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ผูเลาเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูที่ได 
ผศ.ดร.ณรงค 
โพธ์ิพฤกษานันท 

          ราชอาณาจักรกัมพูชา  สมาชิกอาเซียน ป พ.ศ.2542 (ลําดับที่ 10) เปน
แหลงอารยะธรรมและราชธานีของอาณาจักรขอมโบราณทีย่ิ่งใหญ ในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 13 - 16 แลวลมสลายไป คงเหลอืหลักฐานปรากฏในรูปปราสาทหิน
โบราณจํานวนกวา 1,700 ปราสาทกระจัดกระจายอยูทั่วไป โดยมีปราสาทนครวัด 
(Angkor Wat ) และกลุมปราสาทในนครธม (Angkor Thom ) ซึ่งเปน 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลก เปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลก 

 ความเปนมา (Background)   
งานการจัดการความรู (KM) คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ไดจัดกิจกรรรมการบูรณาการการเรียนการสอนสูอาเซียน เพ่ือ
ตระหนักในเรื่องการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 
คณะศิลปศาสตร ไดเปดการเรียนการสอนรายวิชาอาเซียนศึกษา ต้ังแตป
การศึกษา 2555 เปนตนมาและไดเตรียมความพรอมในการจัดต้ังศูนยอาเซียยน
ศึกษาขึ้น เพ่ือเปนศูนยรวบรวมขอมูลสําคัญและเปนหนวยงานบริการความรูแก
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  

งานจัดการความรูจึงไดจักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนขึ้น 
ในวันที่ 12 กันยายน 2556 ณ หองประชุมอาภากร  
1.ลักษณะทางกายภาพ 

ประเทศกัมพูชา หรือช่ือทางการวา “ราชอาณาจักรกัมพูชา Kingdom of 
Cambodia” เปนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพรมแดนทางทิศใต
จรดกับอาวไทย ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย ทางทิศเหนือติดกับประเทศ
ไทยและลาว ทางทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม กัมพูชาเปนอดีตประเทศอาณา
นิคมของฝรั่งเศสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพียงแคประเทศเดียวเทาน้ัน
ที่มีการปกครองดวยระบอบราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ1 ในรัชสมัย 
พระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรักษ (นักองคราชาวดี) (2403-2447) 
กัมพูชาพนจากความเปนประเทศราชของสยาม และกลายเปนรัฐในอารักขาของ
ฝร่ังเศสเมื่อ พ.ศ. 2406 

ภายหลังกัมพูชาไดรับเอกราชจากฝรั่งเศสโดยสมบูรณ เมื่อวันที่  9 
พฤศจิกายน ค.ศ.1953 (พ.ศ. 2496) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ 
(2484-2498) ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
ชนิดที่เรียกวาเปนการพลิกฟาพลิกแผนดินหลายครั้ง กลาวคือ  

ป 1970 เกิดการรัฐประหารเปลี่ยนการปกครองจากราชอาณาจักรไปสู 
“ระบอบสาธารณรัฐ”  

ป 1975 เปลี่ยนเปน “ระบอบคอมมิวนิสตลัทธิเหมา” 
ป 1979 เปลี่ยนเปนระบอบ “สังคมนิยมแบบเวียดนาม” 

 ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ที่ต้ัง : ทิศใตจรดกับ
อาวไทย ทางทิศ
ตะวันตกติดกับ
ประเทศไทย ทางทิศ
เหนือติดกับประเทศ
ไทยและลาว ทางทิศ
ตะวันออกติดกับ
เวียดนาม 
พื้นที่ : 181,035 
ตารางกิโลเมตร 
เมืองหลวง : พนมเปน 
ประชากร : ประมาณ 
16 ลานคน 
ภาษา : ภาษาราชการ 
คือ ภาษาเขมร 
ศาสนา : พุทธ 
การปกครอง : ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบ
รัฐสภา โดยมี
พระมหากษัตริยเปน
ประมุขภายใต
รัฐธรรมนูญ 
ประมุข : 
พระมหากษัตริย 
ปจจุบันคือ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมนาถนโรดม สีหมุนี 
ผูนาํรัฐบาล : 
นายกรัฐมนตร ีคือ 
สมเด็จอัครมหา
เสนาบดีเดโชฮุน เซน 
สกุลเงิน : เรียล (Riel) 
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ป 1989 เริ่มเปลี่ยนกลับสู “ระบบตลาด”และ 
ป 1993 รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหประเทศกัมพูชาเปน“ราชอาณาจักร” มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใชระบบ

เศรษฐกิจอาศัยกลไกการตลาดเสรีตอเน่ืองมาทุกวันน้ี  
กัมพูชาในฐานะอาณานิคมของฝรั่งเศส กลาวไดวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในระยะเวลา 30 ปเศษที่ผานมา ทําใหคน

สวนมากโดยเฉพาะผูที่ไมเคยเขามาทํางาน หรือเขามาประกอบธุรกิจมีความมั่นใจเพียงพอที่จะกลาวหรือแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเปนไปทางดานเศรษฐกิจ การคาและสังคมในปจจุบัน  

1.ธงชาติประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ธงชาติมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ผืนธงแบงตามแนวยาวเปน 3 ริ้ว โดยริ้วกลางนั้นเปนพื้นสีแดง มีรูป
ปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาวอยูตรงกลาง ริ้วที่อยูดานนอกทั้งสองดานนั้นกวางริ้วละ 1 สวน พื้นสีน้ําเงิน ความหมาย
ของสัญลักษณในธงนั้นสะทอนถึง 3 สถาบันหลักของประเทศ ดังปรากฏในคําขวัญประจําชาติวา "ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย” พ้ืนสีแดง มีความหมายถึงชาติ ปราสาทนครวัดสีขาว หมายถึงสันติภาพและศาสนา ซึ่งเดิมมีรากเหงาจาก
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู และไดเปลี่ยนแปลงมาเปนพระพุทธศาสนาในปจจุบัน สีนํ้าเงินน้ันหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย สวน
เพลงชาติกัมพูชาช่ือเพลง “นาคราช” 
 2.ตราแผนดินประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ตราแผนดินของกัมพูชาเปนรูปฉลองพระองคครุยคลุมพานแวนฟา อัญเชิญพระแสงขรรคและเครื่องหมายอุณาโลม
ภายใตพระมหามงกุฎเปลงรัศมี มีลายชอตอออกมาจากกรรเจียกจรทั้งสองขาง  

3.ระบอบการปกครอง :ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุขภายใตรัฐธรรมนูญ 
4.พระประมุข : คือ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี (His Majesty Preah Bat Samdech Preah 

Boromneath Norodom Sihamoni) เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2547 
5.นายกรัฐมนตรี คือ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน (Samdech Hun Sen)  
6. ที่ต้ัง :  กัมพูชาต้ังอยูกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพรมแดนทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัด

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร และบุรีรัมย) และ ทิศตะวันออกติด เวียดนาม ทิศตะวันตกติดประเทศไทย (จังหวัดสระแกว 
จันทบุรี และตราด) และทิศใตติดอาวไทย 

7.พื้นที่ : มีพ้ืนที่ทั้งหมด 181,035 ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย ขนาดกวาง 500 
กิโลเมตร ยาว 450 กิโลเมตร เสนเขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตร โดยมีเสนเขตแดนติดตอกับประเทศ
ไทยยาว 798 กิโลเมตร 

8.เมืองหลวง : กรุงพนมเปน(Phnom Penh) 
9.ประชากร : ประมาณ 16 ลานคน (ป 2556) ประกอบดวย ชาวเขมรรอยละ 94 ชาวจีนรอยละ 4 และอ่ืน ๆ อีกรอย

ละ 2  
10.ภูมิอากาศ : รอนช้ืน มีฤดูฝนยาวนาน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20 - 36 องศาเซลเซียส 
11.ภาษา : ภาษาเขมรเปนภาษาราชการ สวนภาษาที่ใชโดยทั่วไป ไดแก อังกฤษ ฝรั่งเศส เวียดนาม จีน และไทย 
12.ศาสนา : รัฐธรรมนูญกัมพูชาบัญญัติใหศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ นิกายเถรวาท และศาสนาอ่ืนๆ อาทิ 

ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต  
13.หนวยเงินตรา : เงินเรียล (Riel : KHR) อัตราแลกเปลี่ยน 4,000 เรียลเทากับ 1 ดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 103 

เรียล เทากับ 1บาท 
14.ดอกไมประจําชาติ : ดอกลําดวน (Rumdul)  
15.สัตวประจําชาติกัมพูชา : กรูปร ี(พบไดทางเหนือของกัมพูชา ทางใตของลาว ทางตะวันตกของเวียดนาม และ

ทางตะวันออกของไทย) แตปจจุบันนาจะสูญพันธุไปแลว  
16.เศรษฐกิจ : กัมพูชาเปนประเทศเกษตรกรรม 
17.วันชาติกัมพูชา  9 พฤศจิกายน (เปนวันไดรับเอกราชเมื่อ ป ค.ศ. 1953) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4


18.วันสถาปนาความสัมพันธทางการฑูตกับไทย : 19 ธันวาคม 2493 
2.บุคคลสําคญั/วีรบรุุษ  

1. พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ (โนโรด็อมสีหนุ) 1

2 อดีตพระมหากษัตริยแหงราชอาณาจักรกัมพูชา ทรงเปน
กษัตริยแหงกัมพูชา ประมุขแหงรัฐกัมพูชา และนายกรัฐมนตรีแหงกัมพูชาหลายสมัยกระทั่งบันทึกสถิติโลกกินเนสสไดบันทึกไว
วาพระองคทรงเปนนักการเมือง ที่ทรงดํารงตําแหนงทางการเมืองมากมายที่สุดในโลก (The world's greatest variety of 
political offices) 

2.พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี  (โนโรด็อม เส็ยหะโมนี) พระมหากษัตริยแหงราชอาณาจักรกัมพูชา 
(ราชวงศวรมัน (ราชสกุลนโรดม) ทรงเปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ กอนที่คณะที่ปรึกษาราชบัลลังกลง
มติเอกฉันทใหพระองคเสด็จขึ้นครองราชย เมื่อ 14 ตุลาคม พ.ศ.2547  

3.สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน (Samdech Hun Sen) นายกรัฐมนตรีแหงราชอาณาจักรกัมพูชา ดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีหลาย ( เขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีกัมพูชาครั้งแรก ในยุคสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา)  

สมเด็จฮุน เซน ไดรับการศึกษาในระบบนอยมาก เพราะเติบโตมาในทามกลางสงคราม เรียนช้ันประถมศึกษาที่
บาน เขากรุงพนมเปญ เรียนตอช้ันประถมปลายที่โรงเรียนอินทราเทวี (Indra Devi) ที่วัดนาควาน (Neakvoan) เปนเด็กวัด 
ภายใตการดูแลของสมภารที่ช่ือ “มง ฤทธี”  
3.ขอมูลพื้นฐานการเมืองการปกครอง 

ราชอาณาจักรกัมพูชา แบงเขตการปกครองเปน 20 จังหวัด (เรียกวา เขต) กับอีก 4 กรุง (1.บันเตียเมียนเจย 2.
พระตะบอง 3.กําปงจาม 4.กําปงชนัง 5.กําปงสปอ 6.กําปงธม 7.กําปอด 8.กันดาล 9.เกาะกง 10.แกบ11.กระแจะ 12.
มณฑลคีร ี13.อุดรมีชัย 14.ไพลิน 15.พนมเปญ 16.สีหนุวิลล; กําปงโสม  17.พระวิหาร 18.โพธิสัตว 19.เปรยแวง 20.รัต
นคีรี 21.เสียมราฐ 22.สตึงแตรง 23.สวายเรียง 24.ตาแกว) โดยแตละจังหวัดหรือกรุง จะมีผูวาราชการจังหวัดหรือกรุงกับ
รองผูวาฯ อีก 7 – 9 คน ซึ่งไดรับการแตงต้ังตามวาระของรัฐบาล (5 ป) เปนผูปกครอง ทั้งนี้จังหวัดจะแบงเขตการ
ปกครองยอยเปนอําเภอ และตําบล (เรียกเปน“สะรอก”และ“คุม”) ขณะที่กรุงจะแบงเขตการปกครองยอยเรียกเปน 
“คาน” และ “สังกัด”  ทั้งนี้หมูบานหนึ่งๆ ซึ่งเปนชุมชนยอยลงไปจะเรียกวา “ภูมิ”  

รัฐสภาของกัมพูชาเปนสภาคู ประกอบดวย สภาผูแทนราษฎร (National Assembl ) ซึ่งรัฐธรรมนูญกําหนดใหมี
สมาชิกจํานวนไมนอยกวา 120 คน มาจากการเลือกต้ังทั่วไปโดยทางตรงและลับ มีวาระ 5 ป ปจจุบันมีสมาชิก 123 คน และมี
สมเด็จกรมพระ นโรดม รณฤทธ์ิ เปนประธานรัฐสภา กับวุฒิสภา (Senate) ที่มีสมาชิกมากสุดไมเกินกึ่งหน่ึงของสภา
ผูแทนราษฎร มาจากการแตงต้ังโดยพระมหากษัตริย 2 คน เลือกจากพรรคการเมืองที่ไดเสียงขางมากมีวาระ 6 ป (ปจจุบันมี
สมาชิก 61 คน) และมีสมเด็จ เจีย ซิม เปนประธานวุฒิสภา 

พรรคการเมืองในราชอาณาจักรกัมพูชาที่สําคัญมี 1) พรรคประชาชนกัมพูชา ( CPP ; Cambodian People Party ) 
2)พรรคฟุนซินเปค (FUNCINPEC ; National United Front for an Independent, Neutral, Peaceful and 
Cooperative Cambodia) และ 3) พรรคสม รังสี ( SRP ; Sam Rainsy Party )  

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของกัมพูชา ใชระบบแบงเขตแลวเลือกตามบัญชีรายช่ือของพรรคการเมือง ใน
สัดสวนประชากร 100,000 คนตอสมาชิกสภา 1 ที่น่ัง ทั้งน้ี ชาวกัมพูชาอายุไมตํ่ากวา 18 ป จึงมีสิทธิลงคะแนน โดยผูที่ได
สัญชาติกัมพูชาโดยการเกิดอายุไมตํ่ากวา 25 ป และ 40 ป เทาน้ัน จึงมีสิทธิรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ
สมาชิกวุฒิสภาตามลําดับ  
4.ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม 
     ในวัฒนธรรมเขมรถือวาศีรษะเปนของสูง การสัมผัสศีรษะหรือหันเทาไปทางศีรษะจึงไมสุภาพ การทักทายจะใช 
“ซัมเปยะห”ที่คลายการไหวของไทย การสบตากับผูสูงอายุถือวาไมสุภาพ 

1. การศึกษาของกัมพูชา 
   การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจสังคม นําไปสูการปฏิรูปดานการศึกษาของกัมพูชากอนป พ.ศ.2518 
ประเทศไทยยึดระบบการศึกษาแบบฝร่ังเศสซึ่งใหมีการศึกษาภาคบังคับ 13 ป (6+4+2+1) ภายหลังป พ.ศ. 2522 
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กระทรวงศึกษาธิการใชระบบการศึกษาแบบ 10 ป (4+3+3) และตอมาไดขยายเปนแบบ 11 ป และใชสืบเน่ืองจากป พ.ศ.
2529 - 2539 กระทรวงศึกษาธิการ ยังคงดําเนินการพัฒนาระบบการศึกษา มีการปฎิรูปหลักสูตร มีการพัฒนาตําราเรียนใหม
และนําเทคนิคการสอนใหมๆ มาใหกับครูเพ่ือเตรียมสําหรับการนําระบบการศึกษาแบบ 12 ปมาใช (6+3+3) ในปการศึกษา 
2539 – 2540 โดยระบบใหมน้ี  

จะแบงเปนการศึกษากอนประถมศึกษา 3 ป ประถมศึกษา 6 ป  
มัธยมศึกษาตอนตน 3 ป มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป  
และระดับอุดมศึกษา 4–7ป สวนการจัดการศึกษาดานอาชีวะและเทคนิคจัดใหต้ังแต 1 ป ไปจนถึง 3–5ป 
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาน้ี บางสถาบันการศึกษาอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงเกษตรสาธารณสุข

หรือแรงงานการจัดการศึกษานอกระบบจะเนนการฝกทักษะใหกับประชาชน 
สถาบันการศึกษาที่เกาแกและใหญที่สุดของประเทศกัมพูชา  คือมหาวิทยาลัยพนมเปญ ต้ังอยูที่กรุงพนมเปญ ซึ่ง

เปนสถาบันการศึกษาที่เกาแกและใหญที่สุดของประเทศกัมพูชา กอต้ังเมื่อป ค.ศ.1960 เปนสถาบันที่เปดสอนทางดาน
วิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และภาษาตางประเทศ 

2 ชุดประจําชาติ ของกัมพูชาคือผาซัมปอต (Sompot) มีทั้งที่เปนผาฝายและผาไหม มีหลายแบบ ถาเปนผาที่ใชใน
โอกาส พิเศษจะใชเสนใยพ้ืน เมืองทอ ถาใชในชีวิตประจําวันจะใชวัสดุราคาไมสูงซึ่งจะสงมาจากประเทศ ญี่ปุน นิยมทํา
ลวดลายตามขวาง ถาเปนชนิดหรูหราจะทอดายเงินและดายทอง 

อาหารกัมพูชา หรือ อาหารเขมร สวนมากมีความคลายคลึงกับอาหารของเพ่ือนบาน เชนประเทศไทยและเวียดนาม 
ที่มีประวัติศาสตรรวมกันในการเปนอาณานิคมฝรั่งเศสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต นอกจากน้ียังไดรับอิทธิพลจากอาหารจีนและ
ฝรั่งเศสที่เคยมีอิทธิพลตอกัมพูชาในประวัติศาสตร อาหารประเภทแกงหรือที่เรียกวากะหรี่ แสดงรองรอยของอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมจากอาหารอินเดีย กวยเต๋ียวเสนหลายรูปแบบแสดงอิทธิพลของอาหารจีน กะทเิปนสวนผสมหลักของแกงกะหรี่เขมร
และของหวาน 

ขนมปงฝรั่งเศสเปนอาหารที่ไดรับอิทธิพลจากยุคอาณานิคม ซึ่งชาวกัมพูชามักจะกินกับปลากระปองหรือไข กาแฟปรุง
ดวยนมขนหวาน เปนอาหารเชาของชาวกัมพูชาในกัมพูชา ชวงเวลา 05.00 น. เปนตนไป 

3 อาหารประจําชาติของกัมพูชา คืออาม็อก (Amok) อาหารยอดนิยมของกัมพูชา ลักษณะคลายหอหมกของ
ไทย  โดยมากแลวนิยมปรุงเน้ือปลาลวกดวยพริกเครื่องแกงและกะทิ แลวทําใหสุกโดยการนําไปน่ึง บางตํารับอาจใชเน้ือไกหรือ 
หอยแทน  

นอกจากอาม็อก อาหารประจําชาติกัมพูชาแลว ยังมีอาหารยอดนิยมอ่ืนของกัมพูชา อีกหลายอาทิ สตูวไกเขมร 
(Ragu sach moan) สตูวไกเขมรไดรับอิทธิพลจากฝรั่งเศส มีรสชาติอรอยและทํางาย เปนหน่ึงในอาหารที่ไดรับความนิยมใน
โอกาสใหญ  เชนงานแตงงาน หรืองานเลี้ยงรวมญาติ 

Anksomchrook(ชรุค) ขาวตมมัด/ผัด ใสหมูและถั่วเข(คลายไสขนมเทยีน) และอีกอยางขอแนะนําคือKatievchar 
กวยเต๋ียวผัด (เสนทําจากแปงขาว) 

4 ภาษาเขมรและการสื่อสาร 
ภาษาเขมร (ภาสาแขฺมร) เปนหน่ึงในภาษาหลักของภาษากลุมออสโตรเอเซียติก และไดรับอิทธิพลมาจากภาษา

สันสกฤต และภาษาบาลี พอสมควร ซึ่งอิทธิพลเหลาน้ี มาจากอิทธิพลของศาสนาพุทธ และศาสนาฮินดู ตอวัฒนธรรมของชาว
เขมร ในขณะที่อิทธิพลอ่ืนๆ เชน จากภาษาไทย และภาษาลาว เปนผลมาจากการติดตอกันทางดานภาษา และความใกลชิดกัน
ในทางภูมิศาสตรกัมพูชามีภาษาพูดและภาษาเขียนที่เปนของตัวเองจัดวาเปนภาษาโบราณภาษาหน่ึง และมีอิทธิพลตอ
ภาษาไทยอยางมาก เชนคําราชาศัพทของไทยเรามาจากคําเขมร นอกจากน้ียังใชภาษาฝรั่งเศสควบคูไปกับภาษาประจําชาติ 

ภาษาประจําชาติของกัมพูชาคือ ภาษาขแมร พยัญชนะ สระ การประสมคํา และรูปประโยคจะคลายคลึงกับ
ภาษาไทย จะแตกตางกันที่เห็นชัดเจนคือ วิธีการออกเสียงซึ่งของไทยจะเนนเสียงตัวสะกด ขณะที่กัมพูชาจะไมคอยออกเสียง
ตัวสะกด และเสียงสระจะผันตามเสียงพยัญชนะซึ่งมี 2 ฐานคือ โฆษะ กับ อโฆษะ หรือเสียงใหญกับเสียงเล็ก เชน คําตามรูป
พยัญชนะและสระสะกดวา “การงาน” ไทยอานวา “กาน – งาน “กัมพูชาจะอานวา “กา – เงีย “อักษร “ก” เปนพยัญชนะ
โฆษะเสียงใหญ สระเสียงคงรูป แตอักษร “ง” เปนอโฆษะ เสียงเล็ก สระจะผันตามพยัญชนะ พยัญชนะขแมรมี 32 ตัว สระมี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B9%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7


21 ตัว  
กัมพูชามีความใกลชิดกับชนชาติตางๆ มาก การเขามาคาขายของชาวจีน การกลับประเทศของผูลี้ภัยสงคราม ไมวา

จากประเทศที่มีชายแดนติดกัน หรือจากอเมริกา ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย รวมทั้งการไดรับความชวยเหลือในรูปทุนการศึกษาใน
ดานตางๆ จํานวนมาก และอาจจะประกอบกับการใหความสําคัญตอการมีทักษะทางดานภาษาตางประเทศ ทําใหนักการเมือง 
ขาราชการ พอคา และประชาชนช้ันกลางขึ้นมา จะพูดและฟงภาษาอ่ืนนอกเหนือจากภาษาแมไดดี โดยทางธุรกิจการคาจะมี
ภาษาจีนแตจิ๋ว จีนกลาง และอังกฤษเปนสําคัญ  

ระบบการสื่อสารในประเทศกัมพูชาและการเช่ือมตอนอกประเทศในปจจุบันถือไดวาเปนประเทศที่เปดเสรีระบบ
โทรคมนาคม ทําใหมีเครือขายการสื่อสารที่ครบถวนสมบูรณและแขงขันกันมากประเทศหน่ึง หากเทียบขนาดตลาด 13.8 ลาน
คนกับผูใหบริการโทรศัพทมีสายและไรสายรวม 6 ราย และผูใหบริการอินเตอรเน็ต 3 ราย 

5 ศาสนา ศิลป วัฒนธรรม  
จากการที่พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ เพราะมีผูนับถือพระพุทธศาสนา 95%  ทําใหประเพณีศิลปะ 

วัฒนธรรม วิถีชีวิตการปฏิบัติตางๆ ของประชาชนชาวกัมพูชาจะสอดคลองใกลเคียงกับประเทศไทยเปนอยางมาก อาทิผูสูงอายุ
จะเขาวัดฟงธรรม เมื่อมีงานบุญทางพระพุทะศาสนาตามประเพณี ประชาชนหนุมสาวและเด็กจะรวมแรงชวยเหลือจัดการงาน
อยางสม่ําเสมอ ทั้งน้ีจะมีงานบุญประเพณีที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาตามจันทรคติเชนเดียวประเทศไทยเปนวันหยุดราชการ 
ไดแก วันมาฆบูชา, วันปใหมเขมร (Khmer New Year) ซึ่งตรงกับวันสงกรานตจะหยุดราชการในวันที่ 14 – 16 เมษายนทุกป, 
วันวิสาบูชา (Veksa day) วันสารทเขมรซึ่งตรงกับ วันแรม 15 ค่ํา เดือน 10 (ชาวกัมพูชาเรียกวางานวันปรอจุมเบณ , Pchum 
Ben day) โดยจะหยุดราชการ 3 วัน ต้ังแตวันแรม 14 ค่ํา เดือน 10 - ขึ้น 1 ค่ํา เดือน 11 และงานวันลอยกระทง ( Water 
Festival ) ชาวกัมพูชาเรียกวางาน “บุญอมตุก” หรือ “งานแขงเรือ” เพราะจะมีเรือจากจังหวัดตางๆมาแขงฝพายกันหนา
พระบรมมหาราชวัง จะหยุดราชการ 3 วัน ต้ังแตวันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 12 ถึงวันแรม 1 ค่ํา เดือน 1 (ตรงกับวันลอยกระทงของ
ไทยและสิ้นสุดเทศกาลกฐิน) นอกจากน้ีจะเปนวันหยุดนักขัตฤกษในโอกาสตางๆ ประกอบดวย  

วันที่ 7 มกราคม   เปนวันปลดปลอยกัมพูชาจากเขมรแดง  
วันที่ 8 มีนาคม   เปนวันสตรีสากล  
วันที่ 1 พฤษภาคม  เปนวันแรงงาน  
วันแรกนาขวัญ   ตรงกับวันแรม 4 ค่ํา เดือน 6  
วันที่ 1 มิถุนายน  เปนวันเด็กสากล  
วันที่ 24 กันยายน  เปนวันรัฐธรรมนูญ  
วันที่ 29 ตุลาคม   เปนวันขึ้นครองราชย  
วันที่ 9 พฤศจิกายน  เปนวันรับอิสระภาพจากฝรั่งเศส  
วันที่ 10 ธันวาคม  เปนวันสิทธิมนุษยชนสากล  
กลาวโดยสรุป ศาสนา ศิลป วัฒนธรรมและประเพณีของชาวกัมพูชาและชาวไทยจะใกลเคียงกันในทุกเรื่อง เมื่อ

พิจารณาดานภาษา ถอยคํา พยัญชนะ สระ ตัวอักษร คําศัพทตางๆ ตลอดถึงคําสนทนาตางๆ ซึ่งที่ผานมาไดถูกหยิบยืม
แลกเปลี่ยนใชสืบเน่ืองกันมาและตกคางในแตละฝายจํานวนหน่ึง อาทิ คําวา “ปวดกะบาล” คนไทยกลาววา “ปวดหัว” หรือ 
คําวา “โตเลสาบ” ก็คือ “ทะเลสาบ”  เปนตน 

เน่ืองจากตลอดระยะ 30 ปกอนที่เขมรทั้ง 4 ฝายจะลงนามในสัญญายุติขอขัดแยงทางการเมืองระหวางกัน (The 
Agreement on a Comprehensive Political Settlement of the Cambodian Conflict) เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2534 
ชาวกัมพูชาตองรบราฆาฟนกันเอง ทั้งที่เกิดจากการขัดแยงกันภายในและมูลเหตุชักจูงจากภายนอก ไดทําใหผูมีการศึกษา 
ปญญาชนและประชาชนจํานวนมากตองลมตาย ที่ยังมีชีวิตรอดอยูในเวลาน้ัน ตางคํานึงแตจะหนีตาย เปนผูลี้ภัยสงคราม
กระจายไปในประเทศตางๆ ทั้งไทย อเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศษ กลาวไดวาเกิดสภาพบานแตกสาแหรกขาดทั่วหัวระแหง ผูที่มี
ชีวิตในชวงน้ัน เคยเปรียบใหฟงวา “มีถนนก็ไมมีคนเดิน มีบันไดก็ไมมีคนข้ึน” การศึกษาและสังคมขาดการพัฒนาไปชวงหน่ึง 
นายกรัฐมนตรีสมเด็จ ฮุน เซน กลาวในโอกาสเปดการประชุมช้ีแจงนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลตอประชาคมนานาชาติ เมื่อ
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2548 ณ โรงละครจตุมุข กรุงพนมเปญ ตอนหน่ึงระบุวา “ตลอดระยะเวลา 10 ปที่ผานมา(นับจากป 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2


1991) กัมพูชาไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ไมเพียงแตการเมืองและความม่ันคง ยังรวมถึงดานสังคมและเศรษฐกิจ 
หลายทานอาจจะไมทราบวา เม่ือ 2 ทศวรรษที่แลว หลังการลมสลายของระบอบการปกครองเขมรแดง (ป 1979) ชวง
นั้นในกรุงพนมเปญมีผูอยูอาศัยและทํางานอยูเพยีง 70 คน แตเวลานี้มีชาวกัมพูชามากกวา 1 ลานคนทํางานและยังชีพอยู
ในเมืองหลวง (ในอดีต) ที่เคยไดรับการยกยองวาเปน เพชรแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในชวงทศวรรษที่ 1960 กอนที่จะ
เกิดสงคราม” 

ดานประชากรกัมพูชา พบวาจังหวัดที่มีประชากรมากกวา 1 ลานคน ไดแก กัมปงจาม กรุงพนมเปญ กันดาล พระ
ตะบองและไพรเวง จังหวัดที่มีประชากร 500,000–1,000,000 คน ไดแก จังหวัดตาแกว เสียมราฐ กัมปอต กัมปงธม กัมปงส
ปอ กัมปงชนัง สวายเลียงและบันเตียเมียนจัย 

6 เทศกาลประเพณีที่สําคัญ “เทศกาลน้ํา"  
เปนเทศกาลสําคัญ เรียกวา บุญอมตูก (Bon Om Tuk / ពិធីបុណ្អុំទូក) จะเกี่ยวของกับศาสนา ศิลป 

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวกัมพูชา เปนเทศกาลประจําปของชาวกัมพูชา โดยจะมีการเฉลิมฉลองดวยการแขง
เรือยาว การแสดงพลุดอกไมไฟ และขบวนพาเหรด บริเวณทะเลสาบ "โตนเลสาบ"เทศกาลนํ้าน้ี คลายประเพณีลอยกระทงของ
ไทย โดยประเพณีน้ี จัดขึ้นเพ่ือเปนการระลึกถึงบุญคุณ และแสดงความขอบคุณตอแมนํ้าโขง และทะเลสาบ (โตนเลสาบ) ที่นํา
ความอุดมสมบูรณมาสูชาวกัมพูชา เพราะนํ้าในแมนํ้าโขงเมื่อข้ึนสูง จะไหลไปที่ทะเลสาบ เน่ืองจากในชวงปลายฤดูฝนในเดือน
พฤศจิกายน นํ้าในทะเลสาบลดตํ่าลง ทําใหนํ้าไหลลงกลับสูลํานํ้าโขงอีกครั้ง ชาวกัมพูชาจะรวมกันลอยทุนที่ประดับดวยดวงไฟ 
ไปตามแมนํ้าโขง 

ระบําอัปสรา (apsara dance) เปนประเพณีที่สําคัญของประเทศกัมพูชา ซึ่งเกิดไดจากภาพจําหลักของนางอัปสร
ทั้งหลายที่ปรากฏบนปราสาทหินในประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะภาพจําหลักนางอัปสรที่นครวัด โดยภาพจําหลักรอบๆปราสาท
นครวัดเปนรูปนางอัปสรรายรําในทาทางที่ตางๆกัน ยอมแสดงใหเห็นถึงศิลปะการรายรําของเขมรน้ันมีมายาวนาน เคียงคูอยู
กับตัวปราสาทที่สงางาม 

ขณะ ที่การแขงเรือ เปนการรําลึก ถึงเหตุการณในประวัติศาสตรสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 ชวงศตวรรษที่ 12 ในยุค
เมืองพระนคร อาณาจักรเขมรที่กําลังรุงเรืองมีชัยเหนืออาณาจักรจาม ในการสูรบทางเรือ 
6 เมืองหลวงและเมืองสําคัญ สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ 

ในบทความนี้จะสรุปภาพรวมของเมือง มรดกโลก และสถานที่ทองเที่ยวสําคัญเทานั้น เพื่อนํามาแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนสูอาเซียน เปนการบูรณาการความรูประเทศสมาชิกอาเซียนลําดีบท่ี 10 
ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อนบานอาเซียนที่มีความสัมพันธอันดีกับราชอาณาจักรไทยมาเปนเวลานาน จึงขอสรุปภาพรวม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู (Show and Saw) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1.เมืองพระนคร อังกอร (Angko) 
อังกอร (Angko) หรือ นครวัด2

3 (Angkor Wat) มหาปราสาทนครวัด  เปนโบราณสถานที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต มีพ้ืนที่กวางใหญกวา 400 ตารางกิโลเมตร รวมบริเวณปาดวย  อุทยานโบราณอังกอร (Angko) เปนที่ต้ังของ
ซากที่เหลือของเมืองหลวงตาง ๆ ของอาณาจักรเขมร ต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 9-15 (พุทธศตวรรษที่ 14-20) รวมถึงนครวัดนคร
ธม ปราสาทบายน อันงดงามดวยการประดับประดาดวยประติมากรรมมากมาย UNESCO ไดจัดต้ังโครงการอยางกวางขวาง 
เพ่ือปองกันสถานที่และบริเวณโดยรอบ 
            2.นครธม เปนปราสาทที่สรางบนพ้ืนที่กวางขวางกินอาณาบริเวณ 9 ตารางกิโลเมตร  สมยักอนคงย่ิงใหญมากเพราะ
มีประตูเมืองและดานหนามีการแกะสลักหินเปนราวสะพานวาดวยเรื่องการกวนเกษียรสมุทร ทั้งฝงยกัษและฝงเทวดา ประวัติ
ของนครธมสรางในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 เพ่ือเปนเมืองหลวง ใจกลางนครธมคือ ปราสาทที่มีช่ือเสียงคือ ปราสาทบายน 
(Bayon)  

3.ปราสาทบายน(Bayon) 
4.ปราสาทพระวิหาร (Temple of Preah Vihear) 
สถานที่น้ีต้ังอยูบนเนินสูงซึ่งอยูเหนือที่ราบของเขมร ชาวกัมพูชาเรียกวา “เปรี๊ยะ เสีย วิเหี้ยน” ปราสาทน้ีสรางขึ้นเพ่ือ

                                                            
 



ถวายแดพระศิวะ ตัววิหารประกอบดวยแนวอาคารตอเน่ืองเช่ือมโดยระเบียงคด และบันไดที่มีความยาวมากกวา 800 เมตร 
และยอนเวลากลับไปถึงคร่ึงแรกของคริสตศตวรรษที่ 11 (พุทธศตวรรษที่ 16) แมกระน้ันก็ดีประวัติศาสตรที่ซับซอน อาจสืบ
ยอนไปถึงคริสตศตวรรษที่ 9 (พุทธศตวรรษที่ 14) เมื่อสถานที่น้ีถูกคนพบ 

สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญอ่ืนๆ 
1.กรุงพนมเปญ Phnom penh 
พนมเปญเปนเมืองหลวงแหง ราชอาณาจักรกัมพูชา ต้ังอยูที่บรรจบกันสี่แมนํ้าที่รูจักกันวา “จตุรมุข” คือแมนํ้าโขง

เหนือ แมนํ้าโขงใต  แมนํ้าโตนเลบาซะ “Bassac” และแมนํ้าจืด “โตนเลสาบ” ครั้งหน่ึงพนมเปญเคยไดช่ือวา ไขมุกแหงเอเชีย 
(เมื่อคริสตทศวรรษ 1920 พรอมกับเมืองเสียมเรียบ /Siem Reap) นับเปนเมืองที่เปนเปาการทองเที่ยวทั้งจากผูคนในประเทศ 
และจากตางประเทศ พนมเปญยังมีช่ือเสียงในฐานะที่มีสถาปตยกรรมแบบเขมรด้ังเดิม เคยไดรับอิทธิพลฝร่ังเศสและผูคนมี
อัธยาศัยดี 

เมืองหลวงของกัมพูชาแหงน้ีอุดมไปดวยสวนและตนไมนานาชนิด นอกเหนือไปจากบานเรือนที่หลงเหลือมาจากยุค
อาณานิคมที่ดูเหมือนอยูทามกลาง เมืองเกาของฝร่ังเศส บรรยากาศแสนสบายของเมืองที่หอมลอมไปดวยสายนํ้า จนไดรับการ
ขนานนามวาเปน “เมืองทาแหงสุดทายอันย่ิงใหญ” ในชวงหน่ึงทศวรรษที่ผานมามีโรงแรมเกิดขึ้นมากมายเพ่ือรองรับ
นักทองเที่ยว ชาวตางชาติ รานอาหารก็ไดรับการพัฒนาขึ้นจนไดมาตรฐานดวยเชนกัน กระน้ันรานอาหารพ้ืนเมืองราคา
ประหยัดก็ยังมีใหเลือกมากมาย 

2.พระราชวังหลวงและพระเจดียเงิน (พระแกวมรกต) 
พระราชวัง หลวงสรางขึ้นราวปลายศตวรรษที่ 19 และตนศตวรรษที่ 20 ตามรูปแบบสถาปตยกรรมของฝรั่งเศส ผสม

กับเขมร แตการตกแตงภายในไดรับอิทธิพลมาจากพระบรมมหาราชวังของไทย เขตพระราชวังตอนบนมีพระที่น่ังเทวาวินิจฉัย
หรือทองพระโรงต้ังอยูตรงกลาง ผนังดานในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรต์ิ ทองพระโรงน้ีใชเปนที่จัดงานพระราชพิธี
ราชาภิเษกกษัตริยเขมร สวนพระเจดียเงินซึ่งถูกเรียกขานตามลักษณะการกอสรางโดยมีแผนพ้ืนทําจาก แผนเงินกวา 5,000 
แผนน้ัน รูจักกันในนามวัดพระแกว เพราะเปนที่ประดิษฐานพระแกวมรกตสมัยศตวรรษที่ 17 และพระพุทธรูปทองที่หลอดวย
ทองคําบริสุทธ์ิประดับดวยเพชรกวา 1 หมื่นเม็ด ปจจุบันบริเวณเขตพระราชฐานเปนที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสี
หนุ 

3.พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ไดรวบรวมศิลปวัตถุที่พบในกัมพูชาไวมากมาย อาทิ เทวรูปพระวิษณุสมัยศตวรรษที่ 6 และ 

9 รูปสลักเศียรพระเจาชัยวรมันที่ 7 และรูปหลอพระนารายณบรรทมสินธุสําริด ช้ินที่เกาแกที่สุดวากันวามีอายุยอนกลับไปถึง
ชวงศตวรรษที่ 4 ในยุครุงเรืองของนครวัด นอกจากน้ียังมีการจัดแสดงงานไมและศิลปะพ้ืนบานของเขมรไวดวย 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติน้ีสรางขึ้นในป 1920 เปนการผสมผสานสถาปตยกรรมเขมรกับฝรั่งเศส ผนังที่หนาทึบและเพดานสูง
ชวยใหอากาศภายในเย็นแมจะอยูในชวงฤดูรอน 

4.พิพิธภัณฑตวลซแลง (ตวลซฺแลง) และทุงสังหาร 
อนุสรณ แหงความโหดรายของเขมรแดง แตเดิมสถานที่แหงน้ีเคยเปนโรงเรียน แตถูกใชเปนที่คุมขังและสอบสวน

นักโทษของเขมรแดง ภายในมีภาพถายของเหย่ือที่ถูกสังหารและอาวุธที่ใชในการทรมานจัดแสดงอยู ออกจากเมืองไปประมาณ 
12 กิโลเมตรจะถึงทุงสังหารเจืองไอ ที่ซึ่งเหยื่อของเขมรแดงถูกสังหารและฝงไว หลังจากเขมรแดงหมดอํานาจลงในป 1978 ศพ
เหลาน้ันถูกขุดขึ้นมาและมีการสรางสุสานรูปทรงเจดีย มีกะโหลกศีรษะของเหย่ือกวา 8,000 ช้ินเรียงซอนกันอยูในกลองกระจก
กลางสุสาน 

5.วัดพนม  (Wat Phnom) 
วัดพนมเปนวัดที่สําคัญมาก ซึ่งกรุงพนมเปญก็มีที่มาจากวัดแหงน้ีดวย ดังมีตํานานพ้ืนบานกลาววา เมื่อราวหกรอยป

กอน มีเศรษฐีนีชาวเขมรผูหน่ึงช่ือเพ็ญ ไดไปพบพระพุทธรูปนํ้าพัดมาเกยฝงหลายองค นางมีศรัทธาแกกลาในพระศาสนา จึงได
สรางวัดขึ้นบนยอดเขาที่อยูใกลๆ กันเพ่ือเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเหลาน้ัน แมเขาลูกน้ีจะสูงเพียง 27 เมตร แตก็ถือเปน
เขาที่สูงที่สุดในละแวกน้ี จึงเรียกกันเรื่อยมาวา "พนมเปญ" แปลวา "เขายายเพ็ญ"  

วัดพนมมีประตูทางเขาหันออกไปทางตะวันออก ทางขึ้นนําเปนบันไดนาค แตไมสูงนัก วิหารใหญน้ันสรางขึ้นใหม



หลายครั้ง หลังที่เห็นอยูในปจจุบันเปนของที่สรางขึ้นในป 1926 มีภาพจิตรกรรมฝาผนังวาดเปนเรื่องรามเกียรต์ิ ลานวัดทางทิศ
ใตมีศาลาเล็กๆ หลังหน่ึง ใชต้ังรูปปนยายเพ็ญผูสรางวัดน้ี 

วัดพนมเปนที่รวมของความเช่ืออันหลากหลาย แมจะเปนวัดในพุทธศาสนาสายเถรวาท แตก็มีศาลเปรียะโฮ ซึ่งเปน
เทพที่ชาวเวียดนามนับถือกันมากต้ังอยูทางตอนบนของวิหาร ขณะที่โตะบูชาดานหนามีรูปปนขงจื้อและปราชญจีนอีกสองทาน 
ดานซายของแทนบูชาใหญก็มีเทวรูปพระนารายณแปดกร ประดิษฐานอยู มองลงมาทางทิศตะวันตกของวิหารจะเห็นเจดียใหญ
อันเปนที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระเจาพงหยัต 

พระที่น่ังนโปเลียนที่ 3 พระที่น่ังองคหลังน้ีเพ่ิงผานการบูรณะจากอาสาสมัครฝรั่งเศสโดยใชเงินของฝรั่งเศสเอง เดิม
เปนตําหนักที่จักรพรรดินโปเลียนที่ 3 สรางประทานแดจักรพรรดินีเออเชนี ตอมาองคจักรพรรดิดินีมีรับสั่ง ใหรื้อถอดออกเปน
ช้ินๆ สงลงเรือมาประกอบขึ้นใหมเปนของขวัญถวายแดสมเด็จพระนโรดมที่กรุงพนมเปญในทศวรรษที่ 1870  

สวนทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของเขตพระราชวังหลวง เปนเขตพระราชฐาน ที่ประทับของสมเด็จพระสีหนุ สวน
ทางดานใตของพระราชวังหลวง มีหมูอาคารพระคลังหลวง พระที่น่ังโภชนีโสภา สําหรับพระราชทานเลี้ยง  

6.วัดอุณาโลม (Wat Unalom) 
วัดที่เกาแกและนาสนใจ ไดแก วัดอุณาโลม เปนศูนยกลางคณะสงฆของกัมพูชาและเปนวัดที่สําคัญที่สุดในกรุง

พนมเปญ ต้ังอยูทางดานหลังสโมสรนักขาวตางประเทศแหงกัมพูชา กอต้ังขึ้นในป 1443 หรือราวศตวรรษที่ 15 เคยไดรับความ
เสียหายจากการทําลายลางพระศาสนาของพวกเขมรแดงอยางหนัก แตก็ไดรับการฟนฟูขึ้นอยางรวดเร็ว ในวัดมีพระพุทธรูป
เกาแกประดิษฐานอยูหลายองค สวนใหญถูกเขมรแดงทุบทําลายจนแตกหัก แตไดนํามาประกอบข้ึนใหม สวนรูปปนสมเด็จฮ็วน
ตาล สมเด็จพระสังฆราชผูสิ้นชีพิตักษัยดวยนํ้ามือของพวกเขมรแดงในสมัยที่พอลพตครองอํานาจน้ัน พบอยูกลางแมนํ้าโขง 
และไดกลับมาต้ังไวที่วัดหลังรัฐบาลเขมรแดงถูกลมลาง 
 นอกจากน้ียังมีสถานที่สําคัญ เมืองสําคัญ สถานที่ทองเที่ยวอีกมากมายในราชอาณาจักรกัมพูชา ที่นาสนใจ และพรอม
ที่จะตอนรับนักทองเที่ยวจากประเทศสมาชิกอาเซียน และทั่วโลก โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยสามารถเดินทางเขาสู
ประเทศเพ่ือนบานอยางกัมพูชา พอสรุปดังน้ี 

8.การเดินทางไปประเทศกัมพูชา 
นอกจากการเขาออกทางทาอากาศยานนานาชาติทั้งสองแหง กับทาเรือนานาชาติของกัมพูชาที่กลาวขางตนแลวยัง

สามารถใชจุดผานแดนถาวรระหวางประเทศไทยกับกัมพูชาที่เปดบริการต้ังแต 07.00–20.00 น. ทุกวัน รวม 6 จุด ไดแก  
1. จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอภูสิงห ชองสะงํา-ชองจวม อ. อันลองเวง จ.อุดรมีชัย  
2. จังหวัดสุรินทร อําเภอกาบเชิง ชองจอม-ชองโอรเสม็ด อ.สําโรง จ.อุดรมีชัย  
3. จังหวัดสระแกว อําเภออรัญประเทศ บานคลองลึก-ชองปอยเปต อ.โอโจรว จ.บันเตียเมียนเชย  
4. จังหวัดจันทบุรี อําเภอโปงนํ้ารอน บานแหลม-ชองพนมพรึก อ.กําเรียง จ.พระตะบอง  
5. จังหวัดจันทบุรี อําเภอโปงนํ้ารอน บานผักกาด-ชองบานพรม อ.ศาลากราว กรุงไพลิน  
6. จังหวัดตราด อําเภอคลองใหญ บานหาดเล็ก-ชองจามเยียม อ.มณทลสีมา จ.เกาะกง  
ทั้งน้ี นอกจากผูที่ถือหนังสือเดินทาง (Passport) และมีการตรวจตราหรือ VISA เรียบรอยแลว สามารถเดินทางผาน

เขาออกดานถาวรดังกลาวตามเวลาทําการ ประชาชนที่อยูตามชายแดนสามารถขอทําบัตรผานแดนจากหนวยงานปกครองใน
ทองถิ่น (เปรียบเสมือนหนังสือเดินทางเฉพาะทองถิ่น) ซึ่งจะสามารถใชเดินทางไดไกลถึงจังหวัดที่ถัดจากจังหวัดที่อยูติดกับ
ภูมิลําเนาของตน โดยแตละครั้งจะสามารถอยูพํานักไดไมเกิน 7 วัน 

นอกจากจุดผานแดนถาวรขางตนแลว ไทยและกัมพูชายังไดตกลงเปดจุดผอนปรน เพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับ
ประชาชนที่อยูอาศัยในจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบาน สามารถเดินทางขามไปมาหาสูระหวางกันไดอีก 8 แหง 
ประกอบดวยจังหวัดอุบลราชธานี 1 แหง จ.สระแกว 3 แหง จ.จันทบุรี 3 แหง และ จ.ตราด 1 แหง 

9.การเขาเปนสมาชิกของอาเซียน 
แมกัมพูชาไดประกาศเจตนารมณที่จะสมัครเขาเปนสมาชิกอาเซียนและยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกต้ังแตป พ.ศ.2539 

แตเหตุการณความขัดแยงทางการเมืองในกัมพูชาอยางรุนแรง ทําใหประเทศสมาชิกอาเซียนตองทบทวนปญหาดังกลาว และ
เลื่อนการรับกัมพูชาเขาเปนสมาชิกออกไป จนทายที่สุดประเทศกัมพูชาไดเขารวมเปนสมาชิกอาเซียนลําดับที่ 10 เมื่อวันที่ 30 



เมษายน พ.ศ. 2542 นอกจากน้ีกัมพูชา เปนเจาภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังที่ 20 ณ กรุงพนมเปญ ในป พ.ศ. 2555 
และเปนเจาภาพจัดการฉลองอาเซียนครบรอบ 45 ปดวย 

10.ขอควรรู “ขอม ไมใชเขมร” 
ขอม เปนช่ือทางวัฒนธรรม ไมใชช่ือชนชาติ หมายถึงคนกลุมหน่ึงที่อยูบริเวณลุมนํ้าเจาพระยานับถือฮินดูหรือพุทธ

มหายาน ทางใตของแควนสุโขทัย อาจจะหมายถึงพวก ละโว (ลพบุรี) เอกสารทางลานนา เชน จารึกและตํานานตางๆ ลวน
ระบุสอดคลองกันวาขอมคือ พวกที่อยูทางใตของลานนา เน่ืองจากคําวา ขอม สันนิษฐานวามาจากคําวา “เขมร”+“กรอม” (ที่
แปลวาใต) พูดเร็วๆ กลายเปน “ขอม”พวกน้ีตัดผมเกรียน และนุงโจงกระเบน กินขาวเจา ฯลฯ แควนละโวมีช่ือในตํานาน และ
พงศาวดารวา “กัมโพช” เลียนอยางช่ือ “กัมพูชา” ของเขมร นับถือทั้งฮินดูและพุทธมหายาน พล.ต.ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช 
เคยเขียนอธิบายไววา ขอมเปนพวกนับถือฮินดูหรือพุทธมหายาน ใครเขารีตเปนฮินดูหรือพุทธมหายาน เปนไดช่ือวา ขอม 
ทั้งหมด ขอมไมใชช่ือชนชาติ เพราะไมมีชนชาติขอม แตเปนช่ือทางวัฒนธรรม เชนเดียวกับ “สยาม” 

กิตติกรรมประกาศ/Acknowledgment 
 ในการจัดกิจกรรมการบูรณาการความรูสูอาเซียนครั้งน้ี ขอขอคุณ บ.รางวัลทัวร กรุปจํากัด ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่อนุญาติใหเดินทางไปคร้ังน้ี ขอขอบคุณผูใหญใจดีที่เอ้ือเฟอขอมูล อาทิ รศ.ประยูรย ทรงศิลป 
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี อ.วุฒิ แสงสวาง อ.พนม หนูไพโรจน ดร.อรุณ ไชยนิตย และเจาหนาที่เอกอัคราชฑุตประจําประเทศ
ไทย รานอาหารไทย และที่สําคัญ อ.ภคพนธ ศาลาทอง คณบดีคณะศิลปะศาสตร    อ.ระวีวรรณ ธรณี อ.ประยุทธ เทียมสุข ที่
ทําใหกิจกรรมครั้งน้ีประสบความสําคัญ ผูเขียนขอขอบคุณไว ณ โอกาสน้ี  
 

                                                                                                                                                         

คุณลิขิต : นายประยุทธ  เทยีมสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมบันทึกการเลาเรื่อง 
กิจกรรมถายทอดความรู : ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  กลุม  ชุมชนคนวิชาการ 

เรื่อง เสนหอาเซียน ตอน เยอืนถ่ินกัมพูชา 

วันที่  12  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2556 

 

 

 

                                    



 
 
 
 
 



 
 

 

รายชื่อคณะกรรมการเครือขายการจัดการความรูภายในและภายนอกคณะศิลปศาสตร 

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

กลุม ชุมชนคนวชิาการ 

เรื่อง เสนหอาเซียน ตอน เยอืนถ่ินกัมพูชา 

วันที่  12  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2556 

 

  คุณเอ้ือ   นายภคพนธ   ศาลาทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร 

  คุณอํานวย ดร.พรพิไล เติมสินสวัสด์ิ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

  คุณประสาน นางระวิวรรณ ธรณี 

  คุณกิจ  ผศ.ดร.ณรงค โพธ์ิพฤกษานันท 

  คุณลิขิต  นายประยุทธ เทียมสุข 

 
 


