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“ក ោះកេរ រាជធានីខ្មែរនាស.វទី១០ ខ្ែលត្រូវបានកេបំកលេច” 
ដោយ បណ្ឍិ ត ចនិ្ថ ចន័្ធរតនា ប្បធាន្មូលនិ្ធិដេរដណំណ្លណមែរ 

 
េមពុជា គឺជាប្បដេសណដលធាា បម់ាន្អារយធម៌រុងដរឿងកាលពីអតតីកាល ដ ើយប្ពះមហាេសប្តណមែរប្គប់ជនំាន្់
បាន្េសាងប្បាសាេបុរាណ្ និ្ងដ ោឌ រចនាជាដប្ចើន្ដដើមផឧីេធឹសដល់សាសនា និ្ងជាប្បដោជន្៍ដល់សងគម
ជាតិ។ េបុងដពលជាមួយគ្នប ដនាះ ការបដងកើតរាជធានី្ថ្ែីៗ និ្ងការពប្ងីេេីប្បជុជំន្ ប្សុេ និ្ងតបំន្់ដអាយកាា យ
ដៅជារាជធានី្ ជាមជឈមណ្ឍ លវបផធម ៌ រដឌបាល និ្ងន្ដោបាយរបស់អាណាចប្េណមែរ េ៏ប្តវូបាន្ដធវើដ ើងជា
បន្ថបនាធ ប់។ ជាេ់ណសថង ដូន្តាណមែរបាន្េសាងប្បាសាេបុរាណ្ និ្ងសណំ្ងជ់ាដប្ចើន្ បន្សល់េុេរ ូតមេដល់
សពវថ្ថ្ៃ េបុងដនាះសណំ្ងប់្បាសាេអងគរវតថ និ្ងប្បាសាេដៅេបុងតបំន្់អងគរ ប្ពមទងំប្បាសាេប្ពះវហិារ ប្តូវ
បាន្ោេប់ញ្ចូ លដៅេបុងសមផតថិដបតិេភណ្ឍ ពិភពដោេ ណដលដធវើដអាយសាធារណ្ៈជន្ជាតិ និ្ងអន្ថរជាត ិ
បាន្យល់ដឹង និ្ងសាគ ល់កាន្ណ់តចាស់អពីំេតិានុ្ភាពរបស់អាណាចប្េណមែរ ប្បថ្ពណី្ ជដំន្ឿ េដំន្ៀមេមាា ប់ និ្
ងដេរដណំណ្លរបស់ដូន្តាណមែរ រ ូតដល់ដយើងបាន្ប្បសិេននាមប្បដេសេមពុជាថាជា “ប្ពះរាជាណាចប្េថ្ន្វបផ
ធម៌ និ្ងអចឆរយិៈ”។ 
 
ប្បវតថសិាស្តសថណមែរ និ្ងដរឿងរ៉ាវមួយចនួំ្ន្ណដលដេើតដ ើងនាដដើមស.វេី១០ 
ដៅេបុងប្បវតថសិាស្តសថណមែរសម័យអងគរ  នាស.វេី១០ ប្ពះរាជាណមែរមួយអងគប្ពះនាម “ជយ័វរ ែន័្េី៤” បាន្ោង
ដចញពីរាជធានី្អងគរ ដៅតបំន្មួ់យដ ែ្ ះថា “ដោេ គគ៌យ” ណដលសពវថ្ថ្ៃដន្ះប្តូវបាន្ដគសាគ ល់ដ ែ្ ះថា “ដកាះ
ដេរ”។ ប្ពះបាេជ័យវរ ែន័្េី៤ បាន្េសាងរាជធានី្ថ្ែរីបស់ប្ពះអងគ ដ ើយគង់ដៅេីដនាះ អស់រយៈដពល២០ ោប ។ំ 
មិន្ណតប៉ុដណាត ះ ប្ពះអងគបាន្េសាងនូ្វសាប ប្ពះ សទជាដប្ចើន្ដដើមផឧីេធឹសដល់ប្ព ែញ្ដសាសនា ប្បព័ន្នធារាស្តសថ 
ការដរៀបចនំ្គដរាបនី្យេមែ ប្ពមទងំបាន្ពប្ងងឹន្ដោបាយ និ្ងអណំាចរបស់ប្ពះអងគ េបុងការប្គប់ប្គង
អាណាចប្េណមែរ មាន្សុមសន្ថិភាព និ្ងរេីចដប្មើន្ដលើប្គប់វស័ិយ។ ប៉ុណន្ថ រាជធានី្ថ្ែរីបស់ប្ពះអងគណដលមាន្
ដ ែ្ ះថា “លឹងគបុរៈ” ដន្ះ មាន្ការអភិវឌ្ណន្៍ណតេបុងរយៈដពលមាីប៉ុដណាត ះ គពីឺោប ៩ំ២១ ដល់៩៤១ថ្ន្គ.ស ដប្រះ
ថាប្ពះរាជាដប្កាយបាន្ដលើេរាជធានី្មេរាជធានី្អងគរវញិដៅេបុងោប ៩ំ៤៤ ដ ើយដគមិន្បាន្ដឹងអពីំមូលដ តុ
ចាស់ោស់ដ ើយ។ ដោយសារណតមូលដ តុដន្ះដ ើយ ដេើបអបេប្បវតថិវេូិ និ្ងអបេប្សាវប្ជាវជាដប្ចើន្ បាន្
ប្បសិេននាមដល់ប្ពះបាេជ័យវរ ែន័្េី៤ ថាជា “េសប្តណប្ជេរាជយ”។ ដតើមាន្ដរឿងរ៉ាវអវីមាះណដលបាន្ដេើតដ ើងដៅ 
ស.វេី១០ ណដលរេ់ព័ន្ននឹ្ងរាជយប្ពះបាេជយ័វរ ែន័្េី៤ និ្ងរាជធានី្ដកាះដេរ? េបុងអតទបេប្សាវប្ជាវដម៏ាីដន្ះ 
នឹ្ងបង្ហា ញអពីំប្ពឹតថកិារណ៍្ណដលបាន្ដេើតដ ើងដៅេបុងប្បវតថសិាស្តសថណមែរនាដដើមស.វេី១០ តាមរយៈការលេន
ផលថ្ន្ការប្សាវប្ជាវថ្ែីៗ ដដើមផបីេប្សាយអពីំមូលដ តុថ្ន្ការផ្លា ស់បថូ ររាជធានី្ េដូ៏ចជាដរឿងរ៉ាវមួយចនួំ្ន្
ណដលដេើតដៅេបុងប្បដេសប្បដេសេមពុជា េបុងរាជយប្ពះបាេជយ័វរ ែន័្េី៤ និ្ងសាប ប្ពះ សទជាដប្ចើន្របស់ប្ពះអងគ
ដៅតបំន្់ដកាះដេរ ណដលបាន្បន្សល់េុេរ ូតដល់ដពលដន្ះ។ 
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ដៅេបុងោប  ំ  ៩១០ថ្ន្គ.ស ប្ពះបាេយដសាវរ ែន័្េី១ េសប្តសាទ បនិ្េរាជធានី្យដសាធរបុរៈដបូំងដគ បាន្ដសាយ
េីវងគតដៅេបុងរាជធានី្អងគរ។ ដប្កាយមេដេៀត ប្បណ លជាមាន្េនំាស់ថ្ផធេបុងរវាងរាជវងានុ្វងសអាចដេើតដ ើង 
ជាពិដសស គឺរវាងប្ពះរាជបុប្តទងំពីរអងគរបស់ប្ពះបាេយដសាវរ ែន័្េី១ ប្ពះនាម  ស៌វរ ែន័្េី១ និ្ងឥសាន្វរ ែន័្
េី២ និ្ងបអូន្ថ្ថ្ារបស់ប្ពះបាេយដសាវរ ែន័្េី១ ណដលជាអនាគតប្ពះបាេជយ័វរ ែន័្េី៤។ ដៅេបុងោប  ំ៩២១ ថ្ន្គ.ស 
ប្ពះអងគមាច ស់ និ្ងជាអនាគតប្ពះបាេជ័យវរ ែន័្េី៤ បាន្ោងដចញពីរាជធានី្អងគរ ដៅកាន្ត់បំន្ដ់ោេ គគ៌យ 
សទិតដៅចមាៃ យប្បណ ល ១២០ គ ូីណមប៉្ត ភាគឦសាន្ពីរាជធានី្យដសាធរបុរៈ ឬប្េងុអងគរ។ 
 
ដៅេបុងោប  ំ ៩២៨ ប្ពះបាេជយ័វរ ែន័្េី៤ បាន្ដ ើងដសាយរាជយប្គបប់្គងណផន្ដ ី ដ ើយប្ពះអងគបាន្បន្ថរស់ដៅ
ដកាះដេរ ដោយបាន្ដធវើការណេណប្បេីប្បជុមួំយដន្ះ ឲ្យកាា យដៅជារាជធានី្របស់អាណាចប្េណមែរ រ ូតដល់
ដពលប្ពះអងគោងចូលេីវងគតដៅេបុងោប  ំ៩៤១។ ដប្កាយមេ ប្ពះរាជបុប្តរបស់ប្ពះអងគប្ពះនាម  ស៌វរ ែន័្េី២ 
បាន្បន្ថប្គងរាជយសមផតិថពីបិតារយៈដពល ៣ ោប  ំ ដ ើយដសាយេីវងគតដៅោប  ំ ៩៤៤។ ប្ពះរាជាដប្កាយ ប្ពះ
នាមរាដជស្តន្ធវរ ែន័្េី២ េ៏បាន្ដលើេរាជធានី្ពីដកាះដេរ ប្ត ប់មេអងគរវញិ។ 
 
អស់រយៈដពលជាដប្ចើន្េសវតសរម៍េ រាជធានី្ដោេ គគ៌យ ឬលិងគបុរៈ ប្តូវបាន្សាគ ល់ថា ដកាះដេរ ណដលជាេី
េណន្ាងប្បសិដឌ  និ្ងជាេីដគ្នរពរបស់មនុ្សសប្គប់រូបប្គប់សម័យកាល ដ ើយជួន្កាល អតីតរាជធានី្ដន្ះប្តូវ
បាន្ដគណេណប្ប និ្ងជួសជុលដៅសម័យដប្កាយៗ កាា យដៅជាបូជនី្យោឌ ន្ពុេនសាសនាដូចដៅតបំន្អ់ងគរណដរ 
ណដលដយើងដៅដ ើញមាន្ភសថុតាងមួយចនួំ្ន្ថ្ន្ការណេណប្បដន្ះមាន្ដសសសល់រ ូតដល់សពវថ្ថ្ៃ ណដលេបុង
ដនាះរួមមាន្ទងំសិោចារេិ បដមិា និ្ងសាទ បតយេមែ។ េប៏៉ុណន្ថ ដោយសារណតអបេប្សាវប្ជាវជនំាន្់មុន្បាន្ដចាេ
ប្ពះអងគថាជា “េសប្តណប្ជេរាជយ” ដន្ះដ ើយ ដេើបអវីៗប្គប់ណបបោ៉ងណដលជាសាប ប្ពះ សទរបស់ប្ពះអងគប្តូវបាន្
ដគបដំភាច មិន្សូវមាន្អបេប្សាវប្ជាវ យេចិតថេុេោេ់េបុងការសិេា ទងំការសិេាណផបេបុរាណ្វេិា ប្បវតថសិា
ស្តសថ និ្ងសាទ បតយេមែដៅេបុងតបំន្់ដកាះដេរទងំមូល។ ដលើេណលងណតការប្សាវប្ជាវមួយណដលដធវើដ ើងអបេ
ប្សាវប្ជាវជន្ជាតបិារាងំ ដៅេបុងចុងសតវតសរេី៍១៩ និ្ងដដើមសតវតសរេី៍២០ និ្ងការអតាទ ធបិាយជាអតទបេមាីៗ 
មួយចនួំ្ន្រេ់ព័ន្ននឹ្ងសណំ្ង់ និ្ងេិដឌភាពេូដៅថ្ន្តបំន្់ដកាះដេរ។ ប៉ុណន្ថ េបុងរយៈកាលប៉ុនាែ ន្េសវតសរចុ៍ង
ដប្កាយដន្ះ ការសិេាប្សាវប្ជាវដៅតបំន្ដ់កាះដេរ ប្តូវបាន្អបេប្សាវប្ជាវមួយចនួំ្ន្មាន្ការចាបអ់ារមែណ៍្ 
ដ ើយណដលបាន្បន្ថដធវើរ ូតមេដល់បចចុបផន្ប។ 
 
េីតាងំភូមសិាស្តសថតបំន្ដ់កាះដេរ 
បចចុបផន្ប តបំន្ប់្បាសាេដកាះដេរ មាន្េីតាងំបចចុបផន្បសទិតដៅេបុងភូមិដកាះដេរ  ុបំ្សយង់ ប្សុេគូដលន្ ដមតថ
ប្ពះវហិារ ចមាៃ យប្បមាណ្ ១២០ គ ូីណមប៉្ត ភាគឦសាន្ថ្ន្ដមតថដសៀមរាប។ ដយើងអាចដធវើដដំណ្ើ រពីដកាះដេរ
ដោព ះដៅកាន្ប់្េងុណតផងមាន្ជ័យ ឬកាន្់ប្បាសាេ ប្ពះវហិារណដលដៅជាប់នឹ្ងប្ពំណដន្ណមែរថ្ថ្។ ដៅជុវំញិ
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តបំន្់ដកាះដេរមាន្ភូមមួិយចនួំ្ន្ដូចជា៖ ភូមិរដំចេ (សទិតដៅរយ័ពយ) ចមាៃ យ ៥ គ ូីណមប៉្ត, ភូមថិ្ែី (ដៅខាង
ដជើង) ចមាៃ យ ៤ គី ូណមប៉្ត, ភូមិសបូំរ (ខាងដលើភូមរិដំចេ) ចមាៃ យប្បណ ល១០ គី ូណមប៉្ត និ្ងេីរួមប្សុេគូដល
ន្ ចមាៃ យប្បណ ល ២០ គី ូណមប៉្ត។ ដប្ៅពីដន្ះ ដយើងដ ើញមាន្សធឹង និ្ងអូរមួយចនួំ្ន្ណដលមាន្ប្បភពដចញ
ពីតបំន្់មពងរ់ាបខាងដជើងជួរភបដំងណរេ និ្ងភបណតផងដូចជា៖ អូរណប្សប្បាងំ ដៅភាគរយ័ពយតបំន្់ដកាះដេរ ចមាៃ យ 
៦ គី ូណមប៉្ត សធឹងរង្ហ សទិតដៅខាងដជើងចមាៃ យ ៧ គី ូណមប៉្ត សធឹងប្ត ឹង ដៅខាងលិចចមាៃ យ ៦ គ ូីណម៉ប្ត  
អូរប្តាវសទិតដៅខាងដជើងចមាៃ យ ៨ គី ូណម៉ប្ត ប្តរងំវាល ដៅភាគឦសាន្ចមាៃ យ១០ គី ូណម៉ប្ត ភបណំតផងដៅ
ខាងដេើតចមាៃ យប្បណ ល ២០ គ ូីណមប៉្ត ភបសំណ្ថ េដៅភាគរយ័ពយចមាៃ យប្បណ ល ២៥គី ូណម៉ប្ត ភបគូំដលន្ 
និ្ងេីរួមប្សុេសាវ យដលើ ដៅភាគនិ្រតចីមាៃ យប្បណ លជា ៥០ គី ូណម៉ប្ត។ 
 

ប្ពះបាេជយ័វរ ែន័្េី៤ និ្ងសាប ប្ពះ សទរបស់ប្ពះអងគដៅេបុងតបំន្ដ់កាះដេរ 
ដៅដពលណដលប្ពះបាេជយ័វរ ែន័្េី៤បាន្ោងដៅដល់តបំន្់ដកាះដេរ ប្ពះអងគបាន្េសាងប្បាសាេឧេធឹសដល់
អេិដេព “ប្តីភូវដន្សវរៈ” មាន្ន្័យថា “មាច ស់ថ្ន្ដោេទងំបី” ប្ពមទងំសណំ្ង់ និ្ងដ ោឌ រចនាសមព័ន្នជាដប្ចើន្
ដេៀតជាប្បដោជន្៍ដល់សាសនា និ្ងសងគម ជាពិដសសគឺប្បាសាេប្បាងគ សប្មាប់រាជយ ណដលមាន្រាងជាសាជ ី
ឬពីរ៉ាមីត េពំស់៣៥ណមប៉្ត ណដលជាសាទ បតយេមែណតមួយគត់ដៅេបុងប្បវតថសិិលផៈ និ្ងសាទ បតយេមែរបស់ណមែរ។ 
ដដើមផឲី្យគដប្មាងការថ្ន្ការេសាងរាជធានី្របស់ប្ពះអងគបាន្សដប្មចជាសាទ ពរ ប្ពះបាេជយ័វរ ែន័្េី៤ ប្តូវ
បដំពញប្ពះរាជេចិចជាដប្ចើន្េបុងការធានាឲ្យបាន្នូ្វដសទរភាពន្ដោបាយ សងគម និ្ងប្បព័ន្នធារាសាស្តសថដៅេបុង
តបំន្់ដោេ គគីរ េ៏ដូចជាដៅេបុងអាណាចប្េទងំមូល។ មាង៉វញិដេៀត ការង្ហរេសាងប្ពះ រាជដណំាេ ់
លដំៅោឌ ន្នានាេប៏្តូវបាន្គិតគូររួចជាដប្សច ដ ើយដោយសារណតការគិតគូរោ៉ង ែត់ចត់ដន្ះដ ើយ ដេើបអវីៗ
ទងំអស់អាចប្បប្ពឹតថដោយរលូន្ មនិ្មាន្ការរាងំសធះអវីដ ើយ។  
 

ដោយណ េ ដៅេបុងរាជធានី្អងគរ ដយើងមិន្សូវមាន្ព័ត៌មាន្ណដលទេ់េងនឹ្ងប្ពះបាេ ស៌វរ ែន័្េី១ (ប្គងរាជយ 
៩១០ - ៩២១) និ្ងប្ពះបាេឥសាន្វរ ែន័្េី២ (ប្គងរាជយ ៩២១ - ៩២៨) ណដលជាបុប្តារបស់ប្ពះបាេយដសាវរ ែន័្េី
១ ដ ើយ។ ប៉ុណន្ថ អវីណដលដយើងអាចដឹងបាន្ ោ៉ងដហាចណាស់េម៏ាន្េសប្តទងំពីរប្ពះអងគ បាន្ដសាយរាជយ
បន្ថបនាធ បគ់្នប ដៅរាជធានី្អងគររ ូតដល់ោប  ំ៩២៨ ដេើបប្ពះបាេជ័យវរ ែន័្េី៤ ប្បកាសជាេសប្តប្គបប់្គងប្បដេស
ដៅរាជធានី្ ដោេ គគ៌យ ឬលិងគបុរៈ។ ជាងដន្ះដៅដេៀត អវីណដលគួរឲ្យចាបអ់ារមែណ៍្ ដយើងមិន្បាន្ដ ើញេសប្ត
ទងំពីរអងគេសាងសណំ្ង់ប្បាសាេអវីដៅអងគរ ដូចប្ពះបតិារបស់ប្េង់ដ ើយដៅដកាះដេរដ ើយ ដលើេណលងណត
ប្បាសាេភបតូំចមួយដៅដជើងភបបំាណមងមាន្ដ ែ្ ះថា “បេសចីាបំ្េុង” ណដលេសាងដោយប្ពះបាេ ស៌វរ ែន័្េី១ ណត
ប្តូវបញ្ចបដ់ៅេបុងរជជកាលប្ពះបាេរាដជស្តន្ធវរ ែន័្េី២ វញិ ដពលណដលបាន្ប្ពះអងគបាន្ោងប្ត បម់េពីរាជ
ធានី្ដកាះដេរដៅេបុងោប  ំ ៩៤៤ ដ ើយបាន្ជួសជុលនឹ្ងសាថ រដ ោឌ រចនាសមព័ន្នទងំអស់ដៅេបុងរាជធានី្អងគរ 
(ដន្ះដបើដោងតាមសិោចារេឹបាតជុ)ំ។ 
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ដោងតាមសិោចារេិ ប្ពះបាេជយ័វរ ែន័្េី៤ គជឺាេសប្តណដលពូណេខាងដធវើសឹេសស្តង្ហគ ម និ្ងបាន្បស្តង្ហក បសប្តូវ
ដៅេបុងសមរភូមជិាដប្ចើន្។ ជាងដន្ះដៅដេៀត េឹេដថី្ន្អាណាចប្េណមែរមាន្េ ំំធដំធងណាស់ គឺខាងដជើងេល់
នឹ្ងប្បដេសចាមា៉ ខាងតផួង និ្ងខាងលិចេល់នឹ្ងសមុប្េ និ្ងខាងដជើងេល់អាចបន្ថរ ូតដៅដល់ប្បដេសចិន្
។ ប្ពះបាេជយ័វរ ែន័្េី៤ ដៅបន្ថេនំាេ់េនំ្ងការេូតពីប្ពះរាជាមុន្ៗជាមួយប្បដេសចិន្ ឥណាឍ  ប្ពមទងំ
អាណាចប្េមួយចនួំ្ន្ដៅេបុងតបំន្់ ដដើមផពីប្ងឹងវស័ិយការេូត ដសដឌេិចច និ្ងរណិ្ជជេមែ។ 
 
ដៅេបុងរាជធានី្ដកាះដេរ ទងំប្ពះរាជា និ្ងមស្តន្ថីបាន្េសាងសណំ្ងប់្បាសាេឧេធិសដល់អេិដេព និ្ងសាសនា 
ដដើមផសីន្សបំ្ពះរាជបុណ្យេុសលសប្មាប់អនាគតជាតិរបស់ពួេដគ ដប្រះអវីៗ ទងំអស់គមឺេពីជដំន្ឿ និ្ងការ
ប្បតបិតថិចដំរះសាសនា ។ ប្សបដពលជាមួយគ្នប ដន្ះ ការពប្ងងឹប្បព័ន្នធារាសាស្តសថដៅេបុងរាជធានី្ តបំន្់ជុវំញិ
គឺជាេតាថ ចាបំាច់ណដលប្តូវអនុ្វតថជាចាបំាច ់ណដលបាន្ផថល់ផលប្បដោជន្៍ោ៉ងដប្ចើន្ដល់វស័ិយេសិេមែ។  
 
តបំន្ដ់កាះដេរ និ្ងសស្តង្ហគ មសីុវលិ 
ពីចុងោប  ំ ១៩៧០ រ ូតដល់ោប ១ំ៩៩៨ េមពុជាប្តូវធាា េ់ដៅេបុងវបិតថិសស្តង្ហគ មសីុវលិ ដ ើយតបំន្ដ់កាះដេរ
ទងំមូល ប្តូវបាន្កាន្ក់ាប់ដោយេងេព័ណមែរប្េ ម។ ប្សបដពលជាមួយគ្នប ដនាះ សេមែភាពលួច ជីេេកាយ
រុេរេវតទុសិលផៈមាន្តថ្មាពីតបំន្់ដកាះដេរដន្ះ េប៏ាន្ដេើតដ ើងជាបន្ថបនាធ ប ់ ណដលដធវើដអាយប្បាសាេមួយ
ចនួំ្ន្េេួលរងដៅការបផំ្លា ញោ៉ងធៃន្់ធៃរ។ បញ្ហា មួយដេៀតណដលប្តូវប្បឈមគឺបញ្ហា ប្គ្នបម់ីន្ដៅេបុងសម័យ
សស្តង្ហគ ម ដប្រះថាតបំន្់ដន្ះេធ៏ាា ប់ជាសមរភូមិប្បយុេនផងណដរ។ ដៅេបុងោប  ំ ១៩៩៨ តបំន្់ដកាះដេរប្តូវបាន្
ប្េសួងវបផធម៌ និ្ងវចិិប្តសិលផៈ ដរៀបចដំប្កាមគដប្មាង “ការររ និ្ងអភិរេសរមណី្យោឌ ន្បុរាណ្ដៅេបុងដមតថ
ប្ពះវហិារ” ណដលមាន្រយៈដពល ៥ ោប  ំ(២០០១ ដល់ ២០០៥)។ គដប្មាងដន្ះ គឺដប្កាមេិចចស ការណ៍្ជាមួយ
អងគការយូដណ្សកូ និ្ងថ្ដគូរអភិវឌ្ណន្៍ដផសងដេៀត។ ដៅេបុងោប  ំ ២០០៣ ប្េុម ុ៊ន្ឯេជន្េបុងប្សុេមួយបាន្ដធវើ
ការដរៀបចតំបំន្់ដកាះដេរឲ្យដៅជាតបំន្ដ់េសចរណ៍្ ដោយបាន្េសាង និ្ងជួសជុលដ ើងវញិនូ្វផាូ វជាតមួិយ
ណមសចមាៃ យប្បមាណ្ ៩០ គី ូណមប៉្ត តភាជ ប់ពីប្សុេសូប្េនិ្គម (ប្តង់មថុ ផំារដណំដេ) ដោព ះមេកាន្ត់បំន្ដ់កាះដេរ 
កាតត់ាមប្បាសាេបងឹមាោ និ្ងប្សុេសាវ យដលើ ។ ដៅេបុងោប  ំ២០០៥ តបំន្ដ់កាះដេរប្តូវបាន្េណំ្ត់ថ្ផធប្េឡា
ជារមណី្យោឌ ន្វបផធម៌ប្បវតថសិាស្តសថ ដោយប្ពះរាជប្េតិយដលម ន្ស/រតេ/០៥០៤/០៧០ ណដលប្គបដណ្ថ ប់
ដលើថ្ផធដីេ ំំ ៨១ គី ូណមប៉្តប្េឡា។  ដប្កាយពីបាន្ចុះដៅបញ្ជីសមផតថិដបតិេភណ្ឍ របស់ជាត ិគដប្មាងអភិវឌ្ណ
ណផបេដសដឌេចិចេ៏ប្តូវបាន្ដរៀបចដំៅតបំន្់ជុវំញិប្បាសាេដកាះដេរដន្ះណដរ។ បន្ថិចមថងៗ ការរេីចដប្មើន្ដលើវស័ិ
យដេសចរណ៍្ ដសដឌេិចច និ្ងរណិ្ជជេមែ មាន្ការរេីលូតោស់ោ៉ងោប់រ ័សដៅេបុងរយៈដពលដ៏មាី ជា
ពិដសសគកឺារ ូរចូលថ្ន្ប្បជាជន្ពីតបំន្់ដផសងៗ ចូលដៅរស់ដៅេបុងតបំន្់ដកាះដេរ  ុបំ្សយង់ និ្ងតបំន្ជុ់ំ
វញិដនាះ។  
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ការង្ហរប្សាវប្ជាវដៅតបំន្ដ់កាះដេរ 
ការប្សាវប្ជាវដៅតបំន្់ដកាះដេរបាន្ចាបដ់ផថើមដ ើងដបូំងដគដៅចុងស.វេី១៩ ដោយប្េមុអបេប្សាវប្ជាវជន្
ជាតបិារាងំ ដ ើយលេនផលថ្ន្ការសិេាមួយចនួំ្ន្េ៏បាន្ដបាះពុមពផាយដៅេបុងដពលដនាះណដរ។  ដប្កាយមេ
ដេៀត ដៅចដនាា ះោប ១ំ៩២៤ និ្ង១៩៣០ ដោេ  ង់រ ី ប៉ាម៉ង់ដជ (Henri Parmentier) បាន្ដបាះពុមពផាយ
ដសៀវដៅ “សិលផៈណមែរសមយ័បុរាណ្” ដៅេបុងោប ១ំ៩៣៩ ដោយដោេបាន្សិេាដៅដលើសាទ បតយេមែ និ្ងណបង
ណចេប្បាសាេទងំដនាះជាប្េុម ប្ពមទងំសិេាដៅដលើការតុបណតងលអំដលើប្បាសាេដៅតបំន្់ដកាះដេរ។ ដៅ
េបុងោប  ំ២០០២ ប្េសួងវបផធម៌ និ្ងវចិិប្តសិលផៈបាន្ស ការជាមួយសាោបារាងំចុងបូរ៌ប្បដេស ដដើមផចីាប់
ដផឋើមដលើការង្ហរចុះបញ្ជីសារដពើភណ្ឍ ណផបេបុរាណ្វេិាដៅតបំន្់ដនាះផងណដរ។ ជាមួយគ្នប ដនាះ េម៏ាន្ការ
ប្សាវប្ជាវដផសងៗដេៀតដធវើដ ើងដោយប្េុមប្សាវប្ជាវជប៉ុន្ដៅេបុងោប ២ំ០០៥ និ្ងប្េុមប្សាវប្ជាវរបស់ ុងប្គី
ដៅេបុងោប  ំ ២០០៧ ណដលប្េុមទងំពីរបាន្បន្ថដធវើមេដល់សពវថ្ថ្ៃដោយបាន្ស ការជាមួយអាជាញ ធរជាតិអបស
រា។ ប្េុមទងំពីរដន្ះបាន្ដផ្លឋ តដលើការគូរណផន្េីតបំន្់ និ្ងសិេាពីការវវិតឋន្សណំ្ងស់ាទ បតយេមែ។ ជាលេនផល
ថ្ន្ការង្ហរប្សាវប្ជាវរបស់ប្េសួងវបផធម៌ និ្ងវចិិប្តសិលផៈ ណផន្េីលអិំតសឋីពីសាទ នី្យបុរាណ្វេិាដៅេបុង
ប្បដេសេមពុជាប្តូវបាន្គូររួចរាល់ និ្ងដបាះពុមពជាផាូវការដៅេបុងោប ២ំ០០៨ ។ ជាបន្ឋបនាធ ប ់ ដៅេបុងោប ២ំ០០៩ 
ប្េុមការង្ហរប្សាវប្ជាវ ុងប្គបីាន្ដចញរបាយការណ្របស់មាួន្ រឯីប្េមុការង្ហរជប៉ុន្បាន្ដបាះពុមពរបាយការ
ណ្ដៅេបុងោប  ំ ២០១១ ណដលជាេន្បិន្យ័សខំាន្់សប្មាបក់ារប្សាវប្ជាវដន្ះ។ ដៅេបុងោប ២ំ០១១ អបេប្សាវប្ជាវ
ជន្ជាតណិមែរមាប េដ់ ែ្ ះ ចិន្ថ ច័ន្ធរតនា បាន្បញ្ចប់និ្ដេេបបេថាប េ់បណ្ឍិ តណផបេបុរាណ្វេិា និ្ងប្បវតថិសិលផៈ
អាសីុអាដគបយ៍ដៅប្បដេសបារាងំ ដលើប្បធាន្បេ “រាជធានី្ដកាះដេរ និ្ងរាជយប្ពះបាេជយ័វរ ែន័្េី៤” ដ ើយ
សាប ថ្ដរបស់ដោេប្តូវបាន្ដបាះពុមពជាផាូ វការដៅប្បដេសអាលាឺម៉ង់ដៅេបុងោប ២ំ០១២។ កាលពីដពលថ្ែីដន្ះ គឺ
ដៅេបុងោប ២ំ០១៣ លេនផលថ្ន្ការប្សាវប្ជាវមួយណដលដប្បើប្បាស់បដចចេវេិាេដំន្ើបឡាយោ (Lidar) បាន្ផថល់
នូ្វេិន្បន្័យដ៏គួរដអាយភាញ េ់ដផអើល គដឺយើងអាចដមើលដ ើញអពីំរចនាសមព័ន្ន និ្ងការដរៀបចបំ្បព័ន្នធារាសាស្តសថ 
និ្ងសាា េសាប មជាដប្ចើន្ដេៀតដៅេបុងតបំន្់ដកាះដេរបាន្ោ៉ងចាស់។ លេនផលដន្ះ គបឺាន្ចូលរួមចណំណ្េ
ោ៉ងដប្ចើន្ដល់ការង្ហរប្សាវប្ជាវណផបេបុរាណ្វេិាដៅដលើតបំន្់ដកាះដេរ ដ ើយការដធវើេណំាយដដើមផសិីេាពី
រចនាសមព័ន្នប្បាសាេមួយចនួំ្ន្ដៅតបំន្់ដន្ះ នឹ្ងេេួលបាន្លេនផលលអ។ ការប្សាវប្ជាវដោយដប្បើបដចចេវេិា
ឡាយោដន្ះ គឺដេឹនាដំោយដោេបណ្ឍិ ត ដអវ៉ាន្ ដដដមៀន្ (Evan Damians) ថ្ន្សាេលវេិាល័យសីុដនី្ 
ប្បដេសអូស្តសាថ លី ដោយមាន្ការស ការពីសាទ បន័្ជាតិ និ្ងអន្ថរជាតិចនួំ្ន្៨រួមគ្នប ។  
 
ដោងតាមការសិេាប្សាវប្ជាវ ដៅតបំន្់ដកាះដេរ ប្បាសាេធ ំ និ្ងប្បាសាេប្បាងគ (ប្បាសាេរាងពីរ៉ាមតីណដល
មាន្៧ថាប េ់) ប្តូវបាន្សាងសង់ដ ើងដៅចេំណាឋ លរាជធានី្ដដើមផឧីេធឹសដល់បុពវការជីន្ និ្ងរាជយរបស់
ប្ពះបាេជ័យវរ ែន័្េី៤។ សាទ បតយេមែដៅតបំន្់ដកាះដេរណបងណចេដចញជា៣ប្បដភេគឺៈ សណំ្ង់ដធវើអពីំឥដឌ ថ្ែ
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បាយដប្េៀម និ្ងថ្ែភេ់។ ប្បាសាេណដលចាស់ជាងដគភាគដប្ចើន្ជាប្បាសាេឥដឌ សាងសងេ់បុងចដនាា ះោប ៩ំ២១ 
និ្ង៩២៨ គ.ស រឯីសណំ្ង់ថ្ែបាយដប្េៀម និ្ងថ្ែភេ់ប្តូវបាន្សាងសងដ់ៅចដនាា ះពីោប ៩ំ២៨ និ្ង ៩៤១ គ.ស។ 
 

ដោងតាមលេនផលថ្ន្ការប្សាវប្ជាវ ដយើងដឹងថារាជធានី្របស់ប្ពះបាេជយ័វរ ែន័្េី៤ អាចមាន្ការវវិឌ្ណន្ជាបី
ដណំាេក់ាលណដលេបុងដនាះរួមមាន្ៈ ដណំាេក់ាលេី១ ពីោប ៩ំ២១ ដល់៩២៨ថ្ន្គ.ស គកឺារពប្ងីេប្េុងពីដជើង
ដៅតផូង ពីភូមិដកាះណេរ និ្ងប្តរងំណប្សសពវថ្ថ្ៃមេប្បាសាេធ ំប្បាងគ និ្ងរហាល ប្ពមទងំប្បាសាេឥដឌ សខំា
ន្់ៗមួយចនូំ្ន្ណដលដៅជុវំញិរហាល។ ដណំាេ់កាលេី២ ពីោប ៩ំ២៨ ដល់ ៩៣២ គកឺារបន្ឋពប្ងីេប្េងុចុះមេ
ណផបេខាងតផូង និ្ងការេសាងប្បាសាេថ្ែភេ់មួយចនួំ្ន្ដូចជាប្បាងគ ប្បាសាេលឹងគ ប្បាសាេប្េ ម ឬដគ្នបុរៈ
ខាងដេើតេី៣របស់ប្បាសាេធ ំ ប្ពមទងំការសាេលផងសាងសង់ប្បាសាេតូចៗដធវើពីថ្ែបាយដប្េៀម។ ដណំាេ់
កាលចុងដប្កាយ គឺពីោប ៩ំ៣២ - ៩៤១ គ.ស គកឺារបន្ឋន្ដោបាយអភិវឌ្ណន្៍ និ្ងពប្ងីេេីប្េងុដៅភាគខាង
ដជើងប្បាសាេធ ំ ប្ពមទងំការចាប់ដផឋើមសាងសង់ប្បាសាេសខំាន្់ៗ ដធវើពីថ្ែបាយដប្េៀមណដលេបុងដនាះរួមមាន្ 
ប្បាសាេចិន្ ប្ចាប បនាធ យពីរជាន្់ និ្ងនាងដមែ  ប្ពមទងំប្បាសាេឥដឌមួយចនួំ្ន្ដេៀត ដ ើយដន្ះប្បណ លជា
ដលើេេីមួយដៅេបុងប្បវតឋសិិលផៈណមែរ ណដលដយើងមាន្សណំ្ងប់្បាសាេដធវើពីថ្ែបាយដប្េៀម។ ប៉ុណន្ថដទះជាោ៉ង
ណាេ៏ដោយ អតតីរាជធានី្មួយដន្ះ ដៅណតមាន្ស គមន្៍មនុ្សសរស់ដៅរ ូតដល់សពវថ្ថ្ៃ ដប្រះដយើងបាន្
រេដ ើញភសថុតាងជាដប្ចើន្ដូចជាការណេណប្បសណំ្ងប់្បាសាេដៅេបុងស.វេី១១ េី១២ និ្ងេី១៣, ភសថុតាងថ្ន្
ការដគ្នរពប្ពះពុេនសាសនានាសម័យដប្កាយអងគរ ស.វេី១៥-១៦ និ្ងជាពិដសសគឺបណំណ្េេុោលភាជន្៍
ប្បដភេព័រសឺណ ន្ ណដលនាចូំលពីប្បដេសចិន្ និ្ងដវៀតណាមដៅេបុងស.វេី១៧ និ្ង១៨។ 
 
ការវលិប្ត បម់េវញិនូ្វបដមិាមួយចនួំ្ន្ណដលប្តវូបាន្ដគលួចដចញពីតបំន្ដ់កាះដេរ 
 

ដកាះដេរគជឺារាជធានី្ដ៏ពិសិដឌណដលប្ពះបាេជ័យវរ ែន័្េី៤ បាន្េសាងដ ើងដដើមផឧីេធឹសដល់ប្ព ែញ្ដសាសនា 
ណដលជាសាសនារបស់រដឌនាសម័យដនាះ។ ប្បាសាេជាដប្ចើន្ប្តូវបាន្េសាងដ ើង ដដើមផឧីេធឹសដល់អេិដេព
ណដលេបុងដនាះរួមមាន្៖ ប្ពះសិវៈ ប្ពះវសិណុ  ប្ពះប្ព ែ ប្ពះគដណ្ស អេិដេពទងំ៩ ឬផ្លក យន្ពវដប្គ្នះ...។ ប៉ុណន្ថ 
ជាអេុសល ដោយសារណតសស្តង្ហគ ម និ្ងការលួចបផំ្លា ញ បដមិាអេិដេពជាដប្ចើន្ណដលដគបាន្យេដចញពី
ប្បាសាេដៅេបុងតបំន្់ដកាះដេរ ប្តូវបាន្រសាត់អណណ្ថ តពីប្បដេសេដំណ្ើ តរបស់មាួន្ ដៅដៅេបុងសារមន្ធីររដឌ 
និ្ងឯេជន្ ប្ពមទងំេីផារលេ់វតទុសិលផៈអន្ថរជាតដិៅដលើពិភពដោេដូចជា ស រដឌអាដមរេិ ប្បដេសដៅ
តបំន្់អឺរ ៉ុប អាសីុ និ្ងអាសីុអាដគបយ៍។ ប៉ុណន្ថ សេមែភាពជួញដូរ និ្ងដេឹជញ្ជូ ន្វតទុ បុរាណ្ដោយមុសចាបមួ់យ
ចនួំ្ន្េ៏ប្តូវបាន្ដគបស្តង្ហក ប និ្ងេបស់ាក តដ់ៅតាមណមសបនាធ តប់្ពំណដន្ផងណដរ ដ ើយវតទុសិលផៈមួយចនួំ្ន្េប៏្តូវ
បាន្ប្បគល់មេប្បដេសេមពុជាវញិ។ ថ្ែីៗ ដន្ះ ដប្កាមេិចចស ប្បតបិតថិរវាងេមពុជា និ្ងស រដឌអាដមរេិ រូប
ចមាា េ់មួយចនួំ្ន្ណដលប្តូវបាន្លួចដចញពីប្បាសាេដៅតបំន្់ដកាះដេរ ប្តូវបាន្ប្បគល់មេប្បដេសេមពុជាវញិ។ 
េបុងចដំណាមរូបចមាា េទ់ងំដនាះ មាន្រូបបដមិាចនួំ្ន្២ (ស ដេព និ្ងន្េុល) ណដលប្តូវបាន្ដគលួចដចញ
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ប្បាសាេចិន្ ដៅដកាះដេរ ប្តូវបាន្សារមន្ធីរដមប្តូប៉ូលីតាន្់ (Metropolitan Museum) ដៅេីប្េុងញូយ៉េ បាន្
ប្បគល់មេជូន្រាជរោឌ ភបិាលេមពុជាវញិដៅោប ២ំ០១៣ ប្សបដពលណដលេមពុជាបាន្ដធវើជាប្បធាន្ថ្ន្គណ្ៈេមាែ
ការដបតិេភណ្ឍ ពិភពដោេ និ្ងបាន្ដធវើជាមាច ស់ផធះេបុងការដរៀបចេំិចចប្បជុគំណ្ៈេមាែ ធិការដបតេិភណ្ឍ ពិភព
ដោេដលើេេី៣៧ ណដលប្បប្ពឹតថិដៅដៅរាជធានី្ភបដំពញ និ្ងប្េងុដសៀមរាប។ មាន្វតទុសិលផៈមួយដេៀតដ ែ្ ះ 
េុរដោធន្៍ ណដលប្តូវបាន្ដគលួចដចញពីប្បាសាេចនិ្ដៅតបំន្់ដកាះដេរ ដ ើយណដលបាន្ោេល់េ់ដៅេបុងសាទ
ប័ន្សុដថ្ប៊ ី (Sotheby’s) េបុងតថ្មា៣ោន្ដុោា អាដមរេិ េប៏ាន្បញ្ជូ ន្មេប្បដេសេមពុជាវញិណដរ។ ថ្ែីៗដន្ះ រូប
ចមាា េ់ចនួំ្ន្២ដេៀតនឹ្ងប្តវូប្បគល់ជូន្េមពុជាវញិជាបន្ថបនាធ ប់គ ឺរូបបដមិាថ្ន្ប្េុមប្តេូល បណ្ឍ វៈ ណដលជាោេ់
តាងំដៅេបុងសាទ ប័ន្ Christie’s និ្ងរូបបដិមា ភមី ណដលោេដ់ៅេបុងសារមន្ធីរ Norton Simon ដៅស រដឌ        
អាដមរេិ។ 
 
ដកាះដេរ និ្ងការអភវិឌ្ណន្ ៍ 
បចចុបផន្បដន្ះ ដកាះដេរបាន្ណប្បមុមមាត់ថ្ែពីីអតីតរាជធានី្ថ្ន្អាណាចប្េណមែរ ពីសមរភូមបិ្បយុេន ពីតបំន្់ណដល
ធាា បម់ាន្ប្គ្នប់មនី្ជាដប្ចើន្ មេជាតបំន្់អភិវឌ្ណន្៍ថ្បតង និ្ងដេសចរណ៍្ ណដលបាន្ទេ់េងដភញៀវដេសចរជាត ិ
និ្ងអន្ថរជាតជិាដប្ចើន្ចូលដៅេសសនា សិេាណសវងយល់អពីំប្បវតថសិាស្តសថណដលបាន្ដេើតដ ើងដៅេីដនាះ។ មនិ្
ណតប៉ុដណាត ះ ប្បជាជន្ណដលរស់ដៅជុវំញិតបំន្់ប្បាសាេដកាះដេរ ណតងណតមាន្ជដំន្ឿ និ្ងដគ្នរពបូជាចដំរះ
ប្បាសាេដៅេបុងតបំន្់ដន្ះមិន្ណដលោច់ ដ ើយជាដរៀងរាល់ោប ដំគណតងណតមាន្ពិធណីសន្ដប្ពន្ និ្ងដគ្នរពបូជា
ដៅេីដន្ះជាបជ់ាប្បចា។ំ ដប្ៅពីដន្ះ សេមែភាពប្សាវប្ជាវ និ្ងផសពវផាយរបស់អបេប្សាវប្ជាវជាតិ និ្ងអន្ថរ
ជាតជិាដប្ចើន្ ប្តូវបាន្ដធវើដ ើងជាបន្ថបនាធ ប់ តាមរយៈសិកាេ សាោ េិចចប្បជុ ំការដធវើបេបង្ហា ញជាសាធារណ្ៈ 
ដៅប្គប់ប្បព័ន្នផសពវផាយទងំអស់ េបុងការអប់រដំអាយប្បជាពលរដឌដៅេបុងតបំន្់ដកាះដេរ និ្ងេូទងំប្បដេស
បាន្យល់អពីំតថ្មាថ្ន្ការណថ្រេាសមផតថិដបតិេភណ្ឍ ជាត ិណដលដយើងទងំអស់គ្នប ប្តូវណតចូលរួមជាចាបំាចដ់ដើមផ ី
ដអាយសទិតដសទរគង់វងស ដប្រះសមផតថិវបផធមទ៌ងំដន្ះដ ើយគឺជាអតថសញ្ហដ ណ្របស់ជាត ិណដលបញ្ហជ េ់អពីំដួង
ប្ពលឹងថ្ន្ដូន្តាណមែរណដលេសាងសណំ្ង់ប្បាសាេជាដប្ចើន្ េុេដអាយេូន្ដៅណមែរជនំាន្់ដប្កាយ។ ជាងដន្ះដៅ
ដេៀត អវីណដលបុពវបុរសបាន្បន្សល់េុេ គឺបញ្ហជ េអ់ពីំប្បវតថសិាស្តសថវបផធម៌ ថ្ន្អារយធមដ៌៏រុងដរឿងរបស់េមពុជា 
ប្ពះរាជាណាចប្េថ្ន្វបផធម៌ និ្ងអចឆរយិៈ។ សូមចូលរួមទងំអស់គ្នប ដដើមផណីថ្រេាសមផតថិដបតេិភណ្ឍ របស់ជាតិ
ណដលមិន្អាចកាត់ថ្ថ្ាបាន្ដន្ះ ដអាយដៅសទិតដសទរគង់វងសជាដរៀងរ ូត ដ ើយដៅេបុងដពលអនាគតដម៏ាីខាង
មុមដន្ះ ដកាះដេរនឹ្ងកាា យដៅជាតបំន្មួ់យណដលមាន្ដ ែ្ ះលផលីាញដូចដៅតបំន្់អងគរផងណដរ។ 
 
រាជធានី្ភបដំពញ, ថ្ថ្ៃេី០៨ ណមឧសភា ោប ២ំ០១៤ 
ដោយ៖ បណ្ឍិ ត ចនិ្ថ ចន័្ធរតនា 
សាស្តសាថ ចារយណផបេបុរាណ្វេិា ប្បវតថិសាស្តសថណមែរ និ្ងប្បវតថសិលផៈអាសីុអាដគបយ៍ ដៅសាេលវេិាល័យ ាម៉ាន្ ់ 
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សាស្តសាថ ចារយណផបេសិេាណមែរ ន្រវេិា និ្ងប្េឹសថីសងគម ដៅសាេលវេិាល័យេមពុជា 
និ្ងជាប្បធាន្មូលនិ្ធិដេរដណំណ្លណមែរ 
E-mail: ch.chanratana@gmail.com ; kerdomnelkhmer@gmail.com 
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