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នៅបណ្តា ប្រនេសក្នុងតបំនអ់ាសនុអីាន្យ្ ៍និងកនូ៉ េ 

សម្ភា ៉ៈនប្រើបរាសប់្រចាថំ្ងៃចនំនួ១០០ប្រនេេ





មជ្ឈមណ្ឌ លអាស៊បី៉ា សី៊ហ្វិកសម្រាបក់ារយលដ់ងឹអន្ដរជាតវិ(APCEIU)មជ្ឈមណ្ឌ លអបរ់តំបំនន់នអង្គការរដ្ឋមនន្ដីអប់រំ 
ននម្បទេសក្៊ងតបំនអ់ាសី៊អាទ្យ្ស៍ម្រាប់ប៊រាណវ វិេយានវិងវ វិចវិម្តសវិល្បៈ(SEAMEO–SPAFA)នវិងទលខាធវិការដ្្ឋ ន

 
អង្គការរដ្ឋនមី្អប់រនំនម្បទេសក្៊ងតំបន់អាសី៊អាទ្្យ៍ សូមទោរពស្្្មន៍។ អង្គការទយីងទាងំបី ដដលពយាយាមអភវិវឌ្ឍការអប់រំ
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ដដល្រួឲ្យចាបអ់ារម្ណ៍អពីំ«សរាភា របៈទម្បីម្បសម់្បចានំថងៃទៅបណ្្ម្បទេសក្៊ងតបំន់អាសី៊អាទ្្យ៍នវិងកូទរ ៉ា»ដដលម្តរូវបនបទងកតីទេ្ងីក្៊ង
 

ម្កបខណ្ឌ «កវិច្ចសហម្បតវិបត្ដវិការSEAMEO–APCEIUទលីការអភវិវឌ្ឍសរាភា របៈអប់រសំវិកសាទដីម្កីារយល់ដឹងពីវប្ធម៌»។

ចាប់តាំងពីឆ្្២ំ០០៥ អង្គការរបស់ទយីងបនសហការោ្ទលីក្ទម្រាងជាប់ទាក់េងទៅនឹងការអប់រអំន្ដរវប្ធម៌ 
ដដលរមួរានដល្ងការអប់រំអូហូ«O’ho»ដល្ងឌីជីថល«ដំទណីរសម៊ម្េ»ក៏ដូចជាសរាភា របៈអំណ្ននវិងវទីដអូសទមលៃងអំពីទរឿងទម្ពងពី 
ម្បទេសក្៊ងតបំន់អាសី៊អាទ្្យ៍នវិងកូទរ ៉ា(ទរឿងទាងំទនះអាចទាញយកបនតាមរយបៈទ្ហេពំរ័http://asianfolktales.wescoapceiu. 
org)។ ឆ្្ម៊ំនទយងីបនផលវិតទសៀវទៅអប់រអំំពី្ំនូរស្ីពីម្បទេសក្៊ងតំបន់អាស៊ីអាទ្្យ៍នវិងកូទរ ៉ា ដដលកត់ម្តាពីេំទនៀមនវិងប៊ណ្យ

 ក្៊ងម្សរុកដដលបន្សលេ៊់កពប៊ីពប៊្រសទយងីតាមរយបៈទពលទវលារាបស់តវត្សនន៍នការអភវិវឌ្ឍវប្ធម៌នវិងម្បវត្ដវិស្នស្ដ(ការទបះព៊ម្ពឌជីីថល
 

អាចទាញយកបនតាមរយបៈទ្ហេំព័ររបស់អ្កទរៀបចំ www.unescoapceiu.org, www.seameo-spafa.org នវិង www. 

seameo.org)។
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 បនផលវិតទចញពីវត្៊ធាត៊ទដីមក្៊ងម្សរុកដដលសម្រាបទ់ម្បីម្បសក់្៊ងម្សរុកទហយីវាកឆ៏លៃ៊ះបញ្្ច ងំពីវប្ធម៌នវិងសកមភ្ាពននការម្បតវិបត្ដវិ

 ក្៊ងម្បទេសដដលតំណ្ងក្៊ងទសៀវទៅទនះ។ ទោលបំណងននទសៀវទៅទនះ ្ឺជួយចង្៊លបង្ហា ញពីលក្ខណបៈពវិទសសននវប្ធម៌
 

ម្បទេសនមីយួៗនវិងចង្៊លបង្ហា ញពីបទច្ចកទេសនវិងវត្៊ធាត៊ទដីមដដលដូចោ្ក្៊ងតបំនផ់ងដដរ។េន្មឹនងឹទនាះវាកឆ៏លៃ៊ះបញ្្ច ងំពីសវិល្បៈ

 បទច្ចកទេសនវិងការទម្បីម្បស់ម្បចានំថងៃននវប្ធម៌នីមួយៗ ទហយីសរាភា របៈទម្បីម្បស់នីមួយៗក៏បង្ហា ញពីធាត៊នននរវ វិេយាសវិល្បៈ នវិង
 

សកម្ភាពម្បចានំថងៃននម្បទេសក្៊ងតំបន់អាសី៊អាទ្្យ៍នវិងកូទរ ៉ាផងដដរ។
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ផ្លៃ ស់ប្ដូរេំនវិញកសវិកម្រាប់សតវត្សន៍មកទហយី។តាមរយបៈ្តវិបណ្ឌវិ តរមួនវិងលក្ខណបៈក្៊ងម្សរុកពួកទ្បនរកទ�ញីរទបៀបម្បមូលវត្៊
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ទចញជាសហ្មន៍វប្ធម៌នវិងម្បជាជាតវិ។ម្បវត្វិស្នស្ដេំទនីបបនជួបម្បេះនូវការអភវិវឌ្ឍដដលមវិនម្តឹមដតសកលនវិយមប៉ា៊ទណ្ណ ះទេ

 
ប៉ា៊ដន្ដតំបន់នវិយមផងដដរដូចដដលទយងីទ�ញីការបទងកីតទ�ងីនូវសហ្មន៍ម្បជាជាតវិអាស៊ីអាទ្្យ៍(អាស្៊ា ន)នវិងេូលំេូលាយជាង
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រួមរបស់ទយីង ក៏ដូចជារកីរាយជាមួយវប្ធម៌ទដ្យដ�កទរៀងៗខលៃួ ន ទដីម្ីចាប់យកតួនាេី នវិងេំនួលខ៊សម្តរូវជាប៊ ្្គល
 

ជាអ្កតំណ្ងឲ្យសហ្មន៍ជាសរាជវិកក្៊ងតំបន់ទហយីទលីសពីទនះទៅទេៀតជាពលរដ្ឋស្កលដដលតំណ្ងឲ្យសន្ដវិភាពឯកភាព
 

នវិងស៊ខដ៊មរម្យនា។ទរៀនពីវប្ធម៌នវិងបេពវិទស្ធន៍ពីោ្ទៅវ វិញទៅមក្ឺជាឧបករណ៍ចាបំច់ក្៊ងការសទម្មចឲ្យបនទោលបំណង
 

ទនះពីទម្ោះការអប់រជំាធាត៊ដ៏សំខាន់ក្៊ងការជួយអភវិវឌ្ឍន៍នូវការទយា្យល់ោ្នវិងេំនាក់េំនងអន្ដរវប្ធម៌។តាមរយបៈទសៀវទៅទនះ 
អក្ទរៀបចសំង្មឹថានងឹទឆលៃយីតបនូវតម្មរូវការខលៃះននវ វិសយ័អបរ់ពំហ៊វប្ធម៌នវិងចាបទ់ផ្ដមីកវិច្ចសន្នានវិងការ្វិតម្បកបទដ្យការរ វិះ្ន់

 
ក្៊ងចំទណ្មអ្កទម្បីម្បស់សរាភា របៈទាងំទនះដដលទមីលទៅសរាភា របៈទាងំទនះសម្រាប់ដតបទម្មីឲ្យទោលបំណងជាក់ដស្ដងប៉ា៊ទណ្ណ ះ។ฃ

ការពវិតការទម្បីម្បសម់្បចានំថងៃអាចរទំលចពមី្បភពភាពជាកល់ាក់នវិងបទច្ចកទេសទដីមននសរាភា របៈទាងំទនះ។សម្រាបអ់ក្ដដល 
មវិនដដលទ�ញីវត៊្ទាងំទនះវាជាអ្ដីដលថ្ីនវិងដបលៃក។សរាភា របៈដដលម្តរូវបនផលវិតទដ្យវប្ធម៌្ ជឺាការឆលៃ៊ះបញ្្ច ងំពី្ តវិបណ្ឌវិ តម្បនពណី

 សរាភា របៈនវិងជំនាញក្៊ងម្សរុកដដលបទម្មីឲ្យទោលបំណងមួយឬទម្ចីនដដលទឆលៃីយតបទៅនឹងតម្មរូវការននជីវភាពម្បចានំថងៃននប៊្្គលរ្ាក់
 

ម្្រួស្រឬសហ្មនម៍យួ។សរាភា របៈទម្បមី្បសម់្បចានំថងៃអាចម្តរូវបនរកទ�ញីទៅទម្រៅបរ វិបេរបស់វា(ការទម្បមី្បសម់្បចានំថងៃ)ជាពវិទសស 
ការរកទ�ញីក្៊ងស្រមន្ីរដដលសរាភា របៈទាងំទនះម្តរូវបនដ្ក់តាងំបង្ហា ញជាស្ធារណបៈសម្រាប់ទោលបំណងអប់រំ នវិងការអភវិរក្ស

វប្ធម៌។

សេចក្ដី ស្្ដីម



ក្៊ងទសៀវទៅទនះសរាភា របៈចំនួន១០០ម៊ខ(សរាភា របៈចំនួន១០ម៊ខមកពី១០ម្បទេស)ម្តរូវបនដ្ក់ជាម្ករុមទដ្យដផ្កទលី 
ភាពចាបំច់បួនយា៉ា ងក្៊ងជីវភាពម្បចានំថងៃដូចជាចំណីអាហារសំទលៀកបំោក់លំទៅដ្្ឋ ននវិងថ្ាទំពេ្យរមួទាងំរទបៀបដដលសហ្មន ៍
កសវិកម្ម្បកបរបរចវិញ្ច ឹមជីវ វិតសទងកតពីជទំនឿរបស់ពកួទ្នវិងដល្ងកមសាន្ដនវិងតនន្ដី។ទយងីខ្៊សំង្មឹថានងឹអបរ់អ្ំកអានពីការម្បតវិបត្ដវិ

 ម្បនពណីបទច្ចកទេសនវិងរចនាបថសវិល្បៈម្បចានំថងៃពីម្បទេសម្ប៊ា៊យទណកម្ព៊ជាឥណ្ឌូ ទនសី៊ កូទរ ៉ាឡាវរា៉ា ទ�ស៊ីហ្លីីពីនសឹងហាប៊រី

 នថនវិងទវៀតណ្ម។ជាមួយ្ំនវិតទនះ្ទម្រាងទនះរានវត្៊បំណងជារមួ្ឺ៖

 ១.ផលវិតសរាភា របៈទរៀននវិងបទម្ងៀនទដីម្ទីលីកកម្ពស់ការយលដ់ឹងវប្ធម៌អំពីវប្ធម៌រូបីនវិងការម្បតវិបត្វិម្បនពណី
 ម្ពមទាងំទលីកកម្ពស់ការរកីរាយអំពីវប្ធម៌ក្៊ងចំទណ្មសវិស្សនវិងម្្រូនវិងក្៊ងចំទណ្មរដ្ឋជាសរាជវិកអាស្៊ា ននវិងស្ធារណរដ្ឋកូទរ ៉ា។

 ២.បទងកតីទសៀវទៅធនធានអបរ់ដំដលបទម្ងៀនម្្រូនវិងសវិស្សពរីទបៀបទម្បីម្បសម់្បចានំថងៃដដលតណំ្ងឲ្យម្បវត្ដវិស្នស្ដ
 

ម្បនពណីនវិងវប្ធម៌វាជាម្បភពននព័ត៌រានសម្រាប់ការយល់ពីអន្ដរវប្ធម៌។

 ៣. បទងកីតជាបណ្្ដ ញដចករដំលកនវិងសហការក្៊ងចំទណ្មអ្កអភវិរក្ស នវិងអ្កនរវ វិេូ ដដលមកពីម្បទេសជា
 

សរាជវិកអាស្៊ា ននវិងស្ធារណរដ្ឋកូទរ ៉ា។

បន្ាប់ពីទមីលសរាភា របៈទាងំចំនួន១០០ ម្បទភេទនះ ទ្នឹងកត់សរា្គ ល់នូវភាពដូចោ្រវាងសរាភា របៈដដលមកពីវប្ធម៌ទផ្សង 
នវិងសរាភា របៈដដលសហ្មន៍របស់ខលៃួនទម្បីអាចជាភាពម្បហាក់ម្បដហលោ្ក្៊ងការទម្បីម្បស់ឬទោលបំណងអាចជាការទម្បៀបទធៀប

 
សហ្មន៍សវិល្បៈ នវិងបទច្ចកទេសក្៊ងការផលវិតសរាភា របៈទាងំទនះ ឬអាចជាការកត់សរា្គ ល់ពីរូបធាត៊ម្សទដៀងោ្ដដលបនមកពី

 
បរ វិស្្នជំ៊វ វិញខលៃួន។ ទៅខណបៈដដលសរាភា របៈទម្បីម្បស់ខលៃះរានរូបរាងម្ពមទាងំការទម្បីម្បស់ម្បហាក់ម្បដហលោ្ប៉ា៊ដន្ការទម្បីម្បស់ឬ 
រូបធាត៊ក្៊ងការផលវិតសរាភា របៈទាំងទនះរានលក្ខណបៈខ៊សោ្ពីវប្ធម៌មួយទៅវប្ធម៌មួយទេៀត នវិងឆលៃ៊ ះបញ្្ច ំងពី្តវិបណ្ឌវិ ត

 
សមត្ភាពនឆ្ម្បឌវិតនវិងម្បនពណីរបស់វប្ធម៌នីមួយៗ។ជាលេ្ធផល ្ឺទយងីទរៀនសូម្តបនពីមរតកវប្ធម៌ននម្បទេសនីមួយៗ។

 
តាមរយបៈសរាភា របៈទម្បីម្បស់ទាងំទនះ វា្ឺជារទបៀបមួយក្៊ងរទបៀបជាទម្ចីនដដលទយីងអាចអភវិវឌ្ឍចំទណះដឹង នវិងការយល់ោ្ក៊្ង

 ទោលបណំងទលកីកម្ពសក់ារយល់ពីវប្ធម៌ម្បវត្វិស្នស្ដតបំន់អរ វិយធម៌នវិងទដមី្កីស្ង្ នំវិតសហ្មនរ៍វាងម្បទេសក៊្ងតបំន់ទដ្យ
 

ទដីរតាមចំណ៊ចទោលសហ្មន៍វប្ធម៌សង្គមអាស្៊ា នទយាងតាមបញ្ញតវិ្ដ«ឯកភាពក្៊ងពហ៊ភាព»។

ភាពទជា្ជ័យក្៊ង្ទម្រាងទនះ្ មឺវិនម្ោនដ់តពឹងដផក្ទៅទលីការដចកចាយសរាភា របៈអបរ់បំ៉ា៊ទណ្ណ ះទេប៉ា៊ដន្ដក្៊ងការដដលអ្កេេួល
 

បនសរាភា របៈអប់រទំនះយកទៅអន៊វត្ដន៍នវិងផ្សព្ផសាយបន្ដពីអ្ីដដលពួកទ្បនទរៀនទៅក្៊ងសហ្មន៍របស់ពួកទ្។



ទលខាធវិការដ្្ឋ នននអង្គការរដ្ឋមនន្ដីអប់រមំ្បជាជាតវិអាស៊ីអាទ្្យ៍ មជ្ឈមណ្ឌ លអប់រតំំបន់ននអង្គការរដ្ឋមនន្ដីអប់រមំ្បជាជាតវិ
 

អាស៊អីាទ្្យស៍ម្រាបប៊់រាណវ វិេយានវិងវ វិចវិម្តសវិល្បៈនវិងមជ្ឈមណ្ឌ លអាសី៊ប៉ា ស៊ហី្វិកសម្រាបក់ារយល់ដឹងអន្ដរជាជាតវិសូមដថលៃងអណំរ្៊ណ
 

ដល់ស្្ប័ននវិងប៊្្គលវិកសម្រាប់ការចូលរមួម្ស្វម្ជាវនវិងការរមួចំដណកដ៏រានតនមលៃរបស់ពួកទ្ក្៊ង្ទម្រាងទនះ។

•	 នាយកដ្្ឋ នស្រមន្ីរម្បរុយទណននម្បទេសម្បរុយទណ៖ Awang Pudarno bin Binchin អន៊ម្បធានស្ដីេី 

នវិងអ្កអភវិរក្សជាតវិពន្ធ៊ស្នស្នវិងAwangPnasabinKamisជំនួយការម្ស្វម្ជាវ។

•	 មជ្ឈមណ្ឌ លទខមរបៈសវិកសាម្បទេសកម្ព៊ជា៖បណ្ឌវិ តKrisnaUKនាយវិកាម្បតវិបត្ដវិ។

•	 ស្រមន្ីរជាតវិឥណ្ឌ ទនស៊ីម្កសងួអប់រំនវិងវប្ធម៌ម្បទេសឥណ្ឌូ ទនស៊ី៖ទលាកម្សីMawaddatulKhusnaRizqika
 

អ្កអភវិរក្ស(នរវ វិេយាវប្ធម៌)។

•	 ស្កលវ វិេយាល័យជាតវិកាងវ ៉ា៊នស្ធារណរដ្ឋកូទរ ៉ា៖ស្នស្្ដ ចារ្យបណ្ឌវិ តGeon-SorHan ទដប៉ា តឺម៉ាង់នរវ វិេយាវប្ធម៌ 

មហាវ វិេយាល័យវ វិេយាស្នស្ដសង្គម។

•	 ស្រមន្ីរឡាវ ម្កសួងពត៌រាន វប្ធម៌ នវិងទេសចរណ៍ ននម្បទេសឡាវ៖ ទលាកម្សីនាយវិកាPhetmalayvanh 
Keobounma។

•	 នាយកដ្្ឋ នស្រមន្ីរននរា៉ា ទ�ស៊ី  ម្កសួងទេសចរណ៍នវិងវប្ធម៌ ននម្បទេសរា៉ា ទ�ស៊ី៖ ទលាកម្សីHayati binti
 

MohamadZawawiអ្កអភវិរក្ស។

•	 ស្រមន្ីរហ្លីីពីន៖ទលាកម្សីMaritesPaz-Tanroអ្កម្ស្វម្ជាវស្រមន្ីរ(ដផ្កនរវ វិេយា)។

•	 ម្ករុមម្បឹកសាមរតកជាតវិននម្បទេសសងឹហាប៊រ៖ីទលាកម្សីMelissaViswaniអក្ម្្បម់្្ង(ទស្តេស្សន៍នវិងការសវិកសា)
 

ស្រមន្ីរទប៉ារាណ្កាំនវិងអរ វិយធម៌អាសី៊។

•	 មជ្ឈមណ្ឌ លនរវ វិេយារា្ច ស់ក្សម្តីមហាចម្កីស៊ីរនីថនននម្បទេសនថ៖  ទលាកDokrak Payaksri នវិង ទលាកម្សី
 

ThanwadeeSookprasertអ្កម្ស្វម្ជាវ។

•	 ស្រមន្ីរជាតវិពន្ធ៊ទវៀតណ្មម្បទេសទវៀតណ្ម៖ទលាកម្សីAnThuTraអន៊ម្បធាននាយកដ្្ឋ នេំនាក់េំនង 
ស្ធារណបៈ។

សេចក្ដី ថ្លែងអណំរគុណ



អ្កទរៀបចំសូមដថលៃងអំណរ្៊ណចំទោះប៊្្គលខាងទម្កាមដដលចូលរួមដណនាអ្ំកម្ស្វម្ជាវ អ្កអាជីព នវិងអ្កជំនាញ 

ក្៊ង្ទម្រាងទនះ។

•	 បណ្ឌវិ តKarimBinPengiranHajiOsmanសរាជវិកម្ករុមម្បឹកសាភវិបលរបស់SEAMEOSPAFAនវិងម្បធានស្ដីេី
 

នននាយកដ្្ឋ នស្រមន្ីរជាតវិម្ប៊ា៊យទណ។

•	 បណ្ឌវិ តIntanMardianaM.Humម្បធានស្រមន្ីរជាតវិឥណ្ឌូ ទនស៊ី។

•	 ទលាកViengkeo Souksavatdyសរាជវិកម្ករុមម្បឹកសាភវិបលSEAMEO-SPAFAនវិងអន៊ម្បធាននាយកដ្្ឋ ន 
ទបតវិកភណ្ឌ ម្កសួងពត៌រានវប្ធម៌នវិងទេសចរណ៍ម្បទេសឡាវ។

•	 អ្្គនាយកDatoIbrahimbinIsmailនវិងទលាកម្សីEyolengYanម្បធានជំនួយការ

ដផក្ទោលនទយាបយនវិងដផក្យ៊េ្ធស្នស្ដនាយកដ្្ឋ នស្រមន្រីរា៉ា ទ�ស៊ីម្កសងួទេសចរណ៍នវិងវប្ធម៌ម្បទេសរា៉ា ទ�ស៊។ី

•	 ទលាកម្បធានJeremyR.Barnsនវិងបណ្ឌវិ តAnaMariaTheresaP.Labradorជំនួយការម្បធានស្រមន្ីរជាតវិ 
ម្បទេសហ្លីីពីន។

•	 ម្បធានបណ្ឌវិ តAlanDavidChongនវិងបណ្ឌវិ តLimChyeHongអន៊ម្បធានទស្តេស្សន៍ស្រមន្ីរអរ វិយធមអ៌ាស៊ី
 

ម្បទេសសវិងហាបូរ។ី

•	 នាយកម្បតវិបត្ដវិបណ្ឌវិ ត Somsuda Leyavanija មជ្ឈមណ្ឌ លនរវ វិេយារា្ច ស់ក្សម្តី Maha Chakri Sirindhorn 
ម្បទេសនថ។

•	 បណ្ឌវិ តVoQuangTrongម្បធានស្រមន្ីរជាតវិពន្ធ៊ទវៀតណ្ម។



ការបរសិោគ 
នងិការសរៀបចំអាហារ

១
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(Supit/chandas) ្ឺជាវត្៊ ទម្បីម្បស់ដូចចងកឹះដដលទធ្ីពីឫស្សី

បកទចញពីោ្បទងកីតបនជា «ចងកឹះ» ដដលរានច៊ងជាប់ោ្។ វាម្តរូវបនទម្បី 
ទដីម្ីចាប់ចំណីអាហារពីចាន ទហីយជាម្បនពណីវាទម្បីសម្រាប់ហូប អំប៊ាូយា៉ា ត

នវិងអាហារស្វិតដដលទធ្ីពីទម៉ាសៅស្្ូ ទៅថាអំប៊ាូល�៊ង។អំប៊ាូលយា៉ា តម្តរូវបន
 

មូលជាមួយជាមួយចាន់ដ្ស់ នវិងម្ជលក់ទៅក្៊ងេឹកម្ជលក់ទៅថាកាកាស។

កាកាសអាចទធ្ីពីដផលៃទសរកី្៊ងម្សរុកឬបង្្គ បង្្ប់(អ្កម្សរុកទៅថាទសនកាលូ)។

ស៊ាូពីត/ចាន់ដ្ស់ ទៅដតទម្បីម្បស់យា៉ា ងេូលំេូលាយជាវត្៊ ទម្បីម្បស់ 
ក្៊ងចនង្ក នបយទៅម្បទេសម្ប៊ា៊យទណ។វាក៏ម្តរូវបនទ្ដ្ក់ទរៀបជាមួយស្លៃ បម្ោ 

នវិងសមទៅតាមទភាជនីយដ្្ឋ នខលៃះផងដដរ ទៅទពលទ្លក់ម៊ខមហាូបក្៊ងម្សរុកមួយ 
ចំនួនដូចជាអំប៊ាូលយា៉ា តទសនកាលូនវិងមហាូបឆ្ងៃ ញ់ពវិស្រទផ្សងទេៀត។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ឫស្សី
េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរបទច្ចកវ វិេយារា៉ា ទ�
 ននម្បទេសម្ប៊ា៊យទណ
 ដ្រូសស្លឹម

ស៊ពូីត(ដ៊យស៊ា៊ន) 

ស៊ពូីត/ចាន់ដាស ់

ចាន់ដាស ់(ម្ប៊ា៊យទណរា៉ា ទ�/

ទតដ្យា៉ា ន់)

ចង្កឹះប្រពពណី ប្រ៊ុយណណ

ចង ្ក ឹះបបពៃណដី



ការបរភិោគ និងការភរៀបចំអាហារ

11

�ឺស៊ា៊ង (Lesung) ្ឺជាតបាល់ទ�ីដដលទម្បីសម្រាប់ប៊កម្សរូវ។ 
ជាេូទៅវាទធ្ី ពី ទ�ី រ ងឹ។  ម្សរូវ ពី រ  បី  កា្ដ ប់អាចដ្ក់ ចូលក្៊ ង ម្បទហាង

 
ដដលទៅកណ្្ដ លតបាល់បន្ាប់មកនស្ដីរ្ាក់ឬពីរនាក់ផ្លៃ ស់ទវនោ្ប៊កច៊ះប៊កទ�ងី 
ទដ្យអដម្ង។ អដម្ងទៅថាអាលូ ្ឺជាដំបងដដលអាចកា្ដ ប់ក្៊ងបតនដបន 

ច៊ងអដម្ងទម្បីសម្រាប់ទលីកច៊ះ ទលីកទ�ីង។ វារានរាងមូលទៅច៊ងសងខាង 
ទហយីរានរាងតូចទៅដផ្កកណ្្ដ លវាង្យម្សរួលកាន់ទដ្យនដ។

សកម្ភាពទម្កាយរដូវម្ចរូតកាត់ ្ឺការប៊កម្សរូវក្៊ង�សឺ៊ា៊ង ទដីម្ទីធ្ីជា 
អពីំង(អប៊ំក)ដដលម្តរូវបនទ្ចាតេ៊់កថាប៊ណ្យសង្គមពវិទសសជាពវិទសសសម្រាប់ 
ពវិធីអរ្៊ណ។ពួកទកដ្យា៉ា ន់ម្ប៊ា៊យទណក៏ទម្បី�ឺស៊ា៊ងជាដផ្កមួយននពវិធីទរៀប

 
អាោហ៍ពវិោហ៍ផងដដរដដលកូនកំទលាះកូនម្កមំ៊ទ�ងីអង្គ៊យទលី�សឺ៊ា៊ងទដ្យ 
អង្គ៊យទលីទជីងម្េ។

ឡសឺ៊ងុ(ម្ប៊ា៊យទណរា៉ា ទ�)

តបាលណ់�ើ

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ទ�រីងឹឬជួនកាល
 ឫសទ�េីន់្ូលីប៉ា ប៉ា
េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរបទច្ចកវ វិេយារា៉ា ទ�
 ននម្បទេសម្ប៊ា៊យទណ
 ដ្រូសស្លឹម

ត្បាល់ស�ដី
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េឹកទត្ាតម្តរូវបនយកពីទដីមដ៏ខ្ពស់ទដ្យបំពង់ឫស្សី។ បំពង់ទាំង 

ទនះទធ្ីពីទដីមឫស្សី ដដលកាត់ជាកំណ្ត់តូចៗ ទដីម្ទីធ្ីឲ្យវាម្ស្លសម្រាប់អ្ក
 

ទ�ងីទត្ាត ទដ្យទ្សកទដីមឫស្សឲី្យទស្ដីង ទហយីទចាះរន្ធចងដខ្សភា្ជ ប់ទៅនឹង 
បំពង់។បំពង់ឫស្សអីាចផ្៊កបនចំណ៊ះេឹកទត្ាតពី២លីម្តទៅ៤លីម្ត។បំពង់ 
ដដលទធ្ីពីទដីមឬស្សចីាស់អាចបនអាយ៊កាលរហូតដល់១០ឆ្្។ំ

ទដ្យស្រទពលទវលាដម្បម្បរួលម្បជាជនកម្ព៊ជាបនទម្បីសរាភា របៈទផ្សងៗ 
ក្៊ងការយកេឹកទត្ាតដូចជាបំពង់ថ្ាផំ្លៃ សស្វិចបំពង់សូដ្េ៊យទយាេឹកឬបំពង់ 
ជ័រ។ ទយាងតាមអ្កទ�ីងទត្ាតទៅភូមវិបនដ ទខត្ដទសៀមរាបបំពង់ជ័រម្តរូវបន 

អក្ម្សរុកទម្បជីាទលកីេមីយួទដីម្យីកេកឹទត្ាតទៅទពលអក្ភូមវិយកេកឹទត្ាតទៅ
 

ឲ្យទាហាន រួចដូរយកបំពង់ជ័រមកវ វិញ។ បំពង់ជ័រង្យម្សរួលទម្បីម្បស់ក្៊ងការ 

យកេឹកទត្ាត។ (នរ ៉ាយំ២០០១,ឧបករណ៍ទម្បីម្បស់ការផ្លៃ ស់ប្ដូរ នវិងការបន្ដ 
ទៅជនបេកម្ព៊ជា,ភ្ំទពញ,ទបះព៊មភាទដ្យនរ ៉ាយ,ំេំព័រ១៥)។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ឫស្សីនវិងដខ្សនី�៊ង

េីកដនលៃង៖ ម្ពះដ្ក់ទខត្ទសៀមរាប
 ម្បទេសកម្ព៊ជា

្រំពង់ទកកណ ន្ោ ត

្រំពង់សបរា្រ់បតងទកកណ ន្ោ ត

បំៃង់េបរាប់បត្ងទកកស ន្ោ ត្
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កនន្ដករានទជងី្ ជឺាម្បដ្បដ់្កអី់វា៉ានដ៏់រានម្បជាម្បវិយមយួទម្បីសម្រាប់ 
ជញ្ជូ នេ៊កដ្ក់នវិងអំ៊អងករ។វាអាចទម្បីសម្រាប់ដ្ក់សរាភា របៈទម្បីម្បស់ក្៊ងផ្ះបយ

 
កដូ៏ចជាសម្រាប់ដ្កម់្ោបពូ់ជទផ្សងៗដូចជាម្ោបល់ងៃម្ោបទ់ោតនវិងម្ោបស់ដណ្ដ ក។ 

ฃបតរបស់វារានរាងម្ជរុងង្យម្សរួលសម្រាប់េូលម្ោប់ពូជយកទៅផសារ។ខាង 

ទម្កាមទនះ្ឺជាទរឿងទម្ពងដខ្រអំពីកទញ្ជ ី៖

 នថងៃមួយរានេនសាយមួយកបាលឃ្លៃ នអាហារយា៉ា ងខាលៃ ំង។ 

 បន្ាប់មកោត់ទ�ញីយាយចាស់រ្ាក់េូលកទញ្ជ ីដដលដ្ក់ដផលៃទចកទពញ 

 ទដីម្ីយកទៅលក់ទៅផសារ។ទពលទនាះេនសាយក៏រាន្ំនវិតមួយថា៖ 

 «វាម្តរូវដតទដកទៅកណ្្ដ លផលៃូវ ទដ្យទធ្ព៊ីតជាស្លៃ ប់។ ទពលយាយចាស ់
 ទដីរមកដល់ទ�ីញេនសាយទដកង្ប់កណ្្លផលៃូ វដូទច្ះោត់រានការ 
 ភ្ាកទ់ផ្លីទហយីយាយចាស់្ វិតថាេនសាយទនះ្ជឺាមហាូបដ៏ឆ្ងៃ ញ់សម្រាប់ 
 ម្្រួស្ររបស់ោត់។ បន្ាប់មកោត់ក៏ទរសីេនសាយដ្ក់ចូលក្៊ងកទញ្ជ ី 
 រចួបន្ដដំទណីរទៅម៊ខទេៀត។ទពលទនាះេនសាយក៏ចាប់ទផ្ដមីសី៊ទចកទពល 

 សី៊ទចកអស់េនសាយក៏ទលាតទចញពីកទញ្ជ ីយា៉ា ងទលឿនរចួរត់បត់ទៅ។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ឫស្សីទ ្្ដ ឬលា្ព ក់

 នវិងធាងទត្ាត

េីកដនលៃង៖ ដំណ្ក់ទខត្ដទសៀមរាប

 ម្បទេសកម្ព៊ជា

កណ ជ្ ើ

កនន្ដកដែលរានណ�ើង

កនន្កថែលរានស�ដីង
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ព៊ម្ពនំស្្ូ ទនះមកពីទកាះស៊ាូឡា ទខត្ដរា៉ា លូ្ូខាងទជីងននម្បទេស 

ឥណ្ឌូ ទនស៊ី។ស្្ូ ្ឺជាអាហារម្បចានំថងៃមួយដបបរបស់ម្បជាជនឥណ្ឌូ ទនស៊ី។
 

ជាពវិ ទសសក្៊ ងចំ ទណ្មអ្ករស់ ទៅដប៉ាក ខាងទកីតម្បទេសឥណ្ឌូ ទនស៊ី។
 

ទម៉ាសៅស្្ូសម្ូរស្រជាតវិកាបូនហ៊ីម្េីត។ស្្ូអាចទធ្ីជាអាហារសំខាន់ៗ
 

ទម្ចីនម៊ខ។នសំ្្ូទធ្ពីកីារលាយោ្រវាងទម៉ាសៅស្្ូដូងម្ោបស់ដណ្ដ កដីឬម្ោប់វា៉ា។ 
ជនួកាលទ្បដនម្សករទត្ាតទដីម្ទីធ្ីឲ្យវារានរសជាតវិដផម្។បន្ាបម់កទ្ដ្ក់ចូល 
ក្៊ងព៊ម្ពនំទធ្ីឥដ្ឋ រួចដ៊តចម្វិនវារហូតដល់ឆ្វិនល្។ នំទនះរានលក្ខណបៈរងឹ

 
ទហត៊ទនះទពលខលៃះទ្យកវាទៅម្ជលក់ក្៊ងេឹកដតម៊ននឹងហូប។

ទដីមស្្ូ្ ឺង្យដ្ណំ្ស់ទៅម្បទេសឥណ្ឌូ ទនស៊ីទដ្យស្រអាកាស 
ធាត៊ម្តរូពវិច។ទដីមទនះអាចលូតលាស់បនរហូតដល់២០ទៅ៣០ដម៉ាម្ត។ ម្ោប់ 

ស្្ូបនមកពីការកវិនេងស្្ូ។  ម្ោប់ស្្ូ ម្តរូវបនលាងបំ ដបក រួច 

ម្តងយកេឹករបស់វា។េឹកដដលទចញមករានកករ។េឹកដដលទចញពីកករទនះ 
ម្តរូវបនដួសទចញ ទហយីទ្យកដតស្្ូដដលបនមកពីកករទនះទៅហាលនថងៃ។ 

ទដីម្ីបនទម៉ាសៅស្្ូពីទដីមមួយ ទ្ម្តរូវកាមន៊ស្សម្បដហល៤នាក់ ទធ្ីការ 
រយបៈទពល៣នថងៃ។ទម៉ាសៅស្្ូសងៃួតអាចេ៊កបនរាប់ដខមវិនង្យខូចទេ។

14

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ដីឥដ្ឋ

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរជាតវិឥណ្ឌូ ទនស៊ី 
 េីម្ករុងហសាកាតា 

 ម្បទេសឥណ្ឌូ ទនស៊ី

ណស្កាន់ សាគ(ូហ្ូរា៉ា )

ពុម្ពនំ

ៃុម្ពនំ

ការបរភិោគ និងការភរៀបចំអាហារ
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ទនះជាម្ក�ដីឥដ្ឋឬោងដដលម្បជាជនកូទរ ៉ាទៅថាអ៊ា៊ងហ្គី(onggi) 

ដដលទម្បីសម្រាប់េ៊កអាហារ។ ម្ក�ទនះ ទធ្ីពីដីឥដ្ឋ នវិងដ៊តក្៊ងកំទៅ៦០០ 
ឬទលីសពី១១០០អងសារទស។ ម្ក�ឥដ្ឋភលៃឺរទលាងឬមវិនភលៃឺរទលាង្ឺអាម្ស័យ

 
ទៅទលីស៊ីតណហា ភាព។ោងទនះទម្បីសម្រាប់ផ្៊កអងករ ្ីមជី (នស្ពម្ជក់ហវិល)

 
នវិងទម្្ឿងផ្សជំាម្បនពណីរបស់កូទរ ៉ា ដូចជាេឹកស៊ីអ៊ីវ េឹកទម្មចខាប់ នវិងេឹកទខៀវ

 
ម្កហម។ោងទនះលស្ម្រាប់ការេ៊កផ្្ប់ ពីទម្ោះវារានលក្ខណបៈពវិទសសម្សរូប 

ខ្យល់(រានន័យថាខ្យល់អាចម្ជាបចូលបន)។េំហមំ្ក�ឥដ្ឋនវិងការទម្បីម្បស ់

របស់វាខ៊សដបលៃកៗពីោ្។ ម្ក�ដដលធំជាងទ្ ្ឺទម្ចីនទម្បីសម្រាប់ដ្ក់្ីមជី 
នវិងម្ក�ដដលតូចជាងទ្្ឺទម្បីសម្រាប់ដ្ក់េឹកម្ជលក់។ផ្ះម្បនពណីកូទរ ៉ារាន

 
យា៉ាំ ងដូកនដ(ទធ្ីសំដប៉ាតសម្រាប់ដ្ក់ម្ក�)។ពីសម័យប៊រាណទធ្ីទនះជាកដនលៃង 

ស័កសវិេ្ធវិសម្រាប់ជីនាងផ្ះ។

ការទម្បីម្បសោ់ងប៊រាណទនះបនថយច៊ះចាបត់ាងំពឆ្ី្ំ១៩៦០ទដ្យ 

ស្រដតម៉ាូតផ្ះសម្រាប់ម្្រួស្រកូទរ ៉ាបនផ្លៃ ស់ប្ដូរ។ផ្ះេំទនីបភា្ទម្ចីនពំ៊រានកដនលៃង 
សម្រាប់ម្ក�ឥដ្ឋជាម្បនពណីទនះទេ។ជំនួសឲ្យម្ក�ឥដ្ឋទនះ ម្បជាជនកូទរ ៉ាង្ក 

មកទម្បីម្បអប់ដ្ក់មហាូបដបបេំទនីប។ក្៊ងទពលថ្ីៗ ទនះម្បជាជនកូទរ ៉ាចាប់ទផ្ដីមវាយ 
តនមលៃពីការទម្បីម្បស់ហាងំហា្គ រីទ�ងីវ វិញសម្រាប់ឲ្យរានស៊ខភាពលម្្បទសីរ។

15

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ដីឥដ្ឋ

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរជាតវិកូទរ ៉ា

ហាងំហាគា រ ី

បកឡែី

បកឡែដី

ការបរភិោគ និងការភរៀបចំអាហារ
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វត្៊ធាត៊ទដីម៖ េង់ដដង

េកីដនលៃង៖ ស្រមន្រីជាតវិកូទរ ៉ា(�៊តទនះ 
 ជាអទំណ្យរបសទ់លាក 

 LeeDae-Jae)

យហូគា ីបាន់សាងំហគា ី

�តុចានអាហារដែល ផលតិ 

ពីទង់ដែង

�ុត្ចានអាហារថែល ្ លិត្ ៃដីទង់ថែង

�៊តអាហារទនះម្តរូវបនទម្បីម្បសទ់ៅក្៊ងវណណបៈអភវិជនម៊នោកក់ណ្្ដ ល 
សតវត្សន៍េី២០។វាជាការលក្្៊ងការទម្បី�៊តអាហារទនះទៅរដូវរង្ពីទម្ោះវា 
អាចទធ្ឲី្យអាហារទៅទរៅ្ដ បនយូរ។មន៊ស្សស្មញ្ញមវិនអាចទម្ប�៊ីតអាហារទនះជា 
ទរៀងរាល់នថងៃទនាះទេ។ផ្៊យទៅវ វិញពួកទ្ទម្បី�៊តអាហារទនះ ្ឺទៅទពលដសន 
ដូនតា។េង់ដដង្ឺជារូបធាត៊ដ៏លស្ម្រាប់�៊តអាហារម៊នទពលរានការបទងកីត 

ដដកអី៊ណ៊កេំទនីប។ ក្៊ងកំ�៊ងទពលទធ្ីេំទនីបនីយកម្ទៅកូទរ ៉ាជាពវិទសសក្៊ង
 កំ�៊ងេសវត្សន៍១៩៦០�៊តអាហារដដកអី៊ណ៊កម្តរូវបនទ្ទម្បីជំនួសេង់ដដង 

ពីទម្ោះេង់ដដងពវិបកសំអាតនវិងង្យទម្ចះស៊ី។បច្ច៊ប្ន្�៊តអាហារេង់ដដង 
ម្តរូវបនទ្ទម្បីសម្រាបព់វិធប៊ីណ្យទៅសម័យេទំនបីទនះ។ប៉ា៊ដន្ដថី្ៗទនះម្បជាជនកូទរ ៉ា 
បនរកទ�ីញថា�៊តអាហារេង់ដដងទនះវាជា�៊តអាហារសម្រាប់ទធ្ីឲ្យរាន 

ស៊ខភាពលម្្បទសីរ។
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វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ទ�រីងឹ

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរជាតវិឡាវ 
 េីម្ករុងទវៀងច័ន្ម្បទេសឡាវ

ផាវីណៅ 

កា្ដ រដាក់បាយែំណណើ ្រឲ្យ

បតជាក់

ក្ារដាក់បាយែំសណដី បឲ្យបត្ជាក់

កា្ដ រទ�ទីធ្ឲី្យម្តជាក់្ ទឺធ្មី្តរូវបនទម្បមី្បសស់ម្រាបដ់្កប់យដំទណីប
 

ឲ្យម្តជាក់ នវិងឲ្យទៅម្សស់ម៊នទពលដ្ក់ចូលម្បអប់។កា្ដ រទធ្ីឲ្យម្តជាក់ទាងំទនះ 

ពវិបករកណ្ស់ក្៊ងទពលបច្ច៊ប្ន្។ប៉ា៊ដន្ដអ្កដ្សំលៃជនជាតវិឡាវភា្ទម្ចីន ្ឺទម្បី
 

កា្ដ រទាងំទនះទដីម្ីទធ្ីឲ្យម្តជាក់ នវិងរដំលកបយដំទណីប ម៊នទពលដ្ក់វាចូល 
ទៅក្៊ងម្បអប់។

ផ្វ ទីរៅ ផលវិតពី ទ�ីរ ងឹ  ដូចជាទ�ីម្បណវិ ត ទហីយជាេូទៅ
 

រានម៊ខសងខាង។ ទ្កម្មទ�ីញវាណ្ស់ពីទម្ោះបន្ះទ�ីធំៗ បច្ច៊ប្ន្នថលៃ 
នវិងពវិបករក។កា្ដ រដ្ក់បយដំទណីបឲ្យម្តជាក់ទនះឥ�ូវទនះទ្ឲ្យតនមលៃណ្ស់ 
ទហយីទ្ដ្ក់លក់ទៅផសារលក់វត្៊ប៊រាណ។
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ស្៊កបយដំទណីបម្តរូវបនទ្ទម្បីសម្រាប់ដ្ក់បយដំទណីបបន្ាប់ 
ពីដ្ឆំ្វិន។ ម្បជាជនឡាវ ហូបបយដំទណីបទរៀងរាល់នថងៃ ទហីយពួកទ្ទម្បីស្៊ក 
បយដំទណីបទដីម្ីេ៊កបយដំទណីបឲ្យល្ នវិងទរៅ្ដ សម្រាប់ហូបម្បចាំនថងៃ 
ជាពវិទសសទៅទពលទៅទធ្កីារង្រ។វាជាម្បនពណីដដលម្បជាជនឡាវយកទានទៅវត្ដ 
នវិងម្បទ្នចង្ហា ន់(បយ)ដដលដ្ក់ក្៊ងស្៊កទនះដល់ម្ពះសង្។

ស្៊កបយដំទណីបរានម្បវត្វិយូរលង់ណ្ស់មកទហីយ។ចាប់តាងំពី 
ការទកីតអាណ្ចម្កឡាងំស្ងំឡាវក្៊ងសតវត្សន៍េី១៤ ម្បជាជនឡាវបនដ្ំ 
នវិងហូបបយដំទណីបរាល់នថងៃ។ចាប់តាងំពីទពលទនាះមកដដលទ្ទជឿថាម្បជាជន 

ឡាវបនទម្បីស្៊កទនះដ្ក់បយដំទណីប។អាហារម្បចានំថងៃប0យដំទណីបម្តរូវបន 
ទ្ហូបជាមួយមហាូបជាទម្ចីនដូចជាស៊ា៊បស្ច់ម្តីឡាប(ស្ឡាត់បដនលៃនវិងស្ច់

 
ទៅ)នវិងេឹកម្ជលក់។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ទ ្្ដ ឫស្សីនវិងដខ្ស

េីកដនលៃង៖ ផសារម្កមួនតាឡាត់ទៅ

 េីម្ករុងទវៀងច័ន្ម្បទេសឡាវ

ណេ្រខាវណនៀវ

ស្កុបាយែំណណើ ្រ

េ្ុកបាយែំសណដី ប
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ព៊ម្ពនំទនះទម្បីសម្រាប់ទធ្ី ្ូការា៉ាស់ (kuih karas) ដដលអាហារ 

ម្បនពណីមួយដបបមកពីភា្ខាងទជីងម្បទេសរា៉ា ទ�។ ទម្្ឿងផ្សសំំខាន់ជាងទ្ 

្ឺទម៉ាសៅអងករសករនវិងេឹក។បន្ាប់ពីកូរវាឲ្យរលាយចូលោ្នវិងខាប់ទម៉ាសៅ ទេីបម្តរូវ
 

បនដ្កចូ់លទៅក្៊ងព៊ម្្ព ូការា៉ា ស់ទហយីម្កដលងជារងង្មូ់លឲ្យទស្ដងីរចួដ្កចូ់ល 
ក្៊ងខាលៃ ញ់ដដលកំព៊ងដ្ទំរៅ្ដ ។ បន្ាប់មកទលីកទ�ងីរចួមូលវា ម៊នទពលវាម្តជាក់ 
នវិងរងឹ។ក្៊ងសមយ័ទដមី្ កូារា៉ាស់ទ្ហូបក្៊ងកមវ្ វិធពីវិទសសនវិងពវិធប៊ីណ្យទានដូចជា

 ប៊ណ្យដអដូហ្ីម្េី។ ឥ�ូវទនះទ្ង្យេវិញបនតាមផសារតូចៗ ឬកដនលៃង 
លក់អាហារសម្មន់តាមផសារេំទនីប។ ទដ្យស្រដតរានការទពញនវិយមខាលៃ ំង 

រា៉ា ស៊ីនេំទនីបម្តរូវបនទ្ទម្បីជំនួសឲ្យទបៀបជាម្បនពណីក្៊ងការទធ្ីនំ្ូការា៉ាស់។

អាគួន គូការ៉ា ស/់ គូការ៉ា ស់

ពុម្ពនំដផអែមបសរួយរ្រស់

ប្រណទសរា៉ា ណឡ

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ម្តទឡាកដូងនវិងទ�ី

េីកដនលៃង៖ នាយកដ្្ឋ នននស្រមន្ីរ 

 រា៉ា ទ�េីម្ករុង្ូឡាឡាពំួរ 

 ម្បទេសរា៉ា ទ�ស៊ី

ៃុម្ពនំថ្អែមបេរួយ
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ណសងកាឡាងំ  
ឧ្រករណ៍ណពទ្យ

ឧបករណ៍សៃទ្យ

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ទ�នីីយា៉ា តូម្តទឡាកដូង

 នវិងដខ្សពួរ

េីកដនលៃង៖ នាយកដ្្ឋ នននស្រមន្ីរ 

 រា៉ា ទ�ស៊ីេីម្ករុង្ូឡាឡាពំួរ 
 ម្បទេសរា៉ា ទ�ស៊ី
	

ពីសម័យម៊ន ទសងកាឡាំង (Sengkalan) ម្តរូវបនទ្ទម្បី

ជាឧបករណ៍ផលវិតឱសថ។សលៃកឹទ�ីនវិងទម្្ឿងទេសម្តរូវបនទ្កវិនក្៊ងឧបករណ៍
 

ទ�ទីនះ ទដ្យទម្បីម្តទឡាកដូង។ ម្តទឡាកដូងម្តរូវបនទ្ចងភា្ជ ប់ជាមួយទ� ី
ទដ្យដខ្សពួរ។វារានតួនាេីដូចោ្ទៅនឹងអដម្ង នវិងតបាល់ក្៊ងទវជ្ជស្នស្ដចវិន

 
ប៊រាណ។

ទសងកាឡាងំរានម្បជាម្បវិយភាពខាលៃ ងំណ្ស់ក្៊ងចំទណ្មម្បជាជន 
រា៉ា ទ� ដប៉ាកសម៊ម្េខាងទកីតននទម្ជាយរា៉ា ទ�សី៊។ រូបទផ្សងៗ ម្តរូវបនឆ្លៃ ក់ទលី 
ទសងកាឡាងំទដីម្ីបដន្មសវិល្បៈទលីវា។ការរចនាទសងកាឡាងំ្ឺេេួលឥេ្ធវិពល 
ពីពួករា៉ា ទ�ប៉ា តារី ទៅម្បទេសនថ។បច្ច៊ប្ន្ទនះ ទសងកាឡាងំ ពំ៊ម្តរូវបនទ្ 
ទម្បីទនាះទេពីទម្ោះវាម្តរូវការទពលទវលាទម្ចីនសម្រាប់ផលវិតឱសថ។
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សហូាងំ និងភុម្រូក្រុក

(អី៊ហ្ូទហា្គ វ)

លសូងុ និង  ផាមបាយូ

(ហ្លីីពីន)

តបាល ់និងេដបង

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ទ�ី

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរជាតវិហ្លីីពីន

 េីម្ករុងរា៉ា នីល

ទនះជាតបាលទ់�(ីលូហាងំ)នវិងអដម្ង(ផ្មបយូ)ទម្បីសម្រាប់ប៊កម្សរូវ 
នវិងម្ោប់ធញ្ញជាតវិ។ក្៊ងចំទណ្មម្បជាជនអី៊ហ្ាទហា្គ វ ដំទណីរការននការបនម្សរូវ

 
យកមកហូប្ឺចាប់ទផ្ដីមពីការប៊កកណ្្ដ ប់ទដ្យអដម្ង។ ម្សរូវដដលដបកធាលៃ ក់ចូល 

ក្៊ងតបាល់្ឺទ្យកវាទចញ។អង្ក មម្តរូវបនទ្យកទចញទដ្យទម្បីចទង្រអំ៊វា។

ក្៊ងពវិធីប៊ណ្យពវិទសសពួកអី៊ទលាក/េីងហា្គ នទៅអាម្បការប៊កម្សរូវម្តរូវ
 

ម្សបតាមចង្្ក់ទភលៃង។ពួកទ្ក៏រានការម្កឡាប់តបាល់ទធ្ីជាត៊ដ្ក់សម្រាប់ដ្ក់ 

វត្៊ដូចជាប៉ា ស៊ី(ម្ស្) ទដីម្ដីសនទម្ពនដល់អ្កតាក្៊ងទពលភា្ជ ប់ោក្យនវិងកាន់
 

េ៊ក្ខផងដដរ។រឯីពកួតាក់បទណ្វទៅប៉ា ឡាវា៉ាន់កទ៏ម្បីតបាលជ់ាកដនលៃងដ្កស់រាភា របៈ 

នវិងទៅកដនលៃងទផ្សងទេៀតយកមកទធ្ីជាទរៅអីឬម្ជរុញ។

ពួកកូឌីឡារា៉ា ទៅហ្លីីពីន ទម្បីរូបតបាល់ជាការរចនាទៅទលីម្កណ្ត់។
 

ទនះទៅថាអ៊ណី្សស៊់ងដដលទ្ទ�ញីទៅទលមី្ករា៉ា បងក់ឬឈាងដដលទ្ោក់ក៊្ង 
ពវិធីទផ្សងៗ ឬទ្ទម្បីសម្រាប់រ៊សំព។ តបាល់ នវិងអដម្ងរានទៅក្៊ងទរឿងទម្ពង 
ហ្លីីពីនជាទម្ចីនមួយក្៊ងចំទណ្មទនាះ្ឺនវិយាយពីម្បភពននម្ពះដខនវិងផ្ក យ

 
(សូមទមីលម្កាសហ្លីីពីនក្៊ងទសៀវទៅទនះ។

ត្បាល់ និងអថបង

ការបរភិោគ និងការភរៀបចំអាហារ
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ពុម្ពេង់គូណគើ 

ពុម្ពនំ

ព៊ម្ពទនះទម្បីសម្រាប់ទធ្ីអង់្ូទ្ី (ang ku kueh)នំ ទប៉ារា៉ាណ្កាន់ 

(Peranakan)របស់ជនជាតវិចវិន។នំដដលរានខាងមូលឬរាងពងម្កទពីទនះទធ្ី 
ទ�ីងពីទម៉ាសៅដំទណីប នវិងបដន្មរស់ឲ្យជាតវិដផ្ម។ ព៊ម្ព ទ្ី ទនះរានរូបរាង 
ដូចស្ូកអទណ្ដី ក។

អង់្ូទ្ី ម្តរូវបនចំហ៊យទលីសលៃឹកទចកបន្ាប់ពីចាក់ទចញពីព៊ម្ពរចួ។ 
នំ ទនះពណ៌ម្កហម ពី ទ ម្ោះពណ៌ម្កហមជាពណ៌ដ៏ ម្បទសីរក្៊ វប្ធម៌ចវិន 
ទហយីជានវិមវិ្តរូបននភាពរ៊ងទរឿងនវិងសំណ្ងល។្

អង់្ូទ្ីរានន័យថា«នំអទណ្ដី កម្កហម»ក្៊ងភាស្រា៉ា ទ�រឯីភាស្ 
នវិយាយទ្ទៅថាទប៉ារា៉ាណ្កាន់សម្រាប់ទៅតំបន់ខលៃះននអាសី៊អាទ្្យ។៍ទ្ីទនះ 
ម្តរូវបនទ្ទម្បីក្៊ងពវិធីទផ្សងៗដូចជាចូលឆ្្ចំវិនឬចាប់កំទណីតកូន។វារានរាង

 
ដូចសូ្កអទណ្ដី ក ពីទម្ោះជនជាតវិចវិនរានម្បនពណីទជឿថា ហូបអទណ្ដី កនាំ

 
ឲ្យអាយ៊ដវង។

ៃុម្ពនំ

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ទ�ី

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរទប៉ារា៉ាណ្កាន់

 ម្បទេសសឹងហាបូរ ី
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ទីងកាត់

ចានបសាក់

ទនះ្ឺជាចានម្ស្ក់ដ្ក់អាហារបីជាន់ ទៅថាេីងកាត់ (tingkat) 
(ភាស្រា៉ា ទ�)។វាម្តរូវបនទ្ទម្បីសម្រាបដ់្ក់បយកមក្រឬយកអាហារឲ្យទភ្ៀវ។ 

វារាននដដដកទស្ដីងសម្រាប់ដ្ក់ចូលទៅក្៊ងចានម្ស្ក់ទដីម្ីបវិេឲ្យជាប់ល្។ 
វាម្សទដៀងោ្េីនងឹចានម្ស្កដ់ដលទម្បីជាេូទៅទៅម្បទេសឥណ្្ឌ ដដលម្តរូវបននាំ 
មកទម្បីទៅទប៉ាណ្ំង នវិងសឹងហាបូរី ទដ្យពួកអង់ទ្លៃសក្៊ងសម័យអាណ្នវិ្ម

 
នវិយម។

េីងកាត់ ទនះ រចនាទដ្យ្ំនូរផ្ក  នវិងទមអំទៅដដលរានចាន់ម្ស្ក ់

ពណ៌នបតង។វាទធ្ីពីកាចាដដលជាស្រធាត៊ម៉ាយាងទធ្ីពីទម៉ាសៅកញ្ជកប់វិតទលីដដកពក័
 

សឺដ�នឬកញ្ចក់រចួដ៊តក្៊ងសីត៊ណហា ភាពខ្ពស់។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ទលាហបៈស័ងកសីឬដដក

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរទប៉ារា៉ាណ្កង់

 ម្បទេសសឹងហាបូរ ី

ចានបរាក់
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វត្៊ ទនះ ្ឺជាតបាល់ បេ៊�ឺស៊ា៊ង (batu lesung) ម្បដហលទ្ 
ទម្បីវាសម្រាប់ប៊កទម្្ឿង ទដីម្ីសលៃម៊ខមហាូបដដលរានទឈ្ាះថា ទប៉ារា៉ាណ្កង់។ 
តបាល់ទនះផលវិតទ�ីងពីថ្ម្កានវិតរងឹ នវិងរានពីរដផ្ក ្ឺរា្ខ ងរានរាងម្ជរុង

 
នវិងរា្ខ ងទេៀតរានរាងមូលម្េដវង។វាម្តរូវទ្ទម្បីសម្រាប់ប៊កទម្្ឿងម្្ប់ម៊ខតាងំពី 
ម្ោប់ធញ្ញជាតវិ រហូតដល់្ល់សលៃឹកនម្្។ការប៊កទនះ្ឺបំដបកដំ៊ធំៗឲ្យម៉ាត់ទដីម្ ី
ឲ្យកវិលៃនននទម្្ឿងផ្សចូំលោ្កាន់ដតខាលៃ ងំទ�ងី។

អនា្តរា្ដ យទក្ក នឹងទៅផ្ះកូនម្កមំ៊ទមីលពួកទ្ទរៀបចំមហាូបក្៊ងផ្ះ 
បយ។ទពលខលៃះោតអ់ាចនឹងឮកូនម្កមំ៊ប៊កទម្្ឿងនងឹតបាល់ទហយីោតអ់ាចទាយ 
ពីបេពវិទស្ធន៍ដ្សំលៃរបស់កូនម្កម៊ំតាមរយបៈសទមលៃងប៊កទម្្ឿងទនះ។

បាទូឡសឺ៊ងុ

េដបង និងតបាល់

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ថ្ម្ោនីត

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរទប៉ារា៉ាណ្កង់

 សឹងហាបូរ ី

អថបង និងត្បាល់
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ពហក្ុរបា៉ា សងុចាន់ 

បកឡរាត់ណ ល្ ឹះ

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ដីឥដ្ឋ

េីកដនលៃង៖ បនប៊ា៊នប៊កទខត្ណ៊ងនខ

 ម្បទេសនថ

ម្ករុមម្បជាជនដដលនវិយាយភាស្តាយឡាវ រស់ទៅតាមតំបន់ទម្ង្គ 

ទម្បីម្បស់នហ(Hai)ដដលជាម្បទភេក្មទធ្ីពីដីទៅក្៊ងជីវភាពម្បចានំថងៃរបស់ពួក 
ទ្។វាម្តរូវបនទ្ទម្បមី្បសស់ម្រាបដ់្កេឹ់កនវិងមហាូបជាពវិទសសម្តីផ្្ប់(ផ្លៃ ដដក)

 
ដដលជាម្បទភេមហាូបម៉ាយាងទម្បីសម្រាប់បដន្មរស់ជាតវិមហាូបទៅក្៊ងម្សរុក។

ផលវិតផលកម្្ ជឺាម្បភពចណូំលដ៏៏សខំានរ់បស់ម្បជាជនដដលរសទ់ៅ 

បនភ៊នប៊ក។អ្កទធ្ីក្ម ្ឺទធ្ីទពញមួយឆ្្ំ ទលីកដលងដតពួកទ្ម្តរូវទៅទធ្ីដម្ស 
ឬចរាក រ។ក្៊ងកំ�៊ងទពលមួយឆ្្ំអ្កទធ្ីក្មម្តរូវដត”នវតាវ”រានន័យថាទោរពទៅ 
ដល់ម្ពលឹងេូេឺឡារី (tutelary spirits) របស់� (tao)។ការទោរពទនះ 
ម្តរូវទធ្ីទ�ងីពីរដងក្៊ងមួយឆ្្ំ្ ឺម្ដងទៅោក់កណ្្ដ លឆ្្ំនវិងម្ដងទេៀតទៅច៊ងឆ្្។ំ

 
ការថ្ាយចំទោះការទោរពរានអងករមួយបវតូចផ្ក ភ្ីអ៊ចទេៀននវិងធូបទហយីម្តរូវ 
ទធ្ីទ�ងីទៅផលៃូវចូលខាងម៊ខនវិងផលៃូវទចញខាងទម្កាយនន�។

បកឡរាត់្សោលែ ឹះ



ការបរភិោគ និងការភរៀបចំអាហារ

26

កាដត ឃតុ រា៉ា  បផា

ណខានោ សណកាសែូងរងែូច

ទនសាយ

កានត�៊តរា៉ា  ម្ផ្វ(KaTaiKhutMaPhrao)្ឺជាសរាភា របៈផ្ះ 

បយប៊រាណដដលរានច៊ងម្សរួចទម្បីសម្រាប់ទកាសដូង។ស្ច់ដូងដដលទកាសរចួ 

្ឺជាទម្្ឿងដ៏សំខាន់សម្រាប់ទធ្ីការីម្សស់បដង្មនវិងទភសជ្ជបៈ។ទបីទទាះជាកានត 
�៊តរា៉ា ម្ផ្វអាចរកបនទៅេូទាងំម្បទេសនថក៏របស់ទនះម្តរូវបនទ្ទៅទឈ្ាះ 

ទផ្សងៗោ្ទៅតាមតំបន់។ ឧទាហរណ៍៖ វាម្តរូវបនទ្ទៅថា ទលក�៊ត 

(ទខ្ាសដដក)ឬលវិប�៊ត ទៅតំបន់ខាងត្ូង ដដលម្បជាជនទៅដផ្កខាងទជីង 
ទៅថារា៉ា វ�៊ត(ទខ្ាសឆ្្)។

រានរូបរាងទផ្សងៗោ្ ដូចជារាងដូចសត្ឆ្្ ដឆក បក្សី សត្ល្ូន 
ឬក៏មន៊ស្ស។ ទទាះជារានរាងអ្ីក៏ទដ្យវាដតងដតម្តរូវបនទ្ទៅថាកាដត �៊ត 

រា៉ា ម្ផ្វ ដដលរានន័យថា ទខ្ាសទកាសដូងរាងេនសាយ។រានការសន្វិដ្្ឋ ន 

ពីរអំពីមូលទហត៊ ដដលទៅថាកា ដត �៊តរា៉ា ម្ផ្វ ដដលរានន័យថាកាដត 

(េនសាយ)។ការសន្វិដ្្ឋ នេីមួយ្ឺទធ្ញដដកឬដផលៃដដកននទខ្ាសដដលរានរាង 
ដូចទធញ្េនសាយទហយីការសន្វិដ្្ឋ នមយួទេៀត្ តឺរួានរាងដូចេនសាយ។កាលពី 
ទដីមស្លៃ បម្ោបយដដលទធ្ីពីម្តទឡាកដូងឬពីបន្ះឫស្សី ម្តរូវបនទម្បីជាទខ្ាស។

 
បន្ាប់មកទៅទពលដដកដថបម្តរូវបនទ្ទម្បីទម្ចីន ម្បជាជនបនចាប់ទផ្ដីម 

ទម្បីដដកដថបទធ្ីជាទធ្ញនវិងដផលៃរបស់ទខ្ាស។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ទ�ីនវិងដដក

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរស៊ឺជានថាវហី្ូក 
 ទខត្ដពវិស្៊ទលាកម្បទេសនថ

ស ន្ោ េសកាេែងូរាងែចូទនសាយ
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រា៉ា ម ខម

ថាសបទម្ូ្រ

ម្បជាជនជតួ(Chut)ទៅដបកខាងទជីងកណ្្ដ លននម្បទេសទវៀតណ្ម 

ដតងដតតំទរៀបបយដំទណីបទៅទលីថាសម្េ(Tray)ម្បទភេទនះសម្រាប់ពម្ង្យ 

នវិងសមងៃួត។ថាសម្េទនះម្តរូវបនទ្ទម្ជីសទដីម្ីដ្ក់មហាូបម្បចានំថងៃ នវិងជាថាស
 

សម្រាប់ដ្ក់មហាូបដដលឆ្វិនរចួ។សរាជវិកម្្រួស្រទាងំអស់អង្គ៊យជំ៊វ វិញថាសម្េទនះ 
ទៅទពលញ៊បំយ ទដ្យមវិន្វិតពីអាយ៊។ ម្បសវិនទបីម្្រួស្រមួយរានសរាជវិក

 
ទម្ចីនទ្ទរៀបចំថាសម្េសម្រាប់ប៊រសនវិងនារទីដ្យដ�កពីោ្។ថាសម្េម្តរូវបន 
លាងសរ្ាតនវិងព្យួរទៅជញ្្ជ ងំឬសសរផ្ះ។

ថាសម្េផលវិតពីទដីមឫស្សី នវិងចងភា្ជ ប់ដផ្កពីរចូលោ្្ឺនផ្ខាងទលី
 

នវិងេម្មបតខាងទម្កាម។ នផ្ខាងទលីរានពីរម្សទាប់ ទហយីម្សទាប់ខាងទលីទធី្
 

ទ�ងីទដ្យបទច្ចកទេសតបាញជារាងកនន្កលាតទហយីជាយទ ្្ដ ម្សទាប់ខាងទម្កាម 

្ឺតបាញជារាងដភ្កកទនញ្្ជ ង ទហីយភា្ជ ប់ជាមួយបន្ះឫស្សី ឬទ�ី។ ទជីងម្េ 
្រឺានកម្ពស់១៥សងេ់ដីម៉ាម្តរានរាងលាតនវិងទធ្ពីឫីស្សីឬទ�។ីរានរងង់្ទ ្្ដ ពរី

 
ជានព់េ័្ធជំ៊វ វិញទដមី្ទីធ្ឲី្យវាជាបប់នល។្ការទធ្ថីាសម្េទនះវាជាតួនាេរីបស់ប៊រស 
ទៅក្៊ងម្្រួស្រ។ ទដីម្ទីជៀសវាងកទណ្ដ ៀរស៊ី ម្បជាជនដតងដតព្យួរថាសម្េទៅទលី

 
ចនង្ក នដដលរានទភលៃីង។ជាលេ្ធផលដផ្សងទធ្ីឲ្យថាសម្េរានពណ៌ម្បទផះម្កទ ៉៉ា  

ទហយីរទលាង។

	

វត្៊ធាត៊ទដីម ឫស្សីទ ្្ដ នវិងទ�ី

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរជាតវិពន្ធ៊ទវៀតណ្ម

 េីម្ករុងហាណូយ

 ម្បទេសទវៀតណ្ម

ថាេបទម្ូប
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និញ ែូ សរ័ 

ឆ្នោ ងំចំហុយបាយែំណណើ ្រ

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ លងហាវិន

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរជាតវិពន្ធ៊
 ទវៀតណ្មេីម្ករុងហាណូយ

 ម្បទេសទវៀតណ្ម

ឆ្្ងំចហ៊ំយម្តរូវបនចាកព៊់ម្ពពីលងហាវិនរានពណ៌ទ្្រទលាងនវិងទម្បីម្បស់ 
សម្រាប់ចម្វិនបយដំទណីប បដនលៃ មហាូប នវិងបវិតម្ស្។ ម្បជាជននថ េវិញឆ្្ងំ

 
ចំហ៊យទនះពីជនជាតវិទវៀតណ្ម“Viet”(Kinh)។ក្៊ងការចម្វិនបយដំទណីប្ឺ

 
ម្តរូវចាក់េឹកចូលក្៊ងឆ្្ងំចំហ៊យរចួដ្ក់ឆ្្ងំទៅទលីចនង្ក នទភលៃីង ទហយីដ្ក់អងករ 
ដំទណីបទៅដផ្កខាងទលីននឆ្្ងំ។ បច្ច៊ប្ន្ឆ្្ងំចំហ៊យ ្ឺទៅដតទពញនវិយម 
ក្៊ងចំទណ្មជនជាតវិនថនវិងម្ករុមជនជាតវិភា្តវិច ដូចជាមួង(Muong)តាយ

 
(Tay)ម្ប៊ា៊យវា៉ា ន់្ឺ(Bru-VanKieu)។ល។

ឆ្្ងំចំហ៊យ្ឺរានរាងជាបំពង់នវិងរាននផ្បតេូលាយរានរាត់រាង 

សំដប៉ាតទស្ីងលម្ ទហីយកឆ្្ងំខ្ពស់ នវិងតូចទៅដផ្កកណ្្ដ ល។ ឆ្្ងំចំហ៊យ 
ម្តរូវបនទម្បជីាឆ្្ងំសម្រាបប់វិតម្ស្ទដ្យទម្បចីហំាយេឹក។ម្បជាជននថអាចផលវិត 
ឆ្្ងំចំហ៊យទនះពីក្ម។សម្រាប់ម្បជាជននថឆ្្ងំទនះ្ឺរានស្រសំខាន់ណ្ស់។ 

វាជាវត្៊រានតនមលៃបង្ហា ញពីម្េព្យសម្ត្ដវិរបស់ម្្រួស្រ។ វាមវិនម្ោន់ដតជារបស់ 
ទម្បមី្បសប់៉ា៊ទណ្ណ ះទេប៉ា៊ដនវ្ាករ៏ានអតន្យ័ដបបស្សនាផងដដរ។ទៅទពលម្្រួស្រ 

មួយទធ្ីការផ្លៃ ស់ប្ដូ រផ្ះសដម្ង ប៊រសរា្ច ស់ផ្ះ ្ឺជាអ្កទលីកឆ្្ងំទនះចូលទៅ 
ក្៊ងផ្ះ។

ឆ្នោ ងំចហុំយបាយែសំណដី ប



២
េំសលៀកបំពាក់
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បា៉ា ចូ គូរ ៉ាងុ (ម្ប៊ា៊យទនរា៉ា ទ�/

ទខទដយាន)

សណំលៀក្រំពាក់ប្រពពណីរ្រស់

ប្រណទស ប្រ៊ុយណន

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ សូម្ត/កាត៊ងសំពត់ 

 សនសអំទបះនវិងhooks

េឹកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរជាតវិម្ប៊ា៊យទន

 ននទេសម្ប៊ា៊យទណ

 ដ្រូសស្លឹម 

ប៉ា ចូ្ូរ ៉ា៊ង(BajuKurung)្ឺជាសំទលៀកបំោក់ម្បចានំថងៃសម្រាប់នារ ី

ម្ប៊ា៊យទនរា៉ា ទ�។ វាជាសំទលៀកបំោក់ដបបរល៊ង ទធ្ីពីសូម្តទហីយរាននដដវង 
នវិងជាម្បទភេអាវអតក់។សពំត់្ ទឺធ្ពីមី្កណ្តទ់ហយីរានសំរ ៉ាង៊រហូតដលក់ទជងី។

 
ប៉ា ចូ ្ូរ ៉ា៊ង ្ឺទធ្ីពីម្កណ្ត់ដដលលដូ្ចសូម្ត ដដលរចនាជាមួយរូប្ំនូរស្្តៗ 
(beautiful geometric) ឬលំនាផំ្ក  នវិងពណ៌ដ៏ទាក់ទាញ។ នស្ដីដតងដតោក់ 

ប៉ា ចូ្ូរ ៉ា៊ងទនះជាមួយនឹងកដន្សងបង់កដដលទៅថាតូដ៊ង។

សម្រាប់ម្បជាជនម្ប៊ា៊យទនប៉ា ចូ ្ូរ ៉ា៊ងរានន័យថា(សំទលៀកបំោក ់

ព័េ្ធជំ៊វ វិញ) ដដលវាម្តរូវបនទ្្វិតថាជាសំទលៀកបំោក់តំណ្ងឲ្យភាពរម្យេម 

នវិងសមម្សបសម្រាប់នារទីៅេីស្ធារណបៈ។សម្រាប់ប៊រសសំទលៀកបំោក់ទនះ 
្ឺម្តរូវបនទ្ទៅថា“សំទលៀកបំោក់រា៉ា ទ�”។បច្ច៊ប្ន្ប៉ា ចូ ្ូរ ៉ា៊ង្ឺម្តរូវបន 
ទម្បីម្បស់ជាឯកសណ្្ឋ នផលៃូ វការរបស់ស្លាសម្រាប់នារី នវិង មនន្ដីទៅក្៊ ង

 
ការ វិយាល័យរដ្ឋបល។
.

េំសលៀកបពំាក់បបពៃណដី30
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សុនីចាង

វាយនភណ្ឌ ប្រពពណី

ប្រ៊ុយណណ

ស៊នីចាង(Sinjang)ឬខានស្មពីង្ ជឺាសទំលៀកបោំកដ់ដលោក់ទដ្យ 
ប៊រសរា៉ា ទ� ទហីយព័េ្ធ ជំ៊ វ វិញចទងកះដដលជាដផ្កសំខាន់នន បចូរា៉ា ឡាយូ 

(សំទលៀកបំោក់រា៉ា ទ�)។ ស៊ីនចាង ្ឺផលវិតពីម្កណ្ត់ដដលទធ្ីទដ្យនដដបប 
ម្បនពណីទហយីតបាញជាមយួនឹងការរចនាផ្ក ដម៏្សសស្់្តនវិង្ំនូរសញ្្ញ ទផ្សងៗ។ 
ក្៊ងចទំណ្ម្ំនូរសញ្្ញ ដដលទពញនវិយមសម្រាប់ស៊នីចាងរមួរាន៖កាន់បឺរតាបួរ 
“Kainbertabur”(star-spangled)កាន់ច៊ងស្រា៉ាត“Kainjongsarat”(សំទលៀក 

បំោក់ដបបេូកដដលរានអ្កដំទណីរទពញ)កាន់ ស៊ីលូបង “Kain silubang 

bangsi”(សំទលៀកបំោក់ដបបរន្ធខលៃ៊យ“honeycoated”)កាន់លីពូតាន់រា៉ា ឌូ 
“Kainliputanmadu(សំទលៀកបំោក់honey-coated)នវិងរានការរចនាដបប 

ទផ្សងៗទេៀត។ ប៊រសទម្បីស៊ីនចាងសម្រាប់ពវិធីស្ធារណបៈដូចជាមង្គលការ 
ពវិធីផលៃូវការរដ្ឋនវិងពវិធីបួងសួងរាល់នថងៃស៊ម្កទៅក្៊ងម្ពះវ វិហារ។ស៊ីនចាងក៏ម្តរូវបន

 ទម្បីសម្រាបទ់ធ្ជីាកាដូពីកូនកទរាលៃ ះទៅកូនម្កមំ៊ដដលជាដផក្មយួក្៊ងពវិធទីរៀបការ។

សកម្ភាពក្៊ងការបត់ស៊ីនចាងម្តរូវបនទ្ទៅថាមីនាពីហសី៊ងចាង
 

“menapihsinjang”(ការបត់ស៊នីចាង)ឬតាពីហស៊នីចាង(tapihsinjang)។ 
រានវ វិធីមួយចំនួនក្៊ងការបត់ស៊ីនចាងដូចជាតាពីហដតនហា្គ (tapihtengah) 
“បត់ដបបកណ្្ដ ល”តាពីហប៊ា៊ន្ូ(tapihbungu)“បត់ដបបផ្ក ”នវិងតាពីហឌួន 
(tapihdaun)“បត់ដបបសលៃឹកទ�”ី។ល។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ម្កណ្ត់តបាញនវិង

 សនសអំទបះ

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរមទច្ចកវ វិេយារា៉ា ទ� 

 ននទេសម្ប៊ា៊យទណ

 ដ្រូសស្លឹម

វាយនភណ្ឌ បបពៃណដី 31
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សងុកកុ

មួកប្រពពណីរ្រសប់្រណទស

ប្រ៊ុយណណ

ស៊ងក៊កឬកូទភៀ (SongKok or Kophiah) ្ឺម្បទភេមួកមួយដបប 

របស់ម្បទេសរា៉ា ទ�សម្រាបប៊់រស។វាទធ្ពីអីទំបះទ្្ឬម្កណ្តដ់ដលេន់ទល្យី។ 
ស៊ងក៊ក  ្ឺ ទ្ ម្តរូវបនទ្ ទ ម្បី ទដីម ្ីោក់ជាមួយអាវ  នវិង ទខាទជីង ដ វង 
ម្ពមទាងំោកសី៊់នចាងផងដដង(សូមទមលីស៊នីចាងទៅេំពរ័ម៊នក្៊ងទសៀវទៅទនះ) 
ទាងំអស់ទនះបទងកីតជាសំទលៀកបំោក់រា៉ា ទ�ដដលទៅថាបជូមីឡាយូំ(Baju

melaya) “សំទលៀកបំោក់រា៉ា ទ�”។ ប៊រសម៉ាូសលៃីមក៏ោក់ ស៊ងក៊ក ទនះ 

ទៅទពលដដលទ្ទៅបន់ម្សន់។ ទទាះជាយា៉ា ងណ្ក៏ទដ្យ ទៅក្៊ងឱកាស 

មយួចនំនួទេៀតវាជាេទំនៀមេរាលៃ បស់ម្រាប់ប៊រសរា៉ា ទ�ដដលម្តរូវោកស៊់ងក៊កទនះ 

្ឺទៅទពលដដលពួកទ្ទៅចូលរួមកម្វ វិធីទផ្សងៗក្៊ងសង្គមដូចជាមង្គលការ 
ប៊ណ្យសព។ល។

ស៊ងក៊កក៏ម្តរូវបនទ្ទម្បីជាដផ្កមួយននឯកសណ្្ឋ នស្លាសម្រាប ់

សវិស្សម្បរុសក៏ោក់ដដរ។ ទៅទពលដដលរានសរាជវិកសំខាន់ណ្រ្ាក់ននដខ្ស 

រាជវង្សម្ប៊ា៊យទណស៊្ត៌ទហយីជាពវិទសសទពលរានទមដឹកនាំឬក៏អតីតទមដឹកនា ំ
ម៉ាូសលៃីមស្លៃ ប់ អ្កដដលោក់ស៊ងក៊ក ម្តរូវដតរានម្កណ្ត់ពណ៌សមករ៊ពំ័េ្ធជ៊ំវ វិញ 

បរ វិទវនដផ្កខាងទម្រៅននស៊ងក៊កដដលជាសញ្្ញ កាន់េ៊ក្ខ។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ម្កដ្សសនសអំទបះ 

 នវិងម្កណ្ត់កម្ី

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរបទច្ចកវ វិេយារា៉ា ទ�

មរួកបបពៃណដី
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បករា៉ា ្រង់ក ដែលរាន 

បកឡាចតុរងគា 

បករា៉ា ដខ្រ

ម្បទភេម្កណ្តដ់ដលទម្បីម្បស់បនទម្ចនីយា៉ា ង្ ឺម្ករា៉ា របស់ម្បជាជន 
កម្ព៊ជា ដដលទ្ទម្បីសម្រាប់បងំកបាលការោរកំទៅនថងៃសម្រាប់ទសលៃៀកទពលម៊ជ 
េកឹក្៊ងេទនលៃសម្រាបបី់កូនទកង្នវិងសម្រាបប់ង់កទៅទពលរានការម្បជំ៊ជាលក្ខណបៈ 
ផលៃូវការ។វាអាចទម្បីជំនួសមួកកដន្សងសំពត់ នវិងកាតាប។វារានភាពបត់ដបន 
ទហយីម្ស្លជាប់បនយូរនវិងង្យសងៃួត។

ទយាងតាមវ វិេយាស្្នព៊េ្ធស្សនបណ្ឌវិ ត ម្ករា៉ា  ម្តរូវបនទ្ទម្បីតាងំពី 
សតវត្សន៍េី១ននសម័យម្ពះបេហ៊ា៊នទេៀននវិងជាអត្សញ្្ញ ណននអាណ្ចម្ក 

ដខ្រតាងំពីសម័យទនាះមក។ជាលេ្ធផល ម្ករា៉ា  ម្តរូវបនរបបយង់ខ្ងប៉ា៊លពត 

(១៩៧៥-១៩៧៩)ទម្បជីារបស់ចាបំចក៊្់ងរូបភាពពរីយា៉ា ង្ ជឺាសទំលៀកបោំក់
 

នវិងសម្រាប់សំោល់តំបន់។ តំបន់នីមួយៗ ម្តរូវបនសរា្គ ល់ទដ្យពណ៌ម្ករា៉ា  

ម្បជាជនមកពីតំបន់ខាងទកីតម្តរូវបង់ម្ករា៉ា ដដលរានម្កឡាចត៊រង្គពណ៌ទខៀវ 

នវិងពណ៌ស។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ សរនសអំទបះ

េីកដនលៃង៖ េីម្ករុងភ្ំទពញ 

 ម្បទេសកម្ព៊ជា

បករ៉ាថ្្រ
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សពំត់ហូល 

សពំត់្រត់ណ្វើពីសបូត 

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ សូម្ត

េីកដនលៃង៖ ម្សរុកសទម្រាងទខត្ដតាដកវ 

 ម្បទេសកម្ព៊ជា

សពំតហូ់ល្ ជឺាសពំតម់្បនពណីនវិងរាន្៊ណភាពលជ្ាងទ្របសដ់ខរ្។ 
សំពត់រាននយ័ថា“សំពតដ់ដលរ៊ពំេ័្ធជ៊វំ វិញ”នវិងហូលសំទៅទៅទលីម្បទភេកបាចទ់ោម 

(Ikat) ដដលទធ្ីឲ្យវាដបលៃកពីម្បទភេសំពត់ ដ៏ នេ។ វាចាំបច់ ម្តរូវ ដតរាន 

បទច្ចកទេសក្៊ងការតបាញកបាច់ទោម(Ikat) ដ៏ស្៊កស្្ញទដីម្ីេេួលបន 
វាយនភ័ណ្ឌ ដដលរាន្៊ណភាពលន្វិងកបាច់ដ៏ម្បណវិ ត។សំពត់ហូលជាសំទលៀក 

បំោក់របស់នស្ដីសម្រាប់ោក់ទៅក្៊ងកម្វ វិធីសំខាន់ៗ ទហយី្៊ណភាពដ៏លរ្បស់វា 
្ឺអាចសំោល់យា៉ា ងចបាស់ពីឋានបៈទៅក្៊ងសង្គម។

ការទម្បីម្បស់សូម្តទៅក្៊ងម្បទេសកម្ព៊ជា្ឺចាប់ទផ្ដីមតាងំពី២ទៅ៣
 

សតវត្សន៍ម៊ន។ស៊ាូដ្ហ្គួន(ZhouDaguan)អ្កការេូតចវិនរ្ាក់ដដលបនមក 
ទធ្េីស្សនកវិច្ចទៅអង្គរក្៊ងក�៊ំងពដីខសហីា១២៩៦រហូតដលដ់ខកកកដ្១២៩៧

 
ទៅ សម័យឥនន្វ រ ន្័ េី៣  បនផ្ដល់ នូ វចំណ្ប់អារម្ ណ៍យា៉ា ងពវិ ទសស 
ពីរទបៀបរបបរស់ទៅរបស់ម្បជាជនទៅសម័យអង្គរនាកំ�៊ងទពលេស្សនកវិច្ច 
របស់ទលាក។ឧទាហរណ៍ោត់បនទលីទ�ងីពីពវិធីទដីម្ឲី្យក៊រារទីពញម្កមំ៊(Rite

 
of passage towomanhood) ដដលម្តរូវទធ្ីទ�ងីទដ្យរានម្បទ្នេ័យទាន 
ដូចជាសូម្ត នវិងម្កណ្ត់ទផ្សងៗទៅដល់ម្ពះសង្ដដលជាអ្កទរៀបពវិធីទនះ។ 
ម្បសវិនទបីឪព៊ករា្ដ យមវិនបនម្បទ្នេ័យទានទាងំទនាះទេ ទក្ងម្សី ទនាះនឹង 
អាចជួបបញ្ហា ម្ប�មទដ្យកាលៃ យជាអ្កបទម្មីរបស់ោត់ នវិងមវិនបនទរៀបការ 
ជាទរៀងរហូត។

េំៃត្ប់ត់្ស្វដីៃដីេបូត្

សំភ�ៀកបំពាក់
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កដនសែងគាងំេុីកាត

វាយនភណ្ឌ  រ្រស់

ប្រណទសឥណ្ឌូ ណនសុី

ទនះជាម្បទភេសំទលៀកបំោក់កដដលរានកបាច់អី៊កាតដបបេំទនីបមកពី 
តំបន់ស្មប(Samba)ខាងទកីតននទខត្ដន៊ស្េីងហា្គ រា(NusaTenggara) 
ភា្ខាងទកីតននម្បទេសឥណ្ឌូ ទនស៊ី។នស្ដីទម្បីម្បស់វាជាកដន្សងបង់កទដ្យដ្ក់ 
វាទៅទលីស្្។វាក៏អាចរ៊ជំ៊ំវ វិញកបាលបនដដរ។ ទលីសពីទនះទៅទេៀត វាក៏អាច 
រ៊ពំ័េ្ធជំ៊វ វិញក ទដីម្ឲី្យរានលក្ខណបៈដបបទាន់សម័យ។តាងំពីយូរលង់មកទហយី 
បដន្មទលីភាពជាម្កណ្ត់ដដលទម្បីសម្រាប់ជីវភាពម្បចានំថងៃសំទលៀកបំោក់ដបប 
ម្បនពណីម្តរូវបនទ្ទម្បីជាវត្៊ ទដីម្ីប្ដូ រោ្ទៅវ វិញទៅមក សម្រាប់សរាជវិក

 
ទៅក្៊ងម្្រួស្រ។្ នូំរលមរ្ដ៏ម្សសស្់្តក្៊ងម្កណ្តម់្បទភេទនះម្តរូវបនទធី្ទ�ងី

 
ទដ្យបទច្ចកទេសអី៊តាមដដលជាបទច្ចកទេសតបាញដបបម្បនពណីទហយីតំណ្ង 
ឲ្យទរាេនភាពរបស់ម្បជាជនស្មប(Sumba)។ការតបាញកបាច់អី៊កាត ្ឺជា 
បទច្ចកទេសម៉ាយាងដដល្ំនូរម្តរូវបនតបាញទៅទលមី្កណ្ត់ទដ្យរានភា្ជ បជ់ាមយួ 

នឹងទរឿងរាវទផ្សងៗ(Tie-dyeingtheyarn)ម៊ននឹងតបាញ។្ ំនូរលម្រទាងំទនាះ 
បង្ហា ញពីសត្មួយចំនួនដូចជាទសះបង្្គ ររាន់នវិងសត្ស្លៃ ប។

ការតបាញម្កណ្ត់ជាម្បនពណី្ឺម្តរូវបនទ្ចាត់េ៊កថាជាការង្រ 
របស់នស្ដី។ ពួកទ្ដតងដតតបាញទៅទពលេំទនរ។ ទក្ងម្សីចាប់ពីអាយ៊ ៥ ឆ្្ំ 
ទ�ងីទៅពួកទ្ទរៀនតបាញពីរា្ដ យនវិងជីដូនរបស់ពួកទ្។ពួកទ្សបបាយចវិត្ដនឹង 
ដ្ទំដមីកបបាសជាមយួនឹងរា្ដ យពកួទ្ទៅខាងទម្កាយផះ្ទហយីវាយបង្វិល(Spin) 
កបបាសឲ្យទៅជាសូម្ត បន្ាប់មកលាបពណ៌ ល៊ះច៊ងទម្កាយបំផ៊តតបាញសូម្ត 

ទាំងទនាះទៅជាម្កណ្ត់យា៉ា ងស្្ត។ឧបករណ៍សម្រាប់ តបាញជាេូទៅ 

្ដឺ្កទ់ៅទលីទហាជាងឬទៅទលរីានខាងទម្កាមផះ្(Traditionalhouseswhich

are stage houses)។ ក្៊ងកំ�៊ងទពលតបាញពួកទ្ដតងដតរានសត្ចវិញ្ច ឹម 
ដូចជាដឆកម្ជរូកទៅជំ៊វ វិញផ្ះឬក៏ទដកដក្រពួកទ្។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ អំទបះនវិង 

 ពណ៌សម្រាប់ម្ជលក់

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរជាតវិឥណ្ឌូ ទនស៊ី 
 េីម្ករុងហសាកាតា 

 ម្បទេសឥណ្ឌូ ទនស៊ី

វាយនភណ្ឌ  

សំភ�ៀកបំពាក់
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សរឺងួ 

មួកពាក់ការពារកំណៅព្ងៃ

ទនះ្ឺជាមួកការោរកំទៅនថងៃ ដដលទ្ដតងដតស្្គ ល់ថាជាសឺរងួ 
(Seraung)ទៅម្បទេសឥណ្ឌូ ទនស៊ីដដលរានទដីមកំទណីតមកពីមួរា៉ា ឡាស្ន

 
(Muara lasan) ទខត្កាលីរា៉ា ន់តាន់ (Kalimantan)ភា្ខាងទកីតម្បទេស 

ឥណ្ឌូ ទនសី៊។ទាងំប៊រសទកង្ចាស់នវិងនស្ដីោកម់កួម្បទភេទនះទៅទលកីបាលរបស់ 
ពួកទ្។ ពួកទ្ោក់មួកទនះទៅទពលដដលពួកទ្ទៅវាលដម្ស ឬក៏ចាប់ម្តី 

ទៅក្៊ងេទនលៃ។ជាលក្ខណបៈភូមវិស្នស្ដកាលីរា៉ា ន់តាន់(Kalimantan)ខាងទកីត 
្ឺស្វិតទៅចំដខ្សទអក្ាេ័រដូទច្ះតំបន់ទនះរានពនលៃឺម្ពះអាេវិត្យចាងំចំទពញមួយឆ្្។ំ

សឺ រួង  ធំ ្ឺ ម្តរូវបនទ្ទ ម្បី ទស្ី រ ដត េូទាំង ម្បទេសឥណ្ឌូ ទនស៊ី។
 

ប៉ា៊ដន្ដទទាះបីយា៉ា ងណ្សឺរងួ ្ឺរានលក្ខណបៈពវិទសសម៉ាយាងទដ្យស្រវារានការ 
លម្រយា៉ា ងសំរ វិតសំរាងំ។តាងំពីយូរយារណ្ស់មកទហយីនស្ដីទស្ីរដតទាងំអស់ទៅ 
តំបន់កាលីរា៉ា ន់តាន់(Kalimantan)ខាងទកីតរានសមត្ភាពក្៊ងការទធ្ីសឺរងួ 
ទនះទដ្យខលៃួនឯង។បច្ច៊ប្ន្មួកម្បទភេទនះ្ឺរានលក់ទៅផសារដបបម្បនពណី។

 
មួកទនះដតងដតម្តរូវបនទ្ប៉ា ក់នវិង ត៊បដតងយា៉ា ងសរំ វិតសរំាងំរមួទាងំដខ្សបន្ាត់ 

ដខ្សឆ្ូតកាត់ផ្ក នវិងរូបទមអំទៅ។ភាពដ៏ល្ម្បណវិ តដដលទធ្ីឲ្យសឺរងួកាន់ដតស្្ត
 

្ឺទដ្យស្ររានការប៉ា ក់បដន្មនូវអង្ក ។ំ ទៅទពលដដលមួកទនះកាន់ដតសំរ វិត 

សំរាងំយា៉ា ងល្អក្ោកម់កួទនះកានដ់តសបបាយចវិត្នវិងរានទរាេនភាពទរៀងរាល់ 

ដដលពួកទ្ោកវ់ាជាពវិទសសក្៊ងចទំណ្មទកង្ម្សីៗ។ទពលដដលនស្ដីោកម់កួសឺរងួ
 

ដដលរានពណ៌ទៅទធ្ីការទៅេីវាល ដដលទោទពញទៅទដ្យពណ៌នបតង 

មួករបស់ពួកទ្កាន់ ដតទលចទធាលៃ  ទហីយរានចាំងទចញនូវពណ៌ទផ្សងៗ 

នវិងរានរូបភាព្ួរឲ្យជាប់ចវិត្។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ សលៃឹកទត្ាត

 អង្ក ំនវិងសនសអំទបះ

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរជាតវិឥណ្ឌូ ទនស៊ី

 េីម្ករុងហសាកាតា

 ម្បទេសឥណ្ឌូ ទនស៊ី

មរួកពាក់ការពារកំសៅព្ងៃ
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ប៊ានីយឺ(Binyeo)្ ជឺាទស្ៀតសម្រាបត៊់បដតងលម្រសករ់បសម់្បនពណី 
ជនជាតវិកូទរ ៉ា។ប៊ាីនយឺក៏ម្តរូវបនទ្ទៅថាយ៉ា៊ងទជម(Yongjam)ពីទម្ោះវារាន 
ការឆ្លៃ ក់ រូ បនា្ ទៅ ច៊ ងរា្ខ ង  នវិ ង ទៅ ទ លី តួ ទ ស្ ៀ តសក់ទាំង មូល។ 

វាទម្បីសម្រាប់ទ្ៀបសក់ដដលដវងជាពវិទសសដបប�ី្ ន៊ន(Chignon)។ប៊ាីនយឺ 
រាន២ម្បទភេ្ឺទជមនវិងទជ(JamandChe)។ទជមរានរាងដវងរឯីទជ 
រានរាងជាអក្សរ“អ៊វិន”(“n”shape)។

ប៊ាីនយឺទនះទម្បីសម្រាប់ទ្ៀបសក់ក្៊ងពវិធីទផ្សងៗ។ម្បដវងរបស់វារាន 
រាងដ វងទដីម ្ីឲ ្យស៊ី ោ្ ទៅនឹងសំទលៀកបំោក់ របស់ពវិធី  នវិងម៉ាូ តសក់។

 
ទស្ៀតសក់ដដលទាន់សម័យ ្ឺដផ្កខាងច៊ងទធ្ីពីរាស ទហីយរានដភ្ករាត់ 
នវិងម្តទចៀករបសរ់បូនា្ដដលរានពណ៌ម្កហម។ម្បភពទដមីននប៊ានឺយឺ្ រឺានតាងំ 
ពីសម័យប៊រាណរបស់កូទរ ៉ាមកមលៃ៉ាទះ។ប៉ា៊ដន្ដទទាះបីជាយា៉ា ងណ្ម្បជាជនកូទរ ៉ាសម័យ 

ឥ�ូវក៏ទម្បីវាជាមួយនឹងសំទលៀកបំោក់ម្បនពណីហានប៊ក (Hanbok)
 

សម្រាប់ចូលរមួក្៊ងពវិធីទផ្សងៗនវិងប៊ណ្យម្បនពណី។

្រ៊ីនយឺ

ណសនោៀតលមអែរសក់ដ្រ្រប្រពពណី

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ម្បក់េង់ដដងនវិងទ�ី

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរមន៊ស្សជាតវិកូទរ ៉ា 
 ម្បទេសកូទរ ៉ា

សេនោៀត្លមអែរេក់ថបបបបពៃណដី
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្រូក�ូមឺនី

្ង់សណំាង

ទនះ្ឺជាម្បទភេថង់សំណ្ងម្បនពណីសម្រាប់នស្ី។ថង់សំណ្ងទនះ 

្ជឺាម្បទភេថង់សណំ្ងម្បនពណីសម្រាបន់ស្ដី។ថង់សណំ្ងម្បទភេទនះ្ ទឺម្បីជា 
ទហាទៅ៉ា សម្រាប់សំទលៀកបំោក់ម្បនពណីហានប៊ក របស់កូទរ ៉ា ទដ្យស្រ 

ទម្កាយៗមកដតសទំលៀកបោំកទ់នះ្ មឺវិនរានទហាទៅ៉ា ទេ។ទៅក្៊ងពវិធប៊ីណ្យស៊ាូល
 

(្ឺនថងៃេី១ននឆ្្ច័ំន្្តវិ)ទក្ងៗម្សីកូទរ ៉ាដដលទសលៃៀកសំទលៀបំោក់ហានប៊ក្ឺទម្បី
 

ថង់សំណ្ងទនះទដីម្ដី្ក់ម្បក់ជាកាដូដដលេេួលបនពីចាស់ៗ។

ថង់ទនះរានរាងមូល។ជាេូទៅវារានប៉ា ក់អក្សរចវិន ដូចជាអក្សរជីវ វិត 

សំណ្ង ម្េព្យសម្ត្ដវិ នវិងភាពនថលៃថ្ូ រ ដដលទ្ទជឿថានឹងនាំមកនូវសំណ្ង
 

នវិងស៊ភមង្គលសម្រាប់អ្កកាន់។ ថង់ម្បទភេទនះ ក៏រានប៉ា ក់អក្សរជីវ វិត 

សំណ្ង(life-luck) ទៅដផ្កខាងម៊ខ នវិងរានប៉ា ក់រូបផ្ក ផ្ីរ នវិងទមអំទៅ 

ទៅដផ្កខាងទម្កាយ។

បច្ច៊ប្ន្ថង់ម្បទភេទនះ ទ្អាចទម្បីទដ្យមវិនចាបំច់ដតជាមួយនឹង 
សំទលៀបំោក់ហានប៊កក៏បនដដរ។ ថង់ទនះ ម្តរូវបនទ្ទម្បីសម្រាប់ខ្ចប់កាដូ 

នវិងជាថង់សម្រាប់ដ្ក់ឥវា៉ា ន់។ ម្បជាជនកូទរ ៉ាក៏ទម្បីថង់សំណ្ងទនះទដីម្ីខ្ចប់ 

សូកូឡាសករម្ោប់ទម្្ឿងអលង្ក រនវិងម្បទភេកាដូតូចៗទផ្សងទេៀតដដរ។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ សូម្តនវិងម្កណ្ត់ទធ្ីពី 
 ទរាមទចៀម

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរជាតវិរបស់កូទរ ៉ា

 ម្បទេសកូទរ ៉ា

Korean Luck Pocket្ង់េំណាង
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កា�ី ែុយររុា៉ា �ី 

អាវណបៅ ណម៉ាកភី

ទន ះ ្ឺជាម្បទភេអាវ ទ ម្រៅមយា៉ាងពវិ ទសសសម្រាប់នារ ។ី  េ ម្មង់ 

ដដលជាមូលដ្្ឋ នននអាវទនះ ្ឺម្សទដៀងទៅនឹងអាវដ៊យរ៊រា៉ា ជី ធម្តា(អាវទម្រៅ) 

ននសំទលៀកបំោក់ហានប៊ក(Hanbok) ម្បនពណីរបស់កូទរ ៉ានដរ ម្ោន់ដតវារាន 

លាយពណ៌ឆ្លៃ ស់ោ្ទម្ចីន(obang) ដូចជា ម្កហម ទខៀវ ទលឿងសនវិងទ្្។ 

ពណ៌សំខាន់ទាងំ៥ទនះ្ឺតំណ្ងឲ្យយវិននវិងយា៉ា ង(YinYang)នវិងធាត៊ទាងំ 
៥(ទ�ីទភលៃីងដី ដដកនវិងេឹក)។ ទយាងតាមសញ្្ញ ននពណ៌នវិងម្េឹស្ដីទាងំទនះ

 
សំទលៀកបំោក់ទនះ្ឺអាចបទញ្ច ៀសនូវសំណ្ងអាម្កក់នវិងនាមំកនូវសំណ្ងល្

នវិងទធ្ីឲ្យរានអាយ៊ដវង។

ដូចនឹងទឈ្ាះទនះដដរដ៊យរា៉ា ជី្ឺបញ្្ជ ក់ពីអាវទម្រៅទម៉ាកភី(អាវទម្រៅ 
magpie) ទហីយវាជាសំទលៀកបំោក់ដ៏ពវិទសសសម្រាប់ោក់ទៅនថងៃច៊ងទម្កាយ 

សម្រាបឆ់លៃងឆ្្។ំម្បជាជនកូទរ ៉ាទៅនថងៃច៊ងទម្កាយននឆ្្ថំា“កាជីសូលឡា”(Kkachi 

Seollal) (នថងៃេីមួយរបស់សត្ចាបមយា៉ាង (magpie) សម្រាប់ឆ្្ ំថ្ី)។ 

វារានន័យដបបទនះ ទដ្យស្រដតម្បជាជនកូទរ ៉ាទជឿថាសត្ចាប្ឺនាមំកនូវអ្ីៗ 

ដដលលស្ម្រាប់ឆ្្ថំ្ី។បច្ច៊ប្ន្ ម្បជាជនកូទរ ៉ាទម្បីម្បស់សំទលៀកបំោក់ទនះជា 
សំទលៀកបំោក់សម្រាប់ ម្បរព្ធពវិធីខួបកំ ទណីតទលីកដំ បូងរបស់ទារកម្សី 
ទដីម្ឲី្យនាងរានអាយ៊ដវងនវិងស៊ភមង្គល។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ សូម្តនវិងម្កណ្ត់ទធ្ីពី

 ទរាមទជៀម

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរមន៊ស្សជាតវិកូទរ ៉ា

 ម្បទេសកូទរ ៉ា

អាវសបរៅ សម៉កភដី
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ផា សនិ

សពំត់ប្រពពណីរ្រសឡ់ាវ

ផ្សវិន(PhaSin)ឬសំពត់ម្បនពណីឡាវ្ឺសំខាន់ណ្ស់សម្រាប ់
វប្ធម៌ នវិងេំទនៀមេរាលៃ ប់របស់ម្បទេសឡាវ។ នស្ដីទសលៃៀកោក់ផ្សវិន ទនះជា 
ទរៀងរាល់នថងៃទៅកាន់ការ វិយាល័យទធ្ីការស្លាទរៀន ម្ពះវ វិហារ នវិងសម្រាប់ការ 
ម្បជំ៊ជាផលៃូ វការទផ្សងៗ។ ផ្ សវិន ទនះរានេម្មង់ទផ្សងៗ។ ឧទាហរណ៍ 

វាអាចទធ្ទី�ងីទដ្យម្កណ្កសូ់ម្តដដលរាន្៊ណភាពលស្ម្រាបក់មវ្ វិធពីវិទសសៗ 
ឬក៏ពីម្កណ្ត់ធម្តាសម្រាប់ទក្ងម្សីទៅស្លា។

កបាច់ដដលត៊បដតងលម្រទៅទលីផ្សវិន ្ឺសំខាន់ណ្ស់សម្រាប់ 
ម្បជាជនឡាវ ទដ្យស្រដតវាបង្ហា ញពីទរឿងទដីមទាក់េងទៅនឹងម្បនពណីនវិង 
ទរឿងទម្ពងពីអតីកាល។ការនច្ម្បឌវិតម៉ាូត ្ឺខ៊សោ្ពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយ 
ចំដណកឯ្៊ណភាព្ឺពវិតជារានតនមលៃ។ ទដ្យស្រដតសំពត់ទនះតបាញទដ្យ 

នដ នស្ដីឡាវ ្ឺរានទរាេនភាពចំទោះ្៊ណភាពរបស់ផ្សវិន ទនះណ្ស់។ 
នស្ដីឡាវម្តរូវបនទ្ស្្គ ល់ភាលៃ មៗទៅជំ៊វ វិញពវិភពទលាកទៅទពលដដលពួកទ្ទសលៃៀក 

សំពត់ផ្សវិនទនះ។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ សូម្ត

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរជាតវិឡាវ 
 េីម្ករុងទវៀងច័ន្ម្បទេសឡាវ

េំៃត្់បបពៃណដី
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កបាលដខសែបកវា៉ា ត់ កបាលដខ្សម្កវា៉ាត់ទនះ្ឺជាសរាភា របៈបដន្មសម្រាប់ប៊រសនវិងនស្ដីរា៉ា ទ�។ 
សម្រាប់ជនជាតវិរា៉ា ទ� កបាលដខ្សម្កវា៉ា ត់ទនះដតងដតោក់ជាមួយដខ្សម្កវា៉ា ត់។ 

ដូចដដលបង្ហា ញក្៊ងរូបខាងទលីកបាលដខ្សម្កវា៉ាតទ់នះ្ ទឺធ្ទី�ងីសម្រាប់ប៊រសដដល 
ជាសរាជវិករាជ្យវង្សកាឡាតាន។ដផ្កខាងទលីរានឆ្លៃ ក់រូបផ្ក �ូកផ៊សនវិងលម្រ 

ទដ្យកបាច់រចនាទផ្សងៗោសទពញ។តាមម្បនពណី វត៊្ទនះ្ឺោក់ជាមួយ 
សំទលៀកបំោក់ ទសមពីង ដដលចងជាប់ជាមួយនឹងកបាច់ទោមននម៉ាូតទផនក៊ង 

នវិងបជូស៊ីកាប់(អាវទម្រៅរា៉ា ទ�)។

ជាធម្តាកបាលដខ្សម្កវា៉ា ត់ ដដលរានដ្ំត្ូង ្ឺសម្រាប់នស្ដីោក់ 
រឯីរបស់ប៊រសោក់វ វិញ្ឺមវិនរានដ្តំ្ូងទនាះទេ។ នស្ដីទៅ ទខឡាន់តាន់ ដតងដត

 
ទសលៃៀកស្រ ៉ា៊ងជាមួយនឹងកបាលដខ្សម្កវា៉ា ត់ទនះ។ ទៅក្៊ងម្បទេសឥណ្ឌូ ទនសី៊ 
កបាលដខ្សម្កវា៉ាត់ទនះ្ឺោក់ជាមួយនឹងម្កណ្ត់ដដលរ៊ពំ័េ្ធជំ៊វ វិញចទងកះ។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ រាសតាន់

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរវាយនភ័ណ្ឌ ជាតវិ 
 េីម្ករុងកូឡាឡាពំួរ 

 ម្បទេសរា៉ា ទ�ស៊ី

កបាលថ្សែបកវ៉ាត្់
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ណកៀនលរីា៉ា ្រឺសងុកិត

បកណាត់តបាញរា៉ា ណទបេសុី

នស្ដីរា៉ា ទ�ដតងដតទសលៃៀកោក់ម្បទភេម្កណ្ត់ ស៊ងកវិត ទនះជាស្រ ៉ា៊ង។ 

នស្ដីខលៃះទម្បីស៊ងកវិតសម្រាប់ម្្ប់ទលីកបាល។ជាលក្ខណបៈម្បនពណីស៊ងកវិតទនះ
 

ម្តរូវបនទ្ោក់ទៅក្៊ងពីធីផលៃូវការនវិងប៊ណ្យទផ្សងៗ។បច្ច៊ប្ន្វាម្តរូវបនទ្ោក់
 

សម្រាប់ជាដផ្កមួយននសំទលៀកបំោក់របស់កូនម្កមំ៊ ទៅក្៊ងការសដម្ដងសវិល្បៈ 
នវិងទៅក្៊ងពវិធីជាផលៃូ វការ។ ស៊ងកវិត មួយ្ឺទ្ម្តរូវតបាញទដ្យទម្បីរយបៈទពល

 
ម្បដហលជាមួយដខ្ឺអាម្ស័យទលីការលម្រនវិងការរចនាម៉ាូត។

ស៊ងកវិតតំណ្ងឲ្យភាពធូរធារនវិងរ៊ងទរឿងតាមរយបៈការនឆ្ម្បឌវិតម៉ាូត 
ដស៏ម្ូរដបបនវិងលទ្ឆីតឆ្យ។ទកឡានតាន់នវិងទធីទរ ៉ានកាណូម្តរូវបនទ្ស្្គ លថ់ា

 
ជាអ្កផលវិតស៊ងកវិតក្៊ងម្សរុក។កាលពទីដមីទ្នវិយាយថា្ រឺានសម្រាប់ដតដខ្ស

 
រាជ្យវង្សរា៉ា ទ� ជាពវិទសស ស៊ា៊លតង់ នវិងទស្ដច ដដលអាចទម្បីម្កណ្ត់ 

តបាញទនះបន។
	
	
	

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ សូម្តទៅ(Warp-resist 

 dyeing)

 នវិងសនសអំទបះរាស

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរវាយនភ័ណ្ឌ េីម្ករុង 
 ្ូឡាឡាពំួរម្បទេសរា៉ា ទ�ស៊ី

Malaysian Woven Clothបកណាត្់ត្បាញ

សំភ�ៀកបំពាក់



43

សំភ�ៀកបំពាក់

43

ស៊តុឡាយ(ហាន៊នូ-ទម៉ាងយ៉ាន់)

ស៊កុឡាយ(ហ្លីីពីន)

បកាស ហវលីពីីន

ទនះ្ឺជាម្បទភេម្កាសដដលរានរាងដូចចណំវិ តម្ពះដខនវិងរានរាងទកាង 
ដដលរានម្បភពមកពីភូមវិភា្ខាងត្ូងននតំបន់មវិនដូរូ ទ្ទម្បីសម្រាប់លម្រ

 
ឬត៊បដតងទលីសក់។

ជាេូទៅរានការោក់ព័ន្ធទៅនឹងនស្ដី ទហយីរានម្កាសជាទម្ចីនម្បទភេ 
ដដលម្តរូវបនរកទ�ញីម្ករុមជនជាតវិហ្លីពីនីទផ្សងៗ។ទៅក្៊ងស៊ា៊នដ៊ក(អក្ទធ្ផូ្ីរ)

 
ននម្ករុមមន៊ស្សស្រា ដដលរស់ទៅដប៉ាកខាងត្ូងទ�ៀងខាងលវិចននម្បទេស 
ហ្លីីពីនរានការរចនារូបម្កាសដ្ក់បនញ្្ច ស់ទៅទលីផ្ូ រ ទដីម្បីញ្្ជ ក់ថាជាផ្ូរ

 
របសម់ន៊ស្សម្សី។ក្៊ងចទំណ្មជនជាតវិតាស្ក់ដដលស្វិតទៅដប៉ាកខាងត្ូងទ�ៀង

 
ខាងលវិចននម្បទេសហ្ីលីពីនដដរ េង់ជ័យសម្រាប់ពវិធីទរៀបការដដលរានរូបជា 
ចំណវិ តម្ពះដខ្ឺតំណ្ងឲ្យកូនម្កមំ៊។

ម្កាសនវិងដខ្សក ្ឺដូចោ្ជាមួយតបាល់នវិងអដម្ង (សូមទមីលតបាល់ 
នវិងអដម្ងរបស់ហ្ីលីពីនក្៊ងចបាប់ឯកស្រទនះ) ស៊េ្ធដតរានទរឿងនវិទានល្ីៗ

 
ដដលទាក់េងទៅនឹងម្បភេទដីមននម្ពះច័ន្នវិងផ្ក យ។

 "ជាយូរលង់ណ្ស់មកទហីយ ទម� ្ឺជានដដដលសណ្ដូ ក 
 ដវងឆ្ងៃ យទៅដផ្កខាងទលី។រាននថងៃមួយរា្ដ យបនទម្បីកូនម្សឲី្យទៅ 
 ប៊កម្សរូវ។ ម៊នទពលប៊កនាងបនដកម្កាស់ពីទលីកបាល នវិងអង្ក ំពី 
 ទលីករបស់នាងទហយីព្យរួទៅទលទីម�។ទដមី្បីញ្ចបក់ារង្រឲ្យបនទលឿន

 
 នាងប៊កយា៉ា ងខាលៃ ងំទដ្យទលកីអដម្ងយា៉ា ងខ្ពសទ់ដ្យមវិនបនចាបអ់ារមណ៍្ 

 ថានាងប៊កប៉ាះដល់ទលទីម�ទ�យី។វាទលីកទ�ងីកាន់ដតខ្ពស់ជាមយួនឹង 
 ម្កាសនវិងដខ្សក។ ម្កាសបនាម្ពះច័ន្ទហីយដខ្សកអង្ក បំនដ្ច់ខា្ច ត់ 

 ខា្ច យកាលៃ យទៅជាផ្ក យ"។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ទ�ី

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរជាតវិហ្លីីពីន 
 េីម្ករុងរា៉ា នីឡា

Philippine	Combបកាេ	

សំភ�ៀកបំពាក់
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ណគបាយ៉ា

អាវណបៅ សងិ្្រុរ ី

ទ្បយា៉ា (Kebaya)្ ជឺាអាវទម្រៅដបបចហំរដដលរាននដដវងនវិងកខលៃ។ី 
ចំទោះម្បដវងអាចរានលក្ចណបៈទផ្សងៗោ្ ទហីយអាវមួយក្៊ ងរូបទនះ្ឺខលៃី 
នវិងបនកាត់ឲ្យសមនឹងរូប។ នស្ដីដតងរបឹបន្ដឹងអាវទនះទដ្យទម្បីកនាលៃ ស់ខ្ាស់

 
ចនំនួ៣“ទខរ ៉ាសូ្ងំ”(Kerosang)ទហយីជាេូទៅភា្ជ បជ់ាមយួដខ្សម្កវា៉ាត។់ទ្បយា៉ា  

ទនះផលវិតទ�ងីពីសនសអំទបះដដលរានពណ៌សម្សអាប់ ទហយីលម្រទដ្យ 
ការប៉ា ក់។ទ្បយា៉ា ម្សអាប់្ួរដតម្តរូវោក់ទៅពីទលីអាវសម្រាប់ម្ទាប់ខាងក្៊ង។

ជនជាតវិ ចវិ ន ទ ពី រា៉ា ណ្កាន់  មវិ នបនចំលងងម៉ាូ តទាំង ម្សរុង 
របស់ជនជាតវិអ៊ឺរ ៉ា៊ប ទៅតំបន់ឥណ្្ឌ ខាងទកីតឥណ្្ឌ (East Indies)ទនាះទេ។ 
ប៉ា៊ដន្ដទទាះបីយា៉ា ងណ្ពួកទ្បនដ្ក់បញ្ចូ លនូវទស្ភ័ណ្ឌ ភាពទផ្សងៗ ទៅក៊្ង

 
ស្រ ៉ា៊ង ទ្បយា៉ា  បទងកីតទៅជាម៉ាូតដ៏ពវិទសសរបស់ទពីរា៉ាណ្កាន់ ទៅេស្សវត្ស 

១៩២០។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ សនសអំទបះ

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរទពីរា៉ាណ្កាន់

 ម្បទេសសឹងហាប៊រ ី

អាវសបរៅ	
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ដសបេកណ�ើងេង្្ដំែលរាន 

ដកងខ្ពស់

ដស្កទជីងអង្ក កំាស៊ា៊តរា៉ា ទនកទៅក្៊ងបបរា៉ា ទ�(kasutmanek 

in BabaMalay)្ឺដតងដតទដរទដ្យជនជាតវិ ណូយយា៉ា ស់ (នស្ដីជនជាតវិចវិន 
ទពីរា៉ាណ្កាន់)ទដ្យទម្បីម្បស់អង្ក កំញ្ចក់ដដលនាចូំលពីម្បទេសអឺ៊រ ៉ា៊ប។អ្កទដរ 
ដស្កទជីងបនទដរដស្កទជីងទដ្យយកអង្ក ចំាក់ទដរទៅដផ្កខាងទលីននដស្ក 

ទជីង។ជួនកាលការចាក់ទដរម្ោប់អង្ក ំ ្ឺម្តរូវបនទធ្ីទ�ងីទដ្យអ្កដដលរាន 
ជនំាញខាងណូយយា៉ា ស់ដដលអាចរចនាម៉ាូតដដលរានលក្ខណបៈពវិបកនវិងស្ញំ។ំ

ម៊នសនង្្គ មទលាកទលីកេី២ នស្ដីជនជាតវិចវិនទពីរា៉ាណ្កាន់បនទរៀន
 

ពីវ វិធីទដរប៉ា ក់ នវិងចម្វិនអាហារ ឲ្យបនល។្ ទហត៊ទនះ ជំនាញក្៊ងការទដប៉ា ក់ 
នវិងចម្វិន ក៏បនកាលៃ យជាម្បនពណីមួយដដលតម្មរូវឲ្យអនា្តកូនម្បស្រ 
ម្សីម្តរូវដតទចះ។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ អង្ក កំញ្ចក់នវិងដស្ក

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរជាតវិសឹងហាប៊រ ី

 ម្បទេសសឹងហាប៊រ ី

ថេបែកស�ដីងអង្្ថំែលរាន ថកង ្្ពេ់
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សារងុ ស្រ៊ង ្ឺជាម្បទភេសំពត់ រ៊ ជំវិត ដដលទធ្ីពី ម្កណ្ត់ដវង ទហីយ 
ដតងដតទដរជារាងបំពង់។ស្រ៊ងម្បទភេទនះរានត៊បដតងនូវរូប្ំនូរទផ្សងៗ 

ដូចជារូបផលៃវិត  ផ្ក ភ្ី រ  នវិងឆ័ ម្ត។ ការទបះព៊មភា ទ លី ម្កណ្ត់ ម្បទភេទនះ 
្ឺ ទធ្ី ទដ្យជនជាតវិ ហូ�ង់  (Du t ch)  ទៅក្៊ ង ម្បទេសឥណ្ឌូ ទណសី៊

 
ដដលទពលខលៃះបនបង្ហា ញពីបេីក ទបឡាន់ដ្(ការទបះព៊ម្ពទលីម្កណ្ត់ដបប 
ជនជាតវិហូ�ង់)។

អ្កទបះព៊ម្ព ទលីម្កណ្ត់ទៅម្បទេសឥណ្ឌូ ទនស៊ី  ម្តរូវបនជំ រ៊ញ 
ទលីកេឹកចវិត្ នវិងេេួលឥេ្ធវិពលខាងបទច្ចកទេស នវិង្ ំនូរននការទបះព៊ម្ព

 
ទលីម្កណ្ត់ ទៅក្៊ងម្បទេសឥណ្្ឌ ។អ្កទបះព៊ម្ពទលីម្កណ្ត់ទៅជ្ា(Java) 
បននច្ម៉ាូតទលីម្កណ្ត់ទដ្យទម្បី្ ំ នូរដបបម្បនពណី ដដលទ្ម្បេះទ�ីញ 
ទៅទលីវាយនភ័ណ្ឌ របស់ម្បទេសឥណ្្ឌ ប៉ា៊ដន្ដពួកទ្ក៏បនបទងកីតការនច្ម៉ាូតថ្ីៗ 

ទដ្យដផ្កទៅទលីសវិល្បៈម្បនពណីរបស់ម្បទេសឥណ្ឌូ ទនសី៊ ឬក៏េេួលឥេ្ធវិពល
 

ខាងវប្ធម៌ពីអាណ្នវិ្មពីម្បទេសទលាកខាងលវិច។ការទបះព៊ម្ពទលីម្កណ្ត់
 

ក៏ម្តរូវបនទធ្ីទដ្យជនជាតវិចវិនអារា៉ាប់ជ្ានវិងអឺ៊រ ៉ា៊បកាត់អាស៊ី។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ អំទបះនវិងការចាក់ព៊ម្ព

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរទពីរា៉ាណ្កាន់  
 ម្បទេសសឹងហាប៊រ ី

រារុង
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វត្៊ធាត៊ទដីម៖ សូម្ត

េីកដនលៃង៖ ប៉ា នផ៊នទខត្កាឡាស៊ីន

 ម្បទេសនថ

ទម្ប៊ាវា៉ា សំទៅទៅទលីម្បទភេសំពត់ដដលនស្ដីោក់ទៅជ៊ំវ វិញស្្នវិងទពល 

ខលៃះទៅជំ៊វ វិញកបាល់ជាមួយនឹងសំទលៀកបំោក់ដបបម្បនពណី។ជាេូទៅ ទម្ប៊ាវា៉ា  

ដដលរាន្ំ នូ រធម្តា  ្ឺ ទ ម្បី ក្៊ ងការ រស់ ទៅ ម្បចាំនថងៃ  ចំ ដណកទ ម្ប៊ាវា៉ា  
ដដលរាន្ំនូរម៉ាូតរានភាពស៊្្ស្្ញ ្ឺទម្បីសម្រាប់ឱកាសពវិទសសសំខាន់ៗ 
នវិងពវិធីទផ្សងៗ។បច្ច៊ប្ន្្ ំនូរថ្ីៗរបស់ទម្ប៊ាវា៉ា ម្តរូវបននច្នវិងរានេំហទំផ្សងៗោ្ 
ទដីម្ីបំទពញតម្មរូវការននភាពទាន់សម័យរបស់អតវិថវិជន ដដលទម្បីម្បស់ទម្ប៊ាវា៉ា  
ជាមួយនឹងសំទលៀកបំោក់សម័យទផ្សងៗទេៀត។

ទម្ប៊ាវា៉ា ្ បឺនកាលៃ យជាសវិប្កម្ក្៊ងម្សរុកដដលទធ្ទីដ្យនដរបសម់្បជាជន 
ផូនត(PhuTai)ទៅក្៊ងម្សរុកប៉ា នផ៊ន(BanPhone)ទខតក្ាឡាស៊នី(Kalasin) 
ជាង២០០ ឆ្្មំកទហីយ។លក្ខណបៈពវិទសសមួយរបស់ម្កណ្ត់ ទម្ប៊ាវា៉ា  ទនះ 

្អឺក្តបាញទម្បមី្រាមនដទដមី្ទីាញយកសនសអទំបះអនង្នចរ្ចនាទៅតាមេម្មងន់ន 
្ំនូរទផ្សងៗទៅទលីម្កណ្ត់។ ផ្ស្៊ា វ  ្ឺជា្ំរូម្កណ្ត់មួយដបបដដលរាន 

លំនាំ្ ំនូរដបបម្បនពណីជាទម្ចីន ទហយីបន្ដពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយទេៀត។ 
ប៉ា៊ដន្ដបច្ច៊ប្ន្ទនះ ទពលខលៃះអ្កតបាញបទងកីតនូវ្ ំនូរខលៃួនឯង ដូទច្ះពួកទ្បទងកីតនូវ 
្ំនូរដបលៃកៗទៅទលី ទម្ប៊ាវា៉ា  ទៅតាមេំហំ នវិងចំនួន ដផ្កតាមភាពនច្ម្បឌវិត 
នវិងទោលបំណងរបស់ពួកទ្។

ណប្រ៊វា៉ា  

បកណាត់ប្រពពណីព្ 

បកណាត្ប់បពៃណដី
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្ណៅ 

បកវិលព្

ទៅទខត្ដសូរ វិន ម្កវ វិលម្តរូវបនទ្ទៅថាតាទ្ ដដលជាម្បទភេ 

ទម្្ឿងអលង្ក រម៉ាយាងទធ្ពីរីាសឬម្បក។់ម្បជាជនក្៊ងម្សរុកទជឿថាតាទ្ដដលទធី្ពី 
ជីដូនជីតារបស់ពួកទ្្ឺជាទម្្ឿងអលង្ក រដ៏ស័កកសវិេ្ធនវិងនាមំកនូវសំណ្ងល។្ 
ពកួទ្ដតងដតោក់តាទ្ជាទម្្ឿងលមរ្ទៅក្៊ងឱកាសពវិទសសៗដូចជាពវិធប៊ីណ្យ

 
នវិងពវិធីទផ្សងៗ ទដ្យពួកទ្ទជឿថាម្កវ វិលទនះនាសំំណ្ងដល់ពួកទ្។េម្មង់ 
នវិងទឈ្ាះរបស់តាទ្  ្ឺយកតាមទឈ្ាះផ្ក  នវិងរូបភាពធម្ជាតវិទផ្សងៗ 
ទៅក្៊ងតបំនទ់នាះ។តាទ្រានបទង្្គ លភា្ជ បទ់ៅដផក្ខាងទម្កាយសម្រាបោ់កចូ់ល 

ទៅក្៊ងរន្ធម្តទជៀករបសអ្់កោក។់ទៅទពលបច្ច៊ប្ន្ជាងម្បកម់យួចនំនួបនទរៀន 
បទងកតីម៉ាូតថ្ីៗ ដដលរានការរចនារបូទផ្សងៗកានដ់តទម្ចនីទ�ងីដូចជារានដ៊មំ្បក់ 

តូចៗទៅទលីតាទ្  ដដលទធ្ីឲ្យតាទ្ក្៊ងទពលបច្ច៊ប្ន្រានភាពល្ម្បណវិ ត
 

ជាងពីសម័យម៊ន។

វាម្តរូវបនទ្សន្ត់ថាតាទ្្ឺរានម្បភពតាងំពីជាង២៧០ឆ្្ម៊ំន 

ទៅ ទពលដដលជនជាតវិ ដ ខ្ រ មួយ ម្ករុមបន ទភ ៀសខលៃួ នពី ម្បទេសកម្ព៊ ជា 
ទដ្យស្រសនង្្គ ម។អ្កភូមវិបនឆ៊ក(BanChok)ភា្ទម្ចីនជាប់ដខ្សម្សឡាយ 

ជាមយួដខរ្។ជដូីនជតីារបសព់កួទ្ទភៀសខលៃួនពេីមី្ករុងភ្ទំពញទៅសូរ វិនម្បដហលជា 
២េសវត្សម៊នទដ្យនាទំៅជាមួយនូវជំនាញដ៏លក្្៊ងការទធ្ីទម្្ឿងលម្រពីរាស។ 
�៊នស៊ីណ្រនីជាអតីតទមដឹកនាំនវិងជាជាងរាស្ឺជាអ្កដដលបនទធ្ីការផ្សព្

 
ផសាយនវិងបន្ដចំទណះដឹងននការទធ្ីរាសនវិងម្បក់ ទៅដល់ម្បជាជនក្៊ងភូមវិ។ 
បច្ច៊ប្ន្ការទធ្ីម្បក់ទៅក្៊ងភូមវិបនឆ៊កម្តរូវបនទលីកតទមកីងផ្សព្ផសាយទដ្យ

 
អាជ្ាធរក្៊ងម្សរុកនវិងទធ្ីការទាក់ទាញអ្កទេសចរណ៍មកកាន់ភូមវិ ទដីម្េីស្សនា

 
ដំទណីរការននការទធ្ីម្បក់ទនះ។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ម្បក់ទៅ

េីកដនលៃង៖ បនឆ៊កទខត្សូរ វិន

 ម្បទេសនថ

48 បកវលិ

សំភ�ៀកបំពាក់



49

សំភ�ៀកបំពាក់

សទំលៀកបោំកម់្បនពណីអាវនយ៉ា្ជឺានវិមវិត្របូននវប្ធមទ៌វៀតណ្ម។ 
ទៅសមយ័ម៊នទាងំប៊រសទាងំនស្ដីទសលៃៀកោក់អាវនយ៉ាទនះ។បច្ច៊ប្ន្អាវនយ៉ាម្តរូវបន 
ោក់ជាេូទៅជាសម្រាប់ជាសំទលៀកបំោក់របស់នស្ដីក្៊ងឱកាសទផ្សងៗជាទម្ចីន 
ដូចជាទពលទធ្ីការឯកសណ្្ឋ នស្លាពវិធីចូលឆ្្ចំ័ន្្តវិរបស់ទវៀតណ្ម(Tet 
NguyenDan) ម្ពមទាងំោក់ទៅក្៊ងពវិធីប៊ណ្យជាតវិទផ្សងៗនវិងការបង្ហា ញម៉ាូត

 
។ល។សំទលៀកបំោក់ទនះ្ឺរានពណ៌នវិងម៉ាូតកអាវទផ្សងៗោ្ប៉ា៊ដន្ដម៉ាូតជាេូទៅ 

្ឺម្សទដៀងទៅនឹងម៉ាូតពីសម័យទដីម។សំរ ៉ា៊ងននអាវនយ៉ា ្ឺដវងរហូតដល់ជង្គង់ 
ឬខ្ងទជីង។ចំទោះទខា្ឺម្តរូវទសលៃៀកទៅខាងក្៊ងសំទលៀកបំោក់ទនះទហយីឲ្យដវង 
ច៊ះទម្កាមរហូតដលខ់ង្ទជងី។សវិស្សទវៀតណ្មោក់អាវនយ៉ាពណ៌សរឬពណ៌ស្្យ 

ជាឯកសណ្្ឋ នរបស់ពួកទ្។

ទស្ដចងូយានផ៊កខូត(KingNguyenPhucKhoat)្ មឺ្តរូវបនទ្្វិតថា 

ជាអ្កបទងកីត នវិងអភវិវឌ្ឍន៍អាវយ៉ា ទៅជាេម្មង់បទណ្្ះអាសន្ទៅក៊្ងោក់ 
កណ្្ដ លសតវត្សេី១៨។អាវដ្វ ្ឺរានការរចនាម៉ាូតយា៉ា ងពវិទសសដដល 
េេួលបននូវការទោរពនវិងភាពទាក់ទាញ។វាបង្ហា ញពីដងខលៃួនរបស់អ្កោក់ 
ដូទច្ះអាវនយ៉ា  ្ឺតម្មរូវសម្រាប់ដតខលៃួនមន៊ស្សរ្ាក់ដដលោក់ប៉ា៊ទណ្ណ ះ។សរាភា របៈ 
ជាេូទៅ្ឺសូម្តជាពវិទសសសម្រាប់សំទលៀកបំោក់នស្ដីទដ្យស្រដតវាបដន្មឲ្យ 
កានដ់តចបាសនូ់វភាពជានស្ដី។មកួដដលរានរាងមូលដូចស្ជី(“ន៊នឡា”nonla) 

ឬក៏មួកមូល(“ខានដ៊ង”khandong)្ឺ្ួរដតម្តរូវោក់ជាមួយនឹងអាវនយ៉ាទនះ។ 

ប៉ា៊ ដន្ដ ទទាះជាយា៉ា ងណ្ ទៅទពលដដលន៊ន ឡា ោក់ជាមួយ អាវ ដ្វ 

្ឺរានភាព ទលច ទធាលៃ ជាង។  ស ម្រាប់ ពវិ ធីអាោហ៍ពវិោហ៍  ពវិ ធី ប៊ណ្យ
 

ឬម្ពឹត្ដវិការណ៍ផលៃូវការទផ្សងៗទ្ទម្ចនីចូលចវិតោ្កទ់លីកបាលនូវមកួខានដ៊ង(khan
 

dong)។

49េំសលៀកបំពាក់បបពៃណដី

អាវពយ៉ា

សណំលៀក្រំពាក់ប្រពពណី

ណវៀតណាម

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ សូម្តទវៀតណ្ម

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរជាតវិពន្ធ៊
 ទវៀតណ្ម

 េីម្ករុងហាណូយ

 ម្បទេសទវៀតណ្ម
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នុន ឡា

មកួដែលរានរងមូលែូចសា�ី 

មួកដដលរានរាងដូចស្ជីទនះ ្ឺោក់ទដីម្កីារោរទភលៃៀងនវិងកំទៅនថងៃ 
ម្ពមទាងំសម្រាប់តម្មរូវការទផ្សងៗទេៀតដូចជា ទម្បីសម្រាប់ដ្ក់ឥវា៉ា ន់ នវិងេឹក 
ម្ពមទាំងទម្បីទធ្ីជាផលៃវិត។ល។ នស្ដីោក់មួករាងដូចស្ជីទនះទដីម្ីជួយទលីកក

 
សម្មស់របស់ពួកទ្។រានដខ្សសូម្តមួយចងទាក់ពីទម្កាមមួកទៅនឹងចង្ក  ទដីម្ ី
េប់លំនឹងមួកឲ្យជាប់ជាមួយអ្កោក់។តាងំពីយូរលង់ណ្ស់មកទហីយ មួក 

ម្បទភេទនះ ្ឺបនបង្ហា ញខលៃួនទៅក្៊ងចទម្មៀងម្បនពណីនវិងកំណ្ព្យ ទហយីម្តរូវ
 

បនទ្សរា្គ ល់ថាជានវិមវិត្សញ្្ញ របស់វប្ធម៌ទវៀតណ្ម។មួក ន៊នឡា ទនះក៏ 

ម្តរូវបនទ្ទម្បីជាទម្ចីននាទពលសព្នថងៃ។

ទម្ោងននមួកម្បទភេទនះ្ឺទធ្ីពីបន្ះឫស្សីដដលតទម្មៀបជារាងមូលដូច 
ស្ជីទៅតាមអ័ក្ស(axis) មួយដដលស្វិតទៅចំណ៊ចកណ្្ដ លរមួ។ វាបនម្្ប 

ទដ្យសលៃឹកទត្ាត (“ឡា�៊យ” la lui) ដដលតទម្មៀបទៅទលីម្សទាប់ទផ្សងោ្។ 
សលៃឹកទត្ាតទាងំទនាះ ្ឺបវិេភា្ជ ប់ទៅនឹងទម្ោងជាមួយនឹងអំទបះទៅ ឬសនស 
អំទបះនី�៊ង(Polyester) ទដ្យទម្បីវ វិធីតបាញ។ ទៅដផ្កខាងក្៊ងរបស់មួក

 
ទពលខលៃះរានការត៊បដតងជារូបផ្ក  សលៃឹកទ�ី នវិងសត្ស្លៃ បទផ្សងៗ។ល។ 
ដខ្សដដលចងទាក់ទៅចង្ក ជាេូទៅទធ្ពីសូីម្តដដលរានពណ៌។ទៅម្បទេសទវៀណ្ម 

រានកដនលៃងជាទម្ចីនដដលផលវិតមួកទនះម្បទភេទផ្សងៗពីោ្ ដូចជាទៅតំបន់ 
ហ័យ(Hue)្័ងបីង(QuangMinh)ញីអាន(NgheAn)បីងឌីង(Binh 
Dinh)។ល។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ឫស្សីនវិងសលៃឹកទត្ាត

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរជាតវិពន្ធ៊ទវៀតណ្ម 
 េីម្ករុងហាណូយ 

 ម្បទេសទវៀតណ្ម

មរួកថែលរានរាងមលូែចូរា�ដី



៣
េរាភា រៈសបបដីបបាេ់កនោុ ង្ឹ្ះ
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ទីនែូឡាង 

ប្រដា្រ់បគ្រម្ូ្រ
េីនឌូឡាង្ឺកាលៃ យមកពីោក្យ“េូដ៊ងដូឡាង”(ម្បដ្ប់ម្្បថាស)្ឺ 

ម្បដ្ ប់ ម្្ប មហាូ ប ដ ដល ត៊ ប ដ ត ង ទដ្យរាន ម្កឡា ទោមពណ៌ ទ ផ ្ស ង ៗ 

វាទធ្ីពីទផនដ្ន់(pandan)ដដលម្ជលក់ពណ៌ឬក៏សលៃឹកនីផ្(nipah)។ទដ្យ 
ស្រដតរានការត៊បដតងដ៏ម្សស់ស្្តជាទហត៊នាំឲ្យេីនឌូឡាងខលៃះម្តរូវបនទ្ទម្បី 

ជាទម្្ឿងលម្រ ឬជាកាដូទៅក្៊ងពវិធីអាោហ៍ពវិោហ៍របស់រា៉ា ទ�។ សព្នថងៃ 
វាកាលៃ យទៅជាចំដណកមួយននវត្៊សវិល្បៈរបំដ៏ម្សស់ស្្តសម្រាប់នស្ដីរបរំាកំាន់េី

នឌូឡាងទនះ។

ការម្កង េីនឌូឡាង ្ឺជាសកម្ភាពសវិប្កម្ទដ្យនដ ដដលទធី្ 
ទដ្យអក្ជនំាញខាងម្កងទៅក្៊ងចទំណ្មនស្ដីជនជាតវិម្ប៉ារុយទណដទំណីរការម្កង 
្ឺមវិ ន ដមនង្យម្សរួលដូច ដដលទ មីលទ�ីញពី រូ បរាងខាងទ ម្រៅទនាះ ទេ 
្ឺ ម្តរូវយកសលៃឺកទផនដ្ន់ ឬនីផ្ ទៅទស្ងៃ  រួចម្តាេំឹក នវិងហាលឲ្យសងៃួ ត

 
ទហយីបន្ាប់មកម្ជលក់ពណ៌ទដីម្ីឲ្យទចញនូវពណ៌ទផ្សងៗ។សព្នថងៃេីនឌូឡាង 
្ឺរានលក់ទៅេីផសារក្៊ងម្សរុកជាទម្្ឿងលម្រដដលទធ្ីពីនដ។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ “នីផ្”សលៃឹកទត្ាតទ ្្ដ  
 នវិងថ្ាលំាបពណ៌

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរបទច្ចកវ វិេយារា៉ា ទ� 

 ម្បទេសម្ប៉ា៊យទណដ្រូស្លីម

បបដាប់បគបម្ូប
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ហក្រ 

ប្រេ្រ់ដាក់មលូ

ហបឹ្ឺជាម្បអប់សម្រាប់ដ្ក់សលៃឹកមលៃូ របស់អ្កហូបមលៃូ រ។ ្ម្មបម្បអប់
 

្ឺ ដបង ដចកជាបួន ម្បទឡាះតូចៗ ដូចជា ម្បទឡាះសម្រាប់ដ្ក់សលៃឹ កមលៃូ 
( ទៅដ ផ្ក ដដលធំជាងទ្)  សម្រាប់ដ្ក់ ម្ករូចឆ្្ រ  សម្រាប់ដ្ក់ ដផលៃស្លៃ  

នវិងសម្រាបដ់្ក់ថ្ាជំក។់តទួាងំមូលននហបឹជាេូទៅ្ ទឺម្បសីម្រាប់ដ្ក់សលៃកឹបដន្ម 
នវិងទម្្ឿងផ្សំទផ្សងៗទេៀត។ បច្ច៊ប្ន្ទ្មវិនសូវទម្បីម្បអប់ទនះសម្រាប់ដ្ក់ 
មលៃូរទេៀតទេទហយីហបឹទនះបនកាលៃ យទៅជាវត្៊អន៊សសាវរយីដ៍៏ទពញនវិយមសម្រាប់

 
ពួកទេសចរណ៍។ទស្ភ័ណភាពនវិងផលម្បទយាជន៍របស់វាបនទធ្ីឲ្យអ្កសវិល្បៈ 
ទៅដតបន្ដផលវិតហបឹទនះ។

ទៅក្៊ ងអាោហ៍ពវិោហ៍ដបបព៊េ្ធស្សនា ហឹប ម្បក់ ្ឺជាដផ្ក 
មួយនននវិមវិ ត្ រូ ប ដដលកូនកំ ទឡាះ  នវិង កូន ម្កមំ៊  “ ទធ្ី ឲ ្យ ទជ ឿ ជាក់ ោ្ ” 
តាមរយបៈទោរពម្្រួស្រនវិងជីដូនជីតាទាងំសងខាង។ទៅក្៊ងការរសទ់ៅក៊្ងសង្គម 
នវិងស្សនាមលៃូ ្ឺជាប់ទាក់េងជាមួយម្បនពណីននការចាប់កំទណីតការបទងកីតថ្ី

អាោហ៍ពវិោហ៍ការស្លៃ ប់ នវិងការចាប់កំទណីតជាថ្ី។ ទៅក្៊ងបរ វិបេននការទរៀប 
អាោហ៍ពវិោហ៍របស់ម្បជាជនកម្ព៊ជាវាតំណ្ងឲ្យទសក្ដីម្សលាញ់ការសនយានវិង 
ការម្ពមទម្ពៀងរវាងោ្នឹងោ្។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ទ�ីដដលបនមកពី

 ទដីមកាប៉ា៊កទដីមកក់ឫស្សី

 សម្កទដីមទត្ាត

 នវិងទដីមជ័រច៊ងឬម្ម័ក្សណ៍

េីកដនលៃង៖ ដំណ្ក់ទខត្ទសៀមរាប 

 ម្បទេសកម្ព៊ជា

បបអប់ដាក់មលែូ
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ណសម្រ៉ារ 

ចណង្ៀងណប្រង

ចទងកៀងទម្បងទនះ ្ឺបនទម្បីទដ្យម្បជាជនបឌ៊យ(Baduy) 

ដដលរស់ទៅទខត្ប៉ា ន់ទតន(Banten) ជ្ា(Java) ម្បទេសឥណ្ឌូ ទនសី៊។ 
ច ទ ងក ៀ ង ទ ម្ ប ង ម្បន ព ណី ម្បទ ភ េ ទ ន ះ  ទ ម្ បី ទ ម្ ប ង ដូ ង ទ ធ្ី ជាចំ ទហ ះ ។ 
ជាការ្ួរឲ្យចាប់អារម្ណ៍ ទ្ដ្ក់ទម្បងទៅក្៊ងបតននចានទោមដដលទធ្ីពីព័រសឺ 
ដ�នតូចមួយ។ អណ្្ដ តទភលៃីង ្ឺ ទឆះទ�ីងទៅទលីច៊ងម្កណ្ត់តូចមួយ 
ដដលច៊ងរា្ខ ងទេៀតននម្កណ្ត់  ្ឺ ម្ជលក់ ទៅក្៊ ង ទ ម្បងដូង។ ជាេូទៅ 
ទ្ព្ូយរចទងកៀងទនះទៅកណ្្ដ លផ្ះដដលជាកដនលៃងអង្គ៊យេេួលទភ្ៀវរបស់ជនជាតវិ 
ទប៉ាតដ៊យ។ ទ្ដ៊តចទងកៀងទនះទៅទពលនថងៃលវិច។ ទម្កាមពនលៃឺទម្ពឿងៗននចទងកៀង 

សរាជវិ ក ម្្រួស្ រជួ ប ជំ៊ ោ្  នវិ ងជ ដជក ោ្ពី ទ រ ឿ ង ទ ផ ្ស ងៗ។  ម្ដ ងរាក ល 

ក៏រានអ្កជវិតខាងរ្ាក់ឬពីរនាក់មកចូលរមួជដជកដដរ។

ទៅក្៊ងជីវភាពម្បចានំថងៃម្បជាជនទប៉ាតដ៊យ្ ឺអន៊វត្ដយា៉ា ងខា្ជ ប់ខ្ជួននូវម្ប 
នពណីរបស់ជីដូនជីតាពួកទ្ទដ្យរមួទាងំការមវិនទម្បីម្បស់អ្្គីសនី។ពួកទ្ទម្បី

 
ម្បស់ធមជ្ាតវិរបសព់កួទ្យា៉ា ងល្ទដីម្បីទងកតីឧបករណ៍នវិងសរាភា របៈសម្រាបជ់វីភាព 
ម្បចានំថងៃរបស់ពួកទ្។ ឧទាហរណ៍ ដូចជាបទច្ចកទេសដ៏ប៊វិនម្បសព្ក្៊ងការទម្បី 
ចទងកៀងទនះ។ចទងកៀងទនះទធ្ីពីឫស្សីដដលដ៊ះយា៉ា ងទម្ចីនទៅជំ៊វ វិញសហ្មន៍របស ់
ពកួទ្។ពកួទ្កច៏រំាញ់ទម្បងដូងទដ្យខលៃួនឯងផងដដរ។ទទាះបជីាយា៉ា ងទនះកទ៏ដ្យ 
ដផក្ពរ័សឺដ�នននចទងកៀង្ បឺង្ហា ញពីការទបីកចហំទៅកានវ់ប្ធមខ៌ាងទម្រៅទទាះបី

 
ជាចំនួនទៅរានកម្មវិតក៏ទដ្យ។ពួកទ្រកីរាយស្្្មន៍អ្កដដលមកេស្សនកវិច្ច 
ដរាបណ្អ្កទាងំទនាះទោរពនូវចបាប់ នវិងម្បនពណីក្៊ងម្សរុករបស់ពួកទ្។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ឫស្សីនវិងព័រសឺដ�ន

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរជាតវិឥណ្ឌូ ទនស៊ី 
 េីម្ករុងហសាកាតា 

 ម្បទេសឥណ្ឌូ ទនស៊ី

54 ចសងៀ្ងសបបង
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ណាជាន់ហាម

ប្រេ្រ់ដាគំុ�ខ្យង

ណ្ជាន់ហម ( ម្បអប់ណ្ជាន់)  ្ឺ ទ ម្ បីសម្រាប់ផ្៊ កឥវា៉ា ន់ ។

ទបីទមីលពីេំហរំបស់ម្បអប់ទនះ្ឺទ្ទម្បីវាសម្រាប់រកសាេ៊កសំទលៀកបំោក់ផលៃូវការ។

ម្បអប់ទនះ្ឺរានម្បវត្ដវិតាងំពីអធវិរាជជូសវិន(១៣៩២-១៩១០)។

“ណ្ជាន់”   រានន័យថា “ការឆ្លៃ ក់ខ ្យងសម៊ម្េ(ម្ោប់្៊ជ)

ទៅទលីនផ្ទ�”ី។បន្ាប់ពីឆ្លៃ ក់រចួទ្ខាត់ដផ្កខាងទលីននម្បអប់ទនះជាមួយនឹងជ័រ

ទ�ដីដលយកមកពីទដីមម្រាក់។បទច្ចកទេសទនះម្តរូវទ្ទៅថាឆីលហ្គ(ីchilgi)

ដដលទម្បីសម្រាប់ការោរនវិងប៉ាូលាទ�។ី

បទច្ចកទេសណ្ជាន់្ បឺននាមំកពមី្បទេសចវិនទហយីសពន្ថងៃម្តរូវបន 
ផសាយយា៉ា ងេូលំេូលាយទៅក្៊ងម្បទេសចវិន កូទរ ៉ា ជប៉ា៊ន នវិងទវៀតណ្ម។

ប៉ា៊ដន្ដទទាះជាយា៉ា ងណ្សវិល្បៈណ្ជាន់របស់កូទរ ៉ាម្តរូវបនអភវិវឌ្ឍនទ៍ៅជាម៉ាូតទផ្សងៗ 

របស់ខលៃួនឯង។តាមរយបៈការេេួលឥេ្ធវិពលពីព៊េ្ធស្សនាក្៊ងជំនាន់អធវិរាជជ័យឺ 
(៩១៨-១៣៩២)នវិងលេ្ធវិខ៊ងជឺទៅជំនាន់អធវិរាជជូសវិន(១៣៩២-១៩១០)។ 
ក្៊ងដណំ្កក់ាលនីមយួៗ្ រឺានការអភវិវឌ្ឍនម៍៉ាូតននសវិល្បៈទផ្សងៗោ្។ម៉ាូតជរ័យឺ 
្រឺានលក្ខណបៈលម្្បណវិ តទៅខណបៈដដលម៉ាតូជូសួន្ រឺានលក្ខណបៈម្បកដនវិយម។

ម្បអបទ់នះ្ រឺានភាពលម្្បណវិ តសម្រាបវ់ណណបៈអ្កម្្បម់្្ងម៊នសតវត្ស 

េី២០។ទម្្ឿងសង្ហា រមឹណ្ជាន់ឆីលហ្គី(Najeonchilgi)្ ឺទពញនវិយមសម្រាប់
 

ម្បជាជនថ្ាក់កណ្្ដ លរហូតដល់េសវត្ស១៩៧០។ប៉ា៊ដន្ដវាបនបត់រូបរាងពីផ្ះ 

របស់ម្្រួស្រជនជាតវិកូទរ ៉ាទហយី។ទទាះបីជាយា៉ា ងណ្ក៏ទដ្យសព្នថងៃទនះសរាភា របៈ 
ក្៊ងផ្ះណ្ជាន់តូចៗបនកាលៃ យជារបស់ទពញនវិយមម្ដងទេៀតទហយី។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ទ�ីនវិងម្ោប់្៊ជខ្យង

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរមន៊ស្សជាតវិរបស់កូទរ ៉ា

55បបអប់ដាគុំ�្្យង
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សាមណេងជាងំ

ហក្រ ៣ ថានោ ក់

ហឹបម្បទភេទនះ ្ឺទម្បីសម្រាប់ដ្ក់ទខាអាវ។ ទដ្យស្រដតទៅ

ម្បទេសកូទរ ៉ារាន៤ រដូវ ទហត៊ទនះម្បជាជនកូទរ ៉ាទសលៃៀកោក់ទៅតាមរដូវនីមួយៗ 

ទហយីពកួទ្ម្តរូវដតរកសាេ៊កសំទលៀកបោំកស់ម្រាបរ់ដូវនមីយួៗទនាះទផ្សងៗពោ្ី។ 
ជាធម្តា ហឹបម្បទភេទនះ ម្តរូវបនទ្ទម្បីសម្រាប់ទៅក្៊ ងបន្ប់ របស់នស្ដី 
ទដីម្េ៊ីកដ្ក់នូវសំទលៀកបំោក់។

ដផ្កទាងំពីម្តរូវទម្បីរមួោ្។ ទៅក្៊ងម្បនពណីខ៊ងជឺ ទម្្ឿងសង្ហា រមឹដដល
 

ទម្បីទៅក្៊ងបន្ប់នស្ដីម្តរូងវដតរានចំនួន្ូរដដលដចកដ្ច់ជាមួយនឹងទលខពីរ។ 
ហឹបទនះ ្ឺដបបដចកជាបីថ្ាក់។ ប៉ា៊ដន្ដម្បសវិនទបីទ្ភា្ជ ប់ទាងំពីរដផ្កបញ្ចូ លោ្

 
្រឺានវានឹងរាន៦ដផក្ទហយីជាទលខ្ូរ។ហបឹទនះទធ្ទីដ្យយា៉ា ងសឹកច៊ង(Yang

 
SeokJoong)ដដលជាអក្ផួ្ចទផ្មី្នំវិតរ្ាកក់្៊ងការបទងកតីសវិល្បៈសវិប្កមទ្ដ្យ

 
នដដបបម្បនពណី។ ជាមួយនឹងសវិប្កម្ទនះ ោត់បនេេួលោន់រង្្ន់ម្ប 
ធានាធវិបតីទៅក៊្ងការតាងំពវិពណ៌សវិល្បៈសវិប្កម្ទដ្យនដដបបម្បនពណីទលីក

 
េី៣៨ទៅក្៊ងឆ្្២ំ០១៣។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ទដីមទ�ទីហ្សលកូវា៉ា  

 (Zelkova)ទដីមទ�ផូី�ូទនៀ 
 (Paulownia)នវិងេង់ដេង

េីកដនលៃង៖ មូលនវិធវិកូទរ ៉ា 
 ទដីម្ទីករ ្ដី៍ដំដណលវប្ធម៌

ហកប ៣ ថានោ ក់



សម្ភា រៈភ្បើ្រាស់ក្នុងផ្ទះ

57

កា្

កនន្តកសា្ព យ 

ក ននក្ ម្បទ ភ េ ទ ន ះ ទ ម្ បី ទដ្យ ម្ករុម ជនជាតវិភា្តវិ ច ទ ផ ្ស ងៗ

ដដលរស់ទៅតាមបទណ្្ដ យដងេទនលៃទម្ង្គ ទៅក្៊ងទខត្បូលីខាមស្យ(Bolikha

msay) ទខត្កាំរាន់(Khammouan) ទខត្ ស្លាវា៉ា ន់(Salavan)

នវិងស្វា៉ា ន់ណ្ទកត(Savannakhet)។ នស្ដីដតងដតទម្បីកនន្កទនះទដីម្មី្បមូល 
បដនលៃនវិងផលវិតផលនម្ពទ�។ីទពលខលៃះពួកទ្ទម្បីកនន្កទនះសម្រាប់ដ្ក់សំទលៀក 
បំោក់េ៊កទៅក្៊ ងផ្ះ។ ពួកទ្ក៏ទម្បីវាសម្រាប់ដ្ក់ម្សរូវពីវាលដម្សទៅផ្ះ 
ទហយីប៊រសក៏ទម្បីកនន្កទនះដដរ។

ទ្ក៏ទម្បីកនន្កទនះ ទៅក្៊ងការសដម្ដងសវិល្បៈដបបម្បនពណីសម្រាប់ឲ្យ
 

អ្ករបោំក់ទធ្ីជាទម្្ឿងលម្រ។ វាម្តរូវបនទ្ស្្ព យទៅទលីស្្ ទដីម្ីសដម្ដង 
ចទម្មៀងសម័យទរៀបរាប់អំពីជីវ វិតទៅជនបេការទធ្ីដម្សនវិងការម្បមូលផល។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ទ�ីទ ្្ដ ឫស្សី

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរជាតវិឡាវេីម្ករុង 
 ទវៀងច័ន្ម្បទេសឡាវ

កនន្តករា្ព យ
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ហួតនកងខាវ 

កដន រ្ែងចំហុយបាយែំណណើ ្រ

កដនញ្ច ងទនះ្ឺទម្បីសម្រាប់ចំហ៊យបយដំទណីប។ បន្ាប់ពីម្តាអំងករ 
ដំទណីបទពញមួយយប់ ទ្ក៏យកអងករដំទណីបទនាះទៅដ្ក់ទៅក្៊ងកដនញ្ចងទនះ 
ទហយីចំហ៊យរហូតដល់ឆ្វិន។ជាេូទៅ ទ្ចម្វិនរយបៈទពលពី២០ ទៅ៣០នាេី។ 
ម្្រួស្ររបស់ម្បជាជនឡាវទាងំអស់្ឺទម្បីវ វិធីដបបម្បនពណីទនះទដីម្ចីម្វិនបយ

 
ដំទណីប។

កដនញ្ច ងចំហ៊យបយដំទណីបទនះ ្ឺជាសរាភា របៈចម្វិនដបបម្បនពណី 
សម្រាប់ម្បជាជនឡាវទាងំអស់ដដលបនទម្បីវាតាងំពីយូរលង់ណ្ស់មកទហយី។ 

កដនញ្ចងចំហ៊យទនះអាចទម្បីសម្រាប់ចំហ៊យមហាូបទផ្សងៗទេៀតក៏បនដដរ។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ឫស្សី

េីកដនលៃង៖ ផសារម្កមួនតាឡាកស្វ

 េីម្ករុងទវៀងច័ន្ម្បទេសឡាវ

កថន រ្ែ ងចហុំយបាយែសំណដី ប
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ខានំ

េ័បត

ទនះ្ឺជាឆ័ម្តដបបម្បនពណីដដលទធ្ីទៅដប៉ាកខាងទជីងននម្បទេសឡាវ។ 
ទ្ទម្បីវាសម្រាប់ការោរទភលៃៀងនវិងកទ ្៉ដ នថងៃ។

ការទធ្ីឆ័ម្តដបបម្បនពណីក្៊ងម្សរុកទនះ ទសី្រដតបត់បង់ទៅទហយី ដត 
សំណ្ងល្វាម្តរូវបនទ្ទធ្ីទ�ីងវ វិញទៅទពលថ្ីៗទនះ។ ម្បទភេឆ័ម្តទៅក៊្ង 
ម្សរុកទនះ្ឺផលវិតទដ្យទម្បីនដទធ្ីពីម្កដ្សដដលរានម្ជលក់ពណ៌ទផ្សងៗដដល

 
ទម្បីសម្រាប់បដនលៃ។ទ្ទម្បីជ័រធម្ជាតវិលាបទលីឆ័ម្តទនះទដីម្កីារោរឆ័ម្តកំ៊ឲ្យខូច 
ទពលម្តរូវេឹក។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ឫស្សីម្កដ្ស 

 ថ្ាពំណ៌ធម្ជាតវិនវិងទដីមជ័រ

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរជាតវិឡាវ 
 េីម្ករុងទវៀងច័ន្ម្បទេសឡាវ

ឆ័បត្
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សពូឺ

ប្រេ្រ់

សឺពូ្ឺទម្បីជាម្បអប់សម្រាប់ដ្ក់មហាូបឬសំទលៀកបំោក់ទៅទពលដដល 
អ្កទនស្េទចញសម៊ម្េ។សឺពូទនះ្ឺទធ្ីពីទដីមខ្៊លនវិងទដីមទមីប៉ា វ(merbau)

 
ទហយីទ្ទធ្ីឲ្យវាឲ្យរានរាងមូលទៅដផ្កកណ្្ដ ល។ចំដណកដខ្សលួសនវិងទ ្្ដ  ្ឺ 
ម្តរូវបនទ្ទម្បីសម្រាប់ទធ្ីជានដយួររបស់ម្បអប់សឺពូទនះនវិងសម្រាប់េប់្ម្មបឲ្យ 
ជាប់។ដូចទនះមហាូបនវិងសំទលៀកបំោក់ទៅខាងក្៊ង្ឺមវិនម្តរូវេឹកទេ។

ទៅទពលអតតីកាលស៊ពូីទ�ភីា្ទម្ចីនម្តរូវទម្បីទដ្យអ្កទនស្េរា៉ា ទ�
 

ដដលមកពីតំបន់សម៊ម្េននម្បទេសរា៉ា ទ�ស៊ី។ ស៊ីពូទ�កី៏ម្តរូវបនទ្ទម្បីជាទោង
 

ទៅទពលដដលេូកលវិចផងដដរ

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ទ�ីទ ្្ដ នវិងដខ្សលួស

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរពវិភពទលាកជាតវិពន្ធ៊ 
 រា៉ា ទ�េីម្ករុង្ូឡាឡាពំួរ 

 ម្បទេសរា៉ា ទ�ស៊ី

បបអប់
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បា៉ា លយុ(ស្រា៉ា )

បា៉ា និច(ហ្លីីពីន)

កណនទេល

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ សលៃឹកផ្ន់នូសនវិង 
 ថ្ាពំណ៌ចម្មរុះ

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរជាតវិហ្លីីពីន 
 េីម្ករុងរា៉ា នីឡា

កសន្ល

ការតបាញកទនល្ផ្នដ់្ន់្ ជឺាេូទៅទម្បសីម្រាបទ់្ង។សម្រាប់ឱកាស 

ពវិទសសៗទ្ទម្បីវាសម្រាប់ម្កាលពីទលីរនាបផ្ះដដលទធ្ីពីឫស្សីឬទ�។ីទៅដប៉ាក
 

ខាងត្ូងរបស់ម្បទេសហ្លីីពីន ទ្ទម្បីវាជាកទន្លសម្រាប់ការបន់ម្សន់ជាកាដូ
 

ឬជំនូនឬក៏ជាម្បក់ក្៊ងការចំណ្យធំៗឧទាហរណ៍ ដូចជាការេវិញ្ម ពីត 
(kumpit) ថ្ី(េូក)។ការតបាញកទន្លថ្ីៗ្ ឺទធ្ីទដីម្ីទម្បីសម្រាប់ដសនដល់ 
វ វិញ្្ញ ណខ័ន្ធដូចជាសម្រាប់ដ្ក់បយចានមហាូបនវិងមលៃូដដលទរៀបចំក្៊ងពវិធីស្សនា

 
ទហីយកទន្លចាស់ៗ្ឺទ ម្បីសម្រាប់ម្កាលម្ទាប់ផលវិតផលកសវិកម្  ដូចជា

ស្ច់ ដូងសងៃួ ត  នវិងកាវដដលសងៃួ ត។ ការតបាញកទន្លដដលរានេំហំធំ 
្ឺទដីម្ីសម្រាប់ខ្ចប់ថ្ាំជក់  នវិងសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូ នអាបកា(abaca)។ 
ទៅទពលណ្ដដលោ្នមជ្ូឈសទ�ី្ឺទ្ទម្បីកទន្លសម្រាប់រ៊សំ្កសព។

ការតបាញកទន្លម្បទភេទនះ ្ឺទធ្ី ទដ្យនស្ដីទៅេូទាំងម្បទេស។ 
ការទរៀបចំតបាញ្ឺទាក់េងនឹងសកម្ភាពជាទម្ចីនរួមទាងំការកាត់ រ៊ំ ការវណ័្ឌ  
ការចម្វិនការសមងៃួតការ្ូសឆ្ូតៗការទចាះម្បទហាងការបន្ន់នវិងម្ជលក់ពណ៌។

 
ការនច្ម៉ាូតតបាញ្ឺម្តរូវបនចងចាំនវិងបន្ដពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់។

ទម្រៅពីផ្ន់ដ្ន់ ក៏រានវត្៊ធាត៊ទដីមជាទម្ចីនទេៀតដូចជាស្ស៊ីត 
(sesed)”រក៊្ខជាតវិទដីមកកដ់ដលដ៊ះទៅតបំនភ់ក)់េីក៊ង“tikog”(ទដីមដដលរាន 
សលៃឹកទស្ីងទហយីតូចល្វិត)ប៉ាូរី “buri”(ទដីមទត្ាត)សលៃឹកទចកដដលសងៃួតនវិងទ ្្ដ ។

 
វត៊្ធាត៊ទដីមទាងំទនះសព្នថងៃម្តរូវបនជំនួសទដ្យផ្លៃ ស្វិច ដដលអាចទម្បីបន 
យូរប៉ា៊ដន្ដមវិនសមម្សបទៅនងឹអាកាសធាត៊ទរៅ្ដ ទហយីទសមីរបសហ់្លីពីនីទនាះទេ។
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្រឺណាយ(អី៊�ូកាណូ)

ពាង្្

ម្បទភេោងថ្្ ទឺម្បីសម្រាបផ្់្ប់ឬកផ៏្៊កប៉ា សី៊”basi”(ម្ស្ក្៊ងម្សរុក)
 

នវិងសូកា“suka”(េកឹទខះ្)ដដលម្ស្ទាងំពរីម្បទភេទនះ្ ផឺលវិតពេីកឹអទំៅផ្្ប។់
 

ដូទច្ះោងទនះ ្ឺម្តរូវបនរកសាេ៊កទៅកដនលៃងមលៃប់ឬទធ្ីកដនលៃងសម្រាប់ដ្ក់ទៅខាង 

ទម្រៅផ្ះ។ បឺណ្យ ម្បទភេតូចៗ្ឺទម្បីសម្រាប់េ៊កប៉ា ក៊ង “bagoong”(បង្្គ  
ឬម្បហ៊ក)នវិងអំបវិលទហយីេ៊កដ្ក់ទលីទធ្ីទៅឯចនង្ក នបយ។

បណឺ្យ្ រឺានវត្រានតាងំពីម៊នអាណ្នវ្ិ មទអសបា៉ាញទៅក្៊ងម្បទេស 
ហ្លីីពីន។វាម្តរូវបនជនជាតវិចវិនដណនាឲំ្យទម្បីសម្រាប់ផ្៊កវា៉ា ន់ក្៊ងការដឹកជញ្ជូ ន

 ទៅមកទៅកាន់ម្បទេសចវិននវិងទៅកាន់ម្បទេសអាសី៊អាទ្្យទ៍ផ្សងទេៀតទដ្យ 
ឆលៃងកាតេី់ម្ករុងដដលសពន្ថងៃទៅថាេីម្ករុងវ វិហា្គ ន់(ViganCity)ទៅក្៊ងអ៊�ូីកូសស័រ

(IlocosSur)ដដលជាតបំន់ោណវិ ជ្ជកម្ទៅក្៊ង�ូស៊ន(Luzon)ក្៊ងក�៊ំងទពល
 

ម៊នអាណ្នវិ្មទអសបា៉ាញ។ជនជាតវិចវិនជំនាន់ម៊នដដលមកតាងំេីលំទៅទៅេី 
ម្ករុងបនបទងកីតផលវិតកម្ោងម្បទភេទនះក្៊ងម្សរុក។

សព្នថងៃ បឺណ្យ ្ឺទៅដតម្តរូវបនផលវិតទៅេីម្ករុងវ វិហា្គ ន់ (Vigan 
City)ទៅអ៊ី�ូកូសស័រ(IlocosSur)ទដ្យម្្រួស្រពីរដដលរានដខ្សម្សឡាយ 
ចវិន។ោងដដលចាស់ៗ្ឺចាត់េ៊កជាមរតកពីដូនតាទៅក្៊ងម្្រួស្រនវិងម្តរូវបន

 
ទ្ដ្ក់ក្៊ងផ្ះសម្រាប់លម្រឬដ្ក់េឹកទៅក្៊ងសួនចបារ។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ដីឥដ្ឋ

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរជាតវិហ្លីីពីន 
 េីម្ករុងរា៉ា នីឡា
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សកួ(ូេីងហ្គងំអី៊តនវិកអី៊�ូកូ)

ពីបា៉ា (ហ្លីីពីន)

ណខសែៀ

ទៅក្៊ងម្បទេសហ្លីីពីនទាងំទក្ងទាងំចាស់ ម្បរុសនវិងម្សី ្ឺទម្បីទខ្សៀ
 

ទដីម្ីជក់ថ្ាជំក់ដដលមូរទដ្យសលៃឹកថ្ា។ំ បន្ាប់ពីជក់ ទហីយ ទ្យកទខ្សៀទនះ 
ទសៀតចូលទៅក្៊ងសក់ ឬម្កណ្ត់ម្្បកបាលឬមួក ឬទពលខលៃះេ៊កក៊្ងកាបូប 
ជាមួយនឹងមលៃូជាពវិទសសទៅទពលទធ្ីដំទណីរ។

ម្កទឡាមរបស់ ទ ខ ្ស ៀ រ  ្ឺ ទ ធ្ី ពី ទ�ី  ឫស្សី  ដី ឥដ្ឋ  ឬ ក៏ ដ ដក 
ទហីយដងទធ្ី ទដីមដ ម្តង ដដក ឬក៏ផ្លៃ ស្វិច។ ទខ្ស ៀ ម្បក់ ដដលទធ្ី ពីកាក់ 
្ឺដំបូងទម្បីទដ្យអ៊ី�ូកាណូ (Ilocano) ដដលស្វិតទៅភា្ខាងទជីង�ូលូន

 
(Luzon)។ ទខ្សៀដដកទផ្សងទេៀត ្ឺទធ្ីពី ដខ្សេង់ដដង នវិងសម្កខ្យង 
ទហីយត៊បដតងជាមួយនឹងម្ចវា៉ា ក់កាក់ នវិងខ្យង។ ទពលខលៃះទ្ភា្ជ ប់ដដកម្សរួចៗ 
សម្រាប់សរ្ាតម្កទឡាមននទខ្សៀ។ទខ្សៀទនះ្ឺប៊រសអ្កផលវិត។

តាប៉ា កូ(ថ្ាំជក់) ្ឺដំបូងនាំចូលទៅម្បទេសហ្ីលីពីនពីម៉ាូ�ូកូស
 

(Moluccas)ទដ្យជនជាតវិព័រេ៊យហា្គ ល់។ទៅសតវត្សេី១៩ទ្ដ្វំាកាន់ដត 

ទម្ចីនទ�ីងទៅដប៉ាកខាងទជីងននម្បទេសហ្ីលីពីន ទហីយជាដំណ្ំោណវិ ជ្ជកម្
 

នវិងជាម្បភពចំណូលសម្រាប់រដ្្ឋ ភវិបលអាណ្នវិ្មទអសបា៉ាញ។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ទ�ីបលៃ ស្វិចនវិងដដក

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរជាតវិហ្លីីពីន 
 េីម្ករុងរា៉ា នីឡា

ពាង្្ ស្សែៀ 63
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ណផមបា៉ា យន 

បកឡ

ម្ក�ម្បទភេទនះ ទ្ទម្បីសម្រាប់ដ្ក់អងករ េឹកនវិងមហាូបមួយចំនួនទៅ 
ក្៊ងទ្ហដ្្ឋ នផឺរា៉ាណ្ខាន(Peranakanhome)។ការផ្៊កឥវា៉ាន់ក្៊ងម្ក�ទនះ 
្ឺទដីម្កីារោរកំ៊ឲ្យរានសត្ល្វិតចូលជាពវិទសសទ្ម្្បវាជាមួយនឹង្ម្មបទ�ី

 
ទហយីដ្ក់ឲ្យផ៊តពីដីទដ្យទម្បីេម្ម។

ម្្រួស្រផឺរា៉ាណ្ខានជាទម្ចីន ចូលចវិត្ម្ក�ដដលរានរាងពងម្កទពី 
ពហ៊ទកាណឬរាងដូចដផលៃស្ព។ឺកនលៃងមកម្ក�ទាងំទនះបនកាលៃ យជាមរតកដូនតាដ៏ 

រានតនមលៃដដលបន្ដពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់។ ទ្ចាត់េ៊កវាជាទដីមកំទណីត 

ននជីវ វិតនវិងជាតំណរននវង្សម្តកូលឬម្្រួស្រ។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ព័រសឺដ�ននវិងដដក

េីកដនលៃង៖ ស្រមន្ីរផឺរា៉ាណ្ខាន 

 (Peranakan) 

 ម្បទេសសឹងហាប៊រ ី

បកឡ
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មូន ខាវ ន់

កនូណខនោើយព្

មូន ខ្ាន់(MonKwan)រានជាទម្ចីនពណ៌ េំហំនវិងម៉ាូត ម្ពមទាងំ 

រានម្បទភេទផ្សងៗទៅតាមតម្មរូវការរបស់អ្កទម្បីម្បស់។កូនទខ្ីយរាងម្តីទកាណ 
(ទខ្ីយពូទៅ)្ឺទម្បីសម្រាប់ម្ទាប់ទពលអង្គ៊យផ្្ល់ទៅទលីឥដ្ឋឬទៅទលីកទន្ល។

ចំ ដណកឯកូនទខ្ីយ រាងចត៊ ទកាណដកងវ វិញរានភាពល្ម្បទសី រក្៊ ងការ 
ទម្បសីម្រាបក់ល់កញ្ច ឹងកឬចទងកះដផក្ខាងទម្កាយ។វាកជ៏ាម្េនាបច់ទងកះទៅទលទីរៅអី 
ឬស្�៊ង។ទពលខលៃះក៏ទ្ទម្បីវាជំនួសទខ្ីយទដកផងដដរ។

មូនខ្ាន់បនមកពកីារម្ចកកបបាសចូលទៅក៊្ងសូម្តទហយីទដរទម្ស្ប 
វាទដ្យទម្ស្មដដលទធ្ីពីសំ�ីកបបាសប៉ា៊ដន្ដទវចខ្ចប់ជាដំ៊ៗទនាះទេ។ជាេូទៅ 

ទ្ទម្ចីនដតរចនាវាទដ្យការប៉ា ក់ ឬឌវិនលម្រជាម្កឡា ទផ្សងៗ។ការរចនា 

នវិង្ំនូរទផ្សងៗជាការចង្៊លបង្ហា ញពីវប្ធម៌ននម្ករុមជនជាតវិភា្តវិច។អ្ីដដល
 

្រួឲ្យកតស់រា្គ លទ់នាះ្ឺរាលក់បាចរ់ចនាម៉ាូតប៉ា ក់ឬឌវិនទនាះ្ ឆឺលៃ៊ះបនញ្ចងអពីំវប្ធម៌ 
ននម្ករុមជនជាតវិភា្តវិចទៅលូថ៊ង ទខត្សូផ្ន់ បូរ ី (Suphanburi)។ 
ជាងទនះទៅទេៀតទខ្ីយមូនខ្ាន់ម្តរូវបនទ្នច្ម៉ាូតទៅតាមចទម្មៀងរបស់ជនជាតវិ 

ឡាវ ទហីយម្តរូវបនទ្តបាញជាពវិទសសទដីម្ីយកទៅថ្ាយទៅម្បស្េ 
នវិងទម្បីទៅតាមទ្ហដ្្ឋ ន។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ កបបាសដដលតបាញទដ្យនដ

 សនសសូម្តកបបាស

េីកដនលៃង៖ យូថ៊ងទខត្សូផ្ន់បូរី 

 ម្បទេសនថ

កនូស ន្ោដីយព្
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ណ�ៀនរា៉ា ក់

ថាសសាល មលូ 

ថាសដ្ក់មលៃូស្លៃ ដបបទនះរានម្បភពមកពីតំបន់ខាងទជីងទ�ៀងខាង 
ទកីតននម្បទេសនថ។វាក៏ជាម្បអប់សម្រាប់ដ្ក់ ទម្្ឿងមលៃូ ដូចជាសលៃឹកមលៃូ ម្ោប់ស្លៃ  
នវិងកំទបរម្កហម ទហយីក៏ដូចជាេ៊កដ្ក់ឧបករណ៍ទផ្សងៗសម្រាប់ទម្បីក្៊ងការផ្សំ 
មលៃូសលៃឹកមលៃូម្បអប់ដ្ក់កំទបរនវិងស្លៃ បម្ោកូរកាបំវិតចវិតម្ោប់ស្លៃ នវិងតបាល់ប៊ក។

 
ទៅនផ្ខាងទលីថាសទ្លាបថ្ាមំ្រាក់ពណ៌ទ្្នវិងម្កហមម្កទ ៉៉ា ទហយីរានឆ្លៃ ក ់
កបាច់ស្មញ្ញមួយចំនួន។សព្នថងៃទនះសឹងដតោ្នទក្ងៗជំនាន់ទម្កាយណ្ដដល 

ទចះហូបស្លៃ មលៃូទនះទេ។ ទដ្យទហត៊ទនះ ទេីបទ្ទធ្ីថាសមលៃូទនះទ�ងីសម្រាប់ជា
 

ការត៊បដតងលម្រដតប៉ា៊ទណ្ណ ះ។

ការេេួលទានស្លៃ មលៃូ  វារានលក្ខណបៈជាធម្តារបស់ជនជាតវិនថ 
ទៅសតវត្សេី២០។ក្៊ងអំ�៊ងទពលសនង្្គ មទលាកទលីកេី២នាយករដ្ឋមនន្ដីនថ

 
ទហ្ៀលរា៉ា ស្ល ផូប៊លស៊ងម្កាម (Field-Marshal Pubulsongkram) 

បនពយាយាមល៊បបំបត់ទចាល នូវេរាលៃ ប់ទនះ ទដ្យការអន៊ម័តចបាប់ម្បឆ្ងំទៅ 

នងឹការេេួលទានមលៃូស្លៃ ។ទបទីយាងទៅតាមរាម្តាននេវិវាវប្ធមជ៌ាតវិក្៊ងឆ្្១ំ៩៤២
 

បនដចងថាហាមក៊ំឲ្យេេួលទានស្លៃ មលៃូ  ទហយីរាល់ការខាកទស្្ដ ះស្លៃ មលៃូទៅតាម 
ដងផលៃូវនវិងកដនលៃងស្ធារណបៈនានាៗម្តរូវបនចាត់េ៊កជាេទង្ីខ៊សចបាប់។ ទនះ្ឺ 
ជាដផ្កមួយននកវិច្ចខវិតខំម្បឹងដម្បងរបស់ទលាក ទដីម្ីទធ្ីឲ្យរានេំទនីបកម្ក៊្ង

 
ម្បទេស។

វត្៊ធាត៊ទដីម៖ ទ�ីនវិងថ្ាលំាបម្រាក់

េីកដនលៃង៖ បនថាអាវអូប៊ា៊នរា៉ាឆ្ថានី

 ម្បទេសនថ

ថាេរាលែ មលែូ



៤
េរាភា រៈកមសាន្

ำำำำำำำำำำำำำำ
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ល្បែងប្រជាប្ររិយ្រង្រិ ្កនូកង្ហា ររ្រស់ប្រទ េសប្ររ៊ុយេេ

យតូា-យតូា (ដូសុន)

គីផាស តារកិ (ប្រ៊ុយណេ/ម៉ា ណេ)

ល្បែងប្រជាប្រិយ្រង្ិ្កនូ 

កង្ហា ររ្រសប់្រទេសប្ររ៊ុយទេ

យូតា-យូតា(Utar-Utar) ឬគឺផាស តារកិ(Kipas tarik) មនន័យថា  

“ការណ្វើឲ្យកង្ហា រ្ក់  ណោយការរុញពើ ណ បកាយ”។ វាជាប្ណេទល្បែងប្ជា 

ប្ិយលដ្យក្នំាតំាមកង្ហា រ ឬ កស៏្លា ្ចបក។ ណគយកបរា្ល់្លាមង្ុតមកណោះជា 
្ើប្ណោង ណ�ើយណោតបពរួញណ�ើ ចូ្ក្ុងប្ណោងណនាះ រមួជាមួយល្សែ។ ្ នាទា ្់មក 

 
ណគបតរូវ ចងល្សែឲ្យតឹងភ្ជា ្់នឹងណ�ើ។ ណៅខាងចុងននបពរួញណ�ើណនាះ ណគទាញ  
ភ្ជា ្់ជាមួយ្នទា ះកង្ហា រ  ឬស្លា ្ចបកណ្វើអំពើ ណ�ើ ណដើម បែើ្ ណងកើ តឲ្យ ណៅជា  
គើផាស(Kipas)។ គផឺាស តារកិ ឬយូតា-យូតា មនិបតឹមលតជាឧ្ ករេ៍ណបគឿងយន្ដ

 
នច្ប្ឌិត្៉ាុណ ណ្ ះណទ វាក៏ជាល្បែងកមសាន្ដស្បាយ និងគួរឲ្យណសងើចសណសើរសបម្់ 
ណកមេងៗជនជាតិប្រ៊ុយណេ

ក្ុងការណ្វើឲ្យស្លា ្ចបកវ ិ្  អ្កណ្ងបតរូវលត្ងវិ្បពរួញណ�ើណទើ្ណ វ្ើឲ្យ
 

ល្សែវ ិ្ ជុំវញិ ្នាទា ្់មកទាញល្សែណដើមបែើឲ្យស្លា ្ចបក វ ិ្ ្ញ្រ្ចា ស់ទិសមកវញិ។  

ការណ្វើដូចណនះ អាចណ្វើឲ្យល្សែវ ិ្ ជំុវញិ បពរួញ ណៅតាមទិសណៅននស្លា ្ចបករ្សក់ង្ហា រ  
ណ�ើយអ្កណ្ងក៏គួរលតទុកឲ្យល្សែណនាះរមូចូ្វញិតាមសបមរួ្ម្តងមួយៗ។

វត្ុធាតុណដើម៖ បរា្់ល្លាមង្ុត 

 ល្សែ និង ណ�ើ

ទើកលនលាង៖ ស្រមនទាើរ្ណចចាកវទិយាម៉ា ណេ  

 ប្ណទសប្រ៊ុយណេ

 ោរុយស្េមឹ
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ផាសាង

ល្បែងក្ដា រអុកប្រជាប្រិយ

រ្រសប់្រទេសប្ររ៊ុយទេ

ផាស្ង(Pasang) ជាភ្ស្សរណសរលដ្មនន័យថា «ល្នការ» 

(set-up) គឺជាល្បែងកា្ដ រអុកយុទ្ធស្ញ្ស្ដ លដ្ណ្ង ណោយរ្ាពើរនាក់។ ណគនិយម 
ណ្ងល្បែងណនះណៅណ ើ្្នទាះកា្ដ រណ�ើ លដ្មនបទង់បទាយជាកាណរ ៉ា ណ�ើយមន 

បកឡាចបកបតង្គកាត់រ្ាជា ចំេុចប្សពវលដ្្្គុ ំបានជាបកឡាតូចៗណៅណ ើ្កា្ដ រ 

អុកទាងំមូ្។ ណៅចំក ្្ដ ្កា្ដ រអុក  មនោនមួយ្ណ ្្ដ យបបាពំើរសង់ទើលម៉ាបត  

និងទទឹងបបាពំើរសង់ទើលម៉ាបត សបម្់ោក់បរា្់អុក ពេ៌ស និង ពេ៌ណ ម្េ   
ចំនួន១២០បរា្់ លដ្ណគណៅបរា្់ទាងំណនាះថា ្ួ “buah” (ល្លាណ�ើ)។ ្ួ ទាងំ 

ណនាះ មនបរា្់ពេ៌ណ ម្េ ចំនួន៦០ និងបរា្់ពេ៌សចំនួន៦០ លដ្បតរូវបានណគ 

តណបមៀ្មួយៗណៅណ្ើ បកឡាអុកចំនួន៣០។ ្ក្ខ្េ្ឌ ននការល្ងល្បែងណនះ  

គឺអ្កណ្ង បតរូវ ប្មូ្បរា្់អុក ឬបរា្់្ួ ឲ្យបានណបចើនជាងណគ។ អ្កលដ្មន  

បរា្់្ួណបចើនជាងណគ គឺជាអ្ក�ះ្។

ផាស្ង គឺជាល្បែងលដ្តបមរូវឲ្យមនការគិតយ៉ា ងប្រុង ប្យ័ត្  

នងិមនយុទ្ធស្ញ្ស្ដក្ុងការណ្ង។ ជាទូណៅល្បែងណនះ ណបចើនលតមនុសសែបសើណ្ងណៅ
 

ក្ុងពិ្ើណរៀ្មង្គ្ការ។ ្៉ាុលន្ដ្ចចាុ្បែន្ណនះ ល្បែងផាស្ង ណគណបចើនលតណ្ងណៅក្ុង
 

ចំណ្មសិសសែស្លា ជា ល្បែងសបម្់ប្កួតប្លជងប្ោសំ្លាណរៀន ណៅក្ុង 
ប្ណទស ប្រ៊រុយណេ។

វត្ុធាតុណដើម៖ បា្់អុក និងណ�ើ

ទើកលនលាង៖ ស្រមនទាើរជាតិប្រ៊ុយណេ  
 ប្ណទសប្រ៊ុយណេ

 ោរុយស្េមឹ

ល្បែងក្ដា រអុកប្រជាប្ររិយរ្រសប់្រេទសប្ររ៊ុយេេ
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ទអសី

សី

សើជាប្ណេទល្បែងកមសាន្ដស្បាយដ៏ណពញនិយមមួយប្ោបំ្ណទស 

កម្ុជា។ កបែនួននការណ្ងសើណនះ គអឺក្ណ្ងបតរូវទាតស់ើណៅណ្ើអាកាសឲ្យបាន្ស់្
 

្ំ្ុតតាមលដ្អាចទាត់ណៅបានណោយណគអាចណប្ើល្្កណ្សែងៗនន រាងកាយ 

ណដើមបែើទាត់ (ណ ើ្កល្ងនដ) ណ�ើយទាត់វាពើអ្កណ្ងមួយណៅអ្កណ្ងមួយណទៀត។  
កា្ពើមុនណគ និយមយកសលាឹកណត្ាតមកណ្វើជាសើដក់ ្៉ាុ លន្ដ្ចចាុ្បែន្ណនះ ណគណ្វើ 

 
វាតាមរណ្ៀ្ទំណនើ្ ណោយយក្នទាះផាលា សទាិចមកចងភ្ជា ្់ពើណ្ើរ្ាម្តងមួយៗ។

មនណដើមកំណេើ តមកពើប្ណទសចិន ណជៀនសុើ (jianzi) មនអាយុកា្ 
ដ្់ណៅ២០០០ឆ្្ណំ�ើយ។ ល្បែងណនះណគោ្់ណ្្ដើមយកមកណ្ងកុ្ងសតវតសែទើ៥ 

មុនបគឹស្ដសករាជ។ វាបតរូវបា នណគណជឿជាក ់ជាល្បែងលដ្យកពើ្ នំាតំាមការណ្ង 

បា្ទ់ាត ់សមយ័ទណំនើ្  លដ្ណគយកមក�វកឹោតទ់ាោន។ ណោយ ណ�តុណនះណ�ើយ 
ណគណ�ើញណមទាោន ឬឧត្តមណសនើយ ជនជាតិចិនមួយចំនួនណ្ងល្បែងណជៀនសុើ   
ណនះណដើមបែើកមសាន្ដស្បាយ កដូ៏ចជា ្ ងវកឹកូនទាោន្ងលដរ។ ប្ល�្ជា១០០០  

ឆ្្ ំណ បកាយមកល្បែង ណនះ បតរូវបានណគនិយមណ្ងពាសណពញតំ្ន់អាសុើ  

ណោយមនណ ម្េ ះ និងកបួែនចបា្់ននការល្ងល្បែងណនះណ្សែងៗរ្ាទើតាមតំ្ន់។  
ណជៀនសុើ ក៏បានណៅដ្់ទវើ្អឺុរ ៉ាុ្ មុនសញ្ង្្គ មណលាកណ ើ្ទើ២។

វត្ុធាតុណដើម៖ សលាឹកណត្ាត ស្លា ្មន់  

 និង ល្សែ

ទើកលនលាង៖ ណ្ត្តណសៀមរា្ ប្ណទសកម្ុជា

សី



71

សម្ភា រៈកម្សាន្ដ

ខ្ុយ ្លាុយ ជាឧ្ករេ៍្បែើណ ម្េ ះមួយរ្ស់ប្ណទសកមុ្ជាក្ុងចំណ្ម
 

ឧ្ករេ៍តញ្ន្ដើណ្សែងៗណទៀតលដ្ណប ើ្្្យ្់្លាុ ំ ។ ឧ្ករេ៍ តញ្ន្តើណនះ បតរូវបានណគណប ើ្ 
សបម្់ជាការប្គំុលតឯង ឬប្គំុសបម្់ជាល្្កមួយណៅក្ុងបករុមណេលាងមណោរ ើ 

ឬណេលាងការ។

្លាុយ ល ម្េរជាឧ្ករេ៍តញ្ន្ដើដ៏ដំ្ស់មួយប្ោតំំ្ន់អាសុើ និងអាសុើ 
អាណគ្យល៍ដ្មនតាងំពើសតវតសែទើ៧មកមលា៉ាណះ។ ្លាុយ ល្មេរ គឺ្ក្ខេៈបសណដៀងរ្ា

 
ណៅនឹង្លាុយណៅប្ណទសចិន លដ្ណគ ណៅថា ឌើសុើ (dizi) លដ្មនអាយុកា្

 
៧ ពាន់ឆ្្កំនលាងមកណ�ើយ។

វត្ុធាតុណដើម៖ ឫសសែើ

ទើកលនលាង៖ បពះោក ណ្ត្តណសៀមរា្  

 ប្ណទសកម្ុជា

ខ្ុយ
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រនាតឯកល្មេរ ជាណរឿយៗបតរូវបានណគោតទុ់កថា ជាឧ្ករេ៍តញ្ន្ដើ្ោំ្់ 

្នមុ្មយួក្ុងបករុមណេលាងល្មេរ ណោយស្រលតវាមនតនួាទើោ្ណ់្្តើមប្គំុមុន ណ�ើយ 
ជួនកា្តំនា្រ្ាជាមួយឧ្ការេ៍តញ្ន្ដើណ្សែងណទៀត។ ក្ុងការណប ើ្ឧ្រកេ៍ណនះ  
គឺណគបតរូវយក ដងរនាតឯកពើរ មកណរាះណៅណ ើ្្នទាះឫសសែើតូចៗលដ្មនចំនួន 
២១ ្នទាះ ណោយលចកជា ើ្ជួរ។

ឧ្ករេ៍តញ្ន្តើរនាតឯកល្មេរ មនណបចើនប្ណេទ និងណបចើន ស ឋ្ា ន  
លដ្ក្ុងណនាះរមួមនរនាតលដក លដ្មនបទងប់ទាយបសណដៀងរ្ាណៅនឹងរនាតឯក 

លដរ ក៏្៉ាុលន្ដវាមនរាងចតុណកាេលកង បពមទាងំមន្នទាះណលា�ធាតុចំនួន ២១  

្ទាងល់ត ៉្ាុណ ណ្ ះ។ រ ើឯ រនាត្ុងវញិ មន្ក្ខេៈ្ជំាង នងិមនណជើងទបមចនំនួ៤។  

រនាត ្ុង្ំមន្នទាះកា្ដ រដ្់ណៅ២២្ទាង់។ រនាតមួយប្ណេទណទៀត គឺរនាតធាង  

លដ្មន្នទាះណលា�ធាតុចំនួន១៦្ទាង់។ ទនទាឹមនឹង ណនាះ គឺមនរនាតរណ្៉ាងរ្៉ាុង 

លដ្ណគនិយមណប្ើវាណ្ងក្ុងចណំ្មតញ្ន្ដើរ្សជ់នជាតិភ្គតិចគយួ ណ�ើយរនាត
 

រ្សវ់ាណគពំុបាតច់ងភ្ជា ្់្ នទាះកា្ដ រនើមយួៗ ដូចរនាតណ្សែងៗលដ្បានណរៀ្រា្ម់យួ 

ចំនួនខាងណ ើ្ណនាះណេើយ។

វត្ុធាតុណដើម៖ ណដើមឫសសែើ និងណ�ើ

ទើកលនលាង៖ ណសៀមរា្ ណ្ត្តណសៀមរា្  

 ប្ណទសកម្ុជា
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ឧ្ករេ៍ណ្ង ោកុន ជាឧ្ករេ៍សបម្់មនុសសែពើរនាក់ណ្ង។ 

ឧ្ករេ៍ណនះណគណ្វើណៅណ្ើកា្ត ្នទាះ ណោយមនរន្ធចំនួន ២០ លដ្កុ្ងណនាះ 
មនរន្ធតូចៗចនំនួ១៨ នងិរន្្ធ ចំនំនួ២ (ណៅល្ក្ ខាងចុងសងខាងននឧ្ករេ៍)។ 

រន្ធតូចៗមនោកប់រា្់្ ញ្ញ ជាតិ៩បរា្ណ់ៅក្ុងរន្ធនើមយួៗ។ អ្កណ្ងម្កោ់្់ណ្្ដើម 
ណ្ងល្បែង កមសាន្តណនះណោយយកបរា្់្ញ្ញជាតិចំនួន៩ និងោក់បរា្់្ញ្ញជាតិ 
នើមយួៗណៅក្ុងរន្ធនើមយួៗ ណ�ើយោកព់ើរន្ធខាងស្្ដ ណំដញ ណៅរ�ូត។ ណៅណព្បរា្់

 
្ញ្ញជាតិចុងណបកាយបតរូវបានោក់ចូ្កុ្ងរន្ធតូចរចួ ណគអាចយកបរា្់្ ញ្ញជាតិលដ្ 
ស្ិតក្ុងរន្ធទាងំណនាះ មកោក់ចូ្ក្ុងរន្ធនើមួយៗម្ដងណទៀតណោយោ្់ពើរន្ធខាង

 
ស្្ដ ណំៅ ដលដ្ (រន្ធតូច និង្ំ)។ ណគណ្ងល្្ណនះរ�ូតបរា្់្ញ្ញជាតិចុងណបកាយ

បតរូវបានោក់ចូ្ក្ុងរន្ធលដ្ទណទរ។ ណៅណព្រន្ធទាងំអស់ បតរូវ បានោក់បរា្់ 
្ញ្ញជាតិចូ្បគ្់អស់ណ�ើយ អ្កណ្ងនឹងបតរូវ្្ដូរណវនណៅអ្កណ្ងថមេើម្ក់ណទៀត។ 

ល្បែងណនះនងឹច្ ់ណៅណព្បរា្ ់្ ញ្ញជាតទិាងំអសប់តរូវបានោកចូ់្ក្ុងរន្្ធ  ំនងិ

មិនមនបរា្់្ញ្ញជាតិណៅស្់ក្ុងរន្ធតូច្មួយ។ អ្ក�ះ្គឺជាអ្កលដ្ោក់ 
 

បរា្់ ្ ញ្ញជាតិបានណបចើន្ំ្ុតចូ្ក្ុងរន្ធ្ំ។

ល្បែងោកុន គឺជាល្បែងសបម្់កុមរក្ុងប្ណទសជាវ ។ ក្ុងទើបករុង
 

�សាកាតា ល្បែងោកុន បតរូវបានណៅថា ្ុងកាលា ក់។ ជាទូណៅបរា្់ោកុន គឺជា 

បរា្់្ញ្ញជាតិ ណកសុើក ស្្៉ាូឌើេឡា (kecik sapodilla) ឬជាបរា្់្ញ្ញជាតិនន

ណដើមណ�ើណ្សែងណទៀត។ អ្កជំនាញណជឿជាក់ថា ល្បែងោកុន មិនបតឹមលតជាល្បែង 
មនក្ុងប្ណទសឥេ្ឌូ ណនសុើ្៉ាុណ ណ្ ះណទ លតល្បែងណនះអាចមនណ្ងកុ្ងប្ណទស

 
ដនទណទៀតជាណបចើនក្ុងពិេពណលាក។ វាអាចណៅរចួ លដ្ល្បែង ោកុន ណនះ អាចនាំ

មកក្ុងប្ណទសឥេ្ឌូ ណនសុើតាមរយៈណព្ពកួ ពាេិជជាករភ្គក ្្ដ ្ខាងណកើត ឬ 

ពាេិជជាករឥ ្្ឌ ។ ក្ុងតំ្ន់ ក ្្ដ ្ននជាវ  ល្បែងណនះបតរូវបានណកមេងមកបគរួស្រ 
អេជិនចូ្ចតិ្តណ្ងកមសាន្ត។ ជាេស្ដុតាង ដូចលដ្ណយើងបានណ�ើញថា ណៅល្្ក

 
ខាងចុងសងខាងនន្នទាះកា្ដ រឧ្ករេ៍ណនះ មនរូ្នាគ លដ្និមតិ្ត សរ្្ញ ននអំ្ច។  
្ចចាុ្បែន្ មនុសសែបរា្់រ្ាអាចណ្ងល្បែងោកុនណនះបានណោយមិនប្កាន់វេណៈ 
សង្គមណេើយ។   
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វត្ុធាតុ ៖ ណ�ើ

ទើតាងំ ៖ ស្រមនទាើរជាតិឥេ្ឌូ ណនសុើ  
 ទើបករុង�សាកាតា 

 ឥេ្ឌូ ណនសុើ
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សរឺណូេ 

ឧ្រករេ៍តនន្ី

សរូឺនេ(serunai) ជាឧ្ករេ៍តញ្ន្ដើលដ្មនណដើមកណំេើ តណៅសឺុឡាត់  
ផានោង(Selat Panjang) ស្ក់ បសើឥញ្នាទា ពូរា៉ា (Siak Sri Indrapura)  

ណ្ត្តនរ ៉ាយូ(Riau) ប្ណទសឥេ្ឌូ ណនសុើ។ វាជាប្ណេទតញ្ន្ដើលដ្្លាុ ំ្្យ្់ (ឧ្ករេ៍ 
 

្្យ្់) ។ ឧ្ករេ៍ណនះមនរន្ធចនំនួបបាពំើរ សបម្់ ្ ណញចាញសណមលាងខាលា ងំ ឬណ្សាយ។  

ណៅល្្កខាងចុងរ្ស់វាមន ្ក្ខេៈរ ើក្ំ ណដើមបែើណ្វើឲ្យរ្កសណមលាងបស្ណៅតាម 
ចង្វ ក់។ ណគនិយម ណ្ងសឺរូនេ ជាមួយនឹងឧ្ករេ៍តញ្ន្ដើណ្សែងៗណទៀតក្ុង ពិ ើ្ 

 
ប្នពណេើ ៀទំណនៀមទមលា ្់ស្បាយៗ ដូចជាពិ្ើមង្គ្ការ និងការណ្វើ្ដិស ឋ្ា រ

 
កិចចាដ្់ោស់ៗក្ុងេូមិ។ ណគក៏និយមណ្ងវាសបម្់ជា្ក្ខេៈ្ុគ្គ្លដរ 

 
ឧទា�រេ៍ដូចជាក្ុងក្ុងពិ្ើបចរូតកាត់បសរូវ ឬណព្កំពុងណ្វើការណៅទើវា្។ 

អ្ប្វត្តិវទូិមួយចំនួនណជឿថា ឧ្ករេ៍តញ្ន្ដើណនះមនប្ វត្តិមកពើតំ្ន់ 
មជ្ឹម្ូព៌ា អារា៉ា ្់្រ៊ើ េឺណសៀ (Arabia-Persia)។ ណៅតំ្ន់មជ្ឹម្ូព៌ាណនាះ 

វាបតរូវបានណគោក់ណ ម្េ ះណ្សែងៗរ្ា ដូចជា សូរនេ(surnai) សឺុនេ(sirnai) 

ឬក៏ស្ននេ(shanai)។ ចង្វ ក់ណេលាងដ៏ល្លាករ្ស់សឺរូនេ អាច្ញចាូ ្អារមមេេ៍ 

រ្ស់អ្កស្្ដ ្់ ឲ្យណបចៀង និងរាណំៅតាមចង្វ ក់ណេលាងរ្ស់វា។ ណ ើ្សពើណនះ 
ណៅណទៀត អត្្ទណេលាងរ្ស់សឺរូនេ ណបចើនលតណរៀ្រា្់អំពើណស្ោ មិត្តភ្ព និង

 
បកមសើ្្ម៌។ សរុ្ណសចក្ដើមកអត្្ទណេលាងដ៏្្អអស្ចា រ្យ រមួ្សែជំាមួយទំនុកណេលាង 

រ្ស់សឺ រូ នេអាចណ្វើឲ ្យគអ្កស្្ដ ្់មនអារមមេេ៍  រ ើករាយ បសស់ បស្យ  
និងមនណសចក្តើសង្់។

វត្ុធាតុណដើម៖ ណ�ើ និងលស្ងបក ើ្

ទើកលនលាង៖ ស្រមនទាើរជាតិឥេ្ឌូ ណនសុើ 
 ទើបករុង�សាកាតា  

 ប្ណទសឥេ្ឌូ ណនសុើ

ឧ្រករេ៍តនន្ី74
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យ៉តុប៉ន់

ល្បែងក្ដា រយ៉តុប៉ន់

រូ្ភ្ពណនះ គឺរូ្កា្ដ រល្បែងកមសាន្តល្្ប្នពេើ កូណរ ៉ា ណៅថា “យ៉ាុតេ្”  
។ កា្ដ រល្បែងណនះណ្វើអពំើបកោសណប្ង និងមនការតុ្លតង្ម្អណោយរូ្សតវប្ណជៀវ  
ផាក  នងិ អកសែរចិនលដ្ មន នយ័ថា អាយុលវង និងសុេមង្្គ ។ ល្បែងណនះ ណពញនយិម  
ណ្ង ្ ំ្ុតណៅក្ុងអំេុងណព្្ុេ្យ�្់សបមកប្នពេើ ក្ុងប្ណទសកូណរ ៉ា

 
្ចចាុ្បែន្។

យ៉ាុតេូរ ើ (Yutnori) គឺជាល្បែងមួយក្ុងចំណ្មល្បែងកមសាន្តលដ្ 
ណពញនិយម្ំ្ុតណៅក្ុងប្ណទសកូណរ ៉ា។ អ្កណ្ង គ្់ដុំណ�ើ្ ួន (យ៉ាុត) ណៅណ ើ្  
ណ�ើយរា្ចំ់ននួដុណំ�ើលដ្ណៅខាងណ ើ្ នងិខាងណបកាម។ មនការល្ងលចកការណ្ង 
ល្បែងជាបបាសំបម្់ ការធាលា ក់ចុះ និងមិនធាលា ក់ននដុំណ�ើ។ ប្សិនណ្ើដុំណ�ើមួយ  
ណេើងណៅណ ើ្ ណ�ើយដុំណ�ើ្ ើណ្សែងណទៀតធាលា ក់ចុះណបកាម មនន័យថា “ឌូ” ណ�ើយអ្ក

 
ណ្ងអាចរកិំ្បរា្់តំ្ងរ្ស់្លាួនបានមួយកា។ំ ប្សិនណ្ើដុំណ�ើពើរណេើងណ ើ្ 

 
នងិពើរណទៀតធាលា កចុ់ះណបកាម មននយ័ថា “ណជ” ណ�ើយអក្ណ្ងអាចរកិំ្បរា្ត់ំ្ ង 
រ្ស់្លាួ នបានពើរកាំ។ ប្សិនណ្ើដុំ ណ�ើ្ើណេើងណ្ើ និងមួយធាលា ក់ចុះណបកាម 

 
មនន័យថា “ជើអរ៊ុ្” ណ�ើយអ្កណ្ងអាចរកិំ្បរា្់តំ្ងរ្ស់្លាួនបាន ើ្កា។ំ 

ប្សិនណ ើ្ដុំណ�ើទាងំ្ួនណេើងណ្ើ មនន័យថា “យ៉ាុត” ណ�ើយអ្កណ្ងអាចរកិំ្
 

បរា្់តំ្ងរ្ស់្លាួនបាន្ួនកាំ។ ប្សិនណ ើ្ដុំណ�ើទាំង្ួនធាលា ក់ចុះណបកាម  
មនន័យថា “ម៉ាូ” ណ�ើយអ្កណ្ងអាចរកិំ្បរា្់តំ្ងរ្ស់្លាួនបានបបារំកា។ំ

ណៅណ ើ្កា្ដ រល្បែងណនះមន២៩ស្្នើយ។ ក្ុងចំណ្ម ស្្នើយទាងំណនះ 
 

២០ស្្នើយ្ណងកើតបានជារាងរងវង់ និងបបាំ្ ួន ស្្នើយ ្ណងកើតបានល្សែ្នាទា ត់កាត ់
រ្ាណៅក្ុងរងវង់។ កា្ដ រល្បែងណនះ មយួប្ណេទណទៀត មនរាងចតុណកាេលកង នងិមន 
្នាទា ត់ណបទតក្ុងចតុណកាេលកង។ អ្កណ្ងអាចរកំិ្បរា្់តំ្ងរ្ស់្លាួនបាន 

 
្ួនកា ំអាបស័យណ ើ្ការល្ងលចកការណ្ងដំុណ�ើ។
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លគន

ឧ្រករេ៍តនន្ី

ឧ្ករេ៍តបនើ្ត លគន គឺជាឧ្ករេ៍្លាុ ំល្្្ុរាេលដ្ណ វ្ើណេើងពើណ�ើ
 

កាត់ជាកង់ៗ្្គុ ំ្ញចាូ ្រ្ា និងបតរូវបានយកណៅដុត រចនា ្ ម្អ និងលា្ពេ៌ 
ឱ្យេលារឺណលាងស្្អ ត។ ជា្មមេតា ណគណ្ងឧ្ករេ៍ណនះសបម្ប់្គំុតបនើ្តឡាវ្ុរាេ។

ឧ្ករេ៍តញ្ន្តើឡាវ្ុរាេណនះ គឺជាឧ្ករេ៍ណេលាងរ្ស់ ្ ុពវ្ ុរសណយើង  
និងណៅលតណប ើ្បបាស់រ�ូតដ្់សពវនថង។ ឧ្ករេ៍ តញ្ន្តើណនះ គឺឧ្ករេ៍មួយកុ្ង

 
ចំណ្មឧ្ករេ៍មួយចំនួនណទៀត លដ្បតរូវបានណគណ្ងណៅក្ុងពិ្ើ្ុេ្យ 
ប្នពេើ  និងស្សនា ដូចជា ្ ុេ្យពិ្ ើ្ ុេ្យផាវ ើត (ឬណគណៅថា ្ ុេ្យបពះណវសន្ដរ/ 
ណវសនា្ត ឡា) ្ ុេ្យបាញ់ន�វ (បាញ់កាបំជរួច) ្ ុេ្យវត្តថាត់្ ងួ និង្ុេ្យអំុទូក។  

ជាប្នពេើ  ្ ុរសឡាវវយ័ណកមេង ជាអ្កណ្ង ឧ្ករេ៍តញ្ន្តើលគនណនះណៅជំុវញិទើបករុង  

ក្ុងណរា្្ំេងទាក់ទាញ ញ្ស្តើវយ័ណកមេង។

តាមទសសែនៈប្ជាជនតំ្ន់ អ្កលដ្រស់ណៅក្ុងស្លា (ទើលាន 
ស្ធារេៈ លដ្មនណ ម្េ ះដូចជាជាភ្ស្នថ នងិល្មេរ) ទទួ្ ទានបាយដណំេើ ្  

ណសលាៀកសំពតផ់ាសិន (សូមណមើ្  ពាក្យផាសនិក្ុងណសៀវណៅណនះ) នងិស្្ដ ្់តញ្ន្ដើលគន 
 

ជាទូណៅ បតរូវបានណគោត់ទុកជាប្នពេើ ឡាវ។

ឧ្ករេ៍តញ្ន្តើលគន កជ៏ាឧ្ករេ៍តំ្ ងឱ្យស្គរដុងស្ន ់លដ្ណជឿថា  

បតរូវបាន្ណងកើតណេើងចណនាលា ះសតវតសែរទ៍ើ៦មុនបគិស្តសករាជ និងសតវតសែរទ៍ើ្ើ
 

បគិស្តសរាជ។ ស្គរទាងំណនះបតរូវបានរកណ�ើញណៅតំ្ន់ជាណបចើន្ុសៗរ្ាននតំ្ន់ 
អាសុើអាណគ្យ។៍ ឧ្ករេ៍តញ្ន្តើ លគន និងណេលាងឧ្ករេ៍ណនះមនប្េពមកពើណ្ត្ត 
ស្ឡាវា៉ាន់ លដ្ ្ ទចណបមៀង និងណេលាងស្ឡាវា៉ាន់ជាប្នពេើ ្ុរាេមួយ។

វត្ុធាតុ ៖ ឫសសែើណស្ដើង ណ�ើ  
 បកមួន�មេុ ំ្ មមេជាតិ

ទើកលនលាង ៖ ស្រមនទាើរជាតិឡាវ  
 ទើបករុងណវៀងច័នទា ប្ណទសឡាវ

ឧ្រករេ៍តនន្ី

សម្ភា រៈកម្សាន្ដ
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ស្គរគង ស្គររគង ណ្វើណេើងពើណ�ើ លសបែកបក្ើ និងស្្ន់ លដ្បតរូវបានរចនា
 

សបម្់្ម្អស្គរ។ បាតណ�ើននស្គរណនះបតរូវ បានលា្ថ្ាពំេ៌ឱ្យេលារឺណលាង។ ជា្មមេតា  

ស្គរណនះមនសងខាង លដ្ បតរូវបានណប្ើបបាសក់្ុងការប្គំុតញ្ន្តើ្ុរាេឡាវ។

ដូចរ្ានងឹឧ្ករេ៍លគនលដរ (សូមណមើ្ ទពំរ័មុន) ស្គរគងបតរូវបានណ្ង 

ជាមួយឧ្ករេ៍ប្នពេើ ឡាវណ្សែងណទៀតកុ្ងពិ្ើ្ុេ្យណ្សែងៗណពញមួយឆ្្។ំ 
 

ណទាះ្ើក្ុងប្ណទសឡាវមនជនជាតណិដើម ភ្គតចិ្ុសៗរ្ារសណ់ៅ និងមនឧ្ករេ៍
 

ណេលាងជាណបចើន្ុសៗរ្ាក៏ណោយ ក៏ជាទូណៅ ស្គរណនះបតរូវបានណប ើ្បបាស់ណៅទូទាងំ 

ប្ណទស ណ�ើយស្គរណនះមន្ក្ខេៈពិណសសដូចរ្ាក្ុងពិ្ើ្ុេ្យណ្សែងៗ។

វត្ុធាតុណដើម ៖ ណ�ើ លសបែក និងស្្ន់

ទើកលនលាង ៖ ស្រមនទាើរជាតិឡាវ  
 ទើបករុងណវៀងច័នទា ប្ណទសឡាវ

ស្គរគង

សម្ភា រៈកម្សាន្ដ
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ល្បែង្រង្ិ្ ទ ្្គសសុងី យរូ ី ល្បែងណ�្គសសុើង យូរ ើ (gasing uri) គឺជាល្បែងមនប្ជាប្ិយខាលា ងំ 
ណៅក្ុងតំ្ន់ណគឡាងំតាង និងណតរាងំោ្គ នូ (Kelantan and Terengganu) ។  
ការណ្ងល្បែងណនះ គឺជួយរតឹ្ន្តឹងទំនាក់ទំនងរវាងអ្កណ្ង។ ជា្មមេតា ណគណ្ង

ល្បែងណនះសបម្់ជាការប្កួតរ្ារវាងមនុសសែពើរបករុមមកពើេូមិ្ុសរ្ាលដ្ណៅ 
ក្ុងបសរុកលតមួយ។ ជាទូណៅ ល្បែងណនះបតរូវការអ្កជំនួយពើរនាក់។ ម្ក់ជា 

អ្កកាន់កូកុក (cokok) និងម្ក់ណទៀតជាអ្កណោ្ដំុណ�្គសសុើង (gasing) ។  

បករុមនើមួយៗនឹងប្កួតរ្ាក្ុងការណោ្ និង្ងវិ្ ដុំណ�្គសសុើង ចំនួនបបាពំើរដង
 

ក្ុងល្បែងមួយណ ើ្ក។

បករុម្លដ្អាច្ងវិ្ដំុណ�្គសសុើង បានយូរជាងណគ គឺជាអ្ក�ះ្។  

កេំតប់តាកនលាងមកអ្កលដ្្ងវិ្ បានយូរជាងណគ គមឺនរយៈណព្ពើរណម៉ា ងកនលាះ។  

បករុមលដ្ោញ់ល្បែងកមសាន្តណនះចនំនួបបាពំើរណ ើ្កជា្់ៗ រ្ា បតរូវ្ងវិ្ ដុណំ�្គសសុើង  
ណនះចនួំនបបាពំើរដង្លន្មណទៀតជាការសងដ្ប់ករុម�ះ្។ ជា្មមេតា ល្បែងកមសាន្ត 

បតរូវបានណគណ្ងជាណរៀងរា្់ពើរសបា្ត �៍ម្តងក្ុងរយៈណព្ពើរឆ្្ ំ អាបសយ័ណ ើ្ 
ការពិភ្កសារ្ារវាងភ្គើទាងំពើរលដ្ប្កួតរ្ា។

វត្ុធាតុណដើម ៖ ណ�ើ និង សំេបា៉ា ោងំ  
 លដក និងសំេ

ទើកលនលាង ៖ ស្រមនទាើរជាតិពន្ធុវទិយា  
 ពិេពណលាក ម៉ា ណេសុើ  
 ទើបករុងគូឡាឡាពំួរ 

 ប្ណទសម៉ា ណេសុើ

ល្បែង្រង្រិ ្
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ឧ្រករេ៍ទ្ង គ័រសាងំ ឧ្ករេ៍ណ្ង គ័រស្ងំ បតរូវបានណប ើ្បបាស់ជាល្បែង កមសាន្តសបម្់ 

ណ្វើណតស្តចិត្ត។ ល្បែងណនះមនប្េពមកពើពួកកុ្ សម្័ន្ធោគុន(កុ្សម្ន្ធអូលរង 
អាសលាើក្ុងតំ្ន់បា៉ា ោងំ និងដូ�័រ)។ តាម រយៈជំណនឿរ្ស់ពួកកកុ្សម្័ន្ធោគុន 
គឹជា្មមេតាឧ្ករេ៍ណ្ង គ័រស្ងំ ណ្ងណៅណព្ណចញណៅប្មញ់ណៅក្ុងនបព  
និង អាចណប ើ្ បបាស់ សបម្់ការពារការវាយប្ោរពើសតវនបព។ណគ  ណោ្ ឧ្ករេ៍  
ណ្ង គ័រស្ងំ ណៅសតវនបព ណដើមបែើ្ នលាំ វាពើ ការវាយ ប្ោរ។ តាមម ការដំ្្  

ណៅណព្ ណគណបាះ ឧ្ករេ៍ណនះ ណៅ សតវនបព សតវនបពនងឹ ណ្ងជាមយួឧ្ករេ៍ណនះ  

ណ�ើយវាមិនោ្់ អារមមេេ៍ ណ្ើមនុសសែ ឬ ជន រងណបរាះណទៀតណេើយ។ 

ឧ្ករេ៍គ័រស្ងំ បតរូវបានណគយកមកណប្ើបបាសស់បម្់ជាការ្បែងរវាង 

អក្ណ្ងណបចើននាកល់ដ្តាមលចចងន់ារ ើម្កណ់្វើជាប្ពន្ធ។ អ្កលដ្អាចណោះបស្យ 

្បែងននល្បែងណនះបានមុនណគ គឺ ជាអ្ក�ះ្ និងមនសិទ្ធិណរៀ្ការជាមួយនារ ើណនាះ
 

បាន។ ឧ្ករេ៍ គរ័ស្ងំ មនណបចើនប្ណេទ នងិជា្មមេតា មនទ�ំំ្ ុសៗរ្ា ោ្ព់ើ 
១៥ សង់ទើលម៉ាបត ណៅ ២០ សង់ទើលម៉ាបត។ វាមន្ណចចាកណទស បតឹមបតរូវក្ុងការណោះ 
បស្យល្បែងគ័រស្ងំ។

វត្ុធាតុណដើម ៖ ណ ្្ដ

ទើកននលាង ៖ ស្រមនទាើរសិ្បែកមមេ អូលរងអាសលាុ ើ  
 ទើបករុងគូឡាឡាពំួរ   

 ប្ណទសម៉ា ណេសុើ

ឧ្រករេ៍េ្ង
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ទរបក់ 

ឧ្រករេ៍តននដាី

ឧ្ករេ៍តញ្ន្តើ ណរបាក ់គឺជាឧ្ករេ៍ល្្ប្នពេើ មយួប្ណេទលដ្មន 
ប្េពមកពើកុ្សម្ន័្ធសមឺើន្ (Semelai)។ កុ្សម្ន័្ធសឺមើន្ គជឺាកុ្សម្ន័្ធ

 
មយួក្ុងចណំ្មកុ្សម្ន័្ធទាងំ១៨ននបករុមជនជាតអូិលរងអាសលាើ ប្ណទសម៉ា ណេសុើ។ 

 
ការណ្ង ឧ្ករេ៍តញ្ន្តើណប្ើល្សែណនះ គឺដូចរ្ានឹងវ ើយូេុង ណ�ើយជា្មមេតា 

 
ណ្ងណោយ្ុរសកុ្សម្័ន្ធសឺមើន្ ក្ុងអំេុងពិ្ើ្ុេ្យជួ្ជំុកុ្សម្័ន្ធ

 
សឺមើន្។ ណព្ ល្ាះ ណគណ្ងឧ្ករេ៍ណនះ ក្ុងណព្ សបមកកមសាន្ត។ ជា្មមេតា  
ណគណ្ងឧ្ករេ៍តញ្ន្តើណនះជាមយួឧ្ករេ៍តញ្ន្តើដនទណទៀត ដូចជា ណករាងំទើង និង  
ល្៉ានសូ្។

ល្្កលដ្គួរចំ្្់អារមមេេ៍្ំ្ុតននឧ្ករេ៍ណនះ គឺ កបា្រ្ស់  

ណ របាក់  លដ្ណ្វើពើ បតណឡាកដូង និងរុ ណំោយ លសបែកបតើេូស�វឺ (puf fer)  
 

ជុំវញិកបា្រ្ស់វា។ ណគណប ើ្លសបែកបតើេូ�វ ឺ ណោយស្រលតលសបែកបតើណនះមនបកឡា 
្្អល្លាក និងមនជាតិស្អិត និង រអិ្ពើ្មមេជាតិ។ ន្ទាលសបែករ្ស់បតើេូស�វកឺ៏អាច

 
្ណងកើតជាសំណេងកាន់លតពិណរាះលថមណទៀត្ង។ 

វត្ុធាតុណដើម ៖ ណ�ើ្ លាឹម បតណឡាកដូង  
 លសបែកបតើេូស�វរ៊ឺ និងល្សែនើេុង

ទើកលនលាង ៖ ស្រមនទាើរសិ្បែកមមេ អូលរងអាសលាុ ើ  
 ទើបករុងគូឡាឡាពំួរ  

 ប្ណទសម៉ា ណេសុើ

ឧ្រករេ៍តននដាី80
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ឧ្រករេ៍ទ្ងកម្សាន្ បេីក 

(ម៉ា រា៉ា ណនាវ)

បតា្ំរ៉ ូ(�វើ្ ើពើន)

កំពូ្

ឧ្ករេ៍ណនះ បតរូវបានណ្វើពើណ�ើកាត់្្គុ ំ្ញចាូ ្រ្ាណ�ើយមនោបំបាក់។ 
 

ណកមេងប្រុស និងមនុសសែណពញវយ័ ណ្ងឧ្ករេ៍ណនះ ណៅណបរៅ្ទាះ។ ណគចងល្សែលវងរុ ំ

ណៅល្្កខាងណបកាមននឧ្ករេ៍ណនះណោយភ្ជា ្់ នឹងណមនដ និងចង្អុ ្នដ  
រួចណបាះវាណៅណ ើ្ដើ  ណោយទាញ កញ្នា្ត ក់ល្សែ ណដើមបែើឱ្យឧ្ករេ៍ណនះវ ិ្ ។  
ឧ្ករេ៍ ណនះ  អាចណ្វើ ពើ ណ�ើ  ្មមេតាបគ្់ ប្ណេទសបម្់ ណ្ងកមសាន្ត  
្៉ាុ លន្តសបម្់ការប្កួត រ្ាវញិ ណគយកណ�ើ្លាឹមៗមកណ្វើឧ្ករេ៍ណនះ។  
ណរា្្ំេងនន ល្បែងណនះ គឺណ្វើយ៉ា ង្ឱ្យឧ្ករេ៍ណនះវ ិ្ បានកាន់លតយូរ  
និង/ឬ ណ្វើឱ្យឧ្ករេ៍មួយណទៀត្ូច ឬ ដួ្�្់វ ិ្ ។

មនបករុមជនជាតិ្ុសៗរ្ាណៅក្ុងប្ណទសលដ្ណ្ង ឧ្ករេ៍ណនះ  
ដូចជា បករុមជនជាតិអុើ�វូណៅ្គ  នងិ្ុនតុចលដ្រសណ់ៅតាមជរួេ្ ំបករុមជនជាតិោនុនូ-

 
លមងយ៉ា ន់រស់ណៅណ ើ្ណកាះមើនដូរូ បករុមជនជាតិ ម៉ាុ្្ុក តាោណៅ និងបា៉ា ឡាវា៉ាំ ង  
រស់ណៅក្ុ ងណ្ត្តបា៉ា ឡាវា៉ាំ ង និងបករុមជនជាតិម៉ា រា៉ា ណៅ និងម៉ា គវើនោណៅ  
រស់ណៅណ្ើណកាះ មើនោណៅ (Ifugao and Bontoc of the Cordillera; the  
Hanunóo-Mangyan of Mindoro; the Molbog, Tagbanua and Pala’wan  

of Palawan; and the Maranao and Maguindanao of Mindanao.)។  

ឧ្ករេ៍្ងវិ្ណនះលដ្មនទំ�ជំាងណគ លដ្ជា្មមេតាបតរូវបានណគោជំាមួយ 

បបាក់ ឬគុជ្្យង គឺជាឧ្ករេ៍្ងវិ្រ្ស់ជនជាតិម៉ា រា៉ា ណៅ។ សបម្ ់
ឧ្ករេ៍លដ្ោជំាមួយទង់លដង គឺជាឧ្ករេ៍រ្ស់ជនជាតិម៉ា គវើនោណៅ។

្ចចាុ្បែន ្ណគណ�ើញណកមេងប្រុសៗណ្ងឧ្ករេ៍្ងវិ្ ណនះ លដ្ណ្វើណ�ើ្ ចាើ 
 

និងមនទំ�តូំចៗណៅក្ុងរដូវណរៅ្ដ  ឬ ណព្វសិសែមកា្។

វត្ុធាតុណដើម ៖ ណ�ើ្ លាឹម បបាក់  
 និងលដកណរា្

ទើកលនលាង ៖ ស្រមនទាើរជាតិ�វើ្ ើពើន 
 

 ទើបករុងម៉ា នើ្
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សដីក់/ប្ទ់ ដ្ា សើដក់ គឺជាល្បែងទាត់បា្់ណ្វើពើណ ្្ដ  លដ្ណគណៅបាន ម៉ាយាងណទៀតថា  
សុើបា៉ា  (Sipa) ។អ្កណ្ងល្បែងណនះ បតរូវ�រព័ទ្ធជា រងវង ់រចួទាតស់ើដកណ់ៅវញិណៅមក  

ណោយទាតឱ់្យបានយូរតាមលដ្ អាចណ្វើណៅបានកំុឱ្យសើដកធ់ាលា កដ់្ដ់ើ។ អក្លដ្ 

ណ្វើឱ្យសើដក់ធាលា ក់ដ្់ដើគឺជាអ្កោញ់ ចំលេកអ្កលដ្ណ្វើឱ្យ សើដក់ធាលា ក់ដ្់ដើ 
 

តិចជាងណគ គឺជាអ្ក�ះ្។ ក្ុងអំេុងណព្ស្ិតណបកាមការបតរួតបតារ្ស់អាណមរកិ 
 

ល្បែងណនះបតរូវ បានលកលប្ណោយល្ងលចក អក្ណ្ង ណៅជាពើរបករុម ណោយបករុមទាងំពើរ 

ណ្ងទាត់សើដក់ណនះរ ំ្ ងសំ្ញ់លដ្ ោក់លាតសន្ធឹងណៅចំក ្្ដ ្។  

អក្ណ្ងណប ើ្លកងណជើង នងិចណំ�ៀងប្អ្ណ់ជើង ណដើមបែើទាតស់ើដកណ់នះ។ ក្ុង ចណំ្ម
 

បករុមមូសលាើម�វើ្ ើពើនមួយចំនួន អ្កណ្ងមន្ណចចាកណទសណបចើនក្ុងការទាត់សើដក់
 

ឱ្យចូ្ណៅក្ុងកញ្ន្តក ដូចរ្ានឹងកើឡាបា្់ណបាះលដរ។

ជាប្នពេើ  ពួកអេិជនម៉ា រា៉ា ណៅ ណ្ងសើដក់ណនះក្ុងអំេុងណព្ជួ្
 

ជុរ្ំាពណិសសណៅទើធាលា មុ្្ទាះ ្ ុរាេតូរ ៉ាោូ្គ ន ់(torogan)។ កាសុើបា៉ា  ស្ លមង�្គើស  
 (Kasipa sa manggis) គជឺាល្បែងសើដកមួ់យ   ប្ណេទ លដ្មនរណ្ៀ្ណ្ង្ុសរ្ា  

ណោយអ្កណ្ងបតរូវទាត់សើដក់ណនះឱ្យចំប្អ្់តូចលដ្ចងព្យួរ នឹង លមង�្គើស 
 

(manggis) (្ណង្្គ ្ឫសសែើ)។ អ្កលដ្ ទាតស់ើដកប់តរូវចបំ្អ្ ់នងិធាលា កចុ់ះណបកាម 
នឹងទទួ្ បានរង្វ ន់។ ជា្មមេតា ល្បែងកាសុើបា៉ា ណនះ ជាល្បែងសបម្់្ុបតា 

ននណស្ដចសរ៊ុ្តង់ សបម្់ប្កួតរ្ាជាមួយស្ច់ញាតិរាជវងសែណ្សែងណទៀត ណ�ើយ 

នរ្លដ្ទាត់សើដក់ណនះបាន្្ស់ជាងណគ និងបានចូ្ក្ុង្នទា្់នន្ុបតើណស្ដច
 

សរ៊ុ្តង់ ឬ ឡាមើន (lamin) នឹងបតរូវណរៀ្ចំអេិណសកឱ្យជាមួយបពះនាង។

វត្ុធាតុណដើម ៖ ណ ្្ដ

ទើកលនលាង ៖ ស្រមនទាើរជាតិ�វើ្ ើពើន 
 

 ទើបករុងម៉ា នើ្

សីដក់

សម្ភា រៈកម្សាន្ដ



83

សម្ភា រៈកម្សាន្ដ

ឧ្រករេ៍តនន្ី អឺ្រ៊ូ ឧ្ករេ៍តញ្ន្តើ អឺ�រ៊ូ (erhu) គឺជាឧ្ករេ៍លដ្មនល្សែពើររ្ស់ 
ចិន្ុរាេ មនកលវង ណ�ើយតួឧ្ករេ៍ណ្វើពើណ�ើ និងមន ដងណ�ើសបម្់កូដ។ 

 
ឧ្ករេ៍តញ្ន្តើ អឺ�រ៊ូ បតរូវបានតុ្លតង្ម្អជាមយួរូ្ កបា្នាគណៅល្្កខាងណ្ើនន 
ឧ្ករេ៍។ ឧ្ករេ៍តញ្ន្តើណនះជាឧ្ករេ៍តញ្ន្តើណ្ងលតឯង និងណ្ង 
ណៅក្ុងវង់ណេលាងតូច និង វង់ណេលាង្ំ។ 

ណដើមកណំេើ តននឧ្ករេ៍ណនះ មនប្េពមកពើសមគម តញ្ន្តើ នងិណលា្ខ ន 
សិ្បែៈកមសាន្តអឺវ ៉ាូ (Er Woo) លដ្បតរូវបាន្ណងកើត ក្ុងឆ្្ ំ ១៩១២ ណោយបករុម 
អក្ជំនញួណៅ�ូ (Teochew) ក្ុង ប្ណទសសងឹហ្ា ុរ ើ។ សមគមណនះ មនណរា្ណៅ 
ណ្ើកកម្ស់ វង់ណលា្ខ ន និងតញ្ន្តើ លដ្មនប្េពមកពើណ្ត្ត�រ៊ូ ន្ (Hubei)  
ប្ណទសចិន ក្ុងសតវតសែរទ៍ើ១៦។ ទបមង់សិ្បែៈទាងំណនះ បាន្សែពវ្សាយ្ន្ដិច 

 
ម្ដងៗ និងបតឹមសតវតសែរទ៍ើ១៩ ទបមង់សិ្បែៈណនះទទួ្បានប្ជាប្ិយភ្ពក្ុង 
ចណំ្មស�គមនោ៍កក់ា នងិនតចូវ (Hakka and Teochew) ក្ុងណ្ត្តកាវ ងដុង។

វត្ុធាតុណដើម ៖ ណ�ើ លដក

ទើកលនលាង ៖ ស្រមនទាើរជាតិសឹងហា្ុរ ើ

ឧ្រករេ៍តនន្ី
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ស្គរ ស្គរណ�ើលជនោងំ ណនះ (gendang) ណ្វើពើលសបែកណរា ឬ លសបែកពលព។  
លសបែកណនះបតរូវបាន្ិតឱ្យតឹងវេ័្ឌ ជំុ វញិកបា្ស្គរទាំងសងខាងណោយណ ្្ដ   

និងភ្ជា ្់រ្ាណោយល្សែណ ្្ដ ។

ជាទូណៅ តញ្ន្តើ្ុរាេម៉ា ណេសុើបតរូវបានប្គំុណៅណរាងណលា្ខ ន របា ំឬណៅកុ្ង 
ទបមង់ននការកមសាន្តណ្សែងៗ ណទៀត។

វត្ុធាតុណដើម ៖ លសបែកណរា លសបែកសតវ 

 ណ ្្ដ  ណ�ើ

ទើកលនលាង ៖ ស្រមនទាើរជាតិសឹងហា្ុរ ើ

ស្គរ
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ឧ្រករេ៍តនន្ី ្រ៉ុងឡាងំ ឧ្ករេ៍តញ្ន្តើ ្ ៉ាុងឡាងំ (Pong Lang) គឺជាឧ្ករេ៍តញ្ន្តើរនាតលដ្ 
ណ្វើពើណ�ើនានាដុះណៅកុ្ងេូមិ ណ�ើយលដ្អ្កេូមិកា្់មក ពើទើវា្។ កា្ពើណដើម 

 អ្កេូមិណ្ងឧ្ករេ៍ណនះជាឧ្ករេ៍តញ្ន្តើណរាះ្មមេតា។ អ្កេូមិ លតងលតកាន់ 
ឧ្ករេ៍តញ្ន្តើណនះតាម្លាួនណៅណព្ពកួណគណៅ្ណំពញការង្រណៅវា្លបស និងណ្ង 
ឧ្ករេ៍ណនះណៅណព្សបមកពើការង្រ។

ក្ុងឆ្្១ំ៩៨៣ ណលាក ្លាុងនៃរសមេើ (Pluang Chairasmi) ជាសិ្បែករ
 

ជាតិនថននសិ្បែៈសលម្ដង (តញ្ន្តើនថ) បាន្ណងកើត ឧ្ករេ៍តញ្ន្តើ ៉្ាុងឡាំង  
ណនះណេើងរ�ូតមកសពវនថងណនះ។ វង់តញ្ន្តើ ្ ៉ាុងឡាង រមួមន ឧ្ករេ៍តញ្ន្តើណរាះ  

(្៉ាុងឡាង) កលញចា  ឧ្ករេ៍្លាុ ំ  ស្គរ និងឧ្ករេ៍តញ្ន្តើមនល្សែពើរជាន់។  
្ទចណបមៀង ភ្គណបចើនមនចង្វ ក់ណេលាងណ្ឿន។ តញ្ន្តើករទាងំអស់អាចរា ំ្ ង និង  
ណ្ងឧ្ករេ៍្ងក្ុងណព្លតមួយ។ ឧ្ករេ៍តញ្ន្តើ ្៉ាុងឡា ំ បតរូវបានណ្ង 
ណៅក្ុងកមមេវ ិ្ ើ ពិ្ើ្ុេ្យស្សនា កមមេវ ិ្ ើអ្អរ និងការប្គំុតញ្ន្តើជាណបចើន។ 

 
មុនណព្ប្គំុ តញ្ន្តើករបតរូវ្នប់សនដ់្់បគរូរ្ស់្ លាួន (ថាវ យបគរួ) ណោយមនបស្ស  
(ឬបស្ណ្សែងណទៀត) ផាក  ្ូ្ និងណទៀន ជាដង្វ យ។ 

វត្ុធាតុណដើម ៖ ណ�ើ ល្សែ

ទើកលនលាង ៖ ណ្ត្តមោស្រាកមមេ  

 ប្ណទសនថ

ឧ្រករេ៍តនន្ី
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ទ៉៉ជូឡា

លខ្ង

ណ៉ ៉ា (ល្លាង) គឺជាឧ្ករេ៍ណ្ងសបម្់កុមរ និងមនុសសែ ោស់។  
ល្លាងជូឡា គឺជាល្លាងនថមួយប្ណេទ លដ្មនរាងផាក យ ្ ញចា ណកាេ។  

រណ្ៀ្ណ្វើល្លាងជូឡា ណនះ មនភ្ពសមេុគស្មេ ញ ជាងរណ្ៀ្ណ្វើល្លាងដនទណទៀត ដូចជា  
ល្លាងណ៉ ៉ា អុើទុយ និងល្លាងបា៉ា ក់ណ ៉៉ា  (wao i tui and the wao pak-pao) ណោយស្រ 
លតការណ្វើល្លាងណនះបតរូវណ្វើយ៉ា ង្ឱ្យដូចសតវស្លា ្្ំមួយកំពុងណោះណ�ើរ។ ដូណច្ះ  
អ្កណ្វើ ល្លាងបតរូវលតជាអ្កមនជំនាញ ជាពិណសសការណ្វើឲ្យល្លាង មន្ំនឹង 
្្អក្ុងណព្ណោះណ�ើរ។ ណគ្ិទសំេ ណដើមបែើរកសា ្ ំនឹងកបា្ និងកនទាុយល ល្ាង 

 
ណដើមបែើអាចឱ្យល្លាងជូឡាណ�ើរបាន្្ស់ណៅណ្ើណម�។ ណព្្លាះ ល្លាងណនះ  
បតរូវបានណៅល្លាងណ ៉៉ា  (ngao) ពើណបពាះ ណៅណព្វាណ�ើរ្ុកនឹង្្យ្់្ក់ខាលា ងំ  
វា្ណញចាញសណំេង បគ្ចួពើ្ លំេកសលាកឹណត្ាតតូច (ខានណ់សៀង) លដ្្ិត ភ្ជា ្នឹ់ង  
កនទាុយល ល្ាង។ ្ ុេ្យល្លាងប្ោឆ្ំ្លំតងលតបបារព្ធណ្វើណេើងណៅចណនាលា ះល្កុមៈ្ និងណមស្ 

 
ជាណរៀងរា្់ឆ្្ ំមុនណព្រដូវណេលាៀងចូ្មកដ្់។  

ការ្ណង្ហា ះល្លាង គមឺនភ្ពណពញនិយមណៅប្ណទស ណសៀម(នថ) ជាពណិសស 
ក្ុ ងចំណ្មបគរួស្រណស្តចណៅក្ុ ង បករុងអាយុ្យា និងបាងកក។ ជាការពិត 

 
ក្ុងសម័យកា្រុងណរឿង ការ្ណង្ហា ះល្លាងវាជាកើឡាមួយប្ណេទ លដ្ស្ិតក្ុងរជជា

 
កា្ណស្ដចរាមទើ៥ ណ�ើយការ្ណង្ហា ះល្លាងប្ោឆ្ំ្លំតងលតបតរូវបានណរៀ្ចំណេើងជា 
ប្ោ។ំ ណៅក្ុងការប្កតួ ល្លាងជូឡា និងល្លាងបា៉ា កណ់ ៉៉ា  លតងលតជា ល្លាងលដ្នាមុំ្ណគ។  
ក្ុងទើបករុងបាងកក តំ្ន់លដ្្បែើសបម្់ ្ ណង្ហា ះល្លាង គឺទើលានញ្ោវ លមន ឬ 

 
ស្្ម�លាួង (Phra Men Ground or Sanam Luang) “ទើលានណស្ដច”។  
ក្ុងណ្ត្តណ្សែងណទៀត ប្ជាជន្ណង្ហា ះល្លាងណៅទើធាលា មុ្្ទាះរ្ស់្លាួន ណៅណ្ើ្លាូវ ឬ 

ណៅតាម ទើវា្។

វត្ុធាតុណដើម ៖ ណបរាងណ�ើ ឫសសែើ បកោស  
 និងល្សែ

ទើកលនលាង ៖ ស្រមនទាើរល្លាងនថ  

 ទើបករុងបាងកក ប្ណទសនថ

លខ្ង

សម្ភា រៈកម្សាន្ដ
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ឌិនលកវក្្ន់

ចទងកៀងទោម្ 

ចណងកៀងណរាមណនះ គឺប្ណេទឧ្ករេ៍ណ្ងម៉ាយាងសបម្់ កុមរ លដ្ណគ 

ណ្ងក្ុង្ុេ្យណៅពាក់ក ្្ដ ្ល្វសន្តរដូវ។ ជា ញឹកញា្់ ចណងកៀងណរាមណនះបតរូវ 
បានចងព្ួយរណៅខាងមុ្្ទាះលកបែរថាសល ល្ាណ�ើ។ ពនលាឺណទៀនលដ្្ណញចា ញកំណៅ  
ណ្វើឱ្យបកោស នងិ ៃ្អងឹ ឫសសែើចណងកៀងវ ិ្ ជំុវញិ។ ណ ើ្ណមើ្ ពើខាងណបរៅ ណយើងអាចណ�ើញ

 
ច្នា មនុសសែ និងវត្ុលដ្កាត់ណចញពើបកោស។ វាមនភ្ពសមេុគស្មេ ញ ក្ុងការ

 
ណ្វើចណងកៀងណរាមប្ណេទណនះ ណ�ើយចណងកៀងណនះណបចើនណប ើ្សបម្់លតបគរួស្រអ្កមន 
្៉ាុណ ណ្ ះ។ ្ ចចាុ្បែន្ បគរួស្រជាណបចើនទិញ ឬណ្វើចណងកៀងណរាមទាងំណនះសបម្់ឱ្យកូន

 
រ្ស់ពួកណគ។ 

ចណងកៀងណរាមណនះ មនរាងអដឋាណកាេ ឬរាងសុើឡាងំ។ ល្្កខាងណបកាម 

ននចណងកៀងណ្វើពើបកោសកាតុងរងឹ ចលំេកណបរាងននត ួចណងកៀងណ្វើពើឫសសែើ ណ�ើយណគ្ទិ 
 

បកោសពេ៌ណស្ដើង (បកោសដូ) លដ្មន្ម្អរូ្ភ្ព ផាក �ូករត័្ ឬផាក បករូច និង  

ណៅតាមលគមចណងកៀងចងតុ្លតង្ម្អណោយអំណបាះ ពេ៌ណ្ឿង។ ណៅណ ើ្បកោស  

សបម្់្ិទចណងកៀងណរាម អាចមន ការរចនា្ុសល្លាកពើរ្ា ដូចជា រូ្ភ្ព 

កសិករេជាួរលបស កងទាោន ញ្ស្តើចំ្ស់ល្នបសរូវ រកបតើ កា្ដ ម ។្។

វត្ុធាតុណដើម ៖ ឫសសែើ  បកោស និង  
 បកោសថាលា

ទើកលនលាង ៖ ស្រមនទាើរជាតិពន្ធុវទិយា  
 ណវៀត្ម ទើបករុងោេូយ  

 ប្ណទស ណវៀត្ម

ចេង កៀងេោម្

សម្ភា រៈកម្សាន្ដ
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ឧ្រករេ៍តននដាី ដីង តាក់តា ដើង តាក ់តា (Đing Tăk Tar) ជាប្ណេទឧ្ករេ៍តញ្ន្ដើណោយណប ើ្្ ្យ្់្ លាុ ំ 

នងិពំុមន្ញ័ំរ។ ្ ពំង់ល្លាណ ល្ា ក គណឺ វ្ើពើឫសសែើមយួប្ណេទលដ្មនប្លវងប្ល�្ 
៥០ សង់ទើលម៉ាបត។ ណៅណ ើ្្ំពង់ណនាះ មនចណនាលា ះប្ណោងតូចៗចំនួន ើ្ និង្នទាះ 
សរំទឹ្ធដ៏ណស្ដើងមយួណ វ្ើជា្ពំង់្ លាុ។ំ ណគយកល្្កចណំ�ៀងនន្ពំងណ់ោតភ្ជា ្ជ់ាមយួល ល្ា 

ណ ល្ា កសងួត រួចណ�ើយណប ើ្បកមួន�មេុ ំ ណដើមបែើ្ិទ្ចាឹតចណនាលា ះណនាះឲ្យជិត�ឹង។ 

្លនម្ពើណនះណៅណទៀត ណគបតរូវណោះប្ណោងណៅចេុំចខាងណ ើ្ននណ ល្ា ក ណ�ើយណោត 
្ំពង់្លាើមួយណទៀតទុកសបម្់្លាុ ំ្្យ្់។

គួរកត់សម្គ ្់្ងលដរថា មនលតប្រុសៗ្៉ាុ ណ ណ្ ះលដ្អាចណ្ង 

ឧ្ករេ៍តញ្ន្ដើដើង តាក់ តា ណនះ ណៅក្ុងឱកាសណ្សែងៗ ដូចជាពិ្ើសកាក រៈ្ូជា
 

ដ្់្ ុពវការ ើជន នងិណៅក្ុងរដូវបចរូតកាតប់សរូវ។ បករុមជនជាតណិដើមអុើឌើ្ រ៊ើ (Êđê Bih) 
 

ណប្ើឧ្ករេ៍តញ្ន្ដើណនះក្ុងពិ្ ើ្ ូជាបក្ើ បពមទាងំមុនណព្ណគណ្វើពិ្ ើដុតវា្លបស។ 
 

ជនជាតិម៉ា  និងកូ�ូ (Mạ and Cơho) ក៏មនឧ្ករេ៍តញ្ន្ដើណនះ្ងលដរ។  
ណគក៏និយមណ្ងឧ្ករេ៍តញ្ន្ដើណនះ ណដើមបែើកមសាន្ដស្បាយណៅតាមណគ�ោឋា ន  
ឬកលនលាងកមសាន្ដនានា និងក្ុងអំេុងណព្លដ្ណគណបចៀងកំ្ព្យខាន (khan) 

 
្ងលដរ។ ណដើមបែើណ្ងឧ្ករេ៍ណនះ ណគណប ើ្នដម្ខ ងកាន់តួ្លាួនរ្ស់វាណ�ើយនដម្ខ ង

 
ណទៀតសងកត់ចណនាលា ះប្ណោងតូចៗទាងំណនាះ។ សពវនថងណនះដើង តាក់ តា បតរូវបាន 

ណគ្ណងកើត និងណ្ងណោយបករុមមនុសសែោស់។

វត្ុធាតុណដើម៖ ឫសសែើ  ល្លាណ ល្ា ក និង ្ ងហាិន

ទើកលនលាង៖ ស្រមនទាើរជាតិពន្ធុ ណវៀត្ម  
 បករុងោេូយ  

 ប្ណទសណវៀត្ម

88 ឧ្រករេ៍តននដាី
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ស្គរ បតាង់ ផា រ៉ នុង ណដើមបែើណ្ងស្គរណនះ អ្កណ្ងបតរូវអង្គុយលពនណេ្ន ណ�ើយោក់ស្គរណៅណ្ើ 
ណៅលា ណោយបាតស្គរបតរូវណៅបតង ់ណដើមបទរូងរ្ស់ អក្ណ្ង។ អ្កណ្ងបតរូវយកណដើមនដ 

ម្ខ ងទ្់ស្គរឲ្យនឹង ចំលេកបាតនដទាងំពើរគឺណប ើ្ណដើមបែើទះស្គរ។ ស្គរប្ណេទណនះ 
 

បតរូវបានណគោត់ទុកថាជាវតុ្លដ្មនវរិ្្ញ េ។ ណ�តុដូណច្ះណ�ើយ មុនណព្  
ណ្ងស្គរណនះ ណគលតងលតណ្វើពិ្ើរឮំកគុេបគរូ និងពិ្ើ្ួងសួង។ កា្ពើសម័យមុន 

 
ផារា៉ា នុង(paranưng)  បតរូវបានណគនយិមណ្ងក្ុងពិ្ើប្នពេើ  ឬទណំនៀមទំលា្់។ 

 
្៉ាុលន្ដសពវនថងណនះបតរូវបានណគយកណៅប្គំណៅណ ើ្ឆ្ក។

ស្គរផារា៉ា នុង (paranưng) ក៏ជាប្ណេទឧ្ករេ៍តញ្ន្ដើ ល្្ញ័រ និង 

បតរូវបានណគណ្ងណោយណប្ើនដទះលសបែកស្គរ។ វាមនរាង ដូច្ំពង់សុើឡាងំ្លាើមួយ  

លដ្ណ្វើអំពើលដក និងណ�ើកូក (cóc wood) ។ ល្្កចំណ�ៀងរ្ស់ស្គរ  
បតរូវបានបគ្ដេ្ដ ្់ណោយ លសបែកពលព ឬណរាម ណ�ើយោក់ចង្្អឹ្ជាមួយណ�ើ ១២  

កំ្ត់ ណោយណប ើ្ល្សែវេ័្ឌ  និងណ ្្ដ ។ គួរកត់សម្គ ្់្ងលដរថាពាក្យ ផារា៉ា នុង  

�្គើ្ ្ងំ និង្ុងស្រានេ (paranưng’, ‘ginang’ and ‘saranai tube)  

សំណៅណៅណ ើ្ល្្កណ្សែងៗននរាងកាយរ្ស់មនុសសែ។ ផារា៉ា នុង គឺជារាងកាយ 

រ្ស់មនុសសែ �្គើ្ ងំ គឺជាណជើង រ ើឯ ្ ុងស្រា៉ា នេ វញិជាកបា្រ្ស់មនុសសែ។

វត្ុធាតុណដើម៖ ណ�ើ និងលសបែក

ទើកលនលាង៖ ស្រមនទាើរជាតពិន្ធុវទិយា ណវៀ្ម  
 ទើបករុងោេូយ   

 ប្ណទសណវៀត្ម
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រ ី្ ុ្ 

ឧ្រករេ៍សបរា្រ់បេ

ទសៀវទៅ ករ៉ូន់

រ ើ�ុ្ (Rihal) គជឺាទបមសបម្ណ់សៀវណៅពសិដិឋា(holy book) ឬកជ៏ា 
ឧ្ករេ៍លដ្ណ្វើអំពើណ�ើសបម្់បទណសៀវណៅកូរា៉ា ន់(Quran) ណៅណព្លដ្ណគ 
សូបតណរៀ្រា្់ពើវគ្គនើមួយៗណៅក្ុងណសៀវណៅណនាះ។ រ ើ�ុ្ជាពាក្យក្ុងភ្ស្

 
ប្រ៊ុយ ណ េ  ល ដ ្ ដ ក បសង់ ណ ច ញ  ពើ ពា ក ្យ ណ ដើ ម រ ្ ស់ យូ ឌូ  « រ ើោ ្ » ។  

ពាក្យណនះបតរូវបានណគលកសបមរួ្ ក៏ណបពាះលតណៅក្ុងប្នពេើ ស្សនាអុើស្លា ម  
ការោកណ់សៀវណៅកូរា៉ាន ់ណៅណ ើ្ឥដឋាណព្អានជាទណងវើមយួលដ្មនិណរារពដ្ណ់សៀវ 

ណៅពសិដិឋា។ ណគមនជំណនឿថា កបាចរ់ចនាផាក េ្ើណៅណ ើ្ រ ើ�ុ្ អាច្ណងកើតភ្ព ស្បាយ 
រ ើករាយក្ុងការអានបានមួយកបមិតណទៀត។

្ចចាុ្បែនណ្នះ ជាងឆ្លា កណ់�ើជនជាតិប្រ៊ុយណេមួយចនំនួនយិមណ្វើរ ើ�ុ្ 
 

ជាមុ្ជំនួញ និងណដើមបែើ្ ក់ណៅតាមទើ្សារ (bazaars)។

ឧ្រករេ៍សបម្្រ់បទេសៀវេៅ ករូ៉ា ន់

វត្ុធាតុណដើម៖  ណ�ើ 

ទើកលនលាង៖ ស្រមនទាើរ្ណចចាកវទិយា  

 ប្ណទសប្រុយណេ 

 ោរុយស្ទបែមឹ
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ចានបេគម្្ីបពរះពុេ្ធសាសនា គំពើ (Kompeh) ជាោនទបម លដ្ណគរចនាណេើង ណដើមបែើ ណប្ើកុ្ង
 

ពិ្ើណរារព្ូជា ឬប្នពេើ ណ្សែងៗ កុ្ងបពះពុទ្ធស្សនា។ ណគណប្ើឧ្ករេ៍ណនះ 
 

សបម្់ោក់ណទៀន្ូ្ និងមហាូ្អាោរនានា។ ណគក៏ណប ើ្វាក្ុងការោក់អំណ្យជូន
 

ណៅដ្់បគរួស្រខាងកូនបកមំុក្ុងពិ្ើណរៀ្អាពា�៍ពិពា�៍។ ណគក៏សណងកតណ�ើញ
 

្ងលដរថា ណគអាចណប ើ្ោនបទគំពើណនះជំនួសឲ្យ�ិ្សបម្់ោក់សលាឹកមលាូ  និង
 

ណបគឿង្សែណំ្សែងៗឯណទៀតសបម្់ទទួ្ទានស្លា មលាូ។

វត្ុធាតុណដើម៖ ណ�ើណដើមគរ ណដើមគរ ឫសសែើ  
 ធាងណត្ាត និងជ័រណដើមបមក់

ទើកលនលាង៖ ដំលដក ណ្ត្តណសៀមរា្  

 ប្ណទសកម្ុជា

ចានបទគម្្ីប្រះ្ុទ្ធសាសនា
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ណាផំាន ផូ្

ចានបម្័ក្សេ៍ខ្ុក 

ោនបម័កសែេ៍្មេុកណនះ មនស្រៈសំខាន់្ស់សបម្់ប្ជាជនណៅ 
តំ្ន់ផា្ឹម្ង់ (Palembang) ណៅណ្ត្តសូម៉ាូបតា (Sumatra) ខាងតបូែង 
ននប្ណទសឥេ្ឌូ ណនសុើ ពើណបពាះណគណបចើនលតោកម់ហាូ្ណៅណ្ើវាក្ុងពិ្ ើ ប្នពេើ ណ្សែងៗ 

 តួយ៉ា ងដូចជាណៅក្ុងពិ្ើ មង្គ្ការ ណគយកោនណនះសបម្់ទទួ្អំណ្យ 
ណ្សែងៗ។ ណគក៏ យកោនបមក័សែេ៍្មេុក ោក់តាងំ្ម្អរជរ្ជា ងំ្ងលដរ ណោយស្រ  
មនរូ្រាង និងកបាច់រចនារណំ្ចយ៉ា ងស្្អ តឥតណខាចា ះរ្ស់វា។ ទនទាឹមនឹងណនាះ  
កបាច់រចនាណៅណ ើ្ោនណនះ យក្ំនាណំសទាើរលតទាងំបសរុងណៅតាមវ្បែ្ម៌ចិន ដូចជា 
ការណប្ើសតវតំ្ងឲ្យណទវតា ណពា្គឺរចនា្ថណៅណ ើ្តួ្លាួនណោយណប ើ្បសកានាគ 

 
និងសឹងហា។ កា្ពើ ជំនាន់មុន មនលតមញ្ន្ដើ្ំោ្់្្ស់ និងអ្កជំនួញលត ៉្ាុណ ណ្ ះ 
លដ្អាចណប ើ្ោនបម័កសែេ៍្មេុកណនះបាន។

បម័កសែេ៍្មេុក គឺជាណ ម្េ ះរ្ស់ជាតិជ័រមយា៉ាងលដ្បានមកពើសតវ្្អិត 
មួយប្ណេទណ ម្េ ះថាសតវ្មេុក ណ�ើយណដើមណ�ើ លដ្ សតវ្្អិតរស់ណៅណៅថា 

 
ណដើម្មេុក/ណដើមគើម៉ា ឡា(kemalo)។ ណៅប្ណទសឥេ្ឌូ ណនសុើ មនលតតំ្ នផ់ា្ឹម្ង់

 
(Palembang) ណៅណ្ត្តសូម៉ាូបតា(Sumatra) ខាងតបូែងលត្៉ាុណ ណ្ ះ លដ្្្ិត  
ោនបម័កសែេ៍្មេុកណនះ។ តំ្ន់ណនះមនទំនាក់ទំនងខាងល្្កវ្បែ្ម៌យ៉ា ងជិតស្ិត 
ជាមយួជនជាតិចនិតាងំពើសតវតសែទើ៧មកមលា៉ាណះ។ កា្ ជនំានណ់នាះ ជនជាតិចនិលដ្

 
ផាលា ស់ទើ្ំណៅមកតំ្ន់ណនះ ណបចើនលតណ្វើទំនិញបម័កសែេ៍្មេុកណ្សែងៗដូចជាោន 

 
ប្អ្់ណបគឿងអ្ង្ក រ និង ប្អ្់ោក់ស្លា មលាូ។ ្ក្ខេៈសមបែត្តិពិណសសននវត្ុណ្វើពើ

 
បម័កសែេ៍្មេុកណនះ គឺវាមិនណបជៀ្ទឹក ណ�ើយមន ើ្ពេ៌លត្៉ាុណ ណ្ ះ គឺពេ៌បក�ម 

 
ពេ៌ណ ម្េ  និងពេ៌ណ្ឿងដូចមស។

វត្ុធាតុណដើម៖ ណ�ើ បម័កសែេ៍្មេុក  
 បបាោ(សលាឹកមស/ទឹកមស)  
 និងទឹកថ្ាពំេ៌បក�ម 

ទើកលនលាង៖ ស្រមនទាើរជាតិឥេ្ឌូ ណនសុើ  
 ទើបករុង�សាកាតា  

 ប្ណទសឥេ្ឌូ ណនសុើ

ចានបម្រ័ក្សេ៍ខ្ុក 
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យគូីរាន

ក្បាច់រចនានៅន�ើជញ្ជា ងំ

ក្បាច់រចនានៅន�ើជញ្ជា ំង មានន�ើមកំ្ន�ើ តមក្ពើតំបន់ ស៊ើ រ ប៊ឺន 
 

(Cirebon)នៅភាគខាង�ិចនននេត្តចាវ៉ា  ក្្៊ងបបនេស ឥ�្ឌូ ននស៊ើ។ វមានក្បាច់
 

�ម្ិតន្សេងៗ ដ��បានរនំ�ចន�ើងនោយនបបើបនចចេក្នេសក៊្្ងការឆ្លា ក់្ន�ើ។ 
 

វដតងដតបតរូវបាននគព្យួរ នៅក្្៊ងនគហោឋា ន នហើយជាពិនសសគឺនៅក្្ងបន្ទប់េេយួ�
 

ន្ញៀវ។ នគអាចសមាគា �ន់ឌូវឥេ្ពិ�ននវប្បធមអ៌ារ៉ាបត់ាមរយៈពាក្្ចមាលា ក្ក់្្៊ងជញ្ជា ងំ 
ននាះ នពា�គឺពាក្្ «ឡាអ៊ើឡាហា អ៊ើឡាហា» (Laa ilaaha illallah) ដ��មាន 
នយ័ថា «គ្មា នបពះជាមាចេ សណ់ានបរៅពើបពះអាឡានេ»។ នគមានជំននឿថា ពាក្្ទាងំននាះ 

អាចការពារមាចេ ស់្្ទះ ពើនបគ្ះថ្ាក់្ន្សេងៗ។ េន្ទទឹមគ្្ននះដ�រ នគសនងកេតន�ើញនឌូវ 
ឥេ្ិព�ននវប្បធម៌ចិននៅក្្៊ងរចនាបថចមាលា ក្់រឌូបពពក្វ�ិមើហាគា មិន�ើង(mega 

 
mendung)។ ក្បាច់ចមាលា ក្់ននះបតរូវបាននគនជឿថា នទឹងនាំមក្នឌូវ សំណាង� ្

និងបេព្សម្បត្ិ នបពាះវតំណាងឲ្េទឹក្ន្លាៀងដ��នបរោចបសប់មក្ន�ើ�ើ។ស៊ើរប៊ឺន 

(Cirebon) ជាតំបន់មាត់សម៊បេដ��េេយួ�ឥេ្ិព�យ៉ា ងខាលា ងំពើវប្បធម៌អារ៉ា ប់  
និងចិន។ ចមាលា ក្់ ជញ្ជា ងំននះ គឺជាអំ�ះអំណាងមយួយននការរយួម្សេពំើភាពេ៊សគ្្នន

វប្បធម៌ របស់បបជាជនបបចាំតំបន់ ននាះ និងអ្ក្ចំ�ឌូ �ថមាើ។ ក្បាច់ចមាលា ក់្ 

ដ��រចនានៅន�ើជញ្ជា ងំបតរូវបានជាងចមាលា ក្់នៅក៊្្ងតំបន់ចមលាងនចញពើសមាភា រៈ 
ដ��នធវើពើព័រសឺដ�នរបស់ជនជាតិចិន នហើយជា  េឌូនៅមាន�ក្់នៅស៊ើរ ើប៊ន។ 

 
បសបគ្្ននះ្ងដ�រ ជនជាតិអ៊ើរោលា មដ��បាននធវើអននា្ត បបនវសនព៍ើអារ៉ាប ់នៅបបនេស 
ចាវ៉ា បតរូវបានបបជាជនក៊្្ងបសរុក្េេយួ�រោគា �់យ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស។ �ឌូនច្ះ តនមលារបស់ 

ជនជាតិឥរោលា មបានរ ើក្�ឌូតលាស់យ៉ា ងន�ឿនក្្៊ ងតំបន់ស៊ើ រ ើប៊សឌូ�តាននាត 
 

(Cirebon Sultanate) និងបបជាជនក្្៊ងតំបន់ននាះ ។

វត្៊ធាត៊ន�ើម៖ ន�ើ

េើក្ដនលាង៖  រោរមន្ទើរជាតិឥ�្ឌូ ននស៊ើ  
 េើបក្រុងហសាកាតា  

 បបនេសឥ�្ឌូ ននស៊ើ

ក្បាច់រចនានៅន�ើជញ្ជា ងំ
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ហា្ុ្ត្

ទបសាម្ម្ុខ

ណបស្មមុ្យ៉ា ងបាន(yangban) ឬណបស្មមុ្មញ្ន្ដើបតរូវបានណប្ើក្ុង 
របាបំ្នពេើ  ោ�ូ បាយូ្សើន ោ្គ ត តា្េូរ ើ (Hahoe Byeolshin Gut  
Talnori)។ របាពំាក់ណបស្មមុ្មួយណនះ មនណបស្មមុ្ចំនួន១១ប្ណេទ លដ្ 

តំ្ងឲ្យ្ុគ្គ្ណ្សែងៗរ្ាដូចជា បពះសង្ អ្ក្ក់ស្ច់សតវ ណកមេងបសើ កូនបកមំុ  

្េ្ឌិ ត អ្កេូមិៃ្គួតៗ អ្ក្ណបមើ ញ្ស្ដើណមម៉ា យជាណដើម។ ្៉ាុលន្ដក្ុងចំណ្មណនាះ 
 

ណបស្មមុ្យ៉ា ងបាន មនប្ជាប្ិយភ្ពជាងណគ។ វាមនបចមុះ្ំ និងល្សែ 
គំនូសចិណញជា ើម។ អ្កេូមិនិយមសលម្ដងរបាោំ�ូ(Hahoe) ណៅនថងទើមួយននពិ្ើ

 
្ុេ្យលសនបពះល្តាមប្តិទិនច័នទាគតិ ណដើមបែើលថលាងអំេរគុេដ្់អំណពើ្្អ

 
រ្ស់យ៉ា ងបាន បពមទាងំជាការកមសាន្ដស្បាយលថមណទៀត។

កា្ពើសម័យមុន ណបស្មមុ្កូណរ ៉ាភ្គណបចើនបតរូវបានណគណ្វើពើបកោស  
ឬល្លាណ ល្ា ក។ ណ�តុណនះណ�ើយ ណបស្មមុ្កូណរ ៉ាភ្គណបចើនបតរូវបានណគ្ំផាលា ញណោ្ 
្នាទា ្់ពើការសលម្ដងណ�ើយ។ វាគឺជាមូ្ណ�តុ ចមបែងលដ្ណ្វើឲ្យណគពិបាករកណបស្ម

 
មុ្ណៅណសសស្់ពើសម័យណដើម។ ណបស្មមុ្ោ�ុ្ លដ្ណ្វើណេើយងពើណ�ើ 
មន្ក្ខេៈ្លាូវការ និងតនមលាល្្កសិ្បែៈ្្ស់ជាងណគ។

តាមពិតណៅ ោ�ុ្ គឺជាេូមិមួយដ៏្បែើ្បាញណៅល ៉្ាកខាងតបូែង
 

ណ�ៀងខាងណកើតននប្ណទសកូណរ ៉ា និងជាតំ្ន់មួយលដ្អេិរកសែនូវទំណនៀម 
ទមលា ្់្ុងជឺ។ ោ�ូ ក៏បានបតរូវោត់ទុកជាសមបែត្ដិវ្បែ្ម៌ពិេពណលាករ្ស់  
UNESCO ណៅឆ្្២ំ០១០។ ណៅតំ្ន់ណនាះ ណគលតងលតបបារព្ធពិ្ើរបាណំបស្មមុ្ 
្ោំ្អ់ន្ដរជាតិអានដុង (Andong) ណដើមបែើបបារព្ធនូវវ្បែ្មប៌្នពេើ រ្សព់កួណគ។

វត្ុធាតុណដើម៖ ណ�ើ

ទើកលនលាង៖ ស្រមនទាើរចណបមៀងប្នពេើ  ជាតិ 

 ននប្ណទសកូណរ ៉ា

េបសាម្មុ្ខ
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សាងំម្ូ 

ម្ួករាន្រូូ

ស្ងំមូ(Sangmo) គឺជាណ ម្េ ះរ្សម់កួមន្ូរលដ្បករុមតញ្ន្ដើកសកិរ 
និយមពាក់។ វាមនល្សែពើររាងលវង្ន្ដិចចងភ្ជា ្់ ជាមួយណរាម្កសែើ ឬល្សែ។  
វង់តញ្ន្ដើរ្ស់កសិករកូណរ ៉ារ ើ ណៅថា ្ ូងមូ្(pungmul) ។ ក្ុងវងតញ្ន្ដើណនះ 

 
មនឧ្ករេ៍តញ្ន្ដើ សំខាន់ៗចំនួន៤ គឺ ខាវ នអង្គោវ រ ើ (kkwaenggari) ”វង់តូច”  

ជើង (jing) ោង�្គូ(janggu) “ស្គរមនមុ្ពើរ” និងបាក់(buk) ”ស្គរ” ។

ញ្្ធ្ានបករុមតញ្ន្ដើជាអ្កណប្ើស្ងំមូ ណដើមបែើ្រ្ជា ណ្បែឿននន ចង្វ ក់ណេលាង  
និងល្្្ទននវង់តញ្ន្តើ។ រាត់ក៏ណប ើ្ទិសណៅននមួក និង ្ នាលា ស់្្ដូរននទបមង់រ្ស់្ូរ

 
ណដើមបែើ្ រ្ជា បករុមតញ្ន្ដើទាងំមូ្។ ចលំេក ឯកបាចរ់ា ំនិងការរចនាសបម្់្ រ្ជា ស្ងំមូ  
គពឺបិាកកុ្ងការោតណ់រៀនខាលា ងំ្ស។់ ជាណរឿយៗ ស្ងំសូ(sangshoi) ណបចើនលត

 
ចូ្រមួក្ុងការសលម្ដងល្្ណលាត។ 

វត្ុធាតុណដើម៖ ណរាមសតវ និងបកោស

ទើកលនលាង៖ ស្រមនទាើជាតិ�វូ្(Folk)  
 ននប្ណទសកូណរ ៉ា

ម្កួម្ន្រូូ
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ផាទ្ររ៊ៀង 

កលន្សង

កលនសែង្ង់កឡាវ បតរូវបានញ្ស្ដើៗនិយមពាក់ក្ុងពិ្ើជួ្ជុំសំខាន់ៗ  
ដូចជាពិ្ើណរៀ្មង្គ្ការជាណដើម ណ�ើយអ្ក្លាះណទៀតពាក់វាណៅណព្ណៅវត្ដអារាម 
ណ្សែងៗ។ ភ្គណបចើនណគយកកលនសែងណនាះមក រុណំ ើ្្លាួននិងស្មេ ។ ណគក៏អាចពាក់វា

 
ក្ុងឱកាសណ្សែងៗ ណ�ើយអវើលដ្ គរួឲ្យោ្អ់ារមមេេ៍ណនាះ គមឺនុសសែប្រុសកអ៏ាចពាក់

 
កលនសែងណនះបានលដរ។ 

ជាណបចើនសតវតសែមកណ�ើយ  ការតបាញកលនសែងណនះជា ល្្កមួយជាណបចើន 
សតវតសែមកណ�ើយការតបាញកលនសែងណនះជាល្្កមួយយ៉ា ងសំខាន់ក្ុងវ្បែ្ម៌ 

នងិប្នពេើ រ្ស់ជនជាតឡិាវ ណបពាះញ្ស្ដើឡាវភ្គណបចើនលតងលតណចះតបាញបក្ត់
 

សូបតសបម្់ណ្វើកលនសែងណនះ។ ជា្ទ្ធ្្ ណនះជាសកមមេភ្ពប្នពេើ  បានណ្វើឲ្យ  
ស្ធារេរដឋា ប្ជា្ិ្ណតយ្យឡាវបតរូវណគស្្គ ្់ពាសណពញពិេពណលាកថាជា 

មជ្មេ្ឌ ្ននសិ្បែកមមេតបាញណនះ។

វត្ុធាតុណដើម៖ ក្បាស និងសរនសសូបត

ទើកលនលាង៖ ស្រមនទាើរជាតិឡាវ  
 ទើបករុងណវៀងច័នទា ប្ណទសឡាវ

កលន្សង98
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ណ្្ើយបា៉ា ក់ណគលតងលតនិយមណប្ើណៅក្ុងពិ្ើណរៀ្មង្គ្ការរ្ស់ម៉ា ណេ។ 
 

ណគយកណ្្ើយណនះោកណ់ៅណ ើ្ណវទកិារអាពា�៍ពពិា�៍សបម្ណ់្វើជាណ្្ើយបទនា្់្្ង
 

ឲ្យកូនកណំឡាះ កូនបកមំុ ឬកជ៏ាណ្្ើយសបម្ឲ់្យគូរស្វ មើេរយិថមេើោកត់មក្ ន់ដណដើមបែើ 
សពំះក្ុងពិ្ ើ្ ទាមឹ ឬ ប្សទិ្ធើពរជ័យ។ បា៉ា នថ់្្រ៊ឺ្ ើខាត (bantal bertekat) បតរូវលត 

 
មនជាគូ/មួយគូ ណ�ើយណគអាចយកវាណៅតុ្លតងក្ុង្នទា្់ណគងរ្ស់កូនបកមំុ 
្ងលដរ។ ការ្្ិតណ្្ើយបា៉ា ក់ណនះមនរយៈណព្យូរអាច ដ្់ណៅរា្់ល្ អាបស័យ 

ណៅតាមទំ� ំនិងកបាច់រចនាននការបា៉ា ក់។

តំ្ នកូ់ឡា ខាងស្(kuala kangsar) ណៅរដឋ្ា រឺា៉ា ក ់(Perak) ប្ណទស 

ម៉ា ណេសុើ ជាទើកលនលាងលតមួយគត់លដ្ណគ្្ិតទំនិញ ណ្សែងៗសបម្់បា៉ា ក់ 
ឌនិទាងំអស់។ ណគលតងលតនយិយជាណរឿយៗថា ញ្ស្ដើគរួលតបា៉ា កស់ម្រៈណ្សែងៗសបម្់ 
ពិ្ើណរៀ្្ការរ្ស់្លាួនណោយផាទា ្់ ដូចជា ស្េុង ណបស្មណ្្ើយ កំរា្ពូក ្លាិត 

 
នងិ លសបែកណជើងជាណដើម។ ណនះ្រ្ជា កឲ់្យណ�ើញថា ណកមេងបសើជនជាត ិម៉ា ណេសុើ សុទ្ធលត

 
បតរូវបានណគ្ង្ហា ត់្ណបងៀននូវជំនាញសំខាន់ៗ មុន នឹងណរៀ្ការ។

េខនីយប៉ា ក់

ប៉ន់ថ្ ្ររ៊ឺធីខាត 

ទខនើយប៉ក់

វត្ុធាតុណដើម៖ បក្ត់ពេ៌ស្វ យ  

 និងអំណបាះពេ៌ទឹកបបាក់/ 
 មស

ទើកលនលាង៖ ស្រមនទាើរវាយេេ្ឌ ជាតិ  
 ទើបករុងគូឡាឡាពំួរ  

 ប្ណទសម៉ា ណេសុើ
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យ័ន្ដ  ឬ វត្ុ ស័ក្ដ សិទ្ធ  បតរូវបានណគណ ប ើ្ ណដើម បែើការពារ ណ បរាះថ្ាក់ 
 

នងិនាកំមនូវភ្ពណជាគជយ័សំ្ង្្អ ឬកណ៏សោ្។ អាន្ើង-អាន ើ្ង/អា�្គើម៉ា ត  
(Anting-anting/agimat) ជាទូណៅបតរូវបានណគ ្ជា្់ណោយបក្ត់ពេ៌បក�ម  

ឬពេ៌ណ ម្េ  ណ�ើយោក់ក្ុ ងណោណ ៉៉ា  កា្ូ្ ឬ ល្ាះណដរជា្់ជាមួយណខាអាវ។ 

ចំ លេកយ័ន្ដ ណ្ សែងៗ ណទ ៀតបតរូវ  បានណគពាក់ជាល្សែ នដ  ្ណនា្ដ ង ល្សែក  

និងណដរភ្ជា ្់ជាមួយកូនកលនសែង ឬក៏បក្ត់។ ណកមេងៗណៅជន្ទក្ុងប្ណទស 
�វើ្ ើពើន បតរូវបានណគ ឲ្យពាកយ់ន័្ដណនះ ណោយស្រលតណគណជឿថាពកួណកមេងៗង្យទទួ្ 
រងនូ វឥទ្ធិ ព្ពើ បព្ឹង ណខាមេ ច ើ្ស្ច។ ដូចរ្ា ណនះ លដ រ បករុម អ្ក ប្មញ់  
ណៅតំ្ន់ផាឡាវា៉ា ន់(Palawan) ណប ើ្យ័ន្ដណនះ ណដើមបែើទទួ្បាន ណជាគជ័យ  
ណព្ណចញណៅប្មញ់។ ក្ុងអំេុងណព្្ដិវត្ដន៍ ណអសបា៉ាញ និងស�រដឋាអាណមរចិ 

 
ពួកទាោន �វើ្ើពើន បាននារ្ំា ពាក់យ័ន្ដស័ក្ដិសិទ្ធិណនះ ណដើមបែើឲ្យណជៀស្ុតពើ 

 
ណសចក្ដើស្លា ្់។

កមលា ងំអនុភ្ពននយន័្ដណនះ បតរូវបានណគ្ំណពញ្លនម្ណោយការសូបត្ន់ 

បសន់ណរៀងរា្់នថងសុបកជាពិណសសណៅនថង  សុបកដ៏្្អ (Good Friday)។  

យន័្ដទាងំណនាះ បតរូវបានណគរកសាទុកក្ុងោនណរាម ឬដ្លដ្មនោក់ណប្ងដូង  
ណដើមបែើរកសាប្សិទ្ធភ្ពរ្ស់វា។ យន័្ដណនះ អាចណ្ទារណៅឲ្យអ្កណ្សែងបានមុនណព្ 
លដ្មចា ស់វា្ុត ជើវតិ។ វត្ុស័ក្ដិសិទ្ធិលដ្ណគ្ក់ភ្គណបចើនណៅ្ចាូអុើ្ូ(Quiapo) 

 ណៅទើបករុងមនើ្ ឡា មនប្េពមកពើ ដូ្ូរ ើស(Dolores) ណ្ត្្ត វើសរ៊ុន(Quezon) 
 

លដ្ជាបចកណចញចូ្ណៅកាន់េ្ំបា៉ា ្ោវ(Panahaw)។ េ្ំបា៉ា ្ោ  

ជាតំ្ នដ៏់្បែើ្ បាញមយួ ខាងល្ក្ណប ើ្វ ិ្ ើស្ញ្ស្ដល្្្ុរាេជាពណិសសពើសំ្ ក់  
អ្ក្មមេតា ណដើមបែើពយាបា្ជមងឺណ្សែងៗ។

ណបកាយមកណោយស្រលតការទទួ្ ឥទ្ធពិ្ខាលា ងំពើស្សនាកាតូ្កិ ណៅ 
ក្ុ ងប្ណទស�វើ្ើពើនយ័ន្ដស័ក្ដសិទ្ធិ  បតរូវបានណគនច្ និង្្ដូ រណៅជាបរា្់អង្ក  ំ

 ្ណនា្ដ ងរូ្ ណ�ើឆ្ក ង រូ្ បពះណយសរ៊ូបគឹស្ដ នងិរូ្ អក្ម្ដ យម៉ា រ ើ។ ជនួកា្ណគកព៏ាកយ់ ័
ន្ដណនាះជាមួយនឹងរូ្តំ្ងណ្សែងៗក្ុងស្សនាកាតូ្ិក។

យរ័នដា ឬវត្ុសរ័កដារិ សរិទ្ធរិ

អានធីង-អានធីង/

អ ្្គរ៉ីាត(�វើ្ ើពើន)

យន័ដា ឬវត្ុសក័ដាិសេិ្ធិ

វត្ុធាតុណដើម៖ លដក និងបកមួន

ទើកលនលាង៖ ស្រមនទាើរជាតិ�វើ្ ើពើន 
 

 ទើបករុងមនើ្ឡា
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សកូ្(ោ្នូ-ម៉ា ន់យ៉ា ង)

ប្រអ្រ់សបរា្រ់ដាក់ថ្ន ជំក់

ឧ្ករេ៍ណនះ ណគណប ើ្សបម្់រកសាទុកនូវកណមទាចសលាឹកថ្ា ំជក់។ ្ ុរស និង 
ញ្ស្ដើអាចោក់្ំពង់ណនះណៅតាម្លាួនណៅក្ុងកា្ូ្ ឬថង់រ្ស់ពួកណគជាមួយនឹង 
ណបគឿងស្លា មលាូ រមួមនបរា្់ស្លា  សលាឹកមលាូ និងកំណបារ។ គបម្រ្ស់វាអាច្ិទយ៉ា ងជិត 

 
ណដើមបែើរកសានូវកលាិន និង រស់ជាតិរ្ស់ថ្ាជំក់។ 

ប្អ្់ឫសសែើសបម្់ោក់ថ្ាំជក់ និងកំណបាររ្ស់ជនជាតិ ភ្គតិច 
ោេ្ូ ននសម្័ន្ធមិនដូរូ (Hanunóo of Mindoro) ជាណរឿយៗ បតរូវបានណគឆ្លា ក ់

ណៅតាមកំ្ព្យប្នពេើ ្ទពាក្យបបាពំើរ អាមបា៉ា ោន (ambahan)។  

ណ�តុណនះណ�ើយ ណទើ្ ្ំពង់ទាងំណនះបតរូវបានណគោតទុ់កជាវត្ុសបម្រ់កសា និងចមលាង 
នូវកំ្ ព្យ នងិអត្្ ទកំ្ ព្យ លដ្បតរូវបានណគ្ញចាូ ្ជាមរតកអរូ្ើយពិេពណលាក

 
រ្ស់អង្គការយូណេសកូ (UNESCO Memory of the World International  

Register)។ពិ្ើទទួ្ទានស្លា មលាូ ណនះ ណគនិយមអនុវត្ដណៅតំ្ន់អាសុើអាណគ្យ ៍
 

និងតំ្ន់មោសមុបទ ណដើមបែើពបងឹង សម្័ន្ធភ្ពណ្សែងៗ ក្ុងណព្លដ្លសនណបពន 
ដ្់្ ុពវការ ើជន នងិ ដងួបព្ងឹនានា បពមទាងំជាល្្កមយួកុ្ងពិ្ ើណរៀ្មង្្គ ការ។

វត្ុធាតុណដើម៖ ឫសសែើ

ទើកលនលាង៖ ស្រមនទាើរជាតិ�វើេើពើន 
 

 ទើបករុងម៉ា នើ្ឡា

ប្រអ្រ់សបម្្រ់ដាក់ថ្ន ជំក់ 

សម្ភា រៈសហគម្ន៍ និងជំននឿ



102

សម្ភា រៈសហគម្ន៍ និងជំននឿ

ទបគឿងរណាដា ្រ់ដាក់ស្ាម្្ូ ណបគឿងរ ្្ដ ្់ោក់ស្លា មលាូ  គឺជាកូនប្អ្់តូចៗសបម្់ោក់ណបគឿង្សែ ំ
្ុសៗរ្ា ដូចជាមលាូ កំណបារ ស្លា ណបកៀម និងថ្ាជំក់ លដ្ណបគឿង ្ សែទំាងំណនះបតរូវបាន 
រុ ំ្ ញចាូ ្រ្ាជាដំុមូ្មួយសបម្់ទំពារកមសាន្ត។ ណបគឿងរ ្្ដ ្់ោក់ស្លា មលាូ ណនះ 

មិនមនការតុ្លតងណេើយ ណ�ើយអាចណប្ើបបាស់ជាប្ោនំថងបាន និងសបម្់
 

ណប្ើបបាស់ក្ុង ឱកាស ពិណសស។

ការទំពារស្លា មលាូ  គឺជាទមលា ្់ក្ុងសង្គមដ៏សំខាន់មួយ។ ក្ុងប្ណទស
 

ម៉ា ណេសុើរការទពំារស្លា មលាូ មនមុ្ង្រ ក្ុងការកេំតអ់ពំើអត្តសរ្្ញ េវ្បែ្ម ៌និង
 

បតរូវបានណប្ើបបាសក់្ុងពិ្ើ្ ុេ្យស្សនា ណៅតាមវដ្ដជើវតិ្ុសៗរ្ា ោ្ព់ើណព្ណកើត 
 

ណរៀ្អាពា�៍ពិពា�៍ និងណព្ស្លា ្់។

វត្ុធាតុណដើម ៖ ទង់លដង

ទើកលនលាង ៖ ស្រមនទាើរជាតិសឹងហា្ុរ ើ

េបគឿងរណ្ដា ្រ់ដាក់ស្ាម្្ូ
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តាឡាផាត 

ផិ្ត

្លាិតរាងពងបកណពើស្មញ្ញរាមេ នការតុ្លតង ណ្វើណេើងអំពើ សលាឹកណត្ាត 
 

គឺសបម្់បពះសង្ណប ើ្ក្ុងពិ្ើ បពះពុទ្ធស្សនា។ បពះសង្កាន់្លាិតណនះោក់បាងំ
 

ចពំើមុ្បពះេ័ញ្ក្តក្ុងណព្សូបត្ម។៌ ្ ចចាុ្បែន ្្ លាតិទាងំណនះភ្គណបចើន បតរូវបាន្្ិត
 

ណេើងណោយមនការតុ្លតង្ម្អ និងអាចល្ងលចកជាពើរប្ណេទ គឺទើមួយ ល្ាិត
 

សបម្់ជានិមិត្តសរ្្ញ ននឋានានុបកម លដ្ណស្ដចប្ទានដ្់បពះសង្ ណៅណព្ 
លដ្បពះសង្្នចូ្ឋានៈ្មួយក្ុងការសិកសាបា ើ្ ណៅថាផាត់យុត្តិ  
“Phatyot” សបម្ណ់ប្ើបបាសក់្ុងពិ្ ើ្ ុេ្យតាមប្នពេើ រាជវាងំ ពិ្ើ្ ុេ្យស្សនា 

 
នងិ្ុេ្យរដឋា។ ្ លាតិប្ណេទទើពើរ គឺជា្លាតិលដ្មនការតុ្លតង្ម្អសបម្់្ ក់ដូរ 
ទូណៅជាស្ធារេៈ។

“្លាិត” (Talapat) គឺជាពាក្យបានមកពើភ្ស្បា ើ្ លដ្ជាភ្ស្ 
្ុរាេក្ុងតំ្ន់អាសុើ សរណសរក្ុង កបែួនគម្ើរបា្ើននស្សនាបពះពុទ្ធ។ ជាទូណៅ 

 
កបួែនគម្ើរបា្ើបតរូវបានសរណសរណ ើ្សលាឹកណត្ាត លដ្ជាសលាឹកសបម្់ណ្វើ្លាិតណនះ្ង

 
លដរ។ ្លាិតណនះ បតរូវបាន ោត់ទុកថា ជាប្ណេទ្លាិតោស់្ំ្ុតក្ុងប្ណទសនថ។  
កា្ពើ ្ ុរាេ ្ លាតិបតរូវបានណ្វើណេើងលតអពំើសលាកឹណត្ាតមយួមុ្្៉ាុណ ណ្ ះ ្ ៉ាុលន្ត ្ ចចាុ្បែន្ 

្លាិតប្ណេទណនះ បតរូវបាន្្ិតណេើង តាមវត្ុធាតុ ណ្សែងៗណទៀតដូចជា អំណបាះ  
ណរាមសតវស្លា ្ ណរាមសតវ និងកាមំ្ើ។ ្៉ាុលន្ត្លាិតទាងំណនះ ណៅលតណៅថា “តាឡាផាត”  
(Talapat) ឬ ”ផាត” (phat)។

វត្ុធាតុណដើម ៖ សលាឹកណត្ាត និងណ�ើ

ទើកលនលាង ៖ វត្ត្ង ទើបករុងបាងកក  

 ប្ណទសនថ

ផ្រិត
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ម្័រ បតរឹ

កេដារឹ ងឫស្ស ី

កេ្ដឹ ងណនះ បតរូវបានណប ើ្បបាស់សបម្់ប្កាសអាសន្ ឬ ណកាះណៅ 

មនុសសែនមកប្ជុំរ្ា។ ណៅទើកលនលាង្លាះ មន្ទ្រ្ជា  លដ្តបមរូវឱ្យមនុសសែបតរូវ 

ស្្ដ ្់តាមសំណេងកេ្ដឹ ងណរាទិ៍។ ឧទា�រេ៍ ណៅណព្កេ្ដឹ ង្ណញចា ញសំណេង 

ណរាទិ៍ ើ្ដងលវងៗ និងសំណេងណរាទិ៍ ្មមេតា្ើដង គឺជាសរ្្ញ ណកាះណៅអ្កេូមិមក
 

ប្ជុំរ្ា។ សំណេងណរាទិ៍ លវងមួយដង និងសំណេងណរាទិ៍្មមេតា ើ្ដង គឺជាសរ្្ញ ណៅ 

លតមញ្ន្តើេូមិមកប្ជុំ។ សំណេងណរាទិ៍លវងៗណរាះជា្ន្ត្នាទា ្់ គឺជាសរ្្ញ ប្កាស  

អាសន្។ ការណប ើ្បបាសក់េ្ដឹ ងឫសសែើណនះ គនឺដម្ខ ងកានក់េ្ដឹ ង នងិនដម្ខ ងណទៀតកាន់
 

ដងណ�ើសបម្ណ់រាះកេ្ដឹ ង។ កេ្ដឹ ងឫសសែើណនះ ណៅលតបតរូវបានណប ើ្បបាសក់្ុងណព្
 

្ចចាុ្បែន្ ណទាះ ើ្ជាមនកេ្ដឹ ងណ្វើអំពើណលា�ៈធាតុជាណបចើនប្េទណ្សែងណទៀត
 

ក៏ណោយ។

កេ្ដឹ ងឫសសែើណនះ ណ្វើអំពើ្ំលេកឬសននណដើមឫសសែើ លដ្ មនប្លវងពើ 
 

៥ ណៅ ៧ សង់ទើលម៉ាបត។ ល្្កខាងក្ុងននកេ្ដឹ ង មនប្ណោង្ំប្លវង ៣  
សងទ់ើលម៉ាបត លដ្ប្ណោងណនះមនតនួាទើ្ ណងកើតជាសណំេង។ ក្ុងេូមិ្លាះ អក្េូមិណ វ្ើ

 
កេ្ដឹ ងអំពើណដើម្្ុរ។ សបម្់ប្ជាជននត (Tay) ណបរៅពើណប ើ្បបាស់កេ្ដឹ ងសបម្់

 
ជាការ្ញជាូ នស្រដ្់ស�គមន៍ អ្កេូមិណប ើ្បបាស់កេ្ដឹ ងសបម្់ចងជំុវញិ 
កបក ើ្ ណដើមបែើង្យបសរួ្លសវងរកសតវទាងំណនះណៅក្ុងនបព។ ប្សិនណ្ើបគរួស្រ

 
មួយមនបក ើ្ណបចើន ពួកណគចងកេ្ដឹ ងឲ្យបក ើ្លតមួយ្៉ាុណ ណ្ ះលដ្ជាណម�វូង។

វត្ុធាតុណដើម ៖ ឫសសែើ ណ�ើ

ទើកនលាលង ៖ ស្រមនទាើរជាតិពន្ធណវៀត្ម  
 ទើបករុងោេូយ  

 ប្ណទសណវៀត្ម

កេដាដឹ ងឫស្សី104
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សម្ភា រៈេនសាទ កសរិកម្្ 

នរិង ដាដំំណ្ំ

៦
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្រុ្រុ

បេរូ  

បទរូ (Bubu) គឺប្ណេទឧ្ករេ៍ណនស្ទណ្វើអំពើឫសសែើ និងណ ្្ដ ព័ទ្ធជំុវញិ  
លដ្ណប ើ្បបាស់សបម្់ជាអនាទា ក់ោ្់បតើទឹកស្្។ ណ�តុដូណច្ះ បទរូ មនរាងដូច 
ជា្ុង ្៉ាុលន្តស្ដួច ណ�ើយល្្ក ខាងចុងម្ខ ងរាងជាស្ជើ។ មត់រ្ស់បទរូបតរូវបាន 
នច្ឲ្យ្ំណៅ ល្្ក ខាងចុង ណដើមបែើឲ្យបតរូវជាមួយនឹងមត់បចករាងជើោច់ណោយលេក 
មួយណទៀតណៅល្្កខាងក្ុង  លដ្អាចឱ្យបតើ និងកំពិសអាចល�្ចូ្ក្ុងបទរូតាម

 
ទសិលតមយួ។ ជា្មមេតា ណគោកប់ទរូណ្្ដកក្ុងទឹករាកប់តឹមជង្គង់ ឬ ទឹកណបរៅបតឹមណៅលា កុ្ង

 
បាតទណនលា ឬ តាមប្ឡាយទឹក។

កា្ពើ្ុរាេ បទរូ បតរូវបានណប ើ្បបាស់ក្ុងពិ្ើ្ុេ្យស្សនាជាក់លាក់
 

មយួ ណៅថាអាន្ ្ រ៊ូ្រ៊ូ (alai bubu) “របាបំទរូ” លដ្មនបករុមអក្ចណបមៀងមួយបករុម  

ណបចៀង្ងួសួង ណដើមបែើ្ នប់សនដ់្ប់ព្ឹងននណដើមឫសសែើឲ្យរា។ំ អ្កចណបមៀងទាងំណនះ  
�រជុំវញិណដើមឫសសែើ ណោយកាន់ឫសសែើណៅមួយកលនលាង ចំលេកអ្ក�រណមើ្ស្ក 
្បែងកមលា ងំជាមួយនឹងណដើមឬសសែើ។ ជាអ្ិយជំណនឿ ណដើមឫសសែើគឺណពារណពញ

 
ណោយកមលា ងំ ណៅណព្លដ្បានណបចៀងជាមួយចណបមៀងរបាឬំសសែើ អាន្ ្រ៊ូ្រ៊ូ  

(alai bubu) ណនះ។

វត្ុធាតុណដើម ៖ ណ ្្ដ  និងឫសសែើ

ទើកលនលាង ៖ ស្រមនទាើរ្ណចចាកវទិយាម៉ា ណេ  

 ប្ណទសប្រ៊ុយណេ

បទរូ

សម្ភា រៈននសាទ កសិកម្្ម និង ដំាដំណំា
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ជា្កសដាចួ
ជា្កស្ដួច ជាឧ្ករេ៍ណនស្ទលដ្អ្កណនស្ទតាមមូ្ោឋា ន 

ណប ើ្បបាស់សបម្់ោក់បតើ លដ្ោ្់បាន។ រាង និង គបម្រ្ស់ជា្ណនះ បតរូវបាន 
ណ្វើនច្ណេើងសបម្់ការពារបតើណលាតណចញពើជា្ ណៅណព្លដ្បតើោ្់រួច។ 

 
ជា្មមេតា កញ្ន្តកជា្មនរាង្ំខាងណបកាមលដ្ណគលតងលតពនលាិចក្ុងទឹកណដើមបែើ 
ប្ស់បតើឱ្យណៅរស់។ ណៅតាម្លាូវណៅ្ទាះ ឬ ណៅ្សារ អ្កណនស្ទ លតងលត យកសលាឹក 
កំណបាលា កបគ្ពើណ្ើបតើ ណដើមបែើឱ្យបតើណៅលតបសស់្្អ។

ខាងណបកាម គឺណរឿងនិទានល្មេរដំ្្អំពើជា្កស្ដួចណនះ ៖

 “កា្ពើណបពងនាយ មន្្ដើប្ពន្ធជាអ្កណនស្ទបកើបកមួយគូ 
 រស់ណៅក្ុងេូមមិួយ។ ្ុរសជា្្ដើលតងលតោ្់បតើបានជាណរៀងរា្់នថង ្៉ាុលន្ត 
 ញ្ស្តើជាប្ពន្ធលតងលតណ្វើឱ្យបតើទាងំណនាះរចួណចញពើកញ្ន្តក ណោយ ស្រលត 
 កញ្ន្តកណនាះោច់គូទ។ ញ្ស្តើជាប្ពន្ធ ជាញ្ស្តើ្ ជាិ្ បចអូស និងមិន្វ្់អំពើ 
 ការ្៉ាះកញ្ន្តកណនាះឲ្យជិតវញិណេើយ។ ញ្ស្តើណនាះមនណ ម្េ ះ ថា បសើកណញជា ើរ ល្ាុះ។ 

 
 នថងមួយ មន្្ដើប្ពន្ធជាអ្ក ជំនួញ បាន ជួ្នឹងបសើកណញជា ើរ្លាុះ ណ�ើយ្ុរស

 
 ជា ្្ដើកោ៏្់ចិត្ត បសឡាញ់រូ្ នាង។ ្ រុសជនំយួណនាះបានណប្ើឧបាយណោះដូរ 
 ប្ពន្ធ ណដើមបែើយកបសើកណញជា ើ រ្លាុ ះណៅណៅជាមួយណ្វើប្ពន្ធ។ ចំលេក

 
 ញ្ស្ដើជាប្ពន្ធថមេើ រ្ស់អក្ណនស្ទ ជាញ្ស្តើប្ក្ចរយិ្ម ៌និងណចះជួសជុ្ 
 កញ្ន្តកឲ្យ្្អណេើងវញិ។ នាងបានជយួ្្ដើោ្់បតើបានយ៉ា ងណបចើន នងិ ្ កប់តើ 

 
 ទាងំណនាះ ណៅទើ្ សារ។ ពួកណគកក៏ាលា យជាអ្កមន។ ចលំេកអក្ជំនញួបាន 

 ខាត្ង់់បទព្យសមបែត្តជិាណបចើន ណោយស្រលតប្ពន្ធថមេើបសសស់្្អ តរ្ស ់រាត ់

 ោយវាយ្ជាះខាជា យ នងិ  ្ ជាិ្ បចអូសណ្វើការ”។

វត្ុធាតុណដើម ៖ ណ ្្ដ ម៉ាយាង ល្មេណៅថា ល្ាក់

ទើកលនលាង ៖ បសរុកពួក ណ្ត្តណសៀមរា្  

 ប្ណទសកម្ុជា

ជា្កសដាួច
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ប៉ក្តុ

កទេដា ៀវ 

កណេ្ដ ៀវណនះ ជាកណេ្ដ ៀវរ្ស់ជនជាតិភ្គតិចកាោង (Kajang)  

លដ្រស់ណៅក្ុងេូមិតានា ណៅ (Tana Toa) តំ្ន់ ្ រ៊ូ្ូគមបា (Bulukumba)  
ណ្ត្តសរ៊ូឡាណវ ៉ាសុើ (Sulawesi) ភ្គខាងតបូែងប្ណទសឥេ្ឌូ ណនសុើ។ ជាភ្ស្តំ្ន់ 

 
ឧ្ករេ៍ណនះ បតរូវបានណៅថាបា៉ា កាតូ (pakato) ។ អ្កេូមិកាោង ោដុំះបសរូវ ្ លនលា  

ល្លាណ�ើ កាណ�វ កាកាវ ឱសថរុក្ខជាតិ និងដំ្ណំបគឿងណទស សបម្់ជាអាោរ 

ចមបែងក្ុងការចិញចា ឹមជើវតិ។ ណបរៅពើណពាត អាោរសំខាន់រ្ស់អ្កេូមិណនះគឺបសរូវ។ 

រ�ូតមកណព្្ចចាុ្បែន្ណនះ អ្កេូមិកាោង ណៅរកសាប្នពេើ ទំណនៀមទមលា ្់រ្ស ់
ដូនតារ្ស់្លាួន។ ពួកណគរស់ណៅក្ុងជើវតិស្មញ្ញ និងមិនណប ើ្បបាស់ឧ្ករេ៍ 

ទំណនើ្ណេើយរមួទាងំអគ្គិសនើ្ងលដរ។

ញ្ស្តើជនជាន កាោង ជួយការង្រ្្ដើ ឬ ឳពុកម្ដ យលតក្ុងណព្មួយចំនួន  
្៉ាុណ ណ្ ះ ដូចជាណៅរដូវប្មូ្ទិន្្ ្។ ណៅណព្បចរូត បសរូវណោយណប ើ្កណេ្ដ ៀវ ពកួណគ 

មិនអនុរ្្ញ តឲ្យគិតអវជិជាមនណេើយ។ ្នាទា ្់ពើរដូវប្មូ្ទិន្្្កនលាង្ុតណៅ 
 

ប្ជាជនកាោងណរៀ្ចំពើ្ើ្ុេ្យប្នពេើ ណៅថារ ៉ាូម៉ា តាង (Rumantang)  
លដ្មន ោស់ៗក្ុងេូមិណៅថា អាមម៉ា ណៅ (ammatoa) លដ្ជា អ្កដឹកនា។ំ  
ពិ្ ើ្ េុ្យណនះបតរូវបានណ្វើណេើងណដើមបែើ្ ន់បសនឧ់ទទាសិដ្់ណទវតា។ ញ្ស្តើជនជាតកិាោង 

 
ណរៀ្ចតំង្វ យ ដូចជាអាោរ ចបមរុះបគ្់ប្ណេទ លដ្ណ្វើអពំើអងករណ ម្េ  នងិស ចលំេក 
្ុរសៗចងបសរូវអងករលដ្ប្មូ្បានជាណបចើនបាវ ទុកសបម្់ោ្ណបកាមពនលាឺ 

បពះអាទិត្យ។ 

វត្ុធាតុណដើម ៖ ឫសសែើ ណ�ើ និងលដក

ទើកលនលាង ៖ ស្រមនទាើរជាតិឥេ្ឌូ ណនសុើ  
 ទើបករុង�សាកាតា  

 ប្ណទសឥេ្ឌូ ណនសុើ

កេេដា ៀវ

សម្ភា រៈននសាទ កសិកម្្ម និង ដំាដំណំា



109

សម្ភា រៈននសាទ កសិកម្្ម និង ដំាដំណំា

ឧ្ករេ៍ណនះ មនប្េពមកពើភ្គខាង្ិចសរ៊ូម៉ា បតា ប្ណទស 

ឥេ្ឌូ ណនសុើ លដ្បតរូវបានណប ើ្បបាស់សបម្់ពបង្្ដើណ្វើលបសចមក រ និងដំដុំដើរងឹ 
 

ណដើមបែើ្ លំ្កដើង្យបសរួ្ក្ុងការោដុំះ។ ឧ្ករេ៍ណនះកប៏តរូវបានណប ើ្បបាស់សបម្់ 
សម្អ តណ ម្េ ចនបម និងណ្វើឱ្យ ដើរា្ណសមេើ្ងលដរ។ ឧ្ករេ៍ណនះណ្វើអំពើលដក លដ្ណ្វើ

 
មនភ្ព រងឹមំ្ ្អ។ ភ្គណបចើន ្ ុរសជាអ្កណប ើ្បបាស់ឧ្ករេ៍ណនះ ពើណបពាះការណ្វើ 
លបសចមក របតរូវការកមលា ងំខាលា ងំ។េស្តុតាងនន្ុរាេវត្ុវទិយា្ង្ហា ញថា ឧ្ករេ៍ណនះ  
បតរូវបានណប្ើបបាស់ក្ុ ងប្ណទសឥេ្ឌូ ណនសុើ  តាំងពើសម័យ្ុរប្វត្តិមកណម៉ាលាះ។ 

 
ប្ណទសឥេ្ឌូ ណនសុើ ជាប្ណទសកសិកមមេលដ្សមបូែរណៅណោយទិន្្្ជាណបចើន។ 

 
ជាណរៀងរា្់បពឹកណៅ ក្ុងេូមិ កសិករលតងលតណដើរណៅវា្លបស ណោយោក់ឧ្ករេ៍

 
ណនះណៅណ ើ្ស្មេ រ្ស់ពួកណគ។ ណៅណព្ពកួណគជះិកង់ណៅវា្លបស ពកួណគ ចងឧ្ករេ៍ 

ណនះណៅជា្់ពើកង់។ ឧ្ករេ៍ណនះបតរូវបានណគ ណៅ ណ ម្េ ះ និងមនរូ្រាង្ុសៗ 

រ្ាណៅទូទាងំប្ណទសឥេ្ឌូ ណនសុើ ្៉ាុលន្តការណប្ើបបាស់ឧ្ករេ៍ណនះមន្ក្ខេៈ 
ដូចរ្ា។ ណៅជាវ  ឧ្ករេ៍ណនះ មន្នទាះលដក្ំជាង និងមនណ ម្េ ះថាកាងកុ្  

(Cangkul)។

បឡរឹង

ឧ្រករេ៍កសកិម្្

វត្ុធាតុណដើម ៖ ណ�ើ លដក និងណ ្្ដ

ទើកលនលាង ៖ ស្រមនទាើរជាតិឥេ្ឌូ ណនសុើ  
 ទើបករុង�សាកាតា  

 ប្ណទសឥេ្ឌូ ណនសុើ

ឧ្រករេ៍កសរិកម្្
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អបងរុត ឧ្ករេ៍ណនស្ទណនះ បតរូវបានប្ជាជនឡាវតាមតំ្ន់មូ្ោឋា ន 

ណប្ើបបាស់សបម្់ោ្់បតើក្ុងទណនលា ្ឹង និងអូរ។ បគ្់ទើកលនលាង លដ្មនុសសែ
 

អាចរកបតើបាន ណយើងនឹងណ�ើញមនឧ្ករេ៍ ណនស្ទ ណនះ។ បតើ គជឺាអាោរសខំាន់
 

សបម្់ប្ជាជនឡាវ។

ខាងណបកាមណនះ គឺណរឿងនិទានឡាវដំ្្អំពើឧ្ករេ៍ ណនស្ទណនះ ៖

 “កា្ពើណបពងនាយ មន្ុរសចំ្ស់ម្ក់រស់ណៅលតឯងក្ុង 
 លបសចមក ររ្ស់រាត់។ នថងមួយ រាត់មនភ្ពណ�វ�ត់យ៉ា ងខាលា ំង  

 ្នាទា ្់ពើអស់កមលា ងំ  ក្ុងការ្ំណពញការង្រក្ុងដើលបសចមក ររ្ស់រាត់។ 
 

 តាម្លាូ វ បតេ្់ណៅ្ទាមរ្ស់រាត់វញិ រាត់បានៃលាងកាត់អូរមួយ។  
 រាត់បានបតើមួយចំនួន និងនឹកចង់ោ្់ជាអាោរ ្៉ាុលន្តរាត់មិនដឹងថា 
 បតរូវោ្់បតើទាំងណនាះណោយវ ិ្ ើ្ណេើយ។ ណៅណព្រាត់បតេ្់  
 មក្ទាមរាត់វញិ រាត់បានអង្គុយសញជា ឹងគិតយ៉ា ងយូរក្ុងការរះិរកវ ិ្ ើ 

 
 ោ្់បតើទាំងណនាះ។ ្នាទា ្់មក រាត់ក៏បានសណបមចចិត្តកាត់ឫសសែើ  
 ពើនបពណ្វើជាអនាទា ក។់ ្ នាទា ្ព់ើរាតប់ាននចអ្នាទា កោ់្់បតើរចួ រាតក់អ៏ាចោ្់ 
 បតើទាងំណនាះជាអាោរបាន។ អនាទា កោ់្់បតើកប៏តរូវបានណប្ើ បបាសរ់�ូតមក 
 សពវនថងណនះ”។

វត្ុធាតុណដើម ៖ ឫសសែើ និងល្សែ

ទើកលនលាង ៖ ស្រមនទាើរជាតិឡាវ  
 ទើបករុងណវៀងច័នទា ប្ណទសឡាវ

អបងរុត
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ចទងអេរ ឧ្ករេ៍ណនះ បតរូវបានណប្ើបបាស់សបម្់អំុយកបសរូវ អងករ និងបរា្់ 

្ញ្ញជាតិណចញពើអង្ក ម កណមទាច សំរាម ្ ូ្ើជាណដើម។ ន្ទាចណង្អរបតរូវបានតបាញយ៉ា ងជា្់ 
្្អ។ កា្ពើណដើម ជា្មមេតា ការអំុបសរូវអងករ  គឺជាការង្ររ្ស់ញ្ស្តើ។ ណៅណព្អំុ  
ណគណ្ើកចណង្អរ ណេើងបតឹមកបា្។ តាមវ ិ្ ើស្ញ្ស្តណនះ ណគោក់បសរូវអងករណ្ើចណង្អរ 

 
និងអំុណបកាម្្យ្់។ ការណ្វើល្្ណនះ អង្ក មនឹងបតរូវ្ក់ណៅតាម្្យ្់្នសែ្់ទុកលត 
អងករណៅណ្ើចណង្អរ្៉ាុណ ណ្ ះ។ ចណង្អរក៏បតរូវបានណប ើ្បបាស់សបម្់ោ្បតើ ណចក  
ឬ ណមសៅ្ងលដរ។

ក្ុងស�គមន៍ប្នពេើ ម៉ា ណេសុើ ចណង្អរបតរូវបានណប្ើបបាស់យ៉ា ងទូ្ំ
 

ទូលាយក្ុងសុភ្សតិ្ុរាេ។ ទំ�ចំណង្អរ្ជំាងនដចណង្អរទាងំសងខាងលដ្ណ្វើអពំើ 
ណដើមណត្ាត។ ដូណច្ះ ចណង្អរតំ្ងឲ្យគុេតនមលា្ំណ្ងចំណពាះអ្កលដ្ ្្ដ្់ជំនួយ 

ដ្់អក្ដនទ។ កា្ពើណដើម ជើវភ្ពរ្ស់ប្ជាជនម៉ា ណេសុើពងឹល្្អកណ ើ្ការណ្វើលបស 
ចមក រ។ ្ ចចាុ្បែន ្ណគកបមណ�ើញមនចណង្អរណៅតាម្ទាះប្ជាជនសមយ័ទណំនើ្ ណេើយ។

វត្ុធាតុណដើម ៖ ណត្ាត ណ ្្ដ  និងសំ្កឫសសែើ

ទើកលនលាង ៖ នាយកោឋា នស្រមនទាើរ ម៉ា ណេសុើ  
 ទើបករុងគូឡាឡាពំួរ  

 ប្ណទសម៉ា ណេសុើ

ចេងអេរ
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េូកបរតូូ/បយតូូ/្រូយតូូ 

(ជនជាតិម៉ា នូ្ូ)

េូកបងក្ (�វើ្ ើពើន)

េូកអុំទ�ើ

ទូកអំុណ�ើណនះ ជាទូណៅបតរូវបានណប ើ្បបាសស់បម្ណ់នស្ទ នងិដកឹជញជាូ ន 
មនុសសែ និងទំនិញ។ ការណបជើសណរ ើសណ�ើយកមកណ្វើទូក បតរូវមនការណរៀ្ចំ

 
ពិ្ើលសនណបពន លដ្តបមរូវឱ្យមនការថាវ យមន់បក�មជាដង្វ យ ណដើមបែើកំុឱ្យ 
វរិ្្ញ េបព្ឹង្ឹងសមបារ។ ទូកមនទំ�ំ្ ុសៗរ្ាណៅតាមណរា្្ំេងននការ 

ណប ើ្បបាស់ ចំនួនអ្កជិះ និងចរន្តទឹក។ ណគអាចណ្វើទូកណនះជាកលនលាងស្្ក់ណៅ 
សបម្់មនុសសែោ្់ពើម្ក់ដ្់២០នាក់ណេើងណៅ។ កា្ពើណដើម ទូកណនះបតរូវបាន 
ណប ើ្បបាសស់បម្ដ់កឹជញជាូ នបសរូវអងករោ្ព់ើ១ណៅ២០កាវា៉ាន ់(cavan) (ប្ល�្ 

១២០០ គើេូបកាម)។

ណោយស្រលតទូកណនះរាមេ នណ�ើអមសងខាង វាបតរូវបានណប ើ្បបាស់លត 

ក្ុងទណនលា ឬ្ងឹ្៉ាុណ ណ្ ះ ដូចជា នបពណកាងកាង អាគូស្ន ម៉ា ស (Agusan Marsh)  
ភ្គខាងតបូែងប្ណទស�វើ្ើពើន លដ្ទើកលនលាងរស់ណៅ រ្ស់ជនជាតិម៉ា នូ្ូ 

(Manobo) ។ ទូកណនះក៏អាចណប ើ្បបាស់បានណ្សែងណទៀតលដរ។្េ្ដូ ្ទន់ននណដើម 
ណត្ាតស្ណោ្គ  (Sago) (ណដើមណត្ាត Metroxylon/ Metroxylon sagu Rottb) 

បតរូវយកមកលាងសម្អ ត ណដើមបែើយកជាតិណមសៅណៅក្ុងគ្់ណដើមណត្ាតណនះ លដ្ 
ណៅថាយូនូ (Unau) មកទុកសបម្ច់ម្អនិណ្វើន ំឬ ជាអាោរសខំានរ់្ស់អក្េូម។ិ  
ក្ុងករេើ មយួចនំនួ វាកប៏តរូវបានណប្ើបបាសជ់ាកលនលាង្ទាុកបសរូងអងករ ្ ណ ្្ដ ះ អាសន្ 

 
 មុននឹងដឹកជញជាូ នបសរូវអងករទាងំណនះណៅ្ុក។

វត្ុធាតុណដើម ៖ ណ�ើ ភ្ស្តំ្ន់ណៅថា  

 “្ួន” (Lauan)

ទើកលនលាង ៖ ស្រមនទាើរជាតិ�វើ្ ើពើន ្រ៊ូតង់

ទកូអុំេ�ី

សម្ភា រៈននសាទ កសិកម្្ម និង ដំាដំណំា



113

សម្ភា រៈននសាទ កសិកម្្ម និង ដំាដំណំា

ទកូអុំេ�ី 113

េម្ ផ្ា យនុ 

ឧ្រករេ៍ទនសាេ

ទំុ (Tum) គឺជាប្ណេទស្ចឺបកម៉ាយាងណ្វើអពំើឫសសែើ លដ្ណប ើ្បបាសស់បម្់
 

ោ្ប់តើកញចាុ ះបគ្ប់្ណេទ លដ្ល�្ផាលា សទ់ើពើមយួកលនលាងណៅមយួកលនលាង ភ្ស្នថ
 

ណៅថាផាលា  យុន (Pla Yon) ។ ជាណរៀងរា្់ឆ្្ ំណៅណដើមល្ណមស្ បតើកញចាុ ះល�្

ផាលា ស់ទើពើល្្កល្សែទឹកខាងណ ើ្មកពើទណនលាណមគង្គមកកាន់ទណនលាម៉ាុន (Mun) ។ 
 

រដូវកា្ននការផាលា ស់ទើរ្ស់ប្ណេទបតើកញចាុ ះណនះ ជួយដ្់ណសដឋាកិចចាននវសិ័យ 

ណនស្ទ លដ្ជាវសិ័យណសដឋាកិចចាសំខាន់្ំ្ុតរ្ស់អ្កេូមិបាន កូ នថ (Ban Kor 

Tai)។ ល្្កសំខាន់្ំ្ុតននឧ្ករេ៍ ទំុ (Tum) ណនះ គឺ ង្៉ា  (Nga) ។ វាគឺ 
ជាមតប់ចកចូ្ណៅល្្កខាងក្ុង ននឧ្ករេ៍ណនះ លដ្ណៅណព្បតើល�្ចូ្តាម 
មត់បចកណនះរចួ បតើទាងំណនាះនឹងមិនអាចល�្បតេ្់មកណបកាយវញិបានណេើយ 

ពើណបពាះ ង្៉ា   រាងំបតើមិនឱ្យណគចរចួ។ អ្កណនស្ទបតរូវជួសជុ្ ឬ ្្ដូរទំ�ងំ្៉ា  ណនះ 
 

ប្សិនណ្ើបតើមិនអាចល�្ចូ្ក្ុងអនាទា ក់បាន។ អ្កណនស្ទមួយចំនួនបាន
 

ពយាយម្ញចាូ ្្ណចចាកវទិយាថមេើក្ុ ងការលកនច្ ង្៉ា  ឬ ណប ើ្ វត្ុធាតុថមេើ លតម្ដង។ 
 

ណទាះ ើ្យ៉ា ង្ ពួកណគរកណ�ើញថា ឫសសែើគឺជាវត្ុធាតុ្្្អ ំ្ុតសបម្់ណ្វើ ង្៉ា  ។

ក្ុងអំេុងរដូវទឹកណេើង ណគណ�ើញមនឧ្ករេ៍ណនះណបចើនជាង ២០០ 
 

អនាទា ក់ោក់តាមទណនលាម៉ាុន។ ្ចចាុ្បែន្ តំ្ន់ណនះ កំពុងប្�មនឹង្រ្ហា ជាណបចើន។ 
ទណនលា ប្ជាជន និង្រស្ិ្នណៅជុំវញិតំ្ន់ណនះកំពុងមនការលប្ប្រ្ួ ។ ណៅណព្ 

លដ្តបមរូវការបតើ ណកើនណេើង គណបមងអេិវឌ្ឍនណ៍សដឋាកចិចាកម៏នណបចើនលដរ ជាពណិសស 
 

គណបមងទំន្់វារ ើអគ្គិសនើបា៉ា ក់ ម៉ាុន (Pak Mun) ។ គណបមងណនះបាន្ងកឱ្យមន 
ការធាលា ក់ចុះនូវទិន្្្បតើជាណបចើនប្ណេទ្ុសៗរ្ា។ ណោយស្រការផាលា ស់ ្្ដូ រ 
ណនះ សឺ្ចបកសបម្់ណនស្ទជាណបចើនប្ណេទ្ុសៗរ្ា និងចំណេះណ្វើស្ឺចបក

 
ទាងំណនះក៏មនការធាលា ក់ចុះ្ងលដរ។

វត្ុធាតុណដើម ៖ ឫសសែើ និងចណបមៀកឫសសែើ

ទើកលនលាង ៖ បានកនដ  

 ណ្ត្តអរ៊ូ្រ៊ុនរាជាធានើ  

 ប្ណទសនថ

ឧ្រករេ៍េនសាទ
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េីងទរាងរ្ូរស្ា ទើ ង ណ ម ង  បតរូវ បា ន ម នុ ស សែ ណ ្វើ ណ េើង  ណ ដើ ម បែើ្ នាលា ច ស តវ ស្លា ្  
និងសតវណ្សែងណទៀត ណដើមបែើការពារដំ្ំរ្ស់ពួកណគមុនណព្ប្មូ្ទិន្្្។  
ជាញឹកញា្់ ប្ជាជនព្យួរទើណមងក្ុងវា្លបសជាមួយ្ំពង់ឫសសែើ លដ្ណដើរ

 
ណោយ្្យ្់ ឬ កមលា ងំទកឹ ឬ ្ ពំាក់កេ្ដឹ ង ណដើមបែើ្ ណងកើតជាសណំេង្នាលា ច។ តាមរយៈ 
ការណ្វើល្្ណនះ សតវស្លា ្ និងសតវដនទណទៀតមិនោរ៊ នចូ្សុើដំ្ំណេើយ។  
មណ្យាបាយ្ុរាេក្ុងការការពារ្្ដំ្ំណនះ ណៅលតបតរូវបានណប ើ្បបាស់ក្ុង 
តំ្ន់ណនះ ណៅតាមកលនលាងដុតឆ្ក រនបពណ្វើលបសចមក រ។

ជា្មមេតា ទើងណមងបតរូវបានណ្វើអំពើចណបមៀកឫសសែើ លដ្ណប្ើបបាស់្ណចចាក
 

ណទសតបាញពើរជាន់។ ទើងណមងរូ្ស្វ ណនះ បតរូវបានចងភ្ជា ្់ជាមួយណបរាងឫសសែើ 
ណោយវ្លាិ៍ណ ្្ដ ។ កបា្ទើងណមងមនមុ្ លេក្មយួគូ បចមុះ មត ់នងិបតណចៀក។ ល្្ក 

កបា្ទើណមងអាចលា្ឱ្យណ ម្េ ជាមួយ្្ូយង ឬ លបមងណេលាើង ណដើមបែើណ្វើឱ្យណមើ្ណ�ើញ
 

រូ្ ទើងណមងកានច់បាស។់ កា្ពើណដើម មនតំ្ នន់បពណ�ើណបចើន នងិមនការដុតឆ្ក រ
 

នបពណ្វើលបសចមក រផាលា សណ់វនណៅក្ុងនបព។ ណ�តុដូណចះ្ ណទើ្ ណគចងទើងណមងទុកសបម្់
 

្នាលា ចសតវស្លា ្ និងសតវនបពកំុឱ្យសុើដំ្។ំ

វត្ុធាតុណដើម ៖ ចណបមៀកឫសសែើតបាញ  

 (តុ្លតង្ម្អជាមួយ្្ូយង 

  ឬ លា្ ពេ៌ណ ម្េ ណោយល្សែង)

ទើកលនលាង ៖ ស្រមនទាើរជាតិពន្ធវទិយា  
 ណវៀត្ម ទើបករុងោេូយ  

 ប្ណទសណវៀត្ម

ទីងេម្ងរ្ូរស្ា
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អនាទា ក់ចា្រ់ម្ន់ពប្

ជា្មមេតាជនជាតិមួងណប ើ្បបាស់មន់រស់ជានុយសបម្់ទាក់មន់ណ្សែង 

ណទៀតឱ្យជា្ក់្ុងអនាទា កណ់នះ។ អនាទា កណ់នះមនរាង សុើឡាងំ មនបជរុងណទរ និងរុណំោយ 
ឫសសែើតបាញ ណោយណប ើ្បបាស់្ណចចាកណទសតបាញទាងំល្្កខាងណបកាម និងខាងណ ើ្ 

ណដើមបែើឱ្យណចះជារាងន្ទា្ួនបជរុងព្ាយណសមេើ។ ល្្កបជរុងណទរននឧ្ករេ៍ណនះណ ើ្កចំ� 

ចំលេក ល្្កដនទណទៀត្ិទជិតណោយរងវង់ណ ្្ដ ពើរលដ្មន ចំេុច ក ្្ដ ្ 

លតមួយ។ អងកត់្ចាិតននរងវង់តូចមនទំ�ំ្ ំជាងកមន់្ន្ដិច លដ្មន់អាចសរ៊កក 

ចូ្បាន។ ្នាទា ្់ពើមន់ចូ្ក្ុងអនាទា ក់ គបម្ឧ្ករេ៍ណ្វើអំពើឫសសែើនិងធាលា ក់
 

្ិទជិត។ ្នាទា ្់មក មន់នឹង្ំសរ៊កក ចូ្ណៅក្ុងរងវង់ណ ្្ដ ណៅល្្កម្ខ ងណទៀតនន 
អនាទា ក់ណនះ។ 

អនាទា កណ់នះបតរូវបានោកណ់ៅក្ុងនបព ឬ តាមរ្ងណដើមណ�ើ ោចប់សយ្។  
អនាទា ក់ណនះមនមត់បចកចូ្លតមួយ្៉ាុ ណ ណ្ ះ ណ�ើយ ្ ំលេកល្សែពួរបតរូវបាន 

ជាអនាទា ក់។ ណៅណព្ណគោក់មន់ចូ្ក្ុងអនាទា ក់សបម្់នុយ មន់ណនាះទាក់មន ់

នបពណ្សែងណទៀតឱ្យជា្់ ជាមួយ រ្ា។ រដូវទាក់មន់ គឺ ោ្់ពើល្ទើពើរដ្់ល្ទើ្ួន 
 

ទើបបាំ្ ួន និងទើដ្់នន ប្តិទិនច័នទាគតិ។

អនាទា ក់ចា្រ់រាន់ណបព

វត្ុធាតុណដើម ៖ ឫសសែើ ណ ្្ដ

ទើកលនលាង ៖ ស្រមនទាើរជាតិពន្ធវទិយា  
 ណវៀត្ម ទើបករុងោេូយ  

 ប្ណទសណវៀត្ម





មជ្មេ្ឌ ្អ្រ់អំាសុើបា៉ា សុើ�វកិណដើមបែើការយ្់ដឹងជាអន្តរជាតិ (APCEIU) បតរូវបាន្ណងកើតណេើង ណោយ កិចចាបពមណបពៀងរវាង
 

រោឋា េិបា្ប្ណទសកូណរ ៉ា និងអង្គការយូណេសកូណៅក្ុងឆ្្២ំ០០០ ឆ្្អំន្តរជាតិននវ្បែ្ម៌ សន្តិភ្ព ណដើមបែើណ្ើកកម្ស់ការអ្់រណំដើមបែើការ
 យ្់ដឹងជាអន្តរជាតិអំពើវ្បែ្ម៌សន្តិភ្ពក្ុងតំ្ន់អាសុើ និង បា៉ា សុើ�វកិ។ មជ្ឍមេ្ឌ ្ណនះឋយិស្ិតណៅណបកាមការបគ្់បគងរ្ស់
 អង្គការយូណេសកូ។ ណដើមបែើ្ ណំពញការង្រក្ុងអាេត្តរិ្ស់្លាួន APCEIU ក្ុងនាមជាមជ្មេ្ឌ ្ទើមយួប្ោតំំ្ នប់ានស�ការជាមយួ
 រោឋា េិបា្ គេៈកមមេការជាតិយូណេសកូ ទើស្្ក់ការយូណេសកូ ស្ញ្ស្្ត ោរ្យ និងសង្គមសុើវ ិ្ ននរដឋាសមជិកអង្គការយូណេសកូណៅក្ុង

 តំ្ន់ (www.unescoapceiu.org)។

អង្គការរដឋាមញ្ន្តើអ្រ់អំាសុើអាណគយ្ ៍(SEAMEO) គជឺាអង្គការអន្តររោឋា េបិា្តំ្ ន ់លដ្បតរូវបាន្ណងកើតណេើង ក្ុងណរា្្ំេង
 

ណ្ើកកម្ស់កិចចាស�ប្តិ្ត្តិការតំ្ន់ក្ុងវសិ័យអ្់រ ំវទិយាស្ញ្ស្ត និងវ្បែ្ម៌ក្ុងតំ្ន់។ ប្ណទសជាសមជិកទាងំ១១ននអង្គការណនះ 

រមួមន ប្ណទសប្រ៊រុយណេ កម្ុជា ឡាវ ឥេ្ឌូ ណនសុើ ម៉ា ណេសុើ មើយ៉ា ន់ម៉ា  �វើ្ ើពើន សឹងហា្ុរ ើ នថ ទើម័រ និងណវៀត្ម។ អង្គការណនះ្ញចាូ ្

 ជាមួយប្ណទសសមជិក្៨ណទៀត ដូចជា អូញ្ស្្ត ្ើ កា្ោ បារាងំ អា្លាឺម៉ាង់ �ូេង់ ញូ�សុែើល្ន ណអសបា៉ាញ និងអង់ណគលាស បពមទាងំ
 

ប្ណទសសមជិកសម្័ន្ធភ្ព្ើប្ណទស ណៅថា បករុមប្ឹកសាអន្តរជាតិណដើមបែើការអ្់រណំ្ើកទូលាយ និងពើចមង យ ស្ក្ វទិយា្័យ
 

សរ៊ូ គូបា ជ ៉្ាុន និងបករុមប្ឹកសាអង់ណគលាស។ រយៈណព្្ួនទសសែវតសែរក៍នលាងមក SEAMEO បាន្្ដ្់ភ្ពជាអ្កដឹកនាំកុ្ង 
តំ្ន់ណ ើ្ការអេិវឌ្ឍ្នធានមនុសសែ និងជំនាញជាណបចើន្ុសៗរ្ាក្ុងវសិ័យអ្់រ ំ វ្បែ្ម៌ សុខាេិបា្ ្រស្ិ្ន កសិកមមេ 

និង្នធាន្មមេជាតិ (www.seameo.org)។

េបរះ្ុម្េ្ដាយ

www.unescoapceiu.org

www.seameo.org

http://www.unescoapceiu.org
http://www.seameo.org


មជ្មេ្ឌ ្តំ្ន់អង្គការរដឋាមញ្ន្តើអ្់រអំាសុើអាណគ្យស៍បម្់្ុរាេវត្ុវទិយា និងវចិិបតសិ្បែៈ (SEAMEO SPAFA) ណដើរ
 

តនួាទើជាអក្សបម្សបមរួ្ប្ោតំំ្ នក់្ុងវសិយ័្ុរាេវតុ្វទិយា នងិវចិបិតសិ្ បែៈ។ មជ្មេ្ឌ ្ណនះណរៀ្ចកំារសិកសាបស្វបជាវ និងការ
 កស្ងសមត្ភ្ពក្ុងណរា្្ំេងកំេត់ចំេុចសំខាន់ននភ្ព្ុសរ្ាននវ្បែ្ម៌ និងអត្តសរ្្ញ េតំ្ន់ក្ុងតំ្ន់អាសុើអាណគ្យ ៍

ណដើមបែើណ្ើកកម្ស់ការយ្់ដឹង និងគុេតនមលាននណករ ្ត ិ៍តំលេ្វ្បែ្ម៌ និងណ្ើកកម្ស់ចំណេះដឹង និងសមត្ភ្ពជំនាញក្ុងវសិ័យ
 

ទាងំណនះក្ុងអំេុងអាេត្តិរ្ស់្លាួន។ តាមរយៈការណ្វើល្្ណនះ មជ្មេ្ឌ ្សង្មឹថានឹងជួយ្ណងកើនការយ្់ដឹង និងកិចចាស�ប្តិ

្ត្តិការណៅវញិណៅមកសបម្់ការ្ណងកើនចំណេះដឹងរមួរវាងប្ណទសជាសមជិកអាស្រ៊ ន (www.seameo-spafa.org)។

 www.seameo-spafa.org

http://www.seameo-spafa.org


 • ប្រ៊ុយណេ ៖ បគ្់រូ្ភ្ពរ្ស់នាយកោឋា នស្រមនទាើរប្រ៊ុយណេ បកសួងវ្បែ្ម៌ យុវជន និងកើឡា 

  ប្រ៊ុយណេ។

 • កម្ុជា ៖ បគ្់រូ្ភ្ពរ្ស់ណលាកបសើ្េ្ឌិ ត Krisna UK នាយកិាប្តិ្ត្តិននមជ្មេ្ឌ ្សិកសា

  បស្វបជាវល្មេរ។

 • ឥេ្ឌូ ណនសុើ ៖ បគ្់រូ្ភ្ពរ្ស់ស្រមនទាើរជាតិឥេ្ឌូ ណនសុើ បកសួងអ្់រ ំនិងវ្បែ្ម៌ ឥេ្ឌូ ណនសុើ។

 • កូណរ ៉ា ៖ បគ្់រូ្ភ្ពរ្ស់ស្រមនទាើរជាតិកូណរ ៉ា ស្រធារេៈរដឋាកូណរ ៉ា ណ្ើកល្ងលតរូ្ថត បទរូង ើ្ជាន់ 

  លដ្បានមកពើមូ្និ្ិមរតកវ្បែ្ម៌កូណរ ៉ា

 • ឡាវ ៖ បគ្់រូ្ភ្ពរ្ស់ស្រមនទាើរជាតិឡាវ បកសួងព័ត៌មន វ្បែ្ម៌ និងណទសចរេ៍ ឡាវ

 • ម៉ា ណេសុើ ៖ បគ្់រូ្ភ្ពរ្ស់នាយកោឋា នស្រមនទាើរម៉ា ណេសុើ បកសួងណទសចរេ៍ 

  និងវ្បែ្ម៌ម៉ា ណេសុើ។

 • �វើ្ ើពិន ៖ បគ្់រូ្ភ្ពរ្ស់ស្រមនទាើរជាតិ�វើ្ ើពិន។

 • សឹងហា្ុរ ើ ៖ បគ្់រូ្ភ្ពរ្ស់បករុមប្ឹកសាណករ ្ត ិ៍ដំលេ្ជាតិសឹងហា្ុរ ើ។

 • នថ៖បគ្់រូ្ភ្ពរ្ស់មជ្មេ្ឌ ្នរវទិយាមចា ស់កសែបតើមោចបកើសុើរ ើនថនននប្ណទស។

 

 • ណវៀត្ម ៖ បគ្់រូ្ភ្ពរ្ស់ស្រមនទាើរជាតិពន្ធវទិយាណវៀត្ម។

សមូ្អរគុេសបម្្ររ់្ូរភា្
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