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Archaeological Results of the Cambodian Archaeological Lidar Initiative
and Khmer Archaeology Lidar Consortium in Phnom Kulen, Cambodia.
The Archaeology and Development Foundation (ADF), the École française
d'Extrême-Orient (French Institute of Asian Studies, or EFEO), the APSARA
National Authority (APSARA) and the Ministry of Culture and Fine Arts of
Cambodia (MOCFA) are pleased to announce that the coming weeks will see the
publication of a peer-reviewed publication deriving from the 2015 archaeological
lidar campaign in Cambodia, known as the Cambodian Archaeological Lidar
Initiative (CALI). LIDAR is a remote sensing technology using an airborne laser
to create 3D topographic models of the ground even under dense forests. This
project, funded by a grant from the European Research Council to the EFEO
under the EU’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant
agreement No 639828) is the continuation of the KALC (the Khmer Archaeology
LiDAR Consortium), a consortium of eight international teams who carried out
the first application of lidar for archaeology anywhere in Asia. It was completed
over Angkor, Phnom Kulen and Koh Ker in 2012, and the successful results of
that mission were the basis for a second, greatly-expanded lidar campaign in
2015.
It involves dozens of collaborators from various institutions under the direction
of APSARA and MOCFA. Flight operations for CALI were completed in March and
April 2015, and delivery of the datasets took place in August 2015, followed by
several months of post-processing, analysis. Since that time the data have been
used as part of a number of joint projects between Cambodian and international
teams, including programs of ground verification and archaeological excavation.
A number of results of broad significance have been identified, and although
analysis and fieldwork will continue for years to come, co-authors from all
institutions are currently involved in the production of material, which will
present the initial findings to a broad audience.
The present publication, coming out in Antiquity, is an overview of the most
significant archaeological results in Phnom Kulen, authored by the leader of the
Archaeology and Development Foundation, the main organization conducting

systematic archaeological work on Phnom Kulen, in close collaboration with the
APSARA and EFEO. In Phnom Kulen, the lidar has revealed an urban network on
an unprecedented scale: a large grid of linear axes, built of earthen dikes,
oriented roughly to cardinal directions and spanning much of the southern area
of the plateau (40 to 50 sq. km2), linking the sacred sites together, including
long-known temples and many new undocumented ones. The complex hydraulic
system to collect, store and redistribute water on the plateau was also
highlighted. This findings, back up by months of ground verification and several
archaeological campaigns, confirms the existence of the King Jayavarman II’s
capital from the late 8th- to 9th -century mentioned in ancient scriptures,
Mahendraparvata, and suspected due to the presence of about 30 temples.
Moreover,

other

later

sites

suggest

a

long

and

complex

history

of

Mahendraparvata following its tenure as a capital, involving periods of
renovation and transformation. These results also have significance for broader
issues in the archaeology of the Angkorian world and debates about the
development of urban form in the Khmer context.
More about lidar campaigns in Cambodia
The results of the LiDAR acquisition on the Kulen form only a part of a range of
remarkable discoveries made possible by the LiDAR consortium and the CALI
project. These outcomes were disseminated through several publications
accessible here https://angkorlidar.org/publications.
The Lidar has provides a globally-unique archive of very high resolution
archaeological

lidar

data

which

reveals

patterns

of

human-environment

interaction in the Khmer world spanning at least 2000 years, from the present
day to prehistory. The results are a testimony to the incredible richness of
Cambodian cultural heritage. They also underscore the commitment of the
institutions in CALI to building international partnerships to achieve research
results of global significance, and to keeping Cambodian and foreign institutions
and researchers at the forefront of technological advances in archaeological
science and heritage applications worldwide.
Moving forward, we expect the data to be useful across a number of disciplines
and applications, including not only archaeology but also tourism and heritage
management,

urban

planning,

forest

ecology,

agriculture,

and

water

management. We are currently developing a licensing process which we
envisage will streamline the process of making the data available to individuals

and institutions seeking to forge new partnerships with the three institutions of
CALI across this broad range of practical applications and research interests.
Further information is available on the web page of the CALI program,
http://angkorlidar.org
Accessing the Article (Free, Open Access)
The article is "Mahendraparvata: an early Angkor period capital defined through
airborne laser scanning at Phnom Kulen" by Chevance Jean-Baptiste, Damian
Evans, Nina Hofer, Sakada Sakhoeun, and Ratha Chhean. It appears in the
Antiquity

journal,

Volume

93,

Issue

371,

(September

2019).

https://doi.org/10.15184/aqy.2019.133.
More about the Archaeology and Development Foundation (ADF)
ADF's activities include archaeological survey, research and excavations to
understand the ancient history of the plateau. Since 2008, ADF archaeological
excavations have given more and more evidences of the presence of this capital
on the Kulen plateau. Moreover, ADF conducts a large range of development
activities to ensure that the local population's livelihood is improved, with
projects on education, hygiene, water and sanitation, alternative agriculture and
environmental protection and awareness. It also coordinates the mine clearance
of suspected hazardous area with the Cambodian Mine Action Center (CMAC).
For more information about the ADF and its activities, please refer to
www.adfkulen.org or contact ADF at info@adfkulen.org.

GIS specialist Nina Hofer, and archaeologists Sakhoeun Sakada and Lim Khanita
indicating the location of an archaeological feature. Ground verification in Phnom
Kulen, March 2017. Credit: JB Chevance, Archaeology and Development
Foundation.

ADF and EFEO team members at Prasat O Paong, a 9th century temple located
in the center of Mahendraparvata capital, March 2017, Credit: Sakhoeun
Sakada, Archaeology and Development Foundation.

APSARA, ADF and EFEO team members in dense forest during ground
verification of the 9th century Mahendraparvata capital, Phnom Kulen, March
2017, Credit: Nina Hofer, École française d'Extrême-Orient.

Archaeological map of the Greater Angkor area, showing places mentioned in the
text (figure by the authors).
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ី ុនមក។ តាមរយៈល្ទ្យធផ្សល្ថ្នការក្ោវក្ជ្ញវក្រូវបានគូស
ប្ញ្ជារ់ខែរ ពក្ី ប្ព័នធធារាោស្រសតខាវរ់ខែវងសក្មាប្់សុ រទ្យ
ដ ឹរ និងខចរចាយទ្យឹរសៅសល្ីែពង់រាប្។ របកគាំទហញ
ើ
សនេះក្រូវទគសនាោ
ិ ធ នសោយខផ្សែរសល្កា
ី រសផ្សាៀងផ្ទារ់សៅរាំប្ន់ភាាំគូខល្នជ្ញសក្ចីនខែរួមជ្ញមួយការសរ
ិ ាខប្ប្

ប្ុរាណវ ិទ្យា សែីមបប្
ែ ័ ី ២ (ចាប្់ពីចុងសត្វរសន៍ទ្យី ៨ ែល្់
ី ញ្ជារ់ពីអរថិភ្ជពថ្នរាជធានីរប្ស់ក្ពេះបាទ្យជ័យវរនទ្យ

ទ្យី ៩) ខែល្បានររ់ក្តា សៅរាុងសលា
ិ ចារក
ឹ មទហន្ទនរបព៌ាត្ (Mahendraparvata) នង
ិ ក្រូវសគសងស ័យ

សោយោរខរវរតមានថ្នក្បាោទ្យចាំនួន ៣០។ សល្ីសពីសនេះទ្យីតាង
ាំ សក្កាយៗសទ្យៀរបានប្ងាាញពីក្ប្វរតិោស្រសត
ែ៏យូរល្ង់ និងសែុគោែញថ្នមទហន្ទនរបព៌ាត្ (Mahendraparvata) ប្ ា ប្់ពីមានការាាំងទ្យើារាជធានីខែល្
ពរ់ព័នធនឹងរយៈសពល្ថ្នការខរល្មែ និងការផ្ទាស់ប្ូ រ។
ត ល្ទ្យធផ្សល្
អាំពីប្ញ្ជាទ្យូសៅរាុងប្ុរាណវ ិទ្យាថ្នអាណាចស្រកអងគរ
ក្រុងរាុងប្រប្ទ្យខែែ
រ។
ិ

(CALI) មានការររស

ង
ាំ សនេះមានោរសាំខាន់សក្មាប្់ការសិរា

និងការជខជរសែញសោល្គ្នាអាំពីការអភិវឌ្ឍន៍ទ្យក្មង់ទ្យី

ាល្ទ្យធផ្សល្ថ្នការសរ
ិ ាតាមរយៈគសក្មាង Lidar សក្មាប្់វ ិស័យប្ុរាណវ ិទ្យាខែែរ

ញ
ី នូវចាំនុចគួរឱ្យររ់សមាគល្់ជ្ញសក្ចីន ខែល្អាចសធវីសៅបានសក្កាមស

ននស្រកុមហុន Lidar ាមួយនឹងគសក្មាង CALI។ ល្ទ្យធផ្សល្

ក្ប្រិប្រតិការ

ង
ាំ សនេះក្រូវបានផ្សសពវផ្សាយតាមរយៈការសបាេះពុមព

ផ្សាយជ្ញោធារណៈខែល្អាចចូល្សៅសមីល្តាមរយៈសគ ទ្យាំព័រ https://angkorlidar.org/publications
។ Lidar

បានផ្សតល្់នូវប្សចេរសទ្យសពសិ សស ខែល្មានល្រខណៈែពស់ជ្ញសរល្ថ្នការក្ោវក្ជ្ញវទ្យន
ិ ាន័យគាំរូ

ប្ុរាណវ ិទ្យារួមជ្ញមួយនឹងគុណភ្ជពប្ងាាញែពស់ ខែល្ប្ងាាញនូវគាំរូថ្នអនតររមែរវាងប្រោ
ិ ថ ន និងមនុសសសៅ
រាុងសម័យប្ុរាណយយងរច
ាំ ប្់តាង
ាំ ពស
ិ ២០០០ ឆ្ាចា
ី ម័យប្ចេុប្បនាសៅប្ុសរក្ប្វរត។
ិ ល្ទ្យធផ្សល្សនេះ គជ្ញ
ឺ សរខី

ភ្ជពប្ញ្ជារ់អាំពីភ្ជពសមបូរខប្ប្ថ្នសប្រិរភណឌវប្បធម៌ខែែរ និងបានគូសប្ញ្ជារ់ពីការសប្តជ្ញាចិរតរប្ស់គសក្មាង

CALI រាុងការរោងភ្ជពជ្ញថ្ែគូរជ្ញរិ នង
ិ អនតរជ្ញរសិ ែីមបទ្យ
ី ទ្យួល្បានល្ទ្យធផ្សល្ក្ោវក្ជ្ញវដែ មានោរៈ
សាំខាន់ជ្ញសរល្ ក៏ែូចាសែីមបរី រាោថប្័នអារក្ោវក្ជ្ញវសៅរមពុជ្ញ និងប្រសទ្យស ទោយសាិត្ទៅជួរមុែថ្ន

ភ្ជពសជឿនសល្ឿនខាងប្សចេរវ ិទ្យាវ ិទ្យាោស្រសតកុ ងវ
ន ិស័យប្ុរាណវ ិទ្យា នង
ិ រាុង សប្ររ
ិ ភណឌពភ
ិ ពសលារ។ សៅ
សពល្ខាងមុែសយង
ី រ ាំពឹង ថាទ្យិនាន័យសនេះនឹងមានក្ប្សយជន៍ចាំសពេះមុែវ ិជ្ញា និងការអនុវរតមួយចាំនួនដែ
មន
ិ ក្រម
ឹ ខរកនុងខផ្សារប្ុរាណវ ិទ្យាប្យុសណ្ឋណេះសទ្យ ប្យុខនតខងម

ង
ាំ អាចសក្ប្រ
ី ុ ាងការក្គប្់ក្គងសទ្យសចរណ៍

សប្រិរភណឌ , ការសរៀប្ចាំខផ្សនការក្គប្់ក្គងរាុងរាំប្ន់, ការខងររាថ្ក្ពស
សអរូ

ី,

នង
ិ រាំប្ន់

ិ រសរ
ិ មែចក្មុេះ ស្រពមទាំងការក្គប្់ក្គងស្របព័នធទ្យឹរាទែើម។ ប្ចេុប្បនាក្រុមការងាររាំពុងប្សងកីរ
ូសុី នង
ែាំសណីរការថ្នការផ្សតល្់អាជ្ញាប្័ណណ
ខែល្សយង
ី រ ាំពឹងថានឹងសធវីឱ្យមានែាំសណីរការថ្នការសធវីឱ្យមានទ្យិនាន័យ

សក្មាប្់ប្ុគគល្ នង
ិ ោថប្័នខែល្រាំពុងខសវងររការប្សងកីរភ្ជពជ្ញថ្ែគូ ងែីជ្ញមួយគសក្មាង CALI រាុងការអនុវរត

គសក្មាងជ្ញរ់ខសតង និងគសក្មាងក្ោវក្ជ្ញវប្ខនថម។ សក្មាប្់ព័រ៌មានប្ខនថម ក៏ែូចាការសក្ប្ីអរថបទ្យអាចររ
បានសៅសល្សី គ ទ្យាំព័រថ្នគទស្រមាង CALI http://angkorlidar.org សក្ប្សី ោយសសរ ី និងមន
ិ គិរថ្ងា។
អត្ាបទ្យ “មស

ស្រនាប្ព៌រ“ ារាជធានសី ែីមសម័យអងគរ ខែល្បានរាំណរ់តាមរយៈការសសកនឡាខស៊ែរពីទ ើ

អាកាស(Lidar) ទៅភ្នាំគូដ នទោយ Chevance Jean-Baptiste, Damian Evans, Nina Hofer,
សលារ ោស
សល្ែ

ឿន សកាត, នង
ិ ប្ណឌិរ ឈាន រោា

បានផ្សសពវផ្សាយស

ង
ី សៅរាុងទ្យិ នុ ប្បវរតប្
ិ ុរាណវ ិទ្យា

៣៧១ ដែរុលា ឆ្ា២
ាំ ០១៩ https://doi.org/10.15184/aqy.2019.133។ សល្ីសពីសនេះ អាំពីមូល្

នធ
ិ ប្
ិ ុរាណវ ិទ្យា និងការអភវិ ឌ្ឍន៍ (ADF) មានសរមែភ្ជពមួយចាំនួនរួមមាន ការសាង់មរិក្ោវក្ជ្ញវសផ្សាៀង
ផ្ទារ់សោយផ្ទាល្់រុ ងប្រ
ា
ប្ទ្យក្ោវក្ជ្ញវខប្ប្ប្ុ
រាណវ ិទ្យា និងការសធវីរាំណ្ឋយសែីមបខី សវងយល្់អាំពីក្ប្វរតិោស្រសត
ិ

ថ្នែពង់រាប្ភាាំគូខល្ន។ ចាប្់តាង
ាំ ពឆ្
ី ា ាំ ២០០៨ អងគការមូល្នធ
ិ ប្
ិ ុរាណវ ិទ្យា និងការអភវិ ឌ្ឍន៍ (ADF)
មានការសធវីរាំណ្ឋយក្ោវក្ជ្ញវខប្ប្ប្ុរាណវ ិទ្យាជ្ញប្នត
ប រ ប់

កនុងទោ បាំណងក្ប្មូល្ភសតុតាងកាន់ខរសក្ចីនទែើមបសើ ធវីការសនិាោធនអាំពីវរតមានរប្ស់រាជធានី
ប្ុរាណសៅសល្ីែពង់រាប្ភាាំគូខល្នមួយទនោះ។ ប្ខនថមពីសនេះសៅសទ្យៀរ អងគការ ADF រ៏មានសធវីសរមែភ្ជពអភិវឌ្ឍ
ន៍ជ្ញសក្ចីនសែីមបធា
ថាជីវភ្ជពរស់សៅរប្ស់ក្ប្ជ្ញជនរាុងមូល្ោានមានភ្ជពក្ប្សសីរស
ី
ពី

ការអប្់រ ាំអ

ង
ី ជ្ញមួយគសក្មាងសតី

ម័យ នង
ី ក្បារ់ចាំណូល្ែល្់ក្ប្ជ្ញពល្រែាសោយការសធវី
ិ សក្ប្ក្ី បាស់ទ្យរ
ឹ ោែរ, ការប្សងករ

រសិរមែ និងសទ្យសចរណ៍ធមែជ្ញរិ និងការយល្់ែឹង រ៏ែូចជ្ញការការពរអាំពីប្រោ
ិ ថ ន។ ការងារ
សក្មប្សក្មួល្ការសបាសសាំអារមន
ី ថ្នរាំប្ន់សក្គ្នេះថាារ់ខែល្សងស ័យ

ខែល្ស

ង
ាំ សនេះរ៏បាន

ការជ្ញមួយមជឈមណឌល្

សរមែភ្ជពរាំចារ់មីនរមពុជ្ញ (CMAC) ។ សក្មាប្់ព័រ៌មានប្ខនថម និងសរមែភ្ជពរប្ស់អងគការ ADF សូម

ចូល្សៅកាន់សគ ទ្យាំព័រ www.adfkulen.org ឬ រ់ទ្យងតាមរយៈោរសអ ច
ិ ក្រូនិច info@adfkulen.org
។

រូប្សលារ ោស

ឿន សកាត ប្ុរាណវ ិទ្យូ រញ្ជា Nina Hofer អារជាំ

ញGIS រញ្ជា ល្ឹម រនាិោា

រប្ងាាញពីទ្យីតាង
ាំ ប្ុរាណ

ោាន រាុងសពល្ចុេះសិរាសផ្សាៀងផ្ទាល្់ទ្យិនាន័យសៅភាាំគូខល្ន ងរសោយ សលារ ប្ណិឌ រ JB Chevance, ខែមិ

Archaeology and Development Foundation.

ឆ្ា២
ាំ ០១៧

ក្រុមការងារADFនិង EFEO សៅក្បាោទ្យអូ រផ្សែុង សរវរសទ្យី៩ សថិរសៅចាំចាំណុចរណ្ឋ
ត ល្ថ្នរាជធានីមស
សោយ សលារ ោស

ឿន សកាត ខែមិ

ឆ្ា២
ាំ ០១៧ Archaeology and Development Foundation.

ស្រនាប្ព៌រ ងរ

ក្រុមការងារអាជ្ញាធរអប្សរា ADF និង EFEO សថិរសៅរាុងថ្ក្ពសក្ោង រាុងសពល្ចុេះសិរាសផ្សាៀងផ្ទាល្់ទ្យិនាន័យសៅភាាំគូខល្ន
សៅទ្យីតាង
ាំ រាជធានម
ី ស

ស្រនាប្ព៌រ សរវរសទ្យី៩ ងរសោយរញ្ជា Nina Hofer ខែមិ

d'Extrême-Orient.

ឆ្ា២
ាំ ០១៧ École française

ខផ្សនទ្យប្
ាំ ប្ុរាណវ ិទ្យាថ្នរាំប្ន់អងគរែ៏អោេរយ ខែល្មានសឈាែេះទ្យីតាង
ាំ នីមួយៗ ក្ប្ភពខផ្សនទ្យី Chevance
ី ងាាញពីទ្យីតាង

Jean-Baptiste, Damian Evans, Nina Hofer,

សលារ ោស

ឿន សកាត, នង
ិ ប្ណឌិរ ឈាន រោា

