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អត្ថបទដោយ៖  ម ៀន សុវណ្ណមរកត 

 

យាយម ៉ៅ មៅភ្នបូំកមោ 
កនុងខ្លឹមសារចម្មៀងអារកស្តង់បទ “ជទំាវម ៉ៅ ” ឬ “ម ៉ៅ ” មេតតងឮពាកយអពំាវនាវមៅ

រក “យាយម ៉ៅ ”។១ ចមំពាោះអនក្សុកតប៉ៅកខាងតបំន់មននរ យាយម ៉ៅ  េឺជាអមនុសសតែលមេ
មោរព្បតិបតត ិជាពិមសសអនកចុោះទូកមនសាទ ឬែឹកជញ្ជូ នឥវ៉ៅ ន់តាមសមុ្ទ។ កាលមែើម
ម ើយ មេសមងេតម ើញថាអមនុសសមនោះឥតមានរូបអវីជាតណំាងមទ។ ែូមចនោះមេក៏ពុំែឹង
្ាកែថា យាយម ៉ៅ មានរូបរាងែូចមមតច ម ើយសថិតមៅកតនលងណាខ្លោះតែរ។ ប៉ៅុតនតបចចុបបនន 
មេម ើញាតុភូ្តថ្មីមួយ េឺការកសាងរូបសណំាកយាយម ៉ៅ  ឱ្យមានរូបរាងជាមនុសស្សី
ចណំាស់អងគុយតពនតពនន ឬបត់មជើង និងតុបតតងអលង្កេ រភ្លឺមលលក។ 

កនុងបរបិទខាងមលើមនោះ ម្ៅពីជមំនឿ និងការមោរព្បតិបតតិ អនក្សុកមៅចមំ្ពង
និទានខ្លោះអពីំយាយម ៉ៅ ។ ការនិទានមនាោះអាចខុ្សោន  តតន័យខ្លឹមសារតតមួយថា “ពីមុនមក
យាយម ៉ៅ ជា្បពនធអនកមែើរទូកមាន ក់។ ថ្ថ្ៃមួយទូកលិចកនុងសមុ្ទ ម ើយបុរសជាបតក៏ីលង់
សាល ប់មៅ។ តាងំពីថ្ថ្ៃមនាោះមក យាយម ៉ៅ រស់មៅកនុងការចងចពីំបតោីត់ជានិចច។ ឯការចងចំ
មសាតមិន្តឹមតតមមនាសមញ្ចតនាប៉ៅុមណាណ ោះមទ។ ស្រសតីមមមា៉ៅ យមនាោះរស់មៅកនុងភាពម្តក្តអាល
ថ្នចណំ្ង់លលូ វមភ្ទតែលពំុានែូចចិតត។ ម តុែូមចនោះម ើយ សពវថ្ថ្ៃមុននឹងចុោះទូកមនសាទ ឬ 
មៅម្ វើអវមីលសងមទៀត មេតតងថាវ យរូបអងគជាតិបុរស ឬម្ េឿង្កអូប ឬអលង្កេ រមៅយាយម ៉ៅ ជាមុន 
មែើមបឱី្យោត់ានសៃប់ចិតត”។២ 

រឯីការនិទានមួយមលសងមទៀតតណំាលថា កាលផ្លូវជាតិ្ដលខ៣ (កពំត្-ភ្នមំពញ) មិន
ទាន់ស្ថថ បនា ដៅត្ត្ង់ចណុំចអនកតាទាា រមានតត្ផ្លូ វរដទេះដោកាត់្ព្ត្ពដត្ស្ថងស្ថា ត់្ត្រង ំ និង
ត្បកបដោយសត្ាព្ត្ពកាចស្ថហាវជាដត្ចើន។ ព្ងាមួយមានតាមាន ក់ដ ម្ េះ “ត្កហមក” ត្បពនធ
ដ ម្ េះ “ដ ៉ៅ ” បានដ្ាើដដំណើ រកាត់្ព្ត្ពដនាេះ។ មកដល់ត្ត្ង់ចណុំចភ្នទំាា រ យាយតានិងអនករួម
ដដំណើ របានលាកញ្ចប់បាយបរដិោគ ត្ស្ថប់តត្មានដរំមួីយហាូងដចញមកដដញដត្ពច ដ្ាើឱ្យ
មាន ក់ៗត្បឹងរត់្ត្បាសយកតត្អាយុដរៀងខលួន។ ចតំណកយាយដ ៉ៅ  រត់្ដៅក៏រួបនឹងខ្លល ្មួំយ 

 
១វ៉ៅ  បុាា រ ីនិងអនកែថ្ទ ២០១៧: ៤២ និង   ួន សាវង ២០២០:១៨-២០  
២អាងំ ជូលាន ២០១៩: ៩ 
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ដហើយត្ត្ូវខ្លល ខ្លសំ្ថល ប់ដៅ។ លុេះចដំណរត្មក អនកត្សុកភូ្មិរិត្ឆ្ងា យតដលដ្ាើដដំណើ រឆ្លង
កាត់្កតនលងដនាេះខ្លល ចរអា និងបារមភរួបដត្ោេះថ្នន ក់ ដហើយមាន ក់ៗតត្ងតត្បន់ត្សន់សុឱំ្យបាន
ដសចកដសុីខសបាយដោយមានោក់ដង្វា យដផ្េងៗតាមតដលខលួនមាន។៣ 

មោយត កមបើ្ត ប់មកនិយាយអពីំរូបសណំាកយាយម ៉ៅ  ្បត លរូបសណំាក
ដៅដលើកពូំលភ្នបូំកដោ (រូបដលខ១-២) គឺជារូប្បំលុំតកនុងបណាត រូបសណំាកយាយម ៉ៅ មៅ
្សុកតខ្មរ ែបតិម្ៅពីរូបែ៏ម ិមាខាងមលើ យា៉ៅ ងមោចណាស់មេែឹងថាមានរូប ឬខ្ទម
យាយម ៉ៅ មៅម្ជាោះមព្ជនិល ្ចកភ្នទំាវ រមខ្តតកពំត មុខ្សាលាមខ្តតតកប មកាោះទនាយ 
មតុ មំននរអូរត្តសមខ្តត្ ពោះសី នុ និងមៅភូ្មិថ្នល់្កបីមខ្តតមកាោះកុងជាមែើម។ ចមំពាោះរូប
សណំាកមៅមលើកពូំលភ្នបូំកមោ កសាងម ើងមៅមលើតលនថ្ម្ ទូំលាយមួយ តបរមុខ្សមំៅ
មៅសមុ្ទ សថិតមៅ្តង់ចណុំ្ចេី ូតម៉ៅ្តទី២២ ទនទឹមនឹងអតីត្ពោះរាជែណំាក់សាល មមម ។
រូបសណំាកមនោះចប់មលតើមកសាងកនុងឆ្ន ២ំ០១០ និងរួចរាល់ជាសាថ ពរកនុងឆ្ន ២ំ០១២។ 

   

 

 
៣្កុមជនុំំទមំនៀមទមាល ប់តខ្មរ ១៩៨០: ១២៣-១៣៣ 

រូបដលខ១ រូបសណំាកយាយដ ៉ៅ  
ដលើកពូំលភ្នបូំកដោកាលអឡុំងដពលស្ថងសង់ 

ច  

រូបដលខ២ អនកដដំណើ រចូលដោរពបូជា 
រូបសណំាកយាយដ ៉ៅ ដលើកពូំលភ្នបូំកដោ 

ច  
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ការកសាងរូបសណំាកយាយម ៉ៅ មៅ្តង់ចណុំ្ចេី ូតម៉ៅ្តទី២២មនោះ ្បត លពុំ
តមនជាការថ្ចែនយមពកមទ។ តាមសមងេត មែើមម ើយចណុំ្ចមនោះជាទីចមំណាតលលូវចស់ខ្ពស់
មួយ ម ើយបត់តកងថ្ែខាល ងំបលុំត។ មលើសពីមនោះ មេម ើញមានខ្ទមអនកតាមួយមលសងមទៀត 
តតពុំែឹងម ម្ ោះអវីឱ្យ្ាកែ។ មបើមមើលមលើលកខណ្ៈរូបតណំាងោក់តមេល់កនុងខ្ទមមនាោះសពវ
ថ្ថ្ៃ ្បត លមេមៅជាទូមៅថា “អនកតាែបំងតែក” (រូបមលខ្៣)។ អនកតាមនោះទនំងមានខ្ទម
ចស់តាងំពីមុនយូរយារមកម ើយ ្តង់តកបរមោលថ្ម្ មួំយមនាោះ មពាលេឺតាងំពីមុនការ
កសាងរូបសណំាកមលាកយាយម ៉ៅ ។ 

  
 

  
ចដំ េះដង្វា យរូបសណំាកយាយដ ៉ៅ ដៅដលើភ្នបូំកដោដនេះ ដគដ ើញមានផ្កា ភ្ញី ដទៀន

្ូប ទឹក និងដចកជា្មមតា (រូបដលខ៤)។ ប៉ៅុតនែដៅរិត្នឹងបល័ងាដនាេះ ដគមានត្មាល់រូបលិងគ
ងម្ ពីំរដៅដលើទត្មដរៀងខលួន (រូបដលខ៥)។ ការស្ថងត្មាល់លិងគងមដនេះ ហាក់មានលនំាដំៅរក
រូបរាងបុរាណដត្ចើន ដ លគឺរូបរាងសិវលិងគត្មាល់ដលើដយានីនាងឧមា តដលជានិមិត្ែរូបព្ន
ដោគផ្ល។៤ ប៉ៅុតនែរូបោពដនេះ ក៏ត្បតហលកនុងរដំនឿយតដលល់ថ្ន ដង្វា យជាពិដសសរបស់

 
៤សុខ្ ច័នទ្ ីតា ២០១៣-២០១៤: ២០ 

រូបដលខ៣ ទីតាងំកស្ថងរូបសណំាកយាយដ ៉ៅ ដៅតកែរចដំណាត្ផ្លូ វចាស់ 
ច  
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យាយដ ៉ៅ គឺ “អងគជាតិ្បុរស” តដលដគដត្ចើននិយាយដោយពង្វា ងថ្ន “ត្បោប់” ឬ “ដត្គឿង
អលង្វា រ”។ ដៅទីដនេះ ដភ្ញៀវដទសចរណ៍ដត្ចើនចូលដៅអុរ្ូប ថ្នា យដចក ផ្កា ភ្ញី រួចយកទឹក
ដត្ស្ថចត្សពដលើលិងគងម (រូបដលខ៦)។ 

   
 
  

យា៉ៅ ងណាក៏មោយ ម្ៅពីរូបសណំាកយាយម ៉ៅ តែល្មំ ិមាមៅមលើកពូំលភ្ន ំ មៅ
មជើងភ្នបូំកមោមនោះ មេម ើញមានខ្ទមយាយម ៉ៅ មួយមទៀតតាងំមៅចណុំ្ចតកបរមជើងភ្ន ំ ្តង់ 
តកបរប៉ៅុសតិ៍្តួតពិនិតយចស់ (រូបមលខ្៧-៨)។ ខ្ទមយាយម ៉ៅ មៅចណុំ្ចមនោះ ្បត លមាន
យូរមកម ើយតែរ តតមេមទើបនឹងមរៀបចជំាខ្ទមថ្មកនុងរវងឆ្ន ២ំ០០៦ មុនការកសាងអភិ្វឌ្ឍ
លលូ វម ើងភ្នឱំ្យ្ទូំលាយែូចសពវថ្ថ្ៃ។ មបើម្ៀប្បជា្បិយភាពរវងយាយម ៉ៅ មៅមលើកពូំល
ភ្ន ំ ខ្ទមយាយម ៉ៅ មនោះអនកែមំណ្ើ រម្ចើនមៅ ួសមក ួស។ ប៉ៅុតនតជាមរឿយៗ អនកែមំណ្ើ រខ្លោះ
តតងចុោះអុជ្ូបសុមំសចកតីសុខ្ និងោក់ែង្កវ យមលសងៗជា ូរត តែរ មុននឹងបនតែមំណ្ើ រ
ម ើងមៅមលើកពូំលភ្ន។ំ អវីតែលេួរឱ្យកត់សមាគ ល់ េឺមានមេចូលមៅោក់ែង្កវ យពិមសស 
មពាលេឺរូបអងគជាតិបុរស លាបត្កប ្ពមទាងំមលូ  និងសាល ជាមែើម (រូបមលខ្៩)។ 

   
 

រូបដលខ៤ ដង្វា យចដំ េះយាយដ ៉ៅ  
ច  

រូបដលខ៥-៦ លិងគងមត្មាល់តកែរបល័ងាយាយដ ៉ៅ  
ច  

រូបដលខ៧-៨ ខទមយាយដ ៉ៅ ដៅដរើងភ្នបូំកដោ 
ច  
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ចតំណ្កឯមៅជិតមខាល ងទាវ រចូលវតតសមំៅ្ា ំ មេម ើញមានខ្ទមអនកតាតូចមួយតែរ។
កនុងខ្ទមមនាោះ មេតមេល់រូបសណំាកបី្ំៗ ោក់ទនទឹមោន  និងរូបតូចមួយមៅខាងមុខ្។ រូបទាងំ
មនាោះជារូបចក់ពុមពសីុម៉ៅងត៍ តែលជាាតុភូ្តថ្មីមទើបមពញនិយម ចក់ពុមពលក់្បត លជិត
២០មុនមកមនោះ។ យា៉ៅ ងណាក៏មោយ កនុងចមំណាមរូបទាងំមនាោះ មេឧទទិសរូបមួយអងគុយបត់
មជើង ពាក់អាវបពំង់ពណ៌្ថ្បតង និងរូបតូចជាងមេតណំាងឱ្យយាយម ៉ៅ ។  

្បជា្បិយថ្នអនកតាកនុងខ្ទមមនោះ រួមទាងំយាយម ៉ៅ លង ោក់មិនខាល ងំកាល ែូចមៅ
ទីមលសងម ើយ។ អនកែមំណ្ើ រភាេម្ចើន្បត លពុំែឹងលង។ រឯីអនកខ្លោះតែលមៅ្បទោះតភ្នក
មោយថ្ចែនយ ក៏ចូលមៅោក់ែង្កវ យតាមខ្លួនមានជាប់ថ្ែ ែូចជាទឹកជាមែើម។ ប៉ៅុតនតមបើ
សមងេតបនតិច មេម ើញមានសមំណ្របញ្ជជ ក់មាច ស់សទាធ កសាងខ្ទមថាវ យ ជា្េួសារអនកមៅ
ពីភ្នមំពញ។ ទនទឹមនឹងមនោះ មេម ើញមានអនកថាវ យពិតាន និងថាវ យសាល ្ម៌ែូង ូរត េួរ
សមតែរ។  

រូបដលខ៩ រូបសណំាកយាយដ ៉ៅ ដៅដរើងភ្នបូំកដោ និងដង្វា យជាអងគជាត្ិបុរស ត្ពមទាងំមលូ  ស្ថល  
ច  
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ជារួមមក វតតមានរូបសណំាកយាយម ៉ៅ មៅភ្នបូំកមោ ជាចតំណ្កមួយថ្នាតុភូ្តថ្មី 
ម ើយរកីសាយភាយមលឿនរ ័សណាស់ រ ូត ួសតែនឆ្ៃ យពីតបំន់មននរ ឬតប៉ៅកខាង
សមុ្ទ តែលអនក្សាវ្ជាវធ្លល ប់សមងេតម ើញថាយាយម ៉ៅ ជាអមនុសសសខំាន់ចមំពាោះអនក
ចុោះទូកមនសាទ ែូចាននិយាយមកខាងមលើ។ ប៉ៅុតនតមៅទីមនោះ មុខ្ង្ករយាយម ៉ៅ ោក់ជា
តលនកមួយថ្នជមំនឿរបស់អនកមទសចរណ៍្មកកមានតមខ្តតតែនសមុ្ទតែលមានភ្ន ំមានម្ជាោះ 
មានថ្្ព មានលលូវម ើងចុោះខ្ពស់ទាប សុសុំខ្សបាយកនុងែមំណ្ើ រមរៀងខ្លួន។ រឯីែង្កវ យជា
ពិមសសតែលមេច ំ េឺរូបអងគជាតិបុរស ែូចតែលម ើញជា ូរត មកខាងមលើ។ ទិែឋភាព
មនោះពុតំបលកអវីម ើយ ែបតិមេម ើញតបបមនោះមៅទីមលសងៗតែលមានខ្ទមយាយម ៉ៅ តែរ៕ 

 

រូបដលខ១០ រូបសណំាកយាយដ ៉ៅ ដៅដរើងភ្នបូំកដោ និងដង្វា យជាអងគជាត្ិបុរស ត្ពមទាងំមលូ  ស្ថល  
ច  
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ឯកសារមយាង 
វ៉ៅ  បុាា រ,ី ទិតយ ណារទិធិ, សិុន សុភា, និង សួង សុភ័្្ក 

២០១៧, ពិ្ីមលៀងមមមត់្ សុកអងគរជយ័មខ្តតកពំត, 
មជឈមណ្ឌ ល្សាវ្ជាវវបប្ម៌ វទិាសាស្រសត, ភ្នមំពញ 

សុខ្ ច័នទ្ ីតា 
 ២០១៣-២០១៤, “មភាេលល”, ក្មងអតថបទកនុ ងបណាត ញពត័ម៌ានវបប្មត៌ខ្មរ, 
 មលខ្៩, ទ.ំ ២០-២៨, យមសា្រ, ភ្នមំពញ 
  ួន សាវង 

២០២០, “យាយម ៉ៅ  និងពិ្ីសុទឹំកមភ្លៀងមៅភ្នវំលលិ៍” ក្មងអតថបទមលខ្១៥,  
ទ.ំ ១៥-២០, យមសា្រ និងសាកលវទិាល័យភូ្មិនទវចិិ្តសិលបៈ, ភ្នមំពញ 

អាងំ-ជូលាន 
២០១៩, “យាយម ៉ៅ ” [បកត្បមោយ សួង សុខ្រ ៉ៅូ],  ្ពឹតតិប្តសាកលវទិាល័យ
ភូ្មិនទវចិិ្តសិលបៈ, មលខ្២ ទ.ំ១-១២, ភ្នមំពញ 

 
 
 
 


