
1 

 

ប្រាសាទឯកភ្នំកនងុបរបិទប្របវត្តិសាស្ត្តនិងទទ្ចរណ៍ 
Ek Phnom Temple in Historical and Tourism Context 

 

        ដោយ៖ ដោក ្ ួប៉ាុណ្ណា រ៉ា ត្់ 
  ប្រធាននាយកោា នប្រវត្តិវទិ្យានិងវទិ្យាសាស្រ្តនដោបាយ 

                      ននវទិ្យាសាា នមនុ្សសាស្រ្តនិងវទិ្យាសាស្រ្ត្ ងគម, រាជរណ្ឌិ ត្យ្ភាកមពុជា 
 

 

១-ទ្ចកតីទ្តើម 
ប្រដទ្យ្កមពុជា ជាប្រដទ្យ្មួយ្ាិត្ដៅ

ភូមិភាគអា្ុ៊ីអាដគេយ៍ ដែលមានធនធាន្ ក្តត នុពល 
ដទ្យ្ចរណ៍្ោ៉ា ងដប្ចើន ែូចជាធនធានវរបធម៌
ប្រវត្តិសាស្រ្ត និងធមមជាត្ិជាដែើម។ ធនធានទ ាំង
ដនាោះគឺមានដ្ទើដត្ប្គរ់ដេត្តប្កុងទ ាំងអ្់ដៅកេុង
ប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជា តួ្ោ៉ា ងែូចជាដេត្ត
បាត្់ែាំរង ជាដេត្តមួយដែលមានធនធានវរបធម៌ 
ប្រវត្តិសាស្រ្ត ធនធានធមមជាត្ិ និងធនធានដក
នចេជាដប្ចើន ដ ើយធនធានទ ាំងដនាោះជា្ក្តត នុពល 
ោ៉ា ង្ាំខាន់្ប្មារ់ វ ិ្ ័យដទ្យ្ចរណ៍្។  
ធនធាន្ក្តត នុពលទ ាំងដនាោះបាននិងកាំពុង
ទក់ទញដភញៀវដទ្យ្ចរជាត្ិនិងអនតរជាត្ិមក   
ទ្យ្សនាជាដរៀងរាល់នងៃ។ តួ្ោ៉ា ងែូចជាប្បាសាទ្យ
ឯកភេាំដែលរចចុ របនេកាំពុងក្តា យជាកដនាងទក់
ទញដភញៀវដទ្យ្ចរជាត្ិ  និង អនដរជាត្ិឱ្យមក      
ទ្យ្សនាក្តន់ដត្ដប្ចើនដ ើងៗ។ ភាព្មបូរដររ
នន្មិទ្យធផលែ៏្ាំខាន់ៗទ ាំងដនោះ  ដែលជា     
ដករមរត្កព៊ី រុរាណ្ បានដធវើឱ្យប្ពោះរាជាណា
ចប្កកមពុជា  មានដមាទ្យនភាពោ៉ា ងនប្កដលង
ចាំដ ោះធនធានទ ាំងដនាោះ។  តួ្ោ៉ា ងែូចជា

ប្បាសាទ្យឯកភេាំដែលសាេ នែរុពវរុរ្ដេមរបាន
រនសល់ទុ្យកឱ្យ គឺជាធនធាន្ក្តត នុពលវរបធម៌
ប្រវត្តិសាស្រ្តមួយោ៉ា ង្ាំខាន់ កសាងដ ើងកេុង
រាជយប្ពោះបាទ្យ្ូរយវរ មន័ទ្យ៊ី១ ្ត្វត្សរទ៍្យ៊ី១១ កេុង
្ម័យរុងដរឿងននចប្កភពដេមរ។  កេុ ង្ម័យ
ក្តលដនាោះកិត្ដិនាមននអាណាចប្កដេមរ មានភាព
លប ៊ីរនទឺ្ុោះសាយដៅអា្ុ៊ីអាដគេយ៍ និង្កល
ដោក។  ភាពលប ៊ីរនទឺ ដនោះគឺដោយសារ្មិទ្យធិ
ោ៉ា ងដប្ចើន្នធឹក្នាធ រ់ ជាក់ដ្ដងែូចជាមាន
ប្បាសាទ្យរារ់ ន់ និងវរបធម៌ដផសងៗដទ្យៀត្ែូច
ជា្ិលបៈ ទ្យាំដនៀមទ្យមាា រ់ ប្រនពណ្៊ី  សា្នា។ល។ 
ដោយសារដត្ដករមរត្កែ៏ដប្ចើនដររដនោះដធវើ
ឱ្យ្កលដោកទ្យទួ្យលសាដ ល់ថា ប្រដទ្យ្កមពុជា
ជាប្រដទ្យ្អេកមានខាង្មបត្ដិវរបធម៌ដែលមក
ទ្យល់និងរចចុ របនេ្មិទ្យធិទ ាំងដនោះកាំពុងក្តា យជា
វត្ាុ ែ៏មានត្នមា និងជា្ក្តដ នុពលមួយោ៉ា ង
្ាំខាន់្ាំរារ់ទក់ទញដភញៀវដទ្យ្ចរជាដ តុ្ដធវើ
ឱ្យវ ិ្ ័យដទ្យ្ចរណ៍្មានក្តររ ៊ីកចដប្មើន។ ជា
ក្តពិត្ក្តររ ៊ីកចដប្មើន ននវ ិ្ ័យដទ្យ្ចរណ៍្ររ្់
ប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជា គឺដកើត្ដចញព៊ីកត្តត
្នតិភាពកេុងត្ាំរន់ ពិដ្្ដប្ក្តយព៊ីក្តររញ្ចរ់
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្ស្រគគ ម្ុ៊ីវលិដ លគឺនដោបាយឈ្េោះ ឈ្េោះ 
ដៅអាំ ុងឆ្េ ាំ១៩៩៨។ កត្តត ្នតិភាពកេុងត្ាំរន់
ដនោះពិត្បានដធវើ ឱ្ យ ដភញ ៀ វ ដទ្យ្ចរជាត្ិ  និង       
អនតរជាត្ិមានភាពទ្យាំនុកចិត្តកេុងែាំដណ្ើ រកមានត
ររ្់ដគដៅត្តមរមណ្៊ី យោា ននាន។ រាជរោា ភិបាល 
បានចាត្់ទុ្យកវ ិ្ ័យដទ្យ្ចរណ៍្ជាមុេប្ពួញ
មួយោ៉ា ង្ាំខាន់កេុ ងក្តរសាត រដេឿនដ្ែាកិចច
ជាត្ិ ឱ្យមានក្តររ ៊ីកចដប្មើនរ ៊ីកលូត្ោ្់ទ ាំង
ថាេ ក់ជាត្ិនិងថាេ ក់ត្ាំរន់ ដោយបានពប្ង៊ីកេាួន
ចូលដៅកេុងទ្យ៊ីផារដទ្យ្ចរណ៍្។  ដែើមប ៊ីឱ្យវ ិ្ ័យ
ដទ្យ្ចរណ៍្កមពុជា ក្តន់ដត្រ ៊ីកចដប្មើនគឺដយើងប្ត្ូវ
ធានាឱ្យបាននូវក្តរអភិវឌ្ឍប្រករដោយនិរនតរភាព 
មានត្មាា ភាពនិងប្រ្ិទ្យធភាពក្តន់ដត្ប្រដ ើ្រ
ដងមដទ្យៀត្។  ភាពអាំដណាយផលននធនធាន
ដទ្យ្ចរណ៍្បានដធវើឱ្យប្រដទ្យ្កមពុជាទក់ទញ
នូវដភញៀវដទ្យ្ចរប្គរ់ទិ្យ្ទ្យ៊ី និងប្គរ់ជាត្ិសា្ន៍
ឱ្យមកទ្យ្សនាដៅប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជា។ 
ធនធាន្ក្តត នុពល ដែលទក់ទញដភញៀវដទ្យចរ
ខាា ាំងជាងដគ គឺធនធានវរបធម៌ប្រវត្តិសាស្រ្ត។ 
តួ្ោ៉ា ងែូចជាប្បាសាទ្យឯកភេា្ំ ពវនងៃប្ត្ូវបានដគ
យកមកដប្រើប្បា្់កេុងវ ិ្ ័យដទ្យ្ចរណ៍្។ កេុង
ដពលរចចុ របនេ ដនោះ  ប្បាសាទ្យឯកភេាំផដល់ផល
ប្រដោជន៍ោ៉ា ងខាា ាំងែល់ វ ិ្ ័យដទ្យ្ចរណ៍្
្ប្មារ់អនាគត្នឹងផដល់ផលប្រដោជន៍ែល់
្ គមន៍ដងមដទ្យៀត្ផង។   

 
 

                                                      
1 ្ក្តត នុពលនិងឱ្ក្ត្វនិិដោគររ្់រែាបាលដេត្តបាត្់
ែ ាំរង ឆ្េ ាំ២០១៨ទ្យាំព័រ៦ 

២-សាា នភាពភ្ូមិសាស្ត្រ 
ដេត្តបាត្់ែាំរងមាន្ក្តត នុពល ដ្ែាកិចច

ខាា ាំងពិដ្្វ ិ្ ័យក្ិកមម។ រចចុរបនេដេត្តមាន
ប្្ុកចាំនួន១៣ ឃុាំចាំនួន៩២ ្គា ត្់ចាំនួន១០ 
ភូមិចាំនួន៨០៩ មានប្រជាពលរែា្រុរចាំនួន
១.២៦៨.១៩០នាក់ ស្រ្ត៊ីចាំនួន៦៣៩.៦៨០នាក់
និង២៦៣.៤៣៥ប្គួសារ1។ ែង់្ុ៊ីដត្ប្រជាជន
មាន១០៤.៩២នាក់កេុ ងមួយគ៊ី ូដម៉ាប្ត្ប្កឡា 
ដ ើយកមាា ាំងពលកមមជា្ក្តត នុពល ចារ់ព៊ីអាយុ
១៨ឆ្េ ាំែល់អាយុ៣៥ឆ្េ ាំមានចាំនួន៥៦ ភាគរយ
ចាំនួនប្រជាពលរែាប្រករមុេររររក្ិកមមមាន
៧២.២០ភាគ រយ។  

ដោយដ កប្បាសាទ្យឯកភេាំជាប្បាសាទ្យ
្ាិត្ដៅកេុ ងប្្ុកមួយកេុ ងចាំដណាមប្្ុកទ ាំង
១៣ដៅកេុង ដេត្ដបាត្់ែាំរង ដែលមានដ ម្ ោះថា 
ប្្ុកឯកភេ ាំ ។  ប្បាសាទ្យដនោះមានទ្យ៊ីត្ត ាំង្ាិត្កេុ ង
ភូមិត្តគម ឃុាំ មឯក  ប្្ុកឯកភេាំ ដេត្ដបាត្់
ែាំរង មានចមាៃ យ១៤គ៊ី ូដម៉ាប្ត្ព៊ីទ្យ៊ី ប្រជុាំជន  
ដេត្ដបាត្់ែាំរង ដែលប្ត្ូវដធវើែាំដណ្ើ រត្តមផាូ វមួយ
ប្្រនឹងែង្ទឹង្ដងារនតែល់ទ្យ៊ីប្រជុាំជនែូនទវ 
និងរនតែាំដណ្ើ រត្តមមាត្់ដប្ពករ ូត្ដៅែល់
ប្បាសាទ្យដត្មតង។ មា៉ាងដទ្យៀត្ ដគអាចដធវើែាំដណ្ើ រ
ដចញព៊ីទ្យ៊ី ប្រជុាំជនននដេត្តត្តមផាូ វដភាា ោះដទ្យើរ
រដងាើត្ងម៊ីក៏បាន។ ប្្ុកឯកភេាំមានទ្យ៊ីត្ត ាំង្ាិត្ដៅ
ដរ៉ាកខាងដជើងដេត្ដបាត្់ែាំរង2។ ប្្ុកឯកភេាំមាន

2 Etienne Aymonier, Le Cambodge, Paris, 1901, p. 

298. 
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នផទែ៊ី  ្រុរ ៦៣៥,១៦ គ៊ី ូដម៉ាប្ត្ក្តដរ ៉ាដ្មើ នឹង 
៦៣.៥ ១៦  ិចត្ត មានប្ពាំប្រទ្យល់៖ 

-ខាងដជើង ទ្យល់នឹងប្្ុកមងគលរូរ ៊ី ប្្ុក
ប្ពោះដនប្ត្ប្ពោះ ដេត្ដរនាទ យមានជ័យ និងប្្ុក
ប្កឡាញ់ ប្្ុកពួក ដេត្ដដ្ៀមរារ។ 

-ខាងត្បូង ទ្យល់នឹងប្្ុក្ដងា ប្្ុកដមាង
ឫ្ស ៊ីនិងមណ្ឌ លែ៊ីដោកដេត្ដដ ធិសាត្់។ 

-ខាងដកើត្ ទ្យល់នឹងរឹងទ្យដនាសារ ប្្ុក
ដ្ៀមរារ ដេត្ដដ្ៀមរារ។ 

-ខាងលិច ទ្យល់នឹងប្្ុកងមដោល  និង
ប្្ុកបាត្់ែាំរង ដេត្ដបាត្់ែាំរង។ 

 
ប្្ុកឯកភេាំមាន៧ឃុាំ  ៤៥ភូមិ   និង៧៤២ប្កុម3។ 

 

                                                      
3 ប្ក្ួងមហានផទ៖ ចាំនួនដ ម្ ោះដេត្ដ ប្កុង ប្្ុក      េ័
ណ្ឌ  ឃុាំ ្គា ត្ ់ភូមិទូ្យទ ាំងប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុ ជា  
ទ្យាំព័រ ២២៨១។ 

 

ឃុាំ មឯក ឃុាំដប្ពកនរនិទ ឃុា្ំ ាំដរាង
កេុង 

ឃុាំដប្ពក
េពរ 

ឃុាំដប្ពក ាួង ឃុាំនប្ពចា្់ ឃុាំដក្តោះជ៊ីវ ាំង 

-ភូមិ្ ួ្អ៊ី 
-ភូមែូិនទវ 
-ភូមដិប្ពក
ដឆ្ដ រ 
-ភូម ិមឯក 
-ភូមគិង់ទុ្យាំ 
-ភូមកិរហាល 
-ភូមតិ្តគម 
-ភូមដិោកែូង 

-ភូមដិប្ពកត្ត
ដប្ចង 

-ភូមដិប្ពកប្កូច 
-ភូមសិាវ យប្ជុាំ 
-ភូមិ្ ដ៊ី 
-ភូមរិហាល់្ួង 
-ភូមែួិងមា 
-ភូមរិាជែូនដកវ 
-ភូមអិនសង្ក 
-ភូមដិប្ពកប្ត្រ់ 
-ភូមដិប្ពកនរនិទ 

-ភូមិ្ ាំដរាង
កេុង 

-ភូមិ្ ាំដរាង
ត្តកុក 

-ភូមិ្ ាំដរាង
អូរប្ទ 

-ភូមិ្ ាំដរាង
ដសាេ  

-ភូមកិាំពង់
្ាំរួរ 

-ភូមដិប្ពក
ដសាេ  

-ភូមសិាេ ព៊ី
មុេ 
-ភូមេិវិត្ 
-ភូមដិប្ពក
េពរ 

-ភូមអូិរ
កាំរុត្ 

-ភូមដិប្ពក
 ាួង 

-ភូមិ្ ដ៊ីដលើ 
-ភូមិ្ ដ៊ី
ដប្ក្តម 
-ភូមបិាក់អាំ
ដរក 

-ភូមរិហាល់ 
-ភូមែូិនឥនទ 

-ភូមបិាក់
រដទ្យោះ 

-ភូមនិប្ពចា្់ 
-ភូមបិាក់ប្  
-ភូម ិម
៊្ីហា 

-ភូមអិនាង់
្ណាដ ន់ 
-ភូមដិក្តោះជ៊ី
វ ាំង 

-ភូមថិាវ ង 
-ភូមកិាំពុង
ប្រ ុក 

-ភូមអិនាង់ត្តអួរ 
-ភូមដិប្ពកទល់ 
-ភូមកិាលដត្តល 
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ដផនទ្យ៊ីរគា ញទ្យ៊ីត្ត ាំងប្បាសាទ្យវត្តឯកភេាំ 
 
 

 
រូរភាពព៊ីដលើអាក្ត្រគា ញទ្យ៊ីត្ត ាំងប្បាសាទ្យវត្តឯកភេាំ (ប្រភព៖ Google Earth) 
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២.២-្ណ្ណា នដីប្រ្ុកឯកភ្ន ំ
ដេត្តបាត្់ែាំរង នផទែ៊ី្ប្មារ់

ក្ិកមមមានចាំនួន៦៩៩.៩៤៤ ិចត្ត 
ដ ើយែ៊ីទ ាំងដនាោះ ប្ត្ូវបានដចកជា៣
ប្រដភទ្យ៖ 

-នផទែ៊ី្ប្មារ់ប្្ូវដ ើងទឹ្យកមាន
២១.២៩៥ ិចត្ត 

-នផទែ៊ី្ប្មារ់ ប្ ្ូ វ ប្ ្ុកមាន
៣៨០.៧០៧  ិចត្ត 

-ន ផទ ែ៊ី ្ ប្ មា រ់ ចាំ ក្ត រ មា ន
២៩៧.៣១២ ិចត្ត4។ ដេត្តបាត្់ែាំរង 
ប្្ុកដែលដៅជារ់ទ្យាំនាររឹងទ្យដនាសារ
មានែូចជា ប្្ុកឯកភេាំ ប្្ុកដមាងឫ្ស ៊ី 
ប្្ុក ដ្ងា និងប្្ុកងមដោល។ 

ប្ ្ុ ក ឯ ក ភេាំ ជា ប្ ្ុ ក ដ ែ ល
្ណាា នែ៊ីមានលកខណ្ៈជាែ៊ីដោកផង 
និងលិចទឹ្យកផង។ ែ៊ីមួយភាគជាែ៊ីដោក 
និងែ៊ីមួយភាគដទ្យៀត្ជាែ៊ីលិចទឹ្យកដៅរែូវ 
វ្ា ពិដ្្ត្ាំរន់ដែល្ាិត្ដៅជារ់
មាត្់រឹងទ្យដនាសារ។ កត្តដ ទ ាំងដនោះដ ើយ 
ដទ្យើរដយើងអាចដរងដចកែ៊ីជាព៊ីរប្រដភទ្យគឺ៖ 

(ក)-ប្រដភទ្យែ៊ីលិចទឹ្យក៖ជាប្រដភទ្យ
ែ៊ីដែលប្ត្ូវលិចទឹ្យកដោយសារទឹ្យកជាំនន់
រឹងទ្យដនាសារ ្ទឹង ដប្ពក អូរ ជាដែើម។ 
ភូមិភាគទ ាំងដនោះដគអាចដធវើប្្ូវដ ើងទឹ្យក 

                                                      
4 ្ក្តត នុពលនិងឱ្ក្ត្វនិិដោគររ្់រែាបាល
ដេត្តបាត់្ែាំរង ឆ្េ ាំ២០១៨-ែ-ឯ-ម- ទ្យាំព័រ១២។ 

ឬ ប្្ូវវរ ដប្ ោះភូមិភាគដនោះដយើងពុាំអាច
ោាំប្្ូវប្្ុកបានដទ្យ។ ប្្ូវដ ើងទឹ្យកអាច
ដធវើបានចារ់ព៊ីជដប្ៅទឹ្យកព៊ី២ដម៉ាប្ត្ែល់៤ 
ឬ ៥ដម៉ាប្ត្។ ប្រដភទ្យដប្្ប្្ូវវរ ដគពុាំប្ត្ូវ
ក្តរភាឺដប្្ដទ្យ ដប្ ោះដប្្ទ ាំងដនាោះអាចដធវើ
បានដៅកដនាងណាដែលមានទឹ្យកដប្ៅ។ 

(េ)-ប្រដភទ្យែ៊ីមិនលិចទឹ្យក៖ ជា
ប្រដភទ្យែ៊ីដែលដៅជារ់នឹងភូមិដែលប្រជា
ពលរែា ដធវើ ប្្ូវប្្ុក មានប្្ូវប្សាល 
ប្្ូវ ធៃន់ និងដធវើចមាា រ។ ប្រជាពលរែាដធវើ
ក្ិកមមដលើែ៊ីប្រដភទ្យដនោះ ពឹងដផែកដលើ
ទឹ្យកដភាៀង និងទឹ្យកជាំនន់ ចាំដណ្កឯរដរៀរ
ដធវើគឺ េុ្ព៊ី ប្្ូវវរ  គឺដប្្ប្ត្ូ វមានភាឺ
ខាវ ត្់ដេវង ដងទ ាំែិត្ែល់ និងទមទរក្តរ
ដប្រើជ៊ី។  ែ៊ីមិនលិចទឹ្យក្ាំដៅដៅដលើែ៊ី
ដែលមិនទ្យទួ្យលក្តរគាំរាមកាំដ ងននទឹ្យក
ទ្យដនា រ៉ាុដនដមានកដនាងេាោះប្ត្ូវលិចដោយទឹ្យក
ទ្យដនាដែលមាន្ភាព រាក់គឺវអាំដណាយ
ផលែល់ប្្ូវ  ប្្ុកែាំណាាំចមាា រ និង 
ែាំណាាំឧ្ា កមម។ 

 
២.៣-អាកា្ធាត្ុ  

ដេត្តបាត្់ែាំរង ក៏ែូចជាដេត្តែ៏នទ្យ
មួយចាំនួនដៅប្រដទ្យ្កមពុជាទ ាំងមូលដែរ 
ដោយប្រដទ្យ្កមពុជាទ្យទួ្យលឥទ្យធិពលនន
េយល់មូ្ុងដធវើឱ្យប្រដទ្យ្នា ាំឱ្យមានរែូវ
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ព៊ី រចា្់ោ្់គឺ រែូវប្បា ាំងព៊ី ដេវចិឆិក្ត
ែល់ដេដមសា និងរែូវវ្ាព៊ីដេឧ្ភា
ែល់ដេតុ្ោ មានលកខណ្ៈអាំដណាយ
ផលែល់ែាំណាាំក្ិកមម  រុកខជាត្ិ  និង
ែាំដណ្ើ រកមានត ររ្់ដភញ ៀ វ ដទ្យ្ចរ។ 
អាក្ត្ធាតុ្ដតត រាំផុត្ដៅរែូវប្បា ាំងមាន
រ ូត្ែល់៣៩អងាដ្ ប្ត្ជាក់រាំផុត្
ែល់២០អងាដ្ ដ ើយអាក្ត្ធាតុ្
មានក្តរដ ប្រប្រួលដៅត្តមរែូ វក្តល
ន៊ី មួយៗ  កមព ្់ ទឹ្យ ក ដភា ៀងជាមធ យម
១១៨១.៤ម៊ីល៊ីដម៉ាប្ត្កេុងមួយឆ្េ ាំ5។ 

អាក្ត្ធាតុ្ដៅដៅបាត្់ែាំរងក៏
ែូចកេុងប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជាទ ាំងមូល
ដែរ គឺមានក្តរដប្រប្រួលដៅត្តមត្ាំរន់
ន៊ីមួយៗ ដ ើយពុាំដែលជួរប្រទ្យោះនូវរែូវរ
គខាា ាំង ឬដតដ ខាា ាំងដទ្យ។  គឺ រែូវទ ាំងព៊ីរដនោះ
ដធវើឱ្យប្រជាពលរែាចា ាំចា្់  ដែើមប ៊ីជា
ជាំនួយកេុងរររក្ិកមមររ្់ដគ។ ដៅរែូវ
ប្បា ាំងប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជាមានដភញៀវ
ដទ្យ្ចរររដទ្យ្ ដធវើែាំដណ្ើ រមកទ្យ្សនា
ដប្ចើន ដប្ ោះប្្រដពលរែូវវ ិ្ សមក្តល
ដៅប្្ុកដគផង។ កត្តដ លកខណ្ៈអាក្ត្
ធាតុ្លែប្រដ ើ្រដនោះ ដធវើឱ្យប្ពោះរាជាណា
ចប្កកមពុជាពុាំ្ូវជួរប្រទ្យោះដប្ោោះរា ាំង្ៃួត្ 
និងទឹ្យកជាំនន់ផទួនៗជារ់ោេ  និងពុាំដែលជួរ

                                                      
5 ្ក្តត នុពលនិងឱ្ក្ត្វនិិដោគររ្់រែាបាល
ដេត្តបាត់្ែាំរង ឆ្េ ាំ២០១៨ -ែ-ឯ-ម- ទ្យាំព័រ៦ 

ប្រទ្យោះនូវេយល់ពយុោះ និងក្តរធាា ក់ទឹ្យកកក
ដ ើយ។ រែូវប្បា ាំងដៅប្រដទ្យ្កមពុជាដចក
ជាព៊ីរគឺ ៖ រែូវដតដ  និងរែូវរគរ។ ពួកអឺរ ៉ាុរ 
អាដម៉ារកិ ពួកដគ្រាយរ ៊ីករាយនឹងមក
ដលងប្រដទ្យ្កមពុជា ដោយសារដត្មាន
អាក្ត្ធាតុ្លែរាំផុត្្ាំរារ់ដគ  គឺមាន   
៊្ីតុ្ណ្ា ភាពមធយម២៤អងាដ្ ្ដនស ើម

ធាា ក់ដៅដេម៊ីនា និងដមសា6។ ដភាៀងធាា ក់ 
ែាំរូងដៅចុងដេដមសា ែាំណាាំប្្ូវ និង
ែាំណាាំដផសងៗដទ្យៀត្ដគចារ់ដផដើមោ ាំ។ 

 
២.៤-វិ្យ័្ខុាភ្ិាល 
    ្ុខាភិបាលដៅប្ ្ុកឯកភេាំ

ធានាបាននូវ្ុេមាលភាព និង្ុេភាព
ែល់ប្រជាពលរែាប្គរ់រូរ និងមានកមមវធិ៊ី
ចាក់ថាេ ាំរគា រជាំងឺ ែ ល់ កូន ដៅប្រជា
ពលរែា និងចាក់ថាេ ាំរគា រជាំងឺែល់្ត្វ
  នៈររ្់ប្រជាពលរែា។ ដៅត្តម
រណាដ ឃុាំមួយចាំនួន គឺមានមណ្ឌ ល្ុេ
ភាពមួយដៅប្រចា ាំទ្យ៊ីដនាោះ ែូចជាឃុាំ ម
ឯក ឃុាំដប្ពក នរនិទ និងឃុាំដក្តោះជ៊ីវ ាំង ជា
ដែើម។ មណ្ឌ ល្ុេភាពទ ាំងដនាោះ បាន
រងាលកខណ្ៈគយប្្ួលែល់ប្រជាជន
កេុង្ គមន៍ និងដភញៀវដទ្យ្ចរ។ 

្កមមភាព្ុខាភិបាលដៅប្្ុក
ឯកភេាំ គឺមស្រនដ៊ី្ុខាភិបាលបានចុោះត្តមភូមិោា ន 
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ររ្់ប្រជាពលរែា ដណ្នា ាំព៊ីអនាម័យ 
ទឹ្យកសាែ ត្ ក្តរ រជាំងឺឆ្ាង រាំបាត្់ជប្មក
មូ្ និង ្កមមភាពដណ្នាាំអាំព៊ី ដ្វ     
ពនាកាំដណ្ើ ត្ និង ដណ្នា ាំអាំព៊ីជាំងឺឆ្ាង
នានាែល់ប្រជាពលរែាកេុងមូលោា ន។ 

 
 

២.៥-គមនាគមន៍ 
រណាត ញគមនាគមន៍ព៊ីដេត្ត ដៅ

រមណ្៊ី យោា នប្បាសាទ្យឯកភេាំមានភាពលែ
ប្រដ ើ្រ ងេល់ប្ក្តលដត  ្ូសាែ ត្លែ ដ ល
គឺដគអាចដធវើែាំដណ្ើ រដៅរមណ្៊ី ោា នដែល
មានផាូ វគមនាគមន៍ដប្ចើនដេស គឺរងារភាព
គយប្្ួលែល់ដភញៀវដទ្យ្ចរ រួមផស ាំ
ជាមួយដ ោា រចនា   ្មព័នធនិងររសិាា នែ៏
ប្្្់ប្ត្ក្តលត្តមែងផាូ វ។ ត្តមែងផាូ វ
ចារ់ព៊ីទ្យ៊ីប្រជុាំជនែូនទវ ដយើងដឃើញមាន
ប្រឡាយទឹ្យកដរៀរចាំងម៊ីចាក់ដរតុ្ងោ៉ា ង
សាែ ត្លែ ដែលជាជាំនួយងវកិ្តព៊ីសាធារណ្
រែាកូដរ ៉ា។ ប្រឡាយទឹ្យកដែលដរៀរចាំជួ្
ជុលងម៊ីដនោះ មានសារៈប្រដោជន៍្ប្មារ់
ប្រជាពលរែា កេុ ងក្តរយកទឹ្យកដប្រើប្បា្់ 
រញ្ចូ លដប្្និងដប្សាចែាំណាាំ។  

                                                      
7 Battambang province, Department of 

Planning, Battambang data base 1999, p.1. 

 
រូរភាពប្រព័នធប្រឡាយទឹ្យកត្តមែងផាូវ 

 
២.៦-វិ្យ័សា្នា 

  ប្រជាពលរែាដេមរភាគដប្ចើនមាន
ជាំដនឿសា្នាដលើប្ពោះពុទ្យធសា្នា ដែល
ជាសា្នាមានមរត្កត្ត ាំងព៊ី រុរាណ្
រ ូត្មករចចុរបនេ ដ ើយប្ត្ូវបានរាជរោា
ភិបាលចាត្់ទុ្យកជាសា្នាររ្់រែា។ 
ប្្ុកឯកភេាំមានវត្ដ២៤ ប្ពោះ្ងឃ៤២៧
អងគ ភិកខុ២២៤អងគ  សាមដណ្រ២០៣អងគ  
ត្តជ៊ី៧៧៨នាក់ ែូនជ៊ី១៣៩នាក់ ដកមងវត្ដ 
១៤២នាក់ អាចារយ២៤នាក់ គណ្ៈកមមក្តរ
វត្ដ១៨៤នាក់។ រនាទ រ់ព៊ីប្ពោះពុទ្យធសា្នា 
មានប្រជាជនមួយចាំនួនដទ្យៀត្មានជាំដនឿ
ដលើសា្នាប្គិ្ដ និងមូ្ា៊ីមជាដែើម។ 
ប្្ុកឯកភេាំមានវហិារសា្នាប្គិ្ដចាំនួន
៣ និង វហិារមូ្ា៊ីម ចាំនួន១7។ 
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រូរភាពប្ពោះវហិារវត្តឯកភេាំ 
 
២.៧-្នរិ្ខុ 

ដប្ក្តយព៊ីក្តរដធវើ្មា រណ្កមម
ររ្់រាជរោា ភិបាល ដយើងដឃើញថា ទូ្យ
ទ ាំងប្រដទ្យ្មាន្នដិ ្ុេរររូិរ ប្គរ
ែណ្ដ រ់ទូ្យទ ាំងប្្ុកទ ាំងមូល។ រយៈដពល
កនាងមក ត្ាំរន់ដនោះ(ប្្ុកឯកភេាំ)ដត្ងដត្
ទ្យទួ្យលរងក្តរោយ៊ីព៊ីពួកដេមរប្ក ម ដធវើ
ឱ្យត្ាំរន់ដនោះជួរនូវអ្នដិ ្ុេ។ រ ូត្
្ពវនងៃត្ាំរន់ដនោះធានាបាននូវ្នដិ្ុេ 
្ុ វត្ាិភាពដធវើ ឱ្ យ ប្រជាជន  និងដភញ ៀ វ
ដទ្យ្ចរមានទ្យាំនុកចិត្ដ និងពុាំមានក្តរ
ប្ពួយបារមភនូវរញ្ហា ព៊ី្នដិ ្ុេដ ើយ។  
កត្តដ ទ ាំងដនោះគឺអាប្្័យដោយក្តរយក
ចិត្ដទុ្យកោក់ព៊ីអាជាញ ធរដេត្ដ ដោយមាន
ក្តរចុោះរស្រគា រនូវរាល់រទ្យដលមើ្នានា និង
ក្តរជួញែូរថាេ ាំដញៀនជាដែើម។ 

 
៣- ្កាត នុ ព លផ្្ន ក វ ប ប ធ ម៌  និ ង    
ធមមជាត្ ិ

ប្បាសាទ្យឯកភេាំដែលជាធនធាន
វរបធម៌មួយោ៉ា ង្ាំខាន់្ប្មារ់វ ិ្ ័យ 

ដទ្យ្ចរណ៍្  រនាទ រ់ព៊ីប្បាសាទ្យក៏មានប្ពោះ
វហិារ ដែលជា្ាំណ្ង់ ដររប្ពោះពុទ្យធ
សា្នា(វត្តឯកភេាំ) មានកាច់រចនាោ៉ា ង
លែ វ ិចិ ប្ ត្  ្ ប្មារ់ រ ដ ប្ មើ ឱ្ យ វ ិ្័យ
ដទ្យ្ចរណ៍្ផងដែរ។ ប្បាសាទ្យឯកភេាំ ជា
្ាំណ្ង់្ិលបៈដេមរមួយែ៏្ាំខាន់កសាង
កេុ ង្ម័យមហានគរ ដែលមានអាយុ
ក្តលដប្ចើនឆ្េ ាំមកដ ើយ។ ភាពដលចដធាា
ររ្់ប្បាសាទ្យឯកភេាំ គឺកាច់ចមាា ក់ែ៏រ្់
រដវ ើកដែលមាននិទនដរឿងរា៉ា វដផសងៗ
ទក់ទ្យងដទ្យវកថានិងសា្នា។ ្ប្មារ់
ប្្ុកឯកភេាំទ ាំងមូល្ក្តត នុពលដផេកធមមជាត្ិ 
្ប្មារ់រដប្មើឱ្យវ ិ្ ័យដទ្យ្ចរណ៍្ មាន
ដប្ចើនប្រដភទ្យែូចជា៖ ភូមិរដណ្ត ត្ទឹ្យករារ់
 ន់េេង ក្តរដនសាទ្យ នប្ពលិចទឹ្យកនិង
រនាទ យ្ត្វសាា រ ទឹ្យ ក ។  ដៅទ្យ៊ី ត្ត ាំង
ររដិវណ្ប្បាសាទ្យ  ឯកភេាំដផេកធមមជាត្ិ
ដែលទក់ទញមានែូចជា៖ ដែើមដឈ្ើធាៗំ
ផតល់មារ់ប្ត្ឈ្ឹងប្ត្នឈ្ែល់ដភញៀវដទ្យ្ចរ 
និងដទ្យ្ភាពវលដប្្ ជាដែើម។ 

 
៣.១-ប្របវត្តិប្រាសាទឯកភ្នំ 
ប្បាសាទ្យឯកភេាំ ជាប្បាសាទ្យដែល

ប្ត្ូវបានកសាងកេុង្ម័យរុងដរឿងននចប្ក
ភពដេម រនា្ម័យអងគ រកេុ ង រជជក្តល
ប្ពោះបាទ្យ្ូរយវរ មន័ទ្យ៊ី១ )១០៥០ែល់១០០២(  
ដ ើយ្ាំណ្ង់ ប្បាសាទ្យដនោះ្ាិ ត្កេុ ង
រចនារងឃ្ា ាំង ចុង្ត្វត្សរទ៍្យ៊ី១០និង
 ក់កណាត លទ្យ៊ី១នន្ត្វត្សរទ៍្យ៊ី១១ គឺជា
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ក្តរវវិត្តន៍ព៊ីក្តរកសាងប្បាសាទ្យព៊ីអិែាមក
ងមភក់និងងមបាយដប្កៀមវញិ។ លកខណ្ៈ
ប្ទ្យង់ប្ទយននប្បាសាទ្យជាប្បាសាទ្យភេាំមាន
ប្ទ្យង់ប្ទយដពញដលញ។ រូររែិមាមាន
ឥរោិរទ្យធមឹង ទ្យទួ្យលឥទ្យធិពលអាំព៊ី្ម័យ
ដប្ររូរនិងរនាទ យប្ ៊្ី ប្រករដោយទឹ្យក
មុេ្ាូត្រូត្។  

ប្បាសាទ្យដនោះមានដ ម្ ោះដែើមថា 
ប្ពោះប្ ៊្ីនដរស្រនទប្ោម (ប្បាសាទ្យឯកភេាំ) តួ្
ប្បាសាទ្យសាងអាំព៊ីងមភក់ និងកាំដពងព័ទ្យធជុាំ
វញិប្បាសាទ្យដធវើអាំព៊ីងមបាយដប្កៀម ដផតរនិង
ដហាជាងរាំ ក់ដៅដោយកបូរកាច់ោ៉ា ង
លែវចិិប្ត្ប្ពមទ ាំងមានដរឿងរា៉ា វទក់ទ្យង
ដៅនឹងដទ្យវកថាដទ្យៀត្ផង។ 

 

រូរភាព រាង់ប្បាសាទ្យឯកភេាំ 
 

* ប្របវត្រនិនប្រាសាទឯកភ្ន ំ8 
     ក្តលព៊ីយូរណា្់មកដ ើយ 

មានប្កុមជាងប្ ៊្ី មួយប្កុម ប្រុ្មួយ
ប្កុមបាន្នមត្ោេ ្ង់ ប្បាសាទ្យមួយ
ប្រណាាំងោេ ។ ប្កុមជាងប្រុ្ៗចាត្់ដចង 
                                                      
8 Dam Chhoeurn, Monographie de Vat Ek 

Phnom, 1970,  p.29. 

កសាងវត្ដឯកភេាំ ចាំដណ្កឯប្កុមប្ ៊្ីៗក
សាងប្បាសាទ្យអងគរវត្ដ។ 

ប្កុមទ ាំង្ងខាងបានណាត្់ោេ
ជាមុនថា ក្តរកសាងដនោះប្ត្ូវដធវើដត្ដវោ
យរ់ ដ ើយប្ត្ូវរញ្ច រ់កិចចក្តរ ដៅដពល
ដែលផ្កា យប្ពឹករោះដ ើង។ ទាំងព៊ី រប្កុម
ដប្ក្តយព៊ីយល់ប្ពមត្តម កយ្នមត្ ក៏
ចារ់ដផដើមកិចចក្តរ្ាំណ្ង់។ ប្កុមប្ ៊្ីៗដគ
ឆ្ា ត្ជាងពួកប្រុ្ៗ ដគរដគា ោះដោមដហាោះ
ដៅដលើអាក្ត្រាល់ៗយរ់។ ចាំដណ្ក ពួក
ប្រុ្ៗ ក្តលដរើបានដឃើញដោមដហាោះក៏
នឹកសាម នថា ជាផ្កា យប្ពឹក ក៏រញ្ឈរ់កិចច
ក្តរដរៀងៗេាួនត្តមក្តរ្នមត្។ ពួកប្ ៊្ីៗ
ដគដៅដត្រនដកិចចក្តររ ូត្ែល់ដ ើយជា
សាា ពរ។ ដោយែឹងេាួនថាចាញ់ដបាកប្ ៊្ីៗ 
ពួកប្រុ្ៗក៏នា ាំោេ ដបាោះរង់ដចាលប្បាសាទ្យ 
ដែលេាួ នកាំពុង្ង់ ដនាោះដចាលដៅ។ 
ែូដចេោះបានជាដយើងដឃើញប្បាសាទ្យវត្ដឯក
ភេាំដៅមិនទន់្ង់ដ ើយរ ូត្ែល់្ពវ
នងៃ។ 

ប្បាសាទ្យឯកភេាំមានទ្យ្សនៈដផសង  ៗ
ោេ ជាដប្ចើនកេុ ងក្តរឱ្យដ ម្ ោះប្បាសាទ្យ
ដនោះ។ 

អេកេាោះថាប្បាសាទ្យឯកភេាំព៊ី ដែើម
មានដ ម្ ោះថា  ”ប្បាសាទ្យឯក ” គឺបាន
ដ្ចកដ៊ីថាមានដត្ប្បាសាទ្យមួយគត្់ដៅ
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កេុ ងមណ្ឌ លដនាោះ ដប្ក្តយមកដគដៅថា    
”ប្បាសាទ្យឯកភេាំ” ។ 

ប្បាសាទ្យឯកភេាំ ជាប្បាសាទ្យសាង
ដ ើងដែើមប ៊ីត្មាល់្ិវលិងគមានដ ម្ ោះថា  
”វកដក្វរៈ” (Vàkakeçara) ដប្ក្តយមកដគ
ដៅថា  ប្បាសាទ្យឯក  រ ូត្មកទ្យល់
រចចុរបនេដគដៅថា ប្បាសាទ្យឯកភេាំ9។  

 

រូរភាពប្បាសាទ្យឯកភេាំ 
 
៣.២-លកខណៈប្រាសាទឯកភ្នំ 

(ក)-្ិោចារកឹ ៖ ប្គរ់ប្បាសាទ្យ 
រុរាណ្ដេមរដែលបានសាា រនាដ ើង ភាគ
ដប្ចើន្ុទ្យធដត្បានចារភាជ រ់ជាមួយនូវ
្ិោចារកឹ ដែលបានចុោះក្តលររដិចឆទ្យ
និោយព៊ីរាជដ្ដច និងដរឿងរា៉ា វដផសងៗ
ដែលជារ់ ក់ព័នធ ដៅនឹងប្បាសាទ្យ។ 
ប្បាសាទ្យឯកភេាំមាន្ិោចារកឹមួយផ្កទ ាំង
(K211)មាន១១រនាទ ត្់ ផ្កទ ាំងងម្ិោចារកឹ

                                                      
9 ប្រសា្ន៍ឯ.ឧ ជុច ដភឿន អនុរែាដលខាធកិ្តរ
ប្ក្ួងវរបធម៌ និងវចិបិ្ត្្ិលបៈ។ 

មានរដណាដ យ ៥៤្.ម និង ទ្យទឹ្យង ២៩
្.ម បានចារដៅ  ្ុ មទវ រខាងដកើត្នន
ប្បាសាទ្យឯកភេាំ មានចារ្ិោចារកឹភាសា
ដេមរ និងភាសា្ាំស្រ្ាឹត្ដៅរ ូត្ែល់្ពវ
នងៃ។  ្ិោចារកឹដនោះបាន្រដ្រចុោះ
ក្តលររដិចឆទ្យប្រដ លកេុងឆ្េ ាំ៩៥៩ មហា
្ករាជ កេុងរជជក្តលប្ពោះបាទ្យ្ូរយវរ មន័ទ្យ៊ី១
កេុងកាំ ុង្ត្វត្សរទ៍្យ៊ី១១។ 

្ិោចារកឹប្បាសាទ្យឯកភេាំមាន
េាឹមសារ ែូចត្ដៅ៖ កេុ ងឆ្េ ាំ៩៥៩ មហា
្ករាជ  មានប្ពោះ  vrah kamratein An 
Çriyogiç-vara រណ្ឌិ ត្ ដ ៅ ប្ ្ុ ក  vnur 
kamdvàt វ ិ្ ័យដេត្ដវាធរុរៈ ដែលជាអា
ចារយ សាា រនករប្ពោះវហិារកាំរងដត្ងអញ 
្ិវលិងគដៅឯប្្ុកប្ពោះប្ ៊្ីនរនិទប្ោម 
បានជូនខាា ាំមួយដែលដធវើព៊ី ដោ ធាតុ្  
(hamira) ជូនជាំពួយទឹ្យក មួយមានមុេរួន 
មានជាន់រ៊ីជាន់  ជូន  mukhavas មាន
ទ្យមៃន់៧ជឹង (jyan) ជូនបាត្ ជួងមួយមាន
ទ្យមៃន់២ ជឹង លិងគ១៥  ដ ើយជាំនូនដៅ
ប្្ុកជាប្ោម កេុងត្ាំរន់អាមូេៈរុរៈ មាន
អងារ្៤ដខាា ង មានដប្រងទ្យមៃន់១មាឌ្ 
មានឆ្័ប្ត្្មួយ ទ្យង់មួយ្ាំរារ់្ិ្ស 
និងពួកមស្រនដ៊ី anak sânjak ដែលមាន្ទធ
ប្ជោះថាា ដងរកា និងអភិវឌ្ឍន៍្ាំណ្ង់ដនោះ 
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្ូមឱ្យជាត្ិ ដ ប្ក្តយបានដសាយផល
ជាមួយប្ពោះគដមដងប្ ៊្ីយូគ៊ី្វរៈរណ្ឌិ ត្  
ត្ដៅពុាំអាចដៅពួកអេកប្្ុកដៅវត្ដជា
ប្ោមដធវើក្តរគរ ពុាំអាចទររនាា ្់ដប្រង
លាុងេវង ដ ើយ្ូមឱ្យផដល់ អាំដណាយជា
មា្ដនោះដ ើង ែល់ប្ពោះវហិារដែលបាន
កសាងដ ើងដោយប្ពោះ គដមដងអញ ប្ ៊្ី
យូគ៊ី្វរៈរណ្ឌិ ត្ ដៅប្្ុកជាប្ោម។ 

ដ ើយប្ពោះគដមដងប្ ៊្ី្ូរយវ មន័បាន
ដប្រើឱ្យមានែ៊ី ដ ើយ្ង់ដោល ប្ពមទ ាំង
ឱ្យេញុ ាំផងទ ាំងឡាយជាប្ពោះអាំដណាយែល់
សាា រនករ គឺែល់ប្ពោះកាំរងដត្ងអញប្ ៊្ី
យូគ៊ី្វរៈរណ្ឌិ ត្ ែ៊ីភូមិដៅខាងដកើត្ចូល
រ  ូ ត្ ែ ល់្ដុ ក ច័ នទ  ដ ៅខាងត្ បូ ង
(ទ្យកសណិ្) ជារ់ជាមួយភេា្ំ ករៈរព៌ត្ដៅ
ខាងលិច ទ្យល់ជាមួយែ៊ីគូរដៅខាងដជើង
ទ្យល់ជាមួយប្ត្ញាំងសាវ យ។ 

+ ្ាំស្រ្ាឹត្ 
អេកប្បាជញ ប្ពោះប្ព មដទ្យវៈ ប្ ៊្ីយូគ៊ី

្វរៈរណ្ឌិ ត្ ដែលបានថាវ យរូររែិមា
្ូរយ្វរៈនូវទនដនោះ ដែលប្រករដោយ
កាច់រចនាប្ពោះគ៊ី្វរៈ រណ្ឌិ ត្ដចោះសាស្រ្ដ 
ដចោះចាំដណ្ោះវជិាជ  ដចោះគមព៊ី រដវទ្យ  ជាអេក
្ិកាវធិ៊ី ្ក្តា រៈរូជាែល់អាទិ្យដទ្យពជា 

                                                      
10 ្ិោចារកឹដនោះប្តូ្វបានរកដប្រដោយ រណ្ឌិ ត្
សាស្រសាដ ចារយ  ុង ដ្ៀម  នងៃទ្យ៊ី២១ កុមភៈ 
២០០៣។ 

មហាឥ ៊្ីបានប្ត្ូវ ដោរពដោយប្ពោះបាទ្យ
្ូរយវរ មន័ ដែលផដល់ឋាននដរ្ិកដជាអាចារយ
សាា រនករ10។ 

 

 

                សិលាចរកឹប្រាសាទឯកភ្នំ 
 

(េ)-ដផដរ៖ ដផដរទវ រជាដប្គឿងតុ្រ
ដត្ងលាំអសាា រត្យកមមមានរាងរួនប្ជុង
ប្ទ្យដវង ឬ ចតុ្ដក្តណ្ដកង។ ដគដប្ចើនយក
ដផដរទវ រដៅលាំអដៅខាងដប្តដលើ ប្ចក
ដចញចូល។ ដៅដលើដផដរទវ រដនោះមានរចនា
កាច់ជាលាំអ  ជួ នក្តលមានឆ្ា ក់ជា
ដរឿងរា៉ា វដផសងៗដែលមានទ្យាំនាក់ទ្យាំនងដៅ
នឹងដទ្យវកថា។ 

 
៣.៣-កាចច់ម្លា ក់ផ្្ររប្រាសាទឯកភ្នំ  

ត្តមដផតរនិងដហាជាងននប្បាសាទ្យ 
មានរាំ ក់ដៅដោយកាច់រចនាោ៉ា ងលែ
វចិិប្ត្មានលកខណ្ៈ រ្់រដវ ើក និងដងម
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ទាំងមានែាំណាលដរឿងរា៉ា វត្តមដទ្យវកថា
ែូចជា៖ 

-ប្ពោះប្គឹ្ណៈប្រយុទ្យធជាមួយនាគ
កាលមួយ អងាត្់ធេូខាជ ក់ដចញព៊ីមាត្់រា ូ 
លាំអដោយកប្មងដមកដឈ្ើ និងរ ាំដោល
ធាា ក់ចុោះមកដប្ក្តមជារាងទ្យមពក់ ដ ើយនែ
ទ ាំងព៊ី រររ្់រា ូក្តន់គល់អងាត្់ធេូ ដ្មើ
ោេ ។ 

-ប្ពោះប្គឹ្ណៈប្រយុទ្យធជាមួយដ្ោះ
ដក្ិន អងាត្់ធេូ ខាជ ក់ដចញព៊ីមាត្់រា ូ  
លាំអដោយកាំរងដមកដឈ្ើ នែទ ាំងព៊ីរររ្់
រា ូក្តន់គល់អងាត្់ធេូ ដ្មើោេ មានរ ាំដោល
ជាកាំរងដមកដឈ្ើ ធាា ក់ចុោះ ជារាង ទ្យមពក់ 
ដៅព័ទ្យធជុាំវញិនផទដរឿងររ្់ដផដរទវ រមាន
 ្ុមលាំអដោយកាច់ផ្កា ភញ៊ី។ 

 
ដផតរខាងដកើត្រូរប្ពោះប្គឹ្ ណៈប្រយុទ្យធជាមួយ 

ដ្ោះដក្ិន 
 
-រគា ញព៊ី ដ រ ឿងកូ រ្មុ ប្ទ្យទឹ្យក

ដោោះ។ 
-មានរូរដទ្យពមួយអងគឈ្រដញក

ដជើងដចញព៊ីោេ រនដិច។ ដៅជិត្ដជើងសាដ ាំ

ររ្់ោត្់មានរូរប្ ៊្ីមាេ ក់ អងគុយដៅខាង
ដឆ្វង និងមានរូរដ្ោះមួយឈ្រដោយ
ដជើងដប្ក្តយ។ រគា ញព៊ីដរឿងប្ពោះ  ប្គឹ្ណៈ
ប្រយុទ្យធជាមួយដ្ោះដក្ិន។ ឆ្កប្រយុទ្យធ
ដនោះ្ាិត្ដៅដលើកាលរា ូដែលមាន
អងាត្់ធេូខាជ ក់ដចញ នូវកប្មងដមកដឈ្ើនិង
មាន     រ ាំដោលធាា ក់ចុោះមកដប្ក្តមជារាង
ទ្យមពក់។ 

-មានរូរប្ពោះ្ិវៈ និងរូរនាងឱ្មា
ដៅដលើដលា ខាងដឆ្វងប្ពោះ្ិវៈគង់ដលើដោ
ននឌិ ន  ដ ើយកាល ដោដងើយដៅដលើ
្ាំដៅដៅឋាននកឡា្់។ 

ដផដរដៅប្បាសាទ្យឯកភេាំដធវើ ដ ើង
ដោយលកខណ្ៈ្ុ៊ីដមប្ទ្យ៊ីោេ  ដ ើយរគា ញ
ព៊ីភាពទុ្យកខប្ពួយររ្់អងគអវត្ត។ កាច់
រចនាដធវើឱ្យដយើងមានភាព្រាយរ ៊ីករាយ។ 
កាច់រចនាន៊ី មួយៗបានរចនាដៅដលើ
កាលររ្់ក្តឡា កាច់រចនាមានភាព
រ្់រដវ ើក ទ្យន់ភាន់ ឆ្ា ក់ដោយយកចិត្ដទុ្យក
ោក់ និងប្រិត្ដប្រៀង ។ 

 

ដផតរខាងដជើង រូរប្ពោះ្ិវៈ និងរូរនាងឱ្មា 
ដៅដលើដលា គង់ដលើដោននឌិន 
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(គ)- ដហាជាង ³ ជាកដនាងលាំអ
ោ៉ា ង្ាំខាន់ កេុ ងសាា រត្ យកមម ដ េម រ ។ 
ដហាជាងភាគដប្ចើនមានរចនាលាំអត្តម
ឆ្កដទ្យវកថាឬវ ៊ីរកថាសា្នាដផសងៗ។ 
ដហាជាងជាដប្ចើន្ង់ដៅដលើដផដរទវ រ។ 

ដហាជាងដៅតួ្រ៉ាមទិ្យ្ខាងត្បូង
ននប្បាសាទ្យឯកភេាំ  រគា ញព៊ីក្តរចារ់
កាំដណ្ើ ត្ររ្់ប្ពោះប្ព ម។ កេុងនផទននដរឿង
ដនោះ មានប្ពោះនរាយណ៍្ ផទុ ាំដៅដលើនាគ
អននដ។ ខាងដប្ក្តមកាលនាគ មានប្កដពើ
មួយរ្់ដៅកេុងទឹ្យក។ ប្ពោះនរាយណ៍្មាន
នែរួន ក្តន់ដកត្នភ័ណ្ឌ ែូចជា ” ែាំរង 
្័ងខ កងចប្ក និងែុាំែ៊ី”។ ដៅចុងដជើងប្ពោះ     
នរាយណ៍្ មាន ប្ពោះនាងលកមស៊ី និងនាង
ភូមិ ដទ្យវ ៊ី។  ដៅដលើ ប្ពោះនរាយណ៍្មាន
ផ្កា ឈូ្កែុោះដចញព៊ីផចិត្ មានប្ពោះប្ព ម
អងគុយដៅដលើ។ ដផេកដគមននដហាជាង 
មានលាំអដោយកាច់វលាិ៍ ដឈ្ើ ដផេកចុង
លាំអដោយនាគកាល៥ ដែលខាជ ក់ដចញ
ព៊ីមាត្់រា ូ មានែងេាួនែូចព្់ លូនអងា
ញ់ៗជួរោេ ដៅដផេកកនទុយ។ ចមាា ក់ដរឿង
ក្តរកដកើត្ររ្់ប្ពោះប្ព ម ដនោះ្ាិត្ដៅចាំ
កណាដ លដហាជាង  ដែលរុ ាំព័ទ្យធ ដោយ
កប្មងដមកដឈ្ើរាងជាប្ត្៊ីដក្តណ្។ 

 

 
រូរភាព្ត៊ីព៊ីកាំដណ្ើ ត្ប្ពោះប្ព ម 
 
ដហាជាងដៅតួ្រ៉ាមកណាដ លននផាូ វ

ចូលខាងដកើត្  រគា ញព៊ី ដរឿងរាមដករ ដិ៍
និោយព៊ី នុមានប្ត្ រ់មកជួរនាង
៊្ីត្ត ដែលជារ់ឃុាំឃ្ាំងដៅប្កុងលគា ។ 

ដៅកណាដ លដហាជាងដនោះ មានព្់មួយ
រុ ាំព័ទ្យធដែើមដឈ្ើ និង ្ត្វកាំប្រុកតូ្ចមួយ។ 
ដៅខាងសាដ ាំនាង ៊្ីត្ត  មានស្រ្ដ៊ីអងគុ យ
រញ្ឈរជងគង់ នែសាដ ាំប្ចត្់ែ៊ី និងនែដឆ្វងទ្យរ់
កាលររ្់នាង។ ដៅព៊ីដប្ក្តយនាង ៊្ីត្ត 
មាន នុមានអងគុយលុត្ជងគង់ដលើកនែ
ដៅដលើ្ាំពោះ។ 

ដហាជាង ដៅ ទិ្យ្ខាង ដ កើ ត្ 
រគា ញព៊ី្ិវៈរា ាំមាននែែរ់។ អាទិ្យដទ្យព
ដនោះមាន្ដមាៀករាំ ក់េា៊ី ផេត្់ធាំទូ្យោយ 
ប្រករដោយដប្គឿងអលគា រ។ ប្ពោះ្ិវៈរា ាំ
ដៅដលើដជើងប្ទ្យខាងដឆ្វង មានស្រ្ដ៊ីមាេ ក់
មាននែរួន ដែលនែសាដ ាំដផេកខាងដលើមាន
កងចប្ក ឯនែដឆ្វងប្ត្ូវបាក់ដមើលមិនែឹងព៊ី
ក្តយវកិ្តរ។ នែព៊ីរដទ្យៀត្ដផេកខាងដប្ក្តម
ក្តន់វត្ាុ មួយភាជ រ់និងដែើមប្ទ្យូង។ ចាំដណ្ក
ដៅខាងសាដ ាំប្ពោះ្ិវៈមានរូរមនុ្សព៊ីរ
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ដផសងោេ ដទ្យៀត្ គឺនាងក្តននកដៅខាងសាដ ាំ 
និងនាងឱ្មាដៅខាងដឆ្វង។ 

ដហាជាងខាងកេុ ង និងខាងដប្ត
្ាិត្កេុង្ភាពេូចខាត្ដែលដគមិនអាច
ជួ្ជុល ឬឆ្ា ក់ដកលាំអវញិបាន អវ៊ីដែល
ដៅដ្្្ល់អាចឱ្យដយើងែឹងថាមាន
ភាពេុ្ដរាកោេ ព៊ីរដររ11៖(១)ជាប្រដភទ្យ 
លាំអដោយកាច់្ាឹក (២)ជាប្រដភទ្យដែល
លាំអដោយកាច់ផ្កា ដផេកខាងចុងននRam-
pant ដយើងដឃើញមានរូរកាលអកខរា។ 

 (ឃ)-ចមាា ក់៖ ជា្ិលបៈដែលដេមរ
រុរាណ្ និងរចចុ របនេយកមកដប្រើប្បា្់
ដៅរាល់ក្តរសាង្ាំណ្ង់។ ចមាា ក់មានតួ្
នាទ្យ៊ី្ាំខាន់កេុ ងក្តរតុ្រដត្ងប្បាសាទ្យ ឬ
្ាំណ្ង់ដផសងៗដែើមប ៊ីដលើកដសាភ័ណ្ 
ដងមដទ្យៀត្។ 

រុពវរុរ្ដេមរជាំនាន់ដែើមមានភាព
ឧ្ា ៍ពាោមកេុ ងក្តររចនាចមាា ក់  
ប្រករដោយភាពផចិត្ផចង់ ជាដ តុ្ដធវើឱ្យ
ប្បាសាទ្យរុរាណ្ដេមរ្ាំរូរដោយចមាា ក់ 
និងកាច់រចនាដផសងៗ។ កេុ ង្ិលបៈដេមរ 
ចមាា ក់រុរាណ្មានមុេគរ្ាំខាន់ៗព៊ីរ ៖ 
ចមាា ក់្ប្មារ់រូជា  ែូចជារូររែិមាប្ពោះ
ពុទ្យធ ប្ពោះដ ធិ្ត្វ ប្ពោះឥ្ូ ប្ពោះប្ព ម 
ប្ពោះនរាយណ៍្ ជាដែើម  និងចមាា ក់្ាំរារ់
លាំអ  ែូចជារូរចមាា ក់្ត្វេាោះ   ចមាា ក់
កាច់កបូរដផសងៗ  ឬចមាា ក់ភញ៊ីផ្កា  ។ល។ 
                                                      
11 Dam Chhoeun, Monographie de Vat Ek Phnom, 

p.26-27. 
 
12 Henri Mouhot, Travels in Siam Cambodia 

and Laos (1858-1860), p.18-19. 

កាច់ចមាា ក់ ដៅប្បាសាទ្យឯកភេាំ  គឺជា
ប្រដភទ្យកាច់ប្កដឡាត្ទរ។ 

សាា រត្ យកមម ដផេកចមាា ក់ ដ រ
ដពញដៅដោយដសាភ័ណ្ ដធវើឱ្យដយើង
ចារ់អារមមណ៍្ោ៉ា ងខាា ាំង ែូចដែលដយើង
បានដឃើញប្បាសាទ្យអងគរវត្ដនិងប្បាសាទ្យ
ែនទ្យដទ្យៀត្12។ 

ប្បាសាទ្យឯកភេាំ ជាប្បាសាទ្យដែល
បានសាា រនាដ ើងដោយប្ពោះមហាកសប្ត្
ដេមរ្ម័យចប្កភពអងគរ  ជាប្បាសាទ្យ
ដែលមានលកខណ្ៈជាប្បាសាទ្យភេាំ ដែលក
សាងដ ើងដលើទ្យ៊ីទួ្យលេព្ ់ ដែលមិនដមន
ជាភេាំធមមជាត្ិ មានដេឿនរាងព៊ីរា៉ា ម៊ីត្ ជា 
ថាេ ក់ៗ។ 

ត្តមធមមត្តប្បាសាទ្យទ ាំងឡាយ 
មិនប្ត្ូ វបានសាង្ង់ ដ ើងដែើមប ៊ីជា
លាំ ដៅឋានននប្ពោះមហាកសប្ត្ដទ្យ  គឺ
្ប្មារ់ជាទ្យ៊ី្ក្តា ររូជាចាំដ ោះសា្នា 
និង្ាំរារ់ឧទ្យទិ្ែល់មាត្តរិត្ត និងវរជន
ទ ាំងឡាយដែលបានមរណ្ក្តលដៅដ ើយ។ 
ប្បាសាទ្យឯកភេាំសាង ដ ើ ងកេុ ងរាជ យ
ប្ពោះបាទ្យ្ូរយវរ មន័ទ្យ៊ី១(១០០២-១០៥០)
ដែើមប ៊ីឧទ្យទិ្ប្ពោះឥ្ូរត្ាំណាងដោកទ ាំង
រ៊ីមាន ដទ្យវដោក មនុ្សដោក និងបាត្
ោលដោក13។  រាល់្ាំណ្ង់ប្បាសាទ្យ
កេុងរាជយប្ពោះបាទ្យ្ូរយវរ មន័ទ្យ៊ី១ នា្ត្វត្សរ ៍

13 របាយក្តរណ៍្ប្ក្ួងវរបធម៌ និងវចិបិ្ត្្ិលបៈ 
នាយកោា នដរត្កិភណ្ឌ  ទ្យាំព័រ១៤៤។ 
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ទ្យ៊ី១១ ជា្ាំណ្ង់សាា រត្យកមម ចារ់ដផដើម
ឱ្យត្ាំនលដៅដលើអ័កស។ ប្បាសាទ្យឯកភេាំមាន
រាង់រាងចតុ្ដក្តណ្ដកង ដររមុេដៅទិ្យ្
ខាងដកើត្ ត្តមទិ្យ្អ័កសព៊ីខាងដកើត្ដៅ
លិច មានដេឿនដធវើអាំព៊ីងមភក់ោយងមបាយ
ដប្កៀម។ 

(១)-ងមភក់ជាប្រដភទ្យងមដែលមាន
គុណ្ភាពលែជាងដគរងែ ្់្ប្មារ់
្ាំណ្ង់ប្បាសាទ្យ និងកាច់ចមាា ក់ដផសងៗ 
ែូចជាតួ្រ៉ាមដហានប្ត្ទ ាំងមូល ដផដរទវ រ 
ដហាជាង ្្រដពប្ជ រងែួច ។ល។ 

(២)-ងមបាយដប្កៀម ជាប្រដភទ្យងម
មា៉ាងដែលដកើត្ដៅកេុងែ៊ី មានលកខណ្ៈ
រូររាងជាប្រ ដហាង  ឬរនធ តូ្ ចៗ។  ងម
បាយដប្កៀមដកើត្ដ ើងអាំព៊ីែ៊ីឥែា ដែល
មានជាត្ិដែក និងរាំដណ្កក្តវ ត្ររ្់ម៊ីក្ត 
និងមានធាតុ្ដរ ៉ាងមដៅកេុ ងដនាោះផងដែរ។ 
ធាតុ្ទ ាំងដនាោះ្ាំរារ់ ដធវើ ឱ្ យវរ ឹង។  ងម
បាយដប្កៀមមានតួ្នាទ្យ៊ី្ាំរារ់្ាំណ្ង់
ដហានប្ត្ដៅ្ត្វត្សរទ៍្យ៊ី១០ ែូចជាដហា
នប្ត្ប្បាសាទ្យដមរុណ្យខាងដកើត្ និងដហា
នប្ត្ប្បាសាទ្យរនាទ យប្ ៊្ី រនាទ រ់មកដគយក
មកដធវើជញ្ហជ ាំង និងែាំរូល។ 

ែូដចេោះដយើងដឃើញថា  ្ាំណ្ង់
ប្បាសាទ្យ ឯកភេាំ សាងដ ើងព៊ីងមភក់ និងងម
បាយដប្កៀម។ 

                                                      

14 ប្ត្ងឹ គ៖ អរយិធមដ៌េមរ ភេាំដពញ 
១៩៧៤ ទ្យាំព័រ១១៨។ 

(ង)-្្រដពប្ជ៖  ្្រដពប្ជ
មានតួ្នាទ្យ៊ី្ាំខាន់កេុ ងក្តរតុ្រដត្ងលាំអ
កេុ ងសាា រត្យកមម និងប្ទ្យទ្យាំងន់ររ្់ដផដរ។ 
្្រដពប្ជមានរាងប្បា ាំរ៊ីប្ជុងប្រដវង
២,៣០ដម៉ាប្ត្ ដផេកគល់រាងរួនប្ជុង។ 

(ច)-្្រដផ្កែ រ៖ ្្រដនោះមាន
មុេគរ្ាំរារ់លាំអ និង ្ ាំរារ់ប្ទ្យដហាជាង 
មានរាងរួនប្ជុងប្ទ្យដវង ោក់រញ្ឈរដៅ
អម្ងខាងដខាា ងទវ រ។ ្្រដផ្កែ រលាំអ
ដៅ ដោយកាច់ផ្កា ឈូ្ក កាច់្នាឹកភញ៊ី 
និងកាច់ពងប្ត្៊ី មានប្រដវង២,៩២ដម៉ាប្ត្។ 

រនាទ រ់ព៊ី្្រដពប្ជ និង្្រ
ដផ្កែ រដៅត្តមរងែួ ចន៊ី មួយៗមានចាំរងឹ
រងែួ ច  ដធវើព៊ី ងមភក់ពណ៌្ផ្កា ឈូ្ក  រងែួ ច
ន៊ីមួយៗមានចាំរងឹប្បា ាំប្រដវង១,២៨ដម៉ាប្ត្។ 

 

 
ចាំរងឹរងែួចប្បាសាទ្យឯកភេាំ 
 
ប្បាសាទ្យឯកភេាំជាប្បាសាទ្យដែល

មានវយ័ ចាំណា្់មួយ ដែលកសាងដ ើង
ដៅ ក់កណាដ លទ្យ៊ី១ នន្ត្វត្សរទ៍្យ៊ី១១ 
គឺ្ាិត្កេុងរចនារងឃ្ា ាំង14 ។ 
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្ិលបៈដេមរដរងដចកជារចនារង    
ដផសងៗ ដែលរចនារងន៊ីមួយៗនិោយព៊ី
ដផេកដផសងៗោេ  ែូចជាដផេកសាា រត្យកមម 
ដផេកក្តរតុ្រដត្ងលាំអសាា រត្យកមម និង
ដផេករែិមាសាស្រ្ដ។ ចុង្ត្វត្សរទ៍្យ៊ី១០
និងដែើម្ត្វត្សរទ៍្យ៊ី១១ ដែល្ាិត្កេុ ង
រជជក្តលប្ពោះបាទ្យ្ូរយវរ មន័ទ្យ៊ី១ ចាត្់ចូល
កេុងរចនារង”រចនារងឃ្ា ាំង”។  ្ត្វត្សរ ៍
ទ្យ៊ី១១ប្បាសាទ្យភេាំមានក្តរវវិត្ដោ៉ា ងខាា ាំង 
ចាំដ ោះដផេកចុងរចនារងវញិ ដគពុាំ្ូវ
ដឃើញមានរូរកាលរា ូដៅខាងចុង 
ដហាជាងដទ្យ  គឺភាគដប្ចើនដៅ្ល់ដត្
កាលនាគដែលខាជ ក់រ ាំដោល។ 

* ដផដរទវ រ មិន្ូវរ្់រដវ ើក  និង
ដឆ្ើត្ឆ្យែូចប្បាសាទ្យរនាទ យប្ ៊្ី ដទ្យ  
កាច់កណាដ លដផដរភាគដប្ចើនរូរកាល
រា ូ ឆ្ា ក់ជា្ាឹកដឈ្ើ។ កប្មងដមកដឈ្ើ
ធាា ក់ប្្ុត្ចុោះក្តន់ដត្ខាា ាំង មានរាងជាទ្យមពក់ 
គល់អងាត្់ធេូខាជ ក់ដចញព៊ីមាត្់រា ូជួនក្តល 
មានប្ពោះឥស្រនទជិោះដៅដលើែាំរ ៊ីឰរាវន័ដ។ 

 
ដផតរប្ពោះឥស្រនទជោិះដៅដលើែាំរ ៊ីឰរាវន័ដ 

 

                                                      
15របាយក្តរណ៍្ប្ក្ួងវរបធម៌ និងវចិបិ្ត្្ិលបៈ 
នាយកោា នដរត្កិភណ្ឌ  ទ្យាំព័រ១៤៥។   

*្្រដពប្ជ មិន្ូវមានរចនា
ខាា ាំងដទ្យ រ៉ាុ ដនដដប្ចើនជាចមាា ក់ប្បា ាំរ៊ីប្ជុង   
ដែលដគឆ្ា ក់ជាកាច់ដបា៉ា ង និងកាច់ផត្
ដៅត្តមកាច់លាំអដៅដោយកាច់្នាឹក
ដឈ្ើលែិត្ៗតូ្ចៗែូចដធមញរណា។ 

*ដហាជាង ប្ករដហាជាងលាំអ
ដោយកាច់្ាឹ កដឈ្ើ ដ ប្ចើន  ជាងក្តរ
រគា ញនូវដរឿង រា៉ា វផសងៗ ខាងចុងប្ករ
ទវ រមានរូររា  ូខាជ ក់នាគ។ ខាងចុងនន
រចនារងដនោះ រូររា ូមិនដឃើញមានដទ្យ 
ដគដឃើញមាន រូរនាគខាជ ក់រ ាំដោល។ 

* ្្រដផ្កែ រ  មានលាំអដោយ
កាច់ចគវ យ ឬកាច់ចមាា ក់ជាផ្កទ ាំងែូច
អកសរដវ ៉ា(Λ) ផ្កា រ់។ 

*រែិមាសាស្រ្ដដប្ចើនមានលកខណ្ៈ 
្ាូ ត្រូត្ ដ្ាៀក្ាំពត្់ផេត្់លែិត្ៗ ជាយ
្ាំពត្់ដលើកដ ើងដលើរនដិច ដេសប្កវ៉ាត្់្ាំដរ៉ាត្។ 
ដទ្យវរូរដភទ្យប្រុ្ មានផេត្់រាងែូចដហា 
ដ ៉ា ប្ត្ួត្ោេ ។ ដទ្យវរូរប្ ៊្ី មានជាយ្ាំពត្់
រាងកនទុយប្ត្៊ីព៊ីខាងមុេ។ រូរចមាា ក់ដោ   
ននឌិនមានលកខណ្ៈែូចធមមត្ត រូកមិន្ូវ
ធាំ ដជើងខាងមុេប្ចត្់រាំរុងនឹងដងើរឈ្រ។ 

រនាទ រ់ព៊ីប្បាសាទ្យ មានរណាា ល័យ 
មួយដៅទិ្យ្ខាងដកើត្ដឈ្ៀងខាងត្បូង 
ដែល្ង់អាំព៊ីងមភក់ និងងមបាយដប្កៀម15។ 
តួ្រ៉ាមប្បាសាទ្យកណាដ លសាងដលើដេឿន
េព្់ រាំ ក់ដោយកាច់រចនាលែវចិិ ប្ត្ 
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ែូចជាដហាជាង  ដផដរទវ រ  ្្រដពប្ជ  
្្រដផ្កែ រ ចប្មឹងរងែួច កាច់្ាឹកដឈ្ើ 
ផ្កា ឈូ្កប្កពុាំ ពងប្ត្៊ី ។ល។ 

 
            រូរភាពរណាា ល័យដៅប្បាសាទ្យឯភេាំ 

 
ប្ បាសាទ្យឯ ក ភេាំ ជាលកខណ្ ៈ

ប្បាសាទ្យ  ភេាំ គឺ ត្ាំណាងឱ្ យសា្នា
ប្  ម ណ៍្  ្ាំណ្ង់  ប្ បាសាទ្យភេាំជា
្ាំណ្ង់  ប្បាសាទ្យ្ាំរារ់រាជយ  (Temple 
d’État) ដែលដគ្ង់ជារាងព៊ីរា៉ា ម៊ីត្ថាេ ក់ៗ 
ឱ្យមានកាំព្់ែូចភេាំធមមជាត្ិ ជានិមិត្ដរូរ
ននភេាំ ប្ពោះ្ុដមរុ  និងជាទ្យ៊ីត្ត ាំង្ាំរារ់
ត្មាល់្ិវលិងគ ដ ើយ្ាំរារ់ពិធ៊ីលទ្យធិដទ្យវ
រាជដៅទ្យ៊ីដនាោះដទ្យៀត្ផង។ ប្បាសាទ្យដនោះ
សាងដ ើ ងកេុ ងកាំ  ុងឆ្េ ាំ១០២៧ 16។ 
កាំដពង្ាំណ្ង់ប្បាសាទ្យឯកភេាំរាងរួនប្ជុង 
្ង់ព៊ីងមបាយដប្កៀម  មានរាងែូចមាុ ែ 
មានកាំព្់៣ដម៉ាប្ត្ មានប្រដវង៦០ដម៉ាប្ត្ 
ដរើគិត្ព៊ី លិចដៅដកើត្ និង៥៦ដម៉ាប្ត្ព៊ី
ដជើងដៅត្បូង ដផេកន៊ី មួយៗននមុេមាន
ទ្យទឹ្យក្ាំរារ់ដធវើឱ្យទឹ្យក ូរ17។ 

                                                      
16 Battambang et son passé 1968, p.7 
17 Etienne Aymonier, Le Cambodge, Paris, 

1901, p.299 

 
         រូរភាពទ្យទឹ្យកប្បាសាទ្យឯកភេាំ 

 

៣.៣-្ម្ល្ភាព្ំណង់កនងុបរទិវណ 
ប្រាសាទឯកភ្ន ំ

   ប្រដទ្យ្កមពុ ជាដប្ក្តយ្ម័យ
អងគរ ដគបានផ្កា ្់រដូ រព៊ីប្ព មញសា្នា
ដៅប្ពោះពុទ្យធសា្នាវញិ។ ដោយសារក្តរ
ផ្កា ្់រដូ រសា្នាដនាោះ ដទ្យើររណាដ លឱ្យ
ដគសាា រនាដ ើងវញិនូវ្ញ្ហា ណ្សាា រ
ត្យកមមងម៊ីមួយដររដទ្យៀត្ ប្ពមទ ាំងបានដក
ដប្រព៊ីប្បាសាទ្យមកជាវត្ដអារាមដររប្ពោះ
ពុទ្យធសា្នាវញិ។ 

ប្ពោះវហិារជាកដនាងទ្យ៊ី្ក្តា រៈរូជា
ររ្់ប្រជាពលរែា ដែលដោរពប្រត្ិរត្ដិ
ពុទ្យធសា្នា។ ប្ពោះវហិារវត្ដ ឯកភេាំមាន   
រដណាដ យ២១ម. ទ្យទឹ្យង១០ម. និងររដិវណ្
ែ៊ីវត្ដ និងប្បាសាទ្យមានរដណាដ យ៣៥០ម 
និងទ្យទឹ្យង២០០ម.។ ប្ពោះវហិារវត្ដឯកភេាំ
្ង់ដលើែ៊ីរារដ្មើ 18។  ដៅដលើ្ាំណ្ង់
វហិារតុ្រដត្ងលាំអដោយកាច់រចនាដ្ាក
្ាោះ ោរពណ៌្ចប្មុោះោយ ាំោេ  ទាំង
ដផេកខាងកេុ ង  និងខាងដប្ត។  ដៅត្តម
ជញ្ហជ ាំងខាងកេុ ង និងខាងដប្តមានផ្កទ ាំង 

18 Henri Mouhot, Travels in Siam Cambodia and 
Laos (1858-1860), p. 18 
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គាំនូរដែលនិទនទក់ទ្យងដៅនឹងពុទ្យធប្រវត្ដិ 
និងត្តមលកខណ្ៈដររពុទ្យធសា្នា។ 
្ាំណ្ង់វហិារ្ង់ដ ើងដោយយកចិត្ដ
ទុ្យកោក់ជាង្ាំណ្ង់ដផសងៗដទ្យៀត្ ដោយ
បានគិត្លាំអិត្ត្ត ាំងព៊ីខាេ ត្កាច់ចមាា ក់ 
ពណ៌្ ចារ់ត្ត ាំងព៊ីែាំរូល រ ូត្ែល់ដេឿន
ជារ់នឹងែ៊ី។ ជាធមមត្ត ប្ពោះវហិារដគដត្ង
ដត្កសាងដររមុេដៅទិ្យ្ខាងដកើត្ ដប្ ោះ
ដគយល់ថាទិ្យ្ ខាងដកើត្ជាទិ្យ្ដែល
ប្ព ោះ ពុ ទ្យធសាមណ្ដោត្ម ប្ព ោះ ប្ ទ្យង់
ប្ត្ត្់19។ 

ប្ពោះវហិារចា្់(វត្ដឯកភេាំ)កសាង
ដៅ្ត្វត្សរទ៍្យ៊ី១៨ ព.្២៣០០ គ.្ 
១៧៥៧ ដត្ប្ត្ូវេូចខាត្ ដោយចា្់ប្ទ្យុឌ្
ដប្ទម និងប្ត្ូវរាំផ្កា ញកេុង្ម័យកមពុជា
ប្រជាធិរដត្យយ។ ចាំដណ្កវហិារងម៊ី្ពវនងៃ 
ចារ់ដផដើមកសាងព៊ីឆ្េ ាំ១៩៩១-២០០១ 
ដោយពុទ្យធររ ិ្ ័ទ្យធកេុ ងនិងដប្តប្រដទ្យ្
អ្់ទឹ្យកប្បាក់្រុរ១៦៥.២៩៩ ែុោា រអា
ដម៉ារកិ។ ដខាា ងទវ រវហិារវត្ដឯកភេាំមានភាព
ប្្្់សាែ ត្  ចមាងត្តមកាច់ ចមាា ក់
ប្បាសាទ្យរនាទ យប្ ៊្ី 20។  កេុ ងររ ដិវណ្
វហិារ មានសាោឆ្ន់រ៊ី្ាំរារ់ប្បារឰពិធ៊ី
រុណ្យទនដផសង។  កុែិប្ពោះ្ងឃ មាន
កុែិធាំៗចាំនួន១០កុែិ និងកុែិតូ្ចៗចាំនួន
៣ដធវើអាំព៊ី ដឈ្ើប្រក់ដកបឿង និងដធវើព៊ីឥែា
ប្រក់ដកបឿង។ កុែិោយជ៊ី មានលកខណ្ៈ
                                                      

19 កបួនខាេ ត្េាោះៗនន្ាំណ្ងក់េុ ងររដិវណ្
អារាម  ២០០១ ទ្យាំព័រ ១៣។ 

ជាេទម ដធវើព៊ី ដឈ្ើប្រក់្ាឹកមានោយជ៊ី
ចាំនួន៧នាក់  និងត្តជ៊ី៥នាក់។ ដចត្ិយ
មានចាំនួន៧ដៅជុាំវញិវហិារមានចាំនួន៤ 
និងដចត្ិយតូ្ចមានខាងកេុងររដិវណ្ប្ពោះ
វហិារចាំនួន៣្ាំរារ់អែាិធាតុ្  ដ ើយក៏
មានម៉ាុងចិនដែរ និងមាន្រនោា ន
មួយដែលមានលកខណ្ៈតូ្ច។  រណាា ល័យ 
្ាំរារ់ោក់  ដ្ៀវដលធម៌ មួយ  សាោ
្ាំណាក់ព៊ីរដៅប្ជុងឦសានដមួយនិងខាង
ដកើត្មួយ។ វហិារ វត្ដឯកភេាំមានប្ពោះ្ងឃ
៣២អងគ ភិកខុ ១៥អងគ និងសាមដណ្១៧
អងគ ឧបា្ក៥នាក់ និងឧបា្ិក្ត៧នាក់ 
ប្ពមទ ាំងពុទ្យធររ ិ្ ័ទ្យដៅជុាំវញិវហិារដែល
មក្ុាំ ៊្ីលនិង ប្បារឰពិធ៊ីរុណ្យទន 
ដផសងៗ។ កេុងររដិវណ្វហិារ មានសាោ
ររ្់អងគក្តរមួយ គឺ អងគក្តរ(UNESCO) 
ដែលជួយរដប្ងៀនកូនដៅប្រជាពលរែា
ដៅត្ាំរន់ដនាោះឱ្យមានចាំដណ្ោះវជិាជ  ែូចជា
វជិាជ ក្តត្់ដែរ និងវជិាជ ជ៊ីវៈដផសងៗដទ្យៀត្។ 
ដៅជិត្ប្បាសាទ្យឯកភេាំ មានសាោរឋម
្ិកាមួយគឺ សាោរឋម្ិកាឯកភេាំ។ 
ដៅខាងដកើត្ប្ពោះវហិារ មានេទមអេកត្ត
មួយដែលប្រជាពលរែាប្្ុកឯកភេាំមាន
ជាំដនឿដលើអេកត្ត  ដែលជាប្រនពណ្៊ី ព៊ី
រុរាណ្ររ្់ដេមរ។ 

 
 

20 ទ្យ្សនាវែដ៊ី កលាណ្  ២០០១។ 
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៣.៤-ទីធាា ប្រាសាទឯកភ្នំ 
ទ្យ៊ីធាា ប្បាសាទ្យឯកភេាំមានលកខណ្ៈ

ធាំទូ្យោយ គយប្្ួលផទុ ករងយនដ និង
មដធាបាយ ដផសងៗររ្់ដភញៀវដែលមក  
ទ្យ្សនាដៅទ្យ៊ីដនោះ។ ដៅជុាំវញិដេឿនវហិារ 
មានោាំផ្កា ចាំរុោះពណ៌្ ដែើមប ៊ីលាំអប្ពោះវហិារ។ 

ចាំដណ្កដៅជុាំវញិប្បាសាទ្យមាន
ដែើមដឈ្ើធាៗំ  ផដល់នូវមារ់ប្ត្ឈ្ឹងប្ត្នឈ្ 
ែូចជាដែើមច័នទ ដ ធិ៍ ែូង ទឹ្យកដោោះដោ 
សាវ យ  អាំពិល  ដត្តេ ត្  ដ ធិប្ពឹកស  ដដដ  
។ល។ ប្រដភទ្យដែើមដឈ្ើទ ាំងដនោះ ជាប្រភព
ផដល់នូវមារ់ែល់ែាំដណ្ើ រ ទ្យ្សនាកាំសានដ
ររ្់ដភញៀវដទ្យ្ចរ។ 

 
៣.៥-គូទឹក 
គូទឹ្យកននប្បាសាទ្យឯកភេាំ មានរាង

ជាចតុ្ដក្តណ្ដកង ដោយមានប្ចកដចញ
ចូលដៅខាងដកើត្ និងខាងលិច។ រាល់
្មិទ្យធិដែលសាងដ ើងកេុងរាជយប្ពោះបាទ្យ
្ូរយវរ មន័ទ្យ៊ី១ ដយើងដត្ង្ដងាត្ដឃើញមាន
គូទឹ្យកដៅជារ់ប្បាសាទ្យ។ គូទឹ្យកទ ាំងដនាោះ
មានទ្យាំ ាំធាំលមមមិនធាំដពកដទ្យ។ ទឹ្យកថាា
ប្ត្ជាក់លែ្ាំរារ់ ដប្រើប្បា្់កេុ ងវត្ដ  កេុ ង
ទឹ្យកមានចក ដែើមឈូ្ក ដដម ែុោះដលើទឹ្យក។ 
រ ូត្មកែល់រចចុ -របនេ គូទឹ្យកដនោះមាន
្ភាពរាក់ ដោយដយើងពុាំបានសាដ រែ៊ីបាត្
ប្្ោះ ដ ើយកេុងទឹ្យកមានប្ត្៊ី...។ ប្្ោះទឹ្យក
(គូទឹ្យក) ប្បាសាទ្យឯកភេាំព៊ី លិចដៅដកើត្
មានប្រដវង៤០០ដម៉ាប្ត្  និងព៊ី ដជើងដៅ
ត្បូងមានប្រដវង២០០ដម៉ាប្ត្។ 

 
៤-ទ្វាកមមទទ្ចរណ៍ 

ដទ្យ្ចរណ៍្  គឺជាវ ិ្័យមួយ
ដែលមាន្ក្តដ នុពលលែរាំផុត្ ្ាំរារ់
កាំដណ្ើ នដ្ែាកិចចជាត្ិ  រមណ្៊ី យោា ន
ប្បាសាទ្យឯកភេាំ ជាត្ាំរន់ដទ្យ្ចរណ៍្អាច
នា ាំមកនូវក្តរគរ និងចាំណូ្លឱ្យបានែល់
ត្ាំរន់ជនរទ្យោច់ប្្ោល។  ្ពវ នងៃ
ប្ បាសាទ្យឯកភេាំ កាំ ពុ ងមានក្ត រចារ់
អា រ មម ណ៍្ោ៉ា ងខាា ាំង  ្ប្មារ់ ដ ផេ ក
ដទ្យ្ចរណ៍្វរបធម៌។  រមណ្៊ី យោា ន
ប្បាសាទ្យឯកភេាំមានកដនាងជាដប្ចើន្ាំរារ់
រ ដ ប្ មើ ឱ្ យ វ ិ្័យដទ្យ្ចរណ៍្  ែូ ចជា
ប្បាសាទ្យឯកភេាំ វហិារវត្ដឯកភេាំ  ដទ្យ្ភាព
វលដប្្្ាំរារ់ក្ិកមមែ៏ប្្្់ប្ត្ក្តល  
ែាំណាាំ   ក្ិកមម ភូមិររ្់ប្រជាពលរែា 
កដនាងដធវើ្ាំរកដណ្មជាដែើម។ ្ពវនងៃ
ប្បាសាទ្យឯកភេាំមានដភញៀវដទ្យ្ចរអនដរជាត្ិ
ដៅទ្យ្សនាដរៀងរាល់នងៃ ជាមធយមមាន
ដភញៀវដទ្យ្ចរជាត្ិមកទ្យ្សនាព៊ី៨ដៅ១០
នាក់ និងដភញៀវដទ្យ្ចរអនតរជាត្ិព៊ី៧ដៅ៨
នាក់។ ដៅនងៃរុណ្យចូលឆ្េ ាំដេមរប្រនពណ្៊ី
ជាត្ិ រមណ្៊ី យោា នប្បាសាទ្យឯកភេាំមាន
ប្រជាពលរែាដៅទ្យ្សនាដប្ចើន  គណ្ៈ
កមមក្តរអាចារយវត្តបានរដងាើត្កមមវធិ៊ីដលង
ដលបងប្រជាប្រិយជាដប្ចើនមុេ ដែើមប ៊ីឱ្យ
កមមវធិ៊ីក្តន់ដត្អធិកអធម។ រាងរាល់នងៃ
រុណ្យឆ្េ ាំដេមរ ត្តមែងផាូ វចារ់ព៊ីទ្យ៊ីប្រជុាំជន
ផារែូនទវ មានមនុ្សដប្ចើនកុោះករ        
រណាត លឱ្យ្ទោះចររាចរណ៍្ដឆ្ាៀត្ដពល
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ដនាោះ យុវជននិងយុវត្៊ីរងារភាព្រាយ
រ ៊ីករាយ កេុ ងក្តរដលងបាចទឹ្យកនិងោរ
ដមៅ។ 

 

 
រូរភាព្ិរបកមម្ ាំរកដណ្ម 
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្ននិដ្ឋា ន 
 

រមណ្៊ី យោា នឯកភេាំជាកដនាង      
កមានត ែ៏ប្្្់ប្ត្ក្តល និងទក់ទញ
ដភញៀវដទ្យ្ចរដែល្ាិត្ដៅកេុងប្្ុកឯកភេាំ 
ដេត្ដបាត្់ែាំរង   និងជារមណ្៊ី យោា ន
ដែលដយើងប្ត្ូ វរនតយកចិត្ដ ទុ្យកោក់
ដរៀរចាំឱ្យមានដសាភ័ណ្ភាព ្ណាដ រ់
ធាេ រ់ឱ្យបានលែដប្ ោះរមណ្៊ី យោា នដនោះ
ជាកដនាង កាំសានដែ៏្ាំខាន់ររ្់ដេត្ដ។  
ដោងដៅដលើក្តរ្ិកាប្សាវប្ជាវកត្តដ
ដែលជាំរុញឱ្យដភញៀវដទ្យ្ចរមកទ្យ្សនា
ដោយសារត្ាំរន់ឯកភេាំ  មានធនធាន       
្ក្តដ នុពល្ាំរារ់ទក់ទញដភញៀវដទ្យ្ចរ
គឺដផេកវរបធម៌ប្រវត្ដិសាស្រ្ដ និងធមមជាត្ិ។ 
ដោយសារលកខណ្ៈអាំដណាយផលព៊ីធមម
ជាត្ិ និងដករែាំដណ្លប្រវត្ដិសាស្រ្ដដររ
ដនោះ  ដទ្យើ រជប្មុញ  ឱ្យមានក្តរដរ ៀរចាំ
អភិវឌ្ឍន៍ដៅត្ាំរន់ទ ាំងដនាោះ។    

ទ្យនទឹមដនោះដែរ ដយើងអាចចាត្់ទុ្យក 
វ ិ្ ័យដទ្យ្ចរណ៍្ ជាចកខុ វ ិ្ ័យដ្ែាកិចច 
ែ៏មានប្រជា ប្រិយភាពនា ាំមកនូវចាំណូ្ល
ដប្ចើន្នធឹក្នាធ រ់ ទាំងចាំណូ្លផ្កទ ល់ 
និងចាំណូ្លដោយមិនផ្កទ ល់។  

ដពលអនាគត្ រមណ្៊ី យោា នឯកភេាំ 
ពិត្ជាកដនាងកាំសានដ មួយទក់ទញដភញៀវ
ដទ្យ្ចរនិងដងមទ ាំងដធវើឱ្យអេកទ ាំងដនាោះ 
ចារ់អារមមរណ៍្ដៅដលើរមណ្៊ី យោា នដនោះ
ក្តន់ដត្ខាា ាំង ដធវើឱ្យវ ិ្ ័យដទ្យ្ចរណ៍្ដៅ
ដេត្ដបាត្់ែាំរង ក៏ែូចជាមណ្ឌ លឯកភេាំ
មានភាពរ ៊ីកចាំដរ ើននិងដងមទ ាំងដធវើឱ្យ
រមណ្៊ី យោា នែ៏ប្្្់ប្ត្ក្តលដនោះ និង
ជាកដនាងកមានតែ៏្រាយរ ៊ីករាយ
្ប្មារ់អេកដទ្យ្ចរ ដ ើយរមណ្៊ី យោា ន
ដនោះនឹងជួយដលើក្ទួយដ្ែាកិចចជាត្ិ ក៏
ែូចជាជ៊ីវភាពរ្់ដៅររ្់ប្រជាជនដៅ
កេុងប្្ុកឯកភេាំទ ាំងមូល។ 
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គនានិទទេ្ 
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