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ស្ពា នបណ្ដែ តទឹកសម័យអង្គរទ្ទទ្ទង្់កង្ទព័កនងុ្សកឹសង្គ្រគ ម 
 

ដោយ៖ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ យង់ ដៅ, ដោកបណ្ឌិ ត្ ផុន កសិកា, កញ្ញា  តាដកត្ ស័កោ,  
ដោក ដេង សត្ា, ដោកស្សី មុិល វាសនា, ដោក សួ ប៉ាុណ្ណា រ៉ា ត់្ និង ដោក ដ ឿន ភា ុន 

 
 

 ស្ពា នជាសំណ្ង់ឆ្លងកាត់្ទទឹងផលូវទឹកមាន អូ , ព្ស្ែក, សទឹងជាដ មី សស្មាប់ឆ្លងែីទីមាា ងដៅទីមាា ង 
(វចនានុស្កមព្មែ )។ 
 ជាទូដៅ ស្ពា នសង់ែីដ ក៏ីមាន សង់ែីថ្ែក៏មាន ប៉ាុព្នតស្ពា នដ ឆីាប់បាក់ជាងស្ពា នថ្ែ។ ដបដីយងី
 លឹំក ល់សម័យបុរណ្វញិ សំណ្ង់ស្ពា នមិនព្មនមានស្ត្ឹមព្ត្ជាស្ពា នថ្ែដនាោះដទ វាែិត្ជាមានសំណ្ង់
ស្ពា នដ ពី្   ប៉ាុព្នតស្ត្ូវែុកផុយអស់ដៅ ដស្រោះដ មីិនអាចដៅឋតិ្ដថ្ យូ អព្ងែង ូចថ្ែដេយី។ ែិដសសដៅ
សម័យមហានគ  (សម័យអងគ ) មានសំណ្ង់ស្ពា នបុរណ្ដៅឋតិ្ដថ្  ល់សម័យបចចុបបនន ព្ លជាស្បដេទ
ស្ពា នថ្ែ សង់ែីថ្ែបាយដស្កៀម និង ថ្ែេក់ ជាដស្ចីនព្ លសង់ដៅតាមបដណ្ណោ យផលូវបុរណ្ធំែីរជធានីងអងគ 
ដឆាា ោះដៅកាន់ដមត្ត មណ្ឌ ដផេងៗកនុងអាណ្ណចស្កព្មែ ។  
 ចំដរោះស្បដេទស្ពា នវញិ ភាគដស្ចីន ដគសង់ស្ពា នមាស់ផុត្ែីទឹកព្ លអាចឱ្យទូកតូ្ចធំដធែីចរច តាម
ព្ស្ែក អូ  សទឹងបាន ដោយកាត់្ដស្កាមស្ពា ន។ ចំព្ណ្ក  ចនាសមា័នធស្ពា នមាស់ផុត្ែីទឹកស្ត្ូវមានសស ស្ទជា
ដស្ចីន ចាប់ទមីាា ងដៅទីមាា ងដទៀត្។ ដស្ៅែីស្ពា នមាស់ផុត្ែីទឹក ដៅមានសំណ្ង់ស្ពា នមួយស្បដេទដទៀត្ព្ ល
ជាស្បដេទកស្មនឹងជួបស្បទោះ គឺ «ស្ពា នបណ្ដែ តទកឹ»។  
 ស្ពា នបព្ណ្ោ ត្ទឹកព្ លជាេសតុតាងមួយបញ្ញា ក់ថា ព្មែ បុរណ្ក៏ដចោះសង់ស្ពា នស្បដេទបព្ណ្ោ ត្ទឹក
ព្   គឺដ ញីមានដៅចមាល ក់ឆាល ក់ដលីព្ថ្វខាងដជីងននស្បាស្ពទបនាទ យឆាែ   កនុងដមត្តបនាទ យមានជ័យ។ អនក
ស្ស្ពវស្ជាវ  ូចជាដោក អុមឹ សុម ទិធ ីក៏បានដធែីបទបង្ហា ញបញ្ញា ក់ថា ចមាល ក់ឆាល ក់ដៅព្ថ្វខាងដជីងននស្បាស្ពទ
បនាទ យឆាែ  គឺជាស្ពា នបព្ណ្ោ ត្ទឹក។ ដោក អុឹម សុម ទិធី ក៏ដលីកដេងីដទៀត្ថា ស្ពា នបព្ណ្ោ ត្ទឹកព្ លសង់ថ្ែី
ដៅកសិនទុននស្បាស្ពទអងគ វត្ត យកតាមគ ំូននចមាល ក់ស្ពា នដៅស្បាស្ពទបនាទ យឆាែ  ដនោះ។ 
 ចមាល ក់ស្ពា នបព្ណ្ោ ត្ទឹកដៅព្ថ្វខាងដជីងស្បាស្ពទបនាទ យឆាែ  បង្ហា ញែី ំដណី្ ឆ្លងកាត់្ បស់កងទ័ែ
ែីទិសខាងលិចដៅខាងដកីត្ (ដធៀបនឹងទីតាងំននព្ថ្វ) ( ូបដលម ១ និង ២)។ កងទ័ែមានចំនួន២៩នាក់ 
សថិត្ដៅដលីស្ពា ន រប់ទងំហ្ែ ំ ២ីនាក់ផង។ ដស្ៅែីកងទ័ែ ដៅមាន ំ សឹីកសង្គ្ង្ហគ មចំនួន២ដទៀត្។ កងទ័ែ
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ស្បោប់ដោយដស្គឿងអាវុធដធែីសឹកសង្គ្ង្ហគ ម  ូចជា៖ ផ្គគ ក់ លំព្ែង ោវ ធនូ និង កលស់ ឆ័្ស្ត្ ដទៀត្ផង។ មាន ំ ី
២ដ ី កាត់្ស្ពា ន ប៉ាុព្នតមនិមានបំរក់កូបដលីមនងដនាោះដទ ( ូបដលម ៥)។ 

ដៅដលីនផទទឹក មានស្កុមអនកដនស្ពទ (ចនំួន៣ទូក) កំែុងបង់សំណ្ណញ់ និង សទូចស្ត្ី។ ចំព្ណ្កដៅ
កនុងទឹកវញិ មានសត្ែស្កដែី ស្ត្ីតូ្ច ស្ត្ីធំ សត្ែស្ពល បធំមួយ។ មានសត្ែស្កដែីមួយសថិត្ដៅព្ផនកខាងដស្កាម
ចមាល ក់ ព្ប៉ាកខាងដកីត្ មានកាយវកិា ទំនងជាដ ញសត្ែអែីមួយ។ ដៅជិត្ស្កដែីដនោះព្   ប៉ាុព្នតដៅដលីដោកព្កប 
ស្ចាងំសទឹង មានសត្ែខាល ធំមយួព្ លមានកាយវកិា េ័យបោះដជីង៤ដេងីដលី។ 

ដៅតាមមាត់្សទឹងវញិ មានដ ីមដ ធីំៗ កនុងដនាោះមានដ ីមឫសេពី្  ។ ដៅកនុងនស្ែ មានសត្ែខាល  និង
មនុសេមាន ក់កំែុងែួនព្អបនងឹគល់ដ  ី កនុងកាយវកិា ទំនងជាដ ៀបបាញ់ខាល ដនាោះ។ ដៅព្ផនកខាងដស្កាមជាប់
នឹងមាត់្សទឹងដស្ត្ីយខាងដកីត្ មានសត្ែខាល ២ស្បព្ហ្លជាកូននិងដមខាល ព្ ល ត់្ដចញែីមាត់្សទឹង ដស្រោះស្ត្ូវ
ស្កដែីដ ញ ( ូបដលម ៦)។ សត្ែមយួស្បដេទព្ លព្ត្ងដ ញីមានដៅតាមចមាល ក់គឺសត្ែកំស្បុក១ដៅដលី
ដ ីមឫសេ ី( ូបដលម ៧) និង១ដទៀត្ដៅដលីដ ីមដ ធីំ។ ដស្ៅែីដនាោះ ក៏ដៅមានសត្ែស្ពល បមលោះព្  ។ 
 
រចនាសមាន័ធស្ពា នបណ្ដែ តទឹក៖ 
  

តាមចមាល ក់ព្ លអាចដមីលដ ញី ស្ពា នបព្ណ្ោ ត្ទឹកដនោះមានបដង្ហគ លសស ចំនួន៤ (បដង្ហគ លសស 
២ដៅចុងមាា ង ចំព្ណ្កបដង្ហគ លសស ២ដទៀត្ដៅចុងមាា ងដទៀត្) ( ូបដលម ៣ និង ៤)។  នូត្ស្ពា ន ស្ត្ូវចង
ស្ស្ពក់ ឬ ស្កងត្ៗោន  ដហ្យីចងភាា ប់ដៅនឹងបដង្ហគ លសស  ដៅខាងចុងសងខាង។ កាោ  ស្ពា នស្បព្ហ្លោក់
ស្កាលែីដលី នូត្ទងំអស់ដនាោះ។ ស្ពា នដនោះែុំដ ញីមានបដង្ហគ លសស ដៅកនុងសទឹងដទ មានន័យថា ដគមិន
ដស្បីបដង្ហគ លសស ណ្ណដផេងដទៀត្ដស្ៅែីបដង្ហគ លសស ដៅចុងសងខាងស្ពា នដេយី។ 
 តាម យៈចមាល ក់កងទ័ែ នងិ  ំ ដីៅដលីស្ពា ន ដយងីអាចស្ពកលបងែិចា ណ្ណអំែីស្បព្វងស្ពា ន និង 
ចំណុ្ោះទមងន់ស្ពា នព្ លអាចស្ទបាន។  
 ជាទូដៅ ទមងន់មនុសេស្បុសអាចមានទមងន់ែី ៦០គ.ក ដៅ ៧៥ គ.ក។ ចំដរោះកងទ័ែព្ លឆ្លងកាត់្
កា ហ្ែកឹហាត់្ ស្ែមទងំ ំដណី្ ព្វងឆាង យែីកព្នលងមួយដៅកព្នលងមួយ ែីសម េូមិមយួដៅសម េូមិមួយ ែួក
ដគអាចមានទមងន់មិនធងន់ប៉ាុនាែ នដទ។  ូដចនោះ ដយងីអាចសនែត្ថា កងទ័ែមាន ក់មានទមងន់ ៦៥គ.ក។ កងទ័ែ
ចំនួន២៩នាក់ មានទមងន់ ១៨៨៥គ.ក។ ដបីដយងីគិត្បញ្ចូ លទងំសមាា  ៈសឹកផងដនាោះ កងទ័ែអាចមាន
ទមងន់២០០០គ.ក. ដសែីនងឹ២ដតាន។ 
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 ចំព្ណ្កសត្ែ ំ វីញិ  ំ ដីែញវយ័មានទមងន់ចាប់ែី ២.៥ដតាន ដៅ ៧ដតាន។  ូដចនោះ ដបីដយងីសនែត្
ថា  ំ សីថិត្ដៅដលីស្ពា នមានទមងន់៤ដតាន ដនាោះ ំ ២ីមានទមងន៨់ដតាន។ 
 ដបីតាមកា សនែត្ទមងន់កងទ័ែទងំអស់ និង ំ ទីងំ២ផង ស្ពា នបព្ណ្ោ ត្ទឹកអាចស្ទទមងន់បាន១០
ដតាន។ 
 ចំដរោះស្បព្វងស្ពា នវញិ ដយងីអាចសនែត្យកស្បព្វង ំ មីកែិចា ណ្ណ។ ជាទូដៅ  ំ ដីែញវយ័អាច
មានស្បព្វងែី ៣-៥ព្ម៉ាស្ត្។ ដបីដយងីសនែត្យកស្បព្វង ំ កីំែុងដ ី ដលីស្ពា នស្បព្វង ៤ព្ម៉ាស្ត្ ស្ពា នបព្ណ្ោ ត្ទឹក
ព្ លកាត់្ដលីសទឹងអាចមានស្បព្វងចាប់ែី ២០ព្ម៉ាស្ត្ ដៅ ២៥ព្ម៉ាស្ត្។ 

កា ែិត្ ចមាល ក់ស្ពា នបព្ណ្ោ ត្ទឹកសថិត្កនុង ុត្ធមំយួព្ លឆាល ក់បង្ហា ញែីែិធីដេងីដស្ពយរជយមួយ 
 បស់ឥង្គ្នទកុមា  (ស្ែោះរជបុស្តា បស់ស្ែោះបាទជ័យវ ែន័ទី៧) អេិដសកឱ្យកាល យជាដសោចស្ត្ួត្ស្តាស្ពមនត  ឋដៅ
វជ័ិយ ដស្កាមស្ែោះរជអធបិត្ីភាែ បស់ស្ែោះបាទជ័យវ ែន័ទី៧ ដោយមានកា ចូល មួែីមដហ្សីមួយចំនួន ែួក
ស្រហ្ែណ៍្ នាមុឺនមង្គ្នតី ជាមយួនឹងកងទ័ែដថ្ែី ដជីង និងកងទ័ែដសោះព្ លដស្ត្ៀមមលួនជាដស្សចដ ីមបចីាកដចញ
ដឆាា ោះដៅទិសខាងដកីត្ ដហ្យីស្ត្ូវឆ្លងកាត់្ស្ពា នបព្ណ្ោ ត្ទឹកដនោះ ( បូដលម ៨)។ កងទ័ែ នងិ ំ ពី្ លសថិត្
ដលីស្ពា ន សថិត្កនុងកាយវកិា ស្ទឹងដសងៀម កំែុង ង់ចាកំា ចាកដចញ ំដណី្  បស់ ឥង្គ្នទកុមា  ដឆាា ោះដៅទិសខាង
ដកីត្ បនាទ ប់ែែីិធីស្គងរជស្ត្ូវបានបញ្ច ប់។ 

 
ដនោះស្ោន់ព្ត្កា ែិចា ណ្ណដោយដស្បៀបដធៀបដៅនឹង ូបដផេងៗ ព្ លចមាល ក់ព្ លមានដៅដលីព្ថ្វនន

ស្បាស្ពទបនាទ យឆាែ  ។ ដទោះយ៉ា ងណ្ណ អែីព្ លបានដលីកយកមកអតាថ ធិបាយខាងដលីស្ោន់ព្ត្ជាកា បង្ហា ញ
មលីអំែីដបត្ិកេណ្ឌ ជាត្ិព្មែ មួយស្បដេទព្ លបនេល់ទុកដស្កាមស្ពន ស្ែហ្សត បស់មហាស្ែោះមហាកេស្ត្ព្មែ  
(The Great King of Cambodia) គឺស្ែោះបាទជ័យវ ែន័ទី៧ ព្ លដគឱ្យស្ែោះនាមថា «ចស្កែស្តាធិរជ»។  

ស្ពា នបព្ណ្ោ ត្ទឹកគឺជានិមតិ្ត ូបននសំណ្ង់ស្ពថ បត្យកមែព្មែ ឆ្លុោះបញ្ញច ងំែីបដចចកដទស ស្បាជាា វាងនវ ៉ា និង
ចំដណ្ោះ ឹង បស់បុែែបុ សព្មែ ែិត្ស្បាក   មួចំព្ណ្កកនុងយុទធស្ពង្គ្សតសង្គ្ង្ហគ មបង្គ្ង្ហា បខាែ ងំសស្ត្ូវ។ 
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ព្ផនទីស្បាស្ពទបនាទ យឆាែ   (ព្ផនទីដោយ៖ Olivier Cunin) 

 

 
 ូបដលម ១៖ ស្ពា នបព្ណ្ោ ត្ទឹក ( ូបថ្ត្៖ ដេង សត្ា) 
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 ូបដលម ២៖ ស្ពា នបព្ណ្ោ ត្ទឹក (ែណ៌្ស្កហ្មដស្ែឿងៗគឺជា ចនាសមាន័ធននស្ពា នបព្ណ្ោ ត្ទឹក)  

( ូបថ្ត្៖ ដេង សត្ា) 
 

     
 ូបដលម ៣៖ បដង្ហគ លសស ស្ពា នខាងដកីត្                                     បូដលម ៤៖ បដង្ហគ លសស ស្ពា នខាងលិច 
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 ូបដលម ៥៖  ំ ដីលីស្ពា នបព្ណ្ោ ត្ទឹក ( ូបថ្ត្៖ ដេង សត្ា) 

 

 
 ូបដលម ៦៖ ស្កដែីដ ញខាល  
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 ូបដលម ៧៖ សត្ែកំស្បុកដៅដលីដ ីមឫសេ ី

 

 ូបដលម ៨៖ ស្ែោះបាទជយ័វ ែន័ទី៧ និង ស្ែោះរជបុស្ត្ «ឥង្គ្នទកុមា » កនុងែិធីអេិដសកស្ែោះរជបុស្ត្ ឱ្យស្គងរជជាដសោច
ស្ពមនត  ឋ ( ូបថ្ត្៖ ដេង សត្ា)
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 ូបដលម ៩៖ ចមាល កដ់ៅដលីព្ថ្វខាងដជីងព្ លមានស្ពា នបព្ណ្ោ ត្ទឹក ត្ភាា បោ់ន នឹងចមាល កែិ់ធីអេិដសកស្ែោះរជបុស្ត្ «ឥង្គ្នទកុមា » ឱ្យស្គងរជជាដសោចស្ពមនត  ឋ 

( ូបថ្ត្៖ ដេង សត្ា, ជាស្បដេទ ូបថ្ត្ Photogrammetry) 




