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មុ៉ក, ម្ហូបែខមរជប់ែខ ្រស យៃថ? 

អតថបទេ យ៖ សួង ម៉ក់ 
 
 មុ៉ក គឺជមុខម្ហូបមួយ្របេភទែដលែខមរេយើងចូលចិត្តយកេទអួត ង្របប់បរេទស
ថជម្ហូប្របចំជតិ។ មករសេងកតេឃើញជក់ែស្តង មុ៉ក ក់បន្រតូវេលើកតេមកើងឲយ
ក្ល យជម្ហូបមួយ ែដលមនលកខណៈៃថ្លថនូរជងម្ហូប ៗទំងអស់កនុងសងគមែខមរ េ្រពះេគ
មិនេឃើញមនលក់េន មទីផ រ ធរណៈ ឬតូបលក់បយតូច ចេនះេទ គឺភគេ្រចើន
មនែតកនុង ្ឋ ន ឬេភជនីយ ្ឋ នធំៗ ែដលមនលកខណៈជតិ និងអន្តរជតិស្រមប់
ទក់ទញេភញ វេទសចរ ពិេសសេទសចរបរេទស។ 
 និយយពី្របភពកំេណើ តរបស់ មុ៉ក ក៏ដូចជម្ហូបែខមរេផ ងៗេទៀត គឺពំុទន់មនឯក

រ្រ វ្រជវ មួយ បញជ ក់ចបស់ពី្របវត្តិជប់ទក់ទងនឹងមុខម្ហូបទំងេនះេឡើយ។ ឯក
របរេទសជេ្រចើន បន យតៃម្លយ៉ងទបមកេលើម្ហូបែខមរថ ែខមរគម នម្ហូបជរបស់ខ្លួនឯង

េទ គឺភគេ្រចើនទទួលឥទធិពលពី្របេទសជិតខងដូចជ ៃថ វ និងេវៀត ម។ កនុងេនះ 
មរយៈជនជតិចិនកនុង្រសុក, ែខមរក៏ទទួលឥទធិពលពី្របេទសេនះមិនតិចែដរ។ មិនែត

បុ៉េ ្ណ ះ ឥទធិពលរបស់្របេទសប ងំ ក៏បនចប់េផ្តើម បពណ៌មកេលើម្ហូបែខមរ ំងពី
សម័យ និគមមកេម្ល៉ះ។ 
 េបើ្រកេឡកេមើលេទ្របេទសជិតខងេយើង ស្រមប់មុខម្ហូប មុ៉ក ពិតជមិនែមន
មនែតេនែខមរេនះេទ ្របេទសៃថ និង្របេទស វក៏មនដូចគន ។ កនុងេនះ្របេទសៃថេ         

មុ៉កថ «ហហមុក» ឯ្របេទស វេ ថ «ហមុក»។ ទក់ទងនឹងករេ េឈម ះេនះ វចន- 
នុ្រកមជួន ត ទំព័រ ១៥១២ េបះពុមពឆន ំ ១៩៦៧ បនបញជ ក់យ៉ងចបស់ថ គួរកំុ្រចឡំ
េ មុ៉ក េ្រពះជសម្តីពំុគួរេ ះេឡើយ( ស្រគម)។ កនុងវចននុ្រកមដែដលេនះ បន
សំណូមពរឲយេ រេនះ ដូចៃថេ ែដរ គឺ «ហហមុក» េ យបនបញជ ក់ពី្របភព
កំេណើ តរបស់ពកយេនះថ ជពកយរបស់េសៀម គឺ «ហ» មនន័យថ ខចប់ ឯ «ហមុក» ែ្របថ 
កប់។ ទនទឹមនឹងេនះ វចននុ្រកមជួន ត បនពនយល់យ៉ងលម្អិតេលើអតថន័យរបស់ពកយ
េនះថ ជេឈម ះម្ហូបមួយ្របេភទេធ្វើេ យ្រតី្រសស់ផ ំេ្រគ ង មនកពិបុកនិងខទិះដូងជេដើម 
េ យេគយក េទខចប់ចំហុយ ដូចជ ហហមុក្រតីរស់៉, ហហមុក្រតីអែណ្ត ង ក់ស្លឹកញ។ 

ផទុយនឹងទស នៈរបស់សេម្តច្រពះសងឃ ជជួន ត អនក្រសី ែកវ ច័នទបូរណ៍ អនក     
និពនធែខមរេនសហរដ្ឋ េមរចិ បនឲយទស នៈថ៖ «ខញុំេនមិនទទួលដែដលថ ពកយេនះជ
ពកយេសៀម េ្រពះថ ្រសុកេយើងបនេ េឈម ះេនះេពញ្រសុកែខមរ ជំុវញិទេន្ល ប ឬ     
សូមបីែតេនកនុងតំបន់ ែដលមិនធ្ល ប់មនេសៀមកន់កប់។ ែខមរេយើងខ្លះ ចូលចិត្តឲយតៃម្លខពស់
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េទ្របេទសេគ ភ េគ វបបធម៌េគ េ យករបង្អ ប់ ឬបំបត់ ចំេណះេចះដឹង ែដលជមូល
្ឋ ន ឫសគល់ របស់ជតិេយើង។» 

ទក់ទិននឹង្របភពពកយេនះ គួរឲយនឹកឆងល់ថ េបើ «ហហមុក» ជពកយែខមរ េតើ «ហ» 
មួយម៉ត់ មនន័យដូចេម្តច? ចុះ «ហមុក» វញិ? េបើេយង មករេ្របើ្របស់ជក់ែស្តងកនុង
ភ ៃថ ពកយថ «ហហមុក» េនះ គឺពិតជពកយៃថ ដូចវចននុ្រកមជួន ត សរេសរេនះ
េហើយ េ្រពះៃថេគសរេសរថ «หอหมก» េហើយែដលែខមរេយើងយកពកយេគមកេ្របើ េ យេន
រក មទ្រមង់េដើមទំង្រសុង។ ដូចពកយ «หอ» េទជ «ហ» និងពកយ «หมก» េទជ «ហមុក» 
ែដលសំខន់គឺពកយ «ហមុក» ចុងេ្រកយេនះ ែដលមិនសរេសរជ «មុ៉ក» េ្រពះៃថេគសរេសរ 
មន «ហ» នំមុខ។ ស្រមប់ពកយៃថទំង «ហ» ទំង «ហមុក» សុទធែតមនន័យទំងអស់គឺ    
«ហ» មនន័យថ «េវចឬខចប់» ឯ «ហមុក» មនន័យថ «កប់, ដុត ឬចំហុយ» េបើហហមុក្រតី គឺ
ខចប់្រតីេនះឯង ែដល្រតូវនឹងន័យរបស់ម្ហូបែខមរដូចគន  គឺខចប់្រតីេនកនុងកេនទ ងស្លឹកេចក ឬ 
ស្លឹកញ េហើយ ក់ចំហុយ។  

 េដើមបីនឹងេឆ្លើយតបចមងល់េនះ អនក្រសី ែកវ ច័នទបូរណ៍ បនផ្តល់ករពនយល់ថ៖ «
ហហមុក ជពកយកួយ ែដលមនសំេនៀងេដើមេ ថ លមុ៉ ឬ មុ៉ ជពកយែខមរេដើមមច ស់
្រសុកមួយ្រកុម ែដលរស់េន េនម្តុំខងេជើង និងម្តុំពយពយ ៃនទេន្ល ប្របេទសែខមរ ែដល
ជតំបន់បរបូិណ៌ េ យេភគផល្រតី យក ច់្រតីេធ្វើជ្របហុក េធ្វើេ្រគ ងផ ំ រឆង ញ់ៗ 
បនេ្រចើនែបបេ្រចើនយ៉ង មនទឹកេ្រគ ង នំបញចុ កសម្លែខមរ និងលមុ៉ េនះ ជេដើម។ េសៀម
បនចូលមកលុកលុយ្របេទសេយើង សម្ល ប់អនក្របជញេយើង េហើយបន្របមូលកបួន ្រ ្ត
របស់េយើងជេ្រចើនេទ្របេទសេគ រចួសល់ខនបុ៉នម នែដល ព យមិនរចួក៏ដុតេចល េដើមបី
បំបត់វបបធម៌េដើមរបស់េយើង។ លុះចំេណរេ្រកយមក េយើងេឃើញែតេសៀវេភែដលេចញ
ផ យពី្របេទសេសៀមមកវញិ ែតពំុមនេចញពីេសៀវេភ ែដលតមកល់េនកនុង្របេទសេយើង 
េដើមបីរក ្រគឹះមូល ្ឋ នជតិ េម៉្ល ះេហើយ េយើងក៏ែ្របក្ល យេទជនកមចី លួចខចីពកយេគមកេ្របើ
វញិ េ យស្វ័យ្របវត្តិ។ េហើយេនបចចុបបននេនះេទៀត េតើេយើងមនសិក េទថ េតើជតិែខមរ
កន្លងមកបន្រតូវឆ្លងកត់ស្រងគ ម េ យ រជតិជិតខង ឈ្ល នពនេ្រចើនបុ៉ ្ណ ? េហើយ
ស្រងគ មនីមួយៗ បនេធ្វើឲយអនក្របជញែខមរ ្ល ប់អស់បុ៉ ្ណ ? េហើយ ប ្ណ ល័យ អក រ ្រស្ត 
វបបធម៌ជតិែខមរ ្រតូវេគរលំត់រ ំ យេចលអស់បុ៉ ្ណ  េ យ ន ៃដបរេទសរលំត់ ឬ ន ៃដ
បុគគលកបត់ជតិខ្លួន បំផ្លិចបំផ្ល ញ េ្រពះែតេគេ្រតកេថកើង ទទួល គ ល់ែតរបស់អ្វីៗ មកពី
បរេទសទំងភ    វបបធម៌ និង សមភ រៈ។» 
 ដូចគន េនះែដរ មរយៈេសៀវេភ Southeast Asian Food របស់ Rosemary 
Brissenden  ែដលេបះពុមពកនុងឆន ំ ២០០៣ បនសរេសរកនុងទំព័រ ៤៧០ េលើមុខម្ហូប មុ៉ក
ថ «This dish appears in much the same form in Cambodia, Laos and Thailand but 
had its own origin, I suspect, as a classic Khmer dish. Called “Ho Mok” in Thailand 
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and “Mawk” in Laos, it is often made there with egg to produce a savory custard. The 
egg version appear in Khmer cuisine too,...»(ម្ហូបេនះេគេឃើញមនដូចគន េនកមពុជ, 

វ និងៃថ បុ៉ែន្តមនលកខណៈ្របចំជតិរបស់េគេរៀងៗខ្លួន។ ចំេពះខញុំ ខញុំេជឿជក់ថ ជ
ម្ហូបេដើមរបស់ែខមរ។ ម្ហូបេនះេន្រសុកៃថេគេ ថ «ហហមុក» ឯេន វេគេ ថ «ហមុក» 
ែដលជទូេទេគចម្អិនជមួយសុ៊ត េដើមបីឲយបនរសជតិស្អិតលមួត។ ចំេពះ មុ៉កេធ្វើេ យ
សុ៊ត េន្រសុកែខមរក៏េគេឃើញមនែដរ...)។  

្រសបគន នឹងមតិអនក្រសី ែកវ ច័នទបូរណ៍ េសៀវេភដែដលបនបញជ ក់កនុងទំព័រ ៤៥៨
េទៀតថ «Given Cambodia’s history and its geographical position, it is not surprising to 
find that many of its dishes are similar to those from other parts of Southeast Asia. 
Indeed the impressive reach of the Khmer Empire, based at Angkor during the 9th to 
15th centuries, over large sections of modern Thailand, Laos and present day 
Vietnam, raises the possibility that several of these dishes maybe Cambodian in 
origin.» ( មរយៈ្របវត្តិ ្រស្ត និងភូមិ ្រស្តរបស់្របេទសកមពុជ គម នអ្វីែប្លកេទែដលេគ
េឃើញថ ម្ហូបជេ្រចើនរបស់ែខមរមនលកខណៈ្រប ក់្របែហលគន  នឹង្របេទសជិតខងកនុង
តំបន់ សីុ េគនហ៍។ ជករពិត  ្ល ក ន ម្របវត្តិ ្រស្ត ៃន ច្រកែខមរ ែដលមនទី

ំងកនុងតំបន់អងគរ ពីសតវត ទី ៩ ដល់ ១៥ បន តទី្រគបដណ្ត ប់េលើតំបន់ជេ្រចើន កនុង
្របេទសៃថ វ និងេវៀត មបចចុបនន ែដលភស្តុ ងេនះ ចឲយេគអះ ងបនថ ម្ហូប
ទំងេនះមន្របភពេដើមេន្របេទសកមពុជ។) 
 េបើសេងកតេលើលកខណៈរបូ ង វធីិេធ្វើ និង េ្រគ ងផ ំ មុ៉ករបស់្របេទសទំងបីេនះ ក៏
ពំុមនលកខណៈអ្វីខុសគន េ្រចើនែដរ គឺ្រគន់ែតខុសេលើែផនករសជតិ និងរបូ ងខ្លះៗេទ ម
តំបន់ និងករនិយមរបស់ជនជតិ កនុង្របេទសនីមួយៗបុ៉េ ្ណ ះ។ េ យែឡក កនុង្របេទស

វ េគេឃើញមន មុ៉កេ្រចើន្របេភទដូចជ ហមុកប៉( មុ៉ក្រតី), ហមុកៃខ( មុ៉កសុ៊ត), ហមុក
ប៉ែឌក( មុ៉ក្របហុក), ហមុកណៃម៉( មុ៉កទំពំង), ហមុកម៉កេផត( មុ៉កេមទស)... ខណៈ
ែដល្របេទសៃថ និង កមពុជ ពំុសូវនិយមេលើ មុ៉កបី្របេភទចុងេ្រកយេនះបុ៉នម នេទ។ 

ទក់ទិននឹងវធីិេធ្វើេនះ អនក្រសីែកវ ច័នទ បូរណ៍ បន្របប់ពី្របវត្តិៃនករចម្អិន មុ៉ក
ែខមរដ៏គួរឲយចប់ រមមណ៍ថ៖ «កលជំនន់មុន េគេ្រចើនចំហុយ រេនះ េ យ ច់្រតី
ដំរ ី ្របហុក ខទិះដូង និងេ្រគ ងសម្លខទិះ ែតេ យ្រតីដំរជី្រតីក្រម អនក្របជញជំនន់េដើមបន 
សរេសរ្របឌិត េរឿង «មរណម » េឡើង េដើមបីខរខំងចិត្តមនុស កំុឲយសម្ល ប់្រតីដំរ ីេ្រពះ
ខ្ល ចបត់បង់ពូជ្រតីជំពូកេនះ។ េ យមូលេហតុេនះេហើយ េទើបេយើងេឃើញចុងេភសម័យ
េ្រកយៗ យក ច់្រតីរស់៉ ្រតីេឆ្ត រ េធ្វើជំនួសវញិ។ លុះ្រតីរស់៉ ្រតីេឆ្ត រ កន់ែតពយេទ 
ចុងេភក៏េចះែតៃចន្របឌិតែថមេទៀត េ យ ក់ ច់មន់ ច់្រតីេឌៀប ្រតីផ្ល នីន ជេដើ
ម។» 
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សរបុមក មនករយល់េឃើញជេ្រចើនទក់ទងនឹង ្របភពកំេណើ តរបស់ម្ហូបេឈម ះ 
មុ៉ក ឬ ហហមុកេនះ។ េយង ម្របវត្តិ ្រស្ត មិនតិចនក់េទបនឲយតៃម្លមកេលើែខមរ ថ

ជ្របេទសេដើមកំេណើ ត ៃនមុខម្ហូបេឈម ះ មុ៉ក និងម្ហូបដៃទៗេទៀត។ កនុង ម រតីជតិនិយម   
ទស នៈរបស់អនក្រសី ែកវ ច័នទបូរណ៍ ជទស នៈមួយែដលគួរឲយចប់ រមមណ៍ជងេគ។ ែត
េបើេយង មភស្តុ ងេលើែផនកភ  ែដលមនេ្របើជក់ែស្តងកនុងេពលបចចុបបននេនះ ្របភព
កំេណើ តរបស់ មុ៉ក ឬហហមុក កនុងវចននុ្រកមជួន ត គួរែត ចយកជករបន។ ដូេចនះ 

មុ៉ក ជម្ហូបែខមរែដលជប់ែខ ្រស យៃថ ឬយ៉ង េនះ សូម្របិយមិត្តពិចរ  
េ យវចិរណញញ ណ មករគួរផងចុះ៕ 

អតថបទេ យ៖ សួង ម៉ក់ (ផក យណូែវល) 


