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អត្ថបទ  
នានាភាពនៃអក្សរសលិ្បស៍មយ័អាណាៃិគមៃយិមបារាំង 

 

ដោយ ឃៃិ យង៉់ ដេក្ខជនេណ្ឌិ តវគ្គ២ 
ឯក្ដេស អក្សរសលិ្ប ៍ននរាជេណ្ឌិ តយសភាក្ម្ពុជា 

 
អក្សរសិល្ប ៍ជាក្ញ្ច ក់្ឆ្ុុះេញ្ច ាំងសងគម្ សងគម្បេេណា អក្សរសិល្បប៍េេដ ុះ។ ឆ្ងតាម្រយៈការសិក្ា

ស្នា នៃអក្សរសិល្ប ៍អាក្សកិ្ាអាចដរក្េជញ្ជ ក់្ពុេធិល្អៗ  មានតនម្្បានយ៉ា ងដរចើនបៃល្អាក្និពនធជួេរេេុះ សនសាំេុក្ 
និងផ្ដល់្ឱ្យតាម្រយៈវណ្ណក្ម្ម   ក្ាុងដោល្េាំណ្ងេណ្ដុ ុះេណាដ ល្ធនធានម្នុសសដៅតាម្ឧតដម្គ្តិរេស់ខ្្ួន។ 
ការសិក្ាអតថេេស្នា នៃអក្សរសិល្ប ៍ បានផ្ដល់្ឱ្យអាក្សកិ្ាអាចដម្ើល្ដ ើញពើរពឹតដិការណ៍្បៃល្ដក្ើតមានដ ើង
ក្ាុង អតើតកាល្ យក្ម្ក្ដធវើជាេេពិដស្នធន៍ជាំនួយៃល់្ការដរៀេចាំេចចុេបនាកាល្ នងិេនដដរៀេចាំបផ្នការក្ស្នង
អ គ្ត កាល្ម្ួយរេក្េដោយភាពសុខ្ស្ននដ នងិមាននិរនដរភាព។ ដៃើម្បើសដរម្ចតាម្ដោល្ដៅដនុះ ដៃើម្បើចូល្
រមួ្ចាំបណ្ក្ ក្ាុងការបសវងយល់្ពើវធិើស្នស្រសតបតងនិពនធ គ្ាំនិត ៃាំេូ ម ន   បៃល្អាក្និពនធបានេនសល់្េុក្
ការសិក្ាដរេៀេដធៀេស្នា នៃក្ាុងសម័្យកាល្នើម្ួយៗ គ្ជឺាដេសក្ក្ម្មៃ៏សាំខាន់រេស់អាក្សិក្ា ដៃើម្បើចូល្រមួ្ 
ចាំបណ្ក្ក្ាុងការេក្រស្នយគ្ាំនតិ ៃាំេូ ម ន ក៏្ៃូចជាេេពិដស្នធន៍ជើវតិ  បៃល្អាក្និពនធរគ្េ់រូេ បានេនសល់្ 
េុក្តាម្រយៈស្នា នៃរេស់ខ្្ួន សដរម្ចេាំណ្ងដនុះ។ 

អាក្និពនធបខ្មរជាដរចើនរូេដៅចុងសម័្យអាណានិគ្ម្និយម្បារា ាំង ជាអាេិ៍ ដោក្ ញ៉ាុ ក្ បែម្ ដោក្ រមឹ្ 
គ្ើន ដោក្ នូ ហាច ជាអាក្និពនធបខ្មរបៃល្មានដេពដកាសល្យខ្ពស់បៃល្បានចូល្រមួ្ចាំបណ្ក្យ៉ា ងសក្ម្មក្ាុងការ 
ស្នថ េ រេវតដិរេដោម្ដោក្ពាក្យរាយបខ្មរ (អក្សរសិល្បប៍ខ្មរេាំដនើេ)  ដៃើម្សតវតសេើនម្ៃដនុះ ដោយបានេនសល់្ 
េុក្ស្នា នៃ ម្ួយចាំនួនម្ក្ៃល់្េចចុេបនារេក្េដោយដេពដកាសល្យក្ាុងការបតងនិពនធ និងមានឧតដម្គ្តិដសាហាជាតៃ៏ិ
រជាល្ដរៅ។ 

អារស័យដោយដសចក្ដើក្រម្ និងយល់្ដ ើញថា ការសកិ្ាដល្ើអក្សរសលិ្បប៍ខ្មរ សម័្យអាណានគិ្ម្
និយម្បារា ាំង មានរេត់វវិឌ្ឍន៍ ជាៃាំណាក់្កាល្យ៉ា ងសាំខាន់ក្ាុងរេវតតអិក្សរស្នស្រសតបខ្មរ អាចផ្ដល់្ជាស្នរ
រេដយជន៍បានម្ួយចាំបណ្ក្ៃល់្ការសិក្ាអក្សរសលិ្បប៍ខ្មរផ្ងដ ុះ ការដធវើេេេង្ហា ញដល្ើរេធានេេដនុះដធវើដ ើង 
ដោយចង់េង្ហា ញឱ្យដ ើញថាដតើ៖ 

-អក្សរសលិ្បប៍ខ្មរ សម័្យអាណាពាបាល្បារា ាំងមានស្នថ នភាពៃូចដម្តច? 
-ដតើអក្សរសិល្បស៍ម័្យអាណានិគ្ម្នយិម្បារា ាំងមានការបរេរេួល្ៃូចដម្តចខ្ុ្ះ? 
-ដតើអក្សរសិល្បស៍ម័្យអាណានិគ្ម្នយិម្បារា ាំងរតូវបានបេងបចក្ជារេដេេអវើខ្្ុះ? 

  ដៃើម្សម័្យឧៃុងគ វស័ិយអក្សរស្នស្រសតបខ្មរមានការរ ើក្ចដរម្ើនគ្ួរជាេើដមាេនៈ បៃល្ក្ាុងដ ុះដយើងសដងេត 
ដ ើញមានរពុះម្ហាក្សរតបខ្មរខ្្ុះរេង់ជារពុះរាជក្វ ើនិពនធៃ៏វដិសសៗផ្ងបៃរ ជាអាេិ៍ រពុះរាជសមាៃ រដៅពញាតូ 
បៃល្រេង់បានរពុះរាជនិពនធចាេ់រតើរាជនើតិ ចាេ់រពុះរាជសមាៃ រ បៃល្ជាក្បួនចាេ់ៃ៏សាំខាន់ក្ាុងការៃឹក្ ាំ
រេដេស សម័្យដរកាយអងគរ និងរពុះរាជនពិនធជាក្ាំណាពយវ ើណាគ្ើត សបម្តងដចញនូវម្ដ សដញ្ចត ផ្ទា ល់្
រពុះអងគក្ាុងផ្្ូវដសាហា និងការេូ ម នដរេៀនរេដៅម្នុសសអាំពើដោសក្ាុងការរេរពតឹតខុ្សក្ាុងកាដម្ផ្ងបៃរ។ ដរៅពើ
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ដនុះ ក៏្មានរពុះម្ហាសងឃរាជ រពុះសងឃរាជាគ្ណ្ៈ រពុះសងឃអងគខ្ុ្ះក៏្ជាអាក្របាជញេណ្ឌិ តក្ាុងវស័ិយអក្សរស្នស្រសត
ផ្ងបៃរ ៃូចជា រពុះសុគ្នធ រពុះសងឃ យក្ ជារពុះរាជរគ្ូននរពុះរាជសមាៃ រ ជាដៃើម្។ 

ដៅក្ាុងៃាំណាក់្កាល្ៃាំេូងននការោក់្អាណាពាបាល្ដល្ើរេដេសក្ម្ពុជា  ឆ្ា ាំ១៨៦៣ បារា ាំងបានដរេើ
របាស់ម្ដធាបាយដៅត ក្ាុងការោក់្សមាព ធ ដៃើម្បើរគ្េ់រគ្ងដល្ើរពុះម្ហាក្សរតបខ្មរ ដោយពុាំបានបសវងយល់្ឱ្យចាស់
អាំពើឥេធពិល្ននរាជេល្ង្េបខ្មរចាំដពាុះរេជារាស្រសតបខ្មរ និងការបាត់េង់ផ្ល្រេដយជន៍ផ្ទា ល់្ខ្្ួនរេស់ម្ស្រនតើបខ្មររគ្េ់
ជាន់ថាា ក់្ បៃល្ជាមូ្ល្ដេតុដធវើឱ្យមានការេុះដបាររេឆ្ាំងបារា ាំងដៅរគ្េ់េើក្បន្ង។ 

ការេុះដបារដៅេូោាំងរេដេសបានដធវើឱ្យបារា ាំង េនថយគ្ាំ េសងេត់ដល្ើរពុះម្ហាក្សរតបខ្មរវញិ។ េ៉ាុបនត ជា
េនតេ ា េ់ អាណាពាបាល្បារា ាំង បានៃក្េូតយក្អាំណាចរពុះរាជាបខ្មរេនតចិម្តងៗ រេូតរពុះអងគពុាំមានសិេធិ
ដធវើអវើដស្នុះ ដរៅពើដៃើរតជួានិម្តិតរូេននរេជាជាតិបខ្មរ ដរកាម្ការោាំពារ បែរក្ា និងេាំនុេេរម្ុងោាំងរសុងពើរេេ
អាណាពាបាល្បារា ាំង។ 
១-ស្ថថ ៃភាពសងគមខ្មែរក្រោមអាណាពាបាល្បារាំង 

ៃាំណាក់្កាល្ដនុះ ជាសម័្យកាល្ជាេ់ោក់្េងផ្ទា ល់្ជាម្យួអាក្នពិនធ បានេង្ហា ញពើរេត់រេវតដសិ្នស្រសដ
ម្ួយបៃល្េនដជុះឥេធពិល្ដល្ើផ្ាត់គ្ាំនតិអាក្ៃឹក្ ាំ អាក្ដចុះៃងឹបខ្មរ ឱ្យេដងេើតសម្េិធផ្ល្អវើបៃល្ែមើៗ ោាំងក្ាុងវស័ិយ
នដយបាយៃកឹ្ ាំរេដេស ោាំងដល្ើវស័ិយអក្សរស្នស្រសដជាតិ។ ដរៅពើដនុះ មានការភាជ េ់រពឹតដិការណ៍្រេវតដមិ្ួយ
ចាំនួនបៃល្ដក្ើតដ ើងដៅរេដេសដសៀម្ បៃល្ដរកាយម្ក្េដូរជា នែ វញិ ដេើយរពតឹដិការណ៍្ោាំងដនុះបានផ្ដល់្ផ្ល្
េ៉ាុះពាល់្ម្ួយចាំនួនបៃល្មានក្រម្ិតខ្ពស់ម្ក្ដល្ើរេដេសបខ្មរ។ 

ដៅដពល្បៃល្រពុះបាេេររិក្សរាមាឥសសរាធិេតើ រពុះអងគឌ្ួង ដស្នយេើវងគតដៅ ពួក្ម្ស្រនដើនិងរពាេមណ៍្
េុដរាេតិ បានដល្ើក្រពុះរាជេុរតចបង ម្អងគរច ងឹ ឬអងគវតើ (រពុះបាេនដរាតដម្) ឱ្យដ ើងដស្នយរាជយសាងរពុះ
េិតា ដៅរាជធានើឧៃុងគ  គ្.ស.១៨៥៩។ ក្ាុងរាជយរេស់រពុះអងគ បខ្មរដៅក្ម្ពុជាដរកាម្បានេនដការតស ូរេឆ្ាំង
នឹងការឈ្្លនពានរេស់យួនពើរដល្ើក្ធាំៗគ្ឺ ដល្ើក្េើម្ួយដៅគ្.ស.១៨៥៩ និងដល្ើក្េើពើរដៅគ្.ស.១៨៦០។ 
រពុះអនុជរពុះអងគរពុះ ម្សុើវតាថ  បៃល្មានគ្ាំនតិរចបណ្នចង់បានរាជយសម្បតដិ បានរមួ្នៃជាម្ួយេក្សពួក្ម្ួយ
ចាំនួនេងេចម្ាាំងរា ាំងជល់្ក្ាុងរសុក្ដ ើង ពើគ្.ស.១៨៦១ ៃល់្ គ្.ស.១៨៦២។  

មានរពឹតតិការណ៍្សាំខាន់ៗ ជាដរចើនបៃល្ជុះឥេធិពល្ៃល់្ការវវិឌ្ឍន៍ននអក្សរសិល្បប៍ខ្មរ ជាអាេិ៍៖ 
នែៃេើ១១ បខ្សើហា ឆ្ា ាំ១៨៦៣ ការចុុះេតថដល្ខាដល្ើសនធសិញ្ា ម្ិតដភាព ការការពារ នងិពាណិ្ជជក្ម្ម 

រវាងរពុះបាេ នដរាតដម្ និងដោក្ឧតដម្ វ ើ ៃឺ ឡា ស្រេគង់ឌ្ើបយរ ដេស្នេិបាល្បារា ាំងរេចាំបៃនកូ្ស្នាំងសុើន។  
រពុះបាេ នដរាតដម្ រេង់បានដចញរពុះរាជេញ្ាតដិបក្េរម្ង់ ដៃើម្បើឱ្យរេដេសជាតិមានការរ ើក្ចដរម្ើន ចុុះនែៃ

េើ១៥ បខ្ម្ក្រា ឆ្ា ាំ១៨៧៧។ 
អនុសញ្ា នែៃេើ១៧ បខ្ម្ិែុ  ឆ្ា ាំ១៨៨៤ បានោក់្អាណាពាបាល្ភាពពិតរបាក្ៃដល្ើរេដេសបខ្មរ 

ដោយដោក្ ឆ្ល្ ែម្សុន ដេស្នេិបាល្បៃនកូ្ស្នាំងសុើន។ 
ពើបខ្បខ្វចិឆិកា ឆ្ា ាំ១៨៨៤ ៃល់្បខ្ម្ក្រា ឆ្ា ាំ១៨៨៧ មានការដងើេដ ើងតស ូរេស់អាក្ដសាហាជាតិបខ្មរ 

រេឆ្ាំងសនធិសញ្ា  ឆ្ា ាំ១៨៨៤ ដៅេូោាំងរេដេស។ 
ឆ្ា ាំ១៨៦៧ េកឹ្ៃើក្ម្ពុជាដរកាម្ បានក្ាយជាបៃនៃើអាណានគិ្ម្រេស់បារា ាំង។ 
េ ា េ់ពើការដស្នយេើវងគតរេស់រពុះបាេ នដរាតតម្ នែៃេើ២៤ បខ្ដម្ស្ន ឆ្ា ាំ១៩០៤ រក្មុ្រេឹក្ារពុះរាជ

េល្ង្េ បៃល្មានដេស្នេិបាល្បារា ាំង ដៅអម្ បានដរជើសដរ ើសរពុះម្ហាឧេរាជ សុើសុវតថិ ជារពុះអនុជ ឱ្យដ ើង
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ដស្នយរាជយ។ ក្ាុងឆ្ា ាំៃបៃល្ដនុះ មានការេងវិល្ឱ្យវញិនូវដខ្តដរតាច ដកាុះកុ្ង ម្្ូនរព េដន្ដៅ ពើសាំណាក់្រេដេស
ដសៀម្ និងដខ្តដសាងឹបរតង រសកុ្ដសៀម្បា៉ា ងពើរេដេសឡាវ បៃល្ៃក្េូតដោយបារា ាំងៃល់្ក្ម្ពុជា។ 

ឆ្ា ាំ១៩០៤ រេេអាណានិគ្ម្និយម្បារា ាំង បានេដងេើតអនុវេិាល័្យសុើសុវតថ ិ ជាការដល្ើក្េឹក្រពុះេ័យ 
ៃល់្រពុះបាេ សុើសុវតថ ិក្ាុងឆ្ា ាំៃាំេូងបៃល្រេង់ដ ើងដស្នយរាជយ។ 

ឆ្ា ាំ១៩០៧ េដងេើតគ្ណ្ៈក្ម្មការពើរសរមាេ់ចងរក្ងរេវតដសិ្នស្រសដបខ្មរ។ ដសៀម្រេគ្ល់្ដខ្តតក្ាំពង់ធាំ (នងិ
រពុះវហិារ) ដសៀម្រាេ-ឧតតរមានជ័យ បាត់ៃាំេង ដសរ ើដស្នេ័ណ្ បផ្ាក្ម្ួយននដខ្តតដពាធិ៍ស្នត់ ម្ក្បខ្មរវញិ។ 

រពុះរាជេញ្ាតដិចុុះនែៃេើ១១ បខ្ដម្ស្ន ឆ្ា ាំ១៩១២ ឱ្យឪពុក្មាដ យរតូវបតេញ្ជូ នកូ្នរេុសរសើ ឱ្យដៅកាន់
ស្នោដរៀន ដេើពុាំៃូដចា ុះដេនឹងរតូវេេួល្េណ្ឌ ក្ម្មយ៉ា ងធៃន់។ 

នែៃេើ០៤ បខ្ក្ញ្ា  ឆ្ា ាំ១៩១៥ រាជេញ្ាតដិរេស់រពុះបាេសុើសុវតដិ េដងេើតគ្ណ្ៈក្ម្មការដរៀេចាំវច នុរក្ម្
បខ្មរជាដល្ើក្ៃាំេូង។ 

ឆ្ា ាំ១៩១៨ ដោក្ េសក្ ស្រេគសូល្ើដយរ េដងេើតស្នរម្នាើរម្យួដៅរក្ុងេាាំដពញ។ 
ឆ្ា ាំ១៩២១ រពុះបាេសុើសុវតដិ រេង់ក្ស្នងស្នោបាល្ើជាន់ខ្ពស់ និងរពុះរាជេណាណ ល័្យ។ 
នែៃេើ០៩ បខ្សើហា ឆ្ា ាំ១៩២៧ រក្ុម្រេឹក្ារពុះរាជេល្ង្េ បានដរជើសដរ ើសរពុះបាេ សុើសុវតថិ មុ្នើវងស ជា

រពុះរាជេុរតចបងឱ្យដ ើងរគ្ងរាជយសាងរពុះបាេ សុើសុវតថិ ជារពុះរាជេតិាបៃល្បានដស្នយេើវងគត (ដស្នយរាជយ
ពើឆ្ា ាំ១៩២៧ ៃល់្ឆ្ា ាំ១៩៤១)។ 

នែៃេើ១៤ បខ្វចិឆកិា ឆ្ា ាំ១៩២៩ េដងេើតរក្មុ្ជាំនុាំបរេរពុះនរតេៃិក្។ 
ឆ្ា ាំ១៩៣០ េដងេើតវជិាជ ស្នថ នពុេធស្នសនេណ្ឌិ តយ។ 
ឆ្ា ាំ១៩៣៦ ស្នរព័ត៌មានជាភាស្នបខ្មរេើ១ “នគ្រវតដ ឬអងគរវតដ” បានេដងេើតដ ើងដោយ សុឺង ង៉ាុក្ថាញ់, 

សុឹម្ វា៉ា  នងិ បា៉ា ច ដ ើន។ 
នែៃេើ២៤ ម្ិែុ  ឆ្ា ាំ១៩៣៩ រេដេសដសៀម្ ៃូរដឈ្លម ុះជា រេដេសនែ វញិ។  
ឆ្ា ាំ១៩៣៩ សស្រង្ហគ ម្ដោក្ដល្ើក្េើ២ ផ្ាុុះដ ើង។ ដសៀម្ដោយមានការោាំរេពើជេ៉ាុន បានដធវើការដក្ៀេ 

សងេត់រេដេសបារា ាំង ៃដណ្ដើ ម្យក្ដខ្តដបាត់ៃាំេង េកឹ្ៃើសថតិដៅចដ ្ុះជួរេាាំៃងបរក្ និងបខ្សរសេរកាៃេើ១៥។ 
នែៃេើ១៧ ក្ញ្ា  ឆ្ា ាំ១៩៤០ នែ ោម្ោរឱ្យបារា ាំងរេគ្ល់្ៃើក្ម្ពុជា នងិឡាវម្ួយភាគ្ធាំ។ 
នែៃេើ២៦ ក្ញ្ា  ឆ្ា ាំ១៩៤០ ក្ងេ័ពជេ៉ាុន ចេ់ដផ្ដើម្កាន់កាេ់ឥណ្ឌូ ចិន។ 
នែៃេើ០១ ធាូ ឆ្ា ាំ១៩៤០ នែ វាយរេហារដល្ើបារា ាំងដៅក្ម្ពុជា េ័ពបារា ាំងេេួល្េរាជ័យ។ 
នែៃេើ០១ ម្ក្រា ឆ្ា ាំ១៩៤១ េ័ពដជើងេកឹ្បារា ាំង មានជ័យជាំនុះដល្ើេ័ពដជើងេកឹ្នែ ដៅដកាុះឆ្ង។   
ដឆ្ៀតឱ្កាសបៃល្បារា ាំងេរាជ័យក្ាុងសស្រង្ហគ ម្ដៅអឺរ ៉ាេុ នែបានវាយរេហារដល្ើេើតាាំងរេស់បារា ាំង ដៅ 

រេដេសឡាវ នងិក្ម្ពុជា កាន់កាេ់េឹក្ៃើម្ួយភាគ្ធាំដៅបេ៉ាក្ពាយព័យននរេដេសក្ម្ពុជា ។ 
នែៃេើ១១ បខ្ម្ើ  ឆ្ា ាំ១៩៤១ បារា ាំង និងនែ ចុុះេតថដល្ខាដល្ើក្ិចចរពម្ដរពៀងម្យួបៃល្ចុុះេតថដល្ខាជា 

សនធិសញ្ា សដរម្ចដៅនែៃេើ៩ បខ្ឧសភា ឆ្ា ាំ១៩៤១ បៃល្នែោម្ោរបានេឹក្ៃើដខ្តដបេ៉ាក្ខាងល្ិចេដន្ដម្គ្ងគនន
រេដេសឡាវ េកឹ្ៃើេើភាគ្េនួននដខ្តដក្ាំពង់ធាំ និងេកឹ្ៃើបេ៉ាក្ខាងដជើងននរេដេសក្ម្ពុជា (សរុេ ៧០ ០០០ គ្ើ ូ
បម្៉ារតរតើគុ្ណ្)។ 
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រារតើនែៃេើ២២ បខ្ដម្ស្ន ឆ្ា ាំ១៩៤១រពុះបាេសុើសុវតថិ មុ្នើវងស ដស្នយេើវងគតដៅេូក្ដោ ក្ាុងរពុះជនម ៦៥ 
វសា។ រពុះរាជនតាដ  រពុះអងគមាច ស់ នដរាតដម្ សុើេនុ រតូវបានដរជើសដរ ើសជាក្សរតអងគែមើ។ នែៃេើ២៥ បខ្ឧសភា 
ឆ្ា ាំ១៩៤១ រពុះអងគមាច ស់សើេនុ េេលួ្រាជាេិដសក្ជារពុះម្ហាក្សរតននរពុះរាជាណាចរក្ក្ម្ពុជា 1។ 
២- អនក្ៃិពៃធល្ប ីៗ នាសម័យអាណាៃគិមៃិយមបារាំង 

ដៅឆ្ា ាំ១៨៦១ ដោក្ េង់ រ ើម្៉ាូេូត រុក្ខវេូិជាតិបារា ាំង បានដ ើញរបាងគរបាស្នេសោិបខ្មរ ដៅតាំេន់អងគរ 
ពិដសសរបាស្នេអងគរវតដ។ ដោយដសចក្ដើដសៃើចសរដសើរចាំដពាុះភាពម្េស្នច រយរេស់ម្ត៌ក្ស្នា នៃៃ៏សដម្បើម្ដនុះ ដៅ 
ឆ្ា ាំ១៨៦៣ អតថេេរេស់ដោក្បៃល្នយិយពើអងគរ ក៏្បានផ្សពវផ្ាយពាសដពញពេិពដោក្ ចុុះផ្ាយដោយ
េសស វៃដើ េូត   ឺ ម្៉ាុង (Tout le Monde)។ ដៅឆ្ា ាំ១៨៦៣ដនុះ បារា ាំងបានោក់្អាណាពាបាល្ជាដល្ើក្
ៃាំេូងដៅដល្ើេឹក្ៃើអងគរ។  ែវើតបតិបតវស័ិយម្ួយចាំនួនបានេេួល្ឥេធពិល្ពើេសចមឹ្រេដេស ពិដសសរេដេសបារា ាំង 
ក៏្ដោយ េ៉ាុបនដវស័ិយសិក្ាធកិារអេ់រ ាំដៅបតរេរពឹតដដៅតាម្បេេេុរាណ្ដៅដ ើយ។ ដោយេនដម្រតក្ពើសម័្យ
ឧៃុងគ បៃល្អាក្សិក្ាចត់េុក្ជាយុគ្មាសននអក្សរសលិ្បប៍ខ្មរ ការបតងនិពនធស្នា នៃអក្សរសិល្បដ៍ផ្សងៗ ដៅបត 
រេរពឹតដដៅជាពាក្យកាពយតាម្បេេស្នស ដៅដ ើយ។ រេបេល្ក្នុ្ះសតវតសដរកាយដពល្បារា ាំងោក់្នឹម្អាណា
ពាបាល្ដល្ើរេដេសក្ម្ពុជា ដេើេដគ្ដ ើញមានការវវិឌ្ឍន៍ដល្ើក្ម្មវធិើសិក្ា ដោយមានការបក្េរម្ង់ដល្ើវស័ិយដនុះ 
ឱ្យមានល្ក្ខណ្ៈេាំដនើេជាេដណ្ដើ រៗ សរមាេ់េាំដពញតរម្ូវការរៃឋការអាណាពាបាល្ បៃល្ោម្ោរអាក្ដចុះៃងឹ
បផ្ាក្ភាស្នបារាាំង បផ្ាក្រៃឋបាល្បារា ាំងជាដៃើម្។ ការសិក្ាដៅស្នោវតដបេេែមើ និងដៅស្នោម្ធយម្សិក្ាេាំដនើេ 
ជុះឥេធពិល្ជាខ្ាាំងដល្ើផ្ាត់គ្ាំនតិ ការគ្ិតគូ្រពិចរណារេស់យុវសិសសបខ្មរ សម័្យដ ុះ។ ម្ិនរតឹម្បតេ៉ាុដណាណ ុះការ
សិក្ាដនុះបានជាំរុញឱ្យមានការវវិឌ្ឍន៍ម្ួយយ៉ា ងធាំក្ាុងវស័ិយអក្សរស្នស្រសដបខ្មរ។ ដៅចុល្ស្ក្រាជ១២៦៩ ឆ្ា ាំម្បម្ 
នពវស័ក្ រតូវនឹងរគ្សិដសក្រាជ១៩០៧ តាមាស អាយុជាង៨០ឆ្ា ាំប្ាយ បានបតងអតថេេពាក្យរាយម្ួយដ ើង
ដឈ្លម ុះថា “ដរឿងេ ឌ ាំតាមាស”2។ ចាេ់េ ឌ ាំតាមាសដនុះ មានល្ក្ខណ្ៈបេក្្ពើស្នស្រស្នដ ក្បួនចាេ់ដផ្សងៗ ដោយ
ដោក្តា មាស បានសរដសរបតពើអវើបៃល្ោត់ដម្ើល្ដ ើញ ជេួរេេុះក្ាុងដពល្ោត់រស់ដៅ ពើជើវរេវតដិរគ្សួ្នរោត់
បៃល្ជើតា នងិឪពុក្បាត់ខ្្ួនក្ាុងសស្រង្ហគ ម្ជាម្ួយយួន កាល្រាជេ្ួងអងគមុ្ើ ពើរពុះេ័យរពុះអងគឌ្ួង ចាំដពាុះរេដេស
ជាតិ បៃល្រងដរោុះដោយស្នរសស្រង្ហគ ម្ គ្ាំ េពើរេដេសជតិខាងដៅមុ្ន និងក្ាុងរជជកាល្រពុះអងគ។ ពើរពឹតដិការណ៍្
ក្ាុងរជជកាល្រពុះបាេសុើសុវតថ ិ រពុះបាេនដរាតដម្ បៃល្មានេាំ ក់្េាំនងចងស្នព នដម្រតើឱ្យបារា ាំងបសសជួយរក្ា
រសុក្ ដោយបាន ាំយក្េដចចក្វជិាជ េាំដនើេចូល្រសុក្បខ្មរ ៃូចជាក្បា៉ា ល់្ដេ្ើង ក្ង់របេុះដល្ើផ្្ូវបៃក្ដៃើរដោយកុ្ាំឡាាំង
េឹក្ពុុះ ដោយម្ិនចាំបាច់ពឹងកុ្ាំឡាាំងបសុះ សតវពាេណ្ៈ ឬដរេើដកាដ ងបចវរក្ជើងដ ើយ។ ពើការ ាំដរេងកាតម្ក្
ល្ក់្ក្ាុងរសុក្បខ្មរ ពើចដងេៀងោាំង៨០០ បៃល្េាំេ្ឺេ៍រក្ងុេាាំដពញ ដោយដេ្ើងអគ្គសិនើរត់តាម្បខ្សល្ួស បខ្សល្សួនវ
ដៅម្ក្រក្ោា  ដេើយស្នឌ េ់ោា បានពើចាំមាៃ៉ា យ។ ការ ាំម្យក្ម្សុើនេេិដរចៀង កុ្នរសដមា៉ា ល្ឆ្ុុះរូេ ដរគ្ឿងែតរូេ 
ពើរពឹតដិការណ៍្រេវតដិរេដេសយួនក្ាុងដពល្ជាម្យួោា ដនុះផ្ងបៃរ3។   

                                            
1 See WWW.geocity Chronology of Cambodian History year 1940-1941. 
2 សរដសរតាម្ចាេដ់ៃើម្។ ការដរៀេរាេព់ើចាេេ់ណាត ាំតាមាស ខាងដរកាយដនុះនឹងសរដសរតាម្ចាេដ់ៃើម្ ដៃើម្បើេង្ហា ញពើការសរដសរ  
  សម្យ័ដ ុះ។ 

3
 សូម្ដម្ើល្ តាមាស ចាេេ់ ឌ ាំតាមាស ១៩០៤?។ 
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ដៅរវាងពាក់្ក្ណាដ ល្េសវតសេើ២ ននសតវតសេើ២០ ឆ្ា ាំ១៩១៥ ដគ្ដ ើញមានការវវិឌ្ឍន៍ដល្ើបផ្ាក្
អតថន័យក្ាុងស្នា នៃអក្សរសលិ្បស៍ាំដណ្របខ្មរ ដោយចេ់ដផ្ដើម្ង្ហក្ដចញពើស្នស  ម្ក្េក្រស្នយេញ្ា ជើវភាពរស់
ដៅជាក់្បសដងក្ាុងសងគម្ម្នុសស និងបផ្ាក្អតថរស ពើអចឆរយិរស ម្ក្តែរស តាម្រយៈដរឿងេុាំោវ (ស្នា នៃរពុះេិក្ខុ
េេុម្ដតថរ ដស្នម្) (ដគ្ដ ើញមានការវវិឌ្ឍន៍ពើអចឆរយិភាពម្ក្ល្ក្ខណ្ៈវេិាស្នស្រសដក្ាុងដរឿងេងសយនដ រេស់ក្វ ើ
ដៅេក្ដើឧក្ េង្ហា ញពើគ្ាំនតិដជឿនដល្ឿនក្ាុងេដចចក្វេិា គ្កឺារដធវើេងសយនដដោយជាងដរេើេដចចក្ដេសដរគ្ឿងចរក្ 
អាចដហាុះដេើរបាន ម្និបម្នដហាុះដេើរដោយសិល្បស៍្នស្រសដម្នដអាគ្ម្)។  

ដោក្ស្នស្រស្នដ ចរយ ដៅ ស្នម្ើ យល់្ថា អក្សរសលិ្បប៍ខ្មរចេ់ៃល់្ ម្នុសសនិយម្ (Humanisme) 
តាាំងពើមានដរឿងរាម្ដក្រ ដ ិ៍ម្ក្ដម្្ុះ ដេើយដៅក្ាុងអក្សរសលិ្បពុ៍េធនិយម្ ដយើងអាចរក្ល្ក្ខណ្ៈដនុះដ ើញក្ាុងអតថេេ
ដវសសនដរសរមាយ។  

េ ា េ់ពើដ ុះេនដិច អក្សរសលិ្បឧ៍េដេស បៃល្មានវតដមានជាយូរយរណាស់ម្ក្ដេើយដ ុះ ក៏្មានការ
បរេរេួល្តាម្រយៈអាក្ចដរម្ៀងស្នដៃៀវម្ួយរូេៃ៏ល្បើល្ាញបៃរ គ្ឺអាក្រពុះេិរម្យភាស្នរក្ម្ង៉ាុយ។ តាម្រយៈសដម្្ង
ចដរម្ៀងរេស់ោត់ បានោស់ដតឿនកូ្នបខ្មរឱ្យភាញ ក់្រល្កឹ្ពើការល្ង់ល្ក់្ក្ាុងអេិយជាំដនឿ “កូ្នដអើយអាក្ចាំ កុ្ាំដជឿ 
បខ្ឆ្ា ាំ កុ្ាំដជឿតរមា ពាក្យក្បួនតរមាយ ដក្ើតពើម្នុសសចរ ពើៃូនពើតា ចរតាម្សមាគ ល់្4” ដចុះរេណិ្េ័តន៍ចាំដពាុះ
ការង្ហរ រគ្ូបាធាយ  យដៅហាវ យ ឪពុក្មាដ យ ដចុះដរៀនអក្សរដល្ខ្នពវនធដៃើម្បើកុ្ាំឱ្យ មួញ  យេុនដបាក្របាស់
បាន និងេញ្ា ដផ្សងៗដេៀតជារចើន។ រេបេល្ចិតសេិឆ្ា ាំ ដរកាយដពល្បារា ាំងោក់្អាណាពាបាល្ គ្ឺដៅចុងក្ាុង
រវាងពាក់្ក្ណាដ ល្ េើពើរ េសវតសេើ៤ ននសតវតសេើ២០ មានការបរេរេលួ្ធាំម្ួយ ក្ាុងការបតងនពិនធស្នា នៃ
អក្សរសិល្បប៍ខ្មរ។ ឥេធិពល្រេដោម្ដោក្េសចឹម្រេដេស ដពល្ដ ុះ បានជាំរុញឱ្យមានការវវិឌ្ឍន៍បផ្ាក្អតថរូេពើ
េរម្ង់កាពយ តាម្បេេស្នស  ម្ក្ជាពាក្យរាយ តាម្បេេរេដោម្ដោក្េសចមឹ្រេដេសវញិម្ដង។ ដៅដពល្ដ ុះ
ដេើយបៃល្វធិើនិម្មិតក្ម្មស្នា នៃក្ាុងការបតងនិពនធអក្សរសលិ្បប៍ខ្មរ បានវវិឌ្ឍោាំងរសុងដល្ើបផ្ាក្អតថរូេពើេរម្ង់ពាក្យ
កាពយ (ស្នស្រស្នដ ) ម្ក្ជាេរម្ង់ពាក្យរាយ (រេដោម្ដោក្) បផ្ាក្អតថន័យពើជាំដនឿក្ាុងស្នស  ម្ក្ជាល្ក្ខណ្ៈ
ម្នុសសនយិម្ នងិបផ្ាក្អតថរសពើអចឆរយិរស ម្ក្ជាតែរស  េសវតសេើ៤ ននសតវតស េើ២០ដនុះ។  

ដយងតាម្រយៈការវវិឌ្ឍន៍ដនុះ ដគ្អាចបចក្អាក្នពិនធសម័្យអាណាពាបាល្បារា ាំងជាពើររេដេេគ្ឺ ៖ 
២-១ អនក្ៃពិៃធខ្បបរបនពណីមុៃទទួល្ឥទធពិល្របក្ោមក្ោក្បសចមឹរបក្ទស 
អាក្និពនធបេេរេនពណ្ើ មុ្នេេួល្ឥេធពិល្រេដោម្ដោក្េសចឹម្រេដេស គ្ឺជាបផ្ាក្ៃាំេូងននអាក្និពនធ

សម័្យអាណាពាបាល្បារា ាំង បៃល្បានេេលួ្ការសិក្ាបេេរេនពណ្ើ  ពើសាំណាក់្រគ្បូាអាចរយ ជារពុះសងឃ 
តាម្វតដអារាម្   បៃល្ជាឃ្្ាំងផ្ាុក្ចាំដណ្ុះៃឹងសពវយ៉ា ងោាំងអក្សរស្នស្រសដ វេបធម៌្អរយិធម៌្ េសសនវជិាជ  
ដល្ខ្នពវនត េដចចក្ដេស េតថក្ម្មដផ្សងៗជាដរចើនរេស់ជាត។ិ ដពល្ខ្្ុះ អាក្នពិនធម្យួចាំននួមានដេេជារពុះសងឃ 
ផ្ងក៏្មានបៃរ។ ជាេូដៅ អាក្និពនធោាំងដ ុះពុាំបានេេលួ្ការសិក្ាតាម្បេេេាំដនើេ ឬេេួល្ឥេធិពល្រេដោម្
ដោក្ដផ្សងៗ ននអក្សរសិល្បេ៍សចឹម្រេដេស។ អាក្និពនធោាំងដ ុះេនដអតថភិាពរេស់ខ្្ួនក្ាុងការនិពនធអតថេេកាពយ 
ជាស្នស្រស្នដ បល្បងតាម្បេេស្នស  តាាំងពើសម័្យមុ្ន រេូតៃល់្ពាក់្ក្ណាដ ល្េើម្យួននសតវតសេើ២០ ដៅដពល្
អាក្និពនធតាម្បេេរេដោម្ដោក្េាំដនើេ ចូល្ម្ក្ជាំនួសដេើេអស់អតថិភាព។ អាក្និពនធោាំងអស់ដ ុះ ជាអាក្រក្ា

                                            
4 រក្ម្ង៉ាុយ ចាេដ់ល្បើក្ែមើ ក្ាុង ចាេរ់ក្ម្ង៉ាុយ វេិាស្នថ នពុេធស្នសនេណ្ឌិ តយ េាំពរ័២០។ 
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េរម្ង់វធិើនមិ្មិតក្ម្មស្នា នៃតាម្បេេស្នស បានយ៉ា ងខាជ េ់ខ្ជួន ដេើយជាអាក្បៃល្េេលួ្ឥេធិពល្ពើស្នស យ៉ា ង
មុ្តមាាំ។ វធិើនមិ្មិតក្ម្មដ ុះបចក្ជា៖ 

ខ្ននក្អត្ថៃ័យ ៖ និយយពើការអដ ា ល្ដក្ើតស្្នេ់ក្ាុងជាតិដផ្សងៗ ដៃើម្បើក្ស្នងបារម្ើរេស់តអួងគ 
រពុះដពាធសិតវ មានការក្ស្នងបារម្ើោាំងៃេ់ក្ាុងដរឿងេសជាតក្ ការក្ស្នងបារម្ើដផ្សងៗក្ាុងដរឿងពុេធនយិម្ក្ាយ 
(ក្ាុងដរឿងេញ្ា សជាតក្) និងក្ាុងដរឿងពុេធនិយម្ក្ាយេួសដេតុ (ផ្្ម្) ក្ាុងេាំណ្ងរតាស់ជារពុះពុេធ អ គ្ត 
ជាតិ ដៅក្ាុងដោល្ពុេធនិយម្។ ការេស្រង្ហេ េសភាវៈអារក្ក់្រេស់អវតារពុះអាេិដេពបៃល្ជាតាំណាងសភាវៈល្អដៅ
ក្ាុងដោល្រពាេមណ៍្និយម្។ 
  ខ្ននក្អត្ថរបូ ៖ ស្នា នៃនិពនធដ ើងជាពាក្យកាពយ ដពារដពញដៅដោយពាក្យចនួ រណ្ដាំ  ផ្ាួន បណ្ងណ្ង 
េនដោា រេក្េដោយរូបារម្មណ៍្ននស្នស  ដៃើម្បើេនាន់ចិតដអាក្អាន អាក្ស្នដ េ់ឱ្យល្ង់ល្ក់្ដៅក្ាុងគ្ាំនតិរដវ ើរវាយអារម្មណ៍្ 
អបណ្ដ តអណ្ដូ ង ដៅក្ាុងអចឆរយិភាពឥតរពាំបៃនរេស់ស្នស  ដោយដរេើពាក្យដពចន៍ជាភាស្នបាល្ើ(ម្គ្ធភាស្ន) 
សាំស្រសេឹតបៃល្ដគ្យល់្ថាជាភាស្នល្អរេដសើរខ្ពង់ខ្ពស់ មានក្បួនខាា តរតឹម្រតូវ រេដសើរនែ្ថ្ា ជាភាស្នរេស់អាេិដេព 
ោយ ាំជាម្យួភាស្នបខ្មរេុរាណ្។ អាក្របាជញេុរាណ្បខ្មរ បានចរកឹ្អតថេេោាំងដ ុះដល្ើផ្ទា ាំងសិោចរកឹ្ ដល្ើ
បសបក្សតវ ដល្ើស្នស្រស្នដ ស្ឹក្រតឹ ដល្ើរកាាំងគ្ម្ពើរ  ដៅតាម្សម័្យកាល្ និងចល្ នើម្យួៗ។ នផ្ាដរឿងបចក្ដចញ
ជាេើៃាំណាក់្កាល្គ្ឺ ដផ្ដើម្ដរឿងនិយយពើការនម្ស្នេ ររពុះរតនរត័យ រពុះពុេធអងគសបម្ដងរពុះធម្មដេស ដៅអារាម្
ណាម្ួយ ជាការនិោនពើការក្ស្នងបារម្ើណាម្ួយក្ាុងអតើតជាតិដរបាសស្នវក័្ នងិពុេធេរស័ិេោាំងឡាយ ៃាំដណ្ើ រ
ដរឿងនិោនពើការដចញចក្រពុះរាជេល្្័ងេដៅក្ស្នងបារម្ើដផ្សងៗរេស់តួអងគដពាធិសតវ ឬម្ហាសតវ េញ្ច េ់ដរឿង
និយយពើការជួេជុាំមូ្ល្រតកូ្ល្រគ្ួស្នរ ការវលិ្រត េ់ម្ក្រគ្ងរាជសម្បតដិវញិរេស់តួអងគរពុះដពាធិសតវ ការសជាតិ
ម្ក្េចចុេបនាជាតរិេស់រពុះពុេធអងគ និងអងគស្នវក័្ោាំងឡាយ ជាដៃើម្ក្ាុងដោល្ពុេធនិយម្។ ការដផ្ដើម្ដរឿងនិយយ
ពើការដធវើដហាម្ពិធើរេស់ម្ហាឫសើអងគណាម្ួយ ដៃើម្បើជេបវតថុស័ក្ដិសេិធិក្ាុងដោល្រពាេមណ៍្និយម្ ៃាំដណ្ើ រដរឿងនោិន 
ពើការដធវើសស្រង្ហគ ម្េស្រង្ហេ េពួក្យក្ស អសុរៈ ជាសភាវៈអារក្ក់្ បៃល្ដៃើរេាំផ្្ិចេាំផ្្ទញដសចក្ដើសុខ្ ភាពរុងដរឿងរេស់ 
រេជាជន រេស់តួអងគអវតារពុះអាេិដេព ពិដសសរពុះវសិណុ និងេញ្ច េ់ដរឿងនិោនពើការេេួល្ដជាគ្ជ័យដល្ើពួក្
សភាវៈអារក្ក់្ ការវលិ្រត េ់ដៅដស្នយរាជយវញិរេស់តួអងគអវតា (ដរឿងរាម្ដក្រ ដ ិ៍) ការដស្នយសុខ្ដៅស្នថ នសួគ៌្ 
(ដរឿងម្ហាភារតយុេធ) ជាដៃើម្ ក្ាុងដោល្រពាេមណ៍្នយិម្។ 

ដោុះេើអតថេេខ្្ុះ ពុាំបានដោរពដៅតាម្ដោល្ការណ៍្ខាងដល្ើឱ្យបានរតឹម្រតូវក៏្ដោយ េ៉ាុបនដការនិពនធជា
អតថេេកាពយអាចចត់េុក្ជាដរគ្ឿងសមាគ ល់្ម្ួយៃ៍សាំខាន់ សរមាេ់ក្ាំណ្ត់រេដេេអាក្និពនធមុ្នដពល្េេួល្ឥេធិពល្ 
េសចឹម្រេដេស ដវៀរបល្ងបតស្នា នៃសម័្យដរកាយៗម្ួយចាំនួនបៃល្អាក្និពនធពាយម្សរដសរ ជាអតថេេ
ក្ាំណាពយដ ើងវញិ។ 

អាក្និពនធ និងស្នា នៃដល្ចដធ្ាម្ួយចាំននួ ក្ាុងសម័្យដ ុះមានជាអាេិ៍ ៖ 
-រពុះធម្មេញ្ា  អ ុក្ និពនធដរឿង ម្រណ្មាតា ឆ្ា ាំ១៨៧៧ 
-រពេមេវរេក្ដើ នពិនធដរឿង ដពាធិវងស ឆ្ា ាំ១៨៨១ 
-ឧក្ញា៉ា វងាធិេតើ អ ុក្ និពនធដរឿង សងខសិល្បជ័៍យ ឆ្ា ាំ១៨៨២ 
- ុនសនធរពិនតិយ នពិនធដរឿង ដៅមាស ឆ្ា ាំ១៨៨៧ 
-រពុះដៅអធិការវតដបរពក្រេណាក្ នពិនធដរឿង រពុះល្ក្សណិ្វងស ឆ្ា ាំ១៨៩០ 
-េមនឺេក្ដើអក្សរ តន់ និពនធដរឿង សពវសេិធិ (ពាក្យរបាាំពើរ) ឆ្ា ាំ១៨៩៩ 
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-ឧក្ញា៉ា សុតតនដរេើជា ឥស្រនា (អុនិ) និពនធដរឿង អាំបេងបេក្ ឆ្ា ាំ១៨៨៩ ដរឿង គ្តិដោក្ ឆ្ា ាំ១៩២០  
  ដរឿង កាពយនិរាសអងគរ ឆ្ា ាំ១៩២៦ 
-? និពនធ ចាេ់កូ្នដៅ ដបាុះពុម្ពឆ្ា ាំ១៩០០  ដៅេើរក្ងុបា៉ា រ ើស 
-តាមាស និពនធ ចាេ់េណាឌ ាំតាមាស ឆ្ា ាំ១៩០៤ ដបាុះពុម្ពឆ្ា ាំ១៩០៨ 
-? និពនធស្នស្រស្នត ោវឯក្ ឆ្ា ាំ១៩០៥ 
-រពុះេិក្ខុេេុម្ដតថរដស្នម្ និពនធដរឿង េុាំ ោវ ឆ្ា ាំ១៩១៥ 
-ដោក្ដយធានរនិា វា៉ា ន់ និពនធដរឿង ដសក្ស្នរកិា ឆ្ា ាំ១៩២០ 
-អាក្រសើសិេធ និពនធដរឿង ពិមាព ពិោេ ឆ្ា ាំ១៩២០  
-ឧក្ញា៉ា វេុិល្រាជដស  នូ ក្ន និពនធដរឿងពិមាព នពិាវ ន ឆ្ា ាំ១៩២០ ដរឿងោវឯក្ ឆ្ា ាំ១៩៤២ 
-អាក្រពុះេិរម្យភាស្ន អ ូ ដៅ ង៉ាុយ (រក្ម្ង៉ាុយ) និពនធចាេ់រក្ម្ង៉ាុយ 
-េាំដរ ើឧេ័យ យស ងិន និពនធដរឿង ដេវងសកុ្មារ (ដៅរសេេដចក្) (រជជកាល្រពុះបាេ សុើសុវតថិ)   
-អាក្និពនធ េ្ួងអក្ខរាវដិសស ៃូង និពនធដរឿង ដល្បើក្អក្ ? ដល្បើក្ជុច និងរតើ ដល្បើក្ផ្គរផ្ទត ាំកាត ម្ខ្យង   
 ដល្បើក្ស្នរកិា ? 
២-២ អនក្ៃិពៃធរបក្ោមក្ោក្ទាំក្ៃើប  
អាក្និពនធរេដោម្ដោក្េាំដនើេ គ្ឺេណាដ អាក្និពនធបៃល្បានេេលួ្ការសកិ្ាពើស្នោេាំដនើេ េេួល្

ឥេធិពល្ពើការអាន សិក្ារេដោម្ដោក្េសចឹម្រេដេស បៃល្េូរចូល្ម្ក្រេដេសបខ្មរ តាម្រយៈអាណាពាបាល្
បារា ាំង ឬពើសាំណាក់្រេដេសជិតខាង បៃល្បានេេួល្ឥេធិពល្ដនុះពើរេដេសដោក្ខាងល្ិច ជាអាេិ៍បារា ាំង 
អង់ដគ្្ស។ អាក្នពិនធរេដេេដនុះក៏្បានេេលួ្ការសកិ្ាពើស្នោវតដផ្ងបៃរ ក្ាុងក្រម្តិៃាំេូង ដេើេេនដការសកិ្ា
ថាា ក់្ម្ធយម្សិក្ាជាដៃើម្ ដៅតាម្ស្នោេាំដនើេ បៃល្ជាស្នោក្រម្ដៅរេដេសបខ្មរ សម័្យដ ុះ។ ក្ាុ ងសម័្យ
រេដេសដយើងរតូវពួក្អាណានិគ្ម្និយម្វាជិុះជាន់ វេបធម៌្ដសរ ើភាពនិយម្រេស់ពួក្វាមានសនាុ ុះខ្ាាំង ក៏្ ាំឱ្យ
អក្សរស្នស្រសដរេស់បខ្មរដយើងម្យួបផ្ាក្ មាននិ ា ការដៅតាម្ពួក្វាដៅបៃល្ដយើងឱ្យដឈ្លម ុះថា ៖ អក្សរស្នស្រសដបផ្ាក្
េរដេសនិយម្។ ពាក្យថាេរដេសនិយម្ដនុះ គឺ្មានន័យថា េរដេសបេ៉ាក្ខាងលិ្ចដរចើនជាង ពើដរពាុះថា េរដេស
បៃល្ដៅជិតខាងដយើងៃូចជា ដសៀម្, យនួ, ចិន, ោវ ...។ល្។ ក៏្រតវូេេលួ្ឥេធិពល្ននវេបធម៌្េរដេសេសចឹម្និយម្
ៃូចដយើងបៃរ5។  សម័្យកាល្ដនុះ អក្សរសិល្បប៍ខ្មរមានល្ក្ខណ្ៈម្នុសសនិយម្ ដោយអាក្និពនធដល្ើក្យក្េញ្ា
ម្នុសសម្ក្ដចេ ដោុះរស្នយដៅតាម្តែភាពសងគម្ នងិខ្ិតខ្ាំេង្ហា ញពើម្ដធាបាយ ការយល់្ដ ើញដផ្សងៗរេស់
ខ្្ួន ក្ាុងេាំណ្ងលុ្េេាំបាត់ភាពអសក្ម្មក្ាុងជើវភាពសងគម្ ផ្សុះផ្ាេាំ ស់សងគម្ ជាដៃើម្។ រេធានេេសាំខាន់ 
សម័្យកាល្ដ ុះគ្ឺ «ដសាហា» បៃល្ដសាហាដនុះរតូវរេ ម្ជាម្ួយេញ្ា រេពយសម្បតដិ ក្ិតដិយស អាំណាច
ផ្ទដ ច់ការរេស់មាតាេិតា អាណាពាបាល្ ជាដៃើម្។ 

អាក្និពនធរេដោម្ដោក្ពាក្យរាយៃាំេូងក្ាុងសម័្យដ ុះ មានជាអាេិ៍៖ 
- អាក្និពនធ ញ៉ាុ ក្ បែម្  និពនធដរឿង កូ្ោេនេ៉ាល្ិន     ឆ្ា ាំ១៩៣៦ 
- អាក្និពនធ រមឹ្ គ្ើន     និពនធដរឿង សូផ្ទត              ឆ្ា ាំ១៩៣៨ 
- អាក្និពនធ គ្ើម្ ហាក់្  និពនធដរឿង េឹក្េដនស្្នេ     ឆ្ា ាំ១៩៣៩ 

                                            
5 េ ុន គឹ្ម្ដសៀ មូ្ល្ោឋ នដៃើម្បើយល្អ់ក្សរស្នស្រសត េណាណ ោរេាាំដពញ ឆ្ា ាំ១៩៦៣ េាំពរ័៣៨។  
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- អាក្និពនធ សិេធិ   និពនធដរឿងគូ្ស្នងម្តិដម្ិនរេូសដម្ិតដ  ដរឿងចតិដសតា ឆ្ា ាំ១៩៤០  
- អាក្និពនធ នូ ហាច     និពនធដរឿង ផ្ទេ រសដពាន         ឆ្ា ាំ១៩៤០ 
- អាក្និពនធ ញ៉ាុ ក្ បែម្  និពនធដរឿង េិស្នចដសាហា     ឆ្ា ាំ១៩៤០ 
- អាក្និពនធ នង  ុាំ  និពនធដរឿង ដៅដក្ើតកុ្សល្    ឆ្ា ាំ១៩៤១ 
- អាក្និពនធ តូច សឹងេន និពនធដរឿង បក្េមាត់សមុ្រេ    ឆ្ា ាំ១៩៤២ 
- អាក្និពនធ ដេង យ៉ា ន់  និពនធដរឿង ក្ាំពូល្ក្ាំសត់     ឆ្ា ាំ១៩៤៤ 
- អាក្និពនធ ដេង យ៉ា ន់  និពនធដរឿង ក្ាំពូល្ដសាហា    ឆ្ា ាំ១៩៤៦ 
- អាក្និពនធ អ ុម្ េុើ  និពនធដរឿង ម្ហាអេ័ពវ     ឆ្ា ាំ១៩៤៦ 
- អាក្និពនធ នូ ក្ន  និពនធដរឿង តុង និ     ឆ្ា ាំ១៩៤៧ 
- អាក្និពនធ  ុេ  និពនធដរឿង រពាត់ៃួងចិតដ     ឆ្ា ាំ១៩៤៧ 
- អាក្និពនធ អ ុម្ េុើ  និពនធដរឿង េឹក្បេាក្រសើរសកុ្បរស    ឆ្ា ាំ១៩៤៧ 
-ក្ញ្ា  សុឹម្ វណ្ណសុើ និពនធដរឿង សងឃមឹ្ជានិចច    ឆ្ា ាំ១៩៤៨ 
- អាក្និពនធ នូ ហាច  និពនធដរឿង មាោៃួងចិតដ     ឆ្ា ាំ១៩៥២ 
- អាក្និពនធ រមឹ្ គ្ើន     និពនធដរឿង  ងសមាភាវ ើ              ឆ្ា ាំ១៩៥២ 
- អាក្និពនធ       និពនធដរឿង មា៉ា ក់្េូយុងបក្វ              ឆ្ា ាំ១៩៥២ 

៣-នានាភាពនៃអក្សរសលិ្បខ៍្មែរសមយ័អាណាៃិគមៃិយមបារាំង 
៣-១ អក្សរសលិ្បខ៍្បបបរបនពណី 
អក្សរសិល្បប៍េេរេនពណ្ើ  គ្ជឺាេណាត ស្នា នៃេេលួ្ឥេធិពល្ពើស្នស  មុ្នដពល្អក្សរសលិ្បប៍ខ្មរេេលួ្

ឥេធិពល្ពើអក្សរសិល្បេ៍ាំដនើេបេេេសចមឹ្រេដេស តាម្រយៈរេដេសបារា ាំង បៃល្ោក់្អាណាពាបាល្ដល្ើរេដេស
ក្ម្ពុជាពើឆ្ា ាំ១៨៦៣ ម្ក្។ 

អក្សរសិល្បប៍េេរេនពណ្ើ មានពើរៃាំណាក់្កាល្ធាំៗគ្ឺ អក្សរសិល្ប-៍អក្សរស្នស្រសតសិោចរកឹ្ និងអក្សរ
សិល្ប-៍អក្សរស្នស្រសតស្នស្រស្នត ស្កឹ្រតឹ។ ស្នា នៃភាគ្ដរចើនដល្ើសលុ្េននអក្សរសិល្បប៍េេរេនពណ្ើ  គ្ឺជាអតថេេពាក្យ
កាពយ មានដរចើនេរម្ង់ ដរចើនរេដេេៃ៏សម្បូរបេេ ជាម្ត៌ក្វណ្ណក្ម្មអក្សរស្នស្រសតបខ្មររគ្េ់ជាំ ន់។ 

អតថេេពាក្យកាពយ ឬក្ាំណាពយ គ្ឺជាស្នា នៃអក្សរសិល្បស៍ាំដណ្រម្ួយរេដេេរេស់បខ្មរ បៃល្ខុ្សបេ្ក្ពើ
អតថេេពាក្យរាយ ដរពាុះោម្ោរឱ្យក្វ ើខ្ិតខ្ាំេដញ្ចញនូវដេពដកាសល្យរេស់ខ្្ួនដៃើម្បើខាេអនាងអូសោញវញិ្ា ណ្ 
អាក្អាន អាក្ស្នត េ់ឱ្យជក់្ចិតតៃតិអារម្មណ៍្ រ ាំដេើេ ល្ន្ង់ល្ដ ្ច ឱ្យរសដងុះរសដង្ហចដៅតាម្ៃាំដណ្ើ រដរឿងរេស់ខ្្ួន។ 
ការតាក់្បតងក្ាំណាពយ ោម្ោរឱ្យក្វ ើដោរពតាម្ក្បួនចាំណាេ់ជនួ េើ២រតូវឱ្យមានអតថន័យល្អ។ ដល្ើបផ្ាក្អតថន័យ 
ក្ាំណាពយរតូវឱ្យមានន័យដឃ្្ង (ម្ិនរតង់ដពក្) ដពាល្ដេើចង់បែ្ងពើដរឿងអវើម្យួ ដគ្ម្ិនបាច់ចង់និយយេូរបាច់
ដរចើនដពក្ដេ គ្ឺដគ្បែង្ហាក់្ម្ិនៃឹង ហាក់្ម្និយល់្ន័យ បៃល្ដគ្ចង់បែ្ង។ ម្ា៉ាងដេៀត ពើឃ្្ម្ួយដៅឃ្្ម្ួយ 
ពើវគ្គម្ួយដៅវគ្គម្ួយរតូវឱ្យកាន់បតបេ្ក្ដ ើងៗ កាន់បតដធវើឱ្យេរយិកាស និងសមាព ធន័យកាន់បតដ ើង កាន់បត
រ ាំដេើេដ ើងរេូត។ 

ក្វ ើបខ្មរេុរាណ្បានេនសល់្នូវស្នា នៃក្ាំណាពយៃ៏ល្អៗ ជាដរចើន េុក្ជាម្រតក្ៃ៏នែថ្្ា សរមាេ់កូ្នបខ្មរជាំ ន់
ដរកាយសិក្ាដរៀនសូរត។ ក្ាំណាពយបខ្មរ មានអាយុកាល្ដសមើនឹងម្នុសសបខ្មរ ដេើយមានតួ េើយ៉ា ងសក្ម្មក្ាុងការ
រេដោម្ល្ងួដោម្អារម្មណ៍្រេស់បខ្មរ រេក្េដោយអតថន័យអេ់រ ាំ។ ក្ាំណាពយោាំងដ ុះមានល្ក្ខណ្ៈពើដរាុះបណ្ង
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ណ្ង ល្គងោគ យ មានរូបារម្មណ៍្យ៉ា ងអាែ៌ក្ាំបាាំង ដេើយមានអតថន័យរជាល្ដរៅ រពម្ោាំងេងេេ់នូវតនម្អ្េ់រ ាំ 
សើល្ធម៌្ សុជើវធម៌្ រដេៀេរេេរស់ដៅ នងិការរក្េេួល្ោន។ 

៣-១-១ អក្សរសលិ្បស៍្ថស្រ្ស្ថា ខ្ល្បង 
 ស្នស្រស្នត បល្បង ជារេដេេអក្សរសិល្បប៍ខ្មរសម័្យក្ណាត ល្ បៃល្មានក្ាំដណ្ើ តដ ើងដៅរេមាណ្សតវតស 
េើ១៦ ដេើយបានេនសល់្នូវភាពសម្បូរបេេននម្ត៌ក្ដនុះដរចើនជាស្នា នៃ សតវតសេើ១៨-១៩  ចុងសម័្យ
ឧៃុងគ នងិដៃើម្សម័្យអាណាពាបាល្បារា ាំង។ ស្នា នៃសាំខាន់ៗននស្នស្រស្នត បល្បង ដរចើនជាអតថេេក្ាំណាពយដរឿង
បេេពុេធ ស្នស  េេលួ្ឥេធពិល្ពើរពាេមណ៍្ស្នស ខ្្ុះៗ ដៅក្ាុងៃាំដណ្ើ រដរឿង បៃល្រតូវបានដរេើរបាស់ដៃើម្បើជា
ដរឿងអេ់រ ាំ ចិតតគ្ាំនិត បក្ក្ម្ានត បក្អផ្សុក្ ដៅក្ាុងដពល្រសកុ្ជួេរេេុះសស្រង្ហគ ម្ជាញឹក្ញាេ់ដសាើររគ្េ់ដពល្ដវោ។ 

មានការឱ្យនិយម្ន័យស្នស្រស្នត បល្បងជាដរចើនបេេដៅតាម្ការយល់្ដ ើញរេស់អាក្សិក្ារស្នវរជាវ អក្សរ
ស្នស្រសតបខ្មរម្ួយចាំនួនៃូចជា សដម្តចរពុះសងឃរាជ ជួន ណាត ឯក្ឧតតម្េណ្ឌិ តសភាចរយ ស ុ៊ុំ  ុាំេ ុន ឯក្ឧតតម្
េណ្ឌិ តសភាចរយ ដស្នម្ សុមុ្នើ ដោក្េណ្ឌិ តសភាចរយ  ើង េុក្ឌ្ើ ឯក្ឧតតម្ស្នស្រស្នត ចរយេណ្ឌិ ត ធ ដស្ន 
ដោក្ អ ូ ដ ៀង ជាដៃើម្ បៃល្និយម្ន័យោាំងដ ុះមានល្ក្ខណ្ៈរេហាក់្រេបេល្ោា ។ 

៣-១-២ អក្សរសលិ្បឧ៍បក្ទស ស្ថស្រ្ស្ថា ច្បាប់ 
អក្សរសិល្បឧ៍េដេស គ្ឺជារេដេេស្នា នៃអក្សរសលិ្ប ៍ បៃល្បានតាក់្បតងដ ើងដៃើម្បើដធវើការអេ់រ ាំ បណ្ ាំ 

ផ្តល់្ៃាំេូ ម នល្អៗ ៃល់្ម្ហាជនបខ្មររគ្េ់វយ័ឱ្យដចុះគ្តិគូ្រពចិរណា មុ្ននឹងដធវើក្ិចចការអវើម្ួយ រដេៀេរេេរស់ដៅ 
ក្ាុងជើវភាពរេចាំនែៃ ក្ាុងសងគម្ ដៅតាម្ចាំដណ្ុះៃឹង និងចាំណ្ង់ចាំណូ្ល្ចតិតរេស់អាក្បតង។  

ស្នស្រស្នត ចាេ់ គ្ឺជាក្រម្ងឯក្ស្នរចាេ់សម័្យក្ណាត ល្ បៃល្េនសល់្េុក្តៗពើជាំ ន់ម្យួ ដៅជាំ ន់
ម្ួយ សរមាេ់អនុវតតក្ាុងក្ចិចៃកឹ្ ាំ រគ្េ់រគ្ងរេដេស រេជាជន ឱ្យរេរពឹតតដៅបានល្អ។ ចាេ់ក្ាុងស្នស្រស្នត ចាេ់ 
មានល្ក្ខណ្ៈជាចាេ់រេនពណ្ើ  ស្នស  ចងរក្ងដៅតាម្ចាំដណ្ុះៃងឹរេស់អាក្បតងបៃល្អាចជារពុះរាជា ៃូចជា 
ចាេ់រពុះរាជសមាៃ រ ចាេ់រតើដនរត ឬជាម្ស្រនតើជាន់ខ្ពស់ ឬអាចជាេុពវជិត ជារាស្រសតស្នម្ញ្ា បៃល្មានចាំដណ្ុះៃឹង 
ធ្ាេ់បានេួសដរៀនដចុះគ្ម្ពើរវន័ិយធម៌្អាែ៌រពុះពុេធស្នស  តាក់្បតងដ ើងដៃើម្បើអេ់រ ាំចិតតគ្ាំនិតម្ហាជនឱ្យដវៀរចក្ 
អបាយមុ្ខ្ោាំងឡាយ។ 

៣-២ អក្សរសលិ្បទ៍ាំក្ៃើប របក្ោមក្ោក្ពាក្យរយ 
រេដោម្ដោម្ដោក្េាំដនើេបខ្មរ បានចេ់ដផ្តើម្ដចញៃាំដណ្ើ រដៅដៃើម្សតវតសេើ២០ ដោយរតូវបាន

សនមត់យក្ឆ្ា ាំ១៩០០ ជាដោល្។ រេដោម្ដោក្េាំដនើេបានវវិតតអតថន័យពើល្ក្ខណ្ៈស្នស  ម្ក្ជើវភាពម្នុសស
ស្នម្ញ្ា តាម្រយៈអតថេេជាស្នា នៃក្ាំណាពយម្ួយចាំនួន ដៃើម្សតវតសេើ២០ ជាអាេិ៍ ឧក្ញា៉ា សុតតនដរេើយជ៍ា ឥស្រនា 
(អុិន) និពនធដរឿងអាំបេងបេក្ ឆ្ា ាំ១៨៨៩ ដរឿងគ្តិដោក្ ឆ្ា ាំ១៩២០ អាក្នពិនធចាេ់កូ្នដៅ ដបាុះពុម្ពឆ្ា ាំ១៩០០  
ដៅេើ រក្ុងបា៉ា រ ើស តាមាស និពនធចាេ់េណាឌ ាំតាមាស ឆ្ា ាំ១៩០៤ រពុះេិក្ខុេេុម្ដតថរដស្នម្ និពនធដរឿងេុាំោវ 
ឆ្ា ាំ១៩១៥ ដោក្ដយធានរនិា វា៉ា ន់ និពនធដរឿងដសក្ស្នរកិា ឆ្ា ាំ១៩២០ រក្ម្ង៉ាុយ តាម្រយៈចាេ់រក្ម្ង៉ាុយ 
ជាដៃើម្។ ចាំបណ្ក្អតថរូេ បានវវិតតពើល្ក្ខណ្ៈរេនពណ្ើ  ជាក្ាំណាពយ ម្ក្ជាពាក្យរាយ េសវតសេើ៤ ននសតវតស
េើ២០ តាម្រយៈស្នា នៃៃាំេូងៗ ៃូចជា អាក្នពិនធ ញ៉ាុ ក្ បែម្ និពនធដរឿងកូ្ោេនេ៉ាល្ិន ឆ្ា ាំ១៩៣៦ អាក្និពនធ រមឹ្ 
គ្ើន នពិនធដរឿង សូផ្ទត ឆ្ា ាំ១៩៣៨ អាក្និពនធ គ្ើម្ ហាក់្ និពនធដរឿងេកឹ្េដនស្្នេ ឆ្ា ាំ១៩៣៩ អាក្និពនធ សេិធ ិ
និពនធដរឿងគូ្ស្នងម្តិដម្ិនរេសូដម្ិតដ ដរឿងចិតដសតា ឆ្ា ាំ១៩៤០ អាក្និពនធ នូ ហាច និពនធដរឿងផ្ទេ រសដពាន 
ឆ្ា ាំ១៩៤០ អាក្និពនធ ញ៉ាុ ក្ បែម្ និពនធដរឿងេិស្នចដសាហា ឆ្ា ាំ១៩៤០ ជាដៃើម្។ ដៅក្ាុងបផ្ាក្អតថរស បានវវិតតពើ
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ល្ក្ខណ្ៈអចឆរយិរស ម្ក្ជា ល្ក្ខណ្ៈតែរស សងគម្រស បៃល្បសតងដចញតាម្រយៈការេង្ហា ញពើតែភាពសងគម្ 
ជើវភាពរស់ដៅ េញ្ា រេស់ម្នុសសស្នម្ញ្ាេូដៅ ជាំនួសឱ្យេញ្ា ស្នស ។ 
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ឯក្ស្ថរពិក្ររោះ 
 
ស្ថន នៃក្បាោះពុមពនាយ ៃងិៃិក្ក្េបបទ  
ល្.រ អនក្ៃិពៃធ ក្ ែ្ ោះក្សៀវក្ៅ ក្រងពុមព ឆ្ន ាំ 
១. រក្ុម្អាក្ចងរក្ង ៖ សាំរាវរជាវជើវរេវតដិអាក្និពនធបខ្មរ  ? ១៩៨៦ 
៣. គ្ើន ណ្ន ៖ រក្មុ្ាំចូល្ម្េ់្និងពិធើដរ ើសគូ្រសក្រ ?១៩៨២ 
៤. គ្ឹម្បសត ៖ រេវតដិអក្សរស្នស្រសដ ? ? 
៥.  ើង េុក្ឌ្ើ ៖ េិៃឋភាពេូដៅននអក្សរស្នស្រសដបខ្មរ  បៃិិតៀិនស ល៌្ោរមាតតាន១៩៩៧ 
៦.  ើង េុក្ ឌ្ើ, មាល្ើេេអក្សរសិល្បប៍ខ្មរ សតវតសេើ១៩, េណាណ ោរអងគរ,២០០៧ 
៧.  ើង េុក្ ឌ្ើ, មាល្ើេេអក្សរសិល្បប៍ខ្មរ សតវតសេើ២០, េណាណ ោរអងគរ,២០០៧ 
៨.  មឹ្ ស្នគុ្ណ្ ៖ សិេធមិ្នុសសតាម្រយៈអក្សរសលិ្បប៍ខ្មរ ?១៩៨២ 
៩.  មឹ្ សាំឱ្ ៖រេវតដិអក្សរស្នស្រសដបខ្មរ ?១៩៦១ 
១០.  ួន សុខ្ម្ៃូៈ រេវតដិអាក្នពិនធបខ្មរ ? ? 
១១. ង៉ាុយ ៖ ចាេ់រក្ម្ង៉ាុយ ពុេធស្នសនេណ្ឌិ តយ េាាំដពញ ១៩៧២,២៥១៦  
១២. ជួន ណាត ៖ វច នុរក្ម្បខ្មរភាគ្១-២ ពុេធស្នសនេណ្ឌិ តយ េាាំដពញ ១៩៦៧ 
១៣. អងគឌ្ងួ ៖ ចាេ់រសើ ពុេធស្នសនេណ្ឌិ តយ ១៩៦២,២៥០៥ 
១៥. រតឹង ង្ហ,រេវតតិស្នស្រសតបខ្មរ, ភាគ្១ ការផ្ាយរេស់អាក្និពនធ េាាំដពញ, ១៩៧៤ 
១៦. រតឹង ង្ហ ៖ រេវតដសិ្នស្រសដបខ្មរ ភាគ្២ ការផ្ាយរេស់អាក្និពនធ េាាំដពញ, ១៩៧៤,២៥១៨ 
១៩. ធ ដស្ន ៖ ល្ក្ខណ្ៈេើពើក្ក្ាុងអក្សរសិល្ប ៍និងសិល្បៈបខ្មរ ដម្ដរៀនសរដសរនៃ ២០០២ 
២០. េ ុន គ្ឹម្ដសៀ  ៖ មូ្ល្ោឋ នដៃើម្បើយល់្អក្សរស្នស្រសដ ? ? 
២១. ដៅ ស្នម្ើ   ៖ ល្ក្ខណ្ៈេាំដនរននអក្សរសិល្បន៍ងិសលិ្បៈ      
២២. ដៅ ស្នម្ើ   ៖ល្ក្ខណ្ៈេាំដនរននអក្សរសិល្បន៍ងិសលិ្បៈ 
២៣. ដៅ ស្នម្ើ   ៖ តែនិយម្ក្ាុងអក្សរសិល្បប៍ខ្មរសតវតសេើ២០ 
២៤. ដៅ ស្នម្ើ  ៖ មូ្ល្ោឋ នរេឹសដើអក្សរសិល្ប ៍ដរេើរបាស់នផ្ាក្ាុងស្នោគ្រុវជិាជ ជាន់ខ្ពស់ ១៩៨៧ 
២៥. រស់ ចស្រ ដ េុរត ៖    អាំពើដសាហា  ស្នរពត៌មានម្ហាជន ១៩៧១ 
២៦. ោង េ័េអាន ៖ សិក្ារេវតដិអក្សរស្នស្រសដបខ្មរ ភាគ្១ ?១៩៦៧ 
២៧. ោង េ័េអាន ៖ សិក្ាអតថេេ ភាគ្១ ?១៩៦៦ 
២៨. ោង េ័េអាន ៖ សិក្ាអតថេេ ភាគ្២ ?១៩៦៦ 
២៩. ោង ហាេ់អាន ៖ រេជុាំវញិ្ា ស្នបតងដសចក្ដើគ្ាំរូសាំរាេ់ថាា ក់្េើ៥.៤.៣ េាំដនើេ ? 
៣០. ោង ហាេ់អាន ៖ សកិ្ាសដងខេដរឿងកុ្ោេនេ៉ាល្ិន ?? 
៣១. ល្ើ ធាម្ដតង ៖ អាក្និពនធបខ្មរបៃល្មានដឈ្លម ុះល្បើ េណាណ ល័្យអេសរា សមាគ្ម្អាក្និពនធបខ្មរ ១៩៧២ 
៣២.ល្ើ សុមុ្នើ, ក្ាំណាពយបខ្មរ, រក្សួងអេ់រ ាំយុវជន និង ក្ើឡា, ២០០២ 
៣៣. វា៉ា ន់ឌ្ើ កាអុន ៖ វភិាគ្ោនននក្ាុងការសិក្ាអក្សរសិល្បប៍ខ្មរ ?? 
៣៤. វា៉ា ន់ឌ្ើ កាអុន ៖ក្បួនចតិដស្នស្រសដ ?១៩៧៣ 
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៣៥. វា៉ា ន់ឌ្ើ កាអុន ៖វភិាគ្ោនក្ាុងការសិក្ារបាក្ៃនិយម្និងអបណ្ដ តអណ្ដូ ងនិយម្ ?១៩៧៣ 
៣៦. វា៉ា ន់ឌ្ើ កាអុន ៖សងគម្ស្នស្រសដ ?១៩៧៣ 
៣៧. ស ន សាំណាង (E.d.) ៖ ដខ្ម្រវេិា ចាំដណ្ុះៃងឹអាំពើអតើតកាល្ និង ការរមួ្វភិាគ្ោនក្ាុងការស្នដ រ និង  
       ស្នថ េ រេដេសក្ម្ពុជាដ ើងវញិ ភាគ្២ ដរាងពុម្ពស្នក្ល្វេិាល័្យេូម្ិនាេាាំដពញ, ១៩៩៩ 
៣៨. សម្ព័នធអាក្ស្នរពត៌មាន រោឋ េិបាល្ក្ម្ពុជា ពើឆ្ា ាំ១៩៤៧ ៃល់្ឆ្ា ាំ១៩៩៣ ?? 
៣៩. សមាគ្ម្អាក្និពនធបខ្មរ ៖ ជើវរេវតដិសដងខេរេស់អាក្និពនធសមាជកិ្ននសមាគ្ម្ ១៩៧០ 
៤០. សមាគ្ម្អាក្នពិនធេេដេ្ង នឹងេាំនុក្ដរចៀង ៖ល្ក្ខនដកិ្ៈ ? ១៩៦២ 
៤១.  ដស្នម្ សុមុ្នើ ៖ អក្សរសិល្បព៍ាក្យរាយបខ្មរ  និដក្ខេេេថាា ក់្េណ្ឌិ ត, សាំដណ្រនៃ, ? 
៤២. បសម្ សូរ ៖ វជិាជ នពិនធន៍បខ្មរចរម្ុុះ  េណាណ ោរេាាំដពញ, ១៩៦៣ 
៤៣. ស ុ៊ុំ  ុាំេ ុន  ៖ តអួងគក្ាុងអក្សរសិល្បេ៍ាំដនើេបខ្មរ ពើេសវតសេើ៤០ ៃល់្េើ៦០  និដក្ខេេេថាា ក់្េណ្ឌិ ត, ? 
៤៤. ស ុ៊ុំ  ុាំេ ុន  ៖ អក្សរសលិ្បប៍ខ្មរ សម័្យេាំដនើេ  ដម្ដរៀនសរដសរនៃ, ២០០២  
៤៥. ស ុ៊ុំ  ុាំេ ុន  ៖  ដោល្សដងខេននការសកិ្ារេវតដិអក្សរសិល្បប៍ខ្មរ  ដម្ដរៀនសរដសរនៃ, ២០០២ 
៤៦. អ ុក្ ចួន ៖ ចាំដណាេ នងិសាំរាយេញ្ា ក្ាុងអក្សរសិល្បប៍ខ្មរ សេព, ១៩៨៨ 
៤៧. អ ុក្ ស្នម្៉ាន ៖ សិក្ាក្ថាដរឿងេុាំ-ោវ  េណាណ ោរេាាំដពញ, ១៩៦៦,២៥០៨ 
៥៤. Klairung Amratisha: The Cambodian Novel,A study of its Emergence and Development ?1998 
៧៩. អក្សរស្នស្រសដ-ម្នុសសស្នស្រសដ, ស្នក្ល្វេិាល័្យេូម្ិនាេាាំដពញ ដល្ខ្១៩ រតើមាសេើ៣ ឆ្ា ាំ២០០២ 
៨០. ឯក្ស្នរ ៖ សនាសិើេជាតិសដើពើ ការេណ្ដុ ុះេណាដ ល្ធនធានម្នុសសដៅក្ម្ពុជា ៖ តុល្យការ និង ចក្ខុវស័ិយ   
       រាជេណ្ឌិ តសភាក្ម្ពុជា ២០០០ 
អត្ថបទក្រឿង  
ល្.រ ក្ ែ្ ោះអនក្ៃិពៃធ ក្ ែ្ ោះអត្ថបទ នាយពី ក្រងពុមភ ោល្បរកិ្ច្បេទ 
៨២. គ្ឹម្ ហាក់្ េឹក្េដនស្្នេ  ? ១៩៣៦ 
៨៣.  ើង េុក្ ឌ្ើ, ោវឯក្, េណាណ ោរអងគរ,២០០៥។ 
៨៤. ញ៉ាុ ក្ បែម្ កុ្ោេនេ៉ាល្និ រគ្ឹុះស្នថ នដបាុះពុម្ព និងបចក្ផ្ាយ រក្.អ.យ.ក្. ២០០១,២៥៤៥ 
៨៥. នូ ហាច ផ្ទេ រសដពាន រក្សួងសកិ្ាធិការជាត ិដរាងពុម្ពរសមើ១៩៦០.២៥០៣ 
៩០. នូ ហាច មាោៃួងចិតដ ម្ជឈម្ណ្ឌ ល្រស្នវរជាវអារយធម៌្បខ្មរ១៩៨១ 
៩២. នូ ហាច មាោៃួងចតិដ ឯក្ស្នរដរេើរបាស់នផ្ាក្ាុង ស្នោគ្រុវជិាជ ជាន់ខ្ពស់ ១៩៨៩ 
៩៣. រមឹ្ គ្ើន សូផ្ទត  េណាណ ោរ ដសង ងនួេួត េាាំដពញ ១៩៦៥,២៥០៧ 
៩៤. រមឹ្ គ្ើន  ងសមាភាវ ើ េណាណ ល័្យជាតិ េាាំដពញ ២០១៣ 
៩៥. ដស្នម្ េុាំោវ  ពុេធស្នសនេណ្ឌិ តយ េាាំដពញ ១៩៧១,២៥១៤  
៩៦. ដៅេក្ដើឧក្ េងសយនដ ពុេធស្នសនេណ្ឌិ តយ េាាំដពញ ១៩៩៨,២៥៤២ 


