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កណ្តោ ល 
ណ្ៅកនុងអារយធម៌ខ្មែរ កណ្តោ លហាក់មានសារៈសខំាន់គួរឱ្យកត់សមាា ល់ ដ្បតិសមបក

ណ្ដ្ើមកណ្តោ លអាចជ្រលក់ជ្កតត់ ជ្រលក់សតំញ់ ជ្ាប់កូបដ្រំ ី ណ្ធវើឱ្សថ និងសមាា ប់
ខ្សបកណ្ជ្បើកនុងសិលបៈណ្ខោ នខ្សបកជាណ្ដ្ើម។ មិនខ្តប ុណ្តណ ោះ កណ្តោ លមាននិយាយកនុង
ណ្ជ្េងនិានណ្រឿង “ជ្េោះណ្ោជ្េោះខ្កវ” ណ្ ើយជាេិណ្សសណ្គខ្តងណ្ ើញណ្ដ្ើមកណ្តោ លដុ្ោះលូត
ខស់ជា ូរខ្ ណ្ៅកនុងបរណិ្វណ្ជ្ាសាទកនុងតបំន់អងារដូ្ចជា ជ្ាសាទអងារវតោ អងារធ ំ
និងជ្ាសាទខ្ជ្បរូបជាណ្ដ្ើម (រូបណ្លម១-៣)។ ណ្លើសេីណ្នោះ កណ្តោ លក៏មានជាប់ជាសាា ន
នាមផង ( ុកំណ្តោ ល ជ្សុកបុទុមសាគរ ណ្មតោណ្ ោះកុង) ណ្ ើយណ្គដឹ្ងថាមានជ្ាសាទតូច
មួយ (សេវថ្ថៃកនុងទឹកដី្ថ្ថ) កសាងកនុងរារយជ្េោះាទរ័យវរ ែន័ទី៧ ជាប់ណ្ ែ្ ោះជាភាសាថ្ថ
ថា “គូជ្កៈដូ្ន” (กู่กระโดน) ខ្ដ្លមានន័យថា “កណ្តោ ល”។១ 

កណ្តោ ល ជាជ្បណ្េទណ្ ើខ្ដ្លខ្តងសណ្ងេតណ្ ើញដុ្ោះណ្ៅតាមេាឺខ្ជ្ស បុោះ ឬចមាេ រចាស់ៗ 
ឬដុ្ោះកនុងថ្ជ្េក៏មាន។ វាមានកមពស់ជាមធយមជ្បខ្ ល៥-១០ខ្ម ជ្ត សមបកណ្ដ្ើមជ្ ស់ សាឹកធំ
ជ្ទខ្វង ផ្កេ េណ៌្សខយជ្ក មជ្សាល និងមានខ្ផាមូលៗប ុនកថ្ដ្ណ្កែង ខ្តេុំអាច ូបាន
ណ្ ើយ (រូបណ្លម៤-៧)។ ជាទូណ្ៅ កណ្តោ លខ្តងជ្ររោះសាឹកមួយឆ្ន មំោង ណ្ ើយណ្ចញផ្កេ  និងខ្ផា
មុនរដូ្វចូលឆ្ន ខំ្មែរ ណ្ ើយណ្គេុំចាត់ទុកកណ្តោ លជារេូំកណ្ ើជ្បណី្ត ខ្ដ្លអាចខ្កថ្ចន
ណ្ជ្បើជាណ្ជ្គឿងសណំ្ង់ ឬណ្ជ្គឿងសង្ហា រមិណ្ ើយ។ ប ុខ្នោខ្ផនកណ្ផេងៗរបស់កណ្តោ លអាចណ្ជ្បើជា
ជ្បណ្យារន៍ណ្ជ្ចើនវស័ិយ។ ណ្ៅកនុងវជិាា ឱ្សថបុរាណ្ខ្មែរ ណ្គយកសាឹកកណ្តោ លេាាល
ដ្ណំ្ៅ និងផេោះរបួស។ សមបកណ្ដ្ើមកណ្តោ លេាាលេិសេស់ ណ្ថាា ោះណ្ជ្គច រណ្សោះរណ្សាោះ 
ធ្លា ក់ស និងផេោះទូណ្ៅ។ ផ្កេ កណ្តោ ល ណ្គណ្ជ្ចើនណ្ជ្បើសជ្មាប់េាាលកអក ផ្កោ សាយ និងណ្លើក
កមាា ងំស្រសោីណ្ជ្ យសជ្មាលកូន។ រឯីជ្ោប់កណ្តោ ល ណ្គណ្ជ្បើសជ្មាប់េាាលេិស និងខ្ផា
សជ្មាប់រួយរខំយអាហារជាណ្ដ្ើម។២  

 ណ្ៅកនុងកិចច រង្ហរសិលបៈដាប់ឆ្ា ក់ខ្សបក ថ្នវស័ិយសិលបៈណ្ខោ នខ្សបក ខ្ដ្លរួម
មានខ្សបកតូច ខ្សបកធ ំ និងខ្សបកេណ៌្ ណ្គខ្តងយកសមបកណ្ដ្ើមកណ្តោ ល និងសមបក

 
១ Etienne Aymonier 1999: 179 
២ ជ្កសួងសុខាេិាល, មរឈមណ្ឌ លជ្សាវជ្ជាវណ្វជាា សាស្រសោបុរាណ្ ២០០៨: ៥-៦ 
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ណ្ដ្ើមណ្តោ ទុកជាណ្ ើេិណ្សសសជ្មាប់ណ្សាៃ រជ្តាសំមាា ប់ខ្សបក (ខ្សបកណ្ោជ្សស់) ដ្បតិវារួយឱ្យ
ខ្សបកមានេណ៌្ជ្កណ្ៅលអ សវិតជាប់មា ំនិង រពារសតវលអិតសីុបផំ្កា ញ (រូបណ្លម៨-១០)។៣ 
រឯីណ្ៅកនុងកិចច រជ្រលក់េណ៌្ ណ្គណ្ជ្ចើនយកសមបកណ្ដ្ើមកណ្តោ លណ្ៅជ្រលក់ជ្កតត់ឱ្យ
ានជាេណ៌្ជ្កណ្ៅ។ មិនខ្តប ុណ្តណ ោះណ្ៅកនុងខ្ផនកណ្នសាទ ណ្គក៏ណ្ជ្ចើនយកសមបកកណ្តោ ល
ណ្ៅជ្រលក់សតំញ់ ឬមងផងខ្ដ្រ ដ្បតិណ្ដ្ើមបឱី្យសាច់សតំញ់ ឬមងថែីណ្នាោះបោូ រណ្ៅជា
េណ៌្ជ្កណ្ៅ។  រណ៍្ណ្នោះ ទនំងណ្ដ្ើមបឱី្យសថ្សសតំញ់ជាប់សវិតផង ឬណ្ដ្ើមបឱី្យសថ្ស
មងណ្នាោះបោូរេណ៌្ង្ហយបនាំខ្េនកជ្តីផង។ ចណំ្ពាោះអនកខ្ដ្លចិញ្ចឹ មដ្រំទុីកជារនិំោះ ណ្គខ្តងយក
សមបកណ្ដ្ើមកណ្តោ លណ្ៅដ្ឱំ្យទក់ ជ្ាប់មនងដ្រំ ី មុនឹងដាក់ចងកូបេីណ្លើ ដ្បតិសមបកវាជ្ ស់ 
និងសវិតផង។៤ 

ណ្ដាយខ្ កណ្ៅកនុងអតាបទអកេរសិលបណ៍្រឿងជ្េោះណ្ោជ្េោះខ្កវ េួកអនកជ្សុកានចាប់
ជ្េោះណ្ោណ្ៅចងនឹងណ្ដ្ើមកណ្តោ ល វាយដ្ណំ្ធវើទុកោណ្ាស ខ្តជ្េោះណ្ោានជ្បឹងស្ុោះណ្ហាោះរ ូត
សណ្ោ កណ្ដ្ើមកណ្តោ លរួចណ្ៅាន។ ឃ្លា ជ្តង់ណ្នាោះណ្ពាលានថា “ស្ុោះណ្ហាោះសណ្ោ កណ្ដ្ើម
កណ្តោ ល អខ្ណ្ោ តណ្ ើងណ្ថាា លណ្ៅាងំខ្មក ណ្ហាោះដ្ល់ណ្ៅណ្បៀតជ្សាប់ណ្ម  រយោះដាច់
ខ្មកាក់ណ្មច្ម្ី” (រូបណ្លម១១-១២)។៥ មិនខ្តប ុណ្តណ ោះកនុងមាឹមសារចណ្ជ្មៀងមាោះ ក៏មាន
បញ្ចូ លទិដ្ឋភាេអនុសាវរយ៍ីណ្ដ្ើមកណ្តោ លណ្ៅកនុងបទនិេនធផងខ្ដ្រ។ 

ដូ្ណ្ចនោះជារួមមក កណ្តោ លេុំខ្មនជាណ្ ើជ្បណី្តកនុងវស័ិយសណំ្ង់ណ្ទ ខ្តវាហាក់
ដូ្ចជាសខំាន់ថ្ជ្កខ្លងកនុងសងាមខ្មែរ។  ជ្បខ្ លណ្ដាយសារកណ្តោ លានផោល់ជ្បណ្យារន៍
ណ្ជ្ចើនដូ្ចរាប់មកជ្តួសៗខាងណ្លើ ណ្ទើបណ្គខ្តងសណ្ងេតណ្ ើញណ្ដ្ើមកណ្តោ លណ្ៅណ្សសសល់
ជា ូរខ្ ណ្ៅតាមេាខឺ្ជ្ស ឬជាយរបងផ្ោះតាមជ្សុកខ្ជ្សរនបទ។ មា ងណ្ទៀតទំនងជាកណ្តោ ល
ជារុកោជាតិសំខាន់កនុងគនិំតខ្មែរខ្បបណ្នោះ ណ្ទើបណ្គនាឱំ្យណ្គសាា ល់យា ងចាស់ាងំកនុងទិដ្ឋភាេ
អកេរសិលប ៍ជាេិណ្សសកនុង រង្ហរជ្រលក់េណ៌្តាញរថ្វ និងណ្ជ្បើជាឱ្សថជាណ្ដ្ើម៕ 

 
 

៣ ជ្កសួងវបបធម ៌និងវចិិជ្តសិលបៈ ២០២០: ២៦-២៧ 

៤ អាងំ រូខន ២០០៧-២០០៨: ៨៨-៩០ 

៥ 
[អនាមិក] ១៩៥៤: ២៩ 
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បញ្ាី រូបភាេ 
 

   
 
 

    
 
 

  
 
 

រូបណ្លម១-៣ ណ្ដ្ើមកណ្តោ លដុ្ោះណ្ៅតបំន់អងារ និងទីណ្ផេងៗ 

រូបណ្លម៤ -៧ ណ្ដ្ើម សាឹក ផ្កេ  និងខ្ផាកណ្តោ ល 

រូបណ្លម៨  រយកសមបកណ្ដ្ើម
កណ្តោ ល (រូប៖ ជ្កសួងវបបធម៌) 

រូបណ្លម៩  រណ្សាៃ ររងំ្ហស់សមបកណ្ដ្ើមកណ្តោ ល
សជ្មាប់ជ្តាសំមាា ប់ខ្សបក 
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រូបណ្លម១០ ខ្សបកខ្ដ្លសមាា ប់រួចជ្តូវយកមក
ដាប់ឆ្ា កណ់្ៅតាមតួអងានីមួយៗថ្នសាច់ណ្រឿង 

រូបណ្លម១២ សជ្មង់ណ្រឿងជ្េោះណ្ោជ្េោះខ្កវជ្តង់អណ្នាើខ្ដ្លអនកជ្សុកចងណ្ធវើទុកោជ្េោះណ្ោណ្ៅណ្ដ្ើមកណ្តោ ល 
 
 

រូបណ្លម១១ គនូំរណ្រឿងជ្េោះណ្ោជ្េោះខ្កវ  
(រូបថត៖ សាន ផខា ) 
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ឯកសារណ្យាង 
ជ្កសួងសុខាេិាល  

២០០៨, រុកោជាតិឱ្សថកមពុ ជា, មរឈមណ្ឌ លជ្សាវជ្ជាវណ្វរាសាស្រសោបុរាណ្, េនណំ្េញ 
ជ្កសួងវបបធម៌ និងវចិិជ្តសិលបៈ  
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