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ខ្មុក-ម្រ័កសណ៍ 
 

 ម្រ័កសណ៍ ជាពាកយកនុងភាសាសសំ្កសរឹត្មានន័យថា ជ័រដែលដេយកដៅលាបលន ឬបិទវត្ថុអវីរយង៉។ 
ដៅកនុងសងគរដខ្មរ ម្រ័កសណ៍ ដម្រើនដត្សដំៅដលើជ័រដែលយកដរញពីដែើរដ ើរនួំនពីរម្បដេទ ដពាល 
េឺដែើរដម្េើល និងដែើរសាវ យអងគិត្។ ប៉ុដនែសពវថ្ងៃដែើរសាវ យអងគិត្ ដេពុំសូវនិយរចាក់យកជ័រ
ម្រ័កសណ៍ដ ោះដទ ដ ើយដម្រើនដត្ចាក់យកដរញពីដែើរដម្េើល។ រឯី ខ្មុក សដំៅដលើការលាយជ័រ
ម្រ័កសណ៍ជារួយវត្ថុធាតុ្ដែើរដសសងៗដទៀត្ ដែើរបលីាបលនដលើវត្ថុអវីរួយ។ ដត្ើម្បថ្ពណីចាក់ដម្េើល
យកជ័រម្រ័កសណ៍ និងការដម្បើម្ាស់ខ្មុក-ម្រ័កសណ៍ដៅកនុងសងគរដខ្មរមានលកខណ:ដបបណាខ្លោះ? 

ដម្េើល ជារុកខជាត្ិរួយម្បដេទដែលមានជ័រដម្រើន ដោលខ្ល ងំ មានដែើរ និងសលឹកម្សដែៀង
សាវ យរនទីែុោះដៅដលើខ្ពស់ និងដម្រើនែុោះដៅត្បំន់វលទ ំបឬត្បំន់ថ្ម្ពរដាោះ រឯីត្បំន់ថ្ម្ពម្កាស់និង
ថ្ម្ពដម្សាងខ្លោះពុំសូវសរបូណ៌រុកខជាត្ិដនោះដទ (រូបដលខ្១)។ ដែើរបចីាក់ដម្េើលដរញជាជ័រម្រ័កសណ៍ាន 
ដេម្ត្ូវមានឧបករណ៍រួយរនួំនែូរជា ឆ្នន ក (ឧបករណ៍រយង៉មានដសលដ្វើពីដែកោងរូលដែលរុត្
ែូរលដំពង និងែងោងដវងដ្វើអពីំដ ើ) បពំង់ដ្វើអពីំឫសស ីនិង្ុងរួយ (រូបដលខ្២)។ ដៅដពលដៅ
ចាក់ដម្េើលយកជ័រម្រ័កសណ៍ អនកចាក់រិនមានម្ត្ណរ ឬដសនដម្ពនអវីដ ើយ ដ ើយដេដម្រើនដៅ
ចាក់ដម្េើលយកជ័រម្រ័កសណ៍ដៅរែូវម្ាងំ ដម្ពាោះដៅរែូវវសាមានដេលៀងធាល ក់ដម្រើនដ្វើឱ្យបពំង់ម្ត្ង
ជ័រម្រ័កសណ៍លាយ ំជារួយទឹកដេលៀងដែលដ្វើឱ្យជ័រម្រ័កសណ៍រិនមានេុណភាពលអ។  

ជាែបូំង អនកចាក់ដម្េើលយកជ័រម្រ័កសណ៍ ម្ត្ូវយកឆ្នន ក ូសសបំកដម្េើលខ្ងដម្ៅម្ត្ង់កដនលង
ដែលចាក់ជារុនសិន ដែើរបឱី្យការចាក់ដៅកនុងងាយម្សួលចាក់ឱ្យែល់ឆ្អឹងដែើរដម្េើល (រូបដលខ្៣)។ 
ការចាក់ដទៀត្ដសាត្ ដេរិនអារចាក់យកជ័រម្រ័កសណ៍ភាល រៗតារត្ម្រូវការានដ ើយ ដម្ពាោះដេម្ត្ូវ
ចាក់ដម្េើលឱ្យដរញជាកពឹំសរនួំនពីរម្ត្ួត្ដលើគ្នន  ដ ើយកពឹំសខ្ងដម្ការម្ត្ូវចាក់រុនកពឹំសខ្ង
ដលើរយ:ដពលយ៉ងត្ិររួយសាែ  ៍។ កពឹំសនីរួយៗដេចាក់ឱ្យដរញជាោងែូរដ្មញរណា (ោងបី
ម្ជុងែូរម្ត្ីដកាណបស្កចា ស) (រូបដលខ្៤)។ ប ទ ប់រក ដេយកបពំង់ដ្វើពីឫសសរីកដកៀបជាប់
ជារួយរុងកពឹំសជាន់ខ្ងដម្ការ និងម្ត្ូវដ្វើរងអូ រតូ្ររួយពីកពឹំសខ្ងដលើរុោះរកដម្ការ ដែើរបឱី្យ
ជ័រម្រ័កសណ៍ដែលដរញពីដែើរដម្េើលដៅកពឹំសខ្ងដលើ  ូរធាល ក់រូលបពំង់ឫសសដីែលដេោក់ដៅ
កពឹំសខ្ងដម្ការ (រូបដលខ្៥)។ ជាទូដៅ កនុងរយ:ដពលយ៉ងត្ិររួយសាែ  ៍ ដទើបដេអារដៅយក
សលជ័រម្រ័កសណ៍រែង ដ ើយសលជ័រម្រ័កសណ៍ដែលទទួលានក៏រិនដម្រើនណាស់ណាដែរ។ ដៅ
ដពលដៅយកសលជ័រម្រ័កសណ៍រែងៗ អនកចាក់ម្ត្ូវចាក់កពឹំសជាន់ខ្ងដលើងមីរួយដទៀត្ដៅពីដលើ
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កពឹំសចាស់ ដែើរបយីកបពំង់ឫសសរីកដកៀបដៅកពឹំសចាស់ដែលដេចាក់កាលពីសាែ  ៍រុន ដ ើយ
ការចាក់ដនោះដទៀត្ដសាត្ េឺដេដម្រើនចាក់ពីខ្ងដម្ការដែើររ ូត្ែល់ដសនកខ្ងដលើដែើរដម្េើល។ កនុង
រយ:ដពលណារួយ ដេនឹងម្ត្ ប់រកចាក់ខ្ងដម្ការដែើរវញិ ដម្ពាោះយូរដៅកដនលងដែលធាល ប់ចាក់
កាលពីរុនដៅជាន់ខ្ងដម្ការវនឹងសោះដ ើងវញិ។  

ជ័រម្រ័កសណ៍ដែលដទើបចាក់ានងមីៗវមានពណ៌ោងម្ក រម្កដៅ ដត្ែល់ដពលទុកកាន់ដត្
យូរវនឹងដ ើងពណ៌ោងដមម  (ដត្រិនដមម ដពកដទ) ដ ើយជាទូដៅដេអាររកាទុកជ័រម្រ័កសណ៍ាន
ែល់រយៈដពលជាង១០ឆ្នន  ំ ម្បសិនដបើការទុកោក់ដ ោះដៅកដនលងមានពនលឺថ្ងៃម្េប់ម្គ្នន់ (ដបើកដនលង
ម្ត្ជាក់ជ័រដ ោះនឹងខ្ប់ដម្បើដលងាន)។ កនុងដ ោះដែរ ម្បសិនដបើដេរិនរង់ានពណ៌ដមម ដពក ដេ
ម្គ្នន់យកជ័រម្រ័កសណ៍សុទធដៅលាបលនដលើវត្ថុ ដែលដេរង់លាបលនដ ោះជាការដម្សរ (រូបដលខ្៦) 
ដ ើយដេដម្រើនដម្បើជក់ ដែើរបលីាបែបតិ្ការប៉ោះជ័រម្រ័កសណ៍នឹងថ្ែផ្ទទ ល់វងាយនឹងដ្វើឱ្យដសបករបស់
រនុសសដោលឬរមាស់ភាល រៗ ប៉ុដនែម្បសិនដបើអនកលាបលនម្រ័កសណ៍ដ ោះដ្វើវោល់ថ្ងៃដៅដ ើយ ដេ
រិនាររភនឹងការដោលដសបកឬរមាស់ដ ើយ (រូបដលខ្៧)។  

ដោយដ ក ម្បសិនដបើដេរង់ឱ្យជ័រម្រ័កសណ៍ដែលលាបលនជារួយវត្ថុ ដសសងៗដ ើងពណ៌ដមម
ខ្ល ងំ ដេម្ត្ូវយកជ័រម្រ័កសណ៍ដៅលាយជារួយវត្ថុធាតុ្សខំ្ន់ៗដសសង ដ ើយដពលដ ោះដ ើយដែល
ដយើងដៅថា “ខ្មុក”។ ដៅកនុងសងគរដខ្មរ ខ្មុក មានរនួំនបីម្បដេទសខំ្ន់ៗ រួរមាន ខ្មុកដសោះ (ជ័រ
ម្រ័កសណ៍លាយជារួយដសោះ) ខ្មុកអងារ រ (ជ័រម្រ័កសណ៍លាយជារួយអងារ រ) និងខ្មុក្យូង (ជ័រ
ម្រ័កសណ៍លាយជារួយ្យូង)។ កនុងរដំណារវត្ថុធាតុ្សខំ្ន់ៗទងំបីដែលលាយជារួយជ័រម្រ័កសណ៍ 
េឺខ្មុក្យូងមានេុណភាពទបជាងដេ ដត្វងាយម្សួលម្ត្ង់ថា ការលាយជ័រម្រ័កសណ៍ជារួយ្យូង
វឆ្នប់ដ ើងពណ៌ដមម ជាងការដម្បើម្ាស់ដសោះនិងអងារ រ។ កនុងដ ោះដែរ ម្បសិនដេរង់ដម្បើម្ាស់ខ្មុក
ដសោះ ដេម្ត្ូវយកដសោះដៅលាបលនជារួយវត្ថុ ដែលដេរង់លាបជារុនសិន ដែើរបឱី្យវត្ថុ ដ ោះដ ើង
ពណ៌ដមម ខ្ល ងំ។ ប ទ ប់រក ដេម្ត្ូវយកជ័រម្រ័កសណ៍ដៅលាបលនពីដលើដសោះដែលានលាបដ ោះ។ 
ប ទ ប់រកដទៀត្ ដេម្ត្ូវយកដសោះដៅលាបពីដលើជ័រម្រ័កសណ៍រែងដទៀត្ ដ ើយដពលលាបដ ើយ ដេ
ម្ត្ូវយកដ ើែុស (ដ ើោងបីម្ជុងែូរម្ត្ីដកាណ) រកែុសពីដលើដសោះដ ោះឱ្យជាប់សអិត្ជារួយវត្ថុ  កនុង
ដគ្នលបណំងឱ្យវត្ថុ ដ ោះដ ើងពណ៌ដមម ខ្ល ងំ (រូបដលខ្៨-៩)។ រុងបញ្ាប់ ដេយកជ័រម្រ័កសណ៍រក
លាបលនពីដលើ រែងដទៀត្ជាការដម្សរ។ រដំណក ខ្មុកអងារ រ ដេម្ត្ូវយកអងារ រដ ោះដៅែុត្ដៅកនុង
កអរជារុនសិន ដែើរបឱី្យអងារ រកាល យដៅជាដសោះមានពណ៌ដមម ។ ប ទ ប់រក ដេយកដរៅអងារ រដែល
កាល យជាដសោះដ ោះ ដៅលាបជារួយវត្ថុ ដែលដេរង់លាប ដ ើយសឹរលាបជ័រម្រ័កសណ៍រួយជាន់ដទៀត្។ 
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ប ទ ប់រកដទៀត្ ដេយកដរៅអងារ រដៅែុសពីដលើជ័រម្រ័កសណ៍រែងដទៀត្ ដោយដម្បើដ ើែុសែូរការ
ដម្បើម្ាស់ខ្មុកដសោះដែរ និងរុងដម្កាយលាបជ័រម្រ័កសណ៍ពីដម្ៅរួយជាន់ដទៀត្ជាការដម្សរ។  

ជាទូដៅ ដេអារដម្បើម្ាស់ខ្មុក-ម្រ័កសណ៍លាបលនជារួយវត្ថុជាដម្រើនដែលមានទងំវត្ថុ ដ្វើ
អពីំដ ើ (ទូក ទវ រ បងអួរ កដញ្ជើ  លអី ម្ត្ក ដត្ៀប ....) និងវត្ថុ ដ្វើអពីំងម (បែិមា បលល័ងរ ....)។ កាលណា
ដេលាបដៅដលើវត្ថុ ដ្វើអពីំដ ើ េឺបណំងរង់ឱ្យវត្ថុ ដ ោះអាររកាទុកានយូរ ដពាល េឺរិនមានពុក
សុយ ឬសត្វលអិត្សីុ។ កនុងដ ោះ ដៅសរ័យកណាែ ល ម្ពោះពុទធរូប ឬបលល័ងរ ដេនិយរលាបលនឱ្យមាន
ពណ៌រនួំន ៣ (មាស ម្ក រ និងដមម ) ដែលពណ៌ដមម ដ ោះ េឺដេលាបលនជារួយម្រ័កសណ៍ដនោះ
ដ ើយ (រូបដលខ្១០)។១ សពវថ្ងៃ ម្បថ្ពណីចាក់ដម្េើល និងការដម្បើម្ាស់ខ្មុក-ម្រ័កសណ៍ដៅដត្ដ ើញ
មានែដែល។ ប៉ុដនែ ដយើងដ ើញថា រិនមានដម្រើនែូរពីរុនដ ោះដទ ែបតិ្បដរាកវទិយកាន់ដត្រកី
រដម្រើន រឯីការងារដសនកឧសា ករមក៏សរបូណ៌ដម្រើនជាងរុន។ ឧទ រណ៍ ដៅត្បំន់ជនជាត្ិភាេ
ត្ិរកួយដៅ ុទួំលដម្េើល ម្សុកម្ាសាទបលល័ងរ ដសទើរដត្ដលងមានដៅដ ើយ ដត្ការដរោះចាជំ ំញ
ដនោះដៅដត្មានដៅដ ើយ។ រដំណក ដៅ ុមំ្ទ ម្សុកដសាទ ង អនកចាក់ដម្េើល មានដត្រួយម្េួសារ
ប៉ុដណាណ ោះ សូរបដីត្កូនរបស់គ្នត្់ក៏រិនមានអនកបនែដវនដែរ ដម្ពាោះកូនៗរបស់គ្នត្់យល់ថា ការងារ
ដនោះមានភាពដនឿយ ត្់ រកសលរដំណញរិនានដម្រើន រយង៉វញិដទៀត្ការងារដៅខ្ងដម្ៅមាន
ភាពម្បដសើរជាង។ ជាងដនោះដៅដទៀត្ ដែើរដម្េើលដែលម្េួសារដនោះដៅចាក់យកជ័រម្រ័កសណ៍ េឺសថិត្
ដៅកនុងែីដម្សករមសិទធិរបស់ដេ ដមាល៉ ោះដ ើយ ម្បសិនដបើមាា ស់ែីដម្សសដម្ររកាប់ដែើរដម្េើលដចាល
ដ ោះ ការម្ប រនឹងភាពាត្់បង់ការចាក់ដម្េើលដនោះ ក៏វអារមានហានិេ័យខ្ពស់ដទៀត្សង។  

ឯកសារដយង 

 ួត្ សណំាង 
 ២០១១, ‘ម្មាក់’, បណាែ ញពត័្ម៌ានវបប្រដ៌ខ្មរ, ដលខ្ ៧, េនដំពញ 
 សាយអនឡាញ http://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapter-
five/mrak.html  
 
 

 

១  ួត្ សណំាង ២០១១។ 

http://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapter-five/mrak.html
http://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapter-five/mrak.html
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រូបដលខ្១៖ ដែើរដម្េើល (ងត្ដៅម្សុកដសាទ ង) រូបដលខ្២៖ បពំង់ឫសស ីនិងឆ្នន ក (ឧបករណ៍
សម្មាប់ចាក់ដម្េើលយកជ័រម្រ័កសណ៍) 

រូបដលខ្៣៖ ការ ូសយកសបំកដម្េើល  
រុននឹងចាក់យកសលជ័រម្រ័កសណ៍ 

រូបដលខ្៤៖ ការចាក់ដម្េើល យកសលជ័រម្រ័កសណ៍ 
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រូបដលខ្៥៖ បពំង់ឫសសដីែលដេោក់ម្ត្ងយក
សលជ័រម្រ័កសណ៍ (កនុងរយៈដពល១សាែ  ៍) 

រូបដលខ្៦៖ ដត្ៀបលាបលនជ័រម្រ័កសណ៍សុទធ 

រូបដលខ្៧៖ ការលាបជ័រម្រ័កសណ៍ដៅ 

ដលើវត្ថុដ្វើអពីំដ ើ 
រូបដលខ្៨៖ ដត្ៀបលាបលនខ្មុកដសោះ 
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រូបដលខ្៩៖ ការែុសថ្សទវត្ថុឱ្យរូលពណ៌ ដម្កាយដពលលាបខ្មុកដសោះ រុននឹងលាបជ័រម្រ័កសណ៍រុងដម្កាយ 

រូបដលខ្១០៖ ពុទធបែិមាដៅសាររនទីរជាតិ្េនដំពញ ដែលរូបពណ៌ដមម ដម្បើម្ាស់ជ័រម្រ័កសណ៍ 


