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นาย ย่ิงยศ บุญจันทรแ: แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นชาติและการเคลื่อนไหวดานชาตินิยมของปใญญาชนเขมร ค.ศ.1930-
1955 อาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ  : รองศาสตราจารยแ ดร. ชุลีพร วิรุณหะ 

  
วิทยานิพนธแฉบับน้ีมีจุดมุงหมาย 2 ประการ ประการแรกตองการศึกษากระบวนการทางความคิดและการแสดงออก

ทางความคิดของปใญญาชนเขมร เพื่อเพิ่มเติมความรูจากผลงานการศึกษาที่ผานมาที่ใหความสําคัญกับรัฐบาลอาณานิคมฝร่ังเศสในฐานะ
ผูมีบทบาทในการสรางสํานึกถึงความเป็นชาติของกัมพูชา โดยจะพิจารณามุมมองเก่ียวกับ “ความเป็นชาติเขมร” ในสํานึกหรือทรรศนะ
ของปใญญาชนเขมร ซึ่งเป็นการใหความสําคัญกับรากฐานทางความคิดของคนเขมรที่ไดรับการสืบทอดกันมาอยางตอเน่ือง ประการที่
สอง วิทยานิพนธแฉบับน้ีตองการศึกษาความแตกตางทางความคิดและความแตกตางในวิธีการที่ปใญญาชนเขมรกลุมตาง  ๆ ใชในการ
เคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองเอกราช เพื่อทําความเขาใจวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของปใญญาชนกลุมตาง ๆ เกิดขึ้นในสภาวการณแ
และปใจจัยอะไร 

ผลการศึกษาช้ีใหเห็นวาฝร่ังเศสดําเนินนโยบายจัดระบบการศึกษาแบบใหมแกชาวเขมรเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการแรงงานที่มีการศึกษา แตดวยธรรมเนียมที่สืบทอดมาต้ังแตสมัยโบราณ ประกอบกับภาระทางเศรษฐกิจและความขัดแยงกับชาว
เวียดนามและชาวจีน ทําใหชาวเขมรเลือกสงบุตรหลานเขาเรียนที่วัดโดยมีพระสงฆแเป็นผูดําเนินการสอน  ทําใหฝร่ังเศสหันมาจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนวัดพรอมกับปฏิรูปการศึกษาแกคณะสงฆแเพื่อลดอิทธิพลของสยามและสรางกลุมพระสงฆแที่มีความรู
ความสามารถสําหรับการสอนโรงเรียนวัดแบบใหมในแบบที่ฝร่ังเศสตองการและควบคุมได แตการจัดการศึกษาแบบใหมสงผลที่ฝร่ังเศส
ไมไดคาดคิด กลาวคือทําใหพระสงฆแกาวเขามามีบทบาทในฐานะผูเคลื่อนไหวดานชาตินิยมควบคูกับกลุมปใญญาชน  ประเด็นที่นาสนใจ
คือการเคลื่อนไหวของพระสงฆแไมไดเกิดขึ้นจากแนวคิดทางการเมือง แตเกิดจากความตองการธํารงรักษารากฐานทางวัฒนธรรมของ
เขมร อันไดแก พุทธศาสนา และภาษา-วรรณกรรมเขมร จึงแสดงใหเห็นวาสํานึกถึงความเป็นชาติของชาวเขมรน้ัน ไมไดเกิดจากการ
ผลักดันของฝร่ังเศสแตเพียงอยางเดียว หากแตยังเกิดจากความสืบเน่ืองของการเพาะบมสํานึกถึงความเป็นชาติที่เช่ือมโยงกับอัตลักษณแ
ทางวัฒนธรรมซึ่งพระสงฆแมีบทบาทสําคัญในการถายทอดและเผยแพรความรูสึกดังกลาวตอสังคม 

ในสวนของการเคลื่อนไหวดานชาตินิยมของปใญญาชนเขมรระหวาง  ค.ศ. 1930-1955 น้ัน สามารถแบงการ
เคลื่อนไหวออกเป็น 3 ระยะ ไดแก ระยะแรก ต้ังแตทศวรรษ 1930 ถึงตนทศวรรษ 1940 เป็นระยะของการเคลื่อนไหวทางความคิดที่
มุงเนนการอภิปรายปใญหาที่เกิดขึ้นในสังคมกัมพูชาจากนโยบายของอาณานิคม ปรากฏใน 2 ลักษณะ ลักษณะแรกคือการเคลื่อนไหว
ทางดานวัฒนธรรม ซึ่งพบวาพระสงฆแหัวกาวหนาฝุายธรรมใหมมีบทบาทโดดเดนที่สุดในการเคลื่อนไหวเพื่อปกปูองรักษาพุทธศาสนาให
บริสุทธิ์และธํารงรักษาภาษา-วรรณกรรม ลักษณะตอมาคือการเรียกรองการมีสวนรวมทางการเมืองและการปลุกจิตสํานึกแกประชาชน
ผานสื่อสิ่งพิมพแนําโดยปใญญาชนที่เป็นผลผลิตจากการจัดการศึกษาแบบใหม ระยะตอมาคือ ระหวาง ค.ศ. 1940-1945 ผลกระทบจาก
สงครามโลกคร้ังที่ 2 และสภาพการณแในประเทศสงผลใหปใญญาชนและพระสงฆแพัฒนาความคิดที่ไดเพาะบมจากชวงเวลากอนหนาไปสู
การเรียกรองเอกราช และระยะสุดทายคือ ระหวาง ค.ศ. 1945-1955 ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 สิ้นสุด ฝร่ังเศสกลับเขามาปกครอง
ดินแดนอีกคร้ัง ระยะน้ีนอกจากเป็นชวงของการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองเอกราชแลว  ยังเป็นชวงของการแยงชิงความเป็นผูนําในการ
ขับเคลื่อนเอกราชระหวางพรรคการเมืองกลุมตาง ๆ และกลุมเขมรอิสระ สงผลใหเกิดความแตกแยกและภาวะไรเสถียรภาพทาง
การเมือง เปิดโอกาสใหพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุกาวเขามามีบทบาทเป็นผูนําทางการเมืองใน ค.ศ. 1955 ซึ่งการควบคุมอํานาจ
ทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทําใหการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองอ่ืนเป็นไปอยางจํากัด   จึงยุติการเคลื่อนไหว
ของปใญญาชนเขมรไปช่ัวคราว 
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MR. YINGYOT BOONCHANT : THE CONCEPT OF NATION AND NATIONALIST 
MOVEMENTS OF THE KHMER INTELLECTUALS, 1930-1955 THESIS ADVISOR : ASSOCIATE 
PROFESSOR CHULEEPORN VIRUNHA 

This thesis has two main aims, the first is to study Khmer intellectuals‖ thought process and the 
manifestation of their thinking in order to augment existing bodies of work that normally give precedence to the role of 
French Colonial Government in developing khmer national consciousness. The study will attempt to examine the sense of 
“khmerness” from the khmer intellectuals‖ point of view. This will highlight a continuity in the fundamental belief of the 
Khmer. Secondly, this thesis aims at studying different aims and approaches used by various groups of khmer intellectual in 
the struggle for independence. This will enable a better understanding on the circumstances and factors upon which the 
success of failure of various intellectual groups depended. 

 Study‖s results indicate that the French organized modern system of education for the Khmer to serve the 
need for educated manpower. However, because of the adherence to traditional practice as well as economic burden and 
resentment toward the Vietnamese and the Chinese, the Khmer preferred to send their offspring to Buddhist temple 
schools taught by the sangha. This compelled the French to reform both temple schools and the sangha‖s education in 
order to lessen Siamese influence and to create a new group of educated sangha who would be teaching in the reformed 
temple schools under French‖s control and in a way that the French wanted. The scheme, however, produced results that 
the French did not quite anticipate, for it was responsible for the sangha‖s involvement in the khmer nationalist movement 
together with other intellectuals. The interesting issue here is that sangha‖s movement arose less out of political concept 
than the need to preserve Khmer cultural roots, - Buddhism, language and literature-, thus suggesting that the rise of Khmer 
national consciousness was not propagated totally by the French. Rather, it connected with continued awareness within 
Khmer society of its own cultural identity and the sangha‖s important role in the dissemination of such cultural awareness. 

For the nationalist movement of khmer intellectuals during 1930-1955, this can be divided into 3 phases. 
The first period from the 1930s to the beginning of the 1940s was the period in which khmer consciousness was developed, 
characterized by the debate on Cambodia‖s problems arising from French colonial policies. The movement were twofold, 
the first was a cultural movement, with progressive elements within the sangha active in maintaining the purity of Buddhism 
and preserving Khmer language and literature. The French-educated khmer intellectuals, on the other hand, called for 
political participation and attempted to create awareness through written media. The second period was during the second 
world war (1940-1945) when circumstances during wartime transformed existing cultural and nationalist awareness into a 
goal of independence. After the second world war and with the French‖s return to Indochina, the khmer independent 
movement was in full swing. However, it was also a period where different opinions, aims and methods of struggle of 
various groups became apparent, between various political parties as well as the Free Khmer Movement. The disunity and 
subsequent political instability ushered the political control of King Norodom Sihanouk in 1955, thus temporarily halted the 
roles of the khmer intelligentsia. 
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วิทยานิพนธแฉบับน้ีสําเร็จลงดวยความกรุณาของรองศาสตราจารยแ ดร.ชุลีพร วิรุณหะ อาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ
ที่เอาใจใสผูศึกษาต้ังแตคร้ังยังเรียนรายวิชาทั่วไปใหพัฒนาประเด็นที่สนใจจนนํามาสูการทําวิทยานิพนธแฉบับน้ี อีกทั้งยังสละเวลา
ใหคําแนะนําในดานแนวคิด การวิเคราะหแ รวมถึงการปรับปรุงและตรวจสอบรายละเอียดดวยความเมตตา  ตลอดจนยังมีสวน
สนับสนุนการเก็บขอมูลที่ประเทศกัมพูชาซ่ึงผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณและระลึกถึงพระคุณไว ณ ที่น้ี 

ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สุวัฒนแ ทาสุคนธแ ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธแ และ
อาจารยแ ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษแ กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่สละเวลาและกรุณาใหคําแนะนําอันมีประโยชนแ โดยเฉพาะขอมูลที่มีคา
ยิ่งจากหลักฐานฝร่ังเศสซ่ึงทําใหวิทยานิพนธแฉบับน้ีลุมลึกมากยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยแ ดร.อุบล เทศทอง อาจารยแผูสอนภาษาเขมรต้ังแตระดับปริญญาตรีที่ให
ความรูดานภาษาซ่ึงผูศึกษาไดใชเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการทําวิทยานิพนธแฉบับน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารยแสัญชัย สุวังบุตร และศาสตราจารยแอนันตแชัย เลาหะพันธุ สําหรับคําแนะนําใน
การทํางาน ตลอดจนการสนับสนุนดานตาง ๆ ขณะเดียวกันขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สุธีรา อภิญญาเวศพร ผูชวย
ศาสตราจารยแ ดร.พวงทิพยแ เกียรติสหกุล ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.วรพร ภูพงศแพันธุแ อาจารยแสุภาภรณแ อัศวไชยชาญ และ
คณาจารยแที่ไตถามความกาวหนาในการเขียนวิทยานิพนธแและใหกําลังใจเสมอมา 

ขอขอบพระคุณภาควิชาประวัติศาสตรแ คณะอักษรศาสตรแ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดเสนอช่ือผูศึกษาใหรับทุน
ภายในประเทศระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก โครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ  (ทุนเรียนดี
มนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแแหงประเทศไทย ) รุนปีการศึกษา 2558 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
พรอมกันน้ีขอขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหา
บัณฑิตและทุนสําหรับเพิ่มพูนความรูและคนควาขอมูล ณ ประเทศกัมพูชาแกผูศึกษา 

ขอขอบพระคุณคุณเอ็ย เนียรี ผูอํานวยการบรรณสถานชาติกัมพูชา ตลอดจนเจาหนาที่ที่ใหความชวยเหลือ เอื้อเฟื้อ
ดานขอมูล และอํานวยความสะดวกในการสืบคนเอกสาร พรอมกันน้ีขอขอบคุณคุณกัลยรัตนแ ฉิมกุล (พี่ปิงปอง) ผูจัดการโรงแรม 
Zing Phnom Penh กัลยาณมิตรที่ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกตลอดระยะของการเก็บขอมูลที่ประเทศกัมพูชา  
ขณะเดียวกันขอขอบคุณคุณฉัตรกมล ปิยจารุพร และคุณพรพิมล วัฒโน มิตรที่เสมอเหมือนญาติผูรวมเดินทางไปเก็บขอมูลที่
ประเทศกัมพูชาถึงสองคร้ัง คุณพิมพแธิดา นักฟูอน กัลยาณมิตรผูชวยเหลือในการถายถอดภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาไทย คุณอาลิษา 
ธนวงศแกร มิตรผูรับฟใงปใญหา รวมถึงกําลังใจจากคุณครูรัตนา มั่งสุข คุณแมอารียแ แกนพล และคุณแมจุฑามาศ ทรัพยแเงินทอง 
ตลอดจนรุนพี่ รุนนอง และเพื่อน ๆ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรแ อีกทั้งเพื่อนคนสําคัญ ไดแก คุณจิ๊บ คุณพี 
คุณเอม คุณพิมพแ และอาซัน 

ทายที่สุดผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณคุณพอประวิทยแ บุญจันทรแ และคุณแมจันทรแฉาย บุญจันทรแ ผูเป็นด่ังพรหม
ของบุตร สูงยิ่งดวยพระคุณและสูงสุดในชีวิต ผูใหความรักและความหวงใยอันบริสุทธิ์ รวมถึงยังใหการสนับสนุนผูศึกษาดวย
ความเขาใจ พรอมกันน้ีขอขอบคุณคุณพนิดา โนใจ ผูเป็นแรงใจและกําลังใจทุกเมื่อเช่ือวัน ผูซ่ึงอดทนอยูเคียงขางผูศึกษาอยาง
เขาใจทั้งในยามสุขและยามทุกขแอยางใกลชิดจนวิทยานิพนธแฉบับน้ีสําเร็จไดโดยสมบูรณแ 

  
  

ยิ่งยศ  บุญจันทรแ 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ปใญญาชนเขมร (Khmer Intellectual)1 เป็นคนกลุมใหมท่ีเกิดขึ้นในสังคมกัมพูชาจาก

กระบวนการทําใหทันสมัย (Modernization) โดยเฉพาะจากการจัดการศึกษาของรัฐบาลอาณานิคม

ฝรั่งเศสในอินโดจีน ท้ังนี้ ฝรั่งเศสเริ่มใหความสนใจในการจัดการศึกษาแกชาวเขมรหลังจากเขา

ปกครองกัมพูชาเป็นรัฐในอารักขาเมื่อ ค.ศ. 1863 โดยเริ่มจัดต้ังโรงเรียนระดับประถมศึกษาแหงแรก

ขึ้นใน ค.ศ. 1873 อยางไรก็ดี ในระยะแรกการใหการศึกษาแกชาวเขมรจํากัดอยูในระดับประถมศึกษา

หรือระดับพื้นฐานเป็นหลัก สําหรับการศึกษาในระดับสูงกวานั้น ฝรั่งเศสมีเปูาหมายเพียงเพื่อฝึกชาว

เขมรใหเป็นลามและพนักงานไปรษณียแ-โทรเลขเพื่อใชเป็นคนกลางในการส่ือสารระหวางผูปกครอง

ชาวฝรั่งเศสกับชาวเขมร ดังเห็นไดจากการจัดต้ังวิทยาลัยลาม (Collège d‖interprètes) ขึ้นท่ีกรุง

พนมเปญใน ค.ศ. 1885 รวมถึงการจัดต้ังโรงเรียนลามขึ้นอีก 3 แหงท่ีกําปอต กําปงชนัง และ

กระแจะ2 

ในชวงส่ีทศวรรษแรกหลัง ค.ศ. 1873 การจัดการศึกษาในกัมพูชาพัฒนาอยางลาชาและ

ไมไดสงผลตอชาวเขมรในวงกวาง โรงเรียนท่ีฝรั่งเศสจัดต้ังขึ้นยังคงมีจํานวนนอยและสวนมากต้ังอยู

เฉพาะเขตเมืองใหญ แตขอจํากัดท่ีสําคัญกวานั้นมีอยู 2 ประการ ประการแรก การจัดการศึกษาของ

ฝรั่งเศสนั้นเป็นเพียงการศึกษาระดับพื้นฐาน ทําใหบรรดาเช้ือพระวงศแและชนช้ันสูงเดิมของกัมพูชา

นิยมสงบุตรหลานไปศึกษายังเวียดนามหรือฝรั่งเศสซึ่งมีระบบการศึกษาท่ีดีและมีระดับการศึกษาท่ีสูง
                                                             

1 ปใญญาชน (Intellectual) เป็นคําที่บัญญัติขึ้นในภาษาไทยมีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 วา หมายถึง คนที่มีความรูหรือความฉลาดอันเกิดแตการเรียนมามาก ตรงกับคําในภาษาเขมรในวา អបកចចេះ [อานวา อฺนัก
เจาะสแ : คําแปล ผูที่มีความรู] (วจนานุกรมเขมรภาคท่ี 1 ภาคท่ี 2, 5th ed. (พนมเปญ: พุทธศาสนบัณฑิตยแ, 1967), 1854. 
[វចនានុរកមខ្មមរភាគទី ១ ភាគទី ២, ច េះពុមពរាទី ៥ (ភបំចពញ: ពុទនសាសនបណឍិ តផ, ១៩៦៧), ១៨៥៤.]) พบวาเป็นผลกระทบอันเกิด
จากการประกาศแผนพัฒนาการศึกษาแหงอินโดจีน ค.ศ. 1918 ซึ่งผลักดันใหชาวเขมรตองเขารับการศึกษาซึ่งกอใหเกิดคนที่มีความรู
แบบสมัยใหมหรือปใญญาชน 

2 ธิบดี บัวคําศรี, “เอกสารมหาบุรุษเขมร: การศึกษางานเขียนประวัติศาสตรแสมัยใหมของกัมพูชา ,” (วิทยานิพนธแ
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย, 2547), 25. 
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กวา และประการท่ีสอง ไดแก การท่ีโรงเรียนท่ีฝรั่งเศสจัดต้ังในกัมพูชานั้นเปิดรับนักเรียนชาว

เวียดนามและชาวจีนดวย ทําใหชาวเขมรซึ่งไมตองการใหลูกหลานเรียนปะปนกับชาวเวียดนามหรือ

ชาวจีนเลือกท่ีจะสงลูกหลานเขาเรียนในโรงเรียนวัดตามเดิม ดังมีหลักฐานปรากฏวาโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษาแหงแรกท่ีเปิดสอนใน ค.ศ. 1873 นั้น นักเรียนสวนใหญเป็นชาวเวียดนาม3 สอดคลอง

กับงานศึกษาของนักวิชาการชาวฝรั่งเศสซึ่งระบุวาในจํานวนผูท่ีไดรับการศึกษาในโรงเรียนแหงนี้

ประมาณ 100 คน มีชาวเขมรเพียง 8 คน เทานั้น และแมวาใน ค.ศ. 1893 ฝรั่งเศสจะยกฐานะ

โรงเรียนดังกลาวขึ้นเป็นวิทยาลัยแหงรัฐอารักขา (Collège du Protectorat) แตนักเรียนสวนใหญ

ยังคงเป็นชาวเวียดนามและชาวจีน4  ลักษณะดังกลาวยังเกิดขึ้นในโรงเรียนแบบฝรั่งเศสท่ีจัดต้ังขึ้นใหม

อีกสามแหงในกําปอต ไพรแวง และตาแกวอีกดวย 

การพัฒนาการศึกษาท่ีลาชาของฝรั่งเศสผลักดันใหชนช้ันสูงในกัมพูชาท่ีสําเร็จการศึกษา

จากตางประเทศและเขาสูระบบราชการของอาณานิคมในตอนตนคริสตแศตวรรษท่ี 20 ไดแก พระองคแ 

มจะสแสีสุวัตถิ์มุนีวงศแ (Sisowath Monivong ครองราชยแ ค.ศ. 1928-1941) ออกญาวังวรเวียงชัย  

(จวน) เริ่มเรียกรองใหมีการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมแกชาวเขมร ประกอบกับความตองการบุคลากร

พื้นเมืองเพื่อเขาทํางานในระบบราชการของอาณานิคมท่ีเพิ่มขึ้น ฝรั่งเศสจึงประกาศแผนการจัด

การศึกษาแหงอินโดจีนใน ค.ศ. 1918 ถือเป็นจุดเปล่ียนสําคัญอันกอใหเกิดกลุมคนท่ีมีการศึกษาอีก

กลุมหนึ่งนอกเหนือจากชนช้ันสูงของกัมพูชาท่ีไดรับการศึกษาจากฝรั่งเศสและเวียดนามดังกลาว

มาแลว นั่นคือกลุมปใญญาชนท่ีไดรับการศึกษาภายในกัมพูชา 

หลัง ค.ศ. 1918 ปใญญาชนเขมรท่ีผานระบบการศึกษาภายในของกัมพูชาแบงออกไดเป็น 

3 กลุม กลุมแรก คือกลุมผูท่ีไดรับการศึกษาจากโรงเรียนแบบฝรั่งเศส (ภาษาท่ีใชสอนคือภาษา

ฝรั่งเศส) โรงเรียนแบบฝรั่งเศสในกัมพูชาแบงเป็นระดับประถมศึกษาขั้นตนและขั้นสมบูรณแรวม 6 ปี 

และระดับมัธยมศึกษาขั้นตนและขั้นสมบูรณแรวม 7 ปี5 จนถึง ค.ศ. 1921 มีโรงเรียนท่ีเปิดสอนถึง

                                                             
3 Klairung Amratisha, “The Cambodian Novel: A Study of Its Emergence and Development,” (Ph.D. 

Thesis, University of London (School of Oriental and African Studues), 1998), 66. 
4 Alain Forest, Le Cambodge et la Colonisation Française: Histoire d’une Colonisation sans 

Heurts (1897-1920) (Paris: L‖Harmattan, 1980), 150-151. 
5 โรงเรียนแบบฝร่ังเศสแบงออกเป็น 2 ระดับ ไดแก ระดับประถมศึกษา (Primary Education) แบงเป็น 2 ชวงช้ัน 

คือประถมศึกษาขั้นตน หลักสูตร 3 ปี และประถมศึกษาขั้นสมบูรณแ หลักสูตร 3 ปี และระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education) 
แบงเป็น 2 ชวงช้ัน คือ มัธยมศึกษาขั้นตน หลักสูตร 4 ปี และมัธยมศึกษาขั้นสมบูรณแ หลักสูตร 3 ปี ประกอบดวยโรงเรียนพื้นเมือง-
ฝร่ังเศสประเภทตาง ๆ 4 ประเภท คือ โรงเรียนประจําฆุม (l'École de Khum) โรงเรียนประถมศึกษาขั้นตนประจําขัณฑแ (l'École de 
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ระดับประถมศึกษาขั้นตน 43 แหง มีนักเรียน 1,638 คน สวนโรงเรียนท่ีเปิดสอนถึงระดับ

ประถมศึกษาข้ันสมบูรณแมี 14 แหง มีนักเรียน 3,345 คน และเพิ่มเป็น 18 แหง มีนักเรียน 5,838 คน 

ใน ค.ศ. 19316 ขณะท่ีโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษามีเพียง 1 แหง คืออนุวิทยาลัย

พระสีสุวัตถิ์ (Collège Sisowath) ซึ่งเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาขั้นตน มีนักเรียน 229 คน และ

ตอมาใน ค.ศ. 1933 ฝรั่งเศสยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ (Lycée Sisowath) และขยาย

การศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาขั้นสมบูรณแใน ค.ศ. 1935 นับเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดของ

กัมพูชาแหงแรก ตอมาฝรั่งเศสไดจัดต้ังวิทยาลัยแหงท่ี 2 ขึ้นใน ค.ศ. 1942 เรียกวาวิทยาลัยพระสีหนุ 

(Lycée Preah Sihanouk) ต้ังอยูท่ีเขตกําปงจาม นักเรียนรุนแรกของวิทยาลัยแหงนี้ เชน เขียว     

สอมผอน (Khieu Samphan) หู โยน (Hou Yuon) อยางไรก็ดี ผูท่ีตองการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ยังคงตองเดินทางไปศึกษาตอท่ีเวียดนามหรือฝรั่งเศส ซึ่งยังคงจํากัดเฉพาะเช้ือพระวงศแ ชนช้ันสูง และ

สามัญชนท่ีสามารถสอบแขงขันชิงทุนได 

กลุมท่ีสอง คือกลุมท่ีไดรับการศึกษาแบบพื้นเมืองจากโรงเรียนวัดแบบใหม (l'École de 

pagoda) ซึ่งฝรั่งเศสปรับปรุงจากโรงเรียนวัดท่ีมีอยูเดิม โดยฝรั่งเศสคัดเลือกพระสงฆแจากโรงเรียน

พุทธิกบาลีขั้นสูงใหไปฝึกการสอนแบบใหมท่ีโรงเรียนในเขตกําปอต ใน ค.ศ. 1930 มีพระสงฆแท่ีผาน

การฝึกการสอนจํานวน 58 รูป และเดินทางกลับไปจัดต้ังโรงเรียนวัดแบบใหมขึ้นท่ีวัดของตน จาก

รายงานพบวา ค.ศ. 1931 มีโรงเรียนวัดแบบใหมจํานวน 101 แหง มีนักเรียน 3,332 คน7 ท้ังนี้ 

โรงเรียนวัดแบบใหมกอใหเกิดคนรุนใหมท่ีมีความรูแตพูดภาษาฝรั่งเศสไมได คนกลุมนี้มีจํานวนมาก

พอสมควรและเมื่อสําเร็จการศึกษามักจะเขาทํางานในระบบราชการของอาณานิคมเป็นเจาหนาท่ีช้ัน

ผูนอย8   

                                                                                                                                                                               
élémentaire de Khand) โรงเรียนประถมศึกษาขั้นสมบูรณแประจําเขต (l'École de plein exercice ou du chef-lieu) และ       
อนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ (Collège Sisowath) ทั้งน้ี การจัดการศึกษาในระดับที่สูงกวาระดับมัธยมศึกษาตอนตนยังไมเกิดขึ้นจนกวาจะ
ถึง ค.ศ. 1935 

6 ธิบดี บัวคําศรี, “เอกสารมหาบุรุษเขมร: การศึกษางานเขียนประวัติศาสตรแสมัยใหมของกัมพูชา,” 28 
7 Charles Bilodeau, "Compulsory Education in Cambodia," in Compulsory Education in Cambodia, 

Lao and Vietnam (Switzerland: UNESCO, 1955), 67. 
8 อภินันทแ สงเคราะหแ, "กัมพูชากับปฏิกิริยาตอตานชาวฝร่ังเศส ค.ศ. 1885 – 1954," in “ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” จักรวรรดินิยมตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การเข้ามาและผลกระทบ, ed. 
อรพินทแ คําสอน และคณะ (กรุงเทพฯ: โครงการวิจัย “ปริทรรศนแประวัติศาสตรแและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต” (สกว.), 2557), 
296. 
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กลุมท่ีสามซึ่งอยูภายใตกระบวนการจัดการศึกษาแบบใหมของฝรั่งเศสดวยคือกลุม

พระสงฆแ ฝรั่งเศสสนับสนุนการจัดต้ังโรงเรียนพุทธิกบาลีแหงใหมหรือโรงเรี ยนบาลีขั้นสูง (École 

Superieur de Pali) ใน ค.ศ. 1922 แทนโรงเรียนพุทธิกบาลีแหงนครวัด (École superieur Pali 

d‖Angkor Vatt) ซึ่งปิดตัวไปต้ังแต ค.ศ. 1911 พระหวด ตาด บันทึกไววาการจัดการศึกษาของ

สถาบันแหงนี้ยึดถือตามแบบสมัยใหม เปิดโอกาสใหถกเถียงขอบกพรองในอดีตท่ีผานมา และพยายาม

ทําใหหลักธรรมบริสุทธิ์ รูจักประยุกตแหลักธรรมใหเหมาะสมแกเวลา9 ท่ีสําคัญการเรียนการสอนใน

โรงเรียนพุทธิกบาลียังครอบคลุมวิชาสามัญ อาทิ ภาษาศาสตรแ วรรณคดี ประวัติศาสตรแสมัยโบราณ 

ความรูเกี่ยวกับอาณานิคมอินโดจีน เป็นตน ตอมาใน ค.ศ. 1930 ฝรั่งเศสยังสนับสนุนใหมีการจัดต้ัง

พุทธศาสนบัณฑิตยแ (Institute Buddhist) ขึ้นเป็นสถานท่ีประกอบกิจกรรมทางศาสนา ท่ีประชุม

คณะสงฆแ และแหลงรวบรวมคัมภีรแทางศาสนา สถาบันดังกลาวยังมีบทบาทในการตีพิมพแวรรณกรรม 

นิทานพื้นบาน และพระราชพิธีและประเพณีของราชสํานักอีกดวย10  

แมวาการจัดต้ังโรงเรียนสงฆแแบบใหมและพุทธศาสนบัณฑิตยแจะเป็นผลมาจากความ   

มุงหมายของฝรั่งเศสท่ีจะทําใหคณะสงฆแเขมรหลุดจากครอบงําของคณะสงฆแไทย แตการดําเนินการ

ดังกลาวไดเปิดพื้นท่ีสนทนาใหพระสงฆแสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นอันเป็นปใจจัยสําคัญท่ีทําให

เกิดกลุมพระสงฆแหัวกาวหนา ซึ่งจะมีบทบาทในการมีสวนรวมเคล่ือนไหวทางความคิดรวมกับ

ปใญญาชนเขมรในเวลาตอมา เป็นตนวาพระชวน ณาต (Chuon Nath) พระหวด ตาด (Huot That) 

พระลฺวี แอม (Lvi Em) พระแหม เจียว (Hem Chieu) พระเบียง ขัต (Pang Kat) พระโสร หาย (Sou 

Hay) พระอุก เจีย (Uk Chea) และพระเขียว ช็วม (Khieu Chum) 

ท้ังนี้จะเห็นไดวาการจัดการศึกษาแบบใหมของฝรั่งเศสกอใหเกิดคนกลุมใหมในสังคม

กัมพูชาท่ีมีความรูความสามารถซึ่งประกอบดวยกลุมคนท้ังท่ีเป็นเช้ือพระวงศแ สามัญชน และพระสงฆแ

หัวกาวหนา คนกลุมนี้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและสนทนากันผานสถาบันทางสังคมตาง ๆ เชน 

วิทยาลัยพระสีสุวัตถ์ิและพุทธศาสนบัณฑิตยแ ดังนั้นต้ังแตชวงกลางทศวรรษ 1930 เป็นตนมาจึงพบวา

กลุมปใญญาชนเขมรเริ่มมีการแสดงออกทางความคิดและเคล่ือนไหวเพื่อเรียกรองหรือตอตานนโยบาย

                                                             
9 หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต (ม.ป.ท., 1970), 9 [ហូត តាត,     

កលាមិតថរបស់មញុ ំគឺសចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួន ណាត (n.d., ១៩៧០), ៩.] 
10 David P. Chandler, Brother Number One: A Political Biography of Pol Pot (Chiang Mai: 

Silkworm Books, 1992), 16. 
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ของฝรั่งเศส11  โดยเฉพาะความไมพอใจดานการงานอาชีพซึ่งพบวาระบบราชการและอาชีพพื้นฐานใน

กัมพูชาถูกแยงชิงโดยชาวเวียดนามและชาวจีน ดังเห็นไดจากในเขตชนบทมีชาวเวียดนามเขาไปยึด

อาชีพเป็นชาวนา คนงานในสวนยางพารา ชาวประมง ชางไม และคาขาย จากรายงานดานสถิติ

ประชากรของกัมพูชาใน ค.ศ. 1930 พบวามีชาวเวียดนามมากถึง 200,000 คน และมีชาวจีนมากกวา 

300,000 คน12   

การเคล่ือนไหวของกลุมปใญญาชนเขมรท่ีปรากฏอยางเป็นรูปธรรมครั้งแรกคือการออก

หนังสือพิมพแ នគរវតថ [อานวา โนกอว็วด : คําแปล นครวัด (Nagaravatta)]13 ใน ค.ศ. 1936 โดยมี 

เซิง ง฿อก ทัญ (Son Ngoc Thanh) เสิม วา (Sim Var) และบาจ ฌืน (Pach Chhoeun) เป็น

ผูดําเนินการ ท้ังสามคนเป็นปใญญาชนแนวหนาท่ีไดรับการศึกษาแบบใหมของฝรั่งเศสและเป็นสมาชิก

พุทธศาสนบัณฑิตยแ จุดยืนของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพแนครวัดคือการเชิดชูชาวเขมร แมไมไดมี

วัตถุประสงคแเพื่อตอตานการปกครองของฝรั่งเศสแตก็คัดคานการผูกขาดงานราชการของชาว

เวียดนามในกัมพูชา การครอบครองธุรกิจของชาวจีน และการท่ีชาวเขมรท่ีไดรับการศึกษาแบบใหมไม

มีงานทําท่ีเหมาะสม บทบรรณาธิการยังประณามการขูดรีดดอกเบ้ียของพอคาชาวจีนในเขตชนบทของ

กัมพูชา ความลาชาของฝรั่งเศสในการปฏิรูปการศึกษาอยางจริงจัง และการใหเงินเดือนตํ่าแก

ขาราชการเขมร หนังสือพิมพแนครวัดจึงไดรับการยกยองวาผลักดันใหชาวเขมรหลุดพนจากสภาวะ    

กึ่งหลับกึ่งต่ืน14 เพราะมีสวนสําคัญในการแพรขยายความคิดเกี่ยวกับความเป็นเขมรและปลุกกระแส

เขมรนิยมใหเกิดข้ึน  

การเคล่ือนไหวในลักษณะดังกลาวปรากฏตอเนื่องจนถึงตนทศวรรษ 1940 ซึ่งมีปใจจัย

ผลักดันใหมท่ีทําใหปใญญาชนเขมรเกิดความรูสึกต่ืนตัวทางการเมืองมากยิ่งขึ้น ไดแก  การพายแพ

สงครามของฝรั่งเศสตอเยอรมนีจนตองทําสนธิสัญญาสงบศึกในวันท่ี 10 มิถุนายน ค.ศ. 1940 และ

กรณีพิพาทอินโดจีนใน ค.ศ. 1940 – 1941 ระหวางฝรั่งเศสกับไทยท่ีทําใหกัมพูชาสูญเสียเมือง       

                                                             
11 David P. Chandler, A History of Cambodia, 4th ed. (Chiang Mai: Silkworm Books, 2008), 163. 
12 Willam E. Willmot, The Chinese in Cambodia (Hong Kong: Cathay Press, 1967), 30. 
13 หนังสือพิมพแนครวัด (Nagaravatta) มียอดจําหนายกวา 5,000 ฉบับตอเดือน เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนทางความคิดที่

สําคัญระหวางนักวิชาการฝร่ังเศสกับปใญญาชนเขมร ผูอานหนังสือพิมพแนครวัดคือปใญญาชนที่ไดรับการศึกษาแบบใหม คนกลุมน้ีสวน
ใหญอาศัยอยูที่กรุงพนมเปญ บุณฺณจันฺท มลนักชาตินิยมเขมรเนนยํ้าวาเปูาหมายของหนังสือพิมพแนครวัด คือการปลุกชาวเขมรใหต่ืน
จากสภาพที่หลับใหลใหเทาทันตอชาวเวียดนามและชาวจีนที่กุมเศรษฐกิจของประเทศอยู (Chandler, A History of Cambodia, 
199-200.) 

14 Ibid, 199-200.     



  17 

ศรีโสภณ เมืองพระตะบอง เมืองเสียมเรียบยกเวนบริเวณนครวัดกับปราสาทบันทายสรี และเมือง   

กําปงธมใหแกไทยตามอนุสัญญาโตเกียว (Tokyo Convention) ท่ีทําขึ้น ณ กรุงโตเกียว เมื่อวันท่ี 9 

พฤษภาคม ค.ศ. 194115 สภาวการณแดังกลาวมีสวนสําคัญในการกระตุนความรูสึกชาตินิยมของกลุม

ปใญญาชนเขมรและสงผลตอการขยายตัวของการเคล่ือนไหวเพื่อตอตานฝรั่ง เศส ดังปรากฏตัวอยาง

การเคล่ือนไหวของปใญญาชนในกรณีเหตุการณแสงครามฉัตรหรือสงครามรม ค.ศ. 1942 (Umbrella 

War or Umbrella Demonstration, 1942)16 ใน ค.ศ. 1942 เมื่อฝรั่งเศสจับกุมพระแหม เจียวท้ังท่ี

ไมไดลาสิกขาบทในขอหาวางแผนกอการรัฐประหาร สงผลใหเกิดการประทวงจากพระสงฆแและชาว

เขมรกวา 1,000 คน ท่ีไมพอใจตอการกระทําของฝรั่งเศส นําโดยเซิง ง็อก ทัญ และบาจ ฌืน กลุมผู

ประทวงถูกปราบปรามอยางรวดเร็ว พระแหม เจียว และบาจ ฌืน รวมถึงปใญญาชนกวาอีก 30 คน 

ถูกจับกุมและตัดสินลงโทษดวยการจําคุกตลอดชีวิตท่ีเกาะตรอฬาจหรือเกาะปูโล คอนดอรแ (Tralach 

Island or Poulo Condore)17 สวนเซิง ง็อก ทัญ หลบหนีการจับกุมและล้ีภัยไปยังประเทศญี่ปุุน 

นอกจากนั้นยังมีการเคล่ือนไหวของกลุมปใญญาชนเขมรใน ค.ศ. 1943 เมื่อฝรั่งเศสตองการเปล่ียน

พยัญชนะเขมรเป็นอักษรโรมันและยกเลิกปฏิทินจันทรคติมาเป็นปฏิทินสุริยคติ ทําใหเกิดการประทวง

จากปใญญาชนเขมรท้ังท่ีเป็นเช้ือพระวงศแ สามัญชน และพระสงฆแหัวกาวหนา นําโดยพระชวน ณาต 

(ขณะนั้นดํารงสมณศักด์ิเป็นพระพุทธโฆษาจารยแ) เนื่องจากตระหนักวาการกระทําของฝรั่งเศสเป็น

การทําลายจารีตประเพณี และการยอมรับตัวอักษรโรมันจะทําใหสังคมกัมพู ชาเป็นสังคมท่ีไมมี

ประวัติศาสตรแ ไมมีคุณคา ไมมีจริยธรรม และไมมีแบบแผนประเพณี18 

อยางไรก็ดี หากพิจารณาการเคล่ือนไหวของปใญญาชนเขมรต้ังแตกลางทศวรรษ 1930 

จนถึงตนทศวรรษ 1940 พบวามีลักษณะรวมท่ีสําคัญคือเป็นการเคล่ือนไหวเพื่อตอตานนโยบายบาง

                                                             
15 Justin Corfield, Khmer Stand Up?: A History of the Cambodian Government 1970-1975 

(Australia: Monash University, 1997), 3. 
16 สงครามฉัตรหรือสงครามรม ค.ศ. 1942 (Umbrella War or Umbrella Demonstration, 1942) เกิดขึ้นในชวงที่

ทหารญี่ปุุนเขามาต้ังกองกําลังในกัมพูชา เซิง ง็อก ทัญ ซึ่งอยูเบื้องหลังการเดินขบวนกลาวอางในจดหมายที่เขาเขียนถึงผูรวมขบวนการ
ชาตินิยมวา เจาหนาที่ระดับสูงของญี่ปุุนในไซงอนไดตกลงในระดับหน่ึงที่จะสนับสนุนดานการเงินแกกลุมที่เดินขบวนประทวงฝร่ังเศส 
อยางไรก็ดี เมื่อฝร่ังเศสใชความรุนแรงปราบปรามผูชุมนุมซึ่งสวนใหญเป็นพระสงฆแ ซึ่งพระสงฆแไมมีอาวุธอ่ืนมีเพียงรมจึงใชเป็นอ าวุธ
ปูองกันตนเองและตอบโตฝุายฝร่ังเศสจึงเป็นที่มาของช่ือเหตุการณแในคร้ังน้ีวาสงครามรม 

17 นโรดมสีหนุ, อินโดจีน: ทัศนะจากปักก่ิง นโรดมสีหนุให้สัมภาษณ์จัง ลากูติวร์ , trans. สวาง วงศแพัวพันธุแ 
(กรุงเทพฯ: ประพันธแสาสแน, 2518), 41. 

18 Chandler, A History of Cambodia, 208. 
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ประการของฝรั่งเศส เรียกรองสิทธิ ความเป็นธรรม และรักษาอัตลักษณแของความเป็นชาติเขมร

มากกวาท่ีจะเป็นการตอสูเพื่อเรียกรองเอกราชโดยตรง ในแงนี้ชวงทายของสงครามโลกครั้งท่ี 2 เมื่อ

ญี่ปุุนเขาปกครองอินโดจีนของฝรั่งเศสท้ังหมด19 ในวันท่ี 9 มีนาคม ค.ศ. 1945 จึงถือเป็นจุดเปล่ียน

สําคัญของการเคล่ือนไหวของปใญญาชนเขมร เพราะนอกจากสงผลใหกระแสชาตินิยมขยายตัวมาก

ยิ่งขึ้นในหมูปใญญาชนเขมรแลว ยังสงผลใหเกิดการแตกตัวทางความคิดของปใญญาชนเขมรถึงแนวทาง

ในการสรางชาติกัมพูชาอันนําไปสูการเคล่ือนไหวเพื่อตอสูและการเรียกรองเอกราชจากฝรั่งเศส การ

เคล่ือนไหวในลักษณะดังกลาวเริ่มปรากฏเมื่อญี่ปุุนสนับสนุนใหกัมพูชาประกาศเอกราช เมื่อวันท่ี 13 

มีนาคม ค.ศ. 1945 และสนับสนุนใหเซิง ง็อก ทัญ ซึ่งเดินทางกลับมาจากญี่ปุุนดํารงตําแหนง

นายกรัฐมนตรีในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน ในชวงเวลานี้ปใญญาชนเขมรมีแนวคิดแบงเป็น 2 ฝุาย 

ระหวางฝุายท่ีไมเห็นดวยกับการประกาศเอกราชท่ีญี่ปุุนสนับสนุนกับฝุายท่ีตองการใหกัมพูชามี       

เอกราชโดยสมบูรณแท่ีนําโดยเซิง ง็อก ทัญ 

ตอมาเมื่อญี่ปุุนประกาศยอมแพและยุติสงครามในวันท่ี 15 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ฝรั่งเศส

กลับเขามามีอํานาจเหนืออินโดจีนอีกครั้ง พวกเขาจับกุมเซิง ง็อก ทัญ และกลุมผูสนับสนุนไปคุมขังท่ี

                                                             
19 ในวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1940 ญี่ปุุนประกาศแผนสถาปนาวงศแไพบูลยแแหงมหาเอเชียบูรพาซึ่งเป็นการขยาย

นโยบายระเบียบใหม (New Order in East Asia) ในเอเชียตะวันออกไกลที่ไดประกาศไปเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1938 สงผลให
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ประกอบดวยหมูเกาะอินเดียตะวันออกของเนเธอรแแลนดแ อินโดจีน พมา ฮองกง มลายู สิงคโปรแ และไทย ถูกดึง
เขาไปมีสวนรวมในแผนดังกลาว (พวงทิพยแ เกียรติสหกุล , ทางรถไฟสายใต้ในเงาอาทิตย์อุทัย (นครปฐม: คณะอักษรศาสตรแ
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 3.) ทั้งน้ี ญี่ปุุนขยายอํานาจเขามาในอินโดจีนภายหลังการเจรจาตามสนธิสัญญาที่ทําขึ้นระหวางญี่ปุุนกับ
รัฐบาลวิชีของฝร่ังเศส ต้ังแตวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 1940 โดยมีสาระสําคัญคือฝร่ังเศสยอมรับความเป็นใหญของญี่ปุุนในตะวันออกไกล 
และกองทัพญี่ปุุนสามารถเดินทางผานตังเกี๋ยเพื่อเดินทางตอไปยังจีนโดยเสรี (โจเซฟ บัตติงเจอรแ , ประวัติศาสตร์การเมืองเวียดนาม, 
trans. เพ็ชรี สุมิตร (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรแและมนุษยศาสตรแ, 2522),139.) ตอมามีการทําขอตกลงอีกฉบับหน่ึง
ในวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 1940 โดยญี่ปุุนสามารถคงกําลังทางการทหารในบริเวณทางเหนือของแมนํ้าแดงได 6,000 คน และไมเกิน  
25,000 คน ทั่วอินโดจีน ทั้งน้ีรัฐบาลวิชียังคงมีอํานาจในการบริหารอินโดจีนอยางอิสระ ญี่ปุุนใชอินโดจีนเป็นเพียงฐานปฏิบัติการเพื่อ
สนับสนุนดานการทหารและเป็นแหลงผลิตทรัพยากรเทาที่จําเป็นตอการทําสงครามเทานั้น 

สถานการณแสงครามในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเร่ิมเปลี่ยนแปลงไปต้ังแตปลาย ค.ศ. 1944 สหรัฐอเมริกาเป็นฝุาย
ไดเปรียบในการทําสงครามซึ่งเร่ิมตนจากการยึดฟิลิปปินสแคืนจากญี่ปุุน จากน้ันกองกําลังสหรัฐอเมริกาก็เป็นฝุายตีโตกองทัพญี่ปุุนใน
สมรภูมิตาง ๆ รวมทั้งในอินโดจีนก็มีขาวลือวากองทัพสหรัฐอเมริกากําลังจะยกพลขึ้นบกในเร็ววัน  (สุด จอนเจิดสิน, ประวัติศาสตร์
เวียดนามต้ังแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศสถึงปัจจุบัน  (กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตรแ จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย, 2544), 169.) ประกอบกับรัฐบาลเฉพาะกาลแหงสาธารณรัฐฝร่ังเศสภายใตการนําของนายพลชารแล อ็องเดร โฌแซ็ฟ มารี 
เดอ โกล (Charles André Joseph Marie de Gaulle) จัดต้ังคณะกรรมการเพื่อปลดปลอยอินโดจีนและเตรียมกองกําลังเพื่อตอสูกับ
ญี่ปุุน ภายใตสถานการณแดังกลาวผลักดันใหญี่ปุุนเขายึดการปกครองในอินโดจีนทั้งหมดในวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.1945 ขาราชการใน          
อินโดจีนเกือบทั้งหมดถูกปลดออกจากตําแหนง หนวยงานความมั่นคงถูกยุบ มีการจับกุมบุคคลประมาณ 750 คน ใน จํานวนน้ีถูก
สังหารประมาณ 400 คน (บัตติงเจอรแ, ประวัติศาสตร์การเมืองเวียดนาม, 152.) 
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ฝรั่งเศส การปราบปรามดังกลาวทําใหประชาชนเขมรเริ่มต่ืนตัวทางการเมืองมากขึ้น ฝุาย

พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงพยายามเจรจากับฝรั่งเศสเพื่อใหมอบอํานาจการปกครองตนเอง

บางสวนแกชาวเขมร ขอตกลงนี้เรียกวาขอตกลงช่ัวคราว (Modus Vivendi)20 ลงนามเมื่อวันท่ี 1 

กันยายน ค.ศ. 1946 เปิดโอกาสใหมีการจัดต้ังพรรคการเมืองและจัดการเลือกต้ัง21 พรรคการเมืองท่ี

ไดรับการจัดต้ังในกรุงพนมเปญมีหลายพรรคแตท่ีโดดเดนมี 3 พรรค ไดแก พรรคประชาธิปไตยจําเริญ 

(Progressive Democratic Party)22 นําโดยพระองคแมจะสแนโรดม มฺงตณา (HRH Prince Norodom 

Montana) พรรคเสรีภาพ (Liberal Party)23 นําโดยพระองคแมจะสแนโรดม นรินฺนเฎต (HRH Prince 

Norodom Norindeth) และพรรคประชาธิปไตย (Democratic Party)24 นําโดยพระองคแมจะสแ      

สีสุวัตถิ์ องคแเอง ยุตติวงศแ (HRH Prince Sisowath Ang Eng Yuthevong) เมื่อมีการจัดการเลือก

ต้ังขึ้นใน ค.ศ. 1946 ผลปรากฏวาพรรคประชาธิปไตยไดเสียงขางมากถึง  50 ท่ีนั่ง จาก 65 ท่ีนั่ง 

ภายหลังการเลือกตั้งมีการรางรัฐธรรมนูญและประกาศใชใน ค.ศ. 1947 แตรัฐสภาฝรั่งเศสไมยอมให

สัตยาบัน เพราะนโยบายของพรรคประชาธิปไตยไมสอดคลองกับผลประโยชนแของฝรั่งเศส อีกท้ัง

ฝรั่งเศสก็ไมเต็มใจใหสิทธิปกครองตนเองแกกัมพูชาอยางจริงจัง25 

                                                             
20 ธีระ นุชเปี่ยม, “ราชอาณาจักรกัมพูชา,” in สารานุกรมประวัติศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ฉบับราช

บัณฑิตยสภา (กรุงเทพฯ: สํานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558), 34. 
21 The Cambodian Constitution (1953-1993), ed. Raoul M. Jennar (Bangkok: White Lotus, 1995), 

35. 
22 พรรคประชาธิปไตยจําเริญ (Progressive Democratic Party) จัดต้ังโดยพระองคแมจะสแนโรดม มฺงตณา พระปิตุลา 

(ลุง) ของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ มีนโยบายอนุรักษนิยม ตองการสถาปนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุขโดยชาวเขมรดําเนินการเอง 

23 พรรคเสรีภาพ (Liberal Party) จัดต้ังโดยพระองคแมจะสแนโรดม นรินฺนเฎต พระปิตุลา (ลุง) ของพระบาทสมเด็จ
พระนโรดมสีหนุ มีนโยบายโนมเอียงไปทางอนุรักษนิยม เพราะพระองคแเป็นเจาที่ดินรายใหญที่สุดของกัมพูชา ทรงเช่ือมั่นวากัมพูชา
ตองการใหฝร่ังเศสเป็นผูนําเพื่อนําไปสูการไดรับเอกราช โดยระหวางน้ันก็เตรียมประชาชนใหพรอมโดยจัดการศึกษาแบบใหมที่มี
คุณภาพ การเปลี่ยนแปลงควรเป็นไปอยางชา ๆ พระองคแไดรับการสนับสนุนจากเจาของที่ดินรายใหญ พอคาชาวจีน รวมถึงเจาหนาที่
ของฝร่ังเศส 

24 พรรคประชาธิปไตย (Democratic Party) จัดต้ังโดยพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ องคแเอง ยุตติวงศแ มีนโยบายตอตานการ
ปกครองของฝร่ังเศส ตองการใหกัมพูชาปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบฝร่ังเศส จึงเป็นพรรคการเมืองที่มีนโยบายกาวหนากวา
พรรคอ่ืน ๆ สอดคลองกับสถานการณแที่กําลังเปลี่ยนแปลงในกัมพูชา พรรคน้ีจึงไดรับการสนับสนุนจากปใญญาชนเขมรรุนใหมทั้งที่เป็น
ศิษยแเกาอนุวิทยาลัยหรือวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ รวมถึงผูที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศซึ่งตองการมีสวนรวมในการบริหารประเทศ 
ตลอดจนพระสงฆแหัวกาวหนาและบรรดาผูที่เคยสนับสนุนเซิง ง็อก ทัญ 

25 ธิบดี บัวคําศรี, ประวัติศาสตร์กัมพูชา, 2nd ed. (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555), 91. 
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อยางไรก็ดีจะเห็นไดวากลุมผูนําพรรคการเมืองในสวนกลางท้ังหมดมาจากเช้ือพระวงศแ

ท้ังฝุายราชสกุลนโรดมและราชสกุลสีสุวัตถิ์ซึ่งไดรับการศึกษาจากเวียดนามหรือฝรั่งเศส ขณะท่ี

ปใญญาชนท่ีเติบโตจากชนช้ันกลางซึ่งถูกเพงเล็งจากฝรั่งเศสหันไปดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อ

ตอสูเพื่อเรียกรองเอกราชจากฝรั่งเศสในเขตชนบทแทน โดยรวมกลุมเป็นขบวนการเขมรอิสระ 

(Khmer Issarak)26 ซึ่งมีเปูาหมายสําคัญดังทรรศนะของบุณฺณจันฺท มล (Bunchhan Mol) หนึ่งใน

สมาชิกขบวนการเขมรอิสระท่ีวา “เขมรต้องมี เอกราช มีเสรีภาพ มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในความเป็น

เขมร”27 ขบวนการดังกลาวไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจากประชาชน ท้ังนี้ขบวนการเขมรอิสระ

แบงออกเป็น 2 กลุม คือกลุมนิยมแนวทางเสรีประชาธิปไตยและกลุมนิยมแนวทางสังคมนิยม กลุม

นิยมแนวทางเสรีประชาธิปไตยเป็นขบวนการชาตินิยมท่ีดําเนินการตอตานฝรั่งเศสและเรียกรอง    

เอกราชภายหลังญี่ปุุนถอนกองกําลังออกจากกัมพูชา จัดต้ังขึ้นต้ังแต ค.ศ. 1940 โดยปก กุณ (Poc 

Khun) หรือวิบูล ปกมนตรี (Wibun Pokmontri) หรือพระพิเศษพานิช (Phra Phisetphanit) ดวย

การสนับสนุนของรัฐบาลไทย28 กลุมนี้นิยมระบอบสาธารณรัฐ ตอตานสถาบันกษัตริยแ รวมถึงตอตาน

ขบวนการเวียดมินหแท่ีเคล่ือนไหวอยูในกัมพูชาดวย กลุมนี้ดําเนินการตอสูแบบกองโจร ผูนําคนสําคัญท่ี

มี บทบาทใน เ ว ลาต อ ม า คื อฎ าบ  ฌว นห รื อ ฌวน  เ ข็ ม เพ ชฺ ร  (Dap Chhuon or Chuon 

Khemphetcher) สวนกลุมกลุมนิยมแนวทางสังคมนิยมหรือตอมาคือ “เขมรแดง” เป็นขบวนการ

เขมรอิสระกลุมใหญอีกกลุมหนึ่งซึ่งมีแนวคิดโนมเอียงไปทางสังคมนิยมดําเนินการโดยเสียว เฮง (Sieu 

Hang) โดยเริ่มตนจากอดีตพระสงฆแหัวกาวหนา 2 รูป คือ พระเมียน (Mean) หรือตอมาคือเซิง ง็อก

                                                             
26 ขบวนการเขมรอิสระ (Khmer Issarak) เป็นขบวนการชาตินิยมที่กอต้ังเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1940 โดยปก 

กุณ (Poc Khun) ที่บานของสกุลอภัยวงศแ ณ กรุงเทพฯ โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย (Eiji Murashima, “Opposing French 
Colonialism: Thailand and the Independence Movements in Indo-China in the Early 1940s,” South East Asia 
Research 13, 3 (November 2005): 363 – 365.) การเคลื่อนไหวแมจะมีเปูาหมายเพื่อตอตานฝร่ังเศสแตมีผลประโยชนแแลกเปลี่ยน
กับรัฐบาลไทย ทั้งน้ีขบวนการเขมรอิสระมีฐานกําลังอยูที่เมืองพระตะบองและเสียมเรียบ ตอมาเมื่อญี่ปุุนถอนกองกําลังออกจากกัมพูชา
ใน ค.ศ. 1945 ฝร่ังเศสกลับมามีอํานาจเหนืออินโดจีนอีกคร้ัง สงผลใหปใญญาชนเขมรหันมาเคลื่อนไหวร วมกับกลุมปก กุณ จัดต้ัง
ขบวนการเขมรอิสระที่มีเปูาหมายการเคลื่อนไหวเพื่อตอสูเพื่อเรียกรองเอกราชจากฝร่ังเศสอยางแทจริง โดยมีศูนยแกลางการดําเนินงานที่
ใหญที่สุดอยูบริเวณเขตเสียมเรียบ ซึ่งรัฐบาลไทยยังคงใหการสนับสนุนทั้งการเงินและอาวุธจนถึง ค.ศ. 1954 (Justin Corfield and 
Laura Summers, “Khmer Issarak,” in Historical Dictionary of Cambodia (Maryland, United Kingdom: Scarecrow 
Press, 2003), 219.) ผูรวมขบวนการที่สําคัญ ไดแก ฎาบ ฌวน เต฿าะ ลิ้มตระกูลหรือเกา ต฿อก (To Lim Trakul or Kao Tak) แหม สา
วาต (Hem Savat) สารู (Saru) หรือจันฺท โสราด (Chhan Sorat)  

27 บุณฺณจันฺท มล, จริตเขมร (พนมเปญ: เลข 79, 1973), 10.  [ប ុណត ចនធ ម ុល, ចរតិខ្មមរ (ភបំចពញ: ចលម ៧៩, 
១៩៧៣), ១០.] 

28 อภินันทแ สงเคราะหแ, “กัมพูชากับปฏิกิริยาตอตานชาวฝร่ังเศส ค.ศ. 1885 – 1954,” 300. 



  21 

มิญ (Son Nhoc Minh) และพระสก (Sok) หรือโต สามุต (Tou Samouth) ขบวนการเขมรอิสระ

กลุมนี้ไดรับการสนับสนุนจากขบวนการเวียดมินหแจัดต้ังคณะกรรมการปลดปลอยประชาชนเขมร 

(Khmer People‖s Liberation Committee ; KPLC) ใน ค.ศ. 194829 และตอมาใน ค.ศ. 1951 จึง

จัดต้ังพรรคปฏิวัติประชาชนกัมพูชา (Khmer People‖s Revolution Party ; KPRP) ซึ่งกลายเป็น

พลังสําคัญในการปฏิวัติของกัมพูชาในเวลาตอมา30 ขบวนการนี้ไดรวมมือกับกองกําลังเขมรอิสระ    

อื่น ๆ ท่ีแยกตัวมาเขารวมจนสามารถขยายพื้นท่ีการควบคุมพื้นท่ีในเขตชนบทไดอยางกวางขวาง 

นอกจากนี้ กลุมปใญญาชนเขมรท่ีสําคัญอีกกลุมหนึ่งซึ่งปรากฏขึ้นหลังสงครามโลกครั้งท่ี 

2 คือกลุมนักศึกษาท่ีเรียกวา “สหภาพนักศึกษาเขมร” (Union des Étudiants Khmer) ใน ค.ศ. 

1949 รัฐบาลกัมพูชาใหทุนการศึกษาแกนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี นักเรียนกลุมนี้ไมใชกลุมแรกท่ีได

เดินทางไปศึกษายังฝรั่งเศส แตดวยสภาพการณแท้ังภายในกัมพูชาและฝรั่งเศสท่ีแตกตางจากสมัย

อาณานิคม ทําใหนักเรียนฝรั่งเศสจํานวนหนึ่งอยางซาฬุต ซอ (Saloth Sâr) ตอมาเปล่ียนช่ือเป็นบุล 

ปตหรือพอล พต (Pol Pot) เอียง สารี (Ieng Sary) และเขียม สอมผอน ซึ่งไดรับการปลุกเราทาง

ความคิดเกี่ยวกับเรื่องของความกาวหนาของชาติบานเมืองเป็นทุนเดิม เมื่อพบกับบรรยากาศท่ีแนวคิด

สังคมนิยมและคอมมิวนิสตแซึ่งกําลังเป็นกระแสความคิดท่ีไดรับความนิยมในประเทศฝรั่งเศส กลุม

นักเรียนเหลานี้จึงหันไปศึกษาแนวคิดของคารแล มากซแ (Karl Marx) หรือมารแกซิสตแ (Marxism) และ

แนวคิดของลัทธิเลนิน (Leninism) อยางจริงจัง ปใญญาชนท่ีมีบทบาทในการรวมกลุมและการสนทนา

ในหมูนักเรียนชาวเขมร อาทิ เกง วันนะสัก การรวมกลุมของพวกเขาถกเถียงกันในประเด็นความคิด

ของนักคิดหลากหลายคนท่ีเป็นแรงบันดาลใจใหเกิดความคิดท่ีตองการเปล่ียนแปลงสังคม31 นักเรียน

หลายคนจึงเลือกทําวิทยานิพนธแเกี่ยวกับเศรษฐกิจของกัมพูชา เชน หู โยนและเขียว สมผอน ขณะท่ี

นักเรียนบางสวนสมัครเขาเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตแฝรั่งเศสเป็นตนวาซาฬุต ซอ และยังไดเดินทาง

ไปรวมใชแรงงานในประเทศคอมมิวนิสตแอยางยูโกสลาเวียดวย ปใญญาชนกลุมนี้จะเขามามีบทบาททาง

การเมืองหลังกัมพูชาไดรับเอกราชใน ค.ศ. 1953 

                                                             
29 ชุมพล เลิศรัฐการ, กัมพูชาในการเมืองโลก: บทบาทเจ้าสีหนุกับสงครามและสันติภาพ  (กรุงเทพฯ: ธัญญา

พับลิเคช่ัน, 2536), 97. 
30 ธีระ นุชเปี่ยม, “ราชอาณาจักรกัมพูชา,” in สารานุกรมประวัติศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ฉบับราช

บัณฑิตยสภา, 35. 
31 ธิบดี  บัวคําศรี, ประวัติศาสตร์กัมพูชา, 79. 
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ปใญญาชนเขมรกลุมตาง ๆ ท่ีกลาวมาขางตนมีแนวคิดเกี่ยวกับการสรางชาติกัมพูชาและ

การดําเนินงานท่ีแตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงทางการเมือง พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ

อาศัยชวงเวลาดังกลาวเขาเจรจากับฝรั่งเศสเพื่อใหมอบเอกราชแกกัมพูชา  จนกระท่ังวันท่ี 9 

พฤศจิกายน ค.ศ. 1953 กัมพูชาจึงไดรับเอกราชอยางเป็นทางการ อยางไรก็ดี แมวากัมพูชาจะไดรับ

เอกราชแตกลับประสบกับปใญหาความไมมั่นคงทางการเมือง เนื่องจากมีกองกําลังของตางชาติอยาง

ขบวนการเวียดมินหแซึ่งเขาควบคุมพื้นท่ีเขตชนบทของกัมพูชามา ต้ังแต ค.ศ. 194532 แมจะยอมถอน

กองกําลังออกไปตามขอตกลงจากการประชุมท่ีเจนีวา (Geneva Conference) วาดวยอินโดจีน ค.ศ. 

1954 แตกลับคงลักลอบใหการสนับสนุนดานยุทธปใจจัยแกขบวนการเขมรอิสระกลุมนิยมแนวทาง

สังคมนิยมเพื่อกอกวนรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ขณะท่ีขบวนการเขมรอิสระกลุม

นิยมแนวทางเสรีประชาธิปไตยซึ่งแตกตัวไปแลวนั้น ปรากฏวามีบางกลุมต้ังตัวเป็นกองโจรดําเนินการ

เคล่ือนไหวเพื่อตอตานรัฐบาลอยูบริเวณชายแดนพนมพนมดงรักระหวางประเทศไทยกับกัมพูชา33  

ภายใตสภาวการณแดังกลาวผลักดันใหพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุประกาศนโยบายสังคมราษฎรแ

นิยมและจัดต้ังเป็นองคแกรทางการเมือง โดยแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อรับรองการใชอํานาจของสังคม

ราษฎรแนิยม พรอมท้ังใหพระองคแควบควบคุมการแตงต้ังฝุายบริหาร ตลอดจนอํานาจทางการเมือง   

อื่น ๆ สงผลใหการเคล่ือนไหวของพรรคการเมือง ตลอดจนปใญญาชนอื่นเป็นไปอยางจํากัดและแทบไม

มีบทบาทใด ๆ ทางการเมืองเป็นครั้งแรกนับต้ังแตทศวรรษ 1930 เป็นตนมา 

จากการทบทวนการศึกษาท่ีผานมาพบวาผลงานศึกษาท่ีเกี่ยวของกับแนวคิดและการ

เคล่ือนไหวของปใญญาชนเขมรสวนใหญมุงอธิบายบทบาทของฝรั่งเศสในฐานะผูสรางจิตสํานึกและ

สรางความรับรูเกี่ยวกับ “ชาติเขมร” หรือ “ความเป็นชาติเขมร” อีกท้ังยังมุงเนนการอธิบายการ

เคล่ือนไหวของปใญญาชนเขมรในแงของสาเหตุ ปใจจัย และความเป็นไปในการดําเนินการตอตาน

นโยบายของฝรั่งเศสและการเรียกรองเอกราช ซึ่งถือไดวาเป็นองคแความรูหลักท่ีชวยทําใหเขาใจ

สถานการณแและเหตุการณแสําคัญท่ีเกี่ยวของกับปใญญาชนเขมรจนกระท่ังถึงการไดมาซึ่งเอกราชใน 

ค.ศ. 1953 อยางไรก็ตาม การอธิบายในลักษณะดังกล าวอาจทําใหมองไมเห็นความสืบเนื่องทาง

ความคิดของคนพื้นเมืองท่ีถายทอดจากรุนสูรุนและอาจสงผลตอการวิเคราะหแการเคล่ือนไหวในการ

                                                             
32 Corfield, Khmer Stand Up?: A History of the Cambodian Government 1970-1975, 16. 
33 David J‖ Sternberg, Cambodia its People its Society its Culture (New Heaven: HRAF Press, 

1959), 103. 
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เรียกรองเอกราชของปใญญาชนเขมรไมรอบดาน เพราะหากพิจารณาการเคล่ือนไหวของปใญญาชน

เขมรในบริบทของกระบวนการสรางชาติกัมพูชา (Cambodia Nation Building) พบวายังมีมิติ

มุมมองอื่นท่ีสามารถนํามาใชศึกษาการเคล่ือนไหวของปใญญาชนเขมรเพิ่มเติมได นั่นคือการศึกษา

กระบวนการทางความคิดและการแสดงออกทางความคิดของปใญญาชนพื้นเมือง ซึ่งแยกออกเป็น

ประเด็นสําคัญไดอยางนอย 2 ประเด็น ประเด็นแรก ไดแก การแสดงออกทางความคิดเกี่ยวกับ 

“ความเป็นชาติ” ของชาวเขมรและการสรางความรูสึกรวมผานอัตลักษณแของความเป็นชาติเขมร สวน

ประเด็นท่ีสอง ไดแก แนวคิดในการเคล่ือนไหวเพื่อใหไดมาซึ่งเอกราชและการสรางชาติกัมพูชา

ภายหลังไดรับเอกราช 

ประเด็นแรก แนวคิดเรื่อง “ชาติเขมร” หรือ “ความเป็นชาติเขมร” เป็นขอถกเถียงท่ี

ไดรับการศึกษาและมักไดรับการอธิบายวาเป็นผลงานของฝรั่งเศสในฐานะผูสรางจิตสํานึกและสราง

ความรับรูใหกับชาวเขมร ดังตัวอยางท่ีปรากฏในงานเขียนเรื่อง Cambodge: The Cultivation of 

Nation, 1860-1945 ของ Penny Edwards ซึ่งเสนอวาความรับรูและสํานึกเกี่ยวกับ “ความเป็นชาติ

เขมร” ไดรับการสรางขึ้นผานสํานักงานหรือหนวยงานราชการอาณานิคม หองเรียน สถาบันการ

คนควา และพิพิธภัณฑแของฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางภาพความรุงเรืองสมัยพระนคร 

(Angkor) ของนักวิชาการชาวฝรั่งเศสและชาวเขมรท่ีรวมงานกับสถาบันทางวิชาการของฝรั่งเศส

อยางเชนสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบุรพาทิศ ( I‖École Française d‖Éxtrême – Orient ; EFEO)34  

ปราสาทนครวัดซึ่งฝรั่งเศสภูมิใจวาตนเป็นผูคนพบไดรับการตีความวาเป็นจุดเริ่มตนของชนชาติเขมร

ถูกนําออกไปจําลองและผลิตซ้ําเพื่อนําไปแสดงในรูปแบบและสถานท่ีตาง ๆ ท้ังในพิพิธภัณฑแและ

นิทรรศการครั้งใหญ (Great Exhibition)35 พรอมกันนั้นยังมีการแปลผลงานทางประวัติศาสตรแและ

                                                             
34 สํานักฝร่ังเศสแหงปลายบุรพาทิศ (I‖École Française d‖Éxtrême – Orient ; EFEO) จัดต้ังขึ้นใน ค.ศ. 1901 ที่

พัฒนามาจากคณะสํารวจทางโบราณคดีแหงอินโดจีน (Mission Archéologique de l‖Indochina) สถาบันแหงน้ีวางรากฐาน 4 
ประการ ใหแกกัมพูชา คือ การจัดทําบัญชีโบราณสถานและโบราณวัตถุ การเก็บรักษาโบราณวัตถุ การจัดต้ังพิพิธภัณฑแ และการจัดทํา
หองสมุด สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ มีการตีพิมพแวารสารในช่ือวารสารสํานักฝร่ังเศสแหงปลายบุรพาทิศในช่ือ Bulletin de 
I‖École Française d‖Éxtrême – Orient ; BEFEO ดวย ตอมาใน ค.ศ. 1905 จัดต้ังสมาคมเพื่อนพระนคร (Friends of Angkor) 
และใน ค.ศ. 1918 จัดต้ังโรงเรียนศิลปะแหงกัมพูชา The School of Cambodian Arts (John Tully, Cambodia Under the 
Tricolour: King Sisowath and the ‘Mission Civilisatrice’ 1904-1927 (Australia: Monash papers on Southeast Asia 
1996), 49.) 

35 นิทรรศการคร้ังย่ิงใหญ (Great Exhibition) เป็นการแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ จัดขึ้นคร้ังแรกอยางเป็น
ทางการใน ค.ศ. 1851 กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพื่อแสดงศักยภาพดานอุตสาหกรรมทั้งของประเทศตะวันตก ตอมาจึงเร่ิมชักชวน
ประเทศฝใ่งตะวันออกและอาณานิคมรวมจัดแสดงดวย ทั้งน้ี ใน ค.ศ. 1878 ประเทศฝร่ังเศสเป็นเจาภาพจัดนิทรรศการฯ คร้ังที่ 7 ณ 
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เรื่องราวทางวัฒนธรรมเป็นภาษาเขมรเพื่อเผยแพรผานหนังสือพิมพแและวารสาร รวมท้ังจัดใหมีการ

เรียนการสอนเพื่อตอกย้ําใหชาวเขมรตระหนักถึงความยิ่งใหญของชาติภายใตการช้ีนําของฝรั่งเศส  

อีกดวย 

อยางไรก็ตาม การใหความสําคัญตอการอธิบายบทบาทของฝรั่งเศสในฐานะผูสราง

จิตสํานึกหรือสรางความรับรูเกี่ยวกับ “ชาติเขมร” หรือ “ความเป็นชาติเขมร” ดังกลาวทําใหเกิดการ

ละเลยท่ีจะศึกษาความสืบเนื่องทางความคิดของคนพื้นเมือง ซึ่งในเอกสารประเภทตํานาน นิทาน พระ

ราชพงศาวดาร ของกัมพูชา อาทิ พระทอง - นางนาค พระเกตุมาลา พระเจาแตงหวาน หรือพระ

เสด็จกอน มีเนื้อหาท่ีสะทอนถึงสํานึกและความรับรูถึงเรื่องราวสมัยพระนครหรือความเป็นมาของกลุม

ชนเขมรไดเป็นอยางดี ในขณะเดียวกันปใญญาชนเขมรยังมีทรรศนะตอ “ความเป็นชาติเขมร” ท่ี

แตกตางจากฝรั่งเศส อาทิ ทรรศนะตอชาติพันธุแเขมร กลาวคือ ขณะท่ีฝรั่งเศสมองวากลุมชนท่ีสราง

อารยธรรมท่ียิ่งใหญสมัยพระนครไดสาบสูญไปแลว แมวาชาวเขมรท่ีพวกเขาปกครองจะสืบทอดมา

จากกลุมชนนั้นแตก็เส่ือมถอยจนมีความสัมพันธแอันหางไกลกับกลุมชนดังกลาว36 ในทางตรงกันขาม 

ทรรศนะของปใญญาชนเขมรอยางพอล พตกลับมองวาเขาเป็นลูกหลานโดยตรงของชนชาติอันยิ่งใหญ

นั้น สอดคลองกับทรรศนะของผูนําขบวนการเขมรอิสระท่ีวาเช้ือชาติกัมพูชา เลือดของกัมพูชา ความ

เป็นกัมพูชา เป็นลูกหลานของพระเจาชัยวรมันผูท่ีสรางนครธมและปราสาทนครวัด 37 เป็นตน 

นอกจากนี้ยังพบวาปใญญาชนเขมรมีการแสดงออกถึงจิตสํานึกถึงความเป็นชาติผานการเคล่ือนไหว  

ดังเห็นไดจากเหตุการณแท่ีเกิดขึ้นใน ค.ศ. 1942 และ ค.ศ. 1943 ซึ่งมีลักษณะรวมกันท่ีสําคัญคือเป็น

การเคล่ือนไหวเพื่อตอตานนโยบายหรือการกระทําของฝรั่งเศสท่ีสงผลกระทบตอพุทธศาสนาและ

วัฒนธรรมซึ่งเป็นอัตลักษณแของความเป็นชาติเขมรอีกดวย ดังนั้นการศึกษากระบวนการทางความคิด

ของปใญญาชนเขมรจึงมีความสําคัญ เพราะเป็นการศึกษาท่ีใหน้ําหนักตอคนพื้นเมืองในฐานะผูสืบทอด

จิตสํานึกถึงความเป็นชาติ 

                                                                                                                                                                               
กรุงปารีส กัมพูชาในฐานะอาณานิคมของฝร่ังเศสไดรวมจัดแสดงเป็นคร้ังแรก โดยปราสาทหินขนาดเล็กไดรับการจําลองเพื่อนําไปจัด
แสดงในงานมหกรรมดังกลาว ตอมาใน ค.ศ. 1889 ประเทศฝร่ังเศสเป็นเจาภาพจัดงานมหกรรมนิทรรศการนานาชาติอีกคร้ัง ปราสาท
นครวัดจึงไดรับการจําลองเพื่อนําไปจัดแสดงเป็นคร้ังแรก พรอมดวยคณะระบําอัปสรา อยางไรก็ดี ปราสาทนครวัดไดรับการจําลองและ
นําไปจัดแสดงที่ประเทศฝร่ังเศสอยางตอเน่ืองจนถึง ค.ศ. 1937 

36 Penny Edwards, Cambodge: The Cultivation of a Nation, 1860 - 1945 (Chiang Mai: Silkworm 
Books, 2007), 11. 

37 David P. Chandler, The Tragedy of Cambodian History: Politics, War, and Revolution since 
1945 (Chiang Mai: Silkworm Books, 1991), 34. 
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สําหรับประเด็นท่ีสอง ไดแก แนวคิดในการเคล่ือนไหวเพื่อใหไดมาซึ่งเอกราชและการ

สรางชาติกัมพูชาภายหลังไดรับเอกราช จากการทบทวนวรรณกรรมพบวางานศึกษาท่ีผานมามีจํานวน

ไมมากและสวนใหญมุงเนนนําเสนอบทบาทและความคิดเฉพาะบุคคล โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระ

นโรดมสีหนุซึ่งเป็นการวิเคราะหแแนวความคิดในฐานะเป็นผูนําทางการเมืองหรือผูนําประเทศมากกวา

การวิเคราะหแแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นชาติและชาตินิยมในฐานะชาวเขมรท่ีตองการทําเพื่อชาติ 

นอกจากนั้นเนื่องจากการศึกษาท่ีปรากฏมุงเนนการอธิบายการเคล่ือนไหวของปใญญาชนเขมรเพื่อ

ตอตานนโยบายของฝรั่งเศสและการตอสูเพื่อเอกราชซึ่งเป็นเปูาหมายรวมของปใญญาชนเขมรทุกกลุม 

จึงยังมีชองวางในการศึกษาวิเคราะหแความแตกตางทางความคิดภายในกลุมปใญญาชนเขมร เชน

ปใญญาชนเขมรมีเงื่อนไขหรือจุดกําเนิดอยางไร แลวจึงนํามาสูการวิเคราะหแในเชิงลึกวาปใญญาชน

เหลานี้เพาะบมทางความคิดดานชาตินิยมไดอยางไร พวกเขามีวิธีการเคล่ือนไหวดานชาตินิยมใน

ลักษณะใด ตอจากนั้นนําไปสูชุดคําถามท่ีตามมาวาปใญญาชนแตละกลุมมีเปูาหมายอยางไร และ

สาเหตุใดท่ีนํามาซึ่งความแตกแยกภายในกลุมปใญญาชนเขมร ท้ังนี้การทําความเขาใจความแตกตาง

ทางความคิดของปใญญาชนเขมรนั้นมีความสําคัญ เนื่องจากเป็นท่ีรับรูถึงสภาพทางการเมืองของ

กัมพูชาภายหลังไดรับเอกราชวามีความขัดแยงของกลุมการเมืองตาง ๆ สูง ดังนั้นการทําความเขาใจ

ถึงแนวความคิดของปใญญาชนเขมรในการสรางชาติจึงชวยอธิบายถึงท่ีมาของปใญหาความขัดแยงทาง

การเมืองของกัมพูชาไดอยางรอบดานอีกดวย 

เนื่องจากการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับประเด็นการเคล่ือนไหวของปใญญาชนเขมรท่ีผานมา

สวนใหญเป็นการนําเสนอมุมมองและบทบาทของฝรั่งเศสในการสรางจิตสํานึกถึงความเป็นชาติเป็น

หลัก อีกท้ังยังมุงอธิบายถึงการเคล่ือนไหวของปใญญาชนเขมรในตอตานฝรั่งเศสมากกวาท่ีจะอธิบาย

ความแตกตางทางความคิด ดังนั้น การศึกษาในหัวขอ “แนวคิดเก่ียวกับความเป็นชาติและการ

เคลื่อนไหวด้านชาตินิยมของปัญญาชนเขมร ค.ศ. 1930 – 1955” จึงมีจุดมุงหมายท่ีจะเสนอ

มุมมองเกี่ยวกับ “ความเป็นชาติเขมร” ในสํานึกหรือทรรศนะของปใญญาชนเขมร ซึ่งเป็นการให

ความสําคัญกับความคิดของคนพื้นเมืองท่ีไดรับการสืบทอดกันมาอยางตอเนื่อง ท้ังนี้จะใชวิธีการศึกษา

ท่ีมุงเนนการอธิบายปากคําและพฤติกรรมของปใญญาชนเขมรเพื่อสะทอนตัวตน ความคิด และความ

ตองการในการกําหนดความเป็นชาติ นอกจากนั้นยังใหความสําคัญกับการศึกษาความแตกตางทาง

ความคิดและความแตกตางในวิธีการท่ีปใญญาชนเขมรกลุมตาง ๆ ใชในการเคล่ือนไหวเพื่อเรียกรอง

เอกราช ซึ่งเป็นท่ีมาของความแตกแยกในกลุมปใญญาชนเขมรในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ทําให
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กระบวนการกําหนดความเป็นชาติไมไดรับการตกลงรวมกันในหมูผูนําอยางเป็นเอกภาพ จึงสงผลให

เกิดการตอสูทางความคิดท่ีโตเถียงถึงแนวทางในการสรางชาติสืบตอมา เนื่องจากในทายท่ีสุดนั้น ไมใช

ปใญญาชนทุกกลุมท่ีสามารถโนมนาวประชาชนใหยอมรับกลุมของตนในฐานะผูกําหนดอนาคตของชาติ

ไดสําเร็จ แมวาทุกกลุมจะมีเปูาหมายเดียวกันคือการเรียกรองเอกราชก็ตาม จึงนาสนใจท่ีจะทําความ

เขาใจวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของปใญญาชนกลุมตาง ๆ เกิดขึ้นในสภาวการณแอยางไร          

ผูศึกษาคาดหวังวาการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นชาติจากมิติของคนพื้นเมืองจะช วยเพิ่มพูน   

องคแความรูเกี่ยวกับ “ชาติเขมร” หรือ “ความเป็นชาติเขมร” และนําไปสูความเขาใจตัวตนและ

ความคิดท่ีแตกตางกันของปใญญาชนเขมรกลุมตาง ๆ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสรางชาติของกัมพูชา

ภายหลังไดรับเอกราช 

 

2.  ทบทวนวรรณกรรม 

กอนจะศึกษาและอธิบายรายละเอียดในหัวขอ “แนวคิดเก่ียวกับความเป็นชาติและการ

เคลื่อนไหวด้านชาตินิยมของปัญญาชนเขมร ค.ศ. 1930 – 1955” ผูศึกษาไดทําการสํารวจ

สถานภาพของการศึกษาในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับความเป็นชาติเขมรและปใญญาชนเขมร ท้ังนี้มี

วัตถุประสงคแเพื่อทําความเขาใจสถานภาพของงานเขียนในประเด็นท่ีเลือกศึกษา เพื่อนําไปสูการขยาย

องคแความรูใหมใหชัดเจนยิ่งขึ้น ในท่ีนี้ผูศึกษาไดแบงงานเขียนตามประเด็นสําคัญท่ีแตละกลุมมุงเนน

การอธิบายได 3 กลุม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 : งานเขียนที่อธิบายถึงก าเนิดของส านึกเก่ียวกับความเป็นชาติเขมร 

งานเขียนกลุมนี้มุงอธิบายถึงจุดเริ่มตนของสํานึกเกี่ยวกับความเป็นชาติเขมร มีขอสรุป

ตรงกันคือ “ชาติเขมร” หรือ “ความเป็นชาติเขมร” ไดรับการสรางหรืออิทธิพลจากฝรั่งเศส โดย

อธิบายภายใตกรอบความคิดหรือนิยามความหมายของคําวาชาติ 2 ลักษณะ คือชาติในความหมาย

ทางการเมืองและชาติในความหมายทางวัฒนธรรม 

ในสวนของการอธิบายชาติในความหมายทางการเมือง คือชาติท่ีเกิดจากคนในเขตแดนท่ี

แนนอนมาตัดสินใจใชอํานาจทางการเมืองของตนอยางสมัครใจเพื่อกําหนดความเป็นรัฐขึ้น งานเขียน

ท่ีอธิบายถึงความเป็นชาติเขมรในความหมายนี้เสนอวา ความเป็นชาติเขมรเริ่มตนต้ังแตทศวรรษ 

1930 และ 1940 เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นทันทีทันใด โดยอางอิงกับปรากฏการณแ 3 อยาง คือ การออก
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วารสารกัมพุชสุริยาซึ่งเป็นวารสารภาษาเขมรฉบับแรกโดยสถาบันพุทธศาสนบัณฑิตยแใน ค.ศ. 1926 

การออกหนังสือพิมพแภาษาเขมรฉบับแรกช่ือวานครวัด ค.ศ. 1936 และเหตุการณแสงครามรมใน ค.ศ. 

1942 ดังตัวอยางของการอธิบายในงานเขียน “Cambodia‖s Response to France, 1916 - 45” 

เรื่อง A History of Cambodia (ค.ศ. 1984 / พ.ศ. 2527) ของ David P. Chandler ไดรับการ

แปลเป็นภาษาไทย เรื่อง ประวัติศาสตร์กัมพูชา (ค.ศ. 1997 / พ.ศ. 2540) ของ เดวิด พี.         

แชนด์เลอร์ แปลโดย พรรณงาม เงาธรรมสาร และคณะ มุงเนนวาการออกวารสารกัมพุชสุริยาของ

สถาบันพุทธศาสนบัณฑิตยแโดยปใญญาชนเขมรเป็นจุดเริ่มตนของสํานึกถึงความเป็นชาติเขมร 

เนื่องจากเป็นวารสารท่ีตีพิมพแเรื่องราวการคนพบอารยธรรมโบราณสมัยพระนคร รวมถึงเผยแพร

วัฒนธรรมประเพณีโบราณของกัมพูชาใหเป็นท่ีรับรูแกประชาชน และเมื่อฝรั่งเศสดําเนินนโยบายท่ี

กระทบตออัตลักษณแทางวัฒนธรรมจึงนํามาสูการตอตานในสงครามรม ในประเด็นนี้เเชนดแเลอรแเสนอ

วาเมื่อฌอรแฌ อารแมอง เลอง โกลตีเย (George Armand Léon Gautier) เรสิดังตแ สุเปริเออรแแหง

แควนกัมพูชาประกาศเปล่ียนแปลงพยัญชนะเขมรท้ัง 45 ตัว ใหเป็นอักษรโรมันสงผลใหพระสงฆแและ

ปใญญาชนออกมาตอตานอยางหนัก เนื่องจากมองวาเป็นการทําลายจารีตประเพณี การยอมรั บ

ตัวอักษรโรมันจะทําใหสังคมกัมพูชาเป็นสังคมท่ีไมมีประวัติศาสตรแ ไมมีคุณคา ไมมีจริยธรรม และไมมี

แบบแผนประเพณี  

การศึกษาในลักษณะดังกลาวไดรับการโตแยงจากวิทยานิพนธแระดับดุษฎีบัณฑิต สาขา

ประวัติศาสตรแมหาวิทยาลัยโมนาซ ประเทศออสเตรเลีย เรื่อง Cambodge: The Cultivation of 

Nation, 1860-1945 ของ Penny Edwards (ค.ศ. 1999 / พ.ศ. 2543) ซึ่งเรียบเรียงตีพิมพแเป็น

หนังสือครั้งแรก ค.ศ. 2007 และ ค.ศ. 2009 ตามลําดับ เอ็ดเวิรแดอธิบายวาการสรุปกําเนิดของสํานึก

เกี่ยวกับความเป็นชาติเขมรท่ีผานมาพิจารณาความหมายของชาติเฉพาะปรากฏการณแทางการเมือง 

แตยังมีการอธิบายในอีกมิติหนึ่งคือความเป็นชาติทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นระบบความคิดทางวัฒนธรรมท่ี

ผูคนมีความรูสึกรวมกันผานวัฒนธรรม ความเช่ือ จารีต ตลอดจนประเพณีตาง ๆ 

เอ็ดเวิรแดเสนอกรอบโครงการวิเคราะหแท่ีคํานึงถึงความหมายของชาติหรือความเป็นชาติ

ในความหมายทางวัฒนธรรม โดยมีความคิดหลักเกี่ยวกับสํานึกถึงความเป็นชาติเขมรวาไมใชส่ิงท่ี

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแตไดรับการสรางขึ้นจากฝรั่งเศส เอ็ดเวิรแดพยายามอธิบายจุดกําเนิดของ

สํานึกถึงความเป็นชาติเขมรวามีท่ีมาอยางไร โดยเนนการอธิบายถึงความเป็นชาติเขมรวาไ ดรับการ

สรางขึ้นผานสํานักงานหรือหนวยงานราชการอาณานิคม หองเรียน สถาบันการคนควา และพิพิธภัณฑแ
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ของฝรั่งเศส ท้ังนี้ เอ็ดเวิรแดไดอธิบายโดยสรุปวาปใญญาชนเขมรไมไดสรางแนวคิดของความเป็นชาติ

ของตน และการสรางภาพความรุงเรืองสมัยพระนครของนักวิชาการชาวฝรั่งเศสและชาวเขมรท่ี

รวมงานกับสถาบันของฝรั่งเศสมีสวนสําคัญในการสรางชาตินักชาตินิยมเขมร 

ท้ังนี้ ผูศึกษาต้ังขอสังเกตวาหากชาติเขมรหมายถึงปราสาทนครวัดตามการตีความของ

ฝรั่งเศสแลว ปใญญาชนเขมรมีสํานึกถึงความเป็นชาติของและความหมายของปราสาทนครวัดในแบบ

ของตนหรือไม สํานึกถึงความเป็นชาติและความหมายของปราสาทนครวัดของปใญญาชนเขมร

เปล่ียนแปลงไปอยางไร รวมท้ังเกิดคําถามวาหากชาวเขมรท่ัวไปยอมรับวาปราสาทนครวัดหมายถึง

ชาตินั้น ความเขาใจดังกลาวมีลักษณะเชนไร ซึ่งเอ็ดเวิรแดไมไดช้ีใหเห็นวาปราสาทนครวัดของ

นักวิชาการฝรั่งเศสและปใญญาชนเหมือนหรือแตกตางกัน อยางไรก็ตามสุดทายเป็นการอธิบายเพียง

เพื่อสะทอนใหเห็นกระบวนการผสานความคิดของนักวิชาการฝรั่งเศส (กอนไดรับเอกราช) เขากับ

ความตองการของปใญญาชนเขมร (ขณะเรียกรองเอกราช) เพื่อสรางจิตสํานึกรวมกันของชาวเขมรใน

การเรียกรองเอกราชเทานั้น แตกลับไมไดต้ังคําถามถึงการรับรูของคนพื้นเมืองหรือพยายามอธิบาย

สํานึกเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของชาวเขมร ซึ่งเป็นการมองขามการเคล่ือนไหวท่ีอาจพิจารณาจาก

ประสบการณแของคนพื้นเมืองท่ีนํามาสูการตอตานอาณานิคม  

อยางไรก็ดี แนวทางการศึกษาชาติในความหมายทางวัฒนธรรมของเอ็ดเวิรแดไดรับการ

ยอมรับและการอางอิงในงานเขียนตอ ๆ มา ดังเชนวิทยานิพนธแอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ประวัติศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย เรื่อง เอกสารมหาบุรุษเขมร: การศึกษางานเขียน

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของกัมพูชา (ค.ศ. 2004 / พ.ศ. 2547) ของ ธิบดี บัวค าศรี ไดเสนอแนวทาง

การศึกษาในบทท่ี 2 “สังคมกับการเคล่ือนไหวทางความคิด : ชาตินิยมเขมรในทศวรรษท่ี 1930 – 

1955” โดยใชกรอบความคิดหลักคือ ชาติเขมรไดรับการสรางขึ้นจากฝรั่งเศสไมใชส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ ท้ังนี้ ฝรั่งเศสมีนโยบายทําพระนครใหเป็นเขมร ดวยการเช่ือมโยงประวัติศาสตรแของกัมพูชา

เขากับความรุงเรืองในสมัยพระนคร ปราสาทนครวัดจึงกลายเป็นภาพตัวแทนศักด์ิศรีข องชาติใน

ชวงเวลาดังกลาว อยางไรก็ตาม การเผยแพรเรื่องราวสมัยพระนครปรากฏผานงานวิชาการ วารสาร 

หรือหนังสือพิมพแซึ่งมีสวนสําคัญในการกระตุนใหปใญญาชนเกิดสํานึกถึงความเป็นชาติและแพรขยายสู

ชาวเขมรมากขึ้น หรือวิทยานิพนธแพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณแราชวิทยาลัย ศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศไทยกับคณะสงฆ์ใน

ประเทศกัมพูชา (ค.ศ. 2009 / พ.ศ.2552) ของ พระสุวรรณฐา อินฺทฺริยส วโร และวิทยานิพนธแ            



  29 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณแราชวิทยาลัย  เรื่อง 

การศึกษาของคณะสงฆ์ในราชอาณาจักรกัมพูชา (ค.ศ. 2010 / พ.ศ. 2553) ของ พระสุเธีย สุวณณฺ

เถโร (ยนต์) ไดอธิบายถึงพัฒนาการดานการศึกษาของพระสงฆแในภายใตการปกครองของฝรั่งเศสมี

สวนสําคัญในการกอกําเนิดสํานึกถึงความเป็นชาติและสรางคนรุนใหมหรือปใญญาชน เพราะสถาบัน

ตาง ๆ ท่ีฝรั่งเศสพยายามพัฒนากลายเป็นแหลงแลกเปล่ียนความรูและความคิดท่ีสําคัญของชาวเขมร 

อาทิ โรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงหรือพุทธศาสนบัณฑิตยแท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อทําหนาท่ีเป็นสถาบันการศึกษา

และควบคุมพระสงฆแเขมรใหหลุดออกจากการครอบงําของสยาม โดยหันมาศึกษาความรู เพื่อใหเขาถึง

แกนแทของคําสอน เป็นการมองหลักธรรมดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรแเพื่อทําใหศาสนาบริสุทธิ์ซึ่ง

สงผลใหชาวเขมรเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติ 

นอกจากนี้ยังมีงานเขียนเรื่อง ลัทธิชาตินิยมไทย/สยามกับกัมพูชา: และกรณีศึกษา

ปราสาทเขาพระวิหาร (ค.ศ. 2009 / พ.ศ. 2552) ของ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ไดอธิบายจุดเริ่มตนของ

ความคิดเกี่ยวกับปราสาทนครวัดใหเป็นตัวแทนของชาติวา เกิดขึ้นในยุคอาณานิคมของฝรั่งเศสผาน

สถาบันตาง ๆ ท่ีศึกษาและคนควาเรื่องราวสมัยพระนครผานตํานาน พงศาวดาร เพื่อนํามาเผยแพรให

เป็นท่ีรับรูโดยท่ัวไปในลักษณะของงานทางโบราณคดีและประวัติศาสตรแ และเสนอมุมมองท่ีนาสนใจ

ถึงการใชสัญลักษณแผานธงชาติและเพลงชาติท่ีนําเรื่องราวสมัยพระนครเขาไวดวย เชนเดียวกับงาน

เขียนเรื่อง ประวัติศาสตร์กัมพูชา (ค.ศ. 2012 / พ.ศ. 2555) ของ ธิบดี บัวค าศรี ใน “บทท่ี 2 การ

สรางภาพของชาติในกัมพูชา” อธิบายวาระบบการปกครอง ปใญญาชน และสถาบันทางการตาง ๆ 

เป็นจุดเริ่มตนของกระบวนการกอรูปจิตสํานึกถึงความเป็นชาติเขมร โดยเฉพาะการสราง

ประวัติศาสตรแสมัยพระนครใหเป็นตัวแทนของชาติ โดยขาหลวงใหญฝรั่งเศสประจําโคชินจีนรับคํา ส่ัง

จากรัฐบาลฝรั่งเศสใหจัดต้ังสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบุรพาทิศ ( I‖École Française d‖Éxtrême – 

Orient ; EFEO) ปราสาทนครวัดจึงกลายเป็นส่ิงสําคัญท่ีฝรั่งเศสถือวาตนเป็นผูคนพบ รวมท้ังยังตอก

ย้ําใหชาวเขมรตระหนักถึงความยิ่งใหญของสมัยพระนครซึ่งถูกยนยอเหลือเพียงปราสาทนครวัดวาเป็น

ตัวแทนของความรุงเรืองในอดีต โดยงานเขียนของชาญวิทยแและธิบดีตางอธิบายภายใตกรอบความคิด

หลักท่ีเนนการอธิบายความเป็นชาติของเขมรวาไมใชส่ิงท่ีเกิดอยางเป็นธรรมชาติแตไดรับการสรางขึ้น

จากฝรั่งเศส  

อยางไรก็ตาม แมการศึกษากําเนิดของสํานึกเกี่ยวกับความเป็นชาติเขมรไดเริ่มคล่ีคลาย

จากการศึกษาชาติในความหมายทางการเมืองมาเนนกรอบโครงความหมายของชาติทางวัฒนธรรม 
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แตการอธิบายในแนวทางดังกลาวกลับมุงเนนบทบาทของฝรั่งเศสมากเกินไปจนละเลยสํานึกทาง

ประวัติศาสตรแของคนพื้นเมือง การพิจารณาและวิเคราะหแท่ีใหน้ําหนักกับบทบาทของฝรั่งเศสเชนนี้ 

อาจทําใหมองขามความสืบเนื่องทางวัฒนธรรมของกัมพูชาท่ีถายทอดจากรุนสูรุน โดยฝรั่งเศสอาจ

ดําเนินการจัดระบบทางความคิดใหเกิดระเบียบภายใตกระบวนการทําใหทันสมัยเทานั้น  

กลุ่มที่ 2 : งานเขียนที่มุ่งเน้นการศึกษากระแสชาตินิยมที่น าไปสู่การเรียกร้องเอกราช

จากฝร่ังเศส 

งานเขียนกลุมนี้มุงอธิบายสาเหตุของการเกิดกระแสชาตินิยมในหมูปใญญาชนเขมรท่ี

นําไปสูการเรียกรองเอกราชจากฝรั่งเศส การวิเคราะหแของงานเขียนกลุมนี้จะแตกตางกันไปตาม

มุมมองของผูศึกษาซึ่งสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดกระแสชาตินิยมของกัมพูชาเกิดจาก 4 สาเหตุ

หลัก คือ การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การศึกษาสมัยใหม สถานการณแในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 

และพิจารณาบริบทอยางรอบดาน ดังนี้ 

1) งานเขียนท่ีอธิบายการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจวาเป็นสาเหตุของการเกิดกระแส

ชาตินิยม อาทิ งานเขียนเรื่อง “Assassinationtion of Resident Bardez” ใน Facing the 

Cambodian Past: Selected Essay 1971 – 1994 (ค.ศ. 1998 / พ.ศ. 2541) ของ David P. 

Chandler นําเสนอผลการศึกษาเหตุการณแฆาตกรรมวาเฟลิกซแ หลุยสแ บารแเดซ (Felix Louis 

Bardez) ขาหลวงฝรั่งเศสท่ีเดินทางเขามาดําเนินการจัดเก็บภาษีท่ีหมูบานกรังลาจ (Kraang Laev) 

เขตกําปงฉนัง (Kompong Chhnang) แทนขุนนางฝรั่งเศสท่ีถูกสังหารวาเป็นจุดเริ่มตนของกระแส

ชาตินิยม โดยมีสาเหตุจากความไมพอใจนโยบายขูดรีดภาษีของฝรั่งเศส แตในงานเขียนเรื่องนี้    

แชนดแเลอรแไมไดอธิบายใหเห็นความเช่ือมโยงของนโยบายขูดรีดภาษีของฝรั่งเศสวาสงผลตอกระแส

ชาตินิยมเขมรที่ชัดเจนเทากับงานเขียนตอมาของเขาในเรื่อง “ปฏิกิริยาของกัมพูชาตอฝรั่งเศสระหวาง 

ค.ศ. 1916-1945” ประวัติศาสตร์กัมพูชา (ค.ศ. 1997 / พ.ศ. 2540) ของ เดวิด พี. แชนด์เลอร์ ซึ่ง

มุงเนนการอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในชวงคริสตแศตวรรษท่ี 20 ท่ีสงผลใหเกิดกระแส

ชาตินิยมในกัมพูชา เนื่องจากฝรั่งเศสกระชับอํานาจการปกครองและเรงการเพาะปลูกสงผลใหชาว

เขมรไดรับความยากลําบาก อีกท้ังสถานะทางสังคมท่ีแตกตางกันระหวางชาวตะวันตกกับคนพื้นเมือง

สงผลใหเกิดชองวางทางวัฒนธรรม ประกอบกับฝรั่งเศสสนับสนุนใหชาวเวียดนามและชาวจีนเขามา

ทํางานในกัมพูชากอใหเกิดความรูสึกวาชาวเขมรถูกกดขี่และเอารัดเอาเปรียบ ทําใหคนพื้นเมืองเกิด
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ความรูสึกตอตานระบอบอาณานิคม รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของฝรั่งเศสสงผลใหชาว

เขมรเรียนรูและกาวทันความทันสมัยอยางรวดเร็วกอใหเกิดความต่ืนตัวทางความคิดและพัฒนามาสู

ปฏิกิริยาการเคล่ือนไหวเพื่อเรียกรองเอกราช  

2) งานเขียนท่ีอธิบายการศึกษาสมัยใหมวาเป็นสาเหตุของการเกิดกระแสชาตินิยม อาทิ 

งานเขียน เรื่อง ชุมชนจินตกรรม : บทสะท้อนว่าด้วยก าเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม (ค.ศ. 

2009 / พ.ศ. 2552) ของ เบน แอนเดอร์สัน แปลโดย ชาญวิทยแ เกษตรศิริ (บรรณาธิการ) อธิบายถึง

การพัฒนาการศึกษาสมัยใหมของฝรั่งเศสใหกับอาณานิคมในอินโดจีน โดยกรณีของกัมพูชา

สถาบันการศึกษาสมัยใหมกอใหเกิดปใญญาชนท่ีมีความรูความสามารถ แตไมไดรับโอกาสใหทํางานใน

หนวยงานหรือสถาบันของฝรั่งเศส จึงผลักดันใหปใญญาชนเหลานี้เกิดการบมเพาะและเคล่ือนไหวทาง

ความคิดอันนําไปสูการเกิดความรูสึกชาตินิยม สวนงานเขียนเรื่อง Cambodge: The Cultivation 

of Nation, 1860-1945 (ค.ศ. 2009 / พ.ศ. 2552) ของ Penny Edwards อธิบายวาการที่กัมพูชา

ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสไดทําใหเกิดการพัฒนา (Development) และกระบวนการทําให

ทันสมัย (Modernization) โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของส่ือส่ิงพิมพแตาง ๆ ท้ังวารสาร หนังสือพิมพแ 

วรรณกรรมซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในการสรางหรือปลูกฝใงสํานึกเกี่ยวกับความเป็นชาติ ผนวกกับการ

พัฒนาการศึกษาในโรงเรียนระบบอาณานิคมฝรั่งเศสระหวาง ค.ศ. 1910 – 1930 ซึ่งนอกจาก

กอใหเกิดคนกลุมใหมท่ีมีความรูความสามารถหรือปใญญาชนเขมรแลว ยังกอใหเกิดพื้นท่ีสนทนาท่ี

นําไปสูความสํานึกถึงความเป็นชาติดวย 

3) งานเขียนท่ีอธิบายสถานการณแในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 วาเป็นสาเหตุของการเกิด

กระแสชาตินิยม เมื่อญี่ปุุนใหการสนับสนุนกัมพูชาในการประกาศเอกราช ประกอบกับนโยบายการ

ขยายดินแดนของไทยกอใหเกิดกระแสชาตินิยมตอตานผูรุกรานและเรียกรองเอกราชจากฝรั่งเศส งาน

เขียนท่ีเนนการอธิบายในลักษณะนี้ เชน งานเขียนเรื่อง A Short History of Cambodia (ค.ศ. 

2006 / พ.ศ. 2549) ของ John Tully เสนอวา กระแสชาตินิยมของกัมพูชาไมเคยมีมากอน

จนกระท่ังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เนื่องจากชาวเขมรไมมีสํานึกหรือความตองการตอตานอาณานิคม อีก

ท้ังยังมีบางสวนใหการสนับสนุนอาณานิคมฝรั่งเศสดวย ในขณะท่ีวิทยานิพนธแอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาประวัติศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย เรื่อง ปราสาทพระวิหาร: การเมืองวัฒนธรรมใน

กัมพูชายุคสังคมราษฎร์นิยม ค.ศ. 1955 – 1970 (ค.ศ. 2009 / พ.ศ. 2552) ของ พงษ์พันธ์ พึ่งตน 

เสนอวาการขยายดินแดนของไทยในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ผลักดันใหเกิดกระแสชาตินิยมในหมูชาว
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เขมรและภายหลังจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 ส้ินสุดลง ชาวเขมรจึงตระหนักถึงบทบาททางการเมืองของ

ตนอันนํามาสูการเคล่ือนไหวเพื่อตอตานระบอบอาณานิคมของฝรั่งเศส 

4) งานเขียนท่ีอธิบายบริบทอยางรอบดานวาเป็นสาเหตุของการเกิดกระแสชาตินิยม งาน

เขียนกลุมนี้มองวาการพิจารณาสาเหตุชาตินิยมเฉพาะลักษณะใดลักษณะหนึ่งอาจทําใหไมเขาใจอดีตท่ี

เกิดขึ้นอยางแทจริง เพราะมองวาส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอความคิดมนุษยแไมใชเพียงส่ิงเดียว เชนเดียวกับ

กระแสชาตินิยมซึ่งจําเป็นตองพิจารณาหรือวิเคราะหแจากบริบทท่ีรอบดานวาเป็นสาเหตุหรือปใจจัย

ผลักดันในการเกิดขึ้นของกระแสชาตินิยม เชน งานเขียนเรื่อง ประวัติศาสตร์กัมพูชา (ค.ศ. 2012 / 

พ.ศ. 2555) ของ ธิบดี บัวค าศรี เสนอวาการปกครองของฝรั่งเศสผลักดันใหชาวเวียดนามและชาวจีน

เขามาในกัมพูชาเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ขณะท่ีชาวเขมรยังยากจนและถูกแยงงาน  จึง

เป็นท่ีมาของความรูสึกถูกเอารัดเอาเปรียบและความรูสึกเกลียดชังชาวเวียดนามและชาวจีน ขณะท่ี

การพัฒนาระบบการศึกษาแบบใหมใหแกกัมพูชากอใหเกิดผูท่ีมีความรูความสามารถหรือปใญญาชน 

ซึ่งเรียนรูความทันสมัยและกระแสความคิดเกี่ยวกับความยิ่งใหญของตนควบคูกันไปดวย สอดคลอง

กับงานเขียนเรื่อง “กัมพูชากับปฏิกิริยาตอตานการปกครองของฝรั่งเศส ค.ศ. 1885” ใน “ปริทรรศน์

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” จักรวรรดินิยมตะวันตกในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ : การเข้ามาและผลกระทบ (ค.ศ. 2014 / พ.ศ. 2557) ของ อภินันท์ สงเคราะห์ อธิบาย

ปใจจัยท่ีกอใหเกิดกระแสชาตินิยมอยางรอบดานท้ังสํานึกทางประวัติศาสตรแ การเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ การศึกษาสมัยใหม และการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ลวนมีผลตอการเกิดกระแส

ชาตินิยมท้ังส้ิน 

อยางไรก็ตาม งานเขียนขางตนใหความสําคัญกับการอธิบายปใจจัยการเกิดกระแส

ชาตินิยม แตไมพบงานเขียนเรื่องใดท่ีอธิบายถึงอิทธิพลของกระแสชาตินิยมตอกระบวนการทาง

ความคิดของปใญญาชนเขมรเลย ในทรรศนะของผูศึกษาเห็นวาในการศึกษากระแสชาตินิยมควรไดรับ

การอธิบายวาความคิดชาตินิยมมีอิทธิพลตอปใญญาชนเขมรอยางไร ปใญญาชนเขมรแสดงออกทาง

ความคิดในลักษณะใดบาง ตลอดจนปใญญาชนเขมรวิธีการนําความรูสึกชาตินิยมมาโนมนาวประชาชน

อยางไร การวิเคราะหแในชุดคําถามดังกลาวจะชวยใหเห็นถึงกระบวนการทางความคิดของปใญญาชนท่ี

นําไปสูการเรียกรองเอกราชและกระบวนการสรางชาติท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น 
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กลุ่มที่ 3 : งานเขียนที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์บทบาทและความคิดของปัญญาชนเขมร 

งานเขียนกลุมนี้มุงเนนการวิเคราะหแบทบาทและความคิดของปใญญาชนเขมรต้ังแต

ทศวรรษ 1930 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวางานเขียนกลุมนี้มีจํานวนไมมาก งานเขียนสวนใหญ

มุงเนนการอธิบายเฉพาะบุคคล โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุและพอล พต ซึ่งมุง

นําเสนอบทบาทและความคิดของบุคคลนั้น ๆ ในขณะเป็นผูนําทางการเมืองหรือผูนําประเทศมากกวา

การวิเคราะหแบทบาทและความคิดของบุคคลในฐานะปใญญาชนท่ีมีการเคล่ือนไหวทางความคิดภายใต

สํานึกถึงความเป็นชาติเขมร อยางไรก็ดี งานเขียนกลุมนี้สามารถแบงออกได 2 ลักษณะ คือ  

1) งานเขียนท่ีเนนการอธิบายขอมูลหรือวิเคราะหแขอมูลเชิงชีวประวัติเป็นรายบุคคล 

โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุดวยดังงานเขียนเรื่ อง Sihanouk Prince of Light 

Prince of Darkness (ค.ศ. 1994 / พ.ศ. 2537) ของ Milton E. Osborne อธิบายพระราช

ประวัติของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ โดยวิเคราะหแความเช่ือมโยงในการดําเนินนโยบายและ

แนวคิดทางการเมืองกับประสบการณแสวนพระองคแ สวนงานเขียนเรื่อง Shadow Over Angkor: 

Memoirs of His Majesty King Norodom Sihanouk of Cambodia (ค.ศ. 2005 / พ.ศ. 

2548 )  ขอ ง  Prince Norodom Sihanouk เ ป็น ง าน เขี ยน ชี วประ วั ติ ส ว นพระองคแ ขอ ง

พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นตอเหตุการณแในชวงเวลาตาง ๆ ต้ังแตขึ้น

ครองราชยแจนกระท่ังล้ีภัยทางการเมือง 

ขณะเดียวกันพบงานเขียนจํานวนหนึ่งท่ีมุงอธิบายขอมูลเชิงชีวประวัติบุคคลท่ีเป็น

ปใญญาชนอื่น เชน งานเขียนเรื่อง พระบาฬัตโฆสนาค แหม เจียว (ค.ศ. 1972 / พ.ศ. 2515) ของ 

พระโพธิวงศ์ โสตหาย และท่านควง สมภาร (ภาษาเขมร) นําเสนอชีวประวัติของพระแหม เจียว 

พระสงฆแรูปสําคัญท่ีประทวงนโยบายการเปล่ียนแปลงตัวอักษรเขมรของฝรั่งเศสจนกระท่ังถูกจับท้ังท่ี

ครองเพศสมณะ หรืองานเขียนเรื่อง พระราชชีวประวัติในสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี ชวน ณาต 

สมเด็จพระสังฆราชล าดับ 1 ในคณะมหานิกาย ของ พระมุนีโกศล โสรหาย (ภาษาเขมร) (ค.ศ. 

1999 / พ.ศ. 2542) นําเสนอชีวประวัติของสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (ชวน ณาต) พระสังฆราชา

แหงราชอาณาจักรกัมพูชา สวนงานเขียนเรื่อง The Royal House of Cambodia (ค.ศ. 2003 / 

พ.ศ. 2546) ของ Julio A. Jeldres นําเสนอพระประวัติเช้ือพระวงศแเขมรต้ังแตนักองคแดวงจนถึง

ปใจจุบัน ในจํานวนนี้มีเช้ือพระวงศแท่ีเป็นปใญญาชนคนสําคัญในเคล่ือนไหวเพื่อเรียกรองเอกราชจาก
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ฝรั่งเศส อาทิ นักองคแราชวงศแนโรดม มฺงตณา พระองคแมจะสแนโรดม นรินฺนเฎต หรือพระองคแมจะสแ   

สีสุวัตถ์ิ องคแเอง ยุตติวงศแ 

งานเขียนขางตนมีลักษณะเป็นการรวบรวมขอมูลเชิงชีวประวัติของปใญญาชนเขมรเฉพาะ

บุคคลท่ีโดดเดนมาวิเคราะหแใหเห็นถึงความคิดและพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ ท้ังนี้งานเขียนท่ีพบมาก

ท่ีสุดคืองานเขียนท่ีมุงอธิบายขอมูลเชิงชีวประวัติซึ่งพบวากระจัดกระจายอยูในอนุสรณแความทรงจํา 

หนังสือพิมพแ วารสาร และส่ืออิเล็กทรอนิกสแ 

2) งานเขียนท่ีเนนการวิเคราะหแบทบาทของปใญญาชนเขมร สวนใหญพบวาเนนการ

วิเคราะหแบทบาทปใญญาชนเฉพาะบุคคลขณะท่ีมีบุคคลนั้น ๆ ขณะดํารงตําแหนงทางการเมือง 

สามารถแบงไดสองกลุม คือ 

 2.1) งานเขียนท่ีเนนการอธิบายบทบาทของปใญญาชนเขมรในภาพรวม ไดแก งาน

เขียนเรื่อง ประวัติศาสตร์กัมพูชา (ค.ศ. 2012 / พ.ศ. 2555) ของ ธิบดี บัวค าศรี มุงอธิบายการ

เคล่ือนไหวของปใญญาชนเขมรในภาพรวมตอสถานการณแทางการเมืองในชวงเวลาตาง ๆ ท้ังท่ีเป็น   

เช้ือพระวงศแ สามัญชน และพระสงฆแ โดยใชกรอบโครงความสืบเนื่องทางความคิดของปใญญาชนรุ น

หนึ่งสูปใญญาชนอีกรุนหนึ่ง โดยใหความสําคัญกับการอธิบายการเคล่ือนไหวของปใญญาชนตอ

สถานการณแทางการเมือง 

 2.2) งานเขียนท่ีเนนการวิเคราะหแบทบาทของปใญญาชนเขมรเฉพาะบุคคล สวนใหญ

เป็นงานศึกษาและงานวิจัยจากสถาบันตาง ๆ ท่ีเนนการอธิบายบุคคลสําคัญท่ีมีผลงานโดดเดน ไดแก 

พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ซึ่งมุงเนนการอธิบายบทบาทและนโยบายของพระองคแในฐานะ

กษัตริยแและผูนําทางการเมือง เชน วิทยานิพนธแรัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาการปกครอง 

จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย เรื่อง การศึกษาการปกครองของเจ้าสีหนุฯ (ค.ศ. 1976 / พ.ศ. 2519) ของ 

บัณฑิต ธนาธนะ วิเคราะหแลักษณะการปกครองในยุคสังคมราษฎรแนิยมพบวานําความเช่ือด้ังเดิม

เกี่ยวกับสถาบันกษัตริยแและพุทธศาสนามาอธิบายถึงท่ีมาของพระราชอํานาจของพระบาทสมเด็จพระ

นโรดมสีหนุ สวนวิทยานิพนธแหลักสูตรมหาศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัย 

Trinity College เรื่อง Prince Sihanouk: The Model of Absolute Monarchy in 

Cambodia (ค.ศ. 2013 / พ.ศ. 2556) ของ Weena Yong เสนอวาพระบาทสมเด็จพระนโรดม    

สีหนุใชระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยแท่ีสืบทอดจากระบอบการปกครองสมัยจารีตในการปกครอง

กัมพูชา ขณะท่ีงานเขียนเรื่อง Cambodia the Search for Security (ค.ศ. 1967 / พ.ศ. 2510) 
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ข อ ง  Michael Heifer แ ล ะ ส า ร นิ พ น ธแ รั ฐ ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต  ค ณ ะ รั ฐ ศ า ส ต รแ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ เรื่อง นโยบายเป็นกลางของกัมพูชาในสมัยรัฐบาลเจ้านโรดมสีหนุ (ค.ศ. 

1990 / พ.ศ. 2533) ของ นภดล ชาติประเสริฐ มุงเนนการอธิบายการดําเนินนโยบายเป็นกลางของ

พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุในยุคสังคมราษฎรแนิยมเป็นสําคัญ 

 งานเขียนเรื่อง Khmers Stand Up! : A History of the Cambodian 

Government 1970-1975 (ค.ศ. 1994 / พ.ศ. 2537) ของ Justin J. Corfield วิเคราะหแการ

แกไขปใญหาความแตกแยกทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ สวนวิทยานิพนธแ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณแ

มหาวิทยาลัย เรื่อง World politics and state building of Cambodia by King Norodom 

Sihanouk in 1953-1970 (ค.ศ. 2009 / พ.ศ. 2552) ของ Yoothasart Ngamin มุงเนนการ

อธิบายบทบาทของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุในการสรางชาติกัมพูชาภายใตบริบทสงครามเย็น 

ขณะท่ีงานเขียนเรื่อง กัมพูชาในการเมืองโลก บทบาทเจาสีหนุกับสงครามและสันติภาพ (ค.ศ. 1993 / 

พ.ศ. 2536) ของ ชุมพล เลิศรัฐการ นําเสนอบทบาทของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุในฐานะผูนํา

คนสําคัญท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองภายในกัมพูชาและในเวทีโลก ทายท่ีสุดงานเขียน

เรื่อง Politics and Power in Cambodia: The Sihanouk Years (ค.ศ. 1973 / พ.ศ. 2516) 

ของ Milton E. Osborne มุงเนนอธิบายถึงการส้ินสุดอํานาจของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุใน 

ค.ศ. 1970 วาเกิดจากสถานการณแทางการเมืองโลกมากกวาความผิดพลาดในการบริหารประเทศของ

พระองคแ 

 นอกจากงานเขียนท่ีศึกษาบทบาทของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุแลวยัง

ปรากฏงานเขียนท่ีศึกษาบทบาทของปใญญาชนเขมรอื่น ๆ เป็นตนวาเขียว สมผอน ในงานเขียนเรื่อง 

Pol Pot and Khieu Samphan (ค.ศ. 1991 / พ.ศ. 2534) ของ Stephen R. Heder วิเคราะหแ

ความสัมพันธแระหวางพอล พต กับเขียว สอมผอน และวิเคราะหแบทบาทการดําเนินงานของเขียว สอม

พัน ในฐานะผูนําระดับปฏิบัติการคนสําคัญของกลุมเขมรแดง ขณะเดียวกันพบงานศึกษาถึงเซิง ง็อก 

ทัญ ในวิทยานิพนธแดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรแ มหาวิทยาลัย Northern Illinois เรื่อง Son 

Ngoc Thanh, The United State, And The Transformation of Cambodia (ค.ศ. 2015 

/ พ.ศ. 2558) ของ Matthew Jagel วิเคราะหแบทบาท แนวคิด และอุดมการณแของเซิง ง็อก ทัญ ใน

ฐานะปใญญาชนเขมรคนสําคัญท่ีไดรับการยกยองจากชาวเขมรวาเป็นวีรบุรุษของชาติ เจเกลช้ีใหเห็น
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วาขบวนการเขมรเสรีเป็นเครือขายสําคัญของหนวยขาวกรองแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (C.I.A.) ใน

การแทรกแซงกิจการภายในของรัฐบาลกัมพูชาในขณะนั้น และเซิง ง็อก ทัญ มีความสําคัญตอ

สหรัฐอเมริกาเพราะเขาเป็นปใญญาชนท่ีฝใกใฝุอุดมการณแเสรีนิยมและตอตานแนวคิดสังคมนิยม 

อยางไรก็ดี งานเขียนท่ีกลาวมาขางตนไมพบวามีงานเขียนเรื่องใดวิเคราะหแหรือช้ีชัดถึง

สํานึกหรือแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นชาติของปใญญาชนมากเทาไหรนัก งานเขียนสวนใหญมุงอธิบาย

บทบาทของปใญญาชนขณะท่ีมีอํานาจทางการเมืองแลวท้ังส้ิน แตในทรรศนะของผูศึกษาเห็นวา

การศึกษาเกี่ยวกับปใญญาชนเขมรควรไดรับการอธิบายวาปใญญาชนคืออะไร มีเงื่อนไขและจุดกําเนิด

อยางไร ซึ่งอาจนําไปสูการอธิบายในมุมมองท่ีวาปใญญาชนเขมรเป็นผลผลิตจากกระบวนการทําให

ทันสมัยท่ีเคล่ือนจากความต้ังใจของฝรั่งเศส และอาจนําไปสูการวิเคราะหแในเชิงลึกวาปใญญาชนเหลานี้

เพาะบมทางความคิดดานชาตินิยมไดอยางไร อีกท้ังพวกเขามีวิธีการเคล่ือนไหวดานชาตินิยมใน

ลักษณะใด ตอจากนั้นนําไปสูชุดคําถามท่ีตามมาวาปใญญาชนแตละกลุมมีเปูาหมายอยางไร และ

สาเหตุใดท่ีนํามาซึ่งความแตกแยกภายในกลุมปใญญาชนเขมร ผูศึกษาตระหนักวาการวิเคราะหแขอมูล

เพื่อเขาถึงคําตอบชุดคําถามดังกลาวมีความสําคัญท่ีจะทําใหเขาใจถึงความคิดของปใญญาชนท่ีชัดเจน

มากขึ้น อีกท้ังยังสามารถอธิบายสภาพทางการเมืองภายหลังกัมพูชาไดรับเอกราชไดอยางรอบดาน   

อีกดวย 

 

3.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาการกอกําเนิดและลักษณะของสํานึกเกี่ยวกับความเป็นชาติของปใญญาชน

เขมร 

2.  เพื่อศึกษาปใจจัยและกระบวนการเคล่ือนไหวทางความคิดในการสรางความหมายและ

กําหนดทิศทางเกี่ยวกับ “ชาติ” ของปใญญาชนเขมร ค.ศ. 1930 - 1955    

3.  เพื่อศึกษาความสําเร็จและความลมเหลวของการเคล่ือนไหวในการเผยแพรแนวคิด

เกี่ยวกับความเป็นชาติของปใญญาชนเขมรกลุมตาง ๆ 
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4.  ขอบเขตของการศึกษา 

ในการศึกษา “แนวคิดเก่ียวกับความเป็นชาติและการเคลื่อนไหวด้านชาตินิยมของ

ปัญญาชนเขมร ค.ศ. 1930-1955” ผูศึกษากําหนดขอบเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยศึกษาแนวความคิด

ของปใญญาชนเขมรท่ีมีบทบาทโดดเดนทางการเมือง ท้ังท่ีเป็นเช้ือพระวงศแ สามัญชน และพระสงฆแหัว

กาวหนา เป็นตนวาพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ นักองคแราชวงศแนโรดม มฺงตณา พระองคแมจะสแ

นโรดม นรินฺนเฎต พระองคแมจะสแสีสุวัตถ์ิ องคแเอง ยุตติวงศแ เซิง ง็อก ทัญ บาจ ฌืน เสิม วา พระชวน 

ณาต พระหวด ตาด พระลฺวี แอม ซึ่งปใญญาชนเขมรขางตนลวนเป็นผลผลิตหรือสัมพันธแกับการจัด

การศึกษาแบบใหมของฝรั่งเศส โดยเฉพาะภายหลังการจัดการศึกษาแหงอินโดจีน ค.ศ. 1918 ท้ังส้ิน 

สวนขอบเขตของระยะเวลา ค.ศ. 1930 เป็นจุดเริ่มตนของการศึกษา เพราะชวงเวลาท่ี

ปรากฏการเคล่ือนไหวทางความคิดของปใญญาชนเขมร อีกท้ังยังเป็นชวงเวลาท่ีกัมพูชาไดรับการ

พัฒนาทางความรูและความคิด โดยสัมพันธแกับการจัดต้ังสถาบันทางวิชาการของฝรั่งเศส อาทิ พุทธ

ศาสนาบัณฑิตยแ (ค.ศ. 1930) โรงเรียนวัดแบบใหม (ทศวรรษ 1930)  วิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ (ค.ศ. 

1935) สถาบันการศึกษาเหลานี้กอใหเกิดการบมเพาะจิตสํานึกและเรียนรูเกี่ยวกับความเป็นชาติของ

ชาวเขมร แมวาสถาบันหลักท่ีทําใหเกิดความตระหนักถึงความรับรูและสํานึกเกี่ยวกับความเป็นชาติ

ของกัมพูชาคือสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบุรพาทิศ (I‖École Française d‖Éxtrême – Orient ; EFEO) 

ท่ีต้ังขึ้นใน ค.ศ. 1901 แตการศึกษางานทางโบราณคดีพบวาใชเวลาคนควากวา 3 ทศวรรษ กอนท่ีจะ

มีการเผยแพรผลงาน จึงเห็นไดวา ค.ศ. 1930 เป็นชวงเวลาท่ีกัมพูชาเกิดการพัฒนาทางความรูและ

ความคิด อันกอใหเกิดสํานึกความเป็นชาติแกชาวเขมร สวนจุดส้ินสุดของการศึกษากําหนดเป็น ค.ศ. 

1955 เพราะเป็นปีท่ีพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุประกาศจัดต้ังองคแกรสังคมราษฎรแนิยม (People 

Socialist Community ; Sangkum Reastre Niyum Regime) และประกาศใหมีการเลือกต้ังใน

วันท่ี 11 กันยายน ค.ศ. 1955 ผลการเลือกตั้งปรากฏวาองคแกรสังคมราษฎรแนิยมไดเสียงขางมากและ

จัดต้ังเป็นรัฐบาล ผลท่ีตามมาคือปใญญาชนท่ีมีบทบาทในเคล่ือนไหวทางความคิดเกี่ยวกับชาติเขมร

ต้ังแตกอนไดรับเอกราช ค.ศ. 1953 ถูกกําจัดและจํากัดบทบาทลงโดยส้ินเชิง ภายใตระบบดังกลาวทํา

ใหพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงมีอํานาจสูงสุดทางการเมืองเพียงผูเดียว อีกท้ังสามารถควบคุม

ความคิดและความเคล่ือนไหวของขบวนการตาง ๆ อยางเบ็ดเสร็จ จนสงผลใหในชวงเวลาดังกลาวการ

เคล่ือนไหวทางความคิดของปใญญาชนชะงักงันโดยปริยาย 
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5.  วิธีการศึกษา 

การศึกษา “แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นชาติและการเคล่ือนไหวด้านชาตินิยมของ

ปัญญาชนเขมร ค.ศ. 1930-1955” เสนอวิธีการศึกษาโดยใชกรอบความคิดท่ีพิจารณาความสืบเนื่อง

และการเปล่ียนแปลงของของการนิยาม “ชาติเขมร” หรือ “ความเป็นชาติเขมร” ในการเคล่ือนไหว

ดานชาตินิยม ท้ังนี้การศึกษาดังกลาวมีวัตถุประสงคแของการศึกษา 3 ประเด็น ไดแก 

ประเด็นแรก การกอกําเนิดและลักษณะของสํานึกเกี่ยวกับความเป็นชาติของปใญญาชน

เขมร เป็นการศึกษาการกอเกิดสํานึกเกี่ยวกับความเป็นชาติ โดยพิจารณาความสําคัญของพระสงฆแ

และปใญญาชนท่ีคงความสืบเนื่องในการใหความสําคัญตอพุทธศาสนา ภาษา และวรรณกรรม ท้ังนี้มี

วิธีการศึกษาผานงานเขียน ตลอดจนการแสดงออกผานพฤติกรรมเพื่อสะทอนรากฐานทางความคิด

ของชาวเขมรท่ีคงความสืบเนื่องดังกลาว 

ประเด็นตอมา กระบวนการเคล่ือนไหวทางความคิดในการสรางความหมายและกําหนด

ทิศทางเกี่ยวกับ “ชาติ” ของปใญญาชนเขมร ค.ศ. 1930 – 1955 เป็นการศึกษาปใจจัยท่ีผลักดันให

ปใญญาชนเพาะบมและพัฒนาความคิด ตลอดจนศึกษาความแตกตางทางความคิดและความแตกตาง

ในวิธีการท่ีปใญญาชนเขมรกลุมตาง ๆ ใชในการเคล่ือนไหวเพื่อเรียกรองเอกราช การศึกษาในประเด็น

ดังกลาวใหความสําคัญกับการพิจารณาหลักฐานรวมสมัย อาทิ เอกสารราชการ บันทึกความทรงจํา 

หนังสือพิมพแ และวรรณกรรม แตเนื่องจากมีขอจํากัดในการใชหลักฐานรวมสมัย เพราะเอกสารตาง ๆ 

ถูกทําลายเป็นจํานวนมากในยุคเขมรแดง ผูศึกษาจึงใหความสําคัญกับการศึกษาพฤติกรรมของ

ปใญญาชนเขมรเพื่อสะทอนใหเห็นถึงความคิดของพวกเขาอีกดวย 

ประเด็นสุดทาย ความสําเร็จและความลมเหลวของการเคล่ือนไหวในการเผยแพรแนวคิด

เกี่ยวกับความเป็นชาติของปใญญาชนเขมรกลุมตาง ๆ เพราะในทายท่ีสุดนั้น ไมใชปใญญาชนทุกกลุมท่ี

สามารถโนมนาวประชาชนใหยอมรับกลุมของตนในฐานะผูกําหนดอนาคตของชาติ แมวาทุกกลุมจะมี

เปูาหมายเดียวกันคือการเรียกรองเอกราชก็ตาม จึงนาสนใจท่ีจะทําความเขาใจวาความสําเร็จหรือ

ความลมเหลวของปใญญาชนกลุมตาง ๆ เกิดขึ้นในสภาวการณแอยางไร  เพื่อเขาถึงคําตอบเหลานี้ผู

ศึกษาเนนการศึกษาผานการวิเคราะหแเหตุการณแและพฤติกรรมของปใญญาชนเขมรเป็นสําคัญ รวมถึง

พิจารณาเอกสารหลักฐานรวมสมัย อาทิ รัฐธรรมนูญ แถลงการณแ วรรณกรรม หรือหนังสือพิมพแ  
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ทายท่ีสุดการศึกษา “แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นชาติและการเคล่ือนไหวดานชาตินิยมของ

ปใญญาชนเขมร ค.ศ. 1930-1955” เนนการอธิบายเชิงวิเคราะหแและระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตรแ 

เพื่อสะทอนใหเห็นถึงตัวตน ความคิด และความตองการของปใญญาชน ซึ่งเป็นวิธีการศึกษาเพื่อเขา

ใกลอดีตมากท่ีสุด 

 

6.  แหล่งข้อมูล 

1.  ศูนยแขอมูลเพื่อการคนควาวิจัยฝรั่งเศส - ไทยศึกษา หอสมุดพระราชวังสนามจันทรแ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม        

2.  ศูนยแแมน้ําโขงศึกษา คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี         

3.  ศูนยแวิ จัยพหุลักษณแสังคมลุมแมน้ําโขง คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

4.   ศูนยแสําเนาเอกสารประวัติศาสตรแเกี่ยวกับประเทศไทยจากตางประเทศ กองวิชา

ประวัติศาสตรแ โรงเรียนนายรอย จปร. (สกศ.รร.จปร.) จังหวัดนครนายก    

5.  ส่ืออิเล็กทรอนิกสแตาง ๆ 

6.  สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยา ลัยต า ง  ๆ อาทิ  จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นตน      

7.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม   

8.  หองสมุดศูนยแมานุษยวิทยาสิรินธร (องคแการมหาชน) เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 

9.  หองสมุดสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภแ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  

10.  បណត សាដ្ឋឌ នជាតិកមពុជា (National Archives of Cambodia)  

 

7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  เพื่อทราบถึงการกอกําเนิดและลักษณะของสํานึกเกี่ยวกับความเป็นชาติของ

ปใญญาชนเขมร 
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2.  เพื่อทราบถึงปใจจัยและกระบวนการเคล่ือนไหวทางความคิดในการสรางความหมาย

และกําหนดทิศทางเกี่ยวกับ “ชาติ” ของปใญญาชนเขมร ค.ศ. 1930 - 1955   

3.  เพื่อทราบถึงความสําเร็จและความลมเหลวของการเคล่ือนไหวในการเผยแพรแนวคิด

เกี่ยวกับความเป็นชาติของปใญญาชนเขมรกลุมตาง ๆ 

 

8.  ข้อตกลงเบื้องต้น 

1.  ค าศัพท์เฉพาะ 

เช้ือพระวงศแ หมายถึง ผูท่ีสืบเช้ือสายราชสกุลท้ังฝุายชายและฝุายหญิง ตลอดลงมาจนถึง

ผูท่ีนับเนื่องอยูในราชสกุลนโรดมและราชสกุลสีสุวัตถิ์ ไดแก ช้ันสมเด็จ พระองคแมจะสแ (เทียบเทา

เทียบเทาพระองคแเจา) ช้ันนักองคแมจะสแ (เทียบเทาหมอมเจา) ช้ันนักองคแราชวงศแ (เทียบเทาหมอม

ราชวงศแ) ท้ังนี้ การแบงลําดับอิสริยศของกัมพูชาไมชัดเจนเหมือนกับไทย ผูศึกษาจึงเรียกผูท่ีสืบเช้ือ

สายจากราชสกุลนโรดมและราชสกุลสีสุวัตถ์ิวาเช้ือพระวงศแท้ังส้ิน  

2.  การถ่ายถอดค าเขมรเป็นไทย      

รูปอักษรเขมรมีความใกลเคียงกับรูปอักษรไทยจึงสามารถถายถอดไดไมลําบากนัก 

เพราะตางไดรับอิทธิพลจากตัวอักษรปใลลวะซึ่งเป็นอักษรท่ีใชอยูในอินเดียฝุายใต 38 การจัดเรียง

รูปอักษรท้ังสระและพยัญชนะก็คลายกับของไทยมาก39 แตการออกเสียงท้ังพยัญชนะและสระ

แตกตางกับภาษาไทย โดยเรียงลําดับจากฐานท่ีเกิดลึกสุดในชองปากเรื่อยมาจนถึงสวนหนา (ปาก) 

อยางไรก็ดีการถายถอดรูปอักษรเขมรเป็นรูปอักษรไทยสามารถทําไดใน 2 ลักษณะ คือ การถายถอด

ตัวอักษร (Transliteration) และการถายถอดเสียง (Transcription) แตการถายถอดท้ังสองลักษณะ

ตางมีขอจํากัด กลาวคือ การถายถอดตัวอักษรไมสามารถทําไดทุกรูปอักษร เพราะอักษรเขมรไมไดมี

รูปตรงกับอักษรไทยทุกรูปไป ถาเขียนตามรูปเขมรอาจเกิดความเขาใจผิดได เชน รูปสระโอ เขมร

                                                             
38 อุบล เทศทอง, ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย, 2548), 4. 
39 ใกลรุง อามระดิษ, “คําอธิบายการถายคําเขมรเป็นไทย,” in กัมพูชา: ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ ความ

มั่นคง และการต่างประเทศ, ed. เขียน ธีระวิทยแ และสุณัย ผาสุก (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย , 2543), 
จ. 



  41 

เขียน ច   เชนเดียวกับสระเอาของเรา เป็นตน40 อีกท้ังไมไดชวยใหผูอานสามารถเขาใจความหมาย

ของคํานั้น ๆ ได ขณะท่ีการถายถอดเสียงมีขอจํากัดคือหลายเสียงในภาษาเขมรไมตรงกับระบบเสียง

ในภาษาไทย หรือสระเสียงประสมหลายรูปไมมีการใชในระบบเสียงภาษาไทยจึงทําใหการถายถอด

เสียงไมตรงกับการออกเสียงจริง         

ดังนั้นการศึกษา “แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นชาติและการเคล่ือนไหวด้านชาตินิยมของ

ปัญญาชนเขมร ค.ศ. 1930-1955” จึงจะยึดการตามขอตกลงดังนี้   

1.  งานศึกษานี้จะถายถอดเสียงคําเขมรเป็นคําไทยโดยใชรูปอักษรไทย แมวารูปอักษร

ไทยจะไมสามารถแทนเสียงในรูปอักษรเขมรไดครบทุกตัวก็ตาม แตการถายถอดเสียงคําเขมรโดยรูป

อักษรไทยชวยใหผูอานสามารถอานไดสะดวก เชน ភាសា ถายถอดเสียงไดวา เภียสา ไมไดถายถอดได

วา ภาสา     

สวนคําอื่น ๆ ท่ีผูศึกษานํามาจากเอกสารช้ันตนภาษาเขมร ผูศึกษาใชหลักการถายคํา

เขมรเป็นคําไทยหรือความหมาย เพราะชวยใหผู ท่ีไมมีพื้นฐานภาษาเขมรหรือหลักการถายทอดเสียง

สามารถเขาใจไดงาย ท้ังนี้พบวาบางคําท่ีแปลความจากภาษาเขมรแลวมีความหมายท่ีไมชัดเจนใน

ภาษาไทย ผูศึกษาจะถอดเป็นรูปอักษรไทย พรอมอธิบายไวในวงเล็บตอทาย សាលាចរៀន [อานวา    

ซาเลียเรียน : คําแปล โรงเรียน]  

2.  ช่ือบุคคลและสถานท่ีสําคัญๆ ซึ่งเป็นท่ีรูจักของคนไทย ผูศึกษาจะใชการสะกดตาม

การสะกดท่ีนิยมใชการถายถอดเสียงดวยอักษรไทย เชน ភបចំពញ เขียนวา พนมเปญ สวนช่ือท่ีไมเป็นท่ี

รูจักจะใชวิธีถายถอดคําเขมรเป็นคําไทย ท้ังนี้หลักการเขียนช่ือชาวเขมรช่ือจะอยูช่ือหลังสวนนามสกุล

จะอยูช่ือแรก   

3.  คํานําหนาท้ังพระราชอิสริยยศ พระอิสริยยศ บรรดาศักด์ิ ราชทินนาม สมณศักด์ิ 

หรือฉายาพระสงฆแ ท่ีมีท่ีมาจากภาษาบาลีสันสกฤตนั้น ผูศึกษาจะใชการถายถอดตามเสียงในภาษา

เขมร 

4.  รูปอักษรท่ีใชสําหรับถายถอดเสียงแสดงไวใน ตารางท่ี 1 เทียบพยัญชนะเขมร – ไทย 

ตารางท่ี 2 เทียบสระจมเขมร – ไทย และตารางท่ี 3 เทียบสระลอยเขมร – ไทย   

                                                             
40 บรรจบ พันธุเมธา, “คําอธิบายการใชพจนานุกรมภาษาเขมร-ไทย,” in พจนานุกรมเขมร - ไทย ฉบับทุนพระยา

อนุมานราชธน เล่ม ๑ – ๒ ก – ต (กรุงเทพฯ: ทุนพระยาอนุมานราชธน, 2516), (8). 
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ตารางท่ี 1 เทียบพยัญชนะเขมร – ไทย 

แถว 
วรรค 

1 2 3 4 5 

วรรค ก ក  /กอ/ ก , ก ម /คอ/ ข , ค គ /โก/ ค , ก ឃ /โค/ ฆ , ฆ ង /โง/ ง , ง 

วรรค จ ច /จอ/ จ , จ ឆ /ชอ/ ฉ , ช ជ /โจ/ ช , จ ឈ /โช/ ฌ , ฌ ញ /โญ/ ญ , ญ 

วรรค ฎ ដ /ดอ/ ฎ , ฎ ឋ /ทอ/ ฐ , ฒ ឌ /โด/ ฑ , ฑ ឍ /โท/ ฒ , ฒ ណ /ณอ/ ณ , ณ 

วรรค ต ត /ตอ/ ต , ต ថ /ทอ/ ถ , ท ទ /โต/ ท , ต ធ /โท/ ธ , ธ ន /โน/ น , น 

วรรค บ ប /บอ/ บ , บ ផ /พอ/ ผ , พ ព /โป/ พ , ป ភ /โพ/ ภ , ภ ម /โม/ ม , ม 

เศษวรรค 
យ /โย/ ย , ย រ /โร/ ร , ร ល /โล/ ล , ล វ /โว/ ว , ว 

ស /ซอ/ ส , ซ ហ /ฮอ/ ห , ฮ ឡ /ลอ/ ฬ , ฬ អ /ออ/ อ , อ 

หมายเหตุ :  1. การอานตาราง เชน  ក  /กอ/  ก , ก  หมายถึง รูปพยัญชนะเขมร ក อานออก

เสียงวา กอ แทนรูปพยัญชนะไทยดวย ก แทนเสียงดวยรูปพยัญชนะไทยดวย ก  

 2. การอานออกเสียงพยัญชนะแบงเป็น 2 กลุมเสียง คือ กลุมเสียง ออ และกลุม

เสียง โอ 

 

ตารางท่ี 2 เทียบสระจมเขมร – ไทย 

รูปสระจมภาษาเขมร ถ่ายรูปสระภาษาไทย 
ส าเนียงการอ่าน 

กลุ่มเสียง ออ กลุ่มเสียง โอ 

   (อ)า อา เอีย 

 ិ (อิ) เอะ อิ 

 ី (อี) เอ็ย อี 

 ឹ (อึ) เออะ อึ 

 ឺ (อื) เออ อือ 



  43 

 ុ (อุ) โอะ อุ 

 ូ (อู) โอ อู 

 ួ (อั)ว อัว อัว 

ច   เ(อ)อ เออ เออ 

ច   เ(อื)อ เอือ เอือ 

ច ៀ เ(อี)ย เอีย เอีย 

ច  เ(อ) เอ เอ 

ខ្  เเ(อ) แอ แอ 

ៃ  ไ(อ) ไอ เอ็ย 

ច   โ(อ) โอ โอ 

ច   เ(อ)า เอา อึว 

 ំ (อํ) อม อุม 

 ុ ំ (อํ) อ็อม อ็วม 

 ំ   (อํ)า อํา เอือม 

 េះ (อ)ะ อะสแ เอียะสแ 

 ិ េះ (อิ)ะ เออะสแ อิสแ 

 ុ េះ (อุ)ะ โอะสแ อุสแ 

ច    េះ เ(อ)ะ เอะสแ เอะสแ 

ច      េះ โ(อ)ะ เอาะฮแ อัวะสแ 

ท่ีมา: อุบล เทศทอง, ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย, 

  2548), 9-10. 
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ตารางท่ี 3 เทียบสระลอยเขมร – ไทย 

รูปสระลอยภาษาเขมร ถ่ายถอดรูปสระภาษาไทย ส าเนียงการอ่าน 

ឥ (อิ) เอะ,เอ็ย 

ឦ (อี) เอ็ย 

ឧ (อุ) โอะ 

ឩ (อู) โอวแ 

ឳ (อู)ว เอิว 

ឯ เ(อ) แอ 

ឲ ไ(อ) อัย 

ឱ เ(อ)า โอ 

ឫ ฤ รึ 

ឬ ฤๅ รือ 

ឭ ฦ ล ึ

ឮ ฦๅ ลือ 

ท่ีมา:  อุบล เทศทอง, ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย, 

  2548), 10.     

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บทที่ 2 

ปัญญาชน-พระสงฆ์หัวก้าวหน้าเขมร :  

การก่อก าเนิดและรากฐานความคิดเก่ียวกับความเป็นชาติ 

 

การปรากฏตัวของฝรั่งเศสในครึ่งหลังคริสตแศตวรรษท่ี 19 นําความเปล่ียนแปลงมาสู

ดินแดนแหงปราสาทศิลาซึ่งเป็นคํากลาวเชิงสัญลักษณแของกัมพูชาหรือในภาษาฝรั่งเศสเรียกวา 

“กัมโพช” (Cambodge)41 ในวันท่ี 11 สิงหาคม ค.ศ. 1863 สมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษแหรือ  

นักองคแราชาวดี (Norodom Prohmbarirak or Ang Reacheavoddey ครองราชยแ ค.ศ. 1864-

1904) ทรงลงพระนามในสนธิสัญญามิตรภาพและการคาระหวางฝรั่งเศส-กัมพูชา ค.ศ. 1863 (The 

Franco - Cambodian Protectoral Treaty of Oudong 1863) สารัตถะสําคัญคือกัมพูชายินยอม

เป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส (French Protectorate of Cambodia) การกระทําดังกลาว

เปรียบเสมือนการนํากัมพูชาเขาสูละครโรงใหญท่ีฝรั่งเศสเป็นผูควบคุม เพราะไมกี่ทศวรรษตอมาทาที

ของฝรั่งเศสก็เปล่ียนแปลงไป กลาวคือในวันท่ี 17 มิถุนายน ค.ศ. 1884 ชารแลสแ ทอมสัน (Charles 

Thomson) ผูสําเร็จราชการแหงแควนโคชินจีนไดรับคําส่ังจากมร. ชุลสแ แฟรี (Jules Ferry) 

นายกรัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศสท่ี 3 ใหนํากองทหารพรอมเรือปืนเขามาทอดสมออยูริมแมน้ํา

บริเวณพระบรมมหาราชวัง ทอมสันมีกําลังทหาร 300 นาย แบงออกเป็น 3 กองรอย ภายใตการ

บังคับบัญชาของ อา. ลูแอ็ต (A.Luette) ซาแก (Sagaie) และเอโซแป็ต (Esoopette) สวนหนึ่งลอม

พระบรมมหาราชวังไว อีกสวนหนึ่งพรอมดวยอาวุธบุกเขาไปในพระราชฐานท่ีประทับขณะท่ีสมเด็จ

พระนโรดมพรหมบริรักษแบรรทมเพื่อใหพระองคแลงนามในอนุสัญญาฉบับใหม42 ทอมสันขมขูพระองคแ 

                                                             
41 กัมโพช (Combodge) เป็นคําที่ฝร่ังเศสใชเรียกกัมพูชาต้ังแต ค.ศ. 1863 - 1954 แตในภาษาเขมรเขียนวากัมปูเจีย 

(Kampuchea) ตรงกับภาษาไทยวากัมพูชา สวนภาษาอังกฤษตรงกับคําวา Cambodia ซึ่งแปลงจากภาษาสันสกฤตวา Kambuja หรือ 
Kampuchea มีรากศัพทแมาจากคําเรียกกลุมชน Kambu ที่ปกครองพื้นที่ Kambujadesa ในสมัยพระนคร (“Changing Name,” in 
The Emergence of Modern Southeast Asia, ed. Norman G. Owen (Singapore: Singapore University Press, 2005), 
XVII.) 

42 ดน โสะผล, กัมพูชาระหว่างเสียม-ญวน กับอาณานิคมฝรั่งเศส การเมือง ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมเขมรจากสมัยฟูนันถึงปี 1953 (กัมพูชา: ม.ป.ท., 2016), 179-180.  [ឲន សុផល, កមពុជាចរាងចសៀម-យូន និងអាណានិគមន៏
 រាងំ នចោ យ របវតថិសាស្តសថ ចសដឌកិចច និងវបផធមខ៍្មមរពីសមយ័ហ្វូណានមកដល់ឆ ំ១៩៥៣ (កមពុជា: n.d., ២០១៦), ១៧៩-១៨០.] 
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อยางหนักวาจะถอดพระองคแออกจากราชสมบัติและจะเนรเทศพระองคแไปอยูประเทศแอลจีเรียหาก

พระองคแไมยินยอมลงพระนามบนอนุสัญญาดังกลาว การเจรจาใชเวลากวา 3 ช่ัวโมง ทายท่ีสุดสมเด็จ

พระนโรดมพรหมบริรักษแจึงยินยอมลงพระนามในอนุสัญญาระหวางฝรั่งเศสกับกัมพูชา (Convention 

conclue entre la France et le Cambodge) สงผลใหกัมพูชากลายเป็นสวนหนึ่งของจักรวรรดิ

อาณานิคมฝรั่งเศส (French Colonial Empire) โดยสมบูรณแ 

ฝรั่งเศสเริ่มตนบทบาทผูปกครองดวยการกําหนดเขตแดนและจัดระเบียบการปกครองใน

อินโดจีนใหมภายใตช่ือท่ีเรียกวา “สหภาพอินโดจีน” (I‖ Unité Indochinoise ; Indochinoise 

Union) กัมพูชาถูกกําหนดสถานะเป็นหนึ่ง ในหาแควนของอาณานิคมอินโดจีนของฝรั่ง เศส 

( Indochine française ; French Indochina)  หลังจากนั้นมาฝรั่ ง เศสเริ่ มการปรับปรุ งและ

เปล่ียนแปลงระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ การศาล-ตุลาการ ตลอดจนการจัด

การศึกษา ซึ่งกระบวนการทายสุดนี้สงผลใหเกิดคนรุนใหมหรือปใญญาชนและพระสงฆแหัวกาวหนาขึ้น

ในกัมพูชา ภารกิจของฝรั่งเศสขางตนไดรับการอธิบายในภายหลังวาเป็น “ภารกิจสรางความซิวิไลซแ” 

(Mission Civilisatrice) ซึ่งดูเหมือนเป็นหลักการท่ีเป็นความรับรูและหนาท่ีโดยตรงของผูปกครอง

ชาวตะวันตกซึ่งเป็นชนผิวขาวที่ตองพัฒนาผูใตปกครองหรือคนพื้นเมืองใหพนจากสภาพความลาหลัง 

เพราะในทัศนคติของชาวตะวันตกจะมองวาชนผิวขาวหรือพวกเรามี “อารยะ” ขณะท่ีชนพื้นเมือง

หรือพวกเขานั้น “ปุาเถ่ือน” 

ภารกิจสรางความซิวิไลซแของฝรั่งเศสนํากัมพูชาสูความเปล่ียนแปลงไมเฉพาะเพียงทาง

กายภาพเทานั้น แตยังทําใหชาวเขมรเกิดความตระหนักเกี่ยวกับตัวตน หรืออาจเรียกไดวาเกิด “สํานึก

ถึงความเป็นเขมร” ท้ังนี้สํานึกถึงความเป็นเขมรนั้นจะเช่ือมโยงกับอัตลักษณแทางวัฒนธรรมซึ่งกลุม

พระสงฆแมีบทบาทสําคัญในการถายทอดและเผยแพรความรูสึกดังกลาวรวมกับปใญญาชน โดยมี

เครื่องมือสําคัญท่ีใชในการถายทอดความคิดคือเทคโนโลยีการพิมพแ (print-language) ปรากฏการณแ

ดังกลาวเริ่มมีการแสดงออกทางความคิดชัดเจนต้ังแตตนทศวรรษ 1930 เมื่อมีการออกวารสารกัมพุช

สุริยา (Kambujasuriya ; Cambodia Sun) ของสถาบันพุทธศาสนบัณฑิตยแใน ค.ศ. 1926 และการ

ออกหนังสือพิมพแนครวัด (Nagaravatta) โดยปใญญาชนเขมรใน ค.ศ. 1936 จนนํามาสูเหตุการณแ

สงครามรม (Umbrella War) ค.ศ. 1942 ซึ่งเป็นการแสดงออกในการตอตานฝรั่งเศสท่ีไดรับการ

สนับสนุนจากมวลชนชาวเขมรอยางชัดเจนเป็นครั้งแรก และสะทอนถึงท่ีมาของการเขารวมการ

ตอตานของราษฎรชาวเขมรเมื่อฝรั่งเศสดําเนินการจับกุมพระแหม เจียวในลักษณะท่ีขัดตอจารีต
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ประเพณีทางพุทธศาสนาและลวงเกินตอศรัทธาของประชาชน เหตุการณแนี้ตามมาดวยการตอตานของ

พระสงฆแและประชาชนใน ค.ศ. 1943 อันเป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายของฝรั่งเศสท่ีประกาศให

เปล่ียนแปลงอักษรเขมรเป็นอักษรโรมันและยกเลิกปฏิทินจันทรคติ เหตุการณแดังกลาวไดรับการเสนอ

จากนักวิชาการดานประวัติศาสตรแกัมพูชาเดวิด พี. แชนดแเลอรแ (David P. Chandler) และเอียน        

แฮริส (Ian Harris) วาเป็นจุดเริ่มตนของการแสดงออกถึงสํานึกถึงความเป็นชาติเขมรซึ่งทําใหพระสงฆแ

เขมรเขามามีบทบาทในฐานะผูนําทางความคิดและนักเคล่ือนไหวในการสรางสํานึกถึงความเป็นชาติ

ควบคูกับปใญญาชนกลุมอื่น ๆ43 

การอธิบายถึงกําเนิดของสํานึกเกี่ยวกับความเป็นชาติเขมรเป็นขอโตแยงดาน

ประวัติศาสตรแสําคัญประเด็นหนึ่ง โดยการศึกษาท่ีผานมามุงอธิบายบทบาทของฝรั่งเศสในฐานะผูสราง

จิตสํานึกและสรางความรับรูเกี่ยวกับ “ชาติเขมร” หรือ “ความเป็นชาติเขมร” โดยอธิบายภายใต

กรอบความคิดหรือนิยามความหมายของคําวาชาติ 2 ลักษณะ ลักษณะแรก ไดแก ชาติภายใตกรอบ

ความคิดหรือนิยามในทางการเมืองโดยอางอิงกับปรากฏการณแ 3 อยาง คือ การออกวารสารกัมพุช

สุริยาใน ค.ศ. 1926 การออกหนังสือพิมพแภาษาเขมรฉบับใน ค.ศ. 1936 และเหตุการณแสงครามรมใน 

ค.ศ. 1942 ดังตัวอยางของการอธิบายในงานเขียนของเดวิด พี. แชนดแเลอรแ ในหนังสือเรื่อง A History 

of Cambodia (ค.ศ. 2008 / พ.ศ. 2551) ซึ่งเสนอวาการออกวารสารกัมพุชสุริยาของสถาบัน     

พุทธศาสนบัณฑิตยแและการออกหนังสือพิมพแนครวัดโดยปใญญาชนเขมรเป็นผลมาจากการปฏิรูป

การศึกษาของรัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศส ทําใหเกิดนักคิดและนักเคล่ือนไหวชาวเขมรซึ่งมีพระสงฆแหัว

กาวหนารวมอยูดวย 

การอธิบายในลักษณะดังกลาวไดรับการโตแยงจากวิทยานิพนธแระดับดุษฎีบัณฑิต สาขา

ประวัติศาสตรแมหาวิทยาลัยโมนาซ ประเทศออสเตรเลีย เรื่อง Cambodge: The Cultivation of a 

Nation, 1860-1945 ของเพ็นนี เอ็ดเวิรแด (Penny Edwards) (ค.ศ. 1999 / พ.ศ. 2543) ซึ่งเสนอวา

การอธิบายกําเนิดของสํานึกเกี่ยวกับความเป็นชาติเขมรยังมีอีกมิติหนึ่งท่ีสําคัญคือการอธิบายใน

ความหมายของชาติทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นระบบความคิดท่ีผูคนมีความรูสึกรวมกัน ผานความเช่ือ 

จารีต ตลอดจนประเพณีตาง ๆ เอ็ดเวิรแดเสนอความคิดหลักเกี่ยวกับสํานึกถึงความเป็นชาติเขมรวา

ไมใชส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แตไดรับการสรางขึ้นจากฝรั่งเศสผานสํานักงานหรือหนวยงาน

                                                             
43 David P. Chandler, A History of Cambodia, 4th ed. (Chiang Mai: Silkworm Books, 2008), 199.  ; 

Ian Harris, Cambodian Buddhism History and Practice (Chiang Mai: Silkworm Books, 2006), 138-139. 
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ราชการอาณานิคม หองเรียน สถาบันการคนควา และพิพิธภัณฑแ จนทําใหนครวัดกลายเป็นสัญลักษณแ

ทางศิลปกรรมและวัฒนธรรมของชาติเขมร ท้ังนี้ แนวทางการศึกษาดังกลาวไดรับการยอมรับและการ

อางอิงในงานเขียนตอ ๆ มา44 ซึ่งตางมุงอธิบายโดยใหความสําคัญตอบทบาทของฝรั่งเศส โดยเฉพาะ

กระบวนการทําใหทันสมัย (modernization process) ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงจากการปรับเปล่ียน

โครงสรางพื้นฐานในดินแดนอาณานิคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวผลประโยชนแทาง

เศรษฐกิจของผูปกครอง สงผลใหมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสรางกําลังคนมาตอบสนองการขยายตัว

ของระบบราชการอาณานิคม 

อยางไรก็ดี ในความคิดเห็นของผูศึกษามองวาการอธิบายในแนวทางดังกลาวมุงเนน

บทบาทของฝรั่งเศสมากเกินไปจนมองขามรากฐานความคิดท่ีเกิดจากความสืบเนื่องทางวัฒนธรรม 

ไดแก ความพยายามในการธํารงรักษาส่ิงท่ีชาวเขมรถือวาเป็นมีความสําคัญทางดานวัฒนธรรมอันบง

บอกถึงความเป็นเขมร โดยเฉพาะอยางยิ่งพุทธศาสนาและภาษา-วรรณกรรม หากพิจารณาในแงนี้จะ

พบวาแมวาฝรั่งเศสจะมีสวนในการปฏิรูปกิจการดานพุทธศาสนาและอักษรศาสตรแของกัมพูชาซึ่งเป็น

สวนหนึ่งของกระบวนทําใหทันสมัย แตการแสดงออกถึงความรูสึกเชิดชู หวงแหน และความตองการ

ธํารงรักษาอัตลักษณแทางวัฒนธรรมของความเป็นเขมรนั้นไมใชส่ิงท่ีฝรั่งเศสกอใหเกิดขึ้น แตเป็นการ

เพาะบมจิตสํานึกท่ีเกิดขึ้นในกลุมชาวเขมรเอง 

เนื่องจากการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับประเด็นกําเนิดจิตสํานึกถึงความเป็นชาติเขมรท่ีผานมา

สวนใหญเป็นการนําเสนอมุมมองและบทบาทของฝรั่งเศส ดังนั้นการศึกษาวิเคราะหแการกอกําเนิด

ปใญญาชน-พระสงฆแหัวกาวหนากับรากฐานทางความคิดเกี่ยวกับความเป็นชาติ ณ ท่ีนี้ จึงมีจุดมุงหมาย

ท่ีจะช้ีใหเห็นวาในขณะท่ีสํานึกถึงความเป็นชาติของชาวเขมรสัมพันธแกับกระบวนการทําใหทันสมัย

ของฝรั่งเศสในกัมพูชา โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาและความกาวหนาทางวิชาการ แตรากฐานทาง

ความคิดของชาวเขมรคงความสืบเนื่องในการใหความสําคัญตอพุทธศาสนา ภาษา-วรรณกรรม โดยมี

ปใญญาชนและกลุมพระสงฆแเป็นผูธํารงรักษาความสืบเนื่องนั้น  

 

 
                                                             

44 ตัวอยางงานศึกษาที่พิจารณาชาติเขมรในกรอบโครงศึกษาทางดานวัฒนธรรม เป็นตนวางานศึกษาของ Anne Ruth 
Hansen, How to Behave Buddhism and Modernity in Colonial Cambodia 1860-1930 (United States of America: 
University of Hawai‖I Press, 2007).  ; ธิบดี บัวคําศรี, “เอกสารมหาบุรุษเขมร: การศึกษางานเขียนประวัติศาสตรแสมัยใหมของ
กัมพูชา,” (วิทยานิพนธแอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย, 2547). 
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1.  สังคมกัมพูชาก่อนจัดต้ังสถาบันการศึกษาแบบใหม่ :  

สัมพันธภาพระหว่างพุทธศาสนากบัภาษา-วรรณกรรม 

พุทธศาสนาและภาษา-วรรณกรรมของกัมพูชามีพัฒนาการควบคูกันมาเป็นลําดับ 

สัมพันธแกับการแพรขยายของอารยธรรมอินเดียต้ังแตคริสตแศตวรรษท่ี 1 อักษรแรกเริ่มท่ีปรากฏใน

ดินแดนแหงนี้คืออักษรปใลลวะจากอินเดียตอนใตตรงกับสมัยฟูนัน (Funan) ตอมาจึงปรากฏจารึกเป็น

ภาษาเขมรปนกับภาษาสันสกฤตซึ่งใชสําหรับสรรเสริญเทพเจา สวนภาษาเขมรปรากฏในจารึกท่ัวไป 

ภายหลังท่ีกัมพูชารับเอาพุทธศาสนาแบบเถรวาทในคริสตแศตวรรษท่ี 12 แลว ภาษาบาลีจึงมีบทบาท

ในภาษาเขมรและเริ่มปรากฏจารึกขอความตาง  ๆ ท่ีใชอักษรเขมรและภาษาเขมรซึ่งดัดแปลงจาก

อักษรปใลวะจนมีรูปแบบเอกลักษณแเฉพาะของตนเอง 

สังคมกัมพูชาสมัยจารีตเป็นสังคมเกษตรกรรมท่ีมีความสัมพันธแในระบบมูลนาย-ไพรและ

ระบบอุปถัมภแเป็นเครื่องควบคุมคนในสังคม มีลักษณะความสัมพันธแแบบพึ่งพากันและกัน  มูลนายมี

หนาท่ีใหการปกปูองดูแลทุกขแสุขผูอยูใตการอุปถัมภแ ขณะท่ีผูท่ีอยูภายใตการอุปถัมภแมีหนาท่ีตอบแทน

ดวยการแสดงความจงรักภักดี ยอมรับการเกณฑแแรงงานหรือสงสวย ท้ังนี้ระบบมูลนาย-ไพรและระบบ

อุปถัมภแอิงรากฐานความคิดเรื่องบุญ-กรรมซึ่งมีท่ีมาจากพุทธศาสนานิกายเถรวาทสงผลใหผูคนยอมรับ

สถานะท่ีไมเทาเทียมกัน ไดแก พระมหากษัตริยแ เช้ือพระวงศแ ขุนนาง พระสงฆแ ไพร และทาส        

ถึงกระนั้นคนท่ัวไปก็สามารถเปล่ียนสถานะของตนไดผานการแสวงหาความรูและการสราง

ความสัมพันธแสวนบุคคล ในภาพรวมกอนคริสตแศตวรรษท่ี 19 ราษฎรท่ัวไปมีโอกาสเล่ือนฐานะทาง

สังคมผานการแสวงหาความรูแตจํากัดเฉพาะผูชาย ขณะท่ีผูหญิงแทบไมไดรับโอกาสดังกลาวเลย ชาว

เขมรมีทัศนะวาการเรียนไมใชส่ิงจําเป็นสําหรับผูหญิง เพราะผูหญิงไมไดมีหนาท่ีออกไปทํางานนอก

บานและท่ีสําคัญกวานั้นหากผูหญิงรูหนังสือแลวอาจเขียนจดหมายหาผูชายไดตามอําเภอใจซึ่งนํา

ความอับอายมาสูครอบครัว45 ขณะท่ีผูชายมีอิสระในการดําเนินชีวิตและสามารถเปล่ียนสถานะท่ีสูง

กวาชาติกําเนิดดวยการบวชเรียนท่ีวัด 

การบวชเรียนของชายชาวเขมรมีจุดมุงหมายหลัก 2 ประการ ประการแรกเพื่อการสราง

บุญกุศลสูงสุดในพุทธศาสนาตามประเพณี ชายชาวเขมรเมื่ออายุได 12 ปี จะบวชเป็นสามเณรเพื่อ

                                                             
45 อุม-แขม, “พุทธศาสนากับคุณคาทางจริยธรรมของสามีภรรยา,” กัมพุชสุริยา 54, 2 (เมษายน - พฤษภาคม – 

มิถุนายน 2000): 53.  [ឪម-ខ្មម, “ពុទនសាសនានិងតៃមលសីលធមចំ៍ច ោៈសាវ មីភរោិ,” កមពុជសុរោិ  ៥៤, ២ (ចមសា-ឧសភា-មិថុនា 
២០០០): ៥៣.] 
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สนองคุณแม เพราะแมมีคุณ 12 ประการ และบวชเป็นพระเมื่ออายุ 21 ปี เพื่อสนองคุณพอ เพราะพอ

มีคุณ 21 ประการ46 ชาวเขมรเช่ือวาเมื่อบวชเรียนแลวคน ๆ นั้นจะเป็น “ปราชญแหรือผูรู” มีศีลธรรม

และรูผิดชอบช่ัวดี ประการท่ีสองเพื่อแสวงหาช่ือเสียง เกียรติยศ อํานาจ และความกาวหนาในชีวิต 

โจว ตา กวาน (Chou Ta-kuan) นักการทูตชาวจีนผูรวมเดินทางมากัมพูชากับคณะทูตแหงราชวงศแ

หยวนราวคริสตแศตวรรษท่ี 13 (ค.ศ. 1290-1291) ไดบันทึกไววา “ตามประเพณีของเขานั้น พวก   

เด็ก ๆ ท่ีเล่าเรียนหนังสือจะต้องเข้าหาพระภิกษุให้ท่านส่ังสอนก่อน”47 จากนั้นการบวชเรียน   

เปรียญธรรมช้ันสูงจะนํามาซึ่งสมณศักด์ิและโอกาสในการเขารับราชการเป็นขุนนาง ยกตัวอยางเชน

ออกญาสุนทรโวหาร (มุก) เมื่อวัยเด็กเรียนอยูสํานักพระครูราชธรรม (ออน) วัดคุกในขัณฑแอุดงคแ เมื่อ

อายุครบบวชจึงบวชและศึกษาอยูในสํานักตอไป หลังจากลาสิกขาบทพระครูราชธรรมจึงไดนําถวาย

ตัวตอราชสํานักสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษแรับราชการตําแหนงอาลักษณแ ตอมาไดรับการแตงต้ัง

เป็นจางวางกรมพระอาลักษณแและเป็นครูของนาหมื่นท้ังหลาย48 ดังนี้เป็นตน จึงเห็นไดวาการบวช

เรียนมีความสําคัญ แตถึงกระนั้นมีราษฎรจํานวนไมมากนักท่ีบวชเรียนแลวมีโอกาสเขารับราชการ 

เกือบท้ังหมดยังคงอยูในสถานะเดิม สวนหนึ่งเป็นเพราะความสามารถและความสัมพันธแสวนบุคคล 

แตท่ีสําคัญกวาคือโลกทัศนแท่ีมองเวลาในลักษณะของวัฏจักร49 กลาวคือความเช่ือเกี่ยวกับความเส่ือม

สูญของโลกและความเช่ือเรื่องชาตินี้ชาติหนาทําใหชาวเขมรโดยท่ัวไปมักจะยอมรับสถานะของตนโดย

ดุษณี 

การท่ีชายชาวเขมรนิยมบวชเรียนท่ีวัดทําใหพระสงฆแไดรับการยกยองวาเป็นผูรูทําหนาท่ี

ถายทอดความรูดานภาษาศาสตรแใหอานออกเขียนไดท้ังภาษาเขมร ภาษาบาลี-สันสกฤต และ

ภาษาไทย เพราะเมื่อเด็กชายชาวเขมรอายุได 12 ปี จึงบวชเป็นสามเณร พระสงฆแก็จะส่ังสอน

หลักธรรมทางพุทธศาสนาและการคํานวณเบื้องตน50 และเมื่ออายุ 21 ปี จึงบวชเป็นพระเพื่อศึกษา
                                                             

46 อุม-สุม, “ปใญหาบวช,” กัมพุชสุริยา 49, 1 (มกราคม - กุมภาพันธแ – มีนาคม 1995): 31.  [អ្ុម-សុ្ម, “បញ្ហា បសួ,” 
កមពុជសុរោិ ៤៩, ១ (មករា-កុមភេះ-មនីា ១៩៩៥): ៣១.] 

47 โจว ตา กวาน, บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละ, trans. เฉลิม ยงบุญเกิด, 3rd ed. (กรุงเทพฯ: 
มติชน, 2557), 16. 

48 ลี ธามเตง, อักษรศาสตร์เขมร (พนมเปญ: บรรณาคารเสง งวน หวด, 1960), 152 – 157.  [លី ធាមចតង, អកសរសា
ស្តសថខ្មមរ (ភបំចពញ: បណាត ារចសង ងនួ ហួ្ត, ១៩៦០), ១៥២-១៥៧.] 

49 โปรดดู, Anne Ruth Hansen, How to Behave Buddhism and Modernity in Colonial Cambodia 
1860-1930, 18-44. 

50 Peter Gyallay-Pap, “Reclaiming a shattered past: Education for the displaced Khmer in Thailand,” 
Journal of Refugee Studies 2, 2 (1989): 258. 
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เปรียญธรรมท่ีสูงขึ้นเป็นตนวาพระธรรมวินัย อรรถกถาธรรม วิชาความรูตาง ๆ ตลอดจน           

พระกรรมฐาน ซึ่งหากบวชตอไปก็อาจจะเป็นพระคูสวดซาย-ขวาและเจริญในสมณศักดิ์ 

เมียจ บุณฺณ ไดอธิบายการเรียนในสมัยโบราณวาแบงออกเป็น 4 ช้ัน ช้ันตนคือ ចរៀនសរ

ចសរ [อานวา เรียนซอรเซร : คําแปล เรียนเขียน] เมื่อเด็กชายอายุประมาณ 7-10 ปี บิดามารดาจะนํา

บุตรหลานไปฝากเรียนกับพระสงฆแท่ีวัด นิยมเลือกวันพฤหัสบดีซึ่งถือเป็นวันครูเป็นวันแรกในการฝาก

ตัวเป็นศิษยแ เช่ือกันวาเด็กท่ีเริ่มเรียนในวันนี้จะสามารถเรียนรูไดเร็ว โดยมีข้ันตอนและพิธีการคลายกับ

การมอบตัวเป็นศิษยแของพวกพราหมณแ สําหรับเด็กท่ีเพิ่งหัดเขียนนั้น พระสงฆแจะแนะนําวิธีการเขียน

โดยใหวางกระดานบนตนขาดวยมือซายและจับดินสอดวยมือขวา จากนั้นก็จะนําศาสตราจฺบาบหรือ

คําสอน (Chbab) มาเขียนเป็นตัวอยางโดยสอนใหเขียนจากซายไปขวา บางครั้งพระสงฆแจะนั่งขาง

หลังแลวจับมือเด็กชายเพื่อฝึกใหเขียน เมื่อเด็กชายเริ่มเขียนไดดีแลว พระสงฆแก็จะใหเด็กอานบทท่ี

เขียนนั้น ช้ันตอมาคือ ចម លសាស្តសាថ ចាប ់[อานวา เมิลซาซฺตราจฺบาบ : คําแปล อานศาสตราจฺบาบหรือ

อานบทคําสอน] เชน จฺบาบราชเนติ (จฺบาบราชสมภาร) หรือคําสอนสําหรับผูปกครอง  (Chbab 

Rajaneti) จฺบาบโกนเจาหรือคําสอนสําหรับเด็ก (Chbab Kun Cau) ซึ่งพระสงฆแจะอานและใหศิษยแ

อานตามรายคนโดยไมใหดู จากนั้นจึงใหศิษยแอานอีกครั้งจนคลองแคลวและสามารถอธิบายได ช้ันท่ี 3 

ចម លសាស្តសាថ ខ្លផង [อานวา เรียนเมิลซาซฺตราแลฺบง : คําแปล อานศาสตราแลฺบงหรือบทนิทาน

พื้นบาน] มีวิธีการเรียนเชนเดียวกับการอานศาสตราจฺบาบ แตในช้ันนี้พระสงฆแจะใหอานเป็นรอยกรอง 

เพราะศาสตราแลฺบงท้ังหมดแตงเป็นบทรอยกรองมีท้ังบทกากคติ พรหมเก็ยเตะ ภุชงคลีลา ปุมเนาว 

บฺนโทลกาก ไดแก เรียมเกรแหรือรามเกียรต์ิ (Reamker) คติโลก (Gatiloke) รวมถึง สุบิน หงสแยนตแ 

วิมานจันทแ สังขแศิลปชัย  ไชยทัต สรรพสิทธิ์ โดยพระสงฆแจะสอนใหอานตามบท ศิษยแตองวาตามจนถูก

บทจึงใหอานตอไปดวยตนเอง พวกเขาอานเรื่องเดียวกัน อานขึ้นอานลงจนจําไดสันทัด จากนั้นก็ให

เปล่ียนไปอานศาสตราเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีอยูท่ีวัด พระสงฆแจะมาตรวจการอานอีกครั้ง ถาศิษยแอานไดแลว

ก็จะให ចម លសាស្តសាថ ចទសន៍ [อานวา เมิลซาซฺตราเตซนแ : คําแปล อานศาสตราเทศนแหรืออานบท

เทศนา] ซึ่งเป็นช้ันเรียนสุดทาย สําหรับศาสตราเทศนแก็มีวิธีการเรียนเชนเดียวกับศาสตราจบาบและ

ศาสตราแลฺบง แตแตกตางออกไป เพราะศาสตราเทศนแไมใชคําธรรมดาแตเป็นคําท่ีเรียงรอยสัมพันธแ

กันนิยมเรียกวา “កំរងខ្កវ” [อานวา กมร็องแกว] โดยพระสงฆแใหศิษยแอานและแสดงตามอยางทํานอง

การเทศนแ ซึ่งศาสตราเทศนแนี้มีหลายฉบับเริ่มตนจากศาสตราอานิสงสแ เชน อานิสงสแเจฺรียงบุณณฺ 
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อานิสงสแโขฺมจ จนถึงศาสตราเทศนแใหญ ๆ เป็นตนวาชาดก51 จึงเห็นไดวาองคแความรูดานอักษรศาสตรแ

ของเขมรไดรับการเก็บรักษาเป็นอยางดีโดยพระสงฆแ อยางไรก็ดี นอกจากความรูดานวิชาการแลว 

พระสงฆแยังสอนความรูทางเชิงชางผานการใชแรงงานเพื่อสาธารณประโยชนแเห็นไดจากการทํางาน

รวมกับพระสงฆแในการซอมแซมอุโบสถ อาคาร ถนน สะพาน ตลอดจนอางเก็บน้ําและการผลิตเครื่อง

เรือนตาง ๆ52 จึงถือวาวัดเป็นศูนยแกลางทางการศึกษาและแหลงความรูท่ีสําคัญของชาวเขมร53 

กลาวโดยสรุป พระสงฆแมีความสําคัญตอสังคมกัมพูชาต้ังแตกอนการเขามาของฝรั่งเศส 

ค.ศ. 1863 เพราะพระสงฆแเป็นผูถายทอดความรูดานอักษรศาสตรแและหลักธรรม โดยมีวัดซึ่งเป็น

แหลงความรูท่ีเปิดกวางสําหรับคนท่ัวไปท่ีตองการแสวงหาความรู สําหรับคนท่ีบวชเรียนแลวไดรับการ

ยกยองวาเป็นผูรูสงเสริมใหพวกเขามีโอกาสเล่ือนฐานะทางสังคมมีสมณศักด์ิทางเปรียญธรรมหรือรับ

ราชการมีบรรดาศักดิ์ ลักษณะเชนนี้ยังคงปรากฏตอเนื่องแมจะมีการจัดการศึกษาแบบใหม เพราะชาว

เขมรยังคงนิยมฝากบุตรหลานใหบวชเรียนท่ีวัดกับพระสงฆแมากกวาเขาโรงเรีย นแบบตะวันตกท่ี

ฝรั่งเศสจัดต้ังขึ้น นี่จึงเป็นสาเหตุสําคัญท่ีอธิบายไดวาทําไมพระสงฆแคงมีอิทธิพลตอความคิดของชาว

เขมรตลอดมาและกลายเป็นผูนําการเคล่ือนไหวเพื่อธํารงรักษาพุทธศาสนาและภาษา-วรรณกรรมซึ่ง

เป็นอัตลักษณแทางวัฒนธรรมของชาวเขมร 

 

2.  การจัดระบบการศึกษาแบบใหม่ของฝร่ังเศส : ก าเนิดปัญญาชน 

กระบวนการทําใหทันสมัย (modernization process) เป็นการปรับเปล่ียนโครงสราง

พื้นฐานในดินแดนอาณานิคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวผลประโยชนแทางเศรษฐกิจของ

ผูปกครอง ฝรั่งเศสวางนโยบายตาง ๆ เพื่อควบคุมและปกครอง พรอมกับการวางรากฐานทาง

เศรษฐกิจ เชน ยกเลิกระบบทาส พัฒนาการคมนาคมท้ังทางบกและทางน้ํา ระบบเงินตรา ระบบการ

                                                             
51 เมียจ บุณฺณ, “การศึกษาสมัยบุราณ,” กัมพุชสุริยา 48, 3 (กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 1994): 100-107.       

[ចមៀច ប ុណា, “ការសិកាសមយ័បុរាណ,” កមពុ ជសុរោិ ៤៨, ៣ (កកកដ្ឋ សីហា កញ្ហដ  ១៩៩៤): ១០០-១០៧.]; David M. Ayres, 
Anatomy of a Crisis: education, development, and the state in Cambodia, 1953 - 1998 (Chiang Mai: Silkworm 
Books, 2003), 12 - 18. 

52 M. Torhorst, “The development of the educational system in the Kingdom of Cambodia,” in 
Educational systems of some developing countries in Africa and Asia (Dresden: Verlag Zeit im Bild, 1966), 154. 

53 Ayres, Anatomy of a Crisis: Education, Development, and the State in Cambodia, 1953-
1998, 12 - 13. 
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จัดเก็บภาษีท้ังภายในประเทศและภาษีการคาเขา-ออก จัดการปฏิรูปการใชท่ีดิน จัดต้ังสถาบันทาง

การเงิน เชน ธนาคาร สหกรณแ นอกจากนี้ฝรั่งเศสยังตองพัฒนาคุณภาพพลเมืองดวยการจัดการศึกษา 

พัฒนาการสาธารณสุข และระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ อีกดวย 

ในระยะแรกเมื่อกัมพูชาเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสระหวาง ค.ศ. 1863 ถึง ค.ศ. 1884 

ฝรั่งเศสไมไดใหความสนใจตอกัมพูชามากนัก แตทาทีของฝรั่งเศสตอกัมพูชาเปล่ียนไปในชวงทศวรรษ 

1880 สาเหตุเกิดจากนโยบายทางการเมืองของกัมพูชาไมสอดคลองกับความตองการของรัฐบาล

สาธารณรัฐฝรั่งเศสท่ี 3 (French Third Republic ค.ศ. 1840-1940) ซึ่งสถาปนาขึ้นแทนจักรวรรดิ

ฝรั่งเศสท่ี 2 (French Second Empire ค.ศ. 1852-1870) สมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษแมีนโยบาย

ปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกับฝรั่งเศส กลาวคือนโยบายปฏิรูปท่ีดินท่ีเวนคืนท่ีดินจาก

บรรดาเช้ือพระวงศแและชนช้ันสูงเพื่อลดจํานวนของขุนนาง อีกท้ังยังตองการปรับปรุงการเก็บภาษีท่ี

ยุติธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อกรุยทางไปสูการเลิกทาส54 ซึ่งฝรั่งเศสมองวาเป็นการดึงผลประโยชนแท้ังหมดไว

ท่ีพระมหากษัตริยแและลิดรอนสิทธิประโยชนแท่ีควรเป็นของชาวฝรั่งเศส55 ประกอบกับสถานการณแ

ทางการเมืองและเศรษฐกิจของฝรั่งเศส ต้ังแต ค.ศ. 1870 - 1881 ฝรั่งเศสพายแพสงครามและสูญเสีย

แควนอัลซาส (Alsace) และแควนลอแรน (Lorraine) ซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจดานอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 

ตอมา ค.ศ. 1873 พื้นท่ีการเกษตรสวนใหญของฝรั่งเศสประสบภัยพิบัติพายุดีเปรสชัน (depression) 

สงผลใหเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ใน ค.ศ. 1881 มีการทบทวนการจัดเก็บภาษีนําเขาสินคาโดยสภา

ผูแทนราษฎรซึ่งท่ีประชุมมีมติใหเปิดการคาเสรี จนกระท่ัง ค.ศ. 1882 เกิดวิกฤตการณแการสงออก

สินคา กอใหเกิดความต่ืนตระหนกในวงการอุตสาหกรรมสงผลใหเกิดการต้ังอัตราภาษีนําเขาในอัตรา

สูงเพื่อแกไขปใญหา ปใจจัยเหลานี้มีสวนใหฝรั่งเศสดําเนินนโยบายขยายจักรวรรดินิยมเพื่อตอบสนองตอ

ปมปใญหาเชิงจิตวิทยาทางการเมืองและเศรษฐกิจของฝรั่งเศส56 

ฝรั่งเศสเริ่มตนการเปล่ียนแปลงกัมพูชาดวยการกําหนดขอบเขตดินแดนโดยเฉพาะ

บริเวณดินแดนรอยตอกับสยาม กอนท่ีจะขยายไปยังรอยตอกับโคชินจีน อันนัม และลาวตามลําดับ 

เพราะการกําหนดเขตแดนเทากับกําหนดความเป็นรัฐสมัยใหม ตอมาเมื่อสมเด็จพระนโรดมพรหม

                                                             
54 Chandler, A History of Cambodia, 174. 
55 เดียบ โสะผล, กัมพูชา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม (1863 - 1979) (กัมพูชา: โชคชัย, 2008), 20.  [ចរដប សុផល, 

កមពុជា នចោ យ ចសដឌកិចច សងគម (១៨៦៣ - ១៩៧៩) (កមពុជា: ចជាគជយ័, ២០០៨), ២០.] 
56

 H.L. Wesseling, “The debate on French Imperialism 1960 - 1975,” South East Asia: Colonial 
History Vol. II, ed. Paul H. Kratoska (New York: Routledge, 2001), 65, 66. 
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บริรักษแลงนามในอนุสัญญาระหวางฝรั่งเศสกับกัมพูชาในวันท่ี 17 มิถุนายน ค.ศ. 1884 (Convention 

Conclue Entre la France et le Cambodge)57 ขอ 1 ระบุวา “พระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชาทรง

ยอมรับการปฏิรูปการบริหาร การศาล การคลัง และการค้าท้ังหลาย ซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสจะพิจารณาว่า

เป็นประโยชน์และสะดวกต่อการปกครอง” ฝรั่งเศสจึงดําเนินการปฏิรูประบบการเมืองการปกครอง

พรอมกับการพัฒนาเศรษฐกิจในกัมพูชา ตามอนุสัญญา “ข้อ 8 ยกเลิกทาสท่ัวท้ังราชอาณาจักร” 

สงผลให เกิดแรงงานอิสระ  และ “ข้อ 9 ท่ี ดินท้ังหมดเลิกเป็นกรรมสิทธิ์อย่างเด็ดขาดของ

พระมหากษัตริย์อีกต่อไป” เปิดโอกาสใหฝรั่งเศสปฏิรูปท่ีดินเพื่อกรุยทางสูการตักตวงทรัพยากรตาง ๆ 

ในกัมพูชาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุสาหกรรมของตน และเมื่อระบบราชการมีความซับซอนและ

กิจการทางเศรษฐกิจขยายตัวสงผลใหขาราชการฝรั่งเศสในดินแดนอาณานิคมไมสามารถปฏิบัติงานได

อยางครบถวน อีกท้ังแรงงานท่ีมีก็ไมเพียงพอ ปใจจัยเหลานี้จึงผลักดันใหฝรั่งเศสตองดําเนินนโยบาย

จัดระบบการศึกษาแบบใหมเพื่อตอบสนองตอความตองการแรงงานท่ีมีการศึกษา นี่จึงเป็นเงื่อนไข

สําคัญท่ีทําใหเกิดคนรุนใหมท่ีไดรับการศึกษาในกัมพูชา อาจเรียกคนกลุมนี้วาผูมีการศึกษาหรือ

ปใญญาชน (intellectual class) 

การขยายตัวของระบบราชการอาณานิคมผลักดันใหฝรั่งเศสดําเนินการจัดการศึกษาใน

กัมพูชา สงผลใหเกิดการจัดต้ังโรงเรียนฝรั่งเศส-พื้นเมือง (d‖École Franco-indigènes) ใหกับราษฎร

ท่ัวไป ซึ่งนาจะทําใหบทบาทหนาท่ีของพระสงฆแในฐานะครูผูสอนท่ีมีมาแตเดิมลดลง แตส่ิงท่ีเกิดขึ้น

กลับไมเป็นเชนนั้น เพราะแมจะมีโรงเรียนแบบใหมท่ีฝรั่งเศสจัดต้ังขึ้นแตชาวเขมรไมนิยมสงบุตรหลาน

เขาเรียนในโรงเรียนดังกลาว กลับเลือกสงใหไปใหเรียนกับพระสงฆแตามเดิม ทําใหฝรั่งเศสตองจัดการ

ปฏิรูปการเรียนการสอนในโรงเรียนวัดซึ่งสอนโดยพระสงฆแดวย สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาแบบใหมของฝรั่งเศสในกัมพูชานั้นสามารถแบงพิจารณาออกเป็น 2 ชวง ดังตอไปนี้ 

ก. ชวงแรกต้ังแตฝรั่งเศสปกครองกัมพูชาเป็นรัฐในอารักขาเมื่อ ค.ศ. 1863 จนถึง ค.ศ. 

1918 ในระยะแรกนี้ ฝรั่งเศสไมไดใหความสนใจตอการจัดการศึกษาในแควนนี้มากนักเมื่อเทียบกับ

                                                             
57 Convention conclue entre la France et le Cambodge le 17 Juin 1884 (Saigon: Imprimerie du 

Gouvernement, 1884), 3-6. 
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แควนโคชินจีน (Cochinchine) โรงเรียนระดับประถมศึกษาแหงแรกในกัมพูชาท่ีทําการเรียนการสอน

ดวยภาษาฝรั่งเศสเริ่มข้ึนใน ค.ศ. 1873 ตามขอเสนอของทหารผูนอยช่ือวาแฟรี่ โรล (Ferry Rolles)58 

ในระยะแรกการใหการศึกษาแกชาวเขมรจํากัดอยูในระดับพื้นฐาน กลาวคือระดับอาน

ออกเขียนได สําหรับการศึกษาในระดับสูงกวานั้น ฝรั่งเศสมีเปูาหมายเพียงเพื่อฝึกชาวเขมรใหเป็นลาม

และเจาหนาท่ีไปรษณียแและโทรเลขเพื่อใชเป็นคนกลางในการส่ือสารระหวางผูปกครองชาวฝรั่งเศสกับ

ชาวเขมร ใน ค.ศ. 1885 มร.เบกิน (Général Bégin) ผูสําเร็จราชการแหงอินโดจีน สนับสนุนใหจัดต้ัง

โรงเรียนลาม (Collège d‖interprètes) ท่ีกรุงพนมเปญ โดยมีฌ็อง มารี โอกุสตแ ปาวี (Jean Marie 

August Pavie) เป็นผูอํานวยการ และจัดต้ังขึ้นในอีกสามเมือง ไดแก กําปอต กําปงจาม และ

กระแจะ59 โรงเรียนลามจัดการเรียนการสอนดวยภาษาฝรั่งเศสและภาษาเขมร ฝึกทักษะการเขียน 

การอาน การแปล การคํานวณ และวิชาภูมิศาสตรแ แตจนถึง ค.ศ. 1895 โรงเรียนลามกรุงพนมเปญ มี

จํานวนนักเรียนเพียง 216 คน ขณะท่ีเขตกําปอตมีนักเรียนเพียง 75 คน และตองปิดตัวลง เพราะ

นักเรียนท้ังหมดเมื่อสําเร็จการศึกษากลับแยกยายไปประกอบอาชีพสวนตัวไมปรากฏวามีลามใน

หนวยงานฝรั่งเศสเลย60 

กอนท่ีฝรั่งเศสจะจัดการศึกษาในกัมพูชา ชาวเขมรจํานวนหนึ่งไดรับการสนับสนุนจาก

ฝรั่งเศสใหเดินทางไปเรียนภาษาฝรั่งเศสท่ีไซงอน เชน เสิล เฑียบ (Son Diep) ออกญาวังวรเวียงชัย 

(จวน) (Thiounn) และบางสวนไดเดินทางไปเรียนท่ีฝรั่งเศสโดยตรง ถึงกระนั้นจํานวนนักเรียนท่ีไดรับ

โอกาสดังกลาวปรากฏนอยมาก นักวิชาการดานประวัติศาสตรแกัมพูชาอยางเดวิด  พี. แชนดแเลอรแ 

(David P. Chandler, 2008) ปีเตอรแ แกลเลยแ-เปป (Peter Gyallay-Pap, 1985) หรืออารแ. เอ็ม. 

สมิธ (R.M. Smith, 1971) กลาววาในชวงส่ีทศวรรษแรกหลัง ค.ศ. 1873 การจัดการศึกษาในกัมพูชา

พัฒนาอยางลาชาและไมไดสงผลตอชาวเขมรในวงกวาง โรงเรียนท่ีฝรั่งเศสจัดต้ังขึ้นยังคงมีจํานวนนอย

และสวนมากต้ังอยูเฉพาะเขตเมืองใหญ ทําใหเกิดมุมมองวาฝรั่งเศสไมไดใหความสําคัญตอการจัด

                                                             
58 René Morizon, Monographie du Cambodge (Hanoi: Imprimerie d‖Extrême-Orient, 1931. 

Indochina Française: Monographie du Cambodge), 178. 
59 Charles Bilodeau,  “Compulsory Education in Cambodia, ” in Compulsory Education in 

Cambodia, Lao and Vietnam (Switzerland: UNESCO, 1955), 16.  ; Sam Rany, “Cambodia‖s Higher Education 
Development in Historical Perspectives (1863-2012),” International Journal of Learning & Development 2, 2 
(2012): 226. 

60 สุนันทา ปใญญาฤทธิ์, “ฝร่ังเศสกับการใหการศึกษาแกอาณานิคมอินโดจีน ,” วารสารธรรมศาสตร์ 8, 4 (2522): 
84-85. 
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การศึกษาแกชาวเขมรอยางจริงจังนักเมื่อเทียบกับแควนอันนัมซึ่งฝรั่งเศสใหการสนับสนุนในการจัด

การศึกษาเป็นอยางดี อยางไรก็ตาม โทมัส เคลยแตัน (Thomas Clayton) พบวาขอจํากัดของการจัด

การศึกษาของกัมพูชาไมไดเกิดจากการกระทําของฝรั่งเศสแตเกิดจากการตอตานของคนพื้นเมือง    

นําโดยสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษแท่ีทรงตอตานภาษาฝรั่งเศสและโรงเรียนแบบฝรั่งเศส61 ขณะท่ี    

ธิบดี บัวคําศรี มีความเห็นวาการตอตานนโยบายฝรั่งเศสของสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษแนั้นมีอยู

จริง แตสําหรับนโยบายดานการศึกษานั้นพระองคแทรงสนับสนุนใหเปิดโรงเรียนขึ้นในวังหลวง แมวา

นักเรียนสวนใหญเป็นลูกหลานเจานายราว 40 คน มีครูเป็นชาวฝรั่งเศส อยางนอยท่ีสุดแสดงใหเห็นวา

พระองคแไมไดทรงตอตานการศึกษาแบบฝรั่งเศส62  

ภายใตขอถกเถียงของนักวิชาดังกลาว ผูศึกษามีความเห็นเพิ่มเติมวาขอจํากัดสําคัญท่ีทํา

ใหการจัดการศึกษาในกัมพูชาพัฒนาอยางลาชาในระยะนี้มีอยู 2 ประการ ประการแรก การจัดการ

ศึกษาของฝรั่งเศสนั้นเป็นเพียงการศึกษาระดับพื้นฐานทําใหบรรดาเช้ือพระวงศแและชนช้ันสูงเดิมของ

กัมพูชานิยมสงบุตรหลานไปศึกษายังเวียดนามหรือฝรั่งเศสซึ่งมีระบบการศึกษาท่ีดีและมีระดับ

การศึกษาท่ีสูงกวา ดังเห็นจากเมื่อพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ (Sisowath ครองราชยแ ค.ศ. 1906-

1927) เมื่อเสด็จพระราชดําเนินเยือนฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1906 พระองคแทรงนําพระองคแมจะสแ สีสุวัตถิ์  

มุนีวงศแ (Sisowath Monivong ครองราชยแ ค.ศ. 1928-1941) เขาศึกษาท่ีโรงเรียนนายรอยแซ็งตแ 

เมซ็อง (Saint-Maixent) ประการที่สอง การท่ีโรงเรียนท่ีฝรั่งเศสจัดต้ังในกัมพูชานั้นเปิดรับนักเรียน

ชาวเวียดนามและชาวจีนดวย ทําใหชาวเขมรซึ่งไมตองการใหลูกหลานเรียนปะปนกับชาวเวียดนาม

หรือชาวจีนเลือกท่ีจะสงลูกหลานเขาเรียนในโรงเรียนวัดตามเดิม เพราะโรงเรียนระดับประถมศึกษา

แหงแรกที่เปิดสอนใน ค.ศ. 1873 นั้น นักเรียนสวนใหญเป็นชาวเวียดนาม63 สอดคลองกับงานศึกษา

ของนักวิชาการชาวฝรั่งเศสซึ่งระบุวาใน ค.ศ. 1883 จํานวนผูท่ี ไดรับการศึกษาในโรงเรียนแหงนี้

                                                             
61 Thomas Clayton, “Restriction or Resistance? French Colonial Educational Development in 

Cambodia,” Education Policy Analysis Archives 3, 19 (December 1, 1995): 1-14. 
62 ธิบดี บัวคําศรี, “เอกสารมหาบุรุษเขมร: การศึกษางานเขียนประวัติศาสตรแสมัยใหมของกัมพูชา,” 23-24. 
63 Klairung Amratisha, “The Cambodian Novel: A Study of Its Emergence and Development,” (Ph.D. 

Thesis, University of London (School of Oriental and African Studies), 1998), 66. 
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ประมาณ 100 คน มีชาวเขมรเพียง 8 คน เทานั้น64  และจากรายงานขาหลวงฝรั่งเศสพบวาระหวาง

นักเรียนเขมรกับนักเรียนเวียดนามและนักเรียนจีนมักมีการทะเลาะวิวาทกันเสมอ65 

ภายหลังฝรั่งเศสกระชับอํานาจการปกครองใน ค.ศ. 1884 สงผลใหกัมพูชาเป็นรัฐหนึ่ง

ของอาณานิคมฝรั่งเศสโดยสมบูรณแ ใน ค.ศ. 1893 ฝรั่งเศสจึงยกฐานะโรงเรียนระดับประถมศึกษา

แหงแรกเป็นอนุวิทยาลัยราชการแหงรัฐอารักขา (Collège du Protectorat) โดยขยายการศึกษาถึง

ระดับมัธยมศึกษาข้ันตนแตนักเรียนสวนใหญยังคงเป็นชาวเวียดนามและชาวจีน จนถึงใน ค.ศ. 1902 

อนุวิทยาลัยราชการแหงรัฐอารักขาสามารถรับนักเรียนได 250 คน แตกลับมีนักเรียนลงทะเบียนเขา

เรียนเพียง 40 คนเทานั้น ผลท่ีตามมาคือชาวเขมรไมไดเรียนภาษาฝรั่งเศสและทักษะอื่น ๆ ท่ีจําเป็น

สําหรับการทํางานในระบบราชการและกิจการตาง ๆ ของฝรั่งเศส ดังนั้นชวงทายคริสตแศตวรรษท่ี 19 

คนพื้นเมืองจึงยังไมไดมีสวนรวมในการบริหารงานภายใตระบอบอาณานิคมมากนัก 

เมื่อถึงตนคริสตแศตวรรษที่ 20 พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถ์ิเรียกรองใหมีการจัดการศึกษา

ท่ีเหมาะสมแกชาวเขมร ขณะท่ีฝรั่งเศสมองเห็นปใญหาการขาดแคลนแรงงานในระบบราชการและ

กิจการตาง ๆ ท้ังดานกสิกรรมและการพาณิชยแวาเกิดจากคนพื้นเมืองขาดการศึกษา ดังนั้นใน ค.ศ. 

1903 มร.ปอล โบ (Paul Beau) ผูสําเร็จราชการท่ัวไปแหงอินโดจีนจึงไดจัดต้ังหนวยงานจัดการดาน

การศึกษา (Une Commission d‖études) ขึ้นที่กรุงฮานอยชุดหนึ่งเพื่อทําการศึกษาเรื่องการการจัด

การศึกษา ตอมากฤษฎีกาลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1904 ประกาศจัดต้ังองคแกรดานการศึกษา

สมบูรณแ (Organisation Scolaire Complète) และกฤษฎีกาลงวันท่ี 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1905 

จัดต้ังหนวยการจัดการศึกษาทองถิ่น (Service Local de I‖Enseignement)66 

มีการจัดต้ังโรงเรียน 2 ลักษณะ กลาวคือโรงเรียนฝรั่งเศส (d‖École Franco) และ

โรงเรียนฝรั่งเศส-พื้นเมือง (d‖École Franco-indigènes) แตละโรงเรียนมีการจัดสอนเฉพาะดานใน

แตละสาขา โดยขาหลวงทองถิ่นรับผิดชอบเป็นหัวหนางานในการจัดการเรียนการสอนของทุกโรงเรียน 

ท้ังนี้ โรงเรียนฝรั่งเศส (d‖École Franco) เป็นตนวา l‖École Nurmale และ l‖École de jeune 

                                                             
64 Alain Forest, Le Cambodge et la Colonisation Française: Histoire d’une Colonisation sans 

Heurts (1897-1920) (Paris: L‖Harmattan, 1980), 150-151. 
65 สุนันทา ปใญญาฤทธิ์, “ฝร่ังเศสกับการใหการศึกษาแกอาณานิคมอินโดจีน,” 84-85.  
66 “Annexe N 14 Réogranisation De L'enseignement Public Indo-China,” in Situation de l'Indo-

Chine de 1902 à 1907 TOME II (Saigon: Imprimerie Commerciale Marcellin Rey C. Arden, 1908), 3-4. 
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filles นั้นจํากัดแตชาวยุโรปและชนช้ันสูงเทานั้น สวนราษฎรท่ัวไปจะไดรับการสนับสนุนใหเขาศึกษา

ในโรงเรียนฝรั่งเศส-พื้นเมือง 

การจัดต้ังโรงเรียนของฝรั่งเศสในกัมพูชาไมไดรับการตอบรับจากชาวเขมรเทาท่ีควร เห็น

ไดจากการท่ีพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ทรงมีพระราชประกาศเมื่อวันท่ี 11 เมษายน ค.ศ. 1912 

ความวา “ตามท่ีข้าพเจ้าได้ประกาศให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนนั้น หากผู้ปกครองคนใดกระท า

การขัดขืนหรือไม่ใส่ใจ ครั้งแรกให้ปรับเป็นเงินหนึ่งปียัสทร์และปรับเป็นสองปียัสทร์เมื่อกระท าผิด

อีก”67 ตอมาใน ค.ศ. 1915 มีการบัญญัติประมวลกฎหมายแพงมาตราท่ี 356 และมาตราท่ี 357 

กําหนดใหบิดามารดามีหนาท่ีตองใหการศึกษาแกบุตร68 กระนั้นก็ดีราษฎรยังคงละเลยเรื่องการให

บุตรหลานเขารับการศึกษา พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์จึงมีพระราชประกาศเลขท่ี 80 กอนท่ีเรสิดัง 

สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชาจะประกาศเป็นกฤษฎีเลขท่ี 997 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม ค.ศ. 1916 ขอท่ี 1 

ความวา ในระยะหาง 1,500 เมตร จนถึง 2 กิโลเมตร จากโรงเรียนฝรั่งเศส-พื้นเมือง ครอบครัวท่ีมี

เด็กชายอายุ 10 ปีตองสงบุตรหลานเขาเรียนในทันที69 และยังกําหนดบทลงโทษผูปกครองท่ีเพิกเฉย

ไมสงบุตรหลานเขาเรียนใหจําคุก 1 เดือน มีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม ค.ศ. 1916 เป็นตนไป 

ข. จุดเปล่ียนสําคัญตอการศึกษาของกัมพูชาเกิดขึ้นใน ค.ศ. 1918 เมื่อฝรั่งเศสประกาศ

แผนการศึกษาท่ีใชท่ัวอินโดจีนของฝรั่งเศส (French Indochina)70 เพราะสงผลใหการเรียนการสอน

ในกัมพูชามีระเบียบแบบแผนท่ีแนนอน และเดิมการศึกษาจํากัดเฉพาะผูชายและชนช้ันสูงแตภายหลัง

การประกาศแผนการศึกษาสงผลใหผูหญิงมีโอกาสไดเขาเรียนดวย นอกจากนั้นการจัดการศึกษาใน

แควนตาง ๆ ของอินโดจีนซึ่งแตเดิมเป็นอิสระตอกันถูกรวมเขามาอยูภายใตความรับผิดชอบของ

หนวยงานดานการศึกษาท่ีกรุงฮานอย กําหนดแผนการศึกษาใหมีการเรียนการสอนเชนเดียวกับใน

ประเทศฝรั่งเศสซึ่งแบงออกเป็น 2 ระดับ71 ไดแก ระดับประถมศึกษา (Primary Education) 

แบงเป็น 2 ชวงช้ัน คือประถมศึกษาข้ันตน หลักสูตร 3 ปี และประถมศึกษาข้ันสมบูรณแ หลักสูตร 3 ปี 

และระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education) แบงออกเป็นอีก 2 ชวงช้ัน คือ มัธยมศึกษาขั้นตน 
                                                             

67 Bilodeau, “Compulsory Education in Cambodia,” 17. 
68 Rany, “Cambodia‖s Higher Education Development in Historical Perspectives (1863-2012),” 226. 
69 “พระราชประกาศเลข 80,” ราชกิจราชการ 6, 4 (ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 1916): 209.  [“រពេះរាជរបកាស

ចលម ៨០,”  រាជកិចវរាជាក រ ៦, ៤ (ឲកតូប ចណាវម ចដសម ១៩១៦): ២០៩.] 
70 โปรดดู, Bilodeau, “Compulsory Education in Cambodia,” 18-21.  ; Ayres, Anatomy of a Crisis: 

Education, Development, and the State in Cambodia, 1953-1998, 23-27. 
71 Morizon, Monographie du Cambodge, 179. 
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หลักสูตร 4 ปี และมัธยมศึกษาขั้นสมบูรณแ หลักสูตร 3 ปี ประกอบดวยโรงเรียนพื้นเมือง-ฝรั่งเศส

ประเภทตาง ๆ 4 ประเภท คือ โรงเรียนประจําฆุม (l'École de Khum) โรงเรียนประถมศึกษาขั้นตน

ประจําขัณฑแ (l'École de élémentaire de Khand) โรงเรียนประถมศึกษาขั้นสมบูรณแประจําเขต 

(l'École de plein exercice ou du chef-lieu) และอนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถ์ิ (Collège Sisowath) 

โรงเรียนประจ าฆุม (l'École de Khum) หรือโรงเรียนประจําหมูบาน จัดต้ังครั้งแรก

อยางเรงรีบท่ีเขตพระตะบองใน ค.ศ. 190872 และขยายสูท่ีเขตเสียมเรียบใน ค.ศ. 1913 และเขต   

ศรีโสภณ ใน ค.ศ. 1915 กอนจะขยายไปจัดต้ังท่ีเขตมงคลบุรี สวายเขต สวายเรียง ไพรแวง กําปงชนัง 

ทายท่ีสุดฝรั่งเศสกําหนดใหทุกเขตมีโรงเรียนประจําฆุมซึ่งจํานวนของโรงเรียนขึ้นอยูกับขนาดพื้นท่ีและ

จํานวนประชากร โทมัส เคลยแตันต้ังขอสังเกตตอการจัดต้ังโรงเรียนประจําฆุมในเขตพระตะบองวา

เกิดขึ้นภายหลังฝรั่งเศสไดดินแดนบริเวณเขมรสวนใน ไดแก เมืองพระตะบอง เมืองเสียมเรียบ เมือง

ศรีโสภณ ทิวเขาพนมดงรัก และทะเลสาบเขมรดานตะวันตกเพียง 2 ปี นั่นเป็นเพราะฝรั่งเศสตองการ

ลดอํานาจและอิทธิพลของสยามตอราษฎรซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว73 ดังเห็นไดจากการท่ีสยามสนับสนุนใหจัดต้ังโรงเรียนท่ีวัดในเขตพระตะบอง

และสงพระราชาคณะเขามาคัดเลือกนักเรียนเรียนดีทุกปลายปีไปศึกษาตอท่ีสยาม74 ท้ังนี้ นักเรียนท่ี

สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประจําฆุมมักเขาทํางานเป็นเสมียนและคนเก็บภาษีประจําฆุมซึ่ งไม

จําเป็นตองใชคนท่ีมีความรูสูงมากนัก เพียงเนนเรื่องการส่ือสารกับคนพื้นเมืองและการคิดคํานวณ

เทานั้น อีกท้ังโครงสรางอํานาจท่ีฝรั่งเศสวางไวจึงทําใหคนกลุมนี้หางไกลจากภาระงานท่ีซับซอน  

ตารางท่ี 4 ตัวอยางจํานวนนักเรียนในโรงเรียนประจําฆุม ค.ศ. 1930 

เขต 
โรงเรียน 

(โรง) 

นักเรียน 

ชาย (คน) หญิง (คน) 

พนมเปญ (Phnom Penh) - - - 

                                                             
72 นายกูรแตัวสแ (M. Courtois) ซึ่งรับหนาที่ดูแลโรงเรียนประจําฆุมรายงานปใญหาถึงความรีบรอนในการจัดต้ังโรงเรียน

วาเกิดปใญหาโรงเรียนไมเพียงพอที่เขตพระตะบอง เน่ืองจากเป็นเขตใหญ มีพื้นที่ 36,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นสัดสวน 1 ใน 5 ของ
พื้นที่ทั้งหมดของประเทศกัมพูชา มีประชากรกวา 250,000 คน ซึ่งคิดเป็นหน่ึงในหกของประชากรทั้งหมด โรงเรียนประจําฆุมที่จัดต้ัง
ขึ้นจึงเกิดปใญหาในดานการบริหารจัดการ รวมถึงงบประมาณที่ขาดแคลน อยางไรก็ดี นายล็อมแบรแ (M. Lambert) เรสิดังตแประจําเขต
แกไขปใญหาดวยการใหแตละฆุมแบงเงินรายไดของตนเพื่อใชสําหรับบริหารโรงเรียนแทน 

73 Clayton, “Restriction or Resistance? French Colonial Educational Development in Cambodia,” 8. 
74 โดง ฌูง, พระตะบองสมัยท่านมจฺาส่ (พนมเปญ: มัจฺฌมณฺฑลเอกสารเสฺรียวเจฺรียวอารธรรมเขมร , 1994), 163-

164.  [តូច ឈូង,  ត់ដំបងសមយ័ចលាកម្ចច ស់ (ភបំចពញ: មជឈមណឍ លឯកសាររសាវរជាវអាររធមខ៌្មមរ, ១៩៩៤), ១៦៣-១៦៤.] 
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พระตะบอง (Battambang) 18 563 - 

กันดาล (Kandal) 65 1,980 - 

กําปงชนัง (Kompong Chhnang) 12 265 - 

กําปงสปือ (Kompong Speu) 2 72 - 

กําปงธม (Kompong Thom) 1 32 - 

ไพรแวง (Prey Veng) 12 438 26 

โพธิสัตวแ (Pursat) 2 58 - 

เสียมเรียบ (Siemreap) 1 36 - 

สวายเรียง (Soai Rieng) 54 2,661 29 

ตาแกว (Takeo) 36 1,069 - 

รวม 203 
7,204 55 

7,259 

ท่ีมา: René Morizon, Monographie du Cambodge (Hanoi: Imprimeried‖ Extrême 

  –Orient , 1931.  Indochina Française: Monographie du Cambodge), 180. 

ตารางแสดงตัวอยางจํานวนนักเรียนในโรงเรียนประจําฆุมแตละเขตขางตนนี้ แสดงให

เห็นวาสัดสวนนักเรียนชายยังคงมากกวานักเรียนหญิง ยกตัวอยางเขตพระตะบองมีโรงเรียน 18 โรง มี

นักเรียน 563 คน เป็นผูชายท้ังหมด หรือเขตไพรแวงมีโรงเรียน 12 โรง มีนักเรียน 464 คน แบงเป็น

นักเรียนชาย 438 คน มีนักเรียนหญิงเพียง 26 คน ซึ่งแสดงใหเห็นวาในระยะแรกของการจัด

การศึกษาชาวเขมรยังคงไมนิยมสงลูกสาวเขารับการศึกษา ผูชายยังคงไดรับโอกาสเขาศึกษามากกวา

ลักษณะเชนนี้เป็นวัฒนธรรมด้ังเดิมท่ีนิยมใหผูหญิงฝึกฝนงานบานงานเรือนมากกวา 

โรงเรียนประถมศึกษาขั้นต้น (l'École de Élémentaire) เปิดการเรียนการสอนใน

ทองถิ่นในระดับพื้นฐาน จนถึง ค.ศ. 1930 มีโรงเรียนท้ังส้ิน 74 โรง ใน 14 เขต มีนักเรียนท้ังหมด 

3,359 คน75 เป็นนักเรียนชาย 3,317 คน และนักเรียนหญิง 42 คน เฉพาะกรุงพนมเปญปรากฏวามี

โรงเรียน 5 โรง แบงเป็นนักเรียนชาย 710 คน และนักเรียนหญิง 42 คน ขณะท่ีโรงเรียนในพื้นท่ีอื่น ๆ 

                                                             
75 เรอเน มอริซัน (René Morizon) รายงานจํานวนนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขั้นตนไว 3,507 คน แตเมื่อรวม

จํานวนนักเรียนแลวไดเพียง 3,317 คน 
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เป็นเด็กผูชายท้ังหมด76 อยางไรก็ดี ชวงทศวรรษ 1930 โรงเรียนประถมศึกษาขั้นตนประสบปใญหา

ขาดแคลนครูแตผูเกี่ยวของพยายามแกไขปใญหาดวยการใหนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาจากอนุวิทยาลัย

พระสีสุวัตถ์ิมาชวยทําการสอน 

โรงเรียนประถมศึกษาขั้นสมบูรณ์ (l'École de plein exercice ou du chef-lieu) 

เป็นโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาขั้นตนถึงขั้นสมบูรณแซึ่งอยูภายใตการควบคุม

โดยตรงของผูตรวจการศึกษาประจําเขต (directe de l‖inspecteur des écoles) ท้ังนี้ไมใชทุกเขตท่ี

มีโรงเรียนประถมศึกษาขั้นสมบูรณแ จากรายงานพบวาจนถึง ค.ศ. 1930 โรงเรียนประถมศึกษาขั้น

สมบูรณแต้ังอยูใน 14 เขต (กรุงพนมเปญมี 4 โรง77 ขณะท่ีเขตอื่น ๆ มีเขตละ 1 โรง) มีจํานวนโรงเรียน 

17 โรง มีนักเรียน 4,935 คน แบงเป็นนักเรียนชาย 4,662 คน นักเรียนหญิง 273 คน 

การเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขั้นสมบูรณแเนนการส่ือสาร (ฟใง พูด อาน 

เขียน) ท้ังภาษาฝรั่งเศสและภาษาเขมร มีการสอนประวัติศาสตรแ ภู มิศาสตรแ ตลอดจนคณิตศาสตรแ 

ท้ังนี้ นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประถมศึกษาขั้นสมบูรณแจะไดรับใบรับรองสําเร็จ

การศึกษาตามแบบฝรั่งเศสและมีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาขั้นตนท่ี    

อนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ (Collège Sisowath) ฝรั่งเศสพยายามดึงคนพื้นเมืองเขารับการศึกษาตอใน

ระดับท่ีสูงขึ้นดวยการใหทุนการศึกษา ถึงกระนั้นนักเรียนชาวเขมรไมมากนักท่ีสามารถสอบเขา      

อนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถ์ิได ดังเห็นไดใน ค.ศ. 1933 จํานวนนักเรียนท้ังหมด 442 คน แตมีผูสอบผาน

และไดรับใบประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพียง 121 คน คิดเป็นรอยละ 27.3 จนถึง ค.ศ. 

1943 จํานวนนักเรียนท้ังหมด 1,086 คน แตมีผูสอบผานและไดรับใบประกาศนียบัตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานเพียง 43 คน คิดเป็นรอยละ 38 เทานั้น 

อนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถ์ิ (Collège Sisowath) เป็นโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน

ระดับมัธยมศึกษาเพียงแหงเดียวของกัมพูชา เดิมคืออนุวิทยาลัยราชการแหงรัฐอารักขา (Collège du 

Protectorat)78 ซึ่งเปล่ียนช่ือเป็นอนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ (Collège Sisowath) ใน ค.ศ. 1905 เปิด

                                                             
76 Morizon, Monographie du Cambodge, 182 - 183. 
77 โรงเรียนประถมศึกษาขั้นสมบูรณแ (I‖École de plein exercice ou du chef-lieu) ในกรุงพนมเปญมี 4 โรง ไดแก 

l'École Norodom, l'École Françaises Baudoin, l'École Doudart de Lagrée และ l'École Francis - Garmier 
78 อนุวิทยาลัยราชการแหงรัฐอารักขา (Collège du Protectorat) กอต้ังขึ้นเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1893 ตาม

ขอเสนอของมร.แฟรแดิน็องดแ ฟง-แต็ง (M. Ferdinand Fon-taine) ผูตรวจการการศึกษาแหงโคชินจีน โดยปรับปรุงจากโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาแหงแรกที่กอต้ังใน ค.ศ. 1873 จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา จนถึง ค.ศ. 1904 พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ทรง
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สอนถึงระดับมัธยมศึกษาข้ันตน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางคนท่ีมีความรูสําหรับขาราชการพื้นเมืองท้ัง

งานดานการปกครอง งานโยธาธิการ งานไปรษณียแและโทรเลข โดยจัดการเรียนการสอนท้ังวิชา

กลศาสตรแ (mécanique élémentaire) ฟิสิกสแ (physique) เคมี (chimie) ประวัติศาสตรแธรรมชาติ

(histoire naturelle) กฎหมายของกัมพูชา (droit cambodgien) และการบัญชี (comptabilité)79 

ตารางท่ี 5 จํานวนนักเรียนอนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถ์ิ ค.ศ. 1913 – 1930 

                                                                                                                                                                               
พระราชทานวังเกาของพระองคแใหเป็นที่ทําการอนุวิทยาลัยแหงรัฐอารักขา จนกระทั่ง ค.ศ. 1905 จึงเปลี่ยนช่ือเป็นโรงเรียน
ประถมศึกษาขั้นสูงแหงพนมเปญ (École Pri-maire Supérieure de Phnom Penh) หรือโรงเรียนพระสีสุวัตถิ์ (Ecole Sisowath) 
และเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1911 จึงขยายการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาขั้นตนเรียกวาอนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ (College 
Sisowath) ตามแบบวิทยาลัยชาสลู-โลบาตแ (Collège Chasseloup-Laubat) ที่กรุงไซงอน ซึ่งนักเรียนจะตองไดรับประกาศนียบัตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานกอนจึงจะมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก จนถึง ค.ศ. 1935 จึงขยายการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาขั้น
สมบูรณแในช่ือวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ (Lycée Sisowath) 

79 Morizon, Monographie du Cambodge, 186. 

ปี (ค.ศ.) นักเรียน (คน) 

1913 101 

1914 108 

1915 86 

1916 86 

1917 102 

1918 89 

1919 125 

1920 129 

1921 145 

1922 188 

1923 163 

1924 146 

1925 179 

1926 207 

1928 153 

1929 236 
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ท่ีมา: René Morizon, Monographie du Cambodge (Hanoi: Imprimeried‖ Extrême 

  –Orient , 1931.  Indochina Française: Monographie du Cambodge), 187. 

ใน ค.ศ. 1933 ฝรั่งเศสยกฐานะอนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ขึ้นเป็นวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ 

(Lycée Sisowath) และขยายการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาขั้นสมบูรณแใน ค.ศ. 193580 ตอมาจึง

จัดต้ังวิทยาลัยอีกหนึ่งแหง ใน ค.ศ. 1942 คือวิทยาลัยพระสีหนุ (Lycée Preah Sihanouk) ต้ังอยูท่ี

เขตกําปงจาม กอนขยายไปจัดต้ังท่ีเขตเสียมเรียบ สวายเรียง และกําปอต วิทยาลัยแหงนี้จัดการเรียน

การสอนดวยระบบการศึกษาเดียวกับในประเทศฝรั่งเศส โดยทําการเรียนการสอนดวยภาษาฝรั่งเศส

และครูสวนใหญเป็นชาวฝรั่งเศส แตส่ิงท่ีสําคัญมากไปกวานั้นสําหรับการเรียนการสอนในระดับ

มัธยมศึกษาขั้นสมบูรณแคือ ฝรั่งเศสไดอํานวยการใหมีการจัดการสอนประวัติศาสตรแกัมพูชาขึ้นใน

หองเรียนผานแบบเรียนประวัติศาสตรแเรื่อง “สังเขปราชอาณาจักรกัมพูชาต้ังแตกําเนิดจนถึงปใจจุบัน” 

(Histoire Sommaire du Royaume de Cambodge des origines à nos jours)81 ของอ็องรี               

                                                             
80 Jacques Népote, “Education et développement dans le Cambodge moderne,” Mondes en 

Développement 28 (1997): 775, quoted in Clayton, “Restriction or Resistance? French Colonial Educational 
Development in Cambodia,” 7. 

81 แบบเรียนประวัติศาสตรแเร่ือง “สังเขปราชอาณาจักรกัมพูชาต้ังแตกําเนิดจนถึงปใจจุบัน” (Histoire Sommaire du 
Royaume de Cambodge des origines à nos jours) ของอ็องรี รุสเซย (Henri Russier) ตีพิมพแคร้ังแรก ค.ศ. 1914 มีจุดมุงหมาย
เพื่อใชสําหรับจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแบบใหมในกัมพูชา (Henri Russier, Histoire Sommaire du Royaume de 
Cambodge des origines à nos jours (Saigon: Imprimerie Commerciale C.Ardin, 1914), 7.) แบบเรียนเลมน้ีเรียบเรียงขึ้น
จากงานเขียนของนักเดินทางและนักวิชาการตาง ๆ เป็นตนวาหลุยสแ ฟีโนตแ (Louis Finot) เอเตียน แอมอนิเย (Étienne Aymonier) 
ยอรแช เซเดสแ (George Cœdès) เน้ือหาแบงออกเป็น 3 สวน ไดแก สวนแรก ต้ังแตแรกเร่ิมถึงคริสตแศตวรรษที่ 13 สวนที่สอง การตอสู
กับสยามและอันนัม และสวนสุดทาย การอารักขาของฝร่ังเศส แบบเรียนเลมน้ีถือเป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือสําคัญในการพยายามแสดงสิทธิ
อันชอบธรรมของฝร่ังเศสในการเขามาปกครองกัมพูชา ดวยการนําเสนอเร่ืองราวทางประวัติศาสตรแแบบวาทกรรมอาณานิคมโดยเฉพาะ
ในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 ถึงกระน้ันฝร่ังเศสคงนําเสนอภาพความรุงโรจนแในอดีตของกัมพูชาโดยมีทัศนะวาผูอพยพจากอินเดียอยางฮุน
เทียน (Houen-tien) หรือพราหมณแโกณฑิณญะ (Kaundinya) เป็นผูนําความเจริญมาสูดินแดนแหงน้ี เพราะเมื่อฮุนเทียนเดินทางถึง
กัมพูชาเขาสวมอาภรณแพร่ังพรอม ขณะที่นางนาคหลิวเย (Lieou-ye) ธิดานาคผูปกครองเดิมอยูในสภาพเปลือยเปลาและตกอยูในสภาพ
หวาดกลัว ความเจริญถูกอุปมากับเคร่ืองแตงกายโดยพราหมณแโกณฑิณญะเป็นผูแทนความเจริญน้ัน ทั้งน้ีเมื่อนาคหลิวเยไมอาจตอสูได
จึงยอมอยูใตอาณัติและเสกสมรส ทั้งสองมีลูกชายและหลานชายตอมาถูกสงไปครองเมืองตาง ๆ จนถึงชวงหลังคริสตแศตวรรษที่ 13 การ
รุกรานของสยามและเวียดนามเป็นสาเหตุหลักของความตกตํ่าของกัมพูชา จนกระทั่งปลายคริสตแศตวรรษที่ 19 เมื่อฝร่ังเศสเขามาไกล
เกลี่ยและใหการอารักขาจึงทําใหสยามและเวียดนามยุติการคุกคามกัมพูชา ขณะเดียวกันฝร่ังเศสยังมีบทบาทสําคัญในการนําความเจริญ
มาสูกัมพูชาทั้งการปฏิรูปการเมืองและระบบยุติธรรม การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณสุข 
ตลอดจนการพัฒนาดานการศึกษา การเกษตรกรรม และการอุตสาหกรรม 

1930 229 
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รุสเซย (Henri Russier) ซึ่งพบวาฝรั่งเศสตองการปลูกฝใงความคิดและความเช่ือแกคนพื้นเมืองเพื่อ

ประโยชนแดานการปกครองของตนเอง โดยการนําเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตรแในลักษณะท่ีสยาม

และเวียดนามเป็น “ผูราย” ขณะท่ีฝรั่งเศสเป็น “วีรบุรุษ” ท่ีเขามาใหความชวยเหลือ ปกปูอง และ

ฟื้นฟูกัมพูชา แตในขณะเดียวกันสําหรับชาวเขมรแลว การปลูกฝใงทางความคิดในลักษณะดังกลาวยัง

กอใหเกิดการเพาะบมความรูสึกภาคภูมิใจถึงความยิ่งใหญในประวัติศาสตรแ ซึ่งในเวลาตอมาได

กอใหเกิดความรูสึกยอนแยงในความรูสึกของชาวเขมรระหวางอดีตกับสภาพการณแในปใจจุบันจึงนํามา

สูการตอบโตฝรั่งเศสอีกดวย 

นอกจากการเรียนการสอนในระบบเพื่อสรางคนมาใชในระบบราชการแลว ฝรั่งเศสยัง

ผลิตบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะดานเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีกําลังขยายตัวในกัมพูชา

ดังการจัดต้ังโรงเรียนเฉพาะดาน ไดแก วิทยาลัยเทคนิคแหงพนมเปญ (Phnom-Penh Technical 

Collège) โรงเรียนเทเลอรแแอนดแชูมารแคเกอรแ (Tailors‖ and Shoemakers at Bactouk) และ

โรงเรียนปฏิบัติการแหงกําปงจาม (Workshop School at Kampong-Cham) และเพื่อดึงผูหญิงเขา

สูระบบการศึกษารัฐบาลจึงจัดต้ังโรงเรียนสําหรับสตรี  (l‖École de jeunes filles)82 ขึ้นในกรุง

พนมเปญกอนจะขยายไปยังเขตตาง ๆ ในกัมพูชา ขณะเดียวกันฝรั่งเศสยังใหการสนับสนุนดานศิลปะ

โดยจัดต้ังศาลาพระราชทรัพยแลายรจนาประดับและตกแตงขึ้นตามพระราชประกาศเลขท่ี 60 ลงวันท่ี

                                                             
82 โรงเรียนสําหรับสตรี (l‖École de jeune filles) จัดต้ังคร้ังแรกเมื่อ ค.ศ. 1911 ดวยการสนับสนุนสนับสนุนจากเช้ือ

พระวงศแสตรีของกัมพูชาไดแก พระองคแมจะสแมัลลิกา (Princesses Malika) และพระองคแมจะสแโสธารส (Princesses Southaroth) 
ตอมา ค.ศ. 1919 จึงต้ังโรงเรียนสําหรับสตรีเพิ่มที่ถนนปอล แบรแ (Paul Bert) อีกหน่ึงแหง ซึ่งเปิดสอนระดับประถมศึกษาขั้นตน และปี
ตอมาจึงจัดต้ังโรงเรียนสําหรับสตรีฝร่ังเศสช่ือโรงเรียนนโรดม (l‖École Norodom) ซึ่งต้ังอยูบริเวณเดิมของโรงเรียนประถมศึกษาขั้น
สมบูรณแของดูดารแ เดอ ลาเกร (l‖École Doudart de Lagrée) ทั้งน้ี โรงเรียนนโรดมเป็นสวนหน่ึงของโรงเรียนสําหรับสตรีฝร่ังเศส จาก
รายงานพบวาใน ค.ศ. 1922 โรงเรียนสําหรับสตรีในกัมพูชา มีนักเรียนชาวเขมร 204 คน ชาวเวียดนาม 225 คน ชาวจีน 58 คน และ
ชาวเอเชียอ่ืน ๆ 20 คน จนถึง ค.ศ. 1929 จึงขยายการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาขั้นตนคืออนุวิทยาลัยสําหรับสตรี (Collège de 
jeune filles) จากรายงาน ค.ศ. 1930 พบวามีโรงเรียนสําหรับสตรีทั้งประเทศ 13 โรง มีนักเรียน 667 คน (Morizon, Expostion 
Coloniale Internationale Paris 1931 (Hanoi: Imprimeried‖Extrême–Orient, 1931. Indochina Française : Monogra- 
phie du Cambodge), 186.) 

แมวาฝร่ังเศสจะขยายการศึกษาสําหรับสตรี แตผูหญิงชาวเขมรก็ไมไดรับการสงเสริมใหเรียนหนังสือจากครอบครัว 
การศึกษาจึงอยูในระดับอานออกเขียนไดเทาน้ัน เพราะผูหญิงเป็นกําลังของครอบครัวในการดูแลงานบานโดยเฉพาะการดูแลบุพการี
และดูแลนอง ๆ นอกจากน้ีครอบครัวของชาวเขมรสวนใหญมีฐานะยากจนเกินกวาจะสงลูกเรียนในโรงเรียนของฝร่ังเศสได หากเลือกได
ครอบครัวจะสนับสนุนลูกชายใหเรียนหนังสือมากกวา รวมถึงวัฒนธรรมของกัมพูชาที่ไมใหผูหญิงเดินทางเพียงลําพัง ปใจจัยเหลาน้ีจึง
จํากัดผูหญิงชาวเขมรจากการศึกษาแบบใหม (Judy Ledgerwood,“Gender Symbolism and Culture Change: Viewing the 
Virtuous Woman in the Khmer Story  ―Mea Yoeng‖,” in Cambodian Culture Since 1975:  Homeland and Exile, 
ed. May Ebihara, Carol A. Mortland and Judy Ledgerwood (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1994), 119-128.) 
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17 เมษายน ค.ศ. 191283 เพื่ออนุรักษแงานดานศิลปะเขมรโบราณ ประกอบดวยโรงชาง 6 ประเภท 

คือ โรงภาพวาด โรงจําหลักไม โรงจําหลักงา โรงหลอตะกั่ว โรงชางทองชางเงิน และโรงเย็บปใก ตอจึง

มีพระราชประกาศเลขท่ี 94 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม ค.ศ. 191784 ยกระดับศาลาพระราชทรัพยแเป็น

โรงเรียนวิชาชีพเขมรโดยเปิดใหมีการเรียนการสอนดานงานชางโบราณอีกดวย 

แมวาการจัดการศึกษาของฝรั่งเศสกอกําเนิดคนกลุมใหมท่ีมีการศึกษานอกเหนือจาก  

ชนช้ันสูงของกัมพูชาท่ีไดรับการศึกษาจากตางประเทศ อาจเรียกคนกลุมนี้วาคนรุนใหมหรือปใญญาชน 

ซึ่งมีจํานวนนอยหากเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรของกัมพูชาในชวงเวลาเดียวกัน แตกลาวไดวา

คนกลุมนี้เป็นกลุมคนท่ีมีบทบาทเป็นผูนําการเคล่ือนไหวทางความคิดท่ีปรากฏผานงานเขียนและการ

แสดงออกทางพฤติกรรมซึ่งทําใหสามารถวิเคราะหแความคิดของพวกเขาได ท้ังนี้ เดวิด พี. แชนดแเลอรแ 

เสนอวาวิทยาลัยพระสีสุวัตถ์ิเป็นชองทางหนึ่งท่ีกอใหเกิดความต่ืนตัวทางความคิดอยางสํานึกถึงความ

เป็นชาติและความคิดชาตินิยม85 สอดคลองกับเบน แอนเดอรแสัน (Ben Anderson) ท่ีเห็นวา

ความกาวหนาของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเป็นตัวช้ีวัดลัทธิชาตินิยม ดวยเหตุท่ีสํานักศึกษาตาง ๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยยอมเป็นแหลงบมเพาะสํานึกชนิดนี้ท่ีเยี่ยมท่ีสุด 86 ในขณะท่ีธิบดี       

บัวคําศรี ต้ังขอสังเกตวา เมื่อพิจารณาชวงเวลาท่ีวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ขยายระดับการศึกษาถึง

มัธยมศึกษาข้ันสมบูรณแใน ค.ศ. 1935 จนถึง ค.ศ. 1939 นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาและผานการสอบ

วัดระดับจากวิทยาลัยพระสีสุวัตถ์ิซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาสูงสุดของกัมพูชาเพื่อรับใบประกาศนียบัตร 

(baccalauréat) รับรองจากมหาวิทยาลัยของฝรั่งเศสเทียบเทากับการสอบในฝรั่งเศสมีเพียง 4 คน87 

จากจํานวนประชากรเขมรในขณะนั้นกวา 3,000,000 คน ตอมาใน ค.ศ. 1941 มีจํานวนนักเรียน 537 

คน88 จนถึง ค.ศ. 1951 แมจํานวนนักเรียนจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,700 คน แตมีผูสอบผานการวัดระดับใน 

                                                             
83 “พระราชประกาศเลข 60,” ราชกิจราชการ 2, 2 (เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 1912): 102-112.  [“រពេះរាជ

របកាសចលម ៦០,”  រាជកិចវរាជាក រ ២, ២ (អាវរលី ចម  យូរាងំ ១៩១២): ១០២-១១២.] 
84

 “พระราชประกาศเลข 94,” ราชกิจราชการ 7, 4 (ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 1917): 541.  [“រពេះរាជរបកាស
ចលម ៩៤,”  រាជកិចវរាជាក រ ៧, ៤ (ឲកតូប ចណាវម ចដសម ១៩១៧): ៥៤១.] 

85 Chandler, A History of Cambodia, 198-199. 
86

 เบน แอนเดอรแสัน, ชุมชนจินตกรรม: บทสะท้อนว่าด้วยก าเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม , trans.              
ชาญวิทยแ เกษตรศิริ, 2nd ed.  (กรุงเทพฯ: โครงการตําราสังคมศาสตรแและมนุษยศาสตรแ, 2552), 125. 

87 Bilodeau, “Compulsory Education in Cambodia, ”24. 
88 Roger M. Smith, “Part seven: Cambodia - The History Background,” in Government and Politics 

of Southeast Asia, ed. George McTurnan Kahin (London: Cornell University Press, 1964), 602, 603. 
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ค.ศ. 1954 เพียง 144 คน89 ซึ่งนับวามีจํานวนนอยมาก ประกอบกับชาวเขมรบางสวนก็ยังคงนิยม

เดินทางไปศึกษาตอท่ีไซงอน ฮานอย หรือปารีส90 และสวนใหญเมื่อสําเร็จการศึกษาก็เขาทํางานกับ

ระบอบอาณานิคมในระดับลางแตกตางกับขาราชการฝรั่งเศสซึ่งทํางานในระดับผูบังคับบัญชา91 ดังนั้น

หากพิจารณาในแงของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากสถาบันการศึกษา อาจพบวาโรงเรียนไมไดมีผลในแง

ของการปลูกฝใงความรูผานบทเรียน แตส่ิงท่ีสําคัญมากกวาคือการสรางคนท่ีมีทักษะการส่ือสาร

พื้นฐาน ไดแก ฟใง พูด อาน เขียน ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการรับ -สงสารและยังเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญ

สําหรับการแสวงหาความรูอยางกวางขวางสงผลใหเกิดการเพาะบมทางความคิดขึ้นในหมูปใญญาชน

อยางบาจ ฌืน (Pach Chhoeun) เสิม วา (Sim Var) เฌียน วอม (Chhean Vam) ช็วม เมา (Chum 

Mao) ช็วม มวง (Chum Mung) เอียง สาย (Ieng Say) ตลอดจนกวีผูมีการศึกษาอยางคึม หัก (Kim 

Hak) นู หาจ (Nou Hach) 

ถึงกระนั้นพบวากลุมคนท่ีจะเขามาแทนท่ีชาวฝรั่งเศสมีภูมิหลังรวมกันคือเป็นสมาชิกของ

สมาคมมิตรและศิษยแเกาอนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์หรือวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ ( the Association of 

Friends and Alumni of Lycée Sisowath or Sisowath College) หรือกลุมสามัคคี 

(Krumsamaki) ซึ่งไมแนชัดวาจัดต้ังขึ้นในเวลาใด แตจากรองรอยในหนังสือพิมพแนครวัดสันนิษฐานวา

จัดต้ังขึ้นในชวงรอยตอระหวาง ค.ศ. 1934 -1935 เพราะการกอต้ังหนังสือพิมพแนครวัดไดรับการ

สนับสนุนจากกลุมสมาคมฯ ดังกลาว ศิษยแเกาอนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถ์ิและวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ถือเป็น

ปใญญาชนกลุมท่ีมีบทบาทสําคัญในการเคล่ือนไหวทางการเมืองของกัมพูชาและเป็นกลุมท่ีมี

เคล่ือนไหวดานชาตินิยมขนาดใหญเชนเดียวกับกลุมธรรมใหมของพระสงฆแหัวกาวหนาซึ่งจะไดกลาว

ตอไป อยางไรก็ดี สมาชิกกลุมสามัคคีไมไดมีเพียงศิษยแเกาของอนุวิทยาลัยและวิทยาลัยสีพระสุวัตถิ์

เทานั้นแตยังมีบุคคลภายนอกสามารถเขารวมโดยเสียคาสมัครเป็นสมาชิก ซึ่งหากพิจารณาแลวพบวา

คนกลุมนี้ลวนแตเป็นผูมีการศึกษาและมีความสัมพันธแหรือเป็นสมาชิกของพุทธศาสนบัณฑิตยแ 

(Institute Buddhist) ดวย เป็นตนวาเซิง ง็อก ทัญ (Son Ngoc Thanh) นักชาตินิยมผูกอต้ัง

หนังสือพิมพแนครวัด (Nagaravatta) ทัญเป็นชาวเขมรท่ีอาศัยอยูแควนโคชินจีน เกิดในครอบครัว

                                                             
89 Ben Kiernan, How Pol Pot Came to Power: A History of Communism in Kampuchea, 1930-

1975 (London: Verson, 1985), xiii. 
90 Ayres, Anatomy of a Crisis: education, development, and the state in Cambodia, 1953- 

1998, 25. 
91 ธิบดี บัวคําศรี, “เอกสารมหาบุรุษเขมร: การศึกษางานเขียนประวัติศาสตรแสมัยใหมของกัมพูชา,” 33-34. 
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เจาของท่ีดินมั่งค่ังท่ีเมืองตราวินหแ (Travinh) วัยเด็กเขารับการศึกษาท่ีโรงเรียนมัธยมศึกษาเจียนด็อม

โบงท่ีเขตเต็ยนิง ตอมาจึงเขามาศึกษาท่ีโรงเรียนฑูตาฑือเกฺรในกรุงพนมเปญกอนท่ีจะเดินทางไปศึกษา

ตอดานวิชาชีพครูและดานกฎหมายท่ีประเทศฝรั่งเศส เมื่อสําเร็จการศึกษาจากฝรั่งเศสทัญไดเดินทาง

มาใชชีวิตในกรุงพนมเปญและเขาทํางานเป็นเสมียนในพระราชบรรณาลัยใน ค.ศ . 1933 ซึ่งทัญได

แสดงความรูความสามารถดานพุทธศาสนาและประเพณีของกัมพูชาไดอยางลึกซึ้ง อีกท้ังยังชวยแปล

เอกสารโบราณจํานวนเป็นภาษาฝรั่งเศสจึงไดชวยงานพุทธศาสนบัณฑิตยแต้ังแต ค.ศ. 1935 ในฐานะ

รองเลขาธิการพุทธศาสบัณฑิตยแซึ่งทัญยังมีหนาท่ีจัดแจงพระสงฆแออกไปเทศนาในกองทัพดวย ตอมา

ใน ค.ศ. 1936 ทัญริเริ่มจัดทําหนังสือพิมพแนครวัด แตยังคงปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานราชการ จนถึง 

ค.ศ. 1937 ไดรับแตงต้ังเป็นตุลาการเขตโพธิสัตวแ และ ค.ศ. 1939 ไดรับการแตงต้ังรองเลขานุการ

พุทธศาสนบัณฑิตยแลาวแทนช็วม เมา (Chum Mau) ท่ียายไปรับราชการเป็นเจาวายสฺรุก92 แมทัญจะ

ไมใชศิษยแเกาจากวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์แตเขามีบทบาทรวมเคล่ือนไหวกับกลุมสามัคคีในฐานะสมาชิก

และเป็นผูผลักดันการจัดต้ังกลุมสามัคคีขึ้นเป็นสมาคมอยางเป็นทางการ   

อยางไรก็ตาม แมวาโรงเรียนฝรั่งเศส-พื้นเมืองจะสงผลใหเกิดชาวเขมรท่ีมีความรูหรือ

กลุมปใญญาชน แตในภาพรวม โรงเรียนเหลานี้ไมไดแกปใญหาการขาดแคลนแรงงานในระบบราชการ

และกิจการตาง ๆ ตามท่ีฝรั่งเศสคาดหวังไว เพราะชาวเขมรท่ีเขารับการศึกษาในโรงเรียนแบบใหมมี

จํานวนนอย อีกท้ังเมื่อสําเร็จการศึกษาก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามภูมิลําเนาเดิม แตปใญหาท่ี

มากไปกวานั้น ฌัก เนโปทแ (Jacques Népote) เสนอความเห็นไววาระบบท่ีฝรั่งเศสนํามาใชมี

ลักษณะเป็นพีระมิดการศึกษา (educational pyramid) ท่ีคัดเลือกคนท่ีมีความสามารถสูงสุดหรือ

นักเรียนท่ีดีท่ีสุดเทานั้นถึงมีโอกาสกาวหนาในงานราชการ93 สอดคลองกับเบน แอนเดอรแสันท่ีเสนอ

ความเห็นวาการดึงคนเขารวมการศึกษาของฝรั่งเศสมีอยางจํากัดจํานวนเพื่อใหสามารถควบคุมได 94 

สวนชารแล บิโลโด (Charles Bilodeau) รายงานวาปใญหาการจัดการศึกษาเกิดจากปใญหาการขาด

แคลนตําราเรียนและการขาดแคลนบุคลากรครูท่ีผานการฝึกอบรมมีสวนสําคัญท่ีขัดขวางการ

                                                             
92 พุทธศาสนบัณฑิตยแ, ประวัติสังเขปพุทธศาสนบัณฑิตย์ (พนมเปญ: พุทธศาสนบัณฑิตยแ, 2005), 61-62.  [ពុទន

សាសនបណឍិ តយ, របវតថិសចងខបពុទនសាសនបណឍិ តយ (ភបំចពញ: ពុទនសាសនបណឍិ តយ, ២០០៥), ៦១-៦២.] 
93 Jacques Népote, “Education et développement dans le Cambodge moderne,” Mondes en 

Développement 28 (1997): 775, quoted in Clayton, “Restriction or Resistance? French Colonial Educational 
Development in Cambodia,” 7.  

94 แอนเดอรแสัน, ชุมชนจินตกรรม: บทสะท้อนว่าด้วยก าเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม, 229-232. 
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แพรกระจายของการศึกษา ในรายงานประจําปีของแตละหนวยงานดานการศึกษาไดตําหนิอยาง

สม่ําเสมอถึงการขาดแคลนครูระดับประถมท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ จํานวนครูระดับประถมท่ีสงมา

จากประเทศฝรั่งเศสอยูในระดับตํ่า ค.ศ. 1931 มีจํานวน 34 คน และลดลงเหลือ 28 คน ใน ค.ศ. 

193895 

ขณะท่ีในเรื่องปใจจัยท่ีทําใหการจัดการศึกษาแบบใหมของฝรั่งเศสสรางชาวเขมรท่ีมี

การศึกษาไดนอยนั้น โทมัส เคลยแตันเสนอความเห็นท่ีแตกตางออกไปว าปใญหานาจะเกิดจากการ

ตอตานของคนพื้นเมืองเอง การขาดความเอาใจใสทางดานการศึกษา และความไมเขาใจในระบบ

อาณานิคม จึงทําใหมีความรูไมเพียงพอตอการทํางานในระบบราชการผลักดันใหฝรั่งเศสนําชาว

เวียดนามเขามาทํางานแทน เพราะในทางปฏิบัติฝรั่งเศสพยายามดึงชาวเขมรใหเขา รวมการศึกษา    

ดังเห็นการเพิ่มจํานวนโรงเรียนและสนับสนุนทุนการเรียนแกนักเรียนชาวเขมร สวนการขาดแคลน

บุคลากรและส่ือการสอนก็เป็นปใญหาดานระบบการบริหารไมใชเหตุผลท่ีขัดขวางไมใหชาวเขมรเขา

รวมการศึกษา96 

เมื่อศึกษาสภาพสังคมกัมพูชาแลวนั้น ผูศึกษามีความเห็นเพิ่มเติมวาสาเหตุท่ีทําใหชาว

เขมรไมเขารวมการศึกษาแบบใหมของฝรั่งเศสเทาท่ีควรเกิดจากปใจจัย 3 ประการ ไดแก ประการแรก 

โลกทัศนแ97 ท่ีผูกติดกับการมองเวลาในแบบวัฏจักรซึ่งมีท่ีมาจากความเช่ือเรื่องบุญ-กรรมและการเวียน

วายตายเกิดทําใหชาวเขมรไมกระตือรือรนท่ีจะตอบสนองตอแนวคิดเกี่ยวกับ “ความกาวหนา” แบบ

ตะวันตก โดยกุญแจสําคัญคือหลักธรรม (dharma) และพระวินัย (vinaya) ซึ่งเป็นแกนของพุทธ

ศาสนานิกายเถรวาทเป็นกรอบควบคุมความคิด ความคิดทางเวลามีพลังอํานาจในการกําหนด

พฤติกรรมของคนในสังคม ท้ังนี้  มิติทางเวลาของคนในสมัยจารีตผูกพันกับจักรวาลแบบไตรภูมิท่ี

มนุษยแเวียนวายตายเกิดในภูมิตาง ๆ จนกวาจะบรรลุนิพพาน เวลาท่ีมีความหมายตอมนุษยแในชีวิตนี้

แบงได 2 ระดับ คือเวลาของมนุษยแกับเวลาของสังคมตามพุทธศาสนา สําหรับเวลาของมนุษยแมีไมเกิน

หนึ่งรอยปี เป็นเวลาแหงความไมแนนอนหรือมีลักษณะอนิจจังต้ังอยูไมไดนาน หรือมีทุกขลักษณะ
                                                             

95 Bilodeau, “Compulsory Education in Cambodia,” 19. 
96 Clayton, “Restriction or Resistance? French Colonial Educational Development in Cambodia,” 1. 
97 โลกทัศนแปรากฏคร้ังแรกโดยนักมานุษยวิทยาโรเบิรแต เรดฟิลดแ (Robert Redfield) ใหนิยามวาคือ ทัศนคติที่มี

ลักษณะเฉพาะของกลุมชนหน่ึงที่มีตอตนและจักรวาล (Robert Redfield, The Primitive World and Its Transformations 
(Ithaca: Cornell University Press, 1962), 270.) นักวิชาการทั้งตางประเทศและไทยใหความหมายของโลกทัศนแไวหลากหลาย โดย
สรุป โลกทัศนแคือการมองเห็นและการรับรูของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีตอโลกที่แวดลอมอันสงผลตอการกําหนดค านิยม พฤติกรรม 
ความคิด และการดําเนินชีวิตของคนในสังคม 
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เพราะแทท่ีจริงแลวทุกส่ิงรวมท้ังตัวมนุษยแเองปราศจากตัวตนท่ีเท่ียงแทหรือมีอนัตตลักษณะ ดังนั้น

มนุษยแจึงควรใชเวลาของตนเองไปในการประพฤติธรรมเพื่อบรรลุความรูแจงในไตรลักษณแจนได

นิพพานในกาลขางหนา สวนเวลาของสังคมมีชวงท่ียาวนานแตไมยั่งยืน โลกแหงภัทรกัปมีระยะเวลา 

5,000 ปี สังคมจะคอย ๆ เปล่ียนแปลงในทางเส่ือมลงและแตกสลาย ดังนั้นชีวิตของมนุษยแในชวงชีวิต

จึงมีความทุกขแ มนุษยแไมสามารถเปล่ียนแปลงชีวิตของตนไดมากนัก เพราะการมีชีวิตอยูใหความหมาย

แตเพียงการประพฤติธรรมตามวาสนาของตนเพื่อจะหลุดพนจากความทุกขแในชาติตอ ๆ ไปซึ่งจะตอง

ใชระยะเวลาอีกยาวนานจนนับชาติไมถวน 

พุทธศาสนานิกายเถรวาทไดประดิษฐานในกัมพูชาหลายศตวรรษเชนเดียวกับสยามและ

พุทธศาสนาของสยามก็มีอิทธิพลตอวรรณกรรมแนวพุทธนิยม98 ของกัมพูชา ดังปรากฏวรรณกรรม

เรื่อง “ไตรภูมิ” ในหนังสือ Inventaire proviso ire des manuscrits du Cambodge99 ระบุถึง

วรรณกรรมไตรภูมิภาษาเขมรหลายสํานวน แสดงใหเห็นวาวรรณกรรมเรื่องนี้ไดรับความนิยมอยาง

แพรหลายในสังคมกัมพูชา ดังพบไตรภูมิพระรวงฉบับแปลภาษาเขมรในหอสมุดแหงขาติ กรุงปารีส 

(Bibliothèque Nationale Paris) หมายเลข 267 ช่ือเรื่องวาไตรภูมิเป็นคัมภีรแใบลานจํานวน 13 ผูก 

และฉบับหมายเลข 201 ช่ือเรื่องวาไตรภูมิเป็นคัมภีรแใบลานจํานวน 15 ผูก จากการศึกษาของศานติ 

ภักดีคํา สันนิษฐานวานาจะแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาเขมรประมาณคริสตแศตวรรษท่ี 18 ตรงกับ

สมัยตนรัตนโกสินทรแ100 นอกจากนี้ยังพบไตรภูมิฉบับตัวเขียนอีกฉบับหนึ่ง หมายเลข 822 และ 825 

ในหอสมุดแหงชาติ กรุงปารีส และเอกสารตัวเขียนของ FEMS เลขท่ี 170/1B.01.163.01.V.1 ของ

หอสมุดองคแการ EFEO-FEMC จากหอไตรวัดภูมิถมีสิริมงคล เขตกําปงจาม เรียกวา ไตรภูมิฉบับ

พระองคแดวง เป็นคัมภีรแใบลานจํานวน 10 ผูก สมเด็จพระหริรักษแรามมหาอิศราธิบดีหรือนักองคแดวง 

(Samdach Preah Hariraksha Rama Maha Isvara Adipati or Ang Duong ครองราชยแ ค .ศ .

1840-1860) โปรดเกลาฯ ใหพระสงฆแและราชบัณฑิตแปลจากไตรภูมิฉบับภาษาไทย เมื่อ ค.ศ. 1853 

“ได้นิมนต์เผดียงกับนิสสัยสยามจากผูก แต่งกระบวนนั้นจากไตรภูมิสังเขปแต่งตามพระบาลี

                                                             
98 วรรณกรรมแนวพุทธนิยม คือวรรณกรรมที่ดําเนินเร่ืองตามปรัชญาของพุทธศาสนา โดยกลาวถึงนรก สวรรคแ 

นิพพาน กฎแหงกรรม และชักนําจิตใหต้ังอยูในศีลและทาน มีจิตใจใฝุไปกําเนิดเป็นเทวดาในสวรรคแวิมาน เน้ือเร่ืองของวรรณกรรมแนว
พุทธนิยมมักกลาวถึงพระวินัย พระสูตร พระอภิธรรม พระโพธิสัตวแ เป็นตน 

99 โปรดดู, Olivier de Bernin, Kun Sopheap and Long Kok-An, Inventaire provisoire des manuscrits 
du Cambodge Première partie (Paris: Ecole française d'Extreme-Orient, 2004). 

100 ศานติ ภักดีคํา, ความสัมพันธ์วรรณคดีไทย-เขมร (กรุงเทพฯ: อมรินทรแ, 2550), 175. 
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พระไตรปิฎก แล้วเผดียงแปลตามความไตรภูมิสยามท้ังปวงเป็นไตรภูมิสังเขปฉบับ ๑”101 โดยเพิ่ม

เรื่องกรรมฐาน เรื่องปีติ 5 เรื่องยุคล 6 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทํากรรมฐานแบบโบราณของกัมพูชา

เขาไวดวย 

กรอบคิดมิติทางเวลาสงผลตอโลกทัศนแของชาวเขมรเป็นไปอยางราบเรียบและไมให

ความสําคัญแกเวลาตามประสบการณแท่ีเกิดขึ้น กลาวคือยอมสยบตอชะตากรรมและไมแสวงหา

ความกาวหนาในชีวิต เพราะเช่ือวาชวงชีวิตท่ีเกิดเป็นชวงแหงความทุกขแท่ีไมสามารถจะเปล่ียนแปลง

ชีวิตของตนไดมากนัก ทุกอยางถูกกําหนดดวยบุญ-กรรมในชาติกอน ๆ ท่ีไมเทากันตามกําเนิดอันเป็น

รากฐานความสัมพันธแทางสังคมอยางระบบมูลนาย-ไพรและระบบอุปถัมภแ ผูปกครองไดรับการยกยอง

วาเป็นผูมีบุญจากชาติกอนจึงมีสติปใญญาดี มีอํานาจบารมี และทําหนาท่ีปกปูองดูแลผูใตปกครองซึ่ง

เป็นผูมีบุญนอย ลักษณะเชนนี้ทําใหคนไมเห็นความแตกตางและไมเห็นความไมเทาเทียมทาง

เศรษฐกิจและสังคมวาเป็นการเอาเปรียบ แตกลับยินยอมอยูในสถานะนั้น ๆ และไมเรียกรองสิทธิของ

ตน ดังภาษิตเขมรท่ีวา ខ្ឆកចចកកំុរតាប់រាជសីហ៍ សតវបកសកំុីរតាប់រាជហងា អបកលងង់ចលល កំុរតាប់អបករ ជាញ   

 គូចកលៀវកាល កំុរតាប់សតវរតចសោៈ102 [อานวา ชแกจอกกุมเตรียบเรียจสีหแ ซัตวบักษีกุมเตรียบเรียจหงซา 

เอฺนียกลงงเคลากุมเตรียบเนียกเบรียจโญ บากูเกลียวเกฺลียกุมเตรียบซัตวตรอเซะหแ : คําแปล หมาปุา

อยาเลียนแบบราชสีหแ ปใกษีอยาเลียนแบบราชหงสา ผูโงเขลาอยาเลียนแบบนักปราชญแ นกอินทรีสงา

งามอยาทําตัวเหมือนนกหัวหวาน] หมายถึง คนเราควรปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับสถานะของตน ไม

ควรคิดใฝุสูงจนเกินศักดิ์ สําหรับชาวเขมรการมีชีวิตอยูเพื่อส่ังสมบุญใหถึงนิพพานมากกวาการพัฒนา

คุณภาพชีวิต เพราะกฎแหงเวลาของพุทธศาสนาเช่ือวาสังคมจะเส่ือมลงเรื่อย ๆ ตามความเช่ือปใญจ

อันตรธาน จึงตองเรงทําบุญเพื่อไปเกิดในชวงเวลาท่ีดีคือยุคพระศรีอาริยแ โลกทัศนแท่ีผูกกับมิติทางเวลา

เชนนี้เป็นสาเหตุใหชาวเขมรไมเห็นความจําเป็นของการแสวงหาความรูเพื่อเปล่ียนสถานะของตนไปสู

ชีวิตท่ีดีกวา 

ประการที่สอง ความพรอมสวนบุคคลท้ังภาระท่ีมีตอรัฐและปใญหาดานการเงิน ใน

ครอบครัวของราษฎรชาวเขมร 1 ครอบครัว เฉล่ียประมาณ 5 คน ผูชายมีหนาท่ีตอรัฐคือการเกณฑแ

                                                             
101 Olivier de Berner, Le Tri Bhumi khmer du roi Abg Duong: Use introdustion, บทความที่เสนอที่ 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2544, อางถึงใน ศานติ ภักดีคํา, ความสัมพันธ์วรรณคดีไทย-เขมร, 177-
178. 

102 อุบล เทศทอง, ภาษิตเขมร (นครปฐม: โรงพิมพแมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), 147. 
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แรงงานและเสียภาษี กลาวเฉพาะการเกณฑแแรงงาน ผูชายชาวเขมรตองเขาเกณฑแแรงงานเพื่อทํางาน

ใหกับราชการอาณานิคมปีละ 90 วัน หรือยอมเสียภาษีถายแรงเกณฑแจาง ขณะเดียวกันพวกเขายัง

เป็นกําลังสําคัญในการทํากสิกรรมในท่ีดินของครอบครัวโดยเฉพาะการผลิตขาว ท่ีดินขนาดนอยกวา 2 

เฮคตารแ ซึ่งเป็นขนาดท่ีดินโดยเฉล่ียของราษฎรชาวเขมรใหผลผลิตไมเพียงพอสําหรับการเล้ียง

ครอบครัว พวกเขาจึงตองรับจางในการทํากสิกรรมในสวนอื่นเพื่อรับสวนแบงผลผลิตทําใหเวลาหมด

ไปกับการทํางาน จึงเป็นสาเหตุใหชาวนาสวนใหญปรารถนาท่ีจะใหลูกชายของพวกเขาเป็นแรงงานใน

การทํา จากรายงานการศึกษาของชารแล บิโลโด กลาววา “พวกเขาไม่เคยไปโรงเรียนและคิดว่าส่ิงนี้

เป็นความสุข และเป็นเรื่องธรรมท่ีพวกเขาจะคิดว่าลูกชายอาจได้ความรู้เล็กน้อยจากโรงเรียนรัฐของ

ฝรั่งเศส แต่นั่นไม่ใช่ส าหรับภาคกสิกรรม”103 ดวยเหตุนี้จึงทําใหชาวเขมรจํากัดบุตรหลานไมใหเขา

รวมกับระบบการศึกษาแตเลือกท่ีจะประกอบอาชีพเพื่อความอยูรอดของครอบครัว 

ประการสุดท้าย ความรูสึกตอตานชาวเวียดนามและชาวจีนยังคงเป็นปใจจัยสําคัญท่ี

สืบเนื่องต้ังแตกอนการประกาศแผนการจัดการศึกษา ค.ศ. 1918 ท้ังนี้เกิดจากประสบการณแในอดีต

และปใจจุบัน โดยเฉพาะเหตุการณแขุดคลองคลองวิญเต฿ (Vinh Te Canal) หรือท่ีชาวเขมรเรียกวา

คลองญวนหรือแพรกจีน ขุดขึ้นใน ค.ศ. 1817 ระหวางเมืองหาเตียน (Ha Tien) กับปูอมปราการท่ี

เมืองเจิวด฿ก (Chau Doc) รวมระยะทางประมาณ 53 กิโลเมตร กวาง 33 เมตร ลึก 2.60 เมตร 

ภายใตการควบคุมของขุนนางเวียดนามท่ีมีช่ือวาถาย งก ฮาน (Thai Ngoc Han) บางเอกสารวา    

เหงวียน วันถวาย (Nguyen Van Thoai) มีจุดประสงคแเพื่อใชเป็นพรมแดนของเวียดนามกับกัมพูชา 

ชาวเขมรจํานวนมากถูกเกณฑแมาใชแรงงานและไดรับการกดขี่ทารุณอยางมาก เดวิด พี. แชนดแเลอรแ

กลาวถึงบันทึกท่ีบรรยายการเกณฑแแรงงานชาวเขมรไววา “คนงานถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ มีหัวหน้า

งานเป็นเวียดนามคุมอยู่ตรงหัวแถว ข้างหลัง และตรงกลางอีกแห่งละคน พวกเวียดนามจะเฆี่ยนตีพวก

เขมรจากข้างหลังเพื่อให้เดินไว ๆ ... ทุกคนหมดแรง เนื้อตัวคลุกโคลน”104 แมวาชาวเขมรจะตอตาน

การเกณฑแแรงงานแตก็ถูกกองทัพเวียดนามปราบปราม ผูนําฝุายกบฏถูกประหารชีวิตท่ีไซงอน สวน

พวกลูกนองหลายคนถูกตัดศีรษะท่ีเมืองพนมเปญ การเกณฑแแรงงานชาวเขมรเพื่อขุดคลองวิญเต฿กลาย

เป็นความทรงจําท่ีเลวรายของชาวเขมรท่ีมีตอเวียดนามปรากฏเป็นนิทานมุขปาฐะเรื่อง  កំពប់ខ្តអុង 

                                                             
103 Bilodeau, “Compulsory Education in Cambodia,” 20. 
104 Institut Bouddhique, “Manuscript Chronicle” in Wat Prek Kuy (1874), 27, quoted in Chandler, A 

History of Cambodia, 144 - 145. 
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[อานวา ก็อมปอบฺแตโอง] เลาถึงความเลวรายของพวกเวียดนามวา พวกเขาเอาชาวเขมรไปฝใงท้ังตัว

เหลือแตหัวพอใหพนจากดินเพื่อทําเป็นมุมเชิงกรานเพื่อเขาตมน้ําชาใหเจานายกิน 

ขณะท่ีชวง เหตุการณแอันนัมสยามยุทธแระหว าง  ค.ศ. 1833 -1847 (Siamese–

Vietnamese War) ชาวเขมรตองไดรับความทุกขแยากจากสงครามซ้ํารายยังถูกชาวเวียดนามกดขี่    

ขมเหง ความทรงจําดังกลาวปรากฏรองรอยในเพลงโบราณของกัมพูชาซึ่งคาดวาแตงขึ้นภายหลัง

สงครามส้ินสุดลง เนื้อหาในบทเพลงนอกจากกลาวถึงเหตุการณแในชวงเวลานั้นแลว ยังส่ังสอนชาว

เขมรในภายหลังไมใหผูกสัมพันธแกับชาติซึ่งเป็นศัตรูของตนดวย เป็นตนวา “ฟูาล่ันปลายปี เสียงส่ังทุก

ทิศ เมื่อองมีพิษ ดุจงูเกงกองฯ บุญองอยู่เลย ครึกครื้นครื้นเครง อันตรธานส้ิน หมดถอยไปฯ สงสาร

ยายตา เขาเอากบาลท าสามเส้า ลูกหลานต่อไป ไม่ต้องผูกสัมพันธ์ฯ”105 ความรังเกียจชาวเวียดนาม

ของชาวเขมรท่ีมีมากมายนี้ยังปรากฏในภาษิตเขมรโบราณท่ีวา ចាមមយួចំអាមដល់ចមឃ ខ្មមរមពស់ចពក

រជកអាចមជ៍ចនលន106 [อานวา จาม มวย จํอาม ดล เมฆ ขแมรแ ขปใวหแ เพก อาจมแ จเนลน : คําแปล จาม

หนึ่งคืบถึงฟูา เขมรสูงมากอาศัยขี้ไสเดือน] หมายถึง การวางตัวใหเหมาะสม ภาษิตนี้มีท่ีมาจากชาว

เขมรมองพวกจามหรือเวียดนามเป็นพวกชอบโออวด เรื่องเพียงแคคืบก็โออวดไปไกลถึงฟูา สวนชาว

เขมรมักหยิ่งทะนงและภาคภูมิใจในความรุงเรืองของตนจึงไมยอมเสียศักดิ์ศรีเลยตกต่ํา 

ประกอบกับเมื่อฝรั่งเศสเขาปกครองกัมพูชาไดสนับสนุนใหนําชาวเวียดนามมาปฏิบัติ

หนาท่ีราชการ เพราะฝรั่งเศสมีทัศนคติท่ีดีตอชาวเวียดนามและเห็นวาเป็นผูท่ีมีความสามารถมากกวา 

ดวยเหตุนี้จึงทําใหชาวเวียดนามมีสถานะเทียบเทาหรือดีกวาชาวเขมร ชาวเวียดนามบางคนเขาไปต้ัง

ถิ่นฐานในเขตเมืองยึดอาชีพพอคาคนกลาง ชางฝีมือ แมกระท่ังในเขตชนบทชาวเวียดนามก็เขาถือ

ครองกรรมสิทธิ์ที่ดินแทนชาวเขมร หรือเป็นคนงานในสวนยางพาราหรือชาวประมง พบวาจนถึง ค.ศ. 

1930 มีจํานวนถึง 200,000 คน ขณะท่ีชาวจีนอพยพเขามาปีละ 2,000 คน ทศวรรษท่ี 1920 เพิ่มขึ้น

เป็นปีละ 5,000 คน และเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จากจํานวน 170,000 คน ใน ค.ศ. 1905 เพิ่มเป็น 

300,000 คน ในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ชาวจีนอพยพเขามาในเขตเมืองใหญ ประกอบอาชีพคาขาย

และโรงงานอุตสาหกรรม กิจกรรมทางเศรษฐกิจท้ังหมดตกอยูในมือชาวจีน ขณะท่ีชาวเขมรประกอบ

อาชีพกสิกรรม มีฐานะยากจน และไดรับการปฏิบัติท่ีไมเทาเทียมและไมเป็นธรรม ดังท่ีหนังสือพิมพแ

                                                             
105 โปรดดู, ศานติ ภักดีคํา, “อานามสยามยุทธแ: ความทรงจําในเพลงโบราณกัมพูชา,” in เขมรถกสยาม (กรุงเทพฯ: 

มติชน, 2552), 94-111. 
106 อุบล เทศทอง, ภาษิตเขมร, 118. 
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นครวัด (Nagaravatta) รายงานถึงการปฏิบัติท่ีไมเทาเทียมกันในโรงเรียนเด็ก ซึ่งพบวาโรงเรียน

ดังกลาวมีชาวเวียดนามทําหนาท่ีเป็นครูถึง 2 คน ขณะท่ีมีครูชาวเขมรเพียงคนเดียว สงผลใหเกิดการ

ปฏิบัติท่ีไมเทาเทียมกันระหวางนักเรียนเขมรกับนักเรียนเวียดนาม ดังเหตุการณแในวันท่ี 27 มกราคม 

ค.ศ. 1938 เกิดการวิวาทขึ้นระหวางนักเรียนเขมรกับนักเรียนเวียดนาม ผูอํานวยการโรงเรียนเด็กซึ่ง

เป็นชาวเวียดนามไดมีคําส่ังไลนักเรียนออกจํานวน 12 คน ซึ่งในจํานวนนี้เป็นนักเรียนเขมร 9 คน และ

นักเรียนเวียดนาม 3 คน แมวาในเวลาตอมาเช้ือพระวงศแพระองคแหนึ่งจะชวยใหนักเรียนเขมรหนึ่งคน

กลับเขาไปเรียนใหมก็ตาม แตเหตุการณแดังกลาวเกิดจากการพิจารณาความผิดอยางไมเป็นธรรมของ

ครูเวียดนามจึงทําใหนักเรียนชาวเขมรตองออกจากโรงเรียน107 ความรูสึกดังกลาวสงผลตออารมณแทํา

ใหชาวเขมรไมตองการสมาคมกับชาวเวียดนามและชาวจีน จึงเป็นสาเหตุใหชาวเขมรไมสงบุตรหลาน

ของตนเขาเรียนโรงเรียนแบบใหมและจากรายงานขาหลวงฝรั่งเศสพบวาระหวางนักเรียนเขมรกับ

นักเรียนเวียดนามและนักเรียนจีนมักมีการทะเลาะวิวาทกันเสมอ 

ปใจจัยตาง ๆ ขางตนทําใหเห็นวาชาวเขมรมีปใญหากับการศึกษาในโรงเรียนแบบใหมของ

ฝรั่งเศสและเมื่อถูกบังคับโดยพระราชประกาศและกฤษฎีของฝรั่งเศสใหตองใหการศึกษาแกบุตรหลาน 

ชาวเขมรจึงเลือกสงบุตรหลานใหบวชเรียนท่ีวัดซึ่งมีพระสงฆแเป็นผูทําการสอน ท้ังนี้ เดวิด พี .     

แชนดแเลอรแเสนอไววา การท่ีชาวเขมรสงบุตรหลานของตนเขาศึกษาตอในโรงเรียนวัดเป็นการตอตาน

ฝรั่งเศสในตัว เพราะโรงเรียนวัดสวนใหญต้ังอยูในเขตชนบทท่ีหางไกลจากศูนยแกลางการปกครอง ท้ังนี้ 

จากรายงานขาหลวงฝรั่งเศสพบวาใน ค.ศ. 1909 มีวัดท่ีเปิดการเรียนการสอนท่ัวท้ังประเทศ 1,700 

แหง มีนักเรียนกวา 42,000 คน และใน ค.ศ. 1911 มีโรงเรียนวัดเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 แหง และมี

นักเรียนเพิ่มข้ึนเป็น 50,000 คน108 จํานวนนักเรียนท่ีเพิ่มขึ้นสอดคลองกับการท่ีพระบาทสมเด็จพระ  

สีสุวัตถ์ิทรงมีพระราชประกาศเลขท่ี 56 เกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับเมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 

1911 ประการแรก กําหนดใหท่ัวท้ังพระนครตองทําการเรียนการสอนภาษาเขมร ประการตอมา 

กําหนดใหผูปกครองสงบุตรหลานเขารับการศึกษาตอนอายุแปดขวบท่ีวัด ประการท่ี 3 กําหนดใหเจา

                                                             
107 “ลูกศิษยแอยูโรงเรียนเด็ก,” นครวัด (12 กุมภาพันธแ 1938), 1.  [“កូនសិសស ស់ច រចៅសាលាខ្ដក,” នគរវតថ 

(១២ ចហវរវចីយរ ១៩៣៨): ១.] 
108 เอียน แหรีส, ประวัติและการปฏิบัติพระพุทธศาสนาประเทศกัมพูชา (พนมเปญ: โรงพิมพแนครวัด, 2004), 155.  

[ចអៀន ខ្ហ្រសី, របវតិថនិងការរបតិបតិថរពេះពុទនសាសនាចៅរបចទសកមពុជា (ភបំចពញ: ចរាងពុមពផាយនគរវតថ, ២០០៥), ១៥៥.] 
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อธิการวัดเป็นผูรับผิดชอบดูแลเอาใจใสส่ังสอนนักเรียน และประการสุดทาย ราชการตองจัดหาครูไป

ตรวจการเรียนการสอนและตองทํารายงานสงสวนกลางทุกเดือน109 

การท่ีชาวเขมรนิยมสงบุตรหลานไปเรียนท่ีวัดสรางปใญหาใหมใหกับฝรั่งเศส นั่นคือ

อิทธิพลของสยามท่ีมีตอคณะสงฆแเขมร เพราะในทางปฏิบัติพระสงฆแกัมพูชามีธรรมเนียมการเดินทาง

ไปศึกษาเปรียญธรรมในสยามดวยเหตุนี้ฝรั่งเศสจึงปฏิรูปการศึกษาในวัดดวยการจัดต้ัง សាលាចរៀនខាង

រកសួងសិកាតាមទំចនៀមទំលាប [อานวา ซาเลียเรียนคางกรอซวงซิกซาตามตุมเนียมตุมเลียบ : คําแปล 

โรงเรียนขางกระทรวงศึกษาตามธรรมเนียมปฏิบัติ] หรือโรงเรียนวัด (l'École de pagoda) ขึ้นใน

ดินแดนท่ียึดเอามาจากสยามไดครั้งหลังสุดกอนท่ีจะขยายไปพื้นท่ีอื่น ๆ เพื่อใหสอดคลองกับคานิยม

ของชาวเขมรในการสงบุตรหลายเรียนในโรงเรียนวัด จากนั้นเพื่อโยกยายพระสงฆแเขมรและศิษยานุ

ศิษยแออกจากพื้นท่ีทางความคิดของสยามและหันมาภักดีตออินโดจีนของฝรั่งเศส 110 จึงมีการจัด

การศึกษารูปแบบใหมสําหรับคณะสงฆแเพื่อใหพระสงฆแทําหนาท่ีถายทอดความรูในรูปแบบท่ีฝรั่งเศส

ตองการอีกดวย 

นับต้ังแตมีการกําหนดใหผูปกครองตองสงบุตรเขาเรียนท่ีโรงเรียนวัดเมื่อ ค.ศ. 1911 

จนถึง ค.ศ. 1924 ทางการไดคัดเลือกพระสงฆแใหไปฝึกการสอนแบบใหมจากโรงเรียนฝรั่งเศส-พื้นเมือง

ในเขตกําปอตซึ่งมีโรงเรียนวัด 47 โรง มีนักเรียน 2,187 คน111 ตอมาใน ค.ศ. 1930 พระสงฆแท่ีผาน

การฝึกอบรมการสอนจํานวน 58 รูป จึงเดินทางกลับไปจัดต้ังโรงเรียนวัดแบบใหม (Modernized 

Pagoda School) ขึ้นท่ีวัดของพวกเขาและใหพระสงฆแจากวัดใกลเคียงมาฝึกสอนเป็นเวลาเกาเดือน

จากพระสงฆแชุดนี้112 โรงเรียนวัดแบบใหมอยูภายใตการควบคุมของกระทรวงสังคม สาธารณการ และ

ศึกษาธิการจัดใหมีการเรียนการสอนระดับพื้นฐานกลาวคือทักษะการฟใง  พูด อาน เขียน และการ

คํานวณเป็นภาษาเขมรเทานั้นไมมีการสอนภาษาฝรั่งเศสเลย113 พระราชประกาศเลข 138 ลงวันท่ี 26 

                                                             
109 “พระราชประกาศเลข 56,” ราชกิจราชการ 1, 4 (ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 1911): 123.  [“រពេះរាជរបកាស

ចលម ៥៦,” រាជកិចវរាជាក រ ១, ៤ (ឲកតូប ចណាវម ចដសម ១៩១១): ១២៣.]; “จดหมายเสนาบดีเลข 89,” ราชกิจราชการ 6, 4 
(ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 1916): 236-237.  [“ចុតម្ច យចសនាបតី ចលម ៨៩,” រាជកិចវរាជាក រ ៦, ៤ (ឲកតូប ចណាវម ចដសម 
១៩១៦): ២៣៦-២៣៧.] 

110 แอนเดอรแสัน, ชุมชนจินตกรรม: บทสะท้อนว่าด้วยก าเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม, 229. 
111 Morizon, Monographie du Cambodge, 182. 
112 Bilodeau, “Compulsory Education in Cambodia,” 21. 
113 John Tully, Cambodia Under the Tricolour: King Sisowath and the ‘Mission Civilisatrice’ 

1904-1927 (Australia: Monash papers on Southeast Asia, 1996), 225 - 226. 
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ธันวาคม ค.ศ. 1934 กําหนดใหพระสงฆแทําหนาท่ีจัดการเรียนการสอนหกวันตอสัปดาหแ เวนการเรียน

การสอนทุกวันพระ 4 วันตอเดือน และวันสําคัญทางพุทธศาสนาเป็นตนวาวันเขาพรรษา วันมาฆบูชา  

โดยจัดการเรียนการสอนเฉพาะตอนบาย ต้ังแต 15.30 - 18.30 น. และรับสมัครเฉพาะผูชายเทานั้น 

ท้ังนี้ กําหนดใหมีการสอบวัดความรูทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 15 วันดวย114 ขณะท่ีฝรั่งเศสไมไดให

การสนับสนุนโรงเรียนวัดมากนัก เพียงแตใหการสนับสนุนเพียงวัสดุอุปกรณแสําหรับการเรียนการสอน

เทานั้น115 

ตารางท่ี 6 จํานวนโรงเรียนวัด ค.ศ. 1931 – 1952 

ปี โรงเรียน (โรง) พระสงฆ์ (รูป) นักเรียน (คน) 

1931 101 111 3,322 

1933 225 269 8,677 

1935 453 677 18,686 

1937 734 1,080 32,195 

1939 908 1,276 38,834 

1941 845 1,186 35,834 

1943 895 1,219 43,908 

1944 992 1,472 47,555 

1946 1,093 1,553 51,991 

1947 1,179 1,327 53,355 

1948 1,393 1,403 60,201 

1949 1,405 1,526 71,781 

1950 1,422 1,688 77,622 

1952 1,447 1,810 76,943 

                                                             
114

 “พระราชประกาศเลข 128,” ราชกิจราชการ 24, 4 (ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 1934): 237-244.  [“រពេះរាជ
របកាសចលម ១២៨,” រាជកិចវរាជាក រ ២៤, ៤ (ឲកតូប ចណាវម ចដសម ១៩៣៤): ២៣៧-២៤៤.] 

115 Morizon, Monographie du Cambodge, 180 - 181. 
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ท่ีมา :  Charles Bilodeau, “Compulsory Education in Cambodia,” in Compulsory   

  Education in Cambodia, Lao and Vietnam (Switzerland: UNESCO, 

  1955.), 66. 

โรงเรียนวัดแบบใหมเพิ่มจํานวนขึ้นอยางตอเนื่องจนใน ค.ศ. 1931 มีจํานวนโรงเรียน 

101 โรง มีพระสงฆแปฏิบัติหนาท่ีเป็นผูสอนจํานวน 111 รูป และมีนักเรียนจํานวน 3,332 คน ตอมาใน 

ค.ศ. 1933 มีโรงเรียนเพิ่มข้ึนเป็น 225 โรง มีพระสงฆแ 269 รูป และมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 8,677 คน 

สิบปีตอมาใน ค.ศ. 1941 มีโรงเรียนวัด 845 โรง มีพระสงฆแ 1,186 รูป และมีนักเรียนมากถึง 35,834 

คน จนกระท่ัง ค.ศ. 1952 มีโรงเรียนวัดแบบใหมท้ังส้ิน 1,447 โรง มีพระสงฆแ 1,810 รูป และมี

นักเรียน 76,943 คน โดยเฉล่ียพระสงฆแหนึ่งรูปตอนักเรียน 42 คน แตถึงกระนั้นนักเรียนสวนใหญเมื่อ

สําเร็จการศึกษาก็เขาทํางานในฆุมท่ีตนอาศัยอยูหรือไมก็ออกไปทํางานในครอบครัวของตนซึ่งสวน

ใหญอยูในภาคกสิกรรม ดวยเหตุไมรูภาษาฝรั่งเศสซึ่งจําเป็นตอการทํางานในระบบราชการอาณานิคม 

นักเรียนเหลานี้จึงไมไดรับโอกาสในการเรียนตอในระดับท่ีสูงขึ้น  เมื่อเทียบกับโรงเรียนฝรั่งเศส-

พื้นเมืองซึ่งจัดการเรียนการสอนในระบบเดียวกัน เพราะเมื่อสําเร็จการศึกษานักเรียนในระบบนี้จะ

ไดรับใบรับรอง CEPC หรือ Certificat d‖études primaires complémentaires or Certificate 

of Complementary Primary Studies ซึ่งสามารถนําไปสอบวัดระดับเพื่อเขาศึกษาตอในโรงเรียนท่ี

สูงขึน้ได ถึงกระนั้นแมวาผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดจะไมไดเป็นผูนําสรางความเปล่ียนแปลงแก

กัมพูชาแตพวกเขาเป็นกลุมท่ีจะชวยสนับสนุนใหปใญญาชนระดับแกนนําบรรลุเปูาประสงคแ 

กลาวโดยสรุป เมื่อพิจารณาการจัดระบบการศึกษาของฝรั่งเศสแลว  พบวาขณะท่ี

โรงเรียนฝรั่งเศส-พื้นเมืองเป็นบอเกิดของปใญญาชนเขมร แตโรงเรียนดังกลาวไมสามารถตอบสนองตอ

จุดมุงหมายของฝรั่งเศสท่ีตองการผลิตกําลังคนชาวเขมรเพื่อรองรับระบบราชการและระบบเศรษฐกิจ

ท่ีขยายตัว เพราะผลิตคนท่ีมีการศึกษาไดจํานวนไมมากนัก ขณะเดียวกันกลับทําใหโรงเรียนวัดท้ัง

แบบเดิมและแบบใหมเป็นทางเลือกของชาวเขมรในการใหการศึกษาแกบุตรหลาน จึงทําใหพระสงฆแ

เขมรมีบทบาทตอสังคมกัมพูชามากยิ่งขึ้นในฐานะผูถายทอดความรูในโรงเรียนวัดแบบใหม ดวยเหตุนี้

ฝรั่งเศสจึงตองจัดการปฏิรูปการศึกษาแกพระสงฆแ ซึ่งนอกจากความมุงหวังใหพระสงฆแเป็นผูเผยแพร

ความรูท่ีทันสมัยตามแบบตะวันตกภายใตการควบคุมดูแลของฝรั่งเศสแลว ยังเป็นวิธีการหนึ่งท่ีใชลด

อิทธิพลของสยามอีกดวย ในแงนี้ พระสงฆแท่ีผานการศึกษาแบบใหมท่ีฝรั่งเศสสนับสนุนนาจะเป็นสวน
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หนึ่งของ “ปใญญาชน” หรือ “ผูมีการศึกษา” ท่ีฝรั่งเศสมุงหวังวาจะเป็นประโยชนแตอการปกครองของ

ตนเอง 

 

3.  การจัดระบบการศึกษาแบบใหม่แก่พระสงฆ์เขมร 

ในสังคมกัมพูชาพุทธศาสนามีอิทธิพลสูงมากตอชาวเขมร ขณะท่ีพระสงฆแไดรับการยก

ยองวาเป็นผูทรงความรูและมีอิทธิพลทางความคิดตอชาวเขมรดังเห็นไดจากราษฎรนิยมฝากบุตร

หลานศึกษาหาความรูท่ีวัด อยางไรก็ดี อิทธิพลของคณะสงฆแสยามทําใหฝรั่งเศสมองพุทธศาสนาใน

กัมพูชาวาเป็นพุทธศาสนาแบบสยาม เพราะในทางปฏิบัติพระสงฆแกัมพูชามีธรรมเนียมการเดินทางไป

ศึกษาเปรียญธรรมในสยามดังท่ีกลาวแลว ทําใหคณะสงฆแของสยามมีอิทธิพลทางความคิดอยางมากตอ

พระสงฆแเขมรและตอเนื่องถึงประชาชนซึ่งนับถือพุทธศาสนาโดยเฉพาะอยางยิ่งการรับเอา

ธรรมยุติกนิกาย (Dhammayuttika Nikaya)116 ของสยามเขามาเผยแผในกัมพูชา และพระสงฆแท่ี

                                                             
116 ธรรมยุติกนิกายหรือธรรมยุต (Dhammayuttika Nikaya or Thammayut) เป็นคณะสงฆแของสยามที่สถาปนาขึ้น

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว (King Rama III ครองราชยแ ค.ศ. 1824-1851) โดยพระเจานองยาเธอ เจาฟูามงกุฎ 
เมื่อคร้ังผนวชเป็นวชิรญาณภิกขุ แนวคิดสําคัญของธรรมยุติกนิกายคือเนนการปฏิบัติตนที่เครงครัดของพระสงฆแตามพระวินัยและการ
หันไปพิจารณาพุทธวจนะด้ังเดิมดวยการใหความสําคัญเร่ือง “ความบริสุทธิ์บริบูรณแ” วาเป็นวัตรปฏิบัติที่ถูกตอง ธรรมยุติกนิกายที่
เกิดขึ้นในสยามจึงเป็นเสมือนการปฏิรูปพุทธศาสนาใหมีความกาวหนาทางความคิดและเป็นหนทางหน่ึงที่ชวยจรรโลงพุทธศาสนาให
บริสุทธิ์ 

ธรรมยุติกนิกายแผเขามาในกัมพูชาดวยการนําของสมเด็จพระหริรักษแรามมหาอิศราธิบดีหรือนักองคแดวง เพราะเมื่อ
คร้ังพํานักอยูในสยาม พระองคแและพระราชโอรสทรงมีความใกลชิดกับวชิรญาณภิกขุ พระราชโอรสของพระองคแ ไดรับการผนวชเป็น
ภิกษุในธรรมยุติกนิกายจึงทําใหเช้ือพระวงศแของกัมพูชามีความใกลชิดกับธรรมยุติกนิกาย สมเด็จพระเจาบรมวงศแเธอ กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ ทรงบันทึกไววา  

 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดฯ ชุบเลี้ยงทํานุบํารุงเป็นพระราชบุตรบุญธรรมทั้ง  ๓ 
องคแ (นักองคแราชาวดี พระองคแมจะสแสีวัตถา และพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ - ผูศึกษา) เมื่อชันษาครบอุปสมบทก็โปรดฯ ก็ทรงผนวชที่วัดพระ
ศรีรัตนศาสดารามอยางเจานายในพระราชวงศแ แลวไปอยูที่วัดบวรนิเวศ ดวยเหตุนั้นบรรดาเจานายกรุงกัมพูชา ทั้งที่เป็นราชบุตรของ
สมเด็จพระนโรดม แลที่เป็นราชบุตรของสมเด็จพระศรีสวัสดิ์จึงผนวชเป็นธรรมยุติตามเย่ียงอยางตอมาจนกาลบัดนี้ (สมเด็จกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ, นิราศนครวัด (กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, 2517), 30-31.)  

เมื่อสมเด็จพระหริรักษแรามมหาอิศราธิบดีเสด็จขึ้นครองราชยแเป็นกษัตริยแของกัมพูชาแลว ทรงมีพระราชสาสนแกราบ
บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (King Rama IV ครองราชยแ ค.ศ. 1851-1868) เพื่อขอพระราชทานธรรมยุติกนิกายไป
เผยแผในกัมพูชา ใน ค.ศ. 1864 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหพระอมราภิรักขิต (เกิด อมโร) และพระมหา
ปาน (ตอมาไดเป็นสมเด็จพระสุคนธาธิบดี สังฆนายกฝุายธรรมยุตในกัมพูชา) ไปเผยแผธรรมยุติกนิกายในกัมพูชา พรอมดวยพระสงฆแ 8 
รูป อุบาสก 4 คน 
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เดินทางกลับมาไมเพียงนําคัมภีรแท่ีไมมีในกัมพูชากลับมาเทานั้น แตยังนําแนวคิดปฏิรูปท่ีเคล่ือนไหวอยู

ในสยามกลับมาดวย117 ลักษณะเชนนี้ยิ่งทําใหฝรั่งเศสเฝูามองพระสงฆแอยางระแวดระวัง ประกอบกับ

การเกิด “กบฏผูวิเศษหรือกบฏผีบุญ” ระหวาง ค.ศ. 1864 – 1867 ขาหลวงฝรั่งเศสพบวามีพระสงฆแ

นําโดย អាចារយសាវ  [อานวา อาจารฺยซฺวา : คําแปล อาจารยแสฺวา (Achar Sva)] และกลุมของ ច ធិ

កំច រ [อานวา โปฺธิกมโบร : คําแปล โพธิกัมโบร (Achar Pokambo)] ท้ังสองเป็นอดีตพระสงฆแท่ี

เคล่ือนไหวโดยใชความเช่ือเรื่องยุคพระศรีอาริยเมตไตรยซึ่งเป็นรากฐานทางความคิดในพุทธศาสนา

นิกายเถรวาทมาปลุกระดมประชาชน118 เพื่อตอตานการเผยแผศาสนาคริสตแของบาทหลวงฝรั่งเศส 

พรอม ๆ กับการตอตานราชสํานักกัมพูชา โดยอางวากลุมของตนมีสิทธิธรรมเหนือราชบัลลังกแมากกวา

สมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษแท่ีชักนําฝรั่งเศสเขามาปกครองกัมพูชา โดยอาจารยแสฺวาอางตนวาเป็น

นักองคแเต็มราชบุตรของนักองคแอิ่ม สวนโพธิกัมโบรอางตนวาเป็นนักองคแจัน119 ท้ังสองกลุมไดรับการ

สนับสนุนจากประชาชนจํานวนมากโดยเฉพาะเมืองอุดงมีชัยซึ่งเป็นราชธานีเดิมกอนท่ีฝรั่งเศสจะ

สนับสนุนใหยายไปท่ีกรุงพนมเปญ นอกจากนี้ฝรั่งเศสยังไดรับรายงานวาฝุายกบฏยังไดรับการ

สนับสนุนจากคณะสงฆแฝุายมหานิกายดวย แมวาพวกกบฏจะถูกปราบปรามแตขอนาสัง เกตคือการท่ี

ฝุายกบฏไดรับการสนับสนุนจากราษฎรและพระสงฆแจํานวนมากเชนนี้สะทอนใหเห็นถึงความออนแอ

ของระบบการปกครองของกัมพูชาและความนิยมในสถาบันกษัตริยแ ขณะเดียวกันยังสะทอนใหเห็นถึง

ความเช่ือและความศรัทธาตอพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระสงฆแ 

สภาพการณแดังกลาวทําใหฝรั่งเศสระแวงกลุมพระสงฆแเป็นอยางยิ่ง  ประกอบกับการ

ปฏิรูปการศึกษาแกชาวเขมรท่ีไมประสบความสําเร็จ ท้ังกลับยิ่งทําใหพระสงฆแเขมรมีบทบาทมาก

ยิ่งขึ้นในฐานะผูถายทอดความรู ดังนั้นเพื่อสรางครูแบบใหมท่ีเป็นผูเผยแพรความรูท่ีทันสมัยตามแบบ

                                                                                                                                                                               
อยางไรก็ดี เมื่อธรรมยุติกนิกายประดิษฐานในกัมพูชาสงผลใหพุทธศาสนาแบงเป็น 2 คณะ ไดแก คณะสงฆแเดิมหรือ

คณะสงฆแฝุายมหานิกายและคณะสงฆแใหมหรือคณะสงฆแฝุายธรรมยุต กลาวเฉพาะคณะสงฆแฝุายธรรมยุตพบวามีความสัมพันธแใกลชิดกับ
ราชสํานักเชนเดียวกับสยาม แตหากพิจารณาบทบาทของคณะสงฆแฝุายธรรมยุตในกัมพูชากลับพบวานําความกาวหนาเพียงเล็กนอยมาสู
ชาวเขมร อีกทั้งไมไดมีบทบาทมากนักในการนําความทันสมัยมาสูสังคมกัมพูชาดังเชนที่เกิดขึ้นสยาม ขณะที่คณะสงฆแฝุายมหานิกายซึ่ง
เป็นคณะสงฆแด้ังเดิมซึ่งมีความเครงครัดในพระธรรมวินัยนอยกวากลับมีบทบาทที่โดดเดนกวาคณะสงฆแธรรมยุต โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุม
พระสงฆแหัวกาวหนาหรือคณะธรรมกายในคณะสงฆแฝุายมหานิกายซึ่งจะมีบทบาทอยางมากในการตอตานฝร่ังเศสรวมกับปใญญาชน      
(ธิบดี บัวคําศรี, “เอกสารมหาบุรุษเขมร: การศึกษางานเขียนประวัติศาสตรแสมัยใหมของกัมพูชา,” 35-37.) 

117 Hansen, How to Behave Buddhism and Modernity in Colonial Cambodia 1860-1930, 85. 
118 Ibid, 58. 
119 ตรึง เงีย, ประวัติศาสตร์เขมร ภาค 1 – 2 (พนมเปญ: ม.ป.ท., 1973), 276.  [រតឺង ងា, របវតថិសាស្តសថខ្មមរ ភាគ ១ - 

២ (ភបំចពញ: n.d., ១៩៧៣.), ២៧៦.] 
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ตะวันตกภายใตการควบคุมดูแลอยางรัดกุมของฝรั่งเศสและเพื่อลดอิทธิพลของสยาม โดยเฉพาะคณะ

สงฆแฝุายธรรมยุตซึ่งราชสํานักและชนช้ันนํากัมพูชาใหการสนับสนุน เพราะในความคิดของฝรั่งเศส 

ธรรมยุตมีรากฐานมาจากคณะสงฆแสยามจึงเป็นปฏิปใกษแท่ีสําคัญท่ีอาจนํามาสูการตอตานระบอบอาณา

นิคม ขณะเดียวกันเพื่อโนมนาวใหพระสงฆแอยูในความสงบและสนับสนุนการปกครองของตน อีกท้ัง

เพื่อสรางความเช่ือมั่นใหกับขาราชการฝรั่งเศสในการปฏิบัติงานในกัมพูชา120 ฝรั่งเศสจึงดําเนินการ

ควบคุมพระสงฆแดวยการสนับสนุนใหมีการปฏิรูปการศึกษาสําหรับคณะสงฆแ 

การปฏิรูปการศึกษาสําหรับคณะสงฆแถือเป็นจุดเปล่ียนสําคัญท่ีสงผลใหอาณานิคม

ฝรั่งเศสเขามามีอิทธิพลในพุทธจักร มีขอสังเกตวาการจัดการศึกษาสําหรับพระสงฆแในกัมพูชาเกิดขึ้น

พรอม ๆ แควนลาว ท้ังการจัดต้ังสถาบันการศึกษา สถาบันพุทธศาสนา ตลอดจนโรงเรียนดานศิลปะ 

ลักษณะเชนนี้ยิ่งเนนย้ําใหเห็นความตองการของฝรั่งเศสในการลดอิทธิพลของสยาม  เนื่องจากใน

ทศวรรษ 1900-1910 ฝรั่งเศสเพิ่งขยายอํานาจเขาครอบครองดินแดนเขมรสวนในและลาวฝใ่ง

ตะวันตกซึ่งมีความใกลชิดกับสยามเป็นอยางมากนี่จึงเป็นสาเหตุสําคัญท่ีผลักดันใหฝรั่งเศสตองจัดการ

แกไขปใญหาดังกลาว 

ควรกลาวดวยวาไมเฉพาะฝรั่งเศสเทานั้นท่ีเห็นความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา

สําหรับพระสงฆแ พระราชาคณะและชนช้ันนําของกัมพูชา นําโดยพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ก็ทรงให

การสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาสําหรับคณะสงฆแดวย เพราะตองการลดอิทธิพลและเพื่อปูองกัน

ความรูท้ังทางดานพุทธศาสนาและความรูทางวิชาการของสยาม 121 เนื่องจากการท่ีพระสงฆแเขมร

เดินทางไปศึกษาเปรียญธรรมในสยาม สงผลใหพระสงฆแเขมรสวดบาลีถอยสําเนียงเขมรปะปนไทย 

สําหรับชนช้ันนําของกัมพูชามองปใญหาดังกลาววาตองเรงดําเนินการแกไขเพื่อปกปูองภาษาและ

วรรณกรรมเขมรจากอิทธิพลสยาม  

ในวันท่ี 13 สิงหาคม ค.ศ. 1909 มร.อองโตนี บลูโบสกี (Antony Klobukowski) 

ผูสําเร็จราชการท่ัวไปแหงอินโดจีน และมร.หลุยสแ ปอล ลูสแ (Louis Paul Luce) เรสิดังตแ สุเปริเออรแ

แหงแควนกัมพูชาสนับสนุนใหจัดต้ังบรมพุทธวจนปริยัติบสาทหรือโรงเรียนพุทธิกบาลีแหงนครวัด 

                                                             
120 Yang Sam, “Buddhism in Cambodia, 1795-1954,” (Thesis Presented to the Faculty of the 

Graduate School of Cornell University in Partial Fulfillment of Requirement for the Degree of Master arts, 1998), 
124-125. 

121 ศานติ ภักดีคํา, ศาสตราแลบง: วัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ พัฒนาการ และความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเขมร 
(กรุงเทพฯ: กระทรวงการตางประเทศ, 2554), 69. 
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(Ecole superieur Pali d‖Angkor Vatt) เขตเสียมเรียบ ดวยความเห็นชอบจากพระนิล เตียง (Nil 

Teang)  สมเ ด็จพระมหาสังฆราชาฝุายมหานิกาย  โดยแต ง ต้ั ง ใหพระพุทธวงศแอี้ ง  เทพมี 

(Preahbuddgaving Ing Thepmi) เป็นผูอํานวยการโรงเรียนพุทธิกบาลี 

โรงเรียนพุทธิกบาลีไดทําหนาท่ีสําคัญอยางหนึ่งคือการรักษาพุทธพจนแและภาษา -

วรรณกรรมของเขมร ดังกลาวแลววาอิทธิพลของสยามตอพุทธศาสนามีสูงมาก พระสงฆแเขมรสวดบาลี

ถอยสําเนียงเขมรปะปนไทย เพื่อใหพระสงฆแเขมรออกไวยากรณแภาษาบาลีท่ีถูกตอง พระบาทสมเด็จ

พระสีสุวัตถ์ิจึงกําหนดใหมีการเรียนไวยากรณแภาษาบาลี รวมถึงใหความสําคัญกับการเรียนพระธรรม

วินัยอยางถองแท แตถึงกระนั้นโรงเรียนแหงนี้ดําเนินการไดเพียง 3 ปี จนถึงวันท่ี 6 มิถุนายน ค.ศ. 

1911 ก็ปิดตัวลง เพราะฝรั่งเศสมีความเห็นวาโรงเรียนแหงนี้อยูหางไกลจากศูนยแกลางของรัฐ 

ประกอบกับขาดแคลนงบประมาณ ตอมาพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถ์ิทรงมีพระราชประกาศเลขท่ี 85 

ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 1914 ใหเปิดสอนพุทธิกบาลีท่ีวัดพระแกวในพระบรมมหาราชวังกรุง

พนมเปญ โดยใชช่ือวาพุทธิกอบรมพุทธวจนปริยัติมันตี แบงการเรียนเป็น 3 ระดับ ระดับละ 2 ปี 

จัดการเรียนการสอนภาษาบาลี ไวยากรณแบาลี อรรถกถาคัมภีรแธรรม มงคลทีปนี ปฐมสมันตัปปสาทิ

กา วิสุทธิมรรค และพระอภิธรรมสังคหะ ท้ังนี้  การเรียนไมไดจํากัดเฉพาะพระสงฆแแตอนุญาตให

อุบาสกท่ีมีอายุ 25 ปี เขาเรียนดวยแตตองรับผิดชอบคาใชจายเอง โดยตองทําจดหมายขออนุญาต

ตอเรสิดังตแประจําเขตของตนในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมในแตละปี เมื่อไดรับอนุญาต

ตองเขาทดสอบการสวด เขียน ฟใง ภาษาเขมรท้ังอักษรมูลและอักษรเชิง สวดบทธรรมตาง ๆ 

ตลอดจนถามตอบเรื่องพุทธพงศาวดาร122 ถึงกระนั้นยังคงมีพระสงฆแและอุบาสกเดินทางไปศึกษา

เปรียญธรรมท่ีสยาม พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์จึงมีพระราชโองการมายังเสนาบดีตามประกาศ

สารตราเสนาบดีเลขท่ี 4 ลงวันท่ี 30 มีนาคม ค.ศ. 1916 ใหเสนาบดีและขุนนางดูแลหามไมให

พระสงฆแและอุบาสกเดินทางไปศึกษาไตรปิฎกบาลีท่ีประเทศอื่นอยางเด็ดขาด123 โรงเรียนแหงนี้ตอมา

จัดต้ังเป็นโรงเรียนพุทธิกบาลีแหงใหม ภายหลังเปล่ียนช่ือเป็น “សាលា លីជាន់មពស់” [อานวา ซาเลีย

บาลีจานคปใ่วะ : คําแปล โรงเรียนบาลีขั้นสูงหรือศาลาบาลีจ่ัวนขะปใ่วะ (Ecole Superieur de Pali)] 

                                                             
122 “สารตราเสนาบดีเลข 4,” ราชกิจราชการ 6, 2 (เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 1916): 71.  [“សាររតាចសនាបតី

ចលម ៤,” រាជកិចវរាជាក រ ៦, ២ (អាវរលី ចម  យូរាងំ ១៩១៦): ៧១.] 
123 เร่ืองเดียวกัน. 
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มีหลุยสแ ฟีโนตแ (Louis Finot) ผูอํานวยการสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบุรพทิศ (École française 

d'Extrême-Orient ; EFEO) ทําหนาท่ีเป็นกรรมการดวย 

ความกาวหนาของโรงเรียนพุทธิกบาลีในกรุงพนมเปญผลักดันใหมีการขยายการเรียนการ

สอนไปท่ัวทั้งกัมพูชาดวยการสนับสนุนของกระทรวงสังคม สาธารณการ และศึกษาธิการภายใตการ

ควบคุมของเรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชา งานศึกษาของพระสุเธีย สุวณฺณเถโร  อธิบายวา 

พระสงฆแเขมรเขาสูการศึกษาแบบใหมโดยเรียน 2 ระดับ124 ไดแก ระดับประถมศึกษาและระดับ

มัธยมศึกษา สําหรับระดับประถมศึกษาคือโรงเรียนพุทธิกประถมศึกษาหรือบาลีรอง ใชระยะเวลา

เรียน 3 ปี เพื่อรับวุฒิบัตรพุทธิกประถม (Certificate of Buddhism Primary Studies) เพื่อเขา

เรียนตอในพุทธิกมัธยมศึกษา สวนระดับมัธยมศึกษาในระยะแรกจัดการเรียนการสอนแตระดับพุทธิก

บาลีมัธยมศึกษาขั้นตนหรือโรงเรียนบาลี ใชระยะเวลาเรียน 3 ปี จนถึง ค.ศ. 1917 มีผูสอบสําเร็จ

การศึกษารอบแรกจํานวน 16 รูป เรียกผูท่ีสอบผานวา “พระมหา” ท้ังนี้มีจํานวนผูท่ีสอบผานและ

สําเร็จการศึกษาเพิ่มจํานวนขึ้นทุกปี ในเดือนเมษายนค.ศ. 1922 จึงปรับหลักสูตรและขยายการศึกษา

เป็น សាលាបរយិតថិជានម់ពស់ [อานวา ซาเลียบริยตฺติจานคปใ่วะ : คําแปล โรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงหรือ

โรงเรียนปริยัติขั้นสูง] ใชระยะเวลาเรียน 4 ปี นอกจากการสอนไวยากรณแภาษาบาลี-สันสกฤตและ

หลักธรรมขั้นสูงแลว ยังทําสอนครอบคลุมวิชาสามัญ เชน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเขมร วรรณกรรม 

ประวัติศาสตรแสมัยโบราณ ความรูเกี่ยวกับอาณานิคมอินโดจีนของฝรั่งเศสอีกดวยซึ่งกอนหนานี้หาก

พระสงฆแเรียนภาษาฝรั่งเศสตองไดรับโทษ125 เมื่อสําเร็จการศึกษาพระสงฆแสวนใหญก็จะปฏิบัติหนาท่ี

เป็นครูในโรงเรียนวัด 

การจัดการศึกษาแบบใหมใหแกพระสงฆแนําไปสูการจัดต้ัง  ចមមរបណាត ល័យ [อานวา 

เขมรบณฺณาลัย : คําแปล เขมรบรรณาลัยหรือหอสมุดเขมร] ในกรุงพนมเปญตามพระราชประกาศลง

วันท่ี 15 กุมภาพันธแ ค.ศ. 1921 ตอมาเปล่ียนช่ือเป็น រពេះរាជបណាត ល័យ [อานวา เปฺรียะฮแเรียจบณฺณา

ลัย : คําแปล พระราชบรรณาลัยหรือหอพระสมุดหลวง (Bibliothequt Royale de Cambodge ; 

The Royal Library)] ตามพระราชประกาศเลขท่ี 2 ลงวันท่ี 15 มกราคม ค.ศ. 1925 ดวยการ

สนับสนุนของเรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชา รวมถึงพระสงฆแหัวกาวหนาอยางพระมหาวิมล
                                                             

124 พระสุเธีย สุวณฺณเถโร (ยนตแ) , “การศึกษาของคณะสงฆแในราชอาณาจักรกัมพูชา ,” (วิทยานิพนธแพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสตรแ บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553), 80-85. 

125 หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต (ม.ป.ท., 1970), 3-4.  [ហូត 
តាត, កលាមិតថរបស់មញុ ំគឺសចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួន ណាត (n.d., ១៩៧០), ៣-៤.] 
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ธรรม (โจง) (Preahmahavimulthor (Thaong)) ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธิกบาลี พระลฺวี แอม (Lvi 

Em) เจาอาวาสวัดลังกา พระชวน ณาต (Chuon Nath) และพระหวด ตาด (Huot That) อาจารยแ

สอนภาษาบาลีและอาจารยแสอนภาษาสันสกฤตในโรงเรียนพุทธิกบาลีตามลําดับ ท้ังนี้มีวัตถุประสงคแ

เพื่อชวยสนับสนุนการเรียนการสอนของพระสงฆแท่ีโรงเรียนพุทธิกบาลีและมีหนาท่ีแสวงหา รวมรวบ 

รักษา และตีพิมพแส่ิงพิมพแที่เกี่ยวเนื่องกับขนบธรรมเนียมประเพณีของกัมพูชา พระไตรปิฎกภาษาบาลี-

สันสกฤต เอกสารราชการดานการปกครอง การศาสนา รวมถึงเอกสารโบราณตาง ๆ ท่ีมีประโยชนแแก

กัมพูชาเพื่อใหบริการแกพระสงฆแและบุคคลท่ัวไป ดังประกาศเกี่ยวกับหนาท่ีของพระราชบรรณาลัย

ความวา  

สําหรับแสวงหา รวบรวม รักษา และจัดพิมพแใหประชาชนท้ังหลายไดเห็นหนังสือ เอกสาร

ตนฉบับ เอกสารท่ีเกี่ยวเนื่องกับพระสงฆแ หรืองานเขียนดวยมือทุกภาษาแตตองแปลเป็นภาษาเขมร

เสียกอน รวมถึงภาษาบาลี-สันสกฤต มีนัยวาหนังสือท้ังหมดท่ีเป็นเอกสารตนฉบับเป็นหนังสือท่ี

ประโยชนแตอนครกัมพูชาธิบดีและเป็นประโยชนแตอโบราณคดีในปใจจุบันนี้  ซึ่งเอกสารตนฉบับ

เหลานี้ ไดแก เอกสารดานการปกครอง ดานศิลปะ ดานศาสนาท่ัวท้ังประเทศ126  

พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถแทรงใหการสนับสนุนการจัดต้ังพระราชบรรณาลัยอยาง   

แข็งขัน เพราะทรงมีตระหนักวาศิลปะ ระเบียบประเพณี วัฒนธรรมของกัมพูชาในชวงเวลาดังกลาวอยู

ภายใตอิทธิพลของสยาม การจัดต้ังสถาบันแหงนี้จึงชวยอนุรักษแวัฒนธรรมของกัมพูชาเอาไวได127 

สําหรับการบริหารงานของพระราชบรรณาลัย เรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงกัมพูชาใหจัดต้ัง

คณะกรรมการพระราชบรรณาลัยรวมกันระหวางขาราชการฝรั่งเศสจากสํานักฝรั่งเศสแหงปลาย       

บุรพทิศกับเสนาบดีกัมพูชา ไดแก เสนาบดีกระทรวงมหาไผทและธรรมการ (กระทรวงมหาดไทยและ

การศาสนา) ซึ่งขณะนั้นคือสมเด็จกรมพระนโรดม ภาณุวงษแเป็นอธิบดี (HRH Somdech Krom 

Preah Norodom Phanuvong) เสนาบดีกระทรวงวัง  คลัง และศิลปากรหรือกระทรวงรจนา 

(กระทรวงศิลปวัฒนธรรม) เสนาบดีกระทรวงสังคม สาธารณการ และศึกษาธิการ  โดยใหเสนาบดี

กระทรวงมหาผไทและธรรมการคัดเลือกพระราชาคณะจํานวน 2 รูป จากฝุายมหานิกาย 1 รูป และ

                                                             
126 พุทธศาสนบัณฑิตยแ, ประวัติสังเขปพุทธศาสนบัณฑิตย์, 15.  [ពុទនសាសនបណឍិ តយ, របវតថិសចងខបពុទនសាសន

បណឍិ តយ, ១៥.] 
127 เร่ืองเดียวกัน, 13. 
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ฝุายธรรมยุต 1 รูป และใหเสนาบดีกระทรวงสังคมฯ คัดเลือกนักอักษรศาสตรแเขมรจํานวน 2 คน 

รวมถึงใหเสนาบดีกระทรวงรจนาและอธิบดีกรมศิลปเขมรคัดเลือกชางศิลปหรือชางฝีมืออยางละ 1 

คน รวมทํางานเป็นกรรมการพระราชบรรณาลัย ท้ังนี้ เรสิดังตแ สุเปริเออรแมอบหมายใหมาดามซุยซาน 

การแเปอเลสแ (Mademoiselle Suzanne Karpelès) ชาวฝรั่งเศสเช้ือสายยิวซึ่งเป็นสมาชิกสํานัก

ฝรั่งเศสแหงปลายบุรพทิศทําหนาท่ีเป็นบรรณารักษแบริหารงานของพระราชบรรณาลัย128 

การทํางานของพระราชบรรณาลัยแบงออกเป็น 2 แผนก คือ แผนกบัญชีมีหนาท่ี

รวบรวมบัญชีและจัดเก็บเอกสารโบราณ  เอกสารราชการ  และตนฉบับต า ง  ๆ ท้ังจาก

พระบรมมหาราชวัง เสนาบดีสภา และวัดซึ่งมีประโยชนแดานพุทธศาสนาและประวัติศาสตรแ สวน

แผนกจัดพิมพแมีหนาท่ีพิจารณาคัดเลือกเอกสารท่ีเห็นวาประโยชนแและมีความสําคัญตอประเทศ

เผยแพรแกสาธารณะ สมเด็จพระกรมนโรดม ภาณุวงษแในฐานะอธิบดีพระราชบรรณาลัยไดเสด็จพระ

ดําเนินไปตามเขตเพื่อรวบรวมเอกสารตาง ๆ มาเก็บรักษาไวท่ีพระราชบรรณาลัย เป็นตนวาใน ค.ศ. 

1925 ทรงเห็นวาท่ีเขตพระตะบองมีคัมภีรแทางพุทธศาสนาจํานวนมากจึงเสด็จไปนําคัมภีรแเหลานั้น

ดวยพระองคแเอง ตอมาใน ค.ศ. 1929 มีพระราชประกาศใหปรับเปล่ียนคณะกรรมการของพระราช

บรรณาลัย ดวยเห็นวาพระราชบรรณาลัยทํางานดานการศึกษาสมควรเปล่ียนแปลงตําแหนงอธิบดี 

โดยใหเสนาบดีกระทรวงสังคม สาธารณการ และศึกษาธิการซึ่งขณะนั้นมีสมเด็จกรมพระนโรดม     

สุทธารส (HRH Samdech Krom Preah Norodom Sutharot) เป็นเสนาบดีดํารงตําแหนงอธิบดี

แทนเสนาบดีกระทรวงมหาผไทและธรรมการซึ่งเปล่ียนใหเป็นรองอธิบดี ท้ังนี้ใหเสนาบดีกระทรวง

รจนาพนจากตําแหนงคณะกรรมการ 

พระราชบรรณาลัยไดจัดพิมพแวารสารรายเดือนภาษาเขมรฉบับหนึ่งช่ือวา កមពុជសុរោិ 

[อานวา กฺมปุจโซะริเยีย : คําแปล กัมพุชสุริยา (Kambujasuriya : Cambodia Sun)] ใน ค.ศ. 1926 

โดยมีมาดามการแเปอเลสแเป็นบรรณาธิการคนแรก เพื่อเผยแพรงานแปลภาษาตางประเทศ  เอกสาร

ตนฉบับ และงานนิพนธแของชาวเขมรแกสาธารณะ ท้ังนี้เปิดโอกาสใหบุคคลท่ัวไปสงงานเขียนมาลง

ตีพิมพแไดโดยจัดใหมีการแขงขัน ดังประกาศเชิญชวนของคณะกรรมการพระราชบรรณาลัยในวารสาร

ฉบับปฐมฤกษแวา  

                                                             
128 พุทธศาสนบัณฑิตยแ, ประวัติสังเขปพุทธศาสนบัณฑิตย์, 13-14.  [ពុទនសាសនបណឍិ តយ, របវតថិសចងខបពុទនសាសន

បណឍិ តយ, ១៣-១៤.] 
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กระทรวงพระราชบรรณาลัยกําลังคิดพิจารณาจัดการแขงขันการเขียนลเบิกคํากลอนสาม

หัวขอ เพื่อชิงเงินรางวัล 100 เรียล หัวขอแรกเป็นตํานานเกี่ยวกับรัชกาลพระองคแดวงหรือพระองคแ

จันทรแ 2. การแปลคัมภีรแบาลีอะไรก็ไดท่ียังไมไดมีการตีพิมพแเป็นภาษาเขมร 3. แตงลเบิกคําศัพทแ

จากความซึ่งชาติเขมรไดเลาระหวางกันกลับไปกลับมา คือท่ีใชพูดเฉพาะกับคนรวมสายโลหิตซึ่ง

ใกลชิด เฉพาะกับครอบครัวท่ีใกลชิด เฉพาะเพื่อนท่ีสามารถถือวิสาสะ หรือสนิทชิดเชื้อ ธรรมเนียม

ปฏิบัติในตระกูล...ทานสามารถแตงหนึ่งเรื่องหรือมากกวาหนึ่งเรื่องก็ได แตกําหนดวาในหนึ่งเรื่อง

ตองไมเกิน 250 หนา ในระยะ 4 เดือน นับต้ังแตเดือนตุลาคม ค.ศ. 1926 นี้ ใหสงมายังกระทรวง

พระราชบรรณาลัย แลวระบุชื่อ -สกุล ท่ีอยูของตน กระทรวงพระราชบรรณาลัยก็จะนําให

คณะกรรมการฯ พินิจพิจารณา ทานใดเขียนไดดีจะไดรับเงิน 100 เรียล และไดตีพิมพแผลงาน129 

ในโอกาสท่ีวารสารกัมพุชสุริยามีอายุครบ 1 ปี สมเด็จกรมพระนโรดม ภาณุวงษแอธิบดี

ของพระราชบรรณาลัยในขณะนั้นก็ไดกลาวเชิญชวนในทํานองเดียวกันวา  

ประเทศของเราตั้งแตฝรั่งเศสเขามาอารักขาเป็นท่ีพึ่งพิง ก็ไดพัฒนาความรูไปขางหนา เรา

ควรเอาใจใสในการทํางานและสรางสรรคแงานเขียนตามท่ีเรามีความรูมาพิมพแในวารสารกัมพุชสุริยา

ใหมาก อยาละเลยจนทําใหวารสารไมมีผลงาน ขอใหเห็นประโยชนแในการสรางความกาวหนาแก

ตนเอง บานของเรา ชาติของเราซึ่งมีมาต้ังแตโบราณ เป็นผูสรางปราสาทอันมีศิลปะและศิลาจารึก

ท่ีไดสืบทอดจนถึงทุกวันนี้ ถึงทานท้ังหลายซึ่งแสวงหาความรูซึ่งชอบซื้อหนังสือกัมพุชสุริยา เอาไป

อานใหมาก ๆ เพราะเป็นแสงใหเกิดความสวางทางปใญญา จงรับเอาความรูนี้เขาไปเรื่อย ๆ130  

ต้ังแตแรกเผยแพรวารสารกัมพุชสุริยาเมื่อ ค.ศ. 1926 จนถึง ค.ศ. 1928 งานเขียนสวน

ใหญเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับคติธรรมท้ังส้ิน และจากรายงานของพระราชบรรณาลัย ค.ศ. 1928 พบวา

มีผูอานวารสารฉบับนี้มากถึง 5,000 คน ในจํานวนนี้ 1 ใน 3 เป็นพระสงฆแ131 และต้ังแตทศวรรษ 

1930 เป็นตนมาจึงเริ่มปรากฏงานเขียนดานคติโลกของปใญญาชนเป็นตนวาพระมหาพิทูร เฌิม กฺรอ

                                                             
129 “ประกาศกระทรวงพระราชบรรณาลัย,” กัมพุชสุริยา 1, 1 (1926), 13-14. [“របកាសរកសួងរពេះរាជបណាត ល័យ,” 

កមពុជសុរោិ ១, ១ (១៩២៦): ១៣-១៤.] 
130 พระองคแมจะสแกรมพระนโรดม ภาณุวงษแ, “ขออธิบายถึงผลประโยชนแในวารสาร,” กัมพุชสุริยา 2, 1 (1927), 24-

25.  [រពេះអងគម្ចច ស់រកុមរពេះនចរាតថម ភាណុវងស, “ចសចកឋីអធិបាយអំពីផលរបចយជនៃ៍នទសសនាវដឋី,” កមពុជសុរោិ ២, ១ (១៩២៧): ២៤-
២៥.]  

131 เอียน แหรีส, ประวัติและการปฏิบัติ พระพุทธศาสนาประเทศกัมพูชา, 318.  [ចអៀន ខ្ហ្រសី, របវតិថ និងការរបតិប
តិថ រពេះពុទនសាសនាចៅរបចទសកមពុជា, ៣១៨.] 



  85 

เสม (Preahmahapitou Chem Kroseem) ขาราชการซึ่งทํางานกับพระราชบรรณาลัยนานถึง 12 ปี 

เป็นผูมีความรูดานภาษาไทย อีก ท้ังมีความรูดานประวัติพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ ศาสนาสากล 

ตลอดจนศาสนพิธีตาง ๆ จึงปรากฏมีผลงานการแปลและเรียบเรียง เชน มหาภารตยุทธ ศิลาจารึก

นครวัด หิโตปเทศ และจนถึง ค.ศ. 1941 ไดมีการปรับเปล่ียนบรรณาธิการผูดูแลวารสารกัมพุชสุริยา

จากชาวฝรั่งเศสเป็นปใญญาชนเขมร ไดแก ญก แถม (Gnok Thaem) ขาราชการพุทธศาสนบัณฑิตยแ

เขามาทําหนาท่ีเป็นบรรณาธิการดูแลผลงานดานอักษรศาสตรแ ขณะท่ีใน ค.ศ. 1942 พระมหาโกสุม

อาจารยแสอนภาษาบาลีโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงทําหนาท่ีเป็นบรรณาธิการดูแลเนื้อหาดานพุทธ

ศาสนา อยางไรก็ดี วุฒิชัย นาคเขียวตั้งขอสังเกตวาทศวรรษ 1940 ผลงานสวนใหญของวารสารกัมพุช

สุริยามุงสรางความรูทางประวัติศาสตรแสูสาธารณะและขณะเดียวกันก็พยายามวางรากฐานเกี่ยวกับ

อดีต สรางคุณคาทางวัฒนธรรมโดยใหความสําคัญกับสถาบันพระมหากษัตริยแ อีกท้ังยังปลูกฝใงแนวคิด

ชาตินิยมดวยความหวังจะฟื้นฟูประเทศใหกลับมายิ่งใหญบริบูรณแอีกครั้ง132 

พระราชบรรณาลัยดําเนินงานระหวาง ค.ศ.  1921-1929 จึงเกิดการเปล่ียนแปลง 

กลาวคือ ในวันท่ี 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1929 ปิแยรแ มารี อ็องตวน ปาสกิเยรแ (Pierre Marie Antoine 

Pasquier) ผูสําเร็จราชการท่ัวไปแหงอินโดจีน มร.โกรเตเม (Krautheimer) เรสิดังตแ สุเปริเออรแแหง

แควนโคชินจีน และพระหวด ตาดซึ่งขณะนั้นเป็นคณะกรรมการฝุายมหานิกายของพระราชบรรณาลัย

ไดหารือรวมกันท่ีวัดแหงหนึ่งในวัดกําปงธม เขตพระตระพัง เพื่อขอความเห็นในการจัดต้ังสถาบันพุทธ

ศาสนาหรือพุทธศาสนบัณฑิตยแ (Institut Bouddhique) หมายถึง “คณะกรรมการสมาคมนักปราชญแ

ฝุายพระพุทธศาสนาแหงประเทศอินโดจีนฝรั่งเศส” (community of scholars of the Buddhist 

religion in French Indochina) โดยมีจุดประสงคแเพื่อควบคุมพุทธศาสนิกชนนิกายเถรวาทท่ีอยูใน

อินโดจีนฝรั่งเศสใหมีการประพฤติปฏิบัติท่ีเป็นระเบียบและถูกตอง ภารกิจสําคัญของคณะกรรมการ

ชุดนี้คือการพิมพแพระไตรปิฎกจนจบครบทุกฉบับเพื่อแจกจายไปตามวัดตาง ๆ อีกท้ั งใหแปล

พระไตรปิฎกเป็นภาษาเขมร เพื่อใหพระสงฆแท่ีโรงเรียนพุทธิกบาลีไดศึกษาพระปริยัติธรรมท่ีถูกตอง 

รวมถึงเพื่อใหเทศนาอบรมแกทหารเทาแดงหรือทหารกลุมยุทธศาสตรแการรบและทหารเทาดําหรือ

                                                             
132 โปรดดู, วุฒิชัย นาคเขียว, “กัมพุชสุริยา: การผลิตและการเผยแพรงานเขียนประวัติศาสตรแในกัมพูชาสมัยอาณา

นิคม ค.ศ. 1926-1953,” (วิทยานิพนธแอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรแ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย , 
2560). 
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กลุมการปูองกันประเทศใหเกิดความสามัคคีและเขาใจถึงประเพณีพิธีกรรมของพุทธศาสนิกชน133 ซึ่ง

แนวความคิดดังกลาวไดรับการสนับสนุนเป็นอยางดีจากพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์มุนีวงศแกษัตริยแ

แหงกัมพูชา สมเด็จพระเจาสีสวางวงศแ (Sisavang Vong ครองราชยแ ค.ศ. 1904-1959) กษัตริยแแหง

ลาว รวมถึงเรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชาและแควนลาว แตอยางไรก็ดี การจัดต้ังสถาบันแหงนี้ 

ผูศึกษาต้ังขอสังเกตวาสืบเนื่องจากปใญหาเรื่องการตีความพระธรรมวินัยระหวางฝุายธรรมเกากับฝุาย

ธรรมใหมซึ่งจะกลาวถึงตอไป รวมถึงการแพรขยายของลัทธิเกาได (Cao Dai) เขามาในกัมพูชาดวย 

ดวยเหตุนี้ในวันท่ี 25 มกราคม ค.ศ. 1930 เรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชาจึงมี

ประกาศใหเปล่ียนแปลงหนาท่ีของพระราชบรรณาลัยกัมพูชา เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจขางตนจึงให

ยกพระราชบรรณาลัยเป็น ពុទនសាសនបណឍិ តយ [อานวา ปุตฺตซาซนะบณฺฑิตฺย : คําแปล พุทธศาสน

บัณฑิตยแ (The Buddhist Institute)] มีสถานะเป็นสถาบันทางวิชาการสําหรับพระสงฆแแหงอินโดจีน

ฝรั่งเศสในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางศาสนา โดยมีมาดามการแเปอเลสแเป็นเลขาธิการคนแรก 

กอนจะขยายไปจัดต้ังพุทธศาสนบัณฑิตยแลาว (Buddhist Institute of Lao) ท่ีหลวงพระบาง ใน ค.ศ. 

1932 อยางไรก็ดี พุทธศาสนบัณฑิตยแมีหนาท่ีสําคัญคือแสวงหา รวบรวม รักษาความรูตาง ๆ ของ

กัมพูชาสืบเนื่องจากพระราชบรรณาลัย และมีหนาท่ีในการเผยแพรองคแความรูตาง ๆ ท้ังท่ีเกี่ยวเนื่อง

กับพุทธศาสนา ประวัติศาสตรแ โบราณคดี และอักษรศาสตรแแกสาธารณะ รวมถึงภารกิจหลักอยางการ

แปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาเขมร อีกท้ังยังมีหนาท่ีเทศนาส่ังสอนบรรดาทหารตามท่ีระบุไวขางตน 

ขณะท่ีพระราชบรรณาลัยยังคงทําหนาท่ีอยู แตเปล่ียนมาเป็นการรวบรวมและตีพิมพแหนังสือเผยแพร

แกสาธารณะเฉพาะดานโลกียแเปน็ตนวาการละครและดนตรีเทานั้น 

พุทธศาสนบัณฑิตยแมีหนวยงานภายในสังกัด ไดแก  พระราชบรรณาลัย กรมชุมนุม

พระไตรปิฎก กรมชุมนุมวัฒนธรรมประเพณีเขมร และโรงพิมพแพระราชทรัพยแ ท้ังนี้ การดําเนินงาน

ของพุทธศาสนบัณฑิตยแพบวาศิษยแเกาอนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์และวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์หรือสมาชิก

ของกลุมสามัคคีเขารวมทํางานกับสถาบันแหงนี้หลายคน เชน เซิง ง็อก ทัญ (Son Ngoc Thanh) ใน 

ค.ศ. 1935 ทําหนาท่ีเป็นรองเลขาธิการพุทธศาสนบัณฑิตยแ กอนท่ีจะยายไปเป็นตุลาการเขตโพธิสัตวแ 

ทําใหคึม หัก (Kim Huk) นักอักษรศาสตรแศิษยแเกาอนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ซึ่งเป็นผูประพันธแประโลม

โลกเรื่องน้ําทะเลสาบเขามาทําหนาท่ีดังกลาวแทน ซึ่งกอนหนานั้นหักรับราชการเป็นเลขานุการ

                                                             
133 พุทธศาสนบัณฑิตยแ, ประวัติสังเขปพุทธศาสนบัณฑิตย์, 21-22.  [ពុទនសាសនបណឍិ តយ, របវតថិសចងខបពុទនសាសន

បណឍិ តយ, ២១-២២.] 
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ผูอํานวยการกรมไปรษณียแ ขณะท่ีช็วม เมา (Chum Mao) ปใญญาชนซึ่งเรียนจบจากอนุวิทยาลัยพระ 

สีสุวัตถิ์และเขาทํางานดานกฎหมาย ตอมามาดามกาเปอเลสแจึงรองขอใหมาชวยทํางานดานอักษร

ศาสตรแดวยเป็นผูมีความรอบรูทั้งอักษรศาสตรแเขมร ฝรั่งเศส ลาว และสยาม เมาจึงเขารับขาราชการ

ของพระราชบรรณาลัยทําหนาท่ีตรวจพินิจอักษร รวมถึงทําหนาท่ีดานศาสนศึกษาของโรงเรียนพุทธิก

บาลีขัน้สูงโดยเฉพาะการแตงต้ังพระสงฆแเป็นอาจารยแ เมาเป็นผูคัดเลือกพระแหม เจียว (Hem Chieu) 

เขาเป็นอาจารยแสอนภาษาบาลี นอกจากนี้เมายังไดรับแตงต้ังเป็นเลขานุการคณะกรรมการชุมนุม

พระไตรปิฎกและรองเลขานุการพุทธศาสนบัณฑิตยแลาวอีกดวย เมามีผลงานดานอักษรศาสตรแท่ีสําคัญ

อยางพจนานุกรมฝรั่งเศส-ลาว อีกท้ังยังมีผลงานเรียบเรียงและงานแปลท่ีเกี่ยวของกับพุทธศาสนาและ

ประวัติศาสตรแเผยแพรในวารสารกัมพุชสุริยาเป็นตนวางานเรียบเรียงเรื่องความแสดงอภิธรรมเทศนา

อยางสังเขปของทานกมม็องรูแบรซึ่งแสดงแกคณะกรรมการพุทธศาสนบัณฑิตยแ  เมื่อวันท่ี 18 

กันยายน ค.ศ. 1930 หรืองานแปลเรื่อง Origine d‖Angkor หรือกําเนิดเมืองพระนครของหลุยสแ      

ฟีโนตแ เมามีนองชายช่ือช็วม มวง (Chum Mung) รับราชการในกระทรวงมหาผไทและธรรมการซึ่ง

ตอมาไดรวมทํางานกับปใญญาชนกลุมหนังสือพิมพแนครวัดดวย 

เดวิด พี. แชนดแเลอรแ เสนอวาพุทธศาสนบัณฑิตยแเป็นชองทางหนึ่งท่ีทําใหพระสงฆแและ

ปใญญาชนเขมรเกิดสํานึกในตนเองถึงความเป็นกัมพูชาโดยเฉพาะภาษาชาติ (National Language) 

และวรรณกรรมชาติ (National Literature)134 ซึ่งอาจเป็นแงมุมท่ีฝรั่งเศสไมไดคาดคิด กลาวคือ

ภายใตระบบการศึกษาแบบใหมท่ีพระสงฆแไดรับนั้น นอกจากจะทําใหพระสงฆแเป็นผูเผยแพรความรู

ดานพุทธศาสนาท่ีทันสมัยและวิพากษแขอคิดเห็นตาง  ๆ ท่ีมีเหตุมีผลในโรงเรียนวัดแลวยังทําให

พระสงฆแไดพัฒนาความคิดของตนเอง หากพิจารณารวมกับการจัดต้ังพุทธศาสนบัณฑิตยแ ซึ่งเป็น

สถาบันทางวิชาการท่ีไมเพียงเปิดโอกาสใหพระสงฆแแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางศาสนาแลวนั้น พบวา

ภายใตความทันสมัย พระสงฆแเขมรไดสัมผัสกับวัฒนธรรมเขมรโบราณอยางลึกซึ้งและแนนแฟูนมากยิ่ง

ขึ้นผานวารสารกัมพุชสุริยาท่ีตีพิมพแตนฉบับและรายงานความหนาทางวิชาการ  ตาง ๆ ท้ังในเรื่อง

ภาษา วรรณกรรม พุทธศาสนา ประวัติศาสตรแ และโบราณคดี ท่ีไดรับการตีพิมพแเป็นหนังสือและ

เผยแพรผานวารสารถูกนําไปจายแจกแกพระสงฆแในเขตตาง ๆ ท้ังในกัมพูชาแควนโคชินจีน และหลวง

พระบางดวยรถยนตแ ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหพระสงฆแเขมรเกิดการเพาะบมความรูสึกเชิดชู หวงแหน 

                                                             
134

 Chandler, A History of Cambodia, 199. 
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และตองการรักษาภาษา-วรรณกรรมโดยถือเป็นอัตลักษณแทางวัฒนธรรมของ “ความเป็นเขมร” ดังท่ี

บุณฺณจันฺท มล นักชาตินิยมชาวเขมรไดบันทึกไววา 

วัฒนธรรมฝรั่งเศสแผอิทธิพลมาครอบงําวรรณคดีเขมร ครอบงําวัฒนธรรมเขมรอยางแรง

กลา วรรณคดีของเราก็วิ่งเขาไปอาศัยอยูตามวัดวาอาราม ถาไมไดคุณพระสงฆแเขมรทําหนาท่ีชวย

คํ้าจุนไวมาจนถึงสมัยนี้ ปุานฉะนี้วรรณคดีเขมรคงลมสลายหายสาบสูญไปหมดเกลี้ยงจากประเทศ

กัมพูชานี้แลว135 

การจัดต้ังโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงและสถาบันพุทธศาสนบัณฑิตยแนอกจากสรางพระสงฆแ

เป็นครูแบบใหมท่ีฝรั่งเศสแลว ผลกระทบท่ีสําคัญมากกวานั้นคือพระสงฆแเกิดความต่ืนตัวในการศึกษา

หลักธรรมตามแนวทางสมัยใหม กลาวคือเกิดการถกเถียงหลักธรรมจากเดิมท่ีเนนการทองจําแบบขนบ

นิยม มาเนนการศึกษาท่ีวิพากษแวิจารณแตามแบบวิชาการตะวันตก บันทึกเรื่อง កលាមិតថរបស់មញុ ំគឺ     

សចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួន  ណាត [อานวา กลฺยามิตฺตรบซขยฺมคือซมฺเดจเปฺรียะฮแซงฺฆเรียจ            

เปฺรียะฮแเนียมจูน ณาต : คําแปล กัลยามิตรของขาพเจาคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต] 

ของพระหวด ตาด เป็นหลักฐานสําคัญท่ีแสดงใหเห็นวาการจัดการศึกษาของสถาบันแหงนี้ยึดถือตาม

แบบการศึกษาสมัยใหม เปิดโอกาสใหถกเถียงขอบกพรองในอดีตท่ีผานมา โดยพยายามรักษา

หลักธรรมบริสุทธิ์และรูจักประยุกตแหลักธรรมใหเหมาะสมแกกาลเวลา136 สงผลใหพระสงฆแเขมรได

พัฒนาความรูและความคิดของตนเองเกิดเป็นพระสงฆแหัวกาวหนาหรือคณะสงฆแฝุายปฏิรูปซึ่งเขามามี

บทบาทสําคัญในการเคล่ือนไหวทางความคิดถึงสํานึกถึงความเป็นชาติท่ีเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาและ

อักษรศาสตรแในเวลาตอมา 

คงตองอธิบายเพิ่มเติมดวยวาผลกระทบจากการจัดระบบการศึกษาสําหรับคณะสงฆแของ

ฝรั่งเศสไดกอใหเกิดความขัดแยงเรื่องการตีความพระธรรมวินัย แรกสุดเกิดในวัดอุณาโลมอันเป็นท่ีจํา

พรรษาของพระสังฆราชาฝุายมหานิกายระหวาง ធមច៌ាស់ [อานวา ธัมจาส : คําแปล ธรรมเกา] ซึ่งเป็น

พระสงฆแพฤฒาจารยแท่ีมุงศึกษาพระธรรมดวยการทองจําและคัมภีรแโบราณ โดยไมไดพิจารณาคัมภีรแ

เหลานั้นวาถูกตองหรือไมกับ ធមថ៌មី [อานวา ธัมถเม็ย : คําแปล ธรรมใหม] พระสงฆแหัวกาวหนาซึ่งมุง

                                                             
135 บุญจันทรแ มุล, คุกการเมือง, trans.  แกว อิสระ (กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2528), 15. 
136 หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต, 9.  [ហូត តាត, កលាមិតថរបស់

មញុ ំគឺសចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួន ណាត, ៩.] 
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ใหภิกษุสามเณรปฏิบัติตามพุทธโอวาทเพื่อใหหลุดพนจากอบาย นําโดยพระอุม สูร  พระชวน ณาต 

และพระหวด ตาดพระสงฆแกลุมนี้จึงโตแยงการทองจําแบบขนบนิยมมาเนนการศึกษาท่ีพิจารณาปิฎก

ไตรเพื่อหาความถูกตองบริสุทธิ์อยางแทจริง อีกท้ังยังสนับสนุนการทองสวดพระธรรมจากภาษาบาลี

เป็นภาษาเขมร137 

มูลเหตุของปใญหาดังกลาวปรากฏในบันทึกของพระหวด ตาด วา เมื่อใกลวันเขาพรรษา 

พระองคแมจะสแกษัตรียแพระองคแหนึ่งไดกราบทูลเสนอตอสมเด็จแก อุก (Ker Ouk) พระสังฆนายกฝุาย

มหานิกายวาเห็นควรใหมีการแสดงพระธรรมวินัยในวิหารวัดอุณาโลมในคืนหนึ่ง  เพื่อใหพระสงฆแ

สามเณรไดสดับกอนถึงวันเขาพรรษา โดยพระองคแทานขอปวารณาบูชาถวายจตุปใจจัย 1 เรียล ตอการ

แสดงธรรม 1 จบ สมเด็จแก อุกทรงเห็นดีดวย จึงใหมีการคัดเลือกภิกษุสงฆแท่ีมีความจัดเจนและ

ปราดเปรื่องดานพระธรรมวินัย ผลปรากฏวามีพระสงฆแ 3 รูปไดรับการคัดเลือก ไดแก พระอุม สูร 

(Em Sou ขณะนั้นดํารงสมณศักด์ิเป็นพระครูวิมลธรรม พระชวน ณาต (ขณะนั้นดํารงสมณศักด์ิเป็น

พระครูสังฆสัตถา) และพระหวด ตาด (ขณะนั้นดํารงสมณศักด์ิเป็นพระครูสังฆวิชชา) ไดรับการ

คัดเลือก ถึงกระนั้นการแสดงธรรมเทศนาไมไดเกิดขึ้นแมจะใกลถึงวันออกพรรษา เพราะสมเด็จแก อุก

และพระสงฆแพฤฒาจารยแมีความเห็นวา พระสงฆแท้ังสามรูปแสดงธรรมเทศนาท่ีผิดไปจากวิถีปฏิบัติ

ด้ังเดิมท่ีปรากฏในคัมภีรแ 

อยางไรก็ดี ปใญหาดังกลาวเกิดจากการตีความพระธรรมวินัยซึ่งกอนหนานี้พระสงฆแท้ัง

สามรูปไดศึกษาคัมภีรแปิฎกไตรอยางเครงครัดเพื่อคนหารากเหงาของพระธรรมวินัยท่ีบริสุทธิ์ ภายหลัง

จึงนํามาแสดงและส่ังสอนแกภิกษุสามเณรในคณะของตน สงผลใหภิกษุสามเณรเหลานั้นต่ืนตัวและ

เริ่มพิจารณาความถูกตองของวัตรปฏิบัติท่ีทองจําตอกันมา จนเกิดขอสงสัยในวัตรปฏิบัติของสมเด็จแก 

อุกและพระเถรานุเถระช้ันราชาคณะหลายรูปวา “ผิด” หรือ “ถูก” “รู” หรือ “ไมรู ดวยเหตุนี้สมเด็จ

แก อุกจึงส่ังหามไมใหภิกษุสามเณรฟใงพระธรรมวินัยจากพระสงฆแท้ังสามรูปนี้  ถึงกระนั้นพระอุม สูร 

พระชวน ณาต และพระ หวด ตาดยังคงมุงมั่นศึกษาและพิจารณาคัมภีรแปิฎกไตรตาง ๆ โดยรวบรวม

ภิกษุสามเณรที่ไมเห็นดวยกับการทองจําพระธรรมปิฎกไตรอยางผิด ๆ เพื่อเรียบเรียงพระธรรมวินัยท่ี

มุงเนนพุทธโอวาทท่ีบริสุทธิ์และถูกตอง138 

                                                             
137

 หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต, 11-12.  [ហូត តាត, កលាមិតថ
របស់មញុ ំគឺសចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួន ណាត, ១១-១២.] 

138 เร่ืองเดียวกัน, 7-9. 
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แนวคิดของพระสงฆแหัวกาวหนาหรือฝุายธรรมใหมแพรหลายและไดรับการยอมรับจาก

พระสงฆแรุนใหมในเขตตาง ๆ เป็นตนวาพระลฺวี แอม (ขณะนั้นดํารงสมณศักดิ์พระญาณบวรวิชชา) เจา

อาวาสวัดลังกาก็เป็นเขารวมพิจารณาพระธรรมวินัยดวย ลักษณะดังกลาวสรางความไมพอใจใหกับ

พระสงฆแพฤฒาจารยแและพุทธบริษัทจํานวนหนึ่ง โดยเฉพาะเขตกําปงจาม เขตไพรแวง และเขตสฺวาย

เรียงไดถวายอธิกรณแแดสมเด็จแก อุก เพื่อใหมีพระธรรมวินิจฉัยตอการเทศนาของฝุายธรรมใหมเป็น

ตนวา “เทศนาว่า ศาสตรามหาชาดก ผิดฯ ศาสตรานี้เดิมเคยเป็นศาสตราท่ีถูก เทศนาว่า สามเณรต้อง

เข้าพรรษาเช่นเดียวกับพระภิกษุฯ ซึ่งไม่เคยได้ยินและไม่เคยเป็น เทศนาว่าสามเณรต้องขอความเห็น

จากส านักพระอุปัชฌาย์ก่อนเป็นภิกษุ เทศนาว่าสามเณรต้องครองผ้าเช่นพระภิกษุ ”139 เหตุการณแ

ดังกลาวสรางความไมพอพระทัยใหกับสมเด็จแก อุกเป็นอยางมาก พระองคแทรงจัดการใหกระทรวง

มหาผไทและธรรมการถวายฎีกาตอพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถ์ิเพื่อใหทรงมีพระราชวินิจฉัยเพื่อระงับ

วิวาทาธิกรณแตอไป 

พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ทรงใหมีการพิจารณาปใญหาดังกลาวท่ีพระบรมมหาราชวัง 

ทรงทูลนิมนตแสมเด็จแก อุก พระสังฆนายกฝุายมหานิกาย พระลฺวี แอม  พระอุม สูร พระชวน ณาต 

และพระหวด ตาด พรอมดวยออกญาโยธานริท (วาน) เสนาบดีกระทรวงมหาผไทและธรรมการใน

ขณะนั้นเขารวมประชุม โดยมีพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์มุนีวงศแเป็นประธานมนตรีในการประชุม ผลการ

วินิจฉัยปรากฏวาพระสงฆแท้ังสามรูปสามารถแกกระทูธรรมซักถามดังกลาวโดยอางอิงจากพระธรรม

วินัยไดบริบูรณแ โดยเฉพาะพระชวน ณาต ซึ่งไดรับคําชมเชยจากพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์มุนีวงศแวามี

ความวิริยอุตสาหะในการศึกษาพระธรรมวินัยอยางถองแทและพระราชทานเงินใหจํานวน 20 เรียล 

ขณะเดียวกันทรงมีพระดํารัสบริภาษพระสงฆแพฤฒาจารยแวา  

บรรดาทานเกา ๆ ท้ังหลายนั้น ชางเกียจคราน หาไดรูสิ่งใดไม อางแตวาตนเองอาวุโส อาง

ตนวาเองใหญโตกวาเขา รูแตหาเร่ืองทานเด็ก ๆ ซึ่งรูถึงเบื้องหลังไมใหเดินไปขางหนาได ทานเกา ๆ 

ท้ังหมดนั้นควรถอนตัวออกไปจึงจะเหมาะสม140 

                                                             
139 หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต , 15.  [ហូត តាត,  កលាមិតថ

របស់មញុ ំគឺសចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួន ណាត, ១៥.] 
140 เร่ืองเดียวกัน, 19. 
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เหตุการณแดังกลาวยิ่งสรางความไมพอใจใหกับฝุายธรรมเกานําโดยสมเด็จแก อุกและพระ

เถรานุเถระช้ันผูใหญเป็นอยางมาก จึงคิดขัดขวางการกระทําของฝุายธรรมใหมโดยไดรับการสนับสนุน

จากเสนาบดีผูหนึ่งซึ่งมีบรรดาศักดิ์สูง141 นํามาสูการออกพระราชประกาศเลขท่ี 71 ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 

ค.ศ. 1918 วา 

ภิกษุสามเณรท้ังหลายขางมหานิกายตองปฏิบัติตามธรรมเนียมในสมเด็จพระมหาสังฆราช 

พระนามเตียง ขางธรรมยุติกนิกายตองปฏิบัติตามธรรมเนียมในสมเด็จพระสุคนธาธิบดี  พระนาม

ปาน ; ภิกษุสามเณรรูปใดปฏิบัติผิดแผกไปจากธรรมเนียมขางตนนี้ ตองไดรับโทษทัณฑกรรมตาม

โทษานุโทษ142 

สมเด็จแก อุกจึงมีพระบัญชาโดยอางอํานาจตามพระราชประกาศลงโทษพระภิกษุ

สามเณรซึ่งลวนแตเป็นศิษยแของพระลฺวี แอม พระอุม สูร พระชวน ณาต และพระหวด ตาดดวยขอ

กลาวหาวามีวัตรปฏิบัติผิดไปจากแนวทางเดิมดวยการไลออกจากโรงเรียนหรือสึกเสีย ฝุายธรรมใหม

จึงตองเคล่ือนไหวอยางระแวดระวังมากยิ่งขึ้น 

ความขัดแยงลุกลามข้ึนเมื่อมีการแตงหนังสือพระธรรมวินัย 2 เลม เลมหนึ่งแตงโดยพระ

ชวน ณาต คือ  តិចម្ចកខសចងខប [อานวา บาเตะโมกฺขสฺงเคป : คําแปล ปาฏิโมกขแสังเขป] อีกเลมแตง

โดยพระหวด ตาด คือ កឋិនកខននកសចងខប [อานวา กเฒนกฺขนฺทกสฺงเคป : คําแปล กฐินขันะกะสังเขป] 

โดยไมไดรับอนุญาตจากกระทรวงมหาผไทและธรรมการ เสนาบดีกระทรวงฯ จึงมีประกาศโดยอาศัย

อํานาจตามพระราชประกาศเลขท่ี 71 หามไมอนุญาตใหศึกษาพระธรรมวินัยตามหนังสือท้ังสองเลมนี้ 

ดวยเห็นวาพระธรรมวินัยท่ีมีตนฉบับจารึกในใบลานเทานั้นท่ีอนุญาตใหศึกษาได ถาพระธรรมวินัยท่ี

อยูในกระดาษจัดเป็นพระธรรมวินัยใหม ผิดไปจากธรรมเนียมในสมัยสมเด็จพระมหาสังฆราช พระ

นามเตียง143 ท้ังนี้ การเผยแพรพระธรรมวินัยหามกระทําโดยพลการ ตองไดรับอนุญาตจากสมเด็จ

พระสังฆนายกท้ัง 2 นิกายเสียกอน144 สวนหนังสือธรรมวินัยท้ัง 2 ฉบับ กระทรวงฯ มีคําส่ังใหริบเก็บ

                                                             
141 หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต, 20.  [ហូត តាត, កលាមតិថរបស់

មញុ ំគឺសចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួន ណាត, ២០.] 
142 “พระราชประกาศ เลข 71,” ราชกิจราชการ 8, 4 (ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 1918): 277-279.  [“រពេះរាជ

របកាស ចលម ៧១,” រាជកិចវរាជាក រ ៨,៤ (ឲកតូប ចណាវម ចដសម ១៩១៨): ២៧៧-២៧៩.] 
143 หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต , 23.  [ហូត តាត, កលាមិតថ

របស់មញុ ំគឺសចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួន ណាត, ២៣.] 
144 เร่ืองเดียวกัน, 51. 
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และเผาทําลายท้ังหมด145 สวนพระชวน ณาตและพระหวด ตาดไดรับการนิมนตแมาไตถามมูลความผิด

หลายครั้งแตก็หาไดมีความผิด เหตุการณแสงบลงเมื่อสมเด็จจักรีกุญชราธิบดี  (เพชร บุน) เสนาบดี

กระทรวงสังคม สาธารณการ และศึกษาธิการเขามาไกลเกล่ีย146 

กลาวโดยสรุป การจัดการศึกษาแบบใหมสงผลท่ีฝรั่งเศสไมไดคาดคิด กลาวคือทําใหกลุม

ธรรมใหมซึ่งเป็นพระสงฆแกาวหนาอยางพระชวน ณาต พระหวด ตาด พระลฺวี แอม พระอุม สูร เขามา

มีบทบาทในฐานะผูเคล่ือนไหวดานชาตินิยมควบคูกับกลุมปใญญาชนเป็นตนวาเซิง ง็อก ทัญ บาจ ฌืน 

หรือเสิม วา ประเด็นท่ีนาสนใจคือพุทธศาสนาและอักษรศาสตรแซึ่งแสดงออกถึงความเป็นเขมรใน

ความรูสึกและจิตสํานึกของปใญญาชนท้ังพระสงฆแและฆราวาสนั้น ไมไดเกิดจากการผลักดันของ

ฝรั่งเศสเพียงอยางเดียว หากแตยังเกิดจากความสืบเนื่องของรากฐานทางความคิดเกี่ยวกับส่ิงท่ี

แสดงอัตลักษณแของ “ความเป็นเขมร” ซึ่งไดแกอัตลักษณแทางวัฒนธรรม  

 

4.  บทสรุป 

ฝรั่งเศสดําเนินนโยบายทําใหทันสมัยสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางการ

ปกครอง ระบบเศรษฐกิจ การศาล-ยุติธรรม ซึ่งผลกระทบจากนโยบายดังกลาวสงผลใหเกิดความ

ตองการแรงงานท่ีมีการศึกษา ดวยเหตุนี้ฝรั่งเศสจึงอํานวยการใหมีการจัดการเรียนการสอนซึ่ง

กอใหเกิดคนกลุมใหมในสังคมอยางปใญญาชนขึ้น แตดวยธรรมเนียมท่ีสืบทอดมาต้ังแตสมัยโบราณ 

ประกอบกับภาระทางเศรษฐกิจและความขัดแยงกับชาวเวียดนามและชาวจีนทําใหชาวเขมรเลือกสง

บุตรหลานเขาเรียนท่ีวัดโดยมีพระสงฆแเป็นผูดําเนินการสอน ทําใหฝรั่งเศสหันมาจัดการเรียนการสอน

ในโรงเรียนวัดพรอมกับปฏิรูปการศึกษาแกคณะสงฆแเพื่อลดอิทธิพลของสยามและสรางกลุมพระสงฆแท่ี

มีความรูความสามารถสําหรับการสอนโรงเรียนวัดแบบใหมในแบบท่ีฝรั่งเศสตองการและควบคุมได 

แตการจัดการศึกษาแบบใหมโดยเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับพระสงฆแสงผลท่ีฝรั่งเศสไมไดคาดคิด 

กลาวคือทําใหพระสงฆแกาวเขามามีบทบาทควบคูกับกลุมปใญญาชนในการธํารงรักษาและถายทอดส่ิงท่ี

พวกเขาถือวาเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของเขมร จึงแสดงใหเห็นวาสํานึกถึงความเป็นชาติของ

                                                             
145 ฑี ห฿กฆีง, สภาพท่ัวไปในอักษรเขมร (พนมเปญ: โรงพิมพแเขมร, 2002), 151.  [ឃីង ហុកឌី, ទិដឌភាពទូចៅៃនអកសរ

ខ្មមរ (ភបំចពញ: ចរាងពុមពខ្មមរ, ២០០២), ១៥១.]  
146 หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต, 25.  [ហូត តាត, កលាមតិថរបស់

មញុ ំគឺសចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួន ណាត, ២៥.] 



  93 

ปใญญาชนเขมรนั้นไมไดเกิดจากการผลักดันของฝรั่งเศสแตเพียงอยางเดียว หากแตยังเกิดจากความ

สืบเนื่องของรากฐานความคิดด้ังเดิมท่ีใหความสําคัญตอพุทธศาสนา ภาษา และวรรณกรรมใน

ฐานะอัตลักษณแทางวัฒนธรรมของ “ความเป็นเขมร” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทที่ 3 

การแสดงออกทางความคิดเก่ียวกับความเป็นชาติของพระสงฆ์และปัญญาชนเขมร  

ทศวรรษ 1930 ถึงต้นทศวรรษ 1940 

 

จากบทท่ี 2 จะเห็นไดวาการจัดการศึกษาแบบใหมของฝรั่งเศสไมเพียงแตจะกอกําเนิด

กลุมปใญญาชนท่ีไดรับการศึกษาแบบใหม แตยังสงผลใหพระสงฆแหัวกาวหนาเขามามีบทบาทควบคูไป

กับปใญญาชนในการธํารงรักษาพุทธศาสนา ภาษา-วรรณกรรมผานองคแกรสําคัญท่ีฝรั่งเศสสนับสนุนให

มีการจัดต้ังขึ้น ไดแก โรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูง พระราชบรรณาลัย และพุทธศาสนบัณทิตยแ ท่ีสําคัญ

พุทธศาสนาและอักษรศาสตรแซึ่งแสดงออกถึงความเป็นเขมรในความรูสึกและจิตสํานึกของปใญญาชน

ท้ังพระสงฆแและฆราวาสนั้น ไมไดเกิดจากการผลักดันของฝรั่งเศสเพียงอยางเดียว หากแตเป็นความ

สืบเนื่องของอัตลักษณแทางวัฒนธรรมท่ีสามารถทําหนาท่ีเป็นรากฐานใหกับการเพาะบมสํานึกถึงความ

เป็นชาติซึ่งจะเป็นประเด็นศึกษาหลักตอไปในบทนี้ 

ในชวงตนคริสตแศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นระยะเวลาเดียวกันกับท่ีกลุมปใญญาชนและพระสงฆแ

หัวกาวหนาปรากฏตัวขึ้น กัมพูชาภายใตระบอบอาณานิคมฝรั่งเศสเกิดความเปล่ียนแปลงในหลายดาน 

ท้ังการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม-วัฒนธรรม ซึ่งผลของการเปล่ียนแปลงดังกลาวกระทบ

ตอสังคมกัมพูชาท้ังในทางบวกและทางลบ จึงเป็นปใจจัยท่ีกอใหเกิดปฏิกิริยาขึ้นในกลุมชนตาง ๆ 

ยกตัวอยางเชน หลังจากพระบาทสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษแหรือนักองคแราชาวดี  (Norodom 

Prohmbarirak or Ang Reacheavoddey ครองราชยแ ค.ศ. 1864-1904) ตองยินยอมลงพระนามใน

อนุสัญญาระหวางฝรั่งเศสกับกัมพูชา ค.ศ. 1884 (Convention conclue entre la France et le 

Cambodge le 17 Juin 1884)147 ซึ่งเปล่ียนสถานะของกัมพูชาจากรัฐใตอารักขา (French 

                                                             
147 อนุสัญญาระหวางฝร่ังเศสกับกัมพูชามีทั้งหมด 11 ขอ (Convention conclue entre la France et le 

Cambodge le 17 Juin 1884 (Saigon: Imprimerie du Gouvernement, 1884), 3-6.) แสดงถึงการควบคุมอํานาจของฝร่ังเศสที่
กระชับมากย่ิงขึ้น สาระสําคัญของอนุสัญญาระบุถึงสถานะของพระมหากษัตริยแกัมพูชาที่เกือบจะมีสถานะเป็นเพียงสัญลักษณแเทาน้ัน
และกัมพูชาตองเขาสูการปฏิรูปดวยการนําของฝร่ังเศส  ดังปรากฏขอ 1 พระมหากษัตริยแแหงกัมพูชาทรงยอมรับการปฏิรูปการบริหาร
การศาล การคลัง และการคาทั้งหลาย ซึ่งรัฐบาลฝร่ังเศสจะพิจารณาวาเป็นประโยชนแและสะดวกตอการปกครอง ขอ 2 พระมหากษัตริยแ
แหงกัมพูชายังคงดํารงฐานะเชนเดิมเพื่อปกครองประเทศและควบคุมการบริหาร ยกเวนขอจํากัดอันระบุในอนุสัญญาน้ี และขอ 7 มีการ
จัดเตรียมงบประมาณพิเศษสําหรับราชวงศแขึ้นเพื่อกําหนดรายช่ือของกษัตริยแและทรัพยแสินแหงราชวงศแ สําหรับคาใชจายสําหรับขาราช



  95 

Protectorate of Cambodia) มาเป็นสวนหนึ่ งของสหภาพอินโดจีนของฝรั่ ง เศส  ( I‖Unité 

Indochinoise ; Indochinoise Union) ชาวเขมรสวนหนึ่งไดลุกฮือกอจลาจลตอตานฝรั่งเศสระหวาง 

ค.ศ. 1885 - 1886 นําโดยพระองคแมจะสแสีวัตถา (HRH Prince Si Votha) พระราชโอรสในสมเด็จ

พระหริรักษแรามมหาอิศราธิบดีหรือนักองคแดวง (Samdach Preah Hariraksha Rama Maha Isvara 

Adipati or Ang Duong ครองราชยแ ค.ศ. 1840-1860) ซึ่งอางวาเพื่อปกปูองราชบัลลังกแและมองวา

นโยบายของฝรั่งเศสมีจุดมุงหมายเพื่อทําลายประเพณีอันเกาแกของกัมพูชาซึ่งนําความอัปยศอดสูมาสู

ราชวงศแ148 แตสาเหตุท่ีสําคัญมากไปกวานั้นซึ่งยั่วยุใหมูลนายและชาวเขมรออกมาเคล่ือนไหวคือการ

แทรกแซงของฝรั่งเศสกอนหนานั้น ไดแก การผลักดันใหสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษแมีพระราช

ประกาศลงวันท่ี 15 มกราคม ค.ศ. 1877 เพื่อปฏิรูปท่ีดินโดยยึดคืนท่ีดินจากบรรดาเช้ือพระวงศแและ

มูลนาย นโยบายลดจํานวนของขุนนาง การปรับปรุงการเก็บภาษี ตลอดจนการกรุยทางไปสูการเลิก

                                                                                                                                                                               
บริพารของกษัตริยแกําหนดไวช่ัวคราว 300,000 ปียัสทรแ และสําหรับเช้ือพระวงศแต้ังอยูที่ประมาณ 25,000 ปียัสทรแ การจายเงินตอง
ไดรับการตกลงระหวางกษัตริยแกัมพูชาและขาหลวงฝร่ังเศสแหงโคชินจีน ทั้งน้ี พระมหากษัตริยแไมไดรับอนุญาตใหทําสัญญากูยืมใด ๆ 
โดยไมไดรับอนุญาตจากรัฐบาลแหงสาธารณรัฐฝร่ังเศส  

ขณะที่ดานการปกครอง การศาล-ตุลาการ ตลอดจนการเก็บภาษี ปรากฏในขอ 3 ความวา การปกครองสวนจังหวัด 
เจาหนาที่ของกัมพูชาอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานฝร่ังเศส ยกเวนการจัดต้ังและการจัดเก็บภาษี งานสาธารณประโยชนแ หรือ
การจางวิศวกรจะตองผานการพิจารณาจากผูแทนชาวยุโรป ขอ 4 เรสิดังตแและผูชวยเรสิดังตแซึ่งไดรับการแตงต้ังจากรัฐบาลฝร่ังเศสเป็น
ผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนและควบคุมของหนวยงานทองถิ่นทั้งในเมืองหลวงและตางจังหวัด 
ภายใตเง่ือนไขของขอ 2 ของสนธิสัญญา 1863 พวกเขาจะอยูภายใตคําสั่งของทองที่ที่อยูและเพื่อใหแนใจวาสามารถใชสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญภายใตอํานาจขาหลวงฝร่ังเศสแหงโคชินจีนและผูที่รับตําแหนงของพลเมือง ขอ 5 พลเมืองผูมีถิ่นที่อยูทั่วไปจะมีสิทธิในการ
พิจารณาคดีเป็นการสวนตัวตอและเป็นการสวนพระองคแตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของกัมพูชา และขอ 10 กรุงพนมเปญจะ
ดําเนินการโดยคณะกรรมการเทศบาล ประกอบดวย นายพลประจําถิ่นหรือผูแทนของเขานายกเทศมนตรี โดย 6 คน เป็นเจาหนาที่
ฝร่ังเศสหรือพอคาที่ไดรับแตงต้ังจากขาหลวงฝร่ังเศสแหงโคชินจีน 3 คน เป็นชาวเขมร และ 4 คน เป็นชาวอารแเมเนีย ชาวจีน ชาว
อินเดีย และชาวมลายูซึ่งไดรับการแตงต้ังจากพระมหากษัตริยแตามคําแนะนําของขาหลวงฝร่ังเศสแหงโคชินจีน 

สวนการจัดการผลประโยชนแทางดานเศรษฐกิจของฝร่ังเศส จากอนุสัญญาขอ 8 ยกเลิกทาสทั่วทั้งราชอาณาจักร สงผล
ใหชาวเขมรมีสถานะเป็นพลเมืองของรัฐที่พึงมีหนาที่เสียภาษีและเป็นแรงงานสําคัญที่ใชในกระบวนการผลิต ขณะที่ขอ 9 ที่ดินทั้งหมด
เลิกเป็นกรรมสิทธิ์อยางเด็ดขาดของพระมหากษัตริยแอีกตอไป  เจาหนาที่ของฝร่ังเศสและกัมพูชาจะปฏิบัติตามบทบัญญัติน้ี ทั้งน้ี 
กรรมสิทธิ์ในที่ดินของศาสนสถานของคริสตแศาสนาเป็นของชาวฝร่ังเศส สงผลใหเกิดการปฏิรูปที่ดินในกัมพูชาเพื่อการใชประโยชนแดาน
อุตสาหกรรมของฝร่ังเศส ขณะที่การพัฒนาภายในรัฐใหเป็นหนาที่ของรัฐในการแสวงหารายไดดังขอ 6 กําหนดใหคาใชจายในการ
บริหารราชอาณาจักรและผูอารักขาจะเป็นของประเทศกัมพูชา 

148 AC F. 42 8, 588 Chargé de Résidence Collard to Resident Superior, Kompong Thom, 2 May 1890, 
quoted in Milton E. Osborn, The French Presence in Cochinchina and Cambodia (Thailand: White Lotus, 1997), 
213-214. 
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ทาส149 รวมถึงอนุสัญญาเพิ่มเติมระหวางฝรั่งเศสกับกัมพูชาเมื่อวันท่ี 28 มกราคม ค.ศ. 1877 

สาระสําคัญคือการอนุญาตใหผูแทนของฝรั่งเศสสามารถเขาประชุมกับเสนาบดีสภาได ขณะท่ีในวันท่ี 

20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1881 ฝรั่งเศสไดทําอนุสัญญาอีกฉบับหนึ่งเพื่อต้ังกองทุนอาณานิคม โดยบังคับ

เรียกเงินอุปถัมภแจากกษัตริยแจํานวน 66,000 ปียัสทรแ และถายโอนการบริหารกิจการดานการเงิน

ภายในของกัมพูชาท้ังหมดใหขึ้นตรงตอการคลังภายใตการดูแลของฝรั่งเศส ซึ่งแสดงใหเห็นการ

แทรกแซงการบริหารราชการของราชสํานักกัมพูชา รวมถึงการลิดรอนผลประโยชนแของมูลนายด้ังเดิม 

อีกตัวอยางหนึ่งของการตอตานเป็นผลสืบเนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การ

ปฏิรูปทางเศรษฐกิจสงผลใหการเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตในระบบเศรษฐกิจแบบใหม ราษฎรชาว

เขมรเขารวมระบบเศรษฐกิจดังกลาวและมีหนาท่ีตอรัฐคือการเสียภาษี มีการเรียกเก็บภาษีชนิดตาง ๆ 

มากขึ้น เชน อากรคานา ภาษีตนตาล ภาษีพริกไทย ภาษีรถยนตแและรถจักรยาน ภาษีโรงคา ภาษี เรือ 

ภาษีเครื่องมือจับสัตวแน้ํา โดยเฉพาะภาษีท่ีดินท่ีชาวนาถูกเรียกเก็บอยางหนัก เมื่อเปรียบเทียบกับ

แควนอื่น ๆ ในสหภาพอินโดจีนแลว ชาวนาเขมรจายภาษีในอัตราท่ีสูงท่ีสุด ความอัดอั้นประทุขึ้นเมื่อ

เศรษฐกิจตกตํ่าอันเป็นผลมาจากสงครามโลกครั้งท่ี  1 ราษฎรจากเขตตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 

300 คน ซึ่งสวนใหญเป็นเกษตรกรรวมตัวกันเดินทางมายังกรุงพนมเปญในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 

1915 เพื่อถวายฎีกากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ (Sisowath ครองราชยแ ค.ศ. 1906-

1927) ใหลดภาษีและเกณฑแแรงงาน ราษฎรท่ีทุกขแยากตางเดินทางมาบริเวณพระบรมมหาราชวังกรุง

พนมเปญและดูเหมือนจะเพิ่มจํานวนขึ้นเป็น  3,000 คน อยางรวดเร็ว เจาหนาท่ีตํารวจฝรั่งเศส

ประมาณการวาในชวงตนของ ค.ศ. 1916 ผูชุมนุมมีจํานวนมากถึง 40,000 คน และยังคงเดินทางมา

สมทบอยางตอเนื่อง ขณะท่ีในเขตอื่น ๆ มีราษฎรออกมารวมเคล่ือนไหวมากถึง 100,000 คน การ

ชุมนุมครั้งนี้สรางความกังวลใหกับฝรั่งเศสเป็นอยางมาก ขาหลวงฝรั่งเศสกลาวหาพระองคแมจะสแ

ยุคนธร (HRH Prince Yukanthor) พระราชโอรสในสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษแซึ่งหลบหนีและ 

ล้ีภัยอยู ท่ีสยามวาเป็นผูอยู เบื้องหลังการเคล่ือนไหวนี้ 150 อยางไรก็ ดี  ในปลาย ค.ศ. 1916 

                                                             
149 David P. Chandler, A History of Cambodia, 4th ed. (Chiang Mai: Silkworm Books, 2008), 174. 
150 Milton E.  Osborne, “ King-making in Cambodia:  From Sisowath to Sihanouk,”  Journal of 

Southeast Asian Studies 4, 2 (1973): 172.  ; John Tully, Cambodia Under the Tricolour: King Sisowath and the 
‘Mission Civilisatrice’ 1904-1927 (Australia: Monash papers on Southeast Asia, 1996), 161. 
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พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์มีพระบรมราชโองการใหราษฎรเดินทางกลับไปยังหมูบานของตนและ

ยินยอมใหยกเลิกการเกณฑแแรงงาน151 

อยางไรก็ตาม สําหรับกลุมปใญญาชนซึ่งกอกําเนิดขึ้นจากกระบวนการปฏิรูปการศึกษา

ของฝรั่งเศส ปฏิกิริยาตอความเปล่ียนแปลงภายใตระบอบอาณานิคมจะเกิดอยางคอยเป็นคอยไปและ

เริ่มมีการแสดงออกที่เห็นไดชัดเจนในชวงทศวรรษ 1930 ถึงกระนั้นการแสดงออกในชวงทศวรรษแรก

กอนสงครามโลกครั้งท่ี 2 ของปใญญาชนเขมรและพระสงฆแหัวกาวหนาต้ังแตทศวรรษ 1930 ถึงตน

ทศวรรษ 1940 ยังไมใชการเคล่ือนไหวเพื่อเรียกรองเอกราชหรือการตอตานการปกครองของฝรั่งเศส 

ลักษณะของการเคล่ือนไหวเป็นการแสดงออกทางความคิดท่ีมุงเนนการอภิปรายปใญหาท่ีเกิดขึ้นใน

สังคมกัมพูชาจากนโยบายของอาณานิคม สวนท่ีชัดเจนมากท่ีสุดคือการเคล่ือนไหวทางดานวัฒนธรรม

ซึ่งพบวาพระสงฆแหัวกาวหนาฝุายธรรมใหมมีบทบาทโดดเดนท่ีสุดในการปกปูองรักษาและพัฒนาความ

เป็นเขมร อันไดแกพุทธศาสนา ภาษา และวรรณกรรม ขณะท่ีการเคล่ือนไหวของปใญญาชนซึ่งสําเร็จ

การศึกษาจากโรงเรียนแบบใหมและรวมกลุมกันในช่ือวา “กลุมสามัคคี” มีการแสดงออกทางความคิด

ผานงานเขียนและส่ิงตีพิมพแ อาจกลาวไดวาทศวรรษ 1930 เป็นชวงเวลาท่ีปใญญาชนเขมรเพาะบม

จิตสํานึกถึงความเป็นชาติ ท้ังในรูปแบบของความพยายามท่ีจะปฏิรูปตนเองและสังคม และการมอง

ปใญหาความตกตํ่าของชนชาติเขมร การทําความเขาใจการแสดงออกและการเคล่ือนไหวของกลุม

ปใญญาชนในระยะนี้เริ่มจากการพิจารณาปใจจัยผลักดันท่ีนําไปสูการแสดงออกทางความคิด และการ

วิเคราะหแลักษณะของการแสดงออกเป็นลําดับตอไป 

 

1.  ปัจจัยผลักดันที่น าไปสู่การเคลื่อนไหวทางความคิด 

ของพระสงฆ์หัวก้าวหน้าและปัญญาชนเขมร 

ฝรั่งเศสขยายอํานาจปกครองกัมพูชาเป็นรัฐในอารักขาต้ังแต ค.ศ. 1863 และกระชับ

อํานาจอีกครั้งใน ค.ศ. 1884 สงผลใหเกิดการพัฒนากัมพูชาภายใตกระบวนการท่ีเรียกวากระบวนการ

ทําใหทันสมัย (modernization process) คือการปรับเปล่ียนโครงสรางพื้นฐานในดินแดนอาณานิคม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวผลประโยชนแทางเศรษฐกิจของผูปกครอง  ฝรั่งเศสไดกําหนด

นโยบายเพื่อควบคุมแควนตาง ๆ ของสหภาพอินโดจีนใหเป็นเอกภาพ พรอมกับการวางรากฐานทาง

                                                             
151 Chandler, A History of Cambodia, 188-189. 
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เศรษฐกิจ เชน ยกเลิกระบบทาส พัฒนาการคมนาคมท้ังทางบกและทางน้ํา ระบบเงินตรา ระบบการ

จัดเก็บภาษีท้ังภายในประเทศและภาษีการคาเขา-ออก จัดการปฏิรูปการใชท่ีดิน จัดต้ังสถาบันทาง

การเงินเป็นตนวาธนาคาร สหกรณแ นอกจากนี้ฝรั่งเศสยังพัฒนาคุณภาพพลเมืองดวยการจัดการศึกษา 

พัฒนาการสาธารณสุข และระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ อีกดวย 

การดําเนินการของฝรั่งเศสตอดินแดนอาณานิคมมีลักษณะแตกตางจากเจาอาณานิคมอื่น  

กลาวคือฝรั่งเศสมีนโยบายเปล่ียนแปลงรัฐภายใตการปกครองอยางรอบดานซึ่งสงผลกระทบตอวิถีชีวิต

ของประชาชนในหลายลักษณะ เชน การขูดรีดภาษีหรือการเกณฑแแรงงาน ดวยเหตุนี้แม กัมพูชาจะ

ไดรับการพัฒนาใหทันสมัยเพื่อรองรับการขยายตัวของอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจของ เจา

อาณานิคม แตในทางตรงกันขามกลับมีสวนเพาะบมทางความรูสึกใหกับชาวเขมรอยางเขมขน 

โดยเฉพาะกลุมพระสงฆแและปใญญาชนซึ่งเป็นผลผลิตจากการจัดการศึกษาแบบใหมของฝรั่งเศส ดังนั้น

จึงเห็นสมควรตองพิจารณาสภาพการณแท่ีเกิดขึ้นในกัมพูชากอนเป็นอันดับแรก เพราะถือเป็นปใจจัย

สําคัญท่ีผลักดันใหเกิดการเคล่ือนไหวทางความคิดท่ีจะอภิปรายในสวนตอไป 

 

1.1 การควบคุมอ านาจการปกครองและการผูกขาดทางการเมืองของฝร่ังเศส 

กัมพูชากอนสมัยอาณานิคม การบริหารงานดานการเมืองการปกครองมีโครงสราง

ลักษณะเชนเดียวกับรัฐอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต พระมหากษัตริยแทรงมีอํานาจสูงสุดในการ

บริหารรัฐ ทรงมีฐานะเป็นสมมติเทพท่ีมีอํานาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจ โดยใชอํานาจนั้นผานขุนนาง

หรือมูลนายซึ่งมีความใกลชิดกับราษฎรมากกวา ท้ังนี้มีระบบมูลนาย -ไพรเป็นเครื่องควบคุม

ความสัมพันธแในสังคม หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นการปกครองกัมพูชากอนคริสตแศตวรรษท่ี 19 เป็นอยาง

ดีคือพระราชพงศาวดารกรุงกัมพูชาซึ่งชําระขึ้นในรัชสมัยพระหริรักษแรามมหาอิศราธิบดีไดบันทึก

ลักษณะการปกครองกัมพูชาแบงออกเป็น 2 สวน ไดแก การปกครองสวนกลางและการปกครองสวน

ภูมิภาค แมวาใน ค.ศ. 1863 กัมพูชาจะเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสซึ่งจัดอยูในภาคหนึ่งของการ

ปกครองแควนอินโดจีนของฝรั่งเศสแลวก็ตามแตการปกครองรูปแบบเดิมยังคงดําเนินตอไป 

ฝรั่งเศสกระชับอํานาจการปกครองกัมพูชาใน ค.ศ. 1884 เพื่อดําเนินการปฏิรูปการ

ปกครองใหมีรูปแบบเดียวกับแควนโคชินจีน แตฝรั่งเศสตองประวิงเวลาออกไปเนื่องจากการลุกฮือของ

ประชาชนและการตอตานของราชสํานัก จนกระท่ัง ค.ศ. 1897 ฝรั่งเศสจึงกระชับอํานาจการปกครอง

เพื่อรักษาผลประโยชนแของตนอยางเบ็ดเสร็จ โดยฉวยโอกาสชวงท่ีพระบาทสมเด็จพระนโรดมพรหม
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บริรักษแประชวร มร.ปอล ฑูแมร (Paul Doumer) ผูสําเร็จราชการท่ัวไปแหงอินโดจีนผลักดันให

เสนาบดีสภาของกัมพูชายอมรับการเปล่ียนแปลงโครงสรางดานการปกครอง  สงผลใหอํานาจการ

บริหารราชการถูกถายโอนมาอยูภายใตการดูแลของเรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชา (Résident 

Supérieur du Cambodge)  ต า มพ ระ ร าชกฤษ ฎี ก า ลง วั น ท่ี  11 ก รก ฎาคม  ค . ศ .  1897 

พระมหากษัตริยแถูกลดบทบาทลงเป็นเพียงสัญลักษณแและปฏิบัติตามขอเสนอแนะของเรสิดังตแ       

สุเปริเออรแเทานั้น พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงบันทึกถึงสมเด็จพระบรมปใยกาธิราช (ทวด) 

ของพระองคแไววา “กษัตริย์ชราพระองค์นี้ประทับบรรทมอยู่ในเปลพระท่ี  เขาเสนอกระดาษท า

เครื่องหมายไว้ ณ ท่ีซึ่งพระองค์ท่านจะลงพระปรมาภิไธยเป็นตัวอักษร ‘V’ ด้วยดินสอแดง กษัตริย์จึง

ถูกประชาชนเปรียบเทียบกับ ‘นกแก้ว’ ท่ีถูกสอนให้พูดค าเดียวคือ ‘บัต บัต’ (จ้ะ จ้ะ)”152 นี่เป็น    

ขอยืนยันท่ีชัดเจนถึงสถานะท่ีเปล่ียนแปลงของพระมหากษัตริยแกัมพูชาภายใตระบอบอาณานิคม 

ขณะท่ีพระราชประกาศลงวันท่ี 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1905 ยกเลิกสถานะและอํานาจของเสนาบดีใหญ

ท้ังหาโดยปรับเปล่ียนใหมาเป็นเสนาบดีประจํากระทรวงตามรูปแบบราชการสมัยใหม ไดแก ออกญา

องคแมหาเสนาใหวาการกระทรวงมหาไผทและธรรมการ และรั้งตําแหนงประธานเสนาบดีสภา ออกญา  

ยมราชใหวาการกระทรวงยุติธรรม ออกญาเวียงใหวากระทรวงวัง คลัง และศิลปะ ออกญากลาโหมให

วากระทรวงทหารเรือ พาณิชยแ และเกษตราธิการ และออกญาจักรีใหวากระทรวงสังคม สาธารณการ 

และศึกษาธิการ ท้ังนี้ยังคงใหมีเสนาบดีสภาซึ่งอนุญาตใหแตงต้ังผูชวยเป็นคนพื้นเมืองได  ตอมาใน 

ค.ศ. 1914 ฝรั่งเศสจึงไดจัดต้ังศาลากรมการหรือท่ีทําการกรมการ และใน ค.ศ. 1917 เปล่ียนเป็น

ศาลารัฐบาลหรือท่ีทําการรัฐบาล อยางไรก็ดี แมเสนาบดีด้ังเดิมจะไดรับการแตงต้ังใหเป็นเสนาบดี

ประจํากระทรวงแตอํานาจสิทธิขาดอยูภายใตดุลยพินิจของเรสิดังตแ สุเปริเออรแแตเพียงผูเดียว สวน 

ขุนนางด้ังเดิมเปล่ียนสถานะมาเป็นขาราชการท่ียังคงทํางานใกลชิดกับราษฎรแตอยูภายใตความ

รับผิดชอบของขาราชการฝรั่งเศส 

เรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชามีหนวยงานสําหรับใหความชวยเหลือในการ

ปกครอง ไดแก สภาอารักขา สภาผลประโยชนแทางเศรษฐกิจและการคลัง  และสภาท่ีปรึกษาชาว

พื้นเมือง แตหากพิจารณาสภาท่ีปรึกษาของเรสิดังตแ สุเปริเออรแพบวาชาวฝรั่งเศสถือเสียงขางมาก 

ขณะท่ีสภาอารักขาแมวามีคนพื้นเมืองเขารวมเป็นสมาชิกแตผูคัดเลือกกลับเป็นเรสิดังตแ สุเปริเออรแซึ่ง

                                                             
152 นโรดมสีหนุ, อินโดจีน: ทัศนะจากปักก่ิง นโรดมสีหนุให้สัมภาษณ์จัง ลากูติวร์ , trans. สวาง วงศแพัวพันธุแ  

(กรุงเทพฯ: ประพันธแสาสแน, 2518), 17-18. 
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เป็นท่ีแนนอนวายอมเลือกบุคคลท่ีควบคุมงายและสนับสนุนการปกครองของตนใหเขามารวมเป็นสภา

อารักขา สวนสภาท่ีปรึกษาชาวพื้นเมืองเป็นตัวอยางท่ีดีท่ีสุดถึงการแสดงการผูกขาดอํานาจของ

ฝรั่งเศส สมาชิกสวนใหญไดรับการแตงต้ังและจะปฏิบัติหนาท่ีตอเมื่อไดรับเรื่องมาใหพิจารณาเทานั้น 

จึงเทากับวาภายใตการปกครองสวนกลางชาวเขมรไมไดรับโอกาสเขารวมการปกครองตนเอง หาก

พิจารณารวมกับคนในอาณานิคมท่ีไดรับสิทธิเขาประชุมสภาอาณานิคมของสหภาพอินโดจีนของ

ฝรั่งเศสแลว ปรากฏวาชาวเขมรไมไดรับสิทธิในการสงผูแทนรวมประชุมในสภาดังกลาว ขณะท่ีการ

ปกครองสวนภูมิภาค แมฝรั่งเศสจะอนุญาตใหคนพื้นเมืองดํารงตําแหนงขาราชการแตกลับพบวามีการ

แตงต้ังชาวฝรั่งเศสเป็นนายอําเภอช้ันพิเศษทําหนาท่ีควบคุมเจาวายสฺรุก (เทียบเทานายอําเภอ) และ

แตงต้ังเรสิดังตแประจําเขตใหทําหนาท่ีควบคุมขาราชการสวนทองถิ่นอีกดวย 

ภายใตการบริหารของผูปกครองใหมปรากฏวามีคนพื้นเมืองจํานวนหนึ่งท่ีไดรวมทํางาน

กับฝรั่งเศสโดยทําหนาท่ีเป็นลามและพนักงานไปรษณียแ-โทรเลข ซึ่งมีความสําคัญในการส่ือสาร

ระหวางขาราชการฝรั่งเศสกับชาวเขมร เป็นตนวาออกญาวังวรเวียงชัย  (จวน) ออกญากลาโหม       

เจาวายเขตเปียมจร เขตเลิกแด็ก เขตสตึงแตรง เขตกระแจะ และเขตกําปงสวายสันนิษฐานวาคนกลุม

นี้ตองทํางานใกลชิดกับฝรั่งเศส เพราะท้ังหมดตางไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณแลเฌียงดอเนอรแ (Ordre 

National de la Légion d‖honneur) ซึ่งมอบใหแกผูท่ีทําคุณูปการแกรัฐบาลฝรั่งเศส จึงเป็นท่ีนา

สังเกตวามีคนพื้นเมืองไดรับประโยชนแจากการบริหารราชการแบบใหมอยูดวย อยางไรก็ตาม สําหรับ

บุณฺณจันฺท มล (Bunchhan Mol) นักชาตินิยมชาวเขมร กลับเห็นวาคนพวกนี้เป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ 

เป็นกําแพงกีดกั้นทางสูเอกราช เพราะคนพื้นเมืองสวนใหญไมไดรับโอกาส เชนขาราชการขางตน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมคนท่ีไดรับการศึกษาแบบใหมหรือปใญญาชน เมื่อสําเร็จการศึกษาพวกเขา

ปรารถนาความกาวหนาในตําแหนงการงานแตก็ตองพบกับความผิดหวัง ซึ่งสามารถพิจารณาตัวอยาง

ไดจากพระราชประกาศวาดวยระเบียบและวินัยขาราชการพลเรือนเขมร ลงวันท่ี 15 กันยายน ค.ศ. 

1922 ซึ่งระบุวาตําแหนงท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและอากร กิจการโยธา  และกิจการตาง ๆ ท่ี

จําเป็นตองมีหนวยบัญชาการเพียงหนวยเดียวหรือกิจการที่ตองใชชาวยุโรป ขาราชการพื้นเมืองจะเขา

มาเกี่ยวของไมได สงวนไวสําหรับขาราชการชาวฝรั่งเศสเทานั้น153  

                                                             
153 “บัญญัติระเบียบราชการเขมร,” 1923, การเมือง กลองที่ 109, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 2-3.  [“បញ័តថ ិ៍ពីរចបៀប        

រាផ្កក រខ្មមរ,” ១៩២៣, ការងារនចោ យ BOX 109, បណត សាដ្ឋឌ នជាតិកមពុជា, ២-៣] 
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การควบคุมอํานาจอยางเบ็ดเสร็จของฝรั่งเศสยังสามารถพิจารณาไดจากการปกครอง

สวนทองถิ่น ตามพระราชประกาศ เลขท่ี 42 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน ค.ศ. 1908 กําหนดใหมีการจัดต้ังฆุม 

ตอมาจึงมีพระราชประกาศ เลขท่ี 70 ลงวันท่ี 24 กันยายน ค.ศ. 1919 วาดวยการจัดระเบียบวาดวย

การบริหารราชการฆุม ขอสังเกตของพระราชบัญญัติฉบับนี้ตราข้ึนหลังจากการชุมนุมของราษฎรเขมร

เมื่อ ค.ศ. 1915-1916 ทําใหฝรั่งเศสเพิ่มความเขมงวดกับการจัดการปกครองสวนทองถิ่นอยางใกลชิด

และรัดกุมมากยิ่งขึ้น สําหรับพื้นท่ีท่ีจะเป็นฆุมตองมี “ภูมิ” อยางนอยตองมีหนึ่งภูมิจึงรวมกันต้ังเป็น

ฆุม หัวหนาปกครองฆุม ไดแก แมฆุม ฆุมหนึ่งประกอบดวย “คณะกรมการฆุม” โดยมี “กรมชุมนุม” 

ท่ีราษฎรชายและหญิงท่ีเสียภาษีเลือกตั้งขึ้นมาเป็นสมาชิก ท้ังนี้ผูท่ีจะไดรับเลือกเป็นคณะกรมการฆุม

ไดตองมีอายุต้ังแต 21 ปี กําหนดใหมีวาระ 4 ปี มีแมฆุมเป็นประธานและแบงหนาท่ีใหกับผูชวย

ผูใหญบานเรียกวา ជំុទព ់[อานวา จุมต็อบ : คําแปล ผูชวยแมฆุม] ซึ่งเป็นสมาชิกกรมการฆุมดวย กรม

ชุมนุมในฆุมหนึ่ง ๆ ตองไมตํ่ากวา 8 คน และไมเกิน 16 คน154 

หมูบานซึ่งจะยกฐานะเป็นฆุมตองมีราษฎรลงทะเบียนท่ีอยูเป็นหลักฐานในทองท่ีนั้น ๆ 

ไมตํ่ากวา 200 คน และไดรับรองจากเจาวายเขต เจาวายขัณฑแ และแมฆุม กอนขออนุมัติตอ

คณะรัฐมนตรี ทะเบียนราษฎรนี้ทําสําเนารักษาไวท่ีเขต (จังหวัด) และสฺรุก (อําเภอ) อยางละฉบับ 

และกําหนดใหราษฎรในฆุมไมมีสิทธิยายภูมิลําเนากอนไดรับอนุญาต เป็นผลมาจากความหวั่นเกรง

ของฝรั่งเศสตอปใญหาเรื่องพลเมืองยายหนีขาราชการของรัฐท่ีทําหนาท่ีจัดเก็บภาษี เพราะปรากฏวา

ราษฎรยายถ่ินฐานเพื่อหลบเล่ียงการเสียภาษีซึ่งเกิดขึ้นมากบริเวณพื้นท่ีชายแดนท่ีหางไกล 

การเลือกต้ังระดับฆุมจัดขึ้นครั้งแรกในวันท่ี 21 สิงหาคม ค.ศ. 1914 ขอนาสังเกตคือ

ฝรั่งเศสสนับสนุนใหราษฎรเขมรมีสวนรวมในการปกครอง โดยอนุญาตใหราษฎรท้ังชาวเขมร ชาว

เวียดนาม และชาวจีน ท่ีเสียภาษีมีสิทธิเลือกต้ังซึ่งดูเหมือนวาทําใหราษฎรเขมรเรียนรูระบอบ

ประชาธิปไตย แตสําหรับฝรั่งเศสแลวเปูาหมายสําคัญท่ีตองการจากองคแกรดังกลาวคือการเขาถึง

ประชาชนและการควบคุมการปกครองอยางใกลชิดเพื่อประโยชนแในการปฏิรูปและการใชแรงงาน155 

ซึ่งฆุมมีความสําคัญมาต้ังแตกอนท่ีฝรั่งเศสเขามาปกครอง เพราะเป็นท่ีมาของรายไดของราชสํานัก 

และเพื่อใหการเก็บภาษีดําเนินการไดอยางรัดกุมใน ค.ศ. 1921 ขาหลวงฝรั่งเศสจึงมีคําส่ังใหสํารวจ       
                                                             

154 “พระราชประกาศเลข 70,” ราชกิจราชการ 9, 3 (กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 1911): 111.  [“រពេះរាជរបកាស
ចលម ៧០,” រាជកិចវរាជាក រ ៩, ៣ (សូចយត អ្ូត ចសបតម ១៩១៩): ១១១.] 

155 John Tully, French on the Mekong : A History of the Protectorate in Cambodia, 1863-1953 
(New York: University Press of America, 2003), 142. 
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สํามะโนประชากรท้ังฝุายปกครองและฝุายพระสงฆแเพื่อทราบจํานวนราษฎรในพระนครที่ชัดเจน156 ถึง

กระนั้นการดําเนินการของฝรั่งเศสกลับไมราบรื่นอยางท่ีคาดหวัง ขาหลวงฝรั่งเศสช้ีวาปใญหาดังกลาว

เกิดจากพยายามยายผลประโยชนแท่ีซับซอนและคดเค้ียวจากระบบมูลนายมาสูระบบอาณานิคม 

ประกอบกับการนําชาวเวียดนามมาเป็นขาราชการดําเนินการจัดเก็บภาษีจึงเกิดปฏิกิริยาตอตานของ

ราษฎร157 

อยางไรก็ดี ทรรศนะของบุณฺณจันฺท มลมองวาสภาพการณแทางการเมืองท่ีเกิดขึ้นต้ังแต

ทศวรรษ 1890 เป็นตนมาเป็นการกดขี่และลิดรอนสิทธิทางการเมืองซึ่งเขาไดกลาวบริภาษฝรั่งเศส

อยางเผ็ดรอนวา 

 ครั้งนั้นเราตกเป็นอาณานิคมของพวกฝรั่งเศส การกดข่ีขมเหงของฝรั่งเศสทําให

ประชาชนชาวเขมรไดรับทุกขแทรมานหนักยิ่งข้ึนทุก ๆ วัน เราแทบตาถลนกันทุก ๆ คน เรามีชีวิต

อยูอยางเจ็บปวดรวดราวภายใตแอกเหล็กของมัน ไมสามารถด้ินหลุดหรือสลัดแอกออกจากบาได 

ทําไดเพียงหลั่งน้ําตาอันขมข่ืนคับแคนเทานั้น ไมรูวาจะหาทางออกอยางไร ประชาชนเขมรไมมีสิทธิ

เสรีภาพอะไรหลงเหลืออยูเลยแมแตเพียงนิดเดียว มันริบสิทธิทุกอยางไมใหเรามี ไมใหเราเถียงมัน

แมแตคําเดียว การขมเหงรังแกมีแตจะทวีหนักข้ึน จนเราแทบจะสิ้นสุดความอดทน158  

ขณะท่ีมารแกาเร็ต สโลคอมบแ (Margaret Slocomb) ไดวิเคราะหแถึงปใญหาสําคัญท่ีสงผล

ตอการบริหารงานในกัมพูชาคือ การทํางานท่ีไมตอเนื่องของผูปกครองดังปรากฏวาผูดํารงตําแหนง   

เรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชาระหวาง ค.ศ. 1886 – 1926 มีท้ังส้ิน 22 คน เฉล่ียดํารงตําแหนง 

1 ปี 8 เดือน ในจํานวนนี้บางคนดํารงตําแหนงเพียงไมกี่เดือน และโดยอาชีพบุคคลเหลานี้ไมใช       

นักปกครองท่ีดีนัก เพราะพวกเขาเป็นนักการเมืองท่ีไดรับการแตงต้ังจากรัฐบาลฝรั่งเศสใหเขามาดํารง

ตําแหนงเทานั้น เมื่อประกอบกับระบบราชการท่ีขยายตัวจึงสงผลเกิดชองวางในการติดตอส่ือสาร

ระหวางขาราชการฝรั่งเศสกับราษฎรท่ีมีเพียงเล็กนอยจึงเป็นท่ีมาของการตอตานฝรั่งเศส 

                                                             
156 “สารตรา 9,” ราชกิจราชการ 11, 2 (เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 1921): 26-27.  [“សាររតាចលម ៩,”  រាជកិចវ

រាជាក រ ១១, ២ (អាវរសិ ចម  យូវងំ ១៩២១): ២៦-២៧.] 
157 Henri Locard, A Brief Overview of History of Commune Elections, accessed February 1-14, 

2002, available from https://www.phnompenhpost.com/national/brief-overview-history-commune-elections. 
158 บุญจันทรแ มุล, คุกการเมือง, trans. แกว อิสระ (กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2528), 1. 
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ใน ค.ศ. 1931 ปีแยรแ มารี อ็องตวน ปาสกีเยรแ  (Pierre Marie Antoine Pasquier) 

ผูสําเร็จราชการท่ัวไปแหงอินโดจีนไดมีจดหมายถึงเรสิดังตแ สุเปริเออรแทุกแควนในอินโดจีน อภิปราย

ปใญหาท่ีพบจากการเดินทางไปตรวจราชการในสหภาพอินโดจีนโดยเฉพาะปฏิสัมพันธแระหวาง

ขาราชการฝรั่งเศสกับราษฎร เขาแสดงความกังวลใจและเสนอวา “ไม่เพียงพอส าหรับท่ีฝรั่งเศสจะ

เข้าใจได้ถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิดของราษฎรและเข้าถึงความต้องการของพวกเขา  ส าหรับ

วิธีการปฏิบัติเพื่อรักษาจุดยืนท่ีดีท่ีสุดคือการสร้างดุลยภาพ” เขายังกลาวตออีกวา “...การติดต่อกัน

โดยตรงระหว่างข้าราชการฝรั่งเศสกับคนพื้นเมืองดูเหมือนจะสูญหายไปด้วยสาเหตุบางอย่าง มันเป็น

ส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับพลเมืองของอินโดจีน หรือแม้แต่ส าหรับผู้แทนชาวฝรั่งเศส เพราะเป็นการบ ารุง

ขวัญ...”159 และคงตองอธิบายดวยวาชองวางระหวางผูปกครองชาวฝรั่งเศสกับคนพื้นเมืองมีสาเหตุมา

จากปใญหาการขาดแคลนขาราชการซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของระบบราชการ ในกรณีของ

แควนกัมพูชาเมื่อปาสกีเยมีจดหมายส่ังถึงเรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชาวา  “เรสิดังต์และ

หัวหน้าผู้ปกครองพื้นเมืองควรร่วมกันตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม และการบริหาร”  

เรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชาจึงมีจดหมายตอบกลับในทันทีเพื่อแจงใหทราบถึงภาระงานท่ีลน

มือของขาราชการฝรั่งเศสและการขาดแคลนขาราชการท่ีเพียงพอจึงไมสามารถปฏิบัติตามท่ีปาสกีเยรแ

ส่ังการได 

ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาชวงเวลาต้ังแต ค.ศ. 1914 จนถึง 1931 ขาราชการฝรั่งเศสท่ี

ทํางานอยูประจําเขตมีจํานวนลดลงซึ่งตรงกันขามกับภาระงานท่ีเพิ่มมากขึ้นอันเป็นผลจากระบบ

ราชการท่ีขยายตัว ขาราชการเหลานี้ใชเวลาสวนใหญกับเอกสารท่ีมีความสลับซับซอนซึ่งไมไดมี

เฉพาะงานบริหารดานการเมืองเทานั้น แตยังมีภาระงานอื่นเป็นตนวาดานตุลาการ การสาธารณสุข 

การสํารวจท่ีดิน หรือกสิกรรม ซึ่งภาระงานเหลานี้มอบหมายใหขาราชการฝรั่งเศสเป็นผูรับผิดชอบ

ท้ังส้ิน ยกตัวอยางกรณี ใน ค.ศ. 1930 เรสิดังตแประจําเขตพระตะบองตองพิจารณาคดีอาญาจํานวน 

31 คดี ซึ่งมีถึง 3 คดีท่ีตองเดินทางไปยังกรุงพนมเปญเพราะเป็นท่ีต้ังของศาลพิจารณาคดีนั้น ลักษณะ

ดังกลาวทําใหขาราชการฝรั่งเศสมีเวลาไมเพียงพอในการปฏิสัมพันธแกับราษฎร ถึงกระนั้นฝรั่งเศสก็

ยังคงสงวนหนาท่ีผูปกครองใหแกชาวฝรั่งเศสเทานั้น และแกไขปใญหาดวยการนําชาวเวียดนามซึ่ง

                                                             
159

 ANC RSC File 230569, Indigenous Politics, “Circular of Governor-General of Indochina to chiefs of 
local administration,” 12 September 1931, quoted in Margaret Slocomb, An Economic History of Cambodia in 
the Twentieth Century (Singapore: NUS Press, 2010), 43-44. 
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ฝรั่งเศสมีทัศนคติวาเป็นผูท่ีฉลาดเขามารับราชการ การดําเนินการลักษณะดังกลาวสรางความรูสึกไม

พอใจใหกับปใญญาชนดังบันทึกของบุณฺณจันฺท มล วา “ฝุายพวกญวนท่ีมันเป็นขี้ข้าฝรั่งเศส

เช่นเดียวกับเขมร แต่มีอิทธิพลสูงกว่าเขมร มันวางก้ามทุกแห่งท้ังในสถานท่ีราชการและตลาดสินค้า 

มันรู้จักประจบประแจงฝรั่ง ฝรั่งรักมัน เช่ือถือมัน แล้วก็ข่มเหงรังแกชาวเขมร”160 

 

1.2 อิทธิพลของชาวต่างชาติและความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ 

ฝรั่งเศสใหความสําคัญกับการปฏิรูประบบเศรษฐกิจของกัมพูชาเพราะเป็นเปูาหมายหลัก

ของการขยายอํานาจปกครองดินแดนอาณานิคม การเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตในระบบเศรษฐกิจ

แบบใหมเป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมต้ังแตกลางศตวรรษท่ี 19 และตนคริสตแศตวรรษท่ี 20 

สงผลใหเกิดความตองการของตลาดโลกท่ีมีตอผลผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรและแรธาตุท่ีผลิตไดใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะสินคาท่ีใชในกิจการอุตสาหกรรมท้ังการผลิตอาหาร

กระปองและยางพาราซึ่งมีความตองการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วผลักดันใหฝรั่งเศสแสวงหาทรัพยากรทาง

ธรรมชาติและกําลังแรงงาน ผลจากการดําเนินการของฝรั่งเศสสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงระบบ

เศรษฐกิจในกัมพูชาจากการผลิตเพื่อยังชีพ (subsistence economy) เปล่ียนเป็นระบบการผลิตเพื่อ

การสงออก (export economy) กัมพูชาไดรับการกําหนดใหเป็นแหลงผลิตผลดานกสิกรรม ไดแก 

ขาว ยางพารา ขาวโพด และถั่ว ฝรั่งเศสดําเนินนโยบายวางรากฐานการพัฒนาอยางเรงดวนท้ังดาน

แรงงาน การใชประโยชนแจากท่ีดิน และระบบภาษีเพื่อกรุยทางใหกัมพูชาเป็นแหลงผลิตผลท่ีมีคุณภาพ

และมีปริมาณสูง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญทําใหกัมพูชาเกิดเขาสูระบบ

เศรษฐกิจแบบทุนนิยม (capitalism) เป็นสวนหนึ่งของระบบตลาดระหวางประเทศโดยการควบคุม

ของฝรั่งเศส อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบใหมในกัมพูชาพบวาแบงเป็น 2 

ลักษณะตามความสัมพันธแของผลิตผลกับผูผลิต คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีคนพื้นเมืองมีสวนรวมใน

การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยทุนและแรงงานชาวตางชาติ ซึ่งพบวากิจกรรมท้ังสองลักษณะ

สัมพันธแกับการปฏิรูประบบการถือครองท่ีดินในกัมพูชา 

การปฏิรูประบบการถือครองท่ีดินและการใชประโยชนแจากท่ีดินเป็นขั้นตอนแรกของการ

กรุยทางสูการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของกัมพูชา ตามอนุสัญญาระหวางฝรั่งเศสกับกัมพูชา ค.ศ. 1884 

                                                             
160

 บุญจันทรแ มุล, คุกการเมือง, 15. 
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ขอ 9 วา “ท่ีดินท้ังหมดเลิกเป็นกรรมสิทธิ์อย่างเด็ดขาดของพระมหากษัตริย์อีกต่อไป” นับเป็น

จุดเริ่มตนของการปฏิรูปท่ีดินใหเป็นกรรมสิทธิ์สาธารณะ ภาคเอกชนท้ังชาวเขมรและชาวตางชาติ

สามารถจับจองท่ีดินเพื่อขอสัมปทานและเปิดพื้นท่ีเพื่อทําการผลิต การดําเนินการของฝรั่งเศสสงผลให

ท่ีดินกลายเป็นทรัพยากรท่ีสามารถสงตอไดผานการขาย ประมูล และจํานอง แตถึงกระนั้นเช้ือพระ

วงศแและชนช้ันสูงยังคงเป็นเจาของท่ีดินขนาดใหญ เป็นตนวาท่ีดินกรรมสิทธิ์ของพระมหากษัตริยแ 1 

แหงมีขนาดต้ังแต 1.1 - 1.2 เฮคตารแ161 จนถึง 8 – 10 เฮคตารแ ซึ่งทํากําไรในแตละปีไดมากถึง 

2,294,000 ปียัสทรแ เมื่อพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์สวรรคตใน ค.ศ. 1927 ทรงมีท่ีดินกรรมสิทธิ์

เฉพาะสฺรุกเคียนสวาย เขตกันดาลมากถึง 6,000 เฮคตารแ ทํากําไรตอปีมากถึง 157.8 พันปียัสทรแ หรือ

ท่ีดินในสฺรุกละแวงฺก 881 แปลง และท่ีดินในสฺรุกพเญียฦ 666 แปลง ท่ีถือกรรมสิทธิ์ตอจากบุตร

พระองคแเจาอิศราวงศแท่ีทิวงคตใน ค.ศ. 1907 ท่ีดินท้ังสองแหงทํากําไรตอปีมากถึง 1,351,000 

ปียัสทรแ และ 256,000.30 ปียัสทรแตามลําดับ หรือนักองคแมจะสแมหากษัตรียแมีจภัวถือครองท่ีดิน

กรรมสิทธิ์ 160 แหงในเขตกําปงจาม162 ท่ีดินกรรมสิทธิ์สวนใหญอยูในพื้นท่ีท่ีมีสภาพแวดลอมอุดม

สมบูรณแ โดยเฉพาะบริเวณริมแมน้ําโขงซึ่งใหผลตอบแทนท้ังจากการทําการเกษตรและการประมง 

ผลผลิตคิดเป็นเงินสูงถึง 2,000-3,000 ปียัสทรแตอท่ีดิน 1 เฮคตารแ ถาหากขายท่ีดินจะใหมูลคาสูงถึง 

12,000 ปียัสทรแหรือมากกวา 6 เทา ตรงกันขามกับราษฎรชาวเขมร พวกเขาไมมีกรรมสิทธิ์ท่ีดินและ

ไมไดรับผลประโยชนแจากระบบนี้มากนัก ดังบันทึกของปอล โกลาฎ (Paul Collard) ชาวฝรั่งเศสท่ี

อาศัยอยูในกัมพูชาตนคริสตแศตวรรษที่ 20 วา 

…เกษตรกรเป็นเพียงผูผลิตท่ีถูกบังคับใหจายเงิน  ซึ่งถือวาเป็นการรับผิดชอบท่ีหนัก

เนื่องจากตนไดรับผลิตผลนอยมาก ขณะท่ีเกษตรกรสวนมากตองจายเงินเพื่อตอบสนองความ

ตองการของพวกขาราชการท่ีโลภ ทําไมเกษตรกรควรจะวิดน้ําเขาทุงนาท่ีกวางใหญ ขณะท่ีเขารูวา

เขาตองแบงผลผลิตของตนเป็นจํานวนมากไปใหพวกขาราชการ สิ่ งท่ีเกษตรกรขอจากดินของเขา

คือผลผลิตท่ีเพียงพอสําหรับเลี้ยงชีพเทานั้น แมวาท่ีดินของพวกเขาไมคอยอุดมสมบูรณแมากนักก็

                                                             
161 1 เฮคตารแ (Hectare) เทากับ 6.25 ไร หรือ 2.47 เอเคอรแ หรือ 10,000 ตารางเมตร 
162

 Alain Forest, Le Cambodge et la colonisation française : Histoire d'une colonisation sans 
heurts (1897-1920) (Paris: L‖harmattan, 1980), 335. 
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ตาม ท่ีดินวางเปลามีจํานวนมากแตเกษตรกรยังคงอยูบนท่ีดินเดิมท่ีเขาทําการเกษตร  เพราะแม

พวกเขาจะขยายพื้นท่ีนาใหใหญเทาไหรพวกเขาก็ยังไมสามารถรับผลกําไรมากนัก...163 

มร.ปอล ฑูแมร ผูสําเร็จราชการท่ัวไปแหงอินโดจีนมีนโยบายสําคัญคือการสรางอินโดจีน

ใหเป็นตลาดสําหรับผลิตภัณฑแของฝรั่งเศสและเป็นแหลงลงทุนท่ีใหผลกําไรแกชาวฝรั่งเศส ดวยเหตุนี้ 

ฑูแมรจึงมีประกาศกฤษฎีกาลงวันท่ี 26 สิงหาคม ค.ศ. 1899 เพื่อเพิ่มผลประโยชนแจากระบบการถือ

ครองท่ีดินดวยการอนุญาตใหเอกชนท่ีเป็นชาวฝรั่งเศสสัมปทานหรือเชาท่ีดินในเขตชนบทของกัมพูชา

ไดท้ังหมด164 การออกสัมปทานท่ีดินเป็นการถือครองท่ีดินเพียงช่ัวคราวมีขอผูกมัดกับรัฐคือตองใช

ประโยชนแจากท่ีดินในการทํากสิกรรมหรือเล้ียงสัตวแโดยจายคาสัมปทานในรูปของเงินภาษีและผลิตผล  

กฤษฎีกาดังกลาวระบุถึงขนาดท่ีดินท่ีรัฐอนุญาตใหออกสัมปทานไวใหไมเกิน 500 เฮคตารแ แตในทาง

ปฏิบัติกลับไมมีระเบียบท่ีชัดเจนในการสัมปทานท่ีดิน อีกท้ังกรรมสิทธิ์ท่ีดินเกาขนาดใหญยังคงเป็น

ของราชสํานักและชนช้ันสูงซึ่งไมยินยอมสูญเสียท่ีดิน 

ค.ศ. 1926 ถือเป็นจุดเปล่ียนสําคัญท่ีสงผลใหชาวตางชาติเขามามีกรรมสิทธิ์เหนือท่ีดินใน

กัมพูชา เมื่อ มร.อาแล็กซ็องดรแ แวแรน (Alexandre Varenne) ผูสําเร็จราชการท่ัวไปแหงอินโดจีนมี

จดหมายลงวันท่ี 19 กันยายน ค.ศ. 1926 ถึงเรสิดังตแ สุเปริเออรแแควนตาง ๆ ถึงรางระเบียบการ

สัมปทานท่ีดินชนบทในอินโดจีน165 ตอมาในวันท่ี 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1927 จึงประกาศเป็นกฎหมาย

มีผลบังคับใชในสหภาพอินโดจีน สงผลใหมีการบุกเบิกท่ีดินวางเปลาในเขตชนบทและท่ีดินกรรมสิทธิ์ท่ี

ไมไดใชประโยชนแ ขนาดท่ีดินท่ีฝรั่งเศสอนุญาตใหสัมปทานเพิ่มสูงสุดมากถึง 15,000 เฮคตารแ ภายใต

เงื่อนไขวาหามเจาของสัมปทานถือครองท่ีดินติดตอกันเป็นท่ีดินผืนเดียวหรือขนาดเกิน  60,000      

เฮคตารแ ความสําเร็จในการบังคับใชกฎหมายวาดวยระเบียบการสัมปทานท่ีดินสงผลใหมีการเขารวม

ถือครองท่ีดินในกัมพูชามากขึ้นท้ังจากบริษัทนายทุนฝรั่งเศส บริษัทนายทุนเขมร เช้ือพระวงศแ และ

                                                             
163 Paul Collard, Cambodge et Cambodgiens: Métamorphose du Royaume Khmer par une 

Méthode Française Pour Tous (Phnom Penh: Cedoreck, 2001), 77. 
164

 ANC RSC File 12240, Arrêté No. 1314 fixant les conditions de concession aux français des terrains 
domaniaux du Cambodge, 29 August 1899, quoted in Slocomb, An Economic History of Cambodia in the 
Twentieth Century, 53. 

165
 ANC RSC File 13948, ORs et arrêté de la RSC, quoted in Slocomb, An Economic History of 

Cambodia in the Twentieth Century, 53. 
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ชาวเขมรผูร่ํารวย ผูสําเร็จราชการแหงอินโดจีนไดจัดทํารายงานประจําปี ค.ศ.  1927 - 1928166

กลาวถึงการสัมปทานท่ีดินในกัมพูชาวาต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน ค.ศ. 1927 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 

ค.ศ. 1928 มีผูขอสัมปทานท่ีดินใหมท่ีมีขนาดมากกวา 50 เฮคตารแ ท้ังส้ิน 52 ราย รวมท่ีดินสัมปทาน

ใหม 47,175 เฮคตารแ 37 อารแ 50 เซนเทรีย ในจํานวนนี้มีผูขอสัมปทาน 28 ราย ถือครองท่ีดินขนาด

ใหญช่ัวคราว 9 ปี จํานวน 9,467 เฮคตารแ เป็นท่ีดินขนาด 500 เฮคตารแ รวม 6,000 เฮคตารแ ใน 11 

เขต  

ขณะท่ีเรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชาไดรายงานการใชท่ีดินในกัมพูชาประจําปี 

1927-1928 เพิ่มเติมวาแควนกัมพูชามีท่ีดินรวม 173,625 ตารางกิโลเมตร หรือ 17,362,500 เฮคตารแ 

ใน ค.ศ. 1928 อาณานิคมฝรั่งเศสรวมกับชาวยุโรปและชาวเอเชียสัมปทานท่ีดินจัดสรรใหมรวม 

1,354,720 เฮคตารแ คิดเป็นรอยละ 7.8 ของจํานวนท่ีดินท้ังหมดในกัมพูชา ในจํานวนนี้มีท่ีดินไดรับ

การจัดสรรเพื่อนําไปพัฒนาจํานวน 870,494 เฮคตารแ เป็นกรรมสิทธิ์ของชาวยุโรปมากถึง 138,302 

เฮคตารแ คิดเป็นรอยละ 15.89 ของท่ีดินท่ีไดรับการพัฒนา และคิดเป็นรอยละ 10.21 ของท่ีดินจัดสรร 

รายงานยังระบุวาขนาดท่ีดินในการใหสัมปทานระหวางชาวยุโรปกับชาวพื้นเมืองแตกตางกัน ชาวยุโรป

ไดถือครองท่ีดินขนาดใหญ 98 แปลง มีเนื้อท่ีประมาณ 11,000 เฮคตารแ ท่ีดิน 1 แหง มีขนาดท่ีดิน

ต้ังแต 100-500 เฮคตารแ นอกจากนี้ยังมีบริษัทขามชาติซึ่งไดรับสัมปทานท่ีดินขนาดใหญเพื่อใชในการ

ผลิตยางพารา เป็นตนวาบริษัทแหงกัมโพช (Compagnie de Cambodge) จํานวน 25,900 เฮคตารแ 

บริษัทเพาะปลูกอินโดจีนของเมมฎ (Société Indochinoise des Plantations de Mimot) จํานวน 

14,000 เฮคตารแ หรือบริษัทยางพาราของเบียฎาง (Compagnie des Caoutchoucs de Padang) 

จํานวน 6,000 เฮคตารแ167 จนถึง ค.ศ. 1930 พบวามีการใหสัมปทานท่ีดินเพิ่มขึ้นอีก 190,000-

200,000 เฮคตารแ ในจํานวนนี้ท่ีดิน 140,000 เฮคตารแ อยูภายใตการถือครองของชาวตางชาติซึ่งคิด

เป็นรอยละ 80 ของท่ีดินสัมปทานในปีนั้น 

รายงานการใชท่ีดินดังกลาวยังระบุอีกดวยวาท่ีดินขนาดใหญอยูภายใตการถือครองของ

นายทุนชาวตางชาติซึ่งอยูในฐานะผูประกอบการและมีรายไดจากผลิตผลกสิกรรม เชน ขาว ยางพารา 

                                                             
166

 Rapports au Conseil de Gouvernement Session Ordinaire de 1928 ( Hanoi:  Imprimerie 
d‖Extrême-Orient, 1928), 42-44. 

167 Hou Youn, “Les paysannerie du Cambodge et ses projets de modernisation,” (Doctoral Thesis, 
University of Paris, 1955), 34-68. 
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ยาสูบ ขาวโพด ถั่ว และฝูายจํานวนมาก อยางไรก็ดี เมื่อเศรษฐกิจเติบโตโดยเฉพาะอยางยิ่งภาค

การเกษตรผลักดันใหมีความตองการแรงงานสงผลตอนโยบายเพิ่มจํานวนประชากร ทศวรรษ 1860-

1870 ประชากรชาวเขมรมีประมาณ 800,000 - 1,000,000 คน แตจนถึง ค.ศ. 1919 ประชากรชาว

เขมรเพิ่มจํานวนเป็น 2,430,000 คน168 ถึงกระนั้นแรงงานพื้นเมืองสวนใหญมีหนาท่ีผูกพันกับฆุม 

(หมูบาน) ของตน169 ซึ่งขัดตอการยายถ่ินฐานไปทําการเกษตรในท่ีดินสัมปทาน สงผลใหรัฐบาลอาณา

นิคมสนับสนุนใหมีการนําแรงงานตางชาติเขามาโดยเฉพาะชาวเวียดนามและชาวจีน แรงงานเหลานี้

สวนหนึ่งเขามาในภาคเกษตรกรรม ขณะท่ีอีกสวนหนึ่งถูกดึงเขาสูระบบราชการทําหนาท่ีเป็น

ผูปกครอง ท้ังยังไดรับอนุญาตใหถือครองท่ีดิน ยกเวนการเกณฑแแรงงาน และอนุญาตใหชาวเวียดนาม

และชาวจีนท่ีเสียภาษีมีสิทธิเลือกต้ังระดับฆุม ท้ังนี้อางอิงรายงานประชากรของเรสิดังตแ สุเปริเออรแ

แหงแควนกัมพูชาใน ค.ศ. 1921 วากัมพูชามีประชากร 2,120,000 คน เป็นชาวจีน 91,000 คน และ

เป็นชาวอันนัม 140,000 คน ขณะท่ีงานศึกษาของแจคเกอลีน เดสบารัตสแ (Jacqueline Desbarats) 

พบวาจํานวนประชากรท้ังประเทศมีประมาณ 2,500,000 คน เป็นชาวจาม 40,000 คน ชาวอันนัม 

80,000 คน และชาวจีน 100,000 คน ครึ่งหนึ่งของชาวตางชาติประกอบอาชีพชาวนา170 

นอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมอีกดวยวาในกรุงพนมเปญซึ่งมีประชากรประมาณ 

100,000 คน เป็นชาวฝรั่งเศส 1,510 คน ชาวเวียดนาม 28,000 คน ชาวจีน 21,309 คน ชาวมลายู

หรือจาม 3,363 คน สวนท่ีเหลือ อีก 47,911 คน เป็นชาวเขมร171 ขณะท่ีรายงานประชากรท้ังแควน

กัมพูชาใน ค.ศ. 1937 ปรากฏวามีจํานวนประชากรท่ีเป็นชาวเขมร 2,536,000 คน ขณะท่ี 191,000 

คน เป็นชาวเวียดนาม 150,466 คน เป็นชาวจาม และอีก 106,000 คน เป็นชาวจีนซึ่งคิดเป็นสัดสวน

มากถึงรอยละ 17.65 กลาวเฉพาะแรงงานชาวเวียดนามและชาวจีนท่ีเขามาอาศัยในกัมพูชา พวกเขา

                                                             
168 Forest, Le Cambodge et la colonisation française : Histoire d'une colonisation sans heurts 

(1897-1920), 290. 
169 ราษฎรที่เป็นชายฉกรรจแที่ตองการยายภูมิลําเนาตองชําระภาษีใหครบถวนกอน การชําระภาษีกําหนดใหชําระ

ภายในวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี หากพนวันดังกลาวตองเสียภาษีในอัตราทวีคูณ แตหากจงใจหลีกเลี่ยงอาจถูกตัดสินใหเสียคาปรับเป็น
พินัยและถูกจองจํา (เจ.เอฟ.ฮัด. เจสสัน, กฎหมายการปกครองเมืองขึ้น (พระนคร: โรงพิมพแอักษรนิติ, 2480. คําสอนช้ันปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแและการเมือง), 62-63.) 

170 Jacqueline Desbarats, Prolific Survivors: Population Change in Cambodia, 1975-1993 (Tempe: 
Arizona State Univ., Program for Southeast Asian Studies, 1995), 31. 

171 Joseph Pouvatchy, “Les Vietnamiens au Cambodge: étude d'une minorité étrangère,” (Ph.D. 
Thesis Université de Paris VII, 1975), 171-172. 
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แยกกลุมอาศัยเฉพาะกลุมของตนเองไมไดมีปฏิสัมพันธแกับคนพื้นเมือง สวนหนึ่งเกิดจากความทรงจําท่ี

ไมดีของชาวเขมรตอชาวเวียดนามและวัฒนธรรมเฉพาะของคนจีน หากแตเมื่อมีเด็กท่ีเกิดขึ้นจาก

แรงงานตางชาติในแผนดินกัมพูชา ฝรั่งเศสอนุญาตใหมีการลาสัญชาติเดิมเขามาเป็นสัญชาติเขมร เป็น

ตนวาพระราชประกาศเลขท่ี 15 ลงวันท่ี 10 เมษายน ค.ศ. 1932 อนุญาตใหลูกจีนท่ีเกิดในกัมพูชามี

สัญชาติเป็นเขมร 22 คน172  

อิทธิพลของชาวตางชาติในกัมพูชาเพิ่มมากขึ้นเป็นลําดับ ชาวเวียดนามกลายเป็นแรงงาน

หลักในกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบใหม โดยเฉพาะชาวอันนัมซึ่งฝรั่งเศสมีทรรศนะวาเป็นผูมีสติปใญญา

ดีตรงกันขามกับชาวเขมรท่ีมีดีเพียงอยางเดียวคือมีรางกายบึกบึนใหเขามามีบทบาทในระบบบริหาร

และการปกครองของอาณานิคม ท้ังยังเป็นแรงงานระดับหัวหนาในอุตสาหกรรมยางพารา เหมืองแร 

รวมกับชาวจีนซึ่งเขามาประกอบธุรกิจและครอบครองอาชีพนายทุน คนกลุมนี้เมื่อทํางานหาเงินไดก็

สงกลับประเทศของตน แตกตางกับชาวเขมรซึ่งสวนใหญเป็นเกษตรกรและทํางานในระบบการผลิต

ระดับลางสุด ท้ังยังตองประสบปใญหาความยากจน พวกเขามีกรรมสิทธิ์ที่ดินไมเกิน 2 เฮคตารแ แตตอง

รับผิดชอบการจายภาษีในรูปของผลิตผลหรือเงิน เป็นธรรมดาท่ีผลิตผลท่ีผลิตไดในท่ีดินของตนจะไม

เพียงพอตอการเล้ียงครอบครัวซึ่งเฉล่ียมี 5 คนตอ 1 ครัวเรือน เกษตรกรเหลานี้ตองประสบความ

ยากลําบากในการดําเนินชีวิต ในกระบวนการผลิตเมื่อถึงฤดูทํานาเกษตรกรตองกูยืมเงินจากนายทุน

ซึ่งสวนใหญเป็นชาวเวียดนามและชาวจีนมาลงทุนเพื่อซื้อเมล็ดพันธุแและเครื่องมือเครื่องใชทาง

การเกษตร โดยมีขอตกลงวาภายใน 3 เดือน เกษตรกรตองจายดอกเบี้ยรอยละ 20-30 แตเกษตรกร

สวนใหญไมสามารถจายดอกเบ้ียและคืนเงินตามขอตกลงได ผลคือพวกเขาตองไปกูยืมเงินจากนายทุน

มาใหมจนกลายเป็นหนี้สินสะสม วงจรลักษณะนี้ยังคงดําเนินตอไปเพราะเกษตรกรไมมีเงินในการ

ลงทุนผลักดันใหตองขายท่ีดินจนกลายเป็นผูท่ีไมมีท่ีดินทํากิน เกษตรกรตองไปทํางานรับจางในท่ีดิน

หรือเชาท่ีดิน ของชาวนาเขมรร่ํารวยและนายทุนตางชาติแทนเพื่อรับสวนแบงเป็นผลิตผลหรือเงิน173 

                                                             
172 “พระราชประกาศเลข 50,” ราชกิจราชการ 22, 1 (มกราคม กุมภาพันธแ มีนาคม 1932): 76-78.  [“រពេះរាជ

របកាសចលម ៥០,” រាជកិចវរាជាក រ ២២, ១ (ោុងំវចីយរ ចហវវរចីយរ ម្ច រស ៍១៩៣២): ៧៦-៧៨.] 
173 การเชาที่ดินในกัมพูชามี 2 ลักษณะ ไดแก ระบบบรอเวียสแเด็ยเป็นการเชาที่ดินจากเจาของที่ดินสัมปทานเพื่อนํา

ที่ดินไปใชประโยชนแ ขนาดที่ดินประมาณ 2-4 เฮคตารแ โดยเกษตรกรเสียคาเชาหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตในรูปของเงินหรือผลิตผลรอยละ 
20-25 เกษตรกรจะไดรับเคร่ืองมือจํานวนหน่ึงสําหรับทําเกษตรกรรมเชน โค กระบือ เมล็ดพันธุแ และระบบผดาจมุขเป็นการเชาที่ดิน
โดยผูเดียว กระจายมากในหมูเกษตรกรที่มีแรงงานมากแตมีฐานะยากจน โดยเป็นที่ดินขนาดเล็ก 0.5-1 เฮคตารแ เกษตรกรตองเตรียม
เคร่ืองมือสําหรับทําการเกษตรดวยตนเอง เมื่อไดผลผลิตตองแบงปในผลิตผลใหแกเจาของที่ดินรอยละ 35-45 
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เป็นตนวา ค.ศ. 1911 เขตกําปอต ปรากฏวาในจํานวนท่ีนา 10 แปลง เป็นกรรมสิทธิ์ของชาวจีนถึง    

6-7 แปลง โดยมีเกษตรกรชาวเขมรซึ่งเป็นเจาของเดิมตองเชาท่ีดินเพื่อทําการเกษตร  

แมฝรั่งเศสจะพยายามแกไขปใญหาขางตนดวยการประกาศบทบัญญัติวาดวยอัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู ค.ศ. 1914 ใหเจาหนี้กําหนดอัตราดอกเบี้ยท่ีลูกหนี้ตองจายในระยะ 1 เดือน ไมเกิน

รอยละ 3 และมีประกาศเพิ่มเติมในปลายปีเดียวกันนั้นวา ในระยะ 1 ปี อนุญาตใหกําหนดอัตรา

ดอกเบ้ียไมเกินรอยละ 8 แตถึงกระนั้นก็ไมเป็นผล เพราะปรากฏวาเกษตรกรยังคงกูยืมเงินจากนายทุน

ในอัตราดอกเบ้ียสูงถึงรอยละ 40-100 ตอปีดวยความสมัครใจ และในบางปีมีอัตราดอกเบี้ยสูงถึงรอย

ละ 15-30 ตอเดือน ใน ค.ศ. 1933 ฝรั่งเศสใชอํานาจของตนในการประกาศยกเลิกหนี้สินท่ีเกิดขึ้นเมื่อ 

ค.ศ. 1932 อีกท้ังยังลดอัตราภาษีและลดราคาเครื่องมือทางการเกษตรจํานวนหนึ่งเพื่อชวยเหลือ

เกษตรกร แตถึงกระนั้นเกษตรกรชาวเขมรยังคงตองแบกรับการจายภาษีท่ีดินซึ่งเป็นกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจแบบใหมสูงถึงรอยละ 10 ของผลิตผลท่ีผลิตไดใหแกรัฐดวย 

พระภิรมยแภาษา (อู) หรือกรมงุยปราชญแดานอักษรศาสตรแไดประพันธแลักษณะการเก็บ

ภาษีท่ีดินไวในวรรณกรรมคําสอนเรื่อง ចាបច់លផ កថមី [อานวา จฺบาบลฺเบีกถเม็ย : คําแปล คําสอนท่ีแตง

ขึ้นตามแบบใหม] ถึงวิธีการเก็บภาษีแตเดิมเป็นหนาท่ีของ “อาชญาหลวงภาษีขาว” โดยมีเจา

วายขัณฑแ (เทียบเทากํานัน) เป็นผูรวบรวมเก็บภาษีขาวสงทางราชการ ตามผลผลิตท่ีชาวนาทําไดแต

ละปี เมื่อฝรั่งเศสปกครองกัมพูชาไดเปล่ียนแปลงการเก็บภาษีชาวนาใหม โดยมอบหมายใหเจาวาย    

สฺรุก (เทียบเทานายอําเภอ) เป็นผูรังวัดท่ีดินของชาวนาแตละคน และเรียกเก็บตามพื้นท่ีนาท่ีชาวนามี

อยู โดยเก็บภาษีขาว 10 ถัง ตอท่ีนา 1 เฮคตารแ ขาว 10 ถัง นายอําเภอจะไดรับคาเก็บภาษี 1 ถุง ท่ี

เหลือเก็บนําสงคลังขาวประจําเขต นอกจากเก็บภาษีท่ีนาแลว ยังเก็บภาษีพันธุแขาวของชาวนาดวย แม

ครอบครัวใดมีลูกหญิงชายท่ีโตแลวก็ตองเสียภาษีใหดวย ความวา  

สมัยแตกอนมา  ถึงเดือนบุษสปีวอก งดอาชญาหลวง 

ใหแกแมสฺรุก  รังวัดท่ีนา  ท่ีดินหนึ่งเฮคตารแ 

   ตองเสียสิบถังฯ 

ผลตอบแทนของแมสฺรุก ไดรับหนึ่งถัง  สิบถังสงใหฝรั่งเศส 
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ไปถึงท่ีทําการ  ก็เทใสคลัง  พันธุแขาวสองกระบุง 

     ก็เสียภาษีดวยฯ174 

เมื่อฝรั่งเศสปกครองกัมพูชาในฐานะอาณานิคม การเก็บภาษีจึงเป็นกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจรูปแบบใหมท่ีจําเป็นเพื่อหารายไดสําหรับการพัฒนากิจการตาง ๆ เชน การคมนาคม ระบบ

สาธารณูปโภค แมวากัมพูชาจะไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปีจากสหภาพอินโดจีนซึ่งเป็นเงิน

ภาษีศุลกากรที่เก็บไดจากไซงอน แตคิดเป็นเพียง 1 ใน 20 หรือรอยละ 5 ของงบประมาณท้ังหมดท่ี

ตองใชภายในแควน175 สอดคลองกับอนุสัญญาระหวางฝรั่งเศสและกัมพูชา ค.ศ. 1884 ขอ 6 ท่ีระบุวา 

“ค่าใช้จ่ายในการบริหารราชอาณาจักรและผู้อารักขาจะเป็นของประเทศกัมพูชา” สงผลใหแควน

กัมพูชาจําเป็นตองแสวงหารายไดมากขึ้นซึ่งท่ีมาของรายไดมาจากการผูกขาดสินคาบางรายการและ

การจัดเก็บภาษี ซึ่งผูรับภาระมากท่ีสุดคือราษฎรชาวเขมร ดังรายละเอียดท่ีกําหนดไววาพลเมืองทุก

คนท่ีอาศัยในกัมพูชาเมื่อมีอายุระหวาง 18-60 ปี ยกเวนพระมหากษัตริยแ เช้ือพระวงศแ พระสงฆแ ทหาร 

ตํารวจ ผูทุพพลภาพ บุคคลอายุตํ่ากวา 17 ปี และอายุเกิน 60 ปี ตองเสียภาษีตามท่ีรัฐกําหนด 

สําหรับชาวเขมรกําหนดอัตราภาษีไวแตกตางกันคือ อายุระหวาง 18-20 ปี เสียภาษี 0.8 ปียัสทรแตอปี 

สวนอายุระหวาง 21-50 ปี เสียภาษี 1 ปียัสทรแตอปี และอายุระหวาง 51-60 ปี เสียภาษีอัตรา 0.8 

ปียัสทรแตอปี ท้ังนี้ พลเมืองชายยังมีหนาท่ีตองจายภาษีการเกณฑแอีก 2 ชนิด ไดแก ภาษีรัชชูปการเป็น

เงินชวยราชการท่ีกําหนดเรียกเก็บจากชายฉกรรจแท่ีมีอายุ 18-60 ปีท่ีไมไดรับราชการจําแนกตามเช้ือ

ชาติ และภาษีถายแรงเกณฑแจางซึ่งเป็นเงินท่ีจายเงินแทนการเกณฑแแรงงานหรือสงสวย  สําหรับ

พลเมืองชายท่ีอาศัยในกัมพูชายกเวนชาวยุโรปท่ีมีอายุระหวาง 28-58 ปี ตองเกณฑแแรงงานปีละ 90 

วัน แตรัฐกําหนดใหจายเป็นเงินแทนการเกณฑแแรงงานได สําหรับ 20 วันแรกเสียเงินวันละ 20 

ปียัสทรแ หลังจากนั้นลดเหลือวันละ 0.1 ปียัสทรแ176 พรอมกันนั้นยังตองสงปใจจัยการผลิตเป็นตนวา

ยานพาหนะ โค กระบือ ใหแกรัฐดวย177 ท้ังนี้ ราชการอาณานิคมสามารถเรียกใชและเรียกเกณฑแ

                                                             
174 พุทธศาสนบัณฑิตยแ, จฺบาบ่กรมงย (พนมเปญ: พุทธศาสนบัณฑิตยแ, 1972), 21.  [ពុទនសាសនបណឍិ តយ, ចាប់រកុម    

ង ុយ (ភបំចពញ: ពុទនសាសនបណឍិ តយ, ១៩៧២), ២១.] 
175

 เจ.เอฟ.ฮัด. เจสสัน, กฎหมายการปกครองเมืองขึ้น, 50. 
176 เดียบ โสะผล, กัมพูชา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม (1863 - 1979) (กัมพูชา: โชคชัย, 2008), 27-28.  [ចរដប 

សុផល, កមពុជា នចោ យ ចសដឌកិចច សងគម (១៨៦៣ - ១៩៧៩) (កមពុជា: ចជាគជយ័, ២០០៨), ២៧-២៨.] 
177 กรมยุทธศึกษาทหารบก, การปกครองแคว้นลาวและแคว้นเขมรของฝรั่งเศส (พระนคร: โรงพิมพแกรมยุทธศึกษา

ทหารบก, 2484), 72. 
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ราษฎรไดในทันทีเมื่อมีความตองการ ดังบันทึกความทรงจําของประโยชนแ โยธาภิรมยแ  คนไทยท่ีเคย

อาศัยอยูท่ีเกาะกงไดกลาวไววา  

เวลาฝรั่งเศสมีงานทําถนนทําแผนท่ีหรืองานอยางใดก็เกณฑแแรงงานเอากับชาวบานเป็น

เกณฑแจางบาง ใชเปลาบาง ตามความพอใจของเขา เมื่อมีกิจธุระผานไปในทองถ่ินท่ีตําบลใดก็

เกณฑแชาวบานแจวเรือสงตอ ๆ กันไป คนฝรั่งเศสทุกคนมีสิทธิ์เกณฑแคนใชงานได  เมื่อตองการ

คนทํางานก็แจงตอกํานันผูใหญบานใหออกเกณฑแออกหาชาวบานไปเป็นกุลีทํางานได178 

ปใญหาความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจเป็นปใญหาใหมซึ่งมีพลังขับเคล่ือนการเคล่ือนไหวใน

หมูปใญญาชนท่ีนํามาใชในการปลุกระดมประชาชนผานหนังสือพิมพแนครวัด เพราะเมื่อเปรียบเทียบ

รายไดระหวางชาวฝรั่งเศสกับคนพื้นเมืองในช้ันเดียวกันพบวามีความไมเทาเทียม เป็นตนวาขาราชการ

พื้นเมืองช้ัน 1 อุดมมนตรี ไดเงินเดือนปีละ 4,000 ปียัสทรแ แตขาราชการชาวฝรั่งเศสกลับไดเงินเดือน

สูงถึงปีละ 12,000 ปียัสทรแ อีกท้ังยังไดรับเบี้ยเล้ียงปีละ 60,000 ปียัสทรแ บุตรคนหัวปีไดเดือนละ 27 

ปียัสทรแ สวนบุตรรองลงไปไดคนหนึ่งเดือนละ 12 ปียัสทรแ และถาเป็นผูชายรัฐบาลรับผิดชอบ

คาใชจายจนกระท่ังบรรลุนิติภาวะ หากเป็นหญิงรัฐบาลรับผิดชอบจนกวาจะมีสามีหรือบรรลุนิติภาวะ 

ท้ังมีท่ีพักและยานพาหนะประจําตําแหนงใหอีกดวย179 นอกจากนี้ชาวฝรั่งเศสซึ่งมีรายไดตอปีสูงถึง 

1,200 ปียัสทรแ กลับเสียภาษีในอัตราเพียงปีละ 30 ปียัสทรแเทานั้นและเวนจากการเกณฑแแรงงาน ตรง

ขามกับราษฎรชาวเขมรซึ่งสวนใหญเป็นเกษตรกรตองประสบปใญหาความยากจน สวนหนึ่งเกิดจาก

ตองแบกรับภาษีในอัตราสูง เป็นตนวาในทศวรรษ 1920 ชาวนาอาจขายผลิตผลไดมากท่ีสุดแคปีละ 

40 ปียัสทรแ แตตองเสียภาษีสูงถึงปีละ 90 ปียัสทรแ อีกท้ังยังตองจายเงินซื้อเกลือ ฝ่ิน ไมขีดไฟ และ

เหลาซึ่งเป็นสินคาผูกขาดของรัฐในราคาแพง รวมถึงตองเสียภาษีเมื่อนําสัตวแเล้ียงไปฆาท่ีโรงฆาสัตวแ 

ขณะท่ีผลิตผลท่ีพอคารับซื้อพบวาราคาตํ่ากวาทุนถึงรอยละ 50 เมื่อเกิดเหตุการณแฝนตกผิดฤดูกาล

สลับกับฝนแลง จึงทําใหราษฎรไดรับความเดือดรอนทุกขแยากถึงขั้นอดอยาก ปุวยไข และลมตาย ดังท่ี

กรมงุยไดประพันธแไวในจฺบาบลฺเบีกถเม็ยวา  

ปีจอกุนชวด   ฝนก็แลงไปตลอด   ครบท้ังสามปี  

                                                             
178 ประโยชนแ โยธาภิรมยแ, ปัตจันตคีรีเขตร์เกาะกงเมืองแห่งความหลัง , 2nd ed. (พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพแ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2552), 127. 
179 กรมยุทธศึกษาทหารบก, การปกครองแคว้นลาวและแคว้นเขมรของฝรั่งเศส, 69. 
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เกิดการปุวยไข   ตายไปท้ังชายหญิง  พอถึงปีขาลเถาะหมดภัย  

   ทํานาไดผลดีฯ  

ฝนปีมะเส็ง   ฝนแลงแหงขอด   ถูกตองตามโบราณ  

แตพอถึงเดือนกัตติกะน้ําทวม ท้ังทองทุงปุาชา   คนทํานาใกลแมน้ํา  

   ขาวก็เนาตายหมดฯ  

ถนนหนทางก็ขาด  ราชการตองเกณฑแคนซอม  ชาวบานท้ังแกหนุม  

ปีมะเมียตองรับกรรม  เอามรดกไปจํานํา   เพราะไมมีอะไรจะกิน  

   ตองอดอยากลมตายฯ180  

ตอมาเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าระหวาง ค.ศ. 1928 – 1930 สงผลใหราคาขาว 1 

หาบ ลดลงจาก 3 ปียัสทรแ เหลือ 1 ปียัสทรแ ทําใหตองมีการลดปริมาณการผลิตขาวลงหนึ่งในสามของ

ประเทศ ซึ่งสงผลกระทบตอรายไดของราษฎรท่ีหายไปแตหนี้สินยังคงอยูและเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องจาก

การแบกรับภาระภาษี ลักษณะเชนนี้ยิ่งตอกย้ําทําใหชาวเขมรตองเผชิญกับภาวะความยากจนมาก

ยิ่งขึ้น ประกอบกับปใญหาการถือครองท่ีดินซึ่งสวนใหญอยูภายใตการถือครองของชาวตางชาติยิ่งเพาะ

บมความไมพอใจและความรูสึกตํ่าตอยในแผนดินของตนใหกับปใญญาชนซึ่งปรารถนาจะกรุยทาง

สําหรับอนาคตแตโอกาสท่ีอยูเพียงนอยนิดกลับถูกปิดกั้น 

 

1.3 ดินแดนที่หายไป : เส้นเขตแดนที่ถูกก าหนดเพื่อผลประโยชน์ของอาณานิคมฝร่ังเศส 

คริสโตเฟอรแ อี. กอสซา (Christopher E. Goscha) เสนอไวอยางนาฟใงวาการสถาปนา

สหภาพอินโดจีนท้ัง 5 แควนเป็นการสถาปนาพื้นท่ี (Space) และภูมิศาสตรแการเมือง (geo-politics) 

แบบใหมข้ึน โดยอาศัยกองกําลังทางทหาร การทูต การทําแผนท่ี และดวยการสรางระบบราชการและ

การคมนาคมส่ือสารทําใหผูคนจากท้ัง  5 แควนมีปฏิสัมพันธแกันนําไปสู  “สํานึกของการเช่ือม

ความสัมพันธแ” (a consciousness of connectedness)181 ซึ่งพิสูจนแและตอยอดความเห็นของเบน 

                                                             
180 สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตรแ, วรรณกรรมเขมร (กรุงเทพฯ: สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตรแ กรม

ศิลปากร, 2558), 331. 
181 Christopher E. Goscha, Going Indochinese: Contesting Concepts of Space and Place in 

French Indochina (United Kingdom: NIAS Press, 2012), 13-50. 
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แอนเดอรแสัน (Ben Anderson) ท่ีเสนอวาฝรั่งเศสตองการสราง “สํานึกความเป็นอินโดจีน”182 แต

ตองประสบความลมเหลวเพราะความแตกตางทางวัฒนธรรมและภูมิหลังทางประวัติศาสตรแท่ีผลักดัน

ใหเกิดความรูสึกอยางไมเทาเทียมกันซึ่งเดินชัดมากในกรณีของชาวเขมรกับชาวเวียดนาม 

การกําหนดเขตแดนและการปใกปในเขตแดนเป็นแนวคิดใหมท่ีเพิ่งปรากฏในกัมพูชาเมื่อ

ฝรั่งเศสขยายอาณานิคมเขามา เมื่อฝรั่งเศสมั่นใจแลววากัมพูชาไมอาจตานทานอํานาจของตนไดอีก

ตอไป กระบวนการตอมาคือการสรางความเป็นปึกแผนใหกับอาณานิคมของตนผานการศึกษา

ประวัติศาสตรแ สํารวจดินแดน และสรางแผนท่ีซึ่งฝรั่งเศสประสบความสําเร็จอยางยิ่งโดยเฉพาะการ

กําหนดเขตแดนใหกับอาณานิคมของตนเอง แตสําหรับชาวเขมรแลวความทรงจําเกี่ยวกับอดีตและ

ความรับรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรแสมัยพระนคร (Angkor Period) ท่ีนักวิชาการฝรั่งเศสขุดคนและ

คนควาดูเหมือนจะตรงกันขามกับชะตากรรมของกัมพูชาในขณะนั้น ดังการแสดงธรรมเทศนาเมื่อวันท่ี 

28 มิถุนายน ค.ศ. 1938 โดยพระวินัยธรรม (อูจ) ซึ่งไดรับหนาท่ีไปแสดงธรรมแกชาวเขมรท่ีเขตสวาย

เรียงซึ่งขณะนั้นไดเขารวมเคารพนับถือลัทธิเกาได ความตอนหนึ่งปรากฏรองรอยของสํานึกเรื่อง

ดินแดนวา 

ลูกเอเยเกียรติของพอแม ขอใหคิดรักษาธํารงไวเพื่อประโยชนแในภายหนา 

อรรถาธิบายวา 

เกียรติของพอแมนี้ ไดถึงชาติ 1 ศาสนา 1 มหากษัตริยแ 1 ราชการอาณานิคม 1 ท้ัง 4 นี้

เป็นเกียรติของพอแมเรา ๆ ทานท้ังหลายตองคิดคํานึงรักชาติไมลืมกําเนิด ตองมีมานะวาชาติเขมร

เป็นชาติรุงเรือง 1 แลวเป็นมหานคร 1 ใหญโต ซึ่งมีหลักฐานเป็นจารึกและศิลปะในแผนดินเขมร 

นครวัดท่ียิ่งใหญสรางความประหลาดใจอยางยอดเยี่ยมแกทาน  กาลจําเนียนกรุงนครวัดนี้ดาน

ตะวันตกติดกับกรุงบางกอก ดานตะวันออกติดกับกรุงจามปา ดานเหนือติดกับจีน ดานใตติดกับ

สมุทร, เห็นวายิ่งใหญนัก ทุกวันนี้หดเล็กลงเหลือเทานี้ ไมวาจะเกิดอะไรข้ึน หากแตเราท้ังหลาย

ไมไดรักชาติอยางจริงใจ ไมไดศึกษาวิชาความรู แผนดินของเราจะเล็กลงเหลือเพียงฝุามือ ขอยกคํา

สอนบุราณวา “จักรยานชาโดยโคลน ประเทศชาโดยความเขลา” สรรพวิทยาท้ังปวง มีอักษร

ศาสตรแ คัมภีรแพุทธจักรและอาณาจักรเป็นตน ไมใชแตรูแลว ตองอาศัยการฝึกฝนแสวงหาการเรียน 

                                                             
182 เบน แอนเดอรแสัน, ชุมชนจินตกรรม: บทสะท้อนว่าด้วยก าเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม , trans.       

ชาญวิทยแ เกษตรศิริ, 2nd ed.  (กรุงเทพฯ: โครงการตําราสังคมศาสตรแและมนุษยศาสตรแ, 2552), 229-238. 
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ความรูเป็นทรัพยแสมบัติท่ีดีมาก ก็ไมใชรอแตวาสนาหรือเทวดาบันดาลมาให แตตองอาศัยความ

พยายาม สมกับคําโบราณวา “รูเรียนมีพบ”183 

กลาวไดวาอาณาเขตของกัมพูชาท่ีแนนอนเพิ่งไดรับการกําหนดดวยการดําเนินงานของ

นักสํารวจชาวฝรั่งเศสชวงปลายคริสตแศตวรรษท่ี 19 ถึงกระนั้นดินแดนท่ีเคยรุงเรืองตองเผชิญกับการ

แทรกแซงของฝรั่งเศสซึ่งดําเนินการโดยไมสนใจตอประวัติศาสตรแและความตองการของคนพื้นเมือง184 

เพราะต้ังแตกลางคริสตแศตวรรษท่ี 18 กัมพูชาถูกรุกรานจากรัฐใกลเคียงอยางสยามและเวียดนามทํา

ใหอาณาเขตลดลงเหลือเพียง 151,000 ตารางกิโลเมตร185 การสูญเสียสิทธิธรรมเหนือดินแดนของ

กัมพูชาหรือการกลืนกินดินแดนปรากฏในหลายกรณี เป็นตนวาเมื่อจักรพรรดิเวียดนามแหงราชวงศแ

เหงียนซึ่งตัดความสัมพันธแกับราชวงศแเลอท่ีปกครองเวียดนามเหนือเริ่มปกครองดินแดนทางใตโดยตรง

และมีนโยบายขยายอํานาจเขามาในดินแดนของกัมพูชา ขณะนั้นกัมพูชาประสบปใญหาความไมสงบท่ี

เขตเตรียง (เขตหนึ่งในจังหวัดตาแกว) บันทายมาศ และปรึยกะบาฮแ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการ

เมืองและปูองกันไมใหกัมพูชาตองทําสงครามกับเวียดนาม พระบาทรามาธิบดีท่ี 3 หรือนักองคแทอง 

(Ramathipadi III or Ang Tong ครองราชยแ ค.ศ. 1747-1749) จึงยอมสละเมืองบริเวณสามเหล่ียม

ปากแมน้ําโขง ไดแก เมืองผสารแแฎก (Sa Dec) และเมืองม฿วตจรูก (Chau Doc) ใหแกเวียดนาม 

ตอมาในรัชกาลพระอุทัยราชาหรือนักองคแตน (Outey Reachea III or Ang Chan ครองราชยแ ค.ศ. 

1806-1834) เพื่อตอบแทนบุญคุณของเวียดนามท่ีชวยกัมพูชาทําสงครามกับสยาม พระองคแจึงยก

เมืองพระตระพัง (Tra Vinh) และเมืองเฆลียง (Soc Trang) ใหแกเวียดนามอีกดวย ชาวเวียดนามจึง
                                                             

183 “ธรรมเทศนาของพระวินัยธรรม อูจ วัดปทุมวดี,” กัมพุชสุริยา 11, 10 (1939): 95-105.  [“ធមមចទសនារបស់រពេះ  

វនិយ័ធមម អ្ូច វតថបទុមវតី,” កមពុជសុរោិ ១១, ១០ (១៩៣៩): ៩៥-១០៥.] 
184 Osborn, The French Presence in Cochinchina and Cambodia: Rule and Response (1859-

1905), 54. 
185 ภูมิศาสตร์ในประเทศกัมพูชา (พนมเปญ: บรรณาคาร ฆิน-แฉ, 1950), 3.   [ភូមសិាស្តសថៃនរបចទសកមពុជា (ភបំចពញ: 

បណាត ារ ឃិន-ខ្ឆ, ១៩៥០), ៣.]; ภูมิศาสตร์ในประเทศกัมพูชา (พนมเปญ: บรรณาคาร ฆิน-แฉ, 1952), 3.  [ភូមិសាស្តសថៃនរបចទស
កមពុជា (ភបំចពញ: បណាត ារ ឃិន-ខ្ឆ, ១៩៥២), ៣.] ทั้งน้ีมีความไมชัดเจนในขนาดพื้นที่ของกัมพูชาในชวงอาณานิคม เพราะในหนังสือ
ภูมิศาสตรแในประเทศกัมพูชาในระยะกอนประกาศเอกราชระบุขนาดพื้นที่ไมเทากัน แตในชวงการประกาศเอกราช ค.ศ. 1954 มีการ
ตีพิมพแหนังสือภูมิศาสตรแในประเทศกัมพูชาเลมใหม มีแผนที่ซึ่งแสดงเสนเขตแดนบริเวณพรมแดนระหวางกัมพูชากับไทย ลาว  และ
เวียดนาม ขยายเพิ่มมากขึ้น และระบุขนาดพื้นที่ของกัมพูชาวา “กัมพูชาซึ่งต้ังอยูในเสนแวงที่ 11 ถึง 16 องศา มีพื้นที่จํานวน 180,000 
ตารางกิโลเมตร” (ภูมิศาสตร์ในประเทศกัมพูชา (พนมเปญ: n.d., 1954), 1.  [ភូមិសាស្តសថៃនរបចទសកមពុជា (ភបំចពញ: n.d., ១៩៥៤), 
១.]) จึงเป็นไปไดวากระบวนการกําหนดเขตแดนของกัมพูชายังไมแลวเสร็จจนถึงหลังประกาศเอกราช มีพื้นที่บางสวนที่กัมพูชาไดรับมา
เพิ่มเติมจากดินแดนใกลเคียง อยางไรก็ดี จนถึงปใจจุบันกัมพูชามีพื้นที่รวมคือ 181,035 ตารางกิโลเมตร (ธีระ นุชเปี่ยม, “ราชอาณาจักร
กัมพูชา,” in สารานุกรมประวัติศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน (กรุงเทพฯ: สํานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558), 22.) 
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เริ่มเขามาต้ังรกรากในบริเวณดังกลาว ปใจจุบันเรียกวา “แขมรแกรอม” (Khmer Krom) ท้ังนี้ ฌอง        

มูรา (Jean Moura) นักสํารวจชาวฝรั่งเศสสันนิษฐานวาขแมรแกรอมตกเป็นของเวียดนามท้ังหมดใน 

ค.ศ. 1758186 ขณะท่ีสยามไดปกครองอาณาบริเวณโดยรอบศาสนสถานอันรุงเรืองสมัยพระนครต้ังแต 

ค.ศ. 1794 รัชกาลพระนารายณแราชาธิราชหรือนักองคแเอง (Noreay Reachea III or Ang Eng 

ครองราชยแ ค.ศ. 1794-1796) เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก (Rama I ครองราชยแ 

ค.ศ. 1782-1809) ขอเมืองพระตะบองและเสียมเรียบซึ่งมีขนาดพื้นท่ีกวา 30,000 ตารางกิโลเมตร

หรือ 1 ใน 6 ของกัมพูชาในปใจจุบันใหพระยายมราช (แบน) ทําการปกครอง สําหรับชาวเขมรแลว 

ความทรงจําดังกลาวเป็นส่ิงท่ีเจ็บปวดจนกอใหเกิดสํานวนท่ีวา “ดินแดนเขมรไมเคยหายไปไหน” (Le 

pays Khmer ne disparaît jamais) 

ความกังวลเกี่ยวกับเรื่ อง ดินแดนโดยเฉพาะบริ เวณโคชินจีนหรือโคชินไชนา 

(Cochinchina)187 ซึ่งในสํานึกของชาวเขมรพื้นท่ีดังกลาวเป็นของตน ดังเห็นจากพระราชสาสนแของ

พระหริรักษแรามมหาอิศราธิบดีท่ีสงไปถวายจักรพรรดินโปเลียนท่ี 3 แหงจักรวรรดิฝรั่งเศสท่ี 2 ใน ค.ศ. 

1853 ซึ่งแสดงความกังวลตอการสูรบระหวางฝรั่งเศสกับเวียดนามวาหากเวียดนามพายแพตอฝรั่งเศส

แลวเวียดนามจะถือโอกาสยกเอาพื้นท่ีท่ีเคยยึดไปจากกัมพูชาใหแกฝรั่งเศส ดังความในสําเนาพระราช

สาสนแวา  

...เมืองดงนาย ๑ ญวนเอาไปเป็นเมืองญวนประมาณกวา ๒๐๐ ปีแลว ท่ีเอาภายหลังนั้น 

เมืองใสงอน ๑ เมืองลองโห ๑ เมืองสาแดก ๑ เมืองสมิถอ ๑ เมืองโชฎก ๑ เมืองกระมวนสอ ๑ 

เมืองอุบล ๑ เมืองตึกเขมา ๑ เมืองเปียม ๑ และเกาะสน ๑ เกาะตลาด ๑ ต้ังแตนี้ตอไปเบื้องหนา 

ถาญวนยกเมืองท้ังสิ้นนี้แลเมืองใด ๆ ถวายเจาฝรั่งเสศนั้น ขอเจาฝรั่งเสศอยาไดรับเอา  ดวยเป็น

เมืองเขมรจริง ต้ังแตแมน้ําเมืองใสงอนฝใ่งขางตะวันตกจนถึงเมืองเปียมแลเกาะท้ังสอง ใหคงอยูเป็น

เมืองเหมือนแตกอน ฝุายฝใ่งตะวันออกเมืองใสงอนตอไปดวยเมืองท้ังนั้นญวนเอานานแลว...188 

                                                             
186 J. Moura, Le Royaume du Cambodge (Paris: Libraire de La Société Asiatique est, 1883), 168. 
187 โคชินไชนา (Cochinchina) เป็นคําภาษาอังกฤษที่มาจากรูปศัพทแเดิมในภาษาฝรั่งเศสวาโกแชงชีน (Cochinchine) 

ซึ่งชาวฝร่ังเศสใชเรียกดินแดนตอนใตของเวียดนาม ต้ังแตกอนที่ฝร่ังเศสจะขยายอํานาจเขาไปยึดครองเป็นอาณานิคม สันนิษฐานวา
โกแชงชีนอาจมีที่มาจากคําที่ชาวโปรตุเกสซึ่งเขามาในดินแดนน้ีกอนฝร่ังเศสใชเรียกประเทศเวียดนามวาโกชิชีนา (Cauchichina) 

188 “หนังสือองคแพระหริรักษแฯ ถึงพระเจานโปเลียนที่ 3,” in พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 4 ของ
เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (กรุงเทพฯ: อมรินทรแพร้ินต้ิง แอนดแพับลิชช่ิง, 2558), 116-119. 
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ถึงกระนั้นเมื่อฝรั่งเศสเริ่มกําหนดเสนเขตแดนระหวางกัมพูชากับเวียดนาม พวกเขากลับ

ยึดถือผลประโยชนแของชาวเวียดนามในโคชินจีนเป็นหลัก เป็นตนวา ใน ค.ศ.  1871 ขาราชการ

ฝรั่งเศสประจําเทวเดิวมัว (Theu Dau Moi) ไดรับคําส่ังใหสํารวจพรมแดนโคชินจีนดานตะวันตกซึ่ง

ติดกับดานตะวันออกของกัมพูชา ต้ังแตตอนเหนือของแมน้ําจาม (Cham river) ตอจากปากเป็ด (the 

duck‖s beak) หรือในชวงสงครามเวียดนามเรียกวาปากนกแกว (the parrot‖s beak) ลากยาวไป

ทางเหนือประมาณ 177 กิโลเมตร 110 เมตร ตามลําน้ําฮ็อย (Hoyt river) บริเวณดังกลาวเป็น

เทือกเขาสูงทุรกันดาร มีประชากรอาศัยเบาบางสวนใหญเป็นชาติพันธุแเขมรถะมัวนแ  (Tamoun) มัว 

(Moi) และสเตียง (Stieng) ถึงกระนั้นขาหลวงฝรั่งเศสไดรายงานวาประชากรท่ีอาศัยอยูบริเวณนี้เบา

บางและเป็นท่ีซองสุมของพวกโจรปลนปศุสัตวแท่ีปลนมาจากฝใ่งกัมพูชากอนจะนํากลับไปขายอีกครั้ง

แตรายงานก็ไมระบุถึงเขตแดนท่ีชัดเจน ฝรั่งเศสจึงกําหนดเขตแดนโดยเริ่มจากทิศตะวันออกของหุบ

เขาครูม (Chrum valley) ถึงพนมภูเด็น (Phnom Phu Den) และจากหมูบานแหงหนึ่งกอนท่ีเสน

เขตแดนจะคดโคงออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตครอบคลุมกึวอาน (Cuu An) และตําบลเต็นอานใน

เขตกวันเล็ย (Quan Loi) จนถึงวันท่ี 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1893 ผูสําเร็จราชการประจําโคชินจีน

ประกาศอนุกฤษฎีกาแกไขเขตแดนระหวางกัมพูชากับโคชินจีน โดยผนวกตําบลตาง ๆ ในเขตถานอาน 

(Thanh An) ซึ่งชาติพันธุแเขมรอาศัยอยู ไดแก กึวอานของชาติพันธุแเขมรถะมัวนแ มิญงาย (Minh Ngai) 

และกวันเล็ยของชาติพันธุแเขมรมัว รวมถึงโล็กนิญ (Loc Ninh) และฟวกเล (Phouc Le) ของชาติพันธุแ

เขมรสเตียง รวมเป็นเขตการปกครองท่ีมีช่ือวากันเล (Can Le)189 ลักษณะเชนนี้แสดงใหเห็นถึงความ

ไมเขาใจเรื่องชาติพันธุแของฝรั่งเศส เพราะบริเวณดังกลาวมีกลุมชาติพันธุแเขมรอาศัยอยู  ในอดีตพวก

เขาอาศัยอยูอยางอิสระแตเมื่อชาวเวียดนามอพยพเขามาพวกเขามักจะถูกเบียดเบียนและอยูในฐานะ

เสียเปรียบ กัมพูชาประทวงเรื่องดินแดนบริเวณนี้ไปยังฝรั่งเศสถึงความอยุติธรรมท่ีชาวเขมรไดรับ 

ขณะท่ีขาหลวงฝรั่งเศสประจํากัมพูชาก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้วาความปใ่นปุวนจะเกิดขึ้นหากเขต

แดนท่ีเคยมีมาแตกอนไมกลับคืนดังเดิม ผูสําเร็จราชการฯ จึงจัดต้ังคณะกรรมการพิจารณาแกไข

ปใญหาขอพิพาทนี้ ถึงกระนั้นขอเรียกรองของกัมพูชาก็ไมไดรับการดําเนินการแตอยางใด 

                                                             
189 สาริน ฉาก, “อนุกฤษฎีกา ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 1893,” in พรมแดนในประเทศกัมพูชา (อินทเทวี: กัมพูชา, 

2004), 246-248.  [សារនិឆក, “អនុរកឹតយ ចុេះៃថងទី ២៦ កកកដ្ឋ ១៨៩ព,” in រពំខ្ដនៃនរបចទសកមពុជា (ឥស្តនធចទវ:ី កមពុជា, ២០០៤), 
២៤៦-២៤៨.] 
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ตอมา ค.ศ. 1891 ขาหลวงฝรั่งเศสแหงโคชินจีนตีพิมพแแผนท่ีแสดงเขตแดนชวงรอยตอ

ระหวางตาแกว (Takeo) กับหาเตียน (Ha Tien) โดยแกไขเสนเขตแดนจากเดิมท่ีกําหนดตามแมน้ํา

ซาญทัญ (Giang Thanh) มาใชถนนท่ีตัดผานเรียกสายแมนดาริน (Mandorin‖s Way) ซึ่งอางวาเกิด

จากความผิดพลาดในการปใกปในเขตแดนใน ค.ศ. 1873 เขตแดนตอเนื่องจากเต็ยนิงหลักเขตท่ี 1 ลง

มาทางทิศใตถึงหาเตียน (Ha Tien) ใกลกับชายฝใ่งทะเลจึงตองมีการแกไขเสนเขตแดนใหม เรียกกลุม

คนท่ีอาศัยอยูบริเวณดังกลาวเรียกวา “ขแมรแกรอม” (Khmer Krom) หมายถึง เขมรใตหรือเขมรลาง 

เดิมทีชาวเขมรต้ังถิ่นฐานอยูอยางหนาแนน แตขาหลวงฝรั่งเศสประจําโคชินจีนกลับผลักดันใหชาว

เวียดนามร่ํารวยเขาไปต้ังถิ่นฐานแทนกวา 50 ครอบครัว และถือครองท่ีดินเพื่อทํานากวา 111       

เฮคตารแ การแกไขเสนเขตแดนในครั้งนี้จะทําใหกัมพูชาเสียพื้นท่ีดานตะวันออกเฉียงใตใหกับโคชินจีน 

21 ตารางกิโลเมตร เรสิดังตแ สุเปริเออรแประจําแควนกัมพูชาสงโทรเลขประทวงการกระทําดังกลาวตอ

ผูสําเร็จราชการท่ัวไปแหงอินโดจีน เพราะเกิดการลุกฮือของชาวเขมรท่ีอาศัยอยูบริเวณดังกลาว 

ผูสําเร็จราชการฯ จึงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบปใญหาพิพาทท่ีเกิดขึ้นและใน ค.ศ. 1896 คณะ

กรรมการฯ รายงานผลจากการตรวจสอบไมพบความผิดพลาดใด ๆ ตามคํากลาวอางของขาหลวง

ฝรั่งเศสแหงโคชินจีนสงผลใหตองยกดินแดนคืนแกกัมพูชาตามเขตแดนเดิม 

พรมแดนระหวางกัมพูชากับโคชินจีนเป็นพื้น ท่ีทับซอนอํานาจและเป็นพื้นท่ีท่ีมี

ความสําคัญตอเศรษฐกิจของอินโดจีน เพราะบริเวณดังกลาวมีดินสีแดงหรือดินบะซอลทแท่ีอุดม

สมบูรณแเหมาะสําหรับเพาะปลูกยางพาราซึ่งถูกนําเขามาจากถือซิ่วโมย (Thu Dau Moi) และขยาย

การเพาะปลูกท่ีตําบลโล็กนิญเขามายังเขตกําปงจาม (Kampong Cham) รวมขนาดท่ีดินท่ีปลูก

ยางพารามีขนาด 35,000 ตารางกิโลเมตร การขยายตัวของกิจการดังกลาว ทําใหพรมแดนสวนนี้มีขอ

พิพาท ภาคเอกชนจํานวนมากท่ียื่นขอสัมปทานท่ีดินเพื่อทํากสิกรรมเรียกรองใหรัฐบาลอาณานิคม

จัดการเรื่องพรมแดนเสียใหม เพื่อปกปูองผลประโยชนแของตนเองในโคชินจีน ท่ีซอนทับเขาไปใน

กัมพูชา พวกเขาเห็นวากิจการยางพาราในกัมพูชาเป็นเพียงสวนขยายจากโคชินจีน ดังนั้นควรแกไข

พรมแดนโดยขยับเสนเขตแดนออกไปสักเล็กนอยเพื่อผนวกเอาสวนยาพาราขนาดสิบตารางกิโลเมตร

เขามาดวย190 ฝรั่งเศสกระตือรือรนท่ีจะสนับสนุนกิจการดังกลาว ในวันท่ี 6 ธันวาคม ค.ศ. 1910 

ผูสําเร็จราชการท่ัวไปแหงอินโดจีนจึงจัดต้ังคณะกรรมการผสมประกอบดวยขาราชการจากแควน     

                                                             
190 Margaret Slocomb, Colons and Coolies: The Development of Cambodia’s Rubber 

Plantations (Bangkok: White Lotus, 2007), 18. 
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โคชินจีนและแควนกัมพูชาเพื่อสํารวจปใญหาเขตแดนสวนนี้  โดยมีคําส่ังใหคณะกรรมการฯ ยึดถือ

ผลประโยชนแปใจจุบันจากการขยายตัวของกิจการยางพาราตอฝรั่งเศสใหมากท่ี สุด191 ดังนั้น

คณะกรรมการฯ จึงเสนอใหกําหนดเสนเขตแดนโดยใชแมน้ํา 3 สาย ไดแก แมน้ําจาม (Cham river) 

แมน้ําชะหลอง (Chhlong river) และแมน้ําฮอยทแ (Hoyt river) 

แมการดําเนินการกําหนดเขตแดนของฝรั่งเศสจะทําใหอาณาเขตของกัมพูชาชัดเจน

ยิ่งขึ้น แตสําหรับคนพื้นเมืองแลวกระบวนการดังกลาวเกิดขึ้นอยางอยุติธรรม เพราะสําหรับชาวเขมร

อาณาจักรท่ีเคยยิ่งใหญและขยายอิทธิพลเหนือรัฐใกลเคียง นับต้ังแตคริสตแศตวรรษท่ี 13 เป็นตนมา 

ประเทศของเรามีแตจะหดแคบจนเหลือเทาทุกวันนี้192 ตอมาเมื่อฝรั่งเศสดําเนินการกําหนดเขตแดนก็

ยังเอาดินแดนโคชินจีนซึ่งครั้งหนึ่งเคยอยูภายใตการปกครองของกัมพูชาใหแยกออกเป็นเอกเทศ ทํา

ใหชาวเขมรท่ีอาศัยอยูบริเวณดังกลาวไดรับความลําบาก ดังท่ีพระหวด ตาด (ขณะนั้นดํารงสมณศักด์ิ

เป็นพระครูสังฆวิชชา) อาจารยแสอนภาษาสันสกฤตในโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูง ไดบรรยายถึงชีวิตชาว

เขมรซึ่งอาศัยอยูท่ีเมืองตราวินหแ (Travinh) ในดินแดนโคชินจีน เมื่อคราวเดินทางไปตรวจการศึกษาท่ี

แควนโคชินจีนระหวางวันท่ี 18 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธแ ค.ศ. 1928 (ตรงกับ พ.ศ. 2470 

เนื่องจากกัมพูชาเปล่ียนศักราชวันสงกรานตแเชนเดียวกับไทย) วา “ชาวเขมรในบริเวณนี้ได้รับความ

ยากล าบากนักเพราะข้าราชการท้ังหมดเป็นชาวเวียดนามซึ่งเอาแต่เบียดเบียนพวกเขมรให้ได้ความ

ล าบาก ถ้าพวกเขมรมีการอะไร ๆ ต้องจ่ายเงินแก่เขาจึงจะส าเร็จได้ เช่นนี้แล้วชาวเขมรในบริเวณนี้จึง

น่าเห็นใจและน่าสงสาร”193 สถานการณแเหลานี้ยิ่งทวีความชิงชังชาวเวียดนามในหมูชาวเขมรมาก

ยิ่งขึ้น  

 

1.4 การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างประเทศ 

แควนกัมพูชาภายใตการปกครองของฝรั่งเศสไดรับการพัฒนาใหเป็นเมืองท่ีมีความ

ทันสมัยตามแบบอยางตะวันตก โดยเฉพาะกรุงพนมเปญราชธานีซึ่งมีฐานะเป็นศูนยแกลางการปกครอง

ท่ีฝรั่งเศสสนับสนุนใหยายมาจากเมืองอุดงมีชัยเพื่อใชเป็นท่ีต้ังของศูนยแราชการของอาณานิคมใน ค.ศ. 
                                                             

191 J.R.V. Prescott, H.J. Collier and D.F. Prescott, Frontiers of Asia and Southeast Asia (Australia: 
Melbourne University Press, 1977), 64. 

192 บุญจันทรแ มุล, คุกการเมือง, (6). 
193 พระครูสังฆวิชชา (ห ตาด), “ความซึ่งเดินทางไปแผนดินโคชินจีน,” กัมพุชสุริยา 2, 7 (1927): 564.  [រពេះរគូសងឃ

វជិាជ  (ហ តាត), “អំពីដំចណ រចៅកបុងខ្ដនកូសំាងសីុន,” កមពុជសុរោិ ២, ៧ (១៩២៧): ៥៦៤.] 
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1865 สงผลใหกรุงพนมเปญไดรับการพัฒนาทางกายภาพจากชุมชนเป็นเมืองอยางคอยเป็นคอยไป มี

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเป็นตนวาใน ค.ศ. 1895 จัดต้ังโรงงานผลิตน้ําสะอาดดวยการวางทอ

ความยาวประมาณ 45 กิโลเมตร เพื่อสูบน้ําจากโตนเลสาบมาใชดวยพลังงานไฟฟูา หรือใน ค.ศ. 

1898 จัดต้ังหนวยงานบําบัดน้ําเสีย ขณะเดียวกันก็มีการจัดระบบคมนาคมเพื่ออํานวยความสะดวก

ตาง ๆ เป็นตนวานํารถยนตแ รถราง รถไฟ และรถจักรยานเขามาใชในการเดินทางซึ่งสงผลใหมีการตัด

ถนนนับต้ังแต ค.ศ. 1900 - 1930 ระยะทางกวา 9,000 กิโลเมตร ใน ค.ศ. 1929 มีการสรางสะพาน

มุนีวงศแ (Monivong Bridge) เหนือแมน้ําบาสักเพื่อเช่ือมระหวางกรุงพนมเปญระหวางฝใ่งตะวันตกกับ

ตะวันออก ขณะเดียวกันยังมีการวางโครงขายรถไฟเพื่อเช่ือมตอเสนทางคมนาคมทางบกระหวางเมือง

อีกดวย ท้ังยังมีการขุดคลองโดยรอบเพื่อเช่ือมเสนทางคมนาคมทางน้ําดวยการสนับสนุนของหลุยสแ           

อาลแบรแ อูฌ เดอ วอรแเนวีล (Louis Albert Huÿn de Vernéville) ซึ่งตอมาดํารงตําแหนงเป็น       

เรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชา นอกจากนี้ฝรั่งเศสยังนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมอยางการแพทยแ

และสาธารณสุขเพื่ออํานวยการใหมีการรักษาพยาบาลแบบตะวันตก รวมถึงพัฒนาดานการศึกษา   

ดังเห็นไดจากการจัดต้ังโรงเรียนแบบตะวันตกเพื่อสรางคนท่ีมีความรูมารองรับการขยายตัวของ

เศรษฐกิจของอาณานิคม หรือแมแตเทคโนโลยีการส่ือสาร เป็นตนวาระบบไปรษณียแ-โทรเลข ส่ือ

ส่ิงพิมพแตาง ๆ ก็ไดรับการพัฒนาขึ้นในกัมพูชา แมวาเปูาหมายหลักของการพัฒนาจะเพื่อผลประโยชนแ

ดานการปกครองและเศรษฐกิจของฝรั่งเศส แตในขณะเดียวกันการพัฒนาดังกลาวยังสงผลใหคน

พื้นเมืองไดเรียนรูความทันสมัยตามแบบอยางตะวันตกดวย  

ขณะเดียวกันวัฒนธรรมตะวันตกก็แพรขยายเขามายังกัมพูชาดวย ดังปรากฏการรับแบบ

แผนประเพณีและคานิยมของชาวยุโรปมาปรับปรุงการดําเนินชีวิตซึ่งนํามาสูการเปล่ียนแปลงทางดาน

วัฒนธรรมในสังคมกัมพูชาอยางรวดเร็ว เป็นตนวาแนวความคิดแบบตะวันตกอยางการเลือกต้ังผูแทน

ระดับฆุมครั้งแรก การขยายตัวของคริสตแศาสนาภายใตการสนับสนุนของรัฐบาลอาณานิคม การใช

ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการในอาณานิคมอินโดจีน การสวมเส้ือแทนการหมสไบหรือการนุงกางเกง

แทนการนุงโจงกระเบน อาหารเครื่องด่ืมอยางขนมปใงฝรั่งเศสหรือบาเกต (baguette) สถาปใตยกรรม

แบบยุโรปเป็นตนวาพระท่ีนั่งบรรยงกแรัตนามหาปราสาทหรือปาวีย็อง นโปเลียนท่ี 3 (Pavillon 

Napoléon III) อันเป็นอาคารที่พระนางเออเซนนี เดอ มองตีโย (Eugénie de Montijo) พระมเหสีใน

พระจักรพรรดินโปเลียนท่ี 3 สรางขึ้นคราวเสด็จไปเปิดคลองสุเอซ เมื่อ ค.ศ. 1869 ตอมาใน ค.ศ. 

1876 พระจักรพรรดินโปเลียนท่ี 3 โปรดเกลาฯ ใหรื้อมาสรางถวายพระบาทสมเด็จพระนโรดมพรหม
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บริรักษแ ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ ท้ังมหรสพการแสดงดนตรี การกีฬา การทองเท่ียวและ

การพักผอนในสถานตากอากาศ การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตดังกลาวเห็นไดชัดในเขตเมืองใหญเป็นตนวา

กรุงพนมเปญ กําปงธม กําปงจาม ขณะท่ีเมืองในชนบทท่ีหางไกลอาจไดรับผลกระทบเหลานี้ไมเทากัน

แตอยางนอยท่ีสุดจากนโยบายดานการศึกษาสงผลใหชาวเขมรตองสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียน

แบบใหม 

คนกลุมแรกท่ีรับเอาความเปล่ียนแปลงมาใชในการดํารงชีวิตคือเช้ือพระวงศแและ        

ชนช้ันสูงกอนจะขยายสูประชาชน โดยเฉพาะจารีตดานการศึกษา ซึ่งพบวาชนช้ันสูงนิยมสงบุตรหลาน

ไปเรียนท่ีไซงอน ขณะท่ีบางสวนไดเดินทางไปเรียนท่ีฝรั่งเศสโดยตรง คนกลุมนี้ไมเพียงรับเอาความรู

วิทยาการสมัยใหมกลับมาแตเขายังรับเอาคานิยมและวัฒนธรรมแบบตะวันตกมาอีกดวย เป็นตนวา

พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์มุนีเรศ (HRH Prince Sisowath Moniret) เมื่อสําเร็จการศึกษาดานการทหาร

จากประเทศฝรั่งเศส พระองคแทรงนํากิจการลูกเสือกลับมาเผยแพรในกัมพูชาหรือท่ีเรียกในภาษาเขมร

วา “អងគការចមមរកាោរទិនិ” (Ankar Khamarak Kayarith) [อานวา อ็องการขแมรกาเยียริต : คําแปล 

องคแการเขมรกายาฤทธิ์ (Kayritti)] พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุมีทรงบันทึกถึงพระปิตุลา (ลุง) 

ของพระองคแวา “ข้าพเจ้าเคยเป็นลูกเสืออยู่ใต้บังคับบัญชาของเจ้าลุงมณีเรศ ท่านลุงให้หน้าท่ีข้าพเจ้า

จัดทางศิลปและบันเทิง ข้าพเจ้าจัดการเล่นรอบกองไฟ เพลงและละคอน เราเคยเล่นบทของ  ‘โมลี

แอร’ เป็นภาษาเขมร ซึ่งก็พอได้รับความส าเร็จอยู่บ้าง” หรือพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ 

(Norodom Sihonouk) เมื่อทรงพระเยาวแก็ทรงใชชีวิตแบบชาวตะวันตก “ข้าพเจ้าสนใจเรียนไวโอลิน

เพื่อให้วงดนตรีออร์เคสตราน้อย ๆ ในครอบครัวได้ครบวง แต่ข้าพเจ้าไม่มีพรส าหรับไวโอลิน ข้าพเจ้า

ชอบแซคโซโฟนและคลารีเนตมากกว่า และเมื่อกลับจากไซ่ง่อน ข้าพเจ้าก็ได้ก็ได้ใช้เวลาพักผ่อนหยุด

เรียนอย่างสนุกสบาย”194 

วัฒนธรรมตางชาติท่ีหล่ังไหลเขาสูกัมพูชาตลอดชวงศตวรรษท่ี 19 และ 20 แมจะสราง

ความเจริญและนํากัมพูชาเขาสูความทันสมัย แตขณะเดียวกันกลับสงผลใหเกิดความรูสึกยอนแยง

ระหวางความทันสมัยกับความเส่ือมโทรมทางวัฒนธรรมด้ังเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งพุทธศาสนาและ

อักษรศาสตรแซึ่งเป็นหัวใจและรากฐานทางสังคมขึ้นในหมูพระสงฆแหัวกาวหนาและปใญญาชน ดังท่ี  

กรมงุยไดประพันธแไวในจฺบาบลฺเบีกถเม็ยตอนหนึ่ง ไดเสนอภาพพระนครท่ีมีความเจริญแบบสมัยใหม

                                                             
194 นโรดมสีหนุ, อินโดจีน: ทัศนะจากปักก่ิง นโรดม สีหนุ ให้สัมภาษณ์แก่จังกูติวส์, 12-13. 
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แตผูคนกลับมีจิตใจตกตํ่า ผูคนพากันละท้ิงเงินตราแบบเกาและหันไปใชเงินตราแบบใหมคือธนบัตร 

เมืองใหญกลายเป็นสังคมท่ีเคารพอํานาจแหงเงิน ศาสนาเส่ือมโทรมเพราะการเขามาของวัฒนธรรม

ตะวันตกทําใหคนเปล่ียนไปนับถือศาสนาใหมวา  

 พลิกผันนคร  มีแตเกิดโจร   มากข้ึนมากข้ึน  

 ชั่วรายแข็งกระดาง  เยอหยิ่งจองหอง   กระดาษอยางบาง 

    ใชจนฉีกขาดในมือฯ  

 เงินเกาหมดไป   เพราะมนุษยแทุกวันนี้  อุบาทวแจัญไร  

 ชาติเขมรประเภท   ผันแปรเปลี่ยนไป            เปลี่ยนไปถือศาสนาใหม  

    สัตวแสัตวแนานาฯ195  

สภาพการณแท่ีเกิดขึ้นในกัมพูชานั้น สําหรับคนพื้นเมืองเกิดมุมมองในลักษณะวาฝรั่งเศส

ดําเนินนโยบายในลักษณะท่ีตองการทําใหเกิดการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมหรือการกลืนกลายทาง

วัฒนธรรม (assimilation)196 ในประเด็นนี้บุณฺณจันฺท มลไดแสดงความคิดเห็นวาฝรั่งเศสพยายาม

กลืนวัฒนธรรมเพื่อจัดต้ังประเทศฝรั่งเศสโพนทะเล (La France d‖outre Mer) คือตองการครอบงํา

ไมใหเราสามารถเปล้ืองตนออกไปได ใหกลายเป็นชาติฝรั่งเศสจนหมดส้ิน จะรูภาษาก็ตาม ไมรูก็ตาม 

ราวกับอยูท่ีพอนดิเชอร รี (Pondicherry) ดวยเหตุนี้พวกเขาจึงขยายวัฒนธรรมของตนเขามาใน

กัมพูชาเพื่อทําใหชาวเขมรกลายเป็นชาติฝรั่งเศส เป็นตนวานโยบายดานภาษา ภายใตระบอบอาณา

นิคมกําหนดใหภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ ในสมัยนั้นหากใครไมรูภาษาฝรั่งเศส รูเฉพาะแตภาษา

เขมร ก็ทํางานอะไรกับเขาไมไดหรอก เพราะเขาใชแตอักษรฝรั่งเศส ทางราชการก็ตาม ดานการคาก็

ตาม เหมือนกันหมด พวกนี้พูดภาษาฝรั่งเศสได คนยกยองราวกับเป็นเทวดาลงมาจากสวรรคแ ขณะท่ี

พวกเขมรเรารุนนั้นและกอนนั้น มีบางคนขอแปลงสัญชาติเป็นฝรั่งเศสบางเหมือนกัน เพราะเขาเห็นวา 

ชาติของตนมันตํ่าตอย จึงพากันเปล่ียนช่ือตน ช่ือสกุลเป็นฝรั่ง เขาเต็มใจจะเปล่ียนจากสัญชาติเขมร

                                                             
195 พุทธศาสนบัณฑิตยแ, จฺบาบ่กรมงย, 34.  [ពុទនសាសនបណឍិ តយ, ចាបរ់កុមង ុយ, ៣៤.] 
196 การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมหรือการกลืนกลายทางวัฒนธรรม (assimilation) คือปรากฏการณแที่วัฒนธรรมที่

แตกตางกันสองวัฒนธรรมมาพบกัน และสัมพันธแกันอยางสม่ําเสมอในระยะเวลาอันยาวนาน ตอเน่ือง และไดมีการหยิบยืมแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกันใชในที่สุด ตางฝุายตางรับเอาวัฒนธรรมของอีกฝุายมาเป็นของตนอยางแยกไมออกจนเกิดเป็นวัฒนธรรมใหมขึ้นมาซึ่งไม
เหลือรองรอยของวัฒนธรรมเดิมปรากฏอยู 
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เป็นสัญชาติฝรั่งเศสอันสูงสง197 ขณะท่ีเคอม ส็อมเอิว อดีตพนักงานหนังสือพิมพแสามัคคีกลาวบริภาษ

ฝรั่งเศสอยางรุนแรงวา ในระยะกวา 80 ปี ภายใตระบอบอาณานิคม ฝรั่งเศสใหลูกหลานชาวเขมรเขา

เรียนในโรงเรียนฝรั่งเศส โดยมีจุดมุงหมายเพื่อควบคุมไมใหมีความรูมากไปกวาตอบรับวา Oui! [อาน

วา อวีย : คําแปล ใช] Non! [อานวา นง : คําแปล ไม] อีกท้ังบังคับใหลูกหลานชาวเขมรเรียนภาษา

ฝรั่งเศสเพื่อใหเชิดชูภาษาฝรั่งเศสวาเจริญ ขณะเดียวกันฉุดรั้งทุกคนใหเห็นความสะอิดสะเอียนและ 

มักงายของอักษรชาติเรา ลูกหลานชาวเขมรซึ่งไดเขาเรียนในโรงเรียนฝรั่งเศส  ไมไดเรียนรูถึง       

อารยธรรมเขมรและวัฒนธรรมเขมรเลย แลวยังเป็นท่ีอเนจอนาถวาคนเหลานี้หลงไปตามคําโฆษณา

ชวนเช่ือวาเขมรไมมีวัฒนธรรม ไมมีอักษรศาสตรแ อารยธรรมซึ่งอาณานิคมนิยมนํามาใหพวกเราเรียน

คืออารยธรรมแบบอาณานิคมไมใชอารยธรรมอยางของชาวฝรั่งเศส198 

เดวิด พี. แชนดแเลอรแ (David P. Chandler) เรียกปรากฏการณแนี้วา “วิกฤตอัตลักษณแ” 

(crisis of identity)199 ซึ่งนอกจากการไหลบาของวัฒนธรรมตะวันตกแลว  การเขามาของชาว

เวียดนาม ชาวจีน ชาวจาม ชาวอินเดีย และชาวมลายูก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีสงผลกระทบตออัตลักษณแ

ของกัมพูชาดวย เพราะลักษณะเฉพาะของวิถีปฏิบัติทําใหพวกเขาแปลกแยกกับคนพื้นเมือง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวเวียดนามและชาวจีนซึ่งพบวาคนกลุมนี้พักอาศัยเป็นชุมชนขนาดใหญในเมือง

ตาง ๆ มีการใชภาษาและประกอบพิธีกรรมความเช่ือตามแบบแผนของตนเอง เมื่อมีการแตงงานกับ

คนพื้นเมือง ชาวเขมรกลับเป็นผูรับเอาธรรมเนียมปฏิบัติจากชาวตางชาติเหลานี้มาเป็นของตนดวย 

ประกอบการแพรขยายของลัทธิเกาได (Cao Dai) ซึ่งเป็นขบวนการปฏิวัติทางวัฒนธรรมจากแควน  

โคชินจีน ลักษณะดังกลาวเมื่อรวมกับประสบการณแในอดีตท่ีมีตอประวัติศาสตรแการถูกครอบงําในชวง

ทศวรรษ 1830 จึงทําใหชาวเขมรจํานวนหนึ่งเกิดความวิตกกังวลตอสภาพการณแท่ีเกิดขึ้น เพราะครั้ง

หนึ่งญวนพยายามนําวัฒนธรรมของตนครอบงําวัฒนธรรมของกัมพูชาหรือเปล่ียนกัมพูชาใหเป็น

เวียดนาม (Vietnamization) โดยจักรพรรดิมินหแมาง (Minh Mạng) แตงต้ังเตรือง มินหแ เกียง 

(Troung Minh Giang) หรือองเตียงกุน (Ong-Ta-Quan) เป็นหัวหนาปฏิบัติการนําความซิวิไลซแใน

                                                             
197 บุญจันทรแ มุล, คุกการเมือง, 14-16. 
198 เคอม ส็อมเอิว, การศึกษาพิจารณาประวัติอักษรศาสตร์เขมร (ม.ป.ท., 1961), 73.  [មឹម-សំឱ, សិកាពិចារណា

របវតថិអកសរសាស្តសថខ្មមរ (n.p., ១៩៦១), ៧៣.] 
199 David P. Chandler, The Tragedy of Cambodian History: Politics, War, and Revolution since 

1945 (Chiang Mai: Silkworm, 1993), 6. 
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กัมพูชา ดังความในราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา ฉบับพระองคแนพรัตนแ200 กลาวถึงพระองคแเจามีหรือนัก

องคแมีกษัตรียแแหงกัมพูชา ทรงมีพระนามอยางภาษาญวนวาบากุเนภูและตองแตงฉลองพระองคแดวย

เครื่องทรงแบบราชการท่ีไดรับพระราชทานจากราชสํานักเว พรอมดวยขาราชสํานักเสด็จไปยังวัดญวน

ท่ีต้ังอยูใกลกรุงพนมเปญ เพื่อถวายคํานับหนาโต฿ะท่ีปรากฏพระนามจักรพรรดิญวน เป็นตนวา  

ลวงมาถึงศตวรรษท่ี 15 เขตตราด ปใจฉิม ประจิม (ปราจีนบุรี) และจันทบูร ซึ่งต้ังอยูเป็น

ภูมิภาคพระราชอาณาจักรเขมร เพียงแตกองทัพไทยมักจะรุกรานประเทศเขมรเป็นประจําแลวได

หลอกตีเอาเมืองพระนครไปไดถึงสองครั้ง...ครั้งนั้น องเลิ้งกุเน ชื่อเสา เปนเบาหอมารักษาเมือง

พนมเปญ มันกระทําใหบรรดาขาราชการนอยใหญ แลไพรบานพลเมือง ไดรับความเดือดรอน    

ตาง ๆ นานา มันบังคับใหสวมเสื้อกางเกงโพกศีรษะอยางเพศญวน แลบังคับใหขุนนางเขาไปโฮว 

(คํานับเฝูา) มันทุกวัน แลมันต้ังชื่อขุนนางเขมร เปลี่ยนเปนภาษาญวน เรียกวาองจัญพอโดยกาย

ลางภวนเต้ืองตรํา แลวเกณฑแใหราษฎรเขมรทําไรไถนาใหมัน บรรดาราษฎรเขมรไดรับความ

เดือดรอนอยางสาหัส ไมแตเทานั้น มันคิดจะยึดเอาพระนครประเทศเขมรท้ังหมด ใหอยูในกํามื อ

ของมัน มันจึงจัดต้ังใหองอานภู องเวียน มีอํานาจบังคับบัญชาหัวเมืองตลอดพระราชอาณาจักร201 

ความทรงจําดังกลาวเป็นท่ีรับรูเป็นอยางดีของชาวเขมร  เป็นตนวาพระหวด ตาด 

(ขณะนั้นดํารงสมณศักดิ์เป็นพระครูสังฆวิชชา) เมื่อคราวเดินทางไปตรวจการศึกษาท่ีแควนโคชินจีนใน 

ค.ศ. 1928 ไดกลาวถึงเหตุการณแในสมัยนักองคแมีตอนหนึ่งวา  

...เมื่อเขมรพายแพตอกองทัพญวนจึงตองเสียแผนดินไพรนคร เมียนจร ฬุงโฮ ผฺซารเฎก 

บาสัก และพระตระพัง ในสมัยนั้นพระสงฆแไดรับความเดือดรอนนัก มีเจาวายสฺรุกเขมรคนหนึ่งชื่อ

กุยทําหนาท่ียกบัตรตรวจราชการในเขตอํานาจของญวน เมื่อเห็นวาญวนทําลายพุทธศาสนาดวย

การบังคับใหพระสงฆแเปลี่ยนการหมผาจีวร เจาวายสฺรุกกุยก็เกิดกําลังอาจหาญถวายชีวิตเพื่อรักษา

พุทธศาสนาไปเขาไปพบและกลาวกับราชการญวนวา “ชาติเขมรซึ่งนับถือพุทธศาสนา แล้วละ

ทรัพย์สมบัติภรรยาและบุตรมาบวชเป็นเพศสมณะนี้ ต้องแต่งนุ่งห่มจีวรแบบนี้จึงจะเรียกว่านักบวช

                                                             
200 ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา ฉบับพระองคแนพรัตนแหรือฉบับหอสมุดแหงชาติ ตามหลักฐานที่ปรากฏพระองคแ พระ

ราชบุตรสมเด็จพระหริรักษแรามาอิศราธิบดีหรือนักองคแดวง ทรงตรวจชําระเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 1878 โดยนํา “พระราช
พงศาวดารนครเขมร” ของสมเด็จพระสุคนธาธิบดี (ปาน) มาแกไขเพิ่มเติมและเรียบเรียงเร่ืองราวในพระราชพงศาวดารจนจบความใน
รัชกาลสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษแ 

201 หลวงเรืองเดชอนันตแ, ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา, 2nd ed. (นนทบุรี: ศรีปใญญา, 2550.), 244 - 245. 
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ไม่ต้องสวมเสื้อด้านในอย่างญวน พวกญวนได้ฟังเอาแต่บังคับให้เปลี่ยนระเบียบแบบแผน ให้ใส่เสื้อ

ด้านในนั้นเป็นพระสงฆ์ญวน” ราชการญวนไดฟใงเชนนั้นจึงใหนําตัวเจาวายสฺรุกกุยไปประหาร...202 

สภาพการณแดังกลาวสรางความวิตกกังวลใหกับพระสงฆแหัวกาวหนาและปใญญาชนถึงการ

ถูกครอบงําทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะดานภาษา-วรรณกรรมและพุทธศาสนา อันนํามาสูการเคล่ือนไหว

ในลักษณะตาง ๆ เพื่อปกปูองขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของกัมพูชาดังจะอธิบายใน

หัวขอถัดไป ถึงกระนั้นไมไดหมายความวาชาวเขมรปฏิเสธเทคโนโลยีหรือความทันสมัย  พระชวน 

ณาต พระสงฆแหัวกาวหนาซึ่งเป็นผูนําของพระสงฆแฝุายธรรมใหม ขณะดํารงสมณศักด์ิเป็นพระครูสังฆ

สัตถาทรงเห็นความสําคัญของการเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ดังท่ีพระหวด ตาด ไดบันทึก   

ไววา  

...พระครูสังฆสัตถา ชวน ณาต ไดแจงใหฉัน (พระหวด ตาด ขณะดํารงสมณศักด์ิเป็นพระ

ครูสังฆวิชชา - ผูศึกษา) เรียนภาษาฝรั่งเศส ซึ่งพระองคแทานเรียนจากคุณชวน นุต ซึ่งเป็นนองชาย

ใหสอนภาษาฝรั่งเศสแกทานท่ีกุฏิของทาน กอนนั้นฉันไดแจงทานวาไมขอเรียน เพราะฉันกําลังมี

การศึกษาขางพุทธศาสนาไมจบเลย ทานครู พระครูสังฆสัตถา ทราบดังนั้นก็แจงตอฉันหลายครั้ง

และอธิบายใหฉันวาการศึกษาไมควรเรียนแตอยางเดียว ใหเรียนวิชานี้ดวยนั้นดวย ไมเพียงแต

เทานั้น ทานไดนําหนังสือฝรั่งเศสเอามาใหแกฉัน แลวบังคับใหฉันเรียนพรอมกันกับทาน ฉันก็เรียน

ดวยกันกับทานในเวลากลางคืนท่ีกุฏิของทาน เวลาเรียนครั้งหนึ่ง  ๆ เราตองปิดบังไมใหใครเห็น 

เพราะสมัยนั้น หากพระสงฆแเรียนภาษาฝรั่งเศสตองไดรับโทษ ... แมวาในเวลาตอมา เราไดศึกษา

ภาษาฝรั่งเศสจากครูชาวฝรั่งเศสชื่อวาพู ลิเส ซึ่งราชการฝรั่งเศสจัดหามาใหเรียนท่ีโรงเรียนพุทธิก

บาลีข้ันสูง แตก็ไมไดลึกซึ้งนัก รูแตปานกลางก็เทานั้น...203 

ขณะท่ีจฺบาบลฺเบีกถเม็ยของกรมงุยปราชญแชาวเขมรซึ่งตอนหนึ่งไดกลาวตักเตือน

ลูกหลานใหรูเทาทันความทันสมัยท่ีเขามากระทบตอสภาพการดํารงชีวิต ความวา 

 อยาหลงเพลินลืมตัว  แมมีความรูทั้งจีนท้ังญวน อยาทิ้งเขมรเรา 

 อยาทําหยิ่งผยอง  อยายกตนใหสูง  อยาสวมรองเทา 

                                                             
202 พระครูสังฆวิชชา (ห ตาด), “ความซึ่งเดินทางไปแผนดินโคชินจีน,” 561-564.  [រពេះរគូសងឃវជិាជ  (ហ តាត), “អំពី

ដំចណ រចៅកបុងខ្ដនកូសំាងសីុន,” ៥៦១-៥៦៤.] 
203 หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต (ม.ป.ท., 1970), 3-4.  [ហូត 

តាត, កលាមិតថរបស់មញុ ំគឺសចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួន ណាត (n.d., ១៩៧០), ៣-៤.] 
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    เมื่อเขาไปวัดพระสงฆแฯ 

 ถอดหมวกหุบรม    โอนกายปฏิบัติ  นอบนอมกายใจ 

 อยากินตามหิว  อยากลาตามอยาก  ถือกฎหมายของหลวง 

    อยาทิ้งพระศาสนาฯ 

หรือ  

 เห็นรูปรางทาทางเขาดี ถึงมีความลําบาก  เอาเขาเป็นญาติ  

  ควรถือวาเป็นคนนอก เป็นคนพวกอื่น  นับถือแตมารยาท  

     สุจริตถูกตอง     

  เรียนรูสิ่งใด  อยาใหมากจนเกินงาม อยาลืมแนวทาง  

  อยาเพลินจนลืมแม อยาแปรจนลืมพอ  เห็นผูเฒาผมหงอก  

    อยาไดดูถูกฯ204 

บทจฺบาบลฺเบีกถเม็ยท้ัง 2 ตอน เป็นตัวอยางของการใชวรรณกรรมเป็นส่ือสําหรับ

ตักเตือนลูกหลานชาวเขมรใหระลึกอยูเสมอวา ขนบธรรมเนียมประเพณีของกัมพูชาเป็นส่ิงท่ีดีงามควร

คาแกการธํารงรักษา ทามกลางอิทธิพลของวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจากตางชาติ ชาวเขมรตองรูเทา

ทันความเจริญนั้นวาเป็นเพียงความเจริญทางวัตถุอยาลุมหลงมัวเมาจนลืมรากเหงา ไมควรยกยอง

ชาวตางชาติซึ่งในท่ีนี้หมายถึงชาวฝรั่งเศสเพียงเพราะรูปรางทาทางแลวนับถือยกยองพวกเขามาเป็น

เสมือนญาติตน แตควรระลึกเสมอวาคนเหลานั้นเป็นคนละกลุมชนจึงควรเคารพยกยองเฉพาะคนท่ี

ปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยแสุจริต ขณะท่ีการศึกษาวิทยาการความรูสมัยใหมของฝรั่งเศส ควรรูจักเลือกรับ

แตเรื่องท่ีเป็นประโยชนแและเรียนรูอยางมีสติ คิดไตรตรองใหรอบคอบ อยาถือตนวามีความรูมากกวา

พอ แม หรือผูเฒาผูแกซึ่งเป็นผูท่ีมีประสบการณแมาก 

กลาวโดยสรุป การอธิบายขางตนมุงนําเสนอปใจจัยผลักดันท่ีนําไปสูการเคล่ือนไหวทาง

ความคิดของคนพื้นเมือง จากการศึกษาพบวาสาเหตุสําคัญเกิดจากการดําเนินนโยบายของฝรั่งเศส

ภายใตกระบวนการทําใหทันสมัย ซึ่งกอใหเกิดความเป็นรัฐกัมพูชาขึ้นต้ังแตฝรั่งเศสรวมดินแดน

กัมพูชาครั้งหลังเบ็ดเสร็จใน ค.ศ. 1904 จากนั้นการปกครองของฝรั่งเศสทําใหเกิดความเปล่ียนแปลง

ท้ังดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศาล-ตุลาการ และวัฒนธรรม การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น

                                                             
204 พุทธศาสนบัณฑิตยแ, จฺบาบ่กรมงย, 6-7, 3-4.  [ពុទនសាសនបណឍិ តយ, ចាបរ់កុមង ុយ, ៦-៧, ៣-៤.] 
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ภายใตระบอบอาณานิคมกอใหเกิดปฏิกิริยาและการโตตอบของชาวเขมรตอสถานการณแเฉพาะใน

ลักษณะท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้ในสวนของการเคล่ือนไหวของพระสงฆแหัวกาวหนาและปใญญาชนเขมร

ต้ังแตทศวรรษ 1930 ถึงตนทศวรรษ 1940 นั้นเป็นระยะของการเพาะบมจิตสํานึกอันจะนําไปสู

ความรูสึกชาตินิยมท่ีดําเนินอยางคอยเป็นคอยไป ดังปรากฏใน 2 ลักษณะ ลักษณะแรกคือจิตสํานึก

ทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอนโยบายท่ีกระทบกระเทือนตอรากฐานทางวัฒนธรรมของกัมพูชา

โดยเฉพาะพุทธศาสนาและอักษรศาสตรแ ลักษณะท่ีสองอาจเรียกไดวาเป็นจุดเริ่มตนของจิตสํานึกทาง

การเมืองซึ่งมีสาเหตุจากนโยบายของฝรั่งเศสตอการเมืองการปกครอง ระบบตุลาการ ความเหล่ือมลํ้า

ทางเศรษฐกิจ และปใญหาเรื่องเช้ือชาติ กลุมปใญญาชนท่ีเป็นฆราวาสและพระสงฆแหัวกาวหนาตางมี

การแสดงออกทั้งสองลักษณะและมีสวนสนับสนุนซึ่งกันและกัน อยางไรก็ตาม พระสงฆแหัวกาวหนาจะ

เป็นผูนําทางความคิดตอการธํารงรักษาพุทธศาสนาและภาษา-วรรณกรรม ขณะท่ีปใญญาชนในนาม

ของ “กลุมสามัคคี” จะเป็นหัวหอกในการเคล่ือนไหวในลักษณะการปรับปรุงงานเขียนดานอักษร

ศาสตรแผานการผลิตงานเขียนรูปแบบใหมแบบตะวันตกท่ีสะทอนถึงความตกตํ่าของวิถีชีวิต ความเช่ือ 

ตลอดจนจิตวิญญาณของความเป็นเขมร 

 

2.  พระสงฆ์หัวก้าวหน้ากับการพัฒนาและปกปอ้งรักษาพระพุทธศาสนา 

ต้ังแต่ทศวรรษ 1930 ถึงต้นทศวรรษ 1940 

ทศวรรษ 1930 ปรากฏการเคล่ือนไหวในลักษณะของการปรับตัวของพระสงฆแรุนใหม

เพื่อธํารงรักษาพุทธศาสนาดวยการจัดต้ังคณะกรรมการชุมนุมพระไตรปิฎกเพื่อธํารงวัตรปฏิบัติท่ี

บริสุทธิ์และเผยแผพุทธวจนะท่ีถูกตองและเขาถึงได การแสดงออกดังกลาวเกิดขึ้นอยางตอเนื่องจนถึง

ตนศตวรรษที่ 1940 เมื่อสงครามโลกครั้งท่ี 2 ขยายตัวเขาสูเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังนี้ 

 

2.1 การปกป้องรักษาพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์ของฝ่าย “ธรรมใหม่” 

ต้ังแตสมัยโบราณพระสงฆแเขมรไดทําหนาท่ีธํารงรักษาไวซึ่งวัตรปฏิบัติท่ีบริสุทธิ์ เผยแผ

พุทธศาสนา และเป็นส่ือกลางระหวางชุมชนกับความเช่ือทางศาสนา อักษรศาสตรแไดรับการนํามาใช

เป็นเครื่องมือในการเผยแพรพุทธพจนแ จึงทําใหพระสงฆแเขมรทําหนาท่ีธํารงอักษรศาสตรแเขมรอยูในที 

ขณะท่ีการเทศนาพระธรรมปิฎกไตรของพระสงฆแก็เป็นเครื่องนําใหเกิดอักษรศาสตรแรูปแบบหนึ่ง
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ดวย205 พระเบียง ขัต (Pang Kat) พระสงฆแหัวกาวหนาซึ่งทําหนาสอนภาษาสันสกฤตท่ีวิทยาลัยพระ 

สีหนุบรรยายไววา 

พุทธศาสนาของเราสามารถรักษาไวไดดวยการเผยแผบรมพุทธพจนแผานการเทศนา การ

เรียนธรรมวินัย การเรียนภาษาบาลี การเผยแพรหนังสือหลักธรรมของพุทธศาสนบัณฑิตยแและการ

เกิดข้ึนของพุทธิกมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนสงฆแ และดวยเหตุดังนี้พุทธศาสนาและอักษรศาสตรแจึง

มีความสัมพันธแกันอยางแนบแนนและสงอิทธิพลตอกัน206 

พุทธศาสนาเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของกัมพูชามาต้ังแตสมัยโบราณ ประชาชนให

ความเคารพยึดถือพระสงฆแในฐานะผูรักษาพระไตรปิฎก สําหรับชาวเขมรพุทธศาสนาเป็นส่ิงท่ีสูงสง

และไมควรกาวลวง ดังท่ีพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงมีบันทึกไววา “คุณยายทวดไม่พูดเล่นใน

เรื่องศาสนาพุทธ...เมื่อถึงวันพระ พระสงฆ์ก็มาท่ีบ้านเราและกระตุ้นพวกเราให้ถือศีล”207 ขณะท่ี     

ราชสํานักก็ใหความสําคัญกับพระพุทธศาสนา เมื่อมีการยายราชธานีจากกรุงอุดงมีชัยมาท่ีกรุง

พนมเปญภายใตการสนับสนุนของฝรั่งเศส พระบาทสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษแไดสถาปนาวัด

พนมหรือวัดพนมโฎนปึญ (Wat Phnom) เป็น “วัดประจําชาติ” (pagoda nationale) มีการจําลอง

รูปปใ้นแบบเขมรและปรับปรุงบันไดดวยการสรางรูปสลักพญานาคขึ้นสูยอดเขา เรสิดังตแ สุเปริเออรแ

แหงแควนกัมพูชาจัดงานเปิดวัดพนมอยางเป็นทางการในวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1894 โดยเช่ือมโยงวัด

แหงนี้วาคือ “ความมหัศจรรยแแหงอังกอรแ”208 เชนเดียวกับวัดพระแกวมรกต (Wat Preah Keo 

Morokat) หรือวัดอุโบสถรตนาราม (Wat Ubaosoth Ratanaram) หรือวัดเงิน (Silver Pagoda) ซึ่ง

เป็นวัดในพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล (Preah Barum Reachea Veang Chaktomuk Serei 

Mongkol) ไมมีพระสงฆแจําพรรษา สรางขึ้นระหวาง ค.ศ. 1892-1902 โดยมีสมเด็จพระมหาสังฆราช 

(นิล เตียง) สังฆนายกฝุายมหานิกายและออกญาเทพนิมิต (รส) ตรวจตราและออกแบบแผนผังของวัด 

โดยมีมร.อาลาวีญ (Alavigne) สถาปนิกชาวฝรั่งเศสควบคุมการสราง เมื่อแลวเสร็จจึงจัดงานเฉลิม

                                                             
205 เซเดสแ, “อักษรศาสตรแเขมร,” กัมพุชสุริยา 14, 4 (1942): 5.  [សីចដស, “អកសរសាស្តសថខ្មមរ,” កមពុជសុរោិ ១៤, ៤ 

(១៩៤២): ៥.] 
206 เบียง ขัต, ประวัติพุทธศาสนาในประเทศเขมร (พนมเปญ: อังกอรแ, 2013), 137, 2.  [  ង ខាត,់ របវតទិពុទនសាសនា

ចៅរបចទសខ្មមរ (ភបំចពញ: អងគរ, ២០១៣), ១៣៧, ២.] 
207 นโรดมสีหนุ, อินโดจีน: ทัศนะจากปักก่ิง นโรดม สีหนุ ให้สัมภาษณ์แก่จังกูติวส์, 9. 
208 Penny Edward, “Cambodge: The Cultivation of a Nation 1860 – 1945,” (Thesis Doctor of 

Philosophy History Department, Monash University, 1999), 90-91. 
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ฉลองเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 5 กุมภาพันธแ ค.ศ. 1903209 การสถาปนาวัดพระแกวมรกตเป็นวัดประจํา

พระบรมมหาราชวังแสดงถึงความสําคัญของพุทธศาสนาในฐานะศาสนาท่ีราชสํานักใหความเคารพ  

รวมถึงยังแสดงใหเห็นถึงการเป็นศูนยแกลางของการประกอบศาสนกิจแหงรัฐดวย หรือเมื่อกัมพูชา

ไดรับดินแดนพระตะบองและเสียมเรียบคืนจากสยามใน ค.ศ. 1907 พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ 

โปรดเกลาฯ ใหนําพระไตรปิฎกซึ่งชําระเป็นภาษาเขมรไปประดิษฐานไวท่ีวัดบริเวณปราสาทนครวัด 

พระองคแเสด็จไปสักการะและประกอบพระราชพิธีทางศาสนาอยูเนือง  ๆ210 ซึ่งนอกจากแสดงถึง

ความสําคัญของศาสนสถานในฐานะสัญลักษณแของความเป็นเขมรแลวยังแสดงถึงความสําคัญของ 

พุทธศาสนาดวย 

ถึงกระนั้นการท่ีกัมพูชาตองเผชิญกับการรุกรานจากรัฐใกลเคียงตลอดหลายศตวรรษ ทํา

ใหหลักธรรมคําสอนตาง ๆ สูญหายและถูกทําลาย อีกท้ังยังปรากฏวามีการบิดเบือนหลักธรรมของ

พวกเดียรถียแต้ังตนเป็นกบฏผีบุญปลุกระดมราษฎรใหตอตานรัฐ รวมถึงอิทธิพลของคณะสงฆแสยามตอ

พุทธศาสนาในกัมพูชาและการขยายตัวของศาสนาคริสตแซึ่งไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลอาณานิคม 

ปใจจัยเหลานี้สงผลใหพระสงฆแพฤฒาจารยแเกิดความกังวลใจถึงความมั่นคงของพุทธศาสนาในกัมพูชา 

จึงใหการสนับสนุนรัฐบาลอาณานิคมซึ่งตองการทําลายอิทธิพลของคณะสงฆแสยามและควบคุมคณะ

สงฆแเขมรจัดต้ังโรงเรียนพุทธิกบาลีแหงนครวัดใน ค.ศ. 1909 เพื่อจัดการเรียนการสอนสําหรับ

พระสงฆแเขมรซึ่งตอมาเปล่ียนเป็นโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงหรือโรงเรียนปริยัติขั้นสูงใน ค.ศ. 1922 

ขณะเดียวกันใน ค.ศ. 1930 จึงจัดต้ังพุทธศาสนบัณฑิตยแซึ่งแยกหนาท่ีมาจากพระราชบรรณาลัย

กัมพูชาเพื่อทําหนาท่ีเป็นสถาบันทางวิชาการสําหรับพระสงฆแในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นทาง

ศาสนา อีกท้ังยังมีหนาท่ีแสวงหา รวบรวม รักษาความรูตาง ๆ ของกัมพูชาสืบเนื่องจากพระราช

บรรณาลัย รวมท้ังมีหนาท่ีในการเผยแพรองคแความรูตาง ๆ ผานวารสารกัมพุชสุริยาซึ่งเริ่มออก

เผยแพรต้ังแต ค.ศ. 1926 ยิ่งสงเสริมใหพระสงฆแเขมรไดพัฒนาความรูความคิดและกาวเขามามี

บทบาทในสังคมกัมพูชามากขึ้นหรือท่ีเรียกวา “พวกธรรมใหม” 

กิจกรรมหลักของพระสงฆแคือการธํารงรักษาพุทธศาสนาใหบริสุทธิ์และปฏิบัติตามพุทธ

โอวาทอยางเครงครัดเพื่อนําพุทธศาสนิกชนใหหลุดพนจากความมืดแหงสังสารวัฏ  โดยมีเครื่องมือ

                                                             
209 Julio A. Jeldres and Smoked Chaijitvanit, The Royal Palace of Phnom Penh and Cambodian 

Royal Life (Bangkok: Post Books, 1999), 35-36. 
210 Chandler, A History of Cambodia, 183. 
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สําคัญคือพระธรรมวินัยเป็นเครื่องหลอหลอมและกลอมเกลาจิตใจของพระสงฆแเพื่อใหมีวัตรปฏิบัติท่ี

งดงามและเป็นท่ีนาเล่ือมใสศรัทธา ถึงกระนั้นพระธรรมวินัยกลับเป็นตนเหตุของความขัดแยงในหมู

พระสงฆแ เพราะความคิดเห็นท่ีแตกตางกันเกี่ยวกับการตีความพระธรรมวินัยนํามาซึ่งการประพฤติ

ปฏิบัติท่ีคลาดเคล่ือนและอาจนํามาซึ่งสีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ หรืออาชีววิบัติจึงเป็นเหตุใหมี

การสังคายนาพระไตรปิฎก ท้ังนี้ หากนับการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งท่ี 4 เมื่อ ค.ศ. 100 เป็นปฐม

ของการบันทึกพระไตรปิฎกดวยภาษาสันสกฤตเป็นลายลักษณแอักษรบนแผนทองแดงจนถึงปใญจ

สังคายนาหรือการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งท่ี 5 เมื่อ ค.ศ. 1871211 จึงมีการจารึกพระไตรปิฎกเป็น

ลายลักษณแอักษรอีกครั้ง รวมระยะเวลากวา 1,900 ปี ท่ีไมไดมีการชําระหรือตรวจสอบความถูกตอง

ของพระไตรปิฎกเลย การท่ีพระสงฆแพฤฒาจารยแมุงเนนการทองจําพระธรรมวินัยสืบตอกันมายอมทํา

ใหเกิดการตกหลนและบิดเบือน 

ในประเด็นนี้คงตองอธิบายสภาพการณแท่ีเกิดขึ้นในคณะสงฆแเขมรต้ังแตทศวรรษ  1910 

กอนวาอยูในสภาวะเส่ือมโทรมและเกิดความแตกแยก ภายหลังสมเด็จพระมหาสังฆราช (นิล เตียง) 

สังฆนายกฝุายมหานิกายสวรรคตเมื่อ ค.ศ. 1914 พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์โปรดเกลาฯ แตงต้ัง

สมเด็จแก อุก (Ker Ouk) เป็นพระสังฆนายกฝุายมหานิกายสถิตยังวัดอุณาโลม ตอมาเมื่อพระองคแ 

มจะสแสีสุวัตถิ์มุนีวงศแ (Sisowath Monivong) เสวยราชยแเป็นกษัตริยแใน ค.ศ. 1927 พระองคแได

พระราชทานพระทินนามใหมแกสมเด็จแก อุกวา สมเด็จพระธรรมลิขิต สิริมหาสังฆกิจ อินฺทเตฺถโรใน 

ค.ศ. 1928 ถึงกระนั้นสมเด็จแก อุกกลับไมเป็นท่ียอมรับและยําเกรงของพระสงฆแเลย เนื่องจาก

ขณะนั้นมีพระเถรานุเถระท่ีมีสมณศักด์ิและพรรษาสูงกวาพระองคแอยูมาก ภายใตการปกครองของ

พระสังฆนายกพระองคแใหม วัตรปฏิบัติของเหลาคณะสงฆแจึงไมเรียบรอย ส่ิงใดท่ีเคยปฏิบัติมาอยางไร

ก็ดําเนินไปอยางนั้น ไมมีการเปล่ียนแปลงหรือพิจารณาความถูกตองของพระธรรมวินัย212 

                                                             
211 ปใญจสังคายนาหรือการสังคายนาพระไตรปิฎกที่ 5 เกิดขึ้นในพมาเมื่อ ค.ศ. 1872 (นับการสังคายนาพระไตรปิฎก

หลังพระพุทธเจาปรินิพพานในอินเดียของพระอรหันตแ 3 คร้ัง และนับการสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังที่ 2 ในลังกาเป็นคร้ังที่ 4) สืบเน่ือง
จากพระเจามินดง (Mindon Min ครองราชยแ ค.ศ.1853-1878) ตองการสืบทอดพระพุทธวจนะใหมั่นคงและบริสุทธิ์ตอจากการ
สังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังที่ 4 เมื่อ 110 กอนคริสตกาล ณ อาโลกเลณะ ที่มาตุลนครในมลัยชนบทซึ่งปรากฏวามีการจารึกพระไตรปิฎก
เป็นลายลักษณแบนใบลานเป็นคร้ังแรก อยางไรก็ดี การสังคายนาพระไตรปิฎกกระทําอยู 5 เดือนจึงแลวเสร็จ พระเจามินดงโปรดเกลาฯ 
ใหจารึกพระไตรปิฎกลงบนแผนหินออนจํานวน 729 แผน ประดิษฐานไวที่เมืองมัณฑะเลยแ 

212 หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต, 9.  [ហូត តាត, កលាមតិថរបស់
មញុ ំគឺសចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជនួ ណាត, ៩.] 
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ดังกลาวในบทกอนแลววามูลเหตุของความแตกแยกในคณะสงฆแเขมรแรกสุดเกิดขึ้นท่ีวัด

อุณาโลมอันมาจากการตีความพระธรรมวินัยท่ีแตกตางกันระหวาง “ธรรมเกา” ซึ่งเป็นพระสงฆแพฤฒา

จารยแที่มุงศึกษาพระธรรมดวยการทองจําและคัมภีรแโบราณท่ีจารลงใบลานกับ “ธรรมใหม” พระสงฆแ

หัวกาวหนาท่ีโตแยงการทองจําแบบขนบนิยม มาเนนการศึกษาพิจารณาพระธรรมวินัยอยางบริสุทธิ์ 

ความแตกแยกลุกลามขึ้นเมื่อพระธรรมวินัยของฝุายธรรมใหมแพรขยายอยางกวางขวางโดยภิกษุซึ่ง

เป็นอาจารยแและศิษยแในโรงเรียนพุทธิกบาลีนําโดยพระชวน  ณาต (Chuon Nath ขณะนั้นดํารง   

สมณศักดิ์เป็นพระครูสังฆสัตถา) พระหวด ตาด (Huot That ขณะนั้นดํารงสมณศักด์ิเป็นพระครูสังฆ

วิชชา) พระอุม สูร (Em Sou ขณะนั้นดํารงสมณศักดิ์เป็นพระครูวิมลปใญญา) รวมถึงพระลฺวี แอม (Lvi 

Em ขณะนั้นดํารงสมณศักด์ิเป็นพระญาณบวรวิชา) เจาอาวาสวัดลังกา สรางความไมพอใจใหกับ

พระสงฆแพฤฒาจารยแเป็นอยางมากเป็นเหตุใหคิดขัดขวางการกระทําของฝุายธรรมใหมโดยไดรับการ

สนับสนุนจากเสนาบดีมีบรรดาศักด์ิผูหนึ่ง ดวยการออกพระราชประกาศเลขท่ี 71 ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 

ค.ศ. 1918 ท่ีหามพระสงฆแเขมรปฏิบัติวิปลาสไปจากธรรมเนียมเดิมสมัยสมเด็จพระมหาสังฆราชพระ

นามวาเตียง เหตุการณแดังกลาวสงบลงดวยการไกลเกล่ียของออกญาจักรีเสนาบดีกระทรวงสังคม     

สาธารณการ และศึกษาธิการ 

เหตุการณแขางตนเห็นไดวาฝุายธรรมเกาพยายามอยางยิ่งท่ีจะขัดขวางไมใหฝุายธรรมใหม

เผยแพรแนวคิดการศึกษาพระธรรมวินัยแบบใหม โดยใชอํานาจตามพระราชประกาศเลขท่ี 71 เพื่อ

ควบคุมบรรดาภิกษุสามเณรใหมีวัตรปฏิบัติตามเดิม ถึงกระนั้นพระสงฆแหัวกาวหนาอยางพระชวน 

ณาต พระหวด ตาด พระอุม สูร และพระลฺวี แอมยังคงมุงมั่นศึกษาและเผยแผพระธรรมวินัยท่ีบริสุทธิ์

ดวยความระแวดระวังแมจะถูกกล่ันแกลง เป็นตนวากุฏิของพระชวน ณาตและพระหวด ตาดมักจะถูก

พวกมีจิตประทุษรายขวางปาหินอยูหลายครั้ง213 ถึงกระนั้นพระหวด ตาด ไดบันทึกเหตุการณแสําคัญ

อีกเหตุการณแหนึ่งซึ่งแสดงใหเห็นถึงความพยายามของฝุายธรรมใหมในการเผยแผพระธรรมวินัย

ภายหลังเกิดปใญหาเรื่องการตีพิมพแพระธรรมวินัย 2 เลม โดยไมไดรับอนุญาตดังท่ีไดอธิบายไปแลว คือ

การตีพิมพแหนังสือช่ือวา សាមចណរវនិ័យ [อานวา ซามเณรวินัย : คําแปล สามเณรวินัย (Samanera 

Vinaya)] แตจากเหตุการณแนี้ดูเหมือนวาฝุายธรรมใหมจะไดรับการสนับสนุนมากยิ่งขึ้นจากฝรั่งเศส

และราชสํานักท่ีเขามาแทรกแซง 

                                                             
213

 หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต, 13.  [ហូត តាត, កលាមតិថរបស់
មញុ ំគឺសចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួន ណាត, ១៣.] 
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“สามเณรวินัย”214 เป็นหนังสือท่ีพระชวน ณาต พระหวด ตาด และพระอุม สูรชวยกัน

เรียบเรียงขึ้นจากคัมภีรแพระวินัยไดแก คัมภีรแมหาวรรค 1 ตติยสมันตปาสาทิกา 1 ตติยสารัตถทีปนี

ฎีกามหาวรรค 1 ตติยวิมติวิโนทนีฎีกามหาวรรค 1 ปาฬีมุตตวินยสินิจฉยจุลคัมภีรแมหาวรรค 1 ซึ่งเป็น

ภาษาบาลีแปลเป็นภาษาเขมรสําหรับสามเณรใชศึกษาเลาเรียน เพราะเดิมเพียงแตทองสวดเป็นภาษา

บาลี เนื้อหาภายในอธิบายเรื่องพุทธบัญญัติสําหรับสามเณร ประกอบดวยสิกขาบท 10 วาดวยขอหาม

ปฏิบัติ ทัณฑกรรม 10 วาดวยบทลงโทษ และนาสนะ 10 วาดวยเหตุของการไลสึก รวมถึงเสขิยวัตร 

75 คือวัตรที่ภิกษุจะตองศึกษาเป็นมารยาทของสมณะ ประกอบดวยสารูป 26 วาดวยความเหมาะสม

แกสมณเพศในการประพฤติปฏิบัติตอชุมชน โภชนปฏิสังยุตตแ 30 วาดวยการฉันอาหาร ธัมมเทสนา

ปฏิสังยุต 16 วาดวยการแสดงธรรม และปกิณณกะ 3 เป็นหมวดเบ็ดเตล็ด 

จุดเริ่มตนของปใญหาเกิดจากออกญาอธิบดีมหาเสนา (เกิด) ไดกราบขอหนังสือสามเณร

จากภิกษุท้ังสามรูปไปพิมพแเพื่อแจกจายพระสงฆแในพิธีทําบุญอุทิศแกบิดา ซึ่งออกญาฯ ไดนําขึ้นทูลขอ

อนุญาตจากสมเด็จแก อุกพระสังฆนายกฝุายมหานิกายตามพระราชประกาศเลขท่ี  71 แตสมเด็จแก 

อุกไมอนุญาตโดยใหเหตุผลวาการพิมพแพระวินัยนั้นขัดตอพระราชประกาศท่ีหามใหมีการศึกษาพระ

วินัยในกระดาษ ท้ังยังอาจนําไปสูการจลาจล ฝุายออกญาฯ เมื่อไมไดรับอนุญาตจากพระสังฆนายกจึง

นําหนังสือสามเณรวินัยไปขออนุญาตจากเรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชา  ซึ่งอนุญาตใหมีการ

พิมพแหนังสือเลมนี้ได ออกญาฯ จึงส่ังพิมพแหนังสือสามเณรวินัยรวม 5,000 ฉบับ โดยเล่ียงไมระบุช่ือ  

ผูแตง ในเวลาตอมาเมื่อหนังสือเลมนี้ตีพิมพแ เสร็จแลว พระลฺวี แอม เจาอาวาสวัดลังกาไดนําขึ้น

ทูลเกลาถวายพระองคแมจะสแสีสุวัตถ์ิมุนีวงศแ พระองคแทรงพิจารณาแลวมีความเห็นวา “หนังสือนี้ดีนัก 

เพราะมีความพิศดาร ส าหรับสามเณรท่ีบวชในพุทธศาสนาได้เคารพปฏิบัติตาม” แลวทรงไตถามถึง   

ผูแตงหนังสือเลมนี้ 

ต้ังแตสามเณรวินัยไดรับการตีพิมพแ ฝุายธรรมเกานําโดยสมเด็จแก อุก พยายามสืบสวน

หาผูแตงหนังสือเลมนี้ เมื่อทราบวาผูแตงคือพระชวน ณาต พระหวด ตาด และพระอุม สูร จึงเรียก

ประชุมพระสงฆแพฤฒาจารยแช้ันราชาคณะ เพื่อถวายพระลิขิตแดพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ถึงการ

พิมพแหนังสือสามเณรวินัยวา พระสงฆแท้ังสามรูปทําใหเกิดปใญหาในประเทศโดยละเมิดตอพระราช

ประกาศเลขท่ี 71 จึงขอใหสึกพระสงฆแท้ังสามรูปแลวไลออกจากวัดอุณาโลม 

                                                             
214 โปรดดู, ชวน ณาต หวด ตาด และอุม สูร, สามเณรวินัย (พนมเปญ: พุทธศาสนบัณฑิตยแ, 1995).  [ជូន ណាត 

ហូត ទាត នីងអ្ុម សូរ, សាមចណរវនិយ័ (ភបំចពញ: ពុទនសាសនបណឍិ តយ, ១៩៩៥).] 
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พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์จึงไดไตถามความกับพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์มุนีวงศแถึงขอ

ขัดแยงท่ีเกิดขึ้น พระองคแมจะสแสีสุวัตถ์ิมุนีวงศแไดอธิบายวา  

หนังสือสามเณรวินัยซึ่งเป็นวินัยสําหรับสามเณรไดเรียน เป็นประโยชนแอยางมากถึง

กุลบุตรซึ่งบวชเป็นสามเณรในพุทธศาสนา ในประเทศของเราหามีหนังสือขางพุทธศาสนาไม ตอนนี้

มีเด็ก ๆ ซึ่งเรียนรูพระธรรมจนแตกฉานแลวทําหนังสือนี้ข้ึน เพราะเห็นประโยชนแในพุทธศาสนา

อยางนี้จึงเป็นเร่ืองประเสริฐนัก ไมควรท่ีสมเด็จแก อุกจะเกิดความขัดเคือง ถึงข้ันคิดจะไลพระสงฆแ

ท่ีมีความรูท้ังสามรูปนี้ไป ทานอาวุโสท้ังหลายหาไดรูอะไรไม เห็นวาเด็กรูดีกวา ก็แปรเป็นความ

เกลียดซึ่งเกิดจากความอิจฉาริษยา ไมอยากใหเขารูมากกวา ไมอยากใหเขาทําอะไรเลย ทานอาวุโส

ท้ังหลายควรจะถอนตัวแลวเดินออกไปจึงจะสมกับการพฤติกรรมของตน215  

ปใญหาจึงยุติไปลงความไมพอใจของฝุายธรรมเกา เพราะพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์มี

พระราชโองการวาพระลิขิตของสมเด็จแก อุกหามีสาระไม อยางไรก็ดี เหตุการณแขางตนแสดงใหเห็น

ถึงการยอมรับของราชสํานักตอพระสงฆแหัวกาวหนาฝุายธรรมใหม ขณะท่ีฝุายธรรมเกาถูกปฏิเสธจาก

ชนช้ันนํา ถึงกระนั้นฝุายธรรมใหมยังคงตองเคล่ือนไหวอยางระแวดระวัง เพราะฝุายธรรมเกายังคง

ปูองปรามดวยมีอิทธิพลในฐานะผูนําคณะสงฆแกัมพูชา  

จุดเปล่ียนสําคัญคือใน ค.ศ. 1922 เมื่อรัฐบาลอาณานิคมใหขยายการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนพุทธิกบาลีมัธยมศึกษาตอนตนเป็นโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงซึ่งปรับปรุงหลักสูตรใหครอบคลุม

หลักธรรมข้ันสูงและความรูท่ัวไป โดยมีเปูาหมายสําคัญคือเพื่อลดอิทธิพลของคณะสงฆแสยามและโนม

นาวใหพระสงฆแเขมรศึกษาเลาเรียนภายในประเทศ แตทวาเรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชากลับ

พบปใญหาวาโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงขาดแคลนพระสงฆแท่ีมีความรูโดยเฉพาะภาษาสันสกฤต  จึงมี

คําส่ังใหคัดเลือกพระสงฆแเขมร 2 รูป เดินทางไปเพิ่มพูนความรูกับหลุยสแ ฟีโนตแ (Louis Finot) 

ผู เ ช่ียวชาญดานภาษาบาลี -สันสกฤต ตลอดจนอักษรเขมรโบราณซึ่ งขณะนั้นดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบุรพทิศ (École française d'Extrême-Orient ; EFEO) ท่ีกรุง

ฮานอย 

                                                             
215 หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต , 30.  [ហូត តាត, កលាមិតថ

របស់មញុ ំគឺសចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួន ណាត, ៣០.] 
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พระมหาวิมลธรรม (โจง) (Preahmahavimulthor (Thaong)) ผูอํานวยการโรงเรียน

พุทธิกบาลีขั้นสูงในขณะนั้นจึงคัดเลือกพระชวน ณาต ซึ่งขณะนั้นเป็นอาจารยแสอนภาษาบาลีท่ี

โรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงใหเดินทางไปเรียนภาษาสันสกฤตท่ีฮานอย ดวยเห็นวาพระชวน ณาตมี

ความรูปราดเปรื่องในภาษาบาลีอันมีรากฐานเดียวกันกับภาษาสันสกฤตซึ่งพัฒนามาจากภาษาพระ

เวท อยางไรก็ดี พระชวน ณาตไดเสนอใหสงพระหวด ตาด ไปเรียนภาษาสันสกฤตพรอมทานดวย โดย

ใหเหตุผลวาควรเอาพระครูสังฆวิชชา (หวด ตาด) ไปเรียนกับทานดวย เพราะพระครูสังฆวิชชามี

ความรูวิชาภาษาสันสกฤตบางแลว ท้ังยังรูภาษาฝรั่งเศสและอัชฌาสัยก็ตองกัน ถาไมสงไปพรอมกัน 

ทานก็ขอหาไปไม216 

การเดินทางไปเรียนฮานอยของพระชวน ณาตและพระหวด ตาด ทําใหฝุายธรรมเกา

สบายใจเพราะมีความเห็นวาราชการอาณานิคมตองการขับไลพระสงฆแท้ังสองรูปและคงไมไดกลับมา

ยังกัมพูชาอีก ดวยเหตุนี้คงทําใหแนวคิดของฝุายธรรมใหมคงยุติไป217 แตในทางตรงกันขาม

จุดประสงคแของฝรั่งเศสในการสงพระสงฆแสองรูปไปศึกษาเลาเรียนในเวียดนามนั้น เกิดจากความ

ตองการจัดระเบียบและพัฒนาการศึกษาสําหรับพระสงฆแใหเรียบรอย และมีความเป็นไปไดสูงวาการ

ดําเนินการดังกลาว ฝรั่งเศสตองการใชพระสงฆแท้ังสองรูปเป็นเครื่องมือในการควบคุมคณะสงฆแเขมร 

อยางไรก็ดี ส่ิงท่ีเกิดขึ้นและมีสําคัญมากไปกวานั้นคือ การท่ีพระสงฆแท้ังสองรูปซึ่งมี

แนวคิดตองการแกไขปใญหาเรื่องการศึกษาพระธรรมวินัยในกัมพูชาอยูเป็นทุนเดิมดังท่ีไดอธิบายแลว

ขางตน เมื่อฝรั่งเศสเปิดโอกาสใหไดไปศึกษาเลาเรียนภาษาสันสกฤตซึ่งมีความสําคัญตอการศึกษา

พระไตรปิฎก พระสงฆแท้ังสองรูปจึงเลือกท่ีจะเดินทางไปศึกษาเลาเรียนในเวียดนามซึ่งในชวงเวลานั้น

เป็นศูนยแกลางทางความรูในอาณานิคมอินโดจีนของฝรั่งเศส แตทวาการเดินทางไปในครั้งนั้นกลับยิ่ง

ทําใหพระสงฆแท้ังสองรูปเกิดความคิดตองการเปล่ียนแปลงวิธีการศึกษาพระธรรมวินัยของคณะสงฆแ

เขมรดวยการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาเขมร เนื่องจากพระสงฆแท้ังสองรูปเห็นวาการท่ีพระสงฆแเขมร

ตองไปเรียนภาษาสันสกฤตกับนักวิชาการฝรั่งเศส สะทอนถึงความออนแอของพุทธศาสนาและอักษร

ศาสตรแในกัมพูชาเป็นอยางมาก และแสดงใหเห็นวาการทองจําพระไตรปิฎกสืบตอกันมาของพระสงฆแ

พฤฒาจารยแนั้นไมใชพุทธวจนะท่ีบริสุทธิ์ เพราะภาษาสันสกฤตเป็นภาษาท่ีมีอิทธิพลตอภาษาบาลีซึ่ง
                                                             

216 หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต, 39.  [ហូត តាត, កលាមិតថ
របស់មញុ ំគឺសចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួន ណាត, ៣៩.] 

217 เอกสารหนังสือ กรมชุมนุมแปลคัมภีร์พระไตรปิฎกในประเทศกัมพูชา, ed. สน โสะวัณฺณนิ (พนมเปญ: อังกอรแ, 
2012), 92.  [ឯកសាររសាវរជាវ រកុមជំុនំុខ្របគមពីររពេះៃរតបិដកៃនរបចទសកមពុជា, ed. សិុន សុវណត និ (ភបំចពញ: អងគរ័, ២០១២), ២៩.] 
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เป็นภาษาท่ีใชรักษาพุทธวจนะของพระพุทธเจาในพระไตรปิฎก การรูภาษาสันสกฤตจึงมีความสําคัญ

ตอการศึกษาพระธรรมวินัย สืบเนื่องจากการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งท่ี  4 ซึ่งทําขึ้นภายหลัง

พระพุทธเจาปรินิพพาน 643 ปี ตรงกับ ค.ศ. 100 โดยมีพระเจากนิษกะ (Kanishka) แหงอาณาจักร

กุษาณะเป็นองคแอุปถัมภแ มีจุดมุงหมายเพื่อปูองกันการสูญหายของพระธรรมวินัยและขจัดความ

ขัดแยงภายในคณะสงฆแ 18 นิกาย การสังคายนาครั้งนี้สงผลใหเกิดการแยกนิกายระหวางฝุายมหายาน

กับฝุายเถรวาท ขณะเดียวกันมีการจารึกพระไตรปิฎกเป็นลายลักษณแอักษรเป็นครั้งแรกของฝุาย

มหายานดวยภาษาสันสกฤต เพราะในชวงเวลานั้นวรรณกรรมของศาสนาพราหมณแซึ่งใชภาษา

สันสกฤตมีบทบาทอยางมากในอินเดีย เพื่อใหพุทธศาสนาไดรับการยอมรับจากประชาชนฝุาย

มหายานจึงนําภาษาสันสกฤตมาใชในพุทธศาสนา นับต้ังแตนั้นภาษาสันสกฤตจึงเขามามีบทบาทใน

พุทธศาสนา นอกจากนี้ภาษาสันสกฤตยังมีอิทธิพลตอภาษาและอักษรศาสตรแเขมรมาต้ังแตสมัย     

พระนคร ดังปรากฏในจารึกตาง ๆ แตเพราะสงครามทําใหภาษาดังกลาวสูญหาย ดังเห็นไดจากบันทึก

ของพระหวด ตาดถึงการเดินทางไปศึกษาภาษาสันสกฤตในครั้งนี้ ความวา  

การท่ีขาพเจาไปศึกษาภาษาสันสกฤตท่ีฮานอยนั้น  เป็นเพราะราชการตองการใหมีวิชา

ภาษาสันสกฤตในประเทศของเรา ภาษาสันสกฤตเป็นวิชาท่ีเคยมีในประเทศเราต้ังแตสมัยโบราณ

แตไดสาบสูญจะหมดสิ้น เพื่อฟื้นฟูความรูใหกลับมาขาพเจาจึงตองไปศึกษาเพื่อนําวิชานี้กลับมาให

มีในประเทศของเรา เพราะวิชานี้เป็นวัฒนธรรมหนึ่งท่ีมีความสําคัญสําหรับภาษาชาติเรา218  

พระชวน ณาตและพระหวด ตาดใชเวลาศึกษาวิชาความรูท่ีฮานอยเป็นเวลา 2 ปี ใน 

ค.ศ. 1924 จึงเดินทางกลับมากัมพูชา ท้ังสองรูปไมไดเรียนเพียงแตภาษาสันสกฤตเทานั้น แตยังได

เรียนวิชาอื่น ๆ อยางอักษรเทวนาครี อักษรเขมรโบราณ ภูมิศาสตรแขางพุทธศาสนา ประวัติ

พระพุทธศาสนา และประวัติศาสตรแอินโดจีนจากนักวิชาการฝรั่งเศสอีกดวย ฝุายราชการอาณานิคม

ยอมรับพระสงฆแท้ังสองรูป รวมถึงพระสงฆแหัวกาวหนาใหมีบทบาทในกิจการตาง ๆ ของคณะสงฆแ    

อีกท้ังยังมีความกาวหนาและเจริญในสมณศักด์ิ เป็นตนวาพระชวน ณาต นอกจากเป็นอาจารยแสอน

ภาษาบาลีในโรงเรียนพุทธิกบาลีต้ังแต ค.ศ. 1915 แลว ทานยังไดรับการแตงต้ังเป็นคณะกรรมการชุด

ใหมในการจัดทําวจนานุกรมเขมร ค.ศ. 1927 ตอมาใน ค.ศ. 1930 ทานยังไดรับแตงแตงเป็นรอง

                                                             
218 หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต, 42.  [ហូត តាត, កលាមតិថរបស់

មញុ ំគឺសចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួន ណាត, ៤២.] 
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ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงอีกดวย ขณะท่ีพระหวด ตาดเมื่อกลับมาจากฮานอยใน ค.ศ. 

1924 ไดรับการแตงต้ังเป็นอาจารยแสอนภาษาสันสกฤตในโรงเรียนพุทธิกบาลี ตอมาใน ค.ศ. 1928 

ไดรับแตงต้ังเป็นหนึ่งคณะกรรมการของพระราชบรรณาลัยอีกดวย สวนพระลฺวี แอม หนึ่งในพระสงฆแ

ท่ีรวมเคล่ือนไหวดานพระธรรมวินัยกับพระชวน ณาตและพระหวด ตาด ใน ค.ศ. 1927 ไดรับแตงต้ัง

เป็นผูอํานวยการโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงแทนพระมหาวิมลธรรม (โจง) ท่ีมรณภาพ และใน ค.ศ. 

1932 ไดเล่ือนสมณศักด์ิเป็นพระสิริสมมติวงศแและเป็นอธิบดีในคณะกรรมการชุมนุมพระไตรปิฎก   

อีกดวย 

อยางไรก็ดี การเป็นอาจารยแในโรงเรียนพุทธิกบาลีของพระชวน ณาต และพระหวด ตาด

เป็นชองทางสําคัญท่ีทําใหแนวทางการศึกษาพระธรรมวินัยท่ีบริสุทธิ์ของฝุายธรรมใหมแพรหลายและ

เป็นท่ียึดถือปฏิบัติของภิกษุสามเณรมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันสายสัมพันธแระหวางพระสงฆแท้ังสองรูป

กับหลุยสแ ฟีโนตแทําใหปใญหาเรื่องการตีพิมพแหนังสือพระธรรมวินัยซึ่งฝุายธรรมเกาเคยคัดคานโดยอาง

พระราชประกาศเลขท่ี 71 ไดรับการแกไข ใน ค.ศ. 1925 เมื่อฟีโนตแทราบถึงปใญหาท่ีเกิดขึ้นในแวดวง

คณะสงฆแเขมร เขารับปากจะดําเนินการแกไขเรื่องดังกลาวและดวยการแทรกแซงของนัก วิชาการ

ฝรั่งเศสผูนี้ เพียงหนึ่งสัปดาหแเรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชาก็ประกาศกฎสําหรับการพิมพแของ

โรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงซึ่งใหมีชาวฝรั่งเศสรวมเป็นคณะกรรมการ219 โดยแตงต้ังพระสงฆแท้ังสองรูป

เป็นคณะกรรมการพิจารณาความถูกตองในการจัดพิมพแหนังสือตาง ๆ และในชวงเวลาเดียวกันนั้นเอง 

ฝรั่งเศสยังใหจัดต้ังพระราชบรรณาลัยหรือหอพระสมุดหลวง (The Royal Library) เพื่อสนับสนุนการ

เรียนการสอนของพระสงฆแในโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูง พรอมท้ังยังใหมีการเผยแพรความรูท้ังคติโลก

และคติธรรมผานวารสารชื่อวากัมพุชสุริยา (Kambujasuriya) ซึ่งไมเพียงใหบริการแกชาวเขมรเทานั้น

แตยังขยายถึงโคชินจีน ตังเกี๋ย และลาวดวย โดยเรสิดังตแ สุเปริเออรแใหจัดต้ังคณะกรรมการพระราช

บรรณาลัย 1 ชุด หนึ่งในสมาชิกคือพระหวด ตาดซึ่งไดรับแตงต้ังเป็นคณะกรรมการตัวแทนฝุาย

พระสงฆแมหานิกาย 

ดวยเหตุนี้จึงทําใหฝุายธรรมใหมขึ้นมามีบทบาทในคณะสงฆแเขมร โดยเฉพาะการจัด

การศึกษาของพระสงฆแเป็นลําดับ ขณะท่ีฝุายธรรมเกาไมอาจแทรกแซงการดําเนินการท่ีฝรั่งเศสใหการ

สนับสนุนไดอีก โดยเฉพาะปใญหาเรื่องของการตีความพระธรรมวินัยท่ีสืบเนื่องมาหลายปี ภายใตการ

                                                             
219 หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต, 53.  [ហូត តាត, កលាមតិថរបស់

មញុ ំគឺសចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួន ណាត, ៥៣.] 
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ดูแลและสนับสนุนของพระราชบรรณาลัยซึ่งมีมาดามซุยซาน  การแเปอเลสแ  (Mademoiselle 

Suzanne Karpelès) เป็นบรรณารักษแบริหารงานและเป็นบรรณาธิการวารสารกัมพุชสุริยา ท้ังนี้    

มาดามการแเปอเลสแมีความสนใจและเคยศึกษาพระไตรปิฎกภาษาบาลีท่ีศรีลังกาต้ังแตกอนมาดํารง

ตําแหนงท่ีพระราชบรรณาลัย ดวยเหตุนี้จึงเห็นความสําคัญของการศึกษาพระไตรปิฎกและสนใจ

ศึกษาเปรียบเทียบคัมภีรแท่ีปรากฏในกัมพูชา220 และดวยการสนับสนุนของมาดามการแเปอเลสแสงผลให

การตีพิมพแเรื่องท่ีเกี่ยวของกับพุทธศาสนาจากเดิมท่ีถูกปิดกั้นกระทําไดอยางอิสระมากขึ้น ดังประกาศ

เชิญชวนคนท่ัวไปใหสงงานเขียนมารวมแขงขันเพื่อชิงเงินรางวัล 100 เรียล ของคณะกรรมการพระ

ราชบรรณาลัยซึ่งกําหนดไว 3 หัวขอในวารสารกัมพุชสุริยาฉบับปฐมฤกษแ หนึ่งในหัวขอนั้นคือ “การ

แปลคัมภีร์บาลีอะไรก็ได้ท่ียังไม่ได้มีการตีพิมพ์เป็นภาษาเขมร”221 ในชวงเวลาดังกลาวจึงปรากฏการ

แปลและเรียบเรียงคัมภีรแพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีเป็นภาษาเขมรของพระสงฆแและคฤหัสถแเป็นตน

วาเรื่องสรณคมนแ222 เรียบเรียงจากพระสุตตันตะและพระอภิธรรม โดยพระมหาราชธรรม (ฑิต) 

พระราชาคณะวัดธรรมนิมิตรบุปผาราม เขตพระตะบอง เรื่องวาดวยอวิชาและวิชา223 แปลจาก

สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค และปฏิสัมภิทา โดยพระญวณบวรวิชา (ลฺวี แอม) มรณา   

นุสติกรรมฐานพิศดาร224 แปลจากบาลีวิสุทธิมรรค รวมถึงเรื่องอภิธรรมสังคหะแปล สามเณรวินัย           

มิลินทปใญหา225 ของพระครูวิมลปใญญา (อุม สูร) หรือโลกธรรม 8 ประการ226 แปลจากโลกวิปใตติสูตร

                                                             
220 ฆีง ห฿กฑี, “มาดามซุยซาน การแเปอเลสแกับวิทยสถานพุทธศาสนบัณฑิตยแ,” ศึกษาจักร, no.  8-9 (2006-2007): 

189.  [ឃីង ហុកឌី, “អបករសី សុ្យហាន ការបុឺខ្ឡស និងវទិាសាទ នពុទនសាសនបណឍិ តយ," សិកាចរក, no. ៨-៩ (២០០៦-២០០៧): 
១៨៩.] 

221 “ประกาศกระทรวงพระราชบรรณาลัย,” กัมพุชสุริยา 1, 1 (1926): 13-14.  [“របកាសរកសួងរពេះរាជបណាត ល័យ
,” កមពុជសុរោិ ១, ១ (១៩២៦): ១៣-១៤.] 

222 พระมหาราชธรรม (ฑิต), “เร่ืองสรณคมนแ,” กัมพุชสุริยา 2, 1 (1927): 237-246.  [រពេះមហារាជធមម (ឌិត), “ចរ ង
សរណគមន,៍” កមពុជសុរោិ ២, ១ (១៩២៧): ២៣៧-២៤៦.] 

223 พระญาณบวรวิชา (แอม), “วาดวยอวิชชาและวิชชา,” กัมพุชสุริยา 2, 1 (1927): 247-252.  [រពេះញ្ហដ ណបវរវជិាជ  
(ខ្អម), “អំពិអវជិាជ និងវជិាជ ,” កមពុជសុរោិ ២, ១ (១៩២៧): ២៤៧-២៥២. ] 

224 พระครูวิมลปใญญา (อุม-สูร), “มรณานุสติกรรมฐานพิศดาร,” กัมพุชสุริยา 2, 6 (1927): 455-281.  [រពេះរគូវមិល
បញ្ហដ  (អ្ុម-សូ្រ), “មរណានុសសតិកមមដ្ឋឌ នពិសាថ រ,” កមពុជសុរោិ ២, ៦ (១៩២៧): ៤៥៥-២៨១.]; พระครูวิมลปใญญา (อุม-สูร), “มรณานุ
สติกรรมฐานพิศดาร,” กัมพุชสุริยา 2, 7 (1927): 570-586.  [រពេះរគូវមិលបញ្ហដ  (អ្ុម-សូ្រ), “មរណានុសសតិកមមដ្ឋឌ នពិសាថ រ,” កមពុជសុរោិ 
២, ៧ (១៩២៧): ៥៧០-៥៨៦.] 

225 “กิตติคุณและหนาที่ของทานครูประสบอุดมมุนี อุม-สูร,” กัมพุชสุริยา 11 (10 11 12 1939): 6.  [“កិតថិគុណនឹង
ការងារ ជាថវីៃដរបស់ចលាករគូរពេះសពឧតឋមមនីុ អ្ុម-សូ្រ,” កមពុជសុរោិ ១១ (១០ ១១ ១២ ១៩៣៩): ៦.] 

226 พระศาสนโสภณ ชวน ณาต, “โลกธรรม 8 ประการ,” กัมพุชสุริยา, no. 1 (1931): 31-38.  [រពេះសាសន            

ចសាភណ៍ា ជូន ណាត, “ចលាកធម ិ៨ របការ,” កមពុជសុរោិ, no.១ (១៩៣១): ៣១-៣៨.] 
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และเรียบเรียงเป็นกาพยแของพระศาสนโสภณ (ชวน ณาต) รวมถึงรวมถึงอนุตตริยสูตร227 แปลจาก  

อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต โดยพระองคแมจะสแนโรดมสุทธารส (ตอมาไดรับพระราชทานแตงต้ังเป็น

สมเด็จกรมพระนโรดมสุทธารส) 

ขณะเดียวกันยังปรากฏงานเขียนเชิงวิพากษแวิจารณแคัมภีรแพระธรรมวินัยผานวารสาร

กัมพุชสุริยาซึ่งเดิมเป็นส่ิงท่ีหามอยางเด็ดขาดตามพระราชประกาศเลขท่ี 71 โดยเฉพาะงานเขียนของ

พระญาณบวรวิชา (ลฺวี แอม) เรื่อง អភធិមមវភិាគ228 [อานวา อภิธมฺมวิเภียก : คําแปล อภิธรรมวิพากษแ] 

ซึ่งนําพระอภิธรรมปิฎกอันเป็นพุทธพจนแท่ีเกี่ยวกับหลักธรรมหรือเป็นวิชาวาดวยเรื่องของปรมัตถธรรม

ซึ่งเป็นสภาวธรรม (จิต เนสิก รูป และนิพพาน) แบงออกเป็น 7 คัมภีรแ ไดแก ธัมมสังคณี วิภังคแธาตุ

กถา ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก และมหาปใฏฐาน มาเรียบเรียง หรืองานเขียนเรื่อง របសាប ធមិ
229 

[อานวา ปรฺอเซฺนียธม : คําแปล ปริศนาธรรม] ซึ่งนําปริศนาธรรมท่ีปรากฏในชาดกตาง  ๆ มา      

เรียบเรียง ท้ังสองเรื่องพระลฺวี แอมนํามาวิพากษแเกี่ยวกับวิธีคิดของพุทธศาสนา อยางไรก็ดี ต้ังแตแรก

เผยแพรวารสารกัมพุชสุริยา ค.ศ. 1926 จนถึง ค.ศ. 1928 ปรากฏวางานเขียนสวนใหญเป็นเรื่อง

เกี่ยวเนื่องกับคติธรรมท้ังส้ิน230 แมวากระบวนการดังกลาวจะอยูภายใตการควบคุมของฝรั่งเศสซึ่งมี

จุดมุงหมายเพื่อควบคุมคณะสงฆแกัมพูชา แตในทางตรงกันขามยิ่งสงเสริมใหพุทธศาสนาไดรับการ

รักษาในแนวทางท่ีบริสุทธิ์และเขาถึงไดงาย อีกท้ังผลักดันใหพระสงฆแหัวกาวหนาฝุายธรรมใหมเขามา

มีบทบาทในสังคมในฐานะผูปกปูองรักษาพระธรรมวินัยใหบริสุทธิ์ 

                                                             
227 พระองคแมจะสแสุทธารส, “อนุตตริยสูตร,” กัมพุชสุริยา 2, 1 (1927): 29-39.  [រពេះអងគម្ចច ស់សុធារស, “អនុតថរយិ  

សុតថ,” កមពុជសុរោិ ២, ១ (១៩២៧): ២៩-៣៩.] 
228 โปรดดู, พระญาณบวรวิชชา แอม, “อภิธรรมวิพากษแ,” กัมพุชสุริยา 2, 8 (1927): 593-604.  [រពេះញាណបវរវជិាជ  

ខ្អម, “អភិធមមវភិាគ,” កមពុជសុរោិ ២, ៨ (១៩២៧): ៥៩៣-៦០៤.]; พระญาณบวรวิชชา แอม, “อภิธรรมวิพากษแ,” กัมพุชสุริยา 2, 9 
(1929): 641-657.  [រពេះញាណបវរវជិាជ  ខ្អម, “អភិធមមវភិាគ,” កមពុជសុរោិ ២, ៩ (១៩២៩): ៦៤១-៦៥៧.] 

229 โปรดดู, พระญาณบวรวิชชา แอม, “ปริศนาธรรมสัตวแหนอนกับอีกา,” กัมพุชสุริยา 3, 1 (1932): 17-30.  [រពេះ
ញាណបវរវជិាជ  ខ្អម, “របសាប ធម ៌សតវខ្កែក នឹងដងកូវ,” កមពុជសុរោិ ៣, ១ (១៩៣២): ១៧-៣០.]; พระญาณบวรวิชชา แอม, “ปริศนา
ธรรมสัตวแต๊ักแตนกับครุฑ,” กัมพุชสุริยา 3, 2 (1932): 21-36.  [រពេះញាណបវរវជិាជ  ខ្អម, “របសាប ធម ៌សតវកណឋូ បនឹងរគុឌ,” កមពុជសុរោិ 
៣, ២ (១៩៣២): ២១-៣៦.]; พระญาณบวรวิชชา แอม, “ปริศนาธรรมพระอินทรแกับเการพราช,” กัมพุชสุริยา 3, 3-6 (1932): 86-
133.  [រពេះញាណបវរវជិាជ  ខ្អម, “រពេះឥស្តនធ និងចសឋចចការពយរាជ,” កមពុជសុរោិ ៣, ៣-៦ (១៩៣២): ៨៦-១៣៣.] ฯลฯ 

230 พุทธศาสนบัณฑิตยแ, ประวัติสังเขปพุทธศาสนบัณฑิตย์ (พนมเปญ: พุทธศาสนบัณฑิตยแ, 2005), 17.  [ពុទនសាសន
បណឍិ តយ, របវតថិសចងខបពុទនសាសនបណឍិ តយ (ភបំចពញ:  ពុទនសាសនបណឍិ តយ, ២០០៥), ១៧.] 
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ชวงเวลาเดียวกันนี้ ลัทธิเกาได (Cao Dai)231 ซึ่งเป็นขบวนการปฏิวัติทางวัฒนธรรมท่ี

จัดต้ังขึ้นในเมืองศักด์ิสิทธิ์ (Holy City) นอกเมืองเต็ยนิง (Tây Ninh) (หรือเขตพระตระพัง เขตการ

ปกครองเดิมของกัมพูชา) ในแควนโคชินจีน232 ไดแพรเขามาในกัมพูชาเมื่อ ค.ศ. 1927 และขยาย

อิทธิพลในพื้นท่ีชนบทซึ่งยังคงมีความเช่ือเรื่องเหนือธรรมชาติและหางไกลจากการศึกษา ฝรั่งเศสไดรับ

รายงานท่ีนาตกใจวามีชาวเขมรนับหมื่นคนเดินทางไปแสวงบุญยังวัดในเต็ยนิง  สภาพการณแดังกลาว

สรางความหวั่นใจใหแกกลุมพระสงฆแและชนช้ันนําเป็นอยางมาก เนื่องจากมองวาการเขามาของลัทธิ

เกาไดเป็นความพยายามครอบงําทางวัฒนธรรมกัมพูชาของเวียดนามอยางเชนท่ีเคยเกิดขึ้นมาในอดีต

และเป็นเชนเดียวกับการท่ีสยามเผยแผนิกายธรรมยุตเขามาในกัมพูชา  ประกอบกับลัทธิเกาไดมี

แนวคิดผสมผสานระหวางขนบโบราณกับความเป็นสมัยใหมแตแฝงไวดวยพิธีกรรมเหนือธรรมชาติจึง

ทําใหแพรหลายในหมูชาวเขมรในเขตชนบทท่ีหางไกล เสนาบดีกระทรวงมหาผไทและธรรมการแสดง

ความเห็นวาการเคล่ือนไหวของลัทธิเกาไดไมเหมาะสมและมีแนวคิดท่ีตองการเอาแตประโยชนแ สวน

บรรดาปใญญาชนเขมรไดตอตานลัทธิเกาไดอยางแข็งขันดวยมองวาเป็นลัทธิท่ีไรระเบียบและไมมี

เหตุผล ซึ่งทรรศนะดังกลาวกําลังเป็นท่ีแพรหลายในขบวนการชาตินิยมตาง ๆ ในเอเชียโดยเฉพาะ

พรรคก฿กมินต๋ัง (Kuomintang) ท่ีตอตานลัทธิเหนือธรรมชาติในขณะนั้นดวย233 

อาริสติด เออแฌน เลอ ฟอล (Aristide Eugène Le Fol) เรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควน

กัมพูชายังคงไดรับรายงานอยางตอเนื่องวามีชาวเขมรเดินทางไปยังเต็ยนิง โดยเฉพาะระหวางวันท่ี 7-9 

พฤศจิกายน ค.ศ. 1927 ราษฎรและพระสงฆแมากกวา 8,000 คนจากเมืองไพรแวงและสวายเรียง

ละเมิดคําส่ังของทางราชการพาครอบครัวเดินทางไปแสวงบุญในเทศกาลบุญใหญ234 ฝรั่งเศสยังคงเฝูา

มองลัทธิเกาไดอยางระแวดระวัง เพราะเกรงจะเป็นการปลุกระดมราษฎรเชนเดียวกับกบฏผีบุญของ

อาจารยแสฺวาและโพธิกัมโบรท่ีเคยเกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1864-1867 ขณะท่ีสภาพการณแดังกลาวสําหรับ

                                                             
231 ลัทธิเกาได (Cao Dai) หรือช่ืออยางเป็นทางการวา “Dai Dao Tam Ky Pho Do” หมายถึง ศาสนาอันย่ิงใหญ

แหงยุคที่ 3 ของแสงสวางและความหลุดพน กอต้ังโดยโง วัน เจียว (Ngo Van Chieu) ใน ค.ศ. 1926 ที่แควนโคชินจีน โดยรวมเอา
ความเช่ือของ 3 ศาสนา ไดแก พุทธศาสนา ศาสนาคริสตแ และลัทธิเตเากับขงจื่อ มีจุดมุงหมายเพื่อนํามนุษยแสูการพนทุกขแของมนุษยแ 
ทั้งน้ี “เกาได” เป็นคําในภาษาเวียดนาม หมายถึง หอคอยสูงหรือสถานที่อันเป็นที่สถิตของพระผูเป็นเจาที่มีพระนามวา “Cao Dai Tien 
Oug Dai Bo Tat Ma-Ha-tat” ซึ่งเช่ือวาเป็นผูสรางจักรวาล 

232 Ben Kiernan, How Pol Pot Came to Power: A History of Communism in Kampuchea, 1930-
1975 (London: Verso, 1986), 5. 

233 Edward, “Cambodge: The Cultivation of a Nation 1860 – 1945,” 318. 
234 AOM INDO GGI 65502 RSC to GGI October 1927, quoted in Ibid, 319. 
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พระสงฆแเขมรแลว การที่ประชาชนจํานวนมากในชนบทท่ีหางไกลทางภูมิภาคตะวันออกเปล่ียนใจหัน

ไปเล่ือมใสลัทธิเกาไดเป็นอันตรายตอพุทธศาสนา ประกอบกับประสบการณแท่ีเกิดขึ้นในอดีตจากการ

ครอบงําทางวัฒนธรรมของเวียดนามจึงเป็นการปนเปื้อนทางวัฒนธรรมท่ีนาวิตก  เป็นเหตุใหพระ   

สังฆนายกฝุายมหานิกายและฝุายธรรมยุติกนิกายมีประกาศวา “เกาได่เป็นกลุ่มนอกรีตท่ีประพฤติผิด

ไปจากพระวินัยและพุทธโอวาท”235 

แตทวาผูศรัทธาในลัทธิเกาไดกลับเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็วในพื้นท่ีแถบชนบทภูมิภาค

ตะวันออกโดยเฉพาะเขตกําปงจาม เขตกระแจะ เขตสวายเรียง และเขตไพรแวงซึ่งติดกับแควนโคชิน

จีน ดวยเหตุนี้ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1927 ผูนําลัทธิเกาไดในเตยแนิงจึงไดประกาศวา “พวกเขาเป็น

ศาสนาใหม่ท่ีมีจุดประสงค์เพื่อปราบปรามความเกลียดชังระหว่างชาวเขมรและชาวอันนัมท่ีมีอย่าง

ยาวนาน”236 นอกจากนี้ยังกลาวจาบจวงตอชนช้ันนํากัมพูชาอยางพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์มุนีวงศแ

ซึ่งเพิ่งขึ้นครองราชยแเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1927 ถึงสิทธิอันชอบธรรมในการขึ้นครองสิริราชสมบัติ 

เพราะพระองคแมจะสแยุคนธรพระราชโอรสผูอาภัพในสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษแท่ีมีอนุสาวรียแบน

หลังมานั้นยังมีพระชนมแชีพอยู ขณะเดียวกันผูนําลัทธิเกาไดยังไดกลาวอยางปลุกระดมวา “ช่วงเวลาท่ี

ดีกว่าก าลังจะมาถึงและผู้กระท าผิดจะต้องได้รับการลงโทษ”237 ดวยเหตุนี้วันท่ี 26 ธันวาคม ค.ศ. 

1927 พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถ์ิมุนีวงศแจึงมีพระราชโองการใหเกาไดเป็นลัทธินอกพุทธศาสนาและ

เป็นภัยอันตรายตอราชบัลลังกแกัมพูชาและหามไมใหประชาชนเขารวมกับเกาได238 

ในวันท่ี 31 ธันวาคม ค.ศ. 1927 พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์มุนีวงศแจึงมีพระราช

ประกาศส่ังการใหถึงวัดและหนวยงานราชการใหสอดสองดูแลและตักเตือนประชาชนใหรับรูหนาท่ีท่ี

พึงตอพระมหากษัตริยแ รวมถึงใหยึดความถูกตองของพระธรรมวินัย อีกท้ังกลาวประณามลัทธิเกาไดวา

ใชประโยชนแจากความไรเดียงสาของชาวเขมรท่ีตองการหลุดพนจากความทุกขแ และยืนยันสิทธิอันชอบ

                                                             
235 Ian Harris, Cambodian Buddhism History and Practice (Chiang Mai: Silkworm Books, 2006), 

136. 
236 Khy Phanra, “Les Origines du Caodaisme au Cambodge (1926-1940),” Mondes Asiatiques, no.  

3 (1975), 321. 
237 Kiernan, How Pol Pot to Came to Power, 5. 
238 “ศาสนาเกาไดบุกรุกพระพุทธศาสนา,” นครวัด (4 มิถุนายน 1938), 2.  [“សាសនាចៅដ្ឋយលុកលុយរពេះពុធន

សាសនា,” នគរវតថ (៤ យូវ ង ១៩៣៨), ១-២.] 
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ธรรมของกษัตริยแองคแใหม239 ตอมาฝรั่งเศสจึงประกาศกฤษฎีกาลงวันท่ี 8 กุมภาพันธแ ค.ศ. 1928 วา

คนท่ีเขารวมพิธีกรรมใดนอกเหนือจากพุทธศาสนาและคริสตแศาสนาตองไดรับโทษ บรรดาชาวเขมรท่ี

เดินทางไปแสวงบุญท่ีเตยแนิงถูกสอบสวนและลงโทษอยางหนักถึงการมีสวนรวมในการยอมรับลัทธิ

นอกศาสนา240 ดวยเหตุนี้จึงทําใหลัทธิเกาไดในกัมพูชาคอย ๆ ลดอิทธิพลลง แตถึงกระนั้นใน ค.ศ. 

1929 ลัทธิเกาไดไดฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งในกัมพูชาอันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญท่ีสอเคามา

ต้ังแตปลาย ค.ศ. 1928 และการสรางเข่ือนกักเก็บน้ํา ทําใหราษฎรตางพากันคาดหวังวาจะเป็นอิสระ

จากภาระทางเศรษฐกิจท่ีพวกเขาตองแบกรับโดยเฉพาะการเสียภาษีและการเกณฑแแรงงาน ดวยเหตุนี้

ผูนําลัทธิเกาไดจึงถือโอกาสโนมนาวผูศรัทธาดวยการใหสัญญาวาจะใหกําเนิดพื้นท่ีใหเสมอเหมือ น

สวรรคแแหงอีเดน (Edenic) และเป็นอิสระจากการจายภาษี รวมถึงกําจัดอํานาจฝรั่งเศส241 

พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์มุนีวงศแจึงมีพระราชสาสนแถึงเรสิดังตแ  สุเปริเออรแแหงแควน

กัมพูชาใหเรงจัดการปใญหาดังกลาวซึ่งฝรั่งเศสเองก็ไมพอใจการแพรขยายของลัทธิเกาไดด วยเชนกัน 

จึงทําการปูองปรามและควบคุมดูแลลัทธิเกาไดในกัมพูชาอยางใกลชิด  โดยไมอนุญาตใหมีการจัด

พิธีกรรมในท่ีสาธารณะและไมอนุญาตจัดต้ังวัดข้ึนมาใหม อีกท้ังเพื่อแกไขปใญหาในกัมพูชาจึงบังคับใช

กฎหมายตอผูแสวงบุญชาวเขมรอยางเด็ดขาด ตรงกันขามกับแควนโคชินจีนลัทธิเกาไดยังคงไดรับ

อนุญาตใหดําเนินการตอไปอยางอิสระ จึงยังปรากฏการปฏิบัติการแทรกซึมของลัทธิเกาไดอยูตามเขต

แนวชายแดน ซึ่งพบวามีการเคล่ือนไหวรวมกับขบวนการคอมมิวนิสตแในโคชินจีนดวย ตอมาในเดือน

สิงหาคม ค.ศ. 1930 ปรากฏวามีการประชุมพบปะของลัทธิเกาไดในเขตตาแกว เขตกันดาล และเขต

ไพรแวง และในปลาย ค.ศ. 1931 มีชาวเขมรจํานวน 200 คน เดินทางไปรวมงานเทศกาลคริสตแมาส

ของเกาได (Coadai Christmas Festivites) ซึ่งจัดขึ้นท่ีเมืองเตยแนิงแตไมมีรายงานวาพวกเขาไดรับ

การลงโทษอยางไร ตอมาใน ค.ศ. 1933 มีรายงานเกี่ยวกับพระสงฆแรูปหนึ่งจากเขตไพรแวงรับนิมนตแ

ไปเมืองเต็ยนิงทําใหพระรูปนั้นตองโทษปาราชิกและพนจากความเป็นพระ ดวยเหตุนี้ในวันท่ี 27 

กรกฎาคม ค.ศ. 1934 จึงไดมีพระราชประกาศแกไขพระราชประกาศเดิมซึ่งลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 

ค.ศ. 1922 มาตรา 298 ถึงมาตรา 300 เกี่ยวกับโทษประหารชีวิตของบรรดาชาวเขมรซึ่งเคารพนับถือ

                                                             
239 AOM INDO GGI 65547 RSC to GGI 2 August 1930 Confidential Report, 4, quoted in Edward, 

“Cambodge: The Cultivation of a Nation 1860 – 1945,” 321. 
240 Phanra, “Les Origines du Caodaisme au Cambodge (1926-1940),” 327. 
241 AOM INDO GGI 65547 RSC to GGI 2 August 1930, 5, quoted in Edward, “Cambodge: The 

Cultivation of a Nation 1860 – 1945,” 321. 
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ศาสนาซึ่งราชการเขมรเห็นวาไมถูกตอง แตจนถึง ค.ศ. 1937 ยังคงมีรายงานวามีพระสงฆแและฆราวาส

บางคนใหการสนับสนุนจัดต้ังวัดของลัทธิเกาไดในกรุงพนมเปญดวย 

สภาพการณแดังกลาวสรางความกังวลใหกับพระสงฆแเขมรเป็นอยางมากจึงจัดใหมีการ

แสดงธรรมเทศนาเมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน ค.ศ. 1938 โดยพระวินัยธรรม (อูจ) ซึ่งตอมานํามาตีพิมพแใน

วารสารกัมพุชสุริยา ความตอนหนึ่งวา   

...นครกรุงกัมพูชาธิบดีเราท้ังมวลนี้มนุษยชาติเขมรท้ังหมด ลวนแตนับถือพุทธศาสนา

มาอยางยาวนานนัก จนถึงราชการอาณานิคมเขามาชวยทํานุบํารุงกรุงกัมพูชาเรา ทานก็ไมไดบังคับ

หรือปฏิเสธพุทธศาสนา ยังคงใหประพฤติปฏิบัติไดตามความรุงเรืองไมวิปริตจากแตกอน มาถึง

ตอนนี้ไดรูมาวา มีพวกหนึ่งต้ังอยูขางทิศอาคเนยแ ใกลกับเขตโคชินจีนคือเขตสวายเรียงนี้ มีชนชาติ

เขมร ท้ังคฤหัสถแและบรรพชิต มีความคิดปรวนแปรเปลี่ยนไปนับถือลัทธิศาสนาอื่น พวกนี้เป็นโจร

พุทธศาสนา...เป็นเหตุใหสมเด็จสังฆนายกท้ังสองคณะ ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธิกบาลีข้ันสูง ท้ัง

สภาเสนาบดีจึงสนับสนุนอาตมาภาพใหมาแสดงธรรมเทศนากับทานใหเกิดแสงสวาง...242 

ขณะเดียวกันก็ผลักดันใหปใญญาชนเขมรตีพิมพแบทความเรื่อง សាសនាចៅដ្ឋយលុកលុយ

រពេះពុធនសាសនា [อานวา ซาซเนียเกาฎายลุกลุยเปฺรียะสแปุธฺตซาซเนีย : คําแปล ศาสนาเกาไดบุกรุก

พระพุทธศาสนา] ผานหนังสือพิมพแนครวัด (Nagaravatta) ฉบับวันท่ี 4 มิถุนายน ค.ศ. 1938 มีเนื้อหา

เพื่อกระตุนใหชาวเขมรรูเทาทันการเขามาของศาสนาเกาไดหรืออีกช่ือหนึ่งวา “พระพุทธศาสนาแกไข

ใหม” วา เหตุท่ีไดรับความนิยมจากชาวเขมรจํานวนหนึ่งนั้น เกิดจากการรูไมเทาทันและความเขลาจึง

หลงไปกับคําโออวดของศาสนาดังกลาว อีกท้ังยั งมองวาการแพรขยายของลัทธิเกาไดเป็นความ

พยายามของญวนในการควบคุมความคิดของชาวเขมร ดวยเหตุนี้ชาวเขมรจึงตองรูทันและไมหลงไป

กับการถูกครอบงํา โดยการไมเขารวมพิธีกรรมและฟใงคําเทศนาของลัทธิเกาได อีกท้ังยังเนนย้ําถึง

ความสําคัญของพุทธศาสนาในฐานะศาสนาด้ังเดิมของกัมพูชา รวมถึงรองขอใหทางราชการบังคับใช

บทลงโทษอยางเด็ดขาดในกรณีท่ีชาวเขมรประพฤติผิดไปจากธรรมเนียมและขอหามดังกลาว243 

                                                             
242 “ธรรมเทศนาของพระวินัยธรรม อูจ วัดปทุมวดี,” กัมพุชสุริยา, 96-97.  [“ធមមចទសនារបស់រពេះវនិយ័ធមម អ្ូច វតថ

បទុមវតី,” កមពុជសុរោិ, ៩៦-៩៧.] 
243 “ศาสนาเกาไดบุกรุกพระพุทธศาสนา,” นครวัด, 1-2.  [“សាសនាចៅដ្ឋយលុកលុយរពេះពុធនសាសនា,” នគរវតថ, ១-

២.] 
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แมวาลัทธิเกาไดจะไมไดมีบทบาทมากไปกวาสรางความคลางแคลงใจตอการนําพุทธ

ศาสนาไปอวดอาง เมื่อเปรียบเทียบกับในโคชินจีนซึ่งลัทธิเกาไดกลายเป็นขบวนการชาตินิยมหนึ่งท่ี

สําคัญในการตอตานฝรั่งเศส แตจากการเขามาของลัทธิดังกลาว สวนหนึ่งแสดงใหเห็นวาฝรั่งเศสมี

อํานาจควบคุมฝุายพุทธจักรของเขมร แต ส่ิงท่ีสําคัญมากไปกวานั้นคือปฏิกิริยาของพร ะสงฆแ          

หัวกาวหนาและปใญญาชนท่ีมีตอลัทธิท่ีแปลกแยกไปจากพุทธศาสนานิกายเถรวาท ดวยการพยายาม

ธํารงรักษาไวซึ่งความบริสุทธิ์ของวัฒนธรรมท่ีดีงามท่ีสืบทอดกันมาผานการศึกษาพระธรรมวินัยอยาง

เครงครัด 

แตทวาสถานการณแดังกลาวผลักดันใหฝรั่งเศสซึ่งตองการทําลายอิทธิพลของคณะสงฆแ

สยามตอพุทธศาสนาในกัมพูชาและปูองปรามการขยายตัวของลัทธิเกาไดในแควนโคชินจีน รวมมือกับ

พระสงฆแหัวกาวหนาในกัมพูชาท่ีตองการธํารงวัตรปฏิบัติใหบริสุทธิ์อยางแทจริงและปูองกันพวกนอก

ศาสนาใชคําสอนของพระพุทธเจาในทางท่ีวิปลาส ในวันท่ี 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1929 พระหวด ตาดซึ่ง

ขณะนั้นเป็นคณะกรรมการพระราชบรรณาลัยไดพบกับมร.ปิแยรแ  มารี อ็องตวน ปาสกิเยรแ (Pierre 

Marie Antoine Pasquier) ผูสําเร็จราชการท่ัวไปแหงอินโดจีน และมร.โกรเตเม (Krautheimer)     

เรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนโคชินจีนท่ีวัดกําปงธมในเขตพระตระพัง เพื่อหารือกันเรื่องการจัดต้ัง

สถาบันทางพุทธศาสนาหรื อพุทธศาสนบัณฑิตยแ  ( Institute Bouddhique)  ซึ่ ง หมายถึ ง

“คณะกรรมการสมาคมนักปราชญแฝุายพระพุทธศาสนาแหงประเทศอินโดจีนฝรั่งเศส” (Community 

of Scholars of the Buddhist Religion in French Indochina) โดยมีจุดประสงคแเพื่อรวบรวม

พุทธศาสนิกชนนิกายเถรวาทท่ีอยูในอินโดจีนฝรั่งเศสใหมีการประพฤติปฏิบัติอยางเป็นระบบและ

ถูกตอง  

เปูาหมายสําคัญของคณะกรรมการชุดนี้คือ การพิมพแพระไตรปิฎกจนจบครบทุกฉบับเพื่อ

แจกจายไปตามวัดตาง ๆ อีกท้ังใหแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาเขมรเพื่อใหพระสงฆแท่ีโรงเรียนพุทธิก

บาลีไดศึกษาพระปริยัติธรรมท่ีถูกตอง244 รวมถึงจัดการเทศนาอบรมแกทหารและอาสาสมัครปูองกัน

ประเทศคือ ទាហានចជ ងរកហម [อานวา : เตียเฮียนเจิงกฺรอฮอม : คําแปล ทหารเชิงแดงหรือทหารเทา

แดง] มีหนาท่ีทําสงคราม กับ ទាហានចជ ងចលម  [อานวา : เตียเฮียนเจิงคฺมึว : คําแปล ทหารเชิงดําหรือ

ทหารเทาดํา] มีหนาท่ีรักษาความสงบคลายตํารวจ ทหารท้ังสองกลุมมักมีเรื่องขัดแยงและแบงพรรค

                                                             
244 พุทธศาสนบัณฑิตยแ, ประวัติสังเขปพุทธศาสนบัณฑิตย์, 22.  [ពុទនសាសនបណឍិ តយ, របវតថិសចងខបពុទនសាសន

បណឍិ តយ, ២២.] 
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แบงพวก ดังนั้นเพื่อสรางความสามัคคีและเพื่อให เขาใจถึงประเพณีพิธีกรรมของพุทธศาสนิกชน 

ฝรั่งเศสจึงจัดใหมีการแสดงธรรมเทศนาแกทหารกลุมนี้245 ภารกิจดังกลาวไดรับการสนับสนุนเป็น

อยางดีจากท้ังราชสํานักกัมพูชาและราชสํานักลาว รวมถึงขาราชการฝรั่งเศสท้ังเรสิดังตแ สุเปริเออรแจาก

ท้ังสองแควน แมแตมร.ปอล ฑูแมร อดีตผูสําเร็จราชการท่ัวไปแหงอินโดจีนซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนง

รัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็ใหการสนับสนุนการดําเนินการดังกลาว เพราะสําหรับฑูแมรการควบคุม

อํานาจอยางเครงครัดยอมเป็นผลดีตอฝรั่งเศส เชนเดียวกับเมื่อครั้งท่ีเขาเป็นผูสําเร็จราชการ ระบอบ

อาณานิคมไดรับการวางรากฐานอยางมั่นคงและไดรับการยกยองวาเป็นจุดเริ่มตนยุคสมัยอินโดจีนของ

ฝรั่งเศสอยางแทจริง246 ขณะเดียวกันการดําเนินการดังกลาวยังไดรับการสนับสนุนจากพระสงฆแฝุาย

ธรรมใหมในกัมพูชาเป็นอยางดี ดวยตองการแกไขปใญหาเรื่องการตีความพระธรรมวินัยท่ีสืบเนื่องมา

นานหลายป ี

ดวยเหตุนี้คณะกรรมการพระราชบรรณาลัยจึงเห็นสมควรใหนําพุทธวจนะปิฎกไตรท่ี

ไดรับการสังคายนาครั้งท่ี 5 มาแปลและเผยแพรเป็นภาษาพื้นเมืองเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจขางตน 

ดังพระราชประกาศเลขท่ี 106 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม ค.ศ. 1929 กําหนดใหจัดต้ัง “រកុមជំនំុរពេះៃរត

បិដក” [อานวา กรุมจุมนุมเปฺรียะสแเตฺร็ยเบะฎก : คําแปลคณะกรรมการชุมนุมพระไตรปิฎก (The 

Tripitaka Commission)] เพื่ออํานวยการควบคุม ตรวจสอบ และเรียบเรียงการแปลพระไตรปิฎก

ฉบับสยาม พมา ลังกา และยุโรปเป็นภาษาเขมรเพื่อจัดพิมพแเป็นหนังสือ ประกอบดวยอธิบดี  1 รูป 

รองอธิบดี 2 รูป และคณะกรรมการต้ังเป็นพระสังคีติกาจารยแจํานวน 40 รูป แบงออกเป็น 6 กลุม 

ไดแก กลุมคัดลอกจําลอง กลุมเผดียง (บอก) บาลี กลุมแปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาเขมร กลุมพินิจ

ความแปลภาษาเขมร กลุมพินิจความแปลภาษาเขมรขั้นสําเร็จ  และกลุมพินิจวิจารณแการพิมพแเป็น

หนังสือ เรียกรวมพระไตรปิฎกท่ีดําเนินการแปลครั้งนี้วา “ឧតឋមសងាគ យនា” [อานวา โอ็ดดมซงกาย

เนีย : คําแปล อุดมสังคายนา]247 

แมวาการแปลพระไตรปิฎกจะอยูภายใตการควบคุมของพระราชบรรณาลัยซึ่งตอมา

ยกขึ้นเป็นพุทธศาสนบัณฑิตยแในวันท่ี 25 มกราคม ค.ศ. 1930 แตผูท่ีมีบทบาทในการขับเคล่ือนการ

แปลพระไตรปิฎกจากภาษาตางประเทศเป็นภาษาเขมรคือพระสงฆแฝุายธรรมใหม ไดแก พระลฺวี แอม 
                                                             

245 บุญจันทรแ มุล, คุกการเมือง, 21. 
246 Georges Maspero, Un Empire Colonial Français: I’Indochine 2 Vols (Paris: n.p., 1929-1930), 18. 
247 “พระราชประกาศเลข 106,” ราชกิจราชการ 19, 4 (ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 1929): ไมปรากฏเลขหนา.  

[“រពេះរាជរបកាសចលម ១០៦,” រាជកិចវរាជាក រ ១៩, ៤ (ឲកតូប ចណាវម ចដសម ១៩២៩): n.pag.] 
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(ขณะนั้นดํารงสมณศักด์ิเป็นพระสิริสมมติวงศแ)  ไดรับแตงต้ังเป็นอธิบดีคณะกรรมการชุมนุม

พระไตรปิฎก สวนพระอุม สูร (ขณะนั้นดํารงสมณศักด์ิเป็นพระอุดมุนี  พระราชาคณะพิเศษฝุาย

มหานิกาย) ไดรับแตงต้ังเป็นรองอธิบดีคณะกรรมการชุมนุมพระไตรปิฎก ขณะท่ีพระแหม เจียว 

(Hem Chieu)  อาจารยแสอนภาษาบาลีซึ่ ง เป็นศิษยแ สํานักพระชวน  ณาต ไดรับแต ง ต้ัง เป็น

คณะกรรมการฯ เชนเดียวกับญก แถม (Gnok Thaem) นักประพันธแประโลมโลกท่ีมีช่ือเสียงซึ่งตอมา

ดํารงตําแหนงเป็นบรรณาธิการวารสารกัมพุชสุริยาใน ค.ศ.1938 เมื่อครั้งบวชเป็นพระสงฆแ พระญก 

แถมซึ่งขณะนั้นเป็นครูสอนภาษาบาลีท่ีวัดพระเกตุ เป็นผูมีความรูดานภาษาไทย ภาษาบาลี  รวมถึง

อรรถกถาธรรมตาง ๆ ไดเขารวมเป็นคณะกรรมการฯ ดวย นอกจากนี้ปใญญาชนอยางช็วม เมา 

(Chum Mao) ซึ่งขณะนั้นเป็นขาราชการพระราชบรรณาลัยก็เขารวมทําหนาท่ีเป็นเลขาธิการคณะ

กรรมการฯ ดูแลเรื่องการจัดพิมพแพระไตรปิฎกดวย ท้ังนี้  มาดามซุยซาน กาเปอรแเลสแเลขาธิการพุทธ

ศาสนบัณฑิตยแไดใหการสนับสนุนอยางเต็มท่ี ซึ่งเบื้องแรกการแปลพระไตรปิฎกแลวเสร็จเป็นภาษา

เขมรภาคท่ี 1 มีการจัดพิธีสมโภชท่ีพระท่ีนั่งเทวาวินิจฉัยมไหยมหาปราสาท (The Preah Tineang 

Tevea Vinnichay Mohai Moha Prasat) ในพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคลเมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 

ค.ศ. 1931 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์มุนีวงศแมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับการแปลพระไตรปิฎกเป็น

ภาษาเขมรวาเป็นเพราะความต้ังใจของบรรดาสมาชิกพุทธศาสนบัณฑิตยแและเป็นน้ําใจของฝรั่งเศสท่ี

ตองการจัดการพุทธศาสนาใหเรียบรอยเพื่อปูองกันการประพฤติท่ีผิดและไมเหมาะสมในกาล

ขางหนา248 

นับต้ังแต ค.ศ. 1929 จนถึง ค.ศ. 1957 ซึ่งเป็นปีท่ีพระพุทธศาสนามีอายุครบกึ่งพุทธกาล 

2,500 ปี กรมชุมนุมพระไตรปิฎกไดตีพิมพแหนังสือรวม 50 เลม ในจํานวนนี้คือพระวินัยปิฎก 13 เลม 

พระสุตตันตปิฎก 37 เลม นอกจากนี้ยังปรากฏหนังสือท่ีแปลแลวเสร็จแตยังไมไดตีพิมพแอีกจํานวน 60 

เลม ไดแก พระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกท้ังหมด ท้ังนี้เพื่อใหการพิมพแพระไตรปิฎกดําเนินไป

อยางเรียบรอย พุทธศาสนบัณฑิตยแไดจัดต้ังโรงพิมพแพระราชทรัพยแ (the Royal Publishing House) 

ขึ้นในวันท่ี 19 ธันวาคม ค.ศ. 1934 กระบวนการนี้แสดงใหเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนาและ

นับเนื่องเป็นตัวอยางหนึ่งของความพยายามธํารงรักษาพระพุทธศาสนาใหบริสุทธิ์ของพระสงฆแเขมร 

ขณะเดียวกันยังสรางความภาคภูมิใจและเสริมสรางความยิ่งใหญกับประเทศ เพราะใน ค.ศ. 1931 

                                                             
248 พุทธศาสนบัณฑิตยแ, ประวัติสังเขปพุทธศาสนบัณฑิตย์, 23.  [ពុទនសាសនបណឍិ តយ, របវតថិសចងខបពុទនសាសន

បណឍិ តយ, ២៣.] 
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พระภิกษุชาวลังกานามวาเถรถะไดเดินทางมายังกัมพูชาและไดนําพระวินัยปิฎกภาคท่ี 1 กลับไปยัง

ลังกา พระภิกษุรูปนี้ไดกลาวยกยองกัมพูชาไวในหนังสือพิมพแวา 

ประเทศเขมรเป็นประเทศเล็ก ไมไดมีชื่อเสียงอะไร นักปราชญแก็มีเล็กนอย แตหาญกลา

ทําการใหญนัก คือหาญกลาแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาของตนเอง การดําเนินการครั้งนี้อัศจรรยแ

และประเสริฐนัก หามีประเทศใดในโลกกระทําเชนนี้ไม249  

ในเวลาตอมา เมื่อมีการแยกหนาท่ีระหวางพระราชบรรณาลัยกับพุทธศาสนบัณฑิตยแใน 

ค.ศ. 1935 ผลักดันใหการเผยแผพระไตรปิฎกดําเนินไปอยางคึกคัก มีการบรรทุกหนังสือใสรถยนตแ

ของพระราชบรรณาลัยออกไปจายแจกตามวัดในเขตตาง ๆ ท่ีเป็นเครือขายของพุทธศาสนบัณฑิตยแท่ัว

ท้ังแควนกัมพูชาและแควนโคชินจีน เพื่อใหพระสงฆแซึ่งทําหนาท่ีจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนวัดได

เพิ่มพูนความรูและเพื่อใหศาสนิกชนท่ีสนใจไดอานอยางท่ัวถึง ซึ่งการดําเนินการดังกลาวยิ่งสงเสริมให

พระพุทธศาสนามีความเขมแข็งและทวีความสําคัญในฐานะรากฐานทางวัฒนธรรมของกัมพูชา  ถึง

กระนั้นขอสังเกตตอการแปลพระไตรปิฎกภาษาตาง ๆ เป็นภาษาเขมร แมคณะสงฆแเขมรจะพยายาม

ธํารงวัตรปฏิบัติท่ีบริสุทธิ์และตองการลดทอนอิทธิพลทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งจากสยาม 

แตกลับปรากฏวาในพระไตรปิฎกท่ีไดรับการรับเลือกนํามาแปล คือพระไตรปิฎกภาษาไทยซึ่ง

สันนิษฐานวาคงเป็นฉบับท่ีมีการสังคายนาในสยามเม่ือ ค.ศ. 1888 อาจสันนิษฐานไดวาพุทธศาสนาใน

กัมพูชาอยูในสภาพไมมั่นคงขณะท่ีพุทธศาสนาในสยามเขมแข็งและวัตรปฏิบัติท่ีบริสุทธิ์ 

นอกจากการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาเขมรแลว การเผยแผศีลธรรมและหลักธรรม

วินัยท่ีถูกตองของพระสงฆแแกทหารเป็นอีกภารกิจสําคัญของพระสงฆแฝุายธรรมใหมท่ีไดดําเนินการ

อยางตอเนื่อง ท้ังนี้ฝรั่งเศสตองการปูองปรามบรรดาผูท่ีมีอาวุธใหรูจักเกรงกลัวตอการกระทําผิด จึง

สนับสนุนใหมีการแสดงธรรมเทศนาของพระสงฆแจากโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงเดือนละ  1 ครั้งแก

ทหารเขมรในเขตตาง ๆ ของกัมพูชา รวมถึงทหารพื้นเมืองในแควนโคชินจีน เป็นตนวาในวันท่ี 23 

พฤษภาคม ค.ศ. 1933 พระหวด ตาดซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูง

ไดเดินทางไปยังเขตกระแจะ เพื่อแสดงธรรมเทศนาแกทหารผานศึกโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหกองทัพ

                                                             
249 เอกสารหนังสือ กรมชุมนุมแปลคัมภีร์พระไตรปิฎกในประเทศกัมพูชา, 24.  [ឯកសាររសាវរជាវ រកុមជំុនំុខ្របគមពីរ

រពេះៃរតបិដកៃនរបចទសកមពុជា, ២៤.] 
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เกิดความรักในพุทธศาสนาและใหต่ืนขึ้นจากความหลงผิด250 ท้ังนี้ เซิง ง็อก ทัญ (Son Ngoc Thanh) 

ปใญญาชนเขมรคนสําคัญซึ่งจะเขามามีบทบาทเคล่ือนไหวดานชาตินิยมในเวลาตอมา  ขณะนั้นดํารง

ตําแหนงรองเลขาธิการพุทธศาสนบัณฑิตยแมีหนาท่ีจัดแจงใหพระสงฆแจากโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูง

ออกไปเทศนา ซึ่งพระสงฆแกลุมนี้ลวนแตเป็นพระสงฆแฝุายธรรมใหมท้ังส้ิน ไดแก พระแหม เจียว 

อาจารยแสอนภาษาบาลีโรงเรียนพุทธิกบาลี พระเบียง ขัต ศิษยแโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงตอมาเป็น

อาจารยแสอนภาษาสันสกฤตวิทยาลัยพระสีหนุ รวมถึงพระโสร หาย (Sou Hay) คณะกรรมการชุมนุม

พระไตรปิฎกเป็นอาจารยแเช่ียวชาญดานพระธรรมวินัย พระอุก เจีย (Uk Chea) และพระเขียว ช็วม 

(Khieu Chum) ซึ่งเป็นศิษยแสํานักพระลฺวี แอม เจาอาวาสวัดลังกา แมการแสดงธรรมเทศนาจะถือ

เป็นวัตรปฏิบัติปกติของพระสงฆแ แตการดําเนินการในลักษณะดังกลาวไดเนนย้ําถึงความสําคัญของ

พุทธศาสนาท่ีมีตอสังคมกัมพูชาและทําใหพระสงฆแใกลชิดกับราษฎรมากยิ่งขึ้น และท่ีสําคัญไปมากกวา

นั้นคือในเวลาตอมา ภารกิจดังกลาวไดเป็นสวนหนึ่งของการเคล่ือนไหวรวมกันของพระสงฆแกับ

ปใญญาชนเขมรในการปลุกเราชาวเขมรใหเกิดความรูสึกชาตินิยมอันนํามาสูการตอตานฝรั่งเศส 

อยางไรก็ตาม การดําเนินงานของคณะกรรมการแปลพระไตรปิฎกและการแสดงธรรม

เทศนาตองประสบกับความยุงยากอีกครั้ง เมื่อพระสงฆแฝุายธรรมเกาพยายามโตแยงวา การดําเนินการ

ลักษณะดังกลาวไมถูกตองเป็นโลกวัชชะ (Lokavajja) หรือพฤติกรรมท่ีโลกติเตียน ดวยเห็นวาการ

พิมพแพระไตรปิฎกเป็นส่ิงท่ีผิดจากพุทธโอวาทและการใหพระสงฆแปฏิบัตินอกเหนือศาสนกิจเป็นเรื่อง

ไมสมควร โดยเฉพาะการใหพระสงฆแเป็นครูที่โรงเรียนวัด จึงเป็นเหตุใหเกิดวิวาทาธิกรณแขึ้นอีกครั้งใน

พระสงฆแเขมร เหตุการณแเกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 1933 ภายหลังตีพิมพแพระไตรปิฎกเป็นภาษา

เขมรสําเร็จเป็นครั้งแรก มาดามการแเปอเลสแและพระชวน ณาต ขณะนั้นดํารงตําแหนงรอง

ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงเดินทางไปยังแควนโคชินจีนเพื่อตรวจการดําเนินงานของ

โรงเรียนวัด ท้ังสองไดรับรายงานปใญหา 2 เรื่อง เรื่องแรกคือการทะเลาะวิวาทระหวางพระสงฆแใน

สํานักงานพุทธศาสนา ดวยเหตุวาพระสงฆแกลุมหนึ่งตําหนิพระสงฆแท่ีเป็นครูในโรงเรียนวัด ดวยเห็นวา

พระสงฆแควรอยูแตในอาราม การทําการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนเป็นเรื่องของพุทธบริษัท เรื่องตอมา

คือความสงสัยตอการแปลพระไตรปิฎกดวยเห็นวามีผูท่ีรูภาษาบาลีนอยมาก ในเรื่องนี้พระชวน ณาต

ไดอธิบายวาผูท่ีทําหนาท่ีแปลพระไตรปิฎกเป็นผูท่ีมีการศึกษาและมีความเขาใจพุทธโอวาทอยางลึกซึ้ง

                                                             
250 พุทธศาสนบัณฑิตยแ, ประวัติสังเขปพุทธศาสนบัณฑิตย์, 27-28.  [ពុទនសាសនបណឍិ តយ, របវតថិសចងខបពុទនសាសន

បណឍិ តយ, ២៧-២៨.] 
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เป็นอยางดี อยางไรก็ดี ฝรั่งเศสในฐานะผูสนับสนุนไดแทรกแซงและแกไขปใญหาทําใหเหตุการณแ

ดังกลาวสงบลงอยางรวดเร็ว ขณะท่ีฝุายราชสํานัก พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์มุนีวงศแมีพระราช

โองการเพื่อปูองกันปใญหาในเบ้ืองหนาวา “พระสงฆ์และพุทธบริษัทท้ังหลายซึ่งต้องการศึกษา ต้องการ

ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกธรรมศึกษา สามารถถือ

ปฏิบัติได้ตามความปรารถนาของตน”251 

ความพยายามในการรักษาพุทธศาสนาใหบริสุทธิ์ของพระสงฆแหัวกาวหนาตลอดทศวรรษ 

1930 เป็นตนมาจะเห็นไดวาการจัดต้ังโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงและพุทธศาสนบัณฑิตยแถือเป็นองคแกร

หลักท่ีทําใหพระสงฆแไดพัฒนาความรูความคิดและทําใหพระสงฆแไดศึกษาพระธรรมวินัยพรอม ๆ กับ

การรักษาวัตรปฏิบัติท่ีบริสุทธิ์อยางแทจริง ขณะท่ีการแปลพระธรรมวินัยจากภาษาบาลีมาเป็นภาษา

เขมรซึ่งนอกจากชวยสงเสริมใหพระพุทธศาสนาใกลชิดกับพระสงฆแและพุทธบริษัทชาวเขมรซึ่งไมรู

ภาษาบาลีแลว ยังเป็นหนทางหนึ่งท่ีกอใหเกิดการอนุรักษแภาษาเขมรขึ้นในหมูผูมีการศึกษาอีกดวย 

อยางไรก็ดี เหตุการณแท่ีแสดงใหเห็นวาพุทธศาสนามีความสําคัญตอสังคมกัมพูชาคือ

เหตุการณแสงครามรม (Umbrella War) ใน ค.ศ. 1942 เมื่อมีการจับกุมพระแหม เจียวท้ังท่ีไมได    

ลาสิกขาบทในวางแผนกอการปฏิวัติ สงผลใหในวันท่ี 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1942 พระสงฆแและคฤหัสถแ

กวาพันคนซึ่งมากกวาครึ่งเป็นพระสงฆแรวมตัวกันเดินขบวนโดยปราศจากอาวุธเพื่อเรียกรองใหปลอย

ตัวพระแหม เจียวและปใญญาชนท่ีถูกจับกุม แตเหตุการณแกลับบานปลายเป็นการจลาจลเมื่อฝุาย

ฝรั่งเศสจับกุมบาจ ฌืนและใชอาวุธทํารายผูชุมนุมไมเวนแมแตพระสงฆแ  ฝุายพระสงฆแไมมีอาวุธอื่นมี

เพียงรมจึงใชเป็นอาวุธปูองกันตนเองและตอบโตฝุายฝรั่งเศสจึงเป็นท่ีมาของช่ือเหตุการณแในครั้งนี้วา

สงครามรม ทายท่ีสุดผูชุมนุมถูกฝรั่งเศสตามจับกุมเป็นจํานวนมาก ปใญญาชนหลายคนถูกตัดสิน

ประหารชีวิตหรือจําคุก ขณะท่ีพระแหม เจียวถูกยายไปคุมขังท่ีเกาะตรอฬาจหรือเกาะปูโล 

คอนดอรแ (Tralach Island or Poulo Condore) จนกระท่ังมรณภาพใน ค.ศ. 1943 เหตุการณแครั้งนี้

ไมเพียงแตแสดงใหเห็นบทบาทของพระสงฆแในการเคล่ือนไหวทางการเมืองซึ่งจะไดอธิบายในบทตอไป 

แตยังสะทอนถึงท่ีมาของการเขารวมการตอตานของราษฎรชาวเขมร เมื่อฝรั่งเศสดําเนินการจับกุม

พระแหม เจียวในลักษณะท่ีขัดตอจารีตประเพณีพุทธศาสนาและลวงเกินตอศรัทธาของประชาชน 

 

                                                             
251 หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต , 35.  [ហូត តាត, កលាមិតថ

របស់មញុ ំគឺសចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួន ណាត, ៣៥.] 
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2.2 การธ ารงรักษาภาษา-วรรณกรรมเขมร 

ภายใตระบบการศึกษาแบบใหมท่ีพระสงฆแไดรับ นอกจากทําใหพระสงฆแไดพัฒนา

ความคิดของตนเองจนนําไปสูการตีความพระธรรมวินัยดังอธิบายแลวนั้น ยังทําใหพระสงฆแเขามามี

บทบาทในฐานะผูรักษาวัฒนธรรมด้ังเดิมของกัมพูชาอีกดวย ซึ่งหากพิจารณารวมกับการจัดต้ังพุทธ

ศาสนบัณฑิตยแซึ่งเป็นสถาบันทางวิชาการท่ีเปิดโอกาสใหพระสงฆแแลกเปล่ียนความคิดเห็นไมเพียง

เฉพาะประเด็นทางศาสนา พระสงฆแเขมรยังไดสัมผัสกับวัฒนธรรมเขมรโบราณอยางลึกซึ้งและแนน

แฟูนมากยิ่งขึ้นผานวารสารกัมพุชสุริยาท่ีตีพิมพแตนฉบับและรายงานความหนาทางวิชาการตาง ๆ ท้ัง

ในเรื่องภาษา วรรณกรรม พุทธประวัติ หลักธรรม ประวัติศาสตรแ และโบราณคดี โดยเฉพาะอักษร

ศาสตรแเขมรท่ีนักวิชาการฝรั่งเศสไดช้ีใหเห็นถึงความเช่ือมโยงกับอารยธรรมโบราณสมัยพระนครอีก

ดวย แมวาในชวงขณะหนึ่งทรรศนะของนักอาณานิคมฝรั่งเศสจะเยยหยันอักษรศาสตรแเขมรวาไมมี

แกนสาร งานนิพนธแสวนใหญเป็นนิทานคร่ําครึหรือชาดกเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา252 แตการศึกษาใน

เวลาตอมาเป็นท่ียอมรับวา อักษรศาสตรแเขมรมีความเกาแกและมีพัฒนาการเป็นลําดับขั้น เป็นตนวา

งานศึกษาของยอรแช เซเดสแ (George Cœdès) นักวิชาการแหงสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบุรพทิศเรื่อง 

អកសរសាស្តសថខ្មមរ [อานวา อักซรซาซฺตรแขแมร : คําแปล อักษรศาสตรแเขมร] ไดรับการแปลและตีพิมพแใน

วารสารกัมพุชสุริยาเป็นตอน ๆ ฉบับปีท่ี 14 ภาคท่ี 1 ภาคท่ี 2 ภาคท่ี 6 ตามลําดับ ประเด็นหลักของ

บทวิเคราะหแของเซเดสแแสดงใหเห็นความสืบเนื่องของอักษรศาสตรแเขมรต้ังแตสมัยพระนคร รวมถึง

แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของอักษรศาสตรแเขมรตอรัฐใกลเคียง โดยมุงเนนการพิจารณาหลักฐานประเภท

ตาง ๆ เป็นตนวาศิลาจารึก กาพยแโคลง เพรงหรือนิทาน และละคร  เซเดสแมีความเห็นวา “อักษร

ศาสตรแ” ตามนัยยะของความหมาย อาจยกเอาศิลาจารึกเขมรหลักเกา ๆ อันเป็นถาวรวัตถุซึ่งแสดง

อักษรศาสตรแเขมรเป็นครั้งแรก หลักท่ีเกาแกท่ีสุดปรากฏต้ังแตพุทธศักราช 1150 ซึ่งแสดงใหเห็นวา

ต้ังแตนั้นเป็นตนมามีการใชภาษาสองแบบ คือภาษาปราชญแเป็นภาษาสันสกฤต สําหรับใชบันทึกช่ือ

พระมหากษัตริยแหรือเช้ือพระวงศแ หรือแตงขึ้นเพื่อสรรเสริญถึงกษัตริยแซึ่งทรงสรางปราสาท หรือทาน

ท้ังหลายซึ่งมีจิตศรัทธาต้ังใจถวายเป็นทาน อีกภาษาหนึ่งเป็นภาษาเขมรธรรมดา  สําหรับบันทึก

เรื่องราวการสรางและความท่ีเกี่ยวกับขาทาสบริวาร หรือเครื่องประดับประดาซึ่งเวนถวายพระวิหาร 

ดังนั้นจึงเห็นไดวาศิลาจารึกเขมรมีประโยชนแอยางมาก เพราะศิลาจารึกชวยใหทราบถึงกิจกรรม

                                                             
252 ฆีง ห฿กฑี , มาลีบทอักษรศิลป์ศตวรรษท่ี 20 (พนมเปญ: Solaris Media Group, 2002), 120.  [ឃីង ហុកឌី, 

ម្ចលីបទអកសរសផ៍ខ្មមរសតវតសទី ២០ (ភបំចពញ: Solaris Media Group, ២០០២), ១២០.] 
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พื้นฐานดานตาง ๆ อันเกาแกในประเทศอยางชัดเจน นอกจากนี้เซเดสแยังแสดงความเห็นดวยวา หาก

ยอนไปพิจารณาอักษรศาสตรแเสียใหมจะพบวาอักษรในจารึกเหลานั้นมีคุณคาอยางมาก เพราะชวยทํา

ใหทราบถึงการใชภาษาโบราณไดเป็นอยางดี253
 

เซเดสแกลาวตอไปอีกวา ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับอักษรศาสตรแมีสาเหตุใกลเคียงกับ

ความเปล่ียนแปลงของอารยธรรมเขมร เพราะอารยธรรมเขมรซึ่งมีอิทธิพลต้ังแตพุทธศตวรรษท่ี 13 

ถึง 14 (พ.ศ. 1750-1950) ไดแพรขยายไปยังเสียม (สยาม - ผูศึกษา) และลาว ช่ัวขณะหนึ่งอักษร

ศาสตรแในประเทศเขมรเส่ือมลง แตเจริญมากในประเทศเสียม ตอมาในพุทธศตวรรษท่ี 19 (พ.ศ. 

2393) เสียมมีอํานาจเหนือเขมรและรับเอาธรรมเนียมเขมรกลับไป โดยแกไขเปล่ียนแปลงจนและแพร

ขยายอิทธิพล ตอมาเขมรก็รับเอาธรรมเนียมประเพณีจากเสียมซึ่งสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงใน

อักษรศาสตรแเขมร และดวยเหตุนี้สงผลอักษรศาสตรแเขมรไมมีการพัฒนาดวยตนเอง254 ตอนหนึ่ง     

เซเดสแกลาวถึงนาฏกรรมเขมรวา  

บรรดาบทพากยแหรือเรื่องราวท่ีนํามาเลนในปใจจุบัน ปรากฏเคาเงื่อนของรากศัพทแในศิลา

จารึก 1 ซึ่งสรางในคริสตแศตวรรษท่ี 12 ถึงกระนั้นนาฏกรรมเหลานี้เขมรสมัยโบราณหามีไม  แต

หากรับเอามาจากพวกเสียม ซึ่งเสียมก็รับอิทธิพลนับต้ังแตเขามาในปราสาท ภายหลังจากเขามาตี

เขมรไป นาฏกรรมท่ีเลนอยูในเขมรจึงเป็นเร่ืองท่ีเสียมเรียบเรียงข้ึนในประเทศ255  

บทวิเคราะหแของเซเดสแเป็นตัวอยางหนึ่งของงานศึกษาท่ียอมรับความสืบเนื่องของอักษร

ศาสตรแเขมรในปใจจุบันกับสมัยพระนคร แมวาในเวลาตอมาอักษรศาสตรแเขมรจะถูกครอบงําจาก

อิทธิพลของรัฐใกลเคียงแตหากพิจารณารากฐานทางวัฒนธรรมแลวจะพบวา วัฒนธรรมเหลานั้นลวนมี

พื้นฐานจากอารยธรรมเขมรท้ังส้ิน จึงเช่ือไดวางานศึกษาเหลานี้เป็นสวนหนึ่งท่ีสงผลตอความรูสึกของ

ชาวเขมร โดยเฉพาะพระสงฆแเขมรและปใญญาชนใหเกิดการเพาะบมความรูสึกเชิดชู หวงแหน และ

ตองการธํารงรักษาภาษา-วรรณกรรมโดยถือเป็นอัตลักษณแทางวัฒนธรรมของ “ความเป็นเขมร”  

                                                             
253 เซเดสแ, “อักษรศาสตรแเขมร,” กัมพุชสุริยา 14, 1 (1942): 31-32.  [សីចដស, “អកសរសាស្តសថខ្មមរ,” កមពុជសុរោិ 

១៤, ១ (១៩៤២): ៣១-៣២.] 
254 เซเดสแ, “อักษรศาสตรแเขมร,” กัมพุชสุริยา 14, 2 (1942): 37-38.  [សីចដស, “អកសរសាស្តសថខ្មមរ,” កមពុជសុរោិ 

១៤, ២ (១៩៤២): ៣៧-៣៨.] 
255 เซเดสแ, “อักษรศาสตรแเขมร,” กัมพุชสุริยา 14, 6 (1942): 4-5.   [សីចដស, “អកសរសាស្តសថខ្មមរ,” កមពុជសុរោិ ១៤, 

៦ (១៩៤២): ៤-៥.] 



  151 

ถึงเชนนี้แลว หากพิจารณาความเปล่ียนแปลงในกัมพูชาภายใตระบอบอาณานิคมพบวา 

ฝรั่งเศสนําวัฒนธรรมแบบอาณานิคมท่ีไมใชวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศสเขามาในกัมพูชา มีการ

กําหนดใหภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการซึ่งกลายเป็นปใญหาในการติดตอราชการของราษฎร เพราะ

หากไมรูภาษาฝรั่งเศสก็เกิดความยุงยากและไมไดรับความสะดวก ปใญญาชนเขมรอยางเคอม ส็อมเอิว

มีความเห็นวาการบังคับใหลูกหลานชาวเขมรเรียนภาษาฝรั่งเศสก็เพื่อใหหลงลืมแบบแผนอันดีงามของ

กัมพูชาต้ังแตโบราณ ดวยเหตุนี้ภาษาเขมรถูกลดความสําคัญเป็นภาษาท่ีใชเพียงในหมูพระสงฆแและ

ชาวบานในเขตชนบท ขณะเดียวกันยังมองวาฝรั่งเศสปลูกฝใงแกมบังคับใหกวีกัมพูชาเขียนวรรณกรรม

ยกยองฝรั่งเศสเพื่อสกัดกั้นความเจริญของอักษรศาสตรแเขมรอีกดวย พรอมกันนั้นยังพยายามชวนเช่ือ

ชาวเขมรใหเห็นวา ฝรั่งเศสเป็นผูมีน้ําใจและมีบุญคุณผานวรรณกรรมคําสอนเรื่อง បណាឋ ំតាម្ចស [อาน

วา บอณฺตําตาเมี๊ยส : คําแปล คําสอนตามาส] ท่ีแตงขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1907 โดยกวีช่ือมาส ท้ังนี้ ฆีง ห฿กฑี 

(Khing Hoc Dy) นักวิชาการดานอักษรศาสตรแเขมรและสมาชิกราชบัณฑิตยสภากัมพูชา  แสดง

ความเห็นวาอรรถบทเรื่องนี้เป็นกระจกสะทอนสังคมและประวัติศาสตรแกัมพูชาและเป็นหนังสือ

ประวัติศาสตรแเพื่อรับใชระบอบอาณานิคม256 ความตอนหนึ่งวา  

ทุกวันนี้ฝรั่งเศสเขามีคุณกับเรา ดวยเหตุนี้ตาจึงคิดแตงเป็นนิทานตามเร่ืองราวซึ่งมีเรียงมา

ไวสั่งสอนฝใงใจทานท้ังปวงซึ่งเป็นชนชาติเขมรเหมือนกันใหรักนับถือไวใจฝรั่งเศสดวยความซื่อตรง 

อยาหวั่นเกรงคิดหนาคิดหลังเลย เพราะฝรั่งเศสเป็นนี้เป็นมิตรท่ีพึ่งและเป็นครูเราดวย257 

การแพรขยายของวัฒนธรรมตางชาติสรางความรูสึกสลดสังเวชใจตอชาวเขมรโดยเฉพาะ

พระสงฆแเป็นอยางมาก ความยอนแยงระหวางความรุงโรจนแในอดีตกับความตกตํ่าทางวัฒนธรรม

นําไปสูวิกฤตอัตลักษณแโดยเฉพาะดานอักษรศาสตรแ ซึ่งพบวามีเพียงพระสงฆแท่ียังคงทําหนาท่ีรักษา

ภาษา-วรรณกรรม ดังท่ีบุณฺณจันฺท มลไดบันทึกไวความวา 

วรรณคดีของฝรั่งเศส วัฒนธรรมฝรั่งเศสแผอิทธิพลมาครอบงําวรรณคดีเขมร ครอบงํา

วัฒนธรรมเขมรอยางแรงกลา วรรณคดีของเราก็วิ่งเขาไปอาศัยอยูตามวัดวาอาราม ถาไมไดคุณ

                                                             
256 ฆีง ห฿กฑี, มาลีบทอักษรศิลป์ศตวรรษท่ี 20, 55.  [ឃីង ហុកឌី, ម្ចលីបទអកសរសផ៍ខ្មមរសតវតសទី ២០, ៥៥.]; ฆึง 

ห฿กฑี, สภาพท่ัวไปในอักษรเขมร (พนมเปญ: โรงพิมพแเขมร, 2003), 150.  [ឃីង ហុកឌី, ទិដឌភាពទូចៅៃនអកសរខ្មមរ (ភបំចពញ: ចរាងពុមពខ្មមរ, 
២០០៣), ១៥០.] 

257 มาส, ค าสอนตามาส (พนมเปญ: บรรณาคารอังกอรแ, 2007), 32.  [ម្ចស, បណាឋ ំតាម្ចស (ភបំចពញ: បណាត ារអងគរ, 
២០០៧), ៣២.] 
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พระสงฆแเขมรทําหนาท่ีชวยคํ้าจุนไวมาจนถึงสมัยนี้ ปุานฉะนี้วรรณคดีเขมรคงลมสลายหายสาบสูญ

ไปหมดเกลี้ยงจากประเทศกัมพูชานี้แลว258 

กัมพูชาภายใตระบอบอาณานิคมนับเป็นชวงเวลาท่ีวัฒนธรรมดานภาษา -วรรณกรรม

ตกตํ่าอยางมาก งานนิพนธแภาษาเขมรไมมีโอกาสไดปรากฏแกสาธารณชนเลย ถึงขนาดท่ีปใญญาชน

บางสวนไมยอมรับภาษาและวรรณกรรมของชาติ และพากันต้ังใจเรียนแตภาษาฝรั่งเศสจนทําใหภาษา

เขมรตกต่ําถึงขีดสุด บันทึกของบุณฺณจันฺท มลไดกลาวถึงสภาพการณแเมื่อแรกออกหนังสือพิมพแนครวัด

วา 

สมัยแรก ๆ ท่ีหนังสือพิมพแนครวัดออกมานั้น ผูอานสวนมากไดแกพวกคนยากจนและ

กรรมกรท่ีไมสามารถอานภาษาฝรั่งเศสไดเทานั้น สวนพวกผูดีมีการศึกษาเขาไมอานกันหรอก 

เพราะเขาดูถูกเหยียดหยามอักษรเขมร ท่ีสําคัญคือพวกนั้นอานภาษาเขมรไมออก เขาอานแต

หนังสือพิมพแฝรั่งชื่อลาเวรีตี (La Vérité) อูปีนีย็อง (Opinion) แอ็งปารตีอัล (Impartial) และ

หนังสือพิมพแไซงอน (Presse de Saigon) ถาหากจะอานหนังสือพิมพแภาษาเขมรก็จะแอบซอนไวใน

หนังสือพิมพแฝรั่งเพื่อไมใหคนอื่นมองเห็น เพราะกลัวจะถูกกลาววาเชยและไมรูภาษาฝรั่งเศส และ

ถือเป็นความอับอายท่ีจะยกยองภาษาและวรรณกรรมเขมรอันเป็นเอกลักษณแสําคัญของตน259  

สอดคลองกับลี ธามเตง (Ly Theam Teng) สมาชิกกลุมอภิบาลสมาคมนักนิพนธแเขมร

ไดกลาวถึงสภาพการณแของอักษรศาสตรแเขมรในสมัยอาณานิคมไวอยางนาสนใจวา  

เราไมเห็นอักษรเขมรปรากฏใหเห็นอยางเป็นทางการแกสาธารณชนเลย หนังสือตาง ๆ 

ขางอักษรศาสตรแก็หามีใครจดจําได เหตุนี้เองอักษรเขมรจึงหลบเรนเขาไปอยูตามวัดวามอาราม

อยางสงบเสงี่ยมหรือแนบสนิทลงบนศิลาจารึก ขณะท่ีพระสงฆแ อุบาสก -อุบาสิกาแมจะพยายาม

รักษามรดกอันสําคัญของชาตินี้ไวใหคงอยู แตก็กระทําไดเพียงตามมีตามเกิดไมอาจสําแดงตน

ออกมาตอสาธารณชนไดอยางเปิดเผยดวยเกรงจะมีอุปสรรคและภัยอันตรายแกตน260  

                                                             
258 บุญจันทรแ มุล, คุกการเมือง, 15. 
259 เร่ืองเดียวกัน, 4. 
260 ลี ธามเตง, อักษรศาสตร์เขมร (พนมเปญ: บรรณาคารเสง งวน หวด, 1960), 95.  [លី ធាមចតង, អកសរសាស្តសថខ្មមរ  

(ភបំចពញ: បណាត ារចសង ងនួ ហួ្ត, ១៩៦០), ៩៥.] 
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ดังกลาวแลววาภาษาและวรรณกรรมเขมรมีความสัมพันธแอยางแนบแนนกับพุทธศาสนา

มาตลอด การทองบาลีและพระธรรมกถึกเทศนาส่ังสอนของพระสงฆแ ลวนเป็นแนวทางอันสําคัญใน

การรักษาและเผยแพรภาษา-วรรณกรรมเขมรใหแทรกซึมเกาะลึกเขาไปในจิตใจของชาวเขมร เมื่อ

ผนวกกับกระบวนการปฏิรูปทางการศึกษาจึงชวยสงเสริมใหพระสงฆแเขมรไดพัฒนาความคิดและกาว

เขามามีบทบาทในการรักษาอัตลักษณแดานอักษรศาสตรแมากยิ่งขึ้น 

บทบาทดานการอนุรักษแวัฒนธรรมของพระสงฆแเกิดขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์มี

พระราชประกาศเลขท่ี 67 ลงวันท่ี 4 กันยายน ค.ศ. 1915 ใหจัดทําหนังสืออักขราภิธานศัพทแภาษา

เขมรหรือวจนานุกรมเขมร ดวยทรงมีวัตถุประสงคแเพื่อจัดระบบสะกดคําระบบใหมและเพื่อลดความ

ซับซอนของตัวอักษรเขมรใหเขียนงายขึ้น รวมถึงเพื่อใหเขียนภาษาเขมรตรงกับภาษาบาลี -สันสกฤต

ตามขอเสนอของยอรแช เซเดสแ นักวิชาการฝรั่งเศส261 ทรงเเตงต้ังคณะกรรมการ 12 ทาน ในจํานวนนี้

มีพระสงฆแ 3 รูป ไดแก พระมหาราชธรรม (สวส) คณะธรรมยุต วัดพระยูวงศแ พระวันรัต (จันทรแ) คณะ

มหานิกาย วัดอุณาโลม และพระศีลสังวร (หาก) คณะมหานิกาย วัดอุณาโลม262 รวมเป็น

คณะกรรมการดวย ตอมามีการแตงต้ังพระสงฆแเป็นคณะกรรมการอีก 5 รูป ไดแก พระมหาวิมลธรรม 

(โจง) พระครูสังฆสัตถา (ชวน ณาต) พระญาณวิริยะ (โฬ็ง) พระอุดมมุนี (อุม สูร) และพระครูสังฆวิชา 

(หวด ตาด) ซึ่งท้ังหมดเป็นอาจารยแในโรงเรียนพุทธิกบาลี263 โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินงาน 8 ปี ให

ช่ือวา “អកខរាភធីានស័បធ ភាសាចមមរោៈខ្ដររាជាក របងាគ ប់” [อานวา อักฺคเรียภีเธียนซับท เพียซาขแมระแฎร

เรียจการบองกาบแ : คําแปล อักขราภิธานศรับทแภาษาเขมรซึ่งราชการบังคับ] ถึงกระนั้นเมื่อจัดทํา

หนังสือวจนานุกรมเขมรแลวเสร็จใน ค.ศ. 1926 แอรแแน็สตแ รูม (Ernest Roume) เรสิดังตแ สุเปริเออรแ

แหงแควนกัมพูชาไดทักทวงช่ือหนังสือเลมนี้ ท่ีกํากับวา  “ของราชการ” ใหเวนและเปล่ียนเป็น 

“វចនានុរកមខ្មមរភាគទី ១ ភាគទី ២” (DICTIONNAIRE CAMBODGIEN Tome I Tome II) [อานวา โว

                                                             
261 Kiernan, How Pol Pot Came to Power: A History of Communism in Kampuchea, 1930-1975, 

4. 
262 “พระราชประกาศเลข 67,” ราชกิจราชการ 5, 3 (กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 1915): 149-150.  [“រពេះរាជ

របកាសចលម ៦៧,”  រាជកិចវរាជាក រ ៥, ៣ (សូចយត អ្ូត ចសបតម ១៩១៥): ១៤៩-១៥០.] 
263 ถอยปรารภของกรมชุมนุม,” วจนานุกรมเขมรภาคท่ี 1 ภาคท่ี 2, 5th ed. (พนมเปญ: พุทธศาสนบัณฑิตยแ, 

1967), ด-ถ.  [“ចសចកឋីរ រពនររបស់រកុមជំនំុ,” វចនានុរកមខ្មម រភាគទី ១  ភាគទី ២, ច េះពុមពរាទី ៥ (ភបំចពញ: ពុទនសាសនបណឍិ តផ
,១៩៦៧), ត-ច.] 
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จะเนียนุกฺรมขแมรเภียคที 1 เภียคที 2 : แปลวา วจนานุกรมเขมรภาคท่ี 1 ภาคท่ี 2] เพราะจะ

กลายเป็นการบังคับไปท้ังหมดหามไมใหมีการแกไข264 

ถึงกระนั้นวจนานุกรมเขมรฉบับนี้ไดสรางความไมพอใจแกเสนาบดีสภาและกลุม

อนุรักษนิยมซึ่งมีพระสงฆแรวมอยูดวยเป็นจํานวนมาก แมแตพระสงฆแหัวกาวหนาซึ่งเป็นคณะกรรมการ

จัดทําหนังสือเลมนี้ ดวยมองวาการเปล่ียนแปลงตัวสะกดทําใหภาษาเขมรซึ่งมีความเป็นมาสืบทอด

ต้ังแตสมัยพระนครถูกทําลาย สงผลใหเสนาบดีสภาตองมีคําส่ังใหเก็บหนังสือดังกลาว พรอมกับมี    

พระราชประกาศใหยกเลิกระบบการสะกดคํากอนหนานี้และใหแตงต้ังคณะกรรมการชุดใหมใน ค.ศ. 

1927 เรียก “រកុមជំនុមចផធៀងសចរមចវចនានុរកមខ្មមរ” [กรุมจุมนุมเผดียงซอมเร็จโวจะเนียนุกฺรมขแมร :        

คําแปล คณะกรรมการจัดทําวจนานุกรมเขมร] และพระราชประกาศเลขท่ี 73 ลงวันท่ี 10 ธันวาคม 

ค.ศ. 1929 แตงต้ังคณะกรรมการเพิ่มเติมในท่ีนี้มีพระสงฆแรูปสําคัญอยางพระชวน ณาตรวมเป็น

คณะกรรมการเพียงรูปเดียวจากคณะกรรมการชุดเกาและมีบทบาทในการเรียบเรียงวจนานุกรมเขมร

ฉบับนี้ วจนานุกรมฉบับใหมแลวเสร็จใน ค.ศ. 1938 โดยยังคงใชช่ือเรียกวา “วจนานุกรมเขมร ภาคท่ี 

1 และภาคท่ี 2” แตชาวเขมรท่ัวไปนิยมเรียกวา “วจนานุกรมเขมรฉบับชวน ณาต”265 

การจัดทําวจนานุกรมแสดงใหเห็นถึงความพยายามสรางบรรทัดฐานภาษาเขมรใหเป็น

ภาษาทางการของชาติ (language of state) สวนหนึ่งเพื่อรวมเอาภาษาทองถิ่นรวมไวดวยกัน เพราะ

ในแตละพื้นท่ีมีการใชภาษาเขมรแตกตางกัน ไมมีแบบแผนตายตัว เป็นตนวาการออกเสียงสระหรือ

วรรณยุกตแ นอกจากนี้ยังปรากฏภาษาถิ่นของกลุมชาติพันธุแเขมรท่ีอาศัยอยูในกัมพูชา เชน ชาวกุย ชาว

                                                             
264 “เหตุผลสําหรับการพิมพแคร้ังที่ 5,” วจนานุกรมเขมรภาคท่ี 1 ภาคท่ี 2, ฆ.  [“និទានសរម្ចបច់ េះពុមពរតាទី ៥,” 

វចនានុរកមខ្មមរភាគទី ១ ភាគទី ២, ឃ.] 
265 วจนานุกรมเขมร ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ตีพิมพแอีกหลายคร้ัง จนกระทั่งในการพิมพแคร้ังที่  4 ค.ศ. 1962 พุทธศาสน

บัณฑิตยแไดกราบทูลพระชวน ณาต ซึ่งขณะน้ันเป็นสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี สังฆราชาฝุายมหานิกายใหชวยแกไขและตรวจทานความ
ถูกตอง ตอมาใน ค.ศ. 1967 เลียง ฮับอาน นายกพุทธศาสนบัณฑิตยแไดกราบทูลขอใหพระมหาสุเมธาธิบดีเป็นองคแอุปถัมภแแกไขวจนา  
นุกรมซึ่งมีการแตงต้ังคณะกรรมการ 4 ทาน ประกอบดวยพระเถรานุระ 2 รูป ไดแก พระศาสนมุนี (เก็ม โตร) พระปิฎกธรรม (อุม สุม) 
และฆราวาส 2 ทาน ไดแก ทานโูง-เซฺรือง เลขาธิการในสมาคมนักประพันธแเขมร (อดีตองคแเลขาธิการในพุทธศาสนบัณฑิตยแ) ทานโทง-
ซมโอ็ย นักประพันธแในพุทธศาสนบัณฑิตยแ รวมกันพิจารณาขอบกพรองของวจนานุกรมเขมรที่จัดพิมพแคร้ังกอน อยางไรก็ดี พระมหา    
สุเมธาธิบดีเป็นธุระเอาใจใสพระทัย ทรงแกไข ตรวจทาน และเพิ่มเติมเน้ือหาของหนังสืออยางรอบดาน ทําใหเน้ือหาครอบคลุมกวา     
วจนานุกรมเขมรที่พิมพแคร้ังที่ 4 ทั้งยังทรงริเร่ิมนําขอคิดเห็นของคณะกรรมการชุดแรกที่จัดต้ังขึ้นใน ค.ศ. 1915 มารวมพิจารณาเพื่อให
อักษรศาสตรแเขมรเจริญกาวหนาและเป็นวิทยาทานใหนักอักษรศาสตรแเขมรในอนาคตเจริญรอยตามอีกดวย (“เหตุผลสําหรับการพิมพแ
คร้ังที่ 5,” วจนานุกรมเขมรภาคท่ี 1 ภาคท่ี 2, ฆ-จ.  [“និទានសរម្ចបច់ េះពុមពរតាទី ៥,” វចនានុរកមខ្មមរភាគទី ១ ភាគទី ២, ឃ-ច. ]) 
ดวยเหตุที่พระมหาสุเมธาธิบดีทรงเป็นองคแอุปถัมภแหลักในการแกไขวจนานุกรมเขมร และการพิมพแในช้ันหลังตางยึดเอาการพิมพแคร้ังที่ 5 
เป็นตนฉบับ จึงนิยมเรียกวจนานุกรมเขมรฉบับน้ีวา “วจนานุกรมเขมรฉบับชวน ณาต” 
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สเตียง ชาวพนอง หรือชาวเสียม ลักษณะนี้ยอมสงผลใหเกิดความคลาดเคล่ือนในการส่ือสาร

โดยเฉพาะการเขียน ดังนั้นเพื่อสรางความเป็นหนึ่งเดียวจึงจําเป็นตองสราง “ภาษาเขมรแบบ

ทางการ” อันเป็นท่ีมาของการจัดทําวจนานุกรมเขมรขึ้น เอียว เกอส (Ieu Koeus) ปใญญาชนหัว

กาวหนาและอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาไดแสดงความคิดเห็นถึงความสําคัญของวจนานุกรมเขมร

ในหนังสือ ភាសាខ្មមរ ការលផងពិនិតយចដ្ឋយរកចហតុផល [อานวา เพียซาขแมร การลฺบ็องปินิตยโฎยร฿ก   

เฮตุพ็อล : คําแปล ภาษาเขมร การลองพินิจโดยเหตุผล] ตีพิมพแครั้งแรกใน ค.ศ. 1947 อยางนาสนใจ

วา 

...วจนานุกรม เป็นระเบียบซึ่งเราตองปฏิบัติตาม คือเขียนใหถูกตองตามหลักการ เหตุซึ่ง

ตองเขียนตามวจนานุกรมนี้ เราท้ังหลายตองปฏิบัติตามอยางมีวินัย วินัยนี้มีสาระสําคัญถึงความ

เจริญของชาติ เพราะถาเราเอาแตเขียนคําตามใจตนเอง แตกตางกันไปตามวัด ตามโรงเรียนเชนนี้  

ภาษาเราจะถือวาเป็นภาษาสําหรับชาติหนึ่งไมได; จะถือชาติของเราวาเป็นประชาชาติหนึ่งก็ไมสมฯ 

ดวยเหตุนี้ขอใหพี่นองรวมชาติท้ังหลายเขียนคําตามรูปซึ่งมีในวจนานุกรม เพื่อใหเป็นระเบียบแบบ

แผน แลวขอใหพึงระลึกเสมอวาถาเขียนผิดไปจากรูปคําซึ่งมีในวจนานุกรม เพราะการเขียนผิดไป

นั้นเป็นเหตุสําแดงใหเห็นวาเราไมมีการศึกษา...266 

ปฏิกิริยาของพระสงฆแตอการเปล่ียนแปลงตัวสะกดช้ีใหเห็นบทบาทและความสําคัญของ

อักษรศาสตรแในฐานะรากฐานทางวัฒนธรรมของกัมพูชา เพราะตระหนักวาอักษรศาสตรแมีความเจริญ

เป็นทุนเดิม ขณะเดียวกันการจัดทําวจนานุกรมเป็นอีกหนทางหนึ่งท่ียิ่งหนุนนําใหอักษรศาสตรแเขมร

จําเริญยิ่งขึ้นไป ดังถอยปรารภของคณะกรรมการฯ กลาวถึงความสําคัญของวจนานุกรมเขมรฉบับนี้วา  

วจนานุกรมเขมรนี้ ไดเกิดเป็นครั้งแรกสุดแหงกัมพุชรัฐ เรามีความคาดหวังวา กาลตอไป

ขางหนา โดยกําลังความพยายามและความบากบั่นของนักปราชญแในชั้นหลัง วจนานุกรมนี้จะเจริญ

ดวยคําและระเบียบวิธีการซึ่งวิเศษวิศาลกวานี้ข้ึนไป ดังเชนศัพทแวจนาธิบาย (DICTIONNAIRE 

                                                             
266 เอียว เกอส, ภาษาเขมร การลองพินิจโดยเหตุผล (พนมเปญ: พุทธศาสนบัณฑิตยแ, 1992), 18-19.  [ចអៀវ ចក ស, 

ភាសាខ្មមរ ការលផងពិនិតយចដ្ឋយរកចហតុផល (La langue cambodgienne: un essai d'étude raisonnée) (ភបំចពញ: ពុទនសាសន             

បណឍិ តផ, ១៩៩២), ១៨-១៩.] 
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ENCYCLOPÉDIQUE) ของนานาประเทศ ซึ่งประมวลเพิ่มแลวเพิ่มเลาอยางไมรูจบไมรูสิ้น ซึ่งมีแต

เจริญวิเศษขึ้นโดยลําดับ267 

นอกจากการจัดทําวจนานุกรมภาษาเขมรแลว สมาชิกพุทธศาสนบัณฑิตยแนําโดยมาดาม

ซุยซาน การแเปอเลสแ พระสงฆแ และปใญญาชนเขมรไดมีความกังวลตอวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ

กัมพูชาท่ีอาจสูญหายไปทามกลางการเขามาของวัฒนธรรมจากตางชาติ สําหรับมาดามการแเปอเลสแนั้น 

ฆีง ห฿กฑี กลาววาไมใชนักชาตินิยมอาณานิคมท่ีดีนัก แตกลับเป็นชาวฝรั่งเศสท่ีหลงใหลวัฒนธรรม

เขมรและตองการธํารงรักษาสมบัติของมนุษยชาติ268 ดวยเหตุนี้จึงใหการสนับสนุนและผลักดันการ

อนุรักษแวัฒนธรรมเขมรอยางเต็มกําลัง พระราชประกาศเลขท่ี 12 ลงวันท่ี 25 มกราคม ค.ศ. 1934 ให

จัดต้ัง “រកុមជំនំុទំចនៀមទម្ចល បខ់្មមរ” [อานวา กรุมจุมนุมตุมเนียมตเมฺลียบคแมร : คําแปล คณะกรรมการ

วัฒนธรรมประเพณีเขมร (Commission of Cambodian Mores and Customer)] ทําหนาท่ีรักษา

ขนบธรรมประเพณีของกัมพูชา ดวยการตีพิมพแเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมเขมรเป็นตนวา

พิธีบุญ โดยเฉพาะหนังสือหายากเพื่อเผยแพรใหเป็นท่ีรูจักท้ังในและตางประเทศ นอกจากนี้คณะ

กรรมการฯ ยังสนับสนุนใหมีการจดบันทึกประเพณีสําคัญ ๆ สมัยโบราณจากผูรูตามหมูบานตาง ๆ 

และสนับสนุนใหมีการจัดประกวดงานศิลปะ อักษรศาสตรแ และวัฒนธรรมประเพณีอีกดวย ท้ังนี้ คณะ

กรรมการฯ ไดจัดประกวดเขียนบทความเกี่ยวกับประเพณีและพิธีบุญตาง ๆ ผูชนะจะไดรับเงินรางวัล

และตีพิมพแบทความโดยไมเสียเงินเป็นประจําทุกปี  ซึ่งวิธีการดังกลาวนอกจากเป็นการรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีของกัมพูชาแลว ขณะเดียวกันก็เป็นการสงเสริมใหชาวเขมรไดใชภาษาเขมรท่ี

ถูกตองอีกดวย คณะกรรมการฯ ไดตีพิมพแหนังสือสําคัญ ๆ เป็นตนวาพระราชพิธีทวาทศมาศ ระบํา   

บฺรอเจียบริยเขมร แลฺบงบฺรอเจียบฺริยเขมร ลํานําสังเขปในเพรงเขมร ตอมาใน ค.ศ. 1938 จึงมีการ

เสนอใหจัดต้ังสถาบันวัฒนธรรมเขมร (Khmer Cultural Centre) ภายใตการดูแลของพุทธศาสน

บัณฑิตยแ พระราชบรรณาลัย โรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูง คณะกรรมการแปลพระไตรปิฎก และโรงพิมพแ

พระราชทรัพยแ เพื่อทําหนาเผยแพรความรูดานวัฒนธรรมเขมรอยางเป็นรูปธรรมโดยความรวมมือ

ระหวางพระสงฆแ ปใญญาชน และราชการอาณานิคม 

                                                             
267 “ถอยปรารภของกรมชุมนุม,” วจนานุกรมเขมรภาคท่ี 1 ภาคท่ี 2, ณ.  [“ចសចកឋីរ រពនររបស់រកុមជំនំុ,” 

វចនានុរកមខ្មមរភាគទី ១ ភាគទី ២, ណ.] 
268 ฆีง ห฿กฑี, “มาดามซุยซาน การแเปอเลสแกับวิทยสถานพุทธศาสนบัณฑิตยแ,” 191.  [ឃីង ហុកឌី, “អបករសី សុ្យ

ហាន ការបុឺខ្ឡស និងវទិាសាទ នពុទនសាសនបណឍិ តយ," ១៩១.] 
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ขณะท่ีพระสงฆแธํารงรักษาอักษรศาสตรแเขมรดวยการเทศนแสวดอันเป็นหนาท่ีท่ีสืบเนื่อง

มาต้ังแตสมัยโบราณ รวมถึงใชอํานาจและหนาท่ีตอรองกับผูปกครองชาวฝรั่งเศส ปใญญาชนเขมรท่ี

เป็นนักปราชญแหรือกวีซึ่งมีภูมิหลังใกลชิดกับโรงเรียนวัดเป็นอีกกลุมหนึ่งท่ีรวมเคล่ือนไหวเพื่อปกปูอง

อักษรศาสตรแกัมพูชาดวยวิธีการที่แตกตางออกไป กลาวคือการผลิตงานประพันธแดวยภาษาเขมร หรือ

ท่ีเรียกวา អកសរសិលផ៍ [อานวา อักซอเซิล : คําแปล อักษรศิลป ใชเรียกรวมท้ังวรรณคดีและ

วรรณกรรม] ซึ่งนอกจากเพื่อความเพลิดเพลินและประโลมใจแลว ยังมีสาเหตุสําคัญมากกวานั้นคือ

ความรูสึกหวั่นเกรงการถูกครอบงําทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะจากชาวเวียดนามและชาวจีน ฆีง  ห฿กฑี 

กลาววา “ไม่เพียงแต่เวลานั้น ประเทศญวนชิดใกล้อยู่ข้างอาณานิคมนิยมฝรั่งเศส ประเทศเขามีนัก

นิพนธ์จ านวนมาก หนังสือท่ีพิมพ์เผยแพร่ก็มีมิใช่น้อยฯ ตามถนนท่ีประชุมชนเขตราชธานี หนังสือจีน 

ญวน มีวางขายทุกหนทุกแห่งฯ โดยไม่อาจต้านทานความไร้ยางอายของพวกเขาไปได้”269 เพื่อตอบโต

สถานการณแดังกลาวและขจัดขอครหาท่ีวางานนิพนธแเขมรสวนใหญเป็นนิทานคร่ําครึหรือชาดก

เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา อีกท้ังเพื่อสืบทอดภาษาและวรรณกรรมเขมรใหดํารงอยูทามกลางการ

เปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม กวีผูมีการศึกษาจึงคิดแตงอักษรศิลปขึ้นใหมผานภาษาซึ่ง เป็นวัสดุ

ประกอบข้ึนเป็นงานเขียนดวยการเขียนลงเป็นตัวอักษร เพราะเมื่ออักษรศิลปไดรับการเผยแพร การ

ส่ือสารระหวางผูเขียนกับผูรับสารทั้งจากการฟใงหรือการอาน โดยมีส่ือกลางคือภาษาและวรรณกรรม

จะชวยใหอักษรศาสตรแยังคงไดรับการรักษาไว 

อยางไรก็ดี พันธกิจของอักษรศิลปในยุคอาณานิคมไมใชเพียงเพื่อรักษาอักษรศาสตรแ

เขมรไวเทานั้น เพราะกวียังไดแสดงความคิด ความเช่ือ ตลอดจนสะทอนสภาพสังคมและการ

เปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้นในขณะนั้นใหแกผูอานไดรับรู ดวยเหตุนี้การสรางอักษรศิลปจึง

เป็นการเพาะบมความคิดใหกับชาวเขมรแนวทางหนึ่งซึ่งนําไปสูความรูสึกชาตินิยมในเวลาตอมาอีก

ดวย ปรากฏการณแดังกลาวนี้เบน แอนเดอรแสันเรียกวาสุญกาลสหมิติ (the imagined community 

floating in homogeneous, empty time)270 

หากจําแนกอักษรศิลปตามรูปแบบคําประพันธแปรากฏในสองลักษณะ ไดแกลักษณะแรก

คืออักษรศิลปท่ีแตงขึ้นดวยรอยกรองแบบขนบโบราณ เป็นตนวาเตียวเอก ปกิณกะกถาเคารพ 7 

                                                             
269 ฆีง ห฿กฑี, อักษรศิลป์เขมรศตวรรษท่ี 20 กวีนิพนธ์ กับชุดอรรถบท (พนมเปญ: บรรณาคารอังกอรแ, 2007), 117.  

[ឃីង ហុកឌី, អកសរសិលផ៍ខ្មមរសតវតសទី ២០ កវនិីពនននិងករមងអតទបទ (ភបំចពញ: បណាត ារអងគរ, ២០០៧), ១១៧.] 
270 แอนเดอรแสัน, ชุมชนจินตกรรม: บทสะท้อนว่าด้วยก าเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม, 42. 



  158 

ประการของออกญาวิบุลราชเสนา (นู กอน) แตผลงานท่ีสําคัญอันแสดงถึงเจตจํานงคแของการธํารง

อักษรศาสตรแคือจฺบาบลฺเบีกถเม็ยของพระภิรมยแภาษา (อู) หรือกรมงุย271 ซึ่งแตงขึ้นเมื่อเดือนเจตร 

(เดือน 5) ปีจอ จัตวาศก ตรงกับ ค.ศ. 1922 กรมงุยระบุถึงจุดมุงหมายของบทประพันธแนี้ไวในตอนตน

วา “ก่อคิดกาพย์ใหม่ เอามาเพื่อส่ังสอน ลูกหลานชายหญิง ท้ังเล็ก (เด็ก-ผู้ศึกษา) ก็ดีท้ังใหญ่ (ผู้ใหญ่-

ผู้ศึกษา) ก็ดี ขอจงรับฟังทุกคน” ซึ่งสารัตถะสําคัญของจฺบาบลฺเบีกถเม็ยมุงตักเตือนลูกหลานชาวเขมร

ใหรูเทาทันความทันสมัยท่ีมีผลตอสังคมกัมพูชา เพราะชวงชีวิตของกรมงุยอยูระหวางสมัยจารีต

ประเพณีกับสมัยอาณานิคม เขาจึงไดสัมผัสและตระหนักถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในสังคม

กัมพูชา เป็นตนวาการเปล่ียนแปลงของระบบมูลนายสูระบบราชการสมัยใหม อิทธิพลทางการเมือง

และเศรษฐกิจของชาวตางชาติ การแพรขยายของวัฒนธรรมฝรั่งเศส อีกท้ังกรมงุยยังมีความรูทางดาน

พุทธศาสนาและอักษรศิลปจากการบวชเรียนอันเป็นการร่ําเรียนของชาวเขมรแตโบราณ ลักษณะ

เชนนี้ทําใหกรมงุยประพันธแจฺบาบลฺเบีกถเม็ยดวยการนําแกนแทของหลักธรรมมาประยุกตแใหทันสมัย 

เพื่อใหชาวเขมรไดปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพการณแของสังคมสมัยใหมบนพื้นฐานของการธํารง

รักษาวัฒนธรรมท่ีดีงามด้ังเดิม272 

ถึงกระนั้นจฺบาบลฺเบีกถเม็ยของกรมงุยยังมีคุณคาและมีความสําคัญมากกวานั้นคือ ความ

พยายามในการธํารงความเป็นเขมรไมใหเลือนหายไปทามกลางความเปล่ียนแปลง เพราะการประพันธแ

อักษรศิลปเป็นเครื่องแสดงวัฒนธรรมและความเจริญของชาติ อีกท้ังยังกระตุนผูคนในสังคมใหเกิด

ความภาคภูมิใจ เห็นความสําคัญ และตระหนักถึงคุณคาของอักษรศาสตรแดวย ดังปรากฏบทประณาม

พจนแท่ีกรมงุยกลาวถึงคุณคาของพยัญชนะเขมรวา “คุณค่าตัวอักขรา ท้ังสามสิบสาม” สะทอนใหเห็น
                                                             

271
 พระภิรมยแภาษา (อู) หรือกรมงุย เดิมช่ืออุก อู ช่ือเลนวา งุย (อานวา งย) เกิดเมื่อ ค.ศ. 1865 บิดาสืบเช้ือสายจาก

เจาปก มารดาเป็นบุตรสาวกํานันสะเปียนทะมอ ในวัยเด็กเรียนเขียนอานและเลขที่วัดบึงจอก ตอมาบวชเป็นสามเณรและสึกออกมาชวย
บิดาทํางานเป็นเสมียน ทําหนาที่เก็บภาษีอาการขาวตามอาชญาหลวง เมื่ออายุได 21 ปี อุปสมบทที่วัดบึงจอก เรียนพระธรรมวินัยและ
แปลพระไตรปิฎกกับพระอาจารยแทิตยแ ตอมาไปเรียนกรรมฐานอีกหลายสํานัก จนกระทั่งบวชไดครบ 5 พรรษาจึงลาสิกขาบถออกมา
ชวยบิดา ทําหนาที่เป็นกรมการตําบลและเป็นเสมียน เมื่อฝร่ังเศสเขาปกครองกัมพูชาทานจึงลาออกจากราชการและทําอาชีพเกษตรกร 
(ฆีง ห฿กฑี, อักษรศิลป์เขมรศตวรรษท่ี 20 กวีนิพนธ์กับชุดอรรถบท, 78.  [ឃីង ហុកឌី, អកសរសិលផ៍ខ្មមរសតវតសទី ២០ កវនិីពនននិង
ករមងអតទបទ, ៧៨.]) 

กรมงุยมีความสามารถดานกาพยแกลอนและชํานาญการใชพิณนํ้าเตาที่เรียกวา “สายเดียว” ประกอบการเจฺรียงเป็น
อยางดี เมื่อวางจากการทํานาก็จะไดรับเชิญไปรองเพลงประกอบดนตรีสายเดียวหรือไปเทศนแในงานบุญ ดวยปฏิภาณกวีมักแตงกลอนที่
มีเน้ือหาสะทอนสังคมเป็นตนวาการประกอบอาชีพ การทํามาหากิน การกดขี่ขมเหงของชาวตางชาติ การเอาเปรียบของพอคาชาวจีน
และญวน หรือความเสื่อมโทรมทางดานศิลปวัฒนธรรมและอักษรศาสตรแ ช่ือเสียงของกรมงุยเป็นที่เลื่องลือถึงราชสํานัก พระบาทสมเด็จ
พระสีสุวัตถิ์จึงโปรดเกลาฯ ใหกรมงุยขับเจรียงถวาย ดวยความสามารถจึงไดรับพระราชทานบรรดาศักด์ิเป็น “พระภิรมยแภาษา” 

272 โปรดดู, พุทธศาสนบณัฑิตยแ, จฺบาบ่กรมงย, 1-41.  [ពុទនសាសនបណឍិ តយ, ចាបរ់កមុង យុ, ១-៤១.] 
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วากรมงุยเห็นความสําคัญของอักษรเขมรในฐานะเครื่องมือในการสรางสรรคแผลงานดานอักษรศิลป 

แมกรมงุยจะแตงจฺบาบลฺเบีกถเม็ยดวยฉันทลักษณแตามขนบโบราณแตไดประยุกตแวิธีการเลาเรื่องใหเขา

กับสมัยนิยม กลาวคือกรมงุยแตงจฺบาบลฺเบีกถเม็ยดวยบทกากคติ คําประพันธแท่ีมีทวงทํานองเหมือน

การเดินหรือกระโดดของกา กลาวคือมีจังหวะสม่ําเสมอไมขึ้นไมลง ถวงทาลีลาเช่ืองชาเหมือนกาเดิน 

จํานวน 241 บท ซึ่งเป็นฉันทลักษณแแบบกาพยแเขมรโบราณ แตปรับเปล่ียนการใชถอยคําภาษาท่ีเขาใจ

งายและสอดคลองกับสภาพการณแของสังคมสมัยใหม ไมใชการนําคําสอนตามแนวทางเดิมท่ีใชสําหรับ

สอนคนอยางในสมัยโบราณ เนื่องจากคําสอนแบบเดิมมักอางหลักธรรมหรือสํานวนภาษาบาลีในพุทธ

ศาสนาหรือภาษิตโบราณ ซึ่งลาสมัยและไมครอบคลุมตอความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในกัมพูชา 

นอกจากนี้กรมงุยยังปรับเปล่ียนวิธีการเลาเรื่องดวยการใชเหตุผลและวิเคราะหแใหเห็นสภาพปใญหาท่ี

เกิดขึ้นจริงในสังคมกัมพูชาในชวงเวลานั้น จึงทําใหอักษรศิลปเรื่องนี้มีความทันสมัยและเป็นท่ีนิยมของ

คนในสังคม ใน ค.ศ. 1930 พุทธศาสนบัณฑิตยแสนับสนุนใหกรมงุย ចរចៀង [อานวา เจฺรียง : คําแปล 

รอง] จฺบาบลฺเบีกถเม็ยในท่ีสาธารณะและจัดพิมพแเผยแพรหลายครั้ง จึงนับไดวาจฺบาบลฺเบีกถเม็ยเป็น

ตัวอยางหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงปฏิกิริยาการปรับตัวและตอบโตของกวีเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง

ใหกับภาษาและวรรณกรรมเขมร อีกท้ังยังแสดงถึงปฏิภาณของกรมงุยในการใชความบันเทิงตามแบบ

จารีตเพื่อรักษารากฐานทางวัฒนธรรมใหดํารงอยูไดทามกลางกระแสความเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม 

ลักษณะตอมาคืออักษรศิลปแบบใหมซึ่งไมเคยปรากฏมากอนในกัมพูชาท่ีเรียกวา 

របចលាមចលាក [อานวา ปฺรอโลมโลก : คําแปล ประโลมโลกหรือนวนิยาย] 273 ซึ่งเป็นงานเขียนประเภท

หนึ่งท่ีเขียนขึ้นดวยความเรียงอยางรอยแกว เนนการดําเนินเรื่องท่ีสมจริงและมีเหตุผล อีกท้ังมีวิธีการ

เสพแตกตางออกไปคือการอานผานเทคโนโลยีสมัยใหมอยางการพิมพแ  ผลงานเรื่องสําคัญคือ ទឹក           

ទចនលសាប [อานวา ตึกโตฺนเลซาบ : คําแปล น้ําทะเลสาบ] ของคึม หัก (Kim Hak) ประโลมโลกเรื่อง

แรกของกัมพูชาท่ีไดรับการพิมพแเผยแพรสูสาธารณะแบงเป็น 2 ตอนในวารสารกัมพุชสุริยาปีท่ี 11 

                                                             
273 คําวา “ประโลมโลก” เดิมมีความหมายอยางกวางใชเรียกนิทานพื้นบานหรือนิทานจักร ๆ วงศแ ๆ ที่แตงเป็น     

รอยกรอง คีม หักเป็นกวีคนแรกที่ริเร่ิมใชคําวาประโลมโลกในความหมายอยางแคบสําหรับเรียกงานประเภทรอยแกวหรือนวนิยาย 
(Nocvel) ปใจจุบันจึงเรียกรวมนิทานพื้นบานวา សារសខ្លផង [อานวา ซาซฺตราแลฺบง : คําแปล ศาสตราแลฺบง] บางก็เรียกวาเร่ืองแลฺบง 
ซึ่งยังหมายถึงวรรณคดีประเภทหน่ึงที่ประดิษฐแขึ้นสําหรับประโลมอารมณแผูอานดวยรอยกรองภาษากวีอยางประณีต รวมถึงวรรณกรรม
ที่สอดแทรกการสั่งสอนคติธรรมทางพระพุทธศาสนาในฐานะของตําราหรือคัมภีรแศักด์ิสิทธิ์ดวย (โปรดดู, ศานติ ภักดีคํา, “ศาสตราแลบง 
: วัฒนธรรมทางวรรณศิลป พัฒนาการ และความสัมพันธแกับวัฒนธรรมเขมร,” (วิทยานิพนธแอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย, 2550), 28-59. 
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ฉบับท่ี 1 ฉบับท่ี 8 และฉบับท่ี 10 ค.ศ. 1939 หักไดกลาวถึงจุดมุงหมายของเขาในอารัมภบทอยาง

ชัดเจนวา 

...เรื่องน้ําโตนเลสาบนี้เกิดข้ึนโดยสภาพจิตใจของขาพเจาท่ีหอเหี่ยวแหงแลง คิดสังเวชถึง

อักษรศาสตรแเขมรของเราซึ่งไมเจริญรุงเรือง ในวันนี้อวิชชาไดปิดบังชาติเขมรท้ังหลายนั้นไดคลาย

ลงบางเล็กนอย ต้ังแตมหานครฝรั่งเศสไดนําวิชาการท้ังหลายมาใหบรรดาราษฎรกัมพุชรัฐนี้  

นักปราชญแซึ่งชาญฉลาดขางอักษรศาสตรแนี้มีนอยนัก เมื่อมีโอกาสเขียนเร่ืองราวอะไรก็มัก

นํามาจากพระพุทธศาสนาใหไดถกําเถกิงรุงเรืองในประเทศเทานั้น ถาไมเชนนั้นก็เขียนยอนกลับซึ่ง

ไมเป็นการสรางสรรคแเทาไหร มาจากชาติเราผิดจากชาติยุโรปและชาติอเมริกาอย างมาก ชาติ

เหลานั้นเขามีความเจริญดวยความพยายามทําเพื่อประโยชนแของสาธารณชน จึงทําใหประเทศของ

เขามีข้ึนไดหรือการทําของบุคคลก็มีแตดีหรือบริบูรณแข้ึนไป เพราะเขามีความสามัคคีสมัครสมาน 

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แลวเขาไดกําจัดความเกียจครานออกจากกมลสันดาน ในประเทศยุโรปก็ดี

อเมริกาก็ดี คนซึ่งมีโภคสมบัติครบครัน เลี้ยงดูชีวิตของตนเอง เขาไมสูมาทําราชการหรอก เขาให

แตคนซึ่งนาสงสารทํา เขาพยายามนอน เดิน นั่ง คิดการเกิดของสิ่งตาง ๆ หรือเขียนแตงเรื่องทํา

หนังสือใหไดเจริญเป็นประโยชนแถึงชาติและแผนดินของเขา ในท่ีนั้นแลววิชาท้ังหลายก็มีอยางหลาย

ท้ังประเทศอาจทําใหประเทศท้ังหมดนั้น มีฐานานุภาพแกลวกลา ศัตรูท้ังหลายก็ไมหาญมาโจมตี

ปรามาสโดยงายไดเลยฯ 

สําหรับขาพเจาคิดแตงเรื่องนี้ มาจากความปรารถนา 2 ประการ  

1) เพื่อกําจัดคําพูดของชาวตางประเทศ ซึ่งกลาววาภาษาเขมรเราเล็กนอยวา เขมรไมมี

หนังสือเรื่องราวอะไรท่ีอานไดงายเลย สวนมากมีแตหนังสือธรรมชาดก ประวัติสมัยพระพุทธกาล

เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตวแ สวนใหญมีลักษณะคําประพันธแเป็นกาพยแซึ่งชาวเขมรท่ีอาน

หนังสือไดนอย ๆ ไมเขาใจ  

2) ยกปใญหาโทษของของกิเลสตัณหาโดยกามคุณฉุดดึงทําใหสรรพสัตวแตองเวียนวายใน

วัฏสงสารนี้274 

คึม หักไมไดมีจุดมุงหมายเพื่อตอบโตระบอบอาณานิคมเพียงแตตองการเผยใหเห็นถึงส่ิง

ท่ีเกิดขึ้นตออักษรศาสตรแเขมรเทานั้น และยังดูเหมือนวาเขาจะเชิดชูบทบาทของฝรั่งเศสดวย ดังถอย

                                                             
274 คึม หัก, “อารัมภบทนํ้าโตนเลสาบ,” กัมพุชสุริยา 11, 1-3 (1939): 7-8.  [គឹម ហាក,់ “អារមភកថាទឹកទចនលសាប,” 

កមពុជសុរោិ ១១, ១- ៣ (១៩៣៩): ៧-៨.] 
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ความหนึ่งในอารัมภบทของหักท่ีวา “ในวันนี้อวิชชาได้ปิดบังชาติเขมรท้ังหลายนั้นได้คลายลงบ้าง

เล็กน้อย ต้ังแต่มหานครฝรั่งเศสได้น าวิชาการท้ังหลายมาให้บรรดาราษฎรกัมพุชรัฐนี้ ” ใกลรุง        

อามระดิษกลาวถึงประเด็นดังกลาวไวอยางนาสนใจวา หักมีความคิดเห็นสอดคลองกับนักวิชาการ

ฝรั่งเศสท่ีวาวัฒนธรรมและอารยธรรมกัมพูชาในขณะนั้นยังไมไดเจริญรุงเรืองหากวัดดวยมาตรฐาน

ของตะวันตกแตในขณะเดียวกันเขาก็ยอมรับความสูงสงของอารยธรรมเขมรสมัยพระนคร275 ความ

ยอนแยงระหวางความรุงเรืองในอดีตกับความเส่ือมโทรมในปใจจุบันไดสรางความรูสึกตํ่าตอยนอยหนา

ใหเกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนซึ่งรวมถึงหักดวย ดังนั้นเพื่อแสดงความเจริญของวัฒนธรรม หักจึง

ตองสรางอักษรศิลปท่ีมีมาตรฐานเทียบเทาของตะวันตกท่ีวางอยูบนรากฐานของผลงานอันยิ่งใหญใน

อดีต ดังเห็นไดจากฉากของน้ําทะเลสาบท่ียอนกลับไปสมัยพระนครในรัชกาลพระเกตุมาลา ท้ังนี้เพื่อ

ยืนยันความสูงสงของวัฒนธรรมและอารยธรรมเขมรเอาไว  นอกจากนี้การท่ีหักเป็นกวีท่ีใกลชิดกับ

อักษรศิลปแบบขนบ การดําเนินเรื่องของหักจึงปรากฏสถานการณแหลักอยาง “การประจวบ” และ 

“การพลัดพราก” อันเป็นวิธีการดําเนินเรื่องของอักษรศิลปเขมรต้ังแตคริสตแศตวรรษท่ี 17 โดยละ

อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยแของส่ิงเหนือธรรมชาติและแทนดวยความสามารถของมนุษยแ น้ําทะเลสาบจึงเป็น

ตัวอยางสําคัญท่ีแสดงใหเห็นการปรับรับวัฒนธรรมการเขียนแบบใหมจากตะวันตกใหเขากับอักษร

ศาสตรแกัมพูชา อีกท้ังยังสะทอนบทบาทและหนาท่ีของอักษรศิลปในฐานะเครื่องมือสงเสริมและแสดง

อารยธรรมของกัมพูชาใหปรากฏอยางเป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกันยังเป็นพื้นท่ีของกวีสําหรับแสดง

ความคิดเห็นและความคาดหวังท่ีมีตอสังคมอีกดวย 

ลักษณะขางตนแตกตางอยางส้ินเชิงกับประโลมโลกเรื่อง សូផ្កត [อานวา โซพาต :       

คําแปล โสผาต] ของรีม คีน (Rim Kin) กวีนิพนธแท่ีเขียนขึ้นต้ังแต ค.ศ. 1938 แตไดรับการตีพิมพแครั้ง

แรกในวารสารกัมพุชสุริยาเมื่อ ค.ศ. 1942 หรือ កុលាបៃប លិន [อานวา โกะเลียบไบลิน : คําแปล 

กุหลาบไพลิน] ของญก แถม (Gnok Thaem) ท่ีเขียนขึ้นต้ังแต ค.ศ. 1936 ภายหลังลาสิกขาบทแต

ตีพิมพแครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1943 ท้ังสองเรื่องนักวิชาการดานวรรณกรรมเขมรเช่ือวาแตงขึ้นกอนน้ํา

ทะเลสาบแตเพราะประสบปใญหาเรื่องทุนทรัพยแจึงพิมพแขึ้นทีหลัง หรือ បិសាចចសបហា [อานวา เบะ    

ซาจเซฺนฮา : คําแปล ปิสาจสเนหา] ของญก แถมท่ีตีพิมพแใน ค.ศ. 1942 รวมถึง ផ្កក រសច ន [อานวา   

ผฺกาสฺรอโพน : คําแปล ดอกไมท่ีเหี่ยวเฉา] ของนู หาจ (Nou Hach) ศิษยแเกาวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ท่ี

                                                             
275 โปรดดู, ใกลรุง อามระดิษ, “นํ้าทะเลสาบ: นวนิยายเขมรเลมแรก?,” ภาษาและวรรณคดีไทย 15 (2541): 128-

136. 
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เขียนขึ้นใน ค.ศ. 1947 และตีพิมพแเป็นตอน ๆ ในหนังสือพิมพแกัมพูชาระหวางวันท่ี 19 กรกฎาคม ถึง

วันท่ี 27 กันยายน ค.ศ. 1947 กอนจะพิมพแรวมเลมใน ค.ศ. 1949 ตางใชวิธีการดําเนินเรื่องท่ีสมจริง

มากยิ่งขึ้น โดยสอดแทรกความคิดแบบชาตินิยมท่ีถายทอดผานตัวละครท่ีเป็น  “คนเขมรรุนใหม” 

(New Cambodian) ท่ีตองเผชิญกับกระบวนการทําใหทันสมัยของฝรั่งเศสท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคมซึ่งเป็นความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจากประสบการณแของกวีอยางตรงไปตรงมา เป็นตนวาเรื่อง   

โสผาตท่ีตัวละครเอกช่ือโสผาตชายหนุมท่ีสุภาพออนนอม มีจรรยามารยาทดี กลาหาญ มีความมานะ

บากบั่น รักในความยุติธรรม และมีความกตัญโูซึ่งลวนเป็นคุณสมบัติของบุรุษท่ีครบบริบูรณแในสมัย

จารีต แตในสมัยอาณานิคมจะมีความกาวหนาและประสบความสําเร็จอันเป็นผลมาจากการศึกษา

สมัยใหม276 

ขณะท่ีกุหลาบไพลินนําเสนอชีวิตความเป็นอยูของชาวเขมรในสมัยทุนนิยม ภายใตการ

ปกครองของระบอบอาณานิคม แมจะไมไดกลาวถึงสภาพทุกขแยากของชาวเขมรท่ีไดรับจากการ

กระทําของขาราชการฝรั่งเศสแตก็ไมไดยกยองฝรั่งเศสและเนนย้ําวาไมใชเพียงอาชีพขาราชการเทานั้น

ท่ีมีคุณคา เพราะการงานท้ังหลายท่ีทําดวยความบริสุทธิ์ตางก็มีเกียรติเชนกัน ดังตัวละครช่ือวาจิตรท่ี

เคยมีโอกาสไดรับการศึกษาแบบใหมแตดวยครอบครัวมีฐานะยากจนลงภายหลังบิดาขาดทุนจาก

การคาขาย จิตรจึงออกจากโรงเรียนและเมื่อบิดาเสียชีวิตจิตรจึงไปทํางานเป็นกรรมกรบอพลอยท่ี

เมืองไพลิน แมจิตรจะมีฐานะยากจนแตดวยเป็นผูมีความดี ออนนอม สุภาพ ซื่อสัตยแ มานะอดทน 

กตัญโู มีจิตใจเมตตา และเป็นท่ีพึ่งพาท่ีดี หลวงรัตนสมบัติจึงยกนารีซึ่งเป็นบุตรสาวใหแกจิตร ใน

ประเด็นนี้แถมไดอธิบายถึงสาเหตุท่ีเขาไมใหตัวละครเอกอยางจิตรเป็นขาราชการของอาณานิคมไววา 

เหตุผลท่ีทําไมผูเขียนไมอนุญาตใหจิตรเป็นขาราชการพลเรือนภายใตรัฐบาลอาณานิคม

ฝรั่งเศสในเวลานั้น เพราะเป็นท่ีนาผิดหวังและบรรยากาศความยุงเหยิง  พวกเราในขณะนั้นมี

สถานะตํ่าตอยและมีโชคในตําแหนงนอยกวาชาวตางชาติ มีเพียงผูปกครองอาณานิคมท่ี

เจริญรุงเรือง ชาวตางชาติสวนใหญมีสถานะดีกวา สุขสบาย และมีสิ่งอํานวยความสะดวกในชีวิต

มากกวาชาวเขมรซึ่งเป็นคนพื้นเมืองท่ีตองผลิตทุกสิ่งทุกอยางในชีวิต ชาวนาหรืออาชีพอื่น ๆ  ถูก

เตรียมไวเพื่อรองรับความเจริญของผูปกครองชาวฝรั่งเศสเชนเดียวกับชาวตางชาติอื่น ๆ เมื่อ

พิจารณาตําแหนงตําแหนงขาราชการพลเรือนซึ่งรองรับรัฐบาลและทํางานเพื่อผลประโยชนแของผู

                                                             
276 Klairung Amratisha, “The Cambodian Novel: A Study of Its Emergence and Development,” (Ph.D. 

Thesis, University of London (School of Oriental and African Studies), 1998), 109-110. 
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อารักขาแลว พวกเราไมคิดวาพวกเขามีความสําคัญและคูควรแกการเคารพ เพราะขุนนางหรือ

ขาราชการภายใตผูปกครองอาณานิคมขณะนั้นไมใชชาวเขมร สํานักงานท้ังหลายท้ังในและนอก

เมือง ขาราชการสวนใหญเป็นชาวตางชาติเป็นตนวาญวน และขาราชการตางชา ติเหลานั้นยังมี

ตําแหนงหนาท่ีสูงกวาชาวเขมรซึ่งอยูในสํานักงานเดียวกัน ขาราชการชาวเขมรไมเคยไดดํารง

ตําแหนงท่ีสําคัญเลย ภายใตการเมืองเชนนี้ พวกเราเป็นขาสองเจา เจาหนึ่งเป็นผูปกครองฝรั่งเศส 

อีกเจาหนึ่งเป็นขาราชการชาวตางชาติมีญวนเป็นตน มันเป็นความจริงท่ีวาในชวงเวลานั้น ญวนเอง

ก็เป็นทาสของฝรั่งเศสเชนเดียวกับชาวเขมร แตพวกเขากลับไดรับการยอมรับเป็นทาสมากกวาชาว

เขมร เพราะชาวตางชาติเหลานี้เป็นหุนเชิดท่ีเจานายรักและไววางใจแตกตางกับชาวเขมรท่ีเป็นคน

เถนตรงและซื่อสัตยแ 

ดวยเหตุดังนี้แลว ขาพเจาจึงไมอนุญาตใหจิตรผูท่ีมีความซื่อสัตยแและมีความสามารถ เป็น

ชายหนุมท่ีมีการศึกษาเขารวมเป็นคณะปกครองท่ีรับคําสั่งและรองรับผลประโยชนแหรือความเจริญ

ของผูปกครองชาวตางชาติ277 

ภายใตการปกครองระบอบอาณานิคม การพิมพแหนังสือภาษาเขมรเป็นเรื่องยุงยากท้ัง

คาใชจายและกฎระเบียบ เนื่องจากอุปกรณแการพิมพแและกระดาษตองนําเขาจากยุโรป การพิมพแ

หนังสือแตละเลมจึงตองเสียคาใชจายสูงมากและผูตองการพิมพแหนังสือจําเป็นตองจายเงินท้ังหมด

ลวงหนากอนท่ีหนังสือจะไดรับการตีพิมพแ กวีท่ีเริ่มผลิตผลงานและไมมีสถาบันทางวัฒนธรรมใดรองรับ

จึงประสบปใญหาในการหาเงินจํานวนมากมาจายเป็นคาพิมพแหนังสือ แมวาจะมีการประดิษฐแแทนพิมพแ

ท่ีจัดพิมพแภาษาเขมรต้ังแต ค.ศ. 1877 โดยเอเตียน แอมอนิเย (Étienne Aymonier) ซึ่งมีนักเรียน

อยางเสิล เฑียบ (Son Diep) เป็นผูชวยจัดทําตัวอักษรเขมรและแปลงานนิทานพื้นบานภาษาเขมรเป็น

ภาษาฝรั่งเศส จนถึง ค.ศ. 1880 ฝรั่งเศสจึงจัดต้ังโรงพิมพแท่ีจัดพิมพแภาษาเขมรในกรุงพนมเปญแหง

แรก ขณะเดียวกันยังจัดใหมีโรงพิมพแท่ีจัดพิมพแภาษาเขมรขึ้นท่ีฮองกงและเวียดนาม ถึงกระนั้นการ

พิมพแสวนใหญยังคงจํากัดเฉพาะเอกสารราชการของรัฐบาลอาณานิคมและราชสํานักกัมพูชา  อีกท้ัง

ยังคงพิมพแเอกสารเป็นภาษาฝรั่งเศสซึ่งเป็นภาษาราชการของอาณานิคมเป็นหลัก เป็นตนวา រាជកិចច

                                                             
277 Nhok Them, “Kār Siksā Ambi Rioen Kulāp Pailin,” in Kulāp Pailin (Phnom Penh: Seng Nguon 

Hout, 1961), 142-144, quoted in Klairung Amratisha, “The Cambodian Novel: A Study of Its Emergence and 
Development,” 120-121. 
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រាជការ [อานวา เรียชเก็จฺจเรียชการ : คําแปล ราชกิจราชการ] เป็นหนังสือขาวราชการภาษาเขมรท่ี

เผยแพรประกาศตาง ๆ ของทางรัฐบาลแกประชาชนเริ่มพิมพแเมื่อ ค.ศ. 1911  

ฝรั่งเศสไมไดสนับสนุนใหมีการพิมพแหนังสือภาษาเขมรอยางอิสระดวยเกรงวาหนังสือ

เหลานั้นจะกระตุนความคิดตอตานลัทธิอาณานิคม จึงไดวางกฎเกณฑแอันยุงยากในการขออนุญาต

พิมพแหนังสือ เอกชนท่ีตองการพิมพแหนังสือตองสงคํารองขออนุญาตไปถึงผูสําเร็จราชการท่ัวไปแหง   

อินโดจีนท่ีฮานอยผานเรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชา ดวยเหตุนี้จึงทําใหรีม คีนซึ่งเป็นศิษยแเกา

วิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ตองขอยืมเงินจากสมาคมมิตรและศิษยแ เกาแหงอนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์หรือ

วิทยาลัยพระสีสุวัตถ์ิ จํานวน 300 เรียล เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดพิมพแ นอกจากนี้ คีนยังตองดําเนิน

เรื่องเพื่อขออนุญาตจากรัฐบาลอาณานิคมและสงตนฉบับไปจัดพิมพแที่เวียดนามทางใต ตีพิมพแครั้งแรก

จํานวน 2,000 เลม และไดรับการตอบรับจากนักอานเป็นอยางดีจึงขายหมดอยางรวดเร็ว278 ขณะ

ท่ีคึม หักไมตองประสบกับปใญหาดังกลาว เพราะในขณะนั้นหักเป็นขาราชการช้ันสูง ดํารงตําแหนง

เลขานุการผูอํานวยการกรมไปรษณียแของกัมพูชา จึงทําใหหักสามารถตีพิมพแผลงานไดโดยไมตองรีรอ 

อยางไรก็ดี ขอสังเกตของประโลมโลกท่ีไดรับการเผยแพรในชวงเวลาดังกลาว  พบวากวีไมไดมุงเนน

โจมตีหรือเรียกรองความเป็นอิสระจากระบอบอาณานิคมเพียงตองการตีแผปใญหาในสังคมท่ีพวกเขา

ตองเผชิญอยูในขณะนั้น จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีรัฐบาลอาณานิคมอนุญาตใหมีการเผยแพรผลงาน

ดังกลาว ดังเห็นไดวาแมแตวารสารกัมพุชสุริยาเมื่อมีการตีพิมพแตองไดรับอนุญาตซึ่งมีขอความระบุไวท่ี

หนาปกวารสารวา “កុងសយី៍ចសនាបតី នអនុញ្ហដ តចហ យ សចមឋចសងឃនាយកទាំងពីគណោៈយល់រពម” 

[อานวา กงซียแเซเนียบเต็ยบานอนุเญีตไฮ ซ็อมเด็จซองฆเนียยกเตียมปีเคณียะฮแยลปฺรอม : คําแปล 

เสนาบดีสภาไดอนุญาตแลว สมเด็จสังฆนายกท้ังสองคณะเห็นชอบ] 

แมจะมีการเคล่ือนไหวเพื่อธํารงรักษาภาษา-วรรณกรรมเขมรของพระสงฆแและปใญญาชน

เขมรเป็นระยะ ๆ แลว ถึงกระนั้นฝรั่งเศสยังคงไมละความพยายามในการเปล่ียนแปลงอักษรเขมร จึง

ปรากฏการเคล่ือนไหวรวมกันระหวางพระสงฆแและปใญญาชนใน ค.ศ. 1943 เมื่อฌอรแฌ อารแมอง เลอง 

โกลตีเย (George Armand Léon Gautier) เรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชาคนใหมประกาศใช

นโยบายการเปล่ียนแปลงอักษรเขมร 45 ตัว ใหเป็นอักษรโรมันซึ่งแนวคิดนี้เกิดขึ้นต้ังแต ค.ศ. 1910 

ท้ังนี้ฝรั่งเศสตองการทําใหการใชภาษาเขมรสะดวกมากขึ้น โดยอางวาพยัญชนะและอักขรวิธีท่ีไม

                                                             
278 ฆีง ห฿กฑี, อักษรศิลป์เขมรศตวรรษท่ี 20 กวีนิพนธ์ กับชุดอรรถบท, 118.  [ឃីង ហុកឌី, អកសរសិលផ៍ខ្មមរសតវតស

ទី ២០ កវនិីពនននិងករមងអតទបទ, ១១៨.] 
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สอดคลองการทํางานของพิมพแดีด279 ซึ่งมียอรแช เซเดสแเป็นผูคิดคนวิธีการถายถอดอักษรเขมรเป็น

อักษรโรมัน พรอมกันนั้นยังประกาศยกเลิกปฏิทินจันทรคติเปล่ียนเป็นปฏิทินเกรกอเรียน โดยอางวา

ไมมีเหตุผลและยังอางถึงความไมสะดวกของการกําหนดวันท่ี 13 เมษายนหรือวันสงกรานตแเป็นวันขึ้น

ปีใหมเห็นสมควรใหใชวันท่ี 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหมตามแบบสากล280 สําหรับโกลตีเยแลวการ

ปฏิรูปเป็นการนํากัมพูชาเขาสูความทันสมัย เขากลาวตําหนิมุมมองของชาวเขมรท่ีมีตอการอนุรักษแวา

เป็นส่ิงท่ีคร่ําครึและไมทันสมัย เพราะหากเปรียบเทียบไปแลวภาษาเขมรเป็นเสมือน “เส้ือท่ีตัดเย็บ

อยางไมประณีต”281 

แตทวาเหตุผลท่ีสําคัญมากไปกวานั้นท่ีผลักดันใหฝรั่งเศสดําเนินนโยบายดังกลาวนี้ คือ

ความตองการแยกวัฒนธรรมกัมพูชาออกจากวัฒนธรรมไทย 282 เนื่องจากเหตุการณแกรณีพิพาท      

อินโดจีนระหวางฝรั่งเศส-ไทย ค.ศ. 1940-1941 (Franco-Thai War, 1940-1941 A.D.) กัมพูชาตอง

สูญเสียพื้นท่ีขนาดใหญของประเทศใหกับไทยสรางความไมพอใจใหกับชาวเขมรเป็นอยางยิ่ง เพื่อเรียก

ความเช่ือมั่นและศรัทธาจากคนพื้นเมือง ฝรั่งเศสจึงปลุกกระแสชาตินิยมสรางความเคียดแคนใหกับ

ประชาชนถึงการรุกรานของไทย ขณะเดียวกันฝรั่งเศสยังสนับสนุนใหเพิ่มสํานึกในเอกลักษณแแหงชาติ

โดยเช่ือมโยงเขากับความรุงเรืองสมัยพระนคร ท้ังนี้เพื่อแสดงความสูงเดนและความแตกตางทาง

วัฒนธรรมของกัมพูชากับวัฒนธรรมไทย ฝรั่งเศสจึงเห็นสมควรใหเปล่ียนแปลงอักษรเขมรซึ่งมีรากฐาน

เดียวกับอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน ขณะท่ีการใชปฏิทินจันทรคติและการกําหนดวันสงกรานตแเป็นวัน

เปล่ียนศักราชนั้นใกลเคียงกับขนบประเพณีของไทย เพื่อแสดงความเป็นสากลและความทันสมัยจึงให

เปล่ียนมาใชปฏิทินเกรกอเรียนและกําหนดวันท่ี 1 มกราคมเป็นวันปีใหมแทน 

ผลท่ีตามมาคือการตอตานอยางหนักจากชาวเขมรโดยเฉพาะอยางยิ่งพระสงฆแฝุ าย

มหานิกาย นําโดยพระชวน ณาตซึ่งขณะนั้นดํารงสมณศักด์ิเป็นพระพุทธโฆษาจารยแรวมเคล่ือนไหว

ดวย ดวยตระหนักวาการกระทําของฝรั่งเศสเป็นการทําลายจารีตประเพณี และการยอมรับตัวอักษร

โรมันจะทําใหสังคมกัมพูชาเป็น “สังคมท่ีไม่มีประวัติศาสตร์ ไม่มีคุณค่า ไม่มีจริยธรรม และไม่มีแบบ

                                                             
279 นโรดมสีหนุ, อินโดจีน: ทัศนะจากปักก่ิง นโรดม สีหนุ ให้สัมภาษณ์แก่จังกูติวส์, 38. 
280 เร่ืองเดียวกัน, 39. 
281 George Gautier, Jeune Cambodge (Phnom Penh, 1943), n. page, quoted in Chandler, A History 

of Cambodia, 207. 
282 Eric T. Jennings, Vichy in the Tropics: Pétain’s National Revolution in Madagascar, 

Guadeloupe and Indochina, 1940-44 (Stanford, CA: Stanford University Press, 2004), 180.   
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แผนประเพณี”283 พระเขียว ช็วมศิษยแสํานักพระลฺวี แอมหนึ่งในพระสงฆแท่ีรวมเคล่ือนไหวกับเซิง ง็อก 

ทัญก็เคล่ือนไหวดวยการแตงหนังสือไวยากรณแภาษาเขมรซึ่งไดรับการตีพิมพแภายหลังเป็นตนวากัมพุช

ไวยากรณแ ไวยากรณแของเรา284 นอกจากพระสงฆแแลว หนวยงานราชการของกัมพูชาก็ยังไดรวม

เคล่ือนไหวดวย ไดแก กระทรวงมหาผไทและธรรมการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสังคม สาธารณ

การ และศึกษาธิการ รวมถึงกรมตํารวจก็ปฏิเสธการใชระบบอักษรโรมัน 285 ขณะท่ีราชสํานักเองก็

ตอตานนโยบายดังกลาวดวยเชนกัน พระนางสีสุวัตถิ์กุสุมะนารีรัตนแ (Queen Sisowath Kossamak 

Nearireath) พระราชมารดาของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงอางเรื่องความไมเหมาะสมของ

การสรงน้ําพระและพระสงฆแในเดือนมกราคมซึ่งเป็นฤดูหนาวอาจทําใหพระสงฆแเป็นปุวยไข เมื่อเป็น

เชนนั้นแลวพระสงฆแก็จะไมมีเสียงและไมสามารถสวดมนตแเพื่อพวกเราดีอีก ความไมพอใจตอนโยบาย

ดังกลาวพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุถึงกับทรงขูวาจะทรงสละราชสมบัติ286 ถึงกระนั้นการตอตาน

นโยบายดังกลาวไมเป็นผลสําเร็จ ฝรั่งเศสยังคงบังคับใชตัวอักษรโรมันในระบบการเรียนการสอนของ

นักเรียน จนกระท่ังวันท่ี 9 มีนาคม ค.ศ. 1945 นโยบายดังกลาวจึงถูกยกเลิกไป ภายหลังกองทัพญี่ปุุน

เขาปลดอาวุธกองกําลังของฝรั่งเศสท่ัวทั้งภูมิภาคอินโดจีน 

ในเวลาตอมาเมื่อกัมพูชาไดรับอนุญาตใหมีการจัดต้ังรัฐสภาใน ค.ศ. 1946 ประเด็นท่ีเป็น

ท่ีถกเถียงอยางเขมขนประเด็นหนึ่งคือเรื่องภาษา ในการประชุมรัฐสภาท่ี 23 เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 

ค.ศ. 1946 มีการแปรญัตติคําเรียกช่ือกระทรวงมหาไผท (Ministry of Interior) ซึ่งเสนอโดยส็อม-

ญาณ (Sam Nhean) เพื่อใหครอบคลุมภาระและหนาท่ีของกระทรวงดังกลาวอยางแทจริ ง 

สาระสําคัญท่ีนาสนใจระหวางการประชุมคือการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกถึงการบัญญัติคํา

เรียกช่ือกระทรวงท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้ คําวา “មហាៃផធ”[อานวา มฺฮาไผฺท : คําแปล มหาไผท] ซึ่ง

หมายถึงหนวยงานท่ีดูแลบริหารราชการฝุายพลเรือน ตรงกับคําวา “មហាតៃផ” [อานวา มฺฮาดไท : 

คําแปล มหาดไทย] ในภาษาไทย หรือตรงกับคําวา “Interior” ในภาษาฝรั่งเศส ในการประชุมสมาชิก

ตางแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตางกันไปโดยเสนอคําเรียกมากถึง 10 ช่ือ เป็นตนวา “រដ្ឋឌ ធិការ” [อานวา 

รดฺถาธิการ : คําแปล รัฐาธิการ] “មហាទ័យ” [อานวา มฺฮาตัย : คําแปล มหาทัยหรือมหาไทย] “ទយ

                                                             
283 Chandler, A History of Cambodia, 208. 
284 เอกสารหนังสือ กรมชุมนุมแปลคัมภีร์พระไตรปิฎกในประเทศกัมพูชา, 205.  [ឯកសាររសាវរជាវ រកុមជំុនំុខ្របគមពរី

រពេះៃរតបិដកៃនរបចទសកមពុជា, ២០៥.] 
285 บุญจันทรแ มุล, คุกการเมือง, 16. 
286 นโรดมสีหนุ, อินโดจีน: ทัศนะจากปักก่ิง นโรดม สีหนุ ให้สัมภาษณ์แก่จังกูติวส์, 38. 
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រដឌ” [อานวา ตยรดฺถ : คําแปล ทยรัฐ] “មហាៃផធរដឌ” [อานวา มฺฮาไผฺทรดฺถ : คําแปล มหาไผทรัฐ] หรือ 

“កបុងៃផធ” [อานวา โกฺน็งไผฺท : คําแปล ภายในไผท] โดยสมาชิกซึ่งเป็นผูแทนสวนใหญใหเนนหลักการ

ประดิษฐแคําท่ีมีในภาษาบาลี-สันสกฤตและภาษาเขมร ไมควรนําหรือต้ังช่ือกระทรวงของกัมพูชาดวย

ภาษาเสียม (ผูศึกษา-ภาษาไทย) หรือภาษาฝรั่งเศส287  

ทายท่ีสุดแมวาท่ีประชุมพิจารณาแลวยังคงใหใชคําเดิมคือ “มหาไผท” โดยใหเหตุผลให

เป็นคํามีความหมายชัดเจนและครอบคลุมแลว แตการการเคล่ือนไหวทางดานภาษาและวรรณกรรม

ของพระสงฆแและปใญญาชนเขมรในลักษณะดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความพยายามปกปูองรากฐานทาง

วัฒนธรรมของกัมพูชาใหรอดพนจากการครอบงําจากวัฒนธรรมอื่นท่ีแปลกแยก 

 

3.  การเคลื่อนไหวของปัญญาชนเขมรกลุ่มสามัคคี (Krumsamaki) 

กับสมาชิกพุทธศาสนบัณฑิตย์ (The Buddhist Insititute) 

เดวิด พี. แชนดแเลอรแไดกลาวถึงปใญญาชนเขมรกลุมแรกที่เริ่มเคล่ือนไหวนั้นเกิดขึ้นในหมู

ผูท่ีไดรับการศึกษาแบบใหมจากวิทยาลัยสีสุวัตถิ์ต้ังแตทศวรรษ 1930288 ซึ่งไดมีการรวมกลุมของ

เพื่อนนักเรียนและศิษยแเกาข้ึนในช่ือวากลุมสามัคคี (Krumsamaki) และจัดต้ังขึ้นอยางเป็นทางการใน

ช่ือกลุมสามัคคีมิตรและศิษยแเกาอนุวิทยาลัยและวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์  (Krumsamaki mit ning 

kounseh cah niy lisee ru collee Sisowath) หรือสมาคมมิตรและศิษยแเกาแหงอนุวิทยาลัยพระ  

สีสุวัตถิ์หรือวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ (the Association of Friends and Alumni of Lycée Sisowath 

or Sisowath College) ในชวงเวลาใดไมแนชัด แตจากคอลัมนแในหนังสือพิมพแนครวัดกลาววาจัดต้ัง

ในชวงรอยตอระหวาง ค.ศ. 1934-1935 เพราะเซิง ง็อก ทัญผูกอต้ังหนังสือพิมพแนครวัดใน ค.ศ. 

1936 ไดรับการสนับสนุนสมาคมฯ ดังกลาว ขณะท่ีเพ็นนี เอ็ดเวิรแด (Penny Adwards) กลาววากลุม

สามัคคีถือเป็นพัฒนาการของชาวเขมรท่ีเริ่มแสดงภาวะกระดางกระเด่ืองตอสังคม ซึ่งเป็นเครือขาย

ทางสังคมของขาราชการพลเรือนท่ีพัฒนามาจากความพยายามตองการปฏิเสธความเป็นอินโดจีน289 

                                                             
287 “กําหนดเหตุองคแประชุมคร้ังที่ 23 เพื่อพิจารณาคําวามหาไผท,” 21/11/1946, กําหนดเหตุประชุมรัฐสภา เลข

กลอง 1 เลขที่ 23, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 1-6.  [“កំណត់ចហតុអងគរបជំុចល កទី ២៣ សថីអំពីចរប  កសមហាៃផធ,” ២១/១១/១៩៤៦, 
កំណតច់ហតុរបជំុរដឌសភា ចលមរបអប ់១ ចលមសំុលិមិត ២៣, បណត សាដ្ឋឌ នជាតិកមពុជា,១-៦.] 

288 Chandler, A History of Cambodia, 198-199. 
289 โปรดดู, Edwards, “Cambodge: The Cultivation of a Nation 1860 – 1945,” 346-369. 
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โดยการเคล่ือนไหวแรกของปใญญาชนกลุมนี้คือ การถวายฎีกาตอพระบาทสมเด็จสีสุวัตถิ์มุนีวงศแถึง

เรื่องคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีสูงและไมเทาเทียมกันระหวางนักเรียนชาวเขมรกับนักเรียนชาว

เวียดนาม เนื่องจากใน ค.ศ. 1936 เรสิดังตแ สุเปริเออรแไดแกไขขอกําหนดใหนักเรียนชาวเขมรท่ีมีอายุ 

20 ปี ท่ีเขาเรียนในวิทยาลัยพระสีสุวัตถ์ิท่ีเพิ่งขยายการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาขั้นสมบูรณแตองเสีย

ภาษี โดยคาดหวังวาจะมีรายไดเพิ่มขึ้น 3,000 ปียัสทรแ จากวิทยาลัยแหงนี้ เหตุการณแดังกลาวสราง

ความไมพอใจใหกับนักเรียนและศิษยแเกาเป็นอยางมาก มีการรองขอใหแกไขขอกําหนดเรื่องอายุให

ขยายเป็น 24 ปี หนึ่งในผูประทวงคือนู หาจซึ่งไดประทวงดวยการลาออกและกลับไปทําเกษตรกรรม

กับบิดาในพระตะบอง เหตุการณแดังกลาวเกิดขึ้นภายหลังจากท่ีหาจพบกับศิษยแเกาวิทยาลัยพระ       

สีสุวัตถิ์ซึ่งหนึ่งในนั้นอาจคือบาจ ฌืน ท้ังนี้ผูประทวงไดเดินเทาระยะทางกวา 92 กิโลเมตร จากกรุง

พนมเปญไปยังเมืองอุดงมีชัยเพื่อถวายฎีกาตอพระบาทสมเด็จสีสุวัตถิ์มุนีวงศแ ทายท่ีสุดดวยการ

แทรกแซงของกษัตริยแจึงทําใหนักเรียนเหลานี้ไดรับการยกเวนภาษี290 

ศิษยแเกาอนุวิทยาลัยและวิทยาลัยสีพระสุวัตถิ์ถือเป็นปใญญาชนกลุมท่ีมีบทบาทสําคัญใน

การเคล่ือนไหวทางการเมืองของกัมพูชาและเป็นขบวนการเคล่ือนไหวดานชาตินิยมขนาดใหญ

เชนเดียวกับกลุมของพระสงฆแหัวกาวหนา ถึงกระนั้นดังกลาวแลววาสมาชิกกลุมสามัคคีไมไดมีเพียง

ศิษยแเกาของอนุวิทยาลัยและวิทยาลัยพระสีสุวัตถ์ิเทานั้น แตบุคคลภายนอกสามารถเขารวมโดยเสียคา

สมัครเป็นสมาชิก เป็นตนวารีม คีนเกิดท่ีกรุงพนมเปญในครอบครัวชางรับเหมาซอมแซมถนน วัยเด็ก

บวชเรียนท่ีวัดสวายฎังคมในสํานักของพระอาจารยแสังซึ่งเป็นลุง ตอมาจึงยายมาบวชเรียนท่ีวัดอุณา

โลมและวัดกายโรงตามลําดับ ดวยเหตุท่ีบวชเรียนและมีความใกลชิดกับวัดจึงสามารถสอบได

ประกาศนียบัตรจากพุทธศาสนบัณฑิตยแและเขาศึกษาตอท่ีโรงเรียนสตรีพระนโรดม โรงเรียนการคา 

และโรงเรียนพระองคแเอง จนสอบไดประกาศนียบัตรระดับประถมศึกษาพรอมกับศึกษาวิชาครูไป

พรอมกันดวย เมื่อสําเร็จการศึกษาจึงเขารับราชการครูที่เขตพระตะบอง ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1934 

จึงไดทําหนาท่ีเป็นอนุรักษแในอนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ ตอมาใน ค.ศ. 1939 จึงรับราชการท่ีโรงเรียน 

มุนีวงศแ และโรงเรียนอื่น ๆ อีกหลายแหง คีนดํารงตําแหนงประธานสมาคมนักเขียนเขมรคนแรกและมี

ผลงานประโลมโลกเรื่องสําคัญอยางโซผาดซึ่งแตงขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1938 ท้ังนี้การเคล่ือนไหวของคีนมี

                                                             
290 AOM FM INDO NF577 Marius Moutet to Direction des Affaires Politiques, Cabinet du Ministre 

Minister of Colonies Note. No. 932 23 June 1936, quoted in Edwards, “Cambodge: The Cultivation of a Nation 
1860 – 1945,” 357. 
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ปใจจัยผลักดันเกิดจากความรูสึกหวงแหนอักษรศาสตรแเขมรท่ีกําลังตกตํ่าทามกลางงานเขียนจาก

ตะวันตกและเวียดนามดังท่ีไดอธิบายแลว เมื่อจะตีพิมพแผลงานใน ค.ศ. 1942 คีนขาดแคลนเงินทุนจึง

ตองขอยืมเงินจากสมาคมมิตรและศิษยแเกาแหงอนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์หรือวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์

จํานวน 300 เรียล เพื่อตีพิมพแผลงานจํานวน 2,000 เลม ในระยะเพียงแค 6 เดือน คีนสามารถขาย

หนังสือและคืนเงินแกสมาคมฯ ไดท้ังหมด หรือเซิง ง็อก ทัญชาวเขมรท่ีอาศัยอยูแควนโคชินจีน  ทัญ

เกิดในครอบครัวเจาของท่ีดินมั่งค่ังท่ีเมืองตราวินหแ (Travinh) วัยเด็กเขารับการศึกษาท่ีโรงเรียน

มัธยมศึกษาเจียนด็อมโบงในเขตพระตระพัง ตอมาจึงเขามาศึกษาท่ีโรงเรียนฑูตาฑือเกฺรในกรุง

พนมเปญกอนท่ีจะเดินทางไปศึกษาตอดานวิชาชีพครูและดานกฎหมายท่ีประเทศฝรั่งเศส เมื่อสําเร็จ

การศึกษาจากฝรั่งเศสทัญไดเดินทางมาใชชีวิตในกรุงพนมเปญและเขาทํางานเป็นเสมียนในพระราช

บรรณาลัยใน ค.ศ. 1933 ซึ่งทัญไดแสดงความรูความสามารถดานพุทธศาสนาและประเพณีของ

กัมพูชาไดอยางลึกซึ้ง อีกท้ังยังชวยแปลเอกสารโบราณจํานวนเป็นภาษาฝรั่งเศสจึงไดชวยงานพุทธ

ศาสนบัณฑิตยแต้ังแต ค.ศ. 1935 ในฐานะรองเลขาธิการพุทธศาสบัณฑิตยแซึ่งทัญยังมีหนาท่ีจัดแจง

พระสงฆแออกไปเทศนาในกองทัพดวย ตอมาใน ค.ศ. 1936 ทัญริเริ่มจัดทําหนังสือพิมพแนครวัด แต

ยังคงปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานราชการ จนถึง ค.ศ. 1937 ไดรับแตงต้ังเป็นตุลาการเขตโพธิสัตวแ และ 

ค.ศ. 1939 ไดรับการแตงต้ังรองเลขานุการพุทธศาสนบัณฑิตยแลาวแทนช็วม เมาท่ียายไปรับราชการใน

สวนอื่น291 แมคีนและทัญจะไมใชศิษยแเกาจากวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์แตก็ไดเขารวมเคล่ือนไหวกับกลุม

สามัคคีในฐานะสมาชิก โดยเฉพาะทัญซึ่งเป็นผูผลักดันการจัดต้ังกลุมสามัคคีขึ้นเป็นสมาคมอยางเป็น

ทางการ ทัญจึงเป็นผูท่ีมีบทบาทโดดเดนและมีผลงานในเชิงประจักษแ 

นอกจากนี้ยังพบวากลุมสามัคคีมีความสัมพันธแกับโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูง  พระราช

บรรณาลัย และพุทธศาสนบัณฑิตยแ โดยเฉพาะพุทธศาสนบัณฑิตยแซึ่งสมาชิกสวนใหญมักเขาทํางานกับ

สถาบันดังกลาวดวยการเป็นนักเขียนของวารสารกัมพุชสุริยา ดังปรากฏรายช่ือสมาชิกในหนังสือ

ประวัติสังเขปพุทธศาสนบัณฑิตยแเป็นตนวาบาจ ฌืน (Pach Chhoeun) นักชาตินิยมคนสําคัญซึ่ง

ในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 1 (World War I) ฌืนเป็นอาสาสมัครทหารเขมรท่ีรวมรบกับกองทัพฝรั่งเศส

ในยุโรป เมื่อสงครามส้ินสุดจึงกลับมากัมพูชาและเขาทํางานท่ีหางซองกงของชาวฮองกงซึ่งจําหนาย

รถยนตแซีตรอง-เปอโยตแ (Citroen et Peugeot) ในตําแหนงผูจัดการฝุายขาย ขณะท่ีเสิม วา (Sim 

                                                             
291 พุทธศาสนบัณฑิตยแ, ประวัติสังเขปพุทธศาสนบัณฑิตย์, 61-62.  [ពុទនសាសនបណឍិ តយ, របវតថិសចងខបពុទនសាសន

បណឍិ តយ, ៦១-៦២.] 
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Var) ศิษยแเกาอนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ เกิดในครอบครัวชาวนาท่ีเขตกําปงจาม เมื่อสําเร็จการศึกษา

ทํางานเป็นนักแปลเขมร-ฝรั่งเศสในหนวยงานราชการท่ีกรุงพนมเปญ กอนจะลาออกมาทําธุรกิจดาน

การคาขายไมซึ่งเช้ือพระวงศแกัมพูชารวมทําการดวย ดวยเหตุนี้ทําใหวามีสายสัมพันธแใกลชิดกับราช

สํานักซึ่งจะเป็นประโยชนแในเวลาตอมา 

ดังท่ีไดอธิบายไวในบทกอนหนาแลววา พุทธศาสนบัณฑิตยแไดรับการยกยองวาเป็นพื้นท่ี

หนึ่งท่ีมีสวนสําคัญในการเพาะบมทางความคิดแกพระสงฆแและปใญญาชนถึงความเป็นชาติ เพราะเป็น

สถาบันทางวิชาการท่ีรวมองคแความรูของกัมพูชาไวอยางครบครันท้ังประวัติศาสตรแ อักษรศาสตรแ พุทธ

ศาสนาซึ่งลวนแตเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมต้ังแตสมัยโบราณ แมจุดมุงหมายของการจัดต้ังสถาบัน

แหงนี้จะเพื่อตอบสนองการจัดการศึกษาของพระสงฆแอันเป็นหนวยงานหนึ่งท่ีแยกออกจากพระราช

บรรณาลัย แตผลท่ีเกิดขึ้นนับวาปรากฏในทางตรงกันขามเพราะพระสงฆแและปใญญาชนกลับยิ่งใกลชิด

กับองคแความรูมากยิ่งขึ้นซึ่งสงผลใหพวกเขาเกิดสํานึกถึงความเป็นเขมรโดยเฉพาะดานพุทธศาสนา 

ภาษา และวรรณกรรมดังท่ีไดอธิบายไปแลว เมื่อประกอบกับสภาพการณแท่ีเกิดขึ้นในกัมพูชาจึงนับเป็น

แรงผลักดันท่ีสําคัญตอการเคล่ือนไหวของปใญญาชนดานชาตินิยม 

การเคล่ือนไหวท่ีเป็นรูปธรรมท่ีสุดของปใญญาชนท่ีเริ่มไมพอใจการดําเนินโยบายของ

ฝรั่งเศสครั้งแรกเกิดข้ึนเมื่อเซิง ง็อก ทัญริเริ่มความคิดวาจะออกหนังสือพิมพแโดยมีวัตถุประสงคแตามท่ี

เขาอธิบายแกเพื่อนรวมงานท่ีพุทธศาสนบัณฑิตยแวา “หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ต้องการเผยแพร่แนวคิด

ทางการเมืองให้ชาวเขมรต่ืนตัวขึ้น”292 บาจ ฌืนและเสิม วาเพื่อนของทัญเห็นดีดวย ท้ังสามคนจึง

รวมกันจัดต้ังหนังสือพิมพแรายสัปดาหแซึ่งเป็นหนังสือพิมพแภาษาเขมรฉบับแรกช่ือวา នគរវតថ [อานวา โน

กอว็วด : คําแปล นครวัด (Nagaravatta)] ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1936 โดยไดรับการสนับสนุนจาก

กลุมสามัคคีดังคอลัมนแตอนหนึ่งในหนังสือพิมพแฉบับวันท่ี 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1938 “ในโอกาสซึ่งเรา

ได้จัดต้ังสมาคมมิตรศิษย์เก่าวิทยาลัยพระสีสุวัตถ์ิและการเกิดหนังสือพิมพ์นี้ ซึ่งคนท้ังหลายมีความคิด

ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชาติของเราจริง ๆ”293 

ดังกลาวแลววา ฝรั่งเศสควบคุมการตีพิมพแหนังสือพิมพแอยางใกลชิด เพราะเกรงจะเป็น

สาเหตุของการปลุกระดมความคิดจึงไดวางกฎระเบียบและขั้นตอนท่ียุงยาก  เพราะตามระเบียบ

                                                             
292 บุญจันทรแ มุล, คุกการเมือง, 8. 
293 “ความคิดนวน ส็อม…กับเรา...ผิด,” นครวัด (30  กรกฎาคม 1938), 1.  [“គំនិតនូន-សំុ…នឹងចយ ង…មុស,”  

នគរវតថ (៣០ សូចយត ១៩៣៨), ១.] 
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ราชการอาณานิคม การพิมพแหนังสือตองสงคําขออนุญาตไปยังเรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชา

เพื่อใหพิจารณาคํารองดังกลาวเป็นเบื้องตน กอนจะสงตอไปยังผูสําเร็จราชการท่ัวไปแหงอินโดจีนท่ี

กรุงฮานอยซึ่งหนวยงานท่ีทําหนาท่ีพิจารณาคือกระทรวงอาณานิคม (Ministère des Colonies)294 

เซิง  ง็อก ทัญคาดหวังใหพระองคแมจะสแ สีสุวัตถิ์มุนี เรศ  (HRH Prince Sisowath 

Monireth) พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์มุนีวงศแเป็นองคแอุปถัมภแดวยทรงเป็นเช้ือพระ

วงศแช้ันสูงและผูกอตั้งกิจการลูกเสือองคแการเขมรกายาฤทธิ์ซึ่งคาดการณแวาจะขึ้นเป็นกษัตริยแองคแตอไป 

แตพระองคแไมยินยอมดวยทรงใหการสนับสนุนฝรั่งเศสเชนเดียวกับพระราชบิดา ทัญจึงขอใหสมเด็จ

กรมขุนวิสุทธิขัตติยวงษแนโรดมสุรามฤต (HRH Norodom Suramarit ตอมาเป็นพระบาทสมเด็จพระ

นโรดมสุรามฤต ครองราชยแ ค.ศ. 1955-1960) ท่ีปรึกษาสูงสุดในพระมหากษัตริยแและเสนาบดี

กระทรวงทหารเรือ พาณิชยแ และเกษตราธิการ สมาชิกราชสกุลนโรดมซึ่งเป็นพระโอรสในสมเด็จกรม

พระนโรดมสุทธารส (HRH Samdech Krom Preah Norodom Sutharot) เสนาบดีกระทรวงสังคม 

สาธารณการ และศึกษาธิการซึ่งรั้งตําแหนงอธิบดีพุทธศาสนบัณฑิตยแกับพระองคแมจะสแนโรดมพงางาม 

(HH Princess Norodom Phangangam) เป็นองคแอุปถัมภแแทน โดยอาศัยความใกลชิดกับเช้ือพระ

วงศแพระองคแนี้ของเสิม วา สําหรับเซิง ง็อก ทัญแลว การขอรับการสนับสนุนจากราชสกุลนโรดม

เทากับวาตองการใหราชสกุลนโรดมรวมมือในการตอตานระบอบอาณานิคมเชนเดียวกับการลุกฮือ

ตอตานฝรั่งเศสท่ีเกิดใน ค.ศ. 1885-1886 พวกเขาพรอมจะสนับสนุนกัมพูชาในเบื้องหนาอยูภายใต

ราชสกุลดังกลาวแทนราชสกุลสีสุวัตถิ์295 ซึ่งในเวลาตอมาพบวากลุมหนังสือพิมพแนครวัดมีสวน

สนับสนุนใหสมาชิกราชสกุลนโรดมอยางนักองคแราชวงศแนโรดมสีหนุพระโอรสในสมเด็จฯ นโรดม    

สุรามฤตกับนักองคแราชวงศแสีสุวัตถิ์กุสุมะ (HRH Princess Sisowath Kossamak ตอมาเป็นพระนาง 

สีสุวัตถ์ิกุสุมะนารีรัตนแ) ไดขึ้นครองราชยแเป็นกษัตริยแกัมพูชาดวย 

การดําเนินงานของหนังสือพิมพแนครวัด บาจ ฌืนทําหนาท่ีเป็นบรรณาธิการพรอม ๆ กับ

ทํางานประจําของตน ขณะท่ีเซิง ง็อก ทัญยังคงทํางานในหนวยงานราชการ โดยใชบานของเสิม วา
                                                             

294 การปกครองสวนกลางของสหภาพอินโดจีน (Union Indochinoise) ผูภายใตการดูแลของผูสําเร็จราชการทั่วไป
แหงอินโดจีน (Gouverneur Général de I‖Indo - China) มีรัฐบาลกลางต้ังอยูที่กรุงฮานอยในแควนตังเกี๋ยเดิมขึ้นตรงตอกระทรวง
ทหารเรือและอาณานิคมแหงฝร่ังเศส (Ministère des Colonies) ตอมาใน ค.ศ. 1889 จึงเปลี่ยนมาขึ้นตอกระทรวงอาณานิคม 
(Ministère des Colonies) ทั้งน้ี กระทรวงอาณานิคมแหงฝร่ังเศส (Ministère des Colonies) แยกเป็นอิสระจากกระทรวงทหารเรือ
และอาณานิคม ใน ค.ศ. 1894 เน่ืองจากรัฐบาลฝร่ังเศสเห็นความสําคัญของอาณานิคมจึงแยกหนวยงานซึ่งเดิมรวมอยูกับกระทรวง
ทหารเรือ มีหนาที่ดูแลอาณานิคมตาง ๆ ของฝร่ังเศสโดยเฉพาะ 

295 Osborne, “King-Making in Cambodia: From Sisowath to Sihanouk,” 177. 
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เป็นสํานักงานเป็นเบื้องแรกซึ่งต้ังช่ือวา “បចណាឋ េះអាសនប” [อานวา บอณเตาะฮแอาซ็อนฺน : คําแปล 

ปลดเปล้ืองความทุกขแ] มีขาราชการซึ่งทํางานอยูท่ีพุทธศาสนบัณฑิตยแ กระทรวงมหาไผทและธรรม

การ และกระทรวงสังคม สาธารณการ และศึกษาธิการใหการสนับสนุนและชวยเขียนคอลัมนแหลาย

คนเรียกวา “กลุมหนังสือพิมพแนครวัด” ไดแก อุก เสน (Ouk Sen) พระมหาพิทูร เฌิม กฺรอเสม 

(Preahmahapitou Chem Kroseem) ช็วม มวง (Chum Mung) เอียง สาย (Ieng Say) ตอมามหา

สามน (Maha Samon) รวมถึงญก แถม อดีตพระสงฆแท่ีเคยปฏิบัติหนาท่ีในคณะกรรมการชุมนุม

พระไตรปิฎกและเป็นนักประพันธแท่ีมีผลงานดานประโลมโลกซึ่งตอมาดํารงตําแหนงบรรณาธิการ

วารสารกัมพุชสุริยาใน ค.ศ. 1938 ก็เขามารวมเขียนคอลัมนแดวย ท้ังหมดตองกระทําอยางลับ ๆ 

เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวราชการอาณานิคมมีคําส่ังหามไมใหขาราชการประกอบอาชีพอื่นท่ีมี

คาตอบแทน ดวยเหตุนี้คณะทํางานและผูเขียนทุกทานจึงตองระวัดระวังตัวเป็นอยางมาก เพื่อไมใหผิด

สังเกตคอลัมนแตาง ๆ จึงไมระบุช่ือผูเขียนมีเพียงฌืนซึ่งไมไดทํางานราชการเทานั้นท่ีแสดงตัวอยาง

เปิดเผย 

เบื้องแรกปใญญาชนซึ่งเขารวมทํางานกับหนังสือพิมพแนครวัดมีจุดมุงหมายเดียวกันคือ

ตองการปลุกเราชาวเขมรใหรูเทาทันสถานการณแท่ีเกิดขึ้น โดยยังไมไดมีความคิดตองการปลดแอก

อาณานิคมแตอยางใด ดังท่ีเอียง สายกลาววา “เขาร่วมงานกับหนังสือพิมพ์นครวัดต้ังแต่แรกเปิด

จนถึงปิด โดยได้รับมอบหน้าท่ีให้เขียนคอลัมน์ด้านศิลปะ ค าประพันธ์ และดนตรี  รวมถึงออกแบบ

เขียนภาพประกอบหนังสือพิมพ์ ซึ่งส าหรับตัวเขาแล้วไม่ได้มีจิตคิดทรยศแต่เห็นว่านี่เป็นการท าเพื่อ

ประโยชน์ของชาติ”296 แตในเวลาตอมาเมื่อสถานการณแทางการเมืองโลกท่ีเรงเราสงผลใหเปูาหมาย

ของพวกเขาพัฒนาไปสูการเรียกรองเอกราช ดังท่ีบุณฺณจันฺท มลได กลาววา  

...หนังสือพิมพแนครวัดมีจุดมุงหมายเพื่อชี้นําปลุกพี่นองชาวเขมรเราท่ียังหลับสนิทอยู  ผูท่ี

ซึ่งไดรับความทุกขแแคนแสนสาหัส ผูท่ีทอถอย กลัวฝรั่งจับกุมคุมขังและฆา ใหคนเหลานั้นต่ืนข้ึน ให

เกิดความรักชาติ ใหกลาลุกข้ึนตอสูโดยไมหวั่นตอความตาย เพื่อแยงเอาอิสรภาพคืนจากฝรั่ง 

อิสรภาพท่ีพวกมันปลนเอาจากเราไปเกือบ 100 ปีมาแลว ท้ังนี้  การเคลื่อนไหวของกลุม

หนังสือพิมพแนครวัดสมัยนั้นพวกเราทุกคนไดผนึกกําลังกันตอสูเพื่อปลดปลอยตัวเองใหเป็นอิสระ

จากอุงมือของการเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสอยางเหนียวแนน เพราะเร่ืองราวในสมัยอดีตท่ีเคยตกเป็น

                                                             
296 “ชีวประวัติของขาพเจาช่ือวาเอียง สาย (1966),” กัมพุชสุริยา 39, 1 (1967): 422.  [“ជីវរបវតឋិរបស់មញុ ំច ម្ េះថា

ចអៀង សាយ (១៩៦៦),” កមពុជសុរោិ ៣៩, ១ (១៩៦៧): ៤២២.] 
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เมืองข้ึน ตองอยูภายใตการกดข่ีขมเหงของชาวตางชาติซึ่งเต็มไปดวยความเจ็บปวดท้ังกายท้ังใจ

...297 

กลุมหนังสือพิมพแนครวัดใชเวลาในตอนเชาเมื่อมีเวลาวางในการเขียนคอลัมนแ เพราะใน

สมัยนั้นหนวยงานราชการเปิดทําการเวลา 11.00 น. จนถึงเวลา 17.30 น. ทุกเชาอุก เซนจะเดินไป

ทํางานท่ีบานของเซิง ง็อก ทัญซึ่งอยูหลังวัดลังกา บางครั้งก็ไปทํางานท่ีบานของเสิม วาบนถนนพระ

เจาแตงหวานเพื่อเขียนคอลัมนแตาง ๆ มีการแปลขาวจากตางประเทศเป็นภาษาเขมร ท้ังยังเขียนตาม

คําบอกของเสิม วาท่ีพูดใหเขียนตาม การพยายามโดยวิธีนี้เป็นไปอยางสม่ําเสมอทุก ๆ  วัน พอตก

กลางคืน ประมาณ 19.00 น. เซนจะรวบรวมบทความท้ังหมดไปประชุมกันท่ีบานของวา การประชุม

นั้นทัญ, ญก แถม, พระมหาพิทูร เฌิม กฺรอเสม, ช็วม เมา และปใญญาชนคนอื่น ๆ ประมาณ 20 คน

รวมประชุมพิจารณาคอลัมนแตาง ๆ โดยเซนจะทําหนาท่ีอานคอลัมนแท้ังหมดใหท่ีประชุมเพื่อปรับปรุง

ถอยความใหสละสลวย มีเนื้อหาท่ีเหมาะสม และเพิ่มเติมใหสมบูรณแยิ่งขึ้น ท้ังนี้เพื่อปูองกันไมใหเกิด

ความเสียหายและผิดตอขอบังคับของทางราชการ ทัญจะพิจารณาคอลัมนแท้ังหมดอยางถี่ถวนอีกครั้ง 

เมื่อท่ีประชุมแกไขเป็นท่ีเรียบรอยแลว เซนจะทําหนาท่ีคัดบรรจงใหถูกตองเพื่อใหงายตอการพิมพแ 

จากนั้นทัญและเซนก็จะนําคอลัมนแท้ังหมดไปสงท่ีโรงพิมพแอัลลีเยส และทําหนาท่ีตรวจทานตนฉบับถึง

สามครั้งกอนจะลงนามอนุญาตส่ังพิมพแ ตอมาเมื่อการดําเนินงานขยายตัวมากขึ้นทัญจึงให นวน บุต 

(Nuon But) เขามาชวยเซนในการคัดลอกคอลัมนแและตรวจแกไขคําผิด และฌืนจึงลาออกจากหาง   

ส็องกงเพื่อมาทํางานในฐานะบรรณาธิการเต็มตัว ใน ค.ศ. 1939 โดยเหตุผลสวนหนึ่งเกิดจากนาย

หางส็องกงซึ่งเป็นกิจการของคนจีนและญวนไดตําหนิการทํางานของฌืนถึงการทํางานสองอยาง   

พรอม ๆ กัน จึงยื่นขอเสนอใหฌืนเลือก ซึ่งฌืนไดตอบกลับไปวา “ข้าพเจ้าคิดถี่ถ้วนแล้ว ข้าพเจ้าขอ

เลือกเอาหนังสือพิมพ์ เพราะเลือดเนื้อของข้าพเจ้าคือหนังสือพิมพ์นี้ซึ่งไม่อาจละส่ิงท่ีปรารถนาไปได้ฯ 

ในใจของข้าพเจ้าคิดกลับไปมาว่า ถ้าหยุดท างานแล้วจะท าให้มีโอกาสบ าเพ็ญกิจของตนเองซึ่งรัก

แผ่นดิน รักชาติให้ได้เข้มแข็งตามความปรารถนาของข้าพเจ้า”298 

การดําเนินงานของหนังสือพิมพแนครวัดเจริญกาวหนาเป็นลําดับและไดรับความนิยมจาก

ประชาชน นักองคแราชวงศแสีสุวัตถ์ิกุสุมะดํารัสอยางช่ืนชมวาหนังสือพิมพแเลมนี้มีประโยชนแอยางยิ่งตอ

                                                             
297 บุญจันทรแ มุล, คุกการเมือง, 8, (5). 
298 บาจ ฌืน, “ความประกาศ,” นครวัด (7 มกราคม 1938): 1-2.  [  ច ឈឺន, “ចសចកឋីជូនដំណឹង,” នគរវតថ (៧ 

ោ ងវចយរ ១៩៣៨): ១-២.] 
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สังคมในขณะนั้น299 เมื่อแรกออกหนังสือพิมพแนครวัดวางขายในราคา 8 เซน ตอมาเมื่อไดรับความ

นิยมมากขึ้น มีการพิมพแเพิ่มมากกวา 5,000 ฉบับตอครั้ง จึงลดราคาลงเหลือฉบับละ 5 เซน เพื่อเปิด

โอกาสใหคนเขาถึงไดมากขึ้น ในประเด็นนี้บุณฺณจันฺท มลไดบันทึกไววา สมัยแรก ๆ ท่ีหนังสือพิมพแ

นครวัดออกมานั้น ผูอานสวนมากไดแกพวกคนยากจนและกรรมกรท่ีไมสามารถอานภาษาฝรั่งเศสได

เทานั้น สวนพวกผูดีมีการศึกษาเขาไมอานกันหรอก เพราะเขาดูถูกเหยียดหยามอักษรเขมร ท่ีสําคัญ

คือพวกนั้นอานภาษาเขมรไมออก เขาอานแตหนังสือพิมพแฝรั่งช่ือลาเวรีตี  (La Vérité) อูปีนีย็อง 

(Opinion) แอ็งปารตีอัล (Impartial) และหนังสือพิมพแไซงอน (Presse de Saigon) ถาเขาอยากอาน

หนังสือพิมพแภาษาเขมรท่ีลือช่ือวาดีเดน เขาจะซอนไวในหนังสือพิมพแฝรั่งเพื่อไมใหคนอื่นมองเห็น 

เพราะกลัวเขาจะหาวาเชยและไมรูภาษาฝรั่งเศส300 ท้ังนี้ เพื่อใหการทํางานท่ีคลองตัวมากยิ่งขึ้น เซิง    

ง็อก ทัญไดเชาบานหลังใหมเพื่อต้ังเป็นสํานักงาน มีการจัดระบบการทํางานใหม โดยใหโง  หุง (Ngao 

Hong) เป็นเหรัญญิก และอุม สก (Em Sok) เป็นเลขานุการประจําบรรณาธิการ แตสํานักงาน

ดังกลาวก็ตองยายอีกครั้งโดยใชบานของสมาชิกใหมช่ือวาสุน วัน (Sun Von) เป็นสํานักงานแตตอมา

วันไดขายบาน สํานักงานหนังสือพิมพแนครวัดจึงตองยายอีกครั้ง โดยยายไปต้ังท่ีบริเวณหัวถนนสีสุวัตถิ์ 

ซึ่งในตอนหลังนี้อุก เสนไมไดมาชวยงานอีกหนาท่ีท้ังหมดจึงตกเป็นของนวน  บุต จนถึงเดือน

กุมภาพันธแ ค.ศ. 1938 กลุมหนังสือพิมพแนครวัดมีผูเขารวมทํางานรวม 25 คน301  

ความนิยมท่ีไดรับมากขึ้นเซิง ง็อก ทัญ บาจ ฌืน และเสิม วา ไดปรึกษากันและคิดจัดต้ัง

กลุมหนังสือพิมพแนครวัดใหเป็นสมาคมท่ีถูกตอง ท้ังสามตองการเปิดโรงพิมพแนครวัดเพื่อพิมพแหนังสือ

ขึ้นเอง และเดือนมีนาคมปีเดียวกันนี้เอง บรรณาธิการจึงไดมีโฆษณาประชาสัมพันธแระดมทุนและขาย

หุนเพื่อหาเงินมาใชในการดําเนินการซึ่งคาดการณแวาตองใชเงินประมาณ 30,000 เรียล เบื้องแรกมี

ผูสนใจรวมลงทุน 440 คน โดยใหเงินต้ังแต 12.640 เรียล ไปจนถึง 17.360 เรียล นอกจากนี้ยัง

ปรากฏวามีผูรวมสมทบทุนบริจาค 75 เซน302 ซึ่งหากพิจารณาจํานวนการตีพิมพแ แสดงใหเห็นวา

หนังสือพิมพแนครวัดเป็นท่ีนิยมของประชาชน เพราะหนังสือพิมพแ 1 ฉบับ ยอมมีผูอานอยางนอยท่ีสุด 

                                                             
299 สาคู สาม฿ด, ประวัติศาสตร์กัมพูชาและพลเมืองเขมร (อังกอรแ: พนมเปญ, 2013), 441.  [សាគូ សាម ុត, របវតថិសា

ស្តសថកមពុជានិងចរជនខ្មមរ (ភបំចពញ: អងគរ, ២០១៣), ៤៤១.] 
300 บุญจันทรแ มุล, คุกการเมือง, 4. 
301 “งานฉลองคร้ังมโหฬารในกลุมหนังสือพิมพแนครวัด,” นครวัด (2 กุมภาพันธแ 1938): 1-2.  [“ការចរៀបចលៀងោ ង

មចហាឡារៃនរកុមកាខ្សតនគរវតថ,” នគរវតថ (១២ ចហវរវចីយរ ១៩៣៨): ១-២.] 
302 “โรงพิมพแนครวัด,” นครวัด (12 มีนาคม 1938): 1.  [“ចរាងពុមពនគរវតថ,” នគរវតថ (១២ ម្ចរស ១៩៣៨): ១.] 



  175 

1 คน และจากจํานวนผูท่ีสนใจรวมลงทุนและรวมสมทบทุนบริจาคเงินใหกับหนังสือพิมพแนครวัดยัง

แสดงใหเห็นวามีผูสนใจและยอมรับแนวทางการดําเนินงานของหนังสือพิมพแฉบับนี้ 

ถึงกระนั้นเมื่อหนังสือพิมพแนครวัดไดรับการเผยแพรระยะหนึ่ง ไดเกิดเหตุการณแหนึ่งขึ้น

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์มุนีวงศแ เซิง ง็อก ทัญในฐานะขาราชการแถว

หนาของพุทธศาสนบัณฑิตยแไดเขารวมงานพระราชพิธีดังกลาวดวย บุณฺณจันฺท มลไดบันทึกไววา  

ตอนนั้นคงมีใครสักคนเขาไปทูลกระซิบบอกไมทราบ พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถ์ิมุนีวงศแ

ซึ่งไมทรงรูจักและไมไดรับทราบถึงการเคลื่อนไหวของเซิง ง็อก ทัญมากอน ทรงรองตวาดข้ึนดวย

ความพิโรธ “ใครคือเซิง ง็อก ทัญ” ทัญยกมือถวายบังคมเฉพาะพระพักตรแ พระองคแทรงตะคอกใส

วา “เจ้าออกหนังสือพิมพ์เพื่อสู้กับฝรั่งเศสกระนั้นรึ เจ้าอยากสู้กับข้าผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินกระนั้น

ดอกหรือ ระวังตัวให้ดีเถิด! ระวังเจ้าจะหามีชีวิตไม่!”303 

เดวิด พี. แชนดแเลอรแ กลาวยกยองหนังสือพิมพแนครวัดวาผลักดันใหชาวเขมรหลุดจาก

ภาวะกึ่งหลับกึ่งต่ืน304 ดังกลาวแลววาการดําเนินงานในชวงแรก หนังสือพิมพแไมไดมีวัตถุประสงคแเพื่อ

ตอตานการปกครองของฝรั่งเศส เนื้อหาสวนใหญจึงเพียงแตเปิดเผยภาวะความเหล่ือมลํ้าทาง

เศรษฐกิจ การผูกขาดแรงงานชาวเวียดนามในกัมพูชา การครอบครองธุรกิจของชาวจีน โดยประณาม

การขูดรีดดอกเบ้ียของนายทุนชาวตางชาติ รวมถึงการใหเงินเดือนท่ีตํ่าแกขาราชการเขมร ยกตัวอยาง

เชนเมื่อบาจ ฌืนถูกนายหางส็องกงใหออกจากงานดังท่ีไดอธิบายเหตุผลเอาไวเบ้ืองแรกแลวนั้น ฌืนยัง

ไดกลาวชักชวนใหบรรดาลูกคาและเพื่อนท่ีเคยซื้อสินคากับเขาท่ีหางส็องกงหลีกเล่ียงการซื้อของจาก

ลูกจีนลูกญวนซึ่งเขามาแขงขันกับชาติเขมรในแผนดินเขมร305 หรือการปฏิบัติท่ีไมเทาเทียมกันใน

โรงเรียนเด็ก ซึ่งพบวาโรงเรียนดังกลาวมีชาวเวียดนามทําหนาท่ีเป็นครูถึง 2 คน ขณะท่ีมีครูชาวเขมร

เพียงคนเดียว สงผลใหเกิดการปฏิบัติท่ีไมเทาเทียมกันระหวางนักเรียนเขมรกับนักเรียนเวียดนาม ดัง

เหตุการณแในวันท่ี 27 มกราคม ค.ศ. 1938 เกิดการวิวาทขึ้นระหวางนักเรียนเขมรกับนักเรียน

เวียดนาม ผูอํานวยการโรงเรียนเด็กซึ่งเป็นชาวเวียดนามไดมีคําส่ังไลนักเรียนออกจํานวน 12 คน ซึ่ง

ในจํานวนนี้เป็นนักเรียนเขมร 9 คน และนักเรียนเวียดนาม 3 คน แมวาในเวลาตอมาเช้ือพระวงศแ

                                                             
303 บุญจันทรแ มุล, คุกการเมือง, 13. 
304 Chandler, A History of Cambodia, 199. 
305 บาจ ฌืน, “ความประกาศ,” นครวัด (30 กรกฎาคม 1938): 2.  [  ច ឈឺន, “ចសចកឋីជូនដំណឹង,” នគរវតថ (៣០ 

សូចយត ១៩៣៨): ២.] 
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พระองคแหนึ่งจะชวยใหนักเรียนเขมรหนึ่งคนกลับเขาไปเรียนใหมก็ตาม แตเหตุการณแดังกลาวเกิดจาก

การพิจารณาความผิดอยางไมเป็นธรรมของครูเวียดนามจึงตองทําใหนักเรียนเขมรตองออกจาก

โรงเรียน306 

อยางไรก็ตาม ฝรั่งเศสเฝูามองการดําเนินงานของหนังสือพิมพแนครวัดอยางระแวดระวัง

และพยายามขัดขวางไมใหหนังสือพิมพแนครวัดตีพิมพแไดอยางอิสระ  เรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควน

กัมพูชาไดใหพุทธศาสนบัณฑิตยแสงประวัติสวนตัวของเซิง ง็อก ทัญและคณะกรรมการหนังสือพิมพแ

นครวัดเพื่อตระเตรียมขอมูลซึ่งจะนําไปสูการจับกุม แตถึงกระนั้นก็ไมสามารถดําเนินการไดเพราะไม

ปรากฏความผิดอยางชัดแจง อยางไรก็ดี การดําเนินงานของหนังสือพิมพแนครวัดประสบความสําเร็จ

เป็นอยางมาก ประชาชนชาวเขมรซึ่งแตกอนปิดหูปิดตาไมรูอะไร พวกท่ีทอถอยหวั่นเกรงฝรั่งเศสก็ได

ตาสวางขึ้นบาง ต่ืนกันบางแลว ลุกจากการหลับใหล รูจักรักและหวงแหนชาติ รูจักชวยปกปูองกันเอง

ในยามท่ีเกิดวิกฤติ ท้ังยังกลามีปากเสียงกับพวกฝรั่งเศสเมื่อเห็นวาตนเองและผูอื่นไมไดรับความเป็น

ธรรม เมื่อเซิง ง็อก ทัญ บาจ ฌืน และเสิม วาเดินทางไปยังวัดวาอารามหรือหมูบานใหญนอย 

ตลอดจนสถานท่ีราชการจะมีประชาชนท้ังหญิงชาย ขาราชการ พระสงฆแใหการตอนรับเป็นอยางดี

และคอยฟใงคําอธิบายเกี่ยวกับการเมือง307 ความขางตนเป็นบันทึกของบุณฺณจันฺท มลซึ่งไดบอกเลาถึง

ความสําเร็จของหนังสือพิมพแนครวัด ท้ังนี้ไมมีหลักฐานอื่นท่ีสนับสนุนวาหนังสือพิมพแนครวัดมีอิทธิพล

ตอผูคนในสังคมกัมพูชาอยางไร แตเช่ือไดวาหนังสือพิมพแฉบับนี้คงมีอิทธิพลในระดับท่ีสรางความหวั่น

เกรงใหกับฝรั่งเศส สังเกตไดจากหนาหนังสือพิมพแบางฉบับปรากฏวาถูกหนวยงานราชการกลุมตรวจ

พินิจหนังสือพิมพแตัดเนื้อหาออกแลวแทนดวยคําวา “CENSURE”308 เป็นตนวาภายหลังการลงนามใน

อนุสัญญาสันติภาพสันติภาพระหวางประเทศไทยกับฝรั่งเศส (Convention de Paix entre la 

France et la Thaïlande) หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งวาอนุสัญญาโตเกียวหรืออนุสัญญาโตกิโอ (Tokyo 

Convention) ท่ีสงผลใหแควนกัมพูชาตองสูญเสียพื้นท่ีใหกับประเทศไทยยกเวนบริเวณนครวัดกับ

ปราสาทบันทายสรี แมวาหนังสือพิมพแนครวัดฉบับตอมาคือฉบับวันท่ี 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1941 ใน

คอลัมนแ “การสรางประเทศ” จะเขียนในทํานองรองขอใหฝรั่งเศสชวยนําดินแดนของกัมพูชากลับคืน

                                                             
306 “ลูกศิษยแอยูโรงเรียนเด็ก,” นครวัด (12 กุมภาพันธแ 1938): 1.  [“កូនសិសស ស់ច រចៅសាលាខ្ដក,” នគរវតថ 

(១២ ចហវរវចីយរ ១៩៣៨): ១.] 
307 บุญจันทรแ มุล, คุกการเมือง, 17-18. 
308 “CENSURE,” นครวัด (14 พฤษภาคม 1941): 1.  [“CENSURE,” នគរវតថ (១៤ ចម  ១៩៤១): ១.]; “อางอิงนานา

ประเทศ,” นครวัด (21 พฤษภาคม 1941): 1.  [“ជំណឹងនានារបចទស,” នគរវតថ  (២១ ចម  ១៩៤១): ១.] 
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มา แตถอยความบางตอนก็ไดสอดแทรกความเยยหยันตอความออนแอของฝรั่งเศสท่ีตองประสบชะตา

กรรมไมตางจากประเทศอาณานิคมดวยเชนกัน 

 ...ประเทศเล็ก ๆ ก็ตองเปลี่ยนแปลงประเทศชาติของตนซึ่งถูกตัดแบงกระจัดกระจายไป

จากแตกอนยกใหไป เชนประเทศฝรั่งเศสซึ่งจากเดิมเป็นประเทศมหาอํานาจของโลก แลวเวลานี้

ตองผันเปลี่ยน ไมไดต้ังอยูในฐานะมหาอํานาจหนึ่งอีกแลว ทานฟิลิป เปแตง (Philippe Pétain) 

นายกรัฐมนตรีในขณะนี้ ไดมุงมั่นอยางเต็มกําลังจัดการทุกวิถีทาง เพื่อนําชาติฝรั่งเศสท้ังหมด

กลับมาสรางชาติใหเป็นเชนเดิม...309  

ความขางตนสะทอนใหเห็นวาหนังสือพิมพแนครวัดแอบมีการถายทอดความคิดผานการ

รายงานสถานการณแท่ีเกิดขึ้นโดยแฝงการกระตุนจิตสํานึกความรักชาติแกชาวเขมร โดยเฉพาะประโยค 

“เช่นประเทศฝรั่งเศสซึ่งจากเดิมเป็นประเทศมหาอ านาจของโลก แล้วเวลานี้ต้องผันเปล่ียน  ไม่ได้

ต้ังอยู่ในฐานะมหาอ านาจหนึ่งอีกแล้ว” ดวยเหตุนี้จึงทําใหฝรั่งเศสตองคอยควบคุมดูแลไมใหกลุม

หนังสือพิมพแนครวัดเผยแพรเนื้อหาท่ีสงผลดานลบกับตนมากจนเกินไป 

แมหนังสือพิมพแนครวัดจะไดรับความนิยมจากประชาชนในแงของการปลูกฝใงความรัก

ชาติแลว แตสําหรับคณะกรรมการหนังสือพิมพแนครวัดยังเห็นวากระบวนการดังกลาวยังไมสมบูรณแนัก 

เพราะในระยะหลังคอลัมนแตาง ๆ ถูกตัดเนื้อหาออกทําใหการถายทอดความคิดสูผูอานไม สูสมบูรณแ 

ดังนั้นเซิง ง็อก ทัญและคณะกรรมการฯ รวมถึงสมาชิกราชสกุลนโรดมบางสวน จึงมีมติใหเพิ่มการ

เคล่ือนไหวเพื่อเตรียมความพรอมกอนท่ีจะนําไปสูปฏิบัติการใหญอยางการเรียกรองใหฝรั่งเศสกลับไป

ใชสนธิสัญญามิตรภาพและการคาระหวางฝรั่งเศส-กัมพูชา ค.ศ. 1863 (The Franco - Cambodian 

Protectoral Treaty of Oudong 1863)310 ซึ่งมีสาระสําคัญวากัมพูชายินยอมการเป็นรัฐในอารักขา

                                                             
309 “การสรางประเทศ,” นครวัด (21 พฤษภาคม 1941): 2.  [“កសាងរបចទស,” នគរវតថ (២១ ចម  ១៩៤១): ២.] 
310 สนธิสัญญามิตรภาพและการคาระหวางฝร่ังเศส-กัมพูชา ค.ศ. 1863 เขียนเป็นภาษาฝร่ังเศสวา Traité d‖ Amitié 

et de Commerce conclu à Houdong le 11 août 1863 entre la France et le Cambodge ทําขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ. 
1863 ในรัชสมัยสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษแหรือนักองคแราชาวดี) โดยพลเรือเอก  ลา กรอง ดิแยรแ (Contre-Amiral de la 
Grandiere) ขาหลวงฝร่ังเศสประจําโคชินจีนเป็นผูแทนรัฐบาลฝร่ังเศสเขามาทําสนธิสัญญาดังกลาว สนธิสัญญาฉบับน้ีมีขอตกลงรวม 19 
ขอ สาระสําคัญโดยสรุปคือกัมพูชายินยอมเป็นรัฐในอารักขาของฝร่ังเศส (French Protectorate of Cambodia) แตคนพื้นเมืองยังคง
มีอํานาจการการปกครองอยูเพียงอยูภายใตการกํากับดูแลของขาหลวงฝร่ังเศส (โปรดดู, “สัญญาระหวางสองพระเจาแผนดินเขมรกับแม
ทัพฝร่ังเศส,” จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4 (จ.ศ. 1225), เลขที่ 68 สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, อางถึงใน เพ็ญศรี ดุ฿ก, ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทย (สยาม) กับประเทศฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ตามเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศ (กรุงเทพฯ: 
ราชบัณฑิตยสถาน, 2539), 256-258.) 
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ของฝรั่งเศส (French Protectorate of Cambodia) เพียงแตรองขอสิทธิในการปกครองตนเอง โดย

แบงการเคล่ือนไหวออกเป็น 2 กลุม คือ 

กลุมแรกเคล่ือนไหวบนดินมีบาจ ฌืนดําเนินงานผานหนาหนังสือพิมพแนครวัด อีกกลุม

หนึ่งเคล่ือนไหวใตดินมีเซิง ง็อก ทัญเป็นหัวหนา รวมกับช็วม มวง และสมาชิกใหมอยางบุณฺณจันฺท มล 

นักชาตินิยมผูเป็นเครือญาติกับตระกูลจวนและตระกูลปกมนตรี311 และนวน ฎวง (Nuon Duong) 

ศิษยแของพระแหม เจียวรวมเคล่ือนไหว โดยอาศัยเครือขายความสัมพันธแของทัญซึ่งเป็นขาราชการ

ของพุทธศาสนบัณฑิตยแทําหนาท่ีจัดแจงพระสงฆแจากโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงออกไปเทศนาธรรมแก

ทหารและอาสาสมัครปูองกันประเทศ สวนมวงขณะนั้นเป็นขาราชการของกระทรวงมหาไผทและ

ธรรมการมีหนาท่ีเกี่ยวของกับศาสนศึกษา อีกท้ังพี่ชายของเขาคือช็วม เมาเคยทํางานกับพุทธศาสน

บัณฑิตยแจึงทําใหมวงรูจักมักคุนกับพระสงฆแโรงเรียนพุทธิกบาลีเป็นอยางดี ดวยเหตุนี้ทัญและมวงจึงมี

ความใกลชิดกับพระสงฆแหัวกาวหนา ท้ังสองจึงติดตอคัดเลือกพระสงฆแท่ีมีแนวคิดตองการปลดแอก

และมีจิตสํานึกรักชาติออกไปแสดงธรรมเทศนา เพื่อชักชวนบรรดาทหารเทาแดงและทหารเทาดําให

เกิดสํานึกถึงการปฏิวัติ พระสงฆแจึงเขามามีบทบาทรวมเคล่ือนไหวในปฏิบัติการทางจิตวิทยา 

(Psychological Operations) กับหนังสือพิมพแนครวัดต้ังแตบัดนั้น 

พระสงฆแท่ีรวมเคล่ือนไหวกับกลุมหนังสือพิมพแนครวัดรูปสําคัญ ๆ ไดแก พระแหม เจียว 

(Hem Chieu) เกิดเมื่อ ค.ศ. 1898 เขตกันดาล บิดาเป็นแมสฺรุก (นายอําเภอ) อายุได 12 ปี บวชเป็น

สามเณรในสํานักของพระชวน ณาต (ขณะนั้นดํารงสมณศักด์ิเป็นพระครูสังฆสัตถา) ท่ีวัดอุณาโลม 

ตอมาเมื่ออายุได 20 ปีจึงบวชเป็นภิกษุท่ีวัดลังกาโดยมีพระมหาวิมลธรรม (โจง) เป็นพระอุปใชฌายแ 

พระลฺวี แอม (ขณะนั้นมีสมณศักดิ์เป็นพระครูบวรวิชชา) และพระชวน ณาตเป็นพระคูสวด มีฉายาวา 

“บวรโชติญาโณ” จากนั้นจึงเขาเรียนท่ีโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงสามารถสอบเเขงขันไดลําดับท่ี 6 ใน 

ค.ศ. 1927 ขาหลวงฝรั่งเศสประจําเขตกําปอตตองการพระสงฆแ 1 รูปจากโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงไป

                                                             
311 บุณฺณจันฺท มล (Bunchhan Mol) เกิดเมื่อ ค.ศ. 1916 บิดาคือบุณฺณจันฺท มงคล (Bunchhan Mongkhon) 

มารดาคือปก ลวน (Poc Loun) บุตรีของออกญาอุดมมนตรี (ปก ดัช) เสนาบดีกระทรวงวังซึ่งสืบเช้ือสายมาจากเจาฟูาทะละหะ (ปก) 
ตนสกุล  ปกมนตรี ปก ลวนมีนองชายคือปก กุณ (Poc Khun) ตอมาคือผูกอต้ังขบวนการเขมรอิสระ ค.ศ. 1940 ทั้งน้ี มลมีนองสาว 1 
คน คือ บุณฺณจันฺท โมลี (Bonchhan Moly) ไดแตงงานกับจวน ฮล (Thiounn Hol) บุตรของออกญาวังวรเวียงชัย (จวน) ดวยเหตุน้ีมล
จึงนับเน่ืองวาเป็นเครือญาติกับตระกูลปกมนตรีและตระกูลจวนซึ่งตอมาสงผลตอการเขารวมเคลื่อนไหวในขบวนการเขมรอิสระของมล 
(โปรดดูแผนผังลําดับตระกูลปกมนตรีและตระกูลจวน, Kiernan, How Pol Pot Came to Power: A History of Communism 
in Kampuchea, 1930-1975, 31.) 
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สอนภาษาเขมรในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีเขตกําปอต พระชวน ณาตจึงมอบหมายใหพระแหม เจียว

ไปทําการสอนภาษาเขมรท่ีโรงเรียนในเขตกําปอตโดยจําพรรษาอยูท่ีวัดกฺรํางโฎง ตอมาเดือนมิถุนายน 

ค.ศ. 1931 โรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงตองการอาจารยแสอนภาษาบาลี 2 รูป พระแหม เจียวจึงเดินทาง

กลับมาท่ีกรุงพนมเปญเพื่อสอบแขงขันแตสอบได ท่ี  3 ขณะท่ีพระอุจ รสหรือพระแบน สุข

คณะกรรมการชุมนุมพระไตรปิฎกซึ่งเป็นเพื่อนของพระแหม เจียวครั้งจําพรรษาท่ีวัดกรํางโฎงไดรับ

การแตงต้ังเป็นอาจารยแสอนภาษาบาลีในโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูง ถึงกระนั้น 6 เดือนตอมาออกญา

ธรรมปรีชา (กอน) อาจารยแสอนภาษาบาลีถึงแกอนิจกรรม ช็วม เมาพี่ชายของช็วม มวงซึ่งรับราชการ

อยูท่ีพระราชบรรณาลัยและดูแลเรื่องการแตงต้ังพระสงฆแเป็นอาจารยแจึงคัดเลือกพระแหม เจียวเขา

เป็นอาจารยแสอนภาษาบาลี312 ขณะท่ีพระเบียง ขัต (Pang Kat) เกิดเมื่อ ค.ศ. 1910 เขตกําปงจาม 

บวชเรียนท่ีวัดพนมฑิน มีฉายาวา “วิริยบัณฑิตย” จากนั้นจึงเขาศึกษาท่ีโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงท่ี

กรุงพนมเปญและจําพรรษาในสํานักของพระมหาวิมลธรรม (โจง) ท่ีวัดอุณาโลม 313 เมื่อสําเร็จ

การศึกษาพระเบียง ขัตทําหนาท่ีเป็นอาจารยแสอนภาษาสันสกฤตท่ีวิทยาลัยพระสีหนุ 

สวนพระโสร หาย (Sou Hay) เกิดเมื่อ ค.ศ. 1904 เขตสวายเรียง เมื่ออายุได 10 ปี บวช

เป็นสามเณรเพื่อเรียนอักษรศาสตรแกับพระครูเทพ ยินท่ีวัดเบิงแร บวชได 3 ปีจึงสึกออกมาชวยงาน

บิดามารดา จนเมื่ออายุได 17 ปี จึงบวชเป็นสามเณรอีกครั้งท่ีวัดเบิงแรมีพระอธิการแกว ทิตเป็นพระ

อุปใชฌายแ จากนั้นพระโสร หายยายศึกษาไปวัดสิริสาครท่ีสฺรุกกําปงตะแบก แลวจึงยายไปอยูท่ีวัด   

แพฺรกจาม เขตไพรแวง กอนจะยายมาเรียนท่ีวัดอุณาโลม กรุงพนมเปญ และยายไปจําพรรษาท่ีวัด     

นิโรจวงษแในสํานักพระครูโสม ฌุนและพระครูเมา นุตเป็นเวลา 2 ปีกอนจะยายกลับไปวัดเบิงแรบาน

เกิด ใน ค.ศ. 1927 สอบแขงขันที่โรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงไดรับเลือกเป็นอาจารยแสอนภาษาบาลีท่ีวัด

บริวาส สฺรุกบันทายมาศ พระโสร หายมีความรูและเช่ียวชาญพระธรรมวินัย พระชวน ณาตขณะนั้น

เป็นรองผูอํานวยการโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงจึงจัดต้ังใหเป็นคณะกรรมการชุมนุมพระไตรปิฎก 314 

ขณะท่ีพระเขียว ช็วม (Khieu Chum) เกิดเมื่อ ค.ศ. 1907 ในเขตกันดาล บวชเรียนเป็นสามเณรท่ี
                                                             

312 คุย ฬูด, ชีวประวัติพระอาจารย์แหม เจียว (n.p., 1972), 1-6.  [គុយ ឡូត, ជីវរបវតថិរពេះអាចារយ ខ្ហម ចចៀវ (n.p., 
១៩៧២), ១-៦.] 

313 เบียง ขัต, “ควรสรางอนุสาวรียแพระเดชพระคุณพระมหาวิมลธรรม โจง หรือไม ,” มิตรศาลาบาลี 2, 1 (มกราคม 
1951), 26.  [  ង-ខាត, “គរួកសាងអនុសាវរយី ៍រពេះចតជរពេះគុណរពេះមហាវមិលធមម ចៅង ឬចទ,” មិតថសាលា លី ២, ១ (មករា ១៩៥១): 
២៦.] 

314 เอกสารหนังสือ กรมชุมนุมแปลคัมภีร์พระไตรปิฎกในประเทศกัมพูชา, 152-153.  [ឯកសាររសាវរជាវ រកុមជំុនំុ
ខ្របគមពីររពេះៃរតបិដកៃនរបចទសកមពុជា, ១៥២-១៥៣.] 



  180 

วัดสเด็ย เขตตาแกวแตบวชได 2 ปีก็สึกออกมาชวยบิดามารดาทํางาน ตอมาจึงบวชเป็นสามเณรอีก

ครั้งเมื่ออายุ 17 ปีโดยมีพระครูทน เชียนเป็นพระอุปใชฌายแ ตอมาใน ค.ศ. 1926 พระครูทน เชียน 

มรณภาพ สามเณรเขียว ช็วมจึงเดินทางมาอยูท่ีวัดลังกา กรุงพนมเปญ จนเมื่ออายุได 20 ปี จึงบวช

เป็นภิกษุมีพระลฺวี แอม (ขณะนั้นดํารงสมณศักด์ิเป็นพระธรรมลิขิต) เป็นพระอุปใชฌายแ พระเดชคุณ

อินทลิขิต (ยี) เป็นอุปสัมปทาจารยแ มีฉายาวา “ธรรมบาล” เมื่อพระเขียว ช็วมบวชได 6 ปี พระลฺวี 

แอมก็จัดแจงใหเป็นอาจารยแสอนตามโรงเรียนวัดตาง ๆ315 เชนเดียวกับพระอุก เจีย (Uk Chea) ซึ่งก็

เป็นศิษยแสํานักพระลฺวี แอมแหงวัดลังกาเชนกัน 

พระสงฆแท่ีรวมเคล่ือนไหวกับกลุมหนังสือพิมพแนครวัดลวนมีความสัมพันธแกับผูนํา

พระสงฆแหัวกาวหนาฝุายธรรมใหมท้ังส้ิน จึงอาจเป็นไปไดวาพระสงฆแฝุายธรรมใหมคงมีแนวคิดทาง

การเมืองไปในทิศทางเดียวกันกับกลุมหนังสือพิมพแนครวัด ซึ่งสะทอนจากการท่ีบรรดาลูกศิษยแรวม

เคล่ือนไหวกับกลุมหนังสือพิมพแนครวัดอยางคึกคัก 

แมพุทธศาสนบัณฑิตยแในฐานะผูดูแลการแสดงธรรมเทศนาของพระสงฆแแกทหารเทาแดง

กับทหารเทาดําจะควบคุมและปูองกันการปลุกเราทางความคิดของพระสงฆแดวยการใหทํารายงาน

เรื่องการแสดงธรรมเป็นลายลักษณแอักษรสงแกเลขาธิการฯ ทุกครั้ง แตพระสงฆแท่ีเขารวมปฏิบัติการ

ทางจิตวิทยากับกลุมหนังสือพิมพแนครวัดก็ไดแอบแฝงการแสดงธรรมเทศนาท่ีปลุกเราจิตสํานึกการ

ปฏิวัติแกทหารเอาไวอยางแนบเนียนดวยการยังคงเชิดชูฝรั่งเศส เป็นตนวาการแสดงธรรมเทศนาเมื่อ

วันท่ี 28 มิถุนายน ค.ศ. 1938 โดยพระวินัยธรรม (อูจ) ซึ่งไดรับหนาท่ีไปแสดงธรรมแกทหารและชาว

เขมรท่ีเขตสวายเรียงความตอนหนึ่งวา  

...เกียรติของพอแมนี้ ไดถึงชาติ 1 ศาสนา 1 มหากษัตริยแ 1 ราชการอาณานิคม 1 ท้ัง 4 นี้

เป็นเกียรติของพอแมเรา ทานท้ังหลายตองคิดคํานึงรักชาติไมลืมกําเนิด ตองมีมานะวาชาติเขมร

เป็นชาติรุงเรือง 1 แลวเป็นมหานคร 1 ใหญโต ซึ่งมีหลักฐานเป็นจารึกและศิลปะในแผนดินเขมร 

นครวัดท่ียิ่งใหญสรางความประหลาดใจอยางยอดเยี่ยมแกทาน กาลจําเนียนกรุงนครวัดนี้ดาน

ตะวันตกติดกับกรุงบางกอก ดานตะวันออกติดกับกรุงจามปา ดานเหนือติดกับจีน  ดานใตติดกับ

สมุทร, เห็นวายิ่งใหญนัก ทุกวันนี้หดเล็กลงเหลือเทานี้ ไมวาจะเกิดอะไรข้ึน หากแตเราท้ังหลาย

ไมไดรักชาติอยางจริงใจ ไมไดศึกษาวิชาความรู แผนดินของเราจะเล็กลงเหลือเพียงฝุามือ ขอยกคํา

                                                             
315 เอกสารหนังสือ กรมชุมนุมแปลคัมภีร์พระไตรปิฎกในประเทศกัมพูชา, 204-209.  [ឯកសាររសាវរជាវ រកុមជំុនំុ

ខ្របគមពីររពេះៃរតបិដកៃនរបចទសកមពុជា, ២០៤-២០៩.] 
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สอนบุราณวา “จักรยานชาโดยโคลน ประเทศชาโดยความเขลา” สรรพวิทยาท้ังปวง มีอักษร

ศาสตรแ คัมภีรแพุทธจักรและอาณาจักรเป็นตน ไมใชเพียงวารูแลวเทานั้น แตตองอาศัยการฝึกฝน

แสวงหาการเรียน ความรูเป็นทรัพยแสมบัติท่ีดีมาก ก็ไมใชรอแตวาสนาหรือเทวดาบันดาลมาให แต

ตองอาศัยความพยายาม สมกับคําโบราณวา “รูเรียนมีพบ”...316  

ธรรมเทศนาขางตนแมจะเชิดชูฝรั่งเศสดวยการระบุใหเป็น 1 ใน 4 เกียรติของพอ “ชาติ 

1 ศาสนา 1 มหากษัตริยแ 1 ราชการอาณานิคม 1” แตกลับไมไดขยายความตอเหมือนกับชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริยแ และในขณะเดียวกันถอยความบางตอนกลับแสดงความสลดสังเวชตอชะตา

กรรมของประเทศท่ีตองเผชิญในขณะนั้น และยังกลาวตอไปอีกวาหากจะหลุดพนจากสภาพการณแ

ดังกลาวไดชาวเขมรตองมีความรักชาติบานเมืองและแสวงหาความรูเพื่อจะไดพัฒนาประเทศใหกาวไป

ขางหนา 

ขณะท่ีพระแหม เจียวไดแสดงธรรมเทศนาสอดแทรกผานหลักธรรมท่ีกระตุนความคิด

ชาวเขมร โดยเฉพาะเรื่องความวิริยะหรือความเพียรพยายาม เป็นตนวา  

 ความเกียจครานนําพาชาวเขมรสูการเป็น “ทาส” เราทุกคนซึ่งเวียนวายอยูใน

วัฏสงสารอันสถิตอยูในอานุภาพของกิเลสท้ังหลาย เราก็เป็นทาสของกิเลสนั้นฯ ความเป็นทาสท้ัง

มวลไดกดทับชีวิตของเราไวชั้นหนึ่งแลว แตทวาสิ่งท่ีเราพึงทํา ถาเราหลงอยูในหุบเหวของวัฏสงสาร 

ดังนี้แลวเราตองหาทางหลุดพนอยางอดทนอดกลั้น แตถาเราพึงใจสมัครเป็นทาสของมนุษยแ

ท้ังหลายก็ใหเสียดายนัก เพราะไมตางอะไรกับสัตวแเลย เราจึงไมควรไดรับ “ความเป็นทาส”  

ยกตัวอยางเชนพระมหาชนกซึ่งมีความวิริยะและความอดทนไมยอทอตออุปสรรคแมจะตองวายน้ํา

อยูกลางมหาสมุทรถึง 7 ราตรี317 

พรอมกันนี้พระแหม เจียวยังไดกระตุนเตือนทหารเทาแดงและทหารเทาดําใหระลึกอยู

เสมอวา “เราท้ังหลายล้วนแต่เป็นเขมร มีเลือดเนื้อเช้ือไขร่วมกัน เกิดจากแผ่นดินแม่เหมือนกัน เราจึง

ไม่ควรทะเลาะกันเอง ควรให้เสียดายนัก เพราะไม่มีประโยชน์อะไรถึงพวกเราผู้ซึ่งอยู่ใต้อ านาจเขา

                                                             
316 “ธรรมเทศนาของพระวินัยธรรม อูจ วัดปทุมวดี,” กัมพุชสุริยา, 95-105.  [“ធមមចទសនារបស់រពេះវនិយ័ធមម អ្ូច វតថ

បទុមវតី,” កមពុជសុរោិ, ៩៥- ១០៥.] 
317 คุย ฬูด, ชีวประวัติพระอาจารย์แหม เจียว, 10-11.  [គុយ ឡូត, ជីវរបវតថិរពេះអាចារយ ខ្ហម ចចៀវ, ១០-១១.]   
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ท้ังนั้น ทะเลาะกันไป ก็ไม่เห็นว่าใครจะดีไปกว่าใครมีแต่เผชิญหน้ากัน หากแต่ท าแล้วได้ประโยชน์

อะไรมีแต่จะเกิดความเสียหายรายรอบตัวเราเอง”318 

เซิง ง็อก ทัญในฐานะขาราชการของพุทธศาสนบัณฑิตยแมีหนาท่ีดูแลจัดการเรื่องการ

เทศนแของพระสงฆแ ไดใชโอกาสนี้ตรวจรายงานและรับฟใงผลการติดตอกับทหารท่ีพระสงฆแไดลอบพบ

เป็นการสวนตัว เมื่อทราบวานายทหารคนใดมีแนวคิดในทิศทางเดียวกับกลุมหนังสือพิมพแนครวัดก็จะ

มอบหมายใหช็วม มวงไปตรวจสอบอีกครั้งเพื่อใหเกิดความกระชับและรัดกุมยิ่งขึ้น ลักษณะดังกลาว

สรางความระแวงสงสัยใหกับทางนายทหารฝรั่งเศสเป็นอยางมากแตก็ไมอาจดําเนินการใด ๆ ได  

เพราะยังไมปรากฏหลักฐานการกระทําผิด ขณะท่ีบุณฺณจันฺท มลกับนวน ฎวงรับหนาท่ีเคล่ือนไหว

ติดตอพบปะกับประชาชนและทําหนาท่ีสืบขาวการเคล่ือนไหวทางการทหารของฝรั่งเศส ท้ังนี้สถานท่ี

สําหรับการประชุมของกลุมใตดินหนังสือพิมพแนครวัดใชบานของมลซึ่งเปิดเป็นรานขายของเป็น

สถานท่ีนัดพบ ซึ่งหากพบวามีสายลับของทางราชการเขามาในราน มลจะทําทียกเอาภาพสุนัขขึ้นไป

ติดขางฝาเป็นสัญญาณของแกพวกพองใหระวังการพูดจาปราศรัยที่สุมเส่ียงตอการถูกทางการจับกุม 

การเคล่ือนไหวของกลุมหนังสือพิมพแนครวัดดําเนินไปอยางตอเนื่อง แตทวาพวกเขาได

เขาใกลเปูาหมายอยางไมคาดคิด เพราะในชวงเวลาเดียวกันนั้น ฝรั่งเศสมีนโยบายเกี่ยวกับการ

ปกครองกัมพูชาท่ีเปล่ียนแปลงไป เมื่อมร.ฌอรแฌ ม็องแดล (Georges Mandel) เขาดํารงตําแหนง

รัฐมนตรีกระทรวงอาณานิคม (Ministère des Colonies) มีแนวคิดใหกัมพูชามีการปกครองของ

ตนเองบางประการ โดยไมตองตัดสัมพันธแกับประเทศฝรั่งเศสซึ่งยังคงรักษาบทบาทการเป็นท่ีปรึกษา

แทนท่ีจะเป็นผูปกครอง แนวคิดนี้ไดรับการสนับสนุนจากมร.เลอง  เอมมานูเอล ติโบโด (Léon 

Emmanuel Thibaudeau) เรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชาซึ่งเห็นวาไมใชเป็นการปลดปลอย

อาณานิคมแตเป็นการปรับเปล่ียนการเมืองใหทันสมัยแบบเสรี319 พรอมกันนั้นตองมีการเปล่ียนแปลง

อํานาจในราชสํานักกัมพูชา ม็องแดลจึงกราบทูลเชิญเช้ือพระวงศแช้ันสูงผูท่ีมีสิทธิสืบทอดราชบัลลังกแ

กัมพูชา 2 พระองคแ ไดแก พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์มุนีเรศและสมเด็จกรมขุนวิสุทธิขัตติยวงษแนโรดม   

สุรามฤตใหเดินทางไปยังฝรั่งเศสเพื่อดูแนวโนมและทาทีของผูนําในอนาคต 

ถึงกระนั้นเมื่อสงครามโลกครั้งท่ี 2 (World War II) ปะทุขึ้น จอมพลฟิลิป เปแตง 

(Philippe Pétain) เขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเป็นผูนํารัฐบาลฝรั่งเศสท่ีเมืองวิชี (Vichy) เปแตง

                                                             
318 คุย ฬูด, ชีวประวัติพระอาจารย์แหม เจียว, 11-12.  [គុយ ឡូត, ជីវរបវតថិរពេះអាចារយ ខ្ហម ចចៀវ, ១១-១២.]   
319 นโรดมสีหนุ, อินโดจีน: ทัศนะจากปักก่ิง นโรดม สีหนุ ให้สัมภาษณ์แก่จังกูติวส์, 27-28. 
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มีความมุงมั่นในการกอบกูและรักษาเกียรติภูมิของฝรั่งเศสท่ีตองสูญเสียไปจากการพายแพตอกองทัพ

เยอรมนี เขาไมอาจยอมรับแนวคิดของม็องแดลได เพราะระบอบอาณานิคมเป็นเครื่องแสดงเกียรติภูมิ

เดียวของฝรั่งเศสท่ียังคงเหลืออยู ดวยเหตุนี้แนวคิดการเปล่ียนแปลงอํานาจการปกครองในกัมพูชาจึง

ยุติลง แตในขณะเดียวกันถือเป็นจุดเปล่ียนสําคัญของการเคล่ือนไหวของกลุมหนังสือพิมพแนครวัดให

ปรับทิศทางการเคล่ือนไหวมาเป็นการเรียกรองเอกราช โดยเฉพาะเมื่อเกิดกรณีพิพาทอินโดจีน

ระหวางฝรั่งเศสกับไทยซึ่งแสดงใหเห็นวารัฐบาลฝรั่งเศสไมอาจปกปูองอาณานิคมของตนเองไดอีก

ตอไป และเมื่อญี่ปุุนเขามามีบทบาทในอินโดจีน เซิง ง็อก ทัญผูนําของกลุมหนังสือพิมพแนครวัดจึง

ติดตอกับกองทัพญี่ปุุนเพื่อขอรับความชวยเหลือและการสนับสนุนในการเคล่ือนไหวดานชาตินิยม 

สําหรับทัญนี่เป็นโอกาสสําคัญท่ีกัมพูชาจะสามารถปลดแอกจากระบอบอาณานิคมและบรรลุเปูาหมาย

สูงสุดอยางการประกาศเอกราช 

 

4.  บทสรุป 

ปฏิกิริยาของกลุมปใญญาชนซึ่งกอกําเนิดข้ึนจากกระบวนการปฏิรูปการศึกษาของฝรั่งเศส

ในชวงทศวรรษ 1930 จนถึงตนทศวรรษ 1940 เป็นชวงของการเพาะบมทางความคิดและปลุก

จิตสํานึกใหเกิดความหวงแหนตออัตลักษณแความเป็นเขมร ลักษณะของการเคล่ือนไหวปรากฏท้ังใน

รูปแบบของความพยายามท่ีจะปฏิรูปตนเองและสังคม รวมถึงการมองปใญหาความตกตํ่าของชนชาติ

เขมรวาเกิดจากการดําเนินนโยบายของราชการอาณานิคม สวนท่ีชัดเจนมากท่ีสุดคือการเคล่ือนไหว

ทางดานวัฒนธรรม ซึ่งพบวาพระสงฆแหัวกาวหนาฝุายธรรมใหมมีบทบาทโดดเดนมากท่ีสุดในการ

ปกปูองรักษารากฐานของความเป็นเขมร ไดแก พุทธศาสนา ภาษา และวรรณกรรม ขณะท่ีปใญญาชน

ซึ่งสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแบบใหมและรวมกลุมกันในช่ือวา “กลุมสามัคคี” ไดมีการแสดงออก

ทางความคิดท่ีมุงเนนการอภิปรายปใญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมผานงานเขียนและส่ิงตีพิมพแ โดยเฉพาะหนา

หนังสือพิมพแนครวัด จึงเห็นไดวาการเคล่ือนไหวในชวงเวลาดังกลาวนี้ ยังไมใชการเคล่ือนไหวเพื่อ

เรียกรองเอกราชหรือตอตานการปกครองของฝรั่งเศส จนกระท่ังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดขยายตัวเขาสู

เอเชียตะวันออก เฉียงใตสงผลใหความรูสึกนึกคิดของคนพื้นเมืองท่ีมีตอเจาอาณานิคมเปล่ียนแปลงไป 

โดยมีปใจจัยผลักดันจากภาวะสงครามและการเปล่ียนแปลงทางการเมืองท้ังในและนอกอินโดจีน ทํา
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หนาท่ีเรงเราใหเกิดการเพาะบมความรูสึกชาตินิยมท่ีนําไปสูการตอบโตทางการเมืองและการเรียกรอง

เอกราชในท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทที่ 4 

การเคลื่อนไหวด้านชาตินิยมของปัญญาชนเขมร ค.ศ. 1940 – 1945 

 

การเคล่ือนไหวของพระสงฆแหัวกาวหนาและปใญญาชนเขมรในระยะแรก ระหวาง ค.ศ. 

1930-1940 เป็นชวงของการเพาะบมทางความคิดและปลุกจิตสํานึกใหเกิดความหวงแหนตอ         

อัตลักษณแความเป็นเขมรผานส่ือส่ิงพิมพแและหนาหนังสือพิมพแนครวัด บทบาทในฐานะผูนําดาน

ความคิดเชนนี้เปล่ียนไปเมื่อสถานการณแทางการเมืองท้ังในและระหวางประเทศผันแปร โดยเฉพาะ

ต้ังแตการเกิดขึ้นของสงครามโลกครั้งท่ี 2 เป็นตนมาจะมีปใจจัยผลักดันหลายประการท่ีทําใหปใญญาชน

เขมรเปล่ียนบทบาทมาเป็นผูเคล่ือนไหวดานชาตินิยมควบคูไปกับชนช้ันปกครองเขมร และนําไปสูการ

เคล่ือนไหวเพื่อเรียกรองเอกราชในท่ีสุด ดังนั้น ชวงเวลาต้ังแต ค.ศ.  1940-1945 จึงเป็นชวงของการ

เคล่ือนไหวภายใตภาวะสงครามและจุดมุงหมายของกลุมปใญญาชนเขมรท่ีแปรเปล่ียนไปสูการ

เรียกรองเอกราช ซึ่งการเคล่ือนไหวตางๆ ของกลุมปใญญาชนเขมรจะเป็นประเด็นท่ีนํามาพิจารณาใน

บทนี้ 

 

1.  สภาพการณ์ในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 ที่สัมพันธ์กับกัมพูชา 

เมื่อสงครามโลกครั้งท่ี 2 (World War II) ปะทุขึ้นในยุโรป ภายหลังเยอรมนีบุกโปแลนดแ

ในวันท่ี 1 กันยายน ค.ศ. 1939 รัฐบาลฝรั่งเศสและรัฐบาลอังกฤษประกาศสงครามกับเยอรมนี 

ชวงเวลาดังกลาวฝรั่งเศสเตรียมต้ังรับการบุกของกองทัพนาซีดวยการแตงต้ังชารแล อ็องเดร โฌแซ็ฟ 

มารี เดอ โกล (Charles André Joseph Marie de Gaulle) เป็นผูบัญชาการกองทัพ ในวันท่ี 14 

พฤษภาคม ค.ศ. 1940 เยอรมนีบุกฝุาแนวของฝรั่งเศสท่ีเมืองเซดองและตีทะลวงไปถึงชองแคบอังกฤษ

ไดภายในสัปดาหแเดียวและมีชัยชนะอยางเด็ดขาดในยุทธการที่ฝรั่งเศส (Battle of France) กรุงปารีส

ถูกยึดครองเมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน ค.ศ. 1940 โดยกองทัพเยอรมนีประกาศใหกรุงปารีสเป็นเมืองเปิด 

โดยเขาควบคุมเมืองอยางเต็มกําลังแตไมทําลายและใหประชาชนดําเนินชีวิตอยางปกติ อยางไรก็ดีใน

วันเดียวกันนั้นเบนิโต มุสโสลินี (Benito Mussolini) ผูนําอิตาลีไดฉวยโอกาสประกาศสงครามตอ
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ฝรั่งเศสดวย ขณะท่ีฝุายรัฐบาลฝรั่งเศสอพยพไปต้ังมั่นท่ีเมืองตูรแทางตอนใตของประเทศ ท้ังนี้กอนกรุง

ปารีสถูกยึดครอง จอมพลฟิลิป เปแตง (Philippe Pétain) ซึ่งรวมในคณะรัฐบาลตองการหลีกเล่ียง

ความหายนะจากการบุกโจมตีอยางหนักของเยอรมนี  พยายามโนมนาวใหปอล เรโน (Paul 

Reynaud) นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นยอมแพและเปิดการเจรจากับเยอรมนีเพื่อสงบศึกเพื่อรักษา

ดินแดนสวนท่ียังไมถูกยึดครองไวได แตเรโนปฏิเสธและตัดสินใจลาออก ประธานาธิบดีอัลแบรแ     

เลอเบริง (Albert Lebrun) เชิญจอมพลเปแตงขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในวันท่ี 16 มิถุนายน 

ค.ศ. 1940 และจัดต้ังรัฐบาลใหมขึ้นท่ีเมืองวิชี (Vichy) จึงเป็นท่ีมาของช่ือเรียกรัฐบาลฝรั่งเศสใน

ขณะนั้นวารัฐบาลวิชี ตอมาในวันท่ี 17 มิถุนายน ค.ศ. 1940 จอมพลเปแตงประกาศยุติสงครามโดย

ทําพิธีอยางเป็นทางการเพื่อใหความรวมมือกับเยอรมนีและอิตาลีดวยการลงนามการสงบศึก 

(Armistice) ท่ีเมืองกงเปียญ (Compiegne) เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน ค.ศ. 1940 ขณะท่ีชารแล        

เดอ โกลซึ่งปฏิเสธการอยูภายใตอํานาจของเยอรมนีไดจัดต้ังรัฐบาลพลัดถิ่นช่ือวาขบวนการฝรั่งเศสเสรี 

(France Libre) ซึ่งเป็นแนวรวมการปลดปลอยฝรั่งเศสทําการตอตานกองทัพนาซีมีฐานท่ีต้ังอยูในกรุง

ลอนดอน ประเทศอังกฤษ อยางไรก็ดี ผลจากการลงนามสงบศึก รัฐบาลวิชียอมรับวาเยอรมนียึดครอง

ดินแดนทางตอนเหนือและตะวันตกของฝรั่งเศส รวมท้ังกรุงปารีสและดินแดนชายฝใ่งมหาสมุทร

แอตแลนติกรวมประมาณ 3 ใน 4 ของพื้นท่ีท้ังหมดของประเทศ สวนฝรั่งเศสมีสิทธิเหนือดินแดน

ประมาณ 2 ใน 5 โดยถือวารัฐบาลวิชีถือเป็นรัฐบาลท่ีมีอํานาจปกครองในนามของประชาชนชาว

ฝรั่งเศส320 นอกจากนี้เยอรมนียังบังคับใหฝรั่งเศสชดใชคาเสียหายตาง ๆ ท่ีกองทัพตองสูญเสียไปใน

การทําสงคราม อีกท้ังตองมอบกําลังท้ังหมดใหอยูภายใตการควบคุมของกองทัพนาซีซึ่งรัฐบาลวิชีให

ความรวมมือเป็นอยางดีกับเยอรมนีและไดตัดความสัมพันธแทางการทูตกับอังกฤษอีกดวย  

ขณะท่ีสถานการณแทางการเมืองระหวางประเทศในเอเชียและมหาสมุทรแปซิฟิกต้ังแต 

ค.ศ. 1939 ก็อยูในสภาพวิกฤติ เมื่อกองทัพญี่ปุุนทําสงครามเต็มรูปแบบกับจีนใน ค.ศ. 1937 จน

สามารถยึดครองจีนจากเหนือและขยายเขตลงมาทางใตไดสําเร็จ ตอมาในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 

1938 ญี่ปุุนจึงประกาศ “ระเบียบใหมในเอเชียตะวันออก” (New Order in East Asia) ซึ่งเป็น

แผนปฏิบัติการของกองทัพญี่ปุุนในการประสานงานทางการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

ระหวางจีน แมนจูเรีย กับญี่ปุุน เพื่อปลดปลอยดินแดนในเอเชียตะวันออกใหหลุดพนจากอํานาจและ

                                                             
320 สัญชัย สุวังบุตร, ราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญสู่สาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1815-1970 (กรุงเทพฯ: ศักดิโสภาการ

พิมพแ, 2552), 97-98, 103-104. 
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อิทธิพลของชาติตะวันตก ถึงกระนั้นชาติมหาอํานาจกลับขัดขวางการขยายอํานาจของญี่ปุุนดวย

แผนการท่ีเรียกวา “แนว A.B.C.D. ยอมาจาก “American-British-Chinese-Dutch” ซึ่งเป็นการปิด

ลอมทางเศรษฐกิจสงผลใหญี่ปุุนขาดแคลนทรัพยากรและวัตถุดิบภายในประเทศ ดวยเหตุนี้ญี่ปุุนจึง

ตัดสินใจเผชิญหนากับมหาอํานาจตะวันตกและหันไปรวมมือกับเยอรมนีและอิตาลีดวยการทําสัญญา

ไตรภาคี (Tripartite Pact) ระหวางอิตาลี เยอรมนี และญี่ปุุน (Rome-Berlin-Tokyo Axis) เมื่อวันท่ี 

27 กันยายน ค.ศ. 1940 มีสาระสําคัญวาญี่ปุุนรับนับถือและเคารพวาเยอรมนีและอิตาลีเป็นผูนําใน

การสถาปนาระเบียบใหมในยุโรป ขณะเดียวกันเยอรมนีและอิตาลีก็รับนับถือและเคารพวาญี่ปุุนเป็น

ผูนําในการสถาปนาระเบียบใหมในมหาเอเชียบูรพา ท้ังนี้ หากประเทศใดประเทศหนึ่งทําสงครามกับ

ประเทศอื่นอีกสองประเทศจะชวยเหลือ321 สําหรับญี่ปุุนแลวการรวมมือกับเยอรมนีและอิตาลีจะนํา

ญี่ปุุนใหกาวตอไป อีกท้ังการฝุาวงลอม A.B.C.D. มีความสําคัญนายพลฮิเดะกิ โตโจ (Hideki Tojo) 

กลาวไววา “ไม่เช่นนั้นญี่ปุุนจะถูก “sanction” หรือ “bockade” ทางการเมือง การทูต การทหาร 

และเศรษฐกิจอยู่ช่ัวนิรันดร”322 

เมื่อกองทัพเยอรมนีมีชัยชนะในระยะของสงครามในทวีปยุโรป กองทัพญี่ปุุนจึงเห็น

โอกาสของตนเองในการถวงดุลอํานาจกับมหาอํานาจตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมาก

ขึ้น เพราะคาดการณแวาฝรั่งเศส อังกฤษ เนเธอรแแลนดแ และสหรัฐอเมริกาไมพรอมท่ีจะสกัดกั้นการแผ

ขยายอํานาจของตน อีกท้ังยังคะเนวาอังกฤษจะตองแพสงครามในไมชา เมื่ออังกฤษปราชัยตอกองทัพ

เยอรมนี ญี่ปุุนจะถือโอกาสเขายึดอาณานิคมของอังกฤษในเอเชียโดยทันที ดวยเหตุนี้ญี่ปุุนจึงไดขยาย

แผนการจัดระเบียบใหมในเอเชียตะวันออกซึ่งเดิมจํากัดเฉพาะในจีน  เกาหลี และแมนจูกัวให

กวางขวางขึ้นโดยการสถาปนา “วงไพบูลยแมหาเอเชียบูรพา” (Greater East Asia Co-Prosperity 

Sphere) ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1940 เพื่อขยายแผนการดําเนินการลงสูภูมิภาคทางใตโดยรวมเอา 

หมูเกาะอินเดียตะวันออกของเนเธอรแแลนดแ อินโดจีน พมา ฮองกง มลายู สิงคโปรแ ฟิลิปปินสแ และไทย

เขาไวดวย และเพื่อปูองกันการกระทบกระท่ังกับสหภาพโซเวียตซึ่งขณะนั้นเริ่มมีความสัมพันธแ ไม

ราบรื่นกับเยอรมนี ญี่ปุุนจึงทําสัญญาความเป็นกลางกับสหภาพโซเวียตในวันท่ี 13 เมษายน ค.ศ. 

1941 โดยมีสาระสําคัญคือ ญี่ปุุนและสหภาพโซเวียตตางจะเคารพบูรณภาพอาณาเขตซึ่งกันและกัน 

                                                             
321 ดิเรก ชัยนาม, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตรแแหงประเทศไทย, 2509), 

89. 
322 วิเทศกรณียแ [นามแฝง], ประวัติศาสตร์มหาสงครามโลก (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแรวมขาว, 2527), 57. 
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ในกรณีภาคีใดเขาพัวพันในการรบพุงกับประเทศท่ีสาม อีกภาคีหนึ่งจะวางตัวเป็นกลาง323 อยางไรก็ดี 

การขยายแผนการจัดระเบียบของญี่ปุุนไปสูวงไพบูลยแมหาเอเชียบูรพาสงผลใหมหาอํานาจตะวันตก

โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและอังกฤษมีปฏิกิริยาตอตานจนกลายเป็นสงครามมหาเอเชียบูรพา (Great 

East Asian War) ท่ีเป็นสวนหนึ่งของสงครามโลกครั้งท่ี 2 

ญี่ปุุนไดขยายอํานาจเขาสูอินโดจีนของฝรั่งเศสเพื่อบรรลุวัตถุประสงคแในการขยายวงศแ

ไพบูลยแแหงมหาเอเชียบูรพา ดวยเห็นความสําคัญดานยุทธศาสตรแของเสนทางรถไฟในเขตตังเกี๋ยคือ

เสนทางระหวางเมืองไฮฟอง (Haiphong) กับเมืองคุนหมิง (Kunming) และเสนทางระหวางเมือง

ฮานอย (Hanoi) ถึงเมืองดงดัง (Dong Dang) ซึ่งเป็นเสนทางท่ีใชสนับสนุนยุทธปใจจัยใหแกกองกําลัง

ทหารจีนคณะชาติภายหลังท่ีกองทัพญี่ปุุนประกาศปิดนานน้ําเพื่อสกัดกั้นการเดินเรือสูจีนต้ังแตเดือน

กรกฎาคม ค.ศ. 1937 รวมถึงอินโดจีนเป็นแหลงระบายสินคาขนาดใหญและเป็นพื้น ท่ี ท่ีมี

ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณแซึ่งเป็นยุทธปใจจัยช้ันดีของกองทัพญี่ปุุน ดวยเหตุนี้ญี่ปุุนจึงให

ความสนใจตอพื้นท่ีดังกลาวเป็นพิเศษ แตทวาผลกระทบท่ีสําคัญไปมากกวานั้นจากการเขาครอบครอง

เอเชียตะวันออกเฉียงใตของญี่ปุุนคือ การกระตุนความรูสึกชาตินิยมของชาวพื้นเมืองท้ังท่ีเป็น

นามธรรมและรูปธรรม เพราะการท่ีชาวพื้นเมืองเห็นความออนแอของชาวยุโรปซึ่งไมอาจตานทาน

กองทัพญี่ปุุนและการลมสลายของรัฐบาลอาณานิคมโดยฝีมือชาวเอเชียมีผลทางดานจิตใจ เมื่อชาว

พื้นเมืองเห็นวาชาวตะวันตกไมไดเหนือไปกวาตน สวนผลทางรูปธรรม ไดแก การตกอยูภายใตสภาวะ

สงครามและการถูกโจมตีหลายระลอกสงผลใหเกิดความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพยแสิน ท้ังยังทําใหเกิด

ปใญหาขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค จึงทําใหคนพื้นเมืองเกิดความคิดท่ีจะพยายามกําหนด      

ชะตากรรมของประเทศใหมากขึ้นจึงนําไปสูการตอตานระบอบอาณานิคม ขณะเดียวกันยังนําไปสูการ

กอตัวของการเคล่ือนไหวดานชาตินิยมอันเกิดจากนโยบายของญี่ปุุนท่ีหันมาสรางความรวมมือกับคน

พื้นเมือง โดยใหการสนับสนุนคนพื้นเมืองในการตอตานผูปกครองของตน ผลจากการดําเนินนโยบาย

ดังกลาวของญี่ปุุนแมจะเกิดขึ้นในระยะเวลาส้ัน ๆ แตไดสงผลกระทบโดยตรงตอการลมสลายของ

ระบอบอาณานิคม เนื่องจากการใหเสรีภาพและเหตุการณแหลายอยางท่ีเกี่ยวเนื่องกับเสรีภาพดังกลาว 

กระตุนใหคนพื้นเมืองไมอาจยอมรับการปกครองของจักรวรรดินิยมไดอีกตอไป 

                                                             
323 F.C. Jones, Japan’s New Order in East Asia, 191-215, อางถึงใน ดิเรก ชัยนาม, ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ เล่ม 1, 93-94. 
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ชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีเหตุการณแสําคัญอยางนอย 3 เหตุการณแท่ีปลุกเราความรูสึก

ของปใญญาชนเขมรใหเกิดการเคล่ือนไหว ไดแก กรณีพิพาทอินโดจีนระหวางฝรั่งเศส-ไทย ค.ศ. 1940-

1941 สงครามฉัตรหรือสงครามรม ค.ศ. 1942 และบทบาทของญี่ปุุนในการผลักดันใหกัมพูชา

ประกาศเอกราชในชวงค.ศ. 1945 ซึ่งจะไดกลาวตอไปตามลําดับ 

 

2.  กรณีพิพาทอินโดจีนระหว่างฝร่ังเศส-ไทย ค.ศ. 1940-1941 

(Franco-Thai War, 1940-1941 A.D.) 

ต้ังแตเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1939 ขณะท่ีสถานการณแในยุโรปกําลังตึงเครียดและจวนเจียน

จะเกิดสงคราม รัฐบาลฝรั่งเศสซึ่งคาดการณแวาจะตองเผชิญหนากับเยอรมนีอยางหลีกเล่ียงไมไดเกิด

ความกังวลตอความมั่นคงในอาณานิคมอินโดจีน เนื่องจากในขณะนั้นทาทีของรัฐบาลไทยท่ีอยูภายใต

การนําของพลตรี  หลวงพิบู ลสงคราม  (แปลก ขีตตะ สังคะ)  (Phibunsongkhram ; Plaek 

Khittasangkha) กําลังปลูกฝใงแนวคิดชาตินิยมอยางเขมขน โดยเฉพาะ “ลัทธิชาตินิยม” หรือ “ลัทธิชู

ชาติ” มาใชเพื่อสรางชาติไทยใหเจริญเป็นมหาประเทศในแหลมทองทัดเทียมกับมหาอํานาจตะวันตก 

ดวยเหตุนี้รัฐบาลฝรั่งเศสจึงไดมอบหมายใหมร.ปอล เลปิซิเย (Paul Lépissier) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส

ประจําประเทศไทยทาบทามรัฐบาลไทยขอทํากติกาสัญญาไมรุกรานระหวางกัน 

รัฐบาลไทยเห็นโอกาสตอรองกับรัฐบาลฝรั่งเศสใหแกไขปใญหาเรื่องเขตแดนแมน้ําโขง 

เนื่องจากหลวงวิจิตรวาทการ (Wichitwathakan) อธิบดีกรมศิลปากรของไทยในขณะนั้นไดสํารวจ

โบราณสถานตามพรมแดนดานท่ีติดตอกับอินโดจีนแลวพบวา เสนเขตแดนในแผนท่ีท่ีคณะกรรมการ    

ปใกปในเขตแดนผสมอินโดจีนและสยาม (Commission de Delimitation de La Frontiere Entre           

L‖Indochine et Le Siam) ค.ศ. 1907 ไมตรงกับขอตกลงในสัญญาระหวางกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศส  

ร.ศ. 122 (Traité du 13 Février 1904 avec Le Siam) และหนังสือสัญญาระหวางสมเด็จพระเจา

แผนดินสยามกับเปรสิเดนตแแหงริปใบลิกฝรั่งเศส 23 มีนาคม ร.ศ. 125 (Traité entre Sa Majesté le 

Roi de Siam et Monsieur le Président de la République Française, fait à Bangkok, le 

23 mars 1907) นอกจากนี้การระบุใหเกาะในแมน้ําโขงท้ังหมดเป็นของฝรั่งเศส รัฐบาลไทยเห็นว็น

ธรรมและไมเปถูกตองตามหลักสากลในการรางแผนท่ี จึงเห็นสมควรใหทําความตกลงแกไขปใญหาเรื่อง
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การกําหนดเสนเขตแดนรวมกันขึ้นใหม ซึ่งในประเด็นปใญหาดังกลาวนั้น ฝรั่งเศสยินยอมปฏิบัติตาม

และในวันท่ี 12 มิถุนายน ค.ศ. 1940 จึงไดลงนามในกติกาสัญญาไมรุกรานระหวางกัน 

ภายหลังลงนามในกติกาสัญญาไมรุกรานระหวางกันไดเพียง 10 วัน รัฐบาลเปแตงหรือ

รัฐบาลวิชีจําตองประกาศสงบศึกและใหความรวมมือกับเยอรมนีและอิตาลี สงผลใหอํานาจของ

ฝรั่งเศสเหนืออินโดจีนอยูในสภาวะส่ันคลอนและตึงเครียดมากขึ้น เมื่อกองทัพญี่ปุุนเคล่ือนกองทัพเขา

ปิดลอมและสกัดกั้นอินโดจีนของฝรั่งเศสไมใหมีเสนทางขนสงและลําเลียงอาวุธยุทโธปกรณแไปใหจีน 

อีกท้ังยังบีบบังคับใหรัฐบาลวิชีหามไมใหรัฐบาลอินโดจีนกระทําการใด ๆ อันเป็นการตอตานกองทัพ

ญี่ปุุน ยังผลใหนายพลอาลแบรแ ฌูเลียง กาทรูซแ (Georges Albert Julien Catroux) ซึ่งมีทาทีไมเป็น

มิตรตอกองทัพญี่ปุุนถูกปลดจากตําแหนงผูสําเร็จราชการท่ัวไปแหงอิน โดจีนและแทนท่ีดวยนายพล

เรือฌ็อง เดอกูซแ (Jean Decoux) พรอมกันนี้รัฐบาลญี่ปุุนยังไดรองขอตอเยอรมนีใหปลอยใหญี่ปุุน

จัดการตอปใญหาตาง ๆ ในอินโดจีนอยางเป็นอิสระ รวมถึงใหเยอรมนียอมรับวาภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตอยูภายใตอิทธิพลของญี่ปุุน ซึ่งฝุายเยอรมนียินยอมตามท่ีญี่ปุุนตองการโดยมีขอ

แลกเปล่ียนวาญี่ปุุนตองโจมตีฟิลิปปินสแและฮาวายในกรณีท่ีสหรัฐอเมริกาเขาแทรกแซงสถานการณแใน

แปซิฟิก ท้ังนี้เพื่อใหการใชอํานาจของญี่ปุุนในอินโดจีนเป็นไปโดยสมบูรณแ ในวันท่ี 1 สิงหาคม ค.ศ. 

1940 รัฐบาลวิชีจึงมอบหมายใหมร.อารแแซน อ็องรี (Arsène Henry) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจํา

กรุง โตเกียวเจรจาทําหนั ง สือแลกเปล่ียนกับนายโยซู เกะ  มัตซึ โอกะ (Yosuke Matsuoka) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของญี่ปุุนวา ฝรั่งเศสรับนับถือวาญี่ปุุนมีประโยชนแสวนไดเสีย

สําคัญในดานการเมืองและการเศรษฐกิจในตะวันออกไกลและยอมใหญี่ปุุนมีเอกสิทธิ์พิเศษใน

เศรษฐกิจของอินโดจีนยิ่งกวาประเทศอื่น ๆ ขณะเดียวกันฝรั่งเศสยังยอมรับเอกสิทธิ์พิ เศษในกิจการ

ทหารในอินโดจีนแตเฉพาะเพื่อใหการรบพุงระหวางจีนกับญี่ปุุนส้ินสุดลงและญี่ปุุนจะไมใชสิทธิในทาง

ทหารอยางกวางขวาง ท้ังนี้เพื่อเป็นการตอบแทน ญี่ปุุนจะเคารพสิทธิและผลประโยชนแของฝรั่งเศสใน

ตะวันออกไกล โดยเฉพาะอยางยิ่งบูรณภาพอาณาเขตของฝรั่งเศสในอินโดจีนซึ่งมีการลงนามใน

ขอตกลงดังกลาวเมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม ค.ศ. 1940 

สถานการณแดังกลาวสรางความกังวลใจใหกับรัฐบาลไทยเป็นอยางมากเกี่ยวกับเอกสิทธิ์

เหนือดินแดนท่ีกําลังเจรจาขอแกไขกับฝรั่งเศสซึ่งญี่ปุุนอาจถือปกครอง ดังนั้นภายหลังลงนามในกติกา

สัญญาไมรุกรานระหวางกันแลว รัฐบาลไทยจึงไดเรงใหมร.เลปิซีเย เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสสงผูแทนมา

เจรจาปใญหาเรื่องพรมแดนตามหนังสือแลกเปล่ียนดังกลาวแลวขางตน แตทางรัฐบาลฝรั่งเศสกลับบาย
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เบ่ียงโดยอางวากําลังติดพันปใญหาและสับสนเรื่องการแพสงครามกับเยอรมนี อีกท้ังยังอางเรื่องความ

ไมเหมาะสมของชวงเวลาดังกลาวในการปใกปในเขตแดน เนื่องจากในขณะนั้นน้ําในแมน้ําโขงขึ้นสูงจึง

ขอใหประวิงเวลาอีก 2 เดือน สถานการณแดังกลาวผลักดันใหพลตรี หลวงพิบูลสงครามเสนอตอ

คณะรัฐมนตรีวา “เหตุการณ์ทางอินโดจีนตึงเครียดยิ่งขึ้นทุกวัน ถ้าฝรั่งเศสยอมยกอินโดจีนให้ญี่ปุุน

และไทยเรามิได้แสดงท่าทีสนใจเกี่ยวกับดินแดนของเราท่ีเสียไป รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบต่ออนุชนรุ่น

หลังในฐานะท่ีเพิกเฉย”324 ดวยเหตุนี้รัฐบาลไทยจึงเริ่มแสวงหาการสนับสนุนจากตางประเทศเพื่อ

เรียกรองดินแดนคืนโดยสงทูตทหาร 2 คณะ คณะหนึ่งนําโดยพันเอก หลวงพรหมโยธี รัฐมนตรีชวยวา

การกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหนาเดินทางไปญี่ปุุน อีกคณะหนึ่งนําโดยนาวาเอก หลวงสินธุสงครามชัย

ผูบัญชาการทหารเรือเป็นหัวหนาเดินทางไปยุโรป เพื่อแถลงถึงปใญหาเรื่องดินแดนของไทยในอินโดจีน

ฝรั่งเศส 

การกระทําของรัฐบาลไทยผลักดันใหรัฐบาลฝรั่งเศสจําตองสงรายนามคณะผูแทนเจรจา

การปรับปรุงเขตแดนและทําความตกลงในปใญหาเรื่องแมน้ําโขง พรอมท้ังเรงรัดขอใหไทยบังคับใช

กติกาสัญญาไมรุกรานระหวางกันโดยไมตองรอการใหสัตยาบันรับรอง รัฐบาลไทยเห็นเป็นโอกาสจึง

แจงตอบกลับไปยังฝรั่งเศสวาสถานการณแท่ีเปล่ียนไปนั้น รัฐบาลไทยขอแกไขความตกลงเพิ่มเติม

นอกจากการแกไขปใญหาเรื่องเขตแดนคือ “ขอค ามั่นว่าหากว่าอ านาจอธิปไตยของฝรั่งเศสเปล่ียนไป

แล้ว ขอคืนแคว้นลาวและเขมรในอินโดจีนให้แก่ประเทศไทย”325 

รัฐบาลฝรั่งเศสไดมีหนังสือตอบปฏิเสธขอเรียกรองใหมของรัฐบาลไทยอยางแข็งกราว 

แมวาท้ังสองจะมีหนังสือตอบโตกันไปมาอีก 2 ฉบับ แตประเด็นท่ียังเห็นไมตรงกันคือเรื่องดินแดนท่ี

ไทยรองขอ จนกระท่ังวันท่ี 26 กันยายน ค.ศ. 1940 การเจรจาทางการทูตเกี่ยวกับปใญหาเรื่องเขต

แดนระหวางฝรั่งเศสกับไทยจึงยุติลง เพราะปรากฏวารัฐบาลอินโดจีนฝรั่งเศสเริ่มเคล่ือนไหวทาง

การทหารและลุกลํ้าอธิปไตยเขาไปในเขตแดนของไทย ขณะท่ีกระแสชาตินิยมในประเทศไทยขยายตัว

มากยิ่งขึ้น รัฐบาลไทยในขณะนั้นถูกกดดันจากมหาชนใหเรียกรองดินแดนท่ีสูญเสียไปในเหตุการณแ   

ร.ศ. 112 คืนกลับมาและใหมีปฏิบัติการอยางเฉียบขาดดวยการทหารกับฝรั่งเศส สงผลใหรัฐบาลหัน

มาดําเนินนโยบาย “ไทยรวมไทย” กลาวคือการรวมชาติไทยซึ่งเป็นชนกลุมนอยท่ีตกคางอยูใน      
                                                             

324 ดิเรก ชัยนาม, ไทยกับสงครามโลกครั้งท่ี 2 เล่ม 1, 2nd ed. (พระนคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2513), 35-36. 
325 กรมโฆษณาการ, “รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎรโดยยอ คร้ังที่ ๑๔/๒๔๘๓ (สามัญ) สมัยที่ ๒ ชุดที่ ๓ วัน

พฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๓ ณ พระที่น่ังอนันตสมาคม เร่ิมประชุมเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา,” in ประเทศไทยเรื่องการ
ได้ดินแดนคืน (ม.ป.ท., 2484), 16. 
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อินโดจีนฝรั่งเศสกลับคืนมา ดวยการรณรงคแเรื่องความเป็นเครือญาติหรือความเป็นพี่นองระหวางคน

ไทยในภาคพื้นเอเชียอาคเนยแ พรอมกันนี้เพื่อทวงคืนเกียรติยศและขยายอํานาจของชาติ รัฐบาลจึง

ดําเนินนโยบายไทยยิ่งใหญ (The Greater Thai Policy) หรือมหาอาณาจักรไทย/แพนไทย (Pan-

Thai-ism) อีกดวย 

ต้ังแตปลายเดือนกันยายน ค.ศ. 1940 เป็นตนมา เหตุการณแทางชายแดนระหวาง      

อินโดจีนฝรั่งเศสกับไทยสอเคาถึงความรุนแรงมากขึ้นทุกที  ท้ังสองฝุายตางเคล่ือนกําลังทหารเขา

รักษาการณแตลอดตามแนวชายแดน อีกท้ังยังใชยุทธวิธีทางจิตวิทยายกยองแนวคิดชาตินิยมผาน

วิทยุกระจายเสียงตอบโตกันไปมาอยางเผ็ดรอน และจนถึงเดือนธันวาคม ค.ศ. 1949 จากสภาพการณแ

ตึงเครียดจึงเขาสูสภาพสงคราม รัฐบาลฝรั่งเศสและรัฐบาลไทยตางปิดสถานทูตเพื่อประทวงซึ่งกัน 

และกัน  

การสูรบท่ีดําเนินไปอยางเขมขนและดุเดือดตองยุติลงในวันท่ี 25 มกราคม ค.ศ. 1941  

เมื่อกองทัพญี่ปุุนไดเสนอตอรัฐบาลไทยขอเป็นคนกลางไกลเกล่ียกรณีพิพาท สวนหนึ่งเป็นเพราะญี่ปุุน

กําลังขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยมีนโยบาย “เอเชียเพื่อคนเอเชีย” รวมถึงอยูระหวาง

การเจรจากับขอใชอินโดจีนเป็นฐานทัพ ประกอบกับทาทีของรัฐบาลอังกฤษและรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

ซึ่งตองการสกัดกั้นอิทธิพลของญี่ปุุน ดวยเหตุนี้รัฐบาลญี่ปุุนจึงฉวยโอกาสยื่นขอเสนอตอรัฐบาลไทย

ต้ังแตวันท่ี 21 มกราคม ค.ศ. 1941 พรอมท้ังแจงตอรัฐบาลฝรั่งเศสท่ีเมืองวิชีใหทราบถึงความตองการ

ของญี่ปุุน ซึ่งตอมาวันท่ี 22 มกราคม ค.ศ. 1941 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของญี่ปุุน

จึงไดมีแถลงการณแอยางเป็นทางการวา “ในขณะนี้ ประชาชนชาวไทยก าลังเรียกร้องขอดินแดนจาก

อินโดจีนฝรั่งเศส กองทหารไทยก าลังเผชิญหน้ากับกับทหารอินโดจีนฝรั่งเศสตามพรมแดนและมีการ

ปะทะกันอยู่บ่อยครั้ง ญี่ปุุนในฐานะผู้น าของเอเชียจึงไม่อาจวางตนอุเบกขาในการพิพาทนี้ได้ จึงหวังว่า

การพิพาทนี้คงจะระงับได้ในโอกาสแรกท่ีสุดท่ีจะท าได้”326 ซึ่งนํามาสูการพักรบ 15 วัน ต้ังแตเวลา 

10.00 น. ของวันท่ี 28 มกราคม ค.ศ. 1941 เป็นตนไป 

ตอมาในวันท่ี 29 มกราคม ค.ศ. 1941 คณะผูแทนของรัฐบาลท้ังสองเดินทางไปประชุม

กันท่ีเมืองไซงอนเพื่อเจรจาหาขอตกลงรวมกัน โดยกองทัพญี่ปุุนไดจัดใหคณะผูแทนของรัฐบาลไทย

และรัฐบาลฝรั่งเศสเจรจากันบนเรือลาดตระเวนนาโตริ (Natori) ท่ีจอดอยูท่ีทาเรือกรุงไซงอน โดยมี

                                                             
326 ดิเรก ชัยนาม, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เล่ม 1, 63. 
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พลตรีสุมิตะ (Sumita) เป็นประธาน การเจรจาดําเนินไปถึงวันท่ี 31 มกราคม ค.ศ. 1941 เวลา 18.00 

น. จึงมีการลงนามขอตกลงพักรบรวมกัน โดยมีขอสรุปสําคัญคือใหกองกําลังแตละฝุายถอยไป  10 

กิโลเมตรจากท่ีมั่นท่ียึดไดภายใน 72 ช่ัวโมง เพื่อใหรัฐบาลของประเทศท่ีเกี่ยวของแตละฝุายเดินทาง

ไปเจรจาทําสัญญาระงับขอพิพาทโดยเด็ดขาดท่ีกรุงโตเกียว327 จนถึงวันท่ี 7 กุมภาพันธแ ค.ศ. 1940 

เวลา 16.00 น. จึงมีการประชุมไกลเกล่ียกรณีพิพาทอยางเป็นทางการท่ีทําเนียบนายกรัฐมนตรีของ

ญี่ปุุน โดยมีนายโยซูเกะ มัตซึโอกะ (Yosuke Matsuoka) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

ของญี่ปุุนเป็นประธาน โดยมีผูแทนของท้ัง 3 ชาติเขารวมประชุม 

ถึงกระนั้นการเจรจายึดเย้ือเป็นเวลา 3 เดือน เพราะผูแทนของท้ังสองฝุายตองหารือกับ

รัฐบาลของตนกอนทุกครั้งเพื่อรักษาผลประโยชนแของตนอยางเขมแข็งไมใหเสียเปรียบแกอีกฝุายหนึ่ง 

จนกระท่ังญี่ปุุนไดยื่นคําขาดใหฝรั่งเศสยกดินแดนทางตะวันตกหรือฝใ่งขวาของแมน้ําโขงในแขวงหลวง

พระบางและแขวงจําปาสักในแควนลาว กับเมืองศรีโสภณ เมืองพระตะบอง เมืองกําปงธม และเมือง

เสียมเรียบในแควนกัมพูชาใหแกไทย เพื่อแลกกับเงิน 6 ลานปียัสทรแ โดยฝรั่งเศสไดขอใหไทยคงนคร

วัดและปราสาทบันทายสรีในแควนกัมพูชาไวเพื่อเป็นสัญลักษณแในการพิทักษแชาวเขมร328 เมื่อท้ังสอง

ฝุายยอมรับขอเสนอของญี่ปุุน ในวันท่ี 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1941 จึงไดมีการลงนามในอนุสัญญา

สันติภาพสันติภาพระหวางประเทศไทยกับฝรั่งเศส (Convention de Paix entre la France et la 

Thaïlande) หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งวาอนุสัญญาโตเกียวหรืออนุสัญญาโตกิโอ (Tokyo Convention) ซึ่ง

มีการใหสัตยาบันในวันท่ี 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1941 

สําหรับชนช้ันนําและปใญญาชนในกรุงพนมเปญ การเขารุกรานและเขายึดดินแดน

กัมพูชาของกองทัพไทยไดสรางความโกรธแคนและเจ็บปวดเป็นอยางมาก เนื่องจากความรูสึกของชาว

เขมรตอพื้นท่ีบริเวณนี้ปรากฏใน 2 ลักษณะ ลักษณะแรกคือความรูสึกตอพื้นท่ีในลักษณะของดินแดน

ท่ีสูญเสียไป ซึ่งเป็นการมองพื้นท่ีในฐานะดินแดนหรือท่ีดินท่ีหายไปเชนเดียวกับบริเวณอื่น ๆ เป็นตน

วาโคชินจีน เพราะสําหรับกัมพูชาพื้นท่ีบริเวณดังกลาวเพิ่งไดรับกลับคืนมาโดยสมบูรณแใน ค.ศ. 1907 

ภายหลังท่ีตองตกอยูภายใตการปกครองของไทยกวารอยปี กับอีกลักษณะหนึ่งคือความรูสึกตอพื้นท่ี

ในฐานะดินแดนอันศักด์ิสิทธิ์อันเป็นท่ีต้ังของเมืองพระนคร ในสวนนี้เป็นพลังทางอารมณแเพราะได

เช่ือมโยงพื้นท่ีเขากับประวัติศาสตรแซึ่งมีโบราณสถานและโบราณวัตถุเป็นหลักฐานของความ

                                                             
327 กรมโฆษณาการ, “แถลงการณแ เร่ือง ขอตกลงพักรบ,” in ประเทศไทยเรื่องการได้ดินแดนคืน, 182-184. 
328 David P. Chandler, A History of Cambodia, 4th ed. (Chiang Mai: Silkworm Books, 2008), 208. 
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เจริญรุงเรืองแตถูกฉวยไปอยูในมือของศัตรู ดวยเหตุนี้เดือนมีนาคม ค.ศ. 1941 ชาวเขมรภายใตช่ือ

ยุวชนอินโดจีนฝรั่งเศส (Franco Indochinese Youth) ประมาณ 15,000 คน ไดรวมตัวกันท่ีกรุง

พนมเปญเพื่อเตรียมการตอตานรัฐบาลไทย และหลังจากญี่ปุุนแทรกแซงกรณีพิพาทดังกลาวสงผลให

กัมพูชาตองสูญเสียดินแดนแกรัฐบาลไทย ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1941 ปรากฏวามีชาวเขมรประมาณ 

10,000-15,000 คน รวมตัวกันท่ีกรุงพนมเปญเพื่อชุมนุมประทวงการกระทําของรัฐบาลไทย ผูชุมนุม

ปุาวรองวา “พระนครเป็นของเขมร” และ “กัมพูชาจงเจริญ! เขมร! พวกเรายังต้องการเป็นเขมร!”329 

ขณะท่ีนวน เฆือน (Nuon Khoeun) นักประวัติศาสตรแกัมพูชาท่ีเกิดใน ค.ศ. 1944 เขตเสียมเรียบ ได

ศึกษาประวัติศาสตรแเชิงเปรียบเทียบและภูมิศาสตรแการเมืองไดต้ังคําถามอยางทาทายวา  

...จนถึง ค.ศ. 1941 ดินแดนสวนใหญในภูมิภาคตามท่ีหลวงวาทการ (หลวงวิจิตรวาทการ-

ผูศึกษา) หวังไวไดเป็นของรัฐบาลไทย แตประวัติศาสตรแอาจต้ังคําถามวา หากไมไดรับความ

ชวยเหลือทางการเมือง การทูต และการทหารจากประเทศญี่ปุุนท่ีอยูเหนือวิชีนั้น ประเทศไทยจะ

สามารถทําการใหญเชนนี้สําเร็จไดหรือไม...330  

ตรึง เงีย นักประวัติศาสตรแกัมพูชาอางวาพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์มุนีวงศแทรงขมขื่น

พระทัยอยางมากตอขอเรียกรองของไทยและทาทีอันไรประสิทธิภาพของฝรั่งเศส ทรงไมอนุญาตให

ขาราชการฝรั่งเศสเขาเฝูาและไมตรัสภาษาฝรั่งเศสอีกเลย พระพลานามัยของพระองคแทรุดโทรมอยาง

รวดเร็วจนกระท่ังเสวยทิวงคตกอนการลงนามในอนุสัญญาโตกิโอ 331 ในประเด็นนี้ไมอาจทราบ

ขอเท็จจริงไดวาพระองคแทรงเจ็บแคนพระทัยจนเป็นเหตุใหสวรรคตหรือไม แตส่ิงหนึ่งท่ีเห็นคือ

ปฏิกิริยาของชาวเขมรตอดินแดนท่ีกัมพูชาสูญเสียไปดังท่ีบุณฺณจันฺท มลไดแสดงทรรศนะไวอยาง  

เดือดดาลตอเหตุการณแดังกลาววา  

เราจะตองพากันจดจําเอาไววา สมัยกอนนั้น ปี พ.ศ. 2484 ไทยไดหลอกเอาพระตะบอง 

โดยบอกชาวเขมรท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยวาใหชาวเขมรท่ีอยูอาศัยอยูในประเทศไทยทุกคน ชวย

                                                             
329 Penny Edward, “Cambodge: The Cultivation of a Nation 1860 – 1945,” (Thesis Doctor of 

Philosophy History Department, Monash University, 1999), 245-246. 
330 นวน เฆือน, รัฐประหาร 1932 จากเสียมสู่ไทยแลนด์ (พนมเปญ: ม.ป.ท., 1971), 177.  [នួន ចឃ ន, រដឌរបហារ 

១៩៣២ ពីចសៀមចៅៃថឡងគ (ភបំចពញ: n.p., ១៩៧១), ១៧៧.] 
331 ตรึง เงีย, ประวัติศาสตร์เขมร ภาค 1 – 2 (พนมเปญ: ม.ป.ท., 1973), 292.  [រតឺង ងា, របវតថិសាស្តសថខ្មមរ ភាគ ១ - 

២ (ភបំចពញ: n.d., ១៩៧៣), ២៩២.] 
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ออกหนารบกับฝรั่งเศส เพื่อกูอิสรภาพของเขมร ใหพนจากการกดข่ีของฝรั่งเศส เสร็จแลวไทยก็เอา

ดินแดนพระตะบองไปหนาตาเฉย332  

บันทึกของบุณฺณจันฺท มลนอกจากสะทอนความคิดของปใญญาชนตอเหตุการณแการ

สูญเสียดินแดนแลว แตส่ิงท่ีสําคัญมากไปกวานั้นบันทึกดังกลาวยังแสดงใหเห็นวามีชาวเขมรบางสวน

เขารวมรบกับกองทัพไทยดวยหวังจะขับไลฝรั่งเศสดวย  

ขณะเดียวกันในชวงท่ีเกิดกรณีพิพาทอินโดจีนระหวางฝรั่งเศส -ไทย ชนช้ันนําและ

ปใญญาชนเขมรมีการเคล่ือนไหวทางความคิดเป็นตนวาพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ องคแเอง ยุตติวงศแ (HRH 

Prince Sisowath Ang Eng Yutevong) พระนัดดา (หลาน) ในพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ไดตอบโต

การโฆษณาชวนเช่ือของรัฐบาลไทยท่ีไดกลาวในทํานองวานครวัดเป็นสวนหนึ่งทางวัฒนธรรมของไทย 

โดยทรงเนนย้ําการคนควาของฝรั่งเศสท่ีวาชาวเขมรเป็นผูสรางนครวัด ในเวลาตออาณาจักรเส่ือม

อํานาจลงและคนไทยก็ไดขึ้นมามีอํานาจแทน ขณะท่ีหนังสือพิมพแนครวัดฉบับวันท่ี  14 พฤษภาคม 

ค.ศ. 1941 ภายหลังการลงนามเมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1941 มีรองรอยของการเคล่ือนไหวทาง

ความคิดแตถูกราชการอาณานิคมปิดกั้นทางความคิด เพราะบทบรรณาธิการที่พูดคุยแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นกับผูอานถูก “CENSURE” ในประเด็นนี้บุณฺณจันฺท มลบันทึกไววา  

บางครั้งเราพิมพแออกไปแตกระดาษวางเปลา เพราะขอเขียนดี ๆ มันตัดเอาออกหมด 

เหลืออยูเพียงแคขาวเล็ก ๆ นอย ๆ และขาวทางการคาท่ีเขาจางใหโฆษณา แมเป็นอยางนั้น ก็ยังคง

มีคนซื้ออานกันอีก โดยเขาเขาใจวาหนากระดาษคอลัมนแนั้น  คงตองมีเรื่องอะไรท่ีสําคัญพิเศษ

แนนอน พวกฝรั่งจึงตัดออก ไมยอมใหเผยแพร ทําใหประชาชนอยากรูเร่ือง พากันซุบซิบซักถามกัน 

พากันคนหาขอเท็จจริงของขาว ขอเท็จจริงของคอลัมนแวางเปลานั้น333 

หนังสือพิมพแนครวัดฉบับตอมาคือวันท่ี 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1941 ไดปรากฏรองรอยของ

การปลุกเราประชาชนชาวเขมรในคอลัมนแ “การสรางประเทศชาติ” ซึ่งเป็นไปไดวามีสาเหตุผลักดัน

จากเหตุการณแสูญเสียพื้นท่ีดังกลาวขางตน โดยมีสาระสําคัญเชิงตําหนิการขยายอํานาจของไทยและ

ตัดพอตอชะตากรรมของประเทศเล็กท่ีตองอยูภายใตระบอบอาณานิคม แมแตฝรั่งเศสในเวลานี้เองก็

                                                             
332 บุญจันทรแ มุล, คุกการเมือง, trans. แกว อิสระ (กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2528), (7). 
333 เร่ืองเดียวกัน, 18. 
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ตองประสบชะตากรรมไมตางกับประเทศเล็ก ๆ ถึงกระนั้นก็รองขอใหฝรั่งเศสชวยนําพื้นท่ีดังกลาว

กลับคืนมา ความตอนหนึ่งวา  

ในเวลาปใจจุบันนี้ มีประเทศจํานวนมากกําลังสรางประเทศชาติใหถกําเถกิง ขณะท่ีก็มีอีก

หลายประเทศก็พยายามอยางมุงมั่นพัฒนาประเทศใหเจริญข้ึนกวากอน มาในเวลานี้ไดพยายาม

ประมวลมารวบรวมเอาแตเดิมไปโดยวิถีทางการเมืองตาง ๆ การลองสรางประเทศนั้น ประเทศซึ่ง

ใหญ ๆ เอาอํานาจไปครอบครองประเทศเล็ก ๆ ใหอยูภายในอํานาจของตน 

ประเทศเล็ก ๆ ก็ตองเปลี่ยนแปลงประเทศชาติของตนซึ่งถูกตัดแบงกระจัดกระจายไปจาก

แตกอนยกใหไป เชน ประเทศฝรั่งเศสซึ่งจากเดิมเป็นประเทศมหาอํานาจของโลก แลวเวลานี้ตอง

ผันเปลี่ยน ไมไดต้ังอยูในฐานะมหาอํานาจหนึ่งอีกแลว  ทานฟิลิป เปแตง (Philippe Pétain) 

นายกรัฐมนตรีในขณะนี้ ไดมุงมั่นอยางเต็มกําลังจัดการทุกวิถีทาง เพื่อนําชาติฝรั่งเศสท้ังหมด

กลับมาสรางชาติใหเป็นเชนเดิม 

เวลานี้ แผนดินเขมรเรากําลังเฝูาวิงวอนตอการสูญเสียแผนดินท่ีแยกพี่นองเขมรไป เรา

เป็นชาติเขมรเชนเดียวกัน มีความโศกาตอประเทศชาติของเราเป็นอยางมาก คือเพราะเป็นแผนดิน

เล็กแลวยังถูกตัดไป ความพยายามของเขมรเราในการสรางชาติใหเจริญข้ึนไปเหมือนกับชาติอื่น ซึ่ง

กําลังสรางประเทศชาติของตนในเวลานี้ 

ความปรารถนาในการสรางชาตินี้ ไมใชแตเกิดข้ึนในเวลานี้ คือมีมากกวา 80 ปีมาแลว ใน

แผนดินพระหริรักษแรามมหาอิศราธิบดี พระองคแดวง พระองคแไดจัดราชทูตไปยังกรุงปารีสของ

ฝรั่งเศสเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับมหาอํานาจฝรั่งเศส ใหชวยสรางประเทศชาติเขมรให

เจริญรุงเรือง เพราะทรงเห็นวา บรรดาประเทศมหาอํานาจในยุ โรปมีแตประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็น

ประเทศมีอารยธรรมและสุจริตยุติธรรมใหเมตตาจะชวยสรางประเทศชาติเขมรได แตพระองคแทรง

สวรรคตไปกอน 

……………. 

ประเทศฝรั่งเศสไดเขามาชวยทํานุบํารุงประเทศชาติเขมรในเวลานี้ เห็นวาเป็นการดีนัก 

เพราะไดชวยใหแผนดินมีความสุข ความเจริญทุกอยาง เมื่อ 35 ปีกอนนี้ ราชการฝรั่งเศสยังชวยเรา

ใหไดแผนดิน 1 จําแนกเป็นเขมรแตเดิมคือพระตะบองและเสียมเรียบจากสยามกลับมา ราชการ

ฝรั่งเศสซึ่งเป็นจักรวรรดินิยมไดยกเอาแผนดินนี้มาใสมือของเขมรแลวใหราชการเขมรออกไปตรวจ

ตราในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถ์ิ ซึ่งไดยืนยันวาเป็นอาณาเขตของเขมรท้ังหมด ดวยเหตุนี้

ถือวาฝรั่งเศสชวยทํานุบํารุงกรุงกัมพูชาฯ ต้ังแตนั้นมาอาณาประชาราษฎรท้ังหลายมีจิตใจเขาขาง
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ประเทศฝรั่งเศสเพราะเห็นวา ประเทศชาติเขมรเปลี่ยนไปจากเดิมมาก ... เรื่องนี้เขมรเราท้ังหลาย

ไมมีปใญหาอะไรเลยเพียงแตขอแสดงความเห็นวา ตองปลอยใหเป็นไปตามกาลสมัยไป แตเราขอให

ราชการฝรั่งเศสเมตตาชวยทํานุบํารุงถึงชาติเราเพื่อใหประเทศกัมพูชาไดพบแผนดินลูกหลานซึ่ง

แยกไปอยูกับชาติญวน ภายใตนครฝรั่งเศสซึ่งเป็นมารดา คือขอใหฝรั่งเศสชวยใหชาติเขมรกับมา

รวมกัน ทําใหมีจํานวนครบสมบูรณแเชนเดียวกับท่ีใหการสนับสนุนประเทศชาติญวน 

ชาติเขมรเรามีขอรองขอเพราะเห็นวาประเทศฝรั่งเศสเป็นมารดาในประเทศกัมพูชา 

ธรรมดามารดาตองเห็นแกประโยชนแตาง ๆ ถึงบุตร 

ขอนํากลับมา ประเทศฝรั่งเศสเคยทําการสําคัญมากอนดังท่ีเราไดทราบแลว เป็นตนวา

เขตพระตะบองและเสียมเรียบซึ่งฝรั่งเศสเอามาโดยถูกตอง ซึ่งนับเป็นประโยชนแเฉพาะดวยเป็น

เกียรติของเขมรแตเดิมมา เวลานี้ถาราชการฝรั่งเศสซึ่งเป็นผูปกครองเขมรไดนําแผนดินท่ีวานี้

กลับคืนแกอาณาจักรกัมพูชา เขมรชาติท้ังมวลจะมีความยินดีอยางถึงท่ีสุด ...334 

เหตุการณแสูญเสียดินแดนอันเคยเป็นของกัมพูชาแกไทยยังปรากฏในคําอุทิศของประโลม

โลกเรื่องผฺกาสฺรอโพนหรือดอกไมท่ีเหี่ยวเฉาของนู หาจ (Nou Hach) ซึ่งตีพิมพแเป็นตอน ๆ ใน

หนังสือพิมพแกัมพูชาไดกลาวถึงแรงบันดาลใจของการแตงประโลมโลกเรื่องนี้วามาจากความเจ็บปวด

ของชาวเขมรท่ีตองสูญเสียดินแดนแกไทยความวา  

 นวนิยายเรื่องนี้ ไดกรองข้ึนในสมัยซึ่งประเทศกัมพูชาตองถูกแบงอาณาเขตขาง

ตะวันตกไปอยูภายใตอํานาจประเทศใกลเคียง คือระหวาง 7 ปีมาแลว  

 ดังนี้แลวความระลึกถึงถ่ินฐานบานเกิด ถึงญาติมิตรซึ่งพลัดไปคนละทิศละทาง 

พรมแดนอกุศล ก็มีแตรอนเขาไปในตับในดีของเขมรทุก ๆ คน  

 ดังนี้แลวท่ีใด ตําบลใด ซึ่งเป็นท่ีรักของผูแตงก็ถูกกําลังของความระลึกถึงผลักดัน

ถายทอดมาเป็นฉากในเร่ืองนี้ 

 ดังนี้แลวฉันจึงไดอุทิศเร่ืองนี้ สําหรับบานเกิดของฉัน335 

รัฐบาลอินโดจีนของฝรั่งเศสภายใตการนําของนายพลเรือฌ็อง เดอกูซแซึ่งตกอยูในสภาพ

ออนแอเต็มทีจําตองปฏิบัติคําส่ังของรัฐบาลวิชีเพื่อเอาใจเยอรมนีดวยการปลดชาวฝรั่งเศสเช้ือสายยิว

                                                             
334 “การสรางประเทศ,” นครวัด (21 พฤษภาคม 1941): 1-2.  [“កសាងរបចទស,” នគរវតថ (២១ ចម  ១៩៤១):  ១-២.] 
335 นู หาจ, ผฺกาสฺรอโพน (พนมเปญ: อาคารพิมพแเผยแพรวัฒนธรรม , 2532), ไมปรากฏเลขหนา.  [នូ ហាច, ផ្កក

រសច ន (ភបំចពញ: អាារច េះពុមពផាយវបផធម,៍ ២៥៣២), n.pag.] 
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จํานวน 15 คนออกจากตําแหนงและขับออกจากอินโดจีนซึ่งหนึ่งในนั้นคือมาดามซุยซาน การแเปอเลสแ 

(Mademoiselle Suzanne Karpelès) เลขาธิการพุทธศาสนบัณฑิตยแและบรรณาธิการวารสาร

กัมพุชสุริยา ขณะเดียวกันก็พยายามแกไขสถานการณแเพื่อเรียกความเช่ือมั่นและศรัทธาตอคนพื้นเมือง 

ดวยการปลุกกระแสชาตินิยมสรางความเคียดแคนใหกับประชาชนในอินโดจีนถึงการเสียดินแดนให

ไทย336 รวมถึงการสนับสนุนใหเพิ่มสํานึกในเอกลักษณแแหงชาติโดยเช่ือมโยงเขากับความรุงเรืองสมัย

พระนคร ดังปรากฏงานเขียน เรียบเรียง หรือแปล/ถอดความเป็นตนวาประวัติพงศาดารและเรื่องราว

ของพระมหากษัตริยแ รวมถึงประวัติศาสตรแนครวัดและเมืองพระนครซึ่งถูกนําไปใชเพื่อตอบสนองตอ

แนวคิดชาตินิยมผานวารสารกัมพุชสุริยาซึ่งญก แถม (Gnok Thaem) ทําหนาท่ีเป็นบรรณาธิการ337 

ผลงานดังกลาวไดรับการสนับสนุนใหสรางขึ้นเพื่อยืนยันสถานะของชาติท่ีมีอดีตความเป็นมาท่ี

ยาวนาน ความเจริญรุงเรืองของเมืองพระนครเป็นประจักษแพยานท่ีแสดงถึงรากฐานทางอารยธรรมท่ี

สืบเนื่องมาจนถึงปใจจุบันของกัมพูชา โดยฝรั่งเศสแสดงบทบาทวาเป็นผูรื้อฟื้นความรับรูในอดีตแกชาว

เขมรใหทราบถึงความยิ่งใหญของตนในฐานะผูสืบทอด ท้ังยังเป็นผูพิทักษแกัมพูชาจากความเส่ือมท่ีเกิด

จากท่ีชาวเขมรไมสามารถปกครองตนเองไดไวดวย และเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญของชาวเขมรวา

เหนือกวาชาติไทย เป็นตนวาแนวความคิดเรื่อง “สยฺมกฺก” (Syam Kuk) ภาพสลักนูนตํ่ากลุมชน

บริเวณระเบียงทางดานทิศใต ปีกตะวันตกของปราสาทนครวัดซึ่งนักวิชาการฝรั่งเศสอยางเอเตียน   

แอมอนิเย (Étienne Aymonier) ไดอานไวเบื้องแรกวา Syam Kut338 กอนท่ีหลุยสแ ฟีโนตแ (Louis 

Finot) และยอรแช เซเดสแ (George Cœdès) ไดมาตรวจสอบอีกครั้งและอานใหมวา Syam Kuk339 ก็

ไดรับการปลูกฝใงวาคือพวกเสียมหรือชาวสยามท่ีกษัตริยแเขมรเกณฑแมาเป็นไพรพลในการทําสงคราม

                                                             
336

 พูมี วงวิจิด, ในความทรงจ าของพูมี วงวิจิด, trans. พิษณุ จันทรแวิทัน (กรุงเทพฯ: เนช่ันบุ฿คสแ อินเตอรแเนช่ันแนล, 
2546), 42-44. 

337 โปรดดู, วุฒิชัย นาคเขียว, “กัมพุชสุริยา: การผลิตและการเผยแพรงานเขียนประวัติศาสตรแในกัมพูชาสมัยอาณา
นิคม ค.ศ. 1926-2953,” (วิทยานิพนธแอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย, 2560), 104-126. 

338 โปรดดู, จิตร ภูมิศักด์ิ, ประวัติศาสตร์สนทนา ต านานแห่งนครวัด, 7th ed. (กรุงเทพฯ: ชนนิยม, 2557), 160-
163. 

339 George Cœdès, Les bas-reliefs d’Angkor Vat (Paris : Impr. Nationale, 1911), 1-59. 
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กับอาณาจักรจามปานับต้ังแตบัดนั้น340 เปูาหมายหลักของการสรางความเขาใจในลักษณะดังกลาวก็

เพื่อใหชาวเขมรคงการยอมรับการปกครองของฝรั่งเศสไว  

ขณะเดียวกันเพื่อแยกวัฒนธรรมกัมพูชาออกจากวัฒนธรรมไทย 341 ใน ค.ศ. 1943 

เมื่อฌอรแฌ อารแมอง เลอง โกลตีเย (George Armand Léon Gautier) เรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควน

กัมพูชาจึงมีคําส่ังใหเปล่ียนแปลงอักษรเขมรเป็นอักษรโรมัน ยกเลิกการใชปฏิทินจันทรคติมาเป็น

ปฏิทินเกรกอเรียน342 และกําหนดใหวันท่ี 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหมแทนการกําหนดวันท่ี 13 

เมษายนหรือวันสงกรานตแท่ีมีมาแตเดิม ดวยเห็นวามาตรการดังกลาวจะชวยแสดงความสูงเดนและ

ความแตกตางทางวัฒนธรรมของกัมพูชา รวมถึงเพื่อแสดงความเป็นสากลและความทันสมัยเหนือ

วัฒนธรรมไทยดังท่ีไดอธิบายแลวในบทกอนหนานี้ แตทวานโยบายดังกลาวกลับยอนมาทําลายการ

ปกครองของฝรั่งเศสเสียเอง เพราะสําหรับคนพื้นเมือง มาตรการตาง ๆ ของฝรั่งเศสคือการทําลาย

รากฐานความเป็นเขมรและทําจะใหกัมพูชาเป็น “สังคมท่ีไม่มีประวัติศาสตร์ ไม่มีคุณค่า ไม่มีจริยธรรม 

และไม่มีแบบแผนประเพณี” จึงทําใหเกิดความขุนเคืองใจอยางกวางขวางในหมูชาวเขมร โดยเฉพาะ

พระสงฆแซึ่งเป็นผูใกลชิดภาษาและวัฒนธรรม 

ฝรั่งเศสพยายามปูองปรามพระสงฆแและปใญญาชนท่ีมีความคิดชาตินิยมดวยการจัดใหมี

ตํารวจคอยสอดสองและติดตามความเคล่ือนไหว โดยเฉพาะหนังสือพิมพแนครวัดซึ่งฝรั่งเศสพบวา

แนวทางของหนังสือพิมพแฉบับนี้ใหการสนับสนุนญี่ปุุนและตอตานลัทธิจักรวรรดินิยม ระหวาง ค.ศ. 

1940-1942 หนังสือพิมพแนครวัดจึงถูกตรวจสอบอยางนอย 32 ฉบับ และมีบทบรรณาธิการ 10 ฉบับ

                                                             
340 David P. Chandler, “The burden of Cambodia‖s part,” in Cambodia and the International 

Community: the Quest for Peace, Development, and Democracy, ed. Frederick Z. Brown and David G. 
Timberman (Singapore: Asia Society Institute of Southeast Asian Studies, 1999), 37. 

341 Eric T. Jennings, Vichy in the Tropics: Pétain’s National Revolution in Madagascar, 
Guadeloupe and Indochina, 1940-44 (Stanford, CA: Stanford University Press, 2004), 180.   

342 การเปลี่ยนปฏิทินจันทรคติเป็นปฏิทินเกรกอเรียนไดรับการยกเลิกภายหลังกองทัพญี่ปุุนปกครองอินโดจีนเต็ม
รูปแบบใน ค.ศ. 1945 อยางไรก็ดี ใน ค.ศ. 1948 สมัชชาแหงชาติหรือรัฐสภากัมพูชาไดมีมติใหกัมพูชาเปลี่ยนปฏิทินจันทรคติเป็นปฏิทิน
เกรกอเรียนแบบสากล ตามพระราชกฺรมเลข 468 น.ส. ลงวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 1948 โดยอธิบายเหตุผลเร่ืองความแตกตางของวัน 
ทั้งน้ี การนับวันแบบจันทรคติคือการนับวันตามวิถีของพระจันทรแซึ่งชากวาพระอาทิตยแในระบบปฏิทินเกรกอเรียน การนับวันแบบ       
สุริยคติถาคิดจาก 1 ปี มี 12 เดือน 1 ปี จะมี 365 วันหรือ 366 วัน ขณะที่การนับวันแบบจันทรคติ 1 ปี มีจํานวน 354 วัน แตถาปีใดมี
อธิกวารวันก็จะเพิ่มขึ้นไดถึง 385 วัน สวนจํานวนวันในแตละเดือนก็ตางกันอยู ยกตัวอยางเชน เดือนมิถุนายน ถาแบบจันทรคติ มี 32 
วัน สวนแบบสุริยคติ มี 30 วัน ความแตกตางดังกลาวสงผลใหเกิดความลําบากในการติดตอสัมพันธแกับนานาประเทศ  ดวยเหตุน้ีที่
ประชุมจึงมีมติใหเปลี่ยนการใชปฏิทินจันทรคติเป็นปฏิทินเกรกอเรียนตามแบบสากล 
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ท่ีถูกส่ังหามพิมพแ343 ขณะเดียวกันฝรั่งเศสยังดําเนินนโยบายในกัมพูชาเชนเดียวกับในแควนลาว344 

ดวยการออกพระราชกําหนดเล่ือนตําแหนง เพิ่มเงินเดือน และมอบเงินตอบแทนพิเศษแกเสนาบดี

และขาราชการเขมรท้ังท่ีปฏิบัติราชการหรือเกษียณอายุ รวมไปถึงครอบครัว ไดแก บิดามารดาจนถึง

ลูกซึ่งมีอายุระหวาง 16-21 ปีของเสนาบดีและขาราชการเหลานี้345 นอกจากนี้ฝรั่งเศสยังออกราช

กําหนดแกไขคุณสมบัติ บรรดาศักด์ิ และระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับขาราชการเขมร เป็นตนวาขอท่ี 1 

ผูท่ีจะเป็นขาราชการไดตองมีสัญชาติเขมรเทานั้น หรือขอท่ี 76 ใหปลดขาราชการสวนภูมิภาคสังกัด

กลุมรัฐบาลท่ีไมใชชาวเขมรออกจากตําแหนง และแตงต้ังขาราชการท่ีเป็นชาวเขมรใหเขาปฏิบัติงาน

แทน346 ซึ่งแตเดิมตําแหนงท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและอากร กิจการโยธา และกิจการตาง ๆ ท่ี

จําเป็นตองมีหนวยบัญชาการเพียงหนวยเดียวหรือกิจการท่ีตองใชชาวยุโรปแลว ขาราชการพื้นเมือง

จะเขามาเกี่ยวของไมได สงวนไวสําหรับขาราชการชาวฝรั่งเศสเทานั้น 347 แตจากพระราชกําหนดนี้ 

ชาวเขมรมีโอกาสเขาทํางานในตําแหนงดังกลาวไดกวางขวางขึ้น อยางไรก็ดี นอกจากเพื่อโนมนาวคน

พื้นเมืองไมใหเอาใจออกหางแลว เปูาหมายท่ีสําคัญมากไปกวานั้นของฝรั่งเศสคือ แกไขความไมพอใจ

ของชาวเขมร โดยเฉพาะกลุมหนังสือพิมพแนครวัดซึ่งโจมตีระบอบอาณานิคมเป็นตนวา การให

เงินเดือนตํ่าแกขาราชการเขมร หรือการไมมีงานท่ีเหมาะสมใหแกชาวเขมรท่ีมีการศึกษา รวมถึงการ

ยึดครองงานราชการในกัมพูชาของชาวเวียดนาม 

ขณะเดียวกันฝรั่งเศสยังหันไปหาการสนับสนุนจากราชสํานักดวยหวังจะใชพระบารมีของ

กษัตริยแในการควบคุมปฏิกิริยาและความคิดของราษฎร เพราะฝรั่งเศสทราบดีวา สําหรับชาวเขมร

สถาบันพระมหากษัตริยแยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของกัมพูชา ดังเห็นไดวา

                                                             
343 Chandler, A History of Cambodia, 205. 
344 พูมี วงวิจิด, ในความทรงจ าของพูมี วงวิจิด, 44. 
345 “พระราชกรมเลข 58 บทบัญญัติเกี่ยวกับเงินเดือนและลักษณะขาราชการเขมรในนครกัมพูชา ,” 23 กุมภาพันธแ 

1942, รัฐบาล กลองที่ 108, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 1-7.  [“រពេះរាជរកមចលម ៥៨ ចសចកថីបញ្ហដ តថិពីចបៀវតសរបកស់នសនឹំងលកខនថិកោៈមស្តនថី
រាជការចមមរោៈនគរកមពុជា,” ២៣ ចហវវរចីយរ ១៩៤២, រដឌ ល BOX 108, បណត សាដ្ឋឌ នជាតិកមពុជា, ១-៧.]; “พระราชกรมเลข 59 
บทบัญญัติเก่ียวกับเงินเดือนและลักษณะขาราชการเขมรในนครกัมพูชา,” 23 กุมภาพันธแ 1942, รัฐบาล กลองที่ 108, บรรณสถานชาติ
กัมพูชาติ, 8-30.  [“រពេះរាជរកមចលម ៥៩ ចសចកថីបញ្ហដ តថិពីចបៀវតសរបកស់នសនឹំងលកខនថិកោៈមស្តនថីរាជការចមមរោៈនគរកមពុជា,” ២៣ ចហវវរចីយ
រ១៩៤២, រដឌ ល BOX 108, បណត សាដ្ឋឌ នជាតិកមពុជា, ៨-៣០.] 

346
 “พระราชกรมเลข 60 บทบัญญัติเกี่ยวกับเงินเดือนและลักษณะขาราชการเขมรในนครกัมพูชา,” 19 กุมภาพันธแ 

1942, รัฐบาล กลองที่ 108, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 37.  [“រពេះរាជរកមចលម ៦០ ចសចកថីបញ្ហដ តថិពីចបៀវតសរបកស់នសនឹំងលកខនថិកោៈមស្តនថី
រាជការចមមរោៈនគរកមពុជា,” ១៩ ចហវវរចីយរ ១៩៤២, រដឌ ល BOX 108, បណត សាដ្ឋឌ នជាតិកមពុជា, ៣៧.] 

347 “บัญญัติระเบียบราชการเขมร,” 1923, การเมือง กลองที่ 109, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 2-3.  [“បញ័តថ ិ៍ពីរចបៀប   
រាផ្កក រខ្មមរ,” ១៩២៣, ការងារនចោ យ BOX 109, បណត សាដ្ឋឌ នជាតិកមពុជា, ២-៣.] 
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เมื่อเกิดการลุกฮือของราษฎร พระราชโองการของกษัตริยแสามารถยับยั้งความวุนวายไดเสมอ ดวยเหตุ

นี้ฝรั่งเศสจึงยังคงรักษาสถาบันพระมหากษัตริยแเอาไวเพื่อประโยชนแในการปกครองของตน ดังนั้นการ

ตอตานใด ๆ ท่ีมีตอระบอบอาณานิคมจึงเทากับตอตานระบอบกษัตริยแเพิ่มเขาไปดวย  

การส้ินพระชนมแของพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถ์ิมุนีวงศแเมื่อวันท่ี 24 เมษายน ค.ศ. 1941 

ถือเป็นจังหวะท่ีดีของฝรั่งเศส เพราะกษัตริยแพระองคแนี้มีทาทีไมพอพระทัยนโยบายของฝรั่งเศสอยาง

รุนแรง เนื่องจากทําใหกัมพูชาตองสูญเสียดินแดนท่ีเหลืออยูอยางนอยนิดแกไทย ดวยเหตุนี้ฝรั่งเศสจึง

เขาแทรกแซงการแตงต้ังพระมหากษัตริยแพระองคแใหมดวยการสนับสนุนนักองคแราชวงศแนโรดมสีหนุ 

(M.R. Norodom Sihanouk) เช้ือพระวงศแหนุมวัย 19 ชันษาผูหางไกลราชบัลลังกแขึ้นเป็นกษัตริยแแทน

เช้ือพระวงศแ 3 พระองคแ ไดแก พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์มุนีเรศ (HRH Prince Sisowath Monireth)

สมเด็จกรมขุนวิสุทธิขัตติยวงษแนโรดมสุรามฤต (HRH Norodom Suramarit) และนักองคแราชวงศแ

นโรดม นรินฺนเฎต (M.R. Norodom Norindeth)348 ซึ่งเป็นเช้ือพระวงศแผูใหญท่ีมีสิทธิในราชบัลลังกแ

ตามธรรมนูญของกัมพูชาท่ีกําหนดวาผูมีสิทธิในราชสมบัติตองสืบสายพระโลหิตจากพระองคแดวง 

(King Ang Duong)349 สวนหนึ่งมักไดรับการอธิบายจากงานศึกษาท่ีผานมาวาเพื่อยับยั้งปใญหาความ

แตกแยกภายในราชสํานักท่ีอาจมาทับถมสถานการณแท่ีกําลังตึงเครียดในอินโดจีน แตทวาเหตุผลท่ี

สําคัญมากไปกวานั้นคือฝรั่งเศสมั่นใจไดวาสามารถควบคุมกษัตริยแของกัมพูชาไวในอาณัติได 

ราชสํานักกัมพูชาประกอบดวย 2 ราชสกุล ไดแก  ราชสกุลนโรดม (House of 

Norodom) กับราชสกุลสีสุวัตถิ์ (House of Sisowath) โดยราชสกุลสีสุวัตถิ์ไดรับการสนับสนุนจาก

ฝรั่งเศสใหเป็นกษัตริยแกัมพูชาติดตอกันถึงสองรัชกาล แตทวาการแตงต้ังกษัตริยแในครั้งนี้สรางความ

ลําบากใจใหกับฝรั่งเศส เพราะมีความเป็นไปไดวาราชสกุลสีสุวัตถิ์กําลังไมพอใจฝรั่งเศสเป็นอยางมาก

ตอเหตุการณแการสูญเสียดินแดน ดวยเหตุนี้ฝรั่งเศสจึงจําเป็นตองลดบทบาทของราชสกุลดังกลาวลง 

ขณะเดียวกันการหันมาสนับสนุนราชสกุลนโรดมก็ไมไดสรางความสบายใจใหกับฝรั่งเศสมากนัก 

เพราะฝรั่งเศสทราบดีวาการจลาจลท่ีเกิดขึ้นใน ค.ศ. 1885-1886 ราชสกุลดังกลาวมีสวนใหการ
                                                             

348
 นักองคแราชวงศแนโรดม นรินฺนเฎต (M.R. Norodom Norindeth) ตอมาไดรับพระราชทานอิสริยยศเป็นพระองคแ 

มจะสแนโรมดม นรินฺนเฎต (HRH Prince Norodom Norindeth) ประสูติเมื่อ ค.ศ. 1906 เป็นพระโอรสในพระองคแมจะสแนโรดม สัตถา
วงศแ (HRH Prince Norodom Satthavong) พระราชโอรสในสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษแกับพระองคแมจะสแกษัตรียแสีสุวัตถิ์        
ปิ่นดาราสุทธาเรศ (HRH Princess Sisowath Pindara Sodareth) พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์  ทรงสําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยในประเทศฝร่ังเศส 

349 Justin Corfield, Khmer Stand Up?: A History of the Cambodian Government 1970-1975 
(Australia: Monash University, 1997), 6. 
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สนับสนุนฝุายกบฏ ท้ังยังปรากฏอีกวาสมาชิกบางพระองคแใหการอุปถัมภแกลุมหนังสือพิมพแนครวัดซึ่ง

เริ่มเคล่ือนไหวอยางไมนาไววางใจอีกดวย ดังนั้นเพื่อโนมนาวใหราชสกุลนโรดมอยูในความสงบและ

สนับสนุนการปกครองของตน ขณะเดียวกันเพื่อประนีประนอมกับราชสกุลสีสุวัตถิ์ ฝรั่งเศสจึง

สนับสนุนนักองคแราชวงศแนโรดมสีหนุเจาชายหนุมซึ่งมีสายพระโลหิตระหวางราชสกุลนโรดมทาง    

พระชนกกับราชสกุลสีสุวัตถ์ิทางพระชนนีใหเป็นกษัตริยแ  

พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ (Norodom Sihanouk ครองราชยแ ค.ศ. 1941-1955) 

เป็นพระโอรสในสมเด็จกรมขุนวิสุทธิขัตติยวงษแนโรดมสุรามฤตกับนักองคแราชวงศแสีสุวัตถิ์กุสุมะ (HRH 

Princess Sisowath Kossamak) ทรงไดรับการสนับสนุนใหเป็นกษัตริยแพระองคแใหมของกัมพูชาขณะ

มีพระชันษาเพียง 19 ปี ซึ่งขณะนั้นกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมขั้นสมบูรณแท่ีวิทยาลัยชาสลู-โลบาตแ 

(Collège Chasseloup-Laubat) ท่ีกรุงไซงอน ยุวกษัตริยแพระองคแนี้หางไกลจากราชบัลลังกแกัมพูชา

เป็นอยางมาก ดวยทรงเป็นเพียงนักองคแราชวงศแซึ่งเป็นอนุวงศแช้ันพระราชปนัดดา (เหลน) แตกตางกับ

พระราชปิตุลา (ลุง) อยางพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์มุนีเรศพระบรมวงศานุวงศแช้ันผูใหญผูเป็นพระราช

โอรสในพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถ์ิมุนีวงศแซึ่งขณะนั้นยังทรงมีพระชนมแชีพอยูและถูกคาดหมายวาจะ

ไดรับเลือกเป็นกษัตริยแแทนพระราชบิดา แมในเวลาตอมาพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุจะอธิบาย

การขึ้นครองราชยแของพระองคแวาเกิดขึ้นโดยการประชุมหารือของเช้ือพระวงศแช้ันสูงของกัมพูชา 

ตอมาจึงไดรับความยินยอมจากผูสําเร็จราชการท่ัวไปแหงอินโดจีน 350 แตหากพิจารณาแลว ไมพบ

ความเช่ือมโยงใดท่ีเช้ือพระวงศแกัมพูชาจะเลือกเช้ือพระวงศแช้ันอนุวงศแซึ่งมีพระชันษาเพียง 19 ปี เป็น

กษัตริยแ แตมีความเป็นไปไดมากกวาวาเกิดจากการแทรกแซงและผลักดันของนายพลเรือฌ็อง เดอกูซแ 

ผูสําเร็จราชการท่ัวไปฯ ในขณะนั้นจึงทําใหราชสํานักกัมพูชาไมอาจคัดคานได  

การขึ้นครองราชยแของนักองคแราชวงศแนโรดมสีหนุเป็นส่ิงท่ีไมมีใครคาดคิด  แมแตตัว

พระองคแเองก็ไมเคยนึกฝในสงผลใหไมมีการเตรียมพระองคแไวเลย แตประเด็นท่ีนาสนใจจากคํา

สัมภาษณแในเชิงขบขันของพระองคแตอเหตุการณแกอนขึ้นครองราชยแท่ีวา พระองคแไดพบกับนายพล

เรือฌ็อง เดอกูซแและภริยาท่ีทําเนียบผูสําเร็จราชการในกรุงไซงอนในงานเล้ียงอาหารกลางวัน  คําชม

จากมาดามเดอกูซแท่ีพูดกับขาพเจาวา “ช่างน่ารักจริง ๆ พ่อหนูน้อยคนนี้ ค าพูดส้ัน ๆ ข้าพเจ้าก็ได้เป็น

                                                             
350 Norodom Sihanouk, The royal action for dependence of Cambodia (Phnom Penh: 15th 

anniversary 1969, 1969), 9. 
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กษัตริย์”351 หากวิเคราะหแแลวมีความเป็นไปไดสูงวา การพบกันในครั้งนั้นนายพลเรือเดอกูซแได

พิจารณาอุปนิสัยและบุคลิกของเจาชายหนุมแหงราชสกุลนโรดมผูนี้อยางถี่ถวนแลวพบวาเป็นผูท่ีหัว

ออนเกล่ียกลอมไดงาย เมื่อเทียบกับเช้ือพระวงศแผูสูงวัยท้ังสามท่ีมีบทบาทและบารมีทางการเมือง 

โดยเฉพาะพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์มุนีเรศซึ่งหลักฐานฝรั่งเศสบันทึกไววาเป็นผูท่ีหัวแข็ง เป็นตนวาเมื่อ

พระราชบิดาตองการใหเสกสมรสกับสตรีที่ทรงเลือกไวใหแตกลับทรงปฏิเสธ ดวยเหตุนี้เพื่อใหฝรั่งเศส

สามารถปกครองกัมพูชาไดอยางราบรื่น นายพลเรือ เดอกูซแจึงเวนเอาราชบัลลังกแมอบแดเช้ือพระวงศแ

ผูหางไกลราชบัลลังกแผูนี้แทน 

ฝรั่งเศสเอาใจพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุดวยการลดบทบาทและอิทธิพลของ

พระองคแมจะสแสีสุวัตถ์ิมุนีเรศ รวมถึงปลดออกญาวังวรเวียงชัย (จวน) (Thiounn) อัครมหาเสนาบดีซึ่ง

มีอิทธิพลทางการเมืองและราชสํานักกัมพูชามาต้ังแตรัชสมัยสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษแ                 

ยุวกษัตริยแถึงกับเรียกเสนาบดีผูนี้วา “กษัตริย์องค์น้อย, ผู้มีอ านาจประหนึ่งเรสิดังต์ สุเปริเออร์ของ

ฝรั่งเศส”352 แตทวาการลดบทบาทพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์มุนีเรศยิ่งสรางความไมพอใจใหกับเช้ือพระ

วงศแในราชสกุลสีสุวัตถ์ิมากยิ่งขึ้นซึ่งเริ่มสอเคามาต้ังแตการต้ังนักองคแราชวงศแนโรดมสีหนุเป็นกษัตริยแ 

เป็นตนวาพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ องคแเอง ยุตติวงศแ (HRH Prince Sisowath Ang Eng Yutevong)353 

เช้ือพระวงศแในราชสกุลสีสุวัตถิ์ซึ่งขณะนั้นทํางานเป็นสมาชิกราชบัณฑิตของฝรั่ง เศสแผนก

วิทยาศาสตรแกายภาพ (Physical Sciences) สาขาคณิตศาสตรแ (Mathemetics) ท่ีกรุงปารีส ทรง
                                                             

351 นโรดมสีหนุ, อินโดจีน: ทัศนะจากปักก่ิง นโรดมสีหนุให้สัมภาษณ์จัง ลากูติวร์, trans. สวาง วงศแพัวพันธุแ 
(กรุงเทพฯ: ประพันธแสาสแน, 2518), 28. 

352 Ben Kiernan, How Pol Pot Came to Power: A History of Communism in Kampuchea, 1930-
1975 (London: Verso, 1986), 30. 

353 พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ องคแเอง ยุตติวงศแ (HRH Prince Sisowath Ang Eng Yuthevong) ประสูติเมื่อ ค.ศ. 1906 
พระโอรสในพระองคแมจะสแ จําเริญวงศแ (HRH Prince Chamraengvongs) กับนักองคแมจะสแกษัตรียแสีสุวัตถิ์ ยุภิผล (HSH Princess 
Sisowath Yubhiphan) มีศักด์ิเป็นพระนัดดา (หลาน) ในพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ สาเหตุที่มีช่ือกลางวา “องคแเอง” เน่ืองจากราช
สกุลของพระองคแสืบเช้ือสายมาจากสมเด็จพระนารายณแรามาธิบดีศรีสุริโยพรรณหรือนักองคแเอง พระบิดาจึงต้ังพระนามตามบรรพบุรุษ 
อยางไรก็ดี พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ ยุตติวงศแทรงเป็นเจาของที่ดินขนาดใหญในประเทศไทย เน่ืองจากพระมารดาทรงเป็นพระธิดาใน
พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ เอ็ยสรวรมันกับนักนางฆุนธิดา (ครีบ) ซึ่งเป็นคนไทยจึงทรงรับมรดกเป็นที่ดินในประเทศไทยสืบตอมา  

พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ องคแเอง ยุตติวงศแสําเร็จการศึกษาจากอนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ ตอมาจึงเขารับการศึกษาตอที่
มหาวิทยาลัยในประเทศฝร่ังเศส พระองคแพบรักและเสกสมรสกับเลอน็อง อลิอาส ลินดา (Lenanda alias Lynda) ทรงเป็นหน่ึงในเช้ือ
พระวงศแกัมพูชาไมกี่พระองคแที่มีพระชายาเป็นชาวฝร่ังเศส เมื่อกลับมาจากฝร่ังเศสทรงจัดต้ังพรรคประชาธิปไตย (Democracy Party) 
และไดรับชัยชนะอยางทวมทนจากการเลือกต้ังที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1946 พระองคแทรงเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการ
เลือกต้ังคนแรก ทรงมีแนวคิดทางการเมืองที่ตองการนําพากัมพูชาไปสูความเป็นประชาธิปไตยอยางแทจริง ดวยเหตุน้ีจึงทรงไดรับการ
ยกยองวาเป็นบิดาแหงประชาธิปไตยของกัมพูชา (Father of Cambodian Democracy) 
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แสดงความเห็นวาการกระทําดังกลาวเป็นวิเทโศบายทางการเมืองของฝรั่งเศสท่ีผิดพลาด354 นับต้ังแต

นั้นสัมพันธภาพระหวางราชสกุลสีสุวัตถิ์กับราชสกุลนโรดมก็ทวีความขัดแยงและกลายเป็นศัตรูทาง

การเมืองในเวลาตอมา  

นอกจากนี้ ฝรั่งเศสยังสนับสนุนใหยุวกษัตริยแเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมเยียนราษฎรใน

หลายภูมิภาคของกัมพูชา รวมถึงแควนอื่น ๆ ในอินโดจีนดวยหวังจะทําใหพระองคแเป็นท่ีช่ืนชอบของ

ราษฎรเพื่อปกปิดความออนแอของฝรั่งเศสท่ีตกอยูภายใตอิทธิพลของญี่ปุุน355 ดังกลาวแลววาฝรั่งเศส

คาดหวังบารมีของยุวกษัตริยแในการสยบพวกนักชาตินิยม โดเฉพาะกลุมหนังสือพิมพแนครวัดซึ่งใน

ขณะนั้นเริ่มเคล่ือนไหวอยางไมนาไววางใจ แตทวาผลท่ีเกิดขึ้นกลับเป็นไปในทางตรงกันขาม เพราะ

กลุมหนังสือพิมพแนครวัดเป็นผูท่ีอยูเบ้ืองหลังและใหการสนับสนุนพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุผาน

เครือขายความสัมพันธแท่ีมีกับสมเด็จฯ นโรดมสุรามฤตพระบิดาซึ่งเป็นผูอุปถัมภแหนังสือพิมพแฉบับนี้ 

อีกท้ังการเสด็จพระราชดําเนินเย่ียมเยียนราษฎรกลับทําใหยุวกษัตริยแไดใกลชิดและทราบถึงความทุกขแ

ยากของราษฎรภายใตแอกของอาณานิคม โดยเฉพาะนโยบายของจอมพลเปแตงท่ีปรับเปล่ียนการ

ปกครองเป็นแบบเผด็จการทหาร ประกอบกับภาวะทางเศรษฐกิจท่ีตกตํ่าอันเป็นผลจากสงครามทําให

เกิดปใญหาขาดแคลนเกลือ นุน และน้ํามันปลา สงผลใหชาวเขมรทุกขแรอนอยางแสนสาหัส พระองคแซึ่ง

ไมใชเพียงกษัตริยแแตหากทรงเป็นปใญญาชนท่ีเริ่มเพาะบมความรู สึกจากสถานการณแท่ีตองเผชิญหนา 

ผลักดันใหพระองคแเริ่มแสดงความคิดเห็นตอนโยบายตาง ๆ ของฝรั่งเศส แมสวนหนึ่งจะเป็นการรักษา

ภาพพจนแสถาบันพระมหากษัตริยแท่ีถูกปลอยปละละเลยจากกษัตริยแพระองคแกอน เชน ใหยกเลิกการ

ถวายฝ่ินเป็นบรรณาการจากฝรั่งเศสก็ตาม แตปฏิกิริยาของพระองคแโดยเฉพาะเมื่อฝรั่งเศสประกาศใช

นโยบายการเปล่ียนแปลงอักษรเขมรเป็นอักษรโรมัน การยกเลิกปฏิทินจันทรคติ และการเปล่ียนแปลง

วันขึ้นปีใหมก็สะทอนถึงความตองการรักษาผลประโยชนแและศักดิ์ศรีของคนพื้นเมืองเอาไวดวยเชนกัน 

แตทวาความสัมพันธแระหวางกลุมหนังสือพิมพแนครวัดกับยุวกษัตริยแตองสะดุดลง เพราะ

ในสายตาของกลุมหนังสือพิมพแนครวัดแลว ความคาดหวังท่ีมีตอพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุดู

เหมือนจะมีมากไปกวานั้น พวกเขามองวาพระองคแไมไดใหความชวยเหลือขบวนการชาตินิยม

                                                             
354 ฉาย สุผล, นายกรัฐมนตรีเขมร ท้ัง 36 ท่านเป็นอย่างไร?: การเริ่มต้นและการสิ้นสุดในประวัติศาสตร์ (ภาค 1) 

(พนมเปญ: n.p., 2014), 96.  [ឆយ សុផល, នាយករដឌមរនីខ្មមរ ទាំង ៣៦ រូប ជានរណា?: ការចាបច់ផឋ ម និងការចាកចចញកបុងរបវតថិសាស្តសថ
ចាកខ់្រសេះ (ភាគ១) (ភបំចពញ: n.p., ២០១៤), ៩៦.] 

355 Milton E. Osborne, Sihanouk: Prince of light, prince of darkness (Chiang Mai: Silkworm Books, 
1994), 30-31. 
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เทาท่ีควร ตรงกันขามพระองคแกลับทรงมีปฏิกิริยาเพียงเล็กนอยตอการปกครองของฝรั่งเศส และยังดู

เหมือนวาพระองคแไมใสพระทัยการบริหารประเทศและเป็นกษัตริยแเจาสําราญ อีกท้ังยังเอนเอียงฝใกใฝุ

เขาหาท่ีปรึกษาชาวฝรั่งเศสมากจนเกินไปถึงคําแนะนําในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเมื่อเกิดเหตุการณแสงครามรมที่จะกลาวถึงตอไป พระองคแไมไดใหความชวยเหลือและเมินเฉย

ตอชะตากรรมของพระสงฆแและปใญญาชน ท้ังยังเปรียบเทียบเหตุการณแนี้วาเป็นเรื่องตลกปนกับ

โศกนาฏกรรม356 ดวยเหตุนี้พระองคแจึงถูกวิพากษแวิจารณแอยางรุนแรงและกลายเป็นศัตรูของ         

นักชาตินิยมนับต้ังแตนั้น 

กลาวโดยสรุป แมกรณีพิพาทอินโดจีนระหวางฝรั่งเศสกับไทย รัฐบาลกัมพูชาจะไมไดมี

บทบาทใด ๆ ในชวงสงคราม เนื่องจากการเจรจาเป็นหนาท่ีของผูปกครองอาณานิคมอยางรัฐบาล   

อินโดจีน แตจากเหตุการณแดังกลาวไดมีสวนสําคัญในการกระตุนใหเกิดกระแสชาตินิยมขึ้นในหมู

ปใญญาชนและสงผลตอการปรับเปล่ียนทิศทางการเคล่ือนไหวของกลุมหนังสือพิมพแนครวัดไปสูการ

เรียกรองเอกราชซึ่งจะไดอธิบายในลําดับตอไป ขณะเดียวกันยังทําใหเกิดการเคล่ือนไหวของขบวนการ

ชาตินิยมอยางเขมรอิสระ (Khmer Independent) ท่ีเห็นวาฝรั่งเศสสูญเสียสิทธิธรรมในการปกครอง

กัมพูชา ท้ังนี้ ผูศึกษาต้ังขอสังเกตวา ภายใตการยึดครองดินแดนของไทยไดมีสวนสําคัญในการกระตุน

จิตสํานึกชาตินิยมแกชาวเขมรใน 2 ลักษณะ ลักษณะแรกคือเกิดความรูสึกถึงความสูญเสียอธิปไตยใน

หมูปใญญาชนผูมีการศึกษาในเมืองหลวงซึ่งมีทรรศนะตอประเทศไทยวาเป็นศัตรู กับอีกลักษณะหนึ่ง

คือเกิดความรูสึกเป็นอิสระของปใญญาชนและราษฎรท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีบริเวณดังกลาว ซึ่งในลักษณะ

หลังนี้กลับมีทรรศนะตอประเทศไทยในฐานะผูชวยเหลือ และจากความรูสึกนี้เองทําใหในเวลาตอมา

เมื่อรัฐบาลไทยตองโอนคืนดินแดนท่ีไดรับมาภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ส้ินสุดลง กระแสชาตินิยม

ในประเทศไทยไดสงอิทธิพลตอชาวเขมรในบริเวณดังกลาวใหเกิดการเคล่ือนไหวเพื่อตอตานฝรั่งเศส

ดวย นี่จึงอาจเป็นสาเหตุท่ีอธิบายไดวาทําไมการเคล่ือนไหวของขบวนการเขมรอิสระในระยะแรก

เกิดขึ้นที่เขตพระตะบองกอนจะขยายตัวไปยังเขตอื่น ๆ ของกัมพูชา 

ถึงกระนั้นมาตรการตาง ๆ ของฝรั่งเศสในชวงหลังกรณีพิพาทฯ ก็ชวยประวิงเวลาให

ฝรั่งเศสยังคงรักษาอํานาจและอิทธิพลในอาณานิคมไวไดระยะหนึ่ง แตทวาสายลมแหงอิสรภาพไดพัด

สูกัมพูชาทําใหกระแสชาตินิยมประทุขึ้น ปใญญาชนเขมรจํานวนหนึ่งไดมีความเห็นวาฝรั่งเศสหมดสิทธิ

                                                             
356 นโรดมสีหนุ, อินโดจีน: ทัศนะจากปักก่ิง นโรดมสีหนุให้สัมภาษณ์จัง ลากูติวร์, 45. 
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อันชอบธรรมในการปกครองกัมพูชาเสียแลว ดวยเหตุนี้พวกเขาจึงไดพัฒนาการเคล่ือนไหวสูการ

เรียกรองเอกราช 

 

3.  สงครามฉัตรหรือสงครามร่ม ค.ศ. 1942 

(Umbrella War or Umbrella Demonstration, 1942) 

กองทัพญี่ปุุนไดเขามายกพลเขามาท่ีกัมพูชากอนท่ีพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุขึ้น

ครองราชยแเพียงเล็กนอย ซึ่งเซิง ง็อก ทัญ (Son Ngoc Thanh) แกนนํากลุมหนังสือพิมพแนครวัดไดทํา

การติดตออยางลับ ๆ กับแมทัพของญี่ปุุนผานนายหางไดนัน โคชิ (Dainan Koshi)357 ซึ่งต้ังอยูหนา

ตลาดเกา (Old Market) กรุงพนมเปญ เพื่อรองขอใหญี่ปุุนชวยเหลือดานการทหารในการเคล่ือนไหว

เรียกรองเอกราชจากฝรั่งเศสซึ่งคาดการณแวาสมาชิกราชสกุลนโรดมบางพระองคแใหการสนับสนุนอยู

เบ้ืองหลัง ท้ังนี้การพบปะระหวางทัญกับแมทัพของญี่ปุุนเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง มีการสงจดหมายอยาง

ลับ ๆ โดยบุณฺณจันฺท มล (Bunchhan Mol) เป็นผูรับหนาท่ีเดินสาร ซึ่งทัญไดแสดงความปรารถนา

ของเขาไปยังกรุงโตเกียวถึงความตองการ “ปกปูองผลประโยชน์และอิสรภาพของกัมพูชาภายหลัง

ฝรั่งเศสต้องแพ้สงครามโลกครั้งท่ี 2”358 ขณะท่ีพระสงฆแยังคงทําหนาท่ีเทศนาปลุกเราประชาชนเพื่อ

อธิบายถึงเหตุผลของการปฏิวัติ สวนบาจ ฌืน (Pach Chhoeun) ก็ตีพิมพแคอลัมนแท่ีช้ีนําถึงการเป็น

ประเทศเอกราช กลุมหนังสือพิมพแนครวัดเคล่ือนไหวอยางระแวดระวัง เพราะพวกเขาทราบดีวาหาก

แผนการปฏิวัติลวงรูถึงฝรั่งเศส นั่นหมายถึงชีวิตของพวกเขาและเอกราชของกัมพูชาตองหลุดลอยไป 

                                                             
357

 หางไดนัน โคชิ (Dainan Koshi) กอต้ังใน ค.ศ. 1912 โดยนายมัทซึซิตะ มิซึฮิโระ (Matsushita Mitsushiro) ที่ 
อมะคุสะ (Amakusa) ในจังหวัดคุมาโมโตะ (Kumamoto) เป็นหางจําหนายผลิตภัณฑแเบ็ดเตล็ดสัญชาติญี่ปุุน ใน ค.ศ. 1922 ไดขยาย
กิจการมาที่ทาเรือไฮฟอง (Haiphong) และกรุงฮานอย (Hanoi) ตอมาใน ค.ศ. 1928 จึงขยายธุรกิจไปยังกรุงไซงอนและเพิ่มสาขาใน
อาณานิคมอินโดจีน และเมื่อกองทัพญี่ปุุนขยายอํานาจมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใตใน ค.ศ. 1940 มัทซึซิตะจึงดําเนินธุรกิจขนสงและ
กอสรางกับกองทัพ ขณะเดียวกันยังเสนอตัวใหความชวยเหลือปใญญาชนในดินแดนอาณานิคมใหใชหางไดนัน โคชิเป็นฐานปฏิบัติการซึ่ง
ไมไดเกิดขึ้นแตในกัมพูชาเทานั้น ลักษณะดังกลาวยังปรากฏในเวียดนามดวย (โปรดดู, Hideo Sasagawa, “Japan‖s Involvement in 
Cambodia During World War II,” Vietnam-Indochina-Japan Relations during the Second World War: 
Documents and Interpretations, ed. Shiraishi Masaya, Nguyen Van Khanh and Bruce M. Lockhart (Tokyo: Waseda 
Institute of Asia-Pacific Studies, 2017), 71-83.) 

358 Son Ngoc Thanh letter, 3 April 1955, Son Ngoc Thanh Papers, Monash. Thanh claims he was 
arrested in 1941, although he does not state why, quoted in Matthew Jagel, “Son Ngoc Thanh, the United States, 
and the Transformation of Cambodia,” (Thesis Doctor of Philosophy History Department, Northern Illinois 
University, 2015), 25. 
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แตทวาเหตุการณแท่ีไมคาดคิดเกิดขึ้น เมื่อนายทหารเขมรบางคนซึ่งเคยติดตอกับพระแหม 

เจียว (Hem Chieu) และนวน ฎวง (Nuon Duong) เมื่อครั้งออกเทศนาตามคําส่ังพุทธศาสนบัณฑิตยแ

ไดนําเรื่องการปลุกระดมทหารของท้ังสองรายงานแกฝรั่งเศส สงผลใหนายทหารเขมรท่ีสนับสนุนกลุม

หนังสือพิมพแนครวัดถูกจับกุม 15 นาย อยางเงียบ ๆ โดยท่ีกลุมหนังสือพิมพแนครวัดไมลวงรูเลย 

วันท่ี 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1942 ขาหลวงฝรั่งเศสเขาพบกับเตีย สาน (Tea San) เสนาบดี

กระทรวงมหาไผทและการศาสนา และเสนาบดีอื่น ๆ ขณะนั้นช็วม มวง (Chum Mung) ทําหนาท่ี

เป็นเลขานุการของเสนาบดีกระทรวงมหาไผทและการศาสนาไดรับคําส่ังใหนิมนตแพระแหม เจียวและ

เชิญนวน ฎวงมาพบท่ีกระทรวงฯ มวงซึ่งเป็นผูรวมเคล่ือนไหวของกลุมหนังสือพิมพแนครวัดคาดการณแ

วาแผนการปฏิวัติไดลวงรูถึงฝรั่งเศสแลว ถึงกระนั้นมวงก็ไดไปนิมนตแพระแหม เจียวจากวัดอุณาโลมให

เขามาพบเตีย สานท่ีกระทรวงฯ เพราะคิดเห็นวาคงเป็นเพียงการสอบถามขาวลือเรื่องการปฏิวัติ

เทานั้น แตเมื่อพระแหม เจียวเดินทางถึงกระทรวงฯ เตีย สานไดส่ังการใหพระแหม เจียวเปล้ืองจีวร

ออกท้ังท่ีไมไดลาสิกขาบทดวยขอหาปลุกระดมทหารและประชาชนเพื่อวางแผนกอการปฏิวั ติ        

ดังบันทึกไววา “ราชการอาณานิคมได้ติดตามสังเกตพระเดชพระคุณมาสักระยะ เขาเห็นว่าพระเดช

พระคุณประพฤติอย่างเห็นได้ชัดหลายครั้งหลายหน วันนี้ข้าพเจ้า (เตีย สาน – ผู้ศึกษา) ไม่อาจทูลพระ

เดชพระคุณอะไร คือแต่ต้องสึกพระเดชพระคุณให้เป็นคฤหัสถ์เพื่อให้ราชการด าเนินการตาม

กฎหมาย”359 จากนั้นมร.บรูซือตง (Bricheton) หัวหนาสันติบาลชาวฝรั่งเศสจึงกุมตัวพระแหม เจียว

ออกไปในทันที จากนั้นฝรั่งเศสไดสงตํารวจเขาตรวจคนกุฏิของพระแหม เจียวพบวามีเอกสารท่ีสอถึง

การโนมนาวประชาชนจํานวนหนึ่งจึงไดเก็บไวเป็นหลักฐาน ขณะเดียวกันตํารวจอีกจํานวนหนึ่งก็ได

ตามเขาจับกุม นวน ฎวงซึ่งขณะนั้นกําลังพักผอนอยูท่ีบานดวยเชนกัน 

ขาวการจับกุมพระแหม เจียวแพรกระจายอยางรวดเร็วท้ังในเมืองหลวงและนอกเมือง 

สรางความไมพอใจและแคนเคืองใหแกพระสงฆแและปใญญาชนซึ่งเป็นศิษยานุศิษยแจํานวนมาก ในวันท่ี 

18 กรกฎาคม ค..ศ. 1942 ซึ่งเป็นวันทําบุญตออายุพระลฺวี แอม (Lvi Em ขณะนั้นดํารงสมณศักด์ิเป็น

พระธรรมลิขิต) เจาอาวาสวัดลังกาและผูอํานวยการโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงมีพระสงฆแ  อุบาสก-

อุบาสิกามาชุมนุมกันจํานวนมาก เซิง ง็อก ทัญซึ่งขณะนั้นเก็บตัวอยูท่ีกองบัญชาการกองกําลังทหาร

ญี่ปุุนส่ังการใหบุณฺณจันฺท มลบอกขาวเรื่องพระแหม เจียวและนวน ฎวงใหท่ัวถึง และใหนัดแนะ

                                                             
359 คุย ฬูด, ชีวประวัติพระอาจารย์แหม เจียว (n.p., 1972), 27.  [គុយ ឡូត, ជីវរបវតថិ រពេះអាចារយខ្ហម ចចៀវ  (n.p., 

១៩៧២), ២៧.] 
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พระสงฆแในกรุงพนมเปญเรื่องการเดินขบวนเพื่อกดดันฝรั่งเศสใหปลอยตัวทั้งสองทานเป็นอิสระ ซึ่งทัญ

ไดรับความชวยเหลือทางการเงินสําหรับการเดินขบวนจากเจาหนาท่ีระดับสูงของญี่ปุุนในกรุง

ไซงอน360และไดตกลงวากองทัพญี่ปุุนจะเขาแทรกแซงโดยมีแผนการวาหากถึงเวลา 12.00 น. ฝรั่งเศส

ไมยอมปลอยตัวพระแหม เจียวและนวน ฎวง ใหผูชุมนุมซึ่งมีทาทีสงบทําทีมาขอความเป็นธรรมตอ

กองทัพญี่ปุุน เพื่อใหกองทัพญี่ปุุนเขาเป็นคนกลางติดตอเจรจากับรัฐบาลอาณานิคม ดวยแผนการนี้

กองทัพญี่ปุุนจึงจะสามารถแสดงบทบาทเป็นคนกลางเขาไกลเกล่ียปใญหาดังกลาวได 

วันท่ี 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1942 เวลาประมาณ 06.00 น. พระสงฆแและคฤหัสถแกวาพัน

คนซึ่งมากกวาครึ่งเป็นพระสงฆแรวมตัวกันเดินขบวนจากวัดลังกาและวัดอุณาโลมถึงท่ีทําการเรสิดังตแ 

สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชา โดยปราศจากอาวุธมีเพียงแผนโปสเตอรแเขียนขอความวา  “พวกเพื่อ

เรียกร้องให้ปล่อยตัวท่านอาจารย์แหม เจียว และคุณนวน ฎวงคืน”361 มวลชนมีจํานวนมากลนหลาม

ไปถึงดานตะวันตกของวัดพนมเลยไปถึงโรงแรมเลอโรยัล (Le Royal Hotel) บาจ ฌืนบรรณาธิการ

หนังสือพิมพแนครวัดเป็นผูนํากลาวปราศรัยและขอเขาเจรจากับผูแทนของฝรั่งเศส ซึ่งฝรั่งเศสไดตอบ

กลับวาอนุญาตใหมีผูเขาเจรจาเพียง 3-4 คนเทานั้น 

แตทวาเหตุการณแกลับบานปลายเป็นการจลาจล เมื่อฝุายฝรั่งเศสจับกุมบาจ ฌืน และใช

อาวุธทํารายผูชุมนุมไมเวนแมแตพระสงฆแ ฝุายพระสงฆแไมมีอาวุธอื่นมีเพียงรมจึงใชเป็นอาวุธปูองกัน

ตนเองและตอบโตฝุายฝรั่งเศสจึงเป็นท่ีมาของช่ือเหตุการณแในครั้งนี้วา  សងាគ មឆ័រត [อานวา ซอง

กามชัตร : คําแปล สงครามฉัตรหรือสงครามรม] กองทัพญี่ปุุนซึ่งคุมเชิงอยูไมอาจกระทําการใด ๆ ได

เพราะขอตกลงเมื่อวันท่ี  30 สิงหาคม ค.ศ. 1940 มีสาระสําคัญคือญี่ปุุนจะเคารพสิทธิและ

ผลประโยชนแของฝรั่งเศสในตะวันออกไกล ทําใหการแทรกแซงกิจการภายในอาณานิคมเป็นการ

ละเมิดขอตกลงซึ่งอาจนําความยุงยากมาสูกองทัพญี่ปุุน ทายท่ีสุดผูชุมนุมถูกฝรั่งเศสตามจับกุมท้ัง

พระสงฆแและปใญญาชนเป็นจํานวนมากซึ่งฝรั่งเศสไดถายรูปไว เป็นตนวาพระเบียง ขัต, บุณฺณจันฺท มล 

มอม โลน, โภค นี, อึม และไพร เอียม ท้ังหมดถูกตัดสินจําคุกและสงตัวไปยังเรือนจําในกรุงไซงอนเพื่อ

รอศาลทหารพิจารณาโทษ ปใญญาชนบางสวนหลบหนีขามชายแดนไปยังเขตพระตะบองเป็นตน

วาช็วม มวง สวนเซิง ง็อก ทัญถูกฝรั่งเศสตามจับกุมตัวแตเขาไดหลบหนีไปยังเมืองพระตะบองและ

เดินทางล้ีภัยตอไปยังสถานทูตญี่ปุุนท่ีกรุงเทพฯ ในวันท่ี 23 มกราคม ค.ศ. 1943 ทัญจึงเดินทางตอ

                                                             
360 Chandler, A History of Cambodia, 206. 
361 บุญจันทรแ มุล, คุกการเมือง, 34. 
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ดวยเครื่องบินของกองทัพญี่ปุุนไปยังกรุงโตเกียว ขณะท่ีหนังสือพิมพแนครวัดถูกรัฐบาลอินโดจีนส่ังปิด

ในทันที 

ปใญญาชนหลายคนเป็นตนวาพระแหม เจียว บาจ ฌืน และนวน ฎวงถูกตัดสินประหาร

ชีวิตกอนท่ีรัฐบาลวิชีจะเปล่ียนใหเป็นจําคุกตลอดชีวิต ขณะท่ีปใญญาชนบางสวนเป็นตนวาบุณฺณจันฺท 

มลและโภค นีถูกตัดสินจําคุก 5 ปี และเนรเทศไมใหเขาประเทศ 15 ปี รวมถึงยึดทรัพยแสินใหตกเป็น

ของรัฐ ท้ังหมดถูกสงไปคุมขังท่ีเกาะตรอฬาจหรือเกาะปูโล คอนดอรแ (Tralach Island or Poulo 

Condore) ซึ่งใชคุมขังนักโทษการเมืองและนักโทษท่ีกระทําผิดรายแรง พระแหม เจียวปุวยเป็นโรค

บิดไมอาจทนตอสภาพแวดลอมโหดรายไดถึงแกมรณภาพใน ค.ศ.  1943 ขณะมีอายุได 45 ปี กอน

มรณภาพพระแหม เจียวไดกลาวกับนวน ฎวงซึ่งขณะนั้นปุวยพักในเรือนพยาบาลดวยกันวา “ข้าพเจ้า

ไม่กลัวความตายเลย แต่ข้าพเจ้ายังเสียดายท่ียังไม่ได้เห็นประเทศกัมพูชาของเราได้รับเอกราช

เท่านั้น”362 ในเวลาตอมาใน ค.ศ. 1972 รัฐบาลสาธารณรัฐเขมรไดยกยองพระแหม เจียวเป็น 

“วีรบุรุษชาติ” 

จนถึง ค.ศ. 1945 เมื่อกองทัพญี่ปุุนเขาปลดอาวุธทหารฝรั่งเศสและปกครองกัมพูชาอยาง

หลวม ๆ แมทัพญี่ปุุนไดมีคําส่ังใหเชิญพระแหม เจียว บาจ ฌืน นวน ฎวง และบุณฺณจันฺท มลกลับมา

ยังกรุงพนมเปญ ท้ังนี้ พระแหม เจียวไดมรณภาพไปต้ังแต ค.ศ. 1943 จึงมีเพียงบาจ ฌืน นวน ฎวง 

และบุณฺณจันฺท มลรวมถึงนักโทษทางการเมืองอื่น ๆ ไดกลับคืนสูกัมพูชาสงผลใหปใญญาชนไดรวม

เคล่ือนไหวดานชาตินิยมอีกครั้ง แตสําหรับฎวงภายหลังกลับสูกัมพูชาไดไมนาน ผลจากการทํางาน

อยางหนักระหวางถูกคุมขังสงผลใหรางกายออนแอ และฎวงก็ถึงแกกรรมท่ีโรงพยาบาลพระเกตุมาลา 

(Preah Ket Mealea Hospital)363 

กลาวโดยสรุป การเคล่ือนไหวเพื่อเรียกรองเอกราชครั้งแรกของกลุมหนังสือพิมพแนครวัด

ลมเหลวโดยส้ินเชิง สงผลใหพระสงฆแและปใญญาชนระดับแกนนําถูกจับกุมและทําใหการเคล่ือนไหว

ดานชาตินิยมดูสงบลง ท้ังนี้เกิดจากการประเมินทาทีของฝรั่งเศสท่ีผิดพลาดอยางรายแรงของ

ปใญญาชนถึงกําลังทหารและบทบาทตอการปกครองอาณานิคม รวมถึงความคาดหวังท่ีจะพึ่งพา

กองทัพญี่ปุุนมากจนเกินไปในการกดดันฝรั่งเศส แตทวาจากเหตุการณแดังกลาวสงผลใหชาวเขมรได

                                                             
362 บุญจันทรแ มุล, คุกการเมือง, 133-134. 
363 Bunchan Mul, “The Umbrella War 0f 1942,” in Peasants and Politics in Kampuchea 1942-

1981, ed. Ben Kiernan and Chanthou Boua (United Kingdom: Zed Press, 1982), 125-126. 
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เพาะบมความรูสึกตอส่ิงท่ีพระสงฆแและปใญญาชนถูกกระทําดวยความอยุติธรรม เมื่อผนวกกับนโยบาย

ทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสดังท่ีกลาวไปแลวในบทกอนหนา ซึ่งนับวาฝรั่งเศสดําเนินนโยบายท่ีผิดพลาด

อยางยิ่ง เพราะการกระทําดังกลาวไดพัดเอากระแสชาตินิยมมาสูคนพื้นเมืองมากยิ่งขึ้น  

ใน ค.ศ. 1945 เมื่อกองทัพญี่ปุุนเขาปกครองอินโดจีนโดยสมบูรณแ การเคล่ือนไหวดาน

ชาตินิยมของปใญญาชนจึงเกิดขึ้นอีกครั้ง เซิง ง็อก ทัญไดรับการสนับสนุนจากญี่ปุุนใหมีบทบาททาง

การเมืองมากขึ้นเป็นลําดับและกลายเป็นสาเหตุใหพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุไมพอพระทัย ซึ่งใน

เวลาตอมากลุมของทัญไดทําการรัฐประหารรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ความสัมพันธแท่ี

ราวลึกทําใหท้ังสองกลายเป็นศัตรูทางการเมืองท่ีแขงขันชวงชิงอํานาจนับต้ังแตนั้น  พระบาทสมเด็จ

พระนโรดมสีหนุถึงกับเรียกกลุมปใญญาชนนี้วา “เติรแกหนุม” (Young Turks)364 ซึ่งเป็นคําท่ีใชเรียก

กลุมคนรุนใหมท่ีมีแนวคิดโคนลมสถาบันกษัตริยแอีกดวย 

 

4.  การเข้ายึดอ านาจของญี่ปุ่นและการประกาศเอกราชของราชอาณาจักรกัมปูเจีย 

(Kingdom of Kampuchea) มีนาคม-ตุลาคม ค.ศ. 1945 

วันท่ี 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1942 นายทากาโนบุ มิทานิ (Takanobu Mitani) 

เอกอัครราชทูตญี่ปุุนประจําฝรั่งเศสไดแจงแกรัฐบาลฝรั่งเศสท่ีวิชีถึงทาทีของกองทัพญี่ปุุนในอินโดจีน

วา 

แมวาเราจะเคารพอํานาจอธิปไตยของพวกเขา แตแทท่ีจริงและอาจกลาวไดวาอินโดจีน

ควรใหความรวมมือกับเราอยางสมบูรณแในฐานะสมาชิกทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศเอเชีย

ตะวันออก เพื่อประโยชนแแกทั้งสองฝุายในการตอบคําถามแกเจาหนาท่ีทองถ่ินในอินโดจีนฝรั่งเศส 

ขาพเจาเชื่อวาจะเป็นการดีท่ีสุดท่ีจะเพิ่มความเป็นอิสระจากฝรั่งเศสและเพิ่มบทบาทของเรามาก

ข้ึน365  

                                                             
364 นโรดมสีหนุ, อินโดจีน: ทัศนะจากปักก่ิง นโรดมสีหนุให้สัมภาษณ์จัง ลากูติวร์, 26-27. 
365 Magic Summary, SRS 818, 26 December 1942, The MAGIC Documents: Summaries and 

Transcripts of the Top Secret Diplomatic Communications of Japan, 1938-1945 (Washington DC: University 
Publications of America, 1980), 6-8, quoted in Jagel, “Son Ngoc Thanh, the United States, and the Transformation 
of Cambodia,” 26. 
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ปใจจัยสําคัญเกิดจากความหวาดระแวงของญี่ปุุนตอการแฝงตัวของหนวยขาวกรองของ

ฝุายสัมพันธมิตรในอินโดจีน เป็นตนวาสํานักงานบริการดานยุทธศาสตรแหรือหนวยโอเอสเอสของ

สหรัฐอเมริกา รวมถึงการเคล่ือนไหวของคณะปฏิบัติภารกิจทางการทหารของฝรั่งเศสเสรี (French 

Military Mission) ดวยเหตุนี้กองทัพญี่ปุุนจึงเขายึดอํานาจกิจการตํารวจในอินโดจีนทันทีแตยังคง

สถานะของผูสําเร็จราชการท่ัวไปแหงอินโดจีนและเจาหนาท่ีฝรั่งเศส ตอมาในวันท่ี  7 มกราคม ค.ศ. 

1943 รัฐบาลญี่ปุุนแหงกรุงโตเกียวไดประกาศยกสถานะอินโดจีนจากอาณานิคมของฝรั่งเศสเป็น    

“อินโดจีนแหงมหาเอเชียบูรพา” (the Indo-China of Greater East Asia) และมอบอํานาจการ

บริหารท้ังการเมืองและการทหารแกกองทัพญี่ปุุน โดยไมตองรอการอนุมัติจากรัฐบาลฝรั่งเศสท่ีวิชี 

ดวยเหตุนี้จึงทําใหกองทัพญี่ปุุนเขามามีบทบาทในอินโดจีนมากยิ่งขึ้น ถึงกระนั้นการเคล่ือนไหวดาน

ชาตินิยมของปใญญาชนในระยะนี้ไมปรากฏ เหตุเพราะนักเคล่ือนไหวแนวหนาสวนใหญถูกคุมขังและ

ถูกสอดสองจากเจาหนาท่ีฝรั่งเศสอยางใกลชิด 

จนกระท่ังชวงทายของสงครามโลกครั้งท่ี 2 ญี่ปุุนตกอยูในสถานการณแคับขัน เมื่อกอง

กําลังฝุายสัมพันธมิตรสามารถเอาชนะแนวปูองกันของกองทัพญี่ปุุนไดในหลายสมรภูมิและประกาศ

ปลดปลอยดินแดนท่ีญี่ปุุนยึดครอง ขณะท่ีการรบในยุทธการหมู เกาะฟิลิปปินสแของกองทัพ

สหรัฐอเมริกาท่ีประสบความสําเร็จในการยึดพื้นท่ีบางสวนของเกาะคืนมา ผลักดันใหสหรัฐอเมริกา

ประกาศยกระดับเตรียมความพรอมในการบุกอินโดจีน ประกอบกับเมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธแ ค.ศ. 1945 

ในการประชุมยัลตา (Yalta Conference) หรือการประชุมไครเมีย (Crimea Conference) ของ

หัวหนารัฐบาลประเทศกลุมสัมพันธมิตร ประกอบดวยเซอรแวินสตัน เลียวนารแด สเปนเซอรแ-เชอรแชิลลแ 

(Winston Leonard Spencer-Churchill) นายกรัฐมนตรีอังกฤษ แฟรงกลิน ดี. โรสเวลตแ (Franklin 

D. Roosevelt) ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และโจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) นายกรัฐมนตรี

สหภาพโซเวียต ไดประชุมเพื่อจัดระเบียบยุโรปภายหลังสงครามท่ีเมืองยัลตา ขณะเดียวยังไดตกลงให

สหภาพโซเวียตรับภาระลงมือดําเนินการรบทางดานตะวันออกไกลภายหลังเยอรมนีแพสงคราม 

สถานการณแดังกลาวผลักดันใหญี่ปุุนตองลาถอยและเป็นฝุายต้ังรับ 

ขณะท่ีสถานการณแในยุโรป เยอรมนีและอิตาลีถูกกองทัพของสหรัฐอเมริกาและสหภาพ

โซเวียตโอบลอมอยูในขั้นวิกฤต และต้ังแตเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1944 กองกําลังชาติสัมพันธมิตรได

ปลดปลอยกรุงปารีสเป็นอิสระสงผลใหรัฐบาลวิชีหมดอํานาจลง นายพลชารแล อ็องเดร โฌแซ็ฟ มารี 

เดอ โกล (Charles André Joseph Marie de Gaulle) ผูนําขบวนการฝรั่งเศสเสรีไดประกาศจัดต้ัง
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คณะรัฐบาลเฉพาะกาลแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Gouvernement provisoire de la République 

française ; GPRF) สภาพการณแดังกลาวสงผลใหญี่ปุุนหวาดระแวงความภักดีของพลเมืองในอินโดจีน

ตอฝรั่งเศส ดวยเหตุนี้เพื่อปูองกันและเสริมสรางความมั่นคงใหกับกองทัพญี่ปุุนในอินโดจีน วันท่ี 9 

มีนาคม ค.ศ. 1945 พลโทยูอิซึ สึจิฮาชิ (Yuitsu Tsuchuhashi) นํากองทัพจักรวรรดินิยมญี่ปุุนเขา

ปฏิบัติการตามแผนการเมโกะ (Meigo Sakusen) เพื่อเรงเราฝรั่งเศสยินยอมใหกองทัพญี่ปุุนเขา 

ปกครองอินโดจีนเต็มรูปแบบ ท้ังนี้กองทัพญี่ปุุนไดยื่นขอเสนอตอนายพลเรือฌ็อง  เดอกูซแ ผูสําเร็จ

ราชการท่ัวไปแหงอินโดจีนใหถายโอนอํานาจการปกครองแกกองทัพญี่ปุุนกอนเวลา 21.00 น. แตจาก

ปใญหาความลาชาในการติดตอประสานงานทําใหกองทัพญี่ปุุนเริ่มปฏิบัติการทางการทหารในทันที 

เชาวันตอมากองทัพญี่ปุุนเขาโจมตีรัฐบาลอาณานิคมท่ัวท้ังอินโดจีนและสามารถยึดท่ีทําการรัฐบาล 

ตลอดจนสถานท่ีสําคัญ ๆ ในกรุงไซงอน กรุงเว กรุงฮานอย และเมืองไฮฟองไดสําเร็จ ขณะท่ีในลาว

และกัมพูชา กองทัพญี่ปุุนไมไดปฏิบัติการดวยความรุนแรง เนื่องจากขาราชการฝรั่งเศสยินยอมปฏิบัติ

ตามคําเรียกรองโดยดุษณี366 

กองทัพญี่ปุุนพยายามอยางยิ่งเพื่อขอรับความสนับสนุนจากคนพื้นเมือง ดวยการโฆษณา

อยางคึกโครมวา “ศัตรูมีจุดหมายท่ีจะท าลายล้างชนชาติเอเชียและชนชาติญี่ปุุนไม่ให้เหลือหลอ ดังนั้น

ประชาชนเอเชียจึงจะต้องอยู่หรือตายร่วมกับญี่ปุุน”367 ในกรณีของกัมพูชา นายพลมานากิ ทากะโนบุ 

(Manaki Takanobu) ผูบัญชาการกองทัพญี่ปุุนประจํากัมพูชาจึงใหการสนับสนุนและทํางานรวมมือ

กับผูนําชาตินิยมพื้นเมืองท่ีเคยมีความขัดแยงกับรัฐบาลอาณานิคมมากอน โดยปลอยตัวปใญญาชนซึ่ง

เป็นนักโทษทางการเมืองท่ีถูกฝรั่งเศสส่ังจําคุกในขอหากอการกบฏใหเป็นอิสระและเพื่อเรียกเสียง

สนับสนุนจากประชาชนท่ัวไป ขณะเดียวกันเพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหกับรัฐบาลพื้นเมือง วันท่ี 17 

กรกฎาคม ค.ศ. 1945 กองทัพญี่ปุุนไดจัดต้ังกลุม “เส้ือเขียว” (Green Shirts) เป็นกองกําลังติดอาวุธ

ซึ่งประกอบดวยนักชาตินิยมเขมรประมาณ 1,000 คนอีกดวย  

ญี่ปุุนอํานวยการใหพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเปล่ียนช่ือประเทศจาก  “กัมโบช” 

(Cambodge) ซึ่งเป็นคําท่ีฝรั่งเศสถายถอดเสียงมาจากคําวา “กัมโพช” มาเป็น “กัมปูเจีย” 

(Kampuchea) ซึ่งเป็นคําอานในภาษาเขมรของคําวา “กัมพูชา” (Kambucha) ท่ีมีรากศัพทแมาจาก
                                                             

366 David G. Marr, Vietnam 1945: the quest for power (Berkeley: University of California Press, 
1995), 50-59. 

367 ดมิตรี เยฟีโมฟ, สงครามโลกครั้งท่ีสองกับชะตากรรมของประชาชนชาวเอเชีย (กรุงเทพฯ: แพรพิทยา, 2518), 
140-141. 
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ภาษาสันสกฤต และประกาศเปล่ียนแปลงธงชาติกัมพูชาจากธงชาติฝรั่งเศสมาเป็นธงท่ีมีพื้นสีแดง มี

กรอบส่ีเหล่ียมจัตุรัสสีขาวอยูบริเวณกลางธง มุมท้ังส่ีมีกรอบส่ีเหล่ียมจัตุรัสสีขาวอยูทุกมุม ขณะท่ี

บริเวณตรงกลางของกรอบนั้น มีส่ีเหล่ียมจัตุรัสสีขาวประดับอยูดวย สันนิษฐานวาลักษณะดังกลาวคือ

การนําเคาโครงนครวัดมายอสวนเชิงสัญลักษณแเพื่อกระตุนความรูสึกถึงความยิ่งใหญของความเป็น

เขมร ขณะเดียวกันญี่ปุุนยังใหการสนับสนุนเปล่ียนการนับศักราชจากคริสตแศักราชมาเป็นพุทธศักราช 

รวมถึงใหเปล่ียนช่ือถนนท่ัวทั้งกรุงพนมเปญจากภาษาฝรั่งเศสซึ่งต้ังตามช่ือบุคคลและเหตุการณแสําคัญ

ของฝรั่งเศสมาเป็นภาษาเขมรตามช่ือบุคคลและเหตุการณแสําคัญของกัมพูชาแทน แตนโยบายท่ีสําคัญ

มากไปกวานั้น คือการสนับสนุนใหประกาศยกเลิกนโยบายทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสอยางการปฏิรูป

อักษรเขมรเป็นอักษรโรมัน การใชปฏิทินเกรกอเรียนแทนปฏิทินจันทรคติ รวมถึงการเปล่ียนแปลงวัน

ขึ้นปีใหมจากวันท่ี 13 เมษายนเป็นวันท่ี 1 มกราคม เพราะญี่ปุุนทราบดีวานโยบายดังกลาวของ

ฝรั่งเศส สําหรับชาวเขมรเป็นการทําลายหัวใจรากฐานทางวัฒนธรรมของกัมพูชา  เมื่อผนวกกับ

เหตุการณแสงครามรมซึ่งฝรั่งเศสไดดําเนินมาตรการดวยความรุนแรงและละเมิดตอศรัทธาของ

ประชาชน ชวงเวลาดังกลาวความรูสึกชาตินิยมจึงไดเพาะบมถึงขีดสุดถึงความตองการปลดแอกจาก

ระบอบอาณานิคม ประกอบกับสภาพการณแของสงครามท่ีรุนแรง เชน วันท่ี 7 กุมภาพันธแ ค.ศ. 1945 

กองทัพอากาศของฝุายสัมพันธมิตรทําการท้ิงระเบิดบริเวณพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคลใกลวัด   

อุณาโลม ตลาดกลาง (Central Market) สงผลใหชาวเขมรเสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมาก ขณะท่ี

พระสงฆแกวา 20 รูปมรณภาพ เหตุการณแดังกลาวสรางความโกรธแคนใหกับคนพื้นเมืองและดวยเหตุนี้

เองชาวเขมรจึงใหการสนับสนุนกองทัพญี่ปุุนเป็นอยางดี 

วันท่ี 12 มีนาคม ค.ศ. 1945 พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุอาศัยชวงเวลาดังกลาวมี

พระราชประกาศใหกัมพูชาเป็นเอกราชและยกเลิกสนธิสัญญาท้ังหลายท่ีกระทําตอฝรั่งเศส พระองคแ

ดําเนินการใหทําขอตกลงความรวมมือกับญี่ปุุน โดยมีนายพลทาดาคุเมะ  ทรึโทมุ (Tadakuma 

Tsutomu)368 เป็นผูแทนของญี่ปุุนทําหนาท่ีใหคําปรึกษาทางการเมือง ซึ่งพระองคแทรงใหเหตุผลวา 

                                                             
368

 นายพลทาดาคุเมะ ทรึโทมุ (Tadakuma Tsutomu) เป็นผูแทนของญี่ปุุนทําหนาที่ใหคําปรึกษาทางการเมืองแก
พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ทั้งน้ี เดวิด พี. แชนดแเลอรแ ออกช่ือนายพลวานายพลทาดะคะเมะ (Tadakame) (David P.  
Chandler, A History of Cambodia, 206) แตจากการตรวจสอบเอกสารของทาจิคาวะ โคอิจิ  (Tachikawa Kyoichi)              
นักประวัติศาสตรแชาวญี่ปุุนพบวาช่ือที่ถูกตองคือทาดาคุเมะ ทรึโทมุ (Hideo Sasagawa, “Cambodia during World War II: The 
Status Quo on the Existing Studies and Documents,” in Indochina, Thailand, Japan and France during World 
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“ข้าพเจ้าได้ประกาศล้มเลิกสนธิสัญญาการคุ้มครอง ซึ่งประเทศฝรั่งเศสเองเป็นผู้ท่ีท าให้สนธิสัญญานี้

ไร้ความหมาย ในเมื่อฝรั่งเศสไม่สามารถคุ้มครองเขาให้พ้นจากการรุกรานของคนไทยและญี่ปุุน ได้ 

ข้าพเจ้าคิดว่าเราไม่ควรจะกลับไปสู่สถานะนั้นอีก”369 สองวันถัดมาพระองคแจึงมีพระราชกรมเลข 5 

และเลข 6 ใหเปล่ียนแปลงการใชปฏิทินเกรกอเรียนเป็นปฏิทินจันทรคติและยกเลิกคําส่ังการใชอักษร

โรมันตามลําดับ จนถึงวันท่ี 17 มีนาคม ค.ศ. 1945 พระองคแจึงประกาศช่ือประเทศอยางเป็นทางการ

วา “ราชอาณาจักรกัมปูเจีย” (The Kingdom of Kampuchea) และประกาศจัดต้ังรัฐบาลแหงชาติ

ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อทําหนาท่ีบริหารประเทศ ในวันท่ี 18 มีนาคม ค.ศ. 1945 พระบาทสมเด็จพระ

นโรดมสีหนุเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอยางเป็นทางการ ท้ังนี้  คณะรัฐมนตรีประกอบดวยมหา

เสนาบดีและชนช้ันสูงซึ่งไมปรากฏวามีปใญญาชนหรือนักชาตินิยมรวมดวย เป็นตนวาอ็อง  เอ็ง (Ung 

Hy) ท่ีอัครมหาเสนาและเสนาบดีกระทรวงวังเช้ือสายจีน-เขมร ผูซึ่งมีบทบาททางการเมืองมาต้ังแต 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถ์ิมุนีวงศแไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการการคลัง เตีย สาน เสนาบดี

กระทรวงมหาไผทดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการรัฐมนตรีวาการการปูองกันและการคา นักองคแราชวงศแ

นโรดม มฺงตณา (M.R. Norodom Montana) พระนัดดา (หลาน) ในพระองคแมจะสแดวงจักรดํารง

ตําแหนงรัฐมนตรีวาการเศรษฐกิจชาติ หรือเมียส ณาล (Meas Nal) และจวน หล (Thiounn Hol) 

บุตรชายของออกญาวังวรเวียงชัย (จวน) ใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการโฆษณาการ และ

รัฐมนตรีวาการการศึกษาแหงชาติตามลําดับ ขณะท่ีนง คึมนี (Nong Kimny) ดํารงตําแหนงเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี370 จนกระท่ังวันท่ี 31 มีนาคม ค.ศ. 1931 จึงยุติการใชคําวาอินโดจีนของฝรั่งเศส 

(French Indochina) อยางเป็นทางการ371 

แตทวาเอกราชของกัมพูชาในชวงเวลานี้ยังคงไมสมบูรณแนัก เนื่องจากกองทัพญี่ปุุนยังคง

มีอํานาจอยูในกัมพูชา ดวยเหตุนี้รัฐบาลภายใตการนําของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุจึงตอง

ประสบปใญหาความมั่นคงและไรอิสระในการบริหาร เพราะการดําเนินงานใด ๆ ตองไดรับความ

เห็นชอบจากญี่ปุุนหรือเป็นไปตามท่ีปรึกษาชาวญี่ปุุนเสนอแนะ แมวาในระยะแรกนายพลฮิเตะสึมิ   
                                                                                                                                                                               
War II: Overview of Existing Literature and Related Documents for the Future Development of Research, ed. 
SHIRAISHI Masaya (Tokyo: Waseda University of Asia-Pacific Studies, 2015), 396.) 

369 นโรดมสีหนุ, อินโดจีน: ทัศนะจากปักก่ิง นโรดมสีหนุให้สัมภาษณ์จัง ลากูติวร์, 47. 
370 พุย เคีย, รัฐาภิบาลกัมพูชา ต้ังแต่ปี 1945 ถึงปี 2010 (พนมเปญ: ราหู, 2010), 3-4.  [ពុយ ា, រដ្ឋឌ ភិ លកមពុជា 

ពីឆប  ំ១៩៤៥ ដល់ឆប  ំ២០១០ (ភបំចពញ: រាហ៍ុ, ២០១០), ៣-៤.] 
371 Christopher E. Goscha, Going Indochinese: contesting concepts of space and place in 

French Indochina (United Kingdom: NIAS Press, 2012), 139. 
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ฮายาชิ (Hidezumi Hayashi) แหงกองทัพญี่ปุุนจะใหคํามั่นวา “ไมแทรกแซงกิจการทางการเมือง” 

และ “สกัดกั้นความรวมมือในทุกคําส่ัง”372 ขณะท่ีความสัมพันธแระหวางราชสํานักกับกองทัพญี่ปุุนไม

ราบรื่นนัก เนื่องจากกษัตริยแมีพระราชวิเทโศบายท่ีขัดแยงกับกองทัพญี่ปุุน เป็นตนวาเมื่อญี่ปุุนตองการ

สรางสนามบินในกัมพูชาจึงไดยึดเอาท่ีดินทํากินและเกณฑแแรงงานชาวเขมร พระองคแทรงคัดคานดวย

ตองการใหเกษตรกรไดเก็บเกี่ยวผลิตผลเสียกอน แตกองทัพญี่ปุุนไดแสดงทาทีแข็งกราวและตอบกลับ

วา “ส่ิงส าคัญคือสงคราม ช่วยให้เราชนะสงครามและเราจะให้ท่านอยู่ในวงไพบูลย์ร่วมกันของมหา

เอเชียบูรพา”373 หรือแนวทางของญี่ปุุนท่ีเจรจากับเจ่ิน จอง กีม (Tran Trong Kim) นายกรัฐมนตรี

จักรวรรดิเวียดนามถึงการรวมแควนโคชินจีนเป็นสวนหนึ่งของเวียดนาม สรางความไมพอพระทัยเป็น

อยางมาก ในวันท่ี 25 มิถุนายน ค.ศ. 1945 พระองคแจึงมีพระราชประกาศวาบริเวณดังกลาวเป็นสวน

หนึ่งของกัมพูชาและเสนอใหจัดต้ังคณะกรรมาธิการพิจารณาปใญหาเขตแดน แตขอเสนอของพระองคแ

กลับไมไดรับความสนใจจากเจาหนาท่ีระดับสูงของญี่ปุุน ขณะท่ีชวงตนของสงครามยุวกษัตริยแใหความ

รวมมือเป็นอยางดีกับท่ีปรึกษาชาวฝรั่งเศสซึ่งสรางความไมพอใจเป็นอยางมากแกนักชาตินิยมและ

สรางความหวาดระแวงใหกับญี่ปุุน ประกอบกับรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุสวนใหญ

คือบรรดาเสนาบดีและชนช้ันสูงท่ีภักดีตอฝรั่งเศส เป็นตนวาอ็อง เอ็ง รัฐมนตรีวาการการคลังซึ่งเคย

ดํารงตําแหนงอัครมหาเสนาและเสนาบดีกระทรวงมหาไผทมาต้ังแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ        

สีสุวัตถ์ิมุนีวงศแ แมเอ็งจะเป็นผูมีอัธยาศัยเอาการเอางานและมั่นใจในตัวเองแตดวยมีความสัมพันธแอันดี

กับฌอรแฌ อารแมอง เลอง โกลตีเย (George Armand Léon Gautier) อดีตเรสิดังตแ สุเปริเออรแแหง

แควนกัมพูชาซึ่งถูกสังหารโดยทหารญี่ปุุนจึงถูกมองวาฝใกใฝุและภักดีตอฝรั่งเศสอยู374 ดวยเหตุนี้ญี่ปุุน

จึงหันไปใหการสนับสนุนปใญญาชนอยางเซิง ง็อก ทัญหรือมีช่ือเรียกในภาษาญี่ปุุนวาเซิง นิโยทุคุ ทัญ 

(Son Niyotuku Tan) ท่ีมีแนวความคิดตอตานฝรั่งเศสมาอยางตอเนื่องซึ่งไดเดินทางกลับจาก

กรุงโตเกียวมายังกัมพูชาต้ังแตวันท่ี 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1945 และเขาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ

ตางประเทศจากการกดดันของปใญญาชนท่ีใหการสนับสนุนเขาแทน 

การเขามามีบทบาททางการเมืองของเซิง ง็อก ทัญนับเป็นจุดเปล่ียนของความสัมพันธแท่ี

มีตอราชสกุลนโรดม โดยเฉพาะกับพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ  เพราะทศวรรษท่ีผานมากลุม
                                                             

372 Jagel, “Son Ngoc Thanh, the United States, and the Transformation of Cambodia,” 33. 
373 นโรดมสีหนุ, อินโดจีน: ทัศนะจากปักก่ิง นโรดมสีหนุให้สัมภาษณ์จัง ลากูติวร์, 44-45. 
374 Geoffey Gunn, “The Passing of Sihanouk: Monarchic Manipulation and the Search for Autonomy 

in the Kingdom of Cambodia,” The Asia-Pacific Journal 10, 1 (December 9, 2012): 13. 
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ปใญญาชนกับราชสกุลนโรดมมีปฏิสัมพันธแและเป็นเครือขายความสัมพันธแทางการเมืองท่ีเขมแข็งใน

การเคล่ือนไหวดานชาตินิยมผานหนังสือพิมพแนครวัด อีกท้ังกลุมปใญญาชนยังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลัก

ท่ีใหการสนับสนุนเช้ือพระวงศแท่ีหางไกลใหขึ้นครองราชยแสมบัติตอจากพระบาทสมเด็จพระสี สุวัตถิ์  

มุนีวงศแ แตมีความเป็นไปไดวาสาเหตุเกิดจากวิเทโศบายทางการเมืองท่ีแตกตางกันระหวางราชสํานัก

กับปใญญาชนตอสถานการณแท่ีสับสนและคับคันจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 อีกท้ังนับต้ังแตเกิดเหตุการณแ

สงครามรม กษัตริยแมีทาทีใหความรวมมือตอการปกครองของฝรั่งเศสและเมินเฉยตอชะตากรรมของ

พระสงฆแและปใญญาชนท่ีถูกคุมขังในขอหากบฏ ซึ่งทัญไดแสดงความไมพอใจในประเด็นนี้ต้ังแตกอน  

ล้ีภัยไปยังกรุงโตเกียวใน ค.ศ. 1942 ดังปรากฏจดหมายท่ีเขียนขึ้นขณะท่ีเขาพํานักอยูท่ีกรุงเทพฯ ถึง

ความปรารถนาจะ “ปฏิรูปประเทศกัมพูชาตามค าส่ังของจักรวรรดินิยมแห่งอาทิตย์อุทัย” นอกจาก

นี้ทัญยังแสดงบทบาทอยางชัดเจนถึงการเป็นผูนําขบวนการชาตินิยมเขมร และอางถึงผูสนับสนุนของ

เขาวาเป็นชาวนาท้ังหมดในกัมพูชา รวมถึงชาวเขมรในดินแดนท่ียกใหกับไทยใน ค.ศ. 1941 ชาวเขมร

ในดินแดนโคชินจีน แมแตชาวเขมรท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพฯ ดวย ทัญกลาววากัมพูชาในขณะนั้นกษัตริยแ

และราชวงศแผูใกลชิดคือผูภักดีตอฝรั่งเศสจึงไมมีสิทธิ์เขารวมการเคล่ือนไหวกับพวกเรา375 

ความสัมพันธแระหวางเซิง ง็อก ทัญกับพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุยิ่งราวฉานขึ้น เมื่อ

ทัญไดประกาศโครงการสําคัญของเขาในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1945 มีสาระสําคัญ คือ ประการแรก 

กัมพูชาจะใหการสนับสนุนสงครามมหาเอเชียบูรพา (the Great East Asian War) ซึ่งเป็นการ

ปลดปลอยประชาชนสวนหนึ่งของโลกจนกวาจะประสบความสําเร็จ ประการตอมา ชัยชนะท่ีสมบูรณแ

เทานั้นจะชวยรับประกันการเป็นเอกราชของกัมพูชา ประการท่ี 3 รื้อฟื้นประวัติศาสตรแความยิ่งใหญ

ของกัมพูชาใหกลับคืนมาอีกครั้ง ประการท่ี 4 สรางกองกําลังแหงชาติ (National Army) ประการท่ี 5 

สรางความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนในกัมพูชา โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางชาวอันนัมกับ

ชาวเขมร และประการสุดทายคือทุมเทตอการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชาติใหเจริญรุงเรือง 

นอกจากนี้กัมพูชาจะรวมมือกับกองทัพญี่ปุุนจัดต้ังกองกําลังอาสาสมัครกัมพูชา  (Cambodian 

Volunteers) ซึ่งอยูภายใตการบังคับบัญชาของทีอุน เมือง (Thiounn Moung)376 
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376

 Michael Vickery, Kampuchea Politics, Economics and Society (Great Britain: Frances Pinter, 
1986), 8-9. 



  217 

ขณะท่ีสงครามมหาเอเชียบูรพาจวนเจียนจะส้ินสุดไดเกิดเหตุการณแท่ีเป็นจุดแตกหักทาง

การเมืองของกัมพูชา วันท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ชายหนุมชาวเขมร 7 คน หนึ่งในนั้นคือแหม สาวาง 

(Hem Savang) ซึ่งตอมาเป็นหนึ่งในผูนํากลุมเขมรอิสระ ไดทําการรัฐประหารรัฐบาลพระบาทสมเด็จ

พระนโรดมสีหนุ มีการจับกุมรัฐมนตรียกเวนเซิง ง็อก ทัญ และเรียกรองใหกษัตริยแสละราชยแสมบัติ 

โดยมีปใจจัยผลักดันเกิดจากความหวั่นเกรงวาญี่ปุุนจะแพสงคราม ดังนั้นจึงตองเรงจัดต้ังรัฐบาลอิสระ

เพื่อปูองกันการกลับเขามาของฝรั่งเศส377 ตอมาในรุงเชาของวันท่ี 10 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ทหาร

อาสาจํานวน 11 คนไดบุกเขาไปยังพระบรมมหาราชวังเพื่อบังคับใหกษัตริยแมีพระราชโองการยุบสภา

ในทันที เมื่อพระองคแยินยอมปฏิบัติตามจึงปลอยตัวรัฐมนตรีท่ีถูกกุมตัวไวเป็นอิสระ เหตุการณแครั้งนี้

พระองคแมจะสแสีสุวัตถ์ิมุนีเรศซึ่งเคยเป็นปฏิปใกษแกับกลุมของทัญ ท้ังยังถูกฝรั่งเศสลดอิทธิพลและจํากัด

สิทธิเหนือราชสมบัติของพระราชบิดามีสวนรูเห็นและเกี่ยวของกับการรัฐประหารดวย พระองคแไดรับ

การสนับสนุนจากญี่ปุุนใหเดินทางกลับจากไทยและปรากฏตัวตอสาธารณชนในทันที378 

นายพลคุโบตะ (Kubota) ท่ีปรึกษาสูงสุดของกองทัพญี่ปุุนในกัมพูชาปฏิเสธถึงการรูเห็น

การรัฐประหารในครั้งนี้ และกลาวตอไปอีกวาเซิง ง็อก ทัญซึ่งเขารับตําแหนงนากยกรัฐมนตรีก็ไมไดมี

สวนรวมวางแผนเพียงแตเขาเป็นสัญลักษณแในฐานะผูนําขบวนการชาตินิยมท่ีบริสุทธิ์จึงไดรับการ

ยอมรับ นอกจากนี้ยังยืนยันวากองทัพญี่ปุุนไมสนใจและใหอิ สระแกรัฐบาลชุดใหมในการบริหาร

ประเทศ แตถึงกระนั้นอํานาจการบริหารโดยเฉพาะดานการทหารยังคงอยูภายใตดุลยพินิจของญี่ปุุน 

ดวยเหตุนี้รัฐบาลของเซิง ง็อก ทัญจึงเป็นเพียงสัญลักษณแของญี่ปุุนเทานั้น379  

วันท่ี 14-15 สิงหาคม ค.ศ. 1945 เซิง ง็อก ทัญเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการตางประเทศอยางเป็นทางการและประกาศแตงต้ังคณะรัฐมนตรีอยางเรงรีบโดยมี

แนวคิดหลักคือ “จัดต้ังคณะรัฐมนตรีท่ีใหการสนับสนุนกองทัพญี่ปุุน” และ “ลดเกียรติของ

กษัตริยแ”380 พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์มุนีเรศไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษาคณะรัฐมนตรี 
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ขณะท่ีบางสวนเป็นรัฐมนตรีตอจากรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ เป็นตนวานักองคแราชวงศแ

นโรดม มฺงตณาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกสิกรรม วา กาแมล (Van Kamel) ดํารงตําแหนง

รัฐมนตรีวาการธรรมการ พุทธิกศึกษา และวิจิตรศิลปะ และสุม เหง ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ

มหาไผท ขณะท่ีปใญญาชนซึ่งมีความสามารถเฉพาะดานไดรับแตงต้ังเป็นรัฐมนตรีเป็นตนวาเสิม วา

ดํารงตําแหนงนายกกิจการตางประเทศ บาจ ฌืนดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการเศรษฐกิจชาติและ

การคา ฆึม ทิต (Khim Tit) อดีตเจาวายเขตกําปงสปือ เสียมเรียบ และกําปอตดํารงตําแหนงประธาน

รัฐสภาและรัฐมนตรีวาการการปูองกัน สาธารณการ และสุขาภิบาล ญึก  จูโฬง (Nhiek Tioulong) 

ศิษยแเกาอนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถ์ิและอดีตเจาวายเขตกําปงจามดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการการศึกษา

ชาติ หรือแบน นุต (Penn Nouth) ศิษยแเกาอนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ

งบประมาณ ท้ังนี้ ควรกลาวดวยวารัฐมนตรีซึ่งไดรับการแตงต้ังในรัฐบาลของทัญในเวลาตอมาปรากฏ

วามีแนวคิดทางการเมืองท่ีแตกตางกัน แตในชวงเวลานั้นพวกเขามีเจตนารมณแรวมกันคือตองการให

กัมพูชาเป็นเอกราช จึงกลาวไดวาสภาพการณแทางการเมืองของกัมพูชาภายหลังการรัฐประหารอยูใน

สภาวะสับสนและคลุมเครือเป็นอยางมาก 

แตทวาเมื่อเซิง ง็อก ทัญเขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรี กลับตองประนีประนอมกับ    

ราชสํานักซึ่งยังคงมีบทบาทและความสําคัญตอประชาชน ทัญจับกุมผูกอการรัฐประหารท้ัง 7 คนและ

ตัดสินอยางรวบรัด และใหคํามั่นวา “จะบ ารุงรักษาพุทธศาสนา กษัตริย์ และราชส านัก , รวบรวม

ประชาชนชาวเขมร, ปกปูองรัฐ, เสริมสร้างความมั่นคงของอิสรภาพ, และปรับปรุงการศึกษา”381 แต

ทวาส่ิงท่ีสรางความกังวลใจใหกับทัญและสงผลตอการปรับเปล่ียนนโยบายคือความรูสึกไมมั่นคงของ

กองทัพญี่ปุุนในอินโดจีน ดังนั้นทัญจึงมุงเนนการดําเนินนโยบายเพื่อรักษาสถานะความเป็นเอกราช

ของกัมพูชาและกําจัดอิทธิพลของฝรั่งเศสใหหมดไป ทัญประกาศยกเลิกการเรียนการสอนภาษา

ฝรั่งเศสในโรงเรียนทุกระดับช้ันในกัมพูชา แตส่ิงท่ีสรางความฉงนและกลายเป็นสาเหตุท่ีทําใหทัญถูก

ตอตานจากพระสงฆแและปใญญาชนฝุายอนุรักษนิยมคือ การประกาศใหนําภาษาเวียดนามมาใชในการ

เรียนการสอนท่ัวไปแทนภาษาฝรั่งเศส แมจะถูกตอตานจากราชสํานักแตทัญกลับมีทา ทีเมินเฉยและ

หลังจากท่ีญี่ปุุนประกาศยอมแพสงครามโดยไมมีเงื่อนไข ทัญยังหันไปสรางความสัมพันธแกับโฮจิมินหแ 

(Ho Chi Minh) ดวยการประกาศรับรองการเป็นเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม 
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(Democratic Republic of Vietnam ; DRV) นโยบายดังกลาวเสียดแทงความทรงจําของชาวเขมรท่ี

มีตอเวียดนามในประวัติศาสตรแท่ีผานมาถึงความพยายามกลืนวัฒนธรรม ประกอบกับทาทีของผูนํา

ชาวเขมรตอดินแดนโคชินจีนซึ่งเคยเป็นพื้นท่ีของกัมพูชาท่ีผานมาก็ไดรองขอจากฝรั่งเศสเป็นระยะ ๆ 

แตการท่ีทัญรับรองเอกราชของเวียดนามจึงเทากับยอมรับวาโคชินจีนเป็นของเวียดนามดวย ซึ่งใน

ประเด็นดังกลาวพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุและปใญญาชนบางสวนไมพอใจอยางมาก ขณะท่ีการ

รวมมือกับโฮจิมินหแ หัวหนาขบวนการเวียดมินหแ (Viet Minh) ซึ่งจัดต้ังขึ้นใน ค.ศ. 1941 ตามมติการ

ประชุมสมัชชาครั้งท่ี 8 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตแอินโดจีน (Dang Cong San Dong 

Duong or Indochinese Communist Party ; ICP) เพื่อตอตานระบอบจักรวรรดินิยม ปลดปลอย

ประชาชาติ และสรางพันธมิตรในหมูผูรักชาตินั้น ปใญญาชนเขมรหรือแมแตรัฐมนตรีบางสวนได

กลาวหาขบวนการดังกลาววาเป็นแผนการครอบงํากัมพูชาไมตางกับการสถาปนาจักรวรรดินิยม

เวียดนาม ดวยเหตุนี้การรวมมือกับโฮจิมินหแจึงเป็นส่ิงท่ีชาวเขมรไมอาจยอมรับ 

นโยบายของเซิง ง็อก ทัญท่ีดูเหมือนขัดแยงกับการเคล่ือนไหวท่ีผานมาโดยเฉพาะเรื่อง

ของเช้ือชาตินิยม หากวิเคราะหแนโยบายของทัญแลว เกิดจากความตองการสรางความเป็นปึกแผนโดย

อาศัยกองกําลังของเวียดนาม เนื่องจากทัญอาจมองเห็นความไมพรอมของกัมพูชาในการตอสูกับ

มหาอํานาจดังความลมเหลวในเหตุการณแสงครามรม ดังนั้นเพื่อปูองกันการหวนคืนสูอํานาจของ

จักรวรรดินิยมฝรั่งเศส กัมพูชาจึงตองรวมวางแผนยุทธศาสตรแกับรัฐบาลเวียดนามท่ีไซงอน ท้ังนี้การนํา

ภาษาเวียดนามมาใชในการเรียนการสอนแทนภาษาฝรั่งเศส มีความเป็นไปไดวาเพราะภูมิกําเนิด

ของทัญซึ่งเป็นชาวเขมรตํ่าท่ีอาศัยอยูทางใตของเวียดนาม (Khmer Krom or ethnic Khmer born 

in the lower Mekong delta in Vietnam) จึงนามีสวนสนับสนุนใหทัญใกลชิดกับภาษาเวียดนาม 

แตเหตุผลท่ีสําคัญมากไปกวานั้นคือเพื่อความสะดวกในการรวมมือกับเวียดมินหแจึงทําใหทัญดําเนิน

นโยบายในลักษณะดังกลาว 

หลังจากการรัฐประหารไดเพียง 5 วัน ในวันท่ี 15 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ถือวาเป็นวันแหง

ชัยชนะตอประเทศญี่ปุุน (Victory over Japan – VJ Day) เพราะสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโระฮิโตะ 

(Hirohito ครองราชยแ ค.ศ. 1925-1989) แหงญี่ปุุนไดประกาศยอมแพสงครามภายหลังสหรัฐอเมริกา

ตัดสินใจใชระเบิดปรมาณูถลมเมืองฮิโรชิมา (Hiroshima) และนางาซากิ (Nagazaki) ในวันท่ี 6 และ 

9 สิงหาคมตามลําดับ ซึ่งเยอรมนีไดประกาศยอมแพสงครามอยางเป็นทางการต้ังแตวันท่ี 7 

พฤษภาคม ค.ศ. 1945 สงผลใหญี่ปุุนตองทําสงครามอยางโดดเด่ียวจนกระท่ังตองยอมจํานนตอฝุาย
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สัมพันธมิตร ญี่ปุุนลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกโดยประกาศยอมแพตอฝุายสัมพันธมิตรอยางเป็น

ทางการเมื่ อ วัน ท่ี  2 กั นยายน ค.ศ.  1945 นายณิเ งะมิซึ  มะโนะรุ  (Shigemizu Manoru) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเป็นผูแทนมีอํานาจเต็มลงนามในพระนามของสมเด็จพระ

จักรพรรดิแหงราชอาณาจักรญี่ปุุนและรัฐบาลญี่ปุุนตอหนานายพลดักลาส  แมกอาเทอรแ (Major 

General Douglas MacArthur) ผูแทนฝุายสัมพันธมิตรท่ีไดรับชัยชนะภายใตการกํากับดูแลของ

คณะกรรมการตะวันออกไกล (Far Eastern Commission) 11 ประเทศ นับเป็นการส้ินสุดสงคราม

มหาเอเชียบูรพาซึ่งเป็นสวนหนึ่งของสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยสมบูรณแ 

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ตออินโดจีนคือความพยายามกลับ

เขามาคงสถานะเดิมของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส เซิง ง็อก ทัญยิ่งทวีความพยายามรักษาสถานะความ

เป็นเอกราชของกัมพูชา เพราะหลังจากญี่ปุุนประกาศยอมแพในสงคราม เครื่องบินฝุายสัมพันธมิตรได

ท้ิงใบปลิวท่ีกรุงพนมเปญเพื่อแจงเตือนถึงการเคล่ือนกองกําลังฝุายสัมพันธมิตรและการกลับเขามา

ของฝรั่งเศสในเดือนตุลาคม ดวยเหตุนี้ทัญไดประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีมติดังรายงานของผูบัญชาการ

กองทัพญี่ปุุนในกัมพูชาท่ีสงไปยังกรุงโตเกียววา “หากญี่ปุุนต้องถอนตัวออกจากกัมพูชา ชาวเขมร

ต้องการให้อังกฤษหรือสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนท่ีมากกว่าฝรั่งเศส เพราะหากฝรั่งเศสกลับเข้ากัมพูชา

ก็จะต้องกลับสู่สถานะเดิม”382 ขณะเดียวกันทัญไดปลุกเราประชาชนซึ่งมีรายงานวาชาวเขมร

ประมาณ 30,000 คน ออกมาเดินขบวนเพื่อตอตานการกลับมาของฝรั่งเศส ตรงกันขามกับ

พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุท่ียินดีจะเจรจากับฝรั่งเศสดวยสันติ  

วันท่ี 3 กันยายน ค.ศ. 1945 เซิง ง็อก ทัญไดจัดทําการลงประชามติอยางเรงรีบเพื่อหยั่ง

เสียงของประชาชนท่ีสนับสนุนการประกาศเอกราช พบวามีจํานวน 541,470 เสียง โดยมีผูคัดคาน

เพียง 2 เสียง เดวิด พี. แชนดแเลอรแ (David P. Chandler) กลาววาไมมีหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวามี

การลงประชามติอยางไรนอกเสียจากมีการสงบันทึกขอความเพื่อขอความเห็นชอบไปยังขาราชการใน

เขตตาง ๆ  ทัญพยายามอยางยิ่งยวดในการตอรองกับฝรั่งเศสถึงการยืนยันเอกราชของประเทศ ตลอด

เดือนกันยายน ทัญไดขอรองใหเพื่อนรวมงานของเขาใหรวมเป็นพันธมิตรกับเวียดนามเพื่อตอตาน

ฝรั่งเศส สมาชิกจํานวนมากไมยอมรับขอเสนอของทัญ และพยายามหาหนทางใหกัมพูชาไดรับเอกราช

                                                             
382 Magic Summary, SRS 1779, 3 September 1945, The MAGIC Documents, Reel 14, 9, quoted in 

Jagel, “Son Ngoc Thanh, the United States, and the Transformation of Cambodia,” 43. 
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โดยเป็นอิสระจากเวียดนาม บางคนพอใจท่ีจะใหฝรั่งเศสกลับมามีอํานาจมากกวาจะใหทัญคงมีอํานาจ

ตอไป383 

กลางเดือนกันยายน ค.ศ. 1945 สามสัปดาหแหลังจากญี่ปุุนประกาศยอมแพในสงคราม 

นายพลดักลาส เดวิด เกรซียแ (Douglas David Gracey) ผูบัญชาการทหารบกกองกําลังแหงชาติ

สัมพันธมิตรประจําเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดบังคับบัญชากองกําลังอินโดจีนฝรั่งเศสจากอังกฤษและ

อินเดียเคล่ือนเขาสูกรุงไซงอนเพื่อปลดอาวุธทหารญี่ปุุนและปลอยตัวนักโทษชาวฝรั่งเศสตามขอตกลง

ในการประชุมพอทสดัม (Potsdamer Konferenz)384 แตทวาตองพบกับการตอตานอยางหนักจาก

ขบวนการเวียดมินหแภายใตการนําของโฮจิมินหแซึ่งอางวาเวียดนามเป็นเอกราชต้ังแตวันท่ี 2 กันยายน 

ค.ศ. 1945385 ตอมาในวันท่ี 1 ตุลาคม ค.ศ. 1945 นายพลฟิลิเป เลอแกลรแก (Jacques Philippe 

Leclerc) ผูบัญชาการสูงสุดแหงอินโดจีนมีหนาท่ีบังคับบัญชาหนวยปฏิบัติการฝรั่งเศสนอกประเทศ

แหงตะวันออกไกล (Corps Expéditionnaire Français en Extrême-Orient ; CEFEO) ไดยกพล

ขึ้นบกท่ีกรุงไซงอนตามคําส่ังของนายพลชารแล เดอ โกลเพื่อแสดงสัญญาณวาฝรั่งเศสไมยอมรับการ

ประกาศเอกราชใด ๆ ของอินโดจีนท่ีเกิดขึ้นกอนหนานี้ 

การเคล่ือนไหวของกองกําลังแหงชาติสัมพันธมิตรและกองทัพฝรั่งเศสต้ังแตกลางเดือน

กันยายนถึงเดือนตุลาคม ค.ศ. 1945 สงผลใหรัฐบาลกัมพูชายิ่งหวั่นเกรงและเห็นถึงความไมมั่นคงของ

อิสรภาพ ดวยเหตุนี้เซิง ง็อก ทัญจึงยิ่งแสวงหาความรวมมือจากเพื่อนบานเพื่อรักษาความเป็นเอกราช

ของกัมพูชาไว วันท่ี 6 ตุลาคม ค.ศ. 1945 ทัญไดสงบัน ยุน (Pann Yun) เป็นผูแทนรัฐบาลเขาพบ 

ฯพณฯ ปรีดี พนมยงคแ (Pridi Banomyong) ผูสําเร็จราชการแทนพระองคแของไทย เพื่อมอบจดหมาย

ของทัญซึ่งมีเนื้อหาขอใหประเทศไทยนําเรื่องการประกาศเอกราชของกัมพูชาเขาในท่ีประชุมของ

                                                             
383 Chandler, A History of Cambodia, 210. 
384

 การประชุมพอทสดัม (Potsdamer Konferenz) จัดขึ้นภายหลังเยอรมนียอมจํานนโดยไมมีเง่ือนไขระหวางวันที่ 
17 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ณ พระราชวังเซซีเลียนฮอฟ (Cecilienhof Palace) โดยชาติมหาอํานาจฝุายสัมพันธมิตร 
ไดแก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียตเพื่อหารือเร่ืองการจัดระเบียบยุโรปและหลังภายหลังสงครามสิ้นสุด 
สาระสําคัญ ไดแก การจัดการเยอรมนีหลังสงคราม การกําหนดเขตแดนในยุโรป การกําหนดอํานาจของสหภาพโซเวียตในยุโรป
ตะวันออก การยุติสงครามมหาเอเชียบูรพา การกําหนดคาปฏิกรรมสงครามและอ่ืน ๆ อยางไรก็ดี การประชุมในคร้ังน้ียังไดกําหนด
บทบาทและหนาที่ของชาติสัมพันธมิตรในการจัดการกับดินแดนที่ญี่ปุุนยึดครองภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยกําหนดใหกองทัพ
อังกฤษปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่และปลดอาวุธทหารญี่ปุุนใตเสนขนานที่ 16 ไดแก ตอนลางของแควนอันนัม แควนโคชินจีน แควนลาว 
และแควนกัมพูชา สวนเหนือเสนขนานดังกลาวใหกองทัพจีนคณะชาติเป็นผูดําเนินการ 

385 Chandler, “The Kingdom of Kampuchea, March - October 1945: Japanese-Sponsored 
Independence in Cambodia in World War II,” 89. 
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องคแการสหประชาชาติ (United Nations ; UN) 386  ขณะเดียวกันยังหารือความรวมมือและการ

สนับสนุนทางการทหารในการตอตานการกลับมาของระบอบอาณานิคมฝรั่งเศส โดยแลกกับการท่ี

รัฐบาลไทยยังคงมีสิทธิควบคุมเขตพระตะบองและเขตเสียมเรียบ ในประเด็นแรกรัฐบาลไทยตอบกลับ

วาไมสามารถท่ีจะใหการรับรองเอกราชของกัมพูชาได แตในประเด็นหลังท้ังสองประเทศยังไมไดมีการ

ตกลงกันอยางเป็นทางการเนื่องจากทัญถูกจับเสียกอน อยางไรก็ดี ทัญยังไดสงผูแทนรัฐบาลเขาพบกับ

ผูนําสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามซึ่งทัญไดใหการรับรองเอกราชไปแลว โดยคาดหวังความ

รวมมือในการตอตานการกลับมาของฝรั่งเศส แตการเจรจากลับลมเหลวโดยส้ินเชิง เพราะคณะผูแทน

รัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธการใหสิทธิทางการทหารแกกองทัพเวียดมินหแในการเคล่ือนไหวในอาณาเขต

กัมพูชาและสามเหล่ียมปากแมน้ําโขง387 

การดําเนินการของเซิง ง็อก ทัญ นอกจากสรางความไมพอพระทัยใหกับพระบาทสมเด็จ

พระนโรดมสีหนุซึ่งกลาวหาทัญวาเป็นคนทรยศแลว แมแตกลุมปใญญาชนซึ่งใหการสนับสนุนเขาก็ไม

พอใจแนวทางดังกลาวเป็นอยางมาก ซึ่งถือไดวาเป็นจุดเปล่ียนสําคัญท่ีทําใหความนิยมในตัวของทัญ

เริ่มลดลง โดยเฉพาะฆึม ทิต ประธานรัฐสภาและรัฐมนตรีวาการการปูองกัน สาธารณการ และ

สุขาภิบาลเองก็เริ่มไมแนใจแนวทางในการรักษาสถานะความเป็นเอกราชของกัมพูชาของทัญ 

โดยเฉพาะการปลอยใหขบวนการเวียดมินหแรุกลํ้าอธิปไตยของกัมพูชา รวมถึงแผนสํารองในกรณี

ฝรั่งเศสนําทหารบุกโจมตีกัมพูชา ซึ่งทัญไดวางมาตรการวาใหรัฐบาลอพยพไปยังกําปงจามเพื่อจัดต้ัง

รัฐบาลพลัดถิ่น และหากฝรั่งเศสยังติดตามมาถึงใหอพยพไปยังเมืองเมืองเต็ยนิง (Tây Ninh) ใน      

โคชินจีน โดยอางเหตุผลวาเต็ยนิงเป็นสวนหนึ่งในประวัติศาสตรแกัมพูชา อีกท้ังมีชาวเขมรอาศัยอยู

จํานวนมากจึงเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสําหรับผูนํากัมพูชาในอนาคตจะใชบริหารประเทศ388 ทิตไมพอใจ

แนวทางของทัญเป็นอยางมาก โดยบริภาษวาทัญไมเคารพหรือพยายามรักษามรดกของบรรพบุรุษ

เอาไวเลย ดวยเหตุนี้ในวันท่ี 7 ตุลาคม ค.ศ. 1945 ทิตจึงไดเขาพบนายพลเลอแกลรแกท่ีกรุงไซงอนเพื่อ

แสดงความบริสุทธิ์และตอนรับการกลับมาของฝรั่งเศส แตเปูาหมายท่ีสําคัญมากไปกวานั้นของทิตคือ

                                                             
386 ณัฐพร ใจจงรักษแ, “ความสัมพันธแระหวางไทยกับฝร่ังเศส ค.ศ. 1940-1953 ผานกลุมตอตานฝร่ังเศสในกัมพูชา,” 

วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 41 (สิงหาคม 2559 - กรกฎาคม 2560): 113. 
387 Chandler, “The Kingdom of Kampuchea, March-October 1945: Japanese-Sponsored 

Independence in Cambodia in World War II,” 137. 
388 Magic Summary, SRS 1736, 22 July 1945, The MAGIC Documents, Reel 14, B5, quoted in Jagel, 

“Son Ngoc Thanh, the United States, and the Transformation of Cambodia,” 47. 
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ตองการรองขอใหฝรั่งเศสชวยขออนุญาตกองกําลังแหงชาติสัมพันธมิตร ถึงการคงอาวุธของกองกําลัง

ปูองกันกัมพูชาเพื่อปูองกันการการรุกรานจากกองกําลังของเวียดมินหแ389 เพราะในชวงเวลาดังกลาว

เวียดมินหแไดเริ่มดําเนินการเคล่ือนไหวในกัมพูชาและมีการปะทะกันเป็นระยะ ๆ จากการกระทํา

ดังกลาวในเวลาตอมาทิตจึงถูกคุกคามและหมายเอาชีวิตจากขบวนการคอมมิวนิสตแเวียดนาม  

กอนท่ีกําลังทหารฝุายสัมพันธมิตรจะเคล่ือนเขาสูกัมพูชาเพียง 2-3 วัน ปรากฏวามี

ใบปลิวภาษาเขมรซึ่งพิมพแเป็นโรเนียวโปรยอยูตามสถานท่ีตาง ๆ เพื่อโนมนาวชาวเขมรไมใหตอตาน

การกลับมาของฝรั่งเศส เนื้อหาในใบปลิวอางวาชาวเขมรจะไดรับความสุขเหมือนเมื่ออยูกับฝรั่งเศส 

และโดยเฉพาะอยางยิ่งดินแดนท่ีสูญเสียไปตามอนุสัญญาโตเกียว รัฐบาลไทยตองสงคืนใหในไมชา

เพราะวาประเทศไทยไดแพสงครามเชนเดียวกับญี่ปุุน390 

วันท่ี 8 ตุลาคม ค.ศ. 1945 นายพลจัตวาเอ็ดเวิรแด เดโมคี เมอรแเรยแ (Brigadier-General 

Edward Dymoke Murray) ผูบัญชาการทหารสูงสุดไดนํากําลังทหารฝุายสัมพันธมิตรเคล่ือนเขาสู

กรุงพนมเปญ โดยมีภารกิจสําคัญสองประการคือ ตรวจสอบการยอมจํานนโดยไมมีเงื่อนไขของกองทัพ

ญี่ปุุนและรักษาความสงบในกัมพูชา ตอมาในวันท่ี 11 ตุลาคม ค.ศ. 1945 เซิง ง็อก ทัญซึ่งไมไดอยูใน

ฐานะตอรองใด ๆ ไดประกาศความต้ังใจวาจะนํากัมพูชากลับไปสูสถานะกอนสงคราม แตทวาในวันท่ี 

12 ตุลาคม ค.ศ. 1945 ภายหลังจากเซิง ง็อก ทัญเดินทางไปรวมเปิดวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ท่ีปิดตัวชวง

สงครามโลกในตอนเชา ตอนเท่ียงของวันเดียวกันทัญและพรรคพวกรวม 7 คนถูกกองทัพอังกฤษ

จับกุมในขอหาใหการสนับสนุนกองทัพญี่ปุุนและใหการสนับสนุนดานยุทธปใจจัยแกขบวนการ     

เวียดมินหแซึ่งคุกคามความปลอดภัยของอินโดจีน การจับกุมทัญกระทําไดอยางงายดายโดยไมมีผูใด

คัดคาน ท้ังนี้ พระองคแมจะสแสีสุวัตถ์ิมุนีเรศซึ่งประกาศพระองคแวาสนับสนุนรัฐบาลไทยและขบวนการ

เสรีไทย (Free Thai Movement) ของ ฯพณฯ ปรีดี พนมยงคแ เพื่อหลีกเล่ียงการตกเป็นอาชญากร

สงครามเป็นผูแทนราชสํานักกัมพูชาอํานวยการจับกุมทัญดวยพระองคแเอง ทันทีท่ีนายพลเลอแกลรแก

เดินทางถึงกรุงพนมเปญในวันท่ี 15 ตุลาคม ค.ศ. 1945 วันรุงขึ้นเขาใหสงตัวทัญและคนอื่น ๆ ไปท่ี

กรุงไซงอนกอนจะถูกตัดสินใหจําคุกตลอดชีวิตและเนรเทศไปยังประเทศฝรั่งเศส กอนจะเปล่ียนเป็น

การเฝูาระวังไมใหมีสวนรวมดานการปกครอง (administrative surveillance) ท่ีเมืองปใวตีเยรแ 
                                                             

389 สาคู สาม฿ด, ประวัติศาสตร์กัมพูชาและพลเมืองเขมร , 266.  [សាគូ សាម ុត, របវតថិសាស្តសថកមពុជានិងចរជនខ្មមរ, 
២៦៦.] 

390
 “เร่ือง การเคลื่อนไหวชายแดนเก่ียวกับคนชาติฝร่ังเศส,” 9 ตุลาคม 2488, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 24-25. 
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(Poitiers) เป็นเวลา 20 ปี ซึ่งท่ีนั่นทัญไดศึกษาดานกฎหมายจนสําเร็จการศึกษา ขณะท่ีบาจ ฌืน 

รัฐมนตรีวาการเศรษฐกิจและการคาไดหลบหนีเขาปุาในเขตกําปงสปือและเขารวมกับขบวนการเขมร

อิสระซึ่งเวียดมินหแใหการสนับสนุน กอนจะถูกจับกุมและเนรเทศไปยังประเทศฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1946 

สวนผูสนับสนุนบางสวนท่ีนิยมแนวทางของทัญหรือท่ีพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเรียกวา 

“ทัญฮิสตแ” (Thanhist) เป็นตนวานักองคแมจะสแนโรดม จันทรังษี บุณฺณจันฺท มล โภค นี หรือฬํา ธีอุก 

(Lam Thi Ut) ภริยาของทัญ รวมถึงแหม สาวางซึ่งหลบหนีจากเรือนจําไดหลบหนีเขาปุาและ

ดําเนินการเคล่ือนไหวรวมกับขบวนการเขมรอิสระตอตานฝรั่งเศส แตทวาในสวนรัฐมนตรีอื่น ๆ ใน

รัฐบาลของทัญเป็นตนวาสุม เหง ฆึม ทิต ญึก จูโฬง หรือแบน นุต นายพลเลอแกลรแกพิจารณาเห็นวา

ไมไดสมัครใจใหการสนับสนุนทัญและท่ีไมอาจปฏิเสธตําแหนงทางการเมืองในชวงเวลาดังกล าวได 

เพราะสถานการณแทางการเมืองท่ีไมมั่นคงและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตจึงทําใหพวกเขาตองนิ่งเฉย 

ราชอาณาจักรกัมปูเจียส้ินสุดลงอยางเป็นทางการในวันท่ี  16 ตุลาคม ค.ศ. 1946 

พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเขาเจรจากับฝรั่งเศสซึ่งมุงหมายจะกลับเขามาคงสถานะเดิมใน

กัมพูชา แตสภาพการณแท่ีเปล่ียนแปลงไปฉุดรั้งใหฝรั่งเศสซึ่งในขณะนั้นคือสาธารณรัฐฝรั่งเศสท่ี 4 

(Fourth French Republic) ไมอาจทําตามอุดมการณแของตนเองได เพราะกระแสชาตินิยมท่ีรุนแรง

ไดพัดเขาสูดินแดนอาณานิคมจนยากจะอํานวยใหฝรั่งเศสสถาปนาจักรวรรดินิยมขึ้นไดอีก ดวยเหตุนี้ 

ใน ค.ศ. 1946 ตามขอตกลงช่ัวคราว (Modus Vivendi) ฝรั่งเศสยินยอมใหอิสระทางดานการเมือง

บางสวนแกกัมพูชา ขณะท่ีดานการทหาร การคลัง และการตางประเทศยังคงอยูภายใตการดูแลของ

ฝรั่งเศส กัมพูชาในชวงเวลานั้นมีฐานะเป็นสวนหนึ่ งของสหพันธรัฐอินโดจีน ( Indochinese 

Federation) ภายใตสหภาพฝรั่ ง เศส (French Union) ซึ่ ง เป็นกลุมภราดรของประชาชนใน      

อาณานิคมของฝรั่งเศส 

 

5.  บทสรุป 

การเคล่ือนไหวดานชาตินิยมของพระสงฆแกับปใญญาชนเขมรเริ่มปรากฏต้ังแต ค.ศ. 1936 

ผานการจัดต้ังหนังสือพิมพแภาษาเขมรรายสัปดาหแฉบับแรกของกัมพูชาในช่ือนครวัด (Nagaravatta) 

โดยการดําเนินงานของปใญญาชนซึ่งมีความสัมพันธแกับสถาบันทางวิชาการอยางพุทธศาสนบัณฑิตยแ 

ท้ังนี้ การดําเนินงานในระยะแรกการเคล่ือนไหวไมไดมีวัตถุประสงคแเพื่อเรียกรองเอกราช เพียงแต
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ตองการเรียกรองการมีสวนรวมในการปกครอง โดยมีจุดมุงหมายสําคัญคือการนําสนธิสัญญามิตรภาพ

และการคาระหวางฝรั่งเศส-กัมพูชา ค.ศ. 1863 (The Franco - Cambodian Protectoral Treaty 

of Oudong 1863) ซึ่งมีสาระสําคัญวากัมพูชายินยอมการเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส (French 

Protectorate of Cambodia) แตยังคงมีสิทธิในการบริหารงานเป็นเอกเทศภายใตคําแนะนําของ

ขาหลวงฝรั่งเศส  

ทวาในเวลาตอมาสถานการณแในเอเชียตะวันออกเฉียงใตผันเปล่ียนไป เมื่อสงครามโลก

ครั้งท่ี 2 (World War II) ขยายเขาสูอินโดจีน กระแสชาตินิยมผลักดันใหพระสงฆแกับปใญญาชนเพาะ

บมความคิดอันนําไปสูการตอตานระบอบอาณานิคม เห็นไดท้ังปฏิกิริยาท่ีมีตอกรณีพาทอินโดจีน

ระหวางฝรั่งเศส-ไทย ค.ศ. 1940-1941 กรณีสงครามฉัตรหรือสงครามรม ค.ศ. 1942 ซึ่งเป็นบท

พิสูจนแใหเห็นไดอยางชัดเจนวาพระสงฆแมีบทบาทสําคัญตอสังคมกัมพูชา การ ดําเนินการใดท่ีขัดตอ

จารีตประเพณีทางพุทธศาสนาจึงเทากับลวงเกินตอศรัทธาของประชาชน จึงเป็นแรงผลักดันใหชาว

เขมรพรอมท่ีจะตอสู และเหตุการณแสุดทายเมื่อกองทัพญี่ปุุนเขาปลดอาวุธกองกําลังฝรั่งเศสในวันท่ี 9 

มีนาคม ค.ศ. 1945 พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุใชโอกาสดังกลาวประกาศเอกราชแก

ราชอาณาจักรกัมปูเจีย เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม ค.ศ. 1945 และยกเลิกสนธิสัญญาตาง ๆ ท่ีกัมพูชาทํา

กับฝรั่งเศส แตทวาแนวทางในอนาคตสําหรับชาติกลับไมไดรับการตกลงรวมกันอยางเป็นเอกภาพใน

หมูผูนํา ประกอบกับสถานการณแทางการเมืองระหวางประเทศท่ีสับสนและคลุมเครือ จึงสงผลให    

เซิง ง็อก ทัญใชความนิยมท่ีมีเหนือปใญญาชนทําการรัฐประหารรัฐบาลของกษัตริยแ และนี่เป็น

จุดเริ่มตนของความแตกแยกทางการเมืองของกัมพูชาในอีกหลายทศวรรษตอมา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทที่ 5 

การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราชของกัมพูชา ค.ศ. 1945-1955 

ความส าเร็จและความล้มเหลวของกลุ่มชาตินิยมปัญญาชน 

 

ดมิตรี เยฟีโมฟ นักประวัติศาสตรแชาวรัสเซียกลาวไวอยางนาฟใงวา ภายหลังสงครามโลก

ครั้งท่ี 2 ส้ินสุดลง ลมบริสุทธิ์แหงเสรีภาพไดพัดไปสูประเทศตาง ๆ  ในอินโดจีนหนึ่งในนั้นคือ

กัมพูชา391 ดวยเหตุนี้เมื่อฝรั่งเศสพยายามกลับเขามาคืนสถานะเจาอาณานิคมในอินโดจีนจึงตอ ง

ประสบกับปใญหาความยุงยาก แมวาชาติมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกาจะไดปรับเปล่ียนนโยบาย

ทางการเมืองมาใหการสนับสนุนการฟื้นฟูระบอบอาณานิคมของฝรั่งเศสก็ตาม 392 ทามกลางกระแส

ชาตินิยมในกัมพูชาท่ีดําเนินไปอยางเขมขน ปใญญาชนซึ่งขณะนี้ผันตัวเป็นนักชาตินิยมไดเคล่ือนไหว

ตอตานจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสอยางหนักท้ังทางตรงและทางออม ขณะท่ีราชสํานักก็ไดปฏิเสธการ

ดําเนินการกลับมาของอดีตเจาอาณานิคมและยืนยันสิทธิอันชอบธรรมของชาวเขมรในการบริหาร

ประเทศ ดวยเหตุนี้เพื่อรักษาผลประโยชนแของตนเอาไวใหไดมากท่ีสุดฝรั่งเศสจึงยินยอมผอนปรน

เงื่อนไขบางประการเพื่อประนีประนอมกับท้ังราชสํานักและขบวนการชาตินิยมผานขอตกลงช่ัวคราว 

(Modus Vivendi) ระหวางฝรั่งเศสกับกัมพูชา ขณะเดียวกันบรรยากาศทางการเมืองระหวางประเทศ 

กลาวคือการแขงขันทางอุดมการณแทางการเมืองระหวางฝุายเสรีนิยมประชาธิปไตยนําโดย

                                                             
391 ดมิตรี เยฟีโมฟ, สงครามโลกครั้งท่ีสองกับชะตากรรมของประชาชนชาวเอเชีย (กรุงเทพฯ: แพรพิทยา, 2518), 

173. 
392

 ภายหลังการอสัญกรรมอยางกะทันหันของประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี. โรสเวลตแ (Franklin D. Roosevelt) เมื่อ
วันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 1945 แฮรี เอส ทรูแมน (Hanry S Truman) รองประธานาธิบดีดํารงตําแหนงประธานาธิบดีคนใหมของ
สหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี ต้ังแตกลาง ค.ศ. 1942 สหรัฐอเมริกาแสดงจุดยืนชัดเจนวาเป็นชาติที่ตอตานระบอบอาณานิคมและยึดมั่นใน
หลักการที่ประกาศไวในกฎบัตรแอตแลนติก (Atlantic Charter) ที่มีสาระสําคัญยับย้ังลัทธิจักรวรรดินิยมซึ่งตอมาไดกลายเป็นแนวคิด
หลักของการจัดต้ัง “ภาวะทรัสตีระหวางประเทศ” (International Trusteeship) แตทวาเมื่อโรสเวลตแถึงแกอสัญกรรม ทรูแมนถูก
กดดันอยางหนักจากกระทรวงการตางประเทศถึงการแสดงทาทีที่ชัดเจนตออินโดจีน เน่ืองจากพบปใญหาความคลุมเครือในการดําเนิน
นโยบายซึ่งจะสงผลตอการจัดระเบียบใหมในยุโรป ดวยเหตุน้ีทรูแมนจึงประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีตออินโดจีนมีสาระสําคัญโดย
สรุปวา สหรัฐอเมริกาจะไมขัดขวางฝร่ังเศสในการฟื้นฟูระบอบอาณานิคมและจะเคารพอํานาจอธิปไตยของฝร่ังเศสเหนืออินโดจีน แตถึง
กระน้ันสหรัฐอเมริกาขอใหฝร่ังเศสดูแลอินโดจีนตามแนวคิดภาวะทรัสตีระหวางประเทศ และสหรัฐอเมริกาสนับสนุนและชวยเหลือ
ฝร่ังเศสเพื่อฟื้นฟูระบอบอาณานิคมในอินโดจีนขึ้นใหมซึ่งการดําเนินการในลักษณะน้ีจะสงผลดีตอการรักษาสันติภาพทั้งในยุโรป เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและโลกหลังสงคราม 
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สหรัฐอเมริกากับฝุายสังคมนิยมท่ีมีสหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผูนํา  สงผลให   

นักชาตินิยมเขมรเพาะบมความคิดทางการเมืองท่ีแตกตางกัน ปใญญาชนบางสวนผันตัวเป็น

นักการเมืองท่ีตอสูเพื่ออุดมการณแประชาธิปไตยผานระบบพรรคการเมือง ขณะท่ีอีกจํานวนไมนอยหัน

ไปเคล่ือนไหวรวมกับขบวนการเขมรอิสระท่ีกอต้ังมาต้ังแต ค.ศ. 1940 เพื่อเรงรัดฝรั่งเศสใหมอบเอก

ราชแกกัมพูชาดวยวิธีการท่ีรุนแรง แตทวาท้ังสองกลุมตองประสบกับปใญหาเดียวกันคือไมสามารถ

นําพาเอกราชกลับคืนสูกัมพูชาได โดยมีสาเหตุสําคัญเกิดจากการแยงชิงอํานาจความเป็นใหญภายใน

กลุมของตน ในเวลาตอมาจึงเปิดโอกาสใหพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุใชพระราชอํานาจเขามา

เป็นคนกลางในการเจรจากับฝรั่งเศส 

 

1.  พรรคการเมืองกัมพูชากับการเรียกร้องเอกราช 

1.1 ข้อตกลงชั่วคราว (Modus Vivendi) ระหว่างฝร่ังเศสกับกัมพูชา วันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 

1946 กับการก่อต้ังพรรคการเมือง 

ราชอาณาจักรกัมปูเจีย (Kingdom of Kampuchea) ส้ินสุดลงอยางเป็นทางการในวันท่ี 

16 ตุลาคม ค.ศ. 1945 กัมพูชาตกอยูในสภาวะสุญญากาศทางการเมือง ฝรั่งเศสทําการยกเลิก

นโยบายตาง ๆ ของญี่ปุุน เป็นตนวายกเลิกช่ือประเทศจาก “กัมปูเจีย” กลับมาเป็น “กัมโบช” เปล่ียน

การนับศักราชจากพุทธศักราชกลับมาเป็นคริสตแศักราชตามเดิม รวมถึงช่ือถนนตาง ๆ ท่ีถูกเปล่ียนเป็น

ช่ือภาษาเขมรใหกลับมาใชช่ือตามภาษาฝรั่งเศสแบบเดิม นอกจากนี้ฝรั่งเศสยังจัดเตรียมขาราชการ

ของตนเขาทําหนาท่ีในระบบราชการเชนเดียวกับท่ีเคยปฏิบัติมากอนสงคราม แตทวาพระบาทสมเด็จ

พระนโรดมสีหนุและปใญญาชนในขณะนั้นปฏิเสธการดําเนินการของฝรั่งเศสและยืนยันสิทธิอันชอบ

ธรรมของชาวเขมรในการบริหารประเทศ ฝรั่งเศสยินยอมปฏิบัติตามเพื่อประนีประนอมกับราชสํานัก

และขบวนการชาตินิยม ดวยเหตุนี้ในวันท่ี 17 ตุลาคม ค.ศ. 1945 พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์มุนีเรศซึ่ง

ไดรับพระราชทานพระอิสริยยศใหมเป็นสมเด็จกรมพระสีสุวัตถิ์มุนีเรศ  (HRH Samdech Krom 

Preah Sisowath Monireth) ประกาศจัดต้ังรัฐบาลชุดใหม โดยทรงดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาไผท และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการปูองกันประเทศ พรอมกันนี้ทรง

แตงต้ังพระองคแมจะสแสีสุวัตถ์ิ มุนีพงศแ (HRH Prince Sisowath Monipong) พระอนุชาดํารงตําแหนง

รัฐมนตรีวาการตางประเทศและการศึกษา รวมถึงรัฐมนตรีจากรัฐบาลเซิง ง็อก ทัญไดรับการแตงต้ัง
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เป็นรัฐมนตรีชุดใหมดวย ไดแก จัน ณากดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการยุติธรรม ฆึม ทิตดํารงตําแหนง

รัฐมนตรีวาการสุขาภิบาล สาธารณการ และการโทรคมนาคม สุม เหง ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ

ธรรมการ-พุทธิกศึกษาและวิจิตรศิลปะ วา กาแมลดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการเศรษฐกิจชาติ 

และญึก จูโฬงดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการงบประมาณ พรอมกันนี้พระองคแยังไดจัดต้ังกองทัพ

แหงชาติกัมพูชา (Cambodian Army) หรือกองทัพเขมรภูมินทรแตามแบบสมัยใหมข้ึนเป็นครั้งแรก ซึ่ง

กอนหนานี้กิจการทหารและตํารวจอยูภายใตการควบคุมอยางใกลชิดของฝรั่งเศส แตจากสภาพการณแ

ระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 พระองคแจึงดําริวากองทัพเป็นส่ิงจําเป็นในการปูองกันพระมหากษัตริยแ 

อีกท้ังยังชวยปกปูองสันติสุขของแผนดินและพรมแดนระหวางประเทศอีกดวย393 

พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุอํานวยการใหสมเด็จกรมพระสีสุวัตถิ์มุนีเรศเป็นผูแทน

ของกัมพูชาและมีอํานาจเต็มเจรจากับมารแแซล  ฌ็อง มารี อเลซ็องดรี (Marcel Jean Marie 

Alessandri) ผูบัญชาการของสาธารณรัฐฝรั่งเศสในอินโดจีนในฐานะผูแทนรัฐบาลฝรั่งเศส จนกระท่ัง

วันท่ี 7 มกราคม ค.ศ. 1946 จึงมีการทําความตกลงช่ัวคราว (Modus Vivendi) เพื่อกําหนดพื้นฐาน

และควบคุมของความสัมพันธแระหวางสองประเทศจนกวาจะมีการตกลงอันเป็นท่ีสุด  ซึ่งไดมีราง

ขอตกลงแลกเปล่ียนระหวางกันต้ังแตวันท่ี 9-13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1945 แลวนั้น สาระสําคัญโดยสรุป 

ฝรั่งเศสจัดการปกครองอินโดจีนในลักษณะของสหพันธรัฐอินโดจีน ( Indochinese Federation) 

ไดแก ญวน 3 รัฐ (ญวนกลาง ญวนใต ญวนเหนือ) รัฐลาว และรัฐเขมร ซึ่งอยูภายใตสหภาพฝรั่งเศส 

(French Union) มีขาหลวงใหญฝรั่งเศสเป็นผูดําเนินการปกครอง394 กลาวเฉพาะขอตกลงช่ัวคราวกับ

กัมพูชา โดยหลักการกัมพูชาเปล่ียนสถานะจาก “อาณานิคมของฝรั่งเศส” (French Colonial 

Empire) เป็น “รัฐสมทบในสหภาพฝรั่งเศส” (Autonomous State within the French Union) 

ท้ังนี้ ฝรั่งเศสยินยอมใหอิสระทางดานการเมืองบางสวน กลาวคืออนุญาตใหแตงต้ังคนพื้นเมืองเป็น

หัวหนาหนวยงานราชการหรือตําแหนงสําคัญ ๆ ท้ังสวนกลางและสวนทองถิ่น แตสงวนสิทธิใหมีท่ี

ปรึกษาชาวฝรั่งเศสประจํากระทรวงและหนวยงานราชการประจําเขต ขณะท่ีกิจการดานการทหาร 

                                                             
393 ฉาย โสะผล, นายกรัฐมนตรีเขมร ท้ัง 36 ท่านเป็นอย่างไร?: การเริ่มต้นและการสิ้นสุดในประวัติศาสตร์ (ภาค 

1) (พนมเปญ: ม.ป.ท., 2014), 89.  [ឆយ សុផល, នាយករដឌមរនីខ្មមរ ទាំង ៣៦ រូប ជានរណា?: ការចាបច់ផឋ ម និងការចាកចចញកបុងរបវតថិ
សាស្តសថចាកខ់្រសេះ (ភាគ១) (ភបំចពញ: n.p., ២០១៤), ៨៩.] 

394 “เร่ือง การจัดการปกครองประเทศเขมรใหมมีปรากฏในเอกสารโตตอบระหวางกษัตริยแเขมรปใจจุบันกับพลเรือโท
เทยลีดาชังลีเยอ ขาหลวงใหญอินโดจีนคนใหม,” 28 ธันวาคม 2488, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 69-70. 
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การพาณิชยแและศุลกากร การศาล และการตางประเทศคงอยูภายใตการดูแลของขาราชการฝรั่งเศส 

สวนกิจการดานการศึกษา ศาสนา และกิจการสาธารณะตาง ๆ รวมถึงงบประมาณและการทํานุบํารุง

สถานท่ีราชการใหอยูภายใตการดูแลและควบคุมของรัฐบาลกัมพูชา  ท้ังนี้ในสวนของกองทัพนั้น 

ฝรั่งเศสจะลดจํานวนทหารชาวฝรั่งเศสลงครึ่งหนึ่งจากจํานวนท่ีมีกอนสงคราม395 การลงนามในครั้ง

นั้น มร.ปอล โกสตา ฟลอเรตแ (Paul Costa Floret) รัฐมนตรีวาการกระทรวงอาณานิคมกลาวท้ิงทาย

ไววา “ฝรั่งเศสพร้อมท่ีจะช่วยเหลือประเทศเขมรตามท่ีขอร้องมานั้นอยู่ทุกขณะ หากแต่อย่าให้เป็นไป

ว่ามีการบริหารอย่างเคลือบแฝงอันจะยังให้เกิดความไม่สงบข้ึน”396 

สาเหตุสําคัญท่ีกัมพูชายินยอมลงนามในขอตกลงช่ัวคราวนั้น หนังสือพิมพแเลอมงดแ (Le 

Monde) ฉบับวันท่ี 28 ธันวาคม 1948 ซึ่งนายฌัก อาช. เกอรีฟ (Jacques H. GUERIF) ไดอธิบายไว

อยางนาฟใงในคอลัมนแ “กัมพูชายังไมอาจมีเอกราชไดหากปราศจากความชวยเหลือจากฝรั่งเศส” 

ความโดยสรุปวา “สาเหตุท่ีเขมรยังต้องพึ่งฝรั่งเศสอีกนั้น ก็เพราะเขมรขาดผู้ท่ีมีความรู้และ

ความสามารถ ฝรั่งเศสจึงต้องเกื้อกูลสถาปนาความมั่นคง การเศรษฐกิจให้ดีขึ้น  ตลอดจนการทหาร

และการทูตด้วย อนึ่งรายได้ทางภาษีอากรก็ยังไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางการ

คลังจากฝรั่งเศสอีกด้วย นอกจากนี้การปรับปรุงทางกสิกรรมและการเพิ่มพูนทางคมนาคมจะด าเนินไป

ไม่ตลอดรอดฝ่ังถ้าหากไม่ได้รับทุนจากฝรั่งเศส โดยเหตุนี้จึงเป็นความจ าเป็นท่ีเขมรจะต้องเข้าอยู่ใน

สหพันธ์ฝรั่งเศสดังท่ีพระเจ้าแผ่นดินเขมรยอมรับ”397 ซึ่งหากพิจารณาสภาพการเมืองกัมพูชาภายหลัง

ลงนามในขอตกลงช่ัวคราวแลวก็จะพบไดวาส่ิงท่ีฝรั่งเศสคาดการณแไวนั้นเกิดขึ้นจริง 

ผลท่ีสําคัญมากไปกวานั้นในขอตกลงช่ัวคราวคือ กัมพูชาไดรับอนุญาตใหมีการราง

รัฐธรรมนูญ ดวยเหตุนี้จึงมีการจัดต้ังพรรคการเมืองและจัดการเลือกต้ังขึ้นเป็นครั้งแรก  (อนุญาตให

ผูสมัครเป็นเพศชายเทานั้น ) เพื่อจัดต้ังสมัชชาแหงชาติกัมพูชา  (Assemblée Nationale 

Cambodgienne) มาทําหนาเป็นสภาธรรมนูญ (L‖assemblée constituante) ท่ีถวายคําแนะนําแด

                                                             
395 Jean Goanvic, MODUS VIVENDI FRANCO-CAMBODGIEN (7 janvier 1946), accessed April 13, 

2019, available from http://www.histoire-et-philatelie.fr/pages/008_indo/7000A_modus_vivendi_franco- cambod 
gien. html?fbclid=IwAR3JFZNa4tvnZNnnnq muhP9ePMDLWHexdOYW7kXIvyJdE7q5i7AA0dMbGAk. 

396 ทักษแ เสนีวงศแ ณ อยุธยา, อินโดจีน รัฐสมทบของสหภาพฝรั่งเศส (ม.ป.ท., 2496.  พิมพแแจกในการพระราชทาน
เพลิงศพ พ.ท. พระศักด์ิเสนี (ม.ล.ศักด์ิเสนี เสนีวงศแ) ณ เมรุวัดประยูรวงศาวาส วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2496), 35. 

397 “บทความหนังสือพิมพแ article extrait du “Le Monde” du 28 Decembre 1948 LE CAMBODGE NE 
POURRAIT REALISER SON INDEPENDANCE SANS L‖AIDE DE LA FRANCE,” 11 กุมภาพันธแ 2492, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี 
กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/5, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 8-9. 
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กษัตริยแเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ผลท่ีเกิดขึ้นคือ ปใญญาชนซึ่งเป็นเช้ือพระวงศแไดรวบรวมพลพรรคจัดต้ัง

พรรคการเมืองขึ้นอยางคึกคักซึ่งตางมีแนวคิดทางการเมืองท่ีแตกตางกันไปดังจะไดกลาวตอไป ทวาส่ิง

ท่ีสําคัญมากไปกวานั้น ดังท่ีธิบดี บัวคําศรีไดแสดงความเห็นไวอยางนาสนใจวา การเลือกต้ังครั้งนี้ทํา

ใหความไมลงรอยและความแตกตางกันทางความคิด อุดมการณแ และผลประโยชนแในหมูผูนําชาวเขมร

ซึ่งถูกเก็บงําไวมานานหลายปีภายใตการปกครองของฝรั่งเศสไดเผยออกมาอยางเป็นรูปธรรม บรรดา  

ชนช้ันนําทางการเมืองมองเห็นโอกาสท่ีจะฉกฉวยอํานาจนั้นไวไมวาจะเพื่ออุดมการณแทางการเมืองท่ี

สูงสงหรือเพื่อรักษาผลประโยชนแของตน ดวยเหตุนี้การรวบรวมพลพรรคเพื่อแยงชิงอํานาจจึง

เกิดขึ้น398 สอดคลองกับเดวิด พี. แชนดแเลอรแ (David P. Chandler) ท่ีแสดงความเห็นวาการเลือกต้ัง

ท่ีกําลังจะเกิดขึ้นในวันท่ี 1 กันยายน ค.ศ. 1946 สงผลใหเกิดความแตกแยกราวฉานอยางลํ้าลึกในหมู

ผูนําทางการเมืองซึ่งไมมีผูใดไดคาดคิดมากอน399 

ในฤดูรอนของ ค.ศ. 1946 พระราชบัญญัติการเลือกต้ังมีผลบังคับใชอยางเป็นทางการ 

ปรากฏวามีการจัดต้ังพรรคการเมืองหลายพรรคโดยเช้ือพระวงศแซึ่งหวาดกลัวและระแวงการกอความ

ไมสงบตลอดแนวชายแดนของขบวนการเขมรอิสระซึ่งไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย รวมถึงการ

รุกลํ้าอธิปไตยของเวียดมินหแ400 พรรคการเมืองท่ีสําคัญและควรกลาวถึง ไดแก គណបកសចសរភីាព 

[อานวา คณะบฺกซเซรีเภียบ : คําแปล พรรคเสรีภาพ (Liberal Party)] จัดต้ังขึ้นในเดือนมีนาคม ค.ศ. 

1946 นําโดยพระองคแมจะสแนโรดม นรินฺนเฎต (HRH Prince Norodom Norindeth) หนึ่งในเช้ือ

พระวงศแช้ันสูงท่ีมีสิทธิในราชบัลลังกแกัมพูชา ทรงมีศักด์ิเป็นพระปิตุลา (ลุง) ในพระบาทสมเด็จพระ

นโรดมสีหนุ พระองคแเป็นหนึ่งในเจาท่ีดินรายใหญของกัมพูชา ดวยเหตุนี้แนวทางของพรรคเสรีภาพจึง

มีลักษณะเป็นแนวคิดอนุรักษนิยม พระองคแมีพระดําริวาประชาธิปไตยของกัมพูชาควรดําเนินการ

อยางคอยเป็นคอยไป ควรเริ่มต้ังแตใหการศึกษาท่ีเพียงพอแกประชาชนเสียกอน ทรงเช่ือวากัมพูชายัง

ไมพรอมตอการปกครองตนเองและควรอยูภายใตการดูแลของฝรั่งเศสไปสักระยะเสียกอน ผูท่ี

สนับสนุนพรรคเสรีภาพจึงประกอบดวยบรรดาเช้ือพระวงศแและชนช้ันสูงผูเป็นเจาท่ีดิน รัฐมนตรีผูมี

บรรดาศักดิ์ ชนกลุมนอยชาวจาม พอคาหรือผูประกอบการเช้ือสายจีน รวมถึงเจาของท่ีดินขนาดใหญ

                                                             
398 ธิบดี บัวคําศรี, ประวัติศาสตร์กัมพูชา, 2nd ed.  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555), 90. 
399 David P. Chandler, A History of Cambodia, 4th ed. (Chiang Mai: Silkworm Books, 2008), 212. 
400 V.M. Reddi, A History of Cambodian Independence Movement 1863-1955 (Tirupati: Sri 

Venkateswara University, 1970), 125, quoted in Chandler, A History of Cambodia, 212. 
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ริมฝใ่งแมน้ําในเขตกําปงจาม แมแตฝรั่งเศสก็ใหการสนับสนุนแนวทางของพรรคเสรีภาพดวยเชนกัน401 

และเพื่อเขาถึงและโนมนาวประชาชนจึงมีการจัดต้ังหนังสือพิมพแประทีปเขมรขึ้นเพื่อเผยแพรนโยบาย

ของพรรคดวย 

พรรคตอมาคือ គណបកសរបជាធិបរតយយចជ នចល ន [อานวา คณะบฺกซบฺรอเจียธิบเตร็ย

เจือนเลือน : คําแปล พรรคประชาธิปไตยจ าเริญ (Progressive Democratic Party)] นําโดยนักองคแ

ราชวงศแนโรดม มฺงตณาซึ่งไดรับพระราชทานอิสริยยศเป็นพระองคแมจะสแนโรดม  มฺงตณา (HRH 

Prince Norodom Montana) พรรคนี้มีแนวทางอนุรักษนิยมไมตางกับพรรคเสรีภาพของพระองคแ  

มจะสแนโรดม นรินฺนเฎต จึงไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกสวนใหญของราชวงศแ และยังคาดวาไดรับ

การสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุและเสนาบดีท่ีปรึกษาของพระองคแดวย402 

พรรคสุดทายคือ គណបកសរបជាធិបរតយយ [อานวา คณะบฺกซบฺรอเจียธิบเตร็ย : คําแปล 

พรรคประชาธิปไตย (Democratic Party)] จัดต้ังขึ้นในเดือนเมษายน ค.ศ. 1946 นําโดยพระองคแ 

มจะสแ สีสุวัตถิ์  องคแ เอง  ยุตติวงศแ  (HRH Prince Sisowath Ang Eng Yuthevong) เมื่อสําเร็ จ

การศึกษาจากวิทยาลัยมงเปอลีเย (Montpellier) ประเทศฝรั่งเศส ทรงเขาทํางานเป็นสมาชิก       

ราชบัณฑิตของฝรั่งเศส ทรงมีช่ือเสียงและมีเพื่อนซึ่งมีบทบาททางการเมืองในฝรั่งเศสจํานวนมาก

โดยเฉพาะเลโอปอลดแ เซดารแ ซ็องออรแ  (Léopold Sédar Senghor) ซึ่งตอมาเป็นประธานาธิบดีคน

แรกของสาธารณรัฐเซนากัล (République du Sénégal) เมื่อสงครามโลกครั้งท่ี 2 ส้ินสุดลงพระองคแ

ไดรับมอบหมายจากสหภาพฝรั่งเศสใหไปประชุมท่ีสหรัฐอเมริกาในฐานะตัวแทนของกระทรวงการ

ตางประเทศ ไมเพียงแตเทานั้นพระองคแยังไดเขาเป็นสมาชิกสมาชิกพรรคแรงงานฝรั่งเศสนานาชาติ

หรือพรรคสังคมนิยมฝรั่งเศส (Section française de l'Internationale ouvrière ; SFIO) อีก

ดวย403 ประสบการณแทางการเมืองในฝรั่งเศสของพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ องคแเอง ยุตติวงศแทําให

พระองคแไดสัมผัสกับบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยซึ่งพระองคแช่ืนชมและคาดหวังท่ีจะนํามา

ปรับเปล่ียนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยแของกัมพูชาท่ีสืบทอดมาอยางยาวนานกวา 2,000 ปี ดังท่ี

                                                             
401 Chandler, A History of Cambodia, 212-213. 
402 Ibid, 212. 
403 ฉาย โสะผล, นายกรัฐมนตรีเขมร ท้ัง 36 ท่านเป็นอย่างไร?: การเริ่มต้นและการสิ้นสุดในประวัติศาสตร์ (ภาค 

1), 92-96.  [ឆយ សុផល, នាយករដឌមរនីខ្មមរ ទាំង ៣៦ រូប ជានរណា?: ការចាបច់ផឋ ម និងការចាកចចញកបុងរបវតថិសាស្តសថចាកខ់្រសេះ (ភាគ
១), ៩២-៩៦.] 
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ทรงเขียนหนังสือเลมหนึ่งรวมกับซ็องออรแเกี่ยวกับความหวังในอนาคตของอาณานิคม 404 ดวยเหตุนี้

แนวทางหลักของพรรคประชาธิปไตยคือการเรียกรองเอกราชจากฝรั่งเศสโดยเร็วท่ีสุดเพื่อสรางกัมพูชา

ใหเป็นประเทศประชาธิปไตยโดยสมบูรณแ พรรคประชาธิปไตยไดรับการสนับสนุนจากพระสงฆแหัว

กาวหนา ศิษยแเกาอนุวิทยาลัยและวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์หรือกลุมสามัคคี (Krumsamaki) ปใญญาชนท่ี

เคยสนับสนุนเซิง ง็อก ทัญ (Son Ngoc Thanh) หรือกลุมทัญฮิสตแ (Thanhist) แมแตขบวนการเขมร

อิสระซึ่งเป็นปใญญาชนท่ีหันไปเคล่ือนไหวเพื่อเรียกรองเอกราชดวยความรุนแรง  รวมถึงนักเรียน

นักศึกษาอยางซาฬุต ซอ (Saloth Sâr) ตอมาเปล่ียนช่ือเป็นบุล ปตหรือพอล พต (Pol Pot) และเอียง 

สารี (Ieng Sary) กอนท่ีจะไดรับทุนการศึกษาไปศึกษาตอท่ีกรุงปารีสใน ค.ศ. 1949 ท้ังสองก็เคย

ทํางานใหกับพรรคประชาธิปไตย405 นอกจากนี้พรรคประชาธิปไตยยังไดรับการสนับสนุนดานการเงิน

จากสมเด็จกรมพระสีสุวัตถิ์มุนีเรศซึ่งเป็นพระญาติของพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ องคแเอง ยุตติวงศแ      

อีกดวย406  

พรรคประชาธิปไตยแวดลอมไปดวยคณะทํางานและมีผูรวมกอต้ังท่ีเป็นปใญญาชน      

หัวกาวหนาคนสําคัญ ไดแก เอียว เกอส (Ieu Koeus) ศิษยแเกาอนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ เมื่อสําเร็จ

การศึกษาดานพาณิชยกรรมจากมหาวิทยาลัยในกรุงฮานอยไดเขาทํางานกับบริษัทเดอนี  ฟแรรแ 

(Denis Frère) ในกรุงพนมเปญและบริษัทเพาะปลูกอินโดจีนของเมมฎ (Société Indochinoise des 

Plantations de Mimot) ซึ่งสงออกยางพาราจนถึง ค.ศ. 1928 กอนจะลาออกมาประกอบกิจการ

สวนตัวที่เมืองพระตะบอง จนถึง ค.ศ. 1942-1945 จึงเปิดหางขายยาและโรงงานผลิตสบู ดวยความรู

และความสามารถดานเศรษฐกิจใน ค.ศ. 1945 เกอสจึงไดรับการแตงต้ังเป็นอุปนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเศรษฐกิจในรัฐบาลของเซิง ง็อก ทัญอีกดวย407 นอกจากนี้เฌียน วอม (Chhean Vam) 

ปใญญาชนซึ่งสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกรุงปารีส และเสิม วา (Sim Var) หนึ่งในผูกอต้ัง

                                                             
404 Gérard Galtier, Maçonnerie égyptienne Rose-Croix et néo-chevalerie (Paris: Editions du 

Rocher, 1989), 324, quoted in Khing Hoc Dy, Sisowath Youtevong, accessed April 13, 2019, available from 
http: / /www.  intered-institute.com/PDF/Research/23-Youtevong2(1) .pdf?fbclid= IwAR30_n-iFbYcepLTIUm8ImuBwz 
PuAVL85J—CMoUBTLFM1GQLFQHXR3aW4I. 

405 สาคู สาม฿ด, ประวัติศาสตร์กัมพูชาและพลเมืองเขมร (อังกอรแ: พนมเปญ, 2013), 365-366.  [សាគូ សាម ុត, 
របវតថិសាស្តសថកមពុជានិងចរជនខ្មមរ (ភបំចពញ: អងគរ, ២០១៣), ៣៦៥-៣៦៦.] 

406 Thomas Engelbert, “The enemy needed: the Cochin China issue and Cambodian factional 
struggles, 1949–50,” South East Asia Research 6, 2 (July 1998): 138. 

407 สาคู สาม฿ด, ประวัติศาสตร์กัมพูชาและพลเมืองเขมร, 237.  [សាគូ សាម ុត, របវតថិសាស្តសថកមពុជានិងចរជនខ្មមរ, 
២៣៧.] 
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หนังสือพิมพแนครวัดซึ่งรอดพนการระวางโทษจากฝรั่งเศสก็เขามามีสวนรวมในการกอต้ังและรวม

ทํางานกับพรรคประชาธิปไตยอีกดวย 

 

1.2 การเลือกต้ังสมาชิกสมัชชาแห่งชาติหรือสภาธรรมนูญ ค.ศ. 1946  

วันท่ี 1 กันยายน ค.ศ. 1946 มีการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสมัชชาแหงชาติเพื่อจัดต้ังสภา

ธรรมนูญอยางเป็นทางการ กําหนดผูดํารงตําแหนงไวท้ังส้ิน 67 ท่ีนั่ง ผูมีสิทธิลงคะแนนมีอายุต้ังแต 

21-60 ปีขึ้นไป โดยทางการกําหนดใหทําการเลือกต้ัง ต้ังแตเวลา 07.00 น. ถึง 17.00 น. สําหรับ

วิธีการลงคะแนนใหราษฎรเลือกบัตรเลือกต้ังท่ีมีรูปกํากับอยู เมื่อเลือกไดแลวบางพื้นท่ีใหนําสงให

กํานันซึ่งเป็นผูควบคุมการเลือกต้ัง ขณะท่ีบางพื้นท่ีเมื่อเลือกไดแลวใหราษฎรนํารูปนั้นไปใสในหีบ408 

ผลการเลือกต้ังปรากฏวา พรรคประชาธิปไตยไดคะแนนเสียงรอยละ 74.90 คิดเป็น 50 ท่ีนั่ง พรรค

เสรีภาพไดคะแนนเสียงรอยละ 20.80 คิดเป็น 14 ท่ีนั่ง และ គណបកសអបកឯករាជយ [อานวา คณะบฺกซ

เอนียกแอกเรียจฺช : คําแปล พรรคนักเอกราช (Parti des Indépendants)] ไดคะแนนเสียงรอยละ 

4.40 คิดเป็น 3 ท่ีนั่ง409 ขณะท่ีพรรคประชาธิปไตยจําเริญไมไดรับคะแนนใด ๆ 

ชัยชนะท่ีทวมทนของพรรคประชาธิปไตยไมอาจยืนยันไดวาเป็นความตองการของราษฎร

เขมรหรือเป็นการต่ืนขึ้นของประชาชนจริงหรือไม เหตุท่ีกลาวเชนนี้ตองยอนกลับไปอธิบายวิธีการ

เลือกต้ังซึ่งฝรั่งเศสอํานวยการใหจัดขึ้นกอน ดังกลาวแลวถึงวิธีการลงคะแนนเสียงวาผูควบคุมการ

เลือกตั้งใหประชาชนเลือกบัตรท่ีมีรูปกํากับอยูแลวจึงหยอนลงหีบหรือสงแกผูควบคุม แตทวาในการ

ลงคะแนนเสียงกลับปรากฏรายงานตรงกันในหลายพื้นท่ีวา “ไม่มีการอธิบายความหมายของบัตรนี้

อย่างใด สุดแต่ผู้เลือกจะเลือกเอาแล้วเอามามอบก านันซึ่งเป็นผู้ควบคุมการเลือกต้ังนี้”410 มาถึงตรงนี้

จึงไมอาจกลาวไดเลยวาคะแนนเสียงท่ีลนเหลือของพรรคประชาธิปไตยเป็นเพราะนโยบายของพรรค

สอดคลองกับความตองการของประชาชน แลวคะแนนเสียงเหลานี้มาจากไหนซึ่งแนนอนวาไมใชความ

                                                             
408 “เร่ือง รายงานการเคลื่อนไหวทางชายแดน,” 17 กันยายน 2489, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 198-199.  ; “เร่ือง การเคลื่อนไหวชายแดน,” 18 กันยายน 
2489, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 200. 

409 “องคแกรและการทํางานของสมัชชาแหงชาติกัมพูชา ปี 1946-1991,” 1997, การเมือง กลองที่ 109, บรรณสถาน
ชาติกัมพูชา, 2-3.  [“ការចរៀបចំ និងការរបរពឹតថចៅៃនរដឌសភាកមពុជា ពី ១៩៤៦-១៩៩១ (Organisation et Fonctionnement de 
I’Assemblée Nationale du Cambodge 1946-1991),” ១៩៩៧, ការងារនចោ យ BOX 109, បណត សាដ្ឋឌ នជាតិកមពុជា,២-៣.] 

410 “เร่ือง การเคลื่อนไหวชายแดน,” 18 กันยายน 2489, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 200. 
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บังเอิญ สวนหนึ่งมีความเป็นไปไดสูงวาเป็นคะแนนเสียงจากปใญญาชน ขาราชการ ตลอดจนพระสงฆแท่ี

ช่ืนชอบนโยบายของพรรคดังกลาวอยางแทจริง  แตคะแนนเสียงอีกสวนหนึ่งตามความเห็นของ       

แชนดแเลอรแเห็นวาเกิดข้ึนโดยการออกคําส่ังของผูนําทองถิ่นที่พวกเขาฟใงมาแลวอยางเคยชิน411 

หากเป็นเชนนี้จริงประเด็นท่ีนาสนใจและควรพิจารณาตอไปคือ ทําไมบรรดาผูนําระดับ

ทองถิ่นท่ีมีอํานาจออกคําส่ังและมีอิทธิพลตอราษฎรถึงเลือกพรรคประชาธิปไตยซึ่งเป็นตัวแทนของ

แนวคิดเสรีนิยม แทนท่ีจะเลือกพรรคเสรีภาพหรือพรรคประชาธิปไตยจําเริญซึ่งเป็นตัวแทนของฝุาย

อนุรักษนิยมและไดรับการสนับสนุนจากฝรั่งเศส สวนหนึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลงอํานาจการ

ปกครองเหนือทองถิ่นซึ่งอดีตเจาอาณานิคมหมดบทบาทลงและถูกแทนท่ีดวยชาวเขมรระดับ

ปใญญาชน  แตท่ีสําคัญและนาสนใจมากไปกวานั้นคือการเปล่ียนแปลงคานิยมและความเช่ือตออํานาจ

บารมีของเจานายกัมพูชาในหมูผูนําทองถิ่น เพราะจะเห็นไดวาพรรคการเมืองหลักท้ังสามพรรคลวน

แตจัดต้ังโดยเช้ือพระวงศแช้ันสูงซึ่งมีบทบาททางการเมืองกัมพูชาในระดับท่ีแตกตางกัน  โดยเฉพาะ

พรรคประชาธิปไตยจําเริญท่ีมีพระองคแมจะสแนโรดม มฺงตณาเป็นผูกอต้ัง พระองคแเป็นเช้ือพระวงศแท่ีมี

บทบาททางการเมืองมาต้ังแตรัฐบาลของเซิง ง็อก ทัญ แตผลการเลือกตั้งกลับแสดงใหเห็นวาพระองคแ

ไมไดรับความไววางใจเลย จึงกลาวไดวาพระอิสริยยศและประสบการณแทางการเมืองไมไดชวยอํานวย

ความนิยมจากประชาชน เชนเดียวกับพรรคเสรีภาพของพระองคแมจะสแนโรดม นรินฺนเฎต เช้ือพระวงศแ

ช้ันสูงซึ่งเป็นหนึ่งในผูมีสิทธิในราชบัลลังกแกัมพูชาท่ีแมวาจะไดท่ีนั่งในรัฐสภาแตก็เป็นเพียงเสียงขาง

นอย ตรงกันขามกับพรรคประชาธิปไตยท่ีกอตั้งโดยพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ องคแเอง ยุตติวงศแ เช้ือพระ

วงศแท่ีเพิ่งเดินทางกลับจากฝรั่งเศสเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1946 และไมเคยมีบทบาททางการเมือง   

ใด ๆ ในกัมพูชา กลับไดรับคะแนนเสียงอยางทวมทนเหนือเช้ือพระวงศแท้ังสองพระองคแซึ่งมีพระชนมแ

รวมถึงบารมีทางการเมืองมากกวา ถึงตรงนี้หากเช่ือวาชัยชนะของพรรคประชาธิปไตยสวนหนึ่งเกิดขึ้น

โดยการชักนําของผูนําทองถิ่นก็กลาวไดวา ผูนําเหลานี้ช้ีนําประชาชนโดยใชประสบการณแสวนตัว

มากกวาคานิยมและความเช่ือท่ีมีตอเช้ือพระวงศแช้ันสูงซึ่งสําหรับพวกเขาแลวไมไดอํานวยประโยชนแใด

แกชาวเขมร 

พระองคแมจะสแสีสุวัตถ์ิ องคแเอง ยุตติวงศแทรงเตรียมพระองคแเขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรี

คนใหมของกัมพูชา แตตองรอจนถึงวันท่ี 14 ธันวาคม ค.ศ. 1946 ความลาชาเกิดจากรัฐบาลของ

                                                             
411 Chandler, A History of Cambodia, 213. 
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สมเด็จกรมพระสีสุวัตถ์ิมุนีเรศไมยอมลาออกจากตําแหนง กลาวเฉพาะสมเด็จกรมพระสีสุวัตถิ์มุนีเรศ

ทรงคาดหวังวาพระบารมีทางการเมืองและการสนับสนุนดานการเงินแกพรรคประชาธิปไตยจะทําให

พระองคแไดรับการชักชวนใหรวมในรัฐบาลใหม แตทวาในทางตรงกันขามพระองคแถูกปฏิเสธและตอง

ถอยหางจากแวดวงการเมืองกัมพูชา คงไวแตสถานภาพที่ปรึกษาสวนพระองคแของพระมหากษัตริยแ412  

วันท่ี 15 ธันวาคม ค.ศ. 1946 รัฐบาลชุดใหมเขารับตําแหนงอยางเป็นทางการ  โดยมี

พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ องคแเอง ยุตติวงศแดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

มหาไผท กอนหนานั้นมีการประชุมรัฐสภาซึ่งไดมีการเปิดสมัยประชุมสมัชชาแหงชาติครั้งท่ี  1 ต้ังแต

วันท่ี 13 ตุลาคม ค.ศ. 1946 เพื่อใหการรับรองสมาชิกรัฐสภาและจัดต้ังสภาธรรมนูญอยางเป็น

ทางการ แตทวาผลท่ีเกิดขึ้นและสําคัญมากไปกวานั้นตอชัยชนะของพรรคประชาธิปไตย คือการสอด

ประสานการเคล่ือนไหวระหวางพรรคประชาธิปไตยกับขบวนการเขมรอิสระเพื่อการเรียกรองเอกราช

อยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือขบวนการเขมรอิสระสามารถขยายการเคล่ือนไหวดวยความรุนแรงและ

ไดรับความนิยมจากประชาชนในเขตชนบท ขณะท่ีพรรคประชาธิปไตยซึ่งกําลังไดรับความนิยมจาก

ประชาชนในเขตเมืองคาดหวังและมั่นใจอยางยิ่งวาเมื่อรัฐธรรมนูญแลวเสร็จ อํานาจท่ีชอบธรรมตาม

รัฐธรรมนูญจะนําพวกเขาใหเป็นตัวแทนในการเจรจาหรือกดดันฝรั่งเศสใหมอบเอกราชแกกัมพูชาได

ไมยากนัก 

 

1.3 รัฐธรรมนูญประเทศกัมพูชา ค.ศ. 1947  

ภายใตการอํานวยการของพรรคประชาธิปไตยซึ่ ง เป็นเสียงขางมากในรัฐสภา 

กระบวนการรางรัฐธรรมนูญของกัมพูชามีแนวทางท่ีเปล่ียนแปลงไปจากจุดมุงหมายเดิม กลาวคือการ

เลือกตั้งเมื่อเดือนกันยายนมีจุดประสงคแเพื่อจัดต้ังสมัชชาแหงชาติกัมพูชาซึ่งเป็นรัฐสภาช่ัวคราวมาทํา

หนาเป็นสภาธรรมนูญท่ีเพียงถวายคําแนะนําแดกษัตริยแเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเทานั้น แตชัยชนะท่ีพรรค

ประชาธิปไตยไดรับผลักดันใหพระองคแมจะสแสีสุวัตถ์ิ องคแเอง ยุตติวงศแทรงเปล่ียนแปลงความคิดดวยมี

พระดําริวา คะแนนเสียงอันทวมทนของประชาชนท่ีมอบใหแกพรรคประชาธิปไตย คือมติมหาชนท่ี

ตองการใหการรางรัฐธรรมนูญเป็นหนาท่ีของผูแทนโดยชอบธรรมไมใชแคทําหนาท่ีถวายคําแนะนําแก
                                                             

412 David P. Chandler, The Tragedy of Cambodian History: Politics, War, and Revolution since 
1945 (Chiang Mai: Silkworm Books, 1991), 31.  ; ฉาย โสะผล, นายกรัฐมนตรีเขมร ท้ัง 36 ท่านเป็นอย่างไร?: การเริ่มต้นและ
การสิ้นสุดในประวัติศาสตร์ (ภาค 1), 90-91.  [ឆយ សុផល, នាយករដឌមរនីខ្មមរ ទាំង ៣៦ រូប ជានរណា?: ការចាបច់ផឋ ម និងការចាក
ចចញកបុងរបវតថិសាស្តសថចាកខ់្រសេះ (ភាគ១),  ៩០-៩១.] 
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กษัตริยแ ดวยเหตุนี้กระบวนการรางธรรมนูญท่ีเกิดขึ้นจึงผลักพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุไมใหเขา

มามีบทบาท ซึ่งนับไดวาเป็นจุดเริ่มตนความสัมพันธแท่ีราวฉานระหวางพรรคประชาธิปไตยกับ

พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ และยิ่งเลวรายมากขึ้นเมื่อสภารัฐธรรมนูญภายใตเสียงขางมากของ

พรรคประชาธิปไตยทําการเปล่ียนแปลงอํานาจของพระมหากษัตริยแจากระบอบสมบูรณาญา        

สิทธิราชยแมาเป็นราชาธิปไตยใตรัฐธรรมนูญ ซึ่งมอบอํานาจเพียงนอยนิดแกสถาบันพระมหากษัตริยแไว

เทานั้น 

สภาธรรมนูญ (L‖assemblée constituante) เอียว เกอสทําหนาท่ีเป็นประธานรัฐสภา

อํานวยการรางรัฐธรรมนูญอยางเรงรีบ โดยนํารัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสท่ี 4 ฉบับวันท่ี 27 

ตุลาคม ค.ศ. 1946 (Constitution française du 27 octobre 1946) มาเป็นตนแบบ413 การ

ดําเนินการพิจารณารางรัฐธรรมนูญเริ่มต้ังแตเดือนตุลาคม ค.ศ. 1946 จนถึงเดือนกุมภาพันธแ ค.ศ. 

1947 เมื่อแลวเสร็จเรียก  “รัฐธรรมนูญประเทศกัมพูชา” (Constitution du Royaume de 

Cambodge) ประกอบดวย 10 หมวด 107 มาตรา เนื้อหาโดยหลักยังคงอยูภายใตกรอบของ

สนธิสัญญาท้ังหลายท่ีกัมพูชาไดกระทําตอประเทศฝรั่งเศส414 สาระสําคัญโดยสรุปคือ “กัมพูชาเป็นรัฐ

เอกราชซึ่งเป็นสวนหนึ่งของสหภาพฝรั่งเศสในฐานะรัฐท่ีเกี่ยวของ” (Le Cambodge est un Etat 

indépendant associé à l‖Union Française) ท้ังนี้ หมวดท่ี 1 ท่ัวไป มาตราท่ี 1-2 กําหนดสถานะ

ของกัมพูชาวาเป็นรัฐประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยแอยูภายใตรัฐธรรมนูญ และภาษาเขมรถูก

นํามาใชเป็นภาษาราชการ แตในวรรคสองใหสงวนภาษาฝรั่งเศสไวสําหรับการติดตอราชการกับ

สหภาพฝรั่งเศสและคําศัพทแสมัยใหมซึ่งไมมีบัญญัติไวในภาษาเขมร 

รัฐธรรมนูญกัมพูชาไดนําคําขวัญประจําชาติท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสมากําหนด

เป็นลักษณะสิทธิพื้นฐานแกชาวเขมร ในหมวดท่ี 2 สิทธิ เสรีภาพ และการประพฤติของเขมรชน 

มาตราท่ี 3-16 คือชาวเขมรมีใหสิทธิ (Liberté) เสมอภาค (Égalité) และภราดรภาพ (Fraternité) 

ตราบเทาท่ีบัญญัติไวตามกฎหมายผูใดจะละเมิดไมได เป็นตนวาหากกระทําผิดแลวตองโทษคุมขังใหมี

                                                             
413 เสง บุนเธือน, รัฐธรรมนูญและการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองกัมพูชา (จากทศวรรษ 40 จนกระท่ังถึงปี 

2015) (ม.ป.ท., 2015), 37.  [ចសង ប្នុចធ ន, រដឌធមមនុញ្ដ និងការផ្កល ស់បឋូ ររបបនចោ យចៅកមពុជា (ពីទសវតសឆប ំ ៤០ រហូតដល់ឆប  ំ
២០១៥) (n.p., ២០១៥), ៣៧.] 

414 กรมปรึกษารัฐธรรมนูญ, “รัฐธรรมนูญประเทศกัมพูชา ปี 1947,” in รัฐธรรมนูญท้ังหลายในกัมพูชา (พนมเปญ: 
กรมปรึกษารัฐธรรมนูญ, 2011), 1-30.  [រកុមរបឹការដឌធមមនុញ្ដ , “រដឌធមមនុញ្ដ របចទសកមពុជា ឆប  ំ១៩៤៧,” in រដឌធមមនុញ្ដទាំងឡាយៃនកមពុ
ជា (ភបំចពញ: រកុមរបឹការដឌធមមនុញ្ដ , ២០១១), ១-៣០.] 
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การพิจารณาโทษอยางถี่ถวนตามกฎหมาย หามไมใหมีการทารุณกรรมผูตองหา รวมถึงหามไมใหมีการ

เนรเทศชาวเขมรออกจากแผนดินเป็นอันขาด อีกท้ังชาวเขมรมีสิทธิเขาปฏิบัติราชการตามคุณสมบัติ

และสมรรถภาพที่มีอยางเทาเทียมกัน ขณะท่ีการนับถือศาสนา ชาวเขมรมีอิสระในการนับถือศาสนา

และปฏิบัติศาสนกิจตราบเทาท่ีไมละเมิดตอกฎหมาย ถึงกระนั้นคงกําหนดใหพุทธศาสนาเป็นศาสนา

ของรัฐ แตทวาท่ีสําคัญมากไปกวานั้นในหมวดนี้ คือการใหเสรีภาพแกชาวเขมรในการคิด การพูด การ

เขียน และการพิมพแ ตลอดจนสามารถจัดต้ังสมาคมโดยเสรีซึ่งขอกําหนดลักษณะนี้ไมเคยมีปรากฏมา

กอนในกัมพูชา โดยเฉพาะการพิมพแซึ่งเดิมทีฝรั่งเศสควบคุมอยางรัดกุมและกําหนดขั้นตอนสําหรับการ

ขออนุญาตท่ีซับซอนและยุงยาก แตผลจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในเวลาตอมาจึงปรากฏวามีการพิมพแ

หนังสือและจัดต้ังหนังสือพิมพแโดยเสรี  

แมพรรคประชาธิปไตยจะเป็นเสียงขางมากในการรางรัฐธรรมนูญและพยายามลด

บทบาทของพระมหากษัตริยแ แตพรรคเสรีภาพซึ่งเป็นตัวแทนของฝุายอนุรักษนิยมยังคงมีอํานาจอยู

มากเชนกัน ดวยเหตุนี้จึงทําใหพระมหากษัตริยแยังคงมีบทบาทและคงมีพระราชอํานาจอยูแมจะ

ปรากฏเพียงนอยนิดก็ตาม ดังมาตราท่ี 21 ซึ่งระบุวา “อํานาจท้ังปวงมาจากพระมหากษัตริยแ อํานาจ

เหลานี้ตองเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้” ท้ังนี้ หมวดท่ี 4 พระมหากษัตริยแ มาตราท่ี 25-47 

กําหนดใหพระองคแเป็นประมุขของรัฐ ทรงเป็นจอมทัพ และทรงเป็นท่ีเคารพสักการะผูใดจะละเมิด

ไมได โดยใหพระมหากษัตริยแมีหนาท่ี เป็นตนวาประกาศรับรองกฎหมายท้ังปวงกอนจะมีผลบังคับใช

อยางเป็นทางการ ทรงมีสิทธิเขารวมเปิดประชุมรัฐสภาและรักษาการรัฐสภาช่ัวคราวไดในระยะเวลา

มากสุด 2 เดือน โดยเฉพาะบทบัญญัติหนึ่งท่ีสําคัญแมจะเป็นผลดีในแงใหอํานาจกษัตริยแเพื่อคาน

อํานาจกับฝุายนิติบัญญัติ แตในเวลาตอมากลับเป็นสาเหตุหนึ่งของความชะงักงันทางการเมือง 

กลาวคือ พระมหากษัตริยแมีหนาท่ีแตงต้ังแตนายกรัฐมนตรีตามรายช่ือท่ีรัฐสภาเสนอมา รวมถึงแตงต้ัง

คณะรัฐมนตรีตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอรายช่ือมาอีกดวย 

นอกจากนี้ยังไดกําหนดถึงผูมีสิทธิในราชบัลลังกแกัมพูชาไวดวยวา คือสมาชิกราชวงศแท่ี

สืบสายพระโลหิตจากพระองคแดวง พระมหากษัตริยแมีสิทธิกําหนดรัชทายาทแตตองไดรับอนุญาตจาก

กรมปรึกษาราชสมบัติเสียกอน แตในกรณีท่ีไมมีการแตงต้ังรัชทายาทใหกรมปรึกษาราชสมบัติเสนอ

พระนามและจัดการประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสม แตทวาส่ิงท่ีไมเคยปรากฏมา

กอนในการขึ้นครองราชยแของพระมหากษัตริยแกัมพูชาและเป็นเงื่อนไขสําคัญท่ีสรางความไมพอใจแก

พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเป็นอยางมากคือ กอนเถลิงถวัลยแราชสมบัติเขารับพระราชอํานาจเป็น
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พระมหากษัตริยแโดยสมบูรณแ กษัตริยแตองแถลงสัจวาจาตอท่ีประชุมรัฐสภาเสียกอนวา “ข้าพเจ้าต้ังสัจ

จาว่าจะประพฤติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายท้ังหลายในพระราชอาณาจักร แล้วจะต้ังจิตมั่นว่าจะ

ท าประโยชน์เพื่อรัฐและอาณาประชาราษฎร”415 และท่ีดูเหมือนวาเป็นความต้ังใจในการลดทอนพระ

ราชอํานาจของพระมหากษัตริยแคือ มาตราท่ี 98 ซึ่งกําหนดวา “ห้ามไม่ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อ

เพิ่มเติมพระราชอ านาจให้กับพระมหากษัตริย์เป็นเด็ดขาด” 

สําหรับการบริหารประเทศตามรัฐธรรมนูญแบงอํานาจหนาท่ีออกเป็น 3 ฝุาย คือ ฝุาย

บริหารคือรัฐบาล ฝุายนิติบัญญัติซึ่งเป็นระบบ 2 สภา คือรัฐสภาหรือสภาผูแทนราษฎร (Assemblée 

Nationale) และกรมปรึกษาพระราชอาณาจักรหรือสภาสูง  (Conseil du Royaume) และฝุาย   

ตุลาการคือศาลาชําระหรือตัดสินคดีความทุกระดับช้ัน กฎหมายท้ังหลายจะบัญญัติ โดย

พระมหากษัตริยแแตทรงกระทําไดตราบเทาท่ีบัญญัติในรัฐธรรมนูญเทานั้น  

กลาวเฉพาะรัฐสภานั้นมาจากการเลือกต้ัง มีหนาท่ีหลักคือบัญญัติกฎหมาย อนุมัติ

งบประมาณแผนดิน ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล และแตงต้ังคณะรัฐมนตรีตามตามมติท่ี

ประชุม สวนกรมปรึกษาพระราชอาณาจักรมาจากการแตงต้ัง ทําหนาท่ีเป็นผูใหคําแนะนํา  ความ

คิดเห็น และขอเสนอดานกฎหมาย งบประมาณแผนดิน หรือเรื่องอื่น ๆ ตามแตรัฐสภาเห็นสมควร แต

หากกรมปรึกษาพระราชอาณาจักรปฏิเสธรางกฎหมาย รัฐสภาไมอาจนํากฎหมายฉบับนั้นมาพิจารณา

ไดอีก หรือหากกรมปรึกษาพระราชอาณาจักรเสนอกฎหมายใด รัฐสภาไมมีอํานาจยับยั้งกฎหมาย

ดังกลาว อยางไรก็ดี รัฐธรรมนูญยังไดแบงแยกอํานาจอยางเด็ดขาดระหวางฝุายนิติบัญญัติกับฝุาย

บริหารออกจากกัน โดยฝุายนิติบัญญัติสามารถลงมติไมไววางใจฝุายบริหารได ขณะท่ีฝุายบริหารไม

จําเป็นตองมาจากฝุายนิติบัญญัติ ถึงกระนั้นหากฝุายบริหารหากถูกรัฐสภาพิจารณามีมติไมไววางใจ ก็

สามารถถวายคําแนะนําแดกษัตริยแใหทําการยุบสภาไดเชนกัน เพราะถือวาฝุายบริหารไดรับการแตงต้ัง

จากพระมหากษัตริยแตามความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร 

การดําเนินการรางรัฐธรรมนูญกระทําอยางเรงรีบ ในขณะท่ีเนื้อหาแทบไมแตกตางกับ

รัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสซึ่งใหความสําคัญแกรัฐสภาหรือฝุายนิติบัญญัติเป็นอยางมากโดยการเนนวา

อํานาจอธิปไตยเป็นของรัฐสภา416 เมื่อพิจารณาบทบัญญัติตาง ๆ ในรัฐธรรมนูญกัมพูชาแลว พบวา

                                                             
415 กรมปรึกษารัฐธรรมนูญ, "รัฐธรรมนูญประเทศกัมพูชา ปี 1947," 11.  [រកុមរបឹការដឌធមមនុញ្ដ , “រដឌធមមនុញ្ដ របចទស

កមពុជា ឆប  ំ១៩៤៧,” ១១.] 
416 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒนแ, ระบบการเมืองการปกครองฝรั่งเศส (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกลา, 2543), 42-43. 
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อํานาจสวนใหญเป็นของรัฐสภาหรือสภาผูแทนราษฎร เป็นตนวามาตราท่ี 64 ท่ีระบุวามีเพียงรัฐสภา

เทานั้นท่ีมีสิทธิบัญญัติกฎหมาย สิทธินี้รัฐสภาไมอาจมอบใหผูอื่นผูใดได ขณะเดียวกันยังพบวารัฐสภามี

หนาท่ีพิจารณางบประมาณแผนดิน ตลอดจนแตงต้ังคณะรัฐมนตรีซึ่งทําใหฝุายบริหารอยูภายใตการ

ควบคุมของรัฐสภา สวนกรมปรึกษาพระราชอาณาจักรหรือสภาสูงกลับมีหนาท่ีเพียงนอยนิดแมจะมี

สิทธิยับยั้งมติของรัฐสภาก็ตามแตก็เป็นเรื่องท่ีรัฐสภาสงมาใหพิจารณาเทานั้น 

พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงไมพอพระทัยรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นอยางมาก 

เพราะทรงมีพระราชดําริวารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นการกระทําท่ีนํากัมพูชาเขาใกลระบอบสาธารณรัฐท่ี 

4 ของฝรั่งเศส417 ขณะเดียวกันยังทรงมีพระดําริวาบรรดาพรรคการเมืองท้ังหลายพยายามลดทอน

พระราชอํานาจและกีดกันพระองคแออกจากการเมือง อีกท้ังยังไมไดตองการทําเพื่อประชาชนอยาง

แทจริง แตดําเนินการทุกอยางเพื่อผลประโยชนแของพวกพอง ดังทรงมีพระราชวิจารณแไวตอนหนึ่งวา  

พวกตําแหนงผูแทนท้ังหลายนี้ กระทําตนหางไกลจากบรรดาประชาราษฎรแหรือถาหาก

พบประชาราษฎรท้ังหลาย พวกตําแหนงผูแทนก็ไมไดต้ังตนใหสมกับตําแหนงผูแทนเลย คือต้ังตน

เป็นผูใหญโตเหนือราษฎร การปฏิบัติกิจปราศรัยของพวกผูแทนนําใหพวกเขาไมรูความหมายของ

การเลือกต้ังท่ีแทจริง ซึ่งเป็นสาเหตุใหไมรูกฎหมาย ไมรูมโนสัญเจตนา ความใฝุฝใน และความ

ตองการท่ีแทจริงของราษฎรซึ่งพวกตําแหนงผูแทนก็เอาแตตลบตะแลง418  

แตทวาเพื่อนํากัมพูชาใหกาวสูการปกครองตนเอง พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุจึง

ทรงลงพระปรมาภิไธยเพื่อรับรองรัฐธรรมนูญฉบับแรกของกัมพูชาอยางเป็นทางการในวันท่ี  6 

พฤษภาคม ค.ศ. 1947 มีผลรับรองสถานะของกัมพูชาวาเป็นรัฐเอกราชท่ีเป็นสวนหนึ่งของสหภาพ

ฝรั่งเศสในฐานะรัฐท่ีเกี่ยวของและมีฐานะเป็นสมาชิกของของสหพันธรัฐอินโดจีนอยางเป็นทางการ419 

แมวาการดําเนินการรางรัฐธรรมนูญจะแลวเสร็จต้ังแตเดือนกุมภาพันธแ ค.ศ. 1947 และ

พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงมีพระราชประกาศรับรองในวันท่ี 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1947 แลวก็

                                                             
417 Norodom Sihanouk, Souvenirs Doux et Amers (Paris: Hachette, 1981), 139. 
418  “ราชวิจารณแเพื่อความราบร่ืนในรัฐธรรมนูญซึ่งมหากษัตริยแไดประทานแกประชาราษฎรของพระองคแ เมื่อ พ.ศ. 

2470 ค.ศ. 1947,” 22 กุมภาพันธแ 1955, ราชาธิปไตย กลองที่ 347, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 2-3.  [“រាជវចិារណ៍ចដ មផសីរមួលរដឌធមម
នុញ្ដ ខ្ដលមហាកសរតិយ ៍នចរ សរពេះទានដល់របជារាស្តសថរពេះអងគ កបុង ព.ស.២៤៧០ គ.ស.១៩៤៧,” ២២ កុមភោៈ ១៩៥៥, រាជាធិបចត
យយ BOX 347, បណត សាដ្ឋឌ នជាតិកមពុជា, ២-៣.] 

419 กรมปรึกษารัฐธรรมนูญ, "รัฐธรรมนูญประเทศกัมพูชา ปี 1947," 1.  [រកុមរបឹការដឌធមមនុញ្ដ , “រដឌធមមនុញ្ដ របចទស
កមពុជា ឆប  ំ១៩៤៧,” ១.] 
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ตาม แตสภาผูแทนราษฎรของสาธารณรัฐฝรั่งเศสท่ี  4 กลับประวิงเวลาไมใหสัตยาบันรับรอง

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะการรับรองรัฐธรรมนูญเทากับวาฝรั่งเศสยอมรับทางนิตินัยใหกัมพูชาเป็นรัฐ

เอกราชท่ีเป็นสวนหนึ่งของสหภาพฝรั่งเศสในฐานะรัฐสมทบซึ่งฝรั่งเศสยังคงไมยินดีท่ีจะใหเอกราชนี้

แกกัมพูชาเทาไหรนัก แมวาพระองคแมจะสแสีสุวัตถ์ิ องคแเอง ยุตติวงศแจะพยายามรองขอรัฐสภาฝรั่งเศส

ใหการรับรองรัฐธรรมนูญก็ไมเป็นผล ซ้ํารายฝรั่งเศสยังตองเผชิญกับการขยายตัวของขบวนการเขมร

อิสระซึ่งประสานความรวมมือกับขบวนการเวียดมินหแ และตองพบความจริงท่ีกระทบกระเทือนตอ

ความมั่นคงทางอํานาจในกัมพูชาวา มีสมาชิกขบวนการเขมรอิสระแทรกซึมอยูในพรรคประชาธิปไตย

และขยายอิทธิพลครอบคลุมพรรคใหหันมาเนนการเคล่ือนไหวดวยความรุนแรง ขณะเดียวกันยังพบ

อีกดวยวา สมาชิกพรรคบางสวนใหการสนับสนุนดานการเงินและอาวุธแกขบวนการเขมรอิสระซึ่ง

เคล่ือนไหวอยูในเขตชนบท ดวยเหตุนี้ตํารวจฝรั่งเศสจึงติดตามจับกุมสมาชิกของพรรคประชาธิปไตย

หลายคนเป็นตนวาเสิม วา แมจะสรางความไมพอใจแกรัฐสภากัมพูชาเป็นอยางมากตอการจับกุมตัว

สมาชิกรัฐสภาในชวงระหวางเปิดการประชุม420 แตก็ไมสามารถดําเนินการชวยเหลือสมาชิกพรรคคน

ใดได ดังนั้นเอกราชท่ีพรรคประชาธิปไตยเคยคาดหวังและประกาศกราววาจะนํามาสูกัมพูชายังดู

หางไกลและไมใชเรื่องท่ีงายนัก เพราะการไดมาซึ่งเอกราชในชวงเวลานี้ไมเหมือนกับเมื่อครั้งท่ีญี่ปุุน

อํานวยการให “ประกาศ” แตเป็นส่ิงท่ีตองรอรับจากการ “ให” ของฝรั่งเศส 

 

2.  การเคลื่อนไหวของขบวนการเขมรอิสระ 

(Khmer Issarak ; Khmer Freedom Fighter) 

ขณะท่ีสวนกลางกําลังเจรจากับฝรั่งเศสผานระบบรัฐสภา ในสวนภูมิภาคกลับปรากฏวามี

ชาวเขมรรวมกลุมกันเรียกขบวนการเขมรอิสระ (Khmer Issarak ; Khmer Freedom Fighter) ซึ่ง

เป็นขบวนการชาตินิยมท่ีทําการเคล่ือนไหวตอตานระบอบอาณานิคมและเรียกรองเอกราชในลักษณะ

ของการใชความรุนแรง พบวามีมากกวาหนึ่งกลุมและแตละกลุมมีอิสระในการดําเนินงานตอกัน 

ขณะท่ีความสัมพันธแระหวางกลุมนั้น พบวาไมไดรวมกันอยางเป็นเอกภาพ ดังปรากฏวาในเวลาตอมา

                                                             
420 “กําหนดเหตุองคแประชุมคร้ังที่ 50 ความปใญหาซึ่งทหารฝร่ังเศสจับกุมตัวทานเสิม วา,” 17/02/1947, กําหนดเหตุ

ประชุมรัฐสภา เลขกลอง 2 เลขที่ 50, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 1-3.  [“កំណតច់ហតុអងគរបជំុចល កទី ៥០ សថីអំពីបញ្ហា ខ្ដលទាហាន រាងំ
ចាបម់លួនចលាកសឹុម វ,” ១៧/០២/១៩៤៧, កំណតច់ហតុរបជំុរដឌសភា ចលមរបអប ់២ ចលមសំុលិមិត ៥០, បណត សាដ្ឋឌ នជាតិកមពុជា, ១-៣.] 
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เขมรอิสระบางกลุมมีความขัดแยงและบาดหมางกันจนนํามาสูการสังหารกันเองซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญ

ทําใหบางกลุมตองยุติบทบาทไป 

 

2.1 จุดเร่ิมต้นของขบวนการเขมรอิสระ 

เขมรอิสระกอตัวขึ้นครั้งแรกในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ระหวางเกิดกรณีพิพาทอินโดจีน

ระหวางฝรั่งเศส-ไทย เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม ค.ศ. 1940 โดยปก กุณ (Poc Khun) หรือวิบูล ปกมนตรี 

(Wibun Pokmontri) หรือพระพิเศษพานิช (Phra Phisetphanit) ชาวเขมรซึ่งอาศัยอยูท่ีเขตพระ

ตะบอง จากคําบอกเลาของวุธจิระ ปกมนตรีซึ่งเป็นบุตรของกุณอางวา บิดาจัดต้ังกลุมเขมรอิสระขึ้น

โดยคําแนะนําของหลวงอดุลเดชจํารัส (Luang Adul Aduldejjarus) รองอธิบดีกรมตํารวจกรม

ตํารวจของไทยในขณะนั้น สวนหนึ่งมีจุดประสงคแเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของชาวเขมรตอรัฐบาลไทย

ท่ีขณะนั้นนําโดยพลตรี หลวงพิบูลสงคราม (แปลก  ขีตะสังคะ) ซึ่งมีนโยบายไทยยิ่งใหญ (The 

Greater Thai Policy) หรือมหาอาณาจักรไทย/แพนไทย (Pan-Thai-ism) ตองการรวมพื้นท่ีเขต   

พระตะบอง ศรีโสภณ และเสียมเรียบใหกลับมาอยูภายใตการปกครองของไทย ดังนั้นกุณซึ่งขณะนั้น

เป็นขาราชการในเมืองพระตะบองจึงตองการแสดงตนวาพวกเขาไมใชสายลับของฝรั่งเศส421 แตทวา

เหตุผลสําคัญมากไปกวานั้นถึงการจัดต้ังกลุมเขมรอิสระ ปรากฏในบันทึกขอความลงวันท่ี 21 เมษายน 

ค.ศ. 1941 ของวิลาส โอสถานนทแ (Wilat Osathanon) อธิบดีกรมประชาสัมพันธแถึงสํานักงาน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีวา พระพิเศษพานิชขอรับความชวยเหลือดานงบประมาณจากรัฐบาลไทย

ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1940 เพื่อแลกกับการจัดต้ังกลุมเขมรอิสระท่ีสนับสนุนรัฐบาลไทย พระ

พิเศษพานิชเริ่มชวยเหลือกิจการในสวนวิทยุกระเสียงของกรมประชาสัมพันธแในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 

ค.ศ. 1940 ตลอดจนยังชวยวาดแผนท่ีและระบุสถานท่ีสําคัญ ๆ ในกัมพูชาซึ่งเป็นประโยชนแตอการ

ปฏิบัติการตอบโตทางอากาศของกองทัพอากาศไทย ตอมาเมื่อสถานการณแรบในอินโดจีนตึงเครียด

มากขึ้น พระพิเศษพานิชจึงไดอพยพเขามายังประเทศไทย422 

 

                                                             
421 รุงมณี เมฆโสภณ, คนสองแผ่นดิน, 6th ed.  (กรุงเทพฯ: บานพระอาทิตยแ, 2551), 65. 
422 NAT, (2) So.R0.0201.46.3/38, quoted in Eiji Murashima, “Opposing French colonialism Thailand 

and the independence movements in Indo-China in the early 1940s,” South East Asia Research 13, 3 
(November, 2005): 363. 



  242 

ปก กุณเกิดในตระกูลปกมนตรีซึ่งสืบเช้ือสายมาจากเจาฟูาทะละหะ (ปก) มหาเสนาบดี  

ผูมีบทบาททางการเมืองกัมพูชามาต้ังแตรัชกาลสมเด็จพระนารายณแรามาธิบดีศรีสุริโยพรรณหรือ    

นักองคแเอง (Ang Eng ครองราชยแระหวาง ค.ศ. 1794–1796) ในฐานะพระบิดาเล้ียง423 ตระกูลของ

เจาฟูาทะละ (ปก) รับราชการและมีบทบาททางการเมืองสืบตอมาในกัมพูชาเป็นลําดับ ท้ังนี้ กุณเป็น

บุตรของออกญาอุดมมนตรี (ปก ดัช) เสนาบดีกระทรวงวัง มีพี่สาวรวมทองเดียวกันช่ือปก ลวนซึ่ง

ตอมาแตงงานกับบุณฺณจันฺท มงคลใหกําเนิดบุตรคือบุณฺณจันฺท มล (Bunchhan Mol) ในเวลาตอมา

กุณไดแตงงานกับจันทรแออน อภัยวงศแ (Chhann On Abhayavongsa) บุตรีของเจาพระยาอภัย   

ภูเบศร (ชุม) ตนสกุลอภัยวงศแ (Abhayavongsa) เจาผูปกครองเมืองพระตะบองคนสุดทายกอนท่ี

สยามจะยกอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนดังกลาวใหกับฝรั่งเศส กุณจึงมีศักด์ิเป็นนองเขยของนายควง 

อภัยวงศแ (Khuang Abhayavongsa) สมาชิกคณะราษฎรสายพลเรือนของไทยดวย424 

ความสัมพันธแทางเครือญาติลักษณะนี้เป็นประโยชนแอยางยิ่งตอการเคล่ือนไหวของปก 

กุณ เพราะเขาไดใชบานของตระกูลอภัยวงศแเป็นเสมือนกองบัญชาการขบวนการเขมรอิสระ กุณไดรับ

การสนับสนุนเป็นอยางดีจากรัฐบาลไทยในการทําหนาท่ีปลุกระดมชาวเขมร รวมถึงตอบโตวิทยุไซงอน

ของฝรั่งเศสในอินโดจีนผานวิทยุกระจายเสียงของไทย ในเวลาตอมากุณประกาศจุดยืนและเนนย้ํา

ความจําเป็นของการจัดต้ังกลุมเขมรอิสระผานหนังสือพิมพแไทยใหม  (Thai Mai) ฉบับวันท่ี 20 

ธันวาคม ค.ศ. 1940 โดยสรุปวา  

…ขาพเจาไมเพียงชื่นชมยินดีทัศนคติของคนไทยเทานั้น  แตยังตองการใหรัฐบาลไทย

ชวยเหลือในการขับไลฝรั่งเศสออกจากอินโดจีน เพื่อใหเพื่อนรวมชาติของขาพเจามีชัยชนะ มี

อิสรภาพ และหลุดพนจากความทุกขแทรมาน ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงคิดจัดต้ังกลุมเขมรอิสระ  (Free 

Khmers ; Khmer Issarak) ขาพเจาจะเป็นผูนําอยางกลาหาญเพื่อใหพนผานทุกอุปสรรคอยาง

แนวแน เพื่อเราจะไดรับชัยชนะและนําอิสรภาพมาสูชาวเขมร...425 

 

                                                             
423 หลวงเรืองเดชอนันตแ, ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา, 2nd ed.  (นนทบุรี: ศรีปใญญา, 2550), 165. 
424 โปรดดูแผนผังลําดับตระกูลปกมนตรีและตระกูลจวน, Ben Kiernan, How Pol Pot Came to Power: A 

History of Communism in Kampuchea, 1930-1975 (Verso: London, 1985), 31. 
425 พระพิเศษพานิช, “ขอเรียกรองของขบวนการเขมรอิสระ,” ไทยใหม่ (20 ธันวาคม 2483), quoted in Eiji 

Murashima, “Opposing French colonialism Thailand and the independence movements in Indo-China in the early 
1940s,” 365. 



  243 

ดวยเหตุนี้ในวันท่ี 22 ธันวาคม ค.ศ. 1940 ระหวางเวลา 14.00-16.00 น. ชาวเขมรกวา 

3,000 คนจึงรวมตัวกันท่ี People 's Party Club ในกรุงเทพฯ เพื่อจัดต้ังคณะกรรมการเขมรอิสระซึ่ง

มีแนวทางการเคล่ือนไหวเพื่อเรียกรองเสรีประชาธิปไตยข้ึนอยางเป็นทางการ แมในเวลาตอมาฝรั่งเศส

จะสละอํานาจอธิปไตยเหนือเขตพระตะบอง ศรีโสภณ กําปงธม และเสียมเรียบบางสวนแกไทยใน 

ค.ศ. 1941 และรัฐบาลของพลตรี หลวงพิบูลสงคราม (ขณะนั้นไดรับพระราชทานยศเป็นจอมพล ป. 

พิบูลสงคราม) จะหมดอํานาจลง แตทวารัฐบาลชุดตอ ๆ มาก็ยังคงใหการสนับสนุนขบวนการเขมร

อิสระของปก กุณเป็นอยางดีแบบลับ ๆ จนกระท่ังส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 แมวารัฐบาลไทยจะ

พยายามแสดงตนวาไมไดการสนับสนุนขบวนการเขมรอิสระก็ตาม แตจากคําบอกเลาของบุณฺณจันฺท 

มลซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของกุณไดบันทึกไววากุณมักจะเดินทางไปยังกรุงเทพฯ เพื่อปรึกษากับทางการ

ไทยถึงการอํานวยความสะดวกและความชวยเหลือดานอาวุธยุทโธปกรณแ426 หรือบันทึกคําใหการชาว

เขมรคนหนึ่งเมื่อทหารฝรั่งเศสจับกุมตัว เขาไดใหสัมภาษณแแกผูส่ือขาวฝรั่งเศสและตางประเทศวา 

“พวกปฏิวัติชาวเขมรรับการฝึกหัดจากนายทหารไทย ตลอดจนช่วยเหลือให้อาวุธเป็นก าลังในการ

ปฏิวัตินั้น”427
 

กลาวเฉพาะปก กุณผูนําขบวนการเขมรอิสระตอมาเดินทางกลับไปยังจังหวัดพระตะบอง

และต้ังฐานปฏิบัติการใหญอยูท่ีนั่นกอนจะขยายพื้นท่ีครอบคลุมเขตเสียมเรียบ มีกองกําลังสวนใหญ

เป็นอดีตตํารวจประจําเมืองพระตะบอง ตอมาเมื่อมีการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไทย

เป็นการท่ัวไปในเดือนมกราคม ค.ศ. 1946 กุณเป็นหนึ่งในสองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีไดรับ

การรับเลือกเป็นผูแทนจังหวัดพระตะบองดวย อยางไรก็ดี การเคล่ือนไหวของขบวนการเขมรอิสระใน

ระยะแรกนี้ไมไดมีอิทธิพลทางการเมืองกัมพูชามากนัก เพราะการเคล่ือนไหวสวนใหญเพื่อชวยเหลือ

รัฐบาลไทยในการตอสูกับอาณานิคมฝรั่งเศสมากกวาการเคล่ือนไหวเพื่อเรียกรองเอกราชซึ่ งจะทวี

ความรุนแรงขั้นหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ส้ินสุด 

ถึงกระนั้นควรกลาวดวยวาชวงเวลาเดียวกันนี้ ยังมีขบวนการเขมรอิสระอีกกลุมไดถือ

กําเนิดขึ้นใน ค.ศ. 1942 นําโดยพระเมียน (Mean) ชาวเขมรเช้ือสายญวนท่ีเกิดในแควนโคชินจีน

ตอมาไดบวชเรียนท่ีวัดในกรุงพนมเปญ ภายหลังเหตุการณแสงครามรมใน ค.ศ. 1942 พระเมียนเป็น
                                                             

426 บุณฺณจันฺท มล, จริตเขมร (พนมเปญ: เลข 79, 1973), 15.  [ប្ុណត ចនធ ម ុល, ចរតិខ្មម រ  (ភបំចពញ: ចលម  ៧៩, 
១៩៧៣), ១៥.] 

427 “แถลงการณแกระทรวงมหาดไทยฉะบับที่ 4,” 17 สิงหาคม 2489, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/8, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 18. 
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หนึ่งในพระสงฆแท่ีทางราชการฝรั่งเศสติดตามจับกุมตัว พระเมียนจึงหลบหนีออกจากกรุงพนมเปญและ

เดินทางตอไปยังเขตกําปงชนังตอนใตของประเทศ โดยบวชอยูท่ีวัดยายเทพเป็นเวลา 2 ปี ชวงเวลานี้

พระเมียนไดจัดต้ังขบวนการเขมรอิสระ โดยรวบรวมบรรดาพระสงฆแท่ีตองการเรียกรองเอกราชทําการ

เคล่ือนไหวอยูท่ีนั่น  

ตอมาในวันท่ี 7 กุมภาพันธแ ค.ศ. 1945 เมื่อกองทัพอากาศของชาติสัมพันธมิตร โดย

เครื่องบิน B29 ของสหรัฐอเมริกาทําการท้ิงระเบิดอยางหนักในกรุงพนมเปญบริเวณพระบรมราชวัง  

จตุมุขสิริมงคลใกลวัดอุณาโลมและตลาดกลางสงผลใหชาวเขมรเสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมาก 

พระสงฆแกวา 20 รูปถึงแกมรณภาพ พระสก (Sok) หรือโต สามุต (Tou Samouth) พระอาจารยแสอน

ภาษาบาลีสถิตท่ีวัดอุณาโลมจึงหลบหนีออกจากวัดและเดินทางออกจากกรุงพนมเปญไปยังเขตชนบท

เพื่อเขารวมกับขบวนการเวียดมินหแ สวนพระเมียนซึ่งขณะนี้สึกและใชช่ือวาเซิง ง็อก มิญ (Son Nhoc 

Minh) ก็ไดนําขบวนการเขมรอิสระเขารวมสมทบกับขบวนการเวียดมินหแซึ่งมีแนวทางการเคล่ือนไหว

แบบสังคมนิยมดวย เขมรอิสระกลุมนี้ในเวลาตอมาจัดต้ังเป็นพรรคคอมมิวนิสตแกัมพูชา (Communist 

Party of Kampuchea ; CPK) 

กลาวโดยสรุปจุดเริ่มตนของขบวนการเขมรอิสระ กลุมหนึ่งไดรับการสนับสนุนจากไทย

เพื่อใหชวยเหลือในการตอตานฝรั่งเศส กลุมนี้มุงเนนแนวทางเสรีประชาธิปไตยและเคล่ือนไหวอยูทาง

ตะวันตกของประเทศ สวนอีกกลุมหนึ่งไดรับการสนับสนุนจากขบวนการเวียดมินหแ มุงเนนแนวทาง

สังคมนิยมและเคล่ือนไหวอยูทางตะวันออกและทางใตของประเทศ 

 

2.2 การเคลื่อนไหวของขบวนการเขมรอิสระหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 

เมื่อสงครามโลกครั้งท่ี 2 ส้ินสุดลง กระแสชาตินิยมในอินโดจีนเติบโตขึ้นจากความ

พยายามกลับเขามามีอิทธิพลของฝรั่งเศส การตอตานดวยความรุนแรงเกิดขึ้นท่ัวทางภูมิภาค ตรงกัน

ขามกับทาทีของรัฐบาลไทยซึ่งขณะนี้นําโดย ฯพณฯ ปรีดี พนมยงคแ (Pridi Banomyong) ผูนํา

ขบวนการเสรีไทย (Free Thai Movement) มีทาทีประนีประนอมกับฝรั่งเศสอันเกิดจากความ

พยายามปูองกันสถานะผูแพสงครามท่ีประเทศไทยไดประกาศสงครามตอสหรัฐอเมริกาและบริเตน

ใหญ (อังกฤษ) เมื่อวันท่ี 25 มกราคม ค.ศ. 1942 ซึ่งนอกจากวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1946 รัฐบาลไทย

จะเจรจาเพื่อเลิกสถานะสงครามดังความตกลงสมบูรณแแบบ (Formal Agreement) กับอังกฤษและ

อินเดียแลว เพื่อปูองกันปใญหาท่ีอาจลุกลามจากทาทีท่ีแข็งกราวของฝรั่งเศสซึ่งเป็นพันธมิตรกับชาติ
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สัมพันธมิตร ในวันท่ี 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1946 รัฐบาลไทยจึงยินยอมเจรจาและลงนามในความ   

ตกลงระงับกรณีระหวางประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส รวมถึงพิธีสารวาดวยการถอนตัวออกไปและ

การโอนอาณาเขต ณ กรุงวอชิงตัน มีผลใหอนุสัญญาโตเกียว  (Tokyo Convention) ฉบับวันท่ี 9 

พฤษภาคม ค.ศ. 1941 เป็นอันยกเลิกและสถานภาพกอนอนุสัญญานั้นเป็นอันกลับสถาปนาขึ้น428 

ยังผลใหไทยตองโอนคืนพื้นท่ีเมืองศรีโสภณ พระตะบอง เสียมเรียบ และกําปงธมกลับคืนสูอธิปไตย

ของกัมพูชา ปก กุณในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพระตะบองจึงพนจากตําแหนงดังกลาว 

แตทวาการดําเนินการท่ีสําคัญมากไปกวานั้นของรัฐบาลไทย  คือการยกเลิกความ

ชวยเหลืออยางเป็นทางการของรัฐบาลไทยท่ีมีตอการขบวนการเขมรอิสระกลุมปก กุณ โดยเปล่ียนมา

ใหความชวยเหลือดานเสบียงและอาวุธอยางลับ ๆ ท้ังนี้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและขจัดปใญหาความ

ยุงยากท่ีอาจเกิดขึ้นกับฝรั่งเศสท่ีจะกระทบกระเทือนตอการเจรจาสถานะผูแพสงคราม เป็นตนวา

ภายหลังการปฏิวัติใหญของขบวนการเขมรอิสระในเขตเสียมเรียบเมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม ค.ศ. 1946 ซึ่ง

จะไดอธิบายตอไปนั้น รัฐบาลไทยไดออกประกาศทันทีในวันท่ี 13 สิงหาคมวาไมไดมีสวนรวม

สนับสนุนการกอการครั้งนี้429 ตอมาเมื่อขบวนการเขมรอิสระเตรียมการเปิดปฏิบัติการอีกครั้งในดาน

โพธิสัตวแ ขาหลวงจังหวัดพิบูลสงครามไดแสดงความกังวลและเห็นสมควรวารัฐบาลควรทําความเขาใจ

กับพระพิเศษพานิชเพราะมิฉะนั้นอาจเสียผลในทางการเมือง430 ดังสําเนาโทรเลขของขาหลวงจังหวัด

พิบูลสงครามถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยวา 

...ทราบวาพวกเขมรอิสสระที่ยังคงมีเหลืออยูท่ีพระตะบองจะไดรวมกําลังข้ึนใหม เพื่อเขา

ไปปฏิวัติในเสียมราฐอีกครั้งในเร็ววันนี้ และจะไดเดินทางผานออกทางพิบูลสงคราม ดวยอําเภอ

ไพรีและพรหมขันธแ ฝรั่งเศสเวลานี้มีทหารประจําอยูตามแนวเสนเขตตแแดนซึ่งจะเห็นไดแนชัดวา 

พวกอิสสระไดออกไปจากไทย ฝุายเราจะแกตัวยาก และคราวนี้ฝรั่งเศสจะถือโอกาสใชกําลังอาวุธ

บุกตามเขามาโดยยกเหตุเป็นขออาง กระผมเห็นควรเรียกพระพิเศษพานิช หัวหนาผูกอการเขมร

                                                             
428 ดิเรก ชัยนาม, “ความตกลงระงับกรณีระหวางประเทศไทยกับประเทศฝร่ังเศส และพิธีสารวาดวยการถอนตัว

ออกไปและการโอนอาณาเขต ณ กรุงวอชิงตัน วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๘๙," in ไทยกับสงครามโลกครั้งท่ี 2 (นนทบุรี: 
ศรีปใญญา, 2560), 661-676. 

429 “แถลงการณแกระทรวงมหาดไทย,” 13 สิงหาคม 2489, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/8, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 9. 

430 “สําเนาวิทยุ 275 พระตะบอง จากปลัดจังหวัดพระตะบอง ถึง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย,” 28 สิงหาคม 
2489, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 91. 
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อิสระท่ีพระตะบองมากําชับปรับความเขาใจเสียบาง มิฉะนั้นอาจอออกไปทําการยุงยากอีก โดย

ฝุายเราไมทราบ...431   

ในเวลาตอมารัฐบาลไทยไดมีคําส่ังสําเนาวิทยุถึงขาหลวงประจําจังหวัดชายแดนดาน

ฝรั่งเศส 6 ฉบับ สาระสําคัญโดยสรุป หามไมใหขบวนการเขมรอิสระซึ่งปฏิวัติในแดนเขมรเขามาใน

เขตไทยเป็นเด็ดขาด ถาเขามาใหปลดอาวุธ ท้ังยังใหรีบแจงพระพิเศษพานิชวาหามไมใหเขามาใน

ดินแดนไทยเป็นอันขาด เพราะเหตุการณแท่ีเกิดขึ้นเสียมเรียบทําใหประเทศไทยเสียประโยชนแมาก432  

นับต้ังแตสงครามโลกครั้งท่ี 2 ส้ินสุดลง กลุมผูเรียกรองเอกราชชาวกัมพูชาพยายามขอ

ความรวมมือและความชวยเหลือจากรัฐบาลไทยเพื่อตอตานการกลับมาของฝรั่งเศส แตทาทีท่ี

เปล่ียนแปลงไปของรัฐบาลไทยผลักดันใหการเคล่ือนไหวของพวกเขาตองหันมาพึ่งตนเอง และยิ่งทวี

ความรุนแรงมากขึ้นเมื่อนายพลจัตวาเอ็ดเวิรแด เดโมคี เมอรแเรยแ (Brigadier-General Edward 

Dymoke Murray) ผูบัญชาการทหารสูงสุดไดนํากําลังทหารฝุายสัมพันธมิตรเคล่ือนเขาสูกรุง

พนมเปญในวันท่ี 8 ตุลาคม ค.ศ. 1945 และจับกุมเซิง ง็อก ทัญ นายกรัฐมนตรีและบรรดาผูสนับสนุน

ในวันท่ี 12 ตุลาคม ค.ศ. 1945 ดวยเหตุนี้ปใญญาชนซึ่งมีแนวคิดมุงมั่นถึงการเรียกรองเอกราชและเป็น

ศัตรูกับทางการ เป็นตนวาบุณฺณจันฺท มล นักองคแมจะสแนโรดม จันทรังษี โภค นี รวมถึงแหม สาวาง

หนึ่งในผูกอการรัฐประหารเมื่อวันท่ี 9 สิงหาคมจึงตองหลบหนีเขาปุาและเดินทางตอมายังจังหวัดพระ

ตะบองและจังหวัดพิบูลสงครามเพื่อเขารวมกับขบวนการเขมรอิสระกลุมปก กุณ ซึ่งขณะนั้นยังคง

ไดรับการสนับสนุนดานการเงินและอาวุธจากจากฝุายไทย ขณะท่ีปใญญาชนอีกกลุมหนึ่งเป็นตนวาบาจ 

ฌืน เจาแสนโกสุมฌุมเจาวายเขตกําปงจาม และฬํา ธีอุกภริยาของทัญไดหลบหนี ไปยังตอนใตของ

ประเทศเพื่อเขารวมกับขบวนการเขมรอิสระกลุมเซิง ง็อก มิญ 

การเคล่ือนไหวของขบวนการเขมรอิสระกลุมปก กุณต้ังแต ค.ศ. 1946 มีแนวทางการ

เคล่ือนไหวท่ีชัดเจนถึงการตอตานฝรั่งเศสเพื่อเรียกรองเอกราช ดังบันทึกของบุณฺณจันฺท มลซึ่งได

อธิบายเปูาหมายวา “เขมรอิสระ” ไววา “...ค าว่า “อิสระ” เป็นภาษาบาลี มีความหมายว่า “เป็นใหญ่ 

                                                             
431 “วิทยุที่ 34 พิบูลสงคราม ที่พิเศษ ฉะเพาะรัฐมนตรีมหาดไทย จากขาหลวงพิบูลสงคราม,” 30 สิงหาคม 2489, 

เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 92. 
432 “เอกสารแจงวากระทรวงมหาดไทยขอสําเนาเอกสารคําสั่งไปยังจังหวัดชายแดนดานฝร่ังเศส กรณีเขมรอิสระกอ

การปฏิวัติในเสียมราฐ 6 ฉะบับ,” 17 สิงหาคม 2489, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 
0201.9/8, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 2.  ; “สําเนาฉบับที่ 2 วิทยุ-พระตะบอง ถึงขุนสมัคร,” 13 สิงหาคม 2489, เอกสารสํานัก
นายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/8, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 4. 
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ไม่ข้ึนต่อใคร เป็นตัวของตัวเอง” ดังนั้น เขมรอิสระ คือกลุ่มเขมรซึ่งปกครองตนเองไม่อยู่ใต้อ านาจของ

ใคร, เป็นเขมรมีเอกราช, มีเสรีภาพ, มีสิทธิครบถ้วนในความเป็นเขมร...”433 มลซึ่งเดินทางหลบหนีมา

จากกรุงพนมเปญไดเขารวมมือกับกุณซึ่งมีศักด์ิเป็นนา จากบันทึก  ចរតិខ្មមរ [อานวา จฺริตคแมรแ :       

คําแปล จริตเขมร] ของมลไดบอกเลาการจัดต้ังกองกําลังเขมรอิสระของกุณไววา เมื่อแรกมาถึงไดมี

การจัดต้ังกลุมอาสาสมัครขึ้นท่ีหมูบานอันล็องแวง (Anlong Veng) ใกลกับเทือกเขาพนมดงรัก เพื่อ

ทําการฝึกระเบียบวินัยและวิชาการรบประมาณ 2-3 เดือน พรอมกันนี้ยังไดมีการจัดต้ังหนวยสืบหา

ขาวในกัมพูชาดวย ผูรวมงานคนสําคัญในระยะนี้ประกอบดวยปใญญาชนจากเมืองหลวงและ         

นักชาตินิยมทองถิ่นอยางนักองคแมจะสแนโรดม จันทรังษี บุณฺณจันฺท มล โภค นี แหม สาวาง ฎาบ 

ฌวนหรือฌวน เข็มเพชฺร (Dap Chhuon or Chuon Khemphetcher) แหม สาวาต (Hem Savat) 

สารู (Saru) หรือจันฺท โสราด (Chhan Sorat) อยางไรก็ดี เมื่อทําการฝึกแลวเสร็จจึงแตงต้ัง

ผูบังคับบัญชาประจํากลุมกอนจะแยกยายไปปฏิบัติการในพื้นท่ีตาง ๆ ยกตัวอยางเชนกลุมของปก กุณ

มีพื้นท่ีปฏิบัติการในเขตพระตะบอง กลุมของร.ต.ประวิทยแ หวงชาติและนายเคล่ือน ปฐมรัตนแมีพื้นท่ี

ปฏิบัติการอยูท่ีเขตกําปงธม หรือกลุมของฎาบ ฌวน แหม สาวาง และจันฺท โสราดซึ่งจัดไดวาเป็นกลุม

เขมรอิสระกลุมใหญท่ีสุดมีพื้นท่ีปฏิบัติการในเขตเสียมเรียบ 

ลักษณะความสัมพันธแของขบวนการเขมรอิสระในระยะนี้พบวาเป็นเครือขายกระจายอยู

ในพื้นท่ีตาง ๆ กลุมหนึ่งมีการจัดต้ังคณะกรรมการประชาชน (People‖s Committees) ขึ้นในนาม

กลุมเขมรอิสระ ท้ังในระดับหมูบาน อําเภอ และจังหวัด โดยคณะกรรมการประชาชนจะทําหนาท่ีออก

เกล่ียกลอมหรือขอรับความชวยเหลือ ตลอดจนขอรับการสนับสนุนจากราษฎร ขณะเดียวกัน

คณะกรรมการประชาชนยังทําหนาท่ีเป็นผูบังคับบัญชากองกําลังปูองกันตนเองระดับตาง ๆ ในกลุม

ของตน ซึ่งเป็นกองกําลังติดอาวุธมุงเนนการสูรบแบบกองโจร มักฉวยโอกาสลอบโจมตีกองทหาร

ฝรั่งเศสและทหารสัมพันธมิตร มีคําขวัญสําคัญวา “ฆาและแยงชิงอาวุธศัตรู”434 ขณะท่ีการออก

ปฏิบัติการ กองกําลังติดอาวุธจะแบงออกเป็นกลุมยอย กลุมหนึ่งมีจํานวนคน 35 40 หรือ 50 คน 

แบงภาระหนาท่ีอยางชัดเจน ไดแก ฝุายสายลับ ฝุายจับกุม ฝุายสอบสวน และฝุายสังหาร สวน

ความสัมพันธแกับเขมรอิสระกลุมท่ีไกลออกไปก็จะกลายเป็นแนวรวมขนาดใหญท่ีทําการเคล่ือนไหว

                                                             
433 บุณฺณจันฺท มล, จริตเขมร, 14.  [ប្ណុត ចនធ ម លុ, ចរតិខ្មមរ, ១៤.] 
434 Wilfred Burchett, The China Cambodia Vietnam Triangle (London: Zed Press, 1981), 18. 
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ทางการทหารและการเมืองอยางอิสระตอกัน แตหากมีการปฏิบัติการใหญก็อาจใหความรวมมือ

หรือไมก็ได 

แมกัมพูชาภายใตการอํานวยการของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุจะไดเจรจาทํา

ขอตกลงช่ัวคราวเมื่อวันท่ี 7 มกราคม ค.ศ. 1946 กับฝรั่งเศสแลว แตในมุมมองของนักชาตินิยมกลับ

เห็นวากษัตริยแและรัฐบาลเขมรไดยอมมอบเอกราชอธิปไตยแกฝรั่งเศสโดยส้ินเชิงโดยมิไดด้ินรน

ประการใด435 เมื่อประเทศเขมรโดยรวมคงไมไดรับเอกราช เขมรอิสระจึงจําเป็นตองตอสูเพื่อ

ปลดปลอยบานเมืองใหพนจากแอกของฝรั่งเศส436 ท้ังนี้ปรากฏหลักฐานวาเขมรอิสระไดรับการ

สนับสนุนและประสานความรวมมือกับนักชาตินิยมในเมืองหลวงเป็นตนวาเสิม วา ซึ่งเขาเป็นสมาชิก

พรรคประชาธิปไตยดวย437 

วันท่ี 7 สิงหาคม ค.ศ. 1946 กองกําลังเขมรอิสระประมาณ 500 คน ไดเปิดปฏิบัติการ

ปฏิวัติใหญเป็นครั้งแรกดวยการเขาโจมตีเมืองเสียมเรียบ แบงกลุมปฏิบัติการออกเป็น 5 กลุม ไดแก 

กลุมแรกใหเขาตีโรงแรมเลอ กรองดแ เดอ เสียมเรียบ (Le Grand Hôtel de Siem Reap) ซึ่งเป็นท่ีทํา

การเขต มีชาวฝรั่งเศสพักอาศัยอยูมาก กลุมตอมาใหเขาตีคายทหารเทาดําเพื่อยึดคลังแสงแยงชิงอาวุธ

ปืน กลุมท่ี 3 ใหเขาตีท่ีทําการไปรษณียแโทรเลขเพื่อตัดขาดการติดตอ กลุมท่ี 4 ใหเขาตีเรือนจําเพื่อ

ปลดปลอยนักโทษ และกลุมสุดทายใหเขาตีสถานีตํารวจสายลับประจําเขตและหนวยศุลกากร  ท้ังนี้ 

กําหนดใหกลุมตาง ๆ เขาโจมตีพรอมกันในเวลาเท่ียงคืนตรงจนถึงรุงสาง เมื่อเวลา 02.00 น. เขมร

อิสระซึ่งเดินเทามากฺรอฬาญเปิดการโจมตีในสถานท่ีท่ีไดแบงกันไว โดยกลุมท่ี 2 เรงเขายึดท่ีทําการ

ไปรษณียแโทรเลขเพื่อตัดการส่ือสาร ขณะท่ีกลุมท่ี 4 เขาปลดปลอยและติดอาวุธใหนักโทษรวมทําการ

ตอตานฝรั่งเศส ดังคําใหการของนายเล วงซง ชาวญวนซึ่งตองโทษคุมขังอยูในเรือนจําเมืองเสียมเรียบ

เลาวา “เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2489 ข้าฯ อยู่ในเรือนจ าเสียมราฐ ได้มีพวกเขมรเข้าเปิดคุก 20 คน 

ขณะท่ีเปิดได้ร้องบอกว่า เขมรเป็นเอกราชแล้ว ใครใช้ปืนเป็นก็ไปช่วยกัน ใครใช้ปืนไม่เป็นก็กลับบ้าน

                                                             
435 “เร่ือง การจัดการปกครองประเทศเขมรใหมมีปรากฏในเอกสารโตตอบระหวางกษัตริยแเขมรปใจจุบันกับพลเรือโท

เทยลีดาชังลีเยอ ขาหลวงใหญอินโดจีนคนใหม,” 28 ธันวาคม 2488, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 69-70. 

436 บุณฺณจันฺท มล, จริตเขมร, 44.  [ប្ណុត ចនធ ម លុ, ចរតិខ្មមរ, ៤៤.] 
437 “กําหนดเหตุองคแประชุมคร้ังที่ 50 ความปใญหาซึ่งทหารฝร่ังเศสจับกุมตัวทานเสิม วา,” 17/02/1947, กําหนดเหตุ

ประชุมรัฐสภา เลขกลอง 2 เลขที่ 50, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 1-3.  [“កំណតច់ហតុអងគរបជំុចល កទី ៥០ សថីអំពីបញ្ហា ខ្ដលទាហាន រាងំ
ចាបម់លួនចលាកសឹុម វ,” ១៧/០២/១៩៤៧, កំណតច់ហតុរបជំុរដឌសភា ចលមរបអប ់២ ចលមសំុលិមិត ៥០, បណត សាដ្ឋឌ នជាតិកមពុជា, ១-
៣.] 
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ได้ พวกนักโทษก็ออกจากคุกด้วยกันท้ังหมด 170 กว่าคน แล้วต่างคนก็ต่างแยกกันไป”438 ขณะท่ีกลุม

ท่ี 2 เขาโจมตีคายทหารเทาดํา สามารถยึดอาวุธปืนได 40 กระบอก สวนกลุมท่ี 1 เขาโจมตีท่ีทําการ

เขตแตถูกนายทหารฝรั่งเศสยิงตอบโตอยางหนักจนไมสามารถเขายึดท่ีทําการได ในเวลาตอมากอง

กําลังผสมของฝรั่งเศสตีโอบลอม กองกําลังเขมรอิสระไมอาจตานทานไดจึงตองถอยรนหนีขึ้นไปทาง

เหนือตามถนนนครวัด 

เหตุการณแดังกลาวแมขบวนการเขมรอิสระจะไมประสบความสําเร็จแตไดสรางช่ือเสียงถึง

การเคล่ือนไหวเพื่อเรียกรองเอกราชในหมูประชาชน ขณะเดียวกันยังสรางความตกตะลึงแกฝรั่งเศส

ไมใชนอย ท้ังนี้ ฝรั่งเศสกลาวหาวาไทยอยูหลายขอเชนวา 1) ฝุายไทยมีสวนเกี่ยวของในการท่ีพวก

เขมรอิสระไปทําการตอตานฝรั่งเศสท่ีเสียมเรียบ 2) ฝุายสหรัฐอเมริกาเป็นผูใหอาวุธแกเขมรอิสระ 3) 

ฝุายอังกฤษเป็นผูใหความคิดเห็นแกเขมรอิสระ439 พรอมกันนั้นยังอางหลักฐานดวยวาระหวางเขา

ปฏิบัติการมีการส่ังการเป็นภาษาไทยในระหวางการโจมตี  ขณะท่ีทางการไทยซึ่งยังคงลักลอบใหความ

ชวยเหลือเสบียงและอาวุธแกเขมรอิสระอยางลับ ๆ พยายามแสดงความบริสุทธิ์ใจดวยการจับกุมและ

ปลดอาวุธพวกเขมรอิสระ 14 คนท่ีแตกหนีกลับเขามาในจังหวัดพระตะบอง440 

นอกจากปฏิบัติการที่เมืองเสียมเรียบแลว ขบวนการเขมรอิสระยังเคล่ือนไหวในอีกหลาย

พื้นท่ี ดังปรากฏรายงานของนายสังเวียน บริบาลบรรพต ขาหลวงประจําจังหวัดจําปาศักด์ิ เขต 7 ถึง 

ปลัดกระทรวงมหาดไทยวา  

...วันท่ี 24 สิงหาคม 2489 มี ร.ต.ประวิทยแ หวงชาติ นายเคลื่อน ปฐมรัตนแ วาเป็นผูแทน

กองทัพเขมรอิสระกําปงทมมาเลาใหกํานันตําบลสะเดาและหมูรักษาการตํารวจตําบลสะเดาฟใงวา 

กองทหารเขมรอิสระไดทําการโจมตีกองทัพฝรั่งเศสท่ีหมวดรักษาการณแโปฺะตาเเสง มีการตอสูกัน

เล็กนอยทหารฝรั่งเศสแตกหนีไป เขมรอิสสระไมเป็นอันตรายยึดไดปืนเล็ก 12 กระบอก เวลานี้กอง

ทหารเขมรอิสสระไดเคลื่อนขบวนเขาไปยึดสะเกรียม โรเวียง ซึ่งมีทหารฝรั่งเศสรักษาการณแอยู

ประมาณ 48 คน ทหารเขมรและทหารฝรั่งเศสทําการตอสูกันประมาณ 15 นาที ทหารฝรั่งเศสถูก
                                                             

438 “แบบคําใหการ นายเล วงซง เป็นผูตองหา ตอนายสาย หุตะเจริญ นายอําเภอเมือง,” 26 สิงหาคม 2489, เอกสาร
สํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 160-161. 

439 “สําเนาบันทึกการสนทนาระหวาง พ.ท.วิลเลียมลอวแ รองผูชวยทูตทหารบกอเมริกันประจําสถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกากับ ร.อ.ถวิล ระวังภัย ผูรักษาการในตําแหนงขาหลวงเมืองพระตะบอง,” เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 125. 

440 “สําเนาวิทยุที่ 128 พิบูลสงคราม จากขาหลวงพิบูลสงครามถึงรัฐมนตรีมหาดไทย,” 19 สิงหาคม 2489, เอกสาร
สํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 68. 
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ปืนตาย 24 คน ทหารเขมรไมเป็นอันตรายและยึดไดปืนใหญ 1 กระบอก ปืนกลหนัก 1 กระบอก

...441 

ภายหลังรัฐบาลไทยนําโดย ฯพณฯ ปรีดี พนมยงคแ  ลงนามในความตกลงระงับกรณี

ระหวางประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส และพิธีสารวาดวยการถอนตัวออกไปและการโอนอาณาเขต 

ณ กรุงวอชิงตัน เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1946 สงผลใหขบวนการเขมรอิสระเริ่มแตกขบวนตอง

ถอยรนออกจากท่ีต้ังเดิมและแอบซอนตัวทําการเคล่ือนไหวตลอดแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย ชวงเวลา

นี้เขมรอิสระแบงออกเป็น 3 กลุม กลุมแรกนําโดยฎาบ ฌวน กลุมตอมานําโดยแหม สาวางกับสารู  

และอีกกลุมไมปรากฏช่ือหัวหนาแตหลบซอนอยูแถบสฺวายเจก ทุกกลุมอยูภายใตการสนับสนุนของปก 

กุณท่ีหลบไปพํานักในกรุงเทพฯ แตทวากลับตองพบกับปใญหาแยงชิงความเป็นใหญ กลาวเฉพาะฎาบ 

ฌวนหรือฌวน เข็มเพชฺรมีภูมิลําเนาอยูท่ีเขตกําปงธม เดิมเป็นนายตํารวจของทางราชการฝรั่งเศสช้ัน

นายฎาบ (ตรงกับภาษาไทยวา ดาบ) ทําหนาท่ีตรวจสอบบัญชีของหนวยตํารวจประจําเมือง        

พระตะบอง ตอมาไดหลบหนีราชการเขารวมกับทางฝใ่งไทยตอสูกับฝรั่งเศสในชวงกรณีพิพาทอินโดจีน 

ไดรับแตงต้ังใหเป็นผูดูแลตําบลหนึ่งแถบสฺวายเจก เมื่ออยูในประเทศไทยคนท่ัวไปเรียกฌวนวา “ดาบ 

ฌวน” ตามยศตํารวจเดิม จึงเป็นท่ีมาของช่ือเรียกตอมาวาฎาบ ฌวน442 ตอมาเมื่อสงครามโลกครั้งท่ี 

2 ส้ินสุด ขบวนการเขมรอิสระกลุมของกุณไดขยายตัวอันเกิดจากปใญญาชนในเมืองหลวงหลบหนีมา

เขารวมการเคล่ือนไหว ฌวนซึ่งไดรับการชักชวนจากบุณฺณจันฺท มลจึงไดมาเขารวมการเคล่ือนไหวดวย 

ตอมาไดรับมอบหมายใหเป็นหัวหนากลุม แตฌวนมีแนวคิดทางการปกครองแตกตางจากกลุมอื่น 

กลาวคือนิยมลักษณะการปกครองแบบขุนนางสมัยจารีตและตองการเป็นใหญเหนือเขมรอิสระกลุม 

อื่น ๆ ดวยเหตุนี้ในเวลาตอมาฌวนจึงลอบสังหารแหม สาวางและสารูหัวหนาเขมรอิสระเพื่อขยาย

อํานาจเหนือพื้นท่ีของเขมรอิสระกลุมนั้น 

                                                             
441 “เร่ือง การเคลื่อนไหวของเขมรและญวนอิสระ,” 14 กันยายน 2489, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 159. 
442 สําหรับที่มาของช่ือ “ฎาบ ฌวน” น้ัน ยังมีขอมูลอีกแนวหน่ึง จากบันทึกช่ือวา “ถกเขมร” ของหมอมราชวงศแ     

คึกฤทธิ์ ปราโมชซึ่งเดินทางไปประเทศกัมพูชาเมื่อ ค.ศ. 1953 ตอนหน่ึงกลาวถึงที่มาของช่ือฎาบ ฌวน (เขียนวา ดาบชวน) วา “ที่เป็น
เช่นน้ี เห็นจะเป็นเพราะนายดาบชวนเคยอยู่เมืองไทยและเคยเรียนวิชาการทหารที่เมืองไทย จนเมื่อเป็นนายดาบ ดาบชวนกลับไปต้ัง
ขบวนการเขมรอิสระขึ้นที่เมืองเขมร คนก็ยังเรียกนายดาบชวนว่า “ดาบชวน” เร่ือยมา นายดาบชวนเคยต้ังกองทหารอิสระอยู่ในปุา
นอกเขตเสียมเรียบแถวบริเวณนครวัดนครธมและคอยรบกวนฝร่ังเศสมิให้เป็นปรกติสุขได้” (หมอมราชวงศแคึกฤทธิ์ ปราโมช, ถกเขมร, 
5th ed. (นนทบุรี: ดอกหญา 2000, 2556), 113-115.) 
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ในปลาย ค.ศ. 1946 ปก กุณซึ่งออนแรงเต็มทีจากความไรระเบียบภายในขบวนการเขมร

อิสระ เมื่อไดรับการติดตอจากฝรั่งเศสใหวางอาวุธและเดินทางกลับไปใชชีวิตในบานเกิดของตน เขาจึง

ประกาศยุติบทบาทลงในปลาย ค.ศ. 1946 พรอมกับบุณฺณจันฺท มล ท้ังนี้การยุติบทบาทของกุณสงผล

ใหขบวนการเขมรอิสระซึ่งมีความหลากหลายทางความคิดและผลประโยชนแทางการเมืองอยูแตเดิม

แตกตัวและมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นหลากหลายกลุม แตท่ียังคงมีความสําคัญและคงเคล่ือนไหวเพื่อ

เรียกรองเอกราชอยูคือ กลุมของฎาบ ฌวนซึ่งมีฐานท่ีมั่นอยูในปุานอกเมืองเสียมเรียบกับกลุมของ   

นักองคแมจะสแนโรดม จันทรังษีซึ่งขยายอิทธิพลอยูท่ีเมืองพระตะบอง แตทวาท้ังสองกลุมก็ออนกําลังลง

อยางเห็นไดชัดจากการปราบปรามของฝรั่งเศส 

อยางไรก็ดี สถานการณแท่ีเกิดขึ้นกับเครือขายขบวนการเขมรอิสระของปก กุณตรงกัน

ขามกับเขมรอิสระกลุมของเซิง ง็อก มิญและตู สามุตซึ่งไดรับการสนับสนุนท้ังการเงินและอาวุธจาก

เวียดมินหแจนมีฐานปฏิบัติการใหญอยูท่ีเขตไพรแวง เขมรอิสระกลุมนี้ประสบความสําเร็จอยางยิ่งใน

การขยายพื้นท่ีการดําเนินงาน อีกท้ังยังสามารถสรางคลังแสงและผลิตอาวุธในเขตท่ียึดครองได สําเร็จ 

พรอมกันนี้ยังทําการคัดเลือกชาวเขมรตํ่าเขารับการฝึกฝนในโรงเรียนการเมืองซึ่งจัดต้ังขึ้นใน  ค.ศ. 

1947 อยางเป็นระบบ จนมีความเขมแข็งมากพอในการขยายพื้นท่ีการดําเนินงานขึ้นมาทางดานเหนือ

และดานตะวันตก กอนจะประสานความรวมมือกับเขมรอิสระกลุมของฎาบ ฌวน  

 

2.3 ความร่วมมือระหว่างขบวนการเขมรอิสระกับขบวนการเวียดมินห์ 

วันท่ี 1 กุมภาพันธแ ค.ศ. 1948 ถือเป็นจุดเปล่ียนสําคัญของขบวนการเขมรอิสระ เพราะ

ปรากฏวามีการผสานความรวมมืออยางเป็นทางการระหวางขบวนการเขมรอิสระกับขบวนการเวียด

มินหแ ภายใตการสนับสนุนของพรรคคอมมิวนิสตแอินโดจีน (Indochinese Communist Party ; ICP) 

ด วยการ จัด ต้ังคณะกรรมการปลดปลอยประชาชน เขมร  (Khmer People‖ s Liberation 

Committee ; KPLC) ทําหนาท่ีเป็นรัฐบาลเฉพาะกาลทําการตอตานฝรั่งเศสและพระบาทสมเด็จพระ

นโรดมสีหนุ มีเหงียน ถั่น เซิง (Nguyen Thanh Son) สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตแฯ เป็นผูรับผิดชอบ

การเคล่ือนไหวของเวียดมินหแในกัมพูชา443 

                                                             
443 Christopher E. Goscha, “Khmer Issarak,” in Historical Dictionary of the Indochina War (1945-

1954): An International and Interdisciplinary Approach (United State: NIAS Press, 2015), 242-243. 
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คณะกรรมการปลดปลอยประชาชนเขมร มีท้ังส้ิน 11 คน แมวาฎาบ ฌวนซึ่งไมไดนิยม

การเคล่ือนไหวแนวทางสังคมนิยมจะไดรับการแตงต้ังเป็นประธานคณะกรรมการฯ แตคณะกรรมการ

สวนใหญกลับเป็นเขมรอิสระท่ีฝใกใฝุแนวคิดสังคมนิยมถึง 5 คน ไดแก หง ฌุน (Hong Chhun) เสียว 

เฮง (Sieu Hang) เมย โพ (Mey Pho) เลียว แกว โมนิ (Leav Keo Moni) รวมถึงผูหญิงอยางเลียต 

มวนหรือแมมวน (Leath Muon or Me Muon) ขณะท่ีนักองคแมจะสแนโรดม จันทรังษีปฏิเสธการ

รวมงานกับคณะกรรมการฯ ดังกลาว ดวยทรงเห็นวาเป็นการสนับสนุนเวียดนาม444 

คณะกรรมการฯ ไดมีแถลงการณแฉบับแรกวา “ลัทธิจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสก าลังเส่ือม

ถอย มันจะต้องพบกับความตายด้วยน้ ามือของภราดรภาพทั้งสามคือ ลาว เวียดนาม และกัมพูชา แนว

ร่วมอินโดจีนเพื่ออิสรภาพจึงเป็นส่ิงจ าเป็น ประชาชนชาวเขมรต้องปฏิบัติตามตามวิถีแห่งมนุษยชาติ

เพื่อประชาธิปไตยและต่อต้านอาณานิคม”445 ในเวลาตอมาผูนํากลุมเขมรอิสระเป็นตนวาเต฿าะ       

ล้ิมตระกูลหรือเกา ต฿อก (To Lim Trakul or Kao Tak) ซึ่งมีอิทธิพลอยูแถบชองจอม ชายแดนจังหวัด

สุรินทรแก็นํากองกําลังมาเขาสมทบและทํางานควบคูเป็นอยางดีกับฎาบ ฌวน 

วันท่ี 27 เมษายน ค.ศ. 1948 กองกําลังผสมเขมร-เวียดนามปฏิบัติการโจมตีทางรถไฟ

ระหวางกรุงพนมเปญกับเมืองพระตะบองเพื่อตัดเสนทางการคมนาคม ซึ่งในเวลาตอมาคณะ

กรรมการฯ สามารถครองอํานาจแทนรัฐบาลในเขตพระตะบองไดสําเร็จ พรอม ๆ  กับไดรับความ

ชวยเหลือดานอาวุธยุทโธปกรณแจากพรรคคอมมิวนิสตแอินโดจีนมากขึ้น และในปลายปีเดียวกันคณะ

กรรมการฯ มีมติใหจัดต้ังกองกําลังผสมเขมร โดยแบงประเทศออกเป็นเขตทางการทหาร 4 เขต ไดแก 

เขตแรกคือดานตะวันออกเฉียงเหนืออยูภายใตการนําของอดีตพระสงฆแอยางแกว โมนิ (Keo Mini) 

เขตตอมาคือดานตะวันออกเฉียงเหนืออยูภายใตการนําของสอน สิฌาหแ  (Son Sichah) เขตท่ี 3 คือ

ดานตะวันตกเฉียงใตอยูภายใตการนําของเซิง ง็อก มิญ และเขตสุดทายคือดานใตอยูภายใตการนํา

ของฎาบ ฌวน446 โดยผูนําสามเขตแรกเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตแอินโดจีน สงผลใหขบวนการ   

เวียดมินหแขยายพื้นท่ีจากแนวชายแดนโคชินจีนเขามาดําเนินการเคล่ือนไหวรุกลํ้าอธิปไตยของกัมพูชา

                                                             
444 Kiernan, How Pol Pot Came to Power: A History of Communism in Kampuchea, 1930-1975, 

58. 
445 Ben Kiernan, “Origins of Khmer Communism,” in Southeast Asian Affairs 1981 (Singapore: 

Institute of Southeast Asian Studies, 1981), 165. 
446 Kiernan, How Pol Pot Came to Power: A History of Communism in Kampuchea, 1930-1975, 

59. 
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มากขึ้น ซึ่งในประเด็นนี้สรางความวิตกกังวลแกรัฐบาลกัมพูชาเป็นอยางมาก ในวันท่ี 7 มิถุนายน ค.ศ. 

1948 รัฐสภานําโดยเสิน สาน (Son Sann) รองนายกรัฐมนตรีไดออกแถลงการณแถึงเขมรอิสระ

เรียกรองใหวางอาวุธและเขามอบตัวแกทางการ โดยรองขอใหเขมรอิสระนึกถึงความทุกขเวทนาของ

ประชาราษฎรท่ีตองประสบอยูทุกวันนี้ พรอมยังกลาวตอไปอีกวากัมพูชาในทุกวันนี้มีความเรียบรอย

และมีสันติสุข และกําลังอยูระหวางการสรางชาติ แตการกระทําของเขมรอิสระเชนนี้ผิดกฎหมายและ

กําลังทําลายชาติของตน447 พรอมกันนี้รัฐบาลกัมพูชายังรวมกับกองกําลังฝรั่งเศสทําการปราบปราม

กลุมเขมรอิสระ แตตองประสบกับความลมเหลว เพราะยุทธวิธีการรบแบบกองโจรท่ีเวียดมินหแฝึกแก

เขมรอิสระ เป็นตนวาหลักยุทธวิธีจรยุทธแของเหมา เจเอตุง (Mao Zedong) เชน หลัก 4 ประการท่ีวา 

“ข้าศึกรุกเราถอย ข้าศึกพักเรากวน ข้าศึกเพลียเราตี ข้าศึกถอยเราไล่” และความแมนยําของหนวย

ขาวกรอง ทําใหเมื่อกองกําลังผสมฝรั่งเศส-เขมรไปถึงจึงพบแตฐานบัญชาการท่ีวางเปลา 

สําหรับการดําเนินงานของขบวนการเขมรอิสระในระยะนี้มีการสงคนแทรกซึมเขาไปใน

หมูบานตาง ๆ เพื่อชักชวนแกมบีบบังคับใหราษฎรเขารวมกับตนหากไมยอมใหความรวมมือก็ถูกฆา

ตาย ตามบันทึกของประโยชนแ โยธาภิรมยแ คนไทยท่ีเคยใชชีวิตอยูท่ีเกาะกงไดกลาวถึงการดําเนินงาน

ของขบวนการเขมรอิสระในเขตพื้นท่ีเกาะกงซึ่งมีนายแสวงและนายประสงคแเป็นหัวหนากลุมไวโดย

สรุปวา  

…เมื่อเขมรอิสระสามารถเกลี้ยกลอมชาวบานในหมูบานใหเป็นพวกไดแลวก็จะจัดอบรม

ตามแนวทางของพวกอิสระ และตอมาก็ไดสงคนจากหมูบานใหออกไปทําการเกลี้ยกลอมชาวบาน

ในหมูบานท่ีต้ังอยูใกลเคียง โดยเชื้อเชิญผูท่ีเป็นกํานัน เป็นผูใหญบาน และบุคคลท่ีเป็นหัวหนาใน

หมูบานนั้น ๆ ใหมารวมประชุมกัน และพูดกลาวโทษการปกครองของฝรั่งเศสและเจาหนาท่ีเขมรท่ี

ทําการกดข่ีประชาชนดวยวิธีการตาง ๆ จนผูฟใงท้ังหลายคลอยตามยอมเขาเป็นพวกอิสระและ

แนะนําใหนําความไปแจงแกชาวบานท่ัวไปใหมาเขารวม เมื่อหมูบานใดชาวบานยอมเขาดวยก็จะสง

คนเขาไปทําการอบรม ในเวลาตอมาจึงมีการแตงต้ังหัวหนาประจําหมูบานข้ึน โดยใหชาวบานเลือก

กันข้ึนมาทําหนาท่ีเป็นประธานหมูบานคนหนึ่ง เป็นหัวหนาฝุายทหารคนหนึ่ง เป็นหัวหนาฝุายคลัง

                                                             
447 “กําหนดเหตุองคแประชุมคร้ังที่ 66 ถอยแถลงการณแของรัฐาภิบาลเฉพาะรัฐสภาถึงเขมรอิสระใหมอบตัว ,” 

07/06/1948, กําหนดเหตุประชุมรัฐสภา เลขกลอง 5 เลขที่ 134, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 1-2.  [“កំណត់ចហតុអងគរបជំុចល កទី ៦៦     

សថីអំពីចសចកឋីខ្ថលងការណ៍របស់រដ្ឋឌ ភិ លចំច េះរដឌសភាអំពីខ្មមរឥសសរោៈចូលមករបគល់មលួន,” ០៧/០៦/១៩៤៨, កំណតច់ហតុរបជំុរដឌសភា 
ចលមរបអប ់៥  ចលមសំុលិមិត ១៣៤, បណត សាដ្ឋឌ នជាតិកមពុជា, ១-២.] 
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คนหนึ่งทําหนาท่ีแตกตางกันไป…เขมรอิสระจึงแผขยายครอบคลุมพื้นท่ีใกลเคียงไดอยางรวดเร็ว

โดยไมมีผูใดกลาท่ีจะขัดขืน...  

การฝึกทหารเป็นสิ่งจําเป็น ทุก ๆ หมูบานผูชายฉกรรจแตองรับการฝึกทหาร เพื่อทําการ

ตอสูปูองกันใหความปลอดภัยแกหมูบานของตน และทุกคนพยายามหาอาวุธปืนประจําตัวเทาท่ีจะ

หาไดเพื่อทําการตอสูเมื่อขาศึกทําการโจมตี…ในสมัยนั้น คือสมัยอิสระ เมื่อหมูบานใดตกอยูใน

อํานาจอิทธิพลของฝุายอิสระ ทหารของฝุายรัฐบาลเขมรก็มิสามารถจะเขาไปทําการตรวจปี้  ตรวจ

ก฿ารแดได บางครั้งทหารของรัฐบาลเขมรก็ถูกทหารพลพรรคของฝุายอิสระทําการลอบโจมตี การรบ

ตอสูระหวางคณะอิสระญวนและเขมร กับฝุายรัฐบาลเขมรของฝรั่งเศสจึงบังเกิดข้ึน มีการลอบยิง

และรบกันเกิดข้ึนบาย ๆ... 448 

ใน ค.ศ. 1949 คณะกรรมการปลดปลอยประชาชนเขมรเปล่ียนช่ือเป็นคณะกรรมการ

แหงชาติปลดปลอยเขมร (Khmer National Liberation Committee ; KNLC)449 ท้ังนี้ในเดือน

มกราคม ฎาบ ฌวนอํานวยการใหจัดการเลือกต้ังภายในกลุม เพื่อกําจัดสมาชิกท่ีสนับสนุนขบวนการ

เวียดมินหแ โดยเฉพาะเสียว เฮงและหลานของเขาคือฬง บุนรวตฺน (Long Bunruot) หรือตอมาเปล่ียน

ช่ือเป็นนวน เจีย (Nuon Chea) ผูนําอันดับสองของเขมรแดง แตทวาผลการเลือกต้ัง แมฎาบ ฌวนซึ่ง

มีแนวทางตอตานแนวคิดสังคมนิยมจะไดรับการรับเลือกเป็นประธาน รวมกับเกา ต฿อกแนวรวมของ

เขา แตสมาชิกอีก 3 ใน 7 กลับเป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธแใกลชิดกับพรรคคอมมิวนิสตแอินโดจีน ไดแก 

เลียว แกว โมนิ เมย โพ และแมมวน450  

ดังกลาวแลววาแนวทางการปกครองของฎาบ ฌวนมีลักษณะเป็นขุนนางแบบจารีต ซึ่ง

ประเด็นนี้เองทําใหสมาชิกคณะกรรมการแหงชาติปลดปลอยเขมรเริ่มแยกตนออกจากกลุม เป็นตนวา

เลียว แกว โมนินํากองกําลังเขมรอิสระ 100 คนแยกตัวออกไป ตอมาในเดือนเมษายน ค.ศ. 1949 เกา 

ต฿อกก็นํากองกําลัง 400 คนแยกตัวออกไป ดวยเหตุนี้จึงมีการจัดการเลือกต้ังขึ้นใหมในเดือนกันยายน 

ค.ศ. 1949 สงผลใหฌวนถูกปลดออกและแทนท่ีดวยปก กุณ ในชวงเวลานี้นักองคแมจะสแนโรดม 

                                                             
448 ประโยชนแ โยธาภิรมยแ, ปัตจันตคีรีเขตร์เกาะกงเมืองแห่งความหลัง, 2nd ed. (พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัย

ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, 255), 151-155. 
449 Christopher E. Goscha, Thailand and the Southeast Asian Networks of The Vietnamese 

Revolution, 1885-1954 (Richmond: Curzon, 1999), 163. 
450 Kiernan, How Pol Pot Came to Power: A History of Communism in Kampuchea, 1930-1975, 

59. 
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จันทรังษีไดนํากองกําลังเขมรอิสระของตนเขามารวมกับกุณดวย เนื่องจากบรรดาผูท่ีฝใกใฝุแนวคิด

สังคมนิยมถูกกําจัดออกไป ในชวงเวลานี้ขบวนการเขมรอิสระจึงแบงออกเป็นสองกลุมตามแนวคิด

ทางการเมืองอยางชัดเจน แตทวากลุมของกุณตองประสบปใญหาออนแอลงอยางรวดเร็ว  เนื่องจาก

ขบวนการเวียดมินหแหันไปใหการสนับสนุนเขมรอิสระท่ีฝใกใฝุแนวทางสังคมนิยมแทนซึ่งในเวลาตอมา

สามารถขยายพื้นท่ีการเคล่ือนไหวครอบคลุมพื้นท่ีสวนใหญของประเทศไดสําเร็จ 

การเติบโตของขบวนการเขมรอิสระสรางความลําบากใจใหกับรัฐบาลกัมพูชาเป็นอยางยิ่ง 

ดวยเหตุนี้แยม ส็อมโบรนายกรัฐมนตรีคนใหมซึ่งเขารับตําแหนงเมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธแ ค.ศ. 1949 

โดยมีพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเป็นผูสนับสนุนอยูเบ้ืองหลัง จึงประกาศนโยบายลบลางโทษหรือ

นิรโทษกรรมพวกเขมรอิสระซึ่งเริ่มมีการพูดถึงมาต้ังแตกลาง  ค.ศ. 1948 หรือภายหลังการจัดต้ัง

คณะกรรมการปลดปลอยประชาชนเขมร เพื่อโนมนาวใหบรรดาผูนํากลุมเขมรอิสระวางอาวุธโดย

ทางการจะไมถือเป็นความผิด451 ดวยเหตุนี้ฎาบ ฌวนซึ่งผิดหวังจากขบวนการเขมรอิสระจึงมอบตัว 

และหันมาใหความรวมมือกับทางราชการจัดต้ังกองกําลังผสมฝรั่งเศส -เขมร ภายหลังจึงไดรับการ

แตงต้ังเป็นผูบังคับบัญชาตําแหนงพันตรี และแตงต้ังใหเป็นผูดูแลเขตปกครองตนเองครอบคลุมเขต

เสียมเรียบ พระตะบอง และกําปงธม452 

 

2.4 ความแตกแยกของขบวนการเขมรอิสระ 

ขบวนการเขมรอิสระเป็นขบวนเคล่ือนไหวทางการเมืองมีจุดมุงหมายเพื่อตอตานระบอบ

อาณานิคม แบงออกเป็น 2 กลุมตามแนวคิดทางการเมือง ไดแก เขมรอิสระมุงเนนแนวทางเสรี

ประชาธิปไตย เริ่มกอตั้งมาต้ังแต ค.ศ. 1940 โดยปก กุณกลุมนี้ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยกับ

เขมรอิสระมุงเนนแนวทางสังคมนิยม นําโดยเซิง ง็อก มิญและโต สามุทซึ่งเริ่มกอต้ังภายหลังส้ินสุด

สงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดรับการสนับสนุนจากเวียดมินหแ  

                                                             
451 “องคแประชุมคร้ังที่ 11 การพิจารณากฎหมายลบลางโทษพวกเขมรอิสระ ,” 03/03/1949, กําหนดเหตุประชุม

รัฐสภา เลขกลอง 8 เลขที่ 243, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 1-42.  [“អងគរបជំុចល កទី ១១ សថីអំពីការពិភាកាចល ចាបលុ់បលាងចទាសពួក
ខ្មមរឥសសរោៈ,” ០៣/០៣/១៩៤៩, កំណត់ចហតុរបជំុរដឌសភា ចលមរបអប ់៨ ចលមសំុលិមិត ២៤៣, បណត សាដ្ឋឌ នជាតិកមពុជា, ១-៤២.]; 
“องคแประชุมคร้ังที่ 12 การพิจารณา (ตอ) กฎหมายลดโทษใหพวกเขมรอิสระ,” 04/03/1949, กําหนดเหตุประชุมรัฐสภา เลขกลอง 8 
เลขที่ 244, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 1-15.  [“អងគរបជំុចល កទី ១២ សថីអំពីការបនថចល ចាបច់ល កចលងចទាសចអាយពួកខ្មមរឥសសរោៈ,” ០៤/
០៣/១៩៤៩, កំណតច់ហតុរបជំុរដឌសភា ចលមរបអប ់៨ ចលមសំុលិមិត ២៤៤, បណត សាដ្ឋឌ នជាតិកមពុជា, ១-១៥.] 

452 สาคู สาม฿ด, ประวัติศาสตร์กัมพูชาและพลเมืองเขมร , 191.  [សាគូ សាម ុត, របវតថិសាស្តសថកមពុជានិងចរជនខ្មមរ,  
១៩១.] 
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กลาวเฉพาะเขมรอิสระท่ีมุงเนนแนวทางเสรีประชาธิปไตย ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 

ยุติลง เขมรอิสระแนวทางนี้ขยายตัวเป็นอยางมาก เนื่องจากปใญญาชนท่ีเคยใหการสนับสนุนเซิง ง็อก 

ทัญไดหลบหนีจากเมืองหลวงและเดินทางมาสมทบกับปก กุณ ในชวงเวลานี้ขบวนการเขมรอิสระจึงมี

ผูเขารวมดําเนินงานจํานวนมาก เป็นตนวานักองคแมจะสแนโรดม จันทรังษี (HH Prince Norodom 

Chantarangsy) บุณฺณจันฺท มล (Bunchhan Mol) แหม สาวาง (Hem Savang) ฎาบ ฌวนหรือ 

ฌวน เข็มเพชฺร (Dap Chhuon or Chuon Khemphetcher) แหม สาวาต (Hem Savat) สารู 

(Saru) หรือจันฺท โสราด (Chhan Sorat) การดําเนินงานมุงเนนการปลุกระดมประชาชนใหตอตาน

ฝรั่งเศสโดยแบงออกเป็นกลุมยอย มีผูบัญชาการประจํากลุมของตนเองเพื่อทําการเคล่ือนไหวในพื้นท่ี

ตาง ๆ ดังท่ีไดอธิบายไปแลว 

แตทวาการดําเนินงานของขบวนการเขมรอิสระกลับไมราบรื่น เพราะผูรวมเคล่ือนไหวไม

มีความชํานาญ ขาดความอดทน อีกท้ังมีอคติสวนตัว มักกล่ันแกลงใสรายปูายสี และแยงชิงความเป็น

ใหญอยูในทีทําใหการดําเนินงานตองประสบกับอุปสรรค453 ยกตัวอยางกรณีนักองคแมจะสแนโรดม 

จันทรังษีซึ่งถูกกลาวหาวาเป็นสายลับของฝรั่งเศส หัวหนากลุมเขมรอิสระบางคนมีคําส่ังใหจับกุม

พระองคแโดยนําผาคลุมศีรษะและนําไปสังหารทันทีโดยไมมีการสอบสวน บุณฺณจันฺท มลไดโตแยงการ

กระทําดังกลาว โดยตองการใหมีการสืบสวนท่ีชัดเจนมากกวานี้แตกลับถูกติเตียนวาเห็นแกญาติวงศแ 

แตเมื่อมีการสืบสวนอยางถี่ถวนอีกครั้ง ผลปรากฏวาพระองคแไมใชสายลับของฝรั่งเศส แตสาเหตุเกิด

จากความเคียดแคนสวนตัวของหัวหนาคนหนึ่งท่ีมีตอนักองคแมจะสแนโรดม จันทรังษี454 

ตอมาเมื่อรัฐบาลไทยนําโดย ฯพณฯ ปรีดี พนมยงคแ ลงนามในความตกลงระงับกรณี

ระหวางประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสและพิธีสารวาดวยการถอนตัวออกไปและการโอนอาณาเขต 

ณ กรุงวอชิงตัน เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1946 สงผลใหขบวนการเขมรอิสระเริ่มแตกขบวนตอง

ถอยรนออกจากท่ีต้ังเดิมและแอบซอนตัวทําการเคล่ือนไหวตลอดแนวชายแดนกัมพูชา -ไทย แตทวา

การแยงชิงความเป็นใหญในหมูผูนํากลับยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ยกตัวอยางกรณีของฎาบ ฌวนซึ่ง

ไดสังหารผูนํากลุมเขมรอิสระอยางแหม สาวางและสารู โดยหลอกท้ังสองใหไปพบในปุาลึกบน

เทือกเขาพนมดงรักและลอบยิงเสียท้ังสอง เมื่อผูนํากลุมเสียชีวิตบรรดาลูกนองก็แตกกระสานซานเซ็น

                                                             
453 บุณฺณจันฺท มล, จริตเขมร, 15-17, 21.  [ប្ណុត ចនធ ម លុ, ចរតិខ្មមរ, ១៥-១៧, ២១.] 
454 เร่ืองเดียวกัน, 31-32. 
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บางสวนเขารวมเป็นสมาชิกกลุมของฌวน455 ลักษณะดังกลาวมีสวนผลักดันใหในเวลาตอมาปก กุณผู

กอตั้งขบวนการเขมรอิสระประกาศยุติบทบาทลงในปลาย ค.ศ. 1946  

การยุติบทบาทของปก กุณสงใหขบวนการเขมรอิสระซึ่งมีความหลากหลายทางความคิด

และผลประโยชนแทางการเมืองอยูแตเดิมแตกตัวและมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นหลากหลายกลุม กลุมหนึ่งมี

สมาชิกไมมากนักและแตละกลุมมีลักษณะการเคล่ือนไหวท่ีแยกเป็นเอกเทศไมขึ้นตอกันมากยิ่งขึ้น แต

ท่ีเลวรายมากไปกวานั้นคือเปูาหมายของการเคล่ือนไหวท่ีเปล่ียนแปลงไป พบวาเขมรอิสระบางกลุมต้ัง

ตนเป็นใหญ ยกตัวอยางเชนกลุมของฮุล วงษแอานุภาพซึ่งไดสถาปนาตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีในนาม

รัฐบาลเขมรอิสระ มีลักษณะการรวมกลุมเป็นซองโจรทําการปลนสะดม เรียกคาไถ ฉุดคราขมขืน เผา

หมูบาน รวมไปถึงสังหารผูบริสุทธิ์สรางความเดือดรอนแกราษฎรจนไดรับฉายาวา  “อิสโรจากแหรือ

อิสระโจร”456 พรอมกันนั้นยังปรากฏวาบางกลุมบีบบังคับราษฎรใหเขารวมการเคล่ือนไหวหรือใหการ

สนับสนุนกลุมของตนดวยความรุนแรง ดังรายงานของราชการไทยวา “เขมรอิสระรวบรวมก าลังนี้ได้

ใช้ทุนซึ่งได้มาจากการขู่เข็ญเอาจากราษฎรชาวเขมรท้ังในประเทศเขมรและท่ีอาศัยอยู่ท่ีจังหวัดสุรินทร์ 

โดยบังคับเอาครอบครัวละ ๒ บาท”457 

ขณะท่ีขบวนการเขมรอิสระท่ีมุงเนนแนวทางเสรีประชาธิปไตยมีทาทีออนแอลงและมี

แนวทางการเคล่ือนไหวไมชัดเจน ขบวนการเขมรอิสระท่ีมุงเนนแนวทางสังคมนิยมท่ีไดรับการ

สนับสนุนจากขบวนการเวียดมินหแกลับเขมแข็งมากขึ้นและสามารถขยายพื้นท่ีการดําเนินงานขึ้นมา

ทางดานเหนือและดานตะวันตก กอนจะประสานความรวมมือกับเขมรอิสระกลุมของฎาบ ฌวน จัดต้ัง

คณะกรรมการปลดปลอยประชาชนเขมร (Khmer People‖s Liberation Committee ; KPLC) 

ภายใตการสนับสนุนของพรรคคอมมิวนิสตแอินโดจีน (Indochinese Communist Party ; ICP) ขึ้นใน

วันท่ี 1 กุมภาพันธแ ค.ศ. 1948 และเปล่ียนช่ือเป็นคณะกรรมการแหงชาติปลดปลอยเขมร (Khmer 

National Liberation Committee ; KNLC) ใน ค.ศ. 1949 มีฌวนเป็นประธาน  

แมขบวนการเขมรอิสระภายใตคณะกรรมการแหงชาติปลดปลอยเขมรจะประสบ

ความสําเร็จในการขยายพื้นท่ีการเคล่ือนไหว เนื่องจากมีการจัดระบบและแบงเขตการปฏิบัติการท่ี

ชัดเจน แตทวาในเวลาตอมาก็ไดเกิดปใญหาความแตกแยกขึ้นภายในกลุม โดยมีสาเหตุมาจากความ
                                                             

455 บุณฺณจันฺท มล, จริตเขมร, 44.  [ប្ណុត ចនធ ម លុ, ចរតិខ្មមរ, ៤៤.] 
456 เร่ืองเดียวกัน, 56-57.  
457 “เร่ือง สาระสําคัญในการเจรจาระหวางทานอธิบดีและอุปทูตเขมร, ” 31 มกราคม 2496, เอกสารสํานัก

นายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/8, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 76. 
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แตกตางทางดานอุดมการณแทางการเมือง เนื่องจากไมใชผูนําเขมรอิสระทุกคนท่ีจะสนับสนุนแนวทาง

สังคมนิยมแมจะไดรับการชวยเหลือจากเวียดมินหแในการเคล่ือนไหวก็ตาม ทายท่ีสุดเขมรอิสระท่ีฝใกใฝุ

แนวทางสังคมนิยมจึงแยกตัวออกไปจัดต้ังแนวรวมเขมรอิสระแหงชาติ (Unified National Front of 

the Khmer Issarak or Unified Issarak Front ; UIF)  แ ละ จั ด ต้ั ง รั ฐ บาล เฉ พาะ กาลหรื อ

คณะกรรมการช่ัวคราวเพื่อปลดปลอยแหงชาติ (Provisional Central Committee of National 

Liberation) โดยมีเซิง ง็อก มิญเป็นประธานแทน  

สวนเขมรอิสระท่ีมุงเนนแนวทางเสรีประชาธิปไตยก็ตองแตกตัวออกอีกครั้ง บางกลุม

สลายตัวดวยการยอมวางอาวุธและมอบตัวแกรัฐบาล ขณะท่ีบางกลุมแยกตัวไปทําการเคล่ือนไหว

อยางเป็นเอกเทศ ในกลุมหลังปรากฏวาไดต้ังตัวเป็นชุมโจรกอความไมสงบในหลายพื้นท่ี ซึ่งไมเพียง

สรางความเดือดรอนในเขตแดนกัมพูชาเทานั้นแตยังลุกลํ้าเขาไปในเขตแดนของไทย เชน วันท่ี 25 

มิถุนายน ค.ศ. 1953 เขมรอิสระคณะนายตุมสุข มีนายอู฿ด นิลเพ็ชร (เป็นนายรอยเอกเขมรอิสระ) เป็น

หัวหนาคุมสมัครพรรคพวกแตงกายแบบเขมรอิสระประมาณ 200 คนเศษ เขาทําการปลนหมูบานตา

พระยา อ. อรัญประเทศ จ.สระแกว โดยมีอาวุธปืนกลเบาแบบใหม 2 กระบอก นอกนั้นเป็นปืน    

ทอมสัน คารแไบนแ สะเต็นเมาเซอรแ ปืนเล็กยาว และปืนแก฿ป ไดทําการปลนต้ังแต เวลา 05.00 เศษ ถึง 

09.00 น. เขมรอิสระไดจับตัวนายชิต สันตระกูล สัตวแพทยแกับภรรยาและราษฎรอื่นรวม 10 คน แต

ปลอยตัวมาแลวเเตวันท่ี 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1952 การปลนครั้งนี้ราษฎรไทยประสพภัย 137 ครัวเรือน 

รวมชาย 181 คน หญิง 230 คน เด็ก 279 คน ทรัพยแเสียหาย มีโค 197 ตัว กระบือ 2 ตัว มา 1 ตัว 

เกวียน 3 เลม เงินสดประมาณ 148,000 บาท บานเรือนถูกเผา 3 หลัง รวม 362,634 บาท458 ดวย

เหตุนี้ขบวนการเขมรอิสระจึงไมอยูในฐานะผูนําชาตินิยมท่ีเคล่ือนไหวเพื่อเรียกรองเอกราชอีกตอไป 

 

 

                                                             
458 “เร่ือง เขมรอิสสระปลนหมูบานตาพระยา อ. อรัญประเทศ,” 11 กรกฎาคม 2495, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี 

กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/8, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 40.  ; “สําเนียง ศรมณี กองควบคุมโรค
ระบาด ๑๑ กรกฎาคม ๒๔๙๕ เขาสัมภาษณแ,” 11 กรกฎาคม 2495, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/8, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 70.  ; “เร่ือง เขมรอิสระคณะนายตุมสุขเขาทําการปลน,” 30 
มิถุนายน 2495, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/8, สํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ, 56. 



  259 

3.  ความล้มเหลวของกลุ่มชาตินิยมกัมพูชาในการเรียกร้องเอกราช ค.ศ. 1947-1952 

จากท่ีกลาวมาในสวนท่ี 2 ขางตน จะเห็นไดวาหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 กลุมชาตินิยม

กัมพูชาท่ีเคล่ือนไหวเพื่อเรียกรองเอกราชแบงแยกออกเป็น 2 กลุมใหญ ไดแก กลุมพรรคการเมืองนํา

โดยพรรคประชาธิปไตยท่ีเขามาเป็นผูบริหารประเทศและเป็นผูเจรจากับฝรั่งเศสเพื่อใหไดมาซึ่ง      

เอกราช กับขบวนการเขมรอิสระท่ีเคล่ือนไหวเพื่อควบคุมพื้นท่ีชนบท อยางไรก็ตาม กลุมชาตินิยมท้ัง

สองกลุมไมประสบความสําเร็จในการนําเอกราชมาสูกัมพูชา เนื่องดวยปใญหาความแตกแยกภายใน 

จนทําใหขบวนการเขมรอิสระจึงไมอยูในฐานะผูนําชาตินิยมท่ีเคล่ือนไหวเพื่อเรียกรองเอกราช หนาท่ี

ในการผลักดันกัมพูชาไปสูเอกราชจึงตกเป็นของฝุายบริหารในระบบรัฐสภา อยางไรก็ตาม เหตุการณแ

ความเป็นไปทางการเมืองระหวาง ค.ศ. 1947-1952 แสดงใหเห็นความไรเสถียรภาพของการเมืองใน

ระบบรัฐสภา จึงไมสามารถขับเคล่ือนความเป็นเอกราช และยังเปิดโอกาสใหพระบาทสมเด็จพระ

นโรดมสีหนุใชพระราชอํานาจเขาแทรกแซงและควบคุมการเมืองต้ังแต ค.ศ. 1952 ในท่ีสุด 

 

3.1 ภาวะไร้เสถียรภาพทางการเมืองในระบบรัฐสภา 

แมพรรคประชาธิปไตยจะประสบความสําเร็จในการเลือกต้ังและเป็นผูนําการราง

รัฐธรรมนูญฉบับแรก แตทวาก็ยังคงไมสามารถบรรลุเปูาหมายอยางการนําเอกราชมาสูกัมพูชาได

สําเร็จ เนื่องจากฝรั่งเศสไมยินยอมเจรจากับขบวนการชาตินิยมใดในอินโดจีนเลย  สงผลใหความ    

ชอบธรรมของพรรคประชาธิปไตยเริ่มลดลง กลาวเฉพาะพรรคประชาธิปไตยภายหลังการราง

รัฐธรรมนูญแลวเสร็จไดเพียงสองเดือนก็เกิดเหตุการณแท่ีส่ันคลอนความมั่นคงขึ้นภายในพรรค เมื่อ

พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ องคแเอง ยุตติวงศแผูนําทางการเมืองท่ีแข็งกราวเสด็จทิวงคตอยางกะทันหันใน

วันท่ี 11 กรกฎาคม ค.ศ. 1947 ดวยวัณโรคขณะมีพระชนมแเพียง 35 พรรษา การส้ินพระชนมแของ

พระองคแเป็นท่ีสงสัยอยางยิ่งวาท่ีพระอาการทรุดลงอยางรวดเร็วนั้นฝรั่งเศสมีสวนเกี่ยวของ แตทวาผล

ท่ีเกิดขึ้นและสําคัญมากไปกวานั้นจากการส้ินพระชนมแของพระองคแคือ พรรคประชาธิปไตยสูญเสีย

เสถียรภาพเชิงนโยบายและเกิดการแยงชิงอํานาจขึ้นภายในพรรค วันท่ี 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1947 

พระองคแมจะสแ สี สุวัตถิ์  วั ตฺตฉายาวงษแ  (HRH Sisowath Watchayavong)  พระราชโอรสใน

พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถ์ิ หนึ่งในผูรวมกอตั้งพรรคประชาธิปไตยทําหนาท่ีรักษาการนายกรัฐมนตรี  
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แตทว าในเวลาตอมาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่ งสวนใหญ เป็นสมาชิกพรรค

ประชาธิปไตยเสนอใหยุบสภาผูแทนราษฎรและจัดการเลือกต้ังใหมในวันท่ี 21 ธันวาคม ค.ศ. 1947 

เพื่อจัดต้ังสภานิติบัญญัติแหงชาติ ค.ศ.  1947 (L‖assemblée legislative en 1947) อยางเป็น

ทางการ การเลือกตั้งครั้งนี้นอกจากพรรคประชาธิปไตย พรรคเสรีภาพ (Liberal Party) และพรรคนัก

เอกราช (Parti des Indépendants) ซึ่งเคยลงสมัครเลือกตั้งครั้งท่ี 1 แลว ยังมีพรรคการเมืองใหมอีก 

2 พรรครวมแขงขันดวย ไดแก គណបកសរបួរមួជាតិ [อานวา คณะบฺกซรวบรวมเจียติ : คําแปล พรรค

รวบรวมชาติ (Parti de I‖Union Nationale)] กอต้ังโดยฆึม ทิต กับ គណបកសចមមរេះបុនការ [อานวา 

คณะบฺกซเคมระบนการ : คําแปล พรรคฟื้นฟูเขมระ (Parti de Rénovation Khmer)] ซึ่งกอต้ังมา

ต้ังแตเดือนกันยายน ค.ศ. 1946 นําโดยญึก จูโฬง อดีตรัฐมนตรีวาการงบประมาณ ลอน นอล (Lon 

Nol) ชาวเขมรเช้ือสายจีนซึ่งขณะนั้นเป็นนายทหารกองทัพแหงชาติกัมพูชา  และนักองคแราชวงศแ       

สีสุวัตถิ์ สิริมตะ (M.R. Sisowath Sirik Matak) พระราชนัดดา (หลาน) ในพระบาทสมเด็จพระ       

สีสุวัตถ์ิ กลาวเฉพาะพรรคฟื้นฟูเขมระไดรับการอุปถัมภแจากสมเด็จกรมพระสีสุวัตถิ์มุนีเรศซึ่งขุนเคือง

พรรคประชาธิปไตยท่ีกีดกันพระองคแจากการเลือกตั้งครั้งกอน สําหรับแนวนโยบายของพรรคนี้ตรงกัน

ขามกับพรรคประชาธิปไตย โดยมุงเนนการจัดการกับขบวนการเขมรอิสระและขบวนการเวียดมินหแซึ่ง

รุกลํ้าอธิปไตยของกัมพูชา รวมถึงแกไขปใญหาขอพิพาทบริเวณโคชินจีน พรรคฟื้นฟูเขมระประณาม

พรรคประชาธิปไตยอยางรุนแรงถึงการเพิกเฉยตอการรุกรานของขบวนการเวียดมินหแและการใหการ

สนับสนุนขบวนการเขมรอิสระ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ค.ศ. 1947 กําหนดผูดํารงตําแหนงไวท้ังส้ิน 75 ท่ี

นั่ง ผลการเลือกต้ังปรากฏวา พรรคประชาธิปไตยไดคะแนนเสียงรอยละ 74.66 คิดเป็น 56 ท่ีนั่ง 

พรรคเสรีภาพไดคะแนนเสียงรอยละ 25.33 คิดเป็น 19 ท่ีนั่ง สวนอีกสามพรรคไมไดรับการรับเลือก

เลย459 พื้นท่ีท่ีพรรคประชาธิปไตยไดรับเลือกสวนใหญเป็นพื้นท่ีท่ีขบวนการเขมรอิสระเคล่ือนไหวอยู  

ตรงกันขามกับพรรคเสรีภาพไดรับชัยชนะในพื้นท่ีเขตกําปงสปือและเขตติดตอกับเวียดนาม ไดแก เขต

กันดาลและเขตกัมปงจาม ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีขบวนการเวียดมินหแใชเป็นเสนทางลําเลียงอาวุธยุทโธปกรณแ

จากทางเหนือมาปฏิบัติการในทางใต 
                                                             

459 “องคแกรและการทํางานของสมัชชาแหงชาติกัมพูชา ปี 1946-1991,” 1997, การเมือง กลองที่ 109, บรรณสถาน
ชาติกัมพูชา, 3, 31, 35-37.  [“ការចរៀបចំ និងការរបរពឹតថចៅៃនរដឌសភាកមពុជា ពី ១៩៤៦-១៩៩១ (Organisation et Fonctionnement 
de I’Assemblée Nationale du Cambodge 1946-1991),” ១៩៩៧, ការងារនចោ យ BOX 109, បណត សាដ្ឋឌ នជាតិកមពុជា, ៣, 
៣១, ៣៥-៣៧.] 
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การเลือกต้ังครั้งนี้ถือไดวาเป็นการแขงขันทางอํานาจระหวางฝุายเสรีประชาธิปไตยกับ

ฝุายอนุรักษนิยม ซึ่งผลปรากฏวาพรรคเสรีภาพซึ่งเป็นตัวแทนของชนช้ันสูงเดิมไมสามารถโนมนาว

ประชาชนไดมากนัก ตรงกันขามกับพรรคประชาธิปไตยท่ียังคงไดรับการสนับสนุนอยางทวมทนจาก

ประชาชน โดยเฉพาะกลุมพระสงฆแและปใญญาชนท่ีเคยสนับสนุนเซิง ง็อก ทัญซึ่งตางคาดหวังวาพรรค

ประชาธิปไตยจะนําเอกราชกลับคืนสูกัมพูชาไดในไมชา  แมจะมีขอมูลปรากฏวาชัยชนะของพรรค

ประชาธิปไตยสวนหนึ่งเป็นผลมาจากการมอบเงินแกราษฎรก็ตาม460 อยางไรก็ดี วันท่ี 20 กุมภาพันธแ 

ค.ศ. 1947 เฌียน วอมแกนนําผูกอต้ังพรรคประชาธิปไตยไดรับเลือกจากรัฐสภาใหดํารงตําแหนง

นายกรัฐมนตรีคนใหมแทนพระองคแมจะสแสีสุวัตถ์ิ วัตฺตฉายาวงษแ วอมเป็นหนึ่งในทายาททางการเมือง

ของพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์  องคแเอง ยุตติวงศแ เขาไดรับความไววางใจและเป็นท่ีเคารพยําเกรงของ

พระองคแเป็นอยางมาก ดวยเหตุนี้วอมจึงมีบทบาทและอิทธิพลตอพรรคประชาธิปไตยจนเป็นสาเหตุให

ไดรับเลือกเป็นผูนําฝุายบริหาร 

การบริหารงานของเฌียน วอมไมราบรื่นนัก วอมประสบปใญหาสําคัญคือเขาไมสามารถ

เจรจากับฝรั่งเศสเพื่อนําเอกราชมาสูกัมพูชาไดสําเร็จ อีกท้ังยังตองเผชิญกับปใญหาการรุกลํ้าอธิปไตย

ของกองทัพเวียดมินหแตามแนวชายแดนและการขยายตัวของขบวนการเขมรอิสระซึ่งเป็นสาเหตุให

เศรษฐกิจของกัมพูชาตกต่ําลงจนเกิดภาวะเงินเฟูอ งบประมาณแผนดินท่ีไมสอดคลองกับรายจายเริ่ม

สรางปใญหาใหกับการบริหารประเทศของวอม แตเรื่องท่ีสรางความหนักใจใหกับวอมเป็นอยางมาก 

คือปใญหาเกี่ยวกับโคชินจีนซึ่งฝรั่งเศสอํานวยการยกอํานาจการบริหารราชการใหขึ้นกับเวียดนาม 

ประเด็นดังกลาวสรางความไมพอใจและเป็นท่ีถกเถียงของรัฐสภามาต้ังแตปลาย ค.ศ. 1946 เป็นตนวา 

“โคชินจีนเป็นแผ่นดินของเขมรมาต้ังแต่โบราณและอุดมไปด้วยชาวเขมร” หรือ “ก่อนสงครามโลก

ครั้งท่ี 2 เป็นท่ีต้ังของวัดมากกว่า 700 วัด แต่ภายใต้การควบคุมของเวียดมินห์ท าให้มีเพียง 560 วัด

เท่านั้นท่ีเหลืออยู่”461 ดวยเหตุนี้เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1948 วอมจึงเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อ

เจรจาปใญหาเรื่องเอกราช พรอมกับขอใหฝรั่งเศสแกไขปใญหาเรื่องดินแดนบริเวณโคชินจีนซึ่งวอมเห็น

วาฝรั่งเศสดําเนินการโดยพลการ อยางไรก็ดี การเจรจาลมเหลวโดยส้ินเชิงเพราะฝรั่งเศสไมยินยอม

ปฏิบัติตามหรือแกไขประเด็นใดตามขอเรียกรองของกัมพูชาเลย 
                                                             

460 Chandler, The Tragedy of Cambodian History: Politics, War, and Revolution since 1945, 38. 
461 “กําหนดเหตุองคแประชุมคร้ังที่ 25 โคชินจีนและเขตพระตะบอง,” 26/11/1946, กําหนดเหตุประชุมรัฐสภา เลข

กลอง 1 เลขที่ 25, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 13-16.  [“កំណត់ចហតុអងគរបជំុចល កទី ២៥ កូសាងសីុននិងចមតថ ត់ដំបង។,” ២៦/១១/
១៩៤៦, កំណតច់ហតុរបជំុរដឌសភា ចលមរបអប ់១ ចលមសំុលិមិត ២៥, បណត សាដ្ឋឌ នជាតិកមពុជា, ១៣-១៦.] 
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แตทวาปใญหาสําคัญซึ่งกลายเป็นวิกฤตการณแทางการเมืองท่ีเฌียน วอมตองเผชิญและ

เป็นสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเขาตองพนจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี คือปใญหาอื้อฉาวการลักลอบคาฝูาย

อยางผิดกฎหมายในตลาดมืด ซึ่งพบวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคประชาธิปไตยมีสวนรูเห็น 

แมแตส็อม-ญาณ (Sam Nhean) ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงรองประธานรัฐสภาก็มีสวนพัวพันดวย แม 

วอมจะรองขอใหเอียว เกอส (Ieu Koeus) สมาชิกพรรคประชาธิปไตยซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนง

ประธานรัฐสภาใหพิจารณาเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตเกอสไดปฏิเสธเพราะเห็นวาจะ

กระทบตอภาพลักษณแของสภาผูแทนราษฎร ถึงกระนั้นวอมก็ดึงดันใหมีการลงมติ ผลปรากฏวาวอม

ไดรับคะแนน 23 ตอ 21 และเพื่อใหปใญหาดังกลาวสงบลง วอมจึงมอบหมายใหแยม ส็อมโบร (Yem 

Sambaur) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคประชาธิปไตยซึ่งขณะนั้นกํากับดูแลกิจการตํารวจให

ทําลายเอกสารหลักฐานการกระทําผิดดังกลาว แตส็อมโบรกลับปฏิเสธ เหตุการณแนี้สรางความไม

พอใจใหแกวอมเป็นอยางยิ่งและหาทางไลส็อมโบรออกจากพรรค แตวอมกลับไมไดรับความเห็นชอบ

จากรัฐมนตรีหรือสมาชิกภายในพรรค เกอสเคยเตือนวอมแลววาเขาได “บํารุงเล้ียงจระเขนอย” 

(nourishing a baby crocodile) เอาไว462 ทายท่ีสุดวอมตองลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีซึ่ง

เพิ่งเขาทํางานไดเพียง 6 เดือนในวันท่ี 15 สิงหาคม ค.ศ. 1948 

 วันท่ี 15 สิงหาคม ค.ศ. 1948 รัฐสภามีมติเลือกแบน นุต (Penn Nouth) นักการเมือง

ซึ่งเขามามีบทบาทต้ังแตรัฐบาลของเซิง ง็อก ทัญใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนใหม แตทวาความ

แตกแยกภายในพรรคประชาธิปไตยก็ยังคงไมไดรับการแกไขและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  เมื่อ

สมาชิกภายในพรรคมีความเห็นแตกตางกันถึงแนวทางการเรียกรองเอกราช ดวยเหตุนี้ในเดือน

พฤศจิกายน ค.ศ. 1948 แยม ส็อมโบรพรอมดวยสมาชิกอีก 11 คนไดประกาศลาออกจากการเป็น

สมาชิกพรรคประชาธิปไตย เพราะไมพอใจแนวทางของพรรคประชาธิปไตยท่ีใหการสนับสนุน

ขบวนการเขมรอิสระ รวมถึงไมสามารถแกไขปใญหาเกี่ยวกับขบวนการเวียดมินหแท่ีขยายอิทธิพลมาก

ขึ้นในกัมพูชาได ตอมาในเดือนมกราคม ค.ศ. 1949 เสถียรภาพของพรรคประชาธิปไตยตองส่ันคลอน

และลมสลายลง เมื่อส็อมโบรไดเสนอการอภิปรายไมไววางใจนุตในขอหาฉอราษฎรแบังหลวงเกี่ยวกับ

การประมงในทะเลสาบเขมร (Tonle Sap) ดวยเหตุนี้นุตตองลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีใน

วันท่ี 11 กุมภาพันธแ ค.ศ. 1949 

                                                             
462 Chandler, The Tragedy of Cambodian History: Politics, War, and Revolution since 1945, 39. 
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บรรยากาศทางการเมืองของกัมพูชาหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ตกอยูในสภาพของการแยง

ชิงอํานาจทางการเมือง นายกรัฐมนตรีคนแลวคนเลาหมุนเวียนกันขึ้นมาเป็นผูนําประเทศซึ่งตาง

ประกาศกราววาจะนําเอกราชมาสูกัมพูชา แตกลับไมพบวานายกรัฐมนตรีคนใดประสบความสําเร็จใน

การเจรจากับฝรั่ ง เศส  อย าง ไรก็ ดี  ภายหลังแบน นุตลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุอํานวยการใหเอียว เกอส ประธานรัฐสภาแตงต้ังแยม ส็อมโบรเป็น

นายกรัฐมนตรีโดยไมตองผานการลงมติของรัฐสภา เกอสซึ่งไมตองการมีปใญหากับราชสํานัก

ดําเนินการแตงต้ังส็อมโบรเป็นนายกรัฐมนตรีในวันท่ี  12 กุมภาพันธแ ค.ศ. 1949 ซึ่งการกระทํา

ดังกลาวสรางความไมพอใจใหกับพรรคประชาธิปไตยเป็นอยางมาก เพราะเห็นวาราชสํานักกําลัง

แทรกแซงกิจกรรมของฝุายบริหาร อีกท้ังการแตงต้ังส็อมโบรซึ่งขณะนั้นไมใชสมาชิกของพรรคเป็น

ประธานฝุายบริหาร ท้ังท่ีเสียงขางมากในรัฐสภาเป็นของพรรคประชาธิปไตยจึงเป็นการกระทําท่ีไม

สมควร และยิ่งเลวรายขึ้นเมื่อส็อมโบรไดจัดต้ังรัฐบาลผสมรวมกับพรรคเสรีภาพของพระองคแมจะสแ

นโรดม นรินฺนเฎตท่ีมีแนวทางการเมืองแบบอนุรักษนิยม จึงยิ่งทวีความไมพอใจใหกับพรรค

ประชาธิปไตยและโจมตีส็อมโบรอยางหนักผานหนังสือพิมพแกัมพูชา แตตรงกันขามกับราชสํานักและ

ฝรั่งเศสท่ีใหการสนับสนุนส็อมโบรเป็นอยางดี เพราะเห็นวาเขาเป็นนักการเมืองท่ีควบคุมงาย463 

แยม ส็อมโบรดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนใหมทามกลางกระแสตอตานอยางหนัก 

โดยเฉพาะพรรคประชาธิปไตยซึ่งประณามส็อมโบรวาเป็นคนของกษัตริยแ464 แตสถานการณแยิ่งเลวราย

ขึ้นเมื่อส็อมโบรประกาศนโยบายจัดต้ังบอนคาสิโนซึ่งเป็นแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ 

นโยบายดังกลาวถือวาเป็นความลมเหลวทางการเมืองเชิงนโยบายในสายตาของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร การตอตานขยายตัวไมเพียงแตในรัฐสภา เมียส สาแอม (Meas Saem) รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการไดประทวงนโยบายของส็อมโบรดวยการประกาศปิดวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ แมแต

นักเรียนนักศึกษาก็ออกมาตอตานจนกระท่ังเกิดบทรองเชิงเสียดสีท่ีวา 

    บทรอง     คําแปล 

   ម្ចស សាខ្អម ខ្យ ម សំបូរ   เมียส สาแอม แยม ส็อมโบร 

   ម្ចស សាខ្អម ខ្យ ម សំបូរ   เมียส สาแอม แยม ส็อมโบร 

                                                             
463 Chandler, The Tragedy of Cambodian History: Politics, War, and Revolution since 1945, 91. 
464 Marie Alexandrine Martin, Cambodia: A Shattered Society (California: University of California 

Press, 1994), 56. 
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   ចប កកាសីុណូ បិទវទិាល័យ រលំាយសភា  เปิดคาสิโน ปิดวิทยาลัย ยุบสภา 

   ហ ុយ ចម្ច ង ហ ុយ ចម្ច ង!   หุง โมง หุง โมง! 

กระท่ังวันท่ี 18 กันยายน ค.ศ. 1949 พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุจึงมีพระราช

โองการประกาศยุบสภาผูแทนราษฎรมีผลทําใหแยม ส็อมโบรและรัฐบาลพนจากตําแหนงในวันรุงขึ้น 

ท้ังนี้อาศัยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตราท่ี 90 เอียว เกอสในฐานะประธานรัฐสภาจึงดํารงตําแหนง

รักษาการนายกรัฐมนตรี465 ต้ังแตวันท่ี 20 กันยายน ค.ศ. 1949 แทน แตทวาในวันท่ี 28 กันยายน 

ค.ศ. 1949 พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุมีพระราชโองการใหยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1947 

ยังผลใหเกอสซึ่งดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีไดเพียง 9 วันตองพนจากตําแหนง วันตอมาพระองคแทรง

แตงต้ังส็อมโบรใหกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งโดยไมมีการลงมติของรัฐสภา 

 

3.2 การเจรจาเอกราช 50 เปอร์เซ็นต์ (fifty percent independence) วันที่ 8 พฤศจิกายน 

ค.ศ. 1949 

วันท่ี 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1949 พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ พรอมดวยแยม         

ส็อมโบร นายกรัฐมนตรี และเอียว เกอส หัวหนาพรรคประชาธิปไตย เดินทางไปยังกรุงปารีส ประเทศ

ฝรั่งเศส พบกับมร.ฌูล แว็งซ็อง โอริอล (Jules-Vincent Auriol) ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ

ฝรั่งเศสท่ี 4 และประธานสหภาพฝรั่งเศส เพื่อลงนามในขอตกลงท่ีพระองคแไดมอบหมายใหพระปิตุลา 

(ลุง) พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ มุนีพงศแซึ่งขณะนี้ไดรับพระราชทานอิสริยยศเป็นสมเด็จกรมหลวงเป็น

ผูแทนพระองคแยื่นแกรัฐบาลฝรั่งเศสต้ังแตวันท่ี 25 ตุลาคม ค.ศ. 1949 ดังรายละเอียดตอไปนี้  

1) เพื่อประโยชนแของกัมพูชา สนธิสัญญาตองทําใหกัมพูชาเกิดอธิปไตยภายในประเทศ

โดยทันที 

2) เอกราชของประเทศกัมพูชาซึ่งจะไดรับจากฝรั่งเศส ตองมีอิสระดานการติดตอระหวาง

ประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศมหาอํานาจของโลก รวมถึงราชอาณาจักรกัมพูชาตองมีอิสระในการ

ดําเนินกิจกรรมใดตามแนวทางของตนและตองมีผูแทนเขารวมกิจกรรมตาง  ๆ ขององคแการ

สหประชาชาติ 

                                                             
465 กรมปรึกษารัฐธรรมนูญ, “รัฐธรรมนูญประเทศกัมพูชา ปี 1947,” 90.  [រកុមរបឹការដឌធមមនុញ្ដ , “រដឌធមមនុញ្ដ របចទស

កមពុជា ឆប  ំ១៩៤៧,” ៩០.] 
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3) พื้นท่ีซึ่งตกอยูภายใตการดูแลของกองทัพฝรั่งเศสหรือกองกําลังผสม ฝรั่งเศสตองลด

จํานวนทหารลงเป็นลําดับและถอนตัวออกไปจากกัมพูชาโดยเร็ว  พรอมกับยินยอมใหการ

ดําเนินการดานสันติภาพอยูภายใตการดูแลและบัญชาการของกัมพูชา 

4) รัฐาภิบาลฝรั่งเศสตองยินยอมใหอภัยตอพฤติกรรมของพวกอิสระซึ่งกระทําผิดใหพน

โทษ 

5) ประเทศฝรั่งเศสตองพิจารณาใหความอนุเคราะหแในเสรีภาพดวยการออกกฎหมายลบ

ลางโทษแกนักโทษการเมือง (รวมถึงเซิง ง็อก ทัญ)466 

ถึงกระนั้นฝรั่งเศสยินยอมและตกลงในขอเสนอของกัมพูชาเพียงบางประการเทานั้น  

กลาวคือ ฝรั่งเศสยินยอมใหกัมพูชามีอิสระในการดําเนินนโยบายดานตางประเทศ รวมถึงอนุญาตใหมี

กองกําลังปูองกันตนเองโดยรอบเขตเสียมเรียบและเขตพระตะบอง แตฝรั่งเศสยังคงสงวนอํานาจเหนือ

กิจการดานการทหาร การพาณิชยแ และศุลกากร นอกเหนือไปจากนี้ฝรั่งเศสใหการรับรองสถานะของ

กัมพูชาวาเป็นรัฐสมาชิก (Esats Associe‖s) ของสหภาพฝรั่งเศสซึ่งพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ

เป็นผูเสนอตอฝรั่งเศสเองวาใหดําเนินการลักษณะเชนเดียวกับท่ีบริเตนใหญทํากับอินเดีย467 พรอมกัน

นี้ฝรั่งเศสยังไดรับรองรัฐธรรมนูญกัมพูชาซึ่งแลวเสร็จมาต้ังแต  ค.ศ. 1947 สงผลใหในทางนิตินัย

กัมพูชาเป็นรัฐอิสระ ขณะท่ีตอมาใน ค.ศ. 1950 ฝรั่งเศสก็ยินยอมใหกัมพูชาสงผูแทนเขารวมใน

องคแการสหประชาชาติ ลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการใชอํานาจของฝรั่งเศสในกัมพูชาท่ีผอนปรน

ลงซึ่งพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงเรียกขอตกลงนี้วา  “เอกราช 50 เปอรแเซ็นตแ” (fifty 

percent independence)468 

การเจรจาท่ีเกิดขึ้นภายใตการนําของรัฐบาลแยม ส็อมโบร นักการเมืองท่ีมีช่ือเสียงไม

คอยดีแตใกลชิดกับราชสํานักนั้น สรางความไมพอใจแกสมาชิกพรรคประชาธิปไตยเป็นอยางมาก 

โดยเฉพาะเมื่อส็อมโบรเสนอตอรัฐสภาเพื่อใหสัตยาบันรับรองการกําหนดความสัมพันธแระหวาง

ฝรั่งเศสกับกัมพูชา สภาผูแทนราษฎรซึ่งสวนใหญคงเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปไตยจึงไมใหความเห็น

ชอบ โดยเฉพาะสาระสําคัญท่ีวากัมพูชาเป็นประเทศเอกราชซึ่งอยูภายในสหภาพฝรั่งเศส การดําเนิน

                                                             
466 นโรดม สีหนุ, ราชสกรรมภาพเพื่อเอกราชบริบูรณ์ในกัมพูชา (ทศวรรษ 1940-1950), 2nd ed. (กัมพูชา: 

อินทรแเทวี, 2005), 26-27.  [នចរាតថម សីហនុ, រាជសកមមភាពចដ មផឯីករាជបរបិរូណ៍ៃនកមពុជា (ទសសវតសរ ៍១៩៤០-១៩៥០), ច េះពុមពចល កទី 
២ (កមពុជា: ឥស្តនធចទវ,ី ២០០៥), ២៦-២៧.] 

467 เร่ืองเดียวกัน, 25-26.  
468 Chandler, A History of Cambodia, 216. 
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ความสัมพันธแทางการทูตกับประเทศใด ๆ ตองไดรับความเห็นชอบจากฝรั่งเศส และฝรั่งเศสคงสงวน

อํานาจทางการทหารและตํารวจไวในสภาวะสงครามหรือเมื่อเหตุการณแไมปกติ พรอมกันนี้ชาวฝรั่งเศส

คงไดรับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตดังเดิม469 ซึ่งพรรคประชาธิปไตยเห็นวาไมใชเอกราชอยางแทจริง 

และโจมตีวาเป็นเพียงโฆษณาชวนเช่ือของรัฐบาลท่ีทําใหโอกาสในการนําเอกราชโดยสมบูรณแหางไกล

ออกไป พรอมกันนี้นักเรียนซึ่งสนับสนุนแนวทางของพรรคประชาธิปไตยยังไดประทวงการกระทําของ

รัฐบาลดวยการหันไปตอสูดวยกําลัง แตสําหรับพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุแลวกลับทรงเห็นวา 

“ครั้งหนึ่งประเทศกัมพูชาแนบชิดกับประเทศฝรั่งเศสโดยสนธิสัญญาปี 1893 เพื่อยกเลิกสนธิสัญญานี้ 

เราต้องเดินทางไปเจรจาท่ีฝรั่งเศส ด้วยเหตุเช่นนี้จึงมีการลงนามในข้อตกลงปี 1949 ซึ่งไม่ได้ท าเพื่อ

พระองค์เองเลย หากแต่ท าเพื่อส่วนรวม เพื่อกรุยทางไปสู่เอกราชได้ตามกฎหมาย”470 ถึงกระนั้นใน

เวลาตอมารัฐสภาจําตองยินยอมใหสัตยาบันและประกาศใชอยางเป็นทางการ 

ทามกลางความสับสนและการโจมตีรัฐบาลอยางรุนแรง ไดเกิดเหตุการณแท่ีนาตกใจและ

เป็นสาเหตุทําใหในเวลาตอมาส็อมโบรตองลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี  คือการลอบสังหาร

หัวหนาพรรคประชาธิปไตย เหตุการณแเกิดในวันท่ี 14 มกราคม ค.ศ. 1950 เวลา 18.00 น. หลังปิด

การประชุมของกรรมาธิการพรรคประชาธิปไตย ไดมีผูรายลอบปาระเบิดเขาไปในท่ีทําการพรรค

ประชาธิปไตย สงผลใหเอียว เกอสประธานรัฐสภาและหัวหนาพรรคประชาธิปไตยเสียชีวิต นู-ยา 

สมาชิกพรรคเสรีภาพถูกจับในฐานะผูราย การสืบสวนถูกมอบหมายแกลอน นอล นายทหารกองทัพ

แหงชาติกัมพูชาซึ่งเป็นไปอยางคลุมเครือและลงทายดวยคนรายถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิต ท้ังนี้จาก

การสอบสวนช้ีถึงผูตองสงสัยวาเป็นผูส่ังการมี 2 คน คือพระองคแมจะสแนโรดม นรินฺนเฎต หัวหนา

พรรคเสรีภาพซึ่งขณะนี้ไดหลบหนีออกนอกประเทศไปแลว กับส็อมโบรนายกรัฐมนตรีซึ่งดูเหมือนจะมี

ความเห็นทางการเมืองท่ีแตกตางกับเกอส471 แตในขณะเดียวกันกลับมีหลักฐานปรากฏดวยวาคนราย

ไดสารภาพวาสมเด็จพระวรราชมารดาสีสุวัตถิ์กุ สุมะนารีรัตนแ พระราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระ

                                                             
469 Roger M. Smith, Southeast Asia: Documents of Political Development and Change (New 

York: Cornell University Press, 1974), 38. 
470 นโรดม สีหนุ, ราชสกรรมภาพเพื่อเอกราชบริบูรณ์ในกัมพูชา (ทศวรรษ 1940-1950), 26.  [នចរាតថម សីហនុ, 

រាជសកមមភាពចដ មផឯីករាជបរបិូរណ៍ៃនកមពុជា (ទសសវតសរ  ៍១៩៤០-១៩៥០), ២៦.]  
471 Justin Corfield and Laura Summers, “Ieu Koeus,” in Historical Dictionary of Cambodia 

(Maryland, United Kingdom: Scarecrow Press, 2003), 168-169. 
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นโรดมสีหนุเป็นผูวาจาง และพระองคแก็ไดสงเสียเล้ียงดูคนรายตลอดเวลาท่ีอยูในคุก472 สอดคลองกับ

บุณฺณจันฺท มลซึ่งมีความเห็นวาผูส่ังการหรือเกี่ยวของคือพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ  มลเช่ือวา

การสังหารเกอสเป็นแผนการท่ีกษัตริยแใชเป็นขออางในการเขาควบคุมอํานาจทางการเมือง เป็นการยิง

ปืนนัดเดียวไดนกสองตัว คือฆาหัวหนาพรรคประชาธิปไตยแลวโยนความผิดใหพรรคเสรีภาพรับไป473 

อยางไรก็ดี งานศพของเอียว เกอสไดรับการจัดขึ้น 7 วัน 7 คืน มีประชาชนกวา 50,000 

คน ซึ่งประกอบดวยนักเรียนนักศึกษา พระสงฆแ นักการเมือง รวมถึงราษฎรท่ัวไปมารวมแสดงความ

อาลัย วันท่ี 22 มกราคม ค.ศ. 1950 ซึ่งเป็นวันครบกําหนดฌาปนกิจ ขบวนเคล่ือนยายรางของเกอส

จากบานไปยังวัดปทุมวดีไดรับการจัดขึ้นอยางยิ่งใหญ  ตลอดเสนทางมีผูคนเขารวมอยางลนหลาม 

เกอสไดรับการยกยองวาเป็น  “ธรรมอหิงสา” นี่จึงเป็นหลักฐานหนึ่งท่ีชวยยืนยันวาพรรค

ประชาธิปไตยยังคงไดรับความนิยมจากประชาชน แมวาในระยะท่ีผานมาพรรคตองเผชิญกับขอครหา

มากมายจากการบริหารประเทศก็ตาม 

 

3.3 การเลือกต้ังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1951 

ถึงแมวาฝุายอนุรักษนิยมจะมีอํานาจสามารถควบคุมการเมืองกัมพูชาไวไดและประสบ

ความสําเร็จในการเปิดการเจรจากับฝรั่งเศส แตทวาภายใตการบริหารกับตองเผชิญกับปใญหาตาง ๆ 

ท้ังแรงกดดันจากปใญญาชนและสมาชิกพรรคประชาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายตัวของ

ขบวนการเขมรอิสระกลุมท่ีอยูภายใตการนําของขบวนการเวียดมินหแซึ่งไดปรับวิธีการเคล่ือนไหว

ภายหลังกัมพูชาลงนามในความตกลง ค.ศ. 1949 โดยจัดการประชุมผูนําขบวนการเขมรอิสระ

ประมาณ 200 คน ท่ีเมืองหาเตียน (Ha Tien) ในวันท่ี 19 เมษายน ค.ศ. 1950 ไดประกาศจัดต้ังแนว

รวมเขมรอิสระแหงชาติ (Unified National Front of the Khmer Issarak or Unified Issarak 

Front ; UIF) มีเซิง ง็อก มิญเป็นหัวหนาควบคุมดูแล องคแกรนี้ประกอบดวยผูนําเขมรอิสระระดับสูงซึ่ง

เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตแอินโดจีนประมาณ 500 คน ซึ่งตอมาไดประกาศจัดต้ังรัฐบาลเฉพาะกาล

หรือคณะกรรมการช่ัวคราวเพื่อปลดปลอยแหงชาติ  (Provisional Central Committee of 

National Liberation) โดยมีเซิง ง็อก มิญเป็นประธาน 

                                                             
472 บัณฑิตยแ ธนาธนะ, “การศึกษาการปกครองของเจาสีหนุฯ,” (วิทยานิพนธแรัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาการ

ปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย, 2519),  59. 
473 บุณฺณจันฺท มล, จริตเขมร, 62-68.  [ប្ណុត ចនធ ម លុ, ចរតិខ្មមរ, ៦២-៦៨.] 
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ลักษณะดังกลาวสงผลใหกัมพูชาตองตกอยูในสภาวะไรเสถียรภาพ และยิ่งเลวรายมากขึ้น

เมื่อเกิดเหตุการณแลอบสังหารเอียว เกอส อดีตประธานรัฐสภาและหัวหนาพรรคประชาธิปไตย แยม   

ส็อมโบรซึ่งถูกกลาวหาวามีสวนพัวพันจึงลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีในวันท่ี 2 พฤษภาคม ค.ศ. 

1950 ดวยเหตุนี้จึงเปิดโอกาสใหพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี     

ถึงกระนั้นพระองคแกลับตองประสบกับการคัดคานของพรรคประชาธิปไตย ตอมาวันท่ี 1 มิถุนายน 

ค.ศ. 1950 พระองคแจึงแตงต้ังสมเด็จกรมหลวงสีสุวัตถิ์ มุนีพงศแดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแทนโดย

ปราศจากรัฐสภา แตทวานายกรัฐมนตรีคนใหมคงตองเผชิญกับแรงกดดันจากสมาชิกพรรค

ประชาธิปไตย รวมถึงการกอความไมสงบของขบวนการเขมรอิสระท้ังสองกลุมจึงประกาศลาออกใน

วันท่ี 2 มีนาคม ค.ศ. 1951 เปิดโอกาสใหอุม เฌียงซุน (Oum Chheang Sun) ขาราชบริพารผูใกลชิด

กับราชสํานักเขามาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี พรอมกับลดบทบาทของพรรคประชาธิปไตยดวยการ

มอบหมายใหกรมปรึกษาพระราชอาณาจักรปฏิบัติหนาท่ีแทนรัฐสภา ซึ่งสรางความไมพอใจเป็นอยาง

มากแกพรรคประชาธิปไตยจึงรวมกันกดดันและเรียกรองใหมีการเลือกต้ังใหม พระบาทสมเด็จพระ

นโรดมสีหนุจึงไดมีประกาศพระราชบัญญัติการเลือกตั้งซึ่งทําใหเฌียงซุนตองยุติบทบาท 

วัน ท่ี  9 กั นยายน  ค.ศ .  1951 มีก าร จัดการ เ ลือก ต้ังสภานิ ติบัญญั ติแห งชา ติ 

(L‖assemblée legislative en 1951) กําหนดผูดํารงตําแหนงไวท้ังส้ิน 75 ท่ีนั่ง มีพรรคการเมือง

มากขึ้นและเขารวมลงสมัครถึง 9 พรรค ผลปรากฏวาพรรคประชาธิปไตยซึ่งขณะนี้เกิดการชวงชิง

อํานาจของฝุายอนุรักษนิยมภายในพรรค นําโดยหุย กอนธุล (Huy Kanthoul) ซึ่งสามารถควบคุม

และกําจัดฝุายเสรีประชาธิปไตยในพรรคไดอยางเบ็ดเสร็จ ไดคะแนนเสียงรอยละ 70.67 คิดเป็น 54 ท่ี

นั่ง พรรคเสรีภาพไดคะแนนเสียงรอยละ 21.33 คิดเป็น 16 ท่ีนั่ง ขณะท่ีพรรคฟื้นฟูเขมระซึ่งเคยลง

แขงขันเลือกตั้งมาต้ังแต ค.ศ. 1947 กอตั้งโดยญึก จูโฬงแตขณะนี้นําโดยลอน นอล นายทหารกองทัพ

แหงชาติกัมพูชา รวมกับชนช้ันกลางท่ีมีความสัมพันธแดานธุรกิจกับฝรั่งเศส ไดคะแนนเสียงรอยละ 

2.67 คิดเป็น 2 ท่ีนั่ง และ គណបកសឥណសានជយ័ជំនេះ [อานวา คณะบฺกซเอ็ยซานจัยจุมเนียะ : คําแปล 

พรรคอีสานชัยชนะ (Parti du Nord-Est Victorieux)] พรรคการเมืองทองถิ่นนําโดยเมา จอย (Mao 

Choy) ซึ่งเป็นเครือขายท่ีมีความสัมพันธแกับฎาบ ฌวน ไดคะแนนเสียงรอยละ 5.33 คิดเป็น 4 ท่ีนั่ง474 

                                                             
474 “องคแกรและการทํางานของสมัชชาแหงชาติกัมพูชา ปี 1946-1991,” 1997, การเมือง กลองที่ 109, บรรณสถาน

ชาติกัมพูชา, 3.  [“ការចរៀបចំ និងការរបរពឹតថចៅៃនរដឌសភាកមពុជា ពី ១៩៤៦-១៩៩១ (Organisation et Fonctionnement de 
I’Assemblée Nationale du Cambodge 1946-1991),” ១៩៩៧, ការងារនចោ យ BOX 109, បណត សាដ្ឋឌ នជាតិកមពុជា, ៣.] 
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ดวยเหตุนี้พรรคประชาธิปไตยซึ่งเป็นเสียงขางมากจึงไดจัดต้ังรัฐบาลโดยมีมติใหกอนธุลเป็น

นายกรัฐมนตรี 

ในชวงเวลาเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุและรัฐบาลฝรั่งเศสอํานวยการให

เซิง ง็อก ทัญเดินทางกลับมายังกัมพูชา เดวิด พี. แชนดแเลอรแต้ังขอสังเกตวาเหตุผลท่ีซอนอยูในการ

สนับสนุนใหทัญกลับมาคือความคาดหวังใหพรรคประชาธิปไตยเกิดความแตกแยก475 แตพระองคแทรง

มีพระราชาธิบายวาการดําเนินการดังกลาวเป็นไปตามหลักเมตตาธรรมและเพื่อสรางสันติภาพ476 วันท่ี 

29 ตุลาคม ค.ศ. 1951 ประชาชนกวาหมื่นคนไปตอนรับทัญท่ีสนามบินพนมเปญ และอีกกวาหมื่นคน

เขาแถวตอนรับตลอดทางจากสนามบินเรื่อยมาถึงในเมือง ในขบวนมีรถกวา 300 คัน สงผลใหรถติด

ยาวหลายช่ัวโมงบนถนนท่ีมีระยะทางเพียง 10 กิโลเมตร  

การกลับมาของเซิง ง็อก ทัญสรางความระสํ่าระสายภายในพรรคประชาธิปไตยเป็นอยาง

มาก บรรดาสมาชิกพรรคท่ีช่ืนชมทัญสนับสนุนใหเขาดํารงตําแหนงสําคัญ ๆ ทางการเมือง แตทัญคง

ปฏิเสธ แตทวาในระหวางเดือนมกราคม-กุมภาพันธแ ค.ศ. 1952 ทัญและเอีย เส็ยโจว (Ea Sichau) ได

ออกหนังสือพิมพแช่ือวา “ខ្មមរចរកាក” [อานวา คแมรแโกรฺก : คําแปล เขมรต่ืน (Cambodians Awake)] 

โดยช้ีแจงวา “เราทราบว่าประชาชนชาวกัมพูชา ซึ่งถูกท าให้หลับใหลได้ต่ืนขึ้นแล้ว ... ไม่อาจมีส่ิงใด

หยุดยั้งให้การต่ืนนี้ก้าวไปข้างหน้า”477 และในวันท่ี 9 มีนาคม ค.ศ. 1952 ทัญไดหลบนี้เขาปุาพรอม

ผูติดตามประมาณ 100 คน จัดต้ังศูนยแบัญชาการบริเวณชายแดนแถบพนมดงรักในเขตเสียมเรียบ โดย

ไดรับความรวมมือจากเขมรอิสระกลุมของเกา ต฿อก มีการนําวิธีการปกครองแบบสั งคมนิยมมาใช

ภายในกลุม ท้ังนี้ทัญโจมตีสถาบันพระมหากษัตริยแวาเป็นอุปสรรคสําคัญของการไดรับเอกราช478 

พฤติการณแดังกลาวแมจะสรางความขุนเคืองพระทัยใหกับพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเป็นอยาง

มาก แตในขณะเดียวก็เป็นเงื่อนไขสําคัญท่ีผลักดันใหพระองคแเขามาดําเนินการทางการเมืองดวย

พระองคแเอง  

กลาวเฉพาะพรรคประชาธิปไตยภายหลังจัดต้ังรัฐบาลภายใตการนําของหุย กอนธุล ตอง

ประสบปใญหาความแตกแยกภายในพรรค สาเหตุหนึ่งเกิดจากการกลับมาของเซิง ง็อก ทัญ ผูนํา

                                                             
475 Chandler, A History of Cambodia, 219. 
476 นโรดม สีหนุ, ราชสกรรมภาพเพื่อเอกราชบริบูรณ์ในกัมพูชา (ทศวรรษ 1940-1950), 26.  [នចរាតថម សីហនុ, 

រាជសកមមភាពចដ មផឯីករាជបរបិូរណ៍ៃនកមពុជា (ទសសវតសរ  ៍១៩៤០-១៩៥០), ២៧.] 
477 Reddi, History of Cambodia Independence Movement, 1863-1955, 220-221. 
478 Michael Leifer, Cambodia: the Search for Security (New York: Frederick A. Praeger, 1967), 40. 



  270 

ชาตินิยมท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของปใญญาชน และยิ่งแยลงเมื่อเขมรอิสระกลุมฎาบ ฌวนทําการเคล่ือนไหว

ในกรุงพนมเปญโดยอาศัยความสัมพันธแกับเมา จอย ผูนําพรรคอีสานชัยชนะ ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 

1952 ปรากฏวามีรถจ๊ีปของทหารแจกใบปลิวท่ีมีเนื้อหาเรียกรองใหราชสํานักและประชาชนลุกขึ้น

ตอตานรัฐบาลของกอนธุล เหตุการณแดังกลาวสรางความโกรธแคนใหแกกอนธุลเป็นอยางมาก โดยเขา

กลาวโทษแกลอน นอล นายทหารกองทัพแหงชาติกัมพูชาและแยม ส็อมโบร อดีตนายกรัฐมนตรี 

กอนธุลมอบหมายใหเสิม วาซึ่งไดรับการปลอยตัวหลังจากการเจรจากับฝรั่งเศสใน  ค.ศ. 1949 ให

จับกุมและสอบสวนบุคคลท้ังสองตํารวจไดเขาตรวจคนบานของลอน นอลกับแยม ส็อมโบร และกุมตัว

ท้ังสองไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ ภายหลังการตรวจคนไมพบส่ิงใดท่ีเช่ือมโยงไดวาท้ังสองเป็ น

ผูกระทําการ ลอน นอลไดรับการปลอยตัวอิสระ ขณะท่ีส็อมโบรถูกกักบริเวณในบานพักของตัวเอง479 

การจับกุมลอน นอลและกักบริเวณแยม ส็อมโบร สรางความขุนเคืองใหแกบรรดาทหาร

เทาดําซึ่งอยูภายใตการบังคับบัญชาของลอน นอลเป็นอยางมาก และเปิดโอกาสใหพรรคฝุายคานใช

เหตุการณแดังกลาวโจมตีรัฐบาล โดยกลาวหาวาพรรคประชาธิปไตยตองการทําลายคูแขงทางการเมือง

จึงไดกลาวโทษดวยขอหาโดยปราศจากมูล480 แตทวาในทางตรงกันขามผลท่ีเกิดขึ้นจากสถานการณแ

ดังกลาวกลับผลักดันใหฝรั่งเศสซึ่งเฝูามองการเมืองกัมพูชาอยางระแวดระวังสงกองทหารจาก

เวียดนามจํานวน 2 กองพัน กลับเขามาประจําการในกัมพูชาโดยอางเหตุความไมสงบทางการเมือง 

อีกท้ังยังนํากองทหารอีก 2 กองพัน จัดเป็นกองกําลังผสมรวมกับกองทัพของกัมพูชา พรอมกับจัด

รถถังทําการลาดตระเวนรอบกรุงพนมเปญดวย การกระทําของฝรั่งเศสลักษณะนี้เป็นการแสดงตน

อยางเปิดเผยวาฝรั่งเศสยังคงไมยินยอมใหเอกราชโดยสมบูรณแแกกัมพูชา   

ความยุงเหยิงทางการเมืองภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา ผลักดันใหพระบาทสมเด็จ

พระนโรดมสีหนุใชพระราชอํานาจโดยอางบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา 21 “อ านาจท้ังปวงมาจาก

พระมหากษัตริย์ อ านาจเหล่านี้ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ ” ประกาศยุบสภา

ผูแทนราษฎรในวันท่ี 15 มิถุนายน ค.ศ. 1952 และเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีดวยพระองคแเอง 

พรอมกันนั้นใน ค.ศ. 1953 ยังโปรดเกลาฯ จัดต้ังกรมปรึกษาชาติใหทําหนาท่ีแทนรัฐสภา โดยทรงมี

                                                             
479 ฉาย โสะผล, นายกรัฐมนตรีเขมร ท้ัง 36 ท่านเป็นอย่างไร?: การเริ่มต้นและการสิ้นสุดในประวัติศาสตร์ (ภาค 

1), 157.  [ឆយ សុផល, នាយករដឌមរនីខ្មមរ ទាំង ៣៦ រូប ជានរណា?: ការចាបច់ផឋ ម និងការចាកចចញកបុងរបវតថិសាស្តសថចាកខ់្រសេះ (ភាគ១), 
១៥៧.]  

480 Michael Vickery, “Looking Back at Cambodia, 1942-76,” in Peasants and Politics in Kampuchea 
1942-1981, ed.  Ben Kiernan and Chanthou Boua (United Kingdom: Zed Press, 1982), 94-95. 
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แถลงการณแในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1952 “ทุกอย่างอยู่ในสภาพยุ่งเหยิง ไม่มีการปกครอง ไม่มีการใช้

สติปัญญาอย่างมีเหตุมีผล...ถ้าหากเห็นว่าความแตกแยกเป็นส่ิงถูกต้อง บรรดาผู้รักและหวังดีต่อชาติ

ท้ังหลายคงต้องหลบเร้นไปในปุา”481 ตอมาพระองคแประทานสัมภาษณแไววา “เพื่อแสดงถึงความรัก

ชาติของพระราชา และเพื่อพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่า ราชบัลลังก์มิใช่ห้ามล้อแต่เป็น ‘มอเตอร์’ ของ 

เอกราช”482 

 

4.  พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุกับการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราช 

กัมพูชาซึ่งเพิ่งไดรับสิทธิใหปกครองตัวเองบางสวนใน ค.ศ. 1946 ตองตกอยูในสภาวะไม

มั่นคง การคาซึ่งเป็นรายไดหลักทางเศรษฐกิจท่ีจะนํามาใชเป็นงบประมาณในการบริหารแผนดิน

หยุดชะงักจนสงผลใหเกิดภาวะเงินเฟูอ ขณะท่ีรัฐบาลซึ่งควรจะเป็นท่ีพึ่งพาของประชาชนและเป็น

ผูนําในการเรียกรองเอกราช รวมถึงแกไขปใญหาตาง ๆ กลับเกิดความแตกแยกจนนํามาสูภาวะไร

เสถียรภาพ ดวยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุซึ่งเฝูามองการแยงชิงอํานาจทางการเมืองมา

โดยตลอด จนกระท่ังสถานการณแบานปลายจนพระองคแไมอาจทนตอสภาพไรระเบียบไดอีก จึงทรงใช

พระราชอํานาจเขาแทรกแซงเพื่อควบคุมการเมืองกัมพูชา โดยทรงประกาศกราวและยืนยันวาจะนํา

อํานาจอธิปไตยกลับคืนสูรัฐบาลกัมพูชาและประชาชนดวยพระองคแ483 

 

4.1 ราชสกรรมภาพเพื่อเอกราช (Royal Crusade for Independence) 

พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงขอใหสภาผูแทนราษฎรมีฉันทามติประกาศสภาวะ

ฉุกเฉินและใหเวนพระราชอํานาจท้ังปวงแกพระองคแ ดวยทรงใหเหตุผลวาการปฏิบัติงานของรัฐสภาไม

ไดผลและเพื่อใหพระองคแดําเนินการเรียกรองเอกราชไดอยางชอบธรรม พรอมทรงสัญญาวาจะนํา  

                                                             
481 Robert Oliver, “Le Protectorate Français au Cambodge,” (Ph.D. Thèse dissertation, University of 

Paris, 1969), 333-334, quoted in David P. Chandler, A History of Cambodia, 225. 
482 นโรดมสีหนุ, อินโดจีน: ทัศนะจากปักก่ิง นโรดม สีหนุ ให้สัมภาษณ์แก่จังกูติวส์ , trans. สวาง วงศแพัวพันธุแ 

(กรุงเทพฯ: ประพันธแสาสแน, 2518), 62. 
483 Reed to Marshall, 9 May 1947, 851G.00/5-947, quoted in Kenton Clymer, “The United States 

and Cambodian Independence, 1944-1954,” (A paper prepared for the United States and Viet Nam: From War to 
Peace, University of Notre Dame, December 2-4, 1993), 2-3. 
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เอกราชโดยสมบูรณแมาสูกัมพูชาภายใน 3 ปี484 แตทวาพรรคประชาธิปไตยซึ่งเป็นเสียงขางมากกลับ

กราบบังคมทูลตอพระองคแวา “ปวงข้าพระพุทธเจ้าไม่มีอ านาจเปิดทางให้พระองค์ได้ปฏิบัติการ ไม่มี

อ านาจท่ีจะอนุมัติกฎหมายนี้ แต่หากถือปฏิบัติตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญซึ่งก าหนดให้ ‘อ านาจท้ัง

ปวงมาจากพระมหากษัตริย์’ รัฐสภาก็คงไม่มีสิทธิคัดค้านการด าเนินการนี้ได้” ดวยเหตุนี้ในวันท่ี 13 

มกราคม ค.ศ. 1953 พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุประกาศยุบสมัชชาแหงชาติและประกาศกฎ

อัยการศึก โดยพระองคแทรงดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี พรอมกันนี้ทรงแตงต้ังแบน  นุตใหดํารง

ตําแหนงกํากับราชการในราชรัฐาภิบาลและเป็นรัฐมนตรีลําดับท่ี 1 ตามพระราชกฺรึดเลข 39 ลงวันท่ี 

24 มกราคม ค.ศ. 1953 ขณะท่ีทรงแตงต้ังเสิม วา ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและ       

สาธารณการ และฎาบ ฌวนใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ตอมาในวันท่ี 29 มกราคม 

ค.ศ. 1953 พระองคแประกาศจัดต้ัง “กรมปรึกษาชาติ” ทําหนาท่ีแทนรัฐสภามีสมเด็จพระวรราชบิดา

นโรดมสุรามฤตเป็นประธานและเป็นผูสําเร็จราชการแทนพระองคแ และเพื่อไมใหเกิดเสียงคัดคาน

บรรดาสมาชิกพรรคประชาธิปไตยท่ีเป็นปฏิปใกษแตอพระองคแจึงถูกจับ หลังจากนั้นพระองคแจึง

ดําเนินการ “រាជសកមមភាពចដ មផឯីករាជបវបិូរណ៍ៃនកមពុជា” [อานวา เรียจซอกมฺมเภียปเฎิมเบยแอก  

เรียจบริบูรณแไนกัมปูเจีย : คําแปล ราชสกรรมภาพเพื่อเอกราชหรือปฏิบัติการของพระราชาเพื่อ     

เอกราชท่ีสมบูรณแของกัมพูชา] ดวยการเสด็จพระราชดําเนินไปยังประเทศโลกเสรีเพื่อขอความเห็นใจ

ตอกัมพูชาซึ่งยังไมไดเอกราชท่ีสมบูรณแและเพื่อใหกัมพูชาเป็นท่ีรูจักของนานาประเทศ พรอมกันนี้เพื่อ

แกไขปใญหาของโลกเสรีท่ีตองเผชิญกับการขยายตัวของขบวนการคอมมิวนิสตแในอินโดจีน การให   

เอกราชแกกัมพูชาก็เทากับวาสรางความรวมมือปูองกันและกันในอนาคต เพราะกัมพูชาในตอนนี้รัก

เอกราชเสมอเหมือนดวยชีวิต485 

วันท่ี 9 กุมภาพันธแ ค.ศ. 1953 พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเสด็จพระราชดําเนินออก

จากกรุงพนมเปญไปยังกรุงปารีส และในวันท่ี 5 มีนาคม ค.ศ. 1953 พระองคแมีพระราชสาสนแถึง 

มร.ฌูล แว็งซ็อง โอริอล (Jules-Vincent Auriol) ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศสท่ี 4 

                                                             
484 “แผนการสรางเอกราชกัมพูชาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ วรมัน,” 1953, การศึกษาและการเรียนการ

สอน กลองที่ 319, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 2.  [“ខ្ផនការកសាងឯករាជកមពុជាៃនរពេះ ទសចមឋចរពេះនចរាតថម សីហនុ វម៌ម,” ១៩៥៣, ការ
អបរនិំងការបងាា តប់ចរងៀន BOX 319, បណត សាដ្ឋឌ នជាតិកមពុជា, ២.] 

485 “แผนการสรางเอกราชกัมพูชาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ วรมัน,” 1953, การศึกษาและการเรียนการ
สอน กลองที่ 319, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 1.  [“ខ្ផនការកសាងឯករាជកមពុជាៃនរពេះ ទសចមឋចរពេះនចរាតថម សីហនុ វម៌ម,” ១៩៥៣, ការ
អបរនិំងការបងាា តប់ចរងៀន BOX 319, បណត សាដ្ឋឌ នជាតិកមពុជា, ១.] 
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สาระสําคัญโดยสรุป พระองคแทรงพยายามอธิบายสถานการณแท่ีเกิดขึ้นในกัมพูชาและปใญหาท่ีนา

หนักใจสําหรับฝรั่งเศสในอินโดจีนคือการตอตานของเวียดมินหแ โดยเสนอทางออกเพื่อขจัดความหนัก

อกหนักใจของฝรั่งเศสและเพื่อปูองกันความรุนแรงท่ีอาจเกิดขึ้นคือการมอบเอกราชใหแกกัมพูชา และ

สาเหตุท่ีพระองคแดําเนินการเชนนี้ เพราะเห็นแกความทุกขแยากของอาณาประชาราษฎรท้ังส้ิน ท้ังนี้ 

พระองคแเช่ือวาหากฝรั่งเศสยินยอมเจรจากับพระองคแและรัฐบาลของพระองคแแลว  อนาคตประชา

ราษฎรท้ังหลายก็จะไมมีทางเนรคุณฝรั่งเศส จึงเป็นการงายท่ีสุดท่ีจะทําใหพวกเขาเช่ือวาการเสียสละ

ท้ังหลายยอมรับโดยฝรั่งเศสเอง ท้ังนี้เพื่อปูองกันการโจมตีวาฝรั่งเศสตองการรักษาอํานาจซึ่งเอาไป

จากกัมพูชาและเอาแตปกปูองผลประโยชนแของตน และท่ีสําคัญมากไปกวานั้นเพื่อลบขอครหาวา

ฝรั่งเศสไมเอาใจใสปใญหาพวกอิสระเอาแตดําเนินนโยบาย “แบงแยกเพื่อปกครอง” เชนนี้แลวฝรั่งเศส

ก็ยังสามารถรักษาเอกสิทธิ์บางประการไวได และยังเป็นการรักษาสัมพันธไมตรีระหวางกัมพูชากับ

ฝรั่งเศสเอาไวดวย แตในขณะเดียวกันพระองคแทรงอธิบายตอไปวาในกัมพูชายังมีประชาชนอีกกลุมซึ่ง

ไมอาจยอมรับความไรระเบียบและสะอิดสะเอียนตอความไมมีสันติสุข  จึงมีมติเป็นเอกฉันทแใหเรง

ดําเนินการใหกัมพูชาไดรับเอกราชโดยเร็วท่ีสุด คนกลุมนี้เห็นวาหากจะบรรลุเปูาหมายไดก็โดยการ

ตอสูเทานั้น มาถึงตรงนี้พระองคแทรงกลาวตอประธานาธิบดีวา  

...ทานประธานาธิบดี ขาพเจาขอกลาวเพิ่มเติมดวยวา ขาพเจารองขอตอทานเพื่อนําเสนอ

ตอสาธารณรัฐอยางเป็นมิตร ตอเอกราชท้ังหลายไมไดคิดถึงแตประโยชนแของตนเองไม แตเพื่อเห็น

แกมนุษยชาติในอนาคต มิเชนนั้น หากพวกคอมมิวนิสตแรุกรานราชาธิปไตยของขาพเจาใหลมสลาย

ไปจากประเทศกัมพูชาและไดรับเอกราชแลวนั้น สิ่งท้ังหลายยอมเกิดในทางตรงกันขามกับขาพเจา

ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนเขมรซึ่งไดเสนอตอทาน…486  

ตอมาในวันท่ี 18 มีนาคม ค.ศ. 1953 พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงมีพระราช

สาสนแอีกฉบับหนึ่งแกประธานาธิบดี ซึ่งในวันรุงขึ้นคือวันท่ี 19 มีนาคม ค.ศ. 1953 มร.ฌูล แว็งซ็อง  

โอริอลจึงถวายจดหมายเชิญพระองคแใหเขาเจรจาปใญหาดังกลาวท่ีทําเนียบประธานาธิบดีในวันท่ี 25 

มีนาคม ค.ศ. 1953487 แตถึงกระนั้นขอเรียกรองของพระองคแก็ไมไดรับการปฏิบัติตาม สวนหนึ่งเกิด

จากความคิดท่ีแตกตางกันของพรรคการเมืองในฝรั่งเศส ดวยเหตุนี้วันท่ี 3 เมษายน ค.ศ. 1953 

                                                             
486 นโรดม สีหนุ, ราชสกรรมภาพเพื่อเอกราชบริบูรณ์ในกัมพูชา (ทศวรรษ 1940-1950), 42-44.  [នចរាតថម     

សីហនុ, រាជសកមមភាពចដ មផឯីករាជបរបិូរណ៍ៃនកមពុជា (ទសសវតសរ  ៍១៩៤០-១៩៥០), ៤២-៤៤.] 
487 เร่ืองเดียวกัน, 46-47.  
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พระองคแจึงมีพระราชสาสนแถึงโอริอลอีกครั้ง พรอมกันนี้พระองคแยังมอบหมายใหแบน นุต ผูกํากับ

ราชการในราชรัฐาภิบาลและรัฐมนตรีลําดับท่ี 1 ซึ่งเดินทางมาถึงเป็นผูแทนพระองคแเขาเจรจากับ

ฝรั่งเศส ตอมาโอริอลมอบหมายใหมร.เลอตูยโน (Letouineau) รัฐมนตรีซึ่งมีหนาท่ีดูแลสมาพันธรัฐ

เขาพบพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ซึ่งมร.เลอตูยโนแจงแกพระองคแวา ขอเสนอของพระองคแเป็น

การยากลําบากท่ีจะดําเนินการใหสําเร็จไดโดยงาย และกลาวตอไปวา “สมเด็จ ประราชาราษฎรของ

พระองค์เคารพพระองค์จากหัวใจมาแต่เดิม ขอสมเด็จท าให้มีลักษณะสมเหตุสมผลกว่าเดิมด้วย ” 

พระองคแมีพระราชกระดํารัสตอบนายมร.เลอตูยโนวา  “ประชาราษฎรของข้าพเจ้ามีความรับรู้

ประกอบด้วยวิจารณญาณท้ังส้ิน และได้เคารพข้าพเจ้าอย่างมาก เพราะส่ิงท่ีข้าพเจ้ากระท านั้นก็เพื่อ

ผลประโยชน์ของชาติโดยยุติธรรม” พระองคแยังมีพระราชดํารัสตอไปอีกวา “ในขณะนี้ผลประโยชน์

ท้ังหลายก็เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของฝรั่งเศส-เขมร จึงควรบังคับให้เอกราชเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว”  

พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเฝูามองทาทีท่ีไมผอนปรนของฝรั่งเศสอยางหนักพระทัย 

ดวยเหตุนี้พระองคแจึงตัดสินพระทัยดําเนินการขอความชวยเหลือจากนานาชาติ  โดยเฉพาะ

สหรัฐอเมริกาและแคนาดาในฐานะผูนําโลกเสรีและพันธมิตรของฝรั่งเศสเพื่อบีบบังคับฝรั่งเศสใน

ทางออม วิธีการดังกลาวสรางความไมพอใจแกฝรั่งเศสเป็นอยางยิ่ง มร.เลอตูยโนจึงทูลเชิญสมเด็จกรม

พระสีสุวัตถ์ิมุนีเรศ พระปิตุลา (ลุง) ของพระองคแซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงขาหลวงใหญกัมพูชาประจํา

ประเทศฝรั่งเศสเขาพบ โดยรองขอใหสมเด็จพระปิตุลาหามปรามพระองคแไมใหดําเนินการดวยวิธีการ

ดังกลาว แตสมเด็จพระปิตุลาทรงปฏิเสธวาทรงไมรูเห็นเรื่องใด ๆ พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรง

บันทึกเหตุการณแในวันนั้นไววา “ภายในวันเดียวกันนั้นเอง มร.เลอตูยโนจึงส่งค าอวยพรมาถึงข้าพเจ้า

โดยมิตรภาพให้มีโชคชัยในการเสด็จพระราชด าเนินและขอให้ข้าพเจ้า ‘ระวังพระองค์’ และอธิบาย

ต่อไปว่า ‘ให้ระวังองค์เพราะจะมีปัญหาในราชสมบัติของพระองค์’”488 

วันท่ี 12 เมษายน ค.ศ. 1953 หลังจากพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเสด็จพระราช

ดําเนินถึงเมืองมอนทรีออล (Montreal) ประเทศแคนาดา พระองคแทรงนําสถานการณแท่ีเกิดขึ้นใน

กัมพูชาประทานสัมภาษณแแกหนังสือพิมพแในทันที พรอมกับใหประทานสัมภาษณแแกวิทยุแคนาดาดวย 

อยางไรก็ดี สาเหตุท่ีทรงเลือกประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นพื้นท่ีสําหรับการเคล่ือนไหว 

เพราะทรงมีพระราชดําริวา ประเทศแคนาดาเป็นโลกเสรี เป็นประตูสูสหรัฐอเมริกา และเป็นท่ีพํานัก

                                                             
488 นโรดม สีหนุ, ราชสกรรมภาพเพื่อเอกราชบริบูรณ์ในกัมพูชา (ทศวรรษ 1940-1950), 50.  [នចរាតថម សីហនុ, 

រាជសកមមភាពចដ មផឯីករាជបរបិូរណ៍ៃនកមពុជា (ទសសវតសរ ៍១៩៤០-១៩៥០), ៥០.] 
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ของชาวยุโรปท่ีอพยพมาจากดินแดนตะวันตกซึ่งนาจะมีความเห็นใจกัมพูชาซึ่งยังไมไดรับเอกราชโดย

สมบูรณแ ขณะเดียวกันยังทรงเห็นวาแคนาดาเป็นประเทศท่ีมีความสัมพันธแใกลชิดกับสหรัฐอเมริกา 

หากกลาวจําเพาะสหรัฐอเมริกานั้นมีความเกี่ยวของกับฝรั่งเศสโดยตรงในเชิงนโยบายทางดาน

การเมืองและดานการตางประเทศโดยเฉพาะสถานการณแท่ีกําลังเกิดขึ้นในอินโดจีน สําหรับประเด็น

ปใญหาท่ีพระองคแตองการนําเสนอตอประชาชนของท้ังสองประเทศมี 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือการ

ปราบปรามขบวนการคอมมิวนิสตแ และประเด็นท่ีสองคือความปรารถนาท่ีจะไดรับเอกราชของกัมพูชา 

ตอมาในวันท่ี 13 เมษายน ค.ศ. 1953 พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเสด็จพระราช

ดําเนินตอไปยังสหรัฐอเมริกา ทรงคาดหวังวาจะไดรับความชวยเหลือจากผูนําโลกเสรีในการเจรจากับ

ฝรั่งเศสใหมอบเอกราชโดยสมบูรณแแกกัมพูชา แตผลท่ีเกิดขึ้นกลับเป็นไปในทางตรงกันขาม เมื่อนาย

จอหแน ฟอสเตอรแ ดัลเลส (John Foster Dulles) รัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา

แจงตอพระองคแความโดยสรุปวา พวกเราชาวสหรัฐอเมริกาช่ืนชมการปลดปลอยประชาราษฎรซึ่งสถิต

อยูภายใตระบอบอาณานิคม ซึ่งสหรัฐอเมริกาทราบวาฝรั่งเศสจะใหเอกราชแกบรรดาประเทศอาณา

นิคมโดยเร็วท่ีสุด แตสหรัฐอเมริกามีความคิดเห็นสอดคลองกับฝรั่งเศสถึงการปราบปรามขบวนการ

คอมมิวนิสตแใหแลวเสร็จถึงจะพิจารณาเรื่องของการใหเอกราช489 

ทาทีของสหรัฐอเมริกาสรางความผิดหวังใหแกพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเป็นอยาง

มาก ดวยเหตุนี้พระองคแจึงประทานสัมภาษณแแกนายไมเคิล  เจมสแ  (Michael James) ผาน

หนังสือพิมพแเดอะนิวยอรแกไทมสแ (The New York Time) ซึ่งเป็นหนังสือพิมพแรายวันท่ีมีอิทธิพลอยาง

มากตอชาวอเมริกัน ฉบับวันท่ี 19 เมษายน ค.ศ. 1953 โดยทรงเนนย้ําปใญหาการขยายตัวของ

ขบวนการคอมมิวนิสตแในอินโดจีนซึ่งสงผลกระทบอยางใหญหลวงตอกัมพูชา ขณะเดียวกันทรงตัดพอ

ความลาชาของฝรั่งเศสถึงการใหเอกราชแกกัมพูชาซึ่งทําใหขบวนการเวียดมินหแและขบวนการเขมร

อิสระขยายตัวมากเป็นลําดับ ดังทรงมีพระราชดํารัสตอนหนึ่งวา “อินโดจีนคงกลายเป็นคอมมิวนิสต์ 

ถ้าฝรั่งเศสปฏิเสธการให้เอกราช”  

การดําเนินการของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุประสบความสําเร็จเป็นอยางดี 

เพราะสามารถดึงดูดความสนใจของประชาชนชาวอเมริกัน  รวมถึงนานาประเทศซึ่งลวนแสดง

ความเห็นใจตอกัมพูชา ผลักดันใหฝรั่งเศสตองยินยอมเจรจากับกัมพูชาอีกครั้ง ดวยเหตุนี้พระองคแจึง

                                                             
489 นโรดม สีหนุ, ราชสกรรมภาพเพื่อเอกราชบริบูรณ์ในกัมพูชา (ทศวรรษ 1940-1950), 53-55.  [នចរាតថម     

សីហនុ, រាជសកមមភាពចដ មផឯីករាជបរបិូរណ៍ៃនកមពុជា (ទសសវតសរ  ៍១៩៤០-១៩៥០), ៥៣-៥៥.]  
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มอบหมายใหแบน นุตและส็อม สารี (Sam Sary) เป็นคณะผูแทนพระองคแในการเจรจากับฝรั่งเศส 

ขณะท่ีพระองคแเดินทางตอไปยังกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุุน ในวันท่ี 25 เมษายน ค.ศ. 1953 เพื่อคอย

ฟใงผลการเจรจาระหวางฝรั่งเศสกับผูแทนกัมพูชา พรอมกันนี้พระองคแไดขอพระราชทานพระบรม    

ราชานุญาตเขาเฝูาสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโระฮิโตะเพื่อนําเสนอประเด็นปใญหาของกัมพูชาใหสมเด็จ

พระจักรพรรดิไดรับทราบ อยางไรก็ดี เพื่อใหพระองคแมีฐานะเป็นผูแทนของกัมพูชามีอํานาจเต็มใน

การเจรจากับนานาประเทศ จึงทรงมีโทรเลขถึงกรมปรึกษาชาติใหออกแถลงการณแแตงต้ังพระองคแเป็น

ผูแทนของกัมพูชาอยางถูกตองตามหลักสากล ขณะเดียวกันพระองคแทรงเนนย้ําอีกวาดวยวาพระองคแ

ในฐานะจอมทัพแหงกัมพูชาจะตองกําจัดกลุมคอมมิวนิสตแ  โดยเฉพาะพวกเวียดมินหแซึ่งไมใชชนชาว

เขมรใหออกไปจากกัมพูชา490 

วันท่ี 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1953 ฝรั่งเศสยินยอมเจรจากับคณะผูแทนพระองคแใน 3 

ประเด็น ไดแก ดานการทหาร ผูแทนพระองคแแจงความปรารถนาแกฝรั่งเศสวา ในเวลาปกติ กองทัพ

ฝรั่งเศสไมตองควบคุมการทหารของกัมพูชาหากแตควรอยูแตในท่ีมั่น  และผูบัญชาการทหารของ

ฝรั่งเศสไมมีสิทธิบัญชาการกองทัพในพระราชอาณาจักร เวนแตหากในชวงมีสงครามหรือตอสูกับ

ขบวนการเวียดมินหแ ในประเด็นนี้ ผูแทนของฝรั่งเศสไดปฏิเสธวา “การรักษากองทัพเป็นส่วนหนึ่งของ

ความรับผิดชอบ พระมหากษัตริย์อาจเป็นผู้บัญชาการกองทัพในส่วนของกัมพูชาได้  แต่ส่วนของ

กองทัพฝรั่งเศสเป็นหน้าท่ีของเสนาธิการทหารฝรั่งเศส พระกรุณาอาจเข้าพระทัยผิดถึงความพยายาม

รักษาสันติสุขภายในพระราชอาณาจักร เพราะในส่วนของฝรั่งเศสหาได้ถวายแด่พระองค์”  

ประเด็นตอมาคือเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ฝรั่งเศสยังคงมีทาทีสงวนสิทธิดังกลาว

ของพลเมืองฝรั่งเศสเอาไว โดยใหเหตุผลวาพลเมืองฝรั่งเศสทุกคนมีสิทธิในกฎหมายฝรั่งเศส ท้ังนี้เพื่อ

ประนีประนอมกับกัมพูชาจึงเสนอใหต้ังศาลาวินิจฉัยผสมระหวางฝรั่งเศส-เขมรท่ีกรุงปารีส ทําหนาท่ี

พิจารณาคดีทีเกิดขึ้นระหวางพลเมืองฝรั่งเศสกับพลเมืองกัมพูชา ขณะท่ีประเด็นสุดทายคือเรื่อง

เศรษฐกิจและการคลัง ผูแทนพระองคแเสนอตอฝรั่งเศสวา “รัฐาภิบาลกัมพูชาปรารถนาให้แก้ไขค่าเงิน

สกุลปียัสทร์ (Piastre) กับสกุลฟรังก์ (France) ให้เท่าเทียมกัน” ซึ่งในเรื่องนี้ผูแทนฝรั่งเศสยินยอมให

แกไขปรับคาเงินให 1 ปียัสทรแเทากับ 10 ฟรังกแ โดยจะมีการเจรจาแกไขในประเด็นนี้อีกครั้งในวันท่ี 8 

พฤศจิกายน ค.ศ. 1953 

                                                             
490 “การประชุมที่ 23,” ราชกิจ 9, 6 (ไตรมาสที่ 3, 1953): 463-465.  [“ចពលរបជំុទី ២៣,” រាជកិចវ ៩, ៦ (រតីម្ចសទី 

៣, ១៩៥ព): ៤៦៣-៤៦៥.] 
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แบน นุตซึ่งเดินทางกลับถึงกัมพูชาในวันท่ี 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1953 ไดรางรายละเอียด

การเจรจาเพื่อถวายแดพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุซึ่งขณะนั้นประทับคอยฟใงขาวอยูท่ีกรุงโตเกียว 

ตอมาวันท่ี 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1953 หลังจากท่ีพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทราบผลการเจรจา

วา ฝรั่งเศสมีทาทีผอนปรนมากขึ้น แมวาจะยินยอมแกไขเพียงประเด็นสุดทายและปฏิเสธโดยส้ินเชิง

ตอขอรองขออื่น ๆ ของกัมพูชา พระองคแพรอมขณะผูติดตามจึงเดินทางกลับประเทศกัมพูชาในทันที 

เพื่อดําเนินขั้นตอนตอไปเพื่อเรงรัดฝรั่งเศสใหมอบเอกราชแกกัมพูชา  

 

4.2 แผนการสีหนุ (Pan Sihanouk)  

พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเสด็จพระราชดําเนินกลับถึงกัมพูชาวันท่ี 14 พฤษภาคม 

ค.ศ.1953 ตอมาวันท่ี 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1953 พระองคแเสด็จออกพระท่ีนั่งจันทฉายา (Preah 

Thineang Chan Chhaya) มีแถลงการณแตอประชาชนซึ่งมาเฝูาแหนบริเวณลานหนาพระบรมราชวัง

จตุมุขสิริมงคล ถึงการเสด็จพระราชดําเนินไปยังกรุงปารีสเพื่อเรียกรองเอกราชโดยสมบูรณแให

ประชาชนไดรับทราบ จากนั้นทรงประกาศ ខ្ផនការសីហនុ [อานวา แพนการซีฮนุ : คําแปล แผนการ 

สีหนุ] คือ แผนการสรางชาติมาตุภูมิใหไดรับเอกราชโดยสมบูรณแ  เพื่อใหประเทศเกิดความสงบ

เรียบรอยและมีฐานะเป็นรัฐเอกราชซึ่งจะไดมาในขางหนานี้ใหสามารถยืนหยัดอยูไดอยางเทาเทียมกับ

ประเทศเอกราชท้ังหลายในโลก ท้ังนี้ เพื่อใหบรรลุผลหรือใหไดมาซึ่งเอกราชนี้ พระองคแประกาศ

เนรเทศพระองคแจากกัมพูชาไปยังกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการกระทําเชิงสัญลักษณแเพื่อประทวงฝรั่งเศส ทรง

เช่ือวาวิธีการดังกลาวจะชวยเรียกความสนใจจากประเทศโลกเสรีใหมีตอกัมพูชาได อีกท้ังวิธีการนี้เป็น

การบีบฝรั่งเศสในทางออมใหมอบเอกราชโดยสมบูรณแแกกัมพูชา โดยพระองคแทรงยืนยันวาวิธีการนี้

เพื่อนําเอกราชมาบําเรอแกมาตุภูมิ ทรงขอเวลาดําเนินการไมเกิน 3 ปีเป็นอยางชา ถาหากดําเนินการ

ไมสําเร็จ พระองคแทรงประกาศวายินยอมใหชาติชําระโทษพระองคแเอง ดวยเหตุวาการดําเนินจากนี้ไป 

พระองคแกระทําขึ้นตามพระทัยจนกวาจะส้ินพระชนมแ491 

วันท่ี 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1953 พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเริ่มดําเนินการตาม

แผนการสีหนุ โดยเสด็จพระราชดําเนินออกจากกรุงพนมเปญไปพบปะประชาชนเพื่อช้ีแจงถึงการ

                                                             
491 “แผนการสรางเอกราชกัมพูชาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ วรมัน,” 1953, การศึกษาและการเรียนการ

สอน กลองที่ 319, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 1.  [“ខ្ផនការកសាងឯករាជកមពុជាៃនរពេះ ទសចមឋចរពេះនចរាតថម សីហនុ វម៌ម,” ១៩៥៣, 
ការអបរនិំងការបងាា តប់ចរងៀន BOX 319, បណត សាដ្ឋឌ នជាតិកមពុជា, ១.] 
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ดําเนินการตามแผนท่ีเขตกําปงสปือ ตอมาวันท่ี 6 มิถุนายน ค.ศ. 1953 จึงเสด็จพระราชดําเนินตอไป

ยังกําปงชนัง โพธิสัตวแ พระตะบอง และเสียมเรียบตามลําดับ กลาวเฉพาะท่ีเสียมเรียบในวันท่ี 12 

มิถุนายน ค.ศ. 1953 พระองคแมีแถลงการณแสัญญาตอประชาชนถึงขอเรียกรองของกัมพูชาและเนนย้ํา

ถึงการใหมีเอกราชโดยสมบูรณแในเร็ววัน และในวันท่ี 13 มิถุนายน ค.ศ. 1953 พระองคแจึงเสด็จพระ

ราชดําเนินมายังกรุงเทพฯ ประเทศไทยและเขาพํานักท่ีโรงแรมรัตนโกสินทรแ โดยทรงมีแถลงการณแ

การอยางอยางแนวแนวา “ข้าพเจ้าได้มาบางกอกเพื่อปฏิบัติภารกิจใหม่ของข้าพเจ้า ซึ่งต้ังใจจะให้

บรรลุถึงเอกราชโดยสมบูรณ์มาสู่มาตุภูมิท่ีเป็นท่ีรักของพวกเรา...ข้าพเจ้าขอสาบานว่าจะไม่กลับคืน

มาตุภูมิเลย ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้น าเอกราชโดยสมบูรณ์มาสู่พี่น้องร่วมชาติ” ซึ่งพระองคแยังเนนย้ําถึงปใญหา

ท่ีอาจเกิดขึ้นหากกัมพูชายังไมไดรับเอกราชดวยวา “การซึ่งเขา (ฝรั่งเศส-ผู้ศึกษา) ไม่ยินยอมกระท า

การใด ๆ ให้ประชาชาตินั้น เท่ากับท าลายกัมพูชา รวมถึงโลกเสรี”492  พรอมกันนี้ทรงมีพระราชดํารัส

แกคณะผูปฏิบัติหนาท่ีในราชรัฐาภิบาลไมใหกระทําการใด ๆ ดวยความรุนแรง โดยใหรอฟใงคําส่ังจาก

พระองคแเทานั้น  ท้ังนี้ พระองคแทรงอธิบายเหตุผลของการเสด็จพระราชดําเนินมายังประเทศไทยไววา  

1. กรุงบางกอกเป็นราชธานีประกอบดวยเสรีภาพในประเทศเอเชียอาคเนยแ ซึ่งมีพวก

นักหนังสือพิมพแใหญ ๆ ของโลกพํานักอยู เพื่อพระองคแจะไดนําเสนอความตองการของประชาชาติ

เขมรในการไดรับเอกราชอยางเต็มท่ี 

2. โดยเหตุท่ีวาประชาราษฎรของเราไดรับทราบอยางแนชัดแลววา ฝรั่งเศสกําลังอยูใน

สภาวะไมมั่นคง ขาพเจาจึงคาดหวังขอใหพระราชรัฐาภิบาลไทย ประเทศซึ่งเป็นนองสาวของ

กัมพูชาท่ีไดรับผลกระทบตอสถานการณแในอินโดจีน ใหนําปใญหานี้ไปเจรจากับสหประชาชาติ หรือ

สหรัฐอเมริกา หรือฝรั่งเศส493 

พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงคาดหวังจะใชประเทศไทยเป็นพื้นท่ีในการประกาศ

ใหประเทศโลกเสรีรับทราบถึงสถานการณแท่ีเกิดขึ้นในกัมพูชา อีกท้ังยังทรงคาดหวังวาประเทศไทยใน

ฐานะ “นองสาว” ของกัมพูชาและเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการ

                                                             
492 “ประวัติสังเขปในพระราชภารกิจตอสูเพื่อเอกราชสําหรับประเทศกัมพูชา,” 1956, การเมืองการปกครอง กลองที่ 

319, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 7.  [“របវតថិសចងខបៃនរពេះរាជចបសកកមមរបយុទនទាមទារឯករាជសំរាបរ់បចទសកមពុជា,” ១៩៥៦, ការងារ
នចោ យ BOX 314, បណត សាដ្ឋឌ នជាតិកមពុជា, ៧.] 

493 “แผนการสรางเอกราชกัมพูชาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ วรมัน ,” 1953, การศึกษาและการเรียนการ
สอน กลองที่ 319, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 3.  [“ខ្ផនការកសាងឯករាជកមពុជាៃនរពេះ ទសចមឋចរពេះនចរាតថម សីហនុ វម៌ម,” ១៩៥៣, 
ការអបរនិំងការបងាា តប់ចរងៀន BOX 319, បណត សាដ្ឋឌ នជាតិកមពុជា, ៣.] 
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ขยายตัวของขบวนการคอมมิวนิสตแจะใหการชวยเหลือ แตทวาพระองคแกลับตองผิดหวังอยางยิ่งตอ

ทาทีของรัฐบาลไทย เนื่องจากรัฐบาลไทยภายใตการนําของจอมพล ป.  พิบูลสงครามไดใหคํามั่นแก

อัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทยไวตั้งแตกอนการรัฐประหารวันท่ี 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1947 วา

เมื่อเขากลับมามีอํานาจอีกครั้งจะไมยอมใหขบวนการชาตินิยมในอินโดจีนใชดินแดนไทยในการทํา

กิจกรรมตอตานฝรั่งเศส ดวยเหตุนี้เพื่อไมใหรัฐบาลฝรั่งเศสเกิดความขุนเคือง  รัฐบาลไทยจึงใหการ

ตอนรับพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ซึ่งสรางความเคืองแคนแกพระองคแเป็นอยางมาก ทรงมีรับส่ังวาจะไมทรงลืมการปฏิเสธของรัฐบาล

ไทยในครั้งนั้นเลย494  

อยางไรก็ดี นับต้ังแตวันท่ีพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเสด็จพระราชดําเนินมายัง

กรุงเทพฯ เอกอัครราชทูตไทยประจํากัมพูชาไดรายงานสถานการณแในกัมพูชาวา เจาหนาท่ีทหาร

ฝรั่งเศสไดจัดดําเนินการเพื่อตอบโตพระองคแ ดังตอไปนี้  

1. การจัดต้ังปืนใหญยิงไดในระยะไกลท่ีสนามบินโปเชียงทองหางจากพนมเปญ  12 

กิโลเมตร โดยหันกระบอกปืนไปยังนครพนมเปญและการแวดลอมสถานีตํารวจท่ีโปเชียงทอง  

2. การจายอาวุธใหแกคนชาติฝรั่งเศส  

3. การจัดทหารอัลเจรียน มอรอคโค และเวียดนามเขาไปยังพนมเปญ 

4. การขนทหารและอาวุธยุทธภัณฑแ โดยรถกุดังทหารนับรอยไปยังพนมเปญ 

5. การต้ังกําลังทหารใหมในจุดยุทธศาสตรแตาง ๆ นอกนครพนมเปญ  

สวนรัฐบาลเขมรไดเคารพนบนอบตอพระกระเเสรแรับสั่งท่ีใหดํารงอยูในความสงบและ

ภาคภูมิ ซึ่งไดทรงมีไวเมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 1953 อันเป็นวันท่ีเสด็จเดินทางมายังกรุงเทพฯ และ

มิไดกระทําการอยางใดในทํานองท่ีกลาวนี้495 

พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงเสด็จพระราชดําเนินออกจากประเทศไทยกลับไปยัง

กัมพูชาในวันท่ี 21 มิถุนายน ค.ศ. 1953 แตทรงหยุดประทับอยูท่ีเขตปกครองพิเศษ (เขตพระตะบอง 

เสียมเรียบ และกําปงธม) ซึ่งอยูภายใตการดูแลของฎาบ ฌวน โดยทรงประกาศวาจะไมยอมกลับกรุง

พนมเปญจนกวากัมพูชาจะไดเอกราชโดยสมบูรณแ และเพื่อตอบโตฝรั่งเศสท่ีนํากองทัพเขาควบคุมกรุง

                                                             
494 Martin, Cambodia, A Shattered Society, 62-63. 
495 “เร่ือง สงคําแถลงการณแอุปทูตเขมรในเร่ืองการดําเนินการของเจาหนาที่ทหารฝร่ังเศสในเขมร, ” 6 กรกฎาคม 

2496, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/5, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 14-16.  
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พนมเปญ พระองคแจึงมอบหมายใหลอน นอล นายทหารกองทัพแหงชาติกัมพูชากับฌวนผูปกครอง

เขตปกครองพิเศษใหจัดต้ัง  រកុមជីវពល [อานวา กฺรุมจีวปล (Chivapol) : คําแปล กองกําลัง

อาสาสมัคร] เพื่อเตรียมกองกําลังประชาชนสําหรับการปฏิวัติและการตอสูดวยกําลังกับฝรั่งเศส  ดัง

พระราชดํารัสวา “เป็นแผนการเตรียมก าลังของประเทศซึ่งอาจน าให้ประเทศมีกองก าลังโดยถูกต้อง มี

กองก าลังช่วยเหลือส าหรับเขต มีกองก าลังช่วยเหลือประชาชนและยุวชน น ามาซึ่งความรู้สึกว่า

มาตุภูมิมีความพร้อมส าหรับการท าสงคราม เป็นมาตรฐานเช่นเดียวกับมหาประเทศ” 

กองกําลังอาสาสมัคร ประกอบดวย 1. กองกําลังประจําเขต 2. กองหมอ 3. กองประจํา

ฆุม (หมูบาน) แยกเป็นหนวยประจําฆุมกับหนวยชาง 4. នាវកីាល ហាន [อานวา เนียรีกฺลาฮาน : คําแปล 

กองนารีกลาหาญ (Neary Khahan)] 5. กองสงเคราะหแ แยกเป็นหนวยพยาบาล หนวยผาตัด และ

หนวยดับเพลิง ผลปรากฏวาไดรับความสนใจจากประชาชนท้ังชายและหญิงจํานวนมากมาเขาสมัคร

รับการฝึกทหาร มีรายงานวาในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1953 เฉพาะเขตเสียมเรียบมีผูเขารวมกวา 

15,000 คน ขณะท่ีกองนารีกลาหาญปรากฏวามีคุณยายอายุมากกวา 60 ปีเขารวมเป็นอาสาดวย ดวย

เหตุนี้พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุจึงทรงมีพระราชโองการวา “ถ้าเขมรไม่ได้เอกราชโดยสมบูรณ์

จากฝรั่งเศสภายในในวันท่ี 1 กันยายนนี้ เขมรก็จะถือว่าออกจากสหภาพฝรั่งเศส” 496 พรอมกันนี้ยัง

ทรงมอบหมายใหแบน นุตในฐานะผูดูแลกิจการตางประเทศใหทําหนังสือแจงแกประเทศโลกเสรีให

ทราบถึงความปรารถนาของกัมพูชาในการไดรับเอกราชโดยสมบูรณแดวย 

 

4.3 ชโยพระบิดาเอกราช ชโยเอกราชกัมพูชา 

รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสท่ี 4 ซึ่งเปล่ียนผานผูนําฝุายบริหารใหมจากพรรคหัวรุนแรง 

(Radical Party) มาเป็นพรรคผสมช่ือวาอิสระแหงชาติและชาวนา (The National Centre of 

Independents and Peasants) นําโดยมร.ฌอแซ็ฟ ลานิแอล (Joseph Laniel) ดํารงตําแหนง

นายกรัฐมนตรีมีนโยบายท่ีผอนปรนตอรัฐสมทบในอินโดจีนมากขึ้น สาเหตุสําคัญเกิดจากสถานการณแ

การเพล่ียงพลํ้าของฝรั่งเศสตอกองกําลังเวียดมินหแในสงครามอินโดจีน นายพลอ็องรี นาวารแ (Henri 

Navarre) ผูบัญชาการกองกําลังนอกประเทศของสหภาพฝรั่งเศสประจําตะวันออกไกลจึงไดเสนอ

                                                             
496 “แผนการสรางเอกราชกัมพูชาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ วรมัน ,” 1953, การศึกษาและการเรียนการ

สอน กลองที่ 319, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 8.  [“ខ្ផនការកសាងឯករាជកមពុជាៃនរពេះ ទសចមឋចរពេះនចរាតថម សីហនុ វម៌ម,” ១៩៥៣, ការ
អបរនិំងការបងាា តប់ចរងៀន BOX 319, បណត សាដ្ឋឌ នជាតិកមពុជា, ៨.] 
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แผนการมอบเอกราชแกรัฐสมทบ สวนหนึ่งเพราะเล็งเห็นความสําคัญของการไดรับเอกราชของ

ประเทศเหลานี้ในการปูองกันตนเอง497 ซึ่งชวยใหฝรั่งเศสไมตองสูญเสียทรัพยากร498 และยังขจัด

ปใญหาการตอตานท่ีมาทับถมสงครามท่ีฝรั่งเศสกําลังดําเนินการอยู  อีกสวนหนึ่งซึ่งฝรั่งเศสคาดหวัง

มากไปกวานั้นคือเพื่อฝรั่งเศสจะไดขอความสนับสนุนดานกําลังทหารจากรัฐเอกราชมาใชปฏิบัติการรุก

เต็มรูปแบบตอรัฐบาลเวียดมินหแตามแผนนาวารแ  (Navarr Plan) ดวยเหตุนี้วันท่ี 3 กรกฎาคม ค.ศ. 

1953 รัฐสภาฝรั่งเศสจึงมีแถลงการณแยินยอมเจรจาเรื่องเอกราชกับกัมพูชา  

พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงมีพระบัญชาใหกรมปรึกษาชาติจัดการประชุมใน

วันท่ี 5 และ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1953 เพื่อรางขอเสนอของกัมพูชาและมีแถลงการณแขอบคุณฝรั่งเศส 

ความโดยสรุปวา “รัฐบาลเขมรรู้สึกซาบซึ้งในความพยายามอย่างจริงจังในการท่ีจะเข้าใจซึ่งกันและกัน 

และตกลงในสถานการณ์ดังท่ีเป็นอยู่ในขณะนี้จากรัฐบาลฝรั่งเศส เพื่อได้พบทางออกในปัญหา

การเมืองของรัฐสมทบอินโดจีน ซึ่งจะได้เอกราชให้แก่รัฐสมทบโดยมิต้องเสียผลประโยชน์ท่ีควรได้ของ

ประเทศฝรั่งเศส” อยางไรก็ดี พระองคแทรงมอบหมายใหสมเด็จกรมพระสีสุวัตถิ์มุนีเรศ ขาหลวงใหญ

กัมพูชาประจําประเทศฝรั่งเศส และส็อม สารีเป็นผูแทนของกัมพูชายื่นขอเสนอดังกลาวท่ีกรมปรึกษา

ชาติมีมติซึ่งลงนามโดยแบน นุต ผูกํากับราชการในราชรัฐาภิบาลและรัฐมนตรีลําดับท่ี 1 เมื่อวันท่ี 12 

กรกฎาคม ค.ศ. 1953 ยื่นตอรัฐบาลฝรั่งเศส ท้ังนี้ พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงกําชับวาในการ

เจรจาท่ีเกิดขึ้นกับฝรั่งเศสนั้น ใหเป็นไปในวิธีทางเกี่ยวกับผลประโยชนแของประเทศฝรั่งเศส แตตองยึด

หลักแหงมูลฐาน 2 ประการ ประการแรก ประเทศฝรั่งเศสจะตองประกาศรับรองเอกราชและอธิปไตย

โดยสมบูรณแของประเทศเขมร ประการตอมา ประเทศเขมรจะตองประกาศในเวลาเดียวกันวาไดเขา

รวมอยูในสหภาพฝรั่งเศสและมีฐานะอยางนอยเยี่ยงประเทศอินเดียซึ่งอยูในเครือจักรภพของประเทศ

อังกฤษ499 

เบื้องตนผูแทนกัมพูชาไดยื่นความปรารถนาของตนตอรัฐบาลฝรั่งเศส ดังรายงานของ

จํารัส มัณฑุกานนทแ เอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศกัมพูชาตอไปนี้  
                                                             

497 “เร่ือง พระเจานโรดมสีหนุแหงเขมร,” 1 กรกฎาคม 2496, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/5, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 19. 

498 “เร่ือง ผลของการสํารวจสถานการณแในอินโดจีนฝร่ังเศส,” 2496, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานัก
เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/26, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 12. 

499 “ขอเสนอตอรองของรัฐบาลเขมรตอขอเสนอของฝุายฝร่ังเศส ตามแถลงการณแของรัฐบาลฝร่ังเศส ลงวันที่ ๓ 
กรกฎาคม ๑๙๕๓,” 30 กรกฎาคม 2496, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/5, 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 45. 
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ก) การเศรษฐกิจ : อํานาจสมบูรณแในการทําสัญญาการคาและขอตกลงทางการคาและ

เสรีภาพอันสิทธิขาดในการคาขายภายในและนอกประเทศ 

ข) การคลัง : อิสรภาพในการเงิน พรอมดวยการโอนโดยไมมีเงื่อนไขขององคแการควบคุม

การปริวรรตเงินตรา อิสรภาพในทางศุลกากร 

ค) การศาล : อิสรภาพทางศาลท่ีระบุถึงความสมบูรณแในการศาลแหงชาติในทุกกรณีและ

สําหรับอํานาจปฏิบัติงานอยางเต็มท่ีโดยไมมีขอจํากัดอยางใด 

ง.) การตํารวจ : บริการตํารวจทุกแขนงทุกลักษณะ 

จ) การทหาร : โอนทุกหนวยเขามาภายใตการบังคับบัญชาของกองบัญชาการทหารเขมร 

ฉ) การเมืองและการทูต : รัฐกําพุชทรงไวซึ่งอํานาจเต็มในการดําเนินงานการเมืองภายใน

และภายนอกประเทศ 

ช) รัฐบาลฝรั่งเศสตองใหคํามั่นสัญญาในการท่ีจะแบงทรัพยแสินและหนี้สินรวมท้ังสิ่งท่ี

เคลื่อนท่ีและไมเคลื่อนท่ี และบริเวณพื้นท่ีใหแกสมาชิกของสมาพันธแอินโดจีนภายในความ

รับผิดชอบของตนเองโดยเฉพาะ500 

ท้ังนี้ รัฐบาลกัมพูชาจะใหคํามั่นสัญญาเกี่ยวกับผลประโยชนแของฝรั่งเศสแบงเป็น 2 

ประเด็น ดังนี้ 

เก่ียวกับประเทศฝรั่งเศส 

ระบบการเศรษฐกิจ ตกลงในสัญญาเพื่อผลประโยชนแแกประเทศฝรั่งเศสและสําหรับ

ประเทศฝรั่งเศสประเทศเดียวเทานั้น 

ระบบการคลัง ลงนามสัญญาเกี่ยวกับเงินโดยเฉพาะเกี่ยวกับการฝากหลักประกันของเงิน

เปียสตรแหงชาติไวกับเงินฟรังกแของฝรั่งเศสชั่วคราวใหเสร็จสิ้นไป 

การทหาร ลงนามสัญญาเกี่ยวกับความชวยเหลือทางทหารซึ่งอาจกินความไปถึงการจัดต้ัง

ท่ีมั่นรวมกันและคายทหารตามเงื่อนไขท่ีจะพิจารณากันตอไป เป็นการแลกเปลี่ยนความจําเป็น

บางอยางซึ่งเราจะไดขอรองประเทศฝรั่งเศสจัดการเพิ่มเติมใหเป็นผลประโยชนแ 

                                                             
500 “เร่ือง การขอเอกราชสมบูรณแของเขมร,” 30 กรกฎาคม 2496, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/5, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 42. 
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ในปใจจุบันตราบใดสถานการณแซึ่งไมปลอดภัยนี้ยังมีอยูในประเทศเขมรกําลังทหารฝรั่งเศส 

ซึ่งจํานวนคนครบตามกําหนดท่ีไดตกลงกันไวจะตองควบคุมจัดเองบางแหง ซึ่งทางกองบัญชาการ

สูงสุดเขมรจะไดกําหนดให 

การทหารและการทูต รับรองวาประเทศฝรั่งเศสมีสิทธิจะต้ังผูแทนรัฐบาลหรือขาหลวง

ใหญท่ีประเทศเขมรซึ่งมีข้ันเสมอเอกอัครราชทูตและข้ึนตรงกับรัฐบาลท่ีปารีสโดยตรง 

สํานักงานผูแทนขอหลวงใหญในขณะนี้จะตองยุบยกเลิกไปและต้ังสํานักงานกงสุลข้ึนแทน 

เก่ียวกับประเทศลาวและเวียดนาม  

ตกลงรวมกันโดยไมตองเกี่ยวของกับประเทศฝรั่งเศสหรือเขารวมในพิธี  ในกิจการซึ่งได

ติดตามมารวมกัน ต้ังแตการตกลงในสัญญาเมืองโป (PAU) ครั้งท่ีเกี่ยวกับการศุลกากร-สรรพสามิต 

ฯลฯ ดังนี้ คือวิธีการซึ่งประเทศเขมรและสองรัฐสมทบในอินโดจีนในปใญหาของประเทศเขมรกับ

สองรัฐในอินโดจีน501 

แมขอเสนอของกัมพูชาจะทําใหขาหลวงฝรั่งเศสประจําอินโดจีนไมพอใจและมีปรารภวา 

“เขมรจะเอาทีเดียวให้หมด ฝรั่งเศสจะเอาหน้าไว้ ท่ีไหน ท้ังความจ าเป็นในด้านปราบปราม

คอมมิวนิสต์ทางด้านเหนือก็ยังมีอยู่” แตเพื่อใหไดรับการสนับสนุนดานการทหารจากกัมพูชาในการ

ปฏิบัติการตามแผนท่ีวางไว ฝรั่งเศสจึงยินยอมเจรจาและมอบอํานาจในดานการทหาร ดานการคลัง 

และการศาลแกกัมพูชาในทันที ขณะท่ีดานเศรษฐกิจ ผลประโยชนแมหาศาลของยางพาราซึ่งเป็นสินคา

สงออกสําคัญของประเทศ รวมถึงภาษีศุลกากร ฝรั่งเศสยังคงมีทาทีตองการสงวนไวจนถึง ค.ศ. 1955 

จึงมอบคืนแกกัมพูชาโดยสมบูรณแ กลาวเฉพาะดานการทหารฝรั่งเศสยังสงวนอํานาจทางการทหาร

เกี่ยวกับการปฏิบัติการในเขตท่ีกําลังมีการรบและฝรั่งเศสยังสงวนสิทธิในการควบคุมถนนทุกสายทาง

ฝใ่งซายแมน้ําโขงไว502 จนกระท่ังภายหลังการประชุมท่ีเจนีวา (Geneva Conference) ค.ศ. 1954 

กัมพูชาจึงมีอํานาจดานการทหารทั้งหมดและถือวากัมพูชาไดรับเอกราชโดยสมบูรณแ 

วันท่ี 29 สิงหาคม ค.ศ. 1953 รัฐบาลฝรั่งเศสไดดําเนินการเจรจาเรื่องเอกราชของ

กัมพูชาอยางเป็นทางการกับคณะผูแทนรัฐบาลกัมพูชาซึ่งมีแบน นุต เป็นประธานท่ีสังคีตสถาน กรุง

                                                             
501 “ขอเสนอตอรองของรัฐบาลเขมรตอขอเสนอของฝุายฝร่ังเศส ตามแถลงการณแของรัฐบาลฝร่ังเศส ลงวันที่ ๓ 

กรกฎาคม ๑๙๕๓,” 30 กรกฎาคม 2496, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/5, 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 45. 

502 “เร่ือง เอกราชของเขมร,” 20 กรกฎาคม 2496 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/5, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 25. 
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พนมเปญ ผลการเจรจาฝรั่งเศสลงนามในความตกลงเกี่ยวกับการโอนอํานาจศาลและตํารวจใหแก

รัฐบาลกัมพูชา ซึ่งสํานักขาวรอยเตอรแ (REUTERS WORLD NEWS) ไดรายงานไววา  

ภายใตพิธีสาร ๒ ฉบับซึ่งไดลงนามกัน ณ นครหลวงของเขมร ในบายวันนี้ ผูพิพากษาและ

ตํารวจซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสจะไมมีหนาท่ีในราชอาณาจักรเขมรอีกตอไป 

แตเดิมมา ศาลฝรั่งเศสในประเทศเขมร มีอํานาจเหนือพลเมืองฝรั่งเศสและชาวจีนจํานวน

มากที่มีภูมิลําเนาอยูในประเทศเขมรภายใตสนธิสัญญาระหวางชาติ ฝุายฝรั่งเศสมีศาลอุทธรณแใน

พนมเปญศาลหนึ่ง และศาลชั้นตนอีก ๔ ศาล ซึ่งศาลหนึ่งอยูในนครหลวงและอีกสามศาลอยูตาม

จังหวัดตาง ๆ  

นับแตนี้ไป ฝรั่งเศสจะโอนศาลเหลานี้ใหแกเขมร แตภายหลังการโอนนี้  จะมีการเจรจา

เกี่ยวกับการชวยเหลือทางเทคนิคของฝรั่งเศสและการใหสิทธิพิเศษแกพลเมืองฝรั่งเศส ซึ่งอาจจะ

ทําใหผูพิพากษาชาวฝรั่งเศสไดกลับเขารับตําแหนงในฐานะ “ผูเชี่ยวชาญทางเทคนิค” 

ในสวนกรมตํารวจ ฝรั่งเศสไดโอนงานบางกองใหแกเขมรแลว ยังคงรักษาไวแตงาน

เกี่ยวกับราชการลับและกองสวบสวนคดีอุกฉกรรจแ นับแตนี้ไปราชการตํารวจและพัสดุท้ังหมดจะ

อยูภายใตการบริหารของฝุายเขมร อยางไรก็ดี เจาหนาท่ีฝรั่งเศสจะคงอยูในตําแหนงตอไปและ

ชวยเหลือทางการเงินของฝรั่งเศสก็จะดําเนินการตอไปจนถึงสิ้นปี…503 

ถึงกระนั้นกลับปรากฏวารัฐบาลกัมพูชากับรัฐบาลฝรั่งเศสมีขอขัดแยงกันอยูเรื่องอํานาจ

การบังคับบัญชาทหารในยามปกติและยามสงคราม กลาวคือในยามปกติฝรั่งเศสจะแบงใหกัมพูชา

ปกครองทหารเขมรใตบังคับบัญชาของฝรั่งเศสในกองทัพไดบางสวน แตฝุายเขมร เกี่ยวจะปกครอง

ทหารทั้งหมด เมื่อเกิดสงครามจึงคอยพิจารณามอบหมายกันไปตามเหตุการณแ504 ซึ่งการเจรจายุติลง

ตามท่ีฝรั่งเศสตองการ ท้ังนี้ จนถึงวันท่ี 17 ตุลาคม ค.ศ. 1953 รัฐบาลฝรั่งเศสจึงไดลงนามในหนังสือ

สัญญาถายโอนอํานาจอธิปไตยใหกับกัมพูชา ขณะท่ีอธิปไตยดานการทูตนั้น ไดมีการเจรจาขอตกลง

                                                             
503 “Reuters World News : France Signed an Agreement Turning over to Cambodia Sovereignty in 

Judicial and Police Matters,” 4 กันยายน 2496, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 
0201.9/5, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 58. 

504 “เร่ือง เอกราชของเขมร,” 14 กันยายน 2496, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/5, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 62. 
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ระหวางกันต้ังแตวันท่ี 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1953 และไดรับการยืนยันอยางเป็นทางการในหนังสือ

สัญญาลงวันท่ี 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1953 เลข 69/P.G.M./S.M.505 

วันท่ี 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1953 พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเสด็จพระราชดําเนิน

กลับกรุงพนมเปญ ตลอดระยะทางกวา 300 กิโลเมตรท่ีเสด็จพระราชดําเนิน ประชาชนชาวเขมรเฝูา

แหนเพื่อรับเสด็จตลอดสองขางทาง อยางไรก็ดี วันรุงขึ้นหลังจากท่ีพระองคแเสด็จกลับกรุงพนมเปญ ได

มีการจัดพิธีมอบหนังสือสัญญาโดยมีนายพลปอล เดอ ล็องกลาด (Paul de Langlade) ผูบัญชาการ

กองกําลังในกัมพูชาเป็นผูแทนของฝรั่งเศสถึงการสละอํานาจท้ังปวงท่ีฝรั่งเศสกระทําเหนือกัมพูชา

อยางเป็นทางการบริเวณหนาพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเสด็จ

ออกพระท่ีนั่งจันทฉายา ทรงมีพระราชโองการประกาศวากัมพูชาเป็นเอกราชโดยสมบูรณแ พรอมกันนี้

มีพิธีสวนสนามเฉพาะพระพักตรแ ของกองกําลังอาสาจากเขตกันดาล ในเวลาตอมากรมปรึกษาชาติได

มีมติใหวันท่ี 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1953 เป็นวันสําคัญของชาติในฐานะ “วันประกาศเอกราช”506  

 

4.4 แผนปฏิบัติการสามัคคี (Samakki) กับการสร้างความเป็นกัมพูชา 

วันท่ี 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1953 กัมพูชาไดรับเอกราชอยางเป็นทางการจากฝรั่งเศส โดย

มีสถานการณแความไมสงบในอินโดจีนเป็นปใจจัยผลักดันท่ีสําคัญ แตทวากัมพูชายังคงตองประสบกับ

ปใญหาการรุกรานจากกองกําลังจากตางชาติ ดวยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุซึ่งเป็นผูนําท่ี

ประสบความสําเร็จในการเจรจากับฝรั่งเศสใหมอบเอกราชแกกัมพูชาเหนือขบวนการทางการ เมือง  

อื่น ๆ จึงดําริวาตองเรงแกไขเพื่อสรางความมั่นคงและเพื่อสรางความเป็นกัมพูชาท่ีมีเอกราชโดย

สมบูรณแ 

กองทัพเวียดมินหแเริ่มรุกลํ้าอธิปไตยของกัมพูชาต้ังแต ค.ศ.  1945 อีกท้ังยังใหการ

สนับสนุนขบวนการเขมรอิสระบางกลุมจนนําไปสูการจัดต้ังพรรคปฏิวัติประชาชนกัมพูชา (Khmer 

People‖s Revolution Party ; KPRP) ใน ค.ศ. 1951 เพื่อตอตานรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระ

นโรดมสีหนุซึ่งสามารถขยายอิทธิพลครอบคลุมพื้นท่ีมากถึงหนึ่งในสามของประเทศ ไดแก สวายเรียง 

                                                             
505 “ประวัติสังเขปในพระราชภารกิจตอสูเพื่อเอกราชสําหรับประเทศกัมพูชา,” 1956, การเมืองการปกครอง กลองที่ 

319, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 11-12.  [“របវតថិសចងខបៃនរពេះរាជចបសកកមមរបយុទនទាមទារឯករាជសំរាបរ់បចទសកមពុជា,” ១៩៥៦, ការងារ
នចោ យ BOX 314, បណត សាដ្ឋឌ នជាតិកមពុជា, ១១-១២.] 

506 “การประชุมคร้ังที่ 24,” ราชกิจ 10, 22 (30 พฤศจิกายน 1954): 23-27.  [“ចពលរបជំុទី ២៤,” រាជកិចវ  ១០, ២២ 
(ព០ វចិឆិកា ១៩៥៤): ២៣-២៧.] 
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ตาแกว สตรึงเตรง กําปงชนัง กําปงสปือ บาสาท เสียบเรียบ พระตะบอง กันดาล กําปงจาม กําปงธม 

และกําปอต สงผลใหประชาชนกวา 600,000 คนจากจํานวนประชากร 4,000,000 คน อยูภายใตการ

ควบคุมของคนกลุมนี้507 และในชวงเวลาเดียวกันนั้น นักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลให

เดินทางไปศึกษาตอท่ีประเทศฝรั่งเศส เป็นตนวาซาฬุต ซอ (Saloth Sâr) (ตอมาเปล่ียนช่ือเป็นบุล ปต

หรือพอล พต (Pol Pot)) เขียว สมผอน (Khieu Samphan) หรือส็อน เส็น (Son Sen) ไดหันไป

สนใจศึกษาแนวคิดของคารแล มากซแ (Karl Marx) หรือมารแกซิสตแ (Marxism) และแนวคิดของลัทธิ   

เลนิน (Leninism) สวนหนึ่งเป็นเพราะบรรยากาศทางการเมืองของฝรั่งเศสท่ีมีลักษณะเปิดกวางทาง

ความคิด ผนวกกับประสบการณแทางการเมืองในประเทศสงผลใหนักศึกษากลุมนี้รวมตัวกันเป็น 

“สหภาพนักศึกษาเขมร” (Union des Étudiants Khmer) บางสวนอยางซาฬุต ซอและเอียง สารีได

เขารวมกับพรรคคอมมิวนิสตแฝรั่งเศส (French Communist Party) และเมื่อเดินทางกลับมายัง

กัมพูชาในเดือนมกราคม ค.ศ. 1953 จึงเขารวมกับพรรคปฏิวัติประชาชนกัมพูชาเคล่ือนไหวตอตาน

รัฐบาลดวย508 ขณะท่ีกองกําลังเขมรอิสระอีกกลุมหนึ่งท่ีนําโดยเซิง ง็อก ทัญยังคงเคล่ือนไหวกอความ

ไมสงบเพื่ อตอต านรั ฐบาลอยูบริ เวณชายแดนแถบเทือกเขาพนมดงรัก  ลักษณะดังกลาว

กระทบกระเทือนตอความมั่นคงและเป็นปใญหาสําคัญท่ีสรางความหนักใจใหกับรัฐบาลกัมพูชาเป็น

อยางมาก 

ต้ังแตกอนไดรับเอกราชอยางเป็นทางการ แบน นุต ผูปฏิบัติหนาท่ีกํากับราชการใน

ราชรัฐาภิบาลและรัฐมนตรีลําดับท่ี 1 ไดมีแถลงการณแเรียกรองใหกองทัพเวียดมินหแถอนตัวออกไปจาก

กัมพูชาในทันทีและใหขบวนการเขมรอิสระหยุดการเคล่ือนไหวแลวครั้งหนึ่งวา 

ในวาระท่ีเขมรจะไดรับเอกราชนี้ รัฐบาลเขมรไดมีประกาศใหพวกขบถเขมรทราบวา โดย

ท่ีเขมรจะไดเอกราชโดยสมบูรณแอยูแลว พวกขบถเหลานี้จึงไมมีเหตุผลอันใดท่ีจะปลีกตนแยก

ออกไป และในโอกาสเดียวกันนั้น รัฐบาลเขมรก็ไดแถลงใหเวียดมินหแทราบดวยวา รัฐบาลเขมรจะกู

เอกราชโดยวิธีของเขมรเอง ประชากรและสมณเพศของเขมรไมมีความปรารถนาท่ีจะไดรับเอกราช

ท่ีพวกเวียตมินหแจะนํามาให โดยทําใหเขมรตองอยูใตโฮจิมินหแ และไดขอใหคอมมิวนิสตแเวียตมินหแ 

                                                             
507 Geoffrey C. Gunn, Monarchical Manipulation in Cambodia: France, Japan, and the Sihanouk 

Crusade for Independence (Thailand: NIAS Press, 2018), 366-367. 
508 Goscha, “Ieng Sary,” in Historical Dictionary of the Indochina War (1945-1954): An 

International and Interdisciplinary Approach, 223.  ; Goscha, “Pol Pot,” in Historical Dictionary of the 
Indochina War (1945-1954): An International and Interdisciplinary Approach, 385-386. 
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ออกไปเสียจากเขมรโดยเร็วท่ีสุด...ในการยื่นคําเรียกรองตอเขมรอิสสระและตอเวียตมินหแนั้นก็ได

กําหนดขอไขไว ซึ่งในท่ีสุดถาท้ังสองพวกไมระงับการรุกรานตอเขมรแลว เขมรจะทําการตอตานจน

สุดกําลัง509 

ภายหลังการเจรจาอยางเป็นทางการเรื่องเอกราชกับฝรั่งเศสแลว วันท่ี 10 กันยายน ค.ศ. 

1953510 แบน นุตจึงไดออกแถลงการณแถึงขบวนการเวียดมินหแและขบวนการเขมรอิสระอีกครั้ง เพื่อ

เรียกรองใหหยุดการเคล่ือนไหวใด ๆ ในกัมพูชาภายในวันท่ี 1 ตุลาคม ค.ศ. 1953 ถึงกระนั้น

ขบวนการเวียดมินหแและขบวนการเขมรอิสระยังคงไมปฏิบัติตาม อีกท้ังมีทาทีแข็งกราวมากขึ้น 

โดยเฉพาะกองทัพเวียดมินหแซึ่งไดสังหารพันตรีจันสรีนายทหารพลรมและหัวหนาทหารรักษา

พระองคแ511 ดวยเหตุนี้ในวันท่ี 17 ธันวาคม ค.ศ. 1953 พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุจึงประกาศใช

แผนปฏิบัติการ “សាមគគី” [อานวา ซามักเก็ย : คําแปล สามัคคี (Samakki)] มีเปูาหมายหลักสําคัญ 2 

ประการ คือเพื่อขับไลกองกําลังตางชาติออกไปจากกัมพูชาและเพื่อชักชวนใหบรรดากลุมผูนํา

ชาตินิยมหันมารวมมือกันสรางกัมพูชาใหเป็นชาติโดยสมบูรณแ เบื้องตนกําหนดระยะเวลาปฏิบัติการ 

14 วัน ระหวาง 17-30 ธันวาคม ค.ศ. 1953 

สําหรับปฏิบัติการเพื่อขับไลกองทัพเวียดมินหแ พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรง

มอบหมายใหกองทัพเขมรภูมินทรแซึ่งเป็นกองทัพแหงชาติกัมพูชาปฏิบัติการรบแนวหนา รวมกับกอง

กําลังอาสาสมัครซึ่งขณะนี้มีประชาชนเขารวมหลายแสนคน เฉพาะเขตกันดาลมีกองกําลังประมาณ  

50,000 คน เป็นกองหนุน ท้ังหมดใหรับคําส่ังปฏิบัติการจากพระองคแโดยตรงในฐานะผูบัญชาการการ

รบ โดยขอใหผูปฏิบัติการรบยึดหลัก 5 ประการ ไดแก เท่ียงตรง รักเกียรติยศ มีความกลาหาญ มี

ความอดทน และมีความรักชาติ ทรงเช่ือวาดวยหลักการนี้จะนํามาซึ่งชัยชนะ512 

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสามัคคีประสบความสําเร็จในระดับดี เพราะจนถึง

วันท่ี 30 ธันวาคม ค.ศ. 1953 กองกําลังกัมพูชาสามารถขับไลกองทัพเวียดมินหแออกไปจากเขต    

                                                             
509 “สรุปความคําแถลงของรัฐบาลเขมร,” เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) 

สร 0201.9/5, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 70-72. 
510 “คําประกาศแกเขมรอิสระ, เขมร-เวียดมินหแเเละเวียดมินหแ ของออกญา เปนนแ นุต,” 12 กันยายน 2496, เอกสาร

สํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/5, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 88-89. 
511 นโรดมสีหนุ, อินโดจีน: ทัศนะจากปักก่ิง นโรดม สีหนุ ให้สัมภาษณ์แก่จังกูติวส์, 58. 
512 “พระราชปฏิบัติการศึกของสมเด็จนโรดมสีหนุที่เขตพระตะบองปี 1953,” 1953, การเมืองการปกครอง กลองที่ 

318, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 18.  [“រពេះរាជរបតិបតថិការសឹករបស់សចមឋចនចរាតថមសីហនុចៅចមតថ ត់ដំបងឆ  ំ១៩៥៣,” ១៩៥៣, 
ការងារនចោ យ BOX 318, បណត សាដ្ឋឌ នជាតិកមពុជា, ១៨.]  
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พระตะบองซึ่งถูกรุกรานมากต้ังแต ค.ศ. 1949 ไดสําเร็จ513 สามารถตรวจยึดใบปลิวจํานวนหนึ่งท่ีใช

ปลุกระดมประชาชน เป็นตนวาใบปลิวรูปสีหนุเป็นนางระบําหรือเป็นหุนกระบอก 514 แตทวาในเขต 

อื่น ๆ ยังคงปรากฏวามีเวียดมินหแกระจายตัวอยูและมีทาทีจะเพิ่มการปฏิบัติการในกัมพูชามากขึ้น 

สําหรับการดําเนินการตอกลุมเขมรอิสระนั้น กรมปรึกษาชาติไดบัญญัติกฎหมายลบลาง

โทษแกผูท่ียอมจํานน รวมถึงนักโทษการเมืองท่ีถูกจําคุก เพื่อชักชวนใหบุคคลท่ีเขารวมกับขบวนการ

เขมรอิสระใหกลับใจและหันมาใหความรวมมือในการพัฒนาประเทศ มีการพิจารณามอบเงินขวัญถุง

ใหสําหรับเริ่มตนชีวิตดวย515 พบวาผูนํากลุมเขมรอิสระจํานวนมากท้ังท่ีรวมมือและไมไดรวมมือกับ

กองทัพเวียดมินหแยินยอมวางอาวุธและเขารวมกับรัฐบาลกัมพูชา เป็นตนวากลุมของนักองคแมจะสแ

นโรดม จันทรังษีไดนํากองกําลังของพระองคแประมาณ 5,000 คนถวายแดกษัตริยแ  

ปลาย เดือน เมษายน  ค.ศ .  1954 ขณะกํา ลั งมี การประ ชุม ท่ี เจนีว า  (Geneva 

Conference) ระหวางวันท่ี 26 เมษายน - 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1954 เพื่อพิจารณาแกไขปใญหาใน  

อินโดจีน ปรากฏวากองทัพเวียดมินหแประมาณสามกองพันเคล่ือนทัพผานลาวและบุกตะลุยเขามาทาง

เขตสตรึงเตรงและเขตกระแจะ516 พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงนําบัญชาการกองทัพการรบ

ดวยพระองคแเองและมีชัยชนะสามารถยึดคืนเขตกระแจะกลับมาได อยางไรก็ดี  เมื่อการประชุมท่ี    

เจนีวาส้ินสุดลง ชวงเชาของวันท่ี 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1954 ญึก จูโฬง ตําแหนงอุดมเสนียขางทหาร

หรือประธานผูแทนกัมพูชาดานการทหารไดลงนามในขอตกลงสงบศึกกับเวียดนาม ตอมาในชวงบาย

จึงไดลงนามในขอตกลงหยุดยิงกับตา กวาน บืว (Ta Quang Buu) ผูแทนของเวียดมินหแ ซึ่งจะมีผล

อยางเป็นทางการในสองวันถัดมาคือวันท่ี 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1954 เวลา 08.00 น. ตามเวลาใน

ปใกกิ่ง517 โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

                                                             
513 “ประวัติสังเขปในพระราชภารกิจตอสูเพื่อเอกราชสําหรับประเทศกัมพูชา,” 1956, การเมืองการปกครอง กลองที่ 

319, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 15-18.  [“របវតថិសចងខបៃនរពេះរាជចបសកកមមរបយុទនទាមទារឯករាជសំរាប់របចទសកមពុជា,” ១៩៥៦, 
ការងារនចោ យ BOX 314, បណត សាដ្ឋឌ នជាតិកមពុជា, ១៥-១៨.]  

514 นโรดมสีหนุ, อินโดจีน: ทัศนะจากปักก่ิง นโรดม สีหนุ ให้สัมภาษณ์แก่จังกูติวส์, 58-59. 
515 “การประชุมคร้ังที่ 16, การประชุมคร้ังที่ 17” ราชกิจ 10, 5 (ไตรมาสที่ 1, 1954): 358-372.  [“ចពលរបជំុទី ១៦, 

ចពលរបជំុទី ១៧,” រាជកិចវ ១០, ៥ (រតីម្ចសទី ១, ១៩៥៤): ៣៥៨-៣៧២.] 
516 นโรดมสีหนุ, อินโดจีน: ทัศนะจากปักก่ิง นโรดม สีหนุ ให้สัมภาษณ์แก่จังกูติวส์, 59. 
517 Goscha, “Geneva Accords, Cambodia (1954),” in Historical Dictionary of the Indochina War 

(1945-1954): An International and Interdisciplinary Approach, 185-186. 
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...วิธีการเกี่ยวกับการถอนกําลังออกไปจากดินแดนกัมพูชานั้น ใหใชบังคับแกกําลังทหาร

และหนวยรบทุกชนิด ท่ีเขามาในดินแดนกัมพูชาจากประเทศหรือแควนอื่น  ๆ ในอินโดจีน ซึ่ง

รวมถึงชาวกัมพูชาท่ีมิไดมีกําเนิดในกัมพูชา ซึ่งไดเขามีสวนรวมในหนวยท่ีทําการรบ หรือในหนวย

การเมืองและการปกครอง หรือซึ่งไดมีการติดตอกับหนวยทางการทหารของเวียดมินหแ  การถอน

กําลังท่ีวานี้ใหกระทําใหเสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน นับต้ังแตวันท่ีเลิกใชบังคับความตกลงนี้ 

ในสวนท่ีเกี่ยวของกับหนวยทหาร “เขมร” ซึ่งประกอบดวยบุคคลท่ีมีกําเนิดในกัมพูชานั้น 

ใหทําการปลดอาวุธในทองท่ีภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับต้ังแตวันท่ีประกาศหยุดการรบตามท่ีไดมี

การแถลงในการประชุม ณ นครเจนีวา รัฐบาลแหงกัมพูชารับรองวาจะดําเนินการท่ีจําเป็นเพื่อให

บุคคลเหลานี้กลับคืนสูสังคมแหงชาติโดยไมเลือกปฏิบัติและรับรองวาจะใหบุคคลเหลานี้ไดอุปโภค

สิทธิและเสรีภาพตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรกัมพูชา  อีกท้ังจะมีสิทธิอยาง

ประชาชนกัมพูชาท้ังหลายท่ีจะออกเสียงเลือกต้ังหรือสมัครเขารับเลือกต้ังในการเลือกต้ังท่ัวไปซึ่ง

จะกระทําโดยการออกเสียงคะแนนลับ ในท่ีสุดบุคคลเหลานี้มีสิทธิท่ีจะเขาสมัครทํางานได

เชนเดียวกับประชาชนชาวกัมพูชาท้ังหลาย...518     

ขอตกลงขางตน นอกจากสงผลใหกองทัพเวียดมินหแตองถอนหนวยติดอาวุธและนํากอง

กําลังท้ังหมดออกไปจากกัมพูชาแลว กองกําลังเขมรอิสระและแนวรวมพรรคปฏิวัติประชาชนกัมพูชาก็

ตองวางอาวุธหรือถอนกองกําลังแลวเดินทางออกไปยังเวียดนามเหนือดวย แตทวาผลท่ีสําคัญมากไป

กวานั้นคือ ฝรั่งเศสยินยอมถอนกองทัพและคืนอธิปไตยดานการทหารแกกัมพูชาซึ่งยังผลใหกัมพูชา

ไดรับเอกราชโดยสมบูรณแ ดวยเหตุนี้ใน ค.ศ. 1955 กัมพูชาจึงสามารถจัดต้ังกองทัพแหงชาติกัมพูชา 

ประกอบดวยกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศได 

ตามคําส่ังทางทหารของขอตกลงเจนีวาในกรณีของกัมพูชา กองกําลังตางชาติตองถอนตัว

ออกจากกัมพูชาภายในวันท่ี 12 และ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1954 ดวยเหตุนี้เวียดมินหแจึงนํากองทัพ

ประมาณ 2,400 นาย พรอมดวยกองกําลังเขมรอิสระอีกประมาณ 1,000 คน ถอนตัวออกจากกัมพูชา

และเดินทางกลับไปยังเวียดนามเหนืออยางเป็นทางการ ถึงกระนั้นก็ตามทีแมจะปรากฏวาเวียดมินหแ

ลักลอบใหการสนับสนุนดานอาวุธแกแนวรวมเขมรอิสระบางกลุมท่ีไมยินยอมสวามิภักด์ิตอรัฐบาลเพื่อ

กอกวนความไมสงบขึ้นในกัมพูชาก็ตาม แตทวาแนวรวมเขมรอิสระเหลานี้กระจัดกระจายอยูในปุา 

                                                             
518 “เร่ือง การตกลงหยุดยิงในกรณีอินโดจีน,” เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(3) สร 0201.9/32, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 107-108. 
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ไมไดรวมกันเป็นกลุมกอน อีกท้ังยังจํากัดพื้นท่ีอยู เพียงเขตกําปงสปือ  เขตโพธิสัตวแ และเขต         

พระตะบอง จากการสํารวจของรัฐบาลพบวามีสมาชิกเหลือประมาณ 5,000 คนเศษ เป็นตนวากลุม

ของเสียว เฮงซึ่งมีท่ีมั่นอยูท่ีเขาพนมเชิงดาย เขตอําเภอไพลิน และทิวเขากระสาบเทานั้น519 ขณะท่ี

ขบวนการเขมรอิสระท่ีไมใชแนวรวมของเวียดมินหแยุติบทบาทลง ผูนําเขมรอิสระกลุมตาง ๆ ทยอยเขา

มอบตัว แมแตเซิง ง็อก ทัญไดนําพลพรรคและกองกําลังจํานวน 274 คน เขามอบตัวตอทางรัฐบาลท่ี

เขตเสียมเรียบต้ังแตวันท่ี 10 กันยายน ค.ศ. 1954 ขณะท่ีผูท่ีไมยอมมอบต้ังตัวเป็นโจร เท่ียวปลนและ

จับคน เรียกคาไถตามหมูบานชายแดนในเขตกัมพูชา520 

 

4.5 การลงประชามติ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1955 

แมพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุจะประสบความสําเร็จในการเจรจาเรื่องเอกราชกับ

ฝรั่งเศสเมื่อ ค.ศ. 1953 อีกท้ังสามารถนํากัมพูชาใหมีอธิปไตยโดยสมบูรณแใน ค.ศ. 1954 นั้น ในเวลา

ตอมาพระองคแกลับมีพระราชดําริใหจัดการทําประชามติขึ้นในวันท่ี 7 กุมภาพันธแ ค.ศ. 1955 โดยทรง

อางวามีจุดประสงคแเพื่อสอบถามประชาชนถึงความสําเร็จในการปฏิบัติพระราชสกรรมภาพและเพื่อ

สอบถามประชาชนวาตองการมีระบอบการปกครองอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นพระประมุขหรือ

ระบอบสาธารณรัฐ521 แตทวาสาเหตุท่ีสําคัญมากไปกวานั้นในการดําเนินการของพระองคแคือ  การ

เตรียมกรุยทางเพื่อควบคุมการเมืองกัมพูชาอยางชอบธรรม โดยอาศัยเสียงของประชาชนเป็นเครื่อง

รับรองซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับท่ีพระองคแมจะสแสีสุวัตต์ิ องคแเอง ยุตติวงศแเคยกระทําเมื่อครั้งเปล่ียนแปลง

วิธีการรางรัฐธรรมนูญเมื่อ ค.ศ. 1946 โดยอางวาเป็นมติมหาชน 

พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงเตรียมการลงประชามติในครั้งนี้เป็นอยางดี นอกจาก

ทรงอํานวยการใหปรับคณะรัฐมนตรีท่ีรวมเอาสมาชิกพรรคการเมืองหลากหลายพรรค (ยกเวนพรรค

ประชาธิปไตย) เขาไวดวยกัน รวมถึงทรงแทรกแซงพรรคประชาธิปไตยดวยการมอบตําแหนงสําคัญ

ใหแกสมาชิกพรรค เชน แตงต้ังนายซอนซานเป็นผูวาการธนาคารแหงชาติ หรือแตงต้ังนายซอนเวินไซ

                                                             
519 “เร่ือง เขมรอิสสระเเละเวียตมินหแมาชุมนุมทางไพลิน,” 4 พฤศจิกายน 2497, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี 

กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/8, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 85-86. 
520 “เร่ือง เขมรอิสสระและเวียตมินหแมาชุมนุมทางไพลิน,” 15 พฤศจิกายน 2497, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี 

กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/8, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 89-90. 
521 “เร่ือง คณะรัฐมนตรีกัมพูชาและการปรับปรุงกระทรวงตาง ๆ ของกัมพูชา,” 5 กุมภาพันธแ 2498, เอกสารสํานัก

นายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 32-33. 
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เป็นอธิบดีกรมรถไฟแลวนั้น522 ยังปรากฏวาพระองคแมีพระราชดํารัสตอประชาชนถึงพระราชกรณียกิจ

ตาง ๆ ท่ีไดทรงกระทําเพื่อสรางกัมพูชาใหเป็นเอกราชโดยสมบูรณแ รวมถึงการนํากัมพูชาใหเป็นท่ี

ยอมรับแกนานาอารยประเทศซึ่งทําใหกัมพูชาไมขาด “วัตถุดิบ” อันใดท่ีจําเป็นแกการวาง “ฐาน” ซึ่ง

รองรับความเจริญรุงเรืองและความยิ่งใหญในอนาคตของประชาชนของชาติเชนเดียวกับเกียรติและ

ความรุงเรืองของประเทศซึ่งเป็นท่ีรูจักกันในสมัยพระนคร พระองคแทรงเนนย้ําความสําเร็จวาท่ีกระทํา

นั้นมากกวานักการเมือง ความตอนหนึ่งวา “...ข้าพเจ้ามีความปรารถนาท่ีจะช่วยประเทศของเราและ

ประชาชนของเราให้พ้นจากความตายและความแตกแยกซึ่งนักการเมืองบางหมู่ปรารถนาท่ีจะให้

เกิดขึ้นให้จงได้...”523 และเพื่อใหการลงประชามติตรงตามพระราชประสงคแ ปรากฏวามีใบปลิวท่ีมี

เนื้อหาเป็นในทํานองใหประชาชนรับรองพระองคแวา “หากท่านรักพระกรุณา ขอให้ท่านลงบัตรขาว 

หากท่านเกลียดพระกรุณา ขอให้ท่านลงบัตรด าฯ”  

ขอสงขาวถึงชนรวมชาติ 

 เนื่องจากการท่ีตองถวายประชามตินี้ คือ หากทานรักพระกรุณา ขอใหทานลงบัตร

ขาว หากทานเกลียดพระกรุณา ขอใหทานลงบัตรดําฯ 

 ตองเชื่อตามคําขางบนนี้  

 อยาไดเชื่อบุคคลใดโฆษณาตรงขามฯ  

 ชโย เขมรสมัยพระบาทสมเด็จพระสีหนุฯ 

 ชโย เอกราชของเขมรสมัยนี้ ขอใหสถิตสถาพรฯ524 

ผลการลงประชามติพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุไดรับการรับรองอยางทวมทนจาก

ประชาชน หนังสือพิมพแรอยเตอรแรายงานขาววาทางราชการกัมพูชาประกาศผลการลงประชามติวามี

ราษฎรลงคะแนนเห็นชอบเป็นจํานวน 887,000 คะแนน และไมเห็นชอบ 1,571 คะแนน525 ขณะท่ี

                                                             
522 “เร่ือง คณะรัฐบาลใหมกัมพูชา,” 27 มกราคม 2498, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ,  49-56. 
523 “คําแปลพระราชดํารัสของพระเจาอยูหัวแหงกัมพูชา ,” 27 มกราคม 2498, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี 

กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ,  49-56. 
524 “สําเนาคําแปล เคร่ืองบินทิ้งใบปลิวที่ตลาดปอยเปต ปลิวมาตกที่ตลาดปุาไผและบานวังมน,” 5 กุมภาพันธแ 2498, 

เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 225. 
525 “เร่ือง การลงประชามติเกี่ยวกับเร่ืองระบอบการปกครองในกัมพูชา, ” 2498, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี

กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 59. 
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เอกสารที่ใชเผยแพรพระราชประวัติของพระองคแสมัยสังคมราษฎรแนิยมรายงานวามีประชาชนท่ีมีสิทธิ

ลงคะแนนรวม 927,646 คน ลงคะแนนใหพระองคแ 925,812 คน แมวาผลการลงประชามติจะ

แตกตางกันอยูมากแตเป็นท่ีแนนอนวาพระองคแไดรับการรับรองจากประชาชนอยางทวมทนวาทรง

ประสบความสําเร็จในการนําเอกราชโดยสมบูรณแคืนสูกัมพูชา และจากผลคะแนนดังกลาวนี้เองทําให

พระองคแมั่นใจเป็นอยางยิ่งวาพระองคแและราชวงศแเป็นท่ียอมรับจากการรับรองของมหาชน ดวยเหตุนี้

พระองคแจึงประกาศสละราชสมบัติในวันท่ี 3 มีนาคม ค.ศ. 1955 ถวายแดสมเด็จพระวรราชบิดา

นโรดมสุรามฤต พระองคแในฐานะพระมหาอุปยุวราช (Upayuvarach) ไดจัดต้ัง “องคแกรสังคมราษฎรแ

นิยม” (People Socialist Community) เพื่อเตรียมเขารับการเลือกต้ังท่ีจัดขึ้นในวันท่ี 11 กันยายน 

ค.ศ. 1955 ซึ่งพระองคแไดรับชัยชนะอยางทวมทนเหนือพรรคการเมืองอื่นท่ีเหลืออยูอยางนอยนิด 

จากนั้นทรงอํานวยการใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อรับรองการใชอํานาจของสังคมราษฎรแนิยม พรอม

ท้ังเพื่อมอบอํานาจแกพระองคแในการควบควบคุมการแตงต้ังฝุายบริหาร ตลอดจนอํานาจทางการเมือง

อื่น ๆ สงผลใหการเคล่ือนไหวของพรรคการเมืองอื่นเป็นไปอยางจํากัดและแทบไมมีบทบาทใดทาง

การเมืองอีก  

 

5.  บทสรุป 

ปใญหาความแตกแยกภายในเป็นสาเหตุสําคัญท่ีทําใหนักชาตินิยมตองประสบกับความ

ลมเหลวในการเป็นผูนําเรียกรองเอกราช แตในทางตรงกันขามกลับเป็นสาเหตุของความสําเร็จของ

พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ท้ังนี้ สภาพการเมืองของกัมพูชาภายหลังการเลือกต้ังอยูในสภาวะไร

เสถียรภาพ พรรคประชาธิปไตยซึ่งควรเป็นผูนําในการเจรจาเรื่องเอกราชกับฝรั่งเศสกลับเกิดปใญหา

ความแตกแยกภายในจนสูญเสียเสถียรภาพเชิงนโยบาย และภายหลังท่ีหัวหนาพรรคท่ีแข็งกราวอยาง

พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ องคแเอง ยุตติวงศแเสด็จทิวงคตอยางกะทันหัน สมาชิกพรรคก็ผลัดกันแยงชิง

อํานาจมากกวาดําเนินการตามเจตนารมณแเพื่อประชาชน สงผลใหการเมืองกัมพูชาตกอยูในสภาพ

ออนแอ และยิ่งเลวรายลงเมื่อรัฐบาลไมสามารถแกไขปใญหาความมั่นคงจากการรุกลํ้าอธิปไตยของ

ขบวนการเวียดมินหแ รวมถึงการกอความไมสงบของขบวนการเขมรอิสระได สภาพการณแดังกลาวจึงยิ่ง

ทําใหเปูาหมายอยางการเรียกรองเอกราชหางไกลออกไป พรอม ๆ กับความชอบธรรมทางการเมือง 
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สําหรับขบวนการเขมรอิสระซึ่งเป็นขบวนการชาตินิยมท่ีควรจะเรงรัดฝรั่งเศสใหมอบ  

เอกราชไดในเร็ววัน กลับประสบปใญหาท่ีไมแตกตางกับการเมืองในสวนกลาง กลาวคือเกิดการแยงชิง

ความเป็นใหญและขยายอิทธิพลตอกันในหมูผูนํา สงผลใหเจตนารมณแเมื่อแรกจัดต้ังกลุมเลือนรางลง 

อีกท้ังการเคล่ือนไหวท่ีมุงเนนการตอสูดวยความรุนแรงและกอกวนการปกครอง ทําใหขบวนการเขมร

อิสระไมไดอยูในเงื่อนไขของการเป็นตัวแทนในการเจรจาเรื่องเอกราชกับฝรั่งเศสต้ังแตแรก เพราะขัด

ตอเจตนารมณแของฝรั่ ง เศสดังปรารภของมร .ปอล โกสตา ฟลอเรตแ  (Paul Costa Floret) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอาณานิคม ท่ีกลาวท้ิงทายไวเมื่อครั้งลงนามในความตกลงช่ัวคราว (Modus 

Vivendi) เมื่อวันท่ี 7 มกราคม ค.ศ. 1946 วา “ฝรั่งเศสพร้อมท่ีจะช่วยเหลือประเทศเขมรตามท่ี

ขอร้องมานั้นอยู่ทุกขณะ หากแต่อย่าให้เป็นไปว่ามีการบริหารอย่างเคลือบแฝงอันจะยังให้เกิดความไม่

สงบข้ึน”526 

สภาพการณแดังกลาวเปิดโอกาสใหพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุใชพระราชอํานาจท่ีไม

มีในรัฐธรรมนูญเขาควบคุมบรรดาพรรคการเมืองและนักชาตินิยมกลุมตาง ๆ พรอมท้ังประกาศกราว

วาจะเป็นผูนําเอกราชโดยสมบูรณแกลับคืนสูกัมพูชา และเพื่อกรุยทางสูความสําเร็จจึงทรงนําพระองคแ

เองกาวสูการเป็นนักเคล่ือนไหวอยางท่ีไมมีกษัตริยแพระองคแใดในกัมพูชาเคยปฏิบัติมากอน เป็นตนวา

การนําพระองคแไปอยูท่ีตางประเทศเพื่อประทวงฝรั่งเศสหรือการจัดต้ังกองกําลังอาสาจากประชาชน 

ซึ่งในเวลาตอมาพระราชภารกิจดังกลาวมีสวนสงเสริมใหพระองคแไดรับการยอมรับจากประชาชน    

ดังเห็นจากผลการลงประชามติใน ค.ศ. 1955   

พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุไดรับการยกยองจากกรมปรึกษาชาติซึ่งมีมติเป็น      

เอกฉันทแตามพระราชกฤษฎีกาเลข 553 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1953 ใหประกาศวาพระองคแ

เป็น “พระมหาวีรบุรุษชาติ” อันเนื่องจากพระองคแทรงประสบความสําเร็จในการนําเอกราชโดย

สมบูรณแมาสูกับกัมพูชา ตอมาในวันท่ี 1 ตุลาคม ค.ศ. 1954 กรมปรึกษาชาติยังไดมีดําริสรางพระบรม   

ราชานุสาวรียแเพื่อเป็นการระลึกถึงพระวิริยะอุตสาหะของพระองคแท่ีมีตอประเทศ โดยมีแถลงการณแ

สดุดีพระองคแดวยวา  

...โดยเห็นวา พระกรุณาผูเป็นเจาชีวิตไดทรงบําเพ็ญพระภารกิจอยางแข็งขัน โดยไมคิดถึง

ความเหนื่อยพระวรกายหรือพระชนมแชีพพรอมท้ังความสุขในราชสมบัติเลย ก็เพื่อความสําเร็จตาม

                                                             
526 ทักษแ เสนีวงศแ ณ อยุธยา, อินโดจีน รัฐสมทบของสหภาพฝรั่งเศส, 35. 
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พระราชกรรมวิธีในการแสวงหาเอกราชโดยบูรณแแกมาตุภูมิ เพื่อใหเกิดสันติสุขและเพื่อใหเกิดความ

สามัคคีระหวางประชาชาติโดยเร็ว… 

...โดยเห็นวา การบรรยายแตเพียงวาจาไมสมกับพระคุณของพระองคแ ควรทําใหคําพูดได

เห็นเป็นรูปรางโดยการสรางพระบรมรูปสนองพระเดชพระคุณเป็นท่ีระลึกไปในอนาคตและเป็น

เครื่องเคารพสักการะของประชาชาติ...527   

อยางไรก็ตาม ความสําเร็จของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุในการนําเอกราชคืนสู

กัมพูชานั้น สวนหนึ่งเป็นเพราะความสามารถสวนพระองคแท่ีอาศัยจังหวะท่ีการเมืองกัมพูชากําลัง     

ยุงเหยิงเขาควบคุมอํานาจการปกครองไวอยางเบ็ดเสร็จและกําจัดหรือควบคุมพลพรรคท่ีตอตาน

พระองคแไวได จากนั้นพระองคแจึงเริ่มแผนการสีหนุเพื่อเรงเราฝรั่งเศสใหมอบเอกราชแกกัมพูชาในทันที 

แตดูเหมือนวาการดําเนินการของพระองคแจะมีสวนผลักดันเพียงเล็กนอยตอฝรั่งเศสเทานั้น 

สถานการณแของสงครามในอินโดจีนท่ีกองทัพฝรั่งเศสบอบชํ้าจากการทําศึกตอเนื่องมาหลายปีและ

ฝรั่งเศสเริ่มเป็นฝุายเพล่ียงพลํ้า ประกอบกับนโยบายท่ีเปล่ียนแปลงไปของรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสท่ี 

4 ตางหากท่ีมีสวนเรงรัดใหฝรั่งเศสยินยอมเจรจาเรื่องการมอบเอกราชแกกัมพูชา เมื่อพิจารณาในแงนี้

แลวจึงเห็นไดวาเอกราชของกัมพูชาเกิดจากการ “ให” มากกวาความสําเร็จจากการเคล่ือนไหวของ 

นักชาตินิยมภายในประเทศท่ีเริ่มเรียกรองเอกราชมาต้ังแตทศวรรษ 1940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
527 “การประชุมคร้ังที่ 8,” ราชกิจ 10, 19 (15 ตุลาคม 1954): 1775-1777.  [“ចពលរបជំុទី ៨,” រាជកិចវ ១០, ១៩ 

(១៥ តុលា ១៩៥៤): ១៧៧៥-១៧៧៧.] 



 

 

 

บทที่ 6 

บทสรุป 

 

การศึกษา “แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นชาติและการเคล่ือนไหวด้านชาตินิยมของ

ปัญญาชนเขมร ค.ศ. 1930-1955” เป็นการศึกษากระบวนการทางความคิดและการแสดงออกทาง

ความคิดของปใญญาชนเขมร โดยมีจุดมุงหมาย 2 ประการ ประการแรกตองการนําเสนอมุมมอง

เกี่ยวกับสํานึกถึงความเป็นชาติของกัมพูชาเพิ่มเติมองคแความรูจากผลงานการศึกษาท่ีผานมาท่ีให

ความสําคัญกับรัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศสในฐานะผูมีบทบาทในการสรางสํานึกถึงความเป็นชาติของ

กัมพูชา โดยจะพิจารณามุมมองเกี่ยวกับ “ความเป็นชาติเขมร” ในสํานึกหรือทรรศนะของปใญญาชน

เขมร ซึ่งเป็นการใหความสําคัญกับรากฐานทางความคิดของคนเขมรท่ีไดรับการสืบทอดกันมาอยาง

ตอเนื่อง ประการท่ีสองตองการศึกษาความแตกตางทางความคิดและความแตกตางในวิธีการท่ี

ปใญญาชนเขมรกลุมตาง ๆ ใชในการเคล่ือนไหวเพื่อเรียกรองเอกราช เพราะทายท่ีสุดไมใชปใญญาชน

ทุกกลุมท่ีประสบความสําเร็จในการเคล่ือนไหว แมวาทุกกลุมจะมีเปูาหมายเดียวกันคือการเรียกรอง

เอกราชก็ตาม จึงเป็นท่ีนาสนใจวาความสําเร็จและความลมเหลวของปใญญาชนเขมรกลุมตาง ๆ นั้น 

เกิดขึ้นในสภาวการณแและปใจจัยอะไร 

ผลการศึกษาช้ีใหเห็นวา สํานึกถึงความเป็นชาติของกัมพูชามีพัฒนาการมาเป็นลําดับ 

ตองยอมรับวาการท่ีกัมพูชาสืบทอดมาจากอาณาจักรพระนคร (Angkor) ท่ีเกาแกและรุงเรืองมากใน

ครั้งหนึ่งนั้นทําใหกัมพูชามีตนทุนทางวัฒนธรรมท่ีสูงเดนอยูกอนแลว ดวยเหตุนี้จึงไมเป็นการยาก

เกินไปนักท่ีชาวเขมรจะเกิดจิตสํานึกถึงความเป็นชาติ เพราะรากฐานทางวัฒนธรรมด้ังเดิมถือเป็น

วัตถุดิบอยางดีท่ีนําชาวเขมรไปสูความรูสึกดังกลาว เมื่อผนวกกับการพัฒนาทางความคิดภายใตการ

อุปถัมภแของฝรั่งเศส ท้ังการดําเนินนโยบาย ตลอดจนการสรางองคแความรูตาง ๆ ผานหนวยงาน

ราชการของฝรั่งเศส และโดยเฉพาะการแผวถาง ขุดคน และปะติดปะตอเรื่องราวในอดีตของกัมพูชาท่ี

ตอเนื่องจนเป็นมรดกสืบทอดถึงปใจจุบัน ผลงานเหลานี้สรางความภาคภูมิใจแกฝรั่งเศสอยางยิ่ งใน

ฐานะผูสืบทอด คนพบ และรักษา ดังเห็นไดจากการจําลองปราสาทนครวัดเพื่อนําออกไปแสดงสู

สาธารณชนอยางยิ่งใหญ เรอนาโต โรซาลโด (Renato Rosaldo) นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกาเรียก
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บรรยากาศนี้วา “ความหวนคะนึงหาอดีตของเจาอาณานิคม” (Imperialist Nostalgia) แตสําหรับ

ชาวเขมรแลวสภาพการณแดังกลาวมีสวนผลักดันใหเกิดการหลอหลอมจิตสํานึกถึงความรูสึกภาคภูมิใจ

ในศักด์ิศรีของความเป็นเขมร แตท่ีนาสนใจมากยิ่งไปกวานั้นคือนํามาซึ่งการเกิดความรูสึกตํ่าตอย  

ดอยคาอยูในทีซึ่งเป็นภาวะความรูสึกท่ียอนแยงขึ้นในใจพรอมกันไปดวย ดวยเหตุนี้จึงนํามาสูการ

ตระหนักถึงความตองการธํารงรักษารากฐานทางวัฒนธรรม จึงกลาวไดวาการดํารงอยูของฝรั่งเศสมี

สวนกระตุนใหคนพื้นเมืองแสดงออกถึงสํานึกถึงความเป็นชาติ 

แมวาการศึกษาท่ีผานมามุงเนนการอธิบายสํานึกถึงความเป็นชาติของกัมพูชาวาเป็น

ผลงานของฝรั่งเศส และในแงนี้ก็ไมอาจปฏิเสธบทบาทดังกลาวได แตดังท่ีงานศึกษาช้ินนี้ช้ีใหเห็นจะ

พบวานโยบายของฝรั่งเศสนั้นมีสวนกระตุนจิตสํานึกถึงความเป็นชาติใหแกชาวเขมรในลักษณะ

ฝรั่งเศสอาจไมไดคาดคิด สํานึกถึงความเป็นชาติของกัมพูชานั้นสัมพันธแกับกระบวนการทําใหทันสมัย

ของฝรั่งเศส โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษา ฝรั่งเศสดําเนินนโยบายดังกลาวเพื่อตอบสนองความ

ตองการแรงงานท่ีมีการศึกษา ซึ่งเปูาหมายหลักของฝรั่งเศสคือตองการทําลายคานิยมด้ังเดิมผาน

ระบบการจัดการศึกษาและเพื่อครอบงําทางความคิดของคนพื้นเมือง แตส่ิงท่ีเกิดขึ้นกลับช้ีใหเห็นวา 

ฝรั่งเศสไมประสบความสําเร็จนักเพราะดวยธรรมเนียมท่ีสืบทอดมาต้ังแตสมัยโบราณ ประกอบกับ

ภาระทางเศรษฐกิจและความขัดแยงกับชาวเวียดนามและชาวจีนทําใหชาวเขมรเลือกสงบุตรหลานเขา

เรียนท่ีวัดโดยมีพระสงฆแเป็นผูดําเนินการสอน ทําใหฝรั่งเศสตองหันมาจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน

วัด พรอมกับปฏิรูปการศึกษาแกคณะสงฆแเพื่อลดอิทธิพลของสยามและสรางกลุมพระสงฆแท่ีมีความรู

ความสามารถสําหรับทําการสอนในโรงเรียนวัดแบบใหมในแบบท่ีฝรั่งเศสตองการและควบคุมได  

การจัดการศึกษาแบบใหมจึงสงผลท่ีฝรั่งเศสไมไดคาดคิด กลาวคือทําใหพระสงฆแซึ่งถือ

เป็นคนกลุมสําคัญในสังคมกัมพูชาท่ีใกลชิดกับรากฐานทางวัฒนธรรมด้ังเดิมกาวเขามามีบทบาทใน

ฐานะผูเคล่ือนไหวดานชาตินิยมควบคูกับกลุมปใญญาชน แตประเด็นท่ีนาสนใจมากไปยิ่งกวานั้นคือ 

การเคล่ือนไหวของพระสงฆแท่ีเกิดขึ้นในเวลาตอมาไมไดเกิดขึ้นจากแนวคิดทางการเมือง แตเกิดจาก

ความตองการธํารงรักษารากฐานทางวัฒนธรรมของเขมรโดยเฉพาะพุทธศาสนาและภาษา-วรรณกรรม 

จึงนําไปสูขอสรุปวาสํานึกถึงความเป็นชาติของชาวเขมรนั้นไมไดเกิดจากการผลักดันของฝรั่งเศสแต

เพียงอยางเดียว หากแตยังเกิดจากความสืบเนื่องของการเพาะบมสํานึกถึงความเป็นชาติท่ีเช่ือมโยง

กับอัตลักษณแทางวัฒนธรรมซึ่งพระสงฆแมีบทบาทสําคัญในการถายทอดและเผยแพรความรูสึกดังกลาว

ตอสังคม และสัมพันธแกับการปฏิรูปการศึกษาของฝรั่งเศสท่ีผลักดันใหพระสงฆแกลุมหนึ่งเป็นผูท่ีมี
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ความกาวหนาทางความคิดแตมีจิตสํานึกในการธํารงรักษาภาษา-วรรณกรรมท่ีแสดงออกถึง “ความ

เป็นเขมร” ลักษณะดังกลาวเป็นรากฐานใหกับการเพาะบมสํานึกถึงความเป็นชาติซึ่งปรากฏชัดใน

ทศวรรษ 1930 เป็นตนมา 

อินโดจีนภายใตระบอบอาณานิคมไดรับการพัฒนาใหความทันสมัยโดยมีเปูาหมายหลัก

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวผลประโยชนแทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศส ซึ่งทุกพื้นท่ีเกิดปฏิกิริยา

ตอนโยบายของฝรั่งเศสในระดับและลักษณะท่ีแตกตางกัน แตทวาในกรณีของกัมพูชา ดังกลาวแลววา

ดวยตนทุนทางวัฒนธรรมท่ีสูงเดนและเช่ือมโยงไดกับอารยธรรมโบราณสมัยพระนคร (Angkor 

Period) ความรุงเรืองดังกลาวตรงกันขามกับสภาพการณแท่ีเกิดขึ้นภายใตการปกครองของฝรั่งเศส 

สงผลใหเกิดปฏิกิริยาใน 2 ลักษณะ ลักษณะแรกเกิดขึ้นจากการดําเนินนโยบายดานการปกครองดังท่ี

ไดอธิบายไวในบทท่ี 3 เป็นตนวาการนําชาวเวียดนามซึ่งถือไดวาเป็นศัตรูคนสําคัญในประวัติศาสตรแ

ของกัมพูชามาเป็นผูบังคับบัญชาชาวเขมร หรือการตักตวงผลประโยชนแอยางการขูดรีดภาษีจนทําให

ชาวเขมรสวนใหญมีฐานะยากจน รวมถึงทัศนคติของฝรั่งเศสท่ีมีตอชาวเขมรปรากฏในลักษณะของ

การเหยียดหยามวาไรความสามารถ ในแงนี้สําหรับปใญญาชนและพระสงฆแหัวกาวหนาไดเกิดการ 

เพาะบมทางดานความรูสึกถึงการถูกดูหมิ่น รวมถึงความยอนแยงระหวางความรุงโรจนแในอดีตกับส่ิงท่ี

เกิดในปใจจุบัน จึงเริ่มมีปฏิกิริยาของกลุมศิษยแเกาจากอนุวิทยาลัยและวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ในช่ือวา 

“กลุมสามัคคี” ไดแสดงออกทางความคิดผานงานเขียนและส่ิงตีพิมพแอยางการออกหนังสือพิมพแภาษา

เขมรฉบับแรกอยางหนังสือพิมพแนครวัดใน ค.ศ. 1936 โดยมีเปูาหมายหลักเพื่อเรียกรองการมีสวนรวม

ทางการเมือง และเพื่อปลุกจิตสํานึกแกชาวเขมรใหตระหนักถือศักด์ิศรีท่ีถูกกลืนหายไปภายใตแอก

ของอาณานิคม 

ลักษณะตอมาตรงกันขามกับในลักษณะแรก เพราะพบวาฝรั่งเศสมีสวนสําคัญในการให

การอุปถัมภแและสนับสนุนเป็นอยางดีนั่นคือการเคล่ือนไหวดานวัฒนธรรม โดยเฉพาะดานพุทธศาสนา 

ฝรั่งเศสใหการสนับสนุนพระสงฆแฝุายธรรมใหมซึ่งมีแนวคิดตองการเขาถึงพระธรรมวินัยท่ีบริสุทธิ์อยู

เป็นทุนเดิม เมื่อฝรั่งเศสเขามาใหความชวยเหลือแมวาเปูาหมายสําคัญของผูปกครองคือตองการใช

พระสงฆแกลุมนี้เป็นเครื่องมือในการลดบทบาทของคณะสงฆแสยาม รวมถึงการเขาควบคุมคณะสงฆแ

เขมรก็ตาม แตการดําเนินนโยบายดังกลาวมีสวนชวยใหพระสงฆแฝุายธรรมใหมไดดําเนินการตามความ

ตองการของตนเองและมีสวนผลักดันใหพุทธศาสนาในกัมพูชามีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น เป็นตนวาการ

เผยแผพระธรรมวินัยเป็นภาษาเขมรผานระบบการพิมพแแบบตะวันตก หรือการวิพากษแวิจารณแพุทธ
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วจนะเพื่อความบริสุทธิ์ การดําเนินนโยบายของฝรั่งเศสในแงนี้จึงเป็นการผสานประโยชนแซึ่งกันและกัน 

แตทวาภายใตการสนับสนุนของฝรั่งเศสขางตนนั้น ผลท่ีเกิดขึ้นในอีกแงหนึ่งซึ่งเป็นผลในทางท่ีฝรั่งเศส

ไมไดต้ังใจ นอกจากทําใหพระสงฆแหัวกาวหนาฝุายธรรมใหมเขามามีบทบาทในสังคมมากขึ้นแลว การ

จัดต้ังโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูง พระราชบรรณาลัย ตลอดจนพุทธศาสนบัณฑิตยแยังมีสวนสําคัญในการ

กระตุนใหพระสงฆแและปใญญาชนเพาะบมทางความคิดจนนํามาสูการปฏิรูปตนเองและสังคมอยาง

เขมขนซึ่งเดนชัดมากในดานภาษาและวรรณกรรม ดังปรากฏวามีการผลิตผลงานการเขียนรูปแบบใหม

ตามแบบตะวันตกท่ีสะทอนถึงความตกตํ่าของวิถีชีวิต ความเช่ือ ตลอดจนจิตวิญญาณของความเป็น

เขมร ตอมาเมื่อฝรั่งเศสดําเนินนโยบายท่ีละเมิดตอศรัทธาและความเช่ือของประชาชนจึงนํามาสูการ

ตอตานดังปรากฏในเหตุการณแสงครามรม ค.ศ. 1942 และการตอตานการเปล่ียนแปลงอักษรเขมร

เป็นอักษรโรมัน รวมถึงการยกเลิกปฏิทินจันทรคติเป็นปฏิทินสุริยคติใน ค.ศ. 1943 

กลาวเฉพาะภาษา-วรรณกรรมถือเป็นอัตลักษณแทางวัฒนธรรมด้ังเดิมของกัมพูชาท่ี

เช่ือมโยงและสัมพันธแกับอารยธรรมสมัยพระนคร ท้ังนี้ ภาษา-วรรณกรรมถือเป็นเพียงส่ิงเดียวท่ีทําให

อาณานิคมอินโดจีนแตละแหงแตกตางกัน แตจากการไหลบาของวัฒนธรรมท่ีแปลกแยกสงผลใหเกิด

การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมหรือการกลืนกลายทางวัฒนธรรม (assimilation) แมจะเพาะบมให

คนพื้นเมืองเกิดความรูสึกยอนแยงและนํามาสูการเคล่ือนไหวเพื่อการธํารงรักษาความเป็นเขมรดังท่ีได

อธิบายไวแลวนั้น แตทวาพระสงฆแกับปใญญาชนก็ยังคงไมสามารถขจัดอิทธิพลทางภาษาใหบริสุทธิ์ได 

ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1951 การประชุมรัฐสภาครั้งท่ี 30 ไดมีการเสนอใหกําหนดภาษาเขมร

ใหเป็นภาษาแหงชาติอยางเป็นทางการ โดยหุย กอนธุล (Huy Kanthoul) นายกรัฐมนตรีได

แถลงการณแวา  

 ...ประเทศเอกราชหนึ่ง ๆ ควรมีภาษาชาติเป็นของตนในกิจการท้ังหลายใหสมฐานะ 

จึงเห็นควรใหกําหนดอักษรศาสตรแชาติโดยเร็ววัน ... ทุกวันนี้ เราอาจเห็นความบัญญัติในมาตรา 2 

ในรัฐธรรมนูญ คนท้ังหลายพากันใชแตภาษาฝรั่งเศสมากเทาไหรก็เป็นการกลืนกินภาษาเขมรใหสิ้น 

อุปสรรคสําคัญคือบรรดาคนท่ีไมอยากใหบัญญัติภาษาเขมร มาจากเหตุท่ีเขาไมรูภาษาเขมรซึ่งก็คือ

ไมรูภาษาชาติ...528   

                                                             
528 “การประชุมที่ 30,” ราชกิจ 7, 12 (29 ธันวาคม 1953): 742-743.  [“ចពលរបជំុទី ៣០,” រាជកិចវ ៧, ១២ (២៩ ធបូ 

១៩៥ព): ៧៤២-៧៤៣.] 
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การเคล่ือนไหวทางดานภาษา-วรรณกรรมเพื่อธํารงรักษาความเป็นเขมรโดยพระสงฆแและ

ปใญญาชนกวาจะสัมฤทธิผลอยางแทจริงคือใน ค.ศ. 1967 เมื่อรัฐบาลกัมพูชามีพระราชบัญญัติให

แกไขการใชภาษาฝรั่งเศสและใหมีการบัญญัติศัพทแตาง ๆ โดยใชภาษาเขมรแทน ชวงเวลาดังกลาวจึง

ถือวากัมพูชาเป็นเอกราชทางวัฒนธรรมภายหลังจากความพยายามเคล่ือนไหวมากวา 30 ปีหรือต้ังแต

ทศวรรษ 1930 

การเคล่ือนไหวของพระสงฆแและปใญญาชนเขมรท่ีไดอธิบายไปแลวในเบื้องแรกจะเห็นได

วาเป็นการเพาะบมและการเคล่ือนไหวทางความคิด โดยมีหมุดหมายสําคัญคือการธํารงรักษารากฐาน

ทางวัฒนธรรมของกัมพูชาไว จุดเปล่ียนสําคัญท่ีทําใหการเพาะบมจิตสํานึกของพระสงฆแและปใญญาชน

พัฒนาสูความรูสึกชาตินิยมคือสภาพการณแในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยมี 3 เหตุการณแสําคัญท่ีได

อธิบายไวในบทท่ี 4 ไดแก กรณีพิพาทอินโดจีนระหวางฝรั่งเศส-ไทย ค.ศ. 1940-1941 (Franco-Thai 

War, 1940-1941 A.D.) สงครามฉัตรหรือสงครามรม ค.ศ. 1942 (Umbrella War or Umbrella 

Demonstration, 1942)  และการเข ายึดอํ านาจของญี่ปุุนและการประกาศเอกราชของ

ราชอาณาจักรกัมปูเจีย (Kingdom of Kampuchea) มีนาคม-ตุลาคม ค.ศ. 1945 เป็นปใจจัยปลุกเรา

จิตสํานึกของคนพื้นเมืองใหพัฒนาความคิดสูการตอบโตฝรั่งเศสดวยการเรียกรองเอกราช ถึงกระนั้น

ในแงหนึ่งยังทําใหเริ่มเกิดความแตกแยกทางความคิดในหมูปใญญาชน และยังเป็นสาเหตุสําคัญท่ีทําให

ผูนําปใญญาชนอยางเซิง ง็อก ทัญซึ่งเป็นหัวหอกสําคัญในการต้ังคําถามตอระบอบอาณานิคมหมด

บทบาท โดยมีสาเหตุมาจากการดําเนินการท่ีละเมิดตอความรูสึกของชาวเขมร โดยเฉพาะเรื่องดินแดน 

ท่ีทัญไดเสนอใหรัฐบาลไทยคงมีสิทธิควบคุมเขตพระตะบองและเขตเสียมเรียบ เพื่อแลกกับการ

ชวยเหลือกัมพูชาในการรักษาเอกราช ซึ่งสําหรับชาวเขมรแลวการสูญเสียดินแดนเป็นความทรงจําท่ี

ทําใหเกิดความรูสึกตอยตํ่าซึ่งถือเป็นจุดออนสําคัญท่ีทัญดําเนินการผิดพลาด 

ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ส้ินสุด การกลับเขามาของฝรั่งเศสยิ่งทําใหกระแสชาตินิยม

ตอตานระบอบอาณานิคมดําเนินไปอยางเขมขนมากยิ่งขึ้น พรอม ๆ กับทําใหความไมลงรอยและ

ความแตกตางกันทางความคิด อุดมการณแ และผลประโยชนแในหมูผูนําชาวเขมรซึ่งถูกเก็บงําไวมานาน

หลายปีภายใตการปกครองของฝรั่งเศสไดเผยออกมาอยางเป็นรูปธรรม แบงออกเป็น 2 กลุมใหญ 

กลุมแรกคือบรรดาชนช้ันนําทางการเมืองในสวนกลางท่ีมองเห็นโอกาสท่ีจะฉกฉวยอํานาจนั้นไวไมวา

จะเพื่ออุดมการณแทางการเมืองท่ีสูงสงหรือเพื่อรักษาผลประโยชนแของตน ดวยเหตุนี้การรวบรวมพล

พรรคเพื่อแยงชิงอํานาจจึงเกิดขึ้น ถึงตรงนี้ความราวฉานท่ีถูกสะกดไวก็ปรากฏออกมาและยิ่งราวลึก
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ดวยกําลังของอํานาจท่ีไมเคยมีใครมีโอกาสไดสัมผัส ดังท่ีไดอธิบายไวในบทท่ี 5 ไมเวน แมแต

พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ เนื่องจากพระองคแก็หันมาชวงชิงการเป็นผูนําทางการเมืองดวย

เชนกัน ดวยเหตุนี้จึงไมแปลกท่ีการเมืองในระบบรัฐสภาของกัมพูชาจึงตกอยูในสภาวะยุงเหยิงและ   

ไรระเบียบ 

สวนอีกกลุมหนึ่งคือขบวนการเขมรอิสระ (Khmer Issarak ; Khmer Freedom 

Fighter) ซึ่งเป็นขบวนการชาตินิยมท่ีทําการเคล่ือนไหวตอตานระบอบอาณานิคมและเรียกรอง       

เอกราชในลักษณะของการใชความรุนแรง พบวามีหลายกลุมและแตละกลุมก็มีความแตกตางทาง

ความคิด ถึงกระนั้นขบวนการเขมรอิสระเป็นตัวอยางของขบวนการชาตินิยมท่ีประสบความสําเร็จใน

แงของการดึงมวลชน เนื่องจากขบวนการเขมรอิสระมุงเนนการปฏิบัติการเชิงรุก อีกท้ังผูนําการ

เคล่ือนไหวสวนใหญมีความใกลชิดกับราษฎรในเขตชนบทผูซึ่งไดรับความยากลําบากภายใตแอกของ

อาณานิคม การดําเนินการสวนใหญจึงมีลักษณะท่ีตอบสนองตอความตองการและเขาถึงความรูสึ ก

ของชาวเขมรอยางใกลชิด ดวยเหตุนี้ขบวนการเขมรอิสระจึงไดรับความนิยมในหมูประชาชนอยาง

กวางขวาง แตทวาในเวลาตอมาในหมูผูนํากลุมเขมรอิสระกลับเกิดความแตกแยกทางความคิด และท่ี

สําคัญมากไปกวานั้นคือการแยงชิงความเป็นใหญจนทําใหการดําเนินการเพื่อเขาใกลเปูาหมายท่ีไดรับ

ปากตอประชาชนไวหางไกลมากยิ่งขึ้น ซ้ํารายการดําเนินการของบางหัวหนาเขมรอิสระบางกลุมกลับ

สรางความเดือดรอนตอราษฎร จึงทําใหความนิยมตอขบวนการเขมรอิสระเริ่มลดลงและเป็นเหตุให

ทายท่ีสุดจึงตองสลายตัว 

สภาพการเมืองท่ีแตกแยกทําใหการเจรจาเรื่องเอกราชกับฝรั่งเศสยิ่งหางไกลออกไป เปิด

โอกาสใหพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุใชพระราชอํานาจเขาแทรกแซงเพื่อควบคุมการเมืองกัมพูชา 

โดยทรงประกาศกราวและยืนยันวาจะนําอํานาจอธิปไตยกลับคืนสูรัฐบาลกัมพูชาและประชาชนดวย

พระองคแเอง ซึ่งพระองคแสามารถดําเนินการไดสําเร็จ สวนหนึ่งเกิ ดจากชวงเวลาท่ีพอเหมาะกับ

สถานการณแสงครามในอินโดจีนสงผลใหฝรั่งเศสเปล่ียนแปลงนโยบายและยินยอมเจรจาเรื่องเอกราช

กับกัมพูชา แตอีกสวนหนึ่งเกิดจากความสามารถของพระองคแท่ีดําเนินนโยบายท่ีตอบสนองตอความ

ตองการของประชาชน ในแงนี้พระองคแทรงทําไดดีกวาขบวนการเขมรอิสระ โดยเฉพาะการเปล่ียน

พระองคแเป็นนักเคล่ือนไหวอยางท่ีไมมีกษัตริยแกัมพูชาพระองคแใดเคยปฏิบัติมากอน เป็นตนวาการนํา

พระองคแไปอยูท่ีตางประเทศเพื่อประทวงฝรั่งเศส หรือการจัดต้ังกองกําลังอาสาจากประชาชน สงผล
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ใหพระองคแไดรับการยอมรับจากประชาชนซึ่งปรากฏชัดเจนจากผลการลงประชาติมติและการเลือกต้ัง

ใน ค.ศ. 1955 

ดวยเหตุนี้จึงนําไปสูบทสรุปท่ีวา กัมพูชามีตนทุนทางวัฒนธรรมท่ีสูงเดน เมื่อฝรั่งเศส

ดําเนินนโยบายภายใตกระบวนการทําใหสมัยจึงเป็นการกระตุนใหคนพื้นเมืองเพาะบมจิตสํานึกซึ่งเป็น

วัตถุดิบท่ีมีอยูแลวในสังคมใหแสดงออกมาอยางเป็นรูปธรรม ตอมาภายใตสภาพการณแของ

สงครามโลกครั้งท่ี 2 เป็นจุดเปล่ียนสําคัญท่ีทําใหเกิดการพัฒนาทางความคิดในหมูพระสงฆแและ

ปใญญาชนมาสูการเรียกรองเอกราช ซึ่งพบวามีหลายกลุมและแตละกลุมมีแนวคิดท่ีแตกตางกัน แต

ทวาไมใชทุกกลุมท่ีประสบความสําเร็จ ปใจจัยสําคัญคือการตอบสนองตอความตองการและเขาถึง

ความรูสึกของประชาชน ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุประสบความสําเร็จ

เป็นอยางดี แตทวาในชวงเวลาตอมา เมื่อการดําเนินงานขององคแกรสังคมราษฎรนิยมเป็นไปใน

ลักษณะของการรักษาพระราชอํานาจและละเมิดตอความตองการของประชาชน เปิดโอกาสให      

นักชาตินิยมกลุมอื่นท่ีชวงเวลาหนึ่งถูกสกัดกั้นทางความคิดและการเคล่ือนไหวใชชองวางดังกลาวมา

ปลุกระดมประชาชน ซึ่งทายท่ีสุดจึงนํามาสูการสูญเสียอํานาจของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุใน

ค.ศ. 1970 
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1970." วิทยานิพนธแอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
, 2552. 

พระสุเธีย สุวณฺณเถโร (ยนตแ).  "การศึกษาของคณะสงฆแในราชอาณาจักรกัมพูชา." วิทยานิพนธแพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสตรแ บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, 2553. 

พระสุวรรณฐา อินฺทฺริยสํวโร.  "ศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาของคณะสงฆแในประเทศไทยกับคณะสงฆแใน
ประเทศกัมพูชา." วิทยานิพนธแพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณแราชวิทยาลัย, 2552. 

พวงทิพยแ เกียรติสหกุล.   ทางรถไฟสายใต้ในเงาอาทิตย์อุทัย .  นครปฐม: คณะอักษรศาสตรแ 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.   
พูมี วงวิจิด.  ในความทรงจ าของพูมี วงวิจิด. Translated by พิษณุ จันทรแวิทัน.  กรุงเทพฯ: 

เนช่ันบุ฿คสแอินเตอรแเนช่ันแนล, 2546.   
เพ็ญศรี ดุ฿ก.  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย (สยาม) กับประเทศฝร่ังเศสในคริสต์ศตวรรษที่ 19 

ตามเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศ.  กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2539.   
มุล, บุญจันทรแ.  คุกการเมือง. Translated by แกว อิสระ.  กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2528.   
เยฟีโมฟ, ดมิตรี.  สงครามโลกคร้ังที่สองกับชะตากรรมของประชาชนชาวเอเชีย .  กรุงเทพฯ: แพร

พิทยา, 2518.   
รุงมณี เมฆโสภณ.  คนสองแผ่นดิน. 6th ed.  กรุงเทพฯ: บานพระอาทิตยแ, 2551.   
"เรื่อง การขอเอกราชสมบูรณแของเขมร."  30 กรกฎาคม 2496.  เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/5.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
"เรื่อง การเคล่ือนไหวของเขมรและญวนอิสระ."  14 กันยายน 2489.  เอกสารสํานัก นายกรัฐมนตรี 

กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
"เรื่อง การเคล่ือนไหวชายแดน."  18 กันยายน 2489.  เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
"เรื่อง การเคล่ือนไหวชายแดนเกี่ยวกับคนชาติฝรั่งเศส."  9 ตุลาคม 2488.  เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี 

กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
"เรื่อง การจัดการปกครองประเทศเขมรใหมมีปรากฏในเอกสารโตตอบระหวางกษัตริยแเขมรปใจจุบันกับ

พลเรือโทเทยลีดาชังลีเยอ ขาหลวงใหญอินโดจีนคนใหม."  28 ธันวาคม 2488.  เอกสารสํานัก
นายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3.  สํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ.   

"เรื่อง การตกลงหยุดยิงในกรณีอินโดจีน."   เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลข าธิการ
คณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/32.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   

"เรื่อง การลงประชามติเกี่ยวกับเรื่องระบอบการปกครองในกัมพูชา."  2498.  เอกสารสํานัก
นายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3.  สํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ.   

"เรื่อง เขมรอิสระคณะนายตุมสุขเขาทําการปลน."  30 มิถุนายน 2495.  เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี 
กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/8.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   

"เรื่อง เขมรอิสสระเเละเวียตมินหแมาชุมนุมทางไพลิน."  4 พฤศจิกายน 2497.  เอกสารสํานัก
นายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/8.  สํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ.   
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"เรื่อง เขมรอิสสระปลนหมูบานตาพระยา อ. อรัญประเทศ."  11 กรกฎาคม 2495.  เอกสารสํานัก
นายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/8.  สํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ.   

"เรื่อง เขมรอิสสระและเวียตมินหแมาชุมนุมทางไพลิน."  15 พฤศจิกายน 2497.  เอกสารสํานัก
นายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/8.  สํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ.   

"เรื่อง คณะรัฐบาลใหมกัมพูชา."  27 มกราคม 2498.  เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   

"เรื่อง คณะรัฐมนตรีกัมพูชาและการปรับปรุงกระทรวงตาง ๆ ของกัมพูชา."  5 กุมภาพันธแ 2498.  
เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3.  
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   

"เรื่อง ผลของการสํารวจสถานการณแในอินโดจีนฝรั่งเศส."  2496.  เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี 
กองกลาง สํานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/26.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   

"เรื่อง พระเจานโรดมสีหนุแหงเขมร."  1 กรกฎาคม 2496.  เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/5.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   

"เรื่อง รายงานการเคล่ือนไหวทางชายแดน."  17 กันยายน 2489.  เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี 
กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   

"เรื่อง สงคําแถลงการณแอุปทูตเขมรในเรื่องการดําเนินการของเจาหนาท่ีทหารฝรั่งเศสในเขมร."  6 
กรกฎาคม 2496.  เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) 
สร 0201.9/5.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   

"เรื่อง สาระสําคัญในการเจรจาระหวางทานอธิบดีและอุปทูตเขมร."  31 มกราคม 2496.  เอกสารสํานัก
นายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/8.  สํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ.   

"เรื่อง เอกราชของเขมร."  20 กรกฎาคม 2496.  เอกสารสํานั กนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/5.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   

"เรื่อง เอกราชของเขมร."  14 กันยายน 2496.  เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/5.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   

เรืองเดชอนันตแ, หลวง.  ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา. 2nd ed.  นนทบุรี: ศรีปใญญา, 2550.   
"วิทยุท่ี 34 พิบูลสงคราม ท่ีพิเศษ ฉะเพาะรัฐมนตรีมหาดไทย จากขาหลวงพิบูลสงคราม."  30 สิงหาคม 

2489.  เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 
0201.9/3.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
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วิเทศกรณียแ [นามแฝง].  ประวัติศาสตร์มหาสงครามโลก.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแรวมขาว, 2527.   
วุฒิชัย นาคเขียว.  "กัมพุชสุริยา: การผลิตและการเผยแพรงานเขียนประวัติศาสตรแในกัมพูชาสมัยอาณา

นิคม ค.ศ. 1926 -2953." วิทยานิพนธแอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรแ 
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย, 2560. 

ศานติ ภักดีคํา.  ความสัมพันธ์วรรณคดีไทย-เขมร.  กรุงเทพฯ: อมรินทรแ, 2550.   
———.  "ศาสตราแลบง: วัฒนธรรมทางวรรณศิลป พัฒนาการ และความสัมพันธแกับวัฒนธรรมเขมร." 

วิทยานิพนธแอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย, 2550. 

———.  ศาสตราแลบง: วัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ พัฒนาการ และความสัมพันธ์กับวัฒนธรรม
เขมร.  กรุงเทพฯ: กระทรวงการตางประเทศ, 2554.   

———.  "อานามสยามยุทธแ: ความทรงจําในเพลงโบราณกัมพูชา."   In เขมรถกสยาม, 94-101. 
กรุงเทพฯ: มติชน, 2552.   

"สรุปความคําแถลงของรัฐบาลเขมร."   เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/5.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   

สัญชัย สุวังบุตร.  ราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญสู่สาธารณรัฐฝร่ังเศส ค.ศ. 1815-1970.  กรุงเทพฯ: 
ศักดิโสภาการพิมพแ, 2552.   

สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตรแ .   วรรณกรรมเขมร .  กรุงเทพฯ: สํานักวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตรแ กรมศิลปากร, 2558.   

"สําเนาคําแปล เครื่องบินท้ิงใบปลิวท่ีตลาดปอยเปต ปลิวมาตกท่ีตลาดปุาไผและบานวังมน."  5 
กุมภาพันธแ 2498.  เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) 
สร 0201.9/3.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   

"สําเนาฉบับท่ี 2 วิทยุ-พระตะบอง ถึงขุนสมัคร."  13 สิงหาคม 2489.  เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี 
กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/8.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   

"สําเนาบันทึกการสนทนาระหวาง พ.ท.วิลเลียมลอวแ รองผูชวยทูตทหารบกอเมริกันประจําสถาน
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกากับ ร.อ.ถวิล ระวังภัย ผูรักษาการในตําแหนงขาหลวงเมืองพระ
ตะบอง."   เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 
0201.9/3.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   

"สําเนาวิทยุ 275 พระตะบอง จากปลัดจังหวัดพระตะบอง ถึง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย."  28 
สิงหาคม 2489.  เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(3) สร 
0201.9/3.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   

"สําเนาวิทยุท่ี 128 พิบูลสงคราม จากขาหลวงพิบูลสงครามถึงรัฐมนตรีมหาดไทย."  19 สิงหาคม 2489.  
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เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3.  
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   

"สําเนียง ศรมณี กองควบคุมโรคระบาด ๑๑ กรกฎาคม ๒๔๙๕ เขาสัมภาษณแ."  11 กรกฎาคม 2495.  
เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/8.  
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   

สุด จอนเจิดสิน.  ประวัติศาสตร์เวียดนามต้ังแต่สมัยอาณานิคมฝร่ังเศสถึงปัจจุบัน .  กรุงเทพฯ: 
โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย, 2544.   
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(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแแหงประเทศไทย) รุนปีการศึกษา 
2558 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	บทที่ 1 บทนำ
	1.  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	2.  ทบทวนวรรณกรรม
	3.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา
	4.  ขอบเขตของการศึกษา
	5.  วิธีการศึกษา
	6.  แหล่งข้อมูล
	7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	8.  ข้อตกลงเบื้องต้น

	บทที่ 2 ปัญญาชน-พระสงฆ์หัวก้าวหน้าเขมร :  การก่อกำเนิดและรากฐานความคิดเกี่ยวกับความเป็นชาติ
	1.  สังคมกัมพูชาก่อนจัดตั้งสถาบันการศึกษาแบบใหม่ :  สัมพันธภาพระหว่างพุทธศาสนากับภาษา-วรรณกรรม
	2.  การจัดระบบการศึกษาแบบใหม่ของฝรั่งเศส : กำเนิดปัญญาชน
	3.  การจัดระบบการศึกษาแบบใหม่แก่พระสงฆ์เขมร
	4.  บทสรุป

	บทที่ 3 การแสดงออกทางความคิดเกี่ยวกับความเป็นชาติของพระสงฆ์และปัญญาชนเขมร  ทศวรรษ 1930 ถึงต้นทศวรรษ 1940
	1.  ปัจจัยผลักดันที่นำไปสู่การเคลื่อนไหวทางความคิด ของพระสงฆ์หัวก้าวหน้าและปัญญาชนเขมร
	1.1 การควบคุมอำนาจการปกครองและการผูกขาดทางการเมืองของฝรั่งเศส
	1.2 อิทธิพลของชาวต่างชาติและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ
	1.3 ดินแดนที่หายไป : เส้นเขตแดนที่ถูกกำหนดเพื่อผลประโยชน์ของอาณานิคมฝรั่งเศส
	1.4 การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างประเทศ

	2.  พระสงฆ์หัวก้าวหน้ากับการพัฒนาและปกป้องรักษาพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ทศวรรษ 1930 ถึงต้นทศวรรษ 1940
	2.1 การปกป้องรักษาพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์ของฝ่าย “ธรรมใหม่”
	2.2 การธำรงรักษาภาษา-วรรณกรรมเขมร

	3.  การเคลื่อนไหวของปัญญาชนเขมรกลุ่มสามัคคี (Krumsamaki) กับสมาชิกพุทธศาสนบัณฑิตย์ (The Buddhist Insititute)
	4.  บทสรุป

	บทที่ 4 การเคลื่อนไหวด้านชาตินิยมของปัญญาชนเขมร ค.ศ. 1940 – 1945
	1.  สภาพการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สัมพันธ์กับกัมพูชา
	2.  กรณีพิพาทอินโดจีนระหว่างฝรั่งเศส-ไทย ค.ศ. 1940-1941 (Franco-Thai War, 1940-1941 A.D.)
	3.  สงครามฉัตรหรือสงครามร่ม ค.ศ. 1942 (Umbrella War or Umbrella Demonstration, 1942)
	4.  การเข้ายึดอำนาจของญี่ปุ่นและการประกาศเอกราชของราชอาณาจักรกัมปูเจีย (Kingdom of Kampuchea) มีนาคม-ตุลาคม ค.ศ. 1945
	5.  บทสรุป

	บทที่ 5 การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราชของกัมพูชา ค.ศ. 1945-1955 ความสำเร็จและความล้มเหลวของกลุ่มชาตินิยมปัญญาชน
	1.  พรรคการเมืองกัมพูชากับการเรียกร้องเอกราช
	1.1 ข้อตกลงชั่วคราว (Modus Vivendi) ระหว่างฝรั่งเศสกับกัมพูชา วันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 1946 กับการก่อตั้งพรรคการเมือง
	1.2 การเลือกตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติหรือสภาธรรมนูญ ค.ศ. 1946
	1.3 รัฐธรรมนูญประเทศกัมพูชา ค.ศ. 1947

	2.  การเคลื่อนไหวของขบวนการเขมรอิสระ (Khmer Issarak ; Khmer Freedom Fighter)
	2.1 จุดเริ่มต้นของขบวนการเขมรอิสระ
	2.2 การเคลื่อนไหวของขบวนการเขมรอิสระหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
	2.3 ความร่วมมือระหว่างขบวนการเขมรอิสระกับขบวนการเวียดมินห์
	2.4 ความแตกแยกของขบวนการเขมรอิสระ

	3.  ความล้มเหลวของกลุ่มชาตินิยมกัมพูชาในการเรียกร้องเอกราช ค.ศ. 1947-1952
	3.1 ภาวะไร้เสถียรภาพทางการเมืองในระบบรัฐสภา
	3.2 การเจรจาเอกราช 50 เปอร์เซ็นต์ (fifty percent independence) วันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1949
	3.3 การเลือกตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1951

	4.  พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุกับการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราช
	4.1 ราชสกรรมภาพเพื่อเอกราช (Royal Crusade for Independence)
	4.2 แผนการสีหนุ (Pan Sihanouk)
	4.3 ชโยพระบิดาเอกราช ชโยเอกราชกัมพูชา
	4.4 แผนปฏิบัติการสามัคคี (Samakki) กับการสร้างความเป็นกัมพูชา
	4.5 การลงประชามติ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1955

	5.  บทสรุป

	บทที่ 6 บทสรุป
	รายการอ้างอิง
	ประวัติผู้เขียน

