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ស� នីយឡស�ែដកៃនឧទ្យោនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា េតេជាែសន ឫស្ស្ីរតឹប 

មានមនសុ្សរសេ់នតងំពយីគុថ�រលំងី ២០០០ឆា� មំុន្រគិស�សករជ? 

 

េដយ៖ ែផ�កបុរណវត�ុវទិ្យោៃនវទិ្យោស� នវប្បធម ៌និងវចិិ្រតសិល្បៈ 

(បណ�ិ ត ផុន កសិក េលក េហឿង សុធារស់ េលក ជយ័ រតនា និងក��  តេកត ស័កដ) 

 

 ឧទ្យោនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា េតេជាែសន ឫស្ស្ីរតឹប បេង�ីតេឡងីេដយ្រពះរជ្រកឹតេលខ៖ នស/រកត/

០៤១៤/៤៣៦ ចុះៃថ�ទី១៧ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៤ មានៃផ�ដី្រកឡាចំនួន១១៤៣៥ហចិត0

1 ែដលមានទីតងំ

ស�ិតក�ុងឃុែំឆប១ និងឃុែំឆប២ ្រស�កែឆប េខត�្រពះវហិរ  ស�ិតេនភាគខងេជីងៃន្របេទសកម�ុជា ែដលជាតំបន់

ខ�ស់ និងេនជិតតំបន់ភ�ំ ក�ុងក្រមិតកម�ស់១២០ែម្៉រតពីទឹកសមុ្រទ។  

 

 
ែផនទីបង� ញពីទីតងំ្រស�កែឆបស�ិតេនភាគខងេជីងៃន្របេទសកម�ុជា (្របភព៖ Google Earth) 

                                                            
1 ្រពះរជ្រកឹតស�ពីី ករបេង�ីត “ឧទ្យោនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា េតេជាែសន ឫស្ស្ីរតឹប” េលខ នស/រកត/០៤១៤/៤៣៦ 
ចុះៃថ�ទី១៧ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៤ 



2 

 

 

ែផនទីឧទ្យោនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា េតេជាែសន ឫស្ស្ីរតឹប និងទីតងំស� នីយបុរណែដលបានរកេឃញីេនឆា� ២ំ០១៧ 

 

េនឆា� ២ំ០១៧ វទិ្យោស� នវប្បធម ៌ និងវចិិ្រតសិល្បៈ ែដលជាស� ប័នចំណុះៃនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា 

បានេធ�ីករសិក្សោ្រសវ្រជាវស�ីពី «មរតកវប្បធមរ៌ូបី និងអរូបី េនតំបនឧ់ទ្យោនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា េតេជាែសន 

ឫស្ស្ីរតឹប» េដយមានករចូលរមួពីម�ន�ីឧទ្យោនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា េតេជាែសន ឫស្ស្ីរតឹប បានរុករកនិងរក

េឃញីស� នីយបុរណែដលជាមរតកវប្បធមរ៌ូបីចំនួន១២៤ មានដូចជា៖ ទួលសន�ុង (ទួលឡស�ែដក) ចំនួន៤៣, 

្រតពងំសន�ុង1

2 (្រតពងំតូចៗែដលេគជីកេនជាបទួ់លសន�ុង) ចំនួន១៧, ្រតពងំ2

3ចំនួន៦៤ និងបុរណវត�ុ

                                                            
2 ជាស� មជីកតូចឬធំ រងដូច្រតពងំ មានទំហតូំចឬធំ និងជេ្រមមិនេ្រជដូច្រតពងំេទ។ េនរដូវេភ��ងធា� ក់ ែតងមានទឹកដក់ 
េហយីទឹកេនះនឹងរងីវញិេនែខមីនា និងេមស។ ្រតពងំសន�ុងេ្រចីនជីកេនជាប់េជីងទលួសន�ុង។ េដយសរលក�ណៈរូបរង
ដូច្រតពងំ េហយីជីកេនជាប់ទលួសន�ុង ្រក�ម្រសវ្រជាវក៏េហេឈ� ះថា “្រតពងំសន�ុង”។ 
3 ្រតពងំមានពីរ្របេភទ៖ ្រតពងំជីក និង្រតពងំធម�ជាតិ។ េទះបីជា្រតពងំធម�ជាតិ ្រតពងំទងំេនាះមានទំនាក់ទំនងនឹង
មនុស្សែដលែតងែតមកេ្របី្របាស់ទឹក្រតពងំជា្របច។ំ ភស�ុតងៃនករេ្របី្របាស់្រតពងំក�ុងឧទ្យោនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា 
េតេជាែសន ឫស្ស្ីរតឹប េដយសរមានផ�ូវក�ុងៃ្រពែតងភា� ប់េទនឹង្រតពងំ។ 
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មួយចំនួនដូចជា៖ កុលលភាជន ៍ ្រតែឡកតូច ្រតែឡកធំ និងឧបករណ៍ផលិតពីែដក មានែផ�ចបជីកចំនួន១ 

ែផ�ដឹងចំនួន១០ ចង�ំដងកបិំតចំនួន៤ ដងកបិំតចំនួន១ និងែដកេគាលចំនួន២3

4។ 

េនឆា� ២ំ០១៨ ម�ន�ី្រសវ្រជាវៃនវទិ្យោស� នវប្បធម៌និងវចិិ្រតសិល្បៈបន�សិក្សោ្រសវ្រជាវេនឧទ្យោនរជ

បណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា េតេជាែសន ឫស្ស្ីរតឹប បានរកេឃញីស� នីយបុរណ និងវត�ុបុរណបែន�មមួយចំនួនេទៀតមាន 

ទួលសន�ុង (ទួលឡស�ែដក) ចំនួន៥៤ ែដលស�ិតេនក�ុងបណ�ុ ំ ទួលសន�ុងចំនួន៥េផ្សងគា� ៖ ១-បណ�ុ ំ ទួលសន�ុង

្រតពងំ្រតឹបមានទួលសន�ុងចំនួន១៥, ២-បណ�ុ ំ ទួលសន�ុង្រតពងំឫស្ស្ីរតឹបមានទួលសន�ុងចំនួន១៧, ៣-បណ�ុ ំ

ទួលសន�ុងភូមិកំបុតចស ់មានទួលសន�ុងចំនួន១០, ៤-បណ�ុ ំ ទួលសន�ុង្រតពងំឫស្សបីល័�ង� មានទួលសន�ុងចំនួន៦ 

និង ៥-បណ�ុ ំ ទួលសន�ុង្រតពងំ្រកសងំ មានទួលសន�ុងចំនួន៦។ េ្រកពីេនះ ករ្រសវ្រជាវកប៏ានរកេឃញី្រតពងំ

សន�ុងចំនួន២៩ ្រតពងំបុរណចំនួន៦៦ និងបុរណវត�ុមួយចំនួន ដូចជា កុលលភាជន ៍ ្រតែឡកតូច ្រតែឡកធំ 

ដំុថ�ភកេ់្របីក�ុងករស�ិតែដក ែផ�ចបជីក ែផ�ដឹង ចង�ំដងកបិំត ដងកបិំត និង ែដកេគាលជាេដីម។ 

េ្រកពីទួលសន�ុង ្រតពងំសន�ុង ្រតពងំ និងវត�ុបុរណដូចបានេរៀបរប់ខងេលី ្រក�មករងរ្រសវ្រជាវ

បានរកេឃញីឧបករណ៍ថ�សមយ័បុេរ្របវត�ិស�ស�មួយ ស�ិតេនជិតករយិាល័យៃនឧទ្យោនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា 

េតេជាែសន ឫស្ស្ីរតឹប និងេនជិតបណ�ុ ំ ទួលឡស�ែដក្រតពងំឫស្ស្ីរតឹប មានចំណុចនិយាមករ (X: 48 P 

0553112, Y: 1535315)។ ឧបករណ៍ថ�េនះជា្របេភទឧបករណ៍ថ�រលំីងមានរងដូចែផ�ពូេថ រមួខងក្បោល រកីេន

ែផ�កខងែផ� មានមុខេស�ីង ែដលអចេ្របី្របាស់ស្រមាបក់ត ់ ពុះ រមួទងំកបផ់ងែដរ។ ឧបករណ៍ថ�េនះ មាន

បេណា� យ៥,៥ សងទី់ែម្៉រតនិងទទឹង៤សង់ទីែម្៉រត(ែផ�កខងែផ�) និងក្រមាស់១សង់ទីែម្៉រត។  

         

ឧបករណ៍ថ�រលីំងេទីបរកេឃញីេនក�ុងឧទ្យោនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា េតេជាែសន ឫស្ស្ីរតឹប (រូបខងេឆ�ងថតខងផា� រ 

និងរូបខងស� ថំតខងផា� ប់) 
                                                            
4 នូ ចន់សុភី, ផុន កសិក, ែ្របង ពិសិដ�… “មរតកវប្បធម៌រូបី និងអរូបីេនតំបន់ឧទ្យោនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា េតេជាែសន 
ឫស្ស្ីរតឹប ”, វទិ្យោស� នវប្បធម៌ និងវចិិ្រតសិល្បៈ, រជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា, ២០១៧។ 
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ឧបករណ៍ថ�រលីំងេទីបរកេឃញីេនក�ុងឧទ្យោនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា េតេជាែសន ឫស្ស្ីរតឹប (រូបចំេហៀង) 

 

ឧបករណ៍ថ�រលំីង គឺជាវត�ុមួយ ែដលមនុស្សក�ុងសម័យបុេរ្របវត�ិផលិតនិងយកមកេ្របីស្រមាបេ់ធ�ីកសិកម� 

ដដំំណា ំ កបៃ់្រពេឈជីាេដីម។ ក�ុងសមយ័េនាះ េគចតទុ់កថាជាសមយ័កំេណីតកសិកម�ដំបូងបង�ស់ បនា� បពី់

មនុស្សរស់េនក�ុងសមយ័ថ�បំែបកែដល្របកបមុខរបរចិ�� ឹមជីវតិេដយ្របមាញ់និងរុករកផលៃ្រពេឈ ី ្រពមទងំតងំ

ទីលំេនក�ុងរូងភ�ំ។ ចំែណកមនុស្សសម័យថ�រលំីង ចបេ់ផ�ីមេចញពីរូងភ�ំ មករស់េនតមតំបនទំ់នាប េដីម្បី

េធ�ីកសិកម� ផ្ំសោពូជដំណាេំផ្សងៗ និងផ្ំសោងសត� ដូចជាសត�ែឆ� ពែព េចៀម ្រជ�ក េគា ្រកបីយកមកចិ�� ឹមជាេដីម និង

បរបាញ់សត� េនសទ រុករកអនុផលៃ្រពេឈ ី ្រពមទងំរស់េន្របមូលផ�ុ ំគា� ជាសហគមនធំ៍ៗ។ មនុស្សក�ុងសម័យ

ថ�រលំីងេចះសងទី់លេំនដ� នជាកល់កេ់នតមទីវលែក្បរ្របភពទឹក។ 

េបីតមករកំណតក់លបរេិច�ទរបស់េលក ឆាល ហយេហម (Charles F. W. Higham) ឧបករណ៍

ថ�រលំីងែដលស�ិតក�ុងយុគថ�រលំីង ឬសម័យថ�រលំីង មានអយុកល្របែហលចបពី់រវងឆា� ៨ំ០០០-៦០០០មុន្រគិស�

សករជ ប៉ុែន�េនតំបនអ់សុីអេគ�យវ៍ញិ ករកំណត់អយុកលយុគថ�រលំីង ចប់ពី២៥០០-២០០០ឆា� មុំន្រគិស�

សករជ4

5។ េលក Charles F. W. Higham កប៏ានសន�ិដ� នែដរថា ករេធ�ីកសិកម�្រស�វដំបូងៗ បានេកីតេឡងីេន

តំបន្់រជលងទេន�យ៉ាងហ្ុស ី (Yangzi) និង្រជលងទេន�េលឿង (Yellow River) េហយីបានបន�មកតំបន់

អសុីអេគ�យេ៍ន៣០០០ឆា� មុំន្រគិស�សករជ ែដលស�ិតក�ុងយុគថ�រលំីង5

6។ រឯីេន្របេទសកម�ុជាវញិ យុគថ�រលំីង

មានអយុ្របែហល២០០០ឆា� មុំន្រគិស�សករជ6

7។  

                                                            
5 ឆាល ហយេហម, វប្បធម៌ដបូំងៃនតំបន់អសីុអេគ�យដ៍េីគាក  បកែ្របជាភាសអង់េគ�សពីេសៀវេភេឈ� ះ “Early Culture of Mainland 
Southeast Asia”, អង�ករបុរណវទិ្យោែខ�រ និងរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា, ទំព័រ ២៧, ២០១៣។  
6 Higham, Charles., First Farmers in Mainland Southeast Asia, in JOURNAL OF INDO-PACIFIC 
ARCHAEOLOGY 41 (2017): 13-21  
7 េហង សុផាឌី នងិ េហង ថាន, បុេរ្របត�ិស�ស� ៖ ្របវត�ិៃនករសិក្សោ្រសវនិងប�� ីស� នយី  ្រកសួងវប្បធម៌និងវចិ្ិរតសិល្បៈ, ទំព័រ៨២, 
២០១៤។ 
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េបីេយងីេមីលពីទីតងំេផ្សងៗេនែក្បរឧទ្យោនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា េតេជាែសន ឫស្ស្ីរតឹបវញិ ដូចជាេន

ភូមិសែង� ែដលស�ិតេនែក្បរតំបនេ់នាះ ្រត�វបានអ�ក្រសវ្រជាវជនជាតិបារងំ មានេលក េអតម៉ុង សូរងំ េនឆា� ំ

១៩៦៣ បានរកេឃញីភស�ុតងទីតងំរស់េនដំបូងៗ ែដលជាស� នីយស�ិតក�ុងយុគ្រគ�សបំែបក5

8 េដយេលកបាន

ដកេ់ឈ� ះថា “ស� នីយែឆប” េហយីសព�ៃថ�ស�ិតេនក�ុងភូមិសែង� ឃុែំឆប១ ្រស�កែឆប េខត�្រពះវហិរ ែដលមាន

ចមា� យ្របមាណជាង១០គីឡូែម្៉រត ពីស� នីយឡស�ែដកេនឧទ្យោនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា េតេជាែសន ឫស្ស្ីរតឹប។  

ទីតងំមួយេទៀតែដលស�ិតេនមិនឆា� យពីស� នីយឡស�ែដកេនឧទ្យោនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា េតេជាែសន

ឫស្ស្ីរតឹបែដរេនាះ គឺ “ស� នីយម�ូៃ្រព” ែដលសព�ៃថ�ស�ិតេនក�ុងភូមិម�ូៃ្រព ឃុមំ�ូៃ្រព ្រស�កែឆប េខត�្រពះវហិរ 

កប៏ន្សល់ភស�ុតងៃនករតងំទីលំេនរបស់មនុស្សក�ុងសមយ័បុេរ្របវត�ិស�ស� ក�ុងយុគថ�រលំងី េហយីករសិក្សោ

្រសវ្រជាវនិងេធ�ីកំណាយេនះបានេធ�ីេឡងីេដយេលក ប៉ូល េឡវ ី ក�ុងឆា� ១ំ៩៤៣8

9។ េ្រកពីស� នីយទងំឡាយ

ក�ុង្រស�កែឆប េខត�្រពះវហិរ មានស� នីយបុេរ្របវត�ិស�ស�ក�ុង្របេទសកម�ុជាែដលេគកំណតក់លបរេិច�ទក�ុងយុគថ�

រលំីង ដូចជាស� នីយល� ងស� ន9

10, ស� នីយសំេរងែសន10

11, ស� នីយែ្រកក11

12 ជាេដីម។ 

                                                            
8 េហង សុផាឌី និង េហង ថាន បុេរ្របវត�ិស�ស�កម�ុជា៖ ្របវត�ិៃនករសិក្សោ្រសវ្រជាវ និងប�� ីស� នីយ ្រកសួងវប្បធម៌ 
និងវចិិ្រតសិល្បៈ, ២០១៤។ 
9 េហង សុផាឌី និង េហង ថាន បុេរ្របវត�ិស�ស�កម�ុជា៖ ្របវត�ិៃនករសិក្សោ្រសវ្រជាវ និងប�� ីស� នីយ ្រកសួងវប្បធម៌ 
និងវចិិ្រតសិល្បៈ, ២០១៤។ 
10 Mourer, Roland., Laang Spean and the Prehistory of Cambodia, in Modern Quaternary Research in Southeast 
Asia, January 1977. 
11 Ly Vanna, Rice Remains in the Early Prehistoric Pottery Tempers of the Shell Midden Site of Samrong Sen: 
Implications for Early Rice Cultivation in Central Cambodia. In Aséanie, 2002, pp. 13-34. 
12 Albrecht, Gerd., Circular Earthwork Krek 52/62: Recent Research on the Prehistory of Cambodia, in Asian 
Perspective, Vol. 39, No 1-2, 2001. 
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រូបគំនូៃនសមុច�យ័ែដល្របមូលពីស� នីយម�ូៃ្រពបនា� ប់ពីេលក បូ៉ល េឡវ ីេធ�ីកំណាយេនឆា� ១ំ៩៣៨ 

រូបខងស�  ំជរួទី២គឺជា្របេភទថ�រលីំង (្របភព៖ េហង សុផាឌី និង េហង ថាន បុេរ្របវត�ិស�ស�កម�ុជា៖ 

្របវត�ិៃនករសិក្សោ្រសវ្រជាវ និងប�� ីស� នីយ ្រកសួងវប្បធម៌ និងវចិិ្រតសិល្បៈ, ២០១៤ ទំព័រ ៩២) 

 

តមករបង� ញខងេលី តំបនែ់ក្បរៗស� នីយឡស�ែដកេនឧទ្យោនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា េតេជាែសន

ឫស្ស្ីរតឹប មានករតងំទីលំេនរបស់មនុស្សតងំពីរបព់នឆ់ា� មុំន្រគិស�សករជមកេហយី ជាពិេសស ស� នីយម�ូៃ្រព 

្រត�វបានេលក ប៉ូល េឡវ ី សន�ិដ� នថាមានអយុកលក�ុងយុគថ�រលំងី។ េទះបីរបកគំេហញីថ�ីេនះ រកេឃញីថ�រលំីង

ែតមួយដំុកពិ៏តែមន ែតភស�ុតងថ�មួយដំុេនះជាចំែណកបង� ញថា ស� នីយឡស�ែដកេនឧទ្យោនរជបណ�ិ ត្យសភា

កម�ុជា េតេជាែសន ឫស្ស្ីរតឹប មានមនុស្សមករស់េន្របែហលតងំពីយុគថ�រលំីង េន២០០០ឆា� មុំន្រគិស�សករជ 

បនា� បពី់មនុស្សសមយ័ថ�បំែបកេចញពីរូងភ�ំមករកទីជ្រមកតមទីវលែក្បរ្របភពទឹក េដីម្បេីធ�ីកសិកម�និងចិ�� ឹម

សត�។ េបីេយងីពិនិត្យេមីលពីេទសភាព និងទិដ�ភាពភូមិស�ស� េនឧទ្យោនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា េតេជាែសន 

ឫស្ស្ីរតឹប មានអូរមួយេឈ� ះ “អូរតឡាស់” ផ�ល់ទឹកជា្របចអំចផ�ត់ផ�ងដ់ល់កររស់េន្របចៃំថ�របស់មនុស្សបាន។ 

អូរកជ៏ា្របពន័�គមនាគមនមួ៍យអចឲ្យមនុស្សេធ�ីទំនាកទំ់នងគា� ពីតំបន់មួយេទតំបន់មួយេទៀតបាន12

13។ ស� នភាព

                                                            
13 ឆាល ហយេហម, វប្បធម៌ដបូំងៃនតំបន់អសីុអេគ�យដ៍េីគាក  បកែ្របជាភាសអង់េគ�សពីេសៀវេភេឈ� ះ “Early Culture of Mainland 
Southeast Asia”, អង�ករបុរណវទិ្យោែខ�រ និងរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា, ទំព័រ ២៧, ២០១៣។ 
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ភូមិស�ស�ជាដីមានៃ្រពផង និងមានវលទំនាបផងែដលអំេណាយផលដល់ករេធ�ីកសិកម� និងចិ�� ឹមសត�បាន

ែដរេនាះ េទីបបានជាមនុស្សេនយុគថ�រលំីងអចេ្រជីសេរសីទីតងំេនះស្រមាប់តងំទីលំេន។ េទះបីមនុស្សេនក�ុង

យុគថ�រលំីងចបេ់ផ�ីមកសងទីតងំរស់េនជាកល់ក់ មនុស្សសមយ័េនាះេនែតបន�រកអហរចិ�� ឹមជីវតិេដយ

បរបាញ់និងរុករកអនុផលៃ្រពេឈ ីនិងែស�ងរកផលទងំេនាះេនតមទីេផ្សងៗេទៀតែដលអចេធ�ីដំេណីរេទបាន។  

េបីេយាងតមលទ�ផល្រសវ្រជាវកន�ងមក ភស�ុតងៃនកររស់េនរបស់មនុស្សេនស� នីយឡស�ែដកេន

ឧទ្យោនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា េតេជាែសន ឫស្ស្ីរតឹប អចកំណត់បានែតក�ុងយុគថ�រលំីងប៉ុេណា� ះ េដយមិនេឃញី

មានភស�ុតងបុរណវត�ុវទិ្យោបង� ញថាមនុស្សយុគេ្រកយៗមកេទៀត ដូចជាយុគសំរទឹ� យុគែដក មកតងំទីលំេន

ក�ុងឧទ្យោនេនះេឡយី។ ភស�ុតងៃនកររស់េនរបស់មនុស្សបាត់ដនដ៏ែវងឆា� យរហូតដល់េពលមួយែដលតំបន់េនះ 

(បច�ុប្បន�តំបនឧ់ទ្យោនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា េតេជាែសន ឫស្ស្ីរតឹប) ចបេ់ផ�ីមមានករមកតងំទីលំេនេឡងីវញិ 

េហយីែ្របក� យជាតំបនផ់លិតែដកធំមួយក�ុងសម័យអង�រ (ចបពី់សតវត្សទី១១ ដល់សតវត្សទី១៣) ក�ុងចំេណាម

តំបនផ់លិតែដកេផ្សងៗេទៀតដូចជាេនតំបនភ់�ំែដក ្រស�ករេវៀង និងតំបន្់របាសទ្រពះខន័កំពង់ស� យ ្រស�កកំពង់

ស� យ េខត�្រពះវហិរ។  

ករសិក្សោ្រសវ្រជាវឲ្យកនែ់តសុីជេ្រមបែន�មេទៀតេនស� នីយឡស�ែដកេនឧទ្យោនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា

េតេជាែសន ឫស្ស្ីរតឹប រមួទងំករេធ�ីកំណាយ និងករវភិាគតមែបបវទិ្យោស�ស�មួយចំនួនេទៀត ្រត�វែតអនុវត�េន

ៃថ�អនាគត េដីម្បបី�� កពី់ករតងំទីលំេនដជ៏ាកល់ករ់បស់មនុស្សក�ុងយុគថ�រលំីង អយុកលរបស់ស� នីយតម

រយៈករវភិាគវទិ្ុយសកម�ធ្ូយង និងចំេណាទប�� ្រសវ្រជាវមួយចំនួនេទៀត។ 

ទន�ឹមេនាះ ករសិក្សោេដីម្បកំីណតទី់តងំជាកល់ករ់បស់ស� នីយែឆបនិងស� នីយម�ូៃ្រពកជ៏ាេរឿងដ៏មានសរៈ

សំខនែ់ដរ េទះបីកន�ងមកមានអ�ក្រសវ្រជាវែខ�រនិងបរេទសបានេធ�ីកិច�ករេនះេហយីក�ី។ ជាកែ់ស�ង តមករសិក្សោ

របស់េលក េហង សុផាឌី និងេលក េហង ថាន បង� ញថា ស� នីយែឆប  (និយាមករ៖ ៥២៧៥៣៦ និង 

១៥៤៥១៨៦) ែដលមានទីតងំស�ិតក�ុងភូមិសែង� ឃុែំឆប១ ្រស�កែឆប េខត�្រពះវហិរ។ េបីេយាងតមេឈ� ះ

ស� នីយែឆប ស�ិតក�ុងភូមិសែង� ឃុែំឆប១ ស� នីយេនះគួរែតស�ិតេនទីតងំណាមួយក�ុងភូមិសែង�ែដលស�ិតេនភាគ

ខងត្ូបង។ ប៉ុែន�េនេពលែដលេយងីយកចំណុចនិយាមករខងេលីប��ូ លក�ុងែផនទី ស� នីយែឆបែបរជាស�ិតេន

ខងេជីង្រស�កែឆបវញិ គឺស�ិតក�ុងឃុមំ�ូៃ្រព មិនែមនស�ិតក�ុងឃុែំឆប១ ដូចែដលសរេសរក�ុងអត�បទេនាះេឡយី។ 

ប�� េនះអចេកីតេឡងីេដយសរកត្់រតតួេលខពីម៉ាសុីន GPS មិនបាន្រតឹម្រត�វ ឬកអ៏ចបណា� លមកពីកត្់រត

េឈ� ះភូមិ និងេឈ� ះឃុមិំនបាន្រតឹម្រត�វ។ េនះជាបច�យ័មួយែដលអ�ក្រសវ្រជាវេ្រកយៗ្រត�វេធ�ីករសិក្សោ និងែស�ង

រកស� នីយ ្រពមទងំកំណត់ទីតងំឲ្យបានពិត្របាកដ។ 
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ែផនទីស� នីយបុេរ្របវត�ិស�ស�េនឧទ្យោនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា េតេជាែសន ឫស្ស្ីរតឹប និងេនតំបន់ជិតខង 

(េរៀបចំែផនទីេដយ៖ េឡង សត្យោ) 
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