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របាយការណ៍  
 

សដរីី 
 

លទ្ធផលរំណាយឡសលដែរ និង សណំង់សារម្នទីរ 

នៅនឹងសាា នីយបុរាណវតាវុទិ្ា  

នៅឧទ្ានរាជបណឌិ តយសភារម្ពុជា នតនជាដសន ឫសសពី្តឹប 
 
 
 

ស្រាវស្រាវនិងរ ៀបរ ៀងរោយ៖  បណឌិ ត ផុន រសកិា 
តានរត សរ័ដា 
បណឌិ ត ឈមឹ្ សខុាន់ដារា 
ន ឿង សធុារស ់
នឡង សតា 
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សមាសភារគនព្មាងព្សាវព្ជាវ៖ 
ឯកឧត្តម   សូត្ត្ សណំាង  ត្រធានគម្ត្ោង 
ម្ោករណ្ឌិ ត្  ឈឹម សុខាន់ដារា សោជិក 
ម្ោករណ្ឌិ ត្   ជា ចន្ថា   សោជិក 
ម្ោក   ជា សមបត្តិ  សោជិក 
ម្ោក   ត្សី សីហា  សោជិក 
ឯកឧត្តមរណ្ឌិ ត្  ផុន កសិកា   សោជិក 
កញ្ញា     តាម្កត្ ស័កដា  សោជិក 
ម្ោក    ម្ ឿង សុធារស់ សោជិក 
ម្ោក    ម្េង សត្ា  សោជិក 
 
 

ផលិត្ផផនទីម្ដាយ  ៖ ម្ោក ម្េង សត្ា   
វភិាគសមុចច័យម្ដាយ ៖  កញ្ញា  តាម្កត្ ស័កដា 
រចន្ថត្ករម្ដាយ ៖  ហា៊ា ង សុចិត្តា    
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នសចរតីដលលងអំណរគណុ 
 

ម្យើងខ្ុជំាថ្នា ក់ដឹកន្ថ ំនិងសោជិកគម្ត្ោង «កណំាយេសលផដក និង សណំ្ង់សារៈមនទីរ ម្ៅនឹង 
សាា នីយរុរាណ្វត្ាុ វទិា ម្ៅឧទានរាជរណ្ឌិ ត្យសភាកមពុជា ម្ត្ម្ជាផសន ឫសសតី្ត្ឹរ»  ននរាជរណ្ឌិ ត្យសភា
កមពុជា សូមផលលងអណំ្រគុណ្យ៉ា ងត្ជាលម្ត្ៅចមំ្ ោះ៖ 
 

- រាជរដាា ភិបាលកមពុជាផដលបានគតំ្ទ និងឧរត្ាមភលវកិាដល់គម្ត្ោងត្សាវត្ជាវម្នោះ ឲ្យបាន
ដមំ្ណ្ើ រការ និងទទួលបានលទធផលដូចោនកាុងខលឹមសារខាងម្ត្កាម។ 

- រាជរណ្ឌិ ត្យសភាកមពុជាផដលបានគតំ្ទដល់គម្ត្ោងត្សាវត្ជាវម្នោះ ឲ្យោនដំម្ណ្ើ រការ
ត្សាវត្ជាវម្កើត្ម្េើងបាន។ 

- ឯកឧត្តមរណ្ឌិ ត្សភាចារយ សុខ ទូច ត្រធានរាជរណ្ឌិ ត្យសភាកមពុជា ផដលផត្ងផត្ជរុំញ 
និងម្លើកទឹកចិត្តឲ្យមន្រនដីត្សាវត្ជាវខិត្ខតំ្សាវត្ជាវឲ្យបានទទួលលទធផលលអ និងត្រករម្ដាយលកខណ្ៈ
វទិាសាន្រសត។ 

- ថ្នា ក់ដឹកន្ថ ំនិងមន្រនតីរម្ត្មើការកាុងផផាករដាបាល ននរាជរណ្ឌិ ត្យសភាកមពុជា ផដលបាន
ជួយសត្មរសត្មួលរាល់លិខិត្រដាបាលម្ផសងៗ ម្ដើមបឲី្យគម្ត្ោងម្នោះអាចដមំ្ណ្ើ រការបានតាមម្េលម្វោ
កណំ្ត្់។ 

- អាជ្ាធរផដនដីចារ់េីថ្នា ក់ត្សុក ឃុំ ដល់ភូមិផដលបានស ការយ៉ា ងជិត្សាិទធជាមួយ
សោជិកមន្រនតីត្សាវត្ជាវ និងត្េមទងំបានចូលរួមចុោះត្សាវត្ជាវជាមួយត្កុមម្យើងខ្ុ មំ្ដាយមិនគិត្េីម្េល
ម្វោ និងអាកាសធាតុ្ម្ដដ  និង ត្់ម្នឿយម្េើយ។  

- ម្ោកតា ម្ោកយយ អ៊ាតំ្រុស អ៊ាតំ្សី េូ មីង រងរអូនត្រជាេលរដាផដលរស់ម្ៅ ឃុំផែរ 
ត្សុកផែរ កាុ ងម្ខត្តត្េោះវហិារ ផដលបានចូលរួមកាុ ងការងារកំណាយ ត្េមទងំផដល់កិចចសោភ សន៍
ដល់ត្កុមត្សាវត្ជាវ ម្ធវើឲ្យគម្ត្ោងោនលទធភាេទទួលបានទិនាន័យនិងេ័ត្៌ោនសត្ោរ់យកមកវភិាគ 
និងសរម្សរដូចោនកាុងខលឹមសារជារនដរន្ថទ រ់ម្នោះ។ 

ជាចុងម្ត្កាយ ម្យើងខ្ុ ំសូមម្គរេជូនេរ ឯកឧត្តមរណ្ឌិ ត្សភាចារយ ឯកឧត្តម ម្ោកតា 
ម្ោកយយ អ៊ាតំ្រុស អ៊ាតំ្សី េូ មីង រងរអូនត្រជាេលរដា ទងំអស់គា ផដលបានជួយម្ត្ជាមផត្ជងដល់
គម្ត្ោង និងជួយស ការត្សាវត្ជាវ រ ូត្ទទួលម្ជាគជ័យ ឲ្យជួរផត្េុទធេរទងំ៤ត្រការ គឺ អាយុ 
វណ្ណ ៈ សុខៈ េលៈ កុំរីម្ឃលៀងឃ្លល ត្ម្េើយ និងសូមទទួលនូវជ័យជំនោះ កាុ ងការរំម្េញការងារជូន
ត្រម្ទសជាត្ិ។ 
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បញ្ជ រីបូភារ 
   ទ្ំរ័រ 
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សេចក្ដីស្ដើម 
 

ឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា តត្តជាសសន ឫសសតី្ត្ឹបមានស្ថា នីយបុរាណ្ សែលជាអត្ីត្
ត្បំន់សលសែក និង ផលិត្ឧបករណ៍្តត្បើត្ាស់ត្វើពីសែកែ៏្មួំ្យកនុងសម្័យអងគរ (ចាប់ពីសត្វត្សទី្យ
១១ ែល់សត្វត្សទី្យ១៣)។ តៅកនុងបរតិវណ្ឧទ្យានមានទួ្យលសនលុង (ទួ្យលឡសលសែក) ចនួំន៥៤ សែល
សាិត្តៅកនុងបណំុ្្សនលុងចនួំន៥តផសងគ្នន ៖ ១-បណំុ្្សនលុងត្ត្ពងំត្ត្ឹបមានទួ្យលសនលុងចនួំន១៥, ២-
បណំុ្្សនលុងត្ត្ពងំឫសសតី្ត្ឹបមានទួ្យលសនលុងចនួំន១៧, ៣-បណំុ្្សនលុងភូម្ិកបុំត្ចាស់មានទួ្យល
សនលុងចនួំន១០, ៤-បណំុ្្សនលុងត្ត្ពងំឫសសបីល័លងកមានទួ្យលសនលុងចនួំន៦ និង ៥-បណំុ្្សនលុង
ត្ត្ពងំត្កស្ថងំមានទួ្យលសនលុងចនួំន៦។ តត្ៅពីតនេះមានត្ត្ពងំសនលុងចនួំន២៩ ត្ត្ពងំបុរាណ្
ចនួំន៦៥ និងបុរាណ្វត្ាុ មួ្យចនួំន ែូចជា កុលាលភាជន៍ ត្ត្សឡកតូ្ច ត្ត្សឡក្ ំសផលចបជីក សផល
ែឹង ចងកែំងកបំិត្ ែងកបំិត្ និង សែកតគ្នល ជាតែើម្។ 

បណំុ្្សនលុងត្ត្ពងំត្ត្ឹបលាត្សនធឹងតលើផ្ផៃែីត្បមាណ្ ១០០ ០០០ សម្៉ែត្ត្ត្កឡា ត្បជុតំោយ
ទួ្យលសនលុ ង(ទួ្យលឡសលសែក) ចំនួន១៥ មានសណ្ឋា នរាងមូ្លត្ទ្យសវងខ្លេះនិងរាងមូ្លខ្លេះ មាន
បតណ្្ឋយចាប់ពី ២១សម្៉ែត្ត្ តៅ ៧៣សម្៉ែត្ត្ មានទ្យទឹ្យងចាប់ពី ១៣សម្៉ែត្ត្ តៅ ៤៤សម្៉ែត្ត្ និងកម្ពស់
ចាប់ពី ០,៧ សម្៉ែត្ត្ តៅ ២,២០ សម្៉ែត្ត្។ ទួ្យលសនលុងមានសំណ្ល់គំនរអាចម្៍សែក មានបំសណ្ក
ជញ្ជ ងំសនលុង បសំណ្កត្ត្សឡកតូ្ច និង បសំណ្កត្ត្សឡក្។ំ តៅតាម្បណ្្ឋទួ្យលសនលុងមានទ្យហំំ្ ំ
តហើយខ្ពស់មានសណំ្ល់គនំរអាចម្៍សែកពណ៌្តមៅ  ចសំណ្កឯតៅតាម្បណ្្ឋទួ្យលសនលុងមានទ្យំហំ
តូ្ច តហើយទាប មានសណំ្ល់គនំរអាចម្៍សែកពណ៌្តតាន ត្។ 

បណំុ្្សនលុងត្ត្ពងំឫសសតី្ត្ឹបលាត្សនធឹងតលើផ្ផៃែីត្បមាណ្ ៣២៥ ០០០ សម្៉ែត្ត្ត្កឡា ត្បជុំ
តោយទួ្យលសនលុង (ទួ្យលឡសលសែក) ចនួំន១៧ សែលភាគតត្ចើនមានសណ្ឋា នរាងមូ្លត្ទ្យសវង និង
ភាគត្ិចមានសណ្ឋា នរាងមូ្ល មានបតណ្្ឋយចាប់ពី ២៥សម្៉ែត្ត្ តៅ ៩២សម្៉ែត្ត្ មានទ្យទឹ្យងចាប់ពី 
១៨សម្៉ែត្ត្ តៅ ៦២សម្៉ែត្ត្ និងកម្ពស់ចាប់ពី ០,៥ សម្៉ែត្ត្ តៅ ៤,៤០ សម្៉ែត្ត្។ ទួ្យលសនលុងទាងំតនេះមាន
សណំ្ល់គនំរអាចម្៍សែកពណ៌្តមៅ  មានបសំណ្កជញ្ជ ងំសនលុង បសំណ្កត្ត្សឡកតូ្ច និងបសំណ្ក
ត្ត្សឡក្។ំ 

កិចចករត្ស្ថវត្ជាវសែលអនុវត្ត្ោយថ្នន ក់ែឹកន ំនិងម្ន្រន្ីត្ស្ថវត្ជាវផ្នវទិ្យាស្ថា នវបប្ម្៌និង
វចិិត្ត្សិលបៈ តោយមានកិចចសហករជាមួ្យម្ន្រន្ីឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា តត្តជាសសន 
ឫសសតី្ត្ឹបកនលងម្កានអនុវត្្តោយតត្បើវ ិ្ ីស្ថន្រសក្រសិកាផ្ផៃតលើ ត្វើសផនទី្យស្ថា នីយ ត្វើសផនទី្យ
ត្បំន់ វភិាគរូបរាងបុរាណ្វត្ាុ សែលត្បមូ្លានពីស្ថា នីយ។ វ ិ្ ីស្ថន្រសស្ែលអនុវត្្កនលងម្កត្ត្ូវ
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ានយកម្កតត្បើតែើម្បសិីកាលម្អិត្ពីវសិ្ថលភាពផ្នស្ថា នីយ រុករកឲ្យត ើញនូវស្ថា នីយទាងំឡាយ
តៅកនុងឧទ្យាន តហើយត្វើសផនទី្យឧទ្យាន។ កនុងវស័ិយបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាករសិកាត្ស្ថវត្ជាវផ្ផៃតលើ និង
ករត្វើសផនទី្យស្ថា នីយគឺជាវ ិ្ ីស្ថន្រសស្ែលតគយកម្កអនុវត្្មុ្នតគបងអស់ មុ្ននឹងស្ថា នីយសែល
កណំ្ត្់កនុងទិ្យសតៅត្ស្ថវត្ជាវត្ត្ូវសិកាឲ្យកន់សត្លម្អិត្ ពិតសសមុ្ននឹងមានករត្វើកណំ្ឋយសបប
បុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា។ ករសិកាត្ស្ថវត្ជាវតោយករត្វើកណំ្ឋយត្ត្ូវអនុវត្្តៅស្ថា នីយសែលចាាំច់
ត្ត្ូវសិកាឲ្យកន់សត្សីុជតត្ៅ និងមានលកខណ្ៈវទិ្យាស្ថន្រស ្សែលអាចឈានតៅរកករកណំ្ត្់
អាយុកលស្ថា នីយតោយយក្យូងតៅត្វើវភិាគវទិ្យយុសកម្ៅ្យូងកនុងករកណំ្ត្់កលបរតិចេទ្យរបស់
ស្ថា នីយ។ តែើម្បយីក្យូងតៅវភិាគវទិ្យយុសកម្ៅរកានអាយុកលស្ថា នីយ តគត្ត្ូវយក្យូងពីរតដៅ
កណំ្ឋយតៅស្ថា នីយតនេះ តហើយ្យូងតនេះនឹងអាចបង្ហា ញពីអាយុកលមួ្យសែលអនកត្ស្ថវត្ជាវ
វទិ្យាស្ថន្រសអ្ាចតជឿទុ្យកចិត្ា្ន។ តលើសពីតនេះតទ្យៀត្ ករត្វើកណំ្ឋយនឹងសសវងរកទិ្យននន័យតែើម្បបីក
ត្ស្ថយ និងសសវងរកស្ថល កស្ថន ម្រូបរាងឡ សណំ្ល់សរ ៉ែសែក ស្ថរធាតុ្ននសត្មាប់រលំាយសរ ៉ែសែក។ 

  
  ចំសោទបញ្ហា  
  វត្ម្ានតលាហៈសែក (មានែូចជា៖ វត្ាុ តត្បើត្ាស់កនុងវស័ិយកសិកម្ៅ វស័ិយសណំ្ង់ និង

វស័ិយ តោធាជាអាវុ្យុទ្យធភ័ណ្ឌ សន្រង្ហគ ម្ជាតែើម្) មានកនុ ងត្បតទ្យសកម្ពុជាតាងំពីសម្័យបុតរ
ត្បវត្្ិស្ថន្រស ្ប៉ែុសនអ្នកត្ស្ថវត្ជាវ ម្ិនានរកត ើញភស្ុតាងណ្ឋមួ្យតែើម្បបីញ្ជ ក់ពីផលិត្កម្ៅសែក
កនុងត្បតទ្យសកម្ពុជា កនុងសម្័យបុតរត្បវត្្ិស្ថន្រសត្ទ្យ។ នតពលថ្ៅីៗតនេះ អនកត្ស្ថវត្ជាវមួ្យចនួំនាន
រកត ើញភស្ុតាងជាតត្ចើនបង្ហា ញថ្ន ត្បតទ្យសកម្ពុជាកនុងសម្័យអងគរមានបតចចកតទ្យសផលិត្សែក
តោយខ្លួនឯងាន (Mitch Hendrickson 2017)។ សណំ្ង់ត្ាស្ថទ្យរាប់ពន់កនុងត្បតទ្យសជាភស្ុតាង
ផ្នករតត្បើត្ាស់សែកតត្ចើនសនធឹកសនធ ប់តែើម្បោីប់ ឆ្លល ក់ថ្ៅ ត្ពម្ទាងំទាម្ថ្ៅឲ្យត្បទាក់គ្នន ។ ជាងតនេះ
តៅតទ្យៀត្ តគត្ត្ូវករឧបករណ៍្សែកជាចាំាំច់តែើម្បោីប់យកែុថំ្ៅភក់ និងថ្ៅាយតត្កៀម្យកតចញពី
ស្ថា នីយយកថ្ៅ។ តែើម្បផីលិត្សែកាន តគតត្បើវ ិ្ ីស្ថន្រសនិ្ងបតចចកតទ្យសមួ្យចនួំន រួម្ទាងំករតត្បើ
ត្ាស់ឡ (អនកត្សុកជនជាត្ិកួយតៅថ្ន សនលុ ង1) សត្មាប់រលំាយ ឬ សលសរ ៉ែសែកឲ្យរលាយ តែើម្ប ី
ទាញយកស្ថរធាតុ្សែកម្កជាែុតំចញ សត្មាប់ផលិត្ជាឧបករណ៍្តផសងៗ។ ែូតចនេះ កនុងករសលយក
សែក2 តគត្ត្ូវករសង់ឡ (សនលុង) តែើម្បែុីត្រលំាយសរ ៉ែសែក ទាញយកសែកពីសរ ៉ែតនេះាន។ ជាលកខ
ណ្ៈ វទិ្យាស្ថន្រស ្តែើម្បរីលំាយសរ ៉ែសែកាន តគត្ត្ូវករកតៅៅ ខ្ពស់រហូត្ែល់ជាង ១៦០០ អងារតស។ 

                              
1 មាស ហ,ំ ពិ្សីលសែកផ្នជាត្កួិយ តៅត្សុករតវៀង តខ្ត្ក្ពំង់្,ំ ទ្យពំ័រ៤៩៨។ 
2 ជាត្កួិយតៅថ្ន «ជាន់សនលុង» សត្មាប់សខ្ៅរតៅថ្ន «សលសែក»។ 
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  កនលងម្កមានករសិកាត្ស្ថវត្ជាវអំពីផលិត្កម្ៅសែកកនុ ងត្បតទ្យសកម្ពុជា តោយអនក
ត្ស្ថវត្ជាវសខ្ៅរ និងបរតទ្យសមួ្យចនួំន ប៉ែុសន្តៅសត្ម្ិនានរកត ើញរូបរាងឡសលសែកចាស់លាស់
តៅតឡើយ។  

  មួ្យវញិតទ្យៀត្ ស្ថរម្នៃីរលំហ (ស្ថរម្នៃីរតៅស្ថា នីយ) ម្ិនមានតត្ចើនសត្មាប់បង្ហា ញ
អពីំលទ្យធផលកណំ្ឋយត្ស្ថវត្ជាវ ែល់អនកត្ស្ថវត្ជាវ កែូចជាសិសស និសសតិ្ ម្ន្រន្ីរាជករ អាជាា ្
រមូ្លោា ន និងត្បជាពលរែាសែលកពុំងរស់តៅសកបរៗស្ថា នីយបុរាណ្ ឲ្យយល់ែឹងអពីំតករែសំណ្ល
ែូនតារបស់សខ្ៅរបនសល់ទុ្យក។ ជាក់សសៅង តៅឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា តត្តជាសសន ឫសសតី្ត្ឹប 
សែលជាស្ថា នីយមានឧសាហកម្ៅសលសែកែ៏្កំនុងត្បតទ្យសកម្ពុជា ក៏គួរត្ត្ូវមានស្ថរម្នៃីរបង្ហា ញអពីំ
ភសៅុតាងផ្នសកម្ៅភាពសលសែក ទុ្យកែល់អនកពក់ព័នធខាងតលើ។ 

    
  សោលបំណង 

 គតត្មាងសិកាត្ស្ថវត្ជាវនិងត្វើកណំ្ឋយរុករកឡសលសែក មានតគ្នលបណំ្ង៖ 
- សិកាសសវងយល់ពីរូបរាងឡសលសែក និងរចនសម្័ពនធរបស់វា 
- សិកាពីវត្ាុ តត្បើត្ាស់សែលទាក់ទ្យងនឹងករសល ឬ រលំាយសរ ៉ែសែក ែូចជាត្ត្សឡក ជា

តែើម្ 
- សិកាសសវងរកនិងកំណ្ត្់កលបរតិចេទ្យផ្នឡសលសែក ក៏ែូចជាកលបរតិចេទ្យផ្ន

ឧសាហកម្ៅសលសែកតៅឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា តត្តជាសសន ឫសសតី្ត្ឹប 
- ផសពវផាយ និងត្វើបទ្យបង្ហា ញតៅរតដៅ កណំ្ឋយែល់អាជាា ្រសែនែី ត្បជាពលរែា 

តលាកត្គូ អនកត្គូ និងសិសានុសិសស តៅវទិ្យាល័យសែប និងអនុវទិ្យាល័យែងផលិត្
ឲ្យានយល់ែឹងពីសម្បត្្ិវបប្ម្៌មានតៅតលើទឹ្យកែីត្សុករបស់ពួកតគ 

- ចងត្កងវតីែអូកលីប អពីំករត្វើកណំ្ឋយ និងលទ្យធផលផ្នករត្វើកណំ្ឋយ។ 
  
 តគ្នលបណំ្ង្ចំម្បងមួ្យតទ្យៀត្ គឺករស្ថងសង់សំណ្ង់ស្ថរម្នៃីរមួ្យបនៃ ប់ពីករ
សិកាកណំ្ឋយបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យារកត ើញរចនសម្ព័នធឡសលសែក។ កលណ្ឋមានស្ថរម្នៃីរ កិចចករ
ត្ត្ូវអនុវត្ជ្ាបនប្នៃ ប់សត្មាប់បង្ហា ញលទ្យធផលកណំ្ឋយែល់អនកម្កទ្យសសនតៅឧទ្យានតនេះ។ 

  
  វិធីសាស្ដេដសធវើក្ំោយ 
  តែើម្បសីតត្ម្ចតគ្នលបំណ្ងែូចានតរៀបរាប់ខាងតលើ វ ិ្ ីស្ថន្រសមួ្្យចំនួនត្ត្ូវាន

តត្ជើសតរ ើសសត្មាប់យកម្កអនុវត្ែូ្ចត្តៅ៖ 
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- កណំ្ឋយតៅតលើទួ្យលសនលុងតលខ្៦ផ្នបណ្ៅុ ំ សនលុងត្ត្ពងំឫសសតី្ត្ឹប  
- តបើករតដៅ កណំ្ឋយចនួំន៣រតដៅ ។ រតដៅ ទី្យ១ត្ត្ូវជីកតៅតលើទួ្យលតែើម្បសីសវងរក

រចនសម្ព័នធឡសែលមានទ្យហំំ៤x៦សម្៉ែត្ត្។ រតដៅ ទី្យ២ត្ត្ូវជីកតៅត្ត្ពងំសនលុងបន្
ជាប់នឹងតជើងទួ្យលសនលុង សែលមានទ្យហំំ៣x៦សម្៉ែត្ត្។ រតដៅ ទី្យ៣ត្ត្ូវជីកតៅទី្យតាងំ
សែលរកត ើញឧបករណ៍្សែកតៅបណ្ៅុ ំ ទួ្យលសនលុងត្ត្ពងំត្ត្ឹប សែលមានទ្យហំំ៣x
៦សម្៉ែត្ត្។ ត្គប់រតដៅ កណំ្ឋយត្ត្ូវត្វើជាបនប្នៃ ប់គ្នន ឬត្សបតពលជាមួ្យគ្នន  សែល
មានអនកជនំញតៅត្គប់ត្គងករង្ហរ ជាមួ្យនឹងកមាល ងំពលកម្ៅសែលតត្ជើសតរ ើសពី
អនកត្សុករស់តៅជុវំញិត្បំន់ឫសសតី្ត្ឹប។ 

- ត្បមូ្លវត្ាុ បុរាណ្ែូចជា កុលាលភាជន៍ ត្ត្សឡក អាចម្៍សែក វត្ាុ ត្វើពីសែក និងវត្ាុ
តផសងៗតទ្យៀត្សែលត្បមូ្លានពីកណំ្ឋយ។  

- វភិាគវទិ្យ យុសកម្ៅ្ យូងតោយបញ្ជូ នវត្ាុ វភិាគ្យូងតៅម្នៃី រ ពិ តស្ថ្ន៍ តឈាៅ េះ 
DirectAMS តៅសហរែាអាតម្៉ែរកិ។ 

 
  អត្ថប្បសោជន៍ និងលទធ្លរពំឹងទុក្ 
  ករសិកាត្ស្ថវត្ជាវតោយរួម្បញ្ចូ លទាងំករត្វើកណំ្ឋយតៅទួ្យលសនលុងសលសែក តៅ

ឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា តត្តជាសសន ឫសសតី្ត្ឹប នឹងកស្ថងានឯកស្ថរត្បវត្្ិស្ថន្រសអ្ពីំ
បតចចកតទ្យសសលសែកតៅត្បំន់ឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា តត្តជាសសន ឫសសតី្ត្ឹប។ លទ្យធផល
ទ្យទួ្យលានពីករសិកាត្ស្ថវត្ជាវជាទិ្យននន័យបតំពញបសនាម្ឲ្យឯកស្ថរត្បវត្្ិស្ថន្រសស្ខ្ៅរ សែលកនលង
ម្កម្ិនមានករបកត្ស្ថយអំពីបតចចកតទ្យសសលសែកតោយករសង់ឡពីែីឥែា ករែុត្សរ ៉ែតែើម្ប ី
ចត្មាញ់យកសែកម្កផលិត្ជាឧបករណ៍្តត្បើត្ាស់តផសងៗ រួម្ទាងំតត្បើកនុងករផលិត្អាវុ្យុទ្យធ    
ភ័ណ្ឌ សត្មាប់ត្វើសឹកសន្រង្ហគ ម្ផងសែរ។ បតចចកតទ្យសសលសែកតៅឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា ជា
ករែលុេះបញ្ច ងំពីបតចចកតទ្យសមួ្យកនុងសម្័យអងគរទាក់ទ្យងនឹងផលិត្កម្ៅសែលជរុំញឲ្យសខ្ៅរកល យជា
អាណ្ឋចត្កែ៏្មួំ្យកនុងត្បំន់អាសីុអាតគនយ៍ និងបង្ហា ញពីត្បំន់មួ្យសែលអាចជាត្បំន់រណ្បផ្ន
រាជធានីអងគរបតត្ម្ើចង្ហវ ក់ផលិត្កម្ៅផគត្់ផគង់ែល់ត្ត្ម្ូវតៅរាជធានីអងគរ។ 

  ទិ្យននន័យសែលទ្យទួ្យលានពីករត្វើកំណ្ឋយត្ស្ថវត្ជាវនឹងជួយជាចំតណ្េះែឹងែល់
ស្ថធារណ្ជនទូ្យតៅ ជាពិតសសសិសស និសសតិ្ឲ្យានយល់ែឹងពីវបប្ម្៌ អារយ្ម្៌កនុងទឹ្យកែីអាណ្ឋ
ចត្កអងគរ សែលតចេះផលិត្សែកតោយខ្លួនឯងតាងំពីបុរាណ្ តហើយតនេះជាតមាទ្យនៈភាពជាត្ិសែល
ត្ត្ូវយល់ែឹងនិងចូលរួម្សថ្រកា ត្ពម្ទាងំផសពវផាយែល់ជនំន់តត្កយៗតទ្យៀត្។ 
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សផនទី្យតលខ្១៖ ឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា តត្តជាសសន ឫសសតី្ត្បឹ សាិត្កនុងត្សុកសែប តខ្ត្ត្្ពេះវហិរ 

 

 
សផនទី្យតលខ្២៖ ស្ថា នីយបុរាណ្វត្ាុ សែលរកត ើញតៅត្បំន់ឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា តត្តជាសសន ឫសសតី្ត្បឹ 
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សផនទី្យតលខ្៣៖ បណ្ៅុ ំ ទួ្យលសនលុងឡសលសែក បង្ហា ញពីទួ្យលសនលុងតលខ្៦ជាទី្យតត្ជើសតរ ើសត្វើកណំ្ឋយ 

 

 
រូបតលខ្១៖ រូបត្ត្ទី្យសសន៍ (3D) ផ្នទួ្យលសនលុងតលខ្៦សែលត្តូ្វត្វើកណំ្ឋយ 

 
 
 



7 

 

 
 
 
 
 
 

ជំពូក្ទី១ 
 
 

លទធ្លក្ំោយឡេលដែក្ 
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១. ប្បវត្តិននការេកិ្ាប្សាវប្ាវ 
តៅឆ្លន ១ំ៩៤៣ តលាក ប៉ែូល តឡវ ីត្វើករសិកាត្ស្ថវត្ជាវនិងត្វើកណំ្ឋយ “ស្ថា នីយម្លូ ផ្ត្ព” 

សែលសពវផ្ថ្ៃសាិត្តៅកនុងភូម្ិម្លូ ផ្ត្ព  ុំម្លូ ផ្ត្ព ត្សុកសែប តខ្ត្្ត្ពេះវហិរ ក៏បនសល់ភសៅុតាងផ្នករ
តាងំទី្យលតំៅរបស់ម្នុសសកនុងសម្័យបុតរត្បវត្្ិស្ថន្រស ្កនុងយុគថ្ៅរលីំង។ 

តៅឆ្លន ១ំ៩៦៣ តលាក តអត្ម្៉ែុង សូរាងំ ានរកត ើញភស្ុតាងទី្យតាងំរស់តៅែបូំង  តោយ
តលាកានោក់តឈាៅ េះ “ស្ថា នីយសែប” សែលសាិត្កនុងភូម្ិសសងក  ុសំែប១ ត្សុកសែប តខ្ត្ត្្ពេះវហិរ 
(មាននិោម្ករ៖ ៥២៧៥៣៦, ១៥៤៥១៨៦) ជាស្ថា នីយសាិត្កនុងយុគ “ត្គួសបសំបក”3។ ភសៅុតាង
ករតាងំទី្យលំតៅសម្័យបុតរត្បវត្្ិស្ថន្រសមួ្្យតទ្យៀត្តៅត្បំន់សែបគឺ “ស្ថា នីយម្លូ ផ្ត្ព” សាិត្កនុងភូម្ិ
ម្លូ ផ្ត្ព  ុមំ្លូ ផ្ត្ព ត្សុកសែប តខ្ត្ត្្ពេះវហិរ (មាននិោម្ករ៖ ៥៣០៣០៨, ១៥២៩៤៥៤)។ ស្ថា នីយ
ម្លូ ផ្ត្ព ជាស្ថា នីយសាិត្កនុងយុគ«ថ្ៅរលីំង» សែលសិកាត្ស្ថវត្ជាវនិងត្វើកណំ្ឋយតោយតលាក ប៉ែូល 
តឡវ ីកនុងឆ្លន ១ំ៩៤៣4។ 

ករតាងំទី្យលតំៅរបស់ម្នុសសតៅត្បំន់សែប តៅសត្មានបនៅពីសម្័យបុតរត្បវត្្ិស្ថន្រសរ្ហូត្
ម្កែល់បចចុបបនន។ តៅតាម្ស្ថា នីយជាតត្ចើនតៅភាគខាងតជើងត្បតទ្យស ែូចជា តៅត្បំន់ត្ត្ពងំ
ត្ាស្ថទ្យ ផ្នតខ្ត្ឧ្ត្រ្មានជ័យ មានភស្ុតាងបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាមានែូចជាត្ាស្ថទ្យ ស្ថា នីយបុរាណ្ 
ទួ្យលត្ាស្ថទ្យ ត្គឹេះត្ាស្ថទ្យ ត្បព័នធធារាស្ថន្រស ្ឡបុរាណ្ ផលូ វបុរាណ្ ឡសលសែក ជាតែើម្5។  

តៅឆ្លន ២ំ០១៣ តលាកបណ្ឌិ ត្ ្ុយ ចាន់្ួន សិកាត្ស្ថវត្ជាវរកត ើញ ស្ថា នីយឡសលសែក 
ចនួំន១៧កនុងបរតិវណ្ឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា តត្តជាសសន ឫសសតី្ត្ឹប6។ 

                              
3 តហង សុផាឌ ីនិង តហង ថ្នន បុតរត្បវត្្ិស្ថន្រសក្ម្ពុ ជា៖ ត្បវត្្ិផ្នករសិកាត្ស្ថវត្ជាវ និងបញ្ជីស្ថា នីយ 
ត្កសួងវបប្ម៌្ និងវចិតិ្ត្សិលបៈ, ២០១៤។ 
4 តហង សុផាឌ ីនិង តហង ថ្នន បុតរត្បវត្្ិស្ថន្រសក្ម្ពុ ជា៖ ត្បវត្្ិផ្នករសិកាត្ស្ថវត្ជាវ និងបញ្ជីស្ថា នីយ 
ត្កសួងវបប្ម៌្ និងវចិតិ្ត្សិលបៈ, ២០១៤។ 
5 សូម្អាន ផុន កសិក ត្ាស្ថទ្យត្ត្ពងំត្ាស្ថទ្យ  រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា, ២០១០។ 
6 ្ុយ ចាន់្ួន ឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុ ជាតត្តជាសសនឬសសតី្តឹ្ប៖ ជាឧទ្យានជាតិ្ត្បវត្្ិស្ថន្រស ្វបប្ម្ ៌
និង្ម្ៅជាតិ្ កនុង “តវទិ្យកត្ស្ថវត្ជាវវទិ្យាស្ថន្រស ្ តលើកទី្យ១ ត្បចាឆំ្លន ២ំ០១៥”, រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា ទ្យពំ័រ 
៦៦៩-៦៧២។ 
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តៅឆ្លន ២ំ០១១ និង២០១២ តលាកបណ្ឌិ ត្ ្ុយ ចាន់្ួន ានត្វើកណំ្ឋយតៅទួ្យលសនលុង
មួ្យកនុងឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា តត្តជាសសន ឫសសតី្ត្ឹប ក៏ប៉ែុ សន្ម្ិនានរកត ើញរចន    
សម្ព័នធឡសលសែកតទ្យ7។ 

នឆ្លន ២ំ០១៧ វទិ្យាស្ថា នវបប្ម្៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ ានត្វើករសិកាត្ស្ថវត្ជាវ ស្ីពី «ម្រត្ក
វបប្ម្៌រូបី និងអរូបី តៅត្បំន់ឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា តត្តជាសសន ឫសសតី្ត្ឹប» តោយមាន
ករចូលរួម្ពីម្ន្រន្ីឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា តត្តជាសសន ឫសសតី្ត្ឹប ផងសែរ។ តត្កយពីាន
ចុេះសិកាត្ស្ថវត្ជាវ រុករកែល់ទី្យតាងំ និងតគ្នលតៅត្ស្ថវត្ជាវ ជាលទ្យធផលានរកត ើញស្ថា នីយ
បុរាណ្សែលជាម្រត្កវបប្ម្៌រូបីចនួំន១២៤មានែូចជា៖ សនលុង (ឡសលសែក) ចនួំន៤៣, ត្ត្ពងំ
សនលុង (ត្ត្ពងំតូ្ចៗសែលតគជីកតៅជាប់សនលុង) ចនួំន១៧, ត្ត្ពងំចនួំន៦៤ និងបុរាណ្វត្ាុ មួ្យ
ចនួំនែូចជា កុលាលភាជន៍, ត្ត្សឡកតូ្ច ត្ត្សឡក្ ំនិងឧបករណ៍្ត្វើពីសែក មានសផលចបជីកចនួំន
១ សផលែឹងចនួំន១០ ចងកែំងកបំិត្ចនួំន៤ ែងកបំិត្១ និងសែកតគ្នល២)8។   

ឆ្លន ២ំ០១៨ វទិ្យាស្ថា នវបប្ម្៌និងវចិិត្ត្សិលបៈ បន្សិកាត្ស្ថវត្ជាវគតត្មាង សៅីពី “សម្បត្្ិ
តបតិ្កភណ្ឌ រូបីនិងម្រត្កវបប្ម្អ៌រូបីតៅត្បំនឧ់ទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុ ជា តត្តជាសសន ឫសសី
ត្តឹ្ប និង ករសិកាអតងកត្ម្រត្កវបប្ម្៌អរូបីែូចគ្នន តៅតខ្ត្្កពំង់្  ំតខ្ត្្សៃឹ ងសត្ត្ង និង តខ្ត្្
ត្កតចេះ”9។ ករសិកាត្ស្ថវត្ជាវតនេះតផាៅ ត្តលើករត្វើសផនទី្យ បលង់ចូលទ្យសសនបណ្ៅុ ំ ទួ្យលសនលុងត្ត្ពងំ
ឫសសតី្ត្ឹប និង បណ្ៅុ ំ ទួ្យលសនលុងឫសសតី្ត្ឹប។ 

ករសិកាត្ស្ថវត្ជាវរបស់វទិ្យាស្ថា នវបប្ម្៌និងវចិិត្ត្សិលបៈ ផ្នរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា 
កនុងឆ្លន ២ំ០១៧ និង ២០១៨ ម្ិនានពក់ព័នធនឹងករត្វើកណំ្ឋយតទ្យ។ 

 
 
 

 
 

                              
7 ្ុយ ចាន់្ួន, ករត្ស្ថវត្ជាវឧសាហកម្ៅសែកបុរាណ្តៅកម្ពុ ជា, រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា, ២០១២។ 
8 នូ ចាន់សុភ,ី ផុន កសិក, សត្បង ពិសិែា… និង “ម្រត្កវបប្ម្រូ៌បី និងអរូបីតៅត្បំនឧ់ទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុ ជា 
តត្តជាសសន ឫសសតី្តឹ្ប”, វទិ្យាស្ថា នវបប្ម៌្ និងវចិតិ្ត្សិលបៈ, រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា, ២០១៧។ 
9 នូ ចាន់សុភ,ី ផុន កសិក, សត្បង ពិសិែា, តហឿង សុធារស់, ជ័យ រត្ន, មុ្លិ វាសន, សរ សិលា, ោ៉ែ ន់ វភិារត្ន៍ និង តា
តកត្ ស័កោ “សម្បត្្ិតបតិ្កភណ្ឌ រូបីនិងម្រត្កវបប្ម្អ៌រូបីតៅត្បំនឧ់ទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុ ជា តត្តជាសសន ឫសសី
ត្តឹ្ប និង ករសិកាអតងកត្ម្រត្កវបប្ម្អ៌រូបីែូចគ្នន តៅតខ្ត្ក្ពំង់្  ំតខ្ត្ស្ៃឹងសត្ត្ង និង តខ្ត្ត្្កតចេះ” រាជបណ្ឌិ ត្យសភា
កម្ពុ ជា, ២០១៨។ 
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២. ទីតងំក្ំោយ 
 កណំ្ឋយានអនុវត្្តលើទី្យតាងំទួ្យលសនលុងតលខ្៦10 ផ្នបណ្ៅុ ំ ទួ្យលសនលុងត្ត្ពងំឫសសតី្ត្ឹប
សែលសាិត្តៅចមាៃ យត្បមាណ្២៣០សម្៉ែត្ត្ពីផលូ វ្កំត្់ឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា តត្តជាសសន 
ឫសសតី្ត្ឹប តៅភាគខាងលិចផលូ វ។ តបើតយើងត្វើែតំណ្ើ រតលើផលូ វ្ឧំទ្យានពីត្បូងតៅតជើង ត្ត្ម្ង់ទិ្យសតៅ
តៅភូម្ិែងផលិត្ ទួ្យលសនលុ ងតលខ្៦សាិត្តៅខាងស្ថៅ ផំ្ែ។ ទួ្យលសនលុ ងតលខ្៦សាិត្កនុ ងចំណុ្ច             
និោម្ករ (X: 48P 0546812, Y: 1530755)។ ទួ្យលសនលុងតលខ្៦មានបតណ្ឋៅ យត្បសវង៨២សម្៉ែត្ត្ 
ទ្យទឹ្យង៣១សម្៉ែត្ត្ (ទ្យហំំ ២២០៨ សម្៉ែត្ត្ត្កឡា) និងកម្ពស់អត្ិបរមិា ៣,៧ សម្៉ែត្ត្។ 

ករតត្ជើសតរ ើសទី្យតាងំត្វើកណំ្ឋយសផអកតលើសក្នុពលផ្នទួ្យលសនលុងទី្យ៦ មានទ្យំហំ្ ំមាន
បសំណ្កអាចម្៍សែក បសំណ្កត្ត្សឡក និងលកខណ្ៈសណ្ឋា នទួ្យលមានចតំណ្ឋទ្យជត្មាល និងធាល តៅ
តលើទួ្យល្លំៅម្សែលជាទី្យតាងំសងសយ័ថ្ន សណំ្ង់សលសែកអាចត្ត្ូវានស្ថងសង់សត្មាប់សលយកសែ
ក។ ចំណុ្ចសំខាន់មួ្យតទ្យៀត្ ទាក់ទ្យងនឹងករតត្ជើសតរ ើសទួ្យលសនលុ ងតលខ្៦គឺទី្យតាងំទួ្យលមាន
ចមាៃ យត្ត្ឹម្២៣០សម្៉ែត្ត្ ពីផលូ វ្ ំង្ហយត្វើែតំណ្ើ រតោយតថ្ៅើរតជើង តែើម្បទី្យសសនទី្យតាងំកណំ្ឋយ។ 
រតដៅ កណំ្ឋយនឹងត្ត្ូវរកាទុ្យកជាស្ថរម្នៃីរលហំសត្មាប់បង្ហា ញែល់ស្ថធារណ្ជនចូលទ្យសសន 
ជាចតំណ្េះែឹងខាងវបប្ម្៌ ត្បវត្្ិស្ថន្រសក្នុងត្បំន់ឫសសតី្ត្ឹប ក៏ែូចជាត្បវត្្ិស្ថន្រសផ្្នត្បតទ្យសកម្ពុជា
ទាក់ទ្យងនឹងផលិត្កម្ៅសែកកនុងសម្័យបុរាណ្។ 

ត្បត្ិបត្្ិករកណំ្ឋយតៅត្ត្ូវានកណំ្ត្់ទី្យតាងំរតដៅ កណំ្ឋយចនួំន២។ រតដៅ ទី្យ១សាិត្
តៅតជើងទួ្យល តៅជិត្ទួ្យលតលខ្៦ សែលមាននិោម្ករ (X: 48P 0546866, Y: 1530742) និងរតដៅ
ទី្យ២សាិត្តៅតលើទួ្យលសនលុងតលខ្៦ មាននិោម្ករ (X: 48P 0546812, Y: 1530755)។ 

- តគ្នលបំណ្ងត្វើកំណ្ឋយរតដៅ ទី្យ១៖ ចង់កំណ្ត្់ទី្យតាងំជាករោា នផលិត្សែក
សែលតទ្យើបសលរួច ឬ ជាទី្យតាងំសត្មាប់ជាងសៅិត្សិត្សែកជាផលិត្ផលតផសងៗ។ 

- តគ្នលបណំ្ងត្វើកណំ្ឋយរតដៅ ទី្យ២៖ សសវងរកទី្យតាងំឡសលសែក។ 
 
 
 

 
 

                              
10 ករកណំ្ត់្តឈាៅ េះទួ្យលសនលុងសែលរកត ើញតៅឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា តត្តជាសសន ឫសសតី្ត្បឹ 
ត្តូ្វានកណំ្ត់្តោយតត្បើតលខ្តរៀងត្គ្នន កនុងបណ្ៅុ ំ ទួ្យលសនលុងសត្មួ្យ។ ត្បសិនតបើទួ្យលសនលុងកនុងបណ្ៅុ ំ តផសង 
តឈាៅ េះនឹងកណំ្ត់្ពីតលខ្១តឡើងវញិកនុងបណ្ៅុ ំ ទួ្យលសនលុងតនេះ។  
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រូបតលខ្២៖ បលង់ាត្ទួ្យលសនលុងតលខ្៦ 
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រូបតលខ្៣៖ រូបភាពទួ្យលសនលុងតលខ្៦ផ្នបណ្ៅុ ំ ទួ្យលសនលុងត្ត្ពងំឫសសតី្ត្បឹ 

 

 
រូបតលខ្៤៖ រូបភាពទួ្យលសនលុងតលខ្៦ និង ត្កហវិករយៈកពំស់តម្ើលពីតកើត្តៅលិច និង តជើងតៅត្បូង 
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៣. ែសំណើ រការសធវើក្ោំយ 
 
 ត្កុម្ត្ស្ថវត្ជាវកណំ្ឋយានទ្យទួ្យលករឯកភាពកនុងករត្វើកណំ្ឋយត្ស្ថវត្ជាវតៅឧទ្យាន
រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជាពីឯកឧត្្ម្បណ្ឌិ ត្សភាចារយ សុខ្ ទូ្យច ត្បធានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា។ 
ជាមួ្យគ្នន តនេះសែរ ត្កសួងវបប្ម្៌និងវចិិត្ត្ក៏ានអនុញ្ា ត្ឲ្យមានកណំ្ឋយត្ស្ថវត្ជាវ តោយាន
បញ្ជូ នម្ន្រន្ីជនំញបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា តឈាៅ េះតលាក តទ្យព សុខា ម្កសហករណ៍្ជាមួ្យត្កុម្ត្ស្ថវត្ជាវ
ផ្នរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជាផងសែរ។ 
 សមាសភាពត្កុម្កណំ្ឋយផ្នរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជារួម្មានតលាកបណ្ឌិ ត្ ផុន កសិក 
ជាត្បធានែឹកនកំណំ្ឋយត្ស្ថវត្ជាវ, តលាក តហឿង សុធារស់, តលាកបណ្ឌិ ត្ ឈឹម្ សុខាន់ោរា, 
និង កញ្ា  តាតកត្ ស័កោ។ តលាក តឡង សត្ា ជាអនកជនំញត្វើសផនទី្យនិងបលង់ ម្កពីអាជាា ្
រអបសរា ក៏ានចូលរួម្ករង្ហរកណំ្ឋយតនេះសែរ។ តលាក ស ុយ តៅ និង តលាក ឡុញ ឡាយ ជាអនក
ជនំញត្វើកណំ្ឋយសែលមានបទ្យពិតស្ថ្ន៍តត្ចើនឆ្លន កំនុងត្បំន់អងគរ តខ្ត្្តសៀម្រាប ក៏ានចូលរួម្
ត្វើកណំ្ឋយសែរ។ តត្ៅពីអនកជនំញម្កពីស្ថា ប័នត្ស្ថវត្ជាវផ្នរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា ត្កសួងវបប
្ម្៌និងវចិិត្ត្សិលបៈ និង អាជាា ្រអបសរា ក៏តៅមានករចូលរួម្ពីអនកត្សុកភូម្ិរស់តៅកនុងភូម្ិសែប
តកើត្ និងភូម្ិសែបលិច  ុំសែប១ ត្សុកសែប តខ្ត្្ត្ពេះវហិរ មានែូចជា៖ តលាក មាស ឌី, តលាក 
សួន ចាន់ថ្នវន, តលាក ឌី តឌៀរ, តលាក ជួប ែុង, តលាក សូ ជា, តលាក ទឹ្យម្ វសុិទ្យធ, តលាក រុណ្ តរ ើ
ន, តលាកត្សី ស ំតអង, តលាកត្សី តសង លី, តលាកត្សី តសឿម្ សុតភន, តលាក បុន តយន, តលាក 
ថ្នន់ ឡាម្, តលាក តអៀម្ តជឿម្, តលាក តចត្, តលាក ឌី ោម្ និង តលាក ឌី តយឿម្។ តោយស្ថរ     
រយៈតពលផ្នករត្វើកណំ្ឋយមានតពលខ្លីត្ត្ឹម្១៥ផ្ថ្ៃ តទ្យើបត្ត្ម្ូវឲ្យមានជនួំយកមាល ងំពលកម្ៅតត្ចើន
ពីសណំ្ឋក់អនកភូម្ិខាងតលើ។ 
 តែើម្បចីងត្កងឯកស្ថរតស្ថត្ទ្យសសន៍ជាសខ្សវែូីអូខ្លី សៅីពី កណំ្ឋយតៅឧទ្យានរាបណ្ឌិ ត្យសភា
កម្ពុជា ត្កុម្កណំ្ឋយក៏ានសហករជាមួ្យទូ្យរទ្យសសន៍PNN សែលមានតលាក សុភា និង អនកកន់
កតម្រា៉ែ  ត្វើ វ តីែអូឯកស្ថរសត្មាប់ចាក់ផាយកនុ ងកម្ៅវ ិ្ ី តបសកកម្ៅចុងសាៅ ហ៍ផ្នស្ថា នីយ
ទូ្យរទ្យសសនP៍NN។ 
 កនុ ងរយៈតពលផ្នករត្វើកំណ្ឋយ ឯកឧត្្ម្បណ្ឌិ ត្ យង់  តៅ អគគតលខា្ិករផ្ន
រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជាក៏ានត្វើទ្យសសនកិចច និង សួរសុខ្ទុ្យកខែល់ត្កុម្ករង្ហរត្វើកណំ្ឋយ។ 
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 កនុងតពលត្វើកណំ្ឋយតនេះសែរ តលាក អ ុង វុទ្យធី អភិាលរងផ្នគណ្ៈអភិាលតខ្ត្ត្្ពេះវហិរ 
និង តលាក កុសល សុពនគឃ ត្បធាននយកោា នចាត្់តាងំបុគគលិក ផ្នត្កសួងតរៀបចសំែនែីនគរូប
នីយកម្ៅ និង សណំ្ង់ ក៏ានតៅទ្យសសនករត្វើកណំ្ឋយតនេះសែរ។ 
 

 
រូបតលខ្៥៖ ត្កុម្ករង្ហរទូ្យរទ្យសសន៍PNN ម្កត្វើបទ្យយកករណ៍្តៅទី្យតាងំកណំ្ឋយ 

 

 
រូបតលខ្៦៖ ឯកឧត្ម្្បណ្ឌិ ត្ យង់ តៅ អគគតលខា្កិរផ្នរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា  

ត្វើទ្យសសនកចិចតៅទី្យតាងំកណំ្ឋយ 
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រូបតលខ្៧៖ តលាក អ ុង វុទ្យធី អភាិលរងផ្នគណ្ៈអភាិលតខ្ត្ត្្ពេះវហិរ និង តលាក កុសល សុពនគឃ 

ត្បធាននយកោា នចាត់្តាងំបុគគលិក ផ្នត្កសួងតរៀបចសំែនែនីគរូបនីយកម្ៅ និង សណំ្ង់  
ត្វើទ្យសសនកចិចតៅទី្យតាងំកណំ្ឋយ 

 
៤. លទធ្លក្ំោយ 
 

-នងៃទី១២ ដែក្ញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
បនៃ ប់ត្កុម្ករង្ហរកណំ្ឋយានត្វើែតំណ្ើ រពីភនតំពញម្កែល់ទី្យរួម្ត្សុកសែប តៅផ្ថ្ៃទី្យ១១ 

សខ្កញ្ា  ឆ្លន ២ំ០១៩ ត្កុម្ករង្ហរក៏ចាប់តផៅើម្អនុវត្្ករង្ហរតៅផ្ថ្ៃទី្យ១២ សខ្កញ្ា  ឆ្លន ២ំ០១៩។ កិចច
ករែបូំងគឺត្ត្ូវត្ត្ួសត្តាយផ្ត្ព សម្កឫសស ីសែលែុេះស ុបត្ទ្យុបចាប់ពីផលូ វ្ ំរហូត្ែល់តលើទី្យទួ្យលសនលុង
តលខ្៦។ បនៃ ប់ពីសមាអ ត្ទី្យធាល ខាងតលើែីទួ្យលរួច តយើងអាចតរៀបចកំណំ្ត្់ទី្យតាងំរតដៅ កណំ្ឋយា
ន។ ជាត្បផ្ពណី្ត្សបតាម្ទ្យតំនៀម្ទ្យមាល ប់សខ្ៅរ ត្កុម្ករង្ហរត្ត្ូវតរៀបចពិំ្ីសសនតត្ពនែល់មាច ស់ទឹ្យកែី
សែលសថ្រកាតៅកនុងត្បំន់ឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា។ ទី្យតាងំសសនតរៀបចតំៅតលើទួ្យលសនលុង
សែលត្ត្ូវត្វើកណំ្ឋយ ត្ពម្ទាងំតៅខ្ៃម្អនកតាត្ត្ឹបសែលមានអនកតា្មួំ្យត្បចាកំនុងត្បំន់ សែល
ត្បជាពលរែាមានជតំនឿខាល ងំចតំពេះអនកតាត្ត្ឹប។ 

 



16 

 

   
 

 
រូបតលខ្៨, ៩ និង ១០៖ ករត្តួ្សត្តាយផ្ត្ព និងសម្កឫសស,ី សសនតៅអនកតាត្ត្បឹ និងតៅតលើទួ្យល 

 
 បនៃ ប់ពីតរៀបចពិំ្ីសសនតត្ពនែល់អនកតាត្ត្ឹបរួច ត្កុម្ករង្ហរចាប់តផៅើម្តរៀបចតំបើករតដៅ
កណំ្ឋយទី្យ១ តៅតលើទួ្យលសនលុងតលខ្៦ តោយតត្ជើសតរ ើសទី្យតាងំទ្យំនងថ្ននឹងអាចរកត ើញរចន 
សម្ព័នធឡសលសែក។ តាម្រយៈបទ្យពិតស្ថ្ន៍សែលត្កុម្ករង្ហរធាល ប់ត្វើកណំ្ឋយឡសលសែកតៅជិត្
ត្ាស្ថទ្យត្ពេះខ្័នកពំង់ស្ថវ យ ត្សុកកពំង់ស្ថវ យ តខ្ត្្ត្ពេះវហិរ និងកណំ្ឋយតៅភូម្ិរតំចក ត្សុក
រតវៀង តខ្ត្ត្្ពេះវហិរ តយើងអាចសងសយ័ថ្នទី្យតាងំសែលនឹងអាចកណំ្ឋយរកត ើញរចនសម្ព័នធឡ
សលសែក។ តោយស្ថរ ទួ្យលតលខ្៦តនេះមានត្បសវងរហូត្ែល់៨២សម្ត្ត្ តយើងត្ត្ូវពិនិត្យទី្យតាងំនិង
សសវងរកទី្យតាងំត្វើកណំ្ឋយឲ្យចាស់លាស់ តបើម្ិនែូតចនេះតទ្យ តយើងនឹងម្ិនអាចកណំ្ឋយរកត ើញឡ
សលសែកានតទ្យ។ ត្បសិនតបើតត្ជើសតរ ើសខុ្សទី្យតាងំ តនេះលទ្យធផលនឹងរកត ើញសត្អាចម្៍សែកសត្
ប៉ែុតណ្ឋណ េះ។ ជាបទ្យពិតស្ថ្ន៍ ទួ្យលត្ត្ូវមានជត្មាលពីទាបតៅខ្ពស់។ តៅទី្យខ្ពស់បន្ិចនឹងមានទី្យធាល
ត្សឡេះបន្ិច រាបតសៅើ អាចពីមានទ្យំហំពី៧០ តៅ១០០សម្៉ែត្ត្ត្កឡា។ ទី្យធាល សបបតនេះអាចនឹងមាន
សកម្ៅភាពម្នុសសតត្បើត្ាស់កនុងសម្័យបុរាណ្កនុងតគ្នលបណំ្ងអវីមួ្យ ពិតសសសលសែក តត្ពេះថ្ន 
ករសលសែកត្ត្ូវករទី្យធាល  (លហំ) សត្មាប់សង់ឡ, ម្នុសសត្វើករង្ហរសកបរឡែូចជាអនកជាន់សនប់ខ្យល់ 
អនកោក់្យូងនិងសរ ៉ែសែកបញ្ចូ លកនុ ងឡ កនុ ងតពលកំពុងែុត្ឡ។ កនុ ងករណី្ តយើងតរ ើសទី្យតាងំ             
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កណំ្ឋយតៅទី្យខ្ពស់បផុំត្តលើទួ្យល ឬ តៅចុងទួ្យល តនេះតយើងត្បសហលជានឹងទ្យទួ្យលានអាចម្៍សែក
ជាជាងរកត ើញរចនសម្ព័នធឡ។ ទី្យតាងំកណំ្ឋយសែលតយើងតត្ជើសតរ ើសសត្មាប់កណំ្ឋយគឺជាធាល
ទ្យហំំសម្លៅម្សែលសងសយ័ថ្នទី្យតាងំអាចកណំ្ឋយរកត ើញឡសលសែកកនុងតនេះ។ 
 ទ្យហំំរតដៅ កណំ្ឋយគឺទ្យទឹ្យងត្បសវង៤សម្៉ែត្ត្ និង បតណ្ឋៅ យត្បសវង៥តម្៉ែត្ត្។ 
 

   
រូបតលខ្១១ និង ១២៖ ករតត្ជើសតរ ើសទី្យតាងំ និង តរៀបចរំតដៅ កណំ្ឋយ 

 
តៅរតសៀលផ្ថ្ៃទី្យ១២តនេះសែរ ត្កុម្កណំ្ឋយក៏ចាប់តផៅើម្តរៀបចទីំ្យតាងំរតដៅ កណំ្ឋយទី្យ២

មួ្យរតដៅ តទ្យៀត្សែលមានទី្យតាងំចមាៃ យ៥០សម្៉ែត្ត្ ខាងលិចទួ្យលរតដៅ កណំ្ឋយទី្យ១។ ករតត្ជើស
តរ ើសទី្យតាងំកណំ្ឋយតនេះគឺសាិត្តៅតលើទី្យែីរាបតសៅើ តៅសកបរទួ្យល តែើម្បកីណំ្ត្់ទី្យតាងំសែលម្នុសស
អាចនឹងត្វើសកម្ៅភាពតផសងៗទាក់ទ្យងនឹងករសៅិត្សែកឲ្យតៅជាវត្ាុ តត្បើត្ាស់ ឬជាទី្យតរាងជាង
សត្មាប់ត្វើកិចចករអវីតផសងៗតទ្យៀត្។ រតដៅ តនេះជីកកនុងទ្យហំំ២ម្ x ២ម្ ប៉ែុតណ្ឋណ េះ តែើម្បតី្វើជារតដៅ
កណំ្ឋយស្ថកលបង សត្កងម្ិនមានសណំ្ល់បុរាណ្វត្ាុ តៅកនុងរតដៅ តនេះ។ 

 

  
រូបតលខ្១៣៖ ករតរៀបចទីំ្យតាងំកណំ្ឋយរតដៅ ទី្យ២ 
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-នងៃទី១៣ ដែក្ញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ចាប៉ែពីផ្ថ្ៃទី្យ១៣ ត្តៅ ត្កុម្ករង្ហរចាប់តផៅើម្ត្វើកណំ្ឋយតៅរតដៅ ទាងំ២។ បតចចកតទ្យសផ្ន
ករត្វើកណំ្ឋយសែលតយើងអនុវត្្គឺជីកចុេះតត្កម្ចូលកនុងែីតាម្មួ្យកត្ម្ិត្ៗ (spit) សែលមួ្យ
កត្ម្ិត្មានតត្ៅ១០សង់ទី្យសម្៉ែត្ត្។ 
 -រតដៅ ទី្យ១៖ តយើងជីកកនុងទ្យហំំ ២ម្ x ៥ម្ សិន តហើយជីកាន២កត្ម្ិត្ ត្ត្ឹម្ជតត្ៅ២០សង់
ទី្យសម្៉ែត្ត្។ កនុងជតត្ៅ១០សង់ទី្យសម្៉ែត្ត្ កុលាលភាជន៍ត្ិចតួ្ចក៏ចាប់តផៅើម្តលចតចញម្ក។ លុេះែល់
ជតត្ៅ២០សង់ទី្យសម្៉ែត្ត្ មានបសំណ្កត្ត្សឡកតលចតចញម្កសែរ។ តៅត្ត្ឹម្ជតត្ៅ២០សង់ទី្យសម្៉ែត្ត្ 
រកត ើញអាចម្៍សែកតត្ចើន (ជា្ម្ៅតាមានអាចម្៍សែកតត្ចើនតៅតលើទួ្យលឡសលសែក) បសំណ្កែីែុត្ 
(ត្បសហលជាបសំណ្កជញ្ជ ងំឡ ឬ បសំណ្កត្ត្សឡក)។ 
 

  
រូបតលខ្១៤៖ រតដៅ ទី្យ១ កនុងជតត្ៅ២០សង់ទី្យសម្៉ែត្ត្ 

 
-រតដៅ ទី្យ២៖ តយើងជីកកនុ ងទ្យំហំ២ម្ x ២ម្ ែល់ជតត្ៅ២០សង់ទី្យសម្៉ែត្ត្។ កនុ ងជតត្ៅ២០

សង់ទី្យសម្៉ែត្ត្តនេះ តយើងត្បមូ្លានកុលាលភាជន៍ខ្លេះៗ និងត្បតទ្យេះត ើញត្ត្សឡកតៅជាប់ត្គ្នន
ជាមួ្យសណំ្ង់អវីមួ្យសែលកប់កនុងែីតៅតឡើយ។ 

តៅផ្ថ្ៃទី្យ១៣តនេះ មានតភលៀងធាល ក់ខាល ងំត្វើឲ្យទឹ្យកតភលៀងហូរត្ជាបចូលកនុងរតដៅ  តទាេះបីទ្យប់ែី
តៅជុវំញិមាត្់រតដៅ ក៏តោយ សត្ទឹ្យកត្ជាបពីជញ្ជ ងំ ចូលកនុងរតដៅ ។ ករត្ជាបតនេះតោយស្ថរែី
ជាត្បតភទ្យែីខ្ាច់ ត្ត្សុស តទ្យើបអាចទឹ្យកត្ជាបចូលតាម្ជញ្ជ ងំាន។ ែូតចនេះ ត្កុម្ករង្ហរត្ត្ូវាច
ទឹ្យកតចញ តទ្យើបអាចបនត្្វើកណំ្ឋយ និងសមាអ ត្ាត្រតដៅ ាន។ 
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រូបតលខ្១៥៖ រតដៅ ទី្យ២កនុងជតត្ៅ២០សង់ទី្យសម្៉ែត្ត្ 

 
តាម្រយៈករត្វើកំណ្ឋយចំនួនសត្២ផ្ថ្ៃ តយើងអាចសននិោា នថ្ន ត្សទាប់វបប្ម្៌សែលទី្យ

ត្សទាប់ម្នុសសតាងំទី្យលំតៅ ឬ ម្នុសសត្វើសកម្ៅភាពតៅត្ំបន់ឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា 
តត្តជាសសន ឫសសតី្ត្ឹបចាប់តផៅើម្មានតៅត្ត្ឹម្ជតត្ៅ១០សង់ទី្យតម្៉ែត្ត្។ 

 
-នងៃទី១៤ ដែក្ញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 រតដៅ ទី្យ១៖ ត្កុម្កំណ្ឋយជីកបន្តៅរតដៅ ទី្យ១ តោយជីកចុេះកនុ ងជតត្ៅពី២០-៣០ 
សង់ទី្យសម្៉ែត្ត្ តៅទ្យំហំ២x៣សម្៉ែត្ត្ តោយទុ្យក២សម្៉ែត្ត្ម្ិនជីកចុេះតត្កម្។ តោយស្ថរ ត្បតទ្យេះត ើញ
បសំណ្កត្ត្សឡកតត្ចើន ត្កុម្ករង្ហរពត្ងីករតដៅ តៅសផនកខាងត្បូងទ្យំហំ២x៣សម្៉ែត្ត្ តែើម្បតីាម្រក
បុរាណ្វត្ាុបសនាម្ និងស្ថា នភាពកនុងរតដៅ ។ រតដៅ ពត្ងីកតនេះរកត ើញបសំណ្កត្ត្សឡកកន់សត្
តត្ចើន និង បសំណ្កចន្រង្ហក ន និង ែុតំ្ត្សឡករូបរាងតពញតលញ។ 
 

 
រូបតលខ្១៦៖ រូបភាពរតដៅ ទី្យ១កនុងជតត្ៅ ៣០ស.ម្ 
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រូបតលខ្១៧៖ បលង់រតដៅ ទី្យ១ គូរួចតៅផ្ថ្ៃទី្យ១៤ សខ្កញ្ា  ឆ្លន ២ំ០១៩ 

  
រតដៅ ទី្យ២៖ តៅជីកបនក្នុងជតត្ៅកត្ម្ិត្ទី្យ៣ ជតត្ៅ៣០សង់ទី្យសម្៉ែត្ត្ (២០-៣០ស.ម្) រកត ើញត្ត្
សឡក្ ំនិងបសំណ្កកុលាលភាជន៍សម្័យអងគរ និងកុលាលភាជន៍ចិន។ តោយស្ថរ ត្កុម្ករង្ហរ
ម្ិនអាចែកយកត្ត្សឡកតនេះតចញ តត្ពេះសាិត្តៅជាប់ទី្យតាងំតែើម្សែលមានសាិត្ជាប់ជាមួ្យរចន
សម្ព័នធឡ ឬ ចន្រង្ហក នសលតលាហៈ។ ែូតចនេះ ត្កុម្ករង្ហរសតត្ម្ចចិត្ព្ត្ងីករតដៅ បសនាម្តៅសផនកខាង
តជើងរតដៅ ។ រតដៅ មានទ្យហំំសរុប ៣x៣ស.ម្.។ 
 តោយស្ថរ តភលៀងធាល ក់រាល់ផ្ថ្ៃ បណ្ឋៅ លឲ្យទឹ្យកហូរចូលកនុងរតដៅ ផង និងត្ជាបពីជន្រញ្ជ ងំ
រតដៅ ផង ត្កុម្ករង្ហរសតត្ម្ចចិត្ប្ញ្ឈប់ករង្ហរតៅរតដៅ ទី្យ២តនេះ តៅត្ត្ឹម្ផ្ថ្ៃទី្យ១៤ សខ្កញ្ា  ឆ្លន ំ
២០២២។ 
 

 
រូបតលខ្១៨៖ រូបភាពរតដៅ ទី្យ២ ថ្ត្បញ្ច ប់ករង្ហរ 
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រូបតលខ្១៩៖ បលង់ាត្រតដៅ ទី្យ១បង្ហា ញពីទី្យតាងំយកបសំណ្កសរំទឹ្យធ (ស្ថព ន់) តចញពីរតដៅ  

 
-នងៃទី១៥ ដែក្ញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 ត្កុម្ករង្ហរកណំ្ឋយចាប់ជីកតៅរតដៅ ទី្យ១-A កនុងជតត្ៅ៣០-៤០ស.ម្.។  
 ត្សបជាមួ្យគ្នន តនេះសែរ ត្កុម្ករង្ហរកណំ្ឋយក៏ជីកតៅរតដៅ ទី្យ១-B កនុងជតត្ៅ២០-៣០ 
ស.ម្. រកត ើញបសំណ្កថ្ៅភក់សែលលមានស្ថន ម្ត្កហូងមូ្លត្កវង់ៗ និងត ើញមានអាចម្៍សែក
បងាូ រតៅជាប់នឹងជញ្ជ ងំរតដៅ ខាងតកើត្។ កនុងរតដៅ ទី្យ១-B ែសែលតនេះ តយើងក៏ពត្ងីករតដៅ តៅ
ភាគខាងលិចត្បសវង១សម្៉ែត្ត្ រកត ើញរចន     សម្ព័នធមួ្យសែលម្ិនទាន់សននិោា នថ្នជារចនសម្ព័នធ
អវី? 
 តៅត្ត្ឹម្ផ្ថ្ៃទី្យ១៥ សខ្កញ្ា  ឆ្លន ២ំ០១៩ កណំ្ឋយានត្បមូ្លនូវសមុ្ចច័យមានែូចជា៖  

-កុលាលភាជន៍យកពីត្បំន់អងគរ, កុលាលភាជន៍ម្កពីបុររីម្យត្បតទ្យសផ្ថ្, កុលាលភាជន៍
ចិន និងកុលាលភាជន៍ផុយ សែលម្ិនែឹងត្បភពម្កពីត្បំន់ណ្ឋ។  

- សិលាពណ៌្ផ្បត្ងអាចជាសរ ៉ែស្ថព ន់ 
- ថ្ៅភក់មានស្ថន ម្ត្កឡូម្មូ្លត្កឡង់ 
- ត្ត្សឡក្ ំ
- បសំណ្កជញ្ជ ងំឡ។ 
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រូបតលខ្២០៖ រតដៅ ទី្យ១តរៀបចពំត្ងកីបសនាម្តៅផ្ថ្ៃទី្យ១៥ សខ្កញ្ា  ឆ្លន ២ំ០១៩ 

 

 
រូបតលខ្២១៖ បលង់រតដៅ ទី្យ១ សចកជា២សផនក A (ជតត្ៅ៣០ស.ម្) និង B (ជតត្ៅ៤០ស.ម្.) 
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-នងៃទី១៦ ដែក្ញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 -តៅទី្យតាងំរតដៅ ទី្យ១-A ជីកចុេះរហូត្ែល់ជតត្ៅ៧០ស.ម្.។ សមាសធាតុ្ែីមានភាគរយ
តត្ចើនអាចម្៍សែក តលើកសលងតៅត្ជុងខាងតកើត្សែលមានអាចម្៍សែកតត្ចើនតលើសលប់ ជាអាចម្៍សែក
បងាូ រ។ តៅត្ជុងខាងលិចផ្នរតដៅ ទី្យ១-A មានអាចម្៍សែកតត្ចើន និងមានកុលាលភាជន៍ខ្លេះៗ។ 
 -តៅទី្យតាងំរតដៅ ១-B ជីកចុេះតត្កម្បសនាម្តទ្យៀត្។ ចតំពេះស្ថា នភាពែីតៅត្ជុងខាងលិចផ្ន
រតដៅ ១-B មានែីតត្ចើនពណ៌្តមៅ  គ្នៅ នអាចម្៍សែក មានបសំណ្កភាជន៍ត្ិចតួ្ច មានត្ត្សឡក្១ំ។ 
តៅទី្យតនេះក៏ត្បតទ្យេះត ើញតផើងត្វើពីកុលាលភាជន៍រងឹមានតកអងទ្យហំំ៤០ស.ម្. កម្ពស់៣០ស.ម្.។ តៅ
សផនកខាងលិចផ្នរតដៅ ទី្យ១-B មានសមាសធាតុ្ែីពណ៌្តមៅ តត្ចើន មានឬសតឈើ្ំៗ និងមាន
កុលាលភាជន៍ខ្លេះៗសែរ។ 
 

 
រូបតលខ្២២ និង ២៣៖ រតដៅ ទី្យ១-A និង រតដៅ ទី្យ១-B 

 

 
រូបតលខ្២៤៖ សកម្ៅភាពកណំ្ឋយតៅរតដៅ ទី្យ១-A និង រតដៅ ទី្យ១-B 

រណ្ដៅ ទី១-A 
រណ្ដៅ ទី១-B 
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-នងៃទី១៧ ដែក្ញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ជីកផាៅ ច់ជញ្ជ ងំខ្ណ្ឌ រវាងរតដៅ ទី្យ១-A និង រតដៅ ទី្យ១-B និងជីកឲ្យតសៅើកនុងជតត្ៅ៨០ស.ម្. 
តោយទុ្យកបុរាណ្វត្ាុ សែលម្ិនអាចយកតចញាន ឬ ជារចនសម្ព័នធអវីមួ្យ តែើម្បសីសវងយល់បនៃ ប់
ពីពត្ងីកកណំ្ឋយតទ្យៀត្។ តៅជតត្ៅពី៧០-៨០ស.ម្. មានអាចម្៍សែកតត្ចើន ប៉ែុ សន្មានបំសណ្ក     
ត្ត្សឡកត្ិចតួ្ច ចសំណ្កកុលាលភាជន៍គឺគ្នៅ ន។ រឯីតៅភាគខាងត្បូងកនុងជតត្ៅ៧០-៨០ស.ម្ មាន
ែីតត្ចើន តោយស្ថរតៅជិត្តែើម្តឈើ មានបសំណ្កត្ត្សឡកខ្លេះៗ និងមានកុលាលភាជន៍។ តៅទី្យតាងំ
ខាងត្បូងតនេះ រកត ើញរចនសម្ព័នធចន្រង្ហក ន ឬ ឡតូ្ចមួ្យ។ 
 បន្ជីកចុេះបន្ែល់ជតត្ៅ៩០ស.ម្.។ សផនកខាងតជើងម្ិនមានកុលាលភាជន៍ មានបសំណ្ក
ត្ត្សឡកត្ិចតួ្ច ប៉ែុសនអ្ាចម្៍សែកមានតត្ចើនែសែល និងជាបសំណ្ក្ំៗ ។ ចសំណ្កតៅភាគខាងត្បូង 
ត្បតទ្យេះត ើញកត្មាលែីែុត្ ត្បសហលជាាត្ឡសលសែកតៅជាប់ជញ្ជ ងំរតដៅ កណំ្ឋយ។ 
 ពត្ងីករតដៅ តៅភាគខាងតកើត្ោក់តឈាៅ េះរតដៅ ទី្យ១-C តែើម្បសីសវងយល់អពីំរចនសម្ព័នធ
អាចម្៍សែកសែលតៅជាប់នឹងជញ្ជ ងំខាងតកើត្។ តៅត្ត្ឹម្ជតត្ៅពី០-១០ស.ម្ផ្នរតដៅ ទី្យ១-C មាន
តសៃើរសត្អាចម្៍សែក និងមានបសំណ្កត្ត្សឡកត្ិចតួ្ចបផុំត្ ប៉ែុសន្គ្នៅ នបសំណ្កកុលាលភាជន៍តទ្យ។ 
លុេះែល់ជតត្ៅ១០-៣០ស.ម្. រកត ើញត្ត្សឡកជាតត្ចើនគរតលើគ្នន  ប៉ែុសនត្យើងសតត្ម្ចយកតចញពី
រតដៅ  តែើម្បជីីកចុេះតត្កម្សសវងយល់អពីំរចនសម្ព័នធអាចម្៍សែកតៅរតដៅ ទី្យ១-A។ ត្ត្សឡកសែល
យកពីរតដៅ ទី្យ១-C កនុងជតត្ៅ១០-៣០ស.ម្. មានចនួំនតលើសពី៤០។ 
 តោយស្ថរត ើញកត្មាលែីែុត្ទ្យនំងជាាត្ឡ ត្កុម្ករង្ហរក៏សតត្ម្ចចិត្ព្ត្ងីករតដៅ ម្ក
ខាងត្បូងតោយោក់តឈាៅ េះរតដៅ ទី្យ១-D។ តៅជតត្ៅ០-២០ស.ម្. មានែីសុទ្យធ មានបសំណ្កជញ្ជ ងំ

រូបតលខ្២៥៖ អាចម៍្តលាហៈជាប់ស្ថរធាតុ្ពណ៌្
ផ្បត្ងទ្យនំងជាអាចម៍្ស្ថព ន់ 

រូបតលខ្២៦៖ អាចម៍្សែកជាប់ជាមួ្យស្ថន ម្សលឹកតឈើ 
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ឡ រកត ើញកុលាលភាជន៍សត្មួ្យែុគំត្់ និងគ្នៅ នអាចម្៍សែក។ តៅជតត្ៅ២០-៤០ស.ម្. មានែី
ពណ៌្តមៅ ែសែល គ្នៅ នអាចម្៍សែក មានបសំណ្កត្ត្សឡកជាែុតូំ្ចៗ។ តៅជតត្ៅតនេះក៏ត្បតទ្យេះត ើញ
ត្ត្សឡកតូ្ចសែលកត្ម្មានតៅកណំ្ឋយរតដៅ ទី្យ១តនេះ។ តោយស្ថរទី្យតាងំតនេះតៅជិត្តែើម្តឈើ 
ែូតចនេះក៏មានឬសតឈើជាតត្ចើន។ 
 

 
រូបតលខ្២៧៖ រូបភាពផ្នបុរាណ្វត្ាុ តផសងៗ រកត ើញកនុងរតដៅ កណំ្ឋយ 

 

 
រូបតលខ្២៨៖ រូបភាពសកម្ៅភាពត្វើកណំ្ឋយកនុងរតដៅ កណំ្ឋយ 

 

 
រូបតលខ្២៩៖ រតដៅ ទី្យ១-C សែលតទ្យើបសត្ពត្ងកីថ្ៅ ីសាិត្តៅភាគខាងតកើត្ 
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រូបតលខ្៣០៖ សកម្ៅភាពកណំ្ឋយតៅរតដៅ ទី្យ១-A, រតដៅ ទី្យ១-B និង រតដៅ ទី្យ១-C 

 

 
រូបតលខ្៣១៖ រចនសម្ព័នធចន្រង្ហក ន ឬ ឡ 

 

 
រូបតលខ្៣២៖ រតដៅ ទី្យ១-D ពត្ងកីតែើម្បសីសវងយល់អពីំកត្មាលែែុីត្សែលអាចជាាត្ឡ 
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-នងៃទី១៨ ដែក្ញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ចតំពេះទី្យតាងំរតដៅ ទី្យ១-A និង B ត្កុម្ករង្ហរកណំ្ឋយសមាអ ត្ និង គូរបលង់ាត្ ត្ពម្ទាងំគូរ
បញ្ចូ លបុរាណ្វត្ាុអចល័ត្ ែូចជារចនសម្ព័នធឡ ត្ត្សឡក វត្ាុអចល័ត្កនុងរតដៅ សែលរកត ើញ តៅ
កនុងត្កោសម្ីលីសម្៉ែត្ត្។ 

ត្កុម្ករង្ហរជីកចុេះបសនាម្តទ្យៀត្តៅទី្យតាងំរតដៅ ទី្យ១-D តៅជតត្ៅ៤០-៦០ស.ម្.។  សមាស
ធាតុ្មានែីតត្ចើនែសែល ប៉ែុសន្សម្បូរបសំណ្កជញ្ជ ងំឡ និងបសំណ្កត្ត្សឡក និងត្ត្សឡក្តំត្ចើន
ែុ។ំ រកត ើញបសំណ្កបនៃេះអាចម្៍សែកសែរ។ បនៃ ប់ម្កក៏ជីកចុេះកនុងជតត្ៅ៦០-៧០ស.ម្. តទ្យៀត្ 
តោយរកត ើញាត្ឡពណ៌្ត្កហម្តតាន ត្ និងបំសណ្កជញ្ជ ងំឡតៅជាប់នឹងជញ្ជ ងំរតដៅ ។ 
បនៃ ប់ម្ក តយើងក៏ពត្ងីករតដៅ D ពីតកើត្តៅលិច តោយជីកចុេះ១០ស.ម្. សែលរកត ើញ
អាចម្៍សែកត្ិចតួ្ច និងបសំណ្កត្ត្សឡក។ តៅជតត្ៅ២០ស.ម្. សម្បូរអាចម្៍សែក និងបសំណ្ក       
ត្ត្សឡកក៏តត្ចើនសែរ។ 
 ចតំពេះទី្យតាងំរតដៅ ទី្យ១-C ក៏ជីកចុេះកនុងជតត្ៅ៤០-៥០ស.ម្. សែលមានសុទ្យធសត្អាចម្៍សែ
ក។ តាម្រយៈភសៅុតាងតនេះ ទី្យតាងំរតដៅ C គឺជាកសនលងសែលតគចាក់អាចម្៍សែកបនៃ ប់ពីសលសែករួច 
ឬ ត្ត្ូវតរៀបចែំតំណ្ើ រករសលសែកតទ្យៀត្។ តោយស្ថរត្ត្ូវករជីកចុេះបសនាម្ តយើងសតត្ម្ចែកត្ត្សឡក
តចញពីរតដៅ ។ ត្ត្សឡកសែលែកតចញមានចនួំន៣២។ សមុ្ចច័យសែលត្បមូ្លានែូចជា៖ 

- ត្ត្សឡកតៅរូបរាងតពញ 
- បសំណ្កត្ត្សឡក 
- កណំ្ល់ត្ត្សឡក? ត្វើពីែី 
- បសំណ្កសរ ៉ែស្ថព ន់? 
- បសំណ្កជញ្ជ ងំឡ និង កុលាលភាជន៍ផុយ និង កុលាលភាជន៍រងឹ។ 

   

   
រូបតលខ្៣៣ និង ៣៤៖ ែតំណ្ើ រករកណំ្ឋយតៅរតដៅ ទី្យ១ តៅចទីំ្យតាងំD តោយគូរបលង់បញ្ចូ លវត្ាុ សែលរក

ត ើញ និង ជកីចុេះបសនាម្ 
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រូបតលខ្៣៥ និង ៣៦៖ រូបភាពរតដៅ ទី្យ១-D បង្ហា ញពីភសៅុតាងាត្ឡរកត ើញតៅត្ជុងខាងតកើត្ផ្នរតដៅ  

 

 
រូបតលខ្៣៧៖ រូបភាពរតដៅ ទី្យ១ ថ្ត្ពីតជើងតៅត្បូង តៅផ្ថ្ៃទី្យ១៨ សខ្កញ្ា  ឆ្លន ២ំ០១៩ 

 

   
រូបតលខ្៣៨ និង ៣៩៖ អាចម៍្សែកជាប់ស្ថព ន់ និង បសំណ្កកុលាលភាជន៍ត្បមូ្លពីរតដៅ ទី្យ១ 

 

   
រូបតលខ្៤០ និង ៤១៖ បសំណ្កកណំ្ល់ត្ត្សឡក? និងបសំណ្កសរ ៉ែស្ថព ន់? រកត ើញកនុងរតដៅ ទី្យ១-C 

រតដៅ ទី្យ១-D 
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រូបតលខ្៤២ និង ៤៣៖ បសំណ្កជញ្ជ ងំឡ និង កណំ្ល់សនប់? 

 
-នងៃទី១៩ ដែក្ញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 ត្កុម្ករង្ហរបនៅជីកតៅទី្យតាងំរតដៅ ទី្យ១-C យកអាចម្៍សែកតចញពីត្ជុងខាងតកើត្ និងខាង
តជើង។ អាចម្៍សែកជាត្បតភទ្យអាចម្៍សែកបងាូ រ គរគ្នន ហប់សណ្ន។ 
 តៅទី្យតាងំរតដៅ ទី្យ១-D ជីកចុេះកនុងជតត្ៅ៤០ស.ម្. មានត្ត្សឡកតត្ចើន។ 
 ករង្ហរកណំ្ឋយតៅផ្ថ្ៃទី្យ១៩ សខ្កញ្ា  ឆ្លន ២ំ០១៩ តផាៅ ត្តលើករសមាអ ត្វត្ាុ សែលរកត ើញ
រតដៅ ទាងំមូ្ល តែើម្បរីតំលចបុរាណ្វត្ាុឲ្យត ើញចាស់ និងអាចរកត ើញទ្យនំក់ទ្យនំងពីវត្ាុ មួ្យតៅ
វត្ាុ មួ្យតទ្យៀត្។ 
 តលាក តឡង សត្ា ជាអនកជនំញត្វើសផនទី្យ បតត្ម្ើតៅអាជាា ្រជាត្ិអបសរា ានជួយកិចចករ
ថ្ត្រូប3D និង photogrammetry តៅតលើរតដៅ កណំ្ឋយទាងំមូ្ល និង វត្ាុ សែលរកត ើញមួ្យចនួំន។ 
 សមុ្ចច័យសែលត្បមូ្លានមានែូចជា៖ 

- កុលាលភាជន ៍
- បសំណ្កត្ត្សឡក 
- បសំណ្កជញ្ជ ងំឡ 
- កណំ្ល់ត្ត្សឡក? 

ត្កុម្ករង្ហរកណំ្ឋយក៏ចាប់តផៅើម្ត្វើរបងឫសសពី័ទ្យធជុវំញិរតដៅ កណំ្ឋយ ករពរសត្វផ្ត្ព 
ពិតសសត្ជូកផ្ត្ពសែលចូលម្ករកសីុត្ត្ពងំ អាចនឹងធាល ក់ចូលកនុងរតដៅ  សែលបណ្ឋៅ លឲ្យាក់
សបកវត្ាុ បុរាណ្សែលតៅកនុងរតដៅ ។ 
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រូបតលខ្៤៨៖ សកម្ៅភាពថ្ត្3D តោយតលាក តឡង សត្ា 

រូបតលខ្៤៤៖ សកម្ៅភាពកណំ្ឋយតៅត្ជុងខាង
តកើត្ផ្នរតដៅ ទី្យ១-C 

រូបតលខ្៤៥៖ សកម្ៅភាពត្បមូ្លវត្ាុម្កសមាអ ត្, 
រាប់, ថ្លងឹ និង ថ្ត្រូប 

រូបតលខ្៤៦៖ ភសៅុតាងករត្តត្ម្ៀបត្ត្សឡកជា
សណំ្ង់អវីមួ្យ 

រូបតលខ្៤៧៖ ភសៅុតាងាត្ឡតៅកនុងទី្យតាងំ
រតដៅ ទី្យ១-D 
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រូបតលខ្៤៩៖ សកម្ៅភាពត្វើរបងឫសសពី័ទ្យធជុវំញិរតដៅ  ករពរសត្វចូលកនុងរតដៅ  

 

   
រូបតលខ្៥០ និង ៥១៖ កណំ្ល់ត្ត្សឡក និង បសំណ្កជញ្ជ ងំឡ (តួ្ឡ) 

 

 
រូបតលខ្៥២៖ សរ ៉ែស្ថព ន់ 
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-នងៃទី២០ ដែក្ញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ត្កុម្ករង្ហរបន្កិចចករកណំ្ឋយតៅទី្យតាងំរតដៅ ទី្យ១-D តោយសមាអ ត្វត្ាុ សែលរកត ើញ 
និងជីកឲ្យតសៅើគ្នន ។ 

តែើម្បសីសវងយល់អពីំទ្យនំក់ទ្យនំងវត្ាុ សែលរកត ើញតៅរតដៅ ទី្យ១-D ត្កុម្ករង្ហរានពត្ងីក
រតដៅ តៅខាងត្បូងជាប់រតដៅ ទី្យ១-D តោយោក់តឈាៅ េះ «រតដៅ ទី្យ១-E»។ តយើងជីកចុេះត្កុម្កនុងទី្យ
តាងំរតដៅ ទី្យ១-E ែល់ជតត្ៅ៤០ស.ម្.។ កនុងទី្យតាងំតនេះ មានស្ថរធាតុ្ែីតត្ចើន មានកុលាលភាជន៍
ត្ិចតួ្ច មានសរ ៉ែស្ថព ន់ ត្ត្សឡក្ ំកណំ្ល់ត្ត្សឡក ជញ្ជ ងំឡ។ តៅជតត្ៅ៣០-៤០ស.ម្. មានបនៃេះ
អាចម្៍សែកបងាូ រ និងត្ត្សឡក្ំៗ តត្ចើន។ 

តលាក តឡង សត្ា ចាប់តផៅើម្ត្វើសផនទី្យបលង់រតដៅ កំណ្ឋយ និង គូរ3D ទួ្យលឡតលខ្៦ 
តោយគូបញ្ចូ លទី្យតាងំរតដៅ កណំ្ឋយបញ្ចូ លជាមួ្យគ្នន នឹងទួ្យលសនលុងតលខ្៦តនេះ។ 

តៅត្ត្ឹម្ផ្ថ្ៃទី្យ២០ សខ្កញ្ា  ឆ្លន ២ំ០១៩ តយើងានរកត ើញចន្រង្ហក ន ឬ ឡតូ្ចៗរាងមូ្ល ចនួំន
៣ សែលមានអងកត្់ផចិត្ម្ិនតលើសពី៥០ស.ម្.។ ឡតូ្ចរាងមូ្លសបបតនេះខុ្សពីរូបរាងឡសសលសែក
សែលរកតៅភនសំែក សែលមានរាងត្ទ្យសវង តហើយ្ ំមានទ្យទឹ្យងត្បសវង១សម្៉ែត្ត្ និងបតណ្ឋៅ យត្បសវង២
សម្៉ែត្ត្។ 

តយើងក៏រកត ើញាត្ឡ ត្បសហលជាឡសលសែក។ មានរចនសម្ព័នធមួ្យសែលតគយក         
ត្ត្សឡកម្កត្តត្ម្ៀបគ្នន  ព័ទ្យធជារាងមូ្លសែលម្ិនែឹងថ្នជាសណំ្ង់អវី តហើយសង់កនុងតគ្នលបណំ្ងអវី? 

មានសណំ្ង់មួ្យសែលតកើត្ពីករយកអាចម្៍សែកចន្រង្ហក ន និងត្ត្សឡកម្កត្តត្ម្ៀបគ្នន  សង់
ជាកសំពងព័ទ្យធជុវំញិ កនុងតគ្នលបណំ្ងទ្យប់ស្ថក ត្់ករហូរអាចម្៍សែកម្កតត្ៅ ករពរតត្គ្នេះថ្នន ក់ែល់
អនកសលសែកទាងំឡាយ។ 

តាម្ករកត្់សមាគ ល់តៅតលើភសៅុតាងកនុងរតដៅ ទី្យ១តនេះ តគយកត្ត្សឡកសែលតាេះតចាលពី
ករសលតលាហៈ ម្កតត្បើកនុងតគ្នលបណំ្ងតផសងៗ ែូចជា៖ 

- ត្វើកសំពងទ្យប់អាចម្៍សែកកុឲំ្យហូរតផៅសផាៅ ស់ ករពររលាកែល់អនកត្វើករតៅសកបរ
ឡ 

- ត្វើចន្រង្ហក នចម្អិនអាហរ 
- ត្វើកសំពងព័ទ្យធជុវំញិអវីមួ្យ 

ករសតងកត្ទាក់ទ្យងនឹងអាចម្៍សែក គឺត្ត្ូវានតគយកតចាលតលើគនំរតៅភាគខាងតជើង និង
ខាងតកើត្ ត្វើឲ្យទី្យធាល សែលចាក់អាចម្៍សែកមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងទី្យតផសងៗ។ ចសំណ្កជញ្ជ ងំឡវញិ ក៏
ត្ត្ូវានតគតាេះតចាលជាមួ្យគ្នន នឹងអាចម្៍សែកសែរ។ 
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ករសតងកត្ទាក់ទ្យងនឹងករសននិោា នជាបឋម្ថ្ន ចន្រង្ហក នឬឡតូ្ចរាងមូ្ល គឺជាឡសលស្ថព ន់ 
តោយស្ថរមានភសៅុតាងមួ្យចនួំនែូចជា៖ 

- រចនសម្ព័នធឡសលស្ថព ន់តូ្ច រាងមូ្ល (អងកត្់ផចិត្ម្ិនតលើសពី៥០ស.ម្.) សែលខុ្សពី
ឡសលសែកសែលមានទ្យហំំ្ ំ(១x២ម្) 

- មានសរ ៉ែស្ថព ន់ជាតត្ចើនរកត ើញកនុងរតដៅ ទី្យ១ កនុងតពលត្វើកណំ្ឋយ សែលសរ ៉ែមាន
ពណ៌្តខ្ៀវ ផ្បត្ង លាយពណ៌្តតាន ត្ខ្លេះៗ 

- មានអាចម្៍ស្ថព ន់តៅជាប់គ្នន ជាមួ្យអាចម្៍សែកនិងតៅជាប់ជញ្ជ ងំឡសែលត្វើែីែុត្។ 
 

   
រូបតលខ្៥៣ និង ៥៤៖ សកម្ៅភាពកណំ្ឋយតៅទី្យតាងំរតដៅ ទី្យ១-D និងរតដៅ ទី្យ១-Eសែលតទ្យើបពត្ងកី 

 

 
រូបតលខ្៥៥៖ រតដៅ ទី្យ១-E កនុងជតត្ៅ០-១០ស.ម្. តៅខាងត្បូងជាប់រតដៅ ទី្យ១-D 

 

   
  រូបតលខ្៥៦៖ ករតរៀបចសំមាអ ត្វត្ាុ សែលត្បមូ្ល

ានពីកណំ្ឋយ 
រូបតលខ្៥៧៖ បសំណ្កស្ថព ន់រកត ើញកនុងរតដៅ ទី្យ

១-E កនុងជតត្ៅ២០-៣០ស.ម្. 
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រូបតលខ្៥៨៖ តលាក តឡង សត្ា ត្វើសផនទី្យបលង់រតដៅ កណំ្ឋយ និង ត្វើរូប3D ផ្នទួ្យលឡតលខ្៦ 

 
-នងៃទី២១ ដែក្ញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 ត្កុម្ករង្ហរបន្ជីកតៅរតដៅ ទី្យ១-D តៅជតត្ៅ៥០ស.ម្. រកត ើញឡសលស្ថព ន់សែលមាន
អងកត្់ផចិត្ត្បសវង៣០ស.ម្.។ ជីកចុេះតៅរតដៅ ទី្យ១-E ចុេះរហូត្ែល់ជតត្ៅ៨០ស.ម្.។ 
 បនៃ ប់ពីសមាអ ត្ឡស្ថព ន់សែលរកត ើញទាងំ៤ តយើងអាចតម្ើលត ើញរូបរាងឡ និង ស្ថា នភាព។ 
ទាងំតនេះគឺជារង្ហវ ស់ត្បសវងឡែូចត្តៅ៖  

ឡស្ថព ន់ទី្យ១៖ អងកត្់ផចិត្ = ៤០ស.ម្., កត្មាស់ជញ្ជ ងំ= ១០ស.ម្. មានភសៅុតាងផ្នករតត្បើ
ត្ាស់តោយបូកជញ្ជ ងំ៣កត្មាស់។ ទ្យទឹ្យងឡត្បសវង២៥ស.ម្.។ ស្ថា នភាពឡ៖ ាក់ជញ្ជ ងំខាង
តជើង និង ខាងលិច។ តៅតលើជញ្ជ ងំសែលម្ិនទាន់សបក តគត ើញមានស្ថន ម្ឫសសតីៅជាប់ជញ្ជ ងំ។ 
 ឡស្ថព ន់ទី្យ២៖ អងកត្់ផចិត្=៥០ស.ម្., កត្មាស់ជញ្ជ ងំ=៩ស.ម្. និងមានជញ្ជ ងំ៣កត្មាស់។ 
កត្មាស់ជញ្ជ ងំឡទី្យ១មានកត្មាស់៥ស.ម្., កត្មាស់ទី្យ២មានកត្មាស់២,៥ស.ម្ និង កត្មាស់ទី្យ៣
មានកត្មាស់២,៥ស.ម្.។ ឡទី្យ២តៅសល់កម្ពស់ត្បសវង២០ស.ម្. និងមានកណំ្ល់ និងត្ត្សឡក។ 
តយើងត ើញមានស្ថន ម្ឫសសជីាប់នឹងជញ្ជ ងំឡ។ 
 ឡស្ថព ន់ទី្យ៣៖ អងកត្់ផចិត្=៤០ស.ម្. តៅសល់កម្ពស់ត្បសវង១៦ស.ម្. កត្មាស់ជញ្ជ ងំឡ=
១០ស.ម្.។ កត្មាស់ជញ្ជ ងំមាន៣ត្សទាប់។ ស្ថា នភាពឡ តៅរកាជញ្ជ ងំខាងតជើង និង ខាងតកើត្ 
ប៉ែុសនជ្ញ្ជ ងំខាងត្បូងនិងខាងលិចខូ្ត្ខាត្។ មានឫសតឈើចាក់ចូលកកនុងជញ្ជ ងំ និងពីតត្កម្ាត្ឡ។ 
 ឡស្ថព ន់ទី្យ៤៖ អងកត្់ផចិត្=៤៥ស.ម្. កត្មាស់ជញ្ជ ងំ=១០ស.ម្. កត្មាស់ជញ្ជ ងំមាន៣ត្ស
ទាប់។ ឡតនេះតៅរកសកម្ពស់៣០ស.ម្.។ ស្ថា នភាពឡ ជញ្ជ ងំសបកតៅខាងតជើង និង ខាងលិច 
តត្ពេះសាិត្តៅជាប់តែើម្តឈើ។  
 តៅកនុ ងទី្យតាងំរតដៅ ទី្យ១-E ជតត្ៅ៨០ស.ម្. រកត ើញផាៃ ងំអាចម្៍សែកបងាូ រសែលមាន
អាចម្៍សែកត្វើកសំពង។ 
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រូបតលខ្៥៩៖ រតដៅ កណំ្ឋយតៅត្ត្មឹ្ផ្ថ្ៃទី្យ២១ សខ្កញ្ា  ឆ្លន ២ំ០១៩ ត្តូ្វត្បក់ត្បូំលត្វើកណំ្ឋយ 

កនុងតពលតភលៀងធាល ក់ 
 

 
រូបតលខ្៦០៖ សកម្ៅភាពកណំ្ឋយតៅរតដៅ កណំ្ឋយទី្យ១-E 

 
រូបតលខ្៦០៖ អាចម៍្ស្ថព ន់ 



36 

 

-នងៃទី២២ ដែក្ញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ត្កុម្ករង្ហរកណំ្ឋយជីកបន្តៅចទីំ្យតាងំរតដៅ ទី្យ១- E ែល់ជតត្ៅ៧០ស.ម្.។ តៅសផនក
ខាងលិចផ្នរតដៅ តនេះ មានស្ថរធាតុ្ែីលាយជាមួ្យបសំណ្កជញ្ជ ងំឡ ត្ត្សឡក និងអាចម្៍សែក
ខ្លេះៗ។ ចំសណ្កែី មានកំហប់្ូរសសុេះ ម្ិនសណ្ន និងមានបំសណ្កកុលាលភាជន៍ត្ិចតួ្ច។ 
ចសំណ្កតៅសផនកខាងតកើត្ផ្នរតដៅ តនេះ តយើងជីកែល់ជតត្ៅ៨០ស.ម្. សែលកនុងជតត្ៅតនេះ មាន
សមាសភាពែីតត្ចើនបផុំត្ មានបសំណ្កត្ត្សឡកខ្លេះ និងអាចម្៍សែកខ្លេះសែរ។ តៅសផនកខាងតកើត្ផ្ន
រតដៅ ទី្យ១-E ត ើញមានរចនសម្ព័នធឡសលសែកសែលជាជញ្ជ ងំ និង កត្មាលតៅតសៃើរជាប់នឹងឡសល
ស្ថព ន់។ 
 ជាទូ្យតៅ តៅភាគខាងលិចផ្នរតដៅ មានែីតត្ចើនជាងអាចម្៍សែក និង សមាសធាតុ្តផសងៗ
តទ្យៀត្។ ករណ៍្តនេះ តយើងអាចផៅល់សម្ៅត្ិកម្ៅថ្ន អនកសលសែកទុ្យកទី្យធាល តៅភាគខាងលិចសត្មាប់ត្វើ
កិចចករតផសងៗទាក់ទ្យងនឹងករវាយបសំបកសរ ៉ែឲ្យតៅជាែុតូំ្ចៗ ករវាយបសំបកែុំ្ យូងឲ្យតូ្ច ករធាក់
សនប់សប់ខ្យល់ ឬ ទុ្យកោក់សមាា រៈសត្មាប់សលសែក។ ចសំណ្កតៅភាគខាងតកើត្ផ្នរតដៅ ទី្យ១-E តគ
ទុ្យកសត្មាប់សង់សណំ្ង់ឡ ឬ ពត្ងីកឡពីែណំ្ឋក់កលមួ្យតៅែណំ្ឋក់កលមួ្យតទ្យៀត្។ ចណុំ្ច
មួ្យតទ្យៀត្ តៅតលើទួ្យលសលតលាហៈតនេះ មានត្ចកចូលពីជត្មាលខាងលិចសែលអាចឲ្យអនកត្វើ
ករង្ហរសលតលាហៈអាចចូល ឬ តចញ ជញ្ជូ នសរ ៉ែសែក ្យូង និង សមាា រៈតផសងៗតទ្យៀត្ពក់ព័នធនឹងករ
សលតលាហៈតនេះ។ 
 

  
 រូបតលខ្៦១៖ ភសៅុតាងរចនម្សព័នធឡសលសែក

សែលជាាត្ឡ 
រូបតលខ្៦២៖ ឡសលស្ថព ន់ តៅជាប់នឹងាត្ឡសលសែក 

 



37 

 

   
រូបតលខ្៦៣ និង ៦៤៖ បសំណ្កជញ្ជ ឡំសលស្ថព ន់តៅសផនកចុងខាងតលើ 

 

 
រូបតលខ្៦៥៖ រតដៅ ទី្យ១-E ជកីចុេះតត្ៅតៅតត្កម្ 

 

 
រូបតលខ្៦៦៖ ទី្យតាងំរតដៅ ទី្យ១-E កនុងជតត្ៅ៨០ស.ម្.  
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-នងៃទី២៣ ដែក្ញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ជាែណំ្ឋក់កលចុងតត្កយផ្នករត្វើកណំ្ឋយសែលត្ត្ូវគូរត្សទាប់ែីតៅជញ្ជ ងំខាងលិច 
និង ខាងត្បូង។ 
 ត្កុម្កកណំ្ឋយបនជ្ីកចុេះតៅទី្យតាងំរតដៅ ទី្យ១-E បសនាម្តទ្យៀត្ តោយរកត ើញឡស្ថព ន់
មួ្យតទ្យៀត្។ 
 កនុងរតដៅ ទាងំមូ្លមានឡស្ថព ន់ចនួំន៧ តហើកនុងទី្យតាងំផ្នរតដៅ ទី្យ១-E មានឡស្ថព ន់ទី្យ៥ ទី្យ
៦ និងទី្យ៧។ ឡស្ថព ន់ទី្យ៥មានអងកត្់ផចិត្ត្បសវង៤០ស.ម្. កត្មាស់ជញ្ជ ងំ ៨ស.ម្.។ ឡស្ថព ន់ទី្យ៥ខូ្ច
ខាត្រហូត្ែល់ាត្ឡ។ ជញ្ជ ងំឡតសៃើរសត្ាត្់បង់ទាងំអស់។ ករខូ្ចខាត្តនេះអាចម្កពីអនកសែល
ស្ថងឡតត្កយម្កតទ្យៀត្ប៉ែេះពល់វា ឬ បផំាល ញតចាល មុ្ននឹងស្ថងឡថ្ៅីមួ្យតទ្យៀត្តៅសកបរវា។ 
 ឡស្ថព ន់ទី្យ៦មានអងកត្់ផចិត្ត្បសវង៤០ស.ម្. កត្មាស់ជញ្ជ ងំ៩ស.ម្. និងកម្ពស់ជញ្ជ ងំសែល
តៅសល់ត្បសវង៣៣ស.ម្.។ ស្ថា នភាពឡតនេះទ្យទួ្យលករាក់សបកតៅសផនកផ្នជញ្ជ ងំខ្លេះ។ ចសំណ្ក 
ជញ្ជ ងំឡសផនកខាងលិចត្ត្ូវបផំាល ញ ត្បសហលម្កពីមូ្លតហតុ្ផ្នករវាយជញ្ជ ងំតចាលមុ្ននឹងយក
តលាហៈសែលសលរួច។ 
 ឡស្ថព ន់ទី្យ៧មានអងកត្់ផចិត្៣៣ស.ម្. កត្មាស់ជញ្ជ ងំ៧ស.ម្. និងតៅសល់ជញ្ជ ងំកម្ពស់
៣៦ស.ម្.។ ស្ថា នភាពរបស់ឡគឺមានករខូ្ចខាត្តៅសផនកខាងលិច។ ឡតនេះស្ថងផសជំាមួ្យត្ត្សឡក 
តត្ពេះត ើញមានសណំ្ល់ត្ត្សឡក២តៅជាប់តនេះ។ 
 តៅជតត្ៅ១១០ស.ម្. តយើងត្បទ្យេះត ើញែុថំ្ៅភក់ សែលអាចជាថ្ៅវាយបសំបកសរ ៉ែសែក។  
 

   
រូបតលខ្៦៧ និង ៦៨៖ អាចម៍្សែកជាប់ជាមួ្យអាចម៍្ស្ថព ន់ ឬ អាចម៍្ស្ថព ន់ 
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រូបតលខ្៦៩៖ ថ្ៅវាយបសំបកសរ ៉ែ ឬ ជាត្ទ្យនប់សនប់? និងបសំណ្កាត្ឡ 

 
-នងៃទី២៤ ដែក្ញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 ត្កុម្ករង្ហរជីកចុេះចាប់ពី១១០ស.ម្. ែល់ ១៤០ស.ម្. កនុងរតដៅ ទី្យ១-E សែលតៅត្ជុងខាង
តកើត្មានអាចម្៍សែកតត្ចើន។ ចសំណ្កតៅសផនកខាងលិចវញិ មានបសំណ្កឡសែក តហើយជាបសំណ្ក
្ំៗ  ប៉ែុសនម្ានសភាពផុយខាល ងំ។ 
 បនគូ្រត្សទាប់ែីតៅជញ្ជ ងំខាងលិច និង ខាងត្បូង ត្ពម្ទាងំចាប់តផៅើម្គូរបលង់ាត្ផ្នរតដៅ
ទាងំមូ្ល។ 
 

 
រូបតលខ្៧០៖ សកម្ៅភាពគូរបលង់ាត្រតដៅ  
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រូបតលខ្៧១ និង ៧២៖ សកម្ៅភាពគូរបលង់ាត្រតដៅ  និង សមាអ ត្រតដៅ ទាងំមូ្ល 

 

 
រូបតលខ្៧៣៖ សកម្ៅភាពគូរបលង់ាត្រតដៅ បញ្ចូ លកនុងត្កោស់ម្លីីសម្៉ែត្ត្ 

 

 
រូបតលខ្៧៤៖ បលង់ាត្បង្ហា ញពីរូបរាងាត្ឡសលសែក និង ឡសលស្ថព ន់ 
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រូបតលខ្៧៥៖ បលង់មុ្ខ្កត់្បង្ហា ញពីវត្ាុ បុរាណ្តម្ើលពីទិ្យសខាងតជើង 

 

រូបតលខ្៧៦៖ បលង់មុ្ខ្កត់្បង្ហា ញពីវត្ាុ បុរាណ្តម្ើលពីទិ្យសខាងលិច 
 

-នងៃទី២៥ ដែក្ញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ជាផ្ថ្ៃចុងតត្កយផ្នករត្វើកណំ្ឋយ។ ករង្ហរត្ត្ូវបញ្ចប់ តៅត្ត្ឹម្ជតត្ៅ១៤០ស.ម្. កនុងទី្យ
តាងំរតដៅ ទី្យ១-E។ ករង្ហរជាចម្បងគឺត្ត្ូវគូរជញ្ជ ងំរតដៅ កណំ្ឋយទាងំមូ្ល, គូរបលង់ាត្, វភិាគ
សមាសភាពតផសងកនុងជញ្ជ ងំខាងលិច និងខាងត្បូង, វភិាគពណ៌្ែីតៅតាម្ត្សទាប់ែីសែលាន
សបងសចករួច និង សមាអ ត្តែើម្បថី្ត្រូបតៅនទី្យចុងតត្កយ។ តត្ៅពីករថ្ត្រូបសបប្ម្ៅតា ត្កុម្ករង្ហរ
ក៏ថ្ត្រូបសបបហវូ តូ្ត្កតម្ត្ទី្យ photogrammetry សត្មាប់ផលិត្រូបត្ត្ីទ្យសសន៍ (3D) និង ថ្ត្រូបតោយ
តត្បើឧបករណ៍្ត្ែូនសថ្ម្តទ្យៀត្ផង។  
 តោយស្ថរ រតដៅ កណំ្ឋយត្ត្ូវរកាទុ្យកជាទី្យតាងំសត្មាប់បង្ហា ញែល់អនកម្កទ្យសសនតៅ
ឧទ្យាន ត្កុម្ករង្ហរត្ត្ូវតរៀបចតំ្បក់ែបូំលត្ង់ជ័រជាបតណ្ឋៅ េះអាសនន និងសង់របងឫសសជុីវំញិ
ករពរសត្កងសត្វចូលកនុងរតដៅ កណំ្ឋយ។ 
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រូបតលខ្៧៧៖ សកម្ៅភាពគូរបលង់រតដៅ ទាងំមូ្ល និង គូជញ្ជ ងំរតដៅ  

 

 
រូបតលខ្៧៨៖ សកម្ៅភាពគូរបលង់រតដៅ ទាងំមូ្ល និង វាស់កម្ពស់បុរាណ្វត្ាុ សែលសាិត្កនុងរតដៅ  

 

 
រូបតលខ្៧៩៖ ករវភិាគសមាសភាពកនុងជញ្ជ ងំរតដៅ  និង ពណ៌្ែ ី
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រូបតលខ្៨០៖ ត្សទាប់ែតីៅជញ្ជ ងំខាងលិចផ្នរតដៅ ទី្យ១ 

 
ការពិពណ៌នាប្េទាប់ែីសៅជញ្ហជ ងំខាងលចិ៖ 
 ត្សទាប់ែីខាងតលើ៖ ពណ៌្តមៅ  (Black 7.5YR.2.5/1) មានែីម្៉ែែា ត្ត្សុសលអ ឬសតឈើត្ិចតួ្ច។ 

-ត្សទាប់ទី្យ១៖ ស្ថច់ែីមានពណ៌្ទឹ្យកត្កូចត្ស្ថលលាយជាមួ្យែីតមៅ  (10YR.4/6 Dark 
Yellowish Brown) ស្ថចម់្៉ែែាខាល ងំ លាយខ្ាច់ ម្ិនមានអាចម្៍សែកតទ្យ។ 

-ត្សទាប់ទី្យ២៖ មានពណ៌្តតាន ត្ត្កតៅ៉ែ  (7.5YR.2-5/2 Very Dark Brown) មានកតម្ៃច
អាចម្៍សែកត្ិចតួ្ចបផុំត្ ស្ថច់ែីម្៉ែែាខាល ងំ មានរនធកតណ្ៅ ៀរតត្ចើន មានបាសតឈើត្ិចតួ្ច។ 

-ត្សទាប់ទី្យ៣៖ អាចម្៍ែីមានពណ៌្តតាន ត្ត្កតៅ៉ែ លាយពណ៌្ត្បតផេះ (10YR.2.2 Very Dark 
grey, Brown) ស្ថច់ម្៉ែែា ប៉ែុសនម្ានអាចម្៍សែកនិងស្ថព ន់ បសំណ្កត្ត្សឡក្តូំ្ច ពសតពញជាប់គ្នន  
មានបាសតឈើខ្លេះៗ។ 

-ត្សទាប់ទី្យ៤៖ មានបសំណ្កត្ត្សឡក ាត្ឡ ជញ្ជ ងំខ្លេះ មានពណ៌្តតាន ត្លាយត្កហម្       
ត្កតៅ៉ែ  (5YR.04/6 Yellowish Red)  មានលាយអាចម្៍សែកនិងស្ថព ន់ខ្លេះ។ 

-ត្សទាប់ទី្យ៥៖ អាចម្៍សែកនិងអាចម្៍ស្ថព ន់ ពណ៌្តមៅ  (10YR.2/1 Black)។ 
-ត្សទាប់ទី្យ៦៖ ពណ៌្ត្កហម្ត្កតៅ៉ែ  (5YR.4/6 Yellow Red)  មានជាប់ាត្ឡពីតៅបីជាន់ 

ជញ្ជ ងំ អាចម្៍ស្ថព ន់សែក បសំណ្កជញ្ជ ងំ និងបសំណ្កត្ត្សឡក។ 
-ត្សទាប់ទី្យ៧៖ ពណ៌្ត្កហម្ត្កតៅ៉ែ  (5YR.4/6 Yellow Red)  ាត្ឡមានពីរតៅបួនជាន់ 

មានអាចម្៍សែក និងស្ថព ន់ ជាមួ្យបសំណ្កាត្ឡ មានស្ថន ម្តែេះពណ៌្តមៅ លាយឡតំត្ចើន។ 
-ត្សទាប់ទី្យ៨៖ ស្ថច់ែីពណ៌្តតាន ត្ត្កតៅ៉ែ ខាល ងំ (10YR.2.2 Very Dark Brown) អាចម្៍សែកនិង

ស្ថព ន់ ពសតពញែីសែលមានពណ៌្តមៅ លាយឡគំ្នន តពញត្សទាប់តនេះ។ មានលាយឡបំសំណ្កាត្
ឡត្ិចតួ្ច មានស្ថន ម្តែេះខាល ងំ និងមានបសំណ្កត្ត្សឡកខ្លេះៗ។ 
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រូបតលខ្៨១៖ ត្សទាប់ែតីៅជញ្ជ ងំខាងត្បូងផ្នរតដៅ ទី្យ១ 

 
ការពិពណ៌នាប្េទាប់ែីសៅជញ្ហជ ងំខាងត្បងូ៖ 

ត្សទាប់ខាងតលើែី៖ ពណ៌្តមៅ  (Black 7.5YR.2.5/1) មានកតម្ៃចអាចម្៍សែកត្ិចតួ្ច តមៅ ខ្លេះ 
បាសតឈើ មានែីម្៉ែែាខាល ងំ។ 

-ត្សទាប់ទី្យ១៖ ស្ថច់ែីមានពណ៌្ទឹ្យកត្កូចត្ស្ថលលាយជាមួ្យែីតមៅ ពណ៌្តតាន ត្ត្កតៅ៉ែ  
(10YR.4/6 Dark Yellowish Brown) ស្ថច់ម្៉ែែាខាល ងំ លាយខ្ាច់ ម្ិនមានអាចអាចម្៍សែកតទ្យ។ 

-ត្សទាប់ទី្យ២៖ មានពណ៌្តតាន ត្ត្កតៅ៉ែ ខាល ងំ (7.5YR.2-5/2 Very Dark Brown) មានកតម្ៃច
អាចម្៍សែកត្ិចតួ្ចបផុំត្ ស្ថច់ែីម្៉ែែាខាល ងំ មានរនធកតណ្ៅ ៀរតត្ចើន មានបាសតឈើត្ិចតួ្ច។ 

-ត្សទាប់ទី្យ៣៖ អាចម្៍ែីមានពណ៌្តតាន ត្ត្កតៅ៉ែ លាយពណ៌្ត្បតផេះ (10YR.2.2 Very Dark 
grey, Brown) ស្ថច់ម្៉ែែា ប៉ែុសនម្ានអាចម្៍សែកនិងស្ថព ន់ បសំណ្កត្ត្សឡក្តូំ្ច ពសតពញជាប់គ្នន  
មានបាសតឈើខ្លេះៗ។ 

-ត្សទាប់ទី្យ៤៖ អាចម្៍ែីមានពណ៌្ត្បតផេះត្កតៅ៉ែ  (10YR/4.14 Dark grey) អាចម្៍សែកនិង
អាចម្៍ស្ថព ន់ពសតពញ ជាផាៃ ងំ្ំៗ ។ 

-ត្សទាប់ទី្យ៥៖ ស្ថច់ែីមានពណ៌្តតាន ត្ត្កតៅ៉ែ  (7.5YR.3/4 Dark Brown) មានជាប់ជញ្ជ ងំឡ 
ត្ត្សឡក អាចម្៍សែកនិងអាចម្៍ស្ថព ន់ មានសបុំកកតណ្ៅ ៀរ និងបសំណ្កាត្ឡ។ 

-ត្សទាប់ទី្យ៦៖ ពណ៌្ត្កម្ហម្ត្កតៅ៉ែ  (5YR.4/6 Yellow Red)  មានជាប់ាត្ឡពីតៅបីជាន់ 
ជញ្ជ ងំ អាចម្៍ស្ថព ន់សែក បសំណ្កជញ្ជ ងំ និងបសំណ្កត្ត្សឡក។ 

-ត្សទាប់ទី្យ៧៖ ពណ៌្ត្កហម្ត្កតៅ៉ែ  (5YR.4/6 Yellow Red)  ាត្ឡមានពីពីរតៅបួនជាន់ 
មានអាចម្៍សែក និងស្ថព ន់ ជាមួ្យបសំណ្កាត្ឡ មានស្ថន ម្តែេះពណ៌្តមៅ លាយឡតំត្ចើន។ 

-ត្សទាប់ទី្យ៨៖ ស្ថច់ែីពណ៌្តតាន ត្តមៅ ខាល ងំ (10YR.2.2 Very Dark Brown) អាចម្៍សែកនិង
ស្ថព ន់ ពសតពញែីសែលមានពណ៌្តមៅ លាយឡគំ្នន តពញត្សទាប់តនេះ។ មានលាយបសំណ្កាត្ឡ 
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ត្ិចតួ្ច មានស្ថន ម្តែេះខាល ងំ មានបសំណ្កត្ត្សឡកខ្លេះៗ។ 
 

 
រូបតលខ្៨២៖ រូបភាពពីតលើផ្នរតដៅ កណំ្ឋយទី្យ១ ថ្ត្តោយឧបករណ៍្ត្ែូន 

 

 
រូបតលខ្៨៣៖ រូបភាពពីតលើផ្នរតដៅ កណំ្ឋយទី្យ១ ថ្ត្តោយឧបករណ៍្ត្ែូន 
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រូបតលខ្៨៤៖ សកម្ៅភាពសង់តរាងពីឫសសតីែើម្បែីបូំលពីតលើរតដៅ ករពរតភលៀងចូល 

 

 
រូបតលខ្៨៥៖ រូបភាពរបងត្វើពីឫសសពី័ទ្យធជុវំញិរតដៅ ករពរសត្វផ្ត្ពចូល 
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រូបតលខ្៨៦៖ រូបភាពរបងត្វើពីឫសសពី័ទ្យធជុវំញិរតដៅ ទី្យ១ ករពរសត្វផ្ត្ពចូល 

 

 
រូបតលខ្៨៧៖ រូបភាពរបងត្វើពីឫសសពី័ទ្យធជុវំញិរតដៅ ទី្យ១ករពរសត្វផ្ត្ពចូល 
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៥. េមុចច័យប្បមូលពីក្ំោយ 
 - រចនាេមព័នធឡេលដែក្ 
 រចនសម្ព័នធឡសលសែករកត ើញតៅកនុងរតដៅ កណំ្ឋយចនួំន២ឡ ប៉ែុសនរ្ចនសម្ព័នធតនេះពុក
ផុយខាល ងំ ម្ិនត ើញមានជញ្ជ ងំ និងសមាសភាពឡតផសងតទ្យៀត្តទ្យ តលើកសលងាត្ឡ សែលតៅ
សល់ស្ថន ម្ត្ិចតួ្ច។ ករពុកផុយ សបកាក់តនេះបណ្ឋៅ លម្កពីសកម្ៅភាពសលសែក និង សលស្ថព ន់ តៅ
ទី្យតាងំសកបរៗគ្នន  និង ជាប់គ្នន  បងកឱ្យមានករតរ ើរុេះ ឬឡតចញ យកទី្យតាងំតែើម្បតី្វើឡថ្ៅីតទ្យៀត្។ ម្៉ែា
តទ្យៀត្ ស្ថា នភាពបរោិកសតៅត្បំន់ឧទ្យានឫសសតី្ត្ឹប ជាទី្យតាងំតសើម្ មានតភលៀងធាល ក់តជាគជា ំនិង
សតំណ្ើ ម្ខាល ងំ។ មួ្យវញិតទ្យៀត្ ករត្វើកណំ្ឋយតៅសខ្កញ្ា  ចតំពលមានតភលៀងធាល ក់តជាគជា ំែីម្ិន
សៃួត្លអែូចកនុងសខ្ម្ីន និងតម្ស្ថ។ កលណ្ឋែីតសើម្ ត្វើឲ្យស្ថរធាតុ្ទាងំអស់កនុងរតដៅ តសើម្ ផុយ 
ង្ហយទ្យទួ្យលរងករាក់សបក។ 
 

   
រូបតលខ្៨៨ និង ៨៩៖ រូបភាពរចនសម្ព័នធឡសសលសែកតៅសល់ាត្ 

  
- រចនាេមព័នធឡេលសាព ន់ 

 រចនសម្ព័នធឡសលស្ថព ន់ត្ត្ូវានរកត ើញកនុងរតដៅ កណំ្ឋយចនួំន៧។  
-ឡស្ថព ន់ទី្យ១៖ អងកត្់ផចិត្ = ៤០ស.ម្., កត្មាស់ជញ្ជ ងំ= ១០ស.ម្. មានភសៅុតាងផ្នករតត្បើ

ត្ាស់តោយបូកជញ្ជ ងំចនួំន៣ជាន់ (កត្មាស់ )។ ស្ថា នភាពឡ៖ ាក់ជញ្ជ ងំខាងតជើងនិងខាង   
លិច។ តៅតលើជញ្ជ ងំសែលម្ិនទាន់ាក់សបក តគត ើញមានស្ថន ម្ឫសសតីៅជាប់ជញ្ជ ងំ សែលជា
ភសៅុតាងផ្នករតត្បើឫសសជីាត្ទ្យនុង ឬ ែអឹង តែើម្បបូីកែីជុវំញិបតងកើត្ជាជញ្ជ ងំឲ្យរងឹមា។ំ 
 -ឡស្ថព ន់ទី្យ២៖ អងកត្់ផចិត្=៥០ស.ម្., កត្មាស់ជញ្ជ ងំ=៩ស.ម្. និងមានជញ្ជ ងំ៣កត្មាស់។ 
កត្មាស់ជញ្ជ ងំឡទី្យ១មានកត្មាស់៥ស.ម្., កត្មាស់ទី្យ២មានកត្មាស់២,៥ស.ម្ និង កត្មាស់ទី្យ៣
មានកត្មាស់២,៥ស.ម្.។ ឡទី្យ២តៅសល់កម្ពស់ត្បសវង២០ស.ម្. និងមានកណំ្ល់ និងត្ត្សឡក។ 
តយើងត ើញមានស្ថន ម្ឫសសជីាប់នឹងជញ្ជ ងំឡ។ 
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 -ឡស្ថព ន់ទី្យ៣៖ អងកត្់ផចិត្=៤០ស.ម្. តៅសល់កម្ពស់ត្បសវង១៦ស.ម្. កត្មាស់ជញ្ជ ងំឡ=
១០ស.ម្.។ កត្មាស់ជញ្ជ ងំមាន៣ត្សទាប់។ ស្ថា នភាពឡ តៅរកាជញ្ជ ងំខាងតជើង និង ខាងតកើត្ 
ប៉ែុសនជ្ញ្ជ ងំខាងត្បូងនិងខាងលិចខូ្ត្ខាត្។ មានឫសតឈើចាក់ចូលកកនុងជញ្ជ ងំ និងពីតត្កម្ាត្
ឡ។ 
 -ឡស្ថព ន់ទី្យ៤៖ អងកត្់ផចិត្=៤៥ស.ម្. កត្មាស់ជញ្ជ ងំ=១០ស.ម្. កត្មាស់ជញ្ជ ងំមាន៣ត្ស
ទាប់។ ឡតនេះតៅមានកម្ពស់៣០ស.ម្.។ ស្ថា នភាពឡ ជញ្ជ ងំសបកតៅខាងតជើង និង ខាងលិច 
តត្ពេះសាិត្តៅជាប់តែើម្តឈើ។  

កនុងរតដៅ ទាងំមូ្លមានឡស្ថព ន់ចនួំន៧ តហើយកនុងទី្យតាងំផ្នរតដៅ ទី្យ១-E មានឡស្ថព ន់ទី្យ៥ 
ទី្យ៦ និងទី្យ៧។  

-ឡស្ថព ន់ទី្យ៥៖ មានអងកត្់ផចិត្ត្បសវង៤០ស.ម្. កត្មាស់ជញ្ជ ងំ ៨ស.ម្.។ ឡស្ថព ន់ទី្យ៥ខូ្ច
ខាត្រហូត្ែល់ាត្ឡ។ ជញ្ជ ងំឡតសៃើរសត្ាត្់បង់ទាងំអស់។ ករខូ្ចខាត្តនេះអាចម្កពីករវាយ
ជញ្ជ ងំឡតែើម្បយីកស្ថព ន់សែលសលាន ត្ពម្ទាងំបណ្ឋៅ លម្កពីអនកសែលស្ថងឡតត្កយម្កតទ្យៀត្
ប៉ែេះពល់វា ឬ បផំាល ញតចាល មុ្ននឹងស្ថងឡថ្ៅីមួ្យតទ្យៀត្តៅសកបរវា។ 
 -ឡស្ថព ន់ទី្យ៦៖ មានអងកត្់ផចិត្ត្បសវង៤០ស.ម្. កត្មាស់ជញ្ជ ងំ៩ស.ម្. និងកម្ពស់ជញ្ជ ងំ
សែលតៅសល់ត្បសវង៣៣ស.ម្.។ ស្ថា នភាពឡតនេះទ្យទួ្យលករាក់សបកតៅសផនកផ្នជញ្ជ ងំខ្លេះ។ 
ចសំណ្ក ជញ្ជ ងំឡសផនកខាងលិចត្ត្ូវបផំាល ញ ត្បសហលម្កពីមូ្លតហតុ្ផ្នករវាយជញ្ជ ងំតចាល
មុ្ននឹងយកតលាហៈសែលសលរួច។ 
 -ឡស្ថព ន់ទី្យ៧៖ មានអងកត្់ផចិត្៣៣ស.ម្. កត្មាស់ជញ្ជ ងំ៧ស.ម្. និងតៅសល់ជញ្ជ ងំ
កម្ពស់៣៦ស.ម្.។ ស្ថា នភាពរបស់ឡគឺមានករខូ្ចខាត្តៅសផនកខាងលិច។ ឡតនេះស្ថងផសជំាមួ្យ
ត្ត្សឡក តត្ពេះត ើញមានសណំ្ល់ត្ត្សឡកចនួំន២តៅជាប់តនេះ។ 
 តាម្រយៈភសៅុតាងឡសលស្ថព ន់ តយើងសតងកត្ត ើញថ្ន ឡត្បតភទ្យតនេះរាងមូ្លត្ទ្យសវង មាន
អងកត្់ផ្ិត្ចាប់ពី៤០-៥០ស.ម្. តលើកសលងឡតលខ្៧សែលមានអងកត្់ផ្ិត្ត្ត្ឹម្សត្៣៣ស.ម្.។ ត្គប់
ឡសលស្ថព ន់ទាងំអស់ម្ិនមានស្ថល កស្ថន ម្សំណ្ល់ជញ្ជ ងំតសៅើគ្នន តទ្យ។ តៅសផនកណ្ឋមួ្យផ្នជញ្ជ ងំ 
ត្ត្ូវតគវាយកតម្ៃចែល់ាត្ឡ។ ភសៅុតាងតនេះអាចឲ្យតយើងសននិោា នថ្ន មានករវាយឡតៅកសនលង
ណ្ឋមួ្យតែើម្បយីកស្ថព ន់តចញពីឡ បនៃ ប់ពីសលរួច។ ក៏ប៉ែុ សន្ ម្ិនសម្នមានន័យថ្ន ឡត្ត្ូវានតគ
តាេះបង់តចាលសលងតត្បើភាល ម្ៗតនេះតទ្យ តត្ពេះាត្ឡ និង ជញ្ជ ងំសែលតៅសល់មានស្ថន ម្បូកែី 
បសនាម្ ត្វើឲ្យមានត្សទាប់ជញ្ជ ងំឡចាប់ពី២តៅ៣ត្សទាប់។ ឡអាចត្ត្ូវានតគតត្បើត្ាស់តត្ចើនែង 
តោយជួសជុលជញ្ជ ងំសែលវាយតឡើងវញិ និងបូកែីបសនាម្តែើម្បពីត្ងឹងជញ្ជ ងំឡទាងំមូ្លមុ្ននឹង
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សលស្ថព ន់តទ្យៀត្។ ទី្យតាងំសែលវាយកតម្ៃចត្បសហលជាកសនលងោក់ត្ត្សឡក។ ទាក់ទ្យងនឹងទិ្យសផ្នត្ត្
សឡកោក់ភាជ ប់ជាមួ្យឡស្ថព ន់ ម្ិនមានករកណំ្ត្់ទិ្យសណ្ឋចាស់លាស់តទ្យ ប៉ែុ សន្តៅតាម្ស្ថា ន
ភាពផ្នទី្យតាងំត្វើករង្ហរទាងំមូ្ល សែលទាម្ទារទី្យធាល ្តំ្សឡេះសត្មាប់ត្ភាជ ប់ត្ត្សឡកតៅនឹងឡ 
តហើយពីត្ត្សឡកតៅសនប់តទ្យៀត្។  
 

   
រូបតលខ្៩០៖ ឡស្ថព ន់ទី្យ១ និង ទី្យ២ តៅជាប់គ្នន  គងតលើគ្នន តលើគ្នន   រូបតលខ្៩១៖ ឡស្ថព ន់តលខ្៣ 

 

   
រូបតលខ្៩២៖ ឡស្ថព ន់តលខ្៤                     រូបតលខ្៩៣៖ ឡស្ថព ន់តលខ្៥និង៦ 

 

     
        រូបតលខ្៩៤៖ ឡស្ថព ន់តលខ្៧   រូបតលខ្៩៥៖ ឡស្ថព ន់តលខ្៥, ៦ និង ៧ 
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រូបតលខ្៩៦៖ រូបភាពទូ្យតៅផ្នឡស្ថព ន់ទាងំ៧ កនុងរតដៅ កណំ្ឋយទី្យ១ទាងំមូ្ល 

 
តារាងរង្ហវ ស់ទ្យហំំឡស្ថព ន់  

រកត ើញតៅកណំ្ឋយតៅឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកុម្ពុជា តត្តជាសសន ឫសសតី្ត្ឹប ឆ្លន ២ំ០១៩ 
ល តឈាៅ េះឡស្ថព ន់ អងកត់្ផចតិ្ កត្មាស់ជញ្ជ ងំ កម្ពស់ តផសងៗ  

១ ឡស្ថព ន់ទី្យ១ ៤០ស .ម្  ១០ស .ម្  ខូ្ចខាត្   
២ ឡស្ថព ន់ទី្យ២ ៥០ស .ម្  ៩ស .ម្  ២០ស.ម្.  

 
៣ ឡស្ថព ន់ទី្យ៣ ៤០ស .ម្  ១០ស .ម្  ១៦ស .ម្   

 
៤ ឡស្ថព ន់ទី្យ៤ ៤៥ស .ម្  ១០ស .ម្  ៣០ស .ម្   

 
៥ ឡស្ថព ន់ទី្យ៥ ៤០ស .ម្  ៨ស .ម្  ខូ្ចខាត្  

 
៦ ឡស្ថព ន់ទី្យ៦ ៤០ស .ម្  ៩ស .ម្  ៣៣ស .ម្   

 
៧ ឡស្ថព ន់ទី្យ៧ ៣៣ស .ម្  ៧ស .ម្  ៣៦ស .ម្    

 
 - ប្ត្ដឡក្ 
 ត្ត្សឡកត្ត្ូវានរកត ើញ និងត្បមូ្លទុ្យកជាសមុ្ចច័យសត្មាប់សិកាវភិាគ។ ត្ត្សឡកមាន
តៅរតដៅ កណំ្ឋយតសៃើរសត្ទាងំអស់គឺជាត្ត្សឡកត្បតភទ្យ្ ំតលើកសលងត្ិចតួ្ចសែលជាត្ត្សឡក
ត្បតភទ្យតូ្ច។ ត្ត្សឡកមួ្យចនួំនម្ិនយកតចញពីរតដៅ កណំ្ឋយ កនុងតគ្នលបណំ្ងទុ្យកកនុងស្ថា ន
ភាពតែើម្ សត្មាប់បង្ហា ញែល់អនកម្កទ្យសសនតៅឧទ្យាន។ ោ៉ែ ងណ្ឋក៏មានត្ត្សឡកជាតត្ចើនក៏
យកតចញពីរតដៅ កណំ្ឋយ តហើយោក់តាងំតៅជិត្រតដៅ កណំ្ឋយតនេះសែរ។ 
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បរមិាណ្ត្ត្សឡកតត្ចើនសនធឹកសនធ ប់ សែលបង្ហា ញអពីំសកម្ៅភាពផ្នករសលតលាហៈទាងំ
សែក និង ស្ថព ន់មានសកម្ៅភាពម្មាញឹកខាល ងំ។ 
 

 
រូបតលខ្៩៧៖ រូបភាពត្ត្សឡកតៅជាប់រតដៅ កណំ្ឋយទី្យ១ ទុ្យកសត្មាប់បង្ហា ញែល់តទ្យសចរ 

 

     
រូបតលខ្៩៨ និង ៩៩៖ រូបត្ត្សឡកយកតចញពីរតដៅ កណំ្ឋយ មានជាប់ជញ្ជ ងំឡ 

 
តារាងបសំណ្កត្ត្សឡកត្បមូ្លពីកណំ្ឋយ តោយម្និរាប់បញ្ចូ លត្ត្សឡករកាទុ្យកកនុងរតដៅ  

ឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា តត្តជាសសន ឫសសតី្ត្បឹ ឆ្លន ២ំ០១៩ 

ល តឈាៅ េះរតដ្ 
កល
បរតិចេទ្យ 

ជតត្ៅ តឈាៅ េះវត្ាុ  ចនួំនែុ ំ
ទ្យម្ៃន់សរុប
គតិ្ជាKg 

តផសងៗ  

1  13-09-19 10cm-20cm ត្ត្សឡក 76 7.5  
 

2 Trench-01-A 14-09-19 20cm-30cm ត្ត្សឡក 233 27.7  
 

3 Trench-01-A 15-09-19 30cm-40cm ត្ត្សឡក 297 39.8  
 

4 Trench-01-A 15-09-19 40cm-50cm ត្ត្សឡក 144 14.7  
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5 Trench-01-B 14-09-19 0cm-20cm ត្ត្សឡក 667 60.6  
 

6 Trench-01-B 15-09-19 20cm-30cm ត្ត្សឡក 80 11.7  
 

7 Trench-01-B 15-09-19 30cm-40cm ត្ត្សឡក 15 4  
 

8 Trench-01-C 15-09-19 0cm-35cm ត្ត្សឡក 5 3  
 

9 Trench-02 13-09-19 20cm-30cm ត្ត្សឡក 26 2.7  
 

10 
Trench-02-
Extend 14-09-19 0cm-10cm ត្ត្សឡក 5 0.2  

 

11 Trench-01-B 14-09-19 20cm-30cm ត្ត្សឡក 7 0.3  
 

12 Trench-01-C 17-09-19 0cm-10cm ត្ត្សឡក 180 24.2  
 

13 Trench-01-C 17-09-19 10cm-20cm ត្ត្សឡក 56 10.8  
 

14 Trench-01-B 16-09-19 50cm-60cm ត្ត្សឡក 15 2.8  
 

15 Trench-01-B 16-09-19 40cm-50cm ត្ត្សឡក 24 4.2  
 

16 Trench-01-A 17-09-19 70cm-80cm ត្ត្សឡក 17 3.1  
 

17 Trench-01-A 16-09-19 60cm-70cm ត្ត្សឡក 16 5.9  
 

18 Trench-01-D 18-09-19 40cm-60cm ត្ត្សឡក 72 9.5  
 

19 Trench-01-A 16-09-19 50cm-60cm ត្ត្សឡក 11 2  
 

20 Trench-01-C 17-09-19 20cm-30cm ត្ត្សឡក 88 20  
 

21 Trench-01-C 17-09-19 30cm-40cm ត្ត្សឡក 3 0.2  
 

22 Trench-01-D 17-09-19 0cm-20cm ត្ត្សឡក 6 0.8  
 

23 Trench-01-D 17-09-19 20cm-40cm ត្ត្សឡក 35 5.1  
 

24 
Trench-01-
B(ពត្ងកី( 17-09-19 70cm-80cm ត្ត្សឡក 32 2.6  

 

25 Trench-01-B 16-09-19 0cm-30cm ត្ត្សឡក 21 3.4  
 

26 
Trench-01-
A(ពត្ងកី( 16-09-19 20cm-30cm ត្ត្សឡក 16 2.5  
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27 
Trench-01-A-
Extend 16-09-19 30cm-40cm ត្ត្សឡក 38 5.2  

 

28 Trench-01-B 16-09-19 50cm-60cm ត្ត្សឡក 19 2.8  
 

29 Trench-01-D 19-09-19 10cm-20cm ត្ត្សឡក 44 27.2  
 

30 
Trench-01-
D(ពត្ងកី( 18-09-19 0cm-10cm ត្ត្សឡក 13 2.6  

 

31 Trench-01-C 19-09-19 60cm-80cm ត្ត្សឡក 1 0.2  
 

32 Trench-01-B 19-09-19 80cm-90cm ត្ត្សឡក 26 4.3  
 

33 
Trench-01-
A(ពត្ងកី( 19-09-19 80cm-90cm ត្ត្សឡក 13 2  

 

34 Trench-01-C 18-09-19 40cm-60cm ត្ត្សឡក 92 17.2  
 

35 Trench-01-E 22-09-19 10cm-20cm ត្ត្សឡក 9 4  
 

 សរុប 2402 334.8   
 
 - ក្លុាលភាជន៍ 
 កុលាលភាជន៍ក៏ជាសមាសភាពមួ្យសែលរកត ើញតត្ចើនកនុ ងរតដៅ កំណ្ឋយសែរ។ 
កុលាលភាជន៍មានត្បតភទ្យកុលាលភាជន៍ផុយ និងកុលាលភាជន៍រងឹ។ តៅមានត្បតភទ្យព័រសឺសឡន
ម្កពីត្បតទ្យសចិនត្ិចតួ្ចសែរ។  
 ចំតពេះកុលាលភាជន៍ផុយរកត ើញតៅកំណ្ឋយតនេះ មានសណ្ឋា នម្ិនខុ្សគ្នន នឹង
កុលាលភាជន៍តៅស្ថា នីយតផសងៗកនុ ងត្បតទ្យសកម្ពុជា សែលអាចនឹងពិចារណ្ឋអំពីអាយុកល
កុលាលភាជន៍តនេះថ្ន ជាត្បតភទ្យផលិត្កនុងសម្័យមុ្នអងគរ។ តោយស្ថរ កុលាលភាជន៍ផលិត្កនុង
ត្បតទ្យសកម្ពុជាមានតាងំពីសម្័យបុតរត្បវត្្ិស្ថន្រស ្សម្័យមុ្នអងគរ សម្័យអងគរ និង បនរ្ហូត្ែល់
សម្័យបចចុបបនន ែូចសែលត ើញមានតៅតខ្ត្្កពំង់ឆ្លន ងំ និង កពំត្ជាតែើម្។ កុលាលភាជន៍ផុយ
តៅឫសសតី្ត្ឹបទាម្ទារឲ្យមានករសិកាវភិាគលអិត្លអន់ មុ្ននឹងសននិោា នអពីំអាយុកស្ថា នីយផលិត្
កុលាលភាជន៍ទាងំតនេះ។ 
 ចសំណ្កកុលាលភាជន៍រងឹានពីកណំ្ឋយមានត្បតភទ្យកុលាលភាជន៍ម្កពីត្បំន់តផសងៗ
សែលតយើងអាចកត្់សមាគ ល់ាន ែូចជា កុលាលភាជន៍ខ្លេះនយំកពីឡបុររីម្យកនុ ងត្បតទ្យសផ្ថ្
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បចចុបបនន កុលាលភាជន៍ខ្លេះយកពីត្បំន់អងគរ ភនគូំតលន និង ទ្យ័ពជ័យ។ តៅមានកុលាលភាជន៍ន ំ
យកពីស្ថា នីយតជើងឯក។ 
 តបើពិចារណ្ឋសត្តលើកុលាលភាជន៍រងឹ និង កុលាលភាជន៍នចូំលពីត្បតទ្យសចិន តយើងអាច
សននិោា នជាបឋម្ថ្ន សកម្ៅភាពសលតលាហៈ (សែក និង ស្ថព ន់) តៅទី្យតាងំកណំ្ឋយតនេះ សាិត្កនុ ង
សម្័យអងគរ គឺចាប់ពីសត្វត្សទី្យ១១ រហូត្ែល់តែើម្សត្វត្សទី្យ១៤។ 
 

    
រូបតលខ្១០០ និង ១០១៖ រូបភាពកុលាលភាជន៍យកពីរតដៅ ទី្យ១ 

 

 
រូបតលខ្១០២៖ បសំណ្កកុលាលភាជន៍លាយឡគំ្នន ទាងំកុលាលភាជន៍ផុយ និង កុលាលភាជន៍រងឹ 
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រូបតលខ្១០៣៖ បសំណ្កកុលាលភាជន៍ផុយ 

 
តារាងបសំណ្កកុលាលភាជន៍យកពីរតដៅ កណំ្ឋយ  

តៅឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា តត្តជាសសន ឫសសតី្ត្បឹ ឆ្លន ២ំ០១៩ 

«បសំណ្កកុលាលភាជន៍» ពីកណំ្ឋយតៅឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកុម្ពុជា តត្តជាសសន ឫសសតី្ត្បឹ ឆ្លន ២ំ០១៩ 
 

ល .រ  តឈាៅ េះរតដ្ 
កល
បរតិចេទ្យ 

ជតត្ៅ តឈាៅ េះវត្ាុ 
ចនួំន
ែុ ំ

ទ្យម្ៃន់សរុប
គតិ្ជាKg 

តផសងៗ  

1 Trench-01-A 13-09-19 10cm-20cm កុលាលភាជន៍ 10 0.2    

2 Trench-01-A 14-09-19 20cm-30cm កុលាលភាជន៍ 30 0.9    

3 Trench-01-A 15-09-19 30cm-40cm កុលាលភាជន៍ 10 0.3    

4 Trench-01-A 15-09-19 40cm-50cm កុលាលភាជន៍ 4 0.05    

5 Trench-01-B 14-09-19 0cm-20cm កុលាលភាជន៍ 5 0.1    

6 Trench-02 13-09-19 0cm-10cm កុលាលភាជន៍ 32 0.2    

7 Trench-02 13-09-19 10cm-20cm កុលាលភាជន៍ 99 1.5    
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8 
Trench-02-
Extend 14-09-19 0cm-10cm កុលាលភាជន៍ 52 1   

 

9 Trench-01-B 14-09-19 20cm-30cm 
កុលាលភាជន៍ 

Big Jar 66 2.3   
 

10 Trench-01-B 16-09-19 40cm-50cm កុលាលភាជន៍ 10 0.1    

11 Trench-01-A 17-09-19 70cm-80cm កុលាលភាជន៍ 1 0.01    

12 Trench-01-A 16-09-19 60cm-70cm កុលាលភាជន៍ 3 0.02    

13 Trench-01-D 18-09-19 40cm-60cm កុលាលភាជន៍ 1 0.02    

14 Trench-01-D 16-09-19 0cm-20cm កុលាលភាជន៍ 1 0.02    

15 Trench-01-D 17-09-19 20cm-40cm កុលាលភាជន៍ 2 0.03    

16 Trench-01-B 16-09-19 40cm-50cm កុលាលភាជន៍ 66 5.1    

17 Trench-01-B 16-09-19 0cm-30cm កុលាលភាជន៍ 9 0.6    

18 
Trench-01-A 
(ពត្ងកី) 16-09-19 20cm-30cm កុលាលភាជន៍ 23 1.1   

 

19 
Trench-01-A-
Extend 16-09-19 30cm-40cm កុលាលភាជន៍ 5 0.2   

 

20 Trench-01-B 16-09-19 50cm-60cm កុលាលភាជន៍ 4 0.1    

21 Trench-01-D 19-09-19 10cm-20cm កុលាលភាជន៍ 4 0.05    

22 
Trench-01-D 
(ពត្ងកី) 18-09-19 0cm-10cm កុលាលភាជន៍ 1 0.02   

 

23 Trench-01-D 17-09-19 10cm-20cm កុលាលភាជន៍ 3 0.05    

24 Trench-01-C 18-09-19 40cm-60cm កុលាលភាជន៍ 2 0.4    

25 Trench-01-D 19-09-19 40cm-60cm កុលាលភាជន៍ 5 0.7    

26 Trench-01-C 18-09-19 40cm-60cm កុលាលភាជន៍ 3 0.2    

27 Trench-01-E 22-09-19 
90cm-
100cm កុលាលភាជន៍ 4 0.2   

 

28 Trench-01-E 22-09-19 20cm-30cm កុលាលភាជន៍ 10 0.3    

29 
Trench-01 (ឡ
ស្ថព ន់តលខ្២) 20-09-19   កុលាលភាជន៍ 15 0.3   
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30 Trench-01-E 19-09-19 0cm-10cm កុលាលភាជន៍ 2 0.1    

31 Trench-01-E 20-09-19 10cm-20cm កុលាលភាជន៍ 1 0.02    

32 

Trench-01-
E(Eastern-
Part) 23-09-19 

100cm-
110cm កុលាលភាជន៍ 9 0.3   

 

 សរុប 492 16.49   
  
តរាងដបងដចក្ប្បសេទក្លុាលភាជន៍ 

ល
.រ  
ណ្ ម្ ោះរណ្ដៅ  

កាល
បរណិ្ឆេទ 

ជណ្រៅ ស
.ម  

ភាជន៍
ផុយ 

ទ័ពជ័យ 
ភាជន៍
ណ្ជងីឯក 

គូណ្លន បុររីមយ ឆនិ 
ភាជន៍រងឹ
មនិស្គា ល់
របភព 

សរបុ 

1 
RST-2019 
Trench1-A 19-09-19 10-20 9 0 0 0 0 0 1   

2 
RST-2019 
Trench1-A 14-09-19 20-30 24 2 0 0 3 0 0   

3 
RST-2019 
Trench1-A-Extend 16-09-19 20-30 0 0 0 0 0 2 0   

4 
RST-2019 
Trench1-A 15-09-19 30-40 2 3 0 0 0 0 4   

5 
RST-2019 
Trench1-A-Extend 16-09-19 30-40 1 1 

1 ជាប់
អាឆម៌
ដែក 0 0 0 0   

6 
RST-2019 
Trench1-A 15-09-19 40-50 4 0 0 0 0 0 0   

7 
RST-2019 
Trench1-A 16-09-19 60-70 2 0 0 0 0 0 0   

8 
RST-2019 
Trench1-A 16-09-19 60-70 2 1 0 0 1 0 0   

9 
RST-2019 
Trench1-A 17-09-19 70-80 1 0 0 0 0 0 0   

10 
RST-2019 
Trench1-A 17-09-19 80-90 

1 មាន
ជាប់អាឆ
ម៌ដែក 0 0 0 0 0 0   

11 
RST-2019 
Trench1-B 15-09-19 0-20 8 0 0 0 0 0 0   

12 
RST-2019 
Trench1-B 14-09-19 20-30 

76 Big 
Jar 0 0 0 0 0 1   

13 
RST-2019 
Trench1-B 16-09-19 0-30 0 0 2 0 0 0 0   
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14 
RST-2019 
Trench1-B ពរងកី 17-09-19 30-40 0 2 0 0 0 0 0   

15 
RST-2019 
Trench1-B 16-09-19 40-50 15 33 0 0 0 0 29   

16 
RST-2019 Trench1 
(ឡស្គា ន់ណ្លខ២) 20-09-19 40-50 15 0 0 0 0 0 0   

17 
RST-2019 
Trench1-B 16-09-19 40-50 

3 ឆំពួយ
គរមប 1 0 1 0 0 0 0   

18 
RST-2019 
Trench1-B 16-09-19 50-60 2 0 0 1 0 0 0   

19 
RST-2019 
Trench1-B ពរងកី 17-09-19 70-80 2 9 0 0 10 0 2   

20 
RST-2019 
Trench1-C 17-09-19 20-30 `1 0 0 0 0 0 0   

21 
RST-2019 
Trench1-C 18-09-19 40-60 77 2 1 0 9 

5 ឡ
ណ្ ៀ
ងបប 0   

22 
RST-2019 
Trench1-C 18-09-19 40-60 14 2 0 0 0 0 1   

23 
RST-2019 
Trench1-C 18-09-19 40-60 1 0 0 0 0 0 0   

24 
RST-2019 
Trench1-D 18-09-19 0-10 0 0 0 0 0 0 1   

25 
RST-2019 
Trench1-D 17-09-19 20-40 2 0 0 0 0 0 0   

26 
RST-2019 
Trench1-D 17-09-19 20-40 0 0 0 0 0 0 1   

27 
RST-2019 
Trench1-D 18-09-19 40-60 1 0 0 0 2 0 0   

28 
RST-2019 
Trench1-E 20-09-19 0-10 0 0 0 0 0 0 2   

29 
RST-2019 
Trench1-E 19-09-19 10-20 1 0 0 0 0 0 0   

30 
RST-2019 
Trench1-E 20-09-19 20-30 

46 តូឆ 
ណ្សៅីង 4 0 0 1 0 1   

31 
RST-2019 
Trench1-E 21-09-19 20-30 11 3 0 0 0 0 2   

32 
RST-2019 
Trench1-E 21-09-19 30-40 5 1 0 0 0 1 1   
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33 
RST-2019 
Trench1-E 21-09-19 40-50 8 0 0 0 0 0 0   

34 
RST-2019 
Trench1-E 22-09-19 50-60 

2 ជាប់
អាឆម៌
ដែក 4 0 0 0 0 0   

35 
RST-2019 
Trench1-E 22-09-19 90-100 

3 ជាប់
អាឆម៌
ដែក 0 0 0 1 0 0   

36 
RST-2019 
Trench2-Extend 14-09-19 0-10 1 0 0 0 0 0 0   

37 RST-2019 Trench2 13-09-19 10-20 
28 តូឆៗ 
ណ្សៅីង 1 0 1 20 0 0   

  Total     208 68 4 2 47 3 46 378 
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 តាម្រយៈតារាងភាគរយផ្នត្បតភទ្យកុលាលភាជន៍បង្ហា ញថ្ន កុលាលភាជន៍ផុយមាន
បរមិាណ្តត្បើត្ាស់តត្ចើនជាងតគ បនៃ ប់ម្កមានត្បតភទ្យកុលាលភាជន៍នយំកពីទ្យព័ជ័យ កនុងតខ្ត្្
តសៀម្រាប។ តត្ៅពីតនេះមានត្បតភទ្យម្ិនស្ថគ ល់ត្បភព និង ត្បតភទ្យម្កពីបុររីម្យក៏មានបនៃ ប់បនសសំែរ។ 
ចសំណ្កភាជន៍ម្កពីតជើងឯក (កនុងរាជធានីភនតំពញ) ភាជន៍គូតលន និង ភាជន៍ចិន មានចនួំនត្ិច
តួ្ចបផុំត្។  
 ចំតពេះបរមិាណ្តត្បើត្ាស់កុលាលភាជន៍ផុយតត្ចើនត្បសហលម្កពីត្ត្ម្ូវករតត្បើត្ាស់
ទាក់ទ្យងនឹងករសលតលាហៈទាងំ២ត្បតភទ្យត្ត្ូ វករតត្បើ កុលាលភាជន៍ត ត្ចើន។ ម្៉ែាងតទ្យៀត្ 
កុលាលភាជន៍ផុយមានត្ផ្ម្លតថ្នក ង្ហយផលិត្ និង ង្ហយរកទិ្យញែូរាន។ 
 ចតំពេះកុលាលភាជន៍ទ្យ័ពជ័យក៏មានបរមិាណ្តត្បើត្ាស់តត្ចើនសែរ ត្បសហលត្ត្ម្ូវករសល
តលាហៈត្ត្ូវករភាជន៍ត្បតភទ្យតនេះតត្ចើន ពីតត្ពេះភាជន៍ទ្យ័ពជ័យមានគុណ្ភាពលអ ្ ំមា ំអាចផៃុក
វត្ាុននានតត្ចើន។ មួ្យវញិតទ្យៀត្ ស្ថា នីយផលិត្ភាជន៍ទ្យព័ជ័យសាិត្តៅកនុងតខ្ត្ត្សៀម្រាប អាច
នឹងមានភាពង្ហយត្សួលកនុងករទិ្យញែូរភាជន៍តនេះម្កតត្បើាន។ កនុងតពលតគយកផលិត្ផលតលាហៈ 
តៅលក់ែូរតៅត្ំបន់អងគរ តខ្ត្្តសៀម្រាប តគក៏នឹងទិ្យញភាជន៍ទ្យ័ពជ័យ តពលត្ត្ឡប់ម្កវញិ។ 
ទ្យនំក់ទ្យនំងតនេះមានភាពង្ហយត្សួល ត្វើឲ្យភាជន៍ទ្យព័ជ័យមានបរមិាណ្តត្ចើនតៅឧទ្យានឫសសតី្ត្ឹប។ 
 ចំសណ្កត្បតភទ្យកុលាលភាជន៍បុររីម្យ និង កុលាលភាជន៍ម្ិនស្ថគ ល់ត្បភព (ជាត្បតភទ្យ
កុលាលភាជន៍រងឹ មានត្សទាប់រតលាងតតាន ត្ត្កតៅ៉ែ ) មានចនួំនបនៃ ប់បនស។ំ កុលាលភាជន៍ទាងំពីរ
ត្បតភទ្យតនេះមានសត្ម្ស់ស្ថអ ត្។ កុលាលភាជន៍បុររីម្យមានកាច់ទឹ្យករលក ត្ពម្ទាងំត្សទាប់រតលាង
ពណ៌្តតាន ត្ អាចត្ត្ូវានតគយកម្កតត្បើត្ាស់កនុងពិ្ីសសនតត្ពងតផសងៗក៏ថ្នាន តត្ចើនជាងករ
តត្បើត្ាស់សត្មាប់ោក់វត្ាុទាក់ទ្យងនឹងករសលតលាហៈ។ តបើតយើងត្កតឡកតម្ើល ទ្យតំនៀម្សលសែករបស់
ជនជាត្ិកួយកនុងត្បំន់ភនសំែក តខ្ត្ត្្ពេះវហិរ ករសលសែកត្ត្ូវមានពិ្ីសសនតត្ពនែល់អនកតា សែល
មានឆ្លយគឺជាតម្ត្គងពិ្ី និងត្ត្ួត្តលើករសលសែកពីតែើម្ែល់ចប់។ តៅឆ្លន ១ំ៩៤១ តលាក មាស 
ហ ំាឡាត្់ត្សុកកពំង់ស្ថវ យ តខ្ត្្កពំង់្ ំានតៅែល់ត្សុករតវៀង (ជនំន់តនេះ សាិត្កនុងតខ្ត្្
កពំង់្)ំ និងតរៀបរាប់អពីំសកម្ៅភាពសលសែករបស់ជាត្ិកួយតៅភូម្ិរតំចក និង ភូម្ិផ្ែទាវ រ11។ តត្ៅពី
តសចកៅីពណ៌្នអពីំសកម្ៅសលសែក តរាងសលសែក ត្ពម្ទាងំវត្ាុននសត្មាប់សលសែក តលាក មាស ហ ំ
ក៏ានបង្ហា ញអពីំ ពិ្ីសសនតត្ពន បួងសួងែល់អារកសអនកតាសុំឲ្យសលសែកានផលតត្ចើន។ មាន
ត្ំណ្ម្មួ្យចំនួន ក៏ែូចជាកិចចពិ្ីសែលតរៀបចំត្គងតោយ «ឆ្លយ» តរៀបចំជាទី្យអសសនៈ តរៀប
                              
11 មាស ហ,ំ ពិ្សីលសែកផ្នជាត្កួិយ តៅត្សុករតវៀង តខ្ត្ក្ពំង់្,ំ កនុង «ត្កុម្ជនុំទំ្យតំនៀម្ទ្យមាល ប»់ ទ្យពំ័រ៖ ៤៩៥-៥០៥, 
២០១៨ 
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សំសណ្ន និងស្ថល ្ម្៌ាយសី។ ែូតចនេះ កុលាលភាជន៍សែលមានសត្ម្ស់ត្សស់ស្ថអ ត្ែូចភាជន៍
បុររីម្យអាចនឹងតត្បើសត្មាប់កនុងពិ្ីសសនតត្ពនតនេះ។ ករទិ្យញែូរកុលាលភាជន៍តនេះក៏អាចត្បត្ពឹត្្
តៅានសែរតោយស្ថរទ្យំនក់ទ្យំនងអាណ្ឋចត្កអងគរសែលមានរាជធានីអងគរជាម្ជឈម្ណ្ឌ ល
កណ្ឋៅ ល ជាទី្យកសនលងអាចឲ្យអនកជនួំញជួញែូរម្កជួបត្បសពវគ្នន ាន។ 
 

 
រូបតលខ្១០៤៖ រូបភាពបង្ហា ញពីទី្យសកក រៈតរៀបចតំៅកនុងតរាងសលសែក  

(ត្បភព៖ មាស ហ,ំ ពិ្សីសលសែកផ្នជាត្កួិយតៅត្សុករតវៀង តខ្ត្ក្ពំង់្,ំ ទ្យពំ័រ៖ ៥០៤) 
 

 ចតំពេះកុលាលភាជន៍តជើងឯកមានចនួំនត្ិចតួ្ចណ្ឋស់ តោយស្ថរភាជន៍តនេះផលិត្តៅ
តជើងឯក ខាងត្បូងរាជធានីភនតំពញ សាិត្តៅសប៉ែកខាងត្បូងត្បតទ្យស តបើត្ៀបនឹងឧទ្យានឫសសតី្ត្ឹប
សាិត្តៅភាគខាងតជើង។ ែូតចនេះ ទី្យតាងំស្ថា នីយទាងំ២តៅឆ្លៃ យពីគ្នន  ពិាកត្វើទ្យំនក់ទ្យំនងជួញែូរ 
តទាេះបីថ្ន កុលាលភាជន៍តជើងឯកមានគុណ្ភាពខ្ពស់ ទ្យំហំ្ ំ្ន់ អាចតត្បើត្ាស់ានរយៈតពល
យូរកៅី។ ោ៉ែ ងណ្ឋ តយើងគិត្ថ្ន កុលាលភាជន៍តជើងឯកសែលមានវត្ម្ានតៅឧទ្យានឫសសតី្ត្ឹបអាច
ទិ្យញពីត្បំន់អងគរតត្ចើនជាងករតៅទិ្យញែល់ស្ថា នីយតជើងឯក តត្ពេះតៅត្បំន់អងគរ អនកត្ស្ថវត្ជាវក៏
ានរកត ើញកុលាលភាជន៍តជើងឯកជាតត្ចើនសែរ។ 
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តទាេះបីកុលាលភាជន៍ចិនមានត្ិចតួ្ចកនុងរបកគតំហើញកណំ្ឋយ តនេះជាភសៅុតាងបង្ហា ញពី
ចណូំ្លចិត្ត្ៅតលើភាជន៍ចិន និងករយកម្កតត្បើត្ាស់ជាវត្ាុ ពិតសស។ ភាជន៍ចិនសែលរកត ើញ
គឺជាត្បតភទ្យែណ្ឋល ប់ផលិត្តៅឡតឈៀងផ្ប ត្បតទ្យសចិន តហើយសែលតគត្បតទ្យេះត ើញតៅត្បំន់អងគរ 
ត្បំន់តកេះតករ និងតៅត្គប់ស្ថា នីយសលសែកសែលតគានត្ស្ថវត្ជាវកនលងម្ក។ តោយស្ថរ ឫសស ី
ត្ត្ឹបមានទ្យនំក់ទ្យនំងជួញែូរតលាហធាតុ្ជាមួ្យត្បំន់អងគរ ែូតចនេះករជួញែូរភាជន៍ចិនគឺត្បសហល
ជាតាម្រយៈត្បំន់អងគរែូចគ្នន ។ 
  
- ក្ំណលប់្ត្ដឡក្? 

ជាវត្ាុ មួ្យកពុំងពិចារណ្ឋតៅតឡើយ តត្ពេះតយើងម្ិនសែលត ើញវត្ាុ តនេះកនុងរតដៅ កណំ្ឋ
យត្ស្ថវត្ជាវធាល ប់ត្វើមុ្នៗតនេះតទ្យ។ វត្ាុ តនេះមានរាងតកង ង ែូចជាស្ថវ យកតំភលើងអាក៥៤ ប៉ែុសន្
មានចុងមូ្លត្សួច។ 

 

     
រូបតលខ្១០៥ និង ១០៦៖ បសំណ្កកណំ្ល់ត្ត្សឡក 

 

 
រូបតលខ្១០៧៖ កណំ្ល់ត្ត្សឡកមានរូបរាងតពញតលញរកត ើញកនុងរតដៅ ទី្យ១-D កនុងជតត្ៅ១០-២០ស.ម្. 
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មានកណំ្ល់តៅរូបរាងតពញ ត្បសវង២៣ស.ម្. កត្មាស់៣ស.ម្. ទ្យទឹ្យង (សផនកខាងតែើម្) 
ត្បសវង១០,៥ស.ម្., ទ្យទឹ្យង (សផនកខាងចុង) ត្បសវង៤,៥ ស.ម្. រកត ើញកនុងរតដៅ ទី្យ១-D កនុងជតត្ៅ
១០-២០ស.ម្.។ 

តាម្ករសតងកត្ស្ថា នភាពផ្នកណំ្ល់តនេះ ត ើញថ្ន មានសណំ្ល់អាចម្៍តលាហៈហូរកកជុំ
វញិកណំ្ល់ខាងតត្ៅ តលើកសលងតៅផ្ផៃខាងចុង និង ខាងតែើម្ប៉ែុ តណ្ឋណ េះសែលម្ិនមានសំណ្ល់
អាចម្៍តលាហៈជាប់។ តនេះបង្ហា ញថ្ន កណំ្ល់តនេះត្ត្ូវោក់កនុងឡ ប៉ែុសន្ញាត្់បញ្ចូ លសផនកខាងចុង 
និង ខាងតែើម្ ចូលកនុងត្ត្សឡកតៅសផនកខាងចុង ចសំណ្កសផនកខាងតែើម្ចូលជញ្ជ ងំឡ។  

សំណ្ង់ឡសលស្ថព ន់ ក៏ែូចជាឡសលសែក មានសមាសធាតុ្ែូចជាត្ត្សឡក សនប់ និង តួ្ឡ 
សែលសមាសភាពទាងំ៣តនេះត្ត្ូវពក់ព័នធគ្នន  និងផគុគំ្នន  តែើម្បអីាចែតំណ្ើ ករសលតលាហៈាន។ តាម្
សំណ្ល់ត្ត្សឡកសែលរកត ើញ ត្ត្សឡកអាចោក់ភាជ ប់ពីសនប់តៅនឹងតួ្ឡ តោយជហំរតត្ទ្យត្ ពី
តត្កម្បុកតៅតលើ។ មានន័យថ្ន សផនកខាងតត្កម្តៅជាប់នឹងសនប់ រឯីសផនកខាងតលើតៅជាប់នឹងតួ្
ឡ។ ែូតចនេះ ជហំររបស់ត្ត្សឡកម្ិននឹងលអតទ្យ តហើយម្៉ែាងតទ្យៀត្ តពលសប់ម្ៅងៗ ត្វើឲ្យសនប់ញ័រ អាច
នឹងង្ហយាក់ ឬ របូត្សនប់តចញពីតួ្ឡ។ ែូចតនេះ តគអាចត្វើកណំ្ល់សនប់ទ្យប់ត្ទ្យត្ត្សឡកឲ្យនឹងលអ។ 
  

- ដរ ៉ែដែក្ 
 សរ ៉ែសែកក៏រកត ើញត្ិចតួ្ចសែរ ប៉ែុសនត្ោយស្ថរករត្វើកណំ្ឋយកនុងតពលមានតភលៀងធាល ក់ជា
ញឹកញយ ពិាកកនុងករពិនិត្យតម្ើលរកសរ ៉ែសែកកនុងត្សទាប់ែី។ 
  

- ដរ ៉ែសាព ន់ 
 សរ ៉ែស្ថព ន់រកត ើញតត្ចើនកនុងរតដៅ កណំ្ឋយ តៅតសៃើរត្គប់ត្សទាប់ែី។ បសំណ្កសរ ៉ែស្ថព ន់តត្ចើន
ជាបសំណ្កតូ្ច  ៗសែលត្ត្ូវានតគបសំបករួច តហើយត្បសហលជានឹងត្ត្ូវតត្ត្ៀម្យកតៅសលយកស្ថព ន់។ 
 

   
រូបតលខ្១០៨ និង ១០៩៖ ែុសំរ ៉ែស្ថព ន់ មានទ្យហំំតូ្ចៗ 
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រូបតលខ្១១០៖ ែុសំរ ៉ែស្ថព ន់រកត ើញកនុងរតដៅ កណំ្ឋយ 

 
- បំដណក្អាចម៍ដែក្ 
មានអាចម្៍តត្ចើនតៅកនុងរតដៅ កណំ្ឋយ តៅត្គប់ត្សទាប់ែី។ ជាទូ្យតៅ តយើងយកអាចម្៍

សែកតចញពីរតដៅ កណំ្ឋយតោយម្ិនត្បមូ្លទុ្យកជាសមុ្ចច័យសត្មាប់វភិាគតទ្យ។ មានែុអំាចម្៍សែក
ខ្លេះក៏ត្បមូ្លទុ្យកសែរ កនុងករណី្មានភិនភាគពិតសស។ 

 

     
រូបតលខ្១១១៖ អាចម៍្សែកមានស្ថន ម្សលឹកតឈើ  រូបតលខ្១១២៖ អាចម៍្សែករាងែូចសផលពូតៅ 
 
 - អាចម៍សាព ន់   
 មានអាចម្៍ស្ថព ន់រកត ើញតត្ចើនសែរ។ អាចម្៍ស្ថព ន់តត្ចើនមានពណ៌្ផ្បត្ងលាយជាមួ្យ។ 
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រូបតលខ្១១៣ និង ១១៤៖ អាចម៍្ស្ថព ន់មានពណ៌្ផ្បត្ងជាប់តៅកសនលងខ្លេះៗ  

 
 - ងមេក្់ក្ំណលេ់នប់? 

តយើងក៏រកត ើញត្បតភទ្យថ្ៅភក់កនុងត្សទាប់តផសងៗគ្នន  កនុងរតដៅ កណំ្ឋយ សែលជាត្បតភទ្យថ្ៅ
ភក់ មានរាងជាែុំតូ្ចៗ រាងម្ិនចាស់លាស់ ប៉ែុ សន្មានស្ថន ម្ត្កឡុកមូ្លសែលជាសំណ្ល់ផ្ន
ស្ថល កស្ថន ម្ប៉ែេះទ្យងគិចតោយវត្ាុអវីមួ្យ។ ែូតចនេះ តយើងសននិោា នជាបឋម្ថ្ន ថ្ៅភក់តនេះគឺជាកណំ្ល់សនប់។ 
 

   
រូបតលខ្១១៥ និង ១១៦៖ ថ្ៅកល់សនប់? 

  
- ងមបំដបក្ដរ ៉ែ 

 មានបសំណ្កថ្ៅសែលតយើងសងសយ័ថ្នជាថ្ៅសត្មាប់វាយបសំបកសរ ៉ែសែក និង សរ ៉ែស្ថព ន់ឱ្យតូ្ចៗ
មុ្ននឹងយកតៅសលឱ្យានជាសែក និង ស្ថព ន់។ តទាេះបី ទី្យតាងំតនេះជាកសនលងផលិត្សែកនិងស្ថព ន់ ករ
តត្បើត្ាស់ថ្ៅសត្មាប់វាយបសំបកសរ ៉ែ មានលកខណ្ៈង្ហយត្សួលជាង តោយស្ថរជាវត្ាុង្ហយរក ម្ិន
ចណំ្ឋយតែើម្ទុ្យន តហើយម្៉ែាងក៏ទាក់ទ្យងនឹងត្បផ្ពណី្ផ្នករតត្បើត្ាស់ថ្ៅមានជាយូរម្កតហើយ។ តគ
ម្ិនចាាំច់តត្បើសែកសត្មាប់វាយបសំបកសរ ៉ែ តោយទុ្យកសែកសត្មាប់លក់ែូរវញិ។  
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រូបតលខ្១១៧ និង ១១៨៖ ថ្ៅវាយបសំបកសរ ៉ែ 

 
- បំដណក្ជញ្ហជ ងំឡ 

 មានបសំណ្កជញ្ជ ងំឡជាតត្ចើន រកត ើញ
កនុងរតដៅ កណំ្ឋយ។  

 

 
 
 

រូបតលខ្១១៩៖ បសំណ្កជញ្ជ ងំឡ 
 

- បំដណក្បាត្ឡ 
បសំណ្កាត្ឡ និង ជញ្ជ ងំឡ ម្ិនភិនភាគត្សសែងគ្នន  តត្ពេះខាងកនុងទ្យទួ្យលរងកតៅៅ ខាល ងំ 

ចសំណ្កខាងតត្ៅម្ិនត្ត្ូវកតៅៅ  សែលត្វើឲ្យពណ៌្ខុ្សគ្នន រវាងសផនកខាងកនុងនិងសផនកខាងតត្ៅ។ 

 
រូបតលខ្១២០៖ ាត្ឡសលស្ថព ន់តលខ្៤ 
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 - បំដណក្សាព ន់ 
 បសំណ្កស្ថព ន់ត្ត្ូវានរកត ើញត្ិចតួ្ច និង មានបសំណ្កតូ្ច តហើយតសៅើង។ 
 

   
រូបតលខ្១២១ និង ១២២៖ បសំណ្កស្ថព ន់តូ្ចៗនិងតសៅើងៗ 

 
 -ធយងូ 
 ្យូងក៏ជាវត្ាុសំខាន់សត្មាប់ករសិកាត្ស្ថវត្ជាវបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា តត្ពេះជាវត្ាុសំណ្ឋក
សត្មាប់វភិាគរកអាយុកលផ្ន្យូងសែលរកត ើញ សែលនឹងបញ្ជ ក់អពីំសកម្ៅភាពម្នុសសតៅកនុង
តពលណ្ឋមួ្យតនេះ។  
 តៅកណំ្ឋយានរកត ើញ្យូងជាតត្ចើនតៅតាម្ជតត្ៅតផសង។ ្យូងទាងំតនេះនឹងរកាទុ្យក
សត្មាប់ត្វើវភិាគអាយុកលតៅផ្ថ្ៃខាងមុ្ខ្។ 
 

   
រូបតលខ្១២៣ និង ១២៤៖ បសំណ្ក្យូង ជាត្បតភទ្យ្យូងតឈើ 
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៦. ការពិភាក្ា 
 -រចនាេមពន័ធឡេលដែក្ 

របកគំតហើញតៅកំណ្ឋយទួ្យលសនលុ ងតលខ្៦ ផ្នបណ្ៅុ ំ ទួ្យលសនលុ ងត្ត្ពងំឫសសតី្ត្ឹបគឺ 
ស្ថា នីយតនេះគឺជាទី្យតាងំសលតលាហសែក និងតលាហស្ថព ន់ ត្ពម្ទាងំជាស្ថា នីយសៅិត្តលាហៈទាងំ២
តនេះផងសែរ។ 
 ករសិកាត្ស្ថវត្ជាវអំពីឧសាហកម្ៅតលាហៈ កនុ ងត្បតទ្យសកម្ពុជាម្ិនសូវទ្យទួ្យលករចាប់
អារម្ៅណ៍្ពីអនកត្ស្ថវត្ជាវជាត្ិនិងអនៅរជាត្ិតនេះតទ្យ។ ម្៉ែាងតទ្យៀត្ មុ្ខ្វជិាជ តនេះក៏មានអាយុតកៅងខ្ចី
តៅតឡើយសែរ។ ករសិកាកនលងម្កពីសណំ្ឋក់អនកត្ស្ថវត្ជាវជាត្ិ ពិតសសតៅស្ថា ប័នអាជាា ្រជាត្ិ
អបសរាកនុងត្បំន់អងគរានរកត ើញស្ថល កស្ថន ម្ឧសាហកម្ៅតលាហៈ។ មានករសិកាមួ្យរបស់
តលាកបណ្ឌិ ត្ Mitch Hendrickson12 ានអនុវត្ត្ៅត្បំន់ត្ាស្ថទ្យាកន (ត្ាស្ថទ្យត្ពេះខ្ន័កពំង់
ស្ថវ យ តខ្ត្ត្្ពេះវហិរ) និង តៅត្បំន់ភនសំែក តខ្ត្ត្្ពេះវហិរ។ តលាកបណ្ឌិ ត្ Mitch Hendrickson ក៏
ានត្វើកណំ្ឋយ តៅស្ថា នីយទាងំតនេះ ត្ពម្ទាងំរកត ើញរចនសម្ព័នធឡសលសែក តៅស្ថា នីយទ្យតនល
ាក់13 ជិត្ភនសំែក តខ្ត្ត្្ពេះវហិរ។ 
 

 
រូបតលខ្១២៥៖ ាត្ឡសលសែករកត ើញតៅរតដៅ កណំ្ឋយតៅឧទ្យានឫសសតី្ត្បឹ ឆ្លន ២ំ០១៩ 

 

                              

12Ph.D, University of Sydney,  Professor (Associate) at University of Illinois at Chicago 
13 Hendrickson et al., Forging Empire: Angkorian Iron Smelting, Community and Ritual Practice at Tonle Bak, 

Antiquity 93 (372): 1586-1606, 2019. 
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រូបតលខ្១២៦៖ រូបភាពឡសលសែករកត ើញតៅស្ថា នីយទ្យតនលាក់ ជតិ្ភនសំែក តខ្ត្ត្្ពេះវហិរ  

(ត្បភព៖ Hendrickson, p. 1592) 
 

 លទ្យធផលផ្នករត្វើកណំ្ឋយរបស់តលាកបណ្ឌិ ត្ Mitch Hendrickson រកត ើញរចនសម្ព័នធ
សលសែកចំនួន៣ ស្ថងតៅកនុ ងសម្័យអងគរ មានទ្យំហំតសៃើរប៉ែុនគ្នន  តោយមានបតណ្ឋៅ យត្បហក់
ត្បសហល២សម្៉ែត្ត្ និងទ្យទឹ្យងត្បសវង១សម្៉ែត្ត្ ត្ពម្ទាងំរតដៅ អាចម្៍សែកតៅជាប់រចនសម្ព័នធឡទាងំ
តនេះ14។ របកគតំហើញរចនសម្ព័នធឡសលសែកតៅស្ថា នីយទ្យតនលាក់ ជិត្ភនសំែក តខ្ត្ត្្ពេះវហិរ គឺជា
                              
14 Hendrickson., 2019, p. 1590.  
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ទិ្យននន័យថ្ៅីត្សលាងសត្មាប់ករត្ស្ថវត្ជាវបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាកនុងត្បតទ្យសកម្ពុជា។ តទាេះបី កណំ្ឋយតៅ
ឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា តត្តជាសសន ឫសសតី្ត្ឹប តៅឆ្លន ២ំ០១៩ ម្ិនានរកត ើញរចន     
សម្ព័នធែូចកណំ្ឋយតៅទ្យតនលាក់ ោ៉ែ ងតហចណ្ឋស់សណំ្ល់ែីឥែាែុត្តរៀបតសៅើសែលមានទ្យហំំជិត្
២សម្៉ែត្ត្ និងទ្យទឹ្យង១សម្៉ែត្ត្ ជាភសៅុតាងអាចឲ្យតយើងសននិោា នជាបឋម្ថ្ន សំណ្ល់ែីឥែាតនេះគឺជា
ាត្ឡសលសែក។ ករសននិោា នបឋម្តនេះត្ត្ូវករបកត្ស្ថយបសនាម្តទ្យៀត្ តាម្រយៈករត្វើកណំ្ឋយ 
តៅផ្ថ្ៃមុ្ខ្តទ្យៀត្ តែើម្បបីញ្ជ ក់ពីវត្ម្ាន និងរូបរាងឡសលសែកតៅស្ថា នីយឫសសតី្ត្ឹប។ ទួ្យលសនលុងតៅ
កនុងឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា តត្តជាសសន ឫសសតី្ត្ឹប មានរហូត្ែល់៥៤ទួ្យល15 ត្ពម្ទាងំ
មានទ្យហំំ្ំៗ ។ ែូតចនេះ ករត្ស្ថវត្ជាវត្វើកណំ្ឋយតៅស្ថា នីយឫសសតី្ត្ឹបនឹងរកត ើញរចនសម្ព័នធឡ
សលសែក និងអាចសសវងយល់អពីំអាយុកលផ្នឡទាងំតនេះផងសែរ។ ភាពខុ្សគ្នន ផ្នត្បតភទ្យនិងរូប
រាងឡសលតលាហៈរវាងតៅស្ថា នីយទ្យតនលាក់ និង ឫសសតី្ត្ឹប បង្ហា ញថ្ន ត្កុម្ម្នុសសរស់តៅកនុងត្បំន់
ទាងំពីរតនេះមានបទ្យពិតស្ថ្ន៍ សម្ត្ាភាព បតចចកតទ្យស បតងកើត្ឡសលតលាហៈខុ្សគ្នន  ជាពិតសស
ត្កុម្សែលអាចឲ្យត្កុម្ម្នុសសតៅឫសសតី្ត្ឹបអាចសលសែកកនុងបរមិាណ្តត្ចើន តទាេះជាសាិត្កនុងសម្័យ
កលែូចគ្នន ។ 
  
 -រចនាេមព័នធឡេលសាព ន់ (ចស្ដកា នេលសាព ន់) 
 ករតត្បើត្ាស់ពកយឡ ឬ ចន្រង្ហក ន តផសងៗគ្នន តៅតាម្អនកត្ស្ថវត្ជាវសខ្ៅរ។ តាម្វចននុត្កម្
សខ្ៅរ «ឡ»  គឺជាគុក ឬ តជើងត្កន្ទូំ្យលាយ បិទ្យភជិត្ទុ្យកឲ្យមានត្បតហងសត្ត្ត្ង់កសនលងណ្ឋសែល
ត្ត្ូវទុ្យក សត្មាប់ែុត្ឥែាជាតែើម្ បងាប់កតៅៅ ឲ្យែអិន។ ចសំណ្ក «ចន្រង្ហក ន ឬ តជើងត្កន» សំតៅតលើ
ត្បោប់សត្មាប់ត្ម្កល់ឆ្លន ងំចម្អិនអាហរ។ ែូតចនេះ ករតត្បើត្ាស់ពកយសពៃតនេះ គតត្មាងត្ស្ថវត្ជាវ
ឧទ្យានឫសសតី្ត្ឹប តត្ជើសតរ ើសយកពកយ «ឡ» ម្កតត្បើ។ ចតំពេះភាពត្ត្ឹម្ត្ត្ូវសត្មាប់ពកយតនេះ សុំ
ទុ្យកជូនត្កុម្ត្បឹកាជាត្ិភាស្ថសខ្ៅរ សតត្ម្ចតត្បើពកយមួ្យណ្ឋចុេះ។ 
 រចនសម្ព័នធឡស្ថព ន់សែលានរកត ើញកនុងរតដៅ កណំ្ឋយទ្យហំំ ៨ម្. X ៧ម្. ចនួំន៧ឡសល
ស្ថព ន់។ តនេះគឺជាទិ្យននន័យថ្ៅីមួ្យសត្មាប់ត្បវត្្ិផ្នករសិកាត្ស្ថវត្ជាវបុរាណ្វត្ាុ តៅត្បតទ្យសកម្ពុជា។ 
ចណុំ្ចមួ្យចនួំនសែលតយើងសននិោា នថ្ន បុរាណ្វត្ាុអចល័ត្ទាងំ៧គឺជាឡសលស្ថព ន់ មានែូចជា៖ 

- រូបរាងឡខុ្សពីឡសលសែក៖ ឡសលសែករាងសវង (២ម្. x ១ម្.) ចសំណ្កឡស្ថព ន់រាង
តូ្ចមូ្ល ខ្ពស់តៅតលើ។ 

- សណំ្ល់អាចម្៍ស្ថព ន់សែលមានកតម្ៃចពណ៌្ផ្បត្ងជាប់នឹងអាចម្៍ទាងំតនេះ 

                              
15 នូ ចាន់សុភ,ី ផុន កសិក, សត្បង ពិសិែា និង... ២០១៨, ទ្យពំ័រ៧។ 
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- រកត ើញបសំណ្កស្ថព ន់ សែលជាផលិត្ផលសតត្ម្ចពីករសលស្ថព ន់ 
- រកត ើញសរ ៉ែស្ថព ន់ជាតត្ចើន សែលតគវាយបសំបកជាបសំណ្កតូ្ច។ 

 

   
 
 

 

 
រូបតលខ្១២៩៖ សរ ៉ែស្ថព ន់រកត ើញតៅត្សុកសែប តខ្ត្ត្្ពេះវហិរ (ត្បភព៖ Sébastien Clouet) 

 
តាម្ករសិកាត្ស្ថវត្ជាវផ្នគតត្មាង «លតង្ហគ » សាិត្តត្កម្ករត្ត្ួត្ពិនិត្យរបស់ស្ថលា

ារាងំចុងបូព៌ (EFEO) ានរកត ើញត្បភពសរ ៉ែស្ថព ន់ សាិត្កនុងត្សុកសែប តខ្ត្ត្្ពេះវហិរ16។ ទី្យតាងំ
ឧទ្យានឫសសតី្ត្ឹបក៏សាិត្កនុងត្សុកសែប តខ្ត្ត្្ពេះវហិរសែរ តហើយឧទ្យានឫសសតី្ត្ឹបក៏សាិត្ម្ិនឆ្លៃ យពី
ទី្យតាងំសែលមានសរ ៉ែសែរ។ ករនយំកសរ ៉ែស្ថព ន់ម្កសលតៅឧទ្យានឫសសតី្ត្ឹបម្ិនឆ្លៃ យពីទី្យតាងំសលប៉ែុនៅ ន

                              
16 Sébastien Clouet, Brice Vincent, David Bourgarit and Stéphanie Leroy, 2022, Local Copper Production in 

Angkorian Cambodia: the Chhaep Mining District, Preah Vihear Province. 

រូបតលខ្១២៧៖ សរ ៉ែស្ថព ន់យកពីរតដៅ កណំ្ឋយ
តៅឫសសតី្ត្បឹ ឆ្លន ២ំ០១៩ 

រូបតលខ្១២៨៖ សរ ៉ែស្ថព ន់រកត ើញតៅត្សុកសែប  
តខ្ត្ត្្ពេះវហិរ  

(ត្បភព៖ Sébastien Clouet) 
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តទ្យ សែលអាចត្វើឲ្យែតំណ្ើ រករផលិត្ស្ថព ន់តៅឫសសតី្ត្ឹបអាចត្បត្ពឹត្្ិតៅាន។ រហូត្ម្កែល់តពល
តនេះ ម្ិនទាន់មានករសិកាអពីំត្បភពសរ ៉ែស្ថព ន់កនុងបរតិវណ្ឧទ្យានឫសសតី្ត្ឹបតៅតឡើយតទ្យ។ តយើង
តៅមានសំណួ្រថ្ តត្ើកនុ ងឧទ្យានឫសសតី្ត្ឹបមានត្បភពសរ ៉ែស្ថព ន់សែរឬតទ្យ? ទិ្យននន័យខាងតលើ តយើង
អាចសននិោា នថ្ន តៅឧទ្យានឫសសតី្ត្ឹបជាទី្យតាងំផលិត្ស្ថព ន់ តហើយរចនសម្ព័នធឡទាងំ៧គឺជាឡសល
ស្ថព ន់។ 

-ប្ត្ដឡក្ 

ត្ត្សឡកជាវត្ាុ  និងជាសមាសធាតុ្សខំាន់មួ្យជាប់គ្នន នឹងរចនសម្ព័នធឡសលតលាហសែក និង 
ស្ថព ន់។ ត្ត្សឡកគឺជាភាស អនកត្សុក ជាបពំង់ខ្យល់នយំកខ្យល់ពីសនប់ចូលតៅកនុងឡ តែើម្បតី្តម្លើង
កតៅៅ ឲ្យតៅៅ ខាល ងំសត្មាប់រលំាយសរ ៉ែតលាហៈ ឲ្យកល យជាសែក ឬ ស្ថព ន់។ ករសិការបស់វទិ្យាស្ថា ន
វបប្ម្៌និងវចិិត្ត្សិលបៈផ្នរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា រកត ើញត្ត្សឡកជាតត្ចើន និងមាន២ត្បតភទ្យ 
គឺត្ត្សឡក្ ំនិង ត្ត្សឡកតូ្ច17។ ចសំណ្ក កណំ្ឋយតៅរតដៅ ទី្យ១ផ្នទួ្យលសនលុងតលខ្៦ រកត ើញ
ត្ត្សឡកត្បតភទ្យ្តំសៃើរសត្ទាងំអស់ ចសំណ្កត្ត្សឡកត្បតភទ្យតូ្ច រកត ើញសត្២ែុបំ៉ែុតណ្ឋណ េះ។ 

 

   
រូបតលខ្១៣០ និង ១៣១៖ ត្ត្សឡកត្បមូ្លពីកណំ្ឋយរតដៅ ទី្យ១ផ្នទួ្យលសនលុងតលខ្៦ 

    
រូបតលខ្១៣២ និង ១៣៣៖ រូបភាពត្ត្សឡក្និំងតូ្ច រកត ើញតៅឧទ្យានឫសសតី្ត្បឹ កនុងឆ្លន ២ំ០១៧  

(ត្បភព៖ នូ ចាន់សុភ,ី ផុន កសិក, សត្បង ពិសិែា និង... ២០១៧ ) 

                              
17 នូ ចាន់សុភ,ី ផុន កសិក, សត្បង ពិសិែា និង... ២០១៧, ទ្យពំ័រ៨០។ 
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 ករសិកាត្ស្ថវត្ជាវរបស់តលាកបណ្ឌិ ត្ ្ុយ ចាន់្ួន តៅឆ្លន ២ំ០១២ ក៏ានរកត ើញ     
ត្ត្សឡកជាតត្ចើនតៅតាម្ស្ថា នីយសលសែកមួ្យចនួំនកនុងត្បតទ្យសកម្ពុជា ជាពិតសសកនុងតខ្ត្ត្្ពេះវហិរ។ 
តលាកបណ្ឌិ ត្ ្ុយ ចាន់្ួន ានសននិោា នថ្ន ត្ត្សឡកតៅតាម្ស្ថា នីយសលសែកមាន៣ត្បតភទ្យ គឺ
ត្បតភទ្យខាន ត្តូ្ច ខាន ត្កណ្ឋៅ ល និង ខាន ត្្1ំ8។ ម្ិនមានករបកត្ស្ថយពីត្បតភទ្យណ្ឋមួ្យសត្មាប់
តត្បើតៅតលើឡសលសែក ឬ ត្បតភទ្យមួ្យណ្ឋសែលតត្បើសត្មាប់ឡសលស្ថព ន់តនេះតទ្យ។ តលាកបណ្ឌិ ត្ ្ុយ 
ចាន់្ួន ក៏ម្ិនទាន់ានបង្ហា ញអពីំអាយុកលផ្នត្បតភទ្យត្ត្សឡកខុ្សគ្នន ទាងំតនេះសែរតទ្យ។ ត្បតភទ្យ
តូ្ច កណ្ឋៅ ល ឬ ្ ំក៏អាចទាក់ទ្យងនឹងអាយុកលរបស់វាសែរ ក៏ប៉ែុសនត្្ត្ូវករសិកាត្ស្ថវត្ជាវឲ្យសីុ
ជតត្ៅបសនាម្តទ្យៀត្។ 
 

     
រូបតលខ្១៣៤,១៣៥ និង ១៣៦៖ រូបភាពត្ត្សឡកខាន ត្តូ្ច ខាន ត្កណ្ឋៅ ល និង ខាន ត្្សំែលជារបកគតំហើញ

របស់តលាកបណ្ឌិ ត្ ្ុយ ចាន់្ួន (ត្បភព៖ ្ុយ ចាន់្ួន, ២០១២ ) 
 
 តលាកបណ្ឌិ ត្ Mitch Hendrickson ក៏ជាអនកត្ស្ថវត្ជាវតលើវស័ិយផលិត្កម្ៅតលាហៈកនុង
ត្បតទ្យសកម្ពុជាសែរ។ ករត្ស្ថវត្ជាវតៅត្បំន់ភនសំែក ភាគខាងលិច ខាងត្បូង និង ខាងតកើត្ភនសំែក 
ទ្យទួ្យលានលទ្យធផល ែូចជាកររកត ើញរូបរាងទួ្យលសនលុងសលសែក រូបរាងត្ត្សឡក។ ករវភិាគរូប
រាងត្ត្សឡកតោយយកត្ត្សឡកចនួំន២៦៧ែុ ំ វភិាគអពីំរូបរាង តហើយអាចសននិោា នថ្ន ត្ត្សឡក
មានរូបរាង៣ត្បតភទ្យ គឺត្បតភទ្យតូ្ចតសៅើង ត្បតភទ្យកណ្ឋៅ ល និង ត្បតភទ្យ្។ំ ករសិកាតនេះក៏ាន
សននិោា នពក់ព័នធនឹងអាយុកលផ្នត្ត្សឡក តៅតាម្រូបរាង៖ ត្បតភទ្យតូ្ចមានអាយុកលសម្័យ
តត្កយអងគរ តហើយតត្ចើនតត្បើត្ាស់តោយជនជាត្ិកួយ និង ត្បតភទ្យកណ្ឋៅ លមានអាយុកលចាប់
សម្័យអងគររហូត្ែល់តែើម្សម្័យតត្កយអងគរ, ចសំណ្កត្ត្សឡកត្បតភទ្យ្អំាចមានអាយុកលខុ្ស
គ្នន បន្ិចបន្ួចជាមួ្យត្បតភទ្យកណ្ឋៅ ល19។ 

                              
18 ្ុយ ចាន់្ួន,  ករត្ស្ថវត្ជាវឧសាហកម្ៅសែកបុរាណ្តៅកម្ពុ ជា, រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា, ២០១២។ 
19 Hendrickson, 2017: 71. 



75 

 

 
រូបតលខ្១៣៧៖ រូបត្ត្សឡកទាងំបតី្បតភទ្យ a/តូ្ច b/កណ្ឋៅ ល និង c/្ ំ(ត្បភព៖ Mitch Hendrickson 2017) 

 
តទាេះជាមានករបកត្ស្ថយអំពីទ្យំហំត្ត្សឡកទាក់ទ្យងគ្នន នឹងអាយុកលកៅី ក៏តៅសត្ម្ិន

ចាស់លាស់អាចទ្យទួ្យលយកសម្ៅត្ិកម្ៅខាងតលើានតទ្យ តត្ពេះរូបរាងនិងទ្យហំំអាចសត្បត្បួលតៅតាម្
ត្បំន់សែលតគចូលចិត្ ្ឬ តៅតាម្ត្បតភទ្យឡសែលតគតត្បើ។ បនៃ ប់ពីរកត ើញឡសលស្ថព ន់ តយើងកពុំង
ពិចារណ្ឋអពីំត្បតភទ្យត្ត្សឡកអាចខុ្សគ្នន តៅតាម្ត្បតភទ្យឡ។ តបើតាម្ភសៅុតាងតៅកណំ្ឋយរតដៅ
ទី្យ១ផ្នទួ្យលសនលុងតលខ្៦ កនុងឧទ្យានឫសសតី្ត្ឹប សែលសម្បូរតៅតោយត្ត្សឡក្ ំត្សបគ្នន នឹងកររក
ត ើញរចនសម្ព័នធឡសលស្ថព ន់ចនួំន៧ តយើងសននិោា នជាឋម្ថ្ន ត្ត្សឡកត្បតភទ្យ្តំត្បើជាមួ្យឡសល
ស្ថព ន់។ ចតំពេះ ចនួំនត្ត្សឡកសែលត្ត្ូវតត្បើសត្មាប់ឡស្ថព ន់ ត្បសហលតត្បើសត្មួ្យគត្់ តត្ពេះឡស្ថព ន់
ម្ិន្តំទ្យ ប៉ែុសនត្្ត្សឡក្ ំអាចឲ្យខ្យល់បុកពីសនប់ចូលកនុងឡានត្គប់ត្គ្នន់។ 

តបើតាម្ស្ថល កស្ថន ម្ត្ត្សឡក និង ែីតៅជាប់ ជាមួ្យនឹងអាចម្៍តលាហៈតៅជាប់ត្ត្សឡក 
តយើងអាចសននិោា នជាបឋម្ថ្ន ជហំរផ្នករោក់ត្ត្សឡកជាប់នឹងឡគឺមានជហំរតត្ទ្យត្ បុកពីតត្កម្
តៅតលើ។ 
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រូបតលខ្១៣៨, ១៣៩ និង ១៤០៖ ទី្យតាងំត្ត្សឡកោក់ជាប់តៅនិងឡស្ថព ន់ មានទ្យហំរតត្ទ្យត្តឡើងតលើ 

 

 -ក្លុាលភាជន៍ 
កុលាលភាជន៍ជាសមាសធាតុ្សខំាន់មួ្យតៅតាម្ស្ថា នីយបុរាណ្វត្ាុកនុងត្បតទ្យសកម្ពុជា។ 

តាងំពីសម្័យបុតរត្បវត្្ិស្ថន្រស ្សម្័យមុ្នអងគរ សម្័យអងគរ សម្័យតត្កយអងគរ រហូត្ែល់បចចុបបនន 
សខ្ៅរផលិត្កុលាលភាជន៍សត្មាប់តត្បើត្ាស់កនុងជិវភាពត្បចាផំ្ថ្ៃ ត្ពម្ទាងំកនុងពិ្ីស្ថសនសែរ។ 
ែូតចនេះ កុលាលភាជន៍មានតៅត្គប់ទិ្យសត្បំន់ណ្ឋសែលមានម្នុសសតាងំទី្យលំតៅកនុងសម្័យបុរាណ្។ 
ករសិកាវភិាគអាយុកលស្ថា នីយក៏អាចត្វើតាម្រយៈករវភិាគតៅតលើកុលាលភាជន៍សែលមាន
តៅស្ថា នីយ។ 

ែូចគ្នន តនេះសែរ តៅស្ថា នីយឫសសតី្ត្ឹបមានសណំ្ល់កុលាលភាជន៍ជាតត្ចើនតៅតលើែី សែល
អាចត្វើករសិកាវភិាគពីអាយុកលផ្នស្ថា នីយាន។ ករសិកាតៅឆ្លន ២ំ០១៧ និង ២០១៨ តោយ
វទិ្យាស្ថា នវបប្ម្៌និងវចិិត្ត្សិលបៈ ផ្នរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា រកត ើញត្បតភទ្យកុលាលភាជន៍
ផុយ កុលាលភាជន៍រងឹម្កពីបុររីម្យត្បតទ្យសផ្ថ្ កុលាលភាជន៍តជើងឯក (ម្កពីរាជធានីភនតំពញ) 
កុលាលភាជន៍ផលិត្កនុងត្បំន់អងគរ (ភនគូំតលន និង ទ្យ័ពជ័យ) ត្ពម្ទាងំកុលាលភាជន៍ចិនតទ្យៀត្
ផង20។ 

    
រូបតលខ្១៤១, ១៤២ និង ១៤៣៖ កុលាលភាជន៍រកត ើញតលើែ ីតៅស្ថា នីយឫសសតី្ត្បឹ ឆ្លន ២ំ០១៧  

(ត្បភព៖ នូ ចាន់សុភ,ី ២០១៧) 

                              
20 នូ ចាន់សុភ,ី ផុន កសិក, សត្បង ពិសិែា និង... ២០១៧, ទ្យពំ័រ៧៥-៨០។ 
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តលាកបណ្ឌិ ត្ Mitch Hendrickson ក៏ានបង្ហា ញទិ្យននន័យកុលាលភាជន៍កនុ ងលទ្យធផល
ត្ស្ថវត្ជាវតៅត្បំន់ភនសំែកសែរ។ កររកត ើញទាងំតនេះមានែូចជា៖ កុលាលភាជន៍រងឹពណ៌្តតាន ត្
ផលិត្តៅត្បំន់អងគរ កុលាលភាជន៍ចិន និង កុលាលភាជន៍ផុយជាតត្ចើនតទ្យៀត្21។  
 

    
 
 
 
 
 កុលាលភាជន៍ត្បមូ្លពីរតដៅ កណំ្ឋយទួ្យលសនលុងទី្យ៦ ក៏រកត ើញត្បតភទ្យកុលាលភាជន៍
ែូចគ្នន នឹងកុលាលភាជន៍តៅស្ថា នីយសលសែកតផសងតទ្យៀត្សែរ។ តនេះបង្ហា ញតាម្រយៈកុលាលភាជន៍
ថ្ន អាយុកលផ្នផលិត្កម្ៅតលាហៈអាចចាប់តផៅើម្ពីសត្វត្សទី្យ១១ រហូត្ែល់តែើម្សត្វត្សទី្យ១៤។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
21 Hendrickson, 2017: 67. 

រូបតលខ្១៤៤៖ កុលាលភាជន៍ a/ត្បតភទ្យពណ៌្
តតាន ត្ផលិត្តៅត្បំន់អងគរ, ត្បតភទ្យb/កុលាលភាជន៍
ចនិ និងែផ្ទ្យតទ្យៀត្ជាកុលាលភាជន៍ផុយ (ត្បភព៖ 

Mitch Hendrickson) 

រូបតលខ្១៤៥៖ កុលាលភាជន៍ a/កុលាលភាជន៍
ផុយ, b/ត្បតភទ្យពណ៌្តតាន ត្ផលិត្តៅត្បំន់អងគរ, 
c/កុលាលភាជន៍ចនិ  (ត្បភព៖ Mitch Hendrickson) 
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ជំពូក្ទ២ី 
េណំង់សារមនទីរ សៅនឹងសាថ នីយ 
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២.១. សេចក្ដីស្ដើម 

២. ១ .១- អវាីសារមនទរីសៅនងឹសាថ នយីក្ោំយបរុាណវត្ថវុទិា 

ស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយគឺជាធាតុ្ែ៏សខំាន់បផុំត្ផ្នស្ថា នីយបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា តោយតហតុ្ថ្ន 
ស្ថរម្នៃីរគឺត្វើតឡើងសត្មាប់ករពរស្ថា នីយសែលានត្វើកណំ្ឋយតហើយ ឱ្យវាតៅមានត្ផ្ម្លទាងំករ
ត្ស្ថវត្ជាវតឈវងយល់និងទាងំករកសំ្ថន។្ វាអាចឬម្ិនអាចតត្បើជនួំសឱ្យស្ថា នីយទាងំត្សុងតឡើយ 
ប៉ែុសនវ្ាតត្បើជាចណុំ្ចផ្ផៃតទ្យសភាពសត្មាប់បកត្ស្ថយតោយបង្ហា ញអពីំអវីសែលម្ិនអាចតម្ើលត ើញ
កនុងែីមុ្នតពលមានករត្វើកណំ្ឋយត្ស្ថវត្ជាវ។ វាក៏ជានិម្ិត្្រូបឬតត្គឿងសមាគ ល់សៅីពីអត្ីត្កល
សត្មាប់ករករពរចតំពេះករាត្់បង់ករពិត្ទាងំឡាយ។ លកខណ្ៈ ពិតសសតផសងតទ្យៀត្របស់  
ស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយ អាចនិោយរួម្តោយចាត្់បញ្ចូ លជាទី្យពិតស្ថ្ន៍និងជាឃ្ល ងំទិ្យននន័យ
សត្មាប់ករត្ស្ថវត្ជាវ ត្ពម្ទាងំជាកសនលងបណ្ៅុ េះបណ្ឋៅ លសថ្ម្តទ្យៀត្។ វាម្ិនត្គ្នន់សត្ជាអគ្នរ
សត្មាប់បង្ហា ញពីទី្យតាងំស្ថា នីយប៉ែុតណ្ឋណ េះតទ្យ ប៉ែុ សន្ក៏ជាទី្យកសនលងសែលអនកជនំញបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា 
អាចពនយល់បញ្ជ ក់អពីំត្បវត្្ិស្ថន្រសត្្បំន់និងត្បវត្្ិស្ថន្រសភូ្ម្ិត្សុក រួម្បញ្ចូ លទាងំតទ្យសភាពនន
សែលមានតៅជុវំញិស្ថរម្នៃីរ។ ជាងតនេះតទ្យៀត្ សត្មាប់អនគត្ ស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយនឹងមាន
រកីចតត្ម្ើនតោយកល យជាតគ្នលតៅតទ្យសចរណ៍្ ែ៏សខំាន់ តោយស្ថរសត្វាជាសផនកមួ្យផ្នែតំណ្ើ រ
ករត្បកបតោយគុណ្ត្ផ្ម្លផ្នស្ថកលភាវូបនីយកម្ៅ សែលតៅកនុ ងតនេះវាជាត្បត្ិបត្្ិកររបស់
ឧសាហកម្ៅតទ្យសចរណ៍្តបត្ិកភណ្ឌ ។ 

សត្មាប់តៅទី្យតនេះ ឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា តត្តជាសសន បាសសតី្ត្ឹប ពិត្ជាតមាទ្យន
ភាពនិងស្ថទ្យរោ៉ែ ងផ្ត្កសលង សែលមានស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា តោយតហតុ្ថ្ន 
ស្ថរម្នៃីរតនេះនឹងនមំ្កនូវករយល់ែឹងជាតត្ចើនស្ីពីបទ្យពិតស្ថ្ន៍ សម្ត្ាភាព សិលបៈ បតចចកតទ្យស 
វទិ្យាស្ថន្រសត្្បផ្ពណី្ផ្នករសលរលំាយសរ ៉ែសែក រលំាយសរ ៉ែស្ថព ន់របស់បុពវបុរសសខ្ៅរ ជាពិតសស របស់
ជនជាត្ិតែើម្កួយ សែលមានតៅនឹងត្បំន់ស្ថា នីយបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាផ្នឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្សភាកម្ពុជា
តត្តជាសសនបាសសតី្ត្ឹប។ តៅកនុងត្បំន់តនេះ មានស្ថា នីយបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាសខំាន់ៗជាតត្ចើន សែលអាច
ជាស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាសថ្ម្តទ្យៀត្។ តហើយចតំពេះសហគម្ន៍តៅទី្យតនេះ ក៏ពិត្ជា
មានភាពខ្ពង់ខ្ពស់ តាម្រយៈវត្ម្ានផ្នទី្យតាងំបុរាណ្ោា នលប ីៗ ទាងំតនេះ និងសែលពិត្ជាសខំាន់កនុង
ករទាក់ទាញតភាៀវតទ្យសចរណ៍្។  

តត្ៅពីអនកត្ស្ថវត្ជាវជាត្ិនិងអន្រជាត្ិសែលានចាប់អារម្ៅណ៍្ចំតពេះត្ំបន់តនេះ អនក
ត្ស្ថវត្ជាវតៅរាជបណ្ឌិ ត្សភាកម្ពុជា ានត្ស ូ ត្ស្ថវត្ជាវនិងានពិភាកាគ្នន ោ៉ែ ងលអិត្លអន់អពីំ
ស្ថា នីយឡសលសែកទាងំឡាយតៅកនុងតខ្ត្្ត្ពេះវហិរ ជាពិតសស គឺស្ថា នីយឡសលសែក (សនលុង) តៅ
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កនុ ងត្សុកសែប តខ្ត្្ត្ពេះវហិរ តែើម្បបីកត្ស្ថយជាលកខណ្ៈមូ្លោា ន សែលជាសផនកមួ្យផ្ន
តបត្ិកភណ្ឌ ជាត្ិ។ ករពិភាកាអាចត្វើតឡើងរវាងអនកត្ស្ថវត្ជាវបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាជាមួ្យនឹងអាជាា ្រ 
មូ្លោា នសហគម្ន៍ និងជាមួ្យត្កសួងជនំញពក់ព័នធសខំាន់ៗ។ ត្កុម្ត្ស្ថវត្ជាវរាជបណ្ឌិ ត្យសភា
កម្ពុជា សែលកនុងតនេះគឺត្កុម្ករង្ហរឧទ្យាន ត្ត្ូវមានភារកិចចសខំាន់កនុងករបង្ហា ញអពីំរតបៀបសែល
អនកត្ស្ថវត្ជាវបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យានិងអនកត្ស្ថវត្ជាវជនំញពក់ព័នធែផ្ទ្យតទ្យៀត្ អាចត្វើករជាមួ្យសហ
គម្ន៍សែលមានតៅកនុងនិងត្បំន់ជិត្ខាងផ្នឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជាបាសសតី្ត្ឹប និងតែើម្ប ី
បតងកើត្តឡើងវញិនូវអត្ីត្កលផ្នទី្យកសនលងតកើត្តហតុ្ សែលជាសផនកមួ្យផ្នករចងចាជំាស្ថធារណ្ៈ 
តនេះគឺស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយ។ 

ជាងតនេះតទ្យៀត្ ត្កុម្ករង្ហរត្ស្ថវត្ជាវបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យារបស់ឧទ្យាន ានយល់ែឹងកន់សត្
ចាស់អពីំភាពសខំាន់ផ្នករពក់ព័នធជាមួ្យនឹងសហគម្ន៍ កនុងករត្ស្ថវត្ជាវនិងអភិរកស្នធាន
បុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា។ តហើយករចូលរួម្របស់ឧទ្យានជាមួ្យសហគម្ន៍ជុវំញិមានន័យថ្ន ត្កុម្ករង្ហរ
ឧទ្យានម្ិនសម្នជាស្ថព នចម្លងខាងវបប្ម្៌តឡើយ តហើយអនកចូលរួម្ក៏ត្ត្ូវសត្យល់ែឹងឱ្យានចាស់
ថ្ន វបប្ម្៌ត្បំន់និងត្បវត្្ិស្ថន្រសត្្បំន់ទាងំឡាយ អាចតកើត្មានតៅកនុងទី្យកសនលងណ្ឋមួ្យក៏ាន។ 
តហើយតរឿងរា៉ែ វត្បវត្្ិស្ថន្រសទ្ាងំតនេះ ក៏ត្ត្ូវានបតងកើត្តឡើងនិងស្ថា បនតឡើងវញិជាបន្បនៃ ប់
ជាមួ្យនឹងករអភិរកស។ ែូតចនេះតហើយ ត្កុម្ករង្ហរត្ស្ថវត្ជាវបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាឧទ្យាន ាននិងកពុំង
សាិត្តៅកនុងផលូ វែ៏លអមួ្យ កនុងករអនុវត្ភ្ាពករង្ហរទាងំតនេះ។ ែូតចនេះតហើយ គតត្មាងករត្ស្ថវត្ជាវ
និងអភិរកសតនេះ នឹងតត្បើត្ាស់នូវវ ិ្ ីស្ថន្រស្បុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាផារភាជ ប់ជាមួ្យសហគម្ន៍តែើម្ប ី
ត្ស្ថវត្ជាវនិងត្វើកណំ្ឋយ បនៃ ប់ម្កគឺស្ថងសង់ស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយ។ 

តៅកនុងបណ្្ឋត្បតទ្យសកពុំងអភិវឌឍ ស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា ាននឹងកពុំង
សត្តត្បើត្ាស់ជាម្ត្ាាយនិងជាោនមួ្យែ៏សំខាន់ សត្មាប់ករត្គប់ត្គងនិងអភិរកស្នធាន 
វបប្ម្៌បុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាសត្មាប់សហគម្ន៍។ សែលតពលខ្លេះ ស្ថរៈម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយានកល យជា
ទី្យតាងំតវទិ្យកមួ្យសត្មាប់បញ្ជ ក់បង្ហា ញឬផសពវផាយអពីំបតចចកតទ្យស សិលបៈ និងអត្្សញ្ា ណ្
របស់សហគម្ន៍ ជាត្ិ និងត្បំន់សថ្ម្តទ្យៀត្។ តហើយត្កុម្ត្ស្ថវត្ជាវបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យារបស់ឧទ្យាន មាន
តួ្នទី្យសំខាន់មួ្យកនុ ងករករពរនិងករបកត្ស្ថយអំពី្នធានបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាទាងំតនេះ រឯី  
សហគម្ន៍អនកត្សុក ែូចជា តៅកនុងភូម្ិែងផលិត្និងកនុងភូម្ិ ុែំផ្ទ្យតទ្យៀត្តៅជិត្ខាងត្បំន់ឧទ្យាន ក៏
កពុំងសត្ទ្យទួ្យលាននូវត្បជា្ិបតត្យយនិងត្បជាត្បិយភាពកន់សត្តត្ចើនតឡើង តាម្រយៈករយល់
ែឹងនិងបកត្ស្ថយផសពវផាយអពីំ្នធានត្បវត្្ិស្ថន្រស ្វបប្ម្៌បុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាសែលមានតៅកនុងទី្យ
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តាងំរស់តៅរបស់តគ និងអពីំរតបៀបសែលពួកតគត្ត្ូវានទ្យទួ្យលករតគ្នរពចតំពេះត្បវត្្ិអត្ីត្កល
របស់ពួកតគពីសណំ្ឋក់តភាៀវជាត្ិនិងអនរ្ជាត្ិ សថ្ម្តទ្យៀត្។ 

ត្បវត្្ិវទូិ្យ Eric Hobsbawm (1983: 13) ានសរតសរថ្ន ‹‹ត្បវត្្ិស្ថន្រស្សែលានកល យជា
សផនកមួ្យផ្នមូ្លនិ្ិចតំណ្េះែឹងឬម្តនគម្វជិាជ ជាត្ិនិងរែា គឺម្ិនសម្នជាអវីសែលត្ត្ូវានតគរកា
ទុ្យកតៅកនុងស្ថៅ រត្ីសែលមានត្បជាត្បិយភាពប៉ែុតណ្ឋណ េះតឡើយ ប៉ែុសនវ្ាជាអវីសែលត្ត្ូវានតគតត្ជើសតរ ើស
ម្កតត្បើត្ាស់ ម្កសរតសរ ម្កបតងកើត្ជារូបភាព ម្កផសពវផាយឱ្យម្នុសសទ្យទួ្យលស្ថគ ល់តៅតាម្មុ្ខ្
ង្ហររបស់វា តោយត្វើសបបែូតចាន េះតទ្យើបជាស្ថៅ រត្ីត្បកប តោយត្បជាត្បិយភាព››។ ទ្យំតនៀម្ទ្យមាល ប់
ត្បផ្ពណី្ ភាពសំខាន់ និងស្ថៅ រត្ីទាងំឡាយ គឺត្ត្ូវានតគបតងកើត្តឡើង តហើយក៏ត្ត្ូវានទ្យទួ្យល
ស្ថគ ល់ត្សបចាប់តាម្រយៈករត្វើតឡើងវញិឬករត្វើពិ្ីជាត្បផ្ពណី្ សែលបង្ហា ញពីលកខណ្ៈ
ពិតសសតោយតោងសំអាងតៅរកអត្ីត្កល។ តហើយតាម្រយៈករតផៃរបន្ម្រត្កពីអត្ីត្កល 
ត្បផ្ពណី្ ទ្យំតនៀម្ទ្យមាល ប់ទាងំតនេះ នឹងជួយពត្ងឹងបសនាម្តទ្យៀត្អំពីគុណ្ត្ផ្ម្លនិងករត្បត្ពឹត្្ 
(Hobsbawm 1983: 1–5)។ 

ករបតងកើត្ស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយ ត្ត្ូវសត្គិត្ែល់នូវគនិំត្ផ្នករបង្ហា ញអពីំតបត្ិកភណ្ឌ
របស់សហគម្ន៍។ តបត្ិកភណ្ឌ សត្ងមានន័យទូ្យលទូំ្យលាយ យថ្នភាព និងភាពឋិត្តឋរតទ្យៀងទាត្់។ 
វាជាវ ិ្ ីមួ្យសត្មាប់សហគម្អាចត្បកសបកត្ស្ថយអពីំអត្ីត្កលរបស់ខ្លួន និងបញ្ចូ លខ្លួនវាតៅ
កនុងតទ្យសភាពនតោាយនិងសងគម្នតពលបចចុបបននផងសែរ។ ជាងតនេះតទ្យៀត្ ករបតងកើត្ស្ថរម្នៃីរ
តៅនឹងស្ថា នីយឬតៅនឹងសហគម្ន៍ គឺសត្ងសត្មានចំណ្ងទាក់ទ្យងតៅនឹងបញ្ា តទ្យសចរណ៍្
តបត្ិកភណ្ឌ ។ តហើយតទ្យសចរណ៍្តបត្ិកភណ្ឌ ក៏សត្ងត្វើឱ្យមានករផាល ស់ប្ូ រតសែាកិចចរបស់សហគម្
ន៍ឱ្យកន់សត្លអជាងមុ្ន។ តទាេះបីជាោ៉ែ ងតនេះកៅី អនកជនំញផ្នត្កុម្ករង្ហរឧទ្យានក៏ត្ត្ូវគិត្អពីំ
គតត្មាងករណ៍្ននត្បកបតោយនិរនរ្ភាពផងសែរ គឺត្ត្ូវថ្លឹងសថ្លងអពីំផលប៉ែេះពល់តផសងៗសែល
អាចតកើត្មានចតំពេះស្ថា នីយបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា និងត្ត្ូវគិត្អពីំភាពអន្រាយសែលតកើត្មានចតំពេះ
ស្ថា នីយបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា ត្ពម្ទាងំគិត្ពីផលប៉ែេះពល់ខាងតអកូឡូសីុ និងករផាល ស់ប្ូ រត្បផ្ពណី្របស់
អនកត្សុកភូម្ិ។  

សត្មាប់ម្នុសសជនំន់តត្កយ ក៏នឹងត្ត្ូវគិត្អពីំរតបៀបសែលស្ថរម្នៃីរតនេះអាចត្ត្ូវានតត្បើ
ត្ាស់តៅកនុងបរបិទ្យសងគម្និងនតោាយកន់សត្ទូ្យលទូំ្យលាយជាងមុ្ន។ ែូចសែលានែឹងកនលង
ម្កតហើយ វស័ិយស្ថរម្នៃីរសត្ងទ្យទួ្យលាននូវករចាប់អារម្ៅណ៍្សខំាន់ៗតត្ចើនពីអនកត្ស្ថវត្ជាវតៅ
តាម្មុ្ខ្វជិាជ តផសងៗ។ តៅកនុងចតំណ្ឋម្ត្បធានបទ្យឬមុ្ខ្វជិាជ ទាងំតនេះ សត្ងសត្ានគិត្គូរតាម្រយៈ
សត្ម្ង់ឯកស្ថរ រួម្មានឯកស្ថរសៅីពីត្បវត្្ិស្ថរម្នៃីរ ស្ថរម្នៃីរជាត្ិនិយម្ ស្ថា បត្យកម្ៅស្ថរម្នៃីរ 
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និងទ្យំនក់ទ្យំនងស្ថរម្នៃីរជាមួ្យនឹងតទ្យសចរណ៍្ ជាតែើម្។ កលពីឆ្លន ១ំ៩៨២ ស្ថា ប័នត្កុម្ត្បឹកា
ស្ថរម្នៃីរអនរ្ជាត្ិ International Council of Museums (ICOM) ានកណំ្ត្់ន័យតគ្នលៗស្ីពីស្ថរ
ម្នៃី រស្ថា នីយបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា ថ្នជា ‹‹ស្ថរម្នៃី រសែលតាងំតៅត្ត្ង់ចំណុ្ចសែលមានកំណ្ឋយ
បុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាានត្វើតឡើង›› (cited in Hudson 1987: 144)។ ស្ថរម្នៃី រតៅនឹងស្ថា នីយត្បតភទ្យ
តផសងតទ្យៀត្សែលទ្យទួ្យលស្ថគ ល់តោយអាយខុ្ម្ (ICOM) គឺជាស្ថរម្នៃីរជាត្ិពនធុ វទិ្យា ស្ថរម្នៃីរបរសិ្ថា
ន និងស្ថម្នៃី រត្បវត្្ិស្ថន្រស្។ ស្ថរម្នៃី រតៅនឹងស្ថា នីយទាងំតនេះ ត្ត្ូវានតគគិត្ថ្ន ានជួយ
ករពរត្ទ្យពសម្បត្្ិ្ម្ៅជាត្ិនិងវបប្ម្៌ទាងំចល័ត្និងអចល័ត្ សែលមានតៅនឹងទី្យតាងំតែើម្របស់
វា។ មានករយកចិត្្ទុ្យកោក់ពីសំណ្ឋក់យូតណ្សកូននតពលថ្ៅីៗតនេះ ចតំពេះស្ថរម្នៃី រតៅនឹង
កសនលងត្គប់ត្បតភទ្យ ែូចជា ស្ថរម្នៃីរបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា ស្ថរម្នៃីរត្បវត្្ិស្ថន្រស ្ស្ថរម្នៃីរតៅទី្យត្កុង និង
ស្ថរម្នៃីរ្ម្ៅជាត្ិ សុទ្យធសឹងសែលត្ត្ូវទ្យទួ្យលានករស្ថវ គម្ន៍ជាទី្យបផុំត្។ តៅកនុងវចិារណ្កថ្នមួ្យ
សៅីពីត្បធានបទ្យសែលតៅថ្ន ស្ថរម្នៃី រតៅនឹងស្ថា នីយ, Gadi Mgomezulu (2004) នយកសផនក
តបត្ិកភណ្ឌ វបប្ម្៌របស់យូតណ្សកូ  ានគិត្អពីំភាពសៅុ ត្គស្ថៅ ញផ្នទី្យតាងំរបស់ស្ថរម្នៃីរតៅនឹង
ស្ថា នីយបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា ត្ពម្ទាងំបញ្ា តផសងៗតទ្យៀត្ ែូចជាថ្ន៖ 

ស្ថរម្នៃីរម្ិនត្ត្ូវសាិត្តៅកនុងភាពឯតកតទ្យ គឺវាមានន័យថ្ន ស្ថរម្នៃីរត្ត្ូវសាិត្កនុងត្បព័នធផ្ន
ករពនយល់បកត្ស្ថយនិងករតាងំបង្ហា ញ សែលានតរៀបចតំាម្ស្ថា ប័នស្ថរម្នៃីរ...ទី្យតាងំស្ថរម្នៃីរ
ស្ថា នីយគឺជាលហំមួ្យ តហើយស្ថរម្នៃីរជាកសនលងបតងកើត្ចតំណ្េះែឹង និងជានិម្ិត្រូ្បផ្នទ្យនំក់ទ្យនំង
រវាងសងគម្និងតបត្ិកភណ្ឌ សៅីពីកលអាកសមួ្យ...ស្ថរម្នៃីរផៅល់នូវមូ្លោា នរងឹមាអំពីំរាល់ទ្យនំក់
ទ្យនំងទាងំតនេះ តហើយនិងមានមុ្ខ្ង្ហរជាវស័ិយសត្ម្បសត្ម្ួល...ស្ថរម្នៃីរម្ិនត្ត្ឹម្សត្ជាឧបករណ៍្
សែលពនយល់អពីំស្ថា នីយតាម្រយៈទ្យំនក់ទ្យំនងឋិត្ិវន្ (គឺវត្ាុគតំហើញបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា ឬភស្ុតាង
បុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាសែលមានតៅកនុងរតដៅ កណំ្ឋយ) ប៉ែុតណ្ឋណ េះតទ្យ ប៉ែុសន្វាក៏ត្ត្ូវានត្វើបចចុបបននភាព 
តោយតោងតៅតាម្ចង្ហវ ក់ផ្នករអភិវឌឍន៍សផនកករពណ៌្នអពីំវត្ាុននសែលមានលកខណ្ៈជា
ត្បព័នធតៅកនុងស្ថរម្នៃីរថ្ៅីៗផងសែរ។ ស្ថា នីយបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យានិងស្ថរម្នៃីរនីមួ្យៗ គឺចាត្់ទុ្យកជាទី្យ
តាងំតបត្ិក ភណ្ឌ  សែលសែនកណំ្ត្់របស់វាសត្បត្បួលសត្ម្បសត្ម្ួលខ្លួននិងបសំបលងផាល ស់បៅូ រខ្លួនវា 
សែលម្ង្មាក លមានលកខណ្ៈត្ត្ួត្គ្នន  តៅតពលសែលទី្យកសនលងតបត្ិកភណ្ឌ តនេះត្ត្ូវានតត្បើត្ាស់ជា
លកខណ្ៈស្ថរម្នៃីរ។ 

ែូចសែលានយល់ជាទូ្យតៅតោយត្កុម្បុរាណ្វត្ាុ វទូិ្យ ស្ថរម្នៃី រស្ថា នីយបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា 
)តៅថ្ន ស្ថរម្នៃី រ តៅនឹងស្ថា នីយ  (គឺជាអគ្នរសែលមានទី្យតាងំតៅ តលើស្ថា នីយបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា 

សែលជាវត្ាុសំណ្ឋកពិតសសៗរកត ើញពីរតដៅ កណំ្ឋយតៅកនុងស្ថា នីយតនេះ តហើយនិងម្កពី
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ស្ថា នីយសែលមានករជាប់ពក់ព័នធនន ត្ត្ូវានយកម្កតាងំបង្ហា ញ តោយមានអត្ាបទ្យពនយល់
បកត្ស្ថយអំពីស្ថា នីយបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា និងអំពីវបប្ម្៌សៅីពីបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យារបស់វាសត្មាប់ជូន
ស្ថធារណ្ជនត្ជាប (Lynott 1997) ។ 

ែូតចនេះតហើយ កិចចកររបស់ស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយត្ត្ូវមានតគ្នលករណ៍្មួ្យចនួំនែូចជា៖ 
ស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយត្ត្ូវតលើកកម្ពស់ករត្គប់ត្គងភស្ុតាងបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា 
ស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយត្ត្ូវបតំពញតបសកកម្ៅផ្នករអប់រសំ្ថធារណ្ៈ និងករផសពវផាយ 

ស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយត្ត្ូវពនយល់បង្ហា ញអំពីចតំណ្េះែឹងផ្នករត្ស្ថវត្ជាវបុរាណ្វត្ាុ
វទិ្យាតៅែល់ស្ថធារណ្ជន តាម្ត្គប់ទ្យត្ម្ង់សែលអាចត្វើាន 

ស្ថរម្នៃី រតៅនឹងស្ថា នីយមានមុ្ខ្ង្ហរជាកសនលងរកាទុ្យកវត្ាុ គំតហើញបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យានិង       
ភស្ុតាងបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាតៅតាម្លកខណ្ៈសម្ត្សប 

ស្ថរម្នៃី រតៅនឹងស្ថា នីយអាចទ្យទួ្យលបនៃុ កតរៀបចំសិកខ ស្ថលាបណុ្្េះបណ្្ឋល សែល
បតត្ងៀនករអនុវត្្វជិាជ ជីវៈែល់សហគម្ន៍មូ្លោា ន តែើម្បឱី្យបុគគលនិងអងគករកនុងមូ្លោា នអាច
អនុវត្្កម្ៅវ ិ្ ី ត្ស្ថវត្ជាវណ្ឋមួ្យសែលពួកតគានផ្ួ ចតផ្ើម្ ឬចូលរួម្កនុ ងកម្ៅវ ិ្ ី តោយភាព        
សម្រម្យ។ 

២. ១. ២ - សារមនទរីសៅនងឹសាថ នយីសទេភាព 

ស្ថរម្នៃីរគឺជាអគ្នរ សែលសថ្រកានិងោក់តាងំបង្ហា ញវត្ាុ បុរាណ្សៅីពីត្បវត្្ិស្ថន្រស ្វទិ្យា
ស្ថន្រស ្សិលបៈ និងវបប្ម្៌។ ស្ថរម្នៃីរមានមុ្ខ្ង្ហរចម្បងពីរគឺករអភិរកសវត្ាុ បុរាណ្ និងករអប់រ ំ
ស្ថធារណ្ជន។ ស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយបតំពញមុ្ខ្ង្ហរទាងំតនេះ តាម្រយៈករតាងំបង្ហា ញវត្ាុ
បុរាណ្សែលានរកត ើញពីស្ថា នីយ  )ឬម្ង្មាក លតៅកសនលងតផសងតទ្យៀត្ (និង តាម្រយៈករផល់្នូវ
បទ្យបង្ហា ញតោយបកត្ស្ថយនិងអប់រតំភាៀវ សែលានែលងកត្់ករទ្យសសនស្ថរម្នៃី រ។ ជាងតនេះ
តទ្យៀត្ ស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយនិងគតត្មាងត្គប់ត្គងត្ទ្យពយសម្បត្្ិត្បផ្ពណី្បុរាណ្តផសងតទ្យៀត្ គឺ
ជាបតចចកតទ្យសសែលត្បកបតោយត្បសិទ្យធភាពនិងមានលកខណ្ៈជាក់សសៅង ត្ត្ូវសត្អភិរកសស្ថា នីយ
បុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា និងអប់រែំល់ស្ថធារណ្ជន (Matero et al. 1998)។ តទាេះោ៉ែ ងណ្ឋក៏តោយ 
គតត្មាងទាងំតនេះមានែំតណ្ើ រករផៃុយតៅនឹងកររពឹំងទុ្យកនិងបំណ្ងត្ាថ្នន របស់អនកតទ្យសចរ 
សែលត្ត្ូវតៅទ្យសសនស្ថា នីយបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាសែលសាិត្តៅឆ្លៃ យោច់ត្សោលពីភូម្ិឋាន។  

តទាេះបីជាឧទ្យានមានអនកជនំញ សែលជាភាន ក់ង្ហរសខំាន់កនុងករសថ្រកាស្ថរម្នៃីរតៅនឹង
ស្ថា នីយ តទ្យសភាពក៏តោយ ចាាំច់ក៏ត្ត្ូវសត្មានចូលរួម្ោ៉ែ ងសីុជតត្ៅពីសំណ្ឋក់អាជាា ្រមូ្ល
ោា នកនុងករត្គប់ត្គងស្ថរម្នៃីរស្ថា នីយសែលជាសម្បត្្ិរែាផងសែរ។ 
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រូបភាព១៤៦ ករត្វើតរាងត្បក់បតណ្ឋៅ េះអាសននត្គបពីតលើរតដៅ កណំ្ឋយ ករពរតភលៀង មុ្នតពលស្ថងស្ថរម្នៃីរ 

រូបភាពទី្យ១៤៧ សកម្ៅភាពត្វើរបងឫសសបីតណ្ឋៅ េះអាសនន ពទ័្យធជុវំញិរតដៅ កណំ្ឋយ ករពរសត្វផ្ត្ពចូល មុ្នតពលស្ថង
ស្ថរម្នៃីរ 

 

២. ៣. លក្ខណៈេមបត្តិននសារមនទីរសៅនឹងសាថ នីយក្ំោយទួលឡេលដែក្ និងវត្ថុគំស ើញ 
រមួទាងំបរបិទបុរាណវត្ថុវិទា 

បនៃ ប់ពីបញ្ច ប់ករកំណ្ឋយតៅផ្ថ្ៃទី្យ២៥ សខ្កញ្ា  ឆ្លន ២ំ០១៩ តែើម្បកីរពរវត្ាុ គតំហើញ
បុរាណ្វត្ាុ វ ទិ្យាតៅកនុ ងរ តដៅ កំណ្ឋយពីករតភល ៀង  ត្កុម្ករង្ហរានស្ថងសង់សំណ្ង់
បតណ្ឋៅ េះអាសននតែើម្បកីរពរ តោយតត្បើតែើម្ឫសសតី្វើរបងករពរសត្វចូល និងត្វើតរាងត្បក់តៅស ូ
ត្ង់ត្គប់ពីតលើរតដៅ កណំ្ឋយរបស់ទី្យតាងំស្ថា នីយឡសលសែក។  
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រូបភាពទី្យ១៤៨ សណំ្ង់ស្ថរម្នៃីរត្គបពីតលើរតដៅ កណំ្ឋយស្ថា នីយឡសលសែក 

សណំ្ង់ស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយមានបីទី្យតាងំគឺ៖ 
១-ស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយកណំ្ឋយទួ្យលឡសលសែក 
២-ស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយកណំ្ឋយធាល លហំតត្បើត្ាស់ពក់ព័នធ 
៣-អគ្នររកាវត្ាុគតំហើញបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា 
 
ស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយកណំ្ឋយទួ្យលឡសលសែក ត្ត្ូវានសង់តៅតលើទួ្យលគនំរអាចម្៍សែក 

តោយត្គបពីតលើរតដៅ កណំ្ឋយ្។ំ  សំណ្ង់ស្ថរម្នៃីរតនេះសង់អពីំតឈើនិងត្បកស័ងកសី តោយ
មានបង្ហក ន់ផ្ែត្វើអំពីតឈើសត្មាប់ករពរព័ទ្យធជុំវញិ និងមានទ្យំហំ១១៤សម្៉ែត្ត្កតរ ៉ែ សែលមាន
បតណ្្ឋយត្បសវង១២សម្៉ែត្ត្ និងទ្យទឹ្យងត្បសវង៩.៥សម្៉ែត្ត្ និងមានកម្ពស់៤.៦សម្៉ែត្ត្ តលើទី្យទួ្យល
អាចម្៍សែកសែលមានបតណ្ឋៅ យត្បសវង៨២សម្៉ែត្ត្ ទ្យទឹ្យង៣១សម្៉ែត្ត្ និងមានផ្ផៃទ្យំហំត្បមាណ្ជា
២២០៨សម្៉ែត្ត្កតរ ៉ែ និងមានកម្ពស់ទួ្យលអត្ិបរមិា៣,៧សម្៉ែត្ត្ពីផ្ផៃែីសែលសាិត្តៅជុវំញិ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ស្ថរម្នៃីរតនេះមានទី្យតាងំនិោម្ករភូម្ិស្ថន្រស ្(X: 48P 0546812 Y: 1530755) ត្ត្ូវគ្នន នឹង

ចណុំ្ចទី្យតាងំផ្នទួ្យលសនលុងតលខ្៦ផ្នបណ្ៅុ ំ ទួ្យលសនលុងត្ត្ពងំឫសសតី្ត្ឹប សែលសាិត្តៅខាងលិចពី
ផលូ វ្ចំមាៃ យត្បមាណ្២៣០សម្៉ែត្ត្។  

លកខណ្ៈសម្បត្្ិ ផ្នរតដៅ កំណ្ឋយកនុ ងស្ថរម្នៃី រ គឺមានតទ្យសភាពស្ថន ម្រតដៅ ាត្
ស្ថា នីយសែលមានទ្យំហំ៨សម្៉ែត្ត្គុណ្នឹង៧សម្៉ែត្ត្ សែលានបិទ្យបញ្ច ប់ករកណំ្ឋយតៅែំណ្ឋក់
កលចុងតត្កយ ផ្ថ្ៃទី្យ២៥ សខ្កញ្ា  ឆ្លន ២ំ០១៩។ វត្ាុគតំហើញនិងបរបិទ្យបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាសែលានពី
លទ្យធផលកណំ្ឋយកនុងរតដៅ តនេះ គឺមានត្សទាប់ែីត្បមាណ្ជា៨ត្សទាប់បន្បនៃ ប់គ្នន  សែលមាន
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រូបភាពទី្យ១៤៩ រូបថ្ត្ពីតលើបង្ហា ញស្ថន ម្រតដៅ ាត្ស្ថា នីយរួម្ សែលមានលហំតផសងៗ តៅកនុងស្ថរម្នៃីរតៅនឹង
ស្ថា នីយ 

ចាប់តាងំពីផ្ផៃែីតលើទួ្យលស្ថា នីយ។ ទី្យទួ្យលស្ថា នីយបង្ហា ញពីស្ថា នភាពជត្មាលពីខ្ពស់តៅទាប 
តហើយមានទី្យធាល សម្លៅម្សត្មាប់ករសលសែក តោយតហតុ្ថ្ន ករសលសែកត្ត្ូវករទី្យធាល ឬលំហ
សត្មាប់សង់ឡសលសែក លហំម្នុសសត្វើករង្ហរតៅសកបរឡ ែូចជា លហំសត្មាប់អនកជាន់សនប់ខ្យល់ 
លំហពិ្ីតជំឿ និងលំហសត្មាប់អនកោក់្យូងនិងសរ ៉ែសែកបញ្ចូ លកនុ ងឡ កនុ ងតពលែំតណ្ើ រករសល      
សែក។ 
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រូបភាពទី្យ១៥០ រូបភាពបង្ហា ញរាយឡសលសែកនិងឡសលស្ថព ន់ផ្នរតដៅ កណំ្ឋយ តៅកនុង        
ស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយ 

វត្ាុគតំហើញនិងបរបិទ្យបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាសខំាន់កនុងស្ថរម្នៃីរមាន៖ 

២. ៣. ១ - ទប្មងន់ងិរចនាេមពន័ធឡេលដែក្ នងិឡេលសាព ន ់

ទ្យត្ម្ង់និងរចនសម្ព័នធឡសលសែកត្ត្ូវានរកត ើញចនួំន២ តហើយរចនសម្ព័នធរបស់វាមាន
សភាពពុកផុយខាល ងំ ម្ិនត ើញមានជញ្ជ ងំឡនិងសមាសភាពឡតផសងតទ្យៀត្តទ្យ តលើកសលងាត្ឡ
សែលតៅសល់ស្ថល កស្ថន ម្។ ករពុកផុយឬសបកាក់តនេះានតកើត្តចញពីសកម្ៅភាពផ្នករសលសែក
និងសលស្ថព ន់ សែលមានទី្យតាងំតៅសកបរៗគ្នន និងជាប់គ្នន  ឬតាម្រយៈករតរ ើរុេះឬឡតចញយកទី្យតាងំ
តែើម្បតី្វើឡថ្ៅីតទ្យៀត្។ 

 រឯី សំណ្ល់ទ្យត្ម្ង់និងរចនសម្ព័នធឡសលស្ថព ន់ ត្ត្ូវានរកត ើញនិងរកាទុ្យកកនុង
រតដៅ រួម្មានចនួំន៧។ ឡទាងំតនេះមានរូបរាងមូ្លតសៃើរែូចរងវង់ សែលទ្យហំំអងកត្់ផចិត្ត្បសវងពី៣៣
តៅ៤០ស.ម្ តោយមានជញ្ជ ងំឡ កត្មាស់ពី៧តៅ១០ស.ម្ និងមានសំណ្ល់ជញ្ជ ងំកម្ពស់
ត្បសវង៣៦ស.ម្។ 
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រូបភាពទី្យ១៥១ រូបភាពបង្ហា ញរាយត្ត្សឡកឬបពំង់ខ្យល់ត្វើពីែែុីត្ សាិត្តៅសកបរឡសលស្ថព ន់ តៅកនុង 
ស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយ 

២. ៣. ២- ប្ត្ដឡក្   
ត្ត្សឡកគឺជាបពំង់ខ្យល់ត្វើពីែីឥែាែុត្ (ែីឥែាពណ៌្សម្៉ែាងសែលសំបូរតោយជាត្ិម្៉ែង់ក

សណ្ស)។  ត្បតភទ្យត្ត្សឡក្មំានត្បសវងរហូត្ែល់៥០ស.ម្ និងមានអងកត្់ផចិត្ទ្យំហំ១០ស.ម្។ រឯី 
រនធត្ត្សឡកមានអងកត្់ផចិត្ទ្យំហំ៤ស.ម្ និងមានកត្មាស់ត្បមាណ្៣ស.ម្។ សផនកមាខ ងផ្នត្ត្សឡក
សែលសត្មាប់ត្ភាជ ប់ជាមួ្យនឹងតួ្ឡសលសែកឬសលស្ថព ន់ មានរូបរាង្ជំាងសផនកមាខ ងតទ្យៀត្សែលត្ភាជ ប់
ជាមួ្យនឹង្ុងសនប់(សនលុង)។ សផនកមាខ ង្ផំ្នត្ត្សឡកសត្ងមានសអិត្ជាប់តៅតោយអាចម្៍សែក។     
ត្ត្សឡកនិងបំសណ្កត្ត្សឡកសែលមានរកាទុ្យកតៅកនុ ងរតដៅ កំណ្ឋយផ្នស្ថរម្នៃី រមានចំនួន
ត្បមាណ្ជា១៥១ែុំ។  សផនកមួ្យចំនួនផ្នត្ត្សឡកសែលានរកត ើញ ត្ត្ូវានត្បមូ្លទុ្យកជា
សមុ្ចច័យសត្មាប់សិកាវភិាគនិងត្ម្កល់ទុ្យកតលើទួ្យលគនំរអាចម្៍សែកតត្ៅរតដៅ កណំ្ឋយ។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
តត្ៅពីតនេះ ក៏មានវត្ាុគតំហើញនិងបរបិទ្យបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាតផសងតទ្យៀត្សែលានរកត ើញ 

តហើយត្ត្ូវត្បមូ្លរកាទុ្យកសត្មាប់ករសិកាមានែូចជា៖ 
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រូបភាពទី្យ១៥២ រូបភាពពងទឹ្យកត្វើពីែឥីែាែុត្ សាិត្តៅនិងតត្បើត្ាស់សត្មាប់លហំពិ្ជីតំនឿនិង
ែតំណ្ើ រករសលតលាហៈ 

២. ៣. ៣- ពាងទឹក្ 
ពងសត្មាប់ោក់ទឹ្យកសែលានរកត ើញតៅកនុងទី្យតនេះ គឺត្ត្ូវានរកាទុ្យកកនុងទី្យតាងំតែើម្

របស់វាសាិត្តៅចកំណ្ឋៅ លផ្នរតដៅ កណំ្ឋយ។ ពងត្ត្ូវានត្វើពីែីឥែាែុត្ និងមានសភាពសបក
ាក់សផនកខាងតលើ រឯីសផនកាត្ និងសផនកជញ្ជ ងំខ្លេះតៅគង់វងសលអ ប៉ែុសនត្្ត្ូវានចាក់បតំពញតោយ 
កតំទ្យចែី។ ទ្យំហំពងមានមុ្ខ្កត្់ត្បមាណ្ជា៣០សង់ទី្យសម្៉ែត្ត្ តហើយសផនកជញ្ជ ងំពងសែលតៅ
សល់មានកម្ពស់ត្បមាណ្ពី១០តៅ២០សង់ទី្យសម្៉ែត្ត្។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ពងគឺជាតត្គឿងតត្បើត្ាស់មួ្យសែលត្វើពីែីឥែាែុត្ ជាពិតសសកនុងសម្័យបុរាណ្។ ពង

សែលត្វើពីែីឥែាែុត្ អាចជាកុម្ាករភណ្ឌ  និងអាចជាកុលាលភាជន៍ផងសែរ។  តៅកនុ ងករ
ត្ស្ថវត្ជាវបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា ពងសែលតគានរកត ើញតៅតាម្ទី្យតាងំស្ថា នីយភូម្ិឋាន ស្ថា នីយ
ពិសិែា និងស្ថា នីយសិបបោា ន គឺសុទ្យធសឹងជាបុរាណ្វត្ាុ សែលបង្ហា ញពីមុ្ខ្ង្ហរែ៏សខំាន់តៅកនុងករ
តត្បើត្ាស់។ ពងសែលបុពវបុរសសខ្ៅរានផលិត្និងតត្បើត្ាស់បង្ហា ញពីមុ្ខ្ង្ហរបតត្ម្ើែល់ ត្ត្ម្ូវមូ្ល
ោា នជីវភាពត្បចាផំ្ថ្ៃ ែូចជា សត្មាប់ោក់ទឹ្យក ោក់ត្បហុកផអក ោក់អងករ, សត្មាប់ពិ្ីពិសិែា ែូចជា 
សត្មាប់ោក់ធាតុ្ ឬ សត្មាប់ោក់ទឹ្យកតត្ាេះត្ពំ និងជាពិតសសសត្មាប់កិចចករឧសាហកម្ៅសលតលាហៈ 
មានសលសែកនិងសលស្ថព ន់ ជាតែើម្។ តៅកនុងែតំណ្ើ រឧសសហកម្ៅតលាហៈសខ្ៅរបុរាណ្ ពងានតែើរ    
តួ្នទី្យសខំាន់តាងំពីករចាប់តផៅើម្និងករញ្ច ប់ផ្នែតំណ្ើ ករសលតលាហៈ តោយតហតុ្ថ្ន តៅទី្យចាប់
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រូបភាពទី្យ១៥៣ រូបភាពកុលាលភាជន៍សែលានកណំ្ឋយត ើញពីរតដៅ កណំ្ឋយ តៅកនុងស្ថរម្នៃីរតៅនឹង
ស្ថា នីយ 

តផៅើម្ ពងត្ត្ូវានោក់ទឹ្យកសត្មាប់តត្បើត្ាស់កនុងពិ្ីជតំនឿពក់ព័នធនឹងករតរៀបចតំត្ាេះត្ពំទឹ្យក ឬ
ករសសនថ្នវ យរលឹំកែល់ារម្ីរបស់ត្ពយសនលុង(ឡសលតលាហៈ)សែលជាត្ពលឹងផ្នអនកត្គប់ត្គង
និងសថ្រកាែតំណ្ើ រករសលតលាហៈ តហើយបនៃ ប់ម្កតៅទី្យបញ្ចប់ ពងសែលមានទឹ្យកតពញត្ត្ូវាន
តត្បើត្ាស់សត្មាប់ករពនលត្់តភលើងចន្រង្ហក នឡសលសែកនិងករលត្់សែកឱ្យត្ត្ជាក់តៅតាម្លបត្់សែលតគ
ត្ត្ូវករ។ 

២. ៣. ៤- បំដណក្ក្លុាលភាជន៍ 
 កុលាលភាជន៍គឺត្បតភទ្យភាជន៍សែលត្វើពីែីែុត្មានភាពរងឹមា ំតោយករែុត្កត្ម្ិត្កតៅៅ
ខាល ងំនិងមានលាបពណ៌្ជាត្ិរតលាង។ កុលាលភាជន៍សែលានរកត ើញតៅទី្យតនេះមានពីរត្បតភទ្យ
គឺ កុលាលភាជន៍ផុយ(earthenware) និង កុលាលភាជន៍រងឹ (stoneware) (រូបភាពទី្យ៨)។ ចតំពេះ
កុលាលភាជន៍ផុយ ម្ិនទាន់អាចកណំ្ត្់ឬបង្ហា ញានអពីំអាយុកល ត្ពម្ទាងំត្បភពផ្នស្ថា នីយ
សែលផលិត្ភាជន៍ទាងំតនេះតៅតឡើយតទ្យ។ តោយសឡក កុលាលភាជន៍រងឹ មានភស្ុតាងបង្ហា ញថ្ន 
មានត្បភពម្កពីត្បំន់ផលិត្កុលាលភាជន៍មួ្យចនួំន ម្កពីត្បំន់អងគរ ត្បំន់តជើងឯកសកបរភនតំពញ 
និងត្បំន់បុររីម្យត្បតទ្យសផ្ថ្ សែលស្ថា នីយផលិត្ភាជន៍ទាងំតនេះ មានអាយុកលសាិត្កនុងសត្វត្សទី្យ
១១ ែល់ ១៣ផ្នត្គឹសស្ករាជ។ 
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រូបភាពទី្យ១៥៤ រូបភាពកុលាលភាជន៍សត្វត្សទី្យ១១-១៣ សែលានរកត ើញពីរតដៅ កណំ្ឋយ តៅកនុងស្ថរ
ម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយ 

រូបភាពទី្យ១៥៥ រូបភាពកណំ្ល់ត្ត្សឡក សែលានរកត ើញពី
រតដៅ កណំ្ឋយ តៅកនុងស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

២. ៣. ៥- ក្ំណលប់្ត្ដឡក្ 
កណំ្ល់ត្ត្សឡកគឺជាែុថំ្ៅសែលតត្បើសត្មាប់កល់ទ្យប់លំនឹងត្ត្សឡក ខ្ណ្ៈតពលត្វើករត្

ភាជ ប់ត្ត្សឡកតៅនឹង្ុងសនប់(សនលុ ង)។ វាជាវត្ាុ គំតហើញបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាមួ្យសែលសាិត្កនុ ងករ
ពិចារណ្ឋត្វើសម្ៅត្ិកម្ៅតៅតឡើយ តោយស្ថរសត្តយើងម្ិនសែលធាល ប់ានត ើញវត្ាុ តនេះកនុងរតដៅ
កណំ្ឋយពីមុ្នតឡើយ។ វត្ាុ តនេះមានរាងតកង-ង ែូចជាស្ថវ យកតំភលើងAK.៥៤ ប៉ែុ សន្មានចុងមូ្ល  
ត្សួច។ 
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រូបភាពទី្យ១៥៦ រូបភាពែុសំរ ៉ែសែក សែលានរកត ើញពីរតដៅ
កណំ្ឋយ តៅកនុងស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយ 

២. ៣. ៦- ដរ ៉ែដែក្  
សរ ៉ែសែកគឺជាែុថំ្ៅសែលមានជាត្ិសែក។ វាជាអងគធាតុ្សមាសតែើម្របស់សែក ែូចជា Hematite 

(ជាត្ិសរ ៉ែពណ៌្ត្កហម្ត្កតៅតកើត្តចញពីសែកអុកសីុត្) Limonite (លាយជាត្ិសរ ៉ែពណ៌្តតាន ត្ខ្ចីតកើត្
តចញពីសែកអុកសីុត្តសើម្) Magnetite (ជាត្ិសរ ៉ែមា៉ែ តញ៉ែ ទិ្យចពណ៌្ត្កតៅត្បតផេះតកើត្តចញពីសែកអុក
សីុត្) Siderite (ជាត្ិសរ ៉ែពណ៌្ត្កតៅតតាន ត្តកើត្តចញពីកតានកតមាល ចជាត្ិសែក សែលតកើត្តឡើងពី
ធាតុ្សខំាន់ផ្នថ្ៅសែកនិងត្កម្ថ្ៅសកវសែលមានតៅកនុងសខ្សសរ ៉ែ) Goethite (ជាត្ិសរ ៉ែពណ៌្តតាន ត្ ត្កហម្
ត្កតៅនិងពណ៌្តតាន ត្ខ្ចី តកើត្តចញពីជាត្ិសែកអុកសីុត្តសើម្ តោយតកើត្តឡើងជាពិតសស ជាែុផំាៃ ងំ
ត្កម្ថ្ៅសកវមានសរផ្សស្ថញៗ)។ សត្មាប់រតដៅ កណំ្ឋយសែលមានតៅកនុងស្ថរម្នៃីរតនេះ តយើងរក
ត ើញែុសំរ ៉ែសែកចនួំន២ែុ ំ(ែុំ្ មំានត្បសវងត្បមាណ្្២០ស.ម្ និងែុតូំ្ចត្បសវង ៧ស.ម្។ តាម្រយៈ
ករពិនិត្យែុសំ្ថច់សរ ៉ែសែក តយើញត ើញថ្ន ែុំស់រ ៉ែសែកតៅទី្យតនេះ មានលកខណ្ៈត្សតែៀងគ្នន តៅនឹង
ត្បតភទ្យសរ ៉ែសែក Magnetite និង Siderite។ 
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រូបភាពទី្យ១៥៧ រូបភាពែុសំរ ៉ែស្ថព ន់ សែលានរកត ើញពីរតដៅ កណំ្ឋយ តៅកនុងស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយ 

រូបភាពទី្យ១៥៨ រូបភាពែុសំរ ៉ែស្ថព ន់ សែលានរកត ើញពីរតដៅ កណំ្ឋយ១-C តៅកនុងស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយ 

២. ៣. ៧- ដរ ៉ែសាព ន់  
សរ ៉ែស្ថព ន់គឺជាែុថំ្ៅសែលមានជាត្ិស្ថព ន់។ វត្ាុទាងំតនេះត្ត្ូវានរកត ើញត្ិចតួ្ច។ 
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រូបភាពទី្យ១៥៩ រូបភាពអាចម៍្សែក សែលានរកត ើញពីរតដៅ កណំ្ឋយតៅ
កនុងស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយ 

រូបភាពទី្យ១៦០ រូបភាពែុសំនឹម្ស្ថព ន់ រកត ើញពីរតដៅ
កណំ្ឋយតៅកនុងស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយ 

២. ៣. ៨- អាចម៍ដែក្  
អាចម្៍សែកគឺជាអនុផលសែលតកើត្តចញពីករសលសរ ៉ែសែក និងត្ត្ូវានតត្បើជាតលាហធាតុ្។ 

អាចម្៍សែកត្ត្ូវានចាត្់ទុ្យកជាពពុេះកកសនឹម្សែក មានតត្ចើនសនធឹកសនធ ប់ តៅកនុងត្គប់ត្សទាប់
រតដៅ កណំ្ឋយ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
២. ៣. ៩- អាចម៍សាព ន់   
រកត ើញតត្ចើនកនុ ងត្គប់ត្សទាប់កំណ្ឋយ។ អាចម្៍ស្ថព ន់មានពណ៌្ផ្បត្ង ខុ្សគ្នន ពី

អាចម្៍សែកសែលមានពណ៌្តមៅ រតលាង។ 
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រូបភាពទី្យ១៦១ រូបភាពែុថំ្ៅកណំ្ល់ត្ទ្យនប់សត្មាប់វាយបសំបកសរ ៉ែ សែលានរក
ត ើញពីរតដៅ កណំ្ឋយតៅកនុងស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយ 

រូបភាពទី្យ១៦២ រូបភាពែុថំ្ៅកណំ្ល់ត្ទ្យនប់សត្មាប់វាយបសំបកសរ ៉ែ សែលានរក
ត ើញពីរតដៅ កណំ្ឋយ តៅកនុងស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយ 

២. ៣. ១០- ងមប្ទនាប់បំដបក្បំដណក្ក្ំសទចដរ ៉ែ  
កណំ្ឋយានរកត ើញភស្ុតាងបុរាណ្វត្ាុជាត្បតភទ្យថ្ៅចនួំន៨ែុ ំសែលមានទ្យំនក់ទ្យំនង

តៅនឹងមុ្ខ្ង្ហរផ្នករតត្បើត្ាស់កនុងកនុងឧសាហកម្ៅតលាហៈ។ ែុឬំបសំណ្កថ្ៅទាងំតនេះមានរូបរាង
ខុ្សៗគ្នន និងសណ្ឋា នម្ិនចាស់លាស់ត្ពម្ទាងំមានស្ថន ម្ត្កឡុកខូ្ងមូ្លៗសែលជាសំណ្ល់ផ្ន
ស្ថល កស្ថន ម្ប៉ែេះទ្យងគិច តោយករតគ្នេះែឬំបុកបសំបកបសំណ្កកតំទ្យចសរ ៉ែ។ តាម្រយៈសភាពលកខណ្ៈផ្ន
ថ្ៅទាងំតនេះ តយើងត្គ្នន់សត្កំណ្ត្់មុ្ខ្ង្ហររបស់វា តោយចាត្់ទុ្យកជាសម្ៅត្ិកម្ៅឬជាករសននិោា ន
បឋម្ប៉ែុតណ្ឋណ េះ។ តហើយករត្ស្ថវត្ជាវបននឹ្ងមានករបកត្ស្ថយឱ្យចាស់សថ្ម្តទ្យៀត្តៅតពលខាង
មុ្ខ្។ 
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រូបភាពទី្យ១៦៤ រូបភាពបសំណ្កាត្ឡ រកត ើញពីរតដៅ កណំ្ឋយ 

រូបភាពទី្យ១៦៣ រូបភាពបសំណ្កជញ្ជ ងំឡ រកត ើញពីរតដៅ កណំ្ឋយ តៅកនុង 
ស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយ 

 ២. ៣. ១១- បំដណក្ជញ្ហជ ងំឡេលដែក្ ឬេលសាព ន់  
បសំណ្កជញ្ជ ងំឡសលសែកនិងសលស្ថព ន់ ត្ត្ូវានរកត ើញមានតត្ចើនតៅកនុងករត្វើកណំ្ឋ

យ។ វាជាែុែំីឥែាពណ៍្តលឿង តាម្រយៈករែលងកត្់កតៅៅ តោយករែុត្រលំាយសរ ៉ែសែកនិងសរ ៉ែស្ថព ន់។ 
បសំណ្កជញ្ជ ងំឡ គឺជាសផនកមួ្យផ្នភស្ុតាងបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា សែលែលុ េះបញ្ច ងំឱ្យតយើងែឹងអំពី
វត្្មានផ្នឡសលតលាហៈ ជាមួ្យនឹងបទ្យពិតស្ថ្ន៍ សម្ត្ាភាព ចំតណ្េះ បតចចកតទ្យសរបស់ត្កុម្
ម្នុសសតៅកនុងត្បំន់តនេះ តចេះតត្បើត្ាស់និងទាញយកផលត្បតោជន៍ពី្នធាន្ម្ៅជាត្ិសែលមាន
តៅកនុងត្បំន់តែើម្បអីភិវឌឍត្កុម្និងសហគម្ន៍របស់តគ។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

២. ៣. ១២- បំដណក្បាត្ឡ  
ែូចគ្នន នឹងបសំណ្កជញ្ជ ងំឡសលសែកនិងសលស្ថព ន់សែរ បសំណ្កាត្ឡត្ត្ូវានរកត ើញមាន

តត្ចើនតៅកនុងករត្វើកណំ្ឋយបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាតៅទី្យតនេះ។ វាជាត្បតភទ្យបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាសែលមានស្ថរ
សខំាន់ែូចគ្នន នឹងបសំណ្កជញ្ជ ងំឡសលសែកសែរ។ 
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រូបភាពទី្យ១៦៦ រូបភាពបសំណ្កស្ថព ន់ រកត ើញពីរតដៅ កណំ្ឋយ តៅកនុងស្ថរម្នៃីរតៅ
នឹងស្ថា នីយ 

រូបភាពទី្យ១៦៥ រូបភាពបសំណ្កស្ថព ន់ រកត ើញពីរតដៅ កណំ្ឋយ 

២. ៣. ១៣- បំដណក្សាព ន់  
បសំណ្កែុសំ្ថព ន់ត្ត្ូវានរកត ើញត្ិចតួ្ចតៅកនុងករត្វើកណំ្ឋយ តហើយនិងត្ត្ូវានខ្ចប់

យកតៅរកាទុ្យកតែើម្បតី្វើករសិកានិងពិតស្ថ្តែើម្បពីត្ងីកករយល់ែឹង និងសត្មាប់ករបក
ត្ស្ថយអពីំបរបិទ្យបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាតផសងៗ តទ្យៀត្សៅីពីអត្ីកល។ 
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រូបភាពទី្យ១៦៧ រូបភាពែុថំ្ៅបសំបកសរ ៉ែ រកត ើញពីរតដៅ កណំ្ឋយ១ E កនុងជតត្ៅពី១ម្ តៅ១,១០ម្ ផ្នស្ថរម្នៃីរ
តៅនឹងស្ថា នីយ 

២. ៣. ១៤- ងមបំដបក្ែុំដរ ៉ែ  
ថ្ៅបសំបកែុសំរ ៉ែ គឺជាែុថំ្ៅ្ ម្ៅជាត្ិសែលមានរូបរាងតផសងៗនិងមានភាពរងឹមា ំតហើយមានភាព

ស័ក្សម្សត្មាប់ម្នុសសកន់តត្បើត្ាស់តោយផ្ែកនុងករវាយបសំបកែុសំរ ៉ែថ្ៅ មុ្នតពលយកកតំទ្យចសរ ៉ែ
តលាហៈតៅោក់កនុងឡសលរលំាយ។ វាជាភសៅុតាងបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាមួ្យត្បតភទ្យសែលតកើត្តចញពី្ម្ៅ
ជាត្ិ ប៉ែុ សន្មានលកខណ្ៈពិតសសខាងវបប្ម្៌ គឺតោយស្ថរសត្វាត្ត្ូវានតគតត្ជើសតរ ើសម្កត្វើជា
ឧបករណ៍្វាយែ។ំ ភស្ុតាងត្បតភទ្យតនេះពិាកត្វើករសមាគ ល់ឬចាត្់ទុ្យកជាវត្ាុ សែលមានលកខណ្ៈ
ពិតសសខាងវបប្ម្៌ណ្ឋស់ តោយតហតុ្ថ្នវាមានរូបរាងែូចត្សតែៀងគ្នន ឬត្ចឡគំ្នន តៅនឹងវត្ាុ្ម្ៅជា
ត្ិ។  តទាេះជាោ៉ែ ងតនេះកៅី បុរាណ្វត្ាុ វទូិ្យអាចតម្ើលស្ថគ ល់និងយល់ែឹងអពីំមុ្ខ្ង្ហរតត្បើត្ាស់របស់វត្ាុ
ត្បតភទ្យមួ្យសបបតនេះាន តាម្រយៈករពិនិត្យអពីំសមាសធាតុ្ ទ្យត្ម្ង់រូបរាង និងលកខណ្ៈរបស់វត្ាុ  
ឬតាម្រយៈបរបិទ្យបុរាណ្វត្ាុ វ ទិ្យាសែលមានតៅកនុ ងត្សទាប់ែី  ឬតាម្សហជភាពរបស់វា 
ឧទាហរណ៍្ ែុថំ្ៅត្ទ្យនប់កណំ្ល់សត្មាប់វាយបសំបកែុសំរ ៉ែ តត្បើជាមួ្យនឹងែុថំ្ៅបសំបកសរ ៉ែ(សូម្តម្ើលរូប
ភាពទី្យ១៧និង១៨)។ ភស្ុតាងបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាត្បតភទ្យតនេះ តត្ចើនសត្ងានតកើត្មាននិងានតត្បើ
ត្ាស់តោយត្កុម្ម្នុសស តៅកនុងសម្័យបុតរត្បវត្្ិស្ថន្រស។្ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
២. ៣. ១៥- ែុំធយងូ  
បសំណ្កែុំ្ យូង គឺជាស្ថរធាតុ្រងឹសែលមានពណ៌្តមៅ មានស្ថរធាតុ្កបូនមូ្ណូ្អុកសីុត្

តកើត្តចញពីសំណ្ល់ផ្នករែុត្តឈើឬស្ថរធាតុ្សររីាងគណ្ឋមួ្យ កនុ ងស្ថា នភាពគ្នៅ នខ្យល់ និង
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សែលម្ិនទាន់តែេះសុសតៅជាតផេះ។ កនុ ងករត្វើកំណ្ឋយតៅស្ថា នីយតនេះ តគានរកត ើញនូវ
បំសណ្កែុំ្យូងពីតៅបីែុំ សែលែុំ្យូងទាងំតនេះត្ត្ូវានខ្ចប់និងរកាទុ្យកសត្មាប់ករសិកានិង
ពិតស្ថ្តែើម្បកីណំ្ត្់អាយុកល។ ែុំ្ យូងទាងំតនេះមានទ្យត្ម្ង់ត្សតែៀងគ្នន តៅនឹង្យូងឫសស ីតហើយ
និងសែលជាត្ឹកតាងែ៏សំខាន់ស្ីពីទ្យំនក់ទ្យំនងរវាងវត្្មានផ្នផ្ត្ពឫសសសីែលមានតៅកនុ ងត្ំបន់
ឧទ្យានឫសសតី្ត្ឹប សែលត្ត្ូវានតគោនិំងតត្បើត្ាស់បតត្ម្ើែល់ឧសាហកម្ៅតលាហៈែ៏្សំតម្ប ើម្ជា
ពិតសសតៅសម្័យអងគរ។ តាម្រយៈភស្ុតាងែុំ្ យូងទាងំតនេះ  វាក៏ានែលុ េះបញ្ច ងំឱ្យតយើងែឹង បទ្យ
ពិតស្ថ្ន៍ សម្ត្ាភាព ចតំណ្េះ បតចចកតទ្យសរបស់ត្កុម្ម្នុសសតៅទី្យតនេះ តចេះតត្បើត្ាស់និងទាញ
យកផលត្បតោជន៍ពី្នធាន្ម្ៅជាត្ិ សែលមានតៅកនុងត្បំន់តែើម្បអីភិវឌឍវបប្ម្៌ សងគម្ និង
តសែាកិចចរបស់តគសថ្ម្តទ្យៀត្។ 

 
២. ៤. លក្ខណៈេមបត្តិននសារមនទីរសៅនឹងសាថ នីយ សលើរសដដ ក្ំោយលំ សប្បើ

ប្បាេ ់និងវត្ថុគំស ើញ រមួទាងំបរបិទបុរាណវត្ថុវិទា 
ស្ថរម្នៃី រតៅនឹងស្ថា នីយកំណ្ឋយតនេះ ត្ត្ូវានសង់តៅតលើែីទ្យំនបតោយត្គបពីតលើ

រតដៅ កណំ្ឋយផ្នស្ថា នីយលហំតត្បើត្ាស់ សែលមានទី្យតាងំនិោម្ករភូម្ិស្ថន្រស ្UTM Zone 48P 
546813  1530759 និងសាិត្តៅចមាៃ យត្បមាណ្៥០សម្៉ែត្ត្ ខាងលិចទួ្យលឡសលសែកតលខ្៦សែលជា
ស្ថរម្នៃីរ្។ំ ស្ថរម្នៃីរតនេះមានតាងំបង្ហា ញអពីំរតដៅ កណំ្ឋយមួ្យ សែលានត្វើតឡើងកនុងតគ្នល
បណំ្ងសិកាតឈវងយល់អពីំលហំរស់តៅឬលហំតត្បើត្ាស់តផសងៗតទ្យៀត្ សែលមានទ្យនំក់ទ្យនំងគ្នន
តៅនឹងទី្យតាងំករោា នឡសលតលាហៈមានសែកនិងស្ថព ន់។ សណំ្ង់ស្ថរម្នៃីរ ត្ត្ូវានសង់អពីំតឈើ
និងត្បកស័ងកសី តោយមានទ្យហំំ២៥សម្៉ែត្ត្កតរ ៉ែ សែលមានបតណ្្ឋយត្បសវង៥សម្៉ែត្ត្ និងទ្យទឹ្យងត្បសវង
៥សម្៉ែត្ត្ និងមានកម្ពស់៣,៣០សម្៉ែត្ត្ និងមានរបងបង្ហក ន់ផ្ែករពរព័ទ្យធជុវំញិត្វើពីបតង្ហក លតឈើ
ត្កក់កម្ពស់១,១៧សម្៉ែត្ត្ចនួំន១២តែើម្ ត្ពម្ទាងំមានរាតឈើចនួំន៣ថ្នន ក់។ 

តៅកនុងស្ថរម្នៃីរតនេះ គឺមានរតដៅ កណំ្ឋយមួ្យសាិត្តៅតលើទី្យែីរាបតសៅើ មានទ្យហំំ៣សម្៉ែត្ត្ 
គុណ្នឹង៣សម្៉ែត្ត្ និងជតត្ៅចាប់ពី១៤សង់ទី្យសម្៉ែត្ត្តៅ៣០សង់ទី្យសម្៉ែត្ត្។ រតដៅ តនេះត្ត្ូវានបិទ្យ
បញ្ចប់ករង្ហរកណំ្ឋយត្ស្ថវត្ជាវត្ត្ឹម្ជតត្ៅប៉ែុណ្ណឹ ង តោយស្ថរសត្មានឧបសគគតភលៀងធាល ក់សែលត្វើ
ឱ្យទឹ្យកហូរចូលកនុងរតដៅ  និងត្ជាបទឹ្យកចូលកនុងរតដៅ ម្ិនអាចត្វើកណំ្ឋយបនា្ន។ 

វត្ាុគតំហើញនិងបរបិទ្យបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាសែលមានរកាទុ្យកតៅកនុងរតដៅ ស្ថរម្នៃីតនេះ មាន
ែូចជា ស្ថន ម្ាត្ ឡ ឬចន្រង្ហក នសត្មាប់សលសែកឬឡសៅិត្សែក សែលជាស្ថន ម្ាត្ស្ថា នីយមានទ្យំហំ
៣សម្៉ែត្ត្គុណ្នឹង៣សម្៉ែត្ត្ និងមានជតត្ៅចាប់ពី១៤សង់ទី្យសម្៉ែត្ត្តៅ៣០សង់ទី្យសម្៉ែត្ត្។ តត្ៅពីតនេះ 



100 

 

រូបភាពទី្យ១៦៩ រូបភាពបង្ហា ញអពីំស្ថា នភាពរតដៅ កណំ្ឋយសែលមានទឹ្យកត្ជាបចូល ខ្ណ្ៈតពលកពុំងត្វើ         
កណំ្ឋយបុរាណ្វត្ាុវទិ្យា 

រូបភាពទី្យ១៦៨ រូបភាពបង្ហា ញអពីំលកខណ្ៈសម្បត្្ផិ្នស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយ ពីតលើរតដៅ កណំ្ឋយ
តឈវងយល់ពីលហំតត្បើត្ាស់ 

រតដៅ កណំ្ឋយកនុងស្ថរម្នៃីរតនេះមានបសំណ្កត្ត្សឡក្ចំនួំន៦ែុ ំបសំណ្កជញ្ជ ងំឡឬចន្រង្ហក ន 
បសំណ្កកុលាលភាជន៍ត្ិចតួ្ច និងែុបំសំណ្កត្កម្អាចម្៍សែកចនួំន៤ែុំ្ ំៗ ។ 
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រូបភាពទី្យ១៧០ រូបភាពបង្ហា ញអពីំស្ថន ម្ាត្រតដៅ ស្ថា នីយ សែលមានវត្ាុគតំហើញភស្ុតាងស្ីពីអត្តី្
កលនិងបរបិទ្យបុរាណ្វត្ាុវទិ្យា 

រូបភាពទី្យ១៧១ រូបភាពអគ្នររកាសមុ្ចច័យ វត្ាុគតំហើញបុរាណ្វត្ាុវទិ្យា 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
២. ៥ .លក្ខណៈេមបត្តិននអោររក្ាេមុចច័យ និងវត្ថុគំស ើញបុរាណវត្ថុវិទា  
អគ្នរសត្មាប់រកាសមុ្ចច័យនិងវត្ាុគតំហើញបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា ត្ត្ូវានសង់តៅតលើទួ្យលគនំរ

អាចម្៍សែក និងត្គបពីតលើសមុ្ចច័យនិងវត្ាុគតំហើញបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាសែលទ្យទួ្យលានពីរតដៅ កណំ្ឋយ។  
សណំ្ង់អគ្នរតនេះសង់អពីំតឈើនិងត្បកស័ងកសី តោយមានទ្យហំំ២៨សម្៉ែត្ត្កតរ ៉ែ សែលមានបតណ្្ឋយ
ត្បសវង៧សម្៉ែត្ត្ ទ្យទឹ្យងត្បសវង៥សម្៉ែត្ត្ និងមានកម្ពស់៣,៨៨ សម្៉ែត្ត្ ត្ពម្ទាងំមានរបងបង្ហក ន់ផ្ែ
ករពរព័ទ្យធជុវំញិត្វើពីបតង្ហក លតឈើត្កក់កម្ពស់១,១៨សម្៉ែត្ត្ចនួំន៨តែើម្ និងមានរាតឈើចនួំន៣
ថ្នន ក់។ 

សមុ្ចច័យបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា វត្ាុគតំហើញបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាសែលមានរកាទុ្យកតៅកនុងអគ្នរតនេះ
មានែូចជា បពំង់ត្ត្សឡកចនួំន៥ ែុ,ំ ថ្ៅកណំ្ល់ត្ទ្យនប់សត្មាប់វាយបសំបកសរ ៉ែតលាហៈ ចនួំន៨ែុ ំ
និងកញ្ច ប់សមុ្ចច័យបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាចនួំនជាង១០០កញ្ចប់ សែលកនុងតនេះភាគតត្ចើនជាបំសណ្ក
បពំង់ត្ត្សឡក បសំណ្កាត្ឡ, បសំណ្កជញ្ជ ងំឡ ជាតែើម្។ 

 
 
 
 
 
 
 



102 

 

រូបភាពទី្យ១៧២ រូបភាពថ្ៅត្ទ្យនប់សត្មាប់វាយបសំបកែុសំរ ៉ែតលាហៈ សែល
ជាសមុ្ចច័យ ឬវត្ាុគតំហើញបុរាណ្វត្ាុវទិ្យា រកាទុ្យកកនុងអគ្នរសមុ្ចចយ័ 

រូបភាពទី្យ១៧៣ រូបភាពសមុ្ចច័យ ឬវត្ាុគតំហើញបុរាណ្វត្ាុវទិ្យា រកាទុ្យកកនុងអគ្នរ
សមុ្ចច័យ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 

 

រូបភាពទី្យ១៧៤ រូបភាពតរាងបញ្ជ រព័ត៌្មាន តៅតែើម្ត្ចកចូលស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយ
បុរាណ្វត្ាុវទិ្យា 

តត្ៅពីសំណ្ង់អគ្នរស្ថរម្នៃី រតៅនឹងស្ថា នីយទាងំពីរតនេះ ក៏មានសំណ្ង់ស្ថល កព័ត្៌មាន
ចនួំន៣កសនលងសថ្ម្តទ្យៀត្ សែលមានទី្យតាងំែូចខាងតត្កម្៖ 

១-ផាៃ ងំស្ថល កព័ត្៌មានតៅត្ចកចូល មានទី្យតាងំនិោម្ករភូម្ិស្ថន្រស្ UTM Zone 48P 
546629 1530 749 ត្វើអពីំតឈើទ្យហំំជាង៧សម្៉ែត្ត្កតរ ៉ែ សែលមានកម្ពស់៣,៨៧សម្៉ែត្ត្គុណ្នឹងទ្យទឹ្យង
១,៨៤សម្៉ែត្ត្ និងមានផ្ផៃទាងំពីរខាងសត្មាប់បិទ្យផាយព័ត្៌មានទ្យហំំចាប់ពី១,២សម្៉ែត្ត្កតរ ៉ែ តៅ១,៥
សម្៉ែត្ត្កតរ ៉ែ តោយមានែបូំលត្បក់ពីបនៃេះកៅ រតឈើ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
២. ៦-ផ្ទ ងំសាល ក្ព័ត្៌មានសៅសារមនទីរសៅនឹងសាថ នីយេតពីីរសដដ ក្ំោយល ំសប្បើ

ប្បាេ ់ 
មានទី្យតាងំនិោម្ករភូម្ិស្ថន្រស ្UTM Zone 48P 546802 1530750 ត្វើអពីំតឈើទ្យំហំជាង

៣,៥សម្៉ែត្ត្កតរ ៉ែ សែលមានកម្ពស់២,៩០សម្៉ែត្ត្គុណ្នឹងទ្យទឹ្យង១,២២សម្៉ែត្ត្ និងមានផ្ផៃទាងំពីរខាង
សត្មាប់បិទ្យផាយព័ត្៌មានទ្យហំំត្បមាណ្ ០,៦សម្៉ែត្ត្កតរ ៉ែ និងមានែបូំលត្បក់ពីបនៃេះកៅ រតឈើ។ 
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រូបភាពទី្យ១៧៥ រូបភាពតរាងបញ្ជ រព័ត៌្មាន សត្មាប់ស្ថរម្នៃីរ ផ្នរតដៅ កណំ្ឋយស្ថា នីយលហំ 
លតំៅោា ននិងករតត្បើត្ាស់ 
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រូបភាពទី្យ១៧៦ រូបភាពតរាងបញ្ជ រព័ត៌្មាន សត្មាប់ស្ថរម្នៃីរផ្នរតដៅ កណំ្ឋយស្ថា នីយឡសលតលាហៈធាតុ្ 

២. ៧-ផ្ទ ងំសាល ក្ព័ត្៌មានសៅសារមនទីរសៅនឹងសាថ នីយក្ំោយទួលឡេលដែក្ 
មានទី្យតាងំនិោម្ករភូម្ិស្ថន្រស ្UTM Zone 48P 546863 1530733 ត្វើអពីំតឈើទ្យំហំជាង

៣,៥សម្៉ែត្ត្កតរ ៉ែ សែលមានកម្ពស់២,៩០សម្៉ែត្ត្គុណ្នឹងទ្យទឹ្យង១,២១សម្៉ែត្ត្ និងមានផ្ផៃទាងំពីរខាង
សត្មាប់បិទ្យផាយព័ត្៌មានទ្យហំំត្បមាណ្ពី ០,៦សម្៉ែត្ត្កតរ ៉ែតៅ១,៨សម្៉ែត្ត្កតរ ៉ែ និងមានែបូំលត្បក់ពី
បនៃេះកៅ រតឈើ។ 
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រូបភាពទី្យ១៧៧ រូបភាពត្ត្សឡករកាទុ្យកតៅតលើគនំរអាចម៍្សែកផ្នស្ថរម្នៃីរ 

មានសមុ្ចច័យត្បមូ្លានពីរតដៅ កណំ្ឋយ មានែូចជា បពំង់ត្ត្សឡកចនួំន១៤៥ែុ ំសែល
ត្វើពីែីឥែាែុត្ ត្ត្ូវានរកាទុ្យកតៅតលើគំនរទួ្យលអាចម្៍សែក ជាប់សកបរគ្នន នឹងបញ្ជ រព័ត្៌មានផ្ន
រតដៅ កណំ្ឋយស្ថា នីយឡសលតលាហៈ។ 
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២. ៦. េននិដ្ឋា ន 
សផអកតាម្សមុ្ចច័យបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាសែលត្បមូ្លានពីករត្វើកណំ្ឋយបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា និង

ករស្ថា បនស្ថម្នៃី រតៅនឹងស្ថា នីយបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាសែលមានតៅកនុងឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភា   
កម្ពុជា តត្តជាសសនឫសសតី្ត្ឹប វាពិត្ជាានបញ្ជ ក់ឱ្យត ើញអពីំភាពសខំាន់ផ្នគុណ្ត្ផ្ម្លនិងករ
តត្បើត្ាស់ស្ថា នីយបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា ជាមួ្យនឹងបរបិទ្យរបស់ោ៉ែ ងទូ្យលទូំ្យលាយ។ វត្ាុគតំហើញនិងបរបិ
ទ្យបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាសែលានរកាទុ្យកតៅស្ថរម្នៃីរស្ថា នីយតនេះ គឺជាឃ្ល ងំទិ្យននន័យ តហើយសែលាន
ផៅល់នូវត្បភព្នធានទិ្យននន័យសត្មាប់វទិ្យាស្ថន្រសស្ងគម្និង្ម្ៅជាត្ិ តែើម្បពីនយល់បកត្ស្ថយអពីំ
គុណ្ត្ផ្ម្លោ៉ែ ងតត្ចើនអតនកទាក់ទ្យងតៅនឹងសងគម្វបប្ម្៌និងតសែាកិចច ទាងំសម្័យបុរាណ្ និង    
បចចុបបនន។ ជាអាទ្យិ៍ គុណ្ត្ផ្ម្លពិតសសៗសែលសសៅងតចញពីស្ថល កស្ថន ម្សំណ្ល់សកម្ៅភាពរបស់
ម្នុសសសែលានរស់តៅកនុងត្បំន់ស្ថា នីយតនេះ។  តហើយគុណ្ត្ផ្ម្លពិតសសៗសៅីពីស្ថា នីយបុរាណ្
វត្ាុ វទិ្យា និងតករែសំណ្លសែលមានតៅកនុងស្ថរម្នៃីតនេះ រួម្មាន៖ 

-គុណ្ត្ផ្ម្លសងគម្ គឺបង្ហា ញពីត្ផ្ម្លផ្នកររួបរួម្ជាត្កុម្ ករតត្បើត្ាស់លហំរួម្និង្នធាន
រួម្កនុងសងគម្ ករតរៀបចពិំ្ីតផសងៗ ករត្វើែតំណ្ើ រកសំ្ថនទ្ាងំកនុងនិងតត្ៅតហតុ្ផលស្ថសន ករ
សសម្ៅងសិលបៈ ករត្វើទ្យសសនកិចចសិកាតៅនឹងទី្យតាងំស្ថរម្នៃី រស្ថា នីយ តោយម្ិនមានករ
ចណំ្ឋយទុ្យនតត្ចើនជាតែើម្។ 

-គុណ្ត្ផ្ម្លសិលបៈ បង្ហា ញពីភាពវចិិត្ត្ខាងសិលបៈសែលមានទ្យនំក់ទ្យនំងតៅនឹងតទ្យសភាព
ទី្យតាងំស្ថា នីយ និងតទ្យសភាពផ្ត្ព្ម្ៅជាត្ិពិតសស តហើយសែលមានលកខណ្ៈពិតសសខាងវបប្ម្៌។ 

-គុណ្ត្ផ្ម្លអាយុកល បញ្ជ ក់ពីភាពគង់វងសយូរអសងវង (ទី្យឃ្យុភាព)ផ្នភស្ុតាងបុរាណ្
វត្ាុ វទិ្យាតៅកនុងត្បវត្្ិស្ថន្រសស្ែលតគម្ិនអាចតត្បៀបត្ៀបានតៅនឹងគរូំថ្ៅីៗផ្នសមាា រៈនិងស្ថៅ រត្ី 
សែលតទ្យើបនឹងតកើត្មានថ្ៅីតត្កយៗ (រួម្មានបតចចកតទ្យស វទិ្យាស្ថន្រស ្គនិំត្ ម្តនគម្ន៍វជិាជ …)។ 

-គុណ្ត្ផ្ម្លតស្ថភណ្ភាព បង្ហា ញពីភាពលអនិងម្ិនលអផ្នលកខណ្ៈសម្បត្្ិ កររចនបលង់ 
រូបវវិត្្ន៍ផ្នរចនសម្ព័នធ ទ្យត្ម្ង់ និងតួ្នទី្យ សែលាមានភាជ ប់តៅនឹងវត្ាុឬ ទី្យតកើត្តហតុ្ផ្នតទ្យសភាព
របស់ស្ថា នីយបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា។ 

-គុណ្ត្ផ្ម្លខាងសិលប: បញ្ជ ក់ថ្ន ស្ថា នីយបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាឬវត្ាុគតំហើញនីមួ្យៗសុទ្យធសឹង
មាននូវត្ផ្ម្លសិលប:ទាក់ទ្យងតៅនឹងករផ្ចនបតងកើត្។ ត្ផ្ម្លសិលបៈែលុ េះបញ្ច ងំអពីំគនិំត្ ករផ្ចនបតងកើត្
ជាសិលបៈលអឬម្ិនលអសែលតៅកនុ ង តនេះ ឬអាចបញ្ជ ក់អំពីករអប់ រ  ំករហវឹ កហត្់ វជិាជ  
ឬបតចចកតទ្យស បទ្យពិតស្ថ្ន៍តផសងៗ ត្បកបតោយវនិ័យនិងភាពសុខ្ែុម្ តហើយសែលសត្ងសត្ត្វើឲ្យ
មានករចាប់អារម្ៅណ៍្ពីតភាៀវចូលទ្យសសនសិកាតឈវងយល់។ 
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-គុណ្ត្ផ្ម្លខាងជតំនឿ ស្ថសន បញ្ជ ក់ពីភាពសំខាន់ផ្នករស្ថា បនទ្យំនក់ទ្យំនងគ្នន ពក់
ព័នធនឹងតត្បើត្ាស់ទី្យតាងំស្ថា នីយជាទី្យពិសិែា ទី្យសកក រៈ និងភាពគួរឲ្យតគ្នរពសៃប់សសាងផ្នតទ្យសភាព
ស្ថា នីយបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា។ 

-គុណ្ត្ផ្ម្លខាងត្បវត្្ិស្ថន្រស ្ផៅល់នូវភសៅុតាងសៅីពីអត្ីត្កលសត្មាប់ករអេះអាង និងករ
គ្នតំ្ទ្យនន ត្បកបតោយព័ត្៌មានចាស់លាស់និងមានតុ្លយភាព ករជំនេះភាពលតម្អៀងរបស់
បុគគល និងករបតងកើត្ភាពតស្ថៅ េះត្ត្ង់។ ករយល់ចាស់ពីវត្ាុគតំហើញនិងបរទិ្យបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា ត្ពម្
ទាងំសមុ្ចច័យននសែលមានតៅកនុងរតដៅ កណំ្ឋយផ្នស្ថរម្នៃីរនឹងត្វើឲ្យអត្ីត្កលកន់សត្មាន
អត្ាន័យ។  តហើយអត្ាន័យទាងំតនេះនឹងសសៅងតឡើងតាម្រយៈ ករសថ្រកានិងករឲ្យត្ផ្ម្លែល់អត្ីត្
កល។ គុណ្ត្ផ្ម្លត្បវត្្ិស្ថន្រសផ្្នអត្ីត្កល គឺជាវស័ិយមួ្យផ្នករត្ស្ថវត្ជាវ និងករយល់ែឹង
ពក់ព័នធនឹងករបតងកើត្បតចចកតទ្យសឡាស្ថន្រស ្ករអភិវឌឍត្គប់ត្គងសងគម្ ករអប់រ ំស្ថសន...។ 

-គុណ្ត្ផ្ម្លខាងបតចចកវជិាជ  ពក់ព័នធនឹងរកាត្បព័នធគំនិត្ ស្ថៅ រត្ីសមាា រៈ និងទ្យមាល ប់បទ្យ
ពិតស្ថ្ន ៍សម្ត្ាភាព ចតំណ្េះែឹងសែលមានភាជ ប់តៅនឹងវត្ាុគតំហើញ បុរាណ្វត្ាុ  បុរាណ្វត្ាុអចល័ត្ 
និងរចនសម្ព័នធសណំ្ង់ សែលមានតាងំបង្ហា ញតៅកនុងស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយ។   

-គុណ្ត្ផ្ម្លជាត្ិពនធុ  បញ្ជ ក់ពីករបកត្ស្ថយនូវរបកគតំហើញបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យានិងស្ថា នីយ
បុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា នន ថ្នជាម្ត្ាាយកណ្ឋៅ លែ៏សំខាន់សែលែលុ េះបញ្ច ងំពីទ្យំនក់ទ្យំនងគ្នន រវាង
ត្កុម្ម្នុសសនិងម្នុសស រវាងសហគម្ន៍មួ្យតៅសហគម្ន៍មួ្យ ឬកររស់តៅរួម្គ្នន ជាញាត្ិសន្ន 
។ល។ តាម្រយៈករសចករសំលកនូវបទ្យពិតស្ថ្ន៍ សម្ត្ាភាព ចតំណ្េះែឹងរបស់បុគគល និងត្កុម្សហ
គម្ន៍ សែលចុងតត្កត្ត្ូវានទ្យទួ្យលស្ថគ ល់និងចាត្់ទុ្យជាតបត្ិកភណ្ឌ របស់ជាត្ិ របស់ត្បំន់ និងរបស់
ម្នុសសកនុងពិភពតលាក។ 

-គុណ្ត្ផ្ម្លខាងនតោាយ បញ្ជ ក់អពីំករគិត្យកចិត្ទុ្្យកោក់ និងកិចចត្បឹងសត្បងកនុងករ
តត្បើត្ាស់អណំ្ឋច រែាាល និងចាប់ តែើម្បតី្គប់ត្គង ករករពរ ករត្ស្ថវត្ជាវ អភិរកសសថ្រកា 
តករែសំណ្លទាងំ្ម្ៅជាត្ិនិងវបប្ម្៌ត្គប់ទ្យត្ម្ង់តផសងៗសែលមានលកខណ្ៈពិតសសៗនិងអស្ថច រយ 
ត្ពម្ទាងំគិត្គូរែល់ករបតងកើត្ទ្យនំក់ទ្យនំងនន ែល់ទ្យនំក់ទ្យនំងរវាងម្នុសសនិងបរសិ្ថា ន ែល់ករ
ត្វា៉ែនន ែល់ភាពត្សបចាប់និងតហតុ្ផលម្តនគម្ន៍វជិាជ ពក់ព័នធនឹងគុណ្ត្ផ្ម្លជាត្បវត្្ិស្ថន្រស្
ត្គប់ត្ជុងតត្ជាយ តែើម្បបីណ្ៅុ េះពត្ងឹងស្ថៅ រត្ីជាត្ិនិយម្និងតមាទ្យកភាពជាត្ិ។ល។  

-គុណ្ត្ផ្ម្លផ្នករតគ្នរពអត្ីត្កល បញ្ជ ក់ពីតួ្នទី្យសខំាន់ៗ ជាពិតសស ចតំពេះអវីៗសែល
ានគង់វងសបនពី្អត្ីត្កលត្បកបតោយស្ថៅ រត្ីតមាទ្យកភាពជាត្ិនិងជាត្ិនិយម្។ ករតគ្នរពអត្ីត្
កល គឺករតម្ើលត ើញនិងគិត្ពីភាពសខំាន់សៅីពីព័ត្៌មានខាងបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា វបប្ម្៌ និងត្បវត្្ិ
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ស្ថន្រស។្ ករតគ្នរពអត្ីត្កលពក់ព័នធនឹងតគ្នលករណ៍្ផលូ វចិត្ច្តំពេះករទ្យទួ្យលស្ថគ ល់គុណ្ត្ផ្ម្ល
ផ្នតបត្ិកភណ្ឌ ខាងបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា។ ករតគ្នរពអត្ីត្កល គឺជាលកខណ្ៈសម្បត្្ិមួ្យ សែលជួយ
ត្វើឲ្យមានអាម្ៅណ៍្លអចតំពេះខ្លួនឯង តហើយករាត្់បង់ករតគ្នរពអត្ីត្កលអាចនឹងនឲំ្យមាន
អំតពើ វនិសកម្ៅខាងតបត្ិកភណ្ឌ បុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា។ ករបំផាល ញស្ថា នីយបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាតោយ
សកម្ៅភាពតផសងៗ គឺសុទ្យធសឹងតពរតពញតៅតោយករម្ិនតគ្នរតពចតំពេះអត្ីកល។ សកម្ៅភាព
នន ែូចជា ករនឹករលឹកអំពីអត្ីត្កល ករសថ្ទារំកាទី្យតាងំបុរាណ្ ករតត្បើត្ាស់និងករទ្យ
សសន ត្ពម្ទាងំករត្ស្ថវត្ជាវស្ថា នីយបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា គឺជាករផៅល់ត្ផ្ម្លតគ្នរពចតំពេះអត្ីត្កល។  

-គុណ្ត្ផ្ម្លតត្បើត្ាស់ ពក់ព័នធនឹងករតត្បើត្ាស់ស្ថា នីយ។ តត្ៅពីអភិរកសស្ថា នីយបុរាណ្
វត្ាុ វទិ្យាត្ត្ូវសត្តត្បើត្ាស់តែើម្បបីតងកើត្ត្ផ្ម្លតែើម្បបីតំពញត្ត្ម្ូវករ។ ករតត្បើត្ាស់រតដៅ កណំ្ឋយ
បុរាណ្វត្ាុ វទិ្យាជាស្ថរម្នៃី រ អាចត្វើឲ្យតភាៀវមានតសចកៅីរកីរាយ នឹងទ្យទួ្យលផលត្បតោជន៍ខាង
ចំតណ្េះែឹងអំពីសងគម្វបប្ម្៌បុរាណ្។ តហើយត្ផ្ម្លតត្បើត្ាស់នឹងតកើត្តឡើងតាម្រយៈករទិ្យញ
សបុំត្ត្ចូលទ្យសសន និងសែលត្ត្ូវានកណំ្ត្់ជាគុណ្ត្ផ្ម្លខាងសងគម្តសែាកិចចផងសែរ។ 

-គុណ្ត្ផ្ម្លសិទ្យធិតត្ជើសតរ ើស ជាប់ពក់ព័នធនឹងតគ្នលបណំ្ងឬសំតណ្ើ ររបស់ត្កុម្ករង្ហរ
ជនំញសែលចង់សថ្រកាតាម្លទ្យធភាពមួ្យសែលអាចតត្បើត្ាស់ាននូវតសវាទី្យតាងំរបស់ស្ថា នីយ 
សត្មាប់តពលតគ្នលបណំ្ង់ននកនុងតពលអនគត្។ 

-គុណ្ត្ផ្ម្លខាងតករម្រត្ក ពក់ព័នធនឹងបំណ្ងត្ាថ្នន សែលចង់រកាទុ្យកសត្មាប់បន្ពី
ជនំន់មួ្យតៅមួ្យ 

-គុណ្ត្ផ្ម្លខាងកនុង ជា្ម្ៅតា ទី្យតាងំបុរាណ្ោា ន ស្ថា នីយបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា ឬស្ថរម្នៃីរតៅ
នឹងស្ថា នីយ សត្ងមានត្ផ្ម្លខាងកនុងរបស់វាជាសខំាន់ គឺគុណ្ត្ផ្ម្លសត្មាប់ករអភិរកស។ ត្ផ្ម្លខាង
កនុង គឺម្ិនអាចតម្ើលត ើញនិងគិត្ត ើញតោយង្ហយៗតនេះតទ្យ។ ត្ផ្ម្លតនេះតកើត្តចញពីអន្រកម្ៅ
របស់បុរាណ្វត្ាុ  ក៏ែូចគ្នន នឹងបរបិទ្យសៅីពីអត្ីកលរបស់វា ត្ត្ូវានតគយល់ែឹងឬតម្ើលត ើញតាម្រ
យៈបរបិទ្យ្ម្ៅជាត្ិ សងគម្ ត្បវត្្ិស្ថន្រស…្និងកលអាកស។ 

ែូតចនេះតហើយ តាម្រយៈគុណ្ត្ផ្ម្លទាងំអស់ខាងតលើពក់ព័នធនឹងវត្ាុគតំហើញបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា
និងស្ថរម្នៃីរតៅនឹងស្ថា នីយកណំ្ឋយ គឺសុទ្យធសឹងជាសនួលផ្នករអភិរកសតបត្ិកភណ្ឌ តហើយនិងករ
តត្បើត្ាស់ ត្ពម្ទាងំករអភិវឌឍផងសែរ។  

ជាងតនេះតទ្យៀត្ សមាា រៈវបប្ម្៌ ឬវត្ាុតាងទាងំឡាយសែលមានតៅកនុងស្ថរម្នៃីរតនេះ ពិត្ជា
ានែលុេះបញ្ច ងំឱ្យតយើងយល់ែឹងចាស់អពីំ៖ 

-បទ្យពិតស្ថ្ន៍ សម្ត្ាភាព ចតំណ្េះែឹង បតចចកតទ្យស និងសិលបៈ ត្គប់សបបោ៉ែ ង 
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-រតបៀបសែលម្នុសសតចេះតរៀបចតំ្គប់ត្គងត្កុម្-សងគម្ នតោាយ 
-រតបៀបសែលម្នុសសតចេះត្គប់ត្គងនិងតត្បើត្ាស់ទាញយកផលត្បតោជន៍ពីបរសិ្ថា នជុវំញិ 
-រតបៀបសែលម្នុសសតចេះមានទ្យនំក់ទ្យនំងគ្នន និងតផាៅ េះបៅូ រជនួំញ 
-អវីៗសែលម្នុសសតចេះគិត្ ផលិត្ កស្ថង តជឿតគ្នរព និង 
-តហតុ្ផលតផសងៗសែលត្វើឲ្យត្កុម្-សហគម្ន៍ ឬសងគម្របស់តគមានករផាល ស់បៅូ រតៅតាម្ប

របិទ្យផ្នបទ្យពិតស្ថ្ន៍ សម្ត្ាភាព ចតំណ្េះែឹង បតចចកតទ្យស ពីសម្័យមួ្យតៅមួ្យ។ 
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េននិដ្ឋា នរមួ 
 ជាលទ្យធផល កណំ្ឋយានរកត ើញរចនសម្ព័នធឡសលសែកសែលទ្យទួ្យលរកករខូ្ចខាត្ខាល ងំ 
តៅសល់សត្ាត្ឡ។ ជាមួ្យគ្នន តនេះសែរ កណំ្ឋយក៏រកត ើញរចនសម្ព័នធឡសលស្ថព ន់ចនួំន៧ តៅ
រការូបរាង ែូចជាាត្ឡ ជញ្ជ ងំ និងសផនកខាងតលើផ្នជញ្ជ ងំ សែលអាចសិកាកណំ្ត្់រូបរាងទូ្យតៅ
របស់ឡសលស្ថព ន់ាន។ តត្ៅពីកររកត ើញរចនសម្ព័នធឡសែក និង ឡស្ថព ន់ កណំ្ឋយក៏រកត ើញសរ ៉ែ
សែកត្ិចតួ្ច សរ ៉ែស្ថព ន់តត្ចើន បំសណ្កស្ថព ន់ត្ិចតួ្ច អាចម្៍សែកតត្ចើនតែរោស់ អាចម្៍ស្ថព ន់តត្ចើន      
ត្ត្សឡក្ជំាតត្ចើននិងត្ត្សឡកតូ្ចត្ិចតួ្ច កណំ្ល់ត្ត្សឡក ថ្ៅបសំបកសរ ៉ែ ថ្ៅកណំ្ល់សនប់ ត្ពម្ទាងំ
កុលាលភាជន៍ផុយ កុលាលាភាជន៍រងឹ (កុលាលភាជន៍រងឹម្កពីស្ថា នីយតជើងឯក បុររីម្យ ត្បំន់អងគរ 
ភនគូំតលន និង ទ្យ័ពជ័យ) កុលាលភាជន៍ចិន សែលទាងំអស់តនេះសុទ្យធសឹងជាភសៅុតាងទាក់ទ្យងនឹង
សកម្ៅភាពផលិត្តលាហៈ គឺ សែក និង ស្ថព ន់ តៅកនុងឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា តត្តជាសសន 
ឫសសតី្ត្ឹប។  

វសិ្ថលភាពផ្នភស្ុតាងទួ្យលសនលុងសាិត្កនុងឧទ្យានតនេះ្ ំសកម្ៅភាពផលិត្កម្ៅតលាហសែក
និងស្ថព ន់ អាចតៅថ្នជា «ឧសាហកម្ៅសែក និង ស្ថព ន់»។ 
 តទាេះបីរចនសម្ព័នធឡសលសែកតៅម្ិនទាន់បង្ហា ញចាស់ សត្តយើងនឹងពាោម្ត្ស្ថវត្ជាវតៅ
ផ្ថ្ៃអនគត្តែើម្បសីឈវងយល់ឲ្យខានសត្ានអពីំរចនសម្ព័នធឡសលសែក។ 
 ចតំពេះអាយុកលផ្នឧសាហកម្ៅតលាហៈម្ិនទាន់បង្ហា ញចាស់លាស់តាម្រយៈករត្វើ
វភិាគ្យូងតៅតឡើយតទ្យ ប៉ែុ សន្ករសិកាវភិាគអំពីកុលាលភាជន៍ក៏អាចបង្ហា ញជាបឋម្ថ្ន 
សកម្ៅភាពផលិត្កម្ៅតលាហៈ តៅឫសសតី្ត្ឹម្មានចាប់ពីសត្វត្សទី្យ១១រហូត្ែល់តែើម្សត្វត្សទី្យ
១៤។ 
 លទ្យធផលពីករត្វើកណំ្ឋយតនេះផៅល់ភសៅុតាងែបូំងផ្នបតចចកតទ្យសសលស្ថព ន់ កនុងត្បតទ្យសកម្ពុជា។ 
ករសលស្ថព ន់និងសលសែកានត្បត្ពឹត្ត្ៅែណំ្ឋលគ្នន  កនុងទី្យតាងំសត្មួ្យ។ មានន័យថ្ន បតចចកតទ្យសសល
សែកនិងស្ថព ន់ មានរតបៀបនិងបតចចកតទ្យសត្បហក់ត្បសហលគ្នន  តហើយសហគម្ន៍សែលចូលរួម្កនុង
សកម្ៅភាពសលតលាហៈ អាចជាត្កុម្សត្មួ្យសែលតចេះបតចចកតទ្យសសលសែកផង និង សលស្ថព ន់ផង។ 
ផលិត្ផលតលាហៈទាងំពីរពិត្ជាធាតុ្សំខាន់ចាាំច់សត្មាប់អាណ្ឋចត្កអងគរ ម្កផលិត្ជា
ឧបករណ៍្តត្បើត្ាស់ និង ស្ថងបែិមាអពីំសរំទឹ្យធ ជាតែើម្។ 
 ករសិកាត្ស្ថវត្ជាវអំពីឧសាហកម្ៅសែកនិងស្ថព ន់ កនុ ងឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា 
តត្តជាសសន ឫសសតី្ត្ឹប ត្ត្ូវសត្បន្សសវងរករចនសម្ព័នធឡទាងំពីរត្បតភទ្យតនេះឲ្យានចាស់លាស់ 
សត្មាប់ករស្ថា បនឡតឡើងវញិ ទុ្យកជាភសៅុតាងែល់ម្នុសសជនំន់តត្កយ។ 
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អនុសាេន៍ 
 ឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា តត្តជាសសន ឫសសតី្ត្ឹបគឺជាទី្យតាងំឧសាហកម្ៅសែក និង 
ស្ថព ន់កនុងសត្វត្សទី្យ១១ ែល់ សត្វត្សទី្យ១៤ កនុងតពលអាណ្ឋចត្កអងគររកីែុេះោលកល យជាចត្កភព។ 
ឧសសហកម្ៅតលាហធាតុ្ទាងំ២តនេះពិត្ជាមានតួ្នទី្យោ៉ែ ងសំខាន់ណ្ឋស់កនុងករចូលរួម្អភិវឌឍ
អាណ្ឋចត្កអងគរ។ សែកចូលរួម្ោ៉ែ ងសកម្ៅកនុងសណំ្ង់ត្ាស្ថទ្យ អាវុ្យុទ្យធភណ្ឌ  តត្គឿងកសិកម្ៅ 
សណំ្ង់ផៃេះសសំបង ចសំណ្កស្ថព ន់ក៏សខំាន់សត្មាប់សិត្បែិមារាប់សិបពន់កនុងត្បវត្្ិផ្នករកស្ថង
បែិមាសត្មាប់កម្ពុជាកលពីអត្ីត្កល។ 
 ករសិកាសែលម្ិនទាន់ានអនុវត្ែូ្ចជា៖ 
 -ករត្វើសផនទី្យត្គប់បណ្ៅុ ំ ទួ្យលសនលុងទាងំអស់កនុងឧទ្យាន 
 -ករត្វើបលង់ត្ត្ីទ្យសសន៍ (3D) ត្គប់បណ្ៅុ ំ ទួ្យលសនលុងទាងំអស់កនុងឧទ្យាន 
 -កណំ្ឋយសឈវងយល់បសនាម្អពីំរចនសម្ព័នធឡសលសែក 
 -កលបរតិចេទ្យឡសលសែក និងឡសលស្ថព ន់ តាម្រយៈករត្វើវភិាគអាយុកល្យូង (C14 radio 
carbon dating)។ 
 ែូតចនេះ ចំណុ្ចម្ិនទាន់ានអនុវត្្ខាងតលើត្ត្ូវសត្ត្វើកនុ ងតពលអនគត្ តែើម្បសីសវងរក
ទិ្យននន័យអពីំឧសាហកម្ៅតលាហៈ កនុងឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា តត្តជាសសន ឫសសតី្ត្ឹប។ 
 ចណុំ្ចមួ្យតទ្យៀត្សែលជាសកកតានុពលរបស់ឧទ្យានឫសសតី្ត្ឹប គឺជាទី្យតាងំសត្មាប់ត្វើកម្ៅ
សិកាែល់និសសតិ្ជនំញបុរាណ្វត្ាុ វទិ្យា និងជនំញតផសងៗតទ្យៀត្សែលពក់ព័នធ។ 
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ឯក្សារពិសប្ោោះ 
 
-ត្ពេះរាជត្កឹត្សៅីពី ករបតងកើត្ “ឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា តត្តជាសសន ឫសសតី្ត្ឹប” តលខ្ នស/
រកត្/០៤១៤/៤៣៦ ចុេះផ្ថ្ៃទី្យ១៧ សខ្តម្ស្ថ ឆ្លន ២ំ០១៤។ 
-្ុយ ចាន់្ួន ឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុ ជាតត្តជាសសនឬសសតី្តឹ្ប៖ ជាឧទ្យានជាតិ្ត្បវត្្ិស្ថន្រស្
វបប្ម្៌ និង្ម្ៅជាតិ្ កនុង “តវទិ្យកត្ស្ថវត្ជាវវទិ្យាស្ថន្រស ្តលើកទី្យ១ ត្បចាឆំ្លន ២ំ០១៥”, រាជបណ្ឌិ ត្យ
សភាកម្ពុជា ទ្យពំ័រ ៦៦៩-៦៧២។ 
-នូ ចាន់សុភី, ផុន កសិក, សត្បង ពិសិែា, មុ្ិល វាសន, ជ័យ រត្ន, តហឿង សុធារស់, សរ សិលា, 
ោ៉ែ ន់ វភិារត្ន៍, ឈឹម្ សុខាន់ោរា, សួន សុភា, ត្សី សីហ និង ស្ថល ខាន់, “ម្រត្កវបប្ម្រូ៌បី និង
អរូបីតៅត្បំន់ឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុ ជា តត្តជាសសន ឫសសីត្តឹ្ប” រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា, 
២០១៧។ 
-នូ ចាន់សុភី, ផុន កសិក, សត្បង ពិសិែា, តហឿង សុធារស់, ជ័យ រត្ន, មុ្ិល វាសន, សរ សិលា, 
ោ៉ែ ន់ វភិារត្ន៍ និង តាតកត្ ស័កោ “សម្បត្្ិ តបតិ្កភណ្ឌ រូបីនិងម្រត្កវបប្ម្អ៌រូបីតៅត្បំនឧ់ទ្យាន
រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុ ជា តត្តជាសសន ឫសសតី្តឹ្ប និង ករសិកាអតងកត្ម្រត្កវបប្ម្អ៌រូបីែូចគ្នន តៅ
តខ្ត្ក្ពំង់្  ំតខ្ត្ស្ៃឹងសត្ត្ង និង តខ្ត្ត្្កតចេះ” រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា, ២០១៨។ 
-ឆ្លល ហយតហម្ វបប្ម្៌ែបូំងផ្នត្បំន់អាសីុអាតគនយ៍ែីតគ្នក  អងគករបុរាណ្វទិ្យាសខ្ៅរ និង 
រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា, ២០១៣។ 
-តហង សុផាឌី និង តហង ថ្ន បុតរត្បវត្្ិស្ថន្រស្កម្ពុ ជា៖ ត្បវត្្ិ ផ្នករសិកាត្ស្ថវត្ជាវ និងបញ្ជី
ស្ថា នីយ ត្កសួងវបប្ម្៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ, ២០១៤។ 
-ផុន កសិក ត្ាស្ថទ្យត្ត្ពងំត្ាស្ថទ្យ  រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា, ២០១០។ 
-្ុយ ចាន់្ួន, ករត្ស្ថវត្ជាវឧសាហកម្ៅសែកបុរាណ្តៅកម្ពុ ជា, រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា, 
២០១២។ 
-្ុយ ចាន់្ួន ឧទ្យានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុ ជាតត្តជាសសនឬសសតី្តឹ្ប៖ ជាឧទ្យានជាតិ្ត្បវត្្ិស្ថន្រស ្
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