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C
onstruction in Cambodia has been 

booming in the last decade, and 

despite the economic crisis, the mod-

ernising of Cambodia’s urban centres 

has continued to progress at a steady pace. 

Although the last 10 years have seen unprece-

dented growth in Cambodia’s cities, many of the 

buildings have been designed by foreigners, rais-

ing concern among Cambodian architects and 

historians that the country’s modern buildings 

are lacking Khmer style and causing cities in the 

Kingdom to lose their cultural identity. 

Chea Bunseang, the principal architect at 

Bunseang Architects and Associates, said Cam-

bodian architects lack the skills and practical 

experience due to out-of-date programmes at 

the Kingdom’s architectural schools, a lack of 

comprehensive building codes and zoning 

codes, and a lack of professional architecture 

instruction or an architecture society to act as 

a support network for designers working in the 

public and private sector.

Loy Bunleng, a 22-year-old architecture stu-

dent in his fourth year at Norton University, said 

he is concerned that too many foreigners are 

being brought in to design buildings. 

 He suggested that the government should 

“encourage Cambodian architects by giving them 

a chance to show their ideas, because we are capa-

ble of drawing good plans for the building”. 

Besides missed opportunities for the King-

dom’s emerging architects to hone their skills, 

the lack of Cambodians designing the country’s 

new buildings is also jeopardising the tradi-

tional identity of Cambodia’s urban centres. 

“We all want the buildings, especially the state 

buildings, to be representative of traditional 

Khmer culture,” said Tang Sochet Vitou, an archi-

tecture lecturer at Royal University of Fine Arts, 

explaining that, as opposed to foreigners who 

have minimal understanding of traditional 

Khmer architecture, Cambodian architects have 

precise styles that are representative of Khmer 

identity. “We are creative and retain the original-

ity of Khmer characteristics. I want our architects 

to show their attainment like Vann Molyvann.” 

Vann Molyvann was the pioneer of “new 

Khmer architecture”, which emerged during the 

French colonial era in the 1950s, and he has 

since established himself as the country’s most 

famous contemporary architect. Over the last 

five decades, he has designed many of Phnom 

Penh’s most recognisable buildings. Some of his 

designs, such as the Independence Monument, 

have obvious similarities to ancient Cambodian 

architecture, while others, such as the Chakto-

mok Theatre or Olympic Stadium, feature more 

modern designs and subtle Khmer characteris-

tics.

Vann Molyvann is one of many Khmer archi-

tects who have taken modern designs and inte-

grated traditional Cambodian building styles to 

create new styles that preserve the aesthetic 

traditions and functionality of traditional build-

ings. The French Department at the Royal Uni-

versity of Phnom Penh (pictured above), 

designed by Vann Molyvann, is an obvious 

example. The moats that surround the modern-

looking building are an homage to the moats 

that surround Angkor Wat and other temples. 

“Other countries don’t have these buildings,” 

said Hok Sokol, a Cambodian researcher on 

Khmer architecture, adding that Vann Molyvann 

was the first of a new generation of Khmer archi-

tects to “use new methods which made the 

buildings look good as well as serving the right 

functions.”

Darryl Collins, an independent researcher 

and architecture historian, said that Khmer 

architecture has changed significantly over the 

years.  There are four periods of Khmer archi-

tecture: local Khmer architecture (from the 

Angkor empire to 1863), French colonial archi-

tecture (1863-1953), New Khmer architecture 

(1953-1970) and contemporary architecture. 

What remains to be seen is whether or not con-

temporary architects can learn from their pred-

ecessors and design buildings that maintain 

elements of traditional Khmer styles.

As Phnom Penh and other urban centres 

develop in the coming decades, it will be 

architecture students like Loy Bunleng who 

decide exactly how to preserve Cambodia’s 

much-celebrated architectural history in the 

bigger and more modern buildings being con-

structed.

Despite the fact that many of the major con-

struction projects in Cambodia are being  

designed by foreign architects, Hok Sokol said 

that a renewed effort by the Ministry of culture 

to train highly skilled architects would help pre-

serve Cambodia’s aesthetic identity in the dec-

ades to come. 

“There is no need to worry,” he said.  “We will 

not lose Khmer identity in the modern architec-

tural designs because there are a number of 

proud Cambodian architects who will be sure 

to include Khmer styles into their creations 

before they begin building.” 
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 រក្សារចនាប័ទ្មខ្ម្រឲ្យបានគង់វង្ស

សុ៊ន ណារិន, ទូច សុពណ៌ និង ង៉ោ ម៉េងហួង

សណំងក់្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាបានរកីដុះដាលនៅសតវត្រសរច៍ងុ
ក្រយន្រះហើយទោះបជីាមានវបិត្តសិ្រដ្ឋកចិ្ចការអភិវឌ្រឍ
ប្រទ្រសនៅត្របន្តទៅមុខ។ទោះបីជាមានការរីកចម្រើន
ដ្រលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជានាសតវត្រសរ៍ចុង
ក្រយក៏អគារជាច្រើនត្រូវបានរចនាទ្របើង ដោយជនបរ
ទ្រសដ្រលធ្វើឲ្រយស្ថាបត្រយករនងិប្រវត្តិវទិូខ្ម្ររមានការព្រយួ
បារម្ភថាអគារទំនើបៗ បច្ចុប្របន្នខ្វះរចនាប័ទ្មខ្ម្ររ និងធ្វើ
ឲ្រយទីក្រុងបាត់បង់អត្តសញ្ញាណជាតិ។
  លោកជាប៊ុនសៀងជានាយកផ្ន្រកស្ថាបត្រយករន្រ
BunseangArchitectandAssociatesបានមាន
ប្រសសន៍ថាស្ថាបត្រយកម្មកម្ពុជានៅខ្វះខាតជំនាញនិង
បទពិសោធដោយសរត្រកម្មវិធីសិក្រសានៅក្នុងសលា
ស្ថាបត្រយកម្មនៅកម្ពុជាចាស់ហួសសម័យ,កង្វះខាត
ល្រខកូដអគារនិងតំបន់ព្រមទាំងកង្វះខាតការណ្រនាំជំ
នាញពីវិសយ័ស្ថាបត្រយកម្មឬកព៏ីក្រមុហ៊នុស្ថាបត្រយកម្មដ្រល
ដើរតួជាអ្នកគាំទ្រការងារស្ថាបត្រយកម្មនៅក្នុងវិស័យស-
ធរណៈនិងឯកជន។
 លោកឡួយប៊ុនឡ្រងជានិស្រសិតស្ថាបត្រយកម្មឆ្នាំទី៤
នៅសកលវទិ្រយាលយ័នរ័តនុបានឲ្រយដងឹថាលោកមានការ
ព្រួយបារម្ភពីការគូរប្លង់អគារផ្រស្រងៗ ដោយជនបរទ្រស
ច្រើនព្រក។គាត់បានឲ្រយយោបល់ថារាជរដា្ឋាភិបាលគួរត្រ
«លើកទឹកចិត្តវិស្វករខ្ម្ររដោយផ្តល់ឱកាសឲ្រយពួកគ្រ
បញ្ច្រញគំនិតពីព្រះពួកយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រន់
ក្នុងការគូរប្លង់ល្អបាន»។
ក្រពីបាត់បង់ឱកាសបងា្ហាញជំនាញរបស់ពួកគ្រកង្វះ
ខាតនូវស្ថាបត្រយករខ្រ្មរក្នុងការរចនាម៉ូដអគារថ្មីៗ  ក៏ប្រ
ហ្រលជាធ្វើឲ្រយបាត់បង់អត្តសញ្ញាណខ្ម្ររដ្ររ។លោកតាងំ
សុចិត្តវិទូជាសស្ត្រចារ្រយផ្ន្រកស្ថាបត្រយកម្មនៅសកលវិទ្រយា
លយ័ភមូនិ្ទវិចតិ្រសលិ្របៈបានបកស្រយថា៖«ពកួយើងចង់
បានអគារជាពសិ្រសអគាររដ្ឋដើម្របីតំណាងវប្របធមខ៌្ម្ររ»។
លោកបន្តទៀតថាដោយជនបរទ្រសមានការយល់ដងឹតចិ
តួចពីស្ថាបត្រយកម្មខ្ម្ររស្ថាបត្រយករខ្ម្ររមានរចនាប័ទ្មច្របាស់
លាស់ដ្រលតំណាងឲ្រយអត្តសញ្ញាណខ្ម្ររ។លោកបន្ថ្រម
ថា៖«ពួកយើងមានការច្ន្រប្រឌិតនិងរក្រសាប្រភពអត្តចរិត
ខ្ម្ររ។ខ្ញុំចង់ឲ្រយស្ថាបត្រយករយើងបងា្ហាញពីទ្រពកោសល្រយ
របស់ពួកគ្រដូចលោកវណ្ណម៉ូលីវណ្ណជាដើម»។
 លោក វណ្ណម៉ូលីវណ្ណជាអ្នកបង្កើតស្ថាបត្រយកម្មខ្ម្ររថ្មី
ដ្រលកើតឡើង នៅក្នុងសម័យអាណានិគមន៍បារាំងនៅ
ក្នុងអំឡុងឆ្មាំ១៩៥០ហើយក៏ជាស្ថាបត្រយករដ៏ល្របីល្របាញ
ជាងគ្រនៅប្រទ្រសកម្ពុជានាសម័យបច្ចប្របន្នដ្ររ។
  នៅអំឡុងប្រំទសវត្រសរ៍ចុងក្រយន្រះគាត់បានរចនា
អគារគួរឲ្រយកត់សមា្គាល់ជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំព្រញ។
អគារមយួចនំនួដចូជាវិមានឯករាជ្រយមានលក្ខណៈដចូស្ថា
បត្រយកម្មខ្ម្ររបុរាណ។ចំណ្រកឯសលសន្នសិទីចតុមខុឫ
ពហុកីឡដា្ឋានជាតិអូឡាំពិកមានទ្រង់ទ្រយជាការរចនា
ប្របទំនើបនិងលក្ខណៈខ្ម្ររ។
  លោក វណ្ណម៉ូលីវណ្ណគឺជាស្ថាបត្រយករខ្ម្ររមា្នាក់ក្នុងចំ
ណោមស្ថាបត្រយករជាច្រើនដ្រលបានយកការរចនាប្រប
ទំនើបនិងបុរាណបញ្ចលូគា្នាដើម្របីបង្កើតមូ៉ដទំនើបនិងថ្រ
រក្រសាប្រព្រណីដ៏ផូរផង់ និងការដើរតួនាទីរបស់អគារប្រប
ប្រព្រណី។អាគារដឺបា៉ាតឺម៉ង់បារាំងន្រសកលវិទ្រយាល័យ
ភូមនិ្ទភ្នំព្រញត្រវូបានរចនាដោយលោកវណ្ណម៉លូីវណ្ណគឺ

ជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដ្រង។ស្នាមភ្លាះដ្រលពទ័្ធជុំវញិអគារ
មើលទៅគរួឲ្រយទំនើបគឺជាសកា្ការបូជាដល់ស្នាមភ្លាះដ្រល
ស្ថិតនៅជុំវិញប្រសទអង្គរវត្តនិងប្រសទដទ្រ។
លោកហុកសុកលស្ថាបត្រយករខ្ម្ររនិងអ្នកស្រវជ្រវ
បានថ្ល្រងថា៖«ប្រទ្រសដទ្រមនិមានអគារប្របន្រះទ្រ»។
លោកបានបន្ថ្រមថាលោក វណ្ណមូលីវណ្ណគឺជាស្ថាបត្រយ
ករខ្ម្ររដំបូងន្រជំនាន់ថ្មី ដ្រលបានប្រើរបៀបថ្មី ក្នុងការរច
នាអគារឲ្រយមានសោភណ័ភាពស្អាតហើយដើរតនួាទីយ៉ាង
ត្រឹមត្រូវ។
លោកដារីលខូលីនអ្នកស្រវជ្រវឯករាជ្រយនិងជាប្រវិត្ត
វិទូស្ថាបត្រយកម្មបានថ្ល្រងថាបានផ្លាស់ប្ដរូគរួឲ្រយកត់សមា្គាល់
ក្នងុព្រលប៉នុា្មានឆ្នាំចងុក្រយន្រះ។ស្ថាបត្រយកម្មខ្ម្ររមាន៤
សមយ័គឺស្ថាបត្រយកម្មខ្ម្ររក្នងុតបំន់(ពីសមយ័អង្គរមកដល់
ឆ្នាំ១៨៦៣)ស្ថាបត្រយកម្មសម័យអាណានិគមបារាំង(១
៨៦៣ដល់១៩៥៣)ស្ថាបត្រយកម្មខ្ម្ររទំនើប(១៩៥៣
ដល់១៩៧០)និងស្ថាបត្រយកម្មសហសម័យ។អ្វីដ្រល
មើលឃើញនោះថាតើស្ថាបត្រយករសហសម័យអាចរៀន
ពីបុព្វាធិការីដើម្របីរចនាអគារដ្រលអាចថ្ររក្រសាធតុន្រប្រ
ព្រណីម៉ូដបុរាណ។
នៅព្រលដ្រលទីក្រុងភ្នំព្រញក៏ដូចជាមជ្រឈមណ្ឌលដទ្រ
អភិវឌ្រឍនាទសវត្រសរ៍ខាងមុខន្រះ វាប្រកដជាស្ថាបត្រយករ
ដូចជាលុយប៊ុនឡ្រងដ្រលជាអ្នកនឹងសម្រចនូវវិធីថ្រ
រក្រសាប្រវិត្តសស្រ្តស្ថាបត្រយកម្មកម្ពុជាដ៏មានកិត្តិស័ព្ទ តាម
រយៈអគារកាន់ត្រធំ និងទំនើបដ្រលនឹងត្រូវកសងឡើង
ព្រមទាំងបង្កើតស្ថាបត្រយកម្មខ្ម្ររមួយកាន់ត្រថ្មី។
ទោះបីជាគម្រងសងសង់ធំៗជាច្រើនកំពុងត្រូវបាន
រចនាដោយស្ថាបត្រយករបរទ្រសក៏ដោយក៏ហុកសុកល
ថ្ល្រងថាការប្រងឹប្រងជាថ្មីរបស់ក្រសងួវប្របធម៍ដើម្របីបងា្ហាត់
ស្ថាបត្រយករជំនាញជាន់ខ្ពស់នងឹជយួថ្ររក្រសាអត្តសញ្ញាណ
ដផ៏រូផង់របសខ់្ម្ររនៅទសវត្រសរខ៍ាងមខុ។លោកបានថ្ល្រងថា
៖«មិនចាំបាច់ព្រូយបារម្ភទ្រ។យើងនឹងមិនបាត់បង់
អត្តសញ្ញាណខ្ម្ររនោះទ្រនៅក្នុងការរចនាម៉ូដសំណង់អា
គារប្របទំនើបពីព្រះមានស្ថាបត្រយករខ្ម្ររមយួចនំនួដ្រល
នឹងបញ្ចលូរចនាប័ទ្មខ្ម្ររមុនគ្រចាប់ផ្តើមសងសង់អគារ»៕
បេសមេួលៈ ឃី ហេ និងគាំ ទីវា  
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