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พัฒนาการวรรณกรรมเขมร
สมัยใหม่
บทน�ำ

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2407 เป็นต้นมาประเทศกัมพูชา
ได้ตกเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส ตรงกับรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของไทย
และรัชกาลสมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตาร
ของกัมพูชา อย่างไรก็ดีการแทรกแซงการเมืองโดย
ฝรั่งเศสเริ่มต้นอย่างแท้จริงประมาณปี พ.ศ.2427
รัฐบาลฝรั่งเศสควบคุมกัมพูชาทั้งในด้านเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา เช่น
ตั้งข้าหลวงและข้าราชการฝรั่งเศสเข้ามาปกครอง
กัมพูชา มีการจัดพิมพ์ธนบัตรแบบใหม่ และเผยแพร่
วัฒนธรรมตะวันตกภายในประเทศกัมพูชา นับตัง้ แต่
ตัวอักษร ภาษา ศีลธรรม การแต่งกาย ฯลฯ
ต่อมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ฝรั่งเศสได้
เกณฑ์ชาวกัมพูชาไปรบจนเสียชีวติ ไปเป็นจ�ำนวนมาก
เมื่ อเศรษฐกิ จ ทั่ ว โลกตกต�่ำหลัง สงครามโลก
ชาวกั มพู ช าก็ ได้ รั บ ผลกระทบด้วย ทั้ง สภาวะ
ข้ า วยากหมากแพงและการจั ด เก็ บ ภาษี ข อง
รั ฐบาลฝรั่ งเศส ท� ำ ให้เกิด ความไม่พ อใจในหมู่
ชาวกัมพูชา โดยเฉพาะในกลุม่ ปัญญาชนทีม่ คี วามรู้
และได้ใช้วรรณกรรมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้าน
ฝรั่งเศสและปลุกใจให้รักชาติตามแนวคิดชาตินิยม
จนถึง พ.ศ.2496 ฝรั่งเศสจึงยอมให้กัมพูชาเป็น
ประเทศเอกราช
ตั้งแต่กัมพูชาตกอยู่ภายใต้อาณานิคมฝรั่งเศส
วรรณกรรมเขมรได้เข้าสู่สมัยใหม่ เนื่องจากความ
เปลี่ยนแปลงทั้งที่เป็นผลมาจากการศึกษาแผนใหม่
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การปรับเปลีย่ นวิธใี นการเสพวรรณกรรมจากการฟังมา
เป็นการอ่านพร้อมๆ กับความเจริญในด้านการพิมพ์
ที่ท�ำให้วรรณกรรมไม่ได้จ�ำกัดอยู่ในกลุ่มชนชั้นสูง
เหมือนแต่กอ่ น หากแต่ได้แพร่หลายเข้าสูส่ งั คมเขมร
ในระดับต่างๆ ได้มากขึน้ บทความเรือ่ งนีจ้ งึ น�ำเสนอ
เรือ่ งราวเกีย่ วกับความเปลีย่ นแปลงดังกล่าว รวมทัง้
พัฒนาการวรรณกรรมในแต่ละยุคสมัยและกวีสำ� คัญ
เพือ่ เป็นพืน้ ฐานความเข้าใจเกีย่ วกับวรรณกรรมเขมร
สมัยใหม่ต่อไป

การพิมพ์กับการเปลี่ยนแปลงขนบการ
เสพวรรณกรรมเขมร

โรงพิมพ์เกิดขึ้นครั้งแรกที่อินโดจีนในกลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยอ�ำนาจของรัฐบาลอาณานิคม
เพราะต้องการน�ำมาใช้ในการเผยแพร่เอกสาร
ราชการต่างๆ ในอินโดจีน เป็นเวลาหลายทศวรรษ
ที่โรงพิมพ์ตั้งอยู่ที่ฮานอยและไซ่ง่อนพิมพ์เอกสาร
ภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับข่าวสารของอินโดจีน โดยมี
บางหน้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ บทความของ
รัฐบาล และบทความต่างๆ เกีย่ วกับประเทศกัมพูชา
โรงพิมพ์เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชาภายหลัง
ประเทศเวียดนามเป็นเวลานาน โดยเริ่มมีโรงพิมพ์
แห่งแรกในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 มีพิมพ์แต่
อักษรโรมันเท่านั้น เพื่อพิมพ์ข่าวสารทางการเป็น
ภาษาฝรั่งเศสโดยรัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศส
โรงพิมพ์เอกชนเพิง่ เกิดขึน้ ในประเทศกัมพูชาภายหลัง
ปี พ.ศ.2453 เท่านั้น1

วรรณคดีเขมรซึ่งพิมพ์อักษรเขมรครั้งแรก
เป็นอักษรเขมรคัดลายมือ เนื่องจากในเวลานั้น
ยังไม่มกี ารประดิษฐ์ตวั อักษรภาษาเขมรส�ำหรับพิมพ์
จึงต้องใช้ลายมือเขียนและพิมพ์แบบแกะพิมพ์
(Lithograph) ในหนังสือ Textes Khmers หนังสือ
เล่มนีม้ กี ารแปลสังเขปเป็นภาษาฝรัง่ เศสของไอโมนิเยร์
(E.Aymonier) พิมพ์ทเี่ มืองไซ่งอ่ น ในปี พ.ศ.24212
นอกจากนี้ยังมีการพิมพ์วรรณกรรมประเภท
ศาสตราแลบงทั้งในลักษณะของตัวบทและเนื้อ
เรื่องย่อ โดยมีค�ำแปลภาษาฝรั่งเศสพร้อมด้วย
ภาพประกอบในหนังสือ Mission Pavie Indo-Chine
1879-1895, Etudes Diverses 1 Recherches sur
la Littrature du Cambodge, du Laos et du Siam
โดยww ตี พิ ม พ์ ที่ ก รุ ง ปารี ส เมื่ อ ปี ค.ศ.1898
(พ.ศ.2441)3
วรรณกรรมเขมรเรื่องแรกที่พิมพ์ด้วยอักษร
พิมพ์คือเรื่อง “บ็อนด�ำตาเมียะส์ (บณฺฎ�ำตามาส)”

หรือค�ำสอนตาเมียะส์ ซึ่งพิมพ์เ ผยแพร่เ มื่อปี
พ.ศ.2451 ในกรุงพนมเปญโดยนายเลแกล (Adh.
Leclére)4 ต่อมาในปี พ.ศ.2454 มีการออกหนังสือ
“ราชกิจราชการ” เป็นภาษาเขมรตามหนังสือ
ทางการของฝรั่งเศส5
นอกจากนี้ยังมีการพิมพ์ในประเทศฝรั่งเศส
โดยเริ่มตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา
โดยบาดหลวงเกดง (J. Guesdon) ได้สร้างตัวพิมพ์
อักษรเขมรและน�ำมาใช้ในการพิมพ์วรรณคดี
ขนบธรรมเนียมและหนังสือคริสตศาสนาที่ร้าน
ปลองนูรี (Plon-Nourrit) ซึง่ มีรายการว่าน�ำวรรณคดี
เขมรมาพิมพ์เป็นหนังสือหลายเรือ่ ง ได้แก่ กฺรงุ สพฺทมีต
(สพฺภมิตฺต) (ค.ศ.1901 และ 1902) สาสฺตฺรารตฺติ
แสนฤๅนางพีรฎนฺตบ (พุทธฺ แิ สน) (ค.ศ.1901) เพชมฺกฎุ
(ค.ศ.1902) ไชทาต (ค.ศ.1902) นางกากี (1902)
วรวงฺส สูรวงฺส (ค.ศ. 1902) พฺระจนฺทโครพนางมุชลีน
(มุจลินท์) (ค.ศ.1903) ปญฺญสาสิรสา (บุญญ
ฺ สาสิรสา)
6
(ค.ศ.1905) นอกจากนี้ยังมีการพิมพ์พจนานุกรม
ฝรั่งเศส-เขมร และ เขมร-ฝรั่งเศสอีกด้วย7
ก่อนปี พ.ศ.2463 การพิมพ์หนังสือภาษาเขมร
เป็นไปด้วยความยากล�ำบาก เนือ่ งจะต้องขออนุญาต
จากเสนาบดีเ สียก่อน โดยเฉพาะวรรณคดีพุทธ
ศาสนา ส่วนการพิมพ์วารสารมีความก้า วหน้า
เนือ่ งจากมีการออกวารสารทีเ่ กีย่ วข้องกับวัฒนธรรม
ชือ่ “กัมพุชสุรยิ า” ของพุทธศาสนบัณฑิตย์ในปี พ.ศ.
2469 เป็นวารสารรายเดือนซึ่งมีวัตถุประสงค์ใน
การเผยแพร่วฒ
ั นธรรม ขนบธรรมเนียม และศาสนา8

เรื่องเดียวกัน, หน้า 25.
Auguste PAVIE. Mission Pavie Indo-Chine 1879-1895, Etudes Diverses 1 Recherches sur la Litterature du
Cambodge, du Laos et du Siam. Paris: Ernest Leroux, 1898.
4
ฆีง หุกฑี, บณฺฎ�ำตามาส (ภฺนํเพญ: บณฺณคารองฺคร, 2007), หน้า 7.
5
ฆีง หุก ฑี, มาลีบทอกฺสรสิลฺป์แขฺมรสตวตฺสที 20, หน้า 24.
6
Judith M. Jacob, The Traditional Literature of Cambodia: A Preliminary Guide, p. 258.
7
ฆีง หุก ฑี, มาลีบทอกฺสรสิลฺป์แขฺมรสตวตฺสที 20, หน้า 25-26.
8
เรื่องเดียวกัน, หน้า 27.
2
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รวมถึงการตรวจสอบช�ำระและพิมพ์เผยแพร่วรรณคดี
เขมรอย่างเป็นรูปธรรมครัง้ แรก ในภายหลังวารสารนี้
ยังมีหน้าส�ำหรับลงพิมพ์นวนิยายเป็นตอนๆ ด้วย
ต่ อ จากนั้ น ได้ มี ก ารพิ ม พ์ ว ารสารต่ า งๆ
เกิดขึน้ ด้วย เช่น วารสารสฺรกุ แขฺมร (วารสารเมืองเขมร
เริ่มตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2470) วารสารราตฺรีไถฺงเสาร์
(วารสารราตรีไถงเสาร์ เริ่มตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2478)
ส่วนหนังสือพิมพ์การเมืองเกิดขึ้นครั้งแรกโดยมี
จุดมุ่งหมายในการแข่งขันกับอ�ำนาจฝรั่งเศสโดย
กลุ่มนักชาตินิยม คือ หนังสือพิมพ์นครวัด ซึ่งออก
เล่มแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ.24799
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการพิมพ์หนังสือใน
ประเทศกั ม พู ช าในช่ ว งเวลาที่ ต กอยู ่ ภ ายใต้
การปกครองของอาณานิคมฝรั่งเศสมีขึ้นค่อนข้าง
ล่าช้า และค่อนข้างมีปัญหาเนื่องจากข้อจ�ำกัดใน
การพิมพ์อันเนื่องมาจากการปกครองของฝรั่งเศส
หนังสือที่จะจัดพิมพ์ขึ้นต้องได้รับการตรวจสอบ
และอนุญาตจากรัฐเสียก่อน
ด้วยเหตุนี้วรรณคดีศาสตราแลบงจึงไม่ได้มี
การจัดพิมพ์เผยแพร่อย่างแพร่หลาย จนกระทั่งมี
การออกวารสาร “กัมพุชสุริยา” ของพุทธศาสน
บัณฑิตย์ จึงเริ่มมีการตรวจสอบช�ำระวรรณคดี
โบราณของเขมร (รวมทัง้ ศาสตราแลบง) แล้วน�ำมา
ลงพิมพ์เป็นตอนๆ ในวารสารกัมพุชสุริยาก่อนจะมี
การน�ำมาตีพิมพ์เป็นเล่มในภายหลัง
กลางพุทธศตวรรษที่ 25 ในประเทศกัมพูชาได้
มีการจัดตัง้ สถาบันทางด้านวัฒนธรรมโดยการริเริม่
ของรัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศสเพื่อป้องกันไม่ให้
พระสงฆ์ชาวเขมรเดินทางไปศึกษาภาษาบาลีและ

พระพุทธศาสนาในกรุงเทพมหานคร อันเป็นความ
พยายามหนึ่งของฝรั่งเศสในการลดอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมของไทยที่มีต่อกัมพูชาซึ่งสืบเนื่องมา
ตั้ ง แต่ ส มั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา โดยเฉพาะในสมั ย
กรุ ง รัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งมีพระสงฆ์กัมพูชา
จ�ำนวนมากเดินทางเข้ามาศึกษาภาษาบาลีและ
พระธรรมวินยั ในประเทศไทย เช่น พระมหาปานภิกษุ
ชาวกัมพูชาซึ่งได้เดินทางเข้ามาศึกษาภาษาบาลี
และพระธรรมวินัยในกรุงเทพฯ และได้ถวายตัวเป็น
ศิษย์พระวชิรญาณเถระ ซึ่งต่อมาได้ขึ้นครองราชย์
เป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ภายหลัง
พระมหาปานได้เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ เพื่อ
เผยแพร่ธรรมยุติกนิกายในกรุงกัมพูชา ภายหลัง
พระมหาปานได้สมณศักดิเ์ ป็นสมเด็จพระสุคนธาธิบดี
สังฆนายกฝ่ายธรรมยุตกิ นิกายในกรุงกัมพูชา เป็นต้น10
ดังนั้นในปี พ.ศ. 2452 รัฐบาลจึงได้จัดตั้ง
โรงเรียนบาลี (สาลาบาลี) แห่งหนึง่ ขึน้ ทีเ่ มืองเสียมเรียบ11
แต่หลังจากนัน้ สองปี ได้มคี วามเห็นว่าโรงเรียนบาลี
ในจังหวัดเสียมเรียบอยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางของ
รัฐบาลจึงปิดโรงเรียนแห่งนีใ้ นวันที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ.
2454 โรงเรียนบาลี (สาลาบาลี) มีที่ตั้งถาวร ณ
กรุงพนมเปญ ภายใต้การดูแลของกระทรวงของ
รัฐบาลอาณานิคมและได้รับค�ำปรึกษาจากส�ำนัก
ฝรัง่ เศสแห่งปลายบุรพทิศ12 นอกจากนีย้ งั มีการจัดตัง้
พุทธศาสนบัณฑิตย์ในกรุงพนมเปญ กัมพูชา
ในระยะแรกเริ่มเป็นการจัดตั้งหอสมุด ซึ่งเรียกว่า
“พระราชบรรณาลัย” ต่อมาเมื่องานของ “พระราช
บรรณาลัย”ประสบความส�ำเร็จด้วยดี จึงมีการขยาย
งานรวมทั้งขอบเขตการดูแลรับผิดชอบ และเปลี่ยน
ชื่อเป็น “พุทธศาสนบัณฑิตย์”

เรื่องเดียวกัน.
ประวัติสมเด็จพระสุคนธาธิบดี (ปาน) โปรดดู กฺรสวงพฺระบรมราชว�ำง, อํพีพฺระราชปฺรไพณีพฺระมหากฺสตฺร นิง สมฺเฎจพฺระสงฺฆราช
(ภฺนํเพญ: กฺรสวงพฺระบรมราชว�ำง, 2003), หน้า 119 – 121.
11
เรื่องเดียวกัน, หน้า 30.
12
เรื่องเดียวกัน.
9

10
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พระราชบรรณาลัย ยุคแรกของการท�ำบัญชี
รวมรวบ ช�ำระ และพิมพ์วรรณคดีเขมร

พระราชบรรณาลัยตั้งขึ้นโดยราชประกาศลง
วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2464 โดยเป็น
ความคิดริเริ่มของข้าหลวงใหญ่งฝรั่งเศส โดย
เชื่อมโยงกับเอกสารสมัยอาณานิคมมีชื่อว่าเป็น
“เขมรบรรณาลัย”13 มีที่ตั้งอยู่ที่ กรุงพนมเปญ ตาม
ราชประกาศเลขที่ 2 ลงวันที่ 15 เดือนมกราคม
พ.ศ.2468 หอสมุดนี้ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “พระราช
บรรณาลัย” พระราชบรรณาลัยกัมพูชาอยู่ภายใต้
การอุปถัมภ์ของพระเจ้ากรุงกัมพูชาและเรสิดังชั้น
สูงประจ�ำกัมพูชาโดยมีนางสาวซุยซานการ์เปอแลส์*
(Suzanne Karpelès) สมาชิกส�ำนักฝรั่งเศสปลาย
บุรพทิศเป็นบรรณารักษ์ใหญ่
วัตถุประสงค์ในการตั้งพระราชบรรณาลัยขึ้นก็
เพื่อช่วยเหลือการศึกษาของพระสงฆ์ด้านโรงเรียน
ปริยัติชั้นสูง อย่างไรก็ดีนอกจากการช่วยเหลือ
การศึกษาของพระสงฆ์แล้ว พระราชบรรณาลัยยัง
มีหน้าที่ในการรวบรวม รักษา และพิมพ์เผยแพร่
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี
และจดหมาย ซึ่งมีประโยชน์แก่ประเทศกัมพูชา14
การด�ำเนินงานของพระราชบรรณาลัยในส่วนที่
เกีย่ วข้องและมีความส�ำคัญต่อการศึกษาวรรณคดี
ประเภทศาสตราแลบงมากคือ การท�ำบัญชีเอกสาร
จากพระบรมราชวัง จากกระทรวงเสนาบดีทุกกรม
จากต่างจังหวัด จากวัด (คัมภีร์ใบลาน หนังสือ
หรือของต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์ทางด้านศาสนา) และ
ของซึง่ มีประโยชน์ทางด้านประวัตศิ าสตร์ ซึง่ เป็นเหตุ

ให้เริม่ มีการท�ำบัญชีคมั ภีรใ์ บลานตามวัดต่างๆ และ
มีการรวบรวมคัมภีร์ใบลาน หรือหนังสือตัวเขียน
เป็นภาษาบาลี ภาษาเขมร ภาษาฝรัง่ เศสและภาษา
อื่นๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท หนังสือพิมพ์
เป็นภาษาบาลี ภาษาเขมร ภาษาของคนที่นับถือ
พระพุทธศาสนาเถรวาท แผนที่ไตรภูมิ ภาพวาด
และรูปซึง่ เกีย่ วข้องกับประเทศกัมพูชา และศาสนา15
นอกจากนี้พระราชบรรณาลัยยังมีแผนกที่เป็น
ศูนย์การพิมพ์ รับพิมพ์ทงั้ หนังสือศาสนา (ภาษาบาลี
และบาลีเขมร) หนังสือนอกเหนือจากศาสนา
(ภาษาเขมร) บัญชีเรือ่ งต�ำนานนิทาน หนังสืออธิบาย
วิชาการต่างๆ เรือ่ งพงศาวดาร หนังสือด้านการศึกษา
พจนานุกรม (ภาษาบาลี- สันสกฤต-เขมร, เขมรฝรั่งเศส ฝรั่งเศส-เขมร) ภาพวาด (เกี่ยวกับเรื่อง
พระพุทธศาสนา และเรือ่ งอืน่ ๆ ทีส่ ำ� คัญ) นอกจากนี้
ยังมีการจัดตั้งศูนย์การคัดลอกใบลาน และบน
กระดาษด้วย16 พระราชบรรณาลัยจึงเป็นหน่วย
งานทีส่ ง่ เสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างเป็น
ระบบและมีการเผยแพร่งานออกไปได้อย่างกว้างขวาง
ยิง่ ขึน้
ต่อมาในปี พ.ศ.2469 พระราชบรรณาลัย
เล็งเห็นถึงประโยชน์แก่ราชการ พระสงฆ์ และคน
ทั้งหลายซึ่งอยู่ห่างไกล พระราชบรรณาลัยจึงออก
วารสาร “กัมพุชสุริยา” ซึ่งออกเผยแพร่เดือนละครั้ง
วารสารกัมพุชสุริยาตีพิมพ์เป็นภาษาเขมรและ
เป็ น เวที ส� ำ คั ญ แห่ ง หนึ่ ง ของนั ก ปราชญ์ ด ้ า น
พระพุทธศาสนา วารสารนี้ไม่เพียงแต่พิมพ์เรื่องราว
ทีเ่ กีย่ วข้องกับพระพุทธศาสนาเท่านัน้ แต่ยงั มีการพิมพ์

ปฺรวตฺติสงฺเขปพุทฺธสาสนบณฺฑิตฺย (ภฺนํเพญ: โรงพุมฺพ X7 Design Group, 2005), หน้า 13.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 14.
15
เรื่องเดียวกัน, หน้า 14.
16
เรื่องเดียวกัน, หน้า 15.
* ชื่อนี้สะกดตามจดหมายที่นางสาวซุยซานการ์เปอแลส์ บรรณารักษ์ใหญ่แห่งราชบรรณาลัย กรุงกัมพูชา มีมาทูลสมเด็จฯ กรมพระ
ด�ำรงราชานุภาพ ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2470.
13

14
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เผยแพร่บทความทีเ่ กีย่ วข้องกับประเพณี ขนบธรรมเนียม
ประวัตศิ าสตร์ และต�ำนานนิทานของเขมร พร้อมทัง้
ประวัติศาสตร์และวรรณคดีของประเทศอื่นด้วย17
อย่างไรก็ตาม เดวิด แชนด์เลอร์ มองว่าบทบาท
การพิมพ์หนังสือของพุทธศาสนบัณฑิตย์ ถูกจ�ำกัด
อยู่ในกรอบของนิทานพื้นบ้าน คัมภีร์พุทธศาสนา
และข้อมูลที่เกี่ยวกับราชส�ำนักเท่านั้น เพราะแม้แต่
ประวัตศิ าสตร์พงศาวดารกัมพูชาทีต่ พี มิ พ์เป็นภาษา
เขมรก็ยังไม่มีปรากฏ18 แม้กระนั้นโรงเรียนบาลี
ร่วมกับราชบรรณาลัยได้เก็บรวบรวมเอกสารซึ่ง
รักษาไว้ตามวัดวาอารามต่างๆ น�ำมาคัดลอกเก็บ
รักษาไว้เป็นเอกสารต่อไป19 จนท�ำให้สถาบันทั้ง
สองนี้กลายเป็นคลังความรู้ของกัมพูชาในเวลานั้น

พุทธศาสนบัณฑิตย์กบั การพิมพ์เผยแพร่
วรรณกรรมเขมร

พระราชบรรณาลัยได้เปลี่ยนฐานะเป็นวิทยา
สถานพุทธศาสนบัณฑิตย์ในวันที่ 25 มกราคม
พ.ศ.2473 โดยมีนางสาวซุยซาน การ์เปอแลส์ เป็น
ผูอ้ ำ� นวยการครัง้ ที่ 1 พุทธศาสนบัณฑิตย์มกี รมส�ำคัญ
ได้แก่ กรมชุมนุมพระไตรปิฎกซึง่ ได้แปลพระไตรปิฎก
จากภาษาบาลี มาเป็นภาษาเขมร20 นอกจากนี้
มีกรมชุมนุมขนบธรรมเนียมเขมร ซึ่งท�ำหน้าที่ใน
การเก็บรักษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีเขมรและจัดพิมพ์เอกสารทีเ่ กีย่ วกับประเพณี
และพิธีบุญต่างๆ นอกจากพุทธศาสนาบัณฑิตย์
จะได้ด�ำเนินงานในประเทศกัมพูชาแล้ว ต่อมายัง
ได้มีการขยายไปยังประเทศลาว และโคชินจีน ใน
เวลาต่อมา

พุ ท ธศาสนบั ณ ฑิ ต ย์ ไ ด้ จั ด พิ ม พ์ เ ผยแพร่
หนังสือทั้งที่เป็นภาษาบาลีภาษาเขมรและภาษา
ฝรั่งเศส จนถึงปี พ.ศ.2504 จ�ำนวนว่า 271 เรื่อง
ซึ่งมีทั้งประเภทบาลี ประเภทธรรม ประเภทฉบับค�ำ
สอนต่ า งๆ 21 ประเภทขนบธรรมเนี ย มประเพณี
นอกจากนี้ยังมีวรรณคดีพุทธศาสนา วรรณคดี
ประเภทแลบง นวนิยายสมัยใหม่ เรื่องอาหรับราตรี
เรือ่ งสามก๊ก ประชุมนิทานต�ำนานเขมร 9 ภาค เป็นต้น 22

วรรณกรรมเขมรสมัยอาณานิคม

หลังจากประเทศกัมพูชาตกเป็นอาณานิคม
ในปี ค.ศ.1864 จนถึงเวลาทีไ่ ด้รบั เอกราช ค.ศ.1953
ช่วงระยะเวลากว่าแปดสิบปีนี้ นักวรรณคดีเขมร
จัดวรรณกรรมเขมรที่นิพนธ์ขึ้นในช่วงเวลานี้ว่า

เรื่องเดียวกัน, หน้า 17.
เดวิด แชนด์เลอร์, ประวัติศาสตร์กัมพูชา, แปลโดยพรรณงาม เง่าธรรมสาร สดใส ขันติวรพงศ์ วงเดือน นาราสัจจ์ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
โครงการต�ำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2540), หน้า 249.
19
ฆีง หุก ฑี, มาลีบทอกฺสรสิลฺป์แขฺมรสตวตฺสที 20, หน้า 30.
20
ปฺรวตฺติสงฺเขปพุทฺธสาสนบณฺฑิตฺย, หน้า 23.
21
เรื่องเดียวกัน, หน้า 31.
17
18
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“วรรณกรรมสมั ย อาณาพยาบาล” หรื อ
“วรรณกรรมสมัยอาณานิคม”23 แม้ในทางการเมือง
ประเทศกัมพูชาจะขาดอ�ำนาจในการปกครองประเทศ
เพราะต้องอยูภ่ ายใต้อาณัตขิ องฝรัง่ เศส แต่ถอื ได้วา่
เป็นยุคสมัยแห่งการสร้างสรรค์วรรณกรรมเขมรได้
ยุคหนึง่ เพราะวรรณกรรมเขมรจ�ำนวนมากได้นพิ นธ์
ขึ้นในสมัยนี้
วรรณกรรมเขมรในยุคนี้อาจเรียกได้ว่าเป็น
“ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อ” ของวรรณกรรมเขมร เพราะ
เป็นยุคที่เป็นช่วงที่วรรณกรรมเขมรส่วนหนึ่งยังคง
รักษา “ขนบ” ในการประพันธ์ของวรรณกรรมเขมร
ได้เป็นอย่างดี แต่ก็มีวรรณกรรมเขมรอีกกลุ่มหนึ่งที่
ได้รับอิทธิพลวรรณกรรมต่างชาติ (คือ จากฝรั่งเศส
และไทย) โดยนักนิพนธ์ได้แหวกกรอบเดิมและแต่ง
วรรณกรรมเขมรในรูปแบบใหม่ทเี่ รียกว่า “นวนิยาย”
ทีน่ า่ สนใจคือ กวีหลายคนแต่งทัง้ วรรณกรรม “ขนบ”
และวรรณกรรมสมัยใหม่
ความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ท�ำให้การสร้างและ
การเสพงานวรรณกรรมเขมรแบบเก่าสิ้นสุดลง
หากมีการสร้างและเสพงานวรรณกรรมเขมรสมัยใหม่
เกิดขึน้ แทนคือ การเขียนวรรณกรรมร้อยแก้วแบบใหม่
และการอ่านจากหนังสือฉบับพิมพ์แทนทีจ่ ะอ่านหรือ
ฟังจากฉบับตัวเขียน
การพัฒนาการศึกษาโดยมีการเปิดโรงเรียน
แบบใหม่ท�ำให้การศึกษาในระบบวัดสิ้นสุดลง
การมีระบบการพิมพ์ท�ำให้การคัดลอกวรรณกรรม
ตัวเขียนสิ้นสุดลงและพร้อมๆ กับการเรียนแบบ
สมัยใหม่ จึงท�ำให้เกิดงานวรรณกรรมเขมรสมัย
ปัจจุบนั คือการเขียนในรูปแบบ “นวนิยาย (ปฺรโลมโลก)”

นอกจากนี้ยังปรากฏว่ามีอิทธิพลไทยและ
ฝรั่งเศสแทรกเข้าไปบ้าง โดยเฉพาะในการเขียน
นวนิยายนั้น นักวิชาการชาวเขมร เชื่อว่าน่าจะได้
รับอิทธิพลจากไทยและฝรั่งเศส เพราะนวนิยายใน
ประเทศไทยมีการแต่งขึ้นก่อนที่จะเกิดการเขียน
นวนิ ย ายในประเทศกั ม พู ช าเป็ น เวลานาน
วรรณกรรมเขมรเรื่องส�ำคัญที่มีหลักฐานว่าแต่งขึ้น
ในสมัยนี้ได้แก่24
1. มรณมาตา ผลงานของ พระธรรมปัญญา
(อุก) แต่งเมื่อ ค.ศ.1877
2. โพธิวงศ์ ผลงานของ พระพรหมบรภักดี
แต่งเมื่อ ค.ศ.1881
3. เจ้ามาส ผลงานของ ขุนสนธรพินิตย์ แต่ง
เมื่อ ค.ศ.1887
4. สรรพสิทธิ์ ผลงานของ หมื่นภักดีอักษร
(ตน) แต่งเมื่อ ค.ศ.1899
5. สังข์ศิลปชัย ผลงานของ ออกญาวงศาธิบดี
(อุก) แต่งเมื่อ ค.ศ.1882
6. พระลักษณวงศ์ ผลงานของ เจ้าอธิการวัด
แพรกประณาต แต่งเมื่อ ค.ศ.1890
7. อํแบงแบก ผลงานของ ออกญาสุตตันต
ปรีชา (อินท์) แต่งเมื่อ ค.ศ.1889
8. นิราศนครวัด ผลงานของออกญาสุตตันต
ปรีชา (อินท์) แต่งเมื่อ ค.ศ.1926
9. คติโลก ผลงานของออกญาสุตตันตปรีชา
(อินท์) แต่งเมื่อ ค.ศ.1920
10. พิมพาพิลาป ผลงานของ นักสรี – สิทธิ์
แต่งเมื่อ ค.ศ.1920
11. พิมพานิพพาน ผลงานของออกญาวิบุล

ฆีง หุก ฑี, มาลีบทอกฺสรสิลฺป์แขฺมรสตวตฺสที 20, หน้า 31- 32.
อย่างไรก็ดี ฆีง หุกฑี นักวรรณคดีเขมรในปัจจุบันจัดแบ่งยุคนี้รวมเข้าไว้ใน วรรณกรรมเขมรสมัยใหม่ (อกฺสรสาสฺตฺรทํเนีบ) โปรดดู ฆีง
หุกฑี, ทิฎฺฐภาพ ทู เทา ไนอกฺสรสาสฺตฺรแขฺมร (ภฺนํเพญ: บณฺณาคารองฺคร, 2003), หน้า 123.
24
ลี ธามเตง, อกฺสรสาสฺตฺรแขฺมร (ภฺนํเพญ: เสง-งวน-หวต, 2503), หน้า 163- 164.
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ราชเสนา (นู กน) แต่งเมื่อ ค.ศ.1920
12. เตียวเอก ผลงานของ ออกญาวิบุลราช
เสนา (นู กน) แต่งเมื่อ ค.ศ.1942
13. ปิศาจเสน่หา ผลงานของ ญุก แถม แต่ง
เมื่อ ค.ศ.1940
14. กุหลาบไพลิน ผลงานของ ญุก แถม แต่ง
เมื่อ ค.ศ.1936
15. น�้ำทะเลสาบ ผลงานของ คึม หัก แต่งเมื่อ
ค.ศ.1941
16. เสกโสมบัณฑิต ผลงานของ คึม หัก แต่ง
เมื่อ ค.ศ.1933
17. โสผาด ผลงานของรึม คึน แต่งเมื่อ ค.ศ.
1938
18. แกบริมทะเล ผลงานของ โตวจ์ สึงหน
แต่งเมื่อ ค.ศ.1942
19. มหาอภัพพ ผลงานของ อุม ฮี แต่งเมื่อ
ค.ศ.1946
20. เจ้าเกิดกุศล ผลงานของ นง ฌุม แต่งเมื่อ
ค.ศ.1941
ลักษณะของวรรณกรรมเขมรสมัยใหม่ในช่วงแรก
เน้นแก่นเรื่องไปที่การสะท้อนสภาพปัญหาสังคม
ของกัมพูชาในเวลานั้น เพราะนักประพันธ์ได้น�ำ
ปัญหาในชีวติ จริงในสังคมออกมาตีแผ่ เช่นเรือ่ ง “สูผาด
(โสผาด)” ของ รีม คีน ในปี พ.ศ. 2481 ซึ่งน�ำเสนอ
ปัญหาจริงๆ ในสังคมมาน�ำเสนอผ่านตัวละครเอก
คือ “สูผาด (โสผาด)” โดยให้ตัวละครนี้ต้องท�ำการ
ต่อสู้กับอุปสรรคทุกอย่างในชีวิตเพื่อให้หลุดพ้น
จากการนอนคอยวาสนา เป็นต้น
มีนวนิยายเขมรอีกเรือ่ งหนึง่ ทีถ่ อื เป็นเรือ่ งแรกๆ
ของนวนิ ย ายในเขมรคื อ เรื่ อ ง “ทึ ก ทนฺ เ ลสาบ
(น�ำ้ ทะเลสาบ)” ของ คึม หาก่ (คึม หัก) ในปี พ.ศ. 2482
นอกจากนีย้ งั มีนวนิยายทีเ่ น้นแก่นเรือ่ งความรักชาติ
เป็นหลัก เช่น งานของ นู หาจ ในเรือ่ ง “มาลาฎวงติตฺต
74
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(มาลาดวงจิต” หรือการเน้นถึงโศกนาฏกรรมของ
ความรักที่เกิดจากชนชั้นวรรณะของสังคมเขมร
สมัยใหม่ในงานเรื่อง “ผฺกาสฺรโพน (ดอกไม้เศร้า)”
นวนิยายเขมรที่มีชื่อเสียงที่แต่งในยุคเดียว
กันนีไ้ ด้แก่เรือ่ ง “กุหลาบไพลิน” ผลงานของ ญุก แถม
ชาวเมืองพระตะบอง และได้เคยบวชเรียนอยู่ที่
กรุงเทพมหานคร นอกจากนีย้ งั มีนกั ประพันธ์คนอืน่
ที่แต่งวรรณกรรมเขมรในยุคนี้ เช่น นางสิทธิ เช่น
เรือ่ ง “คูสางมิตตฺ มินทฺรสุ ตฺ มิตตฺ (คูม่ ติ รไม่ทรยศมิตร)”
แต่งขึน้ ในปี พ.ศ.2495 เป็นต้น นักเขียนคนส�ำคัญ
ในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสได้แก่

ออกญาวิบลุ ราชเสนา (นู กน)

ออกญาวิบุลราชเสนา นามเดิม นู กน เกิด
เมื่อปี พ.ศ.2417 (ค.ศ.1874) ที่ต�ำบลองค์คาโสม
อ�ำเภอตร�ำตก จังหวัดตาแก้ว บิดาชือ่ นู มารดาชือ่ อุก
เมื่ออายุได้ 9 ปี บิดามารดาได้ให้ไปเรียนที่ส�ำนัก
ของพระอิน ชา ซึง่ จ�ำพรรษาอยูท่ วี่ ดั โตนด (องค์คาโสม)
เมือ่ อายุได้ 14 ปี ท่านบวชเป็นสามเณรได้หนึง่
พรรษาแล้วสึกออกมา อายุได้ 17 ปี เข้าท�ำงานเป็น
เสมียนเจ้าเมืองจังหวัดทร�ำง (ปัจจุบันอยู่ในเขต
ประเทศเวียดนาม)

ระหว่างปี พ.ศ.2434 นู กน ได้เข้าท�ำงาน
ในกรมพระอาลักษณ์ ในรัชกาลสมเด็จพระนโรดม
บรมรามาเทวาวดาร ต่อจากนั้นได้เข้าท�ำงาน
ในกรมสุริโยฎี ด้านคลังเงิน
ในปี พ.ศ.2445 นู กน สอบได้สัญญาบัตร
ราชการจึงแต่งตัง้ ท่านเป็นเจ้าเมืองก�ำปงเสียม และ
ได้โยกย้ายไปหลายจังหวัด
ด้วยเหตุที่ นู กน มีความเชีย่ วชาญด้านกฎหมาย
ภายหลังท่านจึงได้เป็นจางวางศาลาลูกขุน และ
ศาลอุทธรณ์ เวลานั้นรัฐบาลอาณานิคมได้เชิญ
ท่ า นไปอบรมเกี่ ย วกั บ ระบบราชการที่ ป ระเทศ
ฝรั่งเศสเป็นเวลา 9 เดือน เมื่อกลับมาท่านได้เป็น
ผู้ช่วยเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ มีบรรดาศักดิ์
เป็นที่ ออกญาวิบุลราชเสนา
เมือ่ เกษียณอายุราชการท่านนู กน ได้พยายาม

เขียนหนังสือและแปลหนังสือส�ำคัญๆ จากภาษา
ต่างประเทศมาเป็นภาษาเขมร
ในปี พ.ศ.2468 ประเทศกัมพูชามีการเลือกตัง้
ครัง้ แรก เพือ่ ให้เกิดรัฐสภาส�ำหรับร่างรัฐธรรมนูญนัน้
ท่านได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรในมณฑลเกาะ
สูทิน จังหวัดก�ำปงจาม25
วรรณคดีที่ออกญาวิบุลราชเสนา (นู กน) แต่ง
และแปลนั้นได้แก่
1. เรื่องพิมพานิพพาน
2. เรื่องสามก๊ก (แปลจากฉบับเจ้าพระยา
พระคลัง (หน) ที่ราชบัณฑิตยสภาช�ำระเมื่อปี
พ.ศ.2471) เรื่องนี้พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในวารสาร
“กัมพุชสุริยา” ในปี พ.ศ.2491 เล่ม 2 โดยท่านได้
ชี้แจงว่าเรื่องนี้แบ่งเป็นบทมีทั้งหมด 78 บท แต่ไม่
ทราบว่าลงพิมพ์ในกัมพุชสุรยิ าจนจบสมบูรณ์หรือไม่ 26
3. เรือ่ งเตียวเอก (ตุมเตียว ส�ำนวนบทพากย์ 8)
เรื่องนี้นิพนธ์ขึ้นและได้รับรางวัลที่ 1 ในการแข่งขัน
วรรณคดีปี พ.ศ.2487
4. ปกิณกะกถาเคารพ 7 ประการ
5. เรื่องมหาสุปักษีดาบส
6. เรื่องอิเหนา
7. เรื่องตุงฌิน
8. เรื่องสุมุทเชฏฐา
นางสิทธิ์ (อฺนก สฺรี สิทฺธิ)
นางสิทธิ์เป็นกวีหญิงคนแรกของเขมรเท่าที่มี
หลักฐานปรากฏ นางสิทธิ์มีอายุอยู่ในช่วง 2424
-2506 จากประวัติที่ปรากฏเราทราบว่านางสิทธิ์รู้
ภาษาไทยเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีความรู้เกี่ยว
กับการแต่งกวีนิพนธ์ร้อยกรองภาษาเขมรด้วย บิดา
ของท่านรับราชการในพระบรมราชวัง ดังนัน้ การศึกษา
ของท่านจึงเริ่มที่บ้านโดยมีบิดาเป็นผู้สอน

ลี ธามเตง, อกฺสรสาสฺตฺรแขฺมร (ภฺนํเพญ: เสง- งวน-หวต, 2503), หน้า 174-177.
ฆีง หุก ฑี, ทิฏฺฐภาพทูเทาไนอกฺสรสาสฺตฺรแขฺมร, หน้า 160.
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หลังการหย่าร้างจากสามีนางสิทธิไ์ ด้เข้าท�ำงาน
ในพระบรมราชวัง เนือ่ งจากมีชอื่ เสียงทางด้านภาษา
และวรรณคดี (ในรัชกาลสมเด็จพระศรีสวัสดิ)์ มีหน้าที่
เป็นเลขานุการในคณะละครพระราชทรัพย์ (ละคร
หลวง) หัวหน้านักร้องหญิงในพระบรมราชวังและ
เป็นผู้จัดการวงดนตรีพระราชทรัพย์ (ดนตรีหลวง)27
ผลงานของนางสิทธิ์เท่าที่ปรากฏในปัจจุบันมี
หลายเรื่องทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง บางเรื่อง
ตีพิมพ์แล้ว แต่บางเรื่องยังไม่เคยตีพิมพ์ดังนี้
ประเภทวรรณคดีร้อยกรอง
1. เรื่องพิมพาพิลาป เรื่องนี้แต่งด้วยรูปแบบ
ค�ำประพันธ์ประเภทบทพากย์ 7 ทั้งเรื่อง แต่งในปี
พ.ศ.244328 ได้รับการพิมพ์ครั้งแรกโดยบรรณา
คารคึม เสง เมื่อปี พ.ศ.2484
2. แบบบอกสักรวา พิมพ์ในปี พ.ศ.2475 (?)
3. มหาสมมติวงศ์
ประเภทนวนิยาย
1. เรื่องคู่สร้างมิตรไม่ทรยศมิตร เรื่องนี้แต่ง
เป็นร้อยแก้ว พิมพ์โดยบรรณาคารสายปาน จังหวัด
ก�ำปงจาม เมื่อปี พ.ศ.2495
2. เรื่องจิตสัตยา แต่งเป็นร้อยแก้ว พิมพ์โดย
บรรณาคารสายปาน จังหวัดก�ำปงจาม ในปี พ.ศ. 2496

ญุก แถม

ญุก แถม เกิดในปี พ.ศ. 2446 ทีจ่ งั หวัดพระตะบอง
ระหว่างอายุ 10-15 ญุก แถม เรียนที่วัดและเรียน
ภาษาบาลี จนอายุได้ 15 ปี จึงเดินทางเข้ามาอยูใ่ น
กรุงเทพมหานครเป็นเวลา 12 ปี ในช่วงนี้ญุก แถม

ใช้เวลากับการศึกษา, สอบเปรียญ และสอนภาษา
บาลี
ญุก แถม เขียนผลงานของท่านจ�ำนวนหนึ่งที่
กรุงเทพฯ และพิมพ์ทนี่ นั่ ความเจ็บป่วยในปี พ.ศ. 2472
ได้ขัดขวางการก้าวหน้าในงานนี้ ดังนั้นในปีต่อมา
ญุก แถม จึงเดินทางกลับกัมพูชา โดยได้ท�ำงานที่
พนมเปญในการแปลพระไตรปิฎกภาษาบาลีเป็น
ภาษาเขมร
ญุก แถมลาสิกขาในปี พ.ศ.2479 แต่งงานและ
มีบตุ รชาย 7 คน บุตรสาว 3 คน ในปี พ.ศ. 2481 ญุก
แถมกลับมาเป็นบรรณาธิการวารสาร “กัมพุชสุรยิ า”29
มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ งานพิ ม พ์ ข องโรงพิมพ์หลวง
และเป็นกรรมการในคณะผู้แทนซึ่งไปช่วยในการ
ก่อตั้งสถาบันพระพุทธศาสนาในลาวและโคชินจีน
ในปี พ.ศ.2483 ใช้เวลาบางส่วนไปกับการสอน
ภาษาเขมรในโรงเรียนและสอนภาษาบาลีใน
โรงเรียนบาลี แต่เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทูต
เพื่อให้ได้ดินแดนเขมรที่สูญเสียให้กับประเทศไทย
ในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในปี พ.ศ.2493-2499
เขาจึงสอนที่วิทยาลัยศรีสวัสดิ์เพียงอย่างเดียว
หลังจากสองปีทสี่ อนหนังสือในเมืองพระตะบอง
ญุก แถมเดินทางกลับมาสอนที่กรุงพนมเปญและ
ท�ำการค้นคว้าเกี่ยวกับวรรณคดีเอกสารตัวเขียนที่
พุทธศาสนบัณฑิตย์
ผลงานของ ญุก แถม เท่าที่ทราบในปัจจุบัน
มีดังนี้30
1. จฺบาบ่กฺรมสามเณร แต่งในปี พ.ศ.2492
2. ปัญญาสชาดก สังเขป แต่งในปี พ.ศ.2506
3. นโมกถา, นานาชาดกวรรณนา, ธรรมนิเทศ

Judith M. Jacob, The Traditional Literature of Cambodia (New York: Oxford University Press, 1996), pp. 81.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 82.
29
กัมพุชสุริยา เป็นวารสารของพุทธศาสนบัณฑิตย์ กรุงพนมเปญ มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและวรรณคดี ถือได้ว่าเป็นสนาม
ส�ำคัญของการพิมพ์เผยแพร่งานวรรณคดีและวรรณกรรมเขมรในสมัยอาณานิคม วรรณกรรม (โดยเฉพาะนวนิยาย) เรื่องแรกๆ ของ
กัมพูชามักลงพิมพ์ในวารสารเล่มนี้ และวารสารนี้ยังคงออกต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (ขาดช่วงไปในสมัยสงครามเขมรแดงเท่านั้น)
30
เรื่องเดียวกัน, หน้า 76-77.
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ภาค 1- 2, เทวตาภาษิต และพุทธภาษิต (แต่งเป็น
ภาษาไทยมีแทรกภาษาบาลี)
4. ปิสาจเสน่หา (นวนิยาย) แต่งในปี พ.ศ. 2485
5. กุหลาบไพลิน (นวนิยาย) แต่งในปี พ.ศ. 2486
6. อาหรับราตรี (แปลจากภาษาฝรั่งเศส)
7. จุฬเวทัลลสูตร (แปลจากภาษาบาลี)
ผลงานที่ ญุก แถม เป็นผู้ตรวจสอบช�ำระและ
พุทธศาสนบัณฑิตย์จัดพิมพ์คือ 1). โภคกุลกุมาร
(ผลงานของ ออกญาวงศาสรรเพชญ (นง)) 2). เท
วันท์ 3). มหาเวสสันดรชาดก (ช�ำระในเวลาที่มี
บรรดาศักดิ์เป็น หลวงนิพนธ์มนตรี)

วรรณกรรมเขมรสมัยหลังอาณานิคม
ฝรัง่ เศส

วรรณกรรมเขมรสมัยหลังอาณานิคมฝรั่งเศส
อาจจัดแบ่งออกเป็นสมัยต่างๆ ตามสภาพการปกครอง
ของประเทศกัมพูชาได้ดังนี้ สมัยสังคมราษฎร์นิยม
(1955-1970) สมัยสาธารณรัฐเขมร (1970-1975)
สมัยกัมพูชาประชาธิปไตย (1975-1979) สมัย
สาธารณรัฐสังคมนิยมกัมพูชา (1979-1991) สมัย
รัฐกัมพูชา (1991-1993) และสมัยนวราชานิยม
(1993-ปัจจุบัน) ดังจะได้น�ำเสนอวรรณกรรมและ
นักประพันธ์คนส�ำคัญของแต่ละสมัยต่อไปนี้
1. วรรณกรรมเขมรสมัยสังคมราษฎร์นิยม
(1955-1970)
วรรณกรรมเขมรสมัยสังคมราษฎร์นิยมเป็น
ช่วงเวลาแห่งการได้รบั เอกราชจากฝรัง่ เศส ในทุกด้าน
เช่น สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และการศึกษา
เป็นต้น เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 1953 หลังจากนั้น
สมเด็จพระนโรดมสีหนุได้สละราชสมบัติให้สมเด็จ
พระนโรดมสุรามฤตโดยพระองค์ตั้งพรรคการเมือง
ชื่อพรรคสังคมราษฎร์นิยมในปี ค.ศ. 1955 และได้

ชนะคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง ช่วงเวลาดังกล่าว
จึงเป็นสมัยที่ประเทศกัมพูชามีเ สถียรภาพ
ทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ยิง่ กว่า
สมัยอืน่ ๆ ภายใต้การน�ำของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ
ในยุคนีว้ รรณกรรมได้มีวิวัฒนาการอย่างมากโดย
เฉพาะในช่วง ค.ศ. 1965-1966
ในสมัยนีน้ กั เขียนส่วนใหญ่เป็นผูท้ เี่ กิดในระหว่าง
ศตวรรษที่ 1930 และเริ่มเขียนงานวรรณกรรมใน
สมัยเรียกร้องเอกราช คือ ระหว่างศตวรรษที่ 1950
-1953 จนถึงสมัยเขมรแดงยึดกรุงพนมเปญ ในเดือน
เมษายน ค.ศ.197531
ต่อมาเมื่อประเทศกัมพูชาก้าวเข้าสู่สมัยใหม่
ก็ท�ำให้เกิดนักประพันธ์ที่มีความคิดและอุดมคติใน
การปฏิวตั เิ พือ่ ต่อสูแ้ ข่งขันกับอาณานิคมทัง้ เก่าและ
ใหม่ และระบบครอบครองแบบทุนนิยม นักประพันธ์
ที่เขียนงานในแนวนี้ได้แก่ ฑึก คาม และ เฑียก อํ
มีผลงานเรื่อง “ภูมิติรจฺฉาน (ภูมิเดรัจฉาน)” หรือ
งานของ อึ ม ถุ ก ที่ แ ต่ ง เรื่ อ ง “คฺ รู บ งฺ เ รี ย นสฺ รุ ก
แสฺ ร (ครู บ ้ า นนา)” ยุคนี้มีนักเขียนส�ำคัญๆ ดังนี้
1. อึม โฉม (1913-1975)
อึม โฉม เกิดในปี 1913 และได้เข้าเป็นสมาชิก
สมาคมนักนิพนธ์เขมรในปี 1958 ได้รับรางวัล
“อิ น ทรเทวี ” ในปี 1965 จากนวนิ ย ายเรื่ อ ง
“นางแรนแณต” นอกจากนีย้ งั มีผลงานอีก 2 เรือ่ ง คือ
เรื่องเพรงเขมร แต่งเป็นร้อยกรอง ไม่มีระบุปีที่พิมพ์
และเรือ่ งกระฬาโหมคง เป็นนวนิยายอิงประวัตศิ าสตร์
สมัยอาณานิคมฝรัง่ เศส พิมพ์ทพี่ นมเปญในปี 1958
2. ทริญ-วาญ (1924-1975)
ทริญ-วาญ เกิดวันที่ 9 กันยายน 1924 ใน
หมูบ่ า้ นตระพังฤสสี เมืองก�ำพงสวาย จังหวัดก�ำพงธม
มีหน้าที่เป็นครูปฐมศึกษาต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็น
ผูแ้ ทนราษฎร ณ ต�ำบลเสียมเรียบ-อังกอร์ หลายครัง้

ฆีง หุก ฑี, มาลีบทอกฺสรสิลฺป์แขฺมรสตวตฺสที 20, หน้า 177.
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ได้รับต�ำแหน่งเป็นรัฐเลขาธิการกระทรวงโฆษณา
การและธรรมการในปี 1956 ในรัฐบาลของสังคม
ราษฎร์นยิ มต่อมาในปี 1958 ท่านได้เข้าเป็นสมาชิก
สมาคมนักนิพนธ์เขมรและเป็นเหรัญญิกของสมาคม
ต่อมาได้รบั เลือกเป็นรองประธานและได้รบั เลือกเป็น
ประธานสมาคมในปี 1969 ในสมัยสาธารณรัฐเขมร
ท่านได้รับต�ำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงโฆษณา
การและทัศนาจรตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 1973 ถึง
วันที่ 16 มิถุนายน 1974 สันนิษฐานว่าท่านจะถูก
สังหารในสมัยเขมรแดงระหว่างปี 1975
ท่านเป็นนักหนังสือพิมพ์หลายฉบับ เช่น กัมพูชา,
เฌียมคะแมร์ (เลือดเขมร), สังคมราษฎร์นิยม และ
นักชาตินิยม แต่นวนิยายที่เป็นผลงานของท่านมี
เพียงเรื่องเดียวคือ “ขฺญุมฺมานโทสเพฺราะอฺวี ฉันมี
โทษเพราะอะไร”
3. แหล- สมผา (1922-1971)
แหล-สมผา เกิดวันที่ 23 เมษายน 1922 ที่
ต�ำบลผสาร์โกรม เมืองบากาน จังหวัดโพธิสัตว์
มารดาชื่อ นางเสง-ลิญ บิดาชื่อ นายเมา-แหล
เป็นข้าราชการอาณานิคมมีหน้าที่เป็นเลขาธิการ
เรสิ ดังฝรั่ ง เศส เมื่ อ อายุ 7 ปี สมผาเข้าเรียนที่
ก� ำ พงสพือแล้วไปต่อที่ก�ำพงจาม จนอายุได้ 12 ปี
บิดาถึงแก่กรรมจึงได้ไปเรียนในพนมเปญ ในปี
1940 ได้เข้าเรียนโรงเรียนกฎหมายเมื่อจบแล้วได้
เข้าเป็นข้าราชการตุลาการ ในปี 1943 ได้เป็นเจ้า
หน้าที่บัญชีในศาลชั้นต้นก�ำพงธม ในปี 1945 ได้
ขึ้นเป็นผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นเสียมเรียบและได้
แต่งงานในจังหวัดนี้ ในปี 1947 ได้ขึ้นเป็นเจ้ากรม
ที่ศาลอุทธรณ์แล้วย้ายไปเขตก�ำพงจาม แล้วมาอยู่
ทีก่ รุงพนมเปญจากนัน้ ได้เดินทางไปศึกษาในประเทศ
ฝรัง่ เศสเป็นเวลา 1 ปี ในปี 1962 ท่านได้รบั เลือกตัง้
เป็นผู้แทนราษฎรมณฑลชีแกรง จังหวัดเสียมเรียบ
ในระหว่างปี 1957-1964 ได้รับเลือกเป็นประธาน
สมาคมนักนิพนธ์เขมร นอกจากนี้ในระหว่างที่เป็น
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เจ้ากรมท่านได้เป็นอาจารย์พเิ ศษในคณะนิติศาสตร์
เป็นเวลาหลายปี ถึงแก่อนิจกรรมในวันที่ 4
กันยายน 1971
เนื่องจากแหล- สมผา มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย ดังนั้นนวนิยายที่ท่านแต่งจึงมักเกี่ยวข้อง
กับเรือ่ งสืบสวนสอบสวน หรือเรือ่ งเกีย่ วกับโจรผูร้ า้ ย
ได้แก่ เรือ่ งโจร์บทึ มุข (โจรปิดหน้า) พิมพ์ทพี่ นมเปญ
ปี 1941, เรื่องโจร์ลวจปรัก (โจรลักเงิน) พิมพ์ที่
พนมเปญ ปี 1953, เรื่องโจร์พนมแตบง (โจรภูเขา
แตบง) พิมพ์ที่พนมเปญ ปี 1955, เรื่องจิตต์เอิวปุ๊ก
(ใจพ่อ) พิมพ์ที่พนมเปญ ปี 1959 เป็นต้น
4. เกงวันสัก (1925 - )
เกงวันสัก เกิดวันที่ 19 กันยายน 1925 ทีห่ มูบ่ ้าน
ก�ำพงบึง เมืองก�ำพงแลง จังหวัดก�ำพงฉนัง หลังจาก
สอบผ่านมัธยมศึกษาภาคที่ 2 ในปี 1946 ท่านได้
เดินทางไปศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างนี้
ได้เป็นผูช้ ว่ ยสอนภาษาเขมรควบคูไ่ ปกับการศึกษา
จนส�ำเร็จการศึกษาปริญญาบัตรแผนกอักษรศาสตร์
ในมหาวิทยาลัยอักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์ใน
กรุงปารีสในปี 1952 ท่านได้เดินทางกลับมาเป็น
อาจารย์ในวิทยาลัยสีสุวัตถิ์ในกรุงพนมเปญ
ในปี 1952-1958 ท่านเป็นผู้น�ำตั้งพรรค
ประชาธิปไตย ท�ำให้ท่านมีความขัดแย้งกับสมเด็ จ
พระนโรดมสีหนุซงึ่ เป็นผูก้ อ่ ตัง้ พรรคสังคมราษฎร์นยิ ม
ดังนั้นท่านจึงถูกรัฐบาลจ�ำคุกในวันที่ 13 กันยายน
ถึง 10 ตุลาคม 1955 ในเวลาที่ออกจากคุกท่านได้
พิมพ์บทร้อยกรองซึง่ ท่านได้นพิ นธ์ขนึ้ ระหว่างจ�ำคุก
ร้อยกรองเหล่านี้ได้มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อกวีนิพนธ์
เขมรในเวลานั้นคือเรื่อง “คุกกามกิเลส”
ตั้งแต่ปี 1948-1962 เกงวันสักมีต�ำแหน่ง
เป็นพฤทธิบุรุษมหาวิทยาลัยอักษรศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์และผูอ้ ำ� นวยการวิทยาสถานครุโกศลย์
(1958-1960) แล้วท่านได้ไปสอนอักษรศาสตร์
วัฒ นธรรม อารยธรรมเขมรที่มหาวิทยาลัย

อักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งพุทธิกสกล
วิทยาลัย พนมเปญ จนถึงปี 1968
ในกลางปี 1968 รัฐบาลได้ให้ท่านหยุดสอน
และได้มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามสอดส่องเนื่องจาก
ได้ถูกตั้งข้อหาว่าท่านเป็นผู้กระตุ้นให้นักศึกษามี
แข็งข้อกับรัฐบาลในเวลานั้น ต่อมาในปี 1970 มี
การเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นสาธารณรัฐเขมร
รัฐบาลใหม่ได้ก่อตั้ง “วิทยาสถานเขมร-มอญ” ขึ้น
และให้ท่านเป็นผู้น�ำ ภายหลังท่านได้เดินทางไปอยู่
ในประเทศฝรั่งเศสจนถึงปัจจุบัน
ผลงานส�ำคัญของเกงวันสักมีทงั้ ทีเ่ ป็นบทละคร
กวีนิพนธ์ และผลงานการศึกษาค้นคว้า กวีนิพนธ์
ที่ มี บ ทบาทมากที่สุด น่าจะได้แก่เรื่อ ง “คุกกาม
กิเลส” ซึ่งท่านแต่งเมื่อถูกรัฐบาลของสมเด็จพระ
นโรดมสีหนุ จ�ำคุกและพิมพ์ขึ้นในปีถัดมาคือ 1956
5. หงส์ธุนหัก (1926-1975)
หงส์ธุนหัก เกิดวันที่ 21 สิงหาคม 1926 ที่
หมู่บ้านแพรกกก เมืองสตึงตรอง จังหวัดก�ำพงจาม
ในวัยเด็กท่านได้ศลิ าวิชาละครในโรงเรียนนาฏกรรม
สาราแบร์นาต์ ทีก่ รุงปารีส และได้เดินทางกลับประเทศ
กัมพูชาในปี 1951 ในเวลาเดียวกันนั้นท่านได้เดิน
ทางเข้าป่าที่พนมดงรัก กับกลุ่มของซึน ง็อก ทัน
เพื่อเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศส ท่านเผยแพร่ผล
งานทางวิทยุในป่าเล่นเป็นเรือ่ งละครเพือ่ แสดงภาพ
ความรักชาติของชนชาติเขมรในกลุ่มพนมดงรัก
ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ท�ำให้เกิดละครพูดแบบใหม่ใน
ประเทศกัมพูชา
เมื่อประเทศกัมพูชาได้รับเอกราช ท่านกลับ
เข้ากรุงพนมเปญและได้เป็นอาจารย์สอนทีว่ ทิ ยาลัย
พระสีสวุ ตั ถิ์ ต่อมาได้รบั ต�ำแหน่งเป็นผูอ้ ำ� นวยการ
กรมละครชาติในพนมเปญภายใต้การอุปถัมภ์ของ
สมเด็จมหากษัตริยานีกสุ มุ ะ ท่านได้แปลบทละคร
ฝรั่ งเศสและยุ โ รปเป็นภาษาเขมรส�ำหรับ เล่น
ในกรมละครชาติ ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการ

มหาวิทยาลัยวิจิตรศิลปะตั้งแต่ปี 1966-1970
หลังจากการปฏิวตั ใิ นเดือนเมษายนปี 1970 เข้าสูส่ มัย
ของลอนนอล ท่านหงส์ ธุนหักได้ขึ้นเป็นรัฐมนตรี
และได้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่ 7 ตุลาคม 1972-17
เมษายน 1973 ท่านหงส์ ธุนหัก เสียชีวิตในปี 1975
สมัยการปกครองของพอลพต
ผลงานส่วนใหญ่ของท่านเป็นบทละคร เช่น
วงศ์ตระกูลก�ำสรด หรือ พระอาทิตย์ตกแล้ว ซึ่งแต่ง
ในปี 1966 เป็นต้น
6. นางสุยเหียง (1929 - )
นางสุยเหียง เป็นนักเขียนหญิงอีกคนหนึ่ง
นอกจาก นางสิทธิ ซึ่งเป็นนักประพันธ์เขมรสมัย
อาณานิคม ท่านมีชอื่ ตามสูตบิ ตั รว่า อึง ทรี สุย-เหียง
เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม 1929 ในกรุงพนมเปญ
เข้าเรียนในโรงเรียนคาทอลิกส�ำหรับยุวนารีพนมเปญ
จนได้ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาแล้วเรียนภาษา
ฝรัง่ เศสในสมาคมฝรัง่ เศส เป็นสมาชิกนักนิพนธ์เขมร
ในปี 1956 ในปี 1961 ศึกษาต่อทางดนตรีและ
อารยธรรมฝรัง่ เศษในมหาวิทยาลัยซอร์บอน
นางสุยเหียงเป็นหญิงสมัยใหม่มีความคิด
ก้าวหน้า ท่านได้เริ่มแต่งนวนิยายตั้งแต่เยาว์วัย
ได้แก่ วาสนาของนางณาครี พิมพ์เมื่อปี 1952,
สทึ ง กรอฮอม (แม่ น�้ ำ แดง) พิ ม พ์ เ มื่ อ 1952,
ผการีกผกาโรย (ดอกไม้บานดอกไม้โรย) พิมพ์เมื่อ
1953 เป็นต้น นวนิยายเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึง
สภาพบ้านเมืองและความทุกข์ยากต่างๆ ของ
กัมพูชาในเวลานั้นได้เป็นอย่างดี
7. ปีวไฉเลียง (1930 - )
ปีวไฉเลียง เกิดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 1930 ใน
หมู่บ้านไชรเวียน เมืองไพรฌร จังหวัดก�ำพงจาม
บิดาชือ่ นายปีวไฬเสง มารดาชือ่ ลึง ท่านเป็นผูก้ อ่ ตัง้
สมาคมนักนิพนธ์เขมรร่วมกับเพื่อนนักประพันธ์คน
อื่นๆ ในปี 1956 และเคยได้รับเลือกเป็นสมาชิก
กรมอภิบาลจ�ำนวน 2 ครั้ง ตั้งแต่ปี 1951 ถึง 1967
ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558

79

ท่านได้แต่งนวนิยายถึง 18 เรือ่ ง ทัง้ ยังแต่ง บทละคร
และได้เป็นผู้อ�ำนวยการอินทรเทวีภาพยนตร์ และ
ได้น�ำนวนิยายของท่านไปสร้างเป็นภาพยนตร์อีก
ด้วย
หลั ง จากประเทศกั ม พู ช าตกอยู ่ ภ ายใต้
การปกครองของเขมรแดงท่านได้อาศัยอยู่ใน
ประเทศฝรั่งเศสและได้ตั้งสมาคมวัฒนธรรมแห่ง
หนึ่งชื่อว่า อินทรเทวีโดยมีกลุ่มระบ�ำยอดนิยมและ
แบบโบราณซึ่งได้แสดงเรื่องมาถึงปี 1993 จ�ำนวน
114 ครั้งในประเทศฝรั่งเศสและยุโรป นวนิยายของ
ปีวไฉเลียง เช่น พระมงกุฎเพชร พิมพ์เมื่อ 1952,
วิรบุรุษ พิมพ์เมื่อ 1953, 54, วิทยาบุรุษ พิมพ์เมื่อ
1954 และเรือ่ งพระจันทราชา พิมพ์เมือ่ 1954 เป็นต้น
8. อึม-ถุก (1920- 1958)
อึม-ถุก สันนิษฐานว่านักประพันธ์ท่านนี้เกิด
ในราวปี 1920 และหายสาบสูญไปในราวปี 1958
ชีวิตและผลงานของนักประพันธ์เขมรผู้นี้มีความน่า
สนใจ เนือ่ งจากท่านเป็นผูเ้ ลือ่ มใสในลัทธิสงั คมนิยม
ดังนั้นจึงพบว่าท่านเป็นผู้ที่มีความคิดเห็นในทางที่
ตรงข้ามกับรัฐบาล นวนิยายของท่านจึงมักมีเนือ้ หา
เกี่ยวข้องกับเรื่องชนชั้นวรรณะ การแสดงถึงกลุ่ม
นายทุนและคนจน เรือ่ งของประชาชนกับผูม้ อี ำ� นาจ
และคนรักชาติกับคนที่ร่วมมือกับศัตรู ดังปรากฏใน
ผลงานส�ำคัญ 3 เรือ่ ง คือ สึมนักขับรถ พิมพ์เมือ่ 1956,
กุลีก�ำแณน พิมพ์เมื่อ 1956, และครูบ้านนา พิมพ์
เมื่อ 1957 นวนิยายทั้ง 3 เรื่องนี้ต่อมาในรัฐบาล
สาธารณรัฐสังคมนิยมกัมพูชา (1982-87) ได้ให้
กระทรวงอบรม (กระทรวงศึกษาธิการ) น�ำมาพิมพ์
ส�ำหรับให้นักเรียนเรียน เนื่องจากเป็นเรื่องที่แสดง
ถึงอุดมการณ์สังคมนิยม
9. ลี เธียมเตง (1930-1975)
ลี เธียมเตง เกิดในวันที่ 15 พฤษภาคม 1930
ในจังหวัดก�ำพงจาม บิดาชื่อนายลี มุง มารดาชื่อ
สุก คีม ท่านเป็นนักปราชญ์เขมรสมัยใหม่ที่มีชื่อ
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เสียงโด่งดังทัง้ ในและนอกประเทศกัมพูชา ท่านเป็น
สมาชิกผูร้ ว่ มก่อตัง้ สมาคมนักนิพนธ์เขมรในปี 1956
ท่านเป็นนายกแผนกค้นคว้าในพุทธศาสนบัณฑิตย์
และเป็ น นั ก เขี ย นในวารสารกั ม พุ ช สุ ริ ย าด้ ว ย
ท่ า นเป็ น สมาชิ ก กลุ ่ ม ชุ ม นุ ม ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี เขมรและได้แต่งนวนิยายจ�ำนวนมาก
เช่น เรือ่ งรัสมีชวี ติ พิมพ์เมือ่ 1954, เรือ่ งศิรเิ ศวตฉัตร
พิมพ์เมื่อ 1954, เรื่องล�ำดวนพนมกุเลน พิมพ์เมื่อ
1954 เรื่องบรมราชา พิมพ์เมื่อ 1955 นอกจากนี้ยัง
มีผลงานวิชาการเป็นจ�ำนวนมาก เช่น พงศาวดาร
เขมรสังเขป พิมพ์เมือ่ 1959 อักษรศาสตร์เขมร พิมพ์
เมือ่ 1960 วิวัฒนาการอักษรศาสตร์เขมร พิมพ์เมื่อ
1972 เป็นต้น
10. ลี คีมอวง (1935-1975)
ลี คีมอวง เกิดในหมู่บ้านโฉลง เมืองโฉลง
จังหวัดกระแจะ ท่านเป็นครูสอนหนังสือ ต่อมาได้
เข้ามาอยู่ในกรมละครชาติซึ่งน�ำโดยท่า นหงส์
ธุนหัก โดยมีหน้าที่เป็นนาฏกรเอก ต่อมาได้ไป
ศึกษาต่อทางศิลปะการละครที่กรุงปักกิ่ง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 1966 ท่านมีฐานะ
เป็นศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจิตรศิลปะ
นอกจากหน้าที่นี้แล้วท่านยังได้แสดงเป็นตัวเอกใน
ภาพยนตร์ ท่านเป็นสมาชิกสมาคมนักนิพนธ์เขมร
และได้แต่งบทละครเช่น วิบตั เิ สน่หา ในปี 1955
เป็นต้น
11. ฑึก เคียม (1936-1975)
ฑึก เคียม เกิดวันที่ 5 มกราคม 1936 หมู่บ้าน
ฤสสีแก้ว เมืองโฉลง จังหวัดกระแจะ ท่านเป็น
บรรณารักษ์หอสมุดพุทธศาสนบัณฑิตย์ กรุงพนมเปญ
และยังได้แบ่งเวลาส�ำหรับศึกษาเกีย่ วกับศิลาจารึก
เขมร ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมเขมร ท่านเป็น
สมาชิกสมาคมนักนิพนธ์เขมรตั้งแต่ปี 1961 ต่อมา
เป็นกรรมการบริหารสมาคมนีร้ ะหว่างปี 1963-1971
และเป็นนักประพันธ์ผหู้ นึง่ ในวารสารกัมพุชสุริยา

นอกจากนี้ท่านยังได้เขียนนวนิยายไว้อีกหลายเรื่อง
เช่น มาพี่ไปบ้าน พิมพ์เมื่อ 1956, เรื่องเงินเดือน
ไปไหน พิมพ์เมื่อ 1956, เรื่องพระนางอินทรเทวี
พิมพ์เมื่อ 1966 เรื่องออกญาพิษณุโลก พิมพ์เมื่อ
1970 เป็นต้น
12. กุย ฬูต (1940-1975)
กุย ฬูต เกิดวันที่ 16 มกราคม 1940 ในหมูบ่ า้ น
สูรคง เมืองกงมาส จังหวัดก�ำพงจาม บิดาชือ่ กุย ตวน
มารดาชือ่ อู ทูจ ท่านได้เริม่ แต่งนวนิยายตัง้ แต่ปี 1960
เมื่อเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา ชื่อว่า “แสนก�ำศรด”
เรื่องนี้ได้ส่งประกวดรางวัลอินทรเทวีของสมาคม
นักนิพนธ์เขมรได้รางวัลปลอบใจ แต่ไม่ได้พิมพ์ ต่อ
มาในปี 1966 ท่านจึงได้เข้าเป็นสมาชิกนักนิพนธ์
เขมร และมีผลงานนวนิยายจ�ำนวนมากโดยเฉพาะ
นวนิยายอิงประวัตศิ าสตร์ เช่น เดนดวงจิตต์ พิมพ์เมือ่
1963, เรื่องพระบาทตรอสกแผอม พิมพ์เมื่อ 1965,
เรื่องพระบาทพญายาต พิมพ์เมื่อ 1966 และเรื่อง
แก้วพระเพลิง พิมพ์เมื่อ 1970 เป็นต้น
13. แอว ส�ำอาง (1942-1975)
แอว ส�ำอาง เกิดวันที่ 4 เมษายน 1942 ใน
กรุงพนมเปญ บิดาชื่อบุล แอว มารดาชื่อ กิม มวย
แอว ส�ำอาง ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยอักษรศาสตร์
และมหาวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์แล้วได้เริ่มเขียน
นวนิยายเป็นครั้งแรกในปี 1967 ท่านได้เข้าเป็น
สมาชิกสมาคมนักนิพนธ์เขมรในวันที่ 31 มกราคม
1968 ในปี 1970 ท่านสอบเข้าโรงเรียนนายทหารบก
เมือ่ เรียนจบโรงเรียนโยธาท่านได้ทำ� งานในกระทรวง
ข่าวสารและโฆษณาในกองทัพ ผลงานนวนิยาย
ของท่านมีจำ� นวนมาก เช่น กลียคุ ในอุดงค์ พิมพ์เมือ่
196, เรื่องระลอกเลือดในจตุมุข พิมพ์เมื่อ 1968
เป็นต้น
14. สุทธ บูลีน (1943 - )
สุทธ บูลีน เกิดในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 1943 ที่
หมูบ่ า้ นก�ำพงจาม เมืองก�ำพงเสียม จังหวัดก�ำพงจาม

ท่านได้สอบมัธยมศึกษาภาคที่ 2 แผนกทัศนวิชา
ทั้งสัญญาบัตรกัมพูชาและสัญญาบัตรฝรั่งเศส
ต่อมาท่านจึงได้มาศึกษาต่อทางด้านอักษรศาสตร์
และทัศนวิชาในมหาวิทยาลัยอักษรศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ควบคู่ กับการศึกษานี้ท่านได้ศึกษา
กฎหมายในมหาวิทยาลัย แล้วท่านได้งานเป็น
อาจารย์ทศั นวิชาในพนมเปญ ท่านได้เข้าเป็นสมาชิก
สมาคมนักนิพนธ์เขมรในวันที่ 13 มกราคม 1967 และ
ได้ออกหนังสือ นครธม โดยท่านเป็นผูอ้ ำ� นวยการพิมพ์
ท่านได้ออกจากกรุงพนมเปญไปประเทศฝรั่งเศสใน
ปี 1974 ปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ผลงานโดยมากของท่านเขียนเป็นภาษาเขมร เช่น
เรือ่ งเสียสติเพราะกามตัณหา พิมพ์เมื่อ 1964, เรื่อง
น้องเป็นเจ้าเสน่ห์ พิมพ์เมื่อ 1964 และเรื่องเสน่ห์
อภิมงคล พิมพ์เมื่อ 1965 เป็นต้น
15. หัก ไฉหุก (1944-1975)
หัก ไฉหุก เกิดใน เมืองโมงฤสสี จังหวัด
พระตะบอง ท่านได้เข้าเป็นสมาชิกนักนิพนธ์เขมร
ในปี 1968 สันนิษฐานว่าท่านได้ถงึ แก่กรรมไปเมือ่ ปี
1975 ตัง้ แต่ปี 1965-1973 ท่านได้ประพันธ์นวนิยาย
ไว้กว่า 30 เรื่อง เป็นนวนิยายเกี่ยวกับต�ำนาน
ประวัติศาสตร์และสืบสวนสอบสวน เช่น เรื่องใน
โลกนี้ถ้าไม่มีพี่ พิมพ์เมื่อ 1965, เรื่องน้องรักแต่พี่
คนเดียว พิมพ์เมื่อ 1965, เรื่อง มาตาประหารบุตร
พิมพ์เมื่อ 1965, เรื่องใต้ร่มพระนคร พิมพ์เมื่อ
1966 เป็นต้น
16. สวน สุรินท์ (1930-1975)
สวน สุรินท์ เกิดเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 1930
ในเมืองสังแก จังหวัดพระตะบอง ท่านมีหน้าที่เป็น
เลขาธิการศาลากลางจังหวัดและได้เข้าเป็นสมาชิก
สมาคมนักนิพนธ์เขมรในวันที่ 13 เดือนมิถนุ ายน 1961
ท่านแต่งเรื่อง พระอาทิตย์ใหม่ขึ้นบนแผ่นดินเก่า
ได้น�ำไปประกวดในงานอักษรศาสตร์ครั้งที่ 1 ของ
สมาคมนักนิพนธ์เขมรปี 1960-61 ได้รับรางวัล
ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558
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อินทรเทวีที่ 1
17. ฬึก วารี (1940-1935)
ฬึก วารี เกิดเมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน ใน
กรุงพนมเปญ บิดาชือ่ ฬึก สุน มารดาชือ่ หัก โสเภียพ
ท่านได้ประพันธ์เรื่องหนึ่งได้รางวัลอินทรเทวีที่ 1
ครั้งที่ 1 ในปี 1962- 63 มีชื่อว่า “ชาติสตรี โดยได้
น�ำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี 1967 นอกจากนีท้ า่ น
ยังได้แต่งอีกเรื่องหนึ่งชื่อว่า จิตต์สงสาร ในปี 1968
18. โกย สารุน (1940-1975)
โกย สารุน เกิดวันที่ 22 พฤษภาคม 1940 ที่
เมืองส�ำโรง จังหวัดตาแก้ว ท่านได้เข้าเป็นสมาชิก
นักนิพนธ์เขมรในวันที่ 23 พฤศจิกายน 1970 เมื่อ
ท่านยังเป็นนักศึกษาในวิทยาลัยพระสีสุวัตถิ์ชั้นที่ 4
(1958) ท่านได้เขียนร้อยกรองชื่อว่า “ชีวิตนิสิต”
ได้ที่ 3 ในการประกวดอักษรศาสตร์ประจ�ำปี 1959
ของกระทรวงอบรมชาติ (ศึกษาธิการ) ในระหว่างปี
1965- 67 ก็ได้เขียนบทร้อยกรองอีกครั้งชื่อว่า
“บุปผาสีด�ำ” ได้ที่ 2 ของการประกวดอักษรศาสตร์
ในปี 1967 ในการเขียนบทร้อยกรองท่านได้อทิ ธิพล
จากกวีรุ่นพี่หลายท่าน
2. วรรณกรรมเขมรสมัยสาธารณรัฐเขมร
(ค.ศ.1970-1975)
สมัยสาธารณรัฐเขมร เป็นยุคสมัยหลังจากที่
สมเด็จพระนโรดมสีหนุได้ถูกรัฐประหารภายใต้
การแทรกแซงของสหรัฐอเมริกา นายพลลอนนอล
ได้ปกครองกัมพูชาโดยยกเลิกสถาบันกษัตริย์และ
ก่อตั้งเป็นสาธารณรัฐกัมพูชาได้ตกอยู่ในเพลิง
สงคราม เนื่องจากรัฐบาลสาธารณรัฐได้ต่อต้าน
เวียดนามเหนืออย่างออกหน้า ในยุคนี้วรรณกรรม
เขมรในกรุงพนมเปญได้เริ่มเปลี่ยนทิศทางไปสู่
ทิศทางใหม่
นักประพันธ์สว่ นใหญ่ในสมัยนีค้ อื นักประพันธ์
ในสมัยสังคมราษฎร์นิยมที่ยังคงเขียนผลงานต่อมา
เรื่องเดียวกัน, หน้า 294.
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โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มหนึ่งสนับสนุน
การปกครองแบบสาธารณรัฐ ส่วนนักเขียนอีก
กลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการปกครองแบบใหม่นี้
ส่วนนักประพันธ์ที่เกิดระหว่าง ค.ศ.1945-1948
ได้เริ่มเขียนผลงานประเภท นวนิยาย บทกวี หรือ
บทวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรม32 นักประพันธ์
คนส�ำคัญในสมัยสาธารณรัฐเขมร ได้แก่
1. ตังวงสา (1948-1975)
เกิดวันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ.1948 ที่วัดคอร์
อ�ำเภอซ็องแก จังหวัดพระตะบอง บิดาชื่อ ตังภูม
มารดาชื่อตูจ ปิจ ท่านได้เข้าเป็นสมาชิกนักนิพนธ์
เขมรในวันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ.1967 และได้เสียชีวติ
ในปี ค.ศ.1975 ในยุคเขมรแดง ท่านได้แต่งนวนิยาย
ไว้หลายเรื่อง เช่น สวนสาวสด (สวนสฺรีสฺรส่) ในปี
1967, 5 นาทีก่อนชีวิตกษัย (5 นาทีมุนชีวิตกฺสัย)
ในปี ค.ศ. 1968 เป็นต้น
2. บุณณ์จันท์ มุล (1916-1975)
เกิดในปี ค.ศ.1916 ทีพ่ นมเปญ เป็นผูท้ ตี่ อ่ ต้าน
อาณานิคมฝรั่งเศส ในปี ค.ศ.1942 ท่านได้เข้า
ร่วมประท้วงร่วมกับพระสงฆ์จ�ำนวนหลายร้อยรูป
ต่อต้านกับรัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศส จึงถูกรัฐบาล
ฝรั่งเศสจับกุมไปขังที่เกาะตรอฬาจเป็นเวลา 3 ปี
หลังจากการรัฐประหารในปี ค.ศ.1970 เป็นต้นมา
ท่านได้กลับเข้ามาในวงการเมือง โดยเฉพาะได้เ ข้ า
อยู ่ ใ นคณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง รั ฐ ธรรมนู ญ
สาธารณรัฐเขมร นอกจากนี้ท่านยังได้แต่งหนังสือ
2 เล่ม พรรณนาชีวิตส่วนตัวในด้านการเมือง คือ
คุกการเมือง (คุกนโยบาย) หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง
ประวัติผู้แต่งและสังคมการเมืองเขมรในระหว่าง
ค.ศ.1936-1945 หนังสือเล่มที่ 2 คือ จริตเขมร
(จริตแขฺมร) พิมพ์ในปี ค.ศ.1973 กล่าวถึงประวัติ
ของท่าน และบทวิเคราะห์เกี่ยวกับสังคมการเมือง
เขมรตัง้ แต่สมัยอาณานิคมฝรัง่ เศสจนถึง ค.ศ.1972

3. นวนเฆือน (1944-1977)
เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ 29 มกราคม ค.ศ.1944 ใน
จังหวัดเสียมเรียบและได้รับการศึกษาเบื้องต้นใน
จังหวัดนั้น ต่อมาในปี ค.ศ.1964 ได้เข้าศึกษาใน
โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงในกรุงพนมเปญ และได้รับ
ปริญญาบัตรแผนกประวัติศาสตร์ ในปี ค.ศ.1968
จากนัน้ ได้เป็นอาจารย์มธั ยมศึกษาในจังหวัดก�ำพงจาม
ต่อมาได้ยา้ ยมาเป็นอาจารย์ผชู้ ว่ ยในคณะอักษรศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ กรุงพนมเปญ จากนั้นได้เข้าป่า
ในปี ค.ศ.1972
นวนเฆื อ นเป็ น ปั ญ ญาชนปฏิ วั ติ แ ต่ ไ ม่ ใ ช่
คอมมิวนิสต์ ท่านได้ถูกพรรคพวกซ้ายนิยมสังหาร
ประมาณ ปี ค.ศ.1977 ผลงานส�ำคัญของท่าน คือ
เรื่ อ งด� ำ เนิ น มุ ่ งไปทิศ ตะวันตกอินโดจีนปี 2000
(ฎํ เ ณี ร ฉฺ พ ส่ เ ทาทิ ส ขางลิ จ อิ ณฺ ฑู จิ น ฉฺ น� ำ 2000)
พิมพ์เมื่อ ค.ศ.1971, เรื่องรัฐประหารปี 1932 จาก
สยามเป็นไทย (รฏฺฐปฺรหารฉฺน�ำ 1932 พีเสียมเทา
ไถฬงฺค) ในปี 1971 และเรื่องปฏิวัติยังไม่ทันจบ
(ปฎิวตฺตน์เนามินทาน่จบ่) ในปี 1972
4. สู จ�ำเริน (1949-1975)
เกิดเมือ่ วันที่ 5 มกราคม ค.ศ.1949 ได้เข้าเป็น
สมาชิกนักนิพนธ์เขมรตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน
ค.ศ. 1970 ท่านได้แต่งนวนิยายอิงประวัติศาสตร์
ไว้หลายเรื่อง เช่น นวนิยายเรื่องวีรชนสงครามชัย
(วีรชนสงฺคฺรามชัย) เมื่อ ค.ศ.1970 (?), นวนิยาย
เรื่องอาจารย์สวา ประวัติการต่อสู้ของวีรบุรุษเขมร
ในศตวรรษที่ 19 เมื่อ ค.ศ.1971, นวนิยายเรื่อง
โพธิก็อมโบร์ (โพธิกํโบร) ประวัติการต่อสู้ของ
วีรบุรษุ เขมรในศตวรรษที่ 19 เมือ่ ค.ศ.1971 เป็นต้น
5. รัวะส์ จันตราบุตร (1945 - )
เกิดเมือ่ 1 ตุลาคม ค.ศ.1945 รัวะส์ จันตราบุตร
เรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่
กรุงพนมเปญ จากนัน้ ได้เข้าเรียนในโรงเรียนฝึกหัดครู
แล้วเป็นอาจารย์มัธยมศึกษาในอนุวิทยาลัยอุดงค์
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ในปี ค.ศ.1970 ได้รบั ปริญญาบัตร ระหว่างนัน้ ได้สอน
ในวิทยาลัยยุคนธรและวิทยาลัยศรีสวัสดิ์ วันที่ 16
มิถุนายน ค.ศ. 1971 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
คณะกรรมการแต่งตัง้ รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเขมร
ในปี ค.ศ.1972 ได้ไปศึกษาต่อในประเทศฝรัง่ เศส
หลังจากที่พนมเปญตกอยู่ใต้การยึดครองของเขมร
แดงท่านได้เข้าร่วมต่อสูก้ บั นายทหารชัน้ สูงของ
สาธารณรัฐเขมรในประเทศไทย จากนั้นได้อาศัย
อยูท่ สี่ หรัฐอเมริกา ประเทศฝรัง่ เศส และกัมพูชา
ปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกราชบัณฑิตยสภากัมพูชา
ผลงานส�ำคัญคือประวัติศาสตร์เขมร ภาค 1 พิมพ์
ที่ปารีส เมื่อปี ค.ศ.1998
3. วรรณกรรมเขมรสมัยกัมพูชา
ประชาธิปไตย (1975-1979)
ครัน้ ถึงสมัยทีก่ มั พูชาตกอยูภ่ ายใต้การปกครอง
ของเขมรแดง ระหว่างปี ค.ศ.1975-1979 เป็นเวลา
3 ปี 8 เดือน สมัยนีถ้ อื ว่าเป็นยุคเสือ่ มของวรรณกรรม
เขมรและเป็นยุคที่มีการท�ำลายวรรณกรรมเขมร
จ�ำนวนมาก นักประพันธ์เขมรเสียชีวิตหลายท่าน
กวีและนักประพันธ์ไม่มีสิทธิเขียนหรือใช้ความคิด
แสดงความเห็นต่างๆ วรรณกรรมเขมรในยุคนีจ้ งึ มี
น้อยมาก คือ มีแต่คำ� ประพันธ์รอ้ ยกรองที่เกี่ยวกับ
การเมืองบ้างเท่านั้น33
ยกเว้นแต่ในกลุ่มชาวกัมพูชาที่อยู่ต่างประเทศ
เช่น ฝรั่งเศส เป็นต้น ที่ได้เขียนวรรณกรรมขึ้นใหม่
ตั้งแต่ ค.ศ.1977 เป็นต้นมา วรรณกรรมเหล่านี้
หลายเรื่องจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความเดือดร้อน
ของชาวกัมพูชาภายใต้การปกครองอันเลวร้ายของ
เขมรแดง เช่น อึงเกียน แต่งนวนิยายเรื่อง ดอกบัว
กัมพูชา (ผฺกาฌูกกมฺพุชา) พิมพ์ที่ปารีส เมื่อ ค.ศ.
1977, รัวะส์ วิริเยีย แต่งนวนิยายเรื่องฟ้าหลังฝน
(โกฺรยเพลเผฺลียง) พิมพ์ที่ปารีส เมื่อ ค.ศ. 1979
เป็นต้น34
ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558
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4. วรรณกรรมเขมรสมัยสาธารณรัฐ
สังคมนิยมกัมพูชา (ค.ศ.1979-1991)
ประเทศกัมพูชาภายหลังปี ค.ศ.1979 (พ.ศ.
2522) ซึ่งเวียดนามยกทัพเข้ามาผลักดันกองก�ำลัง
เขมรแดงออกจากกัมพูชาได้และตั้งรัฐบาลกัมพูชา
โดยมีรัฐบาลเวียดนามหนุนหลังอยู่นั้น รัฐบาลใหม่
ได้ปกครองประเทศกัมพูชาตามระบอบสังคมนิยม
แบบมาร์ก-เลนิน ภายใต้รฐั บาลเวียดนามทีฮ่ านอย
จนถึงปี ค.ศ.1989
วรรณกรรมเขมรในช่วงนี้ได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีก
ครั้งหนึ่งโดยถูกก�ำหนดให้อยู่ในแนวนโยบายของ
พรรคและรัฐ โดยเน้นถึงการผูกสามัคคีกับต่างชาติ
โดยเฉพาะเวียดนาม การสร้างความรักชาติ การเน้นถึง
การต่อสู้ปฏิวัติ ฯลฯ การปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ
สังคมบ่อยครัง้ ท�ำให้นกั ประพันธ์เขมรพยายามพัฒนา
ไปตามผูน้ ำ� นักประพันธ์เขมรในสมัยก่อนทีร่ อดชีวติ
จากการสังหารของเขมรแดงและนักประพันธ์รนุ่ ใหม่
ได้เกิดขึน้ และสร้างงานวรรณกรรมต่อมาตามนโยบาย
พรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา ส�ำหรับนักเขียนเขมรคน
ส�ำคัญในสมัยนี้ เช่น
1. เขียว กาญาริทธิ (1951 -)
เกิดเมื่อวันที่ 13 กันยายน ค.ศ.1951 ที่
อ�ำเภอเกาะสุทิน (โซะติน) ในจังหวัดก�ำพงจาม
ท่านสอบได้ระดับมัธยมศึกษาในปี ค.ศ.1969 ได้
เข้ า เรี ย นคณะนิ ติศ าสตร์ แล้วได้ส อบเข้าเรียน
โรงเรียนชาติรัฐบาลแต่พอถึงเดือนเมษายน 1975
กัมพูชาเข้าสู่สมัยเขมรแดง เขมรแดงส่งให้ท่านไป
อยูท่ ตี่ ำ� บลหนึง่ ในจังหวัดก�ำพงจาม (1975-1979)
ต่อมาเมือ่ กองทัพเวียดนามเข้ามาปลดแอกเขมรแดง
ท่านจึงได้กลับมาทีพ่ นมเปญในเดือนกุมภาพันธ์ 1979
ท่านมีหน้าที่เป็นเลขาธิการสมาคมนักข่าว
กัมพูชาในเดือนตุลาคม ค.ศ.1979 ต่อมาได้รับ
ต�ำแหน่งเป็นรองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์กัมพูชา
34
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ระหว่าง ค.ศ.1981- 1982 และเป็นบรรณาธิการ
ตั้งแต่ ค.ศ.1982-1990 จึงได้เป็นผู้แทนจังหวัด
กัณฎาลในรัฐสภาชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยม
กัมพูชาจนถึงเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1993
จากนั้นท่านได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎร
พรรคประชาชนกัมพูชาของจังหวัดกัณฎาล ได้เป็น
รัฐมนตรีกระทรวงโฆษณาการและข่าวสารแล้วมาเป็น
รัฐเลขาธิการ จากนั้นได้รับเลือกตั้งและมีต�ำแหน่ง
ทางการเมืองในรัฐบาลกัมพูชาอีกหลายครั้ง ใน
ระหว่างทีท่ า่ นเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์กมั พูชา
ได้เขียนบทวิจารณ์และบทความต่างๆ จ�ำนวนมาก
ในระหว่าง ค.ศ.1981-1990 และได้แปลหนังสือ
ส�ำคัญ 2 เรื่องคือ “อัครมหาเสนา” แปลจากเรื่อง
โชกุน เขียนโดย Jame Clawell และเรือ่ ง “ไกลจาก
ปลายฟ้า, 5 ปีกับพวกเขมรแดง” แปลจากหนังสือ
ของ Laurence PICQ
2. คงค์ บุนเฌือน (1939 -)
เกิดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ.1939 ที่หมู่บ้าน
จ�ำการ์ส�ำโรง (สวนส�ำโรง) ต�ำบลจ�ำการ์ส�ำโรง
อ�ำเภอพระตะบอง จังหวัดพระตะบอง อย่างไรก็ดี
คงค์ บุนเฌือนอธิบายไว้ในชีวประวัติของท่านว่า
ตามความจริงท่านเกิดทีห่ มูบ่ า้ นบึงพรีง ต�ำบลทมอโคล
อ�ำเภอและจังหวัดพระตะบอง แต่เนือ่ งจากในเวลานัน้
เกิดกลียุคสูติบัตรสูญหายจึงมีที่เกิดตามที่ปรากฏนี้
เมื่ อ ท่ า นอายุ ไ ด้ 8 ปี จึ ง เริ่ ม เรี ย นหนั ง สื อ
ที่ วัดโพธิวาล จังหวัดพระตะบอง ต่อมาได้เข้าเรียน
ที่โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด แล้วสอบเข้าเรียน
ในวิทยาลัยพระมณีวงศ์ จนสอบได้ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษา ก็จ�ำเป็นต้องเลิกเรียนเพราะยากจน
ในปี ค.ศ. 1957 ในสมัยที่คงค์ บุนเฌือนเป็นเด็ก
ท่านชอบฟังบทเพลงที่ขับประกอบการบรรเลง
จาเบ็ยดงแวง (กระจับปีเ่ ขมร) และชอบฟังพระสงฆ์
เทศนา ชอบฟังเรื่องเก่าๆ จากการอ่านใบลาน

ดูอายง อาไย ดูโขนเรือ่ งเรียมเกรติ์ (รามเกียรติ)์ ดูละคร
บาสัก ฟังเพลงสมัยใหม่และดูภาพยนตร์ นอกจากนี้
ด้วยเหตุทบี่ ดิ าของท่านมีความรูเ้ ป็นนักอ่านจึงน่าจะ
มีอิทธิพลต่อท่านอยู่มาก
เมื่อบิดาของท่านเสียชีวิตในปี ค.ศ.1953 ท่าน
จึ ง เริ่ มเขี ย นกวี นิพ นธ์และหัด แต่ง บทเพลง ใน
เวลาเดียวกันนั้นก็หัดแต่งนวนิยายโดยได้รับแรง
บันดาลใจจากงานของ ปีว ไชเลียง (ปีว ไฉลาง)
จนเมื่อเข้าเรียนวิทยาลัยมณีวงศ์ได้ชั้นที่ 5 ท่าน
ก็ได้แต่งงานกวีนิพนธ์ร้อยกรองและนวนิยายสั้นไว้
จ�ำนวนหนึ่งโดยยังไม่ทันได้พิมพ์เผยแพร่
ในปี ค.ศ.1957 ท่านแข่งขันในงานอักษรศิลป์
ครั้งหนึ่งในจังหวัดพระตะบอง นวนิยายเรื่องนี้ได้
รับรางวัลที่ 1 คือเรื่อง “เสน่หาลุะอวสาน” ได้รับเงิน
รางวัล 1,500 เรียล (สมัยนั้นถือว่ามากพอสมควร)
เป็นเงินที่หาได้ครั้งแรกที่สุดในชีวิตนักเขียนและ
ท่านก็ได้มอบให้มารดา แม้กระนัน้ งานของท่านยังคง
ไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งที่พระตะบองและที่
พนมเปญ บางคนยังดูถูกในฐานะที่ท่านยังเด็ก
และไม่มีชื่อเสียง เวลานั้นจึงต้องเดินขายนวนิยาย
ให้กับส�ำนักพิมพ์ในกรุงพนมเปญ โดยขออนุญาต
สมเด็จพระสังฆราชชวน ณาต พักอยูใ่ นวัดอุณณาโลม
ท่านเล่าว่าช่วงนั้นเป็นเวลาที่ล�ำบากที่สุดช่วงหนึ่ง
ในที่ สุ ด นวนิ ยายของท่านก็ได้รับตีพิม พ์
เผยแพร่ โดยโรงพิมพ์ในจังหวัดก�ำปงจามในชื่อว่า
“น�ำ้ ตาค้างนารี” หรือ “แม่นำ�้ มรณะ” และกลายเป็น
หนังสือขายดี ตั้งแต่นั้นบรรดาส�ำนักพิมพ์ต่างๆ
ก็พากันมาขอซือ้ ผลงานของท่านไปพิมพ์จำ� หน่าย ปี
ค.ศ.1957 เมือ่ สอบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาได้
ท่านก็หยุดเรียนเพราะหมดที่พึ่งและปรารถนา
เขียนหนังสือมากกว่าเรียน และเริ่มท�ำงานต่างๆ
โดยเขียนนวนิยายเป็นงานอดิเรก ต่อมาได้เข้า
ท�ำงานในบริษัทผลิตภาพยนตร์แต่ยังคงเขียน
นวนิยายอยู่เสมอ

วันที่ 17 เมษายน 1975 เป็นวันที่เขมรแดงบุก
เข้ากรุงพนมเปญได้ คงค์ บุนเฌือนต้องเปลี่ยนชื่อ
(เพราะหากรู้ว่าเป็นนักเขียนหรือพวกที่มีความรู้
โทษประการเดียวคือตาย) แม้กระนัน้ ต่อมาท่านถูกน�ำ
ตัวไปสังหารพร้อมกับภรรยา แต่เพราะมีพวก
คณะกรรมการในพนมเปญรูจ้ กั ท่านในฐานะนักเขียน
ท่านและภรรยาจึงรอดตาย
เมื่อเวียดนามเข้ามาปลดปล่อยกัมพูชา ท่าน
ได้รบั ต�ำแหน่งเป็นประธานฝ่ายโฆษณาการ วัฒนธรรม
และข่าวสารจังหวัดก�ำปงธมหนึ่งปี ก็เปลี่ยนมาเป็น
อนุประธานนายกฐานภาพยนตร์ ในกรุงพนมเปญ
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1981 ฯลฯ ท่านได้รับรางวัลซีไรท์ในปี
ค.ศ.2000 ปัจจุบนั รวมผลงานทัง้ หมดทีค่ งค์ บุนเฌือน
เขียนทั้งนวนิยาย (ประโลมโลก) และกวีนิพนธ์รวม
ได้ประมาณ 150 เรื่อง
6. วรรณกรรมเขมรสมัยรัฐกัมพูชา
(1991-1993)
สถานการการสูร้ บในกัมพูชา และการถูกคว�ำ่ บาตร
จากประชาคมระหว่างประเทศ ท�ำให้กัมพูชาอยู่
สภาวะล�ำบาก น�ำมาสูค่ วามพยายามในการเจรจา
เพือ่ ยุตคิ วามรุนแรง ประกอบกับการทีส่ หภาพโซเวียต
ปรับลดความช่วยเหลือทางการทหารต่อเวียดนาม
และการถูกคว�ำ่ บาตรจากประชาคมระหว่างประเทศ
เวียดนามจึงเปลี่ยนแปลงท่าทีต่อกัมพูชา และ
ประกาศว่าจะถอนทหารออกจากกัมพูชาภายใน
พ.ศ. 2533 ต่อมาได้เลือ่ นเป็นเดือนกันยายน พ.ศ. 2532
ต่อมาในปี พ.ศ.2532 สาธารณรัฐประชาชน
กัมพูชา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นรัฐกัมพูชา ตามมาด้วย
การถอนทหารของเวียดนาม น พ.ศ. 2534 มีการประชุม
เจรจาระหว่างผูน้ ำ� กัมพูชาทัง้ 4 ฝ่าย เพือ่ หาแนวทาง
สันติภาพภายใต้การดูแลของ “องค์การบริหารกัมพูชา
ชัว่ คราวของสหประชาชาติ” หรือ UNTAC: The UN
Transitional Authority in Cambodia ในระหว่างนัน้
รัฐบาลได้แก้ไขรัฐธรรมนูญให้มเี สรีภาพในการแสดง
ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558
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7. วรรณกรรมเขมรสมัยนวราชานิยม
(1993- ปัจจุบัน)
จากนั้นจึงมีการจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใน
ระหว่ า งวั น ที่ 23-28 พฤษภาคม พ.ศ.2536
ผลการเลื อ กตั้ งปรากฏว่าพรรคฟุนซินเปคชนะ
การเลือกตัง้ ท�ำให้เกิดมีการตัง้ รัฐบาลผสม วันที่ 24
กันยายน 2536 สมเด็จพระนโรดมสีหนุลงนามรับรอง
ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บใหม่ที่เปลี่ยนชื่อ ประเทศ
กัมพูชาเป็น “ราชอาณาจักรกัมพูชา” และมีการรือ้ ฟืน้
ระบอบกษัตริย์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยมีการกราบ
บังคมทูลเชิญสมเด็จพระนโรดมสีหนุให้เสด็จกลับมา
ขึ้นครองราชย์อีกครั้งหนึ่ง
ถือว่าสมัยนีเ้ ป็นสมัยทีม่ กี ารฟืน้ ฟูและสร้างสรรค์
วรรณกรรมเขมรขึ้นมาใหม่เป็นจ�ำนวนมาก ดังจะ
เห็นได้จากมีความพยายามในการน�ำวรรณกรรม
ในยุคสังคมราษฎร์นิยม สมัยสารณรัฐกัมพูชามา
จัดพิมพ์ใหม่ เช่นเดียวกับพุทธศาสนบัณฑิตย์ที่ได้
รือ้ ฟืน้ ขึน้ มาใหม่และได้จดั พิมพ์หนังสือวรรณคดีและ
วรรณกรรมโดยได้รบั การสนับสนุนจากญีป่ นุ่ รวมทัง้
มีการจัดพิมพ์วารสารกัมพุชสุริยาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
วรรณกรรรมในช่วงแรกของยุคนีก้ า้ วไปอย่างช้าๆ
เนื่องจากนักเขียนส่วนใหญ่ผ่านการปกครองใน
ระบอบสังคมนิยม ท�ำให้นักเขียนเคยเขียนแต่งานที่
อยูภ่ ายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล
อย่ า งไรก็ ต ามในปี ค.ศ.1995 สมเด็ จ พระ
นโรดมสีหนุได้เอาพระทัยใส่ต่อการประพันธ์โดย
ช่วยอุปถัมภ์ “สมาคมนักนิพนธ์เขมร” โดยการตั้ง
รางวัล “พระสีหนุราช” ครัง้ ที่ 1 ขึน้ เมือ่ ค.ศ.1996 มี
นักประพันธ์ที่ได้รับรางวัลเช่น นางเมา ซ็อมณาง
ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทนวนิยายจากเรื่อง “คลื่น
ซัดทราย” (รลกโบกขฺสาจ่) ส่วนสุข – สุธน ได้รับ
รางวัลที่ 1 จากบทกวีเรื่อง “เวลาพ่อไม่อยู่”
(เพลพุกมินเนา) นอกจากนี้ยังมีรางวัลส�ำหรับ
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นักประพันธ์อื่นๆ เช่น รางวัลสันติภาพ ที่มีขึ้นในปี
ค.ศ.1995 โดยสมาคมนักนิพนธ์เขมรในต่างประเทศ
รวมทั้งรางวัล “นูหาจ” เป็นต้น ท�ำให้วรรณกรรม
เขมรปัจจุบนั ได้รบั การส่งเสริมและมีงานวรรณกรรม
ในยุคนี้จ�ำนวนมากสืบมาจนถึงปัจจุบัน นักเขียน
เขมรคนส�ำคัญในยุคนี้ เช่น
1. ยูโบ (1942 -)
เกิดเมื่อวันที่ 6 เมษายน ค.ศ.1972 ที่ต�ำบล
ฏองโก อ�ำเภอฎองโก จังหวัดกัณฎาล บิดาชื่อ ยู
มารดาชื่อฉายววจ ภรรยาชือ่ เอียมล็วน มีบตุ รสาว
2 คน ท่านได้เข้าเป็นสมาชิกนักนิพนธ์เขมรในวันที่ 13
มิถนุ ายน ค.ศ.1963 ในปี ค.ศ.1962 - 1963 ได้เป็น
อาจารย์วรรณคดีเขมร ในปี ค.ศ.1964 ได้เป็น
นักเขียนหนังสือพิมพ์มาตุภูมิ ปี ค.ศ.1967 เป็น
นักเขียนหนังสือพิมพ์สุภมิตร
ในปี ค.ศ.1969 เป็นผู้จัดการหนังสือพิมพ์
ราษฎรนิ ย ม ระหว่ า ง ค.ศ.1970-1975 เป็ น
นั ก หนังสือพิมพ์และแต่งนวนิยาย ระหว่า ง
ค.ศ.1975-1978 ในระบอบเขมรแดง ท่านได้อาศัย
อยูใ่ นจังหวัดพระตะบอง ระหว่าง ค.ศ.1979 -1990
เป็นข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1993
ได้เป็นผูจ้ ดั การหนังสือพิมพ์ยตุ ธิ รรม และได้ทำ� งาน
ให้ UNTAC
วันที่ 12 เมษายน ท่านได้ตั้งสมาคมนักนิพนธ์
เขมรขึ้นใหม่โดยมีท่านเป็นประธาน ระหว่าง
ค.ศ.1993-1995 ท่านเป็นอาจารย์สอนวิชาวรรณคดี
ในพุทธิกวิทยาลัยพระสุรามฤต ผลงานของท่านมีเป็น
จ�ำนวนมาก เช่น บทกวี “มรรคาสุข” เมือ่ ค.ศ.1962
นวนิยายเรื่อง เทพธิดาเกาะเจนละ เมื่อ ค.ศ.1973
นอกจากนี้ยังแปลงานเขียนของนักเขียนเวียดนาม
เป็นภาษาเขมรด้วย แปลงานของ เหงวียนมัญตวิน
เรือ่ ง “คนยืนยามทีท่ างแยก” เมือ่ ค.ศ.1986 เป็นต้น
2. นางปัล วัณณารีรักษ์ (1954 -)
เกิดวันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ.1954 อยูห่ มูบ่ า้ น

โรเลียเปอีย อ�ำเภอโรเลียเปอีย จังหวัดก�ำพงฉนัง
เป็นลูกสาวคนโตมีน้องชาย 4 คนและน้องสาวอีก
4 คน ในปี ค.ศ.1960 เรียนทีโ่ รงเรียนประถมศึกษา
ในก�ำพงฉนัง จนถึง ค.ศ.1966 จึงได้เข้าเรียนวิทยาลัย
และได้ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นในปี
ค.ศ.1971 ในปี ค.ศ.1973 จึงสอบได้ประกาศนียบัตรมัธยม
ศึกษาภาคที่ 1 และปีตอ่ มาได้ประกาศนียบัตรมัธยม
ศึกษาภาคที่ 2
ตั้งแต่ ค.ศ.1980 ได้เข้าท�ำงานในต�ำบลจ็อม
การ์มอนในฐานะเป็นกรรมาภิบาลของส�ำนักงาน
วัฒนธรรมต�ำบล และเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคม
นักนิพนธ์เขมรในกรุงพนมเปญปัจจุบันผลงานของ
นางปัล วัณณารีรกั ษ์มแี ละหลายประเภท โดยเขียน
สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยสาธารณรัฐสังคมนิยม
กัมพูชามาจนถึงยุคนวราชานิยมในปัจจุบนั ผลงาน
มีทงั้ นวนิยาย ละครวิทยุ เรือ่ งทีเ่ ขียนขึน้ ยุคแรกเขียน
เป็นลายมือ ซึ่งต่อมาส่วนหนึ่งได้น�ำมาพิมพ์ใหม่
ผลงานส�ำคัญของนางปัล วัณณารีรักษ์ เช่น
ปลายฟ้าใหม่ในความหวัง (เชีงเมฆถฺมไี นกฺฎสี ง์ฆมึ )
เมื่อ ค.ศ.1988 เรื่องลืมไม่ได้ (บํเภฺลจมินบาน)
พิมพ์โดยสมาคมนักนิพนธ์เขมร เมื่อ ค.ศ.1996
เรือ่ งถ้าดอกไม้มนี ำ�้ (เบีผกฺ ามานทึก) เมือ่ ค.ศ.2000
เป็นต้น
นางเมา ซ็อมณาง (1959 -)
เกิดเมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1959 ทีก่ ำ� พงโสม
บิดาชื่อเมา โสม เป็นอดีตอาจารย์ที่ตายในสมัย
เขมรแดง มารดาชื่อแปนสีแยน นางเมา ซ็อมณาง
เรียนถึงชั้นที่ 1 ก่อนปี ค.ศ.1975 และเริ่มเขียน
หนังสือตัง้ แต่ ค.ศ.1983 จนถึงปัจจุบนั เมา ซ็อมณาง
ได้รับรางวัลที่ 1 ของรางวัลพระสีหนุราช ประเภท
นวนิยายจากเรื่อง “คลื่นซัดทราย” (รลกโบกขฺสาจ่)
เมื่อ 22 มกราคม ค.ศ.1996 และได้แต่งนวนิยาย
ประมาณ 40 เรื่อง โดยเฉพาะนวนิยายเอาไปถอด
เป็นวิทยุ ผลงานส�ำคัญของนางเมา ซ็อมณาง คือ

“คลื่นซัดทราย” (รลกโบกขฺสาจ่) ที่ได้รับรางวัลพระ
สีหนุราช เมื่อ ค.ศ.1996

บทสรุป

จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้วา่ วรรณกรรมสมัยใหม่
ของกัมพูชาเริ่มมีการก�ำเนิดตั้งแต่สมัยอาณานิคม
ฝรั่งเศส ที่เกิดมีงานเขียนแบบใหม่ที่ได้รับอิทธิพล
จากตะวันตกเข้ามา เช่น การเขียนเรือ่ งประโลมโลก
(นวนิยาย) เป็นต้น นวนิยายเรื่องแรกๆ ของกัมพูชา
ได้แก่ เรื่องโสผาด ของรีม คีน เรื่องกุหลาบไพลิน
ของญุก แถม และเรือ่ งผกาสรโพน ของนูหาจ เป็นต้น
หลังจากนั้นวรรณกรรมสมัยใหม่ของกัมพูชา
ได้รุ่งเรืองขึ้นโดยเฉพาะในสมัยที่ได้รับเอกราชจาก
ฝรัง่ เศส ซึง่ เรียกกันว่าสมัยสังคมราษฎร์นยิ ม เป็นยุค
ทีม่ กี ารเขียนวรรณกรรมเกิดขึน้ มากทัง้ ทีเ่ ป็นนวนิยาย
และบทกวี สืบเนือ่ งต่อมาจนถึงสมัยสาธารณรัฐเขมร
อย่างไรก็ตามวรรณกรรมสมัยใหม่ของกัมพูชา
เข้าสู่ยุคเสื่อมเมื่อเขมรแดงได้เข้าปกครองกัมพูชา
ภายใต้ระบอบ “กัมพูชาประชาธิปไตย” ในยุคนี้มี
การท�ำลายงานวรรณกรรม นักเขียนคนส�ำคัญของ
กัมพูชาหลายท่านได้เสียชีวิตไปในสมัยเขมรแดง
ท�ำให้งานวรรณกรรมที่เขียนขึ้นในยุคนี้มีน้อยมาก
และเกิดการเขียนงานวรรณกรรมเขมรในต่างแดน
โดยชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ
ต่อมาเมื่อกองทัพเวียดนามเข้ามาปลดแอก
เขมรแดงและจัดตั้งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยม
กัมพูชาแล้ว จึงมีความพยายามในการฟื้นฟู
วรรณกรรมเขมรขึ้นใหม่ แต่วรรณกรรมที่เกิดขึ้นใน
ยุคนี้ถูกข้อจ�ำกัดของการปกครองและนโยบายของ
รัฐบาลทีต่ อ้ งเขียนภายใต้กรอบของแนวคิดสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์เท่านั้น จนกระทั่งหลังการเลือกตัง้ และ
เข้าสู่ยุคนวราชานิยม วรรณกรรมเขมรสมัยใหม่จึง
ฟื้นตัวและมีการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ขึ้นอีกเป็น
ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558
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จ�ำนวนมาก รวมทั้งมีการประกวดวรรณกรรมเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการสร้างงานใหม่ๆ อีกด้วย
นักวรรณกรรมเขมรสรุปลักษณะเด่นของงาน
วรรณกรรมเขมรปัจจุบันไว้ว่า เป็นวรรณกรรมที่
สะท้อนสภาพความเป็นจริงในสังคมมาแสดงอย่าง
เห็นชัด เช่น การแสดงถึงสภาพสังคมจากระบบ

เอกสารอ้างอิง

การเมืองการปกครอง ประเพณี ขนบธรรมเนียมที่
ส�ำคัญๆ ในสังคมเขมร การที่เขียนถึงตัวละครที่
มีชื่อ มีความคิดหรือโลกทัศน์แบบเขมร การเขียน
ถึงธรรมชาติที่ปรากฏบนแผ่นดินเขมร หรือ
แสดงภูมิศาสตร์ภูมิประเทศของประเทศกัมพูชา
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