
អតថបទ៖ េលខ នរសេមលែសបកធ ំ                                   

អតថបទេដយ៖  េលកបណឌិ ត ស ំសអំង 

េលខ នរសេមលែសបកធ ំ

មុននឹងមនភពយនត និងទូរទសសន៍ របជជនែខមរនិយមទសសន និងកមសនតអរមមណ៍

ជមួយេលខ នរសេមលបុរណ ឬេលខ នែសបកធ។ំ ជមួយនឹងទេំនបកមមៃនករកមសនត

សមបូណ៌ែបប ជពិេសសបេចចកវទិយ និងរបព័នធផសពវផសយថមី រួមមន Facebook និងYouTube 

ជអទិ ភពេពញនិយមរបស់េលខ នរសេមលបុរណរតូវបនធល ក់ចុះ កល យេទជសិលបៈ

ែដលេគមិនចប់អរមមណ៍។ េលសពីេនះេទេទៀត របេភទសិលបៈេនះ នឹងរបឈមករបត់បង់

របសិនេបគម នករអភិរកស និងែថរកស។ សពវៃថង កនុងចេំណមយុវវយ័ េលខ នែសបកធ ំពុំសូវ

មនអនកសគ ល់ ឬចប់អរមមណ៍េឡយ។  

េលខ នែសបកធ ំ គឺជទរមង់សិលបៈទសសនីយភពដ៏ចណំស់មួយកនុងចេំណមទរមង់

សិលបៈដៃទេទៀតេនរបេទសកមពុជ។ េលខ នេនះ អចមនទនំក់ទនំងជមួយរពះរជពិធី

របស់រពះមហកសរត ែដលរតូវបនេគសែមតងជមួយទរមង់សិលបៈទសសនីយភពេផសងេទៀត 

មនេលខ នរសេមលែសបកតូច (េលខ នែសបកតូច) និងរបរំពះរជរទពយ កនុងសម័យែខមរបុរ

ណ។១ ម៉យងេទៀត ករែដលទរមង់េលខ នទងំេនះមនជប់េនទីរកុងែខមរបុរណ េពលគឺ

េសៀមរប និងបត់ដបំង បនបញជ ក់ពីគនិំតៃនរពះរជពិធីរពះមហកសរត។ េលក 

Jacques Brunet បនបញជ ក់បែនថមថ «ជួនកលេគេហទរមង់េនះថ “ណងំែសបកហលួង” ជ

ទរមង់សិលបៈសែមតងមួយចណំស់ែដលមនេនកមពុជ»២។ េលករពឹទធ ចរយ េឆង ផុន ធល ប់

បនេលកេឡងថ «េយងេទតមករសិកសវភិគ កនុងចេំណមសិលបៈែខមរ េយងអចសនមត់

បនថ សិលបៈេលខ នរសេមលមនរបភពយូរមុនសម័យអងគរ»៣ ។ េលក េពរជ ទុរំកវុលិ  

បនសរេសរកនុងេសៀវេភរបស់េលក អពីំេលខ នែសបកធ ំ ថសិលបៈេលខ នរសេមលមន

ភពរុងេរឿងកនុងសម័យអងគរ
៤។ េលខ នរសេមលែសបកធ ំសែមតងែតឈុតរមយណែដល 

ែខមរេយង េហថ “រមេករ ិ៍ត”។ ផទ ងំែសបកធ ំរតូវបនដក់បញច ងំឆលុះេទនឹងពនលឺេភលង េដមប ី
                                                             
១ Brunet 1974b: 52 

២ Brunet 1974b: 52-53 

៣ Sam 1988: 277; Sbek Thom Sbek Tauch 1987: a 

៤ Pich 1995: 2; Brunet 1974a: 127-128; Brunet 1974c: 3 



អតថបទ៖ េលខ នរសេមលែសបកធ ំ                                   

អតថបទេដយ៖  េលកបណឌិ ត ស ំសអំង 

បេងកតជរសេមល។ េនកមពុជសពវៃថង មនេលខ នែសបកបីរបេភទ៖ ែសបកតូច (េលខ ន

រសេមលតូច) ែសបកពណ៌ (ែសបកលបពណ៌) និងែសបកធ ំ(េលខ នរសេមលធ)ំ។ េយងគួរ

បញជ ក់ផងែដរថ ែសបកពណ៌ ជេលខ នខន តកណត ល មិនែមនសរមប់សែមតងជេលខ ន

រសេមលេទ និងរតូវបនេគសែមតងេនេពលៃថង។   

េលខ នែសបកធ ំជសិលបៈមនរទង់រទយផស ំៃនតរនតី ចេរមៀង កណំពយ ពំេនល គនូំរ 

ចមល ក់ ករេជត កររ ំរប ំនិងនដកមម។ កលពីមុន អនកេជតែសបក សុទធសឹងែតជបុរស 

(នសម័យបចចុបបនន េយងេឃញមនរសតីេជតែសបកែដរ) េជតផទ ងំែសបករបស់ខលួនេនពីមុខ

និងពីេរកយផទ ងំរកណត់ស េដយមនចណំងំេភលង កនុងេនះគឺេដយដុតចនលុះ ឬរតេឡក

ដូងសងួត (កនុងសម័យមុន) ឬេរបឧបករណ៍បញច ងំ (កនុងសម័យទេំនប)។ ករដុតចនលុះ ឬ

រតេឡកដូង គឺេគេពញចិតតេរចនជង េរពះវបេញចញរសេមលរស់រេវ កជងករបញច ងំ

េភលងែបបទេំនបកមម។ ករសែមតងេលខ នែសបកធ ំភគេរចនេធវេឡងេនេពលយប់ កនុងពិធី

ពីធីបុណយជតិ ឬពិធីបុណយសសន។  

ផទ ងំែសបករបស់េលខ នែសបកធ ំអចមនកមពស់េទដល់ ពីរែម៉រត និងមនទមងន់េទ

ដល់របពីំរគីឡូរកម។ ែសបកធ ំពុំមនៃដ និងចងអូមមត់ចបស់លស់ ដូចផទ ងំែសបករបស់

េលខ នែសបកតូចេនះេឡយ។ អនកេជតែសបក ែដលជអនករផំងែដរ កន់ផទ ងំែសបក

នីមួយៗ េដយដក់ផទ ងំែសបកផអឹបជប់េទនឹងផទ ងំរកណត់សែដលមនចណំងំេភលង។ 

េយងជអនកជនំន់េរកយបនតេវន មនកតពវកិចចកនុងករបនត យល់ដឹង រសឡញ់ឱយ 

តៃមល ែថរកស េលកសទួយ និងផសពវផសយសិលបៈដ៏មនតៃមលេនះឲយសថិតេសថរេទអនគតកល។ 

ករខិតខរំបឹងែរបង និងករផលិត រតូវមនន័យ និងភពចបំច់សរមប់យុវជន ែដលជ

អនកសនងវបបធម៌េទៃថងអនគតែដរ។ េនេពលែដលេគយល់ដឹង េពញចិតត និងឱយតៃមល េគនឹង

ដឹងពីករណីយកិចច និងកតពវកិចចរបស់េគ កនុងករអភិរកស និងែថរកសសមបតតិវបបធម៌េនះ។ 

 

 

 



អតថបទ៖ េលខ នរសេមលែសបកធ ំ                                   

អតថបទេដយ៖  េលកបណឌិ ត ស ំសអំង 

ករសែមតងេលខ នែសបកធ ំ
 

 
 

 
 



អតថបទ៖ េលខ នរសេមលែសបកធ ំ                                   

អតថបទេដយ៖  េលកបណឌិ ត ស ំសអំង 

ឯកសរេយង 

Brunet, Jacques.  

(1974a). “Attempt at a Historical Outline of the Shadow Theatres.” In Traditional Drama 

and Music of Southeast Asia, edited by Taib Mohd Osman. Kuala Lumpur: 

Dewan Bahasa Pustaka, 127-129. 

________.  

(1974b). “The Shadow Theatres of Cambodia.” In Traditional Drama and Music of 

Southeast Asia, edited by Taib Mohd Osman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa 

Pustaka, 52-57. 

________.  

(1974c). “Themes and Motifs of the Cambodian Ramayana in the Shadow Theatre.” In 

Traditional Drama and Music of Southeast Asia, edited by Taib Mohd Osman. 

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka, 3-4.  

Pich, Tum Kravel.  

(1995). Sbek Thom: Khmer Shadow Theater. Ithaca, NY: Cornell Southeast Asia 

Program and UNESCO.  

Sam, Sam-Ang.  

(1988). The Pin Peat Ensemble: Its History, Music, and Context. Ph.D. Dissertation, 

Wesleyan University.  

Sbek Thom Sbek Tauch.  

(1987). Phnom Penh: Ministry of Culture and Information. 
 

 

 


