
កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទ្យំពរ័៖ ២២-៥៥ 

 

សួ្ ប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស័្កដា និង យិន កោ. (២០២២). 22 

 

 

កាលកិបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនងិវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម 
Cambodian Journal of Humanities and Social Sciences 

Website: https://ihss.rac.gov.kh/ihss-journal/ 

ប្រាសាទដនូអនក្នងុខេត្តខោធិ៍សាត្៖់ ប្ររវត្ត ិរចនារថ នងិ
រចនាសម្ពន័ធោក្ព់ន័ធនងឹប្រាសាទ 

ស្ ួប ុណ្ណា រ រ១់, ផុន កស្កិា២, តាកករ ស្ក័ដា៣, យនិ កោ៤  

១ វទិ្យាាា នមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគមននរជបណ្ឌិ រយស្ភាកមពុា 
អុ៊ីខមល៖ ponnarath_rac@yahoo.com 

២ វទិ្យាាា នមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគមននរជបណ្ឌិ រយស្ភាកមពុា 
អុ៊ីខមល៖ kaseka1975@yahoo.com 

៣ វទិ្យាាា នវបបធ្ម៌និងវចិិត្រសិ្លបៈននរជបណ្ឌិ រយស្ភាកមពុា 
អុ៊ីខមល៖ sakdaks9999@gmail.com 

៤ វទិ្យាាា នមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគមននរជបណ្ឌិ រយស្ភាកមពុា 
អុ៊ីខមល៖ yinpo9999@gmail.com 

បានទ្យទួ្យល៖ ១២ ស្៊ីហា ២០២២; ទ្យទ្យួលកបាោះពុមព៖ ១០ វចិឆិកា ២០២២; កបាោះពុមព៖ ៣០ ធ្នូ ២០២២ 

ទ្យនំាកទ់្យនំង៖  ponnarath_rac@yahoo.com 

អាគរដាា ន៖ ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កស្ិកា, តាកករ ស្័កដា, យិន កោ. (២០២២). ត្បាាទ្យដូនអនកនុងកែរត
កោធ្ិ៍ារ់៖ ត្បវរតិ រចនាបថ និងរចនាស្មព័នធោក់ព័នធនឹងត្បាាទ្យ, កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្ស
ាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ទំ្យ. ២២-៥៥. 

 

ស្ងខរិតនយ័  

កមមវរាុ ននការត្ាវត្ាវកនោះាត្បាាទ្យវរតដូនអនខដលមានទ្យ៊ីតាងំស្ាិរកៅកនុងភូមិត្បាាទ្យ ឃុំរកំលច ត្ស្ុកបាកាន 
កែរតកោធ្ិ៍ារ់។ ការស្ិកាត្ាវត្ាវកនោះមានវរាុបំណ្ងចំនួនព៊ីរគឺ ស្ិកាព៊ីត្បវរតិនិងរចនាបថរបស្់ត្បាាទ្យដូនអន 
និងស្ិកាព៊ីាា នភាពរចនាស្មព័នធជំុវញិត្បាាទ្យខដលមានទំ្យនាកទំ់្យនងាមួយត្បាាទ្យ។ វធិ្៊ីាស្រស្តចត្មុោះត្រូវបានកត្ប៊ី
ត្បាស្់ កដាយកត្ប៊ីវធិ្៊ីវភិាគតាមខបបបុរណ្វរាុវទិ្យា ការស្មាា ស្ ការវភិាគរូបថរបានព៊ីផ្កា យរណ្ប និងការស្ិកាកៅ

https://ihss.rac.gov.kh/ihss-journal/
mailto:ponnarath_rac@yahoo.com
mailto:kaseka1975@yahoo.com
mailto:sakdaks9999@gmail.com
mailto:ponnarath_rac@yahoo.com


កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទ្យំពរ័៖ ២២-៥៥ 

 

សួ្ ប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស័្កដា និង យិន កោ. (២០២២). 23 

 

កល៊ីឯការមានត្ាប់។ លទ្យធផលត្ាវត្ាវបានបង្ហា ញថា ការាងស្ងត់្បាាទ្យដូនអនយកលំនាតំ្បហាកត់្បខែល
កៅនឹងការាងស្ង់ត្បាាទ្យបុរណ្កៅរំបន់អងគរ កដាយមានគូទឹ្យកប៊ីាន់ព័ទ្យធជំុវញិ និងបារយណ៍្ទឹ្យកផងខដរ។ ទ្យ៊ី
តាងំត្បាាទ្យដូនអនបចចុបបននអាចមិនខមនាទ្យ៊ីតាងំកដ៊ីមននត្បាាទ្យកនាោះកទ្យ ប ុខនតត្ាន់ខរាគំនរបំខណ្កថមខដលកគ
បានត្បមូលមកដាក់គរកល៊ីាន ។ ខផែកកៅកល៊ីកាច់ចមាា ក់ខដលមានកៅកល៊ីស្ស្រកពត្ជ ខផតរ កហាាងចមាា ក់ខចង ស្ាឹក
រកា កមទ្វា រ បលា័ងា និងបំខណ្កកផសងៗកទ្យៀរ កគអាចស្ននិដាា នបានថា ត្បាាទ្យកនោះត្រូវបានាងស្ងក់ ៊ីងកនុងស្ម័យ
អងគរអំ ុងចកនាា ោះស្រវរសរទ៍្យ៊ី១១ ដល់ទ្យ៊ី១៣។ កាច់ចមាា ក់របស្់ត្បាាទ្យមានរូបស្ណ្ណា នដូចាន កៅនឹងចមាា ក់កនុង
រចនាបថបាយន័។ កទ្វោះាយ ងកនោះកត៊ី ការស្ននិដាា នឱ្យបានចាស្់លាស្់ព៊ីរូបរងត្បាាទ្យ និងកពលកវលាាក់ខស្តង ឬ
រជកសត្តាខដលាងស្ង់ត្បាាទ្យកនោះគឺពំុអាចកធ្ា៊ីកៅបាន កដាយាររួត្បាាទ្យទ្វំងមូលបានបាក់ខបកកែេចែេ៊ី 
(ទំ្យនងាគំនរថម) និងពំុកឃ៊ីញមានផ្កេ ងំស្ិលាចារកឹកៅកស្ស្ស្ល់កដ៊ីមប៊ីយកកធ្ា៊ីាស្ំអាងបាន។ លទ្យធផលននការ
ស្ិកាកនោះ បានបង្ហា ញថាទ្យ៊ីតាងំវរតត្បាាទ្យដូនអនគឺាអរ៊ីរត្បាាទ្យមួយ កដាយស្ិកាត្ាវត្ាវអំព៊ីត្បវរតិត្បាាទ្យ
ដូនអនខដលោក់ព័នធនឹងស្ម័យកាលាងស្ង់ត្បាាទ្យ, ត្បវរតិាស្រស្តបញ្ជា ក់ព៊ីកាលកវលាននការរុោះករ ៊ីត្បាាទ្យ, ការ
ាងស្ង់វរត។ ការស្ិកាកនោះក៏នឹងស្ិកាតាមខបបបុរណ្វរាុ វទិ្យា, ត្បវរតិស្ិលបៈ និង ការស្ិកាកធ្ា៊ីខផនទ្យ៊ីាា ន៊ីយ 
កដ៊ីមប៊ីបង្ហា ញអំព៊ីស្ំណ្ង់អចល័រខដលាធារុននត្បាាទ្យ។ ការស្ិកាក៏បង្ហា ញខដរថា ត្បាាទ្យដូនអនត្រូវបាន
បំផ្កា ញរចនាស្មព័នធត្បាាទ្យទ្វំងត្ស្ុង បារ់បង់បរបិទ្យបុរណ្វរាុ វទិ្យា ខដលបង្ហា ញអំព៊ីកាភ័ណ្ននស្ំណ្ង់           
ាា បរយកមម កែ៊ីយខដលការបារ់កនោះនឹងមិនអាចយកអា៊ីមកជំនួស្បាន។ កទ្វោះយ ងកនោះកដ៊ី អា៊ីខដលបនសល់ទុ្យកកៅ
ត្បាាទ្យដូនអន ដល់បចចុបបនន គួរត្រូវបានយកចិរតទុ្យកដាក់ខថរកាព៊ីាា ប័នោក់ព័នធ កដ៊ីមប៊ីបុពាកែរុអភិរកស
កបរិកភណ្ឌ ារិននកមពុា។ 

ោកយគនាោឹះ បុរណ្វរាុវទិ្យា, បុរណ្វរាុអចល័រ, វរាុស្ិលបៈ, រចនាបថ, ទ្យ៊ីតាងំភូមិាស្រស្ត 

 
ABSTRACT  

The object of this study is Wat Daun On temple, located in Prasat village, Romlech commune, 

Bakan district, Pursat province. The objectives of this study were (1) to study the age and style of 

the temple and (2) to identify the temple-related physical infrastructures and their present 

conditions. Archeological method, in-depth interview, Google image analysis and secondary 

document study were used. It was found that the construction of the Wat Daun On temple followed 

Khmer traditions with three layers of moat and a Baray were constructed around the area. The 

finding also revealed that the present location of temple may not be at its original site where it was 

constructed but rather a pile of stone collection. Based on the art and carving carved on top of 

temple, frontons, semi frontons, lintels, corner stones, finials, supporters, door frames, moonstones, 

and other stone fragments, it revealed that Daun On temple was constructed with Bayon style 

during Angkorean period. This research aims to identify the location was a former temple by 

conducting research on background of this temple related to period of temple construction, history 

and when the temple was demolished, and when the pagoda was built? This research also includes 

the archaeological investigation, arts history study, mapping to show the features which are the 

elements of the temple. Studies also show that Daun An temple structure was completely destroyed, 
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the archeological site was lost, which the aesthetics of the architecture was lost, and this loss will 

be irreplaceable. However, what remains of the Daun An temple to this day should be taken good 

care by the relevant institutions and stakeholders for the cause of preserving the national heritage 

of Cambodia. 

KEYWORDS:  Archaeology, Archaeological feature, artifacts, style, geography 
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កវលា ាត្បព័នធ ព៊ីកដ៊ីមស្ម័យកាល (ស្ម័យបុករត្បវរតិាស្រស្ត) រែូរដល់ស្ម័យបចចុបបននកនាោះកទ្យ។ មា ងកទ្យៀរ ឯការ
ទ្វងំកនោះ ក៏ពំុបានភាា ប់នូវែាឹមារខដលមានទ្វងំទិ្យដាភាពវបបធ្ម៌ អារយធ្ម៌ និងស្ងគមខែមរមកាមួយផងកទ្យ1។ ត្បវរតិាស្រស្ត 
ត្បកទ្យស្កមពុាត្រូវបានលារត្រដាងក ៊ីងកៅតាមកត្មិរខដលអាចកធ្ា៊ីកៅបាន កៅតាមទិ្យននន័យ ឬ ភស្ដុតាងខដលរកបាន 
ាក់ខស្ដងដូចាកនុងស្ម័យបុករត្បវរតិាស្រស្តននត្បកទ្យស្កមពុា និងស្ម័យមុនអងគរាកដ៊ីម កទ្វោះប៊ីអនកត្ាវត្ាវត្បវរតិាស្រស្ត 
និងអនកោកព់ន័ធ ដូចាអនកត្ាវត្ាវបុរណ្វរាុវទិ្យា ារិពនេុវទិ្យាកក៏ំពុងស្ិកាត្ាវត្ាវាែូរខែរែូរមកកក៏ដាយ។ 

វបបធ្ម៌ និងត្បវរតិាស្រស្តគឺាវសិ្័យព៊ីរខដលពិបាកកនុងការការ់ផ្កត ច់ឱ្យកចញព៊ីាន បាន ាពិកស្ស្ការស្ិកាអំព៊ី 
វបបធ្ម៌របស្់មនុស្សជំនាន់មុន។ ការស្ិកាអំព៊ីត្បវរតិាស្រស្ត កគខរងខររកំលចនូវទិ្យដាភាពវបបធ្ម៌ អារយធ្ម៌របស្់មនុស្ស 
ស្ងគមមនុស្សកៅតាមស្មយ័កាលនានា (Pickering, 1997, p. 33)។ ដូចាន ខដរ កប៊ីកាលណ្ណកាស្ិកាអំព៊ីវបបធ្ម៌កនុង
ស្ម័យកាលណ្ណមួយ ឬ ការវវិរត វបបធ្ម៌ កនាោះនឹងឆាុោះបញ្ជច ងំអំព៊ីត្បវរតិាស្រស្ត ក៏ដូចាការវវិរតរបស្់ស្ងគមផងខដរ។ ការ
ស្ិកាអំព៊ីវបបធ្ម៌ និងត្បវរតិាស្រស្ត ត្រូវការាន កៅវញិកៅមក អំព៊ីដំកណ្៊ី រការ លកខែណ្ឌ  និងមូលដាា នននការស្នេនាខដល
អាចកក៊ីរមានកៅកនុងបរបិទ្យវបបធ្ម ៌និងជំុវញិបរបិទ្យត្បវរតិាស្រស្ត។ 

១.១- ការស្រាវស្រាវអំពីស្រាាទបរុាណ 
ាចំខណ្កមួយននវបបធ្ម៌ និងត្បវរតិាស្រស្តរបស្់ារិ ការស្ិកាអំព៊ីត្បាាទ្យបុរណ្របស្់កមពុា ហាក់ពំុសូ្វ

ទ្យទួ្យលបានការយកចិរតទុ្យកដាក់ខ្ា ងំកនាោះកទ្យកនុងចំកណ្ណមអនកត្ាវត្ាវារិ។ ាក់ខស្តង ការស្ិកាអំព៊ីត្បាាទ្យបុរណ្
កៅត្បកទ្យស្កមពុាបានចាប់ដំកណ្៊ី រការតាងំព៊ីឆ្ន ១ំ៨៥០ កដាយជនារិបារងំ កលាក Henri Mouhot ខដលកលាកបាន

                                                            
1 គួរបញ្ជា ក់ថា ការស្រកស្រត្បវរតិាស្រស្តមានវធិ្៊ី និងរកបៀបកត្ច៊ីន អាត្ស័្យតាមកាលបំណ្ងរបស់្អនកត្បវរតិវទិ្យា កដាយអនកែាោះស្រកស្រករៀបរប់ព៊ី
លំដាប់ត្ពឹរតិការណ៍្ មូលកែរុ និងផលប ោះោល់ននត្ពឹរតិការណ៍្ អនកែាោះស្រកស្រពនយល់ព៊ីទ្យំនាក់ទ្យំនងខដលបណ្ណត លឱ្យកក៊ីរមានត្ពឹរតិការណ៍្កដាយ
ផារភាា ប់រវាងកែរុការណ៍្ារិ និងអនតរារិាកដ៊ីម។ អនកែាោះកទ្យៀរ ស្រកស្រឯការត្បវរតិាស្រស្តកដាយរកំលចនូវទ្យិដាភាពកត្ច៊ីនបញ្ចូ លាន  ដូចា
ត្ពឹរតិការណ៍្នកយបាយ វបបធ្ម៌ អារយធ្ម៌ និងអប់រាំកដ៊ីម។ 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទ្យំពរ័៖ ២២-៥៥ 

 

សួ្ ប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស័្កដា និង យិន កោ. (២០២២). 25 

 

ករៀបរប់អំព៊ីត្បាាទ្យអងគរវរត ខដលាលទ្យធផលកធ្ា៊ីឱ្យមានការចាប់អារមមណ៍្ព៊ីស្ំណ្ណក់អនកត្ាវត្ាវអនដរារិ កែ៊ីយក៏នាំ
កៅដល់ការចាប់កផដ៊ីមស្ិកាអំព៊ីត្បវរតិស្ិលបៈ និង ស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យខែមរាបនតបនាេ ប់ (Stark, 2001, pp. 238-249) ។ 
កិចចការត្ាវត្ាវទ្វងំកនាោះមានលកខណ្ៈត្បវរដិស្ិលបៈ ាា បរយកមម និង បុករត្បវរតិាស្រស្ត កែ៊ីយការត្ាវត្ាវទ្វងំកនាោះក៏
បានកប៊ីកផាូវឱ្យមានការស្ិកាត្ាវត្ាវរបស្់ាលាចុងបូោ៌ អំព៊ីត្បវរតិស្ិលបៈ និងស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យបុរណ្របស្់ខែមរា
កត្ច៊ីន និងឈានកៅដល់ការបកងា៊ីរនូវស្កមមភាពជួស្ជុលត្បាាទ្យមួយចំនួនផងខដរកៅកនុងរំបន់អងគរ (ផុន, ២០១៨, 
ទំ្យ. ៨-១១)។ បនាេ ប់មក កលាក Etienne Aymonier បានកធ្ា៊ីការស្ិកា និងចុោះបញ្ា ៊ីត្បាាទ្យបុរណ្ខែមរ ត្ពមទ្វងំផ្កេ ងំ
ស្ិលាចារកឹកៅទូ្យទ្វងំត្បកទ្យស្កមពុា (Aymonier 1900: Volume I, Volume II and Volume III)។ បខនាមព៊ីកល៊ី
កនោះ Lajonquière (1902: Tome I, Tome II and Tome III) កប៏ានស្ិកា និងចុោះបញ្ា ៊ីត្បាាទ្យនិងស្ិលាចារកឹ កៅ
តាមត្គប់បណ្ណដ កែរតកនុងត្បកទ្យស្កមពុាផងខដរ។ លទ្យធផលននការស្ិកាទ្វងំកនោះ គឺាឯការកាលចមបងយ ងស្ំខ្ន់
ខដលបានករៀបរបអំ់ព៊ីាា នភាពននត្បាាទ្យបុរណ្ខែមរ។ 

បនាេ បព់៊ីបកងា៊ីរាលាបារងំចុងបូោ៌ កៅកដ៊ីមស្រវរសរទ៍្យ៊ី២០ ការស្ិកាត្ាវត្ាវព៊ីត្បាាទ្យកានខ់រមានស្កមមភាព
ផុស្ផុលក ៊ីងាលំដាប់។ ាក់ខស្តង កៅឆ្ន ១ំ៩៥១ ាលាបារងំចុងបូោ៌បានស្ិកាត្ាវត្ាវត្បាាទ្យចំនួន១២៥៦ 
ខដលកនុងកនាោះ ត្បាាទ្យចំនួន៧៨០ ស្ាិរកនុងត្បកទ្យស្កមពុា ៤០១ ស្ាិរកនុងត្បកទ្យស្កវៀរណ្ណម និង ត្បាាទ្យចំនួន ៧៥
ស្ាិរកៅកនុងត្បកទ្យស្ឡាវ (Stark, 2001, p. 245)។ បនាេ ប់ព៊ីមហាវទិ្យាល័យបុរណ្វទិ្យា ននាកលវទិ្យាល័យភូមិនេ
វចិិត្រស្ិលបៈ បានចាបក់ប៊ីកបណ្ដុ ោះបណ្ណដ លនិស្សរិជំនាញបុរណ្វទិ្យា ការស្ិកាព៊ីត្បាាទ្យមានការកក៊ីនក ៊ីងកត្ច៊ីនាង
មុន និង បានបនតរែូរមកដល់បចចុបបនន។ ាា បន័ារិាកត្ច៊ីន មានដូចាត្កស្ួងវបបធ្មនិ៌ងវចិិត្រស្ិលបៈ, អាាា ធ្រារិ
អបសរ, អាាា ធ្រារិត្ពោះវហិារ អាាា ធ្រារិស្ំបូរនត្ពគុក និងរជបណ្ឌិ រយស្ភាកមពុាាកដ៊ីម បាននឹងកំពុងរមួចំខណ្ក
យ ងស្កមមកនុងការស្ិកាត្ាវត្ាវអំព៊ីត្បាាទ្យនានាកនុងត្បកទ្យស្កមពុា។ 

១.២- ទិដ្ឋភាពទសូៅនៃស្រាាទបរុាណក្នងុស្ររសទេក្មពាុ 
ត្បាាទ្យបុរណ្ខែមរបានចាប់កផដ៊ីមកាងក ៊ីងកៅចុងស្រវរសរទ៍្យ៊ី៥ រែូរដល់ស្រវរសរទ៍្យ៊ី១៤ ស្ត្មាប់ការព

ឧទ្យេិស្ដល់ត្ពោះទ្វងំឡាយកនុងាស្នាែិណ្ឌូ  និងពុទ្យធាស្នាខដរ។ ស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យបានាងស្ង់ក ៊ីងព៊ីវរាុធារុ
កត្ច៊ីនត្បកភទ្យដូចាឥដា ថមភក់ ថមបាយកត្កៀម និងថមបាស្ាល់ែាោះខដរ។ ស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យក៏មានការវវិរតខត្បត្បួលកៅតាម
ស្ម័យកាល និងកៅតាមរជកស្ដចខដលបានកាយរជយកៅជំនាន់កនាោះផងខដរ។ កដាយមានការខត្បត្បួលខបបកនោះ កទ្យ៊ីប
អនកត្ាវត្ាវជនារិបារងំ កលាកត្ស្៊ី Gilberte de Coral-Rémusat,  Rémusat (1951)  អាចស្ិកានិងខបងខចក
ស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យបុរណ្ខែមរកៅតាមរចនាបថ គឺរប់ព៊ីរចនាបថភនំដា, រចនាបថស្មបូរនត្ពគុក, រចនាបថនត្ពកកមង, រចនា 
បថកំពងត់្ពោះ, រចនាបថគូកលន, រចនាបថត្ពោះកា, រចនាបថបាខែង, រចនាបថកកាោះកករ, រចនាបថបនាេ យត្ស្៊ី, រចនាបថ
ឃ្ា ងំ, រចនាបថបាពួន, រចនាបថអងគរវរត និង រចនាបថបាយន័។ កនុងរចនាបថន៊ីមួយៗ មានការកំណ្រ់កាច់ចមាា ក់កល៊ី
ត្បាាទ្យ ចមាា ក់ខផដរ កហាាង ស្ស្រកពជ ស្ស្រកផ្កែ ប រូបរងត្បាាទ្យ បាង់ត្បាាទ្យ ក៏ដូចាគូទឹ្យក និង បារយណ៍្ទឹ្យក
ាកដ៊ីម។ កាចច់មាា កក់ៅាប់បដិមា មានដូចាស្កមាៀកបំោក ់(ស្ំពរ)់ ភនួងស្ក ់មកុដ កោ៏កព់ន័ធនឹងការខចករចនាបថ ផង
ខដរ។  



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទ្យំពរ័៖ ២២-៥៥ 

 

សួ្ ប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស័្កដា និង យិន កោ. (២០២២). 26 

 

កយងតាមនាយកដាា នាោំរនិងអភិរកសស្ំណ្ង់បុរណ្ននអគគនាយកដាា នកបរិកភណ្ឌ  ននត្កស្ួងវបបធ្ម៌និង
វចិិត្រស្ិលបៈ បានបង្ហា ញថា ត្បាាទ្យបុរណ្កៅកនុងត្បកទ្យស្កមពុាមានចំនួនស្រុបត្បមាណ្១៦៧2 (មិនរប់បញ្ចូ ល
ត្បាាទ្យកនុងរំបន់អងគរ) និងាព នបុរណ្ចំនួន២២ (នាយកដាា នាោំរនិងអភិរកសស្ំណ្ង់បុរណ្, ២០២០) ខដល
ស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យ រចនាបថ និងវរាុធារុកដ៊ីមខដលយកមកាងស្ង់ត្បាាទ្យទ្វងំកនាោះ ក៏មានភាពែុស្ខបាកាន កៅតាម
ស្ម័យកាលផងខដរ។ ត្បាាទ្យែាោះាងស្ង់ព៊ីឥដា3 ត្បាាទ្យែាោះស្ង់ព៊ីថមបាយកត្កៀម4 ត្បាាទ្យែាោះកទ្យៀរាងស្ង់ព៊ីថម
ភក5់។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

                                                            
2 ចំនួនត្បាាទ្យចំនួន១៦៨ គឺារួកលែខដលមិនទ្វន់បានបញ្ចូ លទ្យិននន័យព៊ីបណ្ណដ កែរតែាោះៗ ឧទ្វែរណ៍្ កៅកែរតឧរតមានជ័យមានត្បាាទ្យខដល
មានរូបរងកត្ច៊ីនគួរស្មខដរ។ ដូចមានកនុងទ្យិននន័យរបស់្កលាក ផុន កសិ្កា ឆ្ន ២ំ០១២ រកកឃ៊ីញត្បាាទ្យកៅមានរូបរងចំនួន២១ត្បាាទ្យ កនុង
ត្សុ្កត្រោងំត្បាាទ្យ កែរតឧរតរមានជ័យ។ ត្បាាទ្យខដលរកកឃ៊ីញកនាោះ ភាគកត្ច៊ីនមិនមានកនុងបញ្ា ៊ីខបងខចកត្បាាទ្យរបស់្ត្កសួ្ងវបបធ្ម៌និង
វចិិត្រសិ្លបៈកៅក ៊ីយកទ្យ (សូ្មអាន៖ ផុន កសិ្កា (២០១២) ត្បាាទ្យរកកឃ៊ីញថម៊ី និងការកធ្ា៊ីខផនទ្យ៊ីាា ន៊ីយបុរណ្ កៅត្សុ្កត្រោងំត្បាាទ្យ 
កែរតឧរតរមានជ័យ, រជបណ្ឌិ រយស្ភាកមពុា និង ផុន កសិ្កា (២០១០) ត្បាាទ្យត្រោងំត្បាាទ្យ, រជបណ្ឌិ រយស្ភាកមពុា)។ 

3 ាទូ្យកៅ ត្បាាទ្យស្ង់ព៊ីឥដាកត្ច៊ីនស្ង់កនុងស្ម័យមុនអងគរ និងបនតដល់ស្ម័យអងគរែាោះខដរ គឺចាប់ព៊ីស្រវរសរទ៍្យ៊ី៦ ដលស់្រវរសរទ៍្យ៊ី១១។ 
4 ត្បាាទ្យខដលាងស្ង់កដាយថមបាយកត្កៀមកត្ច៊ីនខរកៅកនុងស្ម័យអងគរ មានដូចាត្បាាទ្យរកាជនាឹងកនុងកែរតកណ្ណដ ល, ត្បាាទ្យគុកនគរ កនុង
កែរតកំពង់ធ្ំ, ត្បាាទ្យភនំដា កនុងកែរតតាខកវ, ត្បាាទ្យត្កពុំឈូក កនុងកែរតត្ពោះវហិារ, ត្បាាទ្យត្រោងំត្បាាទ្យខ្ងកជ៊ីង កនុងកែរតឧរតរមានជ័យ 
។ល។ ត្បាាទ្យស្ង់ព៊ីថមបាយកត្កៀមមិនសូ្វស្មបូរកទ្យ។ 

5 ត្បាាទ្យខដលាងស្ង់កដាយថមភក់កត្ច៊ីនខរកៅកនុងស្ម័យអងគរ កែ៊ីយមានកត្ច៊ីន ាពិកស្ស្ចាប់ស្រវរសរទ៍្យ៊ី១០ ដល១់៤។ 

រូបកលែ១៖ ត្បាាទ្យហាន់ជ័យ ស្ង់អ៊ីថម 
បាស្ាល់ កនុងកែរតកំពង់ចាម 

រូបកលែ២៖ ត្បាាទ្យបនាេ យនត្ពនគរ ស្ង់ព៊ីឥដា 
(ស្.រ. ទ្យ៊ី៧) ស្ាិរកនុងកែរតកំពង់ចាម 

 

រូបកលែ៣៖ ត្បាាទ្យត្រោងំត្បាាទ្យខ្ងកជ៊ីង ស្ង់ព៊ីឥដា (ស្.រ. ទ្យ៊ី១០) ស្ាិរកនុងកែរតឧរតរមានជ័យ 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទ្យំពរ័៖ ២២-៥៥ 

 

សួ្ ប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស័្កដា និង យិន កោ. (២០២២). 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ត្បាាទ្យបុរណ្ខែមរកត្ច៊ីនាងស្ង់កដាយមានគូទឹ្យកព័ទ្យធជំុវញិ កត្ោោះគូទឹ្យករំណ្ណងឲ្យមហាស្មុត្ទ្យ ចំខណ្ក

ត្បាាទ្យគឺារំណ្ណងឲ្យភនំកមរុ ខដលាលំកៅដាា នរបស្់កទ្យវទ្វងំឡាយកនុងលិទ្យធិត្ពែមញ្ញាស្នា ខដលភនំកនាោះព័ទ្យធជំុវញិ
កដាយមហាស្មុត្ទ្យ (Polkinghorne, 2008, pp. 65-88)។  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

រូបកលែ៤៖ ត្បាាទ្យត្រោងំត្បាាទ្យខ្ងកជ៊ីង ស្ង់ព៊ីថម
បាយកត្កៀម (ស្.រ. ទ្យ៊ី១៣) ស្ាិរកនុងត្សុ្កត្រោងំ

ត្បាាទ្យ កែរតឧរតរមានជ័យ 
 

រូបកលែ៥៖ ត្បាាទ្យបាយន័ ស្ង់ព៊ីថមភក់ (ស្.រ. ១៣) 
ស្ាិរកនុងរំបន់អងគរ កែរតកស្ៀមរប 

រូបកលែ៦៖ ត្បាាទ្យត្រោងំត្បាាទ្យខ្ងរបូង និង
គូទឹ្យកជំុវញិ 

 

រូបកលែ៧៖ បាង់ត្បាាទ្យត្រោងំត្បាាទ្យខ្ងរបូង 
បង្ហា ញព៊ីគូទឹ្យកជំុវញិ 

 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទ្យំពរ័៖ ២២-៥៥ 

 

សួ្ ប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស័្កដា និង យិន កោ. (២០២២). 28 

 

១.៣- ទីតំងភមិូាស្រេតនៃការស្រាវស្រាវ 
 ត្បាាទ្យដូនអនស្ាិរកៅកនុងភូមិត្បាាទ្យ ឃុំរកំលច ត្ស្ុកបាកាន កែរតកោធ្ិ៍ារ់។ ត្បាាទ្យកនោះស្ាិរកនុង

បរកិវណ្វរតកឈាម ោះ «ដូនអន»។ ត្បាាទ្យវរតដូនអនស្ាិរកៅកត្រ៊ីយខ្ងលិចស្េឹងអូរតាកបា ង គិរចាប់ព៊ីវរតបឹងខ្ន រមាន
ចមាា យ៤គ៊ី ូខម ត្រ ស្ាិរកៅត្ជុងនិររ៊ីននផាូ វារិកលែ៥ (ត្កស្ួងវបបធ្ម៌និងវចិិត្រស្ិលបៈ, ២០០៧)។ ត្បាាទ្យកនោះ
ស្ាិរកៅភាគនិររ៊ីននបឹងទ្យកនាាប ចមាា យត្បខែល៤០គ៊ី ូខម ត្រព៊ីបឹងទ្យកនាាប។ រំបន់កនោះមានត្បភពទឹ្យកមួយខែស
មានកឈាម ោះថា អូរតាកបា ង ឬ អូររកំលច6 អាត្ស្័យកៅកល៊ីទ្យ៊ីតាងំភូមិាស្រស្តាក់ខស្តងននភូមិ ឃុំរបស្់ត្បាពលរដាកនុង
រំបន់កនាោះ។  អូរតាកបា ង ឬ អូររកំលចមានត្បភពព៊ីស្េឹងកោធ្ិ៍ារ់ កែ៊ីយែូរចាក់ចូលបឹងទ្យកនាាប ខដលអូរកនោះា
ត្បភពទឹ្យកដ៏ស្ំខ្ន់ស្ត្មាប់ត្បាពលរដារស្់កៅកនុងរំបន់។ ស្េឹងកោធ្ិ៍ារ់មានត្បភពព៊ីភនំត្កវា ញភាគខ្ងកក៊ីរ មាន
ចមាា យ១៥០គ៊ី ូខម ត្រគិរចាប់ព៊ីភនំត្កវា ញដល់បឹងទ្យកនាាប។ ត្បាពលរដាខដលរស្់កៅជិរខកបរស្េឹងអាចត្បកបមុែ
របរកនាទ្យត្រ៊ី ចំខណ្កឯអនកកៅឆ្ា យព៊ីស្េឹងអាចត្បកបមុែរបរកធ្ា៊ីខត្ស្បាន កដាយការទ្វញយកអរាត្បកយជន៍ព៊ីស្េឹង
មួយកនោះ។ 

 
រូបកលែ៨៖ ខផនទ្យ៊ីកែរតកោធ្ិ៍ារ់ (ត្បភព៖ មនេ៊ីរករៀបចំខដនដ៊ី នគរូបន៊ីយកមម សំ្ណ្ង់ និងសូ្រកិយដ៊ី កែរតកោធ្ិ៍ារ់) 

                                                            
6 គួរបញ្ជា ក់ថា អូរកនោះាអូរខរមួយកទ្យ ក៏ប ុខនតអនកត្សុ្កកៅទ្យ៊ីកនាោះកៅកឈាម ោះកផសងាន អាត្ស័្យកៅតាមទ្យ៊ីតាងំភូមិ ឬឃុ ំឬភូមិ ឃុាំក់ខស្តងកនុងរំបន់
កនោះ។ ការកៅកឈាម ោះកត្ច៊ីន ចំកោោះត្បភពទ្យឹកខរមួយខបបកនោះ មានលកខណ្ៈត្បហាក់ត្បខែលាន កៅនឹងរំបន់កផសងកទ្យៀរកៅកនុងត្បកទ្យស្កមពុា
ខដរ ាឧទ្វែរណ៍្ ត្បព័នធអូរកៅរំបន់លខងាក ក៏ត្រូវបានត្បាពលរដាកៅកឈាម ោះកផសងាន  អាត្ស័្យកល៊ីទ្យ៊ីតាងំភូមិ ឃុាំក់ខស្តង។ 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទ្យំពរ័៖ ២២-៥៥ 

 

សួ្ ប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស័្កដា និង យិន កោ. (២០២២). 29 

 

 
រូបកលែ៩៖ ខផនទ្យ៊ីរំបន់ត្បាាទ្យដូនអន បង្ហា ញព៊ីអូររកំលច (ផលិរកដាយ៖ ក ង ស្រា) 

១.៣- ចំសោទបញ្ហា  
កនុងការស្ិកាត្ាវត្ាវអំព៊ីត្បាាទ្យបុរណ្កនុងត្បកទ្យស្កមពុា កគខរងកផេៀងផ្កេ រ់ទិ្យននន័យាមួយកស្ៀវកៅចុោះបញ្ា ៊ី

ត្បាាទ្យរបស្់កលាក Aymonier និង កលាក Delajonquière ខដលបានស្ិកាត្ាវត្ាវចុោះបញ្ា ៊ីត្បាាទ្យកៅទូ្យទ្វងំ
ត្បកទ្យស្កមពុា។ កលាក Aymonier (1900, pp. 227-230) បានស្រកស្រករៀបរប់អំព៊ីត្បាាទ្យ និង ទ្យ៊ីដាា នបុរណ្ែាោះៗ
កនុងកែរតកោធ្ិ៍ារ់។ កនុងកស្ចកដ៊ីមួយកលាកករៀបរប់ថា មានបនាេ យកឈាម ោះ «ដូនអន» ស្ាិរកៅភាគខ្ងលិចាា ន៊ីយ
កំខពង។ កស្ចកដ៊ីករៀបរប់កនោះមិនបានបង្ហា ញអំព៊ីការពិពណ៌្នាលមែិរ ឬបង្ហា ញទ្យ៊ីតាងំ ឬមានរូបភាពព៊ីត្បាាទ្យដូនអន
កនាោះកទ្យ។ កទ្វោះយ ងណ្ណ កៅកនុងកស្ចកដ៊ីករៀបរប់កនាោះ Aymonier (1900, p. 230) បានបង្ហា ញថា «មានត្បាាទ្យ
មួយខដលមានរួត្បាាទ្យមិនសូ្វស្ំខ្ន ់ស្ាិរកនុងបនាេ យដូនអន»។ ចំខណ្កកលាក Lajonquière (1902, pp. 396-7) 
ខដលាអនកត្ាវត្ាវរុករកត្បាាទ្យកៅតាមបណ្ណដ កែរតទូ្យទ្វងំត្បកទ្យស្កមពុា កនុងកនាោះក៏មានកែរតកោធ្ិ៍ារ់មួយផង
ខដរ ក៏ប ុខនតកលាក Lajonquière ពំុបានស្រកស្រករៀបរប់អំព៊ីត្បាាទ្យដូនអនកនាោះកទ្យ។ តាមរយៈត្បភពឯការព៊ីកលាក 
Aymonier និង កលាក Delajonquière កយ៊ីងមិនមានទិ្យននន័យាក់ខស្តងព៊ីត្បាាទ្យដូនអនកាោះក ៊ីយ។ កប៊ីកទ្វោះា
កលាក Aymonier បានកល៊ីកក ៊ីងែាោះៗអំព៊ីត្បាាទ្យកនុងបនាេ យដូនអនកត៊ី ខរកយ៊ីងពំុកឃ៊ីញមានការស្រកស្រព៊ីត្បាាទ្យ
កាោះក ៊ីយ ឬអាចថាកលាក Aymonier ត្បខែលាពំុបានកៅដល់ទ្យ៊ីតាងំផ្កេ ល់ននត្បាាទ្យកនុងរំបន់បនាេ យដូនអន
កនាោះកថ៏ាបាន។ 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទ្យំពរ័៖ ២២-៥៥ 

 

សួ្ ប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស័្កដា និង យិន កោ. (២០២២). 30 

 

កៅឆ្ន ២ំ០០៣ ាលាបារងំចុងបូោ៌ ស្ែការាមួយត្កស្ួងវបបធ្ម៌និងវចិិត្រស្ិលបៈ បានចុោះស្ិកាត្បាាទ្យ
កៅទូ្យទ្វងំត្បកទ្យស្ រមួទ្វងំត្បាាទ្យកៅកនុងកែរតកោធ្ិ៍ារ់ខដរ។ លទ្យធផលត្ាវត្ាវកនាោះក៏បានបង្ហា ញព៊ីត្បាាទ្យវរតដូន
អនថា «...កនុងកំខពងទ្យ៊ីមួយមានរួកណ្ណដ លមួយ និងរួខ្ងរបូងមួយ ត្ពមទ្វងំកកាា ងទ្វា រថមបាយកត្កៀមកៅខ្ងលិច
.....។» (ត្កស្ួងវបបធ្ម៌និងវចិិត្រស្ិលបៈ, ២០០៧)។ កស្ចកដ៊ីខដលករៀបរប់កនុងឯការខ្ងកល៊ី មានន័យថា កនុងឆ្ន ំ
២០០៣ ត្បាាទ្យដូនអនកៅមានរូបរងកៅក ៊ីយ គឺមានរួត្បាាទ្យ និង កកាា ងទ្វា រ ក៏ប ុខនត ត្ពោះស្ងឃ អាចារយវរត និង      
គណ្ៈកមមការកៅវរតត្បាាទ្យដូនអន បានត្បាបថ់ា ត្បាាទ្យកនោះត្រូវបំផ្កា ញកៅស្មយ័ខែមរត្កែម7។ 

តាមរយៈការស្ិកាកៅកល៊ីឯការត្ាវត្ាវនានាខដលមាន ក៏ដូចាតាមរយៈការពិភាកាជំហានបឋមាមួយ 
ត្ពោះករជគុណ្ ឌិរ គួយ និង កលាកតា សុ្ិប កយ៊ីងអាចកធ្ា៊ីការកំណ្រ់បានថា រែូរមកដល់កពលកនោះ ពំុទ្វន់មានការ
ស្ិកាត្ាវត្ាវលមែិរកៅក ៊ីយកទ្យអំព៊ីត្បាាទ្យដូនអន។ កនាងមក មិនទ្វន់មានការស្ិកាព៊ីអនកត្ាវត្ាវត្បវរតិាស្រស្ត 
ឬ អនកជំនាញបុរណ្វរាុ វទិ្យា និងសូ្មប៊ីអនកជំនាញកៅមនេ៊ីរវបបធ្ម៌និងវចិិត្រស្ិលបៈកែរតកោធិ្ារ់ ក៏មិនបានកធ្ា៊ីការ
ស្ិកាត្ាវត្ាវចងត្កងកៅក ៊ីយកទ្យ8 អំព៊ីត្បាាទ្យដូនអនកនោះ។ ចំកណ្ណទ្យបញ្ជា ខ្ងកល៊ីកនោះ បានជំរុញឱ្យត្បាាទ្យវរត
ដូនអនគួរខរាកមមវរាុ ខដលត្រូវមានការស្ិកាត្ាវត្ាវឱ្យបានលមែិររមួាន មួយ កដាយខផែកកល៊ីទិ្យដាភាពកផសងៗដូចា 
ទិ្យដាភាពបុរណ្វរាុវទិ្យា ត្បវរតិាស្រស្ត និងារិពនធុវទិ្យាាកដ៊ីម។  

១.៤- វត្ថបំុណងស្រាវស្រាវ 
កមមវរាុននការស្ិកាកនោះកផ្កត រកៅកល៊ីត្បាាទ្យដូនអនកៅកនុងកែរតកោធ្ិ៍ារ ់ កដាយការស្ិកាត្ាវត្ាវកនោះ មាន

វរាុបំណ្ងចំនួន២ដូចខ្ងកត្កាម៖ 

 ស្ិកាអំព៊ីត្បវរតិនិងរចនាបថចមាា ក់ត្បាាទ្យដូនអនកដាយផារភាា ប់ាមួយនឹងកតាត ត្បវរតិាស្រស្ត និងវបបធ្ម៌ 
 ស្ិកាអំព៊ីាា នភាពរចនាស្មពន័ធនានាខដលោកព់ន័ធនឹងត្បាាទ្យដូនអន 

ាមួយនឹងវរាុ បំណ្ងខ្ងកល៊ីកនោះ ការស្ិកាកនោះក៏នឹងរកំលចផងខដរអំព៊ីស្កាត នុពលរបស្់ត្បាាទ្យដូនអន 
ស្ត្មាបវ់សិ្័យកទ្យស្ចរណ៍្កនុងកែរតកោធ្ិ៍ារ។់ 

២. វិធីាស្រេតស្រាវស្រាវ 
២.១- វិធីាស្រេតៃិងស្រក្បខណឌ ទិៃនៃយ័ 
ការស្ិកាកនោះកត្ប៊ីត្បាស្់វធិ្៊ីត្ាវត្ាវខបបចត្មុោះកនុងវសិ្័យមនុស្សាស្រស្ត និងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម វសិ្័យបុរណ្វទិ្យា 

បូកាមួយនឹងការវភិាគកៅកល៊ីរូបភាពទ្យ៊ីតាងំាកខ់ស្តងខដលទ្យទួ្យលបានព៊ីផ្កា យរណ្ប។  

                                                            
7 លទ្យធផលបានមកព៊ីការស្មាា ស្ និងសំ្កណ្ោះសំ្ណ្ណលាមួយត្ពោះករជគុណ្ ឌរិ គួយ និង កលាកតា សិុ្ប សួ្ម ខដលាមាច ស់្ត្សុ្ករស់្កៅកនុងភូមិ 
ឃុកំនោះតាងំព៊ីកដ៊ីមករៀងមក។ 

8 មនេ៊ីរវបបធ្ម៌និងវចិិត្រសិ្លបៈកែរតកោធ្ិ៍ារ់កទ្យ៊ីបបានកធ្ា៊ីបចចុបបននភាពាា ន៊ីយបុរណ្កនុងកែរត ខដលកនុងកនាោះក៏បានបញ្ចូ លកឈាម ោះត្បាាទ្យវរតដូន
អនកនុងបញ្ា ៊ីកបរិកភណ្ឌ កនាោះខដរ ក៏ប ុខនតការសិ្កាលមែិរ មិនត្រូវបានកធ្ា៊ីកៅក ៊ីយកទ្យ។ 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទ្យំពរ័៖ ២២-៥៥ 

 

សួ្ ប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស័្កដា និង យិន កោ. (២០២២). 31 

 

ក្) វិធីស្រាវស្រាវ 
ដំកណ្៊ី រការ និងកស្ចកត៊ីលមែិរននវធិ្៊ីន៊ីមួយៗខដលបានកត្ប៊ីត្បាស្់កៅកនុងការស្ិកាកនោះមានដូចខ្ងកត្កាម៖  

ក) សិ្កានិងវភិាគតាមខបបបុរណ្វរាុ វទិ្យា (Archaeological Investigation) 
ការស្ិកាតាមវធិ្៊ីកនោះ គឺការចុោះស្ិកាដល់ទ្យ៊ីតាងំផ្កេ ល់ កដាយពិនិរយកម៊ីលាា នភាពាក់ខស្ដងននាា ន៊ីយបុរណ្

និងវរាុនានាខដលមានទ្យ៊ីតាងំ ត្ពមទ្វងំបុរណ្វរាុអចល័រ (features) មានដូចាស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យ បារយណ៍្ គូទឹ្យក 
ទំ្យនប់គូទឹ្យក ត្ពមទ្វងំាា នភាពបរាិា នជំុវញិ។ កិចចការកនោះក៏មានការថរយករូបភាពាក់ខស្តងអំព៊ីាា ន៊ីយ បុរណ្វរាុ 
បុរណ្វរាុអចល័រ ក៏ដូចាបរាិា នជំុវញិ និងការកធ្ា៊ីខផនទ្យ៊ីកដាយកត្ប៊ីឧបករណ៍្ GPS កដ៊ីមប៊ីករ់ត្តាទ្យ៊ីតាងំាា ន៊ីយផង  
ខដរ។ ការស្ិកា និងវភិាគកៅកល៊ីរចនាបថ កាច់ចមាា ក់កល៊ីស្ំណ្ង់បងគំត្បាាទ្យ ក៏ដូចាចមាា ក់កផសងៗកៅកល៊ីថម
ត្បាាទ្យកត៏្រូវបានស្ិកាយ ងលមែិរផងខដរ។ 

ែ) វធិ្៊ីវភិាគរូបភាពផ្កា យរណ្ប (Google Map/Image) 
ការស្ិកាវភិាគកៅកល៊ីរូបភាពផ្កា យរណ្បកធ្ា៊ីក ៊ីងកដ៊ីមប៊ីស្ិកាអំព៊ីបុរណ្វរាុអចល័រកៅជំុវញិត្បាាទ្យមាន    

ដូចា រួត្បាាទ្យ ត្បព័នធធារាស្រស្ត ស្េឹង ខត្ពក និងទ្យកនាាកដ៊ីម។ មួយវញិកទ្យៀរ រូបភាពផ្កា យរណ្បក៏បានផដល់
ទិ្យនននយ័ោកព់ន័ធនឹងទំ្យែ ំវមិាត្រននរចនាស្មពន័ធនានាខដលមានដូចាគូទឹ្យក និងបារយណ៍្ាកដ៊ីម។ 

គ) វធិ្៊ីស្មាា ស្ 

ការត្បមូលទិ្យននន័យតាមរយៈការស្មាា ស្កនោះ កធ្ា៊ីក ៊ីងកនុងទ្យត្មង់ ស្មាា ស្ាលកខណ្ៈបុគគល និងការពិភាកាាត្កុម 
ាមួយត្ពោះស្ងឃ អាចារយវរត ចាស្់ទំុ្យកនុងភូមិ ទ្វកទ់្យងនឹងត្បវរតិាស្រស្តកនុងរំបន ់ពិកស្ស្ត្បវរតិទ្វកទ់្យងនឹងត្បាាទ្យដូនអន។ 
ការស្មាា ស្កធ្ា៊ីក ៊ីងកដាយកត្ប៊ីបញ្ា ៊ីស្ំណួ្រខដលមានស្ំណួ្រគនាឹោះមួយចំនួនខដលបានករៀបចំទុ្យកាមុន។ 

ឃ) ការសិ្កាឯការមានត្ាប ់
ស្ិកាឯការមានត្ាប់ កធ្ា៊ីក ៊ីងកនុងកាលបំណ្ងស្ិកាកត្បៀបកធ្ៀបរចនាបថរបស្់ត្បាាទ្យដូនអន (ស្ំណ្ង់

ត្បាាទ្យ ខផដរ កហាាង វរាុស្ិលបៈនានាខដលមានកៅត្បាាទ្យដូនអន) ាមួយនឹងរចនាបថខដលបានស្ិកា និងករ់
ត្តារចួកែ៊ីយទ្វក់ទ្យងនឹងត្បាាទ្យនានាកនុងរំបន់អងគរ កែរតកស្ៀមរប, កនុងកែរតកំពង់ចាម និង កែរតតាខកវាកដ៊ីម។ ការ
ស្ិកាកត្បៀបកធ្ៀបកនោះ កក៏ធ្ា៊ីក ៊ីងកនុងកាលបំណ្ងបា នា់ម នព៊ីអាយុកាលននការាងស្ងត់្បាាទ្យដូនអនកនោះផងខដរ។  

ខ) ដំ្ោក្ក់ាលស្ររមលូទិៃនៃយ័ 
ការត្បមូលទិ្យនននយ័ស្ត្មាប់ការត្ាវត្ាវកនោះ ត្រូវបានកធ្ា៊ីក ៊ីងាប៊ីដំណ្ណក់កាលដូចខ្ងកត្កាម៖ 

 ដំណ្ណកក់ាលទ្យ៊ី១៖ 

ការត្បមូលទិ្យននន័យកនុងដំណ្ណក់កាលដំបូងកនោះគឺកធ្ា៊ីក ៊ីងតាមរយៈការស្មាា ស្កដាយផ្កេ ល់ាមួយត្ពោះស្ងឃ អាចារយ 
វរត និងចាស្់ទំុ្យកនុងភូមិ ខដលមានការយល់ដឹងនិងចងចាកំត្ច៊ីនទ្វក់ទ្យងនឹងករឿងត្បវរតិាស្រស្ត ភូមិាស្រស្ត កឈាម ោះទ្យ៊ីតាងំ 
កឈាម ោះត្បពន័ធទឹ្យក (កឈាម ោះអូរ, គូទឹ្យក, បារយណ៍្, ខត្ពកជ៊ីក …) កដូ៏ចាត្បពន័ធធារាស្រស្តខដលកាងក ៊ីងកនុងស្ម័យ



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទ្យំពរ័៖ ២២-៥៥ 

 

សួ្ ប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស័្កដា និង យិន កោ. (២០២២). 32 

 

កាលកផសងៗ។ ទិ្យនននយ័ខដលទ្យទួ្យលបានព៊ីការស្មាា ស្ត្រូវបានថរទុ្យកកនុងទ្យត្មង់ាឯការស្កមាងកដ៊ីមប៊ីកធ្ា៊ីការវភិាគ និង
កផេៀរផ្កេ រា់មួយទិ្យនននយ័កចញព៊ីត្បភពកផសងកទ្យៀរ។ 

 ដំណ្ណកក់ាលទ្យ៊ី២៖ 

ការត្បមូលទិ្យននន័យកៅកនុងដំណ្ណក់កាលទ្យ៊ី២ ត្រូវបានកធ្ា៊ីក ៊ីងតាមរយៈការចុោះអកងារកដាយផ្កេ ល់កៅដល់ទ្យ៊ីតាងំ
ត្បាាទ្យ, គូទឹ្យក និងបារយណ៍្ (Archaeological Investigation) តាមការចងែុលបង្ហា ញរបស្់ចាស្់ទំុ្យ កៅកនុងរំបន់
កនោះ។ កៅកនុងដំណ្ណក់កាលកនោះ កយ៊ីងកម៏ានការថររូបព៊ីទ្យ៊ីតាងំកដាយផ្កេ ល់ កដូ៏ចាស្ិកា និងត្បមូលទិ្យននន័យអំព៊ីាា ន
ភាពាា ន៊ីយ ទ្យត្មង់ រូបរង និងត្បកភទ្យននបុរណ្វរាុអចល័រ (features) វរាុស្ិលបៈនានាខដលរកកឃ៊ីញ (artifacts)  
កៅតាមាា កាន មខដលកៅកស្ស្ស្ល់។ 

 ដំណ្ណកក់ាលទ្យ៊ី៣៖ 

ការត្បមូលទិ្យននន័យដំណ្ណក់កាលទ្យ៊ី៣ គឺកធ្ា៊ីក ៊ីងតាមរយៈការទ្វញយករូបភាពព៊ីផ្កា យរណ្បតាមកមមវធិ្៊ី Google 
Earth កដ៊ីមប៊ីពិនិរយកម៊ីលដាន ក៏ដូចាត្បមូលទិ្យននន័យទ្វក់ទ្យងនឹងបខត្មបត្មួលរូបរងននគូទឹ្យក ខត្ពកជ៊ីក និងបារយណ៍្ 
ទ្វងំកនោះផងខដរ។ ទិ្យននន័យខដលទ្យទួ្យលបានព៊ីដំណ្ណក់កាលកនោះ នឹងត្រូវបានយកមកវភិាគ កដ៊ីមប៊ីកផេៀងផ្កេ រ់ាមួយនឹង
ទិ្យនននយ័ខដលត្បមូលបានកនុងដំណ្ណកក់ាលទ្វងំព៊ីរខ្ងកល៊ី។ 

២.២- ការវិភាគទិៃនៃយ័ 
ទិ្យននន័យខដលទ្យទួ្យលបានព៊ីដំណ្ណក់កាលទ្វងំប៊ី ត្រូវបានយកមកវភិាគ និងកផេៀងផ្កេ រ់កដ៊ីមប៊ីកំណ្រ់នូវរចនាស្មព័នធ

ត្បាាទ្យខដលមានគូទឹ្យក បារយណ៍្ អូរ ខត្ពក។ល។ ការវភិាគនឹងត្រូវចារ់ថាន ក់កៅតាមត្បកភទ្យកផសងៗ ទ្យត្មង់ និងាា ន
ភាពាក់ខស្តងរបស្់វាផងខដរ។ វរាុស្ិលបៈខដលមានកៅទ្យ៊ីតាងំក៏ត្រូវស្ិកាវភិាគកត្បៀបកធ្ៀបាមួយវរាុស្ិលបៈខដលមាន
កៅតាមត្បាាទ្យស្ាិរកនុងរំបន់អងគរ កែរតកស្ៀមរប, កនុងកែរតកំពង់ចាម និង កែរតតាខកវ ដូចា៖ ត្បាាទ្យតាត្ពែម, 
ត្បាាទ្យបនាេ យកដ៊ី, ត្បាាទ្យត្ពោះែន័, ត្បាាទ្យវរតនគរ និង ត្បាាទ្យតាត្ពែមទ្យកនាបាទ្យ៊ីាកដ៊ីម។ 

៣. លទធ្ លស្រាវស្រាវ 
ការស្ិកាត្ាវត្ាវកនោះបានអនុវរតកៅកនុងភូមិត្បាាទ្យ ឃុរំកំលច ត្ស្ុកបាកាន កែរតកោធ្ិ៍ារ់ ខដលាទ្យ៊ីតាងំ

ាកខ់ស្តងរបស្់ត្បាាទ្យដូនអន។ គួរបញ្ជា កថ់ា កនាងមកធាា បម់ានត្កុមការង្ហររបស្់ត្កស្ួងវបបធ្ម ៌បានចុោះកធ្ា៊ីការស្ិកា
ត្ាវត្ាវអំព៊ីត្បាាទ្យដូនអនកនោះែាោះៗកែ៊ីយខដរ កដាយមានភស្តុតាងននការកំណ្រ់នូវបំខណ្កថមខដលខបកបាក់ ឬរយ
បា យកៅកនុងរំបនត់្បាាទ្យ។ 

៣.១- ទិដ្ឋភាពទសូៅរបេស់្រាាទដ្ៃូអៃ 
កៅកពលខដលកយ៊ីងកធ្ា៊ីដំកណ្៊ី រចូលដល់កនុងបរកិវណ្វរត កយ៊ីងនឹងមិនកឃ៊ីញមានស្ំណ្ងត់្បាាទ្យណ្ណមួយកនាោះកទ្យ 

កដាយមានខរស្ំណ្ង់ត្ពោះវហិារធំ្មួយ និងកុដិមួយចំនួន ត្ពមទ្វងំាលាឆ្ន់ខរប ុកណ្ណា ោះ។ ក៏ប ុខនត កៅខប កខ្ងកក៊ីរ
ាប់ត្ពោះវហិារ មានស្ំណ្ង់រូចៗ កត្ច៊ីនត្បកភទ្យស្ង់រកត្មៀប របា រ់របា យមិនសូ្វមានរកបៀបករៀបរយកនាោះកទ្យ ខដលកនុង



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទ្យំពរ័៖ ២២-៥៥ 

 

សួ្ ប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស័្កដា និង យិន កោ. (២០២២). 33 

 

កនាោះមានស្ំណ្ង់ែេមអនកតាមួយផងខដរ។ កប៊ីកយ៊ីងកម៊ីលរូបព៊ីកល៊ីអាកាស្ខដលថរកដាយ Google កគស្កងារកឃ៊ីញថា 
កៅចំទ្យ៊ីតាងំត្បាាទ្យវរតដូនអន (និយមការ 48P 357174, 1396300) មានស្ំណ្ង់គូទឹ្យក៣ាន់ព័ទ្យធជំុវញិ9 ត្ពមទ្វងំ
ស្ំណ្ងប់ារយណ៍្ដធំ៏្មួយ (និយមការ 48P 358504, 1396359) ស្ាិរកៅភាគខ្ងកក៊ីរ ។  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

បចចុបបនន ស្ំណ្ង់រួត្បាាទ្យទ្វងំមូលបានបារ់រូបរងទ្វងំត្ស្ុងកៅកែ៊ីយ កដាយារកតាត កផសងៗដូចាស្ស្រង្ហគ ម 
ការយកកៅកត្ប៊ីត្បាស្់កនុងកាលបំណ្ងកផសងកទ្យៀរាកដ៊ីម។ តាមការកធ្ា៊ីស្មាា ស្ាមួយត្ពោះស្ងឃគង់កនុងវរត ស្ំណ្ង់
ត្បាាទ្យកនោះត្រូវបានពួកខែមរត្កែមកនុងរបបកមពុាត្បាធិ្បករយយ រុោះករ ៊ីបំផ្កា ញកចាលទ្វងំត្ស្ុង កនុងកាលបំណ្ងយកថម
កៅកត្ប៊ីត្បាស្់កដ៊ីមប៊ីកធ្ា៊ីាព ន និងស្ង់ទំ្យនប់ត្បឡាយ៧មករ កៅទ្យួលថមដំណ្ណក់កឈ៊ីសុ្ត្កំ (ដំណ្ណក់សុ្ត្កំ)។ កដាយារ
ខរកតាត កនោះ ថមត្បាាទ្យទ្វងំមូលបានស្ាិរកនុងស្ភាពរបា រ់របា យ ខដលកត្កាយមក កនុងកពលកាងត្ពោះវហិារកាលព៊ីឆ្ន ំ
២០០០ កទ្យ៊ីបត្បាពលរដាចំណុ្ោះកជ៊ីងវរតបានកដ៊ីរករ ៊ីស្ថមត្បាាទ្យទ្វងំកនាោះយកមកដាក់គរកល៊ីាន ត្រង់ទ្យ៊ីតាងំបចចុបបនន។ 
តាមការបា ន់ាម ន ថមត្បាាទ្យខដលកៅកស្ស្ស្ល់មកដល់បចចុបបននមានត្បមាណ្ខរ៣០% ប ុកណ្ណា ោះ ខដលកនុងកនាោះ
បំខណ្កថមធ្ំៗកៅកឃ៊ីញមានស្មបូរកាចច់មាា ករ់ចនាកផសងៗ។ 

កាលព៊ីមិនទ្វន់មានការរុោះករ ៊ីរួត្បាាទ្យធំ្ កៅស្ម័យស្ងគមរស្រស្តនិយម កគកឃ៊ីញមានកៅស្ល់កកាា ងទ្វា រចំនួន២ 
គឺកកាា ងទ្វា រខ្ងកក៊ីរ និងកកាា ងទ្វា រខ្ងលិច។ តាមការឱ្យដឹងព៊ីត្ពឹទ្វធ ចារយកនុងភូមិ រួត្បាាទ្យដូនអនគឺកៅចំរួវហិារ 
បចចុបបនន10។ ការកាងវហិារកៅកល៊ីទ្យ៊ីតាងំត្បាាទ្យ គឺកនុងកាលបំណ្ងទ្យប់ាា រ់ការជ៊ីកកកាយបំផ្កា ញ ឬរុោះករ ៊ីរកវរាុ
បុរណ្កៅបរកិវណ្ត្បាាទ្យកនោះ។ កាលកដ៊ីមក ៊ីយ កៅទ្យ៊ីតាងំ ឬបរកិវណ្ត្បាាទ្យដូនអនកនោះ មិនមានស្ំណ្ង់វរតកទ្យ គឺ
មានខររួត្បាាទ្យកៅឈរ អមកដាយកកាា ងទ្វា រទ្វងំព៊ីរប ុកណ្ណា ោះ។ 

                                                            
9 គួរបញ្ជា ក់ថា តាមស្ងឃដ៊ីកាត្ពោះករជគុណ្ ឌិរ គួយ និង តាមរបូភាពព៊ីកល៊ីអាកាស្ កគស្កងារកឃ៊ីញមានគូទ្យឹកចនួំនព៊ីរាន់យ ងចាស់្ ប ុខនតការ
ចុោះផ្កេ ល់ដល់ទ្យ៊ីតាងំ កគស្កងារកឃ៊ីញថា គូទ្យឹកកៅជុំវញិត្បាាទ្យដូនអន មានចនួំនប៊ីាន់ កប៊ីកទ្វោះប៊ីាាន់ទ្យ៊ី៣ បានលុបបារ់ដានែាោះៗកែ៊ីយកត៊ី។ 

10 ស្មាា ស្ន៍កលាកតា សិុ្ប សួ្ម អាយុ៧៤ឆ្ន កំៅនថាទ្យ៊ី១៦ ខែរុលា ឆ្ន ២ំ០២១ រស្ក់ៅកនុងភូមតិ្បាាទ្យ ឃុរំកំលច ត្សុ្កបាកាន កែរតកោធ្ិ៍ារ់។  

រូបកលែ១០៖ ស្ស្រកពត្ជកៅខកបររតួ្បាាទ្យ 

រូបកលែ១១៖ កលែសំ្ាលស់្ស្រកពត្ជ ចុោះបញ្ា ៊ីកដាយមនេ៊ីរ
វបបធ្ម៌និងវចិិត្រសិ្លបៈកែរតកោធ្ិ៍ារ់ (កលែ ពស្.០68) 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទ្យំពរ័៖ ២២-៥៥ 

 

សួ្ ប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស័្កដា និង យិន កោ. (២០២២). 34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៣.២- ស្ររវត្តតៃិងរចនាបថស្រាាទដ្ៃូអៃ 

ក្) សស្រគឿងបងគសំ្រាាទ 
រួត្បាាទ្យដូនអន មានការបាក់ខបកកែេចែេ៊ីរ និងែូចរូបរងទ្វងំត្ស្ុងខដលមានការពិបាកកនុងការពិពណ៌្នាអំព៊ី

កត្គឿងបងគំត្បាាទ្យ ដូចកនោះ អា៊ីខដលកយ៊ីងអាចករៀបរប់បានគឺាថមខដលាកត្គឿងបងគំត្បាាទ្យប ុកណ្ណា ោះ។ ត្បាាទ្យកនោះ
ាងស្ង់ក ៊ីងព៊ីថមភក់ លាយថមបាយកត្កៀម កែ៊ីយតាមរយៈបំខណ្កថមទ្វងំកនោះ កយ៊ីងអាចស្ិកាអកងារកល៊ីរូបរងថម 
កាចរ់ចនា ពណ៌្ថម កែ៊ីយកធ្ា៊ីការខបងខចកបំខណ្កថម កៅតាមរួនាទ្យ៊ីកៅកនុងស្ំណ្ងា់ា បរយកមមត្បាាទ្យបាន11។ 

ខ) ក្ាចផ់្កា ឈកូ្កំ្ពលូស្រាាទ 
កំពូលត្បាាទ្យាកត្គឿងបងគំត្បាាទ្យខដលមិនអាចែាោះបាន។ កៅកនុងការត្ាវត្ាវកនោះ រកកឃ៊ីញកំពូលត្បាាទ្យ

ចំនួន៣បំខណ្ក កធ្ា៊ីព៊ីថមភក។់  

 

 

 

 

 

 

                                                            
11 ការខបងខចកត្បកភទ្យថម និងរួនាទ្យ៊ីកនុងបងគរួំត្បាាទ្យ ពុំខមនាវាិលភាពននការសិ្កាកនោះកទ្យ។ 

រូបកលែ១៤, ១៥ និង១៦៖ បំខណ្កកំពូលត្បាាទ្យរកកឃ៊ីញកនុងបរកិវណ្វរតត្បាាទ្យដូនអន 

រូបកលែ១៣៖ ត្ពោះវហិារវរតត្បាាទ្យដូនអនខដលស្ង់កៅចំ
ព៊ីកល៊ីទ្យ៊ីតាងំត្បាាទ្យដូនអន 

 

រូបកលែ១២៖ អកណ្ដ៊ី កថមខដលបានរកកឃ៊ីញកនុងគូទឹ្យក (រូប
ថរារមនេ៊ីរារិ កលែបញ្ា ៊ីារកព៊ីភ័ណ្ឌ  ក.3251) 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទ្យំពរ័៖ ២២-៥៥ 
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ខផែកកល៊ីស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យនានាកនុងត្បកទ្យស្កមពុា ការឆ្ា ក់កាច់នានាកល៊ីកំពូលត្បាាទ្យ មានស្ណ្ណា នែុស្ៗាន  
អាត្ស្័យកៅកល៊ីស្មយ័កាល និងរចនាបថរបស្់ត្បាាទ្យ។ 

 

 

 

     

 

តាមរយៈការកត្បៀបផេឹមកាច់កំពូលត្បាាទ្យដូនអន ាមួយនឹងកាច់កំពូលត្បាាទ្យតាកាម កយ៊ីងអាច
ស្ននិដាា នបានថា កាចកំ់ពូលត្បាាទ្យទ្វងំព៊ីរមានទ្យត្មងដូ់ចាន  កែ៊ីយាកាចក់ៅកនុងរចនាបថបាយន័។ 

គ) ផ្្រី 
ខផដរាកត្គឿងបងគំត្បាាទ្យមួយយ ងស្ំខ្ន់ កែ៊ីយាទ្យ៊ីតាំងខដលមានការឆ្ា ក់កាច់រចនាកផសងៗ ខដលអនក

ត្ាវត្ាវខ្ងត្បវរតិស្ិលបៈអាចកធ្ា៊ីការកំណ្រ់អាយុកាលននស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យបាន។ កៅរំបន់ត្បាាទ្យដូនអន កយ៊ីងរក
កឃ៊ីញបំខណ្កខផដរចំនួន២បំខណ្កកផសងាន  ខដលមិនខមនាបំខណ្កកចញព៊ីខផដរខរមួយកនាោះកទ្យ។ ខផដរទ្យ៊ី១មានកាច់
ស្នាឹក ាលកខណ្ៈខផដរស្ាិរកនុងរចនាបថបាយន័ កនុងស្រវរសរទ៍្យ៊ី១៣។ ចំខណ្កខផដរទ្យ៊ី២ ាកាច់ស្នាឹកដូចាន  ប ុខនតមាន
ការឆ្ា ក់ទ្យត្មង់កាច់ចមាា ក់ែុស្ព៊ីខផដរទ្យ៊ី១។ កាច់កៅកល៊ីខផដរទ្យ៊ី២ មិនស្ាិរកនុងរចនាបថបាយន័កទ្យ ប ុខនតស្ាិរាកាច់ចនា
បថស្ម័យមុនៗ អាចកៅចុងស្រវរសរទ៍្យ៊ី១០ និងកដ៊ីមស្រវរសរទ៍្យ៊ី១១ កនុងរចនាបថខត្បរូប ឬរចនាបថឃ្ា ងំ។ កគអាច
កត្បៀបកធ្ៀបកាច់រចនាបថខផតរកនុងត្បាាទ្យដូនអន ាមួយនឹងខផដរកៅត្បាាទ្យវរតឯកភនំ កែរតបារ់ដំបង ខដលបាន       
កាងកនុ ងស្រវរស រ ទ៍្យ៊ី១១  កនុ ង រចនាបថឃ្ា ំង  (Briggs, 1951, p. 160)។  កប៊ីតាមការស្ិកា របស្់ កលាក 
Polkinghorne12 (2007, pp. 139-140) ខផដររចនាបថឃ្ា ំង មានរចនាកាច់ស្នាឹកកណ្ណដ លខផដរារូបត្ពោះកាល 
(Kala) និង មានកាចស់្នាឹកធំ្ៗកៅស្ងខ្ងខផដរ។ 

 

 

 

 

 

                                                            
12 កលាក Martin Polkinghorne ាាស្រាត ចារយាន់ែពស់្បកត្ងៀនកៅមហាវទិ្យាល័យមនុស្សាស្រស្ត សិ្លបៈ និងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគមននាកល 
វទិ្យាល័យ Flinders  ត្បកទ្យស្អូស្រាត ល៊ី។ 

រូបកលែ១៧, ១៨ និង១៩៖ កាចក់ំពូលត្បាាទ្យបាយន័ ត្បាាទ្យតាកាម និង ត្បាាទ្យអងគរវរត កែរតកស្ៀមរប 

រូបកលែ២០៖ បខំណ្កខផដរវរតត្បាាទ្យដូនអន (ខផតរទ្យ៊ី១) រូបកលែ២០៖ ខផដរត្បាាទ្យត្ពោះបា ល៊ីល័យ កែរតកស្ៀមរប 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទ្យំពរ័៖ ២២-៥៥ 
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រូបកលែ២២៖ បំខណ្កខផដរស្ាិរកនុងវរតត្បាាទ្យនគរបាជ័យ កែរតកំពង់ចាម 

រូបកលែ២៣៖ បំខណ្កខផដរវរតត្បាាទ្យដូនអន (ខផតរទ្យ៊ី២) រូបកលែ២៤៖ ខផដរកៅត្បាាទ្យពណ្ារយ កនុងត្សុ្កកំពង់
ខលង កែរតកំពង់ឆ្ន ងំ 

រូបកលែ២៥៖ ខផដរត្បាាទ្យវរតឯកភនំ កែរតបារ់ដំបង 
 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទ្យំពរ័៖ ២២-៥៥ 

 

សួ្ ប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស័្កដា និង យិន កោ. (២០២២). 37 

 

កយងតាមភស្ដុតាងននបំខណ្កខផដរទ្វងំព៊ីរបំខណ្ក កយ៊ីងអាចស្ននិដាា នាបឋមថា កៅទ្យ៊ីតាងំកនោះត្បខែលាមាន
ការាងស្ងត់្បាាទ្យកនុងស្រវរសរទ៍្យ៊ី១១ កនុងរជត្ពោះបាទ្យសូ្រយវរ មន័ទ្យ៊ី១ ខដលាក់ខស្តង កនុងរជរបស្់ត្ពោះអងគរ ទឹ្យកដ៊ីនន
អាណ្ណចត្កអងគរមានវាិលភាពលារស្នធឹងយ ងធ្ំទូ្យលាយ (ហាយកែម, ២០១៣, ទំ្យ. ៣៨០-៣៨២)។ អំណ្ោះ
អំណ្ណងខដលកធ្ា៊ីឱ្យឈានដល់ការស្ននិដាា នខបបកនោះ កដាយារខរកនុងរជត្ពោះបាទ្យសូ្រយវរ មន័ទ្យ៊ី១ ត្ពោះរាបានបនសល់ទុ្យក
ាន នដាកត្ច៊ីន ាពិកស្ស្ការកាងត្បាាទ្យ កនុងខដនដ៊ីខដលត្ពោះរាត្គបត់្គង។ ស្មយ័កត្កាយមក កទ្យ៊ីបមានការាង
ស្ងត់្បាាទ្យបុរណ្ខែមរ មួយដំណ្ណកក់ាលកទ្យៀរកនុងស្រវរសរទ៍្យ៊ី១៣ ននរជត្ពោះបាទ្យជយ័វរ មន័ទ្យ៊ី៧ខដលាចត្កពត្តាធិ្រជ 
ត្គបត់្គងទឹ្យកដ៊ីននអាណ្ណចត្កអងគរដធំ៏្កធ្ង (Coedès, ២០០២, pp. ៨៣-៨៨)។ កប៏ ុខនត ត្បាាទ្យខដលាងស្ងក់ ៊ីង
កនុងរជរបស្់បាទ្យជ័យវរ មន័ទ្យ៊ី៧ មានរចនាបថកផសងមិនដូចស្មយ័មុនកនាោះកទ្យ ខដលត្បាាទ្យបុរណ្ខដលាងស្ងក់ ៊ីង
កនុងរជរបស្់ត្ពោះអងគស្ាិរកនុងរចនាបថបាយន័។ 

ឃ) សោាង 
កហាាងត្បាាទ្យាកត្គឿងបងគំាា បរយកមមស្ំណ្ងត់្បាាទ្យបុរណ្ស្ំខ្នម់ួយខដរ កែ៊ីយមិនែុស្ព៊ីខផតរ អនក

ត្ាវត្ាវខផនកបុរណ្វទិ្យាអាចស្ិកាអំព៊ីរចនាបថ ក៏ដូចាអាយុកាលននស្ំណ្ងត់្បាាទ្យបានតាមរយៈកាច់រចនា
ខដលមានកៅកល៊ីកហាាង។ តាមការចុោះកៅដល់ទ្យ៊ីតាងំផ្កេ ល់ អនកត្ាវត្ាវស្កងារកឃ៊ីញមានបំខណ្កថមមួយចំនួនកនុង
បរកិវណ្វរតត្បាាទ្យដូនអន ខដលាបំខណ្កននកហាាងរបស្់ត្បាាទ្យ។ ចមាា កខ់ដលកៅាបនឹ់ងបំខណ្កកហាាងទ្វងំ
អស្់ មានស្ណ្ណា នដូចាន កៅនឹងកហាាងរបស្់ត្បាាទ្យខដលាងស្ងក់ ៊ីងកនុងស្រវរសរទ៍្យ៊ី១៣ កនុងរជយត្ពោះបាទ្យជ័យ
វរ មន័ទ្យ៊ី៧។  

     

     
រូបកលែ២៦, ២៧, ២៨, ២៩, ៣០និង៣១៖ បំខណ្កកហាាងកៅវរតត្បាាទ្យដូនអន (មានបំខណ្កែាោះស្ាិរកៅតាមសួ្នកនុងទ្យ៊ីធាា

បរកិវណ្វរត បំខណ្កែាោះកទ្យៀរត្រូវបានកគដាក់គរកល៊ីាន ) 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទ្យំពរ័៖ ២២-៥៥ 
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ត្បាាទ្យកនោះត្រូវបានកគាងស្ងក់ ៊ីងកនុងស្រវរសរទ៍្យ៊ី១៣ កនុងរជយត្ពោះបាទ្យជ័យវរ មន័ទ្យ៊ី៧ (Briggs, 1951, p. 211) 
កដាយមានចមាា កត់្ពោះកលាកកសូ្រកៅកល៊ីកហាាង។  

បំខណ្កែាោះននកហាាងកនុងត្បាាទ្យដូនអន មានចមាា ក់ារូបមនុស្សខដលទ្យំនងារូបកទ្យពត្បណ្មថាា យបងគំដល់
ត្ពោះកលាកកសូ្រ។ ាក់ខស្តង ត្កុមត្ាវត្ាវបានរកកឃ៊ីញមានបំខណ្កកហាាងមួយខដលមានកៅស្ល់ចមាា ក់ខដលមាន
រូបស្ណ្ណា នាដង្ហា យថាា យដល់ត្ពោះកលាកកសូ្រ។ កដាយខ កបំខណ្កកផសងៗកទ្យៀរគឺាចមាា ក់ទូ្យកៅននកំពូលកហាាង 
ខដលទ្យំនងាបំខណ្កននកំពូលកហាាងផ្កេ ល់ខរមតង។ តាមរយៈភស្តុតាងទ្វងំកនោះ អនកត្ាវត្ាវស្ននិដាា នថា ត្បាាទ្យ
កនោះទំ្យនងាងស្ងក់ ៊ីងកនុងស្រវរសរទ៍្យ៊ី១៣ កនុងរជត្ពោះបាទ្យជយ័វរ មន័ទ្យ៊ី៧។ 

ង) អដ្ឋសោាង (សោាងសស្រចៀក្) 
អដាកហាាងក៏ាកត្គឿងបងគំស្ំខ្នខ់ដរកនុងស្ំណ្ងា់ា បរយកមមខែមរ។ បំខណ្កថមខដលមានកៅវរតដូនអន កប៏ាន

បង្ហា ញព៊ីចមាា កក់ៅកល៊ីអដាកហាាងផងខដរ កប៏ ុខនតរូបស្ណ្ណា នចមាា កក់ៅមានរិចរួចប ុកណ្ណា ោះ។ បំខណ្កទ្វងំកនោះមាន
ការឆ្ា ករ់ចនាារូបមនុស្សការពថាា យបងគំកៅនរណ្ណមាន ក។់ កៅត្រង់ចំណុ្ចកនោះ កដាយាររូបចមាា កក់ៅកល៊ីអដាកហា
ាងមានស្ភាពស្ឹករចិរលិខ្ា ងំ កយ៊ីងមានការពិបាកកនុងការស្ននិដាា នឱ្យបានចាស្់ថា រូបកនុងចមាា កទ់្វងំកនាោះ ារូប
មនុស្សថាា យបងគំកៅនរណ្ណមាន ក ់ឬាកទ្យពត្បណ្មថាា យបងគំកៅកានក់លាកកសូ្រ។   

   
 
 
 
 
 
 

 

រូបកលែ៣២៖ កហាាងត្បាាទ្យនគរបាជ័យ កែរតកំពង់ចាម 

ចមាា កក់ហាាងននត្បាាទ្យបុរណ្ខែមរ កនុងរជយ
ត្ពោះបាទ្យជ័យវរ មន័ទ្យ៊ី៧ មានឆ្ា ក់ាាច់ករឿងបង្ហា ញព៊ី
រូបត្ពោះកលាកកសូ្រ (កលាកកស្ារៈ) ាមួយនឹងរូបកទ្យព
ត្បណ្មថាា យបងគំ និងរូបកទ្យពត្បណ្មែាោះ ក៏មានកាន់
ាដង្ហា យាប់នឹងនដខដរ។ ចមាា ក់ខដលមានាប់នឹង
បំខណ្កនានាននកហាាងត្បាាទ្យដូនអន អាចកធ្ា៊ីការ
កត្បៀបកធ្ៀបាមួយនឹងចមាា កា់ប់នឹងកហាាងមួយនន
ត្បាាទ្យនគរបាជយ័ កនុងកែរតកំពងច់ាម។ ាកខ់ស្តង 

រូបកលែ៣៣៖ ចមាា ក់កៅកល៊ីបំខណ្កអដាកហាាងកៅវរតត្បាាទ្យដូនអន រូបកលែ៣៤៖ អដាកហាាងកៅត្បាាទ្យតា
ត្ពែម ទ្យកនាបាទ្យ៊ី កែរតតាខកវ 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទ្យំពរ័៖ ២២-៥៥ 

 

សួ្ ប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស័្កដា និង យិន កោ. (២០២២). 39 

 

 
រូបកលែ៣៥៖ បំខណ្កអដាកហាាងកៅត្បាាទ្យនគរបាជ័យ កែរតកំពង់ចាម 

កទ្វោះាយ ងណ្ណ រូបចមាា កខ់ដលមានកៅកនុងអដាកហាាងកៅត្បាាទ្យដូនអនទ្វងំកនោះ អាចកធ្ា៊ីការកត្បៀបកធ្ៀប
ាមួយនឹងចមាា ករ់ចនានានាខដលមានកល៊ីអដាកហាាងកៅត្បាាទ្យតាត្ពែម ទ្យកនាបាទ្យ៊ី កែរតតាខកវ (រូបកលែ៣៤) និង
ត្បាាទ្យនគរបាជយ័ (រូបកលែ៣៥) កែរតកំពង់ចាមាកដ៊ីម។ ាកខ់ស្តង ត្បាាទ្យបុរណ្ទ្វងំព៊ីរកនោះ ាត្បាាទ្យខដល
បានកាងក ៊ីងកនុងរជយត្ពោះបាទ្យជយ័វរ មន័ទ្យ៊ី៧ ខដលស្ាិរកនុងរចនាបថបាយន័ (Briggs, 1951, p. 211)។  

ច) េេរសពស្ររ 
ស្ស្រកពត្ជាកត្គឿងបងគំស្ំណ្ងត់្បាាទ្យបុរណ្ខែមរខដរ កប៏ ុខនត ចមាា កខ់ដលមានកល៊ីស្ស្រកពត្ជមិនអាចបង្ហា ញ

ព៊ីរចនាបថ ឬអាយុកាលននត្បាាទ្យបានកទ្យ កដាយារស្ំណ្ងត់្បាាទ្យបុរណ្របស្់ខែមរ ាងស្ងក់ ៊ីងកដាយរកានូវ
កាចរ់ចនាត្ស្កដៀងាន កត្ច៊ីន ព៊ីរចនាបថមួយកៅរចនាបថមួយកទ្យៀរ។  

     



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទ្យំពរ័៖ ២២-៥៥ 

 

សួ្ ប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស័្កដា និង យិន កោ. (២០២២). 40 

 

     
រូបកលែ៣៦, ៣៧, ៣៨, ៣៩, ៤០និង៤១៖ ខផដរ និងបំខណ្កស្ស្រកពត្ជកៅកនុងបរកិវណ្វរតត្បាាទ្យដូនអន 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ឆ) េលកឹ្រកា 
ស្ាឹករកាាកត្គឿងបងគំលំអស្ំណ្ងត់្បាាទ្យ ខដលកត្ច៊ីនដាកប់នតុបរកត្មៀបកៅព៊ីកល៊ីរួត្បាាទ្យ និង កល៊ីកំខពង។ 

កៅកនុងស្នាឹកន៊ីមួយៗ កគខរងខរឆ្ា ករូ់បត្ពោះពុទ្យធអងគុយស្មាធិ្។ ត្បាាទ្យាងកនុងរជយត្ពោះបាទ្យជយ័វរ មន័ទ្យ៊ី៧ កនុងរចនាបថ 
បាយន័ ខរងមានស្ាឹករកាឆ្ា ករូ់បត្ពោះពុទ្យធអងគុយស្មាធិ្។ ប ុខនត មានករណ្៊ី កក៊ីរក ៊ីងាកត្ច៊ីនចំកោោះត្បាាទ្យកនុងរំបន់
អងគរ ដូចាត្បាាទ្យបនាេ យកដ៊ី តាត្ពែម... ត្រូវបានកគដាបរ់ូបត្ពោះពុទ្យធរូបកចញ ឬ អាចខការូបអា៊ីកផសងកៅវញិ (ាា យ & 
ទ្យស្ស, ២០០២, ទំ្យ. ៣៧)។ 

រូបកលែ៤២៖ ស្ស្រកពត្ជត្បាាទ្យតាត្ពែម  
ទ្យកនាបាទ្យ៊ី កែរតតាខកវ 

រូបកលែ៤៣៖ ស្ស្រកពត្ជត្បាាទ្យនគរបាជ័យ 
កែរតកំពង់ចាម 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទ្យំពរ័៖ ២២-៥៥ 

 

សួ្ ប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស័្កដា និង យិន កោ. (២០២២). 41 

 

     

     
រូបកលែ៤៤, ៤៥, ៤៦, ៤៧, ៤៨និង៤៩៖ ស្ាឹករកាកៅកនុងបរកិវណ្វរតត្បាាទ្យដូនអន 

   
រូបកលែ៥០, ៥១និង៥២៖ ស្ាកឹរកាវរតនគរបាជ័យ កែរតកំពង់ចាម និង ស្ាឹករកាកៅត្បាាទ្យតាត្ពែម ទ្យកនាបាទ្យ៊ី កែរតតាខកវ 

រ) ចម្លល ក្ផ់្ចង 
ចមាា កខ់ចងាកត្គឿងលំអត្បាាទ្យ កត្ច៊ីនដាកក់ៅកាចត់្ជុងត្បាាទ្យ តាមានថ់ាន កន់នត្បាាទ្យ។ ចមាា កខ់ចងកត្ច៊ីន

ឆ្ា កា់រូបនាគ ឬ តាបស្ ាកដ៊ីម...។ បំខណ្កថមកនុងវរតត្បាាទ្យដូនអនមានបំខណ្កចមាា កខ់ចងមួយចំនួនខដរ។ បំខណ្ក
ែាោះត្រូវកគយកកៅដាក់តាងំកនុងទ្យ៊ីធាា ខ្ងលិចត្ពោះវហិារ ចំខណ្កែាោះកទ្យៀរដាកប់នតុបគរកល៊ីាន ។ 

       
រូបកលែ៥៣, ៥៤, ៥៥និង៥៦៖ ចមាា ក់ខចងដាក់កៅកនុងបរកិវណ្វរតត្បាាទ្យដូនអន  



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទ្យំពរ័៖ ២២-៥៥ 

 

សួ្ ប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស័្កដា និង យិន កោ. (២០២២). 42 

 

ឈ) សមទ្វា រ 
 កមទ្វា រកម៏ានកត្ច៊ីនកនុងវរតកនោះខដរ។ កមទ្វា រមួយចំនួនត្រូវបានយកមកដាក់តាងំកៅទ្យ៊ីធាា កត្កាយត្ពោះវហិារ។ ែាោះក៏

ដាកម់ានកំណ្ល់ ែាោះកដ៏ាក់ផ្កេ ល់កល៊ីដ៊ី។ ចំខណ្ក កមទ្វា រែាោះកទ្យៀរត្រូវកគយកមករកត្មៀបគរាន  កែ៊ីយែាោះកទ្យៀររកត្មៀបា
ជកណ្ដ៊ី រក ៊ីងកៅស្ំណ្ងអ់នកតាយយដូន។ 

   
រូបកលែ៥៧និង៥៨៖ កមទ្វា រខដលកគយកដាក់រកត្មៀបកនុងទ្យ៊ីធាា វរត 

ញ) ស្រទនាបរ់សណីីរ 
ដូចកមទ្វា រខដរ ត្ទ្យនាប់ជកណ្ដ៊ី រត្រូវបានកគយកមកដាករ់កត្មៀបកនុងទ្យ៊ីធាា វរត ខ្ងលិចត្ពោះវហិារ។ ត្ទ្យនាបជ់កណ្ដ៊ី រែាោះ

ត្រូវបានកគយកមកគរាស្ំណ្ងអ់នកតាដូនអន និងមួយចំនួនកទ្យៀរករៀបាជកណ្ដ៊ី រក ៊ីងកៅករងអនកតាដូនអន។ 

     
រូបកលែ៥៩, ៦០និង៦១៖ ត្ទ្យនាប់ជកណ្ដ៊ី រកនុងបរកិវណ្វរតត្បាាទ្យដូនអន 

 ដ្) បលលង័ា 
 បលា័ងាគឺាកត្គឿងលំអមួយស្ត្មាប់រមាក់បដិមា លិងគ ទ្វា របាល ឬ បដិមាកតា ាកដ៊ីម។ មានមួយចំនួនខដរ 

កែ៊ីយត្រូវគរយកមកដាករ់កត្មៀបកនុងបរកិវណ្វរត ដាករ់មាល់ អនកតាដូនអន ាកដ៊ីម។ 

     
រូបកលែ៦២, ៦៣និង៦៤៖ បលា័ងាកនុងបរកិវណ្វរតត្បាាទ្យដូនអន 
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ឋ) សខឿៃស្រាាទ 

 

 

 

 

 

ឌ) សកាល ងទ្វា រ 

 

  

 

 

 

ឍ) បំផ្ណក្ថមភក្មិ់ៃាគ លអ់ត្តេញ្ហា ណ 
កត្ៅព៊ីបំខណ្កថមមានកាច់រចនាខដលអាចស្មាគ ល់ ឬ កំណ្រ់បានអំព៊ីរូបរង និង រួនាទ្យ៊ីាកត្គឿងបងគំត្បាាទ្យ

ណ្ណមួយ កៅមានបំខណ្កថមត្បាាទ្យាកត្ច៊ីនដំុកទ្យៀរខដលកយ៊ីងមិនអាចកំណ្រ់អរតស្ញ្ជញ ណ្បាន។ ថមទ្វងំកនាោះត្រូវ
បានកគយកមករកត្មៀបកៅតាមទ្យ៊ីធាា វរត ឬ ទុ្យកកចាលរបា រ់របា យាម នស្ណ្ណដ ប់ធាន ប់ខកបរគូទឹ្យកាកដ៊ីម និង ពិកស្ស្ថម
ខដលកគយករកត្មៀបបនតុបគរកល៊ីាន បកងា៊ីរាស្ំណ្ងអ់នកតាដូនអន។ 

កែឿនត្បាាទ្យាខផនកស្ំខ្ន់មួយខដរ ខដលមានថមរកត្មៀបាន  កដាយ
មានឆ្ា ក់កាច់រចនាែាោះខដរ។ តាមរយៈរូបរងននដំុថម និងចមាា ក់ាប់នឹងថម
កែឿនត្បាាទ្យ កគអាចដឹងថាាថមស្ត្មាប់ស្ង់កែឿនត្បាាទ្យ។ ប ុខនត កនុង
ករណ្៊ី កៅត្បាាទ្យវរតដូនអន កគពិបាកកំណ្រ់ឱ្យបានចាស្់លាស្់ថា ករ៊ីថម
មួយណ្ណគឺាថមស្ត្មាប់យកមកកធ្ា៊ីកែឿនត្បាាទ្យ។ កទ្វោះយ ងណ្ណ កយ៊ីងរក
កឃ៊ីញបំខណ្កថមភក់មួយដំុខដលមានកាច់ផ្កា ធំ្ៗ អាចស្ងសយ័ថាាបំខណ្ក
ថមកែឿនត្បាាទ្យ។ 

កកាា ងទ្វា រត្បាាទ្យក៏ារចនាស្មព័នធស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យ
ស្ំខ្ន់មួយខដរ កែ៊ីយខរងមានឆ្ា ក់កាច់រចនាកផសងៗ។ កយ៊ីង
រកកឃ៊ីញបំខណ្កថមភក់មួយដំុខដលមានរូបរងដូចថមខដលកគកត្ប៊ី
ស្ត្មាប់ដាក់ព៊ីកល៊ីកកាា ងទ្វា រត្បាាទ្យ។ កដាយារលកខណ្ៈរូប
រង និងកាចច់មាា ក ់កយ៊ីងស្ននិដាា នាបឋមថា គឺាកំពូលកកាា ង
ទ្វា រត្បាាទ្យ?។ 

រូបកលែ៦៥៖ បខំណ្កកែឿនត្បាាទ្យ 

រូបកលែ៦៦៖ បខំណ្កថមមានកាច់ចមាា ក់ទ្យំនងា
កំពូលកកាា ងទ្វា រ 
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រូបកលែ៦៧,៦៨, ៦៩, ៧០, ៧១, ៧២, ៧៣, ៧៤, ៧៥, ៧៦, ៧៧, ៧៨, ៧៩,  
៨០, ៨១, ៨២ និង៨៣៖ បំខណ្កថមភក់កផសងៗខដលមិនាគ ល់អរតស្ញ្ជញ ណ្ 

ណ) បំផ្ណក្ថមបាយសស្រក្ៀម 
 កត្ៅព៊ីបំខណ្កថមភក់ រប់ទ្វងំថមាគ ល់អរតស្ញ្ជញ ណ្ និង បំខណ្កថមមិនាគ ល់អរតស្ញ្ជញ ណ្ កៅមានបំខណ្កថម

បាយកត្កៀមាកត្ច៊ីនកទ្យៀរខដរ។ ាធ្មមតា ថមបាយកត្កៀមកត្ច៊ីនយកមកស្ង់ាត្គឹោះត្បាាទ្យ ប ុខនតត្បាាទ្យែាោះក៏យកថម
បាយកត្កៀមមកស្ងា់រួត្បាាទ្យខដរ។ 

     
រូបកលែ៨៤,៨៥និង៨៦៖ ថមបាយកត្កៀមមានកនុងបរកិវណ្វរត 

៣.៣- រចនាសម្ពន័ធជុុំវញិប្រាសាទដនូអន 

ដូចខដលបានគូស្បញ្ជា ក់កនុង ចំណុ្ច១.២ ខ្ងកល៊ី ស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យបុរណ្របស្់ខែមរ ភាគកត្ច៊ីនាងស្ង់ក ៊ីង
កដាយមានគូទឹ្យកពទ័្យធជំុវញិ ឬមានកែដាា រចនាស្មពន័ធទឹ្យកកៅខកបរៗកនាោះផងខដរ។ មិនែុស្ព៊ីត្បាាទ្យកផសងកទ្យៀរ ត្បាាទ្យ
ដូនអន ក៏ត្រូវបានត្បាជនស្ម័យបុរណ្ ាងស្ង់ក ៊ីងកដាយមានព័ទ្យធជំុវញិកដាយគូទឹ្យក និងកែដាា រចនាស្មព័នធទឹ្យក
កផសងកទ្យៀរកៅខកបរកនាោះផងខដរ។ កត្ៅព៊ីវរាុបុរណ្ ឬ វរាុស្ិលបៈ (Artifacts) ដូចបានករៀបរប់ខ្ងកល៊ី ខដលាកត្គឿង
បងគំត្បាាទ្យ កៅមានស្ំណ្ង់កផសងៗកទ្យៀរ ាអចលវរាុ  (features) មួយចំនួនស្មាស្ធារុននស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យខែមរ 
ដូចា កំខពង និង គូទឹ្យក ាកដ៊ីម។ តាមរយៈការចុោះកៅពិនិរយដល់ទ្យ៊ីតាងំផ្កេ ល់របស្់ត្បាាទ្យ កយ៊ីងអាចកធ្ា៊ីការកំណ្រ់
បាននូវកែដាា រចនាស្មពន័ធទឹ្យក និងទិ្យដាភាពរមួមួយចំនួនរបស្់ត្បាាទ្យដូចខ្ងកត្កាម។ 

ក្) ក្ុំពពងនងិគទូកឹ្ 

ដូចបានបង្ហា ញខ្ងកល៊ី ស្ំណ្ង់រួត្បាាទ្យដូនអន ត្រូវបានបំផ្កា ញកែេចខ្េ កំស្េ៊ីរាម នស្ល់នូវរូបស្ណ្ណា នា
ស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យកនាោះកទ្យ ប ុខនត កប៊ីកទ្វោះប៊ីាយ ងកនោះកត៊ី ការាងស្ង់ត្បាាទ្យកនោះ មានព័ទ្យធកៅកដាយគូទឹ្យក មិនែុស្ព៊ី
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ស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យបុរណ្នានាកនុងត្បកទ្យស្កមពុាកនាោះកទ្យ។ ាក់ខស្តង ត្បាាទ្យដូនអន ត្រូវបានាងស្ង់កដាយព័ទ្យធ     
ជំុវញិកដាយគូទឹ្យកធំ្ៗចំនួនប៊ីាន៖់ 

 ក្ុំពពងនងិគទូកឹ្ទ១ី 

កំខពងនិងគូទឹ្យកទ្យ៊ី១ ាខផនកខ្ងកនុងបងែស្់ មានបកណ្ណដ យត្បខវង ១៤០ខម ត្រ (អកសកក៊ីរលិច) និងទ្យទឹ្យងត្បខវង 
១០៥ខម ត្រ (អកសកជ៊ីងរបូង) និងមានទំ្យែគូំទឹ្យកត្បខវង២០ខម ត្រ។  

 
រូបកលែ៨៧៖ គូទឹ្យកាន់ទ្យ៊ី១ (ខផនកខ្ងកនុងបងែស់្) 

 ក្ុំពពងនងិគទូកឹ្ទ២ី 
គូទឹ្យកទ្យ៊ី២ខដលមានបកណ្ណដ យត្បខវង៦១០ខម ត្រ (អកសកក៊ីរលិច) និងទ្យទឹ្យងត្បខវង៤០០ខម ត្រ (អកសកជ៊ីងរបូង) 

និងមានទំ្យែគូំទឹ្យកត្បខវងព៊ី៣០-៣៥ខម ត្រ។ 

 
រូបកលែ៨៨៖ របូភាពកំខពងនិងគូទឹ្យកទ្យ៊ី២ (ខផនកកណ្ណត ល) 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទ្យំពរ័៖ ២២-៥៥ 

 

សួ្ ប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស័្កដា និង យិន កោ. (២០២២). 47 

 

 ក្ុំពពងនងិគទូកឹ្ទ៣ី 
គូទឹ្យកទ្យ៊ី៣មានបកណ្ណដ យត្បខវង៨០០ខម ត្រ (អកសកក៊ីរលិច) និងទ្យទឹ្យងត្បខវង៥៦០ខម ត្រ (អកសកជ៊ីងរបូង) ទ្យំែំ

គូទឹ្យកត្បខវង៣០-៤០ខម ត្រ។ កំខពងនិងគូទឹ្យកទ្យ៊ី៣កនោះ បានបារា់ា កាន មកៅកែ៊ីយកៅត្ជុងខ្ងរបូង។ 

 
រូបកលែ៨៩៖ របូភាពកំខពងនិងគូទឹ្យកទ្យ៊ី៣ (ខផនកខ្ងកត្ៅបងែស្់) 

 
រូបកលែ៩០៖ ខផនទ្យ៊ីព៊ីផ្កា យរណ្បបង្ហា ញព៊ីគូទឹ្យកទ្វងំប៊ីាន់ននត្បាាទ្យដូនអន (ផលិរកដាយ៖ ក ង ស្រា) 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទ្យំពរ័៖ ២២-៥៥ 

 

សួ្ ប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស័្កដា និង យិន កោ. (២០២២). 48 

 

កដាយារ មានការជ៊ីកាដ រគូទឹ្យកាន់ទ្យ៊ី១ កធ្ា៊ីឲ្យមានទឹ្យកាត្បចាកំនុងគូទឹ្យកកនោះ។ ចំខណ្កគូទឹ្យកាន់ទ្យ៊ី២ និង ទ្យ៊ី
៣ មានទឹ្យកដកក់ៅតាមកខនាង។ កប៊ីកៅរដូវវស្ា អនកត្ស្ុកយកដ៊ីកនុងគូទឹ្យកាន់ទ្យ៊ី២ និង គូទឹ្យកានទ់្យ៊ី៣ មកកធ្ា៊ីខត្ស្។ 

ចំកោោះករណ្៊ី កៅត្បាាទ្យវរតដូនអន កគក៏ជ៊ីកខត្ពកមួយភាា ប់គូទឹ្យកាន់ទ្យ៊ី៣ កៅត្ជុងឦាន ភាា ប់ាន កៅនឹងអូរ
រកំលចកៅភាគខ្ងកជ៊ីង។ ខត្ពកកនោះបនតែូរព៊ីភាគខ្ងកជ៊ីង ត្ស្បាន នឹងគូទឹ្យកទ្យ៊ី៣ រចួភាា ប់កៅនឹងអូររកំលចកៅភាគខ្ង
របូងកទ្យៀរ។ តាមការអកងារ រូបភាព Google Earth ខត្ពកកនោះអាចាត្បកភទ្យខត្ពកជ៊ីក កដ៊ីមប៊ីទ្វញយកទឹ្យកព៊ីអូរយកមក
កត្ប៊ីត្បាស្់ផង និង ាត្បភពផគរ់ផគង់ទឹ្យកចូលកនុងគូទឹ្យកទ្យ៊ី៣ផង។ ខរយ ងណ្ណ ការស្ននិដាា នាបឋមខបបកនោះ ត្រូវការ
ស្ិកាកំណ្ណយតាមខបបបុរណ្វទិ្យាបខនាមកទ្យៀរ។ 

េ) ារាយណ៍ននប្រាសាទដនូអន 

បារយណ៍្គឺាធារុមួយរមួផសាំមួយស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យ។ ស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យខដលស្ង់កនុងអងគរខរងមានការាង
ស្ង់បារយណ៍្ធំ្ ដូចាត្បាាទ្យកមបុណ្យខ្ងកក៊ីរមានបារយណ៍្កឈាម ោះបារយណ៍្កមបុណ្យខ្ងកក៊ីរ, ត្បាាទ្យកម
បុណ្យខ្ងលិចមានបារយណ៍្ខ្ងលិច (Fletcher et al., 2008)។ កៅរំបន់កផសងៗកត្ៅព៊ីរំបន់អងគរ ាពិកស្ស្
រំបន់ខដលមានត្បាាទ្យខដលបានកាងក ៊ីងកនុងស្ម័យអងគរ ខរងខរមានស្ំណ្ង់បារយណ៍្ធំ្ៗខបបកនោះ។ ដូចាន
នឹងរំបន់កផសងៗកនុងត្បកទ្យស្កមពុា កៅខ្ងកក៊ីរវរតត្បាាទ្យដូនអនចមាា យត្បមាណ្៧០០ខម ត្រ មានស្ំណ្ង់
បារយណ៍្ដធំ៏្មួយខដលមានបកណ្ណដ យត្បខវង ១៣០០ខម ត្រ (អកសកក៊ីរលិច) និង ទ្យទឹ្យងត្បខវង ៦០០ខម ត្រ (អកសកជ៊ីង
របូង)។ ចំកោោះអនកត្ស្ុក កគមិនកៅស្ំណ្ង់មួយកនោះថាា «បារយណ៍្» កទ្យ កគកៅថា «បួ»។ ចំខណ្កែនងបារយណ៍្ 
កគកៅថា «ទ្យួលត្បណ្ណងំកស្ោះ»។  

កដាយារកតាត ធ្មមារិ អាយុកាល និងកតាត មនុស្ស បារយណ៍្កនោះមានជកត្ៅកាន់ខររក់កៅៗ កែ៊ីយត្បា
ពលរដាកៅរំបន់ខកបរៗកនាោះ (ឃុំរកំលច) បានយកខផេបារយណ៍្ទ្វំងមូលដាំដុោះត្ស្ូវាករៀងរល់ឆ្ន ។ំ ាក់ខស្តង 
បារយណ៍្កនោះ កស្េ៊ីរខរពំុមានលទ្យធភាពកនុងការរកាទឹ្យកទុ្យកកត្ប៊ីត្បាស្់កនុងកាលបំណ្ងកស្ិកមម ដូចបារយណ៍្កផសងៗកៅ
រំបន់អងគរកនាោះកទ្យ។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 រូបកលែ៩១៖ របូភាពបារយណ៍្កៅត្ជុងខ្ងកក៊ីរ 
កឆៀងខ្ងរបូង 

 

រូបកលែ៩២៖ ខផនទ្យ៊ីបារយណ៍្ត្បាាទ្យដូនអន (ផលិរ
កដាយ៖ ក ង ស្រា) 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទ្យំពរ័៖ ២២-៥៥ 

 

សួ្ ប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស័្កដា និង យិន កោ. (២០២២). 49 

 

ការបកងា៊ីរឲ្យមានស្ំណ្ង់គូទឹ្យក និង បារយណ៍្ ក៏ត្រូវមានស្ំណ្ង់មួយកទ្យៀរទ្វក់ទ្យងាន  កដ៊ីមប៊ីបងាូ រទឹ្យកបញ្ចូ ល
កនុងគូទឹ្យក និងបារយណ៍្ខដរ។ ាធ្មមតា កគត្រូវជ៊ីកខត្ពកមួយរព៊ីត្បភពទឹ្យកទ្យកនា ឬ ស្េឹង ឬ ខត្ពក ភាា ប់មកគូទឹ្យក និង 
បារយណ៍្កៅទ្យ៊ីតាងំណ្ណមួយ។ ស្ំណ្ងប់ារយណ៍្កៅរំបនអ់ងគរ កគជ៊ីកខត្ពកជ៊ីកបញ្ចូ លទឹ្យកកនុងបារយណ៍្តាមទ្វា រទឹ្យក 
(inlet) កៅត្ជុងឦាន (Fletcher et al., 2008, p. 58)។  

ទឹ្យកអូររកំលចែូរព៊ីរបូងកៅកជ៊ីង ព៊ីស្េឹងកោធ្ិ៍ារ់ ចាក់កៅបឹងទ្យកនាាប។ កដ៊ីមប៊ីទ្វញទឹ្យកព៊ីអូរយកមកផគរ់ផគង់
កនុងគូទឹ្យក កគត្រូវការជ៊ីកខត្ពកកដ៊ីមប៊ីភាា ប់ចូលកនុងគូទឹ្យក។ ខត្ពកជ៊ីកកនោះក៏អាចជួយផគរ់ផគង់ទឹ្យកកនុងបារយណ៍្បានខដរ។ 
ត្បព័នធកនោះគឺាត្បព័នធមួយខដលមានកនុងរំបន់អងគរ ខដលគូទឹ្យក និង បារយណ៍្គឺាត្បព័នធធារាស្រស្តខរមួយ 
(Fletcher et al., 2008, p. 58)។  

ាក់ខស្តង ត្បព័នធធារាស្រស្តកនោះគឺាគំរូននត្បព័នធធារាស្រស្តកាងកនុងស្ម័យអងគរ ាពិកស្ស្កនុងរជត្ពោះបាទ្យ
ជយ័វរ មន័ទ្យ៊ី៧។ 

 
រូបកលែ៩៥៖ ខផនទ្យ៊ីបង្ហា ញព៊ីត្បព័នធខត្ពក គូទឹ្យក និងបារយណ៍្កៅរំបន់ត្បាាទ្យដូនអន (ផលិរកដាយ៖ ក ង ស្រា) 

 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទ្យំពរ័៖ ២២-៥៥ 

 

សួ្ ប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស័្កដា និង យិន កោ. (២០២២). 50 

 

 
រូបកលែ៩៦៖ ខផនទ្យ៊ីត្បព័នធធារាស្រស្តកនុងរំបន់ត្បាាទ្យដូនអន (ផលិរកដាយ៖ ក ង ស្រា) 

៤. ការពិភាក្ា 
លទ្យធផលត្ាវត្ាវបានបង្ហា ញថា ត្បាាទ្យដូនអនបានបារ់រូបរងកដ៊ីមទ្វងំត្ស្ុង ខដលអនកត្ាវត្ាវពំុអាច

កំណ្រប់ានកនាោះកទ្យព៊ីទិ្យដាភាពស្ំណ្ងក់ដ៊ីម។ កប៊ីពិនិរយកៅកល៊ីទិ្យដាភាពស្ំណ្ងត់្បាាទ្យាកខ់ស្តង អនកត្ាវត្ាវអាចនឹង
កធ្ា៊ីការស្ននិដាា នកដាយការភាន់ត្ច  ំកត្ោោះខររួស្ំណ្ង់ខដលកៅកស្ស្ស្ល់នាកពលបចចុបបនន គឺាត្បកភទ្យស្ំណ្ង់ខដល
កក៊ីរកចញព៊ីការរុោះករ ៊ីថមត្បាាទ្យកដ៊ីមព៊ីទ្យ៊ីតាងំណ្ណមួយ មករកត្មៀបបញ្ចូ លាន ទុ្យកកៅត្ជុងកឆៀងខ្ងកក៊ីរកឆៀងខ្ងរបូង    
វរត។ កនុងទ្យស្វរសរឆ៍្ន ១ំ៩៨០ អំកព៊ីកចារកមមវរាុ បុរណ្កនុងត្បកទ្យស្ ក៏ដូចមានការទិ្យញដូរវរាុ បុរណ្កៅបរកទ្យស្ផង 
ស្កមមភាពាស្់កកាយត្បាាទ្យវរតដូនអនក៏កក៊ីរមានក ៊ីង។ កពលកនាោះ ត្បាាទ្យក៏ដូចាថមត្បាាទ្យត្រូវបានបំផ្កា ញ
កដាយការាស្់កកាយ។ លុោះមកដល់ឆ្ន ១ំ៩៩៦ អំ ុងកពលខដលស្ំណ្ង់ត្ពោះវហិារវរតបចចុបបននចាប់កផដ៊ីមាងស្ង់ ថម
ត្បាាទ្យខដលស្ាិរកៅទ្យ៊ីតាងំរួត្បាាទ្យ ត្រូវបានទ្វញកចញព៊ីទ្យ៊ីតាងំកដ៊ីម កែ៊ីយទ្យ៊ីតាងំត្បាាទ្យទ្វងំមូលត្រូវស្ង់ត្ពោះ
វហិារកៅព៊ីកល៊ីវញិ។  

មានការកចាទ្យស្ួរផងខដរកនុងចំកណ្ណមអនកត្ាវត្ាវែាួនឯង កដូ៏ចាត្កុមកាលកៅត្ាវត្ាវ ថា៖ 
“ករ៊ីសំ្ណ្ងបុ់រណ្ខដលបានរលាយបារ់រូបរងកដ៊ីមកៅកែ៊ីយកនោះាត្បាាទ្យ ាាលាដណំ្ណក់ ឬាមនេ៊ី រកពទ្យយ
របស់្ត្ពោះបាទ្យជយ័វរ មន័ទ្យ៊ី៧ ឬត្ពោះរាអងគណ្ណមួយនាស្ម័យបុរណ្ កែ៊ីយកឈាម ោះកទ្យៀរកាទ្យ ករ៊ីពិរាមានកឈាម ោះ
កដ៊ីមថា ត្បាាទ្យដូនអន ពិរខមនឬកទ្យ?” 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទ្យំពរ័៖ ២២-៥៥ 

 

សួ្ ប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស័្កដា និង យិន កោ. (២០២២). 51 

 

ការស្ននិដាា នខ្ងកដ៊ីមថាា “ត្បាាទ្យ” គឺពឹងខផែកទ្វងំត្ស្ុងកល៊ីការស្ិកាស្មាា ស្ ទិ្យននន័យកចញព៊ីការចងចាពំ៊ី
អនកត្ស្ុក ត្ពោះស្ងឃ អាចារយវរត ខដលកៅចាកំរឿងរ វោក់ព័នធ។ ករឿងរ វខដលពួការ់កៅចងចាគឺំចាប់ព៊ីស្ម័យស្ងគមរស្រស្ត
និយម ស្ម័យាធារណ្រដាខែមរ (លន់ នល់) ស្ម័យកមពុាត្បាធិ្បករយយ (ខែមរត្កែម) និងស្ម័យបចចុបបនន។ មា ង
កទ្យៀរ តាមការស្ិកាកល៊ីឯការមានត្ាប ់កពំុ៏កឃ៊ីញមានករត់្តាអំព៊ីត្បវរតិស្ំណ្ងបុ់រណ្ខដលស្ាិរកៅកនុងវរតត្បាាទ្យ
ដូនអនកនោះក ៊ីយ។ 

ខផែកកៅកល៊ីការស្ិកាព៊ីវរាុស្ិលបៈ និងកាច់ចមាា ក់នានាកៅតាមជញ្ជា ងំ កហាាង ខផដរ កាច់ខចង និងបំខណ្កថម
កផសងៗ កយ៊ីងអាចកំណ្រ់បានថា ស្ំណ្ង់ខដលបារ់រូបរងកៅកែ៊ីយកនោះា “ត្បាាទ្យ” យ ងពិរត្បាកដ កែ៊ីយរចនា
បថខដលមានកៅតាមបំខណ្កថមខដលកៅកស្ស្ស្ល់ មានលកខណ្ៈដូចាន កៅនឹងរចនាបថបាយន័កៅកនុងស្រវរសរទ៍្យ៊ី
១៣ខដរ។ ខផដរនិងបំខណ្កខផដរទ្វងំអស្់កនុងបរកិវណ្វរតកាងកនុងស្ម័យអងគរ អាចមានអាយុកាលចាប់ស្រវរសរទ៍្យ៊ី១១-
១៣។ កនុងកនាោះ មានបំខណ្កខផដរែាោះមានកាច់ចមាា ក់កនុងស្រវរសរទ៍្យ៊ី១៣ កនុងរជត្ពោះបាទ្យជ័យវរ មន័ទ្យ៊ី៧។ កាច់រចនាកៅ
កល៊ីថមត្បាាទ្យ ខដលផដល់ាព័រ៌មានបង្ហា ញអំព៊ីរួនាទ្យ៊ីននថមកនុងបងគំស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យ កែ៊ីយអាចនាកំៅដល់ការស្ិកា
កត្បៀបកធ្ៀបាមួយត្បាាទ្យមួយចំនួនកៅកនុងកែរតកផសងៗដូចាត្បាាទ្យកនុងរំបន់អងគរ កែរតកស្ៀមរប ត្បាាទ្យកនុង
កែរតកំពង់ចាម និង កនុងកែរតតាខកវ។ កាច់រចនាកស្េ៊ីរខរទ្វងំអស្់ស្ាិរកនុងរចនាបថបាយន័ កនុងស្រវរសរទ៍្យ៊ី១៣ កល៊ីក
ខលង កាចមួ់យចំនួនរូចខដលស្ាិរកនុងរចនាបថឃ្ា ងំ កនុងស្រវរសរទ៍្យ៊ី១១។  

កប៊ីកទ្វោះប៊ីាមានភស្តុតាងតាមខបបបុរណ្វរាុ វទិ្យា និងការស្ិកាកត្បៀបកធ្ៀបកៅកល៊ីកាច់ចមាា ក់ និងរចនាបថ
មួយចំនួនរបស្់ត្បាាទ្យដូនអន កៅនឹងរចនាបថននត្បាាទ្យបាយន័កត៊ី អនកត្ាវត្ាវមិនទ្វន់អាចកំណ្រ់បានឱ្យាក់
ចាស្់អំព៊ីកពលកវលាាក់លាក់(ឆ្ន )ំ ននការាងស្ង់ត្បាាទ្យកនោះកៅក ៊ីយខដរ។ កយ៊ីងអាចស្ននិដាា នបានថា ត្បាាទ្យ
ដូនអនអាចត្រូវបានកាងក ៊ីងកនុងដំណ្ណក់កាលទ្យ៊ី១ កៅកនុងរជាកាលត្ពោះបាទ្យសូ្រយវរ មន័ទ្យ៊ី១ និង ដំណ្ណក់កាលទ្យ៊ី២កនុង
រជាកាលត្ពោះបាទ្យជ័យវរ មន័ទ្យ៊ី៧។ បខនាមព៊ីកល៊ីកនោះ កដាយារខរែាោះឯការស្ំអាង និងពំុកឃ៊ីញមាននូវផ្កេ ងំស្ិលាចារកឹ
នានាខដលអាចយកាភស្តុតាងបាន អនកត្ាវត្ាវក៏ពំុអាចកធ្ា៊ីការស្ននិដាា នឱ្យបានដាច់កត្ស្ចថា ត្បាាទ្យកដ៊ីមពិរា
មានកឈាម ោះ “ត្បាាទ្យដូនអន” ពិរខមន ឬកម៏ានការកៅកឈាម ោះត្បាាទ្យខបបកនោះ កៅស្មយ័កត្កាយមកកនាោះកទ្យ។ 

ភស្តុតាងមួយកទ្យៀរខដលឈានកៅដល់ការស្ននិដាា នថា ស្ំណ្ង់ខដលបានបារ់បង់កនោះាត្បាាទ្យ គឺកដាយារ
រចនាស្មព័នធកផសងៗកទ្យៀរខដលោក់ព័នធនឹងត្បាាទ្យ។ កគស្កងារកឃ៊ីញការាងស្ង់ត្បាាទ្យដូនអនកនោះ មានលំនាំ
ត្បហាក់ត្បខែលាន នឹងការាងស្ង់ត្បាាទ្យនានារបស្់ត្ពោះរាកស្េ៊ីរត្គប់ស្ម័យកាល កដាយមានាមួយរចនាស្មព័នធ
គូទឹ្យក បារយណ៍្ និងកំខពងត្បាាទ្យាកដ៊ីមភាា ប់ាមួយាន ។ ខផែកកៅកល៊ីស្ំណ្ង់គូទឹ្យក និងបារយណ៍្ កយ៊ីងអាច
ស្ននិដាា នបានថា ត្បាាទ្យដូនអនាត្បកភទ្យស្ំណ្ង់កៅកនុងស្ម័យអងគរ កត្ោោះត្បាាទ្យខដលាងស្ង់ក ៊ីងកនុងស្ម័យ
កនោះ ខរងមានគូទឹ្យក ឬបារយណ៍្ភាា ប់មកាមួយខដរ។ ាក់ខស្តង បុពាបុរស្ខែមរកាងត្បាាទ្យកដាយមានគូទឹ្យក 
ឬបារយណ៍្ មកាមួយ គឺកដ៊ីមប៊ីានិមិរតរូបននភនំត្ពោះសុ្កមរុ ខដលស្ង់កៅចំកណ្ណដ លស្មុត្ទ្យ (Fletcher et al., 2008) 
កែ៊ីយកត្ប៊ីត្បាស្់កនុងកាលបំណ្ងកស្ិកមម និងត្ទ្យត្ទ្យង់រួត្បាាទ្យ។ ាឧទ្វែរណ៍្ ត្ពោះមហាកសត្រខែមរកនុងស្ម័យអងគរ
បានកាងបារយណ៍្ធ្ំៗ កដ៊ីមប៊ីភាា ប់និមិរតរូបាមួយត្បាាទ្យ មានដូចាបារយណ៍្ខ្ងលិច បារយណ៍្ខ្ងកក៊ីរ 
បារយណ៍្ខ្ងកជ៊ីង (ជយ័តាដាក) ាកដ៊ីម (Fletcher et al., 2008, p. 58)។  



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទ្យំពរ័៖ ២២-៥៥ 

 

សួ្ ប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស័្កដា និង យិន កោ. (២០២២). 52 

 

៥. សេចកី្ដេៃនដិ្ឋឋ ៃ 
៥.១- ការសននដិ្ឋា ន 

ារមួ ការស្ិកាកនោះចង់បង្ហា ញថា កៅទ្យ៊ីតាងំវរតត្បាាទ្យដូនអនគឺាត្បាាទ្យមួយខដលត្រូវបានកគបំផ្កា ញអស្់
កៅកែ៊ីយ។ ទិ្យននន័យខដលមានកៅកល៊ីទ្យ៊ីតាងំដូចាវរាុបុរណ្ (វរាុស្ិលបៈ) មានដូចា កំពូលត្បាាទ្យ ខផដរ កហាាង 
អដាកហាាង ចមាា ក់ខចង ស្ស្រកពត្ជ ចមាា ក់ខចង ស្ាឹករកា កមទ្វា រ បលា័ងា ត្ទ្យនាប់ជកណ្ដ៊ី រ កែឿនត្បាាទ្យ កកាា ងទ្វា រ និង 
បំខណ្កថមខដលមិនាគ ល់អរតស្ញ្ជញ ណ្ាកត្ច៊ីនបំខណ្កកទ្យៀរ បង្ហា ញថា ថមទ្វងំអស្់គឺាថមត្បាាទ្យ ខដលមានរចនា    
ស្មព័នធត្បាាទ្យទ្វងំមូល ប ុខនតត្រូវមនុស្សបំផ្កា ញ។ កប៊ីកទ្វោះប៊ីាមិនទ្វន់បារ់រូបរងទ្វងំត្ស្ុង ដំណ្ណក់កាលដំបូងននការ
ដួលរលំរួត្បាាទ្យ អាចបណ្ណដ លមកព៊ីកតាត ធ្មមារិ និងអាយុកាលរបស្់ត្បាាទ្យផ្កេ ល់។ លុោះកត្កាយមក មនុស្សចាប់
កផដ៊ីមបំផ្កា ញកដាយការរុោះករ ៊ីយកថមត្បាាទ្យកៅស្ង់ទំ្យនប់ត្បឡាយកនុងស្ម័យឆ្ន ១ំ៩៧៥-៧៩ ខដលកនុងកពលកនាោះ 
ត្បាាទ្យទ្វងំមូលត្រូវដួលរលំ។  

តាមរយៈបំខណ្កថមខដលកៅកស្ស្ស្ល់ កាច់រចនាខដលមានកៅកល៊ីបំខណ្កថមទ្វងំកនោះ ត្ពមទ្វងំរចនាស្មព័នធគូ
ទឹ្យក កំខពង ខត្ពកជ៊ីក និង បារយណ៍្ាកដ៊ីម ាភស្តុតាងបញ្ជា ក់ព៊ីវរតមានននត្បាាទ្យ។ យ ងណ្ណ ការស្ិកាកនោះ ពំុ
អាចកំណ្រ់បានព៊ីកឈាម ោះពិរត្បាកដ (កឈាម ោះកពលកាង) ននត្បាាទ្យដូនអនកនាោះកទ្យកដាយារកងាោះខ្រខផនក          
ភស្តុតាង និងអំណ្ោះអំណ្ណងកចញព៊ីផ្កេ ងំស្ិលាចារកឹាកដ៊ីម។ ខផែកកល៊ីធារុស្ំខ្ន់ៗទ្វងំកនោះ កគអាចស្ននិដាា នបានថា 
ត្បាាទ្យដូនអនមានទ្យំែធំ្ំលមម កែ៊ីយទំ្យនងាត្បាាទ្យខដលបានកាងក ៊ីងកនុងស្ម័យអងគរ គឺកនុងរជត្ពោះបាទ្យសូ្រយ
វរ មន័ទ្យ៊ី១ផង និង រជត្ពោះបាទ្យជយ័វរ មន័ទ្យ៊ី៧ផង (ស្រវរសរទ៍្យ៊ី១១ និង ស្រវរសរទ៍្យ៊ី១៣)។ 

កដាយាររួត្បាាទ្យកដ៊ីមបានបារ់រូបរង កែ៊ីយថមត្រូវបានរុោះករ ៊ីដាក់ាគំនរ ត្បាាទ្យដូនអនពំុបានបង្ហា ញនូវ
ស្កាត នុពលខផនកកទ្យស្ចរណ៍្ស្ត្មាប់កែរតកោធ្ិ៍ារ់កនាោះកទ្យ ប ុខនតរចនាស្មព័នធត្បាាទ្យកផសងកទ្យៀរដូចាគូទឹ្យក និង
បារយណ៍្ាកដ៊ីម អាចបនតផតល់អរាត្បកយជន៍យ ងធំ្កធ្ងកល៊ីការង្ហរកស្ិកមមរបស្់ត្បាពលរដាកនុងរំបន់កនាោះ។ 
កទ្វោះាយ ងណ្ណ បូកាមួយនឹងវរតត្បាាទ្យដូនអនខដលានិមមិររូបមួយននវបបធ្ម៌ អារយធ្ម៌ខែមរ ទ្យ៊ីតាងំវរតត្បាាទ្យដូន
អន អាចកាា យកៅាកមមវរាុថម៊ីននកទ្យស្ចរណ៍្ខបបអប់រ ំនិងវបបធ្ម៌ ត្បស្ិនកប៊ីមានការករៀបចំឱ្យបានលែត្បកស្៊ីរាងកនោះ។ 
បំខណ្កថមត្បាាទ្យខដលកៅកស្ស្ស្ល់ អាចកដ៊ីររួយ ងស្ំខ្ន់កនុងកាលបំណ្ងអប់រពំ៊ីស្មបរតិវបបធ្ម៌ និងអរត
ស្ញ្ជញ ណ្ារិ ការអភិរកសធ្នធានវបបធ្ម៌ាកដ៊ីម ដល់ស្ិស្ស និស្សរិ ក៏ដូចាកភាៀវកទ្យស្ចរនានា ខដលមានចំណូ្លចិរត
កល៊ីវបបធ្ម៌ខែមរ។ 

៥.២- ពដនក្ុំណត្ន់ងិអនសុាសនស៍ប្រារក់ារប្រសាវប្រាវ 

កដាយារលទ្យធភាពននការស្ិកាត្ាវត្ាវកនោះមានកត្មិរ និង រយៈកពលននការស្ិកាមានរិច លទ្យធផលននការ
ស្ិកាកនោះគឺាលទ្យធផលបឋមមួយស្ត្មាប់ាយនកឆ្ព ោះកៅស្ិកាត្ាវត្ាវឱ្យបានសុ្៊ីជកត្ៅបខនាមកទ្យៀរ ទ្វងំកល៊ីការ
ស្ិកាអំព៊ីស្ិលបៈ (ការស្ិកាវភិាគថមត្បាាទ្យខដលមាន) ការស្ិកាលមែិរអំព៊ីត្បព័នធធារាស្រស្តកនុងរំបន់។ ាងកនោះ
កទ្យៀរ ការស្ិកាអំព៊ីត្បាាស្រស្ត ការស្ិកាអំព៊ីត្បវរតិភូមិ ឃុ ំកត៏្រូវស្ិកាឱ្យបានសុ្៊ីជកត្ៅបខនាមកទ្យៀរ។  



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទ្យំពរ័៖ ២២-៥៥ 

 

សួ្ ប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស័្កដា និង យិន កោ. (២០២២). 53 

 

កែរតកោធ្ិ៍ារ់ាកែរតមានទិ្យននន័យខ្ងបុរណ្វរាុ វទិ្យារិចរួចកៅក ៊ីយ កប៊ីកត្បៀបកធ្ៀបាមួយបណ្ណដ កែរត     
កផសងៗកនុងត្បកទ្យស្កមពុា។ ការកនោះក៏គួរចលនាននការស្ិកាត្ាវត្ាវកនុងវសិ្័យបុរណ្វរាុវទិ្យាឱ្យបានកត្ច៊ីនាងមុន 
កដ៊ីមប៊ីជួយជំរុញវសិ្័យត្ាវត្ាវបុរណ្វរាុវទិ្យាឱ្យកានខ់រផុស្ផុលខថមកទ្យៀរ។ 

ខសចក្តពីថែងអុំណរគណុ៖ 

កយ៊ីងែាុ ំអនកត្ាវត្ាវសូ្មខថាងអំណ្រគុណ្យ ងត្ាលកត្ៅដល់កលាក ក ង ស្រា ខដលបានជួយត្កុមការង្ហរ
យ ងស្កមមកនុងផលិរបាង ់និង ខផនទ្យ៊ីាកត្ច៊ីនខដលបានកត្ប៊ីត្បាស្់កៅកនុងអរាបទ្យត្ាវត្ាវកនោះ។ 

កយ៊ីងែាុ ំក៏សូ្មការពខថាអំណ្រគុណ្ចំកោោះត្ពោះករជគុណ្ ឌិរ គួយ ត្ពោះកៅអធិ្ការវរតត្បាាទ្យដូនអន, កលាកតា 
សុ្ិប ស្ួម អាចារយវរតត្បាាទ្យដូនអន និង អ ុ ៊ុំត្បុស្ កបៀ ប ន អាយុ៦៩ឆ្ន  ំាអាចារយវរតត្បាាទ្យដូនអន ខដលបានជួយ
ផដល់បទ្យស្មាា ស្ កដូ៏ចាពរម៌ានាបនដបនាេ បទ់្វក់ទ្យងនឹងត្បាាទ្យដូនអន។ 

ឯក្ារសោង 

ត្កស្ួងវបបធ្ម៌និងវចិិត្រស្ិលបៈ. (២០០៧). បញ្ា ៊ីារកព៊ីភណ្ឌ ាា ន៊ីយបុរណ្ត្បកទ្យស្កមពុា៖ កែរតកោធ្ិ៍ារ់ និង 
បារដំ់បង។ 

ផុន កស្ិកា. (២០១០). ត្បាាទ្យត្រោងំត្បាាទ្យ, រជបណ្ឌិ រយស្ភាកមពុា។ 
ផុន កស្ិកា. (២០១២). ត្បាាទ្យរកកឃ៊ីញថម៊ី និងការកធ្ា៊ីខផនទ្យ៊ីាា ន៊ីយបុរណ្ កៅត្ស្ុកត្រោងំត្បាាទ្យ កែរតឧរតរ

មានជយ័, រជបណ្ឌិ រយស្ភាកមពុា) 
ផុន កស្ិកា . (២០១៨) .   និង កុលាលភាជន៍កៅាា ន៊ីយកជ៊ីងឯក, និកកខបបទ្យ ឯកកទ្យស្បុរណ្វរាុ វ ទិ្យា, 

រជបណ្ឌិ រយស្ភាកមពុា។ 
នាយកដាា នាោំរនិងអភិរកសស្ំណ្ង់បុរណ្. (២០២០). របាយការណ៍្ ស្ដ៊ីព៊ី បញ្ា ៊ីកឈាម ោះខបងខចកត្បាាទ្យបុរណ្ 

ាព នបុរណ្ មនេ៊ីរកពទ្យយបុរណ្, អគគនាយកដាា នកបរិកភណ្ឌ  ននត្កស្ួងវបបធ្មនិ៌ងវចិិត្រស្ិលបៈ។ 
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