
បេទសេស ម បូរេឈម ះ ជ បេទសៃថ និង 

ទឹសីជតិនិយម របស់េស ម 
 ែកវ ឈុន ៃថងទី ៩ ែខតុ  ២០០៩ 
   ទឹសីព ងីកទឹកដីនិយម រ ឺ ទឹសីជតិនិយម តវបនបំផុសបំផុល 

េឡង េ យជនជតិេស មមន ក់ េឈម ះ   ហួងពល តី វចិិ ត ទករ ។ 

ហួងពល តី វចិិ ត ទករ េកតេន ព.ស. ២៤៤១ េនេខត អុទ័យធនី 

ហួងវចិិ ត ទករជមនុស ដ៏ពូែក េ កជជនទី១ េនកនុង បេទស 

េស ម ែដលមន យុ ១៩ឆន ំ បន បលងជប់បរញិញ  ៥ បេយគេហយ 

យុ ៣៦ឆន ំបុ៉េ ះ គឺេនឆន ំ ព.ស. ២៤៧៧ គ.ស ១៩៣២ បនេឡង 

កន់ដំែនង រដម នី កសួងករបរេទស។ េ កយពី «រដ ប រ» ឆន ំ 

១៩៣២ ហួង វជិិ ត ទកន បនចូលកន់តំែនងជ នយក កសួង 

វចិិ តសិលបៈ (Directeur du Dépatement des Beaux- Arts) ។ មរយៈ 

បទេភង េរ ងេ ខ ន និងកនុង នៈខួនជអនកកែសតផង  វចិិ ត ទករ 

បនផ ពផ យនូវ ទឹសីជតិនិយមៃថបនយ៉ងឆប់រហ័ស  ែដល ទឺសី 

េនះពឹងែផកទំង សងេទេលទស នៈ បកន់ជតិ សន៍ (une doctrine 

 nationale thai de conception essentiellement arciste) យតំៃលខពស់ 

េទេល សន៍ៃថ កនុងចំេនមជតិ សន៍ដៃទេទ ត ែដលរស់េនជិតខង េលែដនដីអិណូចិន។ ទឹសីេនះ តវបន ជត 

ជបយ៉ងឆប់រហ័ស កនុងចំេនមនិស ិត និង ម ជនេស ម។  

    ព.ស. ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៨  ទឹសីជតិនិយមេនះ (une doctrine nationale) តវបន 

អនុវតន៍យ៉ងេពញទំហឹង េ យហួងចមពល ភិបុលស ងគ ម ែដលកលេនះេ កជ 

នយករដម នីសម័យកលទី១ ជរដម នី កសួងម ៃថ និងជ រដម នី កសួង ក  

េ ម (រដនម នី កសួងស ងគ ម)។ ជមួយនឹង ទឹសីជតិនិយមេនះ ហួងភិបុលស ងគ ម 

បនែកបូរ «េឈម ះ បេទសសយមជ បេទសៃថ ទមទទឹកដីអិណូចិនពីប ងំ បកស 

េ យអនុវតន៍ជតិៃថនិយម េ យ បជជនផស់បូររេប បេស កពក់ែបបបូ ណ 

 (ឈប់េ យេស កសំពត់ចងកបិន សីេ យេស សំពត់) េ យឈប់បរេិភគ មូ ក់ 



េឈម ះ បសៗ េ យមនលកខណៈសំែដងភពរងឹបឹុងខំងពូែក ក់េឈម ះ សីៗេ យសំែដងពីភពទន់ភន់ែផម 

ពិេ ះ។ 

    ដំបូងេឡង ទឹសីេនះ បឆំងទំង សង នឹង ជនជតិចិន ែដលបនេបះបង់មតុភូមិកំេនត េហយមក ំងេនកនុង 

បេទសេស ម ែតពំុ ពមរ ំ យខួនចូលេទកនុងសហគមជតិេស ម េហយែថមទំងកន់កប់ទំង សងនូវេសដកិចច 

បេទសេនះេទ តផង។ កនុងវស័ិយេ ក បេទស ទឹសីេនះមនលកខណៈជ ទឹសី «ព ងីកទឹកដីនិយម» បងកស ងគ ម 

ឈនពន េ ពះ ទឹសីេនះទមទរេ យជនជតិៃថកនុង បេទសេស ម យដេណ មនូវែដនដីៃន បេទសជិតខងទំង 

យ  ែដលមនជនជតិ «អមបូរកំេនតៃថ (Les peuples de race Thai) ន ក់ ស័យេនមនជពិេសស «ជជតិ ន់» 

(Shan) េន បេទសភូមែប៉កខងេកត ជនជតិៃថ េន បេទសចិនែប៉កខងតបូងកនុង េខតយូ ន់ កនុងភូមិភគ 

សីុបសងប៉ន់  (Sipsang Panna) ជមជឈមណលកំេនតេដមៃនអំបូរ សន៍ៃថ ជនជតិែដលមន ខមួយយ៉ងធំ 

ៃនអំបូរៃថែដរ ែដលេពលេនះសថិតេនេ កម ពយបលអំនចប ងំេនេឡយ។ មិនែតបុ៉េ ះ ទឹសីជតិ 

និយមៃថេនះ រហូតទមទរដេណ មយកមកបញចូ លកនុងសមគមជតិៃថ នូវែដនដី បេទសកមពុជទំងមូល និង  

េខតម៉ យូខះេនជប់នឹង បេទសៃថ មនភូមិភគ េក ក់ (Kedah) និង តឹងគនូ (Trengganu) ជេដម៘ 

   ចំេពះែដនដីទំង យេន បេទសកមពុជ និង ម៉ យូ ទឹសីេនះែចងយ៉ងចបស់ ស់ថ តំបន់ទំងេនះជទឹកដី 

ែដលជនជតិេស ម មនសិទធិជ « បវតិ ស» (droits historiques) េទេល េបដូេចនះ តវែតវលិចូលេទកនុង បេទស 

េស មវញិ ។ ហួង ទករ ពុះពររហូតដល់េទ កៃល បវតិ សជនជតិែខមរ េ យករពរ ទឹសីែចងថ ែដនដីកមពុជ 

សពៃថង កលពីសម័យេដមជែដនដីរបស់ពួក «ខម» េហយពួក «ខម» ទំងេនះ តវជនជតិៃថ ចបំងរ ំ យសំ ប់ផុត 

ពូជេទេហយ ែអជនជតិែខមរែដលរស់េនសពៃថងេនះ េលទឹកដីកមពុជ គឺ គន់ែតជ ខមួយយ៉ងធំៃនពូជអំបូរៃថ 

បុ៉េ ះ... េដមបពីនយល់អំពីករពិតៃន បវតិ សេនះ អនក ទឹសីេស មដែដលបនពនយល់ថសកខីភពជក់ែសងថ 

«ែខមរ» ជពូជអំបូរៃថ គឺសថិតេនកនុង រយធម៌ វបបធម៌ ទំេន មទំ ប់ សិលបៈៃន បេទសទំងពីរេនះែអង ែដលមន 

លកខណ សេដ ងគន ដូចបងបូនបេងកត។ ( ទឹសី កៃល បវតិ ស គម នមូល នវទិយ ស) អីបនិចបនួចេ ះេនះ 

តវអជញ ធរជតិេស មទទួលសនមតថ ជ ទឹសីផូវករ ំងពីឆន ំ១៩៣៩ សម័យែដលភិបុលស ងគ ម េឡងកន់អំនច កនុង 

នៈជនយករ ភិលបលេស ម។ 

    េគ ចសននិ នថ ទឹសីជតិនិយមៃថេនះ េនែតមនមជឈ នវរជនៃថសម័យបចចុបបនន ភគេ ចនមន រតិថ 

៉ ត ថនម កិតិកចន រ ឺវរជនដៃទេទ ត ជ ទិសុទធសឹងជអនកបននេយបយ ហួងភិបុលស ងគ ម រ ឺក៏េ ចនែតជ 



អនកនេយបយកី នយទ កី ែដលផុសេចញពីចលន «រដ ប រ» ឆន ំ ១៩៣២ ែដរ។ 

 េយងដឹងថ ៃថបនឈនពនកមពុជេនឆន ំ ១៩៤០ កនុងសម័យស ងគ មេ កេលកទីពីរ កលេ ះ ៃថែដលចូលៃដ 

ជមួយជបុ៉ន បនេលបយកេខតបត់ដំបង និងេស ម បរបស់ែខមរ េពលេនះេយង តវរង់ចំដល់ចប់ស ងគ មេ ក 

េលកទីពីរ េនឆន ំ ១៩៤៥ េពលប ងំមនអិទធិពលេឡងវញិេនអិណូចិន េទបេឃញៃថែដល តវបនសហគមន៍អនរ 

ជតិគបសងកត់ យល់ ពម បគល់េខតបត់ដំបង និង េស ម បមកេ យែខមរវញិ។ 

   ៃថេនែតមិន ពមេបះបង់គំនិតឈនពនេទ េ កយមកេទ ត គន់ែតកមពុជបនទទួលែអក ជយពីប ងំភម េន 

កនុងឆន ំ ១៩៥៣ ៃថចូលមកឈនពនរកេរ ងេទ ត េ យបញជូ នទ័ពមកកន់កប់ ប ទ ពះវ ិ រ។ េយង តវចំនយ 

អស់រយេពល ៩ឆន ំេដមបីទមទរ ប ទ ពះវ ិ របនមកវញិ គឺេន ែខកកក ឆន ំ ១៩៦២ េ កយពីតុ ករអនរជតិ 

ទី កងLa Hay បនេចញ ល កមមួយទទួល គ ល់ថ ប ទេនះជកមមសិទធិរបស់ែខមរ ឋិតេនេលទឹកដីែខមរ និងតំរវូ 

េ យៃថ ដកទ័ពេចញពីទីេនះ។ 

   កនះសតវត បនកនងផុតេទ េនមិនអស់ចិតេទ កលពីែខកកក ឆន ំ ២០០៨  ពួក ជលនិយមៃថ បនចូលមករកេរ ង 

ជថមីមខងេទ ត េ យបញជូ នកងទ័ពមកកន់កប់តំបន់ែកបរ ប ទ ពះវ ិ រ មួយសបហ៍េ កយពីអងគករ UNESCO 

បនចុះ ប ទេនះកនុងបញជ ីេបតិកភណពិភពេ ករបស់មនុស ជតិ។រ ភិបលែខមរបនអូសបនយជំេ ះ ពំែដន 

េនតំបន់ ប ទ ពះវ ិ រេ យែបកកយអូរ ហូរេទជសទឹង  េធេ យ កម ជលនិយមៃថេនះ ចូលមកទមទមង 

េហយមងេទ ត។ ថមីៗេនះ ព៌តមនសីពីករដុតសំ ប់យុវជនែខមរមន ក់េ យទ នៃថ និងបតុកមមកលពីៃថងទី ១៩ 

កញញ របស់ កម វេល ងៃថ ែដលចង់ចូលមក ប ទ ពះវ ិ រ េដមបទីមទរដី ៤,៦គីឡូែម៉ ត ក  ែដលសូមបីែត 

ដឹងេហយថ កនុងជំេ ះ ពំែដនេនះជមួយៃថ កមពុជ តវទំង សងេនេលផូវចបប់។ អនុសញញ ឆន ំ ១៩០៤ សនធិសញញ  

ឆន ំ ១៩០៧ អនុស រណៈេយគយល់គន ឆន ំ ២០០០ សុទធែត តវបនភគីៃថ ចុះហតថេលខ ទទួល គ ល់ជផូវករ។ មិនែត 

បុ៉េ ះ េនៃថងទី ១៨មិថុនឆន ំ២០០៨ កមពុជ និង ៃថែថមទំងបនចុះហតថេលខ េលេសចកីែថងករណ៍រមួមួយ ែដល 

េនកនុងេនះៃថបន បកសគំ ទសំេនរបស់កមពុជ េ យចុះ ប ទ ពះវ ិ រកនុងបញជ ី េបតិកភណពិភពេ ករបស់ 

មនុស ជតិេទេទ ត ែតេ កយមក ពីរសបហ៍ េ យមនករ បឆំងពីពួក កម ជលនិយមយ៉ងខំង ៃថបន បកស 

ដកករគំ ទរបស់េគវញិ។ 

    បតិកមមែ សកឡូ របស់ បមុខដឹកនំកមពុជ ពមនបញ់ជនជតិៃថ ែដល ៊ នចូលកនុងទឹកដីែខមរ ពមនែហក 



ែផនទីែអកេ ភគីរបស់ៃថេចល បសិនេបៃថេនែតេលកយកែផនទីេនះមកចរច និង បន ពមនេលកយកបញ 

ពំែដនេទតទល់ជមួយេមដឹកនំៃថ កនុងជំនួបកំពូល ៊ នេនហួ៊រហីុន នចុងែខតុ ខងមុខ។  

   បតិកមមដ៏ខំងក របស់ បមុខដឹកនំរ ភិលបលែខមរ ែដលអះ ងថ ជ បតិកមមដ៏សមរមយ ពីេ ពះកមពុជកនុងនម 

ជ បេទសអធិបេតយយមួយេពញេលញ មិន ចអនុញញ តេ យ បេទសមួយេទ ត បនមក់ងយខួន ជលហួសេហតុ 

អីុចឹងតេទេទ តបនេឡយ។ សមរមយ ពីេ ពះ េនកនុងអតីតកលក៏ដូចបចចុបបននកល កមពុជជ បេទសរងេ គះេហយ 

ៃថជ បេទសឈនពន េឃញថកមពុជ តវទំង សង បុ៉ែនរ ភិបលកមពុជេនែត អូសបនយជំេ ះ ពំែដន 

បេទសខងលិចេនះ េ យែបកជអូរ ហូរកយសទឹង ជកំហុសរបស់រ ភិបល ែដលបេងកតបញេនះ «ជកំហុសធងន់ 

ធងរ ស់ែដលករធនជអនរជតិ តវបនសំេរចជ ថ ពរ ំងពី ឆន ំ១៩៦២ េហយៃថមិនែដលត ៉ទល់ែតេ ះ» 

បុ៉ែនសូមេមលចុះ េពលែដលរ ភិបលែខមរបំផុសេ យលឺកំង េន ពំែដន បេទសខងលិច ែត ពំែដន បេទសខង 

េកតសថិតេនកនុងភសងប់េសង មេហយពួកនិគមយួនខុសចបប់ក៏បនហូរចូលមកអិតឈប់ឈរ។ 

    សកខីភពជក់ែសងជេ ចនៃនករឈនពនរបស់ៃថ មកេលកមពុជ បញជ ក់ថ បេទសៃថ មិនែដលេបះបង់ ទឹសី  

ជតិនិយមេនះេចលមង េឡយ ។ មំុេសនី បេមជ (Mom Seni Pramoj) អតីតគូ បឆំង នឹង ហួងភិបុលស ងគ ម 

កលពីសម័យស ងគ មេ កេលកទី២ េហយជេមធវៃីថអមតុ ករអនរជតិន កង េអ (La Haye) កនុងេរ ង ប 

ទ ពះវ ិ រក៏ជអនក បកន់ខជ បខជួននូវ ទឹសីជតិនិយមេនះែដរ   រពត៌មនេស មេឈម ះ «ឆវៃថ» េចញៃថងទី១៣ 

៣១ ែខតុ  ១៩៥៩ បនសរេសរជ ទិថ ៖ : 

  មំុេសនី បេមជបននិយយថ ពពួក «ខម» ជជនពូជអំបូរអិ ។ ជនជតិៃថមនេដមកំេនតកនុងេខតចិន យូ ន់ 

បន យយកេជគជ័យេទេលជតិ «ខម» រហូតដល់ពួកេនះ តលប់េទអិ វញិ។ ែដនដីែដលកលពីេដមពួក ខម 

ំងេនក៏កយេទជដីៃថ េហយ បជជនៃថក៏ែបងែចកខួនជពីរ កម។ កមទីមួយបនមក ំងេនតំបន់ទំនប ែដល 

េគេ យេឈម ះសពៃថងេនះថ «កមពុជ» (Cambodge) ។ កមមួយេទ តបន ំងេនតំបន់ខពស់ េហយេនរក េឈម ះ 

«ៃថ» ដែដល។ 

   មករពិត ( ម ប សន៍ មំុ េសនី) កមទំងពីរេនះេចញពីពូជអំបូរែតមួយ គឺពូជអំបូរៃថ (la race thai) េនះែអង។ 

   ភសុ ងៃនករេពលអះ ងែបបេនះ គឺមន បៃពណី ទំេន មទំ ប់ រេប បរស់េនៃនជនទំងពីរ (ែខមរ និង ៃថ)  

ែដលមនលកខណៈដូចគន េបះបិទ)... 



   េតេយងគួរគបបីបដិេសធ ទឹសីេនះ ែដលមនលកខណផទុយទំង សង នឹង លកខណវទិយ សរ?ឺ 

   េយងមិនចំបច់េធអ ថ ធិបបយែវងឆង យអំពីន័យរបស់ ទឹសីេនះេទ េ ពះអស់េ កអនក បវតិ ស េលកែលង 

ហួងវជិិ ត ទករមន ក់ែអងគត់ ពំុែដលបនចត់ទុកថ ជ ទឹសី តឹម តវ មករពិតេនះេឡយ។ េហតុដូេចនះេហយ 

ទឹសីេនះមនតំៃល តឹមជ ភសុ ងជក់ែសងៃនេសចកីេ ភលន់ៃនជតិមួយេទអនកជិតខងខួនែតបុ៉េ ះ...  

   េ កយពីលេពលែដលហួងភិបុលេឡងកន់អំនចជនយករ ភិបល កងបឹងកកនចុងឆន ំ ១៩៣៨ ភម ទឹសីជតិ 

និយមៃថរបស់ហួង វជិិ ត ទកន ក៏ តវបនរបបថមីេនះ បកសថជ ទឹសីផូវករ (la doctrine officielle) ៃនរ ភិបល 

េស ម។  

   គឺេនកនុងគំនិតជតិនិយមហួសែបបបទ ឈនពន និង ព ងីកទឹកដីនិយមេនះេហយ ែដលរ ភិបលហួងភិបុល 

ស ងគ មនឆន ំ ១៩៣៩ មុនស ងគ មេ កេលកទី២ បនិច និង មុនដំេនរមកដល់ សីុអេគនយ៍ៃនកងទ័ពលុកលុយជបុ៉ន 

បន បកសយ៉ងេ រកិផស់េឈម ះ បេទសេស ម រ ឺេប មភ េស ម បេថតសយម រ ឺេម ងសយម 

 (Prathet Sayam) ែដលេស មនិយមេ ប ប់សតវត មកេហយ េ យែ បេទជ « បេថតៃថ» រ ឺៃថឡង ជផូវករវញិ។  

   ករែដលអនកដឹកនំេស មសំេរចយកេឈម ះជផូវករ «Thailand» (Pays thai) រ ឺ បេទសៃថ េនះបញជ ក់យ៉ងចបស់ 

ស់ ស់ អំពីបំនងអនកដឹកនំេស ម កនុងករ បមូលផំុ ក់េ យេនេ កមេ ទរ ភិបល កងបឹងកក នូវែដន 

ដី និង បជជន បេទសជិតខងែដលជនជតិៃថប៉ងេ បសិទធិ េដមបីវលិ តលប់មក «មតុ បេទសៃថ» វញិ។  

   លទធផលភមៗ ៃនករអនុវត ទឹសីជតិនិយមហួសែបបបទ មនលកខណ សីុសនិយម និង េយធនិយមេនះ គឺ 

ករចប់អនុវតន៍គម នសំៃចនូវនេយបយបញចូ លជតិទំងកំេ ល (une politique d'assimilation forcée) បងខំជនជតិ 

បរេទសេ យចូលជតិេស ម អិតេបគិតដល់ចបប់អនរជតិេ ះេឡយ។ អនកែដលទទួលរងេ គះអំពីសំនក់នេយ 

បយជិះជន់ បឆំង នឹង សិទធិធមមជតិៃនមនុស  (droit naturel) េនះ រហូតេទដល់ករ មឃត់មិនេ យនិយយ 

រ ឺេ បភ េ កអំពីភ េស មែតមួយ គឺ ជនជតិចិន ម៉ យូ ែខមរ វ មន៘  

   មយ៉ងេទ ត នេយបយព ងីកទឹកដីនិយម ឈនពន បងកស ងគ មេនះ មិន ចអនុវតន៍េទបនេទ បសិនេប បេទស 

េស ម ពំុទន់មនកំ ំងេយធសមលមម េទ មគំេ ងករ តទឹកដីេនះេទេនះ។ ដូេចនះេហយបនជ ំងែតពីឆន ំ 

១៩៣៧ មកេម៉ះ ហួងភិបុលបន បឹងែ បងផល់ដល់ បេទសេស ម នូវកំ ងំេយធមួយថមី ែដលមនលកខណទំេនប 

សបេទ មបេចចកេទសវទិយ សៃនបសចឹម បេទស ែដលមន បេទសជបុ៉នបនផល់េ យជគំរូ ប់។ េដមប ី



សំេរចនូវគំេ ងករេនះកនុងមួយឆន ំៗ ចំនយខងេយធកន់ែតមនទំហំធំេឡងៗ រហូតដល់េទ សបអស់ ១/៣ ៃន 

ថវកិជតិ។ បេទស អីុ លី សីុសនិយមបនទទួលបនទុកេដមបីេរ បចំកងទ័ពេជងទឹកជថមីេឡងវញិ។ ចំែនកខង 

សហរដ េមរកិ សម័យេនះ បនេរ បចំកងទ័ពេជង កស េ យបនផល់ដល់បឹងកក នូវយនេ ះថមី ពមទំង 

េ គ ងស វធុមួយចំែនកយ៉ងធំ។ េហយេ កយពី ស.រ. . ជបុ៉នេយធនិយម ក៏ចូលមកជួយផល់យនេ ះ និង 

ស វធុទំេនបៗេទ ត។ អុទហរណ៏ គន់ែតកនុងែខធនូ ១៩៤០បុ៉េ ះ កសចណ៍េយធេស មទទួលអំពីៃដជបុ៉ន 

នូវយនេ ះ បេដញចំនួន៣៨ និងយនេ ះទំ ក់ គប់ែបក ២៥េទ ត៘  

   កំ ំងេយធេស មថមីេនះ បូកជមួយ នឹង ទឹសីព ងីកទឹកដី «ៃថ» នេដមឆន ំ១៩៤០ កយេទជករគំ មកំែហងដ៏ 

ធងន់េទេល បេទសជិតខង ជពិេសស បេទសកមពុជ បេទស វ េនះែតមង។  

 


