
 
 

«វិមានរឭំកដលអ់្នកស្លា ប់កនងុសង្គ្រា មលោកលលើកទី១»  

ភាគទី៦ - វគាទី២ 
អត្ថបទចងក្រងដោយ៖ ដោរក្រ ីសន៊ ច័នទអ្មរា  

មន្ត រ្ដីេខាធិការោា ្ន្ក្រមុក្បឹរាបណ្ឌិ ត្រភាចារយ ន្រាជបណ្ឌិ ត្យរភារមពុជា 

 

 
ដមបញ្ជា ការបារា ាំង  ្ិងទាហា្ខ្មែរ 1 

 ដៅរនុងភាគទី៦ វគគទី២ដ្េះ ដយីងរូមបង្ហា ញអាំពីដ ែ្ េះទាហា្បារា ាំង ្ិងទាហា្ខ្មែរ ខ្ែេបា្
ស្លា ប់ ្ិងរងរបួរ រនុងរន្តង្ហគ មដោរដេីរទី១ដៅក្បដទរបារា ាំង ដ ីយខ្ែេក្តូ្វបា្ឆ្លា រ់ដៅដេីផ្ទ ាំងថ្ែ
                                                             
1 http://khmerization.blogspot.com/2014/08 



ខ្រវដៅដមឿ្រង្ហា ងន្វមិា្ដ្េះ។ ដោយខ្អែរដេីបណ្ណស្លរ «បុ្យឆ៍្ាងវមិា្ខ្ែរស្លងរនុងក្រុងរ័មពូជាធិបរី, 
ជាទីរ ាំឭរែេ់អរ់អនរ ខ្ែេទទួេអ្ិចចរមែ រនុងចាំបាាំងធាំ(ពីឆ្លន ាំ១៩១៤ែេ់ឆ្លន ាំ១៩១៨)» ដយងីរូមដេីរ
យរមាឹមស្លរដែីម ដោយមា្ការខ្ររក្មួេមួយចាំ្ួ្ែូចខាងដក្កាម៖ 

វិមានននេះន្វើបណុ្យឆ្លងនៅថ្ងៃ១ ខែមើនា ឆ្ន ាំ១៩២៥ 

ដោរ បូឌូវ ាំង (Baudoin) ជាដររុីែង់ រុដប៉េរដីយុីរ (ដររុីែង់ជា្់មពរ់) ដៅក្រុងរមពុជាធិបតី្ ្ិង
ក្ពេះររុណាក្ពេះបាទរដមរចក្ពេះរុីរុវត្ថិ បា្ដរៀបចាំដធវីបុណ្យឆ្ាងរនុងរាំឡុងខ្ែេដោរ មា៉េ រុីយ៉េ េ់ ខ្មរ
ឡាំង(Martial Merlin) ដធវីជាគូខ្វរដណី្រ ដយដណ្រា៉េ េ់ ក្បដទរអាំងែូរុី្(Gouverneur général de 

l’Indochine)2។ 

 ដក្កាយបងែរ់មរដទៀត្ មា្ដ ែ្ េះបារា ាំងខ្ររ ៣៣នារ់ ្ិងខ្មែរ ១៥១នារ់ ខ្ែេអ្ិចចរមែដៅទី
ចមបាំង ឬដោយក្តូ្វរបួរ ដនាេះមា្រត់្ដៅដេីថ្ែខ្រវេមែដោយផ្ា រូឡបដៅដមឿ្រង្ហា ង3។ ឯដ ែ្ េះទាាំង
ដនាេះរត់្ដរៀងគ្នន  ែូចមា្ដរៀបរាប់ខាងដក្កាមដ្េះ។ 

េ.រ ដ ែ្ េះ េ.រ ដ ែ្ េះ 
១ អូដក្ត្(ប៉េូេ) ៩៥ ច័ ទ្-អ ុរ 
២ បាញ់-ស្លញ់ ៩៦ ចាប 
៣ បារណូ្វ ាំង(រូខ្រប) ៩៧ ចាប 
៤ បាដរៀរ(ស្លរ) ៩៨ ដៅដៅ 
៥ ប៉េូវ-ក្បាជ៍ ៩៩ ដៅអ្ 
៦ ប ុ្-កាាំម ១០០ ដៅអ ុរ 
៧ បូយ-ខ្ញ៉េម ១០១ ជា-យមិ 
៨ ក្បិរ(ដែរុីដរ ៉េ) ១០២ ជា 
៩ ប ូញីគួរ(ប៉េូេ) ១០៣ ជា 
១០ ប ុង-រុង ១០៤ ជា-ដ ៉េ  
១២ ប ុយ-រុិ្ ១០៥ ខ្ច្-ឆ្្ 

                                                             

2 ដោរ មា៉េ រីុយ៉េ េ់ ខ្មរឡាំង(Martial Merlin) ជាអគគដទស្លភបិាេឥណ្ឌូ ចិ្ ពីខ្មរីហា ឆ្លន ាំ១៩២៣ ែេ់ខ្មវចិឆិកា ឆ្លន ាំ១៩២៥, ដៅរនុង
្ិដរាបបទបណ្ឌិ ត្រ ្ រាំណាង «ការវវិត្រន្រងគមរមពុជាដៅចដនាា េះរន្តង្ហគ មដោរទាាំងពីរ (១៩១៩-១៩៣៩)», ស្លរេវទិាេ័យបា៉េ ររី៧, 
ឆ្លន ាំ១៩៩៥, ទាំព័រ៤២៤។ 
3 តាមឯរស្លរដែមីចាំ្ួ្ អនរស្លា ប់្ ិងរបរួររុបមា្ ១៨៤នារ់ ប៉េុខ្្រដៅរនុងបញ្ា ីដ ែ្ េះជារ់ខ្ររងចាំ្ួ្ររុបមា្ ១៨៨នារ់ គឺដេីរចា្ំ ួ្ 
៤នារ។់ 



១២ ការរង់(េវីយ) ១០៦ ឆ្្ 
១៣ ចាយ-បា៉េ ត្ ១០៧ ឈិ្ -ឥ្ 
១៤ ចាម ១០៨ ខ្ច 
១៥ ច័ ទ្ ១០៩ ជិត្-អិ្ 
១៦ បាញ់-អ ុ៊ុំ ១១០ ជុាំ 
១៧ រុីអររូីេី(មា៉េ ត់្ធីដអី) ១១១  ម-ដក្ត្ៀវ 
១៨ រុាំខ្បត្(ពីខ្យរ) ១១២ ដ ្ 
១៩ ោាំម ១១៣  ុិ្ -ច័ ទ្ 
២០ ោាំង-ដ  ១១៤ អិុម 
២១ ែាំម ១១៥ អិុម 
២២ ែាំម ១១៦ អិុ្-ដរៀវ 
២៣ ឌូបរ(អោាំមេវីយ) ១១៧ អិុ្-អិុត្ 
២៤ ឌូបរ(ស្លរ ្ីរឡមា៉េ រខ្រេ) ១១៨ អិុ្-ទិត្ 
២៥ ែឺរដឺវ(េវីយដអីខ្រ៉េ្) ១១៩ នរ-បិុច 
២៦ ឌូដរ(រ ុយេីយាំងរូខ្បរ) ១២០ កា្់ 
២៧ ឌួង ១២១ កា្់-ឈុាំម 
២៨ ឯេ-រុ្ ១២២ ដតរ  
២៩ ឯម-ឱរ ១២៣ ដរ 
៣០ អិ្-ដជៀ្ ១២៤ ដរៀ្-ចរ់ 
៣១ ឯរ-មា៉េ ្ ១២៥ រិម-ឱង 
៣២ អីខ្រ្(ប៉េូេ) ១២៦ ខ្រ្-ដត 
៣៣ ខ្ វរា៉េ រុី(រង់) ១២៧ ខា្់-អ ុយ 
៣៤  វូឡូខ្ររ(ដអឌូអរ) ១២៨ ដ ៀម 
៣៥  ៉េវូយូវ(ប៉េូេេវីយ) ១២៩ ដមៀវ 
៣៦ ដន្ត វរូរ(អង់ែឺដរ ៉េ) ១៣០ រិម-ឱង 
៣៧ ការក្បីដអេី(រូខ្រប) ១៣១  ុេ-ដ ៉េ  
៣៨ ការស្លណូ្រ(រង់បាទីរ) ១៣២ គិត្ 
៣៩ រុីរូ(អង់តាវ ្) ១៣៣ រុយ 
៤០ ក្គីប៉េូរឺគី( ង់រ)ី ១៣៤ ឡប៏រែឺឡរង់ស្ល( ង់រ)ី 
៤១ ការរូរ ១៣៥ ឡយ-ងួ្ 



៤២  ម ១៣៦ ឡង់ស្ល(ពីខ្យរ) 
៤៣ ដឡង-រុរុីវត្ថ ិ ១៣៧ ្ួង 
៤៤ ឡរឺូវ៉េ រ(រង់-ស្លរ-ខ្រ រ) ១៣៨ ខ្ញ៉េម-ររ ់
៤៥ ឡុរ ១៣៩ ្ួ្-ចរ់ 
៤៦ ឡុង ១៤០ ឱម 
៤៧ ឡុង ១៤១ ឱ 
៤៨ ឡុង-ឆ្លយ ១៤២ អ ូវ 
៤៩ េុាំម ១៤៣ អ ុជ 
៥០ េី-គិម ១៤៤ អ ុ៊ុំម-ក្រី 
៥១ មា៉េ ង-អ ុយ ១៤៥ អ ុត្-ឈមិ 
៥២ ដ ៉េ -គង់ ១៤៦ បា៉េ ង-ដៅ 
៥៣ ដម៉េ  ូអរ(អេ់ខ្ប រ) ១៤៧ ពា្-គង់ 
៥៤ ដម៉េញ-រុេ ១៤៨ ដប៉េង-ដ ង 
៥៥ ខ្ម ១៤៩ ខ្ប៉េ្-រត្ន 
៥៦ មីុយ ១៥០ អាុរ-ខ្រម 
៥៧ មឺុ្-ខ្ឆ្រា ាំង ១៥១ ក្បាជ-អ ុរ 
៥៨ មុាំម ១៥២ ក្ពាំម-ពាប 
៥៩ ម៉េូរ-ថ្លា ង ១៥៣ រា៉េ ឌីណាវងស 
៦០ មូរ-ជា ១៥៤ រាជ-មា៉េ ង 
៦១ ណាែូរ(ដថ្អូរភីេ) ១៥៥ រូខ្យ៉េ(េវីយ) 
៦២ នាង ១៥៦ រូយ-ឆ្លា ម 
៦៣ ខ្ណ្េ ១៥៧ ស្លយ 
៦៤ ដ្ត្-មាុរ ១៥៨ រាំម 
៦៥ ងិ្ ១៥៩ ស្លមា៉េ ដរីេ(រង់) 
៦៦ ងួ្ ១៦០ រាំម-អ ុរ 
៦៧ ញិម ១៦១ រាំម-រូរ 
៦៨ ណុ្ប ១៦២ ស្ល្ 
៦៩ ររ ១៦៣ ទិ្-ប៉េូវ 
៧០ ក្រី-រួរ ១៦៤ ក្តិ្ង-យុាំង-ដែប 
៧១ ស្លររី ១៦៥ តូ្-ប ុទ 



៧២ ស្លរ-ីឈមិ ១៦៦ ទូច-មារ 
៧៣ ដៅ ១៦៧ ទួ្ 
៧៤ ខ្រម-ររ់ ១៦៨ ទួ្-ចិរ 
៧៥ រុិម-ររ ១៦៩ ទុាំម 
៧៦ រុិ្-ប ូយ ១៧០ អ ុររុីអ្ី(ទូស្លាំង) 
៧៧ ដស្លម-ក្បារ់ ១៧១ អ ុច 
៧៨ រុម ១៧២ អ ុច-ច័ ទ្ 
៧៩ រុម-រាំម ១៧៣ អ ុ៊ុំ-ក្ពាប 
៨០ រុម-រាំ្ ១៧៤ អ ុ្ 
៨១ រ្់ ១៧៥ អ ុយតឺ្ស្ល(ខ្អ រដណ្រ) 
៨២ រ្់-អិុ្ ១៧៦ វ៉េ រ 
៨៣ រួ្ ១៧៧ វ៉េ ង-គុង-ដទៀង 
៨៤ រួ្ ១៧៨ វ៉េ រ-ដបៀរ 
៨៥ រ ុរ ១៧៩ វ៉េ ខ្រ ៉្េ (េវីយណូ្ខ្អេ) 
៨៦ ស្លវ យ ១៨០ ខ្វរដណ្(ដអីខ្រ ្) 
៨៧ តាាំង-ដឡ្ ១៨១ រួង 
៨៨ តាម៉េុេ-រាំរតិ្ ១៨២ យ៉េ ញ់-ដ ង 
៨៩ ថ្លច់-ផ្ច ១៨២ យ៉េ ្់-រុយ 
៩០ ថ្លច់-អ ុយ ១៨៤ ខ្យ៉េម 
៩១ ជួ្ ១៨៥ ខ្យ៉េម-ែួង 
៩២ ជួ្ ១៨៦ យ-ីអ ូវ 
៩៣ ដថ្លង ១៨៧ យរ់-ទិត្ 
៩៤ ច័ ទ្-រុិម ១៨៨ អីុបា៉េ -ខ្ចម 

 

(រូមរង់ចាាំអ្ភាគប រ្…) 


