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I- កម្មងច្បាបទ់ាកទ់ងនងឹ 
ម្កុមម្បកឹាជាតិភាសាខ្មែរ(ក.ជ.ភ.ម.) 
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II- សមិទធផល 
ននម្កុមម្បកឹាជាតភិាសាខ្មែរ 
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II.1- សកិ្ខា សាលាសដពីី «ពិពិធភាពននភាសាខ្មែរ» 

 
 

ចាប់ពីថ្ងងទី១៥ ខែកញ្ញដ ដល់ថ្ងងទី១៦ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៦  នៅសាលរបជុាំរបស់រាជបណ្ឍិ ត្យសភាកមពុជា 
រកុមរបឹកាជាតិ្ភាសាខែមរ (ក.ជ.ភ.ែ.) បាននរៀបចាំសិក្ខា សាលាមយួ សឋីពី «ពិពិធភាពននភាសាខ្មែរ» ខដល 
មានអបកចូលរមួចាំននួ៣០០នាក់ វាគ្មិនចាំននួ៩រូបខដលមានវាគ្មិនបរនទសជាស្តសថី១រូបនិងអបកសរមបសរមួល 
ចាំននួ៤រូប។ អងគសិក្ខា សាលាបាននបីកឱ្យដាំនណី្រនោយឯកឧត្ឋមបណ្ឍិ ត្ ពិត ច្បំណាន រដឌនលខាធិក្ខររកសួង 
អប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ត្ាំណាងដ៏ែពង់ែពស់ឯកឧត្ឋមបណ្ឍិ ត្ ហង់ ជួនណារ ៉៉ុន រដឌមស្តនថីរកសួងអប់រ ាំ  យុវជន 
និងកីឡា។ 

បនាធ ប់ពីក្ខរនរនរបាយក្ខរណ៍្របស់ឯកឧត្ថមបណ្ឍិ ត្ សន ពៅ អគ្គនលខាធិក្ខរថ្នក.ជ.ភ.ែ. និង សុនធរ- 
កថាសាវ គ្មន៍របស់ឯកឧត្ឋមបណ្ឍិ ត្ ច្ប័នទ សណំពវ របធានក.ជ.ភ.ែ. រចួមក ឯកឧត្ឋម ពិត ច្បណំាន រដឌនលខា- 
ធិក្ខររកសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ត្ាំណាងដ៏ែពង់ែពស់របស់ឯកឧត្ថម ហង់ ជនួណារ ៉៉ុន រដឌមស្តនថីរកសួងអប់រ ាំ 
យុវជន និងកីឡា បានខងលងសុនធរកថានបីកសិក្ខា សាលា សឋីពី «ពិពធិភាពននភាសាខ្មែរ» ជូនអងគពិធីទាំងមូល។ 
នាឱ្ក្ខសននាោះ ឯកឧត្ឋមមានរបសាសន៍ថា ែញុ ាំមាននមាទនភាពយ៉ា ងថ្រកខលង នោយក.ជ.ភ.ែ.នរៀបចាំសិក្ខា -
សាលាននោះនឡងីកបុងនោលបាំណ្ងរមួចាំខណ្កកបុងក្ខរអភិរកសនិងអភិវឌ្ណភាសាខែមរខដលមានទាំងក្ខរនិយយ ក្ខរ 
នរន ក្ខរសរនសរ ក្ខរបនងកីត្ពាកយ ជានដីម  នដីមផបីនថនូវនិរនថរភាពនិងរកាបាននូវអត្ថសញ្ញដ ណ្ជាតិ្ខែមរ ជាពិនសស 
ក្ខរខសវងរកសឋង់ោរមួមយួកបុងក្ខរអនុវត្ថសរមាប់ភាសាខែមរទូទាំងរបនទសកមពុជា។  

សិក្ខា សាលានានពលននោះ ក.ជ.ភ.ែ.ពិត្ជាទទលួបាននូវបទពិនសាធន៍និងគ្ាំនិត្ងមីៗថែខងមនទៀត្ នដីមផ ី
អនុវត្ថត្នួាទីដ៏សាំខាន់របស់ែលួន និង ជយួោស់សាម រតី្ ជាំរុញក្ខរយកចិត្ថទុកោក់បខនទមនទៀត្ដល់ក្ខរនរបីរបាស់ 
ភាសាខែមរនៅនលីបណាឋ ញសងគម របព័ននព័ត៌្មាននអឡចិរតូ្និក និងតាមរបព័ននផសពវផាយនានា មានសារព័ត៌្មាន 
វទិយុ ទូរទសសន៍ ជានដីម រពមទាំងក្ខរបនរងៀនភាសាខែមរផងខដរ។ ទនធឹមនឹងននោះ ក.ជ.ភ.ែ. ក៏រតូ្វកាំណ្ត់្នោល 
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ក្ខរណ៍្ជាក់លាក់នលីក្ខរនរបីរបាស់ភាសាខែមរ ជាពិនសស នលីក្ខរកាំណ្ត់្និយមន័យបនចចកសពធងមីៗថែទាំងឡាយ កផួនខាប ត្ 
បនងកីត្ពាកយ វធីិសរនសរ វធីិនរន ជានដីម នដីមផខីសវងរកឯកភាពមយួសរមាប់ភាសាជាតិ្។  

កបុងឋានៈជារដឌមស្តនថីរកសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ែញុ ាំរកីរាយនឹងនធវីកិចចសហក្ខរនិងោាំរទជានិចចនូវនោល 
ក្ខរណ៍្ខសវងរកឯកភាព អភិរកស និងអភិវឌ្ណភាសាខែមររបស់ ក.ជ.ភ.ែ. នោយរកសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡានឹង 
អនុវត្ថតាមនូវនោលក្ខរណ៍្នានារបស់ ក.ជ.ភ.ែ. ខដលបានអនុម័ត្ នដីមផបីញ្ចូ លកបុងកមមវធីិសិកានៅរគ្ប់ករមិត្ 
សិកា ជាពិនសស ក្ខរនិពនន និងក្ខរនបាោះពុមពផាយនសៀវនិសិកា នហយីរកសួងអប់រ ាំក៏រតូ្វក្ខរអបកជាំនាញខាង 
អកសរសាស្តសថខែមរខដលមាននៅ ក.ជ.ភ.ែ. ចូលរមួជយួអភិវឌ្ណកមមវធីិសិកាភាសាខែមរនៅករមិត្សិកាផងខដរ។ 

ែញុ ាំសងឃមឹថា វាគ្មិននិងអបកចូលរមួសិក្ខា សាលាថ្ងងននោះ នឹងផឋល់នូវរបកគ្ាំនហញីងមីៗថែជានរចីនដល់មហាជន 
ខែមរ អបករសាវរជាវជាតិ្និងអនថរជាតិ្ នដីមផជីាចាំនណ្ោះដឹងបខនទមនិងជាទុនដ៏សាំខាន់ សរមាប់ក្ខរអភិរកសនិងអភិវឌ្ណ 
ភាសាខែមរនៅកបុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជានយងី។  

អងគសិក្ខា សាលារយៈនពលពីរថ្ងងននោះខចកនចញជា៤វគ្គ គឺ្ថ្ងងទីមយួពីរវគ្គ នពលរពឹកមយួវគ្គនិងនពលលាង ច 
មយួវគ្គ មានវាគ្មិនចាំននួ៥នាក់។ នៅថ្ងងទីពីរមានពីរវគ្គ នពលរពឹកមយួវគ្គ និងនពលលាង ចមយួវគ្គ មានវាគ្មិនចាំននួ 
៤នាក់។ 
នថៃទីមួយ វគ្គទីមួយ៖ 
 

វាគ្ែិនទីមួយ កបុងរបធានបទ «ន័យនីយកមម» ឯកឧត្ឋមបណ្ឍិ ត្ ច្ប័នទ សណំពវ បានបង្ហា ញថា ក្ខរ 
សិកា ក្ខរនរៀន ក្ខរសរនសរ ក្ខរសនធនា នៅកបុងជីវភាពរស់នៅរបចាាំថ្ងង នគ្រតូ្វខត្ខសវងយល់នដីមផនីឈវងយល់ពី 
ន័យថ្នរបធានបទខដលបាននចាទនឡងីចាំនពាោះមុែ។ កិចចក្ខរសពវមុែនគ្គិ្ត្ពីន័យជាចមផង សូមផវីទិាសាស្តសថពិត្ 
ដូចជា គ្ណិ្ត្វទិា ជានដីម ក៏ចាាំបាច់យកន័យមកគិ្ត្ជាមយួខដរ។ ឯកឧត្ឋមបណ្ឍិ ត្បាននលីកយករបភាគ្ោម ន 
ន័យជារបភាគ្ខដលមិននរចនធវីរបមាណ្វធីិបាន។ រឯីជីវតិ្ឥត្ន័យនរបៀបបាននៅនឹងសាល ប់ទាំងរស់។ អត្ទបទ 
ខដលមិនចាស់ន័យ កមមវធីិសិកាខដលោម នន័យឬែុសន័យ មិនខមនរោន់ខត្ោម នរបនយជន៍ននាោះនទ ខត្ជាក្ខរ 
បាំផ្លល ញបញ្ញដ ញាណ្របស់អបកសិកាខងមនទៀត្ផង។   

នៅកបុងបញ្ញា ន័យដខដលននោះ វាគ្មិនបាននលីកយក ន័យនីយកមម ន័យ និយមន័យ អត្ទន័យ បាំណ្ក 
រសាយន័យ និងនសចកថីសនបិោឌ ន មកបង្ហា ញជូនអងគសិក្ខា សាលា នោយបានផឋល់នូវចាំណុ្ចវភិាគ្ខដលមាន 
លកាណ្ៈជារបព័នន នហយីធាតុ្ចូលទាំងននោះជាកតាថ ចមផងថ្នន័យនីយកមម របកបនោយលកាណ្ៈគ្រុសភានិង 
វទិាសាស្តសថ នោយនរចយកនៅអនុវត្ថជាក់ខសឋងបាន។ 

 

វាគ្ែិនទី២ នលាករសី Wang Hailing បទបង្ហា ញសឋីពី «សាទ នភាពទូនៅថ្នក្ខរបនរងៀនភាសាខែមរ 
និងសកិារសាវរជាវអាំពីខែមរនៅរបនទសចិន»។ ែលឹមសារថ្នបទបង្ហា ញននោះ នលាករសីបានសងកត់្ធងន់នៅនលីក្ខរ 
នបីកបនរងៀនថ្នភាសាខែមរដាំបូងបងអស់នៅរបនទសចិនកបុងឆ្ប ាំ១៩៦៥ នៅសាកលវទិាល័យនប៉ាក្ខាំងកបុងរយៈនពល 
៣៥ឆ្ប ាំនរក្ខយោម នសាកលវទិាល័យណានបីកបនរងៀនភាសាខែមរនទ លុោះមកដល់ឆ្ប ាំ២០០០ នទីបសាកលវទិាល័យ 
ជនជាតិ្នែត្ថក្ខវ ងសុីជាសាកលវទិាល័យទីពីរកបុងរបនទសចិនបាននបីកបនរងៀនភាសាខែមរ។ បចចុបផនប នដបា៉ា តឺ្ម៉ាង់ 
ភាសាខែមរមានរគូ្បបនរងៀនចាំននួ៥នាក់ រមួទាំងរគូ្ នវហាស៍ (Wang Hailing) ខដលកាំពុងមកបនថក្ខរសិកា 
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ថាប ក់បណ្ឍិ ត្ភាសាវទិានៅរាជបណ្ឍិ ត្យសភាកមពុជាផង។ រឯីនិសសតិ្ភាសាខែមរសរុបចាំននួ៨០នាក់ ប៉ាុនាម នថ្ងងមុន 
អបករគូ្បានបញ្ជូ ននិសសតិ្ភាសាខែមរឆ្ប ាំទី៣ ចាំនួន២២នាក់មកចុោះន ម្ ោះនរៀននៅសាកលវទិាល័យភូមិនធភបាំនពញ។  

នលាករសីនលីកនឡងីថា នៅរបនទសចិន សាកលវទិាល័យខដលបាននបីកបនរងៀនភាសាខែមរ រមួមាន  
រាជធានីនប៉ាក្ខាំងមាន១សាលា នែត្ថក្ខវ ងសុីមាន៣សាលា នែត្ថយូណានមាន៤សាលា និងសាលាមួយចាំននួ 
កាំពុងនរត្ៀមែលួននដីមផនីបីកបនរងៀនភាសាខែមរផងខដរ។ 

នថៃទីមួយ វគ្គទីពីរ៖ 

វាគ្ែិនទី១ នលាក ខ្ច្បម វតថ៉ុ បទបង្ហា ញសឋីពី «របព័ននរសៈកបុងភាសាខែមរ»ជាក្ខរសិកាខបបសូរវទិា 
នរគូ្សធិកខដលមានចាំណុ្ចសាំខាន់ដូចជា លទនផលនរបកង់មធយមថ្នសូរសពធរសៈ លទនផលថ្នរង្ហវ ស់រយៈនពលថ្ន 
ក្ខរបនលឺសូររសៈ។ នោលបាំណ្ងថ្នក្ខររសាវរជាវននោះ គឺ្ចង់បង្ហា ញពីត្នួលែនរបកង់ និង រយៈនពលថ្នក្ខរបនលឺសូរ 
រសៈនីមយួៗថែ រចួនធវីក្ខរសិកានរបៀបនធៀបតាមវធិានថ្នទីបនលឺនិងគូ្អបផបរមិាថ្នរបព័ននរសៈកបុងភាសាខែមរ។ វាគ្មិន 
បានបង្ហា ញថា កបុងភាសាខែមរនៅមិនទន់ឯកភាពោប នលីចាំននួសូររសៈនៅនឡយីនទ។ ដូនចបោះក្ខរកាំណ្ត់្ចាំននួរសៈ 
កបុងភាសាខែមរជាក្ខរង្ហរចាាំបាច់និងសាំខាន់បាំផុត្កបុងក្ខររសាវរជាវរបស់នសមរ នោយនសមរបាននរជីសនរសីយកក្ខរ 
ចាត់្ថាប ក់និងក្ខររាប់ចាំននួរសៈរបស់នលាកបណ្ឍិ ត្ ហសង់ មីខសលហវលីីពី និង នលាក នហៀប ច័នធវចិិរត្ នធវីជាមូល- 
ោឌ នកបុងក្ខរកាំណ្ត់្ចាំននួរសៈកបុងភាសាខែមរទាំននីប។ នសមរបាននរៀបចាំវភិាគ្និងចាត់្ថាប ក់របព័ននរសៈនទលខវងនិង 
ែលីនៅតាមវធិានសូរវទិានរគូ្សធិកនិងរបព័ននរសៈថ្នសូរវទិាអនថរជាតិ្។  

កបុងក្ខរបង្ហា ញលទនផលរង្ហវ ស់នរបកង់មធយមថ្នសូរសពធរសៈ វាគ្មិនបានបង្ហា ញពីនរបកង់មធយមថ្នរសៈ 
នទលខវង នរបកង់មធយមថ្នរសៈនទលែលី  នរបកង់មធយមថ្នរសៈផសាំពីរខវង និងនរបកង់មធយមថ្នរសៈផសាំពីរែលី នោយ 
មានរក្ខហវខដលពិព័ណ៌្នាអាំពីទីតាាំងអណាឋ ត្ លកាណ្ៈថ្នរបនហាងមាត់្ និងរយៈនពលបនលឺថ្នសូររសៈ ខដលនសមរ 
បានគ្ណ្នានចញពីនរបកង់ថ្នអបកនិយយទាំងអស់។ 

វាគ្ែិនទី២ នលាក Bayat Salee បទបង្ហា ញសឋីពី «ក្ខរនរបីរបាស់និងក្ខររទរទង់រោមភាសាខែមរ 
នៅកបុងបទចនរមៀងរបជារបិយកបុងនែត្ថសុរនិធ»។ 

វាគ្មិនបាននលីកនឡងីពីក្ខរនរបីរបាស់រោមភាសាខែមរនៅកបុងបទចនរមៀងរបជារបិយរបស់អបករសុកសុរនិធ 
ទាំងក្ខរនរបីភាសានិងក្ខរនរៀបចាំពាកយនពចន៍នៅកបុងបទចនរមៀង។ ក្ខរសិការកន ញីថា ចនរមៀងរបជារបិយនៅ 
នែត្ឋសុរនិធមានពីររបនភទគឺ្ ទី១ ចនរមៀងខដលរបគ្ាំកបុងក្ខរកមានឋនិងកបុងពិធីកមមជាំននឿ ដូចជាក្ខរបាំនពកូន ចូល 
នមមត់្ ខសនដូនតា និងរតុ្ដិ និងទី២ ចនរមៀងខដលនរបីកបុងក្ខរសខមឋងដូចជា របាាំកស្តនធឹមនិងចនរមៀងឯនទៀត្។ ក្ខរ
នរបីភាសាខែមរកបុងបទចនរមៀងនិងខលផងរបជារបិយរបស់ខែមរសុរនិធ ជាទូនៅ នគ្នរបីពាកយមិនសុភាព ក្ខរនរបីពាកយ 
ផធួន ក្ខរនរបីពាកយខដលបង្ហា ញពីក្ខរនរបៀបនធៀប និងនរបីពាកយខែមរសុរនិធផសាំនឹងភាសាថ្ងផងខដរ។ នរៅពីននោះនៅ 
មានពាកយនពចន៍ខែមរសុរនិធខដលជាមរត្កកបុងចនរមៀងរបជារបិយខដលមានសាំននៀងពាកយនិងន័យរបស់ពាកយ។ 
ពាកយទាំងននាោះនរចមានលកាណ្ៈខបលកពីភាសាខែមរកណាឋ លឬខែមរបចចុបផនប។ បចចុបផនប ភាសាខែមរសុរនិធចាប់នផឋីម 
បាត់្បង់បនឋិចមឋងៗថែ។ វាគ្មិនបានបង្ហា ញនូវក្ខររពួយបារមភពីក្ខរបាត់្បង់ភាសាខែមរសុរនិធផងខដរ នហយីក្ខរអភិរកស 
ពាកយខែមរសុរនិធគឺ្ជារបក្ខរសាំខាន់មយួ។ នកមងជាំនាន់នរក្ខយមិននិយមនរបីភាសាខែមរខបរជាចូលចិត្ឋនិយយោប ជា 
ភាសាថ្ង។ សពវថ្ងងក្ខរអភិរកសភាសាខែមរសុរនិធមាននៅខត្តាមរយៈបទចនរមៀងខែមរសុរនិធខត្ប៉ាុនណាត ោះ។ 
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វាគ្ែិនទី៣ ឯកឧត្ឋម ស ូម៉ុយព ៀង របធានបទសឋីពី «នែមរយនកមម» នលាកបានបង្ហា ញថាគ្ណ្: 
កមាម ធិក្ខរជាតិ្អចិថ្ស្តនថយថ៍្ននែមរយនកមមសិការតូ្វបានបនងកីត្នឡងីនៅឆ្ប ាំ១៩៦៧ នរក្ខមក្ខររគ្ប់រគ្ងរបស់ 
រកសួងអប់រ ាំជាតិ្។ នែមរយនកមមសិកាបាននិពនននសៀវនិសិការគ្ប់មុែវជិាជ សរមាប់មធយមសិកាពីថាប ក់ទី៦ដល់ 
ថាប ក់ទីបញ្ច ប់(ពីឆ្ប ាំ១៩៦៧ដល់ឆ្ប ាំ១៩៧៤)។ នគ្នរចខចកសម័យនែមរយនកមមពីឆ្ប ាំ១៩៦៧ដល់ឆ្ប ាំ១៩៧៥ 
ជាពីរដាំណាក់ក្ខលគឺ្ ដាំណាក់ក្ខលទី១ ពីឆ្ប ាំ១៩៦៧ដល់ឆ្ប ាំ១៩៧២ អនុម័ត្ពាកយគ្នលឹោះខផអកនលីនោលក្ខរណ៍្ 
បកឱ្យមកជាខែមរ បកឱ្យង្ហយនរបី បកឱ្យសុីនឹងទមាល ប់ បកឱ្យមានឯកភាព មិនបកពាកយអនថរជាតិ្ និង ដាំណាក់ 
ក្ខលទី២ ពីឆ្ប ាំ១៩៧២ដល់ឆ្ប ាំ១៩៧៥ បនងកីត្គ្ណ្:កមមក្ខរបនចចកនទស(គ្ណិ្ត្វទិា រូបវទិា គី្មីវទិា ធមមជាតិ្ 
វទិា របវត្ថិវទិា ភូមិវទិា អកសរសាស្តសថ ទសសនវជិាជ  នរាងជាង កសិកមម ...) នោយរបជុាំអនុម័ត្បីដងកបុងមយួ 
សបាថ ហ៍ នហយីលទនផលរបស់អងគរបជុាំយកនៅថាវ យសនមថចរពោះសងឃរាជ ហួត្ តាត្ រទង់ឡាយរពោះហសថនលខា 
សនរមចឱ្យផាយនរបីជាផលូវក្ខរ។ 

នថៃទីពីរ វគ្គទីមួយ៖ 
 

វាគ្ែិនទី១ នលាកបណ្ឍិ ត្ វងស ពមង បង្ហា ញពីរបធានបទ «ក្ខរសកិាបនចចកសពធពិធីនរពាហ៍ 
ពិពាហ៍កបុងភាសាខែមរ»។ វាគ្មិននលីកពីរបជាពលរដឌខែមរសម័យបុរាណ្បានឱ្យត្ថ្មលពិធីមងគលក្ខរគឺ្ជានរឿងសាំខាន់ 
ពីនរពាោះភាគ្នរចីនយល់ថា មនុសសមាប ក់នរចនរៀបក្ខរបានខត្មថង ក៏ប៉ាុខនថបចចុបផនប ក្ខរយល់ខបបននោះមានក្ខរខរប 
របួល ខដលជាទូនៅ នយងីសនងកត្ន ញីថាពកួោត់្នរចនរៀបក្ខរបាននលីកទីពីរ នលីកទីបី ឬនរចីនជាងននោះ។ 
នៅកបុងក្ខរសិកាននោះ វាគ្មិនមិនខផអកនលីទរមង់ឬរនបៀបរបបថ្នក្ខរនរៀបចាំឬដាំនណី្រក្ខរថ្ននរពាហ៍ពិពាហ៍ននាោះនទ 
ក្ខរសិកានៅទីននោះខផអកនៅនលីអត្ទន័យថ្នបនចចកសពធនរពាហ៍ពិពាហ៍នោយមានទិនបន័យចាំននួ១០៤ពាកយ។ 
ចាំនពាោះទិនបន័យទាំងននាោះ នលាករបមូលបានមកពីកផួននរពាហ៍ពិពាហ៍នោយនលាក ញិក នូវ នបាោះពុមពឆ្ប ាំ១៩៦៥ 
ករមងឯកសារសថីពីត្នួាទីភារកិចចនរចារយកបុងក្ខរនរៀបចាំពិធីមងគលក្ខរ និងពិធីបុណ្យនផសងៗថែកបុងរពោះពុទនសាសនា 
របស់រកសួងធមមក្ខរចងរកងនោយ មិន  និ, ញាណ្ នភឿន និង វា៉ាយ វបុិល នបាោះពុមពឆ្ប ាំ២០១០ និងនសៀវនិ 
ដាំនណី្រជីវតិ្មនុសសខែមរនមីលតាមពិធីឆលងវយ័នោយ នរាំង ជូលាន, រពាប ចាន់មា៉ា រា៉ា  និង ស ុន ចាន់ដឹប នបាោះពុមព 
ឆ្ប ាំ២០០៧។ 

កិចចក្ខររសាវរជាវននោះ មាននោលបាំណ្ងសាំខាន់៣គឺ្ ទី១ ពិភាកានលីរទឹសថីពាក់ព័នន និងបនចចកសពធខដល 
បាននរៀបចាំ, ទី២ ពិចារណានៅនលីទាំនាក់ទាំនងរវាងន័យនិងនិយមន័យ, និងទី៣ សងកត់្នៅនលីទិដឌភាពន័យ 
ផារភាជ ប់នៅនឹងក្ខរង្ហរអនុវត្ថតាមគ្នលងរបថ្ពណី្ជាក់ខសថងនៅកបុងសងគម។ 

 

វាគ្ែិនទី២ នលាក វ៉ាន់ ម៉ូន បង្ហា ញពីរបធានបទ «បញ្ញា មយួចាំននួខាងសមពន័នកបុងភាសាខែមរ 
បចចុបផនប» វាគ្មិនបាននលីកយកបញ្ញា មួយចាំនួនខដលបណាឋ ញព័ត៌្មានឬនសមរមួយចាំនួននរបីរបាស់ពុាំទន់ 
រតឹ្មរតូ្វតាមសមព័ននលផោះកបុងភាសាខែមរ មានពីរចាំណុ្ចគឺ្៖  

១- បញ្ហា ទាកទ់ងនឹងសមព័នធ ម្បធាននិងកិរយិាសពទពៅកន៉ុងលបះ 
 ក្ខរនរបីរបាស់របធាននិងកិរយិសពធនៅកបុងសមព័ននលផោះមិនរតឹ្មរតូ្វ គឺ្ជាក្ខរនធវសរបខហសនៅកបុងសងគម 
បចចុបផនបខដលបានបណាឋ លឱ្យមានកននាមធាប ក់ជារបធានរបស់កិរយិសពធ។ នលាកបានដករសង់កាំហុសកបុងក្ខរ 
នរបីរបាស់មិនរតឹ្មរតូ្វមយួចាំននួមកបង្ហា ញអងគសិក្ខា សាលា។ 
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២- បញ្ហា ននក្ខរពម្បើសមពន័ធ «កមែវាច្បកៈ» 
វាគ្មិនបាននលីកនឡងីថា កបុងភាសាខែមរបចចុបផនបហាក់ទទួលសាគ ល់ទរមង់មួយខដលមាននរបីពាកយ «រតូ្វបាន»។ 

នគ្សនងកត្ន ញីមានក្ខរនរបីសមព័ននលផោះ «កមមវាចកៈ» ជាញឹកញាប់កបុងអត្ទបទសារព័ត៌្មានបចចុបផនប នោយនហតុ្ 
ថា តាមរយៈកមមវាចកៈ នគ្បង្ហា ញក្ខរចាប់នររមមណ៍្នៅនលីរបធានរបស់លផោះខដលជា អបករងអាំនពីតាមត្កកភាពជា 
ជាងកមមភាប ក់ង្ហរ ខដលជាអបកនធវីអាំនពីតាមត្កកភាព។ នគ្នរចបនងកីត្ «កមមវាចកៈ» ពី «កត្ថុវាចកៈ» នោយក្ខរយក 
កមមបទរបស់ «កត្ថុវាចកៈ»មកនធវីជារបធានរបស់ «កមមវាចកៈ»។ ឧទហរណ៍្ នគ្នរចបនងកីត្«កមមវាចកៈ» ពីលផោះ 
«កត្ថុវាចកៈ»នលាក នូ ហាច និពនននរឿងផ្លក រសនពាន។ ខដលមានរបធានជា «នលាក នូ ហាច», កិរយិសពធជា 
«និពនន» និង កមមបទជា «នរឿងផ្លក រសនពាន» បាននោយរោន់ខត្យកកមមបទមកនធវីជារបធាន នហយីបខនទមពាកយ 
«រតូ្វបាន» មុនកិរយិសពធបនង្ហគ លជានរឿងផ្លក រសនពានរតូ្វបាននិពនននោយនលាក នូ ហាច។ 

ក្ខលណានគ្នរបីសមព័ននលផោះ «កមមវាចកៈ» នគ្រតូ្វចងចាាំថា កិរយិសពធថ្ន លផោះននាោះគឺ្ជាកិរយិសពធសកមម 
ពីនរពាោះកិរយិសកមមននោះរតូ្វក្ខរកមមបទនៅកបុង «កត្ថុវាចកៈ» នហយី កមមបទននោះនហយីខដលនគ្យកមកនធវីជា 
របធាននៅកបុង «កមមវាចកៈ»។  

 

 វាគ្ែិនទី៣ នលាក ទូច្ប គ្ីមម្ស៊ាង បទបង្ហា ញសឋីពី «បពម្មើបម្ាសក់រិយិាសពទ គ្៉ុណសពទ 
និងនាមសពទបាល ីសសំ្កសរតឹកន៉ុងភាសាខ្មែរ»។ វាគ្មិនបាននលីកនឡងីថា កបុងក្ខរសិការសាវរជាវ ក្ខរនរៀន 
ក្ខរបនរងៀន ក្ខរសរនសរ ក្ខរនិពនន នគ្ខត្ងខត្សនងកត្ន ញីសាំនណ្រអការាវរិុទនខែមរនយងីនៅមានចាំណុ្ចែលោះៗថែថា 
ក្ខរនរបីរបាស់កិរយិសពធ គុ្ណ្សពធ នាមសពធ បាលី សាំស្តសកឹត្កបុងភាសាខែមរនយងីនៅែវោះចននាល ោះមិនទន់បានរតឹ្ម 
រតូ្វតាមខបបបទនវយាករណ៍្ទាំងរសុងននាោះនទ។ វាគ្មិននលីកយកពាកយមយួមកបង្ហា ញបញ្ញជ ក់នហតុ្ផលជានោល 
ពិចារណា។  

នថៃទីពីរ វគ្គទីពីរ៖ 
នលាក ជ៉ុំ ស៊៉ុនណាង មស្តនថីវទិាសាទ នភាសាជាតិ្បនថក្ខរសិកាថាប ក់បណ្ឍិ ត្នៅសាកលវទិាល័យមហា-

សារខាាំរបនទសថ្ង បទបង្ហា ញសឋីពី «បខនលករវាងភាសាខែមរកណាឋ លនិងភាសាខែមរនល»ី។ វាគ្មិនបានពិនិត្យនៅនល ី
បខនលករវាងភាសាខែមរកណាឋ ល(របនទសកមពុជា)នៅនឹងភាសាខែមរកបុងនែត្ថសុរនិធ(របនទសថ្ង) នោយពិចារណា 
នលីទិដឌភាពែលោះថ្នសូរ រូប និងន័យរបស់ពាកយកបុងបរបិទឃ្លល  លផោះខផបកនលីទិនបន័យវាកយសពធមូលោឌ នចាំននួ៣៤០ 
ពាកយ រពមជាមយួឃ្លល លផោះខដលរបមូលបានពីអបកនរបីរបាស់ភាសាខែមរនៅនែត្ថសុរនិធ។ លទនផលថ្នក្ខរសិការបស់ 
វាគ្មិនបានបង្ហា ញថា ភាសាខែមរកណាឋ លនិងភាសាខែមរសុរសិ្តនធមានលកាណ្ៈដូចោប នរចីន ខត្ក៏មានលកាណ្ៈខបលកោប  
មយួចាំនួនផងខដរ។  

វាគ្មិនបានបញ្ញជ ក់ថា ពយញ្ជនៈមយួចាំននួកបុងភាសាខែមរសុរនិធនិងភាសាខែមរកណាឋ លមានបខនលកមយួចាំនួន
ទាំងនៅកបុងទីតាាំងនដីមពាងគនិងទីតាាំងចុងពាងគ ជាពិនសសភាសាខែមរសុរនិធនៅរកាធមមភាពថ្នពយញ្ជនៈសិងិល 
បាននរចីនជាងភាសាខែមរកណាឋ ល។ ពាកយមយួចាំនួនមានចាំនួនធាតុ្ថ្នពាងគនិងចាំននួពាងគមិនរតូ្វោប ។ ន័យរបស់ 
ពាកយមយួចាំនួនមិនរតូ្វោប កបុងបរបិទថ្នក្ខរនរបីរបាស់កបុងឃ្លល លផោះ។ នលីសពីននោះ វាគ្មិនក៏បានបង្ហា ញឱ្យន ញីថា 
ភាសាខែមរកបុងនែត្ថសុរនិធបចចុបផនបបានទទលួឥទនិពលនរចីនពីភាសាថ្ងនិងភាសាឡាវ ទាំងខផបកវាកយសពធនិងខផបក 
សមព័ននផងខដរ។  
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 ឆលងតាមក្ខរពិភាកា សាំណួ្រ ចនមលីយ រវាងសមាជិក សមាជិក្ខអងគសិក្ខា សាលា និងវាគ្មិន កបុងរយៈនពល 
ថ្ងងននោះ អងគសិក្ខា សាលានយងីបានទទលួនូវអនុសាសន៍មយួចាំនួន ដូចត្នៅ៖ 
 ១-  ក.ជ.ភ.ែ.រតូ្វបនងកីត្យនឋក្ខររតួ្ត្ពិនិត្យអកសរនៅនលីផ្លល កសញ្ញដ ពាណិ្ជជកមមនានាខដលោក់តាាំងនៅ  
                តាមផធោះ ហាង រកុមហ ុន ដងផលូវសាធារណ្ៈ ជានដីម។ 

២- សូមឱ្យបនងកីត្គ្ណ្ៈកមមក្ខររតួ្ត្ពិនិត្យរាល់ក្ខរនបាោះពុមពផាយនូវឯកសារទាំងឡាយខដលបរមុងនបាោះ  
               ពុមពផាយជាសាធារណ្ៈ 

៣- ក.ជ.ភ.ែ. គ្រួខត្នបីកវគ្គែលីៗថែបនរងៀនពីរនបៀបនរបីរបាស់ភាសាខែមរឱ្យបានរតឹ្មរតូ្វនៅតាមរបព័ននផសពវ  
               ផាយមានវទិយុ ទូរទសសន៍ ឬបណាថ ញនផសងនទៀត្ ជាពិនសស ពិធីករ ពិធីក្ខរនីិឱ្យយល់ពីភាសាខែមរ។ 

៤- សិក្ខា សាលាខដលទក់ទងនឹងក្ខរនរបីរបាស់ភាសាខែមរនលីកនរក្ខយ ក.ជ.ភ.ែ. និង រកសួងអបរ ាំ  
     យុវជន និងកីឡា គ្រួរមួសហក្ខរោប អនញ្ជ ីញនលាករគូ្ អបករគូ្បនរងៀនភាសាខែមរនៅតាមបណាឋ នែត្ថ  
     រកុង  និងរាជធានីចូលរមួឱ្យបាននរចីនឬនបីកវគ្គបណ្ឋុ ោះបណាឋ លបាំប៉ានភាសាខែមរដល់ពកួោត់្។ 
៥- នសបីសុាំឱ្យក.ជ.ភ.ែ.សហក្ខរនរៀបចាំនវទិក្ខអកសរសាស្តសថរបចាាំឆ្ប ាំជាមយួនឹងរកសួងអប់រ ាំ យុវជន និង  
     កីឡា និងរាជបណ្ឍិ ត្យសភាកមពុជា។ 
៦- ក.ជ.ភ.ែ. គ្រួផសពវផាយនិងបស្តញ្ញជ បនូវសមិទនផលខដលបានសនរមចរចួនហយីដល់មហាជនឱ្យបាន 

               ទូលាំទូលាយបខនទមនទៀត្ តាមរបព័ននផសពវផាយនានា។ 
៧- គ្រួមានកមមវធីិកុាំពយូរទ័រ៖ 

- សរមាប់រតួ្ត្ពិនិត្យអការាវរិុទនខែមរកបុងកមមវធីិ word 
- បកខរបពីភាសាអង់នគ្លសឬបារា ាំងមកជាភាសាខែមរ   
- បនងកីត្របព័ននកត់្រតាន ម្ ោះអសាធារណ្នាមពីភាសាខែមរនៅជាឡាតាាំង 
- បញ្ចូ លត្អួកសរខែមរខដលែវោះនៅកបុងរបព័នន Unicode។ 
- បនងកីត្វចនានុរកម(Talking Dictionary) សរមាប់ភាសាខែមរ ជាពិនសស នដីមផសីរមួលដល់  
  ក្ខរសិការបស់ជនពិក្ខរ។ 

៨- នសបីឱ្យមានកមមវធីិសិក្ខា សាលាខបបននោះឱ្យបាននរចីន នដីមផឱី្យមានក្ខរផ្លល ស់បថូរក្ខររសាវរជាវរវាងខែមរ- 
     ចិន ក៏ដូចជាជនជាតិ្ដថ្ទនទៀត្។ 
៩-  នសបីឱ្យមានសមាគ្មមួយរវាងរគូ្បនរងៀនបរនទសខដលបនរងៀនភាសាខែមរនិងរគូ្ខែមរខដលបនរងៀន 

                ភាសាខែមរ។  
១០- នសបីសុាំឱ្យបនងកីត្ពាកយងមីនដីមផបីកខរបពាកយែចីពីភាសាបរនទសខដលកាំពុងខត្ចូលមកកបុងភាសាខែមរឱ្យ  

                 ទន់នពលនវលា។ 
១១- នសបីសុាំឱ្យមានក្ខរពរងីកក្ខរសិកានរៀនសូរត្ ក្ខររសាវរជាវភាសាខែមរឱ្យមានក្ខររកីចនរមីនដូច 
       នររយភាសា។ 
១២- គ្រួមានកមមវធីិភាសាវទិានិងអកសរសាស្តសថនរចីនខងមនទៀត្តាមទូរទសសន៍នដីមផផីសពវផាយឱ្យបាន  
      ទូលាំទូលាយដល់សាធារណ្ជនពីសកមមភាពរបស់រកុមរបឹកាជាតិ្ភាសាខែមរនិងក្ខរបករសាយពាកយ     
      ខែមរណាខដលមានបញ្ញា ចរមូងចរមាស។ 
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 អងគសិក្ខា សាលាបានបិទនៅនវលាលាង ចថ្ងងទី២ គឺ្ថ្ងងទី១៦ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៦ នរក្ខមអធិបតី្ភាពរបស់ 
ឯកឧត្ថមបណ្ឍិ ត្ ច្ប័នទ សណំពវ របធានរកុមរបឹកាជាតិ្ភាសាខែមរ។ 

ឯកឧត្ឋមបណ្ឍិ ត្បានខងលងនៅកបុងឱ្ក្ខសបិទអងគសិក្ខា សាលាននោះថា កបុងរយៈនពលពីរថ្ងងននោះ អងគសិក្ខា -
សាលាបានទទលួនូវលទនផលយ៉ា ងលអរបនសីរនោយវាគ្មិនជាតិ្និងអនថរជាតិ្ រពមទាំងអបកចូលរមួទាំងអស់បាន
ខចករ ាំខលកបទពិនសាធថ្នក្ខរសិការសាវរជាវនិងបនរងៀនភាសាខែមររបស់ពកួោត់្យ៉ា ងផុលផុស ខដលនាាំមកនូវ 
ធាតុ្ចូលងមីៗថែជានរចីន មានជានរទិ៍ ន័យនីយកមម ខដលរ ាំនលចពីសញ្ញដ ណ្បញ្ដត្ថិថ្នបនចចកសពធ របព័ននគ្ាំនិត្ ជាំហរ 
និងន័យថ្នរបធានបទរសាវរជាវរបកបនោយលកាណ្ៈគ្រុសភានិងវទិាសាស្តសថ នហយីខដលមានសារៈសាំខាន់កបុង 
ក្ខរអនុវត្ថក្ខរង្ហររសាវរជាវនិងក្ខររបារស័យទក់ទងោប របចាាំថ្ងង។ 

ទនធឹមនឹងននោះ ទិដឌភាពថ្នក្ខរអភិរកសភាសាខែមរនៅកបុងរបនទសមានសនធុោះគ្រួឲ្យកត់្សាំោល់ និងក្ខន់ខត្ 
មាននមាទនភាពខងមនទៀត្ចាំនពាោះកិចចែិត្ែាំរបឹងថ្នរបនទសជាមិត្ថ ជាពិនសស បងបអូនខែមរសុរនិធកបុងក្ខររកាបាន 
នូវអត្ថសញ្ញដ ណ្ភាសាខែមរនិងវបផធម៌របស់ែលួន។ រពមនពលជាមយួោប ននោះ ទាំងកមពុជា ទាំងរបនទសជាមិត្ថ មាន 
ជានរទិ៍ ថ្ងនិងចិន បានរមួោប ពរងីកខដនអភិរកសនិងអភិវឌ្ណភាសានិងអកសរសាស្តសថខែមរនោយបាននបីកបនរងៀន 
ភាសាខែមរដល់ជនបរនទសនៅតាមសាកលវទិាល័យជាតិ្របស់ែលួន។ កបុងរកបែណ្ឍ ននោះ រកុមរបឹកាជាតិ្ភាសា 
ខែមរកបុងកិចចសហក្ខរជាមយួវទិាសាទ នជាតិ្ភាសាខែមរថ្នរាជបណ្ឍិ ត្យសភាកមពុជា គ្រួពិចារណាសនរមចអនុម័ត្ 
បមាណី្យជាតិ្សថីពីកមមវធីិនិងវធីិសាស្តសថបនរងៀនភាសាខែមរជាអនថរជាតិ្ នដីមផបីនងកីត្បានជារកបែណ្ឍ នោលមយួ 
ខដលអនុញ្ញដ ត្ឲ្យជនបរនទសខដលនរៀនភាសាខែមរទទលួបាននូវសមមូលភាពថ្នករមិត្ចាំនណ្ោះដឹងខាងខផបកភាសា
និងវបផធម៌ខែមរ។ 

ឯកឧត្ថមបណ្ឍិ ត្បានសខមថងក្ខរនជឿជាក់ថា សិក្ខា សាលាសថីពីពិធភាពថ្នភាសាខែមរននោះពិត្ជានវទិក្ខវទិា-
សាស្តសថជាតិ្មយួដ៏មានសារៈសាំខាន់កបុងក្ខរពិភាកា ខចករ ាំខលកបទពិនសាធថ្នក្ខរសិការសាវរជាវ និងផថល់នូវ 
ដាំនណាោះរសាយចាំនពាោះបញ្ញា ខដលនចាទមាននឡងីកបុងខផបកភាសានិងអកសរសាស្តសថខែមរ។  

ជាទីបញ្ច ប់ ឯកឧត្ថមបណ្ឍិ ត្គ្ណ្ៈអធិបតី្បាននក្ខត្សរនសីរនោយនសាម ោះនិងវាយត្ថ្មលែពស់ចាំនពាោះលទនផល 
ខដលទទលួបានពីអងគសិក្ខា សាលាននោះ នហយីោាំរទឲ្យមានកិចចសហក្ខរជាមយួសាទ ប័នពាក់ព័នននានា ពិនសស 
រកសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា កបុងក្ខរនរៀបចាំសិក្ខា សាលាសថីពីពិពិធភាពថ្នភាសាខែមរននោះនៅឆ្ប ាំនរក្ខយនិងឆ្ប ាំបនថ
បនាធ ប់នទៀត្ និងសូមអនញ្ជ ីញនលារគូ្ អបករគូ្ ខដលបនរងៀនភាសាខែមរនៅតាមនែត្ថនានាថ្នរពោះរាជាណាចរក
កមពុជានិងនៅបរនទសឲ្យមកចូលរមួនធវីបទបង្ហា ញនិងខចករ ាំខលកបទពិនសាធឲ្យក្ខន់ខត្នរចីនខងមនទៀត្។ 
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II.២- បពច្បេកសពទ អការាវិរ ៉ុទធ និងអណំាន អន៉ុម័តពោយ ក.ជ.ភ.ម. 
II.២.១- បពច្បេកសពទពសនើពោយគ្ណៈកមែក្ខរវបបធម៌ 

 

១- ទូក-ង 
 

 យនតាមផលូវទឹកមយួរបនភទ                                     
                                    ផគុ ាំនឡងីពីមាឌ្ទូក (លុងពីនឈ ី 
    មយួនដីម) កាលរ ាំនព ទងកថ្ស្តនថ កុងទូក ែធង់ ខែសពុង... មានកថ្នសនងីប
ែពស់ ងនឡងីរពមទាំងគូ្រកាច់រចនាវចិិរត្នផសងៗថែនលថី្ផធទូកខាងនរៅ។ ទូក-
ងនរចីនមានន ម្ ោះទក់ទងនឹងអមនុសសខដលនគ្នជឿថាមានឫទនិនត្ជៈនាាំឱ្យមាន 
នសចកថីសុែ និង នជាគ្ជ័យឬមានន ម្ ោះទក់ទងនឹងសាទ ននាម វត្ទុ សត្វ 
បាតុ្ភូត្នផសងៗថែ។  
បចចុបផនបន ម្ ោះទូក-ងមានទក់ទងនឹងនរនាមនទៀត្ផង។ ទូក-ងនរបីសរមាប់អុាំ 
    របណាាំងកបុងពិធីបុណ្យអុាំទូក បខណ្ថ ត្របទីប សាំពោះរពោះខែ អកអាំបុក ឬ 
បុណ្យភជុ ាំបិណ្ឍ  និង ពិធីបុណ្យនចញវសា ជានដីម។                     
              ជាទូនៅ នគ្រកាទូកងទុកនៅតាមវត្ថនររាម។ 
ឧ. ជមពូពានមានឫទនិ, ខាល ចុោះភបាំ, ផគរលាន់, សារាយអខណ្ថ ត្, សររពោះរាម,  
    សមផូណ៌្មានជ័យ, រសីនមម រក្ខាំងយ៉ាូវ, រនធោះនពរជក្ខថ មថ្រប។ 
 

២- មាឌ្ទូក-ង 
 

ខផបកថ្នទូក-ងនធវីពីក្ខរលុងនឈគី្គី្រមយួនដីមនៅចននាល ោះទងកថ្ស្តនថខាងកាល 
និងទងកថ្ស្តនថខាងកថ្នស         -                    -     
នៅចននាល ោះកាលរ ាំនពខាងកាលនិងកាលរ ាំនពខាងកថ្នស។ 

 
 

៣-       -ង           មាឌ្   -ងមាននកអង        
 

៤-           -  ខផបកត្ាំណ្     - នធវីពីនឈមីយួកាំណាត់្ខដលនគ្លុងភាជ ប់រវាងមាឌ្ទូក-ង 
ជាមួយនឹងកាលរ ាំនព  ទងកថ្ស្តនថទូក-ងមាននៅខាងកាលនិងកថ្នសទូក។ 
 

៥- កាលរ ាំនព   -  
 

ខផបក            កាលនិងកថ្នសទូក-ងនធវីពីនឈតីាន់មយួកាំណាត់្ ខដលត្  
ភាជ ប់នៅនឹងទងកថ្ស្តនឋ   -          -                           
          មាឌ្ទូក-      ។  
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៦- កាលទូក-ង  ខផបកខាងមុែថ្នទូក-ង    ងនឡងីបនថិច ែពស់ជាងខគ្មទូក       ទងកថ្ស្តនថនិង 
កា រ ាំនព។ 

៧- កថ្នសទូក-ង ខផបកខាងនរក្ខយ(កនធុយ)ថ្នទូក-ង             ជាងកាលទូក       ទង 
កថ្ស្តនថនិងកាលរ ាំនព។  

៨-       ទូក-ង 
 
 

ក្ខថ រសនធោះរគ្បរត្ង់កទូក-ងខាងកាល   ខាងកថ្នស នរបីសរមាប់ោក់ត្ង្ហវ យ   
                    ខាង  លទូក-      សរមាប់ឱ្យអបកបញ្ញជ ទូក 
យកដងរចវាអុក បនលឺសាំនឡងជាសញ្ញដ បញ្ញជ ដល់   អុាំឬអបកខចវ។ នគ្និយម 
នរបីនឈសីាំនរាងនធវីជារសនឡានក្ខទូក-ង នរពាោះនគ្យល់ថា ជានឈមីានអមនុសស 
  ខងរកា នាាំឱ្យទូកមានឫទនិនត្ជៈ។ 
 

៩-    ខស មទូក-ង   
   

 ក្ខឋ រភាជ ប់បខនទមពីនលីខគ្មសងខាងថ្នទូក-ង      ឱ្យទូកមានខគ្មែពស់និងជយួ 
ត្ភាជ ប់ទងកថ្ស្តនថនឹងមាឌ្ទូកឱ្យជាប់មាាំ។ អបកែលោះនៅក្ខថ រខស មទូក-ង      
ក្ខថ រខគ្ម ក្ខថ រសុីវ       ក្ខថ រក្ខប ក្ខឋ រនជីងរក្ខប          ក្ខថ រនឡងី...។  
នគ្និយមនរបីនឈរីសនៅ នធវីជាក្ខថ រខស មទូក-ង នរពាោះវារសាល។ 
 

១០- ែធង់ទូក-ង នឈែីណ្ឍ ទទឹងទូក-ងនរបីសរមាប់អបកអុាំអងគុយឬលុត្ជងគង់ និង ទប់មាត់្ទូកឱ្យ 
រងឹមាាំ មិនឱ្យរកីរមួ នហយី ក៏បង្ហា ញពីចាំណុ្ោះទូកផង   ។ របសិននបីជាទូកខចវ 
នគ្ោប់ោក់នជីងខចវទាំងសងខាងនលីែធង់ទូក។ 

១១-         
 

កាំណាត់្នឈែីណ្ឍ ទទឹងទូក-ង នរបីបនណាថ ោះនរសនប សរមាប់ទុលទប់    មាត់្  
     នពលនគ្កនតថ           កបុងដាំណាក់ក្ខលនធវីទូកនដីមផកុីាំឱ្យ       
                    នរពាោះដាំណាក់ក្ខលននោះ ទូកមិនទន់ភាជ ប់កុងទូក  
នៅនឡយី។  

១២- កុងទូក 
 

 កាំណាត់្នឈខីដលចាាំងឱ្យនក្ខងភាជ ប់ទទឹងមាឌ្ទូកពីខាងកបុងសរមាប់ទប់និង 
ពរងឹងមាឌ្ទូកឱ្យមាាំ។ កុងទូកមានពីររបនភទ គឺ្កុងបាត្និងកុងយរួ។ 

១៣-       
 

កាំណាត់្នឈខីដលនគ្ចាាំងឱ្យនក្ខងភាជ ប់ទទឹងបាត្ទូក នដីមផទីប់និងពរងឹងមាឌ្  
ទូក។ 

១៤-        
 

កាំណាត់្   ខដលនគ្ចាាំងឱ្យនក្ខ វាយទម               ខស  ឱ្យជាប់ 
មាាំលអ។ 

១៥- ខែសពុងទូក-ង  
 

ខែសនតថ ឬ(បចចុបផនប)ខែសក្ខបភាជ ប់ទទឹងខអបរសបនឹងែធង់ទូកងនដីមផរីតឹ្មាឌ្ទូ
ក ឱ្យក្ខន់ខត្មាាំ។ ខែសពុងនរបីនសធីររគ្ប់ែធង់ទូក ខដលអបកែលោះនៅថា          
    នមពច ឬ     នថឹង។ 
 

១៦-        -ង 
 

        រូប                   ចាំនហៀងសងខាងថ្នកាលទូក នហយី  
នរចនោោះនចញបាន។ ចាំនពាោះទូក-ងែលោះ នគ្គូ្ររូបខភបកនៅ    ចាំនហៀងសងខាង  
ថ្នកាលទូកខត្មថង។ 
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១៧-  ទូក-ង 
 

នរគ្ឿងលមអនធវីពីកាំណាត់្សាំពត់្បា៉ា ក់ឌិ្ន អង្ហក ាំ ភាជ ប់នោយ      ជានដីម  
             នៅនឹងកាលរ ាំនពថ្ន   ទូកនិងកថ្នសថ្នទូក-ង  

១៨- ចនធល់ទូក-ង 
 

  កាំណាត់្នឈែីលីនរបីសរមាប់ទល់ពីកុងបាត្នៅែធង់ែលោះថ្នទូក-ងនដីមផជីយួ 
ពរងឹងត្ទូួក។ ចនធល់ទូក-ងននោះ រតូ្វនគ្ធាក់ឬវាយឱ្យរបូត្នចញនដីមផឱី្យនលផឿន 
ទូកសធុោះនលឿនជាងមុន នៅនពលជិត្ដល់ទីផ្លថ ច់រពរត្។ 
 

       
 

១៩- ក្ខរនធវ ី               ទូក-  នោយយក   មួយនដីមមកចាាំងឱ្យនចញជារាងមូល។ 
២០- បនាក់ទូក-ង 
        

រននខដលនគ្សាវ នពីខាងនរៅជានរចីនសរមាប់សធង់កាំណ្ត់្ករមាស់សាច់   
ទូក-  នៅនពលនគ្លុង។ 

២១- សបូលបនាក់ទូក-ង សបូលបញសសឬីនឈសីរមាប់សលង់បនាក់ទូក-ង។ 
២២-      ទូក-ង 
 

                ខស                               នបាោះ    
ឬសរថ្ស  រកនៅលាយក្ខវជ័រទឹក។ បាំពាាំងទូក-ងននោះ               
បិទ       ។ 

២៣- ពរទូក-ង  លាបនលីថ្ផធទូក- នោយជ័រទឹកនិងជ័រចុងនដីមផកី្ខរពារក្ខររជាបទឹក។ 
២៤-         -             ឬអបកខចវ                -   
២៥- ែធង់កាលទូក-ង /  
     ែធង់អបកកាលទូក-ង          

ែធង់     ទូក-ង នៅមុែនគ្បងអស់សរមាប់អបកបញ្ញជ        អងគុយ   ក្ខរអុាំ។ 
 

២៦- ែធង់សាម ឯកទូក-ង 
 

ែធង់     ទូក-ង នៅបនាធ ប់ពីែធង់   សរមាប់អបកអុាំមាប ក់អងគុយ   ។ 
 

២៧- ែធង់សាម ទឹមទូក-ង 
 

ែធង់ទី៣និងែធង់ទី៤ថ្នទូក-ងនៅបនថបនាធ ប់ែធង់សាម ឯកសរមាប់អបកអុាំពីរៗថែនាក់ 
អងគុយអុាំ។  

 

២៨- ែធង់អុាំរាបទូក-ង ែធង់ទូក-ងបនថបនាធ ប់ខដលនៅចននាល ោះែធង់សាម ទឹមនិងែធង់របាាំធានសរមាប់អបកអុាំ 
អងគុយអុាំពីរៗថែនាក់នលីែធង់នីមយួៗថែ។ 

 

២៩- រទនោះ  
 
       

ឧបករណ៍្នធវីពីកាំណាត់្នឈឬីឫសស ីនរបីសរមាប់វាយទោះដុាំដីលាយឱ្យនចញជា  
រាងកអម ឆ្ប ាំង ថាល ង ខាវ ង  លោះ នផីង ឪទិន រកឡ ពាង ជានដីម។ រទនោះមាន 
នរចីនរបនភទនិងនរចីនសណាឌ ន ដូចជា រទនោះដាំ រទនោះក រទនោះែិត្ ជានដីម។ 
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នៅត្ាំបន់ែលោះ នគ្នៅ សលឹក-ក ឬ លក។ 

 
 

៣០- រទនោះដាំ ឧបករណ៍្នធវីពីកាំណាត់្នឈសីាំខប៉ាត្ធាំជាងរទនោះនផសងនទៀត្ ខាងតូ្ចសរមាប់  
ក្ខន់ ខាងធាំសរមាប់ទោះ នរបីសរមាប់វាយទោះដុាំដីលាយឱ្យនចញជារាងនកអង និង  
ភជិត្បាត្កបុងក្ខរផលិត្ កអម ឆ្ប ាំង ថាល ង ខាវ ង  លោះ នផីង ឪទិន រកឡ ពាង 
ជានដីម។ 

 
 

៣១- រទនោះក  ឧបករណ៍្នធវីពីកាំណាត់្នឈរីាងមូលរទខវង នហយី តូ្ចជាងរទនោះនផសងនទៀត្ 
នរបីសរមាប់វាយទោះដុាំដីលាយ ចាប់ឱ្យនចញរាងកកអម កឆ្ប ាំង កថាល ង កខាវ ង 
ក លោះ មាត់្នផីង ឪទិន រកឡ ពាង ជានដីម។ 

 
 

៣២- រទនល់     
 

ឧបករណ៍្នធវីពីដីដុត្រាងមូលកាំនបា៉ា ង រសនដៀងនឹងនឃ្លល កសានដៀវ ទលខផបក 
ខាងមុែ និង មាា ងនទៀត្សថួចសរមាប់ក្ខន់ នរបីសរមាប់ទប់ពីខាងកបុង នៅនពល 
វាយ ទោះ នោយរទនោះពីខាងនរៅនដីមផឱី្យនចញជារាងកអមឬឆ្ប ាំង...។ អបករសុក 
កាំពង់ឆ្ប ាំងនិងកាំពង់សពឺនៅថា “កិល” អបករសុកថ្រពខវង នៅថា “តានិល”។ 
តាមឯកសារែលោះនៅថា កលឹង។   
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៣៣- ែបួត្ 
 

ឧបករណ៍្នធវីពីកាំណាត់្នឈឬីឫសសរីាងរទខវងពាក់កណាថ លសុីឡាាំង នរបីសរមាប់ 
កតួ្សមាអ ត្រត្ង់ក និង នកអងថ្នថ្ផធខាងនរៅកអម ឆ្ប ាំង ថាល ង ខាវ ង  លោះ... មុននឹង  
សាក់កាច់។ អបករសុកែលោះនៅថា នឈដឹីកែបួត្។ 
 

 
 

៣៤- នឈសីាក់ 
 

ឧបករណ៍្នធវីពីកាំណាត់្នឈឬីបញសសរីាងសាំខប៉ាត្ មាា ងមានរាងនរៀវនិងមាា ងនទៀត្  
រាងដូចខផលសម នរបីសរមាប់សាក់កាច់នលីថ្ផធខាងនរៅកអម ឆ្ប ាំង ថាល ង ខាវ ង  លោះ  
ជានដីម។ 

 
 

៣៥- ែធង់របាាំធានទូក-ង 
 

ែធង់បនថបនាធ ប់នៅខផបកកណាថ លថ្នទូក-ង ខដលនៅចននាល ោះែធង់អុាំរាបនិងែពង់ 
នយងរាប សរមាប់អបកអុាំអងគុយអុាំពីរៗថែនាក់នលីែធង់នីមយួៗថែ។ នដីមផបីនងកីន 
នលផឿនទូកតាមអបកបញ្ញជ ទូក អបកអុាំនៅែធង់របាាំធានននោះរតូ្វនងីបឈរនោយពិត្ 
ជងគង់មាា ងនឹងែធង់ទូក ឬ នងីបឈរនពញជាំហរនដីមផអុីាំ។  
 

៣៦- ែធង់នយងរាប ទូក-ង ែធង់បនថបនាធ ប់ថ្នទូក-ង ខដលនៅចននាល ោះែធង់របាាំធាននិងែធង់នយងលយ សរមាប់  
អបកអុាំពីរៗថែនាក់នលីែធង់នីមយួៗថែពិត្ជងគង់មាា ងនឹងែធង់ទូកនដីមផអុីាំ។ 
 

៣៧- ែធង់នយងលយ ទូក-ង ែធង់បនថបនាធ ប់ថ្នទូក-ង ខដលនៅចននាល ោះែធង់នយងរាបនិងែធង់នយងទឹម សរមាប់  
អបកអុាំឈរអុាំពីរៗថែនាក់នលីែធង់នីមយួៗថែ។ 
 

៣៨- ែធង់នយងទឹម ទូក-ង ែធង់បនថបនាធ ប់ថ្នទូក-ង ខដលនៅចននាល ោះែធង់នយងលយនិងែធង់កថ្នស សរមាប់ 
អបកអុាំឈរអុាំនិងជយួអបកកថ្នសទូកកបុងក្ខរត្រមង់ទិសទូក។ 
 

៣៩- ែធង់កថ្នស ទូក-ង 
 

ែធង់នៅខផបកខាងនរក្ខយនគ្បងអស់ថ្នទូក-ង សរមាប់អបកអុាំមាប ក់ត្រមង់ទិសទូក។ 

៤០- រទនោះខាត់្ 
 

ឧបករណ៍្នធវីពីកាំណាត់្ឫសស ីរាងសាំខប៉ាត្តូ្ច នរបីសរមាប់ខាត់្សមាអ ត្រ ាំលីង  
កនមធចកាំទីដីនលីកាច់ថ្ននកអងឆ្ប ាំង កអម...។ អបករសុកនៅកបុងត្ាំបន់ែលោះនៅថា  
រទនោះែិត្។ 
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៤១- ជនាល យ 
 

ឧបករណ៍្នធវីពីកាំណាត់្នឈឬីឫសស ី រាងសាំខប៉ាត្រទខវងខដលមាា ងមានពុមពកាច់ 
និងមាា ងនទៀត្មានថ្ដសរមាប់ក្ខន់ នរបីសរមាប់វាយទោះឱ្យនចញជាកាច់នលីថ្ផធ 
ខាងនរៅកអម ឆ្ប ាំង...។ 

 
 

៤២- អននាធ ក 
 

ឧបករណ៍្ផលិត្កអម ឆ្ប ាំង... ខដលមានខផនពីរ (ថាសខាងនលីមយួនិងដុាំ 
នយងខាងនរក្ខមមយួ) មាន ប្ ន់សរមាប់ធាក់បងវិល មានបា៉ា ោង... នរបី 
សរមាប់បងវិលដុាំដីលាយនដីមផឱី្យសមូនចាប់ជារាងកអម ឆ្ប ាំង...។ 

 

 
 

៤៣- ដីសអតិ្ ដីម៉ាដឌទន់លមួត្ សរមាប់នធវី កអម ឆ្ប ាំង... ។ ដីសអិត្នរចមាននៅតាមវាលខរសនិង 
នៅ តាមភបាំផងខដរ។ នៅត្ាំបន់ែលោះ នគ្នៅថា ដីឥដឌ ឬ ដីកអម។ 

៤៤- ដីសាក ត្ ដីនរគី្ម មានជាតិ្សអិត្តិ្ច ខដលនរបីលាយបញ្ចូ លជាមយួដីសអិត្ឱ្យនៅជាដី 
លាយសរមាប់នធវី កអម ឆ្ប ាំង... នដីមផកី្ខរពារនឹងក្ខរនរបោះខបកនៅនពលដុត្។ 
ជាទូនៅ ដី សាក ត្មានខត្នៅតាមភបាំែលោះប៉ាុនណាត ោះ។ អបករសុកនៅនែត្ថកាំពង់ឆ្ប ាំង 
នៅថា ដីសាក ត្។ 

៤៥- ងមពុក  ងមផុយ រត្សុស មានធាតុ្ដី ខត្ោម នជាតិ្សអិត្ ខដលនរបីលាយបញ្ចូ លជាមយួ  
ដីសអិត្ឱ្យនៅជាដីលាយ សរមាប់នធវី កអម ឆ្ប ាំង... នដីមផកី្ខរពារនឹងក្ខរនរបោះ 
ខបកនៅនពលដុត្។ ជាទូនៅ ងមពុកមានខត្នៅតាមភបាំែលោះប៉ាុនណាត ោះ។  អបករសុក 
នៅនែត្ថកាំពង់សព ឺតាខកវ ជានដីម នៅថា ងមពុក។ 

៤៦- ដីជ័រ  
 

ដុាំលាយដីឥដឌ អង្ហក ម និង ទឹក ខដលនគ្យកនៅដុត្ឱ្យឆអិន នហយី បុកលាយ 
ជាមយួដីសអិត្ឱ្យនៅជាដីលាយ សរមាប់នធវីកអម ឆ្ប ាំង... នដីមផកី្ខរពារនឹងក្ខរ 
នរបោះ ខបកនៅនពលដុត្។ នគ្នធវីដីជ័រននោះនៅត្ាំបន់ណាខដល ោម នដីសាក ត្ និង 
ងមពុក ដូចជា នែត្ថថ្រពខវង ជានដីម។ 
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៤៧- សលកឹនចៀរ 
 
 
 

សលឹកនឈមីយួរបនភទនរបីជាឧបករណ៍្សរមាប់ចាប់ឱ្យនចញជាចាំននៀរ សាអ ត្លអ  
នៅរត្ង់មាត់្ឆ្ប ាំង ថាល ង ខាវ ង... សរមាប់ោក់គ្រមប។ អបកភូមិអណ្ថូ ងឫសស ី ុាំ 
ខរសងមី រសុករលានបអៀរ នែត្ថកាំពង់ឆ្ប ាំង នរបីសលឹកនចៀរននោះជាចាាំបាច់សរមាប់ចាប់ 
ចាំននៀរ នហយី នៅនរៀងរាល់ឆ្ប ាំ កបុងថ្ងង១នកីត្ ខែអសសុជ អបកភូមិននោះ ខត្ងនធវី
ពិធីបុណ្យនបោះសលឹកនចៀរននោះយកមកទុកនរបីរបាស់។  
 

  
 

៤៨- សាថ្វ 
 
 
 
 
 
 

ចនរមៀកកាំណាត់្សាំពត់្នរបីជាឧបករណ៍្សរមាប់ចាប់ឱ្យនចញជាចាំននៀរនិងរមលីង
មាត់្កអម ឆ្ប ាំង... ឱ្យរនលាងលអ។ ត្ាំបន់ែលោះថ្នអបកនែត្ថថ្រពខវងនៅថា សាថ្វ។ 
 

 

៤៩- ត្ាល់ 
 

កាំណាត់្នឈឬីកាំណាត់្នដីមនតាប ត្ មានរាងមូលរទខវង(សុីឡាាំង) នរបីសរមាប់ 
ោក់រទដុាំដីលាយ នពលចាប់ជារាងកអមឬឆ្ប ាំង។ ត្ាំបន់ែលោះថ្នអបករសុកនៅនែត្ថ 
ថ្រពខវងនៅថា នឈមូីល។  

 
៥០- កូនរតី្  
 
 
 
 
 
 
 

រោប់ដីតូ្ចៗថែខដលមាននៅកបុងលាយបនាធ ប់ពីលាយដីសអិត្សងួត្ជាមយួដីជ័រ ឬ 
ដីសាក ត្ ឬក៏ងមពុក ខដលនគ្រតូ្វខរងយកនចញ នដីមផបីានជាដីលាយម៉ាដឌសរមាប់ 
នធវីកអម ឆ្ប ាំង...។ 
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៥១- ក្ខរខប៉ានដី 
 

សកមមភាពលុង និង ទោះ ត្ប់ដុាំដីលាយនៅនលីត្ាល់ នោយនរបីថ្ដចាប់ឱ្យ  
នចញជារាងដាំបូង មុននឹងចាប់នផថីមនធវីមាត់្កអម ឆ្ប ាំង...។   

 
 

៥២- ខប៉ាន / ដីខប៉ាន  ដីលាយជារាងសុីឡាាំងបានមកពីក្ខរខប៉ានដី សរមាប់នធវីកអម ឆ្ប ាំង...។ 

 
 

៥៣- រោះមាត់្ សកមមភាពសមាអ ត្មាត់្កអម ឆ្ប ាំង... បនាធ ប់ពីមានរទង់ រទយជាមាត់្រចួនហយី 
នោយយកសលឹកនចៀរឬសាថ្វមកចាប់ឱ្យនចញជាចាំននៀរសាអ ត្រនលាងលអ។ 

 
 

៥៤- នោោះភាជ ប់នជីង ក្ខរវាយខផបកខាងនរក្ខមថ្នខប៉ាន ខដលបាននធវីមាត់្រចួឱ្យជាប់នឹងត្ាល់ មុននឹង 
ចាប់នផថីមវាយនបីកត្ួែលួន។ 

៥៥- បាំរពាំវលិ ក្ខរវាយទោះនោយនរបីរទនោះនិងរទនល់ជុាំវញិខប៉ាន នធវីមាត់្រចួខដលត្មកល់នលី 
ត្ាល់ឱ្យនចញជារូបរាងកអម ឆ្ប ាំង...។ បាំរពាំវលិរមួមានដាំណាក់ក្ខលវាយនបីក 
និងបាំរពាំនកអង។ 

៥៦- វាយនបីក ក្ខរវាយទោះនោយនរបីរទនោះនិងរទនល់ជុាំវញិខប៉ាន នធវីមាត់្រចួខដលត្មកល់នលី 
ត្ាល់ឱ្យនបា៉ា ងនចញជារូបរាងកអម ឆ្ប ាំង...។ 

 
 

៥៧- បាំរពាំនកអង ក្ខរវាយទោះនោយនរបីរទនោះនិងរទនល់នដីមផពីរងីកនកអងបខនទមនិងលុបសាប ម 
រទនោះឱ្យមានរូបរាងនពញនលញ បនាធ ប់ពីក្ខរវាយនបីកត្កួអម ឆ្ប ាំង...។ 
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៥៨- ចាំននៀរ ខគ្មរងវង់មាត់្ខាងកបុងថ្នឆ្ប ាំង ខាវ ង... សរមាប់រទគ្រមប ឆ្ប ាំង ខាវ ង…។ 
សមូននៅ នែត្ថកាំពង់ឆ្ប ាំងនរបីសលឹកនចៀរនដីមផចីាប់រាងចាំននៀរ រឯីសមូននៅនែត្ថ 
ថ្រពខវងវញិ នគ្នធវី ចាំននៀរននោះនោយនរបីសាថ្វ ។ 

 
 

៥៩- ដឹកែបួត្ អូសកតួ្ជុាំវញិនោយនឈដឹីកែបួត្នៅរត្ង់កឱ្យមានគ្នាល ក់សាអ ត្លអនិងខផបកខាង 
នលីថ្ននកអងឱ្យនចញជារទនុងចាស់។  

 
 

៦០- រមលងីនកអង ដុសជូត្រត្ង់នកអងថ្នកអម ឆ្ប ាំង... ឱ្យរលីង រនលាងលអ នោយនរបីរទនោះ
និងកាំណាត់្ សាំពត់្រជលក់ទឹក។ 

 
 

៦១- នោោះនជីង  
 

នោោះឱ្យរនបីកោច់នចញពីត្ាល់ឬនឈមូីល នោយនរបីរទនោះទោះតិ្ចៗថែជុាំវញិនៅ 
នជីងនរក្ខមថ្នកអម ឆ្ប ាំង... នដីមផនីលីកយកនៅសាំដិល មុននឹងហ ុមបាត្។  

 
 

៦២- ហ ុមបាត្     វាយរបខមរបមុមភជិត្បាត្កអម ឆ្ប ាំង... នោយនរបីរទនោះនិងរទនល់ ។ ជាទូនៅ 
នពលហ ុមបាត្ សមូនយកកអម ឆ្ប ាំងននាោះមកោក់នលីន លិ ។ 
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៦៣- បាំរពាំបាត្ 
 

វាយទោះបននទីរៗថែ លុបសាប មរទនោះបនសល់ពីក្ខរហ ុមបាត្ថ្នកអម ឆ្ប ាំង... ឱ្យមាន 
រាងសាអ ត្លអ។ 

 
 

៦៤- រមលងីបាត្ ដុសជូត្ជាចុងនរក្ខយនៅខផបកបាត្ថ្នកអម ឆ្ប ាំង... ឱ្យរលីង រនលាងលអ នោយ 
នរបីរទនោះនិងកាំណាត់្សាំពត់្រជលក់ទឹកឬថ្ដរជលក់ទឹក បនាធ ប់ពីបាំរពាំបាត្រចួ។  

 
 

៦៥- ទូក 
 
  

យនសរមាប់ជិោះឬដឹកជញ្ជូ នតាមផលូវទឹក នរចីននធវីពីនឈ ីមានរាងរកឡូមសណ្ថូ ក 
ខវង ខផបកខាងមុែនៅថាកាល ឯខផបកខាងនរក្ខយនៅថាកថ្នស។ ទូកនធវីពីនឈ ី 
ខដលនគ្យកនៅលុង ឬ នោយផគុ ាំក្ខថ រ(នលីកក្ខថ រ)នរចីនបនធោះ មានសណាឌ ន
ខបលកៗថែ ែលោះតូ្ច ែលោះធាំ ែលោះខវង ែលោះែលី។ ទូកមានរបនភទែុសៗថែោប  ដូចជា ែលោះ
ជាទូកអុាំ ទូកខចវ ទូកនក្ខថ ង ឬ ទូកមា៉ា សុីន នរបីកបុងមុែក្ខរនផសងៗថែោប  និង មាន
ន ម្ ោះនៅែុសៗថែោប ផងខដរ។ ឧ.ទូក-ង ទូកផ្លក ចា  ទូកនតាប ត្...។ 

៦៦- ទូកផ្លក ចា  
 

ទូកមយួរបនភទមានរាងដូចផ្លក ចា  មានសណាឌ នរកឡូមសណ្ថូ កខវង មាន 
កាលនិងកថ្នសនងីបែពស់។ ទូករបនភត្ននោះនរចអុាំក៏បាន ខចវក៏បាន ភាគ្នរចីន 
នរបីនៅតាមសធឹង បឹង អូរ ជានដីម។ 
 
 
 
 
 
 

៦៧- ទូកបា៉ា ឡា 
 

ទូកមយួរបនភទ នលីកក្ខឋ រ បិុត្កាល បិុត្កថ្នស នរចីនមានទាំហាំតូ្ចលមម នហយី  
មិនកាំណ្ត់្ថា ខាងណាជាកាល ខាងណាជាកថ្នសនទ។ ទូកបា៉ា ឡាននោះ នគ្
នរចីននរបីជាទូកអុាំ សរមាប់ជិោះតាមអូរ បឹង សធឹង ទននល ជានដីម។ ពាកយ បា៉ា ឡា 
ននោះរបខហលមានរបភពមកពីពាកយ បា៉ា ត្ឡាត្។ 
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៦៨- ទូកនតាប ត្ 
 

ទូកមយួរបនភទ នធវីពីនដីមនតាប ត្ ខដលនគ្លុងយកសាច់រសាយនចញ នោយ  
យកខផបកខាងគ្ល់នធវីជាកាលទូក។ ទូកនតាប ត្នរបីក្ខរបាននៅជិត្ៗថែផង។ 
 
 
 
 
 
 

៦៩- ទូកមងួ 
 

ទូកមយួរបនភទនធវីពីនឈខីដលនគ្លុង មានកថ្នសនងីបែពស់ងនឡងី រពមទាំង 
មានគូ្រកាច់រចនាវចិិរត្នផសងៗថែនលីថ្ផធទូកខាងនរៅ។ ទូកមងួមានចាំណុ្ោះនរច 
ផធុកមនុសសបាននរចីនោប  នហយី នរបីខចវខដលពាក់រត្ខបងនោយខែសភាជ ប់នឹង 
នជីងខចវក្ខន់នយគ្ោស់ទឹក នដីមផឱី្យទូកនលឿន។ ទូកមងួនរចីនមានន ម្ ោះ
ទក់ទងនឹងអមនុសសនផសងៗថែ ខដលនគ្នជឿថាមានឫទនិនត្ជោះ នហយី ជាទូនៅ
នគ្រកាទូកននោះទុកនៅតាមវត្ថនររាម។ ទូកមួងនរបីសរមាប់របណាាំងកបុងពិធី 
បុណ្យអុាំទូក បខណ្ថ ត្របទីប សាំពោះរពោះខែ អកអាំបុក បុណ្យភជុ ាំបិណ្ឍ  និង ពិធី 
បុណ្យនចញរពោះវសាជានដីម។ 
 
 
 
 
 
 

៧០- នលាា នខសផកធាំ 
អ. Lakhaon Sbaek  
    Thom (Large  
    Shadow Theatre) 
 
 

ទរមង់សិលផៈទសសនីយភាពរបនភទនលាា ន ខដលយករសនមាលរូបចមាល ក់ខសផក  
ជាមូលោឌ ន មានលកាណ្ៈសក្ខក រៈ សខមថងនឡងីជាឈុត្ែលីៗថែ ខត្នៅកបុងនរឿង 
រាមនករ ថ ិ៍។ កបុងនពលសខមថងនគ្យករូបចមាល ក់ ខសផកននាោះមកនជីត្ពីខាងនរក្ខយ 
ផ្លធ ាំងសាំពត់្ស ខដលមានពនលឺនភលីង (ក្ខលពីបុរាណ្ នគ្នរបីនភលីងចនលុោះឬនភលីង 
រត្នឡាកដូង)ចាាំងនៅពីខាងនរក្ខយបនងកីត្ជារសនមាលនលីផ្លធ ាំងសាំពត់្សននោះ 
ឬនជីត្ពីខាងមុែផ្លធ ាំងសាំពត់្ស នហយី មានឈុត្ែលោះសិលផករសខមថងផ្លធ ល់
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ខត្មថង។ រូបចមាល ក់ខសផកនៅកបុងនលាា នននោះ បានមកពីក្ខរោប់ទមលុោះខសផកនោ 
ជាផ្លធ ាំងរូបធាំៗថែជារូបត្ួអងគនផសងៗថែ ដូចជា ត្យួកស នទវតា មនុសស សាវ … ខដល
មានលកាណ្ៈនឹងងកល់។  
នលាា នខសផកធាំកមពុជាបានបញ្ចូ លជាសាប ថ្ដឯកថ្ននបតិ្កភណ្ឍ វបផធម៌អរូបីរបស់
មនុសសជាតិ្ នៅថ្ងងទី២៥ ខែវចិឆិក្ខ ឆ្ប ាំ២០០៥។ 

៧១- នលាា នខសផកតូ្ច  
អ. Lakhaon Sbaek     
    Touch (Small  
    shadow Theatre) 
      
 

ទរមង់សិលផៈទសសនីយភាពរបនភទ ជានលាា នខដលយករសនមាល ខសផកជា 
មូលោឌ ន មានលកាណ្ៈរបជារបិយ ភាគ្នរចីនខបបកាំបលុកកាំខបលង នរចសខមថង
នឡងីបានជាឈុត្ខវងឬែលីនូវនរឿងជានរចីន ដូចជា នរឿងនរពង និទន នរឿងរបវត្ថិ
សាស្តសថនរឿងទក់ទងនៅនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់មនុសសកបុងសងគម។ កបុងនពល 
សខមថងសិលផករយករូបចមាល ក់ខសផកមកនជីត្ពីខាងនរក្ខយផ្លធ ាំងសាំពត់្ស ខដល
មានពនលឺនភលីង(ក្ខលពីបុរាណ្ នគ្ នរបីនភលីងចនលុោះឬនភលីងរត្នឡាកដូង) ចាាំងនៅពី
ខាងនរក្ខយ បនងកីត្ជា រសនមាលនលី ផ្លធ ាំងសាំពត់្ស។ រូបចមាល ក់ខសផកនៅកបុង
នលាា នននោះបានមកពីក្ខរោប់ទមលុោះខសផកនោ ជាផ្លធ ាំងរូបតូ្ចៗថែ ជារូបត្អួងគ
នផសងៗថែ ដូចជា ត្តួាឥសី កិនបរ ីនទវតា យកស  មនុសស  សត្វ  វត្ទុ… ខដលនរច
ឱ្យនធវីក្ខយវកិ្ខរបានដូចជានលីកថ្ដ នលីកនជីង ឬហាមាត់្និយយ ឬ ក៏នរចៀង 
ជានដីម។  
ឧ. នលាា នរសនមាលខសផកតូ្ច  នរឿងលិននថាង  នរឿងនម៉ាមា៉ា យនៅថ ៗថែ  
                                    នរឿងសក់សជូនដាំនណី្រសក់នមម  ។ 

៧២- នលាា នខសផកពណ្  ៌
អ. Lakhaon Sbaek    
     Por (Color    
     Leather Theatre) 
      
                                     
 

ទរមង់សិលផៈទសសនីយភាពរបនភទ ជានលាា នខដលយកចមាល ក់ខសផកនោផ្លត់្ 
ពណ៌្ដូចផ្លធ ាំងគ្ាំនូរមកសខមថងជានរឿងបាននរចីនរបនភទ ដូចជានទវកថា ជាត្ក  
ជានដីម។ ចមាល ក់ខសផកពណ៌្ននោះ បានមកពីក្ខរោប់ទមលុោះខសផកនោ ជារូបត្អួងគ  
នផសងៗថែ មានដូចជាត្រួស ីត្រួបុស រូបជិោះនសោះ ជិោះរាជរង រូបមនុសសកាំពុងអងគុយ  
ពិភាកា… រចួនគ្យកពណ៌្មកលាប ដូចផ្លធ ាំងគ្ាំនូរ។ រូបត្អួងគនីមយួៗថែ នៅកបុង  
នលាា នខសផកពណ៌្ននោះ មានក្ខយវកិ្ខរនឹងងកល់មិននរចកនរមីកបាន។ នពល
សខមថង សិលផករនសលៀកពាក់ដូចត្អួងគកបុងរូបចមាល ក់ខសផកខដលែលួនក្ខន់មក 
នជីត្ពីខាងមុែផ្លធ ាំងសាំពត់្ស រចួយកចមាល ក់ខសផកននាោះនៅនោត្នលីរបារមយួ 
នហយី សិលផករននោះ មកសខមថងជាត្អួងគផ្លធ ល់ខត្មថង។ 
ឧ. នលាា នខសផកពណ៌្  នរឿងរាមនករ ថ ិ៍ ។  
ឧ. នលាា នខសផកពណ៌្ នរឿងរពោះជិនវងស ។ 

៧៣- នលាា ននខាល /ភាណី្ /    
        នលាា នពាក់មុែ 
អ.  Lakhaon Khaol 
(Male Masked Theatre) 

ទរមង់សិលផៈទសសនីយភាពរបនភទនលាា នកាច់បុរាណ្ ខដលមានលកាណ្ៈ 
សក្ខក រៈ នហយី អបកសខមថងសុទនខត្របុសៗថែ នបីនទោះបីជាត្អួងគរសី ក៏យកអបក 
សខមឋងរបុសមកសខមថងខដរ។ ជាទូនៅ ត្សួខមថងពាក់មុែែមុក (របាាំងមុែ) 
ត្អួងគនផសងៗថែដូចជា នមទ័ពសាវ  ពលសាវ  នមទ័ពយកស នសនាយកស តាឥសី 
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ជានដីម នហយី សខមថងបានខត្នៅកបុងនរឿងរាមនករ ថ ិ៍មយួគ្ត់្។ 
 ឧ.  នលាា ននខាល ឈុត្ចមាាំងថ្វរាពណ៍្ ។ 

៧៤- នលាា នយនីក 
អ. Lakhaon Yike 
    (Yike Theatre) 
      
 

ទរមង់សិលផៈទសសនីយភាពរបនភទជានលាា ននរចៀងរា ាំខបបបុរាណ្ ខដលនរៀប
រាប់ដាំនណី្រនរឿងតាមរយៈអបកនពាលជាចមផងអមនោយសគរយនីក នហយី បទ
ចនរមៀងនិងកាច់រា ាំមានសភាពទន់ភលន់ មានលាំនាាំជាទឹករលក។ នលាា នយនីក 
មានបទនភលង/ចនរមៀងចាំននួ៨៣បទ។ 
ឧ. នលាា នយនីក  នរឿងទុាំទវ,  នរឿងមា៉ា ក់ងឺង ។ 

៧៥- នលាា នមនហារ ី
អ.  Lakhaon Mohori 
    (Mohari Theatre) 
  
 

ទរមង់សិលផៈទសសនីយភាពរបនភទជានលាា ននរចៀង រា ាំខបបបុរាណ្ ខដលមាន
វង់នភលងនិងបទចនរមៀងមនហារជីាមូលោឌ ន។ មនធាបាយសខមថងមានលកាណ្ៈ 
ចរមុោះនោយមានរមួបញ្ចូ លខផបកែលោះៗថែថ្នទរមង់នលាា នយនីក នលាា នបាសាក់ 
នលាា នកាំណាពយ និងនលាា ននិយយជានដីម ។ 
ឧ.នលាា នមនហារ ី នរឿងវបិផដិសារថី្នរពានថ្រព ។    

៧៦- នលាា នកាំណាពយ 
អ. Lakhaon Komnap 
      (Poem Drama) 

ទរមង់សិលផៈទសសនីយភាពរបនភទជានលាា ននិយយ ខដលនរបីកាំណាពយនិង
ករមងខកវជាមូលោឌ នគ្បួផសាំជាមយួនឹងក្ខយវកិ្ខរកបុង ក្ខរសខមថង។  
ឧ. នលាា នកាំណាពយ នរឿងនដីមធលករកាជាតិ្  នរឿងក្ខកី  នរឿងរពោះរាជសមាភ រ  ។ 

៧៧- នលាា ននភលងក្ខរ 
អ. Lakhaon Pleng     
     Kar (Wedding     
       Drama) 
      

 ទរមង់សិលផៈទសសនីយភាព  របនភទជានលាា ននរចៀង រា ាំ ខដលយកវង់នភលងក្ខរ  
ខែមរបុរាណ្និងបទនភលងក្ខរជាមូលោឌ នកបុងក្ខរសខមថង។ ឧបករណ៍្កបុងវង់នភលង
ក្ខរខែមរបុរាណ្មាន រទខែមរ បីុអ បីុពក ខែសនដៀវ ចាបីុដងខវង និង សគរថ្ដ(ចាំននួ 
ពីរ)។ បទនភលងក្ខរខែមរ មានចាំននួ១៣៣បទ ខដលបានរកន ញី។ 
ឧ. នលាា ននភលងក្ខរ នរឿងខាន់សាល  ែណ្ឍ នសបហ៍ ។ 

៧៨- នលាា នចរមោុះ  
អ. Lakhaon Chamros 
     (Mixed Theatre) 
                                                  
 
 

 

 ទរមង់សិលផៈទសសនីយភាព របនភទជានលាា ននិយយសម័យទាំននីប ខដលរមួ
បញ្ចូ លនូវទរមង់សិលផៈនផសងៗថែជានរចីននទៀត្កបុងក្ខរសខមថង មានដូចជានលាា ន  
និយយ នលាា នយនីក នលាា នបាសាក់ របាាំរបថ្ពណី្ របាាំកាច់បុរាណ្ ត្ស្តនថី ចនរមៀង 
បុរាណ្និងសម័យ ជានដីម។ បចចុបផនបមានក្ខរថ្ចបគ្បួផសាំបញ្ចូ លនូវបនចចកវទិា 
ទាំននីបបខនទម ដូចជាក្ខរបញ្ញច ាំងសាល យ វនីដអូ ឬភាពយនថឯកសារ។ នលាា ន
ចរមុោះ នទីបខត្មានកាំនណី្ត្នៅកបុងសម័យសងគមរាស្តសថនិយមនៅឆ្ប ាំ១៩៦៧។ 
ឧ. នលាា នចរមុោះ នរឿងរបាសាទរពោះវហិារ ខដលនិពនននឡងីនោយនលាក ហងស 
ធន់ហាក់, នលាក មាស គ្ក, នលាក នឆង ផុន, នលាក វណ្ត មូលីវណ្ត និង 
នលាក ប៉ាុល សាំនអឿន។     

៧៩- នលាា ននិយយ 
អ. >Lakhaon Niyeay 
    (Modern Spoken    
      Theatre) 

ទរមង់សិលផៈទសសនីយភាព  របនភទជានលាា នខដលយកពាកយសមថីជាមូលោឌ ន
គ្បួផសាំជាមយួនឹងក្ខយវកិ្ខរកបុងក្ខរសខមថង។ នលាា ននិយយននោះ  មានកាំនណី្ត្
ជាផលូវក្ខរនៅចុងឆ្ប ាំ១៩៥៤ នោយបុគ្គលិកសិកាខែមរសទិត្នរក្ខមនរណាពា-
បាលរបស់រកសួងអប់រ ាំជាតិ្និងវចិិរត្សិលផៈ ខដលក្ខលននាោះមានន ម្ ោះថា 
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 «នលាា នជាតិ្ ថ្នរបនទសកមពុជា»។ 
ឧ. នលាា ននិយយ នរឿងចិនញ្ច ៀនបញ្ញច ាំចិត្ថ  នរឿងវងសរត្កូលកាំសត់្  នរឿងងមរា ាំ  
    នរឿងនៅខកចិត្ថនចារ…។ 

៨០- នលាា ននពាលរស ី
     Lkhaon Pól Srei 
 

ទរមង់សិលផៈទសសនីយភាព របនភទជានលាា ននរចៀងរា ាំមយួខបបខដលមានរសី 
ជាអបកនពាលនរៀបរាប់សាច់នរឿង នហយី អបកសខមថងសុទនខត្រសីៗថែ នលីកខលងខត្ 
ត្តួាឥសី ត្តួ្លុក ឬ ត្សួត្វនផសងៗថែ ខដលជាទូនៅសខមថងនោយមនុសសរបុស។ 
រនបៀបថ្នក្ខរសខមថង គឺ្អបកសខមថងទាំងអស់សុទនខត្រតូ្វ រា ាំ នរចៀង និយយ 
នោយែលួនឯងផ្លធ ល់ (នរចៀងឯងរា ាំឯង) រឯីត្អួងគខដលមានពាក់មុែែមុក នៅ 
នពលនិយយ ឬនរចៀង គឺ្រតូ្វបនងាីបមុែននាោះរុញនឡងីនលី។  
ឧ.នលាា ននពាលរសី  នរឿងជយ័ខសន ។ 

៨១- នលាា ននបីកបទ                           
    Lkhaon Baek Bât  
 

ទរមង់សិលផៈទសសនីយភាព របនភទជានលាា ននរចៀងរា ាំមយួខបប ខដលយក 
ក្ខយវកិ្ខរនលាា នកាច់បុរាណ្ខែមរជាមូលោឌ ន នហយី ត្សួខមថងរតូ្វនរចៀងមុន 
នភលង (នរចៀងនបីកបទ) នទីបនភលងរបគ្ាំបនថតាមនរក្ខយ។ នលាា ននបីកបទ មាន 
នដីមកាំនណី្ត្របខហលកបុងអាំឡុងឆ្ប ាំ១៧៩៥ នៅនែត្ថបាត់្ដាំបងកបុងរជជក្ខល 
រពោះបាទអងគនអង។ នដីមនឡយី អបកសខមថងថ្ននលាា ននបីកបទជាអបកនៅលីវ។ 
ឧ. នលាា ននបីកបទ សខមថងនរឿងរាមនករ ថ ិ៍ រត្ង់ឈុត្សិតាលុយនភលីង។ 

៨២- នលាា នខគ្ន 
Lkhaon Kén 

 

 

ទរមង់សិលផៈទសសនីយភាព របនភទជានលាា ននរចៀងរា ាំមយួខបប ខដលយក
ក្ខយវកិ្ខរនលាា នកាច់បុរាណ្ខែមរជាមូលោឌ ន នហយី អបកសខមថងទាំងអស់សុទន 
ខត្រសីៗថែ។ នពលសខមថងរតូ្វនរចៀងនិងនិយយែលួនឯង អមនោយឧបករណ៍្ 
ខគ្ន។ នលាា នខគ្នយកតាមន ម្ ោះឧបករណ៍្ត្ស្តនថីនរគ្ឿងផលុ ាំមា៉ាងនៅថា 
«ខគ្ន»។ វង់នភលងនលាា នខគ្នមានខគ្នចាំននួ ៣, ៤, ៥ ឬ ៦ (ពីសាំនឡងធាំ
រគ្លរនៅសាំនឡងរសួយ) រមួជាមយួឧបករណ៍្ត្ស្តនថីនផសងនទៀត្មាន រនាត្ឯក 
រនាត្ធុង តានែ រទអ ូ រទនសា រទនឆ រក្ខប់ ឈងិ សគរងូន សគររមនា និង 
សនមាភ រ។ កបុងក្ខរសខមថងនលាា នខគ្ន ភាគ្នរចីននគ្យកបទនភលងមនហារមីកនរបី។  
ឧ. នលាា នខគ្ន នរឿងថ្រកនថាង ។ 

៨៣- នលាា នរបានមាទយទ័យ        
     Lkhaon Lkhaon     
     Pramóttey  

ទរមង់សិលផៈទសសនីយភាព របនភទជានលាា នខបបទាំននីប ខដលយកចនរមៀង
និងត្ស្តនថីសម័យជាមូលោឌ ន នហយី អបកសខមថងទាំងអស់សុទនខត្រសីៗថែ នលីក 
ខលងខត្ត្តួ្លុក។ នលាា នននោះទទលួឥទនិពលឬក៏យកលាំនាាំទាំងរសុងពីនលាា ន 
នរចៀងខបបបសចិមរបនទស (opérette ) ជាពិនសសពីរបនទសបារា ាំង។ នលាា ន 
ននោះមាននដីមកាំនណី្ត្នៅនដីមស.វ.ទី២០ របមាណ្កបុងអាំឡុងឆ្ប ាំ១៩២០  
នរក្ខយសស្តង្ហគ មនលាកនលីកទី១ (១៩១៤-១៩១៨)។ 
ឧ. នលាា នបានមាទយទ័យ  នរឿង«នកបនកបកូនលអ»។ 
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៨៤- នលាា ននរនប៉ា 
   Lkhaon Apé 

 

ទរមង់សិលផៈទសសនីយភាព របនភទជានលាា ននរចៀងរា ាំ និង និយយ ថ្ចបនចញពី 
នលាា នកាច់បុរាណ្ខែមរខដលជាទូនៅមានលកាណ្ៈរកមិចរកនមីម ជានរឿងកាំបលុក 
កាំខបលង សខមថងនឡងីនដីមផកីមានថសបាយ។ 
ឧ. នលាា ននរនប៉ា  នរឿងអនធិត្សក់ែលី ។ 

៨៥- នរថ្យ៉ា 
 

ទរមង់សិលផៈទសសនីយភាពរបនភទជាចនរមៀង នរបីសាំននួនវាហារ ឬ កាំណាពយ 
ក្ខពយនឃ្លល ង មានរា ាំ មានក្ខយវកិ្ខរខបបកាំបលុកកាំខបលងនិងមានវង់នភលងក្ខររបគ្ាំកបុង 
នពល សខមថង។ តាមឯកសារែលោះ សិលផៈនរថ្យ៉ា នៅតាមន ម្ ោះថ្យ៉ា (១៨៧៨-
១៩៥៨) ខដលជាសិលផករមាប ក់សខមថងកបុងរកុមសិលផៈនភលងវង់ធាំមយួរកុមនៅ 
ភូមិរត្ពាាំងទ  ុាំពងទឹក រសុកកណាថ លសធឹង នែត្ថកណាថ ល។ នរថ្យ៉ាមានពីរ 
របនភទ គឺ្នរថ្យ៉ានឆលីយឆលង និង នរថ្យ៉ានរឿង។  

៨៦- នរថ្យ៉ានឆលយីឆលង 
 

របនភទសិលផៈនរថ្យ៉ាខដលមានថ្ដគូ្របុសរសី  នរចៀងនឆលីយឆលងនដញរបាជាញ ោប  
តាមរយៈក្ខរនចាទនិងនឆលីយនោោះរសាយសាំណួ្រឬរបសាប នានា នោយនរបីសាំននួ 
នវាហារឬកាំណាពយក្ខពយនឃ្លល ងនោយឥត្រពាងទុកខដលភាគ្នរចីនមានលកាណ្ៈ 
បញ្ឆ ិត្បនញ្ឆ ៀង ខលបខាយ បងកប់ន័យនរបៀបនធៀប ឬ ន័យផធុយោប  មានរា ាំមាន
ក្ខយវកិ្ខរខបបកាំបលុកកាំខបលង រមួទាំងមានវង់នភលងក្ខររបគ្ាំកបុងនពលសខមថង។ 
ឧ. នរថ្យ៉ានឆលីយឆលងនលាក រពហម មា៉ា ញ និង អបករសី នួន សារ ី(យយយ៉ាយ)។ 

៨៧- នរថ្យ៉ានរឿង របនភទសិលផៈនរថ្យ៉ា ខដលនលីកយកនរឿងខបបកាំខបលងមកសខមថង នោយនរបី
ចនរមៀង ក្ខយវកិ្ខរ ពាកយនិយយឬនរបីសាំននួនវាហារ ឬ ក៏កាំណាពយក្ខពយ
នឃ្លល ង និងនរបីវង់នភលងក្ខរកបុងក្ខរសខមថង។ 
ឧ. នរថ្យ៉ានរឿង ឪពុកនកមកនរសីកូនរបសា ។ 

៨៨- ចាបីុ (ចនរមៀង) 
 

ទរមង់សិលផៈរបនភទជាចនរមៀង ខដលនរបីចាបីុដងខវងជាមូលោឌ ន នរចៀងនរៀប 
រាប់ពីដាំនណី្រនរឿង រពឹត្ថិក្ខរណ៍្ របវត្ថិក្ខរអប់រ ាំ… នោយនរបីសាំននួនវាហារ ករមង 
ខកវ និង បទកាំណាពយ (ភាគ្នរចីន នគ្នរបីកាំណាពយបទពាកយ៧)។ ចាបីុខចក 
នចញជាពីររបនភទ គឺ្ចាបីុនរឿង និង ចាបីុនឆលីយឆលង។ 

៨៩- ចាបីុនរឿង របនភទសិលផៈចាបីុ ខដលនរចៀងខត្មាប ក់ឯង(នរចៀងនទល)នោយអបកនរចៀង
នរបីឧបករណ៍្ចាបីុដងខវងនដញ នកោះ ខរត្ោះរបកបជាមយួចនរមៀង នោយែលួនឯង 
ផ្លធ ល់ នហយី នរចីននរចៀងនរៀបរាប់អាំពីនរឿងជាត្ក នរឿងនរពងនិទន ឬក៏នរឿងរា៉ា វ
ទក់ទងនៅនឹងរបវត្ថិសាស្តសថ  ភូមិសាស្តសថ ជាំននឿ របថ្ពណី្ ទាំននៀមទមាល ប់ 
បញ្ញា ជីវភាពសងគម...។ អបកចនរមៀងចាបីុដងខវងលផៗីថែមានដូចជា នលាកតា 
ចងកូម៨  នលាកតាពូនៅថ្ដ នលាកតា របាជញ ឈនួ នលាកតា ម៉ាម សុន នលាកតា 
គ្ង់ ថ្ណ្ នលាកននត្ នប៉ា ជានដីម។ 
ឧ.  ចាបីុនរឿងសុវណ្តដូងែចី នរចៀងនោយ នលាកតា ម៉ាម សុន។ 
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៩០- ចាបីុនឆលយីឆលង របនភទសិលផៈចាបីុ ខដលអបកនរចៀងនរបីឧបករណ៍្ចាបីុដងខវងនដញ នកោះ ខរត្ោះ 
របកបជាមយួចនរមៀងនោយែលួនឯងដូចចាបីុនរឿងខដរ ប៉ាុខនថ មានអបកនរចៀងពីរ 
នាក់ឬនលីសពីននោះ នោយនរចៀងនចាទ និង នឆលីយនោោះរសាយសាំណួ្រ ឬ របសាប  
នដញរបាជាញ ោប  ខលបខាយោប កបុងភាពថ្ងលងបូរ នោយសាំននួនវាហារជាកាំណាពយ 
ក្ខពយនឃ្លល ងឬ ករមងខកវឥត្រពាងទុក។ 
ឧ. ចាបីុនឆលីយឆលងនរចៀងនោយនលាកតា របាជញ ឈនួ និង នលាកតា គ្ង់ ថ្ណ្  
    សថីពីពិធីបុណ្យចូលឆ្ប ាំងមី។ 

៩១- ខែសនដៀវ 
 

ទរមង់សិលផៈរបនភទជាចនរមៀង នោយអបកនរចៀងនរបីឧបករណ៍្សានដៀវនដញ 
នកោះ របកបជាមយួចនរមៀងនោយែលួនឯងផ្លធ ល់ផង ឬ នពលែលោះក៏មានអបកនដញ 
សានដៀវជាំនសួឱ្យផងក៏មាន នហយី នរចៀងនរៀបរាប់នរឿង នរចៀងអប់រ ាំ នរចៀងរ ាំលឹក 
ោស់នត្ឿន ឬ នរចៀងទូនាម ននរបៀនរបនៅ (នរចៀងនទល និង នរចៀងនដញ 
របាជាញ នចាទនឆលីយោប ) តាមរយៈបទកាំណាពយ ឬ នរឿងនរពងនិទន ជានដីម។   
ឧ. ចនរមៀងខែសនដៀវរបស់អបកភិរមយភាសាអ ូ នៅ ង៉ាុយ នរចៀងពីចាប់នករក្ខលងមី។ 

៩២- សលិផៈនិទននរឿង 
 

ទរមង់សិលផៈរបនភទជាក្ខរនិទនរបស់មនុសសមាប ក់អាំពីនរឿងរា៉ា វឬរបវត្ថិទក់ទង 
នៅនឹងសាសនា ជាំននឿ របថ្ពណី្ ទាំននៀមទមាល ប់ ឬ ក៏ជីវភាពសងគម… នោយ 
នរបីពាកយនពចន៍ សាំននួនវាហារ បទកាំណាពយក្ខពយនឃ្លល ង ករមងខកវ ឬក៏ 
ជនួក្ខលនរចមានក្ខរគ្បួផសាំនូវក្ខយវកិ្ខរ និង ឧបករណ៍្នផសងៗថែបនងកីត្បានជា 
សាំនឡង។  
អបកសខមថងខដលមាននទពនក្ខសលយែពស់នរចបថូរសាំនឡងបានជានរចីនខបប 
ដូចជានធវីជាសាំនឡងរសី របុស ចាស់ នកមង រហូត្ដល់សាំនឡងសត្វនផសងៗថែ 
នទៀត្ផង។ 
ឧ. នលាកតា រគុ្ឌ្ និទននរឿងរាមនករ ថ ិ៍។ 

៩៣- សលិផៈនសៀក 
 

ទរមង់សិលផៈទសសនីយភាព ខដលមានលកាណ្ៈនកលៀវក្ខល  សង្ហា  សមសួន អបក 
សខមថងទាំងអស់សុទនសឹងនរបីកមាល ាំងសាច់ដុាំ កមាល ាំងរបាជាញ  ងពឹនខភបក ភាពបិុន 
របសប់ដ៏អសាច រយរបស់ែលួនរបកបនោយនទពនក្ខសលយនិងនសាភណ្ភាពែពស់។ 
ទរមង់សិលផៈទសសនីយភាពននោះមានត្សួខមថងចរមុោះដូចជា ត្មួនុសស ត្សួត្វ 
ត្តួ្លុក ត្រួហសសកមម…។ សិលផៈនសៀកខែមរមានតាាំងពីសម័យបុរាណ្រហូត្ដល់ 
បចចុបផនប។ 
ឧ. នលាក នៅហាវ  សខមថងនសៀករហសសកមមនោយនធវីឱ្យមាន់នសាង រនចោះរង្ហវ។ 
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II.២.២-  បពច្បេកសពទពសនើពោយគ្ណៈកមែក្ខរម្បវតតិវិិទយា 
 

១- ក្ខលវទិា  
អ. Chronology 
បារ. Chronologie (f.) 

ក្ខរសិកាអាំពីលាំោប់ថ្នរពឹត្ថិក្ខរណ៍្របវត្ថិសាស្តសថ។ 
ឧ. ខភបកទាំងគូ្ថ្នរបវត្ថិវទិា គឺ្ក្ខលវទិានិងភូមិវទិា។ 
 

២- ក្ខលរបវត្ថិ  
អ. Chronological 
បារ. Chronologique 

ខដលនរៀបតាមលាំោប់ក្ខល។  
ឧ. បញ្ជ ីន ម្ ោះតាមលាំោប់ក្ខលរបវត្ថិ។ 

៣- ក្ខលសម័យ 
អ. Period 
បារ. Période (f.) 

រយៈនពលមយួថ្នរបវត្ថិសាស្តសថខដលខវងជាងសម័យ។  
ឧ. ក្ខលសម័យបុនរអងគរខចកជាពីរសម័យគឺ្ សម័យនគ្រភបាំនិងសម័យ 
នចនឡា។ 

៤- សម័យ  
អ. Epoch 
បារ. Époque (f.) 

រយៈនពលមយួថ្នរបវត្ថិសាស្តសថខដលមានរពឹត្ថិក្ខរណ៍្ពិនសសឬក្ខរខរបរបួល 
ណាមយួផធុោះនឡងី។  
ឧ. សម័យសាធារណ្រដឌខែមរ ចាប់នផថីមបនាធ ប់ពីរពឹត្ថិក្ខរណ៍្ថ្ងងទី១៨ ខែមីនា  
    ឆ្ប ាំ១៩៧០។ 

៥- មុនរគិ្សថសករាជ 
    (មុនគ្.ស.) 
អ. Before Christ (B.C.)     
 Before the Common Era(B.C.E.) 
បារ. av. J.-C. 

ក្ខរកាំណ្ត់្ឆ្ប ាំមុនកាំនណី្ត្រពោះនយស ូរគិ្សឋ។ 
ឧ. រពោះពុទនបរនិិពាវ ននៅឆ្ប ាំ៥៤៣ មុនគ្.ស.។ 
 
 

៦- រគិ្សថសករាជ (គ្.ស.) 
អ. Anno Domini (A.D.)  
    Common Era (C.E.) 
បារ. Ère chrétienne  
      (Ap.J.C.) 

ក្ខរកាំណ្ត់្ឆ្ប ាំចាប់ពីថ្ងងកាំនណី្ត្រពោះនយស ូរគិ្សឋ។ 
ឧ. សម័យអងគរចាប់នផថីមពីឆ្ប ាំ៨០២ ថ្នរគិ្សថសករាជ។ 
 

៧- ពុទនសករាជ (ព.ស.) 
អ. Buddhist Era 
បារ. Ère bouddhique  

ក្ខរកាំណ្ត់្ឆ្ប ាំចាប់ពីនរក្ខយថ្ងងខដលរពោះពុទនបរនិិពាវ ននៅបានមយួថ្ងង។ 
ឧ. ឆ្ប ាំ២៥០០ ថ្នព.ស. រតូ្វនឹងឆ្ប ាំ១៩៥៧ ថ្នគ្.ស.។ 
 

៨- អ  សិាល មសករាជ 
អ. Muslim Era 
បារ. Ère musulmane 

ក្ខរកាំណ្ត់្ឆ្ប ាំចាប់ពីថ្ងងខដលមហាមា៉ា ត់្រត់្នគ្ចពីរកុងឡាមិុច 
(La Mecque) នៅរកុងនមឌី្ន(Medine) នៅគ្.ស. ៦២២។ 
     

៩- សករាជ 
អ. Era 
បារ. Ère (f.)  

សម័យឬស័កខដលនកីត្មានបុគ្គលឬនហតុ្អសាច រយណាមយួ។ 
ឧ. សករាជ មីុជី (Ere Meiji) នៅជប៉ាុន ចននាល ោះគ្.ស.១៨៦៨ និង គ្.ស. 
១៩១២។  
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១០- ចុលលសករាជ 
អ. Lesser Era 
បារ. Petite ère  

សករាជតូ្ច។ ក្ខររាប់ឆ្ប ាំចាប់ពីថ្ងងខដលរពោះបាទបទុមសុរយិវងសបានកាំណ្ត់្ 
ទុកចាប់ពីថ្ងងចនធ ១២នកីត្ ខែនចរត្ ឆ្ប ាំកុរ ឯកស័ក ពុទនសករាជ ១១៨៣។  
ឧ. រពោះបាទននរាត្ថមនសាយរាជយនៅ ច.ស. ១២២១ រតូ្វនឹង គ្.ស. ១៨៦០។ 

១១- មហាសករាជ 
អ. Great Era 
បារ. Grande ère  

សករាជធាំ។ ក្ខររាប់ឆ្ប ាំចាប់ពីថ្ងងខដលសនមថចរពោះអរដិឌពលពាហននា (រពោះនកតុ្ 
មាលា) បានកាំណ្ត់្ទុកកបុងពុទនសករាជ៦២១ រតូ្វនឹងរគិ្សថ សករាជ៧៨។ 
ឧ. រពោះបាទននរាត្ថមនឡងីនសាយរាជយ ម.ស. ១៧៨២ រតូ្វនឹងគ្.ស. 
១៨៦០។ 

១២- ជាំនាន់ 
អ. Generation 
បារ. Géneration (f.) 

   -រយៈនពលមធយមខដលនកមងមាប ក់ធាំធាត់្ក្ខល យជាមនុសសនពញវយ័ ខដលមាន  
     កូនរបស់ែលួន(ជាទូនៅមានរយៈនពលរបមាណ្៣០ឆ្ប ាំ)។ 
   -រយៈនពលណាមយួខដលមនុសសមានវយ័រសករោប  បានដឹងឮឬចូលរមួកបុង  
    រពឹត្ថិក្ខរណ៍្សាំខាន់ៗថែនានាជាមយួោប ។ 
ឧ. ជាំនាន់សនមថច សីហនុ, ជាំនាន់ លន ់នល់, ជាំនាន់ ប៉ាុល ពត្។ 

១៣- សហសសវត្សរ ៍
អ. Millennium 
បារ. Millénaire (m.) 

រយៈក្ខលមយួពាន់ឆ្ប ាំ ឬ មួយែបួពាន់ឆ្ប ាំ (មានន័យថា រយៈក្ខល១ ០០០ 
ឆ្ប ាំមថងៗថែ)។ 
ឧ. របវត្ថិសាស្តសថកមពុជាចាប់នផឋីមនៅនដីមសហសសវត្សរទី៍១ថ្នរគិ្សឋសករាជ។  

១៤- សត្វត្សរ ៍
អ. Century 
បារ. Siècle (m.) 

រយៈក្ខលមយួរយឆ្ប ាំ ឬ មួយែបួរយឆ្ប ាំ (មានន័យថា រយៈក្ខល១០០ ឆ្ប ាំ 
មថងៗថែ)។  
ឧ. រពោះពុទនរទង់បរនិិពាវ ននៅពាក់កណាថ លសត្វត្សរទី៍៦មុនគ្.ស.។ 

១៥- ទសវត្សរ ៍
អ. Decade 
បារ. Décennie (f.) 

រយៈក្ខលដប់ឆ្ប ាំ ឬ ែបួដប់ឆ្ប ាំ (មានន័យថា រយៈក្ខល១០ឆ្ប ាំមថងៗថែ)។ 
ឧ. ពកួខែមររកហមបានដនណ្ថី មក្ខន់ក្ខប់អាំណាចនៅរបនទស កមពុជាកបុង  
    ពាក់កណាថ លទសវត្សរទី៍៨ ថ្នសត្វត្សរទី៍២០។  

១៦- យុគ្ 
អ. Age 
បារ. Age (m.) 

ចននាល ោះនពលថ្នក្ខលភូគ្ពភសាស្តសថ (interval of geological time)។ 
ឧ. យុគ្នលាហៈ មាននរយុក្ខលចាប់ពី ២ ០០០ ឆ្ប ាំមុនគ្.ស. រហូត្មកដល់  
     បចចុបផនប។ 

១៧- យុគ្ទឹកកក 
អ. Ice Age or Glacial Age 
បារ. Période glaciaire 

ដាំណាក់ក្ខលខដលខផនដីរគ្បបណ្ថ ប់មយួខផបកនោយទឹកកក គឺ្ចាប់នផថីមពី 
២លានឆ្ប ាំមកដល់ ១មឺុនឆ្ប ាំមុនគ្.ស.។ 
 

១៨- យុគ្ងមបាំខបក 
 អ. Paleolithic  
បារ. Paléolithique 

ដាំណាក់ក្ខលដាំបូងថ្នសងគមមនុសសខដលនចោះយកងមធមមជាតិ្មកបាំខបកនធវី 
ឧបករណ៍្នរបីរបាស់។ នរៅពីឧបករណ៍្ងម មនុសសក៏នចោះយកឆអឹង ខសបង និង 
នឈ ីនធវីជាឧបករណ៍្នរបីរបាស់ផងខដរ។ 
ឧ. យុគ្ងមបាំខបកចាប់នផថីមនោយកាំនណី្ត្មនុសសដាំបូងខដលមាននរយុក្ខល  
   របខហលជា ១,៨លានឆ្ប ាំមុន រហូត្ដល់របខហល១០ ០០០ឆ្ប ាំមុន គ្.ស.។ 
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ឧបករណ៍្ងម នៅសាទ នីយលាអ ងសាព ន 
  

  
 

បណាថ ញព័ត៌្មានវបផធម៌ខែមរ www.khmerrenaissance.info 
 

១៩- យុគ្ងមកណាថ ល 
អ. Mesolithic  
បារ. Mésolithique (m.) 

ដាំណាក់ក្ខលអនថរក្ខលចននាល ោះយុគ្ងមបាំខបកនិងយុគ្ងមរ ាំលីងខដលនៅនពលននាោះ 
មនុសសយកបាំខណ្កងមមកនធវីជាឧបករណ៍្នរបីរបាស់ នោយមានក្ខរខកថ្ចបនិង 
រចនាឧបករណ៍្ននាោះ ជានរចីនរបនភទ។ 
ឧ. យុគ្ងមកណាថ លចាប់នផថីមពីរបខហលជា ១០ ០០០ឆ្ប ាំមុនរហូត្ដល់ 
     របខហល ៨ ០០០ឆ្ប ាំមុនគ្.ស.។ 

                                   
                                  Aterian stone tool 

២០- យុគ្ងមរ ាំលងី 
 អ. Neolithic  
បារ. Néolithique (m.) 

ដាំណាក់ក្ខលចុងនរក្ខយថ្នយុគ្ងម ខដលនៅនពលននាោះ មនុសសកងមមកបាំខបក 
នហយី រ ាំលីងឬសាំនលៀងនធវីជាឧបករណ៍្នរបីរបាស់។ នៅកបុងយុគ្ននោះ មនុសស 
នចោះនធវីកសិកមមផងខដរ។ 
ឧ. យុគ្ងមរ ាំលីងចាប់នផថីមពីរបខហលជា ៨ ០០០ឆ្ប ាំមុនគ្.ស. រហូត្ដល់ 
     របខហល ៥ ០០០ឆ្ប ាំមុនគ្.ស.។ 

ពូនៅងមរ ាំលីងមកពីសាទ នីយសាំនរាងខសន 

 
២១- យុគ្នលាហៈ 
អ. Metal Age 
បារ. Age des métaux 

ដាំណាក់ក្ខលបនាធ ប់ពីយុគ្ងមរ ាំលីងខដលមនុសសនចោះយកនលាហៈមកនរបីរបាស់។ 
យុគ្នលាហៈខចកនចញជាបី គឺ្យុគ្សាព ន់, យុគ្សាំរទឹន និង យុគ្ខដក។ 
ឧ. យុគ្នលាហៈនៅកមពុជាមាននរយុក្ខលតាាំងពី១ ៥០០ឆ្ប ាំ មុនគ្.ស.។ 

http://www.khmerrenaissance.info/
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២២- យុគ្សាព ន់ 
អ. Copper Age 
បារ. Age du cuivre 

ដាំណាក់ក្ខលខដលមនុសសនចោះយកសាព ន់មកនធវីជារូបធាតុ្នដីមសរមាប់ផលិត្ 
ឧបករណ៍្នរបីរបាស់ នរវុធ និង នរគ្ឿងអលង្ហក រ។  
ឧ. យុគ្សាព ន់គិ្ត្ចាប់នផថីមពី ៣ ៥០០ឆ្ប ាំ មក ២ ៣០០ឆ្ប ាំមុន គ្.ស.។ 

                         
             Reconstruction of Ötzi's copper axe (c. 3300 BC) 
 

២៣- ស័កទី១ 
អ. Paleozoic era 
បារ. Paléozoïque /  
      Ère Primaire (f.) 

ស័កភូគ្ពភសាស្តសថ (ère géologique) ខដលមានរយៈនពល២៩១លានឆ្ប ាំ 
(ពី៥៤២ ដល់ ២៥១លានឆ្ប ាំកនលងនៅ ខដលនគ្និយមនៅថាស័កមចឆជាតិ្  
(Ère des Poissons)។ 
 

២៤- ស័កទី២ 
អ. Mesozoic era 
បារ. Ère mésozoïque/ 
      Ère secondaire (f.) 

ស័កភូគ្ពភសាស្តសថពី២៥១លានឆ្ប ាំ ដល់៦៥លាន ឆ្ប ាំកនលងនៅ។ លកាណ្ៈ  
សមាគ ល់ថ្នស័កទី២ននោះគឺ្ក្ខរខរបរបួលយ៉ា ងខាល ាំងខាងរុកាជាតិ្និងសត្វ។ 
សត្វោយណូ្ស័រ (Dinosaurs) បាននកីត្និងសាល ប់នៅកបុងស័កននោះ។  
ដូនចបោះនហយីបានជានគ្និយមនៅស័កននោះថាជាស័កោយណូ្ស័រ។ 
 

២៥- ស័កទី៣ 
អ. Cenozoic Era                       
បារ. Ère cénozoïque /                      
      Ère tertiaire (f.) 

ស័កភូគ្ពភសាស្តសថ ខដលបានចាប់នផថីមពី៦៥លានឆ្ប ាំកនលងនៅ។ ជួនក្ខល នគ្ 
នៅស័កទី៣ននោះថាជាស័កងនិកសត្វ គឺ្សត្វចិញ្ច ឹមកូននឹងទឹកនោោះ  
(Mammals)។ 
 

២៦- ស័កទី៤ 
អ.  Quaternary period                           
បារ. Ère quaternaire (f.) 
 

ស័កភូគ្ពភសាស្តសថ ខដលបានចាប់នផថីមពី២,៦លានឆ្ប ាំកនលងនៅ។ ស័កននោះមាន 
លកាណ្ៈសមាគ ល់នោយក្ខរនលចនឡងីនូវហូមីនីដ (Hominids) ជាងនិកសត្វ 
នទវបាត្(សត្វចិញ្ច ឹមកូននឹងទឹកនោោះមាននជីងពីរ) និង ជាបុពវបុរសរបស់  
មនុសសបចចុបផនប។ 
 

២៧- យុគ្ខដក 
អ. Iron Age 
បារ. Age du fer 

ដាំណាក់ក្ខលខដលមនុសសយកខដកមកនរបីរបាស់បនថពីសាំរទឹន។  
ឧ. យុគ្ខដកចាប់នផថីមពី ១ ២០០ឆ្ប ាំមុនគ្.ស.។ 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%96tzi
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២៨- ក្ខលសម័យបុនររបវត្ថ ិ
អ. Prehistoric Times 
បារ. Temps  
       préhistoriques (m.) 

ក្ខលសម័យខដលចាប់នផថីមពីក្ខរកនកីត្មនុសសនលីខផនដីរបខហល៥លានឆ្ប ាំ 
មុននិងបញ្ច ប់នោយក្ខរបនងកីត្អកសររបខហលជាង ៥ ០០០ឆ្ប ាំកនលងនៅ។ 
ឧ. របនទសនអហសុបី និង នមសូប៉ាូតាមី ឆលងផុត្ពីក្ខលសម័យបុនររបវត្ថិ នៅ     
    ឆ្ប ាំ ៣ ០០០មុនគ្.ស.។ 
 

២៩- បុនររបវត្ថិវទិា 
អ. Prehistory /    
    Prehistoric science 
បារ. Préhistoire (science  
         préhistorique) 

វទិាសាស្តសថឬមុែវជិាជ (discipline)ខដលសិកាអាំពីអវីៗថែខដលបាននកីត្ នឡងីមុន 
នពលមនុសសនចោះនរបីរបាស់អកសរ។ 
ឧ.  -ជាំពូកងមីមយួកបុងបុនររបវត្ថិវទិាខែមរ ឥឡូវននោះបានចាប់នផថីមនហយី។  

   -បុនររបវត្ថិវទិានធវីក្ខរសិកាអាំពីជីវភាពរបស់មនុសសដាំបូងៗថែ។  
 

៣០- បុនររបវត្ថសិាស្តសថ     
អ. Prehistory 
បារ. Préhistoire (f.) 

ក្ខលសម័យមុនមានឯកសារសរនសរ។  
ឧ. នទវកថាខដលមាននិទនតាាំងពីបុនររបវត្ថិសាស្តសថ។ 
     
 

 ៣១- អបកបុនររបវត្ថសិាស្តសថ 
អ. Specialist in prehistory 
បារ. Spécialiste en  
      préhistoire   

អបកជាំនាញខាងបុនររបវត្ថិវទិា។     
 

៣២- បុនររបវត្ថិវទូិ       
អ. Prehistorian  
បារ. Préhistorien (m.) 

 អបករបាជញខាងបុនររបវត្ថិវទិា។ 
ឧ. នលាកជាបុនររបវត្ថិវទូិខត្មាប ក់គ្ត់្ នៅកបុងសាកលវទិាល័យននោះ។ 
 

៣៣- បុនររបវត្ថិ  
អ. Prehistoric  
បារ. Préhistorique (adj.) 

 ថ្នបុនររបវត្ថិសាស្តសថ។  
ឧ. សាទ នីយបុនររបវត្ថិជានរចីនរតូ្វបានរកន ញីនៅកបុងរបនទសកមពុជា  
    (សាំនរាងខសន អនលង់នតថ  មលូថ្រព លាអ ងសាព ន …)។ 

៣៤- យុគ្ទឹកកក 
អ. Ice Ages or Glacial  
    Ages                 
បារ. Période glaciaire 

ក្ខលសម័យយ៉ា ងយូរខដលទឹកកកបានរគ្បដណ្ថ ប់នលីថ្ផធខផនដីកបុងអតី្ត្ 
ក្ខល។ យុគ្ទឹកកកមាន៥ដាំណាក់ក្ខល៖ ទី១របមាណ្ (២៤០០-២១០០  
លានឆ្ប ាំមុន) (2.4-2.1  billion years ago), ទី២ (៨៥០-៦៣៥ លាន  
ឆ្ប ាំមុន (850- 635  million years ago), ទី៣ (៤៦០-៤៣០ លានឆ្ប ាំ  
មុន) (460-430 million years ago), ទី៤ (៣៥០-២៥០ លានឆ្ប ាំ  

https://en.wikipedia.org/wiki/1000000000_(number)
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មុន) (350-250 million years ago) និង ទី៥ គឺ្ចាប់ពីជាង២លានឆ្ប ាំ  
មុន មកដល់ ១០ ០០០ឆ្ប ាំមុន។  
 

 
 

៣៥- នដីមយុគ្ងមបាំខបក 
អ. Lower Palaeolithic                
បារ. Paléolithique   
      inférieur 

 ដាំណាក់ក្ខលដាំបូងថ្នបុនររបវត្ថិសាស្តសថ ខដលសមាគ ល់នោយក្ខរនលចនឡងី 
ថ្នមនុសសនៅទវីបនរស្តហវ ិក។  ដាំណាក់ក្ខលននោះសងគមមនុសសនចោះថ្ចបឧបករណ៍្ 
សាមញ្ដៗថែ នោយរោន់ខត្យកដុាំងមមកបាំខបកនធវីជាពូនៅងម សរមាប់ក្ខប់ឬចាាំង 
នឈែីលោះៗថែ និង មាននរយុរបខហល ៣ ៣០០ ០០០ឆ្ប ាំដល់ ៣០០ ០០០ ឆ្ប ាំមុន 
(around 3.3 million - 300,000 years ago)។ 

                 
     ពូនៅងម- Paléolithique inférieur-Collection Noulet -Muséum de Toulouse 

៣៦- កណាថ លយុគ្ងមបាំខបក 
អ. Middle Paleolithic          
បារ. Paléolithique       
moyen 

ដាំណាក់ក្ខលកណាឋ លថ្នយុគ្ងមបាំខបក ខដលសងគមមនុសសនចោះខកថ្ចបឧបករណ៍្ 
ជានរចីនពីបាំខណ្កងមឱ្យនៅជាក្ខាំបិត្ងម ពូនៅងម នខាប សងម និង ចាប់នរបីឧបករណ៍្ 
ពីនឈ ីខសបង និង ឆអឹងផងខដរ។ ដាំណាក់ក្ខលននោះមាននរយុពី៣០០ ០០០ឆ្ប ាំ 
ដល់ ៣០ ០០០ឆ្ប ាំមុន (From 300,000 to 30,000 years ago)។ 
ឧ. ពូនៅងម រកន ញីនៅសាទ នីយសាព នសាវ យយូ នៅកបុងភូមិរលួច  ុាំសាវ យ រជោះ  
    រសុករកនចោះ នែត្ថរកនចោះ។ 

(ធុយ ចាន់ធនួ និង នរល់របិច១៩៩៦) 
 

                         
 

៣៧- ចុងយុគ្ងមបាំខបក 
អ. Upper Palaeolithic,                        
    Late Stone Age 

ដាំណាក់ក្ខលចុងនរក្ខយថ្នយុគ្ងមបាំខបក ខដលសងគមមនុសសនចោះខកថ្ចបឧបករណ៍្ 
ជានរចីនពីបាំខណ្កងម និងមានក្ខរនរបីកនមធចងមតូ្ចៗថែសរមាប់ស កឬនសៀត្នឹង 
ឆអឹងសត្វ នធវីជាដាំបង។ មនុសសចាប់នផថីមមានជាំននឿ។ ដាំណាក់ក្ខលននោះមាន 

https://en.wikipedia.org/wiki/1_E13_s
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biface_Silex_Venerque_MHNT_PRE_.2009.0.194.1_Fond.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Noulet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9um_de_Toulouse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9olithique_moyen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9olithique_moyen
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បារ. Paléolithique 
supérieur 

នរយុពី ៣០ ០០០ឆ្ប ាំដល់ ១០ ០០០ឆ្ប ាំមុន (From 30,000 to 10,000 
years ago)។ 
ឧ. រូបចមាល ក់រពោះនាង នវនូស ឡូខសល (Venus of Laussel) កបុងសម័យ  
ក្ខលចុងយុគ្ងមបាំខបក មកពីសាទ នីយឡូខសល របនទសបារា ាំង (Venus of 
Laussel, an Upper Paleolithic carving)។ 

                           
 

៣៨- ឯកសារគ្ 
អ. Non-written record 
បារ. Document muet 
(m.) 
 
 
 

ឯកសារខដលោម នក្ខរកត់្រតាជាលាយលកាណ៍្អកសរ ដូចជា កអម ឆ្ប ាំង និង 
វត្ទុសិលផៈនផសងៗថែនទៀត្។ 
                               របនភទឯកសារគ្ 

   

៣៩- ឯកសារសរនសរ 
អ. Written record 
បារ. Document écrit 
(m.) 

ឯកសារជាលាយលកាណ៍្អកសរខដលកត់្រតានូវនហតុ្ក្ខរណ៍្ឬរពឹត្ថិក្ខរណ៍្ 
នានាទុកជាចាំនណ្ោះដឹង។ 
ឧ. សិលាចារកឹជារបនភទឯកសារសរនសរ។ 

       
   

៤០- របវត្ថិវទិា 
អ. History 
បារ. Histoire (f.)  
(science historique)  
 

វទិាសាស្តសថឬមុែវជិាជ  (discipline) ខដលសិកាអាំពីអវីៗថែខដលបាននកីត្នឡងី 
ចាប់ពីនពលមនុសសនចោះនរបីរបាស់អកសរ។ 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Venus_of_Laussel
https://en.wikipedia.org/wiki/Venus_of_Laussel
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៤១- របវត្ថសិាស្តសថ 
អ. History 
បារ. Histoire (f.) 

ករមងថ្នចាំនណ្ោះដឹងខដលកត់្រតានិងវភិាគ្រពឹត្ថិក្ខរណ៍្អតី្ត្ក្ខល។ 
 

៤២- ក្ខលសម័យ 
        របវត្ថសិាស្តសថ 
អ. Historic times 
បារ. Période historique (f.) 

ដាំណាក់ក្ខលថ្នរបវត្ថិសាស្តសថចាប់ពីមនុសសនចោះនរបីអកសរនិងរកាទុកឯកសារ 
សរនសរ។ 
ឧ. ក្ខលសម័យរបវត្ថិសាស្តសថចាប់នផថីមពី ៣ ០០០ ឆ្ប ាំមុនគ្.ស. នោយខផអក  
    នលីឯកសារសរនសរនៅនអហសុបីនិងនមសូប៉ាូតាមី។ 

៤៣- បុរាណ្សម័យ 
អ. Ancient Times 
បារ. Antiquité (f.) 

ដាំណាក់ក្ខលថ្នរបវត្ថិសាស្តសថចាប់ពី ៣ ០០០ ឆ្ប ាំមុនគ្.ស. រហូត្ដល់ 
គ្.ស. ៥០០។ 
ឧ. ក្ខរដលួរលាំថ្នចរកភពរ ៉ាូមខាងលិចនៅគ្.ស. ៤៧៦ ជាចុងបញ្ច ប់ថ្ន 
    បុរាណ្សម័យ។ 

៤៤- មជឈមិសម័យ 
អ. Middle Age 
បារ. Moyen Age (m.) 

ដាំណាក់ក្ខលថ្នរបវត្ថិសាស្តសថសកលនលាកចាប់ពីគ្.ស. ៥០០ រហូត្ដល់ 
គ្.ស. ១ ៥០០។ 
ឧ. ក្ខររកន ញីទវីបនរនម៉ារកិនោយនលាករគី្សថូហវ កូឡុាំ (Christopher  
     Colombus) នៅគ្.ស. ១៤៩២ ជារយៈនពលចុងនរក្ខយថ្នមជឈមិសម័យ។ 

៤៥- បុនសម័យ 
អ. Renaissance 
បារ. Renaissance (f.) 

ដាំណាក់ក្ខលថ្នរបវត្ថិសាស្តសថចននាល ោះស.វ.ទី១៤ និង ទី១៧ ថ្នគ្.ស. តាម  
រយៈ ក្ខររស់នឡងីវញិថ្នត្ថ្មលវបផធម៌អឺរ ៉ាុបនិងក្ខរនលចនឡងីនូវគ្ាំនិត្ភលឺសាវ ង  
(ទសសនវជិាជ ពនលឺ) របស់ទសសនវទូិនៅទវីបអឺរុប។ 
ឧ. Leonardo da Vinci, ជាអបករបាជញអីុតាលី ថ្នបុនសម័យ។ 

៤៦- នវសម័យ 
អ. Modern Times  
បារ. Temps modernes   
      (m.) 

ដាំណាក់ក្ខលថ្នរបវត្ថិសាស្តសថចាប់ពីគ្.ស.១៤៩២ ឬ ១៥០០ រហូត្ដល់ 
បដិវត្ថន៍បារា ាំងឆ្ប ាំ១៧៨៩ ឬ ដល់នពលបចចុបផនប។  

- តាមរបវត្ថិវទូិបារា ាំង ១៤៩២ (រគី្សថូហវ កូឡុាំ Christopher  Colombus  
    រកន ញីទវីបនរនម៉ារកិ) ដល់ ១៧៨៩ (បដិវត្ថន៍បារា ាំង)។ 

- តាមរបវត្ថិវទូិនរនម៉ារកិ ១៥០០ (រគី្សថូហវ កូឡុាំ Christopher Colombus 
រកន ញីទវីបនរនម៉ារកិ ខត្មានក្ខរសរមួលក្ខលបរនិចឆទនោយយក  
ឆ្ប ាំ ១៥០០) ដល់បចចុបផនប។ 

៤៧- សហសម័យ 
អ. Contemporary Epoch 
បារ.  Epoque  
       contemporaine (f.) 

ដាំណាក់ក្ខលថ្នរបវត្ថិសាស្តសថចាប់ពីគ្.ស.១៧៨៩ ឬ ១៩១៧ រហូត្ដល់  
បចចុបផនប។ 
   - តាមរបវត្ថិវទូិបារា ាំង ចាប់ពីគ្.ស. ១៧៨៩(បដិវត្ថន៍បារា ាំង) រហូត្ដល់  
     បចចុបផនប។ 

- តាមរបវត្ថិវទូិសូនវៀត្ ចាប់ពីគ្.ស. ១៩១៧ (បដិវត្ថន៍ខែតុ្លា) រហូត្ដល់ 
បចចុបផនប។  
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៤៨- មនុសសបុនររបវត្ថិ  
អ.  Prehistoric man  
    (human) 
បារ.  Homme   
       préhistorique (m.) 

មនុសសខដលរស់នៅកបុងក្ខលសម័យបុនររបវត្ថិ។ 
ឧ. មនុសសបុនររបវត្ថិ មានន ម្ ោះនផសងៗថែតាមលាំោប់ថ្នក្ខរវវិត្ថ ដូចជា អូស្តសាថ ឡូ 

ពីខត្ក (Australopithèques) ហូម៉ាូហាប ីលីស (Homo Habilis) ហូម៉ាូនអរុចិ 
ទូស (Homo Erectus) ហូម៉ាូននអង់ខឌ្តាល់ (Homo neandertalensis) 
ហូម៉ាូសាពាង (Homo Sapiens) ជានដីម។  
 

                             
                              Prehistoric Humans 
 

៤៩- អូស្តសាថ ឡូពីខត្ក 
អ. Australopithecus 
បារ. Australopithèques  
 

មនុសសបុនររបវត្ថិដាំបូងបងអស់រស់នៅនអត្យូពី ទវីបនរស្តហវ  ិក(Ethiopie, Afrique) 
ក្ខលពី៣ នៅ ៤លានឆ្ប ាំមុន ខដលនគ្បានរកន ញីសាំណ្ល់ឆអឹងនៅឆ្ប ាំ  
១៩៧៤។            លលាដ៍កាលអូស្តសាថ ឡូពីខត្ក 

                              
 

៥០- ហូម៉ាូហាប លីសី  
អ. Homo Habilis 
បារ. Homme habile (m.) 
        

មនុសសបុនររបវត្ថិដាំបូងខដលវវិត្ថបនថពីអូស្តសាថ ឡូពីខត្ក  នហយី  នចោះយកងមមក 
នធវីជាឧបករណ៍្នរបីរបាស់។ ពកួនគ្រស់នៅនរស្តហវ  ិកខាងនកីត្ជារកុមៗថែ មាន 
កមពស់១,៤០ខម៉ារត្ និង មានទមងន់ចននាល ោះពី៣០និង៤០គ្.រក.។  
ហូម៉ាូហាប ីលីស មានន័យថា មនុសសបិុនរបសប់ (Homme habile)។ 
                             លលាដ៍កាលហូម៉ាូហាប ីលីស 

                                                                                           
 
 

៥១- ហូម៉ាូនអរុចិទូស  
អ. Homo Erectus 
 

មនុសសបុនររបវត្ថិ ខដលវវិត្ថបនថពីហូម៉ាូហាប ីលីស (Homme habile) នហយី 
នគ្បានរកន ញីនៅទវីបនរស្តហវ  ិក (ពីនរពាោះជាទវីបខដលមានកនតឋ ជាងនគ្ នៅ  
សម័យខដលភពខផនដីរត្ជាក់ខាល ាំង)។ ហូម៉ាូនអរុចិទូស មានមាឌ្ធាំជាងមុន  

http://www.kidadoweb.com/histoire-enfants/prehistoire-enfants/prehistoire-enfants-erectus.htm
http://www.kidadoweb.com/histoire-enfants/prehistoire-enfants/prehistoire-enfants-australopitheque.htm
http://www.kidadoweb.com/histoire-enfants/prehistoire-enfants/prehistoire-enfants-habilis.htm
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បារ. Homo Erectus  
(Homme debout) (m.) 

 

មានកមពស់របខហល១,៥០ខម៉ារត្ និង មានទមងន់របខហល ៥០គ្.រក.។  
ហូម៉ាូនអរុចិទូស ខដលមានន័យថាមនុសសឈរ (Homme debout) បានរក  
ន ញីនភលីងក្ខលពី៥០០ ០០០ឆ្ប ាំមុន។ 

                            លលាដ៍កាលហូម៉ាូនអរុចិទូស   

                               
 

៥២- ហូម៉ាូននអង់ខឌ្តាល់ 
អ. Homo neandertalensis 
បារ. Homo neandertalensis 
  (L'homme de Néanderthal) 
 

មនុសសបុនររបវត្ថិខដលវវិត្ថបនថពីហូម៉ាូនអរុចិទូស (Homo Erectus)  នហយី នគ្ 
បានរកន ញីនៅរជលងភបាំននអង់ខឌ្តាល់ (របនទសនរលលឺម៉ាង់)។  
ហូម៉ាូននអង់ខឌ្តាល់មានកមពស់របខហល ១,៧០ខម៉ារត្ (បុរស) និង១,៦០ខម៉ារត្ 
(ស្តសថី)។ បុរសមានទមងន់ របខហល ១០០គ្.រក.។ 

                        លលាដ៍កាលហូម៉ាូននអង់ខឌ្តាល់ 

                               
 

៥៣- ហូម៉ាូសាពាង  
អ. Homo Sapiens 
បារ. Homo Sapiens 
    (L'homme qui pense) 
 

មនុសសបុនររបវត្ថ ិ ខដលវវិត្ថបនថពីហូម៉ាូននអង់ខឌ្តាល់ (Homo neandertalensis) 
នចញដាំនណី្រពីទវីបនរស្តហវ ិក ហូម៉ាូសាពាង នៅរស់នៅកបុងទវីបអឺរ ៉ាុប និង ទវីបដថ្ទ 
នទៀត្។ ហូម៉ាូសាពាង មានន័យថា មនុសសនចោះគិ្ត្ (L'homme qui pense)។  
                            លលាដ៍កាលហូម៉ាូសាពាង 

                                 
 

http://www.kidadoweb.com/histoire-enfants/prehistoire-enfants/prehistoire-enfants-erectus.htm
http://www.kidadoweb.com/histoire-enfants/prehistoire-enfants/prehistoire-enfants-neandertal.htm
http://www.kidadoweb.com/histoire-enfants/prehistoire-enfants/prehistoire-enfants-cro-magnon.htm
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៥៤- មនុសសរកមូា៉ា ញ៉ាុ ង 
អ. Cro-Magnon man 
បារ. Homme de  
      Cro-Magnon (m.) 

មនុសសទាំននីបដាំបូងនៅទវីបអឺរ ៉ាុបកបុងយុគ្ងមបាំខបកខដលនគ្រកន ញីផូសុីលដាំបូង 
នៅរបនទសបារា ាំង មាននរយុក្ខលរបខហល ៤៣ ០០០ឆ្ប ាំមុន។  
ទាំហាំែរួកាលរបខហលជា ១ ៦០០សង់ទីខម៉ារត្គូ្ប ខដលធាំជាងទាំហាំែរួកាល 
មនុសសទូនៅបចចុបផនប (១ ៤៦៦សង់ទីខម៉ារត្គូ្ប)។  
 

                  
         Reconstruction of a Cro-Magnon woman and child. 
 

៥៥- មនុសសនប៉ាក្ខាំង 
អ. Peking man 
បារ. Homme de Pékin 
(m.) 

មនុសសខដលនគ្បានរកន ញីផូសុីល នោយក្ខរនធវីកាំណាយដាំបូងនៅជូគូ្នទៀន 
(Zhoukoudian) ខកផរនប៉ាក្ខាំងរបនទសចិន ចននាល ោះឆ្ប ាំ១៩២៣-១៩២៧ ខដល 
មាននរយុក្ខលរបខហល ៧៥០ ០០០ឆ្ប ាំមុន។ កបុងក្ខរនធវីកាំណាយជានរចីន 
នលីកនរក្ខយមក នគ្រកន ញីទាំហាំែរួកាលែុសៗថែោប ។ កាំណាយនៅឆ្ប ាំ១៩៣៦ 
រកន ញីថា ែរួកាលមនុសសរបុសនពញវយ័មានទាំហាំ ១ ២២៥សង់ទីខម៉ារត្គូ្ប 
មនុសសរសីនពញវយ័មានទាំហាំ ១ ០១៥សង់ទីខម៉ារត្គូ្ប យុវជនវយ័ជាំទង់របុស 
មានទាំហាំ ១ ០៣០សង់ទីខម៉ារត្គូ្ប។ 

                        
     Forensic facial reconstruction of Homo erectus pekinensis 

៥៦- មនុសសជាវ  
អ. Java man 
បារ. Homme de Java (m.) 

មនុសសខដលនគ្បានរកន ញីផូសុីលនៅឆ្ប ាំ១៨៩១ នៅរទីនីលង្ហ៉ា វ ី 
(Trinil Ngawi) រជលងទននលសូឡូជាវ ភាគ្ខាងនកីត្ឥណ្ឍូ ននសុីមាននរយុ 
ក្ខលរបខហល ១ ៨១០ ០០០-១ ៦៦០ ០០០ឆ្ប ាំ។ 

                              
             A 1922 reconstruction of the skull of Java Man  
                                    (based on Trinil 2). 
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៥៧- មនុសសរងូភបាំ 
អ. Cave-dweller 
បារ. Homme des     
      cavernes 

មនុសសបុពវក្ខលខដលយករូងធមមជាតិ្ជាជរមករស់នៅ ។ 
ឧ. នៅចននាល ោះឆ្ប ាំ១៩៦៥ និង ឆ្ប ាំ១៩៦៩ នលាក ក្ខបូខណ្ល (Cabonnel)  
និង នលាក ោលីរប ីយ៉ា ស (Dalibrias) បាននធវីក្ខររុករកកបុងរូងភបាំខដលជា  
ជរមករបស់មនុសសបុនររបវត្ថិ នៅភបាំកាលរមាស នែត្ថកាំពត្។ 

៥៨- អរយិជន / នររយជន 
អ. Civilized people 
បារ. Peuple civilisé (m.) 

ជនរស់នៅកបុងរដឌ ខដលមានរបព័ននរគ្ប់រគ្ង វបផធម៌ និង រនបៀបរស់នៅនជឿន 
នលឿន។ 
ឧ. នៅកបុងបណាឋ របនទសនជឿននលឿនមានអរយិជននរចីន។ 

៥៩- អនរយិជន / អនារយជន       
អ. Barbarian 
បារ. Barbare (m./f.) 

ជនរស់នៅកបុងសងគម ខដលមិនមានរបព័ននរគ្ប់រគ្ង វបផធម៌ និង រនបៀបរស់នៅ
នជឿននលឿន។ 
ឧ. ពកួរ ៉ាូមុា ាំងបាននរបីពាកយ ‹អនរយិជន/អនារយជន› សរមាប់នៅរកុមមនុសស  
    មយួចាំនួនដូចជា កុលសមព័នននរលលឺម៉ាង់ (Germanics) ខសលធ៍ (celts)  
    អីុនបរ ី(Iberians) រតាសុី (Thracians) និងបា៉ា សសុ ី(Parthians) ជានដីម។ 

៦០- ទសភាព 
អ. Slavery 
បារ. Esclavage 

ភាពជាមាច ស់កមមសិទនិរបស់មនុសសមាប ក់នៅនលីមនុសសនផសងនទៀត្ទាំងជីវតិ្ និង 
ពលកមម នោយចាត់្ទុកជារទពយសមផត្ថិរបស់ែលួនខដលនរចទិញនិងលក់បាន។ 
ទសភាពមានក្ខរជាប់ទក់ទងយ៉ា ងជិត្សបិទននៅនលីបុនរវនិិចឆ័យខាងជាតិ្
សាសន៍ ពណ៌្សមផុរ ខដលនគ្យល់ថា ជាតិ្សាសន៍មយួមានឧត្ថមភាពនលីជាតិ្
សាសនម៍យួនផសងនទៀត្។ 

៦១- ទសករ  
អ. Slave 
បារ. Esclave  

មនុសសខដលរតូ្វបាននគ្រគ្ប់រគ្ង លក់ដូរ និង បងាាំឱ្យនធវីក្ខររគ្ប់ខបបយ៉ា ង 
នោយោម នលកាែណ្ឍ នដីមផផីលរបនយជន៍មាច ស់ទសករ នហយី សូមផខីត្ជីវតិ្ 
របស់ែលួនក៏ោម នកមមសិទនិខដរ។  
ឧ. រូបភាពសឋីពីទសករកាំពុងនធវីក្ខរកបុងអណ្ឋូ ងខរ ៉ា នៅរកិកបុរាណ្។  

                       
 

៦២- ផលូវសូរត្  
អ. Silk road 
បារ. route de la soie 

បណាថ ញផលូវពាណិ្ជជកមមត្ភាជ ប់រវាងទវីបនរសុី អឺរ ៉ាុប និងនរស្តហវ  កិ ខដលលាត្សននឹង 
ចមាង យ១០ ០០០ គី្ឡូខម៉ារត្ ពីឆ្ប ាំ២០៦ មុនគ្.ស. ដល់ឆ្ប ាំ២២០ថ្នគ្.ស. 
តាមរយៈក្ខរនធវីពាណិ្ជជកមមសូរត្ចិនយ៉ា ងសននឹកសនាន ប់។  
មយួខផបកថ្នផលូវពាណិ្ជជកមមននោះនៅនរសុីកណាថ លរតូ្វបានពរងីកនៅឆ្ប ាំ១១៤ 
មុនគ្.ស. នោយសនថតិ្វងសហាន។ ពាណិ្ជជកមមតាមផលូវសូរត្ ជាកតាថ ជាំរុញដ៏ 
ចមផងកបុងក្ខរអភិវឌ្ណអរយិធម៌ចិន ឥណាឍ  ខពកស អឺរ ៉ាុប និងនររា៉ា ប់។  
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ផលូវននោះក៏បាននាាំមកនូវ បនចចកវទិា សាសនា ទសសនវជិាជ  និង ជាំងឺរាត្ត្ាត្ 
នផសងៗថែ។                    ខផនទីបណាថ ញផលូវសូរត្ 

                                                           
 

៦៣- សកថភូិមិ 
អ. feudalism 
បារ. féodalité 
 

ក្ខររគ្ប់រគ្ងរដឌនោយរពោះរាជាខដលភាគ្នរចីនខផអកនលីចាប់សាសនា ខដលកបុង
ននាោះដីធលី និង របជាជនជាកមមសិទនិផ្លថ ច់មុែរបស់រពោះអងគ។  
ឧ. របបសកថិភូមិបានចាប់នផថីមនៅអឺរ ៉ាុបខាងលិចនៅកបុងអាំឡុងសត្វត្សរទី៍៩  
    និង្នដល់ចាំណុ្ចកាំពូលនៅសត្វត្សរទី៍១២និង១៣។ 

៦៤-  អរយិធម៌បុរាណ្ 
អ. Ancient Civilization 
បារ. Civilisation antique  
  

អរយិធម៌ជាមូលោឌ នរគឹ្ោះថ្នពិភពនលាកបចចុបផនបខដលរតូ្វបានកសាងនឡងីនៅ
បុរាណ្សម័យ នៅតាមសាំណ្ង់នានាខដលជាវបផធម៌នជឿននលឿនរបស់ពកួ 
នអហសុបី នមសូប៉ាូតាមី ឥណាឍ  ចិន រកិក រ ៉ាូមុា ាំង មា៉ា យ៉ា  និង ជនដថ្ទនទៀត្ ខដល 
នយងីនរចដឹងបាននោយសារ បុរាណ្វត្ទុវទិា និង ឯកសារសរនសរ។  

៦៥- ជាំនញួទសករ 
អ. Slave trade 
បារ. commerce des      
      esclaves / 
      Traite des Noirs 
 
  
 

អាំនពីជញួដូរមនុសសខដលនកីត្មាននៅមហាសមុរទនរត្លង់ទិកនិងទវីបនរស្តហវ  ិក 
ចាប់ពីស.វ.ទី១៥ ដល់ស.វ.ទី១៩។ ជាំនញួននោះបាននកីត្នឡងីនោយជនជាតិ្ 
អឺរ ៉ាុបទិញមនុសសពីទវីបនរស្តហវ  ិក នហយី នាាំយកនៅនធវីជាទសករនៅទវីបនរនម៉ារកិ 
និង នៅតាមចមាក រនរណានិគ្ម។ 
ឧ. នកមងជាំទង់ៗថែរងចាាំនឡងីកបា៉ា ល់នៅនធវីទសករនៅនរៅរបនទសខដលជា  
    សកមមភាពថ្នជាំនញួទសករ។ 

                         
 

៦៦- របព័ននវណ្តៈ 
អ. Caste system 
បារ. système des castes 

ក្ខរខចកវណ្តៈសងគមនៅកបុងសាសនាហណិ្ឍូ  ខដលបានចាប់នផឋីមនៅឆ្ប ាំ៧០០ 
មុនគ្.ស. កបុងននាោះមានវណ្តៈ៤គឺ្ រពាហមណ៍្ កសរតិ្យ ៍ ថ្វសយៈ និងសូរទៈ។ 
នរៅពីវណ្តៈទាំងបនួននោះមានពកួចណាឍ លខដលជាមនុសសនកីត្នចញពីបិតា 
វណ្តៈសូរទៈនិងមាតាវណ្តៈរពាហមណ៍្។  

៦៧- វណ្តៈរពាហមណ៍្ 
អ. Brahmin 

នៅរបនទសឥណាឍ  គឺ្ជាវណ្តៈទីមយួកបុងសាសនាហណិ្ឍូ  រមួមាន អបកបសួ  
សាស្តសាថ ចារយ និង អបកខងរកាចាំនណ្ោះដឹងពិសិដឌនិងទាំននៀមទមាល ប់សាសនា  
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បារ. Brahmin ពីជាំនាន់មយួនៅជាំនាន់មយួនទៀត្។ 
   នៅរបនទសកមពុជាសម័យបចចុបផនប នគ្បានកាំណ្ត់្ពួកបារគូ្បុនរាហតិ្  
កបុងរពោះបរមរាជវា ាំងថា ជាពួករពាហមណ៍្។ 

៦៨- វណ្តៈកសរតិ្យ ៍
អ. kshatriya  
បារ. kshatriya 
       

នៅរបនទសឥណាឍ  គឺ្ជាវណ្តៈទីពីរតាមរបថ្ពណី្ថ្នសាសនាហណិ្ឍូ  រមួមាន  
អបកដឹកនាាំនិងវរីជននយធា ខដលបានកាំណ្ត់្នៅកបុងរបព័ននសងគមថ្នគ្មពីរនវទ 
នោយមានភារកិចចក្ខរពារនិងដឹកនាាំសងគមហណិ្ឍូ ។      
  ចាំខណ្កកបុងសងគមខែមរវញិ «វណ្តៈកសរតិ្យ»៍ ជាវងសកសរត្ ខដលជាថាប ក់ទី១  
ថ្នសងគម សាំនៅនៅនលីរពោះមហាកសរត្និងរពោះរាជវងានុវងស។  
 

៦៩- វណ្តៈថ្វសយៈ  
អ. Vaishya 
បារ. Vaishya 

នៅរបនទសឥណាឍ  គឺ្ជាវណ្តៈទីបីតាមរបថ្ពណី្ថ្នសាសនាហណិ្ឍូ  រមួមាន  
អបកចិញ្ច ឹមសត្វ អបកនធវីខរសចមាក រ សិបផករ ពលករ អបកជាំនញួ ជានដីម។  
 

                              
       អបកលក់ដូរផលិត្ផលកបុងសងគមឥណាឍ  ខដលសទិត្កបុងវណ្តៈនវសសៈ។ 
 

៧០- វណ្តៈសូរទៈ 
អ. Shudra 
បារ. Shudra 

នៅរបនទសឥណាឍ  គឺ្ជាវណ្តៈទីបនួតាមរបថ្ពណី្ថ្នសាសនាហណិ្ឍូ  រមួមាន 
អបកបនរមីវណ្តៈរពាហមណ៍្ កសរតិ្យ ៍និង ថ្វសយៈ។  
 

៧១- សាមនថរាជ 
អ. Vassal 
បារ. Vassal (m.) 

នសថចចាំណុ្ោះខដលសទិត្នៅនរក្ខមអាំណាចអធិរាជ។ សាមនថរាជរតូ្វនាាំសួយសារ 
នរករនៅថាវ យអធិរាជជារបចាាំ។  
ឧ. មុនឆ្ប ាំ៥៥០ ថ្នគ្.ស. នសឋចសាមនថរាជថ្ននគ្រនចនឡាខត្ងខត្នាាំសួយ 
    សារនរករថាវ យអធិរាជនគ្រភបាំ។ 

៧២- សាមនថរដឌ 
អ. Vassal State  
បារ. Etat vassal (m.) 

  រដឌនានាខដលចាំណុ្ោះឱ្យចរកភពណាមយួមានអាំណាចខាល ាំង។  
ឧ. នគ្រចមា៉ាជាសាមនថរដឌរបស់ចរកភពអងគរកបុងសម័យរពោះបាទ  
    ជ័យវរ មន័ទី៧។  

៧៣- អធិរាជ  
អ. Emperor 
បារ. Empereur (m.) 

មហាកសរត្ឬមហារាជខដលមានអាំណាចនលីសាមនថរាជនានានិងរគ្ប់រគ្ងនលី 
ខដនដីចរកភពទាំងមូល។ 
ឧ. គូ្ថ្បលខាន់(Kublai Khan) ជាអធិរាជថ្នចរកភពម៉ាុងនហាគ ល        
    (ឆ្ប ាំ១២៦០-១២៩៤ ថ្នគ្.ស.)។ 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kublai_Khan
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                           អធិរាជ គូ្ថ្បលខាន់(Kublai Khan) 
 

៧៤- ចរកវាលទិន /    
     ចកកវាឡទិន   
    ឬ នសថចចរកវាល  
អ. Universal Monarch  
បារ. Monarque universel 

រពោះរាជាខដលរគ្ប់រគ្ងនលីចរកភព។ 

៧៥- នទវរាជ 
អ. God King  
បារ. Dieu-Roi (m.) 
 

រពោះរាជាខដលបនងកីត្អាំណាចទិពវ ជានរទិនទពផងនិងមនុសសនលាកផង នដីមផ ី
មានអាំណាចខាងសាម រតី្នលីសាមនថរាជ។  
ឧ. នៅឆ្ប ាំ៨០២ រពោះបាទជ័យវរ មន័ទី២ បានបនងកីត្លទនិនទវរាជនៅមនហស្តនធ-   
     បវត៌្(ភបាំគូ្នលន)។ 
 

៧៦- ចរកភព  
អ. Empire 
បារ. Empire (m.) 

របនទសឬរដឌនរចីនខដលបញ្ចូ លោប  នហយី រគ្ប់រគ្ងនោយអធិរាជឬរោឌ ភិបាល 
មយួ ខដលរចនាសមព័ននរគ្ប់រគ្ងននយបាយរតូ្វបានបនងកីត្នឡងីនិងរគ្ប់រគ្ង
តាមមនធាបាយពីរយ៉ា ង៖  
   ១- ចរកភពតាមនោលក្ខរណ៍្ទឹកដី ខផអកនលីក្ខរ ល្ នពាននិងរតួ្ត្រតា  
        ទឹកដីនោយនរបីកមាល ាំងនយធា។ 
   ២- ចរកភពខបបអនុត្ថរភាពនិយមតាមក្ខរបងាិត្បងាាំ ខដលរតួ្ត្រតាមិន  
        ផ្លធ ល់តាមរយៈអាំណាច។  
ឧ. ចរកភពអងគរចាប់នផថីមនៅនដីមសត្វត្សរទី៍៩ ដល់ពាក់កណាថ លសត្វត្សរ ៍ 
    ទី១៥ថ្នគ្.ស.។ 

៧៧- ចរកភពនអហសុបី 
អ. Egyptian Empire 
បារ. Empire d′Egypte  
(m.)  

រដឌខដលមានអត្ទិភាពរបមាណ្ពីឆ្ប ាំ១៥៥០មុនគ្.ស.ដល់ឆ្ប ាំ១០៧៧មុន 
គ្.ស.។ ចរកភពននោះបនងកីត្នឡងីនោយបានវាយដនណ្ថី មយកទឹកដីបាប ីនឡាន 
(Babylone) ខពក (Perse) នរសុីរ ី (Assyrie) លីប  ី (Libye) គូ្ស 
(Koush) និង ហុទីីត្ (Hitittes)។ រាជធានីចរកភពននោះ គឺ្ទីរកុងខត្ប (Thèbes) 
នរនកតាត្ង់ (Akhetaten) ពី-រា៉ា នមស(Pi-Ramesses) និង ម៉ាមភីស 

(Memphis)។ ពកួនគ្ក្ខន់សាសនានអហសុបីបុរាណ្និងសាសនានរនត្នីស 

(Athenism) និង នរបីភាសានអហសុបីបុរាណ្ នូប ី (Nubie) នហយីនិង 
ក្ខណានីត្ (Canaanite)។  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:YuanEmperorAlbumKhubilaiPortrait.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Kublai_Khan
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អតី្ត្ចរកភពនអហសុបីននោះបានក្ខល យនៅជារបនទស នអហសុបី (Egypte)  
ស ូដង់ (Soudan) លីប ី (Libye) បា៉ា នឡសធីន (Palestine) អីុរសាខអល  
(Israel) លីបង់ (Liban) សុីរ ី (Syrie) និង ហ សកោនី(Jordanie)។   

                

           ចរកភពនអហសុបីបុរាណ្កបុងអាំឡុងសត្វត្សរទី៍១៥មុនគ្.ស. 
 

៧៨- ចរកភពបាប ីនឡាន 
អ. Babylonian Empire 
បារ. Empire babylonien       
                           (m.)
  
 

រដឌខដលមានអត្ទិភាពរបមាណ្ពីឆ្ប ាំ១៨៩៩ដល់ឆ្ប ាំ១៥៩៥មុនគ្.ស.។ ចរក-
ភពននោះបានបនងកីត្នឡងីនោយជនជាតិ្នរក្ខដ(Akkad)បុរាណ្ និងមាន
មូលោឌ ននៅត្ាំបន់នមសូប៉ាូតាមីភាគ្កណាថ ល (បចចុបផនបគឺ្របនទសអីុរា៉ា ក់និង 
របនទសនៅជាប់ឈូងសមុរទខពក)។ ចរកភពននោះរកីចនរមីនដល់កាំពូលកបុង
រាជយនសថចហាាំមរួា៉ា ប ី (Hammourabi) ពីឆ្ប ាំ១៧៩២ ដល់ឆ្ប ាំ១៧៥២មុនគ្.ស. 
នហយី មានរាជធានីនៅបាប ីនឡាន។ ពកួនគ្នោរពសាសនាឯកនទពនិយម 
នោយមិនបដិនសធ ពហុនទពនិយម(Henotheism) និងនរបីរបាស់ភាសា 
នរក្ខដ(Akkad) រពមទាំងភាសានររា៉ា នម៉ាអង់(araméen) ខដលសទិត្កបុង 
អាំបូរភាសានរស្តហវ ិក-នរសុី។   

                    
                                ខផនទីចរកភពបាប ីនឡាន 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hammurabi
https://en.wikipedia.org/wiki/Assyro-Babylonian_religion
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៧៩- ចរកភពខពរស  
អ. Persian Empire 
បារ. Empire perse (m.) 
 

ចរកភពមយួខដលមានរបនទសខពរស(អីុរ ៉ាង់) ជាមជឈមណ្ឍ ល។ ចរកភព ខពរស 
ដាំបូងរតូ្វបានបនងកីត្នឡងីនោយសុីរូសមហារាជ (Cyrus le Grand) នៅឆ្ប ាំ 
៥៥០មុនគ្.ស.។ សនថតិ្វងសខពរសរតូ្វបានក្ខត់្ផ្លថ ច់នោយក្ខរវាយដនណ្ថី មពី 
ពកួអិុសាល មនៅគ្.ស.៦៥១ នហយី សនថតិ្វងសអិុសាល មបានចូលមកបនថនៅ 
សម័យបនាធ ប់មក។ នៅកបុងសម័យទាំននីបសនថតិ្វងសអិុសាល មនានាបានរគ្ប់រគ្ង 
របនទសអីុរ ៉ាង់ នហយី ចាប់ពីឆ្ប ាំ១៩៧៩ របនទសអីុរ ៉ាង់បានក្ខល យជាសាធារណ្រដឌ 
អិុសាល ម។ 

        
                                       ខផនទីថ្នចរកភពខពរស 
 

៨០- ចរកភពរ ៉ាមូ 
អ. Roman Empire 
បារ. Empire  romain 
(m.) 

រដឌខដលមានអត្ទិភាពពីឆ្ប ាំ២៧មុនគ្.ស.ដល់ឆ្ប ាំ៤៧៦ថ្នគ្.ស. និង សទិត្នរក្ខម 
ក្ខរដឹកនាាំរបស់អធិរាជ អូហគុស (Auguste)។ ចរកភពននោះបានរកីចនរមីនដល់ 
កាំពូលនាឆ្ប ាំ១១៧ថ្នគ្.ស. កបុងរាជយនសថច រតាហសង់(Trajan) នោយមានថ្ផធដី 
ទាំហាំ ៥ ០០០ ០០០ គ្.ម.២ នហយី រគ្បដណ្ថ ប់នលីត្ាំបន់ជុាំវញិសមុរទនមឌី្-
ខទរា៉ា នណ្(Méditerranée) មយួខផបកថ្នទវីបអឺរ ៉ាុប នរស្តហវ ិក និង នរសុី។ ពួកនគ្
នោរពសាសនារ ៉ាូមបុរាណ្និងបនាធ ប់មកក្ខន់សាសនារគិ្សថ។ រាជធានីថ្នចរកភពននោះ 
គឺ្រ ៉ាូម(Rome) និង កុងសថង់ទីណូ្ប(Constantinople)។ ពកួនគ្នរបីភាសាឡាតាាំង 
និងភាសារកិកបុរាណ្។ ចរកភពរ ៉ាូមបានខបងខចកជាពីរនៅឆ្ប ាំ៣៩៥ថ្ន គ្.ស. 
គឺ្ចរកភពរ ៉ាូមខាងលិចនិងរ ៉ាូមខាងនកីត្។ ចរកភពរ ៉ាូមខាងលិចបានដលួរលាំនៅ 
ឆ្ប ាំ៤៧៦ ឯចរកភពរ ៉ាូមខាងនកីត្បនថសទិត្នសទររហូត្ដល់ឆ្ប ាំ១៤៥៣។ ចរកភព 
រ ៉ាូមជាមហាអាំណាចនសដឌកិចច វបផធម៌ ននយបាយ និង នយធាដ៏ធាំបាំផុត្មយួ 
កបុងពិភពនលាកនាសម័យននាោះ។ 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mediterranean_Sea
https://en.wikipedia.org/wiki/Constantinople
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                 ចរកភពរ ៉ាូមបានខបងខចកជាពីរ នៅគ្.ស.៣៩៥  
៨១- ចរកភពរ ៉ាមូពិសដិឌ 
អ. Holy Roman Empire 
បារ. Saint-Empire   
      romain (m.) 

ចរកភពរ ៉ាូមពិសិដឌ គឺ្ជាបណ្ថុ ាំ ននយបាយមយួថ្នទឹកដីអឺរ ៉ាុបខាងលិចនិងអឺរ ៉ាុប 
កណាថ លនៅមជឈមិសម័យខដលដឹកនាាំនោយបណាថ អធិរាជរ ៉ាូម។ ចាប់ពីសត្-
វត្សរទី៍១០រហូត្ដល់សម័យណាប៉ាូនលអុង(Napoléon) ចរកភពរ ៉ាូមពិសិដឌ 
បានចាត់្ទុកែលួនឯងថាជាអបកបនថនវននពញចាប់ពីចរកភពរ ៉ាូមខាងលិច។ 
គុ្ណ្នាម«ពិសិដឌ» បាននលចនឡងីនៅកបុងរជជក្ខលរបស់នស្តហវនដរកិ បាបឺរូស 
(Frédéric Barberousse) នៅគ្.ស.១១៥៧ នដីមផនីធវីឱ្យអាំណាចនសថចមាន 
លកាណ្ៈជានទវៈ។ 

     
  

                   ចរកភពរ ៉ាូមពិសិដឌកបុងអាំឡុងឆ្ប ាំ១៦០០ថ្នគ្.ស. 
 

៨២- ចរកភពប ហីសង់ 
អ. Byzantine Empire 
បារ. Empire byzantin  

ចរកភពរ ៉ាូមខាងនកីត្ខដលយកន ម្ ោះតាមរាជធានីប ីហសង់ (Byzance រាជធានី 
ប ីហសង់នរក្ខយមករតូ្វបឋូរន ម្ ោះនៅជាកុងសថង់ទីណូ្ប)ជារដឌខដលមានអត្ទិភាព 
ពីឆ្ប ាំ៤៧៦ ដល់ឆ្ប ាំ១៤៥៣ ថ្នគ្.ស.។ ចរកភពននោះរតូ្វបាននគ្សាគ ល់ថាជា 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Barberousse
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ចរកភពរ ៉ាូមខាងនកីត្នាចុងបុរាណ្សម័យ នហយី មានក្ខររកីចនរមីនដល់កាំពូល 
នាឆ្ប ាំ៥៥៥ ថ្នគ្.ស. កបុងរាជយនសថចហ សូសធីនីញាងទី១ (Justinien I, 527-
565) នោយក្ខរពរងីកទឹកដីនៅក្ខន់នរស្តហវ ិកខាងនជីង អីុតាលី និង រ ៉ាូម ខដល
មានថ្ផធដីទាំហាំ ២ ៤០០ ០០០ គ្.ម២។ រាជធានីថ្នចរកភពននោះគឺ្ កុងសថង់-
ទីណូ្ប។ ពួកនគ្នោរពសាសនារគិ្សថនិងនរបីភាសាឡាតាាំង រមួទាំងភាសារកិក 
បុរាណ្ផង។ ចរកភពននោះបានដលួរលាំនៅឆ្ប ាំ១៤៥៣ថ្នគ្.ស. បនាធ ប់ពីពួក 
ត្កួគី្(អូតូ្ម៉ាង់) វាយដនណ្ថី មបានទីរកុងកុងសថង់ទីណូ្ប។ 
 

   
 

                    វសិាលភាពទឹកដីប ីហសង់តាាំងនាឆ្ប ាំ៥៥៥ ថ្នគ្.ស. 
 

៨៣- ចរកភពអូតូ្ម៉ាង់ 
អ. Ottoman Empire 
បារ. Empire ottoman 
(m.) 
 

រដឌអិុសាល មខដលមានរបនទសត្កួគី្ជាមជឈមណ្ឍ ល មានអត្ទិភាពពីឆ្ប ាំ១២៩៩- 
១៩២២ ខដលបនងកីត្នៅភាគ្ពាយពយនរណាតូ្លី (Anatolie)នោយអូសាម ន់ 
នប (Osman Bey)។ ចរកភពននោះបានរកីចនរមីនដល់ករមិត្កាំពូលរបស់ែលួន 
នៅកបុងរាជយស ូនឡមា៉ា ន់ទី១(Suleiman I) ខដលរគ្បដណ្ថ ប់នៅនលីភាគ្ខាង
នកីត្សមុរទនមឌី្ខទរា៉ា នណ្ (ភាគ្នរនគ្បយទ៍វីបអឺរ ៉ាុប) នោយរាប់បញ្ចូ លទាំង 
នរស្តហវ ិកខាងនជីង និងអឺរ ៉ាុបកណាថ ល។ ចរកភពននោះមានរាជធានីដាំបូង គឺ្សូអ ូត្ 
(Söğüt) បនាធ ប់មកនៅប ួសា(Bursa) នៅនអនឌ្ៀន(Edirne) និង ចុងនរក្ខយ 
នៅកុងសថង់ទីណូ្ប(Constantinople)។  
ភាសាខដលនគ្នរបីផលូវក្ខរគឺ្ អូតូ្ម៉ាង់ និង ត្ួកគី្។ នរក្ខយមកចរកភពននោះ  
បានដលួរលាំនៅនដីមសត្វត្សរទី៍២០។  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6%C4%9F%C3%BCt
https://en.wikipedia.org/wiki/Bursa
https://en.wikipedia.org/wiki/Edirne
https://en.wikipedia.org/wiki/Constantinople
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               The Ottoman provinces and vassal states, 1609 
 

៨៤- ចរកភពម៉ាុងនហាគ ល ី
អ. Mongol Empire 
បារ. Empire mongol 
(m.) 
 

រដឌខដលបនងកីត្នឡងីនោយហសង់ហសុខីាន់(Genghis Khan) មានអត្ទិភាពពី 
ឆ្ប ាំ១២០៦ ដល់ឆ្ប ាំ១៣៦៨ថ្នគ្.ស.។ ចរកភពននោះបានរកីចនរមីនដល់កាំពូល 
នាឆ្ប ាំ១២៧៩(កបុងរាជយគូ្ថ្បលខាន់ Kublai Khan) នោយមានថ្ផធដីសរុប ៣៣ 
លានគ្.ម.២ ខដលលាត្សននឹងពីសមុរទជប៉ាុននៅអឺរ ៉ាុបខាងនកីត្ និង ភាគ្ខាង 
នជីងរគ្បដណ្ថ ប់មយួខផបកធាំថ្នសុីនបរ ីឯភាគ្ខាងត្ផូងរគ្បដណ្ថ ប់នរសុីនរនគ្បយ ៍
ឧបទវីបឥណាឍ  ែពង់រាបអីុរ ៉ាង់ និងមជឈមិបូព៌ា។  ភាពខាល ាំងរបស់កងទ័ពម៉ាុងនហាគ លី 
គឺ្ជាំនាញខាងទ័ពនសោះនិងបាញ់រពួញ។ ជនម៉ាុងនហាគ លីនោរពសាសនាសាមា៉ា ន់
(Shamanisme)និងសាសនារពោះពុទន។ រាជធានីសាំខាន់ៗថែថ្នចរកភពននោះគឺ្ 
នរវា៉ាហាគ  ( Avarga) ក្ខរា៉ា កូរូម (Karakoroum) និងខាន់បាលីក ( Khanbaliq)។ 
ពកួនគ្នរបីភាសាម៉ាុងនហាគ លី ភាសាចិន និង ភាសាដថ្ទនទៀត្។  

                     
                  The relict states of the Mongol Empire 

៨៥- ចរកភពជិន (ចិន) 
អ. Qin (Tchin) Empire 
បារ. Empire Qin (m.) 

រដឌខដលមានអត្ទិភាពពីឆ្ប ាំ២២១ ដល់ ឆ្ប ាំ២០៦មុនគ្.ស. បនងកីត្នឡងីនោយ 
រពោះអងគមាច ស់នចង(Zheng)និងមានទីតាាំងនៅសានសុី(Shaanxi)។ ចរកភព 
ននោះចាប់នផថីមពរងីកទឹកដីនោយផថួលរ ាំលាំរាជវងសជូ(Zhou) នៅឆ្ប ាំ២២១មុន 
គ្.ស. និង មានក្ខររកីចនរមីនដល់កាំពូលនាឆ្ប ាំ២១០ មុនគ្.ស.។ រពោះអងគមាច ស់ 
នចងខដលមាននោរមង្ហរជា ហងួទី(Huangdi) ឬ ជិនសុីហួងទី (Qin Shi 
Huangdi) ជាអធិរាជចិនទី១និងជាអបកបានចាប់នផថីមកសាងមហាកាំខពងចិន 
នដីមផកី្ខរពាររពាំខដនភាគ្ខាងនជីងរបនទស។ មហាកាំខពងចិនរតូ្វបានបញ្ចូ ល 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shamanism
https://en.wikipedia.org/wiki/Avarga
https://en.wikipedia.org/wiki/Karakorum
https://en.wikipedia.org/wiki/Khanbaliq
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កបុងបញ្ជ ីនបតិ្កភណ្ឍ ពិភពនលាក នោយអងគក្ខរយូនណ្សកូកបុងឆ្ប ាំ១៩៨៧។ 
រាជធានីថ្នចរកភពននោះ គឺ្សា នយ៉ា ង (Xianyang)។ ពកួនគ្នរបីភាសាចិន 
បុរាណ្។ 

                  
                        ចរកភពជិនអាំឡុងឆ្ប ាំ២១០ មុនគ្.ស.  

៨៦- ចរកភពជិង 
អ. Qing Empire 
បារ.  Empire Qing      
       (Ch'ing) (m.) 

រដឌខដលមានអត្ទិភាពពីឆ្ប ាំ១៦៤៤ ដល់ ឆ្ប ាំ១៩១២ថ្នគ្.ស. បនងកីត្នឡងី នោយ
អធិរាជជីងនាម ស ុនជិ (Shunzhi, 1644-1661)។ នៅឆ្ប ាំ១៧៩០ ចរកភព
ននោះមានថ្ផធដីទាំហាំ ១៤ ៧០០ ០០០ គ្.ម.២ និង របជាជនរបមាណ្៣០១លាន
នាក់។ រាជធានីថ្នចរកភពននោះ គឺ្នប៉ាក្ខាំង។ ពកួនគ្នោរពសាសនារពោះពុទន ែុងជឺ 
តាវ... និង នរបីភាសាម៉ាង់ោរុា ាំង មា៉ា ន់ជូ រពមទាំងភាសានផសងៗថែនទៀត្។ ចរកភព
ននោះដលួរលាំនោយសារចលនាបោះនបារ វូឆ្ង(Wuchang) ខដលបានទមាល ក់
អធិរាជិនី ដូវា៉ាហគ័រ ឡុងយូ (Dowager Longyu) នចញពីអាំណាចនៅថ្ងងទី១២ 
ខែកុមភៈ ឆ្ប ាំ១៩១២។ អតី្ត្ចរកភពជីងននោះ សពវថ្ងងគឺ្ជាខផបកែលោះថ្នរបនទស
នរហវហាក នីសាទ ន ប ូត្ង់ ចិន ឥណាឍ  ក្ខហាក់សាទ ន នកៀហសុសុីីសាទ ន ម៉ាុងនហាគ លី 
មីយ៉ា ន់មា៉ា  បា៉ា គី្សាទ ន រុសសុ ីតាហសុគីី្សាទ ន និង ថ្ត្វា៉ា ន់។ 
 

                                                                                 
                        ចរកភពជិងនៅចុងស.វ.ទី១៨ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Xianyang
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៨៧- ចរកភពនត៉ា រយៈ 
អ. Maurya Empire 
បារ. Empire de Maurya       
                             

រដឌខដលមានអត្ទិភាពពីឆ្ប ាំ៣២២ ដល់ ឆ្ប ាំ១៨៥ មុនគ្.ស. បនងកីត្នឡងីនោយ
សនថតិ្វងសនត៉ា រយៈ (dynastie Maurya) កបុងរបនទសឥណាឍ សម័យបុរាណ្។ 
ចរកភពននោះមានថ្ផធដីទាំហាំ ៥លានគ្.ម២។ អតី្ត្ចរកភពនត៉ា រយៈននោះ សពវថ្ងងគឺ្ 
ជាខផបកែលោះថ្នរបនទសឥណាឍ  នរហវហាក នីសាទ ន បង់ក្ខល ខដស បា៉ា គី្សាទ ន ប ូត្ង់ 
អីុរ ៉ាង់ មា៉ា ល់ឌី្វ មីយ៉ា ន់មា៉ា  ចិន ននបា៉ា ល់ និង រសីលង្ហក ។ រាជធានីថ្នចរកភព 
ននោះ គឺ្បាដលិបុរត្ (Pataliputra សពវថ្ងង គឺ្រកុងបា៉ា ត្ណា Patna)។ ពកួនគ្
នោរពសាសនាហណិ្ឍូ  សាសនារពោះពុទន និងសាសនាដថ្ទនទៀត្។ ពួកនគ្នរបី
ភាសាឥណាឍ បុរាណ្ ដូចជាភាសាមគ្ធៈ (Magadha) សាំស្តសកឹត្(Sanskrit) 
របារកឹត្(Prakrit) ជានដីម។ 

 
                             វសិាលភាពថ្នចរកភពនត៉ា រយៈ 
 

៨៨- ចរកភពគុ្បថៈ 
អ. Gupta Empire 
បារ. Empire de Gupta     
                         
 

រដឌខដលមានអត្ទិភាពរបមាណ្ពីឆ្ប ាំ២៤០ រហូត្ដល់ឆ្ប ាំ៥៥០ថ្នគ្.ស.បនងកីត្ 
នឡងីនោយមហារាជរសីគុ្បថៈ (maharaja Sri Gupta)។ ចរកភពននោះមាន 
ថ្ផធដីទាំហាំ ៣ ៥០០ ០០០គ្.ម.២។ អតី្ត្ចរកភពននោះ សពវថ្ងងគឺ្ជាខផបកែលោះថ្ន
របនទសឥណាឍ  បា៉ា គី្សាទ ន បង់ក្ខល ខដស និងននបា៉ា ល់។ ចរកភពននោះបានរកី 
ចនរមីនដល់កាំពូល ខដលកត់្សមាគ ល់នោយក្ខរបនងកីត្ និងរកន ញីខផបកវទិា-
សាស្តសថ បនចចកវទិា វសិវកមម សិលផៈ អកសរសាស្តសថ ត្កកវជិាជ  គ្ណិ្ត្វទិា តារា-
សាស្តសថ សាសនា និងទសសនវជិាជ ។ រាជធានីថ្នចរកភពននោះគឺ្បាដលិបុរត្ 
(Pataliputra)។ ពកួនគ្នោរពសាសនាហណិ្ឍូ  សាសនារពោះពុទន និងនរបីភាសា 
សាំស្តសកឹត្ (Sanskrit)និងរបារកឹត្(Prakrit)។ 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pataliputra
https://en.wikipedia.org/wiki/Patna
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanskrit
https://en.wikipedia.org/wiki/Pataliputra
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanskrit
https://en.wikipedia.org/wiki/Prakrit
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                                 វសិាលភាពថ្នចរកភពគុ្បថៈ 
៨៩- ចរកភពម៉ាូនហាគ ល  
អ. Mughal (Moghul )  
    Empire 
បារ. Empire moghol  

រដឌខដលមានអត្ទិភាពពីឆ្ប ាំ១៥៣០ដល់ឆ្ប ាំ១៧០៧ថ្នគ្.ស. បនងកីត្នឡងីនោយ 
អធិរាជម៉ាូនហាគ ល។ នៅឆ្ប ាំ១៧០៧ ចរកភពននោះមានថ្ផធដីទាំហាំ៤ ០០០ ០០០ 
គ្.ម២។ អតី្ត្ចរកភពននោះសពវថ្ងងគឺ្ជាខផបកែលោះថ្នរបនទសនរហវហាក នីសាទ ន 
បង់ក្ខល ខដស ឥណាឍ  និង បា៉ា គី្សាទ ន។ រាជធានីថ្នចរកភពននោះគឺ្នរស្តហាក (Agra) 
ហាវ នត្ពរួ សិរគី្ (Fatehpour Sikri) ឡាហ័រ (Lahore) ជានដីម។ ពកួនគ្
នោរពសាសនាអិុសាល ម និង នរបីភាសាខពរសជាផលូវក្ខរ។ រាជយនសថចសោះហាហាន់ 
( Shah Jahan, 1628-1658) រតូ្វបាននគ្ចាត់្ទុកថាជាយុគ្មាសថ្ន 
សាទ បត្យកមមម៉ាូនហាគ ល នោយមានក្ខរកសាងនូវសាំណ្ង់ជានរចីន ដូចជា នចតិ្យ 
នធវីពីងមមា៉ា បពណ៌្ស តាច់ មា៉ា ហាល់ (Tāj Mahal,1632-1653) ខដលរតូ្វបាន
បញ្ចូ លកបុងបញ្ជ ីនបតិ្កភណ្ឍ ពិភនលាកនោយអងគក្ខរយូនណ្សកូកបុងឆ្ប ាំ១៩៨៣។ 

   

                   វសិាលភាពថ្នចរកភពម៉ាូនហាគ ល នាឆ្ប ាំ១៧០៧ 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Agra
https://en.wikipedia.org/wiki/Fatehpur_Sikri
https://en.wikipedia.org/wiki/Lahore
https://en.wikipedia.org/wiki/Shah_Jahan
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៩០- ចរកភពនរាំងក្ខ 
អ. Inca Empire 
បារ. Empire inca (m.) 

រដឌខដលមានអត្ទិភាពពីឆ្ប ាំ១៤៣៨ដល់ឆ្ប ាំ១៥៣៣។ ចរកភពននោះបនងកីត្នឡងី 
នោយនសថចបា៉ា ចាគូ្តិ្ច(Pachacutec, 1438-1471) ខដលមានថ្ផធដីធាំបាំផុត្ 
មយួនៅទវីបនរនម៉ារកិ មុនក្ខរមកដល់របស់នលាក រគី្សថូហវ កូឡុាំ ឆ្ប ាំ១៤៩២ 
នោយមានថ្ផធដីទាំហាំ ២ ០០០ ០០០ គ្.ម២ (ឆ្ប ាំ១៥២៧)។ អតី្ត្ចរកភពននោះ 
សពវថ្ងងគឺ្ជាខផបកែលោះថ្នរបនទសនប៉ារូ នអក្ខវ ទ័រ និង មួយភាគ្ថ្នរបនទសបូលីវ ី
នរហសង់ទីន សុីលី  កូឡុាំប ី។ រាជធានីថ្នចរកភពននោះគឺ្ គូ្សកូ (Cuzco)។ ពកួនគ្
នោរពសាសនានរាំងក្ខ និង នរបីភាសានកចាវ  (Quechua)។ 

 
                                  វសិាលភាពថ្នចរកភពនរាំងក្ខ  

៩១- ចរកភពរសវីជ័ិយ 
អ. Srivijaya Empire 
បារ. Empire de Srivijaya    
              (m.) 

រដឌខដលមានអត្ទិភាពពីឆ្ប ាំ៦៥០ដល់ឆ្ប ាំ១៣៧៧ថ្នគ្.ស. មានទីតាាំងសទិត្នៅ 
នលីនក្ខោះស ូមា៉ា រតាថ្នរបនទសឥណ្ឍូ នណ្សុីសពវថ្ងង។ មហារាជទី១ថ្នចរកភព
ននោះគឺ្ោពុនតា ហ័ងរសី ជ័យណាសា (Dapunta Hyang Sri Jayanasa)។ 
អតី្ត្ចរកភពននោះ សពវថ្ងងគឺ្ជាខផបកែលោះថ្នរបនទសរពុយនណ្ ឥណ្ឍូ នណ្សុី 
មា៉ា នឡសុី សិងាបុរ ីនិង ថ្ង។ ចរកភពននោះបានរកីចនរមីនដល់កាំពូលកបុងសត្វត្សរ ៍
ទី៨ ខដលមានទឹកដីរគ្បដណ្ថ ប់មយួខផបកធាំថ្ននក្ខោះជាវ  នរជាយមា៉ា ឡាយូ នក្ខោះ 
ស ូមា៉ា រតាទាំងមូល។ ចរកភពរសីវជ័ិយបានជោះឥទនិពលនៅនលភូីមិភាគ្នរសុី
នរនគ្បយម៍យួភាគ្ធាំ និងជាមជឈមណ្ឍ លសាសនារពោះពុទនដ៏សាំខាន់មយួពីស.វ. 
ទី៨ដល់ស.វ.ទី១២។ រាជធានីសាំខាន់ៗថែថ្នចរកភពននោះគឺ្ ថ្សនលស្តនធ(Sailendra) 
និង បា៉ា នលមបាង (Palembang) ជានដីម។ ពកួនគ្នោរពពុទនសាសនាមហា-
យន សាសនាហណិ្ឍូ  និងសាសនាមា៉ា នឡបុរាណ្ នហយី នរបីភាសាមា៉ា នឡ 
បុរាណ្និងភាសាសាំស្តសកឹត្។ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pachacutec
https://en.wikipedia.org/wiki/Cusco
https://en.wikipedia.org/wiki/Sailendra
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          ក្ខរពរងីកវសិាលភាពថ្នចរកភពរសីវជ័ិយនាស.វ.ទី៨ថ្នគ្.ស. 
 

៩២- ចរកភពខែមរ  
       (សម័យអងគរ) 
អ. Khmer Empire 
បារ. Empire Khmer (m.) 

រដឌខដលមានអត្ទិភាពចាប់ពីស.វ.ទី៩ដល់ស.វ.ទី១៥ថ្នគ្.ស.។  ចរកភពននោះ
មានថ្ផធដីទាំហាំ ១ ២០០ ០០០ គ្.ម២។ អតី្ត្ចរកភពននោះ សពវថ្ងងគឺ្របនទស 
កមពុជាទាំងមូល និង ខផបកែលោះថ្នរបនទសឡាវ ថ្ង មា៉ា នឡសុី និងនវៀត្ណាម។ 
រាជធានីថ្នចរកភពននោះគឺ្ ភបាំគូ្ខលន ហរហិរាល័យ យនសាធរបុរៈ នក្ខោះនករ និង 
អងគរ។ ពកួនគ្នោរពសាសនាហណិ្ឍូ  សាសនារពោះពុទន និងនរបីភាសាខែមរបុរាណ្ 
សាំស្តសកឹត្ និងបាលី។ 
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៩៣- ចរកភពនរបសុលី 
អ. Empire of Brazil 
បារ.Empire du Brésil  

រដឌខដលមានអត្ទិភាពពីឆ្ប ាំ១៨២២ដល់ឆ្ប ាំ១៨៨៩ ខដលបនងកីត្នឡងីនោយ
អធិរាជនប៉ារតូ្ទី១ Pedro I និង នប៉ារតូ្ទី២ Pedro II និងមានថ្ផធដីទាំហាំ         
៨ ៣៦៣ ១៨៦ គ្.ម.២ (១៨៨៩)។ អតី្ត្ចរកភពននោះ សពវថ្ងងក្ខល យនៅជា 
របនទសនរបសុីលនិងខផបកែលោះថ្នរបនទសអ ុយរូហាក យ (Uruguay)។ រាជធានីថ្ន
ចរកភពននោះគឺ្ រយី៉ាូ ដឺ ហាណឺ្រ ៉ាូ (Rio de Janeiro)។ ពកួនគ្នោរពសាសនា
រ ៉ាូមុា ាំងក្ខតូ្លិកនិងនរបីភាសាព័រទុយហាក ល់។ របនទសនរបសុីលបានក្ខល យជា
ខដនដីនរណានិគ្មរបស់ព័រទុយហាក ល់ និង ជាមជឈមណ្ឍ លថ្នចរកភពនរណា
និគ្មព័រទុយហាក ល់ នៅឆ្ប ាំ១៨០៨។ ចរកភពនរបសុលីបានដលួរលាំនោយសារ 
រដឌរបហារនយធានៅថ្ងងទី១៥ ខែវចិឆិក្ខ ឆ្ប ាំ១៨៨៩ខដលបានបនងកីត្នឡងីនូវ
របបសាធារណ្រដឌផ្លថ ច់ក្ខរមយួ។ 

                        
            ក្ខរពរងីកចរកភពនរបសុីលកបុងអាំឡុងឆ្ប ាំ១៨២២-១៨២៨ 

៩៤- ចរកភពនរណានិគ្ម 
អ. Colonial Empire 
បារ. Empire colonial  

ចរកភពនរណានិគ្មគឺ្ជាទឹកដីខដលរដឌមានកមាល ាំងនយធានិងកមាល ាំងនាវាយ៉ា ង
ធាំននាោះ បានចាប់យកមកនធវីជាកមមសិទនិ។ សរមាប់បណាថ របនទសអឺរ ៉ាុបខាងលិច 
ចរកភពនរណានិគ្មរតូ្វបានបនងកីត្នឡងីនៅសម័យមហាដាំនណី្ររុករក(Période  
d'exploration) របស់ពកួអឺរ ៉ាុប នោយសារវឌ្ណនភាពថ្ននាវាចរណ៍្ (Progrès 
dela navigation) និងក្ខរនរបីរបាស់ក្ខាំនភលីងជាទូនៅ (Généralisation des 
armes à feu)។ 

    
 

                           ចរកភពនរណានិគ្ម 

https://en.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://en.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://www.quickiwiki.com/fr/Navigation
http://www.quickiwiki.com/fr/Arme_%C3%A0_feu
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៩៥- ចរកភពនរណានិគ្ម 
      នអសា៉ាញ 
អ. Spanish colonial     
     Empire 
បារ. Empire colonial  
      espagnol (m.) 

រដឌខដលមានអត្ទិភាពចាប់ពីឆ្ប ាំ១៤៩២ដល់ឆ្ប ាំ១៩៧៥ គឺ្ចាប់ពីក្ខរនធវីដាំនណី្រ 
នៅដល់ទវីបនរនម៉ារកិរបស់រគី្សថូហវ កូឡុាំ រហូត្ដល់ក្ខរបាត់្បង់ខដនដីនរណា 
និគ្មចុងនរក្ខយនៅទវីបនរស្តហវ ិក។ ចរកភពននោះមានអាំណាចខាល ាំងចាប់ពីស.វ. 
ទី១៦ដល់ទី១៨ នោយបានរគ្ប់រគ្ងទឹកដីទវីបនរនម៉ារកិ នរស្តហវ ិក និងអូនសនរនី 
ខដលមានថ្ផធដី ទាំហាំ ២៧ ០០០ ០០០ គ្.ម២។ រាជធានីថ្នចរកភពននោះគឺ្ 
មា៉ា រឌី្ដ (Madrid)។ ពកួនគ្នរបីភាសានអសា៉ាញ។  
                

 
                       ខដនដីចរកភពនរណានិគ្មនអសា៉ាញ 

៩៦-  ចរកភពនរណានិគ្ម  
       ព័រទុយហាក ល់ 
អ. Portuguese colonial  
    Empire 
បារ. Empire colonial  
       portugais(m.) 

រដឌខដលមានអត្ទិភាពពីឆ្ប ាំ១៤១៥ដល់ឆ្ប ាំ១៩៩៩ (ខដនដីមា៉ា ក្ខវទទលួបាន 
ឯករាជយ)។ ចរកភពននោះបានបនងកីត្នឡងីនូវនរណានិគ្មដាំបូងនគ្បងអស់កបុង 
របវត្ថិសាស្តសថ និង ជាចរកភពនរណានិគ្មខដលមាននរយុខវងជាងនគ្ រពមទាំង 
បានរគ្ប់រគ្ងផលូវសមុរទនរចីនជាងនគ្ផងខដរ។ ចរកភពននោះបានរគ្ប់រគ្ងទឹកដី 
នរនម៉ារកិខាងត្ផូង (មយួភាគ្ធាំថ្នទឹកដីនរបសុីល) ខផបកែលោះថ្នទវីបនរស្តហវ ិកនិង 
នរសុី។ របនទសនរបសុីលបានក្ខល យជាខដនដីនរណានិគ្មរបស់ព័រទុយហាក ល់ 
និង ជាមជឈមណ្ឍ លថ្នចរកភពនរណានិគ្មព័រទុយហាក ល់ នៅឆ្ប ាំ១៨០៨។  
រាជធានីថ្នចរកភពននោះគឺ្ លីសនបាន(Lisbonne)។ ពកួនគ្នរបីភាសាព័រទុយ-
ហាក ល់។  
 

 
                     ខដនដីចរកភពនរណានិគ្មព័រទុយហាក ល់ 
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៩៧- ចរកភពបារា ាំងទី១ 
អ. First French Empire 
បារ. Premier Empire  
       français (m.)  

រដឌខដលមានអត្ទិភាពពីឆ្ប ាំ១៨០៤ដល់ឆ្ប ាំ១៨១៤ នរក្ខមរាជកិចចដឹកនាាំរបស់ 
រពោះនៅអធិរាជ ណាប៉ាូនឡអុង បូណាបា៉ា ត្ (Napoléon Bonaparte)។ នៅឆ្ប ាំ
១៨១២ ចរកភពននោះរគ្បដណ្ថ ប់នលីទឹកដីបចចុបផនបថ្នរបនទសនរលលឺម៉ាង់ អីុតាលី 
នអសា៉ាញ ប៉ាូឡូញ និងអូរទីស។ រាជធានីថ្នចរកភពននោះគឺ្ បា៉ា រសី។ របជាជន 
ថ្នចរកភពននោះរតូ្វបានត្រមូវឱ្យនោរពសាសនារគិ្សថនិក្ខយរ ៉ាូមុា ាំងក្ខតូ្លិកនិង 
នរបីភាសាបារា ាំង។ 
 

                                                

                          ចរកភពបារា ាំងទី១ នាឆ្ប ាំ១៨១២ 
៩៨- ចរកភពបារា ាំងទី២ 
អ. Second French  
     Empire 
បារ. Second Empire     
      français (m.) 

រដឌខដលមានអត្ទិភាពពីឆ្ប ាំ១៨៥២ដល់ឆ្ប ាំ១៨៧០។ ចរកភពននោះសទិត្នរក្ខម 
រាជកិចចដឹកនាាំរបស់រពោះនៅអធិរាជ ណាប៉ាូនឡអុងទី៣ និងមានទឹកដីធាំទូលាយ
នាឆ្ប ាំ១៨៦៧។ ចរកភពននោះរគ្បដណ្ថ ប់នលីទឹកដីអតី្ត្ខដនដីនរណានិគ្ម 
រមួមាន តុ្ងកឹង នរណាត ម កូសាាំងសុីន(បចចុបផនប នវៀត្ណាម) របនទសនរល់
នហសរ ី កមពុជា នសនណ្ហាក ល់ ហាក បុង និងខផបកែលោះថ្នរបនទសឥណាឍ ។ រាជធានី
ថ្នចរកភពននោះគឺ្ បា៉ា រសី។ របជាជនថ្នអតី្ត្ខដនដីចរកភពននោះ រតូ្វបានត្រមូវ 
ឱ្យនរបីភាសាបារា ាំង។ 

    
 

                                       ចរកភពបារា ាំងទី២ 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
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៩៩- ចរកភពជប៉ាុន 
អ. Empire of Japan  
បារ. Empire du Japon 
(m.) 

រដឌខដលមានអត្ទិភាពចាប់ពីឆ្ប ាំ១៨៦៨ដល់ឆ្ប ាំ១៩៤៧ (ចាប់ពីសម័យមីុជិ 
ដល់នរក្ខយសស្តង្ហគ មនលាកនលីកទី២)។ ចរកភពននោះរកីចនរមីនដល់កាំពូលនា 
ឆ្ប ាំ១៩៤២ នោយមានថ្ផធដីទាំហាំ៧ ៤០០ ០០០ គ្.ម២ និងជាមហាអាំណាច 
ខដនសមុរទដ៏ធាំមយួកបុងរបវត្ថិសាស្តសថ។ ចរកភពននោះរគ្បដណ្ថ ប់នលីរបនទស 
កូនរ ៉ា បណាថ របនទសនរសុីនរនគ្បយទ៍ាំងមូល ខផបកែលោះនលីទឹកដីបចចុបផនបថ្នរបនទស 
ចិន រុសសុ ី និងនក្ខោះមយួចាំននួកបុងមហាសមុរទបា៉ា សុីហវ ិក។ រាជធានីសាំខាន់ថ្ន 
ចរកភពននោះគឺ្ តូ្កយូ។ 

                                                                              

                           ចរកភពជប៉ាុនកបុងឆ្ប ាំ១៩៤២ 
 

១០០- ចរកភពនរលលមឺ៉ាង់ 
អ. German Empire 
បារ. Empire d’Allemagne      
                              

រដឌមយួមានអត្ទិភាពពីឆ្ប ាំ១៨៧១ដល់ឆ្ប ាំ១៩១៨ ខដលរគ្ប់រគ្ងជាបនថបនាធ ប់ 
នោយរពោះនៅអធិរាជហគយី៉ាូម១(Guillaume I ១៨៧១-១៨៨៨) អធិរាជ 
នស្តហវនដរកិ(Frederick ១៨៨៨-១៨៨៨) អធិរាជហគយី៉ាូម២(Guillaume II) 
ថ្នរបនទសរពូស។  ចរកភពននោះមានទឹកដីធាំទូលាយនាឆ្ប ាំ១៩១៨ ខដលមាន 
ទាំហាំរបមាណ្៥៤០ ៨៥៧ គ្.ម២ និងបានរគ្បដណ្ថ ប់នលីទឹកដីបចចុបផនបថ្ន 
របនទសជានរចីននៅទវីបអឺរ ៉ាុប និងខដនដីឯនាយសមុរទ។ រាជធានីថ្នចរកភព 
ននោះគឺ្ ខបរឡាាំង។ ភាគ្នរចីនថ្នរបជាជនរបស់អតី្ត្ខដនដីចរកភពននោះនោរព
សាសនារគិ្សថនិក្ខយរបូនត្សថង់ និងនរបីភាសានរលលឺម៉ាង់ (Deuch)។ 
   

                                                         
                       ចរកភពនរលលឺម៉ាង់កបុងឆ្ប ាំ១៨៧១ 
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១០១- ចរកភពនរណានិគ្ម 
          ហូឡង់ 
អ. Dutch colonial     
     Empire 
បារ. Empire colonial    
       néerlandais(m.) 
 

ទឹកដីខដលរបនទសហូឡង់បានចាប់យកមកនធវីជាកមមសិទនិនោយនរបីកមាល ាំងនយធា 
កងកមាល ាំងនាវា និងនោយសារក្ខររុករក ក្ខរនធវីពាណិ្ជជកមម ចាប់ពីស.វ.ទី១៧ 
ដល់ពាក់កណាថ លទសវត្សរទី៍៦ថ្នស.វ.ទី២០។ ទឹកដីនរណានិគ្មននោះមាន
នៅនរសុីនរនគ្បយ ៍ដូចជា ហវ ីលីពីន ឥណ្ឍូ នណ្សុី ជានដីម នៅនរស្តហវ ិកខាងត្ផូង 
ដូចជា នសនណ្ហាក ល់ នសៀរា៉ា នឡអូន លីប ី ជានដីម និងខផបក ែលោះថ្នទវីបនរនម៉ារកិ
ខាងត្ផូង ដូចជា សុីលី ខផបកែលោះថ្នរបនទសនរបសុីល និងខផបកែលោះថ្នឥណាឍ ។ 
រាជធានីថ្នចរកភពននោះ គឺ្នរាំខសធោាំ (Amsterdam)។ របជាជន ថ្នចរកភពននោះ
នរបីភាសាហូឡង់។  
 

       
                         ខដនដីចរកភពនរណានិគ្មហូឡង់ 
 

១០២- ចរកភពនរណានិគ្ម 
          អង់នគ្លស 
អ. British colonial  
    Empire 
បារ. Empire colonial  
       britannique (m.) 
 

ទឹកដីខដលរបនទសអង់នគ្លសបានចាប់យកមកនធវីជាកមមសិទនិ ចាប់ពីចុងស.វ. 
ទី១៦ដល់នដីមស.វ.ទី២០ តាមរយៈក្ខរនរបីកមាល ាំងនយធា កងកមាល ាំងនាវា និង
ក្ខរនធវីពាណិ្ជជកមម(ប៉ាុសថិ៍ពាណិ្ជជកមម)។ ចរកភពននោះរគ្ប់រគ្ងនោយរពោះមហា
កសរត្ថ្នចរកភពអង់នគ្លស (Royaume-Uni) រមួមានខដនដីនរណានិគ្ម និង 
ខដនដីនរណាពាបាល  ខដលមានថ្ផធដីទាំហាំ៣៣ ៦៧០ ០០០ គ្.ម.២ នោយ 
រមួមានខផបកែលោះថ្នទវីបនរនម៉ារកិ នរស្តហវ ិក នរសុី និងទវីបអូនសនរនី។ រាជធានីថ្ន 
ចរកភពននោះគឺ្ឡុងដ៍។ របជាជនថ្នចរកភពននោះនោរពសាសនារគិ្សថនិក្ខយ
នផសងៗថែោប  និងនរបីភាសាអង់នគ្លស។ 

       
 

                              ខដនដីចរកភពនរណានិគ្មអង់នគ្លស 

https://en.wikipedia.org/wiki/Amsterdam


-70- 

 

១០៣- ចរកភពនរណានិគ្ម 
          បារា ាំង 
អ. French colonial   
    Empire 
បារ. Empire colonial    
       français (m.) 
 
 
 
 
 
 
 

ទឹកដីខដលរបនទសបារា ាំងបានចាប់យកមកនធវីជាកមមសិទនិ ចាប់ពីឆ្ប ាំ១៥៣៤ 
ដល់ឆ្ប ាំ១៩៨០ តាមរយៈក្ខរនរបីកមាល ាំងនយធា និងកងកមាល ាំងនាវា។ កបុងអាំឡុង
ស.វ.ទី១៩និងទី២០ ចរកភពនរណានិគ្មបារា ាំង ជាចរកភពធាំទី២បនាធ ប់ពី
ចរកភពអង់នគ្លស ខដលមានថ្ផធដីទាំហាំ១២ ៣៤៧ ០០០គ្.ម២ នោយរមួមាន 
ខផបកែលោះថ្នទវីបនរនម៉ារកិ ទវីបនរស្តហវ ិក ទវីបអឺរ ៉ាុប និងទវីបនរសុី។ រាជធានីថ្ន
ចរកភពននោះគឺ្ បា៉ា រសី។ របជាជនថ្នចរកភពននោះនោរពសាសនារគិ្សថនិក្ខយ 
រ ៉ាូមុា ាំងក្ខតូ្លិក និងនរបីភាសាបារា ាំង។ 
 

     
 

១០៤- រាជាណាចរករពសូ 
អ.  Kingdom of Prussia 
បារ. Royaume de  
      Prusse (m.) 
 

រដឌខដលមានអត្ទិភាពពីឆ្ប ាំ១៧០១ដល់ឆ្ប ាំ១៩១៨ រគ្ប់រគ្ងនោយរពោះនៅ 
នស្តហវនដរកិទី១(Frédéric I) ខដលនសាយរាជយដាំបូងពីឆ្ប ាំ១៧០១-១៧១៣) 
និងនសថចចុងនរក្ខយគឺ្រពោះនៅហគយី៉ាូមទី២(Guillaume II) ខដលនសាយរាជយ 
ពីឆ្ប ាំ១៨៨៨-១៩១៨)។ រាជាណាចរកននោះមានថ្ផធដីទាំហាំ ៣៤៨ ៧៧៩ 
គ្.ម២(ឆ្ប ាំ១៩១០)។ អតី្ត្រាជាណាចរកននោះ សពវថ្ងងគឺ្ជាខផបកែលោះថ្នរបនទស
ខបលហសុកិ សាធារណ្រដឌខឆក ោណឺ្មា៉ា ក នរលលឺម៉ាង់ លីទុយនរនី ប៉ាូឡូញ និង 
រុសសុ។ី រាជធានីថ្នរាជាណាចរកននោះគឺ្ ខបរឡាាំង។ របជាជនថ្នរាជាណាចរក 
ននោះភាគ្នរចីននោរពសាសនារគិ្សថនិក្ខយរបូនត្សថង់ និងនរបីភាសានរលលឺម៉ាង់។ 

1.            
2.           រាជាណាចរករពូស សទិត្កបុងចរកភពនរលលមឺ៉ាង់នាឆ្ប ាំ១៨៧១ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Duchy_of_Prussia
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១០៥- ចរកភពរសុសុ ី
អ. Russian Empire 
បារ. Empire de Russie 
(m.) 

រដឌខដលមានអត្ទិភាពពីឆ្ប ាំ១៧២១ដល់បដិវត្ថន៍រុសសុឆី្ប ាំ១៩១៧ ចាប់ពីក្ខរ 
នឡងីនសាយរាជយថ្នរពោះនៅអធិរាជខពយរទី១(Pierre I,1721-1725) និងនសថច 
ចុងនរក្ខយគឺ្រពោះនៅនីកូឡាទី២ (Nicolas II, ១៨៩៤-១៩១៧)។ ចរកភព 
ននោះរកីចនរមីនដល់កាំពូលនាឆ្ប ាំ១៨៦៦ នោយមានថ្ផធដីទាំហាំ២២ ៨០០ ០០០ 
គ្.ម២ និងបានលាត្សននឹងពីអឺរ ៉ាុបខាងនកីត្ឆលងក្ខត់្ទវីបនរសុីរហូត្ដល់នរនម៉ារកិ 
ខាងនជីង។ អតី្ត្ចរកភពននោះ សពវថ្ងងគឺ្ជាខផបកែលោះថ្នរបនទសរុសសុ ី អ ុយខរកន 
នបឡារុស ម៉ាុលោវ ី រូមា៉ា នី ហាវ ាំងឡង់ នអសថូនី នឡតូ្នី លីទុយនរនី ប៉ាូឡូញ 
នរនមនី ហស  កហសុ ីនរខស ថ្បហសង់ អីុរ ៉ាង់ ក្ខហាក់សាទ ន នកៀហសុសុីីសាទ ន តាហសុ-ី
គី្សាទ ន អ ូសនបគី្សាទ ន ត្ួកនម៉ានីសាទ ន ត្ួកគី្ ម៉ាុងនហាគ លី ចិន សហរដឌនរនម៉ារកិ 
(នរឡាសសាក ) និងនរហវហាក នីសាទ ន។ រាជធានីថ្នចរកភពននោះគឺ្ សាាំងនប៉ាខទសផួ 
(Saint-Pétersbourg) និងមូសគូ (Moscou)។ របជាជនថ្នចរកភពននោះនោរព
សាសនារគិ្សថនិក្ខយអ័រតូ្ដុក រុសសុ ី និងនរបីភាសារុសសុ។ី                      

              
3.                          ចរកភពរុសសុនីាស.វ.ទី១៨ 
4.  

១០៦- ចរកភពអូរទីស-   
          ហុងរគី្ 
អ. Austria-Hungarian     
    Empire 
បារ. Empire d’Autriche- 
      Hongrie /Empire     
      austro-hongrois     
              (m.) 

រដឌខដលមានអត្ទិភាពពីឆ្ប ាំ១៨៦៧ដល់ឆ្ប ាំ១៩១៨ខដលរគ្ប់រគ្ងនោយរពោះនៅ 
អធិរាជអូរទីស ស្តហវង់សវ័រ ហសូនសហវទី១(François-Joseph I, ១៨៦៧- 
១៩១៦) និងនសថចចុងនរក្ខយគឺ្រពោះនៅសាលទី១(Charles I, ១៩១៦- 
១៩១៨)។ នៅឆ្ប ាំ១៩១៤ ចរកភពននោះមានថ្ផធដីទាំហាំ៦៧៦ ៦១៥ គ្.ម២។ 
អតី្ត្ចរកភពននោះសពវថ្ងងជាខផបកែលោះថ្នរបនទសអូរទីស ហុងរគី្ បូសបុ ី-ខហ នស
នហាគ វនី រកូនរសុី សាធារណ្រដឌខឆក អីុតាលី ម៉ាុងនត្នណ្នស្តហាគ  ប៉ាូឡូញ រូមា៉ា នី 
ខស ប ី សលូវា៉ា គី្ សលូនវនី និងអ ុយខរកន។ រាជធានីថ្នចរកភពននោះគឺ្ វខីយន 
(Vienne)។ របជាជនថ្នចរកភពននោះនោរពសាសនារគិ្សថនិក្ខយរ ៉ាូមុា ាំាំងក្ខតូ្-
លិក(Catholique romaine) អ័រតូ្ដុក(Église orthodoxe) និងសាសនា 
ដថ្ទនទៀត្ និងនរបីភាសានរលលឺម៉ាង់ និងហុងរគី្។ 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Petersburg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Joseph_Ier_d%27Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Joseph_Ier_d%27Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/1916
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique
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                                     ចរកភពអូរទីស-ហុងរគ្ ី
 

១០៧- នរលលមឺ៉ាង់ណាសុ ី
អ. Nazi Germany  
បារ. Allemagne nazie (f.) 

រដឌនរលលឺម៉ាង់ខដលមានអត្ទិភាពពីឆ្ប ាំ១៩៣៣ដល់ឆ្ប ាំ១៩៤៥ ដឹកនាាំនោយនរដុល 
ហុខីទល(Adolf Hitler) ខដលរបក្ខន់យកណាសុីនិយម (Nazisme)។ ពាកយ 
ណាសុីនិយមននោះ មកពីពាកយ «ជាតិ្-សងគមនិយម» (National-Socialisme) 
ជាមននាគ្មវជិាជ ននយបាយរបស់គ្ណ្បកសជាតិ្-សងគមនិយម ពលករនរលលឺម៉ាង់ 
(Parti national-socialiste des travailleurs allemands) ខដលជាគ្ណ្-
បកសននយបាយសាថ ាំនិយមរជុល បនងកីត្នឡងីនៅរបនទសនរលលឺម៉ាង់នៅឆ្ប ាំ១៩២០ 
និងដឹកនាាំនោយនរដុល ហុខីទល។ មននាគ្មវជិាជ ននោះចាត់្ទុកពូជសាសន៍នររយន័ 
(Race aryenne) ថាជាពូជសាសន៍ែពស់ជាងនគ្។ ណាសុីនិយមជាលទនិ 
របក្ខន់ពូជសាសន៍និងជាលទនិរបឆ្ាំងជវីហវ(Racisme  et antisémitisme)។ 
 នៅឆ្ប ាំ១៩៣៩ រដឌននោះមានថ្ផធដីទាំហាំ៦៣៣ ៧៨៦ គ្.ម២ នោយបាន ល្ ន 
ពាននលរីបនទសអូរទីស នឆកូសលូវា៉ា គី្ ប៉ាូឡូញ ហូឡង់ ខបលហសុកិ បារា ាំង (ត្ាំបន់ 
នរល់សាសឡូខរ ៉ាន Alsance-Lorraine) សហភាពសូនវៀត្(ទីរកុងក្ខលីនីន 
រក្ខដ Kaliningrad) ន័រខវស ស ុយខអត្ លុចសាំបួ និងអីុសលង់។ រដឌធានីថ្នរដឌ 
ននោះគឺ្ ខបរឡាាំង។ 

                                                                                                   
                                               

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_national-socialiste_des_travailleurs_allemands
https://fr.wikipedia.org/wiki/Race_aryenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Racisme_scientifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antis%C3%A9mitisme
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១០៨- សម័យរកុរក 
អ. Age of Exploration 
បារ. Âge de l'exploration 
 
 

សម័យពីស.វ.ទី១៥ដល់ទី១៧ ខដលក្ខររុករកឯនាយសមុរទដ៏ធាំ បាននលច 
នឡងីជាកតាថ ដ៏មាននរនុភាពថ្នវបផធម៌អឺរ ៉ាុប។ ទឹកដីជានរចីនខដលពកួអឺរ ៉ាុបមិន
បានសាគ ល់ពីមុនរតូ្វបានរកន ញីនៅសម័យននាោះ។ លកាណ្ៈសមាគ ល់ថ្នសម័យ 
ននោះ គឺ្ក្ខរមកដល់ថ្នអបកតាាំងទីលាំនៅ និងអបក ល្ នពានមកពីទវីបមយួខដល 
នគ្មិនធាល ប់បានសាគ ល់។ នលីសពីននោះ អបករុករកែលោះបាននធវីនាវាចរណ៍្នដីមផ ី
ខសវងយល់អាំពីពិភពនលាកឱ្យក្ខន់ខត្នរចីន។ នទោះកបុងមូលនហតុ្ណាក៏នោយ 
ក៏សម័យរុករកបានជយួឱ្យមានក្ខររកីចនរមីននូវចាំនណ្ោះដឹងខាងភូមិសាស្តសថ។ 
     អបករុករកខដលមានន ម្ ោះលផសីម័យននាោះមានដូចជា រគិ្សថូហវ កូឡុាំ 
(Christophe Colomb, 1451-1506) វា៉ាសកូ ដឺហាក មា៉ា (Vasco de Gama, 
1460/1469-1524) និងខហ វឌី្ណ្ង់ មា៉ា នហសឡង់ (Ferdinand Magellan, 
1480-1521) ជានដីម។ 
 

            
                       ខផនទីបង្ហា ញពីដាំនណី្ររុករកខដនដីងមី 

១០៩-រាជាណាចរកស ុលត្ង់ 
អ. Sultanate 
បារ. Sultanat (m.) 

រដឌឬរបនទសខដលដឹកនាាំនោយស ុលត្ង់(នសថច) នហយីក្ខន់សាសនាអិុសាល ម។ 
ឧ. រាជាណាចរកស ុលត្ង់មា៉ា ឡាក្ខ ជារដឌសម័យបុរាណ្ថ្នរបនទសមា៉ា នឡសុី។ 

១១០- រាជាណាចរក 
         ស ុលត្ង់មា៉ា ឡាក្ខ 
អ .Sultanate of Malacca 
បារ. Sultanat de Malacca      
(m.) 

រដឌខដលមានអត្ទិភាពពីឆ្ប ាំ១៤០០ដល់ឆ្ប ាំ១៥១១ រគ្ប់រគ្ងនោយស ុលត្ង់
អីុសក្ខន់ោសោះ(Sultan Iskandar Shah)។ រាជធានីថ្នរាជាណាចរកននោះគឺ្ 
មា៉ា ឡាក្ខ។ របជាជនថ្នរាជាណាចរកននោះនោរពសាសនាហណិ្ឍូ  និងអិុសាល ម 
នហយីនរបីភាសាមា៉ា នឡបុរាណ្(មា៉ា ឡាយូ)។ អតី្ត្រាជាណាចរកននោះ សពវថ្ងងជា 
ខផបកែលោះថ្នរបនទសមា៉ា នឡសុី សិងាបុរ ីថ្ង និងឥណ្ឍូ នណ្សុី។ 

 

                              
                  រាជាណាចរកស ុលត្ង់មា៉ា ឡាក្ខ នាចុងស.វ.ទី១៥ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sultanat_de_Malacca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sultanat_de_Malacca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sultanat_de_Malacca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sultanat_de_Malacca
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១១១- រាជាណាចរក 
         ស ុលត្ង់នដល ី
អ .Delhi sultanate 
បារ. Sultanat de Delhi(m.) 

រដឌខដលមានអត្ទិភាពពីឆ្ប ាំ១២០៦ដល់ឆ្ប ាំ១៥២៦ រគ្ប់រគ្ងនោយសនថតិ្វងស៥ 
បនថបនាធ ប់ោប គឺ្ សនថតិ្វងសមូហសុ ី (dynastie des Muizzî, 1206-1290) 
ខាល់ជី(dynastie des Khaldjî, 1290-1320) ទូគ្លុក (dynastie de 
Tughlûq, 1320-1414) សាយតី្ (dynastie des Sayyîd, 1414-1451) និង 
ឡូឌី្(Lodî, 1451-1526)។ រាជធានីថ្នរាជាណាចរកននោះ គឺ្ នដលី(Delhi)។ 
របជាជនថ្នរាជាណាចរកននោះនោរពសាសនាអិុសាល មនិក្ខយស ុននីត្ និងនរបី 
ភាសាខពរស។ អតី្ត្រាជាណាចរកននោះ សពវថ្ងងជាខផបកែលោះថ្នរបនទសនរហវហាក នី-
សាទ ន បង់ក្ខល ខដស ឥណាឍ  និងបា៉ា គី្សាទ ន។ 
 

                         
                                រាជាណាចរកស ុលត្ង់នដលី 
 

១១២- រាជាណាចរក 
         ស ុលត្ង់បោះមា៉ា នី 
អ.  Baḥmani Sultanate 
បារ. Sultanat Baḥmanî  
        (m.) 
 

រដឌខដលមានអត្ទិភាពពីឆ្ប ាំ១៣៤៧ដល់ឆ្ប ាំ១៥២៧ រគ្ប់រគ្ងនោយស ុលត្ង់
នរឡា អ ូឌី្ន បោះមា៉ា ន់(Alāʾud-Dīn Baḥman) នៅឆ្ប ាំ១៣៤៧។ រាជធានីថ្ន 
រាជាណាចរកននោះគឺ្ អោះសាណាបាដ(Aḥsanābād)។ របជាជនថ្នរាជាណា
ចរកននោះនោរពសាសនាអិុសាល ម។ នៅនរក្ខយឆ្ប ាំ១៥១៨ រាជាណាចរកននោះរតូ្វ
បានខបកខែញកជា៥រដឌនផសងៗថែោប  គឺ្អោះមា៉ា ដណាហាក (Aḥmad-nâgar) នហាក ល 
កុងោ(Golkonda) ប ីោ(Bîdâr) នបរា៉ា (Berâr) និងប ីហាពរួ (Bîjâpur) នហយី 
រដឌទាំង៥ននោះរតូ្វបាននគ្សាគ ល់ថាជារាជាណាចរកស ុលត្ង់នដកង់(sultanats 
de Dekkan)។ 

                        
                   រាជាណាចរកស ុលត្ង់ បោះមា៉ា នី នាឆ្ប ាំ១៤៧០ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sultanat_de_Delhi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_des_Khaldj%C3%AE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_de_Tughl%C3%BBq
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_de_Tughl%C3%BBq
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_des_Sayy%C3%AEd
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_des_Lodi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bahman%C3%AE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ahmadn%C3%A2gar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golkonda_(Inde)
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%AEd%C3%A2r
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ber%C3%A2r
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%AEj%C3%A2pur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sultanats_de_Dekkan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sultanats_de_Dekkan
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១១៣- រាជាណាចរក 
          ស ុលត្ង់មា៉ា តារុា ាំ 
អ. Mataram Sultanate   
បារ. Sultanat de    
       Mataram (m.) 

រដឌខដលមានអត្ទិភាពពីឆ្ប ាំ១៥៨៧ដល់ឆ្ប ាំ១៧៥៥ រគ្ប់រគ្ងនោយស ុលត្ង់
នសណូ្បា៉ា ទី(Senopati, ១៥៨៧-១៦០១) និងស ុលត្ង់ បា៉ា គូ្ប ូវ ៉ាូណូ្ទី១
(Pakubuwono I, ១៦៧៧-១៦៨១)។ រាជធានីថ្នរាជាណាចរកននោះ គឺ្ 
កូតា នហសដ(Kota Gede)។ របជាជនថ្នរាជាណាចរកននោះនោរពសាសនា 
អិុសាល ម និងនរបីភាសាជាវ ។ រដឌននោះបានរកីចនរមីនដល់កាំពូលនៅកបុងរាជយស ុល-
ត្ង់ នរហគុង ហាន់យ៉ាូរកូគុ្ស ូម៉ាូ(Agung Hanyokrokusumo, 16130-1645) 
នហយីចាប់នផថីមធាល ក់ចុោះ នៅនពលរពោះអងគនសាយទិវងគត្នៅឆ្ប ាំ១៦៤៥។ 

               
       រាជាណាចរកមា៉ា តារុា ាំ កបុងរាជយស ុលត្ង់ នរហគុង ហាន់យ៉ាូរកូគូ្ស ូម៉ាូ 

១១៤- ចរកភពមា៉ា រា៉ាថា 
អ. Maratha Empire 
បារ. Empire marathe 

រដឌខដលមានអត្ទិភាពពីឆ្ប ាំ១៦៧៤ដល់ឆ្ប ាំ១៨២០ រគ្ប់រគ្ងនោយរពោះនៅសុីវា៉ាហសុ ី
(Shivâjî, 1674-1680) និងចុងនរក្ខយគឺ្រពោះនៅរបាតាសុីង (Pratapsingh, 
1808-1818)។ នៅឆ្ប ាំ១៦៧៤ ចរកភពននោះមានថ្ផធដីទាំហាំ២ ៨០០ ០០០ 
គ្.ម២។ រាជធានីថ្នចរកភពននោះគឺ្ថ្រ ៉ាហាក ដ(Raigad)។ អតី្ត្ចរកភពននោះ សពវថ្ងង 
ជាខផបកែលោះថ្នរបនទសបង់ក្ខល ខដស ឥណាឍ  និងបា៉ា គី្សាទ ន។ របជាជនថ្នចរកភព 
ននោះនោរពសាសនាហណិ្ឍូ  និងនរបីភាសាមា៉ា រា៉ា ធី(Marathi)។ ចរកភពននោះបាន
ដលួរលាំ នហយីរតូ្វបានបញ្ចូ លនៅកបុងខដនដីឥណាឍ អង់នគ្លស នៅឆ្ប ាំ១៨២០។ 

                         
                       ចរកភពមា៉ា រា៉ាថា ពីឆ្ប ាំ១៦៧៤ដល់ឆ្ប ាំ១៨១៨ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Senopati
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shiv%C3%A2j%C3%AE_Bhonsla
https://en.wikipedia.org/wiki/Raja_Pratap_Singh,_Raja_of_Satara
https://en.wikipedia.org/wiki/Raigad_Fort
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១១៥- រាជាណាចរក 
    ស ុលត្ង់នយគ្យ៉ា ក្ខតា 
អ. Yogyakarta Sultanate   
បារ. Sultanat de Yogyakarta      
                                 
 

រដឌខដលមានអត្ទិភាពពីឆ្ប ាំ១៧៥៥ដល់ឆ្ប ាំ១៩៤៥ រគ្ប់រគ្ងនោយស ុលត្ង់អីុក 
ហានមងគូ្(ISKS Hamengku, 1755-1792 ) និងស ុលត្ង់ចុងនរក្ខយ 
អីុកហានមងគូ្ ប ូវ ៉ាូណូ្ទី៩(ISKS Hamengku Buwono IX, 1940-1950)។ 
រាជធានីថ្នរាជាណាចរកននោះគឺ្ នយគ្យ៉ា ក្ខតា។ រាជាណាចរកននោះបនងកីត្នឡងី 
នរក្ខយពីមានសននិសញ្ញដ ហសុយី៉ាង់ទី(Giyanti)ថ្ងងទី១៣ ខែកុមភៈ ឆ្ប ាំ១៧៥៥។ 
របជាជនថ្នរាជាណាចរកននោះនោរពសាសនាអិុសាល មនិងនរបីភាសាជាវ ។ រាជា 
ណាចរកននោះបានទទលួឯករាជយពីហូឡង់នៅថ្ងងទី២៧ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ១៨៣០។ 
នៅថ្ងងទី១៥ ខែសីហា ឆ្ប ាំ១៩៤៥ រាជាណាចរកននោះរតូ្វបានបញ្ចូ លនៅកបុង
របនទសឥណ្ឍូ នណ្សុី។ 
 

                          
                   រាជាណាចរកស ុលត្ង់នយគ្យ៉ា ក្ខតា ឆ្ប ាំ១៨៣០ 

១១៦- ចរកភពឥណាឍ  
          អង់នគ្លស 
អ. British Raj 
បារ. Raj britannique 

រដឌនៅអនុទវីបឥណាឍ ខដលមានអត្ទិភាពពីឆ្ប ាំ១៨៥៨ដល់ឆ្ប ាំ១៩៤៧។ ចរកភព 
ននោះបនងកីត្នឡងីនោយនរណានិគ្មអង់នគ្លសនលីរបនទសឥណាឍ  ខដលមានថ្ផធដី
ទាំហាំ ៤ ៩០៣ ៣១២ គ្.ម២ (ឆ្ប ាំ១៩៣៨)។ របជាជនថ្នចរកភពននោះនរបីភាសា 
អង់នគ្លសនិងភាសានផសងៗថែនទៀត្តាមត្ាំបន់នានា។ រាជធានីថ្នចរកភពននោះគឺ្ 
ក័លក័តាថ (Calcutta)និងញូវខដលី(New Delhi)។ អតី្ត្ចរកភពននោះ សពវថ្ងងជា 
របនទសឥណាឍ  ខផបកែលោះថ្នរបនទសបង់ក្ខល ខដស មីយ៉ា ន់មា៉ា  និងបា៉ា គី្សាទ ន។ ចរក 
ភពននោះបានបញ្ច ប់នៅនពលខដលឥណាឍ បានទទលួឯករាជយនៅឆ្ប ាំ១៩៤៧។ 
 

                                                     
                               ចរកភពឥណាឍ អង់នគ្លស 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hamengkubuwono_I
https://en.wikipedia.org/wiki/Hamengkubuwono_X
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raj_britannique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcutta
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១១៧- ចរកភពនសនហវវដី 
អ. Safavid Empire 
បារ.  Empire  Séfévide 

រដឌនៅចរកភពខពរស(អីុរ ៉ាង់បចចុបផនប)ខដលមានអត្ទិភាពពីឆ្ប ាំ១៥០១ដល់ឆ្ប ាំ 
១៧៣៦ រគ្ប់រគ្ងនោយរពោះនៅអីុសាម អីុលទី១(Ismail I, ១៥០១-១៥២៤) និង 
ចុងនរក្ខយនោយរពោះនៅនរបាសទី៣(Abbas III, ១៧៣២-១៧៣៦។ រាជធានី 
ថ្នចរកភពននោះគឺ្ តារប ីស(Tabriz) ក្ខសវនី(Qazvin) និងអីុសបា៉ា ហាន់ 
(Ispahan)។ អតី្ត្ចរកភពននោះ សពវថ្ងងជាខផបកែលោះថ្នរបនទសនរហវហាក នីសាទ ន 
នរនមនី នរខស ថ្បហសង់ ហស  កហសុ ីអីុរ ៉ាង់ អីុរា៉ា ក់ កូខវ ៉ាត្ បា៉ា គី្សាទ ន រុសសុ ីសុីរ ីត្កួគី្ 
ត្កួនម៉ានីសាទ ន និងអ ូសនបគី្សាទ ន។ របជាជនថ្នចរកភពននោះនោរពសាសនា 
អិុសាល ម និងនរបីភាសាខពរស និងនរខស ថ្បហសង់។ 
 

              
 

              ចរកភពនសនហវវដីកបុងរាជយនសថចសោះ នរបាស់មហារាជ 
១១៨- ចរកភពសាសានីដ 
អ. Sasanian Empire 
បារ. Empire sassanide 

រដឌខដលមានអត្ទិភាពពីឆ្ប ាំ២២៤ដល់ឆ្ប ាំ៦៥១រគ្ប់រគ្ងនោយរពោះនៅនរោនសៀ 
ទី១(Ardashir I, ២២៤-២៤១)  និងចុងនរក្ខយគឺ្រពោះនៅសដឺខហគដទី៣ 
(Yazdegerd III, ៦៣២-៦៥១)។ ចរកភពននោះមានថ្ផធដីទាំហាំ៦ ៦០០ ០០០ 
គ្.ម២។ រាជធានីថ្នចរកភពននោះ គឺ្អីុសាថ ក(Istakhr) និងនត្សុីផុន(Ctesiphon)។ 
អតី្ត្ចរកភពននោះ សពវថ្ងងជាខផបកែលោះថ្នរបនទសនរហវហាក នីសាទ ន នរនមនី នរខស -
ថ្បហសង់  ឥណាឍ  នអហសុបី អីុរ ៉ាង់ អីុរា៉ា ក់ អីុរសាខអល និងរបនទសនរសុីែលោះនទៀត្។ 
របជាជនថ្នចរកភពននោះនរបីភាសាខពរស និងភាសានផសងៗថែនទៀត្តាមត្ាំបន់នានា ។  
 

១១៩- រកមុហ ុនអង់នគ្លស 
          ថ្នឥណាឍ ខាងនកីត្ 
អ.  East India Company 
បារ. Compagnie  
       britannique des    
       Indes orientales  

រកុមហ ុនអង់នគ្លស ខដលបនងកីត្នឡងីនៅឆ្ប ាំ១៦០០ តាមរពោះរាជបញ្ញជ របស់ 
មហាកសរតី្ នអលីសាខបត្ទី១(Élisabeth I) នដីមផជីាំរុញវស័ិយពាណិ្ជជកមមជា
មយួនឹងបណាថ របនទសថ្នឧបទវីបឥណាឍ ។ នរក្ខយមករកុមហ ុនននោះរតូ្វបាននគ្ 
សាគ ល់ថា រកុមហ ុនភាគ្ហ ុនអង់នគ្លស នហយីរតូ្វបានរ ាំលាយនៅឆ្ប ាំ១៨៧៤។ 
សាប ក់ក្ខររបស់រកុមហ ុនននោះតាាំងនៅទីរកុងឡុងដ៍ថ្នរបនទសអង់នគ្លស។ 

១២០- សហភាពសាធារណ្    
        រដឌសងគមនិយមសូនវៀត្ 

   រដឌសហព័ននខដលមានអត្ទិភាពពីឆ្ប ាំ១៩២២ដល់ឆ្ប ាំ១៩៩១ ដឹកនាាំ  
នោយឯកបកសតាមលទនិកុមមុយនីសឋ។ សហភាពននោះរតូ្វបានបនងកីត្នឡងី  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_ottoman
https://en.wikipedia.org/wiki/Ismail_I
https://en.wikipedia.org/wiki/Abbas_III
https://en.wikipedia.org/wiki/Tabriz
https://en.wikipedia.org/wiki/Qazvin
https://en.wikipedia.org/wiki/Isfahan
https://en.wikipedia.org/wiki/Ardashir_I
https://en.wikipedia.org/wiki/Yazdegerd_III
https://en.wikipedia.org/wiki/Istakhr
https://en.wikipedia.org/wiki/Ctesiphon
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisabeth_Ire_d%27Angleterre
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អ. Union of Soviet     
     Socialist Republics 
បារ. Union des Républiques    
      Socialistes Soviétiques  

នោយរដឌជាសមាជិកចាំនួន១៥ និងមានរដឌធានីតាាំងនៅទីរកុងមូសគូ។ រដឌទាំង 
១៥ននាោះរមួមាន៖ សហព័ននរុសសុ ី អ ុយខរកន នបឡារុស ម៉ាុលោវ ី លីទុយនរនី 
នឡតូ្នី នអសថូនី នរនមនី ហស  កហសុ ីនរខស ថ្បហសង់   ក្ខហាក់សាទ ន អ ូសនបគី្សាទ ន 
តាហសុគីី្សាទ ន ត្កួនម៉ានីសាទ ន និងនកៀហសុសុីីសាទ ន។ សហភាពននោះមានថ្ផធដីទាំហាំ 
២២ ៤០២ ២០០ គ្.ម២ និងមានរបជាជនរបមាណ្២៩៣ ០៤៧ ៥៧១ 
នាក់ (ឆ្ប ាំ១៩៩១)។ នមដឹកនាាំសាំខាន់ៗថែថ្នសហភាពសាធារណ្រដឌសងគម 
និយមសូនវៀត្ រមួមាន វាល៉ា ឌី្នមៀ នលនីន (Vladimir Lenin) ជាអគ្គនលខាធិក្ខរ 
បកស(របមុែរដឌ) ដាំបូង និង មីខាអីុល ហគ័របាឆូវ (Mikhail Gorbachev) ជា 
អគ្គនលខាធិក្ខរបកសចុងនរក្ខយថ្នសហភាពសាធារណ្រដឌសងគមនិយមសូនវៀត្
(១៩៨៥-១៩៩១)។       

 
                ទឹកដីថ្នសហភាពសាធារណ្រដឌសងគមនិយមសូនវៀត្ 

១២១- សាលត៍្ 
    (កិចចចរចាករមិត្នរវុធ 
         យុទនសាស្តសថ) 
អ. Strategic Arms  
     Limitation Talks 
បារ. Pourparlers sur la     
       limitation des armes  
       stratégiques 

ក្ខរចរចាសថីពីក្ខរកាំណ្ត់្ករមិត្នរវុធយុទនសាស្តសថ។ នរវុធយុទនសាស្តសថនរបីសរមាប់ 
បាញ់ត្រមង់នៅដល់ទឹកដីបចាច មិត្ថ (ផធុយពីនរវុធធមមតាខដលនរបីបានរតឹ្មទី
សមរភូមិប៉ាុនណាត ោះ)។ សហរដឌនរនម៉ារកិនិងសហភាពសាធារណ្រដឌសងគមនិយម 
សូនវៀត្បានចុោះហត្ទនលខានលីសននិសញ្ញដ ននោះចាំននួពីរនលីកមកនហយី គឺ្សាល់ត៍្ 
១(SALT-I) ថ្ងងទី២៦ ខែឧសភា ឆ្ប ាំ១៩៧២ និងសាល់ត៍្២(SALT-II) នៅ 
ថ្ងងទី១៦ ខែមិងុនា ឆ្ប ាំ១៩៧៩ ប៉ាុខនថសននិសញ្ញដ ចុងនរក្ខយននោះពុាំបានទទលួ 
សចាច ប័នពីរពឹទនសភានរនម៉ារកិនទ។ នៅកបុងអាំឡុងឆ្ប ាំ១៩៨០ កិចចរពមនរពៀង 
សាល់ត៍្រតូ្វបានជាំនសួនោយកិចចរពមនរពៀងសាថ រត៍្(START) វញិ។ 
 

១២២- សាថ ត្ 
   (សននិសញ្ញដ ក្ខត់្បនទយ 
      នរវុធយុទនសាស្តសថ) 
អ. START (Strategic 
Arms Reduction Treaty) 
បារ. Traité de réduction  
 des armes stratégiques 

សននិសញ្ញដ នផឋីមនចញពីសហរដឌនរនម៉ារកិ(ស.រ.នរ.)-សហភាពសាធារណ្រដឌ 
សងគមនិយមសូនវៀត្(ស.ស.ស.ស.) នហយីរតូ្វបានចុោះហត្ទនលខានលីកទី១ 
(សាថ ត្១) នោយស.រ.នរ.- ស.ស.ស.ស. និងនលីកទី២(សាថ ត្២) នោយ 
នរនម៉ារកិ រុសសុ ី នបឡារុស អ ុយខរកន និងក្ខហាក់សាទ ន។ សននិសញ្ញដ ទាំងននោះ 
រតូ្វបានបនងកីត្នឡងីនដីមផកី្ខត់្បនទយនរវុធនុយនកលខអ រនិងនរវុធយុទនសាស្តសថនផសង
នទៀត្។ 
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    B-52 détruits à la suite du traité de réduction des armes stratégiques. 
      B-52 Bombers cut up in Arizona for compliance with Russian   
          Treaty, Dec 23, 2013 

១២៣- សាថ ត្១ 
    (សននិសញ្ញដ ក្ខត់្បនទយ 
      នរវុធយុទនសាស្តសថ) 
អ. START I (Strategic     
  Arms Reduction Treaty I) 
បារ. Traité de réduction  
   des armes stratégiques I 
 

 សាថ ត្១ រតូ្វបានចុោះហត្ទនលខានៅថ្ងងទី៣១ ខែកកកោ ឆ្ប ាំ១៩៩១ នោយ 
សហរដឌនរនម៉ារកិ(ស.រ.នរ.) និងសហភាពសាធារណ្រដឌសងគមនិយមសូនវៀត្ 
(ស.ស.ស.ស.)។ ៥ខែនរក្ខយមក ស.ស.ស.ស. រតូ្វបានដលួរលាំ នហយី 
បនសល់ទុកនូវរដឌឯករាជយ៤ខដលមាននរវុធនុយនកលខអ រជាយុទនសាស្តសថ៖ រុសសុ ី
(Russia) នបឡារុស(Belarus) អ ុយខរកន(Ukraine) និងក្ខហាក់សាទ ន 
(Kazakhstan)។ នៅថ្ងងទី២៣ ខែឧសភា ឆ្ប ាំ១៩៩២ ស.រ.នរ. និងរដឌ៤ 
នទៀត្ខដលបនថពីស.ស.ស.ស. បានចុោះហត្ទនលខានលពិីធីសារលីនសាន នដីមផ ី
ឱ្យរបជាជាតិ្ទាំង៥ននោះចូលនៅកបុងរកបែណ្ឍ ថ្នកិចចរពមនរពៀង។  
     សាថ ត្១បានចូលជាធរមាននៅថ្ងងទី៥ ខែធបូ ឆ្ប ាំ១៩៩៤ នៅនពលខដលភាគី្ 
ទាំងបថូរលិែិតូ្បករណ៍្ថ្នសចាច ប័ននៅទីរកុងប ុយោខប៉ាស(Budapest)។ 
សននិសញ្ញដ ននោះរតូ្វបានបញ្ច ប់នៅថ្ងងទី៥ ខែធបូឆ្ប ាំ២០០៩។ 

            
 

    របធានាធិបតី្ ហស  ក ប ូស និង មីខាអីុល នហាគ របាឆូវ ចុោះហត្ទនលខានលី    
           កិចចរពមនរពៀងសាថ រត៍្ នៅថ្ងងទី៣១ ខែកកកោ ឆ្ប ាំ១៩៩១។ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Boeing_B-52_Stratofortress
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១២៤- រដឌ 
អ. State 
បារ. Etat (m.) 

សហគ្មន៍ននយបាយមយួ ខដលមានក្ខរចាត់្តាាំងនៅនរក្ខមរបព័ននរោឌ ភិបាល 
មយួ(នីតិ្បញ្ដត្ថិ នីតិ្របតិ្បត្ថិ និងតុ្លាក្ខរ)។  រដឌមានលកាណ្ៈសមាគ ល់៤ 
យ៉ា ងគឺ្ ទឹកដី របជាជន រោឌ ភិបាល និងសមត្ទភាពគ្តិ្យុត្ថ កបុងទាំនាក់ទាំនង 
ជាមយួរដឌនផសងនទៀត្។ ក៏ប៉ាុខនថ នៅកបុងរបនទស ដូចជា សហរដឌនរនម៉ារកិ 
អូស្តសាថ លី និងនរបសុីល ជានដីម ពាកយថារដឌ ក៏សាំនៅនៅនលីអងគភាពននយបាយ 
ខដរ ប៉ាុខនថ មិនមានអធិបនត្យយភាព និងសទិត្នៅនរក្ខមអាំណាចកណាឋ លមយួ 
នៅថារដឌសហព័នន ។ រដឌមយួនរចមានរបជាជាតិ្នរចីនដូចជា ចរកភពអង់នគ្លស 
ឥណាឍ  ជានដីម។    
  

១២៥- របជាជាតិ្ 
អ. Nation 
បារ. Nation (f.) 

សហគ្មន៍មនុសសខដលរតូ្វបានបនងកីត្នឡងីតាមដាំនណី្ររបវត្ថិសាស្តសថមានលកាណ្ៈ 
សមាគ ល់រមួោប  ដូចជា ភាសា ទាំននៀមទមាល ប់ របថ្ពណី្ និងពូជសាសន៍ នពាលគឺ្ 
សហគ្មន៍វបផធម៌-ននយបាយ ខដលមានមនសិក្ខរចាំនពាោះសវ័យភាព ឯកភាព 
និងផលរបនយជន៍នោយខឡក។ របជាជាតិ្ែលោះពុាំមានរដឌនទ។ នគ្មានទឹកដី 
និងរបជាជន ប៉ាុខនថ ពុាំមានអងគក្ខរននយបាយសរមាប់ធានាអធិបនត្យយភាព 
នពញនលញននាោះនឡយី ដូចជា របជាជាតិ្កឌីួ្សាទ ន(Kurdistan)។ 
 

១២៦- របនទស 
អ. Country 
បារ. Pays (m.) 

    ទឹកដីថ្នរបជាជាតិ្មួយ ខដលកាំណ្ត់្នោយរពាំខដន នៅកបុងទីតាាំង      
ភូមិសាស្តសថមយួ(geographical area)។ របនទសមួយនរចជារដឌខដលមាន  
ឯករាជយភាពនិងអធិបនត្យយភាព ឬនរចជារដឌោម នឯករាជយភាពនិងោម ន  
អធិបនត្យយភាព។ ឧទហរណ៍្ របនទសកមពុជានៅនរក្ខមនរណាពាបាល  
បារា ាំងពីថ្ងងទី១១ ខែសីហា ឆ្ប ាំ១៨៦៣ដល់១៩៥៣ ជារដឌោម នអធិប- 
នត្យយភាព។ ចាប់ពីថ្ងងទី៩ ខែវចិឆិក្ខ ឆ្ប ាំ១៩៥៣ របនទសកមពុជាបានក្ខល យ  
ជារដឌឯករាជយនិងអធិបនត្យយ។ 
 

១២៧- រដឌ-របជាជាតិ្ 
អ. Nation-State 
បារ. Etat-Nation (m.) 

ទរមង់មយួថ្នអងគក្ខរននយបាយ ខដលនៅកបុងននាោះ សហគ្មន៍មនុសសខដល 
មានរបវត្ថិសាស្តសថ របថ្ពណី្ ភាសា និងពូជសាសន៍ដូចោប  រស់នៅនរក្ខមរោឌ -
ភិបាលមយួ នពាលគឺ្ក្ខររតួ្ត្ោប រវាងរដឌ ខដលជាអងគក្ខរននយបាយនិង របជា-
ជាតិ្ ខដលនផ្លថ ត្នលីអត្ថសញ្ញដ ណ្ថ្នសហគ្មន៍មនុសស។  
ឧ. របនទសជប៉ាុន នបីមិនមានក្ខររតួ្ត្ោប ខបបននោះនទ នគ្នៅថារដឌពហុជាតិ្ ។ 
  

១២៨- រដឌពហុជាតិ្ 
អ. Multinational State 
បារ. Etat multinational  
              (m.) 

រដឌអធិបនត្យយមយួ ខដលមានរបជាជាតិ្ពីរឬនរចីននៅកបុងននាោះ ែុសពីរដឌ-
របជាជាតិ្ ខដលមានខត្របជាជាតិ្មយួ។ រដឌពហុជាតិ្ក៏នរចជារដឌខដលមាន 
ពហុវបផធម៌ ពហុភាសា និង/ឬពហុពូជសាសន៍ ដូចជា សហរដឌនរនម៉ារកិ រុសសុ ី
ឥណាឍ  ចិន ជានដីម។ 
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១២៩- ឯកត្ថរដឌ 
អ. Unitary State 
បារ. Etat unitaire (m.) 

រដឌរគ្ប់រគ្ងនោយអាំណាចកណាឋ លមយួខដលមានរបបននយបាយនិងគ្តិ្យុត្ថ 
ខត្មយួ។ 

១២៨- រដឌសហព័នន 
អ. Federal State 
បារ. Etat Fédéral (m.) 

ខដនដីថ្នសហគ្មរបជាជាតិ្ណាមយួ ខដលរបព័ននរគ្ប់រគ្ងមានពីរករមិត្គឺ្ 
មានក្ខរខបងខចកអាំណាចរវាងរោឌ ភិបាលសហព័នន និងរោឌ ភិបាលថ្នរដឌជា 
សមាជិក។ រោឌ ភិបាលទាំងពីរករមិត្មានក្ខរខបងខចកសមត្ទកិចចែុសោប ខដល 
កបុងននាោះ រោឌ ភិបាលសហព័ននមានសមត្ទកិចចផ្លឋ ច់មុែសាំខាន់ៗថែយ៉ា ងតិ្ចបនួគឺ្ 
វស័ិយក្ខរពារជាតិ្ វស័ិយក្ខរបរនទស វស័ិយនបាោះពុមព រកោសរបាក់ និងវស័ិយ 
ពាណិ្ជជកមមអនថរជាតិ្។  
ឧ. របនទសក្ខណាោ សហរដឌនរនម៉ារកិ ឥណាឍ  ។ល។ ជារដឌសហព័នន។ 
 

១២៩- រដឌអធិបនត្យយ 
អ.  Sovereign State 
បារ. Etat souverain (m.) 

រដឌខដលមានរបជាជនរស់នៅជាអចិថ្ស្តនថយ ៍ មានទឹកដីមយួជាកាំណ្ត់្មានរោឌ -
ភិបាលខដលមិនសទិត្នៅនរក្ខមអាំណាចថ្នរដឌនផសងនទៀត្ និងមានសមត្ទភាព 
គ្តិ្យុត្ថទក់ ទងជាមយួរដឌដថ្ទនទៀត្។  
 

១៣០- រដឌចាំណុ្ោះ 
អ.  Dependent State 
បារ. Etat dépendant  
                (m.) 

រដឌខដលមិននរចនរបីរបាស់អាំណាចនពញនលញនៅនលីកិចចក្ខរបរនទសនិងនយធា 
បាន ខត្នរចទទលួបានពីរដឌរតួ្ត្រតាមហាអាំណាចនរណានិគ្ម ឬមហា- 
អាំណាច នរណាពាបាលនូវសវ័យភាពថ្ផធកបុងមយួចាំននួ។  
សមាគ ល់៖ 
    បនចចកសពធមួយចាំនួន ខដលនរបីសរមាប់សមាគ ល់រដឌចាំណុ្ោះននាោះ មានដូចជា 
រដឌនរក្ខមនរណ្ត្ថិ(ថ្នសងគមរបជាជាតិ្) រដឌនរក្ខមនរណាពាបាល ជានដីម។ 
ចាប់ពីឆ្ប ាំ១៩៤៥ មានសមាព ធអនថរជាតិ្យ៉ា ងខាល ាំង នដីមផឱី្យលុបបាំបាត់្ភាពជា 
ចាំណុ្ោះ ខដល ជាប់ទក់ទងនឹងលទនិនរណានិគ្មនិយម។ 

 

II.២.៣- បពច្បេកសពទពសនើពោយគ្ណៈកមែក្ខរភូមវិិទយា 
 

១- ភូមិវទិា 
អ.geography  
បារ.géographie 

វទិាសាស្តសថខដលសិកាអាំពីខផនដី រមួបញ្ចូ លទាំងរបាយមនុសស សត្វ រុកាជាតិ្ 
និងបខរមបរមួលទាំងឡាយនោយសារធមមជាតិ្ឬនោយសារសកមមភាពមនុសស 
(បាតុ្ភូត្រូបនិងបាតុ្ភូត្សងគម)។ ភូមិវទិាខចកជាពីរខផបក គឺ្ ភូមិវទិារូបនិង 
ភូមិវទិាមនុសស។ 

២- ខផនដីវទិា 
អ.earth science/geo-   
   science 
បារ.science de la terre 
 

វទិាសាស្តសថខដលសិកាអាំពីធរណី្វទិា/ភូគ្ពភវទិា ឧតុ្ភូត្វទិា សាគ្រវទិា និង 
តារាវទិា។ 
ឧ. ក្ខរសិកាអាំពីខផនដីកបុងរបព័ននរពោះនរទិត្យ ជាខផបកមួយថ្នខផនដីវទិា។ 



-82- 

 

៣- ភូមិវទិារបូ 
អ.physical geography 
បារ.géographie  
     physique  

ខផបកមយួថ្នភូមិវទិាខដលសិកាអាំពីខផបកខាងនរៅរបស់ខផនដី  មានសណាឌ នដី 
ជលធារ នរក្ខសធាតុ្ របាយរុកាជាតិ្និងសត្វ និងបខរមបរមួលទាំងឡាយ នោយ 
សារធមមជាតិ្ឬនោយសារសកមមភាពមនុសស។   
ឧ. ក្ខរសិកាអាំពីនរក្ខសធាតុ្និងគ្រមបថ្រពនឈ ីជាខផបកមយួថ្នភូមិវទិារូប។ 

៤- ធរណី្វទិា/ភូគ្ពភវទិា 
អ.geology 
បារ.géologie 

វទិាសាស្តសថខដលសិកាអាំពីរចនាសមព័ននរូបវនថថ្នខផនដី រមួបញ្ចូ លទាំងកាំណ្កាំនណី្ត្ 
សមាសភាគ្ ទរមង់ និងរបវត្ថិរបស់វា តាមរយៈក្ខរសិកាសិលានផសងៗថែ។  
ឧ. ក្ខរសិកាអាំពីកាំណ្កាំនណី្ត្ជរួភបាំធាំៗថែជាខផបកមយួថ្នធរណី្វទិា។ 

៥- ភូមិសណាឌ នវទិា 
អ.geomorphology 
បារ.géomorphologie 

វទិាសាស្តសថខដលសិកាអាំពីទរមង់ថ្ផធខផនដី  រមួមានកាំណ្កាំនណី្ត្  រទង់រទយ 
និងក្ខរវវិត្ថរបស់វា។ 
ឧ. ជរួភបាំរកវាញ  ត្ាំបន់ទាំនាបកណាថ ល និងត្ាំបន់ែពង់រាបឦសាន ជាខផបក  
    សាំខាន់ៗថែថ្នភូមិសណាឌ នវទិារបនទសកមពុជា។   

៦- របូសាស្តសថខផនដី 
អ.geophysics 
បារ.géophysique(f.) 

ក្ខរសិកាអាំពីខផនដីតាមរយៈបនចចកនទសរូបវទិា ដូចជា ទរមង់រួមនិងចលនា 
នផសងៗថែ នៅនលីបាតុ្ភូត្ ឧតុ្ភូត្ ជលធារ សាគ្រ ក្ខររញ្ជួ យដី បនធុោះភបាំនភលីង  
មា៉ា នញទិក ជានដីម។   

៧- ផលូវទឹក  
អ. waterway 
បារ. cours d’eau (f.) 

សមាសភាគ្ថ្នបណាថ ញជលធារ ដូចជាមហាសមុរទ សមុរទ ទននល សធឹង ខរពក 
ខរពកជីក របឡាយ នរជាោះ បឹង ជានដីម។  

៨- មហាសមុរទ 
អ. ocean 
បារ. océan (m.) 

វសិាលភាពទឹកថ្របដ៏ធាំលវឹងនលវីយរគ្បដណ្ថ ប់របមាណ្៧០% ថ្នថ្ផធខផនដីទាំង 
មូល។ មហាសមុរទ  មានមហាសមុរទបា៉ា សុីហវ ិក  មហាសមុរទនរត្លង់ទិក មហា 
សមុរទឥណាឍ   មហាសមុរទនរកទិក  មហាសមុរទអង់តាកទិក ឬមហាសមុរទ 
ខាងត្ផូង។ 

៩- សមុរទ 
អ. sea 
បារ. mer (f.) 

វសិាលភាពទឹកថ្របខដលរគ្បដណ្ថ ប់នលីខផបកណាមយួថ្នថ្ផធខផនដី(សមុរទកបុង) 
ឬជាចាំខណ្កណាមយួថ្នមហាសមុរទ។ 

១០- សមុរទកបុង 
អ. inland sea 
បារ. mer intérieure 

វសិាលភាពទឹកថ្របខដលរគ្បដណ្ថ ប់នលីខផបកណាមយួថ្នថ្ផធខផនដី នហយី ព័ទន 
ជុាំវញិនោយថ្ផធដីឬមានរចកចនងអៀត្ណាមួយភាជ ប់នៅសមុរទឬមហាសមុរទ។ 
ឧ. សមុរទក្ខសខពយន (ត្ាំបន់នរសុីកណាថ ល) សមុរទនមឌី្ខទរា៉ា នន (ចននាល ោះទវីប  
    អឺរ ៉ាុប នរស្តហវ  ិក និង នរសុី)។ 

១១- ទននល 
អ. river 
បារ. fleuve (m.) 

ផលូវទឹកធមមជាតិ្ខដលទទលួទឹកពីសធឹង ខរពក នរជាោះ អូរ ទឹកនរក្ខមដីនិងពីត្ាំបន់ 
ថ្ផធរងទឹកនភលៀងនៅខផបកខាងនលី នហយីហូរចាក់នៅសមុរទ។ 
ឧ. ទននលនមគ្ងគ ទននលបាសាក់ ទននលសាប ទននលតូ្ច។ 

១២- ទននលអនថរជាតិ្ 
អ. international river 

ទននលខដលហូរក្ខត់្ភូមិសាស្តសថរបនទសចាប់ពី២នឡងីនៅ។    
ឧ.ទននលនមគ្ងគ។                           
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១៣- នរងទននល 
អ. catchment area 
បារ. bassin fluvial    

ត្ាំបន់ភូមិសាស្តសថខដលកាំណ្ត់្នោយរពាំរបទល់ថ្ផធជរមាលទទលួទឹកនភលៀងបនងកីត្
ជារបព័ននទឹកហូរ នោយរាប់បញ្ជូ លទាំងទឹកនលីដីនិងទឹកនរក្ខមដី។ នរងទននល 
ខដលធាំ មាននរងទននលរង។ 
ឧ. នរងទននលនមគ្ងគនលីថ្នរបនទសកមពុជា(ថ្ផធ ១០ ៣៧៣ គ្.ម២)។                

១៤- នរងទននលរង 
អ. sub-catchment area 
បារ. bassin fluvial  

ខផបកណាមយួថ្ននរងទននលខដលធាំ។  
ឧ. នរងទននលនសសាន(ថ្ផធ ៧ ៦២១ គ្.ម២) ជានរងទននលរងថ្ននរងទននលនមគ្ងគ  
    នលីកបុងរបនទសកមពុជា។       

១៥- នរងទឹក 
អ. reservoir 
បារ. réservoir (m.)  

ទីត្មកល់ទឹកខដលនកីត្នឡងីនោយធមមជាតិ្ឬនោយមនុសស សរមាប់នរបីរបាស់។  
ឧ. នរងទឹកកាំពីងពយួ(នែត្ថបាត់្ដាំបង)។ 

១៦- ខរពក 
អ. small river 
បារ. rivière (f.) 

 ផលូវទឹកធមមជាតិ្ខដលនាាំទឹកនចញឬចូលពីទននល សធឹង ឬ សមុរទ និង ពីត្ាំបន់ 
ថ្ផធរងទឹកនភលៀងនៅខផបកខាងនលី។ 
ឧ. ខរពកននប (រាជធានីភបាំនពញ) ខរពកឆលូង(នែត្ថរកនចោះ) ខរពកកាំពត្ (នែត្ថ  
    កាំពត្)។ 

១៧- ខរពកជីក 
អ. canal 
បារ. canal (m.) 

ផលូវទឹកខដលនគ្ជីកសរមាប់នាាំទឹក និង/ឬ នាវាចរណ៍្។ 
ឧ. ខរពកជីកភបាំោ(នែត្ថតាខកវ) ខរពកជីកស ុយនអ(របនទសនអហសុបី)  ខរពក  
    ជីកបា៉ា ណាមា៉ា (របនទសបា៉ា ណាមា៉ា )។ 

១៨- របឡាយ 
អ. creek 
បារ. ruisseau (m.) 

ផលូវទឹកតូ្ចខដលនគ្ជីកសរមាប់នាាំទឹក។ 

 

១៩- សធងឹ 
អ. river  
បារ. rivière (f.) 

ផលូវទឹកសាបធមមជាតិ្ខដលទទលួរបភពទឹកមកពី នរជាោះ អូរ ទឹកនរក្ខមដី និងពី 
ត្ាំបន់ថ្ផធរងទឹកនភលៀងនៅខផបកខាងនលី នហយីហូរចាក់នៅបឹង ទននល ឬសមុរទ។ 
ឧ. សធឹងសខងកកបុងនែត្ថបាត់្ដាំបងហូរចូលបឹងទននលសាប សធឹងជាយនរខរ ៉ាងកបុង  
    នែត្ថនក្ខោះកុងហូរចូលសមុរទ។ 

២០- អូរ 
អ. stream 
បារ. ruisseau (m.) 

ផលូវទឹកធមមជាតិ្តូ្ចខដលទទួលរបភពទឹកមកពីនរជាោះ និង ពីត្ាំបន់ថ្ផធរងទឹកនភលៀង 
នៅខផបកខាងនលី នហយីខដលនរចហូរចូលកបុងផលូវទឹកណាមយួ ដូចជា ខរពក  
សធឹង ទននល បឹង  សមុរទ...។ អូរតូ្ចជាងសធឹងឬខរពក  នហយីនពលែលោះោម នទឹក។ 
ឧ. អូរបីជាន់និងអូរនរៅ(នែត្ថបនាធ យមានជ័យ) អូរពងមាន់កបុងនែត្ថសធឹងខរត្ង  
    ហូរចូលទននលនមគ្ងគ  អូរនរត្ោះនិងអូរនឈទីលកបុងនែត្ថរពោះសីហនុ ហូរចូល  
    សមុរទ។ 
 

២១- នរជាោះ 
អ. torrent 
បារ. torrent (m.) 

ផលូវទឹកឬលាក់ទឹកធមមជាតិ្នៅត្ាំបន់ភបាំឬែពង់រាប មានចាំនណាត្ខាល ាំង  នហយី មាន 
ទឹកមិននទៀងទត់្។ 
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ឧ. នរជាោះភបាំគូ្ខលន(នែត្ថនសៀមរាប) នរជាោះនពរជនិល(នែត្ថកាំពង់សពឺ) នរជាោះ  
    ប ូរសា(នែត្ថមណ្ឍ លគិ្រ)ី នរជាោះសុភមិរត្(នែត្ថសធឹងខរត្ង)។   

២២- បឹង 
អ. lake 
បារ. lac (m.) 

សមាសភាគ្ថ្នបណាថ ញជលធារ ដូចជាមហាសមុរទ សមុរទ ទននល សធឹង ខរពក 
ខរពកជីក របឡាយ នរជាោះ បឹង ជានដីម។  

២៣- បឹងទឹកថ្រប 
អ. salt water lake 

 រហាលទឹកថ្របខដលោច់នចញពីសមុរទ នហយីមានជាតិ្ករមិត្ជាតិ្ថ្របែពស់។  
ឧ. បឹងរគី្ត្សលនឡក (Great salt Lake) នៅសហរដឌនរនម៉ារកិ។ 

២៤- រជលង 
អ.valley 
បារ. vallée (f.) 

កាំហូងខវងនៅចននាល ោះភបាំឬចននាល ោះទីែពស់ មានមាត់្នលីធាំឬតូ្ច មានទឹកឬោម នទឹក។ 

២៥- ជលវទិា 
អ. hydrology 
បារ. hydrologie (f.) 

វទិាសាស្តសថខដលសិកាអាំពីទឹករបស់ខផនដី(ទឹកសាបនិងទឹកថ្រប) រមួបញ្ចូ ល 
ទាំងវដថទឹក លកាណ្ៈរូបនិងលកាណ្ៈគី្មីរបស់ទឹក ទាំនាក់ទាំនងជាមយួនឹងធន-
ធានទឹក បរយិក្ខស រ ាំហតួ្ កាំណ្កនរក្ខស លាំហូរទឹក និងទឹកនរក្ខមដី។ 

២៦- ជលភូគ្ពភវទិា 
អ. hydrogeology 
បារ. hydrogéologie 

ខផបកថ្នភូគ្ពភសាស្តសថខដលសិកាអាំពីទាំនាក់ទាំនងរវាងទឹកនិងរចនាសមព័ននរូបវនថ 
ទាំង នៅនលីថ្ផធខាងនលីនិងនៅខាងកបុងរបស់ខផនដី។ 

២៧- កមពស់ទឹកនភលៀង/ 
       នភលៀងមារត្ 
អ. rainfall measurement 
បា. pluviométrie (f.) 

បរមិាណ្ថ្នកាំណ្កនរក្ខសខដលធាល ក់នៅទីកខនលងណាមយួនិងកបុងនពលនវលា 
ជាក់លាក់ណាមយួ។ នគ្គ្ណ្នាបរមិាណ្ថ្នកាំណ្កនរក្ខសននោះនោយនភលៀង 
ខម៉ារត្ (ឧបករណ៍្វាស់ទឹកនភលៀង)។                        

២៨- វដថទឹក 
អ. water cycle 
បារ. cycle de l’eau 

ដាំនណី្រវលិជុាំបនថោប មិនោច់ថ្នបាតុ្ភូត្  រ ាំហតួ្ កាំណ្ក ចាំហាយ លាំហូរ... របស់ 
ទឹក។ 
ឧ.វដថទឹកពីសមុរទនៅបរយិក្ខសធាល ក់មកនលីខផនដីនហយីរត្ឡប់នៅសមុរទវញិ។ 

២៩- ជលធារសាស្តសថ       
អ. hydrography 
បារ. hydrographie(f.) 

 ខផបកមយួថ្នភូមិវទិាខដលសិកាអាំពីរបព័ននឬរបាយផលូវទឹក(មហាសមុរទ សមុរទ 
បឹង ទននល សធឹង...) ថ្នត្ាំបន់មយួ រមួមាន វសិាលភាព របភព បនណាថ យ ខភបន 
និងសណាឌ នផលូវទឹកននាោះ។ 

៣០- នភលៀងខម៉ារត្ 
អ. rain gauge/  
    pluviometer 
បា. pluviomètre (m.) 

ឧបករណ៍្សរមាប់វាស់បរមិាណ្ថ្នកាំណ្កនរក្ខសនៅទីកខនលងណាមយួ។ 

 

៣១- លាំហូរទឹក 
អ.   run-off  
បារ. écoulement d‘eau 
 

ចលនាទឹកខដលហូរនលីដីឬនរក្ខមដីនឆ្ព ោះនៅក្ខន់ខែសទឹក នហយី មាននលផឿន 
ែុសៗថែោប ។ 
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៣២- ធារ 
អ. water discharge 
បារ. débit (m.) 

បរមិាណ្ទឹកខដលហូរថ្នផលូវទឹកមយួ កបុងឯកតាមយួថ្ននពលនវលា។ នគ្គ្ណ្នា 
ធារនោយគិ្ត្អាំពីបរមិាណ្ថ្នទឹកហូរជាខម៉ារត្គូ្បកបុងមួយវនិាទី។ 

៣៣- ម៉ាូឌុ្ល 
អ. module 
បារ. module (m.) 

  ធារមធយមរបចាាំឆ្ប ាំរបស់ផលូវទឹកមយួ។ 
ឧ. ម៉ាូឌុ្លរបស់ទននលនរមា៉ា ហសូនមានបរមិាណ្ធាំជាងនគ្បាំផុត្ថ្នពិភពនលាក គឺ្  
    ១២០ ០០០ ម៣/វនិាទី។ 

៣៤- ខផបកទឹកខាងនល ី
អ. upstream water 
បារ. amont (m.) 

 ខផបករបស់ផលូវទឹកខដលសទិត្នៅចននាល ោះទីកខនលងណាមួយនៅនឹងរបភពរបស់វា។ 

៣៥- ខផបកទឹកខាងនរក្ខម 
អ. downstream water 
បារ. aval (m.) 

ខផបករបស់ផលូវទឹកខដលសទិត្នៅចននាល ោះទីកខនលងណាមយួនៅនឹងទីបញ្ច ប់របស់វា។ 

៣៦- ពាម 
អ. mouth 
បារ. embouchure (f.) 

កខនលងខដលផលូវទឹកជបួោប  ឬ ផលូវទឹកធាំមយួខបកជាផលូវទឹកនរចីន។ 
ឧ. ពាមជីកង ពាមសតាទ  ពាមរបនធាប ោះ ពាមរ។ 

៣៧- ទីរបសពវ 
អ. confluence 
បារ. confluent (m.) 

កខនលងខដលផលូវទឹកពីរឬនរចីនហូរជបួោប បនងកីត្ជាផលូវទឹកធាំមយួ។ 
 

៣៨- ពាមសមុរទ 
អ. estuary 
បារ. estuaire (m.) 

កខនលងចុងនរក្ខយថ្នទននល សធឹង ខរពក របសពវនឹងសមុរទ។ 
 

៣៩- ដីសណ្ថ  
អ. delta 
បារ. delta (m.) 

វាលទាំនាបបនងកីត្នឡងីនោយរសទប់កនមធចកាំណ្ខដលចាក់បងគរបនថិចមថងៗថែ នៅ 
តាមមាត់្ទននលឬសមុរទ នៅនពលនលផឿនទឹកងយចុោះ។ វាលទាំនាបមយួចាំននួ 
មានរាងជារតី្នក្ខណ្នោយសារទននលខបកជាថ្ដតូ្ចៗថែ មុនហូរចូលនៅសមុរទ។ 
ឧ. ដីសណ្ថ ទននលនមគ្ងគ។ 

៤០- រដូវទឹកនឡងី/ 
       រដូវដាំនឡងី 
អ. flooding season 
បារ. saison des hautes  
  eaux / saison de crue 

រយៈនពលខដលទឹកថ្នផលូវទឹកណាមយួនឡងីែពស់។ 
ឧ. រដូវទឹកនឡងីទននលនមគ្ងគ ចាប់នផថីមពីខែសីហា។ 

៤១- រដូវទឹករសក/ 
        រដូវសរមក 
អ. drop in the water level 
បារ. saison des basses  
    eaux /saison de décrue 

  រយៈនពលខដលទឹកថ្នផលូវទឹកណាមយួរសកចុោះ។ 
ឧ. រដូវទឹករសកទននលនមគ្ងគ ចាប់នផថីមពីខែវចិឆិក្ខ។ 
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៤២- ទឹកធាល ក់ 
អ. waterfall  
បារ. chute d’eau 

លាំហូរទឹកថ្នផលូវទឹកណាមួយពីទីែពស់  ធាល ក់នៅនលីបាំណាក់ថ្នចាំនណាត្របស់វា។ 
ឧ. - ទឹកធាល ក់ប ូរសានៅនែត្ថមណ្ឍ លគិ្រ ី
    - ទឹកធាល ក់ែពស់ជាងនគ្របស់ពិភពនលាកន ម្ ោះ សាល់តូ្អង់ខហគល(Salto  
      Angel) នៅរបនទសនវនណ្ស ុយនអឡា មានកមពស់ ៩៧៩ ខម៉ារត្ ។ 

៤៣- លាក់ទឹក 
អ. cataract 
បារ. cataracte (f.) 

របនភទទឹកធាល ក់ខដលមានមុែទឹកធាំ។ 
ឧ. លាក់ទឹកនខានថ្នទននលនមគ្ងគរត្ង់រពាំរបទល់កមពុជា-ឡាវ។ 

៤៤- ទឹកជរួ 
អ. rapid 
បារ. rapide (m.) 

កាំណាត់្របស់ផលូវទឹកខដលលាំហូររបស់វាមាននលផឿននកីននឡងីនោយសារចាំនណាត្ 
គ្ាំហុកថ្ននពាោះរបស់ផលូវទឹក នោយសារងមឬអនលង់នរៅៗថែខដលនធវីឱ្យលាំហូរទឹកខបក 
ខែញក។ 
ឧ. ទឹកជរួក្ខាំពីនែត្ថរកនចោះ ទឹកឈូនែត្ថកាំពត្។ 

៤៥- ជាំននារ 
អ.high tide  
បារ.marée haute 

នីវ ៉ាូសមុរទែពស់ខដលបណាថ លមកពីចលនាទឹកសមុរទមកនលីផ្លធ ាំងទវីបនោយសារ
កមាល ាំងផគុ ាំោប ថ្នទាំនាញរបស់រពោះចនធ រពោះនរទិត្យ និង ខផនដី។ ជាំននារមាន២ដង 
កបុង១ថ្ងង។ 

៤៦- លាំនាច 
អ.low tide  
បារ.marée basse 

នីវ ៉ាូសមុរទទបខដលបណាថ លមកពីចលនាទឹកសមុរទងយពីផ្លធ ាំងទវីបនោយសារ
កមាល ាំងផគុ ាំោប ថ្នទាំនាញរបស់រពោះចនធ រពោះនរទិត្យ និង ខផនដី។ លាំនាចមាន២ដង 
កបុង១ថ្ងង។ 

៤៧- ថ្ដ 
អ.tributary 
បារ.affluent(m.) 

ផលូវទឹកតូ្ចខដលជាប់នៅនឹងផលូវទឹកធាំមយួ (ថ្ដទននល ថ្ដសធឹង ថ្ដសមុរទ...)។ 
 
  

៤៨- ទឹកជាំនន់ / ជាំនន់ 
អ. flood 
បារ. crue (f.) 

បាតុ្ភូត្ខដលនកីត្នឡងីនៅរដូវទឹកនឡងីឬរដូវដាំនឡងី នោយទឹកនឡងីហសួពី 
ករមិត្កាំណ្ត់្នៅកខនលងនីមួយៗថែថ្នផលូវទឹក។ 

៤៩- នពាោះផលូវទឹក 
អ. riverbed 
បារ. lit (m.) 

  ថ្ផធដីខដលរគ្បដណ្ថ ប់នោយទឹកថ្នផលូវទឹកណាមយួ។ 

 

៥០- របធានសកថ ិ
អ. force majeure 
បារ. force majeure 

   បាតុ្ភូត្ធមមជាតិ្ឬរពឹត្ថិក្ខរណ៍្សងគម ខដលនកីត្នឡងីនោយមិនបានរ ាំពឹងទុក 
ជាមុន មិននរចបា៉ា ន់សាម ននូវទាំហាំឬករមិត្ និង មិននរចជមបោះបាន ដូចជា 
ែយល់ពយុោះ ទឹកជាំនន់ រញ្ជួ យដី កុបកមម សស្តង្ហគ ម...។ 

៥១- នរោោះមហនថរាយ 
អ. disaster 
បារ. catastrophe(f) 

 ក្ខរែូចខាត្ដ៏ធាំនធង(រទពយសមផត្ថិ ជីវតិ្មនុសស សត្វ...) ខដលបងកនឡងីនោយ 
ធមមជាតិ្ឬនោយមនុសស។ 
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៥២- នរោោះមហនថរាយ 
    ធមមជាតិ្ 
អ. natural disaster 
បារ. catastrophe naturelle 

ក្ខរែូចខាត្ដ៏ធាំនធង(រទពយសមផត្ថិ ជីវតិ្មនុសស សត្វ...) ខដលបងកនឡងីនោយ 
ធមមជាតិ្ ដូចជា ក្ខររញ្ជួ យដី បនធុោះភបាំនភលីង ទឹកជាំនន់ ក្ខររអិលដី រលកស ូណាមី 
។ល។ 

៥៣- នរោោះទឹកជាំនន់ 
អ. flooding/inundation  
     disaster 
បារ. inondation (f.) 

ក្ខរែូចខាត្នោយសារកមពស់ទឹកនឡងីនលីសពីករមិត្របក្ខសនរសនប បណាថ ល 
មកពីកតាថ ធមមជាតិ្ឬកតាថ មនុសស នៅតាមត្ាំបន់ឬនៅតាមបណាថ ញផលូវទឹកណា 
មយួ ខដលបណាថ លឱ្យមានមហនថរាយ ដូចជា ជន់លិចផធោះសខមផង ផលដាំណាាំ 
នហោឌ រចនាសមព័នន ជីវតិ្មនុសស សត្វ ជានដីម។ 

៥៤- នរោោះរា ាំងសងួត្ 
អ. drought disaster 

ក្ខរែូចខាត្ផលដាំណាាំបណាថ លមកពីកងវោះកាំណ្កនរក្ខស កងវោះសាំនណី្មកបុងដី 
ជាពិនសស កងវោះទឹកនភលៀងរយៈនពលយូរថ្នត្ាំបន់ណាមួយ។ 

៥៥- ស ូណាមី 
អ.tsunami (កមចីពីជប៉ាុន) 
បារ. tsunami (f.)      

 មហារលកសមុរទនៅត្ាំបន់នឆបរ  ខដលនកីត្នឡងីនោយសារក្ខររញ្ជួ យដីបាំណាក់ 
រសុត្  បនធុោះភបាំនភលីងនៅនរក្ខមបាត្សមុរទ   ឬ នោយសារក្ខរបាក់រអិលដីត្ាំបន់ 
នឆបរ បណាថ លឱ្យមានមហនថរាយយ៉ា ងធងន់ធងរនៅត្ាំបន់នឆបរ។  

៥៦- បនធុោះភបាំនភលងី 
អ. volcanic eruption  
បារ.éruption volcanique 

 ក្ខរផធុោះនចញឧសម័ន នផោះ ខផសង និង កខមអភបាំនភលីង នៅកបុងនរក្ខស នៅនលីដីបាត្ 
សមុរទ  នោយសារកមាល ាំងកបុងជនរតខផនដីខដលទមលុោះរសទប់ដី  បាត្សមុរទ...។ 
ឧ. ឆ្ប ាំ១៩០២ បនធុោះភបាំនភលីងនប៉ានឡបានបាំផ្លល ញរកុងសាាំងខពយ(Saint-Pierre)  
 ទាំងមូលថ្ននក្ខោះមា៉ា ទីនិកខដលសទិត្នៅរបជុាំនក្ខោះអង់ទី(មហាសមុរទនរត្លង់ទិក) 
នោយសារនផោះនិងខផសង។ 

៥៧- ែយល់កស្តនាថ ក់ 
អ. gust 
បារ. rafale (f.) 

សមធុោះែយល់ខដលមានកមាល ាំងខាល ាំងនិងមាននលផឿននលឿន បក់កញ្ឆ ក់ភាល មៗថែខត្កបុង 
រយៈនពលែលី។ 

៥៨- ែយល់ពយុោះ/ពយុោះ 
អ. storm 
បារ. orage (m.) 

ែយល់បក់ខដលមានកមាល ាំងខាល ាំងនិងនលផឿននលឿន ជាធមមតា មាននភលៀង នផលក 
បននាធ រ ផគរ និង រនធោះជាមយួផង។ 

៥៩- ែយល់កចួ 
អ. whirlwind 
បារ. tourbillon (m.) 

ែយល់បក់វលិខាល ាំងនៅមួយកខនលងឬចល័ត្ មានរាងដូចសសរឈរឬសាជីផ្លង រ  
ខដលនកីត្មាននៅនលីថ្ផធដីឬកបុងសមុរទ។ 

៦០- ពយុោះរត្ពិូក/ពយុោះសុកីលូន/ 
    ពយុោះកាំបុត្ត្ផូង 
អ. cyclone  
បារ. cyclone (f.) 

 ពយុោះតាមរដូវនៅត្ាំបន់រតូ្ពិក  បណាថ លមកពីមណ្ឍ លសមាព ធនែាយ។ នៅត្ាំបន់ 
នរសុី នគ្នៅថាពយុោះននោះថា ពយុោះទីហវុង នហយី នៅទវីបនរនម៉ារកិ នគ្នៅថា ពយុោះ 
នហុរីនីែន(hurricane)។ 

៦១- ពយុោះរពិល 
អ. snowstorm 
បារ. tempête (f.) de neige 

ែយល់បក់នបាកខាល ាំងកបុងនពលធាល ក់រពិលនរចីន។ 
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៦២- នភលៀងទឹកកក 
អ. hail 
បារ. grêle (f.) 

 របនភទនភលៀងជាដុាំទឹកកក  ខដលមានអងកត់្ផចិត្នលីសពី៥មិលលីខម៉ារត្។ 

៦៣- រនធោះ 
អ. lightning  
បារ. foudre (f.) 

 បាតុ្ភូត្ធមមជាតិ្ខដលមានពនលឺនិងសាំនឡងខាល ាំងរពមោប   ភាគ្នរចីននកីត្នឡងី 
នៅនពលមាននភលៀង។ 

៦៤- រលកយកស 
អ. giant waves/ 
    rogue waves  

 រលកធាំៗថែខដលនកីត្នលីថ្ផធមហាសមុរទ បណាថ លមកពីពយុោះ នហយី នរចបងកឱ្យ 
មាននរោោះមហនថរាយនៅនលីថ្ផធសមុរទនិងត្ាំបន់នឆបរ។ 

៦៥- រ ាំកិលដី 
អ. landslide 
បារ. glissement de 
      terrain 

ចលនាបាក់ធាល ក់ឬរអិលចុោះនរក្ខមថ្នផ្លធ ាំងដីឬសិលាជារទង់រទយធាំ  នកីត្នឡងី 
នៅទីកខនលងខដលរសទប់ដីឬសិលាខាងនលីខលងខាាំជាប់ជាមយួខផបករងឹនៅខាង
នរក្ខម នោយសារមានបនធុោះភបាំនភលីង រញ្ជួ យដី ឬ នភលៀងខាល ាំង ជានដីម។ 

៦៦- ក្ខររញ្ជួ យដី 
អ. earthquake 
បារ. séisme (m.)/   
   tremblement de terre   

លាំញ័រថ្នសាំបកខផនដីរយៈនពលែលីជនួក្ខលនរចីនដងបណាថ លមកពីកមាល ាំងខាង 
កបុងថ្នជនរតខផនដីឬបនធុោះភបាំនភលីង។ 

៦៧- ជនជាតិ្/ជាតិ្ពននុ  
អ. ethnic group  
បារ. ethnie(f.) 

សងគមមនុសសមយួរកុមខដលមានលកាណ្ៈសមាគ ល់សាំខាន់ៗថែរមួោប  ដូចជា  ជាតិ្ 
សាសន៍ វបផធម៌  ភាសា របថ្ពណី្ ទាំននៀមទមាល ប់ ជាំននឿ ...។ 

៦៨- ជនជាតិ្នដីម  
អ. indigenous people 
បារ. indigène, autochtone 

 ជាតិ្ពននុខដលរស់នៅដាំបូងនគ្នៅនលីទឹកដីណាមយួ(របនទស ត្ាំបន់ ទវីប)។ 

៦៩- ជនជាតិ្ភាគ្តិ្ច 
អ. ethnic minority  
បារ. minorité ethnique 

ជនជាតិ្ខដលមានចាំននួតិ្ចកបុងចាំនណាមរបជាជនទាំងអស់នលីទឹកដីណាមួយ។ 

៧០- កុលសមពន័ន 
អ. tribe 
បារ. tribu (f.) 

រកុមមនុសសខដលមានចាំណ្ងសមព័ននវងសរត្កូលជាមយួោប  រស់នៅរមួោប កបុង 
ត្ាំបន់ភូមិសាស្តសថណាមួយ មានជាំននឿសាសនា ភាសានិងរបវត្ថិរមួោប  និង ដឹក 
នាាំនោយមនុសសមាប ក់នៅថានមកុលសមព័នន(នមកស្តនាធ ញ)។ 
ជាទូនៅពកួនគ្រស់នៅកបុងត្ាំបន់នរៅពីទីរបជុាំជនឬទីរកុង។ 

៧១- ពូជ 
អ. race 
បារ. race (f.) 

 ត្ាំណ្ជាតិ្កាំនណី្ត្ឬវងសរត្កូលរបស់ពកួមនុសស នោយសាំនរងនៅនលលីកាណ្ៈ 
រមួមយួចាំនួន ដូចជាលកាណ្ៈរូប (សមផុរខសផក ទរមង់លលាដ៍កាល...) 
លកាណ្ៈសររីសាស្តសថ ជានដីម។  
ឧ.នៅនលីនលាក នគ្បានខចកពូជមនុសសជា៣រកុមធាំៗថែគឺ្ ពូជខសផកស ពូជ 
ខសផកនមម  និង ពូជខសផកនលឿង។ 
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៧២- របជាជន 
អ. population 
បារ. population (f.) 

មនុសសទាំងអស់ខដលរស់នៅកបុងរបនទសមយួឬកបុងកខនលងណាមយួថ្នរបនទស
ននាោះ។ កបុងន័យទូលាយ  នគ្នរចនរបីពាកយរបជាជនសមាគ ល់មនុសសមាប ក់ៗថែកបុង 
របនទស ឬរកុមមនុសសកបុងត្ាំបន់ណាមយួ ឬក៏រកុមមនុសសថ្នពិភពនលាកទាំង 
មូល។ 

ឧ. តាមជាំនរឿនឆ្ប ាំ២០០៨ រពោះរាជាណាចរកកមពុជាមានរបជាជន ១៣ ៣៩៥ 
៦៨២ នាក់។ 

៧៣- ពលរដឌ 
អ. citizen 
បារ. citoyen, -ne 

 ជនទាំងឡាយណាខដលមានសញ្ញជ តិ្របស់រដឌខដលែលួនកាំពុងរស់នៅ។ 
ឧ.ពលរដឌខែមរខដលមាននរយុចាប់ពី១៥ឆ្ប ាំនឡងី រតូ្វមានអត្ថសញ្ញដ ណ្បណ្ត 
សញ្ញជ តិ្ខែមរ។ របជាពលរដឌខែមរទាំងពីរនភទខដលមាននរយុយ៉ា ងតិ្ច១៨ឆ្ប ាំ 
មានសិទនិនបាោះនឆ្ប ត្។ ជនណាមានសញ្ញជ តិ្ខែមរ ជាពលរដឌខែមរ។ 

៧៤- អបករស់នៅ  
អ. inhabitant 
បារ. habitant, e 

ជនខដលរស់នៅកខនលងណាមយួ ដូចជានៅកបុងភូមិ  ុាំ រសុក ជានដីម។ 

៧៥- សងគមសុវីលិ 
អ. civil society 
បារ. société civile  

រកុមមនុសសខដលនធវីសកមមភាពក្ខរពារផលរបនយជន៍នលីវស័ិយនសដឌកិចច 
ននយបាយ វទិាសាស្តសថ វបផធម៌ សាសនា មានជានរទិ៍ សមាគ្ម សហគ្មន៍ 
អងគក្ខរមិនខមនរោឌ ភិបាល គ្ណ្បកសននយបាយ។ 

៧៦- សមាគ្ម 
អ. association 
បារ. association (f.) 

សងគមសុីវលិមយួរបនភទខដលជាអងគក្ខរសមាជិកភាព រតូ្វបានបនងកីត្នឡងីកបុង 
នោលបាំណ្ងអភិវឌ្ណនិងក្ខរពារផលរបនយជន៍របស់សមាជិកឬ/និងផល 
របនយជន៍រមួ និង មិនខសវងរករបាក់ចាំនណ្ញ។  
ឧ. សមាគ្មសិលផករ សមាគ្មជនពិក្ខរ...។ 

៧៧- សមាគ្មកបុងរសកុ 
អ. local association 
បារ. association locale 

សមាគ្មមយួរបនភទខដលបនងកីត្នឡងីនោយរកុមរបជាពលរដឌនៅកបុងរបនទស
មយួ កបុងនោលបាំណ្ងអភិវឌ្ណនិងក្ខរពារផលរបនយជន៍របស់សមាជិកឬ/និង 
ផលរបនយជន៍រមួ និង មិនខសវងរករបាក់ចាំនណ្ញ។ 

៧៨- សមាគ្មបរនទស 
អ. foreign association 
បារ. association  
       étrangère 

សមាគ្មមយួរបនភទខដលបនងកីត្នឡងីនៅនរៅរបនទស នហយី ចូលមកនធវី 
សកមមភាពនោយរសបចាប់នៅកបុងរបនទសនផសង នដីមផរីមួចាំខណ្កអភិវឌ្ណនិង 
ក្ខរពារផលរបនយជន៍តាមនោលបាំណ្ងរបស់សមាគ្មែលួន និង មិនខសវងរក 
របាក់ចាំនណ្ញ។ 

៧៩- អងគក្ខរមិនខមន  
    រោឌ ភិបាល 
អ. non-governmental  
   organization (NGO) 
បារ. organisation non- 
  gouvernementale (ONG) 

សងគមសុីវលិមយួរបនភទខដលជាអងគក្ខរមិនខមនសមាជិកភាព បនងកីត្នឡងី 
នដីមផនីធវីសកមមភាពនោយសមរគ្ចិត្ថ កបុងនោលបាំណ្ងរមួចាំខណ្កអភិវឌ្ណខផបក 
នសដឌកិចច-សងគម។ អងគក្ខរមិនខមនរោឌ ភិបាលមានអងគក្ខរមិនខមនរោឌ ភិបាល 
កបុងរសុកនិងអងគក្ខរមិនខមនរោឌ ភិបាលបរនទស។ 
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៨០- សហគ្មន៍ 
អ. community 
បារ. communauté (f.) 

 រកុមមនុសសខដលរស់នៅកខនលងណាមយួកបុងរបនទស នហយី មានផលរប- 
នយជន៍រមួោប នលីខផបកនសដឌកិចច សងគមកិចច វបផធម៌... ដូចជា សហគ្មន៍ថ្រព 
នឈ ី សហគ្មន៍ននសាទ សហគ្មន៍កសិកមម ជានដីម។ ពាកយ សហគ្មន៍ក៏ 
នរចនរបីកបុងន័យទូលាយនដីមផសីមាគ ល់រកុមរបនទសកបុងត្ាំបន់ណាមយួថ្នពិភព 
នលាក មានសហគ្មន៍នរសា ន សហគ្មន៍អឺរ ៉ាុប ...។ 

៨១- សហជីព 
អ. union, syndicate 
បារ. syndicat (m.) 

អងគក្ខរវជិាជ ជីវៈរបស់កមមករឬនិនយជិត្ នដីមផកី្ខរពារសិទនិនិងអត្ទរបនយជន៍ 
សមាជិកែលួន។ 

៨២- សមូហភាព 
អ. collectivity 
បារ. collectivité (f.) 

 រកុមឬសមព័ននមនុសសខដលមានទាំនាក់ទាំនងរវាងោប នឹងោប ជារចនាសមព័នន។ 
 

៨៣- សហករណ៍្ 
អ. cooperative 
បារ. coopérative(f.) 

រកុមមនុសសខដលបនងកីត្នឡងីនដីមផអីភិវឌ្ណនិងក្ខរពារផលរបនយជន៍របស់ែលួន 
ដូចជា ផលរបនយជន៍កបុងខផបកផលតិ្កមម កសិកមម ក្ខរនរបីរបាស់នរគ្ឿងឧប-
នភាគ្បរនិភាគ្ ជានដីម។ 
ឧ. សហករណ៍្កសិកមម  សហករណ៍្សិបផកមម ...។ 

៨៤- កលបឹ 
អ. club 
បារ. club (m.) 

រកុមមនុសសខដលមានចាំណូ្លចិត្ថឬផលរបនយជន៍ដូចោប  ចូលរមួនធវីសកមម- 
ភាពជាមយួោប នៅកខនលងណាមយួ។   
ឧ. កលឹបកីឡា កលឹបសិកា កលឹបយុវជន កលឹបអបកក្ខខសត្ ជានដីម។ 

៨៥- គ្ណ្បកសននយបាយ 
អ. political party 
បារ. partie politique 

រកុមមនុសសខដលមានទសសនៈននយបាយដូចោប  នហយី របតិ្បត្ថិសកមមភាព 
រមួមយួ នដីមផី្ ននៅរគ្ប់រគ្ងអាំណាចនិងអនុវត្ថនោលននយបាយរបស់ែលួន។ 

៨៦- ភាពនៅលវី  
អ. celibacy 
បារ. célibat (m.) 

សាទ នភាពថ្នជនខដលមានវយ័រគ្ប់ក្ខរ ខត្មិនទន់មានបថីឬរបពនន។ 
 

៨៧-នរយុមានកូន           
អ. childbearing ages 
(reproductive ages) 
បារ. âges de procréation   

 ចននាល ោះនរយុស្តសថីខដលនរចផថល់កាំនណី្ត្កូនបាន ជាទូនៅ ចាប់គិ្ត្ពីនរយុ១៥ 
ឆ្ប ាំដល់៤៩ឆ្ប ាំ (របនទសែលោះគិ្ត្រតឹ្ម៤៤ឆ្ប ាំ)។  
ឧ. នយងតាមជាំនរឿនទូនៅនូវរបជារាស្តសថរបស់របនទសកមពុជាឆ្ប ាំ២០០៨ ស្តសថី
ខដលសទិត្កបុងនរយុមានកូន មានចាំននួ ៣ ៦៥៥ ០៥១នាក់ (៥៣,១%ថ្ន
ចាំននួស្តសថីសរុប)។ 

៨៨- ភាពបងកកាំនណី្ត្ / 
    លទនភាពមានកូន 
អ. fertility  
បារ. fécondité (f.) 
  

សមផទខដលស្តសថីមាប ក់នរចផថល់កាំនណី្ត្កូនបានកបុងមួយជីវតិ្របស់ោត់្។ 
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៨៩- អរតាភាពបងកកាំនណី្ត្  
    ទូនៅ / អរតាលទនភាព  
    មានកូនទូនៅ 
អ. general fertility rate  
   (GFR) 
បារ. taux de fécondité  
     générale 

ចាំននួកាំនណី្ត្រស់កបុងមយួឆ្ប ាំខចកនឹងចាំននួស្តសថីសរុបខដលសទិត្កបុងនរយុមាន 
កូនកបុងឆ្ប ាំននាោះ។ ជាទូនៅ អរតាននោះគិ្ត្ជាភាគ្ពាន់។ 

៩០- អរតានកីត្ដុល   
អ. crude birth rate  
    (CBR) 
បារ.taux brut de natalité  

  ចាំននួកាំនណី្ត្រស់សរុបកបុងឆ្ប ាំណាមួយ នធៀបនឹងចាំនួនរបជាជនសរុបរបចាាំ
ឆ្ប ាំននាោះ។ ជាទូនៅ អរតាននោះគិ្ត្ជាភាគ្ពាន់។  
ឧ. កបុងឆ្ប ាំ២០១១ មានទរកនកីត្រស់ ៣ ៣៥៦នាក់ កបុងទីរកុងមយួ ខដលមាន 
របជាជនសរុប ២៣៣ ០០០នាក់។ ដូនចបោះ អរតានកីត្ដុលមាន ១៤,៤‰។ 
 

៩១- អរតាសាល ប់ដុល   
អ. crude death rate 
(CDR) 
បារ. taux brut de mortalité 

  ចាំននួអបកសាល ប់សរុបកបុងឆ្ប ាំណាមយួ នធៀបនឹងចាំននួរបជាជនសរុបរបចាាំឆ្ប ាំ 
ននាោះ។ ជាទូនៅ អរតាននោះគិ្ត្ជាភាគ្ពាន់។ 
ឧ. រកុង ក មានអបកសាល ប់សរុបចាំននួ ១ ៣៩០នាក់ កបុងឆ្ប ាំ២០១១ កបុងចាំនណាម 
របជាជនសរុប ៣២៣ ០០០នាក់។ ដូនចបោះ អរតាសាល ប់ដុលមាន ៤,៣‰។ 
 

៩២- ផលនធៀបនភទ 
អ. sex ratio  
បារ. masculinité 
 

ចាំននួបុរសនធៀបនឹងចាំននួស្តសថីនៅកខនលងណាមយួ។  នគ្នរបីផលនធៀបនភទ 
នដីមផវីាយត្ថ្មលអាំពីអតុ្លយភាពនភទទូនៅឬតាមរកុមនរយុ។  ជាទូនៅ ផល 
នធៀបននោះ គិ្ត្នធៀបនឹងចាំនួនស្តសថី១០០នាក់។ 
ឧ. ភូមិ ក មានបុរស២១០នាក់និងស្តសថ២ី៣០នាក់។ ផលនធៀបនភទគឺ្៩១ 
    [(២១០ : ២៣០) X ១០០]។ ននោះមានន័យថា បុរសចាំននួ៩១នាក់ ទល់  
    នឹងស្តសថី១០០នាក់។ 
 

៩៣- ផលនធៀបអបកកបុងបនធុក  
    តាមនរយុ  
អ. age dependency  
   ratio / dependency     
   ratio by age 

ចាំននួនកមងនរយុ ០–១៤ឆ្ប ាំបូកចាំនួនមនុសសចាស់នរយុ៦៥ឆ្ប ាំនឡងី នធៀបនឹង 
របជាជនកបុងរកុមនរយុ ១៥–៦៤ឆ្ប ាំ។ ផលនធៀបននោះ នគ្គិ្ត្ជាភាគ្រយ។ នគ្ 
នរចនៅផលនធៀបននោះថា អរតាអបកកបុងបនធុក(dependency ratio) ក៏បាន។ 

៩៤- មរណ្របមាណ្ 
អ. mortality 
បារ.mortalité 

ចាំននួមនុសសសាល ប់កបុងចាំនណាមរបជាជនសរុប នៅកខនលងណាមយួនិងនពល 
នវលាកាំណ្ត់្ណាមយួ។  

៩៥-ជាតិ្របមាណ្ 
អ. natality 
បារ. natalité   
  

ចាំននួកាំនណី្ត្រស់កបុងចាំនណាមរបជាជនសរុប នៅកខនលងណាមយួ និង នពល 
នវលាកាំណ្ត់្ណាមយួ។ 
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៩៦- កាំនណី្នធមមជាតិ្ 
អ. natural increase 
បារ. accroissement  
      naturel 

ចាំននួអបកនកីត្នលីសចាំននួអបកសាល ប់។ 

៩៧- ត្ាំហយធមមជាតិ្ 
អ. natural decrease 

ចាំននួអបកសាល ប់នលីសចាំននួអបកនកីត្។ 

៩៨- របជាសាស្តសថ 
អ. demography 
បារ. démographie 

ក្ខរសិកាអាំពីរបជាជនតាមខបបសទិតិ្វទិា។ 
 

៩៩- ជាំនាន់កាំនណី្ត្ 
អ. birth cohort 

រកុមមនុសសខដលនកីត្កបុងឆ្ប ាំឬកបុងរពឹត្ថិក្ខរណ៍្ណាមួយជាមយួោប ។ 

១០០- នរយុមធយម 
អ. mean age  
បារ. âge moyen  
 

មធយមភាគ្ថ្ននរយុរបស់សមាជិកទាំងអស់ថ្នរបជាជនមយួរកុម។ 
ឧ. សិសសមយួរកុមមានោប ៨នាក់ ខដលមានលាំោប់នរយុ  ៩, ១១, ១២, ១២, 
១៣, ១៤, ១៥ និង ១៨ឆ្ប ាំ។ ដូនចបោះ នរយុមធយមរបស់សិសសរកុមននោះ គឺ្ ១៣ 
ឆ្ប ាំ(១០៤ខចកនឹង៨)។ 

១០១- នរយុគ្ាំរ ូ
អ. mode age  
បារ. mode d’âge 

នរយុរបស់អបកខដលមានចាំននួនរចីនជាងនគ្កបុងចាំនណាមរបជាជនមយួរកុម។ 
ឧ. សិសសមយួរកុមមានោប ៨នាក់ ខដលមានលាំោប់នរយុ  ៩, ១១, ១២,១២, 
១៣, ១៤, ១៥ និង ១៨ឆ្ប ាំ។ សមាជិកខដលមាននរយុ១២ឆ្ប ាំមានចាំនួន២នាក់ 
ខដលជាចាំននួនរចីនជាងនគ្ ដូនចបោះ នរយុគ្ាំរូរបស់សិសសរកុមននាោះគឺ្ ១២ឆ្ប ាំ។ 

១០២- នរយុនមដា 
អ. median age  
បារ. âge médiane  

 នរយុខដលខចករបាយនរយុរបជាជនជាពីររកុមនសមីោប ។ 

១០៣- ពីរា៉ា មីត្នរយុ  
អ. age pyramid 
បារ. pyramide des âges 

គ្ាំនូសតាងខដលបង្ហា ញពីចាំននួឬសមាមារត្របជាជនតាមរកុមនរយុនិងតាម
នភទ។ 

១០៤- នរយុសងឃមឹរស់ 
     /សងឃមឹរស់ 
អ. life expectancy 
បារ. espérance de vie 

 រយៈនពលមធយម (គិ្ត្ជាឆ្ប ាំ) ថ្នជីវតិ្របស់មនុសសនៅកបុងត្ាំបន់  របនទស 
ឬរកុមរបជាជនណាមយួ។ ជាទូនៅ ស្តសថីមាននរយុសងឃមឹរស់ែពស់ជាងបុរស។ 
 

១០៥-មា៉ា ល់ទុសនិយម 
អ. malthusianism 
បារ. malthusianisme 
(m.) 
   

រទឹសថីរបស់នលាក មា៉ា ល់ទុស (Thomas R. Malthus គ្.ស. ១៧៦៦-១៨៣៤) 
នសដឌវទូិនិងរបជាវទូិអង់នគ្លស  ខដលបាននលីកនឡងីថា ចាំនួនរបជាជនមាន   
ទាំននារនកីននឡងីតាមកាំនណី្នធរណី្មារត្ ខដលបណាថ លឱ្យក្ខរផគត់្ផគង់នរគ្ឿង
ឧបនភាគ្បរនិភាគ្មិនរគ្ប់រោន់សរមាប់រទរទង់ជីវតិ្ នលីកខលងខត្មានមហនថ-
រាយណាមយួនកីត្នឡងី(សស្តង្ហគ ម នរោោះទុរភិកស ជាំងឺ ...) ខដលនធវីឱ្យចាំននួរបជា- 
ជនងយចុោះ ឬ នោយក្ខររតឹ្ត្ផតិ្ក្ខររមួនភទនដីមផទីប់សាក ត់្កាំនណី្នរបជាជន។ 
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១០៦- របជាជនចាស់ 
អ. old population 
បារ. population vieille 

  របជាជនថ្នត្ាំបន់ឬរបនទសណាមយួខដលមនុសសនពញវយ័និងវយ័ចាស់មាន 
សមាមារត្ែពស់កបុងចាំនណាមរបជាជនសរុប។  
ឧ. ឆ្ប ាំ២០១០ របនទសជប៉ាុនមានទរមង់ពីរា៉ា មីត្ជារបជាជនចាស់ នហយី  
    មាននរយុនមដាន ៤៤,៦ឆ្ប ាំ។ 

១0៧- របជាជននកមង 
អ. young population 
បារ. population jeune 

 របជាជនថ្នត្ាំបន់ឬរបនទសណាមួយខដលមនុសសវយ័កុមារ វយ័ជាំទង់ និង នទីប 
នពញវយ័មានសមាមារត្ែពស់កបុងចាំនណាមរបជាជនសរបុ។  
ឧ. ជាំនរឿនឆ្ប ាំ១៩៩៨បង្ហា ញថា កមពុជាមានទរមង់ពីរា៉ា មីត្ជារបជាជននកមង នហយី 
មាននរយុនមដាន ២២ឆ្ប ាំ។ 

១០៨- របជាជននលសីបនធុក 
អ. overpopulation 
បារ. surpopulation(f.) 

  សាទ នភាពថ្នរបជាជននៅកខនលងណាមយួ (ត្ាំបន់ របនទស) ខដលមានចាំននួ
នរចីននលីសពីលទនភាពនសដឌកិចច។ 

១០៩- រគ្សួារ 
អ. family 
បារ.famille (f.) 

  រកុមមនុសសខដលមានចាំណ្ងទក់ទងនឹងោប  នោយសារកាំនណី្ត្  នរពាហ៍- 
ពិពាហ៍ ក្ខរទទលួចិញ្ច ឹម នហយី រស់នៅជាមយួោប ដូចជា ឪពុក មាថ យ កូន...។ 

១១០- នគ្ហព័នន  
អ. household 
បារ. ménage (m.) 

  មនុសសទាំងអស់ខដលរស់នៅកបុងឯកតាលាំនៅឋានមួយ (ផធោះ បនធប់ ទូក 
ផធោះទឹក ...)។ នគ្ហព័ននមយួនរចមានមនុសសជាសាច់ញាតិ្ឬមនុសសមិនខមនជា 
សាច់ញាតិ្នឹងោប ។ 

១១១- ទាំហាំរគ្សួារ 
អ. household size  
បារ.  

  ចាំននួមនុសសជាមធយមនៅកបុងរគួ្សារមយួ ខដលជាលទនផលថ្នចាំននួមនុសស 
សរុបនៅកបុងកខនលងណាមួយ(ភូមិ  ុាំ រសុក ត្ាំបន់ ...) ខចកនឹងចាំននួរគួ្សារ 
សរុបនៅកបុងកខនលងននាោះ។ 

១១២- នមរគ្សួារ 
អ. head of household 
បារ. chef de famille 

  អបកខដលទទលួែុសរតូ្វកបុងរគួ្សារមយួ។ 

 

១១៣- របជាសាស្តសថរគ្សួារ 
អ. family demography 
បារ. démographie  
      familiale (f.) 

 ក្ខរសិកានិងក្ខរវភិាគ្នលីនគ្ហព័ននរគួ្សារ ដូចជា កាំនណី្ត្រគួ្សារ ក្ខរផ្លល ស់ 
បថូរសាទ នភាពរគួ្សារ(ក្ខរនកីនចាំននួឬក្ខរបាត់្បង់សមាជិក ...) ជានដីម។ 

១១៤- សាទ នភាពនរពាហ៍ 
         ពិពាហ៍ 
អ. marital status 
បារ. statut matrimonial  

សភាពរបស់មនុសសមាប ក់ៗថែកបុងទាំនាក់ទាំនងខាងនរពាហ៍ពិពាហ៍ ដូចជា មិនទន់ 
នរៀបក្ខរ  នរៀបក្ខរ  រស់នៅខបកោប នរក្ខយនរៀបក្ខរ  ខលងលោះ និង នមមា៉ា យឬ 
នពាោះមា៉ា យ(នោយមូលនហតុ្នផសងៗថែ)។ 

១១៥- ជនបមាល ស់ទី 
អ. displaced person  
បារ. personne déplacée (f.) 
 

  ជនខដលបថូរទីកខនលងរស់នៅនោយកតាថ នផសងៗថែ។ 
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១១៦-ជាំនរឿន 
អ.census  
បារ.recensement(m.)   

ក្ខររបមូលសទិតិ្ពីបុគ្គល រគួ្សារ សហរោស ឬ អងគភាពចាត់្តាាំងនផសងនទៀត្ 
ខដលអងគភាពទាំងអស់រតូ្វបាននធវីសមាភ សន៍។ ជាំនរឿនមានជាំនរឿនរបជាជន 
ជាំនរឿនកសិកមម  ជាំនរឿននសដឌកិចច ...។ 

១១៧- ជាំនរឿនរបជាជន 
អ. population census 
បារ.recensement(m.)  
      de la population 

ក្ខររបមូលទិនបន័យពីរបជាជនទាំងអស់ ខដលរមួមានទិនបន័យនផសងៗថែដូចជា 
នរយុ នភទ មុែរបរ សាទ នភាពនរពាហ៍ពិពាហ៍ ក្ខរសិកា សាទ នភាពនសដឌកិចច 
សងគម ...។ 

១១៨- អនងកត្ 
អ.survey 
បារ.enquête(f.) 

ក្ខររបមូលទិនបន័យតាមសាំណាកគ្ាំរូពីបុគ្គល រគួ្សារ សហរោស ឬ អងគភាព 
ចាត់្តាាំងនផសងៗថែ។ 

១១៩- គ្ាំរតូាង/សាំណាកគ្ាំរ ូ       
អ.sample  
បារ.échantillon (m.) 

សាំណុ្ាំ បុគ្គល សហរោស អងគភាព... ខដលរតូ្វបាននរជីសនរសីជាត្ាំណាងឱ្យ 
នោលនៅខដលនយងីបានកាំណ្ត់្នដីមផឱី្យអបកនធវីអនងកត្ឬអបកសិការសាវរជាវរប
មូលទិនបន័យ។ 

១២០- អនងកត្ចននាល ោះជាំនរឿន 
អ.inter-census survey 
បារ. enquête de  
     l’interrecensement 

  ក្ខររបមូលទិនបន័យកបុងចននាល ោះនពលពីជាំនរឿនមយួនៅជាំនរឿនមយួនទៀត្ តាមក្ខរ 
នរជីសនរសីគ្ាំរូតាង។ 
 

១២១- លកាណ្ៈសមាគ ល់ 
         របជាជន 
អ. population    
    characteristics  
បារ.caractéristiques  
     de la population 

  ចាំណុ្ចពិនសសនផសងៗថែរបស់របជាជនមាននរយុ នភទ ពូជ ជាតិ្ពននុ សាទ នភាព 
នរពាហ៍ពិពាហ៍ មុែរបរ ក្ខរអប់រ ាំ និង របាក់ចាំណូ្ល 
ខដលបានមកពីក្ខរវភិាគ្របជាសាស្តសថ។ 

១២២- របាយរបជាជន 
អ. population distribution 
បារ. répartition de la  
      population 

ក្ខរតាាំងទីលាំនៅរបស់របជាជនខដលមានលកាណ្ៈរបមូលផថុ ាំឬរាយបា៉ា យ តាម 
ភូមិសាស្តសថនានា។ 

 

១២៣- ដង់សុនីត្របជាជន 
អ. density of population  
បារ.densité de population  

ចាំននួរបជាជនកបុងថ្ផធដីមយួគី្ឡូខម៉ារត្ក្ខនរ ៉ា។ 

 

១២៤- ចាំនណាលរបជាជន 
អ. population projection 
បារ. projection  
      démographique 
 

 ទាំហាំនិងលកាណ្ៈសមាគ ល់របជាជន ខដលគ្ណ្នាសរមាប់នពលអនាគ្ត្ នោយ 
ខផអកនលីក្ខរវភិាគ្និនាប ក្ខរបចចុបផនប ដូចជា កតាថ នកីត្ កតាថ មរណ្ៈ កតាថ បមាល ស់ 
លាំនៅ ជានដីម ។ 
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១២៥- កាំនណី្នរបជាជន 
អ. population increase 
បារ. accroissement de  
       la population 

 ក្ខរនកីនចាំននួរបជាជនសរុបខដលជាលទនផលរវាងក្ខរនកីត្ ក្ខរសាល ប់ និង 
បមាល ស់លាំនៅ កបុងភូមិសាស្តសថជាក់លាក់និងកបុងរយៈនពលកាំណ្ត់្ណាមយួ។ 

១២៦- នោលននយបាយ 
           របជាជន 
អ. population policy  
បារ.politique en matière  
     de population 

វធិានក្ខររបស់រដឌ នដីមផមីានឥទនិពលនលីទាំហាំ កាំនណី្ន របាយឬសមាសភាព 
របជាជនកបុងនពលបចចុបផនបឬអនាគ្ត្។ 
 

១២៧- សទតិិ្ 
អ.statistic(s) 
បារ.statistique  

ទិនបន័យខដលបានមកនោយក្ខររបមូល ក្ខរនរៀបចាំ ក្ខរចងរកង ក្ខរវភិាគ្ 
ក្ខរនបាោះពុមព និង ក្ខរផសពវផាយលទនផលថ្នចនមលីយ តាមក្ខររបមូលព័ត៌្មានឬ 
ពីរបភពទិនបន័យរដឌបាល។ 

១២៨- ភូមិវទិាមនុសស 
អ. human geography 
បារ. géographie    
       humaine 

 ខផបកមយួថ្នភូមិវទិាខដលសិកាអាំពី របជាជន សហគ្មន៍ វបផធម៌ នសដឌកិចច 
និងអនថរកមមរបស់មនុសសជាមយួនឹងបរសិាទ ន  នោយនផ្លថ ត្នៅនលីទាំនាក់ទាំនង 
រវាងសកមមភាពមនុសសកបុងលាំហនលីថ្ផធខផនដី។ 

១២៩- ភូមិវទិារបជាជន 
អ. population geography 
បារ. géographie de  
      population 

 ខផបកមយួថ្នភូមិវទិាមនុសសខដលសិកាអាំពីក្ខរខរបរបួលថ្នរបាយ  ដង់សុីនត្ 
សមាសភាព លាំនៅឋាន រកុង បមាល ស់លាំនៅ និង កាំនណី្នថ្នរបជាជននៅ 
តាមទីកខនលងនានា។ 

១៣០- ភូមិវទិារកងុ 
អ. urban geography  
បា. géographie  
     urbaine 

ខផបកមយួថ្នភូមិវទិាមនុសស ខដលសិកាអាំពីរបវត្ថិនិងក្ខរវវិត្ថថ្នទីតាាំង  រូបរាង 
មុែង្ហរនិងសកមមភាពសាំខាន់ៗថែ ទាំនាក់ទាំនងជាមយួត្ាំបន់ជុាំវញិ និង ក្ខរចាត់្ 
ថាប ក់របស់រកុងនិងទីរកុង។ 

១៣១- នគ្របូនីយកមម 
អ. urban planning/  
    town planning 
បារ.  urbanisation (f.) 

សិលផៈ វទិាសាស្តសថ និងបនចចកនទសថ្នក្ខរនធវីខផនក្ខររូបវនថទីរកុង ក្ខរអភិវឌ្ណ 
ក្ខរអភិរកស ក្ខររគ្ប់រគ្ងអភិវឌ្ណ ក្ខរសាងសង់ និង ក្ខរខកលមអនៅកបុងទីរកុង 
និងត្ាំបន់ជុាំវញិ រពមទាំងត្ាំបន់ទទលួឥទនិពលកបុងនោលបាំណ្ងទទលួបាននូវចីរ-
ភាព តុ្លយភាព សុែុមាលភាព នសាភណ្ភាព សមធម៌ និងសមារហណ្កមម។ 

១៣២-រកងុ  
អ. town 
បារ. ville(f.) 
   

កខនលងខដលមានរបជាជនរស់នៅនរចីន មានផារនិងហាងលក់ទាំនិញ កខនលង 
នធវីក្ខរ កខនលងកមានថ និង មានក្ខរនរៀបចាំនហោឌ រចនាសមព័ននរូបវនថ។ល។ រកុង 
តូ្ចជាងទីរកុង។ 
ឧ.រកុងរពោះសីហនុ។ 

១៣៣- ទីរកងុ 
អ . city 
បារ. ville(f.) 

រកុងធាំ។ 
ឧ.ទីរកុងភបាំនពញ ទីរកុងបាងកក ទីរកុងហូជីមិញ។ 
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១៣៤- បុរ ី
អ.  city 
បារ. cité(f.) 

ទីតាាំងមយួខដលរតូ្វបាននរៀបចាំជាដីឡូត៍្ ជាសាំណ្ង់លាំនៅឋាន ជាសាំណ្ង់ 
នផសងៗថែ លមាសាធារណ្ៈ និង នហោឌ រចនាសមព័នននានា នៅនលីកាលដីខត្មួយ 
រសបតាមគ្នរមាងបលង់សរុបរបស់បុរខីដលបានទទលួក្ខរអនុញ្ញដ ត្ជាផលូវក្ខរ។ 
កបុងករណី្ែលោះ បុរក៏ីសមាគ ល់ទីរកុងខដរ(បុរវីា៉ា ទីកង់ បុរញូីវយ៉ាក...)។ 
ឧ.បុរនីប៉ាងហតួ្ បុរពិីភពងមី បុរភីបាំនពញ...។ 

១៣៥- រដឌធានី/រាជធានី 
អ. capital 
បារ. capitale(f.) 

ទីរកុងខដលជាទីតាាំងរបស់រោឌ ភិបាលឬរាជរោឌ ភិបាលថ្នរបនទសមយួ។ 
ឧ. រាជធានីភបាំនពញ រដឌធានីវា៉ា សុីននតាន(សហរដឌនរនម៉ារកិ) រដឌធានីកង់នបរា៉ា  

)អូស្តសាថ លី( ។ 
១៣៦- ទីរបជុាំជន 
អ. urban area 
បារ.agglomération (m.) 

កខនលងខដលមានអោរឬនគ្ហោឌ ននរចីននិងមនុសសរស់នៅនរចីន 
នោយមិនគិ្ត្អាំពីខដនដីរដឌបាល។ 

១៣៧- ជនបទ 
អ. rural area  
បារ. zone rurale (f.) 

កខនលងនរៅពីទីរបជុាំជន មានមនុសសរស់នៅតិ្ចមានលកាណ្ៈជាខរសចមាក រឬ 
ថ្រព។ 

១៣៨- អរតានុកូលោឌ ន 
អ. civil status 
បារ.état-civil  

ចាំណ្ងរមួភាជ ប់សញ្ញជ តិ្នៅនឹងរដឌនិងឋានៈនៅកបុងរគួ្សារ នហយី ខដលបនងកីត្ 
ឱ្យមានសិទនិនិងករណី្យកិចច។ ទិនបន័យសាំខាន់ៗថែរបស់អរតានុកូលោឌ នមាន 
ក្ខរនកីត្ ក្ខរសាល ប់ ក្ខរនរៀបក្ខរ ជានដីម។ 

១៣៩- បញ្ជ អីរតានុកូលោឌ ន 
អ. register of civil status 
បារ.registre de l’état civil  

របព័ននចុោះបញ្ជ ីសរមាប់កត់្រតាទិនបន័យអរតានុកូលោឌ ន។ 
 

១៤០- កណាថ លរកងុ 
អ. city centre/downtown  
បារ. centre-ville (m.) 

កខនលងខដលជាទីតាាំងកណាថ លថ្នរកុង នហយី ខដលមានជាយរកុងនៅពីនរៅ។ 
ជាទូនៅ  កណាថ លរកុងជាអតី្ត្ទីតាាំងរបវត្ថិសាស្តសថឬជាត្ាំបន់អភិវឌ្ណចាស់។ 

១៤១- ជាយរកងុ 
អ. suburbs 
បារ. banlieue(f.) 
 

កខនលងខដលជាខផបកថ្នរកុង នហយីសទិត្នរៅពីកណាថ លរកុង។ ជាទូនៅ  ជាយ 
រកុងជាកខនលងអភិវឌ្ណងមីឬកាំពុងដាំនណី្រក្ខរអភិវឌ្ណ។  
ឧ. គិ្ត្រតឹ្មឆ្ប ាំ២០១៤ ជាយរកុងភបាំនពញ មានែណ្ឍ ដនង្ហក  ែណ្ឍ ខសនសុែ ែណ្ឍ  
នពាធិ៍ខសនជ័យ ... ។ 

១៤២- ភូមិជាយរកងុ 
អ. suburb 
បារ. faubourg (m.) 

ភូមិឆ្ង យៗថែថ្នជាយរកុង ភាគ្នរចីនជាកខនលងតាាំងទីលាំនៅងមីថ្នអបកនចញពី      
កណាថ លរកុងឬអបកមកពីជនបទ និង ខដលកាំពុងដាំនណី្រក្ខរអភិវឌ្ណ។ 

១៤៣- រនបករកងុ 
អ. urbanization 
បារ. urbanisation (f.) 

ក្ខររកីរកុងបណាថ លមកពីលាំហូរចូលរបជាជននរចីនពីជនបទឬកខនលងនផសង  
នទៀត្។ 
ឧ.របនទសកាំពុងអភិវឌ្ណមានរនបករកុងនលឿន ពិនសសបណាថ លមកពីចាំនណាល 
ជនបទ។ 
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១៤៤- រនបីសរកងុ 
អ. municipal pound 
បារ. fourrière municipale   

ទីតាាំងនោយខឡកមយួរបស់រកុង សរមាប់ទុកជាបនណាថ ោះនរសនបនូវរបស់របរ 
ឬសត្វខដលោម នសណាថ ប់ធាប ប់នៅទីសាធារណ្ៈ នហយី ខដលរតូ្វបានសមត្ទកិចច 
របឹអូស របមូល ឬ នរសីបាន។ 
 

១៤៥- បណ្ថុ ាំ រកងុ 
អ. megalopolis/ 
    megacity 
បារ. mégalopole (f.) 

 ទីរកុងដ៏ធាំមយួខដលនកីត្នឡងីនោយក្ខរផថុ ាំទីរកុងឬរកុងជានរចីនជាប់ៗថែោប ។ 
ឧ. បណ្ថុ ាំ រកុងថ្នសហរដឌនរនម៉ារកិមានបនណាថ យនឆបរមហាសមុរទនរត្លង់ទិកលាត្ 
សននឹងពីនជីងនៅត្ផូងពីទីរកុងបូសថុននៅទីរកុងវា៉ា សុីននតានរបខវង៨៥០គ្.ម. 
និង មានរបជាជនជាង៤០លាននាក់(ឆ្ប ាំ២០០០)។ 
 

១៤៦- នមរត្បូ៉ាូល 
អ. metropolis 
បារ. métropole (f.) 

១- រាជធានី/រដឌធានីននយបាយថ្នរបនទសមយួ។ 
២-ទីរកុងធាំជាងនគ្ថ្នរបនទសមយួ។ 
៣-មជឈមណ្ឍ លសាំខាន់ជាងនគ្កបុងវស័ិយអវីមួយថ្នរបនទសមយួ។ 
៤-ទីរកុងធាំជាងនគ្ឬមជឈមណ្ឍ លនសដឌកិចចសាំខាន់ជាងនគ្ថ្នត្ាំបន់មយួ។ 
 

១៤៧-របនទសនម 
អ. home country 
បារ. métropole (f.)   

របនទសខដលរគ្ប់រគ្ងទឹកដីនរណានិគ្មនផសងៗថែ។  
ឧ. កបុងសម័យនរណានិគ្ម  របនទសបារា ាំងជារបនទសនមថ្នរបនទសកមពុជា 
នវៀត្ណាម ឡាវ និង របនទសដថ្ទនទៀត្។ 
 

១៤៨-ទីសាំណាក់ 
អ. residence 
បារ. residence(f.) 

កខនលងខដលបុគ្គលមាប ក់ៗថែសាប ក់នររស័យនៅជាក់ខសថងកបុងរយៈនពលជាកាំណ្ត់្ 
ណាមយួខដលមិនខមនជាលាំនៅឋាន។ 
ឧ.ន ម្ ោះ ក មានលាំនៅឋាននៅនែត្ថតាខកវ បានជលួផធោះនៅភបាំនពញ នដីមផនីរៀន។  
ផធោះនៅភបាំនពញននោះនៅថា ទីសាំណាក់។ 
 

១៤៩- លាំនៅឋាន 
អ. domicile 
បារ. domicile(m.) 

ទីកខនលងខដលជាទីតាាំងថ្នជីវភាពរស់នៅជាអចិថ្ស្តនថយរ៍បស់បុគ្គលមាប ក់ៗថែ។ 
 

១៥០- ទីលាំនៅ         
អ.  habitation 
បារ. habitation(f.) 

ទីឬកខនលងខដលមនុសសនៅឬសរមាប់មនុសសនៅ នោយមិនគិ្ត្ថាជាលាំនៅ 
ឋានឬជាទីសាំណាក់។ កបុងក្ខរនរបីរបាស់ នគ្នរបីពាកយទីលាំនៅឬនរសយោឌ ន 
សរមាប់បាំនពញឯកសារនផសងៗថែ។ 
 

១៥១- និនវសនោឌ ន 
អ. residence  
បារ .résidence (f.) 

 កខនលងនៅជាផលូវក្ខរសរមាប់ថាប ក់ដឹកនាាំរបនទស ត្ាំណាងរបនទស ត្ាំណាង 
សាទ ប័នជាតិ្ឬអនថរជាតិ្ កបុងរយៈនពលកាំណ្ត់្ថ្ននរណ្ត្ថិរបស់ែលួន។ 

១៥២- អននថវាសកិោឌ ន 
អ.boarding school  

កខនលងខដលសិសសឬនិសសតិ្ថ្នរគឹ្ោះសាទ នសិកាណាមយួ សាប ក់នៅ នរៀនសូរត្ 
បរនិភាគ្ ...។ 
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១៥៣- ភូមិឋាន 
អ.settlement 
បារ.habitat (m.) 

ក្ខរតាាំងទីលាំនៅកបុងកខនលងណាមយួ ខដលមានលកាណ្ៈ  ទរមង់នោយខឡក 
ខាងនគ្រូបនីយកមម របថ្ពណី្ជនជាតិ្ បរសិាទ ន សងគមកិចច កមមសិទនិដីធលី ...។ 
ឧ. បុរ១ី០០ែបង (សង្ហក ត់្ទឹកថាល  ែណ្ឍ ខសនសុែ រាជធានីភបាំនពញ), 
ភូមិអភិវឌ្ណអនលង់ថ្រជសនមថច នហង សាំរនិ (រសុកពញាខរកក នែត្ថត្ផូង មុ ាំ) 
ជាភូមិឋាន។ 
 

១៥៤- នរសយោឌ ន 
អ.address 
បារ.adresse (f.) 

ក្ខរចងអុលបង្ហា ញជាក់លាក់ថ្នទីកខនលងណាមយួ។  នរសយោឌ ននរចនរបីជា 
កូអ័រនោនណ្(រយៈទទឹងនិងរយៈបនណាថ យ) នលែជាក់លាក់នៅតាមផលូវ(ផធោះ 
នលែ ...) ចាំណុ្ចចងអុលណាមយួកបុងខផនទី(ខាងនកីត្ផារ ...) ន ម្ ោះនៅ 
កខនលងណាមយួ(ភូមិនដីមអមពិល ភូមិចាម ...) ជានដីម។ 
 

១៥៥- ភូមិវទិានសដឌកិចច 
អ.economic geography 
បារ.géographie(f.)  
     économique 

 ខផបកមយួថ្នភូមិវទិាខដលពាក់ព័នននឹងផលិត្កមម របាយ ក្ខរនោោះដូរនិងក្ខរនរបី 
របាស់ធនធាន រមួទាំងក្ខរសិកាពីកតាថ នសដឌកិចចខដលមានឥទនិពលនលីរបាយ 
និងភាពែុសោប នៅនលីថ្ផធខផនដី។ 

១៥៦- ភូមិវទិាកសកិមម 
អ. agricultural  geography 
បារ.géographie agricole   

  ខផបកមយួថ្នភូមិវទិានសដឌកិចចខដលសិកាអាំពីទិដឌភាពនផសងៗថែថ្នក្ខរោាំដុោះនិង 
ក្ខរចិញ្ច ឹមសត្វ។ 
 

១៥៧- ផធោះ/នគ្ហោឌ ន 
អ. home 
បារ.demeure/maison  

  អោរខដលសង់នឡងីសរមាប់មនុសសរស់នៅ។ 

១៥៨- កសកិមមយថាផល 
អ.extensive agriculture 
បារ.agriculture extensive 

  ក្ខរោាំដុោះឬក្ខរចិញ្ច ឹមសត្វ ខដលនរបីទុននិងពលកមមតិ្ច នហយី ទទលួបានផល 
តាមលកាែណ្ឍ ធមមជាតិ្។ 

១៥៩- កសកិមមអតិ្ផល 
អ.intensive agriculture 
បារ.agriculture(f.)  
     intensive 

 ក្ខរោាំដុោះឬក្ខរចិញ្ច ឹមសត្វខដលនរបីទុននិងបនចចកនទសែពស់ នហយី ទទលួបាន 
ទិនបផលែពស់កបុងថ្ផធដីមយួឯកតា។ 
 

១៧០- កសកិមមរបថ្ពណី្ 
អ.traditional agriculture 
បារ.agriculture(f.)  
     traditionnelle 

  កសិកមមខដលរបតិ្បត្ថិក្ខរោាំដុោះនិងក្ខរចិញ្ច ឹមសត្វបនថពីជាំនាន់មុន ដូចជា រនបៀប 
នរបីរបាស់ពូជ រនបៀបោាំដុោះ ក្ខរនរបីរបាស់កមាល ាំងពលកមម(នោ រកបី)... នហយី ជា 
ទូនៅ ទទលួផលតាមលកាែណ្ឍ ធមមជាតិ្។ 
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II.២.៤- បពច្បេកសពទពសនើពោយគ្ណៈកមែក្ខរវិទយាសាស្កសតិនិងបពច្បេកវទិយា 
 

១- សវុតី្ចាំននួពិត្     
 អ.  real sequence 
 បារ. suite réelle (f.) 

  អនុគ្មន៍នលែខដលកាំណ្ត់្ពីសាំណុ្ាំ  {0, 1, 2, 3, } ឬ {1, 2, 3, 4, }  នៅ 
។ ឧទហរណ៍្  1, 5, 9, 13, 17, … ជាសវុ ីត្ចាំនួនពិត្។ 

២-នស រ ី       
 អ.  series 
 បារ.  série  (f.) 

  ផលបូកពីជគ្ណិ្ត្ថ្នត្ួទាំងឡាយរបស់សវុ ីត្មយួ។  
ឧទហរណ៍្៖   
        ១.  1 + 2 + 3 + … + 2010 + 2011 ជានស រកីាំណ្ត់្។ 
        ២.  2 + 4 + 6 + … + 2n + 2(n + 1) + ...  ជានស រអីននឋ។ 

៣- លមីីត្   
អ. limit  
បារ. limite(f.) 

 ត្ថ្មលខដលអនងរឬអនុគ្មន៍ ែិត្នៅជិត្ត្ថ្មលននាោះ។ 

៤- លមីីត្ថ្នអនុគ្មន៍   
អ. limit of function 
បារ. limite de fonction  
       (f.) 

  ត្ថ្មល L ខដលអនុគ្មន៍ f (x) ែិត្ជិត្  ក្ខលណា x ែិត្ជិត្ c  មានន័យថា 
ចាំនពាោះរគ្ប់ចាំននួ  > 0 នគ្មានចាំនួន 0   ខដល 0 x c     នគ្បាន 
f (x) L  ។ នគ្សរនសរ lim f (x) = L ក្ខលណា x ែិត្ជិត្ c ឬ  

x c
lim f (x) L


 ។ 
៥- នដរនីវ   
អ.  derivative 
បារ.  dérivée (f.) 

   លីមីត្ថ្នផលនធៀបរវាងផលដកអនុគ្មន៍និងផលដកអនងរ ក្ខលណាផល  
ដកអនងរននាោះែិត្ជិត្សូនយ។ 

៦- នរាំងនត្រក្ខល   
អ.  integral 
បារ.  intégrale  (f.) 

  ផលបូកថ្ផធរកឡាចតុ្នក្ខណ្ខកងតូ្ចៗថែ ខដលែណ្ឍ នោយអនុគ្មន៍មួយអនងរ 
 f (x)  និងអកសនរប់សុីស នហយីមានត្ថ្មលវជិជមានឬអវជិជមានរសបតាមត្ថ្មល    

  អ័រនោនណ្ខដលមានរាង f (x)dx
 

។ 

៧- នរាំងនត្រក្ខលកាំណ្ត់្   
អ.  eeififee integral  
បារ.  intégrale eéifife  

នរាំងនត្រក្ខលខដលអនងរ x ខរបរបួលកបុងចននាល ោះកាំណ្ត់្មយួពី a នៅ b ខដល  

មានរាង 
b

a

f (x)dx  ។  

៨- នរាំងនត្រក្ខលមនិកាំណ្ត់្  
អ.  fieeififee integral  
បារ. intégrale indéfinie 

  នរាំងនត្រក្ខលខដលអនងរខរបរបួលមិនកាំណ្ត់្។ 

ឧទហរណ៍្៖ 2x dx
 

ជានរាំងនត្រក្ខលមិនកាំណ្ត់្។ 

៩-  នរាំងនត្រក្ខលពីរជាន់   
   (នរាំងនត្រក្ខលឌុ្ប) 
អ. double integral/ 
  double iterated integral 
បារ. intégrale double  

នរាំងនត្រក្ខលថ្នអនុគ្មន៍ពីរអនងរ f (x , y)

 

ខដលមានរាង f (x , y)dx dy ។ 
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១០- នរាំងនត្រក្ខល i ជាន់   
អ.nth

  iterated integral / 

     n
th

-order integral  

    នរាំងនត្រក្ខលថ្នអនុគ្មន៍ n អនងរ ខដលមានរាង  
1 2 n 1 n 1 2 n 1 n

nn

... f (x , x ,..., x , x ) dx dx ...dx dx    នហយី n ជាចាំននួគ្ត់្  

ធមមជាតិ្។  
១១- លនីនខអ    
អ.  linear       
បារ.  linéaire 
 

 ១- ខដលមានលកាណ្ៈជាបនាធ ត់្រត្ង់ឬខដលទក់ទងនឹងដឺនរកទីមយួ។    
     ឧទហរណ៍្ : សមីក្ខរលីននខអ  y = a x + b ។ 
 ២- ខដលមានវមិារត្មយួ។ 
 ៣- ថ្នលាំោប់ទីមយួ។ 

១២- សមីក្ខរលនីនខអ   
អ.  linear equation 
បារ.  équation linéaire  
       
 

- សមីក្ខរពហុធាដឺនរកទីមួយ។  
  ឧទហរណ៍្៖  y = 4x + 3  និង  x + y = 7 ជាសមីក្ខរលីននខអ ។ 
- សមីក្ខរមយួខដលនរចសរនសរជាទរមង់ 1 1 2 2 n na x a x ... a x b        
   ខដល 1 2 nx ,x ,...., x  ជាអនងរ នហយី  b និង 1 2 na , a ,...,a  ជាចាំនួនពិត្  
   ឬកុាំផលិច។ 

១៣- ពីជគ្ណិ្ត្លនីនខអ    
អ. linear algebra      
បារ. algèbre linéaire   

   ខមកធាងថ្នគ្ណិ្ត្វទិាខដលទក់ទងនឹងក្ខរសិកាអាំពីវុចិទ័រ លាំហវុចិទ័រ 
បខមលងលីននខអ  និង របព័ននសមីក្ខរលីននខអ ។     

១៤- សមីក្ខរពីជគ្ណិ្ត្   
អ.  algebraic equation 
បារ.  équation algébrique   

 សមីក្ខរខដលមានរាង  f(x) = 0  ខដល f(x) ជាពហុធាណាមយួ។   
ឧទហរណ៍្៖  សមីក្ខរ  x3 

– 5x + 4 = 0 ជាសមីក្ខរពីជគ្ណិ្ត្។ 
 

១៥- វភិាគ្វុចិទ័រ  
អ.  vector analysis  
បារ. analyse vectorielle       

   ខផបកមយួថ្នគ្ណិ្ត្វទិាខដលសិកាអាំពីវុចិទ័រ អនុគ្មន៍វុចិទ័រ ទាំនាក់ទាំនង 
(គ្ណ្នាឌី្នផរ ៉ាង់ខសយលនិងនរាំងនត្រក្ខល) និង ក្ខរអនុវត្ឋរបស់វា។ 
 

១៦- វមិារត្   
អ.  dimension      
បារ.  dimension  (f.) 

   (ពីជគ្ណិ្ត្លីននខអ ) - ចាំននួថ្នវុចិទ័រនៅកបុងនោលមយួថ្នលាំហវុចិទ័រ V 
នោយសរនសរជា dim V ។  
ឧទហរណ៍្៖ 2dim 1, dim 2   និង 3dim 3  ។ 
- វមិារត្ថ្នមា៉ា រទីសមយួ គឺ្ជាចាំននួថ្នជរួនដកនិងជរួឈររបស់វា។ 
(ធរណី្មារត្) - ទាំហាំថ្នរូបបលង់មយួឬសូលីត្។  
ឧទហរណ៍្៖  ១- វមិារត្ថ្នរងវង់មយួ គឺ្ជាក្ខាំ។ 
                   ២- វមិារត្ថ្នចតុ្នក្ខណ្ខកងមយួ គឺ្ជាបនណាឋ យនិងទទឹង។ 
                   ៣- វមិារត្ថ្នរបនលពីខប៉ាត្ខកង គឺ្ជាបនណាឋ យ ទទឹង និងកមពស់។ 

១៧- គ្ណិ្ត្វទិា    
  អ.  mathematics  
 បារ.  mathématiques  
        (f.) 

  វទិាសាស្តសថខដលសិកាអាំពី នពវនឋ ធរណី្មារត្ ពីជគ្ណិ្ត្ គ្ណិ្ត្វទិាវភិាគ្              
គ្ណិ្ត្វទិាគ្ណ្នា ជានដីម នហយីសិកាអាំពី បរមិាណ្ ទាំហាំ លាំោប់ ទរមង់ 
ទាំនាក់ទាំនង និង លកាណ្ៈរបស់វា នោយនរបីរបាស់ចាំននួនិងមិត្ឋសញ្ញដ ។  
គ្ណិ្ត្វទិាខចកជាពីរខផបកធាំៗថែ គឺ្ គ្ណិ្ត្វទិាសុទន និង គ្ណិ្ត្វទិាអនុវត្ថ។ 
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១៨- គ្ណិ្ត្វទិាអនុវត្ឋ   
  អ.  applied mathematics 
  បារ.  mathématiques  
         appliquées (f.) 

ខផបកមយួថ្នគ្ណិ្ត្វទិាសរមាប់នរបីកបុងក្ខរអនុវត្ឋនលីខផបកវទិាសាស្តសឋនិង/ឬ 
ខផបកវទិាសាស្តសថសងគម។ 
 

១៩- គ្ណិ្ត្វទិាសុទន  
  អ. pure mathematics 
បារ. mathématiques  
      pures(f.) 

  ខផបកមយួថ្នគ្ណិ្ត្វទិាខដលទក់ទងនឹងត្កកវទិា រូបមនថ គ្ាំនិត្អរូបី ទរមង់ 
នោលក្ខរណ៍្ នសាភ័ណ្...។ 
 

២០- ដារក្ខម    
 អ.  diagram 
បារ.  diagramme (m.) 

 - គ្ាំនូសតាងបក្ខសន៍មយួជាលកាណ្ៈរូបភាព។ 
 - ក្ខរតាង/គ្ាំនូសតាងរូបភាពឬរក្ខហវថ្នធាតុ្មយួចាំនួនខដលទក់ទងោប ។  
   ឧទហរណ៍្៖ ដារក្ខមរពួញ  ដារក្ខមវនិ។ 

២១- នរប់សុសី   
  អ.  abscissa  
 បារ.  abscisse (f.) 

  - កូអ័រនោនណ្  x  ថ្នចាំណុ្ចមយួនៅកបុងរបព័នន ឬ ត្រមុយកូអ័រនោនណ្  
    វមិារត្ពីរ។ 
 - ចមាង យថ្នចាំណុ្ចមយួពីអ័កសអ័រនោនណ្ (អកស (y’oy) ) ខដលរតូ្វបានវាស់ 
    រសបនៅនឹងអ័កសនរប់សុីស(អ័កស (x’ox) ) ។ 
ឧទហរណ៍្៖  នរប់សុីសថ្នចាំណុ្ច  P(5, 3) គឺ្  5 ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

២២-ត្ថ្មលោច់ខាត្  
  អ. absolute value  
 បារ. valeur absolue   
       (f.) 

- ត្ថ្មលវជិជមានចាំនពាោះចាំននួពិត្មយួខដលមិនគិ្ត្នៅនលីសញ្ញដ របស់វា តាង  
  នោយ   | x | ។ 
ឧទហរណ៍្៖   | 6 | = 6, | – 7 | = 7  និង | 0 | = 0 ។ 

- ម៉ាូឌុ្ល ឬ ចមាង យខដលគិ្ត្នចញពីគ្ល់អ័កស ឬ ត្រមុយនៅចាំណុ្ចមយួ។ 
ឧទហរណ៍្៖  នគ្ឱ្យចាំណុ្ច P(x0 , y0) តាងចាំននួកុាំផលិច z = x0 + i y0  
នៅកបុងបលង់កុាំផលិច (x0y)។ ចមាង យរវាងគ្ល់ត្រមុយ 0 និងចាំណុ្ច P(x0, y0) គឺ្ 
           2 2

0 0z OP OP || OP || x y ។ 
 

                       y                                                                  

                      

          3                                           P                             

                     2                                                                                                   

                     1                                                                                                                                            

    

  x’               o        1      2     3       4     5              x                                      
                                                                                                                                                                           

                     y’                                                                    
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២៣- បាំខលង  
អ. transformation   

បារ. transformation (f.) 

-(ពីជគ្ណិ្ត្) ក្ខរផ្លល ស់បថូរពីកននាមពីជគ្ណិ្ត្ ឬសមីក្ខរមយួនៅជាទរមង់ 
នផសងមយួនទៀត្ខដលសមមូលនឹងវា។ 
-(ធរណី្មារត្)ក្ខរផ្លល ស់បថូររូបសណាឌ នមយួនៅរូបសណាឌ នមយួនទៀត្នោយ 
បថូរចាំណុ្ចនីមយួៗថែនៅទីតាាំងនផសងមយួនទៀត្តាមលាំនាាំជាក់លាក់។ 

២៤-ភាពឆលុោះ / សុនីមរទី   
  អ.  yseeeeys   
បារ.  yseéeyfe (f.) 

លកាណ្ៈថ្នរូបសណាឌ នធរណី្មារត្ខដលឆលុោះោប នធៀបនឹងអ័កសឆលុោះ ផចិត្ឆលុោះ ឬបលង់ 
ឆលុោះ។ 

២៥- បាំខលងប៉ាុន /  
     អីុសូនមរទី   
 អ.  isometry   
បារ.  isométrie (f.) 

 បាំខលងខដលនៅកបុងននាោះមានចមាង យរវាងចាំណុ្ចពីរមិនផ្លល ស់បថូរ។ 
 

២៦- មា៉ា រទីស     
អ.  matrix 
បារ. matrice (f.) 

 ត្នរមៀបធាតុ្(aij) ខដលរតូ្វបាននរៀបកបុងទរមង់ជាជរួនដកនិងជរួឈរ។ 

ឧទហរណ៍្ : 
11 12

21 22

31 32

a a

a a

a a

 
 
 
  

គឺ្ជាមា៉ា រទីសមយួខដលមានលាំោប់(វមិារត្)3 × 2។    

នគ្នរចតាងមា៉ា រទីសខាងនលីខបបននោះក៏បាន : 
11 12

21 22

31 32

a a

a a

a a

 
 
 
 
 

។ 

 
២៧- មា៉ា រទីសក្ខនរ ៉ា   
អ.  square matrix 
បារ.  matrice carrée  
(f.) 

   មា៉ា រទីសខដលមានចាំននួជរួនដកនសមីនឹងចាំនួនជរួឈរ។ 

ឧទហរណ៍្ :   
11 12 13

21 22 23

31 32 33

a a a

a a a

a a a

 
 
 
 
 

 ជាមា៉ា រទីសក្ខនរ ៉ាមយួខដលមានលាំោប់ 

(វមិារត្) 3 × 3 ។ 
២៨- មា៉ា រទីសសូនយ     
  អ.  zero matrix 
 បារ.  matrice zéro (f.) 

មា៉ា រទីសខដលមានធាតុ្ទាំងអស់នសមីនឹងសូនយ។ មា៉ា រទីសសូនយតាងនោយ O  ឬ 
m nO  ។ 

                       y                                                                  

                                                                                           

                                                                                        

                      y0                                           P(x0, y0)  

                                      | z |                 z = x0 + i y0                               
                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                   

   x’               o                                  x0               x                            

                                                                                                                                                        

                       y’                                                                    
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ឧទហរណ៍្ : 2 3

0 0 0
O O

0 0 0


 
   

 
ជាមា៉ា រទីសសូនយមានលាំោប់(វមិារត្) 2 

 3។ 
២៩- មា៉ា រទីសឯកតា    
 អ.  unit matrix  
បារ.  matrice unité   
       (f.) 

  មា៉ា រទីសក្ខនរ ៉ាខដលធាតុ្នៅនលអីងកត់្រទូងនោលនសមីនឹង 1 នហយីធាតុ្នផសង 
នទៀត្នសមីនឹងសូនយ។ មា៉ា រទីសឯកតាតាងនោយ I  ឬ  nI  ។  

ឧទហរណ៍្ :  3

1 0 0

I I 0 1 0

0 0 1

 
 

 
 
  

 ជាមា៉ា រទីសឯកតាមានលាំោប់ 3  3 ។ 

៣០- មា៉ា រទីសរចាស    
 អ.  inverse matrix  
បារ.  matrice inverse  
(f.) 

  មា៉ា រទីស B មយួថ្នមា៉ា រទីសក្ខនរ ៉ា A ខដលនផធៀងផ្លធ ត់្  BA = I = AB  កបុងននាោះ B 
មាន លាំោប់ដូចោប នឹង A នហយី I ជាមា៉ា រទីសឯកតាខដលមានលាំោប់ដូចោប  នឹង 
A ។ នគ្នរចសរនសរ B នសមីនឹង 1A ។  

ឧទហរណ៍្ :  នគ្មានមា៉ា រទីស 1 0
A

1 1

 
  
 

 និង 1 0
B

1 1

 
  

 
 ននាោះ BA = I2  

= AB  មានន័យថា B ជាមា៉ា រទីសរចាសថ្នមា៉ា រទីស A ខដលសរនសរជា 
1 1 0

A B
1 1

  
   

 
 ។ 

៣១- វុចិទ័រ   
 អ.  vector 
 បារ. vecteur (m.) 

 - បរមិាណ្ខដលមានទាំហាំ (របខវង) និងទិសនៅខដលតាងនោយអងកត់្រត្ង់ 
មានទិសនៅ។ 
ឧទហរណ៍្ :  វុចិទ័របមាល ស់ទី  វុចិទ័រនលផឿន  វុចិទ័រសាំទុោះ  វុចិទ័រកមាល ាំង។ល។  
 វុចិទ័ររតូ្វបាននគ្សរនសរនោយោក់សញ្ញដ រពួញនៅពីនលីអកសរ ដូចជា aឬ A។ 
វាក៏នរចតាងនោយអកសរដិត្ a ឬ A ។ 

៣២- នពវនឋ   
  អ.  arithmetic  
  បារ.arithmétique (f.)   

ខផបកមយួថ្នគ្ណិ្ត្វទិាខដលសិកាអាំពីរបមាណ្វធីិ ដូចជា វធីិបូក វធីិដក 
វធីិគុ្ណ្ និងវធីិខចក។ 

៣៣-ដារក្ខមរពញួ     
 អ. diagram of arrow /  
     arrow diagram 
បារ. graphe? schéma  
      de la flèche /  
      diagramme de la  
     flèche (m.) 

  ដារក្ខមខដលបានចុោះធាតុ្ថ្នសាំណុ្ាំ  A និងធាតុ្ថ្នសាំណុ្ាំ  B កបុងថាសពីរោច់ 
ពីោប  នោយមានភាជ ប់សញ្ញដ រពួញពីធាតុ្ x A នៅធាតុ្ y B  
ខដលទក់ទងោប តាមទាំនាក់ទាំនងនទវធាតុ្ R ។ 
ដារក្ខមខាងនរក្ខមននោះជាដារក្ខមរពួញមយួ។ 
 
 
 
 
 
 

            A                                                    B  

              1                                                   a 

              2                                                    b 

              3                                                                                                               
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៣៤-  ដារក្ខមវនិ    
 អ.  Venn diagram 
បារ. diagramme de  
      Venn (m.) 
 
 
 
 

   ដារក្ខមតាងនោយសាំណុ្ាំ ចាំណុ្ចនៅកបុងបលង់។ នគ្តាងសាំណុ្ាំ សាកល U 
នោយខផបកកបុងថ្នចតុ្នក្ខណ្ខកង នហយីសាំណុ្ាំ រងរបស់វានោយថាសខដល 
នៅខាងកបុងចតុ្នក្ខណ្ខកងននោះ។ រូបខាងនរក្ខមននោះ ជាដារក្ខមវនិមយួ។ 
 
           
 
 
 
 

៣៥-  អឺនរ ៉ា     
  អ.  array 
 បារ. tableau (m.)?/    
        rangée(f.)? 

-ត្នរមៀបតាមលាំោប់(មានលាំោប)់ថ្នចាំននួឬធាតុ្មួយចាំននួនផសងនទៀត្ ខដល 
បាននរបីរបាស់នៅកបុងនដខទរមីណ្ង់និងមា៉ា រទីស។ 
- ត្នរមៀបតាមលាំោប់ថ្នវត្ទុតាមជរួឈរនិងជរួនដក។ 
ឧទហរណ៍្ :  មា៉ា រទីស វុចិទ័រជរួឈរ នដខទរមីណ្ង់ សុទនខត្ជាអឺនរ ៉ា។ 

៣៦- ផចតិ្ពហុនក្ខណ្ 
        និយត័្  
   អ. center of a  
       regular polygon 
  បារ. Centre de    
 polygone régulier  

  ចាំណុ្ចមយួខាងកបុងពហុនក្ខណ្និយត័្ខដលសទិត្នៅចមាង យនសមីោប ពីកាំពូល 
ទាំងអស់របស់វា។  

៣៧-  របូ     
   អ. figure 
  បារ. figure  (f.) 

រទង់រទយឬរាងនៅខដលកាំណ្ត់្នោយខែសគ្ាំនូសឬថ្ផធ ដូចជា រាងមូល រាង  ក្ខនរ ៉ា 
រាងគូ្ប ជានដីម។ 

៣៨- របូធរណី្មារត្     
   អ. geometric figure 
បារ. figure éométrique  

សាំណុ្ាំ ចាំណុ្ចនៅនលីបលង់ឬកបុងលាំហ។ 

៣៩-របូបលង់     
   អ. plane figure 
  បារ. figure plane  

រូបធរណី្មារត្ខដលសទិត្នៅនលីបលង់។ 

៤០- រាងធរណី្មារត្   
   អ. geometric shape    
  បារ. forme 
géométrique (f.) 

 រូបធរណី្មារត្ខដលនរចពណ៌្នាតាមវធីិគ្ណិ្ត្វទិា។  

 

៤១- ពហុនក្ខណ្ផត្     
   អ.  concave polygon 
 បារ. polygone concave  

  ពហុនក្ខណ្ខដលមានរង្ហវ ស់មុាំកបុងណាមយួធាំជាង1800 ។ 

                                                       

U                                                

                A                    B                                            
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៤២- ពហុនក្ខណ្នបា៉ា ង      
   អ.  convex polygon 
 បារ. polygone convexe 

   ពហុនក្ខណ្ខដលមិនមានរង្ហវ ស់មុាំកបុងណាមយួធាំជាង1800។ 

 
៤៣- រតី្នក្ខណ្ខកង     
   អ.  right triangle /  
  right- angled triangle 
  បារ. triangle 
rectangle (m.) 
 

  រតី្នក្ខណ្ខដលមានមុាំខកងមយួ។  
ឧទហរណ៍្ : រតី្នក្ខណ្ ABC ជារតី្នក្ខណ្ខកងរត្ង់ C ។ 

 

 

 
 

៤៤- រតី្នក្ខណ្សមបាត្ 
   អ.  isosceles 
triangle 

បារ. triangle 
isocèle(m.) 

រតី្នក្ខណ្ខដលមានរជុងពីររបខវងនសមីោប ។  
ឧទហរណ៍្ : រតី្នក្ខណ្ ABC ជារតី្នក្ខណ្សមបាត្។  
 

 
 

 

 

 

 
 

៤៥- រតី្នក្ខណ្វសិមបាត្    
   អ.  scalene triangle 

  បារ. triangle scalène      
         (m.) 

  រតី្នក្ខណ្ខដលមានរជុងបីរបខវងមិននសមីោប ។  
ឧទហរណ៍្ : រតី្នក្ខណ្ ABC ជារតី្នក្ខណ្ពាប យ។  
 
 

 
 
 
 

៤៦- រតី្នក្ខណ្នរទត្     
អ.  oblique triangle 

បារ. triangle oblique 

 រតី្នក្ខណ្ខដលមិនមានមុាំកបុងណាមយួថ្នកាំពូល ជាមុាំខកង។ 
ឧទហរណ៍្ : រតី្នក្ខណ្សម័ងស រតី្នក្ខណ្សមបាត្ ... ជារតី្នក្ខណ្នរទត្។ 

៤៧- រតី្នក្ខណ្រសចួ       
   អ.  acute triangle 

  បារ. triangle aigu   

រតី្នក្ខណ្ខដលមានមុាំកបុងទាំងបីថ្នកាំពូលជាមុាំរសួច(តូ្ចជាង៩០០)។ 

B 

C A 

A 

B C 

A 

B C 
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៤៨- រតី្នក្ខណ្ទល     
អ.  obtuse triangle 

បារ. triangle obtus  
(m.) 

 រតី្នក្ខណ្ខដលមានមុាំកបុងណាមយួថ្នកាំពូលជាមុាំទល(ធាំជាង៩០០ តូ្ច 
ជាង១៨០០)។  

 

៤៩- រជងុ      
   អ.  side 

  បារ. côté (m.) 

- បនាធ ត់្ខដលែណ្ឍ រូបបលង់មួយ។  
- ថ្ផធ/មុែខដលែណ្ឍ រូបសូលីដមយួ។ 

 
៥០- រទនុង     
   អ.  edge 

  បារ. arête  (f.) 

អងកត់្ខដលជារបសពវរវាងមុែពីរថ្នសូលីដ។ 

៥១- មុែ     
   អ.  face 

  បារ. face  (f.) 

 ថ្ផធខដលែណ្ឍ រូបសូលីដមយួ។  
 

 

 

 

 

៥២- សូលដី      
   អ. solid 
  បារ. solide (m.) 

រូបធរណី្មារត្កបុងរបព័ននវមិារត្បី។   

៥៣- បលង់      
   អ.  plane 
  បារ. plan (m.) 

ថ្ផធរាបនសមីោម នរពាំខដនកាំណ្ត់្ខដលមានវមិារត្ពីរ។      

៥៤- ចាំណុ្ច       
   អ.  point 
  បារ. point (m.) 

 រូបខដលមានទីតាាំងជាក់លាក់ នហយីខដលមានវមិារត្នសមីសូនយ។ 
     

៥៥- វមិារត្ពីរ     
   អ.  two-dimensional  
        or 2D/ 
  បារ. bidimensionnel 

ខដលមានខត្បនណាថ យនិងទទឹង។ 
- (រូបភាពកបុងបលង់) ខដលកាំណ្ត់្នឡងីនោយវមិារត្ចាំនួនពីរ ដូចជាបនណាថ យ 
និងទទឹង ឬបាត្និងកមពស់ ឬ...។ 
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៥៦- វមិារត្បី        
   អ.  three-dimensional  
         or 3D 
  បារ.  tridimensionnel 

ខដលមានបនណាថ យ ទទឹង និងករមាស់(កមពស់)។  
-(រូបភាពកបុងលាំហ) ខដលកាំណ្ត់្នឡងីនោយវមិារត្ចាំននួបី ដូចជាបនណាថ យ 
ទទឹង និងកមពស់ឬករមាស់។ 

៥៧- ធរណី្មារត្បលង់      
អ.  plane geometry 
បារ. géométrie plane  

  ខផបកមយួថ្នធរណី្មារត្ខដលសិកាអាំពីរូបកបុងបលង់ ដូចជា ចាំណុ្ច បនាធ ត់្ រងវង់  
រតី្នក្ខណ្ ជានដីម។ 

៥៨- លាំហ     
   អ.  space 
  បារ. espace  (m.) 

   វសិាលភាពវមិារត្បីឬនរចីនជាងបី ោម នរពាំខដនកាំណ្ត់្ខដលកបុងននាោះវត្ទុ 
និងរពឹត្ថិក្ខរណ៍្មានទិសនៅនិងមានទីតាាំងនធៀប។ 

៥៩- ខផបកបលង់     
   អ. plane section 
  បារ. section du plan        

ខផបករបសពវថ្នរូបនិងបលង់ បនងកីត្បានជាមុែក្ខត់្ឬខផបកនានាថ្នបលង់។  
 

៦០- ធរណី្មារត្      
   អ.  geometry 
  បារ. géométrie(f.) 

   ខផបកមយួថ្នគ្ណិ្ត្វទិាខដលសិកាពីលកាណ្ៈ ទាំនាក់ទាំនង និងរង្ហវ ស់ ចាំណុ្ច 
បនាធ ត់្ ខែសនក្ខង មុាំ ថ្ផធ និងសូលីដ។ 

៦១- ធរណី្មារត្កបុងលាំហ   
  អ.  space/solid  
        geometry 
  បារ. géométrie dans 
         l’espace(f.) 

 ខផបកមយួថ្នធរណី្មារត្ខដលសិកាពីរូបធរណី្មារត្វមិារត្បីឬនរចីនជាងបី។   

៦២- ធរណី្មារត្អឺគ្លដី       
 អ. Euclidean geometry 
 បារ. géométrie  
        euclidienne(f.) 

 ធរណី្មារត្ខដលសិកាពីឧបធារណ៍្របស់អឺគ្លីដ។  
 

៦៣- ធរណី្មារត្វភិាគ្/ 
  ធរណី្មារត្កូអ័រនោនណ្/ 
  ធរណី្មារត្ក្ខនត្ស ាង    
 អ.  analytic geometry/  
       analytical geometry 
/ coordinate geometry/  
      cartesian geometry 
បារ. géométrie analytique/ 
géométrie de oordonnées/  
géométrie de cartésienne 

  ខផបកមួយថ្នគ្ណិ្ត្វទិាខដលនរបីរបាស់ពីជគ្ណិ្ត្នដីមផសីិកាពីលកាណ្ៈ 
ធរណី្មារត្ និងគ្ណ្នានលីនិមិត្ថសញ្ញដ ខដលកាំណ្ត់្កបុងរបព័ននកូអ័រនោនណ្។ 
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៦៤- កាំពូល       
   អ.  vertex  
  បារ. sommet(m.) 

- ចាំណុ្ចរបសពវរវាងរជុងពីរថ្នពហុនក្ខណ្មយួខដលបនងកីត្បានជាមុាំែុសពី    
  សូនយ។   
- ចាំណុ្ចរបសពវរវាងបនាធ ត់្ពីរឬបលង់ពីរខដលបនងកីត្បានជាមុាំែុសពីសូនយ។ 
- ចាំណុ្ចរបសពវរវាងរទនុងពីរឬនរចីនថ្នពហុមុែខដលបនងកីត្បានជាមុាំែុស  
  ពីសូនយ។ 

៦៥- មាឌ្      
   អ.  volume 
  បារ. volume(m.) 

  បរមិាណ្ថ្នវត្ទុមយួ(រាវ រងឹ ឬឧសម័ន)ឬរូបសណាឌ នខដលផធុកវត្ទុននាោះ នៅកបុង 
លាំហវមិារត្បី។  
 

៦៦- បទគ្នលឹោះ       
   អ.  lemma 
  បារ. lemme(m.) 

បក្ខសន៍ជាជាំនយួសរមាប់នរបីសរមួលដល់ក្ខររសាយបញ្ញជ ក់រទឹសថីបទ។ 
 

៦៧- វចិារ  
   អ.  argument 
  បារ. argument(m.) 

(ត្កកវទិា)ភាពបនថបនាធ ប់ថ្នបក្ខសន៍ទាំងឡាយខដលមាននសចកថីសនបិោឌ ន 
មយួរតឹ្មរតូ្វ។ 

៦៨- វបិាក  
   អ.  consequence 
  បារ.conséquence(f.) 

 ក្ខរសនបិោឌ នខដលបានមកពីវចិារ។ 
     

៦៩- កូរ ៉ាខូល /អនុសាធយ     
   អ.  corollary 
  បារ. corollaire(m.) 

បក្ខសន៍ជាវបិាកថ្នរទឹសថីបទខដលបានរសាយបញ្ញជ ក់រចួ។ 
 

៧០- ត្កកវទិា   
អ. logic 
បារ. logique(f.) 

 វទិាសាស្តសថខដលសិកាពីភាពសមនហតុ្ផលថ្នបក្ខសន៍ឬវចិារ។ 
 

៧១- ខផបកនក្ខន  
  អ. conic section 
បារ. section conique(f.) 

 ខែសនក្ខងមានរាងជារងវង់ នអលីប បា៉ា រា៉ា បូល អីុខពបូល ខដលកាំណ្ត់្បានពីក្ខរ 
របសពវរវាងនក្ខននិងបលង់។ 

៧២- របព័ននកូអ័រនោនណ្ 
អ. coordinate system 
បារ. système de  
      coordonnées 

 របព័ននខដលនរបីរបាស់កូអ័រនោនណ្សរមាប់កាំណ្ត់្ទីតាាំងចាំណុ្ច បនាធ ត់្ …  
កបុងបលង់ឬលាំហ។ 
 

៧៣- ពីជគ្ណិ្ត្   
អ.  algebra      
បារ.  algèbre(f.) 

 ខផបកមយួថ្នគ្ណិ្ត្វទិាខដលសិកាពីរបមាណ្វធីិនពវនថនិងទាំនាក់ទាំនងរវាង 
ធាតុ្នោយនរបីរបាស់អកសរនិងនិមិត្ថសញ្ញដ  សរមាប់តាងចាំននួ បរមិាណ្កបុងរូបមនថ 
និងសមីក្ខរ។ 
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៧៤- ពីជគ្ណិ្ត្អរបីូ /  
     ពីជគ្ណិ្ត្ទាំននីប   
អ. abstract algebra /  
    modern algebra      
បារ. algèbre abstraite(f.) 

 ខផបកមយួថ្នពីជគ្ណិ្ត្ខដលសិកាពីសាំណុ្ាំ ថ្នធាតុ្ របមាណ្វធីិ សវ័យសត្យ 
ទាំនាក់ទាំនង និងទរមង់ពីជគ្ណិ្ត្ដូចជា រកុម កង ក្ខយ។ល។ 

៧៥- នអលបី       
   អ.  ellipse 
  បារ. ellipse (f.) 

ខែសនក្ខងបិទនៅកបុងបលង់ខដលផលបូកចមាង យពីរគ្ប់ចាំណុ្ចរបស់វានៅចាំណុ្ចនឹង
ពីរនៅថាកាំណុ្ាំ  មានត្ថ្មលនងរ។ 
 
 
 
 
  
      នអលីប 
 

៧៦- បា៉ា រា៉ា បូល    
 អ.  parabola 
បារ. parabole(f.) 

១-ខផបកនក្ខនខដលជារបសពវរវាងនក្ខនជាមយួនឹងបលង់ ខដលរសបតាមជននរត្  
    ថ្ននក្ខនននាោះ។ 
 
 
 
 
                      
                     បា៉ា រា៉ា បូល 
 

២- សាំណុ្ាំ ចាំណុ្ចខដលសទិត្នៅនសមីចមាង យពីបនាធ ត់្នឹងមយួ(បនាធ ត់្របាប់ ទិស) 
និងពីចាំណុ្ចនឹងមយួ(កាំណុ្ាំ )ខដលសទិត្នៅនលីអ័កសឆលុោះ។ 
 
   
        បា៉ា រា៉ា បូល 
 
 
 

៧៧- អីុខពបូល    
  អ.  hyperbola 
  បារ. hyperbole(f.)  

១- ខផបកនក្ខនថ្ននទវនក្ខន ខដលបនងកីត្នោយបលង់មយួក្ខត់្បាត្ទាំងពីរថ្ននទវនក្ខនននាោះ។ 
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២- សាំណុ្ាំ ចាំណុ្ចខដលមានផលដករវាងចមាង យពីរគ្ប់ចាំណុ្ចថ្នសាំណុ្ាំ ចាំណុ្ច 
ននាោះនៅចាំណុ្ចនឹងពីរ(កាំណុ្ាំ ) មានត្ថ្មលនងរ។ 
 
 
 
 
 
 
អីុខពបូល 
 

៧៨- សវ័យសត្យ/ 
        ឧបធារណ៍្         
 អ.  axiom/postulate 
បារ. axiome/postulat (m.) 

 បក្ខសន៍ខដលរពមទទលួថាពិត្ជាសាកល នោយមិនចាាំបាច់រសាយបញ្ញជ ក់។ 
 

៧៩- នទវនក្ខន     
អ.  double cone 
បារ. double cône (m.) 
 

 រូបធរណី្មារត្ខដលបនងកីត្នោយនក្ខនពីរទល់កាំពូលោប ។ 
 
 
 
 
                         
                     នទវនក្ខន 
 
 

៨០- រទឹសថសីាំណុ្ាំ      
 អ.  set theory 
បារ. théorie des    
      ensembles (f.) 

ខផបកមយួថ្នគ្ណិ្ត្វទិាខដលសិកាពីលកាណ្ៈថ្នសាំណុ្ាំ ។ 
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៨១- រទឹសថរីកមុ     
អ.  group theory 
បារ. théorie des groupes  

ខផបកមយួថ្នគ្ណិ្ត្វទិាខដលសិកាពីលកាណ្ៈថ្នរកុម។ 

៨២- ទាំនាក់ទាំនង    
   អ.  relation 
 បារ.  relation(f.) 

 សាំណុ្ាំ ថ្នត្ថ្មលធាតុ្ចូលនិងធាតុ្នចញ  ខដលតាងជាគូ្មានលាំោប់ ឬជាសាំណុ្ាំ រង 
ថ្នផលគុ្ណ្នដក្ខត្។  
ឧ. សាំណុ្ាំ ថ្នគូ្មានលាំោប់{(1 , 2) , (3 , 6) , (5 , 10)} ជាទាំនាក់ទាំនង។ 
                      ធាតុ្ចូល               ធាតុ្នចញ 
  
 
 
 
 

៨៣- ផលគុ្ណ្នដក្ខត្/ 
     ផលគុ្ណ្ក្ខនត្ស ាង  
អ.  Cartesian product 
បារ.  produit cartesien  
       (m.)  

 សាំណុ្ាំ មយួខដលបនងកីត្នឡងីនោយសាំណុ្ាំ ពីរខដលបានឱ្យ នហយីមានរគ្ប់ 
ធាតុ្ជាគូ្មានលាំោប់ខដលធាតុ្ទី១ថ្នគូ្នីមយួៗថែយកពីសាំណុ្ាំ ទី១និងធាតុ្ទី២ 
យកពីសាំណុ្ាំ ទី២។  
ឧទហរណ៍្ :  នបីសាំណុ្ាំ  A = {1 , 2 } និង B = { 2 , 3 , 5 } ននាោះផលគុ្ណ្ 
នដក្ខត្ថ្ន A និងB  គឺ្ 
A B ={ (1 , 2) , (1 , 3) , (1 , 5) , (2 , 2) , (2 , 3) , (2 , 5) } ។  

៨៤- កង     
   អ.  ring 
   បារ.  anneau(m.) 

 (ពីជគ្ណិ្ត្អរូបី) សាំណុ្ាំ ថ្នធាតុ្គ្ណិ្ត្វទិាខដលមានលកាណ្ៈស ប់នឹង 
របមាណ្វធីិនទវធាតុ្ពីរ កបុងននាោះសាំណុ្ាំ ននោះរបោប់នោយរបមាណ្វធីិទី១បនងកីត្ 
បានជារកុម មានលកាណ្ៈរត្ឡប់(រកុមនរខបល) នហយីរបមាណ្វធីិទីពីរ មាន 
លកាណ្ៈផឋុ ាំនលីសាំណុ្ាំ ននោះ និងមានលកាណ្ៈបាំខបកនធៀបនឹងរបមាណ្វធីិទី១។ 

៨៥- រទឹសឋកីង   
   អ.  ring theory  
បារ. théorie d’anneau / 
théorie de l’anneau?  

ខផបកមយួថ្នគ្ណិ្ត្វទិាខដលសិកាពីលកាណ្ៈថ្នកង។ 
 

៨៦- ក្ខយ      
   អ. field 
  បារ.  corps(m.) 

  សាំណុ្ាំ ថ្នធាតុ្គ្ណិ្ត្វទិាខដលមានលកាណ្ៈស ប់នឹងរបមាណ្វធីិនទវធាតុ្ពីរ 
ខដលសាំណុ្ាំ ននោះរបោប់នោយរបមាណ្វធីិទី១បនងកីត្បានជារកុមមានលកាណ្ៈរត្
ឡប់(រកុមនរខបល) និងរបមាណ្វធីិទី២ ខដលបនងកីត្បានជារកុមមានលកាណ្ៈ 
រត្ឡប់(រកុមនរខបល) នោយធាតុ្ណឺ្ត្វាែុសពីធាតុ្សូនយ នហយីរបមាណ្ 
វធីិទី២ មានលកាណ្ៈបាំខបកខងមនទៀត្ផងនបីនធៀបនឹងរបមាណ្វធីិទី១។ 

៨៧- រទឹសឋកី្ខយ     
   អ.  field theory 
 បារ. théorie de corps   

ខផបកមយួថ្នគ្ណិ្ត្វទិាខដលសិកាពីលកាណ្ៈថ្នក្ខយ។ 
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V- លមិតិទាក់ទងនងឹក្ខរជូនម្ពតឹតិិបម្តពលម៧ 
របសម់្កុមម្បកឹាជាតិភាសាខ្មែរ 
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