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 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 ซึ่งได้ก าหนดสาระวิชาบังคับและวิชาเลือก โดยสถานศึกษา   
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรในส่วนของวิชาเลือกที่มีเนื้อหาทันสมัย ทันเหตุการณ์ และสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาของผู้เรียน ชุมชน สังคม 

 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และจัดกระบวนการเรียน   
การสอนที่ตอบสนองนโยบายข้างต้น จึงได้ก าหนดให้มีโครงการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร และสื่อ        
รายวิชาเลือก สาระการพัฒนาสังคม เรื่อง ซัวซะเด็ย คัมโบเดีย (Suesdai Cambodia) เพ่ือเป็นสื่อส าหรับ
ศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ของประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียน อันจะเป็นประโยชน์      
ต่อสถานศึกษา ครู กศน. ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ       
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต่อไป 

 หลักสูตรและเอกสารดังกล่าว  ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยความร่วมมือของคณะท างาน
ทุกท่านทีไ่ด้ให้ข้อคิดเห็นอันส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สถาบัน กศน.ภาคเหนือจึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ 

 

 

      
  

      
  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

(นายประเสริฐ  หอมดี) 
ผู้อ านวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
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หน้า 

ค าน า   ก 
สารบัญ   ข  
ค าแนะน าการใช้หนังสือเรียน ง 
โครงสร้างรายวิชา  จ   
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  กิจกรรมท้ายบทที่ 1 18 
บทที่ 2 สภาพทางภูมิศาสตร์ 19 
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  เรื่องท่ี 3 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 42 
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  กิจกรรมท้ายบทที่ 3 50  
บทที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 51 
  เรื่องท่ี 1  ศิลปหัตถกรรม 52  
  เรื่องท่ี 2  วัฒนธรรม ประเพณี 63 
  กิจกรรมท้ายบทที่ 4 70 
บทที่ 5 ค าศัพท์และประโยคที่ควรรู้ในชีวิตประจ าวัน 71 
  เรื่องท่ี 1  ค าศัพท์และประโยคทีค่วรรู้ 72 
  เรื่องท่ี 2  ตัวเลขและจ านวนนับ 79 
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  กิจกรรมท้ายบทที่ 5 82 
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บทที่ 7 ข้อมูลส าคัญท่ีควรรู้ในการเดินทางเข้าประเทศ 99 
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 หนังสือประกอบการเรียน สาระการพัฒนาสังคม รายวิชา ซัวซะเด็ย คัมโบเดีย (Suesdai 
Cambodia)  ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นหนังสือที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในการศึกษาหนังสือประกอบการเรียนสาระการพัฒนาสังคม 
รายวิชา ซัวซะเด็ย คัมโบเดีย (Suesdai Cambodia) ผู้เรียนควรปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.  ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในหัวข้อ สาระส าคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและขอบข่าย
เนื้อหา 
 2.  ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแต่ละบทอย่างละเอียดและท ากิจกรรมตามที่ก าหนด           
แล้วตรวจสอบกับแนวเฉลยกิจกรรมที่ก าหนด ถ้าผู้เรียนตอบกิจกรรมผิดควรกลับไปศึกษาและท าความเข้าใจ
เนื้อหานั้นใหม่ให้เข้าใจก่อนที่จะศึกษาเรื่องต่อไป 
 3.  ปฏิบัติกิจกรรมท้ายบทของแต่ละบท เพ่ือเป็นการสรุปความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหา          
ของเรื่องนั้น ๆ อีกครั้ง 
 4.  หนังสือประกอบการเรียนเล่มนี้ มี 7 บท คือ 

  บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประเทศ 
  บทที่ 2  สภาพทางภูมศิาสตร์ 
  บทที่ 3 ลักษณะสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
  บทที่ 4  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี
  บทที่ 5  ค าศัพท์และประโยคที่ควรรู้ในชีวิตประจ าวัน 
  บทที่ 6  สถานที่ส าคัญของประเทศ 
  บทที่ 7  ข้อมูลส าคัญท่ีควรรู้ในการเดินทางเข้าประเทศ 
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ซัวซะเด็ย คัมโบเดีย  
(Suesdai Cambodia)   

รหัสวิชา สค02026 
 
สาระส าคัญ 
 ประเทศกัมพูชาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนล าดับที่ 10  ในอดีตเคยเป็นอาณาจักรเก่าแก่       
มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีหลักฐานร่องรอยของมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ที่ยังปรากฏอยู่และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ หลังจากประเทศกัมพูชาได้รับเอกราชจากประเทศฝรั่ง เศส ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง         
ทางเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองหลายครั้ง ประเทศกัมพูชาปัจจุบันปกครองระบอบประชาธิปไตย           
มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เป็นตลาดการค้าและแหล่งลงทุน        
ที่ส าคัญประเทศหนึ่ง 

 การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศกัมพูชาในเรื่อง ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง 
สภาพทางภูมิศาสตร์  ลักษณะสังคมและเศรษฐกิจ  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ค าศัพท์และประโยคที่ควรรู้    
ในชีวิตประจ าวัน และข้อมูลส าคัญที่ควรรู้ในการเดินทางเข้าประเทศ จะช่วยให้เราเข้าใจประเทศกัมพูช า      
ได้ดียิ่งขึ้น 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของประเทศ 
 2.  รู้และเข้าใจสภาพทางภูมศิาสตร์ 
 3. รู้และเข้าใจลักษณะสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
 4. รู้และเข้าใจศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี
 5. รู้และเข้าใจค าศัพท์และประโยคที่ควรรู้ในชีวิตประจ าวัน 
 6. รู้จักสถานที่ส าคัญของประเทศ 
 7.  รู้และสามารถปฏิบัติตนในการเดินทางเข้าประเทศได้อย่างเหมาะสม 

ขอบข่ายเนื้อหา 
 บทที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของประเทศ 

 เรื่องท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของประเทศ 
 เรื่องท่ี 2  ประวัติความเป็นมา 

 เรื่องท่ี 3  การเมืองการปกครอง 
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 บทที่ 2  สภาพทางภูมิศาสตร์ 

   เรื่องท่ี 1  ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต 
   เรื่องท่ี 2  ลักษณะภูมปิระเทศ 
   เรื่องท่ี 3  ลักษณะภูมิอากาศ 
   เรื่องท่ี 4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ   

 บทที่ 3  ลักษณะสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

   เรื่องท่ี 1  ประชากร 
   เรื่องท่ี 2  ภาษาและศาสนา 
   เรื่องท่ี 3  ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
   เรื่องท่ี 4  นโยบายทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 

 บทที่ 4  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

   เรื่องท่ี 1  ศิลปหัตถกรรม 
   เรื่องท่ี 2  วัฒนธรรม ประเพณี 

 บทที่ 5  ค าศัพท์และประโยคที่ควรรู้ในชีวิตประจ าวัน 

   เรื่องที่ 1  ค าศัพท์และประโยคทีค่วรรู้ 
   เรื่องท่ี 2  ตัวเลขและจ านวนนับ 
   เรื่องท่ี 3  วันและเวลา 

 บทที่ 6  สถานที่ส าคัญของประเทศ 

 บทที่ 7  ข้อมูลส าคัญท่ีควรรู้ในการเดินทางเข้าประเทศ 

   เรื่องท่ี 1  ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนเดินทาง 
   เรื่องท่ี 2  ข้อแนะน าในการปฏิบัติตนขณะที่อยู่ในประเทศ 
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   บทที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของประเทศ 

สาระส าคัญ 

 ประเทศกัมพูชามีชื่อทางการว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา  มีกรุงพนมเปญเป็นเมืองหลวง มีประวัติ
ความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนพระนคร สมัยพระนคร สมัยหลังพระนคร และสมัยใหม่ ปัจจุบัน
ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสมพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี เป็นประมุข
และมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้น าของประเทศ แบ่งเขตการปกครองเป็น 1 ราชธานี และ 23 จังหวัด ประเทศนี้    
เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2406 และได้รับเอกราช ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2496        
จึงถือเอาวันที่ 9 พฤศจิกายน เป็นวันชาติ 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1.  บอกข้อมูลทั่วไปของประเทศได้  
 2.  บอกประวัติความเป็นมาของประเทศได้ 
 3.  อธิบายลักษณะการเมืองการปกครองของประเทศได้ 

 

ขอบข่ายเนื้อหา 

 เรื่องท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของประเทศ 
 เรื่องท่ี 2  ประวัติความเป็นมา 
 เรื่องท่ี 3  การเมืองการปกครอง 
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เร่ืองที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของประเทศ 

 ชื่อประเทศ 
 กัมพูชา (Cambodia) หรือ ชื่อทางการ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)  
   
 
 

 
 
 
 

 ธงชาติ 
 ธงชาติกัมพูชา มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผืนธงแบ่งตามแนวยาวเป็น 3 ริ้ว โดยริ้วกลางนั้น
เป็นพื้นสีแดง มีรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาวอยู่ตรงกลาง ริ้วที่อยู่ด้านนอกทั้งสองด้านเป็นพื้นสีน้ าเงิน 
 ความหมายของสัญลักษณ์ในธงนั้นสะท้อนถึง 3 สถาบันหลักของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ พ้ืนสีแดง หมายถึง ชาติ  ปราสาทนครวัดสีขาว หมายถึง สันติภาพและศาสนา ซึ่งเดิมมี
รากเหง้าจากศาสนาพราหมณ์ ฮินดูและได้เปลี่ยนเป็นพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ส่วนสีน้ าเงิน หมายถึง 
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตราแผ่นดิน 
 ตราแผ่นดินของประเทศกัมพูชาเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงระบอบกษัตริย์ ใช้เป็นตราประจ าราชวงศ์
กัมพูชา ประกอบไปด้วยสัตว์ในต านาน คือ คชสีห์ (สิงโตที่มีงวงช้าง) และราชสีห์ถือกลดห้าชั้นทางด้านซ้ายและ
ด้านขวา ตรงกลางเป็นมงกุฎเปล่งรัศมี ข้างล่างมงกุฎเป็นรูปฉลองพระองค์ครุยคลุมพานแว่นฟ้า ซึ่งอัญเชิญ  
พระแสงขรรค์ และเครื่องหมายโอมตามแบบฉบับของกัมพูชา แผ่นป้ายที่อยู่ด้านล่างของตราแผ่นดินจารึก
ตัวอักษรเป็นภาษาเขมรอ่านว่า “พระเจ้ากรุงกัมพูชา” (Preach’jao Krung Kampuchea)  
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 ตราแผ่นดินของกัมพูชาเริ่มน ามาใช้ตั้งแต่กัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส แต่ถูกยกเลิกไป         
ในปี พ.ศ. 2513 และน ากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งหลังจากสมเด็จพระนโรดม สีหนุ เสด็จขึ้นครองราชย์ในปี      
พ.ศ. 2536 

 ความหมายของสัญลักษณ์ในตราแผ่นดิน มีดังต่อไปนี้ 

  1)  รัศมีท่ีเปล่งออกมาจากพระมหามงกุฎ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง แห่งอารยธรรมเขมร 
  2)  ฉัตร 5 ชั้นทั้งสองคัน หมายถึง พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินี 
  3)  พระแสงขรรค์ หมายถึง พระราชอ านาจและความยุติธรรม 
  4)  ราชสีห์และคชสีห์ หมายถึง ปวงชนชาวกัมพูชาผู้ค้ าจุนราชบัลลังก์ 

 เมืองหลวง  

 เมืองหลวงของกัมพูชา คือ กรุงพนมเปญ (Phnom Penh) มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,963.2 ตารางกิโลเมตร 
ล้อมรอบด้วยจังหวัดกันดาล เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยพนมเปญ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่และใหญ่
ที่สุดของประเทศกัมพูชา เปิดสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ     
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2503 นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางแหล่งอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมหลัก รวมไปถึง          
เป็นศูนย์กลางของการเมืองการปกครอง วัฒนธรรมและศูนย์ราชการของประเทศ ทั้งยังมีชื่อเสียงในฐานะที่มี
สถาปัตยกรรมแบบเขมรดั้งเดิม  การเดินทางในพนมเปญใช้รถตุ๊กตุ๊กและรถจักรยานยนต์เป็นหลัก 

 วันชาติ   

 ประเทศกัมพูชาเป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสมาตั้งแต่ พ.ศ. 2406 ต่อมาในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ประเทศญี่ปุ่นเข้ายึดครองกัมพูชาไว้แล้วปลดผู้ปกครองประเทศกัมพูชาที่เป็นชาวฝรั่งเศสออกไป    
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง ประเทศฝรั่งเศสเป็นฝ่ายชนะสงครามจึงได้ขับไล่ชาวญี่ปุ่นออกจากประเทศ
กัมพูชา  ประเทศนี้จึงตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาประเทศฝรั่งเศสมีภาระการต่อสู้  
ติดพันกับกลุ่มชาตินิยมในประเทศเวียดนาม จึงต้องหาทางประนีประนอมกับประเทศกัมพูชา โดยได้จัดท า
สนธิสัญญาขึ้น เพ่ือเปลี่ยนสภาพจากประเทศที่เป็นเมืองขึ้นมาเป็นรัฐในอารักขาแห่งเครือจักรภพของประเทศ
ฝรั่งเศส 

 ประเทศกัมพูชาได้รับเอกราชจากประเทศฝรั่งเศสในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 หลังจาก    
ตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศฝรั่งเศสมาเป็นเวลานานถึง 90 ปี ซึ่งถือว่าวันนี้เป็นวันชาติของประเทศ
กัมพูชาด้วย ดังนั้น พระนโรดม สีหนุ จึงได้สร้างอนุสาวรีย์ไว้ ณ ใจกลางกรุงพนมเปญเรียกว่า “วิมานเอกราช” 
และทุกวันที่ 9 พฤศจิกายนของทุกปีจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันส าคัญของชาติด้วย 
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วิมานเอกราช  
ที่มา : https://www.facebook.com/note.php?note_id=133009056757825 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ดอกไม้ประจ าชาติ 

 

 

 

 

 

 

ดอกล าดวน 
ที่มา : http://www.sisaket.go.th/Luamdoun.html 

 ดอกไม้ประจ าชาติของประเทศกัมพูชา คือ ดอกล าดวน เป็นไม้ดอกที่มีถิ่นก าเนิดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ อีกท้ังเป็นไม้มงคล เพราะชื่อหมายถึงความสดชื่น  ดอกล าดวนมีสีเหลืองนวล จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 
“หอมนวล”  ดอกล าดวนมีกลีบดอกด้านหน้าแข็ง กลีบดอกชั้นนอก 3 กลีบแผ่ออก และกลีบดอกชั้นใน 3 กลีบ
หุบเข้าหากัน  มีกลิ่นหอมเย็นในเวลาค่ า  เนื่องจากกลิ่นหอมนี้เองท าให้ในอดีตมักเปรียบดอกล าดวนกับผู้หญิง
กัมพูชา  ดอกล าดวนพบท่ัวไปในประเทศกัมพูชาและนิยมปลูกในสวนสาธารณะ 
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 เวลาท าการทางราชการและธุรกิจ 

 ส านักงานธุรกิจทั่วไป เปิดเวลา 08.00 - 16.00 น. ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 
 สถานที่ราชการทั่วไป เปิดเวลา 07.30 - 11.30 น. และ 14.00 - 17.00 น. ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร ์
 ธนาคาร เปิดเวลา 08.30 - 15.00 น. ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 

 วันหยุดประจ าปีของทางราชการกัมพูชา 

เดือนมกราคม วันที่  1       วันปีใหม่สากล 
 วันที่  7   วันปลดปล่อยกัมพูชาจากเขมรแดง 

เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 21   เทศกาลบุญมาฆะบูชา 
เดือนมีนาคม วันที่  8 วันสตรีสากล 
เดือนเมษายน วันที่ 14-16 เทศกาลวันขึ้นปีใหม่เขมรประเพณีของชาติ 
เดือนพฤษภาคม   วันแรม 4 ค่ าเดือน 6 วันแรกนา 
 วันที่ 19 เทศกาลวันวิสาขะบูชา 
 วันที่ 23 พระราชพิธีบุญจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
เดือนมิถุนายน วันที่ 18 พระราชพิธีบุญเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

มหากษัตรียาพระวรราชมารดา นโรดม มุนีนาถสีหนุ 
เดือนกันยายน  วันที่ 24 วันรัฐธรรมนูญ 
 วันแรม 15 ค่ าเดือน 10 เทศกาลงานวันสารท (งานวันปรอ จุม เบณ) 
เดือนตุลาคม วันที่ 29 วันขึ้นครองราชย์สมบัติของพระบาทสมเด็จ 

พระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี  พระมหากษัตริย์ 
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 

เดือนพฤศจิกายน วันที่ 9 วันเอกราช/วันชาติ  
 วันขึ้น 14 ค่ า เดือน 12 

ถึงวันแรม 1 ค่ า เดือน 1 
พระราชพิธีบุญแข่งเรือ ลอยกระทงไฟ ไหว้พระจันทร์
และกินข้าวเม่า 

เดือนธันวาคม วันที่ 10  วันสิทธิมนุษยชนโลก 

 เวลานาฬิกา 
 เวลาในกัมพูชาตรงกับเวลาในประเทศไทย 

 ระบบไฟฟ้า 
 กัมพูชาใช้กระแสไฟฟ้า 230 โวลต์ ปลั๊กท่ีใช้โดยทั่วไป คือ ปลั๊กสองขาแบบกลม 
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 สกุลเงิน      
  

 

 

 

 

 

 

ธนบัตรสกลุเงินเรียล 6 ชนิดราคา 
ที่มา : www.neda.or.th/downloadfile.aspx?fname=107800829/กัมพูชา.pdf   

  

 

 

 

 

 

 

ธนบัตรชนิดราคา 100,000 เรียล 
ที่มา : http://www.isc-gspa.org/News_old/index.asp 

 สกุลเงินที่ใช้ คือ เงินเรียล (Riel)  ธนบัตรที่ใช้ประกอบด้วยชนิดราคา 50  100  200  500  
1,000  2,000  5,000  10,000  20,000  50,000 และ 100,000 เรียล  ส่วนเหรียญกษาปณ์มี 4 ชนิดราคา 
50  100  200  500 เรียล แต่ไม่แพร่หลายนัก ส าหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ  ใช้เงินดอลลาร์
สหรัฐฯ หมุนเวียนในตลาดมากกว่าเงินเรียล ซึ่งเป็นเงินพ้ืนเมือง  โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนราว 4,000 เรียล      
ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 100 เรียลต่อ 1 บาท 
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เร่ืองที่ 2  ประวัติความเป็นมา 

 ประเทศกัมพูชามีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีกษัตริย์ปกครองหลายพระองค์ รวมทั้งเหตุการณ์   
อันส าคัญทั้งสมัยที่ประเทศเจริญรุ่งเรืองที่สุดและตกต่ าที่สุดจวบจนปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ประเทศกัมพูชา  
แบ่งเป็นยุคสมัยต่าง ๆ ได้แก่ สมัยก่อนพระนคร  สมัยพระนคร สมัยหลังพระนคร และสมัยใหม่ 

 สมัยก่อนพระนคร  (พุทธศตวรรษที่ 6 - พุทธศตวรรษที่ 13) แบ่งออกเป็น 2 ยุค คือ ยุคฟูนัน 
และยุคเจนละ  

 1. ยุคฟูนัน (พุทธศตวรรษที่ 6 - ปลายพุทธศตวรรษที่ 11) ยุคนี้มีกษัตริย์ปกครองและมีการ
ติดต่อทางการฑูตกับประเทศจีนและอินเดีย ยุคนี้เป็นห้วงเวลาที่ได้รับวัฒนธรรมทางศาสนาพราหมณ์ฮินดู    
จากอินเดีย เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 6 ได้นับถือพระศิวะ และพระวิษณุ (พระนารายณ์) มีการดัดแปลง
ตัวอักษรของอินเดียมาเป็นตัวอักษรเขมร ศูนย์กลางความเจริญอยู่ทางมณฑลไปรเวง ทางตอนใต้และลุ่มน้ า
ทะเลสาบ รวมทั้งดินแดนที่เป็นของไทย ลาว และเวียดนามบางส่วนในปัจจุบัน พลเมืองมีทั้งเผ่าฟูนัน        
เขมรและจาม ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในบริเวณตอนใต้ของลุ่มแม่น้ าโขง 

 2. ยุคเจนละ (พ.ศ. 1078 - 1345)  เจนละเป็นบ้านเมืองที่เคยอยู่ภายใต้อ านาจของฟูนันมาก่อน 
เมื่อฟูนันเสื่อมอ านาจลง กษัตริย์เจนละจึงยกทัพไปโจมตีและยึดครองฟูนันได้ ต่อมามีกษัตริย์ปกครองอีก  
หลายพระองค์ กระทั่งช่วงปลายยุคเจนละเกิดจลาจลในบ้านเมืองท าให้อาณาจักรเจนละถูกแบ่งดินแดน
ออกเป็น 2 ส่วน คือ เจนละบก ซึ่งอยู่ตอนเหนือที่เป็นภูเขาและที่ราบสูง และอาณาจักรตอนใต้ซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม
จรดฝั่งทะเลชื่อว่า เจนละน้ า ต่อมาเจนละน้ ายังถูกแบ่งแยกออกเป็นแคว้นเล็ก ๆ เนื่องจากแต่ละแคว้นพยายาม
แยกตัวเป็นอิสระ กระทั่งเจนละน้ าตกเป็นเมืองขึ้นของชวาที่ยกทัพมารุกราน 

 สมัยพระนคร  (ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 14 - พุทธศตวรรษที่ 20) มีรายนามกษัตริย์ที่ส าคัญ ดังนี้ 

 พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 (พ.ศ.1333 - 1389) ปฐมกษัตริย์ในสมัยพระนครซึ่งสืบเชื้อสายมาจาก
ราชวงศ์เจนละน้ า ได้รวบรวมอาณาจักรเจนละบก และเจนละน้ าเข้าด้วยกัน อีกทั้งท าให้กัมพูชาเป็นอิส ระ   
จากชวาและสถาปนาพระองค์เป็นพระจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 

 พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1  (พ.ศ.1420 - 1432)  เสด็จขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ.1420 ในรัชกาลนี้
ราชอาณาจักรกัมพูชาเริ่มยิ่งใหญ่และม่ังคั่งขึ้นกว่าเดิม อาณาเขตของบ้านเมืองครอบคลุมดินแดนราชอาณาจักร
กัมพูชาปัจจุบันทั้งหมด และยังขยายออกไปทางทิศตะวันออกและตะวันตก โดยเฉพาะทางตะวันตกนั้นอ านาจ
ทางการเมืองของพระองค์ได้ขยายกว้างออกไปถึงดินแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยด้วย  

 พระเจ้ายโศวรมันที่ 1  (พ.ศ. 1432 – 1450) กษัตริย์พระองค์นี้ได้สร้างเมืองยโศธรปุระ ต่อจาก
สมัยพระเจ้าอินทรวรมันที ่1 จนส าเร็จเป็นราชธานี เสด็จขึ้นครองราชย์และย้ายราชธานีมาอยู่ที่เมืองยโศธรปุระ 
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 พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 (พ.ศ. 1656 – 1693)  ทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงท าให้
บ้านเมืองเรืองอ านาจที่สุดสมัยหนึ่งในประวัติศาสตร์กัมพูชา ทรงท าสงครามแผ่ขยายอาณาเขตออกไปกว้างไกล
ทั้งทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออก ทรงท าสงครามกับอาณาจักรจัมปา และยึดเมืองหลวงของพวกจามไว้ได้
ต่อจากนั้นทรงฟ้ืนฟูสัมพันธไมตรีกับจีนด้วยการส่งทูตไปจีนหลายครั้ง ทรงเป็นผู้สร้างปราสาทนครวัด     
เป็นศาสนบรรพตประจ าราชธานี 

 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7  (พ.ศ. 1724 – 1761)  เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงน าบ้านเมืองกลับคืนสู่
ความสงบสุข พร้อมกับพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง สมัยของพระองค์ถือเป็นสมัยแห่งความยิ่งใหญ่และ
เจริญสูงสุดครั้งสุดท้ายในประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรกัมพูชา อาณาเขตของบ้านเมืองแผ่ขยายกว้างไกล
ออกไปมากกว่ารัชกาลใด ๆ ทรงยกทัพไปตีอาณาจักรจัมปา และทรงยึดราชธานีของอาณาจักรจัมปาได้ 
หลังจากนั้นก็ทรงขยายพระราชอ านาจของพระองค์ขึ้นไปทางเหนือ ถึงเมืองซายฟองใกล้เมืองเวียงจันทน์       
ในประเทศลาว ส่วนทางตะวันตกได้ขยายเข้ามาในดินแดนภาคกลางของประเทศไทยปัจจุบันครอบคลุมพ้ืนที่
หลายจังหวัด ได้แก่ สุโขทัย สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี  

 ในสมัยนี้ พระองค์ทรงสร้างราชธานีแห่งใหม่ขึ้นในบริเวณเมืองยโศธรปุระซึ่งเรียกกันว่านครธม
หรือพระนครหลวง และท่ีกลางราชธานีแห่งนี้โปรดให้สร้างศาสนบรรพตประจ าราชธานี คือ ปราสาทบายน 

 เมื่อผ่านพ้นรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แล้ว อาณาจักรกัมพูชาที่เคยแผ่ขยายออกไปไกล     
ก็เสื่อมลงทันที บ้านเมือง แว่นแคว้นรอบนอกพากันแยกเป็นอิสระ อย่างไรก็ดี ราชธานียังคงเจริญรุ่งเรือง และ  
มีกษัตริย์ปกครองสืบมาอีกหลายพระองคจ์นกระท่ังสิ้นสุดสมัยพระนคร 

 สมัยหลังพระนคร (ราวพุทธศตวรรษที่ 20 ลงมา) 

 หลังจากพระเจ้าสุริยวรมัน (พญาญาติ/เจ้าพ้นหัวญาติ ) ละทิ้งเมืองพระนครแล้ว โปรดให้ย้าย  
ราชธานีลงมาตั้งที่เมืองบาสาณ (ศรีสันธอร์) ในบริเวณที่ราบลุ่มน้ าโขง แต่พอฤดูน้ าเกิดน้ าท่วมเมืองจึง      
โปรดให้ย้ายมาท่ีเมืองจตุรมุข (พนมเปญในปัจจุบัน) ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณล าน้ าสี่แยก จุดรวมของแม่น้ าโขง แม่น้ า
ทะเลสาบและแม่น้ าบาสัก มีกษัตริย์ปกครองสืบมาจนถึงปี พ.ศ. 2081 กษัตริย์เขมรทรงพระนามว่า พระบรม
ราชาที่ 2 (นักองค์จันหรือเจ้าพญาจันท์) โปรดให้ย้ายราชธานีมาตั้งที่เมืองละแวก หลักฐานที่ปรากฏอยู่ใน   
พระราชพงศาวดารเขมร และบันทึกของชาวยุโรปที่เคยเดินทางเข้าไปในกัมพูชาท าให้ทราบว่า  กษัตริย์กัมพูชา
พยายามฟ้ืนฟูบ้านเมืองให้รุ่งเรือง และติดต่อค้าขายกับโลกภายนอกอย่างกว้างขวาง มีพ่อค้าชาวต่างประเทศ
จ านวนมากเข้าไปอาศัยอยู่ในเมืองละแวกและพนมเปญ เมืองละแวกเป็นราชธานีสืบมาจนกระทั่งสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชแห่งอยุธยายกทัพเข้าตีเมืองละแวกแตกในปี พ.ศ. 2136 กษัตริย์กัมพูชาองค์ต่อมา คือ สมเด็จ
พระศรีสุริโยพรรณ ซึ่งประทับอยู่ ณ เมืองลวาเอม (โลเวียเอม) และในปี พ.ศ. 2162 สมเด็จพระศรีสุริโยพรรณ
จึงเวนราชสมบัติให้พระไชยเชษฐาพระราชบุตร และเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์สมเด็จพระไชยเชษฐาจึงโปรดให้
ย้ายราชธานีมาตั้งที่เมืองอุดงค์มีชัย (อุดรมีชัย) ใกล้ ๆ กับเมืองละแวก หลังจากนั้นบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองสืบมา 
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ในบันทึกของพ่อค้าชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายกับกัมพูชาในเวลานั้น ยังกล่าวถึงความมั่งคั่งร่ ารวย
ของผู้น ากัมพูชาจากการค้าทางทะเลกับชาวต่างชาติ ซึ่งมีทั้งชาวยุโรป ชาวจีน และชาวมาเลเซีย แต่ต่อมา    
คนต่างชาติเหล่านี้ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองภายในราชส านัก ที่แบ่งออกเป็นหลายฝ่าย  และวางแผน    
โค่นล้มกันเอง หลังจากนั้นมากัมพูชาก็ค่อย ๆ เสื่อมถอยลง เนื่องจากรัฐที่ทรงอ านาจสองชาติในเวลานั้น คือ 
ไทยและเวียดนาม พยายามแทรกแซงการเมืองภายในกัมพูชา 

 ยุคล่าอาณานิคมของชาวตะวันตก เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาวตะวันตก โดยเฉพาะ
ฝรั่งเศส ที่หมายยึดครองดินแดนอนิโดจีน ฝรั่งเศสเริ่มเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองในกัมพูชา เนื่องจากสมเด็จพระ
หริรักษ์รามาธิบดี (นักองค์ด้วง) ผู้ครองกัมพูชาระหว่างปี พ.ศ. 2390 - 2403 ได้ร้องขอความช่วยเหลือไปยัง
ฝรั่งเศสให้ช่วยถ่วงดุลระหว่างไทยและเวียดนาม จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2407 ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระ
นโรดม (พระองค์ราชาวดี) กัมพูชาจึงตกเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส โดยมีกษัตริย์เขมรปกครองบ้านเมือง
ภายใต้การก ากับของฝรั่งเศส และมีการย้ายราชธานีจากเมืองอุดรมีชัยกลับมาอยู่ที่กรุงพนมเปญอีกครั้ง  เพราะ
ฝรั่งเศสต้องการให้พนมเปญเป็นศูนย์กลางการค้า กัมพูชาตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสมายาวนาน จนถึงปี พ.ศ. 
2496 ฝรั่งเศสจึงคืนอิสรภาพให้แก่กัมพูชา หลังจากนั้นประเทศกัมพูชาจึงเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็น
ระบอบประชาธิปไตย 

 สมัยใหม่ 

 เมื่อได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ตามข้อตกลงเจนีวา ระหว่างเวียดนามกับฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2496 
สมเด็จเจ้านโรดมสีหนุปกครองประเทศมาอย่างต่อเนื่อง  กระทั่งผลกระทบของสงครามเย็นท าให้           
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชาในช่วงปี พ.ศ. 2508 ตกต่ าที่สุด อีกทั้งเกิดความวุ่นวายทางการเมือง    
จนท าให้นักศึกษาและประชาชนออกมาเดินขบวนประท้วงรัฐบาล 

 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2510 ชาวบ้านและชาวนาในอ าเภอซัมลูด จังหวัดพระตะบอง ได้ก่อ     
การจลาจล รัฐบาลจึงส่งทหารเข้าไปปราบปรามอย่างรุนแรง ท าให้ประชาชนซึ่งถูกรวมเรียกเป็นฝ่ายซ้าย 
หลบหนีเข้าร่วมกับฝ่ายคอมมิวนิสต์กัมพูชา ซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ในพื้นท่ีป่าเขา 

 ต่อมาเดือนมีนาคม พ.ศ. 2513 นายพลลอน นอล ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา ได้ท า
การรัฐประหาร เปลี่ยนรูปแบบการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยแบบมีประธานาธิบดี แล้วก่อตั้งเป็น 
"สาธารณรัฐกัมพูชา" ก่อนกองก าลังฝ่ายคอมมิวนิสต์กัมพูชา หรือเขมรแดง (Khmer Rouge) ซึ่งมีเวียดกง     
(กลุ่มชาวเวียดนามใต้ที่ต่อต้านสหรัฐอเมริกา) เป็นพันธมิตร เข้ายึดอ านาจปกครองกัมพูชาได้ส าเร็จเมื่อวันที่ 17 
เมษายน พ.ศ. 2518 จากนั้นมากัมพูชาจึงอยู่ภายใต้อ านาจของนายพล พต ผู้น ากลุ่มเขมรแดง 
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 ยุคเขมรแดง 

 ประเทศกัมพูชาในช่วงที่นายพล พต เรืองอ านาจ (พ.ศ. 2518 - 2522) ต้องการปรับปรุงระบบ 
เศรษฐกิจให้เป็นแบบสังคมนิยมพึ่งตนเอง ไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากภายนอกประเทศ และไม่เป็นพันธมิตร
กับชาติใด ๆ อีกทั้งให้ปิดโรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน ยกเลิกระบบธนาคาร ระบบเงินตรายึดทรัพย์สิน     
จากเอกชนทั้งหมด โดยเชื่อมั่นว่าระบบสังคมนิยมจะน าพากัมพูชาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเหมือนในอดีตได้ 
ดังนั้น เขาจึงมีแนวคิดว่า ประเทศควรจะอยู่อย่างสันโดษ ไม่ต้องพ่ึงวิทยาการเทคโนโลยีใด ๆ ขอให้มีข้าวกิน   
ก็อยู่ได้ เขาจึงกวาดล้างผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ทางความคิดและปกครองยาก อันได้แก่ นักศึกษา ปัญญาชน แพทย์  
วิศวกร นักปราชญ์ ศิลปิน แม้แต้ผู้ที่ดูเหมือนมีความรู้ เช่น คนสวมแว่นสายตาก็ไม่ละเว้น 

 ความต้องการให้ประเทศกัมพูชามีแต่ชนชั้นกรรมาชีพ จึงหลอกประชาชนออกจากเมืองไปอยู่
ชนบท ใช้แรงงานเพ่ือการเกษตรอยู่ในค่ายแรงงาน ต้องท างานวันละ 12 ชั่วโมงโดยไม่หยุดพักและมีอาหาร   
ไม่เพียงพอ ท าให้ประชาชนอดอยากและล้มตายเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้  กลุ่มเขมรแดงยังต้องการให้
ประเทศกัมพูชามีแต่คนเชื้อสายกัมพูชาเท่านั้น จึงฆ่าชาวต่างชาติทั้งชาวเวียดนาม ชาวจีน รวมถึงคนเขมรด้วย
กันเอง ซึ่งมีการประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ 1.5 - 2 ล้านคน  

 ช่วงท่ีเวียดนามเข้ามามีบทบาทในกัมพูชา (พ.ศ. 2522 - 2532)  

 ประเทศกัมพูชามีปัญหาขัดแย้งกับประเทศเวียดนามเรื่องพรมแดน  ท าให้เวียดนามส่งกองทัพ   
บุกยึดกรุงพนมเปญในปี พ.ศ. 2521 และส่งก าลังเข้าช่วยเพ่ือการปลดปล่อยประชาชาติ (The National 
United Front for National Salvation) ที่ก่อตั้งขึ้นโดยนายเฮง สัมริน เพ่ือต่อต้านรัฐบาลเขมรแดง จากนั้น 
เวียดนามเข้ามาแทรกแซงในประเทศกัมพูชา ส่วนกลุ่มเขมรแดงแตกพ่ายมาหลบอยู่ตามตะเข็บชายแดน
ประเทศกัมพูชากับไทย 

 ในปี พ.ศ. 2522 มีการจัดตั้งรัฐบาล เฮง สัมริน เพ่ือใช้ให้ออกหน้าแทนภายใต้อ านาจของ
เวียดนาม ท าให้นายพล พต ต้องลงจากอ านาจและกลุ่มเขมรแดงต้องถอยร่นและกระจัดกระจาย ในปี พ.ศ. 2525 
นายพล พตร่วมกับเจ้านโรดม สีหนุจัดตั้งรัฐบาลผสมกัมพูชาธิปไตย โดยมีนายเขียว สัมพัน ขึ้นเป็นผู้น าในปี 
พ.ศ. 2528    แต่เชื่อกันว่านายพล พต คือ ผู้กุมอ านาจที่แท้จริง ซึ่งการจัดตั้งรัฐบาลผสมเพ่ือต่อต้านนายเฮง 
สัมริน ช่วงที่รัฐบาลเฮง สัมริน มีอ านาจนี้ ท าให้ชาวเวียดนามอพยพมาอยู่ในกัมพูชามากขึ้น จนเกิดกลุ่มต่อต้าน
เวียดนาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

 1. กลุ่มเขมรเสรี ซึ่งมีนายซอนซาน เป็นผู้น า 
 2. กลุ่มท่ีสนับสนุนและยังจงรักภักดีกับเจ้านโรดม สีหนุ หรือ กลุ่มมูลินากา (Moulinaka) 
 ทั้ง 2 กลุ่มนี้ร่วมมือกับกลุ่มเขมรแดงของนายพล พต ต่อสู้กับเวียดนาม โดยจัดตั้งรัฐบาลผสมเรียกว่า 
"รัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตย" ประกอบด้วย 
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   1) กลุ่มมูลินากา (Moulinaka) หรือกลุ่มเจ้าสีหนุ เป็นประธานาธิบดี (จากกลุ่มเจ้าสีหนุ) 
   2) กลุ่มซอนซาน เป็นนายกรัฐมนตรี (จากกลุ่มเขมรเสรี) 
   3) กลุ่มนายเขียว สัมพัน เป็นรองนายกรัฐมนตรี (จากกลุ่มเขมรแดง) 

 ขณะที่รัฐบาลที่เมืองหลวงกรุงพนมเปญในขณะนั้น เรียกว่า "รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา" 
เป็นรัฐบาลของนายเฮง สัมริน ซึ่งมีนายฮุน เซน เป็นนายกรัฐมนตรี 

 รัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตย (กลุ่มเจ้าสีหนุ เขมรเสรี และเขมรแดง) กับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชน
กัมพูชา (นายเฮง สัมริน ซึ่งมีเวียดนามหนุนอยู่) 

 ประเทศไทยและจีนสนับสนุนรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตย เนื่องจากเกรงว่าประเทศเวียดนาม  
จะมีอ านาจในประเทศกัมพูชามากเกินไป  นอกจากนี้รัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยเองก็ได้รับการรับรองจาก
สหประชาชาติ (UN) และสนับสนุนให้เวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชา โดยฝ่ายเจ้านโรดม  สีหนุ ใช้วิธีการ
ทางการทูตขอรับการสนับสนุนจากนานาชาติเพ่ือกดดันให้เวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชา รวมทั้งใช้ก าลัง
ทหารเข้าขับไล ่

 จนกระทั่งต่อมาปี พ.ศ. 2527 อ านาจการปกครองอยู่กับนายฮุน เซน (สมเด็จฮุน เซน) และในปี 
พ.ศ. 2532 ประเทศเวียดนามยอมถอนทหารออกจากประเทศกัมพูชา 

 ช่วงที่เกิดเขมร 4 ฝ่าย ในกัมพูชา 

 ในปี พ.ศ. 2534 เป็นช่วงที่เกิดกลุ่มเขมร 4 ฝ่าย ได้แก่ 

 1. เขมรแดง โดยนายเขียว สัมพัน 
 2. เขมรเสรี โดยนายซอนซาน 
 3. เขมรเฮง สัมริน (รัฐบาลพนมเปญ) โดยนายฮุน เซน 
 4. กลุ่มเจ้าสีหนุ โดย เจ้ารณฤทธิ์ 

 ต่อมามีการประชุมเพ่ือหาแนวทางสันติภาพของทุกฝ่ายภายใต้การควบคุมของ UNTAC (United 
Nations Transitional Authority in Cambodia) ในประเด็นการจัดตั้งสภาสูงสุดแห่งชาติกัมพูชา (Supreme 
National Council : SNC)  จัดตั้งการเลือกตั้งเพ่ือรัฐบาลชุดใหม่ และการเจรจาให้ทุกฝ่ายปลดอาวุธ  แต่ก็เกิด
ความขัดแย้งกันเอง 

 ผลของการประชุมเพ่ือหาแนวทางสันติภาพปรากฏว่าฝ่ายของนายฮุน เซนไม่พอใจเพร าะ          
ไม่ต้องการกลุ่มเขมรแดง แต่อยากจะก าจัดและไม่ต้องการให้เลือกตั้งมาเป็นรัฐบาล ขณะที่นายเขียว สัมพัน     
แกนน ากลุ่มเขมรแดงไม่ยอมรับสนธิสัญญา เพราะไม่อยากปลดอาวุธ  (เพราะยังมีทหารเวียดนามอยู่มาก) 
รวมทั้งไม่เชื่อใจ UNTAC เพราะสหรัฐอเมริกาไม่ชอบกลุ่มเขมรแดง แม้ว่ากองก าลังเขมรแดงเข้มแข็งมากที่สุด 
แต่มีพ้ืนที่ที่ยึดครองน้อย หากไม่มีอาวุธก็จะเสียเปรียบ นอกจากนี้ยังไม่ยอมรับการเลือกตั้งเพราะฝ่ายตน    
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เป็นรองอยู่มาก แต่อ้างว่าการเมืองกัมพูชาไม่เสรีจริง ไม่ยุติธรรม และอ านาจส่วนใหญ่ยังอยู่ที่รัฐบาลฮุน เซน 
ไม่ใช่ UNTAC 

 ผลสุดท้ายฝ่ายเขมรแดงไม่ยอมลงเลือกตั้งตามสนธิสัญญา เท่ากับเป็นการไม่ยอมรับการร่วมสร้าง
ความเป็นหนึ่งในเขมร (ตั้งแต่นั้นมา คือ เขมรแดงกลายเป็นพวกนอกกฎหมาย ภายหลังจากการเลือกตั้ง    
เสร็จสิ้น) 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 มีการเลือกตั้งทั่วไปภายในประเทศเพ่ือจัดตั้งรัฐบาลใหม่ โดยการควบคุม
ของสหประชาชาติ (UN) ซึ่งพรรคที่ลงสมัคร ได้แก่ 

 1. พรรคประชาชนกัมพูชา  น าโดยนายฮุน เซน 
 2. พรรคฟุนซินเปค  น าโดยเจ้านโรดม รณฤทธิ์ 
 3. พรรคพุทธเสรีประชาธิปไตย น าโดย นายซอนซาน ผู้น าเขมรเสรี 
 4. พรรคเอกภาพแห่งกัมพูชา น าโดยนายเขียว สัมพัน ผู้น าเขมรแดง (ไม่ได้ลงเลือกตั้ง) 

 นอกจากนี้ ยังมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้กัมพูชามีกษัตริย์เป็นประมุข เจ้านโรดม สีหนุ จึงได้เป็น
ประมุข และผลการเลือกตั้งปรากฏว่า พรรคฟุนซินเปคของเจ้านโรดม รณฤทธิ์ ชนะการเลือกตั้ง ท าให้       
นายฮุน เซน ไม่พอใจเป็นอย่างมากและคิดจะแบ่งแยกดินแดน ภายหลังเจ้านโรดม สีหนุประนีประนอม ให้มี
นายกรัฐมนตรี ได ้2 คน คือ เจ้านโรดมรณฤทธิ์ เป็นนายกคนท่ี 1 มีอ านาจมากกว่าตามฐานคะแนนเสียง  ส่วน
นายฮุน เซน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 

 ต่อมาไม่นานก็เกิดความขัดแย้งขึ้น เนื่องมาจากความต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียว จึงเกิด
การสู้รบกัน สุดท้ายนายกรัฐมนตรี 2 คนก็หมดวาระลง ส่วนกลุ่มเขมรแดงจึงเป็นกลุ่มนอกกฎหมายที่สูญเสีย
อิทธิพลไปในที่สุด 

 ในปี พ.ศ. 2541 มีการก าหนดให้มีนายกรัฐมนตรีได้คนเดียว ซึ่งจากการเลือกตั้งอีกรอบ ผลปรากฏว่า 
นายฮุน เซน ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียว และครองอ านาจทางการเมืองมาจนถึงทุกวันนี้ ส่วนเจ้านโรดม    
รณฤทธิ์ หัวหน้าพรรคฟุนซินเปคก็ลดบทบาททางการเมืองลง จนสุดท้ายก็ถูกสมาชิกพรรคถอดถอนออกจาก
ต าแหน่ง ขณะที่เจ้านโรดม สีหนุ ก็สละราชบัลลังก์ให้ สมเด็จกรมพระนโรดม สีหมุนี ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์
องค์ปจัจุบัน 
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เร่ืองที่ 3  การเมืองการปกครอง 

 ระบอบการปกครอง 

 ประเทศกัมพูชาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งพระมหากษัตริย์ คือ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี โดยมีสมเด็จอัคคมหา
เสนาบดีเดโช ฮุน เซน เป็นนายกรัฐมนตรี ด ารงต าแหน่งวาระ 5 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุน ี
ที่มา : sewanaietv.blogspot.com 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน 
ที่มา : http://www.manager.co.th/indochina/viewnews.aspx?NewsID=9550000143385 
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 พรรคการเมืองท่ีส าคัญ  ไดแ้ก่  
 พรรคประชาชนกัมพูชา (Cambodian People’s Party : CPP) หัวหน้าพรรค คือ สมเด็จอัคร
มหาธรรมโพธิศาลเจีย ซิม 
 พรรคฟุนซินเปค (Front Uni National pour un Cambodge Independent, Neutre, 
Pacifique et Cooperatif : FUNCINPEC : FUNCINPEC) หัวหน้าพรรค คือ สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ 
 พรรคสมรังสี (Sam Rainsy Party : SRP) หัวหน้าพรรค คือ นายสม รังสี 

 รัฐบาล 

 รัฐบาลของประเทศกัมพูชาเป็นรัฐบาลผสมระหว่างพรรคประชาชนกัมพูชากับพรรคฟุนซินเปค    
มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 27 กรกฎาคม 2546 ปรากฏว่ามีพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งและได้รับการ
จัดสรรที่นั่งในสภาแห่งชาติ ได้แก่ พรรคประชาชนกัมพูชาได้ 73 ที่นั่ง พรรคฟุนซินเปคได้ 26 ที่นั่งและ    
พรรคสมรังสีได ้24 ที่นั่ง โดยสามารถจัดตั้งรัฐบาลผสมได้เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2547 

 สภานิติบัญญัติ 

 รัฐสภาของประเทศกัมพูชา เปนสภาคู่ประกอบดวยสภาผูแทนราษฎร (National Assembly) 
และวุฒิสภา (Senate) 

 สภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งรัฐธรรมนูญก าหนดให้มีสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า 120 คน มาจาก        
การเลือกตั้ง โดยระบบสัดส่วนตามบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอ  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 5 ปี 
ปัจจุบันมีสมาชิก 123 คน มีสมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ เป็นประธานสภาแห่งชาติ สมเด็จเฮง สัมริน เป็นรอง
ประธานคนที่หนึ่ง และนายงวน ยึล เป็นรองประธานคนที่สอง 
 วุฒิสภา มีสมาชิกมากที่สุดไมเกินกึ่งหนึ่งของสภาผูแทนราษฎร  มาจากพระมหากษัตริย์แต่งตั้ง   
2 คน เลือกจากพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงข้างมากอีก 2 คน ส่วนที่เหลือมากจาการเลือกตั้งโดยทางอ้อม 
ปัจจุบันมีสมาชิก 61 คน ท าหน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย  ด ารงต าแหน่งคราวละ 6 ปี (ยกเว้นวุฒิสมาชิกชุดแรก
ซึ่งรัฐธรรมนูญมีบทเฉพาะกาลให้มาจากการแต่งตั้งและด ารงต าแหน่งในวาระ  5 ปี) อัครมหาธรรมโพธิศาล   
เจีย ซิม เป็นประธานวุฒิสภาและมีพระองค์เจ้าศรีสวัสดิ์ ชีวันมณีรักษ์ เป็นรองประธานคนที่หนึ่ง และนายพอบุน 
สเรอ เป็นรองประธานคนที่สอง  

 โครงสร้างการบริหาร  มีกระทรวงหลัก 26 กระทรวง ได้แก ่
 1. สานักนายกรัฐมนตรี 
 2. กระทรวงกลาโหม  
 3. กระทรวงมหาดไทย  
 4. กระทรวงประสานงานกับรัฐสภาและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ  
 5. กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ  
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 6. กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง  
 7. กระทรวงข่าวสาร  
 8. กระทรวงสาธารณสุข  
 9. กระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร่และพลังงาน  
 10. กระทรวงวางแผน  
 11. กระทรวงพาณิชย์  
 12. กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬา  
 13. กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และการประมง  
 14. กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปากร  
 15. กระทรวงสิ่งแวดล้อม  
 16. กระทรวงพัฒนาชนบท  
 17. กระทรวงแรงงานและการฝึกฝนอาชีพ  
 18. กระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม  
 19. กระทรวงศาสนา  
 20. กระทรวงกิจการสตรี  
 21. กระทรวงกิจการสังคมและทหารผ่านศึก  
 22. กระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง  
 23. กระทรวงยุติธรรม  
 24. กระทรวงการท่องเที่ยว  
 25. กระทรวงพัฒนาผังเมืองและการก่อสร้าง  
 26. กระทรวงชลประทาน  
 และอีก 2 ส านักงานอิสระ (เทียบเท่าทบวง) ได้แก่ ส านักงานการบินพลเรือนและส านักงาน
ข้าราชการพลเรือน  
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 การแบ่งเขตการปกครอง 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การแบ่งเขตการปกครองของประเทศกัมพูชา 
ที่มา : http://www.ost.co.th/images/catalog_images/1381728492.jpg 

 ประเทศกัมพูชาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 ราชธานี ซึ่งก็คือ กรุงพนมเปญ และ 23 จังหวัด 
ได้แก ่ 1) กระแจะ  2) เกาะกง 3) กันดาล  4) กัมปงจาม 5) กัมปงชะนัง 6) กัมปงธม 7) กัมปงสะปือ 8) กัมปอต 
9) ตาแก้ว 10) รัตนคีรี 11) พระวิหาร 12) พระตะบอง 13) โพธิสัต 14) บันเตียเมียนเจย 15) ไปรเวง         
16) มณฑลคีรี 17) สตึงเตรง 18) สวายเรียง 19) เสียมเรียบ (เสียมราฐ) 20) อุดรมีชัย 21) ไพลิน 22) แกบ 
และ 23) จังหวัดพระสีหนุ (สีหนุวิลล์)  ในแต่ละจังหวัดมีศูนย์กลางการปกครองเรียกว่า “กรุง” (อ าเภอเมือง) 
ทั้งนี้ แต่ละจังหวัดหรือกรุงจะมีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือกรุงกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอีก 7- 9 คน ซึ่งได้รับ   
การแต่งตั้งตามวาระของรัฐบาล (5 ปี) เป็นผู้ปกครอง โดยจังหวัดจะแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็นอ าเภอ และ
ต าบล (เรียกว่า “สะร๊อก” และ “คุ้ม”) ขณะที่กรุงจะแบ่งเขตการปกครองย่อยเรียกว่า “คาน” และ “สังกัด” 
ส าหรับหมู่บ้านแต่ละแห่ง ซึ่งเป็นชุมชนย่อยลงไปจะเรียกว่า “ภูมิ” 

 นโยบายการเมือง/การปกครอง 

 1. ประเทศกัมพูชามีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
ทั้งนี ้นับจากการเลือกตั้งทั่วไปภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2536 การเมืองของกัมพูชามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  
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 2. ระบอบประชาธิปไตยของกัมพูชาในปัจจุบัน มีความก้าวหน้าและหยั่งรากลึกลงในสังคม   
ของกัมพูชาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ฝ่ายต่าง ๆ มีอิสระในการแสดงความเห็นและด าเนินกิจกรรมทางการเมือง
มากขึ้น ประชาชนมีความกระตือรือร้นในการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  
 3. รัฐบาลกัมพูชาให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ รวมถึงการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ การบริหารราชการแผ่นดิน ระบบศาลยุติธรรมและกฎหมาย การทหาร เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้   
การด าเนินงานของรัฐบาลมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างคุ้มค่า 
ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ชนบทและห่างไกลความเจริญ ได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างแท้จริง ทั้งนี้ รัฐบาลกัมพูชาได้ด าเนินการปฏิรูปในสาขาต่าง ๆ อาทิ การลดจ านวนข้าราชการ
ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร  การปฏิรูปด้านการศาล การปรับปรุงระเบียบและแก้ไขกฎหมายที่ล้าหลังและ 
ไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศ การปฏิรูปที่ดินและการเร่งออกเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน การ
ส่งเสริมการศึกษาและฝึกฝนอาชีพ การปรับเพ่ิมเงินเดือนข้าราชการอย่างเป็นระบบ การพัฒนาระบบ
ชลประทานและโครงสร้างพ้ืนฐานอื่น ๆ โดยเฉพาะระบบคมนาคมขนส่งเพ่ือรองรับการพัฒนาด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว เป็นต้น  
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กิจกรรมท้ายบทที่ 1 

กิจกรรมที่ 1   

 ให้ผู้เรียนเขียนสรุปข้อมูลทั่วไปของประเทศกัมพูชามา 3 เรื่อง 

กิจกรรมที่ 2   

 ให้ผู้เรียนศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชาแต่ละสมัย แล้วสรุปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ของประเทศกัมพูชาแต่ละสมัย มาพอสังเขป 

กิจกรรมที่ 3  

 ให้ผู้เรียนอธิบายลักษณะการเมืองการปกครองของประเทศกัมพูชามาพอสังเขป 
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   บทที่ 2  สภาพทางภูมิศาสตร ์

สาระส าคัญ 

 ประเทศกัมพูชามีขนาดเล็กกว่าประเทศไทย มีอาณาเขตด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกติดกับ   
ประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยที่ราบ ภูเขา แม่น ้า ล้าธาร ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย  
ตะออกเฉียงใต้ ฝั่งทะเลและเกาะ ที่เหมาะแก่การสร้างท่าเรือ ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนและมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญหลายชนิด เช่น ป่าไม้ สัตว์น ้า แร่ธาตุ น ้ามันดิบ และก๊าซธรรมชาติ 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1.  อธิบายลักษณะที่ตั งและอาณาเขตของประเทศได้ 
 2.  อธิบายลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศได้  
 3.  บอกทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญได้  

 

ขอบข่ายเนื้อหา 

 เรื่องท่ี 1  ลักษณะที่ตั งและอาณาเขต 
 เรื่องท่ี 2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 เรื่องท่ี 3  ลักษณะภูมิอากาศ 
 เรื่องท่ี 4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญ 
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เร่ืองที่ 1 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่ประเทศกัมพูชา 
ที่มา :  http://www.bot.or.th/ 

 ลักษณะท่ีตั้ง 

 ประเทศกัมพูชา มีต้าแหน่งที่ตั งอยู่ระหว่างละติจูด 10 องศา 24 ลิปดา ถึง 14 องศา 26 ลิปดา
เหนือ และระหว่างลองจิจูด 102 องศา 21 ลิปดา ถึง 107 องศา 38 ลิปดาตะวันออก หรือตั งอยู่ในเขตลุ่มน ้า
โขงตอนล่าง  หรืออยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของแหลมอินโดจีน 

 ขนาด 

 ประเทศกัมพูชามีพื นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร เป็นพื นดิน 176,515 ตารางกิโลเมตรและพื นน ้า 
4,520 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1 ใน 3 ของพื นที่ประเทศไทย) ความกว้างจากเหนือจรดใต้ประมาณ      
440 กิโลเมตร และจากตะวันออกถึงตะวันตกประมาณ 560 กิโลเมตร เมื่อเทียบขนาดพื นที่กับประเทศสมาชิก
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (Association of Southeast  Asian Nations : ASEAN)
ประเทศกัมพูชามีพื นที่ใหญ่เป็นล้าดับที่ 8  

http://www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/AsianEconomies/cambodia/Background_Cambo/Pages/CambodiaMap.aspx
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 อาณาเขต 

 พรมแดนและเส้นเขตแดนของประเทศกัมพูชา ส่วนใหญ่ก้าหนดขึ นโดยฝรั่งเศส มีอาณาเขตติดกับ
อ่าวไทย และประเทศข้างเคียงอยู่ 3 ประเทศ คือ ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเวียดนาม  

  ทิศเหนือ  ติดกับจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์และบุรีรัมย์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
   ทิศตะวันออก  ติดกับประเทศเวียดนาม  
  ทิศตะวันตก  ติดกับจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด 
  ทิศใต ้ จรดกับอ่าวไทย 
 เส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นระยะทาง รวม 2,572 กิโลเมตร ติดต่อกับประเทศ
ไทย ประมาณ 803 กิโลเมตร ประเทศลาว ประมาณ 541 กิโลเมตร ประเทศเวียดนาม ประมาณ 1,228 
กิโลเมตร และแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เป็นระยะทาง 443 กิโลเมตร 
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เร่ืองที่ 2  ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศของประเทศกัมพูชา โดยทั่วไปมีทั งที่ราบลุ่ม ที่ราบสูง และภูเขา พื นที่       
ภูมิประเทศมีลักษณะคล้ายอ่างเก็บน ้า กล่าวคือ พื นที่ตอนกลางของประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีโตนเลสาบ 
(ทะเลสาบเขมร) เป็นศูนย์กลางล้าน ้าสาขาต่อเชื่อมกับแม่น ้าโขงทางตะวันออกเฉียงใต้  ตอนเหนือเป็นเทือกเขา
ดงรัก ทางตะวันออกเป็นแนวเขาอันนัม ส่วนทางด้านใต้เป็นเทือกเขาช้าง และทางตะวันตกเป็นเทือกเขา    
คาร์ดามอน (Cardamon Range) ติดกับเทือกเขาบรรทัดทางตะวันออกของประเทศไทย ประเทศกัมพูชา    
จึงตั งอยู่ในวงล้อมของเทือกเขา ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ที่ท้าให้มีฝนมากโดยเฉพาะด้านที่รับลมตอนใต้ และฝนบริเวณ
นี จะเป็นพายุฝนฟ้าคะนองเป็นส่วนมาก ประเทศกัมพูชามีลักษณะภูมิประเทศเด่น 3 ลักษณะ ดังนี  

 ที่ราบและภูเขา 

 บริเวณภาคกลางของประเทศ  สูงกว่าระดับน ้าทะเลไม่เกิน 30 เมตร เริ่มตั งแต่พื นที่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดพระตะบอง ไปถึงกัมปงธม ไปรเวง สวายเรียง และตาแก้ว ทางตอนใต้    
จดเขตแดนเวียดนาม แบ่งพื นที่ออกเป็น 4 ลักษณะ คือ บริเวณริมฝั่งแม่น ้า ทะเลสาบ บริเวณที่ลุ่มล้าคลอง  
หนองบึง บริเวณท่ีท้านา และบริเวณเนินเขาขนาดเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่ราบสูงภาคเหนือ เริ่มตั งแต่จังหวัดกระแจะ สตึงเตรง และรัตนคีรี ต่อจากที่ราบลุ่มภาคกลาง 
พื นที่ค่อย ๆ สูงขึ นตามล้าดับ จนสูงกว่า 300 เมตร จากระดับน ้าทะเล แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

  บริเวณที่ราบสูงตอนเหนือ  ในเขตจังหวัดพระตะบอง เสียมเรียบ กัมปงธม มีภูเขาผ่านกลาง
บริเวณ มีลักษณะเป็นภูเขาลูกโดด ๆ 

  บริเวณท่ีราบสูงตะวันออกเฉียงเหนือ  อยู่ในเขตจังหวัดสตึงเตรง กระแจะ แยกจากที่ราบสูง
ภาคเหนือด้วยแม่น ้าโขง พื นที่เป็นเนินเขาดินอยู่ท่ัวไป 

  บริเวณท่ีราบสูงกัมปงจาม  สูงประมาณ 300 เมตร จากระดับน ้าทะล  

 
ที่ราบสูงภาคเหนือ 

ที่มา : http://heritage.mod.go.th/nation/neighbour/cambodia1.htm 
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 บริ เวณที่ราบสูงตามเขตชายแดน  อยู่ทางทิศเหนือติดต่อกับที่ ราบสูงของไทยทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ และพื นที่ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อันเป็นเชิงชายเทือกเขา  
มาจากเวียดนาม แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ 

  บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งมีสันปันน ้าเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างกัมพูชากับประเทศไทย 

  บริเวณเทือกเขาคอนทูม (Kontum) เป็นแนวเส้นเขตแดนลาวกับกัมพูชา มีเชิงชายเทือกเขา
อยู่ในเขตกัมพูชา ทางใต้ลงมาเป็นที่ราบสูงบ่อแก้ว สูงกว่าระดับน ้าทะเลไม่เกิน 500 เมตร 

  บริเวณท่ีราบสูงโชลองเหนือ  เป็นแนวเส้นกั นเขตแดนเวียดนามกับกัมพูชา มีความสูงระหว่าง 
400 ถึง 900 เมตร 

 บริเวณทิวเขากระวาน  รวมเทือกเขากระวานและเทือกเขาช้าง ทิวเขานี เริ่มต้นจากเขตจังหวัด
จันทบุรีของไทย เป็นพืดติดต่อกันไป จนถึงจังหวัดกัมปอตของกัมพูชา ทิวเขานี แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

  เทือกเขากระวานตะวันตก  เริ่มจากจังหวัดไพลิน พระตะบอง ไปถึงแม่น ้าโพธิสัต มียอดเขา     
ที่ส้าคัญอยู่หลายยอด ที่สูงเกิน 1,000 เมตร ยอดสูงสุด 1,563 เมตร 

  เทือกเขากระวานกลาง  มียอดเขาที่สูงเกิน 1,000 เมตร อยู่หลายยอดด้วยกัน ยอดสูงสุดสูง 
1,794 เมตร  

  เทือกเขากระวานตะวันออก  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
   เทือกเขาโพธิสัตกับกัมปงสะปือ ยอดเขาสูงสุด 1,813 เมตร 
   เทือกเขา Au Malou อยู่ระหว่างกัมปงสะบือกับ Sre Umbell มีที่ราบสูงคีรีรม     
อยู่ข้างบน 
   เทือกเขาช้าง แยกออกจากเทือกเขา Au Malou มียอดสูง 1,075 เมตร 

 บริเวณที่เป็นหย่อมเขา  คือบริเวณที่ล้อมรอบทิวเขากระวาน มีภูเขาสูงปานกลาง โดยทั่ วไป    
สูงไม่เกิน 800 เมตร แบ่งออกเป็น 6 ตอน คือ 

  บริเวณชายทะเล เป็นพื นที่ราบลาดสูงขึ นไป บรรจบกับทิวเขากระวาน และติดต่อกับที่ราบ
ตอนกลางได้ 5 ทาง 
   บริเวณหย่อมเขาทางทิศตะวันตกของจังหวัดพระตะบอง 
   บริเวณหย่อมเขาระหว่างจังหวัดโพธิสัตกับจังหวัดกัมปงชะนัง 
   บริเวณหย่อมเขากัมปงสะปือ 
   บริเวณหย่อมเขาระหว่างจังหวัดกัมปงสะปือกับจังหวัดกัมปอต  
   บริเวณหย่อมเขาระหว่างจังหวัดกัมปอตกับจังหวัดตาแก้ว 
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 แม่น้ าล าธารและทะเลสาบ 

 กัมพูชาเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยแม่น ้าล้าธาร ห้วยหนอง คลองบึง และมีทะเลสาบใหญ่ที่สุด    
ในเอเชียอาคเนย์ บริเวณลุ่มน ้าส้าคัญ ๆ มีอยู่ 3 แห่งด้วยกัน คือ แม่น ้าโขง ทะเลสาบ และแม่น ้าทะเลสาบ  
ติดต่อกับแม่น ้าบาสัก (Bassac) กับแม่น ้าทางฝั่งทะเล 

  แม่น้ าโขง  มีต้นน ้าจากประเทศทิเบต ไหลผ่านประเทศจีน พม่า ไทย ลาว เข้าสู่เขตแดน
กัมพูชาที่หมู่บ้านวินนัง ทางภาคเหนือของกัมพูชา แล้วไหลผ่านจังหวัดสตึงเตรง กระแจะ กัมปงจาม และ
พนมเปญ   และไหลเข้าเขตแดนเวียดนามที่หมู่บ้านรินฮือ แม่น ้าโขงมีความยาวทั งหมด ประมาณ 4,500 
กิโลเมตร  ในส่วนที่ไหลผ่านกัมพูชา ยาวประมาณ 500 กิโลเมตร กว้างประมาณ 1-2 กิโลเมตร ความลึกเป็นไป
ตามฤดูกาล ในฤดูน ้าบางตอนลึกถึง 30 เมตร น ้าในแม่น ้าโขงจะไหลเชี่ยวในฤดูน ้า ลักษณะแม่น ้าโขงที่ไหลผ่าน
กัมพูชาแบ่งออกได้เป็น 3 ตอน คือ 

   ช่วงที่ไหลผ่านระหว่างหมู่บ้านวินนังมาจนถึงจังหวัดกระแจะ  แม่น ้าโขงตอนนี ไหล
เชี่ยวเป็นตอน ๆ เช่น แซมบอดทางเหนือจังหวัดกระแจะประมาณ 15 กิโลเมตร กระแสน ้าไหลเชี่ยวมากเป็น
ระยะทาง 12 กิโลเมตร บางจุดกระแสน ้าไหลเชี่ยวมากประมาณ 60 กิโลเมตร และยังมีเกาะแก่งอยู่ทั่วไป    
เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ ในช่วงนี มีล้าน ้าเสสาน และล้าน ้าเสรปกไหลมาบรรจบแม่น ้าโขงที่จังหวัดสตึงเตรง 

   ช่วงท่ีไหลผ่านจังหวัดกระแจะถึงพนมเปญ  มีความยาวประมาณ 200 กิโลเมตร มีเกาะ
แก่งและเนินทรายใต้น ้าอยู่เป็นบางแห่ง กระแสน ้าไม่เชี่ยว สามารถใช้เดินเรือได้ทุกฤดูกาล แม่น ้าโขงในช่วงต่อ
จากพนมเปญ ไหลแยกออกเป็น 4 สาย  เรียกว่า  จตุรมุข คือ 

    สายที่ 1  คือ แม่น ้าโขงเดิม 
    สายที่ 2  คือ แม่น ้าโขงท่ีไหลลงทะเลทางด้านทะเลจีนตอนใต้  
    สายที่ 3  คือ แม่น ้าบาสัก 
    สายที่ 4  คือ แม่น ้าที่ไหลจากทะเลสาบ เรียกว่า แม่น ้าทะเลสาบ 

   ช่วงที่ไหลผ่านพนมเปญถึงหมู่บ้านวินฮือ  แม่น ้าโขงช่วงนี มีความกว้างมากกว่า           
2 กิโลเมตร กระแสน ้าไหลเชี่ยว แต่ยังสามารถใช้เดินเรือได้ทุกฤดูกาลจนถึงปากน ้า ความแตกต่างของระดับน ้า
ในฤดูน ้าและฤดูแล้งประมาณ 10 เมตร  
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 แม่น้ าทะเลสาบ  เป็นแม่น ้าที่เชื่อมระหว่างแม่น ้าโขงกับโตนเลสาบ (Tonle sap) มีความยาว
ประมาณ 130 กิโลเมตร กว้างประมาณ 500 เมตร ในฤดูน ้าหลาก น ้าในแม่น ้าโขงจะไหลผ่านแม่น ้าสายนี ลงสู่
โตนเลสาบ 

 แม่น้ าบาสัก (Bassac)  เป็นแม่น ้าสายเดียวกับแม่น ้าทะเลสาบ ต่อจากแม่น ้าทะเลสาบที่หน้า
พระราชวังกรุงพนมเปญ แล้วไหลไปยังประเทศเวียดนามที่บ้านบินห์ดี แล้วไหลผ่านเขตประเทศเวียดนามลงสู่
ทะเลจีนใต ้แม่น ้าสายนี แคบกว่า แม่น ้าทะเลสาบ มีความยาวประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้ในการเดินเรือได้ตลอดปี 

 โตนเลสาบ (Tonle sap)  นับว่าเป็นทะเลสาบน ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
นับว่าเป็นอ่างเก็บน ้าตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกัมพูชา  ตั งอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศ         
มีทิวเขาที่เป็นแหล่งก้าเนิดของล้าน ้าสายต่าง ๆ ที่ไหลลงสู่ทะเลสาบโดยรอบ ในฤดูแล้งทะเลสาบนี มี        
ความยาว 150 กิโลเมตร ตอนกว้างที่สุด 32 กิโลเมตร มีพื นที่ทั งหมดประมาณ 3,000 ตารางกิโลเมตร ใน    
ฤดูน ้าหลากเต็มที่ประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมพื นที่ของทะเลสาบจะมีขนาดใหญ่กว่าในฤดูแล้ง
ประมาณสามเท่า คือ ประมาณ 10,000 ตารางกิโลเมตร บริเวณน ้าท่วมจึงอยู่ระหว่างถนนรอบทะเลสาบ   
ด้านความลึก ฤดูน ้าหลากจะลึกประมาณ 12-14 เมตร  ในฤดูแล้ง น ้าที่ตื นสุดประมาณ 0.80 เมตร ถึง 2.00 
เมตร ลักษณะพื นที่ตามบริเวณชายฝั่งจะเป็นดินตะกอน บริเวณที่ดอนเป็นที่โล่งแจ้ง ตามขอบทะเลสาบเป็น  
ป่าละเมาะและป่าน ้าท่วม พื นที่ทางด้านตะวันตกของทะเลสาบแบ่งออกได้เป็น 3 ตอน คือ 

   ลานเลน  เป็นตอนที่ตื นเขินในฤดูแล้ง โคลนเลนนี จะกั นทะเลสาบออกเป็นตอน ๆ        
ในฤดูแล้ง  

   ทะเลสาบน้อย  เป็นตอนที่อยู่ทางด้านเหนือของลานเลน มีความยาวประมาณ 35 
กิโลเมตร กว้าง 24 กิโลเมตร ตามบริเวณชายฝั่งปกคลุมไปด้วยพงหญ้า  

 
แม่น ้าทะเลสาบ 

ที่มา : http://heritage.mod.go.th/nation/neighbour/cambodia1.htm 
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   ทะเลสาบใหญ่  เป็นตอนที่อยู่ทางเหนือของทะเลสาบน้อย มีความยาวประมาณ 75 
กิโลเมตร และกว้าง 32 กิโลเมตร  

  โตนเลสาบของประเทศกัมพูชามีประโยชน์ต่อการกสิกรรม การเดินเรือ และการประมง        
ในประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากในฤดูฝนสามารถใช้เดินเรือขนาดต่าง ๆ ได้ แต่ในฤดูแล้งจะใช้เดินเรือได้
เฉพาะเรือขนาดเล็กเท่านั น ส่วนในฤดูน ้าหลากพื นที่ป่าจะถูกน ้าท่วม หลังจากน ้าลดจะทิ งปุ๋ยอันเป็นประโยชน์   
ต่อพืชไว้  นอกจากนี โตนทะเลสาบยังอุดมไปด้วยปลาน ้าจืดนานาชนิด จนได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลาน ้าจืดที่ใหญ่
ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  ล าน้ าทางอ่าวไทย  ล้าน ้าหลายสายมีต้นก้าเนิดมาจากทิวเขากระวาน แล้วไหลลงสู่ทะเล 
ส่วนมากเป็นล้าน ้าเล็ก ๆ และสั น มีความกว้างประมาณ 15 - 20 เมตร  

 ฝั่งทะเลและเกาะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประเทศกัมพูชามีฝั่งทะเลยาวประมาณ 440 กิโลเมตร หรือประมาณ 1 ใน 6 ของเส้นพรมแดน   
ทั งประเทศ เป็นฝั่งทะเลที่อยู่ในอ่าวไทยทั งสิ น เป็นพรมแดนซึ่งกั นประเทศกัมพูชาออกจากแหลมมลายู      
เกาะสุมาตรา และเกาะชวา 

 ฝั่งทะเลของประเทศกัมพูชามีลักษณะเว้าแหว่ง ประกอบด้วย 2 แหลมใหญ่ ๆ คือ แหลมสามิต 
(Semit, Smach) และแหลมวีลเรนห์ (Veal Renh)  โดยทั่วไปความลึกใกล้ฝั่งทะเลด้านนี  มีความลึกประมาณ 
5 - 10 เมตร  

 
หาดทรายเกาะฟูก๊ก 

ที่มา : http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9530000122037&TabID=3& 
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 ความแตกต่างของระดับน ้าทะเลขึ นลงไม่เกิน 2 เมตร ลักษณะของฝั่งทะเลจากเขตแดนไทย       
ถึงปากน ้า Koki เป็นที่ราบลุ่มมีหนองบึงมาก จากปากน ้า Koki ถึงแหลม Sorivong มีหินระเกะระกะอยู่ทั่วไป 
บริเวณจังหวัดพระสีหนุ (สีหนุวิลล์หรือกัมปงโสม) ไปถึงพรมแดนประเทศเวียดนาม มีลักษณะเป็นหาดเลน  
โขดหิน และหาดทรายสลับกันไป พื นทะเลส่วนใหญ่มีลักษณะราบและแบน แต่บางแห่ง เช่น ที่แหลมโต๊ะ ซึ่งอยู่
ทางฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออก มีเนินใต้น ้าสูงถึง 50 เมตร และมีเกาะสลัด ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของ      
เกาะฟูก๊กมีเนินเปลือกหอยปกคลุมอยู่ เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ  

 ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์) ท้องทะเลในอ่าวไทย จะมีลักษณะ
ราบเรียบ แต่ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (พฤษภาคม - พฤศจิกายน) กระแสลมพัดมาปะทะฝั่งประเทศกัมพูชา 
ท้าให้เกิดคลื่นจัด ส่งผลให้การเดินเรือยากล้าบากและมีอันตราย 

 ฝั่งทะเลประเทศกัมพูชา มีอ่าวใหญ่น้อยอยู่เป็นจ้านวนมาก อ่าวที่ส้าคัญอ่าวหนึ่ง คือ อ่าวกัมปงโสม 
อยู่บริเวณจากแหลมสามิต (Semit) ไปทางทิศตะวันออก ชายหาดเป็นโคลนโดยทั่วไป ที่ปากอ่าวมีเกาะรง และ
เกาะรงสามแหลม เป็นที่ก้าบังเคลื่อนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อ่าวนี มีบริเวณเหมาะแก่การตั งท่าเรือ บริเวณ
ทิศตะวันตกเฉยีงเหนือของเมืองเรียม (Riem) ประมาณ 20 กิโลเมตร มีท่าเรือชื่อ สีหนุวิลล์ ฝั่งทะเลจากท่าเรือ
สีหนุวิลล์ไปมีลักษณะโค้งเล็กน้อย  ติดต่อกันไปจนถึงอ่าวเรียม ที่ปากอ่าวเรียมมีเกาะเล็ก ๆ ตั งอยู่ ท้าให้  
ท่าเรือเรียมอยู่ในที่ก้าบังลมอย่างดี จากท่าเรือเรียมมีถนนเลียบฝั่งทะเลขึ นไปทางเหนือ และไปบรรจบถนน
มิตรภาพที่เขื่อนท่าเรือสีหนุวิลล์กับกรุงพนมเปญ นอกจากนี ยังมีถนนแยกเลียบฝั่งทะเลไปทางทิศตะวันออก
จนถึงจังหวัดกัมปอต มีเกาะขนาดใหญ่ที่มีราษฎรอาศัยอยู่มี 2 เกาะ คือ เกาะกง และเกาะฟูก๊ก 
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เร่ืองที่ 3  ลักษณะภูมิอากาศ 

 ประเทศกัมพูชามีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน เดือนธันวาคมและเดือนมกราคมเป็นเดือน        
ที่หนาวเย็นที่สุด ขณะที่เดือนมีนาคมและเดือนเมษายนเป็นเดือนที่ร้อนที่สุด ฤดูร้อนมีฝนตก ฤดูหนาวแห้งแล้ง 
มีภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน (ร้อน ฝนตกหนักเกือบตลอดปี มีฤดูแล้งสั น) ฤดูฝนเริ่มระหว่างเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และเดือนตุลาคมมีฝนตกชุกที่สุดโดยมีฝนเฉลี่ยประมาณ 1,400 มิลลิเมตร       
หรือ 55 นิ วต่อปี  เนื่องจากตอนกลางมีเทือกเขาขวางทิศทางลม ก่อให้เกิดเงาฝน  ในที่ราบตอนกลางปริมาณ
น ้าฝนต่้ากว่า 1,524 มิลลิเมตร  ด้านรับลมในเขตภูเขาและที่สูงได้รับน ้าฝนสูง  บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันตก
เฉียงใต้เป็นมรสุมเมืองร้อน ฝนสูงกว่าตอนกลาง ส้าหรับพายุฝนฟ้าคะนองจะมีมากที่สุดอยู่ในเดือนเมษายนถึง
เดือนสิงหาคม  ซึ่งเป็นระยะฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และบริเวณที่เกิดมากสุดเป็นบริเวณที่เป็นภูเขา  โดยมีฝนตก
ประมาณ 3,800 มิลลิเมตร หรือ 150 นิ วต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศ ประมาณ 27 องศาเซลเซียส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  เริ่มระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง ตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศ
ที่พัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย มีฝนหนักบ่อยครั ง ความชื นสูงเมฆมาก ทัศนวิสัยดี อุณหภูมิสูงฝนตกหนักบริเวณ
ด้านรับลมของเทือกเขาคาร์ดามอนและเทือกเขาช้างโดยมีฝนมากท่ีสุดบริเวณตอนใต้ 

 ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึง กลางเดือนมีนาคม ได้รับอิทธิพล
จากมวลอากาศเย็นและแห้งจากทวีปเอเชีย มีฝนเล็กน้อย ความชื นต่้า อุณหภูมิต่้า ทัศนวิสัยต่้าบ่อยครั ง      
เว้นแต่บริเวณเทือกเขาด้านรับลมมักจะมีโอกาสมีฝนฟ้าคะนองและฝนหนักได้ 

 
เทือกเขาช้าง 

ที่มา : http://travel.thaiza.com 
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 สภาพอากาศพิเศษ 

 1. ลมประจ้าถิ่น ประกอบไปด้วยลมตกเขา Jet effect wind และลมบกลมทะเล 
  1)  ลมตกเขา เป็นลมที่แห้งและร้อนและมักจะมีลมกระโชกตลอดเวลาเป็นลมที่ไหลลง     
ตามลาดเขา  
  2)  Jet effect wind เป็นลมที่ไหลผ่านตามช่องเขา ก้าลังลมจะเพ่ิมอย่างรวดเร็วตามช่องเขา
ที่ไหลผ่าน 
  3)  ลมบกลมทะเล จะเกิดบริเวณชายฝั่งและลึกเข้าไปในแผ่นดินไม่มากนัก 

 2. น ้าท่วมจะเกิดขึ นเป็นประจ้าทุกปี โดยเกิดเป็นบริเวณกว้างและรวดเร็ว ในฤดูมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ประมาณเดือน พฤษภาคม ถึง พฤศจิกายน เนื่องจากน ้าจากล้าน ้าโขงระบายสู่ทะเลไม่ทัน 

 3. พายุหมุนเขตร้อน  บ่อยครั งที่มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่านประเทศกัมพูชาในระหว่าง
เดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม และเดือนกันยายน ถึงธันวาคม โดยพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวมาจากทะเลจีนใต้
ประกอบกับแนวร่องมรสุมเคลื่อนตัวลงมาทางใต้ ในระยะใกล้ ๆ สิ นปี  ท้าให้เกิดลมแรง ฝนตก เมฆมากและ
ทัศนวิสัยต่้าทั่วประเทศ ขณะพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่าน 

 4.  หมอก จะมีหมอกหนาในเดือน มกราคม ถึง เมษายน ทัศนวิสัยจะต่้ากว่า 3 ไมล์เนื่องจากหมอก
บริเวณรอบ ๆ แม่น ้าโขง ซึ่งจะอยู่ในห้วงเวลา 04.00 - 09.00 น. ส่วนบริเวณตอนกลาง และทางตอนเหนือ  
ของประเทศทัศนวิสัยจะเสีย เนื่องจากหมอกแดดและควัน โดยจะมีทัศนวิสัยต่้ากว่า 3 ไมล์  
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เร่ืองที่ 4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 

 กัมพูชาเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั งป่าไม้ สัตว์น ้า แร่ธาตุ นอกจากนี ยังมี
แหล่งน ้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ยังไม่ได้น้าออกมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ป่าไม้  มีพื นที่ป่าไม้ร้อยละ 60 ของพื นที่ทั งประเทศ บริเวณที่ป่าไม้หนาแน่น คือ เทือกเขาบรรทัด
ทางตอนใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ส่วนใหญ่เป็นไม้ประดู่  ไม้ตะเคียน  ไม้ชิงชัน  ไม้มะค่า  ไม้พะยูง 
ไม้เต็ง  ไม้แดงและไม้ยาง แต่ปัจจุบันป่าไม้ลดลงอย่างมาก หลังจากที่รัฐบาลเปิดให้สัมปทานป่าไม้แก่บริษัทเอกชน  
แม้ว่าต่อมาจะมีการปิดป่า แต่ยังคงมีการตัดโค่นไม้โดยอาศัยช่องว่างจากป่าสัมปทานเพ่ือท้าการเกษตร เช่น 
อ้อย ปาล์มน ้ามัน มันส้าปะหลัง ยางพาราและไม้สนหอม 

 สัตว์น้ า  กัมพูชาเป็นแหล่งประมงน ้าจืดขนาดใหญ่อันดับ 4 ของโลก รองจากจีน อินเดีย และ   
บังคลาเทศ ผลผลิตประมาณร้อยละ 60 ได้จากโตนเลสาบซึ่งเป็นแหล่งจับปลาน ้าจืดขนาดใหญ่ ปลาน ้าจืด      
ที่ส้าคัญ ได้แก่ ปลากะพง (Perch) ปลาไน (Carp) ปลาปอด (Lungfish) ปลาเตรเรียล (Trey Riel) เป็นต้น
ส้าหรับการประมงทะเลนั นส่วนใหญ่เป็นการประมงชายฝั่ง บริเวณชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ซึ่งเป็นแหล่งที่มีสัตว์
ทะเลและปลาน ้าเค็มชุกชุม ปลาชนิดหลัก ๆ ที่พบ ได้แก่ ปลาแมคเคอเรล  ปลากะตัก และปลากะพง เป็นต้น 

 ส่วนปลาบึก (Pangasianodon gigas) ปลากะโห้ (Catlocarpio siamensis) ปลายี่สก (Probarbus 
jullieni) ซึ่งเป็นปลาขนาดใหญ่หากเรียงตามขนาดจากขนาดใหญ่ที่สุดลงไป คือ ปลาบึกมีขนาดยาว 3 เมตร 

 
เขตป่าสงวนแห่งชาตสิีมา 

ที่มา : http://www.wcsthailand.org/main/news/new-parkcambodia 
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หนัก 300 กิโลกรัม ปลากะโห้ยาว 3 เมตร หนัก 120 กิโลกรัม และปลายี่สก ยาว 1.50 เมตร หนัก 70 
กิโลกรัม ปลาทั ง 3 ชนิด เป็นปลาในแม่น ้าโขงที่มีความส้าคัญ โดยเฉพาะปลากะโห้เป็นปลาประจ้าชาติ        
ของประเทศกัมพูชา  ในปัจจุบันปลาทั ง 3 ชนิดนี  มีจ้านวนลดลงอย่างรวดเร็วมากถึงขั นต้องอนุรักษ์ไว้ 
เนื่องจากใกล้สูญพันธุ์ 

 แร่ธาตุ  แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 2 กลุ่ม คือ อัญมณี และสินแร่ 

  1) อัญมณี  (ทับทิมและไพลิน) กัมพูชาเป็นแหล่งอัญมณีที่มีคุณภาพดี ส่วนมากอยู่ที่จังหวัด
พระตะบอง พระวิหาร เกาะกง รัตนคีรี และกรุงไพลิน โดยเฉพาะอัญมณีที่กรุงไพลิน อ้าเภอไพลิน ซึ่งเป็น    
แร่พลอยสายเดียวกับจังหวัดตราดและจันทบุรี แหล่งที่มีแร่พลอยมากอยู่ในบริเวณเทือกเขาเพชรหรือเขาสาม
พันล้าน และเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นเส้นกั นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา  
  2) สินแร่  มีทรัพยากรสินแร่เป็นจ้านวนมาก อาทิ เหล็ก แมงกานีส ถ่านหิน ทองค้า บ๊อกไซด์ 
แร่เงิน เป็นต้น  
    แร่เหล็ก  พบมากตามเทือกเขาพนมดงรัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดพระวิหาร จังหวัด
สตรึงเตรง จังหวัดอุดรมีชัย และจังหวัดพระตะบอง 
    แมงกานิส  มีมากท่ีจังหวัดพระวิหาร  
    ถ่านหิน  มีมากอยู่ที่จังหวัดสตรึงเตรง 
    ทองค า  พบที่บ่อซ็อมตร็อบ จังหวัดเสียมเรียบ พนมก้าโบร์ จังหวัดอุดรมีชัย พนมแดก 
จังหวัดพระวิหาร   
    บอกไซด์  พบในจังหวัดพระตะบอง และมณฑลคีรี 
    แร่เงิน  พบที่บ่อซ็อมตร็อบ และพนมก้าโบร์ จังหวัดอุดรมีชัย และส้าโรง จังหวัดกัมปงสะปือ  

 น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ  รัฐบาลกัมพูชาได้ให้สัมปทานส้ารวจน ้ามันและก๊าซธรรมชาติบนชายฝั่ง
และนอกชายฝั่ง ซึ่งขณะนี ผลการส้ารวจพบว่ามีปริมาณที่สามารถท้าเชิงพาณิชย์ได้ ประมาณว่ามีก๊าซส้ารอง   
ในเขตแดนของกัมพูชาประมาณ 5 พันล้านลูกบาศก์เมตร และในพื นที่ทับซ้อนกับประเทศไทย ประมาณ            
8 พันล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี การส้ารวจในเขตโตนเลสาบ คาดว่าจะพบแหล่งก๊าซจ้านวนหนึ่ง 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 2 

กิจกรรมที่ 1  

 ให้ผู้เรียนอธิบายสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศกัมพูชามาพอสังเขป  

กิจกรรมที่ 2  

 ให้ผู้เรียนบอกข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญของประเทศกัมพูชาและบอกผลดีต่อประเทศที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าว  
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  บทที่ 3  ลักษณะสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

สาระส าคัญ 

 ประเทศกัมพูชาประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติ หลายภาษา แต่ยังคงไว้ซึ่งชนชาติและภาษา
ดั้งเดิมของตนเองได้อย่างเหนียวแน่น โดยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของชาติที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ        
ชาวกัมพูชาได้เป็นอย่างดี ส่วนเศรษฐกิจของประเทศยังคงพ่ึงพาการผลิตทั้งสามด้าน คือ ภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ โดยรัฐก าหนดเป็นนโยบายส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือมุ่งพัฒนาประเทศไว้   
อย่างชัดเจน 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1.  บอกลักษณะสังคมในประเทศได้  
 2.  อธิบายลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศได้ 
 3.  อธิบายนโยบายทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้    

 

ขอบข่ายเนื้อหา 

 เรื่องท่ี 1  ประชากร 
 เรื่องท่ี 2  ภาษาและศาสนา 
 เรื่องท่ี 3  ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
 -  ระบบเศรษฐกิจ 
 -  ระบบเงินตรา 
 -  สินค้าน าเข้าและส่งออก 
 เรื่องท่ี 4  นโยบายทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 
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เร่ืองที่ 1 ประชากร  

 ประเทศกัมพูชามีประชากร จ านวน 15 ล้านคน (ประมาณถึงสิ้นปี 2553) ประชากรร้อยละ 96 
เป็นคนเชื้อขาติกัมพูชา ส่วนที่เหลือเป็น ชาวเวียดนาม จีน จาม ชนกลุ่มน้อยของเขมร (สะโอจ บัน ซ าเร กวย
หรือสวย สะเตียงหรือพวกข่า) และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ  

 ชาวเขมร  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 คนเชื้อชาติกัมพูชามีรูปร่างสูงใหญ่ ผิวด าแดง หน้าผากโหนก ผมหยิกด า จมูกหนา ริมฝีปากหนา  
เป็นกลุ่มที่มีจ านวนมากที่สุดและตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ แต่อาศัยอยู่หนาแน่นตามแหล่งน้ าส าคัญ 
โดยฉพาะโตนเลสาบ (ทะเลสาบเขมร) และริมฝั่งแม่น้ าโขง  การตั้งบ้านเรือนของชาวเขมรมักอยู่รวมกัน       
เป็นหมู่บ้านใหญ่ ส่วนใหญ่เพาะปลูกเพ่ือเลี้ยงชีพ  โดยเฉพาะการท านาในพ้ืนที่ลุ่มและการท าประมง          
ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท และนับถือศาสนาอื่น ๆ เป็นส่วนน้อย 

 หลายปีที่ผ่านมา ชาวกัมพูชาอพยพเข้าไปอาศัยในเมืองกันมากขึ้น ทั้งที่กรุงพนมเปญ จังหวัด    
พระตะบอง  จังหวัดกัมปงธม  จังหวัดกัมปงจาม แม้คนเชื้อชาติกัมพูชาจะเป็นกลุ่มที่ผูกขาดอ านาจทางการเมือง    
ในระดับประเทศ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน เมื่อเปรียบเทียบกับคนเชื้อสายจีนและเวียดนาม 

  

 
ประชากร ประเทศกัมพูชา 

ที่มา : http://chinese2u.blogspot.com/2013/07/kambodia.html 
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 ชาวเวียดนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แม้ว่าประเทศกัมพูชากับประเทศเวียดนามจะมีความสัมพันธ์กันมายาวนานในประวัติศาสตร์      
แต่กลับเป็นการบ่มเพาะความหวาดระแวงและความเกลียดชังระหว่างกันให้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามล าดับเวลา 

 ในยุคที่เวียดนามแข่งขันทางอ านาจกับสยาม จักรพรรดิมินห์หมางหวังใช้เขมรเป็นเครื่องป้องกัน
ข้อพิพาทเรื่องดินแดนและผลประโยชน์ให้แก่พรมแดนทางใต้และตะวันตก ขณะที่สยามแข็งแกร่งขึ้นทุกที เขมร
ในสมัยนักองค์จันทร์ แม้จะมีใจฝักใฝ่เวียดนามแต่ก็อ่อนแอเกินไป ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เวียดนามจึงหันมา 
เพ่ิมความเข้มงวดในการคกุคามเขมร โดยใช้มาตรการเปลี่ยนเขมรให้เป็นเวียดนาม  ด้วยการก ากับบ่งการตั้งแต่
ผู้น าไปจนถึงชาวบ้าน มีการจัดชาวเวียดนามเข้าไปปกครองและอยู่อาศัยท ากินในเขมรเป็นจ านวนมาก มีการ
เปลี่ยนระบบการจัดเก็บภาษีและพยายามปรับอุปนิสัย รวมทั้งการใช้ชีวิตของประชาชน เช่น การเกณฑ์
ก าลังคน การก าหนดให้เขมรมีการใช้มาตราชั่ง ตวง วัด แบบเวียดนาม สั่งให้คนเขมรสวมกางเกงแทนผ้าถุง   
ให้ไว้ผมยาวแทนตัดผมสั้น ฯลฯ อีกเหตุผลส าคัญของนโยบายเปลี่ยนเขมรให้เป็นเวียดนาม คือ การที่เวียดนาม
รู้สึกว่าเขมรด้อยกว่า ล้าหลัง เป็นคนป่า ที่ต้องเปลี่ยนให้เป็นคนเจริญ 

 การด าเนินนโยบายดังกล่าว สร้างความอึดอัดและแค้นเคืองแก่ชาวเขมร จึงมีการรวมตัวกันก่อ
กบฏต้านเวียดนามหลายครั้ง ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อก่อนที่บทบาทของเวียดนามจะลดลง และทั้งภูมิภาคตกเป็น
อาณานิคมของฝรั่งเศส เมื่อฝรั่งเศสเข้าปกครองกัมพูชา มีการน าเวียดนามมาเป็นคนงาน รวมทั้งช่วยงาน      
ด้านเอกสารเพราะคนเวียดนามมีความรู้ภาษาฝรั่งเศสดีกว่าคนเขมร 

 กลุ่มชาตินิยมกัมพูชาเล็งเห็นว่าเวียดนามไม่ได้เป็นภัยคุกคามทางการเมืองเท่านั้นแต่ยังท าลาย   
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวกัมพูชาอีกด้วย ดังนั้นเมื่อนายพลลอน นอล มีอ านาจเขาจึงยกกองก าลัง 
ไปโจมตีเวียดนามแต่ก็พ่ายแพ้กลับมา ต่อมานายพล พต ผู้น าทัพเขมรแดง ผู้ซึ่งเกลียดต่างชาติที่สุดขึ้น     

 
ชาวเวียดนาม 

ที่มา : http://www.oknation.net/blog/akom/2009/03/23/entry-1 
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ครองอ านาจ คนเวียดนามนับแสนหนีกลับแผ่นดินเกิด ส่วนที่เหลือถึงแม้จะมีครอบครัวกับชาวกัมพูชาก็ตาม 
ล้วนถูกฆ่าตายทั้งสิ้น 

 หลังการสู้รบ ประเทศกัมพูชาเริ่มฟ้ืนฟูบ้านเมือง ชาวเวียดนามก็ข้ามแดนเข้ามาท างานในประเทศ
กัมพูชาอีกเช่นเดิม การที่ชาวเวียดนามกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานมาแต่ดั้งเดิมกับกลุ่มที่อพยพมาใหม่ซึ่งข้ามฝั่งไปมา     
อยู่เนือง ๆ จึงไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่ามีชาวเวียดนามอยู่ในประเทศกัมพูชามากน้อยเพียงใด 

 ชาวจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชาวจีนและชาวเขมรเชื้อสายจีนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศกัมพูชาไม่ถูกรังเกียจเช่นชาวเวียดนาม 
อาจเป็นเพราะกลุ่มชาวจีนเข้ามาเพ่ือท ามาหากินจึงหลีกเลี่ยงการเมืองและความขัดแย้ง ชาวจีนจึงแทรก       
อยู่ในสังคมอย่างกลมกลืนแม้พวกเขายังคงใช้ภาษา ศาสนา และขนบประเพณีของตนเอง ท าให้ในสายตา     
ของชาวกัมพูชา คนจีนก็คือคนจีนถึงแม้จะมีครอบครัวกับชาวกัมพูชาก็ตาม 

 ในยุคพระนคร พ่อค้าชาวจีนเดินทางเข้ามาค้าขายในประเทศกัมพูชาไม่มากนัก เพระยุคนั้น
กัมพูชาท าการเกษตรแบบพออยู่พอกิน ต่อมาเมื่อเมืองหลวงย้ายมาอยู่ที่กรุงพนมเปญสังคมการเกษตร        
แบบพออยู่พอกินจึงเปลี่ยนไป เป็นแบบพ่ึงพาการค้ามากยิ่งขึ้น คนจีนในกัมพูชายุคแรก ๆ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม    
ที่ใช้แรงงานเมื่ออยู่อย่างถาวรและสร้างรายได้มั่นคงแล้ว มักมีกิจการของตนเองประกอบกับความรู้           
ความช านาญ ด้านการค้า ท าให้ได้รับมอบหมายจากชนชั้นปกครองให้ท าหน้าที่จัดเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ  

 เมื่อถึงยุครัฐบาลเขมรแดงปกครอง ชาวจีนที่ค้าขายอยู่ในเมืองถูกกวาดต้อนไปสู่ชนบท เพ่ือท าไร่  
ไถนาตามแนวทางสังคมนิยมแบบเขมรแดง ด้วย 2 ข้อหา คือ เป็นต่างชาติ และเป็นนายทุน  แต่ด้วยความ       

 
ชาวจีน 

ที่มา : www.denarionline.com/DonorServices/ 
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ไม่คุ้นเคยที่ต้องท างานหนักจึงเกิดเจ็บป่วยล้มตาย หรือไม่ก็ถูกฆ่า ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จึงลี้ภัยมาอยู่ในศูนย์อพยพ    
ที่เขาอีด่าง จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติจัดตั้งขึ้น 

 พอกองทัพเวียดนามขับไล่เขมรแดงได้ส าเร็จ  ชาวจีนจึงกลับสู่บ้านเรือน ร้านค้าของตนเอง       
แต่รัฐบาลภายใต้การก ากับของเวียดนามมิได้ให้อิสระแก่ชาวจีนในประเทศกัมพูชามากนัก การฟ้ืนฟูสมาคม
ตระกูลแซ่ต่าง ๆ รวมทั้งโรงเรียนสอนภาษาจีนยังถูกต้องห้าม 

 ปัจจุบัน นอกจากชาวกัมพูชาเชื้อสายจีนจะมีบทบาทส าคัญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศแล้ว    
กลุ่มนายทุนจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน และฮ่องกง ยังสนใจลงทุนและท าธุรกิจด้วยเช่นกัน 

 ชาวจาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชาวจามในประเทศกัมพูชา หมายถึง คนกัมพูชาที่นับถือศาสนาอิสลาม คนมุสลิมเชื้อสายจาม  
ร้อยละ 40 ตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดกัมปงจาม รองลงมา ได้แก่ กัมปงชะนัง  กัมปอต และกรุงพนมเปญ 

 ชาวมุสลิมเชื้อสายจามนับเป็นชนกลุ่มน้อยที่เก่าแก่ที่สุดกลุ่มหนึ่งของอินโดจีน พวกเขาสืบเชื้อสาย
จากพวกออสโตรนีเซียนเช่นเดียวกับชนพ้ืนเมืองบนหมู่เกาะมลายู อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ชาวมุสลิม        
ในประเทศกัมพูชานับถือนิกายซุนนีย์ หลังปี พ.ศ. 2538 องค์กรมุสลิมจากซาอุดิอาระเบีย คูเวต มาเลเซียและ
อินโดนีเซีย ให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มมุสลิมในกัมพูชา ซึ่งอยู่ตามชนบท มีฐานะยากจนและไม่ค่อยได้รับบริการ
ขั้นพ้ืนฐานจากภาครัฐ โดยมุสลิมจากประเทศทางตะวันออกกลางช่วยเหลือทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการศึกษา 

 

 

 

 
ชาวจาม 

ที่มา : http://anuchamas.blogspot.com/2013/05/blog-post_26.html 
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 ชาวเขา 

 ค ารวม ๆ ที่ใช้เรียกชนเผ่าพ้ืนเมืองกว่า 30 กลุ่มในประเทศกัมพูชา คือ เขมรเลอ (Khmer Loeu) 
หรือเขมรบน คนกลุ่มนี้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล ตามภูเขาสูง พวกเขามีภาษา 
วัฒนธรรม ความเชื่อและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองซึ่งแตกต่างกันออกไปตามชนเผ่า และด้วยเหตุที่อาศัย
อยู่ห่างไกลความเจริญท าให้ชาวกัมพูชามองคนกลุ่มนี้เป็นคนป่า ล้าหลัง 

 ความล้าหลังนี่เองที่ท าให้ชนเผ่าเหล่านี้รอดตายในยุคเขมรแดง เพราะในมุมมองสังคมนิยม    
แบบเขมรแดงคนป่าเหล่านี้เป็นผู้บริสุทธิ์  ยังไม่ข้องเกี่ยวลัทธิทุนนิยมและสังคมเมือง ถือเป็นแบบอย่างที่ดี
ส าหรับสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ นอกจากนี้พื้นที่ตามป่าเขาซึ่งกองก าลังเขมรแดงเข้ายึดครองนั้น มีจ านวนไม่น้อย
ที่เป็นชุมชนของชนเผ่าพื้นเมือง ท าให้ผู้น าเขมรต้องพ่ึงพาความรู้เพื่อให้มีชีวิตรอดในป่าจากคนเหล่านี้ จึงปฏิบัติ
ต่อชนเผ่าเหล่านี้เป็นอย่างดี รวมทั้งยอมให้พวกเขาเข้าร่วมขบวนการปฏิวัติบุกยึดพนมเปญ 

 จนถึงทุกวันนี้ หมู่บ้านของชนเผ่าในดงดอยยังประสบปัญหาการขาดแคลนบริการด้านสาธารณสุข
และการศึกษาที่มีคุณภาพ และสิ่งที่คุกคามชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าพ้ืนเมืองมากขึ้ นทุกที คือ การบุกรุก    
ตัดไม้ท าลายป่า การเกษตรสมัยใหม่ วัฒนธรรมคนเมือง รวมไปถึงการท่องเที่ยว หลายพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย
ของชาวเขาถูกเปลี่ยนเป็นโรงแรม โรงผลิตไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรม 

 เมื่อวัฒนธรรมของชนเผ่าเริ่มเลือนหายไป ในปี พ.ศ. 2536 จึงมีการรวมตัวของชนเผ่าจัดตั้งเป็น
สมาคมของกลุ่มชนบนพ้ืนที่สูง เพ่ือต่อรองและเตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และในปี    
พ.ศ. 2552 รัฐบาลจึงก าหนดนโยบายว่าด้วยชนเผ่าพ้ืนเมือง โดยยอมรับการมีอยู่ของกลุ่มคนเหล่านี้ รวมทั้ง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา โดยเฉพาะระบบเกษตรแบบดั้งเดิมที่ชุมชน    
ใช้ที่ดินร่วมกันให้เกิดประโยชน์ 
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เร่ืองที่ 2  ภาษาและศาสนา 

 ภาษา 

 ประเทศกัมพูชาใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาประจ าชาติ  ภาษาเขมรนี้เป็นหนึ่งในภาษาหลักของภาษา
ในกลุ่มออสโตรเอเซียติก และได้รับอิทธิพลมาจากภาษาสันสกฤต และภาษาบาลี ซึ่งอิทธิพลเหล่านี้มาจาก
อิทธิพลของศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู ต่อวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา ในขณะที่ อิทธิพลอ่ืน ๆ เช่น           
จากภาษาไทยและภาษาลาว เป็นผลมาจากการติดต่อกันทางด้านภาษา และความใกล้ชิดกันทางภูมิศาสตร์  
ภาษาเขมรแปลกไปจากภาษาในประเทศเพ่ือนบ้าน (ภาษาไทย ภาษาลาว และภาษาเวียดนาม) เนื่องจากไม่มี
เสียงวรรณยุกต์ 
 ภาษาเขมร มีพยัญชนะ สระ การประสมค า และรูปประโยคจะคล้ายคลึงกัน จะแตกต่างกัน  
อย่างชัดเจน คือ วิธีการออกเสียง ซึ่งภาษาไทยเน้นเสียงตัวสะกด ขณะที่ภาษาเขมรจะไม่ค่อยออกเสียงตัวสะกด 

 ส าเนียงภาษาเขมรในประเทศกัมพูชา อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มใหญ่ได้  5 ส าเนียง ได้แก่ 
  1.  ส าเนียงพระตะบอง  ใช้พูดทางภาคเหนือของประเทศกัมพูชา 
  2.  ส าเนียงพนมเปญ  เป็นส าเนียงกลางของกัมพูชามักพูดกันในกรุงพนมเปญและจังหวัด
โดยรอบเท่านั้น 
  3.  ส าเนียงเขมรบน หรือส าเนียงเขมรสุรินทร์ เป็นส าเนียงของชาวไทยเชื้อสายเขมรแถบ
อีสานใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอุบลราชธานี 
เป็นต้น 
  4.  ส าเนียงเขมรกรอม หรือภาษาเขมรถิ่นใต้ เป็นส าเนียงของชาวกัมพูชาที่ อาศัยบริเวณ
สามเหลี่ยมปากแม่น้ าโขงในประเทศเวียดนามใช้พูดจากัน 
  5.  ส าเนียงคาร์ดามอน  จัดเป็นภาษาถิ่นที่ใช้พูดในเขตภาคตะวันตกของประเทศกัมพูชา      
มีผู้ใช้จ านวนน้อย เฉพาะกลุ่มผู้คนในแถบเขาคาร์ดามอน (เทือกเขากระวาน) เท่านั้น  

 ตัวอักษรในภาษาเขมร ที่นิยมใช้ในประเทศกัมพูชา ปัจจุบันมี 2 แบบ คือ 
  1. อักษรเชรียง หรือ อักษรเฉียง เป็นตัวอักษรที่มีลักษณะตัวเอน ไม่ได้ใช้เพ่ือการเน้นค า      
ในภาษา แต่จะน าไปใช้เขียนเนื้อหาทั้งหมด เช่น นิยายและการตีพิมพ์อ่ืน ๆ ที่สามารถใช้อักษรเชฺรียงได้         
แต่ก่อนที่จะมีเทคโนโลยีการพิมพ์ ชาวกัมพูชาจะเขียนตัวหนังสือเอียงหรืออักษรเชรียงนี้ ต่อมาเมื่อมีการพิมพ์
หนังสือ จึงได้ดัดแปลงเป็นตัวหนังสือตรง (อักษรชนิดนี้จึงมีชื่อใหม่ว่า อักซอโฌ หรือ อักษรยืน) เป็นตัวอักษรที่
ชาวเขมรใช้มากในปัจจุบัน   

  2. อักษรมูล เป็นอักษรลักษณะตัวโค้งมน เขียนตัวบรรจง แบบตัวอักษรจะหนากว่าอักษร     
เชรียงใช้ส าหรับขึ้นต้นหัวเรื่องในเอกสาร หนังสือ ป้ายประกาศ ป้ายร้านค้า โทรทัศน์ และการเขียนบท      
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สวดมนต์ บางครั้งใช้เขียนพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์ ในขณะที่ข้อความรอบข้างใช้ตัวหนังสือธรรมดา  
(อักษรเชฺรียง)  

 
 
   
 
 

"อักษรเขมร" อ่านออกเสียงว่า  อักซอ เคย์มะระ 
 

ตัวอักษรในภาษาเขมร 
ที่มา :  http://plugmet.orgfree.com/khmer-alph.htm 

 การศึกษา 

 ประเทศกัมพูชาจัดระบบการศึกษารูปแบบเดียวกับประเทศไทย เริ่มต้นจากระดับปฐมวัย (อายุ   
3 - 5 ปี) ระดับประถมศึกษา (อายุ 6 - 11 ปี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 12 - 14 ปี) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (อายุ 15 - 17 ปี) และการศึกษาขั้นสูง (อายุ 18 ปีขึ้นไป) โดยทั่วไปแล้วเด็กกัมพูชาจะต้องเริ่ม     
เข้ารับการศึกษาเมื่อมีอายุ 6 ปี โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านจัดการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ 
เยาวชน และการกีฬา ซึ่งมีแผนยุทธศาสตร์ในการขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นแผนระยะยาว 2546 - 2558 
โดยก าหนดเป้าหมายไว้ ดังนี้ 
 1. การเข้ารับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพิ่มสูงขึ้นเป็น 3.8 ล้านคน 
 2. การเพ่ิมจ านวนชั่วโมงการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 3. การเพ่ิมห้องเรียนและสถานที่เรียนในพ้ืนที่ที่ขาดแคลน 
 4. การเพ่ิมปริมาณและคุณภาพครูและการฝึกหัดครู โดยเน้นส าหรับระดับมัธยมศึกษามากขึ้น   
ปีละประมาณ 10,000 คน ด้วยอัตราเงินเดือนเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 3 - 5 ต่อปี 

 ศาสนา 

 ในสมัยโบราณชาวกัมพูชานับถือภูตผี และเชื่อในเวทมนตร์คาถาต่าง ๆ เช่นเดียวกับคนในสมัย
โบราณอ่ืน ๆ ต่อมาแม้ชาวกัมพูชาจะได้นับถือศาสนาต่าง ๆ แล้วก็ตาม  แต่ในส่วนลึกของจิตใจก็ยังคงเชื่อภูตผี
และไสยศาสตร์อยู่  

 ศาสนาประจ าชาติของประเทศกัมพูชา คือ ศาสนาพุทธ ประชาชนชาวกัมพูชานับถือศาสนาพุทธ 
นิกายเถรวาท ร้อยละ 95 ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนท์ ส่วน        
ผู้นับถือศาสนาอิสลามนั้นเป็นกลุ่มผู้ที่มีเชื้อสายจามและเชื้อสายมลายู  

อักษรมูล 
 

อักษรเชรียง 
 



 

 
รายวิชา ซัวซะเด็ย คัมโบเดีย : 41 

 

 เนื่องจากประเทศกัมพูชาค่อนข้างได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งภายใน ท าให้        
พุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาเกิดภาวะชะงักลงเป็นเวลานาน กระทั่งหลังจากสงครามกลางเมืองใน             
ปี พ.ศ. 2534 พระพุทธศาสนาถูกน าไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่า “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ”
รัฐบาลจึงส่งเสริมให้ชาวกัมพูชาอุปสมบท สนับสนุนให้มีพระสงฆ์มาร่วมพิธีกรรมของทางราชการ ทั้งก าหนดให้
วันส าคัญทางศาสนาเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งการบูรณะวัดที่ส าคัญซึ่งเสียหายจากภัยสงครามเพ่ือให้ใช้ประกอบ
ศาสนกิจได้  

 ปัจจุบัน พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชามีความเจริญขึ้นมามาก แต่แนวทางการปฏิบัติและ
การศึกษาเล่าเรียนยังไม่แผ่ขยายออกไปมากนัก จ ากัดอยู่ในวงแคบและมีเอกภาพเชิงการปฏิบัติให้เป็น      
แนวเดียวกันค่อนข้างน้อย แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาของพระสงฆ์ก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ  จนถึงบัดนี้      
มีการศึกษาพระธรรมวินัยและภาษาบาลีขยายกว้างออกไปทั่วประเทศ  ได้แก่ โรงเรียนพุทธิกปฐมศึกษา 
โรงเรียนพุทธิกมัธยมศึกษา ส่วนมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาพระสีหนุราชนั้น เป็นการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ 

 ส าหรับเด็กและเยาวชนที่ได้รับการศึกษาแบบตะวันตกในยุคนี้ มีความสัมพันธ์กับวัดและพระสงฆ์
น้อยลง การบวชเรียนมีแต่ในชนบทเท่านั้น พระภิกษุสามเณรที่ศึกษาเล่าเรียนในเมืองอาศัยนิตยภัต (เงินเดือน) 
ไม่บิณฑบาต กิจกรรมทางศาสนามุ่งไปทางด้านสังคมมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ การปฏิบัติสมาธิภาวนาไม่ได้รับ
ความนิยม ประชาชนมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างไม่ม่ันคง แม้จะรื้อฟ้ืนระบบกษัตริย์ขึ้นมาอีกก็ตาม 

 การปกครองคณะสงฆ์ แบ่งเป็นคณะ คือ คณะมหานิกาย ปัจจุบันมีพระมหาสุเมธาธิบดี        
(เทพวงศ์) เป็นสมเด็จพระสังฆราช ส่วนคณะธรรมยุติ ปัจจุบันมีพระสุคันธาธิบดี (บัว ครี) เป็นสมเด็จ
พระสังฆราช พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขพระองค์เดียวแห่งคณะสงฆ์กัมพูชาทั้งหมด ส่วนนิกายทั้งสอง 
มีสังฆนายกเฉพาะของตนไม่สังกัดซึ่งกันและกันแต่ละนิกายดูแลเอาใจใส่เฉพาะพระสงฆ์และวัดของตน       
สังฆนายกแห่งคณะนิกายทั้งสองต้องได้รับการสถาปนาจากพระมหากษัตริย์ 

 สภาสงฆ ์มี 3 ระดับ คือ  

 1.  สภาชั้นสูง หรือเถระสภาส าหรับแต่ละนิกาย อยู่ใต้บังคับบัญชาของสังฆนายกในแต่ละนิกาย 
 2.  สภาชั้นหนึ่ง หรือสภาเจ้าคณะจังหวัด  อยู่ใต้การปกครองของเจ้าคณะจังหวัด 
 3.  สภาชั้นสองหรือสภาเจ้าคณะอ าเภอ อยู่ใต้การปกครองของเจ้าคณะอ าเภอ 

 สภาสงฆ์ต่าง ๆ เหล่านี้ต้องมีความรู้ทางศาสนาอย่างชัดเจน พร้อมทั้งความเข้าใจเกี่ยวกับอธิกรณ์
ศาสนารวมทั้งความเข้าใจทางโลกด้วย 
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เร่ืองที่ 3  ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

 กัมพูชามีภาวะสงครามภายในประเทศต่อเนื่องยาวนานกว่า  2 ทศวรรษ ก่อนที่จะยุติลง           
ในปี พ.ศ. 2534 ท าให้เศรษฐกิจของประเทศถดถอย ถูกจัดว่าเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาน้อยที่สุด
ประเทศหนึ่ง ภาวะเศรษฐกิจของกัมพูชาหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสังคมนิยมเป็น
ระบอบประชาธิปไตย และหลังจากสงครามภายในประเทศกัมพูชาเริ่มสงบลง ได้มีการพัฒนาฟ้ืนฟูบูรณะ
ประเทศ ท าให้ความต้องการสินค้าและบริการเพ่ิมมากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้มีการค้าขายกับต่างประเทศมาก
ยิ่งขึ้น  

 ประเทศกัมพูชา ก าหนดนโยบายที่มุ่งหวังการพัฒนาศักยภาพทางการเกษตร การท่องเที่ยว และ
ส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างชาติ โดยก าหนดยุทธการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมรายได้ของรัฐและได้ด าเนินมาตรการ 
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่นการปรับปรุงกฎหมายด้านเศรษฐกิจ การเพ่ิมสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนต่างประเทศ 
การปฏิรูประบบจัดเก็บภาษีเงินได้ และเร่งรัดพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เช่น สนามบิน  ถนน 
ไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นต้น ภายใต้ความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย และ UNDP รวมทั้งประเทศท่ีให้ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ 

 การพัฒนาเศรษฐกิจของกัมพูชาเติบโตอย่างช้า ๆ โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2540 - 2541 ซึ่ง
เผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ส่งผลให้นักลงทุน
ต่างประเทศถอนตัวออกจากประเทศกัมพูชา ส่งผลให้การฟ้ืนฟูบูรณะและการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างล่าช้า 
แต่หลังจากปี พ.ศ. 2542 สถานการณ์การเมืองกัมพูชาเริ่มมีความมั่นคงพอสมควร  และนับเป็นปีแรกที่
ประเทศกัมพูชามีสันติภาพอย่างแท้จริงเพราะปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในหมดไป 

 ระบบเศรษฐกิจ 

 ประเทศกัมพูชามีระบบเศรษฐกิจแบบอาศัยกลไกการตลาด โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
ตามราคาตลาดหรือ GDP ปี พ.ศ. 2555 ประมาณ 36.59 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 6 .5 จ าแนกเป็นสัดส่ วนของภาคการผลิตที่ ส าคัญ ได้แก่  ภาคเกษตรกรรมร้อยละ 34.7 
ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 24.3 และภาคบริการร้อยละ 41 

 1. ภาคการเกษตร  ประกอบด้วยผลผลิตที่ส าคัญ ได้แก่  ข้าว  ยางพารา ข้าวโพด ผัก แป้งมัน
ส าปะหลัง  

 2. ภาคอุตสาหกรรม  ได้แก่  เสื้อผ้าส าเร็จรูป  โรงสีข้าว  จับปลา  ไม้  ผลิตภัณฑ์จากไม้  ยางซีเมนต์  
เหมืองพลอย  สิ่งทอ 

 3. ภาคบริการที่ส าคัญ ได้แก่  โรงแรมและร้านอาหาร  การค้า  การคมนาคมและโทรคมนาคม
ธุรกิจการเงินและอสังหาริมทรัพย์  
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 ระบบเงินตรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลังจากประเทศกัมพูชาได้อิสรภาพจากประเทศฝรั่งเศส จึงเลิกใช้เงินสกุลเปียสต์ที่เคยเป็น    
สกุลเงินที่ใช้ในดินแดนอินโดจีนแล้วใช้สกุลเงินแห่งชาติของกัมพูชา คือ สกุลเงินเรียล (Riel) แต่การแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศใช้เงินดอลลารสหรัฐฯ หมุนเวียนในตลาดมากกว่าเงินเรียลซึ่งเป็นเงินพ้ืนเมือง เพราะ
การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศค่อนข้างเสรี ทั้งอัตราแลกเปลี่ยนระหว างเงินเรียลกัมพูชาและเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ มีอัตราค่อนขางคงที่อยู่ในระดับประมาณ 4,000 เรียล ตอ 1 ดอลลารสหรัฐฯ หากจะเพ่ิม
ความนิยมใช้เงินเรียลเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมากขึ้น แทนการใช้เงินสกุ ลดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ือท า
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจกันอย่างแพร่หลาย ทั้งในเมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยว จ าเป็นต้องใช้เวลาและ       
ความพยายามอย่างมากเนื่องจากปัจจัยหลายประการ ดังนี้ 

 1. เศรษฐกิจกัมพูชายังคงเป็นเศรษฐกิจเงินสด เงินผ่านระบบธนาคารค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ
ธุรกรรม   

 2. เงินตราสกุลดอลลาร์ใช้หมุนเวียนและฝังลึกอยู่ในระบบเศรษฐกิจของกัมพูชา รวมทั้งถูกใช้
เป็นหน่วยของการซื้อขายสินค้าส่วนใหญ่ในเมืองส าคัญ ๆ  

 3. ร้านแลกเปลี่ยนเงินตรามีอยู่จ านวนมากทั้งยังเปิดได้อย่างเสรี ท าให้การแลกเปลี่ยนเงินตรา    
สกุลใดสกุลหนึ่งท าได้ง่ายและใช้ต้นทุนที่ต่ า  

 4. สินค้าที่ซื้อขายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่น าเข้าจากต่างประเทศ ท าให้ผู้ประกอบการนิยมแจ้ง
ราคาเป็นเงินดอลลาร์ซึ่งมีเสถียรภาพมากกว่า 

 

 
ธนบัตรสกลุเงินเรียลของประเทศกัมพูชา 

ที่มา : http://www1.si.mahidol.ac.th/nursing/ns/index.php/aec-wiki/955-asean-currency 
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             สินค้าน าเข้าและส่งออก 

  สินค้าน าเข้า 

   สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ (พ.ศ. 2555) ได้แก่  ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม  บุหรี่  ทองค า  อุปกรณ์
การก่อสร้าง เครื่องจักร  พาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์    

  ตลาดสินค้าน าเข้าที่ส าคัญ (พ.ศ. 2554)  คือ เวียดนาม  ไทย จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง  

  สินค้าส่งออก 

  1.  สินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา ข้าว ผลิตภัณฑ์ปลา ข้าวโพด ถั่วเหลือง ใบยาสูบ 
ผลิตภัณฑ์ไม ้

 

 

 

 

 

 

  
   
  
  2.  สินค้าอุตสาหกรรม  ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า สิ่งทอ  

  ตลาดส่งออกที่ส าคัญ คือ สหรัฐอเมริกา กลุ่มสหภาพยุโรป  ญี่ปุ่น  ฮ่องกง  แคนาดา และสิงคโปร์ 

  กัมพูชามีประเทศคู่ค้ามากกว่า 30 ประเทศ จากสถิติข้อมูลของกรมศุลกากรกัมพูชา พบว่า 
สหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด  รองลงมาคือ เวียดนาม และจีนตามล าดับ 

  สินค้าในความต้องการของชาวกัมพูชาจะแตกต่างกันไป ตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค
แต่ละกลุ่ม โดยสินค้าที่อยู่ในความต้องการของกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และสินค้า  
ที่ใช้ในการพัฒนาประเทศ ได้แก่  
  1)  อาหารและเครื่องดื่ม เป็นสินค้าที่กัมพูชาต้องการมากที่สุด   
  2)  รถยนต์ เป็นสินค้าที่มีความต้องการสูง   
  3)  วัสดุก่อสร้าง เป็นสินค้าที่มีความต้องการสูง โดยเฉพาะ ปูนซีเมนต์และเหล็กเส้น 

 
นาข้าว 

ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1380098356 
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  4)  ยารักษาโรค รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ตั้งโรงงานผลิตยาภายในประเทศเพ่ิมขึ้น เพ่ือลดการ
น าเข้า   
  5)  ผ้าผืน น าเข้าเพ่ือมาตัดเย็บและส่งออกในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปและสิ่งทอ   
  6)  น้ ามันเชื้อเพลิง  

 เมืองส าคัญทางเศรษฐกิจ 

 ประเทศกัมพูชามีเมืองส าคัญทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1) กรุงพนมเปญ เป็นเมืองหลวงซึ่งเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าของประเทศ มีโครงการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษตั้งอยู่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพนมเปญ 8 กิโลเมตร เป็นแหล่งอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอและรองเท้า 

  2) จังหวัดพระตะบอง  เป็นจังหวัดที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชา   
มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมาย นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อีกทั้งเป็นเป็นแหล่ง
การเกษตร และพืชไร่ เช่น ข้าว ส้ม และมันส าปะหลัง 

  3) จังหวัดเกาะกง  จังหวัดนี้มีลักษณะการปกครองแบบพิเศษ คือ อนุญาตให้นักลงทุนมา
ลงทุนได้อย่างเต็มทีแ่ละเปิดให้มีบ่อนการพนันได้โดยไม่ผิดกฎหมาย 

  4) จังหวัดกัมปงจาม  ห่างจากกรุงพนมเปญ 123 กิโลเมตร จังหวัดนี้เป็นแหล่งผลิตยางพารา  
ผลไม้ต่าง ๆ ได้แก่ เงาะ  มังคุด  ทุเรียน  มะม่วงหิมพานต์ และพืชไร่ทุกชนิด ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์         
มันส าปะหลัง  ถั่วเหลือง  ถั่วเขียวและงา 

 

 
กรุงพนมเปญ 

ที่มา : http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9480000157680 
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  5) จังหวัดพระสีหนุ  เป็นเมืองชายทะเลมีท่าเรือน ้าลึกนานาชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ยอดนิยมมากที่สุดของประเทศกัมพูชา จังหวัดนี้ห่างจากกรุงพนมเปญไปทางตะวันตกเฉียงใต้  246 กิโลเมตร        
มีชายหาดทั้งหมด 5 แห่ง หาดที่สวยที่สุด คือ หาดสุขาและหาดโอจือเตียล (Ochheuteal) นอกจากนี้ยังเป็น
แหล่งน ้ามันและก๊าซธรรมชาติอีกด้วย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  6) จังหวัดเสียมเรียบ  เป็นเมืองท่องเที่ยว ตั้งอยู่ริมฝั่งโตนเลสาบ (ทะเลสาบเขมร) ห่างจาก
กรุงพนมเปญ 314 กิโลเมตร จังหวัดเสียมเรียบเป็นที่ตั้งของนครวัด นครธม จัดว่าเป็นเมืองที่มีอุตสาหกรรม     
การบริการมากที่สุดเมืองหนึ่งในประเทศกัมพูชา จึงมีโรงแรมท่ีทันสมัยและร้านอาหารจ านวนมาก 

   

 
จังหวัดเสียมเรียบ 

ที่มา : http://www.sarakadee.com/2010/10/22/pratabong-siamreab-srisopon/ 

 
หาดโอจือเตียล 

ที่มา : http://th.tripadvisor.com/Attraction_Review-g325573-d1912411-Reviews-Ochheuteal_Beach-
Sihanoukville_Sihanoukville_Province.html 
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 นอกจากนี้ยังมีอาชีพบางอย่างที่สงวนไว้ให้ชาวกัมพูชาโดยเฉพาะ ได้แก่ 

  1)   การปลูกพืชพ้ืนเมือง เช่น ยา สมุนไพร และพืชอ่ืน ๆ 

  2)  การเลี้ยงสัตว์พันธุ์พ้ืนเมือง เช่น ไก่ โค กระบือ เป็ด 

  3)  การจับปลาน้ าจืด ปลาเหลือง ปลาดุกยักษ์ จระเข้  

  4)  การท าเหมืองแร่ขนาดเล็ก 
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เร่ืองที่ 4 นโยบายทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 

 นโยบายเศรษฐกิจ 

 รัฐบาลกัมพูชาพยายามลดอุปสรรคทางการค้าทั้งอุปสรรคด้านภาษี ศุลกากรและอุปสรรคที่มิใช่
ภาษีศุลกากรลง เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบการค้าตามที่ผูกพันไว้กับ WTO สมเด็จฮุน เซน 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายและประกาศใช้ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม (จัตุโกณ) เพ่ือการเจริญเติบโต การจ้างงาน 
ความเสมอภาคและประสิทธิภาพในกัมพูชา (“Rectangular Strategy” for Growth, Employment, Equity 
and Efficiency in Cambodia) ภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 สรุปสาระส าคัญได้ 
ดังนี้ 

 หลักการภายใต้ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือเร่งรัดการแก้ไข
ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ก าลังเผชิญอยู่และการพัฒนาศักยภาพของกัมพูชา ได้แก่ 

  1.  การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
  2.  ส่งเสริมการสร้างงาน 
  3.  การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของรัฐบาลเพ่ือประกันความเท่าเทียมกันและความเป็นธรรม
ในสังคม 
  4.  การเพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถของรัฐบาลในการด าเนินโครงการปฏิรูปในทุกสาขา
เพ่ือลดความยากจนและบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ความส าคัญของยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม 

 การมุ่งพัฒนาประเทศเพ่ือต่อยอดจากยุทธศาสตร์สามเหลี่ยม (ตรีโกณ หรือ Triangular Strategy) 
ซึ่งเป็นหลักพ้ืนฐานของการด าเนินงานของรัฐบาลชุดก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ 9 ประการ ได้แก่ 
  1.  การขจัดความยากจนและหิวโหย 
  2.  การจัดระบบการศึกษาขั้นต้น 9 ปี 
  3.  การส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ 
  4.  การลดอัตราการตายของทารก 
  5.  การปรับปรุงระบบสาธารณสุข 
  6.  การต่อสู้กับโรคติดต่อร้ายแรง (HIV/AIDS มาลาเรีย ฯลฯ) 
  7.  การปกป้องสิ่งแวดล้อม 
  8.  การสร้างหุ้นส่วนระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
  9.  การเก็บกู้ทุ่นระเบิดและการช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้าย 
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 ทั้งนี้  เพ่ือเป็นพื้นฐานของการด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยมุ่งพัฒนาและน าประเทศไป สู่การ
เติบโต การจ้างงาน ความเท่าเทียมกัน และความมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกื้อกูลต่อการปฏิรูป ทางการเมือง 
และความร่วมมือกันอย่างเป็นระบบระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล  

 โครงสร้างของยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม  ประกอบด้วย 

  ยึดหลักธรรมาภิบาล  โดยมุ่งเน้นการปฏิรูป 4 ประการ ได้แก่ 

   1) การต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวง 
   2) การปฏิรูปกฎหมายและการศาล 
   3) การบริการสาธารณะ 
   4) การปฏิรูปกองทัพ โดยเฉพาะการลดจ านวนก าลังพลและหันไปเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ของบุคลากรและอาวุธยุทโธปกรณ์ 

  สร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศ ได้แก่ 

   1) ความสงบเรียบร้อย เสถียรภาพทางการเมือง และระเบียบทางสังคม 
   2) การสร้างหุ้นส่วนด้านการพัฒนาซึ่งรวมถึงภาคเอกชน ประเทศผู้บริจาคและประชาชน 
   3) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการคลัง 
   4) การบูรณาการกัมพูชาเข้าสู่ภูมิภาคและโลก 

  ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  4  สาขาหลัก ได้แก่ 

   1) ด้านการเกษตร 
   2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   3) การพัฒนาภาคเอกชนและสนับสนุนการสร้างงาน 
   4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและสาธารณสุข 

 ยุทธศาสตร์การลดความยากจนของรัฐบาล  ได้แก่ 
  การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย เสถียรภาพ และจัดระเบียบทางสังคม โดยใช้มาตรการ    
ซึ่งสนับสนุนกฎเกณฑ์และความถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมาย การเคารพในสิทธิมนุษยชนและความเป็นประชาธิปไตย 
เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมทางการเมือง และความม่ันคงให้น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว 
  การรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน  ประมาณร้อยละ 5 - 7 ต่อปี 
  การส่งเสริมการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันระหว่างคนรวยกับคนจน 
ระหว่างเมืองกับชนบท และระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง 
  การพัฒนาการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 3 
 
กิจกรรมที่ 1    

  ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมแล้วสรุปลักษณะเด่นของสังคมของประเทศกัมพูชามาพอสังเขป 

กิจกรรมที่ 2   

 ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน แล้วแสดง      
ความคิดเห็นว่าข้อมูลที่สืบค้นมานั้น ส่งผลต่อประเทศอย่างไรบ้าง 

กิจกรรมที่ 3   

 ให้ผู้เรียนติดตามข่าวเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาตามนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
กัมพูชา จากสื่อต่าง ๆ อย่างน้อย 2 ข่าว  
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 บทที่ 4  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

สาระส าคัญ 

 ประเทศกัมพูชามีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับประเทศไทย ทั้งด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี ประเพณีท่ีส าคัญและเก่ียวข้องกับศาสนา ตลอดจนงานหัตถกรรมพ้ืนบ้าน แต่การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองท าให้ศิลปวัฒนธรรมสูญหายไปและประชาชนยากจน ในปัจจุบันมีหน่วยงาน องค์กร            
จากต่างประเทศมาช่วยฟื้นฟูศิลปะด้านดนตรี การแสดงและหัตถกรรมพื้นบ้าน ให้แก่ประเทศนี้ 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1.  บอกลักษณะและยกตัวอย่าง   ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านได้ 
 2.  ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณีประจ าชาติได้ 

 

ขอบข่ายเนื้อหา 

 เรื่องท่ี 1  ศิลปหัตถกรรม 
         -  การแสดงพ้ืนบ้าน 
         -  ดนตรีพื้นบ้าน 
         -  หัตถกรรมพ้ืนบ้าน 

 เรื่องท่ี 2  วัฒนธรรม ประเพณี 
     -  การแต่งกายชุดประจ าชาติ 
     -  อาหารประจ าชาติ 
    -  ประเพณีที่ส าคัญ 
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เร่ืองที่ 1  ศิลปหัตถกรรม 

 การแสดงพื้นบ้าน 

 การแสดง  เป็นศิลปะการบอกเล่าเรื่องชีวิตและธรรมชาติผ่านการแสดงโดยมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 
ส่วน คือ ผู้แสดง ผู้ชม และพ้ืนที่การแสดง  เพ่ือเป็นการถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้สึกนึกคิดของตัวแสดง ให้ดูเหมือน
จริง นาฏศิลป์ซึ่งเป็นศิลปะการฟ้อนร าเพ่ือให้ความบันเทิงแก่ผู้ชม นับว่าเป็นการแสดงลักษณะหนึ่ง  

 นาฏศิลป์ในประเทศกัมพูขามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนพระนคร โดยรับวัฒนธรรม
จากอินเดียและความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ ต่อมาชาวกัมพูชารับศิลปะจากชาวชวามาผสมผสานกับศิลปะที่มีอยู่ 
ท าให้นาฏศลิป์ของกัมพูชาเจริญมากเห็นได้จากภาพแกะสลักนางอัปสรา แสดงท่าร าต่าง ๆ ที่นครวัด แสดงให้เห็นว่า
การละครของราชส านักกัมพูชารุ่งเรืองมาก  

 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุคเขมรแดงท าให้ประเทศกัมพูชาประสบปัญหาในการบริหารประเทศ
อย่างมากเป็นผลให้ศิลปวัฒนธรรมในทุก ๆ ด้านสูญหายไป  แต่ในปัจจุบันมีองค์กร Amrita Performing Art เข้ามา
ดูแลศิลปินชาวกัมพูชา ตลอดจนรวบรวม เก็บข้อมูล ฟ้ืนฟูศิลปะของกัมพูชาในทุก ๆ ด้าน เช่น จิตรกรรม 
ประติมากรรม  ดนตรีและการแสดง  นาฏศิลป์ของประเทศกัมพูชาที่ควรรู้จัก ได้แก่ ละคร และการร่ายร า  

 ละครที่ส าคัญของประเทศกัมพูชาได้แก่ ละครเขมรโบราณ ละครโขน สะแบกธม  ละครบาสัก 
และละครยี่เก 

   

 

 

   

 

   

   

 

 

 ละครเขมรโบราณ  เป็นละครดั้งเดิมซึ่งมีผู้แสดงเป็นหญิงล้วน ต่อมาผู้แสดงหญิงได้รับคัดเลือก
โดยพระเจ้าแผ่นดินให้เป็นนางสนม ครูสอนจึงหนีออกจากเมืองไปอยู่ตามชนบท ภายหลังจึงโอนเข้ามาเป็น 
ของหลวงและเปลี่ยนชื่อเป็น “ละครหลวง” (Lakhon Luong) 

 
ละครหลวง 

ที่มา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=662070 
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 ละครโขน (Lakhon Khaol) ค าว่า “ละคร”หมายถึง การแสดง ส่วน “โขล” (โข-ละ) หมายถึง 
หน้ากาก รวมแล้วละครโขน จึงหมายถึง ละครที่สวมหน้ากากครอบศีรษะหรือสวมหัวโขนนั่นเอง ละครโขน  
เกิดจากการสร้างสรรค์งานละครขึ้นใหม่ของบรรดาครูผู้สอนระดับอาวุโสที่หนีไปอยู่ในชนบท การแสดงจะใช้
ผู้ชายแสดงล้วน แต่มีรูปแบบอย่างราชส านักท้ังด้านเนื้อเรื่อง การด าเนินเรื่อง ท่าร า และการแต่งกาย ส่วนเรื่อง
ที่น ามาแสดงเป็นเรื่องรามเกียรติ์ ตอนกุมภกัณฐ์ และศึกไมยราพ เนื่ องจากเนื้อหาสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ  
ชาวกัมพูชา ละครโขนมักแสดงช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือพิธีกรรมขอฝน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 สะแบกธม  (Sbek Thom) ค าว่า “สะแบก” เป็นภาษาเขมรแปลว่า “หนัง” ส่วน “ธม”       
แปลว่า “ใหญ่” ค าว่า สะแบกธม แปลว่า หนังใหญ่ เป็นการแสดงที่ใช้เงาของตัวหุ่น ซึ่งแกะสลักลวดลาย       
ที่สวยงามบนหนังโคหรือกระบือให้เป็นรูปฤาษี ยักษ์ ตัวพระ ตัวนาง และลิง ตามท้องเรื่องรามายณะฉบับเขมร 
ที่เรียกกันว่า เรียมเก (Ream Kher)  โดยมีคนเชิดตัวหนังอยู่ด้านหลังฉากผ้าสีขาว ท าหน้าที่เป็นคนเล่าเรื่อง

 
ละครโขน 

ทีม่า : http://www.embassyofcambodia.org.nz/October/October3.htm 

 

สะแบกธม 
ที่มา : http://www.oknation.net/blog/yongyoot/2011/08/20/entry-1 
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และพากย์เสียงไปพร้อม ๆ กัน แสงไฟที่ส่องจากด้านหลังของฉากท าให้ตัวหนังสะท้อนกับแสงไฟเกิดเป็นเงา    
บนฉาก สะแบกธมมักแสดงในงานแต่งงาน งานศพ และเทศกาลต่าง ๆ  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 ละครบาสัก (Lakhon Bassac) เรียกชื่อตามแหล่งก าเนิดของละครที่มาจากเมืองบาสัก ในจังหวัด
ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม เนื้อเรื่องในละครบาสักมีทั้งเนื้อเรื่องของจีนและกัมพูชา เช่น สามก๊ก     
พุทธิเสน พระชินวงศ์ และลักษณวงศ์  ส่วนการแต่งกายนั้น ตัวละครชายจะแต่งกายและเขียนหน้าตาม     
แบบงิ้วจีน ส่วนตัวละครฝ่ายหญิงแต่งกายแบบกัมพูชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ละครยี่เก  เป็นการร่ายร าประกอบการขับร้อง แสดงได้ทั้งแบบการขับร้องเดี่ยวไปจนถึง        
การขับร้องตอบโต้กันแบบกลอนเพลง ปฏิพาทย์ระหว่างชายหญิง  ละครยี่เกที่ชาวกัมพูชานิยมกันมากมักจะ

 

นักแสดงในละครบาสัก 
ที่มา : http://blogazine.in.th/blogs/jumreabsur/post/4369 

 
การแสดงโหมโรงในละครยี่เก 

ที่มา : http://blogazine.in.th/blogs/jumreabsur/post/4278 
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แสดงประกอบเนื้อเรื่องยาว โดยล าดับการเสดง เริ่มจากการแสดงโหมโรง ซึ่งเป็นการเบิกโรง พร้อมถวาย  
เครื่องสักการะแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และดวงวิญญาณของครูบาอาจารย์ เพ่ือขอให้การแสดงลุล่วงไปด้วยดี และส่ง
สัญญาณให้ผู้ชมรู้ว่าต่อจากนี้การแสดงยี่เกจะเริ่มต้นแล้ว  ต่อจากนั้นจึงเบิกตัวนักแสดงออกมาร้องร า         
และเจรจาตามบทร้องละครแบบโบราณ แต่เครื่องแต่งกายนักแสดงจะแต่งกายแบบพ้ืนบ้าน ไม่เน้น         
ความสวยงามประณีตตามแบบโบราณนัก 

 การร่ายร า แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

  ระบ าพระราชทรัพย์  เป็นการร่ายร าที่แสดงในราชส านักเป็นระบ าชั้นสูง ผู้แสดงเป็นผู้หญิง 
ยกเว้นบางตอนที่มีท่าร าซึ่งต้องใช้ความสามารถ หรือความแข็งแรงของร่างกาย จึงจะใช้ผู้ชายแสดง ระบ า    
ราชส านักมีหลากหลายเรื่องราว เช่น ระบ าศิริพรชัย เป็นการร่ายร าเพ่ือประสิทธิพรชัย ระบ าเทพบันเทิง      
เป็นระบ าของบรรดาเทพธิดาทั้งหลาย ระบ ารามสูรกับเมขลา เป็นระบ าเกี่ยวกับต านานของเมขลากับรามสูร       
เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ส าหรับระบ าอัปสรา (Apsara Dance)  เป็นการแสดงนาฏศิลป์ ซึ่งถอดแบบการแต่งกายและ
ท่าร่ายร ามาจากภาพจ าหลัก รูปนางอัปสรที่ปราสาทนครวัด นางอัปสราตัวเอกองค์แรก คือ เจ้าหญิงบุพผาเทวี 
พระราชธิดาในเจ้าสีหนุ เป็นระบ าที่ก าเนิดขึ้นเพ่ือเข้าฉากภาพยนตร์เกี่ยวกับนครวัดที่ก ากับโดย Marchel 
Camus ชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า L"Oiseau du Paradis หรือ The Bird of Paradise ในภาษาอังกฤษ   
หลังจากนั้นระบ าอัปสรา ก็เป็นระบ าขวัญใจชาวกัมพูชา 

  ระบ าพ้ืนบ้าน  (ระบ าประเพณีเขมร) มักเป็นระบ าที่แสดงวิถีชีวิตชาวบ้าน การท ามาหากิน 
หรือการเลี้ยงฉลองพิธีกรรมของชนกลุ่มน้อย ทั้งชาวจาม ชาวส่วย ชาวพนอง เช่น 

 

ระบ าอัปสรา 
ที่มา :  http://cambodiaevisa.blogspot.com/2013/02/where-to-entertain.html 
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   -  ระบ าสากบันเทิง จะแสดงหลังจากการเก็บเก่ียวเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
   -  ระบ ากรับบันเทิง ระบ าชุดนี้แสดงถึงความสนิทสนมในจิตใจอันบริสุทธิ์ของหนุ่มสาวลูกทุ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - ระบ ากะลาบันเทิง ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ าโขงในประเทศกัมพูชานิยมแสดงระบ า
กะลาบันเทิงกันมากในพิธีมงคลสมรส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - ระบ าจับปลา เป็นระบ าที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่โดยนักศึกษากรมศิลปากร หลังจากที่ได้ดู
ชาวบ้านจับปลาตามท้องนา 

 
ระบ ากะลาบันเทิง 

ที่มา : https://www.facebook.com/pages/Thailand-Cambodia-Friendship-
Association/405911462808500?hc_location=timeline 

 

 
ระบ าจับปลา 

ที่มา : http://www.thongthailand.com/?mo=3&art=568144 
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  ระบ าประชาปรีย์  (ร าวง) เป็นระบ าในงานรื่นเริงทั่วไปแต่ลีลาของมือนั้นแตกต่างจากไทย คือ 
หมุนมือเข้าหาตัวขึ้นบนและผายออกนอกตัว ไม่มีการจีบนิ้ว 

 ดนตรีพื้นบ้าน 

 ดนตรีจัดเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม และสังคมของมนุษย์มาตั้งแต่อดีต ทั้งนี้ดนตรี      
เป็นเสียงที่ถูกเรียบเรียงขึ้นเป็นท านองที่เชื่อมโยงองค์ประกอบส าคัญเข้าด้วยกัน และมีการสร้างสรรค์      
เครื่องดนตรี เพ่ือถ่ายทอดสิ่งที่ผู้คนในสังคมสร้างสรรค์ข้ึนออกมาเป็นบทเพลง ซึ่งในแต่ละชนชาติย่อมมีลักษณะ
เฉพาะที่แตกต่างกันออกไป  ท าให้สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นดนตรีของชนชาติใด ขณะเดียวกันงานดนตรีก็เป็น
หลักฐานส าคัญอย่างหนึ่งทางด้านประวัติศาสตร์ที่สามารถสะท้อนเรื่องราวที่เกิดข้ึนในแต่ละยุคสมัยได้  

 อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์และฮินดู เป็นรากฐานส าคัญของดนตรีกัมพูชา  บรรดาเครื่องดนตรี 
ที่เก่ียวข้องกับศาสนาพราหมณ์และฮินดูก็ได้น ามาใช้ในงานพิธีกรรมทางศาสนาของกัมพูชาด้วย เช่น สังข์ กลอง 
ตัวอย่างเครื่องดนตรีกัมพูชาที่ควรรู้จัก เช่น  

 

 

 

 

ร าวง 
ที่มา :  http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=theworldismyplayground&date= 

09-05-2011&group=2&gblog=20 
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กระแสมูย 
    ที่มา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=142759 

  -  กระแสมูย หรือพิณน้ าเต้า ปลายด้านหนึ่งจะติดกล่องเสียงหรือกะโหลกที่ท าจากผลน้ าเต้า   
ผ่าครึ่ง  ถัดจากกะโหลกไปด้านบนมีลูกบิด  ส่วนปลายอีกด้านของคันพิณมีการเจาะเดือย ส าหรับขึงสายพิณ    
1 สาย เชื่อมกับลูกบิด การบังคับเสียงของกระแสมูยท าได้ โดยการควบคุมการเปิด - ปิดของกะโหลกพิณ      
ที่ต้องแนบกับระดับหน้าอกขณะดีดให้สัมพันธ์กับจังหวะ 

  -  เป็ยออ ซึ่งตรงกับเครื่องดนตรีไทย คือ ปี่อ้อ เป็นเครื่องดนตรีที่จัดอยู่ในประเภทเครื่องเป่า 
ท าจากไม้รวกปล้องเดียว ไม่มีข้อ เจาะรูส าหรับเปิด - ปิดนิ้วเรียงตามล าดับด้านหน้า 7 รู และมีนิ้วค้ าด้านหลัง 
1 รู เช่นเดียวกับขลุ่ย ส่วนที่เป็นลิ้นท าด้วยไม้อ้อเหลาจนบางลงและบีบให้แบนประกบกันในลักษณะ         
ของลิ้นแฝด แต่อีกด้านหนึ่งยังมีลักษณะกลมอยู่เพ่ือให้สอดเข้ากับตัวของปี่ได้ เสียงของปี่อ้อมีลักษณะแหบ   
ทุ้มกังวาน ใช้เล่นในวงอารักและวงเพลงกามาตั้งแต่สมัยก่อนนครวัด 
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  -  จะเป็ยดองแวง หรือ กระจับปี่ด้ามยาว  เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งในวงอารักและวง   
เพลงกา กระจับปี่ด้ามยาว ยังมีลักษณะที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ  “แสดงเดี่ยว” รับส่งค าร้องกาพย์ หรือ 
บทร้อยกรองในเนื้อเรื่องนิทานต่าง ๆ บางครั้งใช้เล่นรับส่งการร้องแบบ 2 คน โต้ตอบส านวนค าถามกัน เพ่ือ
เป็นการประลองปัญญาของแต่ละคนซึ่งชาวกัมพูชาชื่นชอบกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

 วงดนตรีของกัมพูชา หรือเรียกว่า “วงเพลง” มีบทบาทเด่นในฐานะที่น ามาใช้ประกอบพิธีกรรม   
ตามความเชื่อ พิธีกรรมทางศาสนา สร้างความบันเทิง และใช้บรรเลงประกอบการแสดงโขน หนังใหญ่ ละคร
และฟ้อนร า เช่น  
  -  วงพิณเพียต (พิณพาทย์) เป็นวงดนตรีพิธีกรรมที่ใช้ทั้งในราชส านัก ในพิธีทางศาสนา 
พราหมณ์ เช่น บวงสรวง ไหว้ครู และในพิธีทางศาสนาพุทธ เช่น ท าบุญกฐิน งานศพ การบรรจุอัฐิ เป็นต้น 
  -  วงอารัก  ใช้ประกอบในงานพิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับการติดต่อทางวิญญาณ  
  - วงเพลงกา นิยมใช้บรรเลงในงานมงคลสมรส  
  -  วงอาไย  ใช้ประกอบการร า ร้องโต้ตอบกันระหว่างชาย - หญิง ในงานรื่นเริงบันเทิงทั่วไป 
ปัจจุบันวงอาไยมักน าไปเล่นในพิธีแต่งงาน 
  - วงบาสัก  เป็นวงดนตรีที่ใช้เล่นประกอบการแสดงละครบาสัก แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่       
เป็นเครื่องเคาะตี ใช้บรรเลงตอนเปิด - ปิดม่าน ฉากเข้า - ออกของตัวละครเอก ขณะตัวละครต่อสู้กัน และ           
ส่วนเครื่องสายและเครื่องเป่า ใช้บรรเลงเมื่อตัวละครเปล่งเสียงร้อง   
 

 

จะเป็ยดองแวง  
ที่มา : http://www.pantown.com/board.php?id=43825&area=3&name=board2&topic=44&action=view 
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 หัตถกรรมพื้นบ้าน 

 ผ้าไหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานทอผ้าไหมมัดหมี่ งานหัตถกรรมนี้มีมากในจังหวัดตาแก้ว โดยเฉพาะหมู่บ้านตมเตี๊ยะ ซึ่งมี   
ช่างทอผ้าฝีมือประณีตและสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นชุมชนแห่งแรก ๆ ที่รู้ทักษะการทอผ้ามัดหมี่  
และมีลวดลายแบบโบราณไม่ซ้ ากับลวดลายทอของจังหวัดอ่ืน ๆ การทอผ้าจากกี่พ้ืนเมืองซึ่งท าจากไม้ เน้น
คุณภาพ และฝีมือการทอ จึงท าให้ก าหนดประมาณที่แน่นอนไม่ได้ แต่ลักษณะโดดเด่น คือ เนื้อผ้าบางเบา และ
มีสีเข้ม 

 เส้นไหม ที่ใช้ทอผ้าน ามาจากจังหวัดบันเตยเมียนเจย หากมีปริมาณไม่เพียงพอต้องน าเข้าจาก
ประเทศเวียดนาม แต่ภายหลังจากปี พ.ศ. 2546 อุตสาหกรรมทอผ้าไหมของกัมพูชาได้รับความช่วยเหลือจาก
องค์กรระหว่างประเทศ สนับสนุนลู่ทางด้านการตลาด การเงิน และการเลี้ยงหม่อนไหมให้แก่ชุมชนทอผ้าไหม
ในจังหวัดตาแก้ว กัมปงสะปือ กันดาล เสียมเรียบ ตลอดจนให้ความรู้เรื่องการส่งออกแก่ผู้เกี่ยวข้องกับผ้าไหม 
ได้แก่ สมาคมผ้าไหม ช่างทอผ้าไหม ผู้ค้ารายย่อย 

 ช่างทอผ้าไหมของชุมชนในจังหวัดตาแก้วจะผลิตผ้าทอเป็นฝืนยาว 4 เมตร เ พ่ือส่งให้
ผู้ประกอบการหรือเจ้าของโรงงานในกรุงพนมเปญและจังหวัดเสียมเรียบ น าไปท าเป็นผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ 
กระเป๋าถือ เนคไท ปลอกหมอนและผ้าปูโต๊ะ เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องประดับต่าง ๆ  

 ประเทศที่น าเข้าผ้าไหมกัมพูชา ได้แก่ ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ และ
เยอรมน ี

 

 

  

ผ้าไหมทอมือ การมดัหมี่ และการทอผ้าไมของช่างทอในจังหวัดตาแก้ว 
ที่มา :  http://www.bangkokbiznews.com/kttv/vdo/521520/ 
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 เครื่องเงินและโลหะ 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและโลหะ เป็นงานฝีมือประณีตและมีชื่อเสียงในฐานะหมู่บ้านเครื่องเงินชาววัง
เนื่องจากในสมัยก่อนเป็นช่างฝีมือที่ผลิตเครื่องใช้ในวังในนามของช่างฝีมือกัมปงหลวง แล้วสืบทอดทักษะฝีมือ
ต่อ ๆ กันมาจนถึงปัจจุบัน คือ เครื่องเงินของหมู่บ้านโปโต๊ด ในจังหวัดกันดาล ซึ่งในหมู่บ้านนี้เป็นชุมชน      
ชาวมุสลิมและชาวพุทธ ประกอบอาชีพผลิตและแกะสลักเครื่องเงิน ทองเหลือง ทองแดง ส าหรับงานฝีมือที่ใช้
โลหะทองแดงนั้น มีทั้งประเภททองแดงชุบเงินและทองแดงเคลือบเงิน (ทองแดงเคลือบเงินทนการหลุดลอกได้
ดีกว่าทองแดงชุบเงิน)  โดยแต่ละหลังคาเรือนจะท าผลิตภัณฑ์ไม่ซ้ ากันมีทั้งงานเครื่องใช้ในบ้าน ได้แก่ ขัน ถาด 
พาน กาน้ า ฯลฯ  และงานชิ้นใหญ่ ๆ เช่น ถาดใบบัวขนาดใหญ่ แจกันขนาดใหญ่ซ่ึงใช้ตกแต่งอาคาร เป็นต้น 

 โดยทั่วไปแล้วช่างเครื่องเงินจะผลิตชิ้นงานที่ท าจากโลหะทองเหลือง ทองแดง และเงินแท้         
แต่ส่วนใหญ่จะได้รับงานผลิตเพ่ือส่งออก ซึ่งสั่งท าชิ้นงานจากโลหะทองแดง เพราะราคาไม่แพง และในกรณี    
ที่วัตถุดิบบางประเภท เช่น ทองเหลืองรุ่นพิเศษ ทองแดงแผ่นหนาขาดแคลนจะต้องน าเข้าจากประเทศ
เวียดนาม ไทยและจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 
การแกะสลักเครื่องเงินและผลติภณัฑ์เครื่องเงินของช่างเครื่องเงินในจังหวัดกันดาล 

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/kttv/vdo/528819/ 
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 เครื่องปั้นดินเผา 

 

 

 

 

 

 

 

 เครื่องปั้นดินเผาที่มี่ชื่อเสียงของประเทศกัมพูชา อยู่ในจังหวัดกัมปงชะนัง เป็นอาชีพที่ท ากันมา
ตั้งแต่  บรรพบุรุษ เพราะที่จังหวัดนี้มีดินที่ดีที่สุดและเหมาะส าหรับใช้ท าเครื่องปั้นดินเผา หากเดินทางผ่านไป
ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในจังหวัดนี้จะพบว่า ชาวกัมพูชาท าเครื่องปั้นดินเผากันทุกหลังคาเรือน ดังนั้น หม้อดินเผา      
จึงเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกัมปงชะนัง  

 ถึงแม้จังหวัดกัมปงชะนังจะเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาดั้งเดิมตามแบบโบราณ ประเภทหม้อ
และไห ซึ่งเป็นเครื่องใช้จ าเป็นในอดีตมานานก็ตาม แต่ในปี พ.ศ. 2541 ได้มีการจัดตั้งสมาคมหัตถกรรมเซรามิก 
แห่งกัมพูชาขึ้น  โดยได้รับความช่วยเหลือจากประเทศเยอรมนี  สมาคมนี้จะฝึกสอนทักษะ การท า
เครื่องปั้นดินเผาเพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้ประกอบการมีทักษะฝีมือในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ที่มีรูปแบบแตกต่างไป
จากเดิมเพ่ือเพ่ิมยอดขายและสอนท าเซรามิกให้ด้วย โดยสมาคมได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไปฝึกทักษะ และ
เทคนิคใหม่ ๆ ที่จังหวัดราชบุรีในประเทศไทย 

 ส าหรับสถานที่ฝึกฝนอาชีพหัตถกรรม ด้านแกะสลักหิน แกะสลักไม้  งานลงรักปิดทอง งานทอ  
ผ้าไหมแบบดั้งเดิม เครื่องเงิน ทองแดง ให้แก่ชาวกัมพูชาเพ่ืออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม คือ ศูนย์ฝึกอาชีพ  
Artisans D'Angkor ซ่ึงก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.2535  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของกัมพูชาหลังสงครามกลางเมือง ผู้เรียนของศูนย์ฝึกอาชีพแห่งนี้จะได้เรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย    
อีกทั้งยังมีค่าเบี้ยเลี้ยงพร้อมที่พัก อาหาร เสื้อผ้า และเครื่องมือในการประกอบอาชีพให้ด้วย  แต่ที่ส าคัญ คือ    
ผู้ที่จะได้รับโอกาสฝึกฝนอาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพแห่งนี้ต้องผ่านการทดสอบความสามารถมาแล้วเท่านั้น   

 

 

 

 
การขึ้นรูปและผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของช่างปั้นดินเผาในจังหวัดกัมปงชะนัง 

ที่มา :  http://www.bangkokbiznews.com/kttv/vdo/521520/ 
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เรื่องที่ 2  วัฒนธรรม ประเพณี 

 วัฒนธรรม  

  การแต่งกายชุดประจ าชาต ิ
  ผู้ชายชาวกัมพูชานั้นมักสวมใส่เสื้อคอปิด กระดุม   
ห้าเม็ด ที่ท าจากผ้าไหมหรือผ้าฝ้าย ทั้งแขนสั้น และแขนยาว 
พร้อมทั้งสวมกางเกงขายาวหรือโจงกระเบน  ส่วนผู้หญิงจะนุ่ง
ผ้าถุงที่เรียกว่า ผ้าซัมปอต (Sampot) ที่ทอด้วยมือ โดยใช้
เส้นด้ายจากไหมหรือฝ้าย หรือทั้งสองอย่างรวมกัน ผ้าซัมปอต 
มีทั้ งแบบหลวมและแบบพอดีตัว มีการจับจีบด้านหน้า       
เมื่อสวมใส่แล้วจะคาดเข็มขัดทับเสื้อบริเวณเอว  ซัมปอต
ส าหรับผู้หญิงมีความคล้ายคลึงกับผ้านุ่งของประเทศลาว    
และไทย ทั้งนี้ ซัมปอต มีหลายแบบซึ่งจะแตกต่างกันไปตาม  
ชนชั้นทางสังคมของชาวกัมพูชา  ถ้าใช้ในชีวิตประจ าวัน       
จะใช้วัสดุราคาไม่สูง นิยมท าลวดลายตามขวาง ถ้าเป็นชนิด
หรูหราจะทอด้วยด้ายเงินและด้ายทอง ในบางโอกาสผู้หญิง
อาจจะใส่ซัมปอดตามสีประจ าวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชุดประจ าชาติกมัพูชา 

ที่มา :  http://www.oknation.net/blog/ 
nn1234/2011/03/20/entry-1 

 

 
ชุดประจ าชาติกมัพูชา 

ที่มา : http://www.cambodianfinearts.org/costume.htmlnn1234/2011/03/20/entry-1 
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  ผ้าลายมัดหมี่ เช่น ผ้าลายโฮล (ลายน้ าไหล) หรือผ้าคั่น เป็นเทพีแห่งผ้าไหมเขมร ใช้เทคนิค
การทอแบบผ้ากระเนียวผสมกับการมัดหมี่  ผ้าโฮลนี้นิยมน ามาต่อเชิง  ผ้ามัดหมี่ทั้งผืนส่วนใหญ่จะทอ         
เป็นรูปสัตว์ และรูปพรรณพฤกษาตามจินตนาการ ผู้หญิงทุกวัยนิยมน ามานุ่งในโอกาสพิเศษ เช่น งานแต่ง   
งานบุญต่าง ๆ เป็นต้น การทอผ้าแบบนี้แสดงถึงพัฒนาการการทอผ้าแบบดั้งเดิมแล้วน ามาผสมสานจนเกิด  
ลายผ้าแบบใหม่ขึ้นมา 
   ปัจจุบันนี้ ค าว่า “โฮล” มีความหมายแคบลง ใช้เรียกเฉพาะเจาะจงถึงผ้านุ่งที่สร้างจาก 
กระบวนการมัดย้อมเส้นด้ายพุ่ง แล้วน ามาทอให้เกิดลวดลายต่าง ๆ แบบผ้าปูมของขุนนางในราชส านักสยาม      
มีกรอบมีเชิงส าหรับบุรุษใช้นุ่ง เรียกว่า “โฮลเปราะห์” ส่วนสตรีใช้นุ่งเรียกว่า “โฮลแสร็ย” ซึ่งลวดลายผ้าจะทอ
เป็นลายริ้วตามแนวตั้ง  

  อาหารประจ าชาติ 

ชาวกัมพูชามีความเชื่อเกี่ยวกับอาหาร
หลายอย่าง จะเห็นได้ว่าเมื่อมีงานเทศกาลหรือ 
งานส าคัญต่าง ๆ รายการอาหารประเภทที่มี   
เ นื้ อ ห มู  วุ้ น เ ส้ น  ฟั ก เ ขี ย ว  แ ล ะ ฟั ก ท อ ง            
เป็นส่วนประกอบนั้นจ าเป็นมากส าหรับงาน
แต่งงาน เพราะเนื้อหมู หมายถึง ฐานะ  วุ้นเส้น 
หมายถึง อายุยืนยาวและความสัมพันธ์อันยาวนาน 
ส่วนฟักเขียว หมายถึง เงิน  ฟักทอง หมายถึง 
ทอง แต่อาหารในงานศพจะต้องมีแกงกล้วย ซึ่ง
หมายถึง การตัดความสัมพันธ์ให้ขาดจากกัน
ระหว่างผู้ตายกับญาติพ่ีน้อง 

  อาหารกัมพูชาคล้ายกับอาหารของไทย ชาวกัมพูชาบริโภคข้าวเจ้าเป็นอาหารหลัก ส่วน    
ข้าวเหนียวนิยมกินเป็นของหวาน ส าหรับวัตถุดิบในการปรุงอาหารนั้น มีทั้งผักพ้ืนบ้านซึ่งหาได้ในท้องถิ่น       
ปลาน้ าจืดในโตนเลสาบและแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่มีปลาชุกชุม ปลาทะเล ตามแนวชายฝั่งอ่าวไทย          
ชาวกัมพูชาจึงแปรรูปอาหารจากปลา ได้แก่ ปลาเค็ม ปลาตากแห้ง ปลาจ่อม ปลาร้า (ปราฮก) ปลากรอบ   
ส่วนเนื้อหมู เนื้อวัว เป็ด ไก ่แม้จะหากินได้แต่ก็มีราคาแพงกว่าอาหารประเภทปลา 
  นอกจากปลาแล้ว ผักและผลไม้ก็มีมากมาย ทั้งที่เป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องเคียง
ส าหรับอาหารในแต่ละมื้อ ส าหรับผลไม้ที่ชื่นชอบของชาวกัมพูชา คือ ทุเรียนและมังคุด ซึ่งถูกจัดให้เป็นราชา
และราชินีแห่งผลไม ้
  ชาติอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการกินอาหารของชาวกัมพูชา ชาติแรก คือ อินเดีย ซึ่งมอบวิธีการใช้
เครื่องเทศปรุงรสและการท าเครื่องแกง รวมทั้งต ารับอาหารชาววังของชนชั้นสูงในราชส านัก ซึ่งเน้นการใช้

 
อาม็อก (Amok) 

ที่มา : http://www.mscs.nu.ac.th/webmscs/ 
index.php?name=news&file=readnews&id=220 
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เครื่องเทศและสมุนไพรหลากหลายชนิด ได้แก่ ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด หอม กระเทียม ฯลฯ เ พ่ือให้อาหาร      
มีกลิ่นหอมและรสกลมกล่อม ต่างจากอาหารของไทยตรงที่สูตรอาหารกัมพูชาไม่เน้นการใช้พริกให้มีรสเผ็ด   
เช่น อาหารไทย ถัดมาเป็นฝรั่งเศสที่ฝากวัฒนธรรมการกินขนมปังบาแก็ตเป็นอาหารมื้อเช้าไว้ให้ชาวกัมพูชา 
ส่วนอาหารจ าพวกก๋วยเตี๋ยว และอาหารผัดต่าง ๆ มาจากชาวจีน ส าหรับอาหารของเวียดนามที่ชาวกัมพูชา
นิยมกิน คือ จ่ายอ (ลักษณะคล้ายปอเปี๊ยะทอด) เหมียนกา แก่งห์จัว และเฝอ 
  อาหารประจ าชาติกัมพูชา คือ อาม็อก (Amok)  มีลักษณะคล้ายห่อหมกของไทยโดยมากแล้ว
นิยมใช้เนื้อปลาน้ าจืดหั่นเป็นชิ้นลวก ปรุงกับพริกแกงและกะทิ ใส่กระทงใบตอง น าไปนึ่งให้สุก บางต ารับ   
อาจใช้เนื้อไก่หรือหอยแทนเนื้อปลา สาเหตุหนึ่งที่คนในประเทศนี้นิยมรับประทานปลาเพราะเป็นอาหารที่หา 
ได้ง่าย  

 ประเพณีที่ส าคัญ 

  งานปีใหม่ 

  งานปีใหม่ของกัมพูชาเรียกว่า “บอน โจล ชนัม” (Bonne Chaul Chhnam) เดิมทีจัดขึ้น   
ในวันที่ 1 เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งตรงกับช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนหรือต้นเดือนธันวาคม เมื่อถึง   
สมัยพระนครเป็นต้นมา พิธีดังกล่าวเปลี่ยนมาจัดในเดือนที่ 5 ตามปฏิทินจันทรคติซึ่งตรงกับเดือนเมษายนและ
จัดงานต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 วัน ช่วงวันที่ 14 - 16 เมษายน 

  การเปลี่ยนการจัดงานปีใหม่นั้น เนื่องจากชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตร 
ช่วงปีใหม่ เกษตรกรก าลังเก็บเกี่ยวผลผลิตจึงไม่เอ้ืออ านวยให้มีเวลามาจัดงาน การเลือกช่วงเวลาจัดงานปีใหม่
มาจัดในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรเสร็จสิ้นจากภารกิจการเก็บเกี่ยวแล้วจึงเหมาะสมกว่า  

  งานปีใหม่นี้ชาวกัมพูชานิยมไปท าบุญตักบาตรและสรงน้ าพระที่วัด เพ่ือให้โชคดีไปตลอดทั้งปี
อีกทั้งมีการรดน้ าด าหัวผู้มีพระคุณ เพ่ือร าลึกถึงบุญคุณและขอขมาลาโทษที่ตนประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสม   
ต่อเขาเหล่านั้น และขอพรปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง  

  วันตรุษจีน 

  วันตรุษจีนในกัมพูชาไม่นับเป็นวันหยุดประจ าปี แต่มีการฉลองในชุมชนชาวกัมพูชาเชื้อสายจีน  
รวมทั้งชุมชนชาวเวียดนาม พร้อม ๆ กับเทศกาลตรุษจีนในประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก ซึ่งประชาชนเชื้อสายจีน     
จะท าความสะอาดและตกแต่งบ้านเรือน ร้านค้าอย่างสวยงามเพ่ือต้อนรับสิ่งดี ๆ ในวันปีใหม่ มีการท าอาหาร
กินกันในครอบครัว มีเชิดสิงโต จุดประทัด ส่วนในช่วงกลางคืนจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัด และวัดที่คึกคักที่สุด 
คือ วัดพนม ในกรุงพนมเปญ 
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  วันสารท 

  วันสารทเขมร ตรงกับวันแรม 15 ค่ า เดือน 10 เป็นประเพณีการท าบุญให้บรรพบุรุษหรือญาติ
มิตรที่ล่วงลับ วันนี้ชาวกัมพูชาเรียกว่า “ปรอ จุม เบณ” หรือที่ชาวไทยเชื้อสายเขมรเรียกว่า “แซนโฎนตา”   
เริ่มเทศกาลตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า เดือน 10 ถึง วันแรม 15 ค่ า เดือน 10 ชาวกัมพูชาจะไปท าบุญตักบาตรที่วัด 
ทุกวันเพ่ืออุทิศบุญกุศลแก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว เพราะเชื่อว่ายิ่งน าอาหารไปถวายพระมากเท่าใด ก็จะส่งผลให้
พืชผลในปีนั้นอุดมสมบูรณ์ ท านาได้ผลดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาหารที่ชาวกัมพูชาน าไปถวายพระในวันสารท 
http://www.sgtravel.net/pchum-ben-festival-cambodia/ 

  ส่วนใหญ่ผู้ที่ไปท าบุญเป็นผู้หญิง มักสวมใส่เสื้อผ้าตามแบบวัฒนธรรมนิยม ที่ตัดเย็บ        
จากผ้าไหมเป็นส่วนใหญ่  ถือถาดข้าวปลาอาหาร ธูปและเทียนไปถวายพระสงฆ์ สิ่งส าคัญที่ขาดไม่ได้ คือ 
ข้าวต้มมัด มีทั้งไส้มะพร้าว ไส้ถั่วและไส้กล้วย ซึ่งเป็นขนมพิเศษของเทศกาลนี้ ผู้สูงอายุจะนอนค้างที่วัด       
ในตอนกลางคืนจะช่วยกันท ากระยาสารทแล้วน าไปวางไว้รอบ ๆ วัด ให้เปรตมากิน ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่นิยม
ไปท าบุญให้ครบเจ็ดวันเพ่ือญาติจะได้รับบุญมาก ๆ  และในเทศกาลนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ชาวกัมพูชาซึ่งอาศัยอยู่
ในต่างแดนถือโอกาสจัดงาน ปรอ จุม เบณ เพ่ือมาพบปะและท าบุญร่วมกัน   
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ข้าวต้มมัด   
ทีม่า : http://www.angkorhotels.org/event/Pchum_Ben 

 

  เทศกาลน้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเพณีแข่งเรือยาวในประเทศกัมพูชา 
ที่มา : http://lriasean.wordpress.com/ 

 เทศกาลบุญ อม ตุก (Bon Om Tuk) หรือเทศกาลน้ า (Water Festival) ในคืนวันเพ็ญ   
เดือนสิบสอง เป็นเทศกาลที่แสดงความขอบคุณและส านึกถึงพระคุณของน้ า แรกเริ่มในสมัยพระนคร (Angkor) 
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นการบูชาเทพยดาแห่งแม่น้ า เพ่ือมิให้เหล่าเทพยดาทรงพิโรธโกรธมวลมนุษย์    
และเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตชาวเขมรที่อาศัยพ่ึงพาน้ าจากทะเลสาบและแม่น้ าสายต่าง ๆ เป็นหลัก 
นอกจากนี้ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง สายน้ าที่เคยไหลย้อนขึ้นเหนือเข้าสู่โตนเลสาบ จะเริ่มไหลกลับลงทางใต้
ออกสู่ทะเลตามธรรมชาติอันเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่า ฤดูแล้งจะเริ่มข้ึนแล้วนับจากนี้เป็นต้นไป 
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 เทศกาลน้ าเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่และส าคัญที่สุดของกัมพูชา ทางราชการจัดงานฉลอง
ตามล าน้ าทั่วประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะที่กรุงพนมเปญจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ที่สุด  การจัดงานจะติดต่อกัน      
เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันขึ้น 14 ค่ า เดือน 12 ถึงวันแรม 1 ค่ า เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ อีกทั้งก าหนดให้
เป็นวันหยุดราชการ ในเทศกาลนี้มีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม  ได้แก่ 
 1.  ลอยประทีป (Loy Pratip)  หลังจากประเพณีแข่งเรือยาวในตอนกลางวัน ส่วนกลางคืน   
มีการแสดงขบวนเรือประดับไฟ แสงสีสวยงามในล าน้ า โดยรัฐบาล ส่วนราชการ และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ         
จะแข่งขันกันส่งเรือเข้าร่วมขบวน  
 2.  สัมเพียส พระเค (Sampeas Preah Khe) คือ การไหว้พระจันทร์ ในวาระที่ดวงจันทร์  
วันเพ็ญ ส่งสัญลักษณ์ว่าถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวและพืชผลการเกษตรแล้ว แสดงความขอบคุณและอธิษฐานให้
ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ต่อไปด้วย 
 3.  อุก อัมมก (Auk Ambok)  เป็นพิธีการเวลาเที่ยงคืน ชาวบ้านชาวเมืองจะรวมตัวกันที่วัด
เพ่ือร่วมกิน “อัมมก” ซึ่งมีลักษณะคล้ายข้าวเม่าคลุก ผสมกล้วยและมะพร้าวขูด 

 พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  

 

 

 

 

 

  

 

 

พระราชพิธีจรดพระนังคลัแรกนาขวัญของประเทศกัมพูชา   
ที่มา :  http://www.manager.co.th/around/ViewNews.aspx?NewsID=9560000064219 

 พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  เป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์ จัดขึ้นที่กรุงพนมเปญ   
ในเดือนพฤษภาคม ตรงกับวันแรม 4 ค่ าเดือน 6  เพ่ือส่งสัญญาณว่าบัดนี้ เข้าสู่ฤดูแห่งการท านาและ          
การเพาะปลูกแล้ว กษัตริย์แห่งกัมพูชาจะทรงเป็นประธานในพิธีด้วยพระองค์เอง พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรี   
และข้าราชการ เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญก าลังใจแก่ราษฎร   

 นับตั้งแต่ได้รื้อฟ้ืนพระราชพิธีแรกนากลับมาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2536 ภายใต้พระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จ นโรดม สีหนุ หลังจากผ่านพ้นยุคเขมรแดง ทุกปีที่ผ่านมา พระราชพิธีแรกนาจะจัดขึ้น     

http://www.manager.co.th/around/ViewNews.aspx?NewsID=9560000064219
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ณ ท้องสนามหลวง (ทุ่งพระเมรุ) บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งก็คือ พระราชวังเก่าในกรุงพนมเปญ 
แต่ในปี พ.ศ. 2556 เป็นปีแรกส าหรับ “พิธีแรกนาสัญจร” ที่โยกย้ายพิธีนี้จากเมืองหลวงไปจัดในจังหวัดกัมปงจาม 

 ตามประวัติและหลักฐานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ระบุว่าพระราชพิธีนี้          
มีมาแต่โบราณกาล แม้ว่าในยุคนครธม (ฟูนัน) และยุคนครธม (ยโสธรปุระ) จะไม่ปรากฏในพระราชพงศาวดาร
หรือในจดหมายเหตุใดใดก็ตาม  แต่ธรรมเนียมเสด็จจรดพระนังคัลนั้น เคยมีปรากฏในหลักฐานทางประวัติ 
ศาสตร์และกฎหมายเขมรโบราณให้เป็นเครื่องยืนยันว่า บรรพบุรุษผู้ได้สถาปนาประเทศกัมพูชาในยุคต้นนั้น   
คือ ผู้คนที่อพยพมาจากประเทศอินเดียทางตอนใต้ อาทิ พระเจ้าโกณฑัญญะราช (จีนเรียก ฮุน เตียน)        
ปฐมกษัตริย์ของเขมรและพระเจ้าโกณฑัญญะวรมัน ซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้เลื่องพระนามในสมัยนครธม พระองค์     
มาประกาศอิสรภาพ พร้อมทั้งน าอารยธรรม คือ ลัทธิความเชื่อทางศาสนาและศาสตร์ต่าง ๆ มาเผยแพร่      
ในประเทศนี้ด้วย จึงได้สมญาว่า อินเดียน้อยในดินแดนสุวรรณภูมิ   
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กิจกรรมท้ายบทที่ 4 

กิจกรรมที่ 1   

 ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างศิลปหัตถกรรมของประเทศกัมพูชาที่ผู้เรียนสนใจมาเพียง 1 ตัวอย่าง       
แล้วบอกลักษณะส าคัญของสิ่งที่ยกตัวอย่างมาด้วย 

 

กิจกรรมที่ 2   

 ให้ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมแล้วเปรียบเทียบว่าประเทศกัมพูชาและประเทศไทยมีประเพณีใดบ้าง       
ที่เหมือนกันและประเพณีอะไรที่แตกต่างกัน 
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บทที่ 5  ค ำศัพท์และประโยคที่ควรรู้ในชีวิตประจ ำวัน 

 

สำระส ำคัญ 

 การศึกษาค าศัพท์และประโยคที่ควรเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ค าทักทาย การแนะน าตนเอง 
การถามค าถาม การอ่านตัวเลข การนับเลข การบอกเวลา ฯลฯ มีความจ าเป็นและเกี่ย วข้องกับการสื่อสาร   
หากจดจ าและฝึกฝนบ่อย ๆ จะคุ้นเคยและสามารถน าไปใช้สื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องได้  

  

ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

 1.  บอกค าศัพท์และประโยคที่ควรรู้ในชีวิตประจ าวันได้  
 2.  อ่านตัวเลขและนับจ านวนได้ 
 3.  บอกวันและเวลาได้     

 

ขอบข่ำยเนื้อหำ 

 เรื่องท่ี 1  ค าศัพท์และประโยคท่ีควรรู้ 
 เรื่องที่ 2  ตัวเลขและจ านวนนับ 
 เรื่องท่ี 3  วันและเวลา 
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เร่ืองที่ 1  ค ำศัพท์และประโยคที่ควรรู้ 

 การพบปะพูดคุยกันเป็นครั้งแรกด้วยภาษาที่เจ้าของภาษาเข้าใจได้เป็นการสร้างความประทับใจ
อันดีต่อกัน  นอกเหนือไปจากค าทักทายยังมีค าศัพท์ที่ควรจดจ าไปใช้เพื่อสื่อสารให้กว้างขวางขึ้น ได้แก่ ค าศัพท์
ที่เป็นค าถามและค าบอกเรื่องราวเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนตัว อาชีพ อาหาร สถานที่ส าคัญ ทิศทาง ฤดูกาลและสี 

 ค ำทักทำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลส่วนตัว 

สวัสดี (เป็นทางการ) จุม-เรี้ยบ-ซัว 
สวัสดี ซัว-ซะ-เด็ย 
ครับ บ๊าด 
ค่ะ จ๋า 
สวัสดีตอนเช้า อรุณ-ซัว-ซะ-เด็ย 
สวัสดีตอนบ่าย ติ-เวีย-ซัว-ซะ-เด็ย 
สวัสดีตอนเย็น ซา-ยอน-ซัว-ซะ-เด็ย 
ราตรีสวัสดิ์ เรีย-เตร็ย-ซัว-ซะ-เด็ย 
คุณ/ท่าน โล้ก (ลู้ก) 
ผม/ฉัน ขะญม 
ผม/ฉันชื่อ ขะญม-ฉะ-มัวะ 
ยินดีมาก รีก-เรียย-นะฮ 
รู้จัก ซะ-ก็วล 
คุณสบายดีหรือ โล้ก-ซก-ซ้อบ-บาย-เจีย-เต ๋
ผม/ฉันสบายดี ขะญม-ซก-ซ้อบ-บาย-เจีย-เต ๋
ขอลา/ขอลาก่อน จุม-เรี้ยบ-เลีย/ซม-เลีย-เซิน 
แล้วพบกันใหม ่ จ า-จวบ-คเนีย-เตียด 
ขอบคุณ/ขอบใจ ออ-กุน 
ขอบคุณมาก ออ-กุน-เจริน/ออ-กุน-นะ 
ขอโทษ ซม-โต๊ะฮ  
ขอความเมตตา ซม-เม้ด-ตา 

ชื่อ ฉะ-มัวะ/เนียม 
นามสกุล เนียม-ตรอ-โกล 
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อำชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อำหำรและเครื่องดื่ม  

หมายเลขโทรศัพท์ เล้ก-ตู-เรียะ-ซับ 
สามี ปะแด็ย-แซ็ย 
ภรรยา ปรอ-ป็วน 
ครอบครัว กรัว-ซา 
พ่อ เอิว-ปุ๊ก/ปา 
แม่ มะดาย/เม 
ลูก โกน 
พ่ี บอง 
น้อง ปะโอน 
ชาย ปะโระ 
หญิง สะแร็ย 

อาชีพ อา-จี๊บ 
ครู อาจารย์ อา-จา 
หมอ กร-ูแป๊ด 
นักเรียน โกน-เซอะ 
นางพยาบาล กิ-เลีย-นุบ-ปั๊ด-ทา-ยิ-กา 
พระ โล้ก-ซ็อง 
ทหาร เตีย-เฮียน 
ต ารวจ โป-ลิ 
กรรมกร ก า-เมียะ-กอ 
ชาวนา เนียะ-สะแร 
ชาวสวน เนียะ-สะแร-จ็อม-กา 
ชาวประมง เนียะ-เน-ซ้าด-ตะแร็ย 
ค้าขาย (อาชีพ) โร-บอ-จุม-นวญ 

อาหาร อา-ฮา/มะโฮ้บ/จ็อม-แน็ย 
กิน/ทาน ญ า 
ด่ืม เพ้ิก 
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สถำนที่ส ำคัญ 

หิว คะเลียน 
อ่ิม ชะแอ๊ด 
อร่อย ฉะงัญ-ปิ-ซา 
ต้องการ ตเริว-กา 
ข้าว บาย 
กับข้าว มะโฮ้บ 
ข้าวราดแกง บาย-สะโร้บ-ซ็อม-ลอ 
ข้าวผัด บายลีง/บาย-ชา 
ก๋วยเตี๋ยว กุยเตียว 
ขนมจีน แบ็ง-จ็อก 
ขนมปัง นุม-ปัง 
เครื่องดื่ม เพ-ซัจ-เจี๊ยะ 
กาแฟ กา-เฟ 
น้ า ต๊ิก 
น้ าดื่ม ติ๊กซด 
น้ าแข็ง ตึ๊กเกาะ 
ขนม นุม 
ของหวาน บอง-แอม 
ขนมเบื้อง โกย 
ลอดช่อง นุม-โลด 
ไอศกรีม กา-เรม 
ผลไม ้ ผะแลเชอ 
กล้วย เจ๊ก 
ขนุน ขะน็อร 
น้อยหน่า เตี๊ยบ 
มะม่วง สะวาย 
สับปะรด จ็อง-เก๊อะ 

สถานที ่ กอน-แลง 
ด่าน โกย 
ตลาด พะซา 
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ยำนพำหนะ 
 

 

 

 

 

 ทิศทำง 

ท่าอากาศยาน จ็อม-น้อด-อา-ก๊ะ-สะ-เยียน 
ที่ท าการไปรษณีย์ ม็วน-ตี-ไปร-สะ-นี 
ปั๊มน้ ามัน กอน-แลง-จ๊ะเปรง 
ภัตตาคาร โพ-เจอะ-นี-เยอะ-ทาน  
โรงพยาบาล ม็วน-ตีแป๊ด 
โรงเรียน ซา-ลาเรียน 
โรงแรม ซอน-ทา-เกีย 
วัด ว๊วด 
สถานีต ารวจ ซะนอง-กา-เรอะ-ทาน-โป-ลึฮ 
สถานีรถไฟ สะ-ทา-นี-อะ-เยียะ-สะไม-เยียน 
ห้าง/ศูนย์การค้า พะซา-ทะเม็ย 

รถยนต์ ลาน 
จักรยาน ก็อง 
เครื่องบิน ย็วน-เฮาะ 
มอเตอร์ไซด์ โมโต 
รถไฟ โร-เต๊ะ-ผะเลิง 
เรือ ตู๊ก 

ทิศ ต๊ึฮ 
ทิศเหนือ คาง-เจิง 
ทิศใต ้ คาง-ตะโบง 
ทิศตะวันออก คาง-เกิ๊ด 
ทิศตะวันตก คาง-ลึจ 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เอย-ซาน 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ อา-คะเน 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เปีย-ย้วบ 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ นิ-เรอะ-เด็ย 
ทาง/ด้านข้าง คาง 
ซ้าย ชะเวง 
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 ฤดูและอำกำศ 
 
 
 
 

 

 

 

 สีต่ำง ๆ   
 
 
 

ขวา คาง-ชะด า 
หน้า มุก 
หลัง โกรย 
บน เลอ 
ล่าง โกรม 
นอก เกรา 
ใน คะนง 
ใกล้/ชิด/เกือบ จึ๊ด 
ไกล ชะงาย 
ระยะทาง จ็อม-งาย 

ฤด ู โร-โดว 
ฤดูกาล ร-ึโต๊ะ-กาล/อุ๊-โต๊ะ-นิ-ยุม 
อากาศ อา-ก๊ะ 
ร้อน กะเดา 
ฝน ผะเลียง 
หนาว โร-เงีย 
เย็น ตรอ-เจียะ  
ท้องฟ้า เม้ก 
เมฆ โป-โป๊ก 

สี ปัว/ซ็อม-โบ๊ะ 
สีขาว ซอ 
สีเหลือง ปัว-เลือง 
สีเขียว ปัว-ไบ-ตอง 
สีแดง ปัว-กรอ-ฮอม 
สีน้ าเงิน ปัว-เคียว 
สีด า ปัว-ขะเมา 
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ค ำที่ใช้ถำมค ำถำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประโยคที่ควรรู้ในชีวิตประจ ำวัน 

  กำรทักทำย 

 

 
 
  กำรแนะน ำตนเอง 
  ชาวกัมพูชาเรียกชื่อตัวเองจะเอ่ยนามสกุลก่อนแล้วตามด้วยชื่อ เช่น  ชื่อ ล ายอง นามสกุล    
ใจดี จะแนะน าตัวเองว่า ฉัน ใจดี ล ายอง 

 
 

  กำรกล่ำวลำ 
 
 
 
 

 กำรขอบคุณ  
 
 

ค าถาม ซ็อม-นัว 
ใคร เนียะ-หนา 
อะไร เอ๋ย/อะเหวย 
เมื่อไร ออง-กั๋ล/เปลหนา 
อย่างไร ยาง-เม้จ 
ไหน, ใด หนา 
ไหม เต๋ 
เหตุใด/ท าไม แฮ้ดเอ๋ย 
เท่าไร/กี่ ปน-หมาน 
หรือ หรือ 

สวัสดีครับ/ค่ะ จุม-เรี้ยบ-ซัว บ๊าด/จ๋า 
คุณสบายดีไหม โล้ก ซก-ซะ-บาย-เจีย-เต ๋
สบายดี ซก-ซะ-บาย-เจีย-เต ๋

สวัสดีค่ะ ฉันล ายอง ใจดีค่ะ จุม-เรี้ยบ-ซัว จ๋า ขะญม ใจดี ล ายอง จ๋า                                                                           
ยินดีมากท่ีได้รู้จักคุณ รีก-เรียย-นะฮ-แดล-บาน-ซะ-ก็วล โล้ก 

สวัสดี  ลาก่อนแล้วครับ/ค่ะ จุม-เรี้ยบ-เลีย-เซิน-เฮอย บ๊าด/จ๋า 
โชคดีครับ/ค่ะ ซก-ซะ-บาย บ๊าด/จ๋า 
แล้วพบกันใหม่ จ า-จวบ-คะ-เนีย-เตียด 

ขอบคุณครับ/ค่ะ ออ-กุน บ๊าด/จ๋า 
ครับ/ค่ะ ไม่เป็นไรหรอก ครับ/ค่ะ บ๊าด/จ๋า มิน-เอย-เต๊ บ๊าด/จ๋า 
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  กำรขอโทษ 
  
 
 
  กำรถำมทิศทำง 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอโทษครับ/ค่ะ โซม-โต๊ะฮ บ๊าด/จ๋า 
ไม่เป็นไรหรอก ครับ/ค่ะ เอ็ย-แด บ๊าด/จ๋า 

ขอโทษครับ/ค่ะ โซม-โต๊ะฮ บ๊าด/จ๋า 
คุณรู้หรือเปล่า..อยู่ที่ไหน
ครับ/ค่ะ 

โล้ก ซะก็วล-รือ-เต.๋..นวึ กอน-แลง หนา 
บ๊าด/จ๋า 
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เร่ืองที่ 2  ตัวเลขและจ ำนวนนับ 

 ตัวเลขและจ ำนวนนับ  

 1.  การนับเลข 6 ถึง 9 ใช้วิธีน าตัวเลข 1 ถึง 4  มารวมกับเลข 5 เช่น 6 ออกเสียงว่า ปร า-มวย  
(5+1) 
 2.  จ านวนที่ต้องการนับเป็นเท่าไร ให้ออกเสียงตัวเลขและหน่วยนับมาเรียงต่อกัน ยกเว้นจ านวน
ของหลักสิบซึ่งมีค าเฉพาะ เช่น       
  -   จ านวนนับ  18   ออกเสียงว่า  ด็อบ ปร า เบ็ย (10+5+3)   
  -  จ านวนนับ  36   ออกเสียงว่า  ซาม-เซิ้บ ปร า มวย (30+5+1) 
  -   จ านวนนับ  157   ออกเสียงว่า  มวย โรย ฮา-เซิ้บ ปร า ปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

0 โซน 30 ซาม-เซิ้บ 
1 มวย 40 แซ-เซิ้บ 
2 ปี 50 ฮา-เซิ้บ 
3 เบ็ย 60 ฮก-เซิ้บ 
4 บวน 70 เจิ้ต-เซิ้บ 
5 ปร า 80 แป๊ด-เซิ้บ 
6  ปร า-มวย (5+1) 90 เกา-เซิ้บ 
7 ปร า-ปี (5+2) 100 มวย โรย 
8 ปร า-เบ็ย (5+3) 1,000 มวย ป็อน 
9 ปร า-บวน (5+4) 10,000 มวย เมิน 
10 ด็อบ 100,000 มวย แซน 
20 มะพึย 1,000,000 มวย เลียน 
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เร่ืองที่ 3  วันและเวลำ 

 วัน เดือน ปี  

 วันในรอบสัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เดือนในรอบปี 

 ชาวกัมพูชานับเดือนตามจันทรคติแบบโบราณตั้งแต่เดือนหนึ่ง (เดือนอ้าย) ถึงเดือนสิบสอง ซึ่งใช้
ในประเพณีหรืองานเทศกาลต่าง ๆ และนิยมใช้คริสต์ศักราช โดยใช้ค า ชะนัม (ปี) แล้วต่อด้วยตัวเลขศักราช 
เช่น ชะนัม 2011 นอกจากนั้นยังเรียกชื่อปีนักษัตรเช่นเดียวกับชาวไทยด้วย 

สัปดาห์ ซับ-ดา 
วัน ถะไง 
วันอาทิตย์ ถะไง-อา-ต๊ึด 
วันจันทร์ ถะไง-จัน 
วันอังคาร ถะไง-อ็อง-เกีย 
วันพุธ ถะไง-ปุ๊ด 
วันพฤหัสบดี ถะไง-ปะโร-ฮัวะ 
วันศุกร์  ถะไง-ซก 
วันเสาร์ ถะไง-เซา 
วันหยุด ถะไง-บน/ถะไง-ชุบ/ถะไง-ชุบ-บน 

เดือน แค 
ปี ชะนัม 
มกราคม เมียะ-เกอะ-รา 
กุมภาพันธ์ กุม-เพียะ 
มีนาคม มี-นา 
เมษายน เม-ซา 
พฤษภาคม อุ๊-เซอะ-เพีย 
มิถุนายน มิ-โทะ-นา 
กรกฎาคม ก๊ะ-เกอะ-ดา 
สิงหาคม เซ็ย-ฮา 
กันยายน กัญ-ญา 
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 กำรบอกเวลำ  
 การบอกเวลาของชาวกัมพูชามีหลักการเรียงค า ดังนี้ 

1. การบอกเวลาจะข้ึนต้นด้วยหน่วยนับเวลาก่อน แล้วตามด้วยเวลาที่ต้องการบอก เช่น  
“โมง ด็อบ”  หมายถึง  “10 โมง” ถ้าต้องการจะบอกเวลาว่า “ตรง” ใช้ค าว่า “ก็วด” (ค านี้ใช้เฉพาะกับ    
การบอกเวลาเท่านั้น) เช่น “โมง ปี ก็วด” หมายถึง  “14.00 น. ตรง” 

2. ถ้าต้องการบอกเวลาเป็นนาทีใช้ตัวเลขจ านวนนาที แล้วตามด้วยค าว่า “เนีย-ตี”(นาที) เช่น
โมง ด็อบ แซ-เซิ้บ ปร า เนีย-ตี  หมายถึง  “10 โมง 45 นาท”ี 

3. การบอกเวลา 30 นาที อาจใช้ค าว่า “ก็อน-ละ” (ครึ่ง) ก็ได้ เช่น โมง ปี ก็อน-ละ หมายถึง  
“2 โมงครึ่ง” 

นอกจากนี้ยังมีค ามาขยายเพ่ือให้การบอกเวลาชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น  โมง ปร า ปรึ๊ก หมายถึง 
เวลา 05.00 น.  โมง ปี โร-เซียล หมายถึง เวลา 14.00 น. โมง ปร า บวน ยุบ หมายถึง เวลา 21.00 น.  

ค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการบอกเวลาได้แก่ หน่วยนับเวลา และช่วงเวลาระหว่างวัน 

หน่วยนับเวลำ 

  
  

 

ช่วงเวลำระหว่ำงวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม โต๊ะ-ลา 
พฤศจิกายน วึจ-เชอะ-กา 
ธันวาคม ทะนู 

วินาที วิ-เนีย-ตี 
นาท ี เนีย-ตี  
ชั่วโมง โมง/เนีย-เละ-กา 

เวลา เปล/เปล-เว-เลีย/ขะนะ 
เช้า  ปรึ๊ก 
บ่าย  โร-เซียล 
เย็น  ละเงี้ยจ  
ค่ า ยุบ/ยุบ-โงงึด 
เที่ยงวัน  ถะไง-ตะร็อง 
กลางวัน เปล 
กลางคืน ก็อน-ดาล-ยุบ / เปล-ยุบ / ยุบ 
เที่ยงคืน อ๊ัด-ถะเรี้ยด / โมง-ด็อบ-ปี-ยุบ 
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กิจกรรมท้ำยบทที่ 5 
 
กิจกรรมที่ 1   
 ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าค าศัพท์และประโยคที่ตนเองสนใจและต้องการเรียนรู้ เ พ่ิมเติมจาก 
อินเทอร์เน็ต และจัดท าเป็นแผ่นพับหรือสมุดเล่มเล็กแล้วน ามาแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในกลุ่ม 
 
กิจกรรมที่ 2  
 ให้ผู้เรียนฝึกเขียนค าอ่านเป็นภาษาเขมร จากโจทย์ต่อไปนี้  

เลขจ ำนวน ค ำอ่ำน 

19  
256  

3,478  

40,459  
500,689  

6,001,812  
 
กิจกรรมที่ 3  
  ให้ผู้เรียนเขียนบอกวันและเวลาตามโจทย์ดังต่อไปนี้   

วัน/เวลำ ค ำอ่ำนเป็นภำษำเขมร 

วันจันทร์  
05.13 น  

10.45 น.  

23.30 น  
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บทที่ 6  สถานที่ส าคัญของประเทศ 

สาระส าคัญ 

 ประเทศกัมพูชามีสถานที่ส าคัญมากมายที่น่าศึกษา สถานที่ต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาล้วนแต่มีประวัติศาสตร์ 
ต านานที่เล่าขานต่อกันมาตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบันยังมีให้เห็นอยู่จ านวนมาก ทั้งศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ สถานที่
ส าคัญทางประวัติศาสตร์อีกหลายแห่ง นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว ทะเลสาบ และแหล่งซื้อขายสินค้า
มากมาย ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้ไปเยือนประเทศกัมพูชา 

  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 บอกสถานที่ส าคัญของประเทศได้ 

 

ขอบข่ายเนื้อหา 

 สถานที่ส าคัญของประเทศ 

- สถานที่ส าคัญในกรุงพนมเปญ 
- สถานที่ส าคัญในจังหวัดเสียมเรียบ 
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สถานที่ส าคัญของประเทศ 

 สถานที่ส าคัญของประเทศกัมพูชามีทั้งสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์  สถานที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว  ต่อไปนี้เป็นสถานที่ส าคัญที่ควรรู้จักในกรุงพนมเปญและในจังหวัดเสียมเรียบ 

 สถานที่ส าคัญในกรุงพนมเปญ  

 สถานที่ส าคัญภายในกรุงพนมเปญมีมากมาย แต่ในบทนี้จะกล่าวถึงเพียง 7 แห่ง ได้แก่ วัดพนม  
พระบรมราชวัง  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  คุกตวลสแลง  จึง เอ็ก  ตลาดตวลตมปูง  และตลาดใหม่ 

 วัดพนม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดพนม 
ที่มา :  http://www.navalattache.com 

  วัดพนมเป็นวัดเก่าแก่และส าคัญคู่กรุงพนมเปญ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกัมพูชาเคารพ
ศรัทธา วัดแห่งนี้ตั้งอยู่กลางเมือง สูงกว่าระดับน้ าทะเล 27 เมตร บริเวณเนินเขามีสถูปขนาดใหญ่บรรจุพระอัฐิ
ของพระเจ้า พอน เฮีย ผัด (ผู้สร้างเมืองพนมเปญ) และราชวงศ์ ภายในสถูปประดิษฐานพระพุทธรูป ในสมัย 
พระนคร และมีนาฬิกาเรืองแสงขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาทางทิศใต้ ซึ่ งมองเห็นได้อย่างชัดเจนใน       
ยามค่ าคืน  

 

 

http://www.navalattache.com/
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 พระบรมราชวัง 

 

 

 

               

 

 

        

 

        

พระบรมราชวัง 
ที่มา :  http://centuryboynewsletterdotcom.wordpress.com 

  พระบรมราชวังเป็นกลุ่มสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นตามรูปแบบศิลปะเขมร โดยความช่วยเหลือ   
ของฝรั่งเศส หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรักษ์ ทรงย้ายเมืองหลวงจากกรุงอุดรมีชัย มายัง     
กรุงพนมเปญ พระบรมราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของล าน้ าสาขา 4 สาย ของแม่น้ าโขง เรียกว่า “จตุรมุข” 
และหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์แห่งประเทศกัมพูชา สถานที่นี้เคยถูกทิ้งร้างไป
ระยะหนึ่งในช่วงที่กลุ่มเขมรแดงขึ้นครองอ านาจ   

  ภายในพระบรมราชวัง ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 3 ส่วน ส่วนที่อยู่ทางเหนือ คือ วัดพระแก้ว
มรกต (วัดพระแก้ว) ส่วนที่อยู่ทางตะวันตก คือ พระราชวังเขมรินทร์ และส่วนที่อยู่ตรงกลางเป็นที่ตั้งของ   
ท้องพระโรง  

  1. วัดพระแก้วมรกต มีชื่อเป็นทางการว่า “พระวิหารพระแก้วมรกต” ในภาษาเขมร เรียกว่า 
เปรียะ วิเฮียเปรียะแกวมอระกต หรือท่ีเรียกกันทั่วไปว่า “วัดพระแก้ว” เดิมชื่อวัดอุโบสถรตนราม เริ่มสร้างขึ้น
ตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระนโรดมบรมราม เทวาวตาร เมื่อ พ.ศ. 2435 จนถึงปี พ.ศ. 2445 โดยสมเด็จพระมหา
สังฆราชเที่ยง ต่อมาได้รับการบูรณะใหม่  ในรัชกาลสมเด็จพระนโรดม สีหนุ เมื่อ พ.ศ. 2505 จนถึง พ.ศ. 2513 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%A1_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%8D
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วัดพระแก้วมรกต 
ที่มา :  http://daejeonastronomy.exteen.com 

  เนื่องจากวัดพระแก้วมรกต เป็นส่วนหนึ่ งของพระราชวังหลวงของประเทศกัมพูชา            
จึงมีความส าคัญมาก ดังนั้น ภายในบริเวณวัดจึงมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ส าคัญหลายยุคหลายสมัย  
นับตั้งแต่มีการเริ่มสร้างวัดนี้เมื่อปี พ.ศ. 2435 เป็นต้นมา     
  ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของกัมพูชาอยู่สององค์คือ พระแก้วมรกต     
และพระพุทธรูปทอง ที่หล่อด้วยทองค าบริสุทธิ์ 90 กิโลกรัม ประดับด้วยเพชร 9,548 เม็ด เม็ดที่ใหญ่ที่สุด 
หนักถึง 25 กะรัต จึงห้ามถ่ายรูปอย่างเด็ดขาด  
  เดิมทีวัดพระแก้วมรกตใช้เป็นที่ส าหรับพระมหากษัตริย์ทรงศีลอุโบสถและเป็นที่ซึ่งพระราช
วงศานุวงศ์และขุนนางหมื่นสรรพมุขมนตรีประกอบพิธีต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา และเป็นที่ประทับจ าพรรษา
หนึ่งพรรษาเมื่อครั้งสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ทรงผนวช ปัจจุบันวัดแห่งนี้ไม่มีพระสงฆ์จ าพรรษา  

  2. พระราชวังเขมรินทร์  เป็นค าที่ใช้เรียก ปราสาทเขมรินทร์ หมายถึง “ปราสาทของ      
พระอินทร์” หรืออีกความหมายหนึ่งคือ “พระราชวังของกษัตริย์กัมพูชา” ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์กัมพูชา 
สถานที่แห่งนี้มีก าแพงกั้นเพ่ือแยกออกจากสถานที่อ่ืน ๆ ของพระราชวัง และตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับท้องพระโรง 
อาคารหลักของปราสาทเขมรินทร์นี้มียอดเป็นพระปรางค์ยอดเดียว 

  พระที่นั่งจันทฉายา ใช้เป็นสถานที่แสดงนาฏศิลป์เขมรโบราณ ในพระราชพิธีขึ้นครองราชย์ 
หรือพิธีเฉลิมฉลองต่าง ๆ และเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของพระราชวังหลวงแห่งนี้ เพราะตั้งอยู่ตรงบริเวณก าแพง
พระราชวัง สามารถมองเห็นได้ง่ายจากภายนอกพระราชวัง พระที่นั่งจันทฉายามีมุขระเบียงยื่นออกไปส าหรับ
ชมพิธีสวนสนาม 

http://daejeonastronomy.exteen.com/20100704/entry
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พระที่นั่งจันทฉายา 

ที่มา :  http://www.navalattache.com 

  3. ท้องพระโรง (พระที่นั่งเทวาวินิจฉัย) ใช้ส าหรับงานพระราชพิธีต่าง ๆ เช่น พระราชพิธี      
ขึ้นครองราชย์ หรือพระราชพิธีอภิเษกสมรส รวมไปถึงการใช้เป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมืองด้วย ภายใน    
ท้องพระโรง เป็นที่ตั้งของพระราชบัลลังก์และรูปปั้นของกษัตริย์ประเทศกัมพูชาในอดีต  พระที่นั่งแห่งนี้         
มีผังเป็นรูปกากบาทและมียอดปราสาท 3 ยอด ท้องพระโรงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเช่นเดียวกับสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน ๆ ในพระบรมราชวัง 

 
 

 

  

  
 

 
 

                                  

ท้องพระโรง (พระที่นั่งเทวาวินิจฉยั) 
ที่มา :  http://daejeonastronomy.exteen.com 

http://www.navalattache.com/
http://daejeonastronomy.exteen.com/20100704/entry
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 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาต ิ
ที่มา :  http://pantip.com  

  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ออกแบบโดยนักสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. 2460 ลักษณะ
เป็นอาคารชั้นเดียว เน้นการใช้สีแดงตกแต่งตัวอาคารและมีนาคประดับบนหลังคามากกว่า  12 ตัว ภายใน    
จัดแสดงวัตถุทางโบราณคดีท้ังสมัยอาณาจักรขอมยังรุ่งเรือง สมัยอาณาจักรฟูนัน และอาณาจักรเจนละ  

 คุกตวลสแลง  

 

 

 

 

 

 

 

คุกตวลสแลง 
ที่มา : http://centuryboynewsletterdotcom.wordpress.com 

http://pantip.com/topic/30653854
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  คุกตวลสแลง (Tuol Sleng) หรือ s-21 (Security Prison 21) เป็นอาคารใหญ่ 2 หลัง ของ
โรงเรียนมัธยมเก่าแก่ ซึ่งถูกดัดแปลงให้เป็นคุกส าหรับกักขัง สอบสวน ทรมาน และสังหารผู้ที่มีความรู้ อาทิ 
ทหารฝ่ายตรงกันข้าม ครูอาจารย์ นักวิชาการ และพระภิกษุ หรือแม้แต่ผู้ที่สวมแว่นตาก็จะถูกสังหาร เนื่องจาก
เป็นภาพลักษณ์ของคนที่มีความรู้ในยุคเขมรแดงครองอ านาจเมื่อ พ.ศ. 2518 - 2522 ปัจจุบันใช้เป็น                
ที่ท าการพิพิธภัณฑ์  

 เจือง เอ็ก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจือง เอ็ก  
ที่มา : https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net  

  เจือง เอ็ก (Choeung EK) เป็นค่ายกักกันและลานประหารของนักโทษ ในยุคเขมรแดงเรือง
อ านาจระหว่างปี พ.ศ.2518 - 2522 โดยกลุ่มเขมรแดงน านักโทษจากคุกตวลสแลง มาสังหารและฝังรวมกันใน
หลุมขนาดใหญ่ ณ บริเวณที่แห่งนี้ ปัจจุบันซากโครงกระดูกจากหลาย ๆ หลุมในพ้ืนที่แห่งนี้ถูกขุดขึ้นมา  เพ่ือ
น าไปจัดวางไว้ในสถูปกระจกที่สร้างไว้เป็นอนุสรณ์แด่ผู้เคราะห์ร้ายทั้งหลาย โดยจัดวางกะโหลกและกระดูก    
ที่ไม่ได้ถูกฝังแยกตามกลุ่มอายุและเพศไว้เป็นชั้น ๆ รวมทั้งเสื้อผ้า โซ่เหล็กที่เคยติดอยู่กับตัวผู้เคราะห์ร้าย      
ส่วนบริเวณโดยรอบเป็นหลุมที่ปักป้ายบอกจ านวนโครงกระดูกที่ขุดขึ้นมาได้ต่อหลุม และป้ายบอกจ านวน
ผู้เคราะห์ร้ายโดยรวม 8,985 ศพ 

 

 

 

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/
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 ตลาดตวลตมปูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลาดตวลตมปูง 
ที่มา :  http://www.navalattache.com 

  ตวลตมปูง หรือตลาดรัสเซีย (Russian Market) เป็นแหล่งซื้อของช าร่วยและเสื้อผ้า ซึ่งมี 
ความนิยมมากที่สุดในกรุงพนมเปญ สินค้าที่นิยมน ามาขายเป็นสินค้าประเภทเสื้อผ้าที่มียี่ห้อดังและมีราคา
ค่อนข้างแพง อาทิ ด็อกเกอร์ โปโล บลูเบอร์รี่ และอเบอร์ครอมบี้ เป็นต้น นอกจากเสื้อผ้าแล้วก็มีของช าร่วย 
อาท ิเครื่องประดับตกแต่งบ้าน จ าพวกไม้และโลหะ เศียรพระพุทธรูป ฯลฯ 

 ตลาดใหม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลาดใหม ่
ที่มา : http://nyampenh.files.wordpress.com 

http://www.navalattache.com/
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 ตลาดใหม่ (Psar Thmei) ชาวกัมพูชา เรียกว่า พะซา-ทะเม็ย สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2480 เป็น
สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ทาสีเหลืองเพ่ือให้สะดุดตาและแปลกไปจากสถานที่อ่ืน  ๆ ส่วนการตกแต่งเป็น
ศิลปะแบบเขมร นอกจากนักท่องเที่ยวจะสามารถหาซื้อเสื้อผ้า ของช าร่วย เครื่องประดับ เครื่องเงิน โพสการ์ด 
ดอกไม ้และอุปกรณ์ไฟฟ้า ในบริเวณโดยรอบตัวอาคารแล้ว ยังมีการจ าหน่าย อาหารสด ได้แก่ กุ้ง หอย ปู ปลา 
ผัก ผลไม้ต่าง ๆ ส าหรับชาวบ้านในราคาประหยัด 

สถานที่ส าคัญในจังหวัดเสียมเรียบ 

จังหวัดเสียมเรียบ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ มีโบราณสถานที่โดดเด่น
จ านวนมาก สถานที่ที่ควรรู้จัก ได้แก่ นครวัด  นครธม  และปราสาทพนมบาแค็ง  นอกจากนี้ยังมีสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่ง คือ โตนเลสาบ  

นครวัด  

 

 

 

 

 

 

 

นครวัด 
ที่มา : http://www.khmercamp.com 

  นครวัด (Angkor Wat) หรืออังกอร์โต๊จ (โต๊จ หมายถึง เล็ก) ชาวกัมพูชาออกเสียง “Angkor” 
ว่า “อ็องโก” นครวัดมีลักษณะเป็นปราสาทขนาดใหญ่ สร้างตามแบบศิลปะขอม มีรูปแบบเฉพาะตัว ที่เรียกกัน
ว่าศิลปะแบบนครวัด ได้ชื่อว่าศิลานครแห่งศรัทธา องค์รวมแห่งวิญญาณทางศิลปะของเอเชีย ตัวปราสาท  
นครวัดก่อสร้างด้วยหินล้วน ๆ สร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในพุทธศตวรรษที่ 16 - 17 เป็น 
ศาสนสถานในศาสนาฮินดู ลัทธิไวษณพ นิกายประจ านครของพระองค์เ พ่ือบูชาแด่ พระวิษณุ หรือ           
พระนารายณ์ ถูกเปลี่ยนเป็นวัดในศาสนาพุทธนิกายมหายานในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปัจจุบันปราสาท
นครวัดนับเป็นสิ่งก่อสร้างสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา  และได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในนาม       
“เมืองพระนคร”  

http://www.khmercamp.com/?name=blog&file=readblog&id=20
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  ตัวปราสาทนครวัด ตั้งอยู่บนฐานสูงที่ซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป 3 ชั้น ฐานแต่ละชั้นมีระเบียง
ล้อมรอบทั้งสี่ด้าน บนฐานชั้นบนสุดมีปราสาท 5 หลัง ปราสาทหลังใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลาง อีก 4 หลัง ซึ่งมี   
ขนาดเล็กกว่าตั้งอยู่ที่มุมปราสาททั้ง 5 หลัง มีระเบียงเชื่อมต่อถึงกันโดยตลอด ซึ่งท าให้ผังของระเบียงเป็นรูป
กากบาท จากระเบียงด้านทิศตะวันตกของฐานชั้นที่สอง และระเบียงด้านทิศตะวันตกของฐานชั้นล่างก็ยังมี
ระเบียงเชื่อมต่อถึงกันเป็นรูปกากบาทด้วย 

  อาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ทั้งหมดที่ปราสาทนครวัดถูกก าหนดต าแหน่งที่ตั้งไว้ได้         
อย่างเหมาะสมและเป็นระเบียบยิ่ง แผนผังของปราสาทนครวัดจึงเป็นตัวอย่างของแผนผังสถาปัตยกรรม        
ที่งดงามที่สุดในบรรดาศาสนสถานที่เป็นสัญลักษณ์เขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางของจักรวาลที่จ าลองลงบนโลกมนุษย์ 
ปราสาท 5 หลัง ที่ตั้งอยู่บนฐานชั้นบนสุด คือ สัญลักษณ์แห่งเขาพระสุเมรุ ก าแพงศิลา คือ ทิวเขาที่ล้อมรอบ    
เขาพระสุเมรุ คูน้ าที่ล้อมรอบอยู่ด้านนอกสุด คือ มหาสมุทรท่ีมีอยู่คู่จักรวาล 

  ปราสาทนครวัดมีภาพสลักอันประณีตงดงามประดับอยู่ตามตัวอาคาร  โดยเฉพาะภาพ      
นางอัปสรที่ท าหน้าที่ดูแลวิมานของเทพเจ้าจ านวนนับพันกว่าองค์  ที่ปรากฏอยู่ตามผนังปราสาทและ         
ผนังระเบียงคดบนฐานชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 มีความงดงามมาก 

 นครธม  

  นครธม (Angkor Thom) เป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายและเมืองที่เข้มแข็งที่สุดของอาณาจักร
ขอม สร้างและสถาปนาขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มั่งคั่งและรุ่งโรจน์ที่สุด ภายในมี
สิ่งก่อสร้างมากมาย ใจกลางพระนครเป็นปราสาทหลัก เรียกว่า ปราสาทบายน ส่วนโบราณสถานที่เรียกว่า 
นครธม ส่วนหนึ่งเป็นเขตพระราชฐานหรือสถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ดังนั้น ภายในนครธมจึง
ประกอบด้วยโบราณสถานที่ส าคัญ ได้แก่ ปราสาทบายน  ปราสาทตาพรหม  ปราสาทบาปวน  ฐานช้าง และ
ปราสาทพิมานอากาศ 

  1. ปราสาทบายน  เป็นศาสนบรรพตขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองหลวง สถานที่แห่งนี้ใช้
เป็นสถานที่ส าหรับประกอบพระราชพิธีเคารพบูชาเจ้านายในราชวงศ์กัมพูชา  และเคารพเทวดาประจ า      
แว่นแคว้นต่าง ๆ ที่อยู่ใต้อ านาจการเมืองของกัมพูชาในเวลานั้น ตัวศาสนสถานประกอบด้วยปราสาท      
หลายหลังตั้งอยู่บนฐานขนาดใหญ่ ที่ซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป 3 ชั้น ฐานชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 มีแผนผังเป็น       
รูปสี่เหลี่ยม มีระเบียงคดล้อมรอบ ส่วนฐานชั้นที่ 3 ซึ่งเป็นฐานรูปกากบาทเป็นที่ตั้งของปราสาทประธานและ
ปราสาท บริวาร 8 หลัง ปราสาทประธานที่ตั้งอยู่ตรงกลางก่อเป็นห้องที่ล้อมรอบด้วยระเบียงแคบ ๆ สลับกับ
อาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารวม 16 ห้อง ท าให้ผังปราสาทมีลักษณะเป็นรูปวงกลมคล้ายสถูปขนาดใหญ่  
นอกจากนี้การประดับตกแต่งส่วนยอดของปราสาทประธานและปราสาทบริวารทุกหลังด้วยภาพสลัก        
หน้าคนขนาดใหญ่ 4 หน้า ที่มีลักษณะเหมือนกันหมดคือมีรอยยิ้มน้อย ๆ แต่ดูลึกลับอันเป็นลักษณะเฉพาะ 
ของรูปหน้าบุคคลในศิลปะแบบบายน 
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  นอกจากนี้ ปราสาทบายนยังมีชื่อเสียงเกี่ยวกับภาพสลักนูนที่ประดับอยู่ตามผนัง  ระเบียงคด       
ที่น่าสนใจที่สุดคือ ภาพสลักเล่าเรื่องเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการท าสงครามระหว่างพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 7 และกองทัพจาม ที่ประดับอยู่ตามผนังด้านในของระเบียงชั้นที่ 1 ผนังด้านทิศตะวันออกสลักเป็นภาพ   
เล่าเรื่องการท าสงครามทางบก และผนังด้านทิศใต้สลักเป็นภาพเล่าเรื่องการท าสงครามทางเรือ เหนือทะเลสาบ
ใหญ ่หากสังเกตดูจะเห็นทหารของแต่ละฝ่ายได้จากเครื่องแต่งกายที่ต่างกัน เช่น ทหารเขมรไม่สวมหมวก ส่วน
ทหารจามมีหน้าตาคล้ายคนจีน สวมหมวกที่มีลักษณะคล้ายดอกบัวคว่ าลง นอกจากนี้ที่ใต้ภาพการท าสงคราม        
ทั้งที่ผนังด้านตะวันออกและที่ผนังด้านใต้ ยังมีภาพเล่าเรื่องต่าง ๆ ที่น่าชมอีกมากมาย เพราะแสดงให้เห็นถึง  
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวกัมพูชา ทั้งที่เป็นชาวบ้านและชาววังในสมัยนั้น  เช่น ภาพแม่ก าลังเล่นกับลูก     
คนเจ็บป่วยในโรงพยาบาล คนล่าสัตว์ คนจับปลา การชนไก่ การชนหมู การต่อสู้ตัวต่อตัว ชีวิตในบ้าน สภาพ 
บ้านเรือน ชีวิตในราชส านัก ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปราสาทบายน 
ที่มา : http://www.khmercamp.com 

  2. ปราสาทตาพรหม เป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธ ลัทธิมหายานซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
โปรดให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1729 เพ่ืออุทิศถวายแด่พระนางชัยราชจุฑามณี พระราชมารดาของพระองค์         
ที่สิ้นพระชนม์ไปแล้ว ศาสนสถานหลังนี้ เป็นวัดในพุทธสถานที่มีขอบเขตกว้างใหญ่คล้ายกับเป็นเมืองเล็ก ๆ     
เมืองหนึ่ง  มีพระสงฆ์และผู้รับใช้ของวัดจ านวนมากประจ าอยู่ด้วย  ข้อมูลจากจารึกพบที่ปราสาทตาพรหม     
ช่วยให้ทราบว่า ศาสนสถานแห่งนี้ มีชื่อเดิมอย่างเป็นทางการว่า ราชวิหาร มีผู้คนอาศัยอยู่ราว 12,640 คน     
มีพระเถระผู้ใหญ่ 18 รูป พระสงฆ์ 2,740 รูป เณร 2,323 รูป และวัดได้รับผลประโยชน์จากหมู่บ้าน 3,140 แห่ง 
ที่ตั้งรายล้อมอยู่รอบนอก แสดงว่าในสมัยนั้นคงเป็นวัดที่ร่ ารวยมาก 

  นอกจากนี้ ปราสาทตาพรหมยังมีสิ่งส าคัญที่น่าชม คือ ภาพสลักเล่าเรื่องในพุทธศาสนาที่มี 
อยู่ 2 แห่ง แห่งแรกเป็นภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติตอนเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ มีภาพตอนเจ้าชายสิทธัตถะ     

http://www.khmercamp.com/?name=blog&file=readblog&id=20
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ทรงม้ากัณฐกะโดยมีนายฉันนะตามเสด็จออกจากพระราชวัง ส่วนอีกภาพเป็นภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติ        
ตอนมารวิชัย ในภาพนี้มีพระยามารทรงช้างเป็นพาหนะ ติดตามด้วยเหล่าบริวารที่มีหน้าเป็นสัตว์ต่าง ๆ      
พระพุทธองค์ประทับนั่งแสดงปางมารวิชัยอยู่ตรงกลางภาพ มีแม่พระธรณีก าลังบีบมวยผมเพ่ือให้น้ าไหลออกมา
ท่วมเหล่ากองทัพพระยามาร 

 

 

   

 

 

 

ปราสาทตาพรหม 
ที่มา : http://travel.holidayscenter.net 

  3. ปราสาทบาปวน  เป็นศาสนสถานเนื่องในศาสนาพราหมณ์ ที่พระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 
โปรดให้สร้างขึ้นประจ าราชธานี มีรูปแบบศิลปะแบบบาปวน ประกอบด้วยปราสาทหลังเดียวตั้งอยู่บน       
ฐานขนาดใหญ่ที่ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ระเบียงคดบนฐานชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการ
ของการสร้างระเบียงคดอย่างชัดเจน ระเบียงคดทั้งสี่ด้านเชื่อมต่อถึงกันโดยตลอด มีปราสาทอยู่ที่มุมทั้ง 4   
เป็นตัวเชื่อมที่ด้านหน้าปราสาท มีชานชาลาทางเดินยกพ้ืนสูงรองรับด้วยเสาศิลากลมซึ่งเรียงรายอยู่เป็นระยะ ๆ 
ตรงไปยังประตูซุ้มทางเข้าปราสาท 

 

 

 

 

 

 

ปราสาทบาปวน 
ที่มา : http://www.panoramio.com 

http://travel.holidayscenter.net/wp-content/uploads/2010/08/TaProhm.jpg
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  4. ฐานช้างหรือลานพระเสด็จ เดิมเรียกว่า พลับพลาสูง ตั้งอยู่หน้าประตูพระราชวังหลวง   
ด้านทิศตะวันออก มีลักษณะเป็นฐานขนาดใหญ่ก่อด้วยศิลาทราย สูง 3 เมตร ยาว 200 เมตร มีบันไดทางขึ้น
ไปสู่ฐานชั้นบนผนังด้านหน้าของฐาน ตลอดแนวมีภาพสลักนูนสูงเป็นรูปขบวนช้างเรียงเป็นแนวยาว จึงเรียกกันว่า 
ฐานช้าง ส าหรับประโยชน์ใช้สอยจริง ๆ ไม่มีใครทราบ แต่สันนิษฐานกันว่าอาจจะเป็นส่วนฐานของพลับพลา    
ที่ประทับที่สร้างด้วยเครื่องไม้มุงกระเบื้อง เพ่ือใช้ในวโรกาสที่พระราชาเสด็จออกให้ประชาชนเข้าเฝ้า หรือเมื่อมีงาน
พระราชพิธีหลวง จึงเรียกว่า ลานพระเสด็จ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานช้าง 
ที่มา : http://vipaporn-petmas.blogspot.com 

  5. ปราสาทพิมานอากาศ เป็นศาสนสถานที่ตั้งอยู่ภายในพระราชวังหลวง นักโบราณคดี
สันนิษฐานว่า ปราสาทหลังนี้คงจะเป็นศาสนบรรพตที่พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โปรดให้สร้างขึ้นที่เมืองพระนคร 
ปราสาทหลังนี้ เดิมมีก าแพงศิลาแลงล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน แต่ปัจจุบันพังไปเกือบหมดแล้ว ตัวปราสาทซึ่งมีอยู่
เพียงหลังเดียว ตั้งอยู่บนฐานสูงก่อด้วยศิลาแลงซ้อนกันขึ้นไป 3 ชั้น มีบันไดขึ้นจากฐานชั้นล่างไปถึงฐานชั้นบน
ได้ทั้ง 4 ทิศ รอบฐานชั้นบนสุดล้อมรอบด้วยระเบียงคดที่มีขนาดเล็กแคบและเตี้ย เพราะเป็นระเบียงหลังแรก 
ในสถาปัตยกรรมเขมรที่มุงหลังคาด้วยศิลาทราย ปราสาทหลังเดียวที่อยู่ข้างบนหักพังไปเกือบหมดเหลือให้เห็น
แต่ส่วนฐานที่มีแผนผังเป็นรูปกากบาท 

 

 

 

http://vipaporn-petmas.blogspot.com/


 

 
รายวิชา ซัวซะเด็ย คัมโบเดีย : 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปราสาทพิมานอากาศ 
ที่มา : http://www.thaimtb.com 

  ต านานพ้ืนเมืองกัมพูชา กล่าวว่า ปราสาทพิมานอากาศเป็นที่ประทับของนางนาค 9 เศียร  
ซึ่งคอยปกป้องคุ้มครองราชอาณาจักรกัมพูชา ทุกคืนกษัตริย์กัมพูชาต้องขึ้นไปประทับอยู่กับนางนาค      
ในช่วงยามต้นของแต่ละคืน ถ้าพระราชาไม่ปฏิบัติตามที่กล่าว นางนาคก็จะโกรธและบันดาลให้ราชอาณาจักร
กัมพูชาล่มสลาย 

 ปราสาทพนมบาแค็ง 

 

 

 

 

 

 

 
ปราสาทพนมบาแค็ง 

 ที่มา : http://www.travellifethailand.com 

http://www.travellifethailand.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%87%E0%B8%87.html
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  ปราสาทแห่งนี้สร้างอยู่บนยอดเขาพนมบาเกง เป็นศาสนสถานประจ าราชธานีที่ประดิษฐาน
รูปเคารพเทวราชา และมีลักษณะเป็นศาสนบรรพตอย่างแท้จริงคือ มีแผนผังประกอบด้วยกลุ่มปราสาทก่อด้วย
ศิลา 5 หลังตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน ปัจจุบันเหลือเพียงหลังใหญ่ที่อยู่ตรงกลางเท่านั้น อีกสี่หลังที่มุมพังไป     
เกือบหมดแล้ว และตัวปราสาทหลังกลางที่ยังเหลืออยู่นั้น มีภาพสลักในศิลปะเขมรสมัยบาแค็งให้ชมด้วย    
กลุ่มปราสาททั้ง 5 หลัง ตั้งอยู่บนฐานใหญ่ที่สร้างลดหลั่นกันขึ้นไป 5 ชั้น มีบันไดทางขึ้นจากฐานชั้นล่าง       
ไปจนถึงฐานชั้นบนสุด ที่รอบฐานแต่ละชั้นมีปราสาทก่อด้วยศิลาทรายขนาดเล็ก ตั้งเรียงรายอยู่ชั้นละ 12 หลัง
รวมทั้งหมดเป็น 60 หลัง และที่บริเวณรอบฐานชั้นล่างสุดยังมีปราสาทก่อด้วยอิฐเรียงรายอยู่โดยรอบอีก      
44 หลัง ถัดมาทางด้านทิศตะวันออก ยังมีอาคารที่เรียกว่าห้องสมุดตั้งอยู่ 2 หลัง กลุ่มศาสนสถานทั้งหมดนี้   
ถูกล้อมรอบด้วยก าแพง ก่อด้วยศิลาแลงที่มีประตูทางเข้า 4 ด้าน แต่ปัจจุบันช ารุดหักพังไปหมดแล้ว 

 โตนเลสาบ  

 
โตนเลสาบ 

ที่มา :  http://khmeradvisor.com/old   

 โตนเลสาบ (Tonle Sap) หรือทะเลสาบเขมร เป็นทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีปลาน้ าจืดชุกชุมมากกว่า 200 ชนิด ตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของประเทศกัมพูชา มีพ้ืนที่ 
ประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตร ความลึกโดยเฉลี่ย อยู่ที่ 10 เมตร เกิดจากแม่น้ าโขง ซึ่งแม่น้ าโขงไหลผ่าน    
มีความยาวถึง 500 กิโลเมตร โตนเลสาบเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ า  ที่ส าคัญซึ่งเชื่อมโยงระหว่างกรุงพนมเปญ 
จังหวัดเสียมเรียบ จังหวัดพระตะบอง จังหวัดโพธิสัต จังหวัดกัมปงชะนัง และจังหวัดกัมปงธม ซึ่งเป็นจังหวัด
ที่ตั้งโดยรอบโตนเลสาบ 

 

 

http://khmeradvisor.com/old/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=6&lang=th
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A
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%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%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
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กิจกรรมท้ายบทที่ 6 
 

 ให้ผู้ เรียนศึกษาสถานที่ส าคัญเพ่ิมเติมนอกเหนือจากในหนังสือ แล้วแสดงความคิดเห็นว่า        
หากผู้ เรียนมีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา จะเลือกไปสถานที่ใดบ้างอย่างน้อย 5 แห่ง         
พร้อมบอกเหตุผลที่เลือกไปสถานที่แห่งนั้นด้วย 
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บทที่ 7 ข้อมูลส ำคัญที่ควรรู้ในกำรเดินทำงเข้ำประเทศ 

สำระส ำคัญ 

 การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศเป็นเรื่องส าคัญเรื่องหนึ่งที่ผู้เรียนจ าเป็นต้อง
เรียนรู้  ไม่ว่าจะเดินทางเข้า - ออกประเทศใด ๆ ในโลก ส่วนใหญ่ก็จะมีข้อควรปฏิบัติที่คล้ายคลึงกัน นอกจาก
การเรียนรู้วัฒนธรรม การอยู่ การกิน การแต่งกาย การปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับสังคมของประเทศนั้น ๆ      
ในบทเรียนนี้ได้น าเสนอเนื้อหาหัวข้อหลัก ๆ คือ การเตรียมตัวก่อนเดินทาง และการปฏิบัติตัวในขณะที่อยู่     
ในประเทศกัมพูชา ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในฐานะนักท่องเที่ยว การศึกษาดูงาน การเข้าไปศึกษาต่อ ก็จะเป็นประโยชน์
แก่ผู้เรียนในการแนะน าผู้อ่ืนหรือโอกาสที่ได้เดินทางไปยังประเทศกัมพูชาก็จะมีความรู้และสามารถปรับตัว     
ให้เข้ากับสภาพสังคมของประเทศกัมพูชาได้  

  

ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

 1.  บอกการเตรียมตัวก่อนเดินทางเข้าประเทศได้ 
 2.  บอกการปฏิบัติตนขณะที่อยู่ในประเทศได้อย่างถูกต้อง 
 

ขอบข่ำยเนื้อหำ 

 เรื่องท่ี 1  ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนเดินทางเข้าประเทศ 
 เรื่องท่ี 2  ข้อแนะน าในการปฏิบัติตนขณะที่อยู่ในประเทศ  
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เร่ืองที่ 1  ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนเดินทำงเข้ำประเทศ  

 วีซ่ำ (Visa)  

 วีซ่า คือ เอกสารที่แสดงว่าบุคคลผู้นั้นได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เขตแดนหรือพ้ืนที่ ซึ่งได้ระบุไว้ในวีซ่า 
นั้น ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด เอกสารอนุญาตอาจอยู่ในรูปของเอกสารส าคัญ แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นตรา
ประทับอยู่ในหนังสือเดินทาง และมีเงื่อนไขต่าง ๆ ของวีซ่า แต่ละประเภทติดมาด้วย เช่น เขตพ้ืนที่ที่อนุญาต 
ให้เดินทางเข้าไปได้  อายุของวีซ่า ช่วงเวลาที่เดินทางเข้าออกได้ แม้กระทั่งอนุญาตให้เดินทางเข้าออกประเทศ
ได้กี่ครั้ง เป็นต้น  

 กำรขอวีซ่ำ  

 การขอวีซ่า เป็นการขออนุญาตให้บุคคลประเทศอ่ืนเข้าประเทศ ซึ่งการด าเนินการขออนุญาต
จ าเป็นต้องใช้เอกสารประกอบตามระเบียบการเข้าเมือง การขอวีซ่าโดยทั่วไปต้องไปขอท า ณ สถานทูตของ
ประเทศที่ต้องการเดินทางไป แต่ปัจจุบันนี้ สามารถขอ e-visa (Electronic visa) ไปประเทศกัมพูชาได้ โดย
กรอกแบบฟอร์มและช าระเงินค่ าธรรมเนี ยมด้ วยบัตรเครดิตผ่ านระบบออนไลน์  ทาง เว็บ ไซต์  
http://mfaic.gov.kh/evisa/ ใช้เวลาไม่เกิน 3 วันท าการวีซ่าประเภทนี้มีอายุใช้งานได้ 3 เดือน หลังจาก    
วันที่ออก และพักอาศัยได้ไม่เกิน 1 เดือน การขอวีซ่าต้องใช้เอกสารประกอบ ดังนี้  

1. หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า
พร้อมหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) 

2. รูปถ่ายสี หรือ ขาวด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 ใบ 
3. ส าเนาบัตรประชาชน 
4. แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและลงลายมือ จ านวน 2 ชุด 
5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน 
6. ใบจองโรงแรม/ที่พัก 

 การขอวีซ่าท่องเที่ยวสามารถยื่นขอไดท้ี่สนามบินขาเข้าของกัมพูชาได้ โดยเตรียมรูปถ่ายสี 
หรือขาวด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 ใบ 

          หนังสือเดินทำง (Passport) 

          หนังสือเดินทางที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้  เป็นหนังสือเดินทางระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นและน ามาใช้กับ
ประชาชนไทยเมื่อปี พ.ศ.2548 เรียกว่า หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic passport) หรือที่เรียก 
สั้น ๆ ว่า “e-passport” ในหนังสือเดินทางนี้ นอกจากจะมีข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของหนังสือเดินทาง
ตามปกติ เช่น ชื่อ/สกุล รูปถ่าย ส่วนสูง วันเดือนปีเกิด ฯลฯ แล้ว ยังได้น าข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นและข้อมูล
ชีวภาพ อาทิ เค้าโครงใบหน้า ลายนิ้วมือ หรือ ม่านตา มาเก็บไว้ใน microchip ซึ่งฝังอยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง 
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เพ่ือใช้ตรวจสอบบุคคลเจ้าของหนังสือเดินทางได้อย่างแม่นย าถูกต้อง สามารถป้องกันการปลอมแปลงได้    
อย่างมาก หนังสือเดินทางแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ หนังสือเดินทางธรรมดา (ปกสีแดงเลือดหมู) หนังสือ
เดินทางราชการ (ปกสีน้ าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (ปกสีแดงสด) หนังสือเดินทางชั่วคราว (ปกสีเขียว) 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส ์
http://th.wikipedia.org/wiki/หนังสือเดินทางไทย 

        ผู้ถือหนังสือเดินทางประเภทธรรมดาของประเทศไทย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องใช้วีซ่าเข้าประเทศ
กัมพูชา และสามารถอยู่ในกัมพูชาโดยไม่ต้องมีวีซ่าได้ไม่เกิน 14 วัน ส าหรับหนังสือเดินทางข้าราชการ        
(เล่มสีน้ าเงิน) ไม่ต้องขอวีซ่าอยู่ในประเทศได้ 30 วัน หรือ 60 วัน ขึ้นอยู่กับด่านตรวจคนเข้าเมืองที่กัมพูชา 
ส าหรับผู้ที่ต้องการอยู่เกินเวลาดังกล่าวสามารถติดต่อขอท าวีซ่าได้ที่สถานทูตกัมพูชา 518/4 ซอยรามค าแหง 
39 ถนนประชาอุทิศ หมายเลขโทรศัพท์ 02-957-5851-2 โดยขอยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. 
และรับเอกสารคืนเวลา 15.00 น. ถึง 16.00 น. 

 เพ่ือป้องกันปัญหาหนังสือเดินทางสูญหาย และไม่สามารถกลับประเทศไทยอย่างเร่งด่วนได้      
ก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย ควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย และข้อมูลส่วนบุคคล       
และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ และเก็บแยกกันไว้  อีกทั้งควรมีที่อยู่และหมายเลข
โทรศัพทข์องสถานทูต สถานกงสุลไทย ในประเทศที่จะเดินทางไปถึง หรือเดินทางผ่าน เพ่ือขอหนังสือเดินทาง
เล่มใหม่ ในกรณีที่ผู้ท าหนังสือเดินทางสูญหายและไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูต สถานกงสุล   
จะออกเอกสารเดินทาง (Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับ         
ถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งานทันที 

 สถำนที่ให้บริกำรหนังสือเดินทำง 

 กรมการกงสุล ได้จัดสถานที่ให้บริการหนังสือเดินทางไว้ทั่วทุกภาคของประเทศ จ านวน 19 แห่ง
เพ่ือให้ความสะดวกแก่ประชาชน โดยแบ่งเป็นสถานที่ให้บริการออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ส านักงานในกรุงเทพ ฯ 
และส านักงานในภูมิภาค  
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 ส ำนักงำนในกรุงเทพมหำนคร   

  1. กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ  
   ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-203-5000 กด 1 
(เมื่อเข้าสู่ระบบกรมการกงสุล กด 5 เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าที)่ 
  2. ส านักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา    
   ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก) ชั้น 7 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
  3. ส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา       
   ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา  “อาคารบางนาฮอลล์”  (ด้านข้างศูนย์การค้า)      
ชั้น 5   โทรศัพท์ 02-383-8402-4  โทรสาร 02–383-8398  
  4. ส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า      
   ที่อยู่ ชั้น 5 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาปิ่นเกล้า เลขที่ 3 ถนนบรมราชชนนี 11 แขวงอรุณ
อมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  โทรศัพท์ 02-433-0280 -87 โทรสาร 02-433-2554 
  5. ส านักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปท างานต่างประเทศ  (รับท าหนังสือเดินทาง
เฉพาะผู้ที่มีใบส่งตัวจากกรมการจัดหางานเท่านั้น)        
   ที่อยู่ อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพ ฯ โทรศัพท์ 02-245-9439  
02-245-1042  โทรสาร 02-245-9438 

 ส ำนักงำนในภูมิภำค 

  1. ส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย      
   ที่อยู่  อาคารศูนย์นันทนาการในศูนย์บูรณาการเรียนรู้และนันทนาการ  (สนาม
กีฬา)  โทรศัพท์ 053-601-323 
  2. ส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่       
   ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จงัหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-891-535-6 โทรสาร 053-891-534  
  3. ส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก      
   ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
65000  โทรศัพท์ 055-258-173 055-258-155 055-258-131 โทรสาร 055-258-117 
  4. ส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์       
   ที่อยู่ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อ าเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056-233-453 056-233-454 โทรสาร 056-233-452  
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  5. ส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี       
   ที่อยู่ ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนน
อธิบดี อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-212-827 042-212-318 โทรสาร 042-
222-810  
  6. ส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น      
   ที่อยู่ หอประชุมอ าเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-242-707 043-242-655 โทรสาร 043-243-441 
  7. ส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี      
   ที่อยู่ อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 34000 (ใกล้กับทุ่งศรีเมือง) โทรศัพท์ 045-242-313-4 โทรสาร 045-242-301 E-mail: 
passport_ubon@hotmail.com  http://www.facebook.com/ubonpassport 
  8. ส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา      
   ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 30000  โทรศัพท์ 044-243-132  044-243-124 โทรสาร 044-243-133  
  9. ส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี       
   ที่อยู่ อาคารลานค้าชุมชน ถนนเลียบเนิน ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี 22000  โทรศัพท์ 039-301-706-9  โทรสาร 039-301-707  
  10. ส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี      
   ที่อยู่ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
84000 โทรศัพท ์077-274-940  077-274-942-3  โทรสาร 077-274-941  
  11. ส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต        
   ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000  โทรศัพท์ 
076-222-080  076-222-081  076-222-083 โทรสาร 076-222-082  
  12. ส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา       
   ที่อยู่  ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000  โทรศัพท์ 
074-326-508-10  โทรสาร 074-326-511  
  13. ส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา      
   ที่อยู่ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อ าเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-274-526 073-274-036 073-274-037 โทรสาร 073-274-527  
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  14. ส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา       
   ที่อยู่ ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ต าบล
หนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท ์038-422-438 โทรสาร 038-422-437  

 ข้อแนะน ำส ำหรับผู้เดินทำงเข้ำและออกนอกรำชอำณำจักร 

  1. ก่อนการเดินทางจะต้องเตรียมเอกสารการเดินทางให้พร้อม พึงสนใจศึกษาระเบียบ
ศุลกากร เรื่องของด่านกักกันโรค การตรวจคนเข้าเมือง ชนิดของเงินตราของประเทศที่จะเดินทางไปและอัตรา
แลกเปลี่ยนตลอดจนชนิดและปริมาณของที่ได้รับอนุญาตให้ได้รับยกเว้นภาษีอากรเมื่อน าเข้ามา 
  2. หากมีของเกินกว่าปริมาณที่ได้รับยกเว้นภาษีอากร ให้ส าแดงต่อศุลกากรเพ่ือช าระภาษี
อากรให้ถูกต้อง ในกรณีที่ผู้เดินทางสงสัยในชนิดและปริมาณของที่ได้รับยกเว้นอากรที่แจ้งไว้ในแบบส าแดง  
การน าเข้า ซึ่งผู้เดินทางจะได้รับก่อนเดินทางเข้าถึงประเทศ สามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจ าการ 
  3. อย่ารับฝากของใด ๆ จากบุคคลอ่ืน เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ถ้าเป็น 
ของผิดกฎหมาย 
  4. พึงสังวรว่าโทษในการครอบครองเป็นเจ้าของยาเสพติดมีโทษหนักมาก ทั้งค่าปรับ       
การถูกจ าคุก หรืออาจถึงข้ันประหารชีวิต 

 ข้อพึงระวังเมื่อเข้ำประเทศกัมพูชำ 

 การไปเยือนกัมพูชาควรระวังเรื่องสุขภาพ  เนื่องจากยังมีโรคภัยต่าง ๆ ที่อาจติดต่อได้  หากไม่หา
มาตรการป้องกันไว้ก่อน เช่น ท้องร่วง บาดทะยัก คอตีบ ไทฟอยด์ มาลาเรีย วัณโรค ไวรัสเอ และไวรัสบี      
ซึ่งการบริการของโรงพยาบาลในกรุงพนมเปญอาจไม่ได้มาตรฐานเท่าประเทศไทย 

 ไม่ควรดื่มน้ าประปาในประเทศกัมพูชาและหลีกเลี่ยงการใส่น้ าแข็งในน้ าดื่มต่าง ๆ ผู้เดินทางไม่ควร
รับประทานอาหารที่ยังไม่สุกหรือถูกทิ้งไว้เป็นเวลาเกินหนึ่งชั่วโมง ผลไม้ที่สามารถปอกเปลือกได้และอาหาร     
ที่ผ่านการต้มแล้วมักจะปลอดภัยและสามารถรับประทานได้ 

 นอกจากควรระวังด้านสุขภาพแล้ว ผู้เดินทางเข้าประเทศกัมพูชาควรทราบว่า ประเทศนี้ประสบ
ปัญหาทางการเมืองและสภาวะขัดแย้งภายในมาเป็นเวลานานและมีความสงบลงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ การเปิด
ประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว จึงต้องระวังเรื่องความปลอดภัย ไม่เข้าไปในที่ซึ่งไม่ปลอดภัยในยามค่ าคืน  
นักท่องเที่ยวควรระวังการวิ่งราวและล้วงกระเป๋าระหว่างซื้อของ หากเดินทางไปต่างจังหวัดนอกกรุงพนมเปญ
ควรตรวจสอบสภาพถนน รายละเอียดการเดินทาง ตลอดจนความปลอดภัยของสถานที่นั้น เนื่องจากการรักษา
ความปลอดภัยของกัมพูชายังไม่ดีพอ และยังมีกรณีปล้นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
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เร่ืองที่ 2  ข้อแนะน ำในกำรปฏิบัติตนขณะที่อยู่ในประเทศ  

 การไปเยือนประเทศกัมพูชา ผู้เดินทางควรเรียนรู้วัฒนธรรมในสังคมของเจ้าของประเทศ เพ่ือจะ
ได้ปฏิบัติตนขณะพ านักอยู่ในประเทศได้อย่างสบายใจและเป็นผู้มาเยือนที่เจ้าของบ้านยินดีต้อนรับอยู่เสมอ
ต่อไปนี้จึงเป็นเกร็ดความรู้ทางวัฒนธรรมที่ควรรู้ก่อนไปเยือนประเทศกัมพูชา 

 1. ชาวกัมพูชาจะทักทายกันโดยการประสานมือทั้งสองข้างไว้ข้างหน้าและโค้ง เรียกว่า 
Sompeah โดยปกติ คนที่อายุน้อยกว่าหรือยศน้อยกว่าจะเป็นผู้เริ่มทักทายก่อน แต่ในปัจจุบันมีการยอมรับ
การทักทายแบบจับมือของชาวตะวันตกมากข้ึน 
 2. แม้ว่าภาษาเขมรจะยาก แต่ชาวต่างชาติควรเรียนรู้ค าทักทายเล็ก ๆ น้อย ๆ เพ่ือเป็นการแสดง
ถึงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 
 3. ควรให้ความเคารพต่อผู้สูงอายุ  
 4. ควรให้เจ้าของบ้านเริ่มทานอาหารก่อนต่อจากนั้นผู้มาเยือนถึงจะรับประทานต่อได้  
 5. ควรให้ผู้อาวุโสที่สุดของโต๊ะรับประทานอาหารก่อน แล้วจึงเริ่มรับประทานได้  
 6. ก่อนถ่ายรูปชาวกัมพูชา ควรขออนุญาตผู้ที่จะถูกถ่ายรูปเสียก่อน และไม่ควรถ่ายรูปบุคคล     
3 คนพร้อมกนั เพราะชาวกัมพูชาถือว่าคนที่ยืนอยู่ตรงกลางจะพบกับความโชคร้าย 
 7. ไม่ควรชี้เท้าไปที่บุคคลอื่น เช่น เวลานั่งกับพ้ืนผู้หญิงควรเก็บปลายเท้าอย่างส ารวม  
 8. ไม่ควรเดินข้ามเท้าคนอ่ืน 
 9. ไม่ควรเรอหรือแคะฟันขณะรับประทานอาหาร 
 10. ที่ประเทศกัมพูชา ผู้ชายสามารถจับมือกันได้ เพ่ือแสดงมิตรภาพที่ดีและไม่ใช่เกย์  
 11. เมื่อเดินผ่านบุคคลที่ก าลังสนทนากันอยู่ ควรก้มศีรษะเล็กน้อย (ถ้าเดินผ่านตรง ๆ จะถือว่า  
ไม่มีมารยาท) 
 12. เมื่อขับขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์ผ่านวัด ควรชะลอความเร็ว และถอดหมวกทุกครั้งเมื่อ  
เข้าเขตวัด  
 13. ผู้หญิงไม่ควรแต่งหน้าจัดหรือแต่งตัวไม่สุภาพเมื่อเข้าเขตวัด 
 14. เมื่อพบพระภิกษุสงฆ์ต้องถอดหมวกทุกครั้ง 
 15. ไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์การเมือง  
 16. ห้ามถ่ายภาพสัญลักษณ์ทางทหาร  
 17. ห้ามสัมผัสศีรษะของคนอ่ืน เพราะชาวกัมพูชาถือว่าศีรษะเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของร่างกาย 
 18. ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านคนอ่ืนทุกครั้ง  
 19. ควรแต่งตัวมิดชิดและเรียบร้อย ผู้หญิงไม่ควรใส่กระโปรงสั้น และโชว์หัวไหล่ ผู้ชายควรใส่เสื้อ
มีปกและกางเกงขายาว 
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 20. ระวังกิริยามารยาทต่อเพศตรงข้าม และไม่ควรวางหรือแตะมือชาวกัมพูชาเวลาถ่ายรูป เพราะ
อาจท าให้เข้าใจผิดกัน 
 21. เมื่อเข้าเขตวัดควรปิดโทรศัพท์มือถือและเครื่องเล่น MP3 ทุกครั้ง 
 22. ไม่ส่งเสียงดังในเขตวัด และต้องไม่สวมหมวกเมื่อเข้าเขตวัดหรือโบสถ์  
 23. ไม่ควรห่อกระดาษของขวัญด้วยสีขาวเพราะถือว่าเป็นสีของการไว้ทุกข์ ควรใช้กระดาษที่มีสีสัน  
 24. เมื่อได้รับของขวัญแล้ว ยังไม่ควรเปิดออกทันที  
 25. เมื่อจะส่งของให้ผู้อ่ืนควรส่งด้วยสองมือและถ้าต้องการแสดงความสุภาพเป็นพิเศษ ให้ใช้นิ้ว
จากมือซ้ายประคองข้อศอกขวา หรือไม่ก็ส่งของด้วยมือขวา ถือว่าเป็นมารยาทที่ดี  

 นอกจากนี้ชาวกัมพูชายังนิยมให้ทิปประมาณร้อยละ 5 ของราคาตามร้านอาหาร หรือบาร์      
ตามโรงแรมต่าง ๆ แต่ในภัตตาคารหรือร้านอาหารใหญ่ ๆ มักจะรวมทิปเข้าไปในค่าบริการอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น
จึงไม่จ าเป็นต้องให้ทิปเพ่ิม นอกจากเศษเหรียญเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้นหรือจะให้ตามความพอใจของผู้ให้ก็ได้ 
นอกจากค่าบริการแล้ว มักจะมีการเพิ่มภาษีรัฐบาลอีกร้อยละ 10 
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กิจกรรมท้ำยบทที่ 7 

กิจกรรมที่ 1   

 ถ้าผู้เรียนมีความจ าเป็นต้องเดินทางไปประเทศกัมพูชา จะวางแผนเพ่ือเตรียมความพร้อม       
ก่อนวันเดินทางอย่างไรบ้าง 

 

กิจกรรมที่ 2  

 ผู้เรียนคิดว่า ธรรมเนียมปฏิบัติของชาวกัมพูชากับชาวไทยมีข้อเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง  
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เฉลยกิจกรรมท้ายบทที่ 5 

กิจกรรมที ่2   

 ให้ผู้เรียนฝึกเขียนค าอ่านเป็นภาษาเขมร จากโจทย์ต่อไปนี้  
เลขจ านวน ค าอ่าน 

19 ด็อบ ปร า บวน 

256 ปี โรย ฮา-เซิ้บ ปร า มวย 
3,478 เบ็ย ปอน บวน โรย เจิ้ต-เซิ้บ ปร า เบ็ย 

40,459 บวน เมิน บวน โรย ฮา-เซิ้บ ปร า บวน 

500,689 ปร า แซน ปร า มวย โรย แป๊ด-เซิ้บ ปร า บวน 
6,001,812 ปร า มวย เลียน มวย ป็อน ปร า เบ็ย โรย ด็อบ ปี 

 
กิจกรรมที่ 3  

  ให้ผู้เรียนเขียนบอกวันและเวลาตามโจทย์ดังต่อไปนี้   
วัน/เวลา ค าอ่านเป็นภาษาเขมร 

วันจันทร์ ถะไง จัน 

05.13 น. โมง ปร า ด็อบ เบ็ย เนีย-ตี ปรึ๊ก 
10.45 น. โมง ด็อบ แซ-เซิ้บ ปร า เนีย-ตี 

23.30 น. โมง ด็อบ มวย ซาม-เซิ้บ เนีย-ตี ยุบ 
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