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១. សេចក្តសី្តើម 
ខ្មែរស ើងមនិពិបាក្ ល់ស ើ ថាអវីា “ស្រក្មា” ដ្បិត្របេ់សនេះសក្ើត្មាន និងសៅាប់ាម ួ

ស ើងតំងពីសដ្ើមសរៀងមក្។ ប ៉ុខ្នតសបើនិយា ពីស្របវត្ត ិមលឹមារេ៉ុីជសស្រៅ និងរសបៀបត្ាញស្រក្មា គាឺសរឿង

ម ួសោ ខ្ ក្ និងេែុគាែ ញ ស ើ ត្ស្រមូវឲ្យមានការេិក្ាស្រាវស្រាវខ្វងឆ្ា  បនតិច។ យា ងណា

ក៏្សោ  េងគមខ្មែរចាត់្ទ៉ុក្ស្រក្មាារបេ់េំខាន់សេទើរមវេះព៉ុំបានក្នុងេក្មែភាព និងការរេ់សៅស្របចាំ

ថ្ងា។ វាមានេណាា នស្រត្មឹខ្ត្ាេំពត់្ម ួផ្ទ ំងប ៉ុសណាណ េះ ខ្ត្វាបានភាា ប់នវូត្ថ្មល មលឹមារអត្តេញ្ញា ណ 

និងទិដ្ាភាពវបបធមក៌្នុងស េះមនិខ្លង។ ក្នងុជវីភាពស្របចាំថ្ងា វាមានត្ថ្មលសោ ខ្ ក្េស្រមាប់ក្េិក្រ 

ក្មែក្រ និងស្របាពលរដ្ាសស្របើស្របាេ់ សេលៀក្ដ្ណត ប់ សវចមចប់ ស្រកាល ទទរូ និងេស្រមាប់លក់្ដ្រូសោេះស្រា 

ជវីភាព។ ក្នុងបរបិទស្របថ្ពណីទំសនៀមទមាល ប់និងវបបធម ៌ ស្រក្មាាផ្ទ ំងេំពត់្យា ងវសិេេសស្របើា ូរខ្ 

ក្នុងពិធអីាពា ៍ពិពា ៍ ពិធបី៉ុណយ េស្រមាប់ថ្ចនសលងក្នុងខ្លបងស្របាស្របិ  និងាអត្តេញ្ញា ណាត្ិ

ខ្ដ្លស ើងព៉ុំអាចបំសលលចបាន។ ចខំ្ណក្ការនិ មក្នុងេម ័ទំសនើប ស្រក្មាាវត្ថុអន៉ុេាវរ ៍ីម ួយា ង

លអ និងេមរមយេស្រមាប់ជនូគ្នន សៅវញិសៅមក្ ារបេ់តំងលមអ ឬាវត្ថុធាត្៉ុេស្រមាប់ថ្ចនាេសមលៀក្

បំពាក់្ ឬរបេ់សស្របើស្របាេ់ស្េងៗាសដ្ើម។ គ៉ុណត្ថ្មលយា ងពិសេេសនេះស ើ  ាអវីខ្ដ្លស ើងស្រត្ូវ

េិក្ាស្រាវស្រាវ សវវង ល់ និងខ្ងរក្ាឲ្យបានេថិត្សេថរគងវ់ងេ។ ស ត្៉ុដ្សូចនេះក្នុងអត្ថបទដ្ម៏លីសនេះ 

ស ើងនឹងពាយាមេសងេបអំពីស្របវត្តមិលេះៗទាក់្ទងនឹងការត្ាញរថ្វាទសូៅ ការត្ាញស្រក្មា រមួទាំងមលឹម

ាររបេ់វាក្នុងេងគមវបបធមខ៌្មែរ។ ប ៉ុខ្នតសោ សយាងសលើសពលសវលាព៉ុំមានសស្រចើន ស ើងេូមខ្្អក្

សេចក្តពិីសស្រគ្នេះភាគសស្រចើនថ្នអត្ថបទសនេះ សលើឯក្ារារណាខ្ដ្លេិក្ាស្រាវស្រាវអំពី “ត្មាញ

ស្រក្មាខ្មែរ” េរសេរសោ  ា ពិេី (ា ពិេី, ១៩៩៤)។ 

២. លេតតុងនិងស្របវត្តថិ្នការត្ាញរថ្វក្នងុេងគមខ្មែរ 

 ស្រក្មា គាឺ្លិត្្លខ្ដ្លបានមក្ពីការត្ាញរថ្វ ខ្ក្ថ្ចនសចញពីវត្ថុធាត្៉ុសដ្ើមស្េងៗមានដ្ចូ

ាក្បាេឬេូស្រត្ និងល័ក្តេស្រមាប់ស្រជលក់្ពណ៌ាអាង។៌ តំងពីសដ្ើមសរៀងមក្ ខាន រអំសបាេះ កាត រមរូ សធែញ

សវើ ស្រត្ល់ និងក្ាីសដ្ើម េ៉ុទធេឹងាេមាា រៈចាំបាច់បខ្នថមសទៀត្ខ្ដ្លស្រត្ូវសស្របើក្នុងការងារ ត្មាញ។ សបើ

សយាងតមលេតុតងស្របវត្តាិស្រេត សគបានរក្ស ើញេំណល់ក្ាលស្រត្ល់ និងខាន រអំសបាេះសៅាថ នី 

ប៉ុរាណវទិាមលូថ្ស្រព េថិត្ក្នុងសមត្តស្រពេះវហិារ មានអា ៉ុកាលស្របមាណ២០០ឆ្ន ំម៉ុនស្រគេឹតេក្រាជ។ ត្កឹ្

តងខាងសលើអាចបញ្ញា ក់្បានថា មន៉ុេេរេ់សៅសលើទឹក្ដ្សីនេះសចេះត្ាញរថ្វតំងពីាង២២០០ឆ្ន ំម៉ុន។ 

ដ្ចូគ្នន សនេះខ្ដ្រ សបើខ្្អក្សលើការេិក្ាេិលាចារកឹ្ សគស ើញមានេិលាចារកឹ្ម ួចនំនួមាន

ពាក្យ ំឲ្យស ើងអាចពិចារណាបាន អពីំលេតុតងថ្នការត្ាញរថ្វក្នុងេម ័ស្របវត្តាិស្រេត។ តមរ ៈ

េិលាចារកឹ្វត្តេេរ១០០ (K.124) ចារក្នុងេត្វត្េទី៩ សគស ើញមានពាក្យ “ស្រក្បាេ” [krapās] ក្នុង
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ប ទ ត់្ទី១៦ និងប ទ ត់្ទី១៩ (Cœdèse, 1951,  IC.III.p.172)។ ចខំ្ណក្េិលាចារកឹ្ទាវ រក្ត ីឬសៅថាទាវ រ

ស្របាំប ី (K.165) ចារក្នុងេត្វត្េទី១០ ក៏្ស ើញមានពាក្យថា “ស្រក្បាេ” [krapās] សៅប ទ ត់្ទី២៨ និង

ប ទ ត់្ទី៣១ ខ្ដ្រ (Cœdès, 1954, IC.VI,p.135)។ ពាក្យទាំងសនេះ ស្រត្ូវបានអនក្ស្រាវស្រាវេននិោា នថាា

ពាក្យសពាលេំសៅសៅស ែ្ េះ “ក្បាេ” រ ៉ុក្េាត្ខិ្ដ្លាវត្ថុធាត្៉ុេស្រមាប់សស្របើក្នុងការត្ាញរថ្វា

ស្របាក្ដ្ ដ្បិត្អត្ថន័ ារមួក្នុងេិលាចារកឹ្ទាំងពីរ និយា ពីការថាវ  របេ់របរស្េងៗដ្ល់ស្របាាទ

េស្រមាប់សស្របើស្របាេ់ រមួទាំងម្ុំបសស្រមើស្របុេស្រេី្ងខ្ដ្រ។ 

 ឆ្លងមក្ដ្ល់រវាងេត្វត្េទី១១ សគស ើញមានពាក្យ “ថ្ត្ងករ” [tai thkar] ចារក្នុងេិលាចារកឹ្

ស្របាាទេនឹងខាងសក្ើត្ (K.879) ក្នុងប ទ ត់្ទី៨ និង១៩ (Cœdès, 1942: IC.II, p.236)។ រឯីេិលាចារកឹ្សគ្នក្

រកា (K.155) ស្រត្ងប់ ទ ត់្ទី៩ និង២៦ មានពាក្យ “រថ្ងវ” [raṅhvai] (Cœdès, 1953: IC.V,p.66-67) ស ើ 

េិលាចារកឹ្ថ្ស្រពសមៀន (K.18) សៅប ទ ត់្ទី៩ មានពាក្យ “ក្៉ុ ត្ាញ” [ku tpāñ] (Cœdès, 1942: IC.II, 

p.146)  និងេិលាចារកឹ្ស្របាាទេទុង (K.584) សៅប ទ ត់្ទី១២ មានពាក្យ “ថ្ត្ ថាក រ (ងករ?)”   [tai thkār] 

(Cœdès, 1951: IC.III, p.127)។ តមរ ៈពាក្យទាំងសនេះ សគអាចេននិោា នបានថា ក្នងុេម ័កាលស េះ 

ការត្ាញរថ្វ គសឺក្ើត្មានាស្របាក្ដ្ក្នុងេងគមខ្មែរ ដ្បិត្មានស ែ្ េះមន៉ុេេស្របុេស្រេីាសស្រចើនខ្ដ្លទទលួ

ភារៈកាន់ការទាំងស េះ ដ្ចូមានលេតុតងក្នុងេិលាចារកឹ្ខាងសលើស្រាប់។ 

 ចខំ្ណក្សៅច៉ុងេត្វត្េទី១៣ សបើតមក្ណំត់្ស ត្៉ុសលាក្ ជវី តកាវ ន់ និយា អពីំេសមលៀក្

បំពាក់្ឲ្យដ្ងឹថា អនក្ស្រេុក្ខ្មែរតំងពីសេតចដ្ល់រាស្រេតទាំងស្របុេស្រេីេ៉ុទធខ្ត្ខ្លងមលួនទសទ មានខ្ត្េំពត់្

ម ួផ្ទ ំងត្ចូវណ័ឌ ជ៉ុុំវញិមលួនរសបៀបចងព៉ុង ស ើ សបើស្រត្ូវសចញសៅណា សគ ក្េំពត់្ម ួផ្ទ ំងសទៀត្ធំ

ាងម៉ុនមក្រ ៉ុខំ្ងមពីសលើ។ សគបញ្ញា ក់្ថា ការសេលៀក្ពាក់្សនេះក៏្មានខ្បបបទតមឋានៈ្ងខ្ដ្រ (ជវី ត

កាវ ន់, [បក្ខ្ស្របសោ  លី ធាមសត្ង, ១៩៧៣])។ ប ៉ុខ្នតសទាេះាខ្បបណាក្ត ីតមរ ៈសេចក្តកី្នុងក្ណំត់្

ស ត្៉ុអនក្ការទតូ្ចនិសនេះ  ំឲ្យស ើងដ្ងឹថា ការត្ាញរថ្វស្រក្ណាត់្ស្េងៗេស្រមាប់សេលៀក្ពាក់្ក្នុងេងគម

ខ្មែរស្រគ្នស េះ គចឺាប់ស្តើមរកី្ចសស្រមើនាងម៉ុនសស្រចើនណាេ់សៅស ើ  សបើសទាេះាតមទមាល ប់ស្រេុក្សទេស្រគ្ន

ស េះនិ មខ្លងមលួនទសទក៏្សោ ។ មនិខ្ត្ប ៉ុសណាណ េះសាត្ សបើសយាងតមចមាល ក់្សៅស្របាាទ  ្ង    

ក៏្េឹងស ើញថាខ្មែរមានស្រក្ណាត់្ថ្ចនាេសមលៀក្បំពាក់្សពញបរបិូរណ៍។ ដ្សូចនេះសគសជឿថា ស្រក្មាខ្ដ្ល

ស ើងសស្របើស្របាេ់មក្ដ្ល់េពវថ្ងា ក៏្សក្ើត្មានតំងខ្ត្អពីំប៉ុរាណកាលស េះខ្ដ្រ សបើសទាេះណាសគព៉ុំទាន់រក្

ស្របលពពាក្យ “ស្រក្មា” ស ើញចាេ់លាេ់សៅស ើ ក្ត ីស ើ ាសរឿ ៗខ្មែរក៏្សៅវត្ថុសនេះស្េងៗគ្នន តម

ត្បំន់ខ្ដ្រដ្ចូា “ស្រក្មា” “ក្ខ្នេង” និង “វនួត្” ាសដ្ើម។ 
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៣. រសបៀបត្ាញស្រក្មា 

 ស ើងព៉ុំទាន់ស ើញមានលេតុតងស ើ  អំពីរសបៀបត្ាញរថ្វសៅេម ័ប៉ុសរស្របវត្ត ិឬក្នុងេម ័

ស្របវត្តាិស្រេតរាប់រ ឆ្ន ំម៉ុន។ ប ៉ុខ្នតសបើតមការស្រាវស្រាវ និងេសងកត្រសបៀបថ្នការត្ាញរថ្វក្នុងេងគម

ខ្មែរេម ័បចចុបបនន គអឺាចសធវើស ើងតមពីរខ្បប សពាលគតឺមខ្បបស្របថ្ពណី និងតមខ្បបេម ័

ទំសនើប។ ការត្ាញតមខ្បបទំសនើប ព៉ុំេូវមានភាពេែុស្រគាែ ញស ើ  ដ្បិត្ទាងំេមាា រៈ និងវត្ថុធាត្៉ុ

េស្រមាប់សស្របើក្នុងការងារត្មាញ រមួទាំងេូស្រត្ និងល័ក្ត្ ង សស្រចើនារបេ់ ំចលូស្រាប់ៗពីស្របសទេជតិ្

ខាង។ ប ៉ុខ្នតចសំពាេះការត្ាញតមខ្បបស្របថ្ពណី គមឺានដ្ុំណាក់្កាលេែុស្រគាែ ញសស្រចើន ស ើ េមាា រៈ

និងវត្ថុធាត្៉ុសស្របើេស្រមាប់កាត្ាញ េ៉ុទធខ្ត្ថ្ចនបសងកើត្សោ េិបបក្រផ្ទ ល់។ ការងារស េះហាក់្បងាា ញពី

ចសំណេះ គនិំត្ថ្ចនស្របឌិត្ និងការអត់្ធែត់្មពេ់របេ់េិបបក្រនីម ួៗ ទស្រមាំេសស្រមចបានស្រក្មាម ួេស្រមាប់

លក់្ដ្រូ ឬសស្របើស្របាេ់។ សោ ស ត្៉ុដ្សូចនេះ ក្នងុចណំ៉ុ ចសនេះស ើងេូមសលើក្ខ្ត្រសបៀបត្ាញស្រក្មាតម

ខ្បបស្របថ្ពណីមក្បងាា ញប ៉ុសណាណ េះ ស ើ រសបៀបខ្ដ្លសលើក្មក្បងាា ញខាងសស្រកាមសនេះសាត្ គកឺារ

ត្ាញស្រក្មាពីអំសបាេះ។ ចសំពាេះការត្ាញអំពីេូស្រត្ ខ្ដ្លមានបសចចក្សទេ និងខ្បបខ្្នសោ ខ្ ក្

ស្េង ស ើងេូមទ៉ុក្មួ អសនលើ។ 

 ាទសូៅ ការត្ាញស្រក្មាតមខ្បបស្របថ្ពណី ស្រត្ូវឆ្លងកាត់្ដ្ុំណាក់្កាលសស្រចើន សស្រកា ពីបាន

សបេះក្បាេស្របមលូពីចមាក ររចួ ស ើ សបើនិយា សរៀបរាប់ក៏្េឹងមានពាក្យបសចចក្សទេសស្រចើន និង

ពិបាក្ ល់ខ្ដ្រ។ ប ៉ុខ្នតយា ងណាក៏្សោ  ដ្ុំណាក់្កាលទាំងស េះរាប់តំងពីសបាេះក្បាេ សងពច មរូេំ ី 

រថ្វអំសបាេះ ក្៉ុងអំសបាេះ ស្រជលក់្ល័ក្ត ឲ្យបា  អនទង ងករ និងត្ាញាដ្ុំណាក់្កាលច៉ុងសស្រកា ខ្ដ្ល ំឲ្យ

សក្ើត្បានាស្រក្មា។  

“សបាេះក្បាេ” ាការសបាេះក្បាេ ក្មក្ហាេ សោ សបាេះស្របសលេះ ក្ស្រគ្នប់ រចួរក្ា

ក្បាេស េះទ៉ុក្ម ួអសនលើ។ ប ទ ប់មក្ សគ ក្រពំាត់្មក្វា ក្បាេស េះឲ្យខ្បក្ាច់ ខ្ដ្លដ្ុំណាក់្

កាលសនេះសៅថា “សងពច”។ ្៉ុត្ពីស េះសៅ គសឺគ ក្អំសបាេះខ្ដ្លសងពចរចួមក្មរូសេតើងៗាបនទេះេំខ្ប ត្ៗ 

ទំ ំប ៉ុនបាត្ថ្ដ្ទ៉ុក្េស្រមាប់រថ្វ។ ការងារក្នុងដ្ុំណាក់្កាលសនេះ សគសៅថា “មរូេំ ី”។ សស្រកា សពល

មរូេំ ីបានស ើ  សគ ក្េំ ីស េះសៅរថ្វ ូត្ាេរថ្េអំសបាេះ។ ស្របោប់េស្រមាប់រថ្វ ូត្ក្បាេ

ឲ្យសក្ើត្ាេរថ្េអំសបាេះសនេះ សគសៅថារហាត់្រថ្វ ស ើ សធវើពីសវើ និងឫេេី។ ការរថ្វអំសបាេះសនេះ

សាត្ គមឺានភាពេែុគាែ ញបនតិចទស្រមាំថ្ចនបានពីភាពាេំ ីសៅាេរថ្េអំសបាេះ។ សពលបានា

េរថ្េអំសបាេះរចួស ើ  សគស្រត្ូវ ក្អំសបាេះស េះសៅ “ក្៉ុង” ឬសៅមា ងសទៀត្ថា “រងវងឹ” ាដ្៉ុុៗំ  សោ 

ោក់្រហាត់្ក្៉ុង សដ្ើមបីសធវើអំសបាេះឲ្យសចញាចងាវ  ៗ េស្រមាប់ ក្សៅក្តួ្ទឹក្ និងស្រជលក់្ល័ក្ត ក្

ពណ៌សៅដ្ុំណាក់្កាលប ទ ប់។  
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“ការស្រជលក់្ល័ក្ត” ាដ្ុំណាក់្កាលេំខាន់ថ្នការងារត្មាញ ដ្បតិ្សគស្រត្ូវមានចសំណេះថ្ចនល័ក្ត

សធវើពណ៌ និងស្រត្ូវសចេះបសចចក្សទេស្រជលក់្្ង។ ាធមែត សគចាត់្ទ៉ុក្ពណ៌ខ្ដ្លលអក្នងុការងារត្មាញ  

គពឺណ៌បានពីល័ក្តធមែាត្ ិ ស ើ ពណ៌ស េះាប់បាន ូរ  និងាអ ត្ាងពណ៌ល័ក្តគមី។ី ល័ក្តធមែាត្ិ

អាចថ្ចនបានពណ៌ស្េងៗ ខ្ត្សគខ្ចក្ាពណ៌សមមាន៤គ ឺស្រក្ ម សលឿង សមៀវ និងសមែ ។ 

ពណ៌ស្រក្ ម បានពីមលឹមសដ្ើមខ្េបង ស្រគ្នប់ជមពូ (ស្រគ្នប់េស្រមាប់ស្រជលក់្េូស្រត្ឬ្េសំស្រគឿងការ)ី។ 

ពណ៌ស្រក្ មស្រេេ់ បានពីស្រក្មរល័ក្ត ឬល័ក្តជ៉ុុំស្រក្ ង។់ ពណ៌ស្រក្ មស្រាល បានពីេមបក្សដ្ើមសវើ

ទាល។ ពណ៌ស្រក្ មាំ បានពីេមបក្សដ្ើមខ្េែ។ ពណ៌ស្រក្ មស្របមកឹ្ បានពីេមបក្សដ្ើមក្សណាត ល។ 

ពណ៌ស្រក្ មស្របស្េះ បានពីេមបក្សដ្ើមាែ ច់ និងពណ៌ស្រក្ មស្រក្សៅ បានពីេមបក្សដ្ើមធនង ់ និងសដ្ើម

ពស្រង។ 

ពណ៌សលឿង បានពីសមើមស្រពេះអសងាក ល និងសមើមរសមៀត្ (ប៉ុក្លា ទឹក្)។ ពណ៌សលឿងទ៉ុំ បានពី

េមបក្សដ្ើមស្រព ូត្។ ពណ៌សលឿងមចីបានពីេមបក្សដ្ើមសពាធិ៍ សដ្ើមមនុរ សដ្ើមចសស្រងៀក្ សដ្ើមដ្ក្ព សដ្ើម

េខ្ងក សដ្ើមអំពិលបារាំង សដ្ើមអថ្ជា។ 

ពណ៌សមៀវ បានពីសដ្ើម និងេលឹក្ស្រត្ុសំ្រេេ់។ ប ៉ុខ្នតវត្ថុធាត្៉ុសនេះ អាចខ្ស្របស្របួលសៅាពណ៌សមៀវ

ចាេ់ ឬថ្បត្ង អាស្រេ័ សលើរ ៈសពលស្រតំទឹក្។ ស្របេិនសបើស្រតមំ ួ ប់ គបឺានពណ៌ថ្បត្ងមចី ខ្ត្សបើស្រតំ

ចាប់ពី២  ប់ស ើងសៅ នឹងបានពណ៌សមៀវ។ ចសំពាេះពណ៌សមៀវ សគអាចសស្របើេលឹក្សមទេ េលឹក្វលលិបាេ ឬ

េលឹក្អំពិលក៏្បាន។ 

ពណ៌សមែ  បានពីេលឹក្សដ្ើមស្រត្េ់ េលឹក្សដ្ើមលនួេ ខ្្លពក ុល មែួញ (មសក្លឿ)។ ប ៉ុខ្នតសដ្ើមបបីានពណ៌

សមែ លអ សគស្រត្ូវ ក្េូស្រត្ ឬេំពត់្ខ្ដ្លស្រត្ូវស្រជលក់្ស េះសៅស្រជលក់្ពណ៌ថ្បត្ងឲ្យខ្ឆ្អត្ រចួហាេ

ឲ្យេាួត្ សទើបស្រជលក់្ពណ៌សមែ ាសស្រកា  (ា ណារនិ, ា សាភារ,ី ខ្ក្ម េ៉ុនីន, ស្រពាប ចាន់មា រា , 

២០០៣)។ សោ ខ្ ក្ចសំពាេះពណ៌ស្េងៗសទៀត្ សគក៏្អាចថ្ចនពីសដ្ើមរ ៉ុក្េាត្ិស្េងសទៀត្បានខ្ដ្រ។  

ចសំពាេះអំសបាេះខ្ដ្លស្រត្វូស្រជលក់្ គសឺ្រត្ូវ ក្សៅស្រតំទឹក្ធមែតម ួ ប់េិន។ ល៉ុេះស្រពឹក្ស ើងសទើប

សគក្តួ្អំសបាេះស េះទាល់ខ្ត្េាួត្ទឹក្ ស ើ ទ៉ុក្ម ួអសនលើ រចួស្រត្ខ្បងវាាដ្៉ុុៗំ េណាា នដ្ចូអាចមដ៍្ងកូវ

សដ្ើមបីងា ស្រេួលស្រជលក់្។ តមប៉ុរាណ ពណ៌ខ្ដ្លខ្ត្ងសស្របើស្រជលក់្អំសបាេះមានមនិសស្រចើនស ើ  សពាល

គសឺស្រចើនស ើញមានខ្ត្ពណ៌សមៀវស្រក្សៅ និងពណ៌េប ៉ុសណាណ េះ។ ស ត្៉ុដ្សូចនេះស ើ  សទើបស្រក្មាជុំ ន់ស េះ 

ក៏្ខ្ត្ងស ើញមានមនិសស្រចើនពណ៌ខ្ដ្រ។ ប ៉ុខ្នតបចចុបបនន សគអាចសធវើស្រក្មាបានសស្រចើនពណ៌ាងម៉ុន ដ្បិត្សគ

សស្របើល័ក្តគមីខី្ដ្លមានសស្រចើនពណ៌។  

ប ទ ប់ពីស្រជលក់្អំសបាេះរចួស ើ  គឺ្ នដ្ល់ដ្ុំណាក់្កាលម ួសទៀត្សៅថា “ឲ្យបា ”។ ឲ្យ

បា  គសឺធវើអំសបាេះសៅឲ្យេវិត្លអខ្លង្៉ុ ដ្ចូកាលសៅសៅ  ស ើ អាចសស្របើការបានសស្រចើនម៉ុម។ វធិសីធវើ គឺ

 ក្អំសបាេះស្រតំទឹក្បា  ឬទឹក្ខ្ដ្លស្រតាំច់បា លា ទឹក្ឲ្យស្រា ដ្ចូបបរ ស ើ ច ំ៉ុ ទាល់ខ្ត្
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អំសបាេះេវិត្។ ត្ណំសស្រកា មក្ ក្នុងដ្ុំណាក់្កាលសនេះសគអាច ក្អងករក្និាសមៅ ស ើ ចាក់្ទឹក្ស្រតំ 

និងលា វត្ថធុាត្៉ុស្េងៗសទៀត្សស្របើជុំនេួបា វញិ។  

្៉ុត្ពីឲ្យបា អំសបាេះរចួស ើ  គចឺលូដ្ល់ដ្ុំណាក់្កាល “អនទង”។ ការអនទងសនេះ គសឺដ្ើមបីខ្បង

ខ្ចក្េរថ្េអំសបាេះសរៀបសលើសធែញសវើតមពណ៌ សស្រត្ៀមេស្រមាប់ត្ាញ។ ការងារក្នុងដ្ុំណាក់្កាលសនេះ 

ស្រត្ូវចណំា សពលសស្រចើនថ្ងា ស ើ ស្រត្ូវការមានមន៉ុេេជ ួថ្ដ្សជើងសស្រចើន ក់្ខ្ដ្រ។ 

សពលអនទងអំសបាេះរចួ គចឺលូដ្ុំណាក់្កាលម ួសទៀត្សៅថា “ងករ”។ ការងករ គងឺករសលើក្ ីប ទ ប់ពី

សលើក្អំសបាេះោក់្ក្សីរៀបចរំចួ សោ  ក្សវើោមេំខ្ប ត្មក្េ៊ក្ចស ល េះសធែញសវើសលើ និងសស្រកាម

េរថ្េអំសបាេះខ្បងឲ្យសចញាសគ្នមស្រក្ឡា។ ាធមែត សគ្នមស្រក្ឡាស្រក្មាខ្មែរមាន៥ខ្បបគ ឺ ស្រក្ឡាត្ចូ

លែមបួនស្រជុងសេែើឬសៅថាស្រក្ឡាចស្រត្ងគ ស្រក្ឡាបួនស្រជុងស្រទខ្វងឬសៅថាស្រក្ឡាថាន ំងអំសៅ ស្រក្ឡាកាត់្ឬ

សៅថាស្រក្ឡាសភាល េះ ស្រក្ឡាក្ជចក់្ និងស្រក្ឡាស្រេកាសលញ។  

សស្រកា ពីងករអំសបាេះចប់េពវស្រគប់ស ើ  ាដ្ុំណាក់្កាលច៉ុងសស្រកា សៅថា “ត្ាញ”។ ត្ាញ

សនេះ គសឺធវើស ើងសៅសលើក្។ី តមឯក្ារ ក្បី៉ុរាណមានស្របខ្វងស្របមាណ៤ សៅ៥ខ្ម ស្រត្ ស ើ ាទសូៅសគ

មានឆ្ល ក់្ក្បូរក្ាច់រច យា ងវចិសិ្រត្សលើរបេ់ម ួសនេះ រ ូត្ឆ្ល ក់្ក្ាច់ដ្ល់ទាំងស្រត្ល់្ង។ ាក់្ខ្េតង 

ដ្ចូស ើងស ើញក្បី៉ុរាណោក់្តំងសៅារមនទីរាត្សិ្រាប់។ សោ ខ្ ក្ ក្បីចចុបបននគមឺានស្របខ្វង

ស្របខ្ ល២ ខ្ម ស្រត្ប ៉ុសណាណ េះ។ ក្នុងដ្ុំណាក់្កាលត្ាញសនេះ “ស្រត្ល់” ក៏្ារបេ់េំខាន់ខ្ដ្រ ដ្បិត្វាសស្របើ

េស្រមាប់សបាេះ ំេរថ្េេូស្រត្មតងម ួេរថ្េៗ បសងកើត្បានាស្រក្មា។ ស្រត្ល់សនេះ មានរាងស្របហាក់្

ស្របខ្ លទកូ្ ស ើ ខាត់្យា ងរសលាង សដ្ើមបីងា ស្រេួលសបាេះ ំេរថ្េេូស្រត្ក្នុងសពលត្ាញ។ ទាក់្

ទងនឹងស្រត្ល់សនេះ េិបបក្រចាេ់ៗមានពាក្យបសតត ថា “ក្នូអូរត្ចូម ួបងឆ្លងមនិរចួ េំសៅ [ទកូ្]  ង

សៅឆ្លងសៅឆ្លងមក្”។  

៤. ស្រក្មាក្នងុបរបិទវបបធម ៌និងការសស្របើស្របាេ់ 

 ាទសូៅ ស្រក្មាខ្ដ្លត្ាញក្នុងេងគមខ្មែរមានពីរស្របសលទ គសឺ្រក្មាអំសបាេះ និងស្រក្មាេូស្រត្។ ស្រក្មា

អំសបាេះ ត្ាញពីេរថ្េអំសបាេះខ្ដ្ល ូត្ពីក្បាេដ្ចូសរៀបរាប់ខាងសលើ។ រឯីស្រក្មាេូស្រត្ គតឺ្ាញពី

េរថ្េេូស្រត្ខ្ដ្លបានពីដ្ងកូវ ង។ សបើតមេសងកត្ រវាងស្រក្មាទាំងពីរខ្បបសនេះ ខ្មែរស ើងខ្ត្ងសស្របើ

ស្រក្មាអំសបាេះក្នុងេក្មែភាពស្របចាំថ្ងាសស្រចើនាងស្រក្មាេូស្រត្ ដ្បិត្ស្រក្មាស្របសលទសនេះងា ខ្ងទា ំ និងសបាក្

គក់្។ ចសំពាេះស្រក្មាេូស្រត្ សគសស្រចើនស ើញសស្របើមតងមាក លសពលមានពិធបី៉ុណយស្េងៗ ឬស្រគ្នន់ខ្ត្ាវត្ថុលមអ

ប ៉ុសណាណ េះ ស ើ េពវថ្ងាសគនិ ម ក្ស្រក្មាេូស្រត្សធវើាវត្ថអុន៉ុេាវរ ៍ីេស្រមាប់ជនូគ្នន សៅវញិសៅមក្

្ងក៏្មាន។ ស្រក្មាស្របសលទសនេះ មនិអាចសបាក្េមាអ ត្បានញឹក្ញាប់ដ្ចូស្រក្មាអំសបាេះស ើ  សស្រពាេះាច់

េូស្រត្អាចរញួនិងរសហាក្ ឬោច់ ស្របេិនសបើស្រត្ូវទឹក្ញឹក្ញាប់សពក្។  ប ៉ុខ្នតសទាេះាខ្បបណាក្ត ីស្របេិនសបើ

សគេមលងឹសមើលស្រក្មាខ្មែរក្នុងបរបិទវបបធមនិ៌ងការសស្របើស្របាេ់ ស្រក្មាបានបងាា ញនវូអត្តេញ្ញា ណ និង
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ស្របសយាជន៍យា ងសស្រចើនខ្ស្រក្ខ្លងចសំពាេះជនាត្ខិ្មែរ ដ្ចូមាននិយា ក្នុងមលឹមារក្ណំាពយសលាក្ស្រព ែ

មា ញ។ ចសំពាេះក្នុងន័ ារបេ់សស្របើស្របាេ់ធមែតស្របចាំថ្ងា ស្រក្មាអាចសធវើាេំពត់្សេលៀក្ដ្ណត ប់ សវចមចប់ 

ទទរូ និងស្រកាលាក្ស្រមាលក៏្បាន។ សៅតមស្រេុក្ខ្ស្រេចមាក រស្របុេៗវ ័ក្ណាត លសស្រចើន ក្ស្រក្មាសធវើា

េំពត់្សេលៀក្សៅ្ទេះ ឬផ្ល េ់ងតូ្។ សបើស្រេតីចណំាេ់ៗ ក៏្សស្រចើន ក្ស្រក្មាចងព៉ុងសៅ្ទេះ ឬផ្ល េ់ងតូ្ទឹក្ 

ខ្ដ្រ។ ក្នុងេម ័ប៉ុរាណ សគខ្ត្ងស ើញស្រេតីខ្មែរ ក្ស្រក្មាចងព៉ុងសលើអាវបំពងម់ ួាន់សទៀត្ សពលសគ

សចញសៅណាជតិ្ឆ្ា   ឬសធវើការស្េងៗ។ រឯីប៉ុរេ សស្រចើន ក្ស្រក្មាស្រក្វា៉ា ត់្ចសងកេះ។ សោ ខ្ ក្ ចសំពាេះ

សក្ែងៗ សគសស្រចើន ក្ស្រក្មាចងសធវើសអៀមឬសៅថាពាត្បាឲ្យសស្រកា សពលងតូ្ទឹក្រចួ ឬសពលសៅ្ទេះ។ 

មា ងសទៀត្ សគក៏្អាច ក្ស្រក្មាចងសធវើអាវពាក់្បសណាត េះអាេនន ឬសៅ្ទេះបានខ្ដ្រ សោ ស្រគ្នន់ខ្ត្បត់្

ស្រក្មាាពីរ ស ើ ចងច៉ុងា េងខាងភាា ប់គ្នន ខាងសលើនិងខាងសស្រកាម បានាទស្រមងស់េទើរដ្ចូងង។់ សគ

 ក្ខ្្នក្មាេ ងខ្ដ្លច ំ មក្ចងា ភាា ប់គ្នន សៅស្រត្ងម់ ួភាគបថី្នខ្្នក្មាេ ងខ្ដ្លច ំស េះាពីរ

ចណំ៉ុ ច សដ្ើមបសីធវើាក្ និងថ្ដ្អាវទាងំពីរ។ អាវខ្បបសនេះ សស្រចើនេស្រមាប់សក្ែងស្របុេ។ សលើេពីសនេះ ស្រក្មា

អាចសស្របើសធវើាេំពត់្ជតូ្មលួន ជតូ្ម៉ុម សស្រកា ងតូ្ទឹក្រចួ ឬសពលសធវើការខ្បក្សញើេបានយា ងងា ។  

ចខំ្ណក្ឯការសស្របើស្របាេ់ក្នុងរបូភាពស្េងសទៀត្ ស្រក្មាអាចសធវើាេំពត់្ដ្ណត ប់ជុំនេួល ួបាន

មតងមាក ល ឬសធវើាក្ស្រមាលេស្រមាប់អងគុ  ឬសដ្ក្សលងបាន។ មនិខ្ត្ប ៉ុសណាណ េះ សបើស្រក្មាធ ំសគអាច ក្សធវើ

ាអស្រងងឹេស្រមាប់សក្ែងសដ្ក្្ងក៏្បាន ស ើ វាក៏្អាចសស្របើេស្រមាប់ទទរូ ឬសធវើាវនួត្ក្នុងសពលសធវើដ្ុំសណើ រ

ជតិ្ឆ្ា  បានខ្ដ្រ។ បខ្នថមពីសនេះ ចសំពាេះការសស្របើស្របាេ់ក្នុងការងារទលូខ្រក្សវចមចប់វញិ ស្រក្មាអាចសធវើា 

“រសងវល” ស្រទាប់ទលូរបេ់ស្េងៗ ឬអាចសធវើា “េមាព  ” ឬ “បសងវច” ឬអាចចងសធវើា “បាវ” ឬ “ការ ៉ុង” ឬ 

“ងនក់្” ោក់្របេ់របរត្ចូធធំាន់ស្រាលតមចសំណេះថ្ចនបាន។ ម ួវញិសទៀត្ សគក៏្អាច ក្ស្រក្មាេស្រមាប់

ចងរតឹ្ជុំនេួខ្មេមតងមាក លបានដ្ចូាចងឧេ ឬចងបាច់អំសៅាសដ្ើម។  

ចសំពាេះការសស្របើស្រក្មាក្នុងទំសនៀមនិងារបេ់លមអវញិ ខ្មែរស ើងខ្ត្ងសស្របើស្រក្មាេស្រមាប់បងក់្ ឬ

ពា  ខ្ដ្លភាគសស្រចើនាទមាល ប់របេ់ចាេ់ទ៉ុំតមស្រេុក្ខ្ស្រេចមាក រ សពលសៅប៉ុណយទាន ឬសៅវត្ត

ាសដ្ើម។ មនិខ្ត្ប ៉ុសណាណ េះ សគក៏្ខ្ត្ងស ើញចាេ់ៗ ក្ស្រក្មាសៅស្រកាលខ្ស្រគសទេ ្ងខ្ដ្រ សោ ពួក្

គ្នត់្ ល់ថា សនេះាអានិេេ័ ម ួក្នុងការបូាធមែសទេ ។ រឯីក្នុងពិធមីងគលការ សគសស្របើស្រក្មាេ

ស្រមាប់រ ៉ុបំា ស្រពលឹង មចប់ាល  (ាល ដ្ក់្-ាល ក្ខ្នេង) និងរ ៉ុផំ្ក ាល ាសដ្ើម។ ចខំ្ណក្ការសស្របើស្រក្មាក្នុងខ្លបង

ស្របាស្របិ វញិ សគខ្ត្ងសស្របើវាេស្រមាប់មរូសធវើវូង ចងសលងលាក់្ក្ខ្នេង ចងម៉ុមវា ក្អម និងរាវបងកង

។ល។ មនិខ្ត្ប ៉ុសណាណ េះ សៅឆ្ន ំ២០០១ ស្រក្មាបានបសងកើត្ារបំា និងេខ្មតងា្លូវការក្នុងទិវាវបបធមា៌ត្ិ

៣ ម ី ឆ្ន ំ២០០២ ស ើ របំាសនេះបានទាំងបជចូលក្នុងក្មែវធិេិីក្ាមហាវទិាល័  ដ្ាស្រេតឲ្យ

េិេេេិក្ារ ូត្ដ្ល់េពវថ្ងា។  
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សោ ស្រក្មាខ្ត្ងេថិត្ក្នុង្នត់្គនិំត្ខ្មែរ ក្នងុវេ័ិ ក្ឡីាគ៉ុនលបុក្កសត សគបានក្ណំត់្ ក្ស្រក្មា

េស្រមាប់ាសស្រគឿងេមាគ ល់ក្ស្រមតិ្េមត្ថភាព និងចសំណេះដ្ងឹក្ាច់គ៉ុនដ្ចូាស្រក្មាសមែ  និងស្រក្មាមាេ

ាសដ្ើម ដ្បិត្ក្នុងសេនៀត្ ឬសមគ៉ុនថ្នក្ាច់គ៉ុនសនេះក៏្មានសស្របើស្រក្មាខ្ដ្រ។ មនិខ្ត្ប ៉ុសណាណ េះ ងែីៗ សនេះេិលបក្រ

ខ្មែរម ួចនំនួ បាន ក្ស្រក្មាសធវើាម តូ្េសមលៀក្បំពាក់្ កាបូប ឬសស្របើេស្រមាប់ការបងាា ញ និងេខ្មតង

ក្នុងវេ័ិ របេ់សគយា ងសាគជ ័និងគរួឲ្យចាប់អារមែណ៍។ ចខំ្ណក្សៅការយិាល័  និងសភាជនី 

ោា នទំសនើបៗមលេះ ថ្ចនស្រក្មាសធវើារ ំងបងអួច ឬាក្ស្រមាលត្៉ុយា ងស្រេេ់ាអ ត្ ខ្ដ្លហាក់្បងាា ញពីការ

រាប់អានស្រក្មាក្នុងេងគមទំសនើប។ សោ ខ្ ក្ ក្នុងេម ័ក្មពុាស្របាធបិសត្ យ សគបានសស្រជើេ ក្

ស្រក្មាេស្រមាប់ខ្ចក្ជនូក្មាែ លបិាល ក្ងទ័ព និងស្របាជនទាំងសក្ែងចាេ់ស្របុេស្រេីសស្របើស្របាេ់ស្រគប់ៗគ្នន ។ 

ប ៉ុខ្នតស្រក្មាស េះ ាស្រក្មាមានស្រក្ឡាស្រក្ មលា េខ្ត្ម ួស្របសលទប ៉ុសណាណ េះ ព៉ុំមានស្រក្មាចស្រមុេះពណ៌ដ្ចូ

េម ័ស្េងៗស ើ  ស ើ សគព៉ុំដ្ងឹថាវាមានអត្ថន័ អវីខ្ដ្រក្នុងរបបស េះ (ា ណារនិ, ា សាភារ,ី 

ខ្ក្ម េ៉ុនីន, ស្រពាប ចាន់មា រា , ២០០៣)។  

 

៥.សេចក្តេីននិោា ន 

ស្រក្មា ព៉ុំខ្មនាវត្ថុាមជាស ើ ក្នុងេងគមស្របវត្តាិស្រេត និងវបបធមខ៌្មែរ។ វាស្របខ្ លសក្ើត្

ស ើងដ្ុំណាលគ្នន នឹងសពលខ្ដ្លមន៉ុេេរេ់សលើទឹក្ដ្សីនេះសចេះត្ាញរថ្វ តំងពី២២០០ឆ្ន ំម៉ុនមក្សមល េះ 

ដ្បិត្សគបានរក្ស ើញលេតុតងេមាា រៈត្មាញ តំងពីក្នុងេម ័ប៉ុសរស្របវត្តាិស្រេត។ ចខំ្ណក្េិលា

ចារកឹ្ចារក្នុងរវាងេត្វត្េទី៩ ដ្ល់ទី១១ សគបានរក្ស ើញពាក្យសពចន៍ម ួចនំនួសទៀត្ពាក់្ព័នធនឹងការ

ត្ាញ។ ាក់្ខ្េតងដ្ចូាពាក្យ “ស្រក្បាេ” “ថ្ត្ងករ” និង “ក្៉ុ ត្ាញ” ាសដ្ើម។ ស្រក្បាេ ាពាក្យខ្ដ្ល

កាល  មក្ា “ក្បាេ” ារ ៉ុក្េាត្េំិខាន់សស្របើេស្រមាប់ថ្ចនសធវើាអំសបាេះស េះឯង។ ចខំ្ណក្ ថ្ត្ ងករ ឬ 

ក្៉ុត្ាញ គាឺមន៉ុេេស្រេីបសស្រមើតមស្របាាទ ខ្ដ្លទទលួភារៈាអនក្ងករអំសបាេះ និងត្ាញ។ ្នដ្ល់

ច៉ុងេត្វត្េទី១៣ ស ើងបានដ្ងឹកាន់ខ្ត្ចាេ់សទៀត្ តមរ ៈក្ណំត់្ស ត្៉ុសលាក្ជវីតកាវ ន់ សរៀបរាប់

អំពីការសេលៀក្ពាក់្របេ់អនក្ស្រេុក្សចនឡា។ ស ើងដ្ងឹថាសពលស េះ ការត្ាញរថ្វរកី្ចសស្រមើនខាល ំងាង

ម៉ុនឆ្ា ញសៅស ើ  សស្រពាេះសគស ើញមានស្រក្ណាត់្សស្រចើនស្របសលទ រ ូត្ដ្ល់មានស្រក្ណាត់្ធមែត និង

ស្រក្ណាត់្វសិេេេស្រមាប់ខ្ត្ក្េស្រត្ ឬមស្រនតីតមឋានៈស្េងៗគ្នន ។  

សោ ខ្ ក្ ចសំពាេះទិដ្ាភាពថ្នការត្ាញស្រក្មាខ្បបស្របថ្ពណីវញិ ស ើញថាហាក់្មានភាពេែុគ

ាែ ញ និងខ្វងឆ្ា  ណាេ់។ ការងារសនេះ ពិត្ាស្រត្ូវការមន៉ុេេ ែត់្ចត់្ អត់្ធែត់្ និងមានចសំណេះ ល់

ពីធមែាត្ិ្ ង សទើបអាចសធវើការការាម ួេរថ្េអំសបាេះដ្ត៏្ចូឆ្ែ រ ឲ្យសក្ើត្បានាផ្ទ ំងស្រក្មាដ្ធ៏េំស្រមាប់

សស្របើ រសំលចសោ ស្រក្ឡាសគ្នម និងពណ៌យា ងលអវសិេេ។ ចសំពាេះអត្ថស្របសយាជន៍របេ់ស្រក្មាក្នុងេងគម

ខ្មែរវញិ គកឺាន់ខ្ត្ពិសេេាងស េះសៅសទៀត្។ ខ្មែរសចេះបសងកើត្ និងសស្របើស្របាេ់ស្រក្មាបានសស្រចើនេណាា ន
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សេទើររាប់មនិអេ់ ក្នងុេក្មែភាពស្របចាំថ្ងា រាប់តំងពីសេលៀក្ដ្ណត ប់ សវចមចប់ ទទរូ ស្រកាល សេលៀក្ពាក់្

។ល។ មា ងវញិសទៀត្ ស្រក្មាក៏្មានមលឹមារសោ ខ្ ក្ម ួសទៀត្ក្នងុបរបិទវបបធម ៌ និងស្របថ្ពណី្ង

ខ្ដ្រ ស ើ រ ូត្វាបានកាល  ានិមតិ្តរបូ និងអត្តេញ្ញា ណាត្យិា ងេំខាន់។ ប ៉ុខ្នតយា ងណាក៏្សោ  

មក្ដ្ល់បចចុបបនន ការងារត្មាញស្រក្មាហាក់្ស្របវមនឹងការបាត់្បងគ់រួឲ្យបារមា ាពិសេេការត្ាញ

តមខ្បបស្របថ្ពណី។ េ គមន៍មលេះ បានសបាេះបងក់ារត្ាញស្រក្មាសចាលទាំងស្រេុង ស្រេបសពលសក្ែង

ជុំ ន់សស្រកា ហាក់្មិនចាប់អារមែណ៍នឹងស្រក្មា ស ើ ្លិត្្លបរសទេខ្ដ្លអាចសស្របើជុំនេួស្រក្មា

ាសស្រចើនបាន ំចលូមក្។ ចខំ្ណក្េ គមន៍មលេះ សៅបនតត្ាញស្រក្មាត្ចិត្ចួ ខ្ត្ពួក្សគខ្លងសចេះ្លិត្

េមាា រៈ និងវត្ថុធាត្៉ុេស្រមាប់ត្ាញសទៀត្ស ើ  ដ្បតិ្របេ់ទាំងសនេះមានស្រាប់ៗ ំចលូមក្លក់្សលើ

ទី្ារ។ ទាងំអេ់សនេះ ាការស្របវមខ្ដ្លស ើងសមើលស ើញាក់្ខ្េតងេពវថ្ងា ស ើ ខ្ដ្លគរួខ្ត្មាន

ការេិក្ានិងខ្ងរក្ា ដ្បិត្វាាអត្តេញ្ញា ណដ្េំ៏ខាន់របេ់ាត្ ិនិងវបបធម៕៌ 

 

ឯក្ារសយាង 

ា ពិេី 

 ១៩៩៤, ត្មាញស្រក្មាខ្មែរ, ារណាបជចប់បរញិ្ញា បស្រត្, មហាវទិាល័ ប៉ុរាណវទិា, 

 ាក្លវទិាល័ លមូនិទវចិសិ្រត្េិលបៈ 

ា ណារនិ, ា សាភារ,ី ខ្ក្ម េ៉ុនីន, ស្រពាប ចាន់មា រា  

 ២០០៣, សេលៀក្ពាក់្និងខ្ងរក្ាមលួនច៉ុងេត្វត្េទី១៩ ដ្ល់េត្វត្េទី២០,  

ថ្រ ំ, លនសំពញ 

ជវី តកាវ ន់ 

 ១៩៧៣, អំពីស្របថ្ពណីថ្នអនក្ស្រេុក្សចនឡាន, [លី ធាមសត្ង ខ្ស្របេស្រមួល], លនសំពញ 
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