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បេចចកេទសលយសរំទឹធែខមរ 
េនសីុអេគនយ៍វតថុសិលបៈេធវពីេលហៈ មនអយុកលរបែហល ៥០០០ឆន មុំន

េពលបចចុបបនន េហយេលហៈទងំេនះសរមប់េធវជបដិម អវុធ និងឧបករណ៍េរបរបស់

េផសងៗ១។ វតថុសិលបះេធវពីសរំទឹធជេរចនបនរកេឃញេនរបេទសចិន និងេនតំបន់ដុងសឺន 

(Dong Son) ដូចជ សគរមេហរធឹក អវុធ េរគឿងអលងក  និងបដិមពីេលហធតុជេដម២ ។ 

សគរទងំេនះដូចគន េទនឹងសថ នីយ៍កប់សពរពហរ េខតតៃរពែវងែដរ ែដលកប់សគរជមួយសព 

និងខលះេទៀតេគេឃញកបលសពដក់េនកនុងសគរ (រូបេលខទី១)។ បេចចកេទសសិតសរំទឹធ

ែដលចស់ជងេគ គឺេនតបំន់ហវ ទុង (Guangdong) កនុងរបេទសចិនខងតបូងេនពក់ក

ណត លៃនសហសសវតសរទី៍២ និងេន (Chindwin) កនុងរបេទសភូមពីសម័យយុគសរំទឹធ ែដល

េនតបំន់ទងំេនះចប់េផតមសិតរូបជសព ន់ និងសរំទឹធ។ េនតបំន់ៃថខងេជង និងៃថក

ណត លបនបងហ ញពីរបវតតិសិតរូបសព ន់េនសីតុណហ ភព១០៨៤អង់កសេស។ េនរបេទស

ៃថបនបងហ ញករេរបរបស់ពុមភពីថម ែដលមនសមភគសណំប៉ហងំ១០% និងេរប
បេចចកេទសសិតសរំទឹធេដយេរបរកមួន (Lost wax casting)៣ មកអនុវតតន៍៤។  

តងំពីសម័យបុេររបវតតិសរសតមក ែខមរបនេរបេលហៈដូចជ សគរសរំទឹធ កងៃដរងគ

ដូចែសនងរកបីេធវពីសរំទឹធ ផតិល និងកណតឹ ង ឧបករណ៍េធវពីែដក និងរកវលិេធវពីសព ន់ជេដម ។ 

ជពិេសសកររសវរជវេនសថ នីយ៍សេំរងែសនេខតតកពំង់ឆន ងំ ៃរពេកមងេខតតេសៀមរប 

និងបិតមស (រពហរ) េខតតៃរពែវង។ សេំរងែសនមនសលសរំទឹធជេរគឿងអលងក រ កងៃដ 

រពួញ ពូេថ និងែផលសនទូច (រូបេលខ២-៣)។ េនះជសន ៃដសលសរំទឹធដ៏លអ ែដលសថ នីយ៍

សេំរងែសនមនវយ័ចស់ជងេគកនុងយុគថមរលីំង។ ជពិេសសតមករវភិគអយុកល

កបូន១៤ ែដលឱយអយុកលតមសបំកខយង េលៀសចេនល ះពីឆន  ំ១២៨០-១២០ មុនរគឹសត

សករជ៥។ ដូេចនះេនរបេទសកមពុជសបូំរសមភ រៈេធវពីសរំទឹធតងំពីបុេររបវតតិសរសតមក មុន

នឹងមនករចក់ពុមពសរំទឹធជបដិមធំៗ ។   តងំពីសម័យយុគែដកមក ករចក់ពុមពែខមរបន 

ចប់េផតមមនបេចចកេទសខពស់ែដល៤េទ៥សតវតសេរកយមកេនបនតអនុវតតន៍តម។ 

                                                
១ Campbell Bronwyn, 2004 

២ Brow et al, 2008: 60-65; KHOO, James C.M., 2003 :5 
៣ ករសិតរូបេដយេរបរូបរកមួនមកឆល ក់ជរូបរងគមុន បនទ បម់កេនេពលេលហៈរលយេទបហូរមក  

  ជនួំសរូបរកមួនវញិ។ 

៤ Brice, 2007: 10 

៥ Brice, 2007:12 
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េរកយមកេនេដមរគិសតសករជែខមរ បនេរបេលហៈសរមប់ពីធីសសនជេរគឿង 

អលងក រ និងវស័ិយពណិជជកមម។ ភពសមបូរែបបវតថុសិលបៈពីសរំទឹធ និងមស េរបរបស់

កន់ែតេរចនកនុងជេំនឿសសន ដូចជរូបបដិម េរគឿងអលងក រ និងបេចចកេទសសិតសរំទឹធ

មនតងំពីសម័យបុេររបវតតិសរសតរហូតដល់សម័យបចចុបបនន។ អតថបទរសវរជវេនះនឹង

បងហ ញឧទរហណ៍ខលះៗ ពីបេចចកេទសសិតសរំទឹធែខមរ និងពីបេចចកេទសលយខលះៗ។ តបតិ

អីករសិកសេនះរគន់ែតរបមូលទិននន័យវភិគពីកររសវរជវមុនៗ និងចុះផទ ល់ដល់កែនលង 

ជងសិតែខមរខលះបុ៉េណណ ះ។ របធនបទេនះរតូវករសិកសបែនថមពីខន តលយសរំទឹធែខមរ តម

សម័យកលនីមួយៗបែនថមេទៀតេនេពលេរកយៗ។  

បេចចកេទសសលសរំទឹធែខមរ 

បេចចកេទសសិតសរំទឹធែខមរ គឺេរបែរស៉ព ន់ជែរស៉ខំន់ បុ៉ែនតករសគំល់មនែតភព

ខល ងំរបស់សណំប៉ហងំេទ (ពី២េទ១៥%) និងសណំ២០%។ បុ៉ែនតសរំទឹធែខមរបនបងហ ញ

សមសភគេទតមសម័យកលដូចជ៖ វតថុសិលបៈកនុងសតវតសទី៧ ដល់ទី៩គ.ស ករ

វភិគមនសណំប៉ហងំខពស់ជង១០%។ កនុងសតវតសទី១០ ដល់១១គ.ស មនសណំ

ប៉ហងំទបជង១%េទវញិ និងវតថុសិលបៈកនុងសតវតសទី១២ដល់១៣គ.ស មនសណំ

េរចនជង១៥%េទវញិ៦។ េទះបីជយ៉ងណក៏េដយលទធផលករវភិគេនះរគន់ែតជ

ចនួំនវភិគវតថុសិលបៈមួយចនួំនបុ៉េណណ ះ។  

ដូេចនះវតថុពីរពះពុទធសរំទឹធេនចេនល ះសតវតសទី៧ដល់ទី៩គ.ស ែដលេនែផនកខង

េជងរបេទសៃថសពវៃថងមនសណំប៉ហងំខពស់ពី១៨ ដល់២៣% និងសណំលយពី២េទ

៤%។ សរំទឹធមួយចនួំនែដលផលិតកនុងសតវតសទី១២េនតបំន់ភិមៃម (េខតតនគររជសីម៉) 

បនបងហ ញករំតិខពស់ទងំពីរ គឺសណំប៉ហងំ១១ដល់២២% និងសណំពី៦ដល់១៧%។ 

បុ៉ែនតសរំទឹធែដលរបទះេឃញកនុងរសទប់ដីេនៃថកណត ល ែដលរបែហលសថិតកនុងសម័យ

អងគរមនអយុកលសតវតសទី១២ ដល់១៣ បនបងហ ញថសរជតិសព ន់ខពស់ដល់៩០% 

និងមនសណំប៉ហងំែត៤% ឬសឹងែតគម នសណំ៧(តរងទី១)។ 

រូបសណំកេគននទីមុនអងគរចក់ពុមពលយរបក់ចនួំន៨០% និង២០% ជេលហៈ

ផសដូំចជសណំសថិតេនកនុងសតវតសទី៧ េនសថ នីយ៍បុរណវទិយទួលគុហេខតតកណត ល 

សពវៃថងេនរបសទេហរពះៃរតកនុងរពះបរមរជវងំភនេំពញ លិងគេរសបមសកនុងសតវតស

                                                
៦ Brice, 2007:17 

៧ Brice, 2007:18 
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ទី៧ និងរូបរពះវសិណុផទេំនកណត លបរយណ៍ខងលិច ែដលសពវៃថងេនសរមនទីរជតិ

ភនេំពញ (រូបេលខទី៤-៦)។  

សម័យអងគរសន ៃដសិតវតថុសិលបៈពីសរំទឹធែខមរគឺ មនគុណភពលអ និងខល ងំពូែកជង

សម័យកលណទងំអស់កនុងរបេទសកមពុជ និងេនអសីុអេគនយ៍ផងែដរ។ តមករ

កណំយរសវរជវរបស់សលបរងំចុងបូព៌ (EFEO) េរកមកិចចសហករជមួយអជញ

ធរជតិអបសរបនអះអងថ េរងជងសលសរំទឹធេនះ មិនែមនជេរងជងធមមតេនះេទ 

ែតវជេរងជងកនុងរពះបរមរជវងំ ែដលរពះមហកសរតេរបរបស់ េដមបសីមិតជរូប

ចមល ក់េផសងៗ៨។ តមទិននន័យកណំយមុនៗ និងរសវរជវកនុងរពះបរមរជវងំអងគរធំ

បនបងហ ញទេំនៀមៃនករផលិតេលហធតុរបស់បុពវបុរសែខមរ បនតបេចចកេទស ខន ត និង

គុណភពេនេឡយសពវៃថង។ តមករកណំយរសវរជវរបស់េលក Brice Vincent កនុង

តបំន់អងគរធ ំ បនរកេឃញជទរមង់េរងជងសលែដកបុរណមនជរបេភទដីែដលរងកំ

េដ សល កសន មចរងក ន និងសណំល់េលហៈ ឬឧបករណ៍េរបរបក់កនុងេរងជងនសម័យ

ពក់កណត លស.វទី១១ និងទី១២ ៃនគ.ស៩។ 

តមទិននន័យបុរណវទិយមុនអងគរ រហូតដល់េរកយសម័យអងគរ និងសិលចរកឹ 

បនបងហ ញថរបៃពណីសិតេលហៈេនះ រតូវបនចមលងេទបនទ យលែងវក ឧតតុង និងរជ

វងំេនរជធនីភនេំពញជេដមគឺ សងក ត់ៃរពសរ ខណ័ឌ មនជ័យ និងសលរចន ។ល។ 

តមកររសវរជវេនឧតតុង និងបនទ យលែងវកក៏េនមនសហគមផលិតេលហៈេនែផនក

ខងេជងៃនបរេិវណរពះបរមរជវងំចស់ េនែតបនតមនដល់សពវៃថង។ តមជេំនឿែខមរ គឺ

េគែតងដក់េរងសិបបកមមេនទិសឦសន ឬទិសខងេជង និងរតូវដក់ឲយឆង យពីរបសទ 

និងកែនលងទីរបជុជំនមនុសសរស់េន។ ករសិតេលហៈេនះ ទល់ែតសគ ល់ពីបេចចកេទស 

និងយល់ពីែរច៉បស់េទបអចផលិតវតថុសិលបៈពីេលហៈេនះបន។ ឧទហណ៍រូបចមល ក់

រពះវសិណុផទពីំសរំទឹធេនសរមនទីរជតិ គឺមនគុណភពខពស់ជងេគ ទងំេនកនុងរសុក និង

តបំន់អសីុអេគនយ៍ (រូបេលខ៧-១១)។ 

របភពែរ ៉និងរូបធតុេដម 

កលពីសម័យបុេររបវតតិសរសត េយងពុំសគ ល់ចបស់ពីរបភពែរេ៉ទ បុ៉ែនតជងសមូន

ែខមរបនយករបស់ចស់មកេរបេដយបែនថមែរខ៉លះេទៀតដូចជសព ន់ និងសណំប៉ហងំែដល

                                                
៨ www.Apsara Authority.com, 2016 

៩ www.Apsara Authority.com, 2016 
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ករផគត់ផគង់វតថុធតុេដមទងំកនុងរសុក នឹងតមតបំន់។ ែតែរស៉ណំប៉ហងំមនេនែផនក

ខងតបូងរបេទសែខមរគឺកពំង់សពឺ១០។ ែខមរមនភនែំដកេនេខតតរពះវហិរែដលេនបនតផលិត 

េដយពួកគួយែដលបនបនតតងំពីសម័យអងគរ និងេនជិតរពះខន័កពុំងសវ យែដលមន

ឡសលែដកតងំពីសម័យអងគរមក។ ជងេនះេទៀតសិលចរកឹេនអគខងេជងរបស់រពះខន័ 

K.180 កនុងឆន ៩ំ៤៧-៩៤៨ គ.ស ជសិលចរកឹសខំន់ែដលអចឱយេយងែសវងយល់បែនថម

ពីរបភពែរក៉នុងតបំន់េនះ
១១។ េគរបទះេឃញជតិ សព ន់ និងធយូងចេំហះេនជប់កនុងពុមព

កុលលភជន៏ពីដីដុត និងេនខងេរកមធយូងេឆះេនជិតែរស៉ព ន់ែដលបនសលររួចជមួយ 

នឹងសីតុណហ ភពដុតពី១០០០ េទ១២០០ដឺេរក។ េនឆន ១ំ៨៨០េលក Boulangier បនកត់រត 

និងគូសរូបជងទងចក់ពុមព និងបេចចកេទសផលិតេលហធតុរបស់ជនជតិគួយែដល

បងហ ញពីចរងក ន និងរូបភពបេចចកេទសសប់ខយល់(រូបេលខ១២-១៣)។ 

េសចកតសីននិដឋ ន 

សិលបះចក់ពុមភសរំទឹធែខមរ បនបនតករេរបរបស់តងំពីយុគសម័យសរំទឹធមកេមលះ។

រហូតដល់សតវតសទី៧ដល់ទី១៣ៃនគ.ស ែខមរបងហ ញពីបេចចកេទសចក់ពុមពដ៏ខពង់ខពស់។ 

បេចចកេទសេនះេធវពីរដង ទី១ ចក់ពុមពេដយេរបបេចចកេទសទងំពីរខងេល និងទី២

បនទ ប់មកយកមកសអំត ឬខត់។ ភសតុតងកណំយរសវរជវេរងជងសលសរំទឹធេនរជ

វងំអងគរធបំងហ ញថ រពះរជកនុងសម័យមុនៗេរបរបស់េរងជងសលសរំទឹធេនះ េដមបេីធវជ

រូបចមល ក់េផសងៗ។ ករសលសរំទឹធ និងេរងេលហៈេនះ គឺធជំងេគេនកនុងរបេទសកមពុជ 

ែដលមនគុណភព និងេរបបេចចកេទសខពស់ជង បណត របេទសេផសងៗកនុងតបំន់អសីុអ

េគនយ៍។ តមទិននន័យកណំយមុនៗ និងរសវរជវកនុងរពះបរមរជវងំអងគរធសំម័យអងគរ

េនះបនបងហ ញទេំនៀមៃនករផលិតេលហកមមរបស់បុពវបុរសែខមរ បនតបេចចកេទស ខន ត និង

គុណភពលអេនេឡយសពវៃថង។  

ដូេចនះករចក់ពុមភសម័យថមេីនះ ទងំែខមរ និងរបេទសជិតខង (ៃថ ឡវ និងេវៀត

ណម) បនអនុវតតន៍ និងេរបរបស់តមបេចចកេទសពីបុរណមួយចនួំនធ។ំ េនះបញជ ក់ថ

អរយធម៌អងគរេនែតមនជីវតិបនតរហូតដល់សពវៃថងេនេឡយ េដយេយងសេងកតេឃញថ

បុពវបុរសសម័យមុនែតងសង់េរងសិបបកមមេនខងេជងរពះបរមរជវងំ។ 

 

                                                
១០ Brice, 2007:19 

១១ Brice, 2007:20 
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រូបភពទី២៖ សរំទឹធបនពីកណំយសេំរង

ែសន វតថុ ពីសរំទឹធអពីំេរគឿងអលងក រ កងៃដ 

រពួញ ពូេថ និងែផលសនទច (Brice, 2007: 10) 

រូបភពទី៣៖ កងៃដ កណតឹ ង ជេញជ ៀនសរំទឹធ
បនពីកណំយភូមិសន យ ឧតតមនជ័យ 

រូបភពទី១៖ សគរសំ
រទឹធេនសថ នីយ៍កប់
សពរពហរ
(Reinecke, 2009) 
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 រូបេលខ១២-១៣៖ សកមមភពសិតេលហធតុេនជនជតិគួយឆន ១ំ៩៨៧ (Boulangie, 

1987) 

របូេលខ៧-៨៖ ទ"ំីងឡAកព់ុមEេFហ/តុេHIងេជើង#ជLំងអងNរធ ំ

(Qបភព៖ EFEO េសៀម#ប) 

 

របូេលខ៩៖ ពុមEសYេFហ/តុរកេឃើញ

ក[\ងLំងអងNរធ ំ(EFEO េសៀម#ប) 

 

របូេលខ១០-១១៖ គនំូរពមុEសYេFហ/តុរកេឃើញក[\ងLងំ(គូសេ`យ ថូ ថនុ ២០១៦; EFEO េសៀម#ប) 

 

រូបភពទី៤៖ រូបេគននទីសតវតសទី៧ 

(Emma 2014) 

រូបភពទី៥៖ រូបលឹងគសរំទឹធ

េរសបមសពីខងេរក 

(Emma 2014)។ 

រូបភពទី៦៖ រូបរពះវសិណុផទមំកពីក

ណត លេមបុណយខងលិច 

រូបភពទី៥៖ រូបលិងគសរំទឹធ 

រសបមសពីខងេរក 
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