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អភិរក្សនិងនវានុវឌ្ឍន៍ននត្ន្តនរីបុរាណខ្មែរ 
 ប្បនៃណីខ្មែរមានឫសគល់ដប្ៅ ប្បក្បដោយលក្ខណៈសាមញ្ញនិងប្ត្ូវបានទទួល
យក្ដប្រើនជាអវីៗថ្ែី ដោលគឺនុវានុវត្រន៍ ខ្ែលជាការខ្ណននូំវអវីៗថ្ែី ែូរជាគនិំត្ មដយោបាយ 
ឬសមាា រៈ និងឧបក្រណ៍ថ្ែី។ ដៅដៃលនិយាយអៃីំ “ប្បនៃណី” ដយើងនិយាយអៃីំការ
អភិវឌ្ឍជាប្បៃ័នធ គឺមានការរៃឹំងទុក្ មានបទោា ន អវីមួយខ្ែលអនក្ទសសនធ្លា ប់បានយល់
និងសាា ល់រួរមក្ដ ើយ។ ជាលទធផលដគអាររកី្រាយទសសនទសសនីយភាៃណាមួយ 
ឧទា រណ៍ ការប្បគតំ្ន្តនរី។ 
 សាក្លវទិោល័យភូមិនទវរិិប្ត្សិលបៈ គឺជាសាថ ប័នខ្ត្មួយគត្់ដៅក្មពុជាខ្ែលផរល់
នូវវគាសិក្ាផាូវការនិងវជិាា ជីវៈក្នុងខ្ផនក្សិលបៈជាប្បៃ័នធ។ អនក្ខ្ែលបានបញ្ចបក់ារសិក្ា ឬ
សិលបក្រនិងសិលបការនីិ ននសាក្លវទិោល័យ ប្ត្ូវបានដគដលើក្ក្មពស់ចាត្់ទុក្ និងដោរៃជា 
“អនក្ជនំញវជិាា ជីវៈអាជីៃ”។ ដៅក្នុងនយ័ដៃញដលញននោក្យ "វជិាា ជីវៈអាជីៃ" សិលបក្រ
សិលបការនីិទាងំដនេះ ទទួលបានត្ខំ្ណង ឋានៈ និងការទទួលសាា ល់យា៉ា ងប្ត្ឹមប្ត្ូវៃីប្សទាប់
មហាជន ក្៏ែូរជាអនក្ជនំញ។ ជាទូដៅ លបក្រសិលបការនីិទាងំដនេះ ដយវើនវក្មុែ ដោយប្បុង
ប្បយ័ត្នជាទីបផុំត្។ 
 ដៅក្មពុជា នុវានុវត្រន៍ដក្ើត្ដ ើងជាៃិដសសក្នុងរដំណាមយុវជនបរចុបបនន។ ដនេះគឺជា
ភាសា និងមដយោបាយននសម័យកាលសមប្សបរបស់ដគ។ នុវានុវត្រន៍ មនិខ្មនជាជដប្មើស
ថ្ែីមួយដទៀត្ដទ ប៉ាុខ្នរគឺជាការរួមផសបំខ្នថមដៅដលើប្បនៃណី។ កូ្នដៅជនំន់ដប្កាយរបស់ដយើង
ប្ត្ូវទទួលបានការខ្ណន ំ ដលើក្ទឹក្រិត្រ ដ ើយៃួក្ដគប្ត្ូវខ្ត្ទទួលបាននូវបទៃិដសាយន ៍  
ត្ន្តនរីដៅតាមសម័យកាលរបស់ដគផងខ្ែរ។ មោ៉ាងវញិដទៀត្ វាអារជាការមូរខាត្និងប៉ាេះោល់
យដំយងណាស់រដំោេះការបាក្់ទឹក្រិត្រ ក្ែូ៏រជាការឃាត្់ឃាងំរារាងំមិនុំឱ្យមាននវានុវត្រន៍។ 

នវានុវត្រន៍គឺសដំៅដៅដលើគនិំត្ ការអនុវត្រ និងរដបៀបរបប។ ដបើនិយាយៃីក្មពុជាវញិ 
សិលបក្រខ្មែរៃុំបានដយវើនវក្មែដប្រើនណាស់ណាដនេះដទ ដបើដយៀបដៅនឹងៃិភៃដោក្និង
អាសីុ។ ដយើងគួរខ្ត្ដលើក្ទឹក្រិត្រែល់សិលបក្រខ្មែរ អនក្ជនំញ ឬបុគាលែនទដទៀត្ ឱ្យដយវើ
ការងារប្បក្បដោយភាៃនរនប្បឌ្ិត្បខ្នថមដទៀត្។ 
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ទដំនរថ្ែីននត្ន្តនរីបុរាណប្បនៃណីដៅក្មពុជា ឧទា រណ៍ ត្ន្តនរីអាោ ៍ៃិោ ៍ ខ្មែរ គឺ
មានការបញ្ចូ លបខ្នថមនូវឧបក្រណ៍ត្ន្តនរី ាីតារបាស់និងសារបសចឹមប្បដទស។ ជាអាទិ៍មាន៖ 
ផលិត្ក្មែ ឆ្ាងខ្ែន 

ការរួមផស/ំោយបញ្ចូ លោន ននឧបក្រណ៍ត្ន្តនរី 

អងារ ាស់ 

ការដប្បើប្បាស់ឧបក្រណ៍ត្ន្តនរីខ្មែរជាដភាងក្ែំរសប្មាប់ប្បដភទត្ន្តនរីថ្ែី ែូរជា ខ្រប 

ការដយវើៃិដសាយន៍ជាមួយឧបក្រណ៍ត្ន្តនរីខ្មែរក្នុងរដប្មៀងខ្រប 

ប្បាជញ លី 

ការដប្បើប្បាស់ឧបក្រណ៍ត្ន្តនរីបុរាណក្នុងរដប្មៀងសម័យខ្មែរ 

អងាររាប្ត្ី (Les Nuits d’Angkor) 

អូដត្ ូ (Othello) 

រែូវកាលអដនរ ប្បដវសន៍ (Seasons of Migration)ជាដែើម។ល។ 

រងាវ ក្់ គឺជាក្តារ និងធ្លតុ្សខំានក់្នុងរដប្មៀងយុវវយ័ខ្មែរននសត្វត្សទី២១។ សាថ នភាៃ
មួយរនួំន គឺជារដមាើយដៅនឹងសណួំរសួរថា ដត្ើអវីដៅជាដភាងនិងភាៃៃីដរាេះ (ដៅក្នុងបទ
ដភាង)? អវីដៅលអឬៃីដរាេះ? សប្មាប់នរណា? ទនុំក្ដប្រៀងដៅក្នុងរដប្មៀងបរចុបបនន មានអត្ថន័យ
មាឹមសារក្រំតិ្ទាប និងប្បាសចាក្ៃីក្បួនខាន ត្ននការខ្ត្ងនិៃនធ ក្ណំាៃយខ្មែរ។ 
 ប្បសិនដបើដយើងដមើលដៃលដវោនិងប្បវត្រិសាន្តសរប្ត្ ប់ដៅដប្កាយវញិ ដយើងដ ើញ
ថាខ្មែរដយើងហាក្់ែូរជា ជាអនក្អភិរក្សនិយមខ្ែលខ្ថ្រក្ាវបបយម៌បុរាណ និងប្បនៃណី
យា៉ា ងខាា ប់មាួន ក្៏ប៉ាុខ្នរដយើងក្៏បានខ្ក្នរននិងបប្ងួញៃិយីអាោ ៍ៃិោ ៍ខ្ែលធ្លា ប់ប្បារៃធដយវើ
ដ ើងដៅក្នុងរយៈដៃលៃីរបីនថ្ៃមក្ដៅខ្ត្មួយនថ្ៃ ឬក្នុងក្រណីមាេះ ប្ត្ឹមខ្ត្មួយប្ៃឹក្ក្៏មាន។ 
ឯវង់ត្ន្តនរីអាោ ៍ៃិោ ៍បុរាណនិងប្បនៃណី ក្៏ប្ត្ូវបានដគ ជនួំសដោយវង់ត្ន្តនរីអាោ ៍
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ៃិោ ៍សម័យ ក្៏ែូរជាការបនថយនូវរនួំនឧបក្រណ៍ ត្ន្តនរី ដោយសារក្តារ ដផសងៗ រួមមាន
ទាងំក្តារ ដៃលដវោ ដសែាក្ិរច និង ិរញ្ញវត្ថុ។ 

វង់ត្ន្តនរីអាោ ៍ៃិោ ៍បុរាណនិងប្បនៃណី មាន៖ បុីប្បបុស ខ្មស១ ប្ទខ្មែរ ចាបុីែង
ខ្វង សារនែ ឈឹង និងរដប្មៀង។ ឯវង់ត្ន្តនរីអាោ ៍ៃិោ ៍សម័យ មាន៖ មាុយ ប្ទដសាតូ្រ 
ប្ទអ ូ ប្ក្ដៃើ  ឹម សារនែ ឈឹង និងរដប្មៀង។ វង់ត្ន្តនរីមាេះ ដប្បើខ្ត្មាុយ ប្ទដសាតូ្រ ប្ក្ដៃើ សារនែ 
និងរដប្មៀងក្៏មាន។ ដៅក្នុងវង់ត្ន្តនរី អាោ ៍ៃិោ ៍នវានុវត្រន ៍ដគមានបខ្នថមឧបក្រណ៍ ាី
តារបាស់ខ្ថ្មដទៀត្។ 

វង់ត្ន្តនរីបាសាក្់បុរាណ មាន៖ មាុយ ប្ទអ ូរដំ ៀង  ឹមតូ្រ  ឹមយ ំនិងប្ក្ុមដប្គឿងែ។ំ 
ឯវង់ត្ន្តនរីបាសាក្់សម័យមាន៖ មាុយ ប្ទអ ូរដំ ៀង  ឹមតូ្រ  ឹមយ ំប្ក្ុមដប្គឿងែ ំម៉ាង់ែូលីន 
និង ាីតារបាស់។ 

សរុបដសរក្រីមក្ ដយើងសដងេត្ដ ើញថា ប្បនៃណីខ្ែលដៅោក្់ៃ័នធ ទាក្់ទាញ និង
មានអត្ថន័យលអ ខ្ត្ងខ្ត្មានការោបំ្ទៃីសណំាក្់ទសសនិក្ជន។ ដៅប្បដទសក្មពុជា នវានុវត្រន៍ 
ដក្ើត្ដ ើងក្នុងនមននភាៃប្បាក្ែនិយមននសងាមដសែាក្ិរច។ គដប្មាង និងផលិត្ក្មែនវានុ
វត្រន៍ ដឆ្ាើយត្មដៅនឹងត្ប្មូវការរបស់សាធ្លរណជន និងដែើមបរីស់។ អវីខ្ែលសខំាន់ គអឺវី
ខ្ែលរក្រណូំលបាន។ 

អវីខ្ែលៃិបាក្រវាងជដប្មើសនិងភាៃដសាែ េះប្ត្ង់រដំោេះប្បនៃណី អភិរក្ស ខ្ថ្រក្ាប្បនៃណី 
និងនវានុវត្រន ៍ ជាបញ្ហា មួយែ៏ៃិបាក្ខ្ែលប្ត្ូវដោេះប្សាយ។ យា៉ា ងណាមិញ ដយើងៃិត្ជា
ប្ត្ូវការមួយ ដែើមបនឹីងទទួលយក្និងសបាយរកី្រាយ ជាមួយមួយដទៀត្។ ដៅក្នុងន័យដនេះ 
ដត្ើដយើងប្ត្ូវដយវើែូរដមររដែើមបនឹីងជរុំញ ដលើក្ទឹក្រិត្រនិងរិញ្ចឹ មនវានុវត្រន៍ដៅក្នុងន័យ
វជិាមានដ ើយនឹងមិនបិទែដំណើ រការវា? ដត្ើដយើងប្ត្ូវខ្ថ្រក្ាការោរប្បនៃណី ដ ើយដៅ
ដៃលជាមួយោន ោបំ្ទនវានុវត្រន៍? ដត្ើនវានុវត្រន៍ជាបញ្ហា ប្បឈមរដំោេះប្បនៃណីខ្ែរឬដទ? 
ដបើរដមាើយដឆ្ាើយថាដទ ដ តុ្អវីបានជាដយើងប្ៃួយ? 

 
 
 



អត្ថបទ៖ អភិរក្សនិងនវានុវឌ្ឍន៍ននត្ន្តនរីបុរាណខ្មែរ                                     

អត្ថបទដោយ៖ បណឌិ ត្ ស ំសអំាង  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


