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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาปั จจัยและกระบวนการก้าวขึน้ สู่โครงสร้างอานาจระดับชาติของ
คนไทยเกาะกงในกัมพูชา ผูว้ จิ ยั เลือกใช้วธิ วี จิ ยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเลือกวิธวี ทิ ยาการ
วิจยั เครือข่ายสังคมแนวเศรษฐศาสตร์การเมือง ซึง่ เป็ นการวิจยั ทีบ่ ูรณาการการศึกษาในระดับจุลภาค (Micro
level) และระดับมหภาค (Macro level) ร่วมกัน ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการขึน้ สูโ่ ครงสร้างอานาจ
ระดับชาติข องชนชัน้ น าคนไทยเกาะกงตัง้ แต่ ส มัย ตกอยู่ภายใต้ก ารปกครองของฝรังเศส
่
จนกระทังเมื
่ ่อ
สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองและสงครามภายในประเทศสิน้ สุดลง พร้อมกับปรากฏการณ์การขึน้ สู่
โครงสร้างอานาจระดับชาติของเหล่าผูน้ าพลพรรคไทยนัน้ สามารถสรุปได้วา่ กระบวนการก้าวขึน้ สูโ่ ครงสร้าง
อานาจระดับชาติของคนไทยเกาะกงนัน้ เกิดจากการรวมตัวของคนไทยเกาะกง เพื่อสร้างเครือข่ายทัง้ ใน
รูปแบบทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ โดยมีลกั ษณะของเครือข่ายด้านอุดมการณ์ถอื เป็ นเครือข่ายสาคัญ
ประการแรกทีป่ รากฏขึน้ และอยูค่ ่กู บั เครือข่ายด้านการเมืองและการทหารเสมอ การผสานกันของเครือข่ายทัง้
สามนาไปสูก่ ารก่อรูปของโครงสร้างอานาจระดับชาติในกัมพูชาภายใต้เงื่อนไขเชิงบริบทของสังคม เศรษฐกิจ
ยามสงคราม และการเมืองที่มพี ฒ
ั นาการทางประวัตศิ าสตร์ของการตกเป็ นเมืองขึน้ ของฝรังเศสจากการล่
่
า
อาณานิคมและการเกิดสงครามกลางเมืองภายในประเทศตลอดช่วงเวลายาวนานกว่า 1 ศตวรรษ บนฐานทาง
วัฒนธรรมและทุนทางสังคมของความเป็ นเครือญาติระหว่างคนไทยและคนไทยเกาะกงทีม่ รี ว่ มกัน
คาสาคัญ: โครงสร้างอานาจ, เครือข่ายชนชัน้ นา, คนไทยเกาะกง

ABSTRACT
This research aimed to study the factor and process of being the ascent to the national
power structure of Thais Koh Kong in The ascent to national power structure of Thai Koh Kong in
Cambodia. The researcher selected qualitative research methodology on social network in political
economy and integrated between micro level and macro level together. The results showed that the
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process of being the ascent to the national power structure of the Thais Koh Kong elite had been
under the French-ruled until the situation of political conflicts and civil war ended and the
phenomenon of being the ascent to the national power structure of the Thai leaders. The conclusion,
the process of being the ascent to the national power structure of the Thais Koh Kong was the
integration of the Thais Koh Kong form network in both formal and informal. The ideological network
was the first prominent network, always associated, with political and military network. The
integration of these the networks led to formation of a national power structure in Cambodia, under
the social context, economy in war time and the political historical development of the France
colonization and the civil war more than a century period on the cultural-based and social capital of
the kinship between Thais and Thais Koh Kong sharing together.
Keywords: power structure, elite network, Thais koh Kong

บทนา
เกาะกงแต่เดิมนัน้ เคยเป็ นของไทยมาก่อน ปรากฏหลักฐานสาคัญเมื่อปี พ.ศ. 2398 พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้มพี ระบรมราชโองการให้ตงั ้ เกาะกง โดยพระราชทานนามเมืองนี้วา่ เมืองปั จจันตคีรี
เขตร เพื่อให้เป็ นเมืองหน้าด่านทางชายฝั ง่ ทะเลตะวันออกของไทย เนื่องจากเป็ นเมืองทีม่ เี ขตติ ดต่อกับเขมร
และญวน เหตุ ท่ีร ชั กาลที่ 4 พระราชทานนามเกาะกงว่า ปั จจัน ตคีรีเ ขตร ก็เพื่อ ให้ค ล้องจองกับชื่อเมือ ง
1
ประจวบคีรขี นั ธ์ ซึง่ อยูท่ างด้านภาคตะวันตกของไทย ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นแนวรุง้ (Latitude) เดียวกัน ถึง พ.ศ. 2422
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์จดั ตัง้ สถานี
ทหารเรือขึน้ ตามชายฝั ง่ ทะเลด้านตะวันออกที่เมืองชลบุรี บางพระ อาเภอบางละมุง เมืองระยอง เมืองแกลง
เมืองจันทบุรี อาเภอขลุง เมืองตราด เมืองปั จจันตคีรเี ขตร และเกาะเสม็ดนอก เพื่อรับมือกับภัยคุกคามจาก
ฝรังเศสทางทะเล
่
การส่งมอบตราดให้กบั ฝรังเศสนั
่
น้ เกิดจากเหตุการณ์วกิ ฤต ร.ศ.112 ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.
2436 ทีป่ ากแม่น้ าเจ้าพระยา เรือรบฝรังเศสสามารถฝ่
่
าแนวป้ องกันของสยามเข้ามาทอดสมอในกรุงเทพฯ ได้
ฝ่ ายฝรังเศสยื
่
่นคาขาดให้ฝ่ายไทยปฏิบตั ติ ามเมื่อ 20 กรกฎาคม โดยให้เวลาตอบ 48 ชัวโมง
่
ฝ่ ายไทยได้ตอบ
ข้อเรียกร้องเมื่อ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2436 แต่ไม่เป็ นทีพ่ อใจของฝ่ ายฝรังเศส
่ ดังนัน้ ในวันที่ 24 กรกฎาคม
พ.ศ. 2436 ฝรังเศสจึ
่
งประกาศตัดสัม พันธ์ ทางการทูตกับไทย สองวันถัดมา (26 กรกฎาคม พ.ศ. 2436)
ฝรังเศสได้
่
สงให้
ั ่ ผู้บ ญ
ั ชาการกองเรือภาคตะวันออกไกลที่ไซ่ง่อนปิ ดล้อมอ่าวไทย ตัง้ แต่แหลมเจ้าลายถึง
บริเวณแหลมกระบัง และในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2436 ฝรังเศสได้
่
ประกาศปิ ดล้อมอ่าวไทยครัง้ ที่ 2 โดย
ขยายเขตเพิม่ บริเวณเกาะเสม็ด จนถึงแหลมลิง รวม 2 เขต ฝ่ ายไทยจาต้องยอมรับคาขาดของฝรังเศสที
่
ย่ ่นื ไว้
แต่เดิมในวันเดียวกันนัน้ เอง แต่ในวันรุ่งขึน้ ฝรังเศสถื
่
อโอกาสยื่นคาขาดเพิม่ เติมอีก โดยประกาศยึดปากน้ า
และเมืองจันทบุรไี ว้เป็ นประกัน และบังคับให้ไทยถอนตัวออกจากฝั ง่ ซ้ายแม่น้ าโขงอีกด้วย ไทยจาเป็ นต้อง
1

รุง่ มณี เมฆโสภณ, คนสองแผ่นดิ น, (กรุงเทพมหานคร: บ้านพระอาทิตย์, 2551), หน้า 37.
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ยอมรับโดยไม่มที างเลือก เมื่อฝ่ ายไทยปฏิบตั ติ ามคาขาดนัน้ แล้ว ฝรังเศสจึ
่
งได้ย กเลิกการปิ ดอ่าวในวันที่ 3
2
สิงหาคมพ.ศ. 2436 เวลา 12.00 น. แต่การยึดปากน้าและเมืองจันทบุรยี งั คงยึดไว้ตามเดิม
แม้ทางฝ่ ายไทยปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีฝ่ รังเศสบี
่
บบังคับทุกอย่าง ฝรังเศสก็
่
ยงั ไม่ยอมถอนทหาร ยังคง
ยึดจันทบุรไี ว้อกี เป็ นเวลานานถึง 10 ปี เป็ นเหตุให้ตอ้ งมีการตกลงทาสัญญาขึน้ ใหม่อีกฉบับหนึ่งคือ อนุ สญ
ั ญา
ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2445 แต่หนังสือฉบับนี้ฝรังเศสไม่
่
ยอมให้สตั ยาบันและไม่ถอนกาลังออกจากจันทบุรี
จึงได้ตกลงมีสญ
ั ญาอีกฉบับหนึ่ง คือ สัญญาลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2446 คราวนี้ฝรังเศสจึ
่
งถอนกาลัง
ออกจากจันทบุร ี แต่ได้เข้ายึดครองเมืองตราดและบรรดาเกาะทัง้ หลายภายใต้แหลมลิงลงไปซึง่ รวมถึงเกาะกง
แทน ฝ่ ายไทยจาต้องมอบเมืองตราดและเมืองปั จจันตคีรเี ขตรให้แก่ฝรังเศสในวั
่
นที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2477
พืน้ ทีด่ งั กล่าวได้ตกอยูใ่ นการยึดครองของฝรังเศส
่ จนถึงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2449 จึงได้มกี ารตก
ลงทาหนังสือสัญญาขึ้นอีกฉบับหนึ่งเรียกว่า “หนังสือสัญญาระหว่างสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามกับเปรสสิ
เดนต์แห่งรีปัปลิคฝรังเศส”
่
ฝรังเศสจึ
่
งคืนเมืองตราดให้ไทยตามเดิม ฝ่ ายไทยจะต้องยอมยกดินแดนเขมรส่ว น
ใน (มณฑลบูรพา) คือ เมืองพระตะบอง เมืองเสียมราฐ และเมืองศรีโสภณ เป็ นเงือ่ นไขแลกเปลีย่ น แต่ปรากฏ
ว่าเมืองปั จจันตคีรเี ขตร (เกาะกง) นัน้ ฝรังเศสมิ
่
ได้คนื ให้ไทยแต่ประการใด เมืองปั จจันตคีรเี ขตร (เกาะกง) จึง
3
กลายเป็ นส่วนหนึ่งของกัมพูชาไปโดยปริยาย นับตัง้ แต่นนั ้ เป็ นต้นมา
ผลจากเหตุการณ์ดงั กล่าว ชาวบ้านเชื้อสายไทยเมื่อได้ทราบความว่าตนเองไม่ได้เป็ นชาวสยามอีก
ต่อไปแล้วก็รสู้ กึ เศร้าเสียใจเป็ นอย่างมาก บ้างก็พากันยอมทิง้ บ้านเรือนเรือกสวนไร่นาของตนเองและอพยพ
กลับเข้ามาอยู่ในดินแดนสยาม แต่สว่ นมากก็ยงั รูส้ กึ ผูกพันและเสียดายบ้านเรือนและทรัพย์สนิ ของตนเอง จึง
ไม่ยอมอพยพออกจากพืน้ ทีพ่ วกเขาเหล่านี้ผ่านช่วงชีวติ ทีต่ อ้ งประสบกับการตกเป็ นคนอื่นบนแผ่นดินตนเอง
มาด้วยกัน
การกลายเป็ นคนพลัดถิ่นของคนไทยเกาะกงนัน้ มีลกั ษณะที่เรียกว่า “คนพลัดถิน่ ผู้ตกเป็ นเหยื่อ ”
(victim diaspora) จากการเคลื่อนย้ายเขตแดนประเทศ (border displacement) กลายเป็ นคนพลัดถิน่ ในบ้าน
ของตนเองตามความหมายของ Rogers Brubaker โดยเป็ นลักษณะของการอยูก่ บั ที่ (staying put) เป็ นชุมชน
เดิมที่เปลี่ยนผ่านจากสถานะหนึ่งไปสู่สถานะหนึ่ง (transit) เท่านัน้ ไม่ได้มกี ารเคลื่อนย้าย เรียกได้ว่าเป็ น
ชุมชนชาติพนั ธุท์ ถ่ี ูกแบ่งแยกโดยพรมแดนรัฐ การศึกษาคนไทยเกาะกงจึงอยูภ่ ายใต้กระบวนทัศน์คนพลัดถิน่
แบบสมัยใหม่ ให้ความสาคัญกับปรัชญาเจตจานงเสรี (free will) คนพลัดถิน่ จึงไม่จาเป็ นต้องถูกบังคับหรือถูก
กาหนดเท่านัน้ แต่สามารถกระทาการด้วยความสมัครใจได้ ในการเลือกทีจ่ ะอยูใ่ นถิน่ ฐานบ้านเกิดของตนเอง
และยังสามารถก้าวขึน้ มาเป็ นชนชัน้ นาระดับชาติของกัมพูชา จากชนกลุ่มน้อยกลายเป็ นคนกลุ่มน้อยซึง่ อยูบ่ น
ยอดปิ ระมิดของสังคมได้จนถึงปั จจุบนั

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษากระบวนการก้าวขึน้ สูโ่ ครงสร้างอานาจระดับชาติของคนไทยเกาะกงในกัมพูชา
2

หลวงสาครคชเขตต์, จดหมายเหตุความทรงจาสมัยฝรังเศสยึ
่
ดจันทบุรี, 2539, หน้า 117 - 119
ประมวลพระราชหัตถเลขา รัชกาลที่ 5 ทีเ่ กีย่ วกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทย เล่มที่ 2 ภาคที่ 3 ก. มหาดไทย.
2513, หน้า 50
3
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2. เพือ่ ศึกษาปั จจัยสาคัญทีม่ ผี ลต่อการก้าวขึน้ สู่โครงสร้างอานาจระดับชาติของคนไทยเกาะกงใน
กัมพูชา

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง คือ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเครือข่ายชน
ชัน้ นาและ แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการพลัดถิน่ เอกสารทางวิชาการและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ในการตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ จิ ยั เลือกใช้วธิ วี จิ ยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
เลือกวิธวี ทิ ยาการวิจยั เครือข่ายสังคมแนวเศรษฐศาสตร์การเมือง ซึ่งเป็ นการวิจยั ที่บูรณาการการศึกษาใน
ระดับจุลภาค (Micro level) และระดับมหภาค (Macro level) ร่วมกัน
การวิจยั เชิงคุณภาพในการศึกษาครัง้ นี้มกี ระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ในส่วนของการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วจิ ยั จะทาการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธกี ารต่างๆ คือ การศึกษาเอกสาร เอกสารที่จะใช้ใน
งานวิจยั ชิน้ นี้ม ี 2 ประเภท คือ การศึกษาเอกสารชัน้ ต้น (Primary Data) และเอกสารชัน้ รอง (Secondary
Data) เพื่อที่จะใช้เอกสารดังกล่าววิเคราะห์ให้เห็นถึงบริบทพื้นฐานทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
วัฒนธรรมทีม่ ผี ลต่อการเกิดขึน้ และการดารงอยู่ของคนไทย 2 แผ่นดินในเกาะกง ประเทศกัมพูชาในปั จจุบนั
การสัมภาษณ์ประวัตศิ าสตร์บอกเล่า (Oral History) เพื่อศึกษาความทรงจาในอดีตของคนไทยเกาะกง และ
การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Dept Interviews) จากผูท้ ส่ี ามารถให้ขอ้ มูลหลัก (Key-Informants) ได้แก่ กลุ่มชน
ชัน้ นาคนไทยเกาะกง กลุม่ ชนชัน้ นาคนกัมพูชา กลุม่ คนไทยทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั จะใช้การวิเคราะห์เชิง ประวัติศาสตร์ (Genetic or
Historical Analysis) โดยการนาเอาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าวิจยั มาจัดกระทาให้เป็ นระบบและหา
ความหมายแยกแยะองค์ประกอบรวมทัง้ เชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อให้สามารถนาไปสูค่ วาม
เข้าใจต่อการดารงอยู่และการเปลีย่ นแปลงของปรากฏการณ์ท่ี ศกึ ษาในการวิเคราะห์ขอ้ มูลนัน้ มีตรรกะการใช้
เหตุผลอยู่เบื้องหลังที่นามาใช้เป็ นฐานในการวิเคราะห์ในงานวิจยั ชิ้นนี้ ได้แก่ การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้
เป็ นระบบ เป็ นการจาแนกประเภทข้อมูล (Typological Analysis or Taxonomy Analysis) และการแบ่งช่วง
ทางประวัตศิ าสตร์ (Periodization) การวิเคราะห์กระบวนการ (Processual Analysis) ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์ถงึ
ปฏิสมั พันธ์ของผูก้ ระทาการ (Actor) ได้แก่ กลุม่ ทางสังคม (Social Group) ชนชัน้ นา (Elite) และการวิเคราะห์
โครงสร้างทางสังคม (Structural Analysis) เป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง โครงสร้างเพื่อหาแบบแผน
ความสัมพันธ์ในสังคม (Pattern of Social Relationship)

ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั พบว่านับตัง้ แต่เกาะกงตกอยูภ่ ายใต้การปกครองโดยฝรังเศสจนกระทั
่
งถึ
่ งพ.ศ. 2522 นัน้
ปั จจัยทางการเมืองทีม่ ผี ลต่อกระบวนการขึน้ สูโ่ ครงสร้างอานาจระดับชาติของเครือข่ายชนชัน้ นาคนไทยเกาะ
กง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายด้านอุดมการณ์ เครือข่ายทางทหาร แนวร่วม และเครือข่ายทางการ
เมืองโดยมีเงื่อนไขสาคัญอยู่บนฐานของเศรษฐกิจยามสงคราม (War Economy) ภายใต้การทาสงครามจาก
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ภายในและภายนอกประเทศ ในกระบวนการขึน้ สู่โครงสร้างอานาจระดับชาติของเครือข่ายชนชัน้ นาคนไทย
เกาะกงนัน้ มีลกั ษณะทัง้ ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ โดยเกิดจากการเข้าร่วมหรื อรวมกลุ่มและสร้าง
เครือข่ายของปั จเจกบุคคลและองค์การที่ยดึ โยงเข้าหากัน สามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 4 ช่วงเวลา
ได้แก่ การสร้างเครือข่ายชนชัน้ นาคนไทยเกาะกงภายใต้การปกครองของฝรังเศส
่
พ.ศ. 2447 - 2497 การ
สร้างเครือข่ายชนชัน้ นาคนไทยเกาะกงภายใต้การปกครองของรัฐบาลสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พ.ศ. 2497 2513 การสร้างเครือข่ายชนชัน้ นาคนไทยเกาะกงภายใต้การปกครองของรัฐบาลลอนนล พ.ศ. 2513 - 2518
และการสร้างเครือข่ายชนชัน้ นาคนไทยเกาะกงภายใต้การปกครองของเขมรแดง พ.ศ. 2518 - 2522
การรวมกลุ่มในนาม “คณะอิสระ” ของคนไทยเกาะกงโดยอาศัยการเชื่อมร้อยเครือข่ายกับกลุ่มเขมร
อิสระและญวนอิสระ มีลกั ษณะของการรวมกลุ่มภายใต้เครือข่ายทางอุดมการณ์ (Ideological) แบบชาตินิยม
เพื่อ ต้อ งการปลดปล่อ ยชนชาติข องตนเองให้เ ป็ น อิส ระจากการปกครองของฝรังเศส
่
การรวมตัว ภายใต้
เครือข่ายทางอุดมการณ์ (Ideological) ดังกล่าวมีผลในแง่ของการให้ความหมายต่อการกระทาต่างๆ ทาง
สังคมและการจัดแบ่งองค์กรทางสังคม จนกระทังน
่ าไปสูก่ ารได้รบั เอกราชของกัมพูชาจากฝรังเศสในที
่
ส่ ดุ
อย่างไรก็ตามการรวมกลุ่มภายใต้เครือข่ายอุดมการณ์ ชาตินิยมของคณะอิสระไทยเกาะกงมีการ
เคลื่อนไหว ทางานตลอดเวลา แม้กมั พูชาว่าจะได้รบั เอกราชจากฝรังเศสแล้
่
วก็ตาม เนื่องจากคนไทยเกาะกง
ตระหนักดีว่าพวกตนอยู่ในฐานะ “คนอื่น” ในถิน่ ฐานบ้านเกิดของตนเอง ต้องสูจ้ นกว่าจะชนะ และมีอานาจ
อิสระในการปกครองตนเอง จึงจะอยู่ได้อย่างปลอดภัย ดังนัน้ ในสมัยของสมเด็จพระนโรดม สีหนุ คณะอิสระ
ไทยเกาะกงจึงเชื่อมร้อยเครือข่ายของตนเองเข้ากับเครือข่ายทางการเมืองดังจะเห็นได้จากการที่ นายประสิทธิ ์
จิตศิลป์ หัวหน้าคณะอิสระไทยเกาะกงเข้าร่วมกับพรรคประชาชนปฏิวตั เิ ขมรในฐานะตัวแทนของกลุ่ม เป็ น
การเชื่อมร้อยกับเครือข่ายทางการเมือง การเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อให้ บรรลุความต้องการของกลุ่ม การ
เข้าร่วมกับพรรคประชาชนปฏิวตั เิ ขมรเป็ นการยอมรับถึงอานาจที่เป็ นทางการและผูกพันกับอานาจของรัฐ
โดยตรง โดยมีสมเด็จพระนโรดม สีหนุ เป็ นศูนย์กลางของอานาจในขณะนัน้
ในสมัยรัฐบาลของนายพลลอน นล มีการเชื่อมร้อยเครือข่ายของกลุ่มระหว่างเครือข่ ายอุดมการณ์
เครือข่ายทางการเมืองทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ ขณะเดียวกันกลุ่มเครือข่ายทัง้ ทางด้านอุดมการณ์และ
การเมืองได้ยกระดับกลายเป็ นเครือข่ายทางด้านการทหารด้วย ได้แก่ กองกาลังของพรรคคอมมิวนิสต์เขมร
กับฝ่ ายเวียดกง และพลพรรคไทยเกาะกงโดยมียทุ ธศาสตร์รว่ มกันคือ การโค่นล้มรัฐบาลของนายพลลอน นล
ต่อมาในสมัยปกครองของเขมรแดง พ.ศ. 2518 - 2522 เป็ นช่วงเวลาแห่งความโหดร้าย ทารุณ ทัง้
การลวงกลุ่มผู้นาคนไทยเกาะกงไปฆ่า การใช้แรงงาน ในการโค่นล้มเขมรแดงนัน้ มาจากการประสานงาน
4
ร่วมกัน 5 ฝ่ าย ซึง่ เครือข่ายคนไทยเกาะกงได้มบี ทบาทสาคัญในเหตุการณ์ครัง้ นี้ดว้ ย คือ
กลุม่ ที่ 1 นาโดย เฮง สัมรินและเจีย ซีม ทางภาคตะวันออก
กลุม่ ที่ 2 นาโดย บู ทอง ทางภาคอีสาน
กลุม่ ที่ 3 นาโดยแปน โสวัณณ์ เจีย สต และจัน ซี ปั ญญาชนทีไ่ ด้รบั การฝึกฝนจากเวียดนาม
กลุม่ ที่ 4 นาโดยฮุน เซน กองกาลังใหม่
กลุม่ ที่ 5 นาโดย ใส่ ภูทอง และเตีย บัญกลุม่ ต่อต้านเขมรแดงในประเทศไทย
4

รุง่ มณี เมฆโสภณ, คนสองแผ่นดิ น, (กรุงเทพมหานคร: บ้านพระอาทิตย์, 2551), หน้า 135-145.
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ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2522 กองกาลังแนวร่วมสามัคคีประชาชนกูช้ าติกมั พูชา (National United
Front for Nation Salvation, Solidarity and Liberation of Cambodia) สามารถปลดปล่อยกัมพูชาโดยยึด
5
กรุงพนมเปญได้สาเร็จ เป็ นอันสิน้ สุดยุคเขมรแดง อันเป็ นยุคมืดทีย่ าวนานถึง 3 ปี 8 เดือน 20 วัน
นับตัง้ แต่นัน้ เป็ นต้นมา พลพรรคไทยในเกาะกง ยุตกิ ารทาสงครามทุกรูปแบบ หลังจากได้ต่อสูม้ า
ตัง้ แต่สมัยจักรวรรดินิยมฝรังเศส
่ รัฐบาลสมเด็จพระนโรดม สีหนุ รัฐบาลนายพลลอน นล และเขมรแดง รัฐบาล
กลางได้ประกาศยอมรับฐานะคนไทยเกาะกงเป็ นชนชาติสว่ นน้อย เป็ นประชาชนกัมพูชาโดยชอบธรรมทางนิติ
นัย เป็ นแนวนโยบายแห่งชาติให้คนไทยซึง่ เป็ นชนชาติสว่ นน้อยมีอสิ รภาพปกครองตนเอง มีสทิ ธิทจ่ี ะกาหนด
นโยบายในการบริหารส่วนท้องถิน่ โดยยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีเป็ นหลัก มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ตามสิทธิเหมือนคนเขมรทัวไป
่ พร้อมกับการก้าวขึน้ เป็ นชนชัน้ นาระดับชาติในกัมพูชาของกลุ่มคนไทยเกาะกง
6
โดยเฉพาะระดับแกนนาพลพรรคไทยเกาะกง ได้แก่
1. ใส่ ภูทอง อดีตสมาชิกกรรมการกลาง กรมการเมืองพรรคประชาชนปฏิวตั แิ ละรองประธานสภา
แห่งรัฐ (State Council) เทียบเท่าประมุขแห่งรัฐในขณะนัน้ คือ เฮง สัมริน เป็ นแกนนาของพลพรรคไทยเกาะ
กงเข้าประสานกับแนวร่วมสามัคคีประชาชาติกชู้ าติกมั พูชาด้วยความช่วยเหลือของเวียดนาม จึงสามารถโค่น
พอล พตได้สาเร็จ และเป็ นผู้ท่เี สนอชื่อ ฮุน เซน ขึ้นเป็ นนายกรัฐมนตรี จนได้ครองอานาจยาวนานมาถึง
ปั จจุบนั
2. รุ่ง พราหมเกษร ได้รบั ตาแหน่ งเป็ นผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกงและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ประจาจังหวัดเกาะกง วางแผนพัฒนาท้องถิน่ อย่างรีบเร่งโดยถือเป็ นภาระหน้าทีอ่ นั สาคัญในการสร้างเมืองขึน้
ใหม่
รุ่ง พราหมณ์เกษร กล่าวว่า เป็ นความภาคภูมใิ จที่เราสูม้ าจนกระทังสามารถมี
่
ชวี ติ อยู่อย่างสุขสงบ
ได้รบั การยอมรับจากรัฐบาล ผมไม่เคยลืมและสานึกในบุญคุณของพีน่ ้องที่ได้เสียสละชีวติ ของตนเอง ที่ตรง
ด้านขวาของบ้านก็เอามาสร้างเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ และมีการทาบุญให้ทุกๆ ปี
3. จา เรียง หรือนายจาเรียง ศิรวิ งศ์ (กานันเง้า) สมาชิกแนวร่วมกูช้ าติอนิ โดจีน ซึง่ ต่อมาในปี พ.ศ.
2498 ได้รบั เลือกให้เป็ นกานันของเนินตะเคียน จนในปี พ.ศ. 2514 ได้ไปเป็ นนายด่านอยู่ท่ที ่าเรือแพรก
กษัตริย์ ภายหลังฝ่ ายเขมรแดงเรืองอานาจจึงได้หลบภัย มาอยู่ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.
2518 จนกระทังแนวร่
่
วมสามัคคีประชาชาติกูช้ าติกมั พูชาซึ่งประสานกับเวียดนาม โค่นล้มเขมรแดงได้สาเร็จ
จึงเดินทางกลับกัมพูชาอีกครัง้ นายใส่ ภูทอง เสนอชื่อให้เป็ นรัฐมนตรีช่วยคลังและผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคาร
แห่งชาติกมั พูชา ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 จึงได้ขน้ึ เป็ นผูว้ า่ การธนาคารแห่งชาติกมั พูชา ซึง่ ถือว่าเป็ นผูก้ ุมหัวใจ
7
เศรษฐกิจของกัมพูชา
4.
พลเอกเตีย บัญ หรือนายสังวาลย์ หินกลิ้ง ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ งรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเล แม้
5

เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 141.
รุง่ พราหมเกษร.สัมภาษณ์, วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558, เตีย บัญห์.สัมภาษณ์, วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558,
ประเสริฐ ศิร.ิ สัมภาษณ์,วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
7
รุง่ มณี เมฆโสภณ, คนสองแผ่นดิ น, (กรุงเทพมหานคร: บ้านพระอาทิตย์, 2551), หน้า 179-187.
6
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ว่าเตีย บัญจะโตไม่ทนั ได้เข้าร่วมกับคณะอิสระที่ต่อสูก้ นั มาตัง้ แต่สมัยฝรังเศสปกครอง
่
แต่ในช่วงตัง้ แต่สมัย
ของสมเด็จพระนโรดม สีหนุ เป็ นต้นมาก็ได้เข้าร่วมกับอดีตคณะอิสระ จนกลายเป็ นนักรบ หรือนักปฏิวตั อิ าชีพ
โดยสิง่ ที่มอี ทิ ธิพลทางความคิดต่อเขามากคือ ประการแรก สภาพแวดล้อมที่คนไทยเกาะกงถูกกดขี่ รังแก
ความเดือดร้อนภายใต้การปกครองของฝรังและเขมรเรื
่
่อยมา ประการที่สอง แนวคิดทางการเมืองที่ได้รบั
อิทธิพลจากจีนและเวียดนามผ่านวิทยุปักกิง่ ภาคภาษาไทย ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2522 เตีย บัญ
ได้ข้นึ ดารงตาแหน่ งผู้บญ
ั ชาการทหารพลพรรคไทยเกาะกงและผู้อานวยการคณะกรรมการการฝึ กอบรม
(Military Commander of Koh Kong Province and Director of Training Directorate) จนกระทังเมื
่ ่อฝ่ าย
เขมรแดงสามารถครอบครองพืน้ ที่สว่ นใหญ่ได้สาเร็จ มีการใช้กาลัง ความรุนแรงอย่างป่ าเถื่อน เตีย บัญและ
พลพรรคไทยส่วนหนึ่งจึงได้หนีเข้ามาหลบบริเวณบ้านไม้รดู อาเภอคลองใหญ่ ทาให้มโี อกาสได้พบกับหน่ วย
กาลังพล ปฏิบตั ิราชการพิเศษของกองทัพบก ที่รบั ผิดชอบตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ในนาม “ส่วน
โครงการ 315” หรือ “หน่ ว ย 315” ขึ้นตรงกับศูน ย์ป ฏิบ ตั ิการกองทัพบก หรือ ศปก.ทบ. ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ตัง้ แต่ครัง้ ยังเป็ นพันเอก ช่วงเวลานี้เอง ทีท่ าให้แกนนาคนไทยเกาะกง
ได้ใกล้ชดิ สนิทสนมกับพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และพลเอกวิชติ ยาทิพย์ ทีเ่ ข้าทางานใน ศปก.ทบ. ในปลายปี
พ.ศ. 2517 ในฐานะทหารคนสนิท และถูกส่งไปปฏิบตั ริ าชการลับในกัมพูชา ใช้นามแฝงว่า “รณยุทธ์” ทาการ
ฝึ กกองโจร ลาดตระเวน หาข่าว โดยที่การพบกันครัง้ ถือได้ว่าฐานสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างพลพรรค
ไทยเกาะกงกับพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และพลเอกวิชติ ยาทิพย์ จนถึงปั จจุบนั
จากที่ก ล่ า วมาแล้ว ข้า งต้น จะเห็น ได้ว่า ภายใต้ก ารปกครองของรัฐ บาลเขมรแดงนัน้ การสร้า ง
เครือข่ายของพลพรรคไทยเกาะกงยังคงมีลกั ษณะของการเชื่อมร้อยเครือข่ายระหว่างเครือข่ายอุดมการณ์
เครือข่ายทางการเมือง ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ และเครือข่ายทางการทหารทัง้ ภายในและภายนอก
ประเทศเช่นเดียวกัน โดยมียุทธศาสตร์ร่วมกันคือ การโค่นล้ม รัฐบาลเขมรแดง อย่างไรก็ตามการสร้าง
เครือ ข่ า ยของพลพรรคไทยเกาะกงในช่ ว งเวลาดัง กล่ า วยัง มีล ัก ษณะแบบไม่ เ ป็ นทางการที่เ กิด จาก
ความสัมพันธ์สว่ นตัวระหว่างแกนนาพลพรรคไทยเกาะกงและผูน้ าทางทหารของฝ่ ายไทย โดยเป็ นเครือข่ายที่
เข้มข้นและดารงอยูจ่ นถึงปั จจุบนั
เมื่อเราพิจารณาถึงกระบวนการก้า วขึน้ สูโ่ ครงสร้างอานาจของคนไทยเกาะกงในช่วงแรกนัน้ มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Pareto เกีย่ วกับการหมุนเวียนของชนชัน้ นา (The Circulation of Elite) จากผล
การศึกษาพบว่า ชนชัน้ นาคนไทยเกาะกงเหล่านี้จงึ ก้าวขึน้ สูโ่ ครงสร้างอานาจระดับชาติของกัมพูชา
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.

มวลชน

ชนชัน้ นา

(Mass)

(Elite)

เครื อข่ายด้าน
อุดมการณ์
เครื อข่ายทาง
การทหาร

เครื อข่ายทาง
การเมือง

โครงสร้างอานาจวัฒนธรรมท้องถิน่
การหมุนเวียนของชนชัน้ นา
(circulation of Elite)

ภาพประกอบที่ 1: กระบวนการขึน้ สูโ่ ครงสร้างอานาจระดับชาติของชนชัน้ นาคนไทยเกาะกงในกัมพูชา
จากภาพ แสดงให้เห็นถึงการขึน้ สูโ่ ครงสร้างอานาจระดับชาติของคนไทยเกาะกงในยุคแรกนัน้ มี
ลักษณะเป็ นการหมุนเวียนระหว่างชนชัน้ นากับมวลชน ทีม่ ลี กั ษณะผสมผสานของการเปลีย่ นสถานภาพของ
ตนเองไปเป็ นชนชัน้ นาและการรวมตัวกันเพื่อต่อสูก้ บั ชนชัน้ นาเดิมทีม่ อี านาจอยู่ กล่าวคือ ชนชัน้ นาคนไทย
เกาะกงแต่เดิมเป็ นเพียงมวลชนที่เข้าร่วมรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายภายใต้อุดมการณ์ชาตินิยมและพัฒนาไปสู่
การเชื่อมร้อยเครือข่ายทางการเมืองและเครือข่ายทางการทหาร ผลจากการรวมกลุ่มเพื่อสร้างและเครือข่าย
ดังกล่าว ตลอดจนสติปัญญาและความสามารถส่วนตัวของชนชัน้ นาคนไทยเกาะกงได้ทาให้ตนเองกลายเป็ น
ชนชัน้ นาของกลุ่ม องค์การและโครงสร้างอานาจเครือข่ายทีเ่ กิดขึน้ กลายเป็ นกลุ่มชนชัน้ นาใหม่เข้าต่อสูก้ บั
ชนชัน้ นาทีเ่ ป็ นศูนย์กลางอานาจในแต่ละช่วงเวลา ตัง้ แต่การอยูภ่ ายใต้การปกครองของฝรังเศส
่ การปกครอง
โดยรัฐบาลสมเด็จพระนโรดม สีหนุ การปกครองโดยรัฐบาลของนายพลลอน นล และการปกครองโดยเขมร
แดง จนกระทังเครื
่ อข่ายของตนเองได้รบั ชัยชนะ

สรุปและอภิ ปรายผล
เมือ่ ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์กระบวนการขึน้ สูโ่ ครงสร้างอานาจระดับชาติของชนชัน้ นาคนไทยเกาะกงตัง้ แต่
สมัยตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรังเศส
่
จนกระทังเมื
่ ่อสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองและสงคราม
ภายในประเทศสิน้ สุดลง พร้อมกับปรากฏการณ์การขึน้ สู่โครงสร้างอานาจระดับชาติของเหล่าผูน้ าพลพรรค
ไทยนัน้ สามารถสรุปได้วา่ กระบวนการก้าวขึน้ สูโ่ ครงสร้างอานาจระดับชาติของคนไทยเกาะกงนัน้ เกิดจากการ
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รวมตัวของคนไทยเกาะกงเพื่อสร้างเครือข่ายทัง้ ในรูปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ โดยมีลกั ษณะ
ของเครือข่ายด้านอุ ด มการณ์ ถือ เป็ น เครือ ข่ายสาคัญประการแรกที่ป รากฏขึ้นและอยู่คู่กบั เครือข่ายด้า น
การเมืองและการทหารเสมอ การผสานกันของเครือข่ายทัง้ สามนาไปสู่การก่ อรูป ของโครงสร้างอานาจ
ระดับชาติในกัมพูชาภายใต้เงื่อนไขเชิงบริบทของสังคม เศรษฐกิจยามสงคราม และการเมืองที่มพี ฒ
ั นาการ
ทางประวัตศิ าสตร์ของการตกเป็ นเมืองขึน้ ของฝรังเศสจากการล่
่
าอาณานิคมและการเกิดสงครามกลางเมือง
ภายในประเทศตลอดช่วงเวลายาวนานกว่า 1 ศตวรรษ ตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2406 – 2522 บนฐานทางวัฒนธรรมและ
ทุนทางสังคมของความเป็ นเครือญาติระหว่างคนไทยและคนไทยเกาะกงทีม่ รี ว่ มกัน
จากผลการศึกษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากระบวนการก่อรูปของโครงสร้างอานาจระดับชาติในกัมพูชา
นัน้ มีลกั ษณะแตกต่างจากที่ Domhoff และ Mann ได้เสนอ กล่าวคือ เครือข่ายอานาจในมุมมองของ Domhoff
และ Mann ที่มองว่าเครือข่ายอานาจหลักๆ ที่จะนาไปสู่การก่อรูป โครงสร้างอานาจนัน้ ประกอบไปด้วย 4
เครือข่ายหลัก คือ เครือข่ายทางอุดมการณ์ (Ideological) เครือข่ายทางเศรษฐกิจ (Economic) เครือข่ายทาง
การเมือง (Political) และเครือข่ายทางทหาร (Military)หรือทีร่ จู้ กั กันในนามของ “IEPM Model” โดยเน้นถึง
การเชื่อมร้อยเครือข่ายในลักษณะทีเ่ ป็ นทางการของการจัดตัง้ องค์การในการขับเคลื่อนทีจ่ ะนาไปสูก่ ารก่อรูป
ของโครงสร้า งอ านาจเมื่อ องค์ก ารภายใต้เครือ ข่า ยทัง้ สี่ป ระการประสานกัน แนบสนิ ท อย่า งไรก็ต ามผล
การศึกษาพบว่ากระบวนการก่อรูปโครงสร้างอานาจของคนไทยเกาะกงในช่วงแรกนัน้ มีลกั ษณะทัง้ ที่เป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการอยู่ภายใต้เครือข่ายสาคัญ 3 ประการ คือ เครือข่ายด้านอุดมการณ์ เครือข่ายทาง
การเมืองและเครือข่ายทางการทหารบนฐานทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมของความเป็ นเครือญาติระหว่าง
คนไทยและคนไทยเกาะกงทีม่ รี ว่ มกันนันเอง
่
เมื่อเราพิจารณาถึงกระบวนการก้าวขึน้ สูโ่ ครงสร้างอานาจของคนไทยเกาะกงในช่วงแรกนัน้ มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Pareto ทีไ่ ด้แบ่งการหมุนเวียนของชนชัน้ นา (The Circulation of Elite) กล่าวคือ
การขึน้ สูโ่ ครงสร้างอานาจระดับชาติของคนไทยเกาะกงในยุคแรกนัน้ มีลกั ษณะเป็ นการหมุนเวียนระหว่างชน
ชัน้ นากับมวลชน ทีม่ ลี กั ษณะผสมผสานของการเปลีย่ นสถานภาพของตนเองไปเป็ นชนชัน้ นาและการรวมตัว
กันเพือ่ ต่อสูก้ บั ชนชัน้ นาเดิมทีม่ อี านาจอยู่ กล่าวคือ ชนชัน้ นาคนไทยเกาะกงแต่เดิมเป็ นเพียงมวลชนทีเ่ ข้าร่วม
รวมกลุ่มสร้างเครือข่ายภายใต้อุดมการณ์ชาตินิยมและพัฒนาไปสู่การเชื่อมร้อยเครือข่ายทางการเมืองและ
เครือ ข่า ยทางการทหาร ผลจากการรวมกลุ่ ม เพื่อ สร้า งและเครือ ข่า ยดัง กล่ า ว ตลอดจนสติปั ญ ญาและ
ความสามารถส่วนตัวของชนชัน้ นาคนไทยเกาะกงได้ทาให้ตนเองกลายเป็ นชนชัน้ นาของกลุ่ม องค์การและ
โครงสร้างอานาจเครือข่ายทีเ่ กิดขึน้ กลายเป็ นกลุ่มชนชัน้ นาใหม่เข้าต่อสูก้ บั ชนชัน้ นาทีเ่ ป็ นศูนย์กลางอานาจ
ในแต่ละช่วงเวลา ตัง้ แต่การอยู่ภายใต้การปกครองของฝรังเศส
่ การปกครองโดยรัฐบาลสมเด็จพระนโรดม สี
หนุ การปกครองโดยรัฐบาลของนายพลลอน นล และการปกครองโดยเขมรแดง จนกระทังเครื
่ อข่ายของ
ตนเองได้รบั ชัยชนะ
ขีดจากัดของการใช้แนวคิดเกี่ยวกับตัวแบบเครือข่ายชนชัน้ นาในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั พบว่า
แนวคิดเกีย่ วกับตัวแบบเครือข่ายชนชัน้ นาทีน่ าเสนอโดย ปรีชา เปี่ ยมพงศ์สานต์ ไว้ 2 สานักใหญ่ๆ คือ สานัก
อเมริกนั สานักเยอรมัน และผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอตัวแบบของสานักอิตาลีเข้ามาในการวิเคราะห์เพิม่ เติมนัน้ ยังมี
ข้อ จ ากัด ในการวิเ คราะห์เ ครือ ข่า ยชนชัน้ น าคนไทยเกาะกงในโครงสร้า งอ านาจระดับ ชาติข องกัม พูช า
เนื่องจากตัวแบบดังกล่าวยังขาดมิตทิ ส่ี าคัญ นันคื
่ อ มิตทิ างวัฒนธรรม ซึง่ กัมพูชามีวฒ
ั นธรรมทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์
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มีความเข้มข้นสูง ที่ส่งผลต่อความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ ทางเศรษฐกิจและการเมือง โดยที่กลุ่มคนไทย
เกาะกงได้ได้ระดมทรัพยากรทุกชนิดมาเพื่อสร้างทุนทางการเมืองจนกระทังสามารถก้
่
าวขึน้ สู่โครงสร้างได้
สาเร็จและดารงอยู่ได้จนถึงปั จจุบนั โดยสามารถในการเข้าถึงมิตโิ ครงสร้ างอานาจทางวัฒนธรรมท้องถิน่ นัน่
หมายถึงว่าทุนทางการเมือง คือการระดมทรัพยากรต่างๆ มาใช้เพื่อการขึน้ สู่โครงสร้างอานาจและใช้ในการ
ผลิตซ้าเพือ่ รักษาอานาจไว้ดว้ ย
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