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ជងសិតសរំទិធែខមរ 

ជងសមិតសរំទឹធែខមរបនបនតបេចចកេទសតងំពីសម័យមុនអងគរ រហូតដល់បចចុបបនន

ែដល េយងរបទះេឃញេនតមសថ នីយ៍បុេររបវតតិ រជវងំអងគរធ ំ និងបនតេនរជវងំឧតតុ
ង។ េនរបេទសតបំន់អសីុមួយចនួំនមនករចក់ពុមភសរំទឹធរសេដៀងគន ដូចជេនរបេទស

ៃថ បុ៉ែនតសមធតុផសខំុសគន បនតិច។ ករេរបរបស់បេចចកេទសពុមពរកមួនមកអនុវតតន៍ (Lost 

wax casting១) ឧទហណ៍េនរបេទសៃថបនបងហ ញករេរបរបស់សមភគសណំ

ប៉ហងំ១០% ែដលេរបបេចចកេទសចក់ពុមភតបូំងមួយគឺេរបពុមភរកមួនមកអនុវតតន៍២។ 

តមករកណំយសន ៃដសិតរូបសរំទឹធែខមរេនសម័យអងគរេនសតវតសទី១១ និង១២ៃនគ.ស 

គឺមនគុណភពលអជងសម័យមុនៗ៣។ អតថបទរសវរជវេនះរគន់ែតបងហ ញពត៌មនទី

តងំចក់ពុមពសរំទឹធែខមរ េនសងក ត់ៃរពស ខណ័ឌ មនជ័យ ភនេំពញ និងសកមមភពសិតរូប

រពះពុទធធមួំយអងគេនវតតរពះឥនទេកសីយ(វតតេល)មកបងហ ញរតួសៗែតបុ៉េណណ ះ។ បុ៉ែនត

េនមនតបំន់េផសងៗេទៀតមិនទន់បនសិកស និងេរបៀបេធៀបគន េនេឡយ។         

តមទិននន័យបុរណវទិយមុនអងគរ រហូតដល់េរកយសម័យអងគរ និងសិលចរកឹ 

បនបងហ ញថរបៃពណីសិតេលហៈេនះ បនចមលងេទបនទ យលែងវក ឧតតុង និងរជវងំ

េនរជធនីភនេំពញជេដម ែដលបចចុបបននេឃញមនេនសងក ត់ៃរពស ខណ័ឌ  មនជ័យ 

និងសលរចន ។ល។ តមកររសវរជវេនឧដុងគ និងបនទ យលែងវកក៏េនមនសហគមផ

លិតេលហៈេនែផនកខងេជងៃនបរេិវណរពះបរមរជវងំចស់ េនែតបនតមនដល់សពវ

ៃថង។ េយងេឃញេនរពះរជវងំៃថែដលទទួលមរតពីអងគរ ក៏មនលនំដូំចគន េនះែដរ 

ែដលសង់េរងសិបបកមមេនខងេជងរពះបរមរជវងំ។ តមជេំនឿែខមរ គឺេគែតងដក់េរង

សិបបកមមេនទិសឦសន ឬទិសខងេជង និងរតូវដក់ឲយឆង យពីរបសទ និងកែនលងទីរបជុំ

ជនមនុសសរស់េន។ 

                                                             
១ ករសិតរូបេដយេរបរូបរកមួនមកឆល ក់ជរូបរងគ បនទ បម់កេពលេលហៈរលយហូរមកជនួំសរូបរកមួន។ 
២ Brice 2007: 10 
៣ www.Apsara Authority.com 2016 
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ករសេងកតេមលេរងជងសលេលហៈេនសងក ត់ៃរពស ខណ័ឌ មនជ័យ និងពិធីសិត

រពះេកសរពះពុទធេនវតតឥនទេកសី េខតតេសៀមរប បនបងហ ញពីបេចចកេទស និងខន ត

សរមប់សលេលហៈដូចជ វធីិសរសតចក់ពុមពេដយរូបរកមួន (lost wax casting) ែដលេរប

ទងំរូបតូច និងរូបធ។ំ បេចចកេទសេនះរតូវេរបេរចនតងំពីសម័យបុរណមក ែដលរស

េដៀងគន េទនឹងរបេទសមួយចនួំនេនអសីុ និងចិន។ េនចិនបុរណបនបងហ ញពីវធីិ

សរសតចក់ពុមភេដយេរបរកមួន (lost wax casting) េនកនុងសម័យសនតតិវងសស៊ង (Shang 

dynasty)៤។ ចែំណកចក់ពុមពេដយសូនរកមួន (lost wax) េនះែចកជ២េទៀតេដយសន ៃដ

ជងែខមរ គឺ Hollow casting និង Solid casting។ ទងំពីរេនះេរបវតថុធតុេដមដូចគន  បុ៉ែនតទី២

រតូវករសអំតេដយៃដេរចនជងវធីិសរសតទី១។ េបរូបធរំតូវេរប Hollow casting េដមប ី

ងយរសួល និងសនសសំៃំចេលហៈផស ំ ែដលបេចចកេទសរតូវរងបញហ ដូចជេរបកលំងំ

ខល ងំេលករចក់ពុមព និងទុកឲយេលហៈរតជក់៥។ ទងំ Solid និង Hollow casting តបូំងគឺ

រតូវឆល ក់រូបជរកមួនដូចគន  មុននឹងដេំណ រករចក់ពុមព។ បេចចកេទសទងំអស់េនះេយង

េឃញេនបនតេរបរបស់េនសងក ត់ៃរពស ខណ័ឌ មនជ័យ និងពិធីសិតរពះេកសរពះពុទធ

េនវតតឥនទេកសី េខតតេសៀមរប។  

រកមួនេនះេធវេឡងេដយរកមួនឃមុ គុំណភពពុសូំវលអ និងសីុឡិច។ ករបេងកតពុមព

រកមួនរតូវចមលងពីរូបេដមណមួយ េដយេរបដីឥដឋ ឬសីុម៉ងត៍ បនទ ប់មកយកេទេធវជ

ពុមពគរូំ។ ជពិេសសពុមពដីឥដឋ ឬសីុម៉ងត៍េនះសរមប់ចក់ និងសូនរូបរកមួន េដមបេីទ

លបឱយសពវៃផទខងកនុងពុមពេដយៃដរហូតបនរូបជរកមួន
៦។ ជងសមូនបនភជ ប់រូបរកមួន

ពីមខ ងេទមខ ងេទៀត ករសមអ ត និងឆល ក់បែនថម េដមបបីែនថមកបច់លមអេផសងៗ (រូបេលខ១)។ 

ករបេងកតទឹកដីឥដឋ និងដីឥដឋ គឺសរមប់មកេរបេធវជបវខងេរករបស់រូប ែដល

មនលយសមធតុផសពីំកទិំចដីដបូំក អងក ម និងដីឥដឋបតរសះ រតពងំជេដម។ 

បេចចកេទសទងំពីរ Solid និង Hollow casting រតូវករលបដីឥដឋខងេរករកមួនមួយ

                                                             
៤ Daniel Eugene Everly 2004: 54 
៥ Brice 2007: 24 
៦ Brice 2007: 25-26 
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រសទប់មតងៗជុវំញិរហូតដីកល យជពុមពខងេរក។ ជធមមតពុមពដីែដលលបេធវពីដីឥដឋតិច

បផុំត៣រសទប់ (រូបេលខ២-៣)។ េពលរូបរកមួនសរមប់ Solid គឺេរបសរមប់ែត Solid 

casting បុ៉ែនតេពលសរមប់ Hollow គឺរតូវមនរនធរតេជៀកសរមប់ចក់េលហៈចូល និងបនត

េទរូបរកមួនខងកនុង េហយរកមួនរកសឬេសតងេទតមទហំំៃនរូប។ បេចចកេទសេនះេគ

អចេរបរូបរកមួន និងេលហៈផសបិំទភជ ប់គន ែតមួយក៏បន េដមបេីអយេលហៈផសេំទ

ជនួំសរូបរកមួន(រូបេលខ៤)។  

ករេរបរបស់េលហៈធតុផសមំនដូចជសព ន់ សណំប៉ហងំ សណំ និងស័ងកសី។ 

ករវស់ និងថលឹងេលហធតុមកសលលយគន ទងំេនៃរពសរ ភនេំពញ និងវតតឥនទេកសី 

េខតតេសៀមរប គឺមនករវតិតន៍ខុសគន ខលះពីសម័យបុរណ។ េបតមករវភិករូបពីសម័យ

បុរណែដលមកពីតបំន់េផសងគន  និងសម័យកលេផសងគន ក៏មនលកខណៈលយភគរយ

មិនសូវេសមគន ែដរ។ េនសម័យសតវតសទី៧ ដល់៩គស េគរបទះេឃញមនករំតិសព ន់

៨០% សណំប៉ហងំ១០េទ១៥% សណំ៥%។ រូបសរំទឹធសម័យសតវតសទី១០េទ១១ មន

ករំតិសព ន់៩០% សណំប៉ហងំ២% សណំ៥% ស័ងកសី៣%។ បេចចកេទសេនសតវតសទី

១២េទ១៣ មនករំតិសព ន់៨០% សណំប៉ហងំ១៥េទ២០% សណំ៥%៧។ 

សរមប់រូបធ ំ គឺេរប Solid casting រតូវេរបេរគងឆអឹងខងកនុង េធវពីែដក ធតូំចេទ

តមទហំំរបស់រូប (រូបេលខ៥)។ បុ៉ែនតចេំពះរូបធំៗ ខល ងំ ែដលពិបកេលក និងធងន់តរមូវ

េអយចក់ពុមភតមែផនកនីមួយៗ បីឬបួនបនទះបនទ ប់មកភជ ប់គន ។ ជពិេសសមូ៉ត និងកបច់

វទងំេនះរតូវមនពុមភេធវវ ករេលកន់េពលកពុំងចក់ពុមភក៏ពិបក និងេរបរបស់េល

ហៈមួយែផនកៗបនតិចមតងក៏មិនងយរសួល។ 

បេចចកេទសដុតសលសរំទឹធេនចិន និងអសីុមួយចនួំន គឺេបេរបរនធខយល់េហថទុយូ

សរមប់បេងកនសីតុណហ ភពរហូតដល់១២០០អង់កសេស េដមបរីលយដសំព ន់ធមមជតិ៨ 

និងដុតកនុងឡេនៃរពសររបែហលពី១០០០ ទី១២០០អង់កសេស(រូបេលខ៦-៧)។ េលហៈ

ផសរំលយចូលគន  គឺមនតួនទីេទជនួំសរូបរកមួន និងេធវេអយរកមួនហូរេចញ។ 

                                                             
៧ Brice  2007:17 
៨ Daniel Eugene Everly 2004: 34 
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បេចចកេទសទងំពីរេនះ េនេពលែដលសីតុណហ ភពេឡងកេំដរគប់អចរលយ និងអច 
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ជងេនះេទេទៀតពុមពែតងែតបិទបែនថមមុនេពលចក់េលហៈចូល េដយេរបដីភក់ទន់  ៗ

េដមបបិីទរនធេរបះ និងរនធរកមួនហូរេចញ។ ជចុងេរកយបនទ ប់ពីចុះរតជក់បនតិចមតងៗ

រហូតដល់េជគជ័យ ពុមពេនះរតូវវយបែំបកបនតិចមតងៗ េដយរបុងរបយ័តន (រូបេលខ៨)។ 

ចុងេរកយបនតសមអ តេដយខតរលីំងបនតិចមតងៗ។ 

សរុបមកេទះបីមនសមសភគលយខុសគន តិចតួចរវងសម័យមុនអងគរ និងេពល 

បចចុបបននយ៉ងណ ក៏ជងសមូនែខមរបចចុបបននេនែតេរបរបស់បេចចកេទសបុរណ។ ជងសមិត

សរំទឹធែខមរេនបនតអនុវតតន៍តមបេចចកេទស និងសមសធតុផសពីំសម័យបុរណមកអនុវតត

ន៍ េហយពួកគត់េនចងចបំរមិណេលហៈផសមួំយចនួំនេនេឡយ។ 

    
 

    
 

រូបេលខ១៖ រូបភពសលលយរកមួន និង

សូនរូបរកមួនជរូបរពះេកសជ័យវរ ័មនទី៧ 

រូបេលខ២-៣៖ រូបភពរតដំីពុមភកនុងពង និងលបរសទប់ដីឥដឋេទជពុមភែផនកខងេរករកមួន។ 



អតថបទ៖ ជងសិតសរំទិធែខមរ                       

អតថបទេដយ៖ េលក ថូ ថុន  

     
 

 
 

     
 

 
 

 

រូបេលខ៤៖ ករលបពុមពដីឥដឋចុងេរកយមុន

យកទីដក់កនុងឡ 

រូបេលខ៦៖ យកេលហៈធតុនិងពុមភមកតេំរៀប

កនុងឡ និងរយធយូង 

រូបេលខ៧៖ រេបៀបេលកពុមភេចញពីឡ 

រូបភពទី៨៖ រេបៀបបែំបកពុមភែផនក

ខងេរកេចញ 

រូបេលខ៥៖រូបរពះវសិណុផទពីំកណត លេមបុណយ

ខងលិច 



អតថបទ៖ ជងសិតសរំទិធែខមរ                       

អតថបទេដយ៖ េលក ថូ ថុន  

ឯកសរេយង៖ 
 Brice Vincent.  

2007. L’art du bronze dans le Cambodge ancient (VIIe – XIIIe siècle):          

Étude de la documentation archéologique des années 1870-1970, Université de 

Paris III – Sorbonne Nouvelle. 

Daniel Eugene Everly.  

2004. The Relevance of Contemporary Bronze Casting In Ubon, Thailand for 

Understanding the Archaeological Record of the Bronze Age in Peninsular 

Southast Asia, Thesis Master of Arts, Texas University. 

KHOO, James C.M.  

2003. Art & Archaeology of Fu Nan: Pre-Khmer Kingdom of the Lower 

Mekong Valley, Thailand. 

 www.apsaraauthority.com  

 


