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ABSTRACT  

Water Management System at Eastern Banteay Longvek is a research topic which was conducted 

at Kompong Lourng commune, Pognea Leu district, Kandal province of Cambodia. The study 

focused on structures and the typology of the ancient water irrigation system which still exist in 

the eastern of Longvek area and also the potentials of rice agriculture production and lastly the 

present conditions of the water irrigation systems. The methodology used includes the 

archaeological survey, analysis of google aerial images, interview with old villagers and reviewing 

related historical studies. The results showed that there are two types of the irrigation systems exist: 

1) Prek system (canal) and 2) Me Tik system (water barrage). Natural Prek system and human 

constructed Prek sytem were identify. The human constructed Prek system were dug sometime in 

the past where date of construction could not be identified in this study due to no archaeological 

excavation. For Me Tik, they are similar to water dams but they are composed of two or three 

earthen embankments for blocking the water at a corner. The research finds that some Prek and 

Me Tik systems are disappeared due to natural factor and the private development company who 

uses the area for other purposes. The evidence of this water system is the cultural asset which 

should be preserved. This cultural asset is also the evidence of traditional rice production activities 

of the villagers in the area. The preservation of this cultural asset is to preserve the cultural 

landscape of the area as well. 

KEYWORDS:  Me Tik (water barrage), canal, irrigation system, dam, Peam (Dam) 
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១. ន្ចើាន្ាើម 
 ឡៅឡល៊ីពិភពឡោកកនុងស្ម័យបុរណ្ ឡគស្ឡងារឡឃ៊ីញថា អារយធ្ម៌ធំ្ៗាឡត្ច៊ីនបានកឡក៊ីរឡេ៊ីងខរងខរស្ាិរឡៅ

រំបន់ាប់នឹងត្បភពទឹ្យក ាឧទហ្រណ៍្ អារយធ្ម៌ឡអហ្សុ៊ីបខដលបានចាប់កំឡណ្៊ី រឡេ៊ីងតំាងព៊ី ៣៤០០ មុនត្គឹស្គស្ករជ 
បានរ ៊ីកចឡត្ម៊ីនលូរោស្់ឡៅរំបន់ដ៊ីស្ណ្ា រទ្យឡនលន៊ីល និងតាមដងទ្យឡនលន៊ីល។ ដូចគ្នន ឡនោះខដរ អារយធ្ម៌ឡមហ្សូប ូម៊ី និងអារយ
ធ្ម៌បាប ៊ីលូន ក៏បានរ ៊ីកចឡត្ម៊ីនឡដាយមានការផារភាា ប់យ ងជិរស្និរាមួយនឹងត្បភពទឹ្យក (Casson, 1971)។ ឡប៊ីឡយ៊ីង
ត្កឡេកឡម៊ីលអារយធ្ម៌បុរណ្ននត្បឡទ្យស្កមពុាវញិ ឡគក៏ស្ឡងារឡឃ៊ីញថា មានទំ្យនាក់ទំ្យនងាមួយនឹងទឹ្យកយ ងខាល ំង
ណ្ណស្់ខដរ។ ចាប់តំាងព៊ីស្ម័យដំបូងននអារយធ្ម៌ខែមរ ខដលត្រូវបានឡគាគ ល់យ ងទូ្យលំទូ្យោយថាស្ម័យហ្ែូណ្ន ក៏បាន
រ ៊ីកចឡត្ម៊ីនលូរោស្់ឡៅតាមដ៊ីស្ណ្ា រទ្យឡនលឡមគងគឡត្កាម ភាគខាងរបូងត្បឡទ្យស្ ចំខណ្កអារយធ្ម៌អងគរវញិ បានាគ ល់
ភាពរុងឡរឿងរបស្់ែលួនឡៅខកបររំបន់ទ្យឡនលាបផងខដរ។  

មិនែុស្ព៊ីស្ម័យបុរណ្ ឡយ៊ីងស្ឡងារឡឃ៊ីញថា ការកាងអារយធ្ម៌ស្ម័យទំ្យឡន៊ីប ឡៅខររកាបាននូវការផារភាា ប់
គ្នន យ ងជិរស្និរាមួយនឹងត្បភពទឹ្យក ឡដាយាក់ខស្តង រដាធាន៊ី និងរជធាន៊ីរបស្់ត្បឡទ្យស្នានាាឡត្ច៊ីនត្រូវបានកាង 
និងាា បនាឡេ៊ីងឡៅរំបន់ខដលមានត្បភពទឹ្យកខាែ រ់ខែែង។ ាឧទហ្រណ៍្ ទ្យ៊ីត្កុងបា រ ៊ីស្ត្បឡទ្យស្បារងំ, ទ្យ៊ីត្កុងញូយក 
របស្់ស្ហ្រដាអាឡមរកិ និង ទ្យ៊ីត្កុងឡស្ៀងនហ្ ត្បឡទ្យស្ចិន ាឡដ៊ីម ខដលឡទ្យ៊ីបនឹងាា បនាឡេ៊ីងកនុងស្ម័យទំ្យឡន៊ីប ស្ុទ្យធស្ឹង
ខរមានការផារភាា ប់យ ងជិរស្និរាមួយនឹងត្បភពទឹ្យកឡៅជំុវញិ  (Adrienne Wilmoth Lerner, A., W., nd; 
Thiscityknow.com, 2020)។ ទ្យ៊ីត្កុងចំណ្ណស្់ាងឡគបំផុររបស្់ ពិភពឡោកាឡត្ច៊ីនបានផុស្ឡេ៊ីងជំុវ ញិ ទ្យឡ នល  
ឡដាយារទ្យឡនលបានឡដ៊ីររួនាទ្យ៊ីយ ងស្ំខាន់កនុងការត្ទ្យត្ទ្យង់និងផគរ់ផគង់ទឹ្យកស្ត្មាប់ការឡត្ប៊ីត្បាស្់កនុងទ្យ៊ីត្កុងតា ល់ខរមតង។ 
ទ្យឡនលគឺាត្បភពននទឹ្យកាប ខដលអាចបរឡិភាគបាន ឡហ្៊ីយាងឡនោះឡៅឡទ្យៀរ ទ្យឡនលក៏ត្រូវបានឡត្ប៊ីត្បាស្់ស្ត្មាប់ត្បព័នធ  
ធារាស្រស្ត ខដលមានារៈស្ំខាន់កនុងការផលិរអាហារ បូករួមទំងការផតល់ាជត្មកធ្មមារិស្ត្មាប់រុកខារិ និងស្រែ
ផងខដរ (Thiscityknows.com, 2020)។ បខនាមព៊ីឡល៊ីឡនោះ ទ្យឡនលក៏ឡដ៊ីររួារំណ្ភាា ប់ព៊ីស្ហ្គមន៍មួយឡៅស្ហ្គមន៍
មួយឡទ្យៀរ បឡងា៊ីរឱកាស្ស្ត្មាប់ការកមានត និងនំាមនុស្សមកជួបជំុាមួយគ្នន ផងខដរ (Reynolds, F. E., 2020)។ 

ការកាង ឬាា បនារជធាន៊ីបុរណ្ឡៅតាមរំបន់នានាខកបរត្បភពទឹ្យក គឺាស្កាត នុពលមួយស្ត្មាប់ការឡធ្ែ៊ី របរ
កស្ិកមម ការការពារក៏ដូចាបឡត្ម៊ីឱយវរាុបំណ្ងឡផសងឡទ្យៀរផងខដរ។ ឡប៊ីតាមការត្ាវត្ាវរបស្់ Fletcher, et al. 
(2008) បានបង្ហា ញថា ឡៅរំបន់អងគរ ទឹ្យកហ្ូរមកព៊ីរំបន់ែពស្់ត្រូវបានរកាទុ្យក និងត្រូវបានខចកចាយស្ត្មាប់ឡគ្នល
បំណ្ងាឡត្ច៊ីនដូចាកស្ិកមម ពិធ្៊ីាស្នា និងរួមទំងការបឡ ច្ ៀស្នូវឡត្គ្នោះទឹ្យកជំនន់ផងខដរ។ ឡៅស្ម័យបុរណ្ 
ជួនកាលែលោះ ខែមរបុរណ្បានឡល៊ីកទំ្យនប់ ទ្យប់ាា រ់ និងរកាទឹ្យកកនុងទំ្យនប់ឡនាោះស្ត្មាប់យកមកឡត្ប៊ីត្បាស្់ ឡដាយទ្យត្មង់ ឬ
រូបរងរបស្់ទំ្យនប់ឡទ្យៀរឡាធ្ អាចមានរង២ត្ជុង ឬ ៣ត្ជុង ឡៅតាមាា នភាពាក់ខស្តងននស្ណ្ណា នដ៊ី។ ទំ្យនប់ទឹ្យកនា
ស្ម័យបុរណ្ ឡត្ច៊ីនត្រូវបានកាងឡេ៊ីងឡៅតាមទ្យ៊ីតំាងខដលមានស្ណ្ណា នដ៊ីជត្មាលខដលពិបាកកនុងការទ្យប់រកាទឹ្យក 
ដូចឡនោះ បុពែបុរស្ខែមរបានកាងទំ្យនប់ ឡដ៊ីមប៊ីរកាទឹ្យកទុ្យកឡត្ប៊ីត្បាស្់។ ឡត្ៅព៊ីការឡល៊ីកាទំ្យនប់ ឡយ៊ីងក៏ស្ឡងារឡឃ៊ីញថា 
ខែមរបុរណ្ក៏មានាងស្ង់នូវត្បព័នធធារាស្រស្តាឡត្ច៊ីនត្បឡភទ្យឡទ្យៀរដូចាខត្ពក ត្រពាំង និងត្បឡាយរូចៗាឡត្ច៊ីន
ឡទ្យៀរ (Fletcher, et al., 2008; Penny, 2010; Nhim, 2016)។ 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១-២១ 

 

ផុន កសិ្កា, ឡេង វទិ្យូ, តាឡករ ស្ក័ដា និង ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់. (២០២២) 4 

 

កនុងស្ម័យបុរណ្ វសិ្័យកស្ិកមមគឺាឆ្អឹងែនងឡស្ដាកិចច និងស្ងគមដ៏ចមបងាងឡគ ឡដាយខេកវសិ្័យមួយឡនោះក៏
មានរត្មូវការទឹ្យកាចំាបាច់បំផុរឡដ៊ីមប៊ីជំរុញការដាំដុោះ ក៏ដូចាការអភិវឌ្ឍវសិ្័យកស្ិកមម និងឡស្ដាកិចចារិទំងមូល។ 
ការដំាដុោះទំងឡាយរប់តំាងព៊ីដំណំ្ណត្ស្ូវ បខនលបង្ហា រឡផសងៗ ររឹខរត្រូវការទឹ្យកខាល ំងណ្ណស្់ឡៅឡទ្យៀរ ដូចឡនោះឡហ្៊ីយ ឡៅ
ស្ម័យហ្ែូណ្ន ក៏ដូចាស្ម័យអងគរ ខែមរបុរណ្បានជ៊ីកបារយណ៍្ធំ្ៗ ត្ពមទំងត្រពំាងរូចៗាឡត្ច៊ីនឡទ្យៀរស្ត្មាប់
ស្ហ្គមន៍រូចៗ ឬ ភូមិរូចៗអាចទញយកទឹ្យកមកឡត្ប៊ីត្បាស្់ផគរ់ផគង់រត្មូវការឡផសងៗ (Penny, 2010, p. 133)។ 

កនុងត្បឡទ្យស្កមពុា ត្បភពទឹ្យកដ៏ចមបងស្ត្មាប់វសិ្័យកស្ិកមមគឺទ្យឡនលឡមគងគខដលមានត្បភពព៊ីែពង់របទ្យ៊ីឡបត្បឡទ្យស្
ចិន និងមានត្បខវង៥០០គ៊ីេូខម ត្រ (Penny, 2010) ត្ពមទំងហ្ូរចាក់ឡៅទ្យឡនលឡផសងៗឡទ្យៀរដូចា ទ្យឡនលបាាក់ 
ទ្យឡនលាប និងបឹងទ្យឡនលាបាឡដ៊ីម។ ឡៅរដូវវស្ា ទឹ្យកបានហ្ូរឡចញព៊ីបឹង និងទ្យឡនលទំងឡនោះចូលតាមស្ាឹង ខត្ពករូចៗ 
និងវាលខត្ស្នានាខដលឡៅាប់មារ់ទ្យឡនល។ ខផអកឡៅឡល៊ីាា នភាពខបបឡនោះ ាឡហ្រុឡធ្ែ៊ីឱយខែមរស្ម័យបុរណ្ឡរៀបចំ
កាង និងាា បនាត្បព័នធធារាស្រស្តកនុងទ្យត្មង់ាខត្ពក ត្បឡាយរូចៗ អាងស្តុកទឹ្យក បារយណ៍្ទឹ្យក ក៏ដូចាទំ្យនប់ទឹ្យក
ាឡដ៊ីម ឡដ៊ីមប៊ីបងាូរទឹ្យកឡចញព៊ីទ្យឡនលទំងឡាយយកមកឡត្ប៊ីត្បាស្់កនុងវរាុបំណ្ងឡផសងៗដូចាកស្ិកមម ការចិ ច្ ឹមស្រែ និង
ការឡត្ប៊ីត្បាស្់ត្បចំានងៃាឡដ៊ីម។  

១.១- ការស្រាវស្រាវពីស្ររព័ន្ធធារាាស្រ្តរុរាណ 

ឡៅកនុងត្បឡទ្យស្កមពុា ឡគពំុស្ូវឡឃ៊ីញមានការស្ិកាឡៅឡល៊ីត្បព័នធធារាស្រស្តបុរណ្ឡត្ច៊ីនឡនាោះឡទ្យ ឡហ្៊ីយការ
ស្ិកាខដលមានឡទ្យៀរឡាធ្ ក៏មានលកខណ្ៈចឡងអៀរ និងឡធ្ែ៊ីឡេ៊ីងឡៅតាមទ្យ៊ីតំាងនានាខដលាអរ៊ីររជធាន៊ីខែម រនា
ស្ម័យមុនអងគរ និងស្ម័យអងគរ។ ាក់ខស្តង ការត្ាវត្ាវអំព៊ីត្បព័នធធារាស្រស្តស្ម័យបុរណ្របស្់ Fletcher, et al. 
(2008) និង Penny (2010) បានឡតត រាស្ំខាន់ឡៅឡល៊ីត្បព័នធធារាស្រស្តមុនស្ម័យអងគរ និងកនុងស្ម័យអងគរ ខដល
ការស្ិកាឡនោះឡតត រខរឡៅឡល៊ីរចនាស្មព័នធធារាស្រស្តខដលមានឡៅឡៅរំបន់អងគរប ុឡណ្ណា ោះ។ ឡោកញឹម ស្ុធាវនិធ, Nhim 
(2016), បានឡធ្ែ៊ីការស្ិកាអំព៊ីរជធាន៊ីខែមរស្ម័យកណ្ណា ល និងបានស្ិកាែលោះៗអំព៊ីត្បព័នធធារាស្រស្តឡៅរំបន់លខងែក 
និងរំបន់ត្ស្៊ីស្នធរ ក៏ប ុខនតការស្ិកាឡនោះ ពំុបានឡតត រាស្ំខាន់ឡៅឡល៊ីត្បព័នធធារាស្រស្តឡនាោះឡទ្យ។ តាមរយៈការស្ិកា
ឡល៊ីឯការត្ាវត្ាវនានាទក់ទ្យងនឹងត្បព័នធធារាស្រស្តបុរណ្របស្់កមពុាឡយ៊ីងស្ឡងារឡឃ៊ីញថា ការស្ិកាឡៅឡល៊ី
ត្បព័នធធារាស្រស្តបុរណ្ ពំុស្ូវទ្យទួ្យលបានការយកចិរតទុ្យកដាក់ខាល ំងឡនាោះឡទ្យ ខដលបញ្ញា ទំងឡនោះ អាចឡដាយារកតាត
បឡចចកឡទ្យស្ ងវកិា និងកតាត ឡផសងៗឡទ្យៀរខដលមិនអាចអនុវរតឡៅបាន។ 

តាមរយៈលទ្យធផលននការត្ាវត្ាវខាងឡល៊ី ឡយ៊ីងស្ឡងារឡឃ៊ីញថា ឡៅរំបន់អងគរ ឡត្ៅព៊ីត្បព័នធឡមទឹ្យកធ្មមារិ
ខដលមានត្ាប់ ត្ពោះរាជំនាន់ឡនាោះក៏បានកាងនូវឡហ្ដាា រចនាស្មព័នធធារាស្រស្តឡផសងឡទ្យៀរផងខដរដូចា ខត្ពកជ៊ីក 
ត្បឡាយទឹ្យក បារយណ៍្ស្តុកទឹ្យកាឡដ៊ីម។ ាក់ខស្តង Fletcher, et al. (2008) បានឡធ្ែ៊ីការស្ិកាអំព៊ីត្បព័នធធារ
ាស្រស្តស្ម័យអងគរឡៅរំបន់អងគរ បានបង្ហា ញថា មានត្បព័នធខត្ពកជ៊ីក និង បារយណ៍្ធំ្ គឺាត្បព័នធត្ស្ូបយកទឹ្យក និង 
បឡ ច្ញទឹ្យក មានដូចាបារយណ៍្ខាងលិច ាឡដ៊ីម។ ាមួយគ្នន ឡនោះ Penny (2010) បានរកឡឃ៊ីញថា ត្បព័នធ
ត្គប់ត្គងទឹ្យកឡៅរំបន់អងគររួមមានទំងខត្ពកជ៊ីករប់ពាន់ និងអាងស្ាុកទឹ្យកខដលមានរប់តំាងព៊ីត្រពំាងនិងបារយណ៍្។ 
ចំខណ្កបារយណ៍្ខដលកាងឡៅចំភាគកណ្ណា លត្កុងអងគរ និង គូទឹ្យកននត្បាាទ្យធំ្ៗគឺាអាងស្ាុកទឹ្យកយ ងធំ្ ា
ឧទហ្រណ៍្ ត្គ្នន់ខរបារយណ៍្ខាងលិចមួយអាចស្ាុកទឹ្យកបានរហូ្រដល់៥០ោនខម ត្រគូប។ ឡដាយខេកការស្ិកា



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១-២១ 

 

ផុន កសិ្កា, ឡេង វទិ្យូ, តាឡករ ស្ក័ដា និង ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់. (២០២២) 5 

 

របស្់ Nhim (2016) ក៏បានបង្ហា ញអំព៊ីត្បព័នធធារាស្រស្តឡមខដលបានរភាា ប់ព៊ីទ្យឡនលឡមគងគ និងទ្យឡនលាបតា ល់ និងខចក
ចាយទឹ្យកស្ត្មាប់ការដំាដុោះឡៅតាមរំបន់ជំុវញិ។ ការស្ិការបស្់ឡោក ញឹម ស្ុធាវនិា បានរកឡឃ៊ីញត្បព័នធខត្ពកចំនួន
ាង៦០ ឡៅចឡនាល ោះព៊ីត្ស្ុកាអ ងនិងត្ស្ុកឡកាោះធំ្ននឡែរតកណ្ណត ល និងខត្ពកាឡត្ច៊ីនឡទ្យៀរឡៅភាគខាងរបូងត្បឡទ្យស្កមពុា។ 
ឡត្ៅព៊ីឡនាោះ ការស្ិកាដខដល ក៏បានបង្ហា ញផងខដរអំព៊ីត្បព័នធទឹ្យកដូចា ឡមទឹ្យក ឡមទំ្យនប់ កនុងរំបន់ត្ស្៊ីស្នធរ និង 
បនាា យលខងែកែលោះៗផងខដរ។ 

ាមួយនឹងលទ្យធផលននការត្ាវត្ាវខាងឡល៊ីឡនោះ ឡយ៊ីងអាចឡធ្ែ៊ីការកំណ្រ់បានថា ឡដ៊ីមប៊ីស្ិកាព៊ីត្បព័នធធារាស្រស្ត
បុរណ្ឡៅរំបន់ភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែក មានវធិ្៊ីាស្រស្តាឡត្ច៊ីនត្រូវបានឡត្ប៊ីត្បាស្់ដូចា៖ (១) វធិ្៊ីស្ិកានិងវភិាគ
តាមខបបបុរណ្វរាុវទិ្យា, (២) វធិ្៊ីវភិាគឡៅឡល៊ីរូបភាពតា យរណ្ប (Google Map) និង រូបងរព៊ីឡល៊ីអាកាស្ងរឡដាយ
ឧបករណ៍្ត្ដូន, (៣) ការស្មាា ស្ឡដាយតា ល់ាមួយនឹងចាស្់ទំុ្យកនុងភូមិ និង (៤) ការស្ិកាឡៅឡល៊ីឯកត្បវរតិាស្រស្ត
កនុងស្ម័យកាលននការកឡក៊ីរនូវាា ន៊ីយ ឬទ្យ៊ីតំាងទំងឡនាោះាឡដ៊ីម។  

១.២- ទីត ាំងភូមិាស្រ្ត 

រំបន់លខងែកភាគខាងឡក៊ីរ មានទ្យ៊ីតំាងឡៅចឡនាល ោះបនាា យលខងែកមកទ្យល់នឹងទ្យឡនលាប ខដលស្ាិរកនុងឃំុកំពង់
ហ្លួង ត្ស្ុកពញាឮ ឡែរតកណ្ណា ល។ ចំខណ្កឡៅភាគខាងរបូង មានខត្ពកជ៊ីកមួយខដលអនកត្ស្ុកឡៅរំបន់ឡនោះឡៅឡ ម្ ោះ
ថា «ខត្ពកកំពង់ហ្លួង»។ បនតព៊ីខត្ពកកំពង់ហ្លួងឡៅភាគខាងឡជ៊ីង នឹងមានខត្ពកមួយឡទ្យៀរខដលអនកត្ស្ុកឡៅថា «ពាម
ជំន៊ីក»។ បនតឡៅភាគខាងឡជ៊ីងឡទ្យៀរ មានខត្ពកមួយឡ ម្ ោះថា «ខត្ពកលខងែក ឬ ពាមខលែក» ឡហ្៊ីយបនាហួ្ស្ខត្ពកលខងែក 
ាគឺរំបន់វាលខត្ស្ ស្ាិរកនុងឡែរតកំពង់ឆ្ន ងំ។ ខត្ពកទំងប៊ី (ខត្ពកកំពង់ហ្លួង, ខត្ពកជំន៊ីក និង ខត្ពកលខងែក) ាត្បឡភទ្យ
ខត្ពកជ៊ីកឡដាយមនុស្ស ប ុខនតមិនមានការត្ាវត្ាវណ្ណមួយបង្ហា ញព៊ីអាយុកាលឡទ្យ (Nhim. 2016, p. 80)។ ចំខណ្ក
ខត្ពកលខងែក ភាា ប់គ្នន ឡៅនឹងស្ាឹងត្កំាងពននល។ 

រំបន់លខងែកស្ាិរាប់នឹងទ្យឡនលាប និងទ្យទួ្យលរងឥទ្យធិពលជំនន់ទឹ្យកឡភលៀងឡៅរដូវវស្ា។ ឡៅឡរៀងរល់រដូវវស្ា 
រំបន់ឡនោះខរងទ្យទួ្យលទឹ្យកឡភលៀងឡត្ច៊ីនផង និងទ្យទួ្យលទឹ្យកខដលហ្ូរមកព៊ីរំបន់ឡផសងៗឡៅភាគខាងលិចផង ដូចាទឹ្យកហូ្រព៊ី
ស្ាឹងត្កាំងពននល រហ្ូរដល់ជន់លិច និងមិនអាចឡធ្ែ៊ីកស្ិកមមត្ស្ូវ ឬ ដំាដំណំ្ណកស្ិកមមឡផសងឡទ្យៀរបានឡទ្យឡៅរដូវវស្ា ឡល៊ីក
ខលងខរឡៅតាមទ្យ៊ីទួ្យលែពស្់ៗ ឬ ឡៅជំុវញិផាោះប ុឡណ្ណា ោះ។ ស្ាឹងត្កាំងពននលមានត្បភពមកព៊ីត្បភពទឹ្យកឡផសងៗខដលបនតព៊ី
ត្បភពទឹ្យកភនំត្កវា ញ (Nhim. 2016, p. 80)។ ាធ្មមតា ទ្យឡនល ស្ាឹង ឬ ខត្ពកខដលភាា ប់ឡៅនឹងទ្យឡនលាប បាននំាយកទឹ្យក
ហូ្រចូលកនុងទ្យឡនលាប កនុងរដូវវស្ា។ ដូចគ្នន ឡនោះខដរ ខត្ពកត្កាំងពននលខដលមានបណ្ណា ញខត្ពកឡផសងៗឡៅដល់ទ្យឡនលាប
ក៏នំាទឹ្យកាឡត្ច៊ីនចូលទ្យឡនលាប ឡៅរដូវវស្ា។ ប ុខនត មុននឹងទឹ្យកហូ្រចូលកនុងទ្យឡនល ទឹ្យកខបកវាលលិចរំបន់លខងែកភាគ
ខាងឡក៊ីរ ខដលរត្មូវឲ្យមានត្បព័នធខត្ពកជ៊ីកឡដាយមនុស្សស្ត្មាប់រឡំដាោះទឹ្យកឡចញ។ ឡៅឡពលទឹ្យកចាប់ឡផា៊ីមត្ស្កចុោះចាប់
ព៊ីខែវចិឆិកា ឡដាយហូ្រឡចញព៊ីរំបន់ែពស្់ចូលកនុងខត្ពក កនុងទ្យឡនល ឬហូ្រខបកពាស្វាលពាស្កាលឡៅកាន់រំបន់ខដលពំុមាន
ទឹ្យក ឬមានកត្មិរន៊ីវ  ូទឹ្យកទប។ ាា នភាពដ៊ីឡៅកនុងរំបន់ឡនោះមានស្ណ្ណា នែពស្់ឡៅភាគខាងឡជ៊ីង និងភាគខាងលិច។ 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១-២១ 

 

ផុន កសិ្កា, ឡេង វទិ្យូ, តាឡករ ស្ក័ដា និង ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់. (២០២២) 6 

 

 
រូបទ្យ៊ី១៖ ខផនទ្យ៊ីឃំុកំពងហ់្លួង ត្ស្ុកពញាឮ ឡែរតកណ្ណា ល (ត្បភព៖ រដាបាលត្ស្ុកពញាឮ) 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១-២១ 

 

ផុន កសិ្កា, ឡេង វទិ្យូ, តាឡករ ស្ក័ដា និង ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់. (២០២២) 7 

 

ឡដាយារខរបញ្ញា ជំនន់ទឹ្យកឡភលៀងឡៅរដូវវស្ា ត្បាពលរដារស្់ឡៅកនុងរំបន់ភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែកមិន
និយមត្បកបមុែរបរឡធ្ែ៊ីកស្ិកមមដំាត្ស្ូវឡនាោះឡទ្យ ឡដាយពួកឡគនិយមត្បកបមុែរបរឡនាទ្យត្រ៊ីឡៅតាមទ្យឡនល ខត្ពក ឬតាមទ្យ៊ី
វាលខដលលិចទឹ្យក។ លុោះកនុងរដូវត្បំាង ាពិឡស្ស្ចាប់ព៊ីធារទឹ្យកចាប់ឡផត៊ីមត្ស្កចុោះ (ឡដ៊ីមខែវចិឆិកា) ត្បាពលរដាចាប់
ឡផា៊ីមដាំត្ស្ូវត្បំាង ឬ ត្ស្ូវត្បឡដញទឹ្យក ឡដាយចាប់ឡផត៊ីមព៊ីការពយួររស្់ដាស្់ដ៊ី និងបូមទឹ្យកប ច្ូលខត្ស្ាឡដ៊ីម (រូបឡលែ២, 
៣ និង ៤)។ 

 

 

 

 

 

 
 

   
 
 
 
 
 

 

 
រូបទ្យ៊ី៤៖ កស្ិករបូមទ្យកឹប ច្ូ លខត្ស្ខដលឡៅាបឡ់មទ្យកឹកូនត្រពំាងរងំ 

 

រូបទ្យ៊ី២៖ កស្ិករចាប់ឡផា៊ីមពយួររស្ដ់៊ីឡៅខកបរឡមទ្យកឹ 
កំព៊ីងពួយ ឡៅឡដ៊ីមខែវចិឆិកា 

 

រូបទ្យ៊ី៣៖ កស្ិករឡរៀបចំដ៊ីខត្ស្មុននងឹត្ពសួ្ត្ស្វូត្បំាង 
 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១-២១ 

 

ផុន កសិ្កា, ឡេង វទិ្យូ, តាឡករ ស្ក័ដា និង ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់. (២០២២) 8 

 

១.៣- គោលរាំណងនន្ការស្រាវស្រាវ 

ការស្ិកាឡនោះមានឡគ្នលបំណ្ងចមបងគឺស្ិកា និងខស្ែងយល់អំព៊ីត្បព័នធធារាស្រស្តខដលបានបនសល់ទុ្យកឡៅ
រំបន់ភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែក។ ាមួយនឹងឡគ្នលបំណ្ងខាងឡល៊ី ការស្ិកាឡនោះ ឡតត រឡៅឡល៊ីវរាុបំណ្ងត្ាវត្ាវ
ចំនួនព៊ីរដូចខាងឡត្កាម៖ 

១- ស្ិកាបង្ហា ញអំព៊ីរចនាស្មព័នធ ទ្យត្មង់ និងត្បឡភទ្យននត្បព័នធធារាស្រស្តបុរណ្របស្់កមពុា ខដលមានឡស្ស្
ស្ល់ឡៅរំបន់ភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែក។ 

២- ស្ិកាអំព៊ីស្កាត នុពលស្ត្មាប់វសិ្័យកស្ិកមម និងាា នភាពាក់ខស្តងននត្បព័នធធារាស្រស្តបុរណ្ខដលមាន
ឡស្ស្ស្ល់ឡៅរំបន់ភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែក។ 

២. វិធសីាស្ត្រប្សាវប្ាវ 
ការស្ិកាឡនោះឡត្ប៊ីត្បាស្់វធិ្៊ីត្ាវត្ាវឡត្ច៊ីនរួមប ច្ូលគ្នន ខដលមាន៖ (១) វធិ្៊ីស្ិកានិងវភិាគតាមខបបបុរណ្វរាុ

វទិ្យា ឡដាយចុោះស្ិកាដល់ទ្យ៊ីតំាង (archaeological investigation), (២) វធិ្៊ីវភិាគឡៅឡល៊ីរូបភាពតា យរណ្ប 
(Google Map) និង រូបងរព៊ីឡល៊ីអាកាស្ងរឡដាយឧបករណ៍្ត្ដូន, (៣) ការស្មាា ស្ចាស្់ទំុ្យកនុងភូមិ និង (៤) ការ
ស្ិកាឡៅឡល៊ីឯការត្ាវត្ាវ, ឯការត្បវរតិាស្រស្ត, ពងាវតារ កនុងស្ម័យកាលននការកឡក៊ីរនូវាា ន៊ីយ ឬទ្យ៊ីតំាងទំង
ឡនាោះាឡដ៊ីម។ 

២.១. វិាលភាពទីត ាំង 

ការស្ិកាឡល៊ី ត្បធានបទ្យឡនោះឡតា រឡៅទ្យ៊ីតំាងឃំុកំពង់ហ្លួង ត្ស្ុកពញាឮ ឡែរតកណ្ណា ល ឡៅចឡនាល ោះរវាង
បនាា យលខងែក និង ទ្យឡនលបាាក់។ ទ្យ៊ីតំាងាា ន៊ីយស្ាិរកនុងភូមិពាមជំន៊ីក ភូមិពាមខលែក និង ភូមិខាល ត្តំា។ ទំ្យហំ្ាា ន៊ីយ
ខដលត្រូវស្ិកាត្ាវត្ាវព៊ីឡក៊ីរឡៅលិច គឺព៊ីបនាា យលខងែកដល់មារ់ទ្យឡនលមានត្បខវងត្បមាណ្៣គ៊ីេូខម ត្រ និងព៊ីឡជ៊ីងឡៅ
របូង ចឡនាល ោះព៊ីខត្ពកកំពង់ហ្លួងឡៅខត្ពកលខងែក មានត្បខវងត្បមាណ្៦គ៊ីេូខម ត្រ។ 

 
រូបទ្យ៊ី៥៖ រូបភាពបង្ហា ញព៊ីរបំនភ់ាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែក (ត្បភព៖ Google Earth, 2010) 

បនាា យលខងែក ទ្យឡនលាប 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១-២១ 

 

ផុន កសិ្កា, ឡេង វទិ្យូ, តាឡករ ស្ក័ដា និង ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់. (២០២២) 9 

 

២.២. ការស្ររមូលន្ិងវិភាគទិន្នន្័យ 

ការត្បមូលនិងវភិាគទិ្យននន័យស្ត្មាប់ការត្ាវត្ាវឡនោះ ត្រូវបានឡធ្ែ៊ីឡេ៊ីងាប៊ីដំណ្ណក់កាលដូចខាងឡត្កាម៖ 

 ដំណ្ណក់កាលទ្យ៊ី១៖ 

ការត្បមូលទិ្យននន័យកនុងដំណ្ណក់កាលដំបូងឡនោះគឺឡធ្ែ៊ីឡេ៊ីងតាមរយៈការស្មាា ស្ឡដាយតា ល់ាមួយចាស្់ទំុ្យកនុងភូមិ 
ខដលមានការយល់ដឹងឡត្ច៊ីនទក់ទ្យងនឹងឡរឿងត្បវរតិាស្រស្ត ភូមិាស្រស្ត ឡ ម្ ោះទ្យ៊ីតំាង ឡ ម្ ោះឡមទឹ្យក និងឡ ម្ ោះ
ខត្ពក ក៏ដូចាត្បព័នធធារាស្រស្តស្ម័យបុរណ្ទំងឡនោះ។ កនុងដំណ្ណក់កាលឡនោះ ឡយ៊ីងក៏បានស្ិកាផងខដរឡៅ
ឡល៊ីឯការត្បវរតិាស្រស្តនានាទក់ទ្យងឡៅនឹងរំបន់ភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែក តាមខដលអាចរកបាន។ 
ទិ្យននន័យ ខដលទ្យទួ្យលបានព៊ីការស្មាា ស្ត្រូវបានងរទុ្យកកនុងទ្យត្មង់ាឯការស្ឡមលងឡដ៊ីមប៊ីឡធ្ែ៊ីការវភិាគ និងឡផាៀង
តា រ់ាមួយទិ្យននន័យឡផសងឡទ្យៀរ។ 

 ដំណ្ណក់កាលទ្យ៊ី២៖ 

ការត្បមូលទិ្យននន័យឡៅកនុងដំណ្ណក់កាលទ្យ៊ី២ ត្រូវបានឡធ្ែ៊ីឡេ៊ីងតាមរយៈការចុោះអឡងារឡដាយតា ល់ឡៅដល់ទ្យ៊ីតំាង
ត្បព័នធធារាស្រស្តាក់ខស្តង (Archaeological Investigation) តាមការចងអុលបង្ហា ញរបស្់ចាស្់ទំុ្យ និងអនក
ឡចោះដឹងទំងឡាយឡៅកនុងរំបន់ឡនោះ។ ឡៅកនុងដំណ្ណក់កាលឡនោះ ឡយ៊ីងក៏មានការងររូបព៊ីទ្យ៊ីតំាងាក់ខស្តងឡដាយ
ឡត្ប៊ីត្បាស្់ឧបករណ៍្ត្ដូន (Drone) ក៏ដូចាស្ិកា និងវភិាគឡៅឡល៊ីាា នភាពាា ន៊ីយ ទ្យត្មង់ រូបរង និងត្បឡភទ្យ
ននត្បព័នធធារាស្រស្តទំងឡនោះ ឡៅតាមាល កាន មខដលឡៅឡស្ស្ស្ល់។ 

 ដំណ្ណក់កាលទ្យ៊ី៣៖ 

ការត្បមូលទិ្យននន័យដំណ្ណក់កាលទ្យ៊ី៣ គឺឡធ្ែ៊ីឡេ៊ីងតាមរយៈការទញយករូបភាពព៊ីតា យរណ្បតាមកមមវធិ្៊ី Google 
Earth ឡដ៊ីមប៊ីពិនិរយឡម៊ីលដាន ក៏ដូចាបខត្មបត្មួលរូបរងនានាននត្បព័នធធារាស្រស្តទំងឡនោះផងខដរ។ ទិ្យននន័យ
ខដលទ្យទួ្យលបានព៊ីដំណ្ណក់កាលឡនោះ នឹងយកមកវភិាគ ឡដ៊ីមប៊ីឡផាៀងតា រ់ាមួយទិ្យននន័យខដលមានកនុងដំណ្ណក់
កាលទំងព៊ីរខាងឡល៊ី។ 

៣. លទ្ធ្លប្សាវប្ាវ 
៣.១. ស្ររព័ន្ធធារាាស្រ្តគៅតាំរន្់ភាគខាងគកើតរន្ទា យលង្ងែក  

លទ្យធផលននការស្ិកាឡនោះបានបង្ហា ញថា ឡៅរំបន់ភាគខាងឡក៊ីរននបនាា យលខងែក ស្មបូរឡៅឡដាយរចនាស្មព័នធ
ធារាស្រស្តបុរណ្ខដលត្រូវបានកាង និងាា បនាឡេ៊ីងកនុងស្ម័យណ្ណមួយននអរ៊ីរកាល។ កនុងឡនាោះ ត្បព័នធធារ
ាស្រស្តត្រូវបានឡរៀបចំឡដាយមានត្បព័នធ «ឡមទឹ្យក» និង ត្បព័នធស្ត្មាប់ខចកចាយទឹ្យកឡៅកាន់ទ្យ៊ីជិរឆ្ៃ យផងខដរ ខដល
មានដូចា «ត្បព័នធខត្ពក» ខដលាាន នដរបស្់មនុស្ស និង ខត្ពកឬអូរ ខដលាត្បឡភទ្យឡក៊ីរព៊ីធ្មមារិ ដូចាខត្ពកឡដា , 
ខត្ពកអនលង់នត្ជ, ខត្ពកត្រង់ និង ខត្ពកអនលង់តាឡហាាឡដ៊ីម។  
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ផុន កសិ្កា, ឡេង វទិ្យូ, តាឡករ ស្ក័ដា និង ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់. (២០២២) 10 

 

ក. ស្ររព័ន្ធង្ស្រពក 

ការស្ិកាឡនោះ បានបង្ហា ញថា ឡៅរំបន់ភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែក ក៏មានត្បព័នធធារាស្រស្តទក់ទ្យងនឹងខត្ពក
ឡនោះដូចគ្នន ។ តាមរយៈការត្ាវត្ាវ ខត្ពកឡៅកនុងរំបន់ខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែកឡនោះខចកឡចញាព៊ីរត្បឡភទ្យគឺ ខត្ពកជ៊ីក 
(ខត្ពកមនុស្សជ៊ីក) និងខត្ពកធ្មមារិ។ ខត្ពកទំងឡនាោះមានរួនាទ្យ៊ីព៊ីរយ ងគឺ រមលស្់ទឹ្យកឡចញឡៅរដូវវស្ា និងស្ាុកទឹ្យក
ទុ្យកឡត្ប៊ីត្បាស្់ឡៅរដូវត្បំាង។ ឡដាយខេកពាកយខត្ពកឡនោះ ឡៅរំបន់ែលោះ ឡគឡត្ប៊ីពាកយ «ជំន៊ីក» ជំនួស្ឱយពាកយ «ខត្ពក» ដូច
ាឡៅភូមិពាមជំន៊ីក ឃំុកំពង់ហ្លួង ត្ស្ុកពញាឮ ឡែរតកណ្ណា ល អនកត្ស្ុកឡៅខត្ពកថាា «ពាមជំន៊ីក» វញិ។ តាមរយៈ
ការឡផាៀងតា រ់ទិ្យននន័យព៊ីចាស្់ទំុ្យកនុងភូមិ ក៏ដូចាស្ិកា និងវភិាគឡៅឡល៊ីដានត្បព័នធធារាស្រស្តខដលមានឡៅកនុងខផនទ្យ៊ី 
Google Earth ឡយ៊ីងអាចកំណ្រ់បានថា ឡៅរំបន់ភាគខាងឡក៊ីរននបនាា យលខងែកមានខត្ពកជ៊ីក (ខត្ពកមនុស្សជ៊ីក) 
ចំនួន៣ខែសគឺ (១) ខត្ពកកំពង់ហ្លួង, (២) ខត្ពកជំន៊ីក (ពាមជំន៊ីក), និង (៣) ខត្ពកខលែក។ ចំខណ្កខត្ពកធ្មមារិ
មានត្បភពព៊ីខត្ពកខរមួយ ប ុខនតអនកត្ស្ុកឡៅឡ ម្ ោះខត្ពកែុស្ៗគ្នន  ឡៅចំណុ្ចទ្យ៊ីតំាងភូមិាស្រស្តែុស្គ្នន  ឧទហ្រណ៍្
ខត្ពកឡដា , ខត្ពកអនលង់នត្ជ, ខត្ពកត្រង់ និង ខត្ពកអនលង់តាឡហា។ 

 
រូបទ្យ៊ី៦៖ រូបភាពឡល៊ីអាកាស្បង្ហា ញព៊ីខត្ពកធ្មមារ ិ(ខត្ពកឡដា , ខត្ពកតាឡហា និង ខត្ពកត្រង់) (ត្បភព៖ Google Map 2021) 

 ង្ស្រពកកាំពង់ហ្លួង 

មានទ្យ៊ីតំាងស្ាិរឡៅកនុងភូមិឡពាធិ្រូច ឃំុកំពង់ហ្លួង និងមានត្បខវងត្បខហ្ល៣០០ខម ត្រ គិរត្រឹមព៊ីមារ់ទ្យឡនលមក
ដល់ផលូវារិឡលែ៥។ បចចុបបនន ខត្ពកកំពង់ហ្លួងខលងមានទឹ្យកហូ្រឡចញចូល ឬាទ្យ៊ីស្ាុកទឹ្យកបានឡទ្យៀរឡហ្៊ីយ ឡត្ពាោះខត្ពក
ឡនោះ ត្រូវកកស្ាោះឡដាយារមានស្ំណ្ង់លំឡៅដាា នហូ្រខហ្ ឡៅតាមមារ់ខត្ពក (រូបទ្យ៊ី៥)។ ឡៅភាគខាងលិចននខត្ពកត្រូវ
បិទ្យ ឡដាយារផលូវារិឡលែ៥ ត្រង់ផលូវឡកាងខដលមានស្ំណ្ង់បុស្បុករមាល់បដិមាត្ពោះអងគឌួ្ងត្ទ្យង់គង់ឡល៊ីឡស្ោះ។ ឡប៊ី
តាមការឱយដឹងព៊ីចាស្់ទំុ្យ និងអាាា ធ្រមូលដាា ន ខត្ពកឡនោះ ាត្បឡភទ្យខត្ពកជ៊ីកឡដាយនដតា ល់ ខដលកាលឡនាោះដឹកនំាាង
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ផុន កសិ្កា, ឡេង វទិ្យូ, តាឡករ ស្ក័ដា និង ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់. (២០២២) 11 

 

ស្ង់ឡដាយត្ពោះបាទ្យអងគឌួ្ង។ ាក់ខស្តង ឡៅត្រង់ចំណុ្ចឡនោះ ឡយ៊ីងពំុមានឯការត្ាវត្ាវណ្ណស្ត្មាប់ឡធ្ែ៊ីការឡផាៀងតា រ់
ឡៅឡល៊ីអំណ្ោះអំណ្ណងទំងឡនោះឡៅឡេ៊ីយឡទ្យ។ ឡប៊ីតាមការស្ិការបស្់ Nhim (2016) ខដលបានបង្ហា ញនូវត្បព័នធធារ
ាស្រស្តឡៅរំបន់លខងែកឡនោះ ក៏ប ុខនតការស្ិកាឡនោះពំុបានឡធ្ែ៊ីការគូស្បញ្ញា ក់អំព៊ីភស្តុតាងខបបវទិ្យាាស្រស្តណ្ណអំព៊ី អំណ្ោះ
អំណ្ណងខាងឡល៊ីឡនាោះខដរ។ 

 

រូបទ្យ៊ី៦៖ រូបភាពខត្ពកកំពង់ហ្លួង តាមរយៈខផនទ្យ៊ី  Google Earth ឡៅឆ្ន ២ំ០១៥ 

ឡប៊ីតាមពងាវតារ ត្បខហ្លាមានខត្ពកខដលជ៊ីករួចត្ាប់ ឬ ត្រូវបានជ៊ីកកនុងរជត្ពោះអងគឌួ្ង ឡទ្យ៊ីបត្ពោះអងគត្ពោះ
រជបំរ មឱយជួយខងរកាខត្ពក។ ខត្ពកខដលឡរៀបរប់កនុងពងាវតារឡនោះ ត្បខហ្លាខត្ពកកំពង់ហ្លួង។ បចចុបបននឡនោះ ខត្ពក
កំពង់ហ្លួងឡៅរការូបរងត្រឹមត្បខវង ៣០០ខម ត្រ ព៊ីទ្យឡនល។ ដូឡចនោះឡហ្៊ីយ ឡយ៊ីងមិនអាចដឹងថា ចុងខត្ពកកំពង់ហ្លួងចប់ឡៅ
ត្រឹមណ្ណ និង ឡរ៊ីខត្ពកឡនោះត្រូវឡគលប់ខផនកខដលបារ់ឡៅឡពលណ្ណ? ពាក់ព័នធនឹងត្បវរតិខត្ពកកំពង់ហ្លួងឡនោះខដរ ឡប៊ីឡយង
តាមត្ពោះរជពងាវតារឧកញា  វាងំ ជួន «ឡៅត្គិស្តស្ករជ ១៨៤៧, ត្ពោះបាទ្យអងគឌួ្ង កនុងត្ពោះជនម៥២ឆ្ន  ំ បនាា ប់ព៊ីភិ
ឡស្កឡាយរជស្មបរតិ ត្ពោះអងគ បានដាក់ត្ពោះរជបត្មាម ឡដាយហាមនាមឺុនស្ពែមុែមស្រនត៊ីធំ្រូចទំងពួងកំុឲ្យឡស្ពស្ុរ 
ចំខណ្កបណ្ណត រស្រស្តឡៅខែត្រឡត្ៅទំងប ុនាម នត្ទ្យង់ដាក់ត្ពោះរជបត្មាមមិនឲ្យឡបាោះធ្នស្់ឡទោះត្រ៊ី រងំខត្ពកបិរជិរ។ ឲ្យឡធ្ែ៊ី
ខរស្ង្ហខ ងទុ្យកផលូវកណ្ណត ល ឡដ៊ីមប៊ីឲ្យធារឡចញចូលនឹងមចឆារិខហ្លឡចញចូលឡដាយត្ស្ួល ឡប៊ីរស្រស្តណ្ណមិនាត ប់តាម
ត្ពោះរជបត្មាមឡនោះឡទ្យនឹងយកឡទស្ាទ្យមៃន់» (វាងំ, ១៩៣៣, ទំ្យ. ៨២៥-៨២៦)។ 

 ង្ស្រពកជាំន្ីក (ពាមជាំន្ីក) 

ចំខណ្កខត្ពកជំន៊ីក (អនកត្ស្ុកឡៅកនុងរំបន់ឡៅពាមជំន៊ីក ឡដាយារពាកយ «ខត្ពក» និង «ពាម» ត្រូវបានឡត្ប៊ី
ត្បាស្់កនុងន័យខរមួយ) ស្ាិរកនុងភូមិពាមជំន៊ីក ឃំុកំពង់ហ្លួង មានត្បខវងត្បមាណ្១៦០០ខម ត្រ ាខត្ពកខដលមនុស្សជ៊ីក 
ឡៅស្ម័យណ្ណមួយខដលការស្ិកាត្ាវត្ាវកនលងមកមិនទន់បានបង្ហា ញព៊ីអាយុកាលឡៅឡេ៊ីយឡទ្យ។ ខត្ពកឡនោះត្ រូវ
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បានជ៊ីកភាា ប់នឹងទ្យឡនលាប ឡដ៊ីមប៊ីទឹ្យកអាចហូ្រឡចញចូលបាន ឡដាយចុងខត្ពកមាខ ងឡទ្យៀរបានរភាា ប់ឡៅនឹងខត្ពកធ្មមារិ
ឡផសងឡទ្យៀរ ឡដ៊ីមប៊ីបនតបងាូរទឹ្យកចូលកនុងខត្ពកធ្មមារិ។  

 ង្ស្រពកង្លែក (ពាមង្លែក) 

ខត្ពកខលែក (ខត្ពកលខងែក)ស្ាិរកនុងភូមិខលែក ឃំុកំពង់ហ្លួង មានត្បខវងត្បមាណ្៥០០ខម ត្រ។ ខត្ពកខលែកក៏ដូច
ខត្ពកជំន៊ីកខដរាខត្ពកខដលមនុស្សជ៊ីកឡៅស្ម័យណ្ណមួយខដលការស្ិកាត្ាវត្ាវកនលងមកមិនទន់បានបង្ហា ញព៊ី
អាយុកាលឡៅឡេ៊ីយ។ ខត្ពកទំងព៊ីរត្រូវបានជ៊ីកភាា ប់នឹងទ្យឡនលាប ទឹ្យកអាចហូ្រឡចញចូលបាន។ ចុងខត្ពកទំងព៊ីររភាា ប់
ឡៅនឹងខត្ពកធ្មមារិឡផសងៗឡទ្យៀរ។ 

ឡត្ៅព៊ីត្បព័នធខត្ពកជ៊ីកទំង៣ខាងឡល៊ី រំបន់ភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែក ក៏មានត្បព័នធខត្ពកធ្មមារិមួយចំនួន
ផងខដរដូចា ខត្ពកតាឡហា, ខត្ពកត្រង់ និងខត្ពកឡដា ាឡដ៊ីម។ ខត្ពកធ្មមារិទំងប៊ីឡនោះ ហូ្របរ់ខបន ឡកាងចុោះឡេ៊ីង ឡៅ
តាមភូមិាស្រស្ត ននរំបន់ និងរភាា ប់គ្នន  ត្ពមទំងមានត្បភពខរមួយគឺ «ខត្ពកត្កំាងពននល1» កនុងឡែរតកំពង់ស្ពឺ។ ាក់ខស្តង 
ឡយ៊ីងពំុបានស្ិកាលមអិរអំព៊ីត្បខវងននខត្ពកធ្មមារិន៊ីមួយៗឡនាោះឡទ្យ។ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
រូបទ្យ៊ី៩៖ រូបភាពខត្ពកតាឡហា, ខត្ពកត្រង់ និង ខត្ពកឡដា  (ត្បភព៖ Google Earth, 2019) 

 
1 ខត្ពកត្កាំងពននលហ្ូរឡចញព៊ីឡែរតកំពង់ស្ពឺឆ្លងការ់ផលូវារិឡលែ៥ ចូលមកភាា ប់ខត្ពកឡដា  ឡហ្៊ីយខបងខចកទឹ្យកឡៅតាមខត្ពកនានាឡៅកនុងរំបន់ឡនោះ។ 

បនាា យលខងែក 

ពាមខលែក 

រូបទ្យ៊ី៧៖ រូបភាពខត្ពកជំន៊ីក ឬ ពាមជំន៊ីក (ត្បភព៖ Google Earth, 
2019) 

រូបទ្យ៊ី៨៖ រូបភាពព៊ីឡល៊ីអាកាស្ខត្ពក
លខងែក 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១-២១ 
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 ខ. ស្ររព័ន្ធគមទឹក 

ឡត្ៅព៊ីត្បព័នធខត្ពកខដលមានឡៅរំបន់ភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែក ឡៅមានឡហ្ដាា រចនាស្មព័នធធារាស្រស្តមួយ
ត្បឡភទ្យឡទ្យៀរខដលមនុស្សបានាងស្ង់ឡេ៊ីងឡដ៊ីមប៊ីរកាទឹ្យកទុ្យកឡត្ប៊ីត្បាស្់ ឡនាោះគឺត្បព័នធឡមទឹ្យក។ អនកត្ស្ុកឡៅថា «ឡម
ទឹ្យក» ឡដាយស្ំឡៅឡល៊ីស្ំណ្ង់ទំ្យនប់មានរង ២ត្ជុង ឬ ៣ត្ជុង ស្ង់ឡេ៊ីងឬឡល៊ីកភាា ប់គ្នន ឡៅចំណុ្ចណ្ណមួយ ឡដ៊ីមប៊ីឱយ
ទឹ្យកដក់ឡៅត្រង់ចំណុ្ចភាា ប់គ្នន ឡនាោះ។ ឡោក ញឹម ស្ុធាវនិា បានកំណ្រ់ឡត្ប៊ីឡ ម្ ោះ «ឡមទឹ្យក» ឬ «ឡមទំ្យនប់» ស្ំឡៅដល់
រចនាស្មព័នធខដលាងស្ង់ឡេ៊ីងឡដ៊ីមប៊ីស្តុកទឹ្យកទុ្យកឡត្ប៊ីត្បាស្់ ឡដាយារពាកយឡនោះាពាកយខដលអនកត្ស្ុកឡៅរំបន់
លខងែកឡត្ប៊ីត្បាស្់ (Nhim, 2016, p. 76)។ ឡដ៊ីមប៊ីរកាទឹ្យកកំុឱយហូ្រឡចញព៊ីខត្ពក ឬ រកាទឹ្យកស្ត្មាប់ឡត្ប៊ីត្បាស្់កស្ិកមម
ដំាណំ្ណត្ស្ូវត្បំាង អនកត្ស្ុកឡៅរំបន់ភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែកមានរឡបៀប និងបឡចចកឡទ្យស្របស្់ែលួនកនុងការរកាទឹ្យកទុ្យក។ 
បឡចចកឡទ្យស្ននការឃារ់ាា រ់ទឹ្យកទុ្យកគឺការស្ង់ស្ំណ្ង់ឡមទឹ្យក។  

ឡមទឹ្យកខដលមានឡៅរំបន់ភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែកមានដូចា៖ 

១- ឡមទឹ្យកអងគំឡត្កាម ឬ ឡមទឹ្យកអនលង់ដំរ ៊ី៖ មានទំ្យនប់ព៊ីរត្ជុងគឺខាងឡក៊ីរមានត្បខវង១៥០ខម ត្រ និងទំ្យនប់ខាង
របូងខដលត្រូវបានឡគាងស្ង់ឡេ៊ីងមានរងឡកាងដូចដងធ្នូរ មានត្បខវង៥០០ខមត្រ។ 

២- ឡមទឹ្យកអងគំឡល៊ី៖ មានទ្យត្មង់ាទំ្យនប់ទឹ្យកខដលមានមុែទំ្យនប់ចំនួនព៊ីរត្ជុងគឺ ទំ្យនប់ខាងលិចមានត្បខវង៣០០
ខម ត្រ និងទំ្យនប់ខាងរបូងមានត្បខវង៤០០ខម ត្រ។ 

៣- ឡមទឹ្យកត្រពាំងរងំ៖ ឡមទឹ្យកឡនោះមានទំ្យនប់ខរមួយត្ជុងឡទ្យ គឺត្ជុងខាងលិច ត្ស្បនឹងទ្យឡនលាបខរមាង។ ទំ្យនប់ឡនោះ
ចាប់ព៊ីខត្ពកឡតាឡហា ោរស្នធឹងរហូ្រទ្យល់នឹងពាមជំន៊ីក ខដលមានត្បខវង២០០០ខម ត្រ។ 

៤- កូនឡមទឹ្យកត្រពាំងរងំ៖ ាងស្ង់ឡេ៊ីងឡដាយមានទំ្យនប់ខាងឡក៊ីរត្បខវង១៣៥ខម ត្រ និងទំ្យនប់ខាងរបូង
ត្បខវង១៨៨ខម ត្រ គឺមកទ្យល់នឹងខត្ពកត្រង់។ 

៥- ឡមទឹ្យកកំព៊ីងពួយ៖មានទំ្យនប់ខាងរបូងាប់ព៊ីផលូវមារ់ទ្យឡនល មកទ្យល់គ្នន នឹងទំ្យនប់ខាងលិច។ ទឹ្យកអាចទ្យប់ាា រ់ 
ដក់ឡៅត្ជុងខាងរបូងឡឆ្ៀងខាងលិច។ ទំ្យនប់ខាងរបូងមានត្បខវង៥០០ខម ត្រ និងទំ្យនប់ខាងលិចត្បខវង
៦៥០ខម ត្រ។ ឡមទឹ្យកឡនោះចារ់ទុ្យកថាាឡមទឹ្យកធំ្មួយខដរកនុងរំបន់លខងែកឡនោះ។ 

៦- ឡមទឹ្យកបឹងចក៖ មានទំ្យនប់ឡៅខាងឡក៊ីរត្បខវង៤៤០ខម ត្រ និងទំ្យនប់ខាងរបូងត្បខវង៤០០ខម ត្រ។ ឡមទឹ្យកឡនោះ
ឡៅាប់ខត្ពកលខងែកភាគខាងរបូង, ចមាៃ យត្បមាណ្៣០០ខម ត្រព៊ីបនាា យលខងែកភាគខាងឡក៊ីរ។ 

៧- ឡមទឹ្យកទ្យួលបាយខកអក៖ ាឡមទឹ្យកធំ្មួយខដរ ខដលមានទំ្យនប់ខវងឡៅភាគខាងរបូង និងរងបរ់ខបនឡត្ច៊ីនគនាល ក់។ 
ឡមទឹ្យកឡនោះមានទំ្យនប់ប៊ីត្ជុង ត្គ្នន់ខរត្ជុងខាងឡក៊ីរ និងខាងលិចមានត្បខវងែល៊ីៗ មិនខវងដូចទំ្យនប់ខាងរបូង។ 
ទំ្យនប់ខាងរបូងត្បខវង៩៧០ខម ត្រ និងទំ្យនប់ខាងឡក៊ីរមានត្បខវង២៥០ខម ត្រ និងទំ្យនប់គនាល ក់ខាងឡក៊ីរត្បខវង
១៨០ខម ត្រ និងទំ្យនប់ខាងលិចត្បខវង១៥០ខម ត្រ។ បចចុបបននទំ្យនប់ឡនោះខលងឡឃ៊ីញមានឡទ្យៀរឡហ្៊ីយ។ 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១-២១ 
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៨- ឡមទឹ្យកទ្យទឹ្យងនងៃ៖ ស្ាិរកនុងបនាា យលខងែកខដលទំ្យនប់ខាងរបូងននឡមទឹ្យកស្ាិរកនុងបរឡិវណ្បនាា យលខងែក ខផនក
ខាងឡក៊ីរ ចំខណ្កមានទំ្យនប់ខាងឡក៊ីរននឡមទឹ្យកស្ាិរឡៅចំកំខពងទំ្យនប់ននបនាា យខរមាង។ ទំ្យនប់ខាងឡក៊ីរ
ត្បខវង៧០០ខម ត្រ និងទំ្យនប់ខាងរបូងត្បខវង៧៦០ខម ត្រ រងបរ់ខបនចុោះឡេ៊ីង មិនត្រង់ដូចទំ្យនប់ខាងឡក៊ីរឡទ្យ។ 

៩-ឡមទឹ្យកទំ្យនប់ត្គ៖ូ ស្ាិរឡៅភាគខាងឡជ៊ីងខត្ពកលខងែក ស្ាិរកនុងឡែរតកំពង់ឆ្ន ំង។ ឡមទឹ្យកឡនោះមានទំ្យនប់ស្ង់ឡៅ
ខាងរបូងត្បខវង៦៦៥ខម ត្រ និងទំ្យនប់ខាងលិចត្បខវង៣០០ខម ត្រ។ 

 

 
រូបទ្យ៊ី១០៖ រូបភាពឡមទ្យឹកឡផសងៗឡៅរបំនភ់ាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែក 

 

 
 
 
 
 
 
   

បនាា យលខងែក 

ឡមទ្យឹកទ្យំនប់ត្គូ 

ឡមទ្យឹកបឹងចក 

ឡមទ្យឹកទ្យទ្យឹងនងៃ 
ឡមទ្យឹកកំព៊ីងពួយ 

ឡមទឹ្យកទួ្យលបាយខកអក 

ឡមទឹ្យកអងគំឡត្កាម 
ឡមទ្យឹកអងគំឡល៊ី 

ឡមទឹ្យកត្រពំាងរងំ 

ឡមទឹ្យកកូនត្រពំាងរងំ 

រូបទ្យ៊ី១១៖ រូបភាពឡមទ្យឹកអងគឡំល៊ី និង ឡមទ្យឹកអងគំឡត្កាមឬឡមទ្យកឹ
អនលង់ដំរ ៊ី 

រូបទ្យ៊ី១២៖ រូបភាពឡមទ្យឹកកពំ៊ីងពួយ 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១-២១ 

 

ផុន កសិ្កា, ឡេង វទិ្យូ, តាឡករ ស្ក័ដា និង ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់. (២០២២) 15 

 

រូបទ្យ៊ី១៥៖ រូបភាពឡមទ្យឹក និង វាលខត្ស្ខដលឡត្ប៊ីទ្យកឹព៊ីឡមទ្យកឹ 

  

 

 
 

 

   

 
 
 
 
 
 

ឡមទឹ្យកទួ្យលបាយខកអក 

វាលខត្ស្យកទ្យឹកព៊ីឡមទ្យឹកទ្យួល
បាយខកអក 

ខត្ពកឡដា  

ខត្ពកត្រង់ 

ទគន្លារ 

រូបទ្យ៊ី១៤៖ រូបភាពឡមទ្យឹកទ្យលួបាយខកអក រូបទ្យ៊ី១៣៖ រូបភាពឡមទ្យឹកត្រពំាងរងំ 

ឡមទឹ្យកត្រពំាងរងំ 

រូបទ្យ៊ី១៦៖ រូបភាពទ្យំនបខ់ាងលិចននឡមទ្យកឹត្រពាំងរងំ រូបទ្យ៊ី១៧៖ រូបភាពទ្យំនបខ់ាងរបូងននឡមទ្យកឹអងគឡំល៊ី 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១-២១ 

 

ផុន កសិ្កា, ឡេង វទិ្យូ, តាឡករ ស្ក័ដា និង ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់. (២០២២) 16 

 

៣.២. ាា ន្ភាពស្ររព័ន្ធធារាាស្រ្ត 

លទ្យធផលឡចញព៊ីការចុោះឡៅដល់ទ្យ៊ីតំាងខត្ពក និងឡមទឹ្យកឡៅរំបន់ភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែក ឡយ៊ីងស្ឡងារឡឃ៊ីញ
ថា ខត្ពក និងឡមទឹ្យកាឡត្ច៊ីនឡៅរំបន់ឡនាោះ ឡៅអាចបនតការឡត្ប៊ីត្បាស្់បានដល់បចចុបបនន ឡប៊ីឡទោះប៊ីាទំ្យហំ្ននការស្តុកទឹ្យក
ទុ្យកឡត្ប៊ីត្បាស្់មានការខត្បត្បួលឡត្ច៊ីនក៏ឡដាយ។ ខត្ពកមួយចំនួនដូចាខត្ពកជំន៊ីក និង ខត្ពកខលែកត្រូវបានាា របខនាម 
និងកាងទែ រទឹ្យកស្ត្មាប់ឡប៊ីកទឹ្យកចូលខត្ពក និងបង្ហខ ំងទឹ្យកមិនឲ្យហូ្រឡចញព៊ីខត្ពក។ ខត្ពកទំងព៊ីរឡនោះឡៅរការួនាទ្យ៊ី
ផគរ់ផគង់ទឹ្យកស្ត្មាប់ត្បាពលរដាឡៅរំបន់បានាត្បចំា។ ឡទោះយ ងណ្ណ ខត្ពកកំពង់ហ្លួង ត្រូវកកស្ាោះ និងឡត្ប៊ីត្បាស្់
ខលងឡក៊ីររឡៅឡទ្យៀរឡហ្៊ីយ ឡដាយារមានស្ំណ្ង់លំឡៅដាា នឡៅតាមមារ់ខត្ពក និងស្ំណ្ង់ផលូវារិឡលែ៥ស្ង់ការ់
ខត្ពកឡនោះ។ ចំខណ្កត្បព័នធឡមទឹ្យកឡៅមានឡត្ច៊ីនឡៅឡេ៊ីយខដរ ឡល៊ីកខលងឡមទឹ្យកទួ្យលបាយខកអកខដលបានបារ់រូបរង 
ទំងត្ស្ុង ឡដាយារគឡត្មាងអភិវឌ្ឍរបស្់ត្កុមហ្ ុនឯកជនបានឈូស្ពត្ង្ហប ចាក់ដ៊ីបំឡពញ ត្ពមទំងកាងផលូវការ់ 
ឡមទឹ្យកទួ្យលមួយឡនោះ។ កនុងកិចចការអភិរកស និង អភិវឌ្ឍត្បព័នធធារាស្រស្តឡៅភាគខាងឡក៊ីរននបនាា យលខងែកកនុងភូមិពាម
ជំន៊ីក ឃំុកំពង់ហ្លួង ត្ស្ុកពញាឮ ឡែរតកណ្ណា ល ឡោកជំទវឧកញា កិរតិបណ្ឌិ រ ឡស្ៀង ចាន់ឡហ្ង អគគនាយិកាត្កុមហ្ ុន
ឡហ្ងអភិវឌ្ឍន៍ បាននឹងកំពុងាា រត្បព័នធធារាស្រស្តទំងឡនោះ រប់តំាងព៊ីការាា រខត្ពកតាឡហា ខត្ពកត្រង់ ឡមទឹ្យកអងគំឡល៊ី 
និង ឡមទឹ្យកកូនត្រពំាងរងំ ស្ត្មាប់បឡងា៊ីនបរមិាណ្ទឹ្យកឱយមានកនុងត្បព័នធទំងឡនោះ ាត្បឡយជន៍ដល់កស្ិករកនុងភូមិឡធ្ែ៊ី
ខត្ស្ត្បំាងមានទឹ្យកត្គប់ត្គ្នន់។  

ឡប៊ីឡទោះប៊ីារំបន់ខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែកមានត្បព័នធធារាស្រស្តឡត្ច៊ីនខែស និងឡត្ច៊ីនទ្យ៊ីតំាងយ ងណ្ណកត៊ី ប ុខនតការ
ផគរ់ផគង់ទឹ្យកស្ត្មាប់ការឡធ្ែ៊ីខត្ស្ត្បំាង ពំុទន់អាចត្គបដណ្ត ប់ឡល៊ីនផាដ៊ីដំាដុោះបានទំងត្ស្ុងឡៅឡេ៊ីយឡទ្យ ឡដាយារមានខរ
នផាដ៊ីដាំដុោះខដលឡៅរំបន់ខកបរខត្ពក ឡមទឹ្យក ឬទំ្យនប់ទឹ្យក ខដលទ្យទួ្យលបានបរមិាណ្ទឹ្យកត្គប់ត្គ្នន់ស្ត្មាប់ដំណំ្ណត្ស្ូ វ។ 
មា ងឡទ្យៀរ ឡត្ៅព៊ីកំពុងទ្យទួ្យលរងការគត្មាមកំខហ្ងព៊ីកតាត ធ្មមារិ និងកតាត មនុស្ស រចនាស្មព័នធធារាស្រស្តឡៅរំបន់ឡនោះ 
ពំុទន់អាចទញយកស្កាត នុពលឱយបានឡពញឡលញកនុងរូបភាពពហុ្បំណ្ងឡៅឡេ៊ីយឡទ្យ ខដលាក់ខស្តង ត្បព័នធខត្ពក 
និងឡមទឹ្យកមួយចំនួនឡៅកនុងរំបន់ឡនោះ អាចខកនចន និងអភិវឌ្ឍបខនាមឡដ៊ីមប៊ីបឡត្ម៊ីឱយស្កាត នុពលឡទ្យស្ចរណ៍្ និងឡស្ដាកិចច
ស្ហ្គមន៍ឡដាយតា ល់បាន។ 

ឡត្ៅព៊ីអរាត្បឡយជន៍កនុងឡគ្នលបំណ្ងចមបងស្ត្មាប់បងាូរ និងបង្ហខ ំងទឹ្យកទុ្យកឡត្ប៊ីត្បាស្់ឡដ៊ីមប៊ីឡធ្ែ៊ីខត្ស្ត្បំាងឡហ្៊ីយ 
ឡគស្ឡងារឡឃ៊ីញថា វរតមានត្បព័នធធារាស្រស្តទំងឡនោះ ក៏បានផាល់ាជត្មកដល់មចឆារិទំងឡាយខដលផាល់ាអាហារ
ស្ត្មាប់ត្បាកស្ិករឡៅទ្យ៊ីឡនាោះផងខដរ។ ាងឡនោះឡទ្យៀរ វាក៏បានផតល់ាត្បភពអាហារដល់ស្រែាល ប ក៏ដូចាទ្យ៊ីជត្មក
ស្ត្មាប់បកាបកស៊ីនានាឡទ្យៀរផង។ 

៤. ការពភិាកា 
ដូចបានបង្ហា ញឡៅកនុងលទ្យធផលខាងឡល៊ី រំបន់ភាគខាងឡក៊ីរននបនាា យលខងែកមានរចនាស្មព័នធធារាស្រស្ត

បុរណ្ ខដលាត្បព័នធ «ឡមទឹ្យក» និង ត្បព័នធស្ត្មាប់ខចកចាយទឹ្យកឡៅកាន់ទ្យ៊ីជិរឆ្ៃ យ ឡហ្៊ីយត្បព័នធខត្ពកឡនោះក៏មានព៊ីរ
ត្បឡភទ្យគឺ ត្បឡភទ្យឡក៊ីរឡេ៊ីងឡដាយធ្មមារិ និងឡក៊ីរឡេ៊ីងព៊ីការជ៊ីករបស្់មនុស្ស។ ការត្ាវត្ាវរបស្់ Nhim (2016) ក៏
បានរកឡឃ៊ីញមាន ត្បព័នធខត្ពកឡត្ច៊ីនឡត្ប៊ីឡៅភាគខាងរបូងននត្បឡទ្យស្កមពុា ពិឡស្ស្កនុងឡែរតកណ្ណា ល ខដលមានរហ្ូរ



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១-២១ 

 

ផុន កសិ្កា, ឡេង វទិ្យូ, តាឡករ ស្ក័ដា និង ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់. (២០២២) 17 

 

ដល់ាង៦០ខែស ក៏ប ុខនត ការស្ិកាឡនោះពំុបានស្ិកាលមអិរឡដាយឡផាៀរតា រ់តាមរយៈការឡធ្ែ៊ីកំណ្ណយ ឡដ៊ីមប៊ីបង្ហា ញអំព៊ីរូប
រងាក់ោក់ឡៅស្ម័យកាលជ៊ីកខត្ពកទំងឡនាោះ ត្ពមទំងអាយុកាលននខត្ពកផងខដរ។ បខនាមព៊ីឡល៊ីឡនោះ ការឡៅឡ ម្ ោះ
ខត្ពកខដលឡក៊ីរឡេ៊ីងឡដាយាន នដមនុស្សថាា «ជំន៊ីក» ក៏មានការែុស្គ្នន ខដរ ខដលការឡនោះ ត្បខហ្លតាមការនិយម
របស្់ត្បាពលរដាតាមរំបន់។ ឡដាយារការស្ិកាអំព៊ីត្បព័នធធារាស្រស្តបុរណ្ឡៅកនុងត្បឡទ្យស្កមពុាឡៅមានកត្មិរ 
ឡយ៊ីងពំុមានឯការ ឬទិ្យននន័យស្ពែត្គប់ពាក់ព័នធនឹងការឡៅឡ ម្ ោះត្បព័នធខត្ពកខដលឡក៊ីរឡេ៊ីងព៊ីាន នដរបស្់មនុស្សឡនោះ 
ថាា «ជំន៊ីក» មានស្ងគរិភាពប ុណ្ណា  ឬមានភាពែុស្ខបលកគ្នន ខបបណ្ណឡៅតាមរំបន់ឡផសងៗឡនាោះខដរ។ ក៏ប ុខនត ឡប៊ីតាម
លទ្យធផលរបស្់ Nhim (2016) ខដលបានបង្ហា ញព៊ីខត្ពកជ៊ីកចំនួនឡល៊ីស្ព៊ី៦០ខែសកនុងឡែរតកណ្ណត ល ឡគស្ឡងារឡឃ៊ីញថា 
ត្បាពលរដាឡៅកនុងរំបន់ឡនាោះ ឡៅនិយមឡៅថា «ខត្ពក» ាាងពាកយ «ជំន៊ីក»។ 

ឡយ៊ីងស្ឡងារឡឃ៊ីញថា ការាងស្ង់ឡហ្ដាា រចនាស្មព័នធធារាស្រស្តឡៅកនុងត្បឡទ្យស្កមពុាព៊ីស្ម័យបុរណ្មានរូប
ស្ណ្ណា នែុស្គ្នន ែលោះ និងដូចគ្នន ែលោះអាត្ស្័យឡល៊ីាា នភាពរំបន់ ឡដាយខេកឡគ្នលបំណ្ងឡទ្យៀរឡាធ្ ក៏ពំុមានែុស្គ្នន
ខាល ំងឡនាោះខដរ។ ាក់ខស្តង ឡៅរំបន់ឬាា ន៊ីយស្ម័យមុនអងគរ មានការជ៊ីកត្រពំាងាឡត្ច៊ីនស្ត្មាប់រកាទឹ្យកឡត្ប៊ីត្បាស្់ 
ឡហ្៊ីយក៏មានកាងត្បព័នធធារាស្រស្តឡដាយជ៊ីកខត្ពកស្ត្មាប់ផគរ់ផគង់ទឹ្យកព៊ី រំបន់មួយឡៅរំបន់មួយឡទ្យៀរ (Heng & 
Lavy, 2018)។ លទ្យធផលននការស្ិកាត្ាវត្ាវងម៊ីៗឡៅរំបន់ស្មបូរនត្ពគុកខដលារជធាន៊ីឦានាបុរ ៊ីកនុងស្ម័យមុន
អងគរ បានរកឡឃ៊ីញត្រពំាងចំនួនាង១៥០០ស្ត្មាប់ឡត្ប៊ីត្បាស្់កនុងរជធាន៊ី (Heng & Lavy, 2018) ឡទោះាយ ងណ្ណ 
ត្បព័នធធារាស្រស្តឡៅស្មបូរនត្ពគុកមិនដូចគ្នន ទំងត្ស្ុងឡៅរំបន់លខងែកឡនាោះឡទ្យ។ 

ឡដាយខេក ការាងស្ង់រចនាស្មព័នធធារាស្រស្តឡៅកនុងរំបន់អងគរវញិ មានលកខណ្ៈពហុ្បំណ្ង ឡដាយឡល៊ីស្ព៊ី
ការឡត្ប៊ីត្បាស្់ស្ត្មាប់វសិ្័យកស្ិកមម ឡប៊ីឡធ្ៀបាមួយនឹងរំបន់ភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែក។ ាក់ខស្តង ត្បព័នធធារាស្រស្ត 
ធំ្ៗឡៅរំបន់អងគរ ភាគឡត្ច៊ីនមានទំ្យនាក់ទំ្យនងាមួយស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យ (Heng, 2012)។ តាមការស្ិកាត្ាវត្ាវរបស្់ 
Fetcher et, al. (2008) បឡចចកឡទ្យស្ាា បនាត្បព័នធធារាស្រស្តឡៅរំបន់អងគរមានបឡចចកឡទ្យស្ែពស្់កនុងការជ៊ីកខត្ពក
ទញយកទឹ្យកប ច្ូលកនុងបារយណ៍្ និង ខត្ពកឡផសងឡទ្យៀរស្ត្មាប់បងាូរទឹ្យកឡចញព៊ីបារយណ៍្។ ាមួយគ្នន ឡនោះ ត្បព័នធ  
ធារាស្រស្តឡៅភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែក ទំងត្បព័នធខត្ពកកា៊ី និង ត្បព័នធឡមទឹ្យកកា៊ីមានលកខណ្ៈ និងទ្យត្មង់ត្បហាក់
ត្បខហ្លគ្នន នឹងត្បព័នធធារាស្រស្តកនុងរំបន់ខដលមានភូមិាស្រស្តត្ស្ឡដៀងគ្នន  ឧទហ្រណ៍្ត្បព័នធឡមទឹ្យកឡល៊ីកាទំ្យនប់រកា
ទឹ្យកក៏មានឡត្ប៊ីឡៅរំបន់ត្ស្៊ីស្នធរ ឡែរតកំពង់ចាមខដរ ឡដាយខេកត្បព័នធខត្ពក ក៏មានទ្យត្មង់ត្បហាក់ត្បខហ្លនឹងរចនា  
ស្មព័នធខត្ពកឡៅរំបន់ភាគខាងរបូង (ត្ស្ុកាអ ង និងឡកាោះធំ្ ឡែរតកណ្ណត ល)។ 

ឡដាយារមានឡហ្ដាា រចនាស្មព័នធធារាស្រស្តទំងឡនោះ ឡធ្ែ៊ីឱយបរមិាណ្ទឹ្យកកស្ិកមមមានត្គប់ត្គ្នន់ស្ត្មាប់ផគរ់ផគ ង់
ការដាំដុោះត្ស្ូវត្បាំងឡៅរំបន់ខកបរឡនាោះ ឡដាយត្បាកស្ិករអាចទ្យទួ្យលផលបានចាប់ព៊ី៥ឡតាន ឡៅ៨ឡតានកនុងមួយ       
ហិ្កតា។ ាក់ខស្តង ឡហ្ដាា រចនាស្មព័នធធារាស្រស្តទំងឡនោះ ពំុអាចជួយត្បាកស្ិករបានឡត្ច៊ីនឡនាោះឡទ្យកនុងរដូវវស្ា 
ឡដាយ ឡៅរដូវវស្ាទឹ្យកបានជន់លិចខត្ស្ទំងអស្់ ដូចឡនោះត្បាពលរដានិយមឡធ្ែ៊ីត្ស្ូវត្បំាង ឬត្ស្ូវត្បឡដញទឹ្យកជំនួស្     
វញិ។ ឡទោះាយ ងឡនោះកត៊ី ត្បព័នធឡនោះអាចឡត្ប៊ីបានឡៅរំបន់ណ្ណខដលមានជត្មាល មិនអាចរកាទឹ្យកស្ត្មាប់ឡធ្ែ៊ីខត្ស្ត្បំាង
បាន ប ុខនត លទ្យធភាពកនុងការស្ាុកទឹ្យកក៏ពំុបានឡត្ច៊ីនខាល ំងឡនាោះឡទ្យ។ កនុងករណ្៊ី ចំនួនត្បាជនមានការឡក៊ីនឡេ៊ីង រត្មូវការ
វាលខត្ស្ស្ត្មាប់ដំាដុោះត្ស្ូវត្បំាងឡក៊ីនឡេ៊ីង ឡនាោះទឹ្យកខដលរកាទុ្យកកនុងឡមទឹ្យក ឬខត្ពក នឹងមានចំនួនមិនមានត្គប់ត្គ្នន់



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១-២១ 

 

ផុន កសិ្កា, ឡេង វទិ្យូ, តាឡករ ស្ក័ដា និង ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់. (២០២២) 18 

 

ឡេ៊ីយស្ត្មាប់ផគរ់ផគង់ការដំាដុោះរបស្់ត្បាកស្ិករ។ កតាត ឡនោះ ទមទរឱយមានយនតការ ឬដំឡណ្ណោះត្ាយស្មត្ស្បកនុង
ការបឡងា៊ីនបរមិាណ្ទឹ្យកឱយបានឡត្ច៊ីន និងត្គប់ត្គ្នន់ តាមរយៈការាា រឡមទឹ្យក និងខត្ពកឱយបានធំ្ និងជឡត្ៅឡត្ៅាងមុន។ 

តាមរយៈការត្ាវត្ាវឡនោះ ឡយ៊ីងពំុទន់អាចកំណ្រ់បាននូវកាលបរឡិចឆទ្យាក់ោក់ននការាងស្ង់រចនាស្មព័នធ 
ធារាស្រស្តទំងឡនោះឱយបានចាស្់ោស្់ឡៅឡេ៊ីយឡទ្យ ឡដាយារបឡចចកឡទ្យស្កនុងការកំណ្រ់កាលបរឡិចឆទ្យទមទរឱយមាន
ការឡធ្ែ៊ីកំណ្ណយ និងស្ិកាវភិាគឱយបានស្ុ៊ីជឡត្ៅតាមខបបបុរណ្វរាុវទិ្យា។ ខផអកឡៅឡល៊ីត្បវរតិាស្រស្តននត្បឡទ្យស្កមពុា 
រំបន់ឡនោះធាល ប់ារជធាន៊ីចាស្់ឡៅស្ម័យលខងែក ដូចឡនោះ ត្បព័នធធារាស្រស្ត និងទ្យ៊ីតំាងភូមិាស្រស្តមួយចំនួនឡៅភាគ
ខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែក មានលកខណ្ៈឡទ្យស្ភាពវបបធ្ម៌បុរណ្មួយខដលបនតមានឡៅឡេ៊ីយ។ ឡប៊ីឡទោះប៊ីា ការស្ិកា
ត្ាវត្ាវមិនទន់អាចកំណ្រ់បានព៊ីអាយុកាលននការាងស្ង់ឡមទឹ្យក ឬ អាយុកាលខត្ពកខដលបានជ៊ីកកត៊ី យ ងឡហាច
ណ្ណស្់ វាាភស្តុតាងខដលបានបនសល់ព៊ីអរ៊ីរកាល ទុ្យកឱយត្បាពលរដាកមពុាខដលនឹងបនតរស្់ាមួយវា។ ត្បព័នធធារ
ាស្រស្តឡៅកនុងកនុងរំបន់ឡនោះ អាចចារ់ទុ្យកថាាមររកឡទ្យស្ភាពវបបធ្ម៌ ឡហ្៊ីយមររកឡនោះក៏បានឡធ្ែ៊ីឱយត្បាពលរដា ឡៅ
បនតមុែរបរកស្ិកមមខបបត្បនពណ្៊ី កនុងភូមិត្ស្ុករបស្់ែលួនបាន។ 

៥. ន្ចើា្ ន្នដិ្ឋា ន្ 
៥.១. ការ្ន្និដ្ឋា ន្ 

ាមួយនឹងរបកគំឡហ្៊ីញខាងឡល៊ី ឡយ៊ីងស្ឡងារឡឃ៊ីញថា ការឡត្ជ៊ីស្ឡរ ៊ីស្ទ្យ៊ីតំាងរជធាន៊ីរបស្់ត្ពោះរាជំនាន់មុនៗ 
ខរងខរគិរគូរយ ងលអិរលអន់អំព៊ីផលូវទឹ្យក និងត្បព័នធធារាស្រស្តស្ត្មាប់បឡត្ម៊ីឱយវសិ្័យកស្ិកមម។ ឡត្ៅព៊ីការឡត្ជ៊ីស្ឡរ ៊ីស្ទ្យ៊ី
តំាងរជធាន៊ីខដលមានរចនាស្មព័នធផលូវទឹ្យកធ្មមារិខដលមានត្ាប់ឡហ្៊ីយ ត្ពោះរាជំនាន់ឡនាោះ ក៏មិនឡភលចព៊ីការាា បនា
បខនាមនូវត្បព័នធធារាស្រស្ត ខដលាអរាត្បឡយជន៍ស្ត្មាប់ការដំាដុោះផលដំណំ្ណកស្ិកមមត្គប់ត្បឡភទ្យឡនាោះខ ដរ។ 
បនាា យលខងែកគឺាអរ៊ីររជធាន៊ីរបស្់កមពុាកនុងស្រវរសទ្យ៊ី១៦ ឡហ្៊ីយឡប៊ីខផអកឡល៊ីរឹកតាងខដលឡៅឡស្ស្ស្ល់ ឡយ៊ីង
អាចកំណ្រ់បានថា ត្ពោះរាជំនាន់ឡនោះ ក៏បានកាង និងាា បនានូវត្បព័នធធារាស្រស្តមួយចំនួនផងខដរ ឡៅជំុវញិ
រំបន់ខកបរបនាា យលខងែក។ ការស្ិកាមួយឡនោះ បានបំឡពញបខនាមឡទ្យៀរនូវរបកគំឡហ្៊ីញរបស្់ Nhim (2016) ខដលបាន
បង្ហា ញព៊ីត្បព័នធធារាស្រស្តមួយចំនួនឡៅកនុងរំបន់ឡនោះ។ 

ត្បព័នធធារាស្រស្តឡៅរំបន់ភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែកត្រូវបានាា បនាាទ្យត្មង់រូចៗ ឡត្ច៊ីនកខនលងស្ត្មាប់
បឡត្ម៊ីដល់ស្ហ្គមន៍រូចៗ ឡហ្៊ីយការឡត្ប៊ីត្បាស្់បានខរកនុងរដូវត្បំាងប ុឡណ្ណា ោះស្ត្មាប់ការដំាដុោះត្ស្ូវត្បាំង និងត្ស្ូវ
ត្បឡដញទឹ្យក។ ទំ្យហំ្ឡមទឹ្យកន៊ីមួយៗមិនអាចរកាបរមិាណ្ទឹ្យកបានឡត្ច៊ីនឡនាោះឡទ្យ ដូឡចនោះរត្មូវឲ្យឡគាា បនាត្បព័នធ ឡមទឹ្យក
ឡត្ច៊ីនបខនាមឡទ្យៀរ។ ឡត្ៅព៊ីទំ្យហំ្រូចៗត្ាប់ ត្បព័នធខត្ពក និងឡមទឹ្យកមួយចំនួនក៏កំពុងត្បឈមមុែនឹងការបារ់បង់ ែូចរូប
រង ឬបារ់បង់នូវស្មរាភាពកនុងការរកាទឹ្យកទុ្យកឱយបានត្គប់ត្គ្នន់ ខដលបណ្ណត លមកព៊ីកតាត ធ្មមារិ និងកតាត មនុស្សផង
ខដរ។ ឡដាយារពំុទ្យទួ្យលបានការយកចិរតទុ្យកដាក់កនុងការាត រ ឬអភិវឌ្ឍបខនាមឡៅឡល៊ីឡហ្ដាា ររចនាស្មព័នធខដលមាន
ត្ាប់ឡនោះ ខត្ពក និងឡមទឹ្យកទំងឡនោះមានជឡត្ៅកាន់ខររក់ ខដលឡធ្ែ៊ីឱយស្មរាភាពស្តុកទឹ្យកងយចុោះ។ 

របកគំឡហ្៊ីញខាងឡល៊ីក៏បានបង្ហា ញព៊ីទិ្យដាភាពខបបត្បនពណ្៊ី និងវបបធ្ម៌ននការឡត្ប៊ីត្បាស្់ត្បព័នធធារាស្រស្តកនុង
ជ៊ីវភាពរស្់ឡៅ ក៏ដូចាការដំាដុោះផលដំណំ្ណឡផសងៗ ខដលឡៅបនតតាំងព៊ីស្ម័យកាងរជធាន៊ីឡៅរំបន់ឡនាោះផងខដរ។ 
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ស្កមមភាពដំាត្ស្ូវឡដាយឡត្ប៊ីត្បាស្់ទឹ្យកស្ាុកកនុងឡមទឹ្យក និង ខត្ពកគឺាទិ្យដាភាពវបបធ្ម៌ឡៅខរបនតរស្់រនាមានជ៊ីវរិ។ ម ាង
ឡទ្យៀរ ភស្ាុតាងននត្បព័នធធារាស្រស្តទំងឡនោះគឺាឡទ្យស្ភាពវបបធ្ម៌ (cultural lanscape) បងាប់នូវវបបធ្ម៌ឡដាយខេក
កនុងរំបន់។ ត្បស្ិនឡប៊ីឡហ្ដាា រចនាស្មព័នធធារាស្រស្តទំងឡនោះត្រូវបារ់បង់ ឡទ្យស្ភាពវបបធ្ម៌ក៏បារ់បង់ រួមទំងលកខណ្ៈ
វបបធ្ម៌កនុងរំបន់ក៏ត្រូវបារ់បង់ផងខដរ។ ត្បព័នធធារាស្រស្តបុរណ្គួរត្រូវឡធ្ែ៊ីការអភិរកសាឡបរិកភណ្ឌ វបបធ្ម៌ារិ និងគួរ
ខងរកាទុ្យកាឡករមររកបនតឡៅខែមរជំនាន់ឡត្កាយៗឡទ្យៀរ។ ឡប៊ីឡទោះប៊ីាត្បព័នធធារាស្រស្តបុរណ្ទំងឡនោះ ពំុមានទ្យត្មង់
ត្ស្ស្់ឡឆ្៊ីរឆ្យដូចត្បាាទ្យធំ្លប៊ីៗកនុងត្បឡទ្យស្កត៊ី ក៏ប ុខនត វាាចំខណ្កមួយននវបបធ្ម៌ខែមរ និងអារយធ្ម៌ខែមរខដលឡៅបនត
រស្់រនមានជ៊ីវរិមកដល់ស្ម័យបចចុបបនន ឡហ្៊ីយខដលឡយ៊ីងមិនគួរឡម៊ីលរលំង។ 

៥.២. ង្ែន្កាំណត់ន្ិងអន្ុា្ន្៍្ស្រារ់ការស្រាវស្រាវ 

ឡដាយារខរកងែោះខារននបឡចចកឡទ្យស្ និងវធិ្៊ីាស្រស្តខដលបានឡត្ប៊ីត្បាស្់កនុងការត្ាវត្ាវ ការស្ិកាឡនោះពំុទន់
អាចកំណ្រ់ឱយបានចាស្់ោស្់នូវអាយុកាល និងកាលបរឡិចឆទ្យននការាងស្ង់ត្បព័នធធារាស្រស្តមួយចំនួនឡៅកនុង
រំបន់ឡនោះបានឡៅឡេ៊ីយ ាពិឡស្ស្ទក់ទ្យងនឹងខត្ពកជ៊ីក និងទំ្យនប់ឡមទឹ្យកមួយចំនួន។ ខផអកឡៅឡល៊ីលទ្យធផលខាងឡល៊ី 
ឡយ៊ីងនឹងឡធ្ែ៊ីការស្ិកាបខនាមឡទ្យៀរ ឡដាយការឡធ្ែ៊ីកំណ្ណយស្ត្មាប់បង្ហា ញអំព៊ីទំ្យហំ្ាក់ោក់ននខត្ពក និងឡមទឹ្យកខដលត្រូវ
បានកាងឡៅកនុងរំបន់ឡនាោះ ត្ពមទំងស្ិកាព៊ីត្ស្ទប់ដ៊ីចាក់បងគរ និងអាយុកាលននការាងស្ង់ឡហ្ដាា រចនាស្មព័នធ
ទំងឡនាោះផងខដរ។  
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▪ ស្ិកាវភិាគកុោលភាជន ៍
▪ ត្ាវត្ាវស្ងគមតាមត្បព័នធ 
អនឡាញ 

 

 
សួ្ ប ុណ្ណា រ រ់ 

កខនលងឡធ្ែ៊ីការ៖ 
▪ រជបណ្ឌិ រយស្ភាកមពាុ 

ស្ញ្ញា បត្រ៖ 
▪ បរញិ្ញា បត្រាន់ែពស្ត់្បវរតិាស្រស្ត 

ចំណ្ង់ចំណូ្លចិរតត្ាវត្ាវ៖ 
▪ ត្ាវត្ាវត្បវរតិាស្រស្ត 

 ត្បវរតិរូបលមអិរ 

 

 ត្បវរតិរូបលមអិរ 

 

 


