
 
 

វិមានរឭំកដលអ់្នកស្លា ប់កនងុសង្គ្រា មលោកលលើកទី១  

- ភាគទ១ី - 

 
អត្ថបទចងក្រងដោយ៖ ដោរក្រ ីសន៊ ច័នទអ្មរា  

មន្ត រ្ដីេខាធិការោា ្របរ់ក្រមុក្បឹរាបណ្ឌិ ត្រភាចារយ ន្រាជបណ្ឌិ ត្យរភារមពុជា 
 

-២០១៩- 



វិមានរឭំកដលអ់្នកស្លា ប់កនងុសង្គ្រា មលោកលលើកទី១ 

អត្ថបទចងក្រងដោយ៖ ដោរក្រ ីរ៊្ ច័ ទ្អមរា មន្ត រ្ដីេខាធិការោា ្របរ់ក្រមុក្បឹរាបណ្ឌិ ត្រភាចារយ  
ន្រាជបណ្ឌិ ត្យរភារមពុជា 

១-សេចក្តីស្ីើម 

រ្ធិរញ្ញា នងៃទី១១ រីហា ១៨៦៣ រវាងអធិរាជបារា ាំង ្ិងក្រះរាជារមពុជា ដែេបា្បដងកីត្ របបអាណារាបាេ
ដ ះ ក្ត្ូវបា្ចុះហត្ថដេខា ដៅរាជវា ាំងឧែុងគ។ មាក្ាទី១ ដចងថា «ក្រះដៅអធិរាជបារា ាំង ក្រមផ្រេ់្ូវរិចចការពារ ចាំដពាះក្រះ
រាជារមពុជា»។ ាមមាក្ា១៦ ក្រះដៅអធិរាជបារា ាំង ដែេទទួេស្គគ េ់អធិបដត្យយភារ ន្ក្រះរាជារមពុជា ះ រ្ាថា្ឹង
ដងររារណារ ប់ធ្នា ប់្ិងភាររុខស្គ្រដៅរាុងក្បដទរថា្ឹងជួយការពាររមពុជាទេ់្ឹងរាេ់ការវាយក្បហារមររីដក្ៅ ថា្ឹង
ជួយទាររ្ធពាណិ្ជជរមម ្ិងថាជួយផ្រេ់្ូវភារងាយក្រួេែេ់រមពុជា រាុងការស្គថ ប គម គម្៍ រវាងរមពុជា្ិងរមុក្ទ1។ 

 
ដផ្្ទីបងាា ញអាំរែីាំណារ់កាេន្ការបដងកតី្«រហភារឥណ្ឌូ ចិ្ » 

ដែេក្គប់ក្គងដោយបារា ាំង រឆី្ា ាំ១៨៥៩ ែេ់ឆ្ា ាំ១៨៨៧ 

                                                           
1រ្ធិរញ្ញា ដែេក្ត្ូវបា្ចុះហត្ថដេខាដៅឧែុងគ នងៃទី១១ ដខរីហា ឆ្ា ាំ១៨៦៣ ដែីមបរីាំណ្ត់្េរខខណ្ឌ ន្របបអាណារាបាេបារា ាំងដៅ
រមពុជា ដៅរាុងក្រឹត្រិបក្ត្ផ្លូ វការន្រមពុជាឆ្ា ាំ១៨៨៤, ដេខ១, ដខតុ្ោ្ិងវឆិ្ឆិកា(Traité conclu à Oudong le 11août 1863 réglant 
les conditions du Protectorat français au Cambodge, in Bulletin Officiel du Cambodge, Année 1884, No. 1, Octobre et 
Novembre)។ 



 

 
 
របបអាណារាបាេបារា ាំង បា្ដធវីឱ្យប ះពាេ់ែេ់ផ្េក្បដោជ្៍ក្បជាជ្រមពុជា ជារិដរររាុងវរ័ិយរ្ធោរ។ 

ប ុដ្រ  របបដ្ះរ៏បា្ ាំមរឲ្យរមពុជា ្ូវអត្ថក្បដោជ្៍ន្អរយិធម៌របរ់ខលួ្ផ្ងដែរ។ 
 ការគង់វងសន្ក្បជាជាត្ិដខមរ បា្មររីរិចចរហក្បត្ិបត្រិការោ ងជិត្រាិទធ រវាងបារា ាំង ្ិងរមពុជា ជារិដររ

ដោយស្គររិចចខិត្ខាំរបរ់បារា ាំង ដេីវរ័ិយចាំ្ួ្៥គឺ៖ ទ័រដជីងទឹរ ទ័រដជីងដោរ  រែាបាេ  ការទូត្ ្ិងក្រទាប់បញ្ាវ្រ។
រូមដេីរយរដត្ត្ួ ទីន្រងទ័រដជីងដោរបារា ាំងមរបងាា ញដោយរដងខបែូចត្ដៅ2។ 
២-កិចចេហការបារាំង-ខ្មែរ ខាងកងទព័ស ើងសោកសៅចងុេតវតសរទ៍ី១៩ 

ដៅឆ្ា ាំ១៨៩០ដោរអ្ុដរ្យីឯ៍របារា ាំងដ ម្ ះ គុយដប  (Cupet) ដែេអមែាំដណី្រដោយទាហា្ដខមរមាា រ់ បា្
រមាច ត់្ទ័រដរៀមឱ្យែរងយរឆី្លូងដេី(ដខត្រមណ្ឌ េគីររីរវនងៃ) ដៅកា្់រទឹងដក្ត្ង ដៅឆ្ា ាំ១៨៩៣ ទ័រដរៀមបា្ឆ្លងផុ្ត្ទដ្ល
ដមគងគជាស្គថ ររ ដៅទរិខាងេិច។ 

 
ដរៀមបា្ែរទ័រដចញរីទឹរែីដខមរ ដៅភូមិភាគឦស្គ្ ខាងដជីង ្ិងពាយរ័យ ជា៤ែាំណារ់កាេគឺ៖ដៅឆ្ា ាំ១៨៩០  
(ែររីឆ្លូងដេី) – ដៅឆ្ា ាំ១៨៩៣ (ែររីដខត្ររទឹងដក្ត្ង) –  ដៅឆ្ា ាំ១៩០៤ (ែររីដខត្រមលូនក្រ្ិងទដ្លរដៅ) –  

្ិងដៅឆ្ា ាំ១៩០៧ (ែររីដខត្របាត់្ែាំបង ដរៀមរាប ្ិងរិរដីស្គភ័ណ្)3។ 
៣-កិចចេហការបារាំង-ខ្មែរ ខាងកងទព័ស ើងសោកកនុងេង្គ្រា មសោកស ីកទី១  
                                                           
2រ៊្ រាំណាង, ការយេ់ដ ញី ចាំដពាះរម័យអាណា្ិគម ដោយក្បវត្រវទូិដខមរមាា រ់ ដៅរាុងការផ្ាយរបរ់រមាគមអារក្បវត្រិស្គន្តររ, ដខ
ធាូ ឆ្ា ាំ២០១៣, ទាំរ័រ៥៦។ 
3រ៊្ រាំណាង, ការវវិត្រវរ័ិយ្ដោបាយ ្ិងរែាបាេដៅរមពុជា ដែីមរម័យបារា ាំង, ដៅរាុងក្រឹត្រិបក្ត្ក្បចាាំក្ត្ីមារ, ដេខ១, ដខមររា-
មី  ឆ្ា ាំ២០១៨, ទាំរ័រ៧៥។ 



ស្គមគគីភារបារា ាំង-ដខមរដបបដ្ះ បា្ប្រជារិដរររាុងអាំឡុងរន្តងាគ មដោរដេីរទី១។ ាមការអាំពាវ វររអារ
រម័ក្គចិត្រឱ្យដៅក្បយុទធដៅក្បដទរបារា ាំង ក្រះរាជក្បការជាដក្ចី្ក្ត្ូវបា្បិទផ្ាយដៅក្គប់ភូមិក្រុរន្ក្បដទររមពុជា។ ក្រះ
រងឃដខមររ៏បា្រមួចាំដណ្រផ្ងដែរ ដៅរាុងែាំដណី្រការដក្ជីរដររីអាររម័ក្គចិត្រ។  ចាំដណ្រក្រះមហារសក្ត្ដខមររ៏បា្ោងដៅ
កា្់ដខត្រខណ្ឌ    រាុងយុទធ ការដក្ជីរដររីអាររម័ក្គចិត្រដ្ះ ដោយរ្ាថា្ឹងផ្រេ់ដក្គឿងឥរសរយិយរ ក្រមទាាំងមុខ
ងារដផ្សងៗ ដៅរាុងរែាបាេ ្ិងរាុងរាជវា ាំង ចាំដពាះអារទាាំងឡាយណាដែេមា្ស្គា នែដេចដធ្នល ។  ៣ដខដក្កាយមរ  ម្ុរស
ចាំ្ួ្ ១.០០៨ រ់ ក្ត្ូវបា្ទទួេស្គគ េ់ថាមា្រមបទាក្គប់ក្ោ្់រក្មាប់បដក្មីរងទ័រ។ ដក្កាយរន្តងាគ មដោរដេីរទី១ 
វមិា្ឧទទិរចាំដពាះអារស្គល ប់រក្មាប់ក្បដទរបារា ាំង ក្ត្ូវបា្រដមាព ធដៅរាុងដខរុមភៈ  ឆ្ា ាំ១៩២៥ ដៅទីក្រុងភាាំដរញ4។ 

៣.១-ការចាបស់្ីើមកងទព័សៅកមពជុា 
«ក្រុមររាក្រុរ»(Garde Indigène) រិត្ក្បារែបា្ចាប់ដផ្រីមដៅនងៃទី១ ដខមររា ឆ្ា ាំ១៩០៤ ប ទ ប់រី មា្រាជ

ក្បការចុះនងៃទី១១ ដខររកោ ឆ្ា ាំ១៩០៣ ដែេរាំណ្ត់្អាំរីរដបៀបដររី«ទាហា្ររាក្រុរ»(Milicien)។ ភូមិ្ីមួយៗក្ត្ូវផ្រ
េ់ទាហា្ររាក្រុរមាា រ់ រក្មាប់ក្បជាជ្៨០ រ់ ក្ត្ូវផ្រេ់ចាំ្ួ្២ រ់ រក្មាប់ក្បជាជ្ រី៨០ដៅ១៣០ រ់ ក្ត្ូវផ្រេ់៣
 រ់ រក្មាប់ក្បជាជ្រី១៣១ដៅ១៨០ រ់ ្ិង ក្ត្ូវផ្រេ់ចាំ្ួ្៤ រ់ រក្មាប់ក្បជាជ្រី១៨១ដៅ២៣០ រ់។ ក្រះរាជ
ក្បការដ ះបា្រាំណ្ត់្ឱ្យដក្ជីរដររីឱ្យអរ់រីេទធភារ្ូវ ម្ុរសក្បុរដពាះមា យ្ិងដៅរាំដោះរីអាយុ១៨ដៅ៣៥ឆ្ា ាំ 
ប ុដ្រដបីមិ្ក្គប់ចាំ្ួ្ ដគក្ត្ូវដក្ជីរដររីម្ុរសក្បុរ ដែេមា្ក្គួស្គរ។ រយៈ ដរេបាំដរញការងារគឺ២ឆ្ា ាំ ដោយមា្េទធភារ
ឱ្យប្រដៅ២ឆ្ា ាំដទៀត្5។ 

ក្រុមររាក្រុរ មា្ភាររិចចររារណារ ប់ធ្នា ប់រងគមដៅក្គប់ដខត្រ។ ដខត្រ្ីមួយៗក្ត្ូវដក្ជីរដររី«ក្រុមរិជ័យរង ្
ក្ោម» មួយវរដរ តូ្ច ដែីមបីដធវីអ្ររាគម្៍រាុងររមមភារដោធ្នែូចជាដៅរាុងរ្រិភាវូប្ីយរមមដខត្របាត់្ែាំបងមុ្ឆ្ា ាំ
១៩១០ជាដែីម6។ ក្រុមររាក្រុរមា្ចាំ្ួ្ចដ ល ះរី១.៥០០ រ់(១៩១២-១៩១៥) ្ិង ២.២០០-២.៤០០ រ់
(១៩១៦-១៩២០)។ ចាំដណ្រក្រុមរិជ័យរន្តងាគ មជាជ្ជាត្ិដខមរមា្ចាំ្ួ្១.៣៥០ រ់ ្ិង ដររីបដ្ថម៥០០ រ់ដទៀត្រី
ដខមររា ឆ្ា ាំ១៩១៦ ដៅ ដខមររា ឆ្ា ាំ១៩១៧ ដែីមបដីចញដៅចបាំងដៅទវីបអឺរ  ុប។ 
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4រ៊្ រាំណាង, ការយេ់ដ ញី ចាំដពាះរម័យអាណា្ិគម ដោយក្បវត្រវទូិដខមរមាា រ់, ែ.ឯ.ម.(ែូចឯរស្គរមុ្), ទាំរ័រ៥៧។ 
5 Alain Forest, ក្បដទររមពុជា្ិងអាណា្ិគមរមមបារា ាំង, ប្រវត្តិនៃអាណាៃិគមកមមមួយដែលគ្មម ៃការរ ៉ះទង្គិច (១៨៩៧-
១៩២០), Editions L’Harmattan, ១៩៨០, ទំព័រ១៣៦។ 
6 ាមក្រះរាជក្បការចុះនងៃទី១៦រុមភៈ ១៩១២  រយៈ ដរេបាំដរញការងាររបរ់ក្រុមររាក្រុរគឺ៣ឆ្ា ាំ។ អារចាប់ដឆ្ា ត្បា្ដេខែាំបូងក្ត្ូវឱ្្
យចូេរាុងក្រុមរិជ័យរន្តងាគ ម ចាំដណ្រអារចាប់ដឆ្ា ត្បា្ដេខដក្កាយក្ត្ូវឱ្យចូេរាុងក្រុមររាក្រុរ។ 


