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កាំបិត្ផ្គា ក់ 
កនុងវចនានុក្កមខ្មមរផ្សាយដោយពុទធសាស្នបណ្ឌិ ត្យឆ្ន ាំ១៩៦៧ ក្ត្ង់ទាំព័រទី៥២០ 

ឱ្យនិយមន័យផ្គា ក់ថា គឺជាដ ម្ ោះដក្គឿងស្ស្ត្សាា មួយក្បដេទដ្វើដោយខ្ែក មានមុមខ្ត្មាា ង 
រាងក្ស្ដែៀងនឹងក ាំបិត្ខ្ចត្ ប ុខ្នាមានែងខ្វងស្ក្មាប់ឆ្ា រ ក្ាយ ក្តួ្ស្ព្ក្ព ឬកត់្អវីៗក៏    
បាន។ ដោយសារមានរូបរាង និងដក្បើករស្ក្មាប់កប់កត់្ែូចក ាំបិត្ខ្ែរ ែូដចនោះដ ើយ
បានជាដពលមលោះដគដៅឧបករណ៍្ដនោះថា ក ាំបិត្ផ្គា ក់។ ឧបករណ៍្ដនោះមានែងខ្វងស្ក្មាប់
កន់ដ្វើពីដ ើ ចាំខ្ណ្កខ្ផ្សលភ្ជា ប់ែងដ្វើពីខ្ែកស្ក្មាប់កប់ឱ្យមុត្។ ែងដនាោះដទៀត្ដសាត្ ដគដក្ចើន
ដរ ើស្យកក្បដេទដ ើក្ត្ង់មានដកងមុបដៅខាងចុង ដ ើយដក្ចើនខ្ត្ជាដែើមដលងៀង ដក្រោះ
ដែើមដនោះែុោះដចញពីែីខ្ត្ងដវៀចដចញពីក្ត្ង់គល់  ដទើបែុោះក្ត្ង់មកដលើ (រូបដលម១)។ ដែើម
ដ ើ្ាំមលោះដទៀត្ែូចជា ចាំបក់ ដស្មាន់ មាន់ព្ក្ព ខ្ត្ងមានែុោះសាច់ក្ទនុងពកខ្វងផុ្សស្ដចញ
ពីគល់មក ដៅថាក្ពឹង ខ្ែលដគអាចកប់ក្ពឹងយកមកដ្វើែងផ្គា ក់បានខ្ែរ (រូបដលម២)។  

 

                                 
                      (រូបដលម១)                                                               (រូបដលម២) 
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ដបើដែើមខ្ែលកប់មកដ្វើែងដនាោះដស្ទើរក្ត្ង់ ដគយកដែើមដនាោះបញ្ចូ លដខាន ោះ រួចវាយដស្នៀត្
ទុកមួយខ្ម ឬយូរខ្មផ្សង ដែើមបឱី្យសាច់ដ ើពត់្មកក្ត្ង់ាមចដនាល ោះដខាន ោះខ្ែលដកៀប (រូបដលម
៣)។ ផ្សទុយដៅវញិដបើកាលែងដស្ទើរដកង ដគក្តូ្វយកខ្ផ្សនកកាលខ្ែលដទើបកប់ភ្ជល មក្ស្
ស់្ៗដៅកប់កនុងដផ្សោះរដងើកដេលើងរយៈដពលមួយស្នទុោះ រួចយកដៅពត់្នឹងដែើមដ ើណាមួយ 
បនាទ ប់ចងទុកដោលរយៈដពល២៥ព្ងងដៅមួយខ្ម ដទើបក្សាយខ្មែចងពត់្ដនាោះដចញ(រូបដលម
៤-៥)។ ដ្វើែូដចនោះដៅដពលសាច់ដ ើដនាោះដក្កៀមស្ងួត្ដមាោះទឹកអស់្ដ ើយ វានឹងរការូប
ស្ណាា នែូចខ្ែលដគចង់បាន។  
 

រូបដលម៣៖ ដខាន ោះនិងដស្នៀត្ ត្ក្មង់ដែើមផ្គា ក់ 
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    រូបដលម៤៖ រដបៀបពត្់កាលែងផ្គា ក់ឱ្យងមុប                          រូបដលម៥ ែងផ្គា ក់ខ្ែលងមុបលអ 
 
ជាទូដៅែងផ្គា ក់មានក្បខ្វងពី៤តឹ្កដៅ៨តឹ្ក ឯខ្ផ្សលមានក្បខ្វងចដនាល ោះពី៣តឹ្កកនលោះដៅ៤តឹ្ក។ 
ខ្ផ្សលផ្គា ក់មលោះមានកាច់លាំអទាក់ខ្េនកផ្សង ដគដៅថាផ្គា ក់ដក្គឿង (រូបដលម៦)។ រូបដលម៧
បង្ហា ញពីដ ម្ ោះដៅព្នដក្គឿងបងាុ ាំរបស់្ផ្គា ក់ និងតួ្នាទីរបស់្វានីមួយៗ។ 
 

    
                       រូបដលម៦                                                    លាំអិត្រូបដលម៦ ផ្គា ក់ដក្គឿង 
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ចងាាំជារងវង់មូលខ្ែកខ្ែលដគរុ ាំព័ទធ
ជុាំវញិក្ត្ង់បរដិវណ្កាលែងផ្គា ក់។ វា
ជួយឱ្យែងជាប់ខ្ណ្នលអ មិនដ្វើឱ្យដក្បោះ
ខ្បក ឬបាក់ដៅដពលកប់ដ ើ។ ចាំខ្នក
ដស្នៀត្ ជាខ្ែកមលីមួយខ្ែលដគស៊្កដស្ៀត្
បញ្ចូ លចដនាល ោះក្បដោងខ្ផ្សល និងដ ើ 
ដែើមបឱី្យខ្ផ្សលផ្គា ក់ជាប់ខ្ណ្នមិនរដងាើររ ូត្         រូបដលម៧ 
ដចញពីែង។ ដៅដពលដក្បើកប់ញឹកញាប់នា ាំឱ្យដស្នៀត្ក្បដោងខ្លងខ្ណ្ន ែូដចនោះដៅខ្ែក
ដស្នៀត្ដនាោះខ្ត្ងរបូត្ដចញ ដ ើយខ្ែលអនកដក្បើក្ត្ូវយកមកឱ្យជាងែាំខ្ែកោក់ដស្នៀត្ងមី ឬ
វាយដស្នៀត្ងមីមួយបខ្នថមពីដលើដទៀត្។ ដៅរូបដលម៨ដយើងដ ើញដស្នៀត្ដនាោះមានពីរក្តួ្ត្គ្នន
មួយជាខ្ែក និងមួយដៅពីដលើជាដ ើ ខ្ែលដគវាយចូលបខ្នថមឱ្យខ្ណ្ន។ រូបដលម៩ដយើង
ដ ើញែងផ្គា ក់ដនាោះបាក់ក្ត្ង់កខ្នលងផុ្សត្ពីចងាាំ។ 

    
                            រូបដលម៨                                                                   រូបដលម៩ 
        
      ជាញឹកញាប់កលណាដក្បើកប់ដនោះកប់ដនាោះយូរព្ងងខ្មដៅ នា ាំឱ្យបាក់ែងដជៀស្មិនរួច 
ពិដស្ស្ក្ត្ង់កខ្នលងថាន ាំងដ ើ ចាំខ្នកខ្ផ្សលខ្ែកដក្ចើនខ្ត្សឹ្កដរចរលិជា្មមា។ ដោយមូល
ដ តុ្ដនោះដ ើយនា ាំឱ្យគិត្ថា ែងជារបស់្ោ ាំបាច់ខ្ែលក្តូ្វមានស្ក្មាប់ដក្ត្ៀមទុកផ្គល ស់្ែង
ងមី ឬដ្វើផ្គា ក់ងម ី ក្បករមានករបាក់ែងឬខ្ផ្សលដោយព្ចែនាដពលណាមួយ។ ែងងមខី្ែលក្ត្ូវ
យកមកផ្គល ស់្ គឺជាែងខ្ែលដគបានកប់យកមកោលព្ងង និងរកាទុករយៈដពលយ ង
តិ្ចក៏១ខ្មខ្ែរ មុននឹងអាចយកមកដ្វើែងផ្គា ក់ ដទើបែងដនាោះស្ងួត្លអឥត្រួមមាឌសាច់ដ ើ 
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ខ្ែលអាចនា ាំឱ្យចងាាំនិងដស្នៀត្្ូរដៅដពលដក្កយមក។ ក្ត្ង់ដនោះដ ើយខ្ែលនា ាំឱ្យមានរកយ
ដលើកថា បាក់ែងមួយខ្ម បាក់ខ្ផ្សលមួយព្ងង គឺថាខ្ផ្សលវញិអាចែាំខ្ត្មួយក្ពឹកឬមួយព្ងងដពញក៏
អាចបានខ្ផ្សលមួយ ចាំខ្ណ្កែងវញិរកបានដោយលាំបាកឬក្សួ្លកាី ក៏មិនអាចយកមកដ្វើ
ែងផ្គា ក់បានភ្ជល មៗខ្ែរ។ ែូដចនោះដពលដែើរព្ក្ព ឬដៅចាំករ ដគរដវៀស្រព្វដោលខ្េនកដមើល
អាយនាយ ខ្ក្កងក្បទោះខ្េនកនឹងដែើមដ ើ ខ្ែលមានស្ណាា នអាចដ្វើែងផ្គា ក់បាន។ ដ ើ
ែងផ្គា ក់អាចថាជារបស់្កក្មផ្សងក៏សឹ្ងថាបាន ដក្រោះយូរៗដទើបក្បទោះខ្េនកមាង។ ដបើដ ើញ
ដ ើយដគកប់យកមករកាទុកដៅផ្សទោះ។ ដៅរូបដលម១០និងដលម១១ដយើងដ ើញដែើមដលងៀង
ជាដក្ចើន ខ្ែលមាច ស់្ផ្សទោះកប់យកមករកាទុកយូរព្ងងខ្មដៅផ្សទោះ ស្ក្មាប់ទុកដ្វើែងផ្គា ក់ដពល
ក្តូ្វករនាដពលខាងមុម។ 

       
               រូបដលម១០                                                                រូបដលម១១ 
 ដៅរូបដលម១២និង១៣ ស្ពវព្ងងដ ើញថាអនកក្សុ្កដៅទីជនបទ ដក្បើផ្គា ក់ជាក្បោ ាំព្ងង
ដពលដចញដៅព្ក្ពខ្ក្ស្ចាំករឃ្វវ លដគ្នក្កបី ដក្បើក្ត្ួស្ក្ាយកប់ចាំករ ក្តួ្ស្ផ្សលូវដែើរ ក្ត្ួស្
ខ្មកដ ើ កប់ផ្សាួលរលាំដ ើតូ្ច្ាំ ោ ាំងស្ស្រក្កក់របង ពុោះឧស្ កប់វលលិ៍បនាល ។ល។ ប ុខ្នា
ដបើក្កខ្លកដមើលឱ្យឆ្ង យបនាិច ាមរយៈចមាល ក់ដៅក្បាសាទបុរាណ្នានាដ ើញថា កល
បុរាណ្មនុស្ែដក្បើផ្គា ក់ ជាដក្គឿងស្រវ វុ  ្ដក្គឿងចមាាំងផ្សងខ្ែរ ែូចមានបង្ហា ញដៅ (រូបដលម
១៤-១៧)។ ស្ពវព្ងងដបើដទាោះជាដគខ្លងដក្បើផ្គា ក់ជាអាវុ្ក្បយុទធគ្នន ក៏ដយើងដៅឮស្ល់រកយ
ដជរថា អាដគកប់ ដនោះក្បខ្ លជាដគដក្បើផ្គា ក់ស្ក្មាប់កប់គូ ស្ក្ត្ូវ ឬក៏កប់មនុស្ែ



អត្ថបទ៖ កាំបិត្ផ្គា ក់                                           

អត្ថបទដោយ៖ អាន រស្មី  

ែូដោន ោះខ្មន។ ដ ើញថាផ្គា ក់ជាឧបករណ៍្ខ្ែលមនុស្ែខ្មមរដក្បើា ាំងពីបុរាណ្កលរ ូត្
ែល់បចចុបបននកលជាប់មករ ូត្ឥត្ោច់។  
 

    
                        រូបដលម១២ ដក្បើផ្គា ក់ោ ាំងស្ស្រក្កក់         (រូបដលម១៣ ដក្បើផ្គា ក់កប់ចុងដសាមមានបនាល ) 
 

     
  (រូបដលម១៤ ចមាល ក់ដៅក្បាសាទអងារវត្ាដែើមស្,វទី១២)         (រូបដលម១៥ ចមាល ក់ដៅក្បាសាទបាយ័នាចុងស្.វទី១២) 

 

 

 

(រូបដលម១៦,១៧ 
ចមាល ក់ដៅក្បាសាទ 
បាយ័នាចុងស្.វទី១២) 


