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រនាត្ថ្មនៅកម្ពុជា 
រនាតថ្ម ជាឧបករណ៍តន្ត្រីមួយដែលមា្អាយុកាលចាស់ជាងគេគៅគលើពិភពគោក 

គោល េឺមុ្ប្បព័្ធសរគសរគៅគ ៀត។ គៅកនុងប្បគ សមួយចំ្ ួ្ ែូចជាប្បគ សចិ្ 
ដែលគេបា្រកគ ើញថា «ថ្ម» េឺជាវតថុធាតុគែើមមួយកនុងចគំោមគោហធាតុ គ ើ ឫសស ី
ឬឆ្អឹង ដែលគេយកមកគ្វើជាឧបករណ៍តន្ត្រី។ «ជួងថ្ម» មួយសប្មាប់ដែលមា្គ ម្ ោះថា 
«គពៀ្ ិង» (Pien-ch'ing/Bianquin) ប្តូវបា្គេបគងកើតគ ើង គែើមបគីប្បើប្បាស់គៅកនុងវង់តន្ត រ្ី 
ប្ពោះបរមរាជវងំ្ិងពិ្ីគសសងៗនាសមយ័ចិ្បុរាណ។ គប្កាយមកគ ើបជួងថ្មគ្ោះ ប្តូវបា្ 
គេគប្បើជំ្ ួសវញិគោយជួងលង់ហិ្ឬស្ពា ្់គៅអំ ុងឆ្ន ៧ំ៥០។ ចិ្បា្គប្បើវង់តន្ត រ្ីគ ម្ ោះ 
«គពៀ្ ិង» (Pien-ch'ing/Bianquin) ដែលមា្១៦ដសែ គៅកនុងពិ្ីស្ពសនា ខុងជឺ ដែលសពវថ្ថ្ៃ 
គៅមា្អ្ុវតរគៅគ ើយ ្ិងដថ្រកាគោយប្កុមតន្ត្រីមួយចំ្ ួ្ គៅស្ពធារណរែឋកូគរ ៉េ 
ដែលគេគៅថា ពយុងហគីយ៉េុង (P'yŏn'gyŏng)។ 

គេបា្ស្ពគ ល់រនាតថ្មតងំពីបុរាណសម័យគៅប្បគ សចិ្ កូគរ ៉េ ស្ពម៉េូ/ស្ពម័រ គវៀតោម 
តូគគគ  ្ីគហសរយី៉េ  អាគមរកិកោរ ល ្ិងបោរ ប្បគ សអឺរ ៉េុបមួយចំ្ ួ្ែូចជា ន្តហគិក 
ស្ពរឌី្ី អង់គេែស ្ិងអាយសដល្។ 

ប្បនទសកម្ពុជា មានវបបធម្៌អរយិធម្៌ខ្ពស់ លូត្លាស់កពូំល និងទនំនៀម្ទមាា ប់មួ្យ 
ចាស់ជាងនេ ដែលនេទទួលស្គា ល់ថាជាវបបធម្៌អរយិធម្៌សនូលនៅត្បំន់អាសុ៊ី និងពិភព
នលាក។ វបបធម្៌លង់ហិន (bronze culture) នៅថា «ែុងសុង» ប្េបែណ្ត ប់នលើត្បំន់ែ៏ធនំធង
នៅអាសុ៊ីអនេនយ៍ (តុ្ងកឹង ថថ្ឡង់ែ ៍ឡាវ ចិន ភូមា ឥណ្ឌូ នណ្សុ៊ី នសនលនបស នវៀត្ណាម្ និង
កម្ពុជា) ប្ត្ូវនេសមាា ល់នោយការនប្បើប្ាស់ សារម្នោរធឹក ដែលមានអាយុកាលនៅអឡុំង
សត្វត្សទ៊ី៣មុ្នប្េឹសតសករាជ។១ នៅកម្ពុជា នេានរកន ើញសារម្នោរធឹកនៅនខ្ត្តាត្់
ែបំងនិងកពំង់ឆ្ន ងំ ដែលសពវថថ្ៃមានោក់តងំនៅស្គរម្នទ៊ីរជាត្ិនាទ៊ីប្កុងភននំពញ។  

 
១

 Sam 2002: 67, Dumarcay 1987: 2-3, Groslier 1962: 32 
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ភសតុតងវត្ថុបុរាណ្បុនរប្បវត្ត ិ ដែលមានសារម្នោរធឹក ជួង នប្េឿងអលង្កា រ ប្បោប់
ប្បោនប្បើប្ាស់ប្បចាថំថ្ៃ និងចមាា ក់ ជាត្ឹកតងជាក់ចាស់ បញ្ជា ក់អពំ៊ីវត្តមាននិងប្បវត្តិស្គស្តសត
ែ៏យូរលង់ថនវបបធម្៌លង់ហិនដខ្មរ (Khmer bronze culture)។ វត្ថុជាត្ឹកតងទងំននេះ េឺនេាន
រកន ើញនៅស្គថ ន៊ីយបុរាណ្ សនប្មាងដសន (អនាុងនតត  ឡុងប្ាវ) និងថប្ពប្េ៊ី (អនាុងរាជ) 
នខ្ត្តកពំង់ឆ្ន ងំ, កាលរមាស នខ្ត្តប្ពេះវោិរ, ទួលថ្ម (សនប្មាង) និងលាា ងស្គព ន នខ្ត្តាត្់
ែបំង, ដប្សសបូវនិងភនរំលួស នខ្ត្តប្កនចេះ, និងនម្ម្ត្់ នខ្ត្តកពំង់ចាម្។២  

នៅកនុងចគំោមឧបករណ៍្ត្ស្តនត៊ីដែលមានអាយុចាស់ជាងនេ នៅគលើពិភពនលាក េ ឺ 
«រនាត្ថ្ម» ដែលមានកាលបរនិចេទនៅកនុងបុនរប្បវត្តិ។ នៅកម្ពុជា នេានរកន ើញរនាត្ថ្មនៅ
ថប្ពប្េ៊ី អនាង់រាជ នខ្ត្តកពំង់ឆ្ន ងំ ដែលបចចុបបននមានោក់តងំនៅស្គរម្នទ៊ីរជាត្ិប្កុងភននំពញ។ 
យ៉ា ងណាម្ិញ ឧបករណ៍្រនាត្ថ្មននេះ េឺនយើងម្ិនដែលន ើញមាននប្បើជាឧបករណ៍្តន្ត្រី
នទលកត៊ី ឬនៅកនុងវង់ត្ស្តនត៊ីដខ្មរណាមួ្យនឡើយ។ នោលេឺនយើងមានដត្ោក់តងំនៅកនុងស្គរ
ម្នទ៊ីរដត្ប៉ាុនណាណ េះ។ 

នៅថថ្ៃអនាេត្ នត្ើឧបករណ៍្រនាត្ថ្មននេះ នឹងមានន័យយ៉ា ងែូចនម្តចចនំោេះដខ្មរ
នយើង? នត្ើនយើអាចនឹងបនងាើត្ និងនធវើឱ្យរស់នឡើងវញិានដែរឬនទ? នៅកនុងស្គម រត្៊ី «រួម្េិត្ 
រួម្នធវើ រួម្ទទួលខុ្សប្ត្ូវ» េឺនយើងចាស់ជាអាចនធវើាន។ កិចចការនិងការង្ករមួ្យចនួំន 
នយើងកពុំង  និងានរួម្គ្នន េិត្និងនធវើរួចម្កនហើយ ែូចជាការនធវើឱ្យរស់នឡើងវញិនូវឧបករណ៍្
ពិណ្ និងទប្ម្ង់សិលបៈទសសន៊ីយភាព មាននលាោ នដសបកពណ៌្ នលាោ នប្ានមាជាទយ័ នលាោ ន
អានប៉ា គោោ ្នោលប្ស៊ី នលាោ ននប្ចៀង នលាោ ននភាងការ ជានែើម្។ល។ ទងំននេះ េឺជាសម្ិទធ
ផល និងសកោ៊ីភាពថនត្ថម្ាកិចចការសហេម្ន៍រួម្ និងអត្តសកម្មរបស់ដខមរនយើងជាទ៊ីនមាទនៈ។ 

 
 

 
២ ប្តឹ្ង ១៩៧៣: ២២, Khun 2002: 58 



អត្ថបទ៖ រនាត្ថ្មនៅកម្ពុជា                                          

អត្ថបទនោយ៖ ស ំសអំាង 

 

 



អត្ថបទ៖ រនាត្ថ្មនៅកម្ពុជា                                          

អត្ថបទនោយ៖ ស ំសអំាង 

ឯកស្គរពិនប្គ្នេះ 
ប្តឹង ងារ  

១៩៧៣. ប្បវតរិស្ពន្តសរដខមរ. ភននំពញៈ ប្កសួងអប់រ ំយុវជ្ ្ិងកីឡា។ 
Dumarcay, Jacques 

 1987). The House in South-East Asia. Singapore: Oxford University Press. 

 

Groslier, Bernard-Philippe 

 (1962). The Art of Indochina. New York: Crown Publishers. 

 

Khun, Samen. (2002). The New Guide to the National Museum. Phnom Penh: Ministry of 

Culture and Fine Arts. 

 

Sam, Sam-Ang. (2002). Musical Instruments of Cambodia. Osaka, Japan: National Museum 

of Ethnology. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


