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วิทยานิพนธแฉบับนี้มีจุดมุงหมาย 2 ประการ ประการแรกตองการศึกษากระบวนการทางความคิดและการแสดงออก
ทางความคิดของปใญญาชนเขมร เพื่อเพิ่มเติมความรูจากผลงานการศึกษาที่ผานมาที่ใหความสําคัญกับรัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศสในฐานะ
ผูมีบทบาทในการสรางสํานึกถึงความเป็นชาติของกัมพูชา โดยจะพิจารณามุมมองเกี่ยวกับ “ความเป็นชาติเขมร” ในสํานึกหรือทรรศนะ
ของปใญญาชนเขมร ซึ่งเป็นการใหความสําคัญกับรากฐานทางความคิดของคนเขมรที่ไดรับการสืบทอดกันมาอยางตอเนื่อง ประการที่
สอง วิทยานิพนธแฉบับนี้ตองการศึกษาความแตกตางทางความคิดและความแตกตางในวิธีการที่ปใญญาชนเขมรกลุมตาง ๆ ใชในการ
เคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองเอกราช เพื่อทําความเขาใจวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของปใ ญญาชนกลุมตาง ๆ เกิดขึ้นในสภาวการณแ
และปใจจัยอะไร
ผลการศึก ษาชี้ใ หเห็นวาฝรั่งเศสดํ าเนินนโยบายจั ดระบบการศึก ษาแบบใหมแ กชาวเขมรเพื่อตอบสนองต อความ
ตองการแรงงานที่มีการศึกษา แตดวยธรรมเนียมที่สืบทอดมาตั้งแตสมัยโบราณ ประกอบกับภาระทางเศรษฐกิจและความขัดแยงกั บชาว
เวียดนามและชาวจีน ทําใหชาวเขมรเลือกสงบุตรหลานเขาเรียนที่วัดโดยมีพระสงฆแเป็นผูดําเนินการสอน ทําใหฝรั่งเศสหันมาจัดการ
เรี ยนการสอนในโรงเรี ยนวั ดพร อมกั บ ปฏิ รูป การศึ ก ษาแก ค ณะสงฆแ เพื่ อลดอิ ท ธิ พ ลของสยามและสร า งกลุ ม พระสงฆแ ที่ มี ค วามรู
ความสามารถสําหรับการสอนโรงเรียนวัดแบบใหมในแบบที่ฝรั่งเศสตองการและควบคุมได แตการจัดการศึกษาแบบใหมสงผลที่ฝรั่งเศส
ไมไดคาดคิด กลาวคือทําใหพระสงฆแกาวเขามามีบทบาทในฐานะผูเคลื่อนไหวดานชาตินิยมควบคูกับกลุมปใญญาชน ประเด็นที่นาสนใจ
คือการเคลื่อนไหวของพระสงฆแไมไดเกิดขึ้นจากแนวคิดทางการเมือง แตเกิดจากความตองการธํารงรักษารากฐานทางวัฒนธรรมของ
เขมร อันไดแก พุทธศาสนา และภาษา-วรรณกรรมเขมร จึงแสดงใหเห็นวาสํานึกถึงความเป็นชาติของชาวเขมรนั้น ไมไดเกิดจากการ
ผลักดันของฝรั่งเศสแตเพียงอยางเดียว หากแตยังเกิดจากความสืบเนื่องของการเพาะบ มสํานึกถึงความเป็นชาติที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณแ
ทางวัฒนธรรมซึ่งพระสงฆแมีบทบาทสําคัญในการถายทอดและเผยแพรความรูสึกดังกลาวตอสังคม
ในส วนของการเคลื่อนไหวดานชาตินิยมของปใ ญญาชนเขมรระหว าง ค.ศ. 1930-1955 นั้ น สามารถแบงการ
เคลื่อนไหวออกเป็น 3 ระยะ ไดแก ระยะแรก ตั้งแตทศวรรษ 1930 ถึงตนทศวรรษ 1940 เป็นระยะของการเคลื่อนไหวทางความคิดที่
มุงเนนการอภิปรายปใญหาที่เกิดขึ้นในสังคมกัมพูชาจากนโยบายของอาณานิคม ปรากฏใน 2 ลักษณะ ลักษณะแรกคือการเคลื่อนไหว
ทางดานวัฒนธรรม ซึ่งพบวาพระสงฆแหัวกาวหนาฝุายธรรมใหมมีบทบาทโดดเดนที่สุดในการเคลื่อนไหวเพื่อปกปูองรักษาพุทธศาสนาให
บริสุทธิ์และธํารงรักษาภาษา-วรรณกรรม ลักษณะตอมาคือการเรียกรองการมีสวนรวมทางการเมืองและการปลุกจิตสํานึกแกประชาชน
ผานสื่อสิ่งพิมพแนําโดยปใญญาชนที่เป็นผลผลิตจากการจัดการศึกษาแบบใหม ระยะตอมาคือ ระหวาง ค.ศ. 1940-1945 ผลกระทบจาก
สงครามโลกครั้งที่ 2 และสภาพการณแในประเทศสงผลใหปใญญาชนและพระสงฆแพัฒนาความคิดที่ไดเพาะบมจากชวงเวลากอนหนาไปสู
การเรียกรองเอกราช และระยะสุดทายคือ ระหวาง ค.ศ. 1945-1955 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุด ฝรั่งเศสกลับเขามาปกครอง
ดินแดนอีกครั้ง ระยะนี้นอกจากเป็นชวงของการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองเอกราชแลว ยังเป็นชวงของการแยงชิงความเป็นผูนําในการ
ขับเคลื่อนเอกราชระหวางพรรคการเมืองกลุมตาง ๆ และกลุมเขมรอิ สระ สงผลใหเกิดความแตกแยกและภาวะไรเสถียรภาพทาง
การเมือง เปิดโอกาสใหพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุกาวเขามามีบทบาทเป็นผูนําทางการเมืองใน ค.ศ. 1955 ซึ่งการควบคุมอํานาจ
ทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทําใหการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองอื่นเป็นไปอยางจํากัด จึงยุติการเคลื่อนไหว
ของปใญญาชนเขมรไปชั่วคราว
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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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธแฉบับนี้สําเร็จลงดวยความกรุณาของรองศาสตราจารยแ ดร.ชุลีพร วิรุณหะ อาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ
ที่เอาใจใสผูศึกษาตั้งแตครั้งยังเรียนรายวิชาทั่วไปใหพัฒนาประเด็นที่สนใจจนนํามาสูการทําวิทยานิพนธแฉบับนี้ อีกทั้งยังสละเวลา
ใหคําแนะนําในดานแนวคิด การวิเคราะหแ รวมถึงการปรับปรุงและตรวจสอบรายละเอียดดวยความเมตตา ตลอดจนยังมีสวน
สนับสนุนการเก็บขอมูลที่ประเทศกัมพูชาซึ่งผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณและระลึกถึงพระคุณไว ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สุวัฒนแ ทาสุคนธแ ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธแ และ
อาจารยแ ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษแ กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่สละเวลาและกรุณาใหคําแนะนํา อันมีประโยชนแ โดยเฉพาะขอมูลที่มีคา
ยิ่งจากหลักฐานฝรั่งเศสซึ่งทําใหวิทยานิพนธแฉบับนี้ลุมลึกมากยิ่งขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยแ ดร.อุบล เทศทอง อาจารยแผูสอนภาษาเขมรตั้งแตระดับปริญญาตรีที่ให
ความรูดานภาษาซึ่งผูศึกษาไดใชเป็นเครื่องมือสําคัญในการทําวิทยานิพนธแฉบับนี้
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 มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดเสนอชื่อผูศึกษาใหรับทุ น
ภายในประเทศระดับ ปริญญาโท-ปริญ ญาเอก โครงการพัฒนากํา ลังคนดา นมนุษ ยศาสตรแและสังคมศาสตรแ (ทุ นเรีย นดี
มนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแแหงประเทศไทย) รุนปีการศึกษา 2558 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
พรอมกันนี้ขอขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหา
บัณฑิตและทุนสําหรับเพิ่มพูนความรูและคนควาขอมูล ณ ประเทศกัมพูชาแกผูศึกษา
ขอขอบพระคุณคุณเอ็ย เนียรี ผูอํานวยการบรรณสถานชาติกัมพูชา ตลอดจนเจาหนาที่ที่ใหความชวยเหลือ เอื้อเฟื้อ
ดานขอมูล และอํานวยความสะดวกในการสืบคนเอกสาร พรอมกันนี้ขอขอบคุณคุณกัลยรัตนแ ฉิมกุล (พี่ปิงปอง) ผูจัดการโรงแรม
Zing Phnom Penh กัล ยาณมิตรที่ ชว ยเหลือและอํา นวยความสะดวกตลอดระยะของการเก็บขอมูลที่ ป ระเทศกัมพูชา
ขณะเดียวกันขอขอบคุณคุณฉัตรกมล ปิยจารุพร และคุณพรพิมล วัฒโน มิตรที่เสมอเหมือนญาติผูรวมเดินทางไปเก็บขอมูลที่
ประเทศกัมพูชาถึงสองครั้ง คุณพิมพแธิดา นักฟูอน กัลยาณมิตรผูชวยเหลือในการถายถอดภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย 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 ผูเป็นดั่งพรหม
ของบุตร สูงยิ่งดวยพระคุณและสูงสุดในชีวิต ผูใหความรักและความหวงใยอันบริสุทธิ์ รวมถึงยังใหการสนับสนุนผูศึกษาดวย
ความเขาใจ พรอมกันนี้ขอขอบคุณคุณพนิดา โนใจ ผูเป็นแรงใจและกําลังใจทุกเมื่อเชื่อวัน ผูซึ่งอดทนอยูเคียงขางผูศึกษาอยาง
เขาใจทั้งในยามสุขและยามทุกขแอยางใกลชิดจนวิทยานิพนธแฉบับนี้สําเร็จไดโดยสมบูรณแ

ยิ่งยศ บุญจันทรแ
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปใญญาชนเขมร (Khmer Intellectual)1 เป็นคนกลุมใหมที่เกิดขึ้นในสังคมกัมพูชาจาก
กระบวนการทําใหทันสมัย (Modernization) โดยเฉพาะจากการจัดการศึกษาของรัฐบาลอาณานิคม
ฝรั่ง เศสในอิ นโดจีน ทั้งนี้ ฝรั่ งเศสเริ่มใหความสนใจในการจั ดการศึ กษาแกช าวเขมรหลัง จากเข า
ปกครองกัมพูชาเป็นรัฐในอารักขาเมื่อ ค.ศ. 1863 โดยเริ่มจัดตั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษาแหงแรก
ขึ้นใน ค.ศ. 1873 อยางไรก็ดี ในระยะแรกการใหการศึกษาแกชาวเขมรจํากัดอยูในระดับประถมศึกษา
หรือระดับพื้นฐานเป็นหลัก สําหรับการศึกษาในระดับสูงกวานั้น ฝรั่งเศสมีเปูาหมายเพียงเพื่อฝึกชาว
เขมรใหเป็นลามและพนักงานไปรษณียแ-โทรเลขเพื่อใชเป็นคนกลางในการสื่อสารระหวางผูปกครอง
ชาวฝรั่งเศสกับชาวเขมร ดังเห็นไดจากการจัดตั้งวิทยาลัยลาม (Collège d‖interprètes) ขึ้นที่กรุง
พนมเปญใน ค.ศ. 1885 รวมถึงการจัดตั้งโรงเรียนลามขึ้นอีก 3 แหง ที่กําปอต กําปงชนัง และ
กระแจะ2
ในชวงสี่ทศวรรษแรกหลัง ค.ศ. 1873 การจัดการศึกษาในกัมพูชาพัฒนาอยางลาชาและ
ไมไดสงผลตอชาวเขมรในวงกวาง โรงเรียนที่ฝรั่งเศสจัดตั้งขึ้นยังคงมีจํานวนนอยและสวนมากตั้งอยู
เฉพาะเขตเมืองใหญ แตขอจํากัดที่สําคัญกวานั้นมีอยู 2 ประการ ประการแรก การจัดการศึกษาของ
ฝรั่งเศสนั้นเป็นเพียงการศึกษาระดับพื้นฐาน ทําใหบรรดาเชื้อพระวงศแและชนชั้นสูงเดิมของกัมพูชา
นิยมสงบุตรหลานไปศึกษายังเวียดนามหรือฝรั่งเศสซึ่งมีระบบการศึกษาที่ดีและมีระดับการศึกษาที่สูง
1

ปใญญาชน (Intellectual) เป็นคําที่บัญญัติขึ้นในภาษาไทยมีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554 วา หมายถึง คนที่มีความรูหรือความฉลาดอันเกิดแตการเรียนมามาก ตรงกับคําในภาษาเขมรในวา អប កចចេះ [อานวา อฺนัก
เจาะสแ : คําแปล ผูที่ มีความรู ] (วจนานุกรมเขมรภาคที่ 1 ภาคที่ 2, 5th ed. (พนมเปญ: พุท ธศาสนบั ณฑิตยแ , 1967), 1854.
[វចនានុរ កមខ្មម រ ភាគទី ១ ភាគទី ២, ច េះពុមពរាទី ៥ (ភបំចពញ: ពុទនសាសនបណឍិតផ, ១៩៦៧), ១៨៥៤.]) พบวาเป็นผลกระทบอันเกิด
จากการประกาศแผนพัฒนาการศึกษาแหงอินโดจีน ค.ศ. 1918 ซึ่งผลักดันใหชาวเขมรตองเขารับการศึกษาซึ่งกอใหเกิดคนที่มีความรู
แบบสมัยใหมหรือปใญญาชน
2
ธิบดี บัวคําศรี, “เอกสารมหาบุรุษเขมร: การศึกษางานเขียนประวัติศาสตรแสมัยใหมของกัมพูชา,” (วิทยานิพนธแ
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย, 2547), 25.

13
กว า และประการที่สอง ได แ ก การที่โ รงเรีย นที่ ฝรั่ ง เศสจั ด ตั้ ง ในกั ม พูช านั้ นเปิ ด รั บนั ก เรีย นชาว
เวียดนามและชาวจีนดวย ทําใหชาวเขมรซึ่งไมตองการใหลูกหลานเรียนปะปนกับชาวเวียดนามหรือ
ชาวจีนเลือกที่จะสงลูกหลานเขาเรียนในโรงเรียนวัดตามเดิม ดังมีหลักฐานปรากฏวาโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาแหงแรกที่เปิดสอนใน ค.ศ. 1873 นั้น นักเรียนสวนใหญเป็นชาวเวียดนาม 3 สอดคลอง
กับงานศึก ษาของนักวิชาการชาวฝรั่ง เศสซึ่งระบุวาในจํานวนผูที่ไดรับการศึกษาในโรงเรียนแหง นี้
ประมาณ 100 คน มีชาวเขมรเพียง 8 คน เทานั้น และแมวาใน ค.ศ. 1893 ฝรั่ง เศสจะยกฐานะ
โรงเรียนดังกลาวขึ้นเป็นวิทยาลัยแหงรัฐอารักขา (Collège du Protectorat) แตนักเรียนสวนใหญ
ยังคงเป็นชาวเวียดนามและชาวจีน4 ลักษณะดังกลาวยังเกิดขึ้นในโรงเรียนแบบฝรั่งเศสที่จัดตั้งขึ้นใหม
อีกสามแหงในกําปอต ไพรแวง และตาแกวอีกดวย
การพัฒนาการศึกษาที่ลาชาของฝรั่งเศสผลักดันใหชนชั้นสูงในกัมพูชาที่สําเร็จการศึกษา
จากตางประเทศและเขาสูระบบราชการของอาณานิคมในตอนตนคริสตแศตวรรษที่ 20 ไดแก พระองคแ
มจะสแสีสุวัตถิ์มุนีวงศแ (Sisowath Monivong ครองราชยแ ค.ศ. 1928-1941) ออกญาวัง วรเวียงชัย
(จวน) เริ่มเรียกรองใหมีการจัดการศึกษาที่เหมาะสมแกชาวเขมร ประกอบกับความตองการบุคลากร
พื้นเมืองเพื่อ เขาทํางานในระบบราชการของอาณานิคมที่เพิ่ มขึ้น ฝรั่ง เศสจึง ประกาศแผนการจั ด
การศึกษาแหงอินโดจีนใน ค.ศ. 1918 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญอันกอใหเกิดกลุมคนที่มีการศึกษาอีก
กลุมหนึ่งนอกเหนือจากชนชั้นสูงของกัมพูชาที่ไ ดรับการศึกษาจากฝรั่ง เศสและเวียดนามดัง กลาว
มาแลว นั่นคือกลุมปใญญาชนที่ไดรับการศึกษาภายในกัมพูชา
หลัง ค.ศ. 1918 ปใญญาชนเขมรที่ผานระบบการศึกษาภายในของกัมพูชาแบงออกไดเป็น
3 กลุม กลุมแรก คือกลุมผูที่ไดรับการศึกษาจากโรงเรียนแบบฝรั่ง เศส (ภาษาที่ใชสอนคือภาษา
ฝรั่งเศส) โรงเรียนแบบฝรั่งเศสในกัมพูชาแบงเป็นระดับประถมศึกษาขั้ นตนและขั้นสมบูรณแรวม 6 ปี
และระดับมัธยมศึกษาขั้นตนและขั้นสมบูรณแรวม 7 ปี5 จนถึง ค.ศ. 1921 มีโรงเรียนที่เปิดสอนถึง
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
โรงเรียนแบบฝรั่งเศสแบงออกเป็น 2 ระดับ ไดแก ระดับประถมศึกษา (Primary Education) แบงเป็น 2 ชวงชั้น
คือประถมศึกษาขั้นตน หลักสูตร 3 ปี และประถมศึกษาขั้นสมบูรณแ หลักสูตร 3 ปี และระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education)
แบงเป็น 2 ชวงชั้น คือ มัธยมศึกษาขั้นตน หลักสูตร 4 ปี และมัธยมศึกษาขั้นสมบูรณแ หลักสูตร 3 ปี ประกอบดวยโรงเรียนพื้นเมืองฝรั่งเศสประเภทตาง ๆ 4 ประเภท คือ โรงเรียนประจําฆุม (l'École de Khum) โรงเรียนประถมศึกษาขั้น ตนประจําขัณฑแ (l'École de
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ระดับประถมศึกษาขั้นตน 43 แหง มีนักเรียน 1,638 คน สวนโรงเรียนที่เปิดสอนถึงระดับ
ประถมศึกษาขั้นสมบูรณแมี 14 แหง มีนักเรียน 3,345 คน และเพิ่มเป็น 18 แหง มีนักเรียน 5,838 คน
ใน ค.ศ. 19316 ขณะที่โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษามีเพียง 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 ตอมาฝรั่งเศสไดจัดตั้งวิทยาลัยแหงที่ 2 ขึ้นใน ค.ศ. 1942 เรียกวาวิทยาลัยพระสีหนุ
(Lycée Preah Sihanouk) ตั้งอยูที่เขตกําปงจาม นักเรียนรุนแรกของวิทยาลัยแหง นี้ เชน เขียว
สอมผอน (Khieu Samphan) หู โยน (Hou Yuon) อยางไรก็ดี ผูที่ตองการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ยังคงตองเดินทางไปศึกษาตอที่เวียดนามหรือฝรั่งเศส ซึ่งยังคงจํากัดเฉพาะเชื้อพระวงศแ ชนชั้นสูง และ
สามัญชนที่สามารถสอบแขงขันชิงทุนได
กลุมที่สอง คือกลุมที่ไดรับการศึกษาแบบพื้นเมืองจากโรงเรียนวัดแบบใหม (l'École de
pagoda) ซึ่งฝรั่งเศสปรับปรุงจากโรงเรียนวัดที่มีอยูเดิม โดยฝรั่งเศสคัดเลือกพระสงฆแจากโรงเรียน
พุทธิกบาลีขั้นสูงใหไปฝึกการสอนแบบใหมที่ โรงเรียนในเขตกําปอต ใน ค.ศ. 1930 มีพระสงฆแที่ผาน
การฝึกการสอนจํานวน 58 รูป และเดินทางกลับไปจัดตั้งโรงเรียนวัดแบบใหมขึ้นที่วัดของตน จาก
รายงานพบวา ค.ศ. 1931 มีโรงเรียนวัดแบบใหมจํานวน 101 แหง มีนักเรียน 3,332 คน7 ทั้ง นี้
โรงเรียนวัดแบบใหมกอใหเกิดคนรุนใหมที่มีความรูแตพูดภาษาฝรั่งเศสไมได คนกลุมนี้มีจํานวนมาก
พอสมควรและเมื่อสําเร็จการศึกษามักจะเขาทํางานในระบบราชการของอาณานิคมเป็นเจาหนาที่ชั้น
ผูนอย8

élémentaire de Khand) โรงเรียนประถมศึกษาขั้นสมบูรณแประจําเขต (l'École de plein exercice ou du chef-lieu) และ
อนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ (Collège Sisowath) ทั้งนี้ 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, "กัมพูชากับปฏิกิริยาตอตานชาวฝรั่งเศส ค.ศ. 1885 – 1954," in “ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้ ” จั กรวรรดินิย มตะวัน ตกในเอเชียตะวั นออกเฉี ยงใต้ : การเข้า มาและผลกระทบ, ed.
อรพินทแ คําสอน และคณะ (กรุงเทพฯ: โครงการวิจัย “ปริทรรศนแประวัติศาสตรแและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต ” (สกว.), 2557),
296.
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กลุ มที่ สามซึ่ งอยู ภายใตก ระบวนการจั ดการศึ กษาแบบใหม ของฝรั่ง เศสดว ยคื อกลุ ม
พระสงฆแ ฝรั่งเศสสนับสนุนการจัดตั้ง โรงเรียนพุทธิกบาลีแหง ใหมหรือโรงเรี ยนบาลีขั้นสูง (École
Superieur de Pali) ใน ค.ศ. 1922 แทนโรงเรียนพุทธิกบาลีแหงนครวัด (École superieur Pali
d‖Angkor Vatt) ซึ่งปิดตัวไปตั้งแต ค.ศ. 1911 พระหวด ตาด บันทึกไววาการจัดการศึกษาของ
สถาบันแหงนี้ยึดถือตามแบบสมัยใหม เปิดโอกาสใหถกเถียงขอบกพรองในอดีตที่ผานมา และพยายาม
ทําใหหลักธรรมบริสุทธิ์ รูจักประยุกตแหลักธรรมใหเหมาะสมแกเวลา 9 ที่สําคัญ การเรียนการสอนใน
โรงเรียนพุทธิกบาลียังครอบคลุมวิชาสามัญ อาทิ ภาษาศาสตรแ วรรณคดี ประวัติศาสตรแสมัยโบราณ
ความรูเกี่ยวกับอาณานิคมอินโดจีน เป็นตน ตอมาใน ค.ศ. 1930 ฝรั่งเศสยังสนับสนุนใหมีการจัดตั้ง
พุทธศาสนบัณฑิตยแ (Institute Buddhist) ขึ้นเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ที่ประชุม
คณะสงฆแ และแหลงรวบรวมคัมภีรแทางศาสนา สถาบันดังกลาวยังมีบทบาทในการตีพิมพแวรรณกรรม
นิทานพื้นบาน และพระราชพิธีและประเพณีของราชสํานักอีกดวย10
แมวาการจัดตั้งโรงเรียนสงฆแแบบใหมและพุทธศาสนบัณฑิตยแจะเป็นผลมาจากความ
มุงหมายของฝรั่งเศสที่จะทําใหคณะสงฆแเขมรหลุดจากครอบงําของคณะสงฆแไทย แตการดําเนินการ
ดังกลาวไดเปิดพื้นที่สนทนาใหพระสงฆแสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอั นเป็นปใจจัยสําคัญที่ทําให
เกิ ด กลุ ม พระสงฆแ หั ว ก า วหน า ซึ่ ง จะมี บ ทบาทในการมี ส ว นร ว มเคลื่ อ นไหวทางความคิ ด ร ว มกั บ
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)
ทั้งนี้จะเห็นไดวาการจัดการศึกษาแบบใหมของฝรั่งเศสกอใหเกิดคนกลุมใหมในสัง คม
กัมพูชาที่มีความรูความสามารถซึ่งประกอบดวยกลุมคนทั้งที่เป็นเชื้อพระวงศแ สามัญชน และพระสงฆแ
หัวกาวหนา คนกลุมนี้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสนทนากันผานสถาบันทางสังคมตาง ๆ เชน
วิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์และพุทธศาสนบัณฑิตยแ ดังนั้นตั้งแตชวงกลางทศวรรษ 1930 เป็นตนมาจึงพบวา
กลุมปใญญาชนเขมรเริ่มมีการแสดงออกทางความคิดและเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองหรือตอตานนโยบาย
9

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

កលាមិតថ រ បស់ មុ ំញ 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 จากรายงานดานสถิ ติ
ประชากรของกัมพูชาใน ค.ศ. 1930 พบวามีชาวเวียดนามมากถึง 200,000 คน และมีชาวจีนมากกวา
300,000 คน12
การเคลื่อนไหวของกลุมปใญญาชนเขมรที่ปรากฏอยางเป็นรูปธรรมครั้งแรกคือการออก
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 ทั้งสามคนเป็นปใญญาชนแนวหนาที่ไดรับการศึกษาแบบใหมของฝรั่งเศสและเป็นสมาชิก
พุทธศาสนบัณฑิตยแ จุดยืนของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพแนครวัดคือการเชิดชูชาวเขมร แมไมไดมี
วัต ถุ ป ระสงคแ เ พื่ อ ต อ ต า นการปกครองของฝรั่ ง เศสแต ก็ คั ด ค า นการผู ก ขาดงานราชการของชาว
เวียดนามในกัมพูชา การครอบครองธุรกิจของชาวจีน และการที่ชาวเขมรที่ไดรับการศึกษาแบบใหมไม
มีงานทําที่เหมาะสม บทบรรณาธิการยังประณามการขูดรีดดอกเบี้ยของพอคาชาวจีนในเขตชนบทของ
กัม พู ช า ความล า ช าของฝรั่ ง เศสในการปฏิ รู ปการศึก ษาอยา งจริง จั ง และการให เ งิน เดื อนต่ํ า แก
ขาราชการเขมร หนังสือพิมพแนครวัดจึง ไดรับการยกยองวาผลักดันใหชาวเขมรหลุดพนจากสภาวะ
กึ่งหลับกึ่งตื่น14 เพราะมีสวนสําคัญในการแพรขยายความคิดเกี่ยวกับความเป็นเขมรและปลุกกระแส
เขมรนิยมใหเกิดขึ้น
การเคลื่อนไหวในลักษณะดังกลาวปรากฏตอเนื่องจนถึง ตนทศวรรษ 1940 ซึ่งมีปใจจัย
ผลักดันใหมที่ทําใหปใญญาชนเขมรเกิดความรูสึกตื่นตัวทางการเมืองมากยิ่งขึ้น ไดแก การพายแพ
สงครามของฝรั่งเศสตอเยอรมนีจนตองทําสนธิสัญญาสงบศึกในวันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 1940 และ
กรณี พิพาทอิน โดจีนใน ค.ศ. 1940 – 1941 ระหวางฝรั่ง เศสกับ ไทยที่ทํ าให กัมพู ชาสูญ เสียเมือ ง
11

David P. Chandler, A History of Cambodia, 4th ed. (Chiang Mai: Silkworm Books, 2008), 163.
Willam E. Willmot, The Chinese in Cambodia (Hong Kong: Cathay Press, 1967), 30.
13
หนังสือพิมพแนครวัด (Nagaravatta) มียอดจําหนายกวา 5,000 ฉบับตอเดือน เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนทางความคิดที่
สําคัญระหวางนักวิชาการฝรั่งเศสกับปใญญาชนเขมร ผูอานหนังสือพิมพแนครวัดคือปใญญาชนที่ไดรับการศึกษาแบบใหม คนกลุมนี้สวน
ใหญอาศัยอยูที่กรุงพนมเปญ บุณฺณจันฺท มลนักชาตินิยมเขมรเนนย้ําวาเปูาหมายของหนังสือพิมพแนครวัด คือการปลุกชาวเขมรใหตื่น
จากสภาพที่หลับใหลใหเทาทันตอชาวเวียดนามและชาวจีนที่กุมเศรษฐกิจของประเทศอยู (Chandler, A History of Cambodia,
199-200.)
14
Ibid, 199-200.
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17
ศรีโสภณ เมืองพระตะบอง เมืองเสียมเรียบยกเวนบริเวณนครวัดกับปราสาทบันทายสรี และเมือง
กําปงธมใหแกไทยตามอนุสัญญาโตเกียว (Tokyo Convention) ที่ทําขึ้น ณ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 9
พฤษภาคม ค.ศ. 194115 สภาวการณแดังกลาวมีสวนสําคัญในการกระตุนความรูสึกชาตินิยมของกลุม
ปใญญาชนเขมรและสงผลตอการขยายตัวของการเคลื่อนไหวเพื่อตอตานฝรั่ง เศส ดังปรากฏตัวอยาง
การเคลื่อนไหวของปใญญาชนในกรณีเหตุการณแสงครามฉัตรหรือสงครามรม ค.ศ. 1942 (Umbrella
War or Umbrella Demonstration, 1942)16 ใน ค.ศ. 1942 เมื่อฝรั่งเศสจับกุมพระแหม เจียวทั้งที่
ไมไดลาสิกขาบทในขอหาวางแผนกอการรัฐประหาร สงผลใหเกิดการประทว งจากพระสงฆแและชาว
เขมรกวา 1,000 คน ที่ไมพอใจตอการกระทําของฝรั่งเศส นําโดยเซิง ง็อก ทัญ และบาจ ฌืน กลุมผู
ประทวงถูกปราบปรามอยางรวดเร็ว พระแหม เจียว และบาจ ฌืน รวมถึงปใญญาชนกวาอีก 30 คน
ถูกจับกุมและตัดสินลงโทษดวยการจําคุกตลอดชีวิตที่เกาะตรอฬาจหรือเกาะปูโ ล คอนดอรแ (Tralach
Island or Poulo Condore)17 สวนเซิง ง็อก ทัญ หลบหนีก ารจับกุมและลี้ภัยไปยัง ประเทศญี่ปุ น
นอกจากนั้นยังมีการเคลื่อนไหวของกลุมปใญญาชนเขมรใน ค.ศ. 1943 เมื่อฝรั่งเศสตองการเปลี่ยน
พยัญชนะเขมรเป็นอักษรโรมันและยกเลิกปฏิทินจันทรคติมาเป็นปฏิทินสุริยคติ ทําใหเกิดการประทวง
จากปใญญาชนเขมรทั้งที่เป็นเชื้อพระวงศแ สามัญชน และพระสงฆแหัวกาวหนา นําโดยพระชวน ณาต
(ขณะนั้นดํารงสมณศักดิ์เป็นพระพุทธโฆษาจารยแ) เนื่องจากตระหนักวาการกระทําของฝรั่ง เศสเป็น
การทํ าลายจารีต ประเพณี และการยอมรับ ตัว อัก ษรโรมัน จะทํา ให สัง คมกัม พู ช าเป็น สัง คมที่ไ ม มี
ประวัติศาสตรแ ไมมีคุณคา ไมมีจริยธรรม และไมมีแบบแผนประเพณี18
อยางไรก็ดี หากพิจารณาการเคลื่อนไหวของปใญญาชนเขมรตั้งแตกลางทศวรรษ 1930
จนถึงตนทศวรรษ 1940 พบวามีลักษณะรวมที่สําคัญคือเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อตอตานนโยบายบาง
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
ทหารญี่ปุนเขามาตั้งกองกําลังในกัมพูชา เซิง ง็อก ทัญ ซึ่งอยูเบื้องหลังการเดินขบวนกลาวอางในจดหมายที่เขาเขียนถึงผูรวมขบวนการ
ชาตินิยมวา เจาหนาที่ระดับสูงของญี่ปุนในไซงอนไดตกลงในระดับหนึ่ งที่จะสนับสนุนดานการเงินแกกลุมที่เดินขบวนประทวงฝรั่งเศส
อยางไรก็ดี เมื่อฝรั่งเศสใชความรุนแรงปราบปรามผูชุมนุมซึ่งสวนใหญเป็นพระสงฆแ ซึ่งพระสงฆแไมมีอาวุธอื่นมีเพียงรมจึงใชเป็นอ าวุธ
ปูองกันตนเองและตอบโตฝุายฝรั่งเศสจึงเป็นที่มาของชื่อเหตุการณแในครั้งนี้วาสงครามรม
17
นโรดมสี หนุ, อิ นโดจีน: ทัศนะจากปักกิ่ง นโรดมสีหนุให้ สัมภาษณ์ จัง ลากู ติวร์ , trans. สวา ง วงศแพั วพันธุแ
(กรุงเทพฯ: ประพันธแสาสแน, 2518), 41.
18
Chandler, A History of Cambodia, 208.

18
ประการของฝรั่งเศส เรีย กรองสิท ธิ ความเป็นธรรม และรัก ษาอัตลัก ษณแของความเป็น ชาติเขมร
มากกวาที่จะเป็นการตอสูเพื่อเรียกรองเอกราชโดยตรง ในแงนี้ชวงทายของสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ
ญี่ปุนเขาปกครองอินโดจีนของฝรั่งเศสทั้งหมด 19 ในวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ. 1945 จึงถือเป็นจุดเปลี่ยน
สําคัญของการเคลื่อนไหวของปใญญาชนเขมร เพราะนอกจากสงผลใหกระแสชาตินิยมขยายตัวมาก
ยิ่งขึ้นในหมูปใญญาชนเขมรแลว ยังสงผลใหเกิดการแตกตัวทางความคิดของปใญญาชนเขมรถึงแนวทาง
ในการสรางชาติกัมพูชาอันนําไปสูการเคลื่อนไหวเพื่อตอสูและการเรียกรองเอกราชจากฝรั่งเศส การ
เคลื่อนไหวในลักษณะดังกลาวเริ่มปรากฏเมื่อญี่ปุนสนับสนุนใหกัมพูชาประกาศเอกราช เมื่อวันที่ 13
มีน าคม ค.ศ. 1945 และสนับ สนุ นให เซิ ง ง็อ ก ทัญ ซึ่ ง เดิน ทางกลับ มาจากญี่ ปุน ดํา รงตํา แหน ง
นายกรัฐมนตรีในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน ในชวงเวลานี้ปใญญาชนเขมรมีแนวคิดแบงเป็น 2 ฝุาย
ระหวา งฝุ ายที่ ไม เห็ นด วยกั บการประกาศเอกราชที่ญี่ ปุน สนับ สนุ นกั บฝุ ายที่ ตอ งการใหกั มพู ชามี
เอกราชโดยสมบูรณแที่นําโดยเซิง ง็อก ทัญ
ตอมาเมื่อญี่ปุนประกาศยอมแพและยุติสงครามในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ฝรั่งเศส
กลับเขามามีอํานาจเหนืออินโดจีนอีกครั้ง พวกเขาจับกุมเซิง ง็อก ทัญ และกลุมผูสนับสนุนไปคุมขังที่
19

ในวั นที่ 1 สิ งหาคม ค.ศ. 1940 ญี่ปุ นประกาศแผนสถาปนาวงศแ ไพบูลยแ แหงมหาเอเชียบูรพาซึ่ งเป็ นการขยาย
นโยบายระเบียบใหม (New Order in East Asia) ในเอเชียตะวันออกไกลที่ไดประกาศไปเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1938 สงผลให
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ประกอบดวยหมูเกาะอินเดียตะวันออกของเนเธอรแแลนดแ อินโดจีน พมา ฮองกง มลายู สิงคโปรแ และไทย ถูกดึง
เข า ไปมี ส ว นร ว มในแผนดั ง กล า ว (พวงทิ พ ยแ เกี ยรติ ส หกุ ล , ทางรถไฟสายใต้ ใ นเงาอาทิ ตย์ อุ ทัย (นครปฐม: คณะอั ก ษรศาสตรแ
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 3.) ทั้งนี้ ญี่ปุนขยายอํานาจเขามาในอินโดจีนภายหลังการเจรจาตามสนธิสัญญาที่ ทําขึ้นระหวางญี่ปุนกับ
รัฐบาลวิชีของฝรั่งเศส ตั้งแตวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 1940 โดยมีสาระสําคัญคือฝรั่งเศสยอมรับความเป็นใหญของญี่ปุนในตะวันออกไกล
และกองทัพญี่ปุนสามารถเดินทางผานตังเกี๋ยเพื่อเดินทางตอไปยังจีนโดยเสรี (โจเซฟ บัตติงเจอรแ , ประวัติศาสตร์การเมืองเวียดนาม,
trans. เพ็ชรี สุมิตร (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรแและมนุษยศาสตรแ , 2522),139.) ตอมามีการทําขอตกลงอีกฉบับหนึ่ง
ในวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 1940 โดยญี่ปุนสามารถคงกําลังทางการทหารในบริเวณทางเหนือของแมน้ําแดงได 6,000 คน และไมเกิน
25,000 คน ทั่วอินโดจีน ทั้งนี้รัฐบาลวิชียังคงมีอํานาจในการบริหารอินโดจีนอยางอิสระ ญี่ปุนใชอินโดจีนเป็นเพียงฐานปฏิบัติการเพื่อ
สนับสนุนดานการทหารและเป็นแหลงผลิตทรัพยากรเทาที่จําเป็นตอการทําสงครามเทานั้น
สถานการณแส งครามในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต ปลาย ค.ศ. 1944 สหรั ฐอเมริกาเป็นฝุา ย
ไดเปรียบในการทําสงครามซึ่งเริ่มตนจากการยึดฟิลิปปินสแคืนจากญี่ปุน จากนั้นกองกําลังสหรัฐอเมริกาก็เป็นฝุายตีโตกองทัพญี่ปุนใน
สมรภูมิตาง ๆ รวมทั้งในอินโดจีนก็มีขาวลือวากองทัพสหรัฐอเมริกากําลังจะยกพลขึ้นบกในเร็ววัน (สุด จอนเจิดสิน, ประวัติศาสตร์
เวียดนามตั้ งแต่ สมั ยอาณานิคมฝรั่ง เศสถึง ปัจจุบัน (กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ คณะอัก ษรศาสตรแ จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย, 2544), 169.) ประกอบกับรัฐบาลเฉพาะกาลแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศสภายใตการนําของนายพลชารแล อ็องเดร โฌแซ็ฟ มารี
เดอ โกล (Charles André Joseph Marie de Gaulle) จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อปลดปลอยอินโดจีนและเตรียมกองกําลังเพื่อตอสูกับ
ญี่ปุน ภายใตสถานการณแดังกลาวผลักดันใหญี่ปุนเขายึดการปกครองในอินโดจีนทั้งหมดในวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.1945 ขาราชการใน
อินโดจีนเกือบทั้งหมดถูกปลดออกจากตําแหนง หนวยงานความมั่นคงถูกยุบ มีการจับกุมบุคคลประมาณ 750 คน ใน จํานวนนี้ถูก
สังหารประมาณ 400 คน (บัตติงเจอรแ, ประวัติศาสตร์การเมืองเวียดนาม, 152.)
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ฝรั่ ง เศส การปราบปรามดั ง กล า วทํ า ให ป ระชาชนเขมรเริ่ ม ตื่ น ตั ว ทางการเมื อ งมากขึ้ น ฝุ า ย
พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงพยายามเจรจากับฝรั่งเศสเพื่อใหมอบอํานาจการปกครองตนเอง
บางสวนแกชาวเขมร ขอตกลงนี้เรียกวาข อตกลงชั่วคราว (Modus Vivendi)20 ลงนามเมื่อวันที่ 1
กันยายน ค.ศ. 1946 เปิดโอกาสใหมีการจัดตั้งพรรคการเมืองและจัดการเลือกตั้ง 21 พรรคการเมืองที่
ไดรับการจัดตั้งในกรุงพนมเปญมีหลายพรรคแตที่โดดเดนมี 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
ตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1946 ผลปรากฏวาพรรคประชาธิปไตยไดเสียงขางมากถึง 50 ที่นั่ง จาก 65 ที่นั่ง
ภายหลังการเลือกตั้งมีการรางรัฐธรรมนูญและประกาศใชใน ค.ศ. 1947 แตรัฐสภาฝรั่งเศสไมยอมให
สัตยาบัน เพราะนโยบายของพรรคประชาธิปไตยไมสอดคลองกับผลประโยชนแของฝรั่ง เศส อีกทั้ง
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) จัดตั้งโดยพระองคแมจะสแนโรดม มฺงตณา พระปิตุลา
(ลุ ง ) ของพระบาทสมเด็ จ พระนโรดมสี ห นุ มี น โยบายอนุ รั ก ษนิ ย ม ต อ งการสถาปนาการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุขโดยชาวเขมรดําเนินการเอง
23
พรรคเสรีภาพ (Liberal Party) จัดตั้งโดยพระองคแมจะสแนโรดม นรินฺนเฎต พระปิตุลา (ลุง) ของพระบาทสมเด็จ
พระนโรดมสีหนุ มีนโยบายโนมเอียงไปทางอนุรักษนิยม เพราะพระองคแเป็นเจาที่ดินรายใหญที่สุดของกัมพูชา ทรงเชื่อมั่นวากัมพูชา
ตองการใหฝ รั่งเศสเป็นผูนํา เพื่ อนํ าไปสู การไดรับเอกราช โดยระหว างนั้นก็เตรียมประชาชนให พร อมโดยจัดการศึ กษาแบบใหมที่ มี
คุณภาพ การเปลี่ยนแปลงควรเป็นไปอยางชา ๆ พระองคแไดรับการสนับสนุนจากเจาของที่ดินรายใหญ พอคาชาวจีน รวมถึงเจาหนาที่
ของฝรั่งเศส
24
พรรคประชาธิปไตย (Democratic Party) จัดตั้งโดยพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ องคแเอง ยุตติวงศแ มีนโยบายตอต านการ
ปกครองของฝรั่งเศส ตองการใหกัมพูชาปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบฝรั่งเศส จึงเป็นพรรคการเมืองที่มีนโยบายกาวหนากวา
พรรคอื่น ๆ สอดคลองกับสถานการณแที่กําลังเปลี่ยนแปลงในกัมพูชา พรรคนี้จึงไดรับการสนับสนุนจากปใญญาชนเขมรรุนใหมทั้งที่เป็น
ศิษยแเกาอนุวิทยาลัยหรือวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ รวมถึงผูที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศซึ่งตองการมีสวนรวมในการบริหารประเทศ
ตลอดจนพระสงฆแหัวกาวหนาและบรรดาผูที่เคยสนับสนุนเซิง ง็อก ทัญ
25
ธิบดี บัวคําศรี, ประวัติศาสตร์กัมพูชา, 2nd ed. (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555), 91.
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อยางไรก็ดีจะเห็นไดวากลุมผูนําพรรคการเมืองในสวนกลางทั้งหมดมาจากเชื้อพระวงศแ
ทั้ง ฝุ ายราชสกุ ลนโรดมและราชสกุ ลสี สุวัต ถิ์ซึ่ ง ไดรับ การศึก ษาจากเวี ยดนามหรื อฝรั่ง เศส ขณะที่
ปใญญาชนที่เติบโตจากชนชั้นกลางซึ่งถูกเพง เล็ง จากฝรั่งเศสหันไปดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อ
ตอ สูเ พื่อ เรี ยกร องเอกราชจากฝรั่ ง เศสในเขตชนบทแทน โดยรวมกลุ มเป็น ขบวนการเขมรอิส ระ
(Khmer Issarak)26 ซึ่งมีเปูาหมายสําคัญดังทรรศนะของบุณฺณจันฺท มล (Bunchhan Mol) หนึ่งใน
สมาชิกขบวนการเขมรอิสระที่วา “เขมรต้องมี เอกราช มีเสรีภาพ มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในความเป็น
เขมร”27 ขบวนการดังกลาวไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจากประชาชน ทั้งนี้ขบวนการเขมรอิสระ
แบงออกเป็น 2 กลุม คือกลุมนิยมแนวทางเสรีประชาธิปไตยและกลุมนิยมแนวทางสังคมนิยม กลุม
นิยมแนวทางเสรีประชาธิปไตยเป็นขบวนการชาตินิ ยมที่ดําเนินการตอตา นฝรั่ง เศสและเรียกรอ ง
เอกราชภายหลังญี่ปุนถอนกองกําลังออกจากกัมพูชา จัดตั้งขึ้นตั้งแต ค.ศ. 1940 โดยปก กุณ ( Poc
Khun) หรือวิบูล ปกมนตรี (Wibun Pokmontri) หรือพระพิเศษพานิช (Phra Phisetphanit) ดวย
การสนับสนุนของรัฐบาลไทย28 กลุมนี้นิยมระบอบสาธารณรัฐ ตอตานสถาบันกษัตริยแ รวมถึงตอตาน
ขบวนการเวียดมินหแที่เคลื่อนไหวอยูในกัมพูชาดวย กลุมนี้ดําเนินการตอสูแบบกองโจร ผูนําคนสําคัญที่
มี บ ท บา ทใ น เว ลา ต อ มาคื อฎ าบ ฌ ว น ห รื อ ฌ ว น 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) เป็นขบวนการชาตินิยมที่กอตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 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.) การเคลื่อนไหวแมจะมีเปูาหมายเพื่อตอตานฝรั่งเศสแตมีผลประโยชนแแลกเปลี่ยน
กับรัฐบาลไทย ทั้งนี้ขบวนการเขมรอิสระมีฐานกําลังอยูที่เมืองพระตะบองและเสียมเรียบ ตอมาเมื่อญี่ปุนถอนกองกําลังออกจากกัมพูชา
ใน ค.ศ. 1945 ฝรั่งเศสกลั บมามีอํานาจเหนืออิ นโดจีนอีก ครั้ง สงผลใหปใ ญญาชนเขมรหั นมาเคลื่อนไหวร วมกับกลุ มปก กุณ จัดตั้ ง
ขบวนการเขมรอิสระที่มีเปูาหมายการเคลื่อนไหวเพื่อตอสูเพื่อเรียกรองเอกราชจากฝรั่งเศสอยางแทจริง 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. [បុណតចនធ មុល, ចរ តខ្មម
រ (ភបំច ពញ: ចលម ៧៩,
ិ
១៩៧៣), ១០.]
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อภินันทแ สงเคราะหแ, “กัมพูชากับปฏิกิริยาตอตานชาวฝรั่งเศส ค.ศ. 1885 – 1954,” 300.
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มิญ (Son Nhoc Minh) และพระสก (Sok) หรือโต สามุต (Tou Samouth) ขบวนการเขมรอิสระ
กลุมนี้ไดรับการสนับสนุนจากขบวนการเวียดมินหแจัดตั้งคณะกรรมการปลดปลอยประชาชนเขมร
(Khmer People‖s Liberation Committee ; KPLC) ใน ค.ศ. 194829 และตอมาใน ค.ศ. 1951 จึง
จัดตั้งพรรคปฏิวัติประชาชนกัมพูชา (Khmer People‖s Revolution Party ; KPRP) ซึ่งกลายเป็น
พลัง สําคัญในการปฏิวัติของกัมพูชาในเวลาตอมา 30 ขบวนการนี้ไ ดรวมมือกับกองกําลัง เขมรอิสระ
อื่น ๆ ที่แยกตัวมาเขารวมจนสามารถขยายพื้นที่การควบคุมพื้นที่ในเขตชนบทไดอยางกวางขวาง
นอกจากนี้ กลุมปใญญาชนเขมรที่สําคัญอีกกลุมหนึ่งซึ่งปรากฏขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่
2 คือกลุมนักศึกษาที่เรียกวา “สหภาพนักศึกษาเขมร” (Union des Étudiants Khmer) ใน ค.ศ.
1949 รัฐบาลกัมพูชาใหทุนการศึกษาแกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี นักเรียนกลุมนี้ไมใชกลุมแรกที่ได
เดินทางไปศึกษายังฝรั่งเศส แตดวยสภาพการณแทั้ง ภายในกัมพูชาและฝรั่ง เศสที่แตกตางจากสมัย
อาณานิคม ทําใหนักเรียนฝรั่งเศสจํานวนหนึ่งอยางซาฬุต ซอ (Saloth Sâr) ตอมาเปลี่ยนชื่อเป็นบุล
ปตหรือพอล พต (Pol Pot) เอียง สารี (Ieng Sary) และเขียม สอมผอน ซึ่งไดรับการปลุกเร าทาง
ความคิดเกี่ยวกับเรื่องของความกาวหนาของชาติบานเมืองเป็นทุนเดิม เมื่อพบกับบรรยากาศที่แนวคิด
สัง คมนิยมและคอมมิวนิสตแซึ่งกําลัง เป็นกระแสความคิดที่ไ ดรับความนิยมในประเทศฝรั่ง เศส กลุม
นักเรียนเหลานี้จึงหันไปศึกษาแนวคิดของคารแล มากซแ (Karl Marx) หรือมารแกซิสตแ (Marxism) และ
แนวคิดของลัทธิเลนิน (Leninism) อยางจริงจัง ปใญญาชนที่มีบทบาทในการรวมกลุมและการสนทนา
ในหมูนักเรียนชาวเขมร อาทิ เกง วันนะสัก การรวมกลุมของพวกเขาถกเถียงกันในประเด็นความคิด
ของนักคิดหลากหลายคนที่เป็นแรงบันดาลใจใหเกิดความคิดที่ตองการเปลี่ย นแปลงสังคม31 นักเรียน
หลายคนจึงเลือกทําวิทยานิพนธแเกี่ยวกับเศรษฐกิจของกัมพูชา เชน หู โยนและเขียว สมผอน ขณะที่
นักเรียนบางสวนสมัครเขาเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตแฝรั่งเศสเป็นตนวาซาฬุต ซอ และยังไดเดินทาง
ไปรวมใชแรงงานในประเทศคอมมิวนิสตแอยางยูโกสลาเวียดวย ปใญญาชนกลุมนี้จะเขามามีบทบาททาง
การเมืองหลังกัมพูชาไดรับเอกราชใน ค.ศ. 1953

29

ชุมพล เลิ ศรัฐการ, กัมพู ชาในการเมือ งโลก: บทบาทเจ้ าสีหนุกับ สงครามและสั นติภาพ (กรุงเทพฯ: ธัญญา
พับลิเคชั่น, 2536), 97.
30
ธีระ นุชเปี่ยม, “ราชอาณาจักรกัมพูชา,” in สารานุกรมประวัติศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ฉบับราช
บัณฑิตยสภา, 35.
31
ธิบดี บัวคําศรี, ประวัติศาสตร์กัมพูชา, 79.
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ปใญญาชนเขมรกลุมตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนมีแนวคิดเกี่ยวกับการสรางชาติกัมพูชาและ
การดําเนินงานที่แตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงทางการเมือง พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ
อาศั ย ช ว งเวลาดั ง กล า วเข า เจรจากั บ ฝรั่ ง เศสเพื่ อ ให ม อบเอกราชแก กั ม พู ช า จนกระทั่ ง วั น ที่ 9
พฤศจิกายน ค.ศ. 1953 กัมพูชาจึงไดรับเอกราชอยางเป็นทางการ อยางไรก็ดี แมวากัมพูชาจะไดรับ
เอกราชแตกลับประสบกับปใญหาความไมมั่นคงทางการเมือง เนื่องจากมีกองกําลังของตางชาติอยาง
ขบวนการเวียดมินหแซึ่งเขาควบคุมพื้นที่เขตชนบทของกัมพูชามา ตั้งแต ค.ศ. 194532 แมจะยอมถอน
กองกําลังออกไปตามขอตกลงจากการประชุมที่เจนีวา (Geneva Conference) วาดวยอินโดจีน ค.ศ.
1954 แตกลับคงลักลอบใหการสนับสนุนดานยุทธปใจจัยแกขบวนการเขมรอิสระกลุมนิยมแนวทาง
สังคมนิยมเพื่อกอกวนรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ขณะที่ขบวนการเขมรอิสระกลุม
นิยมแนวทางเสรีประชาธิปไตยซึ่งแตกตัวไปแลวนั้น ปรากฏวามีบางกลุมตั้งตัวเป็นกองโจรดําเนินการ
เคลื่อนไหวเพื่อตอตานรัฐบาลอยูบริเวณชายแดนพนมพนมดงรักระหวางประเทศไทยกับกัมพูชา 33
ภายใตสภาวการณแดังกลาวผลักดันใหพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุประกาศนโยบายสังคมราษฎรแ
นิยมและจัดตั้งเป็นองคแกรทางการเมือง โดยแกไ ขรัฐธรรมนูญ เพื่อรับรองการใชอํานาจของสัง คม
ราษฎรแนิยม พรอมทั้งใหพระองคแควบควบคุมการแตงตั้ง ฝุายบริหาร ตลอดจนอํานาจทางการเมือง
อื่น ๆ สงผลใหการเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง ตลอดจนปใญญาชนอื่นเป็นไปอยางจํากัดและแทบไม
มีบทบาทใด ๆ ทางการเมืองเป็นครั้งแรกนับตั้งแตทศวรรษ 1930 เป็นตนมา
จากการทบทวนการศึกษาที่ผานมาพบว าผลงานศึกษาที่เกี่ยวของกับแนวคิดและการ
เคลื่อนไหวของปใญญาชนเขมรสวนใหญมุงอธิบายบทบาทของฝรั่ง เศสในฐานะผูสรางจิตสํานึกและ
สรางความรับรูเกี่ยวกับ “ชาติเขมร” หรือ “ความเป็นชาติเขมร” อีกทั้งยังมุงเนนการอธิบายการ
เคลื่อนไหวของปใญญาชนเขมรในแงของสาเหตุ ปใจจั ย และความเป็นไปในการดําเนินการตอตาน
นโยบายของฝรั่งเศสและการเรียกรองเอกราช ซึ่ง ถือได วาเป็ นองคแ ความรูหลัก ที่ชวยทําให เขาใจ
สถานการณแและเหตุการณแสําคัญที่เกี่ยวของกับปใญ ญาชนเขมรจนกระทั่ง ถึงการไดมาซึ่ง เอกราชใน
ค.ศ. 1953 อยางไรก็ต าม การอธิบายในลักษณะดัง กล าวอาจทําใหมองไมเห็นความสืบเนื่องทาง
ความคิดของคนพื้นเมืองที่ถายทอดจากรุนสูรุนและอาจสงผลตอการวิเคราะหแการเคลื่อนไหวในการ
32
33

1959), 103.

Corfield, Khmer Stand Up?: A History of the Cambodian Government 1970-1975, 16.
David J‖ Sternberg, Cambodia its People its Society its Culture (New Heaven: HRAF Press,
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เรียกรองเอกราชของปใญญาชนเขมรไมรอบดาน เพราะหากพิจารณาการเคลื่อนไหวของปใญญาชน
เขมรในบริบทของกระบวนการสรางชาติกัมพูชา (Cambodia Nation Building) พบวายังมีมิติ
มุมมองอื่นที่สามารถนํามาใชศึกษาการเคลื่อนไหวของปใญ ญาชนเขมรเพิ่มเติมได นั่นคือการศึกษา
กระบวนการทางความคิดและการแสดงออกทางความคิดของปใญ ญาชนพื้นเมือง ซึ่งแยกออกเป็น
ประเด็ นสําคัญ ไดอย างนอย 2 ประเด็น ประเด็นแรก ได แก การแสดงออกทางความคิดเกี่ยวกั บ
“ความเป็นชาติ” ของชาวเขมรและการสรางความรูสึกรวมผานอัตลักษณแของความเป็นชาติเขมร สวน
ประเด็นที่ สอง ได แก แนวคิ ดในการเคลื่อ นไหวเพื่ อให ไ ดมาซึ่ง เอกราชและการสร างชาติกั มพูช า
ภายหลังไดรับเอกราช
ประเด็นแรก แนวคิดเรื่อง “ชาติเขมร” หรือ “ความเป็นชาติเขมร” เป็นขอถกเถียงที่
ไดรับการศึกษาและมักไดรับการอธิบายวาเป็นผลงานของฝรั่งเศสในฐานะผูสรางจิตสํานึกและสราง
ความรับรูใหกับชาวเขมร ดังตัวอยางที่ปรากฏในงานเขียนเรื่อง Cambodge: The Cultivation of
Nation, 1860-1945 ของ Penny Edwards ซึ่งเสนอวาความรับรูและสํานึกเกี่ยวกับ “ความเป็นชาติ
เขมร” ไดรับการสรางขึ้นผานสํานักงานหรือหนวยงานราชการอาณานิคม หองเรียน สถาบันการ
คนคว า และพิพิ ธภัณฑแ ของฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยา งยิ่ง การสรางภาพความรุง เรื องสมัยพระนคร
(Angkor) ของนักวิชาการชาวฝรั่งเศสและชาวเขมรที่ร วมงานกับสถาบันทางวิชาการของฝรั่งเศส
อยางเชนสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบุรพาทิศ (I‖École Française d‖Éxtrême – Orient ; EFEO)34
ปราสาทนครวัดซึ่งฝรั่งเศสภูมิใจวาตนเป็นผูคนพบไดรับการตีความวาเป็นจุดเริ่มตนของชนชาติเขมร
ถูกนําออกไปจําลองและผลิตซ้ําเพื่อนําไปแสดงในรู ปแบบและสถานที่ตาง ๆ ทั้ง ในพิพิธภัณฑแและ
นิทรรศการครั้งใหญ (Great Exhibition)35 พรอมกันนั้นยังมีการแปลผลงานทางประวัติศาสตรแและ
34

สํานักฝรั่งเศสแหงปลายบุรพาทิศ (I‖École Française d‖Éxtrême – Orient ; EFEO) จัดตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1901 ที่
พัฒนามาจากคณะสํารวจทางโบราณคดีแหงอินโดจีน (Mission Archéologique de l‖Indochina) สถาบันแหงนี้วางรากฐาน 4
ประการ ใหแกกัมพูชา คือ การจัดทําบัญชีโบราณสถานและโบราณวัตถุ การเก็บรักษาโบราณวัตถุ การจัดตั้งพิพิธภัณฑแ และการจัดทํา
หองสมุด สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ มีการตีพิมพแวารสารในชื่อวารสารสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบุรพาทิศในชื่ อ Bulletin de
I‖École Française d‖Éxtrême – Orient ; BEFEO ดวย ตอมาใน ค.ศ. 1905 จัดตั้งสมาคมเพื่อนพระนคร (Friends of Angkor)
และใน ค.ศ. 1918 จัดตั้งโรงเรียนศิลปะแหงกัมพูชา 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
นิทรรศการครั้งยิ่งใหญ (Great Exhibition) เป็นการแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ จัดขึ้นครั้งแรกอยางเป็น
ทางการใน ค.ศ. 1851 กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพื่อแสดงศักยภาพดานอุตสาหกรรมทั้งของประเทศตะวันตก ตอมาจึงเริ่มชักชวน
ประเทศฝใ่งตะวันออกและอาณานิคมรวมจัดแสดงดวย ทั้งนี้ ใน ค.ศ. 1878 ประเทศฝรั่งเศสเป็นเจาภาพจัดนิทรรศการฯ ครั้งที่ 7 ณ
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เรื่องราวทางวัฒนธรรมเป็นภาษาเขมรเพื่อเผยแพรผานหนังสือพิมพแและวารสาร รวมทั้งจัดใหมีการ
เรียนการสอนเพื่อตอกย้ําใหชาวเขมรตระหนักถึ งความยิ่ง ใหญของชาติภายใตการชี้นําของฝรั่ง เศส
อีกดวย
อยา งไรก็ต าม การใหค วามสํา คัญ ต อการอธิบ ายบทบาทของฝรั่ ง เศสในฐานะผูส รา ง
จิตสํานึกหรือสรางความรับรูเกี่ยวกับ “ชาติเขมร” หรือ “ความเป็นชาติเขมร” ดังกลาวทําใหเกิดการ
ละเลยที่จะศึกษาความสืบเนื่องทางความคิดของคนพื้นเมือง ซึ่งในเอกสารประเภทตํานาน นิทาน พระ
ราชพงศาวดาร ของกัมพูชา อาทิ พระทอง - นางนาค พระเกตุมาลา พระเจาแตงหวาน หรือพระ
เสด็จกอน มีเนื้อหาที่สะทอนถึงสํานึกและความรับรูถึงเรื่องราวสมัยพระนครหรือความเป็นมาของกลุม
ชนเขมรไดเป็นอยางดี ในขณะเดียวกันปใญ ญาชนเขมรยัง มีทรรศนะตอ “ความเป็นชาติเขมร” ที่
แตกตางจากฝรั่งเศส อาทิ ทรรศนะตอชาติพันธุแเขมร กลาวคือ ขณะที่ฝรั่งเศสมองวากลุมชนที่สราง
อารยธรรมที่ยิ่งใหญสมัยพระนครไดสาบสูญไปแลว แมวาชาวเขมรที่พ วกเขาปกครองจะสืบทอดมา
จากกลุมชนนั้นแตก็เสื่อมถอยจนมีความสัมพันธแอันหางไกลกับกลุมชนดังกลาว 36 ในทางตรงกันขาม
ทรรศนะของปใญญาชนเขมรอยางพอล พตกลับมองวาเขาเป็นลูกหลานโดยตรงของชนชาติอันยิ่งใหญ
นั้น สอดคลองกับทรรศนะของผูนําขบวนการเขมรอิสระที่วาเชื้อชาติกัม พูชา เลือดของกัมพูชา ความ
เป็ น กั ม พู ช า เป็ น ลู ก หลานของพระเจ า ชั ย วรมั น ผู ที่ ส ร า งนครธมและปราสาทนครวั ด 37 เป็ น ต น
นอกจากนี้ยังพบวาปใญญาชนเขมรมีการแสดงออกถึง จิตสํานึกถึงความเป็นชาติผานการเคลื่อนไหว
ดังเห็นไดจากเหตุการณแที่เกิดขึ้นใน ค.ศ. 1942 และ ค.ศ. 1943 ซึ่ง มีลักษณะรวมกันที่สําคัญคือเป็น
การเคลื่อนไหวเพื่อตอตานนโยบายหรือการกระทําของฝรั่งเศสที่สงผลกระทบตอพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมซึ่งเป็นอัตลักษณแของความเป็นชาติเขมรอีกดวย ดังนั้นการศึกษากระบวนการทางความคิด
ของปใญญาชนเขมรจึงมีความสําคัญ เพราะเป็นการศึกษาที่ใหน้ําหนักตอคนพื้นเมืองในฐานะผูสืบทอด
จิตสํานึกถึงความเป็นชาติ
กรุงปารีส กัมพูชาในฐานะอาณานิคมของฝรั่งเศสได รวมจัดแสดงเป็นครั้งแรก โดยปราสาทหินขนาดเล็กไดรับการจําลองเพื่อนําไปจัด
แสดงในงานมหกรรมดังกลาว ตอมาใน ค.ศ. 1889 ประเทศฝรั่งเศสเป็นเจาภาพจัดงานมหกรรมนิทรรศการนานาชาติอีกครั้ง ปราสาท
นครวัดจึงไดรับการจําลองเพื่อนําไปจัดแสดงเป็นครั้งแรก พรอมดวยคณะระบําอัปสรา อยางไรก็ดี ปราสาทนครวัดไดรับการจําลองและ
นําไปจัดแสดงที่ประเทศฝรั่งเศสอยางตอเนื่องจนถึง 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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สําหรับประเด็นที่สอง ไดแก แนวคิดในการเคลื่อนไหวเพื่อใหไ ดมาซึ่ง เอกราชและการ
สรางชาติกัมพูชาภายหลังไดรับเอกราช จากการทบทวนวรรณกรรมพบวางานศึกษาที่ผานมามีจํานวน
ไมมากและสวนใหญมุงเนนนําเสนอบทบาทและความคิดเฉพาะบุคคล โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระ
นโรดมสีหนุซึ่งเป็นการวิเคราะหแแนวความคิดในฐานะเป็นผูนําทางการเมืองหรือผูนําประเทศมากกวา
การวิเคราะหแแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นชาติ และชาติ นิยมในฐานะชาวเขมรที่ต องการทํ าเพื่อชาติ
นอกจากนั้นเนื่องจากการศึกษาที่ปรากฏมุง เนนการอธิบายการเคลื่อนไหวของปใญญาชนเขมรเพื่อ
ตอตานนโยบายของฝรั่งเศสและการตอสูเพื่อเอกราชซึ่งเป็นเปูาหมายรวมของปใญญาชนเขมรทุกกลุม
จึง ยังมีชองว างในการศึ กษาวิเคราะหแความแตกตางทางความคิดภายในกลุมปใญ ญาชนเขมร เช น
ปใญ ญาชนเขมรมีเงื่อนไขหรือจุดกําเนิดอยางไร แล วจึง นํามาสูการวิเคราะหแในเชิง ลึกวาปใญญาชน
เหลานี้เพาะบมทางความคิดดานชาตินิยมไดอยางไร พวกเขามีวิธีการเคลื่อนไหวดานชาตินิยมใน
ลักษณะใด ตอจากนั้น นําไปสูชุด คําถามที่ต ามมาวาปใญ ญาชนแตล ะกลุมมีเปู าหมายอย างไร และ
สาเหตุใดที่นํามาซึ่งความแตกแยกภายในกลุมปใญญาชนเขมร ทั้งนี้การทําความเขาใจความแตกตาง
ทางความคิดของปใญญาชนเขมรนั้นมีความสําคัญ เนื่องจากเป็น ที่รับรูถึง สภาพทางการเมืองของ
กัมพูชาภายหลังไดรับเอกราชวามีความขัดแยงของกลุมการเมืองตาง ๆ สูง ดังนั้นการทําความเขาใจ
ถึงแนวความคิดของปใญญาชนเขมรในการสรางชาติ จึงชวยอธิบายถึงที่มาของปใญหาความขัดแยงทาง
การเมืองของกัมพูชาไดอยางรอบดานอีกดวย
เนื่องจากการศึกษาที่เกี่ยวของกับประเด็นการเคลื่อนไหวของปใญญาชนเขมรที่ผานมา
สวนใหญเป็นการนําเสนอมุมมองและบทบาทของฝรั่งเศสในการสรางจิตสํานึกถึงความเป็นชาติเป็น
หลัก อีกทั้งยังมุงอธิบายถึงการเคลื่อนไหวของปใญญาชนเขมรในตอตานฝรั่งเศสมากกวาที่จะอธิบาย
ความแตกตางทางความคิด ดังนั้น การศึกษาในหัวขอ “แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นชาติและการ
เคลื่อนไหวด้านชาตินิยมของปัญญาชนเขมร ค.ศ. 1930 – 1955” จึง มีจุดมุง หมายที่จะเสนอ
มุมมองเกี่ยวกับ “ความเป็นชาติเขมร” ในสํานึกหรือทรรศนะของปใญ ญาชนเขมร ซึ่ง เป็นการให
ความสําคัญกับความคิดของคนพื้นเมืองที่ไดรับการสืบทอดกันมาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้จะใชวิธีการศึกษา
ที่มุงเนนการอธิบายปากคําและพฤติกรรมของปใญญาชนเขมรเพื่อสะทอนตัวตน ความคิด และความ
ตองการในการกําหนดความเป็นชาติ นอกจากนั้นยังใหความสําคัญกับการศึกษาความแตกตางทาง
ความคิดและความแตกตางในวิธีการที่ปใญญาชนเขมรกลุมตาง ๆ ใชในการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรอง
เอกราช ซึ่งเป็นที่มาของความแตกแยกในกลุมปใญญาชนเขมรในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทําให
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กระบวนการกําหนดความเป็นชาติไมไดรับการตกลงรวมกันในหมูผูนําอยางเป็นเอกภาพ จึงสงผลให
เกิดการตอสูทางความคิดที่โตเถียงถึงแนวทางในการสรางชาติสืบตอมา เนื่องจากในทายที่สุดนั้น ไมใช
ปใญญาชนทุกกลุมที่สามารถโนมนาวประชาชนใหยอมรับกลุมของตนในฐานะผูกําหนดอนาคตของชาติ
ไดสําเร็จ แมวาทุกกลุมจะมีเปูาหมายเดียวกันคือการเรียกรองเอกราชก็ตาม จึงนาสนใจที่จะทําความ
เขา ใจวา ความสํา เร็ จหรือ ความลม เหลวของปใ ญ ญาชนกลุม ตา ง ๆ เกิ ดขึ้ นในสภาวการณแอ ยา งไร
ผูศึกษาคาดหวังวาการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นชาติจากมิติของคนพื้นเมืองจะช วยเพิ่มพูน
องคแความรูเกี่ยวกับ “ชาติเขมร” หรือ “ความเป็นชาติเขมร” และนําไปสูความเขาใจตัวตนและ
ความคิดที่แตกตางกันของปใญญาชนเขมรกลุมตาง ๆ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสรางชาติของกัมพูชา
ภายหลังไดรับเอกราช
2. ทบทวนวรรณกรรม
กอนจะศึกษาและอธิบายรายละเอียดในหัวขอ “แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นชาติและการ
เคลื่อนไหวด้านชาตินิยมของปัญญาชนเขมร ค.ศ. 1930 – 1955” ผูศึกษาไดทําการสํารวจ
สถานภาพของการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวของกับความเป็นชาติเขมรและปใญ ญาชนเขมร ทั้ง นี้ มี
วัตถุประสงคแเพื่อทําความเขาใจสถานภาพของงานเขียนในประเด็นที่เลือกศึกษา เพื่อนําไปสูการขยาย
องคแความรูใหมใหชัดเจนยิ่งขึ้น ในที่นี้ผูศึกษาไดแบงงานเขียนตามประเด็นสําคัญที่แตละกลุมมุงเนน
การอธิบายได 3 กลุม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 : งานเขียนที่อธิบายถึงกาเนิดของสานึกเกี่ยวกับความเป็นชาติเขมร
งานเขียนกลุมนี้มุงอธิบายถึงจุดเริ่มตนของสํานึกเกี่ยวกับความเป็นชาติเขมร มีขอสรุป
ตรงกันคือ “ชาติเขมร” หรือ “ความเป็นชาติเขมร” ไดรับการสรางหรืออิทธิพลจากฝรั่งเศส โดย
อธิบายภายใตกรอบความคิดหรือนิยามความหมายของคํา วาชาติ 2 ลักษณะ คือชาติในความหมาย
ทางการเมืองและชาติในความหมายทางวัฒนธรรม
ในสวนของการอธิบายชาติในความหมายทางการเมือง คือชาติที่เกิดจากคนในเขตแดนที่
แนนอนมาตัดสินใจใชอํานาจทางการเมืองของตนอยางสมัครใจเพื่อกําหนดความเป็นรัฐขึ้น งานเขียน
ที่อธิบายถึงความเป็นชาติเขมรในความหมายนี้เสนอวา ความเป็นชาติเขมรเริ่มตนตั้งแตทศวรรษ
1930 และ 1940 เป็นสิ่ งที่เกิ ดขึ้นทั นทีทั นใด โดยอางอิ ง กับ ปรากฏการณแ 3 อยา ง คื อ การออก
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วารสารกัมพุชสุริยาซึ่งเป็นวารสารภาษาเขมรฉบับแรกโดยสถาบันพุทธศาสนบัณฑิตยแใน ค.ศ. 1926
การออกหนังสือพิมพแภาษาเขมรฉบับแรกชื่อวานครวัด 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
แปลเป็ น ภาษาไทย เรื่ อ ง ประวั ติ ศ าสตร์ กั ม พู ช า (ค.ศ. 1997 / พ.ศ. 2540) ของ เดวิ ด พี .
แชนด์เลอร์ แปลโดย พรรณงาม เงาธรรมสาร และคณะ มุงเนนวาการออกวารสารกัมพุชสุริยาของ
สถาบั น พุ ท ธศาสนบั ณ ฑิ ต ยแ โ ดยปใ ญ ญาชนเขมรเป็ น จุ ด เริ่ ม ต น ของสํ า นึ ก ถึ ง ความเป็ น ชาติ เ ขมร
เนื่องจากเป็นวารสารที่ตีพิมพแเรื่องราวการคนพบอารยธรรมโบราณสมัยพระนคร รวมถึง เผยแพร
วัฒนธรรมประเพณีโบราณของกัมพูชาใหเป็นที่รับรูแกประชาชน และเมื่อฝรั่งเศสดําเนินนโยบายที่
กระทบตออัตลักษณแทางวัฒนธรรมจึงนํามาสูการตอตานในสงครามรม ในประเด็นนี้เเชนดแเลอรแเ สนอ
วาเมื่อฌอรแฌ อารแมอง เลอง โกลตีเย (George Armand Léon Gautier) เรสิดังตแ สุเปริเออรแแหง
แควนกัมพูชาประกาศเปลี่ยนแปลงพยัญชนะเขมรทั้ง 45 ตัว ใหเป็นอักษรโรมันสงผลใหพระสงฆแและ
ปใญ ญาชนออกมาตอ ตา นอย างหนัก เนื่องจากมองว าเป็ นการทํ าลายจารี ตประเพณี การยอมรั บ
ตัวอักษรโรมันจะทําใหสังคมกัมพูชาเป็นสังคมที่ไมมีประวัติศาสตรแ 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
เกี่ยวกับความเป็นชาติเขมรที่ผานมาพิจารณาความหมายของชาติเฉพาะปรากฏการณแทางการเมือง
แตยังมีการอธิบายในอีกมิติหนึ่งคือความเป็นชาติทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นระบบความคิดทางวัฒนธรรมที่
ผูคนมีความรูสึกรวมกันผานวัฒนธรรม ความเชื่อ จารีต ตลอดจนประเพณีตาง ๆ
เอ็ดเวิรแดเสนอกรอบโครงการวิเคราะหแที่คํานึงถึงความหมายของชาติหรือความเป็นชาติ
ในความหมายทางวัฒนธรรม โดยมีความคิดหลักเกี่ยวกับสํานึกถึง ความเป็นชาติเขมรวาไมใชสิ่ง ที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแตไดรับการสรางขึ้นจากฝรั่ง เศส เอ็ดเวิรแดพยายามอธิบายจุดกําเนิดของ
สํานึกถึงความเป็นชาติเขมรวามีที่มาอยางไร โดยเนนการอธิบายถึงความเป็นชาติเขมรวาไ ดรับการ
สรางขึ้นผานสํานักงานหรือหนวยงานราชการอาณานิคม หองเรียน สถาบันการคนควา และพิพิธภัณฑแ
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ของฝรั่งเศส ทั้งนี้ เอ็ดเวิรแดไดอธิบายโดยสรุปวาปใญญาชนเขมรไมไดสรางแนวคิดของความเป็นชาติ
ของตน และการสร างภาพความรุง เรือ งสมัยพระนครของนักวิชาการชาวฝรั่ง เศสและชาวเขมรที่
รวมงานกับสถาบันของฝรั่งเศสมีสวนสําคัญในการสรางชาตินักชาตินิยมเขมร
ทั้งนี้ ผูศึกษาตั้งขอสังเกตวาหากชาติเขมรหมายถึงปราสาทนครวัดตามการตีความของ
ฝรั่งเศสแลว ปใญญาชนเขมรมีสํานึกถึงความเป็นชาติของและความหมายของปราสาทนครวัดในแบบ
ของตนหรื อ ไม สํ า นึ กถึ ง ความเป็ น ชาติ แ ละความหมายของปราสาทนครวั ด ของปใ ญ ญาชนเขมร
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร รวมทั้งเกิดคําถามวาหากชาวเขมรทั่วไปยอมรับวาปราสาทนครวัดหมายถึง
ชาติ นั้ น ความเข า ใจดั ง กล า วมี ลัก ษณะเช น ไร ซึ่ ง เอ็ ด เวิ รแ ด ไม ไ ด ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า ปราสาทนครวั ด ของ
นักวิชาการฝรั่งเศสและปใญญาชนเหมือนหรือแตกตางกัน อยางไรก็ตามสุดทายเป็นการอธิบายเพียง
เพื่อสะทอนใหเห็นกระบวนการผสานความคิดของนักวิชาการฝรั่งเศส (กอนไดรับเอกราช) เขากับ
ความตองการของปใญญาชนเขมร (ขณะเรียกรองเอกราช) เพื่อสรางจิตสํานึกรวมกันของชาวเขมรใน
การเรียกรองเอกราชเทานั้น แตกลับไมไดตั้งคําถามถึงการรับรูของคนพื้นเมืองหรือพยายามอธิบาย
สํานึกเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของชาวเขมร ซึ่งเป็นการมองขามการเคลื่อนไหวที่อาจพิจารณาจาก
ประสบการณแของคนพื้นเมืองที่นํามาสูการตอตานอาณานิคม
อยางไรก็ดี แนวทางการศึกษาชาติในความหมายทางวัฒนธรรมของเอ็ดเวิรแดไดรับการ
ยอมรับและการอางอิงในงานเขียนตอ ๆ มา ดัง เชนวิทยานิพนธแอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวั ติ ศ าสตรแ จุ ฬ าลงกรณแ ม หาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง เอกสารมหาบุ รุ ษ เขมร: การศึ ก ษางานเขี ย น
ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของกัมพูชา (ค.ศ. 2004 / พ.ศ. 2547) ของ ธิบดี บัวคาศรี ไดเสนอแนวทาง
การศึกษาในบทที่ 2 “สังคมกับการเคลื่อนไหวทางความคิด : ชาตินิยมเขมรในทศวรรษที่ 1930 –
1955” โดยใชกรอบความคิดหลักคือ ชาติเขมรไดรับการสรางขึ้นจากฝรั่งเศสไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ ทั้งนี้ ฝรั่งเศสมีนโยบายทําพระนครใหเป็นเขมร ดวยการเชื่อมโยงประวัติศาสตรแของกัมพูชา
เขากับความรุงเรืองในสมัยพระนคร ปราสาทนครวัดจึง กลายเป็นภาพตัวแทนศักดิ์ศรีข องชาติใน
ชวงเวลาดังกลาว อยางไรก็ตาม การเผยแพรเรื่องราวสมัยพระนครปรากฏผานงานวิชาการ วารสาร
หรือหนังสือพิมพแซึ่งมีสวนสําคัญในการกระตุนใหปใญญาชนเกิดสํานึกถึงความเป็นชาติและแพรขยายสู
ชาวเขมรมากขึ้น หรือวิทยานิพนธแพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณแราชวิทยาลัย ศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศไทยกับคณะสงฆ์ใน
ประเทศกัมพูชา (ค.ศ. 2009 / พ.ศ.2552) ของ พระสุวรรณฐา อินฺทฺริยสวโร และวิทยานิพนธแ
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พุทธศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าพระพุทธศาสนา มหาวิ ทยาลัย จุฬ าลงกรณแ ราชวิท ยาลัย เรื่อ ง
การศึกษาของคณะสงฆ์ในราชอาณาจักรกัมพูชา (ค.ศ. 2010 / พ.ศ. 2553) ของ พระสุเธีย สุวณณฺ
เถโร (ยนต์) ไดอธิบายถึงพัฒนาการดานการศึกษาของพระสงฆแในภายใตการปกครองของฝรั่งเศสมี
สวนสําคัญในการกอกําเนิดสํานึกถึงความเป็นชาติและสรางคนรุนใหมหรือปใญญาชน เพราะสถาบัน
ตาง ๆ ที่ฝรั่งเศสพยายามพัฒนากลายเป็นแหลงแลกเปลี่ยนความรูและความคิดที่สําคัญของชาวเขมร
อาทิ โรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงหรือพุทธศาสนบัณฑิตยแที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่เป็นสถาบันการศึกษา
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 ที่ศึกษาและคนควาเรื่องราวสมัยพระนครผานตํานาน พงศาวดาร เพื่อนํามาเผยแพร ให
เป็นที่รับรูโดยทั่วไปในลักษณะของงานทางโบราณคดีและประวัติศาสตรแ และเสนอมุมมองที่นาสนใจ
ถึงการใชสัญลักษณแผานธงชาติและเพลงชาติที่นําเรื่องราวสมัยพระนครเขาไวดวย เชนเดียวกับงาน
เขียนเรื่อง ประวัติศาสตร์กัมพูชา (ค.ศ. 2012 / พ.ศ. 2555) ของ ธิบดี บัวคาศรี ใน “บทที่ 2 การ
สรางภาพของชาติในกัมพูชา” อธิบายวาระบบการปกครอง ปใญญาชน และสถาบันทางการตาง ๆ
เป็ น จุ ด เริ่ ม ต น ของกระบวนการก อ รู ป จิ ต สํ า นึ ก ถึ ง ความเป็ น ชาติ เ ขมร โดยเฉพาะการสร า ง
ประวัติศาสตรแสมัยพระนครใหเป็นตัวแทนของชาติ โดยขาหลวงใหญฝรั่งเศสประจําโคชินจีนรับคํา สั่ง
จากรัฐบาลฝรั่งเศสใหจัดตั้งสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบุรพาทิศ (I‖École Française d‖Éxtrême –
Orient ; EFEO) ปราสาทนครวัดจึงกลายเป็นสิ่งสําคัญที่ฝรั่งเศสถือวาตนเป็นผูคนพบ รวมทั้งยังตอก
ย้ําใหชาวเขมรตระหนักถึงความยิ่งใหญของสมัยพระนครซึ่งถูกยนยอเหลือเพียงปราสาทนครวัดวาเป็น
ตัวแทนของความรุงเรืองในอดีต โดยงานเขียนของชาญวิทยแและธิบดีตางอธิบายภายใตกรอบความคิด
หลักที่เนนการอธิบายความเป็นชาติของเขมรวาไมใชสิ่งที่เกิดอยางเป็นธรรมชาติแตไดรับการสรางขึ้น
จากฝรั่งเศส
อยางไรก็ตาม แมการศึกษากําเนิดของสํานึกเกี่ ยวกับความเป็นชาติเขมรไดเริ่มคลี่คลาย
จากการศึกษาชาติในความหมายทางการเมืองมาเนนกรอบโครงความหมายของชาติทางวัฒนธรรม
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แตการอธิบายในแนวทางดังกลาวกลับมุง เนนบทบาทของฝรั่ง เศสมากเกินไปจนละเลยสํานึกทาง
ประวัติศาสตรแของคนพื้นเมือง การพิจารณาและวิเคราะหแที่ใหน้ําหนั กกับบทบาทของฝรั่งเศสเชนนี้
อาจทําใหมองขามความสืบเนื่องทางวัฒนธรรมของกัมพูชาที่ถายทอดจากรุนสูรุน โดยฝรั่งเศสอาจ
ดําเนินการจัดระบบทางความคิดใหเกิดระเบียบภายใตกระบวนการทําใหทันสมัยเทานั้น
กลุ่มที่ 2 : งานเขียนที่มุ่งเน้นการศึกษากระแสชาตินิยมที่นาไปสู่ การเรียกร้องเอกราช
จากฝรั่งเศส
งานเขียนกลุมนี้มุงอธิบายสาเหตุของการเกิดกระแสชาตินิยมในหมูปใญ ญาชนเขมรที่
นําไปสูการเรียกรองเอกราชจากฝรั่ง เศส การวิเคราะหแของงานเขียนกลุมนี้จะแตกตางกันไปตาม
มุมมองของผูศึกษาซึ่งสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดกระแสชาตินิยมของกัม พูชาเกิดจาก 4 สาเหตุ
หลัก คือ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การศึกษาสมัยใหม สถานการณแในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2
และพิจารณาบริบทอยางรอบดาน ดังนี้
1) งานเขียนที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจวาเป็นสาเหตุของการเกิดกระแส
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 นําเสนอผลการศึกษาเหตุ การณแฆาตกรรมวาเฟลิกซแ หลุ ยสแ บารแเ ดซ (Felix Louis
Bardez) ขาหลวงฝรั่งเศสที่เดินทางเขามาดําเนินการจัดเก็บ ภาษีที่หมูบานกรังลาจ (Kraang Laev)
เขตกําปงฉนัง (Kompong Chhnang) แทนขุนนางฝรั่งเศสที่ถูกสังหารวาเป็นจุดเริ่มตนของกระแส
ชาติ นิย ม โดยมีสาเหตุ จ ากความไมพ อใจนโยบายขูด รี ดภาษี ของฝรั่ ง เศส แต ใ นงานเขี ย นเรื่ อ งนี้
แชนดแเลอรแไมไดอธิบายใหเห็นความเชื่อมโยงของนโยบายขูดรีดภาษีของฝรั่งเศสวาสงผลตอกระแส
ชาตินิยมเขมรที่ชัดเจนเทากับงานเขียนตอมาของเขาในเรื่อง “ปฏิกิริยาของกัมพูชาตอฝรั่งเศสระหวาง
ค.ศ. 1916-1945” ประวัติศาสตร์กัมพูชา (ค.ศ. 1997 / พ.ศ. 2540) ของ เดวิด พี. แชนด์เลอร์ ซึ่ง
มุงเนนการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชวงคริสตแศตวรรษที่ 20 ที่สงผลใหเกิดกระแส
ชาตินิยมในกัมพูชา เนื่องจากฝรั่งเศสกระชับอํานาจการปกครองและเรงการเพาะปลูกสงผลใหชาว
เขมรไดรับความยากลําบาก อีกทั้งสถานะทางสังคมที่แตกตางกันระหวางชาวตะวันตกกับคนพื้นเมือง
สงผลใหเกิดชองวางทางวัฒนธรรม ประกอบกับฝรั่งเศสสนับสนุนใหชาวเวียดนามและชาวจีนเขามา
ทํางานในกัมพูชากอใหเกิดความรูสึกวาชาวเขมรถูกกดขี่และเอารัดเอาเปรียบ ทําใหคนพื้นเมืองเกิด
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ความรูสึกตอตานระบอบอาณานิคม รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของฝรั่งเศสสงผลใหชาว
เขมรเรียนรูและกาวทันความทันสมัยอยางรวดเร็วกอใหเกิดความตื่นตัวทางความคิดและพัฒนามาสู
ปฏิกิริยาการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองเอกราช
2) งานเขียนที่อธิบายการศึกษาสมัยใหมวาเป็นสาเหตุของการเกิดกระแสชาตินิยม อาทิ
งานเขียน เรื่อง ชุมชนจินตกรรม : บทสะท้อนว่าด้วยกาเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม (ค.ศ.
2009 / พ.ศ. 2552) ของ เบน แอนเดอร์สัน แปลโดย ชาญวิทยแ เกษตรศิริ (บรรณาธิการ) อธิบายถึง
การพั ฒ นาการศึ ก ษาสมั ย ใหม ข องฝรั่ ง เศสให กั บ อาณานิ ค มในอิ น โดจี น โดยกรณี ข องกั ม พู ช า
สถาบันการศึกษาสมัยใหมกอใหเกิดปใญญาชนที่มีความรูความสามารถ แตไมไดรับโอกาสใหทํางานใน
หนวยงานหรือสถาบันของฝรั่งเศส จึงผลักดันใหปใญญาชนเหลานี้เกิดการบมเพาะและเคลื่อนไหวทาง
ความคิดอันนําไปสูการเกิดความรูสึกชาตินิยม สวนงานเขียนเรื่อง Cambodge: The Cultivation
of Nation, 1860-1945 (ค.ศ. 2009 / พ.ศ. 2552) ของ Penny Edwards อธิบายวาการที่กัมพูชา
ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง เศสไดทําให เกิดการพัฒนา (Development) และกระบวนการทําให
ทันสมัย (Modernization) โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของสื่อสิ่ง พิมพแตาง ๆ ทั้ง วารสาร หนังสือพิมพแ
วรรณกรรมซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในการสรางหรือปลูกฝใงสํานึกเกี่ยวกับความเป็นชาติ ผนวกกับการ
พัฒนาการศึกษาในโรงเรียนระบบอาณานิคมฝรั่ง เศสระหวาง ค.ศ. 1910 – 1930 ซึ่ง นอกจาก
กอใหเกิดคนกลุมใหมที่มีความรูความสามารถหรือปใญญาชนเขมรแลว ยังกอใหเกิดพื้นที่สนทนาที่
นําไปสูความสํานึกถึงความเป็นชาติดวย
3) งานเขียนที่อธิบายสถานการณแในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 วาเป็นสาเหตุของการเกิด
กระแสชาตินิยม เมื่อญี่ปุนใหการสนับสนุนกัมพูชาในการประกาศเอกราช ประกอบกับนโยบายการ
ขยายดินแดนของไทยกอใหเกิดกระแสชาตินิยมตอตานผูรุกรานและเรียกรองเอกราชจากฝรั่งเศส งาน
เขียนที่เนนการอธิบายในลักษณะนี้ เชน งานเขียนเรื่อง A Short History of Cambodia (ค.ศ.
2006 / พ.ศ. 2549) ของ John Tully เสนอว า กระแสชาตินิ ยมของกัมพูชาไมเคยมีมากอ น
จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากชาวเขมรไมมีสํานึกหรือความตองการตอตานอาณานิคม อีก
ทั้งยังมีบางสวนใหการสนับสนุนอาณานิคมฝรั่งเศสดวย ในขณะที่วิทยานิพนธแอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย เรื่อง ปราสาทพระวิหาร: การเมืองวัฒนธรรมใน
กัมพูชายุคสังคมราษฎร์นิยม ค.ศ. 1955 – 1970 (ค.ศ. 2009 / พ.ศ. 2552) ของ พงษ์พันธ์ พึ่งตน
เสนอวาการขยายดินแดนของไทยในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ผลักดันใหเกิดกระแสชาตินิยมในหมูชาว
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เขมรและภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ชาวเขมรจึงตระหนักถึงบทบาททางการเมืองของ
ตนอันนํามาสูการเคลื่อนไหวเพื่อตอตานระบอบอาณานิคมของฝรั่งเศส
4) งานเขียนที่อธิบายบริบทอยางรอบดานวาเป็นสาเหตุของการเกิดกระแสชาตินิยม งาน
เขียนกลุมนี้มองวาการพิจารณาสาเหตุชาตินิยมเฉพาะลักษณะใดลักษณะหนึ่งอาจทําใหไมเขาใจอดีตที่
เกิดขึ้นอยางแทจริง เพราะมองวาสิ่ง ที่มีอิทธิพลตอความคิดมนุษยแไ มใชเพียงสิ่ง เดียว เชนเดียวกับ
กระแสชาตินิยมซึ่งจําเป็นตองพิจารณาหรือวิเคราะหแจากบริบทที่รอบดานวาเป็นสาเหตุหรือปใจจัย
ผลักดันในการเกิดขึ้นของกระแสชาตินิยม เชน งานเขียนเรื่อง ประวัติศาสตร์กัมพูชา (ค.ศ. 2012 /
พ.ศ. 2555) ของ ธิบดี บัวคาศรี เสนอวาการปกครองของฝรั่งเศสผลักดันใหชาวเวียดนามและชาวจีน
เขามาในกัมพูชาเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่ชาวเขมรยังยากจนและถูกแยงงาน จึง
เป็นที่มาของความรูสึกถูกเอารัดเอาเปรียบและความรูสึกเกลียดชังชาวเวียดนามและชาวจีน ขณะที่
การพัฒนาระบบการศึกษาแบบใหมใหแกกัมพูชากอใหเกิดผูที่มีความรูความสามารถหรือปใ ญญาชน
ซึ่งเรียนรูความทันสมัยและกระแสความคิดเกี่ยวกับความยิ่งใหญของตนควบคูกันไปดวย สอดคลอง
กับงานเขียนเรื่อง “กัมพูชากับปฏิกิริยาตอตานการปกครองของฝรั่งเศส ค.ศ. 1885” ใน “ปริทรรศน์
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” จักรวรรดินิยมตะวันตกในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ : การเข้ามาและผลกระทบ (ค.ศ. 2014 / พ.ศ. 2557) ของ อภินันท์ สงเคราะห์ อธิบาย
ปใจจัยที่กอใหเกิดกระแสชาตินิยมอยางรอบดานทั้ง สํานึกทางประวัติศาสตรแ การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การศึก ษาสมั ยใหม และการพั ฒนาระบบสาธารณูป โภค ลว นมีผ ลตอ การเกิด กระแส
ชาตินิยมทั้งสิ้น
อย า งไรก็ ต าม งานเขีย นข า งต น ให ความสํ า คัญ กั บ การอธิ บ ายปใ จ จั ยการเกิด กระแส
ชาตินิยม แตไมพบงานเขียนเรื่ องใดที่อธิบ ายถึง อิทธิ พลของกระแสชาตินิย มตอกระบวนการทาง
ความคิดของปใญญาชนเขมรเลย ในทรรศนะของผูศึกษาเห็นวาในการศึก ษากระแสชาตินิยมควรไดรับ
การอธิบายวาความคิดชาตินิยมมีอิทธิพลตอปใญ ญาชนเขมรอยางไร ปใญญาชนเขมรแสดงออกทาง
ความคิดในลักษณะใดบาง ตลอดจนปใญญาชนเขมรวิธีการนําความรูสึกชาตินิยมมาโนมนาวประชาชน
อยางไร การวิเคราะหแในชุดคําถามดังกลาวจะชวยใหเห็นถึงกระบวนการทางความคิดของปใญญาชนที่
นําไปสูการเรียกรองเอกราชและกระบวนการสรางชาติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
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กลุ่มที่ 3 : งานเขียนที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์บทบาทและความคิดของปัญญาชนเขมร
งานเขี ยนกลุ มนี้ มุง เนน การวิ เคราะหแ บทบาทและความคิ ดของปใ ญ ญาชนเขมรตั้ ง แต
ทศวรรษ 1930 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวางานเขียนกลุมนี้มีจํานวนไมมาก งานเขียนสวนใหญ
มุง เนน การอธิบ ายเฉพาะบุค คล โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จ พระนโรดมสี หนุ และพอล พต ซึ่ ง มุ ง
นําเสนอบทบาทและความคิดของบุคคลนั้น ๆ ในขณะเป็นผูนําทางการเมืองหรือผูนําประเทศมากกวา
การวิเคราะหแบทบาทและความคิดของบุคคลในฐานะปใญญาชนที่มีการเคลื่อนไหวทางความคิดภายใต
สํานึกถึงความเป็นชาติเขมร อยางไรก็ดี งานเขียนกลุมนี้สามารถแบงออกได 2 ลักษณะ คือ
1) งานเขียนที่เนนการอธิบายขอมูลหรือวิเคราะหแขอมูลเชิง ชีวประวัติเป็นรายบุคคล
โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุดวยดังงานเขียนเรื่ อง Sihanouk Prince of Light
Prince of Darkness (ค.ศ. 1994 / พ.ศ. 2537) ของ Milton E. Osborne อธิบายพระราช
ประวัติของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ โดยวิเคราะหแความเชื่อมโยงในการดําเนินนโยบายและ
แนวคิดทางการเมืองกับประสบการณแสวนพระองคแ สวนงานเขียนเรื่อง Shadow Over Angkor:
Memoirs of His Majesty King Norodom Sihanouk of Cambodia (ค.ศ. 2005 / พ.ศ.
2548) ของ Prince Norodom Sihanouk เป็ น งานเขี ย นชี ว ประ วั ติ ส ว นพ ระ อง คแ ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นตอเหตุการณแในชวงเวลาตาง ๆ ตั้งแตขึ้น
ครองราชยแจนกระทั่งลี้ภัยทางการเมือง
ขณะเดี ยวกั น พบงานเขีย นจํ า นวนหนึ่ ง ที่ มุ ง อธิบ ายข อมู ล เชิ ง ชี ว ประวั ติ บุ ค คลที่ เ ป็ น
ปใญญาชนอื่น เชน งานเขียนเรื่อง พระบาฬัตโฆสนาค แหม เจียว (ค.ศ. 1972 / พ.ศ. 2515) ของ
พระโพธิวงศ์ โสตหาย และท่านควง สมภาร (ภาษาเขมร) นําเสนอชีวประวัติของพระแหม เจียว
พระสงฆแรูปสําคัญที่ประทวงนโยบายการเปลี่ยนแปลงตัวอักษรเขมรของฝรั่งเศสจนกระทั่งถูกจับทั้งที่
ครองเพศสมณะ หรืองานเขียนเรื่อง พระราชชีวประวัติใ นสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี ชวน ณาต
สมเด็จพระสังฆราชลาดับ 1 ในคณะมหานิกาย ของ พระมุนีโกศล โสรหาย (ภาษาเขมร) (ค.ศ.
1999 / พ.ศ. 2542) นําเสนอชีวประวัติของสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (ชวน ณาต) พระสัง ฆราชา
แหงราชอาณาจักรกัมพูชา สวนงานเขียนเรื่อง The Royal House of Cambodia (ค.ศ. 2003 /
พ.ศ. 2546) ของ Julio A. Jeldres นําเสนอพระประวัติเชื้อพระวงศแเขมรตั้ งแตนักองคแดวงจนถึง
ปใจจุบัน ในจํานวนนี้มีเชื้อพระวงศแที่เป็นปใญญาชนคนสําคัญในเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองเอกราชจาก
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ฝรั่งเศส อาทิ นักองคแราชวงศแนโรดม มฺงตณา พระองคแมจะสแนโรดม นรินฺนเฎต หรือพระองคแมจะสแ
สีสุวัตถิ์ องคแเอง ยุตติวงศแ
งานเขียนขางตนมีลักษณะเป็นการรวบรวมขอมูลเชิงชีวประวัติของปใญญาชนเขมรเฉพาะ
บุคคลที่โดดเดนมาวิเคราะหแใหเห็นถึงความคิดและพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ ทั้งนี้งานเขียนที่พบมาก
ที่สุดคืองานเขียนที่มุงอธิบายขอมูลเชิงชีวประวัติซึ่งพบวากระจัดกระจายอยูในอนุสรณแความทรงจํา
หนังสือพิมพแ วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกสแ
2) งานเขียนที่เนนการวิเคราะหแบทบาทของปใญ ญาชนเขมร สวนใหญพบวาเนนการ
วิเ คราะหแ บ ทบาทปใ ญ ญาชนเฉพาะบุ ค คลขณะที่ มีบุ ค คลนั้น ๆ ขณะดํ า รงตํ า แหนง ทางการเมื อ ง
สามารถแบงไดสองกลุม คือ
2.1) งานเขียนที่เนนการอธิบายบทบาทของปใญญาชนเขมรในภาพรวม ไดแก งาน
เขียนเรื่อง ประวัติศาสตร์กัมพูชา (ค.ศ. 2012 / พ.ศ. 2555) ของ ธิบดี บัวคาศรี มุง อธิบายการ
เคลื่อนไหวของปใญญาชนเขมรในภาพรวมตอสถานการณแทางการเมืองในชวงเวลาตาง ๆ ทั้งที่เป็น
เชื้อพระวงศแ สามัญชน และพระสงฆแ โดยใชกรอบโครงความสืบเนื่องทางความคิดของปใญญาชนรุ น
หนึ่ ง สู ปใ ญ ญาชนอี ก รุ น หนึ่ ง โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ การอธิ บ ายการเคลื่ อ นไหวของปใ ญ ญาชนต อ
สถานการณแทางการเมือง
2.2) งานเขียนที่เนนการวิเคราะหแบทบาทของปใญญาชนเขมรเฉพาะบุคคล สวนใหญ
เป็นงานศึกษาและงานวิจัยจากสถาบันตาง ๆ ที่เนนการอธิบายบุคคลสําคัญที่มีผลงานโดดเด น ไดแก
พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ซึ่ง มุง เนนการอธิบายบทบาทและนโยบายของพระองคแในฐานะ
กษั ต ริ ยแ แ ละผู นํ า ทางการเมื อ ง เช น วิ ท ยานิ พ นธแ รั ฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต แผนกวิ ช าการปกครอง
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย เรื่อง การศึกษาการปกครองของเจ้าสีหนุฯ (ค.ศ. 1976 / พ.ศ. 2519) ของ
บัณฑิต ธนาธนะ วิเคราะหแลักษณะการปกครองในยุคสัง คมราษฎรแนิยมพบวานําความเชื่อดั้ง เดิม
เกี่ยวกับสถาบันกษัตริยแและพุทธศาสนามาอธิบายถึงที่มาของพระราชอํานาจของพระบาทสมเด็จพระ
นโรดมสี หนุ สวนวิทยานิพ นธแหลักสู ตรมหาศิ ลปศาสตรบัณฑิต หลักสูต รนานาชาติ มหาวิทยาลั ย
Trinity College เรื่อง Prince Sihanouk: The Model of Absolute Monarchy in
Cambodia (ค.ศ. 2013 / พ.ศ. 2556) ของ Weena Yong เสนอวาพระบาทสมเด็จพระนโรดม
สีหนุใชระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยแที่สืบทอดจากระบอบการปกครองสมัยจารีตในการปกครอง
กัมพูชา ขณะที่งานเขียนเรื่อง 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
แกไ ขปใญหาความแตกแยกทางการเมือ งของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ สวนวิ ทยานิพนธแ
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
ขณะที่งานเขียนเรื่อง กัมพูชาในการเมืองโลก บทบาทเจาสีหนุกับสงครามและสันติภาพ (ค.ศ. 1993 /
พ.ศ. 2536) ของ ชุมพล เลิศรัฐการ นําเสนอบทบาทของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุในฐานะผูนํา
คนสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในกัมพูชาและในเวทีโลก ทายที่สุดงานเขียน
เรื่อง Politics and Power in Cambodia: The Sihanouk Years (ค.ศ. 1973 / พ.ศ. 2516)
ของ Milton E. Osborne มุงเนนอธิบายถึงการสิ้นสุดอํานาจของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุใน
ค.ศ. 1970 วาเกิดจากสถานการณแทางการเมืองโลกมากกวาความผิดพลาดในการบริหารประเทศของ
พระองคแ
นอกจากงานเขี ยนที่ ศึ ก ษาบทบาทของพระบาทสมเด็ จ พระนโรดมสี หนุ แ ล ว ยั ง
ปรากฏงานเขียนที่ศึกษาบทบาทของปใญญาชนเขมรอื่น 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
ฐานะปใญญาชนเขมรคนสําคัญที่ไดรับการยกยองจากชาวเขมรวาเป็นวีรบุรุษของชาติ เจเกลชี้ใหเห็น
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วาขบวนการเขมรเสรีเป็นเครือขายสําคัญของหนวยขาวกรองแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (C.I.A.) ใน
การแทรกแซงกิ จ การภายในของรั ฐบาลกั ม พูช าในขณะนั้ น และเซิ ง ง็ อก ทัญ มีค วามสํ าคั ญ ต อ
สหรัฐอเมริกาเพราะเขาเป็นปใญญาชนที่ฝใกใฝุอุดมการณแเสรีนิยมและตอตานแนวคิดสังคมนิยม
อยางไรก็ดี งานเขียนที่กลาวมาขางตนไมพบวามีงานเขียนเรื่องใดวิเคราะหแหรือชี้ชัดถึง
สํานึกหรือแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นชาติของปใญญาชนมากเทาไหรนัก งานเขียนสวนใหญมุงอธิบาย
บทบาทของปใ ญญาชนขณะที่มีอํ านาจทางการเมืองแลว ทั้ง สิ้น แตใ นทรรศนะของผู ศึกษาเห็ นว า
การศึกษาเกี่ยวกับปใญญาชนเขมรควรไดรับการอธิบายวาปใญญาชนคืออะไร มีเงื่อนไขและจุดกําเนิด
อยางไร ซึ่งอาจนําไปสูการอธิบายในมุมมองที่วาปใญ ญาชนเขมรเป็นผลผลิตจากกระบวนการทําให
ทันสมัยที่เคลื่อนจากความตั้งใจของฝรั่งเศส และอาจนําไปสูการวิเคราะหแในเชิงลึกวาปใญญาชนเหลานี้
เพาะบ มทางความคิด ดานชาตินิยมไดอยา งไร อี กทั้ง พวกเขามี วิธีการเคลื่อ นไหวด านชาติ นิยมใน
ลักษณะใด ตอจากนั้น นําไปสูชุด คําถามที่ต ามมาวาปใญ ญาชนแตล ะกลุมมีเปู าหมายอย างไร และ
สาเหตุใดที่นํามาซึ่งความแตกแยกภายในกลุมปใญญาชนเขมร ผูศึกษาตระหนักวาการวิเคราะหแขอมูล
เพื่อเขาถึงคําตอบชุดคําถามดังกลาวมีความสําคัญที่จะทําใหเขาใจถึงความคิดของปใญญาชนที่ชัดเจน
มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถอธิบายสภาพทางการเมืองภายหลังกัมพูชาไดรับเอกราชไดอยางรอบดาน
อีกดวย
3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการกอกําเนิดและลักษณะของสํานึกเกี่ยวกับความเป็นชาติของปใญญาชน
เขมร
2. เพื่อศึกษาปใจจัยและกระบวนการเคลื่อนไหวทางความคิดในการสรางความหมายและ
กําหนดทิศทางเกี่ยวกับ “ชาติ” ของปใญญาชนเขมร ค.ศ. 1930 - 1955
3. เพื่อศึกษาความสําเร็จและความลมเหลวของการเคลื่อนไหวในการเผยแพรแนวคิด
เกี่ยวกับความเป็นชาติของปใญญาชนเขมรกลุมตาง ๆ
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4. ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษา “แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นชาติและการเคลื่อนไหวด้านชาตินิยมของ
ปัญญาชนเขมร ค.ศ. 1930-1955” ผูศึกษากําหนดขอบเขตพื้นที่การศึกษา โดยศึกษาแนวความคิด
ของปใญญาชนเขมรที่มีบทบาทโดดเดนทางการเมือง ทั้งที่เป็นเชื้อพระวงศแ สามัญชน และพระสงฆแหัว
กาวหนา เป็นตนวาพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ นักองคแราชวงศแนโรดม มฺงตณา พระองคแมจะสแ
นโรดม นรินฺนเฎต พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ องคแเอง ยุตติวงศแ เซิง ง็อก ทัญ บาจ ฌืน เสิม วา พระชวน
ณาต พระหวด ตาด พระลฺวี แอม ซึ่งปใญญาชนเขมรขางตนลวนเป็นผลผลิตหรือสัมพันธแกับการจัด
การศึกษาแบบใหมของฝรั่งเศส โดยเฉพาะภายหลังการจัดการศึกษาแหงอินโดจีน ค.ศ. 1918 ทั้งสิ้น
สวนขอบเขตของระยะเวลา ค.ศ. 1930 เป็นจุดเริ่มตนของการศึกษา เพราะชวงเวลาที่
ปรากฏการเคลื่อนไหวทางความคิดของปใญ ญาชนเขมร อีกทั้ง ยังเป็นชวงเวลาที่กัมพูชาไดรับการ
พัฒนาทางความรูและความคิด โดยสัมพันธแกับการจัดตั้งสถาบันทางวิชาการของฝรั่งเศส อาทิ พุทธ
ศาสนาบัณฑิตยแ (ค.ศ. 1930) โรงเรียนวัดแบบใหม (ทศวรรษ 1930) วิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ (ค.ศ.
1935) สถาบันการศึกษาเหลานี้กอใหเกิดการบมเพาะจิตสํานึกและเรียนรูเกี่ยวกับความเป็นชาติของ
ชาวเขมร แมวาสถาบันหลักที่ทําใหเกิดความตระหนักถึงความรับรูและสํานึกเกี่ยวกับความเป็นชาติ
ของกัมพูชาคือสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบุรพาทิศ (I‖École Française d‖Éxtrême – Orient ; EFEO)
ที่ตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1901 แตการศึกษางานทางโบราณคดีพบวาใชเวลาคนควากวา 3 ทศวรรษ กอนที่จะ
มีการเผยแพรผลงาน จึงเห็นไดวา ค.ศ. 1930 เป็นชวงเวลาที่กัมพูชาเกิดการพัฒนาทางความรูและ
ความคิด อันกอใหเกิดสํานึกความเป็นชาติแกชาวเขมร สวนจุดสิ้นสุดของการศึกษากําหนดเป็น ค.ศ.
1955 เพราะเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุประกาศจัดตั้งองคแกรสังคมราษฎรแนิยม (People
Socialist Community ; Sangkum Reastre Niyum Regime) และประกาศใหมีการเลือกตั้งใน
วันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 1955 ผลการเลือกตั้งปรากฏวาองคแกรสังคมราษฎรแนิ ยมไดเสียงขางมากและ
จัดตั้งเป็นรัฐบาล ผลที่ตามมาคือปใญ ญาชนที่มีบทบาทในเคลื่อนไหวทางความคิดเกี่ยวกับชาติเขมร
ตั้งแตกอนไดรับเอกราช ค.ศ. 1953 ถูกกําจัดและจํากัดบทบาทลงโดยสิ้นเชิง ภายใตระบบดังกลาวทํา
ใหพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงมีอํานาจสูงสุดทางการเมืองเพีย งผูเดียว อีกทั้งสามารถควบคุม
ความคิดและความเคลื่อนไหวของขบวนการตาง ๆ อยางเบ็ดเสร็จ จนสงผลใหในชวงเวลาดังกลาวการ
เคลื่อนไหวทางความคิดของปใญญาชนชะงักงันโดยปริยาย
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5. วิธีการศึกษา
การศึ ก ษา “แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความเป็ น ชาติ แ ละการเคลื่ อ นไหวด้ า นชาติ นิ ย มของ
ปัญญาชนเขมร ค.ศ. 1930-1955” เสนอวิธีการศึกษาโดยใชกรอบความคิดที่พิจารณาความสืบเนื่อง
และการเปลี่ยนแปลงของของการนิยาม “ชาติเขมร” หรือ “ความเป็นชาติเขมร” ในการเคลื่อนไหว
ดานชาตินิยม ทั้งนี้การศึกษาดังกลาวมีวัตถุประสงคแของการศึกษา 3 ประเด็น ไดแก
ประเด็นแรก การกอกําเนิดและลักษณะของสํานึกเกี่ยวกับความเป็นชาติของปใญญาชน
เขมร เป็นการศึกษาการกอเกิดสํานึกเกี่ยวกับความเป็นชาติ โดยพิจารณาความสําคัญ ของพระสงฆแ
และปใญญาชนที่คงความสืบเนื่องในการใหความสําคัญตอพุทธศาสนา ภาษา และวรรณกรรม ทั้งนี้มี
วิธีการศึกษาผานงานเขียน ตลอดจนการแสดงออกผานพฤติกรรมเพื่อสะทอนรากฐานทางความคิด
ของชาวเขมรที่คงความสืบเนื่องดังกลาว
ประเด็นตอมา กระบวนการเคลื่อนไหวทางความคิดในการสรางความหมายและกําหนด
ทิศทางเกี่ยวกับ “ชาติ” ของปใญญาชนเขมร ค.ศ. 1930 – 1955 เป็นการศึกษาปใจจัยที่ผลักดันให
ปใญญาชนเพาะบมและพัฒนาความคิด ตลอดจนศึกษาความแตกตางทางความคิดและความแตกตาง
ในวิธีการที่ปใญญาชนเขมรกลุมตาง ๆ ใชในการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองเอกราช การศึกษาในประเด็น
ดังกลาวใหความสําคัญกับการพิจารณาหลักฐานรวมสมัย อาทิ เอกสารราชการ บันทึกความทรงจํา
หนังสือพิมพแ และวรรณกรรม แตเนื่องจากมีขอจํากัดในการใชหลักฐานรวมสมัย เพราะเอกสารตาง ๆ
ถูก ทํา ลายเป็น จํา นวนมากในยุค เขมรแดง ผู ศึก ษาจึง ให ความสํ าคั ญ กั บการศึก ษาพฤติก รรมของ
ปใญญาชนเขมรเพื่อสะทอนใหเห็นถึงความคิดของพวกเขาอีกดวย
ประเด็นสุดทาย ความสําเร็จและความลมเหลวของการเคลื่อนไหวในการเผยแพรแนวคิด
เกี่ยวกับความเป็นชาติของปใญญาชนเขมรกลุมตาง ๆ เพราะในทายที่สุดนั้น ไมใชปใญญาชนทุกกลุมที่
สามารถโนมนาวประชาชนใหยอมรับกลุมของตนในฐานะผูกําหนดอนาคตของชาติ แมวาทุกกลุมจะมี
เปูาหมายเดียวกันคือการเรียกรองเอกราชก็ตาม จึงนาสนใจที่จะทําความเขาใจวาความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของปใญญาชนกลุมตาง ๆ เกิดขึ้นในสภาวการณแอยางไร เพื่อเขาถึง คําตอบเหลานี้ผู
ศึกษาเนนการศึกษาผานการวิเคราะหแเหตุการณแและพฤติกรรมของปใญญาชนเขมรเป็นสําคัญ รวมถึง
พิจารณาเอกสารหลักฐานรวมสมัย อาทิ รัฐธรรมนูญ แถลงการณแ วรรณกรรม หรือหนังสือพิมพแ
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ทายที่สุดการศึกษา “แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นชาติและการเคลื่อนไหวดานชาตินิยมของ
ปใญญาชนเขมร ค.ศ. 1930-1955” เนนการอธิบายเชิงวิเคราะหแและระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตรแ
เพื่อสะทอนใหเห็นถึงตัวตน ความคิด และความตองการของปใญญาชน ซึ่งเป็นวิธีการศึกษาเพื่อเขา
ใกลอดีตมากที่สุด
6. แหล่งข้อมูล
1. ศูนยแขอมูลเพื่อการคนควาวิจัยฝรั่งเศส - ไทยศึกษา หอสมุดพระราชวังสนามจันทรแ
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
2. ศูนยแ แม น้ํา โขงศึก ษา คณะมนุ ษยศาสตรแ และสั ง คมศาสตรแ มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
3. ศู น ยแ วิ จั ย พหุ ลั ก ษณแ สั ง คมลุ ม แม น้ํ า โขง คณะมนุ ษ ยศาสตรแ แ ละสั ง คมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
4. ศูนยแสําเนาเอกสารประวัติศาสตรแเกี่ยวกับประเทศไทยจากตางประเทศ กองวิชา
ประวัติศาสตรแ โรงเรียนนายรอย จปร. (สกศ.รร.จปร.) จังหวัดนครนายก
5. สื่ออิเล็กทรอนิกสแตาง ๆ
6. สํ า นั ก หอสมุ ด กลางมหาวิ ท ยาลั ย ต า ง ๆ อาทิ จุ ฬ าลงกรณแ ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นตน
7. สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
8. หองสมุดศูนยแมานุษยวิทยาสิรินธร (องคแการมหาชน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
9. หองสมุดสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภแ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10. បណតសាដ្ឋឌនជាតកិ មពុជា (National Archives of Cambodia)
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่ อ ทราบถึ ง การก อ กํ า เนิ ด และลั ก ษณะของสํ า นึ ก เกี่ ย วกั บ ความเป็ น ชาติ ข อง
ปใญญาชนเขมร
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2. เพื่อทราบถึงปใจจัยและกระบวนการเคลื่อนไหวทางความคิดในการสรางความหมาย
และกําหนดทิศทางเกี่ยวกับ “ชาติ” ของปใญญาชนเขมร ค.ศ. 1930 - 1955
3. เพื่อทราบถึงความสําเร็จและความลมเหลวของการเคลื่อนไหวในการเผยแพรแนวคิด
เกี่ยวกับความเป็นชาติของปใญญาชนเขมรกลุมตาง ๆ
8. ข้อตกลงเบื้องต้น
1. คาศัพท์เฉพาะ
เชื้อพระวงศแ หมายถึง ผูที่สืบเชื้อสายราชสกุลทั้งฝุายชายและฝุายหญิง ตลอดลงมาจนถึง
ผูที่นับเนื่องอยูในราชสกุลนโรดมและราชสกุลสีสุวัตถิ์ ไดแก ชั้นสมเด็จ พระองคแมจะสแ (เทียบเทา
เทียบเทาพระองคแเจา) ชั้นนักองคแมจะสแ (เทียบเทาหมอมเจา) ชั้นนักองคแราชวงศแ (เทียบเทาหมอม
ราชวงศแ) ทั้งนี้ การแบงลําดับอิสริยศของกัมพูชาไมชัดเจนเหมือนกับไทย ผูศึกษาจึงเรียกผูที่สืบเชื้อ
สายจากราชสกุลนโรดมและราชสกุลสีสุวัตถิ์วาเชื้อพระวงศแทั้งสิ้น
2. การถ่ายถอดคาเขมรเป็นไทย
รูป อัก ษรเขมรมีค วามใกล เคี ยงกั บรู ปอั ก ษรไทยจึง สามารถถา ยถอดได ไ ม ลํา บากนั ก
เพราะตางไดรั บอิทธิ พลจากตัว อักษรปใลลวะซึ่ง เป็นอั กษรที่ ใชอ ยูในอิ นเดีย ฝุายใต 38 การจัด เรีย ง
รูป อั กษรทั้ง สระและพยั ญ ชนะก็ค ล า ยกั บ ของไทยมาก 39 แต ก ารออกเสี ย งทั้ ง พยั ญ ชนะและสระ
แตกตางกั บภาษาไทย โดยเรียงลําดับจากฐานที่เกิดลึกสุดในชองปากเรื่อยมาจนถึงสวนหนา (ปาก)
อยางไรก็ดีการถายถอดรูปอักษรเขมรเป็นรูปอักษรไทยสามารถทําไดใน 2 ลักษณะ คือ การถายถอด
ตัวอักษร (Transliteration) และการถายถอดเสียง (Transcription) แตการถายถอดทั้งสองลักษณะ
ตางมีขอจํากัด กลาวคือ การถายถอดตัวอักษรไมสามารถทําไดทุกรูปอักษร เพราะอักษรเขมรไมไดมี
รูปตรงกับอักษรไทยทุกรูปไป ถาเขียนตามรูปเขมรอาจเกิดความเขาใจผิดได เชน รูปสระโอ เขมร
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อุบล เทศทอง, ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย, 2548), 4.
ใกลรุง อามระดิษ, “คําอธิบายการถายคําเขมรเป็นไทย,” in กัมพูชา: ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ ความ
มั่นคง และการต่างประเทศ, ed. เขียน ธีระวิทยแ และสุณัย ผาสุก (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย , 2543),
จ.
39
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เขียน

ច

เชนเดียวกับสระเอาของเรา เป็นตน 40 อีกทั้งไมไดชวยใหผูอานสามารถเขาใจความหมาย

ของคํานั้น ๆ ได ขณะที่การถายถอดเสียงมีขอจํากัดคือหลายเสียงในภาษาเขมรไมตรงกับระบบเสียง
ในภาษาไทย หรือสระเสียงประสมหลายรูปไมมีการใชในระบบเสียงภาษาไทยจึงทําใหการถายถอด
เสียงไมตรงกับการออกเสียงจริง
ดังนั้นการศึกษา “แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นชาติและการเคลื่อนไหวด้านชาตินิยมของ
ปัญญาชนเขมร ค.ศ. 1930-1955” จึงจะยึดการตามขอตกลงดังนี้
1. งานศึกษานี้จะถายถอดเสียงคําเขมรเป็นคําไทยโดยใชรูปอักษรไทย แมวารูปอักษร
ไทยจะไมสามารถแทนเสียงในรูปอักษรเขมรไดครบทุกตัวก็ ตาม แตการถายถอดเสียงคําเขมรโดยรูป
อักษรไทยชวยใหผูอานสามารถอานไดสะดวก เชน ភាសា ถายถอดเสียงไดวา เภียสา ไมไดถายถอดได
วา ภาสา
สวนคําอื่น ๆ ที่ผูศึกษานํามาจากเอกสารชั้นตนภาษาเขมร ผูศึกษาใชหลักการถายคํา
เขมรเป็นคําไทยหรือความหมาย เพราะชวยใหผู ที่ไมมีพื้นฐานภาษาเขมรหรือหลักการถายทอดเสียง
สามารถเขาใจไดงาย ทั้งนี้พบวาบางคําที่แปลความจากภาษาเขมรแลวมีความหมายที่ไ มชัดเจนใน
ภาษาไทย ผูศึกษาจะถอดเป็นรูปอักษรไทย พรอมอธิบายไวในวงเล็บตอทาย

សាលាចរៀន

[อานวา

ซาเลียเรียน : คําแปล โรงเรียน]
2. ชื่อบุคคลและสถานที่สําคัญๆ ซึ่งเป็นที่รูจักของคนไทย ผูศึกษาจะใชการสะกดตาม
การสะกดที่นิยมใชการถายถอดเสียงดวยอักษรไทย เชน ភបចំ ពញ เขียนวา พนมเปญ สวนชื่อที่ไมเป็นที่
รูจักจะใชวิธีถายถอดคําเขมรเป็นคําไทย ทั้งนี้หลักการเขียนชื่อชาวเขมรชื่อจะอยูชื่อ หลังสวนนามสกุล
จะอยูชื่อแรก
3. คํานําหนาทั้งพระราชอิสริยยศ พระอิสริยยศ บรรดาศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์
หรือฉายาพระสงฆแ ที่มีที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตนั้น ผูศึกษาจะใชการถายถอดตามเสียงในภาษา
เขมร
4. รูปอักษรที่ใชสําหรับถายถอดเสียงแสดงไวใน ตารางที่ 1 เทียบพยัญชนะเขมร – ไทย
ตารางที่ 2 เทียบสระจมเขมร – ไทย และตารางที่ 3 เทียบสระลอยเขมร – ไทย
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บรรจบ พันธุเมธา, “คําอธิบายการใชพจนานุกรมภาษาเขมร-ไทย,” in พจนานุกรมเขมร - ไทย ฉบับทุนพระยา
อนุมานราชธน เล่ม ๑ – ๒ ก – ต (กรุงเทพฯ: ทุนพระยาอนุมานราชธน, 2516), (8).
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ตารางที่ 1 เทียบพยัญชนะเขมร – ไทย
แถว
วรรค
วรรค ก

1
ក

2

3

ម /คอ/ ข ,

/กอ/ ก , ก

4

ค

គ /โก/ ค , ก

ឃ /โค/

5

วรรค จ

ច /จอ/ จ , จ

ឆ /ชอ/ ฉ , ช

ជ /โจ/ ช , จ

ឈ /โช/ ฌ , ฌ

วรรค ฎ

ដ /ดอ/ ฎ , ฎ

ឋ /ทอ/ ฐ , ฒ

ឌ /โด/ ฑ , ฑ

ឍ /โท/ ฒ

วรรค ต

ត /ตอ/ ต , ต

ថ /ทอ/ ถ ,

ទ /โต/ ท ,

วรรค บ

ប /บอ/ บ , บ

ផ /พอ/ ผ , พ

เศษวรรค

หมายเหตุ :

យ /โย/ ย

,ย

ស /ซอ/ ส

,ซ

ท

រ /โร/ ร , ร
ហ /ฮอ/ ห

1. การอานตาราง เชน

ក

,ฮ

ព /โป/ พ

ង /โง/ ง , ง

ฆ,ฆ

,ฒ

ញ /โญ/ ญ , ญ
ណ /ณอ/ ณ , ณ

ต

ធ /โท/ ธ , ธ

ន /โน/ น , น

,ป

ភ /โพ/ ภ , ภ

ម /โม/ ม , ม

ល /โล/ ล , ล
ឡ /ลอ/ ฬ ,

ฬ

វ /โว/ ว , ว
អ /ออ/ อ , อ

/กอ/ ก , ก หมายถึง รูปพยัญชนะเขมร ក อานออก

เสียงวา กอ แทนรูปพยัญชนะไทยดวย ก แทนเสียงดวยรูปพยัญชนะไทยดวย ก
2. การอานออกเสียงพยัญ ชนะแบง เป็น 2 กลุมเสียง คือ กลุมเสียง ออ และกลุม
เสียง โอ
ตารางที่ 2 เทียบสระจมเขมร – ไทย
รูปสระจมภาษาเขมร

ถ่ายรูปสระภาษาไทย

สาเนียงการอ่าน
กลุ่มเสียง ออ
กลุ่มเสียง โอ

(อ)า

อา

เอีย

ិ

(อิ)

เอะ

อิ

ី

(อี)

เอ็ย

อี

ឹ

(อึ)

เออะ

อึ

ឺ

(อื)

เออ

อือ
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ុ

(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

เ(อ)ะ

เอะสแ

เอะสแ

โ(อ)ะ

เอาะฮแ

อัวะสแ

ំ

ច
ច

េះ
េះ

ที่มา: อุบล เทศทอง, ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ,
2548), 9-10.
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ตารางที่ 3 เทียบสระลอยเขมร – ไทย
รูปสระลอยภาษาเขมร ถ่ายถอดรูปสระภาษาไทย

สาเนียงการอ่าน

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

ลึ

ឮ

ฦๅ

ลือ

ที่มา: อุบล เทศทอง, ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย,
2548), 10.

บทที่ 2
ปัญญาชน-พระสงฆ์หัวก้าวหน้าเขมร :
การก่อกาเนิดและรากฐานความคิดเกี่ยวกับความเป็นชาติ
การปรากฏตัวของฝรั่ง เศสในครึ่ง หลังคริสตแศตวรรษที่ 19 นําความเปลี่ยนแปลงมาสู
ดิน แดนแหง ปราสาทศิ ลาซึ่ง เป็น คํา กล าวเชิง สัญ ลัก ษณแ ข องกัม พูช าหรื อในภาษาฝรั่ ง เศสเรี ยกว า
“กัมโพช” (Cambodge)41 ในวันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ. 1863 สมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษแหรือ
นักองคแราชาวดี (Norodom Prohmbarirak or Ang Reacheavoddey ครองราชยแ ค.ศ. 18641904) ทรงลงพระนามในสนธิสัญญามิตรภาพและการคาระหวางฝรั่งเศส-กัมพูชา ค.ศ. 1863 (The
Franco - Cambodian Protectoral Treaty of Oudong 1863) สารัตถะสําคัญคือกัมพูชายินยอม
เป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส (French Protectorate of Cambodia) การกระทําดัง กลา ว
เปรียบเสมือนการนํากัมพูชาเขาสูละครโรงใหญที่ฝรั่งเศสเป็นผูควบคุม เพราะไมกี่ทศวรรษตอมาทาที
ของฝรั่งเศสก็เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือในวันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 1884 ชารแลสแ ทอมสัน (Charles
Thomson) ผูสํ าเร็จ ราชการแห ง แควน โคชิ นจี นไดรั บ คํา สั่ง จากมร. ชุ ลสแ แฟรี (Jules Ferry)
นายกรัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3 ใหนํากองทหารพรอมเรือปืนเขามาทอดสมออยูริมแมน้ํา
บริเวณพระบรมมหาราชวัง ทอมสันมีกําลัง ทหาร 300 นาย แบงออกเป็น 3 กองรอย ภายใตการ
บังคับบัญชาของ อา. ลูแอ็ต (A.Luette) ซาแก (Sagaie) และเอโซแป็ต (Esoopette) สวนหนึ่งลอม
พระบรมมหาราชวังไว อีกสวนหนึ่งพรอมดวยอาวุธบุกเขาไปในพระราชฐานที่ประทับขณะที่สมเด็จ
พระนโรดมพรหมบริรักษแบรรทมเพื่อใหพระองคแลงนามในอนุสัญญาฉบับใหม 42 ทอมสันขมขูพระองคแ
41

กัมโพช (Combodge) เป็นคําที่ฝรั่งเศสใชเรียกกัมพูชาตั้งแต 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.)
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ดน โสะผล, กัม พูชาระหว่า งเสีย ม-ญวน กับ อาณานิ คมฝรั่ง เศส การเมือ ง ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิ จ และ
วัฒนธรรมเขมรจากสมัยฟูนันถึงปี 1953 (กัมพูชา: ม.ป.ท., 2016), 179-180. [ឲន សុ ផល, កមពុជាចរាងចសៀម-យូន និងអាណានិគមន៏
រាំង នចោ

យ របវតថិសាស្តសថ ចសដឌកិចច និងវបផធម៍ខ្ មម រ ពី សម័យហ្ូ វណានមកដល់ ឆ ំ ១៩៥៣ (កមពុជា: n.d., ២០១៦), ១៧៩-១៨០.]
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อยางหนักวาจะถอดพระองคแออกจากราชสมบัติและจะเนรเทศพระองคแไปอยูประเทศแอลจีเรียหาก
พระองคแไมยินยอมลงพระนามบนอนุสัญญาดังกลาว การเจรจาใชเวลากวา 3 ชั่วโมง ทายที่สุดสมเด็จ
พระนโรดมพรหมบริรักษแจึงยินยอมลงพระนามในอนุสัญญาระหวางฝรั่งเศสกับกัมพูชา (Convention
conclue entre la France et le Cambodge) สงผลใหกัมพูชากลายเป็นสวนหนึ่งของจักรวรรดิ
อาณานิคมฝรั่งเศส (French Colonial Empire) โดยสมบูรณแ
ฝรั่งเศสเริ่มตนบทบาทผูปกครองดวยการกําหนดเขตแดนและจัดระเบียบการปกครองใน
อิ น โดจี น ใหม ภ ายใต ชื่ อ ที่ เ รี ย กว า “สหภาพอิ น โดจี น ” (I‖ Unité Indochinoise ; Indochinoise
Union) กั ม พู ช าถู ก กํ า หนดสถานะเป็ น หนึ่ ง ในห า แคว น ของอาณานิ ค มอิ น โดจี น ของฝรั่ ง เศส
(Indochine française ; French Indochina) หลั ง จากนั้ น มาฝรั่ ง เศสเริ่ ม การปรั บ ปรุ ง และ
เปลี่ยนแปลงระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ การศาล-ตุลาการ ตลอดจนการจัด
การศึกษา ซึ่งกระบวนการทายสุดนี้สงผลใหเกิดคนรุนใหมหรือปใญญาชนและพระสงฆแหัวกาวหนาขึ้น
ในกัมพูชา ภารกิจของฝรั่งเศสขางตนไดรับการอธิบายในภายหลังวาเป็น “ภารกิจสรางความซิวิไลซแ ”
(Mission Civilisatrice) ซึ่งดูเหมือนเป็นหลักการที่เป็นความรับรูและหนาที่โดยตรงของผูปกครอง
ชาวตะวันตกซึ่งเป็นชนผิวขาวที่ตองพัฒนาผูใตปกครองหรือคนพื้นเมืองใหพนจากสภาพความลาหลัง
เพราะในทัศนคติของชาวตะวันตกจะมองวาชนผิวขาวหรือพวกเรามี “อารยะ” ขณะที่ชนพื้นเมือง
หรือพวกเขานั้น “ปุาเถื่อน”
ภารกิจสรางความซิวิไลซแของฝรั่งเศสนํากัมพูชาสูความเปลี่ยนแปลงไมเฉพาะเพียงทาง
กายภาพเทานั้น แตยังทําใหชาวเขมรเกิดความตระหนักเกี่ยวกับตัวตน หรืออาจเรียกไดวาเกิด “สํานึก
ถึงความเป็นเขมร” ทั้งนี้สํานึกถึงความเป็นเขมรนั้นจะเชื่อมโยงกับอัตลักษณแทางวัฒนธรรมซึ่งกลุม
พระสงฆแมี บทบาทสํ าคัญ ในการถ ายทอดและเผยแพรค วามรูสึก ดัง กลาวรวมกับปใ ญ ญาชน โดยมี
เครื่องมือสําคัญที่ใชในการถายทอดความคิดคือเทคโนโลยีการพิมพแ (print-language) ปรากฏการณแ
ดังกลาวเริ่มมีการแสดงออกทางความคิดชัดเจนตั้งแตตนทศวรรษ 1930 เมื่อมีการออกวารสารกัมพุช
สุริยา (Kambujasuriya ; Cambodia Sun) ของสถาบันพุทธศาสนบัณฑิตยแใน ค.ศ. 1926 และการ
ออกหนังสื อพิมพแนครวัด (Nagaravatta) โดยปใญ ญาชนเขมรใน ค.ศ. 1936 จนนํามาสู เหตุการณแ
สงครามรม (Umbrella War) ค.ศ. 1942 ซึ่ง เป็นการแสดงออกในการตอตานฝรั่งเศสที่ไดรับการ
สนับสนุนจากมวลชนชาวเขมรอยางชัดเจนเป็นครั้ง แรก และสะทอนถึง ที่มาของการเขารวมการ
ตอตานของราษฎรชาวเขมรเมื่อฝรั่ง เศสดําเนินการจับกุมพระแหม เจียวในลักษณะที่ขัดตอจารีต
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ประเพณีทางพุทธศาสนาและลวงเกินตอศรัทธาของประชาชน เหตุการณแนี้ตามมาดวยการตอตานของ
พระสงฆแและประชาชนใน ค.ศ. 1943 อันเป็น ผลสืบเนื่อ งจากนโยบายของฝรั่ ง เศสที่ ประกาศให
เปลี่ยนแปลงอักษรเขมรเป็นอักษรโรมันและยกเลิกปฏิทินจันทรคติ เหตุการณแดังกลาวไดรับการเสนอ
จากนักวิชาการดานประวัติศาสตรแกัมพูชาเดวิด พี. แชนดแเลอรแ (David P. Chandler) และเอียน
แฮริส (Ian Harris) วาเป็นจุดเริ่มตนของการแสดงออกถึงสํานึกถึงความเป็นชาติเขมรซึ่งทําใหพระสงฆแ
เขมรเขามามีบทบาทในฐานะผูนําทางความคิดและนักเคลื่อนไหวในการสรางสํานึกถึงความเป็นชาติ
ควบคูกับปใญญาชนกลุมอื่น ๆ43
การอธิ บ ายถึ ง กํ า เนิ ด ของสํ า นึ ก เกี่ ย วกั บ ความเป็ น ชาติ เ ขมรเป็ น ข อ โต แ ย ง ด า น
ประวัติศาสตรแสําคัญประเด็นหนึ่ง โดยการศึกษาที่ผานมามุงอธิบายบทบาทของฝรั่งเศสในฐานะผูสราง
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) ซึ่ ง เสนอว า การออกวารสารกั ม พุ ช สุ ริ ย าของสถาบั น
พุทธศาสนบัณฑิตยแและการออกหนัง สือพิมพแนครวัดโดยปใญ ญาชนเขมรเป็นผลมาจากการปฏิรู ป
การศึกษาของรัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศส ทําใหเกิดนักคิดและนักเคลื่อนไหวชาวเขมรซึ่งมีพระสงฆแหัว
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
การอธิบายกํา เนิดของสํานึ กเกี่ยวกับความเป็นชาติเขมรยัง มีอีกมิติห นึ่ง ที่สําคัญ คือ การอธิบายใน
ความหมายของชาติทางวัฒนธรรมซึ่ง เป็นระบบความคิดที่ผูคนมีความรูสึกรวมกัน ผานความเชื่อ
จารีต ตลอดจนประเพณีตาง ๆ เอ็ดเวิรแดเสนอความคิดหลักเกี่ยวกับสํานึกถึง ความเป็นชาติเขมรวา
ไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แตไ ดรับการสรางขึ้นจากฝรั่งเศสผานสํานักงานหรือหนวยงาน
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.

48
ราชการอาณานิคม หองเรียน สถาบันการคนควา และพิพิธภัณฑแ จนทําใหนครวัดกลายเป็นสัญลัก ษณแ
ทางศิลปกรรมและวัฒนธรรมของชาติเขมร ทั้งนี้ แนวทางการศึกษาดังกลาวไดรับการยอมรับและการ
อางอิงในงานเขียนตอ ๆ มา44 ซึ่งตางมุงอธิบายโดยใหความสําคัญตอบทบาทของฝรั่งเศส โดยเฉพาะ
กระบวนการทําใหทันสมัย (modernization process) ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงจากการปรับเปลี่ยน
โครงสร างพื้ นฐานในดิ นแดนอาณานิ ค มเพื่ อเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพในการเก็บ เกี่ ยวผลประโยชนแ ท าง
เศรษฐกิจของผูปกครอง สงผลใหมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสรางกําลังคนมาตอบสนองการขยายตัว
ของระบบราชการอาณานิคม
อยางไรก็ดี ในความคิดเห็นของผูศึกษามองวาการอธิบายในแนวทางดัง กลาวมุง เนน
บทบาทของฝรั่งเศสมากเกินไปจนมองขามรากฐานความคิดที่เกิดจากความสืบเนื่องทางวัฒนธรรม
ไดแก ความพยายามในการธํารงรักษาสิ่งที่ชาวเขมรถือวาเป็นมีความสําคัญทางดานวัฒนธรรมอันบง
บอกถึงความเป็นเขมร โดยเฉพาะอยางยิ่งพุทธศาสนาและภาษา-วรรณกรรม หากพิจารณาในแงนี้จะ
พบวาแมวาฝรั่งเศสจะมีสวนในการปฏิรูปกิจการดานพุทธศาสนาและอักษรศาสตรแของกัมพูชาซึ่งเป็น
สวนหนึ่งของกระบวนทําใหทันสมัย แตการแสดงออกถึงความรูสึกเชิดชู หวงแหน และความตองการ
ธํารงรักษาอัตลักษณแทางวัฒนธรรมของความเป็นเขมรนั้นไมใชสิ่งที่ฝรั่งเศสกอใหเกิดขึ้น แตเป็นการ
เพาะบมจิตสํานึกที่เกิดขึ้นในกลุมชาวเขมรเอง
เนื่องจากการศึกษาที่เกี่ยวของกับประเด็นกําเนิดจิตสํานึกถึงความเป็นชาติเขมรที่ผานมา
สวนใหญเป็นการนําเสนอมุมมองและบทบาทของฝรั่งเศส ดังนั้นการศึกษาวิเคราะหแการกอกําเนิด
ปใญญาชน-พระสงฆแหัวกาวหนากับรากฐานทางความคิดเกี่ยวกับความเป็นชาติ ณ ที่นี้ จึงมีจุดมุงหมาย
ที่จะชี้ใหเห็นวาในขณะที่สํานึกถึงความเป็นชาติของชาวเขมรสัมพันธแกับกระบวนการทําใหทันสมัย
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. สังคมกัมพูชาก่อนจัดตั้งสถาบันการศึกษาแบบใหม่ :
สัมพันธภาพระหว่างพุทธศาสนากับภาษา-วรรณกรรม
พุ ท ธศาสนาและภาษา-วรรณกรรมของกั ม พู ช ามี พั ฒ นาการควบคู กั น มาเป็ น ลํ า ดั บ
สัมพันธแกับการแพรขยายของอารยธรรมอินเดียตั้งแตคริสตแศตวรรษที่ 1 อักษรแรกเริ่มที่ปรากฏใน
ดินแดนแหงนี้คืออักษรปใลลวะจากอินเดียตอนใตตรงกับสมัยฟูนัน (Funan) ตอมาจึงปรากฏจารึกเป็น
ภาษาเขมรปนกับภาษาสันสกฤตซึ่งใชสําหรับสรรเสริญเทพเจา สวนภาษาเขมรปรากฏในจารึกทั่ วไป
ภายหลังที่กัมพูชารับเอาพุทธศาสนาแบบเถรวาทในคริสตแศตวรรษที่ 12 แลว ภาษาบาลีจึงมีบทบาท
ในภาษาเขมรและเริ่มปรากฏจารึกขอความตาง ๆ ที่ใชอักษรเขมรและภาษาเขมรซึ่ง ดัดแปลงจาก
อักษรปใลวะจนมีรูปแบบเอกลักษณแเฉพาะของตนเอง
สังคมกัมพูชาสมัยจารีตเป็นสังคมเกษตรกรรมที่มีความสัมพันธแในระบบมูลนาย-ไพรและ
ระบบอุปถัมภแเป็นเครื่องควบคุมคนในสังคม มีลักษณะความสัมพันธแแบบพึ่งพากันและกัน มูลนายมี
หนาที่ใหการปกปูองดูแลทุกขแสุขผูอยูใตการอุปถัมภแ ขณะที่ผูที่อยูภายใตการอุปถัมภแมีหนาที่ตอบแทน
ดวยการแสดงความจงรักภักดี ยอมรับการเกณฑแแรงงานหรือสงสวย ทั้งนี้ระบบมูลนาย-ไพรและระบบ
อุปถัมภแอิงรากฐานความคิดเรื่องบุญ-กรรมซึ่งมีที่มาจากพุทธศาสนานิกายเถรวาทสงผลใหผูคนยอมรับ
สถานะที่ ไม เ ท า เทีย มกั น ได แ ก พระมหากษัต ริ ยแ เชื้อ พระวงศแ ขุ น นาง พระสงฆแ ไพร และทาส
ถึ ง กระนั้ น คนทั่ ว ไปก็ สามารถเปลี่ ย นสถานะของตนได ผ า นการแสวงหาความรู แ ละการสร า ง
ความสัมพันธแสวนบุคคล ในภาพรวมกอนคริสตแศตวรรษที่ 19 ราษฎรทั่วไปมีโอกาสเลื่อนฐานะทาง
สังคมผานการแสวงหาความรูแตจํากัดเฉพาะผูชาย ขณะที่ผูหญิงแทบไมไดรับโอกาสดังกลาวเลย ชาว
เขมรมีทัศนะวาการเรียนไมใชสิ่งจําเป็นสําหรับผูหญิง เพราะผูหญิงไมไดมีหนาที่ออกไปทํางานนอก
บานและที่สําคัญกวานั้นหากผูหญิงรูหนัง สือแล วอาจเขียนจดหมายหาผูชายไดตามอําเภอใจซึ่ง นํา
ความอับอายมาสูครอบครัว 45 ขณะที่ผูชายมีอิสระในการดําเนินชีวิตและสามารถเปลี่ยนสถานะที่สูง
กวาชาติกําเนิดดวยการบวชเรียนที่วัด
การบวชเรียนของชายชาวเขมรมีจุดมุงหมายหลัก 2 ประการ ประการแรกเพื่อการสราง
บุญกุศลสูงสุดในพุทธศาสนาตามประเพณี ชายชาวเขมรเมื่ออายุไ ด 12 ปี จะบวชเป็นสามเณรเพื่อ
45

อุม-แขม, “พุทธศาสนากับคุณคาทางจริยธรรมของสามีภรรยา,” กัมพุชสุริยา 54, 2 (เมษายน - พฤษภาคม –
มิถุนายน 2000): 53. [ឪម-ខ្មម, “ពុ ទនសា សនានិងតៃមលសីល ធម៍ចំច ោៈសាវមីភ រោ,”
កមពុ ជសុ រ ោ
៥៤, ២ (ចមសា-ឧសភា-មិថុ នា
ិ
ិ
២០០០): ៥៣.]

50
สนองคุณแม เพราะแมมีคุณ 12 ประการ และบวชเป็นพระเมื่ออายุ 21 ปี เพื่อสนองคุณพอ เพราะพอ
มีคุณ 21 ประการ46 ชาวเขมรเชื่อวาเมื่อบวชเรียนแลวคน ๆ นั้นจะเป็น “ปราชญแหรือผูรู” มีศีลธรรม
และรูผิดชอบชั่วดี ประการที่สองเพื่อแสวงหาชื่อเสียง เกียรติยศ อํานาจ และความกาวหนาในชีวิต
โจว ตา กวาน (Chou Ta-kuan) นักการทูตชาวจีนผูรวมเดินทางมากัมพูชากับคณะทูตแหงราชวงศแ
หยวนราวคริสตแศตวรรษที่ 13 (ค.ศ. 1290-1291) ไดบันทึกไววา “ตามประเพณีของเขานั้น พวก
เด็ก ๆ ที่ เล่ าเรี ยนหนั งสื อจะต้อ งเข้า หาพระภิก ษุใ ห้ท่ านสั่ง สอนก่อ น” 47 จากนั้นการบวชเรีย น
เปรียญธรรมชั้นสูงจะนํามาซึ่งสมณศักดิ์และโอกาสในการเขารับราชการเป็นขุนนาง ยกตัวอยางเชน
ออกญาสุนทรโวหาร (มุก) เมื่อวัยเด็กเรียนอยูสํานักพระครูราชธรรม (ออน) วัดคุกในขัณฑแอุดงคแ เมื่อ
อายุครบบวชจึงบวชและศึกษาอยูในสํานักตอไป หลังจากลาสิกขาบทพระครูราชธรรมจึงไดนําถวาย
ตัวตอราชสํานักสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษแรับราชการตําแหนงอาลักษณแ ตอมาไดรับการแตงตั้ง
เป็นจางวางกรมพระอาลักษณแและเป็นครูของนาหมื่นทั้งหลาย 48 ดัง นี้เป็นตน จึง เห็นไดวาการบวช
เรียนมีความสําคัญ แตถึงกระนั้นมีราษฎรจํานวนไมมากนักที่บวชเรียนแลวมีโอกาสเขารับราชการ
เกือบทั้งหมดยังคงอยูในสถานะเดิม สวนหนึ่ง เป็นเพราะความสามารถและความสัมพันธแสวนบุคคล
แตที่สําคัญกวาคือโลกทัศนแที่มองเวลาในลักษณะของวั ฏจักร49 กลาวคือความเชื่อเกี่ยวกับความเสื่อม
สูญของโลกและความเชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหนาทําใหชาวเขมรโดยทั่วไปมักจะยอมรับสถานะของตนโดย
ดุษณี
การที่ชายชาวเขมรนิยมบวชเรียนที่วัดทําใหพระสงฆแไดรับการยกยองวาเป็นผูรูทําหนาที่
ถา ยทอดความรู ด า นภาษาศาสตรแ ใ ห อ า นออกเขี ย นได ทั้ ง ภาษาเขมร ภาษาบาลี -สั น สกฤต และ
ภาษาไทย เพราะเมื่อเด็กชายชาวเขมรอายุไ ด 12 ปี จึง บวชเป็น สามเณร พระสงฆแก็จะสั่ง สอน
หลักธรรมทางพุทธศาสนาและการคํานวณเบื้องตน 50 และเมื่ออายุ 21 ปี จึงบวชเป็นพระเพื่อศึกษา
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อุม-สุม, “ปใญหาบวช,” กัมพุชสุริยา 49, 1 (มกราคม - กุมภาพันธแ – มีนาคม 1995): 31.

[អ្ុម-ស្ុ ម, “បញ្ហា បួស ,”

កមពុជសុ រ ោ
៤៩, ១ (មករា-កុមភេះ-មនា
ិ
ី 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

ស្តសថខ្ មម រ (ភបំចពញ: បណា
ត ារចសង ងួន ហ្ួត, ១៩៦០), ១៥២-១៥៧.]
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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.

51
เปรียญธรรมที่สูงขึ้น เป็นตนวา พระธรรมวินัย อรรถกถาธรรม วิชาความรูตาง ๆ ตลอดจน
พระกรรมฐาน ซึ่งหากบวชตอไปก็อาจจะเป็นพระคูสวดซาย-ขวาและเจริญในสมณศักดิ์
เมียจ บุณฺณ ไดอธิบายการเรียนในสมัยโบราณวาแบงออกเป็น 4 ชั้น ชั้นตนคือ ចរៀនសរ
ចសរ

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

บุตรหลานไปฝากเรียนกับพระสงฆแที่วัด นิยมเลือกวันพฤหัสบดีซึ่งถือเป็นวันครูเป็นวันแรกในการฝาก
ตัวเป็นศิษยแ เชื่อกันวาเด็กที่เริ่มเรียนในวันนี้จะสามารถเรียนรูไดเร็ว โดยมีขั้นตอนและพิธีการคลายกับ
การมอบตัวเป็นศิษยแของพวกพราหมณแ สําหรับเด็กที่เพิ่ง หัดเขียนนั้น พระสงฆแจะแนะนําวิธีการเขียน
โดยใหวางกระดานบนตนขาดวยมือซายและจับดินสอดวยมือขวา จากนั้นก็จะนําศาสตราจฺบาบหรือ
คําสอน (Chbab) มาเขียนเป็นตัวอยางโดยสอนใหเขียนจากซายไปขวา บางครั้งพระสงฆแจะนั่ง ขาง
หลังแลวจับมือเด็กชายเพื่อฝึกใหเขียน เมื่อเด็กชายเริ่มเขียนไดดีแลว พระสงฆแก็จะใหเด็กอานบทที่
เขียนนั้น ชั้นตอมาคือ ចមលសាស្តសាថចាប់ [อานวา เมิลซาซฺตราจฺบาบ : คําแปล อานศาสตราจฺบาบหรือ
อานบทคําสอน] เชน จฺ บาบราชเนติ (จฺ บาบราชสมภาร) หรือคํ าสอนสําหรับ ผูป กครอง (Chbab
Rajaneti) จฺบาบโกนเจาหรือคําสอนสําหรับเด็ก (Chbab Kun Cau) ซึ่งพระสงฆแจะอานและใหศิษยแ
อานตามรายคนโดยไมใหดู จากนั้นจึงใหศิษยแอานอีกครั้งจนคลองแคลวและสามารถอธิบายได ชั้นที่ 3
ចម លសាស្តសាថ ខ្លផង

[อ านวา เรี ยนเมิล ซาซฺ ตราแลฺ บ ง : คํ าแปล อา นศาสตราแลฺบ งหรื อบทนิท าน

พื้นบาน] มีวิธีการเรียนเชนเดียวกับการอานศาสตราจฺบาบ แตในชั้นนี้พระสงฆแจะใหอานเป็นรอยกรอง
เพราะศาสตราแลฺบงทั้งหมดแตงเป็นบทรอยกรองมีทั้งบทกากคติ พรหมเก็ยเตะ ภุชงคลีลา ปุมเนาว
บฺนโทลกาก ไดแก เรียมเกรแหรือรามเกียรติ์ (Reamker) คติโลก (Gatiloke) รวมถึง สุบิน หงสแยนตแ
วิมานจันทแ สังขแศิลปชัย ไชยทัต สรรพสิทธิ์ โดยพระสงฆแจะสอนใหอานตามบท ศิษยแตองวาตามจนถูก
บทจึงใหอานตอไปดวยตนเอง พวกเขาอานเรื่ องเดียวกัน อานขึ้นอานลงจนจําไดสันทัด จากนั้นก็ให
เปลี่ยนไปอานศาสตราเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีอยูที่วัด พระสงฆแจะมาตรวจการอานอีก ครั้ง ถาศิษยแอานไดแลว
ก็จะให ចមលសាស្តសាថចទសន៍ [อานวา เมิลซาซฺตราเตซนแ : คํา แปล อานศาสตราเทศนแหรืออานบท
เทศนา] ซึ่งเป็นชั้นเรียนสุดทาย สําหรับศาสตราเทศนแก็มีวิธีการเรียนเชนเดียวกับศาสตราจบาบและ
ศาสตราแลฺบง แตแตกตางออกไป เพราะศาสตราเทศนแไมใชคําธรรมดาแตเป็นคําที่เรียงรอยสัมพันธแ
กันนิยมเรียกวา “កំរងខ្កវ” [อานวา กมร็องแกว] โดยพระสงฆแใหศิษยแอานและแสดงตามอยางทํานอง
การเทศนแ ซึ่งศาสตราเทศนแนี้มีห ลายฉบับเริ่มตนจากศาสตราอานิสงสแ เชน อานิสงสแ เจฺรียงบุณ ณฺ

52
อานิสงสแโขฺมจ จนถึงศาสตราเทศนแใหญ ๆ เป็นตนวาชาดก51 จึงเห็นไดวาองคแความรูดานอักษรศาสตรแ
ของเขมรไดรับการเก็บรักษาเป็นอยางดีโดยพระสงฆแ อยางไรก็ดี นอกจากความรูดานวิชาการแลว
พระสงฆแยังสอนความรูทางเชิงชางผานการใชแรงงานเพื่อสาธารณประโยชนแเห็นไดจากการทํางาน
รวมกับพระสงฆแในการซอมแซมอุโบสถ อาคาร ถนน สะพาน ตลอดจนอางเก็บน้ําและการผลิตเครื่อง
เรือนตาง ๆ52 จึงถือวาวัดเป็นศูนยแกลางทางการศึกษาและแหลงความรูที่สําคัญของชาวเขมร53
กลาวโดยสรุป พระสงฆแมีความสําคัญตอสังคมกัมพูชาตั้งแตกอนการเขามาของฝรั่งเศส
ค.ศ. 1863 เพราะพระสงฆแเป็นผูถายทอดความรูดานอักษรศาสตรแและหลักธรรม โดยมีวัดซึ่ง เป็น
แหลงความรูที่เปิดกวางสําหรับคนทั่วไปที่ตองการแสวงหาความรู สําหรับคนที่บวชเรียนแลวได รับการ
ยกยองวาเป็นผูรูสงเสริมใหพวกเขามีโอกาสเลื่อนฐานะทางสังคมมีสมณศักดิ์ทางเปรียญธรรมหรือรับ
ราชการมีบรรดาศักดิ์ ลักษณะเชนนี้ยังคงปรากฏตอเนื่องแมจะมีการจัดการศึกษาแบบใหม เพราะชาว
เขมรยังคงนิยมฝากบุตรหลานใหบวชเรี ยนที่วั ดกับ พระสงฆแม ากกว าเข าโรงเรีย นแบบตะวั นตกที่
ฝรั่งเศสจัดตั้งขึ้น นี่จึงเป็นสาเหตุสําคัญที่อธิบายไดวาทําไมพระสงฆแคงมีอิทธิพลตอความคิดของชาว
เขมรตลอดมาและกลายเป็นผูนําการเคลื่อนไหวเพื่อธํารงรักษาพุทธศาสนาและภาษา-วรรณกรรมซึ่ง
เป็นอัตลักษณแทางวัฒนธรรมของชาวเขมร
2. การจัดระบบการศึกษาแบบใหม่ของฝรั่งเศส : กาเนิดปัญญาชน
กระบวนการทําใหทันสมัย (modernization process) เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสราง
พื้นฐานในดินแดนอาณานิคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวผลประโยชนแทางเศรษฐกิจของ
ผูปกครอง ฝรั่งเศสวางนโยบายตาง ๆ เพื่อควบคุมและปกครอง พรอมกับการวางรากฐานทาง
เศรษฐกิจ เชน ยกเลิกระบบทาส พัฒนาการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ํา ระบบเงินตรา ระบบการ
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เมียจ บุ ณฺณ , “การศึกษาสมัยบุ ราณ,” กัมพุช สุริยา 48, 3 (กรกฎาคม สิงหาคม กั นยายน 1994): 100-107.
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จัดเก็บภาษีทั้งภายในประเทศและภาษีการคาเขา -ออก จัดการปฏิรูปการใชที่ดิน จัดตั้งสถาบันทาง
การเงิน เชน ธนาคาร สหกรณแ นอกจากนี้ฝรั่งเศสยังตองพัฒนาคุณภาพพลเมืองดวยการจัดการศึกษา
พัฒนาการสาธารณสุข และระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ อีกดวย
ในระยะแรกเมื่อกัมพูชาเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสระหวาง ค.ศ. 1863 ถึง ค.ศ. 1884
ฝรั่งเศสไมไดใหความสนใจตอกัมพูชามากนัก แตทาทีของฝรั่งเศสตอกัมพูชาเปลี่ยนไปในชวงทศวรรษ
1880 สาเหตุเกิดจากนโยบายทางการเมืองของกัมพูชาไมสอดคลองกับความตองการของรัฐบาล
สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3 (French Third Republic ค.ศ. 1840-1940) ซึ่งสถาปนาขึ้นแทนจักรวรรดิ
ฝรั่งเศสที่ 2 (French Second Empire ค.ศ. 1852-1870) สมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษแมีนโยบาย
ปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจที่แตกตางกับฝรั่งเศส กลาวคือนโยบายปฏิรูปที่ดินที่เวนคืนที่ดินจาก
บรรดาเชื้อพระวงศแและชนชั้นสูงเพื่อลดจํานวนของขุนนาง อีกทั้งยังตองการปรับปรุงการเก็บภาษีที่
ยุติธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อกรุยทางไปสูการเลิกทาส54 ซึ่งฝรั่งเศสมองวาเป็นการดึงผลประโยชนแทั้งหมดไว
ที่พระมหากษัตริยแและลิดรอนสิทธิประโยชนแที่ควรเป็นของชาวฝรั่ง เศส 55 ประกอบกับสถานการณแ
ทางการเมืองและเศรษฐกิจของฝรั่งเศส ตั้งแต ค.ศ. 1870 - 1881 ฝรั่งเศสพายแพสงครามและสูญเสีย
แควนอัลซาส (Alsace) และแควนลอแรน (Lorraine) ซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจดานอุตสาหกรรมที่สําคัญ
ตอมา ค.ศ. 1873 พื้นที่การเกษตรสวนใหญของฝรั่งเศสประสบภัยพิบัติพายุดีเปรสชัน (depression)
สงผลใหเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ใน ค.ศ. 1881 มีการทบทวนการจัดเก็บภาษีนําเขาสินคาโดยสภา
ผูแทนราษฎรซึ่งที่ประชุมมีมติใหเปิด การคาเสรี จนกระทั่ง ค.ศ. 1882 เกิดวิกฤตการณแการสงออก
สินคา กอใหเกิดความตื่นตระหนกในวงการอุตสาหกรรมสงผลใหเกิดการตั้งอัตราภาษีนําเขาในอัตรา
สูงเพื่อแกไขปใญหา ปใจจัยเหลานี้มีสวนใหฝรั่งเศสดําเนินนโยบายขยายจักรวรรดินิยมเพื่อตอบสนองตอ
ปมปใญหาเชิงจิตวิทยาทางการเมืองและเศรษฐกิจของฝรั่งเศส56
ฝรั่ง เศสเริ่ม ตน การเปลี่ย นแปลงกัม พูช าด วยการกํา หนดขอบเขตดิน แดนโดยเฉพาะ
บริเวณดินแดนรอยตอกับสยาม กอนที่จะขยายไปยังรอยตอกับโคชินจีน อันนัม และลาวตามลําดับ
เพราะการกําหนดเขตแดนเทากับกําหนดความเป็น รัฐสมัยใหม ตอมาเมื่อสมเด็จพระนโรดมพรหม
54
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Chandler, A History of Cambodia, 174.
เดียบ โสะผล, กัมพูชา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม (1863 - 1979) (กัมพูชา: โชคชัย, 2008), 20.

យ ចសដឌកិចច សងគម (១៨៦៣ - ១៩៧៩) (កមពុជា: ចជាគជ័យ, ២០០៨), ២០.]
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บริรักษแลงนามในอนุสัญญาระหวางฝรั่งเศสกับกัมพูชาในวันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 1884 (Convention
Conclue Entre la France et le Cambodge)57 ขอ 1 ระบุวา “พระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชาทรง
ยอมรับการปฏิรูปการบริหาร การศาล การคลัง และการค้าทั้งหลาย ซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสจะพิจารณาว่า
เป็นประโยชน์และสะดวกต่อการปกครอง” ฝรั่งเศสจึงดําเนินการปฏิรูประบบการเมืองการปกครอง
พรอมกับการพัฒนาเศรษฐกิจในกัมพูชา ตามอนุสัญญา “ข้อ 8 ยกเลิกทาสทั่วทั้ง ราชอาณาจักร”
ส ง ผลให เ กิ ด แรงงานอิ ส ระ และ “ข้ อ 9 ที่ ดิ น ทั้ ง หมดเลิ ก เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ อ ย่ า งเด็ ด ขาดของ
พระมหากษัตริย์อีกต่อไป” เปิดโอกาสใหฝรั่งเศสปฏิรูปที่ดินเพื่อกรุยทางสูการตักตวงทรัพยากรตาง ๆ
ในกัมพูชาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุสาหกรรมของตน และเมื่อระบบราชการมีความซับซอนและ
กิจการทางเศรษฐกิจขยายตัวสงผลใหขาราชการฝรั่งเศสในดินแดนอาณานิคมไมสามารถปฏิบัติงานได
อยางครบถวน อีกทั้งแรงงานที่มีก็ไมเพียงพอ ปใจจัยเหลานี้จึงผลักดันใหฝรั่งเศสตองดําเนินนโยบาย
จัดระบบการศึกษาแบบใหมเพื่อตอบสนองตอความตองการแรงงานที่มีการศึกษา นี่จึงเป็นเงื่อนไข
สําคั ญที่ทํ าให เกิด คนรุ นใหมที่ ไดรั บการศึก ษาในกั มพูช า อาจเรียกคนกลุม นี้วา ผูมี ก ารศึ กษาหรื อ
ปใญญาชน (intellectual class)
การขยายตัวของระบบราชการอาณานิคมผลักดันใหฝรั่งเศสดําเนินการจัดการศึกษาใน
กัมพูชา สงผลใหเกิดการจัดตั้งโรงเรียนฝรั่งเศส-พื้นเมือง (d‖École Franco-indigènes) ใหกับราษฎร
ทั่วไป ซึ่งนาจะทําใหบทบาทหนาที่ของพระสงฆแในฐานะครูผูสอนที่มีมาแตเดิมลดลง แตสิ่งที่เกิดขึ้น
กลับไมเป็นเชนนั้น เพราะแมจะมีโรงเรียนแบบใหมที่ฝรั่งเศสจัดตั้งขึ้นแตชาวเขมรไมนิยมสงบุตรหลาน
เขาเรียนในโรงเรียนดังกลาว กลับเลือกสงใหไปใหเรียนกับพระสงฆแตามเดิม ทําใหฝรั่งเศสตองจัดการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนในโรงเรียนวัดซึ่ง สอนโดยพระสงฆแดวย สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาแบบใหมของฝรั่งเศสในกัมพูชานั้นสามารถแบงพิจารณาออกเป็น 2 ชวง ดังตอไปนี้
ก. ชวงแรกตั้งแตฝรั่งเศสปกครองกัมพูชาเป็นรัฐในอารั กขาเมื่อ ค.ศ. 1863 จนถึง ค.ศ.
1918 ในระยะแรกนี้ ฝรั่งเศสไมไดใหความสนใจตอการจัดการศึกษาในแควนนี้มากนักเมื่อเทียบกับ
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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) โรงเรียนระดับประถมศึกษาแหงแรกในกัมพูชาที่ทําการเรียนการสอน
ดวยภาษาฝรั่งเศสเริ่มขึ้นใน ค.ศ. 1873 ตามขอเสนอของทหารผูนอยชื่อวาแฟรี่ โรล (Ferry Rolles)58
ในระยะแรกการใหการศึกษาแกชาวเขมรจํากัดอยูในระดับพื้นฐาน กลาวคือระดับอาน
ออกเขียนได สําหรับการศึกษาในระดับสูงกวานั้น ฝรั่งเศสมีเปูาหมายเพียงเพื่อฝึกชาวเขมรใหเป็นลาม
และเจาหนาที่ไปรษณียแและโทรเลขเพื่อใชเป็นคนกลางในการสื่อสารระหวางผูปกครองชาวฝรั่งเศสกับ
ชาวเขมร ใน ค.ศ. 1885 มร.เบกิน (Général Bégin) ผูสําเร็จราชการแหงอินโดจีน สนับสนุนใหจัดตั้ง
โรงเรียนลาม (Collège d‖interprètes) ที่กรุงพนมเปญ โดยมีฌ็อง มารี โอกุสตแ ปาวี (Jean Marie
August Pavie) เป็ นผู อํา นวยการ และจัด ตั้ ง ขึ้ นในอี กสามเมื อง ไดแ ก กํ าปอต กํ าปงจาม และ
กระแจะ59 โรงเรียนลามจัดการเรียนการสอนดวยภาษาฝรั่งเศสและภาษาเขมร ฝึกทักษะการเขียน
การอาน การแปล การคํานวณ และวิชาภูมิศาสตรแ แตจนถึง ค.ศ. 1895 โรงเรียนลามกรุงพนมเปญ มี
จํานวนนักเรียนเพียง 216 คน ขณะที่เขตกําปอตมีนักเรียนเพียง 75 คน และตองปิดตัวลง เพราะ
นักเรียนทั้งหมดเมื่อสําเร็จการศึกษากลับแยกยายไปประกอบอาชีพสวนตัวไมปรากฏวามีลามใน
หนวยงานฝรั่งเศสเลย60
กอนที่ฝรั่งเศสจะจัดการศึกษาในกัมพูชา ชาวเขมรจํานวนหนึ่งไดรับการสนับสนุนจาก
ฝรั่งเศสใหเดินทางไปเรียนภาษาฝรั่งเศสที่ไซงอน เชน เสิล เฑียบ (Son Diep) ออกญาวังวรเวียงชัย
(จวน) (Thiounn) และบางสวนไดเดินทางไปเรียนที่ฝรั่งเศสโดยตรง ถึงกระนั้นจํานวนนักเรียนที่ไดรับ
โอกาสดังกลาวปรากฏนอยมาก นักวิชาการดานประวัติศาสตรแกัมพูชาอยางเดวิด พี. แชนดแเลอรแ
(David P. Chandler, 2008) ปีเตอรแ แกลเลยแ-เปป (Peter Gyallay-Pap, 1985) หรืออารแ. เอ็ม.
สมิธ (R.M. Smith, 1971) กลาววาในชวงสี่ทศวรรษแรกหลัง ค.ศ. 1873 การจัดการศึกษาในกัมพูชา
พัฒนาอยางลาชาและไมไดสงผลตอชาวเขมรในวงกวาง โรงเรียนที่ฝรั่งเศสจัดตั้งขึ้นยังคงมีจํานวนนอย
และสวนมากตั้งอยูเฉพาะเขตเมืองใหญ ทําใหเกิดมุมมองวาฝรั่งเศสไมไ ดใหความสําคัญ ตอการจัด
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(2012): 226.
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84-85.
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การศึกษาแกชาวเขมรอยางจริงจัง นักเมื่อเทียบกับแควนอันนัมซึ่งฝรั่งเศสใหการสนับสนุนในการจัด
การศึกษาเป็นอยางดี อยางไรก็ตาม โทมัส เคลยแตัน (Thomas Clayton) พบวาขอจํากัดของการจัด
การศึกษาของกัมพูชาไมไดเ กิดจากการกระทําของฝรั่ง เศสแตเกิดจากการตอตานของคนพื้นเมือง
นําโดยสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษแที่ทรงตอตานภาษาฝรั่งเศสและโรงเรียนแบบฝรั่งเศส 61 ขณะที่
ธิบดี บัวคําศรี มีความเห็นวาการตอตานนโยบายฝรั่งเศสของสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษแนั้นมีอยู
จริง แตสําหรับนโยบายดานการศึกษานั้นพระองคแทรงสนับสนุนใหเปิดโรงเรียนขึ้นในวังหลวง แมวา
นักเรียนสวนใหญเป็นลูกหลานเจานายราว 40 คน มีครูเป็นชาวฝรั่งเศส อยางนอยที่สุดแสดงใหเห็นวา
พระองคแไมไดทรงตอตานการศึกษาแบบฝรั่งเศส62
ภายใตขอถกเถียงของนักวิชาดังกลาว ผูศึกษามีความเห็นเพิ่มเติมวาขอจํากัดสําคัญที่ทํา
ใหการจัดการศึกษาในกัมพูชาพัฒนาอยางลาชาในระยะนี้มีอยู 2 ประการ ประการแรก การจัดการ
ศึกษาของฝรั่งเศสนั้นเป็นเพียงการศึกษาระดับพื้นฐานทําใหบรรดาเชื้อพระวงศแและชนชั้นสูงเดิม ของ
กัม พูช านิ ย มส งบุ ต รหลานไปศึก ษายั ง เวี ยดนามหรื อฝรั่ง เศสซึ่ง มี ระบบการศึก ษาที่ ดีแ ละมี ระดั บ
การศึกษาที่สูงกวา ดังเห็นจากเมื่อพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ (Sisowath ครองราชยแ ค.ศ. 19061927) เมื่อเสด็จพระราชดําเนินเยือนฝรั่ง เศสใน ค.ศ. 1906 พระองคแทรงนําพระองคแมจะสแ สีสุวัตถิ์
มุนีวงศแ (Sisowath Monivong ครองราชยแ ค.ศ. 1928-1941) เขาศึกษาที่โรงเรียนนายรอยแซ็ง ตแ
เมซ็อง (Saint-Maixent) ประการที่สอง การที่โรงเรียนที่ฝรั่งเศสจัดตั้งในกัมพูชานั้นเปิดรับนักเรียน
ชาวเวียดนามและชาวจีนดวย ทําใหชาวเขมรซึ่ง ไมตองการใหลูกหลานเรียนปะปนกับชาวเวียดนาม
หรือชาวจีนเลือกที่จะสงลูกหลานเขาเรียนในโรงเรียนวัดตามเดิม เพราะโรงเรียนระดับประถมศึกษา
แหงแรกที่เปิดสอนใน ค.ศ. 1873 นั้น นักเรียนสวนใหญเป็นชาวเวียดนาม 63 สอดคลองกับงานศึกษา
ของนักวิชาการชาวฝรั่งเศสซึ่งระบุวาใน ค.ศ. 1883 จํานวนผูที่ ไ ดรับการศึกษาในโรงเรียนแหง นี้
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57
ประมาณ 100 คน มีชาวเขมรเพียง 8 คน เทานั้น 64 และจากรายงานขาหลวงฝรั่งเศสพบวาระหวาง
นักเรียนเขมรกับนักเรียนเวียดนามและนักเรียนจีนมักมีการทะเลาะวิวาทกันเสมอ65
ภายหลังฝรั่งเศสกระชับอํานาจการปกครองใน ค.ศ. 1884 สงผลใหกัมพูชาเป็น รัฐหนึ่ง
ของอาณานิคมฝรั่งเศสโดยสมบูรณแ ใน ค.ศ. 1893 ฝรั่งเศสจึงยกฐานะโรงเรียนระดับประถมศึกษา
แหงแรกเป็นอนุวิทยาลัยราชการแหงรัฐอารักขา (Collège du Protectorat) โดยขยายการศึกษาถึง
ระดับมัธยมศึกษาขั้นตนแตนักเรียนสวนใหญยังคงเป็นชาวเวียดนามและชาวจีน จนถึงใน ค.ศ. 1902
อนุวิทยาลัยราชการแหงรัฐอารักขาสามารถรับนักเรียนได 250 คน แตกลับมีนักเรียนลงทะเบียนเขา
เรียนเพียง 40 คนเทานั้น ผลที่ตามมาคือชาวเขมรไมไดเรียนภาษาฝรั่งเศสและทักษะอื่น ๆ ที่จําเป็น
สําหรับการทํางานในระบบราชการและกิจการตาง ๆ ของฝรั่งเศส ดังนั้นชวงทายคริสตแศตวรรษที่ 19
คนพื้นเมืองจึงยังไมไดมีสวนรวมในการบริหารงานภายใตระบอบอาณานิคมมากนัก
เมื่อถึงตนคริสตแศตวรรษที่ 20 พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์เรียกรองใหมีการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสมแกชาวเขมร ขณะที่ฝรั่ง เศสมองเห็นปใญหาการขาดแคลนแรงงานในระบบราชการแล ะ
กิจการตาง ๆ ทั้งดานกสิกรรมและการพาณิชยแวาเกิดจากคนพื้นเมืองขาดการศึกษา ดังนั้นใน ค.ศ.
1903 มร.ปอล โบ (Paul Beau) ผูสําเร็จราชการทั่วไปแหงอินโดจีนจึงไดจัดตั้ง หนวยงานจัดการดาน
การศึกษา (Une Commission d‖études) ขึ้นที่กรุงฮานอยชุดหนึ่งเพื่อทําการศึกษาเรื่องการการจัด
การศึกษา ตอมากฤษฎีกาลงวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1904 ประกาศจัดตั้งองคแกรดานการศึกษา
สมบูรณแ (Organisation Scolaire Complète) และกฤษฎีกาลงวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1905
จัดตั้งหนวยการจัดการศึกษาทองถิ่น (Service Local de I‖Enseignement)66
มีการจัดตั้งโรงเรียน 2 ลักษณะ กลาวคือโรงเรียนฝรั่ง เศส (d‖École Franco) และ
โรงเรียนฝรั่งเศส-พื้นเมือง (d‖École Franco-indigènes) แตละโรงเรียนมีการจัดสอนเฉพาะดานใน
แตละสาขา โดยขาหลวงทองถิ่นรับผิดชอบเป็นหัวหนางานในการจัดการเรียนการสอนของทุกโรงเรียน
ทั้งนี้ โรงเรียนฝรั่งเศส (d‖École Franco) เป็นตนวา l‖École Nurmale และ l‖École de jeune
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58
filles นั้นจํากัดแตชาวยุโรปและชนชั้นสูงเทานั้น สวนราษฎรทั่วไปจะไดรับการสนับสนุนใหเขาศึกษา
ในโรงเรียนฝรั่งเศส-พื้นเมือง
การจัดตั้งโรงเรียนของฝรั่งเศสในกัมพูชาไมไดรับการตอบรับจากชาวเขมรเทาที่ควร เห็น
ไดจากการที่พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ทรงมีพระราชประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 1912
ความวา “ตามที่ข้าพเจ้าได้ประกาศให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนนั้น หากผู้ปกครองคนใดกระทา
การขัดขืนหรือไม่ใส่ใจ ครั้งแรกให้ปรับเป็นเงินหนึ่ง ปียัสทร์และปรับเป็นสองปียัสทร์เมื่อกระทาผิด
อีก” 67 ตอมาใน ค.ศ. 1915 มีการบัญ ญัติประมวลกฎหมายแพง มาตราที่ 356 และมาตราที่ 357
กําหนดใหบิดามารดามีหนาที่ตองใหการศึกษาแกบุตร 68 กระนั้นก็ดีราษฎรยังคงละเลยเรื่องการให
บุตรหลานเขารับการศึกษา พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์จึงมีพระราชประกาศเลขที่ 80 กอนที่เรสิดัง
สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชาจะประกาศเป็นกฤษฎีเลขที่ 997 ลงวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 1916 ขอที่ 1
ความวา ในระยะหาง 1,500 เมตร จนถึง 2 กิโลเมตร จากโรงเรียนฝรั่งเศส-พื้นเมือง ครอบครัวที่มี
เด็กชายอายุ 10 ปีตองสงบุตรหลานเขาเรียนในทันที 69 และยังกําหนดบทลงโทษผูปกครองที่เพิกเฉย
ไมสงบุตรหลานเขาเรียนใหจําคุก 1 เดือน มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1916 เป็นตนไป
ข. จุดเปลี่ยนสําคัญตอการศึกษาของกัมพูชาเกิดขึ้นใน ค.ศ. 1918 เมื่อฝรั่งเศสประกาศ
แผนการศึกษาที่ใชทั่วอินโดจีนของฝรั่งเศส (French Indochina)70 เพราะสงผลใหการเรียนการสอน
ในกัมพูชามีระเบียบแบบแผนที่แนนอน และเดิมการศึกษาจํากัดเฉพาะผูชายและชนชั้นสูงแตภายหลัง
การประกาศแผนการศึกษาสงผลใหผูหญิงมีโอกาสไดเขาเรียนดวย นอกจากนั้นการจัดการศึกษาใน
แควนตาง ๆ ของอินโดจีนซึ่งแตเดิมเป็นอิสระตอกันถูกรวมเขามาอยูภายใตความรับผิดชอบของ
หนวยงานดานการศึกษาที่กรุงฮานอย กําหนดแผนการศึกษาใหมีการเรียนการสอนเชนเดียวกับใน
ประเทศฝรั่งเศสซึ่ง แบงออกเป็น 2 ระดับ 71 ไดแก ระดั บประถมศึ กษา (Primary Education)
แบงเป็น 2 ชวงชั้น คือประถมศึกษาขั้นตน หลักสูตร 3 ปี และประถมศึกษาขั้นสมบูรณแ หลักสูตร 3 ปี
และระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education) แบงออกเป็นอีก 2 ชวงชั้น คือ มัธยมศึกษาขั้นตน
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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) และอนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ (Collège Sisowath)
โรงเรียนประจาฆุม (l'École de Khum) หรือโรงเรียนประจําหมูบาน จัดตั้งครั้งแรก
อยางเรงรีบที่เขตพระตะบองใน ค.ศ. 190872 และขยายสูที่เขตเสียมเรียบใน ค.ศ. 1913 และเขต
ศรีโสภณ ใน ค.ศ. 1915 กอนจะขยายไปจัดตั้งที่เขตมงคลบุรี สวายเขต สวายเรียง ไพรแวง กําปงชนัง
ทายที่สุดฝรั่งเศสกําหนดใหทุกเขตมีโรงเรียนประจําฆุมซึ่งจํานวนของโรงเรียนขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่และ
จํานวนประชากร โทมัส เคลยแตันตั้งขอสัง เกตตอการจัดตั้งโรงเรียนประจําฆุมในเขตพระตะบองวา
เกิดขึ้นภายหลังฝรั่งเศสไดดินแดนบริเวณเขมรสวนใน ไดแก เมืองพระตะบอง เมืองเสียมเรียบ เมือง
ศรีโสภณ ทิวเขาพนมดงรัก และทะเลสาบเขมรดานตะวันตกเพียง 2 ปี นั่นเป็นเพราะฝรั่งเศสตองการ
ลดอํานาจและอิทธิพลของสยามตอราษฎรซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว73 ดังเห็นไดจากการที่สยามสนับสนุนใหจัดตั้งโรงเรียนที่วัดในเขตพระตะบอง
และสงพระราชาคณะเขามาคัดเลือกนักเรียนเรียนดีทุกปลายปีไปศึกษาตอที่สยาม 74 ทั้งนี้ นักเรียนที่
สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประจําฆุมมักเขาทํางานเป็นเสมียนและคนเก็บภาษีประจําฆุมซึ่ งไม
จําเป็นตองใชคนที่มีความรูสูงมากนัก เพียงเนนเรื่องการสื่อสารกับคนพื้นเมืองและการคิดคํานวณ
เทานั้น อีกทั้งโครงสรางอํานาจที่ฝรั่งเศสวางไวจึงทําใหคนกลุมนี้หางไกลจากภาระงานที่ซับซอน
ตารางที่ 4 ตัวอยางจํานวนนักเรียนในโรงเรียนประจําฆุม ค.ศ. 1930
เขต
พนมเปญ (Phnom Penh)
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นักเรียน

โรงเรียน
(โรง)

ชาย (คน)

หญิง (คน)

-

-

-

นายกูรแตัวสแ (M. Courtois) ซึ่งรับหนาที่ดูแลโรงเรียนประจําฆุมรายงานปใญหาถึงความรีบรอนในการจัดตั้งโรงเรียน
วาเกิดปใญหาโรงเรียนไมเพียงพอที่เขตพระตะบอง เนื่องจากเป็นเขตใหญ มีพื้นที่ 36,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นสัดสวน 1 ใน 5 ของ
พื้นที่ทั้งหมดของประเทศกัมพูชา มีประชากรกวา 250,000 คน ซึ่งคิดเป็นหนึ่งในหกของประชากรทั้งหมด โรงเรียนประจําฆุมที่จัดตั้ง
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), 163164. [តូច ឈូ ង, ត់ដំបងសម័យចលាកម្ចចស់ (ភបំចពញ: មជឈមណឍលឯកសាររសាវរជាវអាររធម៌ខ្មមរ, 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

ที่มา: 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 เป็นผูชายทั้งหมด หรือเขตไพรแวงมีโรงเรียน 12 โรง มีนักเรียน 464 คน แบงเป็น
นั ก เรี ย นชาย 438 คน มี นั ก เรี ย นหญิ ง เพี ย ง 26 คน ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า ในระยะแรกของการจั ด
การศึกษาชาวเขมรยังคงไมนิยมสงลูกสาวเขารับการศึกษา ผูชายยังคงไดรับโอกาสเขาศึกษามากกวา
ลักษณะเชนนี้เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่นิยมใหผูหญิงฝึกฝนงานบานงานเรือนมากกวา
โรงเรียนประถมศึกษาขั้นต้น (l'École de Élémentaire) เปิดการเรียนการสอนใน
ทองถิ่นในระดับพื้นฐาน จนถึง ค.ศ. 1930 มีโรงเรียนทั้งสิ้น 74 โรง ใน 14 เขต มีนักเรียนทั้งหมด
3,359 คน75 เป็นนักเรียนชาย 3,317 คน และนักเรียนหญิง 42 คน เฉพาะกรุงพนมเปญปรากฏวามี
โรงเรียน 5 โรง แบงเป็นนักเรียนชาย 710 คน และนักเรียนหญิง 42 คน ขณะที่โรงเรียนในพื้นที่อื่น ๆ

75

เรอเน มอริซัน (René Morizon) รายงานจํานวนนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขั้นตนไว 3,507 คน แตเมื่อรวม
จํานวนนักเรียนแลวไดเพียง 3,317 คน

61
เป็นเด็กผูชายทั้งหมด76 อยางไรก็ดี ชวงทศวรรษ 1930 โรงเรียนประถมศึกษาขั้นตนประสบปใญหา
ขาดแคลนครูแตผูเกี่ยวของพยายามแกไขปใญหาดวยการใหนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากอนุวิทยาลัย
พระสีสุวัตถิ์มาชวยทําการสอน
โรงเรียนประถมศึกษาขั้นสมบูรณ์ (l'École de plein exercice ou du chef-lieu)
เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาขั้นตนถึงขั้นสมบูรณแ ซึ่งอยูภายใตการควบคุม
โดยตรงของผูตรวจการศึกษาประจําเขต (directe de l‖inspecteur des écoles) ทั้งนี้ไมใชทุกเขตที่
มีโรงเรียนประถมศึกษาขั้นสมบูรณแ จากรายงานพบวาจนถึง ค.ศ. 1930 โรงเรียนประถมศึกษาขั้น
สมบูรณแตั้งอยูใน 14 เขต (กรุงพนมเปญมี 4 โรง77 ขณะที่เขตอื่น ๆ มีเขตละ 1 โรง) มีจํานวนโรงเรียน
17 โรง มีนักเรียน 4,935 คน แบงเป็นนักเรียนชาย 4,662 คน นักเรียนหญิง 273 คน
การเรียนการสอนในโรงเรี ยนประถมศึกษาขั้นสมบูรณแเน นการสื่อสาร (ฟใง พูด อา น
เขียน) ทั้งภาษาฝรั่งเศสและภาษาเขมร มีการสอนประวัติศาสตรแ ภู มิศาสตรแ ตลอดจนคณิตศาสตรแ
ทั้ง นี้ นัก เรี ยนที่ สํ าเร็ จ การศึ กษาจากโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาขั้ น สมบู ร ณแ จะได รับ ใบรับ รองสํ า เร็ จ
การศึกษาตามแบบฝรั่งเศสและมีสิทธิสอบคัดเลื อกเพื่อเขาศึกษาตอในระดับมัธ ยมศึกษาขั้นตน ที่
อนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ (Collège Sisowath) ฝรั่งเศสพยายามดึงคนพื้นเมืองเขารับการศึกษาตอใน
ระดั บที่สู งขึ้น ดวยการใหทุ นการศึ กษา ถึง กระนั้นนั กเรี ยนชาวเขมรไม มากนักที่ สามารถสอบเข า
อนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ได ดังเห็นไดใน ค.ศ. 1933 จํานวนนักเรียนทั้งหมด 442 คน แตมีผูสอบผาน
และไดรับใบประกาศนียบัตรการศึ กษาขั้นพื้นฐานเพียง 121 คน คิดเป็นรอยละ 27.3 จนถึง ค.ศ.
1943 จํานวนนักเรียนทั้งหมด 1,086 คน แตมีผูสอบผานและไดรับใบประกาศนียบัตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพียง 43 คน คิดเป็นรอยละ 38 เทานั้น
อนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ (Collège Sisowath) เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
ระดับมัธยมศึกษาเพียงแหงเดียวของกัมพูชา เดิมคืออนุวิทยาลัยราชการแหงรัฐอารักขา (Collège du
Protectorat)78 ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นอนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ (Collège Sisowath) ใน ค.ศ. 1905 เปิด
76

Morizon, Monographie du Cambodge, 182 - 183.
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) กอตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1893 ตาม
ขอเสนอของมร.แฟรแดิน็องดแ ฟง-แต็ง (M. Ferdinand Fon-taine) ผูตรวจการการศึกษาแหงโคชินจีน โดยปรับปรุงจากโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาแหงแรกที่กอตั้งใน ค.ศ. 1873 จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา จนถึง ค.ศ. 1904 พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ทรง
77

62
สอนถึงระดับมัธยมศึกษาขั้นตน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางคนที่มีความรูสําหรับขาราชการพื้นเมืองทั้ง
งานดานการปกครอง งานโยธาธิการ งานไปรษณียแและโทรเลข โดยจัดการเรียนการสอนทั้งวิชา
กลศาสตรแ (mécanique élémentaire) ฟิสิกสแ (physique) เคมี (chimie) ประวัติศาสตรแธรรมชาติ
(histoire naturelle) กฎหมายของกัมพูชา (droit cambodgien) และการบัญชี (comptabilité)79
ตารางที่ 5 จํานวนนักเรียนอนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ ค.ศ. 1913 – 1930
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

พระราชทานวั งเก า ของพระองคแ ใ ห เป็ นที่ ทํ า การอนุ วิ ท ยาลั ยแห งรั ฐอารั ก ขา จนกระทั่ ง ค.ศ. 1905 จึ ง เปลี่ ยนชื่ อเป็ นโรงเรี ย น
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 ซึ่งนั กเรียนจะตองไดรับประกาศนียบัตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานกอนจึงจะมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก จนถึง ค.ศ. 1935 จึ งขยายการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาขั้ น
สมบูรณแในชื่อวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ (Lycée Sisowath)
79
Morizon, Monographie du Cambodge, 186.

63
1930

229

ที่มา: 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
จัดตั้งวิทยาลัยอีกหนึ่งแหง ใน ค.ศ. 1942 คือวิทยาลัยพระสีหนุ (Lycée Preah Sihanouk) ตั้งอยูที่
เขตกําปงจาม กอนขยายไปจัดตั้งที่เขตเสียมเรียบ สวายเรียง และกําปอต วิทยาลัยแหงนี้จัดการเรียน
การสอนดวยระบบการศึกษาเดียวกับในประเทศฝรั่งเศส โดยทําการเรียนการสอนดวยภาษาฝรั่งเศส
และครู สวนใหญเป็ นชาวฝรั่งเศส แตสิ่ง ที่ สําคัญ มากไปกวานั้ นสําหรับการเรีย นการสอนในระดั บ
มัธยมศึกษาขั้นสมบูรณแคือ ฝรั่งเศสไดอํานวยการใหมีการจัดการสอนประวัติศาสตรแกัมพูชาขึ้นใน
หองเรียนผานแบบเรียนประวัติศาสตรแเรื่อง “สังเขปราชอาณาจักรกัมพูชาตั้งแตกําเนิดจนถึงปใจจุบัน ”
(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
แบบเรียนประวัติศาสตรแเรื่อง “สังเขปราชอาณาจักรกัมพูชาตั้งแตกําเนิดจนถึงปใจจุบัน ” (Histoire Sommaire du
Royaume de Cambodge des origines à nos jours) ของอ็องรี รุสเซย (Henri Russier) ตีพิมพแครั้งแรก ค.ศ. 1914 มีจุดมุงหมาย
เพื่อใชสําหรับจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแบบใหมในกัม พูชา (Henri Russier, Histoire Sommaire du Royaume de
Cambodge des origines à nos jours (Saigon: Imprimerie Commerciale C.Ardin, 1914), 7.) แบบเรียนเลมนี้เรียบเรียงขึ้น
จากงานเขียนของนักเดินทางและนักวิชาการตาง ๆ เป็นตนวาหลุยสแ ฟีโนตแ (Louis Finot) เอเตียน แอมอนิเย (Étienne Aymonier)
ยอรแช เซเดสแ (George Cœdès) เนื้อหาแบงออกเป็น 3 สวน ไดแก สวนแรก ตั้งแตแรกเริ่มถึงคริสตแศตวรรษที่ 13 สวนที่สอง การตอสู
กับสยามและอันนัม และสวนสุดทาย การอารักขาของฝรั่งเศส แบบเรียนเลมนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสําคัญในการพยายามแสดงสิทธิ
อันชอบธรรมของฝรั่งเศสในการเขามาปกครองกัมพูชา ดวยการนําเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตรแแบบวาทกรรมอาณานิคมโดยเฉพาะ
ในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 ถึงกระนั้นฝรั่งเศสคงนําเสนอภาพความรุงโรจนแในอดีตของกัมพูชาโดยมีทัศนะวาผูอพยพจากอินเดียอยางฮุน
เทียน (Houen-tien) หรือพราหมณแโกณฑิณญะ (Kaundinya) เป็นผูนําความเจริญมาสูดินแดนแหงนี้ เพราะเมื่อฮุนเทียนเดินทางถึง
กัมพูชาเขาสวมอาภรณแพรั่งพรอม ขณะที่นางนาคหลิวเย (Lieou-ye) ธิดานาคผูปกครองเดิมอยูในสภาพเปลือยเปลาและตกอยูในสภาพ
หวาดกลัว ความเจริญถูกอุปมากับเครื่องแตงกายโดยพราหมณแโกณฑิณญะเป็นผูแทนความเจริญ นั้น ทั้งนี้เมื่อนาคหลิวเยไมอาจตอสูได
จึงยอมอยูใตอาณัติและเสกสมรส ทั้งสองมีลูกชายและหลานชายตอมาถูกสงไปครองเมืองตาง ๆ จนถึงชวงหลังคริสตแศตวรรษที่ 13 การ
รุกรานของสยามและเวียดนามเป็นสาเหตุหลักของความตกต่ําของกัมพูชา จนกระทั่งปลายคริสตแศตวรรษที่ 19 เมื่อฝรั่งเศสเขามาไกล
เกลี่ยและใหการอารักขาจึงทําใหสยามและเวียดนามยุติการคุกคามกัมพูชา ขณะเดียวกันฝรั่งเศสยังมีบทบาทสําคัญในการนําความเจริญ
มาสูกัมพูชาทั้งการปฏิรูปการเมืองและระบบยุติธรรม การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณสุข
ตลอดจนการพัฒนาดานการศึกษา การเกษตรกรรม และการอุตสาหกรรม
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รุสเซย (Henri Russier) ซึ่งพบวาฝรั่งเศสตองการปลูกฝใง ความคิดและความเชื่อแกคนพื้นเมืองเพื่อ
ประโยชนแดานการปกครองของตนเอง โดยการนําเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตรแในลักษณะที่สยาม
และเวียดนามเป็น “ผูราย” ขณะที่ฝรั่งเศสเป็น “วีรบุรุษ” ที่เขามาใหความชวยเหลือ ปกปูอง และ
ฟื้นฟูกัมพูชา แตในขณะเดียวกันสําหรับชาวเขมรแลว การปลูกฝใงทางความคิดในลักษณะดังกลาวยัง
กอ ให เกิ ดการเพาะบ มความรู สึก ภาคภู มิ ใจถึง ความยิ่ง ใหญ ในประวั ติศ าสตรแ ซึ่ง ในเวลาตอ มาได
กอใหเกิดความรูสึกยอนแยงในความรูสึกของชาวเขมรระหวางอดีตกับสภาพการณแในปใจจุบันจึงนํามา
สูการตอบโตฝรั่งเศสอีกดวย
นอกจากการเรียนการสอนในระบบเพื่อสรางคนมาใชในระบบราชการแลว ฝรั่งเศสยัง
ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะดานเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กําลังขยายตัวในกัมพูชา
ดังการจัดตั้งโรงเรียนเฉพาะดาน ไดแก วิทยาลัยเทคนิคแหง พนมเปญ (Phnom-Penh Technical
Collège) โรงเรียนเทเลอรแแอนดแชูมารแคเกอรแ (Tailors‖ and Shoemakers at Bactouk) และ
โรงเรียนปฏิบัติการแหงกําปงจาม (Workshop School at Kampong-Cham) และเพื่อดึงผูหญิงเขา
สูระบบการศึกษารัฐบาลจึงจัดตั้งโรงเรียนสําหรับสตรี (l‖École de jeunes filles)82 ขึ้นในกรุง
พนมเปญกอนจะขยายไปยังเขตตาง ๆ ในกัมพูชา ขณะเดียวกันฝรั่งเศสยังใหการสนับสนุนดานศิลปะ
โดยจัดตั้งศาลาพระราชทรัพยแลายรจนาประดับและตกแตงขึ้นตามพระราชประกาศเลขที่ 60 ลงวันที่
82

โรงเรียนสําหรับสตรี (l‖École de jeune filles) จัดตั้งครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1911 ดวยการสนับสนุนสนับสนุนจากเชื้อ
พระวงศแสตรีของกัมพูชาไดแก พระองคแมจะสแมัลลิกา (Princesses Malika) และพระองคแมจะสแโสธารส (Princesses Southaroth)
ตอมา ค.ศ. 1919 จึงตั้งโรงเรียนสําหรับสตรีเพิ่มที่ถนนปอล แบรแ (Paul Bert) อีกหนึ่งแหง ซึ่งเปิดสอนระดับประถมศึกษาขั้นตน และปี
ตอมาจึงจัดตั้งโรงเรียนสําหรับสตรีฝรั่งเศสชื่อโรงเรียนนโรดม (l‖École Norodom) ซึ่งตั้งอยูบริเวณเดิมของโรงเรียนประถมศึกษาขั้น
สมบูรณแของดูดารแ เดอ ลาเกร (l‖École Doudart de Lagrée) ทั้งนี้ โรงเรียนนโรดมเป็นสวนหนึ่งของโรงเรียนสําหรับสตรีฝรั่งเศส จาก
รายงานพบวาใน ค.ศ. 1922 โรงเรียนสําหรับสตรีในกัมพูชา มีนักเรียนชาวเขมร 204 คน ชาวเวียดนาม 225 คน ชาวจีน 58 คน และ
ชาวเอเชียอื่น ๆ 20 คน จนถึง ค.ศ. 1929 จึงขยายการศึกษาถึงระดั บมัธยมศึกษาขั้ นตนคืออนุวิทยาลัยสํา หรับสตรี (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: Monographie du Cambodge), 186.)
แมวาฝรั่งเศสจะขยายการศึกษาสําหรับสตรี แตผูหญิงชาวเขมรก็ไมไดรับการสงเสริมใหเรียนหนังสือจากครอบครัว
การศึกษาจึงอยูในระดับอานออกเขียนไดเทานั้น เพราะผูหญิงเป็นกําลังของครอบครัวในการดูแลงานบานโดยเฉพาะการดูแ ลบุพการี
และดูแลนอง ๆ นอกจากนี้ครอบครัวของชาวเขมรสวนใหญมีฐานะยากจนเกินกวาจะสงลูกเรียนในโรงเรียนของฝรั่งเศสได หากเลือกได
ครอบครัวจะสนับสนุนลูกชายใหเรียนหนังสือมากกวา รวมถึงวัฒนธรรมของกัมพูชาที่ไมใหผูหญิงเดินทางเพียงลําพัง ปใจจัยเหลานี้จึง
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 ประกอบด วยโรงชาง 6 ประเภท
คือ โรงภาพวาด โรงจําหลักไม โรงจําหลักงา โรงหลอตะกั่ว โรงชางทองชางเงิน และโรงเย็บปใก ตอจึง
มีพระราชประกาศเลขที่ 94 ลงวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 191784 ยกระดับศาลาพระราชทรัพยแเป็น
โรงเรียนวิชาชีพเขมรโดยเปิดใหมีการเรียนการสอนดานงานชางโบราณอีกดวย
แมวาการจัดการศึกษาของฝรั่งเศสกอกําเนิดคนกลุมใหมที่มีการศึกษานอกเหนือจาก
ชนชั้นสูงของกัมพูชาที่ไดรับการศึกษาจากตางประเทศ อาจเรียกคนกลุมนี้วาคนรุนใหมหรือปใญญาชน
ซึ่งมีจํานวนนอยหากเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรของกัมพูชาในชวงเวลาเดียวกัน แตกลาวไดวา
คนกลุมนี้เป็นกลุมคนที่มีบทบาทเป็นผูนําการเคลื่อนไหวทางความคิดที่ปรากฏผานงานเขียนและการ
แสดงออกทางพฤติกรรมซึ่งทําใหสามารถวิเคราะหแความคิดของพวกเขาได ทั้งนี้ เดวิด พี. แชนดแเลอรแ
เสนอวาวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์เป็นชองทางหนึ่งที่กอใหเกิดความตื่นตัวทางความคิดอยางสํานึกถึงความ
เป็นชาติแ ละความคิ ดชาตินิย ม 85 สอดคล องกั บเบน แอนเดอรแสั น (Ben Anderson) ที่เ ห็นว า
ความกาวหนาของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเป็นตัวชี้วัดลัทธิชาตินิยม ดวยเหตุที่สํานักศึกษาตาง ๆ
โดยเฉพาะอยา งยิ่งมหาวิทยาลั ยยอมเป็นแหล ง บมเพาะสํานึก ชนิดนี้ที่ เยี่ยมที่สุ ด 86 ในขณะที่ธิบ ดี
บัว คํ า ศรี ตั้ ง ข อสั ง เกตว า เมื่อ พิ จ ารณาช ว งเวลาที่วิ ท ยาลัย พระสีสุ วั ต ถิ์ ขยายระดั บ การศึ ก ษาถึ ง
มัธยมศึกษาขั้นสมบูรณแใน ค.ศ. 1935 จนถึง ค.ศ. 1939 นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาและผานการสอบ
วัดระดับจากวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาสูงสุดของกัมพูชาเพื่อรับใบประกาศนียบัตร
(baccalauréat) รับรองจากมหาวิทยาลัยของฝรั่งเศสเทียบเทากับการสอบในฝรั่งเศสมีเพี ยง 4 คน87
จากจํานวนประชากรเขมรในขณะนั้นกวา 3,000,000 คน ตอมาใน ค.ศ. 1941 มีจํานวนนักเรียน 537
คน88 จนถึง ค.ศ. 1951 แมจํานวนนักเรียนจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,700 คน แตมีผูสอบผานการวัดระดับใน
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“พระราชประกาศเลข 60,” ราชกิจราชการ 2, 2 (เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 1912): 102-112.

របកាសចលម ៦០,” រាជកិចវរាជាករ ២, ២ (អាវរល
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ค.ศ. 1954 เพียง 144 คน89 ซึ่งนับวามีจํานวนนอยมาก ประกอบกับชาวเขมรบางสวนก็ยังคงนิยม
เดินทางไปศึกษาตอที่ไซงอน ฮานอย หรือปารีส 90 และสวนใหญเมื่อสําเร็จการศึกษาก็เขาทํางานกับ
ระบอบอาณานิคมในระดับลางแตกตางกับขาราชการฝรั่งเศสซึ่งทํางานในระดับผูบังคับบัญชา 91 ดังนั้น
หากพิจารณาในแงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถาบันการศึกษา อาจพบวาโรงเรียนไมไ ดมีผลในแง
ของการปลูก ฝใงความรู ผา นบทเรี ยน แตสิ่ง ที่สํ าคั ญ มากกวา คือ การสร างคนที่มี ทักษะการสื่อ สาร
พื้นฐาน ไดแก ฟใง พูด อาน เขียน ซึ่ง เป็นเงื่อนไขของการรับ -สง สารและยัง เป็น เครื่องมือที่สําคัญ
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)
ถึงกระนั้นพบวากลุมคนที่จะเขามาแทนที่ชาวฝรั่งเศสมีภูมิหลังรวมกันคือเป็นสมาชิกของ
สมาคมมิตรและศิษยแเกาอนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์หรือวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ (the Association of
Friends

and

Alumni of Lycée Sisowath or Sisowath College) หรื อ กลุ ม สามั ค คี

(Krumsamaki) ซึ่งไมแนชัดวาจัดตั้งขึ้นในเวลาใด แตจากรองรอยในหนังสือพิมพแนครวัดสันนิษฐานวา
จัดตั้งขึ้นในชวงรอยตอระหวาง ค.ศ. 1934-1935 เพราะการกอตั้ง หนังสือพิมพแนครวัดไดรับการ
สนับสนุนจากกลุมสมาคมฯ ดังกลาว ศิษยแเกาอนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์และวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ถือเป็น
ปใ ญ ญาชนกลุ ม ที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งของกั ม พู ช าและเป็ น กลุ ม ที่ มี
เคลื่อนไหวดานชาตินิยมขนาดใหญเชนเดียวกับกลุมธรรมใหมของพระสงฆแหัวกาวหนาซึ่งจะไดกลาว
ตอไป อยางไรก็ดี สมาชิกกลุม สามัคคีไมไดมีเพียงศิษยแเกาของอนุวิทยาลัยและวิทยาลัยสีพระสุวัตถิ์
เทานั้นแตยังมีบุคคลภายนอกสามารถเขารวมโดยเสียคาสมัครเป็นสมาชิก ซึ่งหากพิจารณาแลวพบวา
คนกลุ ม นี้ ล ว นแต เ ป็ น ผู มี ก ารศึ ก ษาและมี ค วามสั ม พั น ธแ ห รื อ เป็ น สมาชิ ก ของพุ ท ธศาสนบั ณ ฑิ ต ยแ
(Institute Buddhist) ดวย เป็นตนวาเซิง ง็อก ทัญ (Son Ngoc Thanh) นักชาตินิยมผูกอตั้ง
หนัง สือพิมพแนครวัด (Nagaravatta) ทัญ เป็นชาวเขมรที่อาศัยอยูแควนโคชินจีน เกิดในครอบครัว
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90
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91
ธิบดี บัวคําศรี, “เอกสารมหาบุรุษเขมร: การศึกษางานเขียนประวัติศาสตรแสมัยใหมของกัมพูชา,” 33-34.
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เจาของที่ดินมั่งคั่งที่เมืองตราวินหแ (Travinh) วัยเด็กเขารับการศึกษาที่โรงเรียนมัธยมศึกษาเจี ยนด็อม
โบงที่เขตเต็ยนิง ตอมาจึงเขามาศึกษาที่โรงเรียนฑูตาฑือเกฺรในกรุงพนมเปญกอนที่จะเดินทางไปศึกษา
ตอดานวิชาชีพครูและดานกฎหมายที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อสําเร็จการศึกษาจากฝรั่งเศสทัญไดเดินทาง
มาใชชีวิตในกรุงพนมเปญและเขาทํางานเป็นเสมียนในพระราชบรรณาลัยใน ค.ศ. 1933 ซึ่งทัญได
แสดงความรูความสามารถดานพุทธศาสนาและประเพณีของกัมพูชาไดอยางลึกซึ้ง อีกทั้งยังชวยแปล
เอกสารโบราณจํานวนเป็นภาษาฝรั่งเศสจึงไดชวยงานพุทธศาสนบัณฑิตยแตั้งแต ค.ศ. 1935 ในฐานะ
รองเลขาธิการพุทธศาสบัณฑิตยแซึ่งทัญยังมีหนาที่จัดแจงพระสงฆแออกไปเทศนาในกองทัพดวย ตอมา
ใน ค.ศ. 1936 ทัญริเริ่มจัดทําหนังสือพิมพแนครวัด แตยังคงปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานราชการ จนถึง
ค.ศ. 1937 ไดรับแตงตั้งเป็นตุลาการเขตโพธิสัตวแ และ ค.ศ. 1939 ไดรับการแตง ตั้งรองเลขานุการ
พุทธศาสนบัณฑิตยแลาวแทนช็วม เมา (Chum Mau) ที่ยายไปรับราชการเป็นเจาวายสฺรุก 92 แมทัญจะ
ไมใชศิษยแเกาจากวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์แตเขามีบทบาทรวมเคลื่อนไหวกับกลุมสามัคคีในฐานะสมาชิก
และเป็นผูผลักดันการจัดตั้งกลุมสามัคคีขึ้นเป็นสมาคมอยางเป็นทางการ
อยางไรก็ตาม แมวาโรงเรียนฝรั่งเศส-พื้นเมืองจะสง ผลใหเกิดชาวเขมรที่มีความรูหรือ
กลุมปใญญาชน แตในภาพรวม โรงเรียนเหลานี้ไมไดแกปใญหาการขาดแคลนแรงงานในระบบราชการ
และกิจการตาง ๆ ตามที่ฝรั่งเศสคาดหวังไว เพราะชาวเขมรที่เข ารับการศึกษาในโรงเรียนแบบใหมมี
จํานวนนอย อีกทั้งเมื่อสําเร็จการศึกษาก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามภูมิลําเนาเดิม แตปใญหาที่
มากไปกว า นั้ น ฌั ก เนโปทแ (Jacques Népote) เสนอความเห็ น ไว ว า ระบบที่ ฝ รั่ ง เศสนํ า มาใช มี
ลักษณะเป็นพีระมิดการศึกษา (educational pyramid) ที่คัดเลือกคนที่มีความสามารถสูงสุดหรือ
นักเรียนที่ดีที่สุดเทานั้นถึงมีโอกาสกาวหนาในงานราชการ 93 สอดคลองกับเบน แอนเดอรแสันที่เสนอ
ความเห็นวาการดึงคนเขารวมการศึกษาของฝรั่งเศสมีอยางจํากัดจํานวนเพื่อใหสามารถควบคุมได 94
สวนชารแล บิโลโด (Charles Bilodeau) รายงานวาปใญ หาการจัดการศึกษาเกิดจากปใญ หาการขาด
แคลนตํ า ราเรี ย นและการขาดแคลนบุ ค ลากรครู ที่ ผ า นการฝึ ก อบรมมี ส ว นสํ า คั ญ ที่ ขั ด ขวางการ
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พุทธศาสนบัณฑิตยแ , ประวัติสังเขปพุทธศาสนบัณฑิตย์ (พนมเปญ: พุทธศาสนบัณฑิตยแ , 2005), 61-62.

សាសនបណិឍ តយ, របវតថិ សចងខបពុ ទនសា សនបណឍិ តយ (ភបំចពញ: ពុទនសាសនបណឍិតយ, ២០០៥), ៦១-៦២.]
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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.
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แอนเดอรแสัน, ชุมชนจินตกรรม: บทสะท้อนว่าด้วยกาเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม, 229-232.
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แพรกระจายของการศึกษา ในรายงานประจําปีของแตละหนวยงานดานการศึกษาไดตําหนิอยาง
สม่ําเสมอถึงการขาดแคลนครูระดับประถมที่ไดรับการรับรองคุณภาพ จํานวนครูระดับประถมที่สงมา
จากประเทศฝรั่งเศสอยูในระดับต่ํา ค.ศ. 1931 มีจํานวน 34 คน และลดลงเหลือ 28 คน ใน ค.ศ.
193895
ขณะที่ในเรื่องปใจจั ยที่ทําใหก ารจัดการศึกษาแบบใหมของฝรั่ง เศสสรางชาวเขมรที่ มี
การศึกษาไดนอยนั้น โทมัส เคลยแตันเสนอความเห็นที่แตกตางออกไปว าปใญ หานาจะเกิดจากการ
ตอตานของคนพื้นเมืองเอง การขาดความเอาใจใสทางดานการศึกษา และความไมเขาใจในระบบ
อาณานิคม จึงทําให มีความรูไ มเพียงพอตอการทํ างานในระบบราชการผลักดั นใหฝรั่ง เศสนําชาว
เวียดนามเขามาทํางานแทน เพราะในทางปฏิบัติฝรั่ง เศสพยายามดึงชาวเขมรใหเขา รวมการศึกษา
ดังเห็นการเพิ่มจํานวนโรงเรียนและสนับสนุนทุนการเรียนแกนักเรียนชาวเขมร สวนการขาดแคลน
บุคลากรและสื่อการสอนก็เป็นปใญหาดานระบบการบริหารไมใชเหตุผลที่ขัดขวางไมใหชาวเขมรเขา
รวมการศึกษา96
เมื่อศึกษาสภาพสังคมกัมพูชาแลวนั้น ผูศึกษามีความเห็นเพิ่มเติมวาสาเหตุที่ทําใหชาว
เขมรไมเขารวมการศึกษาแบบใหมของฝรั่งเศสเทาที่ควรเกิดจากปใจจัย 3 ประการ ไดแก ประการแรก
โลกทัศนแ97 ที่ผูกติดกับการมองเวลาในแบบวัฏจักรซึ่งมีที่มาจากความเชื่อเรื่องบุญ-กรรมและการเวียน
วายตายเกิดทําใหชาวเขมรไมกระตือรือรนที่จะตอบสนองตอแนวคิดเกี่ยวกับ “ความกาวหนา” แบบ
ตะวันตก โดยกุญแจสําคัญคือหลักธรรม (dharma) และพระวินัย (vinaya) ซึ่งเป็นแกนของพุทธ
ศาสนานิ กายเถรวาทเป็ น กรอบควบคุ มความคิ ด ความคิ ดทางเวลามี พ ลั ง อํ านาจในการกํ า หนด
พฤติกรรมของคนในสังคม ทั้งนี้ มิติทางเวลาของคนในสมัยจารีตผูกพันกับจักรวาลแบบไตรภูมิที่
มนุษยแเวียนวายตายเกิดในภูมิตาง ๆ จนกวาจะบรรลุนิพพาน เวลาที่มีความหมายตอมนุษยแในชีวิตนี้
แบงได 2 ระดับ คือเวลาของมนุษยแกับเวลาของสังคมตามพุทธศาสนา สําหรับเวลาของมนุษยแมีไมเกิน
หนึ่ง รอยปี เป็นเวลาแหงความไมแนนอนหรือมีลักษณะอนิจจัง ตั้ง อยูไ มไ ดนาน หรือมีทุกขลักษณะ
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Bilodeau, “Compulsory Education in Cambodia,” 19.
Clayton, “Restriction or Resistance? French Colonial Educational Development in Cambodia,” 1.
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โลกทัศนแป รากฏครั้งแรกโดยนั กมานุ ษยวิ ทยาโรเบิ รแต เรดฟิล ดแ (Robert Redfield) ใหนิยามว าคือ ทัศนคติที่ มี
ลักษณะเฉพาะของกลุมชนหนึ่งที่มีตอตนและจักรวาล (Robert Redfield, The Primitive World and Its Transformations
(Ithaca: Cornell University Press, 1962), 270.) นักวิชาการทั้งตางประเทศและไทยใหความหมายของโลกทัศนแไวหลากหลาย โดย
สรุป โลกทัศนแคือการมองเห็นและการรับรูของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีตอโลกที่แวดลอมอันสงผลตอการกําหนดค านิยม พฤติกรรม
ความคิด และการดําเนินชีวิตของคนในสังคม
96
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เพราะแทที่จริงแลวทุกสิ่งรวมทั้งตัวมนุษยแเองปราศจากตัวตนที่เที่ยงแทหรือมีอนัตตลักษณะ ดังนั้น
มนุษยแจึ งควรใชเวลาของตนเองไปในการประพฤติ ธรรมเพื่อบรรลุความรูแจ ง ในไตรลักษณแจนได
นิพพานในกาลขางหนา สวนเวลาของสังคมมีชวงที่ยาวนานแตไมยั่งยืน โลกแหงภัทรกัปมีระยะเวลา
5,000 ปี สังคมจะคอย ๆ เปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมลงและแตกสลาย ดังนั้นชีวิตของมนุษยแในชวงชีวิต
จึงมีความทุกขแ มนุษยแไมสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนไดมากนัก เพราะการมีชีวิตอยูใหความหมาย
แตเพียงการประพฤติธรรมตามวาสนาของตนเพื่อจะหลุดพนจากความทุกขแในชาติตอ ๆ ไปซึ่งจะตอง
ใชระยะเวลาอีกยาวนานจนนับชาติไมถวน
พุทธศาสนานิกายเถรวาทไดประดิษฐานในกัมพูชาหลายศตวรรษเชนเดียวกับสยามและ
พุทธศาสนาของสยามก็มีอิทธิพลตอวรรณกรรมแนวพุทธนิยม 98 ของกัมพูชา ดังปรากฏวรรณกรรม
เรื่อง “ไตรภูมิ ” ในหนังสือ Inventaire proviso ire des manuscrits du Cambodge99 ระบุถึง
วรรณกรรมไตรภูมิภาษาเขมรหลายสํานวน แสดงใหเห็นวาวรรณกรรมเรื่องนี้ไ ดรับความนิยมอยาง
แพรหลายในสังคมกัมพูชา ดังพบไตรภูมิพระรวงฉบับแปลภาษาเขมรในหอสมุดแหงขาติ กรุงปารีส
(Bibliothèque Nationale Paris) หมายเลข 267 ชื่อเรื่องวาไตรภูมิเป็นคัมภีรแใบลานจํานวน 13 ผูก
และฉบับหมายเลข 201 ชื่อเรื่องวาไตรภูมิเป็นคัมภีรแใบลานจํานวน 15 ผูก จากการศึกษาของศานติ
ภักดีคํา สันนิษฐานวานาจะแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาเขมรประมาณคริสตแศตวรรษที่ 18 ตรงกับ
สมัยตนรัตนโกสินทรแ100 นอกจากนี้ยังพบไตรภูมิฉบับตัวเขียนอีกฉบับหนึ่ง หมายเลข 822 และ 825
ในหอสมุดแหงชาติ กรุงปารีส และเอกสารตัวเขียนของ FEMS เลขที่ 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
“ได้ นิ ม นต์ เ ผดี ย งกั บ นิ สสั ย สยามจากผู ก แต่ ง กระบวนนั้ น จากไตรภู มิ สั ง เขปแต่ ง ตามพระบาลี
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วรรณกรรมแนวพุท ธนิ ยม คื อวรรณกรรมที่ ดํา เนินเรื่ องตามปรัชญาของพุ ทธศาสนา โดยกล าวถึงนรก สวรรคแ
นิพพาน กฎแหงกรรม และชักนําจิตใหตั้งอยูในศีลและทาน มีจิตใจใฝุไปกําเนิดเป็นเทวดาในสวรรคแวิมาน เนื้อเรื่องของวรรณกรรมแนว
พุทธนิยมมักกลาวถึงพระวินัย พระสูตร พระอภิธรรม พระโพธิสัตวแ เป็นตน
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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.

70
พระไตรปิฎก แล้วเผดียงแปลตามความไตรภูมิสยามทั้ง ปวงเป็นไตรภูมิสังเขปฉบับ ๑”101 โดยเพิ่ม
เรื่องกรรมฐาน เรื่องปีติ 5 เรื่องยุคล 6 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทํากรรมฐานแบบโบราณของกัมพูชา
เขาไวดวย
กรอบคิดมิติทางเวลาสง ผลตอโลกทัศนแของชาวเขมรเป็นไปอยางราบเรียบและไมใ ห
ความสําคั ญแก เวลาตามประสบการณแที่เ กิดขึ้ น กล าวคื อยอมสยบตอ ชะตากรรมและไมแสวงหา
ความกาวหนาในชีวิต เพราะเชื่อวาชวงชีวิตที่เกิดเป็นชวงแหงความทุกขแที่ไมสามารถจะเปลี่ยนแปลง
ชีวิตของตนไดมากนัก ทุกอยางถูกกําหนดดวยบุญ-กรรมในชาติกอน ๆ ที่ไมเทากันตามกําเนิดอันเป็น
รากฐานความสัมพันธแทางสังคมอยางระบบมูลนาย-ไพรและระบบอุปถัมภแ ผูปกครองไดรับการยกยอง
วาเป็นผูมีบุญจากชาติกอนจึงมีสติปใญญาดี มีอํานาจบารมี และทําหนาที่ปกปูองดูแลผูใตปกครองซึ่ง
เป็ น ผู มี บุ ญ น อ ย ลั ก ษณะเช น นี้ ทํ า ให ค นไม เ ห็ น ความแตกต า งและไม เ ห็ น ความไม เ ท า เที ย มทาง
เศรษฐกิจและสังคมวาเป็นการเอาเปรียบ แตกลับยินยอมอยูในสถานะนั้น ๆ และไมเรียกรองสิทธิของ
ตน ดังภาษิตเขมรที่วา ខ្ឆកចចកកុំរតាប់រាជសីហ៍ សតវបកសកី ុំរតាប់រាជហងា អបកលងង់ចលលកុំរតាប់អបករ
គូ ចកលៀវកាលកុំរតាប់សតវរតចសោៈ
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[อานวา ชแกจอกกุมเตรียบเรียจสีหแ ซัตวบักษีกุมเตรียบเรียจหงซา

เอฺนียกลงงเคลากุมเตรียบเนียกเบรียจโญ บากูเกลียวเกฺลียกุมเตรียบซัตวตรอเซะหแ : คําแปล หมาปุา
อยาเลียนแบบราชสีหแ ปใกษีอยาเลียนแบบราชหงสา ผูโงเขลาอยาเลียนแบบนักปราชญแ นกอินทรีสงา
งามอยาทําตัวเหมือนนกหัวหวาน] หมายถึง คนเราควรปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับสถานะของตน ไม
ควรคิดใฝุสูงจนเกินศักดิ์ สําหรับชาวเขมรการมีชีวิตอยูเพื่อสั่งสมบุญใหถึงนิพพานมากกวาการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพราะกฎแหงเวลาของพุทธศาสนาเชื่อวาสังคมจะเสื่อมลงเรื่อย ๆ ตามความเชื่อปใญ จ
อันตรธาน จึงตองเรงทําบุญเพื่อไปเกิดในชวงเวลาที่ดีคือยุคพระศรีอาริยแ โลกทัศนแที่ผูกกับมิติทางเวลา
เชนนี้เป็นสาเหตุใหชาวเขมรไมเห็นความจําเป็นของการแสวงหาความรูเพื่อเปลี่ยนสถานะของตนไปสู
ชีวิตที่ดีกวา
ประการที่ส อง ความพร อมส วนบุค คลทั้ง ภาระที่ มีต อรั ฐ และปใ ญ หาด า นการเงิ น ใน
ครอบครัวของราษฎรชาวเขมร 1 ครอบครัว เฉลี่ยประมาณ 5 คน ผูชายมีหนาที่ตอรัฐคือการเกณฑแ
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แรงงานและเสียภาษี กลาวเฉพาะการเกณฑแแรงงาน ผูชายชาวเขมรตองเขาเกณฑแแรงงานเพื่อทํางาน
ใหกับราชการอาณานิคมปีละ 90 วัน หรือยอมเสียภาษีถายแรงเกณฑแจาง ขณะเดียวกันพวกเขายัง
เป็นกําลังสําคัญในการทํากสิกรรมในที่ดินของครอบครัวโดยเฉพาะการผลิตขาว ที่ดินขนาดนอยกวา 2
เฮคตารแ ซึ่ ง เป็ น ขนาดที่ ดิ น โดยเฉลี่ ยของราษฎรชาวเขมรให ผ ลผลิ ตไม เ พีย งพอสํ าหรั บการเลี้ ย ง
ครอบครัว พวกเขาจึงตองรับจางในการทํากสิกรรมในสวนอื่นเพื่อรับสวนแบงผลผลิตทําใหเวลาหมด
ไปกับการทํางาน จึงเป็นสาเหตุใหชาวนาสวนใหญปรารถนาที่จะใหลูกชายของพวกเขาเป็นแรงงานใน
การทํา จากรายงานการศึกษาของชารแล บิโลโด กลาววา “พวกเขาไม่เคยไปโรงเรียนและคิดว่าสิ่ง นี้
เป็นความสุข และเป็นเรื่องธรรมที่พวกเขาจะคิดว่าลูกชายอาจได้ความรู้เล็กน้อยจากโรงเรียนรัฐของ
ฝรั่ง เศส แต่นั่นไม่ใช่สาหรับภาคกสิกรรม”103 ดวยเหตุนี้จึง ทําใหชาวเขมรจํากัดบุตรหลานไมใหเขา
รวมกับระบบการศึกษาแตเลือกที่จะประกอบอาชีพเพื่อความอยูรอดของครอบครัว
ประการสุดท้าย ความรูสึกตอตา นชาวเวี ยดนามและชาวจีนยั ง คงเป็นปใจจัยสําคัญ ที่
สืบเนื่องตั้งแตกอนการประกาศแผนการจัดการศึกษา ค.ศ. 1918 ทั้งนี้เกิดจากประสบการณแในอดีต
และปใจจุบัน โดยเฉพาะเหตุการณแขุดคลองคลองวิญเต฿ (Vinh Te Canal) หรือที่ชาวเขมรเรียกวา
คลองญวนหรือแพรกจีน ขุดขึ้นใน ค.ศ. 1817 ระหวางเมืองหาเตียน (Ha Tien) กับปูอมปราการที่
เมืองเจิวด฿ก (Chau Doc) รวมระยะทางประมาณ 53 กิโลเมตร กวาง 33 เมตร ลึก 2.60 เมตร
ภายใตการควบคุมของขุนนางเวียดนามที่มีชื่อวาถาย งก ฮาน (Thai Ngoc Han) บางเอกสารวา
เหงวียน วันถวาย (Nguyen Van Thoai) มีจุดประสงคแเพื่อใชเป็นพรมแดนของเวียดนามกับกัมพูชา
ชาวเขมรจํานวนมากถูกเกณฑแมาใชแรงงานและไดรับการกดขี่ทารุณอยางมาก เดวิด พี. แชนดแเลอรแ
กลาวถึงบันทึกที่บรรยายการเกณฑแแรงงานชาวเขมรไววา “คนงานถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ มีหัวหน้า
งานเป็นเวียดนามคุมอยู่ตรงหัวแถว ข้างหลัง และตรงกลางอีกแห่งละคน พวกเวียดนามจะเฆี่ยนตีพวก
เขมรจากข้างหลังเพื่อให้เดินไว ๆ ... ทุกคนหมดแรง เนื้อตัวคลุกโคลน”104 แมวาชาวเขมรจะตอตาน
การเกณฑแแรงงานแตก็ถูกกองทัพเวียดนามปราบปราม ผูนําฝุายกบฏถูกประหารชีวิตที่ไซงอน สวน
พวกลูกนองหลายคนถูกตัดศีรษะที่เมืองพนมเปญ การเกณฑแแรงงานชาวเขมรเพื่อขุดคลองวิญเต฿กลาย
เป็นความทรงจําที่เลวรายของชาวเขมรที่มีตอเวียดนามปรากฏเป็นนิทานมุขปาฐะเรื่อง
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Bilodeau, “Compulsory Education in Cambodia,” 20.
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 พวกเขาเอาชาวเขมรไปฝใงทั้งตัว
เหลือแตหัวพอใหพนจากดินเพื่อทําเป็นมุมเชิงกรานเพื่อเขาตมน้ําชาใหเจานายกิน
ขณะที่ ช ว งเหตุ ก ารณแ อั น นั ม สยามยุ ท ธแ ร ะหว า ง ค.ศ. 1833-1847 (Siamese–
Vietnamese War) ชาวเขมรตองไดรับความทุกขแยากจากสงครามซ้ํารายยังถูกชาวเวียดนามกดขี่
ขมเหง ความทรงจําดังกลาวปรากฏรองรอยในเพลงโบราณของกัมพูชาซึ่ง คาดวาแตง ขึ้นภายหลัง
สงครามสิ้นสุดลง เนื้อหาในบทเพลงนอกจากกลาวถึงเหตุการณแในชวงเวลานั้นแลว ยังสั่งสอนชาว
เขมรในภายหลังไมใหผูกสัมพันธแกับชาติซึ่งเป็นศัตรูของตนดวย เป็นตนวา “ฟูาลั่นปลายปี เสียงสั่ง ทุก
ทิศ เมื่อองมีพิษ ดุจงูเกงกองฯ บุญองอยู่เลย ครึกครื้นครื้นเครง อันตรธานสิ้น หมดถอยไปฯ สงสาร
ยายตา เขาเอากบาลทาสามเส้า ลูกหลานต่อไป ไม่ต้องผูกสัมพันธ์ฯ ”105 ความรังเกียจชาวเวียดนาม
ของชาวเขมรที่มีมากมายนี้ยังปรากฏในภาษิตเขมรโบราณที่วา
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ចាមមួយចំអាមដល់ ចមឃ ខ្មមរមពស់ចពក

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

หนึ่งคืบถึงฟูา เขมรสูงมากอาศัยขี้ไสเดือน] หมายถึง การวางตัวใหเหมาะสม ภาษิตนี้มีที่มาจากชาว
เขมรมองพวกจามหรือเวียดนามเป็นพวกชอบโออวด เรื่องเพียงแคคืบก็โออวดไปไกลถึงฟูา สวนชาว
เขมรมักหยิ่งทะนงและภาคภูมิใจในความรุงเรืองของตนจึงไมยอมเสียศักดิ์ศรีเลยตกต่ํา
ประกอบกับเมื่อฝรั่งเศสเขาปกครองกัมพูชาไดสนับสนุนให นําชาวเวียดนามมาปฏิบัติ
หนาที่ราชการ เพราะฝรั่งเศสมีทัศนคติที่ดีตอชาวเวียดนามและเห็นวาเป็นผูที่มีความสามารถมากกวา
ดวยเหตุนี้จึงทําใหชาวเวียดนามมีสถานะเทียบเทาหรือดีกวาชาวเขมร ชาวเวียดนามบางคนเขาไปตั้ง
ถิ่นฐานในเขตเมืองยึดอาชีพพอคาคนกลาง ชางฝีมือ แมกระทั่งในเขตชนบทชาวเวียดนามก็เขาถือ
ครองกรรมสิทธิ์ที่ดินแทนชาวเขมร หรือเป็นคนงานในสวนยางพาราหรือชาวประมง พบวาจนถึง ค.ศ.
1930 มีจํานวนถึง 200,000 คน ขณะที่ชาวจีนอพยพเขามาปีละ 2,000 คน ทศวรรษที่ 1920 เพิ่มขึ้น
เป็นปีละ 5,000 คน และเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จากจํานวน 170,000 คน ใน ค.ศ. 1905 เพิ่มเป็ น
300,000 คน ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวจีนอพยพเขามาในเขตเมืองใหญ ประกอบอาชีพคาขาย
และโรงงานอุตสาหกรรม กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดตกอยูในมือชาวจีน ขณะที่ชาวเขมรประกอบ
อาชีพกสิกรรม มีฐานะยากจน และไดรับการปฏิบัติที่ไมเทาเทียมและไมเป็นธรรม ดังที่หนังสือพิมพแ
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นครวัด (Nagaravatta) รายงานถึง การปฏิบัติที่ไ มเทาเทียมกันในโรงเรี ยนเด็ก ซึ่ง พบวาโรงเรียน
ดังกลาวมีชาวเวียดนามทําหนาที่เป็นครูถึง 2 คน ขณะที่มีครูชาวเขมรเพียงคนเดียว สงผลใหเกิดการ
ปฏิบัติที่ไมเทาเทียมกันระหวางนักเรียนเขมรกับนักเรียนเวียดนาม ดังเหตุการณแในวันที่ 27 มกราคม
ค.ศ. 1938 เกิดการวิวาทขึ้นระหวางนักเรียนเขมรกับนักเรียนเวียดนาม ผูอํานวยการโรงเรียนเด็กซึ่ง
เป็นชาวเวียดนามไดมีคําสั่งไลนักเรียนออกจํานวน 12 คน ซึ่งในจํานวนนี้เป็นนักเรียนเขมร 9 คน และ
นักเรียนเวียดนาม 3 คน แมวาในเวลาตอมาเชื้อพระวงศแพระองคแหนึ่งจะชวยใหนักเรียนเขมรหนึ่งคน
กลับเขาไปเรียนใหมก็ตาม แตเหตุการณแดังกลาวเกิดจากการพิจารณาความผิดอยางไมเป็นธรรมของ
ครูเวียดนามจึงทําใหนักเรียนชาวเขมรตองออกจากโรงเรียน107 ความรูสึกดังกลาวสงผลตออารมณแทํา
ใหชาวเขมรไมตองการสมาคมกับชาวเวียดนามและชาวจีน จึงเป็นสาเหตุใหชาวเขมรไมสงบุตรหลาน
ของตนเขาเรียนโรงเรียนแบบใหมและจากรายงานขาหลวงฝรั่งเศสพบวาระหวางนักเรียนเขมรกับ
นักเรียนเวียดนามและนักเรียนจีนมักมีการทะเลาะวิวาทกันเสมอ
ปใจจัยตาง ๆ ขางตนทําใหเห็นวาชาวเขมรมีปใญหากับการศึกษาในโรงเรียนแบบใหมของ
ฝรั่งเศสและเมื่อถูกบังคับโดยพระราชประกาศและกฤษฎีของฝรั่งเศสใหตองใหการศึกษาแกบุตรหลาน
ชาวเขมรจึ ง เลื อ กส ง บุ ต รหลานให บ วชเรี ย นที่ วั ด ซึ่ ง มี พ ระสงฆแ เ ป็ น ผู ทํ า การสอน ทั้ ง นี้ เดวิ ด พี .
แชนดแเลอรแเสนอไววา การที่ชาวเขมรสงบุตรหลานของตนเขาศึกษาตอในโรงเรียนวัด เป็นการตอตาน
ฝรั่งเศสในตัว เพราะโรงเรียนวัดสวนใหญตั้งอยูในเขตชนบทที่หางไกลจากศูนยแกลางการปกครอง ทั้งนี้
จากรายงานขาหลวงฝรั่งเศสพบวาใน ค.ศ. 1909 มีวัดที่เปิดการเรียนการสอนทั่วทั้งประเทศ 1,700
แหง มีนักเรียนกวา 42,000 คน และใน ค.ศ. 1911 มีโรงเรียนวัดเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 แหง และมี
นักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 50,000 คน108 จํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นสอดคลองกับการที่พระบาทสมเด็จพระ
สีสุวัตถิ์ทรงมีพระราชประกาศเลขที่ 56 เกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ.
1911 ประการแรก กําหนดใหทั่วทั้ งพระนครตองทําการเรียนการสอนภาษาเขมร ประการตอมา
กําหนดใหผูปกครองสงบุตรหลานเขารับการศึกษาตอนอายุแปดขวบที่วัด ประการที่ 3 กําหนดใหเจา
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“ลูกศิษยแอยูโรงเรียนเด็ก ,” นครวัด (12 กุมภาพันธแ 1938), 1.

[“កូនសិសស

ស់ ច

រចៅសាលាខ្ដក,” នគរវតថ

(១២ ចហវរវចយរ
១៩៣៨): ១.]
ី
108

เอียน แหรีส, ประวัติและการปฏิบัติพระพุทธศาสนาประเทศกัมพูชา (พนมเปญ: โรงพิมพแนครวัด , 2004), 155.

[ចអៀន ខ្ហ្រស,
ី របវតិថ និងការរបតិ បតិថ រ ពេះពុ ទនសា សនាចៅរបចទសកមពុជា (ភបំចពញ: ចរាងពុមពផាយនគរវតថ , ២០០៥), ១៥៥.]

74
อธิการวัดเป็นผูรับผิดชอบดูแลเอาใจใสสั่งสอนนักเรียน และประการสุดทาย ราชการตองจัดหาครูไป
ตรวจการเรียนการสอนและตองทํารายงานสงสวนกลางทุกเดือน109
การที่ช าวเขมรนิย มส ง บุ ตรหลานไปเรี ยนที่วั ดสรา งปใ ญ หาใหม ให กับ ฝรั่ ง เศส นั่ นคื อ
อิทธิพลของสยามที่มีตอคณะสงฆแเขมร เพราะในทางปฏิบัติพระสงฆแกัมพูชามีธรรมเนียมการเดินทาง
ไปศึกษาเปรียญธรรมในสยามดวยเหตุนี้ฝรั่งเศสจึงปฏิรูปการศึกษาในวัดดวยการจัดตั้ง សាលាចរៀនខាង
រកសួ ងសិកាតាមទំចនៀមទំលាប

[อานวา ซาเลียเรียนคางกรอซวงซิกซาตามตุมเนียมตุมเลียบ : คําแปล

โรงเรียนขางกระทรวงศึกษาตามธรรมเนียมปฏิบัติ] หรือโรงเรียนวัด (l'École de pagoda) ขึ้นใน
ดินแดนที่ยึดเอามาจากสยามไดครั้งหลังสุดกอนที่จะขยายไปพื้นที่อื่น ๆ เพื่อใหสอดคลองกับคานิยม
ของชาวเขมรในการสงบุตรหลายเรียนในโรงเรียนวัด จากนั้นเพื่อโยกยายพระสงฆแเขมรและศิษยานุ
ศิษยแอ อกจากพื้น ที่ทางความคิด ของสยามและหั นมาภักดีต ออิน โดจีน ของฝรั่ง เศส 110 จึง มีก ารจั ด
การศึกษารูปแบบใหมสําหรับคณะสงฆแเพื่อใหพระสงฆแทําหนาที่ถายทอดความรูในรูปแบบที่ฝรั่งเศส
ตองการอีกดวย
นับตั้งแตมีการกําหนดใหผูปกครองตองสง บุตรเขาเรียนที่โรงเรียนวัดเมื่อ ค.ศ. 1911
จนถึง ค.ศ. 1924 ทางการไดคัดเลือกพระสงฆแใหไปฝึกการสอนแบบใหมจากโรงเรียนฝรั่งเศส-พื้นเมือง
ในเขตกําปอตซึ่งมีโรงเรียนวัด 47 โรง มีนักเรียน 2,187 คน111 ตอมาใน ค.ศ. 1930 พระสงฆแที่ผาน
การฝึกอบรมการสอนจํานวน 58 รูป จึงเดินทางกลับไปจัดตั้งโรงเรียนวัดแบบใหม (Modernized
Pagoda School) ขึ้นที่วัดของพวกเขาและใหพระสงฆแจากวัดใกลเคียงมาฝึกสอนเป็นเวลาเกาเดือน
จากพระสงฆแชุดนี้112 โรงเรียนวัดแบบใหมอยูภายใตการควบคุมของกระทรวงสังคม สาธารณการ และ
ศึกษาธิการจัดใหมีการเรียนการสอนระดับพื้นฐานกลาวคือทักษะการฟใง พูด อาน เขียน และการ
คํานวณเป็นภาษาเขมรเทานั้นไมมีการสอนภาษาฝรั่งเศสเลย113 พระราชประกาศเลข 138 ลงวันที่ 26
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“พระราชประกาศเลข 56,” ราชกิจราชการ 1, 4 (ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 1911): 123. [“រពេះរាជរបកាស
ចលម ៥៦,” រាជកិ ចវ រា ជាក រ ១, ៤ (ឲកតូ ប ចណាវម ចដសម ១៩១១): ១២៣.]; “จดหมายเสนาบดีเลข 89,” ราชกิจราชการ 6, 4
(ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 1916): 236-237. [“ចុតម្ចយចសនាបតី ចលម ៨៩,” រាជកិចវរាជាក រ ៦, ៤ (ឲកតូ ប ចណាវម ចដសម
១៩១៦): ២៣៦-២៣៧.]
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แอนเดอรแสัน, ชุมชนจินตกรรม: บทสะท้อนว่าด้วยกาเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม, 229.
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.
111
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ธันวาคม ค.ศ. 1934 กําหนดใหพระสงฆแทําหนาที่จัดการเรียนการสอนหกวันตอสัปดาหแ เวนการเรียน
การสอนทุกวันพระ 4 วันตอเดือน และวันสําคัญทางพุทธศาสนาเป็นตนวาวันเขาพรรษา วันมาฆบูชา
โดยจัดการเรียนการสอนเฉพาะตอนบาย ตั้งแต 15.30 - 18.30 น. และรับสมัครเฉพาะผูชายเทานั้น
ทั้งนี้ กําหนดใหมีการสอบวัดความรูทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 15 วันดวย114 ขณะที่ฝรั่งเศสไมไดให
การสนับสนุนโรงเรียนวัดมากนัก เพียงแตใหการสนับสนุนเพียงวัสดุอุปกรณแสําหรับการเรียนการสอน
เทานั้น115
ตารางที่ 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
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“พระราชประกาศเลข 128,” ราชกิจราชการ 24, 4 (ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 1934): 237-244.

របកាសចលម ១២៨,” រាជកិចវរាជាករ ២៤, ៤ (ឲកតូប ចណាវម ចដសម ១៩៣៤): ២៣៧-២៤៤.]
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Morizon, Monographie du Cambodge, 180 - 181.

[“រពេះរាជ
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ที่มา : 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 มีพระสงฆแปฏิบัติหนาที่เป็นผูสอนจํานวน 111 รูป และมีนักเรียนจํานวน 3,332 คน ตอมาใน
ค.ศ. 1933 มีโรงเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 225 โรง มีพระสงฆแ 269 รูป และมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 8,677 คน
สิบปีตอมาใน ค.ศ. 1941 มีโรงเรียนวัด 845 โรง มีพระสงฆแ 1,186 รูป และมีนักเรียนมากถึง 35,834
คน จนกระทั่ง ค.ศ. 1952 มีโรงเรียนวัดแบบใหมทั้งสิ้น 1,447 โรง มีพระสงฆแ 1,810 รูป และมี
นักเรียน 76,943 คน โดยเฉลี่ยพระสงฆแหนึ่งรูปตอนักเรียน 42 คน แตถึงกระนั้นนักเรียนสวนใหญเมื่อ
สําเร็จการศึกษาก็เขาทํางานในฆุมที่ตนอาศัยอยูหรือไมก็ออกไปทํางานในครอบครัวของตนซึ่งสวน
ใหญอยูในภาคกสิกรรม ดวยเหตุไมรูภาษาฝรั่งเศสซึ่งจําเป็นตอการทํางานในระบบราชการอาณานิคม
นักเรียนเหล านี้จึ งไมได รับโอกาสในการเรี ยนต อในระดับที่ สูง ขึ้ น เมื่อ เทีย บกับ โรงเรี ยนฝรั่ง เศสพื้นเมืองซึ่งจัดการเรียนการสอนในระบบเดียวกัน เพราะเมื่อสําเร็จการศึกษานักเรียนในระบบนี้จะ
ได รั บ ใบรั บ รอง CEPC หรื อ Certificat d‖études primaires complémentaires or Certificate
of Complementary Primary Studies ซึ่งสามารถนําไปสอบวัดระดับเพื่อเขาศึกษาตอในโรงเรียนที่
สูงขึน้ ได ถึงกระนั้นแมวาผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดจะไมไดเป็นผูนําสรางความเปลี่ยนแปลงแก
กัมพูชาแตพวกเขาเป็นกลุมที่จะชวยสนับสนุนใหปใญญาชนระดับแกนนําบรรลุเปูาประสงคแ
กล า วโดยสรุ ป เมื่ อ พิ จ ารณาการจั ด ระบบการศึ ก ษาของฝรั่ ง เศสแล ว พบว า ขณะที่
โรงเรียนฝรั่งเศส-พื้นเมืองเป็นบอเกิดของปใญญาชนเขมร แตโรงเรียนดังกลาวไมสามารถตอบสนองตอ
จุดมุงหมายของฝรั่งเศสที่ตองการผลิตกําลังคนชาวเขมรเพื่อรองรับระบบราชการและระบบเศรษฐกิจ
ที่ขยายตัว เพราะผลิตคนที่มีการศึกษาไดจํานวนไมมากนัก ขณะเดียวกันกลับทํา ใหโรงเรียนวัดทั้ง
แบบเดิมและแบบใหมเป็นทางเลือกของชาวเขมรในการใหการศึกษาแกบุตรหลาน จึงทําใหพระสงฆแ
เขมรมีบทบาทตอสังคมกัมพูชามากยิ่งขึ้นในฐานะผูถายทอดความรูในโรงเรียนวัดแบบใหม ดวยเหตุนี้
ฝรั่งเศสจึงตองจัดการปฏิรูปการศึกษาแกพระสงฆแ ซึ่งนอกจากความมุ งหวังใหพระสงฆแเป็นผูเผยแพร
ความรูที่ทันสมัยตามแบบตะวันตกภายใตการควบคุมดูแลของฝรั่งเศสแลว ยังเป็นวิธีการหนึ่งที่ใชลด
อิทธิพลของสยามอีกดวย ในแงนี้ พระสงฆแที่ผานการศึกษาแบบใหมที่ฝรั่งเศสสนับสนุนนาจะเป็นสวน
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หนึ่งของ “ปใญญาชน” หรือ “ผูมีการศึกษา” ที่ฝรั่งเศสมุงหวังวาจะเป็นประโยชนแตอการปกครองของ
ตนเอง
3. การจัดระบบการศึกษาแบบใหม่แก่พระสงฆ์เขมร
ในสังคมกัมพูชาพุทธศาสนามีอิทธิพลสูงมากตอชาวเขมร ขณะที่พระสงฆแไดรับการยก
ยองวาเป็นผูทรงความรูและมีอิทธิพลทางความคิดตอชาวเขมรดัง เห็นไดจากราษฎรนิยมฝากบุตร
หลานศึกษาหาความรูที่วัด อยางไรก็ดี อิทธิพลของคณะสงฆแสยามทําใหฝรั่งเศสมองพุทธศาสนาใน
กัมพูชาวาเป็นพุทธศาสนาแบบสยาม เพราะในทางปฏิบัติพระสงฆแกัมพูชามีธรรมเนียมการเดินทางไป
ศึกษาเปรียญธรรมในสยามดังที่กลาวแลว ทําใหคณะสงฆแของสยามมีอิทธิพลทางความคิดอยางมากตอ
พระสงฆแ เ ขมรและต อ เนื่ อ งถึ ง ประชาชนซึ่ ง นั บ ถื อ พุ ท ธศาสนาโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การรั บ เอา
ธรรมยุติกนิกาย (Dhammayuttika Nikaya)116 ของสยามเขามาเผยแผในกัมพูชา และพระสงฆแที่

116

ธรรมยุติกนิกายหรือธรรมยุต (Dhammayuttika Nikaya or Thammayut) เป็นคณะสงฆแของสยามที่สถาปนาขึ้น
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (King Rama III ครองราชยแ ค.ศ. 1824-1851) โดยพระเจานองยาเธอ เจาฟูามงกุฎ
เมื่อครั้งผนวชเป็นวชิรญาณภิกขุ แนวคิดสําคัญของธรรมยุติกนิกายคือเนนการปฏิบัติตนที่เครงครัดของพระสงฆแตามพระวินัยและการ
หันไปพิจารณาพุทธวจนะดั้ งเดิมดวยการใหความสํา คัญเรื่อง “ความบริสุทธิ์บ ริบูรณแ ” วาเป็นวัตรปฏิบัติที่ถูกตอง ธรรมยุติกนิกายที่
เกิดขึ้นในสยามจึงเป็นเสมือนการปฏิรูปพุทธศาสนาใหมีความกาวหนาทางความคิดและเป็นหนทางหนึ่งที่ชวยจรรโลงพุทธศาสนาให
บริสุทธิ์
ธรรมยุติกนิกายแผเขามาในกัมพูชาดวยการนําของสมเด็จพระหริรักษแรามมหาอิศราธิบดีหรือนักองคแดวง เพราะเมื่อ
ครั้งพํานักอยูในสยาม พระองคแและพระราชโอรสทรงมีความใกลชิดกับวชิรญาณภิกขุ พระราชโอรสของพระองคแ ไดรับการผนวชเป็น
ภิกษุในธรรมยุติกนิกายจึงทําใหเชื้อพระวงศแของกัมพูชามีความใกลชิดกับธรรมยุติกนิกาย สมเด็จพระเจาบรมวงศแเธอ กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ ทรงบันทึกไววา
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดฯ ชุบเลี้ยงทํานุบํารุงเป็นพระราชบุตรบุญธรรมทั้ง ๓
องคแ (นักองคแราชาวดี พระองคแมจะสแสีวัตถา และพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ - ผูศ ึกษา) เมื่อชันษาครบอุปสมบทก็โปรดฯ ก็ทรงผนวชที่วัดพระ
ศรีรัตนศาสดารามอยางเจานายในพระราชวงศแ แลวไปอยูที่วัดบวรนิเวศ ดวยเหตุนั้นบรรดาเจานายกรุงกัมพูชา ทั้งที่เป็นราชบุตรของ
สมเด็จพระนโรดม แลที่เป็นราชบุตรของสมเด็จพระศรีสวัสดิ์จึงผนวชเป็นธรรมยุติตามเยี่ยงอยางตอมาจนกาลบัดนี้ (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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เดินทางกลับมาไมเพียงนําคัมภีรแที่ไมมีในกัมพูชากลับมาเทานั้น แตยังนําแนวคิดปฏิรูปที่เคลื่อนไหวอยู
ในสยามกลับมาดวย117 ลักษณะเชนนี้ยิ่งทําใหฝรั่งเศสเฝูามองพระสงฆแอยางระแวดระวัง ประกอบกับ
การเกิด “กบฏผูวิเศษหรือกบฏผีบุญ” ระหวาง ค.ศ. 1864 – 1867 ขาหลวงฝรั่งเศสพบวามีพระสงฆแ
นําโดย អាចារយសាវ [อานวา อาจารฺยซฺวา : คําแปล อาจารยแสฺวา (Achar Sva)] และกลุมของ
កំច

រ

ច

ធិ

[อานวา โปฺธิกมโบร : คําแปล โพธิกัมโบร (Achar Pokambo)] ทั้งสองเป็นอดีตพระสงฆแที่

เคลื่อนไหวโดยใชความเชื่อเรื่องยุคพระศรีอาริยเมตไตรยซึ่งเป็นรากฐานทางความคิดในพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทมาปลุกระดมประชาชน 118 เพื่อตอตานการเผยแผศาสนาคริสตแของบาทหลวงฝรั่งเศส
พรอม ๆ กับการตอตานราชสํานักกัมพูชา โดยอางวากลุมของตนมีสิทธิธรรมเหนือราชบัลลังกแมากกวา
สมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษแที่ชักนําฝรั่งเศสเขามาปกครองกัมพูชา โดยอาจารยแสฺวาอางตนวาเป็น
นักองคแเต็มราชบุตรของนักองคแอิ่ม สวนโพธิกัมโบรอางตนวาเป็นนักองคแจัน 119 ทั้งสองกลุมไดรับการ
สนับสนุนจากประชาชนจํานวนมากโดยเฉพาะเมืองอุดงมีชัยซึ่ง เป็นราชธานีเดิมกอนที่ฝรั่ง เศสจะ
สนั บ สนุน ให ยา ยไปที่ ก รุ งพนมเปญ นอกจากนี้ ฝ รั่ง เศสยั ง ไดรั บ รายงานว า ฝุ ายกบฏยั ง ไดรั บ การ
สนับสนุนจากคณะสงฆแฝุายมหานิกายดวย แมวาพวกกบฏจะถูกปราบปรามแตขอนาสัง เกตคือการที่
ฝุายกบฏไดรับการสนับสนุนจากราษฎรและพระสงฆแจํานวนมากเชนนี้สะทอนใหเห็นถึงความออนแอ
ของระบบการปกครองของกัมพูชาและความนิยมในสถาบันกษัตริยแ ขณะเดียวกันยังสะทอนใหเห็นถึง
ความเชื่อและความศรัทธาตอพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระสงฆแ
สภาพการณแดังกลาวทําใหฝรั่ง เศสระแวงกลุมพระสงฆแเป็นอยางยิ่ง ประกอบกับการ
ปฏิรูปการศึกษาแกชาวเขมรที่ไมประสบความสําเร็จ ทั้ง กลับยิ่งทําใหพระสงฆแเขมรมีบทบาทมาก
ยิ่งขึ้นในฐานะผูถายทอดความรู ดังนั้นเพื่อสรางครูแบบใหมที่เป็นผูเผยแพรความรูที่ทันสมัยตามแบบ
อยางไรก็ดี เมื่อธรรมยุติกนิกายประดิษฐานในกัมพูชาสงผลใหพุทธศาสนาแบงเป็น 2 คณะ ไดแก คณะสงฆแเดิมหรือ
คณะสงฆแฝุายมหานิกายและคณะสงฆแใหมหรือคณะสงฆแฝุายธรรมยุต กลาวเฉพาะคณะสงฆแฝุายธรรมยุตพบวามีความสัมพันธแใกลชิดกับ
ราชสํานักเชนเดียวกับสยาม แตหากพิจารณาบทบาทของคณะสงฆแฝุายธรรมยุตในกัมพูชากลับพบวานําความกาวหนาเพียงเล็กนอยมาสู
ชาวเขมร อีกทั้งไมไดมีบทบาทมากนักในการนําความทันสมัยมาสูสังคมกัมพูชาดังเชนที่เกิดขึ้นสยาม ขณะที่คณะสงฆแฝุายมหานิกายซึ่ง
เป็นคณะสงฆแดั้งเดิมซึ่งมีความเครงครัดในพระธรรมวินัยนอยกวากลับมีบทบาทที่โดดเดนกวาคณะสงฆแธรรมยุต โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม
พระสงฆแหัวกาวหนา หรือคณะธรรมกายในคณะสงฆแฝุายมหานิกายซึ่งจะมีบทบาทอยางมากในการต อตานฝรั่งเศสรวมกั บปใญญาชน
(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, របវតថិសាស្តសថខ្មម រ ភាគ ១ ២ (ភបំចពញ: n.d., ១៩៧៣.), ២៧៦.]
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ตะวันตกภายใตการควบคุมดูแลอยางรัดกุมของฝรั่งเศสและเพื่อลดอิทธิพลของสยาม โดยเฉพาะคณะ
สงฆแฝุายธรรมยุตซึ่งราชสํานักและชนชั้นนํากัมพูชาใหการสนับสนุน เพราะในความคิดของฝรั่ง เศส
ธรรมยุตมีรากฐานมาจากคณะสงฆแสยามจึงเป็นปฏิปใกษแที่สําคัญที่อาจนํามาสูการตอตานระบอบอาณา
นิคม ขณะเดียวกันเพื่อโนมนาวใหพระสงฆแอยูในความสงบและสนับสนุนการปกครองของตน อีกทั้ง
เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับขาราชการฝรั่งเศสในการปฏิบัติงานในกัมพูชา 120 ฝรั่งเศสจึงดําเนินการ
ควบคุมพระสงฆแดวยการสนับสนุนใหมีการปฏิรูปการศึกษาสําหรับคณะสงฆแ
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาสํ าหรั บ คณะสงฆแ ถื อ เป็ น จุด เปลี่ ย นสํ าคั ญ ที่ ส ง ผลให อ าณานิ ค ม
ฝรั่งเศสเขามามีอิทธิพลในพุทธจักร มีขอสังเกตวาการจัดการศึกษาสําหรับพระสงฆแในกัมพูชาเกิดขึ้น
พรอม ๆ แควนลาว ทั้งการจัดตั้งสถาบันการศึกษา สถาบันพุทธศาสนา ตลอดจนโรงเรียนดานศิลปะ
ลักษณะเชนนี้ยิ่งเนนย้ําใหเห็นความตองการของฝรั่งเศสในการลดอิทธิพลของสยาม เนื่องจากใน
ทศวรรษ 1900-1910 ฝรั่ งเศสเพิ่ ง ขยายอํ านาจเข าครอบครองดิ นแดนเขมรสว นในและลาวฝใ่ ง
ตะวันตกซึ่งมีความใกลชิดกับสยามเป็นอยางมากนี่จึงเป็นสาเหตุสําคัญที่ผลักดันใหฝรั่งเศสตองจัดการ
แกไขปใญหาดังกลาว
ควรกลาวดวยวาไมเฉพาะฝรั่ง เศสเทานั้ นที่เห็นความสํ าคัญ ของการปฏิรูปการศึกษา
สําหรับพระสงฆแ พระราชาคณะและชนชั้นนําของกัมพูชา นําโดยพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ก็ทรงให
การสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาสําหรับคณะสงฆแดวย เพราะตองการลดอิทธิพลและเพื่อปูองกัน
ความรูทั้งทางดานพุทธศาสนาและความรูทางวิชาการของสยาม 121 เนื่องจากการที่พระสงฆแเขมร
เดินทางไปศึกษาเปรียญธรรมในสยาม สงผลใหพระสงฆแเขมรสวดบาลีถอยสําเนียงเขมรปะปนไทย
สําหรับชนชั้นนําของกัมพูชามองปใญ หาดัง กลาววาตองเรง ดําเนินการแกไ ขเพื่อปกปูองภาษาและ
วรรณกรรมเขมรจากอิทธิพลสยาม
ในวันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 1909 มร.อองโตนี บลูโบสกี (Antony Klobukowski)
ผูสําเร็จราชการทั่วไปแหงอินโดจีน และมร.หลุยสแ ปอล ลูสแ (Louis Paul Luce) เรสิดังตแ สุเปริเออรแ
แหงแควนกัมพูชาสนับสนุนใหจัดตั้ง บรมพุทธวจนปริยัติบสาทหรือโรงเรียนพุทธิกบาลีแหง นครวัด
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.
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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) สมเด็ จ พระมหาสั ง ฆราชาฝุ า ยมหานิ ก าย โดยแต ง ตั้ ง ให พ ระพุ ท ธวงศแ อี้ ง เทพมี
(Preahbuddgaving Ing Thepmi) เป็นผูอํานวยการโรงเรียนพุทธิกบาลี
โรงเรี ย นพุ ท ธิ ก บาลี ไ ด ทํ า หน า ที่ สํ า คั ญ อย า งหนึ่ ง คื อ การรั ก ษาพุ ท ธพจนแ แ ละภาษา วรรณกรรมของเขมร ดังกลาวแลววาอิทธิพลของสยามตอพุทธศาสนามีสูงมาก พระสงฆแเขมรสวดบาลี
ถอยสําเนียงเขมรปะปนไทย เพื่อใหพระสงฆแเขมรออกไวยากรณแภาษาบาลีที่ถูกตอง พระบาทสมเด็จ
พระสีสุวัตถิ์จึงกําหนดใหมีการเรียนไวยากรณแภาษาบาลี รวมถึงใหความสําคัญกับการเรียนพระธรรม
วินัยอยางถองแท แตถึงกระนั้นโรงเรียนแหงนี้ดําเนินการไดเพียง 3 ปี จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ.
1911 ก็ปิ ดตั วลง เพราะฝรั่ง เศสมี ความเห็ นว าโรงเรี ยนแห ง นี้ อยู หา งไกลจากศู นยแ กลางของรั ฐ
ประกอบกับขาดแคลนงบประมาณ ตอมาพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ทรงมีพระราชประกาศเลขที่ 85
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 1914 ใหเปิดสอนพุทธิกบาลีที่วัดพระแกวในพระบรมมหาราชวังกรุง
พนมเปญ โดยใชชื่อวาพุทธิกอบรมพุทธวจนปริยัติมันตี แบงการเรียนเป็น 3 ระดับ ระดับละ 2 ปี
จัดการเรียนการสอนภาษาบาลี ไวยากรณแบาลี อรรถกถาคัมภีรแธรรม มงคลทีปนี ปฐมสมันตัปปสาทิ
กา วิสุทธิมรรค และพระอภิธรรมสัง คหะ ทั้ง นี้ การเรียนไมไ ดจํากัดเฉพาะพระสงฆแแตอนุญ าตให
อุบาสกที่มีอายุ 25 ปี เขาเรียนดวยแตตองรับผิดชอบคาใชจายเอง โดยตองทําจดหมายขออนุญาต
ตอเรสิดังตแประจําเขตของตนในชวงเดือนพฤศจิกายนถึง เดือนธันวาคมในแตละปี เมื่อไดรับอนุญาต
ต อ งเข า ทดสอบการสวด เขี ย น ฟใ ง ภาษาเขมรทั้ ง อั ก ษรมู ล และอั ก ษรเชิ ง สวดบทธรรมต า ง ๆ
ตลอดจนถามตอบเรื่องพุทธพงศาวดาร 122 ถึงกระนั้นยัง คงมีพระสงฆแและอุบาสกเดินทางไปศึกษา
เปรียญธรรมที่สยาม พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์จึง มีพระราชโองการมายัง เสนาบดีตามประกาศ
สารตราเสนาบดีเลขที่ 4 ลงวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 1916 ใหเสนาบดีและขุนนางดูแลหามไมให
พระสงฆแและอุบาสกเดินทางไปศึกษาไตรปิฎกบาลีที่ประเทศอื่นอยางเด็ดขาด123 โรงเรียนแหงนี้ตอมา
จัดตั้งเป็นโรงเรียนพุทธิกบาลีแหงใหม ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “សាលា

លីជាន់មពស់

” [อานวา ซาเลีย

บาลีจานคปใ่วะ : คําแปล โรงเรียนบาลีขั้นสูงหรือศาลาบาลีจั่วนขะปใ่วะ (Ecole Superieur de Pali)]
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“สารตราเสนาบดีเลข 4,” ราชกิจราชการ 6, 2 (เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 1916): 71.

ចលម ៤,” រាជកិចវរាជាករ ៦, ២ (អាវរល
ំ ១៩១៦): ៧១.]
ី ចម យូរាង
123

เรื่องเดียวกัน.

[“សាររតាចសនាបតី
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มีหลุ ยสแ ฟี โนตแ (Louis Finot) ผูอํ านวยการสํ านั กฝรั่ง เศสแหง ปลายบุร พทิ ศ (École française
d'Extrême-Orient ; EFEO) ทําหนาที่เป็นกรรมการดวย
ความกาวหนาของโรงเรียนพุทธิกบาลีในกรุงพนมเปญผลักดันใหมีการขยายการเรียนการ
สอนไปทั่วทั้งกัมพูชาดวยการสนับสนุนของกระทรวงสังคม สาธารณการ และศึกษาธิการภายใตการ
ควบคุมของเรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชา งานศึกษาของพระสุเธีย สุวณฺณเถโร อธิบายวา
พระสงฆแเขมรเขาสูการศึกษาแบบใหมโดยเรียน 2 ระดับ124 ไดแก ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา สําหรับระดับประถมศึกษาคือโรงเรียนพุทธิกประถมศึกษาหรื อบาลีรอง 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 เรียกผูที่สอบผานวา “พระมหา” ทั้งนี้มีจํานวนผูที่สอบผานและ
สําเร็จการศึกษาเพิ่มจํานวนขึ้นทุกปี ในเดือนเมษายนค.ศ. 1922 จึงปรับหลักสูตรและขยายการศึกษา
เป็น សាលាបរយតថ
ជា
ិ
ិ ន់មពស់ [อานวา ซาเลียบริยตฺติจานคปใ่วะ : คําแปล โรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงหรือ
โรงเรียนปริยัติขั้นสูง] ใชระยะเวลาเรียน 4 ปี นอกจากการสอนไวยากรณแภาษาบาลี -สันสกฤตและ
หลักธรรมขั้นสูงแลว ยังทําสอนครอบคลุมวิชาสามัญ เชน ภาษาฝรั่ง เศส ภาษาเขมร วรรณกรรม
ประวัติศาสตรแสมัยโบราณ ความรูเกี่ยวกับ อาณานิคมอินโดจีนของฝรั่งเศสอีกดวยซึ่งกอนหนานี้หาก
พระสงฆแเรียนภาษาฝรั่งเศสตองไดรับโทษ125 เมื่อสําเร็จการศึกษาพระสงฆแสวนใหญก็จะปฏิบัติหนาที่
เป็นครูในโรงเรียนวัด
การจัดการศึกษาแบบใหมใหแกพระสงฆแนําไปสูการจัดตั้ง

ចមមរបណា
ត ល័ យ

[อานวา

เขมรบณฺณาลัย : คําแปล เขมรบรรณาลัยหรือหอสมุดเขมร] ในกรุงพนมเปญตามพระราชประกาศลง
วันที่ 15 กุมภาพันธแ ค.ศ. 1921 ตอมาเปลี่ยนชื่อเป็น រពេះរាជបណាតល័យ [อานวา เปฺรียะฮแเรียจบณฺณา
ลัย : คําแปล พระราชบรรณาลัยหรือหอพระสมุดหลวง (Bibliothequt Royale de Cambodge ;
The Royal Library)] ตามพระราชประกาศเลขที่ 2 ลงวันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1925 ดวยการ
สนับสนุนของเรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชา รวมถึงพระสงฆแหัวกาวหนาอยางพระมหาวิมล
124

พระสุเธี ย สุ วณฺณเถโร (ยนตแ) , “การศึกษาของคณะสงฆแ ในราชอาณาจักรกั มพูชา,” (วิท ยานิพ นธแพุ ทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสตรแ บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553), 80-85.
125
หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต (ม.ป.ท., 1970), 3-4. [ហូ ត
តាត, កលាមិតថ រ បស់ មុ ំញ 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 ทั้งนี้มีวัตถุประสงคแ
เพื่อชวยสนับสนุนการเรียนการสอนของพระสงฆแที่โรงเรียนพุทธิกบาลีและมีหนาที่แสวงหา รวมรวบ
รักษา และตีพิมพแสิ่งพิมพแที่เกี่ยวเนื่องกับขนบธรรมเนียมประเพณีของกัมพูชา พระไตรปิฎกภาษาบาลีสันสกฤต เอกสารราชการดานการปกครอง การศาสนา รวมถึงเอกสารโบราณตาง ๆ ที่มีประโยชนแแก
กัมพูชาเพื่อใหบริการแกพระสงฆแและบุคคลทั่วไป ดังประกาศเกี่ยวกับหนาที่ของพระราชบรรณาลัย
ความวา
สําหรับแสวงหา รวบรวม รักษา และจัดพิมพแใหประชาชนทั้งหลายไดเห็นหนังสือ เอกสาร
ตนฉบับ เอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับพระสงฆแ หรืองานเขียนดวยมือทุกภาษาแตตองแปลเป็นภาษาเขมร
เสียกอน รวมถึงภาษาบาลี-สันสกฤต มีนัยวาหนังสือทั้งหมดที่เป็นเอกสารตนฉบับเป็นหนังสือที่
ประโยชนแตอนครกัมพูช าธิบดีและเป็น ประโยชนแตอโบราณคดีในปใจ จุบันนี้ ซึ่งเอกสารตน ฉบับ
เหลานี้ ไดแก เอกสารดานการปกครอง ดานศิลปะ ดานศาสนาทั่วทั้งประเทศ

126

พระบาทสมเด็จ พระสีสุ วัต ถแท รงให การสนับสนุน การจั ดตั้ ง พระราชบรรณาลั ยอยา ง
แข็งขัน เพราะทรงมีตระหนักวาศิลปะ ระเบียบประเพณี วัฒนธรรมของกัมพูชาในชวงเวลาดังกลาวอยู
ภายใตอิทธิพลของสยาม การจัดตั้งสถาบันแหงนี้จึงชวยอนุรักษแวัฒนธรรมของกัมพูชาเอาไวได 127
สําหรับการบริหารงานของพระราชบรรณาลัย เรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงกัมพูชาใหจัดตั้ง
คณะกรรมการพระราชบรรณาลัยรวมกันระหวางขาราชการฝรั่ง เศสจากสํานักฝรั่ง เศสแหง ปลาย
บุรพทิศกับเสนาบดีกัมพูชา ไดแก เสนาบดีกระทรวงมหาไผทและธรรมการ (กระทรวงมหาดไทยและ
การศาสนา) ซึ่ง ขณะนั้น คื อสมเด็ จกรมพระนโรดม ภาณุ วงษแ เป็ น อธิ บ ดี (HRH Somdech Krom
Preah Norodom Phanuvong) เสนาบดี ก ระทรวงวั ง คลั ง และศิ ล ปากรหรื อ กระทรวงรจนา
(กระทรวงศิลปวัฒนธรรม) เสนาบดีกระทรวงสัง คม สาธารณการ และศึกษาธิการ โดยใหเสนาบดี
กระทรวงมหาผไทและธรรมการคัดเลือกพระราชาคณะจํานวน 2 รูป จากฝุายมหานิกาย 1 รูป และ

បណិឍ តយ, ១៥.]

126

พุทธศาสนบัณฑิตยแ , ประวัติสังเขปพุทธศาสนบัณฑิตย์ , 15.
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เรื่องเดียวกัน, 13.

[ពុ ទនសា សនបណឍិ តយ, របវតថិ ស ចងខ ប ពុ ទន សា សន
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ฝุายธรรมยุต 1 รูป และใหเสนาบดีกระทรวงสังคมฯ คัดเลือกนักอักษรศาสตรแเขมรจํานวน 2 คน
รวมถึงใหเสนาบดีกระทรวงรจนาและอธิบดีกรมศิลปเขมรคัดเลือกชางศิลปหรือชางฝีมืออยางละ 1
คน รวมทํางานเป็นกรรมการพระราชบรรณาลัย ทั้งนี้ เรสิดังตแ สุเปริเออรแมอบหมายใหมาดามซุยซาน
การแเปอเลสแ (Mademoiselle Suzanne Karpelès) ชาวฝรั่ง เศสเชื้อสายยิวซึ่ง เป็นสมาชิกสํานัก
ฝรั่งเศสแหงปลายบุรพทิศทําหนาที่เป็นบรรณารักษแบริหารงานของพระราชบรรณาลัย128
การทํ า งานของพระราชบรรณาลั ย แบ ง ออกเป็ น 2 แผนก คื อ แผนกบั ญ ชี มี ห น า ที่
รวบรวมบั ญ ชี แ ละจั ด เก็ บ เอกสารโบราณ เอกสารราชการ และต น ฉบั บ ต า ง ๆ ทั้ ง จาก
พระบรมมหาราชวัง เสนาบดีสภา และวัดซึ่ง มีประโยชนแดานพุทธศาสนาและประวัติศาสตรแ สวน
แผนกจัดพิ มพแมี หนา ที่พิจ ารณาคัดเลือกเอกสารที่เห็น วาประโยชนแ และมีความสํา คัญ ต อประเทศ
เผยแพรแกสาธารณะ สมเด็จพระกรมนโรดม ภาณุวงษแในฐานะอธิบดีพระราชบรรณาลัยไดเสด็จพระ
ดําเนินไปตามเขตเพื่อรวบรวมเอกสารตาง ๆ มาเก็บรักษาไวที่พระราชบรรณาลัย เป็นตนวาใน ค.ศ.
1925 ทรงเห็นวาที่เขตพระตะบองมีคัมภีรแทางพุทธศาสนาจํานวนมากจึงเสด็จไปนําคัมภีรแเหลานั้น
ดวยพระองคแเอง ตอมาใน ค.ศ. 1929 มีพระราชประกาศใหปรับเปลี่ยนคณะกรรมการของพระราช
บรรณาลัย ดวยเห็นวาพระราชบรรณาลัยทํางานดานการศึกษาสมควรเปลี่ยนแปลงตําแหนงอธิบดี
โดยใหเสนาบดีกระทรวงสังคม สาธารณการ และศึกษาธิการซึ่ง ขณะนั้นมีสมเด็จกรมพระนโรดม
สุทธารส (HRH Samdech Krom Preah Norodom Sutharot) เป็นเสนาบดีดํารงตําแหนงอธิบดี
แทนเสนาบดีกระทรวงมหาผไทและธรรมการซึ่งเปลี่ยนใหเป็นรองอธิบดี ทั้งนี้ใหเสนาบดีกระทรวง
รจนาพนจากตําแหนงคณะกรรมการ
พระราชบรรณาลัยไดจัดพิมพแวารสารรายเดือนภาษาเขมรฉบับหนึ่ง ชื่อวา កមពុជសុ រោ
ិ
[อานวา กฺมปุจโซะริเยีย : คําแปล กัมพุชสุริยา (Kambujasuriya : Cambodia Sun)] ใน ค.ศ. 1926
โดยมีมาดามการแเปอเลสแเป็นบรรณาธิการคนแรก เพื่อเผยแพรงานแปลภาษาตางประเทศ เอกสาร
ตนฉบับ และงานนิพนธแของชาวเขมรแกสาธารณะ ทั้งนี้เปิดโอกาสใหบุคคลทั่วไปสงงานเขียนมาลง
ตีพิมพแไดโดยจัดใหมีการแขงขัน ดังประกาศเชิญชวนของคณะกรรมการพระราชบรรณาลัยในวารสาร
ฉบับปฐมฤกษแวา
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បណិឍ តយ, ១៣-១៤.]

พุทธศาสนบัณฑิตยแ, ประวัติสังเขปพุทธศาสนบัณฑิตย์, 13-14.

[ពុ ទនសា សនបណឍិ តយ, របវតថិ ស ចងខ ប ពុ ទន សា សន

84
กระทรวงพระราชบรรณาลัยกําลังคิดพิจารณาจัดการแขงขันการเขียนลเบิกคํากลอนสาม
หัวขอ เพื่อชิงเงินรางวัล 100 เรียล หัวขอแรกเป็นตํานานเกี่ยวกับรัชกาลพระองคแดวงหรือพระองคแ
จันทรแ 2. การแปลคัมภีรแบาลีอะไรก็ไดที่ยั งไมไดมีการตีพิมพแเป็นภาษาเขมร 3. แตงลเบิกคําศัพทแ
จากความซึ่งชาติเขมรไดเลาระหวางกันกลับไปกลับมา คือที่ใชพูดเฉพาะกับคนรวมสายโลหิตซึ่ง
ใกลชิด เฉพาะกับครอบครัวที่ใกลชิด เฉพาะเพื่อนที่สามารถถือวิสาสะ หรือสนิทชิดเชื้อ ธรรมเนียม
ปฏิบัติในตระกูล...ทานสามารถแตงหนึ่งเรื่องหรือมากกวาหนึ่งเรื่ องก็ได แตกําหนดวาในหนึ่งเรื่อง
ตองไมเกิน 250 หนา ในระยะ 4 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม ค.ศ. 1926 นี้ ใหสงมายังกระทรวง
พระราชบรรณาลั ย แล ว ระบุ ชื่ อ -สกุ ล ที่ อ ยู ข องตน กระทรวงพระราชบรรณาลั ย ก็ จ ะนํ า ให
คณะกรรมการฯ พินิจพิจารณา ทานใดเขียนไดดีจะไดรับเงิน 100 เรียล และไดตีพิมพแผลงาน
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ในโอกาสที่วารสารกัมพุชสุริยามีอายุครบ 1 ปี สมเด็จกรมพระนโรดม ภาณุวงษแอธิบดี
ของพระราชบรรณาลัยในขณะนั้นก็ไดกลาวเชิญชวนในทํานองเดียวกันวา
ประเทศของเราตั้งแตฝรั่งเศสเขามาอารักขาเป็นที่พึ่งพิง ก็ไดพัฒนาความรูไปขางหนา เรา
ควรเอาใจใสในการทํางานและสรางสรรคแงานเขียนตามที่เรามีความรูมาพิมพแในวารสารกัมพุชสุริยา
ใหมาก อยาละเลยจนทําใหวารสารไมมีผลงาน ขอใหเห็นประโยชนแในการสรางความกาวหนาแก
ตนเอง บานของเรา ชาติของเราซึ่งมีมาตั้งแตโบราณ เป็นผูสรางปราสาทอันมีศิลปะและศิลาจารึก
ที่ไดสืบทอดจนถึงทุกวันนี้ ถึงทานทั้งหลายซึ่งแสวงหาความรูซึ่งชอบซื้อหนังสือกัมพุชสุริยา เอาไป
อานใหมาก ๆ เพราะเป็นแสงใหเกิดความสวางทางปใญญา จงรับเอาความรูนี้เขาไปเรื่อย ๆ
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ตั้งแตแรกเผยแพรวารสารกัมพุชสุริยาเมื่อ ค.ศ. 1926 จนถึง ค.ศ. 1928 งานเขียนสวน
ใหญเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับคติธรรมทั้งสิ้น และจากรายงานของพระราชบรรณาลัย ค.ศ. 1928 พบวา
มีผูอานวารสารฉบับนี้มากถึง 5,000 คน ในจํานวนนี้ 1 ใน 3 เป็นพระสงฆแ131 และตั้งแตทศวรรษ
1930 เป็นตนมาจึงเริ่มปรากฏงานเขียนดานคติโลกของปใญญาชนเป็นตนวาพระมหาพิทูร เฌิม กฺรอ
129

“ประกาศกระทรวงพระราชบรรณาลัย,” กัมพุชสุริยา 1, 1 (1926), 13-14. [“របកាសរកសួ ងរពេះរាជបណាតល័ យ,”

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

25.

[រពេះអងគម្ចចស់រកុមរពេះនចរាតថម ភាណុវងស, “ចសចកឋីអធិបាយអំពីផលរបចយជន៍ៃនទសសនាវដឋី,” កមពុជសុ រ ោ
២, ១ (១៩២៧): ២៤ិ

២៥.]
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เอียน แหรีส, ประวัติและการปฏิบัติ พระพุทธศาสนาประเทศกัมพูชา, 318. [ចអៀន ខ្ហ្រស,
ី របវតិថ និង ការរបតិ ប

តិថ រពេះពុ ទនសា សនាចៅរបចទសកមពុជា, ៣១៨.]
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เสม (Preahmahapitou Chem Kroseem) ขาราชการซึ่งทํางานกับพระราชบรรณาลัยนานถึง 12 ปี
เป็น ผูมี ความรูดา นภาษาไทย อีก ทั้ง มีค วามรูด านประวัติ พุท ธศาสนาในสุ วรรณภูมิ ศาสนาสากล
ตลอดจนศาสนพิธีตาง ๆ จึงปรากฏมีผลงานการแปลและเรียบเรียง เชน มหาภารตยุทธ ศิลาจารึก
นครวัด หิโตปเทศ และจนถึง ค.ศ. 1941 ไดมีการปรับเปลี่ยนบรรณาธิการผูดูแลวารสารกัมพุชสุริยา
จากชาวฝรั่งเศสเป็นปใญญาชนเขมร ไดแก ญก แถม (Gnok Thaem) ขาราชการพุทธศาสนบัณฑิตยแ
เขามาทําหนาที่เป็นบรรณาธิการดู แลผลงานดานอักษรศาสตรแ ขณะที่ใน ค.ศ. 1942 พระมหาโกสุม
อาจารยแสอนภาษาบาลี โรงเรียนพุทธิก บาลีขั้ นสูง ทํ าหนา ที่เป็น บรรณาธิก ารดูแ ลเนื้อ หาดา นพุท ธ
ศาสนา อยางไรก็ดี วุฒิชัย นาคเขียวตั้งขอสังเกตวาทศวรรษ 1940 ผลงานสวนใหญของวารสารกัมพุช
สุริยามุงสรางความรูทางประวัติศาสตรแสูสาธารณะและขณะเดียวกันก็พยายามวางรากฐานเกี่ยวกับ
อดีต สรางคุณคาทางวัฒนธรรมโดยใหความสําคัญกับสถาบันพระมหากษัตริยแ อีกทั้งยังปลูกฝใงแนวคิด
ชาตินิยมดวยความหวังจะฟื้นฟูประเทศใหกลับมายิ่งใหญบริบูรณแอีกครั้ง132
พระราชบรรณาลั ย ดํ า เนิ น งานระหว า ง ค.ศ. 1921-1929 จึ ง เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
กลาวคือ ในวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1929 ปิแยรแ มารี อ็องตวน ปาสกิ เยรแ (Pierre Marie Antoine
Pasquier) ผูสําเร็จราชการทั่วไปแหงอินโดจีน มร.โกรเตเม (Krautheimer) เรสิดังตแ สุเปริเออรแแหง
แควนโคชินจีน และพระหวด ตาดซึ่งขณะนั้นเป็นคณะกรรมการฝุายมหานิกายของพระราชบรรณาลัย
ไดหารือรวมกันที่วัดแหงหนึ่งในวัดกําปงธม เขตพระตระพัง เพื่อขอความเห็นในการจัดตั้งสถาบันพุทธ
ศาสนาหรือพุทธศาสนบัณฑิตยแ (Institut Bouddhique) หมายถึง “คณะกรรมการสมาคมนักปราชญแ
ฝุายพระพุทธศาสนาแหงประเทศอินโดจีนฝรั่ง เศส” (community of scholars of the Buddhist
religion in French Indochina) โดยมีจุดประสงคแเพื่อควบคุมพุทธศาสนิกชนนิกายเถรวาทที่อยูใน
อินโดจีนฝรั่งเศสใหมีการประพฤติปฏิบัติที่เป็นระเบียบและถูกตอง ภารกิจสําคัญของคณะกรรมการ
ชุ ด นี้ คื อ การพิ ม พแ พ ระไตรปิ ฎ กจนจบครบทุ ก ฉบั บ เพื่ อ แจกจ า ยไปตามวั ด ต า ง ๆ อี ก ทั้ งให แ ปล
พระไตรปิฎกเป็นภาษาเขมร เพื่อใหพระสงฆแที่โรงเรียนพุทธิกบาลีไดศึกษาพระปริยัติธรรมที่ถูกตอง
รวมถึงเพื่อใหเทศนาอบรมแกทหารเทาแดงหรือทหารกลุมยุทธศาสตรแการรบและทหารเทาดําหรือ
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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 การจัดตั้งสถาบันแหงนี้
ผูศึกษาตั้งขอสังเกตวาสืบเนื่องจากปใญหาเรื่องการตีความพระธรรมวินัยระหวางฝุายธรรมเกา กับฝุาย
ธรรมใหมซึ่งจะกลาวถึงตอไป รวมถึงการแพรขยายของลัทธิเกาได (Cao Dai) เขามาในกัมพูชาดวย
ดวยเหตุนี้ในวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1930 เรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชาจึง มี
ประกาศใหเปลี่ยนแปลงหนาที่ของพระราชบรรณาลัยกัมพูชา เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจขางตนจึงให
ยกพระราชบรรณาลัยเป็น ពុ ទនសាសនបណឍិតយ [อานวา ปุตฺตซาซนะบณฺฑิตฺ ย : คําแปล พุทธศาสน
บัณฑิตยแ (The Buddhist Institute)] มีสถานะเป็นสถาบันทางวิชาการสําหรับพระสงฆแแหงอินโดจีน
ฝรั่ง เศสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางศาสนา โดยมีมาดามการแเปอเลสแเป็นเลขาธิการคนแรก
กอนจะขยายไปจัดตั้งพุทธศาสนบัณฑิตยแลาว (Buddhist Institute of Lao) ที่หลวงพระบาง ใน ค.ศ.
1932 อยางไรก็ดี พุทธศาสนบัณฑิตยแมีหนาที่สําคัญคือแสวงหา รวบรวม รักษาความรูตาง ๆ ของ
กัมพูชาสืบเนื่องจากพระราชบรรณาลัย และมีหนาที่ในการเผยแพรองคแความรูตาง ๆ ทั้งที่เกี่ยวเนื่อง
กับพุทธศาสนา ประวัติศาสตรแ โบราณคดี และอักษรศาสตรแแกสาธารณะ รวมถึงภารกิจหลักอยางการ
แปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาเขมร อีกทั้งยังมีหนาที่เทศนาสั่ง สอนบรรดาทหารตามที่ระบุไ วขางตน
ขณะที่พระราชบรรณาลัยยังคงทําหนาที่อยู แตเปลี่ยนมาเป็นการรวบรวมและตีพิมพแหนังสือเผยแพร
แกสาธารณะเฉพาะดานโลกียแเป็นตนวาการละครและดนตรีเทานั้น
พุท ธศาสนบัณ ฑิ ต ยแมี ห น วยงานภายในสั ง กัด ไดแ ก พระราชบรรณาลั ย กรมชุ ม นุ ม
พระไตรปิฎก กรมชุมนุมวัฒนธรรมประเพณีเขมร และโรงพิมพแพระราชทรัพยแ ทั้งนี้ การดําเนินงาน
ของพุทธศาสนบัณฑิตยแพบวาศิษยแเกาอนุวิทยาลัย พระสีสุวัตถิ์และวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์หรือสมาชิก
ของกลุมสามัคคีเขารวมทํางานกับสถาบันแหงนี้หลายคน เชน เซิง ง็อก ทัญ (Son Ngoc Thanh) ใน
ค.ศ. 1935 ทําหนาที่เป็นรองเลขาธิการพุทธศาสนบัณฑิตยแ กอนที่จะยายไปเป็นตุลาการเขตโพธิสัตวแ
ทําใหคึม หัก (Kim Huk) นักอักษรศาสตรแศิษยแเกาอนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ซึ่งเป็นผูประพันธแประโลม
โลกเรื่องน้ําทะเลสาบเขา มาทําหน าที่ดัง กล าวแทน ซึ่ง กอนหนานั้นหัก รับราชการเป็นเลขานุการ
133
បណិឍ តយ, ២១-២២.]

พุทธศาสนบัณฑิตยแ, ประวัติสังเขปพุทธศาสนบัณฑิตย์, 21-22.

[ពុ ទនសា សនបណឍិ តយ, របវតថិ ស ចងខ ប ពុ ទន សា សន
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ผูอํานวยการกรมไปรษณียแ ขณะที่ช็วม เมา (Chum Mao) ปใญญาชนซึ่งเรียนจบจากอนุวิทยาลัยพระ
สีสุวัตถิ์และเขาทํางานดานกฎหมาย ตอมามาดามกาเปอเลสแจึงรองขอใหมาชวยทํางานดานอักษร
ศาสตรแดวยเป็นผูมีความรอบรูทั้งอักษรศาสตรแเขมร ฝรั่งเศส ลาว และสยาม เมาจึงเขารับขาราชการ
ของพระราชบรรณาลัยทําหนาที่ตรวจพินิจอักษร รวมถึงทําหนาที่ดานศาสนศึกษาของโรงเรียนพุทธิก
บาลีขนั้ สูงโดยเฉพาะการแตงตั้งพระสงฆแเป็นอาจารยแ เมาเป็นผูคัดเลือกพระแหม เจียว (Hem Chieu)
เขาเป็นอาจารยแสอนภาษาบาลี นอกจากนี้เมายังไดรับแตง ตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการชุมนุม
พระไตรปิฎกและรองเลขานุการพุทธศาสนบัณฑิตยแลาวอีกดวย เมามีผลงานดานอักษรศาสตรแที่สําคัญ
อยางพจนานุกรมฝรั่งเศส-ลาว อีกทั้งยังมีผลงานเรียบเรียงและงานแปลที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนาและ
ประวัติศาสตรแเผยแพรในวารสารกัมพุชสุริยาเป็นตนวางานเรียบเรียงเรื่องความแสดงอภิธรรมเทศนา
อย า งสั ง เขปของท า นกมม็ อ งรู แ บรซึ่ ง แสดงแก ค ณะกรรมการพุ ท ธศาสนบั ณ ฑิ ต ยแ เมื่ อ วั น ที่ 18
กันยายน ค.ศ. 1930 หรืองานแปลเรื่อง Origine d‖Angkor หรือกําเนิดเมืองพระนครของหลุยสแ
ฟีโนตแ เมามีนองชายชื่อช็วม มวง (Chum Mung) รับราชการในกระทรวงมหาผไทและธรรมการซึ่ง
ตอมาไดรวมทํางานกับปใญญาชนกลุมหนังสือพิมพแนครวัดดวย
เดวิด พี. แชนดแเลอรแ เสนอวาพุทธศาสนบัณฑิตยแเป็นชองทางหนึ่งที่ทําใหพระสงฆแและ
ปใญญาชนเขมรเกิดสํานึกในตนเองถึงความเป็นกัมพูชาโดยเฉพาะภาษาชาติ (National Language)
และวรรณกรรมชาติ (National Literature)134 ซึ่ง อาจเป็นแงมุมที่ฝรั่ง เศสไมไ ดคาดคิด กลาวคือ
ภายใตระบบการศึกษาแบบใหมที่พระสงฆแไดรับนั้น นอกจากจะทําใหพระสงฆแเป็นผูเผยแพรความรู
ดา นพุท ธศาสนาที่ ทั น สมั ย และวิ พากษแ ขอ คิ ดเห็ น ตา ง ๆ ที่ มีเ หตุ มีผ ลในโรงเรี ย นวั ด แล ว ยั ง ทํ า ให
พระสงฆแไดพั ฒนาความคิด ของตนเอง หากพิจารณารวมกับการจัดตั้ ง พุทธศาสนบั ณฑิตยแ ซึ่ง เป็ น
สถาบันทางวิชาการที่ไมเพียงเปิดโอกาสใหพระสงฆแแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางศาสนาแลวนั้น พบวา
ภายใตความทันสมัย พระสงฆแเขมรไดสัมผัสกับวัฒนธรรมเขมรโบราณอยางลึกซึ้งและแนนแฟูนมากยิ่ง
ขึ้นผานวารสารกัมพุชสุริยาที่ตีพิมพแตนฉบับและรายงานความหนาทางวิชาการ ตาง ๆ ทั้ง ในเรื่อง
ภาษา วรรณกรรม พุทธศาสนา ประวัติศาสตรแ และโบราณคดี ที่ไดรับการตีพิมพแเป็นหนังสือและ
เผยแพรผานวารสารถูกนําไปจายแจกแกพระสงฆแในเขตตาง ๆ ทั้งในกัมพูชาแควนโคชินจีน และหลวง
พระบางดวยรถยนตแ ดวยเหตุนี้จึงสง ผลใหพระสงฆแเขมรเกิดการเพาะบมความรูสึกเชิดชู หวงแหน
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Chandler, A History of Cambodia, 199.
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และตองการรักษาภาษา-วรรณกรรมโดยถือเป็นอัตลักษณแทางวัฒนธรรมของ “ความเป็นเขมร” ดังที่
บุณฺณจันฺท มล นักชาตินิยมชาวเขมรไดบันทึกไววา
วัฒนธรรมฝรั่งเศสแผอิทธิพลมาครอบงําวรรณคดีเขมร ครอบงําวัฒนธรรมเขมรอยางแรง
กลา วรรณคดีของเราก็วิ่งเขาไปอาศัยอยูตามวัดวาอาราม ถาไมไดคุณพระสงฆแเขมรทําหนาที่ชวย
ค้ําจุนไวมาจนถึงสมัยนี้ ปุานฉะนี้วรรณคดีเขมรคงลมสลายหายสาบสูญไปหมดเกลี้ยงจากประเทศ
กัมพูชานี้แลว
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การจัดตั้งโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงและสถาบันพุทธศาสนบัณฑิตยแนอกจากสรางพระสงฆแ
เป็นครูแบบใหมที่ฝรั่งเศสแลว ผลกระทบที่สําคัญมากกวานั้นคือพระสงฆแเกิดความตื่นตัวในการศึก ษา
หลักธรรมตามแนวทางสมัยใหม กลาวคือเกิดการถกเถียงหลักธรรมจากเดิมที่เนนการทองจําแบบขนบ
นิยม มาเนนการศึกษาที่วิพากษแวิจารณแตามแบบวิชาการตะวันตก บันทึกเรื่อง
សចមថ ច រពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួ ន ណាត

កលាមិតថ រ បស់ មុ ំញ គឺ

[อ า นว า กลฺ ย ามิ ตฺ ต รบซ ข ยฺ ม คื อ ซมฺ เ ดจเปฺ รี ย ะฮแ ซ งฺ ฆ เรี ย จ

เปฺรียะฮแเนียมจูน ณาต : คําแปล กัลยามิตรของขาพเจาคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต]
ของพระหวด ตาด เป็นหลักฐานสําคัญที่แสดงใหเห็นวาการจัดการศึกษาของสถาบันแหงนี้ยึดถือตาม
แบบการศึ ก ษาสมั ย ใหม เปิ ด โอกาสให ถ กเถี ย งข อ บกพร อ งในอดี ต ที่ ผ า นมา โดยพยายามรั ก ษา
หลักธรรมบริสุทธิ์และรูจักประยุกตแหลักธรรมใหเหมาะสมแกกาลเวลา 136 สง ผลใหพระสงฆแเขมรได
พัฒนาความรูและความคิดของตนเองเกิดเป็นพระสงฆแหัวกาวหนาหรือคณะสงฆแฝุายปฏิรูปซึ่งเขามามี
บทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวทางความคิดถึงสํานึกถึงความเป็นชาติที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาและ
อักษรศาสตรแในเวลาตอมา
คงตองอธิบายเพิ่มเติมดวยวาผลกระทบจากการจัดระบบการศึกษาสําหรับคณะสงฆแของ
ฝรั่งเศสไดกอใหเกิดความขัดแยงเรื่องการตีความพระธรรมวินัย แรกสุดเกิดในวัดอุณาโลมอันเป็นที่จํา
พรรษาของพระสังฆราชาฝุายมหานิกายระหวาง ធម៌ចាស់ [อานวา ธัมจาส : คําแปล ธรรมเกา] ซึ่งเป็น
พระสงฆแพฤฒาจารยแที่มุงศึกษาพระธรรมดวยการทองจําและคัมภีรแโบราณ โดยไมไดพิจารณาคัมภีรแ
เหลานั้นวาถูกตองหรือไมกับ ធម៌ថមី [อานวา ธัมถเม็ย : คําแปล ธรรมใหม] พระสงฆแหัวกาวหนาซึ่งมุง
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บุญจันทรแ มุล, คุกการเมือง, trans. แกว อิสระ (กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2528), 15.
หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต, 9.

មញុំ គឺសចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួន ណាត, ៩.]

[ហូត តាត, កលាមិតថ រ បស់
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ใหภิกษุสามเณรปฏิบัติตามพุทธโอวาทเพื่อใหหลุดพนจากอบาย นําโดยพระอุม สูร พระชวน ณาต
และพระหวด ตาดพระสงฆแกลุมนี้จึงโตแยงการทองจําแบบขนบนิยมมาเนนการศึกษาที่พิจารณาปิฎก
ไตรเพื่อหาความถูกตองบริสุทธิ์อยางแทจริง อีกทั้งยังสนับสนุนการทองสวดพระธรรมจากภาษาบาลี
เป็นภาษาเขมร137
มูลเหตุของปใญหาดังกลาวปรากฏในบันทึกของพระหวด ตาด วา เมื่อใกลวันเขาพรรษา
พระองคแมจะสแกษัตรียแพระองคแหนึ่งไดกราบทูลเสนอตอสมเด็จแก อุก (Ker Ouk) พระสังฆนายกฝุาย
มหานิกายวาเห็นควรใหมีการแสดงพระธรรมวินัยในวิหารวัดอุณาโลมในคืนหนึ่ง เพื่อใหพระสงฆแ
สามเณรไดสดับกอนถึงวันเขาพรรษา โดยพระองคแทานขอปวารณาบูชาถวายจตุปใจจัย 1 เรียล ตอการ
แสดงธรรม 1 จบ สมเด็จแก อุก ทรงเห็นดีดวย จึง ใหมีการคัดเลือกภิกษุสงฆแที่ มี ความจัดเจนและ
ปราดเปรื่องดานพระธรรมวินัย ผลปรากฏวามีพระสงฆแ 3 รูปไดรับการคัดเลือก ไดแก พระอุม สูร
(Em Sou ขณะนั้นดํารงสมณศักดิ์เป็นพระครูวิมลธรรม พระชวน ณาต (ขณะนั้นดํารงสมณศักดิ์เป็น
พระครูสัง ฆสัต ถา) และพระหวด ตาด (ขณะนั้น ดํารงสมณศัก ดิ์เป็ นพระครู สัง ฆวิชชา) ไดรั บการ
คัดเลือก ถึงกระนั้นการแสดงธรรมเทศนาไมไดเกิดขึ้นแมจะใกลถึงวันออกพรรษา เพราะสมเด็จแก อุก
และพระสงฆแพฤฒาจารยแมีความเห็นวา พระสงฆแทั้งสามรูปแสดงธรรมเทศนาที่ผิดไปจากวิถีป ฏิบัติ
ดั้งเดิมที่ปรากฏในคัมภีรแ
อยางไรก็ดี ปใญหาดังกลาวเกิดจากการตีความพระธรรมวินัยซึ่ง กอนหนานี้พระสงฆแทั้ง
สามรูปไดศึกษาคัมภีรแปิฎกไตรอยางเครงครัดเพื่อคนหารากเหงาของพระธรรมวินัยที่บริสุทธิ์ ภายหลัง
จึงนํามาแสดงและสั่งสอนแกภิกษุสามเณรในคณะของตน สง ผลใหภิกษุสามเณรเหลานั้นตื่นตัวและ
เริ่มพิจารณาความถูกตองของวัตรปฏิบัติที่ทองจําตอกันมา จนเกิดขอสงสัยในวัตรปฏิบัติของสมเด็จแก
อุกและพระเถรานุเถระชั้นราชาคณะหลายรูปวา “ผิด” หรือ “ถูก” “รู” หรือ “ไมรู ดวยเหตุนี้สมเด็จ
แก อุกจึงสั่งหามไมใหภิกษุสามเณรฟใงพระธรรมวินัยจากพระสงฆแทั้งสามรูปนี้ ถึงกระนั้นพระอุม สูร
พระชวน ณาต และพระ หวด ตาดยังคงมุงมั่นศึกษาและพิจารณาคัมภีรแปิฎกไตรตาง ๆ โดยรวบรวม
ภิกษุสามเณรที่ไมเห็นดวยกับการทองจําพระธรรมปิฎกไตรอยางผิด ๆ เพื่อเรียบเรียงพระธรรมวินัยที่
มุงเนนพุทธโอวาทที่บริสุทธิ์และถูกตอง138
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หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต, 11-12.

របស់ មុ ំញ គឺសចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួន ណាត, ១១-១២.]
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เรื่องเดียวกัน, 7-9.

[ហូ ត តាត, កលាមិតថ
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แนวคิดของพระสงฆแหัวกาวหนาหรือฝุายธรรมใหมแพรหลายและไดรับการยอมรับจาก
พระสงฆแรุนใหมในเขตตาง ๆ เป็นตนวาพระลฺวี แอม (ขณะนั้นดํารงสมณศักดิ์พระญาณบวรวิชชา) เจา
อาวาสวัดลังกาก็เป็นเขารวมพิจารณาพระธรรมวินัยดวย ลักษณะดังกลาวสรางความไมพอใจใหกับ
พระสงฆแพฤฒาจารยแและพุทธบริษัทจํานวนหนึ่ง โดยเฉพาะเขตกําปงจาม เขตไพรแวง และเขตสฺวาย
เรียงไดถวายอธิกรณแแดสมเด็จแก อุก เพื่อใหมีพระธรรมวินิจฉัยตอการเทศนาของฝุายธรรมใหมเป็น
ตนวา “เทศนาว่า ศาสตรามหาชาดก ผิดฯ ศาสตรานี้เดิมเคยเป็นศาสตราที่ถูก เทศนาว่า สามเณรต้อง
เข้าพรรษาเช่นเดียวกับพระภิกษุฯ ซึ่งไม่เคยได้ยินและไม่เคยเป็น เทศนาว่าสามเณรต้องขอความเห็น
จากสานักพระอุปัชฌาย์ก่อนเป็นภิกษุ เทศนาว่าสามเณรต้องครองผ้าเช่นพระภิกษุ ”139 เหตุการณแ
ดังกลาวสรางความไมพอพระทัยใหกับสมเด็จแก อุกเป็นอยางมาก พระองคแทรงจัดการใหกระทรวง
มหาผไทและธรรมการถวายฎีกาตอพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์เพื่อใหทรงมีพระราชวินิจฉัยเพื่อระงับ
วิวาทาธิกรณแตอไป
พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ทรงใหมีการพิจารณาปใญหาดังกลาวที่พระบรมมหาราชวัง
ทรงทูลนิมนตแสมเด็จแก อุก พระสังฆนายกฝุายมหานิกาย พระลฺวี แอม พระอุม สูร พระชวน ณาต
และพระหวด ตาด พรอมดวยออกญาโยธานริท (วาน) เสนาบดีกระทรวงมหาผไทและธรรมการใน
ขณะนั้นเขารวมประชุม โดยมีพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์มุนีวงศแเป็นประธานมนตรีในการประชุม ผลการ
วินิจฉัยปรากฏวาพระสงฆแทั้งสามรูปสามารถแกกระทูธรรมซักถามดังกลาวโดยอางอิงจากพระธรรม
วินัยไดบริบูรณแ โดยเฉพาะพระชวน ณาต ซึ่ง ไดรับคําชมเชยจากพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์มุนีวงศแวามี
ความวิริยอุตสาหะในการศึกษาพระธรรมวินัยอยางถองแทและพระราชทานเงินใหจํานวน 20 เรียล
ขณะเดียวกันทรงมีพระดํารัสบริภาษพระสงฆแพฤฒาจารยแวา
บรรดาทานเกา ๆ ทั้งหลายนั้น ชางเกียจคราน หาไดรูสิ่งใดไม อางแตวาตนเองอาวุโส อาง
ตนวาเองใหญโตกวาเขา รูแตหาเรื่องทานเด็ก ๆ ซึ่งรูถึงเบื้องหลังไมใหเดินไปขางหนาได ทานเกา ๆ
ทั้งหมดนั้นควรถอนตัวออกไปจึงจะเหมาะสม140

139

หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต, 15.

របស់ មុ ំញ គឺសចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួន ណាត, ១៥.]
140

เรื่องเดียวกัน, 19.

[ហូ ត តាត, កលាមិតថ
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เหตุการณแดังกลาวยิ่งสรางความไมพอใจใหกับฝุายธรรมเกานําโดยสมเด็จแก อุกและพระ
เถรานุเถระชั้นผูใหญเป็นอยางมาก จึงคิดขัดขวางการกระทําของฝุายธรรมใหมโดยไดรับการสนับสนุน
จากเสนาบดีผูหนึ่งซึ่งมีบรรดาศักดิ์สูง141 นํามาสูการออกพระราชประกาศเลขที่ 71 ลงวันที่ 2 ตุลาคม
ค.ศ. 1918 วา
ภิกษุสามเณรทั้งหลายขางมหานิกายตองปฏิบัติตามธรรมเนียมในสมเด็จพระมหาสังฆราช
พระนามเตียง ขางธรรมยุติกนิกายตองปฏิบัติตามธรรมเนียมในสมเด็จพระสุคนธาธิบดี พระนาม
ปาน ; ภิกษุสามเณรรูปใดปฏิบัติผิดแผกไปจากธรรมเนียมขางตนนี้ ตองไดรับโทษทัณฑกรรมตาม
โทษานุโทษ142

สมเด็ จ แก อุก จึ งมี พ ระบั ญ ชาโดยอา งอํา นาจตามพระราชประกาศลงโทษพระภิ ก ษุ
สามเณรซึ่งลวนแตเป็นศิษยแของพระลฺวี แอม พระอุม สูร พระชวน ณาต และพระหวด ตาดดวยขอ
กลาวหาวามีวัตรปฏิบัติผิดไปจากแนวทางเดิมดวยการไลออกจากโรงเรียนหรือสึกเสีย ฝุายธรรมใหม
จึงตองเคลื่อนไหวอยางระแวดระวังมากยิ่งขึ้น
ความขัดแยงลุกลามขึ้นเมื่อมีการแตงหนังสือพระธรรมวินัย 2 เลม เลมหนึ่งแตงโดยพระ
ชวน ณาต คือ

តិចម្ចកខសចងខប

[อานวา บาเตะโมกฺขสฺงเคป : คําแปล ปาฏิโมกขแสังเขป] อีกเลมแตง

โดยพระหวด ตาด คือ កឋិនកខននកសចងខប [อานวา กเฒนกฺขนฺทกสฺงเคป : คําแปล กฐินขันะกะสังเขป]
โดยไมไดรับอนุญาตจากกระทรวงมหาผไทและธรรมการ เสนาบดีกระทรวงฯ จึงมีประกาศโดยอาศัย
อํานาจตามพระราชประกาศเลขที่ 71 หามไมอนุญาตใหศึกษาพระธรรมวินัยตามหนังสือทั้งสองเลมนี้
ดวยเห็นวาพระธรรมวินัยที่มีตนฉบับจารึกในใบลานเทานั้นที่อนุญาตใหศึกษาได ถาพระธรรมวินัยที่
อยูในกระดาษจัดเป็นพระธรรมวินัยใหม ผิดไปจากธรรมเนียมในสมัยสมเด็จพระมหาสังฆราช พระ
นามเตียง143 ทั้งนี้ การเผยแพรพระธรรมวินัยหามกระทําโดยพลการ ตองไดรับอนุญ าตจากสมเด็จ
พระสังฆนายกทั้ง 2 นิกายเสียกอน144 สวนหนังสือธรรมวินัยทั้ง 2 ฉบับ กระทรวงฯ มีคําสั่งใหริบเก็บ
141

หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต, 20.

[ហូត តាត, កលាមត
ិ ថរបស់

មញុំ គឺសចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួន ណាត, ២០.]
142

“พระราชประกาศ เลข 71,” ราชกิจราชการ 8, 4 (ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 1918): 277-279.

របកាស ចលម ៧១,” រាជកិចវរាជាករ ៨,៤ (ឲកតូប ចណាវម ចដសម ១៩១៨): ២៧៧-២៧៩.]
143

หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต, 23.

របស់ មុ ំញ គឺសចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួន ណាត, ២៣.]
144

เรื่องเดียวกัน, 51.

[“រពេះរាជ

[ហូ ត តាត, កលាមិតថ
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และเผาทําลายทั้งหมด145 สวนพระชวน ณาตและพระหวด ตาดไดรับการนิมนตแมาไตถามมูลความผิด
หลายครั้งแตก็หาไดมีความผิด เหตุการณแสงบลงเมื่อสมเด็จจักรีกุญชราธิบดี (เพชร บุน) เสนาบดี
กระทรวงสังคม สาธารณการ และศึกษาธิการเขามาไกลเกลี่ย146
กลาวโดยสรุป การจัดการศึกษาแบบใหมสงผลที่ฝรั่งเศสไมไดคาดคิด กลาวคือทําใหกลุม
ธรรมใหมซึ่งเป็นพระสงฆแกาวหนาอยางพระชวน ณาต พระหวด ตาด พระลฺวี แอม พระอุม สูร เขามา
มีบทบาทในฐานะผูเคลื่อนไหวดานชาตินิยมควบคูกับกลุมปใญญาชนเป็นตนวาเซิง ง็อก ทัญ บาจ ฌืน
หรือเสิม วา ประเด็นที่นาสนใจคือพุทธศาสนาและอักษรศาสตรแซึ่ง แสดงออกถึงความเป็นเขมรใน
ความรูสึก และจิ ตสํา นึกของปใญ ญาชนทั้ง พระสงฆแและฆราวาสนั้น ไมไ ดเกิด จากการผลักดั นของ
ฝรั่ง เศสเพีย งอยางเดีย ว หากแตยั ง เกิ ดจากความสืบเนื่อ งของรากฐานทางความคิด เกี่ย วกับ สิ่ง ที่
แสดงอัตลักษณแของ “ความเป็นเขมร” ซึ่งไดแกอัตลักษณแทางวัฒนธรรม
4. บทสรุป
ฝรั่งเศสดําเนินนโยบายทําใหทันสมัยสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการ
ปกครอง ระบบเศรษฐกิจ การศาล-ยุติธรรม ซึ่งผลกระทบจากนโยบายดัง กลาวสงผลใหเกิดความ
ตอ งการแรงงานที่มี ก ารศึก ษา ด วยเหตุ นี้ฝ รั่ ง เศสจึ ง อํ านวยการให มีก ารจัด การเรี ยนการสอนซึ่ ง
กอใหเกิดคนกลุมใหมในสังคมอยางปใญญาชนขึ้น แตดวยธรรมเนียมที่สืบทอดมาตั้ง แตสมัยโบราณ
ประกอบกับภาระทางเศรษฐกิจและความขัดแยงกับชาวเวียดนามและชาวจีนทําใหชาวเขมรเลือกสง
บุตรหลานเขาเรียนที่วัดโดยมีพระสงฆแเป็นผูดําเนินการสอน ทําใหฝรั่งเศสหันมาจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนวัดพรอมกับปฏิรูปการศึกษาแกคณะสงฆแเพื่อลดอิทธิพลของสยามและสรางกลุมพระสงฆแที่
มีความรูความสามารถสําหรับการสอนโรงเรียนวัดแบบใหมในแบบที่ฝรั่งเศสตองการและควบคุมได
แตการจัดการศึกษาแบบใหมโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับพระสงฆแสงผลที่ฝรั่งเศสไมไดคาดคิด
กลาวคือทําใหพระสงฆแกาวเขามามีบทบาทควบคูกับกลุมปใญญาชนในการธํารงรักษาและถายทอดสิ่งที่
พวกเขาถือวาเป็ นรากฐานทางวั ฒนธรรมของเขมร จึง แสดงใหเ ห็นวาสํานึกถึง ความเป็นชาติของ
145

ฑี ห฿กฆีง, สภาพทั่วไปในอักษรเขมร (พนมเปญ: โรงพิมพแเขมร, 2002), 151.

ខ្មម រ (ភបំចពញ: ចរាងពុមពខ្មមរ, ២០០២), ១៥១.]
146

[ឃីង ហុកឌី, ទិដឌភាពទូច ៅៃនអកសរ

หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต, 25.

មញុំ គឺសចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួន ណាត, ២៥.]

[ហូត តាត, កលាមត
ិ ថរបស់
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ปใญญาชนเขมรนั้นไมไดเกิดจากการผลักดันของฝรั่งเศสแตเพียงอยางเดียว หากแตยังเกิดจากความ
สืบ เนื่อ งของรากฐานความคิด ดั้ งเดิ ม ที่ใ ห ค วามสํ าคั ญ ต อพุ ท ธศาสนา ภาษา และวรรณกรรมใน
ฐานะอัตลักษณแทางวัฒนธรรมของ “ความเป็นเขมร”

บทที่ 3
การแสดงออกทางความคิดเกี่ยวกับความเป็นชาติของพระสงฆ์และปัญญาชนเขมร
ทศวรรษ 1930 ถึงต้นทศวรรษ 1940
จากบทที่ 2 จะเห็นไดวาการจัดการศึกษาแบบใหมของฝรั่งเศสไมเพียงแตจะกอกําเนิด
กลุมปใญญาชนที่ไดรับการศึกษาแบบใหม แตยังสงผลใหพระสงฆแหัวกาวหนาเขามามีบทบาทควบคูไป
กับปใญญาชนในการธํารงรักษาพุทธศาสนา ภาษา-วรรณกรรมผานองคแกรสําคัญที่ฝรั่งเศสสนับสนุนให
มีการจัดตั้งขึ้น ไดแก โรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูง พระราชบรรณาลัย และพุทธศาสนบัณทิตยแ ที่สําคัญ
พุทธศาสนาและอักษรศาสตรแซึ่งแสดงออกถึงความเป็นเขมรในความรูสึกและจิตสํานึกของปใญญาชน
ทั้งพระสงฆแและฆราวาสนั้น ไมไดเกิดจากการผลักดันของฝรั่งเศสเพียงอยางเดียว หากแตเป็นความ
สืบเนื่องของอัตลักษณแทางวัฒนธรรมที่สามารถทําหนาที่เป็นรากฐานใหกับการเพาะบมสํานึกถึงความ
เป็นชาติซึ่งจะเป็นประเด็นศึกษาหลักตอไปในบทนี้
ในชวงตนคริสตแศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นระยะเวลาเดียวกันกับที่กลุมปใญญาชนและพระสงฆแ
หัวกาวหนาปรากฏตัวขึ้น กัมพูชาภายใตระบอบอาณานิคมฝรั่งเศสเกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายดาน
ทั้งการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม-วัฒนธรรม ซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวกระทบ
ตอสังคมกัมพูชาทั้งในทางบวกและทางลบ จึง เป็นปใจจัยที่กอใหเกิดปฏิกิริยาขึ้นในกลุมชนตาง 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 ซึ่ ง เปลี่ ย นสถานะของกั ม พู ช าจากรั ฐ ใต อ ารั ก ขา (French
147

อนุสัญญาระหวางฝรั่งเศสกับกัมพูชามีทั้งหมด 11 ขอ (Convention conclue entre la France et le
Cambodge le 17 Juin 1884 (Saigon: Imprimerie du Gouvernement, 1884), 3-6.) แสดงถึงการควบคุมอํานาจของฝรั่งเศสที่
กระชับมากยิ่งขึ้น สาระสําคัญของอนุสัญญาระบุถึงสถานะของพระมหากษัตริยแกัมพูชาที่เกือบจะมีสถานะเป็นเพียงสัญลักษณแเทานั้น
และกัมพูชาตองเขาสูการปฏิรูปดวยการนําของฝรั่งเศส ดังปรากฏขอ 1 พระมหากษัตริยแแหงกัมพูชาทรงยอมรับการปฏิรูปการบริหาร
การศาล การคลัง และการคาทั้งหลาย ซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสจะพิจารณาวาเป็นประโยชนแและสะดวกตอการปกครอง ขอ 2 พระมหากษัตริยแ
แหงกัมพูชายังคงดํารงฐานะเชนเดิมเพื่อปกครองประเทศและควบคุมการบริหาร ยกเวนขอจํากัดอันระบุในอนุสัญญานี้ และขอ 7 มีการ
จัดเตรียมงบประมาณพิเศษสําหรับราชวงศแขึ้นเพื่อกําหนดรายชื่อของกษัตริยแและทรัพยแสินแหงราชวงศแ สําหรับคาใชจายสําหรับขาราช
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Protectorate of Cambodia) มาเป็ น ส ว นหนึ่ ง ของสหภาพอิ น โดจี น ของฝรั่ 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 แตสาเหตุที่สําคัญมากไปกวานั้นซึ่งยั่วยุใหมูลนายและชาวเขมรออกมาเคลื่อนไหวคือการ
แทรกแซงของฝรั่งเศสกอนหนานั้น ไดแก การผลักดันใหสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษแมีพระราช
ประกาศลงวันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1877 เพื่อปฏิรูปที่ดินโดยยึดคืนที่ดินจากบรรดาเชื้อพระวงศแและ
มูลนาย นโยบายลดจํานวนของขุนนาง การปรับปรุงการเก็บภาษี ตลอดจนการกรุยทางไปสูการเลิก

บริพารของกษัตริยแกําหนดไวชั่วคราว 300,000 ปียัสทรแ และสําหรับเชื้อพระวงศแตั้งอยูที่ประมาณ 25,000 ปียัสทรแ การจายเงินตอง
ไดรับการตกลงระหวางกษัตริยแกัมพูชาและขาหลวงฝรั่งเศสแหงโคชินจีน ทั้งนี้ พระมหากษัตริยแไมไดรับอนุญาตใหทําสัญญากูยืมใด ๆ
โดยไมไดรับอนุญาตจากรัฐบาลแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ขณะที่ดานการปกครอง การศาล-ตุลาการ ตลอดจนการเก็บภาษี ปรากฏในขอ 3 ความวา การปกครองสวนจังหวัด
เจาหนาที่ของกัมพูชาอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานฝรั่งเศส ยกเวนการจัดตั้งและการจัดเก็บภาษี งานสาธารณประโยชนแ หรือ
การจางวิศวกรจะตองผานการพิจารณาจากผูแทนชาวยุโรป ขอ 4 เรสิดังตแและผูชวยเรสิดังตแซึ่งไดรับการแต งตั้งจากรัฐบาลฝรั่งเศสเป็น
ผูรับ ผิดชอบในการดู แลรัก ษาความสงบเรี ยบรอยของประชาชนและควบคุมของหน วยงานท องถิ่ นทั้ งในเมืองหลวงและต างจังหวั ด
ภายใตเงื่ อนไขของขอ 2 ของสนธิสั ญ ญา 1863 พวกเขาจะอยู ภายใต คํา สั่งของทองที่ ที่ อยู และเพื่ อใหแ น ใจวา สามารถใช สิท ธิตาม
รัฐธรรมนูญภายใตอํานาจขาหลวงฝรั่งเศสแหงโคชินจีนและผูที่รับตําแหนงของพลเมือง ขอ 5 พลเมืองผูมีถิ่นที่อยูทั่วไปจะมีสิทธิในการ
พิจารณาคดีเป็นการสวนตัว ตอ และเป็ นการสว นพระองคแตอ พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยูหัวของกัมพูชา และขอ 10 กรุงพนมเปญจะ
ดําเนินการโดยคณะกรรมการเทศบาล ประกอบดวย นายพลประจําถิ่นหรือผูแทนของเขานายกเทศมนตรี โดย 6 คน เป็นเจาหนาที่
ฝรั่งเศสหรือพอคาที่ไดรับแตงตั้งจากขาหลวงฝรั่งเศสแหงโคชินจีน 3 คน เป็นชาวเขมร และ 4 คน เป็นชาวอารแเมเนีย ชาวจีน ชาว
อินเดีย และชาวมลายูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากพระมหากษัตริยแตามคําแนะนําของขาหลวงฝรั่งเศสแหงโคชินจีน
สวนการจัดการผลประโยชนแทางดานเศรษฐกิจของฝรั่งเศส จากอนุสัญญาขอ 8 ยกเลิกทาสทั่วทั้งราชอาณาจักร สงผล
ใหชาวเขมรมีสถานะเป็นพลเมืองของรัฐที่พึงมีหนาที่เสียภาษีและเป็นแรงงานสําคั ญที่ใชในกระบวนการผลิต ขณะที่ขอ 9 ที่ดินทั้งหมด
เลิ กเป็นกรรมสิท ธิ์อย างเด็ ดขาดของพระมหากษั ตริ ยแอีกต อไป เจ าหนา ที่ข องฝรั่ งเศสและกัม พูชาจะปฏิบั ติตามบทบั ญญั ตินี้ ทั้ งนี้
กรรมสิทธิ์ในที่ดินของศาสนสถานของคริสตแศาสนาเป็นของชาวฝรั่งเศส สงผลใหเกิดการปฏิรูปที่ดิ นในกัมพูชาเพื่อการใชประโยชนแดาน
อุตสาหกรรมของฝรั่งเศส ขณะที่การพัฒนาภายในรัฐใหเป็นหนาที่ข องรัฐในการแสวงหารายไดดังขอ 6 กําหนดใหคา ใชจายในการ
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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ทาส 149 รวมถึง อนุสั ญญาเพิ่ม เติม ระหว างฝรั่ง เศสกั บกั มพู ชาเมื่อ วัน ที่ 28 มกราคม ค.ศ. 1877
สาระสําคัญคือการอนุญาตใหผูแทนของฝรั่งเศสสามารถเขาประชุมกับเสนาบดีสภาได ขณะที่ในวันที่
20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1881 ฝรั่งเศสไดทําอนุสัญญาอีกฉบับหนึ่งเพื่อตั้งกองทุนอาณานิคม โดยบังคับ
เรียกเงินอุปถัมภแจากกษัตริยแจํานวน 66,000 ปียัสทรแ และถายโอนการบริหารกิจการดานการเงิน
ภายในของกัมพู ชาทั้ งหมดใหขึ้ นตรงตอ การคลัง ภายใตการดูแลของฝรั่ง เศส ซึ่ง แสดงใหเห็ นการ
แทรกแซงการบริหารราชการของราชสํานักกัมพูชา รวมถึงการลิดรอนผลประโยชนแของมูลนายดั้งเดิม
อีกตัวอยางหนึ่งของการตอตานเป็นผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การ
ปฏิรูปทางเศรษฐกิจสงผลใหการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตในระบบเศรษฐกิจแบบใหม ราษฎรชาว
เขมรเขารวมระบบเศรษฐกิจดังกลาวและมีหนาที่ตอรัฐคือการเสียภาษี มีการเรียกเก็บภาษีชนิดตาง ๆ
มากขึ้น เชน อากรคานา ภาษีตนตาล ภาษีพริกไทย ภาษีรถยนตแและรถจักรยาน ภาษีโรงคา ภาษี เรือ
ภาษีเครื่องมือจับสัตวแน้ํา โดยเฉพาะภาษีที่ดินที่ชาวนาถูกเรียกเก็บอยางหนัก เมื่อเปรียบเทียบกับ
แควนอื่น ๆ ในสหภาพอินโดจีนแลว ชาวนาเขมรจายภาษีในอัตราที่สูงที่สุด ความอัดอั้นประทุขึ้นเมื่อ
เศรษฐกิจตกต่ําอันเป็นผลมาจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ราษฎรจากเขตตะวัน ออกเฉียงเหนือจํานวน
300 คน ซึ่งสวนใหญเป็นเกษตรกรรวมตัวกันเดินทางมายังกรุงพนมเปญในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.
1915 เพื่อถวายฎีกากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ (Sisowath ครองราชยแ ค.ศ. 19061927) ใหลดภาษีและเกณฑแแรงงาน ราษฎรที่ทุกขแยากตางเดินทางมาบริเวณพระบรมมหาราชวังกรุง
พนมเปญและดูเหมือนจะเพิ่มจํานวนขึ้นเป็น 3,000 คน อยางรวดเร็ว เจาหนาที่ตํารวจฝรั่ง เศส
ประมาณการวาในชวงตนของ ค.ศ. 1916 ผูชุมนุมมีจํานวนมากถึง 40,000 คน และยังคงเดินทางมา
สมทบอยา งตอเนื่อง ขณะที่ในเขตอื่น ๆ มีราษฎรออกมารวมเคลื่อนไหวมากถึง 100,000 คน การ
ชุมนุมครั้งนี้สรางความกังวลใหกับฝรั่ง เศสเป็นอยางมาก ขาหลวงฝรั่ง เศสกลาวหาพระองคแมจะสแ
ยุคนธร (HRH Prince Yukanthor) พระราชโอรสในสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษแซึ่งหลบหนีและ
ลี้ ภั ย อยู ที่ ส ยามว า เป็ น ผู อ ยู เ บื้ อ งหลั ง การเคลื่ อ นไหวนี้ 150 อย า งไรก็ ดี ในปลาย ค.ศ. 1916
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พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์มีพระบรมราชโองการใหราษฎรเดินทางกลับไปยัง หมูบานของตนและ
ยินยอมใหยกเลิกการเกณฑแแรงงาน151
อยางไรก็ตาม สําหรับกลุมปใญญาชนซึ่งกอกําเนิดขึ้นจากกระบวนการปฏิรูปการศึกษา
ของฝรั่งเศส ปฏิกิริยาตอความเปลี่ยนแปลงภายใตระบอบอาณานิคมจะเกิดอยางคอยเป็นคอยไปและ
เริ่มมีการแสดงออกที่เห็นไดชัดเจนในชวงทศวรรษ 1930 ถึงกระนั้นการแสดงออกในชวงทศวรรษแรก
กอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ของปใญญาชนเขมรและพระสงฆแหัวกาวหนาตั้งแตทศวรรษ 1930 ถึงตน
ทศวรรษ 1940 ยังไมใชการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองเอกราชหรือการตอตานการปกครองของฝรั่งเศส
ลักษณะของการเคลื่อนไหวเป็นการแสดงออกทางความคิดที่มุงเนนการอภิปรายปใญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคมกัมพูชาจากนโยบายของอาณานิคม สวนที่ชัดเจนมากที่สุดคือการเคลื่อนไหวทางดานวัฒนธรรม
ซึ่งพบวาพระสงฆแหัวกาวหนาฝุายธรรมใหมมีบทบาทโดดเดนที่สุดในการปกปูองรักษาและพัฒนาความ
เป็นเขมร อันไดแกพุทธศาสนา ภาษา และวรรณกรรม ขณะที่การเคลื่อนไหวของปใญญาชนซึ่งสําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนแบบใหมและรวมกลุมกันในชื่อวา “กลุมสามัคคี” มีการแสดงออกทางความคิด
ผานงานเขียนและสิ่งตีพิมพแ อาจกลาวไดวาทศวรรษ 1930 เป็นชวงเวลาที่ปใญญาชนเขมรเพาะบม
จิตสํานึกถึงความเป็นชาติ ทั้งในรูปแบบของความพยายามที่จะปฏิรูปตนเองและสังคม และการมอง
ปใญ หาความตกต่ําของชนชาติเขมร การทําความเขาใจการแสดงออกและการเคลื่อนไหวของกลุม
ปใญญาชนในระยะนี้เริ่มจากการพิจารณาปใจจัยผลักดันที่นําไปสูการแสดงออกทางความคิด และการ
วิเคราะหแลักษณะของการแสดงออกเป็นลําดับตอไป
1. ปัจจัยผลักดันที่นาไปสู่การเคลื่อนไหวทางความคิด
ของพระสงฆ์หัวก้าวหน้าและปัญญาชนเขมร
ฝรั่งเศสขยายอํานาจปกครองกัมพูชาเป็นรัฐในอารักขาตั้งแต ค.ศ. 1863 และกระชับ
อํานาจอีกครั้งใน ค.ศ. 1884 สงผลใหเกิดการพัฒนากัมพูชาภายใตกระบวนการที่เรียกวากระบวนการ
ทําใหทันสมัย (modernization process) คือการปรับเปลี่ยนโครงสรางพื้นฐานในดินแดนอาณานิคม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวผลประโยชนแทางเศรษฐกิจของผูปกครอง ฝรั่งเศสไดกําหนด
นโยบายเพื่อควบคุมแควนตาง ๆ ของสหภาพอินโดจีนใหเป็นเอกภาพ พรอมกับการวางรากฐานทาง
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เศรษฐกิจ เชน ยกเลิกระบบทาส พัฒนาการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ํา ระบบเงินตรา ระบบการ
จัดเก็บภาษีทั้งภายในประเทศและภาษีการคาเขา -ออก จัดการปฏิรูปการใชที่ดิน จัดตั้งสถาบันทาง
การเงินเป็นตนวาธนาคาร สหกรณแ นอกจากนี้ฝรั่งเศสยังพัฒนาคุณภาพพลเมืองดวยการจัดการศึกษา
พัฒนาการสาธารณสุข และระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ อีกดวย
การดําเนินการของฝรั่งเศสตอดินแดนอาณานิคมมีลักษณะแตกตางจากเจาอาณานิคมอื่น
กลาวคือฝรั่งเศสมีนโยบายเปลี่ยนแปลงรัฐภายใตการปกครองอยางรอบดานซึ่งสงผลกระทบตอวิถีชีวิต
ของประชาชนในหลายลักษณะ เชน การขูดรีดภาษีหรือการเกณฑแแรงงาน ดวยเหตุนี้แม กัมพูชาจะ
ไดรับการพัฒนาใหทันสมัย เพื่อรองรับการขยายตัวของอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจของเจา
อาณานิ ค ม แต ใ นทางตรงกั นข า มกลั บ มีส ว นเพาะบม ทางความรู สึ กให กั บชาวเขมรอย า งเข ม ข น
โดยเฉพาะกลุมพระสงฆแและปใญญาชนซึ่งเป็นผลผลิตจากการจัดการศึกษาแบบใหมของฝรั่งเศส ดังนั้น
จึงเห็นสมควรตองพิจารณาสภาพการณแที่เกิดขึ้นในกัมพูชากอนเป็นอันดับแรก เพราะถือเป็นปใจจัย
สําคัญที่ผลักดันใหเกิดการเคลื่อนไหวทางความคิดที่จะอภิปรายในสวนตอไป
1.1 การควบคุมอานาจการปกครองและการผูกขาดทางการเมืองของฝรั่งเศส
กัม พูช าก อนสมัย อาณานิค ม การบริ ห ารงานด านการเมื องการปกครองมี โครงสร า ง
ลักษณะเชนเดียวกับรัฐอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต พระมหากษัตริยแทรงมีอํานาจสูงสุดในการ
บริหารรัฐ ทรงมีฐานะเป็นสมมติเทพที่มีอํานาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจ โดยใชอํานาจนั้นผานขุนนาง
หรื อ มู ล นายซึ่ ง มี ค วามใกล ชิ ด กั บ ราษฎรมากกว า ทั้ ง นี้ มี ร ะบบมู ล นาย-ไพร เ ป็ น เครื่ อ งควบคุ ม
ความสัมพันธแในสังคม หลักฐานที่แสดงใหเห็นการปกครองกัมพูชากอนคริสตแศตวรรษที่ 19 เป็นอยาง
ดีคือพระราชพงศาวดารกรุงกัมพูชาซึ่ง ชําระขึ้นในรัชสมัยพระหริรักษแรามมหาอิศราธิบดีไดบันทึก
ลักษณะการปกครองกัมพูชาแบงออกเป็น 2 สวน ไดแก การปกครองสวนกลางและการปกครองสวน
ภูมิภาค แมวาใน ค.ศ. 1863 กัมพูชาจะเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสซึ่งจัดอยูในภาคหนึ่ง ของการ
ปกครองแควนอินโดจีนของฝรั่งเศสแลวก็ตามแตการปกครองรูปแบบเดิมยังคงดําเนินตอไป
ฝรั่งเศสกระชับอํานาจการปกครองกัมพู ชาใน ค.ศ. 1884 เพื่อ ดําเนินการปฏิรูปการ
ปกครองใหมีรูปแบบเดียวกับแควนโคชินจีน แตฝรั่งเศสตองประวิงเวลาออกไปเนื่องจากการลุกฮือของ
ประชาชนและการตอตานของราชสํานัก จนกระทั่ง ค.ศ. 1897 ฝรั่งเศสจึงกระชับอํานาจการปกครอง
เพื่อรักษาผลประโยชนแของตนอยางเบ็ดเสร็จ โดยฉวยโอกาสชวงที่พระบาทสมเด็จพระนโรดมพรหม
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บริรั กษแป ระชวร มร.ปอล ฑูแ มร (Paul Doumer) ผู สํา เร็จ ราชการทั่ว ไปแหง อิน โดจี นผลักดั นให
เสนาบดีสภาของกัมพูชายอมรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางดานการปกครอง สงผลใหอํานาจการ
บริหารราชการถูกถายโอนมาอยูภายใตการดูแลของเรสิดังตแ สุเปริ เออรแแหงแควนกัมพูชา (Résident
Supérieur du Cambodge) ตา มพ ร ะ ร าช ก ฤษ ฎี ก า ลง วั น ที่ 11 ก ร ก ฎาค ม ค.ศ . 1897
พระมหากษั ต ริ ยแ ถู ก ลดบทบาทลงเป็ น เพี ย งสั ญ ลั ก ษณแ แ ละปฏิ บั ติ ต ามข อ เสนอแนะของเรสิ ดั ง ตแ
สุเปริเออรแเทานั้น พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงบันทึกถึงสมเด็จพระบรมปใยกาธิราช (ทวด)
ของพระองคแไ วว า “กษัตริ ย์ช ราพระองค์นี้ ประทับ บรรทมอยู่ในเปลพระที่ เขาเสนอกระดาษท า
เครื่องหมายไว้ ณ ที่ซึ่งพระองค์ท่านจะลงพระปรมาภิไธยเป็นตัวอักษร ‘V’ ด้วยดินสอแดง กษัตริ ย์จึง
ถูกประชาชนเปรียบเทียบกับ ‘นกแก้ว’ ที่ถูกสอนให้พูดคาเดียวคือ ‘บัต บัต’ (จ้ะ จ้ะ)”152 นี่เป็น
ขอยืนยันที่ชัดเจนถึงสถานะที่เปลี่ยนแปลงของพระมหากษัตริยแกัมพูชาภายใตระบอบอาณานิคม
ขณะที่พระราชประกาศลงวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1905 ยกเลิกสถานะและอํานาจของเสนาบดีใหญ
ทั้งหาโดยปรับเปลี่ยนใหมาเป็นเสนาบดีประจํากระทรวงตามรูปแบบราชการสมัยใหม ไดแก ออกญา
องคแมหาเสนาใหวาการกระทรวงมหาไผทและธรรมการ และรั้งตําแหนงประธานเสนาบดีสภา ออกญา
ยมราชใหวาการกระทรวงยุติธรรม ออกญาเวียงใหวากระทรวงวัง คลัง และศิลปะ ออกญากลาโหมให
วากระทรวงทหารเรือ พาณิชยแ และเกษตราธิการ และออกญาจักรีใหวากระทรวงสังคม สาธารณการ
และศึกษาธิการ ทั้งนี้ยังคงใหมีเสนาบดีสภาซึ่งอนุญาตใหแตง ตั้ง ผูชวยเป็นคนพื้นเมืองได ตอมาใน
ค.ศ. 1914 ฝรั่งเศสจึงไดจัดตั้งศาลากรมการหรือที่ ทําการกรมการ และใน ค.ศ. 1917 เปลี่ยนเป็น
ศาลารัฐบาลหรือที่ทําการรัฐบาล อยางไรก็ดี แมเสนาบดีดั้งเดิมจะไดรับการแตงตั้งใหเป็นเสนาบดี
ประจํากระทรวงแตอํานาจสิทธิขาดอยูภายใตดุลยพินิจของเรสิดังตแ สุเปริเออรแแตเพียงผูเดียว สวน
ขุนนางดั้งเดิมเปลี่ยนสถานะมาเป็ นขาราชการที่ยัง คงทํางานใกลชิดกับราษฎรแตอยูภายใตความ
รับผิดชอบของขาราชการฝรั่งเศส
เรสิ ดั ง ตแ สุ เ ปริ เ ออรแ แ ห ง แคว น กั ม พู ช ามี ห น ว ยงานสํ า หรับ ให ค วามช ว ยเหลื อ ในการ
ปกครอง ไดแก สภาอารักขา สภาผลประโยชนแทางเศรษฐกิจและการคลัง และสภาที่ปรึกษาชาว
พื้นเมือง แตหากพิ จารณาสภาที่ปรึกษาของเรสิดัง ตแ สุเปริเออรแพบวาชาวฝรั่งเศสถือเสียงขางมาก
ขณะที่สภาอารักขาแมวามีคนพื้นเมืองเขารวมเป็นสมาชิกแตผูคัดเลือกกลับเป็นเรสิดังตแ สุเปริเออรแซึ่ง
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เป็นที่แนนอนวายอมเลือกบุคคลที่ควบคุมงายและสนับสนุนการปกครองของตนใหเขามารวมเป็ นสภา
อารัก ขา สวนสภาที่ ปรึกษาชาวพื้นเมืองเป็นตั วอย างที่ดี ที่สุด ถึง การแสดงการผูก ขาดอํ านาจของ
ฝรั่งเศส สมาชิกสวนใหญไดรับการแตงตั้งและจะปฏิบัติหนาที่ตอเมื่อไดรับเรื่องมาใหพิจารณาเทานั้น
จึงเทากับวาภายใตการปกครองสวนกลางชาวเขมรไมไดรับโอกาสเขารวมการปกครองตนเอง หาก
พิจารณารวมกับคนในอาณานิคมที่ไ ดรับสิทธิเขาประชุมสภาอาณานิคมของสหภาพอินโดจีนของ
ฝรั่งเศสแลว ปรากฏวาชาวเขมรไมไดรับสิทธิในการสงผูแทนรวมประชุมในสภาดัง กลาว ขณะที่การ
ปกครองสวนภูมิภาค แมฝรั่งเศสจะอนุญาตใหคนพื้นเมืองดํารงตําแหนงขาราชการแตกลับพบวามีการ
แตงตั้งชาวฝรั่งเศสเป็นนายอําเภอชั้นพิเศษทําหนาที่ควบคุมเจาวายสฺรุก (เทียบเทานายอําเภอ) และ
แตงตั้งเรสิดังตแประจําเขตใหทําหนาที่ควบคุมขาราชการสวนทองถิ่นอีกดวย
ภายใตการบริหารของผูปกครองใหมปรากฏวามีคนพื้นเมืองจํานวนหนึ่งที่ไดรวมทํางาน
กับฝรั่ง เศสโดยทํา หน าที่ เป็ นล ามและพนั กงานไปรษณียแ -โทรเลข ซึ่ง มีค วามสํ าคั ญ ในการสื่อ สาร
ระหวางขาราชการฝรั่งเศสกั บชาวเขมร เป็ นตน วาออกญาวัง วรเวีย งชัย (จวน) ออกญากลาโหม
เจาวายเขตเปียมจร เขตเลิกแด็ก เขตสตึงแตรง เขตกระแจะ และเขตกําปงสวายสันนิษฐานวาคนกลุม
นี้ตองทํางานใกลชิดกับฝรั่งเศส เพราะทั้งหมดตางไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณแลเฌียงดอเนอรแ (Ordre
National de la Légion d‖honneur) ซึ่งมอบใหแกผูที่ทําคุณูปการแกรัฐบาลฝรั่งเศส จึงเป็นที่นา
สังเกตวามีคนพื้นเมืองไดรับประโยชนแจากการบริหารราชการแบบใหมอยูดวย อยางไรก็ตาม สําหรับ
บุณฺณจันฺท มล (Bunchhan Mol) นักชาตินิยมชาวเขมร กลับเห็นวาคนพวกนี้เป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ
เป็นกําแพงกีดกั้นทางสูเอกราช เพราะคนพื้นเมืองสวนใหญไ มไ ดรับโอกาสเชนขาราชการขางตน
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมคนที่ไดรับการศึกษาแบบใหมหรือปใญญาชน เมื่อสําเร็จการศึกษาพวกเขา
ปรารถนาความกาวหนาในตําแหนงการงานแตก็ตองพบกับความผิดหวัง ซึ่งสามารถพิจารณาตัวอยาง
ไดจากพระราชประกาศวาดวยระเบียบและวินัยขาราชการพลเรือนเขมร ลงวั นที่ 15 กันยายน ค.ศ.
1922 ซึ่งระบุวาตําแหนงที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและอากร กิจการโยธา และกิจการตาง ๆ ที่
จําเป็นตองมีหนวยบัญชาการเพียงหนวยเดียวหรือกิจการที่ตองใชชาวยุโรป ขาราชการพื้นเมืองจะเขา
มาเกี่ยวของไมได สงวนไวสําหรับขาราชการชาวฝรั่งเศสเทานั้น153
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การควบคุมอํานาจอยางเบ็ดเสร็จของฝรั่ง เศสยัง สามารถพิจารณาไดจากการปกครอง
สวนทองถิ่น ตามพระราชประกาศ เลขที่ 42 ลงวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1908 กําหนดใหมีการจัดตั้งฆุม
ตอมาจึงมีพระราชประกาศ เลขที่ 70 ลงวันที่ 24 กันยายน ค.ศ. 1919 วาดวยการจัดระเบียบวาดวย
การบริหารราชการฆุม ขอสังเกตของพระราชบัญญัติฉบับนี้ตราขึ้นหลังจากการชุมนุมของราษฎรเขมร
เมื่อ ค.ศ. 1915-1916 ทําใหฝรั่งเศสเพิ่มความเขมงวดกับการจัดการปกครองสวนทองถิ่นอยางใกลชิด
และรัดกุมมากยิ่งขึ้น สําหรับพื้นที่ที่จะเป็นฆุมตองมี “ภูมิ” อยางนอยตองมีหนึ่งภูมิจึงรวมกันตั้งเป็น
ฆุม หัวหนาปกครองฆุม ไดแก แมฆุม ฆุมหนึ่งประกอบดวย “คณะกรมการฆุม” โดยมี “กรมชุมนุม”
ที่ราษฎรชายและหญิงที่เสียภาษีเลือกตั้งขึ้นมาเป็นสมาชิก ทั้งนี้ผูที่จะไดรับเลือกเป็นคณะกรมการฆุม
ไดตอ งมีอายุตั้งแต 21 ปี กํา หนดใหมีวาระ 4 ปี มี แมฆุม เป็นประธานและแบง หนาที่ ใหกับ ผูชว ย
ผูใหญบานเรียกวา ជុំទព់ [อานวา จุมต็อบ : คําแปล ผูชวยแมฆุม] ซึ่งเป็นสมาชิกกรมการฆุมดวย กรม
ชุมนุมในฆุมหนึ่ง ๆ ตองไมต่ํากวา 8 คน และไมเกิน 16 คน154
หมูบานซึ่งจะยกฐานะเป็นฆุมตองมีราษฎรลงทะเบียนที่อยูเป็นหลักฐานในทองที่นั้น ๆ
ไม ต่ํ ากว า 200 คน และได รั บรองจากเจ า วายเขต เจ าวายขั ณ ฑแ และแม ฆุม กอ นขออนุมั ติ ต อ
คณะรัฐมนตรี ทะเบียนราษฎรนี้ทําสําเนารักษาไวที่เขต (จังหวัด) และสฺรุก (อําเภอ) อยางละฉบับ
และกําหนดใหราษฎรในฆุมไมมีสิทธิยายภูมิลําเนากอนไดรับอนุญาต เป็นผลมาจากความหวั่นเกรง
ของฝรั่งเศสตอปใญหาเรื่องพลเมืองยายหนีขาราชการของรัฐที่ทําหนาที่จัดเก็บภาษี เพราะปรากฏวา
ราษฎรยายถิ่นฐานเพื่อหลบเลี่ยงการเสียภาษีซึ่งเกิดขึ้นมากบริเวณพื้นที่ชายแดนที่หางไกล
การเลือกตั้งระดับฆุมจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 1914 ขอนาสังเกตคือ
ฝรั่งเศสสนับสนุนใหราษฎรเขมรมีสวนรวมในการปกครอง โดยอนุญาตใหราษฎรทั้งชาวเขมร ชาว
เวียดนาม และชาวจีน ที่ เสีย ภาษี มีสิท ธิเลื อกตั้ ง ซึ่ง ดูเหมือนวาทํ าให ราษฎรเขมรเรีย นรูร ะบอบ
ประชาธิปไตย แตสําหรับฝรั่งเศสแลวเปูาหมายสําคัญ ที่ตองการจากองคแกรดัง กลาวคือการเขาถึง
ประชาชนและการควบคุมการปกครองอยางใกลชิดเพื่อประโยชนแในการปฏิรูปและการใชแรงงาน 155
ซึ่งฆุมมีความสําคัญมาตั้งแตกอนที่ฝรั่งเศสเขามาปกครอง เพราะเป็นที่มาของรายไดของราชสํานัก
และเพื่อใหการเก็บภาษีดําเนินการไดอยางรัดกุมใน ค.ศ. 1921 ขาหลวงฝรั่งเศสจึงมีคําสั่งใหสํารวจ
154

“พระราชประกาศเลข 70,” ราชกิจราชการ 9, 3 (กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 1911): 111.

ចលម ៧០,” រាជកិចវរាជាករ ៩, ៣ (សូ ចយត អ្ូត ចសបតម ១៩១៩): ១១១.]
155

[“រពេះរាជរបកាស

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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สํามะโนประชากรทั้งฝุายปกครองและฝุายพระสงฆแเพื่อทราบจํานวนราษฎรในพระนครที่ชัดเจน 156 ถึง
กระนั้นการดําเนินการของฝรั่งเศสกลับไมราบรื่นอยางที่คาดหวัง ขาหลวงฝรั่งเศสชี้วาปใญหาดังกลาว
เกิดจากพยายามย ายผลประโยชนแที่ ซับซ อนและคดเคี้ ยวจากระบบมูลนายมาสูร ะบบอาณานิค ม
ประกอบกับการนําชาวเวียดนามมาเป็นขาราชการดําเนินการจัดเก็บภาษีจึงเกิดปฏิกิริยาตอตานของ
ราษฎร157
อยางไรก็ดี ทรรศนะของบุณฺณจันฺท มลมองวาสภาพการณแทางการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต
ทศวรรษ 1890 เป็นตนมาเป็นการกดขี่และลิดรอนสิทธิทางการเมืองซึ่ง เขาไดกลาวบริภาษฝรั่งเศส
อยางเผ็ดรอนวา
ครั้ ง นั้ น เราตกเป็ น อาณานิ ค มของพวกฝรั่ ง เศส การกดขี่ ข ม เหงของฝรั่ ง เศสทํ า ให
ประชาชนชาวเขมรไดรับทุกขแทรมานหนักยิ่งขึ้นทุก ๆ วัน เราแทบตาถลนกันทุก ๆ คน เรามีชีวิต
อยูอยางเจ็บปวดรวดราวภายใตแอกเหล็กของมัน ไมสามารถดิ้นหลุดหรือสลัดแอกออกจากบาได
ทําไดเพียงหลั่งน้ําตาอันขมขื่นคับแคนเทานั้น ไมรูวาจะหาทางออกอยางไร ประชาชนเขมรไมมีสิทธิ
เสรีภาพอะไรหลงเหลืออยูเลยแมแตเพียงนิดเดียว มันริบสิทธิทุกอยางไมใหเรามี ไมใหเราเถียงมัน
แมแตคําเดียว การขมเหงรังแกมีแตจะทวีหนักขึ้น จนเราแทบจะสิ้นสุดความอดทน158

ขณะที่มารแกาเร็ต สโลคอมบแ (Margaret Slocomb) ไดวิเคราะหแถึงปใญหาสําคัญที่สงผล
ตอการบริหารงานในกัมพูชาคือ การทํางานที่ไมตอเนื่องของผูปกครองดังปรากฏวาผูดํารงตําแหนง
เรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชาระหวาง ค.ศ. 1886 – 1926 มีทั้งสิ้น 22 คน เฉลี่ยดํารงตําแหนง
1 ปี 8 เดือน ในจํานวนนี้บางคนดํารงตําแหนงเพียงไมกี่เดือน และโดยอาชีพบุคคลเหลานี้ไมใช
นักปกครองที่ดีนัก เพราะพวกเขาเป็นนักการเมืองที่ไดรับการแตงตั้งจากรัฐบาลฝรั่ งเศสใหเขามาดํารง
ตําแหนงเทานั้น เมื่อประกอบกับระบบราชการที่ขยายตัวจึงสง ผลเกิดชองวางในการติดตอสื่อสาร
ระหวางขาราชการฝรั่งเศสกับราษฎรที่มีเพียงเล็กนอยจึงเป็นที่มาของการตอตานฝรั่งเศส
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“สารตรา 9,” ราชกิจราชการ 11, 2 (เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 1921): 26-27.

ំ ១៩២១): ២៦-២៧.]
រាជាករ ១១, ២ (អាវរស
ិ ចម យូវង
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[“សាររតាចលម ៩,” រាជកិ ចវ

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 ปี แ ยรแ มารี อ็ อ งตวน ปาสกี เ ย รแ (Pierre Marie Antoine Pasquier)
ผูสําเร็จราชการทั่วไปแหงอินโดจีนไดมีจดหมายถึงเรสิดังตแ สุเปริเออรแทุกแควนในอินโดจีน อภิปราย
ปใญ หาที่พ บจากการเดิน ทางไปตรวจราชการในสหภาพอิ นโดจี น โดยเฉพาะปฏิ สัม พั น ธแ ระหว า ง
ขาราชการฝรั่งเศสกับราษฎร เขาแสดงความกังวลใจและเสนอวา “ไม่เพียงพอสาหรับที่ฝรั่งเศสจะ
เข้าใจได้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของราษฎรและเข้าถึง ความต้องการของพวกเขา สาหรับ
วิธีการปฏิบัติเพื่อรักษาจุดยืนที่ดีที่สุดคือการสร้างดุลยภาพ” เขายังกลาวตออีกวา “...การติดต่อกัน
โดยตรงระหว่างข้าราชการฝรั่งเศสกับคนพื้นเมืองดูเหมือนจะสูญหายไปด้วยสาเหตุบางอย่าง มันเป็น
สิ่งที่จาเป็นสาหรับพลเมืองของอินโดจีน หรือแม้แต่สาหรับผู้แทนชาวฝรั่ง เศส เพราะเป็นการบารุง
ขวัญ...”159 และคงตองอธิบายดวยวาชองวางระหวางผูปกครองชาวฝรั่งเศสกับคนพื้นเมืองมีสาเหตุมา
จากปใญหาการขาดแคลนขาราชการซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของระบบราชการ ในกรณีของ
แควนกัมพูชาเมื่อปาสกีเยมีจดหมายสั่ง ถึง เรสิดังตแ สุเปริเออรแแหง แควนกัมพูชาวา “เรสิดัง ต์และ
หัวหน้าผู้ปกครองพื้นเมืองควรร่วมกันตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการบริหาร”
เรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชาจึงมีจดหมายตอบกลับในทันทีเพื่อแจงใหทราบถึงภาระงานที่ลน
มือของขาราชการฝรั่งเศสและการขาดแคลนขาราชการที่เพียงพอจึงไมสามารถปฏิบัติตามที่ปาสกีเย รแ
สั่งการได
ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาชวงเวลาตั้ งแต ค.ศ. 1914 จนถึง 1931 ขาราชการฝรั่งเศสที่
ทํางานอยูประจําเขตมีจํานวนลดลงซึ่ง ตรงกันขามกับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นอันเป็นผลจากระบบ
ราชการที่ขยายตัว ขาราชการเหลา นี้ใชเ วลาส วนใหญกับเอกสารที่มีความสลั บซับซ อนซึ่ง ไมไ ด มี
เฉพาะงานบริหารดานการเมืองเทานั้น แตยังมีภาระงานอื่นเป็นตนว าดานตุลาการ การสาธารณสุข
การสํารวจที่ดิน หรือกสิกรรม ซึ่งภาระงานเหลานี้มอบหมายใหขาราชการฝรั่งเศสเป็นผูรับผิดชอบ
ทั้งสิ้น ยกตัวอยางกรณี ใน ค.ศ. 1930 เรสิดังตแประจําเขตพระตะบองตองพิจารณาคดีอาญาจํานวน
31 คดี ซึ่งมีถึง 3 คดีที่ตองเดินทางไปยังกรุงพนมเปญเพราะเป็นที่ตั้งของศาลพิจารณาคดีนั้น ลักษณะ
ดังกลาวทําใหขาราชการฝรั่งเศสมีเวลาไมเพียงพอในการปฏิสัมพันธแกับราษฎร ถึงกระนั้นฝรั่งเศสก็
ยัง คงสงวนหนาที่ผูปกครองใหแ กชาวฝรั่งเศสเทานั้น และแกไ ขปใ ญ หาดวยการนําชาวเวียดนามซึ่ง
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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ฝรั่งเศสมีทัศนคติวาเป็นผูที่ฉลาดเขามารับราชการ การดําเนินการลักษณะดังกลาวสรางความรูสึกไม
พอใจใหกับ ปใญญาชนดัง บันทึก ของบุ ณฺณจั นฺท มล ว า “ฝุายพวกญวนที่มัน เป็นขี้ ข้าฝรั่ ง เศส
เช่นเดียวกับเขมร แต่มีอิทธิพลสูงกว่าเขมร มันวางก้ามทุกแห่งทั้งในสถานที่ราชการและตลาดสินค้า
มันรู้จักประจบประแจงฝรั่ง ฝรั่งรักมัน เชื่อถือมัน แล้วก็ข่มเหงรังแกชาวเขมร”160
1.2 อิทธิพลของชาวต่างชาติและความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
ฝรั่งเศสใหความสําคัญกับการปฏิรูประบบเศรษฐกิจของกัมพูชาเพราะเป็นเปูาหมายหลัก
ของการขยายอํานาจปกครองดินแดนอาณานิคม การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตในระบบเศรษฐกิจ
แบบใหมเป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมตั้งแตกลางศตวรรษที่ 19 และตนคริสตแศตวรรษที่ 20
สงผลใหเกิดความต องการของตลาดโลกที่มีตอผลผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรและแรธาตุที่ผลิตไดใน
ภูมิภ าคเอเชี ยตะวั นออกเฉีย งใต โดยเฉพาะสิ นค าที่ ใช ในกิ จการอุต สาหกรรมทั้ง การผลิต อาหาร
กระปองและยางพาราซึ่งมีความตองการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วผลักดันใหฝรั่งเศสแสวงหาทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและกําลังแรงงาน ผลจากการดําเนินการของฝรั่ง เศสสง ผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบ
เศรษฐกิจในกัมพูชาจากการผลิตเพื่อยังชีพ (subsistence economy) เปลี่ยนเป็นระบบการผลิตเพื่อ
การสงออก (export economy) กัมพูชาไดรับการกําหนดใหเป็นแหลงผลิตผลดานกสิกรรม ไดแก
ขาว ยางพารา ขาวโพด และถั่ว ฝรั่งเศสดําเนินนโยบายวางรากฐานการพัฒนาอยางเรงดวนทั้งดาน
แรงงาน การใชประโยชนแจากที่ดิน และระบบภาษีเพื่อกรุยทางใหกัมพูชาเป็นแหลงผลิตผลที่มีคุณภาพ
และมีปริมาณสูง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สําคัญทําใหกัมพูชาเกิดเขาสูระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม (capitalism) เป็นสวนหนึ่ง ของระบบตลาดระหวางประเทศโดยการควบคุม
ของฝรั่งเศส อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบใหมในกัมพูชาพบวาแบงเป็น 2
ลักษณะตามความสัมพันธแของผลิตผลกับผูผลิต คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คนพื้นเมืองมีสวนรวมใน
การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยทุนและแรงงานชาวตางชาติ ซึ่งพบวากิจกรรมทั้งสองลักษณะ
สัมพันธแกับการปฏิรูประบบการถือครองที่ดินในกัมพูชา
การปฏิรูประบบการถือครองที่ดินและการใชประโยชนแจากที่ดินเป็นขั้นตอนแรกของการ
กรุยทางสูการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของกัมพูชา ตามอนุสัญญาระหวางฝรั่งเศสกับกัมพูชา ค.ศ. 1884
160

บุญจันทรแ มุล, คุกการเมือง, 15.
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ขอ 9 วา “ที่ดินทั้งหมดเลิกเป็นกรรมสิทธิ์อย่างเด็ดขาดของพระมหากษัตริย์อีกต่อไป” นับเป็น
จุดเริ่มตนของการปฏิรูปที่ดินใหเป็นกรรมสิทธิ์สาธารณะ ภาคเอกชนทั้งชาวเขมรและชาวตางชาติ
สามารถจับจองที่ดินเพื่อขอสัมปทานและเปิดพื้นที่เพื่อทําการผลิต การดําเนินการของฝรั่งเศสสงผลให
ที่ดินกลายเป็นทรัพยากรที่สามารถสงตอไดผานการขาย ประมูล และจํานอง แตถึงกระนั้นเชื้อพระ
วงศแและชนชั้นสูงยังคงเป็นเจาของที่ดินขนาดใหญ เป็นตนวาที่ดินกรรมสิทธิ์ของพระมหากษัตริยแ 1
แหง มีขนาดตั้งแต 1.1 - 1.2 เฮคตารแ 161 จนถึง 8 – 10 เฮคตารแ ซึ่งทํากําไรในแตละปีไ ดมากถึง
2,294,000 ปียัสทรแ เมื่อพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์สวรรคตใน ค.ศ. 1927 ทรงมีที่ดินกรรมสิทธิ์
เฉพาะสฺรุกเคียนสวาย เขตกันดาลมากถึง 6,000 เฮคตารแ ทํากําไรตอปีมากถึง 157.8 พันปียัสทรแ หรือ
ที่ดินในสฺรุก ละแวงฺก 881 แปลง และที่ดินในสฺรุ กพเญียฦ 666 แปลง ที่ถื อกรรมสิทธิ์ ตอจากบุต ร
พระองคแ เ จ า อิ ศ ราวงศแ ที่ ทิ ว งคตใน ค.ศ. 1907 ที่ ดิ น ทั้ ง สองแห ง ทํ า กํ า ไรต อ ปี ม ากถึ ง 1,351,000
ปียัสทรแ และ 256,000.30 ปียัสทรแตามลําดับ หรือนักองคแมจะสแมหากษัตรียแมีจภัวถือครองที่ดิน
กรรมสิทธิ์ 160 แหงในเขตกําปงจาม162 ที่ดินกรรมสิทธิ์สวนใหญอยูในพื้นที่ที่มีสภาพแวดลอมอุดม
สมบูรณแ โดยเฉพาะบริเวณริมแมน้ําโขงซึ่ง ใหผลตอบแทนทั้งจากการทําการเกษตรและการประมง
ผลผลิตคิดเป็นเงินสูงถึง 2,000-3,000 ปียัสทรแตอที่ดิน 1 เฮคตารแ ถาหากขายที่ดินจะใหมูลคาสูงถึง
12,000 ปียัสทรแหรือมากกวา 6 เทา ตรงกันขามกับราษฎรชาวเขมร พวกเขาไมมีกรรมสิทธิ์ที่ดินและ
ไมไดรับผลประโยชนแจากระบบนี้มากนัก ดังบันทึกของปอล โกลาฎ (Paul Collard) ชาวฝรั่งเศสที่
อาศัยอยูในกัมพูชาตนคริสตแศตวรรษที่ 20 วา
…เกษตรกรเป็น เพียงผูผ ลิตที่ถูกบังคับใหจายเงิน ซึ่งถือวาเป็น การรับผิดชอบที่หนัก
เนื่องจากตนไดรับผลิตผลนอยมาก ขณะที่เกษตรกรสวนมากตองจายเงิน เพื่อตอบสนองความ
ตองการของพวกขาราชการที่โลภ ทําไมเกษตรกรควรจะวิดน้ําเขาทุงนาที่กวางใหญ ขณะที่เขารูวา
เขาตองแบงผลผลิตของตนเป็นจํานวนมากไปใหพวกขาราชการ สิ่ งที่เกษตรกรขอจากดินของเขา
คือผลผลิตที่เพียงพอสําหรับเลี้ยงชีพเทานั้น แมวาที่ดินของพวกเขาไมคอยอุดมสมบูรณแมากนักก็
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1 เฮคตารแ (Hectare) เทากับ 6.25 ไร หรือ 2.47 เอเคอรแ หรือ 10,000 ตารางเมตร
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 ที่ดินวางเปลามีจํานวนมากแตเกษตรกรยังคงอยูบนที่ดินเดิมที่เขาทําการเกษตร เพราะแม
พวกเขาจะขยายพื้นที่นาใหใหญเทาไหรพวกเขาก็ยังไมสามารถรับผลกําไรมากนัก...
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มร.ปอล ฑูแมร ผูสําเร็จราชการทั่วไปแหงอินโดจีนมีนโยบายสําคัญคือการสรางอินโดจีน
ใหเป็นตลาดสําหรับผลิตภัณฑแของฝรั่งเศสและเป็นแหลงลงทุนที่ใหผลกําไรแกชาวฝรั่งเศส ดวยเหตุนี้
ฑูแมรจึงมีประกาศกฤษฎีกาลงวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 1899 เพื่อเพิ่มผลประโยชนแจากระบบการถื อ
ครองที่ดินดวยการอนุญาตใหเอกชนที่เป็นชาวฝรั่งเศสสัมปทานหรือเชาที่ดินในเขตชนบทของกัมพูชา
ไดทั้งหมด164 การออกสัมปทานที่ดินเป็นการถือครองที่ดินเพียงชั่วคราวมีขอผูกมัดกับรัฐคือตองใช
ประโยชนแจากที่ดินในการทํากสิกรรมหรือเลี้ยงสัตวแโดยจายคาสัมปทานในรูปของเงิน ภาษีและผลิตผล
กฤษฎีกาดังกลาวระบุถึงขนาดที่ดินที่รัฐอนุญาตใหออกสัมปทานไวใหไมเกิน 500 เฮคตารแ แตในทาง
ปฏิบัติกลับไมมีระเบียบที่ชัดเจนในการสัมปทานที่ดิน อีกทั้ง กรรมสิทธิ์ที่ดินเกาขนาดใหญยังคงเป็น
ของราชสํานักและชนชั้นสูงซึ่งไมยินยอมสูญเสียที่ดิน
ค.ศ. 1926 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่สงผลใหชาวตางชาติเขามามีกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินใน
กัมพูชา เมื่อ มร.อาแล็กซ็องดรแ แวแรน (Alexandre Varenne) ผูสําเร็จราชการทั่วไปแหงอินโดจีนมี
จดหมายลงวันที่ 19 กันยายน ค.ศ. 1926 ถึงเรสิดังตแ สุเปริเออรแแควนตาง ๆ ถึงรางระเบียบการ
สัมปทานที่ดินชนบทในอินโดจีน165 ตอมาในวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1927 จึงประกาศเป็นกฎหมาย
มีผลบังคับใชในสหภาพอินโดจีน สงผลใหมีการบุกเบิกที่ดินวางเปลาในเขตชนบทและที่ดินกรรมสิทธิ์ที่
ไมไดใชประโยชนแ ขนาดที่ดินที่ฝรั่งเศสอนุญาตใหสัมปทานเพิ่มสู งสุดมากถึง 15,000 เฮคตารแ ภายใต
เงื่ อนไขวา ห ามเจ าของสั มปทานถื อครองที่ดิ นติ ดต อ กัน เป็ นที่ ดิน ผื นเดีย วหรือ ขนาดเกิน 60,000
เฮคตารแ ความสําเร็จในการบังคับใชกฎหมายวาดวยระเบียบการสัมปทานที่ดินสงผลใหมีการเขารวม
ถือครองที่ดินในกัมพูชามากขึ้นทั้งจากบริษั ทนายทุนฝรั่งเศส บริษัทนายทุนเขมร เชื้อพระวงศแ และ
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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 ผูสําเร็จราชการแหง อินโดจีนไดจัดทํารายงานประจําปี ค.ศ. 1927 - 1928166
กลาวถึงการสัมปทานที่ดินในกัมพูชาวาตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1927 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
ค.ศ. 1928 มีผูขอสัมปทานที่ดินใหมที่มีขนาดมากกวา 50 เฮคตารแ ทั้งสิ้น 52 ราย รวมที่ดินสัมปทาน
ใหม 47,175 เฮคตารแ 37 อารแ 50 เซนเทรีย ในจํานวนนี้มีผูขอสัมปทาน 28 ราย ถือครองที่ดินขนาด
ใหญชั่วคราว 9 ปี จํานวน 9,467 เฮคตารแ เป็นที่ดินขนาด 500 เฮคตารแ รวม 6,000 เฮคตารแ ใน 11
เขต
ขณะที่เรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชาไดรายงานการใชที่ดินในกัมพูชาประจําปี
1927-1928 เพิ่มเติมวาแควนกัมพูชามีที่ดินรวม 173,625 ตารางกิโลเมตร หรือ 17,362,500 เฮคตารแ
ใน ค.ศ. 1928 อาณานิคมฝรั่งเศสรวมกับชาวยุโรปและชาวเอเชียสัมปทานที่ดินจัด สรรใหมรวม
1,354,720 เฮคตารแ คิดเป็นรอยละ 7.8 ของจํานวนที่ดินทั้งหมดในกัมพูชา ในจํานวนนี้มีที่ดินไดรับ
การจัดสรรเพื่อนําไปพัฒนาจํานวน 870,494 เฮคตารแ เป็นกรรมสิทธิ์ของชาวยุโรปมากถึง 138,302
เฮคตารแ คิดเป็นรอยละ 15.89 ของที่ดินที่ไดรับการพัฒนา และคิดเป็นรอยละ 10.21 ของที่ดินจัดสรร
รายงานยังระบุวาขนาดที่ดินในการใหสัมปทานระหวางชาวยุโรปกับชาวพื้นเมืองแตกตางกัน ชาวยุโรป
ไดถือครองที่ดินขนาดใหญ 98 แปลง มีเนื้อที่ประมาณ 11,000 เฮคตารแ ที่ดิน 1 แหง มีขนาดที่ดิน
ตั้งแต 100-500 เฮคตารแ นอกจากนี้ยังมีบริษัทขามชาติซึ่งไดรับสัมปทานที่ดินขนาดใหญเพื่อใชในการ
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 พบวามีการใหสัมปทานที่ดินเพิ่มขึ้นอีก 190,000200,000 เฮคตารแ ในจํานวนนี้ที่ดิน 140,000 เฮคตารแ อยูภายใตการถือครองของชาวตางชาติซึ่งคิด
เป็นรอยละ 80 ของที่ดินสัมปทานในปีนั้น
รายงานการใชที่ดินดังกลาวยังระบุอีกดวยวา ที่ดินขนาดใหญอยูภายใตการถือครองของ
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 เมื่อเศรษฐกิจเติบโตโดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาค
การเกษตรผลักดันใหมีความตองการแรงงานสงผลตอนโยบายเพิ่มจํานวนประชากร ทศวรรษ 18601870 ประชากรชาวเขมรมีประมาณ 800,000 - 1,000,000 คน แตจนถึง ค.ศ. 1919 ประชากรชาว
เขมรเพิ่ม จํานวนเป็น 2,430,000 คน168 ถึงกระนั้นแรงงานพื้นเมืองสวนใหญมีหนาที่ผูกพันกับฆุม
(หมูบาน) ของตน169 ซึ่งขัดตอการยายถิ่นฐานไปทําการเกษตรในที่ดินสัมปทาน สงผลใหรัฐบาลอาณา
นิคมสนับสนุนใหมีการนําแรงงานตางชาติเขามาโดยเฉพาะชาวเวียดนามและชาวจีน แรงงานเหลานี้
สวนหนึ่ งเขา มาในภาคเกษตรกรรม ขณะที่อี กส วนหนึ่ ง ถู กดึ ง เขาสู ระบบราชการทํา หน าที่ เป็ น
ผูปกครอง ทั้งยังไดรับอนุญาตใหถือครองที่ดิน ยกเวนการเกณฑแแรงงาน และอนุญาตใหชาวเวียดนาม
และชาวจีนที่เสียภาษีมีสิทธิเลือกตั้งระดับฆุม ทั้ง นี้อางอิงรายงานประชากรของเรสิดังตแ สุเปริเออรแ
แหงแควนกัมพูชาใน ค.ศ. 1921 วากัมพูชามีประชากร 2,120,000 คน เป็นชาวจีน 91,000 คน และ
เป็นชาวอันนัม 140,000 คน ขณะที่งานศึกษาของแจคเกอลีน เดสบารัตสแ (Jacqueline Desbarats)
พบวาจํานวนประชากรทั้งประเทศมีประมาณ 2,500,000 คน เป็นชาวจาม 40,000 คน ชาวอันนัม
80,000 คน และชาวจีน 100,000 คน ครึ่งหนึ่งของชาวตางชาติประกอบอาชีพชาวนา170
นอกจากนี้ ยั ง มี ร ายงานเพิ่ ม เติ ม อี ก ด ว ยว า ในกรุ ง พนมเปญซึ่ ง มี ป ระชากรประ มาณ
100,000 คน เป็นชาวฝรั่งเศส 1,510 คน ชาวเวียดนาม 28,000 คน ชาวจีน 21,309 คน ชาวมลายู
หรือจาม 3,363 คน สวนที่เหลือ อีก 47,911 คน เป็นชาวเขมร171 ขณะที่รายงานประชากรทั้งแควน
กัมพูชาใน ค.ศ. 1937 ปรากฏวามีจํานวนประชากรที่เป็นชาวเขมร 2,536,000 คน ขณะที่ 191,000
คน เป็นชาวเวียดนาม 150,466 คน เป็นชาวจาม และอีก 106,000 คน เป็นชาวจีนซึ่งคิดเป็นสัดสวน
มากถึงรอยละ 17.65 กลาวเฉพาะแรงงานชาวเวียดนามและชาวจีนที่เขามาอาศัยในกัมพูชา พวกเขา
168

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

(1897-1920), 290.
169

ราษฎรที่เป็นชายฉกรรจแที่ตองการยายภูมิลําเนาตองชําระภาษีใหครบถ วนกอน การชําระภาษีกํา หนดใหชําระ
ภายในวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี หากพนวันดังกลาวตองเสียภาษีในอัตราทวีคูณ แตหากจงใจหลีกเลี่ยงอาจถูกตัดสินใหเสียคาปรับเป็น
พินัยและถูกจองจํา (เจ.เอฟ.ฮัด. เจสสัน, กฎหมายการปกครองเมืองขึ้น (พระนคร: โรงพิมพแอักษรนิติ , 2480. คําสอนชั้นปริญญาโท
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 สวนหนึ่งเกิดจากความทรงจําที่
ไมดีของชาวเขมรตอชาวเวียดนามและวัฒนธรรมเฉพาะของคนจีน หากแตเมื่อมีเด็กที่เกิดขึ้นจาก
แรงงานตางชาติในแผนดินกัมพูชา ฝรั่งเศสอนุญาตใหมีการลาสัญชาติเดิมเขามาเป็นสัญชาติเขมร เป็น
ตนวาพระราชประกาศเลขที่ 15 ลงวันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 1932 อนุญาตใหลูกจีนที่เกิดในกัมพูชามี
สัญชาติเป็นเขมร 22 คน172
อิทธิพลของชาวตางชาติในกัมพูชาเพิ่มมากขึ้นเป็นลําดับ ชาวเวียดนามกลายเป็นแรงงาน
หลักในกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบใหม โดยเฉพาะชาวอันนัมซึ่งฝรั่งเศสมีทรรศนะวาเป็นผูมีสติปใญญา
ดีตรงกันขามกับชาวเขมรที่มีดีเพียงอยา งเดียวคือมีรางกายบึกบึนให เขามามีบทบาทในระบบบริหาร
และการปกครองของอาณานิคม ทั้งยังเป็นแรงงานระดับหัวหนาในอุตสาหกรรมยางพารา เหมืองแร
รวมกับชาวจีนซึ่งเขามาประกอบธุรกิจและครอบครองอาชีพนายทุน คนกลุมนี้เมื่อทํางานหาเงินไดก็
สงกลับประเทศของตน แตกตางกับชาวเขมรซึ่งสวนใหญเป็นเกษตรกรและทํางานในระบบการผลิต
ระดับลางสุด ทั้งยังตองประสบปใญหาความยากจน พวกเขามีกรรมสิทธิ์ที่ดินไมเกิน 2 เฮคตารแ แตตอง
รับผิดชอบการจายภาษีในรูปของผลิตผลหรือเงิน เป็นธรรมดาที่ผลิตผลที่ผลิตไดในที่ดินของตนจะไม
เพียงพอตอการเลี้ยงครอบครั วซึ่งเฉลี่ยมี 5 คนตอ 1 ครัวเรือน เกษตรกรเหลานี้ตองประสบความ
ยากลําบากในการดําเนินชีวิต ในกระบวนการผลิตเมื่อถึงฤดูทํานาเกษตรกรตองกูยืมเงินจากนายทุน
ซึ่ง สว นใหญเ ป็น ชาวเวี ย ดนามและชาวจี น มาลงทุ นเพื่อ ซื้ อเมล็ ด พัน ธุแแ ละเครื่ องมื อเครื่ อ งใชท าง
การเกษตร โดยมีขอตกลงวาภายใน 3 เดือน เกษตรกรตองจายดอกเบี้ยรอยละ 20-30 แตเกษตรกร
สวนใหญไมสามารถจายดอกเบี้ยและคืนเงินตามขอตกลงได ผลคือพวกเขาตองไปกูยืมเงินจากนายทุน
มาใหมจนกลายเป็นหนี้สินสะสม วงจรลักษณะนี้ยังคงดําเนินตอไปเพราะเกษตรกรไมมีเงินในการ
ลงทุนผลักดันใหตองขายที่ดินจนกลายเป็นผูที่ไมมีที่ดิ นทํากิน เกษตรกรตองไปทํางานรับจางในที่ดิน
หรือเชาที่ดิน ของชาวนาเขมรร่ํารวยและนายทุนตางชาติแทนเพื่อรับสวนแบงเป็นผลิตผลหรือเงิน 173

172

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

របកាសចលម ៥០,” រាជកិចវរាជាករ ២២, ១ (ោុង
ំ វចយរ
ចហវវរចយរ
ម្ចរស៍ ១៩៣២): ៧៦-៧៨.]
ី
ី
173

[“រពេះរាជ

การเชาที่ดินในกัมพูชามี 2 ลักษณะ ไดแก ระบบบรอเวียสแเด็ยเป็นการเชาที่ดินจากเจาของที่ดินสัมปทานเพื่อนํา
ที่ดินไปใชประโยชนแ ขนาดที่ดินประมาณ 2-4 เฮคตารแ โดยเกษตรกรเสียคาเชาหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตในรูปของเงินหรือผลิตผลรอยละ
20-25 เกษตรกรจะไดรับเครื่องมือจํานวนหนึ่งสําหรับทําเกษตรกรรมเชน โค กระบือ เมล็ดพันธุแ และระบบผดาจมุขเป็นการเชาที่ดิน
โดยผูเดียว กระจายมากในหมูเกษตรกรที่มีแรงงานมากแตมีฐานะยากจน โดยเป็นที่ดินขนาดเล็ก 0.5-1 เฮคตารแ เกษตรกรตองเตรียม
เครื่องมือสําหรับทําการเกษตรดวยตนเอง เมื่อไดผลผลิตตองแบงปในผลิตผลใหแกเจาของที่ดินรอยละ 35-45
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เป็นตนวา ค.ศ. 1911 เขตกําปอต ปรากฏวาในจํานวนที่นา 10 แปลง เป็นกรรมสิทธิ์ของชาวจีนถึง
6-7 แปลง โดยมีเกษตรกรชาวเขมรซึ่งเป็นเจาของเดิมตองเชาที่ดินเพื่อทําการเกษตร
แม ฝรั่ ง เศสจะพยายามแกไ ขปใญ หาข า งต นด ว ยการประกาศบทบัญ ญั ติว า ดว ยอัต รา
ดอกเบี้ยเงินกู ค.ศ. 1914 ใหเจาหนี้กําหนดอัตราดอกเบี้ยที่ลูกหนี้ตองจายในระยะ 1 เดือน ไมเกิน
รอยละ 3 และมีประกาศเพิ่มเติมในปลายปีเดียวกันนั้นวา ในระยะ 1 ปี อนุญาตใหกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 8 แตถึงกระนั้นก็ไมเป็นผล เพราะปรากฏวาเกษตรกรยังคงกูยืมเงินจากนายทุน
ในอัตราดอกเบี้ยสูงถึงรอยละ 40-100 ตอปีดวยความสมัครใจ และในบางปีมีอัตราดอกเบี้ยสูงถึงรอย
ละ 15-30 ตอเดือน ใน ค.ศ. 1933 ฝรั่งเศสใชอํานาจของตนในการประกาศยกเลิกหนี้สินที่เกิดขึ้นเมื่อ
ค.ศ. 1932 อีกทั้งยังลดอัตราภาษีและลดราคาเครื่องมือทางการเกษตรจํานวนหนึ่ง เพื่อชวยเหลือ
เกษตรกร แตถึงกระนั้นเกษตรกรชาวเขมรยังคงตองแบกรับการจายภาษีที่ดินซึ่งเป็นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจแบบใหมสูงถึงรอยละ 10 ของผลิตผลที่ผลิตไดใหแกรัฐดวย
พระภิรมยแภาษา (อู) หรือกรมงุยปราชญแดานอักษรศาสตรแไดประพันธแลักษณะการเก็บ
ภาษีที่ดินไวในวรรณกรรมคําสอนเรื่อง ចាប់ចលផកថមី [อานวา จฺบาบลฺเบีกถเม็ย : คําแปล คําสอนที่แตง
ขึ้น ตามแบบใหม ] ถึง วิ ธี ก ารเก็ บ ภาษี แต เ ดิ ม เป็ นหน า ที่ ข อง “อาชญาหลวงภาษี ข า ว” โดยมี เ จ า
วายขัณฑแ (เทียบเทากํานัน) เป็นผูรวบรวมเก็บภาษีขาวสงทางราชการ ตามผลผลิตที่ชาวนาทําไดแต
ละปี เมื่อฝรั่งเศสปกครองกัมพูชาไดเปลี่ยนแปลงการเก็บภาษีชาวนาใหม โดยมอบหมายใหเจาวาย
สฺรุก (เทียบเทานายอําเภอ) เป็นผูรังวัดที่ดนิ ของชาวนาแตละคน และเรียกเก็บตามพื้นที่นาที่ชาวนามี
อยู โดยเก็บภาษีขาว 10 ถัง ตอที่นา 1 เฮคตารแ ขาว 10 ถัง นายอําเภอจะไดรับคาเก็บภาษี 1 ถุง ที่
เหลือเก็บนําสงคลังขาวประจําเขต นอกจากเก็บภาษีที่นาแลว ยังเก็บภาษีพันธุแขาวของชาวนาดวย แม
ครอบครัวใดมีลูกหญิงชายที่โตแลวก็ตองเสียภาษีใหดวย ความวา
สมัยแตกอนมา

ถึงเดือนบุษสปีวอก

งดอาชญาหลวง

ใหแกแมสฺรุก

รังวัดที่นา

ที่ดินหนึ่งเฮคตารแ

ตองเสียสิบถังฯ
ผลตอบแทนของแมสฺรุก

ไดรับหนึ่งถัง

สิบถังสงใหฝรั่งเศส
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ไปถึงที่ทําการ

ก็เทใสคลัง

พันธุแขาวสองกระบุง
174

ก็เสียภาษีดวยฯ

เมื่ อ ฝรั่ ง เศสปกครองกั ม พู ช าในฐานะอาณานิ ค ม การเก็ บ ภาษี จึ ง เป็ น กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจรูปแบบใหมที่จําเป็นเพื่อหารายไดสําหรับการพัฒนากิจการตาง ๆ เชน การคมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภค แมวากัมพูชาจะไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปีจากสหภาพอินโดจีนซึ่งเป็นเงิน
ภาษีศุลกากรที่เก็บไดจากไซงอน แตคิดเป็นเพียง 1 ใน 20 หรือรอยละ 5 ของงบประมาณทั้งหมดที่
ตองใชภายในแควน175 สอดคลองกับอนุสัญญาระหวางฝรั่งเศสและกัมพูชา ค.ศ. 1884 ขอ 6 ที่ระบุวา
“ค่าใช้จ่ายในการบริหารราชอาณาจักรและผู้อารักขาจะเป็นของประเทศกัมพูชา” สง ผลใหแควน
กัมพูชาจําเป็นตองแสวงหารายไดมากขึ้นซึ่งที่มาของรายไดมาจากการผูกขาดสินคาบางรายการและ
การจัดเก็บภาษี ซึ่งผูรับภาระมากที่สุดคือราษฎรชาวเขมร ดังรายละเอียดที่กําหนดไววาพลเมืองทุก
คนที่อาศัยในกัมพูชาเมื่อมีอายุระหวาง 18-60 ปี ยกเวนพระมหากษัตริยแ เชื้อพระวงศแ พระสงฆแ ทหาร
ตํา รวจ ผู ทุพ พลภาพ บุค คลอายุต่ํ ากว า 17 ปี และอายุเ กิ น 60 ปี ตอ งเสี ยภาษีต ามที่ รัฐ กํ าหนด
สําหรับชาวเขมรกําหนดอัตราภาษีไวแตกตางกันคือ อายุระหวาง 18-20 ปี เสียภาษี 0.8 ปียัสทรแตอปี
สวนอายุระหวาง 21-50 ปี เสียภาษี 1 ปียัสทรแตอปี และอายุระหวาง 51-60 ปี เสียภาษีอัตรา 0.8
ปียัสทรแตอปี ทั้งนี้ พลเมืองชายยังมีหนาที่ตองจายภาษีการเกณฑแอีก 2 ชนิด ไดแก ภาษีรัชชูปการเป็น
เงินชวยราชการที่กําหนดเรียกเก็บจากชายฉกรรจแที่มีอายุ 18-60 ปีที่ไมไดรับราชการจําแนกตามเชื้อ
ชาติ และภาษี ถายแรงเกณฑแ จางซึ่ ง เป็นเงินที่จา ยเงินแทนการเกณฑแ แรงงานหรือส ง สวย สําหรั บ
พลเมืองชายที่อาศัยในกัมพูชายกเวนชาวยุโรปที่มีอายุระหวาง 28-58 ปี ตองเกณฑแแรงงานปีละ 90
วัน แตรั ฐกํ าหนดให จา ยเป็น เงิ นแทนการเกณฑแแ รงงานได สํา หรั บ 20 วั นแรกเสี ยเงิน วัน ละ 20
ปียัสทรแ หลังจากนั้นลดเหลือวันละ 0.1 ปียัสทรแ 176 พรอมกันนั้นยังตองสง ปใจจัยการผลิตเป็นตนวา
ยานพาหนะ โค กระบือ ใหแกรัฐดวย 177 ทั้ง นี้ ราชการอาณานิคมสามารถเรียกใชและเรียกเกณฑแ
174

พุทธศาสนบัณฑิตยแ, จฺบาบ่กรมงย (พนมเปญ: พุทธศาสนบัณฑิตยแ , 1972), 21.

[ពុ ទនសា សនបណឍិ តយ, ចាប់រ កុម

ងុយ (ភបំចពញ: ពុទនសាសនបណឍិតយ, ១៩៧២), ២១.]
175
176

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

សុ ផល, កមពុជា នចោ
177

យ ចសដឌកិចច សងគម (១៨៦៣ - ១៩៧៩) (កមពុជា: ចជាគជ័យ, ២០០៨), ២៧-២៨.]

[ចរដប

กรมยุทธศึกษาทหารบก, การปกครองแคว้นลาวและแคว้นเขมรของฝรั่งเศส (พระนคร: โรงพิมพแกรมยุทธศึกษา
ทหารบก, 2484), 72.
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ราษฎรไดในทันทีเมื่อมีความตองการ ดังบันทึกความทรงจําของประโยชนแ โยธาภิรมยแ คนไทยที่เคย
อาศัยอยูที่เกาะกงไดกลาวไววา
เวลาฝรั่งเศสมีงานทําถนนทําแผนที่หรืองานอยางใดก็เกณฑแแรงงานเอากับชาวบานเป็น
เกณฑแจางบาง ใชเปลาบาง ตามความพอใจของเขา เมื่อมีกิจ ธุระผานไปในทองถิ่น ที่ตําบลใดก็
เกณฑแช าวบานแจวเรือสงตอ ๆ กันไป คนฝรั่งเศสทุกคนมีสิทธิ์เกณฑแคนใชงานได เมื่อตองการ
คนทํางานก็แจงตอกํานันผูใหญบานใหออกเกณฑแออกหาชาวบานไปเป็นกุลีทํางานได178

ปใญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจเป็นปใญหาใหมซึ่งมีพลังขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวใน
หมูปใญญาชนที่นํามาใชในการปลุกระดมประชาชนผานหนังสือพิมพแนครวัด เพราะเมื่อเปรียบเทียบ
รายไดระหวางชาวฝรั่งเศสกับคนพื้นเมืองในชั้นเดียวกันพบวามีความไมเทาเทียม เป็นตนวาขาราชการ
พื้นเมืองชั้น 1 อุดมมนตรี ไดเงินเดือนปีละ 4,000 ปียัสทรแ แตขาราชการชาวฝรั่งเศสกลับไดเงินเดือน
สูงถึงปีละ 12,000 ปียัสทรแ อีกทั้งยังไดรับเบี้ยเลี้ยงปีละ 60,000 ปียัสทรแ บุตรคนหัวปีไดเดือนละ 27
ปี ยั สทรแ ส ว นบุ ต รรองลงไปได ค นหนึ่ ง เดื อ นละ 12 ปี ยั ส ทรแ และถ า เป็ น ผู ช ายรั ฐ บาลรั บ ผิ ด ชอบ
คาใชจายจนกระทั่งบรรลุนิติภาวะ หากเป็นหญิงรัฐบาลรับผิดชอบจนกวาจะมีสามีหรือบรรลุนิติภาวะ
ทั้งมีที่พักและยานพาหนะประจําตําแหนงใหอีกดวย 179 นอกจากนี้ชาวฝรั่งเศสซึ่งมีรายไดตอปีสูงถึง
1,200 ปียัสทรแ กลับเสียภาษีในอัตราเพียงปีละ 30 ปียัสทรแเทานั้นและเวนจากการเกณฑแแรงงาน ตรง
ขามกับราษฎรชาวเขมรซึ่งสวนใหญเป็นเกษตรกรตองประสบปใญหาความยากจน สวนหนึ่งเกิดจาก
ตองแบกรับภาษีในอัตราสูง เป็นตนวาในทศวรรษ 1920 ชาวนาอาจขายผลิตผลไดมากที่สุดแคปีละ
40 ปียัสทรแ แตตองเสียภาษีสูงถึงปีละ 90 ปียัสทรแ อีกทั้งยังตองจายเงินซื้อเกลือ ฝิ่น ไมขีดไฟ และ
เหลาซึ่งเป็นสินคาผูกขาดของรัฐในราคาแพง รวมถึงตองเสียภาษีเมื่อนําสัตวแเลี้ยงไปฆาที่โรงฆาสัตวแ
ขณะที่ผลิตผลที่พอคารับซื้อพบวาราคาต่ํากวาทุนถึง รอยละ 50 เมื่อเกิดเหตุการณแฝนตกผิดฤดูกาล
สลับกับฝนแลง จึงทําใหราษฎรไดรับความเดือดรอนทุกขแยากถึงขั้นอดอยาก ปุวยไข และลมตาย ดังที่
กรมงุยไดประพันธแไวในจฺบาบลฺเบีกถเม็ยวา
ปีจอกุนชวด
178

ฝนก็แลงไปตลอด

ครบทั้งสามปี

ประโยชนแ โยธาภิรมยแ , ปัตจันตคีรีเขตร์เกาะกงเมืองแห่งความหลัง , 2nd ed. (พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพแ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2552), 127.
179
กรมยุทธศึกษาทหารบก, การปกครองแคว้นลาวและแคว้นเขมรของฝรั่งเศส, 69.
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เกิดการปุวยไข

ตายไปทั้งชายหญิง

พอถึงปีขาลเถาะหมดภัย

ทํานาไดผลดีฯ
ฝนปีมะเส็ง

ฝนแลงแหงขอด

ถูกตองตามโบราณ

แตพอถึงเดือนกัตติกะน้ําทวม ทั้งทองทุงปุาชา

คนทํานาใกลแมน้ํา

ขาวก็เนาตายหมดฯ
ถนนหนทางก็ขาด

ราชการตองเกณฑแคนซอม ชาวบานทั้งแกหนุม

ปีมะเมียตองรับกรรม

เอามรดกไปจํานํา

เพราะไมมีอะไรจะกิน
180

ตองอดอยากลมตายฯ

ตอมาเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําระหวาง ค.ศ. 1928 – 1930 สงผลใหราคาขาว 1
หาบ ลดลงจาก 3 ปียัสทรแ เหลือ 1 ปียัสทรแ ทําใหตองมีการลดปริมาณการผลิตขาวลงหนึ่งในสามของ
ประเทศ ซึ่งสงผลกระทบตอรายไดของราษฎรที่หายไปแตหนี้สินยังคงอยูและเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก
การแบกรับภาระภาษี ลักษณะเชนนี้ยิ่ง ตอกย้ําทําใหชาวเขมรต องเผชิญ กับภาวะความยากจนมาก
ยิ่งขึ้น ประกอบกับปใญหาการถือครองที่ดินซึ่งสวนใหญอยูภายใตการถือครองของชาวตางชาติยิ่งเพาะ
บมความไมพอใจและความรูสึกต่ําตอยในแผนดินของตนใหกับปใญ ญาชนซึ่ง ปรารถนาจะกรุยทาง
สําหรับอนาคตแตโอกาสที่อยูเพียงนอยนิดกลับถูกปิดกั้น
1.3 ดินแดนที่หายไป : เส้นเขตแดนที่ถูกกาหนดเพื่อผลประโยชน์ของอาณานิคมฝรั่งเศส
คริสโตเฟอรแ อี. กอสซา (Christopher E. Goscha) เสนอไวอยางนาฟใงวาการสถาปนา
สหภาพอินโดจีนทั้ง 5 แควนเป็นการสถาปนาพื้นที่ (Space) และภูมิศาสตรแการเมือง (geo-politics)
แบบใหมขึ้น โดยอาศัยกองกําลังทางทหาร การทูต การทําแผนที่ และดวยการสรางระบบราชการและ
การคมนาคมสื่ อ สารทํา ให ผู ค นจากทั้ ง 5 แคว น มี ปฏิ สั ม พั น ธแ กัน นํ า ไปสู “สํ า นึ ก ของการเชื่ อ ม
ความสัมพันธแ” (a consciousness of connectedness)181 ซึ่งพิสูจนแและตอยอดความเห็นของเบน
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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) ที่เสนอวาฝรั่งเศสตองการสราง “สํานึกความเป็นอินโดจีน ”182 แต
ตองประสบความลมเหลวเพราะความแตกตางทางวัฒนธรรมและภูมิหลังทางประวัติศาสตรแที่ผลักดัน
ใหเกิดความรูสึกอยางไมเทาเทียมกันซึ่งเดินชัดมากในกรณีของชาวเขมรกับชาวเวียดนาม
การกําหนดเขตแดนและการปใกปในเขตแดนเป็นแนวคิดใหมที่เพิ่งปรากฏในกัมพูชาเมื่อ
ฝรั่งเศสขยายอาณานิคมเขามา เมื่อฝรั่งเศสมั่นใจแลววากัมพูชาไมอาจตานทานอํานาจของตนไดอีก
ตอ ไป กระบวนการต อ มาคื อ การสร า งความเป็ นปึ ก แผน ใหกั บ อาณานิค มของตนผ า นการศึ ก ษา
ประวัติศาสตรแ สํารวจดินแดน และสรางแผนที่ซึ่งฝรั่งเศสประสบความสําเร็จอยางยิ่งโดยเฉพาะการ
กําหนดเขตแดนใหกับอาณานิคมของตนเอง แตสําหรับชาวเขมรแลวความทรงจําเกี่ยวกับอดีตและ
ความรับรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรแสมัยพระนคร (Angkor Period) ที่นักวิชาการฝรั่ง เศสขุดคนและ
คนควาดูเหมือนจะตรงกันขามกับชะตากรรมของกัมพูชาในขณะนั้น ดังการแสดงธรรมเทศนาเมื่อวันที่
28 มิถุนายน ค.ศ. 1938 โดยพระวินัยธรรม (อูจ) ซึ่งไดรับหนาที่ไปแสดงธรรมแกชาวเขมรที่เขตสวาย
เรียงซึ่งขณะนั้นไดเขารวมเคารพนับถือลัทธิเกาได ความตอนหนึ่ง ปรากฏรองรอยของสํานึกเรื่อง
ดินแดนวา
ลูกเอเยเกียรติของพอแม ขอใหคิดรักษาธํารงไวเพื่อประโยชนแในภายหนา
อรรถาธิบายวา
เกียรติของพอแมนี้ ไดถึงชาติ 1 ศาสนา 1 มหากษัตริยแ 1 ราชการอาณานิคม 1 ทั้ง 4 นี้
เป็นเกียรติของพอแมเรา ๆ ทานทั้งหลายตองคิดคํานึงรักชาติไมลืมกําเนิด ตองมีมานะวาชาติเขมร
เป็นชาติรุงเรือง 1 แลวเป็นมหานคร 1 ใหญโต ซึ่งมีหลักฐานเป็นจารึกและศิลปะในแผนดินเขมร
นครวัดที่ยิ่งใหญส รางความประหลาดใจอยางยอดเยี่ยมแกทาน กาลจําเนียนกรุงนครวัดนี้ดาน
ตะวันตกติดกับกรุงบางกอก ดานตะวันออกติดกับกรุงจามปา ดานเหนือติ ดกับจีน ดานใตติดกับ
สมุทร, เห็นวายิ่งใหญนัก ทุกวันนี้หดเล็กลงเหลือเทานี้ ไมวาจะเกิดอะไรขึ้น หากแตเราทั้งหลาย
ไมไดรักชาติอยางจริงใจ ไมไดศึกษาวิชาความรู แผนดินของเราจะเล็กลงเหลือเพียงฝุามือ ขอยกคํา
สอนบุราณวา “จักรยานชาโดยโคลน ประเทศชาโดยความเขลา” สรรพวิทยาทั้งปวง มีอักษร
ศาสตรแ คัมภีรแพุทธจักรและอาณาจักรเป็นตน ไมใชแตรูแลว ตองอาศัยการฝึกฝนแสวงหาการเรียน

182

เบน แอนเดอรแ สัน , ชุมชนจิ นตกรรม: บทสะท้ อนว่า ด้ว ยกาเนิ ดและการแพร่ ขยายของชาตินิ ยม, trans.
ชาญวิทยแ เกษตรศิริ, 2nd ed. (กรุงเทพฯ: โครงการตําราสังคมศาสตรแและมนุษยศาสตรแ, 2552), 229-238.
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ความรูเป็นทรัพยแส มบัติที่ดีมาก ก็ไมใชรอแตวาสนาหรือเทวดาบัน ดาลมาให แตตองอาศัยความ
พยายาม สมกับคําโบราณวา “รูเรียนมีพบ”

183

กลาวไดวาอาณาเขตของกัมพูชาที่แนนอนเพิ่งไดรับการกําหนดดวยการดําเนินงานของ
นักสํารวจชาวฝรั่งเศสชวงปลายคริสตแศตวรรษที่ 19 ถึงกระนั้นดินแดนที่เคยรุงเรืองตองเผชิญกับการ
แทรกแซงของฝรั่งเศสซึ่งดําเนินการโดยไมสนใจตอประวัติศาสตรแและความตองการของคนพื้นเมือง 184
เพราะตั้งแตกลางคริสตแศตวรรษที่ 18 กัมพูชาถูกรุกรานจากรัฐใกลเคียงอยางสยามและเวียดนามทํา
ใหอาณาเขตลดลงเหลือเพียง 151,000 ตารางกิโลเมตร185 การสูญเสียสิทธิธรรมเหนือดินแดนของ
กัมพูชาหรือการกลืนกินดินแดนปรากฏในหลายกรณี เป็นตนวาเมื่อจักรพรรดิเวียดนามแหงราชวงศแ
เหงียนซึ่งตัดความสัมพันธแกับราชวงศแเลอที่ปกครองเวียดนามเหนือเริ่มปกครองดินแดนทางใตโดยตรง
และมีนโยบายขยายอํานาจเขามาในดินแดนของกัมพูชา ขณะนั้นกัมพูชาประสบปใญหาความไมสงบที่
เขตเตรียง (เขตหนึ่งในจังหวัดตาแกว) บันทายมาศ และปรึยกะบาฮแ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการ
เมืองและปูองกันไมใหกัมพูชาตองทําสงครามกับเวียดนาม พระบาทรามาธิบดีที่ 3 หรือนักองคแทอง
(Ramathipadi III or Ang Tong ครองราชยแ ค.ศ. 1747-1749) จึงยอมสละเมืองบริเวณสามเหลี่ยม
ปากแมน้ําโขง ไดแก เมืองผสารแแฎก (Sa Dec) และเมืองม฿วตจรูก (Chau Doc) ใหแกเวียดนาม
ตอมาในรัชกาลพระอุทัยราชาหรือนักองคแตน (Outey Reachea III or Ang Chan ครองราชยแ ค.ศ.
1806-1834) เพื่อตอบแทนบุญคุณของเวียดนามที่ชวยกัมพูชาทําสงครามกับสยาม พระองคแจึงยก
เมืองพระตระพัง (Tra Vinh) และเมืองเฆลียง (Soc Trang) ใหแกเวียดนามอีกดวย ชาวเวียดนามจึง
183

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

[“ធមមច ទសនារបស់ រ ពេះ

វន័
ិ យធមម អ្ូច វតថបទុមវតី,” កមពុជសុ រ ោ
ិ ១១, ១០ (១៩៣៩): ៩៥-១០៥.]
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Osborn, The French Presence in Cochinchina and Cambodia: Rule and Response (1859-

1905), 54.
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ภูมิศาสตร์ในประเทศกัมพูชา (พนมเปญ: บรรณาคาร ฆิน-แฉ, 1950), 3. [ភូមសា
ិ ស្តសថៃ នរបចទសកមពុជា (ភបំចពញ:
បណា
ត ារ ឃិន-ខ្ឆ, ១៩៥០), ៣.]; ภูมิศาสตร์ในประเทศกัมพูชา (พนมเปญ: บรรณาคาร ฆิน -แฉ, 1952), 3. [ភូ មិសា ស្តសថ ៃ នរបចទស
កមពុជា (ភបំចពញ: បណា
ត ារ ឃិន-ខ្ឆ, ១៩៥២), ៣.] ทั้งนี้มีความไมชัดเจนในขนาดพื้นที่ข องกัมพูชาในชวงอาณานิค ม เพราะในหนังสือ
ภูมิศาสตรแในประเทศกัมพูชาในระยะกอนประกาศเอกราชระบุขนาดพื้นที่ไมเทากัน แตในชวงการประกาศเอกราช ค.ศ. 1954 มีการ
ตีพิมพแหนังสือภูมิศาสตรแในประเทศกัมพูชาเลมใหม มีแผนที่ซึ่งแสดงเสนเขตแดนบริเวณพรมแดนระหวางกัม พูชากับไทย ลาว และ
เวียดนาม ขยายเพิ่มมากขึ้น และระบุขนาดพื้นที่ของกัมพูชาวา “กัมพูชาซึ่งตั้งอยูในเสนแวงที่ 11 ถึง 16 องศา มีพื้นที่จํานวน 180,000
ตารางกิโลเมตร” (ภูมิศาสตร์ในประเทศกัมพูชา (พนมเปญ: n.d., 1954), 1. [ភូ មិសា ស្តសថ ៃ នរបចទសកមពុ ជា (ភបំចពញ: n.d., ១៩៥៤),
១.]) จึงเป็นไปไดวากระบวนการกําหนดเขตแดนของกัมพูชายังไมแลวเสร็จจนถึงหลังประกาศเอกราช มีพื้นที่บ างสวนที่กัมพูชาไดรับ มา
เพิ่มเติมจากดินแดนใกลเคียง อยางไรก็ดี จนถึงปใจจุบันกัมพูชามีพื้นที่รวมคือ 181,035 ตารางกิโลเมตร (ธีระ นุชเปี่ยม, “ราชอาณาจักร
กัมพูชา,” in สารานุกรมประวัติศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน (กรุงเทพฯ: สํานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558), 22.)
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เริ่มเขามาตั้งรกรากในบริเวณดังกลา ว ปใจจุบันเรียกวา “แขมรแกรอม” (Khmer Krom) ทั้งนี้ ฌอง
มูรา (Jean Moura) นักสํารวจชาวฝรั่งเศสสันนิษฐานวาขแมรแกรอมตกเป็นของเวียดนามทั้งหมดใน
ค.ศ. 1758186 ขณะที่สยามไดปกครองอาณาบริเวณโดยรอบศาสนสถานอันรุงเรืองสมัยพระนครตั้งแต
ค.ศ. 1794 รัชกาลพระนารายณแราชาธิราชหรือนักองคแเอง (Noreay Reachea III or Ang Eng
ครองราชยแ ค.ศ. 1794-1796) เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก (Rama I ครองราชยแ
ค.ศ. 1782-1809) ขอเมืองพระตะบองและเสียมเรียบซึ่งมีขนาดพื้นที่กวา 30,000 ตารางกิโลเมตร
หรือ 1 ใน 6 ของกัมพูชาในปใจจุบั นใหพระยายมราช (แบน) ทําการปกครอง สําหรับชาวเขมรแลว
ความทรงจําดังกลาวเป็นสิ่งที่เจ็บปวดจนกอใหเกิดสํานวนที่วา “ดินแดนเขมรไมเคยหายไปไหน” (Le
pays Khmer ne disparaît jamais)
ความกั ง วลเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งดิ น แดนโดยเฉพาะบริ เ วณโคชิ น จี น หรื อ โคชิ น ไชนา
(Cochinchina)187 ซึ่งในสํานึกของชาวเขมรพื้นที่ดังกลาวเป็นของตน ดังเห็นจากพระราชสาสนแของ
พระหริรักษแรามมหาอิศราธิบดีที่สงไปถวายจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 แหงจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2 ใน ค.ศ.
1853 ซึ่งแสดงความกังวลตอการสูรบระหวางฝรั่งเศสกับเวียดนามวาหากเวียดนามพายแพตอฝรั่ง เศส
แลวเวียดนามจะถือโอกาสยกเอาพื้นที่ที่เคยยึดไปจากกัมพูชาใหแกฝรั่งเศส ดังความในสําเนาพระราช
สาสนแวา
...เมืองดงนาย ๑ ญวนเอาไปเป็นเมืองญวนประมาณกวา ๒๐๐ ปีแลว ที่เอาภายหลังนั้น
เมืองใสงอน ๑ เมืองลองโห ๑ เมืองสาแดก ๑ เมืองสมิถอ ๑ เมืองโชฎก ๑ เมืองกระมวนสอ ๑
เมืองอุบล ๑ เมืองตึกเขมา ๑ เมืองเปียม ๑ และเกาะสน ๑ เกาะตลาด ๑ ตั้งแตนี้ตอไปเบื้องหนา
ถาญวนยกเมืองทั้งสิ้นนี้แลเมืองใด ๆ ถวายเจาฝรั่งเสศนั้น ขอเจาฝรั่งเสศอยาไดรับเอา ดวยเป็น
เมืองเขมรจริง ตั้งแตแมน้ําเมืองใสงอนฝใ่งขางตะวันตกจนถึงเมืองเปียมแลเกาะทั้งสอง ใหคงอยูเป็น
เมืองเหมือนแตกอน ฝุายฝใ่งตะวันออกเมืองใสงอนตอไปดวยเมืองทั้งนั้นญวนเอานานแลว...188
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J. Moura, Le Royaume du Cambodge (Paris: Libraire de La Société Asiatique est, 1883), 168.
โคชินไชนา (Cochinchina) เป็นคําภาษาอังกฤษที่มาจากรูปศัพทแเดิมในภาษาฝรั่งเศสวาโกแชงชีน (Cochinchine)
ซึ่งชาวฝรั่งเศสใชเรียกดินแดนตอนใตของเวียดนาม ตั้งแตกอนที่ฝรั่งเศสจะขยายอํานาจเขาไปยึดครองเป็นอาณานิคม สันนิษฐานวา
โกแชงชีนอาจมีที่มาจากคําที่ชาวโปรตุเกสซึ่งเขามาในดินแดนนี้กอนฝรั่งเศสใชเรียกประเทศเวียดนามวาโกชิชีนา (Cauchichina)
188
“หนังสือองคแพระหริรักษแฯ ถึงพระเจานโปเลียนที่ 3,” in พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ของ
เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (กรุงเทพฯ: อมรินทรแพริ้นติ้ง แอนดแพับลิชชิ่ง, 2558), 116-119.
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ถึงกระนั้นเมื่อฝรั่งเศสเริ่มกําหนดเสนเขตแดนระหวางกัมพูชากับเวียดนาม พวกเขากลับ
ยึดถื อผลประโยชนแ ของชาวเวี ยดนามในโคชิน จีน เป็ นหลัก เป็นต นว า ใน ค.ศ. 1871 ข าราชการ
ฝรั่งเศสประจําเทวเดิวมัว (Theu Dau Moi) ไดรับคําสั่งใหสํารวจพรมแดนโคชินจีนดานตะวันตกซึ่ง
ติดกับดานตะวันออกของกัมพูชา ตั้งแตตอนเหนือของแมน้ําจาม (Cham river) ตอจากปากเป็ด (the
duck‖s beak) หรือในชวงสงครามเวียดนามเรียกวาปากนกแกว (the parrot‖s beak) ลากยาวไป
ทางเหนือประมาณ 177 กิโลเมตร 110 เมตร ตามลําน้ําฮ็อย (Hoyt river) บริเวณดัง กลาวเป็น
เทือกเขาสูงทุรกันดาร มีประชากรอาศัยเบาบางสวนใหญเป็นชาติพันธุแเขมรถะมัวนแ (Tamoun) มัว
(Moi) และสเตียง (Stieng) ถึงกระนั้นขาหลวงฝรั่งเศสไดรายงานวาประชากรที่อาศัยอยูบริเวณนี้เบา
บางและเป็นที่ซองสุมของพวกโจรปลนปศุสัตวแที่ปลนมาจากฝใ่งกัมพูชากอนจะนํากลับไปขายอีกครั้ง
แตรายงานก็ไมระบุถึงเขตแดนที่ชัดเจน ฝรั่งเศสจึงกําหนดเขตแดนโดยเริ่มจากทิศตะวันออกของหุบ
เขาครูม (Chrum valley) ถึงพนมภูเด็น (Phnom Phu Den) และจากหมูบานแหงหนึ่งกอนที่เสน
เขตแดนจะคดโคงออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตครอบคลุมกึวอาน (Cuu An) และตําบลเต็นอานใน
เขตกวันเล็ย (Quan Loi) จนถึงวันที่ 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 รวมเป็นเขตการปกครองที่มีชื่อวากันเล (Can Le)189 ลักษณะเชนนี้แสดงใหเห็นถึงความ
ไมเขาใจเรื่องชาติพันธุแของฝรั่งเศส เพราะบริเวณดังกลาวมีกลุมชาติพันธุแเขมรอาศัยอยู ในอดีตพวก
เขาอาศัยอยูอยางอิสระแตเมื่อชาวเวียดนามอพยพเขามาพวกเขามักจะถูกเบียดเบียนและอยูในฐานะ
เสียเปรียบ กัมพูชาประทวงเรื่องดินแดนบริเวณนี้ไปยังฝรั่ง เศสถึงความอยุติธรรมที่ชาวเขมรไดรับ
ขณะที่ขาหลวงฝรั่งเศสประจํากัมพูชาก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้วาความปใ่นปุวนจะเกิดขึ้นหากเขต
แดนที่เคยมีมาแตกอนไมกลับคืนดัง เดิม ผูสําเร็จราชการฯ จึง จัดตั้ง คณะกรรมการพิจารณาแกไ ข
ปใญหาขอพิพาทนี้ ถึงกระนั้นขอเรียกรองของกัมพูชาก็ไมไดรับการดําเนินการแตอยางใด
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2004), 246-248.
២៤៦-២៤៨.]

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

[សារ នឆក,
“អនុរ កឹត យ ចុេះ ៃថងទី ២៦ កកកដ្ឋ ១៨៩ព,” in រពំ ខ្ ដនៃនរបចទសកមពុ ជា (ឥស្តនធច ទវ :ី កមពុជា, ២០០៤),
ិ
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ตอมา ค.ศ. 1891 ขาหลวงฝรั่งเศสแหงโคชินจีนตีพิมพแแผนที่แสดงเขตแดนชวงรอยตอ
ระหวางตาแกว (Takeo) กับหาเตียน (Ha Tien) โดยแกไขเสนเขตแดนจากเดิมที่กําหนดตามแมน้ํา
ซาญทัญ (Giang Thanh) มาใชถนนที่ตัดผานเรียกสายแมนดาริน (Mandorin‖s Way) ซึ่งอางวาเกิด
จากความผิดพลาดในการปใกปในเขตแดนใน ค.ศ. 1873 เขตแดนตอเนื่องจากเต็ยนิงหลักเขตที่ 1 ลง
มาทางทิศใตถึงหาเตียน (Ha Tien) ใกลกับชายฝใ่งทะเลจึงตองมีการแกไขเสนเขตแดนใหม เรียกกลุม
คนที่อาศัยอยูบริเวณดังกลาวเรียกวา “ขแมรแกรอม” (Khmer Krom) หมายถึง เขมรใตหรือเขมรลาง
เดิมทีชาวเขมรตั้งถิ่นฐานอยูอยางหนาแนน แตขาหลวงฝรั่งเศสประจําโคชินจีนกลับผลักดันใหชาว
เวียดนามร่ํารวยเขาไปตั้งถิ่นฐานแทนกวา 50 ครอบครัว และถือครองที่ดินเพื่อทํานากวา 111
เฮคตารแ การแกไขเสนเขตแดนในครั้งนี้จะทําใหกัมพูชาเสียพื้นที่ดานตะวันออกเฉียงใตใหกับโคชินจีน
21 ตารางกิโลเมตร เรสิดังตแ สุเปริเออรแประจําแควนกัมพูชาสงโทรเลขประทวงการกระทําดังกลาวตอ
ผูสําเร็จ ราชการทั่วไปแหงอิน โดจีน เพราะเกิดการลุกฮือของชาวเขมรที่อ าศัยอยู บริเวณดัง กลา ว
ผูสําเร็จราชการฯ จึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปใญ หาพิพาทที่เกิดขึ้นและใน ค.ศ. 1896 คณะ
กรรมการฯ รายงานผลจากการตรวจสอบไมพบความผิดพลาดใด ๆ ตามคํากลาวอางของขาหลวง
ฝรั่งเศสแหงโคชินจีนสงผลใหตองยกดินแดนคืนแกกัมพูชาตามเขตแดนเดิม
พรมแดนระหว า งกั ม พู ช ากั บ โคชิ น จี น เป็ น พื้ น ที่ ทั บ ซ อ นอํ า นาจและเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี
ความสํา คั ญต อเศรษฐกิ จ ของอิ น โดจีน เพราะบริ เวณดั ง กล าวมี ดิน สีแ ดงหรือ ดิ นบะซอลทแ ที่อุ ด ม
สมบูรณแเหมาะสําหรับเพาะปลูกยางพาราซึ่งถูกนําเขามาจากถือซิ่วโมย (Thu Dau Moi) และขยาย
การเพาะปลูก ที่ ตํา บลโล็ กนิ ญ เข า มายั ง เขตกํ าปงจาม (Kampong Cham) รวมขนาดที่ดิ น ที่ป ลู ก
ยางพารามีขนาด 35,000 ตารางกิโลเมตร การขยายตัวของกิจการดังกลาว ทําใหพรมแดนสวนนี้มีขอ
พิพาท ภาคเอกชนจํานวนมากที่ยื่นขอสัมปทานที่ดินเพื่อทํากสิกรรมเรียกรองใหรัฐบาลอาณานิคม
จัดการเรื่ องพรมแดนเสียใหม เพื่อ ปกปูองผลประโยชนแของตนเองในโคชินจีน ที่ซอนทับ เขาไปใน
กัมพูชา พวกเขาเห็นวากิจการยางพาราในกัมพูชาเป็นเพียงสวนขยายจากโคชินจีน ดังนั้นควรแกไ ข
พรมแดนโดยขยับเสนเขตแดนออกไปสักเล็กนอยเพื่อผนวกเอาสวนยาพาราขนาดสิบตารางกิโลเมตร
เขามาดวย 190 ฝรั่งเศสกระตือรือรนที่จะสนับสนุนกิจการดัง กลาว ในวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 1910
ผูสําเร็จราชการทั่วไปแหงอินโดจีนจึงจัดตั้ง คณะกรรมการผสมประกอบดวยขาราชการจากแควน
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Margaret Slocomb, Colons and Coolies: The Development of Cambodia’s Rubber
Plantations (Bangkok: White Lotus, 2007), 18.
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โคชินจีนและแควนกัมพูชาเพื่อสํารวจปใญ หาเขตแดนสวนนี้ โดยมีคําสั่งใหคณะกรรมการฯ ยึดถือ
ผลประโยชนแ ปใ จ จุ บั น จากการขยายตั ว ของกิ จ การยางพาราต อ ฝรั่ ง เศสให ม ากที่ สุ ด 191 ดั ง นั้ น
คณะกรรมการฯ จึงเสนอใหกําหนดเสนเขตแดนโดยใชแมน้ํา 3 สาย ไดแก แมน้ําจาม (Cham river)
แมน้ําชะหลอง (Chhlong river) และแมน้ําฮอยทแ (Hoyt river)
แมการดําเนิน การกําหนดเขตแดนของฝรั่ ง เศสจะทําให อาณาเขตของกัมพูชาชัดเจน
ยิ่งขึ้น แตสําหรับคนพื้นเมืองแลวกระบวนการดังกลาวเกิดขึ้นอยางอยุติธรรม เพราะสําหรับชาวเขมร
อาณาจักรที่เคยยิ่งใหญและขยายอิทธิพลเหนือรัฐใกลเคียง นับตั้งแตคริสตแศตวรรษที่ 13 เป็นตนมา
ประเทศของเรามีแตจะหดแคบจนเหลือเทาทุกวันนี้192 ตอมาเมื่อฝรั่งเศสดําเนินการกําหนดเขตแดนก็
ยังเอาดินแดนโคชินจีนซึ่งครั้งหนึ่งเคยอยูภายใตการปกครองของกัมพูชาใหแยกออกเป็นเอกเทศ ทํา
ใหชาวเขมรที่อาศัยอยูบริเวณดังกลาวไดรับความลําบาก ดังที่พระหวด ตาด (ขณะนั้ นดํารงสมณศักดิ์
เป็นพระครูสังฆวิชชา) อาจารยแสอนภาษาสันสกฤตในโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูง ไดบรรยายถึงชีวิตชาว
เขมรซึ่งอาศัยอยูที่เมืองตราวินหแ (Travinh) ในดินแดนโคชินจีน เมื่อคราวเดินทางไปตรวจการศึกษาที่
แควนโคชินจีนระหวางวันที่ 18 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธแ ค.ศ. 1928 (ตรงกับ พ.ศ. 2470
เนื่องจากกัมพูชาเปลี่ยนศักราชวันสงกรานตแเชนเดียวกับไทย) วา “ชาวเขมรในบริเวณนี้ได้รับความ
ยากลาบากนักเพราะข้าราชการทั้งหมดเป็นชาวเวียดนามซึ่งเอาแต่เบียดเบียนพวกเขมรให้ไ ด้ความ
ลาบาก ถ้าพวกเขมรมีการอะไร ๆ ต้องจ่ายเงินแก่เขาจึงจะสาเร็จได้ เช่นนี้แล้วชาวเขมรในบริเวณนี้จึง
น่าเห็นใจและน่าสงสาร”193 สถานการณแเหลานี้ยิ่ง ทวีความชิงชัง ชาวเวียดนามในหมูชาวเขมรมาก
ยิ่งขึ้น
1.4 การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างประเทศ
แคว นกั มพู ชาภายใต การปกครองของฝรั่ ง เศสไดรั บการพัฒนาใหเ ป็น เมือ งที่ มีค วาม
ทันสมัยตามแบบอยางตะวันตก โดยเฉพาะกรุงพนมเปญราชธานีซึ่งมีฐานะเป็นศูนยแกลางการปกครอง
ที่ฝรั่งเศสสนับสนุนใหยายมาจากเมืองอุดงมีชัยเพื่อใชเป็นที่ตั้งของศูนยแราชการของอาณานิคมใน ค.ศ.
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1865 สงผลใหกรุงพนมเปญไดรับการพัฒนาทางกายภาพจากชุมชนเป็นเมืองอยางคอยเป็นคอยไป มี
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเป็นตน วาใน ค.ศ. 1895 จัดตั้งโรงงานผลิตน้ําสะอาดดวยการวางทอ
ความยาวประมาณ 45 กิโลเมตร เพื่อสูบน้ําจากโตนเลสาบมาใชดวยพลัง งานไฟฟูา หรือใน ค.ศ.
1898 จัดตั้งหนวยงานบําบัดน้ําเสีย ขณะเดียวกันก็มีการจัดระบบคมนาคมเพื่ออํานวยความสะดวก
ตาง ๆ เป็นตนวานํารถยนตแ รถราง รถไฟ และรถจักรยานเขามาใชในการเดินทางซึ่งสงผลใหมีการตัด
ถนนนับตั้งแต ค.ศ. 1900 - 1930 ระยะทางกวา 9,000 กิโลเมตร ใน ค.ศ. 1929 มีการสรางสะพาน
มุนีวงศแ (Monivong Bridge) เหนือแมน้ําบาสักเพื่อเชื่อมระหวางกรุงพนมเปญระหวางฝใ่งตะวันตกกับ
ตะวันออก ขณะเดียวกันยังมีการวางโครงขายรถไฟเพื่อเชื่อมตอเสนทางคมนาคมทางบกระหวางเมือง
อีกดวย ทั้งยังมีการขุดคลองโดยรอบเพื่อเชื่อมเสนทางคมนาคมทางน้ําดวยการสนับสนุนของหลุยสแ
อาลแบรแ อูฌ เดอ วอรแเนวีล (Louis Albert Huÿn de Vernéville) ซึ่งตอมาดํารงตําแหนงเป็น
เรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชา นอกจากนี้ฝรั่งเศสยังนําเอาเทคโนโลยีสมั ยใหมอยางการแพทยแ
และสาธารณสุขเพื่ออํานวยการใหมีการรักษาพยาบาลแบบตะวันตก รวมถึงพัฒนาดานการศึกษา
ดัง เห็ นไดจ ากการจัดตั้ งโรงเรียนแบบตะวันตกเพื่อ สรางคนที่มี ความรูมารองรับ การขยายตั วของ
เศรษฐกิจของอาณานิคม หรือแมแตเทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นตนวาระบบไปรษณียแ -โทรเลข สื่อ
สิ่งพิมพแตาง ๆ ก็ไดรับการพัฒนาขึ้นในกัมพูชา แมวาเปูาหมายหลักของการพัฒนาจะเพื่อผลประโยชนแ
ดานการปกครองและเศรษฐกิจของฝรั่ง เศส แตในขณะเดียวกันการพัฒนาดัง กลาวยัง สง ผลใหคน
พื้นเมืองไดเรียนรูความทันสมัยตามแบบอยางตะวันตกดวย
ขณะเดียวกันวัฒนธรรมตะวันตกก็แพรขยายเขามายังกัมพูชาดวย ดังปรากฏการรับแบบ
แผนประเพณีและคานิยมของชาวยุโรปมาปรับปรุงการดําเนินชีวิตซึ่งนํามาสูการเปลี่ยนแปลงทางดาน
วัฒนธรรมในสังคมกัมพูชาอยางรวดเร็ว เป็นตนวาแนวความคิดแบบตะวันตกอยางการเลือกตั้งผูแทน
ระดับฆุมครั้งแรก การขยายตัวของคริสตแศาสนาภายใตการสนับสนุนของรัฐบาลอาณานิคม การใช
ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการในอาณานิคมอินโดจีน การสวมเสื้อแทนการหมสไบหรือการนุงกางเกง
แทนการนุงโจงกระเบน อาหารเครื่องดื่มอยางขนมปใงฝรั่งเศสหรือบาเกต (baguette) สถาปใตยกรรม
แบบยุโรปเป็นตนวาพระที่ นั่งบรรยงกแรัตนามหาปราสาทหรือปาวีย็อง นโปเลียนที่ 3 (Pavillon
Napoléon III) อันเป็นอาคารที่พระนางเออเซนนี เดอ มองตีโย (Eugénie de Montijo) พระมเหสีใน
พระจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 สรางขึ้นคราวเสด็จไปเปิดคลองสุเอซ เมื่อ ค.ศ. 1869 ตอมาใน ค.ศ.
1876 พระจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 โปรดเกลาฯ ใหรื้อมาสรางถวายพระบาทสมเด็จพระนโรดมพรหม
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บริรักษแ ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ ทั้งมหรสพการแสดงดนตรี การกีฬา การทองเที่ยวและ
การพักผอนในสถานตากอากาศ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดังกลาวเห็นไดชัดในเขตเมืองใหญเป็นตนวา
กรุงพนมเปญ กําปงธม กําปงจาม ขณะที่เมืองในชนบทที่หางไกลอาจไดรับผลกระทบเหลานี้ไมเทากัน
แตอยางนอยที่สุดจากนโยบายดานการศึกษาสงผลใหชาวเขมรตองสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียน
แบบใหม
คนกลุ ม แรกที่ รั บ เอาความเปลี่ ย นแปลงมาใช ใ นการดํ า รงชี วิ ต คื อ เชื้ อ พระวงศแ แ ละ
ชนชั้นสูงกอนจะขยายสูประชาชน โดยเฉพาะจารีตดานการศึกษา ซึ่งพบวาชนชั้นสูงนิยมสงบุตรหลาน
ไปเรียนที่ไซงอน ขณะที่บางสวนไดเดินทางไปเรียนที่ฝรั่งเศสโดยตรง คนกลุมนี้ไมเพียงรับเอาความรู
วิทยาการสมัยใหมกลับมาแตเขายังรับเอาคานิยมและวัฒนธรรมแบบตะวันตกมาอีกดวย เป็นตนวา
พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์มุนีเรศ (HRH Prince Sisowath Moniret) เมื่อสําเร็จการศึกษาดานการทหาร
จากประเทศฝรั่งเศส พระองคแทรงนํากิจการลูกเสือกลับมาเผยแพรในกัมพูชาหรือที่เรียกในภาษาเขมร
วา “អងគការចមមរកាោរទនិ ិ” (Ankar Khamarak Kayarith) [อานวา อ็องการขแมรกาเยียริต : คําแปล
องคแการเขมรกายาฤทธิ์ (Kayritti)] พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุมีทรงบันทึกถึง พระปิตุลา (ลุง )
ของพระองคแวา “ข้าพเจ้าเคยเป็นลูกเสืออยู่ใต้บังคับบัญชาของเจ้าลุงมณีเรศ ท่านลุงให้หน้าที่ข้าพเจ้า
จัดทางศิลปและบันเทิง ข้าพเจ้าจัดการเล่นรอบกองไฟ เพลงและละคอน เราเคยเล่นบทของ ‘โมลี
แอร’ เป็ น ภาษาเขมร ซึ่ ง ก็ พ อได้ รั บ ความส าเร็จ อยู่ บ้ า ง” หรื อพระบาทสมเด็ จพระนโรดมสี ห นุ
(Norodom Sihonouk) เมื่อทรงพระเยาวแก็ทรงใชชีวิตแบบชาวตะวันตก “ข้าพเจ้าสนใจเรียนไวโอลิน
เพื่อให้วงดนตรีออร์เคสตราน้อย ๆ ในครอบครัวได้ครบวง แต่ข้าพเจ้าไม่มีพรสาหรับไวโอลิน ข้าพเจ้า
ชอบแซคโซโฟนและคลารีเนตมากกว่า และเมื่อกลับจากไซ่ง่อน ข้าพเจ้าก็ได้ก็ได้ใช้เวลาพักผ่อนหยุด
เรียนอย่างสนุกสบาย”194
วัฒนธรรมตางชาติที่หลั่งไหลเขาสูกัมพูชาตลอดชวงศตวรรษที่ 19 และ 20 แมจะสราง
ความเจริญและนํากัมพูชาเขาสูความทันสมัย แตขณะเดียวกันกลับ สง ผลใหเกิดความรูสึกยอนแยง
ระหวางความทันสมัยกับความเสื่อมโทรมทางวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งพุทธศาสนาและ
อักษรศาสตรแซึ่งเป็นหัวใจและรากฐานทางสัง คมขึ้นในหมูพระสงฆแหัวกาวหนาและปใญญาชน ดัง ที่
กรมงุยไดประพันธแไวในจฺบาบลฺเบีกถเม็ยตอนหนึ่ง ไดเสนอภาพพระนครที่มีความเจริญแบบสมัยใหม
194

นโรดมสีหนุ, อินโดจีน: ทัศนะจากปักกิ่ง นโรดม สีหนุ ให้สัมภาษณ์แก่จังกูติวส์, 12-13.
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แตผูคนกลับมีจิตใจตกต่ํา ผูคนพากันละทิ้งเงินตราแบบเกาและหันไปใชเงินตราแบบใหมคือธนบัตร
เมืองใหญกลายเป็นสังคมที่เคารพอํานาจแหงเงิน ศาสนาเสื่อมโทรมเพราะการเขามาของวัฒนธรรม
ตะวันตกทําใหคนเปลี่ยนไปนับถือศาสนาใหมวา
พลิกผันนคร

มีแตเกิดโจร

มากขึ้นมากขึ้น

ชั่วรายแข็งกระดาง

เยอหยิ่งจองหอง

กระดาษอยางบาง

ใชจนฉีกขาดในมือฯ
เงินเกาหมดไป

เพราะมนุษยแทุกวันนี้

อุบาทวแจัญไร

ชาติเขมรประเภท

ผันแปรเปลี่ยนไป

เปลี่ยนไปถือศาสนาใหม

สัตวแสัตวแนานาฯ
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สภาพการณแที่เกิดขึ้นในกัมพูชานั้น สําหรับคนพื้นเมืองเกิดมุมมองในลักษณะวาฝรั่งเศส
ดําเนินนโยบายในลักษณะที่ตองการทําใหเกิดการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมหรือการกลืนกลายทาง
วัฒนธรรม (assimilation)196 ในประเด็นนี้ บุณฺณจันฺท มลไดแสดงความคิดเห็นวา ฝรั่ง เศสพยายาม
กลืนวัฒนธรรมเพื่อจัดตั้งประเทศฝรั่งเศสโพนทะเล (La France d‖outre Mer) คือตองการครอบงํา
ไมใหเราสามารถเปลื้องตนออกไปได ใหกลายเป็นชาติฝรั่งเศสจนหมดสิ้น จะรูภาษาก็ตาม ไมรูก็ตาม
ราวกับอยูที่พอนดิเชอร รี (Pondicherry) ดวยเหตุนี้พวกเขาจึง ขยายวัฒนธรรมของตนเขามาใน
กัมพูชาเพื่อทําใหชาวเขมรกลายเป็นชาติฝรั่งเศส เป็นตนวานโยบายดานภาษา ภายใตระบอบอาณา
นิคมกําหนดใหภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ ในสมัยนั้นหากใครไมรูภาษาฝรั่งเศส รูเฉพาะแตภาษา
เขมร ก็ทํางานอะไรกับเขาไมไดหรอก เพราะเขาใชแตอักษรฝรั่งเศส ทางราชการก็ตาม ดานการคาก็
ตาม เหมือนกันหมด พวกนี้พูดภาษาฝรั่งเศสได คนยกยองราวกับเป็นเทวดาลงมาจากสวรรคแ ขณะที่
พวกเขมรเรารุนนั้นและกอนนั้น มีบางคนขอแปลงสัญชาติเป็นฝรั่งเศสบางเหมือนกัน เพราะเขาเห็นวา
ชาติของตนมันต่ําตอย จึงพากัน เปลี่ยนชื่อตน ชื่อสกุลเป็นฝรั่ง เขาเต็มใจจะเปลี่ยนจากสัญชาติเขมร

195

พุทธศาสนบัณฑิตยแ, จฺบาบ่กรมงย, 34. [ពុទនសាសនបណឍិតយ, ចាប់រកុមងុយ, ៣៤.]
การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมหรือการกลืนกลายทางวัฒนธรรม (assimilation) คือปรากฏการณแที่วัฒนธรรมที่
แตกตางกันสองวัฒนธรรมมาพบกัน และสัมพันธแกันอยางสม่ําเสมอในระยะเวลาอันยาวนาน ตอเนื่อง และไดมีการหยิบยืมแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกันใชในที่สุด ตางฝุายตางรับเอาวัฒนธรรมของอีกฝุายมาเป็นของตนอยางแยกไมออกจนเกิดเป็นวัฒนธรรมใหมขึ้นมาซึ่งไม
เหลือรองรอยของวัฒนธรรมเดิมปรากฏอยู
196
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เป็นสัญชาติฝรั่งเศสอันสูงสง197 ขณะที่เคอม ส็อมเอิว อดีตพนักงานหนังสือพิมพแสามัคคีกลาวบริภาษ
ฝรั่งเศสอยางรุนแรงวา ในระยะกวา 80 ปี ภายใตระบอบอาณานิคม ฝรั่งเศสใหลูกหลานชาวเขมรเขา
เรียนในโรงเรียนฝรั่งเศส โดยมีจุดมุงหมายเพื่อควบคุมไมใหมีความรูมากไปกวาตอบรับวา Oui! [อาน
วา อวีย : คําแปล ใช] Non! [อานวา นง : คําแปล ไม] อีกทั้งบังคับใหลูกหลานชาวเขมรเรียนภาษา
ฝรั่งเศสเพื่อใหเชิดชูภาษาฝรั่งเศสวาเจริญ ขณะเดียวกันฉุดรั้งทุกคนใหเห็นความสะอิดสะเอียนและ
มั ก ง า ยของอั ก ษรชาติ เ รา ลู ก หลานชาวเขมรซึ่ ง ได เ ข า เรี ย นในโรงเรี ย นฝรั่ ง เศส ไม ไ ด เ รี ย นรู ถึ ง
อารยธรรมเขมรและวัฒนธรรมเขมรเลย แลวยังเป็นที่อเนจอนาถวาคนเหลานี้หลงไปตามคําโฆษณา
ชวนเชื่อวาเขมรไมมีวัฒนธรรม ไมมีอักษรศาสตรแ อารยธรรมซึ่งอาณานิคมนิยมนํามาใหพวกเราเรียน
คืออารยธรรมแบบอาณานิคมไมใชอารยธรรมอยางของชาวฝรั่งเศส198
เดวิด พี. แชนดแเลอรแ (David P. Chandler) เรียกปรากฏการณแนี้วา “วิกฤตอัตลักษณแ”
(crisis of identity) 199 ซึ่ ง นอกจากการไหลบ า ของวั ฒ นธรรมตะวั น ตกแล ว การเข า มาของชาว
เวียดนาม ชาวจีน ชาวจาม ชาวอินเดีย และชาวมลายูก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่สงผลกระทบตออัตลักษณแ
ของกั ม พู ช าด ว ย เพราะลั ก ษณะเฉพาะของวิ ถี ป ฏิ บั ติ ทํ า ให พ วกเขาแปลกแยกกั บ คนพื้ น เมื อ ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวเวียดนามและชาวจีนซึ่งพบวาคนกลุมนี้พักอาศัยเป็นชุมชนขนาดใหญในเมือง
ตาง ๆ มีการใชภาษาและประกอบพิธีกรรมความเชื่อตามแบบแผนของตนเอง เมื่อมีการแตงงานกับ
คนพื้นเมือง ชาวเขมรกลับเป็นผูรับเอาธรรมเนียมปฏิบัติจากชาวตางชาติเหลานี้มาเป็นของตนดวย
ประกอบการแพรขยายของลัทธิเกาได (Cao Dai) ซึ่ง เป็นขบวนการปฏิวัติทางวัฒนธรรมจากแควน
โคชินจีน ลักษณะดังกลาวเมื่อรวมกับประสบการณแในอดีตที่มีตอประวัติศาสตรแการถูกครอบงําในชวง
ทศวรรษ 1830 จึงทําใหชาวเขมรจํานวนหนึ่งเกิดความวิตกกังวลตอสภาพการณแที่เกิดขึ้น เพราะครั้ง
หนึ่ง ญวนพยายามนําวัฒนธรรมของตนครอบงําวั ฒนธรรมของกัมพูชาหรือเปลี่ยนกัมพูชาใหเป็ น
เวี ย ดนาม (Vietnamization) โดยจั ก รพรรดิ มิ น หแ ม าง (Minh Mạng) แต ง ตั้ ง เตรื อ ง มิ น หแ เกี ย ง
(Troung Minh Giang) หรือองเตียงกุน (Ong-Ta-Quan) เป็นหัวหนาปฏิบัติการนําความซิวิไ ลซแใน

197
198

บุญจันทรแ มุล, คุกการเมือง, 14-16.
เคอม ส็อมเอิว, การศึกษาพิจารณาประวัติอักษรศาสตร์เขมร (ม.ป.ท., 1961), 73.

របវតថិ អ កសរសាស្តសថខ្ មម រ (n.p., ១៩៦១), ៧៣.]
199

[មឹ ម-សំ ឱ, សិ កាពិ ចា រណា

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
เครื่องทรงแบบราชการที่ไดรับพระราชทานจากราชสํานักเว พรอมดวยขาราชสํานักเสด็จไปยังวัดญวน
ที่ตั้งอยูใกลกรุงพนมเปญ เพื่อถวายคํานับหนาโต฿ะที่ปรากฏพระนามจักรพรรดิญวน เป็นตนวา
ลวงมาถึงศตวรรษที่ 15 เขตตราด ปใจฉิม ประจิม (ปราจีนบุรี) และจันทบูร ซึ่งตั้งอยูเป็น
ภูมิภาคพระราชอาณาจักรเขมร เพียงแตกองทัพไทยมักจะรุกรานประเทศเขมรเป็นประจําแลวได
หลอกตีเอาเมืองพระนครไปไดถึงสองครั้ง...ครั้งนั้น องเลิ้งกุเ น ชื่อเสา เปนเบาหอมารักษาเมือง
พนมเปญ มัน กระทําใหบรรดาขาราชการนอยใหญ แลไพรบานพลเมือง ไดรับความเดือดรอน
ตาง ๆ นานา มันบังคับใหสวมเสื้อกางเกงโพกศี รษะอยางเพศญวน แลบังคับใหขุนนางเขาไปโฮว
(คํานับเฝูา) มันทุกวัน แลมันตั้งชื่อขุนนางเขมร เปลี่ยนเปนภาษาญวน เรียกวาองจัญพอโดยกาย
ลางภวนเตื้องตรํา แลวเกณฑแใหร าษฎรเขมรทํ าไรไถนาใหมั น บรรดาราษฎรเขมรไดรั บความ
เดือดรอนอยางสาหัส ไมแตเทานั้น มันคิดจะยึดเอาพระนครประเทศเขมรทั้งหมด ใหอยูในกํามื อ
ของมัน มันจึงจัดตั้งใหองอานภู องเวียน มีอํานาจบังคับบัญชาหัวเมืองตลอดพระราชอาณาจักร

201

ความทรงจํ า ดั ง กล า วเป็ น ที่ รั บ รู เ ป็ น อย า งดี ข องชาวเขมร เป็ น ต น ว า พระหวด ตาด
(ขณะนั้นดํารงสมณศักดิ์เป็นพระครูสังฆวิชชา) เมื่อคราวเดินทางไปตรวจการศึกษาที่แควนโคชินจีนใน
ค.ศ. 1928 ไดกลาวถึงเหตุการณแในสมัยนักองคแมีตอนหนึ่งวา
...เมื่อเขมรพายแพตอกองทัพญวนจึงตองเสียแผนดินไพรนคร เมียนจร ฬุงโฮ ผฺซารเฎก
บาสัก และพระตระพัง ในสมัยนั้นพระสงฆแไดรับความเดือดรอนนัก มีเจาวายสฺรุกเขมรคนหนึ่งชื่อ
กุยทําหนาที่ยกบัตรตรวจราชการในเขตอํานาจของญวน เมื่อเห็นวาญวนทําลายพุทธศาสนาดวย
การบังคับใหพระสงฆแเปลี่ยนการหมผาจีวร เจาวายสฺรุกกุยก็เกิดกําลังอาจหาญถวายชีวิตเพื่อรักษา
พุทธศาสนาไปเขาไปพบและกลาวกับราชการญวนวา “ชาติเขมรซึ่งนับถือพุทธศาสนา แล้วละ
ทรัพย์สมบัติภรรยาและบุตรมาบวชเป็นเพศสมณะนี้ ต้องแต่งนุ่งห่มจีวรแบบนี้จึงจะเรียกว่านักบวช

200

ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา ฉบับพระองคแนพรัตนแหรือฉบับหอสมุดแหงชาติ ตามหลักฐานที่ปรากฏพระองคแ พระ
ราชบุ ตรสมเด็ จพระหริรัก ษแรามาอิศ ราธิ บ ดี หรือ นั กองคแดวง ทรงตรวจชํ าระเมื่ อวั นที่ 19 มี นาคม ค.ศ. 1878 โดยนํ า “พระราช
พงศาวดารนครเขมร” ของสมเด็จพระสุคนธาธิบดี (ปาน) มาแกไขเพิ่มเติมและเรียบเรียงเรื่องราวในพระราชพงศาวดารจนจบความใน
รัชกาลสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษแ
201
หลวงเรืองเดชอนันตแ, ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา, 2nd ed. (นนทบุรี: ศรีปใญญา, 2550.), 244 - 245.
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ไม่ต้องสวมเสื้อด้านในอย่างญวน พวกญวนได้ฟังเอาแต่บังคับให้เปลี่ยนระเบียบแบบแผน ให้ใส่เสื้อ
ด้านในนั้นเป็นพระสงฆ์ญวน” ราชการญวนไดฟใงเชนนั้นจึงใหนําตัวเจาวายสฺรุกกุยไปประหาร...202

สภาพการณแดังกลาวสรางความวิตกกังวลใหกับพระสงฆแหัวกาวหนาและปใญญาชนถึงการ
ถูกครอบงําทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะดานภาษา-วรรณกรรมและพุทธศาสนา อันนํามาสูการเคลื่อนไหว
ในลักษณะตาง ๆ เพื่อปกปูองขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของกัมพูชาดังจะอธิบายใน
หัวขอถัดไป ถึงกระนั้นไมไดหมายความวาชาวเขมรปฏิเสธเทคโนโลยีหรือความทันสมัย พระชวน
ณาต พระสงฆแหัวกาวหนาซึ่งเป็นผูนําของพระสงฆแฝุายธรรมใหม ขณะดํารงสมณศักดิ์เป็นพระครูสังฆ
สัตถาทรงเห็นความสําคัญของการเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ดัง ที่พระหวด ตาด ไดบันทึก
ไววา
...พระครูสังฆสัตถา ชวน ณาต ไดแจงใหฉัน (พระหวด ตาด ขณะดํารงสมณศักดิ์เป็นพระ
ครูสังฆวิชชา - ผูศึกษา) เรียนภาษาฝรั่งเศส ซึ่งพระองคแทานเรียนจากคุณชวน นุต ซึ่งเป็นนองชาย
ใหสอนภาษาฝรั่งเศสแกทานที่กุฏิของทาน กอนนั้นฉันไดแจงทานวาไมขอเรียน เพราะฉันกําลังมี
การศึกษาขางพุทธศาสนาไมจบเลย ทานครู พระครูสังฆสัตถา ทราบดังนั้นก็แจงตอฉันหลายครั้ง
และอธิบายใหฉัน วาการศึกษาไมควรเรียนแตอ ยางเดียว ใหเรียนวิชานี้ดวยนั้น ดวย ไมเพียงแต
เทานั้น ทานไดนําหนังสือฝรั่งเศสเอามาใหแกฉัน แลวบังคับใหฉันเรียนพรอมกันกับทาน ฉันก็เรียน
ดวยกันกับทานในเวลากลางคืน ที่กุฏิของทาน เวลาเรียนครั้งหนึ่ง ๆ เราตองปิดบังไมใหใครเห็น
เพราะสมัยนั้น หากพระสงฆแเรียนภาษาฝรั่งเศสตองไดรับโทษ ... แมวาในเวลาตอมา เราไดศึกษา
ภาษาฝรั่งเศสจากครูชาวฝรั่งเศสชื่อวาพู ลิเส ซึ่งราชการฝรั่งเศสจัดหามาใหเรียนที่โรงเรียนพุทธิก
บาลีขั้นสูง แตก็ไมไดลึกซึ้งนัก รูแตปานกลางก็เทานั้น...

203

ขณะที่ จฺ บ าบ ลฺ เ บี ก ถเม็ ย ของกรมงุ ย ปราชญแ ช าวเขมรซึ่ ง ตอนหนึ่ ง ได ก ล า วตั ก เตื อ น
ลูกหลานใหรูเทาทันความทันสมัยที่เขามากระทบตอสภาพการดํารงชีวิต ความวา

202

อยาหลงเพลินลืมตัว

แมมีความรูทั้งจีนทั้งญวน อยาทิ้งเขมรเรา

อยาทําหยิ่งผยอง

อยายกตนใหสูง

อยาสวมรองเทา

พระครูสังฆวิชชา (ห ตาด), “ความซึ่งเดินทางไปแผนดินโคชินจีน ,” 561-564.

ដំចណរចៅកបុងខ្ដនកូសាំងសុី ន,” ៥៦១-៥៦៤.]
203

[រពេះរគូសងឃវ ជា
ិ ជ (ហ តាត), “អំ ពី

หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต (ม.ป.ท., 1970), 3-4. [ហូ ត

តាត, កលាមិតថ រ បស់ មុ ំញ 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

204

อยาไดดูถูกฯ

บทจฺ บ าบ ลฺ เ บี ก ถเม็ ย ทั้ ง 2 ตอน เป็ น ตั ว อย า งของการใช ว รรณกรรมเป็ น สื่ อ สํ า หรั บ
ตักเตือนลูกหลานชาวเขมรใหระลึกอยูเสมอวา ขนบธรรมเนียมประเพณีของกัมพูชาเป็นสิ่งที่ดีงามควร
คาแกการธํารงรักษา ทามกลางอิทธิพลของวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจากตางชาติ ชาวเขมรตองรูเทา
ทันความเจริญนั้นวาเป็นเพียงความเจริ ญทางวัตถุอยาลุมหลงมัวเมาจนลืมรากเหงา ไมควรยกยอง
ชาวตางชาติซึ่งในที่นี้หมายถึงชาวฝรั่งเศสเพียงเพราะรูปรางทาทางแลวนับถือยกยองพวกเขามาเป็น
เสมือนญาติตน แตควรระลึกเสมอวาคนเหลานั้นเป็นคนละกลุมชนจึงควรเคารพยกยองเฉพาะคนที่
ปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยแสุจริต ขณะที่การศึกษาวิทยาการความรูสมัยใหมของฝรั่งเศส ควรรูจักเลือกรับ
แตเรื่องที่เป็นประโยชนแและเรียนรูอยางมีสติ คิดไตรตรองใหรอบคอบ อยาถือตนวามีความรูมากกวา
พอ แม หรือผูเฒาผูแกซึ่งเป็นผูที่มีประสบการณแมาก
กลาวโดยสรุป การอธิบายขางตนมุงนําเสนอปใจจัยผลักดันที่นําไปสูการเคลื่อนไหวทาง
ความคิดของคนพื้นเมือง จากการศึกษาพบวาสาเหตุสําคัญ เกิดจากการดําเนินนโยบายของฝรั่งเศส
ภายใตกระบวนการทํ าใหทั นสมั ย ซึ่ง กอให เกิด ความเป็นรั ฐกัม พูชาขึ้ นตั้ง แตฝรั่ ง เศสรวมดิ นแดน
กัมพูชาครั้งหลังเบ็ดเสร็จใน ค.ศ. 1904 จากนั้นการปกครองของฝรั่งเศสทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
ทั้งดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศาล-ตุลาการ และวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
204

พุทธศาสนบัณฑิตยแ, จฺบาบ่กรมงย, 6-7, 3-4. [ពុទនសាសនបណឍិតយ, ចាប់រកុមងុយ, ៦-៧, ៣-៤.]
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ภายใตระบอบอาณานิคมกอใหเกิดปฏิกิริยาและการโตตอบของชาวเขมรตอสถานการณแเฉพาะใน
ลักษณะที่แตกตางกัน ทั้งนี้ในสวนของการเคลื่อนไหวของพระสงฆแหัวกาวหนาและปใญญาชนเขมร
ตั้ง แตทศวรรษ 1930 ถึงตนทศวรรษ 1940 นั้นเป็นระยะของการเพาะบมจิตสํานึกอันจะนําไปสู
ความรูสึกชาตินิยมที่ดําเนินอยางคอยเป็นคอยไป ดังปรากฏใน 2 ลักษณะ ลักษณะแรกคือจิตสํานึก
ทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอนโยบายที่กระทบกระเทือนตอรากฐานทางวัฒนธรรมของกัมพูชา
โดยเฉพาะพุทธศาสนาและอักษรศาสตรแ ลักษณะที่สองอาจเรียกไดวาเป็นจุดเริ่มตนของจิตสํานึกทาง
การเมืองซึ่งมีสาเหตุจากนโยบายของฝรั่งเศสตอการเมืองการปกครอง ระบบตุ ลาการ ความเหลื่อมล้ํา
ทางเศรษฐกิจ และปใญหาเรื่องเชื้อชาติ กลุมปใญญาชนที่เป็นฆราวาสและพระสงฆแหัวกาวหนาตางมี
การแสดงออกทั้งสองลักษณะและมีสวนสนับสนุนซึ่งกันและกัน อยางไรก็ตาม พระสงฆแหัวกาวหนาจะ
เป็นผูนําทางความคิดตอการธํารงรักษาพุทธศาสนาและภาษา-วรรณกรรม ขณะที่ปใญญาชนในนาม
ของ “กลุมสามัคคี” จะเป็นหัวหอกในการเคลื่อนไหวในลักษณะการปรับปรุง งานเขียนดานอักษร
ศาสตรแผานการผลิตงานเขียนรูปแบบใหมแบบตะวันตกที่สะทอนถึงความตกต่ําของวิถีชีวิต ความเชื่อ
ตลอดจนจิตวิญญาณของความเป็นเขมร
2. พระสงฆ์หัวก้าวหน้ากับการพัฒนาและปกป้องรักษาพระพุทธศาสนา
ตั้งแต่ทศวรรษ 1930 ถึงต้นทศวรรษ 1940
ทศวรรษ 1930 ปรากฏการเคลื่อนไหวในลักษณะของการปรับตัวของพระสงฆแรุนใหม
เพื่อธํารงรักษาพุทธศาสนาดวยการจัดตั้ง คณะกรรมการชุมนุมพระไตรปิฎกเพื่อธํารงวัตรปฏิบัติที่
บริสุทธิ์และเผยแผพุทธวจนะที่ถูกตองและเขาถึงได การแสดงออกดังกลาวเกิดขึ้นอยางตอเนื่องจนถึง
ตนศตวรรษที่ 1940 เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ขยายตัวเขาสูเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังนี้
2.1 การปกป้องรักษาพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์ของฝ่าย “ธรรมใหม่”
ตั้งแตสมัยโบราณพระสงฆแ เขมรไดทําหนาที่ธํารงรักษาไวซึ่งวัตรปฏิบัติที่บริสุทธิ์ เผยแผ
พุทธศาสนา และเป็นสื่อกลางระหวางชุมชนกับความเชื่อทางศาสนา อักษรศาสตรแไดรับการนํามาใช
เป็นเครื่องมือในการเผยแพรพุทธพจนแ จึงทําใหพระสงฆแเขมรทําหนาที่ธํารงอักษรศาสตรแเขมรอยูในที
ขณะที่การเทศนาพระธรรมปิฎกไตรของพระสงฆแก็เป็นเครื่องนําใหเกิดอักษรศาสตรแรูปแบบหนึ่ง

128
ดวย205 พระเบียง ขัต (Pang Kat) พระสงฆแหัวกาวหนาซึ่งทําหนาสอนภาษาสันสกฤตที่วิทยาลัยพระ
สีหนุบรรยายไววา
พุทธศาสนาของเราสามารถรักษาไวไดดวยการเผยแผบรมพุทธพจนแผานการเทศนา การ
เรียนธรรมวินัย การเรียนภาษาบาลี การเผยแพรหนังสือหลักธรรมของพุทธศาสนบัณฑิตยแและการ
เกิดขึ้นของพุทธิกมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนสงฆแ และดวยเหตุดังนี้พุทธศาสนาและอักษรศาสตรแจึง
มีความสัมพันธแกันอยางแนบแนนและสงอิทธิพลตอกัน

206

พุทธศาสนาเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของกัมพูชามาตั้งแตสมัยโบราณ ประชาชนให
ความเคารพยึดถือพระสงฆแในฐานะผูรักษาพระไตรปิฎก สําหรับชาวเขมรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่สูงสง
และไมควรกาวลวง ดังที่พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงมีบันทึกไววา “คุณยายทวดไม่พูดเล่นใน
เรื่องศาสนาพุทธ...เมื่อถึงวันพระ พระสงฆ์ก็มาที่บ้านเราและกระตุ้นพวกเราให้ถือศีล ”207 ขณะที่
ราชสํ า นัก ก็ ให ค วามสํา คั ญกั บ พระพุท ธศาสนา เมื่ อ มีก ารย า ยราชธานีจ ากกรุ ง อุ ด งมี ชั ยมาที่ก รุ ง
พนมเปญภายใตการสนับสนุนของฝรั่งเศส พระบาทสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษแไดสถาปนาวัด
พนมหรือวัดพนมโฎนปึญ (Wat Phnom) เป็น “วัดประจําชาติ” (pagoda nationale) มีการจําลอง
รูปปใ้นแบบเขมรและปรับปรุงบันไดดวยการสรางรูปสลักพญานาคขึ้นสูยอดเขา เรสิดัง ตแ สุเปริเออรแ
แหงแควนกัมพูชาจัดงานเปิดวัดพนมอยางเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1894 โดยเชื่อมโยงวัด
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) สถาปนิกชาวฝรั่ง เศสควบคุมการสราง เมื่อแลวเสร็จจึง จัดงานเฉลิม

(១៩៤២): ៥.]
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เซเดสแ, “อักษรศาสตรแเขมร,” กัมพุชสุริยา 14, 4 (1942): 5.
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เบียง ขัต, ประวัติพุทธศาสนาในประเทศเขมร (พนมเปญ: อังกอรแ, 2013), 137, 2.

ចៅរបចទសខ្មម រ (ភបំចពញ: អងគរ, ២០១៣), ១៣៧, ២.]
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[សីច ដស, “អកសរសាស្តសថខ្ មម រ ,” កមពុ ជសុ រ ោ
១៤, ៤
ិ
[

ង ខាត់, របវតទិពុទសា
ន សនា

นโรดมสีหนุ, อินโดจีน: ทัศนะจากปักกิ่ง นโรดม สีหนุ ให้สัมภาษณ์แก่จังกูติวส์, 9.
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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ฉลองเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธแ ค.ศ. 1903209 การสถาปนาวัดพระแกวมรกตเป็นวัดประจํา
พระบรมมหาราชวังแสดงถึงความสําคัญของพุทธศาสนาในฐานะศาสนาที่ราชสํานักใหความเคารพ
รวมถึงยังแสดงใหเห็นถึงการเป็นศูนยแกลางของการประกอบศาสนกิจแหง รัฐดวย หรือเมื่อกัมพูชา
ไดรับดินแดนพระตะบองและเสียมเรียบคืนจากสยามใน ค.ศ. 1907 พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์
โปรดเกลาฯ ใหนําพระไตรปิฎกซึ่งชําระเป็นภาษาเขมรไปประดิษฐานไวที่วัดบริเวณปราสาทนครวัด
พระองคแเสด็จ ไปสักการะและประกอบพระราชพิธีทางศาสนาอยูเนื อง ๆ210 ซึ่ง นอกจากแสดงถึ ง
ความสําคัญของศาสนสถานในฐานะสัญลักษณแของความเป็นเขมรแลวยัง แสดงถึง ความสําคัญของ
พุทธศาสนาดวย
ถึงกระนั้นการที่กัมพูชาตองเผชิญกับการรุกรานจากรัฐใกลเคียงตลอดหลายศตวรรษ ทํา
ใหหลักธรรมคําสอนตาง ๆ สูญหายและถูกทําลาย อีกทั้งยังปรากฏวามีการบิดเบือนหลักธรรมของ
พวกเดียรถียแตั้งตนเป็นกบฏผีบุญปลุกระดมราษฎรใหตอตานรัฐ รวมถึงอิทธิพลของคณะสงฆแสยามตอ
พุทธศาสนาในกัมพูชาและการขยายตัวของศาสนาคริสตแซึ่งไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลอาณานิคม
ปใจจัยเหลานี้สงผลใหพระสงฆแพฤฒาจารยแเกิดความกังวลใจถึงความมั่นคงของพุทธศาสนาในกัมพูชา
จึงใหการสนับสนุนรัฐบาลอาณานิคมซึ่งตองการทําลายอิทธิพลของคณะสงฆแสยามและควบคุมคณะ
สงฆแ เ ขมรจั ดตั้ ง โรงเรี ย นพุ ท ธิ กบาลี แห ง นครวั ด ใน ค.ศ. 1909 เพื่ อ จั ดการเรีย นการสอนสํ า หรั บ
พระสงฆแเขมรซึ่งตอมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงหรือโรงเรียนปริยัติขั้นสูงใน ค.ศ. 1922
ขณะเดี ยวกันใน ค.ศ. 1930 จึง จัดตั้ง พุทธศาสนบัณฑิ ตยแซึ่ง แยกหน าที่มาจากพระราชบรรณาลั ย
กัมพูชาเพื่อทําหนาที่เป็นสถาบันทางวิชาการสําหรับพระสงฆแในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทาง
ศาสนา อีกทั้งยังมีหนาที่แสวงหา รวบรวม รักษาความรูตาง ๆ ของกัมพูชาสืบเนื่องจากพระราช
บรรณาลั ย รวมทั้ งมี หนา ที่ในการเผยแพรองคแความรู ตาง ๆ ผา นวารสารกัม พุช สุริย าซึ่ง เริ่ม ออก
เผยแพรตั้งแต ค.ศ. 1926 ยิ่งสงเสริมใหพระสงฆแเขมรไดพัฒนาความรูความคิดและกาวเขามามี
บทบาทในสังคมกัมพูชามากขึ้นหรือที่เรียกวา “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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สําคัญคือพระธรรมวินัยเป็นเครื่องหลอหลอมและกลอมเกลาจิตใจของพระสงฆแเพื่อใหมีวัตรปฏิบัติที่
งดงามและเป็นที่นาเลื่อมใสศรัทธา ถึงกระนั้นพระธรรมวินัยกลับเป็นตนเหตุของความขัดแยงในหมู
พระสงฆแ เพราะความคิดเห็นที่แตกตางกันเกี่ยวกับการตีความพระธรรมวินัยนํามาซึ่งการประพฤติ
ปฏิบัติที่คลาดเคลื่อนและอาจนํา มาซึ่ง สีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ หรืออาชีววิบัติจึงเป็นเหตุใหมี
การสังคายนาพระไตรปิฎก ทั้งนี้ หากนับการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 4 เมื่อ ค.ศ. 100 เป็นปฐม
ของการบันทึกพระไตรปิฎกดวยภาษาสันสกฤตเป็นลายลักษณแอักษรบนแผนทองแดงจนถึง ปใญ จ
สังคายนาหรือการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 เมื่อ ค.ศ. 1871211 จึงมีการจารึกพระไตรปิฎกเป็น
ลายลักษณแอักษรอีกครั้ง รวมระยะเวลากวา 1,900 ปี ที่ไมไดมีการชําระหรือตรวจสอบความถูกตอง
ของพระไตรปิฎกเลย การที่พระสงฆแพฤฒาจารยแมุงเนนการทองจําพระธรรมวินัยสืบตอกันมายอมทํา
ใหเกิดการตกหลนและบิดเบือน
ในประเด็นนี้คงตองอธิบายสภาพการณแที่เกิดขึ้นในคณะสงฆแเขมรตั้งแตทศวรรษ 1910
กอนวาอยูในสภาวะเสื่อมโทรมและเกิดความแตกแยก ภายหลังสมเด็จพระมหาสังฆราช (นิล เตียง)
สังฆนายกฝุายมหานิกายสวรรคตเมื่อ ค.ศ. 1914 พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์โปรดเกลาฯ แตงตั้ง
สมเด็จแก อุก (Ker Ouk) เป็นพระสัง ฆนายกฝุายมหานิกายสถิตยังวัดอุณาโลม ตอมาเมื่อพระองคแ
มจะสแสีสุวัตถิ์มุนีวงศแ (Sisowath Monivong) เสวยราชยแเป็นกษัตริยแใน ค.ศ. 1927 พระองคแไ ด
พระราชทานพระทินนามใหมแกสมเด็จแก อุกวา สมเด็จพระธรรมลิขิต สิริมหาสังฆกิจ อินฺทเตฺถโรใน
ค.ศ. 1928 ถึงกระนั้นสมเด็จแก อุกกลับไมเป็นที่ยอมรับและยําเกรงของพระสงฆแเลย เนื่องจาก
ขณะนั้นมีพระเถรานุเถระที่มีสมณศักดิ์และพรรษาสูง กวาพระองคแอยูมาก ภายใตการปกครองของ
พระสังฆนายกพระองคแใหม วัตรปฏิบัติของเหลาคณะสงฆแจึงไมเรียบรอย สิ่งใดที่เคยปฏิบัติมาอยางไร
ก็ดําเนินไปอยางนั้น ไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือพิจารณาความถูกตองของพระธรรมวินัย212
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ปใญจสังคายนาหรือการสังคายนาพระไตรปิฎกที่ 5 เกิดขึ้นในพมาเมื่อ ค.ศ. 1872 (นับการสังคายนาพระไตรปิฎก
หลังพระพุทธเจาปรินิพพานในอินเดียของพระอรหันตแ 3 ครั้ง และนับการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 2 ในลังกาเป็นครั้งที่ 4) สืบเนื่อง
จากพระเจ ามิ นดง (Mindon Min ครองราชยแ ค.ศ.1853-1878) ต องการสื บทอดพระพุ ทธวจนะให มั่นคงและบริสุ ทธิ์ ตอจากการ
สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 4 เมื่อ 110 กอนคริสตกาล ณ อาโลกเลณะ ที่มาตุลนครในมลัยชนบทซึ่งปรากฏวามีการจารึกพระไตรปิฎก
เป็นลายลักษณแบนใบลานเป็นครั้งแรก อยางไรก็ดี การสังคายนาพระไตรปิฎกกระทําอยู 5 เดือนจึงแลวเสร็จ พระเจามินดงโปรดเกลาฯ
ใหจารึกพระไตรปิฎกลงบนแผนหินออนจํานวน 729 แผน ประดิษฐานไวที่เมืองมัณฑะเลยแ
212
หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต, 9. [ហូត តាត, កលាមតិ ថរបស់
មញុំគស
ឺ ចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួន ណាត, ៩.]
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ดังกลาวในบทกอนแลววามูลเหตุของความแตกแยกในคณะสงฆแเขมรแรกสุดเกิดขึ้นที่วัด
อุณาโลมอันมาจากการตีความพระธรรมวินัยที่แตกตางกันระหวาง “ธรรมเกา” ซึ่งเป็นพระสงฆแพฤฒา
จารยแที่มุงศึกษาพระธรรมดวยการทองจําและคัมภีรแโบราณที่จารลงใบลานกับ “ธรรมใหม” พระสงฆแ
หัวกาวหนาที่โตแยงการทองจําแบบขนบนิยม มาเนนการศึกษาพิจารณาพระธรรมวินัยอยางบริสุทธิ์
ความแตกแยกลุกลามขึ้นเมื่อพระธรรมวินัยของฝุายธรรมใหมแพรขยายอยางกวางขวางโดยภิกษุซึ่ง
เป็ นอาจารยแแ ละศิ ษยแ ในโรงเรี ยนพุท ธิก บาลี นํา โดยพระชวน ณาต (Chuon Nath ขณะนั้น ดํา รง
สมณศักดิ์เป็นพระครูสังฆสัตถา) พระหวด ตาด (Huot That ขณะนั้นดํารงสมณศักดิ์เป็นพระครูสังฆ
วิชชา) พระอุม สูร (Em Sou ขณะนั้นดํารงสมณศักดิ์เป็นพระครูวิมลปใญญา) รวมถึงพระลฺวี แอม (Lvi
Em ขณะนั้นดํารงสมณศักดิ์เป็นพระญาณบวรวิชา) เจาอาวาสวัดลัง กา สรางความไมพอใจใหกับ
พระสงฆแพฤฒาจารยแเป็นอยางมากเป็นเหตุใหคิดขัดขวางการกระทําของฝุายธรรมใหมโดยไดรับการ
สนับสนุนจากเสนาบดีมีบรรดาศักดิ์ผูหนึ่ง ดวยการออกพระราชประกาศเลขที่ 71 ลงวันที่ 2 ตุลาคม
ค.ศ. 1918 ที่หามพระสงฆแเขมรปฏิบัติวิปลาสไปจากธรรมเนียมเดิมสมัยสมเด็จพระมหาสังฆราชพระ
นามวาเตียง เหตุการณแดังกลาวสงบลงดวยการไกลเกลี่ยของออกญาจักรีเสนาบดีกระทรวงสัง คม
สาธารณการ และศึกษาธิการ
เหตุการณแขางตนเห็นไดวาฝุายธรรมเกาพยายามอยางยิ่งที่จะขัดขวางไมใหฝุายธรรมใหม
เผยแพรแนวคิดการศึกษาพระธรรมวินัยแบบใหม โดยใชอํานาจตามพระราชประกาศเลขที่ 71 เพื่อ
ควบคุมบรรดาภิกษุสามเณรใหมีวัตรปฏิบัติตามเดิม ถึง กระนั้นพระสงฆแหัวกาวหนาอยางพระชวน
ณาต พระหวด ตาด พระอุม สูร และพระลฺวี แอมยังคงมุงมั่นศึกษาและเผยแผพระธรรมวินัยที่บริสุทธิ์
ดวยความระแวดระวังแมจะถูกกลั่นแกลง เป็นตนวากุฏิของพระชวน ณาตและพระหวด ตาดมักจะถูก
พวกมีจิตประทุษรายขวางปาหินอยูหลายครั้ง 213 ถึงกระนั้นพระหวด ตาด ไดบันทึกเหตุการณแสําคัญ
อีกเหตุการณแหนึ่งซึ่งแสดงใหเห็นถึง ความพยายามของฝุายธรรมใหมในการเผยแผพระธรรมวินัย
ภายหลังเกิดปใญหาเรื่องการตีพิมพแพระธรรมวินัย 2 เลม โดยไมไดรับอนุญาตดังที่ไดอธิบายไปแลว คือ
การตีพิมพแหนังสือชื่อวา សាមចណរវន័ិ យ [อานวา ซามเณรวินัย : คําแปล สามเณรวินัย (Samanera
Vinaya)] แตจากเหตุการณแนี้ดูเหมือนวาฝุายธรรมใหมจะไดรับการสนับสนุนมากยิ่งขึ้นจากฝรั่งเศส
และราชสํานักที่เขามาแทรกแซง
213

หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต, 13.

មញុំ គឺសចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួន ណាត, ១៣.]

[ហូត តាត, កលាមត
ិ ថរបស់
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“สามเณรวินัย”214 เป็นหนังสือที่พระชวน 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
จากภิกษุทั้งสามรูปไปพิมพแเพื่อแจกจายพระสงฆแในพิธีทําบุญอุทิศแกบิดา ซึ่งออกญาฯ ไดนําขึ้นทูลขอ
อนุญาตจากสมเด็จแก อุกพระสังฆนายกฝุายมหานิกายตามพระราชประกาศเลขที่ 71 แตสมเด็จแก
อุกไมอนุญาตโดยใหเหตุผลวาการพิมพแพระวินัยนั้นขัดตอพระราชประกาศที่หามใหมีการศึกษาพระ
วินัยในกระดาษ ทั้งยังอาจนําไปสูการจลาจล ฝุายออกญาฯ เมื่อไมได รับอนุญาตจากพระสังฆนายกจึง
นําหนังสือสามเณรวินัยไปขออนุญาตจากเรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชา ซึ่งอนุญาตใหมีการ
พิมพแหนังสือเลมนี้ได ออกญาฯ จึงสั่งพิมพแหนังสือสามเณรวินัยรวม 5,000 ฉบับ โดยเลี่ยงไมระบุชื่อ
ผูแต ง ในเวลาต อมาเมื่อหนัง สือ เล มนี้ตี พิม พแ เ สร็ จแล ว พระลฺวี แอม เจาอาวาสวัด ลัง กาไดนํ าขึ้ น
ทูลเกลาถวายพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์มุนีวงศแ พระองคแทรงพิจารณาแลวมีความเห็นวา “หนังสือนี้ดีนัก
เพราะมีความพิศดาร สาหรับสามเณรที่บวชในพุทธศาสนาได้เคารพปฏิบัติตาม” แลวทรงไตถามถึง
ผูแตงหนังสือเลมนี้
ตั้งแตสามเณรวินัยไดรับการตีพิมพแ ฝุายธรรมเกานําโดยสมเด็จแก อุก พยายามสืบสวน
หาผูแตงหนังสือเลมนี้ เมื่อทราบวาผูแตงคือพระชวน ณาต พระหวด ตาด และพระอุม สูร จึงเรียก
ประชุมพระสงฆแพฤฒาจารยแชั้นราชาคณะ เพื่อถวายพระลิขิตแดพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ถึงการ
พิมพแหนังสือสามเณรวินัยวา พระสงฆแทั้งสามรูปทําใหเกิดปใญหาในประเทศโดยละเมิดตอพระราช
ประกาศเลขที่ 71 จึงขอใหสึกพระสงฆแทั้งสามรูปแลวไลออกจากวัดอุณาโลม
214

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

ហូត ទាត នីងអ្ុម សូ រ, សាមចណរវ ន័
ិ យ (ភបំចពញ: ពុទនសាសនបណឍិតយ, ១៩៩៥).]

[ជូន ណាត
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พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์จึง ไดไ ตถามความกับพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์มุนีวงศแถึง ข อ
ขัดแยงที่เกิดขึ้น พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์มุนีวงศแไดอธิบายวา
หนังสื อสามเณรวินัยซึ่ งเป็น วินัย สําหรั บสามเณรไดเรี ยน เป็น ประโยชนแอ ยางมากถึ ง
กุลบุตรซึ่งบวชเป็นสามเณรในพุทธศาสนา ในประเทศของเราหามีหนังสือขางพุทธศาสนาไม ตอนนี้
มีเด็ก ๆ ซึ่งเรียนรูพระธรรมจนแตกฉานแลวทําหนังสือนี้ขึ้น เพราะเห็น ประโยชนแในพุทธศาสนา
อยางนี้จึงเป็นเรื่องประเสริฐนัก ไมควรที่สมเด็จแก อุกจะเกิดความขัดเคือง ถึงขั้นคิดจะไลพระสงฆแ
ที่มีความรูทั้งสามรูปนี้ไป ทานอาวุโสทั้งหลายหาไดรูอะไรไม เห็นวาเด็กรูดีกวา ก็แปรเป็น ความ
เกลียดซึ่งเกิดจากความอิจฉาริษยา ไมอยากใหเขารูมากกวา ไมอยากใหเขาทําอะไรเลย ทานอาวุโส
ทั้งหลายควรจะถอนตัวแลวเดินออกไปจึงจะสมกับการพฤติกรรมของตน215

ปใญหาจึงยุติไปลงความไมพอใจของฝุายธรรมเกา เพราะพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์มี
พระราชโองการวาพระลิขิตของสมเด็จแก อุกหามีสาระไม อยางไรก็ดี เหตุการณแขางตนแสดงใหเห็น
ถึงการยอมรับของราชสํานักตอพระสงฆแหัวกาวหนาฝุายธรรมใหม ขณะที่ฝุายธรรมเกาถูกปฏิเสธจาก
ชนชั้นนํา ถึงกระนั้นฝุายธรรมใหมยังคงตองเคลื่อนไหวอยางระแวดระวัง เพราะฝุายธรรมเกายังคง
ปูองปรามดวยมีอิทธิพลในฐานะผูนําคณะสงฆแกัมพูชา
จุดเปลี่ยนสําคัญคือใน ค.ศ. 1922 เมื่อรัฐบาลอาณานิคมใหขยายการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพุทธิกบาลีมัธยมศึกษาตอนตนเป็นโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงซึ่งปรับปรุงหลักสูตรใหครอบคลุม
หลักธรรมขั้นสูงและความรูทั่วไป โดยมีเปูาหมายสําคัญคือเพื่อลดอิทธิพลของคณะสงฆแสยามและโนม
นาวใหพระสงฆแเขมรศึกษาเลาเรียนภายในประเทศ แตทวาเรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชากลับ
พบปใญหาวาโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงขาดแคลนพระสงฆแที่มีความรูโดยเฉพาะภาษาสันสกฤต จึง มี
คําสั่งใหคัดเลือกพระสงฆแเขมร 2 รูป เดินทางไปเพิ่มพูนความรูกับหลุยสแ ฟีโนตแ (Louis Finot)
ผู เ ชี่ ย วชาญด า นภาษาบาลี -สั น สกฤต ตลอดจนอั ก ษรเขมรโบราณซึ่ ง ขณะนั้ น ดํ า รงตํ า แหน ง
ผูอํานวยการสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบุรพทิศ (École française d'Extrême-Orient ; EFEO) ที่กรุง
ฮานอย

215

หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต, 30.

របស់ មុ ំញ គឺសចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួន ណាត, ៣០.]

[ហូ ត តាត, កលាមិតថ
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พระมหาวิมลธรรม (โจง) (Preahmahavimulthor (Thaong)) ผูอํานวยการโรงเรียน
พุท ธิ กบาลีขั้ น สูง ในขณะนั้ น จึง คั ด เลื อ กพระชวน ณาต ซึ่ง ขณะนั้ น เป็ น อาจารยแ สอนภาษาบาลี ที่
โรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงใหเดินทางไปเรียนภาษาสันสกฤตที่ฮานอย ดวยเห็นวาพระชวน ณาตมี
ความรูปราดเปรื่องในภาษาบาลีอันมีรากฐานเดียวกันกับภาษาสันสกฤตซึ่งพัฒนามาจากภาษาพระ
เวท อยางไรก็ดี พระชวน ณาตไดเสนอใหสงพระหวด ตาด ไปเรียนภาษาสันสกฤตพรอมทานดวย โดย
ใหเหตุผลวา ควรเอาพระครูสังฆวิชชา (หวด ตาด) ไปเรียนกับทานดวย เพราะพระครูสัง ฆวิชชามี
ความรูวิชาภาษาสันสกฤตบางแลว ทั้งยังรูภาษาฝรั่งเศสและอัชฌาสัยก็ตองกั น ถาไมสงไปพรอมกัน
ทานก็ขอหาไปไม216
การเดินทางไปเรียนฮานอยของพระชวน ณาตและพระหวด ตาด ทําใหฝุายธรรมเกา
สบายใจเพราะมีความเห็นวาราชการอาณานิคมตองการขับไลพระสงฆแทั้งสองรูปและคงไมไดกลับมา
ยัง กั ม พู ช าอี ก ด วยเหตุ นี้ ค งทํ า ใหแ นวคิ ด ของฝุ า ยธรรมใหม ค งยุ ติไ ป 217 แต ในทางตรงกั น ข า ม
จุดประสงคแของฝรั่งเศสในการสงพระสงฆแสองรูปไปศึกษาเลาเรียนในเวียดนามนั้น เกิดจากความ
ตองการจัดระเบียบและพัฒนาการศึกษาสําหรับพระสงฆแใหเรียบรอย และมีความเป็นไปไดสูงวาการ
ดําเนินการดังกลาว ฝรั่งเศสตองการใชพระสงฆแทั้งสองรูปเป็นเครื่องมือในการควบคุมคณะสงฆแเขมร
อยางไรก็ดี สิ่งที่เกิดขึ้นและมีสําคัญ มากไปกวานั้นคือ การที่พระสงฆแทั้ง สองรูปซึ่ง มี
แนวคิดตองการแกไขปใญหาเรื่องการศึกษาพระธรรมวินัยในกัมพู ชาอยูเป็นทุนเดิมดังที่ไดอธิบายแลว
ขางตน เมื่อฝรั่งเศสเปิดโอกาสใหไดไปศึกษาเลาเรียนภาษาสันสกฤตซึ่ง มีความสําคัญตอการศึกษา
พระไตรปิฎก พระสงฆแทั้งสองรูปจึงเลือกที่จะเดินทางไปศึกษาเลาเรียนในเวียดนามซึ่งในชวงเวลานั้น
เป็นศูนยแกลางทางความรูในอาณานิคมอินโดจีนของฝรั่งเศส แตทวาการเดินทางไปในครั้งนั้นกลับยิ่ง
ทําใหพระสงฆแทั้งสองรูปเกิดความคิดตองการเปลี่ยนแปลงวิธีการศึกษาพระธรรมวินัยของคณะสงฆแ
เขมรดวยการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาเขมร เนื่องจากพระสงฆแทั้งสองรูปเห็นวาการที่พระสงฆแเขมร
ตองไปเรียนภาษาสันสกฤตกับนักวิชาการฝรั่งเศส สะทอนถึงความออนแอของพุทธศาสนาและอักษร
ศาสตรแในกัมพูชาเป็นอยางมาก และแสดงใหเห็นวาการทองจําพระไตรปิฎกสืบตอกันมาของพระสงฆแ
พฤฒาจารยแนั้นไมใชพุทธวจนะที่บริสุทธิ์ เพราะภาษาสันสกฤตเป็นภาษาที่มีอิทธิพลตอภาษาบาลีซึ่ง
216

หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต, 39.

[ហូ ត តាត, កលាមិតថ

របស់ មុ ំញ គឺសចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួន ណាត, ៣៩.]
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เอกสารหนังสือ กรมชุมนุมแปลคัมภีร์พระไตรปิฎกในประเทศกัมพูชา, ed. สน โสะวัณฺณนิ (พนมเปญ: อังกอรแ,

2012), 92.

[ឯកសាររសាវរជាវ រកុមជុំនុំខ្ របគមពីរ រពេះៃរតបិដកៃនរបចទសកមពុជា, ed. សុិ ន សុ វណតនិ (ភបំចពញ: អងគរ័ , ២០១២), ២៩.]
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เป็นภาษาที่ใชรักษาพุทธวจนะของพระพุทธเจาในพระไตรปิฎก การรูภาษาสันสกฤตจึงมีความสําคัญ
ตอ การศึ กษาพระธรรมวิ นัย สืบ เนื่ องจากการสั ง คายนาพระไตรปิ ฎ กครั้ง ที่ 4 ซึ่ ง ทํา ขึ้น ภายหลั ง
พระพุทธเจาปรินิพพาน 643 ปี ตรงกับ ค.ศ. 100 โดยมีพระเจากนิษกะ (Kanishka) แหงอาณาจักร
กุษาณะเป็น องคแอุ ปถัมภแ มีจุ ดมุงหมายเพื่อปูอ งกัน การสู ญ หายของพระธรรมวิ นัยและขจัด ความ
ขัดแยงภายในคณะสงฆแ 18 นิกาย การสังคายนาครั้งนี้สงผลใหเกิดการแยกนิกายระหวางฝุายมหายาน
กับฝุายเถรวาท ขณะเดี ยวกันมีการจารึกพระไตรปิฎกเป็นลายลักษณแอัก ษรเป็นครั้ง แรกของฝุา ย
มหายานด วยภาษาสั น สกฤต เพราะในชว งเวลานั้ นวรรณกรรมของศาสนาพราหมณแซึ่ ง ใช ภาษา
สัน สกฤตมี บ ทบาทอย า งมากในอิน เดี ย เพื่ อ ให พุท ธศาสนาได รับ การยอมรั บ จากประชาชนฝุ า ย
มหายานจึงนําภาษาสันสกฤตมาใชในพุทธศาสนา นับตั้งแตนั้น ภาษาสันสกฤตจึง เขามามีบทบาทใน
พุทธศาสนา นอกจากนี้ ภาษาสัน สกฤตยัง มีอิท ธิพลตอภาษาและอักษรศาสตรแ เขมรมาตั้ง แตสมั ย
พระนคร ดังปรากฏในจารึกตาง ๆ แตเพราะสงครามทําใหภาษาดังกลาวสูญหาย ดังเห็นไดจากบันทึก
ของพระหวด ตาดถึงการเดินทางไปศึกษาภาษาสันสกฤตในครั้งนี้ ความวา
การที่ขาพเจาไปศึกษาภาษาสันสกฤตที่ฮานอยนั้น เป็นเพราะราชการตองการใหมีวิช า
ภาษาสันสกฤตในประเทศของเรา ภาษาสันสกฤตเป็นวิชาที่เคยมีในประเทศเราตั้งแตสมัยโบราณ
แตไดสาบสูญจะหมดสิ้น เพื่อฟื้นฟูความรูใหกลับมาขาพเจาจึงตองไปศึกษาเพื่อนําวิชานี้กลับมาให
มีในประเทศของเรา เพราะวิชานี้เป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่มีความสําคัญสําหรับภาษาชาติเรา218

พระชวน ณาตและพระหวด ตาดใชเวลาศึกษาวิชาความรูที่ฮานอยเป็นเวลา 2 ปี ใน
ค.ศ. 1924 จึงเดินทางกลับมากัมพูชา ทั้งสองรูปไมไดเรียนเพียงแตภาษาสันสกฤตเทานั้น แตยังได
เรี ย นวิ ช าอื่ น ๆ อย า งอั ก ษรเทวนาครี อั ก ษรเขมรโบราณ ภู มิ ศ าสตรแ ข า งพุ ท ธศาสนา ประวั ติ
พระพุทธศาสนา และประวัติศาสตรแอินโดจีนจากนักวิชาการฝรั่งเศสอีกดวย ฝุายราชการอาณานิคม
ยอมรับพระสงฆแทั้งสองรูป รวมถึงพระสงฆแหัวกาวหนาใหมีบทบาทในกิจการตาง ๆ ของคณะสงฆแ
อีกทั้งยังมีความกาวหนาและเจริญในสมณศักดิ์ เป็นตนวาพระชวน ณาต นอกจากเป็นอาจารยแสอน
ภาษาบาลีในโรงเรียนพุทธิกบาลีตั้งแต ค.ศ. 1915 แลว ทานยังไดรับการแตงตั้งเป็นคณะกรรมการชุด
ใหมในการจัดทําวจนานุกรมเขมร ค.ศ. 1927 ตอมาใน ค.ศ. 1930 ทานยัง ไดรับแตงแตงเป็นรอง
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หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต, 42.

មញុំ គឺសចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួន ណាត, ៤២.]

[ហូត តាត, កលាមត
ិ ថរបស់
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ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงอีกดวย ขณะที่พระหวด ตาดเมื่อกลับมาจากฮานอยใน ค.ศ.
1924 ไดรับการแตงตั้งเป็นอาจารยแสอนภาษาสันสกฤตในโรงเรียนพุทธิกบาลี ตอมาใน ค.ศ. 1928
ไดรับแตงตั้งเป็นหนึ่งคณะกรรมการของพระราชบรรณาลัยอีกดวย สวนพระลฺวี แอม หนึ่งในพระสงฆแ
ที่รวมเคลื่อนไหวดานพระธรรมวินัยกับพระชวน ณาตและพระหวด ตาด ใน ค.ศ. 1927 ไดรับแตงตั้ง
เป็นผูอํานวยการโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงแทนพระมหาวิมลธรรม (โจง) ที่มรณภาพ และใน ค.ศ.
1932 ไดเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระสิริสมมติวงศแและเป็นอธิบดีในคณะกรรมการชุมนุมพระไตรปิฎก
อีกดวย
อยางไรก็ดี การเป็นอาจารยแในโรงเรียนพุทธิกบาลีของพระชวน ณาต และพระหวด ตาด
เป็นชองทางสําคัญที่ทําใหแนวทางการศึกษาพระธรรมวินัยที่บริสุทธิ์ของฝุายธรรมใหมแพรหลายและ
เป็นที่ยึดถือปฏิบัติของภิกษุสามเณรมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันสายสัมพันธแระหวางพระสงฆแทั้งสองรูป
กับหลุยสแ ฟีโนตแทําใหปใญหาเรื่องการตีพิมพแหนังสือพระธรรมวินัยซึ่งฝุายธรรมเกาเคยคัดคานโดยอาง
พระราชประกาศเลขที่ 71 ไดรับการแกไข ใน ค.ศ. 1925 เมื่อฟีโนตแทราบถึงปใญหาที่เกิดขึ้นในแวดวง
คณะสงฆแเขมร เขารับปากจะดําเนินการแกไ ขเรื่องดัง กลาวและดวยการแทรกแซงของนัก วิชาการ
ฝรั่งเศสผูนี้ เพียงหนึ่งสัปดาหแเรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชาก็ประกาศกฎสําหรับการพิมพแของ
โรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงซึ่งใหมีชาวฝรั่งเศสรวมเป็นคณะกรรมการ 219 โดยแตงตั้งพระสงฆแทั้งสองรูป
เป็นคณะกรรมการพิจารณาความถูกตองในการจัดพิมพแหนังสือตาง ๆ และในชวงเวลาเดียวกันนั้นเอง
ฝรั่งเศสยังใหจัดตั้งพระราชบรรณาลัยหรือหอพระสมุดหลวง (The Royal Library) เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนของพระสงฆแในโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูง พรอมทั้งยังใหมีการเผยแพรความรูทั้งคติโลก
และคติธรรมผานวารสารชื่อวากัมพุชสุริยา (Kambujasuriya) ซึ่งไมเพียงใหบริการแกชาวเขมรเทานั้น
แตยังขยายถึงโคชินจีน ตังเกี๋ย และลาวดวย โดยเรสิดังตแ สุเปริเออรแใหจัดตั้งคณะกรรมการพระราช
บรรณาลัย 1 ชุด หนึ่งในสมาชิกคือพระหวด ตาดซึ่ง ไดรับแตง ตั้ง เป็นคณะกรรมการตัวแทนฝุาย
พระสงฆแมหานิกาย
ดวยเหตุนี้จึงทํ าใหฝุายธรรมใหมขึ้นมามีบ ทบาทในคณะสงฆแเขมร โดยเฉพาะการจั ด
การศึกษาของพระสงฆแเป็นลําดับ ขณะที่ฝุายธรรมเกาไมอาจแทรกแซงการดําเนินการที่ฝรั่งเศสใหการ
สนับสนุนไดอีก โดยเฉพาะปใญหาเรื่องของการตีความพระธรรมวินัยที่สืบเนื่องมาหลายปี ภายใตการ
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หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต, 53.

មញុំ គឺសចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួន ណាត, ៥៣.]

[ហូត តាត, កលាមត
ិ ថរបស់
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ดู แ ลและสนั บ สนุ น ของพระราชบรรณาลั ย ซึ่ ง มี ม าดามซุ ย ซาน การแ เ ปอเลสแ (Mademoiselle
Suzanne Karpelès) เป็นบรรณารัก ษแบริหารงานและเป็นบรรณาธิการวารสารกัมพุชสุริ ยา ทั้ง นี้
มาดามการแเปอเลสแมีความสนใจและเคยศึกษาพระไตรปิฎกภาษาบาลีที่ศรีลังกาตั้ง แตกอนมาดํารง
ตําแหนงที่พระราชบรรณาลัย ดวยเหตุนี้จึง เห็นความสําคัญ ของการศึกษาพระไตรปิฎกและสนใจ
ศึกษาเปรียบเทียบคัมภีรแที่ปรากฏในกัมพูชา220 และดวยการสนับสนุนของมาดามการแ เปอเลสแสงผลให
การตีพิมพแเรื่องที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนาจากเดิมที่ถูกปิดกั้นกระทําไดอยางอิสระมากขึ้น ดังประกาศ
เชิญชวนคนทั่วไปใหสงงานเขียนมารวมแขงขันเพื่อชิงเงินรางวัล 100 เรียล ของคณะกรรมการพระ
ราชบรรณาลัยซึ่งกําหนดไว 3 หัวขอในวารสารกัมพุชสุริยาฉบับปฐมฤกษแ หนึ่งในหัวขอนั้นคือ “การ
แปลคัมภีร์บาลีอะไรก็ได้ที่ยังไม่ได้มีการตีพิมพ์เป็นภาษาเขมร”221 ในชวงเวลาดังกลาวจึงปรากฏการ
แปลและเรียบเรียงคัมภีรแพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีเป็นภาษาเขมรของพระสงฆแและคฤหัสถแเป็นตน
วาเรื่ องสรณคมนแ 222 เรียบเรีย งจากพระสุตตั นตะและพระอภิธรรม โดยพระมหาราชธรรม (ฑิต )
พระราชาคณะวั ดธรรมนิ มิต รบุป ผาราม เขตพระตะบอง เรื่องวาด วยอวิช าและวิ ชา 223 แปลจาก
สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค และปฏิสัมภิทา โดยพระญวณบวรวิชา (ลฺวี แอม) มรณา
นุสติกรรมฐานพิศดาร 224 แปลจากบาลีวิสุทธิมรรค รวมถึงเรื่องอภิธรรมสังคหะแปล สามเณรวินัย
มิลินทปใญหา225 ของพระครูวิมลปใญญา (อุม สูร) หรือโลกธรรม 8 ประการ226 แปลจากโลกวิปใตติสูตร
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189.

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

[ឃីង ហុ កឌី , “អប ក រសី ស្ុ យហាន ការបុឺខ្ ឡស និង វ ទាសា
ទ នពុ ទនសា សនបណឍិ តយ," សិ កាចរក, no. ៨-៩ (២០០៦-២០០៧):
ិ

១៨៩.]
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“ประกาศกระทรวงพระราชบรรณาลัย,” กัมพุชสุริยา 1, 1 (1926): 13-14.

[“របកាសរកសួ ងរពេះរាជបណា
ត ល័ យ

,” កមពុជសុ រ ោ
ិ ១, ១ (១៩២៦): ១៣-១៤.]
222

พระมหาราชธรรม (ฑิต), “เรื่องสรณคมนแ,” กัมพุชสุริยา 2, 1 (1927): 237-246.

សរណគមន៍,” កមពុជសុ រ ោ
ិ ២, ១ (១៩២៧): ២៣៧-២៤៦.]
223

[រពេះមហារាជធមម (ឌិត ), “ចរ ង

พระญาณบวรวิชา (แอม), “วาดวยอวิชชาและวิชชา,” กัมพุชสุริยา 2, 1 (1927): 247-252.

[រពេះញ្ហដ ណបវរវ ជា
ិ ជ

(ខ្អម), “អំពិអវជា
ិ ជ និងវជា
ិ ជ ,” កមពុជសុ រ ោ
ិ ២, ១ (១៩២៧): ២៤៧-២៥២. ]
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พระครูวิมลปใญญา (อุม-สูร), “มรณานุสติกรรมฐานพิศดาร,” กัมพุชสุริยา 2, 6 (1927): 455-281. [រពេះរគូវមល
ិ
បញ្ហដ (អ្ុម-ស្ូរ), “មរណានុសសតិកមមដ្ឋឌនពិសាថរ,” កមពុជសុ រ ោ
២,
៦
(១៩២៧):
៤៥៥-២៨១.]
;
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ว
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ม
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ญ
ญา
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ม
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ร
),
“มรณานุ
ិ
สติกรรมฐานพิศดาร,” กัมพุชสุริยา 2, 7 (1927): 570-586. [រពេះរគូវមលបញ្ហ
ដ (អ្ុម-ស្ូរ), “មរណានុសសតិកមមដ្ឋឌនពិសាថរ,” កមពុជសុ រ ោ
ិ
ិ
២, ៧ (១៩២៧): ៥៧០-៥៨៦.]
225

“กิตติคุณและหนาที่ของทานครูประสบอุดมมุนี อุม -สูร,” กัมพุชสุริยา 11 (10 11 12 1939): 6.

ការងារ ជាថវីៃដរបស់ចលាករគូរពេះសពឧតឋមមុនី អ្ុម-ស្ូរ,” កមពុជសុ រ ោ
ិ ១១ (១០ ១១ ១២ ១៩៣៩): ៦.]
226

พระศาสนโสภณ ชวน ณาต, “โลกธรรม 8 ประการ,” กัมพุ ชสุ ริย า, no. 1 (1931): 31-38.

ចសាភ៍ណា ជូន ណាត, “ចលាកធមិ ៨ របការ,” កមពុជសុ រ ោ,
no.១ (១៩៣១): ៣១-៣៨.]
ិ

[“កិតថិ គុណ នឹង
[រពេះសាសន
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และเรียบเรียงเป็นกาพยแของพระศาสนโสภณ (ชวน ณาต) รวมถึงรวมถึง อนุตตริยสูตร 227 แปลจาก
อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต โดยพระองคแมจะสแนโรดมสุทธารส (ตอมาไดรับพระราชทานแตงตั้งเป็น
สมเด็จกรมพระนโรดมสุทธารส)
ขณะเดียวกันยังปรากฏงานเขียนเชิง วิพากษแวิจารณแคัมภีรแพระธรรมวินัยผานวารสาร
กัมพุชสุริยาซึ่งเดิมเป็นสิ่งที่หามอยางเด็ดขาดตามพระราชประกาศเลขที่ 71 โดยเฉพาะงานเขียนของ
228
พระญาณบวรวิชา (ลฺวี แอม) เรื่อง អភធិ មមវភាគ
[อานวา อภิธมฺมวิเภียก : คําแปล อภิธรรมวิพากษแ]
ិ

ซึ่งนําพระอภิธรรมปิฎกอันเป็นพุทธพจนแที่เกี่ยวกับหลักธรรมหรือเป็นวิชาวาดวยเรื่องของปรมัตถธรรม
ซึ่งเป็นสภาวธรรม (จิต เนสิก รูป และนิพพาน) แบงออกเป็น 7 คัมภีรแ ไดแก ธัมมสังคณี วิภังคแธาตุ
กถา ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก และมหาปใฏฐาน มาเรียบเรียง หรืองานเขียนเรื่อง របសាបធម229
ិ
[อา นวา ปรฺอเซฺนี ยธม : คํา แปล ปริศ นาธรรม] ซึ่ง นํา ปริศ นาธรรมที่ป รากฏในชาดกตา ง ๆ มา
เรียบเรียง ทั้งสองเรื่องพระลฺวี แอมนํามาวิพากษแเกี่ยวกับวิธีคิดของพุทธศาสนา อยางไรก็ดี ตั้งแตแรก
เผยแพรวารสารกัมพุชสุริยา ค.ศ. 1926 จนถึง ค.ศ. 1928 ปรากฏวางานเขียนสวนใหญเป็นเรื่อง
เกี่ยวเนื่องกับคติธรรมทั้งสิ้น 230 แมวากระบวนการดังกลาวจะอยูภายใตการควบคุมของฝรั่งเศสซึ่งมี
จุดมุงหมายเพื่อควบคุมคณะสงฆแกัมพูชา แตในทางตรงกันขามยิ่ง สงเสริมใหพุทธศาสนาไดรับการ
รักษาในแนวทางที่บริสุทธิ์และเขาถึงไดงาย อีกทั้งผลักดันใหพระสงฆแหัวกาวหนาฝุายธรรมใหมเขามา
มีบทบาทในสังคมในฐานะผูปกปูองรักษาพระธรรมวินัยใหบริสุทธิ์

227

พระองคแมจะสแสุทธารส, “อนุตตริยสูตร,” กัมพุชสุริยา 2, 1 (1927): 29-39.

សុ តថ,” កមពុជសុ រ ោ
២, ១ (១៩២៧): ២៩-៣៩.]
ិ
228

[រពេះអងគម្ចចស់ សុធារស, “អនុតថ រ យ
ិ

โปรดดู, พระญาณบวรวิชชา แอม, “อภิธรรมวิพากษแ,” กัมพุชสุริยา 2, 8 (1927): 593-604. [រពេះញាណបវរវជា
ិ ជ
ខ្អម, “អភិធមមវភាគ,”
កមពុជសុ រ ោ
២, ៨ (១៩២៧): ៥៩៣-៦០៤.]; พระญาณบวรวิชชา แอม, “อภิธรรมวิพากษแ ,” กัมพุชสุริยา 2, 9
ិ
ិ
(1929): 641-657. [រពេះញាណបវរវជា
កមពុជសុ រ ោ
២, ៩ (១៩២៩): ៦៤១-៦៥៧.]
ិ ជ ខ្អម, “អភិធមមវភាគ,”
ិ
ិ
229
โปรดดู, พระญาณบวรวิชชา แอม, “ปริศนาธรรมสัตวแหนอนกับอีกา,” กัมพุชสุริยา 3, 1 (1932): 17-30. [រពេះ
ញាណបវរវជា
៣, ១ (១៩៣២): ១៧-៣០.]; พระญาณบวรวิชชา แอม, “ปริศ นา
ិ ជ ខ្អម, “របសាប ធម៌ សតវ ខ្ កែក នឹងដងកូវ,” កមពុ ជសុ រ ោ
ិ
ธรรมสัตวแตั๊กแตนกับครุฑ,” กัมพุชสุริยา 3, 2 (1932): 21-36. [រពេះញាណបវរវជា
ិ ជ ខ្អម, “របសាបធម៌ សតវកណូ ឋ បនឹងរគុឌ,” កមពុជសុ រ ោ
ិ
៣, ២ (១៩៣២): ២១-៣៦.]; พระญาณบวรวิชชา แอม, “ปริศ นาธรรมพระอินทรแกับ เการพราช,” กัมพุชสุริยา 3, 3-6 (1932): 86133. [រពេះញាណបវរវជា
៣, ៣-៦ (១៩៣២): ៨៦-១៣៣.] ฯลฯ
ិ ជ ខ្អម, “រពេះឥស្តនធ និងចសឋចចការពយរាជ,” កមពុជសុ រ ោ
ិ
230
พุทธศาสนบัณฑิตยแ, ประวัติสังเขปพุทธศาสนบัณฑิตย์ (พนมเปญ: พุทธศาสนบัณฑิตยแ, 2005), 17. [ពុទនសាសន
បណិឍ តយ, របវតថិ សចងខបពុ ទនសា សនបណឍិ តយ (ភបំចពញ: ពុទនសាសនបណឍិតយ, ២០០៥), ១៧.]
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ชวงเวลาเดียวกันนี้ ลัทธิเกาได (Cao Dai)231 ซึ่ง เป็นขบวนการปฏิวัติทางวัฒนธรรมที่
จัดตั้งขึ้นในเมืองศักดิ์สิทธิ์ (Holy City) นอกเมืองเต็ยนิง (Tây Ninh) (หรือเขตพระตระพัง เขตการ
ปกครองเดิมของกัมพูชา) ในแควนโคชินจีน232 ไดแพรเขามาในกัมพูชาเมื่อ ค.ศ. 1927 และขยาย
อิทธิพลในพื้นที่ชนบทซึ่งยังคงมีความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติและหางไกลจากการศึกษา ฝรั่งเศสไดรับ
รายงานที่นาตกใจวามีชาวเขมรนับหมื่นคนเดินทางไปแสวงบุญยังวัดในเต็ยนิง สภาพการณแดังกลาว
สรางความหวั่นใจใหแกกลุมพระสงฆแและชนชั้นนําเป็นอยางมาก เนื่องจากมองวาการเขามาของลัทธิ
เกาไดเป็นความพยายามครอบงําทางวัฒนธรรมกัมพูชาของเวียดนามอยางเชนที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีต
และเป็น เชนเดีย วกับการที่สยามเผยแผ นิกายธรรมยุตเข ามาในกัมพูชา ประกอบกับ ลัทธิ เกาได มี
แนวคิดผสมผสานระหวางขนบโบราณกับความเป็นสมัยใหมแตแฝงไวดวยพิธีกรรมเหนือธรรมชาติ จึง
ทําใหแพรหลายในหมูชาวเขมรในเขตชนบทที่หางไกล เสนาบดีกระทรวงมหาผไทและธรรมการแสดง
ความเห็นวาการเคลื่อนไหวของลัทธิเกาไดไมเหมาะสมและมีแนวคิดที่ตองการเอาแตประโยชนแ สวน
บรรดาปใญญาชนเขมรไดตอตานลัทธิเกาไดอยางแข็ง ขันดวยมองวาเป็นลัทธิที่ไ รระเบียบและไมมี
เหตุผล ซึ่งทรรศนะดังกลาวกําลังเป็นที่แพรหลายในขบวนการชาตินิยมตาง ๆ ในเอเชียโดยเฉพาะ
พรรคก฿กมินตั๋ง (Kuomintang) ที่ตอตานลัทธิเหนือธรรมชาติในขณะนั้นดวย233
อาริสติด เออแฌน เลอ ฟอล (Aristide Eugène Le Fol) เรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควน
กัมพูชายังคงไดรับรายงานอยางตอเนื่องวามีชาวเขมรเดินทางไปยังเต็ยนิง โดยเฉพาะระหวางวัน ที่ 7-9
พฤศจิกายน ค.ศ. 1927 ราษฎรและพระสงฆแมากกวา 8,000 คนจากเมืองไพรแวงและสวายเรียง
ละเมิดคําสั่งของทางราชการพาครอบครัวเดินทางไปแสวงบุญในเทศกาลบุญใหญ 234 ฝรั่งเศสยังคงเฝูา
มองลัทธิเกาไดอยางระแวดระวัง เพราะเกรงจะเป็นการปลุกระดมราษฎรเชนเดียวกับกบฏผีบุญของ
อาจารยแสฺวาและโพธิกัมโบรที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1864-1867 ขณะที่สภาพการณแดังกลาวสําหรับ
231

ลัทธิเกาได (Cao Dai) หรือชื่ออยางเป็นทางการวา “Dai Dao Tam Ky Pho Do” หมายถึง ศาสนาอันยิ่งใหญ
แหงยุคที่ 3 ของแสงสวางและความหลุดพน กอตั้งโดยโง วัน เจียว (Ngo Van Chieu) ใน ค.ศ. 1926 ที่แควนโคชินจีน โดยรวมเอา
ความเชื่อของ 3 ศาสนา ไดแก พุทธศาสนา ศาสนาคริสตแ และลัทธิเตเากั บขงจื่อ มีจุดมุงหมายเพื่อนํามนุษยแสูการพนทุกขแของมนุษยแ
ทั้งนี้ “เกาได” เป็นคําในภาษาเวียดนาม หมายถึง หอคอยสูงหรือสถานที่อันเป็นที่สถิตของพระผูเป็นเจาที่มีพระนามวา “Cao Dai Tien
Oug Dai Bo Tat Ma-Ha-tat” ซึ่งเชื่อวาเป็นผูสรางจักรวาล
232
Ben Kiernan, How Pol Pot Came to Power: A History of Communism in Kampuchea, 19301975 (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 การที่ประชาชนจํานวนมากในชนบทที่หางไกลทางภูมิภาคตะวันออกเปลี่ยนใจหัน
ไปเลื่อมใสลัทธิเกาไดเป็นอันตรายตอพุทธศาสนา ประกอบกับประสบการณแที่เกิดขึ้นในอดีตจากการ
ครอบงําทางวัฒนธรรมของเวียดนามจึง เป็นการปนเปื้อนทางวัฒนธรรมที่นาวิตก เป็นเหตุใหพระ
สังฆนายกฝุายมหานิกายและฝุายธรรมยุติกนิกายมีประกาศวา “เกาได่เป็นกลุ่มนอกรีตที่ประพฤติผิด
ไปจากพระวินัยและพุทธโอวาท”235
แตทวาผูศรัทธาในลัทธิเกาไดกลับเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็วในพื้นที่แถบชนบทภูมิภาค
ตะวันออกโดยเฉพาะเขตกําปงจาม เขตกระแจะ เขตสวายเรียง และเขตไพรแวงซึ่งติดกับแควนโคชิน
จีน ดวยเหตุนี้ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1927 ผูนําลัทธิเกาไดในเตยแนิงจึงไดประกาศวา “พวกเขาเป็น
ศาสนาใหม่ที่มีจุดประสงค์เพื่อปราบปรามความเกลียดชัง ระหว่างชาวเขมรและชาวอันนัมที่มีอย่าง
ยาวนาน”236 นอกจากนี้ยังกลาวจาบจวงตอชนชั้นนํากัมพูชาอยางพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์มุนีวงศแ
ซึ่งเพิ่งขึ้นครองราชยแเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1927 ถึงสิทธิอันชอบธรรมในการขึ้นครองสิริราชสมบัติ
เพราะพระองคแมจะสแยุคนธรพระราชโอรสผูอาภัพในสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษแที่มีอนุสาวรียแบน
หลังมานั้นยังมีพระชนมแชีพอยู ขณะเดียวกันผูนําลัทธิเกาไดยังไดกลาวอยางปลุกระดมวา “ช่วงเวลาที่
ดีกว่ากาลังจะมาถึงและผู้กระทาผิดจะต้องได้รับการลงโทษ” 237 ดวยเหตุนี้วันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ.
1927 พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์มุนีวงศแจึงมีพระราชโองการใหเกาไดเป็นลัทธินอกพุทธศาสนาและ
เป็นภัยอันตรายตอราชบัลลังกแกัมพูชาและหามไมใหประชาชนเขารวมกับเกาได238
ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม ค.ศ. 1927 พระบาทสมเด็ จ พระสี สุ วั ต ถิ์ มุ นี ว งศแ จึ ง มี พ ระราช
ประกาศสั่งการใหถึงวัดและหนวยงานราชการใหสอดสองดูแลและตักเตือนประชาชนใหรับรูหนาที่ที่
พึงตอพระมหากษัตริยแ รวมถึงใหยึดความถูกตองของพระธรรมวินัย อีกทั้งกลาวประณามลัทธิเกาไดวา
ใชประโยชนแจากความไรเดียงสาของชาวเขมรที่ตองการหลุดพนจากความทุกขแ และยืนยันสิทธิอันชอบ
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Ian Harris, Cambodian Buddhism History and Practice (Chiang Mai: Silkworm Books, 2006),

236

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

237

Kiernan, How Pol Pot to Came to Power, 5.
“ศาสนาเกาไดบุกรุกพระพุทธศาสนา,” นครวัด (4 มิถุนายน 1938), 2.

136.
3 (1975), 321.
238

សាសនា,” នគរវតថ (៤ យូវង ១៩៣៨), ១-២.]

[“សាសនាចៅដ្ឋយលុ កលុ យរពេះពុ ធន
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ธรรมของกษัตริยแองคแใหม239 ตอมาฝรั่งเศสจึงประกาศกฤษฎีกาลงวันที่ 8 กุมภาพันธแ ค.ศ. 1928 วา
คนที่เขารวมพิธีกรรมใดนอกเหนือจากพุทธศาสนาและคริสตแศาสนาตองไดรับโทษ บรรดาชาวเขมรที่
เดินทางไปแสวงบุญที่เตยแ นิงถูกสอบสวนและลงโทษอยางหนักถึงการมีสวนรวมในการยอมรับลัทธิ
นอกศาสนา240 ดวยเหตุนี้จึงทําใหลัทธิเกาไดในกัมพูชาคอย ๆ ลดอิทธิพลลง แตถึง กระนั้นใน ค.ศ.
1929 ลัทธิเกาไดไดฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งในกัมพูชาอันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญที่สอเคามา
ตั้งแตปลาย ค.ศ. 1928 และการสรางเขื่อนกักเก็บน้ํา ทําใหราษฎรตางพากันคาดหวังวาจะเป็นอิสระ
จากภาระทางเศรษฐกิจที่พวกเขาตองแบกรับโดยเฉพาะการเสียภาษีและการเกณฑแแรงงาน ดวยเหตุนี้
ผูนําลัทธิเกาไดจึงถือโอกาสโนมนาวผูศรัทธาดวยการใหสัญญาวาจะใหกําเนิดพื้นที่ใหเสมอเหมือ น
สวรรคแแหงอีเดน (Edenic) และเป็นอิสระจากการจายภาษี รวมถึงกําจัดอํานาจฝรั่งเศส241
พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์มุนีวงศแจึงมีพระราชสาสนแถึงเรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควน
กัมพูชาใหเรงจัดการปใญหาดังกลาวซึ่งฝรั่งเศสเองก็ไมพอใจการแพรขยายของลัทธิเกาไดด วยเชนกัน
จึง ทําการปูองปรามและควบคุมดูแลลัทธิเกาไดในกัมพูชาอยางใกลชิด โดยไมอนุญาตใหมีการจัด
พิธีกรรมในที่สาธารณะและไมอนุญาตจัดตั้งวัดขึ้นมาใหม อีกทั้งเพื่อแกไขปใญหาในกัมพูชาจึงบังคับใช
กฎหมายตอผูแสวงบุญชาวเขมรอยางเด็ดขาด ตรงกันขามกับแควนโคชินจีนลัทธิเกาไดยัง คงไดรับ
อนุญาตใหดําเนินการตอไปอยางอิสระ จึงยังปรากฏการปฏิบัติการแทรกซึมของลัทธิเกาไดอยูตามเขต
แนวชายแดน ซึ่งพบวามีการเคลื่อนไหวรวมกับขบวนการคอมมิวนิสตแในโคชินจีนดวย ตอมาในเดือน
สิงหาคม ค.ศ. 1930 ปรากฏวามีการประชุมพบปะของลัทธิเกาไดในเขตตาแกว เขตกันดาล และเขต
ไพรแวง และในปลาย ค.ศ. 1931 มีชาวเขมรจํานวน 200 คน เดินทางไปรวมงานเทศกาลคริสตแมาส
ของเกาได (Coadai Christmas Festivites) ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเตยแนิงแตไมมีรายงานวาพวกเขาไดรับ
การลงโทษอยางไร ตอมาใน ค.ศ. 1933 มีรายงานเกี่ยวกับพระสงฆแรูปหนึ่งจากเขตไพรแวงรับนิมนตแ
ไปเมืองเต็ยนิงทําใหพระรูปนั้นตองโทษปาราชิกและพนจากความเป็นพระ ดวยเหตุนี้ในวันที่ 27
กรกฎาคม ค.ศ. 1934 จึงไดมีพระราชประกาศแกไขพระราชประกาศเดิมซึ่งลงวันที่ 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
บางคนใหการสนับสนุนจัดตั้งวัดของลัทธิเกาไดในกรุงพนมเปญดวย
สภาพการณแดังกลาวสรางความกังวลใหกับพระสงฆแเขมรเป็นอยางมากจึงจัดใหมีการ
แสดงธรรมเทศนาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 1938 โดยพระวินัยธรรม (อูจ) ซึ่งตอมานํามาตีพิมพแใน
วารสารกัมพุชสุริยา ความตอนหนึ่งวา
...นครกรุงกัมพูชาธิบดีเราทั้งมวลนี้มนุษยชาติเขมรทั้งหมด ลวนแตนับถือพุทธศาสนา
มาอยางยาวนานนัก จนถึงราชการอาณานิคมเขามาชวยทํานุบํารุงกรุงกัมพูชาเรา ทานก็ไมไดบังคับ
หรือปฏิเสธพุทธศาสนา ยังคงใหประพฤติปฏิบัติไดตามความรุงเรืองไมวิปริตจากแตกอน มาถึง
ตอนนี้ไดรูมาวา มีพวกหนึ่งตั้งอยูขางทิศอาคเนยแ ใกลกับเขตโคชินจีนคือเขตสวายเรียงนี้ มีชนชาติ
เขมร ทั้งคฤหัสถแและบรรพชิต มีความคิดปรวนแปรเปลี่ยนไปนับถือลัทธิศาสนาอื่น พวกนี้เป็นโจร
พุทธศาสนา...เป็นเหตุใหสมเด็จสังฆนายกทั้งสองคณะ ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูง ทั้ง
สภาเสนาบดีจึงสนับสนุนอาตมาภาพใหมาแสดงธรรมเทศนากับทานใหเกิดแสงสวาง...242

ขณะเดียวกันก็ผลักดันใหปใญญาชนเขมรตีพิมพแบทความเรื่อง សាសនាចៅដ្ឋយលុ កលុ យ
រពេះពុ ធនសា សនា

[อานวา ซาซเนียเกาฎายลุกลุยเปฺรียะสแปุธฺตซาซเนีย : คําแปล ศาสนาเกาไดบุกรุก

พระพุทธศาสนา] ผานหนังสือพิมพแนครวัด (Nagaravatta) ฉบับวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1938 มีเนื้อหา
เพื่อกระตุนใหชาวเขมรรูเทาทันการเขามาของศาสนาเกาไดหรืออีกชื่อหนึ่งวา “พระพุทธศาสนาแกไข
ใหม” วา เหตุที่ไดรับความนิยมจากชาวเขมรจํานวนหนึ่งนั้น เกิดจากการรูไมเทาทันและความเขลาจึง
หลงไปกั บคํ าโอ อวดของศาสนาดัง กล าว อีก ทั้ง ยั ง มองว าการแพรข ยายของลัท ธิเ กาไดเ ป็นความ
พยายามของญวนในการควบคุมความคิดของชาวเขมร ดวยเหตุนี้ชาวเขมรจึงตองรูทันและไมหลงไป
กับการถูกครอบงํา โดยการไมเขารวมพิธีกรรมและฟใงคําเทศนาของลัทธิเกาได อีกทั้ง ยัง เนนย้ําถึง
ความสําคัญของพุทธศาสนาในฐานะศาสนาดั้งเดิมของกัมพูชา รวมถึงรองขอใหทางราชการบังคับใช
บทลงโทษอยางเด็ดขาดในกรณีที่ชาวเขมรประพฤติผิดไปจากธรรมเนียมและขอหามดังกลาว243

242

“ธรรมเทศนาของพระวินัยธรรม อูจ วัดปทุมวดี,” กัมพุชสุริยา, 96-97.

បទុមវតី,” កមពុជសុ រ ោ,
៩៦-៩៧.]
ិ
243

“ศาสนาเกาไดบุกรุกพระพุทธศาสนา,” นครวัด, 1-2.

២.]

[“ធមមច ទសនារបស់ រ ពេះវ ន័
ិ យធមម អ្ូច វតថ

[“សាសនាចៅដ្ឋយលុ កលុ យរពេះពុធនសាសនា,” នគរវតថ, ១-
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แมวาลัทธิเกาไดจะไมไดมีบทบาทมากไปกวาสรางความคลางแคลงใจตอการนําพุทธ
ศาสนาไปอวดอาง เมื่อเปรียบเทียบกับในโคชินจีนซึ่ง ลัทธิเกาไดกลายเป็นขบวนการชาตินิยมหนึ่ง ที่
สําคัญในการตอตานฝรั่งเศส แตจากการเขามาของลัทธิดังกลาว สวนหนึ่งแสดงใหเห็นวาฝรั่งเศสมี
อํ า นาจควบคุ ม ฝุ า ยพุ ท ธจั ก รของเขมร แต สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ มากไปกว า นั้ น คื อ ปฏิ กิ ริ ย าของพร ะสงฆแ
หัวกาวหนาและปใญญาชนที่มีตอลัทธิที่แปลกแยกไปจากพุทธศาสนานิกายเถรวาท ดวยการพยายาม
ธํารงรักษาไวซึ่งความบริสุทธิ์ของวัฒนธรรมที่ดีงามที่สืบทอดกันมาผานการศึกษาพระธรรมวินัยอยาง
เครงครัด
แตทวาสถานการณแดังกลาวผลักดันใหฝรั่ง เศสซึ่ง ตองการทําลายอิทธิพลของคณะสงฆแ
สยามตอพุทธศาสนาในกัมพูชาและปูองปรามการขยายตัวของลัทธิเกาไดในแควนโคชินจีน รวมมือกับ
พระสงฆแหัวกาวหนาในกัมพูชาที่ตองการธํารงวัตรปฏิบัติใหบริสุทธิ์อยางแทจริงและปูองกันพวกนอก
ศาสนาใชคําสอนของพระพุทธเจาในทางที่วิปลาส ในวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1929 พระหวด ตาดซึ่ง
ขณะนั้นเป็นคณะกรรมการพระราชบรรณาลัยไดพบกับมร.ปิแยรแ มารี อ็องตวน ปาสกิเยรแ (Pierre
Marie Antoine Pasquier) ผูสํ าเร็ จราชการทั่ วไปแหง อินโดจีน และมร.โกรเตเม (Krautheimer)
เรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนโคชินจีนที่วัดกําปงธมในเขตพระตระพัง เพื่อหารือกันเรื่องการจัดตั้ง
สถาบั น ทาง พุ ท ธ ศาสนาหรื อพุ ท ธศาสน บั ณ ฑิ ต ยแ (Institute Bouddhique) ซึ่ ง หมายถึ ง
“คณะกรรมการสมาคมนักปราชญแฝุายพระพุทธศาสนาแหงประเทศอินโดจีนฝรั่งเศส” (Community
of Scholars of the Buddhist Religion in French Indochina) โดยมีจุดประสงคแเพื่อรวบรวม
พุทธศาสนิกชนนิกายเถรวาทที่อยูในอินโดจีนฝรั่งเศสใหมีการประพฤติปฏิบัติอยางเป็นระบบและ
ถูกตอง
เปูาหมายสําคัญของคณะกรรมการชุดนี้คือ การพิมพแพระไตรปิฎกจนจบครบทุกฉบับเพื่อ
แจกจายไปตามวัดตาง ๆ อี กทั้งใหแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาเขมรเพื่อใหพระสงฆแที่โรงเรียนพุทธิก
บาลีไดศึกษาพระปริยัติธรรมที่ถูกตอง244 รวมถึงจัดการเทศนาอบรมแกทหารและอาสาสมัครปูองกัน
ประเทศคือ ទាហានចជងរកហម [อานวา : เตียเฮียนเจิงกฺรอฮอม : คําแปล ทหารเชิงแดงหรือทหารเทา
แดง] มีหนาที่ทําสงคราม กับ ទាហានចជងចលម [อานวา : เตียเฮียนเจิงคฺมึว : คําแปล ทหารเชิงดําหรือ
ทหารเทาดํา] มีหนาที่รักษาความสงบคลายตํารวจ ทหารทั้งสองกลุมมักมีเรื่องขัดแยงและแบงพรรค
244
បណិឍ តយ, ២២.]

พุทธศาสนบัณฑิตยแ , ประวัติสังเขปพุทธศาสนบัณฑิตย์ , 22.

[ពុ ទនសា សនបណឍិ តយ, របវតថិ ស ចងខ ប ពុ ទន សា សន
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แบง พวก ดังนั้ นเพื่อสรางความสามัคคีและเพื่อ ให เขา ใจถึง ประเพณี พิธีกรรมของพุทธศาสนิกชน
ฝรั่งเศสจึงจัดใหมีการแสดงธรรมเทศนาแกทหารกลุมนี้ 245 ภารกิจดัง กลาวไดรับการสนับสนุนเป็น
อยางดีจากทั้งราชสํานักกัมพูชาและราชสํานักลาว รวมถึงขาราชการฝรั่งเศสทั้งเรสิดังตแ สุเปริเออรแจาก
ทั้งสองแควน แมแตมร.ปอล ฑูแมร อดีตผูสําเร็จราชการทั่วไปแหงอินโดจีนซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็ใหการสนับสนุนการดําเนินการดังกลาว เพราะสําหรับฑูแมรการควบคุม
อํานาจอยางเครงครัดยอมเป็นผลดีตอฝรั่งเศส เชนเดียวกับเมื่อครั้งที่เขาเป็นผูสําเร็จราชการ ระบอบ
อาณานิคมไดรับการวางรากฐานอยางมั่นคงและไดรับการยกยองวาเป็นจุดเริ่มตนยุคสมัยอินโดจีนของ
ฝรั่งเศสอยางแทจริง246 ขณะเดียวกันการดําเนินการดังกลาวยังไดรับการสนับสนุนจากพระสงฆแฝุาย
ธรรมใหมในกัมพูชาเป็นอยางดี ดวยตองการแกไขปใญหาเรื่องการตีความพระธรรมวินัยที่สืบเนื่องมา
นานหลายปี
ดวยเหตุนี้คณะกรรมการพระราชบรรณาลัยจึง เห็นสมควรใหนําพุทธวจนะปิฎกไตรที่
ไดรับการสังคายนาครั้งที่ 5 มาแปลและเผยแพรเป็นภาษาพื้นเมืองเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจขางตน
ดังพระราชประกาศเลขที่ 106 ลงวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1929 กําหนดใหจัดตั้ง “រកុមជំនុំរពេះៃរត
បិដក

” [อานวา กรุมจุมนุมเปฺรียะสแเตฺร็ยเบะฎก : คําแปลคณะกรรมการชุมนุมพระไตรปิฎก (The

Tripitaka Commission)] เพื่ออํานวยการควบคุม ตรวจสอบ และเรียบเรียงการแปลพระไตรปิฎก
ฉบับสยาม พมา ลังกา และยุโรปเป็นภาษาเขมรเพื่อจัดพิมพแเป็นหนังสือ ประกอบดวยอธิบดี 1 รูป
รองอธิบดี 2 รูป และคณะกรรมการตั้งเป็นพระสังคีติกาจารยแจํานวน 40 รูป แบงออกเป็น 6 กลุม
ไดแก กลุมคัดลอกจําลอง กลุมเผดียง (บอก) บาลี กลุมแปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาเขมร กลุมพินิจ
ความแปลภาษาเขมร กลุมพินิจความแปลภาษาเขมรขั้นสําเร็จ และกลุมพินิจวิจารณแการพิมพแเป็น
หนังสือ เรียกรวมพระไตรปิฎกที่ดําเนินการแปลครั้งนี้วา “ ឧតឋមសងាគយនា” [อานวา โอ็ดดมซงกาย
เนีย : คําแปล อุดมสังคายนา]247
แมวาการแปลพระไตรปิฎกจะอยูภายใตการควบคุมของพระราชบรรณาลัยซึ่ง ตอมา
ยกขึ้นเป็นพุทธศาสนบัณฑิตยแในวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1930 แตผูที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการ
แปลพระไตรปิฎกจากภาษาตางประเทศเป็นภาษาเขมรคือพระสงฆแฝุายธรรมใหม ไดแก พระลฺวี แอม
245

บุญจันทรแ มุล, คุกการเมือง, 21.
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 .
246

[“រពេះរាជរបកាសចលម ១០៦,” រាជកិចវរាជាករ ១៩, ៤ (ឲកតូប ចណាវម ចដសម ១៩២៩): n.pag.]
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(ขณะนั้ น ดํ า รงสมณศั ก ดิ์ เ ป็ น พระสิ ริ ส มมติ ว งศแ ) ได รั บ แต ง ตั้ ง เป็ น อธิ บ ดี ค ณะกรรมการชุ ม นุ ม
พระไตรปิฎก สวนพระอุ ม สูร (ขณะนั้นดํ ารงสมณศัก ดิ์เป็น พระอุ ดมุนี พระราชาคณะพิเ ศษฝุา ย
มหานิกาย) ไดรับแต งตั้งเป็นรองอธิบดีคณะกรรมการชุมนุมพระไตรปิ ฎก ขณะที่พระแหม เจีย ว
(Hem Chieu) อาจารยแ ส อนภาษาบาลี ซึ่ ง เป็ น ศิ ษ ยแ สํ า นั ก พระชวน ณาต ได รั บ แต ง ตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการฯ เชนเดียวกับญก แถม (Gnok Thaem) นักประพันธแประโลมโลกที่มีชื่อเสียงซึ่งตอมา
ดํารงตําแหนงเป็นบรรณาธิการวารสารกัมพุชสุริยาใน ค.ศ.1938 เมื่อครั้งบวชเป็นพระสงฆแ พระญก
แถมซึ่งขณะนั้นเป็นครูสอนภาษาบาลีที่วัดพระเกตุ เป็นผูมีความรูดานภาษาไทย ภาษาบาลี รวมถึง
อรรถกถาธรรมตา ง ๆ ได เข ารว มเป็น คณะกรรมการฯ ดว ย นอกจากนี้ ปใญ ญาชนอย างช็ว ม เมา
(Chum Mao) ซึ่งขณะนั้นเป็นขาราชการพระราชบรรณาลัยก็เขาร วมทําหนาที่เป็นเลขาธิการคณะ
กรรมการฯ ดูแลเรื่องการจัดพิมพแพระไตรปิฎกดวย ทั้งนี้ มาดามซุยซาน กาเปอรแเลสแเลขาธิการพุทธ
ศาสนบัณฑิตยแไดใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ ซึ่งเบื้องแรกการแปลพระไตรปิฎกแลวเสร็จเป็นภาษา
เขมรภาคที่ 1 มีการจัดพิธีสมโภชที่พระที่นั่งเทวาวินิ จฉัยมไหยมหาปราสาท (The Preah Tineang
Tevea Vinnichay Mohai Moha Prasat) ในพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคลเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม
ค.ศ. 1931 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์มุนีวงศแมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับการแปลพระไตรปิฎกเป็น
ภาษาเขมรวาเป็นเพราะความตั้งใจของบรรดาสมาชิกพุ ทธศาสนบัณฑิตยแและเป็นน้ําใจของฝรั่งเศสที่
ต อ งการจั ด การพุ ท ธศาสนาให เ รี ย บร อ ยเพื่ อ ปู อ งกั น การประพฤติ ที่ ผิ ด และไม เ หมาะสมในกาล
ขางหนา248
นับตั้งแต ค.ศ. 1929 จนถึง ค.ศ. 1957 ซึ่งเป็นปีที่พระพุทธศาสนามีอายุครบกึ่งพุทธกาล
2,500 ปี กรมชุมนุมพระไตรปิฎกไดตีพิมพแหนังสือรวม 50 เลม ในจํานวนนี้คือพระวินัยปิฎก 13 เลม
พระสุตตันตปิฎก 37 เลม นอกจากนี้ยังปรากฏหนังสือที่แปลแลวเสร็จแตยังไมไดตีพิมพแอีกจํานวน 60
เลม ไดแก พระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อใหการพิมพแพระไตรปิฎกดําเนินไป
อยางเรียบรอย พุทธศาสนบัณฑิตยแไดจัดตั้งโรงพิมพแพระราชทรัพยแ (the Royal Publishing House)
ขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 1934 กระบวนการนี้แสดงใหเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนาและ
นับเนื่องเป็นตัวอยางหนึ่งของความพยายามธํารงรักษาพระพุทธศาสนาใหบริสุ ทธิ์ของพระสงฆแเขมร
ขณะเดียวกันยังสรางความภาคภูมิใจและเสริมสรางความยิ่งใหญกับประเทศ เพราะใน ค.ศ. 1931
248
បណិឍ តយ, ២៣.]

พุทธศาสนบัณฑิตยแ , ประวัติสังเขปพุทธศาสนบัณฑิตย์ , 23.

[ពុ ទនសា សនបណឍិ តយ, របវតថិ ស ចងខ ប ពុ ទន សា សន
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พระภิกษุชาวลังกานามวาเถรถะไดเดินทางมายังกัมพูชาและไดนําพระวินัยปิฎกภาคที่ 1 กลับไปยัง
ลังกา พระภิกษุรูปนี้ไดกลาวยกยองกัมพูชาไวในหนังสือพิมพแวา
ประเทศเขมรเป็นประเทศเล็ก ไมไดมีชื่อเสียงอะไร นักปราชญแก็มีเล็กนอย แตหาญกลา
ทําการใหญนัก คือหาญกลาแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาของตนเอง การดําเนินการครั้งนี้อัศจรรยแ
และประเสริฐนัก หามีประเทศใดในโลกกระทําเชนนี้ไม249

ในเวลาตอมา เมื่อมีการแยกหนาที่ระหวางพระราชบรรณาลัยกับพุทธศาสนบัณฑิตยแใน
ค.ศ. 1935 ผลักดันใหการเผยแผพระไตรปิฎกดําเนินไปอยางคึกคัก มีการบรรทุกหนัง สือใสรถยนตแ
ของพระราชบรรณาลัยออกไปจายแจกตามวัดในเขตตาง ๆ ที่เป็นเครือขายของพุทธศาสนบัณฑิตยแทั่ว
ทั้งแควนกัมพูชาและแควนโคชินจีน เพื่อใหพระสงฆแซึ่งทําหนาที่จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนวัดได
เพิ่มพูนความรูและเพื่อใหศาสนิกชนที่สนใจไดอานอยางทั่วถึง ซึ่งการดําเนินการดังกลาวยิ่งสงเสริมให
พระพุทธศาสนามีความเขมแข็งและทวีความสําคัญ ในฐานะรากฐานทางวัฒนธรรมของกัมพูชา ถึง
กระนั้นขอสังเกตตอการแปลพระไตรปิฎกภาษาตาง ๆ เป็นภาษาเขมร แมคณะสงฆแเขมรจะพยายาม
ธํารงวัตรปฏิบัติที่บริสุทธิ์และตองการลดทอนอิทธิพลทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งจากสยาม
แต ก ลั บ ปรากฏว า ในพระไตรปิ ฎ กที่ ไ ด รั บ การรั บเลื อ กนํ า มาแปล คื อ พระไตรปิ ฎ กภาษาไทยซึ่ ง
สันนิษฐานวาคงเป็นฉบับที่มีการสังคายนาในสยามเมื่อ ค.ศ. 1888 อาจสันนิษฐานไดวาพุทธศาสนาใน
กัมพูชาอยูในสภาพไมมั่นคงขณะที่พุทธศาสนาในสยามเขมแข็งและวัตรปฏิบัติที่บริสุทธิ์
นอกจากการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาเขมรแลว การเผยแผศีลธรรมและหลักธรรม
วินัยที่ถูกตองของพระสงฆแแกทหารเป็นอีกภารกิจสําคัญ ของพระสงฆแฝุายธรรมใหมที่ไ ดดําเนินการ
อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ฝรั่งเศสตองการปูองปรามบรรดาผูที่มีอาวุธใหรูจักเกรงกลัวตอการกระทําผิด จึง
สนับสนุนใหมีการแสดงธรรมเทศนาของพระสงฆแจากโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูง เดือนละ 1 ครั้ง แก
ทหารเขมรในเขตตาง ๆ ของกัมพูชา รวมถึงทหารพื้นเมืองในแควนโคชินจีน เป็นตนวาในวันที่ 23
พฤษภาคม ค.ศ. 1933 พระหวด ตาดซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูง
ไดเดินทางไปยังเขตกระแจะ เพื่อแสดงธรรมเทศนาแกทหารผานศึกโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหกองทัพ

249

เอกสารหนังสือ กรมชุมนุมแปลคัมภีร์พระไตรปิฎกในประเทศกัมพูชา, 24.

រពេះៃរតបិដកៃនរបចទសកមពុជា, ២៤.]

[ឯកសាររសាវរជាវ រកុមជុំនុំខ្ របគមពីរ
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เกิดความรักในพุทธศาสนาและใหตื่นขึ้นจากความหลงผิด250 ทั้งนี้ เซิง ง็อก ทัญ (Son Ngoc Thanh)
ปใญญาชนเขมรคนสําคัญซึ่งจะเขามามีบทบาทเคลื่อนไหวดานชาตินิยมในเวลาตอมา ขณะนั้นดํารง
ตําแหนงรองเลขาธิการพุทธศาสนบัณฑิตยแมีหนาที่จัดแจงใหพระสงฆแจากโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูง
ออกไปเทศนา ซึ่งพระสงฆแ กลุ มนี้ลวนแตเป็นพระสงฆแฝุายธรรมใหม ทั้ง สิ้น ได แก พระแหม เจีย ว
อาจารยแสอนภาษาบาลีโรงเรียนพุทธิกบาลี พระเบียง ขัต ศิษยแโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูง ตอมาเป็น
อาจารยแสอนภาษาสันสกฤตวิทยาลัยพระสีหนุ รวมถึงพระโสร หาย (Sou Hay) คณะกรรมการชุมนุม
พระไตรปิฎกเป็นอาจารยแเชี่ยวชาญดานพระธรรมวินัย พระอุก เจีย (Uk Chea) และพระเขียว ช็วม
(Khieu Chum) ซึ่งเป็นศิษยแสํานักพระลฺวี แอม เจาอาวาสวัดลังกา แมการแสดงธรรมเทศนาจะถือ
เป็นวัตรปฏิบัติปกติของพระสงฆแ แตการดําเนินการในลักษณะดังกลาวไดเนนย้ํา ถึงความสําคัญของ
พุทธศาสนาที่มีตอสังคมกัมพูชาและทําใหพระสงฆแใกลชิดกับราษฎรมากยิ่งขึ้น และที่สําคัญไปมากกวา
นั้นคื อในเวลาตอ มา ภารกิ จดั งกลาวได เป็ นส วนหนึ่ง ของการเคลื่ อนไหวรว มกั นของพระสงฆแกั บ
ปใญญาชนเขมรในการปลุกเราชาวเขมรใหเกิดความรูสึกชาตินิยมอันนํามาสูการตอตานฝรั่งเศส
อยางไรก็ตาม การดําเนินงานของคณะกรรมการแปลพระไตรปิฎกและการแสดงธรรม
เทศนาตองประสบกับความยุงยากอีกครั้ง เมื่อพระสงฆแฝุายธรรมเกาพยายามโตแยงวา การดําเนินการ
ลักษณะดังกลาวไมถูกตองเป็นโลกวัชชะ (Lokavajja) หรือพฤติกรรมที่โลกติเตียน ดวยเห็นวาการ
พิมพแพระไตรปิฎกเป็นสิ่งที่ผิดจากพุทธโอวาทและการใหพระสงฆแปฏิบัตินอกเหนือศาสนกิจเป็นเรื่อง
ไมสมควร โดยเฉพาะการใหพระสงฆแเป็นครูที่โรงเรียนวัด จึงเป็นเหตุใหเกิดวิวาทาธิกรณแขึ้นอีกครั้งใน
พระสงฆแเขมร เหตุการณแเกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 1933 ภายหลังตีพิมพแพระไตรปิฎกเป็นภาษา
เขมรสํ า เร็ จ เป็ น ครั้ ง แรก มาดามการแ เ ปอเลสแ แ ละพระชวน ณาต ขณะนั้ น ดํ า รงตํ า แหน ง รอง
ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธิก บาลีขั้ นสูง เดินทางไปยั ง แคว นโคชิ นจีนเพื่อตรวจการดําเนินงานของ
โรงเรียนวัด ทั้งสองไดรับรายงานปใญหา 2 เรื่อง เรื่องแรกคือการทะเลาะวิวาทระหวางพระสงฆแใน
สํานักงานพุทธศาสนา ดวยเหตุวาพระสงฆแกลุมหนึ่งตําหนิพระสงฆแที่เป็นครูในโรงเรียนวัด ดวยเห็นวา
พระสงฆแควรอยูแตในอาราม การทําการเรียนการสอนที่โรงเรียนเป็นเรื่องของพุทธบริษัท เรื่องตอมา
คือความสงสัยตอการแปลพระไตรปิฎกดวยเห็นวามีผูที่รูภาษาบาลีนอยมาก ในเรื่องนี้พระชวน ณาต
ไดอธิบายวาผูที่ทําหนาที่แปลพระไตรปิฎกเป็นผูที่มีการศึกษาและมีความเขาใจพุทธโอวาทอยางลึกซึ้ง
250
បណិឍ តយ, ២៧-២៨.]

พุทธศาสนบัณฑิตยแ, ประวัติสังเขปพุทธศาสนบัณฑิตย์, 27-28.

[ពុ ទនសា សនបណឍិ តយ, របវតថិ ស ចងខ ប ពុ ទន សា សន
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เป็นอยางดี อยางไรก็ดี ฝรั่งเศสในฐานะผูสนับสนุนไดแทรกแซงและแกไ ขปใ ญ หาทําใหเหตุการณแ
ดัง กลาวสงบลงอยางรวดเร็ว ขณะที่ฝุ ายราชสํานัก พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์มุนีวงศแมีพระราช
โองการเพื่อปูองกันปใญหาในเบื้องหนาวา “พระสงฆ์และพุทธบริษัททั้งหลายซึ่งต้องการศึกษา ต้องการ
ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกธรรมศึกษา สามารถถือ
ปฏิบัติได้ตามความปรารถนาของตน”251
ความพยายามในการรักษาพุทธศาสนาใหบริสุทธิ์ของพระสงฆแหัวกาวหนาตลอดทศวรรษ
1930 เป็นตนมาจะเห็นไดวาการจัดตั้งโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงและพุทธศาสนบัณฑิตยแถือเป็นองคแกร
หลักที่ทําใหพระสงฆแไดพัฒนาความรูความคิดและทําใหพระสงฆแไดศึกษาพระธรรมวินัยพรอม ๆ กับ
การรักษาวัตรปฏิบัติที่บริสุทธิ์อยางแทจริง ขณะที่การแปลพระธรรมวินัยจากภาษาบาลีมาเป็นภาษา
เขมรซึ่งนอกจากชวยสงเสริมใหพระพุทธศาสนาใกลชิดกับพระสงฆแและพุทธบริษัทชาวเขมรซึ่งไมรู
ภาษาบาลีแลว ยังเป็นหนทางหนึ่งที่กอใหเกิดการอนุรักษแภาษาเขมรขึ้นในหมูผูมีการศึกษาอีกดวย
อยางไรก็ดี เหตุการณแที่แสดงใหเห็นวาพุ ทธศาสนามีความสําคัญ ตอสัง คมกัมพูชาคื อ
เหตุการณแสงครามรม (Umbrella War) ใน ค.ศ. 1942 เมื่อมีการจับกุมพระแหม เจียวทั้ง ที่ไมไ ด
ลาสิกขาบทในวางแผนกอการปฏิวัติ สงผลใหในวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1942 พระสงฆแและคฤหัสถแ
กวาพันคนซึ่งมากกวาครึ่งเป็นพระสงฆแรวมตัวกันเดินขบวนโดยปราศจากอาวุธเพื่อเรียกรองใหปลอย
ตัวพระแหม เจียวและปใญญาชนที่ถูกจับกุม แตเ หตุการณแกลับบานปลายเป็นการจลาจลเมื่อฝุา ย
ฝรั่งเศสจับกุมบาจ ฌืนและใชอาวุธทํารายผูชุมนุมไมเวนแมแตพระสงฆแ ฝุายพระสงฆแไมมีอาวุธอื่นมี
เพียงรมจึงใชเป็นอาวุธปูองกันตนเองและตอบโตฝุายฝรั่งเศสจึงเป็นที่มาของชื่อเหตุการณแในครั้งนี้วา
สงครามรม ทายที่สุดผู ชุมนุม ถูกฝรั่ ง เศสตามจั บกุมเป็นจํา นวนมาก ปใ ญ ญาชนหลายคนถู กตัดสิ น
ประหารชี วิ ต หรื อ จํ า คุ ก ขณะที่ พ ระแหม เจี ย วถู ก ย า ยไปคุ ม ขั ง ที่ เ กาะตรอฬาจหรื อ เกาะปู โ ล
คอนดอรแ (Tralach Island or Poulo Condore) จนกระทั่งมรณภาพใน ค.ศ. 1943 เหตุการณแครั้งนี้
ไมเพียงแตแสดงใหเห็นบทบาทของพระสงฆแในการเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งจะไดอธิบายในบทตอไป
แตยังสะทอนถึงที่มาของการเขารวมการตอตานของราษฎรชาวเขมร เมื่อฝรั่งเศสดําเนินการจับกุม
พระแหม เจียวในลักษณะที่ขัดตอจารีตประเพณีพุทธศาสนาและลวงเกินตอศรัทธาของประชาชน

251

หวด ตาด, กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต, 35.

របស់ មុ ំញ គឺសចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួន ណាត, ៣៥.]

[ហូ ត តាត, កលាមិតថ
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2.2 การธารงรักษาภาษา-วรรณกรรมเขมร
ภายใต ร ะบบการศึ ก ษาแบบใหม ที่ พระสงฆแ ไ ด รับ นอกจากทํ า ให พ ระสงฆแ ไ ด พั ฒ นา
ความคิดของตนเองจนนําไปสูการตีความพระธรรมวินัยดังอธิบายแลวนั้น ยังทําใหพระสงฆแเขามามี
บทบาทในฐานะผูรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของกัมพูชาอีกดวย ซึ่งหากพิจารณารวมกับการจัดตั้งพุทธ
ศาสนบัณฑิตยแซึ่งเป็นสถาบันทางวิชาการที่เปิดโอกาสใหพระสงฆแแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไมเพียง
เฉพาะประเด็นทางศาสนา พระสงฆแเขมรยังไดสัมผัสกับวัฒนธรรมเขมรโบราณอยางลึกซึ้งและแนน
แฟูนมากยิ่งขึ้นผานวารสารกัมพุชสุริยาที่ตีพิมพแตนฉบับและรายงานความหนาทางวิชาการตาง ๆ ทั้ง
ในเรื่องภาษา วรรณกรรม พุทธประวัติ หลักธรรม ประวัติ ศาสตรแ และโบราณคดี โดยเฉพาะอักษร
ศาสตรแเขมรที่นักวิชาการฝรั่งเศสไดชี้ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงกับอารยธรรมโบราณสมัยพระนครอีก
ดวย แมวาในชวงขณะหนึ่งทรรศนะของนักอาณานิคมฝรั่งเศสจะเยยหยันอักษรศาสตรแเขมรวาไมมี
แกนสาร งานนิพนธแสวนใหญเป็นนิทานคร่ําครึหรือชาดกเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา252 แตการศึกษาใน
เวลาตอมาเป็นที่ยอมรับวา อักษรศาสตรแเขมรมีความเกาแกและมีพัฒนาการเป็นลําดับขั้น เป็นตนวา
งานศึกษาของยอรแช เซเดสแ (George Cœdès) นักวิชาการแหงสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบุรพทิศเรื่อง
អកសរសាស្តសថខ្មមរ

[อานวา อักซรซาซฺตรแขแมร : คําแปล อักษรศาสตรแเขมร] ไดรับการแปลและตีพิมพแใน

วารสารกัมพุชสุริยาเป็นตอน ๆ ฉบับปีที่ 14 ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคที่ 6 ตามลําดับ ประเด็นหลักของ
บทวิเคราะหแของเซเดสแแสดงใหเห็นความสืบเนื่องของอักษรศาสตรแเขมรตั้งแตสมัยพระนคร รวมถึง
แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของอักษรศาสตรแเขมรตอรัฐใกลเคียง โดยมุงเนนการพิจารณาหลักฐานประเภท
ตาง ๆ เป็นตนวาศิลาจารึก กาพยแโคลง เพรงหรือนิทาน และละคร เซเดสแมีความเห็นวา “อักษร
ศาสตรแ” ตามนัยยะของความหมาย อาจยกเอาศิลาจารึกเขมรหลักเกา ๆ อันเป็นถาวรวัตถุ ซึ่งแสดง
อักษรศาสตรแเขมรเป็นครั้งแรก หลักที่เกาแกที่สุดปรากฏตั้งแตพุทธศักราช 1150 ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ตั้งแตนั้นเป็นตนมามีการใชภาษาสองแบบ คือภาษาปราชญแเป็นภาษาสันสกฤต สําหรับใชบันทึกชื่อ
พระมหากษัตริยแหรือเชื้อพระวงศแ หรือแตงขึ้นเพื่อสรรเสริญถึงกษัตริยแ ซึ่งทรงสรางปราสาท หรือทาน
ทั้ง หลายซึ่งมีจิตศรัทธาตั้งใจถวายเป็นทาน อีกภาษาหนึ่ง เป็นภาษาเขมรธรรมดา สําหรับบันทึก
เรื่องราวการสรางและความที่เกี่ยวกับขาทาสบริวาร หรือเครื่องประดับประดาซึ่งเวนถวายพระวิหาร
ดัง นั้นจึงเห็นไดวา ศิลาจารึ กเขมรมี ประโยชนแอยางมาก เพราะศิลาจารึกชวยใหทราบถึ ง กิจกรรม
252

ฆีง ห฿กฑี , มาลีบทอักษรศิลป์ศตวรรษที่ 20 (พนมเปญ: Solaris Media Group, 2002), 120.

ម្ចលីបទអកសរសផ៍ខ្ មម រ សតវតសទី ២០ (ភបំចពញ: Solaris Media Group, ២០០២), ១២០.]

[ឃីង ហុ កឌី,
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พื้นฐานดานตาง ๆ อันเกาแกในประเทศอยางชัดเจน นอกจากนี้เซเดสแยังแสดงความเห็นดวยวา หาก
ยอนไปพิจารณาอักษรศาสตรแเสียใหมจะพบวาอักษรในจารึกเหลานั้นมีคุณคาอยางมาก เพราะชวยทํา
ใหทราบถึงการใชภาษาโบราณไดเป็นอยางดี253
เซเดสแกลาวตอไปอีกวา ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับอักษรศาสตรแมีสาเหตุใกลเคียงกับ
ความเปลี่ยนแปลงของอารยธรรมเขมร เพราะอารยธรรมเขมรซึ่งมีอิทธิพลตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 13
ถึง 14 (พ.ศ. 1750-1950) ไดแพรขยายไปยังเสียม (สยาม - ผูศึกษา) และลาว ชั่วขณะหนึ่งอักษร
ศาสตรแ ในประเทศเขมรเสื่อมลง แตเจริญ มากในประเทศเสียม ตอมาในพุทธศตวรรษที่ 19 (พ.ศ.
2393) เสียมมีอํานาจเหนือเขมรและรับเอาธรรมเนียมเขมรกลับไป โดยแกไขเปลี่ยนแปลงจนและแพร
ขยายอิทธิพล ตอมาเขมรก็รับเอาธรรมเนียมประเพณีจากเสียมซึ่งสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
อักษรศาสตรแเขมร และดวยเหตุนี้สง ผลอักษรศาสตรแเขมรไมมีการพัฒนาดวยตนเอง 254 ตอนหนึ่ง
เซเดสแกลาวถึงนาฏกรรมเขมรวา
บรรดาบทพากยแหรือเรื่องราวที่นํามาเลนในปใจจุบัน ปรากฏเคาเงื่อนของรากศัพทแในศิลา
จารึก 1 ซึ่งสรางในคริสตแศตวรรษที่ 12 ถึงกระนั้นนาฏกรรมเหลานี้เขมรสมัยโบราณหามีไม แต
หากรับเอามาจากพวกเสียม ซึ่งเสียมก็รับอิทธิพลนับตั้งแตเขามาในปราสาท ภายหลังจากเขามาตี
เขมรไป นาฏกรรมที่เลนอยูในเขมรจึงเป็นเรื่องที่เสียมเรียบเรียงขึ้นในประเทศ255

บทวิเคราะหแของเซเดสแเป็นตัวอยางหนึ่งของงานศึกษาที่ยอมรับความสืบเนื่องของอักษร
ศาสตรแเขมรในปใจจุบันกับสมัยพระนคร แมวาในเวลาตอมาอักษรศาสตรแเขมรจะถูกครอบงําจาก
อิทธิพลของรัฐใกลเคียงแตหากพิจารณารากฐานทางวัฒนธรรมแลวจะพบวา วัฒนธรรมเหลานั้นลวนมี
พื้นฐานจากอารยธรรมเขมรทั้งสิ้น จึงเชื่อไดวางานศึกษาเหลานี้เป็นสวนหนึ่งที่สงผลตอความรูสึกของ
ชาวเขมร โดยเฉพาะพระสงฆแเขมรและปใญญาชนใหเกิดการเพาะบมความรูสึกเชิดชู หวงแหน และ
ตองการธํารงรักษาภาษา-วรรณกรรมโดยถือเป็นอัตลักษณแทางวัฒนธรรมของ “ความเป็นเขมร”
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เซเดสแ, “อักษรศาสตรแเขมร,” กัมพุชสุริยา 14, 1 (1942): 31-32.

១៤, ១ (១៩៤២): ៣១-៣២.]
254

เซเดสแ, “อักษรศาสตรแเขมร,” กัมพุชสุริยา 14, 2 (1942): 37-38.

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

៦ (១៩៤២): ៤-៥.]

[សីច ដស, “អកសរសាស្តសថខ្ មម រ ,” កមពុ ជសុ រ ោ
ិ
[សីច ដស, “អកសរសាស្តសថខ្ មម រ ,” កមពុ ជសុ រ ោ
ិ

[សីច ដស, “អកសរសាស្តសថខ្ មម រ ,” កមពុ ជសុ រ ោ
១៤,
ិ
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ถึงเชนนี้แลว หากพิจารณาความเปลี่ยนแปลงในกัมพูชาภายใตระบอบอาณานิคมพบวา
ฝรั่ ง เศสนํ า วัฒ นธรรมแบบอาณานิ ค มที่ ไ ม ใ ช วั ฒ นธรรมของชาวฝรั่ ง เศสเข า มาในกัม พู ช า มี ก าร
กําหนดใหภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการซึ่งกลายเป็นปใญหาในการติดตอราชการของราษฎร เพราะ
หากไมรูภาษาฝรั่งเศสก็เกิดความยุงยากและไมไดรับความสะดวก ปใญญาชนเขมรอยางเคอม ส็อมเอิว
มีความเห็นวาการบังคับใหลูกหลานชาวเขมรเรียนภาษาฝรั่งเศสก็เพื่อใหหลงลืมแบบแผนอันดีงามของ
กัมพูชาตั้งแตโบราณ ดวยเหตุนี้ภาษาเขมรถูกลดความสําคัญเป็นภาษาที่ใชเพียงในหมูพระสงฆแและ
ชาวบานในเขตชนบท ขณะเดียวกันยังมองวาฝรั่งเศสปลูกฝใงแกมบังคับใหกวีกัมพูชาเขียนวรรณกรรม
ยกยองฝรั่งเศสเพื่อสกัดกั้นความเจริญของอักษรศาสตรแเขมรอีกดวย พรอมกันนั้นยังพยายามชวนเชื่อ
ชาวเขมรใหเห็นวา ฝรั่งเศสเป็นผูมีน้ําใจและมีบุญคุณผานวรรณกรรมคําสอนเรื่อง បណាឋំតាម្ចស [อาน
วา บอณฺตําตาเมี๊ยส : คําแปล คําสอนตามาส] ที่แตงขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1907 โดยกวีชื่อมาส ทั้งนี้ ฆีง ห฿กฑี
(Khing Hoc Dy) นั ก วิ ชาการด า นอัก ษรศาสตรแเ ขมรและสมาชิ กราชบัณ ฑิ ต ยสภากัม พู ช า แสดง
ความเห็น วาอรรถบทเรื่ องนี้ เป็น กระจกสะทอนสัง คมและประวัติศ าสตรแกัม พูชาและเป็นหนัง สื อ
ประวัติศาสตรแเพื่อรับใชระบอบอาณานิคม256 ความตอนหนึ่งวา
ทุกวันนี้ฝรั่งเศสเขามีคุณกับเรา ดวยเหตุนี้ตาจึงคิดแตงเป็นนิทานตามเรื่องราวซึ่งมีเรียงมา
ไวสั่งสอนฝใงใจทานทั้งปวงซึ่งเป็นชนชาติเขมรเหมือนกันใหรักนับถือไวใจฝรั่งเศสดวยความซื่อตรง
อยาหวั่นเกรงคิดหนาคิดหลังเลย เพราะฝรั่งเศสเป็นนี้เป็นมิตรที่พึ่งและเป็นครูเราดวย257

การแพรขยายของวัฒนธรรมตางชาติสรางความรูสึกสลดสังเวชใจตอชาวเขมรโดยเฉพาะ
พระสงฆแเป็นอยางมาก ความยอนแยง ระหวางความรุง โรจนแในอดีตกับความตกต่ําทางวัฒนธรรม
นําไปสูวิกฤตอัตลักษณแโดยเฉพาะดานอักษรศาสตรแ ซึ่งพบวามีเพียงพระสงฆแที่ยังคงทําหนาที่รักษา
ภาษา-วรรณกรรม ดังที่บุณฺณจันฺท มลไดบันทึกไวความวา
วรรณคดีของฝรั่งเศส วัฒนธรรมฝรั่งเศสแผอิทธิพลมาครอบงําวรรณคดีเขมร ครอบงํา
วัฒนธรรมเขมรอยางแรงกลา วรรณคดีของเราก็วิ่งเขาไปอาศัยอยูตามวัดวาอาราม ถาไมไดคุณ
256

ฆีง ห฿กฑี, มาลีบทอักษรศิลป์ศตวรรษที่ 20, 55. [ឃីង ហុកឌី, ម្ចលី បទអកសរសផ៍ខ្ មម រ សតវតសទី ២០, ៥៥.]; ฆึง
ห฿กฑี, สภาพทั่วไปในอักษรเขมร (พนมเปญ: โรงพิมพแเขมร, 2003), 150. [ឃីង ហុកឌី, ទិដឌភាពទូចៅៃនអកសរខ្មមរ (ភបំចពញ: ចរាងពុមពខ្មមរ,
២០០៣), ១៥០.]
257
២០០៧), ៣២.]

มาส, คาสอนตามาส (พนมเปญ: บรรณาคารอังกอรแ, 2007), 32.

[ម្ចស, បណា
ឋ ំតាម្ចស (ភបំចពញ: បណា
ត ារអងគរ ,
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พระสงฆแเขมรทําหนาที่ชวยค้ําจุนไวมาจนถึงสมัยนี้ ปุานฉะนี้วรรณคดีเขมรคงลมสลายหายสาบสูญ
ไปหมดเกลี้ยงจากประเทศกัมพูชานี้แลว

258

กัมพูชาภายใตระบอบอาณานิคมนับเป็นชวงเวลาที่วัฒนธรรมดานภาษา-วรรณกรรม
ตกต่ําอยางมาก งานนิพนธแภาษาเขมรไมมีโอกาสไดปรากฏแกสาธารณชนเลย ถึงขนาดที่ปใญญาชน
บางสวนไมยอมรับภาษาและวรรณกรรมของชาติ และพากันตั้งใจเรียนแตภาษาฝรั่งเศสจนทําใหภาษา
เขมรตกต่ําถึงขีดสุด บันทึกของบุณฺณจันฺท มลไดกลาวถึงสภาพการณแเมื่อแรกออกหนังสือพิมพแนครวัด
วา
สมัยแรก ๆ ที่หนังสือพิมพแน ครวัดออกมานั้น ผูอานสวนมากไดแกพวกคนยากจนและ
กรรมกรที่ไมส ามารถอานภาษาฝรั่งเศสไดเทานั้น สวนพวกผูดีมีการศึกษาเขาไมอานกัน หรอก
เพราะเขาดูถูกเหยียดหยามอักษรเขมร ที่สําคัญคือพวกนั้น อานภาษาเขมรไมออก เขาอานแต
หนังสือพิมพแฝรั่งชื่อลาเวรีตี (La Vérité) อูปีนีย็อง (Opinion) แอ็งปารตีอัล (Impartial) และ
หนังสือพิมพแไซงอน (Presse de Saigon) ถาหากจะอานหนังสือพิมพแภาษาเขมรก็จะแอบซอนไวใน
หนังสือพิมพแฝรั่งเพื่อไมใหคนอื่นมองเห็น เพราะกลัวจะถูกกลาววาเชยและไมรูภาษาฝรั่งเศส และ
ถือเป็นความอับอายที่จะยกยองภาษาและวรรณกรรมเขมรอันเป็นเอกลักษณแสําคัญของตน259

สอดคลองกับลี ธามเตง (Ly Theam Teng) สมาชิกกลุมอภิบาลสมาคมนักนิพนธแเขมร
ไดกลาวถึงสภาพการณแของอักษรศาสตรแเขมรในสมัยอาณานิคมไวอยางนาสนใจวา
เราไมเห็นอักษรเขมรปรากฏใหเห็นอยางเป็นทางการแกสาธารณชนเลย หนังสือตาง ๆ
ขางอักษรศาสตรแก็หามีใครจดจําได เหตุนี้เองอักษรเขมรจึงหลบเรนเขาไปอยูตามวัดวามอาราม
อยางสงบเสงี่ยมหรือแนบสนิทลงบนศิลาจารึก ขณะที่พระสงฆแ อุบาสก-อุบาสิกาแมจ ะพยายาม
รักษามรดกอัน สําคั ญของชาตินี้ไวใหคงอยู แตก็กระทําไดเพียงตามมีตามเกิดไมอาจสําแดงตน
ออกมาตอสาธารณชนไดอยางเปิดเผยดวยเกรงจะมีอุปสรรคและภัยอันตรายแกตน260

258

บุญจันทรแ มุล, คุกการเมือง, 15.
เรื่องเดียวกัน, 4.
260
ลี ธามเตง, อักษรศาสตร์เขมร (พนมเปญ: บรรณาคารเสง งวน หวด, 1960), 95.
259

(ភបំចពញ: បណា
ត ារចសង ងួន ហ្ួត, ១៩៦០), ៩៥.]

[លី ធាមចតង, អកសរសាស្តសថ ខ្ មម រ
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ดังกลาวแลววาภาษาและวรรณกรรมเขมรมีความสัมพันธแอยางแนบแนนกับพุทธศาสนา
มาตลอด การทองบาลีและพระธรรมกถึกเทศนาสั่งสอนของพระสงฆแ ลวนเป็นแนวทางอันสําคัญใน
การรักษาและเผยแพรภาษา-วรรณกรรมเขมรใหแทรกซึมเกาะลึกเขาไปในจิตใจของชาวเขมร เมื่อ
ผนวกกับกระบวนการปฏิรูปทางการศึกษาจึงชวยสงเสริมใหพระสงฆแเขมรไดพัฒนาความคิดและกาว
เขามามีบทบาทในการรักษาอัตลักษณแดานอักษรศาสตรแมากยิ่งขึ้น
บทบาทดานการอนุรักษแวัฒนธรรมของพระสงฆแเกิดขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์มี
พระราชประกาศเลขที่ 67 ลงวันที่ 4 กันยายน ค.ศ. 1915 ใหจัดทําหนังสืออักขราภิธานศัพทแภาษา
เขมรหรือวจนานุกรมเขมร ดวยทรงมีวัตถุประสงคแเพื่อจัดระบบสะกดคําระบบใหมและเพื่อลดความ
ซับซอนของตัวอักษรเขมรใหเขียนงายขึ้น รวมถึงเพื่อใหเขียนภาษาเขมรตรงกับภาษาบาลี -สันสกฤต
ตามขอเสนอของยอรแช เซเดสแ นักวิชาการฝรั่งเศส261 ทรงเเตงตั้งคณะกรรมการ 12 ทาน ในจํานวนนี้
มีพระสงฆแ 3 รูป ไดแก พระมหาราชธรรม (สวส) คณะธรรมยุต วัดพระยูวงศแ พระวันรัต (จันทรแ) คณะ
มหานิ ก าย วั ด อุ ณ าโลม และพระศี ล สั ง วร (หาก ) คณะมหานิ ก าย วั ด อุ ณ าโลม 262 ร ว มเป็ น
คณะกรรมการดวย ตอมามีการแตงตั้งพระสงฆแเป็นคณะกรรมการอีก 5 รูป ไดแก พระมหาวิมลธรรม
(โจง) พระครูสังฆสัตถา (ชวน ณาต) พระญาณวิริยะ (โฬ็ง) พระอุดมมุนี (อุม สูร) และพระครูสังฆวิชา
(หวด ตาด) ซึ่งทั้งหมดเป็นอาจารยแในโรงเรียนพุทธิกบาลี263 โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินงาน 8 ปี ให
ชื่อวา “អកខរាភធា
ី នស័បធ ភាសាចមមរោៈខ្ដររាជាករបងាគប់” [อานวา อักฺคเรียภีเธียนซับท เพียซาขแมระแฎร
เรียจการบองกาบแ : คําแปล อักขราภิธานศรับทแภาษาเขมรซึ่งราชการบังคับ] ถึงกระนั้นเมื่อจัดทํา
หนังสือวจนานุกรมเขมรแลวเสร็จใน ค.ศ. 1926 แอรแแน็สตแ รูม (Ernest Roume) เรสิดังตแ สุเปริเออรแ
แห ง แคว น กั ม พู ช าไดทั ก ท ว งชื่ อ หนั ง สื อ เล ม นี้ ที่ กํ า กั บ ว า “ของราชการ” ให เว น และเปลี่ ย นเป็ น
“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,

262

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

4.
[“រពេះរាជ

របកាសចលម ៦៧,” រាជកិចវរាជាករ ៥, ៣ (សូ ចយត អ្ូត ចសបតម ១៩១៥): ១៤៩-១៥០.]
263

ถอยปรารภของกรมชุมนุม ,” วจนานุกรมเขมรภาคที่ 1 ภาคที่ 2, 5th ed. (พนมเปญ: พุทธศาสนบัณฑิตยแ ,

1967), ด-ถ.

[“ចសចកឋី រ

,១៩៦៧), ត-ច.]

រពន រ របស់ រ កុមជំ នុំ,” វចនានុ រ កមខ្មម រភាគទី ១ ភាគទី ២, ច

េះពុ មព រ ាទី ៥ (ភបំច ពញ: ពុ ទនសា សនបណឍិ តផ
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จะเนียนุกฺรมขแมรเภียคที 1 เภียคที 2 : แปลวา วจนานุกรมเขมรภาคที่ 1 ภาคที่ 2] เพราะจะ
กลายเป็นการบังคับไปทั้งหมดหามไมใหมีการแกไข264
ถึ ง กระนั้ น วจนานุ ก รมเขมรฉบั บ นี้ ไ ด ส ร า งความไม พ อใจแก เ สนาบดี ส ภาและกลุ ม
อนุรักษนิยมซึ่งมีพระสงฆแรวมอยูดวยเป็นจํานวนมาก แมแตพระสงฆแหัวกาวหนาซึ่งเป็นคณะกรรมการ
จัดทําหนังสือเลมนี้ ดวยมองวาการเปลี่ยนแปลงตัวสะกดทําใหภาษาเขมรซึ่งมีความเป็นมาสืบทอด
ตั้ง แตสมั ยพระนครถูกทําลาย สงผลใหเสนาบดีสภาตองมีคําสั่งใหเก็บหนังสือดังกลาว พรอมกับมี
พระราชประกาศใหยกเลิกระบบการสะกดคํากอนหนานี้และใหแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหมใน ค.ศ.
1927 เรียก “រកុមជំនុមចផធៀងសចរមចវចនានុរកមខ្មមរ” [กรุมจุมนุมเผดียงซอมเร็จโวจะเนียนุกฺรมขแมร :
คําแปล คณะกรรมการจัดทําวจนานุกรมเขมร] และพระราชประกาศเลขที่ 73 ลงวันที่ 10 ธันวาคม
ค.ศ. 1929 แตงตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมในที่นี้มีพระสงฆแรูปสําคัญ อยางพระชวน ณาตรวมเป็น
คณะกรรมการเพียงรูปเดียวจากคณะกรรมการชุดเกาและมีบทบาทในการเรียบเรียงวจนานุกรมเขมร
ฉบับนี้ วจนานุกรมฉบับใหมแลวเสร็จใน ค.ศ. 1938 โดยยังคงใชชื่อเรียกวา “วจนานุกรมเขมร ภาคที่
1 และภาคที่ 2” แตชาวเขมรทั่วไปนิยมเรียกวา “วจนานุกรมเขมรฉบับชวน ณาต”265
การจัดทําวจนานุกรมแสดงใหเห็นถึง ความพยายามสรางบรรทัดฐานภาษาเขมรใหเป็น
ภาษาทางการของชาติ (language of state) สวนหนึ่งเพื่อรวมเอาภาษาทองถิ่นรวมไวดวยกัน เพราะ
ในแตละพื้นที่มีการใชภาษาเขมรแตกตางกัน ไมมีแบบแผนตายตัว เป็นตนวาการออกเสียงสระหรือ
วรรณยุกตแ นอกจากนี้ยังปรากฏภาษาถิ่นของกลุมชาติพันธุแเขมรที่อาศัยอยูในกัมพูชา เชน ชาวกุย ชาว
264

“เหตุผลสําหรับการพิมพแครั้งที่ 5,” วจนานุกรมเขมรภาคที่ 1 ภาคที่ 2, ฆ.

វចនានុរ កមខ្មម រ ភាគទី ១ ភាគទី ២, ឃ.]
265

[“និទានសរម្ចប់ច

េះពុ មពរ តាទី ៥,”

วจนานุกรมเขมร ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ตีพิมพแอีกหลายครั้ง จนกระทั่งในการพิมพแครั้งที่ 4 ค.ศ. 1962 พุทธศาสน
บัณฑิตยแไดกราบทูลพระชวน ณาต ซึ่งขณะนั้นเป็นสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี สังฆราชาฝุายมหานิกายใหชวยแกไขและตรวจทานความ
ถูกตอง ตอมาใน ค.ศ. 1967 เลียง ฮับอาน นายกพุทธศาสนบัณฑิตยแไดกราบทูลขอใหพระมหาสุเมธาธิบดีเป็นองคแอุปถัมภแแกไขวจนา
นุกรมซึ่งมีการแตงตั้งคณะกรรมการ 4 ทาน ประกอบดวยพระเถรานุระ 2 รูป ไดแก พระศาสนมุนี (เก็ม โตร) พระปิฎกธรรม (อุม สุม)
และฆราวาส 2 ทาน ไดแก ทานโูง-เซฺรือง เลขาธิการในสมาคมนักประพันธแเขมร (อดีตองคแเลขาธิการในพุทธศาสนบัณฑิตยแ) ทานโทงซมโอ็ย นักประพันธแในพุทธศาสนบัณฑิตยแ รวมกันพิจารณาขอบกพรองของวจนานุกรมเขมรที่จัดพิมพแครั้งกอน อยางไรก็ดี พระมหา
สุเมธาธิบดีเป็นธุระเอาใจใสพระทัย ทรงแกไข ตรวจทาน และเพิ่มเติมเนื้อหาของหนังสืออยางรอบดาน ทําใหเนื้อหาครอบคลุมกวา
วจนานุกรมเขมรที่พิมพแครั้งที่ 4 ทั้งยังทรงริเริ่มนําขอคิดเห็นของคณะกรรมการชุดแรกที่จัดตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1915 มารวมพิจารณาเพื่อให
อักษรศาสตรแเขมรเจริญกาวหนาและเป็นวิทยาทานใหนักอักษรศาสตรแเขมรในอนาคตเจริญรอยตามอีกดวย (“เหตุผลสําหรับการพิมพแ
ครั้งที่ 5,” วจนานุกรมเขมรภาคที่ 1 ภาคที่ 2, ฆ-จ. [“និទានសរម្ចប់ច េះពុមពរតាទី ៥,” វចនានុ រ កមខ្មម រ ភាគទី ១ ភាគទី ២, ឃ-ច. ])
ดวยเหตุที่พระมหาสุเมธาธิบดีทรงเป็นองคแอุปถัมภแหลักในการแกไขวจนานุกรมเขมร และการพิมพแในชั้นหลังตางยึดเอาการพิมพแครั้งที่ 5
เป็นตนฉบับ จึงนิยมเรียกวจนานุกรมเขมรฉบับนี้วา “วจนานุกรมเขมรฉบับชวน ณาต”
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สเตี ย ง ชาวพนอง หรื อ ชาวเสี ย ม ลั ก ษณะนี้ ย อ มส ง ผลให เ กิ ด ความคลาดเคลื่ อ นในการสื่ อ สาร
โดยเฉพาะการเขี ยน ดั ง นั้ น เพื่ อ สร า งความเป็ น หนึ่ ง เดี ย วจึ ง จํ า เป็ น ต อ งสร าง “ภาษาเขมรแบบ
ทางการ” อันเป็นที่มาของการจัดทําวจนานุกรมเขมรขึ้น เอียว เกอส (Ieu Koeus) ปใญ ญาชนหัว
กาวหนาและอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาไดแสดงความคิดเห็นถึงความสําคัญของวจนานุกรมเขมร
ในหนังสือ ភាសាខ្មមរ ការលផងពិនិតយចដ្ឋយរកចហតុផល [อานวา เพียซาขแมร การลฺบ็องปินิตยโฎยร฿ก
เฮตุพ็อล : คําแปล ภาษาเขมร การลองพินิจโดยเหตุผล] ตีพิมพแครั้งแรกใน ค.ศ. 1947 อยางนาสนใจ
วา
...วจนานุกรม เป็นระเบียบซึ่งเราตองปฏิบัติตาม คือเขียนใหถูกตองตามหลักการ เหตุซึ่ง
ตองเขียนตามวจนานุกรมนี้ เราทั้งหลายตองปฏิบัติตามอยางมีวินัย วินัยนี้มีสาระสําคัญถึงความ
เจริญของชาติ เพราะถาเราเอาแตเขียนคําตามใจตนเอง แตกตางกันไปตามวัด ตามโรงเรียนเชนนี้
ภาษาเราจะถือวาเป็นภาษาสําหรับชาติหนึ่งไมได; จะถือชาติของเราวาเป็นประชาชาติหนึ่งก็ไมสมฯ
ดวยเหตุนี้ขอใหพี่นองรวมชาติทั้งหลายเขียนคําตามรูปซึ่งมีในวจนานุกรม เพื่อใหเป็นระเบียบแบบ
แผน แลวขอใหพึงระลึกเสมอวาถาเขียนผิดไปจากรูปคําซึ่งมีในวจนานุกรม เพราะการเขียนผิดไป
นั้นเป็นเหตุสําแดงใหเห็นวาเราไมมีการศึกษา...266

ปฏิกิริยาของพระสงฆแตอการเปลี่ยนแปลงตัวสะกดชี้ใหเห็นบทบาทและความสําคัญของ
อักษรศาสตรแในฐานะรากฐานทางวัฒนธรรมของกัมพูชา เพราะตระหนักวาอักษรศาสตรแมีความเจริญ
เป็นทุนเดิม ขณะเดียวกันการจัดทําวจนานุกรมเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ยิ่งหนุนนําใหอักษรศาสตรแเขมร
จําเริญยิ่งขึ้นไป ดังถอยปรารภของคณะกรรมการฯ กลาวถึงความสําคัญของวจนานุกรมเขมรฉบับนี้วา
วจนานุกรมเขมรนี้ ไดเกิดเป็นครั้งแรกสุดแหงกัมพุชรัฐ เรามีความคาดหวังวา กาลตอไป
ขางหนา โดยกําลังความพยายามและความบากบั่นของนักปราชญแในชั้นหลัง วจนานุกรมนี้จะเจริญ
ดวยคําและระเบียบวิธีการซึ่งวิเศษวิศาลกวานี้ขึ้น ไป ดังเชน ศัพ ทแวจนาธิบาย (DICTIONNAIRE

266

เอียว เกอส, ภาษาเขมร การลองพินิจโดยเหตุผล (พนมเปญ: พุทธศาสนบัณฑิตยแ , 1992), 18-19.

[ចអៀវ ចកស,

ភាសាខ្មម រ ការលផងពិ និត យចដ្ឋយរកចហតុ ផល (La langue cambodgienne: un essai d'étude raisonnée) (ភបំច ពញ: ពុ ទនសា សន
បណិឍ តផ, ១៩៩២), ១៨-១៩.]
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ENCYCLOPÉDIQUE) ของนานาประเทศ ซึ่งประมวลเพิ่มแลวเพิ่มเลาอยางไมรูจบไมรูสิ้น ซึ่งมีแต
เจริญวิเศษขึ้นโดยลําดับ

267

นอกจากการจัดทําวจนานุกรมภาษาเขมรแลว สมาชิกพุทธศาสนบัณฑิตยแนําโดยมาดาม
ซุยซาน การแเปอเลสแ พระสงฆแ และปใญญาชนเขมรไดมีความกังวลตอวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
กัมพูชาที่อาจสูญหายไปทามกลางการเขามาของวัฒนธรรมจากตางชาติ สําหรับมาดามการแเปอเลสแนั้น
ฆีง ห฿กฑี กลาววาไมใชนักชาตินิยมอาณานิคมที่ดีนัก แตกลับเป็นชาวฝรั่ง เศสที่หลงใหลวัฒนธรรม
เขมรและตองการธํารงรักษาสมบัติของมนุษยชาติ 268 ดวยเหตุนี้จึงใหการสนับสนุนและผลักดันการ
อนุรักษแวัฒนธรรมเขมรอยางเต็มกําลัง พระราชประกาศเลขที่ 12 ลงวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1934 ให
จัดตั้ง “រកុមជំនុំទំចនៀមទម្ចលប់ខ្មមរ” [อานวา กรุมจุมนุมตุมเนียมตเมฺลียบคแมร : คําแปล คณะกรรมการ
วัฒนธรรมประเพณีเขมร (Commission of Cambodian Mores and Customer)] ทําหนาที่รักษา
ขนบธรรมประเพณีของกัมพูชา ดวยการตีพิมพแเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมเขมรเป็นตนวา
พิธีบุญ โดยเฉพาะหนังสือหายากเพื่อเผยแพรใหเป็นที่รูจักทั้ง ในและตางประเทศ นอกจากนี้คณะ
กรรมการฯ ยังสนับสนุนใหมีการจดบันทึกประเพณีสําคัญ ๆ สมัยโบราณจากผูรูตามหมูบานตาง ๆ
และสนับสนุนใหมีการจัดประกวดงานศิลปะ อักษรศาสตรแ และวัฒนธรรมประเพณีอีกดวย ทั้งนี้ คณะ
กรรมการฯ ไดจัดประกวดเขียนบทความเกี่ยวกับประเพณีและพิธีบุญตาง ๆ ผูชนะจะไดรับเงินรางวัล
และตี พิ ม พแ บ ทความโดยไม เ สี ย เงิ น เป็ น ประจํ า ทุ ก ปี ซึ่ ง วิ ธี ก ารดั ง กล า วนอกจากเป็ น การรั ก ษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีของกัมพูชาแลว ขณะเดียวกันก็เป็นการสงเสริมใหชาวเขมรไดใชภาษาเขมรที่
ถูกตองอีกดวย คณะกรรมการฯ ไดตีพิมพแหนังสือสําคัญ ๆ เป็นตนวาพระราชพิธีทวาทศมาศ ระบํา
บฺรอเจียบริยเขมร แลฺบงบฺรอเจียบฺริยเขมร ลํานําสัง เขปในเพรงเขมร ตอมาใน ค.ศ. 1938 จึงมีการ
เสนอใหจัดตั้งสถาบันวัฒนธรรมเขมร (Khmer Cultural Centre) ภายใตการดูแ ลของพุทธศาสน
บัณฑิตยแ พระราชบรรณาลัย โรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูง คณะกรรมการแปลพระไตรปิฎก และโรงพิมพแ
พระราชทรัพยแ เพื่อทําหนาเผยแพรความรูดานวัฒนธรรมเขมรอยางเป็นรูปธรรมโดยความรวมมือ
ระหวางพระสงฆแ ปใญญาชน และราชการอาณานิคม
267

“ถ อยปรารภของกรมชุ มนุ ม ,” วจนานุกรมเขมรภาคที่ 1 ภาคที่ 2, ณ.

វចនានុរ កមខ្មម រ ភាគទី ១ ភាគទី ២, ណ.]
268

[“ចសចកឋីរ

ฆีง ห฿กฑี, “มาดามซุยซาน การแเปอเลสแกับวิทยสถานพุทธศาสนบัณฑิตยแ, ” 191.

ហាន ការបុឺខ្ឡស និងវទាសា
ទ នពុទនសាសនបណឍិតយ," ១៩១.]
ិ

រពន រ របស់ រ កុម ជំនុំ ,”

[ឃីង ហុ កឌី, “អប ករសី ស្ុ យ
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ขณะที่พระสงฆแธํารงรักษาอักษรศาสตรแเขมรดวยการเทศนแสวดอันเป็นหนาที่ที่สืบเนื่อง
มาตั้งแตสมัยโบราณ รวมถึงใชอํานาจและหนาที่ตอรองกับผูปกครองชาวฝรั่งเศส ปใญญาชนเขมรที่
เป็นนักปราชญแหรือกวีซึ่งมีภูมิหลังใกลชิดกับโรงเรียนวัดเป็นอีกกลุมหนึ่งที่รวมเคลื่อนไหวเพื่อปกปูอง
อักษรศาสตรแกัมพูชาดวยวิธีการที่แตกตางออกไป กลาวคือการผลิตงานประพันธแดวยภาษาเขมร หรือ
ที่เรียกวา

អកសរសិល ផ៍

[อานวา อักซอเซิล : คําแปล อักษรศิลป ใชเรียกรวมทั้งวรรณคดีและ

วรรณกรรม] ซึ่งนอกจากเพื่อความเพลิดเพลินและประโลมใจแลว ยังมีสาเหตุสําคัญมากกวานั้นคือ
ความรูสึกหวั่นเกรงการถูกครอบงําทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะจากชาวเวียดนามและชาวจีน ฆีง ห฿กฑี
กลาววา “ไม่เพียงแต่เวลานั้น ประเทศญวนชิดใกล้อยู่ข้างอาณานิคมนิยมฝรั่งเศส ประเทศเขามีนัก
นิพนธ์จานวนมาก หนังสือที่พิมพ์เผยแพร่ก็มีมิใช่น้อยฯ ตามถนนที่ประชุมชนเขตราชธานี หนังสือจีน
ญวน มีวางขายทุกหนทุกแห่งฯ โดยไม่อาจต้านทานความไร้ยางอายของพวกเขาไปได้ ”269 เพื่อตอบโต
สถานการณแ ดัง กล าวและขจัด ขอ ครหาที่ว างานนิ พนธแเ ขมรส วนใหญเ ป็น นิท านคร่ํ าครึห รือ ชาดก
เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา อีกทั้งเพื่อสืบทอดภาษาและวรรณกรรมเขมรใหดํารงอยูทามกลางการ
เปลี่ ยนแปลงทางวั ฒ นธรรม กวีผู มี การศึ กษาจึ ง คิ ด แต ง อั กษรศิล ป ขึ้ นใหมผ า นภาษาซึ่ ง เป็น วั ส ดุ
ประกอบขึ้นเป็นงานเขียนดวยการเขียนลงเป็นตัวอักษร เพราะเมื่ออักษรศิลปไดรับการเผยแพร การ
สื่อสารระหวางผูเขียนกับผูรับสารทั้งจากการฟใงหรือการอาน โดยมีสื่อกลางคือภาษาและวรรณกรรม
จะชวยใหอักษรศาสตรแยังคงไดรับการรักษาไว
อยางไรก็ดี พันธกิจของอัก ษรศิลปในยุคอาณานิคมไมใชเพียงเพื่อรักษาอักษรศาสตรแ
เขมรไว เ ท า นั้ น เพราะกวี ยั ง ได แ สดงความคิ ด ความเชื่ อ ตลอดจนสะท อ นสภาพสั ง คมและการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นใหแกผูอานไดรับรู ดวยเหตุนี้การสรางอักษรศิลปจึง
เป็นการเพาะบมความคิดใหกับชาวเขมรแนวทางหนึ่งซึ่งนําไปสูความรูสึกชาตินิยมในเวลาตอมาอีก
ดวย ปรากฏการณแดังกลาวนี้เบน แอนเดอรแสันเรียกวาสุญกาลสหมิติ (the imagined community
floating in homogeneous, empty time)270
หากจําแนกอักษรศิลปตามรูปแบบคําประพันธแปรากฏในสองลักษณะ ไดแกลักษณะแรก
คืออักษรศิลปที่แตงขึ้นดวยรอยกรองแบบขนบโบราณ เป็นตนวาเตียวเอก ปกิณกะกถาเคารพ 7
269

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

[ឃីង ហុកឌី, អកសរសិលផ៍ខ្ មម រ សតវតសទី ២០ កវ ន
ត ារអងគរ, ២០០៧), ១១៧.]
ី ិព នននិងករមងអតទ បទ (ភបំចពញ: បណា
270

แอนเดอรแสัน, ชุมชนจินตกรรม: บทสะท้อนว่าด้วยกาเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม, 42.
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ประการของออกญาวิบุลราชเสนา (นู กอน) แตผลงานที่สําคัญอันแสดงถึงเจตจํานงคแของการธํารง
อักษรศาสตรแคือจฺบาบลฺเบีกถเม็ยของพระภิรมยแภาษา (อู) หรือกรมงุย271 ซึ่งแตง ขึ้นเมื่อเดือนเจตร
(เดือน 5) ปีจอ จัตวาศก ตรงกับ ค.ศ. 1922 กรมงุยระบุถึงจุดมุงหมายของบทประพันธแนี้ไวในตอนตน
วา “ก่อคิดกาพย์ใหม่ เอามาเพื่อสั่งสอน ลูกหลานชายหญิง ทั้งเล็ก (เด็ก -ผู้ศึกษา) ก็ดีทั้งใหญ่ (ผู้ใหญ่ ผู้ศึกษา) ก็ดี ขอจงรับฟังทุกคน” ซึ่งสารัตถะสําคัญของจฺบาบลฺเบีกถเม็ยมุงตักเตือนลูกหลานชาวเขมร
ใหรูเท าทันความทันสมัยที่มี ผลตอสั ง คมกัม พูชา เพราะชวงชีวิ ตของกรมงุย อยูระหวางสมั ยจารี ต
ประเพณีกั บสมั ยอาณานิค ม เขาจึ ง ได สัมผัส และตระหนัก ถึง ความเปลี่ย นแปลงที่เ กิดขึ้ นในสัง คม
กัมพูชา เป็นตนวาการเปลี่ยนแปลงของระบบมูลนายสูระบบราชการสมัยใหม อิทธิพลทางการเมือง
และเศรษฐกิจของชาวตางชาติ การแพรขยายของวัฒนธรรมฝรั่งเศส อีกทั้งกรมงุยยังมีความรูทางดาน
พุทธศาสนาและอักษรศิลปจากการบวชเรียนอันเป็นการร่ําเรียนของชาวเขมรแตโบราณ ลักษณะ
เชนนี้ทําใหกรมงุยประพันธแจฺบาบลฺเบีกถเม็ยดวยการนําแกนแทของหลักธรรมมาประยุกตแใหทันสมัย
เพื่อใหชาวเขมรไดปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพการณแของสังคมสมัยใหมบนพื้นฐานของการธํารง
รักษาวัฒนธรรมที่ดีงามดั้งเดิม272
ถึงกระนั้นจฺบาบลฺเบีกถเม็ยของกรมงุยยังมีคุณคาและมีความสําคัญมากกวานั้นคือ ความ
พยายามในการธํารงความเป็นเขมรไมใหเลือนหายไปทามกลางความเปลี่ยนแปลง เพราะการประพันธแ
อักษรศิลปเป็นเครื่องแสดงวัฒนธรรมและความเจริญของชาติ อีกทั้ง ยังกระตุนผูคนในสังคมใหเกิด
ความภาคภูมิใจ เห็นความสําคัญ และตระหนักถึงคุณคาของอักษรศาสตรแดวย ดังปรากฏบทประณาม
พจนแที่กรมงุยกลาวถึงคุณคาของพยัญชนะเขมรวา “คุณค่าตัวอักขรา ทั้งสามสิบสาม” สะทอนใหเห็น
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พระภิรมยแภาษา (อู) หรือกรมงุย เดิมชื่ออุก อู ชื่อเลนวา งุย (อานวา งย) เกิดเมื่อ ค.ศ. 1865 บิดาสืบเชื้อสายจาก
เจาปก มารดาเป็นบุตรสาวกํานันสะเปียนทะมอ ในวัยเด็กเรียนเขียนอานและเลขที่วัดบึงจอก ตอมาบวชเป็นสามเณรและสึกออกมาชวย
บิดาทํางานเป็นเสมียน ทําหนาที่เก็บภาษีอาการขาวตามอาชญาหลวง เมื่ออายุได 21 ปี อุปสมบทที่วัดบึงจอก เรียนพระธรรมวินัยและ
แปลพระไตรปิฎกกับพระอาจารยแทิตยแ ตอมาไปเรียนกรรมฐานอีกหลายสํานัก จนกระทั่งบวชไดครบ 5 พรรษาจึงลาสิกขาบถออกมา
ชวยบิดา ทําหนาที่เป็นกรมการตําบลและเป็นเสมียน เมื่อฝรั่งเศสเขาปกครองกัมพูชาทานจึงลาออกจากราชการและทําอาชีพเกษตรกร
(ฆีง ห฿กฑี, อักษรศิลป์เขมรศตวรรษที่ 20 กวีนิพนธ์กับชุดอรรถบท, 78. [ឃីង ហុ កឌី, អកសរសិ លផ៍ខ្ មម រ សតវតសទី ២០ កវ នី ិ ព នន និង
ករមងអតទ បទ, ៧៨.])
กรมงุยมีความสามารถดานกาพยแกลอนและชํานาญการใชพิณน้ําเตาที่เรียกวา “สายเดียว” ประกอบการเจฺรียงเป็น
อยางดี เมื่อวางจากการทํานาก็จะไดรับเชิญไปรองเพลงประกอบดนตรีสายเดียวหรือไปเทศนแในงานบุญ ดวยปฏิภาณกวีมักแตงกลอนที่
มีเนื้อหาสะทอนสังคมเป็นตนวาการประกอบอาชีพ การทํามาหากิน การกดขี่ขมเหงของชาวตางชาติ การเอาเปรียบของพอคาชาวจีน
และญวน หรือความเสื่อมโทรมทางดานศิลปวัฒนธรรมและอักษรศาสตรแ ชื่อเสียงของกรมงุยเป็นที่เลื่องลือถึงราชสํานัก พระบาทสมเด็จ
พระสีสุวัตถิ์จึงโปรดเกลาฯ ใหกรมงุยขับเจรียงถวาย ดวยความสามารถจึงไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “พระภิรมยแภาษา”
272
โปรดดู, พุทธศาสนบัณฑิตยแ, จฺบาบ่กรมงย, 1-41. [ពុទនសាសនបណឍិតយ, ចាប់រកុមងយ
ុ , ១-៤១.]
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วากรมงุยเห็นความสําคัญของอักษรเขมรในฐานะเครื่องมือในการสรางสรรคแผลงานดานอักษรศิลป
แมกรมงุยจะแตงจฺบาบลฺเบีกถเม็ยดวยฉันทลักษณแตามขนบโบราณแตไดประยุกตแวิธีการเลาเรื่องใหเขา
กับสมัยนิยม กลาวคือกรมงุยแตงจฺบาบลฺเบีกถเม็ยดวยบทกากคติ คําประพันธแที่มีทวงทํานองเหมือน
การเดินหรือกระโดดของกา กลาวคือมีจังหวะสม่ําเสมอไมขึ้นไมลง ถวงทาลีลาเชื่ องชาเหมือนกาเดิน
จํานวน 241 บท ซึ่งเป็นฉันทลักษณแแบบกาพยแเขมรโบราณ แตปรับเปลี่ยนการใชถอยคําภาษาที่เขาใจ
งายและสอดคลองกับสภาพการณแของสังคมสมัยใหม ไมใชการนําคําสอนตามแนวทางเดิมที่ใชสําหรับ
สอนคนอยางในสมัยโบราณ เนื่องจากคําสอนแบบเดิมมักอางหลักธรรมหรือสํา นวนภาษาบาลีในพุทธ
ศาสนาหรือ ภาษิ ต โบราณ ซึ่ งล า สมั ย และไม ค รอบคลุม ต อความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิด ขึ้ นในกัม พู ช า
นอกจากนี้กรมงุยยังปรับเปลี่ยนวิธีการเลาเรื่องดวยการใชเหตุผลและวิเคราะหแใหเห็นสภาพปใญหาที่
เกิดขึ้นจริงในสังคมกัมพูชาในชวงเวลานั้น จึงทําใหอักษรศิลปเรื่องนี้มีความทันสมัยและเป็นที่นิยมของ
คนในสังคม ใน ค.ศ. 1930 พุทธศาสนบัณฑิตยแสนับสนุนใหกรมงุย ចរចៀង [อานวา เจฺรียง : คําแปล
รอง] จฺบาบลฺเบีกถเม็ยในที่สาธารณะและจัดพิมพแเผยแพรหลายครั้ง จึงนับไดวาจฺบาบลฺเบีกถเม็ยเป็น
ตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงปฏิกิริยาการปรับตัวและตอบโตของกวีเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับภาษาและวรรณกรรมเขมร อีกทั้งยังแสดงถึงปฏิภาณของกรมงุยในการใชความบันเทิงตามแบบ
จารีตเพื่อรักษารากฐานทางวัฒนธรรมใหดํารงอยูไดทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ลั ก ษณะต อ มาคื อ อั ก ษรศิ ล ป แ บบใหม ซึ่ ง ไม เ คยปรากฏมาก อ นในกั ม พู ช าที่ เ รี ย กว า
របចលាមចលាក

[อานวา ปฺรอโลมโลก : คําแปล ประโลมโลกหรือนวนิยาย] 273 ซึ่งเป็นงานเขียนประเภท

หนึ่งที่เขียนขึ้นดวยความเรียงอยางรอยแกว เนนการดําเนินเรื่องที่สมจริงและมีเหตุผล อีกทั้งมีวิธีการ
เสพแตกตางออกไปคือการอานผานเทคโนโลยีสมัยใหมอยางการพิมพแ ผลงานเรื่องสําคัญคือ
ទចនលសាប

ទឹ ក

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

แรกของกัมพูชาที่ไดรับการพิมพแเผยแพรสูสาธารณะแบงเป็น 2 ตอนในวารสารกัมพุชสุริยาปีที่ 11
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คํา วา “ประโลมโลก” เดิมมี ความหมายอยา งกว างใชเรี ยกนิ ทานพื้นบานหรือนิทานจัก ร ๆ วงศแ ๆ ที่ แตงเป็ น
รอยกรอง คี ม หักเป็นกวีคนแรกที่ริเริ่มใชคําวา ประโลมโลกในความหมายอยางแคบสําหรับเรี ยกงานประเภทรอยแกว หรือนวนิยาย
(Nocvel) ปใจจุบันจึงเรียกรวมนิทานพื้นบานวา សារសខ្លផង [อานวา ซาซฺตราแลฺบง : คําแปล ศาสตราแลฺบง] บางก็เรียกวาเรื่องแลฺบง
ซึ่งยังหมายถึงวรรณคดีประเภทหนึ่งที่ประดิษฐแขึ้นสําหรับประโลมอารมณแผูอานดวยรอยกรองภาษากวีอยางประณีต รวมถึงวรรณกรรม
ที่สอดแทรกการสั่งสอนคติธรรมทางพระพุทธศาสนาในฐานะของตําราหรือคัมภีรแศักดิ์สิทธิ์ดวย (โปรดดู, ศานติ ภักดีคํา, “ศาสตราแลบง
: วัฒ นธรรมทางวรรณศิล ป พั ฒนาการ และความสั มพั นธแ กั บวั ฒนธรรมเขมร,” (วิ ท ยานิพ นธแ อักษรศาสตรดุ ษฎี บั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย, 2550), 28-59.
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ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 8 และฉบับที่ 10 ค.ศ. 1939 หักไดกลาวถึงจุดมุงหมายของเขาในอารัมภบทอยาง
ชัดเจนวา
...เรื่องน้ําโตนเลสาบนี้เกิดขึ้นโดยสภาพจิตใจของขาพเจาที่หอเหี่ยวแหงแลง คิดสังเวชถึง
อักษรศาสตรแเขมรของเราซึ่งไมเจริญรุงเรือง ในวันนี้อวิชชาไดปิดบังชาติเขมรทั้งหลายนั้นไดคลาย
ลงบางเล็กนอย ตั้งแตมหานครฝรั่งเศสไดนําวิชาการทั้งหลายมาใหบรรดาราษฎรกัมพุชรัฐนี้
นักปราชญแซึ่งชาญฉลาดขางอักษรศาสตรแนี้มีนอยนัก เมื่อมีโอกาสเขียนเรื่องราวอะไรก็มัก
นํามาจากพระพุทธศาสนาใหไดถกําเถกิงรุงเรืองในประเทศเทานั้น ถาไมเชนนั้นก็เขียนยอนกลับซึ่ง
ไมเป็น การสรางสรรคแเทาไหร มาจากชาติเราผิดจากชาติยุโรปและชาติอเมริกาอย างมาก ชาติ
เหลานั้นเขามีความเจริญดวยความพยายามทําเพื่อประโยชนแของสาธารณชน จึงทําใหประเทศของ
เขามีขึ้นไดหรือการทําของบุคคลก็มีแตดีหรือบริบูรณแขึ้นไป เพราะเขามีความสามัคคีสมัครสมาน
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แลวเขาไดกําจัดความเกียจครานออกจากกมลสันดาน ในประเทศยุโรปก็ดี
อเมริกาก็ดี คนซึ่งมีโภคสมบัติครบครัน เลี้ยงดูชีวิตของตนเอง เขาไมสูมาทําราชการหรอก เขาให
แตคนซึ่งนาสงสารทํา เขาพยายามนอน เดิน นั่ง คิดการเกิดของสิ่งตาง ๆ หรือเขียนแตงเรื่องทํา
หนังสือใหไดเจริญเป็นประโยชนแถึงชาติและแผนดินของเขา ในที่นั้นแลววิชาทั้งหลายก็มีอยางหลาย
ทั้งประเทศอาจทําใหประเทศทั้งหมดนั้น มี ฐานานุภาพแกลวกลา ศัตรูทั้งหลายก็ไมหาญมาโจมตี
ปรามาสโดยงายไดเลยฯ
สําหรับขาพเจาคิดแตงเรื่องนี้ มาจากความปรารถนา 2 ประการ
1) เพื่อกําจัดคําพูดของชาวตางประเทศ ซึ่งกลาววาภาษาเขมรเราเล็ก นอยวา เขมรไมมี
หนังสือเรื่องราวอะไรที่อานไดงายเลย สวนมากมีแตหนังสือธรรมชาดก ประวัติสมัยพระพุทธกาล
เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตวแ สวนใหญมีลักษณะคําประพันธแเป็นกาพยแซึ่งชาวเขมรที่อาน
หนังสือไดนอย ๆ ไมเขาใจ
2) ยกปใญหาโทษของของกิเลสตัณหาโดยกามคุณฉุดดึงทําใหสรรพสัตวแตองเวียนวายใน
วัฏสงสารนี้274

คึม หักไมไดมีจุดมุงหมายเพื่อตอบโตระบอบอาณานิคมเพียงแตตองการเผยใหเห็นถึงสิ่ง
ที่เกิดขึ้นตออักษรศาสตรแเขมรเทานั้น และยังดูเหมือนวาเขาจะเชิดชูบทบาทของฝรั่งเศสดวย ดังถอย
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คึม หัก, “อารัมภบทน้ําโตนเลสาบ,” กัมพุชสุริยา 11, 1-3 (1939): 7-8.

កមពុជសុ រ ោ
ិ ១១, ១- ៣ (១៩៣៩): ៧-៨.]

[គឹម ហាក់, “អារមភកថាទឹកទចនលសា ប,”
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ความหนึ่งในอารัมภบทของหักที่วา “ในวันนี้อวิชชาได้ปิดบัง ชาติเขมรทั้งหลายนั้นได้คลายลงบ้าง
เล็ ก น้ อ ย ตั้ ง แต่ ม หานครฝรั่ง เศสได้ น าวิ ชาการทั้ ง หลายมาให้ บ รรดาราษฎรกั ม พุ ชรั ฐ นี้ ” ใกล รุ ง
อามระดิษกลาวถึงประเด็นดังกลาวไวอยางนาสนใจวา หักมีความคิดเห็นสอดคลองกับนักวิชาการ
ฝรั่งเศสที่วาวัฒนธรรมและอารยธรรมกัมพูชาในขณะนั้นยังไมไ ดเจริญรุงเรืองหากวัดดวยมาตรฐาน
ของตะวันตกแตในขณะเดียวกันเขาก็ยอมรับความสูงสงของอารยธรรมเขมรสมัยพระนคร275 ความ
ยอนแยงระหวางความรุงเรืองในอดีตกับความเสื่อมโทรมในปใจจุบันไดสรางความรูสึกต่ําตอยนอยหนา
ใหเกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนซึ่งรวมถึงหักดวย ดัง นั้นเพื่อแสดงความเจริญของวัฒนธรรม หักจึง
ตองสรางอักษรศิลปที่มีมาตรฐานเทียบเทาของตะวันตกที่วางอยูบนรากฐานของผลงานอันยิ่งใหญใน
อดีต ดังเห็นไดจากฉากของน้ําทะเลสาบที่ยอนกลับไปสมัยพระนครในรัชกาลพระเกตุมาลา ทั้งนี้เพื่อ
ยืนยันความสูงสงของวัฒนธรรมและอารยธรรมเขมรเอาไว นอกจากนี้การที่หักเป็นกวีที่ใกลชิดกับ
อักษรศิลปแบบขนบ การดําเนินเรื่องของหักจึงปรากฏสถานการณแหลักอยาง “การประจวบ” และ
“การพลัดพราก” อันเป็นวิธีการดําเนินเรื่องของอักษรศิลปเขมรตั้งแตคริสตแศตวรรษที่ 17 โดยละ
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยแของสิ่งเหนือธรรมชาติและแทนดวยความสามารถของมนุษยแ น้ําทะเลสาบจึงเป็น
ตัวอยางสําคัญที่แสดงใหเห็นการปรับรับวัฒนธรรมการเขียนแบบใหม จากตะวันตกใหเขากับอักษร
ศาสตรแกัมพูชา อีกทั้งยังสะทอนบทบาทและหนาที่ของอักษรศิลปในฐานะเครื่องมือสงเสริมและแสดง
อารยธรรมของกัมพูชาใหปรากฏอยางเป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกันยังเป็นพื้นที่ของกวีสําหรับแสดง
ความคิดเห็นและความคาดหวังที่มีตอสังคมอีกดวย
ลัก ษณะขา งต น แตกตา งอย างสิ้ นเชิง กั บประโลมโลกเรื่ อ ง

សូ ផ្កត

[อ านว า โซพาต :

คําแปล โสผาต] ของรีม คีน (Rim Kin) กวีนิพนธแที่เขียนขึ้นตั้งแต ค.ศ. 1938 แตไดรับการตีพิมพแครั้ง
แรกในวารสารกัมพุชสุริยาเมื่อ ค.ศ. 1942 หรือ កុលាបៃបលិន [อานวา โกะเลียบไบลิน : คําแปล
กุหลาบไพลิน] ของญก แถม (Gnok Thaem) ที่เขียนขึ้นตั้งแต ค.ศ. 1936 ภายหลังลาสิกขาบทแต
ตีพิมพแครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1943 ทั้งสองเรื่องนักวิชาการดานวรรณกรรมเขมรเชื่อวาแตง ขึ้นกอนน้ํา
ทะเลสาบแตเพราะประสบปใญหาเรื่องทุนทรัพยแจึงพิมพแขึ้นทีหลัง หรือ

បិ សាចចសប ហា

[อานวา เบะ

ซาจเซฺนฮา : คําแปล ปิสาจสเนหา] ของญก แถมที่ตีพิมพแใน ค.ศ. 1942 รวมถึง ផ្កករសច

ន

[อานวา

ผฺกาสฺรอโพน : คําแปล ดอกไมที่เหี่ยวเฉา] ของนู หาจ (Nou Hach) ศิษยแเกาวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ที่
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เขียนขึ้นใน ค.ศ. 1947 และตีพิมพแเป็นตอน ๆ ในหนังสือพิมพแกัมพูชาระหวางวันที่ 19 กรกฎาคม ถึง
วันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 1947 กอนจะพิมพแรวมเลมใน ค.ศ. 1949 ตางใชวิธีการดําเนินเรื่องที่สมจริง
มากยิ่งขึ้น โดยสอดแทรกความคิดแบบชาตินิยมที่ถายทอดผานตัวละครที่เป็น “คนเขมรรุนใหม ”
(New Cambodian) ที่ตองเผชิญกับกระบวนการทําใหทันสมัยของฝรั่งเศสทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมซึ่งเป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากประสบการณแของกวีอยางตรงไปตรงมา เป็นตนวาเรื่อง
โสผาตที่ตัวละครเอกชื่อโสผาตชายหนุมที่สุภาพออนนอม มีจรรยามารยาทดี กลาหาญ มีความมานะ
บากบั่น รักในความยุติธรรม และมีความกตัญโูซึ่งลวนเป็นคุณสมบัติของบุรุษที่ครบบริบูรณแในสมัย
จารีต แตในสมัยอาณานิคมจะมีความกาวหนาและประสบความสําเร็จอันเป็นผลมาจากการศึกษา
สมัยใหม276
ขณะที่กุหลาบไพลินนําเสนอชีวิตความเป็นอยูของชาวเขมรในสมัยทุนนิยม ภายใตการ
ปกครองของระบอบอาณานิคม แมจะไม ไ ดกลา วถึง สภาพทุกขแย ากของชาวเขมรที่ไ ดรับ จากการ
กระทําของขาราชการฝรั่งเศสแตก็ไมไดยกยองฝรั่งเศสและเนนย้ําวาไมใชเพียงอาชีพขาราชการเทานั้น
ที่มีคุณคา เพราะการงานทั้งหลายที่ทําดวยความบริสุทธิ์ตางก็มีเกียรติเชน กัน ดังตัวละครชื่อวาจิตรที่
เคยมีโอกาสไดรับการศึกษาแบบใหมแตดวยครอบครัวมีฐานะยากจนลงภายหลัง บิดาขาดทุนจาก
การคาขาย จิตรจึงออกจากโรงเรียนและเมื่อบิดาเสียชีวิตจิตรจึง ไปทํางานเป็นกรรมกรบอพลอยที่
เมืองไพลิน แมจิตรจะมีฐานะยากจนแตดวยเป็นผูมีความดี ออนนอม สุภาพ ซื่อสัตยแ มานะอดทน
กตัญโู มีจิตใจเมตตา และเป็นที่พึ่ง พาที่ดี หลวงรัตนสมบัติจึงยกนารีซึ่งเป็นบุตรสาวใหแกจิตร ใน
ประเด็นนี้แถมไดอธิบายถึงสาเหตุที่เขาไมใหตัวละครเอกอยางจิตรเป็นขาราชการของอาณานิคมไววา
เหตุผลที่ทําไมผูเขียนไมอนุญาตใหจิตรเป็นขาราชการพลเรือนภายใตรัฐบาลอาณานิคม
ฝรั่งเศสในเวลานั้น เพราะเป็น ที่นาผิดหวังและบรรยากาศความยุงเหยิง พวกเราในขณะนั้น มี
สถานะต่ํ า ต อ ยและมี โ ชคในตํ า แหน ง น อ ยกว า ชาวต า งชาติ มี เ พี ย งผู ป กครองอาณานิ ค มที่
เจริญรุงเรือง ชาวตางชาติสวนใหญมีสถานะดีกวา สุขสบาย และมีสิ่งอํานวยความสะดวกในชีวิต
มากกวาชาวเขมรซึ่งเป็นคนพื้นเมืองที่ตองผลิตทุกสิ่งทุกอยางในชีวิต ชาวนาหรืออาชีพอื่น ๆ ถูก
เตรียมไวเพื่อรองรับความเจริญของผูปกครองชาวฝรั่งเศสเชน เดียวกับชาวตางชาติอื่น ๆ เมื่อ
พิจารณาตําแหนงตําแหนงขาราชการพลเรือนซึ่งรองรับรัฐบาลและทํา งานเพื่อผลประโยชนแของผู
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Thesis, University of London (School of Oriental and African Studies), 1998), 109-110.
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อารักขาแลว พวกเราไมคิดวาพวกเขามีความสําคัญและคูควรแกการเคารพ เพราะขุนนางหรือ
ขาราชการภายใตผูปกครองอาณานิคมขณะนั้นไมใชชาวเขมร สํานักงานทั้งหลายทั้งในและนอก
เมือง ขาราชการสวนใหญเป็น ชาวตางชาติเป็นตนวาญวน และขาราชการตางชาติเหลานั้นยังมี
ตําแหนงหนาที่สูงกวาชาวเขมรซึ่งอยูในสํานักงานเดียวกัน ขาราชการชาวเขมรไมเคยไดดํารง
ตําแหนงที่สําคัญเลย ภายใตการเมืองเชนนี้ พวกเราเป็นขาสองเจา เจาหนึ่งเป็นผูปกครองฝรั่งเศส
อีกเจาหนึ่งเป็นขาราชการชาวตางชาติมีญวนเป็นตน มันเป็นความจริงที่วาในชวงเวลานั้น ญวนเอง
ก็เป็นทาสของฝรั่งเศสเชนเดียวกับชาวเขมร แตพวกเขากลับไดรับการยอมรับเป็นทาสมากกวาชาว
เขมร เพราะชาวตางชาติเหลานี้เป็นหุนเชิดที่เจานายรักและไววางใจแตกตางกับชาวเขมรที่เป็นคน
เถนตรงและซื่อสัตยแ
ดวยเหตุดังนี้แลว ขาพเจาจึงไมอนุญาตใหจิตรผูที่มีความซื่อสัตยแและมีความสามารถ เป็น
ชายหนุมที่มีการศึกษาเขารวมเป็นคณะปกครองที่รับคําสั่งและรองรับผลประโยชนแหรือความเจริญ
ของผูปกครองชาวตางชาติ
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ภายใตการปกครองระบอบอาณานิคม การพิมพแหนังสือภาษาเขมรเป็นเรื่องยุงยากทั้ง
คาใชจายและกฎระเบียบ เนื่องจากอุปกรณแการพิมพแและกระดาษตองนําเขาจากยุโรป การพิมพแ
หนัง สือแตละเลมจึงตองเสียคาใชจายสูง มากและผูตองการพิมพแหนังสือจําเป็นตองจายเงินทั้ง หมด
ลวงหนากอนที่หนังสือจะไดรับการตีพิมพแ กวีที่เริ่มผลิตผลงานและไมมีสถาบันทางวัฒนธรรมใดรองรับ
จึงประสบปใญหาในการหาเงินจํานวนมากมาจายเป็นคาพิมพแหนังสือ แมวาจะมีการประดิษฐแแทนพิมพแ
ที่จัดพิมพแภาษาเขมรตั้งแต ค.ศ. 1877 โดยเอเตียน แอมอนิเย (Étienne Aymonier) ซึ่งมีนักเรียน
อยางเสิล เฑียบ (Son Diep) เป็นผูชวยจัดทําตัวอักษรเขมรและแปลงานนิทานพื้นบานภาษาเขมรเป็น
ภาษาฝรั่งเศส จนถึง ค.ศ. 1880 ฝรั่งเศสจึงจัดตั้ง โรงพิมพแที่จัดพิมพแภาษาเขมรในกรุงพนมเปญแหง
แรก ขณะเดียวกันยังจัดใหมีโรงพิมพแที่จัดพิมพแภาษาเขมรขึ้นที่ฮองกงและเวียดนาม ถึงกระนั้นการ
พิมพแสวนใหญยังคงจํากัดเฉพาะเอกสารราชการของรัฐบาลอาณานิคมและราชสํานักกัมพูชา อีกทั้ง
ยังคงพิมพแเอกสารเป็นภาษาฝรั่งเศสซึ่งเป็นภาษาราชการของอาณานิคมเป็นหลัก เป็นตนวา រាជកិចច
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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] เป็นหนังสือขาวราชการภาษาเขมรที่

เผยแพรประกาศตาง ๆ ของทางรัฐบาลแกประชาชนเริ่มพิมพแเมื่อ ค.ศ. 1911
ฝรั่งเศสไมไดสนับสนุนใหมีการพิมพแหนังสือภาษาเขมรอยางอิสระดวยเกรงวาหนังสือ
เหลานั้นจะกระตุนความคิดตอตานลัทธิอาณานิคม จึงไดวางกฎเกณฑแอันยุงยากในการขออนุญ าต
พิมพแหนังสือ เอกชนที่ตองการพิมพแหนังสือตองสงคํารองขออนุญาตไปถึงผูสําเร็จราชการทั่วไปแหง
อินโดจีนที่ฮานอยผานเรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชา ดวยเหตุนี้จึงทําใหรีม คีนซึ่งเป็นศิษยแเกา
วิทยาลัย พระสีสุวัตถิ์ต องขอยืมเงินจากสมาคมมิตรและศิษยแ เกา แหง อนุวิท ยาลัยพระสีสุวัตถิ์หรื อ
วิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ จํานวน 300 เรียล เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดพิมพแ นอกจากนี้ คีนยังตองดําเนิน
เรื่องเพื่อขออนุญาตจากรัฐบาลอาณานิคมและสงตนฉบับไปจัดพิมพแที่เวียดนามทางใต ตีพิมพแครั้งแรก
จํานวน 2,000 เลม และไดรับการตอบรับจากนักอานเป็นอยางดีจึงขายหมดอยางรวดเร็ว 278 ขณะ
ที่คึม หักไมตองประสบกับปใญหาดังกลาว เพราะในขณะนั้นหักเป็นขาราชการชั้นสูง ดํารงตําแหนง
เลขานุการผูอํานวยการกรมไปรษณียแของกัมพูชา จึงทําใหหักสามารถตีพิมพแผลงานไดโดยไมตองรีรอ
อยางไรก็ดี ขอสังเกตของประโลมโลกที่ไดรับการเผยแพรในชวงเวลาดังกลาว พบวากวีไมไดมุงเนน
โจมตีหรือเรียกรองความเป็นอิสระจากระบอบอาณานิคมเพียงตองการตีแผปใญหาในสังคมที่พวกเขา
ตองเผชิญอยูในขณะนั้น จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่รัฐบาลอาณานิคมอนุญาตใหมีการเผยแพรผลงาน
ดังกลาว ดังเห็นไดวาแมแตวารสารกัมพุชสุริยาเมื่อมีการตีพิมพแตองไดรับอนุญาตซึ่งมีขอความระบุไวที่
หนาปกวารสารวา “ កុងសយ
ី ៍ច សនាបតី

នអនុ ញ្ហដតចហយ សចមឋចសងឃនាយកទាំងពី គណោៈយល់ រ ពម

”

[อานวา กงซียแเซเนียบเต็ยบานอนุเญีตไฮ ซ็อมเด็จซองฆเนียยกเตียมปีเคณียะฮแยลปฺรอ ม : คําแปล
เสนาบดีสภาไดอนุญาตแลว สมเด็จสังฆนายกทั้งสองคณะเห็นชอบ]
แมจะมีการเคลื่อนไหวเพื่อธํารงรักษาภาษา-วรรณกรรมเขมรของพระสงฆแและปใญญาชน
เขมรเป็นระยะ ๆ แลว ถึงกระนั้นฝรั่งเศสยังคงไมละความพยายามในการเปลี่ยนแปลงอักษรเขมร จึง
ปรากฏการเคลื่อนไหวรวมกันระหวางพระสงฆแและปใญญาชนใน ค.ศ. 1943 เมื่อฌอรแฌ อารแมอง เลอง
โกลตีเย (George Armand Léon Gautier) เรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชาคนใหมประกาศใช
นโยบายการเปลี่ยนแปลงอักษรเขมร 45 ตัว ใหเป็นอักษรโรมันซึ่งแนวคิดนี้เกิดขึ้นตั้งแต ค.ศ. 1910
ทั้ง นี้ฝรั่งเศสตองการทําใหการใชภาษาเขมรสะดวกมากขึ้น โดยอางวาพยัญชนะและอักขรวิธีที่ไ ม
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ฆีง ห฿กฑี, อักษรศิลป์เขมรศตวรรษที่ 20 กวีนิพนธ์ กับชุดอรรถบท, 118.

ទី ២០ កវ ន
ី ិព នននិងករមងអតទ បទ, ១១៨.]

[ឃីង ហុកឌី, អកសរសិលផ៍ខ្ មម រ សតវតស
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สอดคลองการทํางานของพิมพแดีด 279 ซึ่งมียอรแช เซเดสแเป็นผูคิดคนวิธีการถายถอดอักษรเขมรเป็น
อักษรโรมัน พรอมกันนั้นยังประกาศยกเลิกปฏิทินจันทรคติเปลี่ยนเป็นปฏิทินเกรกอเรียน โดยอางวา
ไมมีเหตุผลและยังอางถึงความไมสะดวกของการกําหนดวันที่ 13 เมษายนหรือวันสงกรานตแเป็นวันขึ้น
ปีใหมเห็นสมควรใหใชวันที่ 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหมตามแบบสากล 280 สําหรับโกลตีเยแลวการ
ปฏิรูปเป็นการนํากัมพูชาเขาสูความทันสมัย เขากลาวตําหนิมุมมองของชาวเขมรที่ มีตอการอนุรักษแวา
เป็นสิ่งที่คร่ําครึและไมทันสมัย เพราะหากเปรียบเทียบไปแลวภาษาเขมรเป็นเสมือน “เสื้อที่ตัดเย็บ
อยางไมประณีต”281
แตทวาเหตุผลที่สําคัญมากไปกวานั้นที่ผลักดันใหฝรั่งเศสดําเนินนโยบายดังกลาวนี้ คือ
ความตอ งการแยกวั ฒนธรรมกัม พูช าออกจากวั ฒนธรรมไทย 282 เนื่ องจากเหตุ การณแ กรณีพิ พาท
อินโดจีนระหวางฝรั่งเศส-ไทย ค.ศ. 1940-1941 (Franco-Thai War, 1940-1941 A.D.) กัมพูชาตอง
สูญเสียพื้นที่ขนาดใหญของประเทศใหกับไทยสรางความไมพอใจใหกับชาวเขมรเป็นอยางยิ่ง เพื่อเรียก
ความเชื่อมั่นและศรัทธาจากคนพื้นเมือง ฝรั่งเศสจึงปลุกกระแสชาตินิยมสรางความเคียดแคนใหกับ
ประชาชนถึงการรุกรานของไทย ขณะเดียวกันฝรั่งเศสยังสนับสนุนใหเ พิ่มสํานึกในเอกลักษณแแหงชาติ
โดยเชื่อมโยงเขากับความรุงเรืองสมัยพระนคร ทั้ง นี้เพื่อแสดงความสูงเดนและความแตกตางทาง
วัฒนธรรมของกัมพูชากับวัฒนธรรมไทย ฝรั่งเศสจึงเห็นสมควรใหเปลี่ยนแปลงอักษรเขมรซึ่งมีรากฐาน
เดียวกับอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน ขณะที่การใชปฏิทินจันทรคติและการกําหนดวันสงกรานตแเป็นวัน
เปลี่ยนศักราชนั้นใกลเคียงกับขนบประเพณีของไทย เพื่อแสดงความเป็นสากลและความทันสมัยจึงให
เปลี่ยนมาใชปฏิทินเกรกอเรียนและกําหนดวันที่ 1 มกราคมเป็นวันปีใหมแทน
ผลที่ต ามมาคื อ การต อ ตา นอย างหนัก จากชาวเขมรโดยเฉพาะอยา งยิ่ ง พระสงฆแฝุ าย
มหานิกาย นําโดยพระชวน ณาตซึ่งขณะนั้นดํารงสมณศักดิ์เป็นพระพุทธโฆษาจารยแรวมเคลื่อนไหว
ดวย ดวยตระหนักวาการกระทําของฝรั่งเศสเป็นการทําลายจารีตประเพณี และการยอมรับตัวอักษร
โรมันจะทําใหสังคมกัมพูชาเป็น “สังคมที่ไม่มีประวัติศาสตร์ ไม่มีคุณค่า ไม่มีจริยธรรม และไม่ มีแบบ
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นโรดมสีหนุ, อินโดจีน: ทัศนะจากปักกิ่ง นโรดม สีหนุ ให้สัมภาษณ์แก่จังกูติวส์, 38.
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George Gautier, Jeune Cambodge (Phnom Penh, 1943), n. page, quoted in Chandler, A History
of Cambodia, 207.
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Eric T. Jennings, Vichy in the Tropics: Pétain’s National Revolution in Madagascar,
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แผนประเพณี”283 พระเขียว ช็วมศิษยแสํานักพระลฺวี แอมหนึ่งในพระสงฆแที่รวมเคลื่อนไหวกับเซิง ง็อก
ทัญก็เคลื่อนไหวดวยการแตงหนังสือไวยากรณแภาษาเขมรซึ่งไดรับการตีพิมพแภายหลังเป็นตนวากัมพุช
ไวยากรณแ ไวยากรณแของเรา 284 นอกจากพระสงฆแแลว หนวยงานราชการของกัมพูชาก็ ยัง ไดรวม
เคลื่อนไหวดวย ไดแก กระทรวงมหาผไทและธรรมการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสังคม สาธารณ
การ และศึกษาธิการ รวมถึงกรมตํารวจก็ปฏิเสธการใชระบบอักษรโรมัน 285 ขณะที่ราชสํานักเองก็
ตอตานนโยบายดังกลาวดวยเชนกัน พระนางสีสุวัตถิ์กุสุมะนารีรัตนแ (Queen Sisowath Kossamak
Nearireath) พระราชมารดาของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงอางเรื่องความไมเหมาะสมของ
การสรงน้ําพระและพระสงฆแในเดือนมกราคมซึ่งเป็นฤดูหนาวอาจทําใหพระสงฆแเป็นปุวยไข เมื่อเป็น
เชนนั้นแลวพระสงฆแก็จะไมมีเสียงและไมสามารถสวดมนตแเพื่อพวกเราดีอีก ความไมพอใจต อนโยบาย
ดังกลาวพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุถึงกับทรงขูวาจะทรงสละราชสมบัติ286 ถึงกระนั้นการตอตาน
นโยบายดังกลาวไมเป็นผลสําเร็จ ฝรั่งเศสยังคงบังคับใชตัวอักษรโรมันในระบบการเรียนการสอนของ
นักเรียน จนกระทั่งวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ. 1945 นโยบายดังกลาวจึงถูกยกเลิกไป ภายหลังกองทัพญี่ปุน
เขาปลดอาวุธกองกําลังของฝรั่งเศสทั่วทั้งภูมิภาคอินโดจีน
ในเวลาตอมาเมื่อกัมพูชาไดรับอนุญาตใหมีการจัดตั้งรัฐสภาใน ค.ศ. 1946 ประเด็นที่เป็น
ที่ถกเถียงอยางเขมขนประเด็นหนึ่งคือเรื่องภาษา ในการประชุมรัฐสภาที่ 23 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน
ค.ศ. 1946 มีการแปรญัตติคําเรียกชื่อกระทรวงมหาไผท (Ministry of Interior) ซึ่งเสนอโดยส็อมญาณ (Sam Nhean) เพื่ อ ให ค รอบคลุ ม ภาระและหน า ที่ ข องกระทรวงดั ง กล า วอย า งแท จ ริ ง
สาระสํา คัญที่นา สนใจระหวางการประชุ มคือการแสดงความคิด เห็นของสมาชิก ถึง การบัญ ญัติคํ า
เรียกชื่อกระทรวงที่แตกตางกัน ทั้ง นี้ คําวา “ មហាៃផធ”[อานวา มฺฮาไผฺท : คําแปล มหาไผท] ซึ่ง
หมายถึงหนวยงานที่ดูแลบริหารราชการฝุายพลเรือน ตรงกับคําวา “មហាតៃផ” [อานวา มฺฮาดไท :
คําแปล มหาดไทย] ในภาษาไทย หรือตรงกับคําวา “Interior” ในภาษาฝรั่งเศส ในการประชุมสมาชิก
ตางแสดงความคิดเห็นที่แตกตางกันไปโดยเสนอคําเรียกมากถึง 10 ชื่อ เป็นตนวา “រដ្ឋឌធិការ” [อานวา
รดฺถาธิการ : คําแปล รัฐาธิการ] “មហាទ័យ” [อานวา มฺฮาตัย : คําแปล มหาทัยหรือมหาไทย] “ទយ
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เอกสารหนังสือ กรมชุมนุมแปลคัมภีร์พระไตรปิฎกในประเทศกัมพูชา, 205.
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” [อานวา ตยรดฺถ : คําแปล ทยรัฐ] “មហាៃផធរដឌ” [อานวา มฺฮาไผฺทรดฺถ : คําแปล มหาไผทรัฐ] หรือ

រដឌ

“កបុងៃផធ” [อานวา โกฺน็งไผฺท : คําแปล ภายในไผท] โดยสมาชิกซึ่งเป็นผูแทนสวนใหญใหเนนหลักการ
ประดิษฐแคําที่มีในภาษาบาลี-สันสกฤตและภาษาเขมร ไมควรนําหรือตั้งชื่อกระทรวงของกัมพูชาดวย
ภาษาเสียม (ผูศึกษา-ภาษาไทย) หรือภาษาฝรั่งเศส287
ทายที่สุดแมวาที่ประชุมพิจารณาแลวยังคงใหใชคําเดิมคือ “มหาไผท” โดยใหเหตุผลให
เป็นคํามีความหมายชัดเจนและครอบคลุมแลว แตการการเคลื่อนไหวทางดานภาษาและวรรณกรรม
ของพระสงฆแและปใญญาชนเขมรในลักษณะดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความพยายามปกปูองรากฐานทาง
วัฒนธรรมของกัมพูชาใหรอดพนจากการครอบงําจากวัฒนธรรมอื่นที่แปลกแยก
3. การเคลื่อนไหวของปัญญาชนเขมรกลุ่มสามัคคี (Krumsamaki)
กับสมาชิกพุทธศาสนบัณฑิตย์ (The Buddhist Insititute)
เดวิด พี. แชนดแเลอรแไดกลาวถึงปใญญาชนเขมรกลุมแรกที่เริ่มเคลื่อนไหวนั้นเกิดขึ้นในหมู
ผูที่ไ ดรับการศึกษาแบบใหมจากวิทยาลัยสีสุวัตถิ์ตั้ง แตทศวรรษ 1930288 ซึ่ง ไดมีการรวมกลุมของ
เพื่อนนักเรียนและศิษยแเกาขึ้นในชื่อวากลุมสามัคคี (Krumsamaki) และจัดตั้งขึ้นอยางเป็นทางการใน
ชื่อกลุมสามัคคีมิตรและศิษยแเกาอนุวิทยาลัยและวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ (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 แตจากคอลัมนแในหนังสือพิมพแนครวัดกลาววาจัดตั้ง
ในชวงรอยตอระหวาง ค.ศ. 1934-1935 เพราะเซิง ง็อก ทัญผูกอตั้ง หนัง สือพิมพแนครวัดใน ค.ศ.
1936 ไดรับการสนับสนุนสมาคมฯ ดังกลาว ขณะที่เพ็นนี เอ็ดเวิรแด (Penny Adwards) กลาววากลุม
สามัคคีถือเป็นพัฒนาการของชาวเขมรที่เริ่มแสดงภาวะกระดางกระเดื่องตอสังคม ซึ่งเป็นเครือขาย
ทางสังคมของขาราชการพลเรือนที่พัฒนามาจากความพยายามตองการปฏิเสธความเป็นอินโดจีน 289
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“กําหนดเหตุองคแประชุมครั้งที่ 23 เพื่อพิจารณาคําวามหาไผท,” 21/11/1946, กําหนดเหตุประชุมรัฐสภา เลข
กลอง 1 เลขที่ 23, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 1-6. [“កំណត់ចហតុ អងគរបជុំចលកទី ២៣ សថីអំពីចរប កសមហាៃផធ,” ២១/១១/១៩៤៦,
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โดยการเคลื่อนไหวแรกของปใญญาชนกลุมนี้คือ การถวายฎีกาตอพระบาทสมเด็จสีสุวัตถิ์มุนีวงศแถึง
เรื่ องค าธรรมเนี ย มการศึ กษาที่สู ง และไม เท า เที ยมกั นระหว างนั กเรี ยนชาวเขมรกั บนั ก เรี ย นชาว
เวียดนาม เนื่องจากใน ค.ศ. 1936 เรสิดังตแ สุเปริเออรแไดแกไขขอกําหนดใหนักเรียนชาวเขมรที่มีอายุ
20 ปี ที่เขาเรียนในวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ที่เพิ่งขยายการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาขั้นสมบูรณแตองเสีย
ภาษี โดยคาดหวังวาจะมีรายไดเพิ่มขึ้น 3,000 ปียัสทรแ จากวิทยาลัยแหงนี้ เหตุการณแ ดังกลาวสราง
ความไมพอใจใหกับนักเรียนและศิษยแเกาเป็นอยางมาก มีการรองขอใหแกไขขอกําหนดเรื่องอายุให
ขยายเป็น 24 ปี หนึ่งในผูประทวงคือนู หาจซึ่งไดประทวงดวยการลาออกและกลับไปทําเกษตรกรรม
กับบิดาในพระตะบอง เหตุการณแดัง กลา วเกิดขึ้ นภายหลัง จากที่ หาจพบกับศิ ษยแเ กาวิทยาลัยพระ
สีสุวัตถิ์ซึ่งหนึ่งในนั้นอาจคือบาจ ฌืน ทั้งนี้ผูประทวงไดเดินเทาระยะทางกวา 92 กิโลเมตร จากกรุง
พนมเปญไปยัง เมื องอุดงมีชั ยเพื่อถวายฎี กาต อพระบาทสมเด็ จสีสุ วัต ถิ์มุ นีวงศแ ทา ยที่สุ ดด วยการ
แทรกแซงของกษัตริยแจึงทําใหนักเรียนเหลานี้ไดรับการยกเวนภาษี290
ศิษยแเกาอนุวิทยาลัยและวิทยาลัยสีพระสุวัตถิ์ถือเป็นปใญญาชนกลุมที่มีบทบาทสําคัญใน
การเคลื่ อนไหวทางการเมื องของกั ม พูช าและเป็ น ขบวนการเคลื่ อนไหวด า นชาตินิ ย มขนาดใหญ
เชนเดียวกับกลุมของพระสงฆแหัวกาวหนา ถึงกระนั้นดังกลาวแลววาสมาชิกกลุมสามัคคีไมไดมีเพียง
ศิษยแเกาของอนุวิทยาลัยและวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์เทานั้น แตบุคคลภายนอกสามารถเขารวมโดยเสียคา
สมัครเป็นสมาชิก เป็นตนวารีม คีนเกิดที่กรุงพนมเปญในครอบครัวชางรับเหมาซอมแซมถนน วัย เด็ก
บวชเรียนที่วัดสวายฎังคมในสํานักของพระอาจารยแสังซึ่งเป็นลุง ตอมาจึงยายมาบวชเรียนที่วัดอุณา
โลมและวั ด กายโรงตามลํ า ดั บ ด ว ยเหตุ ที่ บ วชเรี ย นและมี ค วามใกล ชิ ด กั บ วั ด จึ ง สามารถสอบได
ประกาศนียบัตรจากพุทธศาสนบัณฑิตยแและเขาศึกษาตอที่โรงเรียนสตรีพระนโรดม โรงเรียนการคา
และโรงเรียนพระองคแเอง จนสอบไดประกาศนียบัตรระดับประถมศึกษาพรอมกับศึกษาวิชาครูไ ป
พรอมกันดวย เมื่อสําเร็จการศึกษาจึงเขารับราชการครูที่เขตพระตะบอง ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1934
จึงไดทําหนาที่เป็นอนุรักษแในอนุวิทยาลัย พระสีสุวัตถิ์ ตอมาใน ค.ศ. 1939 จึงรับราชการที่โรงเรียน
มุนีวงศแ และโรงเรียนอื่น ๆ อีกหลายแหง คีนดํารงตําแหนงประธานสมาคมนักเขียนเขมรคนแรกและมี
ผลงานประโลมโลกเรื่องสําคัญอยางโซผาดซึ่งแตงขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1938 ทั้งนี้การเคลื่อนไหวของคีนมี
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ปใจจัยผลักดัน เกิดจากความรูสึกหวงแหนอักษรศาสตรแเขมรที่ กําลัง ตกต่ํา ทามกลางงานเขียนจาก
ตะวันตกและเวียดนามดังที่ไดอธิบายแลว เมื่อจะตีพิมพแผลงานใน ค.ศ. 1942 คีนขาดแคลนเงินทุนจึง
ตองขอยืมเงินจากสมาคมมิตรและศิษยแเก าแหง อนุวิท ยาลัยพระสีสุวัตถิ์หรื อวิทยาลัย พระสีสุวัต ถิ์
จํานวน 300 เรียล เพื่อตีพิมพแผลงานจํานวน 2,000 เลม ในระยะเพียงแค 6 เดือน คีนสามารถขาย
หนังสือและคืนเงินแกสมาคมฯ ไดทั้งหมด หรือเซิง ง็อก ทัญชาวเขมรที่อาศัยอยูแควนโคชินจีน ทัญ
เกิดในครอบครัวเจาของที่ดินมั่ งคั่ง ที่ เมืองตราวิน หแ (Travinh) วัยเด็กเข ารับการศึกษาที่โรงเรีย น
มัธ ยมศึก ษาเจี ย นด็ อมโบงในเขตพระตระพัง ต อมาจึ ง เข ามาศึ กษาที่ โ รงเรี ยนฑูต าฑือ เกฺ รในกรุ ง
พนมเปญกอนที่จะเดินทางไปศึกษาตอดานวิชาชีพครูและดานกฎหมายที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อสําเร็จ
การศึกษาจากฝรั่งเศสทัญไดเดินทางมาใชชีวิตในกรุงพนมเปญและเขาทํางานเป็นเสมียนในพระราช
บรรณาลัยใน ค.ศ. 1933 ซึ่งทัญไดแสดงความรูความสามารถดานพุทธศาสนาและประเพณีของ
กัมพูชาไดอยางลึกซึ้ง อีกทั้งยังชวยแปลเอกสารโบราณจํานวนเป็นภาษาฝรั่งเศสจึง ไดชวยงานพุทธ
ศาสนบัณฑิตยแตั้งแต ค.ศ. 1935 ในฐานะรองเลขาธิการพุทธศาสบัณฑิตยแซึ่งทัญ ยังมีหนาที่จัดแจง
พระสงฆแออกไปเทศนาในกองทัพดวย ตอมาใน ค.ศ. 1936 ทัญริเริ่มจัดทําหนัง สือพิมพแนครวัด แต
ยังคงปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานราชการ จนถึง ค.ศ. 1937 ไดรับแตงตั้งเป็นตุลาการเขตโพธิสัตวแ และ
ค.ศ. 1939 ไดรับการแตงตั้งรองเลขานุการพุทธศาสนบัณฑิตยแลาวแทนช็วม เมาที่ยายไปรับราชการใน
สวนอื่น291 แมคีนและทัญจะไมใชศิษยแเกาจากวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์แตก็ไดเขารวมเคลื่อนไหวกับกลุม
สามัคคีในฐานะสมาชิก โดยเฉพาะทัญซึ่งเป็นผูผลักดันการจัดตั้งกลุมสามัคคีขึ้นเป็นสมาคมอยางเป็น
ทางการ ทัญจึงเป็นผูที่มีบทบาทโดดเดนและมีผลงานในเชิงประจักษแ
นอกจากนี้ยังพบวากลุมสามัคคีมีความสัมพันธแกับโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูง พระราช
บรรณาลัย และพุทธศาสนบัณฑิตยแ โดยเฉพาะพุทธศาสนบัณฑิตยแซึ่งสมาชิกสวนใหญมักเขาทํางานกับ
สถาบันดังกลาวดวยการเป็นนักเขียนของวารสารกัมพุชสุริยา ดัง ปรากฏรายชื่อสมาชิกในหนัง สือ
ประวัติสังเขปพุทธศาสนบัณฑิตยแเป็นตนวาบาจ ฌืน (Pach Chhoeun) นักชาตินิยมคนสําคัญซึ่ง
ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 (World War I) ฌืนเป็นอาสาสมัครทหารเขมรที่รวมรบกับกองทัพฝรั่งเศส
ในยุโรป เมื่อสงครามสิ้นสุดจึงกลับมากัมพูชาและเขาทํางานที่หางซองกงของชาวฮองกงซึ่งจําหนาย
รถยนตแซีตรอง-เปอโยตแ (Citroen et Peugeot) ในตําแหนงผูจัดการฝุายขาย ขณะที่เสิม วา (Sim
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Var) ศิษยแเกาอนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ เกิดในครอบครัวชาวนาที่เขตกําปงจาม เมื่อสําเร็จการศึกษา
ทํางานเป็นนักแปลเขมร-ฝรั่งเศสในหนวยงานราชการที่กรุงพนมเปญ กอนจะลาออกมาทําธุรกิจดาน
การคาขายไมซึ่งเชื้อพระวงศแ กัมพูชารวมทําการดวย ดวยเหตุนี้ทําใหวามีสายสัมพันธแใกลชิดกับราช
สํานักซึ่งจะเป็นประโยชนแในเวลาตอมา
ดังที่ไดอธิบายไวในบทกอนหนาแลววา พุทธศาสนบัณฑิตยแไดรับการยกยองวาเป็นพื้นที่
หนึ่งที่มีสวนสําคัญในการเพาะบมทางความคิดแกพระสงฆแและปใญญาชนถึงความเป็นชาติ เพราะเป็น
สถาบันทางวิชาการที่รวมองคแความรูของกัมพูชาไวอยางครบครันทั้งประวัติศาสตรแ อักษรศาสตรแ พุทธ
ศาสนาซึ่งลวนแตเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมตั้งแตสมัยโบราณ แมจุดมุงหมายของการจัดตั้งสถาบัน
แหงนี้จะเพื่อตอบสนองการจัดการศึกษาของพระสงฆแอันเป็นหนวยงานหนึ่งที่แยกออกจากพระราช
บรรณาลัย แตผลที่เกิดขึ้นนับวาปรากฏในทางตรงกันขามเพราะพระสงฆแและปใญญาชนกลับยิ่งใกลชิด
กับองคแความรูมากยิ่งขึ้นซึ่งสงผลใหพวกเขาเกิดสํานึกถึงความเป็นเขมรโดยเฉพาะดานพุทธศาสนา
ภาษา และวรรณกรรมดังที่ไดอธิบายไปแลว เมื่อประกอบกับสภาพการณแที่เกิดขึ้นในกัมพูชาจึงนับเป็น
แรงผลักดันที่สําคัญตอการเคลื่อนไหวของปใญญาชนดานชาตินิยม
การเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมที่สุดของปใญ ญาชนที่เริ่มไมพอใจการดําเนินโยบายของ
ฝรั่งเศสครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเซิง ง็อก ทัญริเริ่มความคิดวาจะออกหนังสือพิมพแโดยมีวัตถุประสงคแตามที่
เขาอธิบายแกเพื่อนรวมงานที่พุทธศาสนบัณฑิตยแวา “หนัง สือพิมพ์ฉบับนี้ต้องการเผยแพร่แนวคิด
ทางการเมืองให้ชาวเขมรตื่นตัวขึ้น ” 292 บาจ ฌืนและเสิม วาเพื่อนของทัญเห็นดีดวย ทั้งสามคนจึง
รวมกันจัดตั้งหนังสือพิมพแรายสัปดาหแซึ่งเป็นหนังสือพิมพแภาษาเขมรฉบับแรกชื่อวา នគរវតថ [อานวา โน
กอว็วด : คําแปล นครวัด (Nagaravatta)] ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1936 โดยไดรับการสนับสนุนจาก
กลุมสามัคคีดังคอลัมนแตอนหนึ่งในหนังสือพิมพแฉบับวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1938 “ในโอกาสซึ่งเรา
ได้จัดตั้งสมาคมมิตรศิษย์เก่าวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์และการเกิดหนังสือพิมพ์นี้ ซึ่งคนทั้งหลายมีความคิด
ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชาติของเราจริง ๆ”293
ดังกลาวแลววา ฝรั่งเศสควบคุมการตีพิมพแ หนังสือพิมพแอยางใกลชิด เพราะเกรงจะเป็น
สาเหตุของการปลุกระดมความคิดจึง ไดว างกฎระเบียบและขั้นตอนที่ ยุง ยาก เพราะตามระเบีย บ
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ราชการอาณานิคม การพิมพแหนังสือตองสงคําขออนุญาตไปยังเรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชา
เพื่อใหพิจารณาคํารองดังกลาวเป็นเบื้องตน กอนจะสงตอไปยังผูสําเร็จราชการทั่วไปแหงอินโดจีนที่
กรุงฮานอยซึ่งหนวยงานที่ทําหนาที่พิจารณาคือกระทรวงอาณานิคม (Ministère des Colonies)294
เซิ ง ง็ อ ก ทั ญ คาดหวั ง ให พ ระองคแ ม จะสแ สี สุ วั ต ถิ์ มุ นี เ รศ (HRH Prince Sisowath
Monireth) พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์มุนีวงศแเป็นองคแอุปถัมภแดวยทรงเป็นเชื้อพระ
วงศแชั้นสูงและผูกอตั้งกิจการลูกเสือองคแการเขมรกายาฤทธิ์ซึ่งคาดการณแวาจะขึ้นเป็นกษัตริยแองคแตอไป
แตพระองคแไมยินยอมดวยทรงใหการสนับสนุนฝรั่งเศสเชนเดียวกับพระราชบิดา ทัญจึงขอใหสมเด็จ
กรมขุนวิสุทธิขัตติยวงษแนโรดมสุรามฤต (HRH Norodom Suramarit ตอมาเป็นพระบาทสมเด็จพระ
นโรดมสุ ร ามฤต ครองราชยแ ค.ศ. 1955-1960) ที่ ปรึ ก ษาสู ง สุ ด ในพระมหากษั ต ริยแ แ ละเสนาบดี
กระทรวงทหารเรือ พาณิชยแ และเกษตราธิการ สมาชิกราชสกุลนโรดมซึ่งเป็นพระโอรสในสมเด็จกรม
พระนโรดมสุทธารส (HRH Samdech Krom Preah Norodom Sutharot) เสนาบดีกระทรวงสังคม
สาธารณการ และศึกษาธิการซึ่งรั้งตําแหนงอธิบดีพุทธศาสนบัณฑิตยแกับพระองคแมจะสแนโรดมพงางาม
(HH Princess Norodom Phangangam) เป็นองคแอุปถัมภแแทน โดยอาศัยความใกลชิดกับเชื้อพระ
วงศแพระองคแนี้ของเสิม วา สําหรับเซิง ง็อก ทัญ แลว การขอรับการสนับสนุนจากราชสกุลนโรดม
เทากับวาตองการใหราชสกุลนโรดมรวมมือในการตอตานระบอบอาณานิคมเชนเดียวกับการลุกฮือ
ตอตานฝรั่งเศสที่เกิดใน ค.ศ. 1885-1886 พวกเขาพรอมจะสนับสนุนกัมพูชาในเบื้องหนาอยูภายใต
ราชสกุ ลดัง กล า วแทนราชสกุ ลสี สุ วั ตถิ์ 295 ซึ่ ง ในเวลาต อ มาพบว า กลุ ม หนั ง สือ พิ ม พแ น ครวั ด มี ส ว น
สนับสนุนใหสมาชิกราชสกุลนโรดมอยางนักองคแราชวงศแนโรดมสีหนุพระโอรสในสมเด็จฯ นโรดม
สุรามฤตกับนักองคแราชวงศแสีสุวัตถิ์กุสุมะ (HRH Princess Sisowath Kossamak ตอมาเป็นพระนาง
สีสุวัตถิ์กุสุมะนารีรัตนแ) ไดขึ้นครองราชยแเป็นกษัตริยแกัมพูชาดวย
การดําเนินงานของหนังสือพิมพแนครวัด บาจ ฌืนทําหนาที่เป็นบรรณาธิการพรอม ๆ กับ
ทํางานประจําของตน ขณะที่เซิง ง็อก ทัญยังคงทํางานในหนวยงานราชการ โดยใชบานของเสิม วา
294

การปกครองสวนกลางของสหภาพอินโดจีน (Union Indochinoise) ผูภายใตการดูแลของผูสําเร็จราชการทั่วไป
แหงอินโดจีน (Gouverneur Général de I‖Indo - China) มีรัฐบาลกลางตั้งอยูที่กรุงฮานอยในแควนตังเกี๋ยเดิมขึ้นตรงตอกระทรวง
ทหารเรื อและอาณานิ คมแหงฝรั่งเศส (Ministère des Colonies) ตอมาใน ค.ศ. 1889 จึงเปลี่ยนมาขึ้นต อกระทรวงอาณานิค ม
(Ministère des Colonies) ทั้งนี้ กระทรวงอาณานิคมแหงฝรั่งเศส (Ministère des Colonies) แยกเป็นอิสระจากกระทรวงทหารเรือ
และอาณานิคม ใน ค.ศ. 1894 เนื่องจากรัฐบาลฝรั่งเศสเห็นความสําคัญของอาณานิ คมจึงแยกหนวยงานซึ่งเดิมรวมอยูกับกระทรวง
ทหารเรือ มีหนาที่ดูแลอาณานิคมตาง ๆ ของฝรั่งเศสโดยเฉพาะ
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เป็นสํานักงานเป็นเบื้องแรกซึ่งตั้งชื่อวา “ បចណាឋេះអាសនប” [อานวา บอณเตาะฮแอาซ็อนฺน : คําแปล
ปลดเปลื้องความทุกขแ] มีขาราชการซึ่งทํางานอยูที่พุทธศาสนบัณฑิตยแ กระทรวงมหาไผทและธรรม
การ และกระทรวงสังคม สาธารณการ และศึกษาธิการใหการสนับสนุนและชวยเขียนคอลัมนแหลาย
คนเรี ยกวา “กลุ มหนั งสือพิ มพแนครวัด ” ได แก อุ ก เสน (Ouk Sen) พระมหาพิทู ร เฌิ ม กฺร อเสม
(Preahmahapitou Chem Kroseem) ช็วม มวง (Chum Mung) เอียง สาย (Ieng Say) ตอมามหา
สามน (Maha Samon) รวมถึงญก แถม อดีตพระสงฆแที่เคยปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการชุมนุ ม
พระไตรปิฎกและเป็นนักประพันธแที่มีผลงานดานประโลมโลกซึ่ง ตอมาดํา รงตําแหนงบรรณาธิการ
วารสารกัมพุชสุริยาใน ค.ศ. 1938 ก็เขามารวมเขียนคอลัมนแดวย ทั้ง หมดตองกระทําอยางลับ ๆ
เนื่อ งจากชว งเวลาดัง กล าวราชการอาณานิ คมมีคํา สั่ง หา มไมใ หขา ราชการประกอบอาชี พอื่ นที่ มี
คาตอบแทน ดวยเหตุนี้คณะทํางานและผูเขียนทุกทานจึงตองระวัดระวังตัวเป็นอยางมาก เพื่อไมใหผิด
สัง เกตคอลัมนแตาง ๆ จึงไมระบุชื่อผูเขียนมีเพียงฌืนซึ่งไมไ ดทํางานราชการเทานั้นที่แสดงตัวอยาง
เปิดเผย
เบื้องแรกปใญญาชนซึ่ง เขารวมทํางานกับหนังสือพิมพแนครวัดมีจุดมุงหมายเดียวกันคือ
ตองการปลุกเราชาวเขมรใหรูเทาทันสถานการณแที่เกิดขึ้น โดยยังไมไ ดมีความคิดตองการปลดแอก
อาณานิคมแตอยางใด ดังที่เอียง สายกลาววา “เขาร่วมงานกับหนัง สือพิมพ์นครวัดตั้ง แต่แรกเปิ ด
จนถึงปิด โดยได้รับมอบหน้าที่ให้เขียนคอลัมน์ด้านศิลปะ คาประพันธ์ และดนตรี รวมถึงออกแบบ
เขียนภาพประกอบหนังสือพิมพ์ ซึ่งสาหรับตัวเขาแล้วไม่ได้มีจิตคิดทรยศแต่เห็นว่านี่เป็นการทาเพื่อ
ประโยชน์ของชาติ”296 แตในเวลาตอมาเมื่อสถานการณแทางการเมืองโลกที่เรงเราสงผลใหเปูาหมาย
ของพวกเขาพัฒนาไปสูการเรียกรองเอกราช ดังที่บุณฺณจันฺท มลได กลาววา
...หนังสือพิมพแนครวัดมีจุดมุงหมายเพื่อชี้นําปลุกพี่นองชาวเขมรเราที่ยังหลับสนิทอยู ผูที่
ซึ่งไดรับความทุกขแแคนแสนสาหัส ผูที่ทอถอย กลัวฝรั่งจับกุมคุมขังและฆา ใหคนเหลานั้นตื่นขึ้น ให
เกิดความรักชาติ ใหกลาลุกขึ้น ตอสูโดยไมหวั่น ตอความตาย เพื่อแยงเอาอิส รภาพคืน จากฝรั่ ง
อิ ส รภาพที่ พ วกมั น ปล น เอาจากเราไปเกื อ บ 100 ปี ม าแล ว ทั้ ง นี้ การเคลื่ อ นไหวของกลุ ม
หนังสือพิมพแนครวัดสมัยนั้นพวกเราทุกคนไดผนึกกําลังกันตอสูเพื่อปลดปลอยตัวเองใหเป็นอิสระ
จากอุงมือของการเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสอยางเหนียวแนน เพราะเรื่องราวในสมัยอดีตที่เคยตกเป็น
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“ชีวประวัติของขาพเจาชื่อวาเอียง สาย (1966),” กัมพุชสุริยา 39, 1 (1967): 422.

ចអៀង សាយ (១៩៦៦),” កមពុជសុ រ ោ
៣៩, ១ (១៩៦៧): ៤២២.]
ិ

[“ជីវ របវតឋិ រ បស់ មុ ំញ ច ្មេះថា
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เมืองขึ้น ตองอยูภายใตการกดขี่ขมเหงของชาวตางชาติซึ่งเต็ มไปดวยความเจ็บปวดทั้งกายทั้งใจ
...297

กลุมหนังสือพิมพแนครวัดใชเวลาในตอนเชาเมื่อมีเวลาวางในการเขียนคอลัมนแ เพราะใน
สมัยนั้นหนวยงานราชการเปิดทําการเวลา 11.00 น. จนถึงเวลา 17.30 น. ทุกเชาอุก เซนจะเดินไป
ทํางานที่บานของเซิง ง็อก ทัญซึ่งอยูหลังวัดลังกา บางครั้งก็ไปทํางานที่บานของเสิม วาบนถนนพระ
เจาแตงหวานเพื่อเขียนคอลัมนแตาง ๆ มีการแปลขาวจากตางประเทศเป็นภาษาเขมร ทั้งยังเขียนตาม
คําบอกของเสิม วาที่พูดใหเขียนตาม การพยายามโดยวิธีนี้เป็นไปอยางสม่ําเสมอทุก ๆ วัน พอตก
กลางคืน ประมาณ 19.00 น. เซนจะรวบรวมบทความทั้งหมดไปประชุมกันที่บานของวา การประชุม
นั้นทัญ, ญก แถม, พระมหาพิทูร เฌิม กฺรอเสม, ช็วม เมา และปใญญาชนคนอื่น ๆ ประมาณ 20 คน
รวมประชุมพิจารณาคอลัมนแตาง ๆ โดยเซนจะทําหนาที่อานคอลัมนแทั้งหมดใหที่ประชุมเพื่อปรับปรุง
ถอยความใหสละสลวย มีเนื้อหาที่เหมาะสม และเพิ่มเติมใหสมบูรณแยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อปูองกันไมใหเกิด
ความเสียหายและผิดตอขอบังคับของทางราชการ ทัญ จะพิจารณาคอลัมนแทั้งหมดอยางถี่ถวนอีกครั้ง
เมื่อที่ประชุมแกไขเป็นที่เรียบรอยแลว เซนจะทําหนาที่คัดบรรจงใหถูกตองเพื่อใหงายตอการพิมพแ
จากนั้นทัญและเซนก็จะนําคอลัมนแทั้งหมดไปสงที่โรงพิมพแอัลลีเยส และทําหนาที่ตรวจทานตนฉบับถึง
สามครั้งกอนจะลงนามอนุญาตสั่งพิมพแ ตอมาเมื่อการดําเนินงานขยายตัวมากขึ้นทัญจึงให นวน บุต
(Nuon But) เขามาชวยเซนในการคัดลอกคอลัมนแและตรวจแกไขคําผิด และฌืนจึงลาออกจากหาง
ส็องกงเพื่อมาทํางานในฐานะบรรณาธิการเต็มตัว ใน ค.ศ. 1939 โดยเหตุผลสวนหนึ่งเกิดจากนาย
หางส็องกงซึ่งเป็นกิจการของคนจีนและญวนไดตําหนิการทํางานของฌืนถึง การทํางานสองอยา ง
พรอม ๆ กัน จึงยื่นขอเสนอใหฌืนเลือก ซึ่งฌืนไดตอบกลับไปวา “ข้าพเจ้าคิดถี่ถ้วนแล้ว ข้าพเจ้าขอ
เลือกเอาหนังสือพิมพ์ เพราะเลือดเนื้อของข้าพเจ้าคือหนังสือพิมพ์นี้ซึ่งไม่อาจละสิ่งที่ปรารถนาไปได้ฯ
ในใจของข้าพเจ้าคิดกลับไปมาว่า ถ้าหยุดทางานแล้วจะทาให้มีโอกาสบาเพ็ญ กิจของตนเองซึ่ง รัก
แผ่นดิน รักชาติให้ได้เข้มแข็งตามความปรารถนาของข้าพเจ้า”298
การดําเนินงานของหนังสือพิมพแนครวัดเจริญกาวหนาเป็นลําดับและไดรับความนิยมจาก
ประชาชน นักองคแราชวงศแสีสุวัตถิ์กุสุมะดํารัสอยางชื่นชมวาหนังสือพิมพแเลมนี้มีประโยชนแอยางยิ่งตอ
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บุญจันทรแ มุล, คุกการเมือง, 8, (5).
บาจ ฌืน, “ความประกาศ,” นครวัด (7 มกราคม 1938): 1-2.

ោងវចយរ ១៩៣៨): ១-២.]

[

ច ឈ ឺន, “ចសចកឋីជូនដំណឹ ង,” នគរវតថ (៧
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สังคมในขณะนั้น 299 เมื่อแรกออกหนังสือพิมพแนครวัดวางขายในราคา 8 เซน ตอมาเมื่อไดรับความ
นิยมมากขึ้น มีการพิมพแเพิ่มมากกวา 5,000 ฉบับตอครั้ง จึงลดราคาลงเหลือฉบับละ 5 เซน เพื่อเปิด
โอกาสใหคนเขาถึงไดมากขึ้น ในประเด็นนี้บุณฺณจันฺท มลไดบันทึกไววา สมัยแรก ๆ ที่หนังสือพิมพแ
นครวัดออกมานั้น ผูอานสวนมากไดแกพวกคนยากจนและกรรมกรที่ไมสามารถอานภาษาฝรั่งเศสได
เทานั้น สวนพวกผูดีมีการศึกษาเขาไมอานกันหรอก เพราะเขาดูถูกเหยียดหยามอักษรเขมร ที่สําคัญ
คือพวกนั้ นอา นภาษาเขมรไม ออก เขาอ านแตหนั ง สือ พิม พแฝรั่ ง ชื่อ ลาเวรี ตี (La Vérité) อูปีนี ย็อ ง
(Opinion) แอ็งปารตีอัล (Impartial) และหนังสือพิมพแไซงอน (Presse de Saigon) ถาเขาอยากอาน
หนังสือพิมพแภาษาเขมรที่ลือชื่อวาดีเดน เขาจะซอนไวในหนังสือพิมพแฝรั่งเพื่อไมใหคนอื่นมองเห็น
เพราะกลัวเขาจะหาวาเชยและไมรูภาษาฝรั่งเศส 300 ทั้งนี้ เพื่อใหการทํางานที่คลองตัวมากยิ่งขึ้น เซิง
ง็อก ทัญไดเชาบานหลังใหมเพื่อตั้งเป็นสํานักงาน มีการจัดระบบการทํางานใหม โดยใหโง หุง (Ngao
Hong) เป็ น เหรั ญญิ ก และอุ ม สก (Em Sok) เป็ น เลขานุ การประจํ า บรรณาธิ ก าร แต สํ า นั ก งาน
ดังกลาวก็ตองยายอีกครั้งโดยใชบานของสมาชิกใหมชื่อวาสุน วัน (Sun Von) เป็นสํานักงานแตตอมา
วันไดขายบาน สํานักงานหนังสือพิมพแนครวัดจึงตองยายอีกครั้ง โดยยายไปตั้งที่บริเวณหัวถนนสีสุวัตถิ์
ซึ่ง ในตอนหลัง นี้ อุก เสนไม ได ม าช วยงานอี กหน าที่ ทั้ง หมดจึ ง ตกเป็ นของนวน บุ ต จนถึ ง เดื อ น
กุมภาพันธแ ค.ศ. 1938 กลุมหนังสือพิมพแนครวัดมีผูเขารวมทํางานรวม 25 คน301
ความนิยมที่ไดรับมากขึ้นเซิง ง็อก ทัญ บาจ ฌืน และเสิม วา ไดปรึกษากันและคิดจัดตั้ง
กลุมหนังสือพิมพแนครวัดใหเป็นสมาคมที่ถูกตอง ทั้งสามตองการเปิดโรงพิมพแนครวัดเพื่อพิมพแหนังสือ
ขึ้นเอง และเดือนมีนาคมปีเดียวกันนี้เอง บรรณาธิการจึงไดมีโฆษณาประชาสัมพันธแระดมทุนและขาย
หุนเพื่อหาเงินมาใชในการดําเนินการซึ่งคาดการณแวาตองใชเงินประมาณ 30,000 เรียล เบื้องแรกมี
ผูสนใจรวมลงทุน 440 คน โดยใหเงินตั้ง แต 12.640 เรียล ไปจนถึง 17.360 เรียล นอกจากนี้ยัง
ปรากฏวามีผูรวมสมทบทุนบริจาค 75 เซน302 ซึ่งหากพิจารณาจํานวนการตีพิมพแ แสดงใหเห็นวา
หนังสือพิมพแนครวัดเป็นที่นิยมของประชาชน เพราะหนังสือพิมพแ 1 ฉบับ ยอมมีผูอานอยางนอยที่สุด
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สาคู สาม฿ด, ประวัติศาสตร์กัมพูชาและพลเมืองเขมร (อังกอรแ: พนมเปญ, 2013), 441.

[សាគូ សាមុត , របវតថិ សា

ស្តសថកមពុជានិងចរជនខ្មម រ (ភបំចពញ: អងគរ, ២០១៣), ៤៤១.]
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บุญจันทรแ มุล, คุกการเมือง, 4.
“งานฉลองครั้งมโหฬารในกลุมหนังสือพิมพแนครวัด,” นครวัด (2 กุมภาพันธแ 1938): 1-2.

[“ការចរៀបចលៀងោ ង

មចហាឡារៃនរកុមកាខ្សតនគរវតថ ,” នគរវតថ (១២ ចហវរវចយរ
១៩៣៨): ១-២.]
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“โรงพิมพแนครวัด,” นครวัด (12 มีนาคม 1938): 1. [“ចរាងពុមពនគរវតថ,” នគរវតថ (១២ ម្ចរស ១៩៣៨): ១.]
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1 คน และจากจํานวนผูที่สนใจรวมลงทุนและรวมสมทบทุนบริจาคเงินใหกับหนังสือพิมพแนครวัดยัง
แสดงใหเห็นวามีผูสนใจและยอมรับแนวทางการดําเนินงานของหนังสือพิมพแฉบับนี้
ถึงกระนั้นเมื่อหนังสือพิมพแนครวัดไดรับการเผยแพรระยะหนึ่ง ไดเกิดเหตุการณแหนึ่งขึ้น
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์มุนีวงศแ เซิง ง็อก ทัญในฐานะขาราชการแถว
หนาของพุทธศาสนบัณฑิตยแไดเขารวมงานพระราชพิธีดังกลาวดวย บุณฺณจันฺท มลไดบันทึกไววา
ตอนนั้นคงมีใครสักคนเขาไปทูลกระซิบบอกไมทราบ พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์มุนีวงศแ
ซึ่งไมทรงรูจักและไมไดรับทราบถึงการเคลื่อนไหวของเซิง ง็อก ทัญมากอน ทรงรองตวาดขึ้นดวย
ความพิโรธ “ใครคือเซิง ง็อก ทัญ” ทัญยกมือถวายบังคมเฉพาะพระพักตรแ พระองคแทรงตะคอกใส
วา “เจ้าออกหนังสือพิมพ์เพื่อสู้กับฝรั่งเศสกระนั้นรึ เจ้าอยากสู้กับข้าผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินกระนั้น
ดอกหรือ ระวังตัวให้ดีเถิด! ระวังเจ้าจะหามีชีวิตไม่!”303

เดวิด พี. แชนดแเลอรแ กลาวยกยองหนังสือพิมพแนครวัดวาผลักดันใหชาวเขมรหลุดจาก
ภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่น304 ดังกลาวแลววาการดําเนินงานในชวงแรก หนังสือพิมพแไมไดมีวั ตถุประสงคแเพื่อ
ตอ ต า นการปกครองของฝรั่ ง เศส เนื้ อหาส ว นใหญ จึ ง เพี ยงแต เ ปิ ด เผยภาวะความเหลื่ อ มล้ํ า ทาง
เศรษฐกิจ การผูกขาดแรงงานชาวเวียดนามในกัมพูชา การครอบครองธุรกิจของชาวจีน โดยประณาม
การขูดรีดดอกเบี้ยของนายทุนชาวตางชาติ รวมถึงการใหเงินเดือนที่ต่ําแกขาราชการเขมร ยกตัว อยาง
เชนเมื่อบาจ ฌืนถูกนายหางส็องกงใหออกจากงานดังที่ไดอธิบายเหตุผลเอาไวเบื้องแรกแลวนั้น ฌืนยัง
ไดกลาวชักชวนใหบรรดาลูกคาและเพื่อนที่เคยซื้อสินคากับเขาที่หางส็องกงหลีกเลี่ยงการซื้อของจาก
ลูกจีนลูกญวนซึ่งเขามาแขงขันกับชาติเขมรในแผนดินเขมร 305 หรือการปฏิบัติที่ไ มเทาเทียมกันใน
โรงเรียนเด็ก ซึ่งพบวาโรงเรียนดังกลาวมีชาวเวียดนามทําหนาที่เป็นครูถึง 2 คน ขณะที่มีครูชาวเขมร
เพียงคนเดียว สงผลใหเกิดการปฏิบัติที่ไมเทาเทียมกันระหวางนักเรียนเขมรกับนักเรียนเวี ยดนาม ดัง
เหตุการณแในวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1938 เกิดการวิวาทขึ้นระหวางนักเรียนเขมรกับนักเรียน
เวียดนาม ผูอํานวยการโรงเรียนเด็กซึ่งเป็นชาวเวียดนามไดมีคําสั่งไลนักเรียนออกจํานวน 12 คน ซึ่ง
ในจํานวนนี้เป็นนักเรียนเขมร 9 คน และนักเรียนเวียดนาม 3 คน แมวาในเวลาตอมาเชื้อพระวงศแ
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บุญจันทรแ มุล, คุกการเมือง, 13.
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Chandler, A History of Cambodia, 199.
บาจ ฌืน, “ความประกาศ,” นครวัด (30 กรกฎาคม 1938): 2.
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សូ ចយត ១៩៣៨): ២.]
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ច ឈ ឺន, “ចសចកឋីជូនដំណឹ ង,” នគរវតថ (៣០
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พระองคแหนึ่งจะชวยใหนักเรียนเขมรหนึ่งคนกลับเขาไปเรียนใหมก็ตาม แตเหตุการณแดังกลาวเกิดจาก
การพิ จารณาความผิดอยางไมเป็น ธรรมของครูเวีย ดนามจึง ตอ งทําใหนักเรียนเขมรต องออกจาก
โรงเรียน306
อยางไรก็ตาม ฝรั่งเศสเฝูามองการดําเนินงานของหนังสือพิมพแนครวัดอยางระแวดระวัง
และพยายามขัดขวางไมใหหนังสือพิมพแนครวัดตีพิมพแไดอยางอิสระ เรสิดังตแ สุเปริเออรแแหง แควน
กัมพูชาไดใหพุทธศาสนบัณฑิตยแสงประวัติสวนตัวของเซิง ง็อก ทัญ และคณะกรรมการหนังสือพิมพแ
นครวัดเพื่อตระเตรียมขอมูลซึ่งจะนําไปสูการจับกุม แตถึงกระนั้นก็ไมสามารถดําเนินการไดเพราะไม
ปรากฏความผิดอยางชัดแจง อยางไรก็ดี การดําเนินงานของหนังสือพิมพแนครวัดประสบความสําเร็จ
เป็นอยางมาก ประชาชนชาวเขมรซึ่งแตกอนปิดหูปิดตาไมรูอะไร พวกที่ทอถอยหวั่นเกรงฝรั่งเศสก็ได
ตาสวางขึ้นบาง ตื่นกันบางแลว ลุกจากการหลับใหล รูจักรักและหวงแหนชาติ รูจักชวยปกปูองกันเอง
ในยามที่เกิดวิกฤติ ทั้งยังกลามีปากเสียงกับพวกฝรั่งเศสเมื่อเห็นวาตนเองและผูอื่นไมไดรับความเป็น
ธรรม เมื่อ เซิ ง ง็ อก ทั ญ บาจ ฌื น และเสิ ม วาเดิ น ทางไปยั ง วั ดวาอารามหรื อ หมู บ านใหญ น อ ย
ตลอดจนสถานที่ราชการจะมีประชาชนทั้งหญิงชาย ขาราชการ พระสงฆแใหการตอนรับเป็นอยางดี
และคอยฟใงคําอธิบายเกี่ยวกับการเมือง307 ความขางตนเป็นบันทึกของบุณฺณจันฺท มลซึ่งไดบอกเลาถึง
ความสําเร็จของหนังสือพิมพแนครวัด ทั้งนี้ไมมีหลักฐานอื่นที่สนับ สนุนวาหนังสือพิมพแนครวัดมีอิทธิพล
ตอผูคนในสังคมกัมพูชาอยางไร แตเชื่อไดวาหนังสือพิมพแฉบับนี้คงมีอิทธิพลในระดับที่สรางความหวั่น
เกรงใหกับฝรั่งเศส สังเกตไดจากหนาหนังสือพิมพแบางฉบับปรากฏวาถูกหนวยงานราชการกลุมตรวจ
พินิจหนังสือพิมพแตัดเนื้อหาออกแลวแทนดวยคําวา “CENSURE”308 เป็นตนวาภายหลังการลงนามใน
อนุสัญญาสันติภาพสันติภาพระหวางประเทศไทยกับฝรั่งเศส (Convention de Paix entre la
France et la Thaïlande) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวาอนุสัญญาโตเกียวหรืออนุสัญญาโตกิโอ (Tokyo
Convention) ที่สงผลใหแควนกัมพูชาตองสูญ เสีย พื้นที่ใหกับประเทศไทยยกเวนบริเวณนครวัดกับ
ปราสาทบันทายสรี แมวาหนังสือพิมพแนครวัดฉบับตอมาคือฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1941 ใน
คอลัมนแ “การสรางประเทศ” จะเขียนในทํานองรองขอใหฝรั่งเศสชวยนําดินแดนของกัมพูชากลับคืน
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“ลูกศิษยแอยูโรงเรียนเด็ก ,” นครวัด (12 กุมภาพันธแ 1938): 1.

(១២ ចហវរវចយរ
១៩៣៨): ១.]
ី
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[“កូនសិសស

ស់ ច

រចៅសាលាខ្ដក,” នគរវតថ

บุญจันทรแ มุล, คุกการเมือง, 17-18.
“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 แตถอยความบางตอนก็ไดสอดแทรกความเยยหยันตอความออนแอของฝรั่งเศสที่ตองประสบชะตา
กรรมไมตางจากประเทศอาณานิคมดวยเชนกัน
...ประเทศเล็ก ๆ ก็ตองเปลี่ยนแปลงประเทศชาติของตนซึ่งถูกตัดแบงกระจัดกระจายไป
จากแตกอนยกใหไป เชนประเทศฝรั่งเศสซึ่งจากเดิมเป็นประเทศมหาอํานาจของโลก แลวเวลานี้
ตองผันเปลี่ยน ไมไดตั้งอยูในฐานะมหาอํานาจหนึ่งอีกแลว ทานฟิลิป เปแตง (Philippe Pétain)
นายกรัฐมนตรีในขณะนี้ ไดมุงมั่น อยางเต็มกําลังจัดการทุกวิถีทาง เพื่อนําชาติฝ รั่งเศสทั้งหมด
กลับมาสรางชาติใหเป็นเชนเดิม...309

ความขางตนสะทอนใหเห็นวาหนังสือพิมพแนครวัดแอบมีการถายทอดความคิดผานการ
รายงานสถานการณแที่เกิดขึ้นโดยแฝงการกระตุนจิตสํานึกความรักชาติแกชาวเขมร โดยเฉพาะประโยค
“เช่นประเทศฝรั่งเศสซึ่งจากเดิมเป็นประเทศมหาอานาจของโลก แล้วเวลานี้ต้องผันเปลี่ยน ไม่ไ ด้
ตั้ง อยู่ในฐานะมหาอานาจหนึ่งอีกแล้ว ” ดวยเหตุนี้จึงทําใหฝรั่ง เศสตองคอยควบคุมดูแลไมใหกลุม
หนังสือพิมพแนครวัดเผยแพรเนื้อหาที่สงผลดานลบกับตนมากจนเกินไป
แมหนังสือพิมพแนครวัดจะไดรับความนิยมจากประชาชนในแงของการปลูกฝใงความรัก
ชาติแลว แตสําหรับคณะกรรมการหนังสือพิมพแนครวัดยังเห็นวากระบวนการดังกลาวยังไมสมบูรณแนัก
เพราะในระยะหลังคอลัมนแตาง ๆ ถูกตัดเนื้อหาออกทําใหการถายทอดความคิดสูผูอานไม สูสมบูรณแ
ดังนั้นเซิง ง็อก ทัญและคณะกรรมการฯ รวมถึงสมาชิกราชสกุลนโรดมบางสวน จึงมีมติใหเพิ่มการ
เคลื่อนไหวเพื่อเตรียมความพรอมกอนที่จะนําไปสูปฏิบัติการใหญอยางการเรียกรองใหฝรั่งเศสกลับไป
ใชสนธิสัญญามิตรภาพและการคาระหวางฝรั่งเศส-กัมพูชา ค.ศ. 1863 (The Franco - Cambodian
Protectoral Treaty of Oudong 1863)310 ซึ่งมีสาระสําคัญวากัมพูชายินยอมการเป็นรัฐในอารักขา
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“การสรางประเทศ,” นครวัด (21 พฤษภาคม 1941): 2. [“កសាងរបចទស,” នគរវតថ (២១ ចម ១៩៤១): ២.]
สนธิสัญญามิตรภาพและการคาระหวางฝรั่งเศส-กัมพูชา ค.ศ. 1863 เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสวา 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 ในรัชสมั ยสมเด็จ พระนโรดมพรหมบริ รัก ษแ หรือนั ก องคแ ราชาวดี) โดยพลเรื อเอก ลา กรอง ดิแ ยรแ (Contre-Amiral de la
Grandiere) ขาหลวงฝรั่งเศสประจําโคชินจีนเป็นผูแทนรัฐบาลฝรั่งเศสเขามาทําสนธิสัญญาดังกลาว สนธิสัญญาฉบับนี้มีขอตกลงรวม 19
ขอ สาระสําคัญโดยสรุปคือกัมพูชายินยอมเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส (French Protectorate of Cambodia) แตคนพื้นเมืองยังคง
มีอํานาจการการปกครองอยูเพียงอยูภายใตการกํากับดูแลของขาหลวงฝรั่งเศส (โปรดดู, “สัญญาระหวางสองพระเจาแผนดินเขมรกับแม
ทัพฝรั่งเศส,” จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4 (จ.ศ. 1225), เลขที่ 68 สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ , อางถึงใน เพ็ญศรี ดุ฿ก , ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทย (สยาม) กับประเทศฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ตามเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศ (กรุงเทพฯ:
ราชบัณฑิตยสถาน, 2539), 256-258.)
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ของฝรั่งเศส (French Protectorate of Cambodia) เพียงแตรองขอสิทธิในการปกครองตนเอง โดย
แบงการเคลื่อนไหวออกเป็น 2 กลุม คือ
กลุมแรกเคลื่อนไหวบนดินมีบาจ ฌืนดําเนินงานผานหนาหนัง สือพิมพแนครวัด อีกกลุม
หนึ่งเคลื่อนไหวใตดินมีเซิง ง็อก ทัญเป็นหัวหนา รวมกับช็วม มวง และสมาชิกใหมอยางบุณฺณจันฺท มล
นักชาติ นิยมผูเป็นเครือญาติกับตระกูลจวนและตระกูลปกมนตรี 311 และนวน ฎวง (Nuon Duong)
ศิษยแของพระแหม เจียวรวมเคลื่อนไหว โดยอาศัยเครือขายความสัมพันธแของทัญซึ่งเป็นขาราชการ
ของพุทธศาสนบัณฑิตยแทําหนาที่จัดแจงพระสงฆแจากโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงออกไปเทศนาธรรมแก
ทหารและอาสาสมัครปูองกันประเทศ สวนมวงขณะนั้นเป็นขาราชการของกระทรวงมหาไผทและ
ธรรมการมีหนาที่เกี่ยวของกับศาสนศึกษา อีกทั้งพี่ชายของเขาคือช็วม เมาเคยทํางานกับพุทธศาสน
บัณฑิตยแจึงทําใหมวงรูจักมักคุนกับพระสงฆแโรงเรียนพุทธิกบาลีเป็นอยางดี ดวยเหตุนี้ทัญและมวงจึงมี
ความใกลชิดกับพระสงฆแหัวกาวหนา ทั้งสองจึงติดตอคัดเลือกพระสงฆแที่มีแนวคิดตองการปลดแอก
และมีจิตสํานึกรักชาติออกไปแสดงธรรมเทศนา เพื่อชักชวนบรรดาทหารเทาแดงและทหารเทาดําให
เกิ ด สํ า นึ ก ถึ ง การปฏิ วั ติ พระสงฆแ จึ ง เข า มามี บ ทบาทร ว มเคลื่ อ นไหวในปฏิ บั ติ ก ารทางจิ ต วิ ท ยา
(Psychological Operations) กับหนังสือพิมพแนครวัดตั้งแตบัดนั้น
พระสงฆแที่รวมเคลื่อนไหวกับกลุมหนังสือพิมพแนครวัดรูปสําคัญ ๆ ไดแก พระแหม เจียว
(Hem Chieu) เกิดเมื่อ ค.ศ. 1898 เขตกันดาล บิดาเป็นแมสฺรุก (นายอําเภอ) อายุได 12 ปี บวชเป็น
สามเณรในสํานักของพระชวน ณาต (ขณะนั้นดํารงสมณศักดิ์เป็นพระครูสังฆสัตถา) ที่วัดอุณาโลม
ตอมาเมื่ออายุได 20 ปีจึงบวชเป็นภิกษุที่วัดลังกาโดยมีพระมหาวิมลธรรม (โจง) เป็นพระอุปใชฌายแ
พระลฺวี แอม (ขณะนั้นมีสมณศักดิ์เป็นพระครูบวรวิชชา) และพระชวน ณาตเป็นพระคูสวด มีฉายาวา
“บวรโชติญาโณ” จากนั้นจึงเขาเรียนที่โรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงสามารถสอบเเขงขันไดลําดับที่ 6 ใน
ค.ศ. 1927 ขาหลวงฝรั่งเศสประจําเขตกําปอตตองการพระสงฆแ 1 รูปจากโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงไป
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บุณฺณจันฺท มล (Bunchhan Mol) เกิดเมื่อ ค.ศ. 1916 บิดาคือบุณฺณจันฺท มงคล (Bunchhan Mongkhon)
มารดาคือปก ลวน (Poc Loun) บุตรีของออกญาอุดมมนตรี (ปก ดัช) เสนาบดีกระทรวงวังซึ่งสืบเชื้อสายมาจากเจาฟูาทะละหะ (ปก)
ตนสกุล ปกมนตรี ปก ลวนมีนองชายคือปก กุณ (Poc Khun) ตอมาคือผูกอตั้งขบวนการเขมรอิสระ ค.ศ. 1940 ทั้งนี้ มลมีนองสาว 1
คน คือ บุณฺณจันฺท โมลี (Bonchhan Moly) ไดแตงงานกับจวน ฮล (Thiounn Hol) บุตรของออกญาวังวรเวียงชัย (จวน) ดวยเหตุนี้มล
จึงนับเนื่องวาเป็นเครือญาติกับตระกูลปกมนตรีและตระกูลจวนซึ่งตอมาสงผลตอการเขารวมเคลื่อนไหวในขบวนการเขมรอิสระของมล
(โปรดดูแผนผังลําดับตระกูลปกมนตรีและตระกูลจวน, Kiernan, How Pol Pot Came to Power: A History of Communism
in Kampuchea, 1930-1975, 31.)
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สอนภาษาเขมรในโรงเรียนประถมศึกษาที่เขตกําปอต พระชวน ณาตจึงมอบหมายใหพระแหม เจียว
ไปทําการสอนภาษาเขมรที่โรงเรียนในเขตกําปอตโดยจําพรรษาอยูที่วัดกฺรํางโฎง ตอมาเดือนมิถุนายน
ค.ศ. 1931 โรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงตองการอาจารยแสอนภาษาบาลี 2 รูป พระแหม เจียวจึงเดินทาง
กลั บ มาที่ ก รุ ง พนมเปญเพื่ อ สอบแข ง ขั น แต ส อบได ที่ 3 ขณะที่ พ ระอุ จ รสหรื อ พระแบน สุ ข
คณะกรรมการชุมนุมพระไตรปิฎกซึ่งเป็นเพื่อนของพระแหม เจียวครั้งจําพรรษาที่วัดกรํางโฎงไดรับ
การแตงตั้งเป็นอาจารยแสอนภาษาบาลีในโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูง ถึงกระนั้น 6 เดือนตอมาออกญา
ธรรมปรีชา (กอน) อาจารยแสอนภาษาบาลีถึงแกอนิจกรรม ช็วม เมาพี่ชายของช็วม มวงซึ่งรับราชการ
อยูที่พระราชบรรณาลัยและดูแลเรื่องการแตงตั้งพระสงฆแเป็นอาจารยแจึงคัดเลือกพระแหม เจียวเขา
เป็นอาจารยแสอนภาษาบาลี 312 ขณะที่พระเบียง ขัต (Pang Kat) เกิดเมื่อ ค.ศ. 1910 เขตกําปงจาม
บวชเรียนที่วัดพนมฑิน มีฉายาวา “วิริยบัณฑิตย” จากนั้นจึงเขาศึกษาที่โรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูง ที่
กรุ ง พนมเปญและจํ า พรรษาในสํ า นัก ของพระมหาวิ มลธรรม (โจง) ที่ วั ด อุ ณ าโลม 313 เมื่อ สํ า เร็ จ
การศึกษาพระเบียง ขัตทําหนาที่เป็นอาจารยแสอนภาษาสันสกฤตที่วิทยาลัยพระสีหนุ
สวนพระโสร หาย (Sou Hay) เกิดเมื่อ ค.ศ. 1904 เขตสวายเรียง เมื่ออายุได 10 ปี บวช
เป็นสามเณรเพื่อเรียนอักษรศาสตรแกับพระครูเทพ ยินที่วัดเบิงแร บวชได 3 ปีจึงสึกออกมาชวยงาน
บิดามารดา จนเมื่ออายุได 17 ปี จึงบวชเป็นสามเณรอีกครั้งที่วัดเบิงแรมีพระอธิการแกว ทิตเป็นพระ
อุปใชฌายแ จากนั้นพระโสร หายยายศึกษาไปวั ดสิริสาครที่สฺรุกกําปงตะแบก แลวจึง ยายไปอยูที่วัด
แพฺรกจาม เขตไพรแวง กอนจะยายมาเรียนที่วัดอุณาโลม กรุง พนมเปญ และยายไปจําพรรษาที่วัด
นิโรจวงษแในสํานักพระครูโสม ฌุนและพระครูเมา นุตเป็นเวลา 2 ปีกอนจะยายกลับไปวัดเบิงแรบาน
เกิด ใน ค.ศ. 1927 สอบแขงขันที่โรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงไดรับเลือกเป็นอาจารยแสอนภาษาบาลีที่วัด
บริวาส สฺรุกบันทายมาศ พระโสร หายมีความรูและเชี่ยวชาญพระธรรมวินัย พระชวน ณาตขณะนั้น
เป็นรองผูอํานวยการโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูง จึงจัดตั้งใหเป็นคณะกรรมการชุมนุมพระไตรปิฎก 314
ขณะที่พระเขียว ช็วม (Khieu Chum) เกิดเมื่อ ค.ศ. 1907 ในเขตกันดาล บวชเรียนเป็นสามเณรที่
១៩៧២), ១-៦.]

1951), 26.
២៦.]

[
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คุย ฬูด, ชีวประวัติพระอาจารย์แหม เจียว (n.p., 1972), 1-6.
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เบียง ขัต, “ควรสรางอนุสาวรียแพระเดชพระคุณพระมหาวิมลธรรม โจง หรือไม ,” มิตรศาลาบาลี 2, 1 (มกราคม

[គុយ ឡូត, ជីវរបវតថិ រ ពេះអាចារយ ខ្ហម ចចៀវ (n.p.,

ង-ខាត, “គួរកសាងអនុសាវរយ៍
ចៅង ឬចទ,” មិតថសាលា
ិ
ី រពេះចតជរពេះគុណរពេះមហាវមលធមម
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เอกสารหนังสือ กรมชุมนุมแปลคัมภีร์พระไตรปิฎกในประเทศกัมพูชา, 152-153.

ខ្របគមពីរ រពេះៃរតបិដកៃនរបចទសកមពុជា, ១៥២-១៥៣.]

លី ២, ១ (មករា ១៩៥១):

[ឯកសាររសាវរជាវ រកុម ជុំ នុំ

180
วัดสเด็ย เขตตาแกวแตบวชได 2 ปีก็สึกออกมาชวยบิดามารดาทํางาน ตอมาจึงบวชเป็นสามเณรอีก
ครั้งเมื่ออายุ 17 ปีโดยมีพระครูทน เชียนเป็นพระอุปใชฌายแ ตอมาใน ค.ศ. 1926 พระครูทน เชียน
มรณภาพ สามเณรเขียว ช็วมจึงเดินทางมาอยูที่วัดลังกา กรุงพนมเปญ จนเมื่ออายุได 20 ปี จึงบวช
เป็นภิกษุมีพระลฺวี แอม (ขณะนั้นดํารงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมลิขิต) เป็นพระอุปใชฌายแ พระเดชคุณ
อินทลิขิต (ยี) เป็นอุปสัมปทาจารยแ มีฉายาวา “ธรรมบาล” เมื่อพระเขียว ช็วมบวชได 6 ปี พระลฺวี
แอมก็จัดแจงใหเป็นอาจารยแสอนตามโรงเรียนวัดตาง ๆ 315 เชนเดียวกับพระอุก เจีย (Uk Chea) ซึ่งก็
เป็นศิษยแสํานักพระลฺวี แอมแหงวัดลังกาเชนกัน
พระสงฆแ ที่ ร ว มเคลื่ อ นไหวกั บ กลุ ม หนั ง สื อ พิ ม พแ น ครวั ด ล ว นมี ค วามสั ม พั น ธแ กั บ ผู นํ า
พระสงฆแหัวกาวหนาฝุายธรรมใหมทั้งสิ้ น จึงอาจเป็นไปไดวาพระสงฆแฝุายธรรมใหมคงมีแนวคิดทาง
การเมืองไปในทิศทางเดียวกันกับกลุมหนังสือพิมพแนครวัด ซึ่ง สะทอนจากการที่บรรดาลูกศิษยแรวม
เคลื่อนไหวกับกลุมหนังสือพิมพแนครวัดอยางคึกคัก
แมพุทธศาสนบัณฑิตยแในฐานะผูดูแลการแสดงธรรมเทศนาของพระสงฆแแกทหารเทาแดง
กับทหารเทาดําจะควบคุมและปูองกันการปลุกเราทางความคิดของพระสงฆแดวยการใหทํารายงาน
เรื่องการแสดงธรรมเป็นลายลักษณแอักษรสงแกเลขาธิการฯ ทุกครั้ง แตพระสงฆแที่เขารวมปฏิบัติการ
ทางจิตวิทยากับกลุมหนังสือพิมพแนครวัดก็ไดแอบแฝงการแสดงธรรมเทศนาที่ปลุกเราจิตสํานึกการ
ปฏิวัติแกทหารเอาไวอยางแนบเนียนดวยการยังคงเชิดชูฝรั่งเศส เป็นตนวาการแสดงธรรมเทศนาเมื่อ
วันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 1938 โดยพระวินัยธรรม (อูจ) ซึ่งไดรับหนาที่ไปแสดงธรรมแกทหารและชาว
เขมรที่เขตสวายเรียงความตอนหนึ่งวา
...เกียรติของพอแมนี้ ไดถึงชาติ 1 ศาสนา 1 มหากษัตริยแ 1 ราชการอาณานิคม 1 ทั้ง 4 นี้
เป็นเกียรติของพอแมเรา ทานทั้งหลายตองคิดคํานึงรักชาติไมลืมกําเนิด ตองมีมานะวาชาติเขมร
เป็นชาติรุงเรือง 1 แลวเป็นมหานคร 1 ใหญโต ซึ่งมีหลักฐานเป็นจารึกและศิลปะในแผนดินเขมร
นครวัดที่ยิ่งใหญสรางความประหลาดใจอยางยอดเยี่ยมแกทาน กาลจําเนียนกรุงนครวัดนี้ดาน
ตะวันตกติดกับกรุงบางกอก ดานตะวันออกติดกับกรุงจามปา ดานเหนือติดกับจีน ดานใตติดกับ
สมุทร, เห็นวายิ่งใหญนัก ทุกวันนี้หดเล็กลงเหลือเทานี้ ไมวาจะเกิดอะไรขึ้น หากแตเราทั้งหลาย
ไมไดรักชาติอยางจริงใจ ไมไดศึกษาวิชาความรู แผนดินของเราจะเล็กลงเหลือเพียงฝุามือ ขอยกคํา
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เอกสารหนังสือ กรมชุมนุมแปลคัมภีร์พระไตรปิฎกในประเทศกัมพูชา, 204-209.

ខ្របគមពីរ រពេះៃរតបិដកៃនរបចទសកមពុជា, ២០៤-២០៩.]

[ឯកសាររសាវរជាវ រកុម ជុំ នុំ

181
สอนบุราณวา “จักรยานชาโดยโคลน ประเทศชาโดยความเขลา” สรรพวิทยาทั้งปวง มีอักษร
ศาสตรแ คัมภีรแพุทธจักรและอาณาจักรเป็น ตน ไมใชเพียงวารูแลวเทานั้น แตตองอาศัยการฝึกฝน
แสวงหาการเรียน ความรูเป็นทรัพยแสมบัติที่ดีมาก ก็ไมใชรอแตวาสนาหรือเทวดาบันดาลมาให แต
ตองอาศัยความพยายาม สมกับคําโบราณวา “รูเรียนมีพบ”...
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ธรรมเทศนาขางตนแมจะเชิดชูฝรั่งเศสดวยการระบุใหเป็น 1 ใน 4 เกียรติของพอ “ชาติ
1 ศาสนา 1 มหากษัตริยแ 1 ราชการอาณานิคม 1” แตกลับไมไดขยายความตอเหมือนกับชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริยแ และในขณะเดียวกันถอยความบางตอนกลับแสดงความสลดสัง เวชตอชะตา
กรรมของประเทศที่ตองเผชิญในขณะนั้น และยังกลาวตอไปอีกวาหากจะหลุดพน จากสภาพการณแ
ดังกลาวไดชาวเขมรตองมีความรักชาติบานเมืองและแสวงหาความรูเพื่อจะไดพัฒนาประเทศใหกาวไป
ขางหนา
ขณะที่พระแหม เจียวไดแสดงธรรมเทศนาสอดแทรกผานหลักธรรมที่กระตุนความคิด
ชาวเขมร โดยเฉพาะเรื่องความวิริยะหรือความเพียรพยายาม เป็นตนวา
ความเกียจครานนําพาชาวเขมรสูการเป็น “ทาส” เราทุกคนซึ่งเวียนวายอยูใน
วัฏสงสารอันสถิตอยูในอานุภาพของกิเลสทั้งหลาย เราก็เป็นทาสของกิเลสนั้นฯ ความเป็นทาสทั้ง
มวลไดกดทับชีวิตของเราไวชั้นหนึ่งแลว แตทวาสิ่งที่เราพึงทํา ถาเราหลงอยูในหุบเหวของวัฏสงสาร
ดังนี้ แลว เราตอ งหาทางหลุดพ น อยางอดทนอดกลั้น แต ถาเราพึงใจสมัครเป็ น ทาสของมนุษ ยแ
ทั้งหลายก็ใ หเสีย ดายนั ก เพราะไมตางอะไรกับสัต วแเลย เราจึงไม ควรไดรับ “ความเป็น ทาส”
ยกตัวอยางเชนพระมหาชนกซึ่งมีความวิริยะและความอดทนไมยอทอตออุปสรรคแมจะตองวายน้ํา
อยูกลางมหาสมุทรถึง 7 ราตรี
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พรอมกันนี้พระแหม เจียวยังไดกระตุนเตือนทหารเทาแดงและทหารเทาดําใหระลึกอยู
เสมอวา “เราทั้งหลายล้วนแต่เป็นเขมร มีเลือดเนื้อเชื้อไขร่วมกัน เกิดจากแผ่นดินแม่เหมือนกัน เราจึง
ไม่ควรทะเลาะกันเอง ควรให้เสียดายนัก เพราะไม่มีประโยชน์อะไรถึงพวกเราผู้ซึ่ง อยู่ใต้อานาจเขา
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“ธรรมเทศนาของพระวินัยธรรม อูจ วัดปทุมวดี,” กัมพุชสุริยา, 95-105.

បទុមវតី,” កមពុជសុ រ ោ,
៩៥- ១០៥.]
ិ
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คุย ฬูด, ชีวประวัติพระอาจารย์แหม เจียว, 10-11.

[“ធមមចទសនារបស់ រ ពេះវ ន័
ិ យធមម អ្ូច វតថ

[គុយ ឡូត, ជីវ របវតថិ រ ពេះអាចារយ ខ្ហម ចចៀវ, ១០-១១.]
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ทั้งนั้น ทะเลาะกันไป ก็ไม่เห็นว่าใครจะดีไปกว่าใครมีแต่เผชิญหน้ากัน หากแต่ทาแล้วได้ประโยชน์
อะไรมีแต่จะเกิดความเสียหายรายรอบตัวเราเอง”318
เซิง ง็อก ทัญในฐานะขาราชการของพุทธศาสนบัณฑิตยแมีหนาที่ดูแลจัดการเรื่องการ
เทศนแของพระสงฆแ ไดใชโอกาสนี้ตรวจรายงานและรับฟใงผลการติดตอกับทหารที่พระสงฆแไดลอบพบ
เป็นการสวนตัว เมื่อทราบวานายทหารคนใดมีแนวคิดในทิศทางเดียวกับกลุมหนังสือพิมพแนครวัดก็จะ
มอบหมายใหช็วม มวงไปตรวจสอบอีกครั้งเพื่อใหเกิดความกระชับและรัดกุมยิ่งขึ้น ลักษณะดังกลาว
สรางความระแวงสงสัยใหกับทางนายทหารฝรั่ง เศสเป็นอยางมากแตก็ไ มอาจดําเนินการใด ๆ ได
เพราะยังไมปรากฏหลักฐานการกระทําผิด ขณะที่บุณฺณจันฺท มลกับนวน ฎวงรับหนาที่เคลื่อนไหว
ติดตอพบปะกับประชาชนและทําหนาที่สืบขาวการเคลื่อนไหวทางการทหารของฝรั่งเศส ทั้งนี้สถานที่
สําหรั บการประชุมของกลุม ใตดิ นหนัง สือพิ มพแนครวัดใชบา นของมลซึ่ ง เปิด เป็นร านขายของเป็ น
สถานที่นัดพบ ซึ่งหากพบวามีสายลับของทางราชการเขามาในราน มลจะทําทียกเอาภาพสุนัขขึ้นไป
ติดขางฝาเป็นสัญญาณของแกพวกพองใหระวังการพูดจาปราศรัยที่สุมเสี่ยงตอการถูกทางการจับกุม
การเคลื่อนไหวของกลุมหนังสือพิมพแนครวัดดําเนินไปอยางตอเนื่อง แตทวาพวกเขาได
เขา ใกลเ ปูา หมายอย างไม คาดคิ ด เพราะในช วงเวลาเดี ยวกัน นั้น ฝรั่ง เศสมี นโยบายเกี่ ยวกับ การ
ปกครองกัมพูชาที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อมร.ฌอรแฌ ม็องแดล (Georges Mandel) เขาดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีกระทรวงอาณานิคม (Ministère des Colonies) มีแนวคิดใหกัมพูชามีการปกครองของ
ตนเองบางประการ โดยไมตองตัดสัมพันธแกับประเทศฝรั่งเศสซึ่งยังคงรักษาบทบาทการเป็นที่ปรึกษา
แทนที่จะเป็นผูปกครอง แนวคิดนี้ไ ดรับการสนับสนุนจากมร.เลอง เอมมานูเอล ติโบโด (Léon
Emmanuel Thibaudeau) เรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควนกัมพูชาซึ่งเห็นวาไมใชเป็นการปลดปลอย
อาณานิคมแตเป็นการปรับเปลี่ยนการเมืองใหทันสมัยแบบเสรี 319 พรอมกันนั้นตองมีการเปลี่ยนแปลง
อํานาจในราชสํานักกัมพูชา ม็องแดลจึงกราบทู ลเชิญเชื้อพระวงศแชั้นสูงผูที่มีสิทธิสืบทอดราชบัลลังกแ
กัมพูชา 2 พระองคแ ไดแก พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์มุนีเรศและสมเด็จกรมขุนวิสุทธิขัตติยวงษแนโรดม
สุรามฤตใหเดินทางไปยังฝรั่งเศสเพื่อดูแนวโนมและทาทีของผูนําในอนาคต
ถึง กระนั้ นเมื่อ สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 (World War II) ปะทุ ขึ้น จอมพลฟิ ลิป เปแตง
(Philippe Pétain) เขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเป็นผูนํารัฐบาลฝรั่งเศสที่เมืองวิชี (Vichy) เปแตง
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คุย ฬูด, ชีวประวัติพระอาจารย์แหม เจียว, 11-12. [គុយ ឡូត, ជីវរបវតថិ រពេះអាចារយ ខ្ហម ចចៀវ, ១១-១២.]
นโรดมสีหนุ, อินโดจีน: ทัศนะจากปักกิ่ง นโรดม สีหนุ ให้สัมภาษณ์แก่จังกูติวส์, 27-28.
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มีความมุงมั่นในการกอบกูและรักษาเกียรติภูมิของฝรั่งเศสที่ตองสูญเสียไปจากการพายแพตอกองทัพ
เยอรมนี เขาไมอาจยอมรับแนวคิดของม็องแดลได เพราะระบอบอาณานิคมเป็นเครื่องแสดงเกียรติภูมิ
เดียวของฝรั่งเศสที่ยังคงเหลืออยู ดวยเหตุนี้แนวคิดการเปลี่ยนแปลงอํานาจการปกครองในกัมพูชาจึง
ยุติลง แตในขณะเดียวกันถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของการเคลื่อนไหวของกลุมหนังสือพิมพแนครวัดให
ปรับ ทิศ ทางการเคลื่ อนไหวมาเป็น การเรี ยกรอ งเอกราช โดยเฉพาะเมื่อ เกิด กรณีพิ พาทอิ นโดจี น
ระหวางฝรั่งเศสกับไทยซึ่งแสดงใหเห็นวารัฐบาลฝรั่ง เศสไมอาจปกปูองอาณานิคมของตนเองไดอีก
ตอไป และเมื่อญี่ปุนเขามามีบทบาทในอินโดจีน เซิง ง็อก ทัญ ผูนําของกลุมหนังสือพิมพแนครวัดจึง
ติดตอกับกองทัพญี่ปุนเพื่อขอรับความชวยเหลือและการสนับสนุนในการเคลื่อนไหวดานชาตินิยม
สําหรับทัญนี่เป็นโอกาสสําคัญที่กัมพูชาจะสามารถปลดแอกจากระบอบอาณานิคมและบรรลุเปูาหมาย
สูงสุดอยางการประกาศเอกราช
4. บทสรุป
ปฏิกิริยาของกลุมปใญญาชนซึ่งกอกําเนิดขึ้นจากกระบวนการปฏิรูปการศึกษาของฝรั่งเศส
ในชวงทศวรรษ 1930 จนถึงตนทศวรรษ 1940 เป็นชวงของการเพาะบมทางความคิดและปลุก
จิตสํานึกใหเกิดความหวงแหนตออัตลักษณแความเป็นเขมร ลักษณะของการเคลื่อนไหวปรากฏทั้งใน
รูปแบบของความพยายามที่จะปฏิรูปตนเองและสังคม รวมถึงการมองปใญหาความตกต่ําของชนชาติ
เขมรวาเกิดจากการดําเนินนโยบายของราชการอาณานิคม สวนที่ชัดเจนมากที่สุดคือการเคลื่อนไหว
ทางดานวัฒนธรรม ซึ่งพบวาพระสงฆแหัวกาวหนาฝุายธรรมใหมมีบทบาทโดดเดนมากที่สุดในการ
ปกปูองรักษารากฐานของความเป็นเขมร ไดแก พุทธศาสนา ภาษา และวรรณกรรม ขณะที่ปใญญาชน
ซึ่งสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแบบใหมและรวมกลุมกันในชื่อวา “กลุมสามัคคี” ไดมีการแสดงออก
ทางความคิดที่มุงเนนการอภิปรายปใญหาที่เกิดขึ้นในสังคมผานงานเขียนและสิ่งตีพิมพแ โดยเฉพาะหนา
หนัง สือพิมพแนครวัด จึงเห็นไดวาการเคลื่อนไหวในชวงเวลาดังกลาวนี้ ยัง ไมใชการเคลื่อนไหวเพื่อ
เรียกรองเอกราชหรือตอตานการปกครองของฝรั่งเศส จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดขยายตัวเขาสู
เอเชียตะวันออก เฉียงใตสงผลใหความรูสึกนึกคิดของคนพื้นเมืองที่มีตอเจาอาณานิคมเปลี่ยนแปลงไป
โดยมีปใจจัยผลักดันจากภาวะสงครามและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งในและนอกอินโดจี น ทํา
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หนาที่เรงเราใหเกิดการเพาะบมความรูสึกชาตินิยมที่นําไปสูการตอบโตทางการเมืองและการเรียกรอง
เอกราชในที่สุด

บทที่ 4
การเคลื่อนไหวด้านชาตินิยมของปัญญาชนเขมร ค.ศ. 1940 – 1945
การเคลื่อนไหวของพระสงฆแหัวกาวหนาและปใญญาชนเขมรในระยะแรก ระหวาง ค.ศ.
1930-1940 เป็ น ช ว งของการเพาะบ ม ทางความคิ ด และปลุ ก จิ ต สํ า นึ ก ให เ กิ ด ความหวงแหนต อ
อัตลั กษณแความเป็น เขมรผานสื่อ สิ่ง พิ มพแ และหน าหนัง สื อพิ มพแน ครวัด บทบาทในฐานะผู นํา ดา น
ความคิดเชนนี้เปลี่ยนไปเมื่อสถานการณแทางการเมืองทั้งในและระหวางประเทศผันแปร โดยเฉพาะ
ตั้งแตการเกิดขึ้นของสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นตนมาจะมีปใจจัยผลักดันหลายประการที่ทําใหปใญญาชน
เขมรเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผูเคลื่อนไหวดานชาตินิยมควบคูไปกับชนชั้นปกครองเขมร และนําไปสูการ
เคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองเอกราชในที่สุด ดังนั้น ชวงเวลาตั้งแต ค.ศ. 1940-1945 จึงเป็นชวงของการ
เคลื่ อ นไหวภายใต ภ าวะสงครามและจุ ด มุง หมายของกลุ ม ปใ ญ ญาชนเขมรที่ แ ปรเปลี่ย นไปสู ก าร
เรียกรองเอกราช ซึ่งการเคลื่อนไหวตางๆ ของกลุมปใญญาชนเขมรจะเป็นประเด็นที่นํามาพิจารณาใน
บทนี้
1. สภาพการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สัมพันธ์กับกัมพูชา
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 (World War II) ปะทุขึ้นในยุโรป ภายหลังเยอรมนีบุกโปแลนดแ
ในวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1939 รัฐบาลฝรั่ง เศสและรัฐบาลอัง กฤษประกาศสงครามกับเยอรมนี
ชวงเวลาดังกลาวฝรั่งเศสเตรียมตั้งรับการบุกของกองทัพนาซีดวยการแตงตั้ง ชารแล อ็องเดร โฌแซ็ฟ
มารี เดอ โกล (Charles André Joseph Marie de Gaulle) เป็นผู บัญ ชาการกองทัพ ในวันที่ 14
พฤษภาคม ค.ศ. 1940 เยอรมนีบุกฝุาแนวของฝรั่งเศสที่เมืองเซดองและตีทะลวงไปถึงชองแคบอังกฤษ
ไดภายในสัปดาหแเดียวและมีชัยชนะอยางเด็ดขาดในยุทธการที่ฝรั่งเศส (Battle of France) กรุงปารีส
ถูกยึดครองเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 1940 โดยกองทัพเยอรมนีประกาศใหกรุงปารีสเป็นเมืองเปิด
โดยเขาควบคุมเมืองอยางเต็มกําลังแตไมทําลายและใหประชาชนดําเนินชีวิตอยางปกติ อยางไรก็ดีใน
วันเดียวกันนั้นเบนิโต มุสโสลินี (Benito Mussolini) ผูนําอิตาลีได ฉวยโอกาสประกาศสงครามตอ

186
ฝรั่งเศสดวย ขณะที่ฝุายรัฐบาลฝรั่งเศสอพยพไปตั้งมั่นที่เมืองตูรแทางตอนใตของประเทศ ทั้งนี้ กอนกรุง
ปารีสถูกยึดครอง จอมพลฟิลิป เปแตง (Philippe Pétain) ซึ่งรวมในคณะรัฐบาลตองการหลีกเลี่ยง
ความหายนะจากการบุ ก โจมตี อ ย า งหนั ก ของเยอรมนี พยายามโน ม น า วให ป อล เรโน (Paul
Reynaud) นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นยอมแพและเปิดการเจรจากับเยอรมนีเพื่อสงบศึกเพื่อรักษา
ดินแดนสวนที่ยังไมถูกยึด ครองไวได แตเรโนปฏิ เสธและตัดสินใจลาออก ประธานาธิบดีอัลแบรแ
เลอเบริง (Albert Lebrun) เชิญจอมพลเปแตงขึ้นดํารงตําแหน งนายกรัฐมนตรีในวันที่ 16 มิถุนายน
ค.ศ. 1940 และจัดตั้งรัฐบาลใหมขึ้นที่เมืองวิชี (Vichy) จึง เป็นที่มาของชื่อเรียกรัฐบาลฝรั่ง เศสใน
ขณะนั้นวารัฐบาลวิชี ตอมาในวันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 1940 จอมพลเปแตงประกาศยุติสงครามโดย
ทํ า พิ ธี อ ย า งเป็ น ทางการเพื่ อ ให ค วามร ว มมื อ กั บ เยอรมนี แ ละอิ ต าลี ด ว ยการลงนามการสงบศึ ก
(Armistice) ที่เมืองกงเปียญ (Compiegne) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ค.ศ. 1940 ขณะที่ชารแล
เดอ โกลซึ่งปฏิเสธการอยูภายใตอํานาจของเยอรมนีไดจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นชื่อวาขบวนการฝรั่งเศสเสรี
(France Libre) ซึ่งเป็นแนวรวมการปลดปลอยฝรั่งเศสทําการตอตานกองทัพนาซีมีฐานที่ตั้งอยูในกรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ อยางไรก็ดี ผลจากการลงนามสงบศึก รัฐบาลวิชียอมรับวาเยอรมนียึดครอง
ดินแดนทางตอนเหนือ และตะวั นตกของฝรั่ง เศส รวมทั้ง กรุง ปารี สและดิน แดนชายฝใ่ง มหาสมุท ร
แอตแลนติกรวมประมาณ 3 ใน 4 ของพื้นที่ทั้ง หมดของประเทศ สวนฝรั่งเศสมีสิทธิเหนือดินแดน
ประมาณ 2 ใน 5 โดยถือวารัฐบาลวิชีถือเป็นรัฐบาลที่มีอํานาจปกครองในนามของประชาชนชาว
ฝรั่งเศส320 นอกจากนี้เยอรมนียังบังคับใหฝรั่งเศสชดใชคาเสียหายตาง ๆ ที่กองทัพตองสูญเสียไปใน
การทําสงคราม อีกทั้งตองมอบกําลังทั้งหมดใหอยูภายใตการควบคุมของกองทัพนาซีซึ่งรัฐบาลวิชีให
ความรวมมือเป็นอยางดีกับเยอรมนีและไดตัดความสัมพันธแทางการทูตกับอังกฤษอีกดวย
ขณะที่สถานการณแทางการเมืองระหวางประเทศในเอเชียและมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต
ค.ศ. 1939 ก็อยูในสภาพวิกฤติ เมื่อกองทัพญี่ปุนทําสงครามเต็ มรูปแบบกับจีนใน ค.ศ. 1937 จน
สามารถยึดครองจีนจากเหนือและขยายเขตลงมาทางใตไดสําเร็จ ตอมาในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.
1938 ญี่ปุนจึงประกาศ “ระเบียบใหมในเอเชียตะวันออก” (New Order in East Asia) ซึ่งเป็น
แผนปฏิบัติการของกองทัพญี่ปุนในการประสานงานทางการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ระหวางจีน แมนจูเรีย กับญี่ปุน เพื่อปลดปลอยดินแดนในเอเชียตะวันออกใหหลุดพนจากอํานาจและ
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อิทธิพลของชาติตะวันตก ถึงกระนั้นชาติมหาอํานาจกลับขัดขวางการขยายอํานาจของญี่ปุนดว ย
แผนการที่เรียกวา “แนว A.B.C.D. ยอมาจาก “American-British-Chinese-Dutch” ซึ่งเป็นการปิด
ลอมทางเศรษฐกิจสงผลใหญี่ปุนขาดแคลนทรัพยากรและวัตถุดิบภายในประเทศ ดวยเหตุนี้ญี่ปุนจึง
ตัดสินใจเผชิญหนากับมหาอํานาจตะวันตกและหันไปรวมมือกับเยอรมนีและอิตาลีดวยการทําสัญญา
ไตรภาคี (Tripartite Pact) ระหวางอิตาลี เยอรมนี และญี่ปุน (Rome-Berlin-Tokyo Axis) เมื่อวันที่
27 กันยายน ค.ศ. 1940 มีสาระสําคัญวาญี่ปุนรับนับถือและเคารพวาเยอรมนีและอิตาลีเป็นผูนําใน
การสถาปนาระเบียบใหมในยุโรป ขณะเดียวกันเยอรมนีและอิตาลีก็รับนับถือและเคารพวาญี่ปุนเป็น
ผูนําในการสถาปนาระเบียบใหมในมหาเอเชียบูรพา ทั้งนี้ หากประเทศใดประเทศหนึ่งทําสงครามกับ
ประเทศอื่นอีกสองประเทศจะชวยเหลือ 321 สําหรับญี่ปุนแลวการรวมมือกับเยอรมนีและอิตาลีจะนํา
ญี่ปุนใหกาวตอไป อีกทั้งการฝุาวงลอม A.B.C.D. มีความสําคัญนายพลฮิเดะกิ โตโจ (Hideki Tojo)
กลาวไววา “ไม่เช่นนั้นญี่ปุนจะถูก “sanction” หรือ “bockade” ทางการเมือง การทูต การทหาร
และเศรษฐกิจอยู่ชั่วนิรันดร”322
เมื่อกองทัพเยอรมนีมีชัย ชนะในระยะของสงครามในทวีปยุ โรป กองทั พญี่ปุนจึง เห็ น
โอกาสของตนเองในการถวงดุลอํานาจกับมหาอํานาจตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมาก
ขึ้น เพราะคาดการณแวาฝรั่งเศส อังกฤษ เนเธอรแแลนดแ และสหรัฐอเมริกาไมพรอมที่จะสกัดกั้นการแผ
ขยายอํานาจของตน อีกทั้งยังคะเนวาอังกฤษจะตองแพสงครามในไมชา เมื่ออังกฤษปราชัยตอกองทัพ
เยอรมนี ญี่ปุนจะถือโอกาสเขายึดอาณานิคมของอังกฤษในเอเชียโดยทันที ดวยเหตุนี้ญี่ปุนจึงไดขยาย
แผนการจั ด ระเบี ย บใหม ใ นเอเชี ย ตะวั น ออกซึ่ ง เดิ ม จํ า กั ด เฉพาะในจี น เกาหลี และแมนจู กั ว ให
กวางขวางขึ้นโดยการสถาปนา “วงไพบูลยแมหาเอเชียบูรพา” (Greater East Asia Co-Prosperity
Sphere) ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1940 เพื่อขยายแผนการดําเนินการลงสูภูมิภาคทางใตโดยรวมเอา
หมูเกาะอินเดียตะวันออกของเนเธอรแแลนดแ อินโดจีน พมา ฮองกง มลายู สิงคโปรแ ฟิลิปปินสแ และไทย
เขาไวดวย และเพื่อปูองกันการกระทบกระทั่ง กับสหภาพโซเวียตซึ่งขณะนั้นเริ่มมีความสัมพันธแ ไม
ราบรื่นกับเยอรมนี ญี่ปุนจึงทําสัญญาความเป็นกลางกับสหภาพโซเวียตในวันที่ 13 เมษายน ค.ศ.
1941 โดยมีสาระสําคัญคือ ญี่ปุนและสหภาพโซเวียตตางจะเคารพบูรณภาพอาณาเขตซึ่งกันและกัน
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ในกรณีภาคีใดเขาพัวพันในการรบพุงกับประเทศที่สาม อีกภาคีหนึ่งจะวางตัวเป็นกลาง 323 อยางไรก็ดี
การขยายแผนการจัดระเบียบของญี่ปุนไปสูวงไพบูลยแมหาเอเชียบูรพาสงผลใหมหาอํานาจตะวันตก
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและอังกฤษมีปฏิกิริยาตอตานจนกลายเป็นสงครามมหาเอเชียบูรพา (Great
East Asian War) ที่เป็นสวนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่ 2
ญี่ปุนไดขยายอํานาจเขาสูอินโดจีนของฝรั่งเศสเพื่อบรรลุวัตถุประสงคแในการขยายวงศแ
ไพบูลยแแหงมหาเอเชียบูรพา ดวยเห็นความสําคัญดานยุทธศาสตรแของเสนทางรถไฟในเขตตังเกี๋ยคือ
เสนทางระหวางเมืองไฮฟอง (Haiphong) กับเมืองคุนหมิง (Kunming) และเสนทางระหวางเมือง
ฮานอย (Hanoi) ถึงเมืองดงดัง (Dong Dang) ซึ่งเป็นเสนทางที่ใชสนับสนุนยุทธปใจจัยใหแกกองกําลัง
ทหารจีนคณะชาติภายหลังที่กองทัพญี่ปุนประกาศปิดนานน้ําเพื่อสกัดกั้นการเดินเรือสูจีนตั้งแตเดือน
กรกฎาคม ค.ศ. 1937 รวมถึ ง อิ น โดจี น เป็ น แหล ง ระบายสิ น ค า ขนาดใหญ แ ละเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี
ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณแซึ่ง เป็นยุทธปใจจัยชั้นดีของกองทัพญี่ปุน ดวยเหตุนี้ญี่ปุนจึง ให
ความสนใจตอพื้นที่ดังกลาวเป็นพิเศษ แตทวาผลกระทบที่สําคัญไปมากกวานั้นจากการเขาครอบครอง
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ข องญี่ปุ น คื อ การกระตุ น ความรู สึ ก ชาติ นิ ย มของชาวพื้น เมื อ งทั้ ง ที่ เ ป็ น
นามธรรมและรูปธรรม เพราะการที่ชาวพื้นเมืองเห็นความออนแอของชาวยุโรปซึ่ง ไมอาจตานทาน
กองทัพญี่ปุนและการลมสลายของรัฐบาลอาณานิคมโดยฝีมือชาวเอเชียมีผลทางดานจิตใจ เมื่อชาว
พื้นเมืองเห็นวาชาวตะวันตกไมไดเหนือไปกวาตน สวนผลทางรูปธรรม ไดแก การตกอยูภายใตสภาวะ
สงครามและการถูกโจมตีหลายระลอกสงผลใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยแสิน ทั้งยังทําใหเกิด
ปใ ญ หาขาดแคลนเครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภค จึ ง ทํ า ให ค นพื้ น เมื อ งเกิ ด ความคิ ด ที่ จ ะพยายามกํ า หนด
ชะตากรรมของประเทศใหมากขึ้นจึงนําไปสูการตอตานระบอบอาณานิคม ขณะเดียวกันยังนําไปสูการ
กอตัวของการเคลื่อนไหวดานชาตินิยมอันเกิดจากนโยบายของญี่ปุนที่หันมาสรางความรวมมือกับคน
พื้นเมือง โดยใหการสนับสนุนคนพื้นเมืองในการตอตานผูปกครองของตน ผลจากการดําเนินนโยบาย
ดัง กลาวของญี่ปุนแมจะเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น ๆ แตไ ดสงผลกระทบโดยตรงตอการลมสลายของ
ระบอบอาณานิคม เนื่องจากการใหเสรีภาพและเหตุการณแหลายอยางที่เกี่ยวเนื่องกับเสรีภาพดังกลาว
กระตุนใหคนพื้นเมืองไมอาจยอมรับการปกครองของจักรวรรดินิยมไดอีกตอไป

323

F.C. Jones, Japan’s New Order in East Asia, 191-215, อางถึงใน ดิเรก ชัยนาม, ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เล่ม 1, 93-94.

189
ชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีเหตุการณแสําคัญอยางนอย 3 เหตุการณแที่ปลุกเราความรูสึก
ของปใญญาชนเขมรใหเกิดการเคลื่อนไหว ไดแก กรณีพิพาทอินโดจีนระหวางฝรั่งเศส-ไทย ค.ศ. 19401941 สงครามฉัตรหรือสงครามรม ค.ศ. 1942 และบทบาทของญี่ปุนในการผลักดันใหกัมพูชา
ประกาศเอกราชในชวงค.ศ. 1945 ซึ่งจะไดกลาวตอไปตามลําดับ
2. กรณีพิพาทอินโดจีนระหว่างฝรั่งเศส-ไทย ค.ศ. 1940-1941
(Franco-Thai War, 1940-1941 A.D.)
ตั้งแตเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1939 ขณะที่สถานการณแในยุโรปกําลังตึงเครียดและจวนเจียน
จะเกิดสงคราม รัฐบาลฝรั่งเศสซึ่งคาดการณแวาจะตองเผชิญหนากับเยอรมนีอยางหลีกเลี่ยงไมไดเกิด
ความกังวลตอความมั่นคงในอาณานิคมอินโดจีน เนื่องจากในขณะนั้นทาทีของรัฐบาลไทยที่อยูภายใต
การนํ า ของพลตรี หลวงพิ บู ล สงคราม (แปลก ขี ต ตะสั ง คะ) (Phibunsongkhram ; Plaek
Khittasangkha) กําลังปลูกฝใงแนวคิดชาตินิยมอยางเขมขน โดยเฉพาะ “ลัทธิชาตินิยม” หรือ “ลัทธิชู
ชาติ” มาใชเพื่อสรางชาติไทยใหเจริญเป็นมหาประเทศในแหลมทองทัดเทียมกับมหาอํานาจตะวันตก
ดวยเหตุนี้รัฐบาลฝรั่งเศสจึงไดมอบหมายใหมร.ปอล เลปิซิเย (Paul Lépissier) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจําประเทศไทยทาบทามรัฐบาลไทยขอทํากติกาสัญญาไมรุกรานระหวางกัน
รัฐบาลไทยเห็นโอกาสตอรองกับรัฐบาลฝรั่งเศสใหแกไขปใญ หาเรื่องเขตแดนแมน้ําโขง
เนื่องจากหลวงวิจิตรวาทการ (Wichitwathakan) อธิบดีกรมศิลปากรของไทยในขณะนั้นไดสํารวจ
โบราณสถานตามพรมแดนดานที่ติดตอกับอินโดจีน แลวพบวา เสนเขตแดนในแผนที่ที่คณะกรรมการ
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) นอกจากนี้การระบุใหเกาะในแมน้ําโขงทั้งหมดเป็นของฝรั่งเศส รัฐบาลไทยเห็นว็ น
ธรรมและไมเปถูกตองตามหลักสากลในการรางแผนที่ จึงเห็นสมควรใหทําความตกลงแกไขปใญหาเรื่อง
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การกําหนดเสนเขตแดนรวมกันขึ้นใหม ซึ่งในประเด็นปใญหาดังกลาวนั้น ฝรั่งเศสยินยอมปฏิบัติตาม
และในวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 1940 จึงไดลงนามในกติกาสัญญาไมรุกรานระหวางกัน
ภายหลังลงนามในกติกาสัญญาไมรุกรานระหวางกันไดเพียง 10 วัน รัฐบาลเปแตงหรือ
รัฐบาลวิ ชีจํา ตองประกาศสงบศึกและใหความร วมมื อกับ เยอรมนี และอิตาลี ส ง ผลใหอํ านาจของ
ฝรั่งเศสเหนืออินโดจีนอยูในสภาวะสั่นคลอนและตึงเครียดมากขึ้น เมื่อกองทัพญี่ปุนเคลื่อนกองทัพเขา
ปิดลอมและสกัดกั้นอินโดจีนของฝรั่งเศสไมใหมีเสนทางขนสงและลําเลียงอาวุธยุทโธปกรณแไปใหจีน
อีกทั้งยังบีบบังคับใหรัฐบาลวิชีหามไมใหรัฐบาลอินโดจีนกระทําการใด ๆ อันเป็นการตอตานกองทัพ
ญี่ปุน ยังผลใหนายพลอาลแบรแ ฌูเลียง กาทรูซแ (Georges Albert Julien Catroux) ซึ่งมีทาทีไมเป็น
มิตรตอกองทัพญี่ปุนถูกปลดจากตําแหนงผูสําเร็จราชการทั่วไปแหงอิน โดจีนและแทนที่ดวยนายพล
เรือฌ็อง เดอกูซแ (Jean Decoux) พรอมกันนี้รัฐบาลญี่ปุนยังไดรองขอตอเยอรมนีใหปลอยใหญี่ปุน
จัด การต อ ปใญ หาต า ง ๆ ในอิ น โดจี น อย า งเป็ น อิ ส ระ รวมถึ ง ให เยอรมนี ย อมรั บ ว า ภู มิภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใตอยูภายใตอิทธิพลของญี่ปุน ซึ่งฝุายเยอรมนียินยอมตามที่ญี่ปุนตองการโดยมีขอ
แลกเปลี่ยนวาญี่ปุนตองโจมตีฟิลิปปินสแและฮาวายในกรณีที่สหรัฐอเมริกาเขาแทรกแซงสถานการณแใน
แปซิฟิก ทั้งนี้เพื่อใหการใชอํานาจของญี่ปุนในอินโดจีนเป็นไปโดยสมบูรณแ ในวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ.
1940 รัฐบาลวิชีจึงมอบหมายใหมร.อารแแซน อ็องรี (Arsène Henry) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจํา
กรุ ง โตเกี ย วเจรจาทํ า หนั ง สื อ แลกเปลี่ ย นกั บ นายโยซู เ กะ มั ต ซึ โ อกะ (Yosuke Matsuoka)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของญี่ปุนวา ฝรั่งเศสรับนับถือวาญี่ปุนมีประโยชนแสวนไดเสีย
สํา คั ญ ในด า นการเมื อ งและการเศรษฐกิ จ ในตะวั น ออกไกลและยอมให ญี่ ปุ น มี เ อกสิ ท ธิ์ พิ เ ศษใน
เศรษฐกิจของอินโดจีนยิ่งกวาประเทศอื่น ๆ ขณะเดียวกันฝรั่งเศสยังยอมรับเอกสิทธิ์พิ เศษในกิจการ
ทหารในอินโดจีนแตเฉพาะเพื่อใหการรบพุงระหวางจีนกับญี่ปุนสิ้นสุดลงและญี่ปุนจะไมใชสิทธิในทาง
ทหารอยางกวางขวาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทน ญี่ปุนจะเคารพสิทธิและผลประโยชนแของฝรั่งเศสใน
ตะวันออกไกล โดยเฉพาะอยางยิ่ง บูรณภาพอาณาเขตของฝรั่ง เศสในอิ น โดจีนซึ่ ง มีการลงนามใน
ขอตกลงดังกลาวเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1940
สถานการณแดังกลาวสรางความกังวลใจใหกับรัฐบาลไทยเป็นอยางมากเกี่ยวกับเอกสิทธิ์
เหนือดินแดนที่กําลังเจรจาขอแกไขกับฝรั่งเศสซึ่งญี่ปุนอาจถือปกครอง ดังนั้นภายหลังลงนามในกติกา
สัญญาไมรุกรานระหวางกันแลว รัฐบาลไทยจึงไดเรงใหมร.เลปิซีเย เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสสงผูแทนมา
เจรจาปใญหาเรื่องพรมแดนตามหนังสือแลกเปลี่ยนดังกลาวแลวขางตน แตทางรัฐบาลฝรั่งเศสกลับบาย
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เบี่ยงโดยอางวากําลังติดพันปใญหาและสับสนเรื่องการแพสงครามกับเยอรมนี อีกทั้งยังอางเรื่ องความ
ไมเหมาะสมของชวงเวลาดังกลาวในการปใกปในเขตแดน เนื่องจากในขณะนั้นน้ําในแมน้ําโขงขึ้นสูงจึง
ขอใหประวิงเวลาอีก 2 เดือน สถานการณแดัง กลาวผลักดันใหพลตรี หลวงพิบูลสงครามเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีวา “เหตุการณ์ทางอินโดจีนตึงเครียดยิ่งขึ้นทุกวัน ถ้าฝรั่งเศสยอมยกอิน โดจีนให้ญี่ปุน
และไทยเรามิได้แสดงท่าทีสนใจเกี่ยวกับดินแดนของเราที่เสียไป รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบต่ออนุชนรุ่น
หลังในฐานะที่เพิกเฉย”324 ดวยเหตุนี้รัฐบาลไทยจึง เริ่มแสวงหาการสนับสนุนจากตางประเทศเพื่อ
เรียกรองดินแดนคืนโดยสงทูตทหาร 2 คณะ คณะหนึ่งนําโดยพันเอก หลวงพรหมโยธี รัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหนาเดินทางไปญี่ปุน อีกคณะหนึ่งนําโดยนาวาเอก หลวงสินธุสงครามชัย
ผูบัญชาการทหารเรือเป็นหัวหนาเดินทางไปยุโรป เพื่อแถลงถึงปใญหาเรื่องดินแดนของไทยในอินโดจีน
ฝรั่งเศส
การกระทําของรัฐบาลไทยผลักดันใหรัฐบาลฝรั่งเศสจําตองสงรายนามคณะผูแทนเจรจา
การปรับปรุงเขตแดนและทําความตกลงในปใญหาเรื่องแมน้ําโขง พรอมทั้งเรงรัดขอใหไทยบังคับใช
กติกาสัญญาไมรุกรานระหวางกันโดยไมตองรอการใหสัตยาบันรับรอง รัฐบาลไทยเห็นเป็นโอกาสจึง
แจง ตอบกลับไปยังฝรั่งเศสวาสถานการณแที่เปลี่ยนไปนั้น รัฐบาลไทยขอแกไ ขความตกลงเพิ่มเติม
นอกจากการแกไขปใญหาเรื่องเขตแดนคือ “ขอคามั่นว่าหากว่าอานาจอธิปไตยของฝรั่งเศสเปลี่ยนไป
แล้ว ขอคืนแคว้นลาวและเขมรในอินโดจีนให้แก่ประเทศไทย”325
รัฐบาลฝรั่งเศสไดมีหนังสือตอบปฏิเสธขอเรียกรองใหมของรัฐบาลไทยอยางแข็ง กราว
แมวาทั้งสองจะมีหนังสือตอบโตกันไปมาอีก 2 ฉบับ แตประเด็นที่ยังเห็นไมตรงกันคือเรื่องดินแดนที่
ไทยรองขอ จนกระทั่งวันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 1940 การเจรจาทางการทูตเกี่ยวกับปใญหาเรื่อ งเขต
แดนระหวางฝรั่งเศสกับไทยจึงยุติลง เพราะปรากฏวารัฐบาลอินโดจีนฝรั่ง เศสเริ่มเคลื่อนไหวทาง
การทหารและลุกล้ําอธิปไตยเขาไปในเขตแดนของไทย ขณะที่กระแสชาตินิยมในประเทศไทยขยายตัว
มากยิ่งขึ้น รัฐบาลไทยในขณะนั้นถูกกดดันจากมหาชนใหเรียกรองดินแดนที่สูญเสียไปในเหตุการณแ
ร.ศ. 112 คืนกลับมาและใหมีปฏิบัติการอยางเฉียบขาดดวยการทหารกับฝรั่งเศส สงผลใหรัฐบาลหัน
มาดํา เนิ นนโยบาย “ไทยรวมไทย” กล าวคือ การรวมชาติ ไ ทยซึ่ง เป็ นชนกลุม น อยที่ต กค างอยู ใ น
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อินโดจีนฝรั่งเศสกลับคืนมา ดวยการรณรงคแเรื่องความเป็นเครือญาติหรือความเป็ นพี่นองระหวางคน
ไทยในภาคพื้นเอเชียอาคเนยแ พรอมกันนี้เพื่อทวงคืนเกียรติยศและขยายอํานาจของชาติ รัฐบาลจึง
ดําเนินนโยบายไทยยิ่งใหญ (The Greater Thai Policy) หรือมหาอาณาจักรไทย/แพนไทย (PanThai-ism) อีกดวย
ตั้ ง แต ป ลายเดื อ นกั น ยายน ค.ศ. 1940 เป็ น ต น มา เหตุ ก ารณแ ท างชายแดนระหว า ง
อินโดจีนฝรั่งเศสกับไทยสอเคาถึงความรุนแรงมากขึ้นทุกที ทั้ง สองฝุายตางเคลื่อนกําลัง ทหารเขา
รักษาการณแ ตลอดตามแนวชายแดน อีกทั้ง ยัง ใชยุทธวิ ธีทางจิตวิ ทยายกยอ งแนวคิดชาตินิยมผา น
วิทยุกระจายเสียงตอบโตกันไปมาอยางเผ็ดรอน และจนถึงเดือนธันวาคม ค.ศ. 1949 จากสภาพการณแ
ตึง เครียดจึงเขาสูสภาพสงคราม รัฐบาลฝรั่ง เศสและรัฐบาลไทยตางปิดสถานทูตเพื่อประทวงซึ่ง กัน
และกัน
การสูรบที่ดําเนินไปอยางเขมขนและดุเดือดตองยุติลงในวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1941
เมื่อกองทัพญี่ปุนไดเสนอตอรัฐบาลไทยขอเป็นคนกลางไกลเกลี่ยกรณีพิพาท สวนหนึ่งเป็นเพราะญี่ปุน
กําลังขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยมีนโยบาย “เอเชียเพื่อคนเอเชีย” รวมถึงอยูระหวาง
การเจรจากับขอใชอินโดจีนเป็นฐานทัพ ประกอบกับทาทีของรัฐบาลอังกฤษและรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ซึ่งตองการสกัดกั้นอิทธิพลของญี่ปุน ดวยเหตุนี้รัฐบาลญี่ปุนจึงฉวยโอกาสยื่นขอเสนอตอรัฐบาลไทย
ตั้งแตวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1941 พรอมทั้งแจงตอรัฐบาลฝรั่งเศสที่เมืองวิชีใหทราบถึงความตองการ
ของญี่ปุน ซึ่งตอมาวันที่ 22 มกราคม ค.ศ. 1941 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของญี่ปุน
จึงไดมีแถลงการณแอยางเป็นทางการวา “ในขณะนี้ ประชาชนชาวไทยกาลังเรียกร้องขอดินแดนจาก
อินโดจีนฝรั่งเศส กองทหารไทยกาลังเผชิญหน้ากับกับทหารอินโดจีนฝรั่งเศสตามพรมแดนและมีการ
ปะทะกันอยู่บ่อยครั้ง ญี่ปุนในฐานะผู้นาของเอเชียจึงไม่อาจวางตนอุเบกขาในการพิพาทนี้ได้ จึงหวังว่า
การพิพาทนี้คงจะระงับได้ในโอกาสแรกที่สุดที่จะทาได้ ”326 ซึ่งนํามาสูการพักรบ 15 วัน ตั้งแตเวลา
10.00 น. ของวันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 1941 เป็นตนไป
ตอมาในวันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 1941 คณะผูแทนของรัฐบาลทั้งสองเดินทางไปประชุม
กันที่เมืองไซงอนเพื่อเจรจาหาขอตกลงรวมกัน โดยกองทัพญี่ปุนไดจัดใหคณะผูแทนของรัฐบาลไทย
และรัฐบาลฝรั่งเศสเจรจากันบนเรือลาดตระเวนนาโตริ (Natori) ที่จอดอยูที่ทาเรือกรุงไซงอน โดยมี
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พลตรีสุมิตะ (Sumita) เป็นประธาน การเจรจาดําเนินไปถึงวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1941 เวลา 18.00
น. จึงมีการลงนามขอตกลงพักรบรวมกัน โดยมีขอสรุปสําคัญ คือใหกองกําลัง แตละฝุายถอยไป 10
กิโลเมตรจากที่มั่นที่ยึดไดภายใน 72 ชั่วโมง เพื่อใหรัฐบาลของประเทศที่เกี่ยวของแตละฝุายเดินทาง
ไปเจรจาทําสัญญาระงับขอพิพาทโดยเด็ดขาดที่กรุงโตเกียว 327 จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธแ ค.ศ. 1940
เวลา 16.00 น. จึงมีการประชุมไกลเกลี่ยกรณีพิพาทอยางเป็นทางการที่ทําเนียบนายกรัฐมนตรีของ
ญี่ปุน โดยมีนายโยซูเกะ มัตซึโอกะ (Yosuke Matsuoka) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ของญี่ปุนเป็นประธาน โดยมีผูแทนของทั้ง 3 ชาติเขารวมประชุม
ถึงกระนั้นการเจรจายึดเยื้อเป็นเวลา 3 เดือน เพราะผูแทนของทั้งสองฝุายตองหารือกับ
รัฐบาลของตนกอนทุกครั้งเพื่อรักษาผลประโยชนแของตนอยางเขมแข็งไมใหเสียเปรียบแกอี กฝุายหนึ่ง
จนกระทั่งญี่ปุนไดยื่นคําขาดใหฝรั่งเศสยกดินแดนทางตะวันตกหรือฝใ่งขวาของแมน้ําโขงในแขวงหลวง
พระบางและแขวงจําปาสักในแควนลาว กับเมืองศรีโสภณ เมืองพระตะบอง เมืองกําปงธม และเมือง
เสียมเรียบในแควนกัมพูชาใหแกไทย เพื่อแลกกับเงิน 6 ลานปียัสทรแ โดยฝรั่งเศสไดขอใหไทยคงนคร
วัดและปราสาทบันทายสรีในแควนกัมพูชาไวเพื่อเป็นสัญลักษณแในการพิทักษแชาวเขมร 328 เมื่อทั้งสอง
ฝุายยอมรับข อเสนอของญี่ปุน ในวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1941 จึ ง ได มีก ารลงนามในอนุสั ญ ญา
สันติภาพสันติภาพระหวางประเทศไทยกับฝรั่งเศส (Convention de Paix entre la France et la
Thaïlande) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวาอนุสัญญาโตเกียวหรืออนุสัญญาโตกิโอ (Tokyo Convention) ซึ่ง
มีการใหสัตยาบันในวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1941
สํา หรั บ ชนชั้ น นํ าและปใ ญ ญาชนในกรุ ง พนมเปญ การเข า รุ ก รานและเข า ยึ ดดิ น แดน
กัมพูชาของกองทัพไทยไดสรางความโกรธแคนและเจ็บปวดเป็นอยางมาก เนื่องจากความรูสึกของชาว
เขมรตอพื้นที่บริเวณนี้ปรากฏใน 2 ลักษณะ ลักษณะแรกคือความรูสึกตอพื้นที่ในลักษณะของดินแดน
ที่สูญเสียไป ซึ่งเป็นการมองพื้นที่ในฐานะดินแดนหรือที่ดินที่หายไปเชนเดียวกับบริเวณอื่น ๆ เป็นตน
วาโคชินจีน เพราะสําหรับกัมพูชาพื้นที่บริเวณดังกลาวเพิ่งไดรับกลับคืนมาโดยสมบูรณแใน ค.ศ. 1907
ภายหลังที่ตองตกอยูภายใตการปกครองของไทยกวารอยปี กับอีกลักษณะหนึ่งคือความรูสึกตอพื้นที่
ในฐานะดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ตั้ง ของเมืองพระนคร ในสวนนี้เป็นพลัง ทางอารมณแเพราะได
เชื่ อ มโยงพื้ น ที่ เ ข า กั บ ประวั ติ ศ าสตรแ ซึ่ ง มี โ บราณสถานและโบราณวั ต ถุ เ ป็ น หลั ก ฐานของความ
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เจริญรุงเรืองแตถูกฉวยไปอยูในมือของศัตรู ดวยเหตุนี้เดือนมีนาคม ค.ศ. 1941 ชาวเขมรภายใตชื่อ
ยุวชนอินโดจีนฝรั่งเศส (Franco Indochinese Youth) ประมาณ 15,000 คน ไดรวมตัวกันที่กรุง
พนมเปญเพื่อเตรียมการตอตานรัฐบาลไทย และหลังจากญี่ปุนแทรกแซงกรณีพิพาทดังกลาวส งผลให
กัมพูชาตองสูญเสียดินแดนแกรัฐบาลไทย ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1941 ปรากฏวามีชาวเขมรประมาณ
10,000-15,000 คน รวมตัวกันที่กรุงพนมเปญเพื่อชุมนุมประทวงการกระทําของรัฐบาลไทย ผูชุมนุม
ปุาวรองวา “พระนครเป็นของเขมร” และ “กัมพูชาจงเจริญ! เขมร! พวกเรายังต้องการเป็นเขมร!”329
ขณะที่นวน เฆือน (Nuon Khoeun) นักประวัติศาสตรแกัมพูชาที่เกิดใน ค.ศ. 1944 เขตเสียมเรียบ ได
ศึกษาประวัติศาสตรแเชิงเปรียบเทียบและภูมิศาสตรแการเมืองไดตั้งคําถามอยางทาทายวา
...จนถึง ค.ศ. 1941 ดินแดนสวนใหญในภูมิภาคตามที่หลวงวาทการ (หลวงวิจิตรวาทการผูศึก ษา) หวั งไว ไดเ ป็น ของรั ฐบาลไทย แตป ระวั ติศาสตรแ อาจตั้ง คําถามว า หากไมได รับความ
ชวยเหลือทางการเมือง การทูต และการทหารจากประเทศญี่ปุนที่อยูเหนือวิชีนั้น ประเทศไทยจะ
สามารถทําการใหญเชนนี้สําเร็จไดหรือไม...330

ตรึง เงีย นักประวัติศาสตรแกัมพูชาอางวาพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์มุนีวงศแทรงขมขื่น
พระทัยอยางมากตอขอเรียกรองของไทยและทาทีอันไรประสิทธิภาพของฝรั่งเศส ทรงไมอนุญาตให
ขาราชการฝรั่งเศสเขาเฝูาและไมตรัสภาษาฝรั่งเศสอีกเลย พระพลานามัยของพระองคแทรุดโทรมอยาง
รวดเร็ วจนกระทั่ง เสวยทิ ว งคตกอ นการลงนามในอนุสั ญ ญาโตกิ โอ 331 ในประเด็ น นี้ไ ม อาจทราบ
ขอ เท็ จจริง ได วา พระองคแ ทรงเจ็บ แค นพระทัย จนเป็น เหตุใ หส วรรคตหรือ ไม แตสิ่ ง หนึ่ง ที่เ ห็น คื อ
ปฏิกิริยาของชาวเขมรตอดินแดนที่กัมพูชาสูญ เสียไปดัง ที่บุณฺณจันฺท มลไดแสดงทรรศนะไวอยาง
เดือดดาลตอเหตุการณแดังกลาววา
เราจะตองพากันจดจําเอาไววา สมัยกอนนั้น ปี พ.ศ. 2484 ไทยไดหลอกเอาพระตะบอง
โดยบอกชาวเขมรที่อาศัยอยูในประเทศไทยวาใหชาวเขมรที่อยูอาศัยอยูในประเทศไทยทุกคน ชวย
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Philosophy History Department, Monash University, 1999), 245-246.
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นวน เฆือน, รัฐประหาร 1932 จากเสียมสู่ไทยแลนด์ (พนมเปญ: ม.ป.ท., 1971), 177. [នួន ចឃ ន, រដឌ រ បហារ
១៩៣២ ពី ច សៀមចៅៃថឡងគ (ភបំចពញ: n.p., ១៩៧១), ១៧៧.]
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ตรึง เงีย, ประวัติศาสตร์เขมร ภาค 1 – 2 (พนมเปญ: ม.ป.ท., 1973), 292.

២ (ភបំចពញ: n.d., ១៩៧៣), ២៩២.]

[រតឺង ងា, របវតថិ សា ស្តសថ ខ្ មម រ ភាគ ១ -
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ออกหนารบกับฝรั่งเศส เพื่อกูอิสรภาพของเขมร ใหพนจากการกดขี่ของฝรั่งเศส เสร็จแลวไทยก็เอา
ดินแดนพระตะบองไปหนาตาเฉย332

บัน ทึก ของบุ ณฺณ จั นฺท มลนอกจากสะทอ นความคิ ด ของปใ ญ ญาชนต อ เหตุก ารณแก าร
สูญเสียดินแดนแลว แตสิ่งที่สําคัญมากไปกวานั้นบันทึกดังกลาวยังแสดงใหเห็นวามีชาวเขมรบางสวน
เขารวมรบกับกองทัพไทยดวยหวังจะขับไลฝรั่งเศสดวย
ขณะเดี ย วกั น ในช ว งที่ เ กิ ด กรณี พิ พ าทอิ น โดจี น ระหว า งฝรั่ ง เศส-ไทย ชนชั้ น นํ า และ
ปใญญาชนเขมรมีการเคลื่อนไหวทางความคิดเป็นตนวาพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ องคแเอง ยุตติวงศแ (HRH
Prince Sisowath Ang Eng Yutevong) พระนัดดา (หลาน) ในพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ไดตอบโต
การโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลไทยที่ไดกลาวในทํานองวานครวัดเป็นสวนหนึ่งทางวัฒนธรรมของไทย
โดยทรงเนนย้ําการคนควาของฝรั่งเศสที่วาชาวเขมรเป็ นผูสรางนครวัด ในเวลาตออาณาจักรเสื่อม
อํานาจลงและคนไทยก็ไดขึ้นมามีอํานาจแทน ขณะที่หนังสือพิมพแนครวัดฉบับวันที่ 14 พฤษภาคม
ค.ศ. 1941 ภายหลังการลงนามเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1941 มีรองรอยของการเคลื่อนไหวทาง
ความคิดแตถูกราชการอาณานิคมปิดกั้นทางความคิด เพราะบทบรรณาธิการที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผูอานถูก “CENSURE” ในประเด็นนี้บุณฺณจันฺท มลบันทึกไววา
บางครั้งเราพิมพแออกไปแตกระดาษวางเปลา เพราะขอเขียนดี ๆ มันตัดเอาออกหมด
เหลืออยูเพียงแคขาวเล็ก ๆ นอย ๆ และขาวทางการคาที่เขาจางใหโฆษณา แมเป็นอยางนั้น ก็ยังคง
มีคนซื้ออานกัน อีก โดยเขาเขาใจวาหนากระดาษคอลัมนแนั้น คงตองมีเรื่องอะไรที่สําคัญพิเศษ
แนนอน พวกฝรั่งจึงตัดออก ไมยอมใหเผยแพร ทําใหประชาชนอยากรูเรื่อง พากันซุบซิบซักถามกัน
พากันคนหาขอเท็จจริงของขาว ขอเท็จจริงของคอลัมนแวางเปลานั้น333

หนังสือพิมพแนครวัดฉบับตอมาคือวันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1941 ไดปรากฏรองรอยของ
การปลุกเราประชาชนชาวเขมรในคอลัมนแ “การสรางประเทศชาติ” ซึ่งเป็นไปไดวามีสาเหตุผลักดัน
จากเหตุการณแสูญเสียพื้นที่ดังกลาวขางตน โดยมีสาระสําคัญเชิงตําหนิการขยายอํานาจของไทยและ
ตัดพอตอชะตากรรมของประเทศเล็กที่ตองอยูภายใตระบอบอาณานิคม แมแตฝรั่งเศสในเวลานี้เองก็
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บุญจันทรแ มุล, คุกการเมือง, trans. แกว อิสระ (กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2528), (7).
เรื่องเดียวกัน, 18.
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ตองประสบชะตากรรมไมตางกับประเทศเล็ก ๆ ถึงกระนั้นก็รองขอใหฝรั่งเศสชวยนําพื้นที่ดัง กลาว
กลับคืนมา ความตอนหนึ่งวา
ในเวลาปใจจุบันนี้ มีประเทศจํานวนมากกําลังสรางประเทศชาติใหถกําเถกิง ขณะที่ก็มีอีก
หลายประเทศก็พยายามอยางมุงมั่นพัฒนาประเทศใหเจริญขึ้นกวากอน มาในเวลานี้ไดพยายาม
ประมวลมารวบรวมเอาแตเดิมไปโดยวิถีทางการเมืองตาง ๆ การลองสรางประเทศนั้น ประเทศซึ่ง
ใหญ ๆ เอาอํานาจไปครอบครองประเทศเล็ก ๆ ใหอยูภายในอํานาจของตน
ประเทศเล็ก ๆ ก็ตองเปลี่ยนแปลงประเทศชาติของตนซึ่งถูกตัดแบงกระจัดกระจายไปจาก
แตกอนยกใหไป เชน ประเทศฝรั่งเศสซึ่งจากเดิมเป็นประเทศมหาอํานาจของโลก แลวเวลานี้ตอง
ผัน เปลี่ ยน ไม ไ ดตั้ ง อยู ใ นฐานะมหาอํา นาจหนึ่ง อี กแลว ทา นฟิลิ ป เปแตง (Philippe Pétain)
นายกรัฐมนตรีในขณะนี้ ไดมุงมั่น อยางเต็มกําลังจัดการทุกวิถีทาง เพื่อนําชาติฝ รั่งเศสทั้งหมด
กลับมาสรางชาติใหเป็นเชนเดิม
เวลานี้ แผน ดินเขมรเรากําลังเฝูาวิงวอนตอการสูญเสียแผนดิน ที่แยกพี่นองเขมรไป เรา
เป็นชาติเขมรเชนเดียวกัน มีความโศกาตอประเทศชาติของเราเป็นอยางมาก คือเพราะเป็นแผนดิน
เล็กแลวยังถูกตัดไป ความพยายามของเขมรเราในการสรางชาติใหเจริญขึ้นไปเหมือนกับชาติอื่น ซึ่ง
กําลังสรางประเทศชาติของตนในเวลานี้
ความปรารถนาในการสรางชาตินี้ ไมใชแตเกิดขึ้นในเวลานี้ คือมีมากกวา 80 ปีมาแลว ใน
แผน ดินพระหริรักษแรามมหาอิศราธิบดี พระองคแดวง พระองคแไดจัดราชทูตไปยังกรุงปารีส ของ
ฝรั่ ง เศสเพื่ อ เจริ ญ สั ม พั น ธไมตรี กั บ มหาอํ า นาจฝรั่ ง เศส ให ช ว ยสร า งประเทศชาติ เ ขมรให
เจริญรุงเรือง เพราะทรงเห็น วา บรรดาประเทศมหาอํานาจในยุ โรปมีแตประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็น
ประเทศมีอารยธรรมและสุจริตยุติธรรมใหเมตตาจะชวยสรางประเทศชาติเขมรได แตพระองคแทรง
สวรรคตไปกอน
…………….
ประเทศฝรั่งเศสไดเขามาชวยทํานุบํารุงประเทศชาติเขมรในเวลานี้ เห็นวาเป็นการดีนัก
เพราะไดชวยใหแผนดินมีความสุข ความเจริญทุกอยาง เมื่อ 35 ปีกอนนี้ ราชการฝรั่งเศสยังชวยเรา
ใหไดแผนดิน 1 จําแนกเป็นเขมรแตเดิมคือพระตะบองและเสียมเรียบจากสยามกลับมา ราชการ
ฝรั่งเศสซึ่งเป็นจักรวรรดินิยมไดยกเอาแผนดินนี้มาใสมือของเขมรแลวใหราชการเขมรออกไปตรวจ
ตราในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ ซึ่งไดยืนยันวาเป็นอาณาเขตของเขมรทั้งหมด ดวยเหตุนี้
ถือวาฝรั่งเศสชวยทํานุบํารุงกรุงกัมพูชาฯ ตั้งแตนั้นมาอาณาประชาราษฎรทั้งหลายมีจิตใจเขาขาง
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ประเทศฝรั่งเศสเพราะเห็นวา ประเทศชาติเขมรเปลี่ยนไปจากเดิมมาก ... เรื่องนี้เขมรเราทั้งหลาย
ไมมีปใญหาอะไรเลยเพียงแตขอแสดงความเห็นวา ตองปลอยใหเป็นไปตามกาลสมัยไป แตเราขอให
ราชการฝรั่งเศสเมตตาชวยทํานุบํารุงถึงชาติเราเพื่อใหประเทศกัมพูชาไดพ บแผนดินลูกหลานซึ่ง
แยกไปอยูกับชาติญวน ภายใตนครฝรั่งเศสซึ่งเป็นมารดา คือขอใหฝรั่งเศสชวยใหชาติเขมรกับมา
รวมกัน ทําใหมีจํานวนครบสมบูรณแเชนเดียวกับที่ใหการสนับสนุนประเทศชาติญวน
ชาติเขมรเรามีข อรองขอเพราะเห็น วาประเทศฝรั่ งเศสเป็น มารดาในประเทศกัมพูช า
ธรรมดามารดาตองเห็นแกประโยชนแตาง ๆ ถึงบุตร
ขอนํากลับมา ประเทศฝรั่งเศสเคยทําการสําคัญมากอนดังที่เราไดทราบแลว เป็นตนวา
เขตพระตะบองและเสียมเรียบซึ่งฝรั่งเศสเอามาโดยถูกตอง ซึ่งนับเป็น ประโยชนแเฉพาะดวยเป็น
เกียรติของเขมรแตเดิมมา เวลานี้ถาราชการฝรั่งเศสซึ่งเป็น ผูปกครองเขมรไดนําแผนดิน ที่วานี้
กลับคืนแกอาณาจักรกัมพูชา เขมรชาติทั้งมวลจะมีความยินดีอยางถึงที่สุด ...334

เหตุการณแสูญเสียดินแดนอันเคยเป็นของกัมพูชาแกไทยยังปรากฏในคําอุทิศของประโลม
โลกเรื่อ งผฺก าสฺร อโพนหรื อดอกไม ที่เหี่ ยวเฉาของนู หาจ (Nou Hach) ซึ่ง ตีพิม พแเป็ นตอน ๆ ใน
หนังสือพิมพแกัมพูชาไดกลาวถึงแรงบันดาลใจของการแตงประโลมโลกเรื่องนี้วามาจากความเจ็บปวด
ของชาวเขมรที่ตองสูญเสียดินแดนแกไทยความวา
นวนิย ายเรื่องนี้ ได กรองขึ้น ในสมัย ซึ่งประเทศกัม พูช าตองถู กแบ งอาณาเขตขา ง
ตะวันตกไปอยูภายใตอํานาจประเทศใกลเคียง คือระหวาง 7 ปีมาแลว
ดัง นี้แ ล วความระลึ กถึ งถิ่ น ฐานบา นเกิ ด ถึ งญาติ มิ ตรซึ่ งพลัด ไปคนละทิศ ละทาง
พรมแดนอกุศล ก็มีแตรอนเขาไปในตับในดีของเขมรทุก ๆ คน
ดังนี้แลวที่ใด ตําบลใด ซึ่งเป็น ที่รักของผูแตงก็ถูกกําลังของความระลึกถึงผลักดัน
ถายทอดมาเป็นฉากในเรื่องนี้
ดังนี้แลวฉันจึงไดอุทิศเรื่องนี้ สําหรับบานเกิดของฉัน
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รัฐบาลอินโดจีนของฝรั่งเศสภายใตการนําของนายพลเรือฌ็อง เดอกูซแซึ่งตกอยูในสภาพ
ออนแอเต็มทีจําตองปฏิบัติคําสั่งของรัฐบาลวิชีเพื่อเอาใจเยอรมนีดวยการปลดชาวฝรั่งเศสเชื้อสายยิว
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“การสรางประเทศ,” นครวัด (21 พฤษภาคม 1941): 1-2. [“កសាងរបចទស,” នគរវតថ (២១ ចម ១៩៤១): ១-២.]
นู หาจ, ผฺกาสฺรอโพน (พนมเปญ: อาคารพิมพแเผยแพรวัฒ นธรรม, 2532), ไมปรากฏเลขหนา . [នូ ហាច, ផ្កក
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จํานวน 15 คนออกจากตําแหนงและขับออกจากอินโดจีนซึ่งหนึ่งในนั้นคือมาดามซุยซาน การแเปอเลสแ
(Mademoiselle Suzanne Karpelès) เลขาธิการพุทธศาสนบัณฑิตยแและบรรณาธิการวารสาร
กัมพุชสุริยา ขณะเดียวกันก็พยายามแกไขสถานการณแเพื่อเรียกความเชื่อมั่นและศรัทธาตอคนพื้นเมือง
ดวยการปลุกกระแสชาตินิยมสรางความเคียดแคนใหกับประชาชนในอินโดจีนถึง การเสียดินแดนให
ไทย336 รวมถึงการสนับสนุนใหเพิ่มสํานึกในเอกลักษณแแหงชาติโดยเชื่อมโยงเข ากับความรุงเรืองสมัย
พระนคร ดังปรากฏงานเขียน เรียบเรียง หรือแปล/ถอดความเป็นตนวาประวัติพงศาดารและเรื่องราว
ของพระมหากษัตริยแ รวมถึงประวัติศาสตรแนครวัดและเมืองพระนครซึ่งถูกนําไปใชเพื่อตอบสนองตอ
แนวคิดชาตินิยมผานวารสารกัมพุชสุริยาซึ่งญก แถม (Gnok Thaem) ทําหนาที่เป็นบรรณาธิการ337
ผลงานดั ง กลา วไดรั บ การสนั บสนุ น ให ส ร างขึ้ น เพื่ อ ยื นยั น สถานะของชาติ ที่ มี อดี ต ความเป็น มาที่
ยาวนาน ความเจริญรุงเรืองของเมืองพระนครเป็นประจักษแพยานที่แสดงถึงรากฐานทางอารยธรรมที่
สืบเนื่องมาจนถึงปใจจุบันของกัมพูชา โดยฝรั่งเศสแสดงบทบาทวาเป็นผูรื้อฟื้นความรับรูในอดีตแกชาว
เขมรใหทราบถึงความยิ่งใหญของตนในฐานะผูสืบทอด ทั้งยังเป็นผูพิทักษแกัมพูชาจากความเสื่อมที่เกิด
จากที่ชาวเขมรไมสามารถปกครองตนเองไดไวดวย และเพื่อแสดงถึง ความยิ่ง ใหญของชาวเขมรวา
เหนือกวาชาติไทย เป็ นตนวาแนวความคิดเรื่ อง “สยฺม กฺก ” (Syam Kuk) ภาพสลักนู นต่ํากลุมชน
บริเวณระเบียงทางดานทิศใต ปีกตะวันตกของปราสาทนครวัดซึ่ง นักวิชาการฝรั่ง เศสอยางเอเตียน
แอมอนิเย (Étienne Aymonier) ไดอานไวเบื้องแรกวา Syam Kut338 กอนที่หลุ ยสแ ฟีโนตแ (Louis
Finot) และยอรแช เซเดสแ (George Cœdès) ไดมาตรวจสอบอีกครั้งและอานใหมวา Syam Kuk339 ก็
ไดรับการปลูกฝใงวาคือพวกเสียมหรือชาวสยามที่กษัต ริยแเขมรเกณฑแมาเป็นไพรพลในการทําสงคราม
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โปรดดู, วุฒิชัย นาคเขียว, “กัมพุชสุริยา: การผลิตและการเผยแพรงานเขียนประวัติศาสตรแในกัมพูชาสมัยอาณา
นิคม ค.ศ. 1926-2953,” (วิทยานิพนธแอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย, 2560), 104-126.
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โปรดดู, จิตร ภูมิศักดิ์, ประวัติศาสตร์สนทนา ตานานแห่งนครวัด , 7th ed. (กรุงเทพฯ: ชนนิยม, 2557), 160163.
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George Cœdès, Les bas-reliefs d’Angkor Vat (Paris : Impr. Nationale, 1911), 1-59.
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กับอาณาจักรจามปานับตั้งแตบัดนั้น 340 เปูาหมายหลักของการสรางความเขาใจในลักษณะดังกลาวก็
เพื่อใหชาวเขมรคงการยอมรับการปกครองของฝรั่งเศสไว
ขณะเดี ย วกั น เพื่อ แยกวั ฒ นธรรมกั ม พู ช าออกจากวั ฒ นธรรมไทย 341 ใน ค.ศ. 1943
เมื่อฌอรแฌ อารแมอง เลอง โกลตีเย (George Armand Léon Gautier) เรสิดังตแ สุเปริเออรแแหงแควน
กัมพูชาจึงมีคําสั่งใหเปลี่ยนแปลงอักษรเขมรเป็นอักษรโรมัน ยกเลิกการใชปฏิทินจันทรคติมาเป็น
ปฏิ ทิน เกรกอเรี ยน 342 และกํ า หนดให วัน ที่ 1 มกราคมเป็น วัน ขึ้ นปี ใ หม แ ทนการกํา หนดวั นที่ 13
เมษายนหรือวันสงกรานตแที่มีมาแตเดิม ดวยเห็นวามาตรการดังกลาวจะชวยแสดงความสูงเดนและ
ความแตกตางทางวัฒนธรรมของกัมพูชา รวมถึง เพื่อแสดงความเป็น สากลและความทันสมัยเหนือ
วัฒนธรรมไทยดังที่ไดอธิบายแลวในบทกอนหนานี้ แตทวานโยบายดังกลาวกลับยอนมาทําลายการ
ปกครองของฝรั่งเศสเสียเอง เพราะสําหรับคนพื้นเมือง มาตรการตาง ๆ ของฝรั่งเศสคือการทําลาย
รากฐานความเป็นเขมรและทําจะใหกัมพูชาเป็น “สังคมที่ไม่มีประวัติศาสตร์ ไม่มีคุณค่า ไม่มีจริยธรรม
และไม่มีแบบแผนประเพณี” จึงทําใหเกิดความขุนเคืองใจอยางกวางขวางในหมูชาวเขมร โดยเฉพาะ
พระสงฆแซึ่งเป็นผูใกลชิดภาษาและวัฒนธรรม
ฝรั่งเศสพยายามปูองปรามพระสงฆแและปใญญาชนที่มีความคิดชาตินิยมดวยการจัดใหมี
ตํารวจคอยสอดสองและติดตามความเคลื่อนไหว โดยเฉพาะหนัง สือพิมพแนครวัดซึ่งฝรั่ง เศสพบวา
แนวทางของหนังสือพิมพแฉบับนี้ใหการสนับสนุนญี่ปุนและตอตานลัทธิจักรวรรดินิยม ระหวาง ค.ศ.
1940-1942 หนังสือพิมพแนครวัดจึงถูกตรวจสอบอยางนอย 32 ฉบับ และมีบทบรรณาธิการ 10 ฉบับ
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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
การเปลี่ยนปฏิทินจันทรคติเป็นปฏิทินเกรกอเรียนไดรับการยกเลิกภายหลังกองทัพ ญี่ปุนปกครองอินโดจีนเต็ ม
รูปแบบใน ค.ศ. 1945 อยางไรก็ดี ใน ค.ศ. 1948 สมัชชาแหงชาติหรือรัฐสภากัมพูชาไดมีมติใหกัมพูชาเปลี่ยนปฏิทินจันทรคติเป็นปฏิทิน
เกรกอเรียนแบบสากล ตามพระราชกฺรมเลข 468 น.ส. ลงวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 1948 โดยอธิบายเหตุผลเรื่องความแตกตางของวัน
ทั้งนี้ การนั บวันแบบจันทรคติ คือการนับวั นตามวิถีของพระจันทรแ ซึ่ง ชา กวาพระอาทิตยแใ นระบบปฏิทิ นเกรกอเรี ยน การนับ วันแบบ
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 ความแตกตางดั งกลาวสงผลใหเกิดความลําบากในการติ ดตอสัมพันธแกับนานาประเทศ ดวยเหตุนี้ที่
ประชุมจึงมีมติใหเปลี่ยนการใชปฏิทินจันทรคติเป็นปฏิทินเกรกอเรียนตามแบบสากล

200
ที่ถูกสั่งหามพิมพแ 343 ขณะเดียวกันฝรั่งเศสยัง ดําเนินนโยบายในกัมพูชาเชนเดียวกับในแควนลาว 344
ดวยการออกพระราชกําหนดเลื่อนตําแหนง เพิ่มเงินเดือน และมอบเงินตอบแทนพิเศษแกเสนาบดี
และขาราชการเขมรทั้งที่ปฏิบัติราชการหรือเกษียณอายุ รวมไปถึงครอบครัว ไดแก บิดามารดาจนถึง
ลูกซึ่งมีอายุระหวาง 16-21 ปีของเสนาบดีและขาราชการเหลานี้ 345 นอกจากนี้ฝรั่ง เศสยังออกราช
กําหนดแกไขคุณสมบัติ บรรดาศักดิ์ และระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับขาราชการเขมร เป็นตนวาขอที่ 1
ผูที่จะเป็นขาราชการไดตองมีสัญชาติเขมรเทานั้น หรือขอที่ 76 ใหปลดขาราชการสวนภูมิภาคสังกัด
กลุมรัฐบาลที่ไมใชชาวเขมรออกจากตําแหนง และแตงตั้งขาราชการที่เป็นชาวเขมรใหเขาปฏิบัติงาน
แทน 346 ซึ่งแตเดิมตําแหนงที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและอากร กิจการโยธา และกิจการตาง ๆ ที่
จําเป็นตองมีหนวยบัญชาการเพียงหนวยเดียวหรือกิ จการที่ตองใชชาวยุโรปแลว ขาราชการพื้นเมือง
จะเขามาเกี่ยวของไมได สงวนไวสําหรับขาราชการชาวฝรั่งเศสเทานั้น 347 แตจากพระราชกําหนดนี้
ชาวเขมรมีโอกาสเขาทํางานในตําแหนงดังกลาวไดกวางขวางขึ้น อยางไรก็ดี นอกจากเพื่อโนมนาวคน
พื้นเมืองไมใหเอาใจออกหางแลว เปูาหมายที่สําคัญมากไปกวานั้นของฝรั่งเศสคือ แกไขความไมพอใจ
ของชาวเขมร โดยเฉพาะกลุ มหนั ง สื อพิ ม พแ นครวั ดซึ่ ง โจมตี ร ะบอบอาณานิ ค มเป็ น ตน ว า การให
เงินเดือนต่ําแกขาราชการเขมร หรือการไมมีงานที่เหมาะสมใหแกชาวเขมรที่มีการศึกษา รวมถึงการ
ยึดครองงานราชการในกัมพูชาของชาวเวียดนาม
ขณะเดียวกันฝรั่งเศสยังหันไปหาการสนับสนุนจากราชสํานักดวยหวังจะใชพระบารมีของ
กษัตริยแในการควบคุมปฏิกิริยาและความคิดของราษฎร เพราะฝรั่ง เศสทราบดี วา สําหรับชาวเขมร
สถาบันพระมหากษัตริยแยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของกัมพูชา ดังเห็นไดวา
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Chandler, A History of Cambodia, 205.
พูมี วงวิจิด, ในความทรงจาของพูมี วงวิจิด, 44.
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“พระราชกรมเลข 58 บทบัญญัติเกี่ยวกับเงินเดือนและลักษณะขาราชการเขมรในนครกัมพูชา,” 23 กุมภาพันธแ
1942, รัฐบาล กลองที่ 108, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 1-7. [“រពេះរាជរកមចលម ៥៨ ចសចកថបី ញ្ហដតថិពីចបៀវតសរបក់សនសំនឹងលកខនថិកោៈមស្តនថី
រាជការចមមរោៈនគរកមពុជា,” ២៣ ចហវវ រ ចយរ
១៩៤២, រដឌ ល BOX 108, បណត សាដ្ឋឌនជាតិ កមពុជា, ១-៧.]; “พระราชกรมเลข 59
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บทบัญญัติเกี่ยวกับเงินเดือนและลักษณะขาราชการเขมรในนครกัมพูชา,” 23 กุมภาพันธแ 1942, รัฐบาล กล องที่ 108, บรรณสถานชาติ
กัมพูชาติ, 8-30. [“រពេះរាជរកមចលម ៥៩ ចសចកថបី ញ្ហដតថិពីចបៀវតសរបក់សនសំនឹងលកខនថិកោៈមស្តនថីរាជការចមមរោៈនគរកមពុជា,” ២៣ ចហវវរចយ
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រ១៩៤២, រដឌ

ល BOX 108, បណតសាដ្ឋឌនជាតិកមពុជា, ៨-៣០.]
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“พระราชกรมเลข 60 บทบัญญัติเกี่ยวกับเงินเดือนและลักษณะขาราชการเขมรในนครกัมพูชา,” 19 กุมภาพันธแ
1942, รัฐบาล กลองที่ 108, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 37. [“រពេះរាជរកមចលម ៦០ ចសចកថីបញ្ហដតថិ ពីចបៀវតសរបក់សនសំនឹងលកខនថិកោៈមស្តនថី
រាជការចមមរោៈនគរកមពុជា,” ១៩ ចហវវរចយរ
១៩៤២, រដឌ
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ល BOX 108, បណតសាដ្ឋឌនជាតិកមពុជា, ៣៧.]

“บัญญัติระเบียบราชการเขมร,” 1923, การเมือง กลองที่ 109, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 2-3.

រាផ្កករខ្មមរ,” ១៩២៣, ការងារនចោ

យ BOX 109, បណតសាដ្ឋឌនជាតិកមពុជា, ២-៣.]

[“ប័ញតថ ិ៍ពី រ ចបៀប
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เมื่อเกิดการลุกฮือของราษฎร พระราชโองการของกษัตริยแสามารถยับยั้งความวุนวายไดเสมอ ดวยเหตุ
นี้ฝรั่งเศสจึงยังคงรักษาสถาบันพระมหากษัตริยแเอาไวเพื่อประโยชนแในการปกครองของตน ดังนั้นการ
ตอตานใด ๆ ที่มีตอระบอบอาณานิคมจึงเทากับตอตานระบอบกษัตริยแเพิ่มเขาไปดวย
การสิ้นพระชนมแของพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์มุนีวงศแเมื่อวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 1941
ถือเป็นจังหวะที่ดีของฝรั่งเศส เพราะกษัตริยแพระองคแนี้มีทาทีไ มพอพระทัยนโยบายของฝรั่งเศสอยาง
รุนแรง เนื่องจากทําใหกัมพูชาตองสูญเสียดินแดนที่เหลืออยูอยางนอยนิดแกไทย ดวยเหตุนี้ฝรั่งเศสจึง
เขาแทรกแซงการแตงตั้งพระมหากษัตริยแพระองคแใหมดวยการสนับสนุนนักองคแราชวงศแนโรดมสีหนุ
(M.R. Norodom Sihanouk) เชื้อพระวงศแหนุมวัย 19 ชันษาผูหางไกลราชบัลลังกแขึ้นเป็นกษัตริยแแทน
เชื้อพระวงศแ 3 พระองคแ ไดแก พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์มุนีเรศ (HRH Prince Sisowath Monireth)
สมเด็จกรมขุนวิสุทธิขัตติยวงษแนโรดมสุรามฤต (HRH Norodom Suramarit) และนักองคแราชวงศแ
นโรดม นรินฺนเฎต (M.R. Norodom Norindeth)348 ซึ่งเป็นเชื้อพระวงศแผูใหญที่มีสิทธิในราชบัลลังกแ
ตามธรรมนูญของกัมพูชาที่กําหนดวาผูมีสิทธิในราชสมบัติตองสืบสายพระโลหิตจากพระองคแดวง
(King Ang Duong)349 สวนหนึ่งมักไดรับการอธิบายจากงานศึกษาที่ผานมาวา เพื่อยับยั้งปใญหาความ
แตกแยกภายในราชสํานักที่อาจมาทับถมสถานการณแที่กําลังตึงเครียดในอินโดจีน แตทวาเหตุผลที่
สําคัญมากไปกวานั้นคือฝรั่งเศสมั่นใจไดวาสามารถควบคุมกษัตริยแของกัมพูชาไวในอาณัติได
ราชสํ า นั ก กั ม พู ช าประกอบด ว ย 2 ราชสกุ ล ได แ ก ราชสกุ ล นโรดม (House of
Norodom) กับราชสกุลสีสุวัตถิ์ (House of Sisowath) โดยราชสกุลสีสุวัตถิ์ไดรับ การสนับสนุนจาก
ฝรั่งเศสใหเป็นกษัตริยแกัมพูชาติดตอกันถึงสองรัชกาล แตทวาการแตง ตั้งกษัตริยแในครั้งนี้สรางความ
ลําบากใจใหกับฝรั่งเศส เพราะมีความเป็นไปไดวาราชสกุลสีสุวัตถิ์กําลังไมพอใจฝรั่งเศสเป็นอยางมาก
ตอเหตุการณแการสูญเสียดินแดน ดวยเหตุนี้ฝรั่งเศสจึงจําเป็นตองลดบทบาทของราชสกุลดังกลาวลง
ขณะเดียวกัน การหันมาสนับสนุนราชสกุลนโรดมก็ไ มไ ดสรางความสบายใจใหกับฝรั่ ง เศสมากนั ก
เพราะฝรั่งเศสทราบดีวาการจลาจลที่เกิดขึ้นใน ค.ศ. 1885-1886 ราชสกุลดัง กลาวมีสวนใหการ
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นักองคแราชวงศแนโรดม นรินฺนเฎต (M.R. Norodom Norindeth) ตอมาไดรับพระราชทานอิสริยยศเป็นพระองคแ
มจะสแนโรมดม นรินฺนเฎต (HRH Prince Norodom Norindeth) ประสูติเมื่อ ค.ศ. 1906 เป็นพระโอรสในพระองคแมจะสแนโรดม สัตถา
วงศแ (HRH Prince Norodom Satthavong) พระราชโอรสในสมเด็ จพระนโรดมพรหมบริรักษแ กับพระองคแ ม จะสแก ษัตรียแสีสุ วัตถิ์
ปิ่นดาราสุทธาเรศ (HRH Princess Sisowath Pindara Sodareth) พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ ทรงสําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส
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สนับสนุนฝุายกบฏ ทั้งยังปรากฏอีกวาสมาชิกบางพระองคแใหการอุปถัมภแกลุมหนังสือพิมพแนครวัดซึ่ง
เริ่มเคลื่อนไหวอยางไมนาไววางใจอีกดวย ดังนั้นเพื่อโนมนาวใหราชสกุลนโรดมอยูในความสงบและ
สนั บ สนุ นการปกครองของตน ขณะเดี ยวกั น เพื่ อประนี ประนอมกั บ ราชสกุ ล สี สุ วัต ถิ์ ฝรั่ง เศสจึ ง
สนับสนุนนักองคแราชวงศแนโรดมสีหนุเจาชายหนุมซึ่ง มีสายพระโลหิตระหวางราชสกุลนโรดมทาง
พระชนกกับราชสกุลสีสุวัตถิ์ทางพระชนนีใหเป็นกษัตริยแ
พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ (Norodom Sihanouk ครองราชยแ ค.ศ. 1941-1955)
เป็นพระโอรสในสมเด็จกรมขุนวิสุทธิขัตติยวงษแนโรดมสุรามฤตกับนักองคแร าชวงศแสีสุวัตถิ์กุสุมะ (HRH
Princess Sisowath Kossamak) ทรงไดรับการสนับสนุนใหเป็นกษัตริยแพระองคแใหมของกัมพูชาขณะ
มีพระชันษาเพียง 19 ปี ซึ่งขณะนั้นกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมขั้นสมบูรณแที่วิทยาลัยชาสลู-โลบาตแ
(Collège Chasseloup-Laubat) ที่กรุงไซงอน ยุวกษัตริยแพระองคแนี้หางไกลจากราชบัลลังกแกัมพูชา
เป็นอยางมาก ดวยทรงเป็นเพียงนักองคแราชวงศแซึ่งเป็นอนุวงศแชั้นพระราชปนัดดา (เหลน) แตกตางกับ
พระราชปิตุลา (ลุง) อยางพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์มุนีเรศพระบรมวงศานุวงศแชั้นผูใหญผูเป็นพระราช
โอรสในพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์มุนีวงศแซึ่งขณะนั้นยังทรงมีพระชนมแชีพอยูและถูกคาดหมายวาจะ
ไดรับเลือกเป็นกษัตริยแแทนพระราชบิดา แมใ นเวลาตอมาพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุจะอธิบาย
การขึ้นครองราชยแของพระองคแวาเกิดขึ้นโดยการประชุมหารือของเชื้อพระวงศแชั้นสูง ของกัมพูชา
ตอมาจึงไดรับความยินยอมจากผูสําเร็จราชการทั่วไปแหง อินโดจีน 350 แตหากพิจารณาแลว ไมพบ
ความเชื่อมโยงใดที่เชื้อพระวงศแกัมพูชาจะเลือกเชื้อพระวงศแชั้นอนุวงศแซึ่งมีพระชันษาเพียง 19 ปี เป็น
กษัตริยแ แตมีความเป็นไปไดมากกวาวาเกิดจากการแทรกแซงและผลักดันของนายพลเรือฌ็อง เดอกูซแ
ผูสําเร็จราชการทั่วไปฯ ในขณะนั้นจึงทําใหราชสํานักกัมพูชาไมอาจคัดคานได
การขึ้นครองราชยแของนักองคแราชวงศแนโรดมสีหนุเป็นสิ่ง ที่ไ มมี ใครคาดคิด แมแตตั ว
พระองคแเ องก็ ไ มเ คยนึ ก ฝใน ส งผลให ไ มมี ก ารเตรี ยมพระองคแ ไ วเ ลย แตป ระเด็ นที่ น าสนใจจากคํ า
สัมภาษณแในเชิ งขบขันของพระองคแตอเหตุการณแกอนขึ้นครองราชยแที่วา พระองคแไ ดพบกับนายพล
เรือฌ็อง เดอกูซแและภริยาที่ทําเนียบผูสําเร็จราชการในกรุงไซงอนในงานเลี้ยงอาหารกลางวัน คําชม
จากมาดามเดอกูซแที่พูดกับขาพเจาวา “ช่างน่ารักจริง ๆ พ่อหนูน้อยคนนี้ คาพูดสั้น ๆ ข้าพเจ้าก็ไ ด้เป็น
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กษัต ริย์ ” 351 หากวิเ คราะหแ แล วมี ความเป็น ไปไดสู ง ว า การพบกันในครั้ง นั้นนายพลเรือ เดอกู ซแไ ด
พิจารณาอุปนิสัยและบุคลิกของเจาชายหนุมแหงราชสกุลนโรดมผูนี้อยางถี่ถวนแลวพบวาเป็นผูที่หัว
ออนเกลี่ยกลอมไดงาย เมื่อเทียบกับเชื้อพระวงศแผูสูง วัยทั้งสามที่มี บทบาทและบารมีทางการเมือง
โดยเฉพาะพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์มุนีเรศซึ่งหลักฐานฝรั่งเศสบันทึกไววาเป็นผูที่หัวแข็ง เป็นตนวาเมื่อ
พระราชบิดาตองการใหเสกสมรสกับสตรีที่ทรงเลือกไวใหแตกลับทรงปฏิเสธ ดวยเหตุนี้เพื่อใหฝรั่งเศส
สามารถปกครองกัมพูชาไดอยางราบรื่น นายพลเรือ เดอกูซแจึงเวนเอาราชบัลลังกแมอบแดเชื้อพระวงศแ
ผูหางไกลราชบัลลังกแผูนี้แทน
ฝรั่ ง เศสเอาใจพระบาทสมเด็ จ พระนโรดมสี ห นุ ดว ยการลดบทบาทและอิ ท ธิ พลของ
พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์มุนีเรศ รวมถึงปลดออกญาวังวรเวียงชัย (จวน) (Thiounn) อัครมหาเสนาบดีซึ่ง
มี อิ ท ธิ พ ลทางการเมื อ งและราชสํ า นั ก กั ม พู ช ามาตั้ ง แต รั ช สมั ย สมเด็ จ พระนโรดมพรหมบริ รั ก ษแ
ยุวกษัตริยแถึงกับเรียกเสนาบดีผูนี้วา “กษัตริย์องค์น้อย, ผู้มีอานาจประหนึ่งเรสิดังต์ สุเปริเออร์ของ
ฝรั่งเศส”352 แตทวาการลดบทบาทพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์มุนีเรศยิ่งสรางความไมพอใจใหกับเชื้อพระ
วงศแในราชสกุลสีสุวัตถิ์มากยิ่งขึ้นซึ่งเริ่มสอเคามาตั้งแตการตั้งนักองคแราชวงศแนโรดมสีหนุเป็นกษัตริยแ
เป็นตนวาพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ องคแเอง ยุตติวงศแ (HRH Prince Sisowath Ang Eng Yutevong)353
เชื้ อ พระวงศแ ใ นราชสกุ ล สี สุ วั ต ถิ์ ซึ่ ง ขณะนั้ น ทํ า งานเป็ น สมาชิ ก ราชบั ณ ฑิ ต ของฝรั่ ง เศสแผนก
วิทยาศาสตรแกายภาพ (Physical Sciences) สาขาคณิตศาสตรแ (Mathemetics) ที่กรุง ปารีส ทรง
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นโรดมสี หนุ , อิ นโดจี น: ทั ศนะจากปักกิ่ง นโรดมสีหนุใ ห้สั มภาษณ์จัง ลากูติวร์ , trans. สว าง วงศแ พัว พันธุแ
(กรุงเทพฯ: ประพันธแสาสแน, 2518), 28.
352
Ben Kiernan, How Pol Pot Came to Power: A History of Communism in Kampuchea, 19301975 (London: Verso, 1986), 30.
353
พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ องคแเอง ยุตติวงศแ (HRH Prince Sisowath Ang Eng Yuthevong) ประสูติเมื่อ ค.ศ. 1906
พระโอรสในพระองคแมจะสแ จําเริญ วงศแ (HRH Prince Chamraengvongs) กับนัก องคแมจะสแกษัตรียแสี สุวัตถิ์ ยุภิผล (HSH Princess
Sisowath Yubhiphan) มีศักดิ์เป็นพระนัดดา (หลาน) ในพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ สาเหตุที่มีชื่อกลางวา “องคแเอง” เนื่องจากราช
สกุลของพระองคแสืบเชื้อสายมาจากสมเด็จพระนารายณแรามาธิบดีศรีสุริโยพรรณหรือนักองคแเอง พระบิดาจึงตั้ งพระนามตามบรรพบุรุษ
อยางไรก็ดี พระองคแมจะสแสีสุ วัตถิ์ ยุตติวงศแ ทรงเป็นเจาของที่ดินขนาดใหญในประเทศไทย เนื่องจากพระมารดาทรงเป็นพระธิดาใน
พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ เอ็ยสรวรมันกับนักนางฆุนธิดา (ครีบ) ซึ่งเป็นคนไทยจึงทรงรับมรดกเป็นที่ดินในประเทศไทยสืบตอมา
พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ องคแเอง ยุตติวงศแสําเร็จการศึกษาจากอนุวิทยาลัย พระสีสุวัตถิ์ ตอมาจึงเขารับการศึกษาตอที่
มหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส พระองคแพบรักและเสกสมรสกับเลอน็อง อลิอาส ลินดา (Lenanda alias Lynda) ทรงเป็นหนึ่งในเชื้อ
พระวงศแกัมพูชาไมกี่พระองคแที่มีพระชายาเป็นชาวฝรั่งเศส เมื่อกลับมาจากฝรั่งเศสทรงจัดตั้งพรรคประชาธิปไตย (Democracy Party)
และไดรับชัยชนะอยางทวมทนจากการเลือกตั้งที่จัด ขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1946 พระองคแทรงเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการ
เลือกตั้งคนแรก ทรงมีแนวคิดทางการเมืองที่ตองการนําพากัมพูชาไปสูความเป็นประชาธิปไตยอยางแทจริง ดวยเหตุนี้จึงทรงไดรับการ
ยกยองวาเป็นบิดาแหงประชาธิปไตยของกัมพูชา (Father of Cambodian Democracy)
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แสดงความเห็นวาการกระทําดังกลาวเป็นวิเทโศบายทางการเมืองของฝรั่งเศสที่ผิดพลาด354 นับตั้งแต
นั้นสัมพันธภาพระหวางราชสกุลสีสุวัตถิ์กับราชสกุลนโรดมก็ทวีความขัดแยงและกลายเป็นศัตรูทาง
การเมืองในเวลาตอมา
นอกจากนี้ ฝรั่งเศสยังสนับสนุนใหยุวกษัตริยแเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมเยียนราษฎรใน
หลายภูมิภาคของกัมพูชา รวมถึงแควนอื่น ๆ ในอินโดจีนดวยหวังจะทําใหพระองคแเป็นที่ชื่นชอบของ
ราษฎรเพื่อปกปิดความออนแอของฝรั่งเศสที่ตกอยูภายใตอิทธิพลของญี่ปุน355 ดังกลาวแลววาฝรั่งเศส
คาดหวังบารมีของยุวกษัตริยแในการสยบพวกนักชาตินิยม โดเฉพาะกลุมหนังสือพิมพแนครวัดซึ่ง ใน
ขณะนั้นเริ่มเคลื่อนไหวอยางไมนาไววางใจ แตทวาผลที่เกิดขึ้นกลับเป็นไปในทางตรงกันขาม เพราะ
กลุมหนังสือพิมพแนครวัดเป็นผูที่อยูเบื้องหลังและใหการสนับสนุนพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุผาน
เครือขายความสัมพันธแที่มีกับสมเด็จฯ นโรดมสุรามฤตพระบิดาซึ่งเป็นผูอุปถัมภแหนัง สือพิมพแฉบับนี้
อีกทั้งการเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมเยียนราษฎรกลับทําใหยุวกษัตริยแไดใกลชิดและทราบถึงความทุกขแ
ยากของราษฎรภายใตแอกของอาณานิคม โดยเฉพาะนโยบายของจอมพลเปแตงที่ปรับเปลี่ยนการ
ปกครองเป็นแบบเผด็จการทหาร ประกอบกับภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ําอันเป็นผลจากสงครามทําให
เกิดปใญหาขาดแคลนเกลือ นุน และน้ํามันปลา สงผลใหชาวเขมรทุกขแรอนอยางแสนสาหัส พระองคแซึ่ง
ไมใชเพียงกษัตริยแแตหากทรงเป็นปใญญาชนที่เริ่มเพาะบมความรู สึกจากสถานการณแที่ตองเผชิญหนา
ผลักดันใหพระองคแเริ่มแสดงความคิดเห็นตอนโยบายตาง ๆ ของฝรั่งเศส แมสวนหนึ่งจะเป็นการรักษา
ภาพพจนแสถาบันพระมหากษัตริยแที่ถูกปลอยปละละเลยจากกษัตริยแพระองคแกอน เชน ใหยกเลิกการ
ถวายฝิ่นเป็นบรรณาการจากฝรั่งเศสก็ตาม แตปฏิกิริยาของพระองคแโดยเฉพาะเมื่อฝรั่งเศสประกาศใช
นโยบายการเปลี่ยนแปลงอักษรเขมรเป็นอักษรโรมัน การยกเลิกปฏิทินจันทรคติ และการเปลี่ยนแปลง
วันขึ้นปีใหมก็สะทอนถึงความตองการรักษาผลประโยชนแและศักดิ์ศรีของคนพื้นเมืองเอาไวดวยเชนกัน
แตทวาความสัมพันธแระหวางกลุมหนังสือพิมพแนครวัดกับยุวกษัตริยแตองสะดุดลง เพราะ
ในสายตาของกลุมหนังสือพิมพแนครวัดแลว ความคาดหวัง ที่มีตอพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุดู
เหมื อ นจะมี ม ากไปกว า นั้น พวกเขามองว า พระองคแ ไ ม ไ ด ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ ขบวนการชาติ นิ ย ม
354

ฉาย สุผล, นายกรัฐมนตรีเขมร ทั้ง 36 ท่านเป็นอย่างไร?: การเริ่มต้นและการสิ้นสุดในประวัติศาสตร์ (ภาค 1)
(พนมเปญ: n.p., 2014), 96. [ឆយ សុ ផល, នាយករដឌមរនខ្ី មមរ ទាំង ៣៦ រូប ជានរណា?: ការចាប់ចផឋម និងការចាកចចញកបុងរបវតថិសាស្តសថ
ចាក់ខ្ រសេះ (ភាគ១) (ភបំចពញ: n.p., ២០១៤), ៩៦.]
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Milton E. Osborne, Sihanouk: Prince of light, prince of darkness (Chiang Mai: Silkworm Books,

1994), 30-31.

205
เทาที่ควร ตรงกันขามพระองคแกลับทรงมีปฏิกิริยาเพียงเล็กนอยตอการปกครองของฝรั่งเศส และยังดู
เหมือนวาพระองคแไมใสพระทัยการบริหารประเทศและเป็นกษัตริยแเจาสําราญ อีกทั้งยัง เอนเอียงฝใกใฝุ
เขาหาที่ปรึกษาชาวฝรั่งเศสมากจนเกินไปถึงคําแนะนําในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อเกิดเหตุการณแสงครามรมที่จะกลาวถึงตอไป พระองคแไมไดใหความชวยเหลือและเมินเฉย
ตอชะตากรรมของพระสงฆแและปใญ ญาชน ทั้ง ยัง เปรียบเทียบเหตุการณแนี้วา เป็นเรื่ องตลกปนกั บ
โศกนาฏกรรม 356 ด ว ยเหตุ นี้ พ ระองคแ จึ ง ถู ก วิ พ ากษแ วิ จ ารณแ อ ย า งรุ น แรงและกลายเป็ น ศั ต รู ข อง
นักชาตินิยมนับตั้งแตนั้น
กลาวโดยสรุป แมกรณีพิพาทอินโดจีนระหวางฝรั่งเศสกับไทย รัฐบาลกัมพูชาจะไมไดมี
บทบาทใด ๆ ในชวงสงคราม เนื่องจากการเจรจาเป็นหนาที่ของผูปกครองอาณานิคมอยางรัฐบาล
อินโดจีน แตจากเหตุการณแดังกลาวไดมีสวนสําคัญ ในการกระตุนใหเกิดกระแสชาตินิยมขึ้นในหมู
ปใญญาชนและสงผลตอการปรับเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวของกลุมหนังสือพิมพแนครวัดไปสูการ
เรียกรองเอกราชซึ่งจะไดอธิบายในลําดับตอไป ขณะเดียวกันยังทําใหเกิดการเคลื่อนไหวของขบวนการ
ชาตินิยมอยางเขมรอิสระ (Khmer Independent) ที่เห็นวาฝรั่งเศสสูญเสียสิทธิธรรมในการปกครอง
กัมพูชา ทั้งนี้ ผูศึกษาตั้งขอสังเกตวา ภายใตการยึดครองดินแดนของไทยไดมีสวนสําคัญในการกระตุน
จิตสํานึกชาตินิยมแกชาวเขมรใน 2 ลักษณะ ลักษณะแรกคือเกิดความรูสึกถึงความสูญเสียอธิปไตยใน
หมูปใญญาชนผูมีการศึกษาในเมืองหลวงซึ่ง มีทรรศนะตอประเทศไทยวาเป็นศัตรู กับอีกลักษณะหนึ่ง
คือเกิดความรูสึกเป็นอิสระของปใญญาชนและราษฎรที่อาศัยอยูในพื้นที่บริเวณดังกลาว ซึ่งในลักษณะ
หลังนี้กลับมีทรรศนะตอประเทศไทยในฐานะผูชวยเหลือ และจากความรูสึกนี้เองทําใหในเวลาตอมา
เมื่อรัฐบาลไทยตองโอนคืนดินแดนที่ไดรับมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง กระแสชาตินิยม
ในประเทศไทยไดสงอิทธิพลตอชาวเขมรในบริเวณดังกลาวใหเกิดการเคลื่อนไหวเพื่อตอตานฝรั่งเศส
ดวย นี่จึงอาจเป็นสาเหตุที่อธิบายไดวาทําไมการเคลื่อนไหวของขบวนการเขมรอิสระในระยะแรก
เกิดขึ้นที่เขตพระตะบองกอนจะขยายตัวไปยังเขตอื่น ๆ ของกัมพูชา
ถึงกระนั้นมาตรการตาง ๆ ของฝรั่ง เศสในชวงหลังกรณีพิพาทฯ ก็ชวยประวิง เวลาให
ฝรั่งเศสยังคงรักษาอํานาจและอิทธิพลในอาณานิคมไวไดระยะหนึ่ง แตทวาสายลมแหงอิสรภาพไดพัด
สูกัมพูชาทําใหกระแสชาตินิยมประทุขึ้น ปใญญาชนเขมรจํานวนหนึ่งไดมีความเห็นวาฝรั่งเศสหมดสิทธิ
356

นโรดมสีหนุ, อินโดจีน: ทัศนะจากปักกิ่ง นโรดมสีหนุให้สัมภาษณ์จัง ลากูติวร์, 45.

206
อันชอบธรรมในการปกครองกัมพูชาเสียแลว ดวยเหตุนี้พวกเขาจึง ไดพัฒนาการเคลื่อนไหวสูการ
เรียกรองเอกราช
3. สงครามฉัตรหรือสงครามร่ม ค.ศ. 1942
(Umbrella War or Umbrella Demonstration, 1942)
กองทัพญี่ปุนไดเขามายกพลเขามาที่กัมพูชากอนที่พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุขึ้น
ครองราชยแเพียงเล็กนอย ซึ่งเซิง ง็อก ทัญ (Son Ngoc Thanh) แกนนํากลุมหนังสือพิมพแนครวัดไดทํา
การติดตออยางลับ ๆ กับแมทัพของญี่ปุนผานนายหางไดนัน โคชิ (Dainan Koshi)357 ซึ่งตั้ง อยูหนา
ตลาดเกา (Old Market) กรุงพนมเปญ เพื่อรองขอใหญี่ปุนชวยเหลือดานการทหารในการเคลื่อนไหว
เรียกรองเอกราชจากฝรั่งเศสซึ่งคาดการณแวาสมาชิกราชสกุลนโรดมบางพระองคแใหการสนับสนุนอยู
เบื้องหลัง ทั้งนี้การพบปะระหวางทัญกับแมทัพของญี่ปุนเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง มีการสงจดหมายอยาง
ลับ ๆ โดยบุณฺณจันฺท มล (Bunchhan Mol) เป็นผูรับหนาที่เดินสาร ซึ่งทัญไดแสดงความปรารถนา
ของเขาไปยังกรุงโตเกียวถึงความตองการ “ปกปูองผลประโยชน์และอิสรภาพของกัมพูชาภายหลัง
ฝรั่งเศสต้องแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2”358 ขณะที่พระสงฆแยังคงทําหนาที่เทศนาปลุกเราประชาชนเพื่อ
อธิบายถึงเหตุผลของการปฏิวัติ สวนบาจ ฌืน (Pach Chhoeun) ก็ตีพิมพแคอลัมนแที่ชี้นําถึงการเป็น
ประเทศเอกราช กลุมหนังสือพิมพแนครวัดเคลื่อนไหวอยางระแวดระวัง เพราะพวกเขาทราบดี วาหาก
แผนการปฏิวัติลวงรูถึงฝรั่งเศส นั่นหมายถึงชีวิตของพวกเขาและเอกราชของกัมพูชาตองหลุดลอยไป
357

หางไดนัน โคชิ (Dainan Koshi) กอตั้งใน ค.ศ. 1912 โดยนายมัทซึซิตะ มิซึฮิโระ (Matsushita Mitsushiro) ที่
อมะคุสะ (Amakusa) ในจังหวัดคุมาโมโตะ (Kumamoto) เป็นหางจําหนายผลิตภัณฑแเบ็ดเตล็ดสัญชาติญี่ปุน ใน ค.ศ. 1922 ไดขยาย
กิจการมาที่ทาเรือไฮฟอง (Haiphong) และกรุงฮานอย (Hanoi) ตอมาใน ค.ศ. 1928 จึงขยายธุรกิจไปยังกรุงไซงอนและเพิ่มสาขาใน
อาณานิคมอินโดจีน และเมื่อกองทัพญี่ปุนขยายอํานาจมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใตใน ค.ศ. 1940 มัทซึซิตะจึงดําเนินธุรกิจขนสงและ
กอสรางกับกองทัพ ขณะเดียวกันยังเสนอตัวใหความชวยเหลือปใญญาชนในดินแดนอาณานิคมใหใช หางไดนัน 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.

207
แตทวาเหตุการณแที่ไมคาดคิดเกิดขึ้น เมื่อนายทหารเขมรบางคนซึ่งเคยติดตอกับพระแหม
เจียว (Hem Chieu) และนวน ฎวง (Nuon Duong) เมื่อครั้งออกเทศนาตามคําสั่งพุทธศาสนบัณฑิตยแ
ไดนําเรื่องการปลุกระดมทหารของทั้งสองรายงานแกฝรั่งเศส สงผลใหนายทหารเขมรที่สนับสนุนกลุม
หนังสือพิมพแนครวัดถูกจับกุม 15 นาย อยางเงียบ ๆ โดยที่กลุมหนังสือพิมพแนครวัดไมลวงรูเลย
วันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1942 ขาหลวงฝรั่งเศสเขาพบกับเตีย สาน (Tea San) เสนาบดี
กระทรวงมหาไผทและการศาสนา และเสนาบดีอื่น ๆ ขณะนั้นช็วม มวง (Chum Mung) ทําหนาที่
เป็นเลขานุการของเสนาบดีกระทรวงมหาไผทและการศาสนาได รับคําสั่งใหนิมนตแพระแหม เจียวและ
เชิญนวน ฎวงมาพบที่กระทรวงฯ มวงซึ่งเป็นผูรวมเคลื่อนไหวของกลุมหนังสือพิมพแนครวัดคาดการณแ
วาแผนการปฏิวัติไดลวงรูถึงฝรั่งเศสแลว ถึงกระนั้นมวงก็ไดไปนิมนตแพระแหม เจียวจากวัดอุณาโลมให
เขามาพบเตีย สานที่กระทรวงฯ เพราะคิดเห็นวาคงเป็นเพียงการสอบถามขาวลือเรื่องการปฏิวัติ
เทานั้น แตเมื่อพระแหม เจียวเดินทางถึงกระทรวงฯ เตีย สานไดสั่งการใหพระแหม เจียวเปลื้องจีวร
ออกทั้ ง ที่ ไ ม ไ ด ลาสิ ก ขาบทด ว ยข อ หาปลุ ก ระดมทหารและประชาชนเพื่ อ วางแผนก อ การปฏิ วั ติ
ดังบันทึกไววา “ราชการอาณานิคมได้ติดตามสังเกตพระเดชพระคุณมาสักระยะ เขาเห็นว่าพระเดช
พระคุณประพฤติอย่างเห็นได้ชัดหลายครั้งหลายหน วันนี้ข้าพเจ้า (เตีย สาน – ผู้ศึกษา) ไม่อาจทูลพระ
เดชพระคุ ณ อะไร คื อ แต่ ต้ อ งสึ ก พระเดชพระคุ ณ ให้ เ ป็ น คฤหั ส ถ์ เ พื่ อ ให้ ร าชการด าเนิ น การตาม
กฎหมาย”359 จากนั้นมร.บรูซือตง (Bricheton) หัวหนาสันติบาลชาวฝรั่งเศสจึ งกุมตัวพระแหม เจียว
ออกไปในทันที จากนั้นฝรั่งเศสไดสงตํารวจเขาตรวจคนกุฏิของพระแหม เจียวพบวามีเอกสารที่สอถึง
การโนมนาวประชาชนจํานวนหนึ่งจึงไดเก็บไวเป็นหลักฐาน ขณะเดียวกันตํารวจอีกจํานวนหนึ่งก็ได
ตามเขาจับกุม นวน ฎวงซึ่งขณะนั้นกําลังพักผอนอยูที่บานดวยเชนกัน
ขาวการจับกุมพระแหม เจียวแพรกระจายอยางรวดเร็วทั้งในเมืองหลวงและนอกเมือง
สรางความไมพอใจและแคนเคืองใหแกพระสงฆแและปใญญาชนซึ่งเป็นศิษยานุศิษยแจํานวนมาก ในวันที่
18 กรกฎาคม ค..ศ. 1942 ซึ่งเป็นวันทําบุญตออายุพระลฺวี แอม (Lvi Em ขณะนั้นดํารงสมณศักดิ์เป็น
พระธรรมลิขิต) เจาอาวาสวัดลังกาและผูอํานวยการโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูงมีพระสงฆแ อุบาสกอุบาสิกามาชุมนุมกันจํานวนมาก เซิง ง็อก ทัญซึ่งขณะนั้นเก็บตัวอยูที่กองบัญชาการกองกําลังทหาร
ญี่ปุนสั่งการใหบุณฺณจันฺท มลบอกขาวเรื่องพระแหม เจียวและนวน ฎวงใหทั่วถึง และใหนัดแนะ
359
១៩៧២), ២៧.]

คุย ฬูด, ชีวประวัติพระอาจารย์แหม เจียว (n.p., 1972), 27.

[គុយ ឡូត, ជី វ របវតថិ រ ពេះអាចារយខ្ហម ចចៀវ (n.p.,
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พระสงฆแในกรุงพนมเปญเรื่องการเดินขบวนเพื่อกดดันฝรั่งเศสใหปลอยตัวทั้งสองทานเป็นอิสระ ซึ่งทัญ
ได รั บ ความช ว ยเหลื อ ทางการเงิ น สํ า หรั บ การเดิ น ขบวนจากเจา หน า ที่ ร ะดั บ สู ง ของญี่ ปุ น ในกรุ ง
ไซงอน360และไดตกลงวากองทัพญี่ปุนจะเขาแทรกแซงโดยมีแผนการวาหากถึงเวลา 12.00 น. ฝรั่งเศส
ไมยอมปลอยตัวพระแหม เจียวและนวน ฎวง ใหผูชุมนุมซึ่งมีทาทีสงบทําทีมาขอความเป็นธรรมตอ
กองทัพญี่ปุน เพื่อใหกองทัพญี่ปุนเขาเป็นคนกลางติดตอเจรจากับรัฐบาลอาณานิคม ดวยแผนการนี้
กองทัพญี่ปุนจึงจะสามารถแสดงบทบาทเป็นคนกลางเขาไกลเกลี่ยปใญหาดังกลาวได
วันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1942 เวลาประมาณ 06.00 น. พระสงฆแและคฤหัสถแกวาพัน
คนซึ่งมากกวาครึ่งเป็นพระสงฆแรวมตัวกันเดินขบวนจากวัดลังกาและวัดอุณาโลมถึงที่ทําการเรสิดังตแ
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 ฝุายพระสงฆแไมมีอาวุธอื่นมีเ พียงรมจึงใชเป็นอาวุธปูองกัน
ตนเองและตอบโต ฝุายฝรั่งเศสจึงเป็ นที่มาของชื่ อเหตุ การณแ ในครั้ง นี้วา

សងាគ មឆ័ រ ត

[อานว า ซอง

กามชัตร : คําแปล สงครามฉัตรหรือสงครามรม] กองทัพญี่ปุนซึ่งคุมเชิงอยูไมอาจกระทําการใด ๆ ได
เพราะข อ ตกลงเมื่ อ วั น ที่ 30 สิ ง หาคม ค.ศ. 1940 มี ส าระสํ า คั ญ คื อ ญี่ ปุ น จะเคารพสิ ท ธิ แ ละ
ผลประโยชนแของฝรั่งเศสในตะวั นออกไกล ทําใหการแทรกแซงกิจการภายในอาณานิคมเป็นการ
ละเมิดขอตกลงซึ่งอาจนําความยุงยากมาสูกองทัพญี่ปุน ทายที่สุดผูชุมนุมถูกฝรั่ง เศสตามจับกุมทั้ง
พระสงฆแและปใญญาชนเป็นจํานวนมากซึ่งฝรั่งเศสไดถายรูปไว เป็นตนวาพระเบียง ขัต, บุณฺณจันฺท มล
มอม โลน, โภค นี, อึม และไพร เอียม ทั้งหมดถูกตัดสินจําคุกและสงตัวไปยังเรือนจําในกรุงไซงอนเพื่อ
รอศาลทหารพิจารณาโทษ ปใ ญญาชนบางสวนหลบหนีขามชายแดนไปยัง เขตพระตะบองเป็นต น
วาช็วม มวง สวนเซิง ง็อก ทัญถูกฝรั่งเศสตามจั บกุมตัวแตเขาไดหลบหนีไ ปยังเมืองพระตะบองและ
เดินทางลี้ภัยตอไปยังสถานทูตญี่ปุนที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 1943 ทัญจึงเดินทางตอ
360
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Chandler, A History of Cambodia, 206.
บุญจันทรแ มุล, คุกการเมือง, 34.
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ดวยเครื่องบินของกองทัพญี่ปุนไปยังกรุงโตเกียว ขณะที่หนังสือพิมพแนครวัดถูกรัฐบาลอินโดจีนสั่งปิด
ในทันที
ปใญญาชนหลายคนเป็นตนวาพระแหม เจียว บาจ ฌืน และนวน ฎวงถูกตัดสินประหาร
ชีวิตกอนที่รัฐบาลวิชีจะเปลี่ยนใหเป็นจําคุกตลอดชีวิต ขณะที่ปใญญาชนบางสวนเป็นตนวาบุณฺณจันฺท
มลและโภค นีถูกตัดสินจําคุก 5 ปี และเนรเทศไมใหเขาประเทศ 15 ปี รวมถึงยึดทรัพยแสินใหตกเป็น
ของรัฐ ทั้งหมดถูกสงไปคุมขังที่เกาะตรอฬาจหรือเกาะปูโล คอนดอรแ (Tralach Island or Poulo
Condore) ซึ่งใชคุมขังนักโทษการเมืองและนักโทษที่กระทําผิดรายแรง พระแหม เจียวปุวยเป็นโรค
บิดไมอาจทนตอสภาพแวดลอมโหดรายไดถึงแกมรณภาพใน ค.ศ. 1943 ขณะมีอายุได 45 ปี กอน
มรณภาพพระแหม เจียวไดกลาวกับนวน ฎวงซึ่งขณะนั้นปุวยพักในเรือนพยาบาลดวยกันวา “ข้าพเจ้า
ไม่ ก ลัว ความตายเลย แต่ข้ า พเจ้ ายั ง เสีย ดายที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ห็น ประเทศกั ม พู ชาของเราได้ รับ เอกราช
เท่ า นั้ น ” 362 ในเวลาต อ มาใน ค.ศ. 1972 รั ฐ บาลสาธารณรั ฐ เขมรได ย กย อ งพระแหม เจี ย วเป็ น
“วีรบุรุษชาติ”
จนถึง ค.ศ. 1945 เมื่อกองทัพญี่ปุนเขาปลดอาวุธทหารฝรั่งเศสและปกครองกัมพูชาอยาง
หลวม ๆ แมทัพญี่ปุนไดมีคําสั่งใหเชิญพระแหม เจียว บาจ ฌืน นวน ฎวง และบุณฺณจันฺท มลกลับมา
ยังกรุงพนมเปญ ทั้งนี้ พระแหม เจียวไดมรณภาพไปตั้งแต ค.ศ. 1943 จึงมีเพียงบาจ ฌืน นวน ฎวง
และบุณฺณจันฺท มลรวมถึงนักโทษทางการเมืองอื่น ๆ ไดกลับคืนสูกัมพูชาสงผลใหปใญ ญาชนไดรวม
เคลื่อนไหวดานชาตินิยมอีกครั้ง แตสําหรับฎวงภายหลัง กลับสูกัมพูชาไดไมนาน ผลจากการทํางาน
อยางหนักระหวางถูกคุมขังสงผลใหรางกายออนแอ และฎวงก็ถึงแกกรรมที่โรงพยาบาลพระเกตุมาลา
(Preah Ket Mealea Hospital)363
กลาวโดยสรุป การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองเอกราชครั้งแรกของกลุมหนังสือพิมพแนครวัด
ลมเหลวโดยสิ้นเชิง สงผลใหพระสงฆแและปใญญาชนระดับแกนนําถูกจับกุมและทําใหการเคลื่อนไหว
ดานชาตินิ ยมดูสงบลง ทั้ งนี้เ กิด จากการประเมิ นท าที ของฝรั่ง เศสที่ผิ ดพลาดอย างรา ยแรงของ
ปใญ ญาชนถึงกําลัง ทหารและบทบาทตอการปกครองอาณานิค ม รวมถึ ง ความคาดหวัง ที่ จะพึ่ง พา
กองทัพญี่ปุนมากจนเกินไปในการกดดันฝรั่งเศส แตทวาจากเหตุการณแดังกลาวสงผลใหชาวเขมรได
362

บุญจันทรแ มุล, คุกการเมือง, 133-134.
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เพาะบมความรูสึกตอสิ่งที่พระสงฆแและปใญญาชนถูกกระทําดวยความอยุติธรรม เมื่อผนวกกับนโยบาย
ทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสดังที่กลาวไปแลวในบทกอนหนา ซึ่งนับวาฝรั่งเศสดําเนินนโยบายที่ผิดพลาด
อยางยิ่ง เพราะการกระทําดังกลาวไดพัดเอากระแสชาตินิยมมาสูคนพื้นเมืองมากยิ่งขึ้น
ใน ค.ศ. 1945 เมื่อกองทัพญี่ปุนเขาปกครองอินโดจีนโดยสมบูรณแ การเคลื่อนไหวดาน
ชาตินิยมของปใญญาชนจึงเกิดขึ้นอีกครั้ง เซิง ง็อก ทัญไดรับการสนับสนุนจากญี่ปุนใหมีบทบาททาง
การเมืองมากขึ้นเป็นลําดับและกลายเป็นสาเหตุใหพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุไมพอพระทัย ซึ่งใน
เวลาตอมากลุมของทัญไดทําการรัฐประหารรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ความสัมพันธแที่
ราวลึกทําใหทั้งสองกลายเป็นศัตรูทางการเมืองที่แขงขันชวงชิงอํานาจนับตั้งแตนั้น พระบาทสมเด็จ
พระนโรดมสีหนุถึงกับเรียกกลุมปใญ ญาชนนี้วา “เติรแกหนุม” (Young Turks)364 ซึ่ง เป็นคําที่ใชเรียก
กลุมคนรุนใหมที่มีแนวคิดโคนลมสถาบันกษัตริยแอีกดวย
4. การเข้ายึดอานาจของญี่ปุ่นและการประกาศเอกราชของราชอาณาจักรกัมปูเจีย
(Kingdom of Kampuchea) มีนาคม-ตุลาคม ค.ศ. 1945
วันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1942 นายทากาโนบุ มิทานิ (Takanobu Mitani)
เอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําฝรั่งเศสไดแจงแกรัฐบาลฝรั่งเศสที่วิชีถึงทา ทีของกองทัพญี่ปุนในอินโดจีน
วา
แมวาเราจะเคารพอํานาจอธิปไตยของพวกเขา แตแทที่จริงและอาจกลาวไดวาอินโดจีน
ควรใหความรวมมือกับเราอยางสมบูรณแในฐานะสมาชิกทางเศรษฐกิจ ของกลุมประเทศเอเชีย
ตะวันออก เพื่อประโยชนแแกทั้งสองฝุายในการตอบคําถามแกเจาหนาที่ทองถิ่นในอินโดจีนฝรั่งเศส
ขาพเจาเชื่อวาจะเป็นการดีที่สุดที่จะเพิ่มความเป็ นอิสระจากฝรั่งเศสและเพิ่มบทบาทของเรามาก
ขึ้น365
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ปใจจัยสําคัญเกิดจากความหวาดระแวงของญี่ปุนตอการแฝงตัวของหนวยขาวกรองของ
ฝุายสัมพันธมิตรในอินโดจีน เป็นตนวาสํานักงานบริการดานยุทธศาสตรแหรือหนวยโอเอสเอสของ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงการเคลื่อนไหวของคณะปฏิบัติภารกิจทางการทหารของฝรั่งเศสเสรี (French
Military Mission) ดวยเหตุนี้กองทัพญี่ปุนจึง เขายึดอํานาจกิจการตํารวจในอินโดจีนทันทีแตยัง คง
สถานะของผูสําเร็จราชการทั่วไปแหงอินโดจีนและเจาหนาที่ฝรั่งเศส ตอมาในวันที่ 7 มกราคม ค.ศ.
1943 รัฐบาลญี่ปุนแหงกรุงโตเกียวไดประกาศยกสถานะอินโดจีนจากอาณานิคมของฝรั่ง เศสเป็น
“อินโดจีน แหงมหาเอเชีย บูรพา” (the Indo-China of Greater East Asia) และมอบอํ านาจการ
บริหารทั้งการเมืองและการทหารแกกองทัพญี่ปุน โดยไมตองรอการอนุมัติจากรัฐบาลฝรั่ง เศสที่วิชี
ดวยเหตุนี้จึงทําใหกองทัพญี่ปุนเขามามีบทบาทในอินโดจีนมากยิ่งขึ้น ถึงกระนั้นการเคลื่อนไหวดาน
ชาตินิยมของปใญญาชนในระยะนี้ไมปรากฏ เหตุเพราะนักเคลื่อนไหวแนวหนาสวนใหญถูกคุมขังและ
ถูกสอดสองจากเจาหนาที่ฝรั่งเศสอยางใกลชิด
จนกระทั่งชวงทายของสงครามโลกครั้ง ที่ 2 ญี่ปุนตกอยูในสถานการณแคับขัน เมื่อกอง
กําลังฝุายสัมพันธมิตรสามารถเอาชนะแนวปูองกันของกองทัพญี่ปุนไดในหลายสมรภูมิและประกาศ
ปลดปล อ ยดิ น แดนที่ ญี่ ปุ น ยึ ด ครอง ขณะที่ ก ารรบในยุ ท ธการหมู เ กาะฟิ ลิ ป ปิ น สแ ข องกองทั พ
สหรัฐอเมริกาที่ประสบความสําเร็จในการยึดพื้นที่บางส วนของเกาะคืนมา ผลักดันใหสหรัฐอเมริกา
ประกาศยกระดับเตรียมความพรอมในการบุกอินโดจีน ประกอบกับเมื่อวันที่ 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 ไดประชุมเพื่อจัดระเบียบยุโรปภายหลังสงครามที่เมืองยัลตา ขณะเดียวยังไดตกลงให
สหภาพโซเวียตรั บภาระลงมือดําเนินการรบทางดา นตะวันออกไกลภายหลัง เยอรมนีแ พสงคราม
สถานการณแดังกลาวผลักดันใหญี่ปุนตองลาถอยและเป็นฝุายตั้งรับ
ขณะที่สถานการณแในยุโรป เยอรมนีและอิตาลี ถูกกองทัพของสหรัฐอเมริกาและสหภาพ
โซเวียตโอบลอมอยูในขั้นวิกฤต และตั้งแตเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1944 กองกําลังชาติสัมพันธมิตรได
ปลดปลอยกรุงปารีสเป็นอิสระสงผลใหรัฐบาลวิชีหมดอํานาจลง นายพลชารแล อ็องเดร โฌแซ็ฟ มารี
เดอ โกล (Charles André Joseph Marie de Gaulle) ผูนําขบวนการฝรั่งเศสเสรีไดประกาศจัดตั้ง
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คณะรัฐบาลเฉพาะกาลแหงสาธารณรัฐฝรั่ง เศส (Gouvernement provisoire de la République
française ; GPRF) สภาพการณแดังกลาวสงผลใหญี่ปุนหวาดระแวงความภักดีของพลเมืองในอินโดจีน
ตอฝรั่งเศส ดวยเหตุนี้เพื่อปูองกันและเสริมสรา งความมั่นคงใหกับกองทัพญี่ปุนในอินโดจีน วันที่ 9
มีนาคม ค.ศ. 1945 พลโทยูอิซึ สึจิฮาชิ (Yuitsu Tsuchuhashi) นํากองทัพจักรวรรดินิยมญี่ปุนเขา
ปฏิบัติการตามแผนการเมโกะ (Meigo Sakusen) เพื่อเรงเราฝรั่งเศสยินยอมใหกองทัพญี่ปุนเขา
ปกครองอินโดจีนเต็มรูปแบบ ทั้ งนี้กองทัพญี่ปุนไดยื่นขอเสนอตอนายพลเรือฌ็อง เดอกูซแ ผูสําเร็จ
ราชการทั่วไปแหงอินโดจีนใหถายโอนอํานาจการปกครองแกกองทัพญี่ปุนกอนเวลา 21.00 น. แตจาก
ปใญหาความลาชาในการติดตอประสานงานทําใหกองทัพญี่ปุนเริ่มปฏิบัติการทางการทหารในทันที
เชาวันตอมากองทัพญี่ปุนเขาโจมตีรัฐบาลอาณานิคมทั่วทั้งอินโดจีนและสามารถยึดที่ทําการรัฐบาล
ตลอดจนสถานที่สําคัญ ๆ ในกรุงไซงอน กรุงเว กรุงฮานอย และเมืองไฮฟองไดสําเร็จ ขณะที่ในลาว
และกัมพูชา กองทัพญี่ปุนไมไดปฏิบัติการดวยความรุนแรง เนื่องจากขาราชการฝรั่ง เศสยินยอมปฏิบัติ
ตามคําเรียกรองโดยดุษณี366
กองทัพญี่ปุนพยายามอยางยิ่งเพื่อขอรับความสนับสนุนจากคนพื้นเมือง ดวยการโฆษณา
อยางคึกโครมวา “ศัตรูมีจุดหมายที่จะทาลายล้างชนชาติเอเชียและชนชาติญี่ปุนไม่ให้เหลือหลอ ดังนั้น
ประชาชนเอเชียจึงจะต้องอยู่หรือตายร่วมกับญี่ปุน”367 ในกรณีของกัมพูชา นายพลมานากิ ทากะโนบุ
(Manaki Takanobu) ผูบัญชาการกองทัพญี่ปุนประจํากัมพูชาจึงใหการสนับสนุนและทํางานรวมมือ
กับผูนําชาตินิยมพื้นเมืองที่เคยมีความขัดแยงกับรัฐบาลอาณานิคมมากอน โดยปลอยตัวปใญญาชนซึ่ง
เป็นนักโทษทางการเมืองที่ถูกฝรั่งเศสสั่งจําคุกในขอหากอการกบฏใหเป็นอิสระและเพื่อเรียกเสียง
สนับสนุนจากประชาชนทั่วไป ขณะเดียวกันเพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหกับรัฐบาลพื้นเมือง วันที่ 17
กรกฎาคม ค.ศ. 1945 กองทัพญี่ปุนไดจัดตั้งกลุม “เสื้อเขียว” (Green Shirts) เป็นกองกําลังติดอาวุธ
ซึ่งประกอบดวยนักชาตินิยมเขมรประมาณ 1,000 คนอีกดวย
ญี่ปุนอํานวยการใหพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “กัมโบช”
(Cambodge) ซึ่งเป็น คําที่ฝรั่งเศสถายถอดเสียงมาจากคําวา “กัมโพช” มาเป็น “กัมปูเจีย ”
(Kampuchea) ซึ่งเป็นคําอานในภาษาเขมรของคําวา “กัมพูชา” (Kambucha) ที่มีรากศัพทแมาจาก
366
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ภาษาสันสกฤต และประกาศเปลี่ยนแปลงธงชาติกัมพูชาจากธงชาติฝรั่งเศสมาเป็นธงที่มีพื้นสีแดง มี
กรอบสี่เหลี่ย มจัตุรัสสีขาวอยูบริเวณกลางธง มุมทั้ง สี่มีกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาวอยูทุกมุม ขณะที่
บริเวณตรงกลางของกรอบนั้น มีสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาวประดับอยูดวย สันนิษฐานวาลักษณะดังกลาวคือ
การนําเคาโครงนครวัดมายอสวนเชิงสัญ ลักษณแเพื่อกระตุนความรูสึกถึงความยิ่งใหญ ของความเป็น
เขมร ขณะเดียวกันญี่ปุนยังใหการสนับสนุนเปลี่ยนการนับศักราชจากคริสตแศักราชมาเป็นพุทธศักราช
รวมถึงใหเปลี่ยนชื่อถนนทั่วทั้งกรุงพนมเปญจากภาษาฝรั่งเศสซึ่งตั้งตามชื่อบุคคลและเหตุการณแสําคัญ
ของฝรั่งเศสมาเป็นภาษาเขมรตามชื่อบุคคลและเหตุการณแสําคัญของกัมพู ชาแทน แตนโยบายที่สําคัญ
มากไปกวานั้น คือการสนับสนุนใหประกาศยกเลิกนโยบายทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสอยางการปฏิรูป
อักษรเขมรเป็นอักษรโรมัน การใชปฏิทินเกรกอเรียนแทนปฏิทินจันทรคติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวัน
ขึ้นปีใ หมจากวันที่ 13 เมษายนเป็น วันที่ 1 มกราคม เพราะญี่ปุ นทราบดีว านโยบายดั ง กลา วของ
ฝรั่ง เศส สํ าหรับชาวเขมรเป็นการทําลายหัวใจรากฐานทางวัฒ นธรรมของกัม พูชา เมื่อผนวกกั บ
เหตุ ก ารณแ สงครามร ม ซึ่ งฝรั่ ง เศสได ดํ า เนิ น มาตรการด วยความรุน แรงและละเมิด ต อ ศรัท ธาของ
ประชาชน ชวงเวลาดังกลาวความรูสึกชาตินิยมจึงไดเพาะบมถึงขีดสุดถึงความตองการปลดแอกจาก
ระบอบอาณานิคม ประกอบกับสภาพการณแของสงครามที่รุนแรง เชน วันที่ 7 กุมภาพันธแ ค.ศ. 1945
กองทัพอากาศของฝุายสัมพันธมิตรทําการทิ้ง ระเบิดบริเวณพระบรมราชวัง จตุมุขสิริมงคลใกลวัด
อุณาโลม ตลาดกลาง (Central Market) สงผลใหชาวเขมรเสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมาก ขณะที่
พระสงฆแกวา 20 รูปมรณภาพ เหตุการณแดังกลาวสรางความโกรธแคนใหกับคนพื้นเมืองและดวยเหตุนี้
เองชาวเขมรจึงใหการสนับสนุนกองทัพญี่ปุนเป็นอยางดี
วันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 1945 พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุอาศัยชวงเวลาดังกลาวมี
พระราชประกาศใหกัมพูชาเป็นเอกราชและยกเลิกสนธิสัญญาทั้งหลายที่กระทําตอฝรั่งเศส พระองคแ
ดํ า เนิ น การให ทํ า ข อ ตกลงความร ว มมื อ กั บ ญี่ ปุ น โดยมี น ายพลทาดาคุ เ มะ ทรึ โ ทมุ (Tadakuma
Tsutomu)368 เป็นผูแทนของญี่ปุนทําหนาที่ใหคําปรึกษาทางการเมือง ซึ่งพระองคแทรงใหเหตุผลวา
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นายพลทาดาคุเมะ ทรึโทมุ (Tadakuma Tsutomu) เป็นผูแทนของญี่ปุนทําหนาที่ใหคําปรึกษาทางการเมืองแก
พระบาทสมเด็ จ พระนโรดมสี หนุ ทั้ งนี้ เดวิ ด พี . แชนดแ เลอรแ ออกชื่ อนายพลว า นายพลทาดะคะเมะ (Tadakame) (David P.
Chandler, A History of Cambodia, 206) แต จ ากการตรวจสอบเอกสารของทาจิ ค าวะ โคอิ จิ (Tachikawa Kyoichi)
นักประวัติศาสตรแชาวญี่ปุนพบวาชื่ อที่ถูกตองคือทาดาคุเมะ 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 ซึ่งประเทศฝรั่งเศสเองเป็นผู้ที่ทาให้สนธิสัญญานี้
ไร้ความหมาย ในเมื่อฝรั่งเศสไม่สามารถคุ้มครองเขาให้พ้นจากการรุกรานของคนไทยและญี่ปุน ได้
ข้าพเจ้าคิดว่าเราไม่ควรจะกลับไปสู่สถานะนั้นอีก ”369 สองวันถัดมาพระองคแจึงมีพระราชกรมเลข 5
และเลข 6 ใหเปลี่ยนแปลงการใชปฏิทินเกรกอเรียนเป็นปฏิทินจันทรคติและยกเลิกคําสั่งการใชอักษร
โรมันตามลําดับ จนถึงวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 1945 พระองคแจึงประกาศชื่อประเทศอยา งเป็นทางการ
วา “ราชอาณาจักรกัมปูเจีย” (The Kingdom of Kampuchea) และประกาศจัดตั้งรัฐบาลแหงชาติ
ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อทําหนาที่บริหารประเทศ ในวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 1945 พระบาทสมเด็จพระ
นโรดมสีหนุเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอยางเป็นทางการ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีประกอบดวยมหา
เสนาบดีและชนชั้นสูงซึ่งไมปรากฏวามีปใญญาชนหรือนักชาตินิยมรวมดวย เป็นตนวาอ็อง เอ็ง (Ung
Hy) ที่อัครมหาเสนาและเสนาบดีกระทรวงวังเชื้อสายจีน -เขมร ผูซึ่งมีบทบาททางการเมืองมาตั้งแต
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์มุนีวงศแไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการการคลัง เตีย สาน เสนาบดี
กระทรวงมหาไผทดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการรัฐมนตรีวาการการปูองกันและการคา นักองคแราชวงศแ
นโรดม มฺงตณา (M.R. Norodom Montana) พระนัดดา (หลาน) ในพระองคแมจะสแดวงจักรดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีวาการเศรษฐกิจชาติ หรือเมียส ณาล (Meas Nal) และจวน หล (Thiounn Hol)
บุ ต รชายของออกญาวั ง วรเวี ย งชั ย (จวน) ให ดํ า รงตํ า แหน ง รั ฐ มนตรี ว า การโฆษณาการ และ
รัฐมนตรีวาการการศึกษาแหงชาติตามลําดับ ขณะที่นง คึมนี (Nong Kimny) ดํารงตําแหนงเลขาธิการ
คณะรัฐ มนตรี 370 จนกระทั่ง วัน ที่ 31 มีน าคม ค.ศ. 1931 จึง ยุติ การใช คํา วา อินโดจี นของฝรั่ง เศส
(French Indochina) อยางเป็นทางการ371
แตทวาเอกราชของกัมพูชาในชวงเวลานี้ยังคงไมสมบูรณแนัก เนื่องจากกองทัพญี่ปุนยังคง
มีอํานาจอยูในกัมพูชา ดวยเหตุนี้รัฐบาลภายใตการนําของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุจึง ตอง
ประสบปใญหาความมั่นคงและไรอิสระในการบริห าร เพราะการดําเนินงานใด ๆ ตองไดรับความ
เห็นชอบจากญี่ปุนหรือเป็นไปตามที่ปรึกษาชาวญี่ปุนเสนอแนะ 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: ทัศนะจากปักกิ่ง นโรดมสีหนุให้สัมภาษณ์จัง ลากูติวร์, 47.
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พุย เคีย, รัฐาภิบาลกัมพูชา ตั้งแต่ปี 1945 ถึงปี 2010 (พนมเปญ: ราหู, 2010), 3-4. [ពុយ ា, រដ្ឋឌភិ លកមពុជា
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Christopher E. Goscha, Going Indochinese: contesting concepts of space and place in
French Indochina (United Kingdom: NIAS Press, 2012), 139.

215
ฮายาชิ (Hidezumi Hayashi) แหงกองทัพญี่ปุนจะใหคํามั่นวา “ไมแทรกแซงกิจการทางการเมือง”
และ “สกัดกั้นความรวมมือในทุกคําสั่ง”372 ขณะที่ความสัมพันธแระหวางราชสํานักกับกองทัพญี่ปุนไม
ราบรื่นนัก เนื่องจากกษัตริยแมีพระราชวิเทโศบายที่ขัดแยงกับกองทัพญี่ปุน เป็นตนวาเมื่อญี่ปุนตองการ
สรางสนามบินในกัมพูชาจึงไดยึดเอาที่ดินทํากินและเกณฑแแรงงานชาวเขมร พระองคแทรงคัดคานดวย
ตองการใหเกษตรกรไดเก็บเกี่ยวผลิตผลเสียกอน แตกองทัพญี่ปุนไดแสดงทาทีแข็งกราวและตอบกลับ
วา “สิ่งสาคัญคือสงคราม ช่วยให้เราชนะสงครามและเราจะให้ท่านอยู่ในวงไพบูลย์ร่วมกันของมหา
เอเชียบูรพา”373 หรือแนวทางของญี่ปุนที่เจรจากับเจิ่น จอง กีม (Tran Trong Kim) นายกรัฐมนตรี
จักรวรรดิเวียดนามถึงการรวมแควนโคชินจีนเป็นสวนหนึ่งของเวียดนาม สรางความไมพอพระทัยเป็น
อยางมาก ในวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1945 พระองคแจึงมีพระราชประกาศวาบริเวณดังกลาวเป็นสวน
หนึ่งของกัมพูชาและเสนอใหจัดตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาปใญหาเขตแดน แตขอเสนอของพระองคแ
กลับไมไดรับความสนใจจากเจาหนาที่ระดับสูงของญี่ปุน ขณะที่ชวงตนของสงครามยุวกษัตริยแใหความ
รวมมือเป็นอยางดีกับที่ปรึกษาชาวฝรั่ง เศสซึ่ง สรางความไมพอใจเป็นอยางมากแกนักชาตินิยมและ
สรางความหวาดระแวงใหกับญี่ปุน ประกอบกับรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสี หนุสวนใหญ
คือบรรดาเสนาบดีและชนชั้นสูงที่ภักดีตอฝรั่งเศส เป็นตนวาอ็อง เอ็ง รัฐมนตรีวาการการคลังซึ่งเคย
ดํารงตํา แหนงอั ครมหาเสนาและเสนาบดีกระทรวงมหาไผทมาตั้ง แตรัช สมัยพระบาทสมเด็จพระ
สีสุวัตถิ์มุนีวงศแ แมเอ็งจะเป็นผูมีอัธยาศัยเอาการเอางานและมั่นใจในตัวเองแตดวยมีความสัมพันธแอันดี
กับฌอรแฌ อารแมอง เลอง โกลตีเย (George Armand Léon Gautier) อดีตเรสิดังตแ สุเปริเออรแแหง
แควนกัมพูชาซึ่งถูกสังหารโดยทหารญี่ปุนจึงถูกมองวาฝใกใฝุและภักดีตอฝรั่งเศสอยู 374 ดวยเหตุนี้ญี่ปุน
จึงหันไปใหการสนับสนุนปใญญาชนอยางเซิง ง็อก ทัญหรือมีชื่อเรียกในภาษาญี่ปุนวาเซิง นิโยทุคุ ทัญ
(Son Niyotuku Tan) ที่มี แ นวความคิด ตอ ต านฝรั่ ง เศสมาอย า งต อเนื่อ งซึ่ ง ได เดิ นทางกลั บจาก
กรุงโตเกียวมายังกัมพูชาตั้งแตวันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1945 และเขาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
ตางประเทศจากการกดดันของปใญญาชนที่ใหการสนับสนุนเขาแทน
การเขามามีบทบาททางการเมืองของเซิง ง็อก ทัญนับเป็นจุดเปลี่ยนของความสัมพันธแที่
มีตอราชสกุลนโรดม โดยเฉพาะกับพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ เพราะทศวรรษที่ผานมากลุม
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ปใญญาชนกับราชสกุลนโรดมมีปฏิสัมพันธแและเป็นเครือขายความสัมพันธแทางการเมืองที่เขมแข็งใน
การเคลื่อนไหวดานชาตินิยมผานหนังสือพิมพแนครวัด อีกทั้งกลุมปใญญาชนยังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลัก
ที่ใหการสนับสนุน เชื้อพระวงศแที่หางไกลใหขึ้นครองราชยแสมบัติตอจากพระบาทสมเด็จพระสี สุวัตถิ์
มุนีวงศแ แตมีความเป็นไปไดวาสาเหตุเกิดจากวิเทโศบายทางการเมืองที่แตกตางกันระหวางราชสํานัก
กับปใญญาชนตอสถานการณแที่สับสนและคับคันจากสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกทั้งนับตั้งแตเกิดเหตุการณแ
สงครามรม กษัตริยแมีทาทีใหความรวมมือตอการปกครองของฝรั่งเศสและเมินเฉยตอชะตากรรมของ
พระสงฆแและปใญญาชนที่ถูกคุมขังในขอหากบฏ ซึ่งทัญไดแสดงความไมพอใจในประเด็นนี้ตั้งแตกอน
ลี้ภัยไปยังกรุงโตเกียวใน ค.ศ. 1942 ดังปรากฏจดหมายที่เขียนขึ้นขณะที่เขาพํานักอยูที่กรุงเทพฯ ถึง
ความปรารถนาจะ “ปฏิรูปประเทศกัมพูชาตามคาสั่งของจักรวรรดินิยมแห่งอาทิตย์อุทัย ” นอกจาก
นี้ทัญยังแสดงบทบาทอยางชัดเจนถึงการเป็นผูนําขบวนการชาตินิยมเขมร และอางถึงผูสนับสนุน ของ
เขาวาเป็นชาวนาทั้งหมดในกัมพูชา รวมถึงชาวเขมรในดินแดนที่ยกใหกับไทยใน ค.ศ. 1941 ชาวเขมร
ในดินแดนโคชินจีน แมแตชาวเขมรที่อาศัยอยูในกรุงเทพฯ ดวย ทัญกลาววากัมพูชาในขณะนั้นกษัตริยแ
และราชวงศแผูใกลชิดคือผูภักดีตอฝรั่งเศสจึงไมมีสิทธิ์เขารวมการเคลื่อนไหวกับพวกเรา375
ความสัมพันธแระหวางเซิง ง็อก ทัญกับพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุยิ่งราวฉานขึ้น เมื่อ
ทัญไดประกาศโครงการสําคัญของเขาในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1945 มีสาระสําคัญ คือ ประการแรก
กัมพูชาจะใหการสนับสนุนสงครามมหาเอเชียบูรพา (the Great East Asian War) ซึ่ง เป็นการ
ปลดปลอยประชาชนสวนหนึ่งของโลกจนกวาจะประสบความสําเร็จ ประการตอมา ชัยชนะที่สมบูรณแ
เทานั้นจะชวยรับประกันการเป็นเอกราชของกัมพูชา ประการที่ 3 รื้อฟื้นประวัติศาสตรแความยิ่งใหญ
ของกัมพูชาใหกลับคืนมาอีกครั้ง ประการที่ 4 สรางกองกําลังแหงชาติ (National Army) ประการที่ 5
สรางความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนในกัมพูชา โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางชาวอันนัมกับ
ชาวเขมร และประการสุดทายคือทุมเทตอการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชาติใหเจริญรุงเรือง
นอกจากนี้ กั ม พู ช าจะร ว มมื อ กั บ กองทั พ ญี่ ปุ น จั ด ตั้ ง กองกํ า ลั ง อาสาสมั ค รกั ม พู ช า (Cambodian
Volunteers) ซึ่งอยูภายใตการบังคับบัญชาของทีอุน เมือง (Thiounn Moung)376
375

David P. Chandler, “The Kingdom of Kampuchea, March-October 1945: Japanese-Sponsored
Independence in Cambodia in World War II,” Journal of Southeast Asian Studies 17, 1 (March 1986): 83-84.
376
Michael Vickery, Kampuchea Politics, Economics and Society (Great Britain: Frances Pinter,
1986), 8-9.

217
ขณะที่สงครามมหาเอเชียบูรพาจวนเจียนจะสิ้นสุดไดเกิดเหตุการณแที่เป็นจุดแตกหักทาง
การเมืองของกัมพูชา วันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ชายหนุมชาวเขมร 7 คน หนึ่งในนั้นคือแหม สาวาง
(Hem Savang) ซึ่งตอมาเป็นหนึ่งในผูนํากลุมเขมรอิสระ ไดทําการรัฐประหารรัฐบาลพระบาทสมเด็จ
พระนโรดมสีหนุ มีการจับกุมรัฐมนตรียกเวนเซิง ง็อก ทัญ และเรียกรองใหกษัตริยแสละราชยแสมบัติ
โดยมีปใจจัยผลักดันเกิดจากความหวั่นเกรงวาญี่ปุนจะแพสงคราม ดังนั้น จึงตองเรงจัดตั้งรัฐบาลอิสระ
เพื่อปูองกันการกลับเขามาของฝรั่งเศส 377 ตอมาในรุง เชาของวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ทหาร
อาสาจํานวน 11 คนไดบุกเขาไปยังพระบรมมหาราชวังเพื่อบังคับใหกษัตริยแมีพระราชโองการยุบสภา
ในทันที เมื่อพระองคแยินยอมปฏิบัติตามจึงปลอยตัวรัฐมนตรีที่ถูกกุมตัวไวเป็นอิสระ เหตุการณแครั้งนี้
พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์มุนีเรศซึ่งเคยเป็นปฏิปใกษแกับกลุมของทัญ ทั้งยังถูกฝรั่งเศสลดอิทธิพลและจํากัด
สิทธิเหนือราชสมบัติของพระราชบิดามีสวนรูเห็นและเกี่ยวของกับการรัฐประหารดวย พระองคแไดรับ
การสนับสนุนจากญี่ปุนใหเดินทางกลับจากไทยและปรากฏตัวตอสาธารณชนในทันที378
นายพลคุโบตะ (Kubota) ที่ปรึกษาสูงสุดของกองทัพญี่ปุนในกัมพูชาปฏิ เสธถึงการรูเห็น
การรัฐประหารในครั้งนี้ และกลาวตอไปอีกวาเซิง ง็อก ทัญซึ่งเขารับตําแหนงนากยกรัฐมนตรีก็ไมไดมี
สวนรวมวางแผนเพียงแตเขาเป็นสัญ ลักษณแในฐานะผูนําขบวนการชาตินิยมที่บริสุทธิ์จึง ไดรับการ
ยอมรับ นอกจากนี้ยังยืนยั นวากองทัพญี่ปุนไมสนใจและใหอิ ส ระแกรัฐ บาลชุดใหมในการบริหาร
ประเทศ แตถึงกระนั้นอํานาจการบริหารโดยเฉพาะดานการทหารยังคงอยูภายใตดุลยพินิจของญี่ปุน
ดวยเหตุนี้รัฐบาลของเซิง ง็อก ทัญจึงเป็นเพียงสัญลักษณแของญี่ปุนเทานั้น379
วันที่ 14-15 สิงหาคม ค.ศ. 1945 เซิง ง็อก ทัญ เขาดํารงตําแหนง นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการตางประเทศอยางเป็นทางการและประกาศแตง ตั้ง คณะรัฐมนตรีอยางเรง รีบโดยมี
แนวคิ ด หลั ก คื อ “จั ด ตั้ ง คณะรั ฐ มนตรี ที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น กองทั พ ญี่ ปุ น ” และ “ลดเกี ย รติ ข อง
กษัตริยแ” 380 พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์มุนีเรศไดรับการแตง ตั้งใหดํารงตําแหนง ที่ปรึก ษาคณะรัฐมนตรี
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ขณะที่บางสวนเป็นรัฐมนตรีตอจากรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ เป็นตนวานักองคแราชวงศแ
นโรดม มฺ งตณาดํา รงตํา แหนง รัฐ มนตรี วา การกสิก รรม วา กาแมล (Van Kamel) ดํ ารงตํ าแหน ง
รัฐมนตรีวาการธรรมการ พุทธิกศึกษา และวิจิตรศิลปะ และสุม เหง ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
มหาไผท ขณะที่ปใญญาชนซึ่งมีความสามารถเฉพาะดานไดรับแตงตั้ง เป็นรัฐมนตรีเป็นตนวาเสิม วา
ดํารงตําแหนงนายกกิจการตางประเทศ บาจ ฌืนดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการเศรษฐกิจชาติและ
การคา ฆึม ทิต (Khim Tit) อดีตเจาวายเขตกําปงสปือ เสียมเรียบ และกํา ปอตดํารงตําแหนงประธาน
รัฐสภาและรัฐมนตรีวาการการปูองกัน สาธารณการ และสุขาภิบาล ญึก จูโฬง (Nhiek Tioulong)
ศิษยแเกาอนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์และอดีตเจาวายเขตกําปงจามดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการการศึกษา
ชาติ หรือแบน นุต (Penn Nouth) ศิษยแเกาอนุวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ ดํารงตําแหนง รัฐมนตรีวาการ
งบประมาณ ทั้งนี้ ควรกลาวดวยวารัฐมนตรีซึ่งไดรับการแตงตั้งในรัฐบาลของทัญในเวลาตอมาปรากฏ
วามีแนวคิดทางการเมืองที่แตกตางกัน แตในชวงเวลานั้นพวกเขามีเจตนารมณแรวมกันคือตองการให
กัมพูชาเป็นเอกราช จึงกลาวไดวาสภาพการณแทางการเมืองของกัมพูชาภายหลังการรัฐประหารอยูใน
สภาวะสับสนและคลุมเครือเป็นอยางมาก
แตท วา เมื่อ เซิ ง ง็ อก ทัญ เข ารับ ตํา แหน ง นายกรัฐ มนตรี กลับ ตอ งประนี ประนอมกั บ
ราชสํานักซึ่งยังคงมีบทบาทและความสําคัญตอประชาชน ทัญจับกุมผูกอการรัฐประหารทั้ง 7 คนและ
ตัดสินอยางรวบรัด และใหคํามั่นวา “จะบารุง รักษาพุทธศาสนา กษัตริย์ และราชสานัก , รวบรวม
ประชาชนชาวเขมร, ปกปูองรัฐ, เสริมสร้างความมั่นคงของอิสรภาพ, และปรับปรุงการศึกษา”381 แต
ทวาสิ่งที่สรางความกังวลใจใหกับทัญและสงผลตอการปรับเปลี่ยนนโยบายคือความรูสึกไมมั่นคงของ
กองทัพญี่ปุนในอินโดจีน ดังนั้นทัญจึงมุงเนนการดําเนินนโยบายเพื่อรักษาสถานะความเป็นเอกราช
ของกัมพูชาและกําจัดอิทธิพลของฝรั่ง เศสใหหมดไป ทัญ ประกาศยกเลิกการเรี ยนการ สอนภาษา
ฝรั่งเศสในโรงเรียนทุกระดับชั้นในกัมพูชา แตสิ่งที่สรางความฉงนและกลายเป็นสาเหตุที่ทําใหทัญถูก
ตอตานจากพระสงฆแและปใญญาชนฝุายอนุรักษนิยมคือ การประกาศใหนําภาษาเวียดนามมาใชในการ
เรียนการสอนทั่วไปแทนภาษาฝรั่งเศส แมจะถูกตอตานจากราชสํานักแตทัญกลับมีทา ทีเมินเฉยและ
หลังจากที่ญี่ปุนประกาศยอมแพสงครามโดยไมมีเงื่อนไข ทัญยังหันไปสรางความสัมพันธแกับโฮจิมินหแ
(Ho Chi Minh) ดว ยการประกาศรับรองการเป็น เอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม
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(Democratic Republic of Vietnam ; DRV) นโยบายดังกลาวเสียดแทงความทรงจําของชาวเขมรที่
มีตอเวียดนามในประวัติศาสตรแที่ผานมาถึงความพยายามกลืนวัฒนธรรม ประกอบกับทาทีของผูนํา
ชาวเขมรตอดินแดนโคชินจีนซึ่งเคยเป็นพื้นที่ของกัมพูชาที่ผานมาก็ไดรองขอจากฝรั่งเศสเป็นระยะ ๆ
แตการที่ทัญรับรองเอกราชของเวียดนามจึงเทากับยอมรับวาโคชินจีนเป็นของเวียดนามดวย ซึ่งใน
ประเด็นดังกลาวพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุและปใญญาชนบางสวนไมพอใจอยางมาก ขณะที่การ
รวมมือกับโฮจิมินหแ หัวหนาขบวนการเวียดมินหแ (Viet Minh) ซึ่งจัดตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1941 ตามมติการ
ประชุมสมัชชาครั้งที่ 8 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตแอินโดจีน (Dang Cong San Dong
Duong or Indochinese Communist Party ; ICP) เพื่อตอตานระบอบจักรวรรดินิยม ปลดปลอย
ประชาชาติ และสรางพันธมิ ตรในหมูผู รักชาตินั้น ปใญ ญาชนเขมรหรือแม แตรัฐ มนตรี บางส วนได
กลาวหาขบวนการดังกล าววาเป็นแผนการครอบงํากัมพู ชาไมต างกับการสถาปนาจักรวรรดินิย ม
เวียดนาม ดวยเหตุนี้การรวมมือกับโฮจิมินหแจึงเป็นสิ่งที่ชาวเขมรไมอาจยอมรับ
นโยบายของเซิง ง็อก ทัญที่ดูเหมือนขัดแยง กับการเคลื่อนไหวที่ผานมาโดยเฉพาะเรื่อง
ของเชื้อชาตินิยม หากวิเคราะหแนโยบายของทัญแลว เกิดจากความตองการสรางความเป็นปึกแผนโดย
อาศัยกองกําลังของเวียดนาม เนื่องจากทัญ อาจมองเห็นความไมพรอมของกัมพูชาในการตอสูกับ
มหาอํานาจดั งความลมเหลวในเหตุ การณแสงครามรม ดัง นั้น เพื่อปูองกัน การหวนคืน สูอํานาจของ
จักรวรรดินิยมฝรั่งเศส กัมพูชาจึงตองรวมวางแผนยุทธศาสตรแกับรัฐบาลเวียดนามที่ไซงอน ทั้งนี้การนํา
ภาษาเวียดนามมาใชในการเรียนการสอนแทนภาษาฝรั่ง เศส มีความเป็นไปไดวาเพราะภูมิกําเนิด
ของทัญซึ่งเป็นชาวเขมรต่ําที่อาศัยอยูทางใตของเวียดนาม (Khmer Krom or ethnic Khmer born
in the lower Mekong delta in Vietnam) จึงนามีสวนสนับสนุนใหทัญใกลชิดกับภาษาเวียดนาม
แตเหตุผลที่สําคัญมากไปกวานั้นคือเพื่อความสะดวกในการรวมมือกับเวียดมินหแจึงทําใหทัญดําเนิน
นโยบายในลักษณะดังกลาว
หลังจากการรัฐประหารไดเพียง 5 วัน ในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ถือวาเป็นวันแหง
ชัยชนะตอประเทศญี่ปุน (Victory over Japan – VJ Day) เพราะสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโระฮิโตะ
(Hirohito ครองราชยแ ค.ศ. 1925-1989) แหงญี่ปุนไดประกาศยอมแพสงครามภายหลังสหรัฐอเมริกา
ตัดสินใจใชระเบิดปรมาณูถลมเมืองฮิโรชิมา (Hiroshima) และนางาซากิ (Nagazaki) ในวันที่ 6 และ
9 สิ ง หาคมตามลํ า ดั บ ซึ่ ง เยอรมนี ไ ด ป ระกาศยอมแพ ส งครามอย า งเป็ น ทางการตั้ ง แต วั น ที่ 7
พฤษภาคม ค.ศ. 1945 สงผลใหญี่ปุนตองทําสงครามอยางโดดเดี่ยวจนกระทั่งตองยอมจํานนตอฝุาย
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สัมพันธมิตร ญี่ปุนลงนามในสนธิสัญ ญาสงบศึกโดยประกาศยอมแพตอฝุายสัมพันธมิตรอยางเป็น
ทางการเมื่ อ วั น ที่ 2 กั น ยายน ค.ศ. 1945 นายณิ เ งะมิ ซึ มะโนะรุ (Shigemizu Manoru)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเป็นผูแทนมีอํานาจเต็มลงนามในพระนามของสมเด็จพระ
จักรพรรดิแหงราชอาณาจักรญี่ปุนและรัฐบาลญี่ปุนตอหนานายพลดักลาส แมกอาเทอรแ (Major
General Douglas MacArthur) ผูแทนฝุายสัมพันธมิตรที่ไ ดรับชัยชนะภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการตะวันออกไกล (Far Eastern Commission) 11 ประเทศ นับเป็นการสิ้นสุดสงคราม
มหาเอเชียบูรพาซึ่งเป็นสวนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยสมบูรณแ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ตออินโดจีนคือความพยายามกลับ
เขามาคงสถานะเดิมของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส เซิง ง็อก ทัญยิ่งทวีความพยายามรักษาสถานะความ
เป็นเอกราชของกัมพูชา เพราะหลังจากญี่ปุนประกาศยอมแพในสงคราม เครื่องบินฝุายสัมพันธมิตรได
ทิ้งใบปลิวที่กรุงพนมเปญเพื่อแจงเตือนถึง การเคลื่อนกองกําลังฝุายสัมพันธมิตรและการกลับเขามา
ของฝรั่งเศสในเดือนตุลาคม ดวยเหตุนี้ทัญไดประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีมติดังรายงานของผูบัญชาการ
กองทัพญี่ปุนในกัมพูชาที่สงไปยังกรุง โตเกียววา “หากญี่ปุนต้องถอนตัวออกจากกัมพูชา ชาวเขมร
ต้องการให้อังกฤษหรือสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่มากกว่าฝรั่งเศส เพราะหากฝรั่งเศสกลับเข้ากัมพูชา
ก็จ ะต้ อ งกลั บ สู่ สถานะเดิ ม ” 382 ขณะเดี ย วกั น ทั ญ ได ป ลุ ก เร า ประชาชนซึ่ ง มี ร ายงานว า ชาวเขมร
ประมาณ 30,000 คน ออกมาเดิ น ขบวนเพื่ อ ต อ ต า นการกลั บ มาของฝรั่ ง เศส ตรงกั น ข า มกั บ
พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุที่ยินดีจะเจรจากับฝรั่งเศสดวยสันติ
วันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1945 เซิง ง็อก ทัญไดจัดทําการลงประชามติอยางเรงรีบเพื่อหยั่ง
เสียงของประชาชนที่สนับสนุนการประกาศเอกราช พบวามีจํานวน 541,470 เสียง โดยมีผูคัดคาน
เพียง 2 เสียง เดวิด พี. แชนดแเลอรแ (David P. Chandler) กลาววาไมมีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวามี
การลงประชามติอยางไรนอกเสียจากมีการสงบันทึกขอความเพื่อขอความเห็นชอบไปยังขาราชการใน
เขตตาง ๆ ทัญพยายามอยางยิ่งยวดในการตอรองกับฝรั่งเศสถึงการยืนยันเอกราชของประเทศ ตลอด
เดือนกันยายน ทัญไดขอรองใหเพื่อนรวมงานของเขาใหรวมเป็นพันธมิตรกับเวียดนามเพื่อตอตาน
ฝรั่งเศส สมาชิกจํานวนมากไมยอมรับขอเสนอของทัญ และพยายามหาหนทางใหกัมพูชาไดรับเอกราช
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Jagel, “Son Ngoc Thanh, the United States, and the Transformation of Cambodia,” 43.

221
โดยเป็นอิสระจากเวียดนาม บางคนพอใจที่จะใหฝรั่งเศสกลับมามีอํานาจมากกวาจะใหทัญคงมีอํานาจ
ตอไป383
กลางเดือนกันยายน ค.ศ. 1945 สามสัปดาหแหลังจากญี่ปุนประกาศยอมแพในสงคราม
นายพลดักลาส เดวิด เกรซียแ (Douglas David Gracey) ผูบัญ ชาการทหารบกกองกําลังแหง ชาติ
สัมพันธมิตรประจําเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดบังคับบัญชากองกําลังอินโดจีนฝรั่งเศสจากอังกฤษและ
อินเดียเคลื่อนเขาสูกรุงไซงอนเพื่อปลดอาวุธทหารญี่ปุนและปลอยตัวนักโทษชาวฝรั่งเศสตามขอตกลง
ในการประชุมพอทสดัม (Potsdamer Konferenz)384 แตทวาตองพบกับการตอตานอยางหนักจาก
ขบวนการเวียดมินหแภายใตการนําของโฮจิมินหแซึ่งอางวาเวียดนามเป็นเอกราชตั้งแตวันที่ 2 กันยายน
ค.ศ. 1945385 ตอมาในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1945 นายพลฟิลิเป เลอแกลรแก (Jacques Philippe
Leclerc) ผูบัญชาการสูงสุดแหงอินโดจีนมีหนาที่บังคับบัญ ชาหนวยปฏิบัติการฝรั่ง เศสนอกประเทศ
แหงตะวันออกไกล (Corps Expéditionnaire Français en Extrême-Orient ; CEFEO) ไดยกพล
ขึ้นบกที่กรุงไซงอนตามคําสั่งของนายพลชารแล เดอ โกลเพื่อแสดงสัญญาณวาฝรั่งเศสไมยอมรับการ
ประกาศเอกราชใด ๆ ของอินโดจีนที่เกิดขึ้นกอนหนานี้
การเคลื่อนไหวของกองกําลังแหงชาติสัมพันธมิตรและกองทัพฝรั่งเศสตั้งแตกลางเดือน
กันยายนถึงเดือนตุลาคม ค.ศ. 1945 สงผลใหรัฐบาลกัมพูชายิ่งหวั่นเกรงและเห็นถึงความไมมั่นคงของ
อิสรภาพ ดวยเหตุนี้เซิง ง็อก ทัญจึงยิ่งแสวงหาความรวมมือจากเพื่อนบานเพื่อรักษาความเป็นเอกราช
ของกัมพูชาไว วันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 1945 ทัญไดสงบัน ยุน (Pann Yun) เป็นผูแทนรัฐบาลเขาพบ
ฯพณฯ ปรีดี พนมยงคแ (Pridi Banomyong) ผูสําเร็จราชการแทนพระองคแของไทย เพื่อมอบจดหมาย
ของทัญซึ่งมีเนื้อหาขอใหประเทศไทยนําเรื่องการประกาศเอกราชของกัมพูชาเขาในที่ประชุมของ
383
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การประชุมพอทสดัม (Potsdamer Konferenz) จัดขึ้นภายหลังเยอรมนียอมจํานนโดยไมมีเงื่อนไขระหวางวันที่
17 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ณ พระราชวังเซซีเลียนฮอฟ (Cecilienhof Palace) โดยชาติมหาอํานาจฝุายสัมพันธมิตร
ได แ ก สหราชอาณาจั ก ร สหรั ฐอเมริ ก า และสหภาพโซเวี ยตเพื่ อหารื อเรื่ องการจั ดระเบี ยบยุ โรปและหลังภายหลั งสงครามสิ้ นสุ ด
สาระสํ าคั ญ ได แก การจัดการเยอรมนี หลังสงคราม การกํา หนดเขตแดนในยุ โรป การกํ า หนดอํา นาจของสหภาพโซเวี ยตในยุโรป
ตะวันออก การยุ ติสงครามมหาเอเชียบูรพา การกําหนดคาปฏิกรรมสงครามและอื่น ๆ อยางไรก็ดี การประชุมในครั้งนี้ยังไดกําหนด
บทบาทและหนาที่ของชาติสัมพันธมิตรในการจัดการกับดินแดนที่ญี่ปุนยึดครองภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยกําหนดใหกองทัพ
อังกฤษปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่และปลดอาวุธทหารญี่ปุนใตเสนขนานที่ 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.
384

222
องคแการสหประชาชาติ (United Nations ; UN) 386 ขณะเดียวกันยังหารือความรวมมือและการ
สนับสนุนทางการทหารในการตอตานการกลับมาของระบอบอาณานิคมฝรั่งเศส โดยแลกกับการที่
รัฐบาลไทยยังคงมีสิทธิควบคุมเขตพระตะบองและเขตเสียมเรียบ ในประเด็นแรกรัฐบาลไทยตอบกลับ
วาไมสามารถที่จะใหการรับรองเอกราชของกัมพูชาได แตในประเด็นหลังทั้งสองประเทศยังไมไดมีการ
ตกลงกันอยางเป็นทางการเนื่องจากทัญถูกจับเสียกอน อยางไรก็ดี ทัญยังไดสงผูแทนรัฐบาลเขาพบกับ
ผูนําสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามซึ่ง ทัญ ไดใหการรับรองเอกราชไปแลว โดยคาดหวัง ความ
รวมมือในการตอตานการกลับมาของฝรั่งเศส แตการเจรจากลับลมเหลวโดยสิ้นเชิง เพราะคณะผูแทน
รัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธการใหสิทธิทางการทหารแกกองทัพเวียดมินหแในการเคลื่อนไหวในอาณาเขต
กัมพูชาและสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง387
การดําเนินการของเซิง ง็อก ทัญ นอกจากสรางความไมพอพระทัยใหกับพระบาทสมเด็จ
พระนโรดมสีหนุซึ่งกลาวหาทัญวาเป็นคนทรยศแลว แมแตกลุมปใญญาชนซึ่งใหการสนับสนุนเขาก็ไม
พอใจแนวทางดังกลาวเป็นอยางมาก ซึ่งถือไดวาเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําใหความนิยมในตัวของทัญ
เริ่มลดลง โดยเฉพาะฆึม ทิต ประธานรัฐสภาและรัฐ มนตรีวา การการปูองกัน สาธารณการ และ
สุ ข าภิ บ าลเองก็ เ ริ่ ม ไม แ น ใ จแนวทางในการรั ก ษาสถานะความเป็ น เอกราชของกั ม พู ช าของทั ญ
โดยเฉพาะการปลอยใหขบวนการเวียดมินหแ รุกล้ําอธิปไตยของกัมพูชา รวมถึง แผนสํารองในกรณี
ฝรั่งเศสนําทหารบุกโจมตีกัมพูชา ซึ่งทัญไดวางมาตรการวาใหรัฐบาลอพยพไปยังกําปงจามเพื่อจั ดตั้ง
รัฐบาลพลั ดถิ่น และหากฝรั่งเศสยัง ติดตามมาถึง ใหอพยพไปยัง เมื องเมืองเต็ยนิ ง (Tây Ninh) ใน
โคชินจีน โดยอางเหตุผลวาเต็ยนิงเป็นสวนหนึ่ง ในประวัติศาสตรแกัมพูชา อีกทั้งมีชาวเขมรอาศัยอยู
จํานวนมากจึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสําหรับผูนํากัมพูชาในอนาคตจะใชบริหารประเทศ388 ทิตไมพอใจ
แนวทางของทัญเป็นอยางมาก โดยบริภาษวาทัญ ไมเคารพหรือพยายามรักษามรดกของบรรพบุรุษ
เอาไวเลย ดวยเหตุนี้ในวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 1945 ทิตจึงไดเขาพบนายพลเลอแกลรแกที่กรุงไซงอนเพื่อ
แสดงความบริสุทธิ์และตอนรับการกลับมาของฝรั่งเศส แตเปูาหมายที่ สําคัญมากไปกวานั้นของทิตคือ
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ตองการรองขอใหฝรั่งเศสชวยขออนุญาตกองกําลังแหงชาติสัมพันธมิตร ถึงการคงอาวุธของกองกําลัง
ปูองกันกัมพูชาเพื่อปูองกันการการรุกรานจากกองกําลังของเวียดมินหแ 389 เพราะในชวงเวลาดังกลาว
เวียดมินหแไดเริ่มดําเนินการเคลื่อนไหวในกัมพูชาและมีการปะทะกันเป็นระยะ ๆ จากการกระทํา
ดังกลาวในเวลาตอมาทิตจึงถูกคุกคามและหมายเอาชีวิตจากขบวนการคอมมิวนิสตแเวียดนาม
กอนที่กําลังทหารฝุายสัมพันธมิตรจะเคลื่อนเขาสูกัมพูชาเพียง 2-3 วัน ปรากฏวามี
ใบปลิวภาษาเขมรซึ่งพิมพแเป็นโรเนีย วโปรยอยูตามสถานที่ตาง ๆ เพื่อโนม นาวชาวเขมรไมใหตอตาน
การกลับมาของฝรั่งเศส เนื้อ หาในใบปลิวอางวาชาวเขมรจะไดรับความสุขเหมือนเมื่ออยูกับฝรั่งเศส
และโดยเฉพาะอยางยิ่งดินแดนที่สูญเสียไปตามอนุสัญ ญาโตเกียว รัฐบาลไทยตองสง คืนใหในไมชา
เพราะวาประเทศไทยไดแพสงครามเชนเดียวกับญี่ปุน390
วันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 1945 นายพลจัตวาเอ็ดเวิรแด เดโมคี เมอรแเรยแ (Brigadier-General
Edward Dymoke Murray) ผูบัญชาการทหารสูงสุดไดนํากําลัง ทหารฝุายสัมพันธมิตรเคลื่อนเขาสู
กรุงพนมเปญ โดยมีภารกิจสําคัญสองประการคือ ตรวจสอบการยอมจํานนโดยไมมีเงื่อนไขของกองทัพ
ญี่ปุนและรักษาความสงบในกัมพูชา ตอมาในวันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 1945 เซิง ง็อก ทัญซึ่งไมไดอยูใน
ฐานะตอรองใด ๆ ไดประกาศความตั้งใจวาจะนํากัมพูชากลับไปสูสถานะกอนสงคราม แตทวาในวันที่
12 ตุลาคม ค.ศ. 1945 ภายหลังจากเซิง ง็อก ทัญเดินทางไปรวมเปิดวิทยาลัย พระสีสุวัตถิ์ที่ปิดตัวชวง
สงครามโลกในตอนเชา ตอนเที่ยงของวันเดียวกันทัญและพรรคพวกรวม 7 คนถูกกองทัพอัง กฤษ
จั บ กุ ม ในข อ หาให ก ารสนั บ สนุ น กองทั พ ญี่ ปุ น และให ก ารสนั บ สนุ น ด า นยุ ท ธปใ จ จั ย แก ข บวนการ
เวียดมินหแซึ่งคุกคามความปลอดภัยของอินโดจีน การจับกุมทัญ กระทําไดอยางงายดายโดยไมมีผูใด
คัดคาน ทั้งนี้ พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์มุนีเรศซึ่งประกาศพระองคแวาสนับสนุนรัฐบาลไทยและขบวนการ
เสรีไทย (Free Thai Movement) ของ ฯพณฯ ปรีดี พนมยงคแ เพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นอาชญากร
สงครามเป็นผูแทนราชสํานักกัมพูชาอํานวยการจับกุมทัญดวยพระองคแเอง ทันทีที่นายพลเลอแกลรแก
เดินทางถึงกรุงพนมเปญในวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1945 วันรุงขึ้นเขาใหสงตัวทัญและคนอื่น ๆ ไปที่
กรุงไซงอนกอนจะถูกตัดสินใหจําคุกตลอดชีวิตและเนรเทศไปยังประเทศฝรั่งเศส กอนจะเปลี่ยนเป็น
การเฝู า ระวั ง ไม ใ ห มี ส ว นร ว มด า นการปกครอง (administrative surveillance) ที่ เ มื อ งปใ ว ตี เ ยรแ
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(Poitiers) เป็นเวลา 20 ปี ซึ่งที่นั่นทั ญ ไดศึกษาดานกฎหมายจนสํา เร็จการศึกษา ขณะที่บาจ ฌื น
รัฐมนตรีวาการเศรษฐกิจและการคาไดหลบหนีเขาปุาในเขตกําปงสปือและเขารวมกับขบวนการเขมร
อิสระซึ่งเวียดมินหแใหการสนับสนุน กอนจะถูกจับกุมและเนรเทศไปยังประเทศฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1946
ส ว นผู สนั บ สนุ น บางส ว นที่ นิ ย มแนวทางของทั ญ หรื อ ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระนโรดมสี ห นุ เ รี ย กว า
“ทัญฮิสตแ” (Thanhist) เป็นตนวานักองคแมจะสแนโรดม จันทรังษี บุณฺณจันฺท มล โภค นี หรือฬํา ธีอุก
(Lam Thi Ut) ภริยาของทัญ รวมถึง แหม สาวางซึ่ง หลบหนีจากเรือนจําไดหลบหนีเขาปุาและ
ดําเนินการเคลื่อนไหวรวมกับขบวนการเขมรอิสระตอตานฝรั่ง เศส แตทวาในสวนรัฐมนตรีอื่น ๆ ใน
รัฐบาลของทัญเป็นตนวาสุม เหง ฆึม ทิต ญึก จูโฬง หรือแบน นุต นายพลเลอแกลรแกพิจารณาเห็นวา
ไมไ ดสมัครใจใหการสนับสนุนทัญและที่ไ มอาจปฏิเสธตําแหนงทางการเมืองในชวงเวลาดังกล าวได
เพราะสถานการณแทางการเมืองที่ไมมั่นคงและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตจึงทําใหพวกเขาตองนิ่งเฉย
ราชอาณาจั ก รกั ม ปู เ จี ย สิ้ น สุ ด ลงอย า งเป็ น ทางการในวั น ที่ 16 ตุ ล าคม ค.ศ. 1946
พระบาทสมเด็จพระนโรดมสี หนุเ ขาเจรจากั บฝรั่ ง เศสซึ่ง มุง หมายจะกลับ เขา มาคงสถานะเดิ มใน
กัมพู ชา แตสภาพการณแที่เปลี่ยนแปลงไปฉุดรั้ง ใหฝรั่ง เศสซึ่งในขณะนั้นคือสาธารณรัฐฝรั่ง เศสที่ 4
(Fourth French Republic) ไมอาจทําตามอุดมการณแของตนเองได เพราะกระแสชาตินิยมที่รุนแรง
ไดพัดเขาสูดินแดนอาณานิคมจนยากจะอํานวยใหฝรั่งเศสสถาปนาจักรวรรดินิยมขึ้นไดอีก ดวยเหตุนี้
ใน ค.ศ. 1946 ตามขอตกลงชั่วคราว (Modus Vivendi) ฝรั่งเศสยินยอมใหอิสระทางดานการเมือง
บางสวนแกกัมพูชา ขณะที่ดานการทหาร การคลัง และการตางประเทศยังคงอยูภายใตการดูแลของ
ฝรั่ ง เศส กั ม พู ช าในช ว งเวลานั้ น มี ฐ านะเป็ น ส ว นหนึ่ ง ของสหพั น ธรั ฐ อิ น โดจี น ( Indochinese
Federation) ภายใต ส หภาพฝรั่ ง เศส (French Union) ซึ่ ง เป็ น กลุ ม ภราดรของประชาชนใน
อาณานิคมของฝรั่งเศส
5. บทสรุป
การเคลื่อนไหวดานชาตินิยมของพระสงฆแกับปใญญาชนเขมรเริ่มปรากฏตั้งแต ค.ศ. 1936
ผานการจัดตั้งหนังสือพิมพแภาษาเขมรรายสัปดาหแฉบับแรกของกัมพูชาในชื่อนครวัด (Nagaravatta)
โดยการดําเนินงานของปใญญาชนซึ่งมีความสัมพันธแกับสถาบันทางวิชาการอยางพุทธศาสนบัณฑิตยแ
ทั้งนี้ การดําเนินงานในระยะแรกการเคลื่อนไหวไมไดมีวัตถุประสงคแเพื่อเรียกรองเอกราช 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
ทวาในเวลาตอมาสถานการณแในเอเชียตะวันออกเฉียงใตผันเปลี่ยนไป เมื่อสงครามโลก
ครั้งที่ 2 (World War II) ขยายเขาสูอินโดจีน กระแสชาตินิยมผลักดันใหพระสงฆแกับปใญญาชนเพาะ
บมความคิดอันนําไปสูการตอตานระบอบอาณานิคม เห็นไดทั้ง ปฏิกิริยาที่มีตอกรณีพาทอินโดจีน
ระหว างฝรั่ งเศส-ไทย ค.ศ. 1940-1941 กรณีส งครามฉัต รหรือ สงครามร ม ค.ศ. 1942 ซึ่ง เป็นบท
พิสูจนแใหเห็นไดอยางชัดเจนวาพระสงฆแมีบทบาทสําคัญตอสัง คมกัมพูชา การดําเนินการใดที่ขัดตอ
จารีตประเพณีทางพุทธศาสนาจึงเทากับลวงเกินตอศรัทธาของประชาชน จึงเป็นแรงผลักดันใหชาว
เขมรพรอมที่จะตอสู และเหตุการณแสุดทายเมื่อกองทัพญี่ปุนเขาปลดอาวุธกองกําลังฝรั่งเศสในวันที่ 9
มี น าคม ค.ศ. 1945 พระบาทสมเด็ จ พระนโรดมสี ห นุ ใ ช โ อกาสดั ง ก ล า วประกาศเอกราชแก
ราชอาณาจักรกัมปูเจีย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 1945 และยกเลิกสนธิสัญญาตาง ๆ ที่กัมพูชาทํา
กับฝรั่งเศส แตทวาแนวทางในอนาคตสําหรับชาติกลับไมไดรับการตกลงรวมกันอยางเป็นเอกภาพใน
หมูผูนํา ประกอบกับสถานการณแทางการเมืองระหวางประเทศที่สับสนและคลุมเครือ จึง สง ผลให
เซิง ง็อ ก ทัญใชความนิยมที่มีเ หนื อปใญ ญาชนทํ าการรัฐ ประหารรัฐ บาลของกษั ตริ ยแ และนี่ เป็ น
จุดเริ่มตนของความแตกแยกทางการเมืองของกัมพูชาในอีกหลายทศวรรษตอมา

บทที่ 5
การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราชของกัมพูชา ค.ศ. 1945-1955
ความสาเร็จและความล้มเหลวของกลุ่มชาตินิยมปัญญาชน
ดมิตรี เยฟีโมฟ นักประวัติศาสตรแชาวรัสเซียกลาวไวอยางนาฟใงวา ภายหลังสงครามโลก
ครั้ง ที่ 2 สิ้นสุดลง ลมบริสุทธิ์แหง เสรีภาพไดพัดไปสูประเทศตาง ๆ ในอินโดจีนหนึ่ง ในนั้นคือ
กัมพูชา391 ดวยเหตุนี้ เมื่อฝรั่งเศสพยายามกลับเขามาคืนสถานะเจาอาณานิค มในอินโดจีนจึง ตอ ง
ประสบกับปใญหาความยุงยาก แมวาชาติมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกาจะไดปรับเปลี่ยนนโยบาย
ทางการเมืองมาใหการสนับสนุนการฟื้นฟูระบอบอาณานิคมของฝรั่งเศสก็ตาม 392 ทามกลางกระแส
ชาตินิยมในกัมพูชาที่ดําเนินไปอยางเขมขน ปใญญาชนซึ่งขณะนี้ผันตัวเป็นนักชาตินิยมไดเคลื่อนไหว
ตอตานจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสอยางหนักทั้ง ทางตรงและทางออม ขณะที่ราชสํานักก็ไ ดปฏิเสธการ
ดําเนินการกลับมาของอดีตเจาอาณานิคมและยืนยันสิทธิอันชอบธรรมของชาวเขมรในการบริหาร
ประเทศ ดวยเหตุนี้เพื่อรักษาผลประโยชนแของตนเอาไวใหไ ดมากที่สุดฝรั่ง เศสจึง ยินยอมผอนปรน
เงื่อนไขบางประการเพื่อประนีประนอมกับทั้งราชสํานักและขบวนการชาตินิยมผานขอตกลงชั่วคราว
(Modus Vivendi) ระหวางฝรั่งเศสกับกัมพูชา ขณะเดียวกันบรรยากาศทางการเมืองระหวางประเทศ
กล า วคื อ การแข ง ขั น ทางอุ ด มการณแ ท างการเมื อ งระหว า งฝุ า ยเสรี นิ ย มประชาธิ ป ไตยนํ า โดย
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ภายหลังการอสัญกรรมอยางกะทันหันของประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี. โรสเวลตแ (Franklin D. Roosevelt) เมื่อ
วันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 1945 แฮรี เอส ทรูแมน (Hanry S Truman) รองประธานาธิบ ดีดํา รงตํ าแหน งประธานาธิ บดีค นใหมของ
สหรั ฐอเมริ กา ทั้งนี้ ตั้งแตก ลาง ค.ศ. 1942 สหรั ฐอเมริ กาแสดงจุ ดยืนชัดเจนวา เป็นชาติที่ ตอต านระบอบอาณานิค มและยึ ด มั่ นใน
หลักการที่ประกาศไวในกฎบัตรแอตแลนติก (Atlantic Charter) ที่มีสาระสําคัญยับยั้งลัทธิจักรวรรดินิยมซึ่งตอมาไดกลายเป็นแนวคิด
หลักของการจั ดตั้ง “ภาวะทรัสตีระหวา งประเทศ” (International Trusteeship) แตทวาเมื่อโรสเวลตแ ถึงแกอสัญกรรม ทรู แมนถู ก
กดดันอยางหนักจากกระทรวงการตางประเทศถึงการแสดงทาทีที่ชัดเจนตออินโดจีน เนื่องจากพบปใญหาความคลุมเครือในการดําเนิน
นโยบายซึ่งจะสงผลตอการจัดระเบียบใหมในยุโรป ดวยเหตุนี้ทรูแมนจึงประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีตออินโดจีนมีสาระสําคัญโดย
สรุปวา สหรัฐอเมริกาจะไมขัดขวางฝรั่งเศสในการฟื้นฟูระบอบอาณานิคมและจะเคารพอํานาจอธิปไตยของฝรั่งเศสเหนืออินโดจีน แตถึง
กระนั้นสหรัฐอเมริกาขอใหฝรั่งเศสดูแลอินโดจีนตามแนวคิดภาวะทรัสตีระหวางประเทศ และสหรัฐอเมริกาสนับสนุนและชวยเหลื อ
ฝรั่งเศสเพื่อฟื้นฟูระบอบอาณานิคมในอินโดจีนขึ้นใหมซึ่งการดําเนินการในลักษณะนี้จะสงผลดีตอการรักษาสันติภาพทั้งในยุโรป เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและโลกหลังสงคราม
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สหรัฐอเมริกากับฝุายสังคมนิยมที่มีสหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผูนํา สง ผลให
นั ก ชาติ นิ ย มเขมรเพาะบ ม ความคิ ด ทางการเมื อ งที่ แ ตกต า งกั น ปใ ญ ญาชนบางส ว นผั น ตั ว เป็ น
นักการเมืองที่ตอสูเพื่ออุดมการณแประชาธิปไตยผานระบบพรรคการเมือง ขณะที่อีกจํานวนไมนอยหัน
ไปเคลื่อนไหวรวมกับขบวนการเขมรอิสระที่กอตั้งมาตั้งแต ค.ศ. 1940 เพื่อเรงรัดฝรั่งเศสใหมอบเอก
ราชแกกัมพูชาดวยวิธีการที่รุนแรง แตทวาทั้งสองกลุมตองประสบกับปใญหาเดียวกันคือไมสามารถ
นําพาเอกราชกลับคืนสูกัมพูชาได โดยมีสาเหตุสําคัญเกิดจากการแยงชิงอํานาจความเป็นใหญภายใน
กลุมของตน ในเวลาตอมาจึงเปิดโอกาสใหพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุใชพระราชอํานาจเขามา
เป็นคนกลางในการเจรจากับฝรั่งเศส
1. พรรคการเมืองกัมพูชากับการเรียกร้องเอกราช
1.1 ข้อตกลงชั่วคราว (Modus Vivendi) ระหว่างฝรั่งเศสกับกัมพูชา วันที่ 7 มกราคม ค.ศ.
1946 กับการก่อตั้งพรรคการเมือง
ราชอาณาจักรกัมปูเจีย (Kingdom of Kampuchea) สิ้นสุดลงอยางเป็นทางการในวันที่
16 ตุ ลาคม ค.ศ. 1945 กั ม พู ช าตกอยู ใ นสภาวะสุ ญ ญากาศทางการเมือ ง ฝรั่ ง เศสทํ า การยกเลิ ก
นโยบายตาง ๆ ของญี่ปุน เป็นตนวายกเลิกชื่อประเทศจาก “กัมปูเจีย” กลับมาเป็น “กัมโบช” เปลี่ยน
การนับศักราชจากพุทธศักราชกลับมาเป็นคริสตแศักราชตามเดิม รวมถึงชื่อถนนตาง ๆ ที่ถูกเปลี่ยนเป็น
ชื่อภาษาเขมรใหกลับมาใชชื่อตามภาษาฝรั่งเศสแบบเดิม นอกจากนี้ฝรั่ง เศสยังจัดเตรียมขาราชการ
ของตนเขาทําหนาที่ในระบบราชการเชนเดียวกับที่เคยปฏิบัติมากอนสงคราม แตทวาพระบาทสมเด็จ
พระนโรดมสีหนุและปใญญาชนในขณะนั้นปฏิเสธการดําเนินการของฝรั่งเศสและยืนยันสิทธิอันชอบ
ธรรมของชาวเขมรในการบริหารประเทศ ฝรั่งเศสยินยอมปฏิบัติตามเพื่อประนีประนอมกับราชสํานัก
และขบวนการชาตินิยม ดวยเหตุนี้ในวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 1945 พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์มุนีเรศซึ่ง
ไดรับพระราชทานพระอิสริยยศใหมเป็นสมเด็จกรมพระสีสุวัตถิ์มุนีเรศ (HRH Samdech Krom
Preah Sisowath Monireth) ประกาศจัดตั้ง รัฐบาลชุดใหม โดยทรงดํารงตําแหนง นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาไผท และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการปูองกันประเทศ พรอมกันนี้ทรง
แตงตั้งพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ มุนีพงศแ (HRH Prince Sisowath Monipong) พระอนุชาดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการตางประเทศและการศึกษา รวมถึงรัฐมนตรีจากรัฐบาลเซิง ง็อก ทัญไดรับการแตงตั้ง
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เป็นรัฐมนตรีชุดใหมดวย ไดแก จัน ณากดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการยุติธรรม ฆึม ทิตดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการสุขาภิบาล สาธารณการ และการโทรคมนาคม สุม เหง ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
ธรรมการ-พุ ท ธิ กศึ ก ษาและวิ จิ ตรศิ ล ปะ วา กาแมลดํา รงตํ าแหน ง รัฐ มนตรีว า การเศรษฐกิ จ ชาติ
และญึก จู โ ฬงดํ ารงตํา แหน งรั ฐมนตรี วาการงบประมาณ พร อมกั นนี้ พระองคแยัง ไดจั ดตั้ ง กองทั พ
แหงชาติกัมพูชา (Cambodian Army) หรือกองทัพเขมรภูมินทรแตามแบบสมัยใหมขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่ง
กอนหนานี้กิจการทหารและตํารวจอยูภายใตการควบคุมอยางใกลชิดของฝรั่งเศส แตจากสภาพการณแ
ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 พระองคแจึงดําริวากองทัพเป็นสิ่งจําเป็นในการปูองกันพระมหากษัตริยแ
อีกทั้งยังชวยปกปูองสันติสุขของแผนดินและพรมแดนระหวางประเทศอีกดวย393
พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุอํานวยการใหสมเด็จกรมพระสีสุวัตถิ์มุนีเรศเป็นผูแทน
ของกัมพูชาและมีอํานาจเต็มเจรจากับมารแแซล ฌ็อง มารี อเลซ็องดรี (Marcel Jean Marie
Alessandri) ผูบัญชาการของสาธารณรัฐฝรั่งเศสในอินโดจีนในฐานะผูแทนรัฐบาลฝรั่งเศส จนกระทั่ง
วันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 1946 จึงมีการทําความตกลงชั่วคราว (Modus Vivendi) เพื่อกําหนดพื้นฐาน
และควบคุมของความสัมพัน ธแระหว างสองประเทศจนกวาจะมี การตกลงอัน เป็นที่สุ ด ซึ่ง ไดมีรา ง
ขอตกลงแลกเปลี่ยนระหวางกันตั้งแตวันที่ 9-13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1945 แลวนั้น สาระสําคัญโดยสรุป
ฝรั่ง เศสจั ดการปกครองอิน โดจี นในลักษณะของสหพัน ธรัฐ อินโดจีน (Indochinese Federation)
ไดแก ญวน 3 รัฐ (ญวนกลาง ญวนใต ญวนเหนือ) รัฐลาว และรัฐเขมร ซึ่งอยูภายใตสหภาพฝรั่งเศส
(French Union) มีขาหลวงใหญฝรั่งเศสเป็นผูดําเนินการปกครอง394 กลาวเฉพาะขอตกลงชั่วคราวกับ
กั ม พู ช า โดยหลั ก การกั ม พู ช าเปลี่ ย นสถานะจาก “อาณานิ ค มของฝรั่ ง เศส” (French Colonial
Empire) เป็น “รัฐสมทบในสหภาพฝรั่งเศส” (Autonomous State within the French Union)
ทั้งนี้ ฝรั่งเศสยินยอมใหอิสระทางดานการเมืองบางสวน กลาวคืออนุญ าตใหแตงตั้งคนพื้นเมืองเป็น
หัวหนาหนวยงานราชการหรือตําแหนงสําคัญ ๆ ทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่น แตสงวนสิทธิใหมีที่
ปรึกษาชาวฝรั่งเศสประจํากระทรวงและหนวยงานราชการประจําเขต ขณะที่กิจการดานการทหาร
393

ฉาย โสะผล, นายกรัฐมนตรีเขมร ทั้ง 36 ท่านเป็นอย่างไร?: การเริ่มต้นและการสิ้นสุดในประวัติศาสตร์ (ภาค
1) (พนมเปญ: ม.ป.ท., 2014), 89. [ឆយ សុ ផល, នាយករដឌមរនីខ្មមរ ទាំង ៣៦ រូប ជានរណា?: ការចាប់ចផឋម និងការចាកចចញកបុងរបវតថិ
សាស្តសថចាក់ខ្ រសេះ (ភាគ១) (ភបំចពញ: n.p., ២០១៤), ៨៩.]
394

“เรื่อง การจัดการปกครองประเทศเขมรใหมมีปรากฏในเอกสารโตตอบระหวางกษัตริยแเขมรปใจจุบันกับพลเรือโท
เทยลี ดาชั งลี เยอ ข า หลวงใหญ อินโดจี นคนใหม , ” 28 ธั นวาคม 2488, เอกสารสํ า นั กนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํา นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 69-70.
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การพาณิชยแและศุลกากร การศาล และการตางประเทศคงอยูภายใตการดูแลของขาราชการฝรั่งเศส
สวนกิจการดานการศึกษา ศาสนา และกิจการสาธารณะตาง ๆ รวมถึงงบประมาณและการทํานุบํารุง
สถานที่ราชการใหอยู ภายใตการดูแลและควบคุ มของรัฐบาลกัม พูชา ทั้ง นี้ ในสว นของกองทัพ นั้ น
ฝรั่งเศสจะลดจํานวนทหารชาวฝรั่งเศสลงครึ่งหนึ่งจากจํานวนที่มีกอนสงคราม 395 การลงนามในครั้ง
นั้น มร.ปอล โกสตา ฟลอเรตแ (Paul Costa Floret) รัฐมนตรีวาการกระทรวงอาณานิคมกลาวทิ้งทาย
ไววา “ฝรั่งเศสพร้อมที่จะช่วยเหลือประเทศเขมรตามที่ขอร้องมานั้นอยู่ทุกขณะ หากแต่อย่ าให้เป็นไป
ว่ามีการบริหารอย่างเคลือบแฝงอันจะยังให้เกิดความไม่สงบขึ้น”396
สาเหตุสําคัญที่กัมพูชายินยอมลงนามในขอตกลงชั่วคราวนั้น หนังสือพิมพแเลอมงดแ (Le
Monde) ฉบับวันที่ 28 ธันวาคม 1948 ซึ่งนายฌัก อาช. เกอรีฟ (Jacques H. GUERIF) ไดอธิบายไว
อยางนาฟใงในคอลัมนแ “กัมพูชายัง ไมอาจมีเอกราชไดหากปราศจากความชวยเหลือจากฝรั่ง เศส”
ความโดยสรุ ป ว า “สาเหตุ ที่ เ ขมรยั ง ต้ อ งพึ่ ง ฝรั่ ง เศสอี ก นั้ น ก็ เ พราะเขมรขาดผู้ ที่ มี ค วามรู้ แ ละ
ความสามารถ ฝรั่งเศสจึงต้องเกื้อกูลสถาปนาความมั่นคง การเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ตลอดจนการทหาร
และการทูตด้วย อนึ่งรายได้ทางภาษีอากรก็ยังไม่เพียงพอ จึงจาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางการ
คลังจากฝรั่งเศสอีกด้วย นอกจากนี้การปรับปรุงทางกสิกรรมและการเพิ่มพูนทางคมนาคมจะดาเนินไป
ไม่ตลอดรอดฝั่ง ถ้าหากไม่ได้รับทุนจากฝรั่งเศส โดยเหตุนี้จึงเป็นความจาเป็นที่เขมรจะต้องเข้าอยู่ใน
สหพันธ์ฝรั่งเศสดังที่พระเจ้าแผ่นดินเขมรยอมรับ”397 ซึ่งหากพิจารณาสภาพการเมืองกัมพูชาภายหลัง
ลงนามในขอตกลงชั่วคราวแลวก็จะพบไดวาสิ่งที่ฝรั่งเศสคาดการณแไวนั้นเกิดขึ้นจริง
ผลที่สํ า คัญ มากไปกวา นั้ นในข อ ตกลงชั่ วคราวคื อ กัม พู ชาไดรั บอนุ ญ าตให มีก ารร า ง
รัฐธรรมนูญ ดวยเหตุนี้จึงมีการจัดตั้งพรรคการเมืองและจัดการเลือกตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก (อนุญาตให
ผู ส มั ค รเป็ น เพศชายเท า นั้ น )

เพื่ อ จั ด ตั้ ง สมั ช ชาแห ง ชาติ กั ม พู ช า (Assemblée Nationale

Cambodgienne) มาทําหนาเป็นสภาธรรมนูญ (L‖assemblée constituante) ที่ถวายคําแนะนําแด
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. พระศักดิ์เสนี (ม.ล.ศักดิ์เสนี 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 ผลที่เกิดขึ้นคือ ปใญญาชนซึ่งเป็นเชื้อพระวงศแไดรวบรวมพลพรรคจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นอยางคึกคักซึ่งตางมีแนวคิดทางการเมืองทีแ่ ตกตางกันไปดังจะไดกลาวตอไป ทวาสิ่ง
ที่สําคัญมากไปกวานั้น ดังที่ธิบดี บัวคําศรีไดแสดงความเห็นไวอยางนาสนใจวา การเลือกตั้งครั้งนี้ทํา
ใหความไมลงรอยและความแตกตางกันทางความคิด อุดมการณแ และผลประโยชนแในหมูผูนําชาวเขมร
ซึ่งถูกเก็บงําไวมานานหลายปีภายใตการปกครองของฝรั่งเศสไดเผยออกมาอยางเป็นรูปธรรม บรรดา
ชนชั้นนําทางการเมืองมองเห็นโอกาสที่จะฉกฉวยอํานาจนั้นไวไมวาจะเพื่ออุดมการณแทางการเมืองที่
สูง ส ง หรื อ เพื่ อ รัก ษาผลประโยชนแ ข องตน ด ว ยเหตุ นี้ ก ารรวบรวมพลพรรคเพื่ อ แย ง ชิ ง อํ า นาจจึ ง
เกิดขึ้น398 สอดคลองกับเดวิด พี. แชนดแเลอรแ (David P. Chandler) ที่แสดงความเห็นวาการเลือกตั้ง
ที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1946 สงผลใหเกิดความแตกแยกราวฉานอยางล้ําลึกในหมู
ผูนําทางการเมืองซึ่งไมมีผูใดไดคาดคิดมากอน399
ในฤดูรอนของ ค.ศ. 1946 พระราชบัญ ญัติการเลือกตั้ง มีผลบังคับใชอยางเป็นทางการ
ปรากฏวามีการจัดตั้งพรรคการเมืองหลายพรรคโดยเชื้อพระวงศแซึ่งหวาดกลัวและระแวงการกอความ
ไมสงบตลอดแนวชายแดนของขบวนการเขมรอิสระซึ่งไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย รวมถึงการ
รุกล้ําอธิปไตยของเวียดมินหแ 400 พรรคการเมืองที่สําคัญ และควรกลาวถึง ไดแก គណបកសចសរភាព
ី
[อานวา คณะบฺกซเซรีเภียบ : คําแปล พรรคเสรีภาพ (Liberal Party)] จัดตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม ค.ศ.
1946 นําโดยพระองคแมจะสแนโรดม นรินฺนเฎต (HRH Prince Norodom Norindeth) หนึ่งในเชื้อ
พระวงศแชั้นสูงที่มีสิทธิในราชบัลลังกแกัมพูชา ทรงมีศักดิ์เป็นพระปิตุลา (ลุง) ในพระบาทสมเด็จพระ
นโรดมสีหนุ พระองคแเป็นหนึ่งในเจาที่ดินรายใหญของกัมพูชา ดวยเหตุนี้แนวทางของพรรคเสรีภาพจึง
มีลักษณะเป็นแนวคิดอนุรักษนิยม พระองคแมีพระดําริวาประชาธิปไตยของกัมพูชาควรดําเนินการ
อยางคอยเป็นคอยไป ควรเริ่มตั้งแตใหการศึกษาที่เพียงพอแกประชาชนเสียกอน ทรงเชื่อวากัมพูชายัง
ไม พร อ มต อการปกครองตนเองและควรอยูภ ายใตก ารดู แลของฝรั่ ง เศสไปสัก ระยะเสี ยก อ น ผู ที่
สนับสนุนพรรคเสรีภาพจึงประกอบดวยบรรดาเชื้อพระวงศแและชนชั้นสูงผูเป็นเจาที่ดิน รัฐมนตรีผูมี
บรรดาศักดิ์ ชนกลุมนอยชาวจาม พอคาหรือผูประกอบการเชื้อสายจีน รวมถึงเจาของที่ดินขนาดใหญ
398

ธิบดี บัวคําศรี, ประวัติศาสตร์กัมพูชา, 2nd ed. (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555), 90.
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.
399
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ริมฝใ่งแมน้ําในเขตกําปงจาม แมแตฝรั่งเศสก็ใหการสนับสนุนแนวทางของพรรคเสรีภาพดวยเชนกัน 401
และเพื่อเขาถึงและโนมนาวประชาชนจึงมีการจัดตั้งหนังสือพิมพแประทีปเขมรขึ้นเพื่อเผยแพรนโยบาย
ของพรรคดวย
พรรคตอมาคือ គណបកសរបជាធិបរតយយចជ នចល ន [อานวา คณะบฺกซบฺรอเจียธิบเตร็ย
เจือนเลือน : คําแปล พรรคประชาธิปไตยจาเริญ (Progressive Democratic Party)] นําโดยนักองคแ
ราชวงศแ นโรดม มฺ งตณาซึ่ งไดรั บพระราชทานอิส ริย ยศเป็ น พระองคแ ม จะสแน โรดม มฺง ตณา (HRH
Prince Norodom Montana) พรรคนี้มีแนวทางอนุรักษนิยมไมตางกับพรรคเสรีภาพของพระองคแ
มจะสแนโรดม นรินฺนเฎต จึงไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกสวนใหญของราชวงศแ และยังคาดวาไดรับ
การสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุและเสนาบดีที่ปรึกษาของพระองคแดวย402
พรรคสุดทายคือ

គណបកសរបជាធិបរតយយ

[อานวา คณะบฺกซบฺรอเจียธิบเตร็ย : คําแปล

พรรคประชาธิปไตย (Democratic Party)] จัดตั้งขึ้นในเดือนเมษายน ค.ศ. 1946 นําโดยพระองคแ
มจะสแ สี สุ วั ต ถิ์ องคแ เ อง ยุ ต ติ ว งศแ (HRH Prince Sisowath Ang Eng Yuthevong) เมื่ อ สํ า เร็ จ
การศึ ก ษาจากวิ ท ยาลั ย มงเปอลี เ ย (Montpellier) ประเทศฝรั่ ง เศส ทรงเข า ทํ า งานเป็ น สมาชิ ก
ราชบัณฑิตของฝรั่งเศส ทรงมีชื่อเสียงและมีเพื่อนซึ่ง มีบทบาททางการเมืองในฝรั่ง เศสจํานวนมาก
โดยเฉพาะเลโอปอลดแ เซดารแ ซ็องออรแ (Léopold Sédar Senghor) ซึ่งตอมาเป็นประธานาธิบดีคน
แรกของสาธารณรัฐเซนากัล (République du Sénégal) เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงพระองคแ
ไดรับมอบหมายจากสหภาพฝรั่งเศสใหไปประชุมที่สหรัฐอเมริกาในฐานะตัวแทนของกระทรวงการ
ตางประเทศ ไมเพียงแตเทานั้นพระองคแยังไดเขาเป็นสมาชิกสมาชิกพรรคแรงงานฝรั่งเศสนานาชาติ
หรือพรรคสังคมนิยมฝรั่งเศส (Section française de l'Internationale ouvrière ; SFIO) อีก
ดวย403 ประสบการณแท างการเมืองในฝรั่ ง เศสของพระองคแ มจะสแสีสุวั ตถิ์ องคแ เอง ยุตติ วงศแ ทําให
พระองคแไดสัมผัสกับบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยซึ่งพระองคแชื่นชมและคาดหวังที่จะนํามา
ปรับเปลี่ยนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยแของกัม พูชาที่สืบทอดมาอยางยาวนานกวา 2,000 ปี ดัง ที่

401

Chandler, A History of Cambodia, 212-213.
Ibid, 212.
403
ฉาย โสะผล, นายกรัฐมนตรีเขมร ทั้ง 36 ท่านเป็นอย่างไร?: การเริ่มต้นและการสิ้นสุดในประวัติศาสตร์ (ภาค
402

1), 92-96.

[ឆយ សុ ផល, នាយករដឌមរនីខ្មមរ ទាំង ៣៦ រូប ជានរណា?: ការចាប់ចផឋម និងការចាកចចញកបុងរបវតថិ សា ស្តសថចាក់ខ្ រសេះ (ភាគ

១), ៩២-៩៦.]
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ทรงเขียนหนังสือเลมหนึ่งรวมกับซ็องออรแเกี่ยวกับความหวังในอนาคตของอาณานิคม 404 ดวยเหตุนี้
แนวทางหลักของพรรคประชาธิปไตยคือการเรียกรองเอกราชจากฝรั่งเศสโดยเร็วที่สุดเพื่อสรางกัมพูชา
ใหเป็นประเทศประชาธิปไตยโดยสมบูรณแ พรรคประชาธิปไตยไดรับการสนับสนุนจากพระสงฆแหัว
กาวหนา ศิษยแเกาอนุวิทยาลัยและวิทยาลัย พระสีสุวัตถิ์หรือกลุมสามัคคี (Krumsamaki) ปใญญาชนที่
เคยสนับสนุนเซิง ง็อก ทัญ (Son Ngoc Thanh) หรือกลุมทัญฮิสตแ (Thanhist) แมแตขบวนการเขมร
อิสระซึ่งเป็นปใญญาชนที่หันไปเคลื่ อนไหวเพื่อเรีย กรองเอกราชด วยความรุนแรง รวมถึง นักเรีย น
นักศึกษาอยางซาฬุต ซอ (Saloth Sâr) ตอมาเปลี่ยนชื่อเป็นบุล ปตหรือพอล พต (Pol Pot) และเอียง
สารี (Ieng Sary) กอนที่จะไดรับทุนการศึกษาไปศึกษาตอที่กรุง ปารีสใน ค.ศ. 1949 ทั้ง สองก็เคย
ทํางานใหกับพรรคประชาธิปไตย405 นอกจากนี้พรรคประชาธิปไตยยังไดรับการสนับสนุนดานการเงิน
จากสมเด็ จกรมพระสี สุวั ตถิ์ มุนี เรศซึ่ ง เป็น พระญาติ ข องพระองคแ มจะสแ สีสุ วัต ถิ์ องคแเ อง ยุ ตติ วงศแ
อีกดวย406
พรรคประชาธิป ไตยแวดล อมไปด ว ยคณะทํ า งานและมีผู ร ว มก อ ตั้ ง ที่เ ป็ น ปใ ญ ญาชน
หัวกาวหนาคนสําคัญ ไดแก เอียว เกอส (Ieu Koeus) ศิษยแเกาอนุวิทยาลัย พระสีสุวัตถิ์ เมื่อสําเร็จ
การศึ กษาด านพาณิช ยกรรมจากมหาวิ ทยาลั ยในกรุง ฮานอยไดเ ขา ทํา งานกั บบริษั ทเดอนี ฟแรรแ
(Denis Frère) ในกรุงพนมเปญและบริษัทเพาะปลูกอินโดจีนของเมมฎ (Société Indochinoise des
Plantations de Mimot) ซึ่งสงออกยางพาราจนถึง ค.ศ. 1928 กอนจะลาออกมาประกอบกิจการ
สวนตัวที่เมืองพระตะบอง จนถึง ค.ศ. 1942-1945 จึงเปิดหางขายยาและโรงงานผลิตสบู ดวยความรู
และความสามารถด านเศรษฐกิจใน ค.ศ. 1945 เกอสจึง ไดรับการแตง ตั้ง เป็นอุปนายกรัฐมนตรี
กระทรวงเศรษฐกิจในรัฐบาลของเซิง ง็อก ทัญอีกดวย407 นอกจากนี้เฌียน วอม (Chhean Vam)
ปใญญาชนซึ่งสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกรุง ปารีส และเสิม วา (Sim Var) หนึ่ง ในผูกอตั้ง
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 សាមុត ,
របវតថិ សា ស្តសថកមពុជានិងចរជនខ្មម រ (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 សាមុត, របវតថិ សា ស្តសថ កមពុ ជានិងចរជនខ្មម រ ,
២៣៧.]

233
หนัง สือพิมพแนครวัดซึ่งรอดพนการระวางโทษจากฝรั่ง เศสก็เขามามีสวนรวมในการกอตั้งและรวม
ทํางานกับพรรคประชาธิปไตยอีกดวย
1.2 การเลือกตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติหรือสภาธรรมนูญ ค.ศ. 1946
วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1946 มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสมัชชาแหงชาติเพื่อจัดตั้งสภา
ธรรมนูญอยางเป็นทางการ กําหนดผูดํารงตําแหนงไวทั้งสิ้น 67 ที่นั่ง ผูมีสิทธิลงคะแนนมีอายุตั้งแต
21-60 ปีขึ้นไป โดยทางการกําหนดใหทําการเลือกตั้ง ตั้งแตเวลา 07.00 น. ถึง 17.00 น. สําหรับ
วิธีการลงคะแนนใหร าษฎรเลือกบัตรเลือกตั้งที่มีรูปกํากับอยู เมื่อเลือกไดแลวบางพื้นที่ใหนําสง ให
กํานันซึ่งเป็นผูควบคุมการเลือกตั้ง ขณะที่บางพื้นที่เมื่อเลือกไดแลวใหราษฎรนํารูปนั้นไปใสในหีบ 408
ผลการเลือกตั้งปรากฏวา พรรคประชาธิปไตยไดคะแนนเสียงรอยละ 74.90 คิดเป็น 50 ที่นั่ง พรรค
เสรีภาพไดคะแนนเสียงรอยละ 20.80 คิดเป็น 14 ที่นั่ง และ គណបកសអបកឯករាជយ [อานวา คณะบฺกซ
เอนียกแอกเรียจฺช : คําแปล พรรคนักเอกราช (Parti des Indépendants)] ไดคะแนนเสียงรอยละ
4.40 คิดเป็น 3 ที่นั่ง409 ขณะที่พรรคประชาธิปไตยจําเริญไมไดรับคะแนนใด ๆ
ชัยชนะที่ทวมทนของพรรคประชาธิปไตยไมอาจยืนยันไดวาเป็นความตองการของราษฎร
เขมรหรือเป็นการตื่นขึ้นของประชาชนจริง หรือไม เหตุที่กลาวเชนนี้ตองยอนกลับไปอธิบายวิธีการ
เลือกตั้งซึ่งฝรั่งเศสอํานวยการใหจัดขึ้นกอน ดังกลาวแลวถึงวิธีการลงคะแนนเสียงวาผูควบคุมการ
เลือกตั้งใหประชาชนเลือกบัตรที่มีรูปกํากับอยูแลวจึงหยอนลงหีบหรือสงแกผูควบคุม แตทวาในการ
ลงคะแนนเสียงกลับปรากฏรายงานตรงกันในหลายพื้นที่วา “ไม่มีการอธิบายความหมายของบัตรนี้
อย่างใด สุดแต่ผู้เลือกจะเลือกเอาแล้วเอามามอบกานันซึ่งเป็นผู้ควบคุมการเลือกตั้งนี้ ”410 มาถึงตรงนี้
จึงไมอาจกลาวไดเลยวาคะแนนเสียงที่ลนเหลือของพรรคประชาธิปไตยเป็นเพราะนโยบายของพรรค
สอดคลองกับความตองการของประชาชน แลวคะแนนเสียงเหลานี้มาจากไหนซึ่งแนนอนวาไมใชความ
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บังเอิญ สวนหนึ่งมีความเป็นไปไดสูงวาเป็นคะแนนเสียงจากปใญญาชน ขาราชการ ตลอดจนพระสงฆแที่
ชื่น ชอบนโยบายของพรรคดั งกลา วอย างแท จ ริง แต คะแนนเสี ยงอีก ส วนหนึ่ ง ตามความเห็ นของ
แชนดแเลอรแเห็นวาเกิดขึ้นโดยการออกคําสั่งของผูนําทองถิ่นที่พวกเขาฟใงมาแลวอยางเคยชิน411
หากเป็นเชนนี้จริงประเด็นที่นาสนใจและควรพิจารณาตอไปคือ ทําไมบรรดาผูนําระดับ
ทองถิ่นที่มีอํานาจออกคําสั่งและมีอิทธิพลตอราษฎรถึงเลือกพรรคประชาธิปไตยซึ่งเป็นตัวแทนของ
แนวคิดเสรีนิยม แทนที่จะเลือกพรรคเสรีภาพหรือพรรคประชาธิปไตยจําเริญซึ่งเป็นตัวแทนของฝุาย
อนุ รัก ษนิย มและได รับ การสนั บ สนุ น จากฝรั่ ง เศส ส วนหนึ่ ง เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงอํ านาจการ
ปกครองเหนื อ ท อ งถิ่ น ซึ่ ง อดี ต เจ า อาณานิ ค มหมดบทบาทลงและถู ก แทนที่ ด ว ยชาวเขมรระดั บ
ปใญญาชน แตที่สําคัญและนาสนใจมากไปกวานั้นคือการเปลี่ยนแปลงคานิยมและความเชื่อตออํานาจ
บารมีของเจานายกัมพูชาในหมูผูนําทองถิ่น เพราะจะเห็นไดวาพรรคการเมืองหลักทั้ งสามพรรคลวน
แตจัดตั้งโดยเชื้อพระวงศแชั้นสูงซึ่งมีบทบาททางการเมืองกัมพูชาในระดับที่แตกตางกัน โดยเฉพาะ
พรรคประชาธิปไตยจําเริญที่มีพระองคแมจะสแนโรดม มฺงตณาเป็นผูกอตั้ง พระองคแเป็นเชื้อพระวงศแที่มี
บทบาททางการเมืองมาตั้งแตรัฐบาลของเซิง ง็อก ทัญ แตผลการเลือกตั้งกลับแสดงใหเห็นวาพระองคแ
ไมไดรับความไววางใจเลย จึงกลาวไดวาพระอิสริยยศและประสบการณแทางการเมืองไมไดชวยอํานวย
ความนิยมจากประชาชน เชนเดียวกับพรรคเสรีภาพของพระองคแมจะสแนโรดม นรินฺนเฎต เชื้อพระวงศแ
ชั้นสูงซึ่งเป็นหนึ่งในผูมีสิทธิในราชบัลลังกแกัมพูช าที่แมวาจะไดที่นั่งในรัฐสภาแตก็เป็นเพียงเสียงขาง
นอย ตรงกันขามกับพรรคประชาธิปไตยที่กอตั้งโดยพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ องคแเอง ยุตติวงศแ เชื้อพระ
วงศแที่เพิ่งเดินทางกลับจากฝรั่งเศสเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1946 และไมเคยมีบทบาททางการเมือง
ใด ๆ ในกัมพูชา กลับไดรับคะแนนเสียงอยางทวมทนเหนือ เชื้อพระวงศแทั้งสองพระองคแซึ่งมีพระชนมแ
รวมถึงบารมีทางการเมืองมากกวา ถึงตรงนี้หากเชื่อวาชัยชนะของพรรคประชาธิปไตยสวนหนึ่งเกิดขึ้น
โดยการชักนําของผูนําทองถิ่นก็กลาวไดวา ผูนําเหลานี้ชี้นําประชาชนโดยใชประสบการณแสวนตัว
มากกวาคานิยมและความเชื่อที่มีตอเชื้อพระวงศแชั้นสูงซึ่งสําหรับพวกเขาแลวไมไดอํานวยประโยชนแใด
แกชาวเขมร
พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ องคแเอง ยุตติวงศแทรงเตรียมพระองคแเขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรี
คนใหมของกัมพูชา แตตองรอจนถึง วันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1946 ความลาชาเกิดจากรัฐบาลของ
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สมเด็จกรมพระสีสุวัตถิ์มุนีเรศไมยอมลาออกจากตําแหนง กลาวเฉพาะสมเด็จกรมพระสีสุวัตถิ์มุนีเรศ
ทรงคาดหวังวาพระบารมีทางการเมืองและการสนับสนุนดานการเงินแกพรรคประชาธิปไตยจะทําให
พระองคแไดรับการชักชวนใหรวมในรัฐบาลใหม แตทวาในทางตรงกันขามพระองคแถูกปฏิเสธและตอง
ถอยหางจากแวดวงการเมืองกัมพูชา คงไวแตสถานภาพที่ปรึกษาสวนพระองคแของพระมหากษัตริยแ412
วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1946 รัฐ บาลชุ ดใหม เขารั บตําแหนง อยางเป็นทางการ โดยมี
พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ องคแเอง ยุตติวงศแดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาไผท กอนหนานั้นมีการประชุมรัฐสภาซึ่งไดมีการเปิดสมัยประชุมสมัชชาแหงชาติครั้งที่ 1 ตั้งแต
วันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 1946 เพื่อใหการรับรองสมาชิกรัฐสภาและจัดตั้งสภาธรรมนูญ อยางเป็น
ทางการ แตทวาผลที่เกิดขึ้นและสําคัญมากไปกวานั้นตอชัยชนะของพรรคประชาธิปไตย คือการสอด
ประสานการเคลื่อนไหวระหวางพรรคประชาธิปไตยกับขบวนการเขมรอิสระเพื่อการเรียกรองเอกราช
อยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือขบวนการเขมรอิสระสามารถขยายการเคลื่อนไหวดวยความรุนแรงและ
ไดรับความนิยมจากประชาชนในเขตชนบท ขณะที่พรรคประชาธิปไตยซึ่งกําลังไดรับความนิยมจาก
ประชาชนในเขตเมืองคาดหวังและมั่นใจอยางยิ่งวาเมื่อรัฐธรรมนูญแลวเสร็จ อํานาจที่ชอบธรรมตาม
รัฐธรรมนูญจะนําพวกเขาใหเป็นตัวแทนในการเจรจาหรือกดดันฝรั่งเศสใหมอบเอกราชแกกัมพูชาได
ไมยากนัก
1.3 รัฐธรรมนูญประเทศกัมพูชา ค.ศ. 1947
ภายใต ก ารอํ า นวยการของพรรคประชาธิ ป ไตยซึ่ ง เป็ น เสี ย งข า งมากในรั ฐ สภา
กระบวนการรางรัฐธรรมนูญของกัมพูชามีแนวทางที่เปลี่ยนแปลงไปจากจุดมุงหมายเดิม กลาวคือการ
เลือกตั้งเมื่อเดือนกันยายนมีจุดประสงคแเพื่อจัดตั้งสมัชชาแหงชาติกัมพูชาซึ่งเป็นรัฐสภาชั่วคราวมาทํา
หนาเป็นสภาธรรมนูญที่เพียงถวายคําแนะนําแดกษัตริยแเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเทานั้น แตชัยชนะที่พรรค
ประชาธิปไตยไดรับผลักดันใหพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ องคแเอง ยุตติวงศแทรงเปลี่ยนแปลงความคิดดวยมี
พระดําริวา คะแนนเสียงอันทวมทนของประชาชนที่มอบใหแกพรรคประชาธิปไตย คือมติมหาชนที่
ตองการใหการรางรัฐธรรมนูญเป็นหนาที่ของผูแทนโดยชอบธรรมไมใชแคทําหนาที่ถวายคําแนะนําแก
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กษัตริยแ ดวยเหตุนี้กระบวนการรางธรรมนูญที่เกิดขึ้นจึงผลักพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุไมใหเขา
มามี บ ทบาท ซึ่ ง นั บ ได ว า เป็ น จุ ด เริ่ ม ต น ความสั ม พั น ธแ ที่ ร า วฉานระหว า งพรรคประชาธิ ป ไตยกั บ
พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ และยิ่งเลวรายมากขึ้นเมื่อสภารัฐธรรมนูญภายใตเสียงขางมากของ
พรรคประชาธิ ป ไตยทํ า การเปลี่ ย นแปลงอํ า นาจของพระมหากษั ต ริ ยแ จ ากระบอบสมบู ร ณาญา
สิทธิราชยแมาเป็นราชาธิปไตยใตรัฐธรรมนูญ ซึ่งมอบอํานาจเพียงนอยนิดแกสถาบันพระมหากษัตริยแไว
เทานั้น
สภาธรรมนูญ (L‖assemblée constituante) เอียว เกอสทําหนาที่เป็นประธานรัฐสภา
อํานวยการรางรัฐธรรมนูญอยางเรงรีบ โดยนํารัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 4 ฉบับวันที่ 27
ตุลาคม ค.ศ. 1946 (Constitution française du 27 octobre 1946) มาเป็นตนแบบ413 การ
ดําเนินการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ เริ่มตั้ง แตเดือนตุลาคม ค.ศ. 1946 จนถึง เดือนกุมภาพันธแ ค.ศ.
1947 เมื่ อ แล ว เสร็ จ เรี ย ก “รั ฐ ธรรมนู ญ ประเทศกั ม พู ช า” (Constitution du Royaume de
Cambodge) ประกอบดวย 10 หมวด 107 มาตรา เนื้อหาโดยหลักยังคงอยูภายใตกรอบของ
สนธิสัญญาทั้งหลายที่กัมพูชาไดกระทําตอประเทศฝรั่งเศส414 สาระสําคัญโดยสรุปคือ “กัมพูชาเป็นรัฐ
เอกราชซึ่งเป็นสวนหนึ่งของสหภาพฝรั่งเศสในฐานะรัฐที่เกี่ยวของ” (Le Cambodge est un Etat
indépendant associé à l‖Union Française) ทั้งนี้ หมวดที่ 1 ทั่วไป มาตราที่ 1-2 กําหนดสถานะ
ของกัมพูชาวาเป็นรัฐประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยแอยูภายใตรัฐธรรมนูญ และภาษาเขมรถูก
นํามาใชเ ป็นภาษาราชการ แตในวรรคสองใหส งวนภาษาฝรั่ง เศสไวสําหรับการติดตอราชการกั บ
สหภาพฝรั่งเศสและคําศัพทแสมัยใหมซึ่งไมมีบัญญัติไวในภาษาเขมร
รัฐธรรมนูญกัมพูชาไดนําคําขวัญประจําชาติที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสมากําหนด
เป็นลักษณะสิทธิ พื้นฐานแก ชาวเขมร ในหมวดที่ 2 สิทธิ เสรีภาพ และการประพฤติของเขมรชน
มาตราที่ 3-16 คือชาวเขมรมีใหสิทธิ (Liberté) เสมอภาค (Égalité) และภราดรภาพ (Fraternité)
ตราบเทาที่บัญญัติไวตามกฎหมายผูใดจะละเมิดไมได เป็นตนวาหากกระทําผิดแลวตองโทษคุมขังใหมี
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เสง บุนเธือน, รัฐธรรมนูญและการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองกัมพูชา (จากทศวรรษ 40 จนกระทั่งถึงปี
2015) (ม.ป.ท., 2015), 37. [ចសង ប្នុ ចធ ន, រដឌធមមនុញ្ដនិងការផ្កលស់ បូ ឋររបបនចោ យចៅកមពុ ជា (ពី ទសវតសឆប ំ ៤០ រហូ ត ដល់ ឆប ំ
២០១៥) (n.p., ២០១៥), ៣៧.]
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กรมปรึกษารัฐธรรมนูญ, “รัฐธรรมนูญประเทศกัมพูชา ปี 1947,” in รัฐธรรมนูญทั้งหลายในกัมพูชา (พนมเปญ:
กรมปรึกษารัฐธรรมนูญ, 2011), 1-30. [រកុមរបឹការដឌធមមនុញ្ដ, “រដឌធមមនុញ្ដរបចទសកមពុជា ឆប ំ ១៩៤៧,” in រដឌធមមនុញ្ដទាំងឡាយៃនកមពុ
ជា (ភបំចពញ: រកុមរបឹការដឌធមមនុញ្ដ, ២០១១), ១-៣០.]
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การพิจารณาโทษอยางถี่ถวนตามกฎหมาย หามไมใหมีการทารุณกรรมผูตองหา รวมถึงหามไมใหมีการ
เนรเทศชาวเขมรออกจากแผนดินเป็นอันขาด อีกทั้งชาวเขมรมีสิทธิเขาปฏิบัติราชการตามคุณสมบัติ
และสมรรถภาพที่มีอยางเทาเทียมกัน ขณะที่การนับถือศาสนา ชาวเขมรมีอิสระในการนับถือศาสนา
และปฏิบัติศาสนกิจตราบเทาที่ไมละเมิดตอกฎหมาย ถึงกระนั้นคงกําหนดใหพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ของรัฐ แตทวาที่สําคัญมากไปกวานั้นในหมวดนี้ คือการใหเสรีภาพแกชาวเขมรในการคิด การพูด การ
เขียน และการพิมพแ ตลอดจนสามารถจัดตั้งสมาคมโดยเสรีซึ่งขอกําหนดลักษณะนี้ไมเคยมีปรากฏมา
กอนในกัมพูชา โดยเฉพาะการพิมพแซึ่งเดิมทีฝรั่งเศสควบคุมอยางรัดกุมและกําหนดขั้นตอนสําหรับการ
ขออนุญาตที่ซับซอนและยุงยาก แตผลจากรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ในเวลาตอมาจึง ปรากฏวามีการพิมพแ
หนังสือและจัดตั้งหนังสือพิมพแโดยเสรี
แม พ รรคประชาธิ ปไตยจะเป็น เสีย งขา งมากในการร า งรั ฐ ธรรมนู ญ และพยายามลด
บทบาทของพระมหากษัตริยแ แตพรรคเสรีภาพซึ่งเป็นตัวแทนของฝุายอนุรักษนิยมยังคงมีอํานาจอยู
มากเชนกั น ดว ยเหตุนี้จึง ทําใหพระมหากษัต ริยแยัง คงมี บทบาทและคงมีพระราชอํานาจอยู แมจ ะ
ปรากฏเพียงนอยนิดก็ตาม ดังมาตราที่ 21 ซึ่งระบุวา “อํานาจทั้งปวงมาจากพระมหากษัตริยแ อํานาจ
เหลานี้ตองเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้” ทั้งนี้ หมวดที่ 4 พระมหากษัตริยแ มาตราที่ 25-47
กําหนดใหพระองคแเป็นประมุขของรัฐ ทรงเป็นจอมทัพ และทรงเป็นที่เคารพสักการะผูใดจะละเมิด
ไมได โดยใหพระมหากษัตริยแมีหนาที่ เป็นตนวาประกาศรับรองกฎหมายทั้งปวงกอนจะมีผลบังคับใช
อยางเป็นทางการ ทรงมีสิทธิเขารวมเปิดประชุมรัฐสภาและรักษาการรัฐสภาชั่วคราวไดในระยะเวลา
มากสุด 2 เดือน โดยเฉพาะบทบัญญัติหนึ่ง ที่สําคัญ แมจะเป็นผลดีในแงใหอํานาจกษัตริยแเพื่อคาน
อํา นาจกั บฝุ า ยนิ ติ บัญ ญั ติ แตใ นเวลาต อ มากลับ เป็ นสาเหตุ หนึ่ ง ของความชะงัก งั นทางการเมื อ ง
กลาวคือ พระมหากษัตริยแมีหนาที่แตงตั้งแตนายกรัฐมนตรีตามรายชื่อที่รัฐสภาเสนอมา รวมถึงแตงตั้ง
คณะรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอรายชื่อมาอีกดวย
นอกจากนี้ยังไดกําหนดถึงผูมีสิทธิในราชบัลลังกแกัมพูชาไวด วยวา คือสมาชิกราชวงศแที่
สืบสายพระโลหิตจากพระองคแดวง พระมหากษัตริยแมีสิทธิกําหนดรัชทายาทแตตองไดรับอนุญาตจาก
กรมปรึกษาราชสมบัติเสียกอน แตในกรณีที่ไมมีการแตงตั้งรัชทายาทใหกรมปรึกษาราชสมบัติเสนอ
พระนามและจัดการประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสม แตทวาสิ่งที่ไมเคยปรากฏมา
กอนในการขึ้นครองราชยแของพระมหากษัตริยแกัมพูชาและเป็นเงื่อนไขสําคัญที่สรางความไมพอใจแก
พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเป็นอยางมากคือ กอนเถลิงถวัลยแราชสมบัติเขารับพระราชอํานาจเป็น
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พระมหากษัตริยแโดยสมบูรณแ กษัตริยแตองแถลงสัจวาจาตอที่ประชุมรัฐสภาเสียกอนวา “ข้าพเจ้าตั้งสัจ
จาว่าจะประพฤติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายทั้งหลายในพระราชอาณาจักร แล้วจะตั้งจิตมั่นว่าจะ
ทาประโยชน์เพื่อรัฐและอาณาประชาราษฎร”415 และที่ดูเหมือนวาเป็นความตั้งใจในการลดทอนพระ
ราชอํานาจของพระมหากษัตริยแคือ มาตราที่ 98 ซึ่ง กําหนดวา “ห้ามไม่ให้แก้ไ ขรัฐธรรมนูญ เพื่อ
เพิ่มเติมพระราชอานาจให้กับพระมหากษัตริย์เป็นเด็ดขาด”
สําหรับการบริหารประเทศตามรัฐธรรมนูญ แบงอํานาจหนาที่ออกเป็น 3 ฝุาย คือ ฝุาย
บริหารคือรัฐบาล ฝุายนิติบัญญัติซึ่งเป็นระบบ 2 สภา คือรัฐสภาหรือสภาผูแทนราษฎร (Assemblée
Nationale) และกรมปรึ ก ษาพระราชอาณาจั ก รหรื อ สภาสู ง (Conseil du Royaume) และฝุ า ย
ตุ ล าการคื อ ศาลาชํ า ระ หรื อ ตั ด สิ น คดี ค วามทุ ก ระดั บ ชั้ น กฎหมายทั้ ง หลายจะบั ญ ญั ติ โ ดย
พระมหากษัตริยแแตทรงกระทําไดตราบเทาที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญเทานั้น
กล า วเฉพาะรัฐ สภานั้ น มาจากการเลือ กตั้ ง มี หน า ที่ห ลั กคื อ บั ญ ญั ติ กฎหมาย อนุ มั ติ
งบประมาณแผนดิน ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล และแตง ตั้ง คณะรัฐมนตรีตามตามมติที่
ประชุม สวนกรมปรึกษาพระราชอาณาจักรมาจากการแตง ตั้ง ทําหนาที่เป็นผูใหคําแนะนํา ความ
คิดเห็น และขอเสนอดานกฎหมาย งบประมาณแผนดิน หรือเรื่องอื่น ๆ ตามแตรัฐสภาเห็นสมควร แต
หากกรมปรึกษาพระราชอาณาจักรปฏิเสธรางกฎหมาย รัฐสภาไมอาจนํากฎหมายฉบับนั้นมาพิจารณา
ไดอีก หรือหากกรมปรึกษาพระราชอาณาจักรเสนอกฎหมายใด รัฐสภาไมมีอํานาจยับยั้ง กฎหมาย
ดังกลาว อยางไรก็ดี รัฐธรรมนูญยังไดแบง แยกอํานาจอยางเด็ดขาดระหวางฝุายนิติบัญ ญัติกับฝุาย
บริหารออกจากกัน โดยฝุายนิติบัญญัติสามารถลงมติไมไววางใจฝุายบริหารได ขณะที่ฝุายบริหารไม
จําเป็นตองมาจากฝุายนิติบัญญัติ ถึงกระนั้นหากฝุายบริหารหากถูกรัฐสภาพิจารณามีมติไมไววางใจ ก็
สามารถถวายคําแนะนําแดกษัตริยแใหทําการยุบสภาไดเชนกัน เพราะถือวาฝุายบริหารไดรับการแตงตั้ง
จากพระมหากษัตริยแตามความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร
การดําเนินการรางรัฐธรรมนูญ กระทําอยางเรงรีบ ในขณะที่เนื้อหาแทบไมแตกตางกับ
รัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสซึ่งใหความสําคัญแกรัฐสภาหรือฝุายนิติบัญ ญัติเป็นอยางมากโดยการเนนวา
อํานาจอธิปไตยเป็นของรัฐสภา 416 เมื่อพิจารณาบทบัญญัติตาง ๆ ในรัฐธรรมนูญกัมพูชาแลว พบวา
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กรมปรึกษารัฐธรรมนูญ, "รัฐธรรมนูญประเทศกัมพูชา ปี 1947," 11.

កមពុជា ឆប ំ ១៩៤៧,” ១១.]
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[រកុមរបឹការដឌធមមនុញ្ដ, “រដឌធមមនុញ្ដរបចទស

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒนแ, ระบบการเมืองการปกครองฝรั่งเศส (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกลา, 2543), 42-43.
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อํานาจสวนใหญเป็นของรัฐสภาหรือสภาผูแทนราษฎร เป็นตนวามาตราที่ 64 ที่ระบุวามีเพียงรัฐสภา
เทานั้นที่มีสิทธิบัญญัติกฎหมาย สิทธินี้รัฐสภาไมอาจมอบใหผูอื่นผูใดได ขณะเดียวกันยังพบวารัฐสภามี
หนาที่พิจารณางบประมาณแผนดิน ตลอดจนแตงตั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งทําใหฝุายบริหารอยูภายใตการ
ควบคุมของรัฐสภา สวนกรมปรึกษาพระราชอาณาจักรหรือสภาสูงกลับมีหนาที่เพียงนอยนิดแมจะมี
สิทธิยับยั้งมติของรัฐสภาก็ตามแตก็เป็นเรื่องที่รัฐสภาสงมาใหพิจารณาเทานั้น
พระบาทสมเด็จ พระนโรดมสี ห นุท รงไมพ อพระทั ยรั ฐธรรมนูญ ฉบับ นี้เ ป็น อยา งมาก
เพราะทรงมีพระราชดําริวารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นการกระทําที่นํากัมพูชาเขาใกลระบอบสาธารณรัฐที่
4 ของฝรั่งเศส417 ขณะเดียวกันยังทรงมีพระดําริวาบรรดาพรรคการเมืองทั้งหลายพยายามลดทอน
พระราชอํานาจและกีดกันพระองคแออกจากการเมือง อีกทั้งยังไมไดตองการทําเพื่อประชาชนอยาง
แทจริง แตดําเนินการทุกอยางเพื่อผลประโยชนแของพวกพอง ดังทรงมีพระราชวิจารณแไวตอนหนึ่งวา
พวกตําแหนงผูแทนทั้งหลายนี้ กระทําตนหางไกลจากบรรดาประชาราษฎรแหรือถาหาก
พบประชาราษฎรทั้งหลาย พวกตําแหนงผูแทนก็ไมไดตั้งตนใหสมกับตําแหนงผูแทนเลย คือตั้งตน
เป็นผูใหญโตเหนือราษฎร การปฏิบัติกิจปราศรัยของพวกผูแทนนําใหพวกเขาไมรูความหมายของ
การเลือกตั้งที่แทจริง ซึ่งเป็นสาเหตุใหไมรูกฎหมาย ไมรูมโนสัญเจตนา ความใฝุฝใน และความ
ตองการที่แทจริงของราษฎรซึ่งพวกตําแหนงผูแทนก็เอาแตตลบตะแลง418

แตทวาเพื่อนํากัมพูชาใหกาวสูการปกครองตนเอง พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ จึง
ทรงลงพระปรมาภิไ ธยเพื่ อ รั บรองรัฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ แรกของกั ม พู ชาอย างเป็ นทางการในวั น ที่ 6
พฤษภาคม ค.ศ. 1947 มีผลรับรองสถานะของกัมพูชาวาเป็นรัฐเอกราชที่เป็นสวนหนึ่งของสหภาพ
ฝรั่งเศสในฐานะรัฐที่เกี่ยวของและมีฐานะเป็นสมาชิกของของสหพันธรัฐอินโดจีนอยางเป็นทางการ419
แมวาการดําเนินการรางรัฐธรรมนูญจะแลวเสร็จตั้งแตเดือนกุ มภาพันธแ ค.ศ. 1947 และ
พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงมีพระราชประกาศรับรองในวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1947 แลวก็
417

Norodom Sihanouk, Souvenirs Doux et Amers (Paris: Hachette, 1981), 139.
“ราชวิจารณแเพื่อความราบรื่นในรัฐธรรมนูญซึ่งมหากษัตริยแไดประทานแกประชาราษฎรของพระองคแ เมื่อ พ.ศ.
2470 ค.ศ. 1947,” 22 กุมภาพันธแ 1955, ราชาธิปไตย กลองที่ 347, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 2-3. [“រាជវចារណ
៍ ចដមផ ស
ិ
ី រមួលរដឌធមម
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នុញ្ដខ្ដលមហាកសរតិយ៍

នចរ

សរពេះទានដល់របជារាស្តសថរ ពេះអងគ កបុង ព.ស.២៤៧០ គ.ស.១៩៤៧,” ២២ កុមភោៈ ១៩៥៥, រាជាធិបចត

យយ BOX 347, បណតសាដ្ឋឌនជាតិកមពុជា, ២-៣.]
419

กรมปรึกษารัฐธรรมนูญ, "รัฐธรรมนูญประเทศกัมพูชา ปี 1947," 1.

កមពុជា ឆប ំ ១៩៤៧,” ១.]

[រកុមរបឹការដឌធមមនុញ្ដ, “រដឌធមមនុញ្ដរបចទស
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ตาม แต สภาผู แ ทนราษฎรของสาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศสที่ 4 กลั บ ประวิ ง เวลาไม ใ ห สั ต ยาบั น รั บ รอง
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะการรับรองรัฐธรรมนูญเทากับวาฝรั่งเศสยอมรับทางนิตินัยใหกัมพูชาเป็นรัฐ
เอกราชที่เป็นสวนหนึ่งของสหภาพฝรั่งเศสในฐานะรัฐสมทบซึ่งฝรั่งเศสยังคงไมยินดีที่จะใหเอกราชนี้
แกกัมพูชาเทาไหรนัก แมวาพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ องคแเอง ยุตติวงศแจะพยายามรองขอรัฐสภาฝรั่งเศส
ใหการรับรองรัฐธรรมนูญก็ไมเป็นผล ซ้ํารายฝรั่งเศสยังตองเผชิญกับการขยายตัวของขบวนการเขมร
อิสระซึ่งประสานความรวมมือกับขบวนการเวียดมินหแ และตองพบความจริงที่กระทบกระเทือนตอ
ความมั่นคงทางอํานาจในกัมพูชาวา มีสมาชิกขบวนการเขมรอิสระแทรกซึมอยูในพรรคประชาธิปไตย
และขยายอิทธิพลครอบคลุมพรรคใหหันมาเนนการเคลื่อนไหวดวยความรุนแรง ขณะเดียวกันยัง พบ
อีกดวยวา สมาชิกพรรคบางสวนใหการสนับสนุนดานการเงินและอาวุธแกขบวนการเขมรอิสระซึ่ง
เคลื่อนไหวอยูในเขตชนบท ดวยเหตุนี้ตํารวจฝรั่งเศสจึงติดตามจับกุมสมาชิกของพรรคประชาธิป ไตย
หลายคนเป็นตนวาเสิม วา แมจะสรางความไมพอใจแกรัฐสภากัมพูชาเป็นอยางมากตอการจับกุมตัว
สมาชิกรัฐสภาในชวงระหวางเปิดการประชุม420 แตก็ไมสามารถดําเนินการชวยเหลือสมาชิกพรรคคน
ใดได ดังนั้นเอกราชที่พรรคประชาธิปไตยเคยคาดหวังและประกาศกราววาจะนํามาสูกัมพูชายัง ดู
หางไกลและไมใชเรื่องที่งายนัก เพราะการไดมาซึ่งเอกราชในชวงเวลานี้ไมเหมือนกับเมื่อครั้งที่ญี่ปุน
อํานวยการให “ประกาศ” แตเป็นสิ่งที่ตองรอรับจากการ “ให” ของฝรั่งเศส
2. การเคลื่อนไหวของขบวนการเขมรอิสระ
(Khmer Issarak ; Khmer Freedom Fighter)
ขณะที่สวนกลางกําลังเจรจากับฝรั่งเศสผานระบบรัฐสภา ในสวนภูมิภาคกลับปรากฏวามี
ชาวเขมรรวมกลุมกันเรียกขบวนการเขมรอิสระ (Khmer Issarak ; Khmer Freedom Fighter) ซึ่ง
เป็นขบวนการชาตินิยมที่ทําการเคลื่อนไหวตอตานระบอบอาณานิคมและเรียกรองเอกราชในลักษณะ
ของการใชความรุนแรง พบวา มีมากกว าหนึ่ง กลุมและแตละกลุ มมีอิสระในการดําเนินงานตอกั น
ขณะที่ความสัมพันธแระหวางกลุมนั้น พบวาไมไดรวมกันอยางเป็นเอกภาพ ดังปรากฏวาในเวลาตอมา
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“กําหนดเหตุองคแประชุมครั้งที่ 50 ความปใญหาซึ่งทหารฝรั่งเศสจับกุมตัวทานเสิม วา,” 17/02/1947, กําหนดเหตุ
ประชุมรัฐสภา เลขกลอง 2 เลขที่ 50, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 1-3. [“កំណត់ចហតុអងគរបជុំចលកទី ៥០ សថីអំពីបញ្ហាខ្ដលទាហាន រាំង
ចាប់មួ លនចលាកសុឹ ម វ,” ១៧/០២/១៩៤៧, កំណត់ចហតុរបជុំរដឌសភា ចលមរបអប់ ២ ចលមសុំ លិមិត ៥០, បណតសាដ្ឋឌនជាតិកមពុជា, ១-៣.]
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เขมรอิสระบางกลุมมีความขัดแยงและบาดหมางกันจนนํามาสูการสังหารกันเองซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญ
ทําใหบางกลุมตองยุติบทบาทไป
2.1 จุดเริ่มต้นของขบวนการเขมรอิสระ
เขมรอิสระกอตัวขึ้นครั้งแรกในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหวางเกิดกรณีพิพาทอินโดจีน
ระหวางฝรั่งเศส-ไทย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 1940 โดยปก กุณ (Poc Khun) หรือวิบูล ปกมนตรี
(Wibun Pokmontri) หรือพระพิเศษพานิช (Phra Phisetphanit) ชาวเขมรซึ่งอาศัยอยูที่เขตพระ
ตะบอง จากคําบอกเลาของวุธจิระ ปกมนตรีซึ่งเป็นบุตรของกุณอางวา บิดาจัดตั้งกลุมเขมรอิสระขึ้น
โดยคําแนะนําของหลวงอดุลเดชจํารัส (Luang Adul Aduldejjarus) รองอธิบดีกรมตํารวจกรม
ตํารวจของไทยในขณะนั้น สวนหนึ่งมีจุดประสงคแเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของชาวเขมรตอรัฐบาลไทย
ที่ขณะนั้นนํ าโดยพลตรี หลวงพิบู ลสงคราม (แปลก ขี ตะสั ง คะ) ซึ่ ง มีน โยบายไทยยิ่ ง ใหญ (The
Greater Thai Policy) หรือมหาอาณาจักรไทย/แพนไทย (Pan-Thai-ism) ตองการรวมพื้นที่เขต
พระตะบอง ศรีโสภณ และเสียมเรียบใหกลับมาอยูภายใตการปกครองของไทย ดังนั้นกุณซึ่งขณะนั้น
เป็นขาราชการในเมืองพระตะบองจึงตองการแสดงตนวาพวกเขาไมใชสายลับของฝรั่งเศส 421 แตทวา
เหตุผลสําคัญมากไปกวานั้นถึงการจัดตั้งกลุมเขมรอิสระ ปรากฏในบันทึกขอความลงวันที่ 21 เมษายน
ค.ศ. 1941 ของวิลาส โอสถานนทแ (Wilat Osathanon) อธิบดีกรมประชาสัมพันธแถึง สํานักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีวา พระพิเศษพานิชขอรับความชวยเหลือดานงบประมาณจากรัฐบาลไทย
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1940 เพื่อแลกกับการจัดตั้งกลุมเขมรอิสระที่สนับสนุนรัฐบาลไทย พระ
พิเศษพานิชเริ่มชวยเหลือกิจการในสวนวิทยุกระเสียงของกรมประชาสัมพันธแในวันที่ 5 พฤศจิกายน
ค.ศ. 1940 ตลอดจนยังชวยวาดแผนที่และระบุสถานที่สําคัญ ๆ ในกัมพูชาซึ่งเป็นประโยชนแตอการ
ปฏิบัติการตอบโตทางอากาศของกองทัพอากาศไทย ตอมาเมื่อสถานการณแรบในอินโดจีนตึง เครียด
มากขึ้น พระพิเศษพานิชจึงไดอพยพเขามายังประเทศไทย422
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รุงมณี เมฆโสภณ, คนสองแผ่นดิน, 6th ed. (กรุงเทพฯ: บานพระอาทิตยแ, 2551), 65.
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.
422
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ปก กุณเกิดในตระกูลปกมนตรีซึ่งสืบเชื้อสายมาจากเจาฟูาทะละหะ (ปก) มหาเสนาบดี
ผูมีบทบาททางการเมืองกัมพูชามาตั้ง แตรัชกาลสมเด็จพระนารายณแรามาธิบดีศรีสุริโยพรรณหรือ
นักองคแเอง (Ang Eng ครองราชยแระหวาง ค.ศ. 1794–1796) ในฐานะพระบิดาเลี้ยง 423 ตระกูลของ
เจาฟูาทะละ (ปก) รับราชการและมีบทบาททางการเมืองสืบตอมาในกัมพูชาเป็นลําดับ ทั้งนี้ กุณเป็น
บุตรของออกญาอุดมมนตรี (ปก ดัช) เสนาบดีกระทรวงวัง มีพี่สาวรวมทองเดียวกันชื่อปก ลวนซึ่ง
ตอมาแตงงานกับบุณฺณจันฺท มงคลใหกําเนิดบุตรคือบุณฺณจันฺท มล (Bunchhan Mol) ในเวลาตอมา
กุณไดแตงงานกับจันทรแออน อภัยวงศแ (Chhann On Abhayavongsa) บุตรีของเจาพระยาอภัย
ภูเบศร (ชุม) ตนสกุลอภัยวงศแ (Abhayavongsa) เจาผูปกครองเมืองพระตะบองคนสุดทา ยกอนที่
สยามจะยกอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนดังกลาวใหกับฝรั่งเศส กุณจึงมีศักดิ์เป็นนองเขยของนายควง
อภัยวงศแ (Khuang Abhayavongsa) สมาชิกคณะราษฎรสายพลเรือนของไทยดวย424
ความสัมพันธแทางเครือญาติลักษณะนี้เป็นประโยชนแอยางยิ่งตอการเคลื่อนไหวของปก
กุณ เพราะเขาไดใชบานของตระกูลอภัยวงศแเป็นเสมือนกองบัญชาการขบวนการเขมรอิสระ กุณไดรับ
การสนับสนุนเป็นอยางดีจากรัฐบาลไทยในการทําหนาที่ปลุกระดมชาวเขมร รวมถึงตอบโตวิทยุไซงอน
ของฝรั่งเศสในอินโดจีนผานวิทยุกระจายเสียงของไทย ในเวลาตอมากุณประกาศจุดยืนและเนนย้ํา
ความจํ าเป็ นของการจัด ตั้ง กลุม เขมรอิสระผ านหนัง สือ พิม พแไ ทยใหม (Thai Mai) ฉบับ วัน ที่ 20
ธันวาคม ค.ศ. 1940 โดยสรุปวา
…ขาพเจาไมเพียงชื่น ชมยิน ดีทัศนคติของคนไทยเทานั้น แตยังตองการใหรัฐบาลไทย
ชวยเหลือในการขับไลฝ รั่งเศสออกจากอิน โดจีน เพื่อใหเพื่อนรวมชาติของขาพเจามีชัยชนะ มี
อิสรภาพ และหลุดพนจากความทุกขแทรมาน ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงคิดจัดตั้งกลุมเขมรอิสระ (Free
Khmers ; Khmer Issarak) ขาพเจาจะเป็นผูนําอยางกลาหาญเพื่อใหพนผานทุกอุปสรรคอยาง
แนวแน เพื่อเราจะไดรับชัยชนะและนําอิสรภาพมาสูชาวเขมร...425
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หลวงเรืองเดชอนันตแ, ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา, 2nd ed. (นนทบุรี: ศรีปใญญา, 2550), 165.
โปรดดูแผนผังลําดับตระกูลปกมนตรีและตระกูลจวน, Ben Kiernan, How Pol Pot Came to Power: A
History of Communism in Kampuchea, 1930-1975 (Verso: London, 1985), 31.
425
พระพิเศษพานิ ช, “ข อเรี ยกร องของขบวนการเขมรอิส ระ,” ไทยใหม่ (20 ธั นวาคม 2483), quoted in Eiji
Murashima, “Opposing French colonialism Thailand and the independence movements in Indo-China in the early
1940s,” 365.
424
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ดวยเหตุนี้ในวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 1940 ระหวางเวลา 14.00-16.00 น. ชาวเขมรกวา
3,000 คนจึงรวมตัวกันที่ People 's Party Club ในกรุงเทพฯ เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการเขมรอิสระซึ่ง
มีแนวทางการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองเสรีประชาธิปไตยขึ้นอยางเป็นทางการ แมในเวลาตอมาฝรั่งเศส
จะสละอํานาจอธิปไตยเหนือเขตพระตะบอง ศรีโสภณ กําปงธม และเสียมเรียบบางสวนแกไทยใน
ค.ศ. 1941 และรัฐบาลของพลตรี หลวงพิบูลสงคราม (ขณะนั้นไดรับพระราชทานยศเป็นจอมพล ป.
พิบูลสงคราม) จะหมดอํานาจลง แตทวารัฐบาลชุดตอ ๆ มาก็ยัง คงใหการสนับสนุนขบวนการเขมร
อิสระของปก กุณเป็นอยางดีแบบลับ ๆ จนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้ง ที่ 2 แมวารัฐบาลไทยจะ
พยายามแสดงตนวาไมไดการสนับสนุนขบวนการเขมรอิสระก็ตาม แตจากคําบอกเลาของบุณฺณจันฺท
มลซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของกุณไดบันทึกไววากุณมักจะเดินทางไปยังกรุงเทพฯ เพื่อปรึกษากับทางการ
ไทยถึงการอํานวยความสะดวกและความชวยเหลือดานอาวุธยุทโธปกรณแ 426 หรือบันทึกคําใหการชาว
เขมรคนหนึ่งเมื่อทหารฝรั่งเศสจับกุมตัว เขาไดใหสัมภาษณแแกผูสื่อขาวฝรั่งเศสและตางประเทศวา
“พวกปฏิวัติชาวเขมรรับการฝึกหัดจากนายทหารไทย ตลอดจนช่วยเหลือให้อาวุธเป็นกาลังในการ
ปฏิวัตินั้น”427
กลาวเฉพาะปก กุณผูนําขบวนการเขมรอิสระตอมาเดินทางกลับไปยังจังหวัดพระตะบอง
และตั้งฐานปฏิบัติการใหญอยูที่นั่นกอนจะขยายพื้นที่ครอบคลุมเขตเสียมเรียบ มีกองกําลังสวนใหญ
เป็นอดีตตํารวจประจําเมืองพระตะบอง ตอมาเมื่อมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไทย
เป็นการทั่วไปในเดือนมกราคม ค.ศ. 1946 กุณเป็นหนึ่งในสองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับ
การรับเลือกเป็นผูแทนจังหวัดพระตะบองดวย อยางไรก็ดี การเคลื่อนไหวของขบวนการเขมรอิสระใน
ระยะแรกนี้ไมไดมีอิทธิพลทางการเมืองกัมพูชามากนัก เพราะการเคลื่อนไหวสวนใหญเพื่อชวยเหลือ
รัฐบาลไทยในการตอสูกับอาณานิคมฝรั่งเศสมากกวาการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองเอกราชซึ่ ง จะทวี
ความรุนแรงขั้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุด
ถึงกระนั้นควรกลาวดวยวาชวงเวลาเดียวกันนี้ ยังมีขบวนการเขมรอิสระอีกกลุมไดถือ
กําเนิดขึ้นใน ค.ศ. 1942 นําโดยพระเมียน (Mean) ชาวเขมรเชื้อสายญวนที่เกิดในแควนโคชินจีน
ตอมาไดบวชเรียนที่วัดในกรุงพนมเปญ ภายหลังเหตุการณแสงครามรมใน ค.ศ. 1942 พระเมียนเป็น
426
១៩៧៣), ១៥.]

427

บุ ณฺณ จันฺท มล, จริ ตเขมร (พนมเปญ: เลข 79, 1973), 15.

[ប្ុណត ចនធ មុល, ចរ តខ្មម
រ (ភបំ ច ពញ: ចលម ៧៩,
ិ

“แถลงการณแกระทรวงมหาดไทยฉะบับที่ 4,” 17 สิงหาคม 2489, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/8, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 18.
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หนึ่งในพระสงฆแที่ทางราชการฝรั่งเศสติดตามจับกุมตัว พระเมียนจึงหลบหนีออกจากกรุงพนมเปญและ
เดินทางตอไปยังเขตกําปงชนังตอนใตของประเทศ โดยบวชอยูที่วัดยายเทพเป็นเวลา 2 ปี ชวงเวลานี้
พระเมียนไดจัดตั้งขบวนการเขมรอิสระ โดยรวบรวมบรรดาพระสงฆแที่ตองการเรียกรองเอกราชทําการ
เคลื่อนไหวอยูที่นั่น
ตอมาในวันที่ 7 กุมภาพันธแ ค.ศ. 1945 เมื่อกองทัพอากาศของชาติสัมพันธมิตร โดย
เครื่องบิน B29 ของสหรัฐอเมริกาทําการทิ้งระเบิดอยางหนักในกรุงพนมเปญบริเวณพระบรมราชวัง
จตุมุขสิริมงคลใกลวัดอุณาโลมและตลาดกลางสง ผลใหชาวเขมรเสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมาก
พระสงฆแกวา 20 รูปถึงแกมรณภาพ พระสก (Sok) หรือโต สามุต (Tou Samouth) พระอาจารยแสอน
ภาษาบาลีสถิตที่วัดอุณาโลมจึงหลบหนีออกจากวัดและเดินทางออกจากกรุงพนมเปญไปยังเขตชนบท
เพื่อเขารวมกับขบวนการเวียดมินหแ สวนพระเมียนซึ่งขณะนี้สึกและใชชื่อวาเซิง ง็อก มิญ (Son Nhoc
Minh) ก็ไดนําขบวนการเขมรอิสระเขารวมสมทบกับขบวนการเวียดมินหแซึ่งมีแนวทางการเคลื่อนไหว
แบบสังคมนิยมดวย เขมรอิสระกลุมนี้ในเวลาตอมาจัดตั้งเป็นพรรคคอมมิวนิสตแกัมพูชา (Communist
Party of Kampuchea ; CPK)
กลาวโดยสรุปจุดเริ่มตนของขบวนการเขมรอิสระ กลุมหนึ่งไดรับการสนับสนุนจากไทย
เพื่อใหชวยเหลือในการตอตานฝรั่งเศส กลุมนี้มุงเนนแนวทางเสรีประชาธิปไตยและเคลื่อนไหวอยูทาง
ตะวันตกของประเทศ สวนอีกกลุมหนึ่งไดรับการสนับสนุนจากขบวนการเวียดมินหแ มุงเนนแนวทาง
สังคมนิยมและเคลื่อนไหวอยูทางตะวันออกและทางใตของประเทศ
2.2 การเคลื่อนไหวของขบวนการเขมรอิสระหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง กระแสชาตินิยมในอินโดจีนเติบโตขึ้นจากความ
พยายามกลับเขามามีอิทธิพลของฝรั่งเศส การตอตานดวยความรุนแรงเกิดขึ้นทั่วทางภูมิภาค ตรงกัน
ขามกับทาทีของรัฐบาลไทยซึ่งขณะนี้นําโดย ฯพณฯ ปรีดี พนมยงคแ (Pridi Banomyong) ผูนํา
ขบวนการเสรี ไทย (Free Thai Movement) มี ทา ที ป ระนี ป ระนอมกั บ ฝรั่ ง เศสอัน เกิ ด จากความ
พยายามปูองกันสถานะผูแพสงครามที่ประเทศไทยไดประกาศสงครามตอสหรัฐอเมริกาและบริเตน
ใหญ (อังกฤษ) เมื่อวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1942 ซึ่งนอกจากวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1946 รัฐบาลไทย
จะเจรจาเพื่อเลิกสถานะสงครามดังความตกลงสมบู รณแแบบ (Formal Agreement) กับอังกฤษและ
อินเดียแลว เพื่อปูองกันปใญหาที่อาจลุกลามจากทาทีที่แข็งกราวของฝรั่งเศสซึ่งเป็นพันธมิตรกับชาติ
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สัมพันธมิตร ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1946 รัฐบาลไทยจึงยินยอมเจรจาและลงนามในความ
ตกลงระงับกรณีระหวางประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส รวมถึงพิธีสารวาดวยการถอนตัวออกไปและ
การโอนอาณาเขต ณ กรุง วอชิงตัน มีผลใหอนุสัญ ญาโตเกียว (Tokyo Convention) ฉบับวันที่ 9
พฤษภาคม ค.ศ. 1941 เป็นอันยกเลิกและสถานภาพกอนอนุสัญ ญานั้นเป็นอันกลับสถาปนาขึ้น 428
ยังผลใหไทยตองโอนคืนพื้นที่ เมืองศรีโสภณ พระตะบอง เสียมเรียบ และกําปงธมกลับคืนสูอธิปไตย
ของกัมพูชา ปก กุณในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพระตะบองจึงพนจากตําแหนงดังกลาว
แต ท ว า การดํ า เนิ น การที่ สํ า คั ญ มากไปกว า นั้ น ของรั ฐ บาลไทย คื อ การยกเลิ ก ความ
ชวยเหลืออยางเป็นทางการของรัฐบาลไทยที่มีตอการขบวนการเขมรอิสระกลุมปก กุณ โดยเปลี่ยนมา
ใหความชวยเหลือดานเสบียงและอาวุธอยางลับ ๆ ทั้งนี้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและขจัดปใญหาความ
ยุง ยากที่อาจเกิดขึ้นกับฝรั่งเศสที่จะกระทบกระเทือนตอการเจรจาสถานะผูแพสงคราม เป็นตนวา
ภายหลังการปฏิวัตใิ หญของขบวนการเขมรอิสระในเขตเสียมเรียบเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ค.ศ. 1946 ซึ่ง
จะไดอ ธิบ ายต อไปนั้ น รัฐบาลไทยไดออกประกาศทัน ทีใ นวั นที่ 13 สิง หาคมว าไมไ ด มีส วนรว ม
สนับสนุนการกอการครั้งนี้429 ตอมาเมื่อขบวนการเขมรอิสระเตรียมการเปิดปฏิบัติการอีกครั้งในดาน
โพธิสัตวแ ขาหลวงจังหวัดพิบูลสงครามไดแสดงความกังวลและเห็นสมควรวารัฐบาลควรทําความเขาใจ
กับพระพิเศษพานิชเพราะมิฉะนั้นอาจเสียผลในทางการเมือง 430 ดังสําเนาโทรเลขของขาหลวงจังหวัด
พิบูลสงครามถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยวา
...ทราบวาพวกเขมรอิสสระที่ยังคงมีเหลืออยูที่พระตะบองจะไดรวมกําลังขึ้นใหม เพื่อเขา
ไปปฏิวัติในเสียมราฐอีกครั้งในเร็ววันนี้ และจะไดเดินทางผานออกทางพิบูลสงคราม ดวยอําเภอ
ไพรีและพรหมขันธแ ฝรั่งเศสเวลานี้มีทหารประจําอยูตามแนวเสนเขตตแแดนซึ่งจะเห็นไดแนชัดวา
พวกอิสสระไดออกไปจากไทย ฝุายเราจะแกตัวยาก และคราวนี้ฝรั่งเศสจะถือโอกาสใชกําลังอาวุธ
บุกตามเขามาโดยยกเหตุเป็นขออาง กระผมเห็นควรเรียกพระพิเศษพานิช หัวหนาผูกอการเขมร
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ดิเรก ชัยนาม, “ความตกลงระงับกรณีระหวางประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส และพิธี สารว าดวยการถอนตั ว
ออกไปและการโอนอาณาเขต ณ กรุงวอชิงตัน วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๘๙," in ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 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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อิสระที่พระตะบองมากําชับปรับความเขาใจเสียบาง มิฉะนั้นอาจอออกไปทําการยุงยากอีก โดย
ฝุายเราไมทราบ...431

ในเวลาตอมารัฐบาลไทยไดมีคําสั่ง สําเนาวิทยุถึง ขาหลวงประจําจัง หวัดชายแดนดาน
ฝรั่งเศส 6 ฉบับ สาระสําคัญโดยสรุป หามไมใหขบวนการเขมรอิสระซึ่งปฏิวัติในแดนเขมรเขามาใน
เขตไทยเป็นเด็ดขาด ถาเขามาใหปลดอาวุธ ทั้ง ยัง ใหรีบแจง พระพิเศษพานิชวาหามไมใหเขามาใน
ดินแดนไทยเป็นอันขาด เพราะเหตุการณแที่เกิดขึ้นเสียมเรียบทําใหประเทศไทยเสียประโยชนแมาก432
นับตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง กลุมผูเรียกรองเอกราชชาวกัมพูชาพยายามขอ
ความร ว มมื อ และความช ว ยเหลื อ จากรัฐ บาลไทยเพื่ อ ต อ ตา นการกลั บ มาของฝรั่ ง เศส แต ท า ที ที่
เปลี่ยนแปลงไปของรัฐบาลไทยผลักดันใหการเคลื่อนไหวของพวกเขาตองหันมาพึ่งตนเอง และยิ่งทวี
ความรุ น แรงมากขึ้ น เมื่ อ นายพลจั ต วาเอ็ ด เวิ รแ ด เดโมคี เมอรแ เ รยแ (Brigadier-General Edward
Dymoke Murray) ผู บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ดได นํ า กํ าลั ง ทหารฝุ า ยสั มพั น ธมิ ต รเคลื่ อ นเข า สู ก รุ ง
พนมเปญในวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 1945 และจับกุมเซิง ง็อก ทัญ นายกรัฐมนตรีและบรรดาผูสนับสนุน
ในวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 1945 ดวยเหตุนี้ปใญญาชนซึ่งมีแนวคิดมุงมั่นถึงการเรียกรองเอกราชและเป็น
ศัตรูกับทางการ เป็นตนวาบุณฺณจันฺท มล นักองคแมจะสแนโรดม จันทรังษี โภค นี รวมถึงแหม สาวาง
หนึ่งในผูกอการรัฐประหารเมื่อวันที่ 9 สิงหาคมจึงตองหลบหนีเขาปุาและเดินทางตอมายังจังหวัดพระ
ตะบองและจังหวัดพิบูลสงครามเพื่อเขารวมกับขบวนการเขมรอิสระกลุมปก กุณ ซึ่งขณะนั้นยังคง
ไดรับการสนับสนุนดานการเงินและอาวุธจากจากฝุายไทย ขณะที่ปใญญาชนอีกกลุมหนึ่งเป็นตนวาบาจ
ฌืน เจาแสนโกสุมฌุมเจาวายเขตกําปงจาม และฬํา ธีอุกภริยาของทัญไดหลบหนี ไ ปยังตอนใตของ
ประเทศเพื่อเขารวมกับขบวนการเขมรอิสระกลุมเซิง ง็อก มิญ
การเคลื่อนไหวของขบวนการเขมรอิสระกลุมปก กุณตั้งแต ค.ศ. 1946 มีแนวทางการ
เคลื่อนไหวที่ชัดเจนถึงการตอตานฝรั่ง เศสเพื่อเรียกรองเอกราช ดัง บันทึกของบุณฺณจันฺท มลซึ่ง ได
อธิบายเปูาหมายวา “เขมรอิสระ” ไววา “...คาว่า “อิสระ” เป็นภาษาบาลี มีความหมายว่า “เป็นใหญ่
431

“วิทยุที่ 34 พิบูลสงคราม ที่พิเศษ ฉะเพาะรัฐมนตรี มหาดไทย จากขาหลวงพิบูลสงคราม,” 30 สิงหาคม 2489,
เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 92.
432
“เอกสารแจงวากระทรวงมหาดไทยขอสําเนาเอกสารคําสั่งไปยังจังหวัดชายแดนดานฝรั่งเศส 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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ไม่ขึ้นต่อใคร เป็นตัวของตัวเอง” ดังนั้น เขมรอิสระ คือกลุ่มเขมรซึ่งปกครองตนเองไม่อยู่ใต้อานาจของ
ใคร, เป็นเขมรมีเอกราช, มีเสรีภาพ, มีสิทธิครบถ้วนในความเป็นเขมร...”433 มลซึ่งเดินทางหลบหนีมา
จากกรุงพนมเปญไดเข ารวมมือกับ กุณซึ่ง มีศักดิ์ เป็นน า จากบันทึ ก

ចរ ត
ិ ខ្មម រ

[อา นวา จฺริตคแมรแ :

คําแปล จริตเขมร] ของมลไดบอกเลาการจัดตั้งกองกําลังเขมรอิสระของกุณไววา เมื่อแรกมาถึงไดมี
การจัดตั้งกลุมอาสาสมัครขึ้นที่หมูบานอันล็องแวง (Anlong Veng) ใกลกับเทือกเขาพนมดงรัก เพื่อ
ทําการฝึกระเบียบวินัยและวิชาการรบประมาณ 2-3 เดือน พรอมกันนี้ยังไดมีการจัดตั้งหนวยสืบหา
ข า วในกั ม พู ช าด ว ย ผู ร ว มงานคนสํ า คั ญ ในระยะนี้ ป ระกอบด ว ยปใ ญ ญาชนจากเมื อ งหลวงและ
นักชาตินิยมทองถิ่นอยางนักองคแมจะสแนโรดม จันทรัง ษี บุณฺณจันฺท มล โภค นี แหม สาวาง ฎาบ
ฌวนหรือฌวน เข็มเพชฺร (Dap Chhuon or Chuon Khemphetcher) แหม สาวาต (Hem Savat)
สารู (Saru) หรื อ จั นฺ ท โสราด (Chhan Sorat) อย า งไรก็ ดี เมื่ อ ทํ า การฝึ ก แล ว เสร็ จ จึ ง แต ง ตั้ ง
ผูบังคับบัญชาประจํากลุมกอนจะแยกยายไปปฏิบัติการในพื้นที่ตาง ๆ ยกตัวอยางเชนกลุมของปก กุณ
มีพื้นที่ปฏิบัติการในเขตพระตะบอง กลุมของร.ต.ประวิทยแ หวงชาติและนายเคลื่อน ปฐมรัตนแมีพื้นที่
ปฏิบัติการอยูที่เขตกําปงธม หรือกลุมของฎาบ ฌวน แหม สาวาง และจันฺท โสราดซึ่งจัดไดวา เป็นกลุม
เขมรอิสระกลุมใหญที่สุดมีพื้นที่ปฏิบัติการในเขตเสียมเรียบ
ลักษณะความสัมพันธแของขบวนการเขมรอิสระในระยะนี้พบวาเป็นเครือขายกระจายอยู
ในพื้นที่ตาง ๆ กลุมหนึ่งมีการจัดตั้งคณะกรรมการประชาชน (People‖s Committees) ขึ้นในนาม
กลุมเขมรอิสระ ทั้งในระดับหมูบาน อําเภอ และจังหวัด โดยคณะกรรมการประชาชนจะทําหนาที่ออก
เกลี่ ย กล อ มหรื อ ขอรั บ ความช ว ยเหลื อ ตลอดจนขอรั บ การสนั บ สนุ น จากราษฎร ขณะเดี ย วกั น
คณะกรรมการประชาชนยัง ทําหนาที่เป็นผูบังคับบัญชากองกําลังปูองกันตนเองระดับตาง ๆ ในกลุม
ของตน ซึ่งเป็นกองกําลังติดอาวุธมุง เนนการสูรบแบบกองโจร มักฉวยโอกาสลอบโจมตีกองทหาร
ฝรั่ง เศสและทหารสัมพันธมิ ตร มีคําขวัญ สําคัญ วา “ฆ าและแยง ชิง อาวุธศัตรู ” 434 ขณะที่การออก
ปฏิบัติการ กองกําลังติดอาวุธจะแบงออกเป็นกลุมยอย กลุมหนึ่งมีจํานวนคน 35 40 หรือ 50 คน
แบง ภาระหน าที่อ ยา งชั ดเจน ได แก ฝุ ายสายลับ ฝุ ายจับกุ ม ฝุา ยสอบสวน และฝุายสัง หาร สว น
ความสัมพันธแกับเขมรอิสระกลุมที่ไกลออกไปก็จะกลายเป็นแนวรวมขนาดใหญที่ทําการเคลื่อนไหว

433
434

บุณฺณจันฺท มล, จริตเขมร, 14. [ប្ណ
ុ ត ចនធ មល
ុ , ចរ តខ្មម
រ , ១៤.]
ិ
Wilfred Burchett, The China Cambodia Vietnam Triangle (London: Zed Press, 1981), 18.
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ทางการทหารและการเมืองอยางอิสระตอกัน แตหากมีก ารปฏิบัติก ารใหญก็ อาจใหความรวมมื อ
หรือไมก็ได
แมกัมพูชาภายใต การอํานวยการของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีห นุจะไดเจรจาทํ า
ขอตกลงชั่วคราวเมื่อวันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 1946 กับฝรั่งเศสแลว แตในมุมมองของนักชาตินิยมกลับ
เห็ นว ากษัต ริยแ แ ละรัฐ บาลเขมรได ยอมมอบเอกราชอธิป ไตยแก ฝรั่ ง เศสโดยสิ้น เชิ ง โดยมิ ไ ด ดิ้น รน
ประการใด 435 เมื่ อ ประเทศเขมรโดยรวมคงไม ไ ด รั บ เอกราช เขมรอิ ส ระจึ ง จํ า เป็ น ต อ งต อ สู เ พื่ อ
ปลดปล อยบ านเมื อ งให พน จากแอกของฝรั่ ง เศส 436 ทั้ง นี้ ปรากฏหลั ก ฐานวา เขมรอิ ส ระได รั บการ
สนับสนุนและประสานความรวมมือกับนักชาตินิยมในเมืองหลวงเป็นตนวาเสิม วา ซึ่งเขาเป็นสมาชิก
พรรคประชาธิปไตยดวย437
วันที่ 7 สิงหาคม ค.ศ. 1946 กองกําลังเขมรอิสระประมาณ 500 คน ไดเปิดปฏิบัติการ
ปฏิวัติใหญเป็นครั้งแรกดวยการเขาโจมตีเมืองเสียมเรียบ แบงกลุมปฏิบัติการออกเป็น 5 กลุม ไดแก
กลุมแรกใหเขาตีโรงแรมเลอ กรองดแ เดอ เสียมเรียบ (Le Grand Hôtel de Siem Reap) ซึ่งเป็นที่ทํา
การเขต มีชาวฝรั่งเศสพักอาศัยอยูมาก กลุมตอมาใหเขาตีคายทหารเทาดําเพื่อยึดคลังแสงแยงชิงอาวุธ
ปืน กลุมที่ 3 ใหเขาตีที่ทําการไปรษณียแโทรเลขเพื่อตัดขาดการติดตอ กลุมที่ 4 ใหเขาตีเรือนจําเพื่อ
ปลดปลอยนักโทษ และกลุมสุดทายใหเขาตีสถานีตํารวจสายลับประจําเขตและหนวยศุลกากร ทั้ง นี้
กําหนดใหกลุมตาง ๆ เขาโจมตีพรอมกันในเวลาเที่ยงคืนตรงจนถึงรุงสาง เมื่อเวลา 02.00 น. เขมร
อิสระซึ่งเดินเทามากฺรอฬาญเปิดการโจมตีในสถานที่ที่ไดแบงกันไว โดยกลุมที่ 2 เรงเขายึดที่ทําการ
ไปรษณียแโทรเลขเพื่อตัดการสื่อสาร ขณะที่กลุมที่ 4 เขาปลดปลอยและติดอาวุธใหนักโทษรวมทําการ
ตอตานฝรั่งเศส ดังคําใหการของนายเล วงซง ชาวญวนซึ่งตองโทษคุมขังอยูในเรือนจําเมืองเสียมเรียบ
เลาวา “เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2489 ข้าฯ อยู่ในเรือนจาเสียมราฐ ได้มีพวกเขมรเข้าเปิดคุก 20 คน
ขณะที่เปิดได้ร้องบอกว่า เขมรเป็นเอกราชแล้ว ใครใช้ปืนเป็นก็ไปช่วยกัน ใครใช้ปืนไม่เป็นก็กลับบ้าน
435

“เรื่อง การจัดการปกครองประเทศเขมรใหมมีปรากฏในเอกสารโตตอบระหวางกษัตริยแเขมรปใจจุบันกับพลเรือโท
เทยลี ดาชั งลี เยอ ข า หลวงใหญ อินโดจี นคนใหม, ” 28 ธั นวาคม 2488, เอกสารสํ านั กนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํา นั กเลขาธิก าร
คณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 69-70.
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บุณฺณจันฺท มล, จริตเขมร, 44. [ប្ណ
ុ ត ចនធ មល
ុ , ចរ តខ្មម
រ , ៤៤.]
ិ
437
“กําหนดเหตุองคแประชุมครั้งที่ 50 ความปใญหาซึ่งทหารฝรั่งเศสจับกุมตัวทานเสิม วา,” 17/02/1947, กําหนดเหตุ
ประชุมรัฐสภา เลขกลอง 2 เลขที่ 50, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 1-3. [“កំណត់ចហតុអងគរបជុំចលកទី ៥០ សថីអំពីបញ្ហាខ្ដលទាហាន រាំង

ចាប់មួ លនចលាកសុឹ ម វ,” ១៧/០២/១៩៤៧, កំណត់ចហតុរ បជុំរ ដឌសភា ចលមរបអប់ ២ ចលមសុំ លិមិ ត ៥០, បណត សាដ្ឋឌនជាតិ កមពុជា, ១៣.]
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ได้ พวกนักโทษก็ออกจากคุกด้วยกันทั้งหมด 170 กว่าคน แล้วต่างคนก็ต่างแยกกันไป”438 ขณะที่กลุม
ที่ 2 เขาโจมตีคายทหารเทาดํา สามารถยึดอาวุธปืนได 40 กระบอก สวนกลุมที่ 1 เขาโจมตีที่ทําการ
เขตแตถูกนายทหารฝรั่งเศสยิงตอบโตอยางหนักจนไมสามารถเขายึดที่ทําการได ในเวลาตอมากอง
กําลังผสมของฝรั่งเศสตีโอบลอม กองกําลังเขมรอิสระไมอาจตานทานไดจึงตองถอยรนหนีขึ้นไปทาง
เหนือตามถนนนครวัด
เหตุการณแดังกลาวแมขบวนการเขมรอิสระจะไมประสบความสําเร็จแตไดสรางชื่อเสียงถึง
การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองเอกราชในหมูประชาชน ขณะเดียวกันยังสรางความตกตะลึงแกฝรั่งเศส
ไมใชนอย ทั้งนี้ ฝรั่งเศสกลาวหาวาไทยอยูหลายขอเช นวา 1) ฝุายไทยมีสวนเกี่ยวของในการที่พวก
เขมรอิสระไปทําการตอตานฝรั่งเศสที่เสียมเรียบ 2) ฝุายสหรัฐอเมริกาเป็นผูใหอาวุธแกเขมรอิสระ 3)
ฝุายอังกฤษเป็นผูใหความคิดเห็นแกเขมรอิสระ 439 พรอมกันนั้นยังอางหลักฐานดวยวาระหวางเขา
ปฏิบัติการมีการสั่งการเป็นภาษาไทยในระหวางการโจมตี ขณะที่ทางการไทยซึ่งยังคงลักลอบใหความ
ชวยเหลือเสบียงและอาวุธแกเขมรอิสระอยางลับ ๆ พยายามแสดงความบริสุทธิ์ใจดวยการจับกุมและ
ปลดอาวุธพวกเขมรอิสระ 14 คนที่แตกหนีกลับเขามาในจังหวัดพระตะบอง440
นอกจากปฏิบัติการที่เมืองเสียมเรียบแลว ขบวนการเขมรอิสระยังเคลื่อนไหวในอีกหลาย
พื้นที่ ดังปรากฏรายงานของนายสังเวียน บริบาลบรรพต ขาหลวงประจําจังหวัดจําปาศักดิ์ เขต 7 ถึง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยวา
...วันที่ 24 สิงหาคม 2489 มี ร.ต.ประวิทยแ หวงชาติ นายเคลื่อน ปฐมรัตนแ วาเป็นผูแทน
กองทัพเขมรอิสระกําปงทมมาเลาใหกํานันตําบลสะเดาและหมูรักษาการตํารวจตําบลสะเดาฟใงวา
กองทหารเขมรอิสระไดทําการโจมตีกองทัพฝรั่งเศสที่หมวดรักษาการณแโปฺะตาเเสง 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
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ภายหลัง รัฐ บาลไทยนํา โดย ฯพณฯ ปรีดี พนมยงคแ ลงนามในความตกลงระงับ กรณี
ระหวางประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส และพิธีสารวาดวยการถอนตัวออกไปและการโอนอาณาเขต
ณ กรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1946 สงผลใหขบวนการเขมรอิสระเริ่มแตกขบวนตอง
ถอยรนออกจากที่ตั้งเดิมและแอบซอนตัวทําการเคลื่อนไหวตลอดแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย ชวงเวลา
นี้เขมรอิสระแบงออกเป็น 3 กลุม กลุมแรกนําโดยฎาบ ฌวน กลุมตอมานําโดยแหม สาวางกับสารู
และอีกกลุมไมปรากฏชื่อหัวหนาแตหลบซอนอยูแถบสฺวายเจก ทุกกลุมอยูภายใตการสนับสนุนของปก
กุณที่หลบไปพํานักในกรุงเทพฯ แตทวากลับตองพบกับปใญหาแยงชิงความเป็นใหญ กลาวเฉพาะฎาบ
ฌวนหรือฌวน เข็มเพชฺรมีภูมิลําเนาอยูที่เขตกําปงธม เดิมเป็นนายตํารวจของทางราชการฝรั่งเศสชั้น
นายฎาบ (ตรงกั บ ภาษาไทยว า ดาบ) ทํ า หน า ที่ ตรวจสอบบั ญ ชี ข องหน วยตํ า รวจประจํ า เมื อ ง
พระตะบอง ตอมาไดหลบหนีราชการเขารวมกับทางฝใ่งไทยตอสูกับฝรั่งเศสในชวงกรณีพิพาทอินโดจีน
ไดรับแตงตั้งใหเป็นผูดูแลตําบลหนึ่งแถบสฺวายเจก เมื่ออยูในประเทศไทยคนทั่วไปเรียกฌวนวา “ดาบ
ฌวน” ตามยศตํารวจเดิม จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกตอมาวาฎาบ ฌวน 442 ตอมาเมื่อสงครามโลกครั้ งที่
2 สิ้นสุด ขบวนการเขมรอิสระกลุมของกุณไดขยายตัวอันเกิดจากปใญญาชนในเมืองหลวงหลบหนีมา
เขารวมการเคลื่อนไหว ฌวนซึ่งไดรับการชักชวนจากบุณฺณจันฺท มลจึงไดมาเขารวมการเคลื่อนไหวดวย
ตอมาไดรับมอบหมายใหเป็นหัวหนากลุม แตฌ วนมีแนวคิดทางการปกครองแตกตางจากกลุมอื่น
กลาวคือนิยมลักษณะการปกครองแบบขุนนางสมัยจารีตและตองการเป็นใหญเหนือเขมรอิสระกลุม
อื่น ๆ ดวยเหตุนี้ในเวลาตอมาฌวนจึงลอบสังหารแหม สาวางและสารูหัวหนาเขมรอิสระเพื่อขยาย
อํานาจเหนือพื้นที่ของเขมรอิสระกลุมนั้น
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“เรื่อง การเคลื่อนไหวของเขมรและญวนอิส ระ,” 14 กันยายน 2489, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 159.
442
สําหรับที่มาของชื่อ “ฎาบ ฌวน” นั้น ยังมีขอมูลอีกแนวหนึ่ง จากบันทึกชื่อวา “ถกเขมร” ของหมอมราชวงศแ
คึกฤทธิ์ ปราโมชซึ่งเดินทางไปประเทศกัมพูชาเมื่อ ค.ศ. 1953 ตอนหนึ่งกลาวถึงที่มาของชื่อฎาบ ฌวน (เขียนวา ดาบชวน) วา “ที่เป็น
เช่นนี้ เห็นจะเป็นเพราะนายดาบชวนเคยอยู่เมืองไทยและเคยเรียนวิชาการทหารที่เมืองไทย จนเมื่อเป็นนายดาบ ดาบชวนกลับไปตั้ง
ขบวนการเขมรอิสระขึ้นที่เมืองเขมร คนก็ยังเรียกนายดาบชวนว่า “ดาบชวน” เรื่อยมา นายดาบชวนเคยตั้งกองทหารอิสระอยู่ในปุา
นอกเขตเสียมเรียบแถวบริเวณนครวัดนครธมและคอยรบกวนฝรั่งเศสมิให้เป็นปรกติสุขได้ ” (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 ทั้งนี้การยุติบทบาทของกุณสงผล
ใหขบวนการเขมรอิสระซึ่งมีความหลากหลายทางความคิดและผลประโยชนแทางการเมืองอยูแตเดิม
แตกตัว และมีจํ านวนเพิ่มมากขึ้นหลากหลายกลุม แตที่ยัง คงมีความสําคัญ และคงเคลื่อนไหวเพื่ อ
เรียกรองเอกราชอยูคือ กลุมของฎาบ ฌวนซึ่ง มีฐานที่มั่นอยูในปุานอกเมืองเสียมเรียบกับกลุมของ
นักองคแมจะสแนโรดม จันทรังษีซึ่งขยายอิทธิพลอยูที่เมืองพระตะบอง แตทวาทั้งสองกลุมก็ออนกําลังลง
อยางเห็นไดชัดจากการปราบปรามของฝรั่งเศส
อยางไรก็ดี สถานการณแที่เกิดขึ้นกั บเครือขายขบวนการเขมรอิสระของปก กุณตรงกัน
ขามกับเขมรอิสระกลุมของเซิง ง็อก มิญและตู สามุตซึ่งไดรับการสนับสนุนทั้งการเงินและอาวุธจาก
เวียดมินหแจนมีฐานปฏิบัติการใหญอยูที่เขตไพรแวง เขมรอิสระกลุมนี้ประสบความสําเร็จอยางยิ่งใน
การขยายพื้นที่การดําเนินงาน อีกทั้งยังสามารถสรางคลังแสงและผลิตอาวุธในเขตที่ยึดครองได สําเร็จ
พรอมกันนี้ยังทําการคัดเลือกชาวเขมรต่ําเขารับการฝึกฝนในโรงเรียนการเมืองซึ่งจัดตั้ง ขึ้นใน ค.ศ.
1947 อยางเป็นระบบ จนมีความเขมแข็งมากพอในการขยายพื้นที่การดําเนินงานขึ้นมาทางดานเหนือ
และดานตะวันตก กอนจะประสานความรวมมือกับเขมรอิสระกลุมของฎาบ ฌวน
2.3 ความร่วมมือระหว่างขบวนการเขมรอิสระกับขบวนการเวียดมินห์
วันที่ 1 กุมภาพันธแ ค.ศ. 1948 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของขบวนการเขมรอิสระ เพราะ
ปรากฏวามีการผสานความรวมมืออยางเป็นทางการระหวางขบวนการเขมรอิสระกับขบวนการเวียด
มินหแ ภายใตการสนับสนุนของพรรคคอมมิวนิสตแ อินโดจีน (Indochinese Communist Party ; ICP)
ด ว ยการจั ด ตั้ ง คณะกรรมการปลดปล อ ยประชาชนเขมร (Khmer People‖s Liberation
Committee ; KPLC) ทําหนาที่เป็นรัฐบาลเฉพาะกาลทําการตอตานฝรั่งเศสและพระบาทสมเด็จพระ
นโรดมสีหนุ มีเหงียน ถั่น เซิง (Nguyen Thanh Son) สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตแฯ เป็นผูรับผิดชอบ
การเคลื่อนไหวของเวียดมินหแในกัมพูชา443
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Christopher E. Goscha, “Khmer Issarak,” in Historical Dictionary of the Indochina War (19451954): An International and Interdisciplinary Approach (United State: NIAS Press, 2015), 242-243.
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คณะกรรมการปลดปลอยประชาชนเขมร มีทั้งสิ้น 11 คน แมวาฎาบ ฌวนซึ่งไมไดนิยม
การเคลื่อนไหวแนวทางสังคมนิยมจะไดรับการแตงตั้งเป็นประธานคณะกรรมการฯ แตคณะกรรมการ
สวนใหญกลับเป็นเขมรอิสระที่ฝใกใฝุแนวคิดสังคมนิยมถึง 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) ขณะที่นักองคแมจะสแนโรดม จันทรังษีปฏิเสธการ
รวมงานกับคณะกรรมการฯ ดังกลาว ดวยทรงเห็นวาเป็นการสนับสนุนเวียดนาม444
คณะกรรมการฯ ไดมีแถลงการณแฉบับแรกวา “ลัทธิจักรวรรดินิยมฝรั่ง เศสกาลัง เสื่อม
ถอย มันจะต้องพบกับความตายด้วยน้ามือของภราดรภาพทั้งสามคือ ลาว เวียดนาม และกัมพูชา แนว
ร่วมอินโดจีนเพื่ออิสรภาพจึงเป็นสิ่งจาเป็น ประชาชนชาวเขมรต้องปฏิบัติตามตามวิถีแห่งมนุษยชาติ
เพื่ อประชาธิป ไตยและต่อ ต้า นอาณานิ คม” 445 ในเวลาต อมาผูนํ ากลุ มเขมรอิส ระเป็ นต นว า เต฿ า ะ
ลิ้มตระกูลหรือเกา ต฿อก (To Lim Trakul or Kao Tak) ซึ่งมีอิทธิพลอยูแถบชองจอม ชายแดนจังหวัด
สุรินทรแก็นํากองกําลังมาเขาสมทบและทํางานควบคูเป็นอยางดีกับฎาบ ฌวน
วันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 1948 กองกําลังผสมเขมร-เวียดนามปฏิบัติการโจมตีทางรถไฟ
ระหว า งกรุ ง พนมเปญกั บ เมื อ งพระตะบองเพื่ อ ตั ด เส น ทางการคมนาคม ซึ่ ง ในเวลาต อ มาคณะ
กรรมการฯ สามารถครองอํานาจแทนรัฐบาลในเขตพระตะบองไดสําเร็จ พรอม ๆ กับไดรับความ
ชวยเหลือดานอาวุธยุทโธปกรณแจากพรรคคอมมิวนิสตแอินโดจีนมากขึ้น และในปลายปีเดียวกันคณะ
กรรมการฯ มีมติใหจัดตั้งกองกําลังผสมเขมร โดยแบงประเทศออกเป็นเขตทางการทหาร 4 เขต ไดแก
เขตแรกคือดานตะวันออกเฉียงเหนืออยูภายใตการนําของอดีตพระสงฆแอยางแกว โมนิ (Keo Mini)
เขตตอมาคือดานตะวันออกเฉียงเหนืออยูภายใตการนําของสอน สิฌาหแ (Son Sichah) เขตที่ 3 คือ
ดานตะวันตกเฉียงใตอยูภายใตการนําของเซิง ง็อก มิญ และเขตสุดทายคือดานใตอยูภายใตการนํา
ของฎาบ ฌวน 446 โดยผูนําสามเขตแรกเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตแอินโดจีน สง ผลใหขบวนการ
เวียดมินหแขยายพื้นที่จากแนวชายแดนโคชินจีนเขามาดําเนินการเคลื่อนไหวรุกล้ําอธิปไตยของกัมพูชา
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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 ในวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ.
1948 รัฐสภานําโดยเสิน สาน (Son Sann) รองนายกรัฐมนตรีไ ดออกแถลงการณแถึง เขมรอิสระ
เรียกรองใหวางอาวุธและเขามอบตัวแกทางการ โดยรองขอใหเขมรอิสระนึกถึงความทุกขเวทนาของ
ประชาราษฎรที่ตองประสบอยูทุกวันนี้ พรอมยังกลาวตอไปอีกวากัมพูชาในทุกวันนี้มีความเรียบรอย
และมีสันติสุข และกําลังอยูระหวางการสรางชาติ แตการกระทําของเขมรอิสระเชนนี้ผิดกฎหมายและ
กําลังทําลายชาติของตน 447 พรอมกันนี้รัฐบาลกัมพูชายังรวมกับกองกําลังฝรั่งเศสทําการปราบปราม
กลุมเขมรอิสระ แตตองประสบกับความลมเหลว เพราะยุทธวิธีการรบแบบกองโจรที่เวียดมินหแฝึกแก
เขมรอิสระ เป็นตนวาหลักยุทธวิธีจรยุทธแของเหมา เจเอตุง (Mao Zedong) เชน หลัก 4 ประการที่วา
“ข้าศึกรุกเราถอย ข้าศึกพักเรากวน ข้าศึกเพลียเราตี ข้าศึกถอยเราไล่ ” และความแมนยําของหนวย
ขาวกรอง ทําใหเมื่อกองกําลังผสมฝรั่งเศส-เขมรไปถึงจึงพบแตฐานบัญชาการที่วางเปลา
สําหรับการดําเนินงานของขบวนการเขมรอิสระในระยะนี้มีการสงคนแทรกซึมเขาไปใน
หมูบานตาง ๆ เพื่อชักชวนแกมบีบบังคับใหราษฎรเขารวมกับตนหากไมยอมใหความรวมมือก็ถูกฆา
ตาย ตามบันทึกของประโยชนแ โยธาภิรมยแ คนไทยที่เคยใชชีวิตอยูที่เกาะกงไดกลาวถึงการดําเนินงาน
ของขบวนการเขมรอิสระในเขตพื้นที่เกาะกงซึ่ งมีนายแสวงและนายประสงคแเป็นหัวหนากลุมไวโดย
สรุปวา
…เมื่อเขมรอิสระสามารถเกลี้ยกลอมชาวบานในหมูบานใหเป็นพวกไดแลวก็จะจัดอบรม
ตามแนวทางของพวกอิสระ และตอมาก็ไดสงคนจากหมูบานใหออกไปทําการเกลี้ยกลอมชาวบาน
ในหมูบานที่ตั้งอยูใกลเคียง โดยเชื้อเชิญผูที่เป็นกํานัน เป็นผูใหญบาน และบุคคลที่เป็นหัวหนาใน
หมูบานนั้น ๆ ใหมารวมประชุมกัน และพูดกลาวโทษการปกครองของฝรั่งเศสและเจาหนาที่เขมรที่
ทําการกดขี่ประชาชนดวยวิธีการตาง ๆ จนผูฟใงทั้งหลายคลอยตามยอมเขาเป็นพวกอิสระและ
แนะนําใหนําความไปแจงแกชาวบานทั่วไปใหมาเขารวม เมื่อหมูบานใดชาวบานยอมเขาดวยก็จะสง
คนเขาไปทําการอบรม ในเวลาตอมาจึงมีการแตงตั้งหัวหนาประจําหมูบานขึ้น โดยใหชาวบานเลือก
กันขึ้นมาทําหนาที่เป็นประธานหมูบานคนหนึ่ง เป็นหัวหนาฝุายทหารคนหนึ่ง เป็นหัวหนาฝุายคลัง
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“กํ า หนดเหตุ องคแป ระชุ ม ครั้ งที่ 66 ถอยแถลงการณแ ข องรั ฐาภิ บ าลเฉพาะรั ฐสภาถึ งเขมรอิ ส ระให ม อบตั ว ,”
07/06/1948, กําหนดเหตุประชุมรัฐสภา เลขกลอง 5 เลขที่ 134, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 1-2. [“កំណត់ចហតុ អងគរបជុំចលកទី ៦៦
សថីអំពីចសចកឋីខ្ថលងការណ៍របស់រដ្ឋឌភិ

លចំច

េះរដឌសភាអំពីខ្មមរឥសសរោៈចូលមករបគល់មួ លន,” ០៧/០៦/១៩៤៨, កំណត់ចហតុរបជុំរដឌសភា

ចលមរបអប់ ៥ ចលមសុំ លិមិត ១៣៤, បណតសាដ្ឋឌនជាតិកមពុជា, ១-២.]
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คนหนึ่งทําหนาที่แตกตางกันไป…เขมรอิสระจึงแผขยายครอบคลุมพื้น ที่ใกลเคียงไดอยางรวดเร็ว
โดยไมมีผูใดกลาที่จะขัดขืน...
การฝึกทหารเป็นสิ่งจําเป็น ทุก ๆ หมูบานผูชายฉกรรจแตองรับการฝึกทหาร เพื่อทําการ
ตอสูปูองกันใหความปลอดภัยแกหมูบานของตน และทุกคนพยายามหาอาวุธปืนประจําตัวเทาที่จะ
หาไดเพื่อทําการตอสูเมื่อขาศึกทําการโจมตี …ในสมัยนั้น คือสมัยอิส ระ เมื่อหมูบานใดตกอยูใน
อํานาจอิทธิพลของฝุายอิสระ ทหารของฝุายรัฐบาลเขมรก็มิสามารถจะเขาไปทําการตรวจปี้ ตรวจ
ก฿ารแดได บางครั้งทหารของรัฐบาลเขมรก็ถูกทหารพลพรรคของฝุายอิสระทําการลอบโจมตี การรบ
ตอสูระหวางคณะอิสระญวนและเขมร กับฝุายรัฐบาลเขมรของฝรั่งเศสจึงบังเกิดขึ้น มีการลอบยิง
และรบกันเกิดขึ้นบาย ๆ... 448

ใน ค.ศ. 1949 คณะกรรมการปลดปลอยประชาชนเขมรเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการ
แหงชาติปลดปลอยเขมร (Khmer National Liberation Committee ; KNLC)449 ทั้ง นี้ในเดือน
มกราคม ฎาบ ฌวนอํานวยการใหจัดการเลือกตั้งภายในกลุม เพื่อกําจัดสมาชิกที่สนับสนุนขบวนการ
เวียดมินหแ โดยเฉพาะเสียว เฮงและหลานของเขาคือฬง บุนรวตฺน (Long Bunruot) หรือตอมาเปลี่ยน
ชื่อเป็นนวน เจีย (Nuon Chea) ผูนําอันดับสองของเขมรแดง แตทวาผลการเลือกตั้ง แมฎาบ ฌวนซึ่ง
มีแนวทางตอตานแนวคิดสังคมนิยมจะไดรับการรับเลือกเป็นประธาน รวมกับเกา ต฿อกแนวรวมของ
เขา แตสมาชิกอีก 3 ใน 7 กลับเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธแใกลชิดกับพรรคคอมมิวนิสตแอินโดจีน 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 ดวยเหตุนี้จึงมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นใหมในเดือนกันยายน
ค.ศ. 1949 สงผลใหฌวนถูกปลดออกและแทนที่ดวยปก กุณ ในชวงเวลานี้นักองคแมจะสแนโรดม
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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 เนื่องจากบรรดาผูที่ฝใกใฝุแนวคิด
สังคมนิยมถูกกําจัดออกไป ในชวงเวลานี้ขบวนการเขมรอิสระจึงแบง ออกเป็นสองกลุมตามแนวคิด
ทางการเมืองอยางชัดเจน แตทวากลุมของกุณตองประสบปใญหาออนแอลงอยางรวดเร็ว เนื่องจาก
ขบวนการเวียดมินหแหันไปใหการสนับสนุนเขมรอิสระที่ฝใกใฝุแนวทางสังคมนิยมแทนซึ่งในเวลาตอมา
สามารถขยายพื้นที่การเคลื่อนไหวครอบคลุมพื้นที่สวนใหญของประเทศไดสําเร็จ
การเติบโตของขบวนการเขมรอิสระสรางความลําบากใจใหกับรัฐบาลกัมพูชาเป็นอยางยิ่ง
ดวยเหตุนี้แยม ส็อมโบรนายกรัฐมนตรีคนใหมซึ่งเขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธแ ค.ศ. 1949
โดยมีพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเป็นผูสนับสนุนอยูเบื้องหลัง จึงประกาศนโยบายลบลางโทษหรือ
นิรโทษกรรมพวกเขมรอิสระซึ่ง เริ่มมีการพูดถึง มาตั้ง แตกลาง ค.ศ. 1948 หรือภายหลัง การจัดตั้ ง
คณะกรรมการปลดปลอยประชาชนเขมร เพื่อโนมนาวใหบรรดาผูนํากลุมเขมรอิสระวางอาวุธโดย
ทางการจะไมถือเป็นความผิด 451 ดวยเหตุนี้ฎาบ ฌวนซึ่งผิดหวังจากขบวนการเขมรอิสระจึงมอบตัว
และหันมาใหความรวมมือกับทางราชการจัดตั้งกองกําลัง ผสมฝรั่งเศส-เขมร ภายหลัง จึงไดรับการ
แตงตั้งเป็นผูบังคับบัญชาตําแหนงพันตรี และแตง ตั้งใหเป็นผูดูแลเขตปกครองตนเองครอบคลุมเขต
เสียมเรียบ พระตะบอง และกําปงธม452
2.4 ความแตกแยกของขบวนการเขมรอิสระ
ขบวนการเขมรอิสระเป็นขบวนเคลื่อนไหวทางการเมืองมีจุดมุงหมายเพื่อตอตานระบอบ
อาณานิคม แบงออกเป็น 2 กลุมตามแนวคิดทางการเมือง ไดแก เขมรอิสระมุง เนนแนวทางเสรี
ประชาธิปไตย เริ่มกอตั้งมาตั้งแต ค.ศ. 1940 โดยปก กุณกลุมนี้ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยกับ
เขมรอิ สระมุงเนนแนวทางสังคมนิยม นําโดยเซิง ง็อก มิญ และโต สามุทซึ่งเริ่มกอตั้งภายหลังสิ้นสุด
สงครามโลกครั้งที่ 2 ไดรับการสนับสนุนจากเวียดมินหแ
451

“องคแประชุมครั้งที่ 11 การพิจารณากฎหมายลบล างโทษพวกเขมรอิสระ,” 03/03/1949, กําหนดเหตุประชุ ม
รัฐสภา เลขกลอง 8 เลขที่ 243, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 1-42. [“អងគរបជុំចលកទី ១១ សថីអំពីការពិភាកាចលចាប់លុបលាងចទាសពួក
ខ្មមរ ឥសសរោៈ,” ០៣/០៣/១៩៤៩, កំណ ត់ច ហតុ រ បជុំរ ដឌសភា ចលមរបអប់ ៨ ចលមសុំ លិមិ ត ២៤៣, បណត សាដ្ឋឌនជាតិ កមពុជា, ១-៤២.];
“องคแประชุมครั้งที่ 12 การพิจารณา (ตอ) กฎหมายลดโทษใหพวกเขมรอิสระ,” 04/03/1949, กําหนดเหตุประชุมรัฐสภา เลขกลอง 8
เลขที่ 244, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 1-15. [“អងគរបជុំចលកទី ១២ សថីអំពីការបនថចលចាប់ចលកចលងចទាសចអាយពួកខ្មម រឥសសរោៈ,” ០៤/
០៣/១៩៤៩, កំណត់ចហតុរបជុំរដឌសភា ចលមរបអប់ ៨ ចលមសុំ លិមិត ២៤៤, បណតសាដ្ឋឌនជាតិកមពុជា, ១-១៥.]
452
สาคู สาม฿ด, ประวัติศาสตร์กัมพูชาและพลเมืองเขมร, 191. [សាគូ សាមុត, របវតថិ សា ស្តសថ កមពុ ជានិងចរជនខ្មម រ ,
១៩១.]
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กลาวเฉพาะเขมรอิสระที่มุงเนนแนวทางเสรีประชาธิปไตย ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ยุติลง เขมรอิสระแนวทางนี้ขยายตัวเป็นอยางมาก เนื่องจากปใญญาชนที่เคยใหการสนับสนุนเซิง ง็อก
ทัญไดหลบหนีจากเมืองหลวงและเดินทางมาสมทบกับปก กุณ ในชวงเวลานี้ขบวนการเขมรอิสระจึงมี
ผูเขารวมดําเนินงานจํานวนมาก เป็นตนวา นักองคแมจะสแนโรดม จันทรัง ษี (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 มีผูบัญชาการประจํากลุมของตนเองเพื่อทําการเคลื่อนไหวในพื้นที่
ตาง ๆ ดังที่ไดอธิบายไปแลว
แตทวาการดําเนินงานของขบวนการเขมรอิสระกลับไมราบรื่น เพราะผูรวมเคลื่อนไหวไม
มีความชํานาญ ขาดความอดทน อีกทั้งมีอคติสวนตัว มักกลั่นแกลงใสรายปูายสี และแยงชิงความเป็น
ใหญอยูในทีทําใหการดําเนินงานตองประสบกับอุปสรรค 453 ยกตัวอยางกรณีนักองคแมจะสแนโรดม
จันทรังษีซึ่งถูกกลาวหาวาเป็นสายลับของฝรั่ง เศส หัวหนากลุมเขมรอิสระบางคนมีคําสั่ง ใหจับกุม
พระองคแโดยนําผาคลุมศีรษะและนําไปสังหารทันทีโดยไมมีการสอบสวน บุณฺณ จันฺท มลไดโตแยงการ
กระทําดังกลาว โดยตองการใหมีการสืบสวนที่ชัดเจนมากกวานี้แตกลับถูกติเตียนวาเห็นแกญาติวงศแ
แตเมื่อมีการสืบสวนอยางถี่ถวนอีกครั้ง ผลปรากฏวาพระองคแไมใชสายลับของฝรั่งเศส แตสาเหตุเกิด
จากความเคียดแคนสวนตัวของหัวหนาคนหนึ่งที่มีตอนักองคแมจะสแนโรดม จันทรังษี454
ตอมาเมื่อรัฐบาลไทยนําโดย ฯพณฯ ปรีดี พนมยงคแ ลงนามในความตกลงระงับกรณี
ระหวางประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสและพิธีสารวาดวยการถอนตัวออกไปและการโอนอาณาเขต
ณ กรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1946 สงผลใหขบวนการเขมรอิสระเริ่มแตกขบวนตอง
ถอยรนออกจากที่ตั้งเดิมและแอบซอนตัวทําการเคลื่อนไหวตลอดแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย แตทวา
การแยงชิงความเป็นใหญในหมูผูนํากลับยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ยกตัวอยางกรณีของฎาบ ฌวนซึ่ง
ได สั งหารผู นํ ากลุ มเขมรอิ สระอยา งแหม สาวางและสารู โดยหลอกทั้ ง สองให ไ ปพบในปุ าลึ ก บน
เทือกเขาพนมดงรักและลอบยิงเสียทั้งสอง เมื่อผูนํากลุมเสียชีวิตบรรดาลูกนองก็แตกกระสานซานเซ็น

453
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บุณฺณจันฺท มล, จริตเขมร, 15-17, 21.
เรื่องเดียวกัน, 31-32.

[ប្ណ
ុ ត ចនធ មល
ុ , ចរ តខ្មម
រ , ១៥-១៧, ២១.]
ិ
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บางสวนเขารวมเป็นสมาชิกกลุมของฌวน455 ลักษณะดังกลาวมีสวนผลักดันใหในเวลาตอมาปก กุณผู
กอตั้งขบวนการเขมรอิสระประกาศยุติบทบาทลงในปลาย ค.ศ. 1946
การยุติบทบาทของปก กุณสงใหขบวนการเขมรอิสระซึ่งมีความหลากหลายทางความคิด
และผลประโยชนแทางการเมืองอยูแตเดิมแตกตัวและมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นหลากหลายกลุม กลุมหนึ่งมี
สมาชิกไมมากนักและแตละกลุมมีลักษณะการเคลื่อนไหวที่แยกเป็นเอกเทศไมขึ้นตอกันมากยิ่งขึ้น แต
ที่เลวรายมากไปกวานั้นคือเปูาหมายของการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงไป พบวาเขมรอิสระบางกลุมตั้ง
ตนเป็นใหญ ยกตัวอยางเชนกลุมของฮุล วงษแอานุภาพซึ่งไดสถาปนาตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีในนาม
รัฐบาลเขมรอิสระ มีลักษณะการรวมกลุมเป็นซองโจรทําการปลนสะดม เรียกคาไถ ฉุดคราขมขืน เผา
หมูบาน รวมไปถึงสังหารผูบริสุทธิ์สรางความเดือดรอนแกราษฎรจนไดรับฉายาวา “อิสโรจากแหรือ
อิสระโจร”456 พรอมกันนั้นยังปรากฏวาบางกลุมบีบบังคับราษฎรใหเขารวมการเคลื่อนไหวหรือใหการ
สนับสนุนกลุมของตนดวยความรุนแรง ดังรายงานของราชการไทยวา “เขมรอิสระรวบรวมกาลังนี้ได้
ใช้ทุนซึ่งได้มาจากการขู่เข็ญเอาจากราษฎรชาวเขมรทั้งในประเทศเขมรและที่อาศัยอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์
โดยบังคับเอาครอบครัวละ ๒ บาท”457
ขณะที่ขบวนการเขมรอิสระที่มุงเนนแนวทางเสรีประชาธิปไตยมีทาทีออนแอลงและมี
แนวทางการเคลื่อ นไหวไม ชัด เจน ขบวนการเขมรอิ ส ระที่ มุง เนน แนวทางสัง คมนิ ยมที่ ไ ด รั บการ
สนับสนุนจากขบวนการเวียดมินหแกลับเขมแข็งมากขึ้นและสามารถขยายพื้นที่การดําเนินงานขึ้นมา
ทางดานเหนือและดานตะวันตก กอนจะประสานความรวมมือกับเขมรอิสระกลุมของฎาบ ฌวน จัดตั้ง
คณะกรรมการปลดปลอยประชาชนเขมร (Khmer People‖s Liberation Committee ; KPLC)
ภายใตการสนับสนุนของพรรคคอมมิวนิสตแอินโดจีน (Indochinese Communist Party ; ICP) ขึ้นใน
วันที่ 1 กุมภาพันธแ ค.ศ. 1948 และเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการแหงชาติปลดปลอยเขมร (Khmer
National Liberation Committee ; KNLC) ใน ค.ศ. 1949 มีฌวนเป็นประธาน
แม ข บวนการเขมรอิ ส ระภายใต ค ณะกรรมการแห ง ชาติ ป ลดปล อ ยเขมรจะประสบ
ความสําเร็จในการขยายพื้นที่การเคลื่อนไหว เนื่องจากมีการจัดระบบและแบงเขตการปฏิบัติการที่
ชัดเจน แตทวาในเวลาตอมาก็ไดเกิดปใญหาความแตกแยกขึ้นภายในกลุม โดยมีสาเหตุมาจาก ความ
455

บุณฺณจันฺท มล, จริตเขมร, 44. [ប្ណ
ុ ត ចនធ មល
ុ , ចរ តខ្មម
រ , ៤៤.]
ិ
เรื่องเดียวกัน, 56-57.
457
“เรื่อง สาระสํ า คั ญในการเจรจาระหว า งท า นอธิบ ดี แ ละอุป ทู ตเขมร,” 31 มกราคม 2496, เอกสารสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/8, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 76.
456
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แตกตางทางดานอุดมการณแทางการเมือง เนื่องจากไมใชผูนําเขมรอิสระทุกคนที่จะสนับสนุนแนวทาง
สังคมนิยมแมจะไดรับการชวยเหลือจากเวียดมินหแในการเคลื่อนไหวก็ตาม ทายที่สุดเขมรอิสระที่ฝใกใฝุ
แนวทางสังคมนิยมจึงแยกตัวออกไปจัดตั้งแนวรวมเขมรอิสระแหงชาติ (Unified National Front of
the Khmer Issarak or Unified Issarak Front ; UIF) แ ละ จั ดตั้ ง รั ฐ บาล เฉ พ าะ ก าล หรื อ
คณะกรรมการชั่วคราวเพื่อปลดปลอยแหงชาติ (Provisional Central Committee of National
Liberation) โดยมีเซิง ง็อก มิญเป็นประธานแทน
สวนเขมรอิสระที่มุงเนนแนวทางเสรีประชาธิปไตยก็ตองแตกตัวออกอีกครั้ง บางกลุม
สลายตัวดวยการยอมวางอาวุธและมอบตัวแกรัฐบาล ขณะที่บางกลุมแยกตัวไปทําการเคลื่อนไหว
อยางเป็นเอกเทศ ในกลุมหลังปรากฏวาไดตั้งตัวเป็นชุมโจรกอความไมสงบในหลายพื้นที่ ซึ่งไมเพียง
สรางความเดือดรอนในเขตแดนกัมพูชาเทานั้นแตยัง ลุกล้ําเขาไปในเขตแดนของไทย เชน วันที่ 25
มิถุนายน ค.ศ. 1953 เขมรอิสระคณะนายตุมสุข มีนายอู฿ด นิลเพ็ชร (เป็นนายรอยเอกเขมรอิสระ) เป็น
หัวหนาคุมสมัครพรรคพวกแตงกายแบบเขมรอิสระประมาณ 200 คนเศษ เขาทําการปลนหมูบานตา
พระยา อ. อรัญประเทศ จ.สระแกว โดยมีอาวุธปืนกลเบาแบบใหม 2 กระบอก นอกนั้น เป็นปื น
ทอมสัน คารแไบนแ สะเต็นเมาเซอรแ ปืนเล็กยาว และปืนแก฿ป ไดทําการปลนตั้งแต เวลา 05.00 เศษ ถึง
09.00 น. เขมรอิสระไดจับตัวนายชิต สันตระกูล สัตวแพทยแกับภรรยาและราษฎรอื่นรวม 10 คน แต
ปลอยตัวมาแลวเเตวันที่ 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
เหตุนี้ขบวนการเขมรอิสระจึงไมอยูในฐานะผูนําชาตินิยมที่เคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองเอกราชอีกตอไป
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“เรื่อง เขมรอิสสระปลนหมูบานตาพระยา อ. อรัญประเทศ,” 11 กรกฎาคม 2495, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี
กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/8, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 40. ; “สําเนียง ศรมณี กองควบคุมโรค
ระบาด ๑๑ กรกฎาคม ๒๔๙๕ เข าสั มภาษณแ, ” 11 กรกฎาคม 2495, เอกสารสํ านั กนายกรั ฐมนตรี กองกลาง สํา นัก เลขาธิก าร
คณะรั ฐมนตรี (3) สร 0201.9/8, สํ านั กหอจดหมายเหตุ แห งชาติ, 70. ; “เรื่ อง เขมรอิส ระคณะนายตุม สุ ขเขา ทํ าการปลน,” 30
มิถุนายน 2495, เอกสารสํานั กนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํ านัก เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/8, สํ านัก หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ, 56.
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3. ความล้มเหลวของกลุ่มชาตินิยมกัมพูชาในการเรียกร้องเอกราช ค.ศ. 1947-1952
จากที่กลาวมาในสวนที่ 2 ขางตน จะเห็นไดวาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กลุมชาตินิยม
กัมพูชาที่เคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองเอกราชแบงแยกออกเป็น 2 กลุมใหญ ไดแก กลุมพรรคการเมืองนํา
โดยพรรคประชาธิ ปไตยที่เขามาเป็น ผูบริห ารประเทศและเป็ นผูเจรจากั บฝรั่ง เศสเพื่ อใหไ ดมาซึ่ ง
เอกราช กับขบวนการเขมรอิสระที่เคลื่อนไหวเพื่อควบคุมพื้นที่ชนบท อยางไรก็ตาม กลุมชาตินิยมทั้ง
สองกลุมไมประสบความสําเร็จในการนําเอกราชมาสูกัมพูชา เนื่องดวยปใญหาความแตกแยกภายใน
จนทําใหขบวนการเขมรอิสระจึงไมอยูในฐานะผูนําชาตินิยมที่เคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองเอกราช หนาที่
ในการผลักดันกัมพูชาไปสูเอกราชจึงตกเป็นของฝุายบริหารในระบบรัฐสภา อยางไรก็ตาม เหตุการณแ
ความเป็นไปทางการเมืองระหวาง ค.ศ. 1947-1952 แสดงใหเห็นความไรเสถียรภาพของการเมืองใน
ระบบรัฐสภา จึงไมสามารถขับเคลื่อนความเป็นเอกราช และยังเปิดโอกาสให พระบาทสมเด็จพระ
นโรดมสีหนุใชพระราชอํานาจเขาแทรกแซงและควบคุมการเมืองตั้งแต ค.ศ. 1952 ในที่สุด
3.1 ภาวะไร้เสถียรภาพทางการเมืองในระบบรัฐสภา
แม พ รรคประชาธิ ป ไตยจะประสบความสํ า เร็ จ ในการเลื อ กตั้ ง และเป็ น ผู นํ า การร า ง
รัฐธรรมนูญฉบับแรก แตทวาก็ยังคงไมสามารถบรรลุเปูาหมายอยางการนําเอกราชมาสูกัมพูชาได
สําเร็จ เนื่องจากฝรั่งเศสไมยินยอมเจรจากับขบวนการชาตินิยมใดในอินโดจีน เลย สง ผลใหความ
ชอบธรรมของพรรคประชาธิ ป ไตยเริ่ ม ลดลง กล า วเฉพาะพรรคประชาธิ ป ไตยภายหลั ง การร า ง
รัฐธรรมนูญแลวเสร็จไดเพียงสองเดือนก็เกิดเหตุการณแที่สั่นคลอนความมั่นคงขึ้นภายในพรรค เมื่อ
พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ องคแเอง ยุตติวงศแผูนําทางการเมืองที่แข็งกราวเสด็จทิวงคตอยางกะทันหัน ใน
วันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 1947 ดวยวัณโรคขณะมีพระชนมแเพียง 35 พรรษา การสิ้นพระชนมแของ
พระองคแเป็นที่สงสัยอยางยิ่งวาที่พระอาการทรุดลงอยางรวดเร็วนั้นฝรั่งเศสมีสวนเกี่ยวของ แตทวาผล
ที่เกิดขึ้นและสําคัญมากไปกวานั้นจากการสิ้นพระชนมแของพระองคแคือ พรรคประชาธิปไตยสูญเสีย
เสถียรภาพเชิงนโยบายและเกิดการแยงชิงอํานาจขึ้นภายในพรรค วันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1947
พระองคแ ม จะสแ สี สุ วั ต ถิ์ วั ตฺ ต ฉายาวงษแ (HRH Sisowath Watchayavong) พระราชโอรสใน
พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ หนึ่งในผูรวมกอตั้งพรรคประชาธิปไตยทําหนาที่รักษาการนายกรัฐมนตรี
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แต ท ว า ในเวลาต อ มาสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป็ น สมาชิ ก พรรค
ประชาธิปไตยเสนอใหยุบสภาผูแทนราษฎรและจัดการเลือกตั้งใหมในวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1947
เพื่ อ จั ด ตั้ ง สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ค.ศ. 1947 (L‖assemblée legislative en 1947) อย า งเป็ น
ทางการ การเลือกตั้งครั้งนี้นอกจากพรรคประชาธิปไตย พรรคเสรีภาพ (Liberal Party) และพรรคนัก
เอกราช (Parti des Indépendants) ซึ่งเคยลงสมัครเลือกตั้งครั้งที่ 1 แลว ยังมีพรรคการเมืองใหมอีก
2 พรรครวมแขงขันดวย ไดแก គណបកសរួបរួមជាតិ [อานวา คณะบฺกซรวบรวมเจียติ : คําแปล พรรค
รวบรวมชาติ (Parti de I‖Union Nationale)] กอตั้งโดยฆึม ทิต กับ គណបកសចមមរេះបុនការ [อานวา
คณะบฺกซเคมระบนการ : คําแปล พรรคฟื้นฟูเขมระ (Parti de Rénovation Khmer)] ซึ่งกอตั้งมา
ตั้งแตเดือนกันยายน ค.ศ. 1946 นําโดยญึก จูโฬง อดีตรัฐมนตรีวาการงบประมาณ ลอน นอล (Lon
Nol) ชาวเขมรเชื้อสายจีนซึ่งขณะนั้นเป็นนายทหารกองทัพแหง ชาติกัมพูชา และนักองคแราชวงศแ
สีสุวัตถิ์ สิริมตะ (M.R. Sisowath Sirik Matak) พระราชนัดดา (หลาน) ในพระบาทสมเด็จพระ
สีสุวัตถิ์ กลาวเฉพาะพรรคฟื้นฟูเขมระไดรับการอุปถัมภแจากสมเด็จกรมพระสีสุวัตถิ์มุนีเรศซึ่งขุนเคือง
พรรคประชาธิปไตยที่กีดกันพระองคแจากการเลือกตั้งครั้งกอน สําหรับแนวนโยบายของพรรคนี้ตรงกัน
ขามกับพรรคประชาธิปไตย โดยมุงเนนการจัดการกับขบวนการเขมรอิสระและขบวนการเวียดมินหแซึ่ง
รุกล้ําอธิปไตยของกัมพูชา รวมถึงแกไ ขปใญหาขอพิพาทบริ เวณโคชินจีน พรรคฟื้นฟูเขมระประณาม
พรรคประชาธิปไตยอยางรุนแรงถึงการเพิกเฉยตอการรุกรานของขบวนการเวียดมินหแและการใหการ
สนับสนุนขบวนการเขมรอิสระ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ค.ศ. 1947 กําหนดผูดํารงตําแหนงไวทั้งสิ้น 75 ที่
นั่ง ผลการเลือกตั้งปรากฏวา พรรคประชาธิปไตยไดคะแนนเสียงรอยละ 74.66 คิดเป็น 56 ที่นั่ง
พรรคเสรีภาพไดคะแนนเสียงรอยละ 25.33 คิดเป็น 19 ที่นั่ง สวนอีกสามพรรคไมไดรับการรับเลือก
เลย459 พื้นที่ที่พรรคประชาธิปไตยไดรับเลือกสวนใหญเป็นพื้นที่ที่ขบวนการเขมรอิสระเคลื่อนไหวอยู
ตรงกันขามกับพรรคเสรีภาพไดรับชัยชนะในพื้นที่เขตกําปงสปือและเขตติดตอกับเวียดนาม ไดแก เขต
กันดาลและเขตกัมปงจาม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขบวนการเวียดมินหแใชเป็นเสนทางลําเลียงอาวุธยุทโธปกรณแ
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
៣១, ៣៥-៣៧.]
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การเลือกตั้งครั้งนี้ถือไดวาเป็นการแขงขันทางอํานาจระหวางฝุายเสรีประชาธิปไตยกับ
ฝุายอนุรักษนิยม ซึ่งผลปรากฏวาพรรคเสรีภาพซึ่งเป็นตัวแทนของชนชั้นสูงเดิมไมสามารถโนมนาว
ประชาชนไดมากนัก ตรงกันขามกับพรรคประชาธิปไตยที่ยังคงไดรับการสนับสนุนอยางทวมทนจาก
ประชาชน โดยเฉพาะกลุมพระสงฆแและปใญญาชนที่เคยสนับสนุนเซิง ง็อก ทัญซึ่งตางคาดหวังวาพรรค
ประชาธิปไตยจะนําเอกราชกลับคืนสูกัมพูชาไดในไมชา แมจะมีขอมูลปรากฏวาชัยชนะของพรรค
ประชาธิปไตยสวนหนึ่งเป็นผลมาจากการมอบเงินแกราษฎรก็ตาม 460 อยางไรก็ดี วันที่ 20 กุมภาพันธแ
ค.ศ. 1947 เฌียน วอมแกนนําผูกอตั้งพรรคประชาธิปไตยไดรั บเลือกจากรัฐสภาใหดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีคนใหมแทนพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ วัตฺตฉายาวงษแ วอมเป็นหนึ่งในทายาททางการเมือง
ของพระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ องคแเอง ยุตติวงศแ เขาไดรับความไววางใจและเป็นที่เคารพยําเกรงของ
พระองคแเป็นอยางมาก ดวยเหตุนี้วอมจึงมีบทบาทและอิทธิพลตอพรรคประชาธิปไตยจนเป็นสาเหตุให
ไดรับเลือกเป็นผูนําฝุายบริหาร
การบริหารงานของเฌียน วอมไมราบรื่นนัก วอมประสบปใญหาสําคัญคือเขาไมสามารถ
เจรจากับฝรั่งเศสเพื่อนําเอกราชมาสูกัมพูชาไดสําเร็จ อีกทั้งยังตองเผชิญกับปใญหาการรุกล้ําอธิปไตย
ของกองทัพเวียดมินหแตามแนวชายแดนและการขยายตัวของขบวนการเขมรอิสระซึ่ง เป็นสาเหตุให
เศรษฐกิจของกัมพูชาตกต่ําลงจนเกิดภาวะเงินเฟูอ งบประมาณแผนดินที่ไมสอดคลองกับรายจายเริ่ม
สรางปใญหาใหกับการบริหารประเทศของวอม แตเรื่องที่สรางความหนักใจใหกับวอมเป็นอยางมาก
คือปใญหาเกี่ยวกับโคชินจี นซึ่งฝรั่งเศสอํานวยการยกอํานาจการบริหารราชการใหขึ้นกับเวียดนาม
ประเด็นดังกลาวสรางความไมพอใจและเป็นที่ถกเถียงของรัฐสภามาตั้งแตปลาย ค.ศ. 1946 เป็นตนวา
“โคชินจีนเป็นแผ่นดินของเขมรมาตั้งแต่โบราณและอุดมไปด้วยชาวเขมร” หรือ “ก่อนสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เป็นที่ตั้งของวัดมากกว่า 700 วัด แต่ภายใต้การควบคุมของเวียดมินห์ทาให้มีเพียง 560 วัด
เท่านั้นที่เหลืออยู่”461 ดวยเหตุนี้เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1948 วอมจึงเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อ
เจรจาปใญหาเรื่องเอกราช พรอมกับขอใหฝรั่งเศสแกไขปใญหาเรื่องดินแดนบริเวณโคชินจีนซึ่งวอมเห็น
วาฝรั่งเศสดําเนินการโดยพลการ อยางไรก็ดี การเจรจาลมเหลวโดยสิ้นเชิงเพราะฝรั่งเศสไมยินยอม
ปฏิบัติตามหรือแกไขประเด็นใดตามขอเรียกรองของกัมพูชาเลย
460
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“กําหนดเหตุองคแประชุมครั้งที่ 25 โคชินจีนและเขตพระตะบอง,” 26/11/1946, กําหนดเหตุประชุมรัฐสภา เลข
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១៩៤៦, កំណត់ចហតុរបជុំរដឌសភា ចលមរបអប់ ១ ចលមសុំ លិមិត ២៥, បណតសាដ្ឋឌនជាតិកមពុជា, ១៣-១៦.]
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แตทวาปใญหาสําคัญซึ่ง กลายเป็ นวิกฤตการณแทางการเมืองที่เฌียน วอมตองเผชิญและ
เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําใหเขาตองพนจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี คือปใญหาอื้อฉาวการลักลอบคาฝูาย
อยางผิดกฎหมายในตลาดมืด ซึ่งพบวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคประชาธิปไตยมีสวนรูเห็น
แมแตส็อม-ญาณ (Sam Nhean) ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงรองประธานรัฐสภาก็มีสวนพัวพันดวย แม
วอมจะร องขอให เอีย ว เกอส (Ieu Koeus) สมาชิ กพรรคประชาธิ ปไตยซึ่ง ขณะนั้นดํ ารงตําแหน ง
ประธานรัฐสภาใหพิจารณาเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตเกอสไดปฏิเสธเพราะเห็นวาจะ
กระทบตอภาพลักษณแของสภาผูแทนราษฎร ถึงกระนั้นวอมก็ดึงดันใหมีการลงมติ ผลปรากฏวาวอม
ไดรับคะแนน 23 ตอ 21 และเพื่อใหปใญหาดังกลาวสงบลง วอมจึงมอบหมายใหแยม ส็อมโบร (Yem
Sambaur) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคประชาธิปไตยซึ่งขณะนั้นกํากับดูแลกิจการตํารวจให
ทําลายเอกสารหลักฐานการกระทําผิดดัง กลาว แตส็อมโบรกลับปฏิเสธ เหตุการณแนี้สรางความไม
พอใจใหแกวอมเป็นอยางยิ่งและหาทางไลส็อมโบรออกจากพรรค แตวอมกลับไมไดรับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีหรือสมาชิกภายในพรรค เกอสเคยเตือนวอมแลววาเขาได “บํารุง เลี้ยงจระเขนอย”
(nourishing a baby crocodile) เอาไว462 ทายที่สุดวอมตองลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีซึ่ง
เพิ่งเขาทํางานไดเพียง 6 เดือนในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1948
วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1948 รัฐสภามีมติเลือกแบน นุต (Penn Nouth) นักการเมือง
ซึ่งเขามามีบทบาทตั้งแตรัฐบาลของเซิง ง็อก ทัญใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนใหม แตทวาความ
แตกแยกภายในพรรคประชาธิ ปไตยก็ยั ง คงไมไ ด รับการแก ไ ขและทวีความรุน แรงมากยิ่ ง ขึ้น เมื่ อ
สมาชิก ภายในพรรคมี ความเห็น แตกตา งกั นถึง แนวทางการเรีย กร องเอกราช ด วยเหตุนี้ใ นเดือ น
พฤศจิกายน ค.ศ. 1948 แยม ส็อมโบรพรอมดวยสมาชิกอีก 11 คนไดประกาศลาออกจากการเป็น
สมาชิ กพรรคประชาธิ ป ไตย เพราะไม พ อใจแนวทางของพรรคประชาธิ ป ไตยที่ ใ หก ารสนั บ สนุ น
ขบวนการเขมรอิสระ รวมถึงไมสามารถแกไขปใญหาเกี่ยวกับขบวนการเวียดมินหแที่ขยายอิทธิพลมาก
ขึ้นในกัมพูชาได ตอมาในเดือนมกราคม ค.ศ. 1949 เสถียรภาพของพรรคประชาธิปไตยตองสั่นคลอน
และลมสลายลง เมื่อส็อมโบรไดเสนอการอภิปรายไมไววางใจนุตในขอหาฉอราษฎรแบังหลวงเกี่ยวกับ
การประมงในทะเลสาบเขมร (Tonle Sap) ดวยเหตุนี้นุตตองลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีใน
วันที่ 11 กุมภาพันธแ ค.ศ. 1949
462
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บรรยากาศทางการเมืองของกัมพูชาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตกอยูในสภาพของการแยง
ชิง อํานาจทางการเมือง นายกรัฐมนตรีคนแลวคนเลาหมุน เวียนกันขึ้นมาเป็น ผูนําประเทศซึ่ง ตา ง
ประกาศกราววาจะนําเอกราชมาสูกัมพูชา แตกลับไมพบวานายกรัฐมนตรีคนใดประสบความสําเร็จใน
การเจรจากั บ ฝรั่ ง เศส อย า งไรก็ ดี ภายหลั ง แบน นุ ต ลาออกจากตํ า แหน ง นายกรั ฐ มนตรี
พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุอํานวยการใหเอียว เกอส ประธานรัฐสภาแตงตั้งแยม ส็อมโบรเป็น
นายกรั ฐ มนตรี โ ดยไม ต อ งผ า นการลงมติ ข องรั ฐ สภา เกอสซึ่ ง ไม ต อ งการมี ปใ ญ หากั บ ราชสํ า นั ก
ดําเนินการแตงตั้งส็อ มโบรเป็น นายกรัฐมนตรีในวัน ที่ 12 กุมภาพันธแ ค.ศ. 1949 ซึ่ง การกระทํ า
ดัง กลาวสรางความไมพอใจใหกับพรรคประชาธิปไตยเป็นอยางมาก เพราะเห็นวาราชสํานักกําลัง
แทรกแซงกิจกรรมของฝุายบริหาร อีกทั้งการแตงตั้งส็อมโบรซึ่ง ขณะนั้นไมใชสมาชิกของพรรคเป็น
ประธานฝุายบริหาร ทั้งที่เสียงขางมากในรัฐสภาเป็นของพรรคประชาธิปไตยจึงเป็นการกระทําที่ไ ม
สมควร และยิ่งเลวรายขึ้นเมื่อส็อมโบรไดจัดตั้งรัฐบาลผสมรวมกับพรรคเสรีภาพของพระองคแมจะสแ
นโรดม นริ นฺ น เฎตที่ มี แ นวทางการเมื อ งแบบอนุ รั ก ษนิ ย ม จึ ง ยิ่ ง ทวี ค วามไม พ อใจให กั บ พรรค
ประชาธิปไตยและโจมตีส็อมโบรอยางหนักผานหนังสือพิมพแกัมพูชา แตตรงกันขามกับราชสํานักและ
ฝรั่งเศสที่ใหการสนับสนุนส็อมโบรเป็นอยางดี เพราะเห็นวาเขาเป็นนักการเมืองที่ควบคุมงาย463
แยม ส็อมโบรดํารงตําแหนง นายกรัฐมนตรีคนใหมทามกลางกระแสตอตานอยางหนัก
โดยเฉพาะพรรคประชาธิปไตยซึ่งประณามส็อมโบรวาเป็นคนของกษัตริยแ464 แตสถานการณแยิ่งเลวราย
ขึ้นเมื่อส็อมโบรประกาศนโยบายจัดตั้งบอนคาสิโนซึ่งเป็นแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ
นโยบายดังกลาวถือวาเป็นความลมเหลวทางการเมืองเชิง นโยบายในสายตาของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร การตอตานขยายตัวไมเพี ยงแตในรัฐสภา เมียส สาแอม (Meas Saem) รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการไดประทวงนโยบายของส็อมโบรดวยการประกาศปิดวิทยาลัย พระสีสุวัตถิ์ แมแต
นักเรียนนักศึกษาก็ออกมาตอตานจนกระทั่งเกิดบทรองเชิงเสียดสีที่วา
บทรอง
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464

Press, 1994), 56.
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264
ចបកកាសុី ណូ បិទវទាល័
យ រ ំលាយសភា
ិ

เปิดคาสิโน ปิดวิทยาลัย ยุบสภา

ហុយ ចម្ចង ហុយ ចម្ចង!

หุง โมง หุง โมง!

กระทั่งวันที่ 18 กันยายน ค.ศ. 1949 พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุจึงมีพระราช
โองการประกาศยุบสภาผูแทนราษฎรมีผลทําใหแยม ส็อมโบรและรัฐบาลพน จากตําแหนงในวันรุงขึ้น
ทั้งนี้อาศัยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตราที่ 90 เอียว เกอสในฐานะประธานรัฐสภาจึงดํารงตําแหนง
รักษาการนายกรัฐมนตรี 465 ตั้งแตวันที่ 20 กันยายน ค.ศ. 1949 แทน แตทวาในวันที่ 28 กันยายน
ค.ศ. 1949 พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุมีพระราชโองการใหยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1947
ยังผลใหเกอสซึ่งดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีไดเพียง 9 วันตองพนจากตําแหนง วันตอมาพระองคแทรง
แตงตั้งส็อมโบรใหกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งโดยไมมีการลงมติของรัฐสภา
3.2 การเจรจาเอกราช 50 เปอร์เซ็นต์ (fifty percent independence) วันที่ 8 พฤศจิกายน
ค.ศ. 1949
วัน ที่ 8 พฤศจิก ายน ค.ศ. 1949 พระบาทสมเด็ จพระนโรดมสี ห นุ พร อมดว ยแยม
ส็อมโบร นายกรัฐมนตรี และเอียว เกอส หัวหนาพรรคประชาธิปไตย เดินทางไปยังกรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่ ง เศส พบกั บมร.ฌู ล แว็ง ซ็อ ง โอริ อ ล (Jules-Vincent Auriol) ประธานาธิบ ดีแ ห ง สาธารณรั ฐ
ฝรั่งเศสที่ 4 และประธานสหภาพฝรั่งเศส เพื่อลงนามในขอตกลงที่พระองคแไดมอบหมายใหพระปิตุลา
(ลุง) พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ มุนีพงศแซึ่ง ขณะนี้ไดรับพระราชทานอิสริยยศเป็นสมเด็จกรมหลวงเป็น
ผูแทนพระองคแยื่นแกรัฐบาลฝรั่งเศสตั้งแตวันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 1949 ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) เพื่อประโยชนแของกัมพูชา สนธิสัญญาตองทําใหกัมพูชาเกิดอธิปไตยภายในประเทศ
โดยทันที
2) เอกราชของประเทศกัมพูชาซึ่งจะไดรับจากฝรั่งเศส ตองมีอิสระดานการติดตอระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศมหาอํานาจของโลก รวมถึงราชอาณาจักรกัมพูชาตองมีอิสระในการ
ดํา เนิ น กิ จ กรรมใดตามแนวทางของตนและตอ งมีผู แทนเขา รว มกิจ กรรมตา ง ๆ ขององคแก าร
สหประชาชาติ
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กรมปรึกษารัฐธรรมนูญ, “รัฐธรรมนูญประเทศกัมพูชา ปี 1947,” 90.

កមពុជា ឆប ំ ១៩៤៧,” ៩០.]

[រកុមរបឹការដឌធមមនុញ្ដ, “រដឌធមមនុញ្ដរបចទស
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3) พื้นที่ซึ่งตกอยูภายใตการดูแลของกองทัพฝรั่งเศสหรือกองกําลังผสม ฝรั่งเศสตองลด
จํ า นวนทหารลงเป็ น ลํ า ดั บ และถอนตั ว ออกไปจากกั ม พู ช าโดยเร็ ว พร อ มกั บ ยิ น ยอมให ก าร
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
เป็นผูเสนอตอฝรั่งเศสเองวาใหดําเนินการลักษณะเชนเดียวกับที่บริเตนใหญทํากับอินเดีย 467 พรอมกัน
นี้ฝรั่งเศสยังไดรับรองรัฐธรรมนูญกัมพูชาซึ่ง แลวเสร็จมาตั้ง แต ค.ศ. 1947 สงผลใหในทางนิตินัย
กัมพูช าเป็ น รัฐอิ สระ ขณะที่ตอ มาใน ค.ศ. 1950 ฝรั่ ง เศสก็ยิน ยอมใหกัม พูชาสง ผู แทนเขาร วมใน
องคแการสหประชาชาติ ลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการใชอํานาจของฝรั่งเศสในกัมพูชาที่ผอนปรน
ลงซึ่ งพระบาทสมเด็จ พระนโรดมสีห นุท รงเรี ยกขอ ตกลงนี้ว า “เอกราช 50 เปอรแเ ซ็น ตแ” (fifty
percent independence)468
การเจรจาที่เกิดขึ้นภายใตการนําของรัฐบาลแยม ส็อมโบร นักการเมืองที่มีชื่อเสียงไม
คอยดีแตใกลชิดกับราชสํานักนั้น สรางความไมพอใจแกสมาชิกพรรคประชาธิปไตยเป็นอยางมาก
โดยเฉพาะเมื่อ ส็อ มโบรเสนอตอ รัฐสภาเพื่อ ให สัตยาบัน รับ รองการกํา หนดความสัมพั นธแ ระหวา ง
ฝรั่งเศสกับกัมพูชา สภาผูแทนราษฎรซึ่งสวนใหญคงเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปไตยจึงไมใหความเห็น
ชอบ โดยเฉพาะสาระสําคัญที่วากัมพูชาเป็นประเทศเอกราชซึ่งอยูภายในสหภาพฝรั่งเศส การดําเนิน
466

นโรดม สี หนุ, ราชสกรรมภาพเพื่อเอกราชบริบูรณ์ในกั มพูชา (ทศวรรษ 1940-1950), 2nd ed. (กัมพูชา:
อินทรแเทวี, 2005), 26-27. [នចរាតថម សីហនុ, រាជសកមមភាពចដមផឯី ករាជបរបូិ រណ៍ៃនកមពុជា (ទសសវតសរ ១៩៤០-១៩៥០),
៍
ច េះពុមពចលកទី
២ (កមពុជា: ឥស្តនធចទវ,ី ២០០៥), ២៦-២៧.]
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เรื่องเดียวกัน, 25-26.
Chandler, A History of Cambodia, 216.
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ความสัมพันธแทางการทูตกับประเทศใด ๆ ตองไดรับความเห็นชอบจากฝรั่งเศส และฝรั่งเศสคงสงวน
อํานาจทางการทหารและตํารวจไวในสภาวะสงครามหรือเมื่อเหตุการณแไมปกติ พรอมกันนี้ชาวฝรั่งเศส
คงไดรับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตดังเดิม 469 ซึ่งพรรคประชาธิปไตยเห็นวาไมใชเอกราชอยางแทจริง
และโจมตีวาเป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลที่ทําใหโอกาสในการนําเอกราชโดยสมบูรณแหางไกล
ออกไป พรอมกันนี้นักเรียนซึ่งสนับสนุนแนวทางของพรรคประชาธิปไตยยังไดประทวงการกระทําของ
รัฐบาลดวยการหันไปตอสูดวยกําลัง แตสําหรับพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุแลวกลับทรงเห็นวา
“ครั้งหนึ่งประเทศกัมพูชาแนบชิดกับประเทศฝรั่งเศสโดยสนธิสัญญาปี 1893 เพื่อยกเลิกสนธิสัญญานี้
เราต้องเดินทางไปเจรจาที่ฝรั่งเศส ด้วยเหตุเช่นนี้จึงมีการลงนามในข้อตกลงปี 1949 ซึ่งไม่ได้ทาเพื่อ
พระองค์เองเลย หากแต่ทาเพื่อส่วนรวม เพื่อกรุยทางไปสู่เอกราชได้ตามกฎหมาย”470 ถึงกระนั้นใน
เวลาตอมารัฐสภาจําตองยินยอมใหสัตยาบันและประกาศใชอยางเป็นทางการ
ทามกลางความสับสนและการโจมตีรัฐบาลอยางรุนแรง ไดเกิดเหตุการณแที่นาตกใจและ
เป็นสาเหตุทําใหในเวลาตอมาส็อมโบรตองลาออกจากตําแหนง นายกรัฐมนตรี คือการลอบสัง หาร
หัวหนาพรรคประชาธิปไตย เหตุการณแเกิดในวันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 1950 เวลา 18.00 น. หลังปิด
การประชุมของกรรมาธิการพรรคประชาธิปไตย ไดมีผูรายลอบปาระเบิดเขาไปในที่ทําการพรรค
ประชาธิปไตย สงผลใหเอียว เกอสประธานรัฐสภาและหัวหนาพรรคประชาธิปไตยเสียชีวิต นู-ยา
สมาชิกพรรคเสรีภาพถูกจับในฐานะผูราย การสืบสวนถูกมอบหมายแกลอน นอล นายทหารกองทัพ
แหงชาติกัมพูชาซึ่งเป็นไปอยางคลุมเครือและลงทายด วยคนรายถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิต ทั้งนี้จาก
การสอบสวนชี้ถึงผูตองสงสัยวาเป็นผูสั่งการมี 2 คน คือพระองคแมจะสแนโรดม นรินฺนเฎต หัวหนา
พรรคเสรีภาพซึ่งขณะนี้ไดหลบหนีออกนอกประเทศไปแลว กับส็อมโบรนายกรัฐมนตรีซึ่งดูเหมือนจะมี
ความเห็นทางการเมืองที่แตกตางกับเกอส471 แตในขณะเดียวกันกลับมีหลักฐานปรากฏดวยวาคนราย
ไดสารภาพวาสมเด็จพระวรราชมารดาสีสุวัตถิ์กุ สุมะนารีรัตนแ พระราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระ
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York: Cornell University Press, 1974), 38.
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นโรดมสีหนุเป็นผูวาจาง และพระองคแก็ไดสงเสียเลี้ยงดูคนรายตลอดเวลาที่อยูในคุก 472 สอดคลองกับ
บุณฺณจันฺท มลซึ่งมีความเห็นวาผูสั่งการหรือเกี่ยวของคือพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ มลเชื่อวา
การสังหารเกอสเป็นแผนการที่กษัตริยแใชเป็นขออางในการเขาควบคุมอํานาจทางการเมือง เป็นการยิง
ปืนนัดเดียวไดนกสองตัว คือฆาหัวหนาพรรคประชาธิปไตยแลวโยนความผิดใหพรรคเสรีภาพรับไป473
อยางไรก็ดี งานศพของเอียว เกอสไดรับการจัดขึ้น 7 วัน 7 คืน มีประชาชนกวา 50,000
คน ซึ่งประกอบดวยนักเรียนนักศึกษา พระสงฆแ นักการเมือง รวมถึงราษฎรทั่วไปมารวมแสดงความ
อาลัย วันที่ 22 มกราคม ค.ศ. 1950 ซึ่งเป็นวันครบกําหนดฌาปนกิจ ขบวนเคลื่อนยายรางของเกอส
จากบานไปยังวัดปทุมวดีไดรับการจัดขึ้นอยางยิ่งใหญ ตลอดเสนทางมีผูคนเขารวมอยางลนหลาม
เกอสได รั บ การยกย อ งว า เป็ น “ธรรมอหิ ง สา” นี่ จึ ง เป็ น หลั ก ฐานหนึ่ ง ที่ ช ว ยยื น ยั น ว า พรรค
ประชาธิปไตยยังคงไดรับความนิยมจากประชาชน แมวาในระยะที่ผานมาพรรคตองเผชิญกับขอครหา
มากมายจากการบริหารประเทศก็ตาม
3.3 การเลือกตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1951
ถึงแมวาฝุายอนุรักษนิยมจะมีอํานาจสามารถควบคุมการเมืองกัมพูชาไวไดและประสบ
ความสําเร็จในการเปิดการเจรจากับฝรั่งเศส แตทวาภายใตการบริหารกับตองเผชิญกับปใญหาตาง ๆ
ทั้ง แรงกดดั นจากปใญญาชนและสมาชิกพรรคประชาธิป ไตย โดยเฉพาะอยา งยิ่ง การขยายตัวของ
ขบวนการเขมรอิสระกลุมที่อยูภายใตการนําของขบวนการเวียดมินหแซึ่ง ไดปรับวิธีการเคลื่อนไหว
ภายหลัง กัมพูชาลงนามในความตกลง ค.ศ. 1949 โดยจั ดการประชุมผูนํ าขบวนการเขมรอิสระ
ประมาณ 200 คน ที่เมืองหาเตียน (Ha Tien) ในวันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 1950 ไดประกาศจัดตั้งแนว
ร ว มเขมรอิ สระแห ง ชาติ (Unified National Front of the Khmer Issarak or Unified Issarak
Front ; UIF) มีเซิง ง็อก มิญเป็นหัวหนาควบคุมดูแล องคแกรนี้ประกอบดวยผูนําเขมรอิสระระดับสูงซึ่ง
เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตแอินโดจีนประมาณ 500 คน ซึ่งตอมาไดประกาศจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกาล
หรื อ คณะกรรมการชั่ ว คราวเพื่ อ ปลดปล อ ยแห ง ชาติ (Provisional Central Committee of
National Liberation) โดยมีเซิง ง็อก มิญเป็นประธาน
472
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ลักษณะดังกลาวสงผลใหกัมพูชาตองตกอยูในสภาวะไรเสถียรภาพ และยิ่งเลวรายมากขึ้น
เมื่อเกิดเหตุการณแลอบสังหารเอียว เกอส อดีตประธานรัฐสภาและหัวหนาพรรคประชาธิปไตย แยม
ส็อมโบรซึ่งถูกกลาวหาวามีสวนพัวพันจึงลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีในวันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ.
1950 ดวยเหตุนี้จึงเปิดโอกาสใหพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
ถึงกระนั้นพระองคแกลับตองประสบกับการคัดคานของพรรคประชาธิปไตย ตอมาวันที่ 1 มิถุนายน
ค.ศ. 1950 พระองคแจึงแตงตั้งสมเด็จกรมหลวงสีสุวัตถิ์ มุนีพงศแดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแทนโดย
ปราศจากรั ฐ สภา แต ท ว า นายกรั ฐ มนตรี ค นใหม ค งต อ งเผชิ ญ กั บ แรงกดดั น จากสมาชิ ก พรรค
ประชาธิปไตย รวมถึงการกอความไมสงบของขบวนการเขมรอิสระทั้งสองกลุมจึงประกาศลาออกใน
วันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 1951 เปิดโอกาสใหอุม เฌียงซุน (Oum Chheang Sun) ขาราชบริพารผูใกลชิด
กับราชสํานักเขามาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี พรอมกับลดบทบาทของพรรคประชาธิปไตยดวยการ
มอบหมายใหกรมปรึกษาพระราชอาณาจักรปฏิบัติหนาที่แทนรัฐสภา ซึ่งสรางความไมพอใจเป็นอยาง
มากแกพรรคประชาธิปไตยจึงรวมกันกดดันและเรียกรองใหมีการเลือกตั้งใหม พระบาทสมเด็จพระ
นโรดมสีหนุจึงไดมีประกาศพระราชบัญญัติการเลือกตั้งซึ่งทําใหเฌียงซุนตองยุติบทบาท
วั น ที่ 9 กั น ยายน ค.ศ. 1951 มี ก ารจั ด การเลื อ กตั้ ง สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ
(L‖assemblée legislative en 1951) กําหนดผูดํารงตําแหนงไวทั้งสิ้น 75 ที่นั่ง มีพรรคการเมือง
มากขึ้นและเขารวมลงสมัครถึง 9 พรรค ผลปรากฏวาพรรคประชาธิปไตยซึ่ง ขณะนี้เกิดการชวงชิง
อํานาจของฝุายอนุรักษนิยมภายในพรรค นําโดยหุย กอนธุล (Huy Kanthoul) ซึ่ง สามารถควบคุม
และกําจัดฝุายเสรีประชาธิปไตยในพรรคไดอยางเบ็ดเสร็จ ไดคะแนนเสียงรอยละ 70.67 คิดเป็น 54 ที่
นั่ง พรรคเสรีภาพไดคะแนนเสียงรอยละ 21.33 คิดเป็น 16 ที่นั่ง ขณะที่พรรคฟื้นฟูเขมระซึ่งเคยลง
แขงขันเลือกตั้งมาตั้งแต ค.ศ. 1947 กอตั้งโดยญึก จูโฬงแตขณะนี้นําโดยลอน นอล นายทหารกองทัพ
แหงชาติกัมพูชา รวมกับชนชั้นกลางที่มีความสัมพันธแดานธุรกิจ กับฝรั่งเศส ไดคะแนนเสียงรอยละ
2.67 คิดเป็น 2 ที่นั่ง และ គណបកសឥណសានជ័យជំនេះ [อานวา คณะบฺกซเอ็ยซานจัยจุมเนียะ : คําแปล
พรรคอีสานชัยชนะ (Parti du Nord-Est Victorieux)] พรรคการเมืองทองถิ่นนําโดยเมา จอย (Mao
Choy) ซึ่งเป็นเครือขายที่มีความสัมพันธแกับฎาบ ฌวน ไดคะแนนเสียงรอยละ 5.33 คิดเป็น 4 ที่นั่ง474
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ด ว ยเหตุ นี้ พ รรคประชาธิ ป ไตยซึ่ ง เป็ น เสี ย งข า งมากจึ ง ได จั ด ตั้ ง รั ฐ บาลโดยมี ม ติ ใ ห ก อนธุ ล เป็ น
นายกรัฐมนตรี
ในชวงเวลาเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุและรัฐบาลฝรั่งเศสอํานวยการให
เซิง ง็อก ทัญเดินทางกลับมายังกัมพูชา เดวิด พี. แชนดแเลอรแตั้งขอสังเกตวาเหตุผลที่ซอนอยูในการ
สนับสนุนใหทัญกลับมาคือความคาดหวังใหพรรคประชาธิปไตยเกิดความแตกแยก 475 แตพระองคแทรง
มีพระราชาธิบายวาการดําเนินการดังกลาวเป็นไปตามหลักเมตตาธรรมและเพื่อสรางสันติภาพ 476 วันที่
29 ตุลาคม ค.ศ. 1951 ประชาชนกวาหมื่นคนไปตอนรับทัญที่สนามบินพนมเปญ และอีกกวาหมื่นคน
เขาแถวตอนรับตลอดทางจากสนามบินเรื่อยมาถึงในเมือง ในขบวนมีรถกวา 300 คัน สงผลใหรถติด
ยาวหลายชั่วโมงบนถนนที่มีระยะทางเพียง 10 กิโลเมตร
การกลับมาของเซิง ง็อก ทัญสรางความระส่ําระสายภายในพรรคประชาธิปไตยเป็นอยาง
มาก บรรดาสมาชิกพรรคที่ชื่นชมทัญสนับสนุนใหเขาดํารงตําแหนงสําคัญ ๆ ทางการเมือง แตทัญคง
ปฏิเสธ แตทวาในระหวางเดือนมกราคม-กุมภาพันธแ ค.ศ. 1952 ทัญและเอีย เส็ยโจว (Ea Sichau) ได
ออกหนังสือพิมพแชื่อวา “ខ្មមរចរកាក” [อานวา คแมรแโกรฺก : คําแปล เขมรตื่น (Cambodians Awake)]
โดยชี้แจงวา “เราทราบว่าประชาชนชาวกัมพูชา ซึ่งถูกทาให้หลับใหลได้ตื่ นขึ้นแล้ว ... ไม่อาจมีสิ่งใด
หยุดยั้งให้การตื่นนี้ก้าวไปข้างหน้า ”477 และในวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ. 1952 ทัญไดหลบนี้เขาปุาพรอม
ผูติดตามประมาณ 100 คน จัดตั้งศูนยแบัญชาการบริเวณชายแดนแถบพนมดงรักในเขตเสียมเรียบ โดย
ไดรับความรวมมือจากเขมรอิสระกลุมของเกา ต฿อก มีการนําวิธีการปกครองแบบสั งคมนิยมมาใช
ภายในกลุม ทั้งนี้ ทัญโจมตีสถาบันพระมหากษัตริยแวาเป็นอุปสรรคสําคัญ ของการไดรับเอกราช 478
พฤติการณแดังกลาวแมจะสรางความขุนเคืองพระทัยใหกับพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเป็นอยาง
มาก แตในขณะเดียวก็เป็นเงื่อนไขสําคัญ ที่ผลักดันใหพระองคแเขามาดําเนินการทางการเมืองดวย
พระองคแเอง
กลาวเฉพาะพรรคประชาธิปไตยภายหลังจัดตั้งรัฐบาลภายใตการนําของหุย กอนธุล ต อง
ประสบปใญหาความแตกแยกภายในพรรค สาเหตุหนึ่ง เกิดจากการกลับมาของเซิง ง็อก ทัญ ผูนํา
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ชาตินิยมที่เป็นที่ชื่นชอบของปใญญาชน และยิ่งแยลงเมื่อเขมรอิสระกลุมฎาบ ฌวนทําการเคลื่อนไหว
ในกรุงพนมเปญโดยอาศัยความสัมพันธแกับเมา จอย ผูนําพรรคอีสานชัยชนะ ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.
1952 ปรากฏวามีรถจี๊ ปของทหารแจกใบปลิวที่มีเนื้อหาเรียกรองใหราชสํานักและประชาชนลุกขึ้น
ตอตานรัฐบาลของกอนธุล เหตุการณแดังกลาวสรางความโกรธแคนใหแกกอนธุลเป็นอยางมาก โดยเขา
กลาวโทษแกลอน นอล นายทหารกองทัพแหง ชาติกัมพูชาและแยม ส็อมโบร อดีตนายกรัฐมนตรี
กอนธุลมอบหมายใหเสิม วาซึ่งไดรับการปลอยตัวหลัง จากการเจรจากับฝรั่ง เศสใน ค.ศ. 1949 ให
จับกุมและสอบสวนบุคคลทั้งสองตํารวจไดเขาตรวจคนบานของลอน นอลกับแยม ส็อมโบร และกุมตัว
ทั้งสองไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ ภายหลังการตรวจคนไมพบสิ่งใดที่เชื่อมโยงไดวาทั้งสองเป็ น
ผูกระทําการ ลอน นอลไดรับการปลอยตัวอิสระ ขณะที่ส็อมโบรถูกกักบริเวณในบานพักของตัวเอง479
การจับกุมลอน นอลและกักบริเวณแยม ส็อมโบร สรางความขุนเคืองใหแกบรรดาทหาร
เทาดําซึ่งอยูภายใตการบังคับบัญชาของลอน นอลเป็นอยางมาก และเปิดโอกาสใหพรรคฝุายคานใช
เหตุการณแดังกลาวโจมตีรัฐบาล โดยกลาวหาวาพรรคประชาธิปไตยตองการทําลายคูแขงทางการเมือง
จึงไดกลาวโทษดวยขอหาโดยปราศจากมูล 480 แตทวาในทางตรงกันขามผลที่เกิดขึ้นจากสถานการณแ
ดัง กล า วกลั บ ผลั ก ดั นให ฝรั่ ง เศสซึ่ ง เฝู ามองการเมื อ งกั ม พูช าอย า งระแวดระวั ง ส ง กองทหารจาก
เวียดนามจํานวน 2 กองพัน กลับเขามาประจําการในกัมพูชาโดยอางเหตุความไมสงบทางการเมือง
อีกทั้งยังนํากองทหารอีก 2 กองพัน จัดเป็นกองกําลังผสมรวมกับกองทัพของกัมพูชา พรอมกับจัด
รถถังทําการลาดตระเวนรอบกรุงพนมเปญดวย การกระทําของฝรั่งเศสลักษณะนี้เป็นการแสดงตน
อยางเปิดเผยวาฝรั่งเศสยังคงไมยินยอมใหเอกราชโดยสมบูรณแแกกัมพูชา
ความยุงเหยิงทางการเมืองภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา ผลักดันใหพระบาทสมเด็จ
พระนโรดมสีหนุใชพระราชอํานาจโดยอางบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา 21 “อานาจทั้งปวงมาจาก
พระมหากษั ต ริย์ อ านาจเหล่า นี้ ต้อ งเป็น ไปตามบทบัญ ญั ติ ในรั ฐธรรมนู ญ นี้ ” ประกาศยุบ สภา
ผูแทนราษฎรในวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1952 และเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีดวยพระองคแเอง
พรอมกันนั้นใน ค.ศ. 1953 ยังโปรดเกลาฯ จัดตั้งกรมปรึกษาชาติใหทําหนาที่แทนรัฐสภา โดยทรงมี
479

1), 157.
១៥៧.]

ฉาย โสะผล, นายกรัฐมนตรีเขมร ทั้ง 36 ท่านเป็นอย่างไร?: การเริ่มต้นและการสิ้นสุดในประวัติศาสตร์ (ภาค

[ឆយ សុ ផល, នាយករដឌមរនីខ្មមរ ទាំង ៣៦ រូប ជានរណា?: ការចាប់ចផឋម និងការចាកចចញកបុងរបវតថិ សា ស្តសថចាក់ខ្ រសេះ (ភាគ១),
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...ถ้าหากเห็นว่าความแตกแยกเป็นสิ่งถูกต้อง บรรดาผู้รักและหวังดีต่อชาติ
ทั้งหลายคงต้องหลบเร้นไปในปุา ”481 ตอมาพระองคแประทานสัมภาษณแไววา “เพื่อแสดงถึงความรัก
ชาติของพระราชา และเพื่อพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่า ราชบัลลังก์มิใช่ห้ามล้อแต่เป็น ‘มอเตอร์’ ของ
เอกราช”482
4. พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุกับการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราช
กัมพูชาซึ่งเพิ่งไดรับสิทธิใหปกครองตัวเองบางสวนใน ค.ศ. 1946 ตองตกอยูในสภาวะไม
มั่นคง การคาซึ่งเป็นรายไดหลักทางเศรษฐกิจที่จะนํามาใชเป็นงบประมาณในการบริหารแผนดิน
หยุดชะงักจนสงผลใหเกิดภาวะเงินเฟูอ ขณะที่รัฐบาลซึ่งควรจะเป็นที่พึ่ง พาของประชาชน และเป็น
ผูนําในการเรียกรองเอกราช รวมถึง แกไ ขปใญหาตาง ๆ กลับเกิดความแตกแยกจนนํามาสูภาวะไร
เสถียรภาพ ดวยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุซึ่งเฝูามองการแยงชิงอํานาจทางการเมืองมา
โดยตลอด จนกระทั่งสถานการณแบานปลายจนพระองคแไมอาจทนตอสภาพไรระเบียบไดอีก จึงทรงใช
พระราชอํานาจเขาแทรกแซงเพื่อควบคุมการเมืองกัมพูชา โดยทรงประกาศกราวและยื นยันวาจะนํา
อํานาจอธิปไตยกลับคืนสูรัฐบาลกัมพูชาและประชาชนดวยพระองคแ483
4.1 ราชสกรรมภาพเพื่อเอกราช (Royal Crusade for Independence)
พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงขอใหสภาผูแทนราษฎรมีฉันทามติประกาศสภาวะ
ฉุกเฉินและใหเวนพระราชอํานาจทั้งปวงแกพระองคแ ดวยทรงใหเหตุผลวาการปฏิบัติงานของรัฐสภาไม
ไดผลและเพื่อใหพระองคแดําเนินการเรียกรองเอกราชไดอยางชอบธรรม พรอมทรงสัญ ญาวาจะนํา
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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, อิน โดจีน : ทัศนะจากปักกิ่ ง นโรดม สีหนุ ให้สั มภาษณ์แก่จังกูติว ส์ , trans. สวาง วงศแพั วพันธุแ
(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 “ปวงข้าพระพุทธเจ้าไม่มีอานาจเปิดทางให้พระองค์ได้ปฏิบัติการ ไม่มี
อานาจที่จะอนุมัติกฎหมายนี้ แต่หากถือปฏิบัติตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญซึ่งกาหนดให้ ‘อานาจทั้ง
ปวงมาจากพระมหากษัตริย์’ รัฐสภาก็คงไม่มีสิทธิคัดค้านการดาเนินการนี้ได้ ” ดวยเหตุนี้ในวันที่ 13
มกราคม ค.ศ. 1953 พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุประกาศยุบสมัชชาแหง ชาติและประกาศกฎ
อัยการศึก โดยพระองคแทรงดํารงตําแหนง นายกรัฐมนตรี พรอมกันนี้ทรงแตง ตั้ง แบน นุตใหดํารง
ตําแหนงกํากับราชการในราชรัฐาภิบาลและเป็นรัฐมนตรีลําดับที่ 1 ตามพระราชกฺรึดเลข 39 ลงวันที่
24 มกราคม ค.ศ. 1953 ขณะที่ทรงแตงตั้งเสิม วา ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและ
สาธารณการ และฎาบ ฌวนใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ตอมาในวันที่ 29 มกราคม
ค.ศ. 1953 พระองคแประกาศจัดตั้ง “กรมปรึกษาชาติ” ทําหนาที่แทนรัฐสภามีสมเด็จพระวรราชบิดา
นโรดมสุรามฤตเป็นประธานและเป็นผูสําเร็จราชการแทนพระองคแ และเพื่อไมใหเกิดเสียงคัดคาน
บรรดาสมาชิ ก พรรคประชาธิ ป ไตยที่ เ ป็ น ปฏิ ปใ ก ษแ ต อ พระองคแ จึ ง ถู ก จั บ หลั ง จากนั้ น พระองคแ จึ ง
ดําเนินการ “រាជសកមមភាពចដមផឯី ករាជបវបូិ រណ៍ៃនកមពុជា” [อานวา เรียจซอกมฺมเภียปเฎิมเบยแอก
เรียจบริบูรณแไนกัมปูเจีย : คําแปล ราชสกรรมภาพเพื่อเอกราชหรือปฏิบัติการของพระราชาเพื่ อ
เอกราชที่สมบูรณแของกัมพูชา] ดวยการเสด็จพระราชดําเนินไปยังประเทศโลกเสรีเพื่อขอความเห็นใจ
ตอกัมพูชาซึ่งยังไมไดเอกราชที่สมบูรณแและเพื่อใหกัมพูชาเป็นที่รูจักของนานาประเทศ พรอมกันนี้เพื่อ
แกไ ขปใญหาของโลกเสรีที่ตองเผชิญ กับการขยายตัวของขบวนการคอมมิวนิสตแในอินโดจีน การให
เอกราชแกกัมพูชาก็เทากับวาสรางความรวมมือปูองกันและกันในอนาคต เพราะกัมพูชาในตอนนี้รัก
เอกราชเสมอเหมือนดวยชีวิต485
วันที่ 9 กุมภาพันธแ ค.ศ. 1953 พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเสด็จพระราชดําเนินออก
จากกรุงพนมเปญไปยังกรุงปารีส และในวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 1953 พระองคแ มีพระราชสาสนแถึ ง
มร.ฌู ล แว็ ง ซ็ อ ง โอริ อ ล (Jules-Vincent Auriol) ประธานาธิ บ ดี แ ห ง สาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศสที่ 4
484

“แผนการสรางเอกราชกัมพูชาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ วรมัน,” 1953, การศึกษาและการเรียนการ
สอน กลองที่ 319, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 2. [“ខ្ផនការកសាងឯករាជកមពុជាៃនរពេះ ទសចមឋចរពេះនចរាតថម សីហនុ វម៌ម,” ១៩៥៣, ការ
អបរ ំនិងការបងាាត់បចរងៀន BOX 319, បណតសាដ្ឋឌនជាតិកមពុជា, ២.]
485

“แผนการสรางเอกราชกัมพูชาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ วรมัน,” 1953, การศึกษาและการเรียนการ
สอน กลองที่ 319, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 1. [“ខ្ផនការកសាងឯករាជកមពុជាៃនរពេះ ទសចមឋចរពេះនចរាតថ ម សីហនុ វម៌ម,” ១៩៥៣, ការ
អបរ ំនិងការបងាាត់បចរងៀន BOX 319, បណតសាដ្ឋឌនជាតិកមពុជា, ១.]
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สาระสําคัญโดยสรุป พระองคแทรงพยายามอธิบายสถานการณแที่เกิดขึ้นในกัมพูชาและปใญ หาที่นา
หนักใจสําหรับฝรั่งเศสในอินโดจีนคือการตอตานของเวียดมินหแ โดยเสนอทางออกเพื่อขจัดความหนัก
อกหนักใจของฝรั่งเศสและเพื่อปูองกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นคือการมอบเอกราชใหแกกัมพูชา และ
สาเหตุที่พระองคแดําเนินการเชนนี้ เพราะเห็นแกความทุกขแยากของอาณาประชาราษฎรทั้งสิ้น ทั้ง นี้
พระองคแเชื่อวาหากฝรั่งเศสยินยอมเจรจากับพระองคแและรัฐบาลของพระองคแแลว อนาคตประชา
ราษฎรทั้งหลายก็จะไมมีทางเนรคุณฝรั่งเศส จึงเป็นการงายที่สุดที่จะทําใหพวกเขาเชื่อวาการเสียสละ
ทั้งหลายยอมรับโดยฝรั่งเศสเอง ทั้งนี้เพื่อปูองกันการโจมตีวาฝรั่งเศสตองการรักษาอํานาจซึ่งเอาไป
จากกัมพูชาและเอาแตปกปูองผลประโยชนแของตน และที่สําคัญ มากไปกวานั้นเพื่อลบขอครหาวา
ฝรั่งเศสไมเอาใจใสปใญหาพวกอิสระเอาแตดําเนินนโยบาย “แบงแยกเพื่อปกครอง” เชนนี้แลวฝรั่งเศส
ก็ยังสามารถรักษาเอกสิทธิ์บางประการไวได และยัง เป็นการรักษาสัมพันธไมตรีระหวางกัมพูชากับ
ฝรั่งเศสเอาไวดวย แตในขณะเดียวกันพระองคแทรงอธิบายตอไปวาในกัมพูชายังมีประชาชนอีกกลุมซึ่ง
ไมอาจยอมรับความไรระเบียบและสะอิดสะเอียนตอความไมมีสันติสุข จึง มีมติ เป็นเอกฉันทแใหเรง
ดําเนินการใหกัมพูชาไดรับเอกราชโดยเร็วที่สุด คนกลุมนี้เห็นวาหากจะบรรลุเปูาหมายไดก็โดยการ
ตอสูเทานั้น มาถึงตรงนี้พระองคแทรงกลาวตอประธานาธิบดีวา
...ทานประธานาธิบดี ขาพเจาขอกลาวเพิ่มเติมดวยวา ขาพเจารองขอตอทานเพื่อนําเสนอ
ตอสาธารณรัฐอยางเป็นมิตร ตอเอกราชทั้งหลายไมไดคิดถึงแตประโยชนแของตนเองไม แตเพื่อเห็น
แกมนุษยชาติในอนาคต มิเชนนั้น หากพวกคอมมิวนิสตแรุกรานราชาธิปไตยของขาพเจาใหลมสลาย
ไปจากประเทศกัมพูชาและไดรับเอกราชแลวนั้น สิ่งทั้งหลายยอมเกิดในทางตรงกันขามกับขาพเจา
ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนเขมรซึ่งไดเสนอตอทาน…486

ตอมาในวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 1953 พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงมีพระราช
สาสนแอีกฉบับหนึ่งแกประธานาธิบดี ซึ่งในวันรุงขึ้นคือวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 1953 มร.ฌูล แว็งซ็อง
โอริอลจึงถวายจดหมายเชิญพระองคแใหเขาเจรจาปใญหาดังกลาวที่ทําเนียบประธานาธิบดีในวันที่ 25
มีนาคม ค.ศ. 1953487 แตถึงกระนั้นขอเรียกรองของพระองคแก็ไมไดรับการปฏิบัติตาม สวนหนึ่งเกิด
จากความคิดที่แตกตางกันของพรรคการเมืองในฝรั่ง เศส ดวยเหตุนี้วันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1953
486

นโรดม สีหนุ , ราชสกรรมภาพเพื่ อเอกราชบริบู รณ์ในกั มพูชา (ทศวรรษ 1940-1950), 42-44.
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เรื่องเดียวกัน, 46-47.
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พระองคแจึงมีพระราชสาสนแถึงโอริอลอีกครั้ง พรอมกันนี้พระองคแยัง มอบหมายใหแบน นุต ผูกํากับ
ราชการในราชรัฐาภิบาลและรัฐมนตรีลําดับที่ 1 ซึ่งเดินทางมาถึง เป็นผูแทนพระองคแเขาเจรจากับ
ฝรั่งเศส ตอมาโอริอลมอบหมายใหมร.เลอตูยโน (Letouineau) รัฐมนตรีซึ่งมีหนาที่ดูแลสมาพันธรัฐ
เขาพบพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ซึ่งมร.เลอตูยโนแจงแกพระองคแวา ขอเสนอของพระองคแเป็น
การยากลําบากที่จะดําเนินการใหสําเร็จไดโดยงาย และกลาวตอไปวา “สมเด็จ ประราชาราษฎรของ
พระองค์เคารพพระองค์จากหัวใจมาแต่เดิม ขอสมเด็จทาให้มีลักษณะสมเหตุสมผลกว่าเดิมด้วย ”
พระองคแ มี พ ระราชกระดํ ารั สตอบนายมร.เลอตู ย โนว า “ประชาราษฎรของข้ า พเจ้า มี ค วามรั บ รู้
ประกอบด้วยวิจารณญาณทั้งสิ้น และได้เคารพข้าพเจ้าอย่างมาก เพราะสิ่งที่ข้าพเจ้ากระทานั้นก็เพื่อ
ผลประโยชน์ของชาติโดยยุติธรรม” พระองคแยังมีพระราชดํารัสตอไปอีกวา “ในขณะนี้ผลประโยชน์
ทั้งหลายก็เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของฝรั่งเศส-เขมร จึงควรบังคับให้เอกราชเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว”
พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเฝูามองทาทีที่ไมผอนปรนของฝรั่งเศสอยางหนักพระทัย
ด ว ยเหตุ นี้ พ ระองคแ จึ ง ตั ด สิ น พระทั ย ดํ า เนิ น การขอความช ว ยเหลื อ จากนานาชาติ โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกาและแคนาดาในฐานะผูนําโลกเสรีและพันธมิตรของฝรั่ง เศสเพื่อบีบบัง คับฝรั่ง เศสใน
ทางออม วิธีการดังกลาวสรางความไมพอใจแกฝรั่งเศสเป็นอยางยิ่ง มร.เลอตูยโนจึง ทูลเชิญสมเด็จกรม
พระสีสุวัตถิ์มุนีเรศ พระปิตุลา (ลุง) ของพระองคแซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงขาหลวงใหญกัมพูชาประจํา
ประเทศฝรั่งเศสเขาพบ โดยรองขอใหสมเด็จพระปิตุลาหามปรามพระองคแไมใหดําเนินการดวยวิธีการ
ดังกลาว แตสมเด็จพระปิตุลาทรงปฏิเสธวาทรงไมรูเห็นเรื่องใด ๆ พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรง
บันทึกเหตุการณแในวันนั้นไววา “ภายในวันเดียวกันนั้นเอง มร.เลอตูยโนจึงส่งคาอวยพรมาถึงข้าพเจ้า
โดยมิตรภาพให้มีโชคชัยในการเสด็จพระราชดาเนินและขอให้ข้าพเจ้า ‘ระวังพระองค์’ และอธิบาย
ต่อไปว่า ‘ให้ระวังองค์เพราะจะมีปัญหาในราชสมบัติของพระองค์’”488
วันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 1953 หลังจากพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเสด็จพระราช
ดําเนินถึงเมืองมอนทรีออล (Montreal) ประเทศแคนาดา พระองคแทรงนําสถานการณแที่เกิดขึ้นใน
กัมพูชาประทานสัมภาษณแแกหนังสือพิมพแในทันที พรอมกับใหประทานสัมภาษณแแกวิทยุแคนาดาดวย
อยางไรก็ดี สาเหตุที่ทรงเลือกประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นพื้นที่สําหรับการเคลื่อนไหว
เพราะทรงมีพระราชดําริวา ประเทศแคนาดาเป็นโลกเสรี เป็นประตูสูสหรัฐอเมริกา และเป็นที่พํานัก
488

นโรดม สีหนุ, ราชสกรรมภาพเพื่อเอกราชบริบูรณ์ในกัมพูชา (ทศวรรษ 1940-1950), 50.
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ของชาวยุโรปที่อพยพมาจากดินแดนตะวันตกซึ่งนาจะมีความเห็นใจกัมพูชาซึ่งยังไมไดรับเอกราชโดย
สมบูรณแ ขณะเดียวกันยังทรงเห็นวาแคนาดาเป็นประเทศที่มีความสัมพันธแใกลชิดกับสหรัฐอเมริกา
หากกล า วจํ า เพาะสหรั ฐอเมริก านั้น มี ความเกี่ ย วข อ งกั บ ฝรั่ง เศสโดยตรงในเชิ ง นโยบายทางด า น
การเมืองและดานการตางประเทศโดยเฉพาะสถานการณแที่กําลังเกิดขึ้นในอินโดจีน สําหรับประเด็น
ปใญหาที่พระองคแตองการนําเสนอตอประชาชนของทั้งสองประเทศมี 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือการ
ปราบปรามขบวนการคอมมิวนิสตแ และประเด็นที่สองคือความปรารถนาที่จะไดรับเอกราชของกัมพูชา
ตอมาในวันที่ 13 เมษายน ค.ศ. 1953 พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเสด็จพระราช
ดําเนินตอไปยังสหรัฐอเมริกา ทรงคาดหวังวาจะไดรับความชวยเหลือจากผูนําโลกเสรีในการเจรจากับ
ฝรั่งเศสใหมอบเอกราชโดยสมบูรณแแกกัมพูชา แตผลที่เกิดขึ้นกลับเป็นไปในทางตรงกันขาม เมื่อนาย
จอหแน ฟอสเตอรแ ดัลเลส (John Foster Dulles) รัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา
แจงตอพระองคแความโดยสรุปวา พวกเราชาวสหรัฐอเมริกาชื่นชมการปลดปลอยประชาราษฎรซึ่งสถิต
อยูภายใตระบอบอาณานิคม ซึ่งสหรัฐอเมริกาทราบวาฝรั่งเศสจะใหเอกราชแกบรรดาประเทศอาณา
นิคมโดยเร็วที่สุด แตสหรัฐอเมริกามีความคิดเห็ นสอดคลองกับฝรั่งเศสถึงการปราบปรามขบวนการ
คอมมิวนิสตแใหแลวเสร็จถึงจะพิจารณาเรื่องของการใหเอกราช489
ทาทีของสหรัฐอเมริกาสรางความผิดหวังใหแกพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเป็นอยาง
มาก ด ว ยเหตุ นี้ พ ระองคแ จึ ง ประทานสั ม ภาษณแ แ ก น ายไมเคิ ล เจมสแ (Michael James) ผ า น
หนังสือพิมพแเดอะนิวยอรแกไทมสแ (The New York Time) ซึ่งเป็นหนังสือพิมพแรายวันที่มีอิทธิพลอยาง
มากตอชาวอเมริกัน ฉบับวันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 1953 โดยทรงเนนย้ําปใญ หาการขยายตัวของ
ขบวนการคอมมิวนิสตแในอินโดจีนซึ่งสงผลกระทบอยางใหญหลวงตอกัมพูชา ขณะเดียวกันทรงตัดพอ
ความลาชาของฝรั่งเศสถึงการใหเอกราชแกกัมพูชาซึ่งทําใหขบวนการเวียดมินหแและขบวนการเขมร
อิสระขยายตัวมากเป็นลําดับ ดังทรงมีพระราชดํารัสตอนหนึ่งวา “อินโดจีนคงกลายเป็นคอมมิวนิสต์
ถ้าฝรั่งเศสปฏิเสธการให้เอกราช”
การดํ าเนิน การของพระบาทสมเด็ จ พระนโรดมสี หนุ ประสบความสํา เร็ จ เป็ นอยา งดี
เพราะสามารถดึ ง ดูด ความสนใจของประชาชนชาวอเมริกั น รวมถึ ง นานาประเทศซึ่ ง ล วนแสดง
ความเห็นใจตอกัมพูชา ผลักดันใหฝรั่งเศสตองยินยอมเจรจากับกัมพูชาอีกครั้ง ดวยเหตุนี้พระองคแจึง
489

นโรดม สี หนุ , ราชสกรรมภาพเพื่อ เอกราชบริบู รณ์ ใ นกั มพู ชา (ทศวรรษ 1940-1950), 53-55.
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มอบหมายใหแบน นุตและส็อม สารี (Sam Sary) เป็นคณะผูแทนพระองคแในการเจรจากับฝรั่ง เศส
ขณะที่พระองคแเดินทางตอไปยังกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ในวันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 1953 เพื่อคอย
ฟใง ผลการเจรจาระหวางฝรั่งเศสกับผูแทนกัมพูชา พรอมกันนี้พระองคแไดขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตเขาเฝูาสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโระฮิโตะเพื่อนําเสนอประเด็นปใญหาของกัมพูชาให สมเด็จ
พระจักรพรรดิไดรับทราบ อยางไรก็ดี เพื่อใหพระองคแมีฐานะเป็นผูแทนของกัมพูชามีอํานาจเต็มใน
การเจรจากับนานาประเทศ จึงทรงมีโทรเลขถึงกรมปรึกษาชาติใหออกแถลงการณแแตงตั้งพระองคแเป็น
ผูแทนของกัมพูชาอยางถูกตองตามหลักสากล ขณะเดียวกันพระองคแทรงเนนย้ําอีกวาดวยวาพระองคแ
ในฐานะจอมทัพแหงกัมพูชาจะตองกําจัดกลุมคอมมิวนิสตแ โดยเฉพาะพวกเวียดมินหแซึ่งไมใชชนชาว
เขมรใหออกไปจากกัมพูชา490
วั น ที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1953 ฝรั่ ง เศสยิ น ยอมเจรจากั บ คณะผู แ ทนพระองคแ ใ น 3
ประเด็น ไดแก ดานการทหาร ผูแทนพระองคแแจงความปรารถนาแกฝรั่งเศสวา ในเวลาปกติ กองทัพ
ฝรั่ง เศสไมตองควบคุมการทหารของกัมพูชาหากแตควรอยูแตในที่มั่น และผูบัญ ชาการทหารของ
ฝรั่ง เศสไมมีสิทธิบัญชาการกองทัพในพระราชอาณาจักร เวนแตหากในชวงมีสงครามหรือตอสูกับ
ขบวนการเวียดมินหแ ในประเด็นนี้ ผูแทนของฝรั่งเศสไดปฏิเสธวา “การรักษากองทัพเป็นส่วนหนึ่งของ
ความรับผิดชอบ พระมหากษัตริย์อาจเป็นผู้บัญ ชาการกองทั พในส่วนของกัมพูชาได้ แต่ส่วนของ
กองทัพฝรั่งเศสเป็นหน้าที่ของเสนาธิการทหารฝรั่งเศส พระกรุณาอาจเข้าพระทัยผิดถึงความพยายาม
รักษาสันติสุขภายในพระราชอาณาจักร เพราะในส่วนของฝรั่งเศสหาได้ถวายแด่พระองค์”
ประเด็นตอมาคือเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ฝรั่งเศสยังคงมีทาทีสงวนสิทธิดังกลาว
ของพลเมืองฝรั่งเศสเอาไว โดยใหเหตุผลวาพลเมืองฝรั่งเศสทุกคนมีสิทธิในกฎหมายฝรั่งเศส ทั้งนี้เพื่อ
ประนีประนอมกับกัมพูชาจึงเสนอใหตั้งศาลาวินิจฉัยผสมระหวางฝรั่งเศส-เขมรที่กรุงปารีส ทําหนาที่
พิจารณาคดีทีเกิ ดขึ้นระหวางพลเมืองฝรั่ ง เศสกั บพลเมือ งกัมพูช า ขณะที่ ประเด็ นสุดทายคือเรื่อ ง
เศรษฐกิจและการคลัง ผูแทนพระองคแเสนอตอฝรั่งเศสวา “รัฐาภิบาลกัมพูชาปรารถนาให้แก้ไขค่าเงิน
สกุลปียัสทร์ (Piastre) กับสกุลฟรังก์ (France) ให้เท่าเทียมกัน” ซึ่งในเรื่องนี้ผูแทนฝรั่งเศสยินยอมให
แกไขปรับคาเงินให 1 ปียัสทรแเทากับ 10 ฟรังกแ โดยจะมีการเจรจาแกไขในประเด็นนี้อีกครั้งในวันที่ 8
พฤศจิกายน ค.ศ. 1953
490

“การประชุมที่ 23,” ราชกิจ 9, 6 (ไตรมาสที่ 3, 1953): 463-465.

៣, ១៩៥ព): ៤៦៣-៤៦៥.]

[“ចពលរបជុំទី ២៣,” រាជកិ ចវ ៩, ៦ (រតី ម្ចសទី
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แบน นุตซึ่งเดินทางกลับถึงกัมพูชาในวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1953 ไดรางรายละเอียด
การเจรจาเพื่อถวายแดพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุซึ่งขณะนั้นประทับคอยฟใงขาวอยูที่กรุงโตเกียว
ตอมาวันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1953 หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทราบผลการเจรจา
วา ฝรั่งเศสมีทาทีผอนปรนมากขึ้น แมวาจะยินยอมแกไขเพียงประเด็นสุดทายและปฏิเสธโดยสิ้นเชิง
ตอขอรองขออื่น ๆ ของกัมพูชา พระองคแพรอมขณะผูติดตามจึงเดินทางกลับประเทศกัมพูชาในทันที
เพื่อดําเนินขั้นตอนตอไปเพื่อเรงรัดฝรั่งเศสใหมอบเอกราชแกกัมพูชา
4.2 แผนการสีหนุ (Pan Sihanouk)
พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเสด็จพระราชดําเนินกลับถึงกัมพูชาวันที่ 14 พฤษภาคม
ค.ศ.1953 ตอมาวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1953 พระองคแเสด็จออกพระที่นั่งจันทฉายา (Preah
Thineang Chan Chhaya) มีแถลงการณแตอประชาชนซึ่งมาเฝูาแหนบริเวณลานหนาพระบรมราชวัง
จตุ มุ ขสิ ริ ม งคล ถึง การเสด็จ พระราชดํา เนิน ไปยัง กรุ ง ปารีส เพื่ อเรี ย กร อ งเอกราชโดยสมบูร ณแ ใ ห
ประชาชนไดรับทราบ จากนั้นทรงประกาศ ខ្ផនការសីហនុ [อานวา แพนการซีฮนุ : คําแปล แผนการ
สีห นุ] คื อ แผนการสร า งชาติ ม าตุ ภูมิ ใ หไ ดรั บ เอกราชโดยสมบู รณแ เพื่ อให ประเทศเกิด ความสงบ
เรียบรอยและมีฐานะเป็นรัฐเอกราชซึ่งจะไดมาในขางหนานี้ใหสามารถยืนหยัดอยูไดอยางเทาเทียมกับ
ประเทศเอกราชทั้ งหลายในโลก ทั้ ง นี้ เพื่อใหบรรลุผลหรือใหไ ดมาซึ่ง เอกราชนี้ พระองคแประกาศ
เนรเทศพระองคแจากกัมพูชาไปยังกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการกระทําเชิงสัญลักษณแเพื่อประทวงฝรั่งเศส ทรง
เชื่อวาวิธีการดังกลาวจะชวยเรียกความสนใจจากประเทศโลกเสรีใหมีตอกัมพูชาได อีกทั้งวิธีการนี้เป็น
การบีบฝรั่งเศสในทางออมใหมอบเอกราชโดยสมบูรณแแกกัมพูชา โดยพระองคแทรงยืนยันวาวิธีการนี้
เพื่อนําเอกราชมาบําเรอแกมาตุภูมิ ทรงขอเวลาดําเนินการไมเกิน 3 ปีเป็นอยางชา ถาหากดําเนินการ
ไมสําเร็จ พระองคแทรงประกาศวายินยอมใหชาติชําระโทษพระองคแเอง ดวยเหตุวาการดําเนินจากนี้ไป
พระองคแกระทําขึ้นตามพระทัยจนกวาจะสิ้นพระชนมแ491
วันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1953 พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเริ่มดําเนินการตาม
แผนการสีหนุ โดยเสด็จพระราชดําเนินออกจากกรุงพนมเปญไปพบปะประชาชนเพื่อชี้แจงถึงการ
491

“แผนการสรางเอกราชกัมพูชาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ วรมัน,” 1953, การศึกษาและการเรียนการ
สอน กลองที่ 319, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 1. [“ខ្ផនការកសាងឯករាជកមពុជាៃនរពេះ ទសចមឋចរពេះនចរាតថ ម សីហនុ វម៌ម,” ១៩៥៣,
ការអបរ ំនិងការបងាាត់បចរងៀន BOX 319, បណតសាដ្ឋឌនជាតិកមពុជា, ១.]
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ดําเนินการตามแผนที่เขตกําปงสปือ ตอมาวันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1953 จึงเสด็จพระราชดําเนินตอไป
ยัง กําปงชนัง โพธิสัตวแ พระตะบอง และเสียมเรียบตามลําดับ กลาวเฉพาะที่เสียมเรียบในวันที่ 12
มิถุนายน ค.ศ. 1953 พระองคแมีแถลงการณแสัญญาตอประชาชนถึงขอเรียกรองของกัมพูชาและเนนย้ํา
ถึงการใหมีเอกราชโดยสมบูรณแในเร็ววัน และในวันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 1953 พระองคแจึงเสด็จพระ
ราชดําเนินมายังกรุงเทพฯ ประเทศไทยและเขาพํานักที่โรงแรมรัตนโกสินทรแ โดยทรงมีแถลงการณแ
การอยางอยางแนวแนวา “ข้าพเจ้าได้มาบางกอกเพื่อปฏิบัติภารกิจใหม่ของข้าพเจ้า ซึ่ง ตั้ง ใจจะให้
บรรลุถึงเอกราชโดยสมบูรณ์มาสู่มาตุภูมิที่เป็นที่รักของพวกเรา...ข้าพเจ้าขอสาบานว่าจะไม่กลับคืน
มาตุภูมิเลย ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้นาเอกราชโดยสมบูรณ์มาสู่พี่น้องร่วมชาติ” ซึ่งพระองคแยังเนนย้ําถึงปใญหา
ที่อาจเกิดขึ้นหากกัมพูชายังไมไดรับเอกราชดวยวา “การซึ่งเขา (ฝรั่งเศส-ผู้ศึกษา) ไม่ยินยอมกระทา
การใด ๆ ให้ประชาชาตินั้น เท่ากับทาลายกัมพูชา รวมถึงโลกเสรี”492 พรอมกันนี้ทรงมีพระราชดํารัส
แกคณะผูปฏิบัติหนาที่ในราชรัฐาภิบาลไมใหกระทําการใด ๆ ดวยความรุนแรง โดยใหรอฟใงคําสั่งจาก
พระองคแเทานั้น ทั้งนี้ พระองคแทรงอธิบายเหตุผลของการเสด็จพระราชดําเนินมายังประเทศไทยไววา
1. กรุงบางกอกเป็นราชธานีประกอบดวยเสรีภาพในประเทศเอเชียอาคเนยแ ซึ่งมีพ วก
นักหนังสือพิมพแใหญ ๆ ของโลกพํานักอยู เพื่อพระองคแจะไดนําเสนอความตองการของประชาชาติ
เขมรในการไดรับเอกราชอยางเต็มที่
2. โดยเหตุที่วาประชาราษฎรของเราไดรับทราบอยางแนชัดแลววา ฝรั่งเศสกําลังอยูใน
สภาวะไมมั่น คง ขาพเจาจึงคาดหวังขอใหพ ระราชรัฐาภิบาลไทย ประเทศซึ่งเป็น นองสาวของ
กัมพูชาที่ไดรับผลกระทบตอสถานการณแในอินโดจีน ใหนําปใญหานี้ไปเจรจากับสหประชาชาติ หรือ
สหรัฐอเมริกา หรือฝรั่งเศส493

พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงคาดหวังจะใชประเทศไทยเป็นพื้นที่ในการประกาศ
ใหประเทศโลกเสรีรับทราบถึงสถานการณแที่เกิดขึ้นในกัมพูชา อีกทั้งยังทรงคาดหวังวาประเทศไทยใน
ฐานะ “นองสาว” ของกัมพูชาและเป็น ประเทศเสรีประชาธิปไตยที่อาจไดรับผลกระทบจากการ
492

“ประวัติสังเขปในพระราชภารกิจตอสูเพื่อเอกราชสําหรับประเทศกัมพูชา,” 1956, การเมืองการปกครอง กลองที่
319, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 7. [“របវតថិ សចងខបៃនរពេះរាជចបសកកមមរបយុ ទនទាមទារឯករាជសំ រាប់របចទសកមពុជា,” ១៩៥៦, ការងារ
នចោ

យ BOX 314, បណតសាដ្ឋឌនជាតិកមពុជា, ៧.]
493

“แผนการสรางเอกราชกัมพูชาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ วรมัน ,” 1953, การศึกษาและการเรียนการ
สอน กลองที่ 319, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 3. [“ខ្ផនការកសាងឯករាជកមពុជាៃនរពេះ ទសចមឋចរពេះនចរាតថ ម សីហនុ វម៌ម,” ១៩៥៣,
ការអបរ ំនិងការបងាាត់បចរងៀន BOX 319, បណតសាដ្ឋឌនជាតិកមពុជា, ៣.]
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ขยายตัวของขบวนการคอมมิวนิสตแจะใหการชวยเหลือ แตทวาพระองคแกลับตองผิดหวังอยางยิ่งตอ
ทาทีของรัฐบาลไทย เนื่องจากรัฐบาลไทยภายใตการนําของจอมพล ป. พิบูลสงครามไดใหคํามั่นแก
อัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทยไวตั้งแตกอนการรัฐประหารวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1947 วา
เมื่อเขากลับมามีอํานาจอีกครั้งจะไมยอมใหขบวนการชาตินิยมในอินโดจีนใชดินแดนไทยในการทํา
กิจกรรมตอตานฝรั่งเศส ดวยเหตุนี้เพื่อไมใหรัฐบาลฝรั่งเศสเกิดความขุนเคือง รัฐบาลไทยจึงใหการ
ตอนรับพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ซึ่งสรางความเคืองแคนแกพระองคแเป็นอยางมาก ทรงมีรับสั่งวาจะไมทรงลืมการปฏิเสธของรัฐบาล
ไทยในครั้งนั้นเลย494
อยางไรก็ดี นับตั้งแตวันที่พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเสด็จพระราชดําเนินมายัง
กรุง เทพฯ เอกอัครราชทูตไทยประจํากัมพูชาไดรายงานสถานการณแในกัม พูชาวา เจาหนาที่ทหาร
ฝรั่งเศสไดจัดดําเนินการเพื่อตอบโตพระองคแ ดังตอไปนี้
1. การจัดตั้งปืน ใหญยิงไดในระยะไกลที่ส นามบิน โปเชียงทองหางจากพนมเปญ 12
กิโลเมตร โดยหันกระบอกปืนไปยังนครพนมเปญและการแวดลอมสถานีตํารวจที่โปเชียงทอง
2. การจายอาวุธใหแกคนชาติฝรั่งเศส
3. การจัดทหารอัลเจรียน มอรอคโค และเวียดนามเขาไปยังพนมเปญ
4. การขนทหารและอาวุธยุทธภัณฑแ โดยรถกุดังทหารนับรอยไปยังพนมเปญ
5. การตั้งกําลังทหารใหมในจุดยุทธศาสตรแตาง ๆ นอกนครพนมเปญ
สวนรัฐบาลเขมรไดเคารพนบนอบตอพระกระเเสรแ รับสั่งที่ใหดํารงอยูในความสงบและ
ภาคภูมิ ซึ่งไดทรงมีไวเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 1953 อันเป็นวันที่เสด็จเดินทางมายังกรุงเทพฯ และ
มิไดกระทําการอยางใดในทํานองที่กลาวนี้
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พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงเสด็จพระราชดําเนินออกจากประเทศไทยกลับไปยัง
กัมพูชาในวันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 1953 แตทรงหยุดประทับอยูที่เขตปกครองพิเศษ (เขตพระตะบอง
เสียมเรียบ และกําปงธม) ซึ่งอยูภายใตการดูแลของฎาบ ฌวน โดยทรงประกาศวาจะไมยอมกลับกรุง
พนมเปญจนกวากัมพูชาจะไดเอกราชโดยสมบูรณแ และเพื่อตอบโตฝรั่งเศสที่นํากองทัพเขาควบคุมกรุง
494

Martin, Cambodia, A Shattered Society, 62-63.
“เรื่อง สงคําแถลงการณแ อุปทูตเขมรในเรื่องการดํ าเนินการของเจาหนาที่ทหารฝรั่งเศสในเขมร, ” 6 กรกฎาคม
2496, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/5, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 14-16.
495
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พนมเปญ พระองคแจึงมอบหมายใหลอน นอล นายทหารกองทัพแหงชาติกัมพูชากับฌวนผูปกครอง
เขตปกครองพิ เ ศษให จั ด ตั้ ง រកុ ម ជី វ ពល [อ า นว า กฺ รุ ม จี ว ปล (Chivapol) : คํ า แปล กองกํ า ลั ง
อาสาสมัคร] เพื่อเตรียมกองกําลังประชาชนสําหรับการปฏิวัติและการตอสูดวยกําลังกับฝรั่งเศส ดัง
พระราชดํารัสวา “เป็นแผนการเตรียมกาลังของประเทศซึ่งอาจนาให้ประเทศมีกองกาลังโดยถูกต้อง มี
กองก าลัง ช่วยเหลือ สาหรับเขต มี กองกาลัง ช่วยเหลื อประชาชนและยุวชน น ามาซึ่ง ความรู้ สึกว่ า
มาตุภูมิมีความพร้อมสาหรับการทาสงคราม เป็นมาตรฐานเช่นเดียวกับมหาประเทศ”
กองกําลังอาสาสมัคร ประกอบดวย 1. กองกําลังประจําเขต 2. กองหมอ 3. กองประจํา
ฆุม (หมูบาน) แยกเป็นหนวยประจําฆุมกับหนวยชาง 4. នាវកា
ី ល ហាន [อานวา เนียรีกฺลาฮาน : คําแปล
กองนารีกลาหาญ (Neary Khahan)] 5. กองสงเคราะหแ แยกเป็นหนวยพยาบาล หนวยผาตัด และ
หนวยดับเพลิง ผลปรากฏวาไดรับความสนใจจากประชาชนทั้งชายและหญิงจํานวนมากมาเขาสมัคร
รับการฝึกทหาร มีรายงานวาในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1953 เฉพาะเขตเสียมเรียบมีผูเขารวมกวา
15,000 คน ขณะที่กองนารีกลาหาญปรากฏวามีคุณยายอายุมากกวา 60 ปีเขารวมเป็นอาสาดวย ดวย
เหตุนี้พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุจึงทรงมีพระราชโองการวา “ถ้าเขมรไม่ได้เอกราชโดยสมบูรณ์
จากฝรั่งเศสภายในในวันที่ 1 กันยายนนี้ เขมรก็จะถือว่าออกจากสหภาพฝรั่งเศส” 496 พรอมกันนี้ยัง
ทรงมอบหมายใหแบน นุตในฐานะผูดูแลกิจการตางประเทศใหทําหนังสือแจงแกประเทศโลกเสรีให
ทราบถึงความปรารถนาของกัมพูชาในการไดรับเอกราชโดยสมบูรณแดวย
4.3 ชโยพระบิดาเอกราช ชโยเอกราชกัมพูชา
รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 4 ซึ่งเปลี่ยนผานผูนําฝุายบริหารใหมจากพรรคหัวรุนแรง
(Radical Party) มาเป็ นพรรคผสมชื่อ วา อิ สระแห ง ชาติแ ละชาวนา (The National Centre of
Independents and Peasants) นําโดยมร.ฌอแซ็ฟ ลานิแอล (Joseph Laniel) ดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีมีนโยบายที่ผอนปรนตอรัฐสมทบในอินโดจีนมากขึ้น สาเหตุสําคัญเกิดจากสถานการณแ
การเพลี่ยงพล้ําของฝรั่งเศสตอกองกําลังเวียดมินหแในสงครามอินโดจีน นายพลอ็องรี นาวารแ (Henri
Navarre) ผูบัญชาการกองกําลังนอกประเทศของสหภาพฝรั่ง เศสประจําตะวันออกไกลจึง ไดเสนอ
496

“แผนการสรางเอกราชกัมพูชาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ วรมัน ,” 1953, การศึกษาและการเรียนการ
สอน กลองที่ 319, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 8. [“ខ្ផនការកសាងឯករាជកមពុជាៃនរពេះ ទសចមឋចរពេះនចរាតថ ម សីហនុ វម៌ម,” ១៩៥៣, ការ
អបរ ំនិងការបងាាត់បចរងៀន BOX 319, បណតសាដ្ឋឌនជាតិកមពុជា, ៨.]
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แผนการมอบเอกราชแก รัฐสมทบ สว นหนึ่ง เพราะเล็ง เห็นความสํา คัญ ของการไดรับ เอกราชของ
ประเทศเหลานี้ในการปูองกันตนเอง 497 ซึ่ง ชวยใหฝรั่ง เศสไมตองสูญ เสียทรัพยากร 498 และยัง ขจัด
ปใญหาการตอตานที่มาทับถมสงครามที่ฝรั่งเศสกําลัง ดําเนินการอยู อีกสวนหนึ่งซึ่งฝรั่งเศสคาดหวัง
มากไปกวานั้นคือเพื่อฝรั่งเศสจะไดขอความสนับสนุนดานกําลังทหารจากรัฐเอกราชมาใชปฏิบัติการรุก
เต็มรูปแบบตอรัฐบาลเวียดมินหแตามแผนนาวารแ (Navarr Plan) ดวยเหตุนี้วันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ.
1953 รัฐสภาฝรั่งเศสจึงมีแถลงการณแยินยอมเจรจาเรื่องเอกราชกับกัมพูชา
พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงมีพระบัญ ชาใหกรมปรึกษาชาติจัดการประชุมใน
วันที่ 5 และ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1953 เพื่อรางขอเสนอของกัมพูชาและมีแถลงการณแขอบคุณฝรั่งเศส
ความโดยสรุปวา “รัฐบาลเขมรรู้สึกซาบซึ้งในความพยายามอย่างจริงจังในการที่จะเข้าใจซึ่งกันและกัน
และตกลงในสถานการณ์ ดั ง ที่ เ ป็น อยู่ ใ นขณะนี้ จ ากรั ฐบาลฝรั่ ง เศส เพื่ อ ได้ พ บทางออกในปั ญ หา
การเมืองของรัฐสมทบอินโดจีน ซึ่งจะได้เอกราชให้แก่รัฐสมทบโดยมิต้องเสียผลประโยชน์ที่ควรได้ของ
ประเทศฝรั่งเศส” อยางไรก็ดี พระองคแทรงมอบหมายใหสมเด็จกรมพระสีสุวัตถิ์มุนีเรศ ขาหลวงใหญ
กัมพูชาประจําประเทศฝรั่งเศส และส็อม สารีเป็นผูแทนของกัมพูชายื่นขอเสนอดังกลาวที่กรมปรึกษา
ชาติมีมติซึ่งลงนามโดยแบน นุต ผูกํากับราชการในราชรัฐาภิบาลและรัฐมนตรีลําดับที่ 1 เมื่อวันที่ 12
กรกฎาคม ค.ศ. 1953 ยื่นตอรัฐบาลฝรั่งเศส ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงกําชับวาในการ
เจรจาที่เกิดขึ้นกับฝรั่งเศสนั้น ใหเป็นไปในวิธีทางเกี่ยวกับผลประโยชนแของประเทศฝรั่งเศส แตตองยึด
หลักแหงมูลฐาน 2 ประการ ประการแรก ประเทศฝรั่งเศสจะตองประกาศรับรองเอกราชและอธิปไตย
โดยสมบูรณแของประเทศเขมร ประการตอมา ประเทศเขมรจะตองประกาศในเวลาเดียวกันวาไดเขา
รวมอยูในสหภาพฝรั่งเศสและมีฐานะอยางนอยเยี่ยงประเทศอินเดียซึ่งอยูในเครือจักรภพของประเทศ
อังกฤษ499
เบื้องตนผูแทนกัมพูชาไดยื่นความปรารถนาของตนตอรัฐบาลฝรั่งเศส ดัง รายงานของ
จํารัส มัณฑุกานนทแ เอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศกัมพูชาตอไปนี้
497

“เรื่ อง พระเจ า นโรดมสีหนุ แห งเขมร,” 1 กรกฎาคม 2496, เอกสารสํ านั ก นายกรั ฐมนตรี กองกลาง สํา นั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/5, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 19.
498
“เรื่อง ผลของการสํารวจสถานการณแในอินโดจีนฝรั่งเศส,” 2496, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานัก
เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/26, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 12.
499
“ขอเสนอตอรองของรัฐบาลเขมรต อข อเสนอของฝุา ยฝรั่งเศส ตามแถลงการณแข องรัฐบาลฝรั่งเศส 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 : อิสรภาพทางศาลที่ระบุถึงความสมบูรณแในการศาลแหงชาติในทุกกรณีและ
สําหรับอํานาจปฏิบัติงานอยางเต็มที่โดยไมมีขอจํากัดอยางใด
ง.) การตํารวจ : บริการตํารวจทุกแขนงทุกลักษณะ
จ) การทหาร : โอนทุกหนวยเขามาภายใตการบังคับบัญชาของกองบัญชาการทหารเขมร
ฉ) การเมืองและการทูต : รัฐกําพุชทรงไวซึ่งอํานาจเต็มในการดําเนินงานการเมืองภายใน
และภายนอกประเทศ
ช) รัฐบาลฝรั่งเศสตองใหคํามั่น สัญญาในการที่จะแบงทรัพ ยแสินและหนี้สินรวมทั้งสิ่งที่
เคลื่ อ นที่ แ ละไม เ คลื่ อ นที่ และบริ เ วณพื้ น ที่ ใ ห แ ก ส มาชิ ก ของสมาพั น ธแ อิ น โดจี น ภายในความ
รับผิดชอบของตนเองโดยเฉพาะ500

ทั้งนี้ รั ฐบาลกั มพู ชาจะใหคํ ามั่ นสั ญ ญาเกี่ ยวกับ ผลประโยชนแข องฝรั่ ง เศสแบง เป็ น 2
ประเด็น ดังนี้
เกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส
ระบบการเศรษฐกิจ ตกลงในสัญญาเพื่อผลประโยชนแแกประเทศฝรั่งเศสและสําหรับ
ประเทศฝรั่งเศสประเทศเดียวเทานั้น
ระบบการคลัง ลงนามสัญญาเกี่ยวกับเงินโดยเฉพาะเกี่ยวกับการฝากหลักประกันของเงิน
เปียสตรแหงชาติไวกับเงินฟรังกแของฝรั่งเศสชั่วคราวใหเสร็จสิ้นไป
การทหาร ลงนามสัญญาเกี่ยวกับความชวยเหลือทางทหารซึ่งอาจกินความไปถึงการจัดตั้ง
ที่มั่น รวมกันและคายทหารตามเงื่อนไขที่จ ะพิจ ารณากันตอไป เป็น การแลกเปลี่ยนความจําเป็น
บางอยางซึ่งเราจะไดขอรองประเทศฝรั่งเศสจัดการเพิ่มเติมใหเป็นผลประโยชนแ
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“เรื่อง การขอเอกราชสมบูรณแของเขมร,” 30 กรกฎาคม 2496, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/5, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 42.
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ในปใจจุบันตราบใดสถานการณแซึ่งไมปลอดภัยนี้ยังมีอยูในประเทศเขมรกําลังทหารฝรั่งเศส
ซึ่งจํานวนคนครบตามกําหนดที่ไดตกลงกันไวจะตองควบคุมจัดเองบางแหง ซึ่งทางกองบัญชาการ
สูงสุดเขมรจะไดกําหนดให
การทหารและการทูต รับรองวาประเทศฝรั่งเศสมีสิทธิจะตั้งผูแทนรัฐบาลหรือขาหลวง
ใหญที่ประเทศเขมรซึ่งมีขั้นเสมอเอกอัครราชทูตและขึ้นตรงกับรัฐบาลที่ปารีสโดยตรง
สํานักงานผูแทนขอหลวงใหญในขณะนี้จะตองยุบยกเลิกไปและตั้งสํานักงานกงสุลขึ้นแทน
เกี่ยวกับประเทศลาวและเวียดนาม
ตกลงรวมกัน โดยไมตองเกี่ยวของกับประเทศฝรั่งเศสหรือเขารวมในพิธี ในกิจการซึ่งได
ติดตามมารวมกัน ตั้งแตการตกลงในสัญญาเมืองโป (PAU) ครั้งที่เกี่ยวกับการศุลกากร-สรรพสามิต
ฯลฯ ดังนี้ คือวิธีการซึ่งประเทศเขมรและสองรัฐสมทบในอินโดจีนในปใญหาของประเทศเขมรกับ
สองรัฐในอินโดจีน
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แมขอเสนอของกัมพูชาจะทําใหขาหลวงฝรั่งเศสประจําอินโดจีนไมพอใจและมีปรารภวา
“เขมรจะเอาที เ ดี ย วให้ ห มด ฝรั่ ง เศสจะเอาหน้ า ไว้ ที่ ไ หน ทั้ ง ความจ าเป็ น ในด้ า นปราบปราม
คอมมิวนิสต์ทางด้านเหนือก็ยังมีอยู่” แตเพื่อใหไดรับการสนับสนุนดานการทหารจากกัมพูชาในการ
ปฏิบัติการตามแผนที่วางไว ฝรั่งเศสจึงยินยอมเจรจาและมอบอํานาจในดานการทหาร ดานการคลัง
และการศาลแกกัมพูชาในทันที ขณะที่ดานเศรษฐกิจ ผลประโยชนแมหาศาลของยางพาราซึ่งเป็นสินคา
สงออกสําคัญของประเทศ รวมถึงภาษีศุลกากร ฝรั่งเศสยังคงมีทาทีตองการสงวนไวจนถึง ค.ศ. 1955
จึงมอบคืนแกกัมพูชาโดยสมบูรณแ กลาวเฉพาะดานการทหารฝรั่ง เศสยังสงวนอํานาจทางการทหาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติการในเขตที่กําลังมีการรบและฝรั่งเศสยังสงวนสิทธิในการควบคุมถนนทุกสายทาง
ฝใ่งซายแมน้ําโขงไว502 จนกระทั่งภายหลัง การประชุมที่เจนีวา (Geneva Conference) ค.ศ. 1954
กัมพูชาจึงมีอํานาจดานการทหารทั้งหมดและถือวากัมพูชาไดรับเอกราชโดยสมบูรณแ
วันที่ 29 สิงหาคม ค.ศ. 1953 รัฐบาลฝรั่ง เศสไดดําเนินการเจรจาเรื่องเอกราชของ
กัมพูชาอยางเป็นทางการกับคณะผูแทนรัฐบาลกัมพูชาซึ่งมีแบน นุต เป็นประธานที่สังคีตสถาน กรุง
501

“ขอเสนอตอรองของรัฐบาลเขมรต อข อเสนอของฝุา ยฝรั่งเศส ตามแถลงการณแข องรัฐบาลฝรั่งเศส ลงวันที่ ๓
กรกฎาคม ๑๙๕๓,” 30 กรกฎาคม 2496, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/5,
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 45.
502
“เรื่ อง เอกราชของเขมร,” 20 กรกฎาคม 2496 เอกสารสํ า นัก นายกรั ฐมนตรี กองกลาง สํ านั ก เลขาธิ ก าร
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
ตํารวจซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสจะไมมีหนาที่ในราชอาณาจักรเขมรอีกตอไป
แตเดิมมา ศาลฝรั่งเศสในประเทศเขมร มีอํานาจเหนือพลเมืองฝรั่งเศสและชาวจีนจํานวน
มากที่มีภูมิลําเนาอยูในประเทศเขมรภายใตสนธิสัญญาระหวางชาติ ฝุายฝรั่งเศสมีศาลอุทธรณแใน
พนมเปญศาลหนึ่ง และศาลชั้นตนอีก ๔ ศาล ซึ่งศาลหนึ่งอยูในนครหลวงและอีกสามศาลอยูตาม
จังหวัดตาง ๆ
นับแตนี้ไป ฝรั่งเศสจะโอนศาลเหลานี้ใหแกเขมร แตภายหลังการโอนนี้ จะมีการเจรจา
เกี่ยวกับการชวยเหลือทางเทคนิคของฝรั่งเศสและการใหสิทธิพิเศษแกพลเมืองฝรั่งเศส ซึ่งอาจจะ
ทําใหผูพิพากษาชาวฝรั่งเศสไดกลับเขารับตําแหนงในฐานะ “ผูเชี่ยวชาญทางเทคนิค”
ในส วนกรมตํา รวจ ฝรั่งเศสไดโ อนงานบางกองใหแก เขมรแลว ยัง คงรั กษาไวแต งาน
เกี่ยวกับราชการลับและกองสวบสวนคดีอุกฉกรรจแ นับแตนี้ไปราชการตํารวจและพัสดุทั้งหมดจะ
อยูภายใตการบริหารของฝุายเขมร อยางไรก็ดี เจาหนาที่ฝรั่งเศสจะคงอยูในตําแหนงตอไปและ
ชวยเหลือทางการเงินของฝรั่งเศสก็จะดําเนินการตอไปจนถึงสิ้นปี…503

ถึงกระนั้นกลับปรากฏวารัฐบาลกัมพูชากับรัฐบาลฝรั่งเศสมีขอขัดแยงกันอยูเรื่องอํานาจ
การบังคับบัญชาทหารในยามปกติและยามสงคราม กลาวคือในยามปกติฝรั่ง เศสจะแบงใหกัมพูชา
ปกครองทหารเขมรใตบังคับบัญชาของฝรั่งเศสในกองทัพไดบางสวน แตฝุายเขมรเกี่ยวจะปกครอง
ทหารทั้งหมด เมื่อเกิดสงครามจึงคอยพิจารณามอบหมายกันไปตามเหตุการณแ 504 ซึ่งการเจรจายุติลง
ตามที่ฝรั่งเศสตองการ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 1953 รัฐบาลฝรั่งเศสจึงไดลงนามในหนังสือ
สัญญาถายโอนอํานาจอธิปไตยใหกับกัมพูชา ขณะที่อธิปไตยดานการทูตนั้น 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
“เรื่ อง เอกราชของเขมร,” 14 กั นยายน 2496, เอกสารสํ า นั ก นายกรั ฐมนตรี กองกลาง สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/5, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 62.
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ระหวางกันตั้งแตวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1953 และไดรับการยืนยันอยางเป็นทางการในหนังสือ
สัญญาลงวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1953 เลข 69/P.G.M./S.M.505
วันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1953 พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเสด็จพระราชดําเนิน
กลับกรุงพนมเปญ ตลอดระยะทางกวา 300 กิโลเมตรที่เสด็จพระราชดําเนิน ประชาชนชาวเขมรเฝูา
แหนเพื่อรับเสด็จตลอดสองขางทาง อยางไรก็ดี วันรุงขึ้นหลังจากที่พระองคแเสด็จกลับกรุงพนมเปญ ได
มีการจัดพิธีมอบหนังสือสัญญาโดยมีนายพลปอล เดอ ล็องกลาด (Paul de Langlade) ผูบัญชาการ
กองกําลังในกัมพูชาเป็นผูแทนของฝรั่งเศสถึง การสละอํานาจทั้ง ปวงที่ฝรั่งเศสกระทําเหนือกัมพูชา
อยางเป็นทางการบริเวณหนาพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเสด็จ
ออกพระที่นั่งจันทฉายา ทรงมีพระราชโองการประกาศวากัมพูชาเป็นเอกราชโดยสมบูรณแ พรอมกันนี้
มีพิธีสวนสนามเฉพาะพระพักตรแ ของกองกําลังอาสาจากเขตกันดาล ในเวลาตอมากรมปรึกษาชาติได
มีมติใหวันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1953 เป็นวันสําคัญของชาติในฐานะ “วันประกาศเอกราช”506
4.4 แผนปฏิบัติการสามัคคี (Samakki) กับการสร้างความเป็นกัมพูชา
วันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1953 กัมพูชาไดรับเอกราชอยางเป็นทางการจากฝรั่งเศส โดย
มีสถานการณแความไมสงบในอินโดจีนเป็นปใจจัยผลักดันที่สําคัญ แตทวากัมพูชายังคงตองประสบกับ
ปใญหาการรุกรานจากกองกําลังจากตางชาติ ดวยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุซึ่งเป็นผูนําที่
ประสบความสําเร็จในการเจรจากับฝรั่ง เศสใหมอบเอกราชแกกัมพูชาเหนือขบวนการทางการเมือง
อื่น ๆ จึงดําริวาตองเรงแกไขเพื่อสรางความมั่น คงและเพื่อสรางความเป็นกัมพูชาที่มีเอกราชโดย
สมบูรณแ
กองทัพเวียดมินหแเริ่มรุกล้ําอธิปไตยของกัมพูชาตั้ง แต ค.ศ. 1945 อีกทั้ง ยัง ใหการ
สนับสนุนขบวนการเขมรอิสระบางกลุมจนนําไปสูการจัดตั้ง พรรคปฏิวัติประชาชนกั มพูชา (Khmer
People‖s Revolution Party ; KPRP) ใน ค.ศ. 1951 เพื่อตอตานรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระ
นโรดมสีหนุซึ่งสามารถขยายอิทธิพลครอบคลุมพื้นที่มากถึงหนึ่งในสามของประเทศ ไดแก สวายเรียง
505

“ประวัติสังเขปในพระราชภารกิจตอสูเพื่อเอกราชสําหรับประเทศกัมพูชา,” 1956, การเมืองการปกครอง กลองที่
319, บรรณสถานชาติกัมพูชา, 11-12. [“របវតថិសចងខបៃនរពេះរាជចបសកកមមរបយុទនទាមទារឯករាជសំ រាប់របចទសកមពុជា,” ១៩៥៦, ការងារ
នចោ

យ BOX 314, បណតសាដ្ឋឌនជាតិកមពុជា, ១១-១២.]
506

“การประชุมครั้งที่ 24,” ราชกิจ 10, 22 (30 พฤศจิกายน 1954): 23-27.

(ព០ វចឆ
ិ ិកា ១៩៥៤): ២៣-២៧.]

[“ចពលរបជុំទី ២៤,” រាជកិ ចវ ១០, ២២

286
ตาแกว สตรึงเตรง กําปงชนัง กําปงสปือ บาสาท เสียบเรียบ พระตะบอง กันดาล กําปงจาม กําปงธม
และกําปอต สงผลใหประชาชนกวา 600,000 คนจากจํานวนประชากร 4,000,000 คน อยูภายใตการ
ควบคุมของคนกลุมนี้ 507 และในชวงเวลาเดียวกันนั้น นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลให
เดินทางไปศึกษาตอที่ประเทศฝรั่งเศส เป็นตนวาซาฬุต ซอ (Saloth Sâr) (ตอมาเปลี่ยนชื่อเป็นบุล ปต
หรือพอล พต (Pol Pot)) เขียว สมผอน (Khieu Samphan) หรือส็อน เส็น (Son Sen) ไดหันไป
สนใจศึกษาแนวคิดของคารแล มากซแ (Karl Marx) หรือมารแกซิสตแ (Marxism) และแนวคิดของลัทธิ
เลนิน (Leninism) สวนหนึ่งเป็นเพราะบรรยากาศทางการเมืองของฝรั่งเศสที่มีลักษณะเปิดกวางทาง
ความคิด ผนวกกับประสบการณแ ทางการเมื องในประเทศส ง ผลใหนั กศึ กษากลุม นี้ร วมตั วกัน เป็ น
“สหภาพนักศึกษาเขมร” (Union des Étudiants Khmer) บางสวนอยางซาฬุต ซอและเอียง สารีได
เข า รว มกั บพรรคคอมมิว นิ สตแฝรั่ ง เศส (French Communist Party) และเมื่ อ เดิ น ทางกลั บมายั ง
กัมพูชาในเดือนมกราคม ค.ศ. 1953 จึงเขารวมกับพรรคปฏิวัติประชาชนกัมพูชาเคลื่อนไหวตอตาน
รัฐบาลดวย508 ขณะที่กองกําลังเขมรอิสระอีกกลุมหนึ่งที่นําโดยเซิง ง็อก ทัญยังคงเคลื่อนไหวกอความ
ไม ส งบเพื่ อ ต อ ต า นรั ฐ บาลอยู บ ริ เ วณชายแดนแถบเทื อ กเขาพนมดงรั ก ลั ก ษณะดั ง กล า ว
กระทบกระเทือนตอความมั่นคงและเป็นปใญหาสําคัญที่สรางความหนักใจใหกับรัฐบาลกัมพูชาเป็น
อยางมาก
ตั้งแตกอนไดรับเอกราชอยา งเป็นทางการ แบน นุต ผู ปฏิบัติหนา ที่กํากับราชการใน
ราชรัฐาภิบาลและรัฐมนตรีลําดับที่ 1 ไดมีแถลงการณแเรียกรองใหกองทัพเวียดมินหแถอนตัวออกไปจาก
กัมพูชาในทันทีและใหขบวนการเขมรอิสระหยุดการเคลื่อนไหวแลวครั้งหนึ่งวา
ในวาระที่เขมรจะไดรับเอกราชนี้ รัฐบาลเขมรไดมีประกาศใหพวกขบถเขมรทราบวา โดย
ที่เขมรจะไดเอกราชโดยสมบูรณแอยูแลว พวกขบถเหลานี้จึงไมมีเหตุผ ลอัน ใดที่จ ะปลีกตนแยก
ออกไป และในโอกาสเดียวกันนั้น รัฐบาลเขมรก็ไดแถลงใหเวียดมินหแทราบดวยวา รัฐบาลเขมรจะกู
เอกราชโดยวิธีของเขมรเอง ประชากรและสมณเพศของเขมรไมมีความปรารถนาที่จะไดรับเอกราช
ที่พวกเวียตมินหแจะนํามาให 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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ออกไปเสียจากเขมรโดยเร็วที่สุด...ในการยื่นคําเรียกรองตอเขมรอิสสระและตอเวียตมินหแนั้นก็ได
กําหนดขอไขไว ซึ่งในที่สุดถาทั้งสองพวกไมระงับการรุกรานตอเขมรแลว เขมรจะทําการตอตานจน
สุดกําลัง509

ภายหลังการเจรจาอยางเป็นทางการเรื่องเอกราชกับฝรั่งเศสแลว วันที่ 10 กันยายน ค.ศ.
1953510 แบน นุตจึงไดออกแถลงการณแถึงขบวนการเวียดมิน หแและขบวนการเขมรอิสระอีกครั้ง เพื่อ
เรี ยกรอ งให หยุ ด การเคลื่อ นไหวใด ๆ ในกั ม พูช าภายในวั นที่ 1 ตุล าคม ค.ศ. 1953 ถึ ง กระนั้ น
ขบวนการเวี ยดมิน หแแ ละขบวนการเขมรอิส ระยัง คงไม ปฏิ บัติ ตาม อี กทั้ ง มี ทา ทีแ ข็ง กร าวมากขึ้ น
โดยเฉพาะกองทั พ เวี ย ดมิ น หแ ซึ่ ง ได สั ง หารพั น ตรี จั น สรี น ายทหารพลร ม และหั ว หน า ทหารรั ก ษา
พระองคแ511 ดวยเหตุนี้ในวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1953 พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุจึงประกาศใช
แผนปฏิบัติการ “សាមគគី” [อานวา ซามักเก็ย : คําแปล สามัคคี (Samakki)] มีเปูาหมายหลักสําคัญ 2
ประการ คื อ เพื่ อ ขั บไล ก องกํ า ลั ง ตา งชาติ อ อกไปจากกัม พู ช าและเพื่อ ชั ก ชวนให บรรดากลุ ม ผู นํ า
ชาตินิยมหันมารวมมือกันสรางกัมพูชาใหเป็นชาติโดยสมบูรณแ เบื้องตนกําหนดระยะเวลาปฏิบัติการ
14 วัน ระหวาง 17-30 ธันวาคม ค.ศ. 1953
สําหรับปฏิบัติ การเพื่ อขับ ไลก องทั พเวี ยดมิ นหแ พระบาทสมเด็ จพระนโรดมสีหนุ ทรง
มอบหมายใหกองทัพเขมรภูมินทรแซึ่งเป็นกองทัพแหงชาติกัมพูชาปฏิบัติการรบแนวหนา รวมกับกอง
กําลังอาสาสมัครซึ่งขณะนี้มีประชาชนเขารวมหลายแสนคน เฉพาะเขตกันดาลมีกองกําลังประมาณ
50,000 คน เป็นกองหนุน ทั้งหมดใหรับคําสั่งปฏิบัติการจากพระองคแโดยตรงในฐานะผูบัญชาการการ
รบ โดยขอใหผูปฏิบัติการรบยึดหลัก 5 ประการ ไดแก เที่ยงตรง รักเกียรติยศ มีความกลาหาญ มี
ความอดทน และมีความรักชาติ ทรงเชื่อวาดวยหลักการนี้จะนํามาซึ่งชัยชนะ 512
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสามัคคีประสบความสําเร็จในระดับดี เพราะจนถึง
วันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 1953 กองกํา ลัง กัมพูชาสามารถขับไลกองทัพเวียดมินหแออกไปจากเขต
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: ทัศนะจากปักกิ่ง นโรดม สีหนุ ให้สัมภาษณ์แก่จังกูติวส์, 58.
512
“พระราชปฏิบัติการศึกของสมเด็จนโรดมสีหนุที่เขตพระตะบองปี 1953,” 1953, การเมืองการปกครอง กลองที่
318, บรรณสถานชาติกัมพู ชา, 18. [“រពេះរាជរបតិបតថិ ការសឹករបស់ សចមឋ ចនចរាតថ មសីហនុ ចៅចមតថ ត់ដំបងឆំ ១៩៥៣,” ១៩៥៣,
ការងារនចោ

យ BOX 318, បណតសាដ្ឋឌនជាតិកមពុជា, ១៨.]
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พระตะบองซึ่งถูกรุกรานมากตั้งแต ค.ศ. 1949 ไดสําเร็จ513 สามารถตรวจยึดใบปลิวจํานวนหนึ่งที่ใช
ปลุกระดมประชาชน เป็นตนวาใบปลิวรูปสีหนุเป็นนางระบําหรือเป็นหุนกระบอก 514 แตทวาในเขต
อื่น ๆ ยังคงปรากฏวามีเวียดมินหแกระจายตัวอยูและมีทาทีจะเพิ่มการปฏิบัติการในกัมพูชามากขึ้น
สําหรับการดําเนินการตอกลุมเขมรอิสระนั้น กรมปรึกษาชาติไดบัญญัติกฎหมายลบลาง
โทษแกผูที่ยอมจํานน รวมถึงนักโทษการเมืองที่ถูกจําคุก เพื่อชักชวนใหบุคคลที่เขารวมกับขบวนการ
เขมรอิสระใหกลับใจและหันมาใหความรวมมือในการพัฒนาประเทศ มีการพิจารณามอบเงินขวัญถุง
ใหสําหรับเริ่มตนชีวิตดวย 515 พบวาผูนํากลุมเขมรอิสระจํานวนมากทั้งที่รวมมือและไมไดรวมมือกับ
กองทัพเวียดมินหแยินยอมวางอาวุธและเขารวมกับรัฐบาลกัมพูชา เป็นตนวากลุมของนักองคแมจะสแ
นโรดม จันทรังษีไดนํากองกําลังของพระองคแประมาณ 5,000 คนถวายแดกษัตริยแ
ปลายเดื อ นเมษายน ค.ศ. 1954 ขณะกํ า ลั ง มี ก ารประชุ ม ที่ เ จนี ว า (Geneva
Conference) ระหวางวันที่ 26 เมษายน - 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1954 เพื่อพิจารณาแกไขปใญหาใน
อินโดจีน ปรากฏวากองทัพเวียดมินหแประมาณสามกองพันเคลื่อนทัพผานลาวและบุกตะลุยเขามาทาง
เขตสตรึงเตรงและเขตกระแจะ 516 พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงนําบัญชาการกองทัพการรบ
ดวยพระองคแเองและมีชัยชนะสามารถยึดคืนเขตกระแจะกลับมาได อยางไรก็ดี เมื่อการประชุมที่
เจนีวาสิ้นสุดลง ชวงเชาของวันที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1954 ญึก จูโฬง ตําแหนงอุดมเสนียขางทหาร
หรือประธานผูแทนกัมพูชาดานการทหารไดลงนามในขอตกลงสงบศึกกับเวียดนาม ตอมาในชวงบาย
จึงไดลงนามในขอตกลงหยุดยิงกับตา กวาน บืว (Ta Quang Buu) ผูแทนของเวียดมินหแ ซึ่งจะมีผล
อยางเป็นทางการในสองวันถัดมาคือวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1954 เวลา 08.00 น. ตามเวลาใน
ปใกกิ่ง517 โดยมีสาระสําคัญดังนี้

513

“ประวัติสังเขปในพระราชภารกิจตอสูเพื่อเอกราชสําหรับประเทศกัมพูชา,” 1956, การเมืองการปกครอง กลองที่
319, บรรณสถานชาติกั มพูชา, 15-18. [“របវតថិ ស ចងខបៃនរពេះរាជចបសកកមម របយុ ទនទាមទារឯករាជសំ រាប់របចទសកមពុជា,” ១៩៥៦,
ការងារនចោ

យ BOX 314, បណតសាដ្ឋឌនជាតិកមពុជា, ១៥-១៨.]
514
515

นโรดมสีหนุ, อินโดจีน: ทัศนะจากปักกิ่ง นโรดม สีหนุ ให้สัมภาษณ์แก่จังกูติวส์, 58-59.
“การประชุมครั้งที่ 16, การประชุมครั้งที่ 17” ราชกิจ 10, 5 (ไตรมาสที่ 1, 1954): 358-372.

ចពលរបជុំទី ១៧,” រាជកិចវ ១០, ៥ (រតីម្ចសទី ១, ១៩៥៤): ៣៥៨-៣៧២.]
516

[“ចពលរបជុំទី ១៦,

นโรดมสีหนุ, อินโดจีน: ทัศนะจากปักกิ่ง นโรดม สีหนุ ให้สัมภาษณ์แก่จังกูติวส์, 59.
Goscha, “Geneva Accords, Cambodia (1954),” in Historical Dictionary of the Indochina War
(1945-1954): An International and Interdisciplinary Approach, 185-186.
517

289
...วิธีการเกี่ยวกับการถอนกําลังออกไปจากดินแดนกัมพูชานั้น ใหใชบังคับแกกําลังทหาร
และหนวยรบทุกชนิด ที่เขามาในดินแดนกัมพูช าจากประเทศหรือแควนอื่น ๆ ในอิน โดจีน ซึ่ง
รวมถึงชาวกัมพูชาที่มิไดมีกําเนิดในกัมพูชา ซึ่งไดเขามีสวนรวมในหนวยที่ทําการรบ หรือในหนวย
การเมืองและการปกครอง หรือซึ่งไดมีการติดตอกับหนวยทางการทหารของเวียดมินหแ การถอน
กําลังที่วานี้ใหกระทําใหเสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแตวันที่เลิกใชบังคับความตกลงนี้
ในสวนที่เกี่ยวของกับหนวยทหาร “เขมร” ซึ่งประกอบดวยบุคคลที่มีกําเนิดในกัมพูชานั้น
ใหทําการปลดอาวุธในทองที่ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ประกาศหยุดการรบตามที่ไดมี
การแถลงในการประชุม ณ นครเจนีวา รัฐบาลแหงกัมพูชารับรองวาจะดําเนินการที่จําเป็นเพื่อให
บุคคลเหลานี้กลับคืนสูสังคมแหงชาติโดยไมเลือกปฏิบัติและรับรองวาจะใหบุคคลเหลานี้ไดอุปโภค
สิทธิและเสรีภาพตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรกัมพูชา อีกทั้งจะมีสิทธิอยาง
ประชาชนกัมพูชาทั้งหลายที่จะออกเสียงเลือกตั้งหรือสมัครเขารับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปซึ่ง
จะกระทํ า โดยการออกเสี ย งคะแนนลั บ ในที่ สุ ด บุ ค คลเหล า นี้ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะเข า สมั ค รทํ า งานได
เชนเดียวกับประชาชนชาวกัมพูชาทั้งหลาย...518

ขอตกลงขางตน นอกจากสงผลใหกองทัพเวียดมินหแตองถอนหนวยติดอาวุธและนํากอง
กําลังทั้งหมดออกไปจากกัมพูชาแลว กองกําลังเขมรอิสระและแนวรวมพรรคปฏิวัติประชาชนกัมพูชาก็
ตองวางอาวุธหรือถอนกองกําลังแลวเดินทางออกไปยังเวียดนามเหนือดวย แตทวาผลที่สําคัญมากไป
กวานั้นคือ ฝรั่งเศสยินยอมถอนกองทัพและคืนอธิปไตยดานการทหารแกกัมพูชาซึ่งยังผลใหกัมพูชา
ไดรับเอกราชโดยสมบูรณแ ดวยเหตุนี้ใน ค.ศ. 1955 กัมพูชาจึงสามารถจัดตั้งกองทัพแหงชาติกัมพูชา
ประกอบดวยกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศได
ตามคําสั่งทางทหารของขอตกลงเจนีวาในกรณีของกัมพูชา กองกําลังตางชาติตองถอนตัว
ออกจากกัมพูชาภายในวันที่ 12 และ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1954 ดวยเหตุนี้เวียดมินหแจึง นํากองทัพ
ประมาณ 2,400 นาย พรอมดวยกองกําลังเขมรอิสระอีกประมาณ 1,000 คน ถอนตัวออกจากกัมพูชา
และเดินทางกลับไปยังเวียดนามเหนืออยางเป็นทางการ ถึงกระนั้นก็ตามทีแมจะปรากฏวาเวียดมินหแ
ลักลอบใหการสนับสนุนดานอาวุธแกแนวรวมเขมรอิสระบางกลุมที่ไมยินยอมสวามิภักดิ์ตอรัฐบาลเพื่ อ
กอกวนความไมสงบขึ้นในกัมพูชาก็ตาม แตทวาแนวรวมเขมรอิสระเหลานี้กระจัดกระจายอยูในปุา
518

“เรื่อง การตกลงหยุดยิงในกรณีอินโดจีน,” เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(3) สร 0201.9/32, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 107-108.
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ไม ไ ด ร วมกั น เป็ น กลุ ม ก อ น อี ก ทั้ ง ยั ง จํ า กั ด พื้ น ที่ อ ยู เ พี ย งเขตกํ า ปงสปื อ เขตโพธิ สั ต วแ และเขต
พระตะบอง จากการสํารวจของรัฐบาลพบวามีสมาชิกเหลือประมาณ 5,000 คนเศษ เป็นตนวากลุม
ของเสียว เฮงซึ่งมีที่มั่นอยูที่เขาพนมเชิง ดาย เขตอําเภอไพลิน และทิวเขากระสาบเทานั้น 519 ขณะที่
ขบวนการเขมรอิสระที่ไมใชแนวรวมของเวียดมินหแยุติบทบาทลง ผูนําเขมรอิสระกลุมตาง ๆ ทยอยเขา
มอบตัว แมแตเซิง ง็อก ทัญไดนําพลพรรคและกองกําลังจํานวน 274 คน เขามอบตัวตอทางรัฐบาลที่
เขตเสียมเรียบตั้งแตวันที่ 10 กันยายน ค.ศ. 1954 ขณะที่ผูที่ไมยอมมอบตั้งตัวเป็นโจร เที่ยวปลนและ
จับคน เรียกคาไถตามหมูบานชายแดนในเขตกัมพูชา520
4.5 การลงประชามติ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1955
แมพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุจะประสบความสําเร็จในการเจรจาเรื่องเอกราชกับ
ฝรั่งเศสเมื่อ ค.ศ. 1953 อีกทั้งสามารถนํากัมพูชาใหมีอธิปไตยโดยสมบูรณแใน ค.ศ. 1954 นั้น ในเวลา
ตอมาพระองคแกลับมีพระราชดําริใหจัดการทําประชามติขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธแ ค.ศ. 1955 โดยทรง
อางวามีจุดประสงคแเพื่อสอบถามประชาชนถึงความสําเร็จในการปฏิบัติพระราชสกรรมภาพและเพื่อ
สอบถามประชาชนวาตองการมีระบอบการปกครองอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นพระประมุขหรือ
ระบอบสาธารณรัฐ 521 แตทวาสาเหตุที่สําคัญมากไปกวานั้นในการดําเนินการของพระองคแคือ การ
เตรียมกรุยทางเพื่อควบคุมการเมืองกัมพูชาอยางชอบธรรม โดยอาศัยเสียงของประชาชนเป็นเครื่อง
รับรองซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับที่พระองคแมจะสแสีสุวัตติ์ องคแเอง ยุตติวงศแเคยกระทําเมื่อครั้งเปลี่ยนแปลง
วิธีการรางรัฐธรรมนูญเมื่อ ค.ศ. 1946 โดยอางวาเป็นมติมหาชน
พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงเตรียมการลงประชามติในครั้งนี้เป็นอยางดี นอกจาก
ทรงอํานวยการใหปรับคณะรัฐมนตรีที่รวมเอาสมาชิกพรรคการเมืองหลากหลายพรรค (ยกเวนพรรค
ประชาธิปไตย) เขาไวดวยกัน รวมถึงทรงแทรกแซงพรรคประชาธิปไตยดวยการมอบตําแหนงสําคัญ
ใหแกสมาชิกพรรค เชน แตงตั้งนายซอนซานเป็นผูวาการธนาคารแหงชาติ หรือแตงตั้งนายซอนเวิน ไซ
519

“เรื่ อง เขมรอิ สสระเเละเวี ยตมิ นหแ ม าชุ มนุ ม ทางไพลิ น,” 4 พฤศจิก ายน 2497, เอกสารสํา นัก นายกรั ฐมนตรี
กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/8, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 85-86.
520
“เรื่อง เขมรอิ สสระและเวี ยตมินหแมาชุม นุม ทางไพลิน,” 15 พฤศจิก ายน 2497, เอกสารสํา นัก นายกรั ฐมนตรี
กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/8, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 89-90.
521
“เรื่อง 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 ที่ไดทรงกระทําเพื่อสรางกัมพูชาใหเป็นเอกราชโดยสมบู รณแ รวมถึงการนํากัมพูชาใหเป็นที่
ยอมรับแกนานาอารยประเทศซึ่งทําใหกัมพูชาไมขาด “วัตถุดิบ” อันใดทีจ่ ําเป็นแกการวาง “ฐาน” ซึ่ง
รองรับความเจริญรุงเรืองและความยิ่งใหญในอนาคตของประชาชนของชาติเชนเดียวกับเกียรติและ
ความรุงเรืองของประเทศซึ่งเป็นที่รูจักกันในสมัยพระนคร พระองคแทรงเนนย้ําความสําเร็จวาที่กระทํา
นั้นมากกวานักการเมือง ความตอนหนึ่งวา “...ข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะช่วยประเทศของเราและ
ประชาชนของเราให้พ้นจากความตายและความแตกแยกซึ่ง นักการเมืองบางหมู่ปรารถนาที่จะให้
เกิดขึ้นให้จงได้...”523 และเพื่อใหการลงประชามติ ตรงตามพระราชประสงคแ ปรากฏวามีใบปลิวที่มี
เนื้อหาเป็นในทํานองใหประชาชนรับรองพระองคแวา “หากท่านรักพระกรุณา ขอให้ท่านลงบัตรขาว
หากท่านเกลียดพระกรุณา ขอให้ท่านลงบัตรดาฯ”
ขอสงขาวถึงชนรวมชาติ
เนื่องจากการที่ตองถวายประชามตินี้ คือ หากทานรักพระกรุณา ขอใหทานลงบัตร
ขาว หากทานเกลียดพระกรุณา ขอใหทานลงบัตรดําฯ
ตองเชื่อตามคําขางบนนี้
อยาไดเชื่อบุคคลใดโฆษณาตรงขามฯ
ชโย เขมรสมัยพระบาทสมเด็จพระสีหนุฯ
ชโย เอกราชของเขมรสมัยนี้ ขอใหสถิตสถาพรฯ

524

ผลการลงประชามติพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุไดรับการรับรองอยางทวมทนจาก
ประชาชน หนังสือพิมพแรอยเตอรแรายงานขาววาทางราชการกัมพูชาประกาศผลการลงประชามติวามี
ราษฎรลงคะแนนเห็นชอบเป็นจํานวน 887,000 คะแนน และไมเห็นชอบ 1,571 คะแนน525 ขณะที่
522

“เรื่อง คณะรัฐบาลใหมกัมพูชา,” 27 มกราคม 2498, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 49-56.
523
“คํ า แปลพระราชดํ า รัส ของพระเจ าอยู หัว แห งกั ม พูชา,” 27 มกราคม 2498, เอกสารสํ า นัก นายกรั ฐมนตรี
กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 49-56.
524
“สําเนาคําแปล เครื่องบินทิ้งใบปลิวที่ตลาดปอยเปต ปลิวมาตกที่ตลาดปุาไผและบานวังมน,” 5 กุมภาพันธแ 2498,
เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 225.
525
“เรื่ อง การลงประชามติ เกี่ยวกั บเรื่ องระบอบการปกครองในกั ม พู ชา,” 2498, เอกสารสํา นั ก นายกรัฐมนตรี
กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3) สร 0201.9/3, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 59.
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เอกสารที่ใชเผยแพรพระราชประวัติของพระองคแสมัยสังคมราษฎรแนิยมรายงานวามีประชาชนที่มีสิทธิ
ลงคะแนนรวม 927,646 คน ลงคะแนนใหพระองคแ 925,812 คน แมวาผลการลงประชามติจะ
แตกตางกันอยูมากแตเป็นที่แนนอนวาพระองคแไดรับการรับรองจากประชาชนอยางทวมทนวาทรง
ประสบความสําเร็จในการนําเอกราชโดยสมบูรณแคืนสูกัมพูชา และจากผลคะแนนดังกลาวนี้เองทําให
พระองคแมั่นใจเป็นอยางยิ่งวาพระองคแและราชวงศแเป็นที่ยอมรับจากการรับรองของมหาชน ดวยเหตุนี้
พระองคแจึงประกาศสละราชสมบัติในวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1955 ถวายแดสมเด็จพระวรราชบิดา
นโรดมสุรามฤต พระองคแในฐานะพระมหาอุปยุวราช (Upayuvarach) ไดจัดตั้ง “องคแกรสังคมราษฎรแ
นิยม” (People Socialist Community) เพื่อเตรียมเขารับการเลือกตั้งที่จัดขึ้นในวันที่ 11 กันยายน
ค.ศ. 1955 ซึ่งพระองคแไดรับชัยชนะอยางทวมทนเหนือพรรคการเมืองอื่นที่เหลืออยูอยางนอยนิด
จากนั้นทรงอํานวยการใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อรับรองการใชอํานาจของสังคมราษฎรแนิยม พรอม
ทั้งเพื่อมอบอํานาจแกพระองคแในการควบควบคุมการแตงตั้งฝุายบริหาร ตลอดจนอํานาจทางการเมือง
อื่น ๆ สงผลใหการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองอื่นเป็นไปอยางจํากัด และแทบไมมีบทบาทใดทาง
การเมืองอีก
5. บทสรุป
ปใญหาความแตกแยกภายในเป็นสาเหตุสําคัญ ที่ทําใหนักชาตินิยมตองประสบกับความ
ลมเหลวในการเป็นผูนําเรียกรองเอกราช แตในทางตรงกันขามกลับเป็นสาเหตุของความสําเร็จของ
พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ทั้งนี้ สภาพการเมืองของกัมพูชาภายหลังการเลือกตั้งอยูในสภาวะไร
เสถียรภาพ พรรคประชาธิปไตยซึ่งควรเป็นผูนําในการเจรจาเรื่องเอกราชกับฝรั่งเศสกลับเกิดปใญหา
ความแตกแยกภายในจนสูญเสียเสถียรภาพเชิงนโยบาย และภายหลังที่หัวหนาพรรคที่แข็งกราวอยาง
พระองคแมจะสแสีสุวัตถิ์ องคแเอง ยุตติวงศแ เสด็จทิวงคตอยางกะทันหัน สมาชิกพรรคก็ผลัดกันแยงชิง
อํานาจมากกวาดําเนินการตามเจตนารมณแเพื่อประชาชน สงผลใหการเมืองกัมพูชาตกอยูในสภาพ
ออนแอ และยิ่งเลวรายลงเมื่อรัฐบาลไมสามารถแกไขปใญหาความมั่นคงจากการรุกล้ําอธิปไตยของ
ขบวนการเวียดมินหแ รวมถึงการกอความไมสงบของขบวนการเขมรอิสระได สภาพการณแดังกลาวจึงยิ่ง
ทําใหเปูาหมายอยางการเรียกรองเอกราชหางไกลออกไป พรอม ๆ กับความชอบธรรมทางการเมือง
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สําหรับขบวนการเขมรอิสระซึ่ง เป็นขบวนการชาตินิยมที่ควรจะเรง รัดฝรั่ง เศสใหมอบ
เอกราชไดในเร็ววัน กลับประสบปใญหาที่ไมแตกตางกับการเมืองในสวนกลาง กลาวคือเกิดการแยงชิง
ความเป็นใหญและขยายอิทธิพลตอกันในหมูผูนํา สงผลใหเจตนารมณแเมื่อแรกจัดตั้งกลุมเลือนรางลง
อีกทั้งการเคลื่อนไหวที่มุงเนนการตอสูดวยความรุนแรงและกอกวนการปกครอง ทําให ขบวนการเขมร
อิสระไมไดอยูในเงื่อนไขของการเป็นตัวแทนในการเจรจาเรื่องเอกราชกับฝรั่งเศสตั้งแตแรก เพราะขัด
ต อ เจตนารมณแ ข องฝรั่ ง เศสดั ง ปรารภของมร.ปอล โกสตา ฟลอเรตแ (Paul Costa Floret)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอาณานิคม ที่กลาวทิ้งทายไวเมื่อครั้งลงนามในความตกลงชั่วคราว (Modus
Vivendi) เมื่อวันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 1946 วา “ฝรั่งเศสพร้อมที่จะช่วยเหลือประเทศเขมรตามที่
ขอร้องมานั้นอยู่ทุกขณะ หากแต่อย่าให้เป็นไปว่ามีการบริหารอย่างเคลือบแฝงอันจะยังให้เกิดความไม่
สงบขึ้น”526
สภาพการณแดังกลาวเปิดโอกาสใหพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุใชพระราชอํานาจที่ไม
มีในรัฐธรรมนูญเขาควบคุมบรรดาพรรคการเมืองและนักชาตินิยมกลุมตาง ๆ พรอมทั้งประกาศกราว
วาจะเป็นผูนําเอกราชโดยสมบูรณแกลับคืนสูกัมพูชา และเพื่อกรุยทางสูความสําเร็จจึงทรงนําพระองคแ
เองกาวสูการเป็นนักเคลื่อนไหวอยางที่ไมมีกษัตริยแพระองคแใดในกัมพูชาเคยปฏิบัติมากอน เป็นตนวา
การนําพระองคแไปอยูที่ตางประเทศเพื่อประทวงฝรั่งเศสหรือการจัดตั้งกองกําลังอาสาจากประชาชน
ซึ่ง ในเวลาตอมาพระราชภารกิจดังกลาวมีสวนสง เสริมใหพระองคแไ ดรับการยอมรับจากประชาชน
ดังเห็นจากผลการลงประชามติใน ค.ศ. 1955
พระบาทสมเด็ จ พระนโรดมสี ห นุ ไ ด รั บ การยกย อ งจากกรมปรึ ก ษาชาติ ซึ่ ง มี ม ติ เ ป็ น
เอกฉันทแตามพระราชกฤษฎีกาเลข 553 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1953 ใหประกาศวาพระองคแ
เป็น “พระมหาวีรบุรุษชาติ ” อันเนื่องจากพระองคแทรงประสบความสําเร็จในการนําเอกราชโดย
สมบูรณแมาสูกับกัมพูชา ตอมาในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1954 กรมปรึกษาชาติยังไดมีดําริสรางพระบรม
ราชานุสาวรียแเพื่อเป็นการระลึกถึงพระวิริยะอุตสาหะของพระองคแที่มีตอประเทศ โดยมีแถลงการณแ
สดุดีพระองคแดวยวา
...โดยเห็นวา พระกรุณาผูเป็นเจาชีวิตไดทรงบําเพ็ญพระภารกิจอยางแข็งขัน โดยไมคิดถึง
ความเหนื่อยพระวรกายหรือพระชนมแชีพพรอมทั้งความสุขในราชสมบัติเลย ก็เพื่อความสําเร็จตาม
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ทักษแ เสนีวงศแ ณ อยุธยา, อินโดจีน รัฐสมทบของสหภาพฝรั่งเศส, 35.
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พระราชกรรมวิธีในการแสวงหาเอกราชโดยบูรณแแกมาตุภูมิ เพื่อใหเกิดสันติสุขและเพื่อใหเกิดความ
สามัคคีระหวางประชาชาติโดยเร็ว…
...โดยเห็นวา การบรรยายแตเพียงวาจาไมสมกับพระคุณของพระองคแ ควรทําใหคําพูดได
เห็นเป็น รูปรางโดยการสรางพระบรมรูปสนองพระเดชพระคุณเป็นที่ระลึกไปในอนาคตและเป็น
เครื่องเคารพสักการะของประชาชาติ...527

อยางไรก็ตาม ความสําเร็จของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุในการนําเอกราชคืนสู
กัมพูชานั้น สวนหนึ่งเป็นเพราะความสามารถสวนพระองคแที่อาศัยจัง หวะที่การเมืองกัมพูชากําลัง
ยุง เหยิงเขาควบคุมอํานาจการปกครองไวอยางเบ็ดเสร็จและกําจัดหรือควบคุมพลพรรคที่ตอตาน
พระองคแไวได จากนั้นพระองคแจึงเริ่มแผนการสีหนุเพื่อเรงเราฝรั่งเศสใหมอบเอกราชแกกัมพูชาในทันที
แต ดู เ หมื อ นว า การดํ า เนิ น การของพระองคแ จ ะมี ส ว นผลั ก ดั น เพี ย งเล็ ก น อ ยต อ ฝรั่ ง เศสเท า นั้ น
สถานการณแของสงครามในอินโดจีนที่ กองทัพฝรั่งเศสบอบช้ําจากการทําศึกตอเนื่องมาหลายปีและ
ฝรั่งเศสเริ่มเป็นฝุายเพลี่ยงพล้ํา ประกอบกับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปของรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่ งเศสที่
4 ตางหากที่มีสวนเรงรัดใหฝรั่งเศสยินยอมเจรจาเรื่องการมอบเอกราชแกกัมพูชา เมื่อพิจารณาในแงนี้
แลวจึงเห็นไดวาเอกราชของกัมพูชาเกิดจากการ “ให” มากกวาความสําเร็จจากการเคลื่อนไหวของ
นักชาตินิยมภายในประเทศที่เริ่มเรียกรองเอกราชมาตั้งแตทศวรรษ 1940
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“การประชุมครั้งที่ 8,” ราชกิจ 10, 19 (15 ตุลาคม 1954): 1775-1777.

(១៥ តុលា ១៩៥៤): ១៧៧៥-១៧៧៧.]

[“ចពលរបជុំទី ៨,” រាជកិ ចវ ១០, ១៩

บทที่ 6
บทสรุป
การศึ ก ษา “แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความเป็ น ชาติ แ ละการเคลื่ อ นไหวด้ า นชาติ นิ ย มของ
ปัญญาชนเขมร ค.ศ. 1930-1955” เป็นการศึกษากระบวนการทางความคิดและการแสดงออกทาง
ความคิดของปใญญาชนเขมร โดยมีจุดมุง หมาย 2 ประการ ประการแรกตองการนําเสนอมุมมอง
เกี่ยวกับสํานึกถึงความเป็นชาติของกัมพูชาเพิ่มเติมองคแความรูจากผลงานการศึกษาที่ผานมาที่ให
ความสําคัญกับรัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศสในฐานะผู มีบทบาทในการสรางสํานึกถึงความเป็นชาติของ
กัมพูชา โดยจะพิจารณามุมมองเกี่ยวกับ “ความเป็นชาติเขมร” ในสํานึกหรือทรรศนะของปใญญาชน
เขมร ซึ่งเป็นการใหความสําคัญกับรากฐานทางความคิดของคนเขมรที่ไดรับการสืบทอดกันมาอยาง
ตอ เนื่ อง ประการที่ สองตอ งการศึก ษาความแตกตา งทางความคิด และความแตกต างในวิธี การที่
ปใญญาชนเขมรกลุมตาง ๆ ใชในการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองเอกราช เพราะทายที่สุดไมใชปใญญาชน
ทุกกลุมที่ประสบความสําเร็จในการเคลื่อนไหว แมวาทุกกลุมจะมีเปูาหมายเดียวกันคือการเรียกรอง
เอกราชก็ตาม จึงเป็นที่นาสนใจวาความสําเร็จและความลมเหลวของปใญญาชนเขมรกลุมตาง ๆ นั้น
เกิดขึ้นในสภาวการณแและปใจจัยอะไร
ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา สํานึกถึงความเป็นชาติของกัมพูชามีพัฒนาการมาเป็นลําดับ
ตองยอมรับวาการที่กัมพูชาสืบทอดมาจากอาณาจักรพระนคร (Angkor) ที่เกาแกและรุงเรืองมากใน
ครั้ง หนึ่งนั้นทํา ใหกัมพูชามีตนทุนทางวัฒนธรรมที่สูง เดนอยูกอนแลว ดวยเหตุนี้จึง ไมเป็นการยาก
เกินไปนักที่ชาวเขมรจะเกิดจิตสํานึกถึงความเป็นชาติ เพราะรากฐานทางวัฒนธรรมดั้ง เดิมถือเป็น
วัตถุดิบอยางดีที่นําชาวเขมรไปสูความรูสึกดังกลาว เมื่อผนวกกับการพัฒนาทางความคิดภายใตการ
อุปถัมภแของฝรั่งเศส ทั้ งการดําเนินนโยบาย ตลอดจนการสรางองคแความรู ตาง ๆ ผา นหนวยงาน
ราชการของฝรั่งเศส และโดยเฉพาะการแผวถาง ขุดคน และปะติดปะตอเรื่องราวในอดีตของกัมพูชาที่
ตอเนื่องจนเป็นมรดกสืบทอดถึงปใจจุบัน ผลงานเหลานี้สรางความภาคภูมิใจแกฝรั่งเศสอยางยิ่ ง ใน
ฐานะผูสืบทอด คนพบ และรักษา ดัง เห็นไดจากการจําลองปราสาทนครวัดเพื่อนําออกไปแสดงสู
สาธารณชนอยางยิ่งใหญ เรอนาโต โรซาลโด (Renato Rosaldo) นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกาเรียก
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บรรยากาศนี้วา “ความหวนคะนึงหาอดีตของเจาอาณานิคม” (Imperialist Nostalgia) แตสําหรับ
ชาวเขมรแลวสภาพการณแดังกลาวมีสวนผลักดันใหเกิดการหลอหลอมจิตสํานึกถึงความรูสึกภาคภูมิใจ
ในศักดิ์ศรีของความเป็นเขมร แตที่นาสนใจมากยิ่งไปกวานั้นคือนํามาซึ่งการเกิดความรูสึกต่ําตอย
ดอยคาอยูในทีซึ่งเป็นภาวะความรูสึกที่ยอนแยง ขึ้นในใจพรอมกันไปดวย ดวยเหตุนี้จึง นํามาสูการ
ตระหนักถึงความตองการธํารงรักษารากฐานทางวัฒนธรรม จึงกลาวไดวาการดํารงอยูของฝรั่งเศสมี
สวนกระตุนใหคนพื้นเมืองแสดงออกถึงสํานึกถึงความเป็นชาติ
แมวาการศึกษาที่ผานมามุง เนนการอธิบายสํานึกถึง ความเป็นชาติของกัมพูชาวาเป็น
ผลงานของฝรั่งเศส และในแงนี้ก็ไมอาจปฏิเสธบทบาทดังกลาวได แตดังที่งานศึกษาชิ้นนี้ชี้ใหเห็นจะ
พบว านโยบายของฝรั่ง เศสนั้น มีส วนกระตุน จิต สํา นึก ถึง ความเป็น ชาติ ให แก ชาวเขมรในลัก ษณะ
ฝรั่งเศสอาจไมไดคาดคิด สํานึกถึงความเป็นชาติของกัมพูชานั้นสัมพันธแกับกระบวนการทําใหทันสมัย
ของฝรั่งเศส โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษา ฝรั่ง เศสดําเนินนโยบายดัง กลาวเพื่อตอบสนองความ
ตองการแรงงานที่มีการศึกษา ซึ่งเปูาหมายหลักของฝรั่ง เศสคือตองการทําลายคานิยมดั้ง เดิมผาน
ระบบการจัดการศึกษาและเพื่อครอบงําทางความคิดของคนพื้นเมือง แตสิ่งที่เกิดขึ้นกลับชี้ใหเห็นวา
ฝรั่ง เศสไมประสบความสําเร็จนักเพราะดวยธรรมเนียมที่สืบทอดมาตั้งแตสมัยโบราณ ประกอบกับ
ภาระทางเศรษฐกิจและความขัดแยงกับชาวเวียดนามและชาวจีนทําใหชาวเขมรเลือกสงบุตรหลานเขา
เรียนที่วัดโดยมีพระสงฆแเป็นผูดําเนินการสอน ทําใหฝรั่งเศสตองหันมาจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
วัด พรอมกับปฏิรูปการศึกษาแกคณะสงฆแเพื่อลดอิทธิพลของสยามและสรางกลุมพระสงฆแที่มีความรู
ความสามารถสําหรับทําการสอนในโรงเรียนวัดแบบใหมในแบบที่ฝรั่งเศสตองการและควบคุมได
การจัดการศึกษาแบบใหมจึงสงผลที่ฝรั่งเศสไมได คาดคิด กลาวคือทําใหพระสงฆแซึ่งถือ
เป็นคนกลุมสําคัญในสังคมกัมพูชาที่ใกลชิดกับรากฐานทางวัฒนธรรมดั้งเดิมกาวเขามามีบทบาทใน
ฐานะผูเคลื่อนไหวดานชาตินิยมควบคูกับกลุมปใญญาชน แตประเด็นที่นาสนใจมากไปยิ่ง กวานั้นคือ
การเคลื่อนไหวของพระสงฆแที่เกิดขึ้นในเวลาตอ มาไมไดเกิดขึ้นจากแนวคิดทางการเมือง แตเกิดจาก
ความตองการธํารงรักษารากฐานทางวัฒนธรรมของเขมรโดยเฉพาะพุทธศาสนาและภาษา-วรรณกรรม
จึงนําไปสูขอสรุปวาสํานึกถึงความเป็นชาติของชาวเขมรนั้นไมไดเกิดจากการผลักดันของฝรั่งเศสแต
เพียงอยางเดียว หากแตยังเกิดจากความสืบเนื่องของการเพาะบมสํานึกถึงความเป็นชาติที่เชื่อมโยง
กับอัตลักษณแทางวัฒนธรรมซึ่งพระสงฆแมีบทบาทสําคัญในการถายทอดและเผยแพรความรูสึกดังกลาว
ตอสังคม และสัมพันธแกับการปฏิรูปการศึกษาของฝรั่ง เศสที่ผลักดันใหพระสงฆแกลุมหนึ่ง เป็นผูที่มี
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ความกาวหนาทางความคิดแตมี จิตสํานึกในการธํารงรักษาภาษา-วรรณกรรมที่แสดงออกถึง “ความ
เป็นเขมร” ลักษณะดังกลาวเป็นรากฐานใหกับการเพาะบมสํานึกถึง ความเป็นชาติซึ่งปรากฏชัดใน
ทศวรรษ 1930 เป็นตนมา
อินโดจีนภายใตระบอบอาณานิคมไดรับการพัฒนาใหความทันสมัยโดยมีเปูาหมายหลัก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวผลประโยชนแทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศส ซึ่งทุกพื้นที่เกิดปฏิกิริยา
ตอนโยบายของฝรั่งเศสในระดับและลักษณะที่แตกตางกัน แตทวาในกรณีของกัมพูชา ดังกลาวแลววา
ดว ยตน ทุ นทางวั ฒ นธรรมที่ สู งเด นและเชื่ อมโยงได กับ อารยธรรมโบราณสมัย พระนคร ( Angkor
Period) ความรุงเรืองดังกลาวตรงกันขามกับสภาพการณแที่เกิดขึ้นภายใตการปกครองของฝรั่งเศส
สงผลใหเกิดปฏิกิริยาใน 2 ลักษณะ ลักษณะแรกเกิดขึ้นจากการดําเนินนโยบายดานการปกครองดังที่
ไดอธิบายไวในบทที่ 3 เป็นตนวาการนําชาวเวียดนามซึ่งถือไดวาเป็นศัตรูคนสําคัญในประวัติศาสตรแ
ของกัมพูชามาเป็นผูบังคับบัญชาชาวเขมร หรือการตักตวงผลประโยชนแอยางการขูดรีดภาษีจนทําให
ชาวเขมรสวนใหญมีฐานะยากจน รวมถึง ทัศนคติของฝรั่ง เศสที่มีตอชาวเขมรปรากฏในลักษณะของ
การเหยียดหยามวาไรความสามารถ ในแงนี้สําหรับปใญ ญาชนและพระสงฆแหัวกาวหนาไดเกิดการ
เพาะบมทางดานความรูสึกถึงการถูกดูหมิ่น รวมถึงความยอนแยงระหวางความรุงโรจนแในอดีตกับสิ่งที่
เกิดในปใจจุบัน จึงเริ่มมีปฏิกิริยาของกลุมศิษยแเกาจากอนุวิทยาลัยและวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ในชื่อวา
“กลุมสามัคคี” ไดแสดงออกทางความคิดผานงานเขียนและสิ่งตีพิมพแอยางการออกหนังสือพิมพแภาษา
เขมรฉบับแรกอยางหนังสือพิมพแนครวัดใน ค.ศ. 1936 โดยมีเปูาหมายหลักเพื่อเรียกรองการมีสวนรวม
ทางการเมือง และเพื่อปลุกจิตสํานึกแกชาวเขมรใหตระหนักถือศักดิ์ศรีที่ถูกกลืนหายไปภายใตแอก
ของอาณานิคม
ลักษณะตอมาตรงกันขามกับในลักษณะแรก เพราะพบวา ฝรั่งเศสมีสวนสําคัญในการให
การอุปถัมภแและสนับสนุนเป็นอยางดีนั่นคือการเคลื่อนไหวดานวัฒนธรรม โดยเฉพาะดานพุทธศาสนา
ฝรั่งเศสใหการสนับสนุนพระสงฆแฝุายธรรมใหมซึ่งมีแนวคิดตองการเขาถึงพระธรรมวินัยที่บริสุทธิ์อยู
เป็นทุนเดิม เมื่อฝรั่งเศสเขามาใหความชวยเหลื อแมวาเปูาหมายสําคัญของผูปกครองคือตองการใช
พระสงฆแกลุมนี้เป็นเครื่องมือในการลดบทบาทของคณะสงฆแสยาม รวมถึงการเขาควบคุมคณะสงฆแ
เขมรก็ตาม แตการดําเนินนโยบายดังกลาวมีสวนชวยใหพระสงฆแฝุายธรรมใหมไดดําเนินการตามความ
ตองการของตนเองและมีสวนผลักดันใหพุทธศาสนาในกัมพูชามีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น เป็นตนวาการ
เผยแผพระธรรมวินัยเป็นภาษาเขมรผานระบบการพิมพแแบบตะวันตก หรือการวิพากษแวิจารณแพุทธ
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วจนะเพื่อความบริสุทธิ์ การดําเนินนโยบายของฝรั่งเศสในแงนี้จึงเป็นการผสานประโยชนแซึ่งกันและกัน
แตทวาภายใตการสนับสนุนของฝรั่งเศสขางตนนั้น ผลที่เกิดขึ้นในอีกแงหนึ่งซึ่งเป็นผลในทางที่ฝรั่งเศส
ไมไดตั้งใจ นอกจากทําใหพระสงฆแหัวกาวหนาฝุายธรรมใหมเขามามีบทบาทในสังคมมากขึ้นแลว การ
จัดตั้งโรงเรียนพุทธิกบาลีขั้นสูง พระราชบรรณาลัย ตลอดจนพุทธศาสนบัณฑิตยแยังมีสวนสําคัญในการ
กระตุนใหพระสงฆแและปใญญาชนเพาะบมทางความคิดจนนํามาสูการปฏิรูปตนเองและสังคมอยาง
เขมขนซึ่งเดนชัดมากในดานภาษาและวรรณกรรม ดังปรากฏวามีการผลิตผลงานการเขียนรูปแบบใหม
ตามแบบตะวันตกที่สะทอนถึงความตกต่ําของวิถีชีวิต ความเชื่อ ตลอดจนจิตวิญญาณของความเป็น
เขมร ตอมาเมื่อฝรั่งเศสดําเนินนโยบายที่ละเมิดตอศรัทธาและความเชื่อของประชาชนจึงนํามาสูการ
ตอตานดังปรากฏในเหตุการณแสงครามรม ค.ศ. 1942 และการตอตานการเปลี่ยนแปลงอักษรเขมร
เป็นอักษรโรมัน รวมถึงการยกเลิกปฏิทินจันทรคติเป็นปฏิทินสุริยคติใน ค.ศ. 1943
กลา วเฉพาะภาษา-วรรณกรรมถือ เป็ น อัต ลัก ษณแท างวัฒ นธรรมดั้ง เดิ มของกั มพู ชาที่
เชื่อมโยงและสัมพันธแกับอารยธรรมสมัยพระนคร ทั้งนี้ ภาษา-วรรณกรรมถือเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทําให
อาณานิคมอินโดจีนแตละแหงแตกตางกัน แตจากการไหลบาของวัฒนธรรมที่แปลกแยกสงผลใหเกิด
การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมหรือการกลืนกลายทางวัฒนธรรม (assimilation) แมจะเพาะบมให
คนพื้นเมืองเกิดความรูสึกยอนแยงและนํามาสูการเคลื่อนไหวเพื่อการธํารงรักษาความเป็นเขมรดังที่ได
อธิบายไวแลวนั้น แตทวาพระสงฆแกับปใญญาชนก็ยังคงไมสามารถขจัดอิทธิพลทางภาษาใหบริสุทธิ์ได
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1951 การประชุมรัฐสภาครั้งที่ 30 ไดมีการเสนอใหกําหนดภาษาเขมร
ให เ ป็ น ภาษาแห ง ชาติ อ ย า งเป็ น ทางการ โดยหุ ย กอนธุ ล (Huy Kanthoul) นายกรั ฐ มนตรี ไ ด
แถลงการณแวา
...ประเทศเอกราชหนึ่ง ๆ ควรมีภาษาชาติเป็นของตนในกิจการทั้งหลายใหสมฐานะ
จึงเห็นควรใหกําหนดอักษรศาสตรแชาติโดยเร็ววัน ... ทุกวันนี้ เราอาจเห็นความบัญญัติในมาตรา 2
ในรัฐธรรมนูญ คนทั้งหลายพากันใชแตภาษาฝรั่งเศสมากเทาไหรก็เป็นการกลืนกินภาษาเขมรใหสิ้น
อุปสรรคสําคัญคือบรรดาคนที่ไมอยากใหบัญญัติภาษาเขมร มาจากเหตุที่เขาไมรูภาษาเขมรซึ่งก็คือ
ไมรูภาษาชาติ...528

528

“การประชุมที่ 30,” ราชกิจ 7, 12 (29 ธันวาคม 1953): 742-743.

១៩៥ព): ៧៤២-៧៤៣.]

[“ចពលរបជុំទី ៣០,” រាជកិចវ ៧, ១២ (២៩ ធបូ
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การเคลื่อนไหวทางดานภาษา-วรรณกรรมเพื่อธํารงรักษาความเป็นเขมรโดยพระสงฆแและ
ปใญ ญาชนกวาจะสัมฤทธิผลอยางแทจริง คือใน ค.ศ. 1967 เมื่อรัฐบาลกัมพูชามีพระราชบัญ ญัติให
แกไขการใชภาษาฝรั่งเศสและใหมีการบัญญัติศัพทแตาง ๆ โดยใชภาษาเขมรแทน ชวงเวลาดั งกลาวจึง
ถือวากัมพูชาเป็นเอกราชทางวัฒนธรรมภายหลังจากความพยายามเคลื่อนไหวมากวา 30 ปีหรือตั้งแต
ทศวรรษ 1930
การเคลื่อนไหวของพระสงฆแและปใญญาชนเขมรที่ไดอธิบายไปแลวในเบื้องแรกจะเห็นได
วาเป็นการเพาะบมและการเคลื่อนไหวทางความคิด โดยมีหมุดหมายสําคัญคือการธํารงรักษารากฐาน
ทางวัฒนธรรมของกัมพูชาไว จุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําใหการเพาะบมจิตสํานึกของพระสงฆแและปใญญาชน
พัฒนาสูความรูสึกชาตินิยมคือสภาพการณแในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมี 3 เหตุการณแสําคัญที่ได
อธิบายไวในบทที่ 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 า ยึ ด อํ า นาจของญี่ ปุ น และการประกาศเอกราชของ
ราชอาณาจักรกัมปูเจีย (Kingdom of Kampuchea) มีนาคม-ตุลาคม ค.ศ. 1945 เป็นปใจจัยปลุ กเรา
จิตสํานึกของคนพื้นเมืองใหพัฒนาความคิดสูการตอบโตฝรั่งเศสดวยการเรียกรองเอกราช ถึงกระนั้น
ในแงหนึ่งยังทําใหเริ่มเกิดความแตกแยกทางความคิดในหมูปใญญาชน และยังเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให
ผูนําปใญญาชนอยางเซิง ง็อก ทัญซึ่ง เป็นหัวหอกสําคัญ ในการตั้ง คําถามตอระบอบอาณานิคมหมด
บทบาท โดยมีสาเหตุมาจากการดําเนินการที่ละเมิดตอความรูสึกของชาวเขมร โดยเฉพาะเรื่องดินแดน
ที่ทั ญ ได เ สนอให รั ฐ บาลไทยคงมี สิท ธิ ค วบคุ มเขตพระตะบองและเขตเสีย มเรีย บเพื่ อ แลกกับ การ
ชวยเหลือกัมพูชาในการรักษาเอกราช ซึ่งสําหรับชาวเขมรแลว การสูญเสียดินแดนเป็นความทรงจําที่
ทําใหเกิดความรูสึกตอยต่ําซึ่งถือเป็นจุดออนสําคัญที่ทัญดําเนินการผิดพลาด
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุด การกลับเขามาของฝรั่งเศสยิ่งทําใหกระแสชาตินิยม
ตอตานระบอบอาณานิคมดําเนินไปอยางเขมขนมากยิ่งขึ้น พรอม ๆ กับทําใหความไมลงรอยและ
ความแตกตางกันทางความคิด อุดมการณแ และผลประโยชนแในหมูผูนําชาวเขมรซึ่งถูกเก็บงําไวมานาน
หลายปีภายใตการปกครองของฝรั่ง เศสไดเผยออกมาอยางเป็นรูปธรรม แบงออกเป็น 2 กลุมใหญ
กลุมแรกคือบรรดาชนชั้นนําทางการเมืองในสวนกลางที่มองเห็นโอกาสที่จะฉกฉวยอํานาจนั้นไวไมวา
จะเพื่ออุดมการณแทางการเมืองที่สูงสงหรือเพื่อรักษาผลประโยชนแของตน ดวยเหตุนี้การรวบรวมพล
พรรคเพื่อแยงชิงอํานาจจึงเกิดขึ้น ถึงตรงนี้ความราวฉานที่ถูกสะกดไวก็ปรากฏออกมาและยิ่งราวลึก
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ด ว ยกํ า ลั ง ของอํ า นาจที่ ไ ม เ คยมี ใ ครมี โ อกาสได สั ม ผั ส ดั ง ที่ ไ ด อ ธิ บ ายไว ใ นบทที่ 5 ไม เ ว น แม แ ต
พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ เนื่องจากพระองคแก็หันมาชวงชิง การเป็ นผูนําทางการเมืองดว ย
เชนกัน ดวยเหตุนี้จึงไมแปลกที่การเมืองในระบบรัฐสภาของกัมพูชาจึงตกอยูในสภาวะยุงเหยิงและ
ไรระเบียบ
สวนอีกกลุมหนึ่งคือขบวนการเขมรอิสระ (Khmer Issarak ; Khmer Freedom
Fighter) ซึ่ง เป็นขบวนการชาตินิยมที่ทํา การเคลื่อนไหวตอตานระบอบอาณานิคมและเรียกรอ ง
เอกราชในลักษณะของการใชความรุนแรง พบวามีหลายกลุมและแตละกลุมก็มีความแตกตางทาง
ความคิด ถึงกระนั้นขบวนการเขมรอิสระเป็นตัวอยางของขบวนการชาตินิยมที่ประสบความสําเร็จ ใน
แงของการดึงมวลชน เนื่องจากขบวนการเขมรอิสระมุง เนนการปฏิบัติการเชิง รุ ก อีกทั้ง ผูนําการ
เคลื่อนไหวสวนใหญมีความใกลชิดกับราษฎรในเขตชนบทผูซึ่งไดรับความยากลําบากภายใตแอกของ
อาณานิคม การดําเนินการสวนใหญจึงมีลักษณะที่ตอบสนองตอความตองการและเขาถึงความรูสึ ก
ของชาวเขมรอยางใกลชิด ดวยเหตุนี้ขบวนการเขมรอิสระจึง ไดรับความนิยมในหมูประชาชนอยาง
กวางขวาง แตทวาในเวลาตอมาในหมูผูนํากลุมเขมรอิสระกลับเกิดความแตกแยกทางความคิด และที่
สําคัญมากไปกวานั้นคือการแยงชิงความเป็นใหญจนทําใหการดําเนินการเพื่อเขาใกลเปูาหมายที่ไดรับ
ปากตอประชาชนไวหางไกลมากยิ่งขึ้น ซ้ํารายการดําเนินการของบางหัวหนาเขมรอิสระบางกลุมกลับ
สรางความเดือดรอนตอราษฎร จึงทําใหความนิยมตอขบวนการเขมรอิสระเริ่มลดลงและเป็นเหตุให
ทายที่สุดจึงตองสลายตัว
สภาพการเมืองที่แตกแยกทําใหการเจรจาเรื่องเอกราชกับฝรั่งเศสยิ่งหางไกลออกไป เปิด
โอกาสใหพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุใชพระราชอํานาจเขาแทรกแซงเพื่อควบคุมการเมืองกัมพูชา
โดยทรงประกาศกราวและยืนยันวาจะนําอํานาจอธิปไตยกลับคืนสูรัฐบาลกัมพูชาและประชาชนดวย
พระองคแเ อง ซึ่ งพระองคแสามารถดํ าเนิน การไดสํา เร็ จ สว นหนึ่ง เกิ ดจากชว งเวลาที่ พอเหมาะกั บ
สถานการณแสงครามในอินโดจีนสงผลใหฝรั่งเศสเปลี่ยนแปลงนโยบายและยินยอมเจรจาเรื่องเอกราช
กับกัมพูชา แตอีกสวนหนึ่งเกิดจากความสามารถของพระองคแที่ดําเนินนโยบายที่ตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชน ในแงนี้พระองคแทรงทําไดดีกวาขบวนการเขมรอิส ระ โดยเฉพาะการเปลี่ยน
พระองคแเป็นนักเคลื่อนไหวอยางที่ไมมีกษัตริยแกัมพูชาพระองคแใดเคยปฏิบัติมากอน เป็นตนวาการนํา
พระองคแไปอยูที่ตางประเทศเพื่อประทวงฝรั่งเศส หรือการจัดตั้งกองกําลังอาสาจากประชาชน สงผล
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ใหพระองคแไดรับการยอมรับจากประชาชนซึ่งปรากฏชัดเจนจากผลการลงประชาติมติและการเลือกตั้ง
ใน ค.ศ. 1955
ดวยเหตุนี้จึงนําไปสูบทสรุปที่วา กัมพูชามีตนทุนทางวัฒนธรรมที่สูง เดน เมื่อฝรั่ง เศส
ดําเนินนโยบายภายใตกระบวนการทําใหสมัยจึงเป็นการกระตุนใหคนพื้นเมืองเพาะบมจิตสํานึกซึ่งเป็น
วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี อ ยู แ ล ว ในสั ง คมให แ สดงออกมาอย า งเป็ น รู ป ธรรม ต อ มาภายใต ส ภาพการณแ ข อง
สงครามโลกครั้ งที่ 2 เป็นจุด เปลี่ยนสําคัญ ที่ ทําใหเ กิดการพัฒนาทางความคิดในหมูพระสงฆแและ
ปใญญาชนมาสูการเรียกรองเอกราช ซึ่ง พบวามีหลายกลุมและแตละกลุมมีแนวคิดที่แตกตางกัน แต
ทวาไมใชทุกกลุมที่ประสบความสําเร็จ ปใ จจัยสําคัญคือการตอบสนองตอความตองการและเขาถึง
ความรูสึกของประชาชน ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุประสบความสําเร็จ
เป็นอยางดี แตทว าในชวงเวลาตอ มา เมื่อ การดําเนิ นงานขององคแกรสัง คมราษฎรนิยมเป็น ไปใน
ลักษณะของการรักษาพระราชอํ านาจและละเมิดต อความตองการของประชาชน เปิ ดโอกาสให
นักชาตินิยมกลุมอื่นที่ชวงเวลาหนึ่งถูกสกัดกั้นทางความคิดและการเคลื่อนไหวใชชองวางดังกลาวมา
ปลุกระดมประชาชน ซึ่งทายที่สุดจึงนํามาสูการสูญเสียอํานาจของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุใน
ค.ศ. 1970
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លិមិត ១៣៤. បណតសាដ្ឋឌនជាតិកមពុជា.]

"กิตติคุณและหนาที่ของทานครูประสบอุดมมุนี อุม -สูร." กัมพุชสุริยา 11 (10 11 12 1939): 3-7.
[“កិតថិគុណនឹងការងារ ជាថវីៃដរបស់ចលាករគូរពេះសពឧតឋមមុនី អ្ុម-ស្ូ រ.” កមពុ ជសុរ ោ
១១ (១០ ១១
ិ
១២ ១៩៣៩): ៣-៧.]

เกอส, เอียว. ภาษาเขมร การลองพินิจโดยเหตุผล. พนมเปญ: พุทธศาสนบัณฑิตยแ , 1992.

[ចកស,

ចអៀវ. ភាសាខ្មមរ ការលផងពន
ិ ត
ិ យចដ្ឋយរកចហតុផល (La langue cambodgienne: un essai d'étude
raisonnée). ភបចំ ពញ: ពុទនសាសនបណឍិតផ, ១៩៩២.]

ขัต, เบียง. "ควรสรางอนุสาวรียแพระเดชพระคุณพระมหาวิมลธรรม โจง หรือไม." มิตรศาลาบาลี 2, 1
(มกราคม 1951): 22-35. [ខាត, ង. “គួរកសាងអនុសាវរយ៍
ិ
ី រពេះចតជរពេះគុ ណរពេះមហាវមល
ធមម ចៅង ឬចទ.” មត
ិ ថសាលា

លី ២, ១ (មករា ១៩៥១): ២២-៣៥.]

———. ประวัติพุทธศาสนาในประเทศเขมร. พนมเปญ: อังกอรแ , 2013.

[ខាត់,

ង. របវតទិ ពុ ទន

សាសនាចៅរបចទសខ្មមរ . ភបចំ ពញ: អងគរ, ២០១៣.]

"ความคิดนวน ส็อม…กับเรา...ผิด." นครวัด (30 กรกฎาคม 1938): 1.

[“គំនិតនូ ន-សុំ …នឹងចយង…មុ ស.”

នគរវតថ (៣០ សូ ចយត ១៩៣៨): ១.]

เคีย, พุย. รัฐาภิบาลกัมพูชา ตั้งแต่ปี 1945 ถึงปี 2010. พนมเปญ: ราหู, 2010.
លកមពុជា ពីឆប ំ ១៩៤៥ ដល់ ឆប ំ ២០១០. ភបចំ ពញ: រាហុ៍, ២០១០.]

[ា, ពុ យ. រដ្ឋឌ ភិ

เฆือน, นวน. รัฐประหาร 1932 จากเสียมสู่ไทยแลนด์ . พนมเปญ: ม.ป.ท., 1971.

[ចឃ ន, នួន. រដឌ

របហារ ១៩៣២ ពីចសៀមចៅៃថឡងគ. ភបចំ ពញ: n.p., ១៩៧១.]

"งานฉลองครั้งมโหฬารในกลุมหนังสือพิมพแนครวัด." นครวัด (2 กุมภาพันธแ 1938): 1-2.

[“ការចរៀប

ចលៀងោងមចហាឡារៃនរកុមកាខ្សតនគរវតថ.” នគរវតថ (១២ ចហវរវចយរ
១៩៣៨): ១-២.]
ី

เงีย, ตรึง. ประวัติศาสตร์เขมร ภาค 1 – 2. พนมเปญ: ม.ป.ท., 1973.

[ងា, រតឺង. របវតថិ សា ស្តសថ ខ្ មម រ ភាគ

១ - ២. ភបចំ ពញ: n.d., ១៩៧៣.]

"จดหมายเสนาบดีเลข 89." ราชกิจราชการ 6, 4 (ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 1916): 236-237.
[“ចុ តម្ចយចសនាបតី ចលម ៨៩.”
២៣៧.]

រាជកិ ចវ រា ជាក រ ៦, ៤ (ឲកតូ ប ចណាវម ចដសម ១៩១៦): ២៣៦-

ฉาก, สาริน. "อนุกฤษฎีกา ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 1893." In พรมแดนในประเทศกัมพูชา, 246-248.
อินทเทวี: กัมพูชา, 2004. [ឆក, សារន.
ិ “អនុ រកឹតយ ចុ េះៃថងទី ២៦ កកកដ្ឋ ១៨៩ព.” In រពំ ខ្ ដនៃន
របចទសកមពុជា, ២៤៦-២៤៨. ឥស្តនធចទវ:ី កមពុជា, ២០០៤.]

"ชีวประวัติของขาพเจาชื่อวาเอียง สาย (เลข 12 ปี 1966)." กัมพุชสุริยา 39, 1 (1967): 417-424.

[“ជី

វរបវតឋិរបស់មុ ំចញ ្មេះថាចអៀង សាយ (តពីចលម ១២ ឆប ំ ១៩៦៦).” កមពុ ជសុរ ោ
៣៩, ១ (១៩៦៧):
ិ
៤១៧-៤២៤.]

เซเดสแ. "อักษรศาสตรแเขมร." กัมพุชสุริยา 14, 2 (1942): 37-41.

[សីចដស. “អកសរសាស្តសថខ្មមរ.” កមពុ ជ
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សុ រោ
១៤, ២ (១៩៤២): ៣៧-៤១.]
ិ

ฌืน, บาจ. "ความประกาศ." นครวัด (7 มกราคม 1938): 1-2.

[ឈន
ឺ ,

ច. “ចសចកឋី ជូន ដំណឹ ង.”

[ឈន
ឺ ,

ច. “ចសចកឋីជូន ដំណឹង.”

នគរវតថ (៧ ោងវចយរ ១៩៣៨): ១-២.]

———. "ความประกาศ." นครวัด (30 กรกฎาคม 1938): 2.
នគរវតថ (៣០ សូ ចយត ១៩៣៨): ២.]

ฌูง, โดง. พระตะบองสมัยท่านมจฺาส่. พนมเปญ: มัจฺฌมณฺฑลเอกสารเสฺรียวเจฺรียวอารธรรมเขมร,
1994. [ឈូ ង, តូច. ត់ដំបងសម័យចលាកម្ចចស់ . ភបំចពញ: មជឈមណឍលឯកសាររសាវរជាវអាររធម៌
ខ្មមរ, ១៩៩៤.]

ณาต, ชวน, หวด ตาด และอุม สูร. สามเณรวินัย. พนมเปญ: พุทธศาสนบัณฑิตยแ , 1995.

[ណាត, ជូ ន

ហូត ទាត នង
ុ សូ រ. សាមចណរវន័
ិ យ. ភបចំ ពញ: ពុទនសាសនបណឍិតយ, ១៩៩៥.]
ី អ្ម

ตาด, หวด. กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคือสมเด็จพระสังฆราช พระนามชวน ณาต. ม.ป.ท., 1970.
[តាត, ហូត. កលាមត
ិ ថរបស់ មុ ំញគឺសចមថចរពេះសងឃរាជ រពេះនាមជួន ណាត. n.d., ១៩៧០.]

"ธรรมเทศนาของพระวินัยธรรม อูจ วัดปทุมวดี." กัมพุชสุริยา 10, 11 (1939): 95-105.

[“ធមមចទសនា

របស់រពេះវន័
ូ វតថបទុមវត.ី ” កមពុជសុ រោ
១១, ១០ (១៩៣៩): ៩៥-១០៥.]
ិ យធមម អ្ច
ិ

ธามเตง, ลี. อักษรศาสตร์เขมร. พนมเปญ: บรรณาคารเสง งวน หวด, 1960.

[ធាមចតង, លី. អកសរសា

ស្តសថខ្មមរ. ភបចំ ពញ: បណា
ត ារចសង ងួន ហ្ត
ួ , ១៩៦០.]

นโรดม ภาณุวงษแ, พระองคแมจะสแกรมพระ. "ขออธิบายถึงผลประโยชนแในวารสาร." กัมพุชสุริยา 2, 1
(1927): 24-25. [នចរាតថម ភាណុវងស, រពេះអងគម្ចចស់រកុមរពេះ. “ចសចកឋីអធិបាយអំពីផលរបចយជន៍ៃន
ទសសនាវដឋី.” កមពុជសុ រោ
២, ១ (១៩២៧): ២៤-២៥.]
ិ

"บัญญัติระเบียบราชการเขมร." 1923. การเมือง กลองที่ 109. บรรณสถานชาติกัมพูชา.
រចបៀបរាផ្កករខ្មមរ.” ១៩២៣. ការងារនចោ

[“ប័ញតថិ៍ពី

យ BOX 109. បណតសាដ្ឋឌនជាតិកមពុជា.]

บุณฺณ, เมียจ. "การศึกษาสมัยบุราณ." กัมพุชสุริยา 48, 3 (กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 1994): 100107. [បុណា, ចមៀច. “ការសិកាសម័យបុរាណ.” កមពុជសុរ ោ
៤៨, ៣ (កកក ដ្ឋ សីហា កញ្ហដ
ិ
១៩៩៤): ១០០-១០៧.]

บุน เธื อน, เสง. รั ฐธรรมนู ญและการเปลี่ ยนแปลงระบอบการเมื อ งกัม พูช า (จากทศวรรษ 40
จนกระทั่งถึงปี 2015). ม.ป.ท., 2015. [ប្ុនចធ ន, ចសង. រដឌ ធមម នុ ញ្ដ និ ង ការផ្កល ស់ បូឋ ររបប
នចោ

យចៅកមពុជា (ពីទសវតសឆប ំ ៤០ រហូតដល់ ឆប ំ ២០១៥). n.p., ២០១៥.]

"ประกาศกระทรวงพระราชบรรณาลัย." กัมพุชสุริยา 1, 1 (1926): 13-14.

[“របកាសរកសួ ងរពេះរាជប

ណា
ត ល័យ.” កមពុជសុ រោ
១, ១ (១៩២៦): ១៣-១៤.]
ិ

"ประวัติสัง เขปในพระราชภารกิจ ตอสูเ พื่อเอกราชสําหรั บประเทศกั มพูชา." 1956. การเมื องการ
ปกครอง กลองที่ 319. บรรณสถานชาติกัมพูชา. [“របវតថិសចងខបៃនរពេះរាជចបសកកមមរបយុទន
ទាមទារឯករាជសំ រាប់របចទសកមពុជា.” ១៩៥៦. ការងារនចោ

យ BOX 314. បណតសាដ្ឋឌនជាតិ
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កមពុជា.]

"แผนการสรางเอกราชกัมพูชาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ วรมัน." 1953. การศึกษาและการ
เรียนการสอน กลองที่ 319. บรรณสถานชาติกัมพูชา. [“ខ្ផនការកសាងឯករាជកមពុជាៃនរពេះ ទ

សចមឋចរពេះនចរាតថម សីហនុ វម៌ម.” ១៩៥៣. ការអបរ ំនិងការបងាាត់បចរងៀន BOX 319. បណតសាដ្ឋឌន
ជាតក
ិ មពុជា.]

พระครูวิมลปใญญา (อุม -สูร). "มรณานุสติกรรมฐานพิศดาร." กัมพุชสุริยา 2, 6 (1927): 455-481.
[រពេះរគូវមលបញ្ហ
ដ (អ្ម
ុ -ស្ូរ). “មរណានុសសតិកមមដ្ឋឌនពិសាថរ.” កមពុ ជសុរ ោ
២, ៦ (១៩២៧): ៤៥៥ិ
ិ
៤៨១.]

พระครูสังฆวิชชา (ห ตาด). "ความซึ่งเดินทางไปแผนดิน โคชินจีน." กัมพุชสุริยา 2, 7 (1927): 545569. [រពេះរគូសងឃវជា
កមពុ ជសុរ ោ
២, ៧
ិ ជ (ហ តាត). “អំ ពី ដំច ណ រចៅកបុ ងខ្ដនកូ សាំ ងសុី ន .”
ិ
(១៩២៧): ៥៤៥-៥៦៩.]

พระญาณบวรวิชา (แอม). "ปริศนาธรรมพระอินทรแกับเการพราช." กัมพุชสุริยา 3, 3-6 (1932): 86133. [រពេះញាណបវរវជា
៣, ៣-៦ (១៩៣២):
ិ ជ ខ្អម. “រពេះឥស្តនធ និងចសឋចចការពយរាជ.” កមពុ ជសុរ ោ
ិ
៨៦-១៣៣.]

———. "ปริศนาธรรมสัตวแตั๊กแตนกับครุฑ." กัมพุชสุริยา 3, 2 (1932): 21-36.

[រពេះញាណបវរវជា
ិ ជ

ខ្អម. “របសាបធម៌ សតវកណូ ឋ បនង
៣, ២ (១៩៣២): ២១-៣៦.]
ឹ រគុឌ.” កមពុជសុ រោ
ិ

———. "ปริศนาธรรมสัตวแหนอนกับอีกา." กัมพุชสุริยา 3, 1 (1932): 17-30.

[រពេះញាណបវរវជា
ិ ជ ខ្អម

. “របសាបធម៌ សតវខ្កែក នង
៣, ១ (១៩៣២): ១៧-៣០.]
ឹ ដងកូវ.” កមពុជសុ រោ
ិ

———. "วาดวยอวิชชาและวิชชา." กัมพุชสุริยา 2, 1 (1927): 247-252.
“អំពអ
២, ១ (១៩២៧): ២៤៧-២៥២.]
ិ ជ នង
ិ ជ .” កមពុជសុ រោ
ិ វជា
ិ វជា
ិ

———. "อภิธรรมวิพากษแ." กัมพุชสุริยา 2, 8 (1928): 593-604.
វភាគ.”
កមពុជសុ រោ
២, ៨ (១៩២៨): ៥៩៣-៦០៤.]
ិ
ិ

———. "อภิธรรมวิพากษแ." กัมพุชสุริยา 2, 9 (1929): 641-657.

[រពេះញ្ហដណបវរវជា
ិ ជ (ខ្អម).

[រពេះញាណបវរវជា
ិ ជ ខ្អម. “អភធ
ិ មម
[រពេះញាណបវរវជា
ិ ជ ខ្អម. “អភធ
ិ មម

វភាគ.”
កមពុជសុ រោ
២, ៩ (១៩២៩): ៦៤១-៦៥៧.]
ិ
ិ

พระโพธิวงศแ โสตหาย และควง สมภาร. พระบาฬัตโฆสนาค แหม เจียว. ม.ป.ท., 1972.
សូ ត ហាយ នង
ិ ចលាក គង់ សម្ចភរ. រពេះ

[រពេះច

ធិវងស

ឡាត់ចោសនាគ ខ្ហម ចចៀវ. n.d., ១៩៧២.]

พระมหาราชธรรม (ฑิต). "เรื่องสรณคมนแ." กัมพุชสุริยา 2, 1 (1927): 237-246.

[រពេះមហារាជធមម (ឌិ

ត). “ចរ ងសរណគមន៍.” កមពុជសុ រោ
២, ១ (១៩២៧): ២៣៧-២៤៦.]
ិ

พระมุ นี โ กศล โสรหาย. พระราชชี ว ประวั ติ ใ นสมเด็ จ พระมหาสุ เ มธาธิ บ ดี ชวน ณาต สมเด็ จ
พระสังฆราชลาดับ 1 ในคณะมหานิกาย. ม.ป.ท., 1999. [រពេះមុនីចកាសល សូ រ ហាយ. រពេះរាជ
ជីវរបវតិថៃនរពេះសចមឋចរពេះមហាសុ ចមធាធិបតី ជួន ណាត សចមឋចរពេះសងឃរាជថាបក់ទី ១ ៃនគណោៈមហា
និកាយ. n.d., ១៩៩៩.]
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"พระราชกรมเลข 58 บทบัญญัติเกี่ยวกับเงินเดือนและลักษณะขาราชการเขมรในนครกัมพูชา." 23
กุมภาพันธแ 1942. รัฐบาล กลองที่ 108. บรรณสถานชาติกัมพูชา. [“រពេះរាជរកមចលម ៥៨ ចស
ចកថីបញ្ហដតថិពីចបៀវតសរបក់សនសំនឹងលកខនថិកោៈមស្តនថីរាជការចមមរោៈនគរកមពុជា.” ២៣ ចហវវរចយរ
១៩៤២.
ី
រដឌ

ល BOX 108. បណតសាដ្ឋឌនជាតក
ិ មពុជា.]

"พระราชกรมเลข 59 บทบัญญัติเกี่ ยวกับเงินเดือนและลักษณะขาราชการเขมรในนครกัมพูชา." 23
กุมภาพันธแ 1942. รัฐบาล กลองที่ 108. บรรณสถานชาติกัมพูชาติ. [“រពេះរាជរកមចលម ៥៩
ចសចកថី ប ញ្ហដ តថិ ពី ច បៀវតសរបក់ស នសំនឹ ង លកខ នថិ ក ោៈមស្តនថី រា ជការចមមរោៈនគរកមពុ ជា.”
១៩៤២. រដឌ

ល BOX 108. បណតសាដ្ឋឌនជាតក
ិ មពុជា.]

២៣ ចហវ វ រ ចយរ
ី

"พระราชกรมเลข 60 บทบัญญัติเกี่ยวกับเงินเดือนและลักษณะขาราชการเขมรในนครกัมพูชา." 19
กุมภาพันธแ 1942. รัฐบาล กลองที่ 108. บรรณสถานชาติกัมพูชา. [“រពេះរាជរកមចលម ៦០ ចស
ចកថីបញ្ហដតថិពីចបៀវតសរបក់សនសំនឹងលកខនថិកោៈមស្តនថីរាជការចមមរោៈនគរកមពុជា.” ១៩ ចហវវរចយរ
១៩៤២.
ី
រដឌ

ល BOX 108. បណតសាដ្ឋឌនជាតក
ិ មពុជា.]

"พระราชปฏิบัติการศึกของสมเด็จนโรดมสีหนุที่เขตพระตะบองปี 1953." 1953. การเมืองการปกครอง
กลองที่ 318. บรรณสถานชาติกัมพูชา. [“រពេះរាជរបតិបតថិការសឹករបស់សចមឋចនចរាតថមសីហនុចៅ
ចមតថ

ត់ដំបងឆំ១៩៥៣.” ១៩៥៣. ការងារនចោ

យ BOX 318. បណតសាដ្ឋឌនជាតិកមពុជា.]

"พระราชประกาศเลข 50." ราชกิจราชการ 22, 1 (มกราคม กุมภาพันธแ มีนาคม 1932): 76-78.

[“រពេះ

រាជរបកាសចលម ៥០.” រាជកិចវរាជាករ ២២, ១ (ោុង
ំ វចយរ
ចហវវរចយរ
ម្ចរស៍ ១៩៣២): ៧៦-៧៨.]
ី
ី

"พระราชประกาศเลข 56." ราชกิจราชการ 1, 4 (ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 1911): 123.

[“រពេះ

រាជរបកាសចលម ៥៦.” រាជកិចវរាជាករ ១, ៤ (ឲកតូប ចណាវម ចដសម ១៩១១): ១២៣.]

"พระราชประกาศเลข 60." ราชกิจราชการ 2, 2 (เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 1912): 102-112.
[“រពេះរាជរបកាសចលម ៦០.” រាជកិចវរាជាករ ២, ២ (អាវរល
ំ ១៩១២): ១០២-១១២.]
ី ចម យូរាង

"พระราชประกาศเลข 67." ราชกิจราชการ 5, 3 (กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 1915): 149-150.
[“រពេះរាជរបកាសចលម ៦៧.” រាជកិចវរាជាករ ៥, ៣ (សូ ចយត អ្ត
ូ ចសបតម ១៩១៥): ១៤៩-១៥០.]

"พระราชประกาศเลข 70." ราชกิจราชการ 9, 3 (กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 1919): 106-137.
[“រពេះរាជរបកាសចលម ៧០.” រាជកិចវរាជាករ ៩, ៣ (សូ ចយត អ្ត
ូ ចសបតម ១៩១៩):១០៦-១៣៧.]

"พระราชประกาศเลข 71." ราชกิจราชการ 8, 4 (ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 1918): 277-279.
[“រពេះរាជរបកាស ចលម ៧១.” រាជកិចវរាជាករ ៨,៤ (ឲកតូប ចណាវម ចដសម ១៩១៨): ២៧៧-២៧៩.]

"พระราชประกาศเลข 80." ราชกิจราชการ 6, 4 (ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 1916): 209.
រាជរបកាសចលម ៨០.” រាជកិចវរាជាករ ៦, ៤ (ឲកតូប ចណាវម ចដសម ១៩១៦): ២០៩.]

"พระราชประกาศเลข 94." ราชกิจราชการ 7, 4 (ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 1917): 541.
រាជរបកាសចលម ៩៤.” រាជកិចវរាជាករ ៧, ៤ (ឲកតូប ចណាវម ចដសម ១៩១៧): ៥៤១.]

[“រពេះ
[“រពេះ

"พระราชประกาศเลข 106." ราชกิจราชการ 19, 4 (ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 1929): ไมปรากฏ
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เลขหนา.

[“រពេះរាជរបកាសចលម ១០៦.” រាជកិចវរាជាករ ១៩, ៤ (ឲកតូប ចណាវម ចដសម ១៩២៩):

n. pag.]

"พระราชประกาศเลข 128." ราชกิจราชการ 24, 4 (ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 1934): 237-244.
[“រពេះរាជរបកាសចលម ១២៨.” រាជកិ ចវ រា ជាក រ ២៤, ៤ (ឲកតូ ប ចណាវម ចដសម ១៩៣៤): ២៣៧២៤៤.]

พระศาสนโสภณ ชวน ณาต. "โลกธรรม 8 ประการ." กัมพุชสุริยา, no. 1 (1931): 31-38.

[រពេះ

សាសនចសាភ៍ណា ជូន ណាត. “ចលាកធមិ ៨ របការ.” កមពុជសុ រោ,
no. ១ (១៩៣១): ៣១-៣៨.]
ិ

พุทธศาสนบัณฑิตยแ. จฺบาบ่กรมงย. พนมเปญ: พุทธศาสนบัณฑิตยแ, 1972.

[ពុ ទនសាសនបណឍិតយ. ចាប់

រកុមងុ យ. ភបចំ ពញ: ពុទនសាសនបណឍិតយ, ១៩៧២.]

———. ประวัติสังเขปพุทธศาสนบัณฑิตย์ . พนมเปญ: พุทธศาสนบัณฑิตยแ , 2005.

[ពុ ទនសាសន

បណឍិតយ. របវតថិសចងខបពុ ទនសាសនបណឍិតយ. ភបចំ ពញ: ពុទនសាសនបណឍិតយ, ២០០៥.]

ภูมิศาสตร์ในประเทศกัมพูชา. พนมเปญ: ม.ป.ท., 1954.
១៩៥៤.]

[ភូមិសា ស្តសថ ៃ នរបចទសកមពុ ជា. ភបំចពញ: n.d.,

ภูมิศาสตร์ในประเทศกัมพูชา. พนมเปญ: บรรณาคาร ฆิน -แฉ, 1952.
ភបចំ ពញ: បណា
ត ារ ឃន
ិ -ខ្ឆ, ១៩៥២.]

ภูมิศาสตร์ในประเทศกัมพูชา. พนมเปญ: บรรณาคาร ฆิน -แฉ, 1950.
ភបចំ ពញ: បណា
ត ារ ឃន
ិ -ខ្ឆ, ១៩៥០.]

มล, บุณฺณจันฺท. จริตเขมร. พนมเปญ: เลข 79, 1973.

[ភូមិសា ស្តសថ ៃ នរបចទសកមពុ ជា.
[ភូមិសា ស្តសថ ៃ នរបចទសកមពុ ជា.

[មុល, បុណតចនធ. ចរ តខ្មម
រ . ភបំចពញ: ចលម ៧៩,
ិ

១៩៧៣.]

มาส. คาสอนตามาส. พนมเปญ: บรรณาคารอังกอรแ , 2007.

[ម្ចស. បណា
ឋ ំតា ម្ចស. ភបំចពញ: បណា
ត ារ

អងគរ, ២០០៧.]

"ราชวิจารณแเพื่อความราบรื่นในรัฐธรรมนูญซึ่งมหากษัตริยแไดประทานแกประชาราษฎรของพระองคแ เมื่อ
พ.ศ. 2470 ค.ศ. 1947." 22 กุมภาพันธแ 1955. ราชาธิปไตย กลองที่ 347. บรรณสถานชาติ
กัมพูชา. [“រាជវចារណ
៍ ចដមផស
ិ
ី រមួលរដឌធមមនុញ្ដខ្ដលមហាកសរតិយ៍ នចរ សរពេះទានដល់ របជារាស្តសថ
រពេះអងគ កបុង ព.ស.២៤៧០ គ.ស.១៩៤៧.” ២២ កុ មភោៈ ១៩៥៥. រាជាធិបចតយយ BOX 347. បណត
សាដ្ឋឌនជាតក
ិ មពុជា.]

"โรงพิมพแนครวัด." นครวัด (12 มีนาคม 1938): 1. [“ចរាងពុមពនគរវតថ.” នគរវតថ (១២ ម្ចរស ១៩៣៨): ១.]
"ลูกศิษยแอยูโรงเรียนเด็ก." นครวัด (12 กุมภาพันธแ 1938): 1. [“កូ នសិសស ស់ ច រចៅសាលាខ្ដក.”
នគរវតថ (១២ ចហវរវចយរ
១៩៣៨): ១.]
ី

วจนานุกรมเขมรภาคที่ 1 ภาคที่ 2. 5th ed. พนมเปญ: พุทธศาสนบัณฑิตยแ , 1967.
ភាគទី ១ ភាគទី ២. ច

េះពុមពរាទី ៥. ភបចំ ពញ: ពុទនសាសនបណឍិតផ, ១៩៦៧.]

"ศาสนาเกาไดบุกรุกพระพุทธศาสนา." นครวัด (4 มิถุนายน 1938): 1-2.

[វចនានុ រ កមខ្មម រ

[“សាសនាចៅដ្ឋយលុ កលុ យ
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រពេះពុធនសាសនា.” នគរវតថ (៤ យូវង ១៩៣៨): ១-២.]

ส็อมเอิว, เคอม. การศึกษาพิจารณาประวัติอักษรศาสตร์เขมร. ม.ป.ท., 1961.

[សំ ឱ,មឹម. សិ ក ា

ពិចារណារបវតថិអកសរសាស្តសថខ្មមរ. n.p., ១៩៦១.]

สาม฿ด, สาคู. ประวัติศาสตร์กัมพูชาและพลเมืองเขมร. อังกอรแ: พนมเปญ, 2013.
របវតថិសាស្តសថកមពុជានិងចរជនខ្មមរ. ភបចំ ពញ: អងគរ, ២០១៣.]

"สารตรา 9." ราชกิจราชการ 11, 2 (เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 1921): 26-27.
ំ ១៩២១): ២៦-២៧.]
៩.” រាជកិចវរាជាករ ១១, ២ (អាវរស
ិ ចម យូវង

[សាមុត, សាគូ .
[“សាររតា ចលម

"สารตราเสนาบดีเลข 4." ราชกิจราชการ 6, 2 (เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 1916): 71.

[“សាររតា

ចសនាបតចី លម ៤.” រាជកិចវរាជាករ ៦, ២ (អាវល
ំ ១៩១៦): ៧១.]
ី ចម យូរាង
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