
1 

្របវត្តិ រចន 
េ យ ្រពប ចន់ម៉ ៉  

 

 រចនេខមរៈ (ឬ សិលបៈេខមរៈ) ជភ ប ងំេ ថ  École des arts 

cambodgiens   េហើយែដលអនកផងទូេទេ ថ « រចន» គឺបេងកើតេឡើង ម្រពះ
ជ្រកឹតយៃន្រពះករុ ្រពះបទសេម្តច្រពះសីុសុវតថិ ចុះៃថងទី១៤ ែខធនូ  ឆន ១ំ៩១៧ េ យ

មនេ ក George Groslier (១៨៨៧-១៩៤៥) ែដលអភិបលប ងំ្របចឥំណ្ឌូ ចិនបញជូ ន
មកឲយជួយេរៀបចំ េនះ (រូបេលខ១)។ េ ក George Groslier បនចត់ែចងឲយមន
កមមវធីិេដើមប ី«េលើកសទួយសិលបៈែខមរឲយមនមុខមត់ថមី »។ សូម្រជបថ សិលបៈែខមរជនំន់
េនះ្របឈមនឹងករបត់បង់ជបេណ្តើ រៗែដរ េទើប្រតូវេរៀបចឲំយមនអត្តសញញ ណវបបធម៌
ផទ ល់ខ្លួនរបស់ែខមរ េពលគឺមិនក្ល យ មែបប្របេទសជិតខង។ ជមួយគន នឹង រចន 
េនះ េ ក George Grolier បនេរៀបចឲំយមន រមនទីរមួយែដរ េ យចប់ ងសង់អគរ
េនកឡុំងឆន ១ំ៩១៨។  
 

 

 

 

  

១. េ ក George Grolier អងគុយេលើេកអី (្របភពរូប៖ រមនទីរជតិ)។ 
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េពលបេងកើត រចនដបូំងេនះ េគេធ្វើអគរជប់គន នឹងអគរ រមនទីរ គឺអគរ

រចនជែថវមនដបូំល ងជផទះែខមរព័ទធពីទិសខងេជើង ខងលិច និងខងតបូង  (រូបេលខ២-

៥)។ ឯអគរ រមនទីរជែថវមួយែល្វង ដបូំលមនកពូំលមណ្ឌ ប្រសួចចនួំនបីេនជប់ពីែផនក

ខងេកើត រចនេនះ (រូបេលខ៦-៨)។ ជមួយគន េនះក៏មន ងអគរស្រមប់

េនពីខងលិច ែដលទ្រមង់ប្លង់បតជែថវព័ទធទីធ្ល ក ្ត លេសទើរដូចនឹងអគរ ងេនពី

ខងេកើតេនះែដរ (រូបេលខ៩) េហើយេ្រកយមកអគរេនះបន្តេធ្វើជ រចនរហូតដល់

សព្វៃថង។ រចននិង រមនទីរជមណ្ឌ លរួមែតមួយ ដបតិវស័ិយសិលបៈេនះមនតួនទី

សិក និងផ ព្វផយយេនជមួយគន  េហើយផ ភជ ប់រ ងសិលបៈែខមរសម័យបុ ណនិង

សិលបៈែខមរសម័យថមីផង។ រមនទីរគឺជកែន្លង ងំបង្ហ ញវតថុ បុ ណ ពិេសស ន ៃដខង

សិលបៈ ឯ រចនជកែន្លងបណ្តុ ះប ្ត លនិងមនសកមមភពជក់ែស្តងខងសិលបៈ

យ៉ងរស់រេវ ើក េពលគឺ ថ ប័នទងំពីរេនះមនទនំក់ទនំងគន ជិតសនិតខងវស័ិយសិលបៈែខមរ

បុ ណនិងសិលបៈែខមរសម័យថមីដ៏្របេសើរបផុំត។ េនៃថងទី១៣ ែខេម  ឆន ១ំ៩២០ េទើប្រពះ

ករុ ្រពះបទសេម្តច្រពះសីុសុវតថិ យងមកសេមព ធ រមនទីរនិង រចនេនះ។ 

 

 

 

 

 ២. ែថវខងលិចរបស់ រចនដបូំង, 
ថតពីទិសឦ នៃនបរេិវណខងកនុង  
(្របភពរូប៖ រមនទីរជតិ)។ 

៣. ែថវខងេជើងនិងខងលិចរបស់ រចន
ដបូំង, ថតពីទិស េគនយ៍ៃនបរេិវណខងកនុង  
(្របភពរូប៖ រមនទីរជតិ)។ 
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៤. ែថវខងលិចរបស់ រចនដបូំង, ថតពីទិស
ពយពយ (្របភពរូប៖ ្រសង់ពីេសៀវេភ Cérémonie 

D’inauguration du Musée Albert Sarraut et de L’école 
des Arts Cambobgiens, Imprimerie du Protectorat, 

Phnom Penh, 1920.)។ 

៧. អគរ រមនទីរ, ថតពីមុខ ទិសខងេកើត
(្របភពរូប៖ ្រសង់ពីេសៀវេភ Cérémonie 

D’inauguration du Musée Albert Sarraut et 
de L’école des Arts Cambobgiens, Imprimerie 

du Protectorat, Phnom Penh, 1920.)។ 

៨. រចនដបូំងមនអគរជប់គន
នឹងអគរ រមនទីរ។ 

៩. អគរមួយេទៀតៃន រចនេនខងលិច, 
ថតពីទិសខងេកើត (្របភពរូប៖ រមនទីរជតិ)។ 

៥. ែថវខងតបូងរបស់ រចនដបូំង, ថតពីទិស
និរតី (្របភពរូប៖ ្រសង់ពីេសៀវេភ Cérémonie 

D’inauguration du Musée Albert Sarraut et de L’école 
des Arts Cambobgiens, Imprimerie du Protectorat, 

Phnom Penh, 1920.)។

៦. អគរ រមនទីរ (មនេខឿន) ងជប់គន នឹងែថវ
រចន (អត់មនេខឿន) ថតពីទិសពយពយៃន

បរេិវណខងកនុង (្របភពរូប៖ រមនទីរជតិ)។ 



4 

េនេពលបេងកើត រចនថមីេនះជផ្លូ វករេហើយ េគបនេផទរ្រកុមសិលបករ

រចនរបស់្រពះបរម ជ ងំ (ែដលបេងកើត ងំពីៃថងទី១៧ ែខេម  ឆន ១ំ៩១២) រួមជមួយនឹង

សិលបករចំ នៗែដលេគ្របមូលពីទីេផ ងៗមកេធ្វើជ្រគូេនទីេនះវញិ។ ទងំខងេ ងជង

កិចចកររចន ទងំខងរប្ំរពះ ជ្រទពយ (េ ខ នហ្លួង) និង្រកុមេភ្លងជេដើម (រូបេលខ១០) 

េនែតមននទីជប់ជមួយ្រពះបរម ជ ងំផង និង ធរណៈទូេទផង។  

គួរ្រជបបន្តិចែដរថ ចប់ ងំពីរ ងឆន ១ំ៩០៧មកេម្ល៉ះ ែដលេគនគំន គិតគូរេរៀបចំ

្រកុមសិលបៈននែដលមនជ្របៃពណីរបស់្រពះបរម ជ ងំ ងំពីបុ ណឲយេកើតេទជ

រចនេនះ កនុងេនះមនករជួយេ្រជមែ្រជងខ្ល ងំពីេច ្វ ងំ ជួន (១៨៦៤-១៩៤៦) 

ែដរ រហូតដល់ៃថងទី១៧ ែខេម  ឆន ១ំ៩១២ េទើបមន្រពះ ជ្របកសមួយបេងកើត

រចនេនកនុង្រពះបរម ជ ងំ (ជភ ប ងំេ ថ École royale des Arts décoratifs) 

ែដលេផ្ត តេលើករងររចនតុបែតងេផ ងៗ។ ្រកុមសិលបៈេនះឯងែដលជមូល ្ឋ នឲយេគ

បេងកើតេទជ « រចន» ផ្លូ វករេនឆន ១ំ៩១៧េនះ និងបន្តរហូតមកទល់បចចុបបននេនះ។ 

 

 

 

 

េនបុ៉នម នឆន េំ្រកយមក េគេផទរអគរ រចនែដលជែថវេនជប់គន នឹងអគរ 

 

១០. ្រ ្ត ចរយនិងសិស រចន ឆន ១ំ៩២០ (្របភពរូប៖ ្រសង់ពីេសៀវេភ Cérémonie D’inauguration 

du Musée Albert Sarraut et de L’école des Arts Cambobgiens, Imprimerie du Protectorat, Phnom Penh, 1920.)។ 
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េនេ្រចើនឆន េំ្រកយមក េគេផទរអគរ រចនែដលជែថវេនជប់គន នឹងអគរ

រមនទីរេនះ ឲយេទេធ្វើជ រមនទីរទងំ្រសុង។ រចនទុកេនែតែផនកខងលិចែដល

មនអគរ ច់េ យែឡកេនះបុ៉េ ្ណ ះ (រូបេលខ១១-១៣) និង ងអគរថមីៗែថមេទៀត

កនុងបរេិវណ េនេពលបន្តបនទ ប់មក (រូបេលខ១៤-១៦)។ ចេំពះករងរេផ ងៗេនែត

មនទនំក់ទនំងគន រ ង រចននិង រមនទីរជធមម  េ យពំុមនខណ័្ឌ ច់ពីគន េទ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

១១. រចនេនបរេិវណខងលិច រមនទីរ។ ១២. អគរមួយៃន រចន, ថតពីទិសខងេកើត
(្របភពរូប៖ រមនទីរជតិ)។ 

១៣. ្រ ្ត ចរយៃន រចន (្របភពរូប៖ ?)។
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១៤. អគរមួយែថមេទៀតែដលេគ ង្របែហល
ទសវត ១៩៥០ កនុង រចន។ 

១៥. អគរខពស់េនក ្ត ល កនុង រចន
េគ ងែថមេនរ ងឆន ១ំ៩៦៤-៦៥។ 

១៦. ធ្ល េនចេន្ល ះអគរែផនកខងលិចកនុង រចន។ 
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រចនេន្រកុងភនេំពញេនះ សថិតេនខងេជើង្រពះបរម ជ ងំ និងេនខងលិច

ៃន ល្រពះសុេមរុ ( លេមន) េហើយមន រមនទីរេនជប់ពីខងេកើតៃន េនះ (រូប

េលខ១៧-១៨)។ ទី ងំែដលេរៀបចំ រចនេឡើងជប់នឹង្រពះបរម ជ ងំ មិនែមនជ

ករៃចដនយេទ គឺជទេំនៀមតៗមកពីសម័យបុ ណកល ដបតិសិលបៈ្របណីតៗែតងជប់ទក់

ទងនឹង្រពះ ជ ងំ េហើយ្រគូចំ នៗក៏ជសិលបកររបស់្រពះ ជ ងំែដរ។ េបើេយើងសម្លឹង

េមើលឲយែវងឆង យដល់ែខមរសម័យបុ ណេ្រពងនយឯេ ះ េទើបេយើងយល់អពីំែខមរសម័យ

ថមី ឬផទុយេទវញិ គឺេយើងេមើលអ្វីៗែដលេសសសល់ដល់សម័យបចចុបបននេនះ េទើបេយើងដឹងថ 

មរតកទងំអមបលម៉នគឺជេករ ្តិ៍តៗគន មកឥត ច់ពីែខមរសម័យបុ ណេនះឯង។ េនេដើម

ស.វ.ទី៩ ្រពះបទជ័យវរ មន័ទី២ ង ជធនីមួយេឈម ះថ «ហរហិ ល័យ» សថិតេនតបំន់

រលួស កនុងេខត្តេសៀម បសព្វៃថង េហើយ្រកុងេនះេចះែតរកីដុះ លកនុង ជយេស្តចបន្តបនទ ប់

មក។ េនទីេនះមន្រប ទតូចធេំ្រចើនែដរ េហើយអនក្រ វ្រជវគិតថ្រពះបរម ជ ងំ

្រកុងហរហិ ល័យេនះ គឺ ងំេន្រតង់តបំន់្រប ទៃ្រពមនទីរ (្រពះមនទីរ?) េ្រពះទីេនះមន 

 

 

 

 

 
១៧. ទី ងំ រចនេនែកបរនឹងកែំពង
ខងេជើងៃន្រពះបរម ជ ងំ។ 

១៨. ខងេឆ្វងជ រចន សថិតេនែកបរ
កែំពងខងេជើងៃន្រពះបរម ជ ងំ។ 
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កែំពងដីនិងកសិនធុ ទឹកព័ទធជុវំញិ ងបួន្រជុង គឺលិច-េកើត្របែវងជិត៨០០ម. និងេជើង-តបូង

ជង៥០០ម. និងមន្រប ទេនកនុងេនះផង។ ករេធ្វើកំ យ្រ វ្រជវែផនកបុ ណវទិយ 

ដឹកនេំ យេ ក Martin Polkinghorne  កលពីបុ៉នម នឆម កំន្លងេទ េគរកេឃើញសណំល់

វតថុសិលបៈជេ្រចើន ែដលេគេធ្វើពំុទន់េ្រសចបច់ េន្រតង់ម្ដុខំងលិច្រប ទបគង ែដលេន

ពីខងេជើងៃនៃ្រពមនទីរេនះ េហើយេគយល់ថទីេនះគឺជេ ងជងសិលបៈរបស់្រពះ ជ ងំ

េនះឯង។  

លុះមកដល់ចុងស.វ.ទី៩ ្រពះបទយេ វរ មន័ទី១ ង ជធនីថមីមួយេឈម ះថ 

«យេ ធរ» េនកនុងទី ងំែដលសព្វៃថងេយើងេ ថតបំន់អងគរ េហើយទីេនះេចះែតរកីថកុ ំ

េថកើងេឡើងជលំ ប់ពី ជយេស្តចមួយអងគេទមួយអងគ រហូតដល់ស.វ.ទី១៤។ ្រកុងេនះមន

្រពះបរម ជ ងំេនកនុងបរេិវណអងគរធ ំគឺខងពយពយ្រប ទបយ័ន្ត េហើយមនទី ងំ

សខំន់ជងេគចប់ពី្រពះ នជល់ដរំេីទទិសខងលិច និងមនកែំពងថមបយេ្រក មពីរជន់

ព័ទធ ងបួនជុង គឺលិច-េកើត្របែវងជង៥៨០ម. និងេជើង-តបូងជង២៤០ម. េហើយមន

្រប ទនិង្រសះទឹកខ្លះេនកនុងេនះ។ េនខងេជើងកែំពង្រពះ ជ ងំេនះក៏អនក្រ វ្រជវ

ែផនកបុ ណវទិយ ដឹកនេំ យេ ក Martin Polkinghorne ែដរេធ្វើកំ យេឃើញមន

សណំល់េ ហៈធតុជេ្រចើន ែដលេគសិតេធ្វើជវតថុសិលបៈេផ ងៗ។ ដូេចន ះទីេនះក៏មិនខុស

ពី្រពះ ជ ងំមុនែដរ េពលគឺមនេ ងជងសិលបៈសថិតេនជប់នឹង្រពះរបម ជ ងំជនិចច។  

 ឥឡូវេយើងពិចរ មកសម័យក ្ត លបន្តិចេមើល។ េ្រគ ងអលងក រក្តី សមភ រៈ

េ្របើ្របស់ក្តី វតថុសកក រៈេផ ងៗក្តី ពិេសសរបស់ែដលល្ៗអ ខពង់ខពស់ស្រមប់្រពះនគរ ស្រមប់

្រពះម ក ្រត ឬនមឺុនតូចធ ំេសដ្ឋីគហបតីជេដើម រែមងមន្រកុមសិលបករេឆនើមៗជអនក

ស្អិត ្អ ងេឡើង។ អ្វីែដលមនក្រមិតឧត្តុងគឧត្តម ្របណីតៃថ្លថ្ល  គឺមនែតេចញមកពីេ ងជង
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្រពះបរម ជ ងំេនះឯងេហើយ។ កនុង្របៃពណី្រពះម ្រកត ែខមរ ងំែតពីបុ ណកលមក 

ក៏ដូចជអនកមនប ្ត សក្ដិខពស់ៗ ែតងែតមនករ្របទនរបស់្រទពយចេំពះអនកមនគុណ

បំ ច់េផ ងៗ ឬក៏ស្រមប់ថ្វ យេទេទព ឬមួយ្របេគនបព្វជិតននជេដើម គឺេគេ្របើរបស់

របរ្របកបេ យសិលបៈវចិិ្រតរចនេនះជករចបំច់ េហើយចត់ទុកថជករៃថ្លថនូ រកនុង

វបបធម៌ែខមរេទៀតផង (សព្វៃថងក៏េនែតមនជធមម )។ កនុងគនិំតដូេចនះេហើយបនជ្រពះបរម

ជ ងំែខមរែតងែតមនេ ងជងសិលបៈ ( រចន) ងំេនជប់ជនិចច។ សិលបៈេនះ

មិន្រតឹមែតមនេ្រគ ងអលងក រ, របស់េ្របើ្របស់, វតថុជទីសកក រៈបុ៉េ ្ណ ះេទ គឺមនរហូតដល់

េទេ្រគ ងរចន ងសង់ េ្រគ ងេស្ល កពក់ ក់ែតងកយ និងតូរយត្រន្តី ្រពមទងំែលបងរប ំ

េ ខ ននដ ្រស្ដេផ ងៗផង។ េនស.វ.ទី១៧ ជធនីែខមរ ងំេនឧត្តុងគ មន្រពះបរម ជ

ងំសថិតេនម្តុ វំត្ត ងំចស់សព្វៃថង េហើយទីេនះក៏ដូចសម័យបុ ណ គឺមនសិលបករជជង

សមិតេ ហៈលប ីៗ េនភគខងេជើងនិងពយពយភនឧំត្តុង េហើយេនែកបរនឹងអតីត្រពះ ជ ងំ

េនះែដរ។ ជមួយគន េនះក៏មន្រកុមជងទងចំ នៗ ែដលសព្វៃថង ងំេនម្ដុ កំពំង់ហ្លួង 

េហើយទងំជងសមិត ទងំជងទងបនរកីដុះ លេទជសហគមន៍សិលបករយ៉ងធទូំ យ

រហូតមកដល់បចចុបបនន។  

 មកដល់សម័យថមីឯេណះវញិ ភនេំពញបនក្ល យជ ជធនីជប់ ប់ ែលងផ្ល ស់ប្តូ រ

េទ ងំពីរ ងចុងស.វ.ទី១៩មក េហើយ្រពះបរម ជ ងំថមីក៏មនរចនសមព័នធទូេទមិន

ខុសឆង យពីអតីតកលេឡើយ។ េនះមកពីផនត់គនិំតជប់តៗគន រងឹមកំ្ល យេទជ រយធម៌មួយ

ែដលមនមរតកបុ ណជឫសគល់ចបស់ ស់ េទើបករេរៀបច្ំរកុងក្តី ករេរៀបច្ំរពះបរម

ជ ងំក្តី និងរចនសមព័នធពក់ព័នធននមនែខ គនិំតហូរែហែវងឆង យឥត ច់យ៉ងដូេចនះ។ 

មពិតេទេនមនអ្វីៗជេ្រចើនេទៀតែដលគួរឲយេយើងយល់ដឹងបនទូលទូំ យអពីំខ្លឹម
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រៃន រចន បុ៉ែន្តេរឿងេនះ្រគន់ែតពិចរ បន្តិចបន្តួចបុ៉េណ្ណះេទ ក៏គង់នឹងយល់

េហើយថ ្រពះបរម ជ ងំនិង រចន ក់ដូចជសមព័នធរ ង «មនុស និងសិលបៈ» ថន ក់

ខពស់របស់្រពះនគរ។ េទះបីជសម័យកលថមីឈនដល់េទសកលេផ ងក៏េ យ ក៏តៃម្លជក់

ែស្តងេនះេនែតមន េហើយតៃម្លជ្របវត្តិ ្រស្ត វបបធម៌ និងេករ ្តិ៍ដែំណលជតិក៏រងឹរតឹែត

ខពង់ខពស់។ គួរ្រជបែដរថ មន្របេទសជិតខងខ្លះែដលទទួលឥទធិពល រយធម៌ែខមរេទក៏

េរៀបចរំចនសមព័នធ ថ ប័ននិងទី ងំ្រពះបរម ជ ងំនិង រចនរបស់េគ មរេបៀប

ដូេចនះែដរ។ 

 េតើ រចនេនភនេំពញមន «ដេំណើ រជីវតិ» របស់ខ្លួនយ៉ង ងំពីចប់

កេំណើ តរហូតមកដល់្រគេនះ? 

 កន្លងមកមនអនក្រ វ្រជវេ្រចើនគន  ែដលបនសិក អពីំេរឿង ៉ វរបស់ រចន 

ពិេសសជនបរេទស េហើយបនេបះពុមពផ ព្វផ យខ្លះ ឯខ្លះពំុទន់បនេបះពុមពផ យ និង

ខ្លះេទៀតសិក កនុង្រកបខណ័្ឌ និេកខបបទថន ក់បណ្ឌិ តផងក៏មនែដរ ែដលបញជ ក់ថ

េនះមនេករ ្តិ៍េឈម ះេបះសេម្លងែវងឆង យយូរមកេហើយ។ េនទីេនះខញុ និំយយ្រតួសៗេទេដើមប ី
ែស្វងយល់េ យសេងខបៗអពីំករងររបស់ រចន។ 

 ចប់ ងំពីដេំណើ រករបន្តិចម្តងៗេនឆន ១ំ៩១៨មក រចនេនះមនសកមមភព

ជេ្រចើនែដល្រតូវេធ្វើ េហើយជពិេសស្រកុមករងររចនែផនកសណំង់ ទងំ្រគូ ទងំសិស

ចំ នៗ គឺមននទីជួយេរៀបចតុំបែតងលម្អេ្រគ ងអគរ រមនទីរ ែដល ងេនជប់ជ

មួយគន េនះ និងតុបែតងបេង្ហើយនឆន ១ំ៩១៩-២០ (រូបេលខ១៩-២០)។ រឯី្រពះបរម ជ ងំ
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ែដល្រតូវេរៀបចែំកលម្អ និង ងសង់្រពះទីនងំ ឬ្រពះដំ ក់ ្រពមទងំសមភ រៈ ក់ែតង

្របណីតថមីៗ ក៏្រតូវករជចបំច់ពី្រកុមសិលបករទងំេនះែដរ។ 

 

 

 

 

 

 

 កនុង រចនសម័យេនះមនែផនកជនំញេផ ងៗជេ្រចើនដូចជ៖ ែផនកចម្ល ក់េឈើ 

(រូបេលខ២១-២២), ែផនកសមិត (រូបេលខ២៣-២៥), ែផនកជងទង (រូបេលខ២៦-២៧), ែផនក

គនូំរ (រូបេលខ២៨), ែផនកចម្ល ក់ពុមព (រូបេលខ២៩-៣០), ែផនកសណំង់, ែផនកមុខខមុក (រូបេលខ

៣១-៣៣), ែផនកតមបញសូ្រត (រូបេលខ៣៤-៣៥), ែផនករប ំ(រូបេលខ៣៦-៣៨), ែផនកេភ្លង 

(រូបេលខ៣៩)។ល។ ែដលករងរទងំអស់េនះទមទរឲយមនករេរៀបច្ំរគប់្រគងចត់ែចង   

 

 

 

 

១៩. ្រ ្ត ចរយនិងសិស រចន តុបែតង
អគរ រមនទីរ (្របភពរូប៖ រមនទីរជតិ)។ 

២០. ្រ ្ត ចរយនិងសិស រចន គូរគនូំរេលើ
បង្អួចអគរ រមនទីរ (្របភពរូប៖ រមនទីរជតិ)។ 

២១. ែផនកចម្ល ក់េឈើេន រចន 
(្របភពរូប៖ រមនទីរជតិ)។ 

២២. ែផនកចម្ល ក់េឈើេន រចន 
(្របភពរូប៖ រមនទីរជតិ)។ 
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២៣. ែផនកសមិតេន រចន 
(្របភពរូប៖ រមនទីរជតិ)។ 

២៤. ែផនកសមិតេន រចន 
(្របភពរូប៖ រមនទីរជតិ)។ 

២៥. ែផនកសមិតេន រចន 
 (្របភពរូប៖ រមនទីរជតិ)។ 

២៦. ែផនកជងទងេន រចន 
(្របភពរូប៖ រមនទីរជតិ)។ 

២៧. េ្រគ ង្របក់េធ្វើេន រចន 
(្របភពរូប៖ រមនទីរជតិ)។ 

២៨. ែផនកគនូំរេន រចន 
 (្របភពរូប៖ រមនទីរជតិ)។ 
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២៩. ែផនកចម្ល ក់ពុមពេន រចន 
 (្របភពរូប៖ រមនទីរជតិ)។ 

៣០. ែផនកចម្ល ក់ពុមពេន រចន 
 (្របភពរូប៖ រមនទីរជតិ)។ 

៣១. ែផនកមុខខមុកៃន រចន 
(្របភពរូប៖ រមនទីរជតិ)។ 

៣២. ្រគូេធ្វើមុខខមុកេន រចន 
 (្របភពរូប៖ រមនទីរជតិ)។ 

៣៣. មកុដេធ្វើេន រចន 
 (្របភពរូប៖ រមនទីរជតិ)។ 

៣៤. ែផនកតមបញេន រចន 
 (្របភពរូប៖ រមនទីរជតិ)។ 
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៣៥. ែផនកតមបញេន រចន 
 (្របភពរូប៖ រមនទីរជតិ)។ 

៣៦. ពិធីសពំះ្រគូែផនករបេំន រចន 
(្របភពរូប៖ រមនទីរជតិ)។ 

៣៧. សិស ែផនករបេំន រចន (្របភពរូប៖ រមនទីរជតិ)។ 

៣៨. ្រគូនិងសិស ែផនករបថំតជមួយេ ក
George Groslier (្របភពរូប៖ រមនទីរជតិ)។ 

៣៩. ្រគូរបនិំង្រគូេភ្លងេន រចន
(្របភពរូប៖ រមនទីរជតិ)។ 
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ម៉ត់ចត់ ទងំែផនក មរេបៀប្របៃពណី ទងំែផនក មរេបៀបករបេងកើតថមី។ េ ក George 

Groslier ជចង ្វ ង្រតួតកិចចករដ៏ធេំធងរបស់ រចនផង (រូបេលខ៤០) ករងរ

ងសង់ រមនទីរផង េហើយជួនកល្រតូវជួយគិតគូរជមួយនឹងសិលបករែខមរកនុងករ

តុបែតង្រពះបរម ជ ងំផង ក៏ខិតខពុំះពរេធ្វើជមួយ ្រ ្ត ចរយែខមរជនំញៗជលំ ប់ពុំ

ែដល ច់ រហូតដល់េ ក ងទី ន ក់ ្រស័យេនេធ្វើករកនុង េនះ (រូបេលខ៤១) 

េដើមបជួីយស្រមួលដល់ករ្រគប់្រគងេទៀតផង។ 

 

 

 

 

 

 

 

 រចនជរុំញឲយមនករ្របឡង្របែជងបេញចញ ន ៃដ និងគនិំតៃចន្របឌិតថមីៗ 

រហូតដល់មនករ ងំពិព័រណ៍បង្ហ ញករងរខ្លួនជហូរែហ េទះបីជមនឧបសគគខ្លះៗ

ែដលេចៀសពំុរួចក៏េ យ។ មិន្រតឹមែតេនកនុង្រសុកេទ សូមបែីតពិព័រណ៍ដ៏ធេំធងេន្រសុក

ប ងំអពីំ្របេទសសថិតេ្រកម និគមប ងំ ែដលេធ្វើេឡើងកលពីរ ងទសវត ១៩៣០ 

ក៏ រចនចូលរួមយ៉ងសកមម ងំពីករងរ ងសង់រូប្រប ទអងគរវត្ត ្រពហមបយ័ន្ត 

៤០. េ ក George Groslier ជចង ្វ ង
រចន (្របភពរូប៖ រមនទីរជតិ)។ 

៤១. ផទះស្រមប់េ ក George Groslier ន ក់េធ្វើករ
េនកនុង រចន  (្របភពរូប៖ រមនទីរជតិ)។ 
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ចម្លងរូបកបច់រចន ផទ ងំចម្ល ក់ បដិម និងករសែម្តងសិលបៈេផ ងៗយ៉ងគ្រគឹកគេ្រគង េធ្វើ
ឲយរដ្ឋករប ងំេសសខពស់មុខខពស់មត់ េថកើងេករ ្តិ៍េឈម ះកិត្តិយសកនុងេ កសម័យេនះមិន

តិចេទ និង្របេទសននចប់េផ្តើម គ ល់ែខមរជហូរែហ េ យ រ រចនេនះឯងែដរ។ 

្របៃពណីរបស់ រចនេនែតបន្តតួនទីជ្រប្រកតីេរៀងរហូតមក បនទ ប់ពីេ ក George 

Groslier ចកេ កេនះេទេនរ ងឆន ១ំ៩៤៥។ 

 ចេំណរេចរកលេ្រកយមក កនុងបរយិកសសងគមឯក ជយ ទឹកចិត្តមនុស ែខមរមន

មនសិករខពស់កនុងករក ងជតិខ្លួន និង្រស ញ់េសចក្តីៃថ្លថនូ រេនចេំពះមុខអន្តរជតិ

ននកនុងេ កសម័យថមីជនំន់េនះ គឺ រចន្រតូវេរៀបចពំ្រងីកឲយេទជ ថ ប័ន

អប់រផំ ព្វផ យែផនកសិលបៈ វបបធម៌ជតិកន់ែតទូលទូំ យ និងខពង់ខពស់េឡើង។ កនុងគនិំត

ដូេចន ះេហើយ េទើប្រពះករុ ្រពះបទសេម្ដច្រពះនេ ត្តម សីហនុ ្របគល់តួនទីជូនេ ក 

វណ្ណ មូលីវណ្ណ (រូបេលខ៤២) ទទួលបនទុកចត់ែចងេរៀបចំ រចនឲយក្ល យេទជ 

« កលវទិយល័យភូមិនទវចិិ្រតសិលបៈ» (ស.ភ.វ.ស.) ម្រពះ ជ្រកមេលខ២២៦-ប.រ. ចុះៃថង

ទី១៨ ែខមក  ឆន ១ំ៩៦៥។ កលវទិយល័យេនះរួមមនម វទិយល័យ៥ គឺ៖  

១ - ម វទិយល័យសិលបៈសូនរូប 

២ - ម វទិយល័យនដ ្រស្ត 

៣ - ម វទិយល័យតូរយត្រន្តី 

៤ - ម វទិយល័យបុ ណវទិយ 

៥ - ម វទិយល័យ ថ បតយកមមនិងនគេ បនីយវទិយ។ 
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ចប់ពីេពលក្ល យេទជ កលវទិយល័យមក អ្វីៗកន់ែតធដុំេំឡើងៗ និងករក ង

្រសុកេទសក៏កន់ែត្រតចះ្រតចង់ែថមេទៀត េហើយមនលកខណៈពិេសសមួយែដលេយើង

សព្វៃថងេ ថ «អត្តសញញ ណ» មែបបែផនែខមរនសម័យទេំនើប។ រចននិង

រមនទីរក៏េនែតជៃដគូជមួយគន ឥត ច់ ពិេសសែផនកសិលបៈសូនរូប និងបុ ណវទិយ 

ដបតិ មនទីរក៏ជកែន្លងផ ព្វផ យនិងបណ្តុ ះប ្ត ល តួយ៉ងកល សិក ពី្របវត្តិ
សិលបៈែខមរបុ ណគឺ្រតូវចូលេទ រមនទីរជករចបំច់។ េបើកនុងវស័ិយែថរក  អភិរក  ជួស

ជុលបុ ណវតថុផង គឺនិស តិបុ ណវទិយ្រតូវែតេទសិក និងអនុវត្តកនុងេ ងជង រមនទីរជ

្រប្រកតី។ រឯី ្រ ្ត ចរយនិងអនកេធ្វើករងរេទៀតេ ត ក៏្រតូវករគន េទវញិេទមករ ង

រមនទីរនិង រចនដែដល េហើយសូមបែីត្រពឹទធបុរសម វទិយល័យបុ ណវទិយក៏ជួន

កលមននទីជចង ្វ ង្រគប់្រគង មនទីរែថមេទៀតផង េ្រពះវស័ិយេនះសថិតកនុង្រកប

ខណ័្ឌ ែតមួយ។ េហើយយ៉ងេ ច ស់ក៏ចង ្វ ង រមនទីរ និងម្រន្តីសខំន់ៗែតងែតេធ្វើ
្រ ្ត ចរយេនម វទិយល័យបុ ណវទិយែដរ ដបតិអនកទងំអស់េនះសុទធែតបនបញច ប់ 

ករសិក េនម វទិយល័យេនះ ឬក៏ែផនកេផ ងៗកនុង រចន។ 

៤២. េ ក វណ្ណ មូលីវណ្ណ ទទួល
បនទុកេរៀបចំ រចនឲយេទជ

កលវទិយល័យភូមិនទវចិិ្រតសិលបៈ 
េនឆន ១ំ៩៦៥ និងជ កវទិយធិករ
ដបូំង (្របភពរូប៖ ?)។ 
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 រចនបិទទ្វ រ ក់ខនតួនទីបណ្តុ ះប ្ត លធនធនមនុស  និងករងរ

ផ ព្វផ យសិលបៈ វបបធម៌របស់ខ្លួនែតកនុងសម័យែខមរ្រកហម្រគប់្រគង្រសុករ ងឆន ១ំ៩៧៥-

៧៩បុ៉េ ្ណ ះ។ បនទ ប់អពីំេនះមក េ យមនេសចក្តីសេ្រមច េលខ៨៦៨០ក.ម. ចុះៃថងទី៩ 

ែខឧសភ ឆន ១ំ៩៨០ ឲយចប់េរៀបចំ រចនបន្តិចម្តងៗេឡើងវញិ។ ចប់ពីេពលេនះមក 

េនះក៏មនដេង្ហើមេរ ើបៗេឡើងវញិ បន្តជីវតិកនុងទី ងំរបស់ខ្លួនដ៏រងឹម ំនិងបន្ត

កតព្វកិចចដ៏មនខ្លឹម រជ្របវត្តិ ្រស្តចេំពះជតិខ្លួន។ ្រគេនះ្រសុកែខមរទងំមូលេន

មនកម្ល ងំកែំហងទន់េខ យេនេឡើយេទ េម្ល៉ ះេហើយ រចនក៏ខិតខ្ំរត ប្រតដួសរស់

ជមួយសិលបករ ថ បតយករ បុ ណវទូិថមីចស់ ក ងអ្វីៗជមួយគន េ យមេនសេញចតន

្រជលេ្រជចេំពះ េនះ។  

លុះមកដល់ៃថងទី២៧ ែខមក  ឆន ១ំ៩៨១ េទើបេធ្វើពិធីសេមព ធេបើក រចនជផ្លូវ

ករេឡើងវញិេ យមនេឈម ះថ « វចិិ្រតសិលបៈ»។ េពលេនះករសិក មនែតែផនក

សិលបៈសូនរូប និងែផនកសិលបៈសែម្តងេផ ងៗ្រតឹមែតក្រមិតបឋមនិងក្រមិតមធយមប៉ុេ ្ណ ះ។ 

បន្តិចម្តងៗ េសចក្តី្របឹងែ្របងរបស់ ្រ ្ត ចរយចស់េកមងមកពីទីជិតទីឆង យវញិ ្រពមេ យ

សិស សម័យេ្រកយៗេនះ រួមគន ជមួយនឹងថន ក់ដឹកន្ំរកសួងេឃសនករនិងវបបធម៌

ជនំន់េនះ ក៏េចះែតេធ្វើឲយ រចនរកីលូត ស់ថកុ េំថកើងជលំ ប់។  

មកដល់ៃថងទី៥ ែខតុ  ឆន ១ំ៩៨៨ េទើបមនអនុ្រកឹតយែ្របក្ល យ រចនេនះឲយ

េទជ « កលវទិយល័យវចិិ្រតសិលបៈ» េឡើងវញិ។ ចប់ពីេពលេនះមក ្រកសួងេឃសន

ករនិងវបបធម៌ រួមជមួយេ ក កលវទិយធិករ និង ្រ ្ត ចរយទងំ យែន

ទងំមូល េចះែតព្រងឹងព្រងីកករងរអប់របំណ្តុ ះប ្ត លវស័ិយសិលបៈ្រគប់ជនំញ, 

ថ បតយកមមនិងនគេ បនីយវទិយ, បុ ណវទិយ និងករងរ្រ វ្រជវជេ្រចើន។ រហូតមក
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ដល់ឆន ១ំ៩៩៤ េទើបផ្ល ស់េឈម ះ កលវទិយល័យេនះឲយេទជ « កលវទិយល័យវចិិ្រត

ភូមិនទវចិិ្រតសិលបៈ» ដូចេដើម។ 

 េ យ រទី ងំនិងអគរជ្របវត្តិ ្រស្តេនះឆ្លងកត់រយៈកលមួយសតវត មក

េហើយ (រូបេលខ៤៣) និងមនករចស់្រទុឌេ្រទមខ្លះ (រូបេលខ៤៤-៤៥) េទើបថន ក់ដឹកន ំ

មជនំន់ននខិតខែំថទ ំជួសជុល និងែកលម្អខ្លះៗជហូរែហពុំែដលខន (រូបេលខ

៤៦-៤៨)។ រឯី្រពះម ក ្រត ្រពះករុ ្រពះបទសេម្តច្រពះេនត្តម សីហនុ ្រពះម

វរីក ្រត ្រទង់្រជបពីកររកីលូត ស់េនះ ្រពះអងគក៏សព្វ្រពះ ជហឫទយ័េ្របស្រពះ ជ

ទន្រពះ ជ្រទពយជមួយនឹងសបបុរសជនខ្លះ ងអគរថមីមួយែថមេទៀត មេសចក្ត្ីរតូវករ

េនឆន ២ំ០០៣ (រូបេលខ៤៩-៥០)។ ករសិក េនះក៏េចះែតចេ្រមើនលូត ស់ដល់និស តិ

ទងំ យែដលចូលមកសិក េន កលវទិយល័យេនះ មជនំញេផ ងៗ សរុបរ ង

៤០០-៥០០នក់កនុងមួយឆន ំៗ  (រូបេលខ៥១)។  េនរ ងឆន ២ំ០១២-១៥មកេនះ មនករចប់ 

 

 

 

 

 

 

 

៤៣. អគរខងមុខរបស់ រចនេនទសវត ១៩៩០។ ៤៤. អគរ រចនេនទសវត ១៩៩០។

៤៥. អគរកនុង រចនរ ងឆន ២ំ០០០។ ៤៦. អគរ រចនជួសជុលឆន ២ំ០០៥។
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េផ្តើមែកលម្អអគរខ្លះ និងព្រងីកបែនថម មទ្រមង់រចនបថចស់ជបេណ្ដើ រៗ ែដលអគរខ្លះ

ែកព្រងីកេទេលើឲយមនពីរជន់ជហូរែហ (រូបេលខ៥២-៥៤)។ ចែំណកឯអគរែដលជ

កែន្លងេធ្វើករនិង ន ក់េនរបស់េ ក George Grolier កលពីមុនេនះ បនែកស្រមួលឲយ

េទជករយិល័យរបស់ កលវទិយធិករ និងម្រន្តីែផនករដ្ឋបល្រគប់្រគងេផ ងៗ (រូបេលខ

៥៥-៥៦)។ 

៤៧. អគរខងមុខរបស់ រចន
កពុំងជួសជុល ឆន ២ំ០០៦។ 

៤៨. អគរខងមុខរបស់ រចន ឆន ២ំ០១១។

៤៩. អគរថមីកពុំង ងឆន ២ំ០០៣ ែដលជ្រពះ ជ
អេំ យរបស់្រពះករុ ្រពះម វរីក ្រត។ 

៥០. អគរថមី ងរួចេនឆន ២ំ០០៤ ែដលជ្រពះ ជ
អេំ យរបស់្រពះករុ ្រពះម វរីក ្រត។ 
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៥១. និស តិេរៀនគូរគនូំរេន រចន
ឆន ២ំ០១៤។ 

៥២. អគរខងមុខរបស់ រចន ជួសជុលនិង
ងបែនថមេឡើងជពីរជន់ ឆន ២ំ០១២-១៥។ 

៥៣. អគរខងមុខរបស់ 
រចន ឆន ២ំ០១៥។ 

៥៥. ផទះេ ក George Groslier ន ក់េនេធ្វើករកនុង
រចន បនជួសជុលេធ្វើជករយិល័យ។ 

៥៤. អគរ រចន ងបែនថមេឡើងជពីរជន់
ឆន ២ំ០១២-១៥, ថតពីទិសខងលិច (ខងកនុង)។ 

៥៦. ករយិល័យរបស់ កលវទិយធិករៃន
កលវទិយល័យភូមិនទវចិ្រតសិលបៈបចចុបបនន។ 
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« រចន» ែដលក្ល យេទជ « កលវទិយល័យភូមិនទវចិិ្រតសិលបៈ» េនះ មន

្របវត្តិែវងឆង យ១០០ឆន មំកេហើយ។ អគរជេ្រចើនកនុង េនះក ងេឡើង មលំ ប់

លេំ យកនុងសម័យកលបន្តបនទ ប់គន ។ អគរចស់ៗសុទធសឹងែត ងេឡើង មរចនបថ

ែខមរ ដបូំល្របក់េកប ង្រសកេលញ ជញជ ងំបូកបយអ បពណ៌្រកហម្រកេមដូចដីែលង 

(ពណ៌ដូចគនូំរសម័យបុេរ្របវត្តិ ប់មឺុនឆន មុំន េនេលើផទ ងំថម មភនកំនុង្របេទសនន)។ េ

ជងទងំបីេនដបូំលមុខខងេកើតៃនអគរសខំន់េនះ គឺសុទធសឹងែតមនចម្ល ក់កបូរកបច់

រចនយ៉ងល្អេនេលើេឈើ (រូបេលខ៥៨-៥៩)។ េនេពលជួសជុលែកលម្អអគរេនះរ ងឆន  ំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ៥៧. េ ជងក ្ត ល មុខខងេកើតៃនអគរ រចន (រូប្រពះពិស្ណុករ)។
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២០១២-២០១៥ គឺេយើងយកផទ ងំេ ជងនិងចម្ល ក់ពិចិ្រតរចនេនះ េទភជ ប់ មកែន្លង

េដើមេឡើងវញិ (រូបេលខ៦០-៦២)។ េន មសយំបដបូំលអគរ សុទធែតមនៃអ ៉ជរូបនគ

មួយគូៗ្រទដបូំលគួរជទីគប់ែភនក (រូបេលខ៦៣-៦៤)។ េន មែកងសយំបននវញិ មន

ៃអ ៉ជរូបកិននរ (រូបេលខ៦៥) និងរូប្រគុឌែ្រជង្រទដបូំលយ៉ង្របណីត ក់ដូចជជួយេលើក

សទួយអគរេនះឲយ្រ លអែណ្ត តេឡើងកនុង កសដូេចន ះ (រូបេលខ៦៦)។ រឯីរងសបូវេន ម

អគរនីមួយៗជបនទះកបច់្រតបកឈូកមួយជួរែវងេ្រកមសយំបដបូំល (រូបេលខ៦៧)។ 

សសរទងំអស់ ងបួន្រជុង និងមនកបលសសរយកគរូំ មសម័យអងគរ (រូបេលខ៦៨) 

េហើយេ្របើេឈើេធ្វើជេ្រគ ងដបូំល ជធនឹម េផទ ង ផ្ល ន បងកង់ ៃដរែណង (រូបេលខ៦៩)។  

 

៥៨. េ ជងខងតបូង មុខខងេកើតៃនអគរ
រចន។  

៥៩. េ ជងខងេជើង មុខខងេកើតៃនអគរ
រចន។  
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៦០. េ ជងក ្ត ល មុខខងេកើតៃនអគរ រចន (រូប្រពះពិស្ណុករ) 
ក់េនកែន្លងេដើមវញិេ្រកយពីែកលម្អអគរេនះរួច េនឆន ២ំ០១៥។  

៦១. េ ជងខងតបូង មុខខងេកើតៃនអគរ
រចន េ្រកយពីែកលម្អអគរេនះរួច។  

៦២. េ ជងខងេជើង មុខខងេកើតៃនអគរ
រចន េ្រកយពីែកលម្អអគរេនះរួច។ 

៦៣. ៃអ ៉ និងៃដ ន ្រទសយំបដបូំលអគរ
រចន។  

៦៤. ៃអ ៉ជរូបនគ្រទសយំបដបូំលអគរ
រចន។ 
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៦៥. ៃអ ៉ជរូបកិននរ្រទសយំប
ដបូំលអគរ រចន។ 

៦៦. ៃអ ៉ជរូប្រគុឌនិងកិននរ្រទសយំបដបូំល
េន មែកងអគរ រចន។ 

៦៧. កបច់្រតបកឈូកេន មរងសបូវៃនដបូំលអគរ រចន។ 

៦៨. សសរអគរ 
រចន។ 

៦៩. កបលសសរនិងេ្រគ ងដបូំល
អគរ រចន។ 
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េបើេមើលពីរបងនិងេខ្ល ងទ្វ រវញិ គឺមនទ្រមង់មួយែបប (រូបេលខ៧០-៧២) ក្ល យេទ

ជគរូំមួយ ែដលបចចុបបននមនេគចូលចិត្តចម្លងយកេទ ងេនទីេផ ងៗែដរ។ េនេលើច្រមឹង

ែដករបង រចន មនរូប្រតីសូល៍ (រូបេលខ៧៣) គឺជ្រ ឬសញញ របស់ កលវទិយ

ល័យភូមិនទវចិិ្រតសិលបៈេនះ (រូបេលខ៧៤-៧៥)។ លុះមកដល់េដើមស.វ.ទី២១េនះ សញញ

ឬ្រ របស់ កលវទិយល័យភូមិនទវចិិ្រតសិលបៈបនដូរមកជរូប្រពះពិស្ណុករ ែដលជេទព

ខងជងនិងសិលបៈននវញិ (រូបេលខ៧៦)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៧០. េខ្ល ងទ្វ រខងតបូងរបស់ រចន 
េមើលពីខងកនុង, ឆន ២ំ០១៥។ 

៧១. េខ្ល ងទ្វ រនិងអគរខងតបូងរបស់ រចន 
េមើលពីខងេ្រក, ទសវត ១៩៩០។ 

៧២. េខ្ល ងទ្វ រនិងអគរខងតបូងរបស់ រចន 
េមើលពីខងេ្រក, ឆន ២ំ០១៥។ 
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េនកនុងបរេិវណ កលវទិយល័យភូមិនទវចិិ្រតសិលបៈមនរូប្រពះ្របតិមសខំន់ៗ

មួយចនួំន និងមនរូបចម្ល ក់ខ្លះៗេទៀតេគ ក់ ងំេន មទីេផ ងៗ។ ្រពះបរមរូប្រពះបទ

ជ័យវរ មន័ទី៧ (រូបេលខ៧៧) ចម្លង មរូបបុ ណពិត្របកដែដលរក ទុកេន រមនទីរជតិ 

៧៣. របង រចនមនសញញ រូប្រតីសូល៍េនខងចុងច្រមឹងែដក។ 

៧៤. ្រ ឬសញញ របស់ កល
វទិយល័យភូមិនទវចិិ្រតសិលបៈ
( រចន) គូរេ យេ ក្រគូ 
េជត ចន ឆន ១ំ៩៦៤។ 

៧៥. ្រ ឬសញញ េលើ្រពឹត្តប័្រតរបស់
កលវទិយល័យភូមិនទវចិិ្រតសិលបៈ

( រចន) ទសវត ១៩៧០។ 

៧៦. ្រ ឬសញញ របស់ រចន
កលវទិយល័យភូមិនទវចិិ្រតសិលបៈ

បចចុបបនន។ 



28 

េហើយយករូបចម្លងេនះមកតមកល់េនធ្ល សួនចកំ ្ត លែដលមនែថវព័ទធជុវំញិ។ ្រពះ

បរមរូបចម្លងែដល ក់តមកល់េនទីេនះក្ល យេទជទីសកក រៈបូជរបស់ ្រ ្ត ចរយ ម្រន្តី
ជករ និស តិ និងមនុស មន ទងំពួង (រូបេលខ៧៨)។ រូបេនះ ងេឡើងេនទសវត ១៩៨០ 

គឺជេលើកដបូំងេហើយ ែដលេគចប់េផ្ដើមចម្លង្រពះបរមរូប្រពះបទជ័យវរ មន័ទី៧ យកមក

ក់តមកល់កនុង រចន។ គនិំតដូេចនះក៏ចប់េផ្តើមមនជបន្តបនទ ប់េទទីេផ ងៗ មគរូំ 

 

 

 

 

 

 

 

 

រចនេនះ េហើយរហូតមកដល់សព្វៃថងរតឹែតមនេនេសទើរពសេពញ្រសុកែខមរ។ េន

ទិសខងេកើតពីមុខ គរ រចន មនតមកល់រូប្រពះគេណស ងំពីមុនសម័យែខមរ

្រកហមមកេម្ល៉ះ (រូបេលខ៧៩)។ រឯីេនទីធ្ល សួនខងលិចឯេនះវញិ មនរូប្រពះពិស្ណុករ 

(េទើប ងរ ង៧-៨ឆន មុំនេនះ) តមកល់កនុងមណ្ឌ បមនកពូំល្រសួចេទេលើ (រូបេលខ៨០)។  

៧៧. ្រពះបរមរូប្រពះបទជ័យវរ មន័ទី៧
 ចម្លងដបូំងេគតមកល់េន រចន 
ទសវត ១៩៨០។ 

៧៨. ្រពះបរមរូប្រពះបទជ័យវរ មន័ទី៧ (រូបចម្លង) តមកល់
េនកនុង រចន ែដលេគេគរពបូជមកដល់សព្វៃថង។ 
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េនរ ងឆន ១ំ៩៦៨-៦៩ េគបនបេងកើត្រពឹត្តប័្រតនិស តិម វទិយល័យបុ ណវទិយ 

ស្រមប់ចុះផ យអតថបទ្រ វ្រជវេផ ងៗរបស់ម វទិយល័យេនះ េហើយេបះពុមពផ យ

មួយេលខកនុងមួយឆន ។ំ េនេលើ្រកបមុខៃន្រពឹត្តប័្រតេនះេគ ក់រូបគនូំរ្រពះសិរ្រពះបទជ័យ

វរ មន័ទី៧ េដើមបេីធ្វើជសញញ សមគ ល់ (រូបេលខ៨១)។ ករយករូប្រពះសិរ្រពះបទជ័វរ មន័ទី៧េទ

េធ្វើជនិមិត្តសញញ  ឬេធ្វើជ្រ េផ ងៗែដលទក់ទងនឹង្របវត្តិ ្រស្តនិងវបបធម៌ជេដើម ក៏ចប់

យភយេចញពី កលវទិយល័យភូមិនទវចិិ្រតសិលបៈេនះមុនេគ (ពិេសសពីម វទិយ

ល័យបុ ណវទិយែដលសិក ពី្របវត្តិ ្រស្ត និង្របវត្តិសិលបៈែខមរបុ ណ) គឺ ងំពីរ ង

ទសវត ១៩៦០េនះរហូតមក។ បចចុបបនន្រកសួងវបបធម៌និងវចិិ្រតសិលបៈក៏មននិមិត្តសញញ

ជរូប្រពះសិរ្រពះបទជ័យវរ មន័ទី៧ដូេចន ះែដរ (រូបេលខ៨២) េហើយ ថ ប័នតូចធឬំកមមវធីិខ្លះ

មន ក់រូបរេបៀបេនះជេ្រចើន។  

៧៩. រូប្រពះគេណស (រូបចម្លង) តមកល់េនមុខអគរ
រចន ែដលេគេគរពបូជមកដល់សព្វៃថង។ 

៨០. រូប្រពះពិស្ណុករ ( ងថមី) តមកល់
កនុងមណ្ឌ បេន រចន។ 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ចប់ពីកេកើតដបូំងរហូតមក រចននិង រមនទីរេនែតសថិតកនុងមណ្ឌ លមួយ

ជប់គន  គឺពុំមនខណ័្ឌ ជរបង ច់្រសឡះពីគន េទ េនេពលែដល េនះក្ល យេទជ

កលវទិយល័យភូមិនទវចិិ្រតសិលបៈក៏េ យ (្រគន់ែតមនអគរ ច់េចញពីគន )។ េន

ទសវត ១៩៨០-១៩៩០ទីធ្ល ថ ប័នទងំពីរ ្រគន់ែតមន្រពំជរុកខជតិលម្អខ្លះែចកទី ងំ

្រគប់្រគងេផ ងពីគន បុ៉េ ្ណ ះ។ ចប់ ងំពីេដើមមក េន្រតង់ទីធ្ល ដីែផនកខងតបូងៃនអគរ

រមនទីរជតិមួយភគ គឺជ លស្រមប់និស តិ រចនេគរពទង់ជតិ និងេលងកី  

ឬេធ្វើកិចចករេផ ងៗ (រូបេលខ៨៣)។ លុះមកដល់រ ងឆន ២ំ០០៣ េទើបចប់មនខណ័្ឌ ជរបង

ពុះែចកបរេិវណដី ច់្រសឡះពីគន ចប់ពីទិសខងតបូងរត់្រតង់េទទិសខងេជើង ដូចេឃើញ

៨១. សញញ ឬ្រ របស់្រពឹត្តប្រតនិស តិម វទិយល័យបុ ណវទិយ 
រូប្រពះសិរ្រពះបទជ័យវរ មន័ទី៧ ងំពីទស វត ១៩៦០-៧០ (រូប
ខងេឆ្វង) និងទសវត ១៩៩០-២០០០ (រូបខង ្ដ )ំ។ 

៨២. សញញ របស់្រកសួងវបបធម៌និង
វចិិ្រតសិលបៈ (បចចុបបនន) រូប្រពះសិរ
្រពះបទជ័យវរ មន័ទី៧។ 
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មនមកដល់បចចុបបននេនះ្រ ប់ (រូបេលខ៨៤)។ បុ៉ែន្តមិនយូរបុ៉នម ន េ ក ្រ ្ត ចរយ ឃុន 

េម៉ន ែដលជចង ្វ ង រមនទីរជតិជនំន់េនះ និងជ ្រ ្ត ចរយបេ្រង នេនម

វទិយល័យបុ ណវទិយផង ក៏េបើករបងេធ្វើជេខ្ល ងទ្វ រមួយ ែដល ចេចញចូលេទមករ ង

រចននិង រមនទីរេនះេឡើងវញិ (រូបេលខ៨៥)។ េនះមកពីេ ក ្រ ្ត ចរយយល់

េឃើញជក់ែស្តងថ ថ ប័នទងំពីរមនទនំក់ទនំងគន ជិតសនិតទងំខងករសិក  ទងំខង

ករងរបេចចកេទស និងកិចចករេផ ងៗជេ្រចើន ែដលសថិតកនុងបរបិទែតមួយដូចកល្រគេដើម

តរហូតមកដល់សព្វៃថងេនះដែដល។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៨៣. ទីធ្ល មុខខងេកើត រចនពំុទន់ខណ័្ឌ ជរបង ច់ពី រមនទីរ េនមុនឆន ២ំ០០៣។

៨៤. របងខណ័្ឌ បរេិវណ ច់េចញពីគន រ ង រចននិង រមនទីរ េនឆន ២ំ០០៣។
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ចេំពះករសិក េរៀនសូ្រតេន កលវទិយល័យភូមិនទវចិិ្រតសិលបៈបចចុបបននេនះវញិ 

និស តិមនឱកសសិក បនេ្រចើន គឺមនេរៀន មថន ក់េរៀងៗខ្លួនេហើយ ែតងមនេម៉ង

ចូលរួម ្ត ប់បឋកថេទ មក្រមិតថន ក់និងជនំញេផ ងៗេទៀត។ េ្រកពីេនះមនបឋកថ

ធរណៈេនកនុង កលវទិយល័យេនះផង េពលគឺរ ង១០េទ១៥ដងែថមេទៀតកនុង

មួយឆន ំៗ ។ បនទ ប់ពីសិក េនកនុង េហើយ ែតងមនដេំណើ រកមមសិក េទ មតបំន់

នន មជនំញរបស់ខ្លួន និងេទ មក្រមិតថន ក់របស់និស តិកនុងមហវទិយល័យនីមួយៗ។ 

េនេរៀង ល់ឆន និំស តិមនឱកស្របឡងេទចូលរួមហ្វឹកហ្វឺនករងរជនំញេផ ងៗជមួយ

នឹង ថ ប័នននជេ្រចើន ឯអនកខ្លះេទេធ្វើកមមសិក េនេ្រក្របេទសេទៀតផងក៏មនេរៀង ល់

ឆន ែំដរ។ េនេពលបញច ប់ករសិក ្រគប់ម វទិយល័យទងំ៥កនុង កលវទិយល័យភូមិនទ

វចិិ្រតសិលបៈ គឺនិស តិ្រតូវែតេធ្វើ រ មួយចបប់ និងបង្ហ ញ ន ៃដរបស់ខ្លួនកនុងកមមវធីិ

្រទ្រទង់ រ ជឱ រកិ ែដលចូលរួមពីគណកមមករកែំណ្រគប់ជន់ថន ក់ (រូបេលខ៨៦)។ 

៨៥. ្រចកស្រមប់េចញចូលេទមករ ង រចននិង រមនទីរ។  
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មកដល់េពលេនះ កលវទិយល័យភូមិនទវចិិ្រតសិលបៈបនបណ្តុ ះធនធនមនុស កនុងវស័ិយ

សិលបៈ្រគប់ែផនក, ថ បតយកមមនិងនគេ បនីយវទិយ, វបបធម៌ និងបុ ណវទិយជេដើម ប់

ពន់នក់ េហើយបនចូលេទ្រកបកករងរេផ ងៗកនុងសងគម និងបេ្រមើករងរជម្រន្តី ជករ

មលំ ប់ថន ក់េផ ងៗជេ្រចើនេន ថ ប័នននទូទងំ្របេទស។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

្រ ្ត ចរយចស់េកមង និងនិស តិចស់ថមីេន េនះែតងែតមនមេនសេញចតន

្រស ញ់ របស់ខ្លួនយ៉ង្រជលេ្រជេសទើរ្រគប់គន ។ ជេរៀង ល់ឆន  ំគឺេនចៃំថង

្រពហសបតិ៍ មុនៃថងបុណយចូលឆន ថំមី ែតងេធ្វើពិធីសពំះ្រគូ េធ្វើបុណយេធ្វើទនរួមគន  (រូបេលខ៨៧-

៨៩) ងំពិព័រណ៍បង្ហ ញ ន ៃដ (រូបេលខ៩០-៩៤) និងសែម្តងសិលបៈេផ ងៗ មជនំញ

េរៀងៗខ្លួនរយៈេពល៣ៃថងពំុែដលខន (រូបេលខ៩៥-៩៦)។ កនុងឱកសែដលមន្រពឹត្តិករណ៍ 

៨៦. សេម្ដច្រពះ ជបុ្រតី្រពះេរៀម នេ ត្តម បុបផ េទវ ីរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងវបបធម៌និងវចិិ្រតសិលបៈ យងជ្រពះ
អធិបតីកនុងពិធី្រទ្រទង់ រ បញចប់ថន ក់បរញិញ ប្រតនិស តិម វទិយល័យបុ ណវទិយ ឆន ២ំ០០០ (រូបខង
េឆ្វង) និងពិធី្រទ្រទង់ រ របស់និស តិឆន ២ំ០១៤ (រូបខង ្ត )ំ។  
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៨៧. ពិធីបុណយសពំះ្រពះែខនិងអកអបុំក
(េពលយប់) េន កលវទិយល័យភូមិនទ
វចិិ្រតសិលបៈ ទសវត ១៩៩០។  

៨៨. ពិធីសូ្រតមន្តបុណយចូលឆន ថំមីេន កលវទិយល័យ
ភូមិនទវចិិ្រតសិលបៈ ឆន ២ំ០១៥។  

៨៩. ពិធីសូ្រតមន្ត ប់ប្រតបុណយចូលឆន ថំមី និង្រសង់ទឹកថ្វ យ្រពះបរមរូប្រពះបទជ័យវ មន័ទី៧
េនកនុង កលវទិយល័យភូមិនទវចិិ្រតសិលបៈ ឆន ២ំ០១៥។  
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៩០. ងំពិព័រណ៍របស់និស តិម វទិយល័យ
បុ ណវទិយ ឆន ២ំ០១៤។ 

៩១. ងំពិព័រណ៍របស់និស តិម វទិយល័យ
ថ បតយកមមនិងនគេ បនីយវទិយ ឆន ២ំ០១៤។ 

៩២. ងំពិព័រណ៍របស់និស តិម វទិយល័យ
ថ បតយកមមនិងនគេ បនីយវទិយ ឆន ២ំ០១៥។ 

៩៣. ងំពិព័រណ៍របស់និស តិម វទិយល័យ
សិលបៈសូនរូប ឆន ២ំ០១៤។ 

៩៤. ងំពិព័រណ៍របស់និស តិ ឆន ២ំ០១៤។ ៩៥. សែម្តងសិលបៈរបស់និស តិម វទិយល័យ
តូរយត្រន្តី នដ ្រស្ត និងច្រមុះគន  ឆន ២ំ០១៤។ 
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ផ ព្វផ យសិលបៈ វបបធម៌ និងករ្រ វ្រជវទងំ យេនះ ែតងែតមនមនុស មន ែដលជ

មិត្តភក្តិនិងេភញ វរបស់និស តិ ឬរបស់ ្រ ្ត ចរយមកពីទីជិតទីឆង យ ្រពមទងំសិស  និស តិ

មកពី នន រួមទងំេភញ វេទសចរជតិ សន៍េផ ងៗមកចូលទស ន ប់ពន់នក់ជ

និចច (រូបេលខ៩៧-៩៨)។ មពិតេទ កលវទិយល័យភូមិនទវចិិ្រតសិលបៈឬេ ថ

រចន ែដលសថិតេនទីេនះក្ល យេទជ «អត្តសញញ ណជតិែខមរ» មួយេ្រសចេទេហើយ។ សូមប ី
ែតេនេពលមនេភញ វបរេទសែដលជថន ក់ដឹកនធំំៗ អេញជើញមក្រសុកែខមរ ក៏ជួនកលេយើង

េរៀបចដំេំណើ រទស កិចចរបស់េគឲយបនចូលមកទស ន រចនែដរ េពលគឺកនុងន័យ

ថេដើមបេីលើកមុខេលើកមត់ជតិ មរយៈ លិសបៈដ៏លបលីបញេនះ (រូបេលខ៩៩)។ 

 និស តិ កលវទិយល័យេផ ងៗ និងអនកភូមិផងរបងជិតខងនឹង េនះែតងែត

មនចិត្តមនេថ្លើម្រស ញ់ ប់រកគន  េធ្វើេសចក្តីល្អជមួយគន ជុវំញិទី ងំនិងេ្រកមេករ ្តិ៍

េឈម ះថ « រចន» េនះឯង (រូបេលខ១០០)។ 

 

៩៦. សែម្តងសិលបៈរបស់និស តិម វទិយល័យ
តូរយត្រន្តី និងនដ ្រស្ត ឆន ២ំ០១៤។ 

៩៧. និស តិនិងេភញ វចូលមកេធ្វើបុណយ និងេមើលករ
សែម្តងសិលបៈកនុង រចន ឆន ២ំ០១៤។ 



37 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៩៨. និស តិចទំទួលេភញ វចូលមកទស នពិព័រណ៍
េន រចន ឆន ២ំ០១៥។ 

៩៩. ជទំវភរយិ្របធនធិបតីនិងនយករដ្ឋម្រន្តី្របេទសកនុងតបំន់ ៊ ន និង្របេទសខ្លះកនុងទ្វីប សីុ
អេញជើញមកទស ន រចន ែដលេយើងចត់ទុកថជអត្តសញញ ណមួយរបស់ជតិែខមរ, ឆន ២ំ០១២។ 
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ខញុសូំមបញច ប់េសចក្តីសេងខបយ៉ៗអពីំ រចនែត្រតឹមេនះចុះ។ េបើេ កអនក ន

ចង់យល់ដឹងបែនថមអពីំដេំណើ រវវិឌ , េករ ្តិ៍េឈម ះ, តៃម្លខង្របវត្តិ ្រស្ត, សិលបៈ និងវបបធម៌

របស់ រចន ែដលលបលីបញរហូតដល់មនករសិក ្រ វ្រជវែវងឆង យល្អិតល្អន់

ងំពីរ ង១០០ឆន មុំនរហូតមកដល់សព្វៃថងេនះ សូមអេញជើញរក នឯក រេផ ងៗជ

េ្រចើន ដូចមនបញជី ឯក រពិេ្រគះជូនភជ ប់ខ្លះៗមកជមួយេនះ។ 

 

១០០. កលវទិយល័យភូមិនទវចិិ្រតសិលបៈ ( រចន) េមើលពីទិសខងេជើងេទ េឃើញកពូំល
្រពះទីនងំេទ វនិិចឆ័យៃន្រពះបរម ជ ងំ (្របភពរូប៖ ្រសងពី Marie-francoise Le Guen-Chatel)។ 
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ឯក រពិេ្រគះ 

 

- ្រពឹត្តិប្រតពត៌មនពីសកមមភពេឃសនករនិងវបបធម៌, េលខ៥, ឆន ១ំ៩៨៣។ 

- គេ្រមងែផនករ ្រកសួងេឃសនករនិងវបបធម៌ ឆន ១ំ៩៨៦។ 

- ្រពឹត្តិប្រតនិស តិម វទិយល័យបុ ណវទិយ, េលខ១, ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០០។ 

- េសៀវេភ «ែខមរ្របឈមមុខនឹងវបបធម៌» េបះពុមពផ ព្វផ យេ យ ៃរយ,ំ ២០០១។ 

- អុ៊ំ ច័នទ ៉ ត, ចំ ក់ទេំនើប, និេកខបបទបញចប់ករសិក ថន ក់បរញិញ ប្រតម វទិយល័យសូនរូប, 
១៩៩៤-៩៤។ 

Cérémonie D’inauguration du Musée Albert Sarraut et de L’école des Arts Cambobgiens, Imprimerie du 
Protectorat, Phnom Penh, 1920. 

Anonyme. « École des arts cambodgiens », rubrique « Chronique », Arts et Archéologie khmers 1 (1921-23).  
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Anonyme. « Le Service des Arts cambodgiens », Arts et Archéologie khmers 1 (1921-23). 
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