងប ធ្ ប់ពើសវឹកញទស។    
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១៣៥- ចិញ ច្ ៀន 
           ចញលមៀកញតថ   
 
 

  ញលគឿងអលង្វក រនដមយួលបញភទញធឝើពើញោ ៈ 
សលាប់ពាក់លមអញលើលាមនដ   ជាពិញសស  
ញលើលាម្ងនដ។ ញៅញលើជញ្ជជ ាំងលបាសាទអងគរ 
វតថ ញយើងញឃើញចាវ ក់អបសរមវោះពាក់ចិញ ច្ ៀន 
ចញលមៀកញតថ ញៅលគប់លាមនដទាំង១០ និង ញៅ 
កបុងអាំឡុងទសវតសរទ៍ើ៦ ននសតវតសរទ៍ើ២០ អបក 
រា ាំរបាាំអបសរាក៏ពាក់ចិញ ច្ ៀនចញលមៀកញតថ លគប់លាម 
ទាំង១០ខ្ដរ។ 
 

១៣៦- ចឺម  
 

  តាំណក់ញមៅបើចាំណុចជារាងលតើញក្តណខ្ដល 
កផតិញលើថាង សតលួពា យណ៍កបុងរបាាំលពា យណ៍។  
 

១៣៧- ចុកជាយ  ខ្ផបកចុងជាយននសាំពត់កផនិរបស់តួ្ យញរាង 
តយួកស តួសាឝ កាច់ ខ្ដលបត់ជាផបត់លតង់កខ្នវង 
ជាយកផនិសលាប់បត់ញចញមកញលៅរចួញដរភាជ ប់
ពើញលើខ្មសចាំណងានចុងលបខ្វង១០សង់ទើខ្ម៉លត 
មុសពើកនធុយកផនិធមយតាខ្ដលញគញុ៉កចូលកបុង។ 
 

១៣៨- ឆ្កក្តឋ រខ្បន  ទើសខ្មថងខ្ដលានរាងជាក្តកបាទ សទិតខ្នង 
ញៅមុមលបាសាទធាំមវោះ សលាប់អបករបាាំបុរាណ
រា ាំកបុងពិធើញផសងៗ។ 
 

១៣៩- ឆ្កទាំញនើប  ទើសខ្មថងខ្ដលានក្តរតុបខ្តងតាមលកខណៈ 
បញចចកវជិាជ មភស់ តាមសម័យក្តលទាំញនើប បញងកើត 
បានជាទសសនើយភាពញផសងៗដ៏អសាច ររ។ 
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១៤០- ឆ្កនិមិតថរបូ  ទើសខ្មថងខ្ដលានក្តរតុបខ្តងខ្តវា ាំងនន 
សលាប់បិទបាាំងនិងខ្លគលអលបណើ តមយួោក់ចាំ 
កណ្ឋឋ លឆ្ក។ ខ្លគញនោះតាំណ្ឋងឱ្ររាជវា ាំង រាជ
បលវងក   ទើខ្ដលអងគុយ ឬ នលពភបាំ ជាញដើម។ អបក 
ទសស្អាចយល់បាន តាមរយៈក្តរសខ្មថង  
ក្តរញលបើកាច់រា ាំ និង ក្តរញលចៀងញរៀបរាប់។ 

១៤១- ឆ្កអចឆរយិៈ  ទើសខ្មថងខ្ដលតុបខ្តងលមអញោយញដើមញឈើ 
ានខ្ផវផ្ងក ោបលនពណ៌ទឹកាសឬទឹក 
លបាក់។ ញដើមញឈើទាំងអស់ញ្ោះញធឝើពើបនធោះក្តឋ រ 
ានលាំ្ាំតាមចាវ ក់ញដើមញឈើញៅតាមលបាសាទ 
្្ ានលបាសាទអងគរវតថ លបាសាទបាយន័ 
ជាញដើម។ ឆ្កញនោះបញងកើតញឡើងដាំណ្ឋលាប នឹង 
សម័យរបាាំអបសរាញៅទសវតសរទ៍ើ៦ននសតវតសរ ៍
ទើ២០។ 
 

១៤២- ជាយជរ /  
          មុម្ង 
          

  ខ្ផបកោតននជាយទាំងពើរខ្នងរបស់សាំពត់ 
 ូលមយួកផនិខ្ដលានញាមមយួឆបូតញៅចាំ 
កណ្ឋថ លនននផធោត។   ខ្មយរសុរនិធ ញៅថា  
មុម្ង ។ 

១៤៣- ជើ  
 
 

 ញលគឿងអលង្វក រមយួយ៉ងញធឝើពើវតទុធាតុញផសងៗ 
ានសណ្ឋឌ នជាបញ ថ្ ងធាំ ានោាំតផូងចលមុោះ  
ពណ៌ សលាប់ពាក់ពរួរបញ ថ្ កញៅនឹងកង-ក  
ឬ ខ្មស-ក។  
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១៤៤- ដូនសាំពត់  រញបៀបពលង្វបសាំពត់ញធឝើពើសូលតខ្ដលទក់ញធឝើឱ្រ 
ញសយើសាច់ ញោយយកកាំណ្ឋត់សាអ តញផសងញទៀត 
ញៅលជលក់ទឹក រចួពូតឱ្រអស់ទឹក ញទើបយកមក 
ជូតកផតឺដខ្ដលៗញលើសាំពត់សូលតលតង់កខ្នវង 
ខ្ដលទក់ ប ធ្ ប់មកញទើបយកសាំពត់សូលតញ្ោះ 
ញៅស៊កនឹងសបួបញសសើឬញឈើ។ ចាំខ្ណកឯចុងាខ ង 
ញទៀតននកាំណ្ឋត់សាំពត់ខ្ដលទាវ ក់ចុោះ លតូវស៊ក 
ញោយអខ្លងបុកលសូវញដើមផើទញបនថឹងឱ្រញសយើ 
សាច់។ 

១៤៥- នដបិុត  លបញភទនដអាវមវើខ្ដលក្តត់ប ឆ្ ិតញោយាន 
ខ្ផបកខ្នងញលើខ្វងជាងខ្ផបកខ្នងញលក្តម។ 

១៤៦- តាខ្ឡក 
 

បាំពង់មរល់ញធឝើពើដើឥដឌ ញលបើសលាប់ប ច្ូ លមរល់ 
ញៅកបុងសនវុង។  
ឧ. តាមក្តរលសាវលជាវ តាខ្ឡកាន៣លបញភទ ៖ 
- លបញភទទើ១ បាំពង់ានអងកត់ផចិតលបខ្ ល  
  ២,៥ ស.ម. ញៅ ៣,៥ ស.ម.  
- លបញភទទើ២ បាំពង់ានអងកត់ផចិត ៤,០ ស.ម.  
  ញៅ ៦,០ ស.ម. 
- លបញភទទើ៣ បាំពង់ានអងកត់ផចិតលបខ្ លពើ  
 ៧,០ ស.ម. ញៅ ៤០ ស.ម.។ 

១៤៧- តាំបន់វបផធម៌  
   អ. cultural area 
 

 ទើតាាំងភូមិសាគសថឬទើតាាំងលសាវលជាវខ្ដល
បង្វា ញឱ្រញឃើញពើ្្ភាពននវបផធម៌។ 
ឧ. អងគរគឺជាតាំបន់វបផធម៌ននលបញទសកមភុជា  
និងជាញបតិកភណឍ ពិភពញោក។   
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១៤៨- តញួមន  
 

អបកសខ្មថងជាតួពលយកសឬជាបរវិារ ខ្ដលញលចើន 
រា ាំកបុងឈុតញធឝើសគង្វគ មធាំៗ។ ពកួញនោះទទលួភារ- 
កិចចក្តន់ទង់កបុងកផួនទ័ព ញ ើយក៏ានមវោះក្តន់ 
ោវផងខ្ដរ។ តទួាំងអស់ញនោះពាក់មយុកមុមយកស 
ានកាលដុោះពកៗកបុងទលមង់ដូចសក់លកញាញ់ 
ផធុយពើពួកពលមនុសសខ្ដលានកាលជួត 
ឈបួត។  
 ឧ. អបកសខ្មឋងតញួមនញៅកបុងញរឿងលពោះជិនវងស។ 
 

១៤៩- តជួបលកសណ៍  
 

  អបកសខ្មថងកបុងញរឿងរាមញករ ថ ិ៍ជាបុលតរបស់្ង 
សើតា ខ្ដលលពោះមុនើឥសើជប ញដើមផើជាំនសួរាម- 
លកសណ៍ខ្ដលសាយ នថាបាត់ និង ញដើមផើបាំភាន់ 
ខ្ភបក្ងសើតា ញៅញពលលពោះ្ងយងលតឡប់ 
មកពើញបោះខ្ផវញឈើកបុងនលព។ ប ធ្ ប់មក រាម- 
លកសណ៍ក៏បានលតឡប់មកអាលសម ញពលញ្ោះ 
លពោះមុនើឥសើានបាំណងចង់រ ាំោយជបលកសណ៍ 
វញិ បុ៉ខ្នថ លពោះ្ងសើតាបានសុាំឱ្រទុកទាំងពើរ។ 
ចាំញពាោះតរួាមលកសណ៍ លគូរបាាំខ្តងញលជើសញរ ើសអបក 
សខ្មថងណ្ឋខ្ដលានសមផុរលជោះ និង តជួប- 
លកសណ៍ានសមផុរលសាាំញោយសារជបញចញ 
មកពើខ្កអលលពោះមុនើឥសើ។    

១៥០- តញួទពអបសរ  
 
 

 អបកសខ្មថងជាតួ្ ងកបុងរបាាំបុរាណ។ តញួទព-  
អបសរានលបវតថិញចញមកពើញរឿងកូរសមុលទទឹក- 
ញោោះ។  
 ឧ. របាាំញទពអបសរលតូវបានដាំញឡើងកបុងចញ វ្ ោះឆ្ប ាំ    
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    ១៩៦០-១៩៦៣ ញោយសញមថចលពោះមហា-    
    កសលតិយនើ សុើសុវតទិ មុនើវងស កុសុមៈ ្រ ើរតប  
     សិរ ើវឌណ្។ របាាំអបសរ  ជាទូញៅ ញគនិយម  
     ញៅថា របាាំអបសរា ។ 

១៥១- តួ្ ង្គ  
 
 

អបកសខ្មថងជាតួ្ ងកបុងរបាាំញរឿងលពោះញថាង ្ង 
្គ។ របាាំញរឿងលពោះញថាង ្ង្គ លតូវបាន 
ដាំញឡើងកបុងចញ វ្ ោះឆ្ប ាំ១៩៦៤-១៩៦៥ ញោយ  
សញមថចលពោះមហាកសលតិយនើ សុើសុវតទិ មុនើវងស  
កុសុមៈ ្រ ើរតប សិរ ើវឌណ្។ 

១៥២- តលួពា យណ៍  
 
 

  អបកសខ្មថងកបុងរបាាំលពា យណ៍ជាតួ្ ងខ្ដល 
ញសវៀកពាក់ពណ៌សតាមខ្បបតួ្ យញរាង។ តញួនោះ 
ានចឺមញលើថាង សតាមខ្បបលព យ្ ដសាស្។ 

១៥៣- តលួពា យណ៍  
          ញកស 
 

អបកសខ្មថងកបុងញរឿងសុវណត ងស លតង់ឈុត្ង 
ញកសសុរយិងគខ្កវងមវួនជាបុរស ញៅរកឱ្សថទិពឝ 
ញដើមផើលបស់បថើឱ្ររស់ញឡើងវញិ។ 

១៥៤- តលួពា យណ៍តូ  
          (កុមមណ៍)  
 

អបកសខ្មថងជាតយួកសលបុសខ្ដលានចិតថលបាថ 
ចង់ញបៀតញបៀនលពា យណ៍ញកស  ញោយសងសយ័  
ថាជាមនុសសលសើ ខ្ត ទើបាំផុតចាាំងោញ់្ង  
ញ ើយក៏សុាំថាឝ យមវួនជាញស្កបុងលកខណៈជា
លពា យណ៍ខ្ដរ ខ្ត ានរូបក្តយអាលកក់។ 

១៥៥- តលួពោះញថាង  
 
 

អបកសខ្មថងជាតួ្ យញរាងកបុងរបាាំញរឿងលពោះញថាង 
្ង្គ។ របាាំញរឿងលពោះញថាង ្ង្គ លតូវ  
បានដាំញឡើងកបុងចញ វ្ ោះឆ្ប ាំ១៩៦៤-១៩៦៥ 
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ញោយសញមថចលពោះមហាកសលតិយនើ សុើសុវតទិ  
មុនើវងស កុសុមៈ ្រ ើរតប សិរ ើវឌណ្។ 
 

១៥៦- តរួាមលកសណ៍  
 

 អបកសខ្មថងកបុងញរឿងរាមញករ ថ ិ៍ ជាបុលតបញងកើតរបស់ 
លពោះរាមនិង្ងសើតា។  

១៥៧- តឥួសើ  
 

១- អបកសខ្មថងជាតតួាបសមិនលអ ខ្ដលញសវៀក  
សផង់ពណ៌ញលឿង សាភ យថង់យមពណ៌ញលឿង  
ោស់ ពាក់មកុដមយុកានកាំពូលរាងកនធុយលតើ នដ  
ក្តន់ញឈើលចត់ ានពាក់ពុកាត់ ពុកចង្វក  និង 
ចិញ ច្ ើមពណ៌ស។  
 ឧ. តឥួសើសខ្មថងកបុងញរឿងឥសើោច់្ន។ 
២- អបកសខ្មថងជាតតួាបសលអ ខ្ដលញសវៀកសផង់ 
ពណ៌ញលឿង សាភ យថង់យមពណ៌ញលឿងោស់ 
នដក្តន់ញឈើលចត់ ពាក់មុមមយុក ខ្ដលានាត់    
លគ បឹ ចង្វក ខ្វង ។  
 ឧ. តឥួសើសខ្មថងកបុងញរឿងរាមញករ ថ ិ៍។ 
 

១៥៨- លតសាល់  
 
 
 

 ញលគឿងអលង្វក រមយួយ៉ងពាក់នឹងទងលតញចៀក 
ញធឝើពើវតទុធាតុញផសងៗ ដូចជា ញឈើ ដើដុត ភវុក 
ខ្សបង... ានសណ្ឋឌ នលសញដៀងនឹងតាល់បុក 
លសូវ ខ្ដលានញលបើតាាំងពើសម័យបុរាណ។ 
 

១៥៩- ថង់សាំពត់  សាំពត់ខ្ដលបត់ជាពើរតាមបញណ្ឋថ យញធយញញឈើ 
ឱ្រសលមុងលតួតាប ។   
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១៦០-នពឝសូល៍ 
 

  លបញភទននញលគឿងរច្មាង៉ សលាប់លមអ  
សាទ បតរកមយ ានសណ្ឋឌ នញផសងៗ ជនួក្តលជា 
កាច់កនថុបកនថុលឬខ្វងលសចួ ផ្ងធ ាំងកាច់ ផ្ងធ ាំង 
ញលម ផ្ងធ ាំងចាវ ក់សតឝ ខ្ដលជាផចិតសមបផាណ 
សទិតញៅចាំកណ្ឋថ លលពាំផធោះឬចាំមណឍ លលបាងគលបា- 
សាទបុរាណខ្ដលជានិមិតថរូបននផ្ងក យលពោះញលាោះ
ទាំងលបាាំបនួ គឺ លពោះអាទិតរ លពោះចនធ លពោះអង្វគ រ 
លពោះពុធ លពោះលព សផតិ៍ លពោះសុលក លពោះញមរ ៍  
លពោះញកតុ និង រា ុ។ 
  ទាំញនៀមទាវ ប់ខ្មយរ ានជាំញនឿថា ជើវតិមនុសស
ឬសតឝ គឺសុទនខ្តទទលួឥទនិពលពើផ្ងក យនពឝ-
ញលាោះ ដូញចបោះ ញដើមផើានសិរ ើសួសថើនិងជាក្តរដឹង
គុណចាំញពាោះផ្ងក យទាំងលបាាំបនួញនោះ ញគបានញធឝើវតទុ
តាំណ្ឋងមយួញៅថា «នពឝសូល៍» ោក់ញៅញលើ 
លពាំដាំបូលផធោះចាំពើខ្នងញលើននខ្លឝងចនធឬចាំមណឍ ល 
លបាងគ។ 
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១៦១- ននួ 
 

 ឥរយិកបុងរបាាំបុរាណខ្ដលញលបើដងមវួនញធឝើចល- 
្បងអូសយតឺៗ លបកបញោយភាព យត់ចត់ ទឹក 
មុមផូរផង់និងលសស់បាំលពង។ 
 

១៦២- ខ្នប  
 
 

 ខ្ផបកមយួននមកុដ កាាំង និង មកួ រាងជាបនធោះ
ញផសងៗសាំយុងចុោះលគបញលើញជើងសក់ទាំងពើរខ្នង 
ខ្ដលរច្ញោយកាច់កញ្ជច ាំង រ ាំញយល និង 
កាច់ញផសងៗ។ 
 

១៦៣- បញ ថ្ ង-ក 
 
 

 ញលគឿងអលង្វក រមយួយ៉ងញធឝើពើវតទុធាតុញផសងៗ 
ានសណ្ឋឌ នញលចើនលបញភទញៅតាមក្តរនិយម 
សលាប់ពាក់ពរួរបញ ថ្ កញៅនឹងកង-ក ឬ ខ្មស- 
ក។  
 

១៦៤- បរវិតថន៍វបផធម៌ 
 

 ក្តរខ្លបលបួលភសថុតាងបុរាណវតទុវទិាញោយសារ 
សកមយភាពមនុសស្សម័យញលក្តយៗ ដូចជា 
ក្តរជើកកក្តយ ក្តរជសួជុល ក្តរញលបើលបាស់ និង 
សកមយភាពញផសងៗញទៀត។ 
 

១៦៥- បាយអ  
   អ. mortar 
   បារ. mortier (m.) 

  លាយមាង៉ានធាតុផសាំដូចជាសុើម៉ងត៍ មាច់ 
ទឹកជាញដើម ជួនក្តលញគបខ្នទមសារធាតុញផសងៗ 
សលាប់បញងកើនគុណភាព។  
  បាយអបុរាណ ានធាតុផសាំដូចជា កាំញបារ  
មាច់ សករ ទឹក ជាញដើម។ 
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១៦៦- បាាំងខ្មវង  
 

 កាច់លមអសាទ បតរកមយមយួលបញភទានសណ្ឋឌ ន 
ខ្បបបាាំងញខ្នវ ង ញលចើនភាជ ប់នឹងខ្ប៉កដាំបូលអារ 
ទឝ រ បងអួច មណឍ ប ជាញដើម។       
 ឧ. បាាំងខ្មវងញៅញលើខ្ប៉កដាំបូលអារទើសថើក្តរ  
      គណៈរដឌមគនថើ។ 
 
 
 
 
 

១៦៧- បាាំងញខ្នវ ង 
 

ញលគឿងលមអសាទ បតរកមយខ្ដលានទលមង់ញផសងៗ 
សលាប់តុបខ្តងលមអ ញៅញលើញខ្នវ ងទឝ រឬញាបុរៈ 
លបាសាទបុរាណ វតថអារាម និង អារសាធា- 
រណៈ។ ញៅកមភុជា ជាទូញៅ បាាំងញខ្នវ ងញលចើន 
ានទលមង់ដូចសវឹករក្ត (បចចុបផនប សាទ បតរករ 
រច្ឱ្រានទលមង់ញផសងៗ)។   
 ឧ. - បាាំងញខ្នវ ងញៅញលើលចកញចញចូលរបស់ 
       ទើសថើេណៈរដឌមគនថើ។  
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  - បាាំងញខ្នវ ងវតថជើបាល សទិតកបុងភូមិជើបាល  
     ឃុាំជើបាល លសុកលសើសននរ ញមតថកាំពង់ោម។ 
 
 
 
 
 
 
 

១៦៨- បុរាណវតទុវទិា  
          ញលក្តមទឹក /  
          បុរាណវតទុវទិា  
          ជលបាត 
អ. underwater  
  archaeology 
បារ. archéologie  
  sous-marine (f.) 

បុរាណវតទុវទិាខ្ដលសិកាអាំពើតឹកតាងបុរាណ
វតទុទាំងឡាយខ្ដលបនសល់ញៅបាតសមុលទ ទញនវ 
បឹង សធឹង ។ល។ ានដូចជា ្វា សាំណង់
អារ ទើលកុងបុរាណ កាំពង់ខ្ផបុរាណ ឬ វតទុ
ញផសងៗ ញោយញលបើលបាស់បញចចកវទិាទាំញនើប ញដើមផើ 
បកលសាយពើទាំ្ក់ទាំនងរវាងជើវតិញៅកបុងទឹក
និងញលើញាក។  
 ឧ. ក្តរសិកាបុរាណវតទុវទិាជលបាតញៅលប- 
ញទសកមភុជាបានោប់ញផថើមញឡើងប ធ្ ប់ពើលពោះរា- 
ជាណ្ឋចលកកមភុជាបានផថល់សោច ប័នញលើអនុ- 
សញ្ជដ អងគក្តរស លបជាជាតិសថើពើកិចចក្តរពារ 
ញបតិកភណឍ វបផធម៌ញលក្តមទឹកញៅឆ្ប ាំ ២០០៧។ 
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១៦៩- បុរាណវតទុវទិា 
           ញទសភាព 
  អ. landscape  
      archaeology 
 បារ. paysage  
   archéologique 
          (m.) 

 បុរាណវតទុវទិាខ្ដលសិកាអាំពើសាំណល់សកមយ- 
ភាពនិងទាំ្ក់ទាំនងរបស់មនុសសជាលកខណៈ 
រូបើនិងអរូបើជាមយួនឹងបរសិាទ នខ្ដលសទិតជុាំវញិ 
ភូមិឋានឬកបុងទើកខ្នវងណ្ឋមយួញដើមផើបកលសាយ 
អាំពើវបផធម៌ សាស្ សងគមនញយបាយ ញសដឌ- 
កិចច ខ្ដលានកបុងសម័យអតើតក្តល។ 

១៧០- បុរាណវតទុវទិា 
        នគរបូនើយកមយ   
អ. urban archaeo-  
    logy 

 បុរាណវតទុវទិាខ្ដលសិកាអាំពើរច្សមភ័ននលកុង 
សាំណល់ឬសាប មននលាំញៅឋាន សាំណង់អារ
ញៅកបុងលកុងញផសងៗ ជាទើកខ្នវងខ្ដលមនុសស
បានតាាំងទើលាំញៅកបុងរយៈញពលននសម័យក្តល 
ណ្ឋមយួ។ 
 

១៧១- បុរាណវតទុវទិា 
    បុញរលបវតថសិាគសថ 
អ. prehistoric  
    archaeology 
 បារ. archéologie  
   préhistorique (f.) 
     

 បុរាណវតទុវទិាខ្ដលសិកាអាំពើសងគមវបផធម៌ 
និងបរសិាទ នខ្ដលញកើតានញឡើងតាាំងពើសម័យ 
ក្តលមិនទន់ានអកសរសលាប់កត់លតា ញោយ 
ខ្ផអកញលើសាំណល់ញផសងៗ ដូចជា សាម រៈញលបើ 
លបាស់លបោាំនថង សាំណល់ផធោះបាយ សាំណល់រុកខ-
ជាតិ ឆអឹងមនុសស ឆអឹងសតឝ ទើជលមក ទើប ច្ុ ោះ  
សព ជាញដើម។ 
ឧ. ក្តរសិកាបុរាណវតទុវទិាបុញរលបវតថិសាគសថញៅ  
    សាទ នើយោអ ងសាភ ន ញធឝើឱ្រញយើងយល់ដឹងនិង  
    បកលសាយបានថា ខ្មយរញយើងបានតាាំងទើ  
    លាំញៅកបុងតាំបន់ញ្ោះ តាាំងពើលបាាំពើរពាន់ឆ្ប ាំ  
    មុនលគិសថសករាជ។ 
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១៧២- បុរាណវតទុវទិា 
          លបព័ននគាំនិត  
អ. cognitive  
archaeology/struct
ural archaeology 
បារ. archéologie  
      cognitive (f.)  

  បុរាណវតទុវទិាខ្ដលញលបើវធិើសាគសថខ្បបលទឹសថើ 
របស់បុរាណវតទុវទិាខ្ដលញលបើសលាប់លសាវលជាវ 
និងបកលសាយអាំពើទាំ្ក់ទាំនងវបផធម៌របស់ 
មនុសសញោយខ្ផអកញលើមូលោឌ នកផួនខ្នប តនន 
ទាំញនៀមទាវ ប់ លបនពណើ ញផសងៗ។ 
 
  

១៧៣- បុរាណវតទុវទិា 
           លបវតថសិាគសថ 
អ. historic  
    archaeology 
 បារ. archéologie  
       historique (f.) 

 បុរាណវតទុវទិាខ្ដលសិកាអាំពើលបវតថិសាគសថ 
ញោយខ្ផអកញលើភសថុតាង បុរាណវតទុវទិា ដូចជា 
សិោោរកឹ ឯកសារសាំញណរ សាំណង់បុរាណ  
សិលផៈចាវ ក់កបុងសម័យក្តលខ្ដលជាតិសាសន៍ 
មយួានអកសរសលាប់កត់លតា។ 

 ១៧៤- បុរាណវតទុវទិា 
           សញគង្វគ ោះ 
អ. salvage  
    archaeology /      
    rescue    
    archaeology / 
    preventive       
    archaeology  

 បុរាណវតទុវទិាខ្ដលលសាវលជាវនិងលបមូលភសថុ- 
តាងឬទិនបន័យញដើម តាមរយៈក្តរញធឝើកាំណ្ឋយ 
សញគង្វគ ោះ ញៅកបុងសាទ នើយបុរាណវតទុវទិាណ្ឋ
មយួខ្ដលទទលួរងក្តរគាំរាមកាំខ្ ងពើញលាោះធមយ- 
ជាតិ ក្តរអភិវឌណញ ោឌ រច្សមភ័ននជាលកខណៈ 
ឯកជន ឬ សាធារណៈដូចជា ក្តរសាងសង់
ពលងើកទើលកុង ក្តរសាទ ប្បណ្ឋថ ញគម្គមន៍ 
ក្តរសាងសង់សាំណង់អារធាំៗ ទាំនប់ទឹក វារ ើ-
អគគិសនើ លពោនយនថញហាោះ និង មូលោឌ នញយ- 
ធា ជាញដើម។ 
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១៧៥- បុរាណវតទុវទិា    
           ឧសា កមយ 
អ. industrial  
   archaeology 

 បុរាណវតទុវទិាខ្ដលសិកាអាំពើតឹកតាងននក្តរ
វវិឌណឧសា កមយសម័យបុរាណ ដូចជា រច្- 
សមភ័ននសាំណង់ឧសា កមយកខ្នវងសវខ្ដកឬខ្រ ៉
ញផសងៗញទៀត សាំណង់សាទ នើយអយសយ័យន  
ា៉សុើនញដើរញោយកាវ ាំងមរល់ញៅកបុងសម័យ 
ក្តលននក្តរវវិតថឧសា កមយ ឬ ញលក្តយសម័យ 
ញ្ោះ។ 
 

១៧៦- បូង៉្វ  
 

  ពាករកមចើពើភាសាឥណឍូ ញណសុើ ានន័យថា 
ផ្ងក ។ ញគលបទោះញឃើញានញលបើពាករញនោះញៅកបុង 
ទាំនុកញលចៀងរបាាំអបសរាននលផោះទើ២៖ «(...)នឹង 
ញធឝើបូង៉្វ(២ដង) ញលចើនចាំនួន ោក់ខ្នងជិតមវួន 
ទើសយ្ ...»។  
   ញធឝើ «បូង៉្វ» សាំញៅរញបៀបញធឝើផ្ងក បើខ្បបគឺ៖ 
១- ផ្ងក លសស់មចប់សវឹកញចកខ្ដលញគញកវជាកញ ធ្ ង 
រាងសាជើោក់ផ្ងក សលាប់លសង់កវិន។ កញ ធ្ ងញ្ោះ 
ជនួញគទុកចាំ ាត់ ជនួញគបិទាត់ឱ្រជិតញ ើយ 
ក្តត់ចុងលតង់កាំពូលលសួចបនថិច។ 
 ២- ផ្ងក សលាប់មចប់ញោយនសផ គសថើខ្មយរជាំ្ន់  
ញដើមនិយមមចប់អប់ផ្ងក នឹងនសផខ្ដលជាកាំណ្ឋត់ 
ញសថើងញបុើងញរុ ើងៗសលាប់ក្តន់ញដើរ ឬ ោក់កាល 
ដាំញណកសលាប់លសង់កវិន។ ផ្ងក លសស់ខ្ដលញគ 
ចូលចិតថមចប់អប់ ញលចើនជាផ្ងក មវិោះ ផ្ងក កុោប ផ្ងក  
ចមាល៉ក ម ផ្ងក លកញពន ផ្ងក ក្តថ ាំងង្វ...។ ចាំញពាោះ 
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ផ្ងក ក្តថ ាំងង្វ ញបើចង់អប់ឱ្រញចញកវិនលកអូបខ្នវ ាំង 
មុតឆលួ ញគញលចើនយកញៅញរាលញភវើងញទៀនសិន។ 
 ៣- ផ្ងក សលាប់ោក់ជូនសព ញគយកផ្ងក ញលកៀម  
មកមចប់នឹងនសផពណ៌ស ញ ើយ លកបចួចងបូ  
ពណ៌ញលយ  រាងជាដុាំមូល។ 

១៧៧- បាាំងសាវ ប  
 

 បនធោះានរាងដូចលពុយលតើសលាប់ោប់ភាជ ប់ 
ញៅចាំញ ៀងមកុដអបសរាទាំងពើរខ្នង។ 

១៧៨- លបោាំយម  
 
 
 

  ញលគឿងអលង្វក រមយួយ៉ងញធឝើពើបនធោះញោ ៈ 
ានសណ្ឋឌ នដូចកាច់ចកកច័ន (ចតុញក្តណ  
ញសយើ) ានទាំ ាំតូចជាងសវឹកញពាធិ៍ ញោយាន  
រច្ជាកាច់ញផសងៗសលាប់ោក់ភាជ ប់ញលើសង្វឝ រ 
ព័នន លតង់កខ្នវងខ្មឝងញៅខ្ផបកខ្នងញលក្តយ។ 

១៧៩- លបោប់ញជើង 
 
 

ញលគឿងអលង្វក រមយួលបញភទញធឝើពើញោ ៈសលាប់ 
ពាក់លមអញៅញលើ កញជើងញឆឝង-សាថ ាំននអបករបាាំ  
បុរាណខ្មយរ។ លបោប់ញជើងាន កងទងឈូក  
និង កងញ័រញជើង។ 

១៨០- លបោប់នដ  
 

 ញលគឿងអលង្វក រសលាប់ពាក់ញៅញលើ កនដញឆឝង- 
សាថ ាំរបស់អបករបាាំបុរាណខ្មយរ ដូចជា សវឹកញទស 
ចិញ ច្ ៀនលកង កងញ័រនដ កគនធើាំ កងរាក់ កងកន់ 
ននឈុតសញមវៀកបាំពាក់ញលគឿងធាំ។ 

១៨១- លបពាយ  
 
 

  ញលគឿងអលង្វក រញធឝើពើាសឬញោ ៈញផសងៗ ជា 
ខ្ផបកមយួននមកុដប ច្ រតប ភាជ ប់ពើខ្នបញឆឝងញៅ 
ខ្នបសាថ ាំញៅខ្ផបកខ្នងញលក្តយ ានសណ្ឋឌ នដូច 
ខ្ផវលបពាយខ្សផក។ 
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១៨២- ផ្ងឌិប 
 

 ពាករកមចើពើភាសាញសៀម ានន័យថា សាំពត់  
អាំញបាោះញៅ។  លបញភទសាំពត់ខ្ដលញគតាញពើ  
អាំញបាោះញៅ ឥតឱ្របាយជូរ។ 
 

១៨៣- ផ្ង ុ៊ម លបញភទកាំណ្ឋត់លមអមយួផ្ងធ ាំងខ្ដលានភវើញលចើន 
និងពណ៌ញផសងៗ ញលបើកបុងរបាាំបុរាណ សលាប់ 
តួ្ ងវយ័ជាំទង់ពាក់រុ ាំញលើដងមវួន ញោយវាត់មក 
ញលើសាយ ញឆឝង ទាវ ក់ចុងជាយាខ ងមកញលក្តយ 
លតឹមលតាក។ 
 

១៨៤- ផ្ងក មវមឹចនធន៍  បនធោះអាចម៍ញឈើរមូរបានមកពើក្តរឈូសញឈើ 
មវឹមចនធន៍ឬញឈើញផសងៗខ្ដលញគក្តត់បិទរច្ 
ជាផ្ងក ៤ឬ៥ញៅញលើញលាងឆអឹងបញសសើានរាងជា 
ពពិល  ញលបើជាញលគឿងតង្វឝ យសលាប់ោក់ជា-  
មយួដុាំបូង៉្វ ជូនសពមុនញពលបូជា។ 
 

១៨៥- ផ្ងក ញ័រ 
 
 

  ញលគឿងអលង្វក រជារូបផ្ងក ញធឝើពើាស ឬ ញោ ៈ  
ញផសងៗ ានទងញធឝើញោយលួសរញួមូរជាជាន់ៗ 
ញដើមផើឱ្រកញលកើកញ័រសលាប់បាំពាក់ភាជ ប់ញៅតាម 
ជាន់នើមយួៗននមកុដ។ 
 

១៨៦- ផ្ងក លបាក់  ញលគឿងលមអមយួខ្បបញធឝើពើលបាក់ឬសាភ ន់លជលក់ 
ទឹកលបាក់ ានរាងជាផ្ងក មួយក ច្ុ ាំ ានទងមួយ 
សលាប់ក្តន់រា ាំកបុងរបាាំផ្ងក ាសផ្ងក លបាក់។  
បចចុបផនប ញគនិយមញធឝើពើលកោសពណ៌លបាក់។ 
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១៨៧- ផ្ងក ាស   ញលគឿងលមអមយួខ្បបញធឝើពើាសឬសាភ ន់លជលក់ 
ទឹកាស ានរាងជាផ្ងក មួយក ច្ុ ាំ ានទងមយួ 
សលាប់ក្តន់រា ាំកបុងរបាាំផ្ងក ាសផ្ងក លបាក់ និង របាាំ 
អបសរា ជាពិញសស រា ាំញលើឆ្កអចឆរយិៈ។  
  បចចុបផនប ញគនិយមញធឝើផ្ងក ញនោះពើលកោសពណ៌  
ាស។ 
 

១៨៨- ផ្ងក ញសៀត  
 
 

 ផ្ងក ចងមួយក ច្ុ ាំឬផ្ងក ធាំមយួ សលាប់តួ្ យ 
ញរាងញសៀតញលើលតញចៀកសាថ ាំ ចាំខ្ណកឯតួ្ង 
ញសៀតខ្នងញឆឝង។ 
 

១៨៩- ញផថកមញកវឿ   បញចចកញទសលជលក់ពណ៌សាំពត់ឱ្រញលយ ជាមយួ  
នឹងទឹកខ្ផវមញកវឿ រចួហាលញលើដើសងួត (លជលក់ 
និងហាលញលចើនដងរ ូតញឡើងពណ៌ញលយ តាមក្តរ 
ចង់បាន)។ 
 

១៩០- ពណ៌  
អ. color/colour 
បារ. couleur (f.) 

 លកខណៈសាគ ល់វតទុឬបាតុភូតខ្ដលកាំណត់ 
ញោយចកខុវញិ្ជដ ណតាមរយ:ពនវឺ ជាលបញភទ  
ញផសងៗ ដូចជា លក ម ញលឿង ញមៀវ ជាញដើម។  
 ឧ. លពោះអាទិតរបញ ច្ញពនវឺចលមុោះពណ៌។ 
 

១៩១- ខ្លពឡាញ់ ឡាញ់ ជាភាសាញវៀតណ្ឋម ានន័យថា លតជាក់។ 
លបញភទសាំពត់តាញពើអាំញបាោះ ានសាច់ម៉ដឌ 
រញលើបរញោង ានលគប់ពណ៌ ្ាំចូលពើលបញទស 
ញវៀតណ្ឋម ខ្ដលញលបើសលាប់ក្តត់សញមវៀកបាំពាក់ 
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មយួចាំនួនកបុងរបាាំខ្មយរ។  
  គសថើវយ័ញកយងនិយមញលបើខ្លពឡាញ់ញនោះញៅផធោះ 
ញលពាោះវាលតជាក់ ចាំខ្ណកគសថើវយ័ចាំណ្ឋស់និយម 
ក្តត់ជាសាំពត់សមវុយ ញសវៀកកបុងជើវភាពសាម ដ្ 
ឯបុរសវយ័ចាំណ្ឋស់ និយមក្តត់ញខ្នញសវៀក 
សលាប់ចូលរមួកបុងពិធើបុណរទនញផសងៗ។  
ញោយខ្ឡក ខ្លពឡាញ់ពណ៌ញលយ  ានសាច់  
លក្តស់ ខ្ត មិនសូវានគុណភាពញទ។ 
 

១៩២- លពាំ  
  

  ញលគឿងបងគុ ាំននដាំបូលអារសលាប់លបក់ភជិត 
ដាំបូលសាំណង់លតង់លបទល់កាលកណឋ ប ញកផឿង 
ស័ងកសើ ញោយញលបើសាម រៈញផសងៗ ដូចជា ញកផឿង 
បាយអ សវឹកកណថ ប ស័ងកសើ ជាញដើម។ 
 ឧ. លពាំដាំបូលផធោះ លពាំដាំបូលអារ។ 
 

១៩៣- មកុដ  
 
 

 ញលគឿងអលង្វក រមយួយ៉ងញធឝើពើាសឬញោ ៈ 
ញផសងៗឬញធឝើពើលកោសសាយ ច់ ញ ើយ បនធាំកាច់  
មយុកឬញធឝើពើកាំណ្ឋត់ បិទពណ៌ាស ោាំតបូង  
ខ្ដលានកាំពូលនិងរច្តាមកាច់ញផសងៗ 
ដ៏លអវចិិលត សលាប់ពាក់ញៅញលើកាល។ 
 

១៩៤- មកុដតួ្ ង  
 
 

 ញលគឿងអលង្វក រញធឝើអាំពើាសឬញោ ៈញផសងៗ 
ានកាំពូលមយួ ានកាាំង និង រច្កាំពូលរតួ  
លសួចៗចាំននួ៧ជាន់  បាំពាក់ញោយផ្ងក ញ័រលគប់ 
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ជាន់ភាជ ប់ញោយខ្នបជិតថាភ ល់ និង ញលបើចនជា 
ឃ្លប បសលាប់ាបឱ្រជាប់។ មកុដញនោះសលាប់
ពាក់ចាំញពាោះខ្តតញួទពធើតា ឬ សលាប់លពោះមហា
កសលតិយនើញលបើញៅញពលអភិញសកញឡើងលគងរាជរ 
ញោយរច្ជាកាច់មុសៗាប ញៅតាមអងគលពោះ
មហាកសលតិយនើ និង តាមមុមង្វរញផសងៗខ្ដល 
លតូវញលបើ។ 
 

១៩៥- មកុដ្ង្គ  
 
 

  ញលគឿងអលង្វក រញធឝើពើាសឬញោ ៈ ឆ្វ ក់ជា 
មកុដ រាងកាល្គបើញបើកពពារ ានភាជ ប់ចន 
ញោយញលបើកាច់អងគរ។ ចាំខ្ណកពើញលក្តយកាំពូល 
្គ ខ្ផបកកណ្ឋថ ល លមអញោយកនធុយ្គ១គូ 
ព័ននាប  និង កនធុយ២អមាខ ង១។   មកុដញនោះ  
យកតាមលាំ្ាំមកុដ្ងញទពអបសរញៅលបាសាទ 
លពោះោនញសថចគមវង់បញងកើតញៅឆ្ប ាំ២០១០។ 
 

១៩៦- មកុដ្យញរាង  
 
 

  ញលគឿងអលង្វក រញធឝើអាំពើាសឬញោ ៈញផសងៗ 
ានកាំពូលមយួ ាយ នកាាំង និង រច្កាំពូលរតួ 
លសួចៗចាំននួ៩ជាន់ បាំពាក់ផ្ងក ញ័រលគប់ជាន់ 
ភាជ ប់ញោយខ្នបជិតថាភ ល់ និង ញលបើចនជាឃ្លប ប 
សលាប់ាបឱ្រជាប់។ មកុដញនោះសលាប់បាំពាក់ 
ឱ្រតញួទពលបុសឬសលាប់លពោះមហាកសលតញលបើញៅ 
ញពលអភិញសកញឡើងលគងរាជរ ញោយរច្ជា 
កាច់មុសៗាប ញៅតាមអងគលពោះមហាកសលតនិង 
តាមមុមង្វរញផសងៗខ្ដលលតូវញលបើ។ 



 

-93- 

១៩៧- មកុដប ច្ រតប  
 
 

  ញលគឿងអលង្វក រញធឝើពើាសឬញោ ៈញផសងៗ 
រច្ជាកាច់កញ្ជច ាំងឬភញើញទស ានឬាយ នបនធាំ 
តផូងលបាាំខ្បប (មរកត លបពាល ញពលជ កញណឋ ៀង 
មុក្តឋ រ) ានរាងជាកាាំងភាជ ប់នឹងខ្នប លមអញោយ 
លបពាយភាជ ប់ពើខ្នបញឆឝងញៅខ្នបសាថ ាំញៅខ្ផបកខ្នង 
ញលក្តយ និង ានផ្ងក ញ័រញៅជាប់ជុាំវញិខ្ផបកខ្នង 
ញលើននមកុដ។ មកុដប ច្ រតបសលាប់បាំពាក់ឱ្រ 
តួ្ យញរាងញពលញៅជាលពោះអងគាច ស់មិនទន់ 
ញឡើងលគងរាជរ។  
  ឧ. តលួពោះញថាងលគងមកុដប ច្ រតប ញៅញពល  
      កាំពុងចាាំងជាមយួលពោះ្ង្គ។ 
 

១៩៨- មកុដញលបើស  
 
 

  ញលគឿងអលង្វក រញធឝើអាំពើាសឬញោ ៈញផសងៗ 
ានកាំពូលរូបកាលញលបើសមយួញធឝើពើមយុក ាយ ន 
កាាំង និង រច្កាំពូលរតួលសួចៗចាំននួ៦ជាន់  
បាំពាក់ញោយផ្ងក ញ័រលគប់ជាន់ ភាជ ប់ញោយខ្នប 
ជិតថាភ ល់ និង ញលបើចនជាឃ្លប បសលាប់ាបឱ្រ 
ជាប់។ មកុដញនោះសលាប់តញួលបើស។ 
 

១៩៩- មកុដរតបញខ្នវ ង  
 
 

 ញលគឿងអលង្វក រញធឝើពើាសឬវតទុធាតុញផសងៗ ាន 
រាងជម  ុ៊មពទនញោយកាច់កញ្ជច ាំងរាក់រយ និង 
កាច់ផ្ងក ច័នោាំតផូងញៅញលើលជុងទាំង៤ និង ាន 
ចន១គូ ខ្ផបកខ្នងញលើរច្កាច់កនធុយ ងស 
មយួគូនិងានបនធាំតផូង លពមទាំងានកាច់ 
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ញធយញរណ្ឋទមវុោះ ុ៊មពទនជុាំវញិតមួកុដ សលាប់ 
តួ្ ងពាក់ខ្ដលតាំណ្ឋងឱ្រវយ័ជាំទង់។ 
 

២០០- មកុដរាពណ៍ / 
          មកុដទសមុម 
 
 

 ញលគឿងអលង្វក រញធឝើពើមយុកានមុម១០ ខ្ដលខ្ផបក
ខ្នងញលក្តមជាន់ទើ១ានមុមមយួធាំញៅចាំពើមុម 
និងមុមបួនតូចៗញៅពើញលក្តយ ញៅជាន់ទើ២ ាន 
មុមបនួតូចៗ (ញៅពើមុម ញលក្តយ ញឆឝង សាថ ាំ) 
និង ជាន់ទើ៣ ានមុមតូចមយួខ្បរមក ខ្នងមុម 
និង ានកាំពូលលសួចតូចមួយ។ 
 

២០១- មកុដរាមបរា 
      សូរ/មកុដរាាសូរ  
 
 

  ញលគឿងអលង្វក រានទលមង់ជាមុមពាក់ ាន  
កាំពូលកាច់កនធុយ ងសមួយ ានវណឍ កាច់  
កញ្ជច ាំងរាក់រយ កាំពូលរតួលសួចៗញៅញលើកាល  
និង ានចនភាជ ប់នឹងញជើងសក់ញឆឝងសាថ ាំ ខ្ដល  
ញធឝើពើមយុកោបពណ៌ទឹកាស។ 
 

២០២- មកុដ នុាន  
 
 

  ញលគឿងអលង្វក រញធឝើពើមយុក រច្តរួាងជាកាល 
សាឝ ហាាត់ ញោយកាច់កញ្ជច ាំងពទនជុាំវញិកាល 
និងានចនរាងកនធុយ ងស។ 
 

២០៣- មកុដអបសរា  
 
 

  ញលគឿងអលង្វក រញធឝើពើាសឬញោ ៈញផសងៗ 
ានកាាំងមយួលមអញោយកាច់អងគរ ានចនពើរ 
បាាំងសាវ បពើរនិងកាំពូលបើ ខ្ដលកាំពូលនើមយួៗ 
ានផ្ងក បិណឍ និងកាច់រាងមូលសាំខ្ប៉តចាំននួពើរ 
ប្ឈរញលើាប (សលាប់តឯួក) ឬ កាច់រាងមូល 
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សាំខ្ប៉តចាំននួមយួ (សលាប់តរួង) ខ្ដលលមអ 
ញោយកាច់ញផសងៗ ដូចជា ចកក ច្ុ ាំ លតបក 
ឈូកបាំខ្បក ពងលតើ ជាញដើម។ 
 

២០៤- ញយឿង 
 

  ឥរយិកបុងរបាាំបុរាណខ្ដលញលបើ ក ញធឝើចល្  
ញផអៀងផអង បងអូសយតឺៗទន់ភវន់ រស់រញវ ើក សអិត  
ជាប់ាប  និង ឱ្រហាប់ខ្ណន។ 
 

២០៥- របាាំ   
អ. dance 
បារ. danse (f.) 

  សិលផៈននក្តរបញ ច្ញក្តយវកិ្តរពត់ញពនមវួន 
លបាណ វាសនដ វាសញជើង  ក់ញោតោក់កាច់ 
ឬ/និង ញាក់មុមញាក់ាត់ តាមខ្បបបទនិយម 
ញផសងៗខ្ដលញធឝើញឡើងញៅតាមចង្វឝ ក់ញភវង និង  
ចញលមៀងញោយបងកប់នូវមញ្សញ ច្ ត្ អតទ- 
និង មុមង្វរញរៀងៗមវួន។ 
 

២០៦- រមតួ/លយតួ 
 
 

 ឥរយិបថកបុងរបាាំបុរាណខ្ដលញលបើដងមវួនញធឝើ 
ចល្ញផអៀងផអងបងអូសយតឺៗ ទន់ភវន់ រស់រញវ ើក 
សអិតជាប់ាប  និង ហាប់ខ្ណន។ 
 

២០៧- រយ៉  
 
 

  ញលគឿងលមអមយួខ្បបពាក់នឹងទងលតញចៀក ញធឝើ  
ពើវតទុធាតុញផសងៗ សណ្ឋឌ នលសញដៀងនឹងរ ាំញយល 
ផ្ងក ។ រយ៉ានទងខ្វងទាវ ក់ជារ ាំញយល (តាម 
ទាវ ប់អបកលសុកមវោះញៅថា ផ្ងក រយ៉ ឬ ផ្ងក រ ាំ- 
ញយល)។ រយ៉ ានដូចជា រយ៉ដក់, រយ៉ផ្ងក  
ញមធស, រយ៉ផ្ងក លកសាាំង ជាញដើម។ 
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២០៨- រយ៉ដក់  
 
 

 ញលគឿងលមអមយួខ្បបពាក់នឹងទងលតញចៀកញធឝើពើ 
វតទុធាតុញផសងៗ សណ្ឋឌ នលសញដៀងនឹងរ ាំញយល 
ផ្ងក ។ រយ៉ដក់ានទងខ្វងទាវ ក់ជារ ាំញយល 
ភាជ ប់នឹងតផូងមយួលាប់ឬញធឝើពើញោ ៈ រាងមូល 
ញយលតិកតុកៗ។ 
 

២០៩- រយ៉ផ្ងក លកសាាំង  
 
 

 ញលគឿងលមអមយួខ្បបពាក់នឹងទងលតញចៀក ញធឝើពើ 
វតទុធាតុញផសងៗ សណ្ឋឌ នលសញដៀងនឹងផ្ងក លក-
សាាំងមយួឬមយួក ច្ុ ាំ ានទងខ្វងទាវ ក់ជា
រ ាំញយលភាជ ប់ខ្នងចុង។ 
 

២១០- រយ៉ផ្ងក ញមធស  
 
 

 ញលគឿងលមអមយួខ្បបពាក់នឹងទងលតញចៀក ញធឝើពើ 
វតទុធាតុញផសងៗ សណ្ឋឌ នលសញដៀងនឹងផ្ងក ញមធស 
ានទងខ្វងទាវ ក់ជារ ាំញយលភាជ ប់ខ្នងចុង។ 
 

២១១- រាក់រយ  
 
 

កាច់រច្ខ្ដលានទលមង់ញលចើនលបញភទដូចជា
ទលមង់លតបកឈូក កញ្ជច ាំង ផ្ងក ោន់ ញកសរ 
ញធយញលកបើ ពងលតើ ... ឆ្វ ក់រាក់ រាងដខ្ដលៗ 
បនថប ធ្ ប់ាប  ។ 
 

២១២- របឹចញងកោះ 
 
 

 បនធោះកាំណ្ឋត់ប៉ាក់ឌិនមយួលបញភទ សលាប់តួ 
្យញរាង តយួកស និង តួសាឝ កាច់ លកវាត់ជុាំវញិ 
ចញងកោះ ញោយញដររបឹញៅខ្ផបកខ្នងមុម។ 
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២១៣- ឫកញឆើតឆ្យ   
 

  ឥរយិបថននតសួខ្មថងខ្ដលបង្វា ញពើភាព 
សបាយ ញឆើតឆ្យ ញឆយើងនឆយ លកអឺតលកញអាង  
។ល។ ឫកញនោះ ញលចើនញលបើញៅកបុងញរឿងបរញទស។ 
ឧ. ឫកញឆើតឆ្យននតួ្ ង(តលួសើ)សខ្មថងកបុង 
្មជាលសើមិនលគប់លកខណ៍។ ឫកញឆើតឆ្យនន 
តួ្ យញរាង(តលួបុស)សខ្មថងកបុង្មជាបុរស 
 ុហឺា អតួញកអងក្តអ ង។ 

២១៤- ឫក្ង 
          លកសលត   
 

ឥរយិបថននតួ្ ង(តលួសើ)ខ្ដលានអាំញណ្ឋយ  
ទនពើធមយជាតិ អាចសខ្មថងកបុង្មជាអបកាន 
ឋានៈមភង់មភស់ បង្វា ញនូវក្តយវកិ្តរឆ្ល់រ ័ស 
រ នួខ្តទន់ភវន់។   ឫករបស់តួ្ ងលកសលត  
ញលចើនដកលសង់ពើកាច់ប ច្ុ ោះ។  
 ឧ. បញករបស់តាួច ស់កសលតើរា ាំរបាាំញទពមញ្រមរ  
កបុងញពលជបួជាមយួាច ស់កសលតាបង្វា ញនូវឫក 
្ងលកសលត ញោយបងកប់មញ្សញ ច្ ត្ទន់- 
ភវន់។  

២១៥- ឫក្ងង  
 
 

 ឥរយិបថននតួ្ង (តួលសើ) ខ្ដលានអាំ- 
ញណ្ឋយទនពើធមយជាតិ អាចសខ្មថងកបុង្ម 
ជាអបកានឋានៈមភង់មភស់ បង្វា ញនូវភាពមឺុង-  
ា៉ត់  យត់ចត់ ញោយញលបើកាច់សងកត់ឱ្រហាប់ 
ខ្ណន លយួត ទន់ ភវន់ ញ ើយ អខ្ណថ ត។  បញក-  
្ងង ញលចើនដកលសង់ពើកាច់ឆ្។   
 ឧ. ឫក្ងងរបស់្ងញមមោរា ាំទប់ទល់នឹង  
លកុងយកសរាមបរាសូរ។ 
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២១៦- ឫករបាាំ   
 

 ឥរយិបថននតសួខ្មថងខ្ដលបង្វា ញពើទឹកមុម 
ញញឹមកបុងន័យមញ្សញ ច្ត្និងសាឝ គមន៍។ 
ឫករបាាំញនោះ ានកបុងរបាាំជូនពរ របាាំកខ្នសង របាាំ 
ផវិត។ 
ឧ. តួ្ ង (តលួសើ) និង តួ្យញរាង (តលួបុស)  
សខ្មថងកបុង្មជាាច ស់ផធោះឬាច ស់លសុក។ 
 

២១៧- ញោខ នបាសាក់   ទលមង់សិលផៈទសសនើយភាពរបាាំធាំមយួខ្ដល 
យកញ យ្ ោះតាមលសុកមយួ គឺលសុកបាសាក់ កបុង 
ញមតថឃ្លវ ាំង ទល់មុមនឹងញមតថលពោះលតពាាំងននទឹកដើ 
កមភុជាញលក្តម។ ញោខ នបាសាក់ានលកខណៈពិ- 
ញសស ដូចជា៖ 
- ក្តយវកិ្តរានភាពរ ័សរ នួ, 
- ពិធើញហាមញរាងញលបើបទញភវងញហាមញរាង, 
- រញបៀបបង្វា ញតញួោយតួសខ្មឋងញពាលលបាប់  
  ញ យ្ ោះមវួនឯង, 
- សញមវៀកបាំពាក់ានលកខណៈភវឺញផវក, 
- មុមតាួនោបញមៅញលចើន, 
- ក្តរក្តត់កងឆ្កញលបើកខ្ ច្ ផវុ ាំផ្ងឋ ច់ឬវាយសគរ  
   រញនទើនផ្ងឋ ច់, 
- ក្តរតុបខ្តងឆ្កញលបើផ្ងធ ាំងគាំនូរ, 
- តតួវុកសខ្មឋងជាមយួតឯួក, 
- ឧបករណ៍តគនឋើញលបើសគរឡុក លទ ឃមឹ ឆ្ប 
   ញឡា ប៉ាន់…, 
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- បទញភវងនិងចញលមៀងញលបើបទមញហារ ើ បាសាក់  
   បទបារា ាំង …, 
- ដាំញណើ រញរឿងញលចើនទក់ទងនឹងញសឋច យកស      
  ឥសើ…, 
- ក្តរសខ្មឋងញលបើកាច់ នួជាញាល, 
- តយួកសញកយងខ្ដលញទើបនឹងញចញពើញរៀនសិលផ-៍ 
  សាគសឋ តុបខ្តងមុមញោយមិនានចងកូម និង    
  ានចរតិសវូត, 
- តយួកសចាំណ្ឋស់ខ្ដលញទើបនឹងញចញពើញរៀន  
  សិលផស៍ាគសឋ តុបខ្តងមុម ញោយានចងកូម  
  ានចរតិក្តច និង ញលបើកាច់ នួខ្នវ ាំង, 
- យកសក្តន់សើលានចរតិសវូត ញទោះបើាន 
  ក្តរតុបខ្តងមុមញោយានចងកូមក៏ញោយ។ 

លបវតថិញោខ នបាសាក់៖ 
   ក្តលពើដាំបូង អបកលសុក្ាំាប ញៅញោខ នញនោះ 
ថា«ញោខ នញលទើងញឃ្លវ ក»ញោយញ តុថាសិលផករ 
សខ្មថងផ្ងធ ល់ញលើដើ កបុងញរាងខ្ដលសង់ញឡើង 
ញោយយកខ្មកញឈើលបក់លគប ានទលមង់លប- 
ខ្ លនឹងញលទើងញឃ្លវ ក។ ទនធឹមញនោះ ក៏ានខ្មយរ 
ញលក្តមមវោះញៅញោខ នញនោះថា «ញោខ នយូរញករ» 
ញលពាោះវាជាញករមរតករបស់ខ្មយរខ្ដលញកើតញឡើង 
តាាំងពើយូរលង់មកញ ើយ។ ញោខ នបាសាក់បាន 
ពលងឹងពលងើកលបជាលបិយភាពរបស់មវួនយ៉ង 
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ឆ្ប់រ ័ស ញលពាោះអបកដឹក្ាំនិងអបកសខ្មឋងជា 
អបកបសួញរៀន ពូខ្កខ្នងអកសរសិលផ ៍ ពូខ្កញលបើ 
ពាករសមឋើ ញលើកជាកាំណ្ឋពរ ញលើកជាកលមងខ្កវ 
និងញលើកទាំនុកញលចៀងញោយឥតលពាងទុក។ 
ញលក្តយមក ញោខ នញនោះបានក្តវ យជាកមយវតទុនន 
ក្តរលបកតួលបខ្ជងជាមយួញោខ ន «នកញលឿង» 
របស់ញវៀតណ្ឋម និង ញោខ ន « ុើ» របស់ចិន។ 
ដូញចបោះ អបកដឹក្ាំញោខ នបាសាក់ក៏បានចមវង 
យកចាំណុចលអៗ ពើញោខ ននកញលឿងនិងញោខ ន ុើ 
មកសាំញយគប ច្ូ លាប  ញ ើយ សលមបមវួនញៅ  
តាមក្តលៈញទសៈ ដូចជា កខ្នវងណ្ឋានខ្មយរ 
ញមើលញលចើន សិលផករនិយយនិងញលចៀងភាសា 
ខ្មយរ ឯកខ្នវងណ្ឋានញវៀតណ្ឋមញមើលញលចើន 
សិលផករខ្មយរញលបើភាសាខ្មយរផង និង ភាសាញវៀត- 
ណ្ឋមផង ញ ើយ កខ្នវងណ្ឋខ្ដលានចិន  
ញមើលញលចើន សិលផករខ្មយរញលបើភាសាខ្មយរផង និង 
ភាសាចិនខ្ថមញទៀត។ ញៅអាំឡុងឆ្ប ាំ១៩៣០ 
ញោខ នបាសាក់ញៅកមភុជាញលក្តម ានក្តរញពញ 
និយមយ៉ងខ្នវ ាំង ដូញចបោះ ញោក លើ សួន ញៅ 
ឆ្លគួន ខ្ដលជាអបកដឹក្ាំបាន្ាំលកុមសិលផៈ 
របស់ញោកមកសខ្មឋងញៅកមភុជាភាគកណ្ឋឋ ល 
គឺញៅភបាំញពញនិងញៅតាមញមតថ្្ បុ៉ខ្នថ មិនសូវ 
ទទលួបានញជាគជ័យ ញលពាោះខ្មយរកណ្ឋថ លកាំពុង 
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ញៅញពញនិយមញោខ នមញហារ ើ និង ញោខ នលបាញា- 
ទ័យខ្ដលានក្តររ ើកចញលមើនជាយូរមកញ ើយ។ 
ប ធ្ ប់ពើបរាជ័យ ញោក លើ សួន ញៅ ឆ្លគួន 
បានរោិះរកប ច្ូ លបញចចកញទសញហាោះញ ើរដ៏បិុន 
លបសប់ និង ប ច្ូ លកាច់ « នួ» ខ្ដលាន 
ភាពឆ្ល់រ ័ស សាឝ ហាប់កបុងក្តរសខ្មថង  រចួ  
ញ ើយញោកក៏បាន្ាំលកុមសិលផៈរបស់ញោក 
មកកមភុជាកណ្ឋឋ លជាថយើមឋងញទៀត ញោយញធឝើដាំ- 
ញណើ រតាមទូកបុ៉កោយ ានញលគឿងសាម រៈតុប- 
ខ្តងឆ្កទាំញនើបៗ និង ានញលគឿងដាំញឡើងឆ្ក 
ញលើដើក៏បាន ញលើទូកក៏បាន។ កតាថ ញនោះបានញធឝើ 
ឱ្រទសសនិកជនជក់ចិតថដិតអារមយណ៍យ៉ងខ្នវ ាំង 
រ ូតញធឝើឱ្រខ្មយរកណ្ឋឋ លញៅញោខ នញនោះថា 
«ញោខ នបាសាក់»។ ោប់ពើញពលញ្ោះមក ញ យ្ ោះ  
«ញោខ នញលទើងញឃ្លវ ក» ឬ «ញោខ នយូរញករ» លតូវ  
បានជាំនសួញោយញ យ្ ោះ «ញោខ នបាសាក់» វញិ ។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

២១៨- លាក់ផ្ងក  
          សាំយុង  
 

 កលមងផ្ងក ខ្ដលចងជារ ាំញយលភាជ ប់នឹងមកុដ 
សលាប់តួ្ យញរាងពាក់សាំយុងញៅខ្នងសាថ ាំ 
និង តួ្ ងពាក់សាំយុងញៅខ្នងញឆឝង។ 

២១៩- វធិើលបវតថិវបផធម៌  
អ. culture-historical  
    approch 

  រញបៀបសិកាលសាវលជាវបុរាណវតទុវទិាញោយ 
ញលបើវធិើអនុានរមួកបុងក្តរបកលសាយអាំពើគាំរូវបផ-
ធម៌និងសងគមមនុសសញៅកបុងអតើតក្តល ញោយ 
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បារ. approche  
culturo-historique  
          (f.) 
   

ខ្ផអកញលើភសថុតាងបុរាណវតទុវទិាខ្ដលបានរក 
ញឃើញ ឬ ញោយខ្ផអកញលើក្តរបកលសាយរបស់  
អបកលសាវលជាវមុនៗ។ 
  រញបៀបសិកាលសាវលជាវបុរាណវតទុវទិាញោយ 
ញលបើវធិើអនុានរមួកបុងក្តរបកលសាយអាំពើគាំរូវបផ-
ធម៌និងសងគមមនុសសញៅកបុងអតើតក្តល ញោយ 
ខ្ផអកតាមភសថុតាងបុរាណវតទុវទិាបានរកញឃើញ 
ឬញោយខ្ផអកតាមក្តរបកលសាយរបស់អបកលសាវ- 
លជាវមុនៗ។ 

២២០- សង្វឝ រព័នន  
 
 

  ញលគឿងអលង្វក រមយួយ៉ងញធឝើពើញោ ៈឬវតទុ- 
ធាតុញផសងៗ ានសណ្ឋឌ នជាខ្មសឬខ្មសបនធោះ 
សលាប់ពាក់ខ្មឝងញលើដងមវួនអបករបាាំបុរាណ និង 
អបកានឋាននថរសកថិកបុងរាជក្តរញៅសម័យ 
បុរាណ។  

២២១- សនវុង  
 

  ឡបុរាណញធឝើពើដើឥដឌសលាប់ចលាញ់យក 
ខ្ដក។ ញគនិយមញលបើពាករញនោះ ញៅកបុងតាំបន់ 
ភាគខ្នងញជើងលបញទសកមភុជា កបុងញមតថកាំពង់ធាំ 
លពោះវហិារ ញសៀមរាប ឧតថរានជ័យ និង តាំបន់ 
មយួចាំនួនញទៀត ញៅភាគខ្នងលិចទញនវញមគងគ 
កបុងញមតថសធឹងខ្លតង។  
  ឧ. លកុមអបកលសាវលជាវរាជបណឍិ តរសភាកមភុជា  
បានលសាវលជាវញឃើញសនវុងធាំៗញៅកបុងលសុក
រញវៀង ជ័យខ្សន ខ្ឆប សងគមថយើ កបុងញមតថលពោះ- 
វហិារ និង លសុកចុងក្តល់ ញមតថឧតថរានជ័យ។ 
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២២២- សារងុសូលត   លបញភទសាំពត់តាញពើសរនសសូលត ានឋាន 
លមអញោយលកឡាចលតងគ រ ាំញលចពណ៌ញផសងៗ។ 
បុរសខ្មយរនិយមញសវៀកសាំពត់លបញភទញនោះញៅផធោះ 
ញលពាោះលតជាក់ និង ានលកខណៈនថវថបូរ ចាំខ្ណក 
គសថើមវោះក៏និយមញសវៀកញៅផធោះខ្ដរ។ 
 

២២៣- សូរង-ក 
 
 

ញលគឿងអលង្វក រមយួយ៉ងានសណ្ឋឌ នជាបនធោះ 
លមអញោយកាច់រច្ញផសងៗ សលាប់ពាក់ជុាំវញិ 
កអបកសខ្មថងរបាាំបុរាណ ញោខ នញខ្នល ញោខ នយើញក 
ញោខ នបាសាក់...។ ក្តលពើសម័យបុរាណ សូរង-ក 
ញធឝើពើាសឬញោ ៈានតនមវ ញោយមិនញដរភាជ ប់ 
ជាមយួកាំណ្ឋត់ជាលទ្ប់ដូចសម័យបចចុបផនប។ 
 

២២៤- សាំពត់កផនិ   លបញភទសាំពត់ខ្ដលានថង់ធាំមុសពើសាំពត់ 
ធមយតា ានលបខ្វង ៣២០សង់ទើខ្ម៉លត, ៣៤០  
សង់ទើខ្ម៉លត និង ៤០០សង់ទើខ្ម៉លត ខ្ដលបត់  
ជាពើរតាមបញណ្ឋថ យញធយញញឈើឱ្រសលមុងលតួត 
ាប  ញោយមិនញដរភាជ ប់មុម សលាប់ញសវៀកមូរ  
ជាយសាំពត់ទាំងពើរខ្នងមកចុកញៅឆបុកកផនិ។ 
 

២២៥- សាំពតក់ផនិញមើច  លបញភទសាំពត់សលាប់ញសវៀកចងកផនិញោយ 
ោប់ជាយទាំងពើរោក់ខ្នងញលើផចិតលកបចួចងឱ្រ 
ជាប់ រចួមូរចុងជាយទាំងពើរវាត់កនធុយកផនិញៅ 
ញលក្តយ ទញឱ្រញមើចដល់ពាក់កណ្ឋថ លញៅវ  និង 
ចុកញៅឆបុកកផនិ។ ញៅកបុងរបាាំបុរាណ សាំពត់ 
កផនិញមើច ញលបើសលាប់ញសវៀកឱ្រតួ្ យញរាង តួ 
លគុឌ តយួកស និង តសួាឝ កាច់ ជាញដើម។ 
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២២៦- សាំពត់កផនិញខ្ន   លបញភទសាំពត់សលាប់ញសវៀកចងកផនិញោយ 
ោប់ជាយទាំងពើរោក់ខ្នងញលើផចិត លកបួចចង  
ឱ្រជាប់ រចួមូរចុងជាយទាំងពើរ វាត់កនធុយកផនិ 
ញៅញលក្តយ ទាវ ក់ចុងជាយកផនិចុោះញលក្តមកាល 
ជងគង់បនថិច និង ចុកញៅឆបុកកផនិ។ ញគញសវៀក 
សាំពត់ញនោះញៅកបុងពិធើតាមលបនពណើ  និង បុណរ 
ជាតិ។ 

២២៧- សាំពត់កផនិមវើ   លបញភទសាំពត់សលាប់ញសវៀកចងកផនិញោយ 
ោប់ជាយទាំងពើរោក់ខ្នងញលើផចិតលកបចួចងឱ្រ 
ជាប់ រចួមូរចុងជាយទាំងពើរវាត់កនធុយកផនិញៅ 
ញលក្តយ ទញឱ្រញមើចដល់គល់ញៅវ  និង ចុកញៅ  
ឆបុកកផនិ។ ពលទ័ពបុរាណ កើឡាករលផុកកញតា  
កើឡាករចាំបាប់(ចាវ ក់ញៅលបាសាទបាយន័) 
អបកញឡើងញតាប ត និង អបកបាចលតើជាញដើម និយម  
ញសវៀកសាំពត់កផនិមវើ។ 

២២៨- សាំពត់កផនិ 
          គឃ្លរ 

  លបញភទសាំពត់សលាប់ញសវៀកចងកផនិញោយ 
ោប់ជាយទាំងពើរោក់ខ្នងញលើផចិត លកបចួចង 
ឱ្រជាប់ រចួមូរចុងជាយទាំងពើរវាត់កនធុយកផនិ 
ញៅញលក្តយ ទាវ ក់ចុងជាយកផនិចុោះញលក្តមឱ្រ 
សវុយជិតដល់កញជើង និង ចុកញៅឆបុកកផនិ។ 
ោស់ៗញៅជនបទលសុកខ្លសចាក រនិយមញសវៀក 
រញបៀបញនោះ។ 
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២២៩- សាំពត់កផនិ 
          ចាំញ ៀង 
 

   លបញភទសាំពត់សលាប់ញសវៀកចងកផនិញោយ 
ោប់ជាយទាំងពើរោក់ខ្នងញលើផចិត លកបចួចង 
ឱ្រជាប់ រចួមូរខ្ផបកចាំញ ៀងខ្នងញឆឝងជាកនធុយ 
កផនិ វាត់ញៅញលក្តយនិងចុកញៅឆបុកកផនិ ឯខ្ផបក 
ចាំញ ៀងខ្នងសាថ ាំបត់ជាភវើចុកពើមុម រចួយកខ្មស- 
លកវាត់មកពាក់ពើញលើ។ ញបើញគញមើលសាំពត់កផនិ 
ចាំញ ៀងពើញលក្តយ ញឃើញដូចជាទលមង់សាំពត់  
កផនិ ខ្តញបើញគញមើលចាំពើមុម ញឃើញដូចជាទលមង់ 
សាំពត់សមវុយ។ ញគញឃើញកាច់ចាវ ក់ញោតឬ 
ចាវ ក់លកញឡាតននរូបបដិាញសវៀកសាំពត់កផនិ 
ចាំញ ៀងជាញលចើនតាាំងញៅសារមនធើរជាតិភបាំញពញ 
គឺានតាាំងពើសម័យនគរភបាំ សម័យញចនឡា និង 
សម័យអងគរ ជាញដើម។ 

២៣០- សាំពត់កផនិត ួ
          ្យញរាង 

 លបញភទសាំពត់សលាប់តួ្ យញរាង(របាាំញោខ ន 
បុរាណ...) ញសវៀកពទនពើញលក្តយមកមុមោប់ចុង 
ញសយើាប  រចួខ្នធ ស់ជាយញោយក វ្ ស់លតង់ចាំណុច 
ខ្នងញលើផចិត ញទើបោប់ចុងជាយទាំងពើរខ្នងជើប 
ភវើរមួាប ឱ្រានផបត់តាមលាំោប់សមរមរលបកប 
តាមកផួនញសវៀកកផនិ ញោយយកចុកជាយកនធុយ 
កផនិវាត់ញៅញលក្តយ ញៅកបុងខ្មសចាំណងលតង់ 
កខ្នវងឆបុកកផនិ រចួទញសាច់សាំពត់ឱ្រញប៉ាង 
និងហាប់ខ្ណនញដើមផើរ ាំញលចញជើងញខ្នទាំងពើរ 
ញ ើយ ទញភវើាខ ងទាវ ក់ចុោះញៅញលក្តយ ញកើត 
ញចញជាកនធុយ ញៅថា កនធុយលបា (កនធុយលតើ 
លបា) ឬ កនធុយកផនិទាវ ក់។   
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២៣១- សាំពត់កផនិ 
          តយួកស 

  លបញភទសាំពត់សលាប់តួយកស (របាាំ ញោខ ន 
បុរាណ...) ញសវៀកព័ទនពើញលក្តយមកមុម ោប់ 
ចុងញសយើាប  រចួខ្នធ ស់ជាយញោយក វ្ ស់លតង់ 
ចាំណុចខ្នងញលើផចិត ញទើបោប់ចុងជាយទាំងពើរ 
ខ្នងជើបភវើរមួាប ឱ្រានផបត់តាមលាំោប់សមរមរ 
លបកបតាមកផួនញសវៀកកផនិ ញោយយកចុកជាយ 
កនធុយកផនិវាត់ញៅញលក្តយ ញៅកបុងខ្មសចាំណង  
លតង់កខ្នវងឆបុកកផនិ រចួទញសាច់សាំពត់ឱ្រ  
ញប៉ាងនិងហាប់ខ្ណន ញដើមផើរ ាំញលចញជើងញខ្ន  
ទាំងពើរ។  
 

២៣២- សាំពត់កផនិ 
          តសួាឝ កាច់ 

  លបញភទសាំពត់សលាប់តួសាឝ កាច់(របាាំញោខ ន 
បុរាណ...)ញសវៀកពទនពើញលក្តយមកមុម ោប់ចុង 
ញសយើាប  រចួខ្នធ ស់ជាយញោយក វ្ ស់លតង់ចាំណុច 
ខ្នងញលើផចិត ញទើបោប់ចុងជាយទាំងពើរខ្នងជើប 
ភវើរមួាប ឱ្រានផបត់តាមលាំោប់សមរមរលបកប 
តាមកផួនញសវៀកកផនិ ញោយយកចុកជាយកនធុយ  
កផនិវាត់ញៅញលក្តយ   ញៅកបុងខ្មសចាំណងលតង់  
កខ្នវងឆបុកកផនិ ញោយទញសាច់សាំពត់ឱ្រញប៉ាង 
និងហាប់ខ្ណនញដើមផើរ ាំញលចញជើងញខ្នទាំងពើរ និង 
ានបាំពាក់កនធុយលមអញោយប៉ាក់ឌិនញដររបឹ 
ចញងកោះពើញលើ រចួពាក់ខ្មសលកវាត់ពើញលើ។ 
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២៣៣- សាំពត់លកញនៀវ  
  / សាំពត់ផ្ងក កញគនថើយ 
 

 លបញភទសាំពត់ញធឝើពើសរនសសូលតឬអាំញបាោះ ញោយ 
ញវញឱ្រខ្នយ ញ់និងតាញប ច្ូ លាប  ញដើមផើឱ្រាន 
ពណ៌លតបាញ់លបញដញាប ដូចផ្ងក កញគនថើយ (ញលបើ  
ពណ៌ោប់ពើ៣ពណ៌ញឡើងញៅ)។ 
 

២៣៤- សាំពត់ញមៀន   លបញភទសាំពត់ញទសឯកឬផ្ងឌិប្ាំចូលពើបរ- 
ញទស ានសាច់រងឹ នផធពណ៌ញផសងៗ និង ាន 
ពុមភជារូបផ្ងក លអិតៗ ខ្ដលគសថើខ្មយរវយ័ចាំណ្ឋស់ 
ជាពិញសសញៅញមតថបាត់ដាំបងនិងញមតថញសៀមរាប 
និយមញសវៀកចងកផនិចូលរមួកបុងពិធើបុណរទន
្្។ 
 

២៣៥- សាំពត់តួ្ ង   លបញភទសាំពត់សារបាប់សលាប់តួ្ ងញសវៀក 
រា ាំកបុងរបាាំញោខ នបុរាណ ញោយញសវៀកោប់ជាយ 
បត់ភវើជាផបត់ៗទាំងពើរខ្នង  រចួញលបើខ្មសលកវាត់ 
មឹមខ្នត់ពទនពើញលើជាលមអនិងទញជាយសាំពត់ 
ខ្នងញឆឝងញចញជាទលមង់ផវិត។ 
 

២៣៦- សាំពត់ញទស/ 
       សាំពត់ញទសឯក 
 

  លបញភទសាំពត់តាញពើអាំញបាោះញៅខ្ដលាន 
សាច់ញសថើង ម៉ដឌ និង ទន់រញោង។ 
 

២៣៧- សាំពត់ប ច្ - 
          ពណ៌  

  លបញភទសាំពត់តាញពើសរនសសូលតញោយចង 
ាធញលើកញាមានពណ៌ោប់ពើ៥ ឆវុោះលបញដញ 
ាប ។  
  ឧ. ញៅសម័យបុរាណ ្មឺុន មគនថើ គ បតើ 
និង អភិជន និយមញសវៀកសាំពត់ប ច្ ពណ៌។  
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សម័យបចចុបផនប កបុងពិធើបុណរជាតិ បុណរលប-
នពណើ  ឥសសរជនគរួញសវៀកសាំពត់ប ច្ ពណ៌ញនោះ 
ញឡើងវញិ។ 
 

២៣៨- សាំពត់ប ច្ រងគ  
 

  លបញភទសាំពត់តាញពើសរនសសូលតញោយចង 
ាធញលើកញាមរច្ជារូបភាពញផសងៗ ខ្ដល 
ានខ្មសទឹកាសចាំននួ៤ និង ទឹកលបាក់១ ឬ 
ខ្មសទឹកលបាក់៣ និង ទឹកាស២ ក្តត់ទទឹង 
ញៅចញ វ្ ោះរូប។ 
 

២៣៩- សាំពត់ផ្ងមងួ    លបញភទសាំពត់តាញពើសរនសសូលត ានសាច់ 
ោតនិងពណ៌ញផសងៗ ជនួានបនថក់ជរញជើង 
និង ានបនថក់ញលើនផធសាំពត់។ សាំពត់ខ្ដលាន 
បនថក់ឬជរញជើងតាញពើអាំញបាោះសលាប់ញសវៀក 
ញពលនថង។     
  ចាំខ្ណកសាំពត់ខ្ដលានបនថក់ឬជរញជើង តាញ 
ពើខ្មសពណ៌ទឹកាសឬទឹកលបាក់ ានពនវឺខ្ចង 
ោាំងសលាប់ញសវៀកញៅញពលយប។់ 
 

២៤០- សាំពត់ផ្ងមងួ 
         ពណ៌លក ម 

 លបញភទសាំពត់តាញពើសរនសសូលត ានសាច់ 
ោតពណ៌លក ម តាំណ្ឋងឱ្រលពោះអាទិតរ 
សលាប់ញសវៀកញៅនថងអាទិតរ។ 
 

២៤១- សាំពត់ផ្ងមងួ  
          ពណ៌ញមៀវ 

  លបញភទសាំពត់តាញពើសរនសសូលត ានសាច់ 
ោតពណ៌ញមៀវ តាំណ្ឋងឱ្រលពោះសុលក សលាប់
ញសវៀកញៅនថងសុលក។ 
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២៤២- សាំពត់ផ្ងមងួ       
       ពណ៌លតយួញចក 

  លបញភទសាំពត់តាញពើសរនសសូលត ានសាច់ 
ោតពណ៌លតួយញចក តាំណ្ឋងឱ្រលពោះលព សផតិ៍ 
សលាប់ញសវៀកញៅនថងលព សផតិ៍។ 
 

២៤៣- សាំពត់ផ្ងមងួ  
     ពណ៌លតយួញលៀប 

  លបញភទសាំពត់តាញពើសរនសសូលត ានសាច់ 
ោតពណ៌លតួយញលៀប តាំណ្ឋងឱ្រលពោះពុធ 
សលាប់ញសវៀកញៅនថងពុធ។ 
 

២៤៤- សាំពត់ផ្ងមងួ 
          ពណ៌លពើងទុាំ 

  លបញភទសាំពត់តាញពើសរនសសូលត ានសាច់ 
ោតពណ៌លពើងទុាំ តាំណ្ឋងឱ្រលពោះញមរ ៍សលាប់
ញសវៀកញៅនថងញមរ។៍ 

២៤៥- សាំពត់ផ្ងមងួ 
          ពណ៌សាវ ទុាំ  

  លបញភទសាំពត់តាញពើសរនសសូលត ានសាច់ 
ោតពណ៌ញលឿងទុាំតាំណ្ឋងឱ្រលពោះចនធ សលាប់ 
ញសវៀកញៅនថងចនធ។ 
 

២៤៦- សាំពត់ផ្ងមងួ  
          ពណ៌សាឝ យ 

  លបញភទសាំពត់តាញពើសរនសសូលត ានសាច់ 
ោតពណ៌សាឝ យ តាំណ្ឋងឱ្រលពោះអង្វគ រ សលាប់
ញសវៀកញៅនថងអង្វគ រ។ 
 

២៤៧- សាំពត់ខ្លព/ 
          ខ្លពោត 
 

  លបញភទសាំពត់តាញពើសរនសសូលតពណ៌ស 
ានសាច់ជិតម៉ដឌរលើងរញលើប។ សាំពត់ញនោះ ញគ  
និយម្ាំចូលពើលបញទសចិន ជាពិញសសពើទើលកុង 
ញសៀងន ។ ញពលមកដល់លបញទសខ្មយរ ញគយក 
សាំពត់ញនោះមកបញ្ជជ ន់លកថពណ៌ញលយ  រចួដាំនឹង  
ញញួរញឈើញោយកាវ ាំងបុរស។ញពលសាកពណ៌
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(ញ ើរពណ៌) ញគយកសាំពត់ញ្ោះញៅលជលក់ទឹក 
ខ្ផវមញកវឿ រចួហាលញលើដើសងួត ខ្ដលញគញៅថា  
«ញផថកមញកវឿ»។  សាំពត់ញនោះសលាប់ញសវៀកកបុង  
ជើវភាពសាម ដ្។  
 

២៤៨- សាំពត់ខ្លពផ្ងក    លបញភទសាំពត់តាញពើសរនសសូលត ាននផធ  
ពណ៌សនិងានរ ាំញលចផ្ងក ពណ៌ស។ មុនញពល  
ញលបើលបាស់ ញគយកសាំពត់ញនោះមកបញ្ជជ ន់លកថ  
ពណ៌ញលយ   រចួដាំនឹងញញួរញឈើញោយកាវ ាំង  
បុរស។ 
 

២៤៩- សាំពត់ខ្លព 
          អាំញបាោះ 
 

  លបញភទសាំពត់តាញពើសរនសអាំញបាោះ ាននផធ 
ពណ៌ស។ ញគយកសាំពត់ញនោះមកបញ្ជជ ន់លកថ 
ពណ៌ញលយ ។ ញពលសាកពណ៌(ញ ើរពណ៌) ញគ 
យកសាំពត់ញ្ោះញៅលជលក់ទឹកខ្ផវមញកវឿ រចួ 
ហាលញលើដើសងួត ខ្ដលញគញៅថា«ញផថកមញកវឿ»។  
សាំពត់ញនោះសលាប់ញសវៀកកបុងជើវភាពសាម ដ្។ 
 

២៥០- សាំពត់ញលើក  
          មធង់  

  លបញភទសាំពត់តាញពើសរនសសូលតញោយចង 
ាធ ញលើកញាមរច្ជារូបភាពញផសងៗ ដូចជា 
រូបកូន ុើងឬពង ុើងជាញដើម ខ្ដលានខ្មសក្តត់  
ក្តត់ទទឹងធាំៗ។ 
 

២៥១- សាំពត់ញលផើក  លបញភទសាំពត់តាញពើសរនសសូលតខ្ដលតាញ  
ញលើកសាច់ញោយសរនសអាំញបាោះ រ ាំញលចកាច់ជា 
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រូបសតឝឬផ្ងក លអិតៗ លមអពាសញពញនផធសាំពត់ 
និង ានជរញជើងញធឝើពើសរនសអាំញបាោះ សលាប់  
បុរសនិងគសថើញសវៀកញៅញពលនថង។ 

២៥២- សាំពត់សមវុយ   លបញភទសាំពត់បត់ជាពើរតាមបញណ្ឋថ យញធយញ 
ញឈើឱ្រសលមុងលតួតាប  ញោយញដរភាជ ប់បិទមុម  
សលាប់ញសវៀកទាវ ក់ជាយាខ ងចុោះញលក្តម 
ទាំងអស់។ 
 

២៥៣- សាំពត់  
         សារបាប់ 

  លបញភទសាំពត់តាញពើសរនសសូលតានសាច់ 
លក្តស់ធងន់ រ ាំញលចកាច់ញោយខ្មសទឹកាសឬទឹក 
លបាក់។ សម័យញដើម ញគញលបើជាសញមវៀកបាំពាក់ 
សលាប់លពោះមហាកសលតលគងកបុងលពោះរាជពិធើ។ 
បចចុបផនប ខ្មយរញលបើសាំពត់សារបាប់ជាសញមវៀក  
បាំពាក់សលាប់កូនលកមុាំឬកូនកញាវ ោះញសវៀកពាក់ 
កបុងពិធើមងគលក្តរ និង សលាប់អបករបាាំបុរាណឬ 
សិលផករញោខ នបាសាក់ខ្ដលញដើរតអួងគតាំណ្ឋង
ឱ្រវណតៈមភង់មភស់។ អបកមវោះញៅ ចរបាប់ ោរបាប់ 
ឬ ជរបាប់។ 

២៥៤- សាំពត់សុងឹ   លបញភទសាំពត់តាញពើអាំញបាោះ ានកាច់ ឬ 
ឆបូតទទឹងញៅតាមជាយលសញដៀងាប នឹងសុឹងោវ 
បុ៉ខ្នថសុឹងោវមុសាប លតង់ានញដរបខ្នទមជរញៅ
ញជើងសាំពត់។ សាំពត់ញនោះ ខ្មយរញលបើកបុងជើវភាពរស់ 
ញៅធមយតា ឬ កបុងក្តរសខ្មថងរបាាំខ្គន និង របាាំ 
ញក្តង កនប៉លិន...។ ញគញឃើញានសិបផកមយតាញ 
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សាំពត់សុឹង ខ្តញៅតាំបន់ខ្លពក វួងញទកបុងទស- 
វតសរទ៍ើ៦និងទើ៧ននសតវតសរទ៍ើ២០។ 

២៥៥- សាំពត់ ូល  
 

 លបញភទសាំពត់តាញពើសរនសសូលត ញោយចង 
ាធញលើកញាមតូចឬធាំ រច្ជារូបភាពតាម 
ធមយជាតិញលចើនខ្បបយ៉ង។ សាំពត់ ូលសលាប់ 
គសថើានញាមតូចៗដូចជា រូបផ្ងក ញមធស ផ្ងក ទទឹម 
សតឝពើងពាង សតឝអញណថើ ក ជាញដើម។ សលាប់ 
បុរសញសវៀក ញគញលើកញាមធាំៗាន រូបសតឝដាំរ ើ 
សតឝ្គ សតឝ ងស សតឝលគុឌ។ 
 

២៥៦- សាំពត់អញគងកម     
          អគងកម 
 

  លបញភទសាំពត់តាញពើសរនសសូលតឬអាំញបាោះ 
រច្ជាឆបូតៗបញណ្ឋថ យសលមុងខ្ដលោក់ជា 
លកឡាបនួលជុងលអិតៗ ោយពណ៌លក មនិង  
ញលយ ឆ្វ ស់ាប   លសញដៀងនឹងសមផុរលាប់អញគងកម  
អគងកមទុាំ (ញសៀមញៅថា អនវូញមក្តវ ាំ)។ 
 

២៥៧- សាំពត់អនវូញ 
 

  លបញភទសាំពត់តាញពើសរនសសូលតឬអាំញបាោះ 
រច្ជាឆបូតៗបញណ្ឋថ យសលមុងខ្ដលានពណ៌ 
ឆ្វ ស់ាប ោប់ពើ២ពណ៌ញឡើងញៅ សលាប់គសថើ  
ញសវៀកលបោាំនថង។ សាំពត់អនវូញានញ យ្ ោះញផសងៗ 
ដូចជា សាំពត់អនវូញបនថក់, សាំពត់អនវូញជរ  
ញជើង, សាំពត់អនវូញបនថក់ជរញជើង, សាំពត់អនវូញ  
អញគងកមអគងកម, សាំពត់អនវូញប៉ប៉ក ជាញដើម។ 
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២៥៨- សាំពត់អនវូញ  
          ជរញជើង 
 

  លបញភទសាំពត់តាញពើសរនសសូលតឬអាំញបាោះ 
រច្ជាឆបូតៗបញណ្ឋថ យសលមុងខ្ដលានពណ៌ 
ឆ្វ ស់ាប ោប់ពើ២ពណ៌ញឡើងញៅ ខ្ដលានក្តរ 
រច្លតង់ខ្ផបកញជើងសាំពត់ ញោយតាញរ ាំញលច 
ពើអាំញបាោះ។ 
 

២៥៩- សាំពត់អនវូញ  
          បនថក់ 
 

  លបញភទសាំពត់តាញពើសរនសសូលតឬអាំញបាោះ 
រច្ជាឆបូតៗបញណ្ឋថ យសលមុងខ្ដលានពណ៌ 
ឆ្វ ស់ាប ោប់ពើ២ពណ៌ញឡើងញៅ ញោយាន  
បនថក់ផ្ងក តូចៗ តាញពើអាំញបាោះរ ាំញលចញលើនផធ។ 
 

២៦០- សាំពត់អនវូញ  
          ប៉ប៉ក 

  លបញភទសាំពត់តាញពើសរនសអាំញបាោះ រច្ជា 
ឆបូតៗបញណ្ឋថ យសលមុងខ្ដលានពណ៌សឆ្វ ស់ 
ពណ៌ញលយ  សាច់ញលគើមៗ។ 
 

២៦១- សាំពត់អាំញបាោះ 
          ញៅ           

 លបញភទសាំពត់ខ្ដលខ្មយរតាញពើអាំញបាោះញៅ 
ញោយឱ្របាយជូរ។  
 

២៦២- សាប ប់នដ  
 
 
 

  ញលគឿងអលង្វក រមយួយ៉ងញធឝើពើញោ ៈ ាន 
សណ្ឋឌ នជាបនធោះញក្តង ានោាំតផូង ឆ្វ ក់រ ាំញលច 
កាច់លតបកឈូកអងគរឬកាច់ញផសងៗ និង ាន 
ខ្មសញៅចុងទាំងពើរខ្នង សលាប់ចងភាជ ប់ពាក់ 
ញៅញលើញដើមនដននតួ្ ង។ 
 

២៦៣- នសផ  លបញភទកាំណ្ឋត់មួយផ្ងធ ាំងប៉ាក់ឌិនជាកាច់ 
ចកកច័ន ានលមអញោយរ ាំញយលញៅចុងជាយ 
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ាខ ង ញលបើកបុងរបាាំបុរាណ សលាប់តួ្ ងពាក់ញលើ 
អាវនដាខ ង ញោយរុ ាំញលើដងមវួនវាត់មកញលើសាយ  
ញឆឝង និង ទាវ ក់ចុងជាយមកញលក្តយបាាំងលតឹម 
លតាក។ 

២៦៤- សាយ ច់  
 
 

១- បញចចកញទសមយួលបញភទកបុងសិលផៈសូនរូប  
ញោយញលបើលកោសប៉ុយឬសរនស ឬ លកោស  
ធមយតា ខ្តលតូវញើឱ្រទក់ រចួោបបាយា៉ន បិទ 
ជាប់នឹងពុមភជាន់ៗញលើាប  ញដើមផើយករាងអឝើមយួ 
ខ្ដលញយើងចង់បាន។  
២- បញចចកញទសមយួលបញភទសលាប់ញធឝើឧបករណ៍ 
ញលបើលបាស់កបុងជើវភាពលបោាំនថង ដូចជា ោន ខ្កវ 
ោនោងនដ ក្តណូត ទូកា៉សុើន កង្វា រ... 
ញោយយកសរនសនើឡុងញៅពលង្វយកបុងពុមភ 
រចួបិទលតួតៗញលើាប  ប ធ្ ប់មក បិទក្តវ ញដើមផើ     
យករាងអឝើមយួខ្ដលញយើងចង់បាន។ ញពលសងួត 
ញគបកឬាស់ពុមភញចញ  រចួតុបខ្តងលមអ ជាក្តរ 
ញលសច។ 

២៦៥- លសទប់វបផធម៌  
 អ. cultural layer 
បារ. strate culturelle  
               (f.) 

លសទប់ដើខ្ដលានសាំណល់សកមយភាពមនុសស 
ានដូចជា បុរាណវតទុសិលផៈ បុរាណអចលន 
វតទុ បុរាណជើវវតទុ បុរាណភូគពមវតទុ  រច្សមភ័នន 
សាំណង់ជាញដើម ខ្ដលអាចឱ្រញយើងយល់ដឹង 
និងខ្បងខ្ចកសម័យក្តលនើមយួៗោច់ញោយ
ខ្ឡកៗពើាប ។  
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២៦៦- សវកឹញទស  
 

  ញលគឿងលបោប់នដមយួលបញភទ ជាខ្មសនដខ្ដល 
លមអញោយកាច់សនវឹកជាញលចើន ញធឝើពើញោ ៈ 
រាងជាផវិតញបើកញសធើរពាក់កណ្ឋថ លរងឝង់ ោាំតផូង 
៣ឬ៥លាប់ ចងភាជ ប់នឹងខ្មស ទាវ ក់ជារ ាំញយល
ព័ទនជុាំវញិកនដចាំនួន២ខ្មសាខ ង  សលាប់ឱ្រអបក
របាាំបុរាណខ្មយរពាក់ញៅខ្ផបកខ្នងចុងផុតននកនដ។ 

២៦៧- សវកឹញពាធិ៍  
 
 

  ញលគឿងអលង្វក រមយួយ៉ងញធឝើពើបនធោះញោ ៈ 
ានសណ្ឋឌ នដូចកាច់ចកកច័ន (ចតុញក្តណ 
ញសយើ) ញោយានរច្ជាកាច់ញផសងៗ សលាប់
ោក់ភាជ ប់ញលើសង្វឝ រព័ននលតង់កខ្នវងខ្មឝងញៅខ្ផបក
ខ្នងមុមញលើចុងដញងាើម។ 

២៦៨- អាវនដាខ ង  លបញភទអាវក្តក់ញធឝើពើលកណ្ឋត់សាច់ោត ពណ៌ 
ញផសងៗខ្ដលានខ្តនដញឆឝង សលាប់តួ្ ងពាក់ 
ជាលទ្ប់នសផ។ 

២៦៩- អាវតូច    លបញភទអាវកញវៀល នដបិុត ពាក់របឹរាងជាប់ 
ដងមវួន ានញឡវញឹកចាំពើមុម លមអញោយប៉ាក់ 
ឌិនតិចតចួញៅជាយ-ក ជាយនដ និង លទូងអាវ 
សលាប់តួ្ ង តួ្ យញរាង និង តយួកស ពាក់ 
ហាត់រា ាំនិងសខ្មថង។ អបករបាាំមវោះញៅអាវលបញភទ 
ញនោះថា អាវណយ តាមភាសាញសៀម។ 

២៧០- អាវតួ្ យញរាង    លបញភទអាវនដបាំពង់ប៉ាក់ឌិន ានរច្កាច់ 
ចកកច័នពាសញពញនផធអាវនិងនដអាវ។ ញៅញពល 
ពាក់ ញទើបញគញដរឱ្រតឹងខ្ណនរបឹញចញរាង ោប់ 
ពើនដរ ូតដល់ដងមវួន។ 
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២៧១- អាវតយួកស    លបញភទអាវនដបាំពង់ប៉ាក់ឌិន ានរច្កាច់ 
ចកកច័នពាសញពញនផធអាវនិងនដអាវ។ ញៅញពល 
ពាក់ ញទើបញគញដរឱ្រតឹងខ្ណនរបឹញចញរាងោប់ពើ 
នដរ ូតដល់ដងមវួន។ 

២៧២- អាវតសួាឝ កាច់   លបញភទអាវនដបាំពង់ប៉ាក់ឌិន ានរច្កាច់ 
ញ ៀនពាសញពញនផធអាវនិងនដអាវ។ ញៅញពល 
ពាក់ ញទើបញគញដរឱ្រតឹងខ្ណនរបឹញចញរាង ោប់ 
ពើនដរ ូតដល់ដងមវួន។ 
 

២៧៣- អាវសនធោះ   លបញភទអាវនដមវើ កមូល ញធឝើពើកាំណ្ឋត់ធមយតា 
ានសនធោះពើក រ ូតដល់ញដើមលទូង ានរននញឡវ 
ចាំននួ៣ សលាប់តលួបុសពាក់កបុងញពលហាត់។ 
 

២៧៤- ឥនធធនូ 
          អាវតួ្ យញរាង 

 ញលគឿងលមអញធឝើពើកាំណ្ឋត់ប៉ាក់ឌិនញៅញលើសាយ  
អាវ ានសណ្ឋឌ នជាខ្សបងលកបើខ្ដល ាន  
អាំញបាោះប៉ាក់ចងជារាងផ្ងក ឆបុកថាប ាំ លមអញៅខ្ផបក  
ខ្នងចុង សលាប់តួ្ យញរាង។ 
 

២៧៥- ឥនធធនូ 
          អាវតយួកស 

ញលគឿងលមអញធឝើពើកាំណ្ឋត់ប៉ាក់ឌិន ានសណ្ឋឌ ន 
ជាកាល្គ ញៅញលើសាយ អាវតយួកស កបុងរបាាំ  
បុរាណ។ 
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