
អត្ថបទ៖ «រូបពីរ» វមិានរឭំកគុណអនកអនិច្ចកម្មកនុងច្ម្បងំធ ំ                         

អត្ថបទដោយ៖  ហ ៀន សុវណ្ណមរកត 

«រូបពីរ» វមិានរឭំកគុណ្អ្នកអ្និច្ចកមមកនុងច្មបងំធ ំ
«រូបពីរ» ជាពាកយខ្មមរហៅសំហៅដល់សតូបសាងសង់ហ ើងហដើមបរីឭំកគុណ្ដល់វរី

ភាពយុទ្ធជនខ្មមរ និងបារងំ ខ្ដលពលីជីវតិកនុងសង្រ្គា មកាលពីឆ្ន ១ំ៩១៤-១៩១៨។ តាម
រយៈឯកសាររជកិច្ចរជការ១ ហបាោះពុមពឆ្ន ១ំ៩២៥ ហៅសតូបហនោះថា «វមិានរឭំកគុណ្ដល់
អ្នកខ្ដលទ្ទួ្លអ្និច្ចកមមកនុងច្មបំងធ ំ(ពីឆ្ន ១ំ៩១៤ ដល់ឆ្ន ១ំ៩១៨)» ហ ើយមានចារកឹ
ពាកយបារងំថា “Monument aux Morts” (រូបហលម១)។ អ្តីតសតូបហនោះ កសាងហ ើងហៅមតុ ំ
រងវង់មូលគល់សាព នហរជាយច្គវ រហរតើយខាងលិច្  កនុ ងរជធានីភ្នំហពញ ហពាលគឺសថិត
ហៅពុំឆ្ា យពីសាថ នទូ្តបារងំហ ើយ។ ប ុ ខ្នតកនុ ងសម័យសង្រ្គា មទ្សវតសទី្១៩៧០ ហគ
បានបផំ្លា ញសតូបខាងហលើរ ូតកាា យជាបខំ្ណ្កៗ ហ ើយថ្មីៗហនោះរជរដ្ឋា ភិ្បាលហរោងនឹង
ហរៀបច្សំាថ បនាហ ើងវញិទុ្កជានិមិតតរូបននសាមគាីភាពរវាងបារងំ និងកមពុជា។២ 

   
 

 
១

 ពាកយហដើមសរហសរជា «រជកិច្ចរជាា រ» 

២
 ហគ ទ្ពំ័រននទី្សតីការគណ្ៈរដាមង្រ្នតី ផ្សាយនថ្ាទី្១៤ ខ្មធនូ  ឆ្ន ២ំ០២២  

រូបដេខ១ “រូបពីរ” ឬស្តូបរឭំកគុណអនកអនិច្ចកម្មកនុងស្ង្រ្គា ម្ (ប្បភព៖ delcampe.net) 
 

ច្  



អត្ថបទ៖ «រូបពីរ» វមិានរឭំកគុណអនកអនិច្ចកម្មកនុងច្ម្បងំធ ំ                         

អត្ថបទដោយ៖  ហ ៀន សុវណ្ណមរកត 

ជាការពិតតាមរយៈរបវតតិសាង្រ្សតឱ្យដឹងថា សង្រ្គា មរវាងមហាអ្ណំាច្ធំៗ កនុងពិភ្ព
ហោកកាលពីឆ្ន ១ំ៩១៤ ដល់ឆ្ន ១ំ៩១៨ ឬហគហៅថា «សង្រ្គា មហោកហលើកទី្១»៣ ពលរដា
ននរបហទ្សសថិតហរកាមអាណាពាបាលរបស់មហាអ្ណំាច្ទងំអ្ស់ រតូវហគខ្កនបញ្ជូ នឱ្យ
ហៅជួយច្បំងខ្ដរ (រូបហលម២)។៤ រោហនាោះកមពុជាខ្ដលសថិតហរកាមអាណាពាបាលបារងំ
បានបញ្ជូ នយុទ្ធជនច្នួំន១៨៨នាក់ហៅចូ្លច្បំង៥ ហ ើយមាោះបានបាត់បង់ជីវតិ មាោះរបួស
ធាន់រសាលហដ្ឋយអ្ណំាច្សង្រ្គា ម។ កនុងបណំ្ងសងគុណ្បណំាច់្ដ៏ធហំធងននពលីកមមហនោះ 
ហៅរវាងឆ្ន ១ំ៩២២ ហគបានចាប់ហផ្សតើមសាថ បនាចារហ ម្ ោះយុទ្ធជនទងំ១៨៨នាក់ ទុ្កជា
វមិានរឭំកខ្ដលខ្មមរទូ្ហៅខ្តងហៅថា«រូបពីរ»។៦ វមិានហនោះសាថ បនារួច្ហរសច្ ហ ើយ
សហមាព ធយ ងឱ្ឡារកិហៅកនុងខ្មមីនា ឆ្ន ១ំ៩២៥។ 

  
 
 

 
៣ ពាកយ «សង្រ្គា មហោកហលើកទី្១» ចាប់ហផ្សតើមហរបើកនុងរវាងឆ្ន ១ំ៩៣៩ 

៤ Penny Edwards, 2006: 433 និងរកសួងអ្ប់រយុំវជននិងកីឡា ២០១៧: ២២ 

៥ បុនយឆ៍្ាងវមិានខ្ដរសាងកនុងរកុងក័មពូជាធិបតី ១៩២៥: ៦១ 

៦ រពាប ចាន់មា រ  ២០១៣-២០១៤: ៩០-៩២  

រូបដេខ២ រូបថត្ននយុទធជនកម្ពុជាមួ្យច្នួំនដែេចូ្េច្បងំកនុងស្ង្រ្គា ម្ដោកដេើកទី១ (ប្បភពរូប៖ ?) 
 

ច្  



អត្ថបទ៖ «រូបពីរ» វមិានរឭំកគុណអនកអនិច្ចកម្មកនុងច្ម្បងំធ ំ                         

អត្ថបទដោយ៖  ហ ៀន សុវណ្ណមរកត 

 ហបើតាមហសច្កតីអ្ធិបបយកនុងឯកសាររជកិច្ចរជការឆ្ន ១ំ៩២៥ បានពិពណ៌្នាទិ្ដាភាព
ពិធីសហមាព ធវមិានខាងហលើថា មានភាពឱ្ឡារកិគរគឹកគហរគងនរកខ្លង ដបតិមានរពោះរជ
វតតមានរបស់ ព្រះករណុាព្រះបាទសម្តេចព្រះសុ៊ីសវុត្ថិ ព្រះរាជានុម្ោដ្ឋ និងព្រះ
ករណុាព្រះបាទសម្តេចព្រះសុ៊ីសុវត្ថិ  តុន៊ីវង្ស  ព្រះបរតខត្េិយម្ោដ្ឋ  រពមទងំ
ថាន ក់ដឹកនាជំាន់មពស់បារងំគឺហោក ង្រ្ វង់ស័រ បូដូវុាងំ (François Baudoin) អ្គាហទ្សាភិ្បាល
បារងំរបចាឥំណ្ឌូ ចិ្ន ក៏ដូច្ជារពោះវតតមាន និងវតតមានរពោះសងឃ មង្រ្នតីអាណាពាបាល
បារងំ កងទហានហជើងទឹ្ក-ហជើងហោកបារងំ រកុមកាហំភ្ាើងធ ំតណំាងរកុមទហានពីនរព
នគរ ជាពិហសសគឺមានរកុមហភ្ាង-របា ំនិងជាតិសាសន៍ហផ្សសងៗកនុងកមពុជា (រូបហលម៣-៦)។៧   

  
 
 

 

  
 

 
៧ បុនយឆ៍្ាងវមិានខ្ដរសាងកនុងរកុងក័មពូជាធិបតី ១៩២៥: ៧៩-៨៨ 

រូបដេខ៣-៤ ប្ពះរាជវត្តមានប្ពះម្ហាកសប្ត្ ថ្នន ក់ែឹកនបំារាងំ និងប្ពះស្ងឃកនុងពិធីស្ដមាព ធស្តូបរូបពីរ 
(ប្បភព៖ yosothor.org) 

រូបដេខ៥-៦ រកមុរបា ំនិងហភ្ាងកនុងពិធីស្ដមាព ធស្តូបរូបពីរ (ប្បភព៖ yosothor.org) 



អត្ថបទ៖ «រូបពីរ» វមិានរឭំកគុណអនកអនិច្ចកម្មកនុងច្ម្បងំធ ំ                         

អត្ថបទដោយ៖  ហ ៀន សុវណ្ណមរកត 

វមិានរឭំកគុណ្យុទ្ធជនខ្មមរ-បារងំ ឬហគហៅមាីថា «រូបពីរ» សាថ បនាហ ើងអ្ពីំថ្ម និង
លមអហដ្ឋយច្មាា ក់សមិតយ ងវចិិ្រតនរកខ្លង។ វមិានហនោះសង់មពស់រតខ្ដត ហ ើយមានបីខ្ផ្សនក
គឺហៅខ្ផ្សនកខាងហលើ និងខ្ផ្សនកកណាត ល ហគសាងហ ើងអ្ពីំហោ ៈ។ ហៅខ្ផ្សនកហលើបផុំ្សតហនាោះ 
ហគតមាល់រូបមនុសសរបុសពីរនាក់ ខ្ដលមាន ក់រងមពស់ជាទហានបារងំ ឯមាន ក់ហទ្ៀតតូច្ជាង
ហនាោះបនតិច្ជាទហានខ្មមរ។៨ រឯីហៅខ្ផ្សនកកណាត ល មានសណាា នមូលរសហដៀងនឹងអ្ងា(មាួន)
ននហច្តិយ ហ ើយមានឆ្ា ក់រូបមនុសសរបុសរសី ទងំហកមងទងំចាស់កនុងកាយវកិារហផ្សសងៗព័ទ្ធ
ជុវំញិផ្សង។ ច្ខំ្ណ្កខ្ផ្សនកហរកាម ហគសាងហ ើងអ្ពីំថ្ម មានរងបួនរជុង ហ ើយហៅមុមរជុង
នីមួយៗ ហគលមអហដ្ឋយរូបកបលដរំខីាងហរកាម និងកបលនាគខាងហលើ។ ប ុខ្នតរូបកបលដរំ ី
និងកបលនាគទងំអ្ស់ហនោះ ហគសាងអ្ពីំហោ ៈ ហ ើយហៅនផ្សៃថ្មហគចារហ ម្ ោះយុទ្ធជន
ច្នួំន១៨៨នាក់។ ហដ្ឋយខ្ កហៅរជុងទងំបួនននហមឿនជុវំញិ ហគតមាល់រូបហតាខ្ដលសាង
អ្ពីំហោ ៈខ្ដរ។ ផុ្សតពីហនាោះមកគឺជាបរហិវណ្សួន ខ្ដលហគហ ើញមានតមាល់ដ្ឋក់តមាល់
កាហំភ្ាើងធហំៅតាមរជុងនីមួយៗ (រូបហលម៧)។  

 
 

 
៨

 រពាប ចាន់មា រ  ២០១៣-២០១៤: ៩០-៩២ 

រូបដេខ៧ ទិែឋភាពវមិានរឭំកគុណដខមរ-បារងំ “រូបពីរ” ថត្ចុ្ងទស្វត្សទី២០ (ប្បភព៖ quaibranly.fr) 
 

ច្  



អត្ថបទ៖ «រូបពីរ» វមិានរឭំកគុណអនកអនិច្ចកម្មកនុងច្ម្បងំធ ំ                         

អត្ថបទដោយ៖  ហ ៀន សុវណ្ណមរកត 

េុះចូ្េែេ់របបកម្ពុជាប្បជាធិបដត្យយ (១៩៧៥-១៩៧៩) ដគបានបផំ្លា ញវមិាន
រឭំកគុណយុទធជនខាងដេើឱ្យអនតរាយ ដៅស្េ់ដត្បដំណកដោហៈដបកពីដននកកណ្តត េ 
ននស្តូប កបេរែីំ កបេនគ និងដោ។ បដំណកទងំដនះស្រុបមានច្នួំន៧ែុ ំដហើយធ្លា ប់
បានចុ្ះបញ្ជី  និងរកាទុកដៅសារម្នទីរជាតិ្កម្ពុជាែូច្ជា បខំ្ណ្កច្មាា ក់ននខ្ផ្សនកកណាត ល
របស់សតូប (Ga.5929) (រូបហលម៨) កបលនាគ (Ga.5930) (រូបហលម៩) រូបហតា (Ga.5978) 
(រូបហលម១០) និងបដំណកកបេរែីំទងំបួនទិស្ (ដេខ Ga.5927.1, Ga.5927.2, Ga.5927.3 
និង Ga.5927.4) (រូបហលម១១)។  

  

  
 
 

 ច្ដំ ះបដំណកននដននកកណ្តត េរបស់្ស្តូប ប្បសិ្នដបើពិនិត្យេម្អិត្ដគដ ើញច្មាា ក់
ដៅដេើននទដោហៈដនះគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ពន់ដពកណ្តស់្ ដ េគឺទងំទឹកនែសិ្េបៈនិង
ខាឹម្សារ។ ោម្រយៈរូបដេខ១២ ដែេដគថត្ោងំពីស្ម័្យបារាងំ គឺបគា ញឱ្យដ ើញថ្ន
មាា ងដនះមានរូបង្រ្ស្តីមាន ក់ កនុងនែមានកាន់កូនតូ្ច្ ឈរបនទន់ជងាង់ដងោ កមុ្ខ ហាក់ែូច្ជា
ហុច្ដៅឱ្យនរណ្តមាន ក់ដៅខាងមុ្ខ។ ប ុដនតដៅខាងដប្កាយខនងង្រ្ស្តីដនះ មានម្នុស្សពីរនក់
កពុំងឈរបាងំកាស់្ឱ្យ។ ច្ដំណករូបដេខ១៣-១៥ ជាបខំ្ណ្កធ្លា ប់រកាដៅសារម្នទីរជាតិ្
កម្ពុជាគឺជារូបបនតោន ។ ប ុដនតដននកមាា ងននរូបដេខ១៣ ដគដ ើញច្េនរូបនទុយគ្នន  ដ េគឺ
ខាងដវេងជារូបង្រ្ស្តីពរកូន ឯរូបខាងសាត ទំនំងជារូបបុរស្ពីរនក់ កពុំងបាងំកាស់្ឱ្យម្នុស្ស
មាន ក់ដទៀត្ដៅខាងមុ្ខ ដែេដម្ើេដ ើញកនុងរូបដេខ១៤ គឺជាម្នុស្សប្សី្ដស្ាៀកស្ពំត់្ និង
មានេម្អកងដេើកដជើង ក់ដជើងនង។ ដៅខាងមុ្ខង្រ្ស្តីដនះ(រូបដេខ១៥) គឺមានង្រ្ស្តីមាន ក់

រូបដេខ៨-១១ បដំណកដនសងៗននវមិានរូបពីរកនុងបញ្ជីសារម្នទីរជាត្ិកម្ពុជា (ប្បភព៖ cambodiamuseum.info) 
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ដទៀត្េុត្ជងាង់ ដហើយមានបុរស្មាន ក់កពុំងប្កាបស្ពំះដៅខាងមុ្ខ ហុច្ដជើង នដនាដឈើ
ជូនង្រ្ស្តីដនះ។ រឯីរូបកូនដកមងដែេង្រ្ស្តីមាន ក់កាន់កនុងរូបដេខ១៣ គឺឆ្លា ក់ដៅដននកខាងដេើនន
បុរស្កពុំងស្ពំះដនះ។ ែូដច្នះរូបដេើតួ្ស្តូបរូបពីរ គឺឆ្លា ក់ដែញបនតគ្នន ជុវំញិ។ ប ុដនតដគពិបាក
ស្ននិោឋ នថ្ន ខាឹម្សារននច្មាា ក់ទងំដនះសិ្េបករច្ង់ដរៀបរាប់ប្បធ្លនបទអេីខាះដ ើយ។       

    
 
  

ដោយដ កច្ដំ ះបដំណកកបេែរំទីងំបួន ដគស្ដងេត្ដ ើញបដំណកពីរទនំងដៅ 
ដពញេកាណៈដែើម្ ែបតិ្មានទហំំធ ំ កម្ពស់្ប្បដហេ៣ដម្ ប្ត្ ដត្ដគសាងដ ើងប្តឹ្ម្មួ្យ
កណំ្តត់្កបេ និងដជើងមុ្ខប ុដណ្តណ ះ ដោយមានប្បដមាយប្ត្កងផ្លេ ឈូក និងភាក់ដវងៗែូ
ច្ៗគ្នន  (រូបដេខ១៦)។ បដំណកពីរដនសងដទៀត្ ដៅស្េ់ដត្កបេ និងភាុក ដ េគឺបាក់បាត់្
ប្បដមាយ និងដជើងមុ្ខ (រូបដេខ១៧)។ រឯីកបេនគ និងដោគឺដៅមានេកាណៈដពញ
ដេញ ពុំដបកបាក់ខូច្ខាត្ខាា ងំដ ើយ។ ប ុដនតបនទ ប់ពី សម្តេចអគ្គតហាម្សនាបត្៊ីម្ត្ម្ជា 
ហ ុន សសន នាយករដ្ឋតន្រនេ៊ី ននព្រះរាជាណាចព្កកតពុជា បហងហើបរបាប់ហោករបធានា
ធិបតីបារងំ អ្ពីំការរកហ ើញរូបសណំាកមិតតភាពកមពុជា-បារងំ ហ ើយហរោងនឹង
សាងសង់រូបសណំាកហនាោះហ ើងវញិហៅមុមសាថ នទូ្តបារងំកនុងរជធានីភ្នហំពញ៩ ដៅនថ្ាទី្
២៥ ខ្មធនូ  ឆ្ន ២ំ០២២ សារមនៃីរជាតិភ្នហំពញបានរបគល់បខំ្ណ្កទងំ៧ ជូនរកសួងហរៀបច្ំ
ខ្ដនដី នគរូបនីយកមម និងសណំ្ង់ហដើមបផី្សាុ  ំនិងសាងសង់សដូបអ្នុសាវរយ៍ីមិតតភាពកមពុជា-
បារងំហ ើងវញិ (រូបហលម២០-២១)។១០ 

 
៩

 ហគ ទ្ពំ័រននទី្សតីការគណ្ៈរដាមង្រ្នតី ផ្សាយនថ្ាទី្១៤ ខ្មធនូ  ឆ្ន ២ំ០២២ 

១០
 ដណឹំ្ងផ្សាយហលើហ វសបុកហផ្សកផ្សាូ វការសារមនៃីរជាតិកមពុជា នថ្ាទី្២៥ ខ្មធនូ  ឆ្ន ២ំ០២២ 

រូបដេខ១២  
 

រូបដេខ១៣  
 

រូបដេខ១៤  
 

រូបដេខ១៥  
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ដូហច្នោះជារួមមក អ្តីតសតូប ឬវមិានរឭំកគុណ្យុទ្ធជនពលីកមមកនុងសង្រ្គា មហោក
ហលើកទី្១ ខ្ដលភាគហរច្ើនហៅថា “រូបពីរ” គឺបគហ ញឱ្យហ ើញពីទឹ្កនដសិលបៈយ ងលអ។ 
មិនខ្តប ុហណាណ ោះ វមិានហនោះជាភ្សតុតាងរបវតតិសាង្រ្សតកមពុជាសម័យអាណាពាបាលបារងំ 
ខ្ដលយុទ្ធជនខ្មមរបានបូជាជីវតិកនុងការសង្រ្គា មហោកផ្សង និងជានិមិតតរូបយ ងសំខាន់នន
ទ្នំាក់ទ្នំងជាមិតតរបស់បារងំនិងកមពុជា៕ 

 

រូបដេខ១៦-១៩ បដំណកកបេែរំ ីនគ និងដោននស្តូបរូបពីរ កាេរកាដៅសារម្នទីរជាត្ិកម្ពុជា 
 

រូបដេខ២០-២១ ស្កម្មភាពដេើកោក់ែឹកជញ្ជូ នបដំណកដនសងៗននស្តូបរូបពីរដច្ញពីសារម្នទីរជាត្ិកម្ពុជា 
ដែើម្បយីកដៅដរៀបច្ជួំស្ជុេនាុ កំសាងដ ើងវញិ (ប្បភពរូប៖ ដហេស្បុកសារម្នទីរជាត្ិកម្ពុជា) 
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តន វបុិល 
២០២២, «មង្រ្នតីរដ្ឋា ភិ្បាលនិងអ្នកជនំាញរបវតតិសាង្រ្សតបគហ ញការោរំទ្ការបហងាើត
សដូបរូបពីរហ ើងវញិ» ផ្សាយហលើហគ ទ្ពំ័រកាខ្សត «ខ្មមរថាមស៍» នថ្ាទី្១៦ ខ្មធនូ  ឆ្ន ំ
២០២២ https://www.khmertimeskh.com/  

រពាប ចាន់មា រ  
២០១៣-២០១៤, «រូបពីរ», ករមងអ្តថបទ្កនុ ងបណាត ញពត័ម៌ានវបបធមខ៌្មមរ, 
ហលម៩, ទ្.ំ៩០-៩២, យហសាធរ, ភ្នហំពញ 

អ្នាមិក, 
១៩២៥, «បុនយឆ៍្ាងវមិានខ្ដរសាងកនុងរកុងក័មពូជាធិបតី», រជកិច្ចរជាា រ, ទ្.ំ៥៩-១០៧, 
ហរងពុមពរបូតិកតូរ ត៍, ភ្នហំពញ 

Penny Edwards 

2006, ‘The Tyranny of Proximity: Power and Mobility in Colonial Cambodia, 1863–

1954’, Journal of Southeast Asian Studies, Vo. 37, Issue 03, pp 421 - 443  

  

 
 
 

 

https://www.khmertimeskh.com/

