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บทคัดย่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสอยู่ภายใต้บริบทของเหตุการณ์วิกฤตการณ์ ร.ศ.112 และ
เหตุการณ์อื่นๆ ซึ่งออกมาในลักษณะที่แสดงถึงความขัดแย้งมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามหนึ่งในประเด็นที่
สร้างความสัมพันธ์ขัดแย้งระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมายังเกี่ยวข้องกับการ
ที่รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือกลุ่มต่อต้านฝรั่งเศสในกัมพูชา โดยเฉพาะกลุ่มเขมรอิสระ จากภาพความ
เป็นศัตรูถูกแปรเปลี่ยนให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันในการปราบปรามกลุ่มดังกล่าว แต่ท้ายที่สุดไทยไม่
อาจละทิ้งนโยบายเดิมของตนได้ยังคงให้การสนับสนุนกลุ่มนี้ต่อไป
คำสำคัญ: เขมรอิสระ ไทย ฝรั่งเศส

Abstract

The conflict between Thailand and France since the Franco-Siamese War in 1893
and other events now was continuously increasing. However, one of the issues arising during
World War II was the assistance of Thai government to the Cambodia’s resistances in
French-Indochina especially Khmer Issarak. While the image of hostility between them would
become cooperation to suppress these groups but Thailand could not abandon their old policy,
they continue to provide support to this group.
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บทนำ

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสอยู่ภายใต้บริบทของความขัดแย้งนับตั้งแต่วิกฤตการณ์สยาม
ร.ศ.112 (ค.ศ. 1893) หรือการเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเป็นต้นมา ทางฝ่ายไทยมักจะมีการอ้างถึง
กรณีการเสียดินแดนและการบีบบังคับของฝรั่งเศสต่อชาติในอินโดจีนให้ยินยอมไปอยู่ภายใต้อำนาจของ
ฝรั่งเศสอยู่เสมอ หนึ่งในเหตุการณ์การเสียดินแดนที่มักมีการกล่าวถึงอยู่เสมอมาก็คือ การเสียดินแดน
เขมรส่วนใน ค.ศ. 1907 ทำให้ไทยต้องสละดินแดนพระตะบอง เสียมเรียบและศรีโสภณให้กับฝรั่งเศส
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ทำให้ รู ป แบบความสัมพั นธ์ร ะหว่า งไทยและฝรั่ งเศสอยู่ ใ นจุ ด ที่ ดู เ หมื อ นจะเป็ น ปั ญ หากั น มาโดยตลอด
อย่างไรก็ตามภาพของความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งนั้นตามความเป็นจริง ความขัดแย้งไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลา
เช่น ใน ค.ศ. 1925 สยามและฝรั่งเศสได้มีสัมพันธภาพที่ดีขึ้น ไม่มีท่าทีของความขัดแย้งใดๆ มีการ
ตกลงระหว่างรัฐบาลสยามและอินโดจีนฝรั่งเศสในเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต มีการตั้งคณะกรรมาธิการ
สำรวจแม่น้ำโขงร่วมกันและอีกหลายๆ สิ่งที่ดูเหมือนจะทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น
อย่ า งไรก็ ต ามนโยบายการประนี ป ระนอมของฝรั่ ง เศสต่ อ รั ฐ บาลสยามในช่ ว งนั้ น ส่ ง ผลให้
นักการเมืองฝรั่งเศสหลายคนเริ่มกังวลถึงสถานการณ์อันตรายพร้อมๆ กับท่าทีของสยามที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับญี่ปุ่นตั้งแต่ ค.ศ. 1934 เห็นได้จากการที่สยามเป็นชาติเดียวที่สนับสนุนญี่ปุ่นในเหตุการณ์แมน
จูกัว1ซึ่งฝรั่งเศสเห็นว่า จะทำให้สยามได้รับอิทธิพลจากนโยบายขยายดินแดนของญี่ปุ่นมาใช้กับสถานการณ์
ในการเรียกร้องดินแดนที่เสียไปให้กับฝรั่งเศสกลับคืนมา พร้อมๆ กับการที่สยามทุ่มงบประมาณใน ค.ศ.
1937-39 ไปที่ค่าใช้จ่ายทางด้านการทหารอย่างมากมาย ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสยามและฝรั่งเศส
อยู่ในรูปแบบที่ระแวดระวังกันมากขึ้น
แม้ว่าสิ่งที่ทำให้รัฐบาลฝรั่งเศสกังวลคือ การเรียกร้องดินแดนคืนจากทางฝั่งไทย แต่อย่างไรก็ตาม
ปัญหาที่เกิดขึ้นและคลางแคลงใจมาตลอดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองในบริบทความสัมพันธ์ระหว่าง
ฝรั่ ง เศสและไทยนั้ น จากจดหมายโต้ ต อบของฝรั่ ง เศส การเรี ย กร้ อ งดิ น แดนคื น ของไทยไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งที่
นอกเหนือความคาดหมายแต่อย่างใด แต่สิ่งที่ทำให้ฝรั่งเศสมีความรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจมากกว่าคือ การที่
รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนกลุ่มต่อต้านฝรั่งเศสในอินโดจีนซึ่งเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ที่ขัดแย้ง
ระหว่างไทยและฝรั่งเศสเสมอมา บทความนี้จึงมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฝรั่งเศสโดยมองผ่าน
กลุ่มต่อต้านฝรั่งเศสในกัมพูชาเพื่อที่จะให้เห็นภาพรูปแบบความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่เกี่ยวและ
เชื่อมโยงถึงกัมพูชาที่เป็นเสมือนดินแดนต้นเหตุของความขัดแย้งระหว่างไทยและฝรั่งเศสผ่านทัศนะและ
เอกสารฝรั่งเศส
ต้นเหตุของความขัดแย้ง
วันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 1939 ประเทศสยามภายใต้การนำของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี ได้ทำสิ่งที่ฝรั่งเศสกังวลให้เริ่มปรากฏด้วยการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทย เพื่อที่
จะแสดงให้เห็นถึงการขยายอิทธิพลไปยังดินแดนที่มีกลุ่มคนไทในประเทศอื่น มีนัยยะที่สื่อถึงการขยาย
อำนาจและความเป็นจักรวรรดินิยมตามแบบญี่ปุ่น ซึ่งคงหนีไม่พ้นดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองของ
ฝรั่งเศสที่ไทยมักอ้างถึงการเสียดินแดนอย่างไม่เป็นธรรมให้กับฝรั่งเศส ส่งผลให้ในช่วงปลาย ค.ศ. 1939
รัฐบาลอินโดจีนฝรั่งเศสเริ่มหาทางเจรจากับรัฐบาลไทยเพราะสถานการณ์ในขณะนั้นดูไม่ปลอดภัยสำหรับ
ฝรั่งเศสเพื่อขอให้มีการทำสัญญาไม่รุกรานกันและลงนามในวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 1940 ตาม
สนธิสัญญานี้มีข้อตกลงที่ระบุว่าทั้งสองประเทศจะเคารพอธิปไตยซึ่งกันและกัน ห้ามไม่ให้เกิดการกระทำที่
ละเมิ ด หรื อ รุ น แรงต่อดินแดนใดดินแดนหนึ่งภายใต้ ก ารปกครองของคู่ สั ญ ญา แต่ ห ลั ง จากนั้ นไม่ น าน
สถานการณ์สงครามโลกครั้งที่สองรุนแรงขึ้น พร้อมๆ กับความพ่ายแพ้ของฝรั่งเศสต่อเยอรมันในทวีปยุโรป
ทำให้ รัฐบาลไทยเกรงว่า ดินแดนอินโดจีนฝรั่งเศสจะถูกเปลี่ยนมือ ทำให้รัฐบาลไทยประกาศขอให้เปิดการ
เจรจาขึ้นใหม่และเรียกร้องให้ฝรั่งเศสรับรองสิทธิของไทยเหนือดินแดนกัมพูชาและลาว เพื่อกันไม่ให้
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ญี่ปุ่นจัดตั้งรัฐบาลหุ่นปกครองในดินแดนแมนจูเรียของจีน ค.ศ.1934 - 1945
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ฝรั่งเศสถ่ายโอนดินแดนดังกล่าวไปอยู่ภายใต้มหาอำนาจชาติที่สาม1 และยังเรียกร้องให้ปรับปรุงเส้นแบ่ง
เขตแดนไทย - อินโดจีนฝรั่งเศสใหม่ตามแนวร่องน้ำลึกเป็นเกณฑ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ท่าทีของรัฐบาลไทยรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทางรัฐบาลไทยได้พิมพ์หนังสือ How Thailand lost her
territories to France2 ในปีเดียวกันเพื่อตอกย้ำถึงการเสียดินแดนเขมรส่วนนอกที่ไม่เป็นธรรมให้แก่
ฝรั่งเศสตั้งแต่ ค.ศ. 1867 โดยตีพิมพ์สนธิสัญญาต่างๆ ทุกฉบับที่ได้เกี่ยวข้องกับการสูญเสียดินแดนของ
ไทยให้กับฝรั่งเศส รัฐบาลอินโดจีนฝรั่งเศสเริ่มตระหนักถึงการดำเนินนโยบายที่ก้าวร้าวของรัฐบาลไทย
จากการเรียกร้องของรัฐบาลนำไปสู่การที่นักศึกษาและประชาชนเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐบาลทวงดินแดน
คืนจากฝรั่งเศส รัฐบาลไทยก็ได้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังรัฐบาลฝรั่งเศสในอินโดจีนแต่รัฐบาลอินโดจีนปฏิเสธ
สถานการณ์การเรียกร้องดินแดนคืนทวีความรุนแรงมาก ทางการไทยได้มีการกระจายเสียงผ่านทางวิทยุ
และตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ เรียกร้องให้ประชาชนไทยต่อต้านฝรั่งเศส ในเวลาเดียวกับที่รัฐบาลพยายามสร้าง
ความเกี่ยวพันระหว่างชาวไทยและเชื้อชาติต่างๆ ในอินโดจีนฝรั่งเศสโดยเฉพาะกับชาวเขมรและชาวลาว มี
การอ้างถึงกรณีชาวอินโดจีนถูกกดขี่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส การที่ฝรั่งเศสละเมิดพรมแดนและ
อธิปไตยของไทยอยู่บ่อยครั้ง หรือแม้กระทั่งการบีบบังคับของฝรั่งเศสทำให้ไทยต้องปรับปรุงประเทศให้
ทันสมัย รวมถึงการทำสงครามจิตวิทยา นำไปสู่การปะทะกันระหว่างไทยและฝรั่งเศส จอมพล ป. พิบูล
สงครามนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้นได้ส่งกองทหารข้ามพรมแดนไปยังลาวและ
กัมพูชาเพื่อยึดดินแดนที่เสียไปคืนมา ทำให้ฝรั่งเศสอ้างว่ากองทัพไทยได้ละเมิดเขตแดนฝรั่งเศสในหลวง
พระบางและศรี โ สภณพร้อมๆ กับมีการทิ้งระเบิดในดิ น แดนดั ง กล่ า วในวั น ที่ 27 พฤศจิ ก ายน ค.ศ.
19403 ภายใต้เงื่อนไขและสถานการณ์ที่ตึงเครียดที่ทางฝ่ายไทยเริ่มใช้กำลังก่อน ทำให้รัฐบาลฝรั่งเศสเห็น
ว่าเป็นความจำเป็นที่จะต้องตอบโต้กลับไปบ้าง โดยส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดที่อุบลราชธานีและเขมราฐ ใน
ทัศนะฝรั่งเศสแม้ว่าขณะนั้นฝรั่งเศสจะขาดอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ แต่ก็เพียงพอที่จะลดหรือระงับความ
ก้าวร้าวของไทยลงได้บ้าง เป็นผลให้ท่าทีของรัฐบาลไทยในตอนแรกยินดีที่จะกลับมาเจรจากับฝรั่งเศสอีก
ครั้ง แต่พวกนักการเมืองไทยที่นิยมญี่ปุ่นหัวรุนแรง (ตามเอกสารไม่ได้มีการระบุชื่อ) ได้ทัดทานไว้เพราะ
คาดหมายว่า ญี่ปุ่นจะยกทัพเข้าสู่ประเทศไทยในเร็ววัน บวกกับความรู้สึกที่เหนือกว่าทางด้านการทหาร
หากไทยได้รับความช่วยเหลือจากญี่ปุ่น ทำให้การปะทะกันระหว่างไทยและฝรั่งเศสมีอยู่เป็นระยะๆ การ
ปะทะครั้งที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นในการรบที่เกาะช้างหรือรู้จักกันในนามยุทธนาวีเกาะช้างวันที่ 17 มกราคม
ค.ศ. 1941
แม้ว่าในบรรดาดินแดนที่เสียให้กับฝรั่งเศสตามมุมมองของไทยจะมีอยู่หลายดินแดน หากแต่การ
รับรู้ของชนชั้นนำไทยมักอ้างถึงดินแดนเขมรส่วนในหรือที่รู้จักกันในนามมณฑลบูรพาซึ่งประกอบด้วยพระ
ตะบอง เสียมเรียบและศรีโสภณก่อนส่วนอื่นๆ เนื่องจากสยามในขณะนั้นต้องเสียดินแดนนี้เพื่อแลกกับ
ตราดใน ค.ศ. 1907 หลังจากการปะทะกับฝรั่งเศสหลายครั้ง รัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งมีสายสัมพันธ์อันดีกับ
รัฐบาลไทยได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือและเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ย รัฐบาลอินโดจีนฝรั่งเศสได้ลงนามใน
สนธิสัญญาโตเกียวยกดินแดนพระตะบอง เสียมเรียบและศรีโสภณคืนแก่ไทย พร้อมกับดินแดนล้านช้าง
และจำปาศักดิ์ หลังจากไทยได้รับดินแดนดังกล่าวคืนมาแล้ว ได้จัดการปกครองในมณฑลบูรพาเดิมแบ่ง
1
2
3

Asie-Océanie, 1944-45, Thaïlande, 86, Le Siam et L’Indochine Française.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Department of Publicity, (1940), How Thailand lost her territories to France.
Asie-Océanie, 1944-45, Thaïlande, 86, Le Siam et L’Indochine Française.

111

112

วารสารประวัติศาสตร์ 2559

JOURNAL OF HISTORY 2016

ออกเป็นสองจังหวัดคือ จังหวัดพระตะบองและจังหวัดพิบูลสงครามซึ่งยกฐานะอำเภอศรีโสภณให้มาเป็น
จังหวัดและเป็นดังเช่นที่ทางฝ่ายไทยคาดการณ์เมื่อญี่ปุ่นยกพลขึ้นบก ในวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1941
นำไปสู่การลงนามในสนธิสัญญาพันธมิตรระหว่างญี่ปุ่นและไทย 
การได้ดินแดนเขมรส่วนในกลับคืนมา นอกเหนือไปจากความไม่พอใจของฝรั่งเศสและชาวกัมพูชา
ที่รู้สึกว่า รัฐบาลไทยฉวยโอกาสในช่วงสงครามในการเรียกร้องดินแดนคืนแล้ว ประเด็นความไม่พอใจที่
สร้างความขัดแย้งและขุ่นข้องหมองใจแก่ฝรั่งเศสมาโดยตลอดตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจนกระทั่งถึง
การได้รับเอกราชของชาติต่างๆ ในอินโดจีนคือ นโยบายการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มต่อต้าน
ฝรั่งเศสในอินโดจีนเป็นสิ่งที่ฝรั่งเศสท้วงติงเรื่อยมา โดยเฉพาะกับกลุ่มต่อต้านฝรั่งเศสในกัมพูชา การได้ดิน
แดนมณฑลบูรพาคืนกลับไปทำให้กลุ่มต่อต้านที่มีฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชาทำงาน
ได้ง่ายขึ้น จากนโยบายการให้การสนับสนุนกลุ่มเหล่านี้ของรัฐบาลไทยในทางปฏิบัติก็ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฝรั่งเศส
ไทยกับกลุ่มต่อต้านฝรั่งเศส
กลุ่มต่อต้านสำคัญของกัมพูชาที่มีบทบาทและเชื่อมโยงต่อความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศสได้ดีคือ
กลุ่มเขมรอิสระ (Khmer Issarak) ผู้นำคือ ปก กุณ (Poc Khun) หรือพระพิเศษพาณิชหรือวิบูล ปก กุณ
ได้ ตั้ ง กลุ่ ม เขมรอิ ส ระขึ้ นใน ค.ศ. 1940 ระหว่ า งกรณี พิ พ าทอิ นโดจี น จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ขั บไล่ รั ฐ บาล
อาณานิคมของผรั่งเศสและสถาปนาเอกราชให้กับกัมพูชา ในทัศนะของฝรั่งเศสรัฐบาลไทยใช้กลุ่มเขมร
อิสระเป็นกลุ่มสนับสนุนกรณีเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศส นอกจากนี้ปก กุณยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กั บ ตระกู ล อภั ย วงศ์ เขาเป็ น น้ อ งเขยของนายควง อภั ย วงศ์ ปก กุ ณได้ รั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก สภา
ผู้แทนราษฎรพระตะบองอยู่ระยะหนึ่งก่อนที่ไทยจะคืนดินแดนนี้กลับไปให้ฝรั่งเศส กลุ่มเขมรอิสระภายใต้
การนำของปก กุณได้ใช้ความสัมพันธ์ทางเครือญาติในการช่วยเหลือในการปฏิบัติการต่างๆ เช่น การใช้
บ้านอภัยวงศ์เสมือนกองบัญชาการ การกระจายเสียงปลุกระดมให้ชาวกัมพูชาต่อต้านฝรั่งเศส ภายใต้
ความเห็นดีเห็นงามของรัฐบาลไทย1 อย่างไรก็ตามในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกลุ่มเขมรอิสระ ไม่ได้มี
อิทธิพลมากนัก
สงครามโลกครั้งที่สองเสร็จสิ้นลงพร้อมๆ กับกระแสการเรียกร้องเอกราชของประเทศต่างๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางที่จะแก้ปัญหานี้ได้คือ การพยายามก่อให้เกิดความร่วมมือกับรัฐบาลไทยที่จะ
ช่วยทำให้การจัดระเบียบการปกครองของฝรั่งเศสทำได้ง่ายขึ้น ในขณะที่รัฐบาลไทยมีท่าทีประนีประนอม
กับฝรั่งเศสมากกว่าเดิมเป็นผลจากสถานะของไทยในสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งประกาศสงครามกับฝ่าย
สัมพันธมิตร ไทยต้องพยายามที่จะไม่สร้างความขัดเคืองใจให้กับฝรั่งเศสมากขึ้นกว่าเดิม 
การอพยพย้ายถิ่นของคนในสหภาพอินโดจีนมายังประเทศไทยเป็นหนึ่งในปัญหาที่ฝรั่งเศสกังวล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกลายเป็นทางเลือกสำหรับคนลาว กัมพูชาและเวียดนามจำนวนมาก ที่
เดินทางมาอาศัยหรือตั้งถิ่นฐาน ในรายงานการเดินทางของมิเชล กาโดต์ (Michel Cadot) ข้าราชการ
ฝรั่งเศสที่เดินทางไปยังกงสุลฝรั่งเศสที่โคราช (Korat) และอุบล (Oubon) ใน ค.ศ. 1947 ได้แสดงให้
1

CAOM, Indochine, Haut Commissariat, SPEC 107. Etude sur les mouvements rebelles au Cambodge (1942
-1952). Note de la Direction des Service de Sécurité du Haut Commissariat en Indochine sur l’
organisation politique et administrative Vietminh au Cambodge, décembre 1952.

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ค.ศ.1940-1953 ผ่านกลุ่มต่อต้านฝรั่งเศสในกัมพูชา
ณัฐพร ไทยจงรักษ์

เห็นถึงท่าทีปราศจากความแข็งกร้าวของรัฐบาลไทยที่ให้การต้อนรับอย่างดี ในขณะเดียวกันเขาก็ได้ตั้งข้อ
สังเกตเกี่ยวกับกิจกรรมของคนในสหภาพอินโดจีนที่ย้ายมาอยู่ในเมืองไทยระหว่างการเดินทางว่า ชาว
เวียดนามซึง่ มีจำนวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ ในอุบล พวกนี้เข้ามาประกอบอาชีพขายผลไม้หรืออาหารสำเร็จรูป ใน
จังหวัดสุรินทร์คนเวียดนามเริ่มเข้ามาประกอบอาชีพค้าขายบ้างแล้ว แม้ว่าคนเหล่านี้ดูเหมือนจะรักความ
สงบ ไม่มีพฤติกรรมต้องสงสัยแต่อาจจะเชื่อมโยงกับกลุ่มเวียดมินห์ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างมากในจังหวัด
อุบลราชธานี รวมถึงเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนลาวซึ่งทำการเคลื่อนไหวในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทยที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขง1 อย่างไรก็ตามในรายงานของเขาไม่ได้กล่าวถึงกลุ่มเขมรอิสระแต่อย่างใด 
จากการที่ ไ ทยมี พ รมแดนติ ด กั บ กั ม พู ช าและถื อ ว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด กั น นั้ น ทำให้ ก ลุ่ ม
ขบวนการชาตินิยมในกัมพูชาพยายามเรียกร้องความช่วยเหลือทางด้านอาวุธหรือทางด้านการทูตจาก
รัฐบาลไทย เช่น กรณีของเซิง ง็อก ทันห์ ผู้นำชาตินิยมคนสำคัญได้เขียนจดหมายหานายปรีดี พนมยงค์
ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 1945 ก่อนที่เขาจะถูก
จับ เนื้อความในจดหมายต้องการให้ประเทศไทยนำเรื่องการเป็นเอกราชของกัมพูชาเข้าในที่ประชุมของ
องค์การสหประชาชาติ แต่ทางไทยได้ตอบกลับว่า ไม่สามารถที่จะให้การรับรองเอกราชของกัมพูชาได้ ซึ่ง
ฝรั่งเศสระบุว่า จากข้อเรียกร้องให้ช่วยทางด้านการทูตแปรเปลี่ยนเป็นการขายอาวุธให้กับกลุ่มเขมรอิสระ
เพื่อต่อต้านการกลับมาของฝรั่งเศสในอินโดจีน2 จากความสัมพันธ์ฉันมิตรเช่นนี้ทำให้กลุ่มต่อต้านชาว
กัมพูชาหลายคนย้ายฐานปฏิบัติการมายังจังหวัดพระตะบองและพิบูลสงครามซึ่งขณะนั้นไทยยังไม่ได้คืน
กลับไปให้กับฝรั่งเศส สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ฝรั่งเศสหวาดระแวงไทยและพยายามขอให้ไทยยุติการ
ช่วยเหลือแก่กลุ่มดังกล่าวเสมอมา แม้ว่าไทยจะรู้แน่ชัดว่าดินแดนดังกล่าวต้องคืนกลับไปให้ฝรั่งเศสจาก
สถานการณ์ห ลั ง สงครามที่ฝ่ายไทยไม่อยู่ในสถานะที่ จ ะต่ อ รองได้ รั ฐ บาลไทยยั ง คงใช้ นโยบายในการ
สนับสนุนกลุ่มต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้รวบรวมกองกำลังขึ้นอย่างลับๆ และเมื่อรู้ว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะเอาดิน
แดนดังกล่าวกลับคืนไปก็เริ่มสนับสนุนในการส่งอาวุธให้กับกลุ่มเขมรอิสระมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อหวังจะใช้กอง
กำลังของเขมรอิสระเป็นแนวหน้าในการปะทะกับฝรั่งเศส3
ทางรัฐบาลอินโดจีน ฝรั่งเศสพบเอกสารหลายชิ้นที่ระบุว่า ไทยช่วยเหลือกลุ่มเขมรอิสระซึ่งตั้งฐาน
ปฏิบัติการอยู่บริเวณริมชายแดนไทย-กัมพูชาในด้านอาวุธ เพื่อใช้ในการโจมตีฝรั่งเศส ที่หลบซ่อนตัวและ
ช่วยสนับสนุนทางด้านการเงินให้แก่กลุ่มดังกล่าว ดังเช่นบันทึกของบุณณจันทร์ มุลที่พูดถึง ปก กุณ ผู้นำ
เขมรอิสระได้มีการปรึกษากับทางการไทย ขอให้สนับสนุนด้านความสะดวกและช่วยเหลือทางด้านอาวุธ4
นอกเหนือจากกลุ่มเขมรอิสระ จากเอกสารฝรั่งเศสยังพบว่า รัฐบาลในจังหวัดพระตะบองให้การสนับสนุน
กลุ่มเวียดมินห์หลังจากความขัดแย้งระหว่างฝรั่งเศสและไทยใน ค.ศ. 19415 อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยได้
ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการจับกุมเขมรอิสระ 14 คนในจังหวัด
1
2
3
4
5

Asie-Océanie, 1944-45, Thaïlande, 3, Consulats et personnel, janvier 1946 – avril 1955, Michel Cadol,
assistant d’Extrême-Orient à Monsieur P.E. Gilbert, Ministre de France au Siam, 18 août 1947.
Nathaporn Thaijongrak, Histoire du nord du Cambodge et ses relations avec la Thaïlande pendant la pé
riode contemporaine (2013). p. 212.
Ibid, p.219.
บุณณจันทร์ มุล, จริตเขมร, (2546), หน้า 27.
Asie-Océanie, 1944-45, Thaïlande, 59, Siam – Indochine : frontières, janvier 1945, février 1946 – dé
cembre 1947, Assistance accordée par le Siam aux rebelles indochinois, 26 août 1945.
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พิบูลสงคราม1
หนึ่งในปฏิบัติการของกลุ่มเขมรอิสระที่สำคัญเกิดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม ค.ศ. 1946 กลุ่มเขมร
อิสระ 500 คน ได้ยึดและโจมตีโรงแรมเลอ กรองด์ เดอ เสียมเรียบ (Le Grand Hôtel de Siem Reap)
ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของข้าราชการฝรั่งเศสอย่างรุนแรง แต่ไม่อาจต้านทานกองทหารผสมฝรั่งเศสและกัมพูชา
เหตุการณ์นี้ทำให้นายทหารสัญญาบัตรสองคนของฝรั่งเศสที่ถูกจับเป็นตัวประกันถูกสังหาร ฝรั่งเศสอ้างว่า
ทางไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย โดยมีหลักฐานว่า การโจมตีในเสียมเรียบทั้งสองครั้งมา
จากดินแดนที่สยามยึดครองและมีชาวไทยอยู่ในกลุ่มผู้ก่อการ มีการสั่งการเป็นภาษาไทยในระหว่างการ
โจมตีและหลังสถานการณ์สงบลงพบศพคนไทย 4 ศพ ซึ่งมีเอกสารทางราชการระบุตัวตนชัดเจน2
ทัศนะของคนกลางอย่างเช่น สหรัฐอเมริกามองว่า ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับอินโดจีน
ฝรั่งเศสนอกจากปัญหาในเรื่องเขตแดนแล้ว การที่ชาวเวียดนามหลายร้อยและพวกที่ก่อความไม่สงบใน
อินโดจีนฝรั่งเศสอพยพมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยและรัฐบาลไทยให้สถานะเป็นผู้ลี้ภัยการเมืองนั้น ท้าย
ที่ สุ ด กลุ่ ม คนเหล่ า นี้ ไ ด้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากไทยทั้ งในด้ า นอาวุ ธ และเสบี ย ง 3 สหรั ฐ อเมริ ก ามองว่ า
สถานการณ์ดังกล่าวไม่เป็นผลดีต่อทั้งสองประเทศ การเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายให้บรรลุข้อตกลงเป็นวิถี
ทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 
ในการประชุมที่กรุงวอชิงตันเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและฝรั่งเศสเพื่อยุตขิ อ้ พิพาท
ทีม่ รี ะหว่างกัน ฝรัง่ เศสเสนอให้รฐั บาลไทยรับรองข้อตกลง 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1941 ที่มีการลงนามในช่วง
สงครามเป็นโมฆะและคืนดินแดนที่ได้มาจากฝรั่งเศสกลับคืนไป ฝรั่งเศสจะตั้งรัฐบาลให้กับลาวและฝรั่งเศส
ขอให้สถานะสงครามหรือความขัดแย้งระหว่างฝรั่งเศสและไทยสิ้นสุดลง ทางฝ่ายไทยได้ยอมรับตามราย
ละเอียดดังกล่าวและลงนามในวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1946 ในด้านความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างทั้งสองประเทศให้คงไว้ในระดับปกติ การลงนามในข้อตกลงดังกล่าว เสมือนเป็นการยุติความ
ขัดแย้งในเรื่องดินแดนระหว่างไทยและฝรั่งเศส แต่การให้ความช่วยเหลือกลุ่มต่อต้านฝรั่งเศสในกัมพูชายัง
คงมีอยู่ต่อไปพร้อมๆ กับท่าทีของรัฐบาลไทยที่พยายามให้เกิดความร่วมมือในการปราบปรามกลุ่มต่อต้าน
ฝรั่งเศสมากขึ้น
ความร่วมมือระหว่างไทย-อินโดจีนฝรั่งเศส
เมื่อไทยคืนดินแดนดังกล่าวกลับให้แก่ฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1946 ซึ่งฝรั่งเศสถือว่าเป็นผลสำเร็จทาง
ด้านการเจรจาทางการทูต ในทัศนะของฝรั่งเศสมองว่า ช่วงที่ไทยได้ดินแดนคืนไปนั้น รัฐบาลท้องถิ่นของ
ไทยในจังหวัดพิบูลสงครามและพระตะบองไม่สามารถปกครองดินแดนดังกล่าวให้เกิดความสงบเรียบร้อยได้
จากเหตุผลดังกล่าวทำให้เมื่อไทยใช้นโยบายในการสนับสนุนกลุ่มกบฏต่างๆ ในการต่อต้านฝรั่งเศส ทำให้
กลุ่มกบฏทำลายเส้นทางคมนาคม ส่งผลให้การเคลื่อนกำลังพลเพื่อปราบปรามความไม่สงบของกองทหาร
ฝรั่งเศสล่าช้าและในบางครั้งกลุ่มกบฏแปรเปลี่ยนเป็นอาชญากรเข้าปล้นสะดม เผาหมู่บ้านและสังหารชาว
บ้าน ชาวบ้านบางคนต้องละทิ้งบ้านเรือนของตนจากการข่มขู่และความกลัวกลุ่มเขมรอิสระ4 ซึ่งฝรั่งเศสเชื่อ
1
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Asie-Océanie, 1944-45, Thaïlande, 86, Le Siam et L’Indochine Française.
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ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ค.ศ.1940-1953 ผ่านกลุ่มต่อต้านฝรั่งเศสในกัมพูชา
ณัฐพร ไทยจงรักษ์

ว่า ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวสามารถที่จะเชื่อมั่นฝรั่งเศสในการจัดการกลุ่มกบฏดังกล่าวได้ แม้ว่ากลุ่มที่
ต่อต้านฝรั่งเศสจะมีการบูรณะฐานปฏิบัติการและเตรียมก่อความไม่สงบขึ้นต่อไปในอนาคต ฝรั่งเศสจำเป็น
ต้องส่งกองทหารมาประจำการ กระชับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลฝรั่งเศสและรัฐบาลท้องถิ่นกัมพูชา ส่ง
เจ้าหน้าที่และข้าราชการมาประจำการพร้อมกับการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม โดยเฉพาะทางรถไฟสาย
พนมเปญ-พระตะบองและช่องทางในการติดต่อสื่อสารให้เร็วที่สุด อุปสรรคที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทย
และอินโดจีนฝรั่งเศสคือ สภาพเส้นทางการคมนาคมที่ไม่สะดวก ความห่างไกลของการตั้งจุดตรวจตามแนว
ชายแดน
โดยเฉพาะในบางพื้นที่ซึ่งการเข้าถึงทำได้ลำบาก เช่น จังหวัดสุรินทร์ รัฐบาลอินโดจีนฝรั่งเศสมี
รายงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนี้อยู่บ่อยครั้ง เช่น กลุ่มของเซิง ง็อก ทันห์ที่
ใช้สุรินทร์เป็นฐานปฏิบัติการ แต่การจำกัดการเคลื่อนไหวทำได้ลำบาก ด้านฝรั่งเศสเองก็ไม่สามารถหาข่าว
จากพื้นที่นี้ได้อย่างแน่ชัด และจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
เพื่อให้ประสานงานกับรัฐบาลไทยในการส่งข่าวเกี่ยวกับกลุ่มต่างๆ ให้กับทางฝรั่งเศส แต่ทางทูตฝรั่งเศสได้
แจ้งให้รัฐบาลอินโดจีนฝรั่งเศสทราบว่า ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงสุรินทร์ค่อนข้างห่างไกล เป็นการยากที่
เจ้าหน้าที่ในสถานทูตจะสามารถสืบข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากการสื่อสารทำได้ลำบาก1 มีการ
เสนอแนวทางแก้ไขว่า ทางฝรั่งเศสควรที่จะกลับไปใช้กงสุลที่อุบลราชธานีซึ่งจะทำงานได้ดีกว่าที่สุรินทร์
อย่างไรก็ตามปัญหาในการจ้างเจ้าหน้าที่ประจำกงสุลก็เป็นอีกหนึ่งปัญหา เนื่องจากฝรั่งเศสต้องการคนที่มี
ความรู้และความสามารถที่สำคัญต้องสามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี2
อย่ า งไรก็ ต ามเอกสารฝรั่ ง เศสยั ง คงมี ก ารพู ด ถึ ง การเข้ า แทรกแซงของไทยโดยการให้ ค วาม
ช่วยเหลือแก่กลุ่มต่อต้านฝรั่งเศสอยู่ตลอดเวลา เช่น กลุ่มเขมรอิสระปล้นสะดมชาวบ้านโดยสวมเครื่องแบบ
ทหารและตำรวจของไทย และไทยให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินเพื่อซื้ออาวุธและเสบียงต่างๆ โดย
อาวุธดังกล่าวถูกส่งจากอำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรีเข้าไปในจังหวัดพระตะบองและซ่อนไว้ในที่ที่
เหมาะสมเพื่อเตรียมที่จะก่อการ นอกจากนี้ฝรั่งเศสยังพบการเดินทางของกลุ่มเวียดมินห์จากจังหวัด
โพธิสัตว์และโคชินจีนได้เข้าไปแทรกซึมและเตรียมปฏิบัติการตามแนวชายแดนเพื่อที่จะโจมตีจังหวัดพระ
ตะบองโดยร่วมมือกับกลุ่มเขมรอิสระ มีการเกณฑ์คนไทยให้เข้าร่วมรบกับกลุ่มเขมรอิสระ3 นอกจากนี้
รัฐบาลและสื่อของไทยมีการแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจต่อกลุ่มกบฏอย่างเปิดเผย ด้วยความหวังที่จะ
ได้ดินแดนที่สูญเสียไปคืนมา
เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1946 – มีนาคม ค.ศ. 1947 เกิดการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
ฝรั่งเศสและไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากท่าทีที่เปลี่ยนไปในการระงับความช่วยเหลือกับ
กลุ่มต่อต้านดังกล่าว สื่อมวลชนของไทยก็ยุติแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อกลุ่มกบฏ ตั้งแต่เดือนมีนาคม
เป็นต้นมาข้อมูลและข่าวสารต่างๆ แสดงให้เห็นถึงการดำเนินนโยบายทางการเมืองของไทยไปในทิศทางที่
ตระหนักถึงความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสและปัญหาในอินโดจีนมากขึ้น ทางด้านการทหารมีการจัดองค์กรตาม
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แนวชายแดนใหม่ เพิ่มกองกำลังประจำตามแนวชายแดนให้มากขึ้นกว่าเดิม จากความร่วมมือดังกล่าวทำให้
ฝรั่งเศสตีความได้ว่า รัฐบาลไทยแสดงตนเป็นศัตรูกับฝรั่งเศสน้อยลง 
อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือ ทัศนคติของข้าราชการในพื้นที่ แม้ว่ารัฐบาลที่กรุงเทพฯ
พยายามที่จะสั่งการให้รัฐบาลท้องถิ่นปราบปรามหรือตระหนักถึงการปฏิบัติการของกลุ่มต่อต้าน แต่
ข้าราชการท้องถิ่นมักเพิกเฉยต่อคำสั่งดังกล่าวอยู่เสมอ1 หนึ่งในการเคลื่อนไหวสำคัญซึ่งเสมือนเป็นกลุ่มที่
สะท้ อ นท่ า ที ข องรั ฐ บาลไทย จากข้ อ มู ล ของเอกสารฝรั่ ง เศสคื อ กลุ่ ม คณะรั ก ชาติ ตั้ ง ขึ้ น กลางเดื อ น
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1947 จุดมุ่งหมายเพื่อเรียกร้องดินแดนที่เสียไปคืนกลับมาจากฝรั่งเศส สนับสนุนการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มนักชาตินิยมเวียดนาม กัมพูชาและลาวเพื่อปลดปล่อยอินโดจีนจากการยึดครองของ
ฝรั่งเศส ประธานของกลุ่มนี้คือ นายควง อภัยวงศ์ และข้าราชการอีกหลายคนที่ใกล้ชิดกับจอมพล ป.
พิบูลสงคราม รวมถึงทหารจากทั้งสามเหล่าทัพ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนี้กับผู้อพยพชาวเวียดนามใน
สยามยังไม่สามารถที่จะพบหลักฐานได้ชัดเจน แต่ฝรั่งเศสคาดการณ์ว่า มีการติดต่อค้าขายอาวุธให้กัน2
จากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดดังกล่าว ทางฝรั่งเศสอนุมานได้ว่า รัฐบาลไทยอยู่เบื้องหลังกลุ่มนี้อย่างแน่นอน
ฝรั่งเศสพยายามติดต่อกับผู้นำกลุ่มเขมรอิสระหลายๆ กลุ่มเพื่อวางอาวุธ บวกกับความขัดแย้งใน
หมู่ผู้นำทำให้เขมรอิสระส่วนใหญ่ยอมยุติการปฏิบัติการต่างๆ และเดินทางกลับไปใช้ชีวิตในบ้านเกิดของตน
แต่มีบางกลุ่มที่ยังคงต่อสู้ต่อไป เช่น กลุ่มที่อยู่ในอรัญประเทศ สุรินทร์ กลุ่มที่ยังคงเหลืออยู่ยังปฏิบัติการ
ต่อต้านรัฐบาลฝรั่งเศสเช่นเดิม แม้ว่าจำนวนของสมาชิกจะลดน้อยลง
การรัฐประหารวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1947 โดยกลุ่มทหารนอกราชการโดยพลโทผิณ
ชุณหะวัณ พ.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ เป็นต้น ซึ่งยึดอำนาจจาก พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ได้แต่งตั้ง
จอมพล ป. พิบูลสงครามขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการปฏิบัติการของ
เขมรอิสระ ก่อนหน้าการรัฐประหารจอมพล ป. พิบูลสงครามได้ให้คำมั่นกับอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำ
ประเทศไทยไว้ว่า เมื่อเขากลับมามีอำนาจอีกครั้ง จะไม่ยอมให้ขบวนการชาตินิยมในอินโดจีนใช้ดินแดน
ไทยในการทำกิจกรรมต่อต้านฝรั่งเศสและเมื่อจอมพล ป. กลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งใน 

ค.ศ. 1948 ก็ทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1948 คณะผู้แทนทหารของไทยได้รับ
เชิญให้เดินทางไปเยือนอินโดจีน วัตถุประสงค์ของคณะผู้แทนที่เดินทางไปอินโดจีนในครั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูความ
สัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศทั้งสองและเพื่อความร่วมมือกันในการปราบปรามการลักขโมยและการ
โจรกรรมในพื้นที่ตามพรมแดน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามพรมแดนและเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสอง
ประเทศ 
จากนโยบายที่เปลี่ยนไปไทยดูเหมือนจะประกาศท่าทีเป็นศัตรูกับกลุ่มต่อต้านฝรั่งเศสและกล่าวหา
ว่า คนเหล่านี้เข้ามาใช้ดินแดนไทยในการต่อต้านฝรั่งเศส เท่ากับละเมิดอธิปไตยของไทย พวกผู้ลี้ภัยที่ไม่
ได้มีกิจกรรมทางการเมืองต่อต้านฝรั่งเศสได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศไทยต่อไปได้ ส่วนพวกที่
ต่อต้านฝรั่งเศสที่อยู่ในดินแดนประเทศไทยจะถูกขับให้ออกไปอยู่ในอินโดจีน ความช่วยเหลือของไทยต่อ
เขมรอิสระเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้ค่ายของเขมรอิสระตามแนวพรมแดนไทยถูกทิ้งร้าง
และมีการปราบปรามกลุ่มเขมรอิสระตามแนวชายแดนไทยอย่างรุนแรง ทั้งองค์กรทางการเมืองต่างๆ เช่น
1
2

Asie-Océanie, 1944-45, Thaïlande, 59, Siam – Indochine : frontières, janvier 1945, février 1946 – dé
cembre 1947, Note de renseignements.
Ibid.
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หน่วยงานโฆษณา เป็นต้น ทำให้กลุ่มเขมรอิสระกระจัดกระจายไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ตามแนวพรมแดนไทย
-กัมพูชา บางกลุ่มย้ายฐานปฏิบัติการไปยังฝั่งโคชินจีนในเวียดนามมากขึ้น มีการเจรจาให้เขมรอิสระที่อยู่
ในกรุงเทพฯเดินทางกลับไปยังกัมพูขา โดยเฉพาะกับท่าทีของพลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์อธิบดีกรม
ตำรวจและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่แสดงความจริงใจในการปราบปราบกลุ่มต่อต้านนี้อย่าง
จริงจัง ตั้งจุดตรวจการณ์ตามแนวชายแดนเพิ่มขึ้น มีการสั่งลาดตระเวนให้มากขึ้น หรือการออกคำสั่งให้จับ
เขมรอิสระที่เข้ามาในเขตแดนไทยส่งให้ฝรั่งเศสไม่ว่าคนนั้นจะเป็นหรือตาย แม้กระทั่งการเดินทางไป
เยี่ยมเยียนตำรวจในพื้นที่และส่งนายตำรวจจากกรุงเทพฯไปควบคุมการปฏิบัติการ1 นอกจากนี้ทางการไทย
ได้จับนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลเขมรอิสระคือ ฮุล วงศ์อานุภาพในข้อหาขายรถอย่างผิดกฎหมาย2
แม้ว่าจะมีการย้ายฐานปฏิบัติการเพื่อหลบเลี่ยงนโยบายการปราบปรามของไทย แต่พื้นที่ตามแนว
ชายแดนไทย – กัมพูชายังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายและเป็นแหล่งซ่องสุมของเขมรอิสระบางกลุ่มเช่นเดิม
ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ กลุ่มเขมรอิสระที่ยังไม่ยอมวางอาวุธในพนมกุเลน (ห่างจากนครวัดไปทาง
เหนือประมาณ 30 กิโลเมตร) ประมาณ 300 คน ได้ขอความช่วยเหลือไปยังไทย “พวกคุณอยู่ที่
กรุงเทพฯอย่างมีความสุขและปราศจากอันตราย ในขณะที่ข้าพเจ้าเผชิญปัญหา ข้าพเจ้าอยากจะขอความ
ช่วยเหลือจากพวกคุณ ในขณะทีพ่ วกเราต่อสูเ้ พือ่ ปลดปล่อยกัมพูชา ด้วยกำลังของข้าพเจ้าเพียงคนเดียว ไม่
สามารถทีจ่ ะทำสำเร็จได้”3
อย่างไรก็ตามแม้จะมีกลุ่มเขมรอิสระวางมือไปหลายกลุ่มแต่ในรายงานของข้าราชการฝรั่งเศส 

ค.ศ. 1948 ซึ่งเดินทางไปในยังจุดผ่านแดนปอยเปต พระตะบองและพนมเปญเพื่อสังเกตการณ์ถึงสภาพ
การณ์ของกลุ่มกบฏเขมรอิสระมองว่า สถานการณ์ในกัมพูชานั้นยังไม่อาจวางใจได้ เพราะยังมีกองกำลัง
หลายพันคนของเขมรอิสระอยู่ตามเขตสำโรง พระตะบอง ในขณะที่ตามแนวชายแดนระหว่างโคชินจีนและ
กัมพูชาก็ยังมีกลุ่มเวียดมินห์อยู่ อีกทั้งการปฏิบัติการของทหารในการกวาดล้างกลุ่มต่อต้านบริเวณพนมกุ
เลนเมื่อสามเดือนที่แล้ว ถือว่ายังไม่ประสบผลสำเร็จตามที่คาดการณ์ไว้ เพราะเขมรอิสระสามารถหนีรอด
ไปได้ เมื่อทหารไปถึงพบแต่ฐานบัญชาการที่ว่างเปล่าและทางฝรั่งเศสเองก็ไม่มีกำลังเพียงพอที่จะยึดฐาน
บัญชาการนั้นได้ต่อไป สายข่าวของฝรั่งเศสได้มีการรายงานเพิ่มเติมถึงการเตรียมโจมตีของเขมรอิสระใน
พื้นที่ศรีโสภณ มงคลบุรีและพระตะบอง การแทรกซึมของเขมรอิสระเปลี่ยนรูปแบบจากการแทรกซึมเข้าไป
ในหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นหมู่บ้านประมงของชาวเวียดนามซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดพระ
ตะบองไปประมาณ 30 กิโลเมตร และขยายอิทธิพลอย่างมากเข้ามาในตัวจังหวัด กลุ่มเขมรอิสระได้บุก
เข้าไปยังที่พักของข้าหลวงฝรั่งเศสและเข้าไปปล้นรื้อค้นข้าวของต่างๆ ด้วย4 นอกจากนั้นยังมีการอ้างถึงการ
ที่กลุ่มต่อต้านฝรั่งเศสทั้งเขมรอิสระและเวียดมินห์ใช้พื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์เพื่อหลบหนีซ่อนตัวและเป็น
พื้นที่ส่งเสบียง
1
2
3
4

Asie-Oc éanie, 1944-45, Tha ïlande, 61, Coop ération des autorit és tha ïlandaises à la fronti ère
cambodgiennes.
Ibid.
Asie-Océanie, 1944-45, Thaïlande, 59, Siam – Indochine : frontières, janvier 1945, février 1946 – dé
cembre 1947, Cambodgiens libres, 29 octobre 1947.
Asie-Océanie, 1944-45, Thaïlande, 60, Siam – Indochine : frontières, janvier – décembre 1949, Rapport
d’un voyage de service au Cambodge, 8 avril 1948.
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การป้องกันการโจมตีหรือการก่อการของกลุ่มต่างๆ ตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาในทัศนะ
ฝรั่งเศสมองว่า ทำได้ลำบาก เนื่องมาจากเส้นทางคมนาคมยังไม่สะดวก ถนนหลายสายที่ถูกทำลายจาก
การโจมตียังไม่ได้รับการซ่อมแซม การเคลื่อนย้ายกำลังพลของฝรั่งเศสจึงไม่รวดเร็วส่งผลให้ในช่วงนี้เกิด
การโจมตีอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อันตรายที่สุดคือ ปอยเปตและเส้นทางระหว่างศรีโสภณกับมงคล
บุรีซึ่งคดเคี้ยวมากเอื้อให้กลุ่มต่อต้านสามารถซุ่มโจมตีได้ตลอด ในบางครั้งมีการลอบปล้นรถบรรทุกสินค้า
ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวด้วย นอกจากนี้จากการที่รัฐบาลอินโดจีนมีการสั่งกองทหารให้ไปประจำฝั่งแนว
ชายแดนโคชินจีนมากกว่ามาประจำตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้สถานการณ์ในกัมพูชาดูเหมือนจะ
อันตรายมากขึ้นเรื่อยๆ การโจมตีของกลุ่มต่อต้านดังกล่าวไม่ได้เลือกโจมตีเพียงแค่ฐานปฏิบัติการหรือค่าย
ของทหารฝรั่งเศสหรือกัมพูชาเท่านั้น แต่มีการโจมตีเป็นรายบุคคลด้วย ประชาชนในพื้นที่เองก็ถูกบังคับให้
ความร่วมมือกับเขมรอิสระ ฝรั่งเศสมองว่าเกิดจากการที่ประชาชนกลัวว่า ถ้าไม่ให้ความร่วมมือกับเขมร
อิสระ จะเกิดการแก้แค้นของเขมรอิสระขึ้น ผู้บัญชาการตำรวจกัมพูชายืนยันว่า “เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ตามที่รัฐบาลอินโดจีนกำชับ ได้ใช้วิธีการที่จะก่อให้เกิดความสงบสุข ดังนั้นจำเป็นต้องใช้เวลา”1
ในส่วนของทหารนั้นมีการอ้างถึงความขัดข้องที่อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของทหารในการ
ปฏิบัติการเพื่อให้ได้เปรียบกรณีที่เกิดการต่อสู้กัน การที่กำลังมีไม่เพียงพอที่จะรักษาพื้นที่ที่ยึดครองได้
ท้ายสุดเมื่อทหารของรัฐบาลออกไป เปรียบเหมือนกับ “คนที่มีผ้าห่มแต่สั้นเกินไป จะเอามาปิดที่ศีรษะ
เท้าก็จะหนาว พอเอามาปิดเท้า ศีรษะก็หนาว”2 กลุ่มกบฏก็กลับเข้ามายึดพื้นที่นั้นได้อีก โดยเฉพาะการ
ปะทะกันที่พนมกุเลน พันเอกซาจู (Sajou) ผู้บัญชาการกองทัพกัมพูชาที่ก่อนหน้าการปฏิบัติการดังกล่าว
มองว่า การก่อการของเขมรอิสระไม่ใช่ภัยที่ร้ายแรง แต่หลังจากลงพื้นที่ไม่นาน ทัศนคติก็เปลี่ยนไปโดย
มองว่า สถานการณ์นั้นมีความรุนแรงและเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับความร่วมมือกันของเขมรอิสระและ
เวียดมินห์ การสลายตัวและหลบซ่อนตัวตามป่าเขาอย่างรวดเร็วของพวกกบฏเป็นสิ่งที่ทหารหนักใจ โดย
เฉพาะในพระตะบอง กองทหารฝรั่งเศส-กัมพูชาเหมือนติดกับวงล้อมของกลุ่มกบฏ อย่างไรก็ตามเขาไม่
เห็นด้วยที่จะให้มีกองทหารประจำอยู่ที่พระตะบองเพราะไม่อยากให้ทหารฝรั่งเศสตกอยู่ใต้วงล้อมของกลุ่ม
กบฏ 
อย่างไรก็ดีการปฏิบัติการทหารนั้นอาจจะมีการล่วงล้ำหรือข้ามพรมแดนเข้าไปยังฝั่งไทย ทาง
รัฐบาลอินโดจีนฝรั่งเศสได้มีการกำชับกับผู้บัญชาการทหารและตำรวจให้มีการส่งจดหมายหรือแจ้งเตือนไป
ยังผู้รับผิดชอบทางฝั่งไทยทุกครั้งที่มีการปฏิบัติการ นอกจากนี้ความร่วมมือระหว่างอินโดจีนฝรั่งเศสและ
ไทยตามแนวชายแดน ทางฝรั่งเศสยังหวังว่า สถานการณ์ตามแนวชายแดนจะดีขึ้นเมื่อมีการลงนามในข้อ
ตกลงร่วมกันของรัฐบาลและตำรวจตระเวนชายแดนของทั้งสองฝั่งเพื่อช่วยกันสอดส่องและปราบปรามกลุ่ม
กบฏและยังรวมถึงกลุ่มโจรที่อาศัยตามแนวตะเข็บชายแดนอีกด้วย3 ในทางปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือกับ
กลุ่มกบฏและกลุ่มโจรของฝ่ายไทยยังคงมีอยู่ตลอดและเป็นสิ่งที่รัฐบาลฝรั่งเศสทราบดีและพบหลักฐานที่
ระบุ ตั ว ตนรวมถึ ง การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ต่ า งๆ ทั้ งในดิ น แดนอิ นโดจี น ฝรั่ ง เศสเอง หรื อ พบเมื่ อ มี ก าร
ปราบปรามกลุ่มกบฏ ทางรัฐบาลอินโดจีนฝรั่งเศสทำเรื่องร้องเรียนไปหลายครั้งแต่ดูเหมือนว่า หลักฐาน
เหล่านั้นจะไม่พอเพียงที่จะทำให้ฝ่ายไทยยอมจำนน รัฐบาลฝรั่งเศสจึงจำเป็นต้องหาหลักฐานที่จะทำให้ฝ่าย
ไทยไม่สามารถปฏิเสธได้ต่อไป
1
2
3
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อย่างไรก็ตามความร่วมมือระหว่างฝรั่งเศสและไทยตามข้อสัญญาที่ได้ตกลงไว้เริ่มเห็นผลเมื่อเดือน
ธันวาคม ค.ศ. 1949 เมื่อตำรวจตระเวนชายแดนไทยให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอินโดจีนฝรั่งเศสในการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มโจรตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ก่อนที่จะเกิดข้อตกลงดังกล่าว รัฐบาล
อินโดจีนฝรั่งเศสได้ส่งเรื่องไปยังรัฐบาลไทยเรียกร้องให้มีการทำข้อตกลงร่วมกันตามแนวชายแดนไทยและ
อินโดจีนฝรั่งเศสตามแบบที่ฝ่ายไทยได้ทำกับอังกฤษตามแนวพรมแดนที่ติดกับประเทศมาเลเซีย การ
ร่วมมือกันในคราวนี้ส่งผลให้ฝรั่งเศสมีทัศนคติที่ดีขึ้นกับไทย มีการชื่นชมจอมพล ป. พิบูลสงครามที่ได้
กำชับกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นอย่างมากว่า ต้องให้ความร่วมมือกับฝรั่งเศสมากที่สุดเท่าทีจะทำได้ ซึ่งผู้
บัญชาการทหารฝรั่งเศสในกัมพูชาก็ได้เขียนรายงานชื่นชมในเรื่องนี้โดยเฉพาะ กงสุลฝรั่งเศสในประเทศ
ไทยเองก็ได้ถ่ายทอดข้อความชื่นชมนี้ไปยังนายกรัฐมนตรีของไทยโดยตรงอีกด้วย พร้อมกับหวังว่าใน
อนาคตจะมีความร่วมมือหรือมีการลงนามร่วมกันในข้อตกลงต่างๆ เกิดขึ้นอีก แม้ว่าความร่วมมือนี้อาจจะ
มีอุปสรรคจากสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ชายแดนก็ตาม1
การขยายความร่วมมือในครั้งนี้ทำให้ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารของอินโดจีนฝรั่งเศสต้องเดินทางไปยัง
ค่ายของเขมรอิสระซึ่งถูกทิ้งร้างอยู่ห่างจากอรัญประเทศไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร
ภายใต้การดูแลของแม่ทัพภาคที่ 2 ของไทย มีการจัดการประชุมร่วมของทหารฝรั่งเศสและไทยที่อรัญ
ประเทศก่อนการเดินทาง ทหารไทยให้การอารักขาอย่างเหนียวแน่นโดยทหารติดอาวุธและอดีตเขมรอิสระ
ที่วางอาวุธ มีทหารและตำรวจติดตามคุ้มกันในขบวนด้วยหลายคน ณ เวลานั้นพื้นที่ในค่ายดังกล่าวกลาย
เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวกัมพูชาซึ่งยากจน ทั้งฝรั่งเศสและไทยรายงานตรงกันว่า ค่ายนี้ถูกทิ้งร้างมาได้
ระยะหนึ่งแล้ว คณะดังกล่าวพยายามที่จะสำรวจที่ตั้งค่ายเก่าของเขมรอิสระซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 7
กิโลเมตรแต่ก็ไม่พบ แสดงให้เห็นว่า ค่ายของเขมรอิสระนั้น ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้โดยง่าย ต้องมีการ
ระบุพิกัดที่แน่นอน ทางฝ่ายไทยระบุว่า ค่ายเขมรอิสระโดยมากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึงเพื่อความ
ปลอดภัย หลังการเยี่ยมชมค่ายเก่าของเขมรอิสระมีการประชุมของทั้งฝั่งไทยและฝั่งฝรั่งเศสเกิดขึ้นซึ่งถือ
เป็นการประชุมที่เป็นประโยชน์ นอกจากเป็นการสร้างเครือข่ายในการติดต่อส่วนบุคคลของทั้งสองฝ่ายแล้ว
ยังมีการพูดถึงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอีกหลายๆ กรณี ทางฝรั่งเศสได้ยกปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนการ
ประชุมนี้คือ กลุ่มโจรไทยได้ปล้นรถบรรทุกของคนจีนห่างจากปอยเปตไป 6 กิโลเมตร คนจีนถูกทำร้ายจน
บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา จากกรณีนี้มีการพูดถึงการแลกเปลี่ยนข่าวสารของหน่วยข่าวกรอง
กับหน่วยปฏิบัติการและหน่วยอื่นๆ ตามชายแดน ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องนำเรื่องนี้ไปหารือในลำดับต่อไป จาก
กรณีดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับกรณีของเขมรอิสระ เมื่อมีการยกประเด็นของค่ายของเขมรอิสระที่อยู่ในเขต
จังหวัดปราจีนบุรี ค่ายในอำเภออรัญประเทศถูกทำลายไปหมดแล้ว ในขณะที่ค่ายในอำเภออื่นๆ ทางฝ่าย
ไทยเสนอว่าจะมีการร่วมปฏิบัติการกับฝรั่งเศสในการปราบปรามด้วยและเรื่องนี้จะส่งไปยังหน่วยงานใน
ท้องถิ่นให้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด2

1
2

Asie-Océanie, 1944-45, Thaïlande, 60, Siam – Indochine : frontières, janvier – décembre 1949, Ré
pression du banditisme à la frontière Thailande-Cambodge, 7 décembre 1949.
Asie-Océanie, 1944-45, Thaïlande, 60, Siam – Indochine : frontières, janvier – décembre 1949, Le
Colonel J.R. Glain, Attaché militaire à Son Excellence l’Ambassadeur de France en Thaïlande, 7 décembre
1949.
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ในการประชุมครั้งนี้มีการพูดถึงอดีตหัวหน้าเขมรอิสระที่ชื่อ ฮุล ทางไทยอ้างว่า สามารถดำเนิน
คดีกับฮุลในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าได้เพียงเท่านั้น ในข้อหาอื่นๆ ทางไทยได้ตรวจดูแล้ว ฝั่งฝรั่งเศส-กัมพูชา
ไม่ได้มีการฟ้องร้องฮุลเลย ทางฝรั่งเศสได้ส่งเรื่องไปยังอัยการของพระตะบองเพื่อให้ตั้งข้อหาแก่ฮุล ซึ่งจะ
ทำให้ฝรั่งเศสสามารถที่จะร้องขอให้มีการนำตัวฮุลกลับมาดำเนินคดีในอินโดจีนฝรั่งเศสได้ นอกจากนี้ทาง
ฝ่ายไทยยังให้คำมั่นสัญญาว่า ถ้ามีผู้นำเขมรอิสระคนใดข้ามมายังดินแดนไทย ทางการไทยจะจับตัวส่งกลับ
ให้ฝรั่งเศสทันที1
แม้ว่าความร่วมมือด้านชายแดนอรัญประเทศดูเหมือนจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ในทาง
ตรงกันข้ามฝรั่งเศสยังคงวิตกเกี่ยวกับกลุ่มกบฏในพื้นที่โคราช สุรินทร์และอุบล โดยเฉพาะชายแดนด้าน
จังหวัดสุรินทร์ ฝรั่งเศสพบว่า สถานการณ์ในขณะนั้นค่อนข้างซับซ้อนและยังคงมีค่ายของกลุ่มกบฏอยู่ ซึ่ง
ทางไทยทราบว่าค่ายนี้ตั้งอยู่ใกล้ชายแดน แต่ในทัศนะของทางไทยมองว่า ชาวกัมพูชาอพยพเข้ามาอาศัย
อยู่นั้นมีจำนวนลดลงโดยเฉพาะในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาและผู้อยพยเหล่านี้เป็นพวกรักสงบหนีจาก
พื้นที่ที่มีการต่อสู้กัน อย่างไรก็ตามพื้นที่ในเขตจังหวัดสุรินท์ยังถือเป็นพื้นที่อันตรายสำหรับเจ้าหน้าที่
ฝรั่งเศส ทางการไทยได้เตือนถึงการเดินทางไปสำรวจพื้นที่ดังกล่าวของฝรั่งเศสว่า เสี่ยงและอันตราย
เพราะมีความเป็นไปได้ที่เขมรอิสระได้ทราบข่าวถึงการมาของทหารฝรั่งเศสและอาจจะดักลอบโจมตีหรือ
ทำร้าย อีกทั้งไทยไม่มีกองทหารประจำอยู่ที่สุรินทร์มากพอ หากเกิดเหตุร้ายดังกล่าวขึ้น ฝ่ายไทยจะไม่
สามารถช่วยได้ทัน2 อย่างไรก็ตามฝรั่งเศสได้รับฟังคำเตือนนั้นแต่ก็ยังคงเดินทางไปสำรวจค่ายเก่าของเขมร
อิสระอยู่ดี 
ในรายงานของพันเอกเกลน (Glain) ทูตทหารฝรั่งเศสได้กล่าวถึงเส้นทางการส่งเสบียงซึ่งอาจจะ
มีฐานอยู่ทางฝั่งไทย การที่ไม่มีถนนทำให้รถยนต์ แม้แต่เกวียนก็ไม่สามารถเข้าถึงได้และฐานปฏิบัติการ
ของฝรั่งเศสที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไป 30 กิโลเมตรทำให้การปราบปรามเขมรอิสระในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
ทำได้ลำบากกว่าในอรัญประเทศ ในขณะที่สถานีตำรวจของไทยอยู่ห่างจากชายแดน 3 กิโลเมตรแต่มีหน้า
ที่ในการตรวจตรารถบรรทุกสินค้ามากกว่าที่จะตรวจตรากลุ่มโจรหรือกลุ่มกบฏ จากสภาพเส้นทางที่เป็นป่า
ทำให้พวกเขมรอิสระสามารถที่จะใช้เส้นทางอื่นโดยตัดผ่านพื้นที่ป่าเพื่อขนอาวุธยุทโธปกรณ์และเสบียงได้ 
ในรายงานดังกล่าวเห็นถึงท่าทีและทัศนะของฝรั่งเศสที่เป็นมิตรกับไทยมากขึ้นโดยอ้างว่า การที่
กลุ่มเขมรอิสระสามารถเล็ดลอดเข้าไปในเขตแดนไทยได้นั้น ไม่ควรที่จะกล่าวโทษว่าเป็นความเพิกเฉยหรือ
ความหละหลวมของไทยในการไม่ตรวจสอบผู้อพยพที่เข้าไปในดินแดนดังกล่าว ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาใน
เรื่องการติดต่อระหว่างทั้งสองประเทศเพราะการติดต่อของฝั่งไทยกับฝั่งฝรั่งเศสทำได้ลำบากเนื่องจากสภาพ
ภูมิประเทศและเส้นทางระหว่างสำโรง (อยู่ติดกับชายแดนจังหวัดสุรินทร์) ไปยังชายแดนถูกตัดขาด
เนื่องจากสะพานถูกทำลาย ทำให้การติดต่อส่งข่าวหากันแทบจะเป็นไปไม่ได้ จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้
เกิดปัญหานี้ขึ้น แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะมีการตรวจตราอย่างเข้มงวดแล้วก็ตาม3
1
2

3
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Asie-Océanie, 1944-45, Thaïlande, 61, Thaïlande - Indochine, janvier 1950 – décembre 1952 Le
Colonel J.R. Glain, Attaché militaire à Son Excellence l’Ambassadeur de France en Thaïlande, 17 janvier
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ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้แสดงความจริงใจกับฝรั่งเศสให้เห็นการ
ปราบกบฏดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้ประเด็นเรื่องรัฐบาลท้องถิ่นละเลยและแอบให้ความช่วยเหลือกลุ่มกบฏ
ต่อต้านอยู่เรื่อยๆ เป็นสิ่งที่รัฐบาลฝรั่งเศสท้วงติงอยู่เสมอ ฝรั่งเศสได้วิเคราะห์ถึงนโยบายของรัฐบาลที่
กรุงเทพฯกับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในท้องถิ่นว่า ในสองส่วนนี้มีความแตกต่างกันอยู่ รัฐบาลพยายาม
แสดงให้เห็นถึงการรับประกันและเจตนาที่ดีในการจะร่วมมือกับฝรั่งเศสเพื่อปราบปรามกลุ่มต่อต้านที่ฝังตัว
อยู่ตามชายแดน มีคำสั่งไปยังท้องถิ่นในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดและเข้มงวดแต่การที่รัฐบาลไทยไม่ได้มีการ
ติดตามผลด้านการปฏิบัติในท้องถิ่นต่างๆ ทำให้เกิดปัญหาความแตกต่างในด้านนโยบายของส่วนกลางกับ
ส่วนท้องถิ่นขึ้น การปฏิบัติของข้าราชการในพื้นที่ที่ละเลยนโยบายจากส่วนกลางถือเป็นอุปสรรคสำคัญใน
การก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสตามแนวชายแดน ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่แห่งผล
ประโยชน์และเมื่อข้าราชการในพื้นที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง เช่น การลักลอบค้าอาวุธหรือ
ของหนีภาษี ทำให้การละเลยหรือการไม่ปฏิบัติตามเป็นเรื่องปกติ นอกจากนี้ข้าราชการในพื้นที่ยังเข้าไป
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันจากผลประโยชน์ตามแนวชายแดน ยังไม่รวมกับความเห็นอกเห็นใจส่วน
บุคคลที่มองว่า กลุ่มต่อต้านไม่ใช่ภัยที่ร้ายแรงสำหรับตน 
การกระทำของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ที่กำชับตำรวจในพื้นที่ประมาณหนึ่งร้อยนายให้ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเข้มแข็งและมีการให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นรายงานผลการปฏิบัติงานอยู่ตลอด พร้อมกับยืนยันกับ
ทางฝรั่งเศสว่า ไทยจะรักษาความเป็นกลาง ไม่ให้กลุ่มกบฏใช้ดินแดนไทยในการก่อการดังกล่าว แม้ว่า
ฝรั่งเศสจะมองว่า สัญญานี้ในทางปฏิบัติไม่สามารถที่จะทำได้อย่างที่เอ่ยวาจาไว้เพราะชายแดนจังหวัด
สุ ริ น ทร์ ค่ อ นข้ า งยาว ถ้าจะให้มีการตรวจตราที่เข้ ม งวดควรต้ อ งใช้ ค นมากกว่ า หนึ่ ง พั น คนเพื่ อ ปิ ด ล้ อ ม
ชายแดนดังกล่าว อีกทั้งความเกี่ยวข้องทางด้านเชื้อชาติ ศาสนาและความเป็นเครือญาติทำให้คนไทยหลาย
คนยั งให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เขมรอิ ส ระ 1 แต่ ฝ รั่ ง เศสก็ ม องว่ า เป็ น จุ ด ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ท่ า ที ที่ เ ปลี่ ย นไปของ
ข้าราชการไทยในท้องถิ่น ตามทัศนะของฝรั่งเศสทางเดียวที่จะช่วยให้ปัญหานี้ลดลงคือ การตั้งจุดตรวจที่
สำโรงขึ้นจะช่วยทำให้การติดต่อระหว่างไทยในจังหวัดสุรินทร์และฝรั่งเศสสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ทางฝรั่งเศสมีความรู้สึกชื่นชมกับการที่รัฐบาลสั่งการปราบปราบกลุ่มต่อต้านชาวกัมพูชาที่อยู่ตาม
แนวชายแดน โดยเฉพาะในจังหวัดสุรินทร์อย่างหนัก ทำให้การปฏิบัติการต่างๆ มีประสิทธิภาพ การ
ปฏิบัติการที่เข้มแข็งเช่นนี้ทำให้กลุ่มเขมรอิสระซึ่งได้ร้องขอความช่วยเหลือนายญาติ ไหวดี2 สมาชิกสภา
ผู้ แ ทนราษฎรจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ใ นขณะนั้ น แต่ น ายญาติ แ นะนำกั บ กลุ่ ม เขมรอิ ส ระให้ ยุ ติ กิ จ กรรมต่ า งๆ
เนื่องจากสถานการณ์ในตอนนั้นยากลำบากเกินกว่าที่เขมรอิสระจะได้รับชัยชนะ นอกจากนี้เมื่อฝรั่งเศสขอ
ความร่วมมือในการปฏิบัติการทางการทหารจากไทยในการปราบปรามกลุ่มของ เซิง ง็อก ทันห์ ทาง
รัฐบาลไทยได้ตอบสนองโดยการปิดพรมแดนทันที ทำให้เขมรอิสระปฏิบัติการต่อต้านได้ยากขึ้น 
อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ฉันมิตรเช่นนี้คงอยู่ได้ไม่นาน เมื่อรัฐบาลไทยเปลี่ยนนโยบายสืบเนื่อง
จากภัยคอมมิวนิสต์ที่คืบคลานเข้ามาทำให้ไทยเห็นความจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนกลุ่มเขมรอิสระที่ไม่ได้
เป็นคอมมิวนิสต์ เพื่อให้กลุ่มนี้กลับไปปฏิบัติการสงครามกองโจรต่อต้านกลุ่มคอมมิวนิสต์ในดินแดน
32

33

Asie-Océanie, 1944-45, Thaïlande, 61, Thaïlande - Indochine, janvier 1950 – décembre 1952 Le
Colonel J.R. Glain, Attaché militaire à Son Excellence l’Ambassadeur de France en Thaïlande, 17 janvier
1950.
ญาติ ไหวดีเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดพิบูลสงคราม
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กัมพูชา ด้วยบริบทเช่นนี้ข้าราชการในท้องถิ่นของไทยจึงเพิ่มความช่วยเหลือกับกลุ่มเขมรอิสระมากขึ้น
เพราะในมุมมองของคนเหล่านั้นมองว่า เขมรอิสระเป็นกลุ่มนักชาตินิยมไม่ใช่คอมมิวนิสต์ ในเวลานั้นฐาน
ปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดของเขมรอิสระอยู่ที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ ฝรั่งเศสพยายามแก้ไขปัญหาโดยการตั้ง
กงสุลของตนขึ้นที่นั่น แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้การติดต่อระหว่างไทยและเขมรอิสระลดน้อยลง เขมรอิสระได้รับ
ความช่วยเหลือทางด้านเสบียง เสื้อผ้า น้ำมัน เครื่องจักร วิทยุสื่อสารจากทางฝั่งไทย เขมรอิสระส่งของป่า
และปลาตากแห้ ง กลั บไปขายยั งไทย นอกจากนี้ ก ลุ่ ม เขมรอิ ส ระยั ง แปรเปลี่ ย นเป็ น แรงงานทางด้ า น
การเกษตรให้กับจังหวัดสุรินทร์ในฤดูเพาะปลูกด้วย34
แม้ว่าความร่วมมือกับฝรั่งเศสในการปราบปรามกลุ่มเขมรอิสระทางนโยบายยังคงมีอยู่ แต่ในทาง
ปฏิบัติมีการยกเว้นให้เห็นอยู่เสมอ ตราบใดที่ผลประโยชน์ตามบริเวณชายแดนยังคงมีอยู่ การเคลื่อนไหว
ต่ อ ต้ า นฝรั่ ง เศสของกลุ่ ม เขมรอิ ส ระยุ ติ ล งเมื่ อ สมเด็ จ นโรดม สี ห นุ ป ระกาศเอกราชให้ กั ม พู ช าวั น ที่ 9
พฤศจิกายน ค.ศ. 1953

สรุป

จากความรู้สึกที่เป็นศัตรูของไทยต่อฝรั่งเศสในเรื่องการเสียดินแดนอย่างไม่เป็นธรรม ทำให้ไทย
สนับสนุนกลุ่มนักชาตินิยมต่อต้านฝรั่งเศสในดินแดนอินโดจีน แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปทำให้ไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกันจากศัตรูกลายเป็นมิตร แต่ภายใต้กรอบดังกล่าว ไทยก็ไม่อาจ
จะละทิ้งนโยบายดั้งเดิมของตนได้ เห็นได้จากหลังกลุ่มเขมรอิสระสลายตัวไป ไทยยังคงสนับสนุนกลุ่ม
ต่อต้านอื่นๆ อีก เช่น ขบวนการเขมรเสรี (Khmer Serei) ในทัศนะของฝรั่งเศสมองว่า ดินแดนดังกล่าว
ทางฝ่ายไทยมักถือว่าเป็นดินแดนของตนอยู่เสมอและพยายามที่จะเรียกร้องดินแดนดังกล่าวกลับคืนมา
ตลอดเวลา ดังเช่นที่สมเด็จนโรดม สีหนุ กล่าวไว้ว่า “กัมพูชาเป็นเหยื่อของประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่ยอมรับ
พรมแดนที่กำหนดขึ้น....ประเด็นการเรียกร้องดินแดนได้ขยายผลเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนกลุ่ม
กบฏต่อต้านรัฐบาลกัมพูชาเมื่อเป็นเอกราช”35

บรรณานุกรม

เอกสารชั้นต้น
หอจดหมายเหตุโพ้นทะเล เมืองเอ็กซ์อองโปรวองซ์ ประเทศฝรั่งเศส
CAOM, Indochine, Haut Commissariat, SPEC 107. Etude sur les mouvements rebelles au
Cambodge (1942-1952). Note de la Direction des Service de Sécurité du Haut
Commissariat en Indochine sur l’organisation politique et administrative Vietminh au
Cambodge, décembre 1952

34
35

Asie-Océanie, 1944-45, Thaïlande, 63, La situation en Thaïlande au regard de la sécurité des é
tats-associé et des troupes du l’Union-française.
Nathaporn Thaijongrak, (2013), Histoire du nord du Cambodge et ses relations avec la Thaïlande pendant
la période contemporaine, p. 207.

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ค.ศ.1940-1953 ผ่านกลุ่มต่อต้านฝรั่งเศสในกัมพูชา
ณัฐพร ไทยจงรักษ์

หอจดหมายเหตุกระทรวงต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
Asie-Océanie, 1944-45, Thaïlande, 3, Consulats et personnel, janvier 1946 – avril 1955,
Affaires politiques, 16 décembre 1952.
, 1944-45, Thaïlande, 3, Consulats et personnel, janvier 1946 – avril 1955,
Michel Cadol, assistant d’Extrême-Orient à Monsieur P.E. Gilbert, Ministre de France au
Siam, 18 août 1947.
, 1944-45, Thaïlande, 59, Siam – Indochine : frontières, janvier 1945, février
1946 – décembre 1947, Attitude des étrangers III. Incursion du Siam au Cambodge,
10 avril 1947.
, 1944-45, Thaïlande, 59, Siam – Indochine : frontières, janvier 1945, février
1946 – décembre 1947, Assistance accordée par le Siam aux rebelles indochinois, 26
août 1945.
, 1944-45, Thaïlande, 59, Siam – Indochine : frontières, janvier 1945, février
1946 – décembre 1947, Cambodgiens libres, 29 octobre 1947.
, 1944-45, Thaïlande, 59, Siam – Indochine : frontières, janvier 1945, février
1946 – décembre 1947, Note de renseignements.
, 1944-45, Thaïlande, 59, Siam – Indochine : frontières, janvier 1945, février
1946 – décembre 1947, Rapport Politique pour le mois de décembre 1946, décembre
1946.
, 1944-45, Thaïlande, 60, Siam – Indochine : frontières, janvier – décembre
1949, Le Colonel J.R. Glain, Attaché militaire à Son Excellence l’Ambassadeur de France
en Thaïlande, 7 décembre 1949.
, 1944-45, Thaïlande, 60, Siam – Indochine : frontières, janvier – décembre
1949, Rapport d’un voyage de service au Cambodge, 8 avril 1948.
, 1944-45, Thaïlande, 60, Siam – Indochine : frontières, janvier – décembre
1949, Répression du banditisme à la frontière Thailande-Cambodge, 7 décembre
1949.
, 1944-45, Thaïlande, 61, Coopération des autorités thaïlandaises à la frontière
cambodgiennes.
, 1944-45, Thaïlande, 63, La situation en Thaïlande au regard de la sécurité des
états-associé et des troupes du l’Union-française.
, 1944-45, Thaïlande, 86, Le Siam et L’Indochine Française.

123

124

วารสารประวัติศาสตร์ 2559

JOURNAL OF HISTORY 2016

เอกสารชั้นรอง
Department of Publicity. (1940). How Thailand lost her territories to France. Bangkok: Department
of publicity.
Nathaporn Thaijongrak. (2013). Histoire du nord du Cambodge et ses relations avec la Thaïlande
pendant la période contemporaine. Thèse de doctorat sous la direction de Alain Forest,
Université Paris Diderot - Paris 7. Histoire et civilisations.
รุ่งมณี เมฆโสภณ. (2551). คนสองแผ่นดิน. กรุงเทพฯ: บ้านพระอาทิตย์.
บุณณจันทร์ มุล. (2546). จริตเขมร. กรุงเทพฯ: เนชั่นบุ๊คส์. 

