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ការផាត្់មុខពណ៌សនៅក្នុងរប ាំក្ាច់បុរាណខ្ខែរ 

 ជាបឋម មុននឹងចូលនៅដល់ការបក្ស្រាយនិងពិភាក្ាពីការលាប ឬផាត្់មុខពណ៌ស 
នៅក្នុងរប ាំស្រពះរាជស្រទពយ ឬរប ាំក្ាច់បុរាណខ្ខែរ ខ្ុ ាំសូមពិនិត្យនមើលនៅនលើវបបធម៌មួយចាំនួន 
ខ្ដលពាក្់ព័នធនឹងការលាបឬផាត្់មុខពណ៌សជាមុនសិន។ នៅក្នុងាថ នភាពនិងបរបិទ
នសេងៗ ក្នុងពិភពនលាក្នយើងន ើញថា ការលាបឬផាត្់មុខពណ៌សស្រត្ូវបននេនធវើន ើងនៅ
ក្នុងមរណភាព េឺនេលាប ឬផាត្់ពណ៌សនៅនលើមុខនិងក្ននសព។ ឯនៅជុាំវញិខ្ភនក្និង
មាត្់ នេផាត្់ពណ៌នមែ ។ នៅក្នុងការសខ្មែងនលាោ នស្រាបធ់ាំ (Pantomime) ក្៏ស្របហាក្់ស្របខ្ែល
គ្នន នឹងក្រណីសពខ្ដរ េឺនេផាត្់មុខពណ៌ស នលើក្ខ្លងខ្ត្ខ្ភនក្និងមាត្់។ នៅក្នុងនលាោ នខលះ
ខ្ដលមានបញ្ចូ លនូវតួ្ត្លុក្ ត្លុក្ខលះក្៏មានផាត្់មុខសខ្ដរ ខ្ដលនេនៅថា «ពណ៌ខ្បន
ណាយត្លុក្ស» (Ben Nye Clown White) េឺជាពណ៌លអបាំសុត្សស្រមាប់តួ្ត្លុក្។  

នោយខ្ ក្ ជនជាត្ិបរា ាំងចាត្់ទុក្ពណ៌ស ថាាអ ត្ និងបង្ហា ញថានេមិនសូវនចញនស្រៅ 
នៅនស្រកាមក្ាំនៅស្រពះអាទិត្យ មិនដូចជាក្សិក្រខ្ដលស្របក្បរបរចិញ្ចឹ មជីវតិ្នៅនស្រកាមក្ាំនៅ
នងៃន ើយ។ ដូនចនះ នេលាបឬផាត្់មុខពណ៌ស ជាពណ៌មូលោា នជានដើម។ នៅស្របនទស
អង់នេលសនេបនដឹងថា នៅឆ្ន ាំ១៥៦២ ស្រពះអងគមាច ស់ក្េស្រត្ិយអង់នេលស នអលីែាខ្ប៊ែត្ទី១ 
(១៥៣៣-១៦០៣) មានជមៃឺអុត្តូ្ច ខ្ដលបនេល់ទុក្ដល់ស្រពះអងគនូវាន មនលើស្រពះភ័ក្តក្ែ
របស់ស្រពះអងគ។ ដូនចាន ះនែើយ បនជាស្រពះអងគលាបស្រពះភ័ក្តក្ែពណ៌ស នដើមបលីាក្់នូវាន ម
ទ ាំងន ះ។ រែូត្ដល់នពលចុងនស្រកាយ ននស្រពះជនែរបស់ស្រពះអងគ ស្រពះអងគមានស្រជរះសក្ ់
(ស្រពះនក្ា) និង នធែញ (ស្រពះទនែ) ខ្ដលនៅក្នុងត្ាំណាក្់រយៈនពលប ុ ែ នឆ្ន ាំចុងនស្រកាយនន
ស្រពះជនែ ស្រពះអងគមិនអនុញ្ញា ត្ឱ្យមានក្ញ្ចក្់ នៅក្នុងស្រពះរាជដាំណាក្់របស់ស្រពះអងគន ើយ។  

 នៅឯស្របនទសជប ុនវញិ នោងាមស្របាសន៍របស់នលាក្ ភីនធើរ មា ក្់ ិនត្សេ 
(Peter Macintosh) បនស្រងៀនវបបធម៌នែេសានៅាក្លវទិាល័យកាននស ស្របនទសជប ុន 
នលាក្មាន ស្របាសន៍ថា នេផាត្់មុខពណ៌ស នដើមបឱី្យមុខរបស់នេខ្ចងចាាំងនោយពនលឺនភលើ



អត្ថបទ៖ ការផាត្់មុខពណ៌សនៅក្នុងរប ាំក្ាច់បុរាណខ្ខែរ                       

អត្ថបទនោយ៖ សាំ សាំអាង 

ងនទៀន។ នលើសពីនះនៅនទៀត្ នោយារនភលើងនទៀនមិនមានពនលឺភលឺស្រេប់ស្រគ្នន់  រនីែេសា 
ផាត្់មុខរបស់នេ ពណ៌ស នដើមបឱី្យខ្សបក្មុខនិងទស្រមង់មុខមានភាពស្របនសើរន ើង េឺនធវើឱ្យ
នេន ើញកាន់ខ្ត្ចាស់ ន ើង។  មា ងនទៀត្ ការផាត្់មុខពណ៌ស េឺនដើមបលីាក្ក់ារបង្ហា ញ
នូវអារមែណ៍និងមន សនញ្ចត្  ពិត្ស្របក្ដរបស់នេ។ 

 ការសខ្មែងជាមួយនឹង «មុខស» មានស្របភពនដើមនៅក្នុងសត្វត្េទី១៩ នដើមបបីាំប ាំង
ាល ក្ាន ម នៅនលើខ្សបក្ និងនដើមបនីធវើឱ្យមុខរបស់នេមានពនលឺខ្ចងចា ាំង ស និងរនលាង។ នេ
មានជាំននឿថា មុខលាបពណ៌នមែ  ជានិមិត្ែរូបនន «នភលើងក្ាំែឹងននការសងសឹក្» ខ្ដលដុត្
នលល ចនស្រកាយពីបនក្ាំចាត្់ សស្រត្ូវរួចនែើយ។ «កាយឫទធិសនី» (Pawnee Scouts) លាបមុខ
របស់នេពណ៌ស ជានិមិត្ែរូបននស្រពលឹង ដ៏អាច រយនន «ក្នក្តញ្ញោ ងស» ខ្ដលនេនជឿថាជួយនិង
ខ្ងរក្ាពួក្កាយឫទធិ។  

នៅក្នុងឱ្កាសននការសខ្មែងរប ាំស្រពះរាជស្រទពយ (ឆ្ន ាំ២០១៦) ក្នុងអាំ ុង ១០០ឆ្ន ាំ 
(១៩០៦-២០០៦) ចុងនស្រកាយននះ ខ្ដលមានចាំណងនជើងថា «ស្របវត្ែិាក្តសែមួយសត្វត្េនន
រប ាំស្រពះរាជស្រទពយខ្ខែរ» នស្រកាមស្រពះរាជាធិបត្ីដ៏ខពង់ខពស់ ព្រះករណុាជាអម្ចា សជ់ីវិតតំ
កលល់លើតបងូ ព្រះបាទ សលតេចព្រះបរតនាថ នលោតេត សហីតុនី ព្រះតហាកសព្តនន
ព្រះោជាណាចព្កកតពជុា សិលបក្រនិងសិលបការនីិននស្រក្សួងវបបធម៌និងវចិសិ្រត្សិលបៈ 
នស្រកាមក្ិចចដឹក្ ាំ សនមែចរាជបុស្រត្ី ស្រពះនរៀម ននរាត្ែម បុបា នទវ ី មានក្ិត្ែិយសក្៏ខពង់ខពស់       
សខ្មែងថាវ យ និងជូនក្មែវធិីសិលបៈខ្ដលបង្ហា ញពីស្របវត្ែិរប ាំស្រពះរាជស្រទពយខ្ខែរក្នុងរជោកាល 
ស្រពះក្រុណាស្រពះបទសនមែចស្រពះ សីុសុវត្ថិ (១៨៤០-១៩២៧) េឺនៅអាំ ុងឆ្ន ាំ ១៩០៦-១៩៥០ 
 ដការនីិ នៅក្នុងនលាោ នស្រពះរាជស្រទពយខ្ខែរ ជាក្តសែីខ្ដលជាអនក្សខ្មែងតួ្យក្េ និងាវ ។ រឯី
អនក្ចនស្រមៀង ក្៏សុទធខ្ត្ជាក្តសែី។ ការក្ត្ស់មាគ ល់ មួយចាំនួន សម័យន ះ េឺក្ាច់នដមាន
លន ត្ធាំ ខ្វង ខពស់ និងការផាត្់មុខពណ៌ស។ 
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នរឿងថានែតុ្អវីបនជាឈប់ផាត្់មុខពណ៌ស នែើយមក្ផាត្់មុខាមរនបៀបសម័យ
ដូចបចចុបបននននះនៅវញិ? នយើងន ើញមាននោបល់នសេងៗគ្នន  នៅាមការយល់ន ើញ
របស់មាន ក្់ៗ។ មត្ិខលះយល់ថា ស្រពះមហាក្េស្រត្ិោនី សុសីវុតថិតនុីវងស កសុតុៈនាររីត័ន

លសរវីឌ្ឍនា ស្រទង់សពវស្រពះរាជែឫទយ័ខ្ក្ខ្ស្រប លន ត្ ទស្រមង់ ជាពិនសសការផាត្់មុខស មក្
ជាការផាត្់មុខ ខ្បបសម័យនិយមបចចុបបនន នស្រពាះនេយល់ថា ការផាត្់មុខខ្បបសម័យ
បចចុបបនន នធវើឱ្យមាននិងនលើក្ សស្រមស់ស្របនសើរជាងការលាប ឬផាត្់មុខពណ៌ស។ មត្ិខលះនទឿ
ត្នពាលថា ការផាត្់មុខសនិងមុខ ពណ៌ស ត្ាំណាងឱ្យភាពបរសុិទធ ាអ ត្សអាំ និងស្រពែែចារ។ី 

នលើសពីការលាបឬផាត្់មុខពណ៌សនៅនទៀត្ នយើងក្៏អាចសននិោា នថា រប ាំស្រពះរាជស្រទពយ 
ឬរប ាំក្ាច់បុរាណខ្ខែរ មានលក្ោណៈពិនសសនិងសាំលន់ នោយយក្កាយវកិារនិងក្ាច់
ជាមូលោា ន ខ្ដលជាត្នមលខពស់បាំសុត្ពាក្់ព័នធនឹងអាទិនទព មិនខ្មនមនុសេធមែា។ ដូនចនះក្៏
មានន័យថា មនុសេធមែានសើចនឹងមាត្់នោយបបូរមាត្់។ ឯអាទិនទពនសើចនោយមនធាបយ
សខ្មែង (ក្នុងរប ាំស្រពះរាជស្រទពយ) េឺនោយកាយវកិារនិងក្ាច់។ ក្នុងក្រណីននះ មុខពណ៌ស 
អាចជួយបខ្នថមឱ្យមានអពាស្រក្ឹត្ភាពនៅនលើទឹក្មុខននអនក្រា ាំ។ ដូចខ្ដលនយើងបនន ើញ
នទៀត្ េឺទស្រមង់សិលបៈខ្ខែរខលះ ដូចជានលាោ ននលល េឺនេបិទមុខជិត្ខ្ត្មែង នោយពាក្់មុខ
ខែុក្ពីនលើមុខ របស់អនក្រា ាំខ្ងមនទៀត្សង។  

 សរុបនសចក្ែីមក្ នយើងន ើញថា  ការលាបឬផាត្់មុខពណ៌សននះមានន័យថា  «មុខស» 
ជួយបាំប ាំងអារមែណ៍និងមន សនញ្ចត្ ពិត្ស្របក្ដរបស់អនក្រា ាំឬសខ្មែង។ វាអាចនធវើឱ្យមាន
អពាស្រក្ឹត្ភាពនលើការបង្ហា ញមន សនញ្ចត្ នៅនលើទឹក្មុខអនក្សខ្មែង។ នដើមបនឹីងពស្រងឹង
សស្រមស់ និងនាភ័ណ មុខស នធវើឱ្យមានភាពភលឺខ្ចងចា ាំងនៅនស្រកាមពនលឺនភលើង ជាពិនសសពនលឺ
នភលើងនទៀន។ ការអនុវឌ្ឍនិងនស្របើស្របស់មុខពណ៌ស នៅបសចឹមស្របនទស េឺមានាាំងពីសត្វត្េ
ទី១៩មក្នម លះ៕ 
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