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រប ាំកួយស្លដែក 
ប្បដទស្កម្ពុជា មានជនជាតិ្ដែើម្ភាគតិ្ចជាដប្ចើនដែលរស់្ដៅតាម្ត្ាំបន់ភ្នាំ និងខ្ពង់រាប

ជាដប្ចើនស្ត្វត្សម្កដ ើយ។ ជនជាតិ្កួយដប្ចើនប្កុម្ មានកួយដែក កួយែាំរ ី កួយនប្តា 
កួយអនទរ កួយនដរ ើ និងកួយប្គល រស់្ដៅកនុងដខ្ត្តដោធិសាត់្ បត់្ែាំបង កាំពង់ធាំ ប្ពះវហិារ 
ឧត្តរមានជ័យ បន្ទទ យមានជ័យ ដស្ៀម្រាប ប្កដចះ និងស្ទឹងដប្ត្ង មានវបបធម៌្ ទាំដនៀម្
ទមាល ប់ ប្បពពណី និងជាំដនឿ ដែលដគបនដែរការ ូត្ម្កទល់នឹងដពលបចចុបបននដនះ។១  

ដោកតា ដោកយាយចាស់្ ដៗៅកនុងដខ្ត្តកាំពង់ធាំនិងដខ្ត្តប្ពះវហិារ បនមានប្បសាស្ន៍
អាំពីប្បវត្តិរបស់្ជនជាតិ្កួយ កនុងការស្លដែក ែូចជាភូ្មិ្រ ាំដចក ភូ្មិ្ពប្ពកណ្តត ល ភូ្មិ្ែនល់
ដកាង ឃុាំរ ាំដោះ ប្សុ្ករដវៀង និងឃុាំរម្ណីយ៍ជាដែើម្។ល។ ពិធីស្លដែកមានតាាំងពីមុ្នស្ម័្យ
អងគរម្កដម្្លះ ចាប់ពីស្ត្វត្សទី១ កនុងអាំឡុង ស្ម័្យនគរភ្នាំ ស្ម័្យដចនឡា និងស្ម័្យអងគរ 
កនុងរជជកាលប្ពះបទជ័យវរ មន័ទី២ (៨០២-៨៥០)។ ប្ស្បដពលជាមួ្យគ្នន ដនះ ក៏មានស្ង្រ្គគ ម្
ជាមួ្យស្ប្តូ្វជាញឹកញាប់ ដ ើយដយើងមិ្នទាន់មានអាវុធយុទធភ័្ណឌ ស្ម្បូណ៌ដបបដៅដឡើយ។ 
ដត្ដោយអាំដណ្តយផល ប្បដទស្ដយើងស្ម្បូណ៌ដៅដោយស្ម្បតិ្តធម្មជាតិ្ដរជ្ាដប្ចើន ែូចជា
ដរដ្ែក ដៅម្តុ ាំភ្នាំដែក គឺភ្នាំរដយាល មានពប្ពខ្ពស់្ៗ កម្ពស់្ប្បមាណជិត្១០០ដម្្ប្ត្ មានភ្នាំតូ្ចៗ
ដៅដកបរដន្ទះដទៀត្ មានចមាា យប្បមាណ៤០គីឡូដម្្ប្ត្ ដប្កខាងដជើងដខ្ត្តកាំពង់ធាំបចចុបបនន 
និងស្ថិត្កនុងប្សុ្ករដវៀង ដខ្ត្តប្ពះវហិារ។២ 

ដៅប្ត្ង់កដនលងដគស្លដែក ដគជីកែីលុងដធវើដជើងប្កានឡមួ្យយ្ាងធាំ មានចងអូ របដចចញ
ពីឡស្ប្មាប់បងហូរដែក។ ដៅដផនកដជើងប្កានឡ មានស្នប់ជាន់ស្ប់ឈរចាំនួន៣ ឬ ៥ដៅតាម្ 
ឡតូ្ចឬធាំ។ ដបើគ្នម នស្នប់ដទ ដគបក់នឹងប្កណ្តត់្បវ ដោយដគគ្នបស្ងកត់្កាលបវ វាយ
ឃ្នន បជាប់នឹងែីមាត់្រនធខ្យល់ រួចដគអងគុយបក់បចចូ លខ្យល់ដៅតាម្រនធបចចូ លដៅកនុងឡ។ 
ដបើដគដប្បើស្នប់វញិ ដគយកែីឥែឋ មានរាងសីុ្ឡាាំង ោស្ដស្បកដគ្នដៅពីដលើ។ ដៅដលើដស្បក
ដគ្នដន្ទះ ដគចាប់ទាំពក់ ែពក់ជាប់ដៅែងស្នទូច ដែើម្បទីាញឱ្យដប្ងយកខ្យល់ ដ ើយដគជាន់

 
១ ជួន ណ្តត្ ១៩៦៧: ៤៦; ងួន ស្ាំអាត្ ២០១២: ៦; Diffloth 2011: 12, 14 
២ ងួន សំអាត ២០១២: ១ 
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ដស្មើគ្នន ។ ឯរនធដន្ទះ ដគជីករូងែីឱ្យឆ្ងា យពីឡមានចមាា យប្បមាណ៣ដម្្ប្ត្។ ដៅឡស្លដែក
នីមួ្យៗ មានរនធខ្យល់បក់ ៣ដៅ៥ ែូចដប្បើស្នប់ជាន់ដែរ។ 

ដៅកនុងឡ ដគចាក់ែមដែលមានជាតិ្ដរដ្ែក។ តាម្ការែឹងនិងការអនុវត្តកនុងការែុត្
ដែកដធវើឧបករណ៍ដប្បើប្បស់្ គឺដគយកដែើម្ប្ទាស្ ឬដែើម្ប្ម្កស ម្កដប្បើកនុងការរ ាំោយដែក
ដទើបមានកាំដៅដលើស្ផុត្ពីធយូងពនដែើម្ដឈើែពទដទៀត្។ ដគយកដៅោក់តាម្ប្ស្ទាប់ៗជាមួ្យ
នឹងែមនិងអុស្ធយូង មុ្ននឹងែុត្ដភ្លើង បក់ ឬស្ប់ ដធវើឱ្យឡដន្ទះដ ះ ដគប្តូ្វដរៀបរណ្តត ប់
បចចូ លដម្ស្មឹងសិ្ន។ ការស្លដែកប្តូ្វមានដម្ស្មឹងឬឆ្ងយ (អនកចូលរូប) ជាចាាំបច់ដប្ោះគ្នត់្
ជាម្នុស្សស្ាំខាន់ខាងផលូ វកនុងនិងផលូ វដប្ៅ។ ដម្ស្មឹងប្តូ្វមានត្ាំណម្ជាដប្ចើន ែូចជាប្ត្ូវ ូបបយ 
ដគយកប្គ្នប់ប្សូ្វដែលបកដោយពែប្សី្ប្កមុ្ាំ។ ឯរណ្តត ប់វញិប្តូ្វមានប្សា បដងអម្ ដទៀន និង
ធូប ោក់មួ្យស្ពកដៅមុ្ខ្ដម្ស្មឹង ដោយមានស្នាំប្បុស្អងគុយអម្ដម្ស្មឹងដៅខាងសាត ាំមួ្យជួរ 
ស្នាំប្សី្អម្ដម្ស្មឹងដៅខាងដ វងមួ្យជួរ។៣  

ដម្ស្មឹងដន្ទះអងគុយដពនដភ្ននដៅកណ្តត ល ជួត្កាលនឹងស្ាំពត់្ស្ មុ្ននឹងចាប់ដប្ចៀង
បទបចចូ លរូប ទាាំងស្នាំទា ាំងដម្ស្មឹងប្តូ្វឱ្នកាលប្កាបស្ាំពះដប្គឿងស្កាក រៈបូជា បីែងសិ្ន 
រួចស្នាំចាប់ដប្ចៀងនិងទះពែបនទរដៅតាម្ទាំនុកបទដភ្លង។ រឯីដភ្លើងដជើងប្កានឡ ក៏ចាប់ែុត្
ដឡើងដស្មើៗគ្នន ។ អនកស្ប់ស្នប់ឬអនកបក់ខ្យល់ ក៏ចាប់ដធវើដឡើងប្ពម្ៗគ្នន ទា ាំងអស់្។ 

ដគស្ប់ ឬបក់ដៅតាម្ទាំនុកចដប្ម្ៀង។ លុះដខាម ចចូលរូបដម្ស្មឹងស៊្ប់ដ ើយ ដម្ស្មឹងក៏
ដងើបដឡើងឈរ កាន់ោវប្គវរីា ាំតាម្ដបបបទ ឯស្នាំក៏ដប្កាកឈររា ាំជាមួ្យដែរ និងរា ាំជុាំវញិឡ
ដទៀត្ផង។ ការស្ប់ស្នប់ ឬការបក់ខ្យល់ បចចូ លដៅកនុងឡដន្ទះ ជួនកាលដគដធវើមួ្យៗ 
ជួនកាលដគដធវើញាប់ដៅតាម្ស្ដម្លងដប្ចៀង និងស្ដម្លងទះពែរបស់្ស្នាំ។ ដគដធវើរដបៀបដនះ 
រ ូត្ែល់ដែកដន្ទះរោយ ូរដចញពីឡ ដទើបស្នាំឈប់ដប្ចៀង ឯដខាម ច ប្ោយក៏ដចញពីរូប
ស្មឹង។ អនកស្ប់ ឬអនកបក់ដៅដត្ស្ប់ បក់បងហូ រដែកលុះប្តាដត្អស់្ជាតិ្ដែកដលង ូរដចញ
ពីឡដទើបឈប់។ ការដធវើឡ និងរដបៀបស្លដែកដនះមានលកខណៈខុ្ស្ៗគ្នន  ពីកដនលងមួ្យដៅ
កដនលងមួ្យ។ ឯការដរៀបចាំពិធីបចចូ លស្មឹង ក៏មានលកខណៈខុ្ស្ៗគ្នន ខ្លះដែរ។ ការស្លដែកដគ
ដធវើមួ្យឆ្ងន ាំម្តង ដៅដខ្បុស្សឬមាឃ ដប្កាយពីការប្បមូ្លផលប្សូ្វរួច។ 

 
៣ ងួន សំអាត ២០១២: ៥-៦ 
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សូ្ម្បញ្ជជ ក់ថា ដៅកនុងចដប្ម្ៀងដភ្លងការដខ្មរដយើង ក៏មានបញ្ជជ ក់អាំពីោកយថា «ដែក
កាំពង់សាវ យ»។ ដនះដ ើយជាទីតា ាំងកដនលងដធវើដែករបស់្ជនជាតិ្កួយដែរ។ ភាគដប្ចើន ដគ
ដប្បើប្បស់្បទដភ្លងប្បពពណីែូចដខ្មរដយើងដែរ ជួនកាលដគដប្បើស្គរធាំ និងគងដោះ ជាមួ្យ
ដទៀត្ផង។៤ 

ជនជាតិ្ដែើម្ភាគតិ្ចកួយ មានរប ាំមួ្យចាំនួន ែូចជារប ាំវាយកួយ (ដែលដគដៅថា 
រប ាំវាយដខ្ល ឬរប ាំប្បវាយកួយដែរដៅតាម្ត្ាំបន់ មានដៅដខ្ត្តស្ទឹងដប្ត្ងជាដែើម្) រប ាំតា
ដទើត្ ជារប ាំបុរាណដៅដខ្ត្តស្ទឹងដប្ត្ង រប ាំកួយរុ ាំចនលុះរបស់្ម្នទីរវបបធម៌្ដខ្ត្តកាំពង់ធាំ និង
រប ាំកួយស្លដែកដែលទទួលបនជាជ័យោភី្ដលខ្១ ដៅកនុងម្ដហាប្ស្ពសិ្លបៈពនទិវាវបប
ធម៌្ជាតិ្៣មី្ន្ទដលើកទី១៨ ឆ្ងន ាំ២០១៦។ 

ព័ត៌្មានស្ាំខាន់ដៅកនុងអត្ថបទដនះ ដតត ត្ពិដស្ស្ដៅដលើ រប ាំកួយស្លដែក ឬបញ្ជជ ន់
ស្នលុងស្ប្មាប់ដពលស្ដម្តងរប ាំ ដែលត្ដម្លើងនិងបដងកើត្ដោយដោកប្គូ ងួន ស្ាំអាត្ ពន
ប្កសួ្ងវបបធម៌្និងវចិិប្ត្សិ្លបៈ។ រប ាំស្លដែក ជារប ាំមួ្យរបស់្ជនជាតិ្កួយដៅកនុងដខ្ត្ត
កាំពង់ធាំ  និងប្ពះវហិារ។ រប ាំដនះប្តូ្វបនដគបដងកើត្ដឡើងដែើម្បបីគហ ញអាំពីវរីៈភាព របស់្ជន
ជាតិ្កួយដែលដចះវធីិស្លដែក តា ាំងពីស្ម័្យដែើម្យូរលង់ណ្តស់្ម្កដ ើយ។ ដនះក៏ជាការ
បគហ ញឱ្យដឃើញថាបងបអូនជនជាតិ្ដែើម្ភាគតិ្ចកួយ ធ្លល ប់មានដ ម្ ះលប ី រ ូត្ែល់មាន
ប្បវត្តិទាក់ទងយ្ាងជិត្ស្និទធជាមួ្យនឹងរាជការដខ្មរស្ម័្យបុរាណ ដោយសារការស្លដែក
ដនះឯង។ 

រប ាំកួយស្លដែក ដចកជាបីឈុត្៖  
ឈុត្ទី១៖ ែកប្ស្ង់បគហ ញអាំពីរូបភាពដចញពីរូបចមាល ក់ចម្ាាំងដលើជញ្ជជ ាំងប្បសាទបយ័ន 
ឈុត្ទី២៖ ការដស្នដប្ពន កនុងពិធីប្បមូ្លប្ពលឹង 
ឈុត្ទី៣៖ ការែាំដែកដែើម្បផីលិត្ឧបករណ៍ដប្បើប្បស់្ជាតិ្ពនធុ ដផសង  ៗែូចជាសិ្បបកម្មស្ប្មាប់
កសិ្កម្មជាដែើម្៕ 
 

 

 
៤ ងួន សំអាត ២០១២: ៦ 
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