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កណំយរសវរជវបុរណវទិយេនសថ នីយកប់សព 

សម័យែដកកនុងភូមិរកសងំថមី 

ភូមិរកសងំថមីមនទីតងំេនកនុងឃុជំប់វ៉រ ីរសុករពះេនរតរពះ េខតតបនទ យមនជ័យ 

ភគពយ័ពយៃនរពេទសកមពុជ។  សថ នីយេនះរតូវបនរកេឃញ និងសគ ល់ថជសថ នីយ

បុរណតមរយៈករសថ បនផលូវថមី កនុងឆន ២ំ០០០។ សណំល់វតថុសិលបៈែដលរយប៉យេន

េលៃផទដីខងេល និងតមរយៈសកមមភពលួចជីកកកយបនបងហ ញថ សថ នីយេនះមន

អយុកលសថិតេនកនុងសម័យបុេររបវតតិសរសត។ តមរយៈភសតុតងទងំេនះ េធវេអយអនក

បុរណវទិយបនេធវកណំយរសវរជវចនួំន២េលក (ឆន ២ំ០០៣ និង ២០០៤) េហយផនូរ

កប់សពចនួំន១០រតូវបនរកេឃញេនកែនលង ឬរេណត េផសងៗគន  េដយមនកប់ជមួយនូវ

វតថុសិលបៈេផសងៗ រួមទងំឆអឹងសតវផងែដរ។  

ដេំណ រករេធវកណំយ 

 កិចចកររសវរជវ និងករេធវកណំយបុរណវទិយេនភូមិរកសងំថមីកនុងឆន ២ំ០០៣ 

និង២០០៤េនះ គឺេរកមករឧបតថមភថវកិេដយសថ នទូតអេមរកិរបចេំនកមពុជ រពមទងំ 

បនករអនុញញ តិពីរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈ។ កណំយេនះមន២ដណំក់កលគឺ៖ 

 ១. កណំយឆន ២ំ០០៣៖ ជកណំយផទ ល់ខលួនរបស់េលក សុខ ែកវ សុវណណ រ៉ និង

កញញ  អួន សីុណង េដមបរីបមូលយកទិននន័យសរេសរអតថបទសរណបញចប់បរញិញ ប័រត

ៃនមហវទិយល័យបុរណវទិយ។ កណំយបនអនុវតតេលទីតងំរេណត ចនួំន៣កែនលងេផសងគន  

េហយបនជួបរបទះផនូរសពមនុសសចនួំន១
១។   

 ខ.កណំយឆន ២ំ០០៤៖ ជកណំយរសវរជវបែនថម និងជកមមសិកសែបបអនុវតត

វធីិសរសតៃនកររសវរជវ និងកណំយែបបបុរណវទិយដល់និសសតិបុរណវទិយ។ កណំយ

េនះេធវេឡងកនុងេគលបណំងែសវងយល់បែនថម និងរបមូលទិននន័យជក់លក់សរមប់  

បករសយអពីំសថ នីយកប់សពមួយេនះ។  

ជលទធផលបេណត ះអសនន ផនូរកប់សពចនួំន៨ រតូវបនជួបរបទះ (រូបេលខ១-២)។ 

ផនូរសពមនុសសេគកប់ភគេរចន ែបរកបលេទទិសពយ័ពយែដលេគជេំនឿថជទិសៃនេសចកត ី

សល ប់ និងមនករេរៀបចឥំរយិបថេដករបស់សពមនរេបៀបេទតម ជេំនឿ និងទេំនៀម 
                                                             
១ អួន សីុណង ២០០៣ 
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ទមល ប់របស់មនុសសសម័យេនះ។ កនុងេនះសពមួយចនួំនេយងេឃញ េរគងឆអឹងេនលអ 

ទងំមូល និងខលះៗេទៀតេរគងឆអឹងមនសភពពុកផុយេសទរែតទងំអស់(រូបេលខ៣-៨)។ 

រឯីផនូរសពមួយចនួំនទនំងជផនូរសពអនកមនរទពយសមបតតិធូរធ ដបតិអីេយងរបទះេឃញ 

កនុងផនូរសពេនះ មនដក់ភជ ប់េនវតថុសិលបៈជេរចនជមួយនឹងសពដូចជ កុលភជន៍ 

និងេរគឿងអលងក រពីសរំទឹធិ និងវតថុសិលបៈេផសងៗេទៀតេធវែដក។ េដយែឡកផនូរសពខលះពុ ំ

សូវេឃញមនេរចនេនវតថុសិលបៈ ែដលដក់ភជ ប់ជមួយនឹងសពេនះេទ េនះអចជសព 

ពុំសូវមនរទពយធនធនេរចន។  

អពីំវតថុសិលបៈែដលរកេឃញ 

 តមរយៈកណំយ វតថុសិលបៈខុសៗគន មួយចនួំនរតូវបនរកេឃញដូចជ កុល

ភជន៌ ឧបករណ៍េធវអពីំថម សពវ វុធេធវអពីំែដក េរគឿងអលងក េធវអពីំសរំទឹធនិងែដក វតថុេធវ

អពីំភលុក អងក ែំកវ ឧបករណ៍េធវអពីំដីដុត និងឆអឹងសតវ។ល។ កុលលភជន៍ជរបេភទភជន៍

ផុយ មនបីបួនរូបរង ដូចជចនរកេឡម ឆន ងំ រកឡ និងកអមទឹកជេដម។ ភជន៍ទងំ

េនះជទូេទមនលមអរេដយកបច់ជេរចនដូចជកបច់របថប់ ែខសឆូត ែខសពក និងមួយ

ចនួំនមនលបទឹកដីឥដឋ និងពណ៌រកហម។ ភជន៍េនរសទប់ដីេលមួយចនួំនបងហ ញពី

សិលបៈសម័យអងគរ ជភជន៍រងឹ មនរសទប់រេលងពណ៌ៃបតងពិេសសគឺកអម២។ វតថុេធវពី

សរំទឹធភគេរចនជរបេភទេរគឿងអលងក  ដូចជចិេញច ៀន កងៃដ អកកេំបរ និងកណតឹ ង 

(រូបេលខ៩-១១)។ ចែំណកវតថុេធវអពីំែដកមនដូចជ ដវ កបិំត កបលរពួញ កបល

លែំពង កងៃដ កងក និងស័កតេលសម  (រូបេលខ១២)។ អងក ែំកវពណ៌ទឹកឃមុ តូំច១រកេឃញ

កនុងរេណត ទី១កនុងឆន ២ំ០០៣ េហយចនុំចេនះខសុពីសថ នីយភូមិសន យ៣ែដលភគេរចនេគ

រកេឃញអងក ែំកវេនជមួយសព។      

ករកប់សព និងរចនសមព័នធផនូ រ 

 កររកេឃញផនូរសពមនុសសបនផតល់នូវពត៌មនបឋមមួយចនួំនអពីំរចនសមព័នធផនូរ

ែដលអចេអយេយងែបងែចកជ២របេភទ គឺផនូរែតឯង និងផនូរជរកុម។ រេណត ទី៣កនុងឆន ំ

២០០៣បងហ ញពីសពែតឯង ែដលកប់កនុងផនូរែដលេគជីកដីជរេណត ។ ផនូរសពកនុងរេណត

                                                             
២ សុខ ែកវ សុវណណ រ៉, ២០០៣ 
៣ Ya Leakhena and Seng Kompheak, 2002 
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ទី២ ទី៤ និងទី៦បងហ ញពីវតតមនៃនករកប់សពជរកុម ឬែកបរៗគន  ែដលេសទែតកនុង

រសទប់ដីជមួយគន ។ សពទងំេនះ ជទូេទ េគកប់េដយមនេរៀបចេំរគឿងបនលុងេផសងៗ 

ដូចជកុលលភជន៍ អងក ែំកវ វតថុេធវពីសរំទឹធ ឧបករណ៍េធវពីែដកនិងដីដុត និងឆអឹងសតវជ

េដម។ សពរតូវបនេគកប់កនុងទរមង់២ គឺសពភគេរចនកប់កនុងទរមង់េដកសណតូ ករតង់  

(ជួនកលៃដេឆវងដក់េលេពះ) កបលែបរេទទិសពយ័ពយ េរចនកប់ែកបរគន  និងអមេដយ

កុលលភជន៍ែតបុ៉េណណ ះ។ សពទរមង់ទី២ គឺេគកប់េដយែបរកបលេទទិសអេគនយ៍      

បរញច ស់ពីទរមង់ទី១ ជួនកលេដកអងកុញ និងមនវតថុបនលុងយ៉ងេរចន។  

កលបរេិចឆទសថ នីយ និងកររស់េន 

 ករសិកសជដបូំង េដយពឹងែផអកេលករកណំត់អយុកលសថ នីយេដយេរបៀប

េធៀបវបបធម៌ៃនវតថុសិលបៈជមួយសថ នីយដៃទែដលមនលកខណៈរសេដៀងគន  បនបងហ ញថ 

សថ នីយភូមិរកសងំថមីេនះសថិតេនកនុងសម័យវបបធម៌ែដកៃនកមពុជ អចចេនល ះពីឆន ២ំ០០

មុនរគឹសគសករជេទឆន ១ំ០០េរកយរគឹសគសករជ។ េលក Christophe Pottier បនគិតថ

សថ នីយេនះអចមនអយុកលកនុងសតវតសទី១មុនរគឹសគសករជ
៤។ េបតមលទធផលៃន

ករវភិគេលឆអឹងសពរេណត ទី៣ (ឆន ២ំ០០៣) ផតល់នូវលទធផលកលបរេិចឆទ គឺចេនល ះពីឆន ំ

៥១មុនរគឹសគសករជេទឆន ១ំ២៨េរកយរគឹសគសករជ។ លទធផល១េទៀត បនពីឆអឹងសព

កនុងរេណត កណំយឆន ២ំ០០៤ បងហ ញពីទននិន័យឆន ចំេនល ះពី ១៣៧ដល់៣៤១ៃនរគឹសគ

សករជ។ តមរយៈលទធផលៃនករវភិគឆអឹងទងំ២េនះ េយងអចសននិដន នជបេណត ះ

អសននថ សថ នីយភូមិរកសងំថមីែដលមនរបៃពណីៃនករកប់សពដូចែដលបនេឃញ

តមរយៈកណំយេនះ គឺមនអយុកលកនុងសម័យែដក ចេនល ះពីសតវតសទី១មុនរគឹសគ
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េនះបនបនតរស់េនេដយមនុសសរហូតមកដល់សពវៃថង។ ចនុំចមួយេផសងេទៀត េបេយង
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ដល់ និងអចរស់េន យ៉ងេហចណស់កនុងសម័យថមរលីំងែដរ
៦។    

                                                             
៤ Christophe Pottier, 2000:2 
៥ Phon Kasika, 2004 
៦ Ly Vanna, 1995 
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