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 หนังสือเรื่อง “ระบบบริหารราชการของประเทศอาเซียน” เป็นหนังสือ
ที่จัดทำาขึ้นเพื่อเสริมทักษะความรู้แก่ข้าราชการไทย เพื่อเรียนรู้และเข้าใจ
ระบบการบริหารงานภาครฐัของประเทศตา่งๆ ในอาเซียน อันจะเปน็ประโยชน์
ในการติดต่อประสานงานกับข้าราชการของประเทศเหล่านี้ในอนาคต
 โดยรูปแบบของหนังสือได้ปูความรู้ให้ผู้อ่านตั้งแต่ประวัติ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเทศ วิสัยทัศน์ รวมถึงความเป็นมาของระบบราชการ นโยบายการเข้าสู่
ประชาคมอาเซยีน และทีน่า่จะเปน็ประโยชน์ในการเรยีนรูร้ะบบราชการของ
ประเทศเหล่าน้ีคือเน้ือหาในส่วนของยุทธศาสตร์และภารกิจของแต่ละ 
กระทรวง ระบบการพัฒนาข้าราชการ ท้ายเล่มผู้เขียนได้รวบรวมกฎหมาย
สำาคัญที่ควรรู้ และลักษณะเด่นของระบบราชการที่น่าเรียนรู้ไว้ได้อย่าง 
น่าสนใจ 
 หนังสือระบบบริหารราชการของประเทศในอาเซียนท้ัง 10 นี้ อาจมี
เนื้อหาแตกต่างกันไปบ้าง เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของ 
บางประเทศได้ด้วยข้อจำากัดด้านภาษา และบางประเทศยังไม่มีการจัดทำา
ยุทธศาสตร์ของรายกระทรวง ทางคณะผู้จัดทำาหนังสือหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
หนงัสอืเลม่นีจ้ะมสีว่นในการตดิอาวธุองค์ความรูภ้าครฐัให้กบัขา้ราชการไทย
ไม่มากก็น้อย สุดท้ายต้องขอขอบคุณเจ้าของรูปภาพและเว็ปไซต์ที่ช่วยกัน
เผยแพร่ให้อาเชียนเป็นหนึ่งเดียวร่วมกัน

ข้อคิดจากบรรณาธิการ

ดร.ประยูร อัครบวร
บรรณ�ธิก�ร
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ประวัติและข้อมูลประเทศ
และรัฐบ�ลโดยย่อ

1
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 ประเทศกมัพชูาเปน็ประเทศทีม่ปีระวัตอินัยาวนานมาหลายร้อยป ี
เป็นประเทศเพ่ือนบ้านที่ประเทศไทยได้มีการหยิบยืมภาษาจากกัมพูชา
มาใช้ จนแยกเป็นหัวข้อศึกษาได้ การเรียนรู้ประเทศกัมพูชาจึงมีความน่าสนใจ 
ที่ต้องเรียนรู้ในฐานะเพื่อนบ้านดังนี้

 1.1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อประเทศอย่�งเป็นท�งก�ร  ราชอาณาจักรกัมพูชา
  (Kingdom of Cambodia)
เมืองหลวง พนมเปญ
พื้นที ่ 181.035 ตารางกิโลเมตร[47]

เขตแดน  ทิศเหนือติดกับสปป.ลาวและไทย 
  ทิศใต้ติดกับเวียดนามและอ่าวไทย 
  ทิศตะวันตกติดกับไทย 
  ทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม
ประช�กร 14.4 ล้านคน (2012) [56]

วันช�ต ิ 9 พฤศจิกายน
ภ�ษ�ในร�ชก�ร เขมร
ระบบก�รปกครอง ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
  โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  ภายใต้รัฐธรรมนูญ

1.1 ประวัติและข้อมูลประเทศโดยย่อ
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ธงช�ต ิ                         มีรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาว 
  อยู่ ตรงกลาง ร้ิว ท่ีอยู่ ด้ านนอกทั้ ง 
  สองด้ านนั ้ นกว้ า งร ิ ้ วละ  1  ส ่ วน 
  พื้นสีน�เงินความหมายของสัญลักษณ์ 
  ในธงนั้นสะท้อนถึง 3  สถาบันหลักของ 
  ประเทศ ดังปรากฏในคำาขวัญประจำาชาติ 
  ว่า“ช�ติ ศ�สน� พระมห�กษัตริย์” 
  พืน้สแีดง มคีวามหมายถงึชาต ิปราสาท 
  นครวัด สีขาวหมายถึงสันติภาพ และ 
  ศาสนา ซึ่งเดิมมีรากเหง้าจากศาสนา 
  พราหมณ-์ฮนิดู และได้เปลีย่นแปลงมา 
  เ ป็ นพระพุ ท ธศาสนาในปั จ จุบัน 
  สีน�เงิน หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ตร�แผ่นดิน เป็นรูปฉลองพระองค์ครุยคลุมพาน 
  แว่นฟ้า อัญเชิญพระแสงขรรค์และ 
  เ ค ร่ื อ ง ห ม า ย อุ ณ า โ ล ม ภ า ย ใ ต้  
  พระมหามงกุฎเปล่งรัศมี มีลายช่อต่อ 
  ออกมาจากกรรเจียกจรทั้งสองข้าง
ดอกไม้ประจำ�ช�ต ิ ดอกลำาดวน(Rumdul) เป็นดอกเด่ียว 
   มีกลีบดอก 6 กลีบ ซ้อนกันเป็นชั้น 
  โคนกลีบดอกกว้าง ดอกมีขนาดเล็ก 
  สีขาวปนเหลืองนวล กล่ินหอมเย็น ท่ีเป็น 
  คำาชมหรือ เปรียบดั่งสตรี กัมพูชา 
  ในยุคโบราณ เห็นได้ท่ัวไปในกัมพูชา  
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สกุลเงินตร�  เรียล (Riel หรือ CR)
อัตร�แลกเปลี่ยน  4,145 เรียล (KHR) ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ[35]

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP)  15.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ[41]

ร�ยได้ประช�ช�ติต่อหัว 
(GDP per Capita)  911.73 ดอลลาร์สหรัฐ[35]

 1.1.2 ลักษณะท�งภูมิศ�สตร์

ลักษณะภูมิประเทศของกัมพูช� 
 มีลักษณะคล้ายชามหรืออ่าง ซ่ึงตอนกลางของประเทศมีลักษณะ 
เป็นแอ่งทะเลสาบและท่ีราบลุ่ม โดยมีช่องระบายน�ออกทางภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ส่วนภาคตะวันตกเฉียงใต้ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือและ 
ภาคตะวันออกมีลักษณะเป็นเทือกเขาล้อมรอบที่ราบลุ่มตอนกลาง 
จากลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว จึงทำาให้อาณาบริเวณตอนกลางของ

ภาพที่ 1  แผนที่ประเทศกัมพูชา 
ที่มา: http://www.hotelsthailand.com/cambodia-hotels.html 
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ประเทศ ซึ่งมีพ้ืนท่ีประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนท่ีทั่วประเทศ มีความอุดม
สมบูรณ์และเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรประมาณร้อยละ 90  ของ
พลเมืองกัมพูชา

แม่น�และทะเลส�บ
 แมน�โขงและทะเลสาบ (Tonle Sap แปลว่า แม่น�จืด) เป็นอู่น� 
ท่ีสำาคัญของแมน่�ลำาธารอืน่ๆ ของกมัพชูาอกีมากมาย แมน่�โขงมกีำาเนดิ
จากยอดเขาสูงในทิเบตและซิงไห่ของจีนไหลผ่านมณฑลยูนนานของจีน 
เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ก่อนออกสู่ทะเลจีนใต้ใน 
อ่าวตังเกี๋ยมีความยาวตลอดสายประมาณ 4,667 กิโลเมตร โดยส่วนที่
ไหลผ่านกัมพูชายาวประมาณ 500 กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 11  
ของความยาวแมน่�โขง แมน่�โขงในกมัพูชามสีาขามากมาย โดยแม่น�โขง
ตอนล่างต้ังแต่กรุงพนมเปญลงไปแยกออกเป็นสองสาย ด้านตะวันออก
เฉียงเหนือยังเรียกว่า “แม่โขง” แต่สายที่อยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้  
เรียกว่า “แม่น�บ�สัก” (Tonle Bassac) และมีแม่น� “ทะเลส�บ” 
(Tonle Sap River) เปน็สาขาใหญท่ีส่ดุทีเ่ชือ่มโยงระหวา่งแมน่�โขงและ
ทะเลสาบ มคีวามยาวเพยีง 155 กโิลเมตร แตเ่ปน็แมน่�กวา้งกึง่ทะเลสาบ
และมีสาขาหลายสาย แม่น�ทะเลสาบนี้มีส่วนช่วยรักษาระดับน�ของ
ทะเลสาบและแม่น �โขงได้อย่างมากในฤดูน �ขึ้นในแม่น �โขง 
แม่น�ทะเลสาบจะรับน�ส่วนหนึ่งไหลสู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือไปยัง
ทะเลสาบ ในฤดูแล้งน�ในแม่น�โขงลดลง แม่น�ทะเลสาบก็จะไหลจาก
ทะเลสาบลงสู่แม่น�โขง และเพิ่มปริมาณให้กับแมน�โขงตอนล่าง
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 ทะเลสาบในกมัพชูาถอืวา่เปน็ทะเลน�จดืทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวนั
ออกเฉยีงใต ้เปน็อา่งเกบ็น�ธรรมชาตทิีม่คีณุคา่ยิง่ของประชาชนกมัพูชา 
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและทรัพยากรอาหารอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่ง
ชลประทานทีส่ำาคญัในการประกอบอาชพีเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม
ประมง แต่ทว่ากัมพูชาได้รับเอกราชตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ.  1953) 
นักพฒันาชาวตะวนัตกไดม้องเหน็ถึงศกัยภาพของการใชน้�เพือ่ปันกระแส
ไฟฟา้และการชลประทาน จงึไดม้กีารสรา้งเขือ่นเปรกทโนต (Prek Thnot) 
และเขื่อนคีรีรมย์ ขึ้นในสมัยรัฐบาลสมเด็จนโรดม สีหนุ ใน พ.ศ.2503 
(ทศวรรษ 1960) และต้ังแต่ปี พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา มี คณะกรรมการ

โตนเลสาบทะเลสาบน�จืดของชาวกัมพูชา
ที่มา: http://www.mcot.net 
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ลักษณะภูมิอ�ก�ศ
 ภมูอิากาศของกมัพชูาอยูภ่ายใตอ้ทิธพิลลมมรสมุประจำาปีมีลกัษณะ 
รอ้นช้ืนและมฤีดฝูนยาวนาน โดยมอีณุหภมูเิฉลีย่ 20 – 36 องศาเซลเซยีส 
ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดพาฝน 
ทำาใหฝ้นตกหนกัเกอืบทกุวัน สว่นลมมรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนอืซึง่พดัมา 
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมนั้น จะพัดพาอากาศเย็นสบายและ 
ลมฝนมาให้พอประปราย ชว่งเปลีย่นฤดทูอ้งฟา้จะมเีมฆแปรปรวน อากาศ 
ร้อนจัดและมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ เดือนที่อากาศเย็นที่สุดคือช่วงเดือน 
พฤศจกิายนถงึมกราคม โดยทัว่ไปแลว้กัมพชูามอีากาศร้อนกว่าไทยและ 
สปป.ลาวประมาณ 2 – 3 องศาเซลเซียส เดือนที่แล้งที่สุดคือช่วงเดือน 
มกราคมและกุมภาพันธ์ ในขณะท่ีเดือนกันยายนและตุลาคมจะมีฝนตกชุก 
 ซึง่ปริมาณน�ฝนทีไ่ดร้บัในแตล่ะพืน้ทีก่แ็ตกตา่งกนัไป โดยพืน้ทีเ่ขตขนุเขา 
ทางตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมีพื้นที่ด้านหนึ่งหันออกสู่ทะเลมีปริมาณน�ฝน 
เฉลีย่มากกวา่ 5,000 มลิลเิมตรต่อปี ในขณะทีพ่ืน้ทีใ่นเขตทีร่าบภาคกลาง
มีปริมาณน�ฝนเพียง 1,400 มิลลิเมตรต่อปี ซ่ึงหากปีใดท่ีลมมรสุมตะวันตก 
เฉียงใต้พัดมาไม่ถึงเขตทะเลสาบหลวงและพื้นที่ทำานาใกล้เคียง มักจะ
ประสบปัญหาทุพภิกขภัยร้ายแรงเสมอ

แมน่�โขงทีส่นบัสนนุโดยสภาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งภมูภิาคเอเซยีแปซฟิกิ
ของสหประชาชาต ิ(ESCAP) ไดท้ำาการศกึษาถงึศักยภาพของแมน่�ตา่งๆ 
ในกัมพูชาเพื่อสร้างเชื่อนสำาหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทาน 
และไดข้อ้สรปุว่า แมน่�และแมน่�สาขาในกมัพชูาเอือ้อำานวยต่อการสรา้ง
เขื่อนพลังน�ไฟฟ้าและการชลประทานไม่ต�กว่า 18 แห่ง[10] 
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 บรเิวณทีเ่ปน็ท่ีต้ังของกัมพชูาในปัจจบัุน นกัประวตัศิาสตรส์นันษิฐาน
ว่าเริ่มมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (230 
– 500 ปกีอ่นครสิตกาล) โดยอาศยัหลกัฐานเก่าแก ่คอื เครือ่งมอืหนิกรวด
ท่ีค้นพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการค้นพบกระโหลกศีรษะ
และกระดูกมนุษย์ที่แหล่งโบราณคดีสำาโรงเซน (Samrong Sen) ซึ่งเป็น
สิง่ทีช่ีใ้ห้เห็นว่าชาวกมัพชูาในยคุกอ่นประวตัศิาสตรม์คีวามคลา้ยคลงึกบั
ชาวกมัพชูาในปจัจบุนั ซึง่จดัอยูใ่นกลุม่ออสโตรเอเชียติก (Astroasiatic)

 1.1.3 ประวัติศ�สตร์

น�ท่วมพ้ืนท่ีทำานาของชาวกัมพูชา
ที่มา: http://www.manager.co.th
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ประวัติศ�สตร์คว�มเป็นม�ของกัมพูช�

 ประเทศกมัพูชามีหลกัฐานทางโบราณดดวีา่มมีนษุยอ์าศยัอยูอ่ยา่ง
ต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นดินแดนต้นกำาเนิดของ
อาณาจักรโบราณหลายอาณาจักร ที่มีความเชื่อมโยงและมีความเป็นมา
ในประวัติศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็นสมัยที่สำาคัญ คือ 
 สมัยฟูนัน (Funan)  เป็นห้วงเวลาที่ได้รับวัฒนธรรมจากศาสนา
พราหมณ์ฮินดู ประเทศอินเดีย เมื่อประมาณพุทธศตวรรษท่ี 6 นับถือ
พระศิวะ และพระวิษณุ (พระนารายณ์) มีการดัดแปลงตัวอักษรของ
อินเดียมาเป็นตัวอักษรเขมร ศูนย์กลางความเจริญอยู่ที่มณฑลไปรเวียง 
ทางตอนใต้และลุ่มน�ทะเลสาป รวมดินแดนท่ีเป็นของไทย สปป.ลาว 
และเวียดนาม ในปจัจบุนับางสว่น สว่นพลเมอืงมีเผา่ฟูนัน เขมร และจาม 
ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในบริเวณตอนใต้ของลุ่มแม่น�โขง 
 สมัยเจนละ (พ.ศ. 1078 – 1345) ในระหว่างที่อาณาจักรฟูนัน 
มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่นั้น มีดินแดนท่ีเป็นเมืองขึ้นอยู่อาณาจักรหนึ่ง  
ซ่ึงขอมเรียกว่า อาณาจักรเจนละ ชื่อ “กัมพูช�” เริ่มในยุคนี้เนื่องจาก
กษตัริย์สมยัเจนละ ชือ่วา่ “กมัพู” อาณาจักรเจนละแบง่ดนิแดนออกเป็น 
อาณาจกัรย่อย  ๆคือ อาณาจักรตอนเหนือช่ือ “กุมพูปุระ” อาณาจักรตอนใต้ช่ือ  
“วิชัยปุระ” ตอ่มากษตัรยิข์องกัมพปูรุะองคห์นึง่ทำาสงครามมชัียชนะ แลว้
ส่งกองทัพไปตีอาณาจักรฟูนันได้สำาเร็จ จึงรวมเข้ามาอยู่ในอาณาจักรเจนละ 
 อาณาจกัรเจนละเจริญรุ่งเรืองอยู่ระยะหนึง่ ต่อมาอาณาจกัรศรวีชิยั
ได้แผ่อำานาจเข้าไปในอินโดจีน อาณาจักรเจนละจึงตกเป็นเมืองขึ้นของ
อาณาจักรศรีวิชัย 
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 สมัยขอมหรือนครวัด (พ.ศ. 1345 – 1735) เม่ือประมาณ พ.ศ. 
1345 กษตัรยิก์มัพปูรุะองคห์นึง่ทรงพระนามวา่ “พระเจ้าชัยวรมนัที ่2” 
ครองราชย์อยู่ระหว่าง พ.ศ. 1345 – 1412 ได้รวบรวมอาณาจักรกัมพูปุระ 
และวชิยัปรุะเขา้ดว้ยกนั ต้ังเป็นอาณาจกัรใหม่เรยีกวา่ “อ�ณ�จกัรขอม”  
พระองค์ได้กู้อิสรภาพของอาณาจักรขอมจากอาณาจักรศรีวิชัยเป็น 
ผลสำาเร็จ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ตั้งอาณาจักรขอมและมีอำานาจมาก 
สามารถแผ่กระจายอำานาจออกไปจนทำาให้อาณาจักรขอมแผ่ขยายออก 
ไปกว้างขวางกนิพืน้ทีถ่งึหนึง่ในสามของอนิโดจนีเปน็ระยะเวลาประมาณ 
400 ปี ราชวงศ์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ได้ครองอาณาจักรขอมจนถึงปี  
พ.ศ. 1420 จงึไดข้าดสายลง และไดม้รีาชวงศใ์หม ่โดยมปีฐมราชวงศ์ คือ 
พระเจา้อินทรวรมนัที ่1 มรีาชโอรสเปน็พระเจา้ยโศวรมนัที ่1 ครองราชย์ 
ระหว่างปี พ.ศ. 1432 – 1451 กษัตริย์องค์นี้ได้สร้างราชธานีขึ้นใหม่ที ่
นครธมต่อมาได้มีกษัตริย์อีกหลายราชวงศ์ จนถึงพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2  
ซึ่งครองราชย์อยู่ระหว่างปี พ.ศ. 1655 – 1695 เป็นกษัตริย์ที่มีอำานาจ 
สงูสดุในประวัตศิาสตรข์อม พระองคไ์ด้ทรงให้สร้างนครวดั และทำาสญัญา 
ไมตรีกับจามและจีน
 สมัยเป็นเมืองขึ้นของเมียนมาร์และไทย (พ.ศ. 1600 – 2410) 
อาณาจักรขอมรุ่งโรจน์สูงสุด แล้วก็ค่อยๆ เสื่อมอำานาจลง เนื่องจากถูก 
เมยีนมาร์สมัยพระเจา้อโนรธามงัชอ่เขา้มารุกรานและยดึเปน็เมอืงขึน้ ซึง่ 
ในห้วงเวลาดังกล่าว อาณาจักรขอมยังไม่ยับเยินมากนัก ยังพอต้ังตัวได้ใหม่ 
ในระยะอีกเกือบประมาณร้อยปี ต่อมาจนถึงรัชสมัยพ่อขุนรามคำาแหง
มหาราชของไทย ขอมถูกขับไล่ออกจากดินแดนที่เป็นของประเทศไทย
ในปัจจุบันได้หมด อำานาจของอาณาจักรขอมได้หมดลงประมาณปี  
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ภาพที่ 2 นครวัด
ที่มา: http://www.manager.co.th

พ.ศ. 1890 นับแต่นั้นมาอาณาจักรสยามก็รุ่งโรจน์ขึ้นแทนที่อาณาจักร
ขอมในดินแดนสุวรรณภูมิ
 สมัยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส (พ.ศ. 2400 – 2497) อาณาจักร
กมัพชูาได้เสือ่มลงเปน็ลำาดบั จนตกเปน็ประเทศราชของไทย ตอ่มาฝรัง่เศส
ไดเ้ขา้มารกุรานและแสวงเมอืงขึน้ในอนิโดจนี กมัพชูาไดต้กเปน็เมอืงขึน้
ของฝร่ังเศสเมื่อปี พ.ศ. 2406 กัมพูชาถูกควบคุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2407 รัชกาลสมเด็จ 
พระนโรดมบรมรามเทวาวตารได้ทรงย้ายราชธานีของกัมพูชาจาก 
กรุงอุดงค์มีชัยมาตั้งอยู่ที่กรุงพนมเปญ ต่อมาในปี พ.ศ. 2410 ฝรั่งเศส
ได้บีบบังคับให้ไทยทำาสัญญายินยอมรับรองอำานาจของฝรั่งเศสใน 
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การคุ้มครองอารักขากัมพูชา หลังสงครามมหาเอเชียบูรพาเมื่อปี พ.ศ. 
2488 ฝร่ังเศสกับกัมพูชาได้ทำาความตกลงเมื่อปี พ.ศ. 2489 ให้กัมพูชา
ปกครองดินแดนตนเอง โดยรวมอยู่ในสหภาพฝรั่งเศส กัมพูชาได้จัดตั้ง
สภาร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี พ.ศ. 2490
 เมื่อปี พ.ศ. 2497 ฝรั่งเศสปราชัยในการรบกับเวียดมินห์ ที่เมือง
เดียนเบียนฟู เป็นเหตุให้ต้องเปิดการประชุม 14 ชาติ ที่เมืองเจนีวา เพื่อ
นำาสนัตภิาพมาสูอ่นิโดจนี ความตกลงเจนวีาในครัง้นัน้กำาหนดใหฝ้รัง่เศส
มอบเอกราชแกเ่วียดนาม สปป.ลาว และกัมพชูา กมัพชูาจงึไดเ้ปน็เอกราช
อยา่งสมบรูณ ์โดยมสีมเด็จพระนโรดมสหีนทุรงเปน็กษัตรยิใ์นช่วงรอยตอ่
ของประวัติศาสตร์ ครั้นถึงปี พ.ศ. 2498 ทรงสละราชสมบัติ แต่ยังคงกุม
อำานาจไว้ในฐานะนายกรฐัมนตร ีประมขุของประเทศ และประธานาธบิดี

ภาพที่ 3 ภาพสลักสมเด็จพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2
ที่มา: http://www.manager.co.th
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ในปี พ.ศ. 2513 นายพลลอน นอล ก่อรัฐประหาร สมเด็จพระนโรดมสีหนุ 
ต้องเสด็จล้ีภัยไปยังปักกิ่ง และได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับคอมมิวนิสต์ 
เขมรแดง เมื่อรัฐบาลเขมรแดงยึดอำานาจได้ในปี พ.ศ. 2518 จึงทรงเสด็จ
กลับคืนสู่พนมเปญ แต่พระองค์กลับถูกพันธมิตรกักตัวไว้ หลังเวียดนาม
ขับไล่รัฐบาลเขมรแดงออกไปในปี พ.ศ. 2522 พระองค์ทรงตั้งตนเป็น
ประธานาธิบดพีลดัถ่ินของแนวรว่มต่อต้านเวยีดนาม ทรงใช้เวลาสว่นใหญ่
อยู่ในประเทศจีนและเกาหลีเหนือ 

 สงครามในกัมพูชาท่ีเรียกว่า “สงคร�มเขมรส�มฝ่�ย” ได้ยุติลง 
จนสหประชาชาติเข้าไปช่วยเหลือจัดการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม  
พ.ศ. 2536  ซึ่งพรรคของสมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ ชนะเลือกตั้ง 
แตท่างฝ่ายสมเดจ็ฮนุ เซน ไมย่อมรบั แตใ่นทีส่ดุกเ็กดิการประนปีระนอม
ตัง้รฐับาลรว่มกนั ประเทศกัมพชูาจงึเปน็ประเทศแรกในโลกท่ีมหีนึง่รัฐบาล
แต่มีสองนายกรัฐมนตรี คือ สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ และ 
สมเด็จฮุน เซน เป็นนายกรัฐมนตรีร่วมกัน ซ่ึงปัจจุบันสมเด็จฮุน เซน  
ยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา[14]
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ภาพที่ 4  พนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชาปัจจุบัน
ที่มา: http://www.indochinaexplorer.com

 ปัจจุบันประเทศกัมพูชามีประชากรถึง 14.4 ล้านคน[56] ประกอบ
ไปด้วยชนหลายเชื้อชาติ ซึ่งแยกออกได้เป็น เชื้อสายกัมพูชา ร้อยละ 96  
มุสลิม ร้อยละ 2.2  เวียดนาม ร้อยละ  0.49 จีน ร้อยละ 0.2  ที่เหลือ
เป็นชนกลุ่มน้อยหรือชาวเขา รวม 17 เผ่า [1]

 สว่นในดา้นศาสนา มผีูน้บัถอืศาสนาพุทธเถรวาท รอ้ยละ 95 นบัถอื
ศาสนาอสิลาม รอ้ยละ 3  นบัถอืศาสนาครสิต ์รอ้ยละ 1.7  นบัถือศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู ร้อยละ 0.3 [6]

 1.1.4 ลักษณะประช�กร
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 ทั้งน้ีโครงสร้างอาชีพหลักของชาวกัมพูชา คือ ภาคเกษตรกรรม 
ประมาณร้อยละ 70 ภาคบริการประมาณร้อยละ 17 ภาคอุตสาหกรรม
โรงงานประมาณร้อยละ 8 และภาคการก่อสร้างประมาณร้อยละ 5  
ชาวกัมพูชาประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก พืชท่ีปลูก 
ส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าวเจ้า ยางพารา พริกไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะปลูกบริเวณ
ที่ราบภาคกลางรอบทะเลสาบกัมพูชา รองลงมาคือ ประมง โดยบริเวณ
รอบทะเลสาบกัมพูชาเป็นแหล่งประมงน�จืดที่สำาคัญท่ีสุดในภูมิภาค 
มีการทำาป่าไม้บริเวณเขตภูเขาทางภาคเหนือโดยล่องมาตามแม่น�โขง 
อุตสาหกรรมในประเทศเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม ส่วนใหญ่เป็นโรงสีข้าว 
และทำารองเท้า[26]

 ปัจจุบันประเทศกัมพูชามีประชากรถึง 14.4 ล้านคน[56] ประกอบ
ไปด้วยชนหลายเชื้อชาติ ซึ่งแยกออกได้เป็น เชื้อสายกัมพูชา ร้อยละ 96  
มุสลิม ร้อยละ 2.2  เวียดนาม ร้อยละ  0.49 จีน ร้อยละ 0.2  ที่เหลือ
เป็นชนกลุ่มน้อยหรือชาวเขา รวม 17 เผ่า [1]

 สว่นในดา้นศาสนา มผีูน้บัถอืศาสนาพุทธเถรวาท รอ้ยละ 95 นบัถอื
ศาสนาอสิลาม รอ้ยละ 3  นบัถอืศาสนาครสิต์ ร้อยละ 1.7  นบัถือศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู ร้อยละ 0.3 [6]
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 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ภาวะเศรษฐกิจของกัมพูชาเร่ิมดีข้ึนเมื่อ
สงครามภายในประเทศสงบลง และดำาเนนิการฟืนฟูเศรษฐกจิของประเทศ
โดยการเปิดการคา้ระหวา่งประเทศมากขึน้ สนบัสนนุการทอ่งเทีย่ว พฒันา
ศักยภาพการผลิต พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค 
มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ
 ในปัจจุบันเศรษฐกิจกัมพูชามีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ.  
2554 และปี พ.ศ. 2555 การเติบโตของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ของกัมพูชาเพิ่มสูงถึงร้อยละ 7.1 และร้อยละ 6.5 ตามลำาดับ  
ซึ่งมากกว่าการเจริญเติบโตของ GDP กลุ่มอาเซียนที่มีการเติบโตเฉลี่ย
เพียงร้อยละ 5.2 นอกจากนีน้กัลงทนุตา่งชาตยิงัใหค้วามสนใจทีจ่ะเข้าไป
ลงทนุในกมัพชูาเพิม่ขึน้ เพราะกมัพชูาเปน็ประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติ
ทีอ่ ุดมสมบูรณ์ การเมืองในปัจจุบันมีความมั ่นคงและมีเสถียรภาพ
ประกอบกบันโยบายสง่เสรมิการลงทนุจากตา่งประเทศของรัฐบาลกมัพูชา 
ซึ่งให้สิทธิประโยชน์หลายประการแก่โครงการลงทุนจากต่างประเทศ 
ท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนอัตราค่าจ้างแรงงานท่ีอยู่ในระดับต� 
ราว 61 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน จึงทำาให้ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศ 
เปา้หมายทีช่าวตา่งชาตสินใจเขา้ไปลงทนุเพ่ิมขึน้ ในระหว่างเดือนมกราคม
จนถึงกันยายน พ.ศ. 2555 มีการจดทะเบียนธุรกิจใหม่โดยชาวกัมพูชา
และตา่งชาตทิัง้หมด 2,606 แห่ง[27] คดิเปน็รอ้ยละ11.6 เมือ่เปรยีบเทยีบ
จากปีท่ีผ่านมา โดยที่ธุรกิจใหม่นี้ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทเสื้อผ้า  
การก่อสร้าง และการค้า

 1.1.5 ข้อมูลเศรษฐกิจ
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 กัมพูชาเปิดเสรีทางการตลาดทั้งในส่วนภูมิภาคและระดับโลก 
ดังเห็นได้จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) 
ซึ่งสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันท่ีจะจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน 
ปี พ.ศ. 2558 เพ่ือท่ีจะให้อาเซียนรวมกันเป็นตลาดเดียว และมีฐานการผลิต 
รว่มกนัระหวา่งสมาชกิอาเซยีน นอกจากนีก้มัพชูายงัไดเ้ขา้รว่มเปน็สมาชกิ 
ในองค์การระหว่างประเทศที่สำาคัญ เช่น องค์การการค้าโลก (World 
Trade Organization: WTO) และองคก์ารแรงงานสากล (International 
Labour Organization: ILO)[27]

การค้าขายในกัมพูชา
ที่มา:  http://region4.prd.go.th



26

 กมัพชูายังเป็นแหลง่ทรพัยากรธรรมชาตทิีส่ำาคญั เชน่ อญัมณเีหลก็
ฟอสเฟต ซิลิคอน ถ่านหิน แมงกานีส นำ้ามัน แก๊ส และไม้สัก นอกจากนี้
ยงัมแีหลง่ประมงนำา้จดืทีส่ำาคญัและใหญท่ีส่ดุในภูมภิาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ คือ บริเวณรอบทะเลสาบโตนเล (Tonle Sap) หรือทะเลสาบ
เขมร ซึง่มี ลกัษณะทางกายภาพ[25a] ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณตอนกลางค่อนไปทาง
ตะวนัตกเฉยีงเหนอืของประเทศกัมพชูา ลอ้มรอบด้วยจังหวัดเสยีมเรียบ 
จังหวัดพระตะบอง จังหวัดโพธิสัต จังหวัดกัมปงชนัง และจังหวัดกัมปงทม 
ท่ีปลายทะเลสาบดา้นตะวนัออกเฉยีงใตม้แีมน่ำา้โตนเลสาบไหลไปบรรจบ
กบัแมน่ำา้โขงและแมน่ำา้บาสกัทีก่รงุพนมเปญ ซึง่หา่งจากปลายทะเลสาบ 

สภาพบ้านเรือนในเมืองพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชา
ที่มา:  http://th.wikipedia.org/wiki/%
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100 กโิลเมตร บรเิวณนีก้ระแสนำา้ของแมน่ำา้โตนเลสาบจะสลบั   ทิศทาง
การไหลตามฤดูกาล จนได้ชือ่วา่เป็น “River with Return” ปรากฏการณ์
นี้ส่งผลให้ท้องนำ้าโตนเลสาบในช่วงฤดูนำ้าหลากขยายวงกว้างไปจนเกิด
เป็นแหล่งเก็บนำ้าธรรมชาติขนาดใหญ่ และจะค่อย ๆ ระบายออกในช่วง
ฤดูแล้ง นอกจากน้ี การไหลสลับทิศทางของแม่นำา้ยังช่วยให้เกิดการพัดพา 
ตะกอนอันอุดมสมบูรณ์มาทับถมเป็นบริเวณกว้างก่อให้เกิดพื้นที่ 
ที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกบริเวณโดยรอบทะเลสาบ
 จากธรรมชาติท่ีสร้างสมมาอย่างยาวนาน โตนเลสาบจึงมีความสำาคัญ 
ในด้านต่างๆ  ท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิตและการพัฒนาประเทศกัมพูชาดังน้ี[25a] 
 1.เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำาคัญต่อระบบนิเวศ เป็นทะเล
สาบนำ้าจืดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์นำ้านานาชนิด เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ปลานำ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีพันธุ์ปลามากกว่า 200 ชนิด
และเปน็แหลง่กำาเนดิทรพัยากรธรรมชาติประเภทอืน่ ๆ  จำานวนมาก เช่น 
พืชพันธุ์ที่มีมากกว่า 200 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า 46 สายพันธุ์ 
และนกอีกกว่า 255 สายพันธ์ุ ในจำานวนน้ีมีหลายสายพันธุ์เป็นสัตว์ปีก
อนุรักษ์ของโลก 
 2. เปน็แหลง่ทรพัยากรประมงทีส่ำาคัญต่อเศรษฐกจิและสังคม โดย
เฉพาะปลานำ้าจืดซึ่งเป็นสินค้าอาหารสำาคัญอันดับ 2 ของกัมพูชา  
รองจากขา้ว และเปน็แหลง่โปรตีนสำาคญัของชาวกมัพชูา ปจัจบุนั กมัพชูา
เป็นแหล่งประมงนำ้าจืดขนาดใหญ่อันดับ 4 ของโลก รองจากจีน อินเดีย 
และบังคลาเทศ โดยมีผลผลิตประมงนำ้าจืดกว่า 4,000,000 ตันต่อปี  
(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10-20 ของ GDP) ซ่ึงเป็นผลผลิตท่ีได้จากโตนเลสาบ 
ประมาณ 230,000 ตันต่อปี หรือร้อยละ 60 ของผลผลิตประมงนำ้าจืด
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ท้ังหมดของกัมพูชา กัมพูชามีปลานำ้าจืดอย่างน้อย 300 ชนิด พบใน 
โตนเลสาบกว่า 200 ชนิด ที่สำาคัญ ได้แก่ Perch, Carp, Lungfish และ 
Smelt สาเหตุท่ีทำาใหป้ลาชกุชมุมาจากการไหลของกระแสนำา้ทีม่ลีกัษณะ
เฉพาะ และระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงเห็นได้จากปลาท่ีมี 
ความสำาคัญเชิงเศรษฐกิจ เช่น ปลาเตรเรียล (Trey Riel) โตนเลสาบ 
จึงเปน็แหลง่ทรัพยากรประมงทีม่คีวามสำาคญัอย่างยิง่ตอ่การดำาเนนิชวีติ 
ของประชากรทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณลุม่แมน่ำา้โขงตอนลา่ง รวมทัง้การดำาเนนิ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ  เช่น การแปรรูปผลผลิตประมง (โดยเฉพาะ
ปลาร้า และปลากรอบ) 
 3. เป็นแหล่งเพาะข้าวและพืชเศรษฐกิจสำาคัญที่สุดของกัมพูชา 
พื้นที่เกษตรกรรมของกัมพูชาที่มีอยู่ราว 2.8 ล้านเฮกตาร์ เป็นพื้นที่ปลูก
ข้าวถึง 2.3 เฮกตาร์ การปลูกข้าวในกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นลักษณะ Rain 
fed lowland rice ที่มีมากถึงร้อยละ 86 ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดของ
กมัพชูา ซึง่ใหผ้ลผลิตคอ่นข้างต� เนือ่งจากข้อจำากัดเรือ่งชลประทาน และ
เทคโนโลยีการผลิต ขณะท่ีการปลูกข้าวในลักษณะ Deep water หรือ 
Floating rice ซึง่ทำาไดเ้ฉพาะบรเิวณโตนเลสาบ และจะทำาการเพาะปลกู
ในช่วงนำ้าลดมีเพียงร้อยละ 4 ของพื้นที่ปลูกข้าวท้ังหมด แต่ให้ผลผลิต
ราวรอ้ยละ 12 ของผลผลติขา้วทัง้หมด นอกจากขา้วแล้ว ยงัมพีชืเศรษฐกจิ
สำาคัญที่นิยมปลูกรอบบริเวณโตนเลสาบ ได้แก่ ยางพารา และพริกไทย
 4. เป็นแหล่งทรัพยากรป่าไม้ ปัจจุบันกัมพูชามีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 
60 ของพื้นที่ทั้งประเทศ ทรัพยากรป่าไม้มีสภาพค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ 
ทั้งในพ้ืนที่ป่าไม้ที่สำาคัญของกัมพูชา นอกจากป่าไม้บริเวณเทือกเขา 
ดงรักทางภาคเหนือ และเทือกเขาช้างทางภาคตะวันตก และพื้นที่ป่าไม้
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ทางภาคตะวันออกแล้ว บริเวณพ้ืนท่ีนำา้ท่วมถึงโตนเลสาบ รวมถึงป่าชายเลน 
และปา่ไม้ในพืน้ทีชุ่ม่นำา้บรเิวณลุม่นำา้โตนเลสาบกเ็ปน็พ้ืนท่ีปา่ไมท่ี้สำาคัญ
เช่นเดียวกับป่าไม้บริเวณเทือกเขาในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ อย่างไร
ก็ตาม พื้นที่ป่าไม้ของกัมพูชาได้เริ่มลดลงอย่างน่าเป็นห่วงจากอัตราการ
ตัดไม้ทำาลายป่าสูงถึง 300,000 เฮกตาร์ต่อปี เพื่อทำาการค้าและนำาไปใช้
เป็นเชื้อเพลิงสำาหรับหุงต้มในครัวเรือน
 5. เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ โตนเลสาบจัดเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
ที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปชมความสวยงามของทะเลสาบและทัศนียภาพ
โดยรอบ รวมท้ังวิถีชีวิตของชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว นอกจากน้ี 
โตนเลสาบยังเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ และมีระบบ
นิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์ อีกท้ังยังมีพันธ์ุไม้ และสัตว์บางชนิดที่พบเห็นได้
เฉพาะบรเิวณโตนเลสาบเท่านัน้ จงึถือเป็นจดุดงึดดูการทอ่งเท่ียวทีส่ำาคัญ
อีกแห่งหนึ่งของกัมพูชา
 6.เป็นปราการป้องกันนำ้าท่วม โตนเลสาบเปรียบเสมือนปราการที่
ธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อป้องกันนำ้าท่วมในบริเวณลุ่มแม่นำ้าโขงตอนใต้ โดย
ทำาหน้าที่ดูดซับและเก็บกักนำ้าในช่วงฤดูนำ้าหลาก และปล่อยนำ้าออกมา
ในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้ พื้นที่ลุ่มนำ้าโตนเลสาบสามารถดูดซับนำ้าได้ประมาณ 
46 ล้านลูกบาศก์เมตร ในจำานวนน้ีร้อยละ 62 เป็นนำา้ท่ีไหลมาจากแม่นำา้โขง 
ส่วนที่เหลือเป็นนำ้าที่ไหลมาจากแม่นำ้าโตนเลสาบ
 7.เปน็เสน้ทางคมนาคมทางนำา้ทีเ่ชือ่มจงัหวดัตา่งๆรอบโตนเลสาบ
ผ่านแม่นำ้าบาสักไปยังกรุงพนมเปญ
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 จากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย 
ของระบบนเิวศนบ์รเิวณโตนเลสาบจงึ เปน็อูข่า้วอูน่ำา้ และรากฐานสำาคัญ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชานับต้ังแต่อดีต  จนถึงปัจจุบันที่มี
ประชากรอาศัยอยู่กว่า 1.2 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของ
ประชากรกัมพูชาทั้งประเทศ ประชากรส่วนใหญ่ท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณ 
ดงักลา่วประกอบอาชพีประมงและแปรรปูผลผลติประมงเปน็หลกั ขณะ
เดียวกันก็มีการทำาเกษตรกรรม และเก็บของป่าขาย  ประเทศกัมพูชานี้
นอกจากมีความอุดมสมบูรณ์รอบโตนเลสาบแล้วยังมีทรัพยากรป่าไม้ที่
คอ่นขา้งอุดมสมบูรณท์างภาคเหนอืของประเทศ โดยการลงทนุในป ีพ.ศ. 
2554 น้ัน ได้มีการลงทุนหลายภาคส่วน คิดเป็นด้านเกษตรกรรม 
ร้อยละ 46.89 อุตสาหกรรมโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าร้อยละ 32 
การท่องเที่ยวร้อยละ 5.13 การทำาเหมืองแร่ร้อยละ 3.52 และ 
การโทรคมนาคมร้อยละ 0.2
 ส่วนในด้านเศรษฐกิจการลงทุนอื่นๆของกัมพูชาสำานักงาน 
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุแหง่ประเทศไทย ไดห้ลายงานให้เหน็ถงึ
ศักยภาพการพัฒนาและแหล่งเศรษฐกิจที่สำาคัญของกัมพูชา โดยแยก 
ใหเ้ห็นภาพละเอียดของในแต่ละจงัหวดั มศัีกยภาพแตกต่างกันตามสภาพ
ภูมิประเทศ ซึ่งความสำาคัญทางเศรษฐกิจและสินค้าหรือการบริการ 
ที่สำาคัญใน แต่ละเมืองสรุปได้ดังตารางที่ 1
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ต�ร�งที่ 1:  คว�มสำ�คัญท�งเศรษฐกิจ และสินค้�/บริก�รที่สำ�คัญ  
  ในแต่ละจังหวัดของกัมพูช�

จังหวัด/กรุง คว�มสำ�คัญ สินค้�/บริก�รที่สำ�คัญ

กรุงพนมเปญ เมืองหลวง -  อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองนุ่งห่ม 
    สิ่งทอ และรองเท้า
  -  ศูนย์กระจายสินค้าไปทั่วประเทศ  
   และศูนย์ราชการ
กรุงสีหนุวิลล์ เมืองท่า -  ท่าเรือน�ลึกนานาชาติออกสู่ทั่วโลก 
   ทางทะเลอ่าวไทย
  -  แหล่งอาหารทะเล เช่น กุ้ง ปู หอย
  -  สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล
  -  แหล่งขุดเจาะก๊าซ และน�มัน
จังหวัดเสียมเรียบ เมืองเศรษฐกิจสำาคัญ -  สถานที่ตั้งของนครวัด-นครธม ซึ่ง 
   ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
  -  มีอุตสาหกรรมการบริการที่สำาคัญ  
   คือ ที่พัก โรงแรมร้านอาหารเพื่อให ้
   บริการแก่นักท่องเที่ยว
จังหวัดพระตะบอง เมืองเศรษฐกิจสำาคัญ -  แหล่งผลิตข้าว
  -  ผลิตไม้ผล เช่น ส้ม
  -  และพืชไร่ เช่นมันสำาปะหลัง
   ถั่วเหลือง และงา
จังหวัดเกาะกง เมืองเศรษฐกิจสำาคัญ -  สินค้าประมง
  -  การท่องเที่ยวทางทะเล
จังหวัดกัมปงจาม เมืองเศรษฐกิจสำาคัญ -  แหล่งผลิตยางพารา เงาะ มังคุด  
   ทุเรียน และผลไม้อื่น ๆ เช่น 
   มะม่วงหิมพานต์ รวมถึงพืชไร ่
   เช่น ข้าวโพด ถั่ว งา

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย
(25a)
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 จากตารางข้างต้น จะเห็นว่ารัฐบาลกัมพูชาได้ดำาเนินการอย่าง
จริงจังโดยดูรายละเอียดที่พัฒนา กรุงและจังหวัดต่างๆได้ดังต่อไปนี้
 กรุงพนมเปญ รัฐบาลได้จัดตั ้งเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ
(Phnom Penh Special Economic Zone – PPSEZ)  เป็นหนึ่งใน 
การจัดตั ้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZs) 
ที ่ร ัฐบาลสนับสนุน เพ่ือดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาต้ังฐานการผลิต 
เพื่อการส่งออก อันจะนำามาซึ่งรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศด้วยการ
ให้สิทธิประโยชน์ นักลงทุนต่างชาติสามารถเช่าที่ดินได้นานถึง 99 ปี และ
สามารถขอต่ออายุการเช่าใหม่ได้ นอกจากนี้ ยังได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลสูงสุดเป็นเวลา 9 ปี การยกเว้นภาษีนำาเข้าสินค้าวัตถุดิบ
และเครื่องจักร และการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำาหรับสินค้าส่งออก 
อกีดว้ย           ซึง่สทิธปิระโยชนด้์านภาษ ีและอำานวยความสะดวกในดา้นตา่ง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษกัมพูชา
(Cambodian Special Economic Zone Board - CSEZB) ทำาหน้าที่
คอยกำากับควบคุมดูแล คอยอำานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนใน 
ด้านต่างๆ  ทั้งมีการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ  (Administration 
of Special Economic Zone) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการครบวงจร (One Stop  
Service) ในเรื่องการจดทะเบียนบริษัท การออกใบอนุญาตการลงทุน  
(Conditional Registration Certificate: CRC) และการให้ความช่วยเหลือ 
ด้านกฎหมาย มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆ ครบครัน อาท ิ
ไฟฟ้า ประปา ระบบบำาบัดนำ้าเสีย ระบบโทรคมนาคม และท่าเรือสินค้า 
เทกอง รวมทั้งมีสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ธนาคาร โรงแรม 
อพาร์ทเมนท์ และคลินิก
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 เขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญนี้ เป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นโดย 
Japan Cambodia Development Corporation ที่เป็นบริษัทร่วมทุน 
ระหว่าง Zephyr Co., Ltd. ของญี่ปุ่นและ Attwood Investment 
Group ของกัมพูชา มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไป
ตั้งฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้แรงงานเป็นหลัก เช่น สิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า อาหารแปรรูป เฟอร์นิเจอร์ จักรยาน สินค้า
อุปโภคและบริโภคอื่น ๆ ฯลฯ    
 ส่วนในด้านที่ตั ้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ (PPSEZ)
นี้ มีความสะดวกในด้านการคมนาคมขนส่ง โดยตั้งอยู่บนทางหลวง
หมายเลข 4 ห่างจากสนามบินนานาชาติพนมเปญเพียง 8 กิโลเมตร 
และห่างจากท่าเรือพนมเปญ 18 กิโลเมตร สามารถใช้เส้นทางรถไฟ 
ที่เชื่อมระหว่างกรุงพนมเปญและกรุงสีหนุวิลล์ซึ่งมีท่าเรือน�ลึก สำาหรับ
ขนส่งสินค้าต่อไปยังท่าเรือกรุงเทพฯ ท่าเรือแหลมฉบังหรือประเทศอื่นๆ 
ได้สะดวก และการขนส่งสินค้ามายังประเทศไทยสามารถทำาได้
หลายช่องทาง เช่น การใช้ทางหลวงหมายเลข 5 ที่เชื่อมต่อระหว่าง 
กรุงพนมเปญ-ปอยเปต เข้าสู่ประเทศไทยที่ด่านอำาเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว
 จังหวัดเสียมเรียบเหมาะสำาหรับการลงทุนด้านธุรกิจการ 
ท่องเที่ยวมีมรดกโลกอย่างนครวัด-นครธม  เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว 
ด้วยเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ต้องไปดู มีสายการบินบางกอก
แอร์เวย์ จากกรุงเทพฯ บินลงสนามบินนานาชาติเสียมเรียบ-อังกอร์ 
(Siem Reap-Angkor International Airport) ทุกวัน
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 จังหวัดพระตะบองเหมาะสำาหรับการลงทุนด้านการเกษตร
สามารถจัดทำาระบบการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ หรือการเพาะปลูกพืช 
ท่ีมีการทำาสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าระหว่างฝ่ายเกษตรกรหรือ
เจ้าของฟาร์ม (Contract Farming) เนื่องจากมีลักษณะของพื้นที ่
ที่คล้ายกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 กรุงสีหนุวิลล ์ (Sihanouville) หรือ กัมปงโสม (Kampong 
Som) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจตอนใต้
ของกัมพูชา ห่างจากกรุงพนมเปญประมาณ 246 กิโลเมตร ทิศเหนือ
ติดกับเกาะกง (Kok Kong) ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดกัมปอต (Kam-
Pot) ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดกับอ่าวไทย กรุงสีหนุวิลล์เป็นเมือง 
ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจของกัมพูชาและกำาลังทวีบทบาทสำาคัญ 
มากขึ้นเป็นลำาดับ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งตอนใต ้
ของประเทศแล้ว ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งของสามเหลี่ยมเศรษฐกิจของ
กัมพูชา (กรุงพนมเปญ-จังหวัดเสียมเรียบ-กรุงสีหนุวิลล์) ทำาให้รัฐบาล
ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ ไม่ว่า 
จะเป็นถนน ท่าเร ือ ไฟฟ้า ระบบบำาบัดน�เส ีย และการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการลงทุนทั้งใน
และต่างประเทศ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนทาง 
การเงินจากองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร
เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for Inter-
national Cooperation: JBIC) ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย 
(Asian Development Bank: ADB) และธนาคารโลก (World Bank)  
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ากรุงสีหนุวิลล์เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่ง  
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ทางน� ของกัมพูชา  เนื ่องจากเป็นที่ตั ้งของท่าเรือน�ลึกทางทะเล
เพียงแห่งเดียวของประเทศ ที่สามารถรองรับการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศได้มากถึงร้อยละ 70 ของการค้าระหว่างประเทศทั้งหมด  
ท้ังยังมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์จากระดับน�ทะเลชายฝังท่ีมีความลึก 
มากพอที่จะสามารถรองรับเรือสินค้าและเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ได้ 
รวมทั้งยังมีหมู่เกาะต่าง ๆ ที่เสมือนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาต ิ
ให้กับท่าเรือสีหนุวิลล์ได้เป็นอย่างดี สินค้าส่วนใหญ่เป็นประเภทน�มัน 
เหล็ก ไม้แปรรูป ข้าว และสินค้าทางการเกษตรอื่นๆ รวมทั้งสินค้า 
ทั่วๆ ไป ที่บรรจุในตู้คอนเทรนเนอร์ ท่าเรือสีหนุวิลล์มีเส้นทางเดินเรือ 
ที่สามารถเชื่อมโยงได้กับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช่น ไทย  
เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ จีน เกาหลีใต้ บรูไน และฮ่องกง  
อีกทั้งการใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ซึ่งเป็นถนนที่มีสภาพดีที่สุด และเป็น 
เส้นทางขนส่งสินค้าสายสำาคัญที่สุดของกัมพูชา สามารถส่งสินค้าไปยัง 
กรุงพนมเปญซึ่งเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าท่ีสำาคัญของประเทศ
โดยมีระยะทางจากท่าเรือสีหนุวิลล์ถึงกรุงพนมเปญเพียง 230 กิโลเมตร   
 รัฐบาลกัมพูชามีนโยบายส่งเสริมการขนส่งทางทางอากาศ ได้มี 
การพัฒนาสนามบินสีหนุวิลล์โดยให้เปิดบริการได้อีกครั้งหนึ่ง หลังจาก 
ปิดให้บริการ เนื่องจากประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้ เพื่อรองรับ 
การท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงอนุญาตให้บริษัท Socie-
te Concessionaire des Aero port (SCA) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง
นักลงทุนชาวฝรั่งเศสและมาเลเซีย เข้ามาปรับปรุงและบริหารสนามบิน 
และได้ขยายทางว่ิงให้สามารถรองรับเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ 
และปรั บป รุ ง ระบบการ ใ ห้บ ริ ก า รภาย ในสนามบิ น ให้ ดี ข้ึ น  
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ทั้งนี้สนามบินสีหนุวิลล์ได้เปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ  
ซ่ึงทำาให้สนามบินสีหนุวิลล์เป็นสนามบินนานาชาติแห่งท่ี 3 ของประเทศ   
ซึ่งการสนองนโยบายการท่องเที่ยวที่กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา  
ได้พยายามผลักดันให้กรุงสีหนุวิลล์กลายเป็นเมืองท่องเท่ียวชายฝังทะเล 
เพือ่แข่งขันกับจังหวัดภูเก็ตและเกาะบาหลี โดยชูจุดเด่นในด้านทัศนียภาพ 
ของหาดทรายน้อยใหญ่หลายแห่ง อาทิเช่น Sokha Beach และ Victory 
Beach โดยเฉพาะ Ochheuteal Beach ซึ่งมีทรายละเอียดนุ่ม และ
น�ใส รวมทั้งได้มีการส่งเสริมให้มีการลงทุนสร้างโรงแรมในระดับ 5 ดาว 
สนามกอล์ฟ ร้านอาหาร และส่ิงอำานวยความสะดวกต่างๆ  ท้ังมีทรัพยากร 
ทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ จึงมีอาหารทะเลสดใหม่ และราคาถูกไว้บริการ
นักท่องเที่ยวอีกด้วย ส่งผลให้กรุงสีหนุวิลล์เป็นเมืองชายทะเลที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุดในกัมพูชา และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวกัมพูชาและ
ชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีสายการบิน PM Air 
ของกัมพูชาได้เปิดให้บริการเท่ียวบินตรงจากจังหวัดเสียมเรียบมายัง
กรุงสีหนุวิลล์ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เพื่อสนับสนุนนักท่องเที่ยวที่มา
เที่ยวให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 รัฐบาลกัมพูชาได้พัฒนาธุรกิจน�มันและก๊าซธรรมชาติ โดย
เริ่มสำารวจแหล่งน�มันดิบและก๊าซธรรมชาติบริเวณนอกชายฝังทะเล
ของกรุงสีหนุวิลล์มากว่า 40 ปี แต่ยังพบน�มันดิบและก๊าซธรรมชาติ
จำานวนไม่มากพอที ่จะขุดเจาะมาใช้ในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม  
นับตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2548 กัมพูชาก็เริ่มมีความหวังว่าน�มันและ 
ก๊าซธรรมชาติจะกลายเป็นแหล่งรายได้ที่สำาคัญในอนาคตเม่ือบริษัท 
Chevron ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับสัมปทานในการสำารวจน�มันและ 
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ก๊าซธรรมชาติใน Block A (เป็นแหล่งน�มันนอกชายฝัง ห่างจาก 
แผ่นดินใหญ่ของกัมพูชาราว 120 กิโลเมตร) ครอบคลุมพื้นที่ 6,278 
ตารางกิโลเมตร ได้ประกาศว่าพบน�มันและก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่
อย่างน้อย 3 แห่ง ห่างจากชายฝังของกรุงสีหนุวิลล์ไม่ไกลนัก โดยคาดว่า 
จะมีปริมาณน�มันสำารองราว 400 - 500 ล้านบาร์เรล และในขณะนี้ 
รัฐบาลกัมพูชามีแผนจะสร้างระบบท่อส่งน�มันความยาว 140 กิโลเมตร 
จาก Block A เข้าสู่กรุงสีหนุวิลล์ โดยบริษัท Chevron ของสหรัฐอเมริกา 
บริษัท Mitsui ของญ่ีปุ่น และบริษัท LG Electronics ของเกาหลีใต้  
อยู่ระหว่างการร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการดังกล่าว ทำาให้คาดว่า 
ในช่วงอีก 2-3 ปีข้างหน้ากรุงสีหนุวิลล์จะกลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม 
น�มันของกัมพูชา(25a)

ภาพที่ 5 แผนที่ตั้งสีหนุวิลลล์์
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 จังหวัดเก�ะกง รัฐบาลกัมพูชาสนับสนุนให้สร้างนิคมอุตสาหกรรม 
NearngKok เป็นโครงการท่ีเน้นการส่งเสริมการลงทุน จากต่างประเทศ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ACMECS โดยจะเป็นนิคมอุตสาหกรรม 
และเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของกัมพูชาที ่ม ีมาตรฐาน และม ี
สิ่งอำานวยความสะดวกครบถ้วนสมบูรณ์และให้บริการได้ในระดับสากล 
ขณะเดียวกัน ยังมีความสำาคัญในฐานะเป็นโครงการนำาร่องเพ่ือเป็นแม่แบบ 
ให้กับนิคมอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ท่ีจัดข้ึนตามมาในอนาคต นิคมอุตสาหกรรมน้ี 
มีข้อได้เปรียบหลายประการ ท่ีสำาคัญได้แก่
 1. ทำาเลที ่ตั ้ง นิคมอุตสาหกรรม NearngKok ตั ้งอยู ่ในอำาเภอ 
มณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง ครอบคลุมพื้นที่ราว 2,000 ไร่ ห่างจาก 
จุดผ่านแดนไทย-กัมพูชา (บ้านหาดเล็ก-จามเย่ียม) ประมาณ 2 กิโลเมตร 
และห่างจากตัวเมืองจังหวัดเกาะกงราว 4 กิโลเมตร มีเส้นทางหมายเลข 
48 จากนิคมอุตสาหกรรมเช่ือมต่อไปยังทางหลวงหมายเลข 4 เพ่ือต่อ 
ไปยังกรุงพนมเปญและกรุงสีหนุวิลล์ ซึ่งถือเป็นเมืองเศรษฐกิจสำาคัญ 
ของกัมพูชา ทั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นจุดศูนย์กลาง สามารถเชื่อมต่อไป 
ยังเมืองสำาคัญๆ ของไทยและกัมพูชา นอกจากนี้ เกาะกงยังมีพื้นที่ติดกับ 
ชายฝังทะเลและมีท่าเรือขนส่งสินค้าที่สำาคัญ ได้แก่ ท่าเรือเกาะกง 
ท่ีรัฐบาลมีโครงการปรับปรุงและขยายท่าเรือเพ่ือรองรับการขยายตัวของ 
นิคมอุตสาหกรรมบริเวณโดยรอบ ซึ ่งจะเกื ้อหนุนให้พัฒนาไปสู ่
การเป็นแหล่งผลิตสินค้าแบบครบวงจร ต้ังแต่การผลิตไปจนถึงการส่งออก
 2. ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมีครบครันและได้มาตรฐาน 
ทั้งที่ดินราคาถูกทำาให้น่าลงทุน
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 3. รัฐบาลส่งเสริม ให้นิคมอุตสาหกรรม NearngKok เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนหลายประการ เช่น 
การยกเว้นภาษีนำาเข้าวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต ถึงแม้ว่าสิ่งที่น่าลงทุน
ในหลายๆด้านในกัมพูชา แต่ยังมีอุปสรรค ซึ่งสำานักงานส่งเสริมการ
ลงทุนแห่งประเทศไทย(25a)สรุปได้ดังตารางท่ี 2

ต�ร�งที่ 2:  ปัญห�/อุปสรรค และแนวท�งแก้ไขปัญห�ก�รค้�และ
 ก�รลงทุนระหว่�งไทย-กัมพูช�
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ที่มา: สำานักงานส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย
[25a]
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ที่มา: oknation

 ท่ามกลางพัฒนาเศรษฐกิจท่ีทำาให้เกิดรายได้ของประเทศกัมพูชา 
ไดเ้กดิจากการสร้างบ่อนคาสโินท่ีมเีงนิหมนุเวยีนปลีะหลายหมืน่ลา้นบาท 
และท่ีสำาคัญทำาให้กัมพูชามีสถานะที่ประเทศที่มีบ่อนคาสิโนมากที่สุด 
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�โขง หรือกล่าวได้ว่าเป็นประเทศ ศูนย์กลางของการพนัน 
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซ่ึงสะท้อนให้เห็นได้ว่าคาสิโน 
เป็นวาระสำาคัญ หรือยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชาติของกัมพูชาและ แน่นอน
เงนิทีห่ล่อเล้ียงบอ่นคาสโินเหลา่นีต้า่งผา่นจากพรมแดนของประเทศไทย 
ด้วยคาสิโนตั้งอยู่ล้อมรอบชายแดนประเทศไทย ดังปรากฏตามภาพ

 จากภาพขา้งตน้มบีอ่นคาสโินทีถ่กูกฎหมายถงึ สบิแหง่ ซึง่ยงัไมน่บั
รวมที่เปิดได้ตามอิทธิพลของคนในท้องถิ่นบ่อนคาสิโนจึงนับว่าเป็นอีก
รายได้หนึ่งที่ทำารายได้ที่น่าจับตาในทุกๆด้าน

ช่องจอม-โอร์เสม็ด

บ้านคลองลึก-ปอยเปต

บ้านแหลม-กรุมเรียง

บ้านผักกาด-ไพลิน

บ้านหาดเล็ก-จามเยียม

ช่องสะงำา-อัลลองเวง

ศรีโสภณ
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 เมื่อเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดปัจจัยบวกจากการฟืนตัว
ของเศรษฐกิจโลก ทำาให้การส่งออกของกัมพูชามีแนวโน้มดีขึ้น ที่สำาคัญ
กมัพชูาไดเ้ร่ิมใหก้ารสนบัสนนุการลงทนุภาคสาธารณะมากขึน้ เพือ่รองรบั
เศรษฐกจิทีจ่ะฟืนตัวภายในอนาคต อาทิ การสร้างถนน โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าถ่านหิน สร้างท่าอากาศยาน การบริหารจัดการ
ระบบรถไฟ เป็นต้น
 ดา้นสินคา้สง่ออกทีส่ำาคญัของกมัพชูา ไดแ้ก ่เสือ้ผา้ ดบีกุ ยาง ขา้ว 
ปลา ยาสูบ และรองเท้า ส่วนสินค้านำาเข้าที่สำาคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม บุหร่ี ทอง อุปกรณ์ก่อสร้าง เคร่ืองจักร รถจักรยานยนต์ 
ผลิตภัณฑ์ยา[13][17]

 ประเทศกัมพูชามีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มี 
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศ เป็น 
การปกครองที่มีรูปแบบรัฐเดียว
 กษตัรยิอ์งค์ปจัจบัุนของกัมพชูา คอื “พระบาทสมเดจ็พระบรมนาถ
นโรดมสีหมุนี” (His Majesty King Preah Bat Samdech Preah 
Boromneath Norodom Sihamoni) ข้ึนครองราชย์เมือ่วนัที ่14 ตุลาคม 
พ.ศ. 2547

 1.1.6 ข้อมูลก�รเมืองก�รปกครอง
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ภาพที่ 6  พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี
ที่มา:  http://www.asean-info.com
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 ตามโครงสร้างการปกครองของประเทศกัมพูชาได้กำาหนดใน 
กฤษฏีกา เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2552 ให้มีการแบ่งเขตปกครอง
เปน็ 1 ราชธาน ี(พนมเปญ) และ 23 จงัหวัด ได้แก ่กรแจะ เกาะกง กันดาล  
กำาปงจาม กำาปงชนัง กำาปงธม กำาปงสะปือ กัมปอต ตาแก้ว รัตนคีรี 
พระวิหาร พระตะบอง โพธิสัต บันเตียเมียนเจย ไปรแวง มณฑลคีรี  
สตึงแตรง สวายเรียง เสียมราฐ อุดรมีชัย ไพลิน แกบ และพระสีหนุ 
ซึ่งแต่ละจังหวัดมีศูนย์กลางการปกครอง เรียกว่า “กรุง” (อำาเภอเมือง)
 นอกจากนั้น ยังมีเมืองสำาคัญท่ีมีฐานะเป็นกรุงอีก 3 แห่ง คือ  
กรุงปอยเปต (จังหวัดบันเตียเมียนเจย) กรุงบาวัด (จังหวัดสวายเรียง) 
และกรุงสวง (จังหวัดกำาปงจาม) แต่ละจังหวัดหรือกรุงปกครองโดยผู้ว่า
ราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดอีก 7 – 9 คน ซ่ึงได้รับการ
แต่งตั้งตามวาระของรัฐบาล โดยจังหวัดแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น
อำาเภอ (สะร็อก) และตำาบล (คุ้ม) ขณะที่กรุงแบ่งเขตการปกครองย่อย
เป็นคานและสังกัด นอกจากนี้ในหมู่บ้านจะแบ่งออกเป็นชุมชนย่อยอีก 
เรียกว่า “ภูมิ”
 โดยในปัจจุบันประเทศกัมพูชามีการกระจายอำานาจแบ่งเขต 
การปกครองออกเป็น 20 จังหวัด (เขต : Provinces; Khet) และ 
4 เทศบาล (กรุง: Municipalities; Krung)[10]
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 ประเทศกัมพชูาเป็นดินแดนท่ีเกบ็อารยธรรมบนแผน่ดนิไวม้ากมาย
อย่างความใหญ่โตมโหฬารของนครวัดนครธม จึงไม่แปลกที่มีประชากร
นับถือศาสนาพุทธกว่าร้อยละ 95  แต่ประชาชนยังมีความเชื่อตาม 
ชาวเขมรโบราณที่มีความเชื่อในอำานาจเร้นลับท่ีมีอยู่กับธรรมชาติ 
(Animism)  เมือ่ชาวบา้นมปีฏสิมัพนัธก์บัชาวตา่งถิน่กอ็าจไดร้บัอทิธพิล
จากความเชื่ออ่ืนๆ  เพ่ิมข้ึน โดยไม่จำาเป็นต้องละทิ้งความเช่ือดั้งเดิม 
ซึง่ในเง่ือนไขของเวลาและสถานทีต่า่งกนั ชาวกัมพชูาไดร้บัเอาความเชือ่
ทางศาสนาและลัทธิต่างแดนมากมายท่ีสำาคัญ คือ ศาสนาพุทธ ศาสนา
อิสลาม ลัทธิขงจื้อ และลัทธิเต๋า
 สังคมกัมพูชาจึงเป็นสังคมท่ีหลากหลายทางวัฒนธรรมที่คล้ายกับ
สังคมไทย  มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลัก ทำาให้ประเพณีปฏิบัติต่างๆ 

 1.1.7 ลกัษณะท�งสงัคมและวัฒนธรรม

ภาพที่ 7 ป้ายเชิญชวนเลือกตั้งในกัมพูชา
ที่มา: http://transbordernews.in.th/home/?p=2672
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ของประชาชนชาวกัมพูชาสอดคล้องใกล้เคียงกับไทยเป็นอย่างมาก  
โดยผู้สูงอายุจะเข้าวัดฟังธรรมเม่ือมีงานบุญตามประเพณี ประชาชนหนุ่มสาว 
และเด็กจะร่วมแรงช่วยเหลือจัดการงานอย่างสม�เสมอ ทั้งนี้ จะมีงาน 
บุญประเพณีท่ีสำาคัญทางพระพุทธศาสนาตามจันทรคติเช่นเดียวกับไทย 
เป็นวันหยุดราชการ ได้แก่ วันมาฆบูชา วันปีใหม่เขมร (Khmer New Year)  
ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์จะหยุดราชการในวันที่ 14 – 16  เมษายน 
ของทุกปี วันวิสาบูชา วันสาร์ทเขมร ซึ่งตรงกับวันแรม 15 ค� เดือน 10 
เรียกว่า งานวันปรอจุมเบณ (Pchum Benday) โดยจะเป็นวันหยุด
ราชการ 3 วัน ตั้งแต่วันแรม 14 ค� เดือน 10 จนถึงวันขึ้น 1 ค� เดือน 
11 และงานวันลอยกระทง (Water Festival) เรียกว่า งานบุญอมตุก 
ฯลฯ
 หากจะกล่าวโดยภาพรวมแล้ว ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และ
ประเพณีของกัมพูชาและไทยจะใกล้เคียงกันในทุกเรื่อง รวมทั้งภาษา 
ถ้อยคำา พยัญชนะ สระ ตัวอักษร คำาศัพท์ต่างๆ ซ่ึงที่ผ่านมาได้ถูกหยิบ
ยืมแลกเปลี่ยนใช้สืบเนื่องกันมา

ที่มา:  http://divivu.com
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 กัมพูชายังขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และยังต้องได้รับ 
การพฒันาอกีมากปัจจบัุนรัฐบาลกมัพชูาให้ความสำาคัญกบัการเรง่พัฒนา 
ระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อให้พร้อมรองรับการลงทุนจาก 
ต่างประเทศ  ปัจจุบันสภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
ของกัมพูชาสรุปได้ดังนี้ [27]

ก�รคมน�คมท�งบก
 จดุผา่นแดนถาวรทางบกม ี3 จดุสำาคญั คือ ด่านบาเว็ทตรงข้ามกบั 
ด่านหมกบ่ายของเวียดนาม ด่านปอยเปตตรงข้ามด่านคลองลึก อำาเภอ 
อรัญประเทศของไทย และด่านจำาเยียมตรงข้ามกับด่านบ้านหาดเล็ก   
จังหวัดตราดของไทย

 1.1.8 โครงสร้�งพื้นฐ�นและระบบส�ธ�รณูปโภค

การเดินทางในกัมพูชา
ที่มา:  http://www.npc-se.co.th
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ก�รคมน�คมโดยท�งถนน
 ถนนในกัมพูชามีความยาวรวมกัน 14,790 กิโลเมตร แต่ถนนที่ 
อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ดีมีเพียง 2,600 กิโลเมตร เส้นทาง
สำาคัญได้แก่
 1. เส้นทางหมายเลข 1 กรงุพนมเปญ–บาเวท็  (ชายแดนเวยีดนาม) 
ระยะทาง 165 กิโลเมตร และจากบาเว็ทไปถึงโฮจิมินท์ของเวียดนาม 
อีกประมาณ 68 กิโลเมตร
 2. เส้นทางหมายเลข 4 กรุงพนมเปญ จังหวัดพระสีหนุ (กัมปงโสม) 
ระยะทาง 246 กิโลเมตร
 3. เส้นทางหมายเลข 5 กรุงพนมเปญ–ปอยเปต ระยะทาง 402 
กิโลเมตร
 4. เสน้ทางหมายเลข 6 เสยีมราฐ–ศรีโสภณ ระยะทาง 106 กโิลเมตร

ที่มา: http://www.oknation.net/blog/print.php?id=533871
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ที่มา:  http://magictravelblog.com

ก�รคมน�คมโดยท�งรถไฟ    
 กมัพชูามเีส้นทางรถไฟทีส่ำาคญั 2 สาย คือ กรงุพนมเปญ-ศรโีสภณ 
และกรุงพนมเปญ-กำาปงโสม มีความยาวรวมทั้งสิ้น 702 กิโลเมตร

ก�รคมน�คมท�งอ�ก�ศ
 กัมพูชามีสนามบินพาณิชย์ทางเด่ียว (Single Runway) ที่ได้
มาตรฐานสากลและเปิดให้เครื่องบินพาณิชย์ที่บินเป็นประจำาและ 
เครือ่งบนิเหมาลำาระหวา่งประเทศลงจอดได ้2 แหง่ คือ สนามบนินานาชาติ
พนมเปญหรือสนามบินโปเชนตง และสนามบินนานาชาติเสียมราฐ 
ซึ่งองค์การยูเนสโก (ผู้ให้ทุนในการอนุรักษ์นครวัด นครธม ได้กำาหนดให้
สนามบินรองรับเครื่องบินได้ไม่เกินขนาดโบอิ้ง 757 (200 ที่นั่ง)[27]
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ก�รคมน�คมท�งน�
 กัมพูชามีท่าเรือนานาชาติที่สำาคัญ 3 แห่ง คือ ท่าเรือนานาชาติ 
สหีนวุลิล ์ซึง่ถอืวา่เปน็ทา่เรอืน�ลกึทีใ่หญท่ีส่ดุและทนัสมยัทีส่ดุ โดยทา่เรอื
แห่งนีอ้ยูใ่นจงัหวดัพระสหีนทุางตอนใตข้องประเทศหา่งจากกรงุพนมเปญ 
226 กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข 4) ท่าเรือนานาชาติพนมเปญ 
ซึ่งอยู่ลึกเข้ามาจากปากแม่น�โขงบริเวณชายฝังทะเลจีนใต้ของประเทศ
เวยีดนามประมาณ 330 กโิลเมตร โดยเปน็ทา่เรอืทีไ่มส่ามารถรองรบัเรอื
เดนิสมทุรขนาดใหญไ่ด ้และทา่เรอืเอกชนชือ่ทา่เรอืออกญามอง (Oknha 
Mong Port) ซ่ึงตั้งอยู่ติดอ่าวไทยในเขตจังหวัดเกาะกงเหนือขึ้นมาจาก
ท่าเรอืสหีนวุลิลป์ระมาณ 40 กิโลเมตร หรอืประมาณ 180 กโิลเมตรจาก
กรุงพนมเปญ
ระบบส�ธ�รณูปโภคพื้นฐ�น
 เช่น ระบบประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต กัมพูชา 
มีระบบไฟฟ้าและประปาท่ีได้มาตรฐานในการใช้อุปโภคทั่วไปและ 
การใช้ในอุตสาหกรรม มีผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน 3 ราย ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 6 ราย ในส่วนของระบบอินเทอร์เน็ตของกัมพูชานั้น
มโีครงสร้างพืน้ฐานทางอนิเทอรเ์นต็เปน็อยา่งดี เพราะได้รบัการสนบัสนนุ
เงินทุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยรัฐบาลเยอรมันและ JBIC 
(Japan Bank for International Cooperation) โดยการวางสายไฟเบอร์
ออฟติก (Optical Fiber) จากปอยเปต (ติดชายแดนไทย) ไปจนถึง 
บาเว็ท (ติดชายแดนเวียดนาม) แต่ทั้งนี้อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ต 
ยังค่อนข้างสูง จากการสำารวจพบว่า ในปี พ.ศ. 2551 มีให้บริการ 9 ราย 
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในกัมพูชาประมาณ 15,950 ราย [23]
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 1.1.9 ระบบส�ธ�รณสุข

 หลังจากเปน็อสิระในป ีพ.ศ. 2496 ระบบสขุภาพในประเทศกมัพชูา
มพีฒันาการทีต่อ่เนือ่งมาหลายชว่งเวลา แตอ่าจกลา่วได้วา่ประเทศกัมพูชา
ได้เริ่มต้นปฏิรูประบบสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. 2534  
ภายใตโ้ครงการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณสขุ (Strengthening 
Health Systems Project) โดยมีองค์การอนามัยโลก (WHO) เป็น
แม่งานหลัก เริ่มต้นโครงการระยะแรกในปี พ.ศ. 2534 – 2537 ระยะ 
ที่สองในช่วงปี พ.ศ. 2538 – 2540 และระยะที่สามในช่วงปี พ.ศ. 2541 
– 2543 ภายใต้โครงการดังกล่าวได้วางแผนการให้มีสถานบริการทาง 
การแพทย ์(Clinic) ประจำาทกุตำาบล และมโีรงพยาบาลประจำาตัวอำาเภอ 
แตปั่ญหาของการดำาเนนิโครงการในชว่งแรกๆ คอื บคุลากรทางการแพทย์
ขาดทักษะด้านวิชาชีพ ขณะท่ีอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค และ
เครื่องมือในการผ่าตัดฉุกเฉินก็มีความขาดแคลน
 เม่ือมีการรณรงคป์ฏริปูระบบสาธารณสขุ รฐับาลกัมพชูากไ็ด้จดัตัง้
กระทรวงสาธารณสุข (MOH) ข้ึนในปี พ.ศ. 2536 และเริ่มจัดทำาระบบ
โครงสรา้งพืน้ฐานด้านสาธารณสขุของประเทศภายใต้แผนสขุภาพป ีพ.ศ.
2536 โดยกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาได้รับการสนับสนุนจากองค์การ
อนามัยโลกในการจดัต้ังเครอืข่ายศนูยบ์รกิารสาธารณสขุและโรงพยาบาล
ตามหวัเมือง มพีืน้ทีร่บัผดิชอบครอบคลมุประชากร 100,000 ถงึ 200,000 
คน อย่างไรก็ตาม ประชาชนกัมพูชาส่วนใหญ่ยังคงนิยมการรักษา 
ตามคติความเชื่อแบบด้ังเดิม และใช้ยาแผนโบราณ โดยมีครูเขมร  
พ่อหมอหรือแม่หมอ เป็นผู้ทำาหน้าที่รักษาโรค[26]
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 ส่วนในปัจจุบันมีจุดมุ่งหมายตามแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 
ของประเทศ ปี พ.ศ. 2551 – 2558 (The Health Sector Strategic 
Plan 2008 – 2015) คือ การพฒันาบรกิารสขุภาพด้านงบประมาณและ
บุคลากร เพื่อประชาชนกัมพูชาจะได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรมตามแผนสุขภาพเชิงกลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้น 3 โปรแกรมสุขภาพ 
ได้แก่ ภาวะเจริญพันธุ์ มารดาและทารกแรกเกิด รวมถึงสุขภาพเด็กและ
โรคติดต่อ โดยรัฐบาลกัมพูชากำาหนดกรอบยุทธศาสตร์ค่าใช้จ่าย 
ด้านสุขภาพ พ.ศ. 2551 – 2558 (The Strategic Framework for 
Health Financing 2008 – 2015) ไว ้เพือ่ขจดัอปุสรรคทางการเงนิและ
ด้านอ่ืนๆ ในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ เพื่อเป็นเค้าโครงสำาหรับ 
การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่ประชาชนในระยะยาวต่อไป[57]

 นอกจากนัน้ รฐับาลกมัพชูายงัไดจ้ดัทำาแผนพัฒนาสขุภาพแรงงาน 
พ.ศ. 2549 – 2558 (The Health Workforce Development Plan 
2006 – 2015) โดยแผนฯ ดังกล่าวให้ความสำาคัญกับการรักษาพยาบาล
ของผูใ้ช้แรงงานและการสรา้งหลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้ โดยทีภ่ารกจิ
หลักของกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา ปัจจุบันคือการดูแลด้านสุขภาพ
รอบด้านและสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี และให้ประชาชนได้รับบริการ 
ด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมด้วยบริการท่ีมีคุณภาพ 
เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนชาวกัมพูชา
 สรุปสถานบริการทางการแพทย์ในกัมพูชา ปัจจุบันแบ่งออกเป็น  
4 ประเภท ได้แก่
 1. หน่วยปฎิบัติก�รประจำ�ตำ�บล (Operational District – OD) 
เป็นสถานบริการทางการแพทย์ที่ให้บริการประชาชนในระดับตำาบล 
มีจำานวนทั้งสิ้น 77 แห่งทั่วประเทศ
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 2. โรงพย�บ�ลชุมชน (Referral Hospital) มีขอบเขตความรับผิดชอบ 
ครอบคลุมประชากรประมาณ 100,000 - 200,000 คน มีจำานวนทั้งสิ้น 
74 แห่งทั่วประเทศ
 3. ศูนย์อน�มัย (Health Center) มีขอบเขตความรับผิดชอบ
ครอบคลุมประมาณ 8,000 - 12,000 คน มีจำานวนทั้งสิ้น 957 แห่ง      
ทั่วประเทศ
 4. สถ�นีอน�มัย (Health Post) มีจำานวน 95 แห่งทั่วประเทศ

 1.1.10 ระบบก�รศึกษ�

ระบบก�รศึกษ�ของประเทศกัมพูช�ในปัจจุบัน
 ระบบการศึกษาของประเทศกัมพูชา ประกอบด้วย การศึกษา 
ในระดับอนุบาล ซึ่งจะเริ่มรับนักเรียนเข้าศึกษาตั้งแต่อายุ 3 – 5 ปี  
แตก่ารศกึษาในระดับนีพ้บว่ามเีฉพาะบางพืน้ทีเ่ทา่นัน้ การศึกษาในระดบั
ประถมศึกษาจำานวน 6 ปี (เทียบเท่า Grade 1 – 6) การศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (เทียบเท่า Grade 7 – 9) และการศึกษาระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย (เทยีบเทา่ Grade 10 – 12) ในสมยักอ่นหลงัจาก
สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้สำาเร็จการศึกษาจะต้อง
สอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยใช้ข้อสอบเข้าที่แต่ละมหาวิทยาลัยจัดข้ึนเอง 
แตใ่นปจัจบุนัจะมกีารสอบมาตรฐานเพือ่รบัใบประกาศนยีบตัรท่ีเรียกวา่ 
“Bac Dup” ซ่ึงได้นำามาใช้เป็นระบบกลางในการเข้าศึกษาต่อ 
ในมหาวิทยาลัย 
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 นอกจากนีย้งัมกีารศกึษานอกระบบสำาหรบัผูใ้หญ ่ซ่ึงเนน้การเรียน
การสอนเพื่อให้อ่านออกเขียนได้ ระบบการศึกษาของกัมพูชาจะเน้น 
การอ่านออกเขียนได้ข้ันพื้นฐาน เนื่องจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ 
มักขาดแคลนอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ยกตัวอย่างเช่น 
ในบางช้ันเรียน นักเรียนไม่มีหนังสือ สมุดจด หรือแม้แต่ปากกาในการเรียน 
ดังนั้นวิธีการเรียนการสอนที่นิยมมากท่ีสุดของกัมพูชา จึงเป็นแบบ  
“Chalk and Talk” หรือการเขียนบนกระดานแล้วสอนแก่ผู้เรียนเลย
 ในดา้นการจัดการศกึษาโดยภาคเอกชนพบว่า เร่ิมไดร้บัความนยิม
เพ่ิมมากขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา สถานศึกษาเอกชนสามารถ
พบได้ทั่วไปในทุกระดับการศึกษาโดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป 
แต่ด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสถานศึกษาเอกชนในระยะเวลา 
ที่ผ่านมา ทำาให้เป็นการยากสำาหรับรัฐบาลในการเข้าไปตรวจสอบเพื่อ 
สร้างมาตรฐานของโรงเรียนเอกชนต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับในระบบ 
การศึกษากัมพูชา

แนวท�งพัฒน�ก�รศึกษ�ของกัมพูช�
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2539 – 
2543) ของกมัพชูาไดก้ำาหนดแนวทางกวา้งๆ ในเชงินโยบาย ยทุธศาสตร ์
และเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาไว้ 3 ประการ คือ การให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยทั่วกัน การยกระดับคุณภาพ 
ดา้นการศึกษา และการปรบัปรงุการวางแผนบรหิารจดัการดา้นการศกึษา
ให้เข้มแข็งมากขึ้น โดยมีแผนการลงทุนด้านการศึกษารองรับในช่วงปี 
พ.ศ.2538 – 2543 จากการปรึกษาหารือกับองค์การระหว่างประเทศ 
ท่ีเก่ียวข้องในระดับหน่ึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 2 
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(พ.ศ. 2544 – 2548) เป็นการสานต่อแนวทางการพัฒนาการศึกษา 
ทีเ่นน้ถงึระดบัแผนปฏิบตัมิากขึน้แผนยทุธศาสตร์ระดับชาติในการขยาย
โอกาสทางการศกึษาทีม่คีณุภาพอยา่งทัว่ถงึ ประกอบด้วย แผนระยะสัน้ 
พ.ศ. 2544 – 2545 แผนระยะปานกลาง พ.ศ. 2547 – 2551  และ 
แผนระยะยาว พ.ศ. 2546 – 2558ท้ังนี้ท่ีผ่านมากัมพูชาได้มีการจัดทำา
แผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 – 2551 (Educational 
Strategic Plan 2004 – 2008) หรือที่เรียกโดยย่อว่า ESP 2004/08 
แผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาดังกล่าวมีเป้าหมายระยะยาวในการทำา 
ใหเ้ดก็และเยาวชนชาวกมัพชูาทกุคนไดร้บัโอกาสทางการศกึษาทีม่คีณุภาพ
อย่างทั่วถึงทุกระดับ สถานะทางเศรษฐกิจ ทุกเพศ ทุกพื้นที่ ทุกเชื้อชาติ 
แมแ้ตผู่พ้กิารทางร่างกาย เพือ่ให้สอดรับกบัรฐัธรรมนญูของประเทศ และ
ความผูกพันที่รัฐบาลมีต่อสัญญาท่ีทำากับสหประชาชาติในเรื่องสิทธิเด็ก 
(U.N. Convention on the Rights of the Child)
 • แผนระยะยาว พ.ศ. 2546 – 2558 และแผนระยะกลาง พ.ศ. 
2547 – 2551 เป็นการปรับปรุงจากแผนระยะสั้น พ.ศ. 2544 – 2545 
ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์ในการลดภาวะความยากจน (Poverty 
Reduction Strategic Plan: PRSP) เมื่อปี พ.ศ. 2545 เป็นฐาน  
โดยให้สอดรับกับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางประชากรและเศรษฐกิจ 
ระดับมหภาคในช่วง 10 – 15 ปีข้างหน้าของกัมพูชา ร่วมกับแนวทาง 
การประชุมการศึกษาโลก (World Education Forum) และเป้าหมาย
การพัฒนาในสหัสวรรษ 2000 (Millennium Development Goals) 
ซึ่งเน้นการศึกษาสำาหรับทุกคน (Education for All)
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 • แผนระยะยาว พ.ศ. 2546 – 2558 ได้กำาหนดให้กัมพูชาบรรลุ
เป้าหมายดังต่อไปนี้ภายในปี พ.ศ. 2558 อันได้แก่
  1) การเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มสูงขึ้นเป็น 3.8 ล้านคน
  2) การเพิ่มชั่วโมงการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
  3) การเพิ่มห้องเรียนและสถานที่เรียนในพื้นที่ขาดแคลน
  4) การเพ่ิมปริมาณและคุณภาพครูและการฝึกหัดครู โดยเน้น
สำาหรับระดับมัธยมศึกษามากข้ึนปีละประมาณ 10,000 คน ด้วยอัตรา
เงินเดือนเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 3 – 5 ต่อปี[13][33]

ที่มา:  http://www.dlfeschool.in.th
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 1.1.11 ระบบกฏหม�ย

วิวัฒน�ก�รของกฎหม�ยและระบบง�นยุติธรรมในประเทศกัมพูช�
 กฎหมายในประเทศกัมพูชาเป็นผลพวงมาจากประวัติศาสตร์ 
อันยาวนานในเรื่องอิทธิพลทางศาสนาและการเมือง ในอดีตประเทศ 
กมัพชูาใชร้ะบบกฎหมายซ่ึงไดร้บัอทิธพิลมาจากจารตีประเพณขีองศาสนา 
พทุธและลทัธขิอม ต่อมาภายหลงัระบบกฎหมายดงักลา่วไดถู้กเปลีย่นแปลง 
ไปเป็นระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) หรือระบบ 
กฎหมายลายลักษณ์อักษรตามแบบของประเทศฝรั่งเศส ซ่ึงเป็น 
ผู้ครอบครองอาณานิคมของประเทศกัมพูชาในขณะน้ัน หลังจากได้รับ 
อิสรภาพจากประเทศฝร่ังเศส ระบบกฎหมายของประเทศกัมพูชา 
ได้ตกอยู่ภายใตอ้ทิธพิลของพรรคคอมมวินสิต์ (The Communist Party 
of Kampuchea – CPK) ในช่วงปี พ.ศ. 2518 – 2522 พรรค CPK (เขมรแดง) 
ได้ทำาการล้มล้างระบบและสถาบันกฎหมายท้ังหมดของประเทศ และ
เปลี่ยนไปใช้ระบบกฎหมายแบบเผด็จการแทน นอกจากนี้ พรรค CPK 
ยังได้ทำาการกวาดล้างและประหารชีวิตนักกฎหมายและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในสาขากฎหมายให้หมดไปจากประเทศกัมพูชา ก่อให้เกิดสภาวะ 
ทางกฎหมายที่เรียกว่า “สูญญากาศทางกฎหมาย (Legal Vacuum)”  
นอกจากนัน้ยงัมรีายงานวา่ในชว่งเวลาดงักล่าวมนีกักฎหมายเหลอือยูใ่น
ประเทศกัมพูชาเพียง 10 คน ในจำานวนนั้นประกอบด้วยผู้พิพากษา  
5 ท่าน
 ภายหลังจากปี พ.ศ. 2522 ประเทศเวียดนามได้เข้ามามีอิทธิพล 
ในประเทศกัมพชูาและก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงระบบกฎหมายอกีคร้ัง 
โดยใชต้น้แบบจากระบบกฎหมายเวียดนาม ต่อมาในภายหลังสหประชาชาติ
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ไดย้ืน่มอืเขา้ชว่ยเหลอืประเทศกมัพชูาในชว่งป ีพ.ศ. 2534 – 2536  โดย
จัดตั้งองค์การบริหารชั่วคราวแห่งสหประชาชาติในกัมพูชา (UNTAC) 
The United Nations Transnational Authority in Cambodia  
เพ่ือเข้ามาปฏิรูประบบกฎหมาย ซึ่งรวมไปถึงการออกกฎหมายใหม่ 
อกีหลายฉบับ รวมถงึรฐัธรรมนญูประเทศกมัพชูาในป ีพ.ศ. 2536 กฎหมาย
กมัพูชาปัจจุบันจึงเปน็การผสมผสานระหวา่งจารตีประเพณขีองประเทศ
กัมพูชาระบบกฎหมายฝร่ังเศส และระบบกฎหมายจารีตประเพณี 
(Common Law) ซึง่เกิดข้ึนจากการทีป่ระเทศตะวันตกหลายๆ ประเทศ
เข้ามาบูรณะระบบกฎหมายของประเทศกัมพูชาหลังสงครามในประเทศสงบ
 ปัจจุบันระบบกฎหมายของกัมพูชา กฎหมายแพ่งมีลักษณะ 
ผสมผสานกบัขอ้ปฏบิติัทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากฝรัง่เศสทีไ่ดจ้ากองคก์ารบรหิาร
ชั่วคราวแห่งสหประชาชาติในกัมพูชา (UNTAC) พระราชกฤษฎีกา  
พระราชบัญญัติ ได้รับอิทธิพลจากกฎหมายลัทธิคอมมิวนิสต์และโดย 
ได้รับอิทธิพลจากกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) เพิ่มขึ้น 
 กฎหมายระหว่างประเทศ ถือว่าเป็นบ่อเกิดของกฎหมายกัมพูชา 
ตามคำาตัดสินของสภารัฐธรรมนูญ (Constitutional Council) ตามมาตรา 26 
ของรัฐธรรมนูญกัมพูชา สนธิสัญญาระหว่างประเทศทั้งหมด  สามารถ 
ถอืไดว้า่เปน็กฎหมายกมัพชูาเมือ่ผา่นความเหน็ชอบจากสภาผูแ้ทนราษฎร 
(National Assembly) วฒุสิภา (Senate) และผา่นการลงพระปรมาภิไธย
และการอนุมัติจากพระมหากษัตริย์ (Signature and Ratification by the King) 
ถึงแม้กฎหมายระหว่างประเทศโดยทั่วไปจะถือว่าเป็นกฎหมาย 
กัมพูชาก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลและพระมหากษัตริย์
แต่สำาหรับเรื่องสิทธิมนุษยชนในมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญกัมพูชา 
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ได้ให้การรับรองหลกัสิทธมินษุยชนตามท่ีปรากฏในกฎบตัรสหประชาชาต ิ
(United Nations Charter) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(Universal Declaration on Human Rights) และสนธิสัญญาอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี และสิทธิเด็ก เข้ามามีผลเป็น
กฎหมายภายในประเทศกัมพูชาโดยทันที[47]

ระบบศ�ล
 ณ ปจัจบุนั ระบบศาลของประเทศกมัพชูาประกอบไปดว้ยศาลฎีกา 
(Supreme Court) ศาลอุทธรณ์ (Appellate Court) ศาลจังหวัด 
(Provincial/Municipal Courts) ศาลทหาร (Military Court) และศาล
ที่มีชื่อว่า “Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia 
(ECCC)” ซึง่ตัง้ขึน้เพือ่พจิารณาคดอีาชญากรรมร้ายแรงทีเ่กดิขึน้ระหวา่ง
สงครามภายใต้ระบอบเขมรแดง

 ศ�ลฎีก� จะพิจารณาข้อกฎหมายในคดีท่ีคู่ความฎีกาข้ึนมาจาก
ศาลอุทธรณ์ ในศาลฎีกามีการจำาแนกแผนกเป็นแผนกแพ่งและสังคม 
(Civil and Social Chamber) และแผนกอาญา (Penal Chamber) 
โดยที่แผนกแพ่งและสังคมจะพิจารณาคดีแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย
ครอบครัว คดีแรงงานและคดีปกครอง ส่วนแผนกอาญาจะพิจารณาคดี
อาญาเพียงอย่างเดียว
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 ศ�ลอุทธรณ์ จะพิจารณาบรรดาคดีท้ังปวงที่อุทธรณ์ขึ้นมาจาก 
ศาลช้ันต้น (ซึ่งรวมถึงศาลทหารด้วย) ศาลอุทธรณ์พิจารณาคดีความทั้ง
ในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง

 ศ�ลชั้นต้น ประกอบด้วย ศาลจังหวัด (Provincial Court) 
ศาลทหาร (Military Court) ซึง่ศาลจงัหวัดจะประกอบไปดว้ยศาลจงัหวดั
แผนกแพ่ง และศาลจังหวัดแผนกอาญา ศาลทหารมีเขตอำานาจศาล 
เหนือคดีที่เป็นความผิดทางทหารเท่านั้น ซ่ึงเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ
ของกองกำาลงัทางทหารหรอืการกอ่ความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิทางทหาร 
นอกจากนี้ในประเทศกัมพูชายังไม่มีการจัดตั้งศาลแพ่งและศาลแรงงาน

 สภ�รัฐธรรมนูญ (Constitutional Council) มีหน้าที่สนับสนุน
ให้ประชาชนเคารพสิทธิในรัฐธรรมนูญ ตีความรัฐธรรมนูญและ 
กฎหมายอ่ืนๆทีผ่่านสภาผูแ้ทนราษฎร นอกจากนีย้งัมหีนา้ทีร่บัข้อพิพาท
และออกคำาตัดสินในข้อพิพาทที่เก่ียวกับการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกและ 
การเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 สภ�สูงแห่งผู้มีอำ�น�จท�งก�รปกครอง (Supreme Council of 
Magistracy – SCM) เป็นหน่วยงานเพื่อธำารงไว้ซึ่งอิสรภาพและ 
การดำาเนินงานอย่างถูกต้องของตุลาการในประเทศกัมพูชา หน้าที่หลัก
ของหน่วยงานน้ี คือ นำาเสนอเร่ืองทูลเกล้าฯพระมหากษัตรยิเ์พ่ือท่ีจะแต่งต้ัง 
โยกย้าย ปลด หรือเลื่อนตำาแหน่งแก่ข้าราชการตุลาการในทุกชั้นศาล 
และลงโทษทางวินัยแก่ตุลาการที่กระทำาความผิด[11]
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1.1.12 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยกับกัมพูช�

 ไทยสถาปนาความสมัพนัธท์างการทตูกบักมัพูชามาต้ังแต่วนัท่ี 19 
ธันวาคม พ.ศ. 2493 ทั้งสองประเทศมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา 
และรูปแบบการดำารงชีวิตของประชาชนที่คล้ายคลึงกัน มีความสัมพันธ์
ในระดับประชาชน โดยเฉพาะประชาชนบริเวณแนวชายแดนที่ใกล้ชิด 
และมีการแลกเปลี่ยนทางการค้าปริมาณมาก 
 ไทยและกั มพู ช ามี ความร่ วมมื อกั น ในหลายด้ าน  เช่น  
มีคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย–กัมพูชา 
(Joint Commission on Bilateral Cooperation – JC) ซ่ึงเป็นเวทีสำาหรับ 
การเจรจาและตกลงเกีย่วกับความรว่มมอืในทกุๆ ดา้น ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ 

ภาพที่ 8  Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC)
ที่มา:  http://www2.manager.co.th
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สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว ฯลฯ โดยได้มีการประชุม 
คร้ังแรกเมื่อปี พ.ศ. 2538 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และ 
ครั้งล่าสุดคือการประชุม JC ครั้งที่ 7 ณ เมืองเสียมราฐ เมื่อวันท่ี 3 – 4 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JC ครั้งที่ 8 
ในปี พ.ศ. 2555 
 นอกจากน้ี ยังมีกลไกความร่วมมือด้านการทหารสองประเทศ โดยต้ัง 
คณะกรรมการทัว่ไปชายแดนไทย–กัมพชูา (General Border Committee 
– GBC) ซ่ึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของท้ังสองประเทศ 
เป็นประธานและคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย–กัมพูชา 
(Regional Border Committee – RBC) ซึง่มีแม่ทพัทหารแต่ละภูมภิาค
ของทั้งสองฝ่ายเป็นประธาน
 ในด้านการค้าร่วมระหว่างไทยกัมพูชาปี พ.ศ. 2554 มีมูลค่า 
93,152.09 ล้านบาท (3,081.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันของปี พ.ศ. 2553 ร้อยละ 14.82 จำาแนกเป็นมูลค่าการส่งออก 
87,779.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 มูลค่าการนำาเข้า 5,372.39 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.8 โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 82,407.31 
ลา้นบาท สนิคา้สง่ออกทีส่ำาคญัของไทยไปกมัพชูา ไดแ้ก ่น้ำามนัสำาเรจ็รปู 
น�ตาลทราย มอเตอรแ์ละเครือ่งกำาเนดิไฟฟ้า เครือ่งดืม่ เครือ่งสำาอาง สบู่ 
และผลิตภัณฑ์รักษาผิว ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ เคร่ืองจักรกล 
และส่วนประกอบของเคร่ืองจักรกล เหล็ก เหล็กกล้า ส่วนสินค้านำาเข้า 
ท่ีสำาคัญจากกัมพูชา ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์โลหะอ่ืนๆ  
เศษโลหะ ผลิตภัณฑ์ผักผลไม้ และของปรุงแต่งที่ทำาจากผักผลไม้ 
เสือ้ผา้สำาเร็จรูป พืชและผลติภณัฑจ์ากพชื เยือ่กระดาษและเศษกระดาษ  
ไม้ซุง  ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ
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 การค้าชายแดนปี พ.ศ. 2554 มีมูลค่า 70,518.17 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากปี พ.ศ. 2553 รอ้ยละ 27.25 เปน็มลูค่าการสง่ออก 65,606.11 
ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.36 และมูลค่าการนำาเข้า 4,912.06 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.13 ซึ่งไทยได้เปรียบดุลการค้าชายแดน 60,694.05 
ล้านบาท ท้ังน้ี สินค้าส่งออกท่ีสำาคัญ ได้แก่ มอเตอร์และเคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้า 
น�ตาลทราย ยางสำาหรับยานพาหนะ เคร่ืองสำาอาง เครื่องหอมและสบู่ 
เคร่ืองยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ เคร่ืองด่ืม 
ท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ผ้าผืนและด้าย รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบอ่ืนๆ และเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ สินค้านำาเข้า 
ท่ีสำาคัญ ไดแ้ก ่เหล็ก ผักและของปรงุแต่งจากผกั อลมูเินยีมและผลติภัณฑ ์
ทองแดงและผลิตภัณฑ์ เศษกระดาษ เสื้อผ้าสำาเร็จรูป พืชน�มันและ
ผลิตภัณฑ์ ธัญพืช ผลิตภัณฑ์ไม้อื่นๆ และเคร่ืองมือเครื่องใช้ที่ทำาด้วย 
โลหะสามัญ

การค้าชายแดนไทย–กัมพูชา
ที่มา:  http://www.mcot.net
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 ส่วนในด้านการลงทุนนับต้ังแต่รัฐบาลกัมพูชาได้มีกฎหมาย 
การลงทนุเม่ือวนัที ่5 สงิหาคม พ.ศ. 2537 จนถงึปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทย
เป็นผู้ลงทุนอันดับท่ี 6 มีจำานวนเงินลงทุน 218 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
รองจากมาเลเซีย จีน ไต้หวัน เวียดนาม และเกาหลีใต้ ในปี พ.ศ. 2551 
ไทยมโีครงการทีไ่ด้รับอนมัุติจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุกัมพูชา 
(Cambodian Investment Board: CIB) จำานวน 4 โครงการ  
เป็นเงินลงทุนมูลค่า 30.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้แก่ การผลิตอ้อยและ
น�ตาลของกลุม่บริษัทไทยเบฟเวอเรจ ธรุกจิภาคการขนสง่เพือ่สรา้งทา่เรอื
โดยบรษิทัในกลุม่บริษทัน�ตาลขอนแก่นของไทย และการลงทนุของกลุม่ 
โรงพยาบาลกรุงเทพเกีย่วกบัโรงพยาบาลนานาชาตใินนามบรษิทั Phnom 
Penh Medical Service จำากัด สำาหรับปี พ.ศ. 2552 ไทยลงทุนเป็น
อันดบัที ่6 มจีำานวน 5 โครงการ เงนิลงทนุมูลคา่ 15.5 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
มากเป็นอันดบัที ่2 ของเงนิลงทนุทีไ่ดร้บัอนมัุตทิัง้หมด รองจากจีน ได้แก ่
อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำาเร็จรูป 1 โครงการ อุตสาหกรรมแปรรูป 
สินค้าเกษตร 3 โครงการ และอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า 1 โครงการ ในปี  
พ.ศ.  2553 ไทยมีมูลค่าการลงทุนเป็นอันดับท่ี 6 โครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
มีจำานวน 1 โครงการ เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าแปรรูป 
และในปี พ.ศ. 2554 ไม่มีโครงการลงทุนใหม่ๆ จากประเทศไทย
 ในด้านการท่องเท่ียว นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปท่องเที่ยว 
ในกัมพูชาระหว่างเดือนมกราคมถึงตุลาคม พ.ศ. 2554 มีจำานวนมาก 
เป็นอันดับ 7 โดยมีจำานวนนักท่องเท่ียว 91,343 คน รองจากเวียดนาม 
เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สปป.ลาว ซึ่งมีจำานวนลดลง 
จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2553 ร้อยละ 26.45 ขณะเดียวกันนักท่องเท่ียว 
กัมพูชาได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 จำานวน 
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252,705 คน ซึ่งเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2553 ร้อยละ 72.76 โดยมีจำานวน 
146,274 คน
 นอกจากน้ี ไทยและกัมพูชามีการตกลงร่วมภายใต้กรอบความร่วมมือ 
ทางการค้าและการลงทุน คือ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
อริวด–ีเจ้าพระยา–แมโ่ขง (ACMECS) โดยได้มกีารดำาเนนิโครงการทวภิาคี
ที่มีโครงการร่วมในสาขาการอำานวยความสะดวกทางด้านการค้าและ 
การลงทนุจำานวนท้ังสิน้ 18 โครงการ เชน่ การศึกษาการจัดตัง้ตลาดกลาง
เพื่อค้าส่งและส่งออกในกัมพูชา การจัดงานแสดงสินค้า ความตกลง 
การอำานวยความสะดวกทางการคา้ โดยให้บรกิารเบด็เสรจ็ทีด่า่นชายแดน
ไทย–กัมพูชา  เป็นต้น 

ที่มา:  http://www.manager.co.th/
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 นอกจากน้ี จากยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ACMECS 
ยงัมแีผนปฏบิตักิารอืน่ๆ อาท ิโครงการ Contract Farming โดยจังหวัด
นำาร่องในการจัดทำา Contract Farming ได้แก่ จันทบุรี–พระตะบอง/
ไพลิน  และยังมีโครงการเมืองคู่แฝด (Sister Cities) ซ่ึงเป็นการดำาเนินงาน 
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านให้เป็นเมืองเชื่อมโยงระหว่าง
กนั เปน็รากฐานการผลติดา้นอตุสาหกรรม การคา้ การท่องเทีย่ว สนบัสนนุ
การย้ายฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมจากไทยไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
สำาหรับกรอบความร่วมมือ GMS (Greater Mekong Subregion) ไทย
กบักมัพูชาไดด้ำาเนินโครงการรว่มกัน ได้แก ่การพฒันาแนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ
ตอนใต้ (Southern Economic Corridor) เชื่อมโยงไทย กัมพูชา และ
เวยีดนาม การอำานวยความสะดวกการผา่นแดนของคนและสนิคา้ระหวา่ง
ไทย–กัมพูชา ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูป Package Tour โดยจะเน้น
ตามแนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ ตลอดจนการดำาเนนิการ GMS Single Visa เพ่ือ
อำานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
 ทัง้นี ้จะเหน็ไดว้า่มลูคา่การคา้ของการส่งออกสนิคา้จากไทยไปยงั
กมัพชูามมีลูค่าสงูกว่ามลูคา่การนำาเข้าสนิคา้ของไทย ซึง่การสง่ออกสนิคา้
จากไทยไปยังกัมพูชาส่วนใหญ่จะใช้การขนส่งทางถนนเป็นหลัก ทำาให้
ภาครัฐท้ังไทยและกัมพูชาได้ให้การสนับสนุนการขนส่งทางถนนเป็นอย่างมาก 
เมือ่เทยีบกบัการพัฒนาการขนสง่รปูแบบอืน่ โดยมแีนวคดิทีว่า่ระบบถนน
เปน็บรกิารขนสง่พืน้ฐานท่ีใหค้วามสะดวก รวดเรว็ และเป็นการขนสง่ให้
ถึงจุดหมายปลายทางโดยตรง อีกทั้งการขนส่งทางถนนเป็นระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุดสำาหรับการขนส่งในช่วงสั้นๆ
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GMS Single Visa
ที่มา:  http://ewt.prd.go.th

 อย่างไรก็ดี จากกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำานวย 
ความสะดวกในการขนสง่ขา้มแดน (ASEAN Frame Work Agreement 
for The Facilitation of Inter-State Transport) และความตกลง 
วา่ดว้ยการขนสง่ขา้มพรมแดนในอนภุมูภิาคลุม่แมน่�โขง (Great Mekong 
Subregion Cross-Border Transport Agreement) ทำาให้ภาครัฐ 
ท้ังไทยและกัมพูชาได้ประสานงานและรว่มมอืกันในการลดอปุสรรคตา่งๆ 
และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางผ่านแดน และให้ความสำาคัญ 
อยา่งจรงิจงัในการทำางานร่วมกบัสมาคมท่ีเกีย่วขอ้งกบัการขนสง่ทางถนน 
แก้ไขปัญหาเร่ืองรถว่ิงเท่ียวเปล่าเพ่ือลดต้นทุนการขนส่งสินค้า[17][26]
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การขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�โขง 
ที่มา:  http://www.oknation.net

1.2 ประวัติและข้อมูลรัฐบาลโดยย่อ
  การปกครองของประเทศกัมพูชาได้รับอิทธิพลจากตะวันตก 
มีการปกครองเป็นรูปแบบรัฐเดียว โดยอำานาจอธิปไตยแบ่งออกเป็น 3 
ฝา่ยไดแ้ก ่ฝา่ยบรหิาร ฝา่ยนติบิญัญตั ิและฝา่ยตุลาการ ซ่ึงมรีายละเอยีด
ดังนี้

ฝ่�ยบริห�ร
 มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ซ่ึงนายกรัฐมนตรีจะต้องมาจาก 
กระบวนการเลือกต้ังและเป็นพรรคท่ีได้รับเสียงข้างมากในการจัดตั้ง
รฐับาล โดยคณะรฐัมนตรขีองกมัพชูาทีห่นงัสอืพมิพ์ Global Times [44a] 

รายงานว่ามีขนาดใหญ่ถึง 244 ตำาแหน่ง ประกอบด้วย
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 - นายกรัฐมนตรี 1 ตำาแหน่ง (Prime Minister)
 - รองนายกรัฐมนตรี 9 ตำาแหน่ง (Deputy Prime Ministers)
 - รัฐมนตรีอาวุโส 15 ตำาแหน่ง (Senior Ministers)
 - รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 13 ตำาแหน่ง (Ministers 
attached to the Prime Minister)
 - รัฐมนตรีประจำากระทรวง 27 ตำาแหน่ง (Ministers)
 - รัฐมนตรีของรัฐ 179 ตำาแหน่ง (Secretaries of States)

ฝ่�ยนิติบัญญัติ
 ระบบรฐัสภาของกมัพชูาเป็นลกัษณะแบบสภาคู ่(Bicameral) โดย
มีรายละเอียดดังนี้
 1. สภ�ผูแ้ทนร�ษฎร หรอืทีเ่รยีกวา่ สภานติบิญัญติัแหง่ชาต ิ(The 
National Assembly; Radhsaphes) หรอืสภาลา่ง ประกอบดว้ย สมาชกิ 
123 คน มาจากการเลือกตั้งโดยระบบสัดส่วนตามบัญชีรายชื่อ 
ที่พรรคการเมืองเสนอ มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 5 ปี
 สมาชิกรัฐสภากัมพูชาชุดปัจจุบันมาจากการเลือกตั้งวันที่ 28 
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 มจีำานวน 123 คน มาจากพรรคประชาชนกมัพชูา 
(CPP) จำานวน 68 คน และพรรคกู้ชาติกัมพูชา (CNRP) ของนายสม รังสี 
(SRP) จำานวน 55 คน ประธานสภาแห่งชาติ คือ สมเด็จเฮง สัมริน 
(Samdech Heng Samrin) อายุ 79 ปี เป็นประธานรัฐสภาสมัยที่ 5
 2. วุฒิสภ� (Senate; Protsaphea) หรือสภาสูง ประกอบด้วย 
สมาชิก 61 คน มาจากการเลือกตั้ง (กษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 2 คน) ทำาหน้าที่
กลั่นกรองกฎหมาย ดำารงตำาแหน่งคราวละ 6 ปี มีการประชุมสมัยสามัญ
ปีละ 2 ครั้ง สมัยประชุมหนึ่งๆ มีระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
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 สมาชกิวฒุสิภาชดุปจัจบุนั มาจากการเลอืกต้ังวันที ่28 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 มีจำานวน 57 คน มาจากพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) 
จำานวน 46 คน และพรรคสม รงัสี (SRP) จำานวน 11 คน ประธานวฒุสิภา
คือ สมเด็จเจีย ซิม (Samdech Chea Sim) ซ่ึงจะทำาหน้าท่ีประมุข 
ของรัฐด้วย หากกษัตริย์ไม่ประทับอยู่ในประเทศขณะนั้น[42]

ฝ่�ยตุล�ก�ร 
 ฝ่ายตุลาการจะเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ       
ฝ่ายตุลาการของกัมพูชา ประกอบด้วย สภาตุลาการสูงสุด (Supreme 
Council of The Magistracy) ซึ่งต้ังข้ึนตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 
(ค.ศ. 1997) โดยมีศาลสูงและศาลยุติธรรม (Supreme Court and 
Lower Court) เป็นผู้ใช้อำานาจตุลาการ
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วิสัยทัศน์ เป้�หม�ย
และยุทธศ�สตร์

2
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 กัมพูชายังถกูจัดอยูใ่นกลุม่ประเทศด้อยพฒันาทีม่คีวามยากจนมาก
ประเทศหนึ่ง ดังนั้น รัฐบาลกัมพูชาจึงให้ความสำาคัญอย่างสูงสุดต่อ 
การกำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
เพื่อมุ่งขจัดความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชนบทให้ดีข้ึน ปัจจุบันรัฐบาลกัมพูชาดำาเนินการ 
บริหารประเทศตาม
 1) โปรแกรมก�รฟืนฟูและพัฒน�แห่งช�ติ (The National 
Programme to Rehabilitate and Develop Cambodia : NPRD)
 2) แผนพัฒน�ยุทธศ�สตร์แห่งช�ติ (National Strategic 
Development Plan: NSDP) 
 3) แผนยทุธศ�สตรล์ดคว�มย�กจนแหง่ช�ติ (National Poverty 
Reduction Strategy: NPRS) 
 4) เป�้หม�ยก�รพฒัน�แหง่สหสัวรรษของกมัพชู� (Cambodia’s 
Millennium Development Goals: CMDGs) ซึ่งล้วนแล้วแต่มี 
จุดมุ่งหมายให้กัมพูชาก้าวเดินไปสู่การพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าที่
มั่นคงและยั่งยืน

2.1 วิสัยทัศน์
 วิสัยทัศน์ของประเทศกัมพูชาปรากฏในโปรแกรมการฟืนฟูและ
พัฒนาแห่งชาติ (TheNational Programme to Rehabilitate and 
Develop Cambodia – NPRD) ซึ่งได้จัดทำาไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 
1994) เรียกได้ว่าเป็นวาระแห่งชาติของกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเร่งรัดการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีกัมพูชากำาลังเผชิญอยู่ 
และการพัฒนาศักยภาพของกัมพูชา ได้แก่ 
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 1) การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
 2) การส่งเสริมการสร้างงาน
 3) การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของรัฐบาล เพื่อประกัน 
ความเท่าเทียมกันและความเป็นธรรมในสังคม 
 4) การเพิม่ประสทิธภิาพและความสามารถของรัฐบาลในการดำาเนนิ
โครงการปฏิรูปในทุกสาขา เพื่อลดความยากจนและบรรลุเป้าหมาย 
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน
 รัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งนำาโดย สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) และประกาศใช้ 
ยุทธศาสตร์ส่ีเหลี่ยม (จัตุโกณ) ซึ่งประกอบด้วย 4 เป้าหมายหลักคือ 
เพื่อการเจริญเติบโต การจ้างงาน ความเสมอภาค และประสิทธิภาพ 
ในกัมพูชา (“Rectangular Strategy” for Growth, Employment, 
Equity and Efficiency in Cambodia) 

2.2 เป้าหมาย
 ในแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติ (National Strategic 
Development Plan: NSDP) ไดร้ะบคุวามสำาคัญของยทุธศาสตรส์ีเ่หลีย่ม 
ได้แก่ การมุ่งพัฒนาประเทศเพื่อต่อยอดจากยุทธศาสตร์สามเหลี่ยม 
(ตรีโกณ หรือ Triangular Strategy) ซึ่งเป็นหลักพื้นฐาน 
การดำาเนินงานของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ 9 ประการ ได้แก่ [52]

 (1) การขจัดความยากจนและหิวโหย
 (2) การจัดระบบการศึกษาขั้นต้น 9 ปี 
 (3) การส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ 
 (4) การลดอัตราการตายของทารก 
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 (5) การปรับปรุงระบบสาธารณสุข 
 (6) การต่อสู้กับโรคติดต่อร้ายแรง (HIV/AIDS มาลาเรีย ฯลฯ) 
 (7) การปกป้องสิ่งแวดล้อม 
 (8) การสร้างหุ้นส่วนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 (9) การเก็บกู้ทุ่นระเบิดและการช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้าย 
 ทั้งนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานของการดำาเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดย
มุ่งพัฒนาและนำาประเทศไปสู่การเตบิโต การจ้างงาน ความเท่าเทยีมกนั 
และความมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้เกือ้กูลตอ่การปฏิรูปทางการเมือง และ
ความร่วมมือกันอย่างเป็นระบบระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล
 ส่วนเป้าหมายหลกัทีค่ณะรฐับาลกมัพชูา ซ่ึงนำาโดย นายกรฐัมนตร ี
สมเด็จ ฮุน เซน ได้ประกาศยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ หรือท่ีเรียกว่า 
ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยม (Rectangular Strategy) ไว้เมื่อเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ประกอบด้วย 4 เป้าหมายหลัก คือ
 1) คงไว้ซ่ึงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉล่ียร้อยละ 7 ต่อปี
 2) สร้างงานให้กับประชาชน
 3) ขจัดปัญหาความยากจนร้อยละ 1 ต่อปี
 4) เพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานของทุกภาคส่วน

2.3 ยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม (Triangular Strategy) ประกอบด้วย 3 
โครงสร้างสำาคัญ ได้แก่
 1. ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยมุ่งเน้น 
การปฏิรูป 4 ประการ ได้แก่



75ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา

  1) การต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวง
  2) การปฏิรูปกฎหมายและการศาล 
  3) การบริหารสาธารณะ 
  4) การปฏิรูปกองทัพ โดยเฉพาะการลดจำานวนกำาลงัพลและ
เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและอาวุธยุทโธปกรณ์
 2. สรา้งเสรมิสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อำานวยต่อการพฒันาประเทศ 
ได้แก่
  1) ความสงบเรยีบรอ้ย เสถยีรภาพทางการเมือง และระเบียบ
ทางสังคม 
  2) การสร้างหุ้นส่วนด้านการพัฒนา ซ่ึงรวมถึงภาคเอกชน 
ประเทศผู้บริจาค และประชาชน
  3) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการคลัง
  4) การบูรณาการกัมพูชาเข้าสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก
 3. ยุทธศาสตรส์ีเ่หลีย่มยงัไดใ้หค้วามสำาคญัตอ่การพฒันาประเทศ
ใน 4 สาขาหลัก ได้แก่
  1) การเกษตร 
  2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  3) การพัฒนาภาคเอกชนและสนับสนุนการสร้างงาน 
  4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะด้านการศึกษา
และสาธารณสุข
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ยุทธศ�สตร์ก�รลดคว�มย�กจนของรัฐบ�ลกัมพูช� ได้แก่
  การเสริมสรา้งความสงบเรยีบรอ้ย เสถยีรภาพ และจดัระเบียบ
ทางสังคม โดยใช้มาตรการสนบัสนนุกฎเกณฑแ์ละความถูกตอ้งชอบธรรม
ตามกฎหมาย การเคารพในสิทธิมนุษยชนและความเป็นประชาธิปไตย 
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการเมืองและความมั่นคง ให้นำาไปสู่ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว
  การรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืนประมาณ 
ร้อยละ 5 – 7 ต่อปี
  การส่งเสริมการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน 
ระหว่างคนรวยกับคนจน ระหว่างเมืองกับชนบท และระหว่างชายกับ
หญิง
  การพัฒนาการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์  
จากสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 ปัจจุบันกัมพูชากำาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจไว้ 8 ประการ ได้แก่ 
 (1) การฟืนฟูระบบชลประทานเพื่อการเกษตร 
 (2) การพัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคม 
 (3) การสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน� 
 (4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 (5) การสร้างอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
 (6) การพัฒนาการท่องเที่ยว
 (7) การสำารวจและใช้ทรัพยากรแร่อย่างยั่งยืน และ
 (8) การพัฒนาการค้า[53]
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ประวัติคว�มเป็นม�
ของระบบร�ชก�ร

3
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3.1 กัมพูชาภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส 
   (พ.ศ. 2406 – 2496)

 กัมพูชาเป็นอาณาจักรท่ีย่ิงใหญ่มีวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ที่มี 
ความเป็นมายาวนาน จนกระทั่งเมื่อประมาณคริสตวรรษท่ี 14 จนถึง
พ.ศ. 2407(ค.ศ. 1864) ท่ีกัมพูชาต้องกลายเป็นเพียงรัฐในอารักขาของ
ฝรั่งเศสและนับจากจุดเริ่มต้นของการที่กัมพูชาตกอยู่ภายใต้อำานาจของ
ฝรั่งเศส ทำาให้ฝรั่งเศสได้เร่ิมดำาเนินนโยบายปฏิรูปโครงสร้างของระบบ
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในกัมพูชาอย่างกว้างขวาง

 ฝร่ังเศสได้มีบทบาททางการเมอืงการปกครอง รวมถงึเขา้แทรกแซง
กจิการภายในของกมัพชูา ได้แก่ การแต่งต้ังข้าหลวงฝรัง่เศส และขา้ราชการ
ชาวกัมพูชาที่นิยมฝร่ังเศสให้บริหารราชการตามเมืองใหญ่ๆ  พร้อมกับ
ประกาศยกเลิกระบบทาส ทำาการปฏิรูประบบจัดเก็บภาษีอากร และ
ทำาการถ่ายโอนสิทธิการถือครองท่ีดินจากครัวขุนนาง มาสู่มือประชาชน 
ซึ่งทำาลายฐานอำานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจของชนชั้นผู้ปกครอง
ชาวกัมพูชาที่ตั้งอยู่บนระบบการควบคุมกำาลังแรงงาน มีการเก็บภาษี
อากรจากผลผลิตทางการเกษตรของประชาชน การเขา้ไปมบีทบาทสำาคญั
ในระบบราชการของฝรั่งเศส ทำาให้เกิดการผูกขาดทางการค้า  กอบโกย
ผลประโยชนท์างเศรษฐกิจ ทำาให้ประชาชนกมัพชูาไมพ่อใจ ซึง่ในระหวา่ง
การแผข่ยายอทิธพิลของฝรัง่เศสในกมัพชูานีเ้อง ได้เกดิขบวนการชาตินยิม
เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงทศวรรษ 1930 – 1950  (พ.ศ. 2473 - 2493)
มีการถามถึงความชอบธรรมของฝรั่งเศสในการปกครองกัมพูชา
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 ไม่ปรากฏว่ามีพัฒนาการของระบบราชการกัมพูชาในช่วงระยะ
เวลานี ้เนือ่งจากเป็นชว่งท่ีกมัพชูาเร่ิมทบทวนจดุยนืเกีย่วกบัการเรยีกรอ้ง
เอกราช และการผลักดันให้มีการเปล่ียนแปลงสังคมกัมพูชาจากปัญญาชน 
ชาวกัมพูชาจำานวนหนึ่ง โดยในปลายปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)  เป็น
ช่วงเวลาที่ฝรั่งเศสกำาลังพัวพันกับการทำาสงครามเวียดนามและ 
เปน็ฝ่ายเสียเปรยีบในสงครามเวยีดนามทีเ่ดียนเบยีนฟู กษัตรยิส์หีนจึุงได้
เป็นผู้นำาในการเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศส และในที่สุดกัมพูชาได้รับ
เอกราชอย่างสมบูรณ์ตามข้อตกลงในสนธิสัญญาเจนีวา (The Geneva 
Accords of 1954) พร้อมกับสปป.ลาวและเวียดนาม

3.2 กัมพูชาภายใต้การปกครองของสมเด็จสีหนุ 
     (พ.ศ. 2496 – 2513)

ภาพที่ 9 พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
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  แตห่ลงัจากกมัพชูาเปน็เอกราชจากอาณานคิมและเกดิความสงบ
ช่ัวคราวกต้็องกลบัเข้าสูว่งัวนแหง่สงครามอกีครัง้ เมือ่เจา้สหีนไุด้ทรงสละ
ราชสมบัตเิพือ่ดำาเนนิงานทางการเมอืงอยา่งเตม็ที ่และไดต้ดัความสมัพันธ์
ทางการทูตกับสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) หันไปให้ 
ความร่วมมือกับเวียดนามเหนือประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาและ
เวียดนามใต้ในสงครามเวียดนาม (The Vietnam War) การดำาเนิน
นโยบายต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรกับคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือ 
และจีนทำาให้เศรษฐกิจของกัมพูชาย�แย่ลงไปอีก
 กษตัรยิส์หีนเุร่ิมสญูเสยีคะแนนนยิมทางการเมอืงเพราะไมส่ามารถ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ รวมไปถึงการปฏิเสธความช่วยเหลือทางการเงิน
จากสหรัฐอเมริกา สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มการเมืองฝ่ายอนุรักษ์
นิยมภายใต้การนำาของนายพลลอน นอล  (Lon Nol) ผู้บัญชาการทหาร 
เปน็เหตใุห้นายพลลอน นอล ใชโ้อกาสนีท้ำาการรฐัประหารโค่นลม้อำานาจ
ของสมเดจ็สหีนแุละปลดออกจากตำาแหนง่ประมุขแหง่กัมพชูาในวนัที ่18 
มีนาคม พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) โดยสหรัฐอเมริกาได้ร่วมเป็นพันธมิตร
สำาคัญในการทำารัฐประหาร และได้แต่งต้ังนายพลลอน นอล ขึ้นเป็น 
นายกรัฐมนตรีของรัฐบาลกู้ชาติในปี พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969)

3.3 กัมพูชาภายใต้การปกครองของนายพลลอน นอล 
  (พ.ศ. 2513 – 2518)
 เกิดมีปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงของรัฐบาลอย่างมาก หลังจาก
การทำารัฐประหารยึดอำานาจของนายพลลอน นอล ซ่ึงได้ทำาการเปล่ียนช่ือ 
ประเทศจากราชอาณาจักรกัมพูชา เป็น “ส�ธ�รณรัฐเขมร”  
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ขณะที่สมเด็จสีหนุได้ประกาศจัดตั้งรัฐบาลสหภาพแห่งชาติกัมพูชา 
(Royal Government of National Union of Kampuchea) ท่ีกรุงปักก่ิง 
พร้อมกับร่วมมือกับฝ่ายคอมมิวนิสต์กัมพูชาทำาการต่อสู้กับรัฐบาล 
นายพล ลอน นอล ซ่ึงมสีหรัฐอเมรกิาใหก้ารสนบัสนนุ และสหรฐัอเมรกิา
ก็ใช้กัมพูชาเป็นพื้นที่ในการทำาสงครามต่อต้านฝ่ายคอมมิวนิสต์ ในขณะ
เดยีวกนัการทำารัฐประหารโดยกลุม่การเมืองฝา่ยอนรุกัษ์นยิมกเ็ปน็ปจัจัย
สำาคัญที่ส่งเสริมให้ขบวนการคอมมิวนิสต์กัมพูชา หรือที่ต่อมารู้จักกัน 
ในชื่อ “เขมรแดง” (Khmer Rouge) สามารถเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว 
การปะทะกันโดยตรงระหว่างกองกำาลังของสาธาณรัฐกัมพูชา และ
เวียดนามเหนือเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 
1970)
 ผลการสูร้บระหวา่งทัง้สองฝา่ยทีเ่กดิขึน้ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2513 
– 2514 (ค.ศ.1970 – 1971) สร้างความเสียหายให้แก่ฝ่ายรัฐบาล
สาธารณรัฐเขมรอย่างมาก ประกอบกับสถานการณ์ภายในประเทศนั้น 
มีปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงของรัฐบาลสาธารณรัฐเขมร ที่สุด 
กลุ่มเขมรแดงเคลือ่นกำาลงัเขา้ยดึกรงุพนมเปญได้สำาเรจ็ในวนัที ่17 เมษายน 
พ.ศ.2518 (ค.ศ. 1975) และจัดต้ังรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตย 
(Democratic Kampuchea)ข้ึนปกครองประเทศ โดยมีเป้าหมายสำาคัญ
อยู่ท่ีการสร้างสังคมใหม่ท่ีปราศจากการกดข่ีขูดรีด การเอารัดเอาเปรียบ 
และความไม่เท่าเทียมกัน
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 อำานาจรฐัทัง้หมดอยู่ภายใต้การกำากบัของ “องคก์าร” องคก์ารเปน็
สายการปกครองของรัฐบาลเขมรแดงภายใต้การนำาของนายพอล พต    
ซึ่งยึดอำานาจในกัมพูชาไว้ทั้งหมด และได้นำาระบบคอมมิวนิสต์ เข้ามาใช้
ในกัมพูชา โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นแกนกลางในการบริหารประเทศ 
พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อประเทศใหม่เป็น “กัมพูชาประชาธิปไตย” และยอม
ให้สมเด็จสีหนุดำารงตำาแหน่งประมุขของประเทศแค่ในนามเท่าน้ัน  นับว่า 
อำานาจรัฐทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำากับของ “องค์ก�ร” ซ่ึงเป็นองค์การ

ภาพที่ 10   นายพลลอน นอล อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
ที่มา:  http://th.wikipedia.org/wiki

3.4 กัมพูชาภายใต้การปกครองของพอลพต
  (พ.ศ.2518 – 2521)
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ปกครองของรัฐบาลที่มีอำานาจทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และตุลาการ 
โดยทำาการยกเลกิสถาบนัและรปูแบบของกจิกรรมทางการเมอืง เศรษฐกจิ 
และสังคมที่มีอยู่เดิมทั้งหมด กล่าวได้ ว่าองค์การในทุกระดับชั้น 
มสีทิธอิำานาจการตดัสนิใจในทกุเรือ่งและทกุกจิการของรัฐ ในช่วงเวลานี้
รัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลที่ไม่มีกฎหมายสำาหรับปกครอง
สังคม  

ภาพที่ 11 นายพอล พต อดีตผู้นำาเขมรแดง
ที่มา:  http://www.manager.co.th
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 ภายใต้ความหวาดระแวงของกัมพูชาต่อท่าทีของเวียดนาม ทำาให้
กัมพูชาหันไปเพ่ิมพูนความสัมพันธ์ทางการทูตท่ีใกล้ชิดกับจีน ซ่ึงได้ 
สร้างความหวาดระแวงแก่เวียดนามเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เวียดนาม
ตดัสนิใจรุกกมัพูชาครัง้ใหญ ่โดยเกิดข้ึนในปลายเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2521  
(ค.ศ. 1978) และในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) เวียดนาม
กส็ามารถยึดครองกรงุพนมเปญไดส้ำาเรจ็ เวยีดนามจดัตัง้รฐับาลสาธารณรฐั
ประชาชนกัมพูเจีย (People’s Republic of Kampuchean: PKK) 
ขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) โดยมีนายเฮง สัมริน 
ดำารงตำาแหน่งเป็นประธานสภาแห่งรัฐ นายฮุน เซน ขึ้นดำารงตำาแหน่ง
เป็นนายกรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985)
 สำาหรับด้านการปกครองประเทศสมัยรัฐบาลนายเฮง สัมริน ที่มี
เวยีดนามหนนุหลงั รฐับาลไดป้ระกาศใชรั้ฐธรรมนญูใหม ่โดยไดร้บัอนมัุติ
จากสภาแหง่ชาตเิมือ่เดือนมถินุายน พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) ทัง้น้ีรฐับาล
เฮง สัมริน ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเนื่องจากประชาชน
กมัพูชาทีมี่ความรู้ความสามารถจำานวนมากเสยีชวีติ หนอีอกนอกประเทศ 
และรังเกียจรัฐบาลท่ีมีเวียดนามเป็นผู้อุปถัมภ์ก็มีไม่น้อย แม้รัฐบาลฮุน เซน 
จะพยายามชักจูงใหผู้ท่ี้อพยพหลบหนอีอกนอกประเทศกลับเข้ามาปฏิบติั
หน้าที่ในหน่วยงานราชการ ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป และ
น่ันเปิดทางให้เวียดนามจัดส่งที่ปรึกษาจำานวนมากเข้าไป “ช่วยเหลือ”  
การบริหารกิจการของหน่วยราชการทุกระดับ

3.5  กัมพูชาภายใต้การยึดครองของเวียดนาม 
  (พ.ศ. 2522 – 2534)
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ภาพที่ 12  นายเฮง สัมริน
ที่มา: http://botkwamdee.blogspot.com

ภาพที่ 13 สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซนนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน
 ที่มา: http://jadsee62.wordpress.com
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 คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Security Council) ได้ชุบชีวิตกัมพูชาให้ฟืนคืนชีพอีกครั้ง เมื่อ
สงครามกลางเมืองสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 
1991) พรอ้มกบัการลงนามในขอ้ตกลงสนัตภิาพทีก่รุงปารีส (Paris Peace  
Agreement) อันได้ปูทางไปสู่การเข้ามาของ UNTAC โดยข้อตกลง 
สันติภาพฯ ได้มีการจัดทำาข้อเสนอแนะให้ทำาการฟืนฟูประเทศกัมพูชา 
ไปพร้อมๆ กับการสร้างชาติขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นแผนแม่บท
ในการเข้ามาขององค์การระหว่างประเทศในการจัดการเลือกต้ังระดับชาติ 
ขึ้นในกัมพูชา โดยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) กัมพูชา
ได้จัดให้มีการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยขึ้นภายใต้การกำากับดูแลของ
สหประชาชาต ิซึง่เปน็การเลอืกตัง้ครัง้แรกทีม่พีรรคการเมอืงหลายพรรค
สมคัรเขา้รบัเลอืกต้ัง โดยมพีรรคการเมอืงเข้าร่วมการแขง่ขนัถงึ 20 พรรค 
แต่พรรคการเมืองท่ีโดดเด่น คือ พรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) นำาโดย
สมเด็จฮุน เซน พรรคฟุนซินเปก (FUNCINPEC) นำาโดยเจ้ารณฤทธิ์
 ภายใต้รัฐบาลผสมระหว่างพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) และ
พรรคฟุนซินเปค (FUNCINPEC) ได้ดำาเนินการเร่งปฏิรูประบบราชการ 
เนือ่งจากกลุม่ประเทศผูใ้หค้วามชว่ยเหลอื (Consultative Group: CG) 
แก่กัมพูชาได้ตั้งเง่ือนไขให้รัฐบาลกัมพูชาต้องปฏิรูประบบงานบริหาร
ราชการ ระเบียบการคลัง ระบบภาษี กองทัพ กรมตำารวจ กฎหมาย 
การกระจายอำานาจ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียน 
ความช่วยเหลือ โดยมจีดุประสงค์เพือ่ให้เกดิธรรมาภบิาล มคีวามโปรง่ใส

3.6 กัมพูชาในความอุปถัมภ์ของสหประชาชาติ 
  (พ.ศ. 2534 – 2536)
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ในการตรวจสอบการทำางานของรัฐบาล และเพื่อแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น
ที่มีอยู่มากในกัมพูชาให้หมดไป
 โดยภายหลังจากการเลือกตั้งท่ัวไปในกัมพูชาในปี พ.ศ. 2541          
(ค.ศ. 1998) ประเทศกัมพูชามีรัฐบาลใหม่ท่ีมีความพยายามใน 
การยกระดับฟืนฟูประเทศ และประกาศให้คำาม่ันสัญญาต่อนานาชาติ 
ท่ีให้ความช่วยเหลือต่อกัมพูชาในการพัฒนาประเทศว่ารัฐบาลกัมพูชา 
ยังคงมีเจตนาเดินหน้าในการปฏิรูปการบริหารประเทศ และยังมี 
ความจำาเป็นที่จะรับความช่วยเหลือจากนานาประเทศ
ปัญห�ก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รกัมพูช�

 ปัจจัยทางการเมืองที่เกิดท่ามกลางสภาวะสงครามกลางเมือง 
มายาวนานเกือบ 3 ทศวรรษ ได้ทำาให้กัมพูชาไม่สามารถพัฒนาระบบ
ราชการได้ และยังคงต้องพึ่งพาการพัฒนาเศรษฐกิจจากองค์การด้าน 
การเงนิระหวา่งประเทศ รวมถงึการขาดแคลนทรพัยากรบคุคลทีม่คีณุภาพ 
แม้ว่ารัฐบาลและองค์การระหว่างประเทศได้เข้ามาช่วยเหลือฟืนฟูโดย
ตลอดนับแต่สงครามภายในได้ยุติลงเมื่อปี พ.ศ. 2534 แต่ยังไม่ 
ประสบผลสำาเรจ็ และถอืวา่กัมพชูาเปน็ประเทศพฒันานอ้ยทีส่ดุ รายจา่ย
ประจำาและรายจา่ยดา้นการลงทนุคดิเปน็สดัสว่นรอ้ยละ 59.8 และ 38.2 
ของรายจ่ายรวมตามลำาดับ รายจ่ายประจำาที่สำาคัญคือ การปฏิรูป 
ระบบราชการ การปลดทหาร และการเลือกตั้ง เป็นต้น แม้เกิดแนวคิด
การกระจายอำานาจเกดิขึน้มาจากหลกัธรรมาภบิาล (Good Governance)
 เนือ่งจากรัฐบาลมคีวามเชือ่ว่าการกระจายอำานาจเปน็การปกครอง
ท่ีรัฐสามารถถ่ายโอนอำานาจการบังคับบัญชา และมอบหมายความรับผิดชอบ 
ในกิจการบางอย่างให้ท้องถิ่นดำาเนินการจัดการภายในเอง โดยมี 



88

จุดมุ่งหมายสำาคัญเพื่อให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วม
และรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลกิจการท้องถิ่นของตนเอง แต่ใน 
ทางปฎิบัติแม้ ว่าการปฏิรูประบบราชการ การกระจายอำานาจ 
จะดำาเนินไป แต่ก็ปรากฏส่ิงท้าทายท่ีสวนทางกับกระบวนการปฏิรูปด้วย 
เช่นกนั มกีารแทรกแซงจากฝา่ยการเมอืงบางกลุม่ ไมว่า่จะเปน็การกำาหนด
ตัวคนในด้านโครงสร้างกฎหมายหรือกำาหนดกฎเกณฑ์ในกระบวนการ
กระจาย รวมไปถึงการข่มขู่คุกคามทางการเมือง 
 ในช่วงเปิดประเทศหรือประมาณปี พ.ศ. 2533 ข้าราชการระดับสูง 
ทัง้สว่นกลางและส่วนภมูภิาค สว่นใหญไ่ดรั้บการแต่งตัง้จากพรรคการเมอืง 
โดยมีวาระตามการตดัสนิใจของผูบ้รหิารพรรคการเมอืง ซึง่เปน็ผูบ้รหิาร
ประเทศ นักการเมือง และข้าราชการระดับสูงกลุ่มนี้ต่างมีรายได้มา 
จากการใหเ้ชา่บ้านและทีด่นิ ซึง่ไดร้บัจดัสรรขณะดำารงตำาแหนง่ผูบ้รหิาร
ประเทศ และรายรับท่ีได้รับการอำานวยความสะดวกในเรื่องกฎระเบียบ
ของรัฐ รวมถึงเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศในโครงการพัฒนาต่างๆ 
ท่ียงัมปัีญหาคอรัปชัน่อยูม่ากในกมัพชูา ซึง่ทางธนาคารโลกได้รายงานวา่ 
การทุจรติในหน้าทีข่องบคุคลในรัฐบาลมอีย่างกว้างขวางและแพรห่ลาย 
ภาคธุรกิจเอกชนส่วนใหญ่ยอมรับว่าจำาเป็นต้องจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐบาลเพียงแค่ทำาหน้าที่ตามปกติ และต้องจ่ายสินบนถึงร้อยละ 85 
ของรายจ่ายนอกระบบ หรอืตัง้แตร่อ้ยละ 5 – 6 ของรายรับจากการขาย 
และเพ่ิมขึ้นตามขนาดของธุรกิจซึ่งถือเป็นรายการใหญ่ของต้นทุน 
การผลิต โดยทัว่ไปแลว้เงนิรายจา่ยท่ีไมเ่ปน็ทางการนี ้ถอืเปน็คา่ตอบแทน
ให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้บริการที่รวดเร็วขึ้น แต่ในกัมพูชาการติดต่อ 
ขอรับบริการจากเจ้าหน้าท่ีรัฐบาลต้องจ่ายเงินประเภทน้ี คล้ายกับเป็น 
ค่าธรรมเนียมตามปกติ เพียงแต่เงินที่จ่ายไปไม่ได้นำาส่งเข้ารัฐ



89ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา

ภ�พรวมของ
ระบบร�ชก�ร

4



90

4.1 รัฐบาล นโยบายรัฐบาล และนโยบายการเข้าสู่ 
  ประชาคมอาเซียน
  รัฐบาลกมัพชูาในปจัจบุนัภายใตก้ารปกครองของ ฯพณฯ ฮนุเซน 
นายกรัฐมนตรีปัจจุบันมีนโยบาย ดังนี้
นโยบ�ยรัฐบ�ล
  จากการทีรั่ฐบาลกัมพชูาได้ดำาเนนิการตามแผนพฒันายทุธศาสตร์
แห่งชาติ (National Strategic Development Plan: NSDP) ในปี   
พ.ศ. 2549 – 2553 ตามยทุธศาสตรล์ดความยากจนแหง่ชาติ (National 
Poverty Reduction Strategy: NPRS) รวมทัง้เปา้หมายการพฒันาแห่ง
สหัสวรรษของกัมพูชา (Cambodia’s Millennium Development 
Goals: CMDGs) ซ่ึงล้วนเป็นยุทธศาสตร์หลักที่รัฐบาลกัมพูชาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ โดยมจุีดมุง่หมาย
ให้กัมพูชาเดินหน้าไปสู่การพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
และยั่งยืน และใช้เป็นพ้ืนฐานในการแก้ไขปัญหาสำาคัญในการพัฒนา
ประเทศ 4 ด้าน คือ
  1. ด้านการเกษตร
  2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  3. ด้านการพัฒนาภาคเอกชนเพื่อการสร้างงาน
  4. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่รวมถึงด้านการ   
   ศึกษาและสาธารณสุข
 แม้ท้ังส่ีด้านท่ีกล่าวข้างต้นเป็นปัจจัยท่ีผลักดันสังคมกัมพูชาให้ไปข้างหน้า 
แต่สังคมกัมพูชายังต้องอาศัยปัจจัยภายนอกมาช่วยเสริมกระตุ้น 
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อย่างนโยบายการค้าตามแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาดเพื่อเปิดโอกาส 
ใหแ้ขง่ขนัไดอ้ยา่งเสร ีและเป็นการระดมทนุจากตา่งประเทศใหม้าลงทนุ
ในประเทศ นโยบายวันนีข้องประเทศกัมพชูาคือช่วยช้ีแนะแนวนโยบาย
ดา้นการคา้แกน่กัธุรกจิภายในและชาวตา่งชาตใิหป้ระกอบธรุกจิสอดคลอ้ง 
กับทิศทางนโยบาย และตามกฎหมายของประเทศ มีการปรับปรุงการบังคับใช้ 
กฎหมายธุรกิจการค้า กฎหมายตราสารหนี้และการชำาระเงิน กฎหมาย
หลักทรัพย์ กฎหมายความปลอดภัยด้านธุรกรรมการเงิน ปรับปรุงและ
แก้ไขข้ันตอนศุลกากรการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา เช่น กฎหมายสิทธิบัตร 
กฎหมายเครื่องหมายการค้า และกฎหมายลิขสิทธิ์ เป็นต้น[54]

  เพือ่สรา้งความนา่เชือ่ถือและสง่เสริมบรรยากาศการคา้การลงทนุ
และทศิทางใหมข่องประเทศ นายกรฐัมนตรฮีนุ เซน ไดแ้ถลงถงึยทุธศาสตร์
การพัฒนาพาณิชยกรรมของกัมพูชา ปี พ.ศ. 2557 – 2561 ซ่ึงถือเป็น
แผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 3 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อแสวงหาความร่วมมือ
ของทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชน รวมถงึคู่ค้าต่างประเทศเพ่ือ
พัฒนาและเพ่ิมความมั่นคงด้านการค้า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ให้รุดหน้า พัฒนาการส่งออกให้มีคุณภาพมากข้ึน เพ่ือให้กัมพูชาได้รับ 
ผลประโยชนด์า้นเศรษฐกจิและการคา้มากท่ีสดุ ถือเป็นแผนยทุธศาสตร์
ที่แตกต่างจากแผนเดิม นั่นคือมุ่งดำาเนินวิธีการต่างๆ ให้ประเทศกัมพูชา
ได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล
อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต
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  นอกจากนี้ประเทศกัมพูชายังมีแนวทางในการปฏิรูปและ 
พัฒนาศักยภาพการแขง่ขนัภายใน 5 ปีขา้งหนา้ (Cambodia The Next 
Five Year- Reform and Competitiveness in an Integrated Region) 
เพือ่ใหส้อดคล้องกบัการรวมตวักนัเปน็ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน และ
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
ทางธรุกจิ การคา้ การลงทุน การสง่เสรมิธรรมาภิบาล และหลกันติิธรรม    
การเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้มากขึ้น  
การพัฒนาคุณภาพและให้โอกาสด้านการศึกษาแก่เยาวชนกัมพูชา  
เพ่ือสร้างบุคลากรท่ีมีศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด[12]

รัฐบาลกัมพูชาเตรียมสร้างโรงกลั่นแห่งแรกของประเทศ
ที่มา:  http://news.voicetv.co.th
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  ประเด็นสำ�คัญในก�รปฏิรูปและพัฒน�ประเทศของรัฐบ�ล
กัมพูช�เพื่อเตรียมคว�มพร้อมเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน

  รัฐบาลกมัพชูาใหค้วามสำาคญัอยา่งมากในการปฏรูิปประเทศ เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของกัมพูชาทั้งในระดับภูมิภาคและ 
เวทีโลก โดยได้กำาหนดประเด็นหลักในการปฏิรูปซ่ึงมีความเช่ือมโยงกันไว้ 
 4 ประเด็น ประกอบด้วย
  ประเด็นแรก คือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วย
การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุข การพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพ รวมถึงระบบการให้บริการการศึกษา
  ประเด็นที่สอง คือ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
ได้แก่ เส้นทางการขนส่ง แหล่งพลังงาน ระบบการส่ือสาร รวมถึง 
การอำานวยความสะดวกทางการคา้ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและลดตน้ทนุ
ในการทำาธุรกิจ
  ประเด็นที่ส�ม คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เพ่ือ
ขจัดปัญหาความยากจน และเพิ่มรายได้ให้กับประเทศและเกษตรกร
  ประเด็นที่สี ่คือ การพัฒนาระบบกฎหมาย ได้แก่ การเสริมสร้าง  
ธรรมาภิบาล ปรับปรุงกฎหมาย ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี  
เพิ่มประสิทธิภาพของบริการสาธารณะ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การลงทุน[32]
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แนวท�งในก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล
 รัฐบาลให้ความสำาคัญกับการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างมาก 
มกีารสง่เสรมิและกำาหนดใหก้ารศกึษาระดบัประถมศึกษาเปน็การศึกษา
ภาคบังคับทั่วประเทศ มีแผนที่จะพัฒนาคุณภาพด้านสาธารณสุข  
การดูแลสุขภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อสนับสนุนความพร้อมใน 
การเข้าศึกษา รวมถึงส่งเสริมการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา ทั้งเรื่องจำานวนและ
คุณภาพของสถานศึกษาและบุคลากร เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการ 
ที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างภาคธุรกิจและภาคการศึกษา
 ปัจจุบันกัมพูชามีแต่บุคลากรที่จบการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ 
ทำาให้ขาดแคลนแรงงานมฝีมีอืท่ีจบการศกึษาด้านวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี
และวิศวกรรมจำานวนมากในภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจาก
ทัศนคตขิองเยาวชนทีต่อ้งการเรยีนจบดา้นบรหิารธรุกิจ การจดัการหรอื
บญัช ีเพ่ือมาทำางานในสำานกังานมากกว่าทีจ่ะจบดา้นวศิวกรรม แลว้ตอ้ง
ไปทำางานนอกสถานที ่ประกอบกบัการจดัการเรยีนการสอนด้านวิศวกรรม
หรือวิทยาศาสตร์มีต้นทุนท่ีสูงและได้กำาไรน้อย จึงทำาให้มีสถาบันที่มี
คุณภาพเปิดสอนในสาขาเหล่านี้จำานวนน้อย[31]
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 การบริหารราชการส่วนกลางของกัมพูชา ประกอบด้วย 
สำานกันายกรัฐมนตรี กระทรวงหลกั 26 กระทรวง และ 2 สำานกังานอสิระ
เทียบเท่ากระทรวง

  4.2 จำานวน และรายชื่อกระทรวงพร้อมที่ติดต่อ

กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

 

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

Office of the Council of Ministers

 

กระทรวงกล�โหม

Ministry of National Defense

กระทรวงมห�ดไทย

Ministry of Interior

ที่อยู่ : 41 Russian Federation      

    Blvd.Phnom Penh

โทรศัพท์ : (+855) 12 804 442

โทรส�ร : (+855) 12 880 624 

เว็บไซต์ :  www.ocm.gov.kh

อีเมล :   ocm@cambodia.gov.kh 

ที่อยู ่:       Russian Blvd. Corner Street 

              175, Khan 7 Makara, 

              Phnom Penh.

โทรศัพท ์:  (+855) 23 883274

เว็บไซต์ :    www.mod.gov.kh 

อีเมล :      minadef@camnet.com.kh

ที่อยู่ :       275 Norodom Blvd., 

              Phnom Penh 

โทรศัพท ์:  (+855) 23 721 905

เว็บไซต ์:   www.interior.gov.kh 

อีเมล :      moi@interior.gov.kh
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กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

กระทรวงกิจก�รรัฐสภ�และก�รตรวจสอบ

Ministry of Parliamentary Affairs and 

Inspection

กระทรวงศ�สน�และพิธีปฏิบัติ

Ministry of Religious and Cults

 

กระทรวงก�รต่�งประเทศและ 

คว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ 

Ministry of Foreign Affairs and 

International Cooperation

ที่อยู่ :      Jawaharlal Nehru (street   

  215),  Phnom Penh

โทรศัพท์ : (+855) 23 884 261 

โทรส�ร :  (+855) 23 884 264

เว็บไซต์ :  www.mnasrl.gov.kh 

อีเมล :     mnasrl@cambodia.gov.kh

ที่อยู่ : Preah Sisowath Quay, corner of 

  St. 240, Phnom Penh

โทรศัพท์ : (+855) 23 725 099 

โทรส�ร :  (+855) 23 210 194

เว็บไซต์ : www.morac.gov.kh 

อีเมล :     morac@cambodia.gov.kh

ที่อยู่ :      3, Samdech Hun Sen Street,    

             Sangkat Tonle Bassac, 

             Khan Chamcar Mon, 

             Phnom Penh.

โทรศัพท์ : (+855) 23 214 441

โทรส�ร :  (+855) 23 216 144

เว็บไซต์ :  www.mfaic.gov.kh 

อีเมล :     mfaic@mfa.gov.kh
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กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

กระทรวงเศรษฐกิจและก�รคลัง

Ministry of Economy and Finance

กระทรวงก�รว�งแผน

Ministry of Planning

 

กระทรวงส�ธ�รณสุข

Ministry of Health

ที่อยู่ :      60, Daunpenh Distric, 

             Street 92, corner Street of 

             Preah Ang Doung and 

             Preah Kosamak

โทรศัพท์ : (+855) 23 217 645

             (+855) 23 725 747

โทรส�ร :  (+855) 23 246 041

เว็บไซต ์:  www.mef.gov.kh 

อีเมล :     efi@camnet.com.kh

ที่อยู่ :      386 Monivong Blvd, 

             Phnom Penh

โทรศัพท์ : (+855) 23 218895

เว็บไซต์ :  www.mop.gov.kh 

อีเมล์ :     nsdp@mop.gov.kh.

ที่อยู ่:      151-153, Kampuchea Krom 

             (Street 128), Phnom Penh 

โทรศัพท ์: (+855) 23 881 404-9

โทรส�ร :  (+855) 23 366 186

เว็บไซต์ :  www.moh.gov.kh 

อีเมล :     moh_cabinet@online.com.kh
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กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

กระทรวงข่�วส�ร

Ministry of Information

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร เย�วชนและกีฬ�

Ministry of Education Youth 

and Sports

กระทรวงอุตส�หกรรม เหมืองแร่ 

และพลังง�น

Ministry of Industry Mines 

and Energy

ที่อยู ่:      62, Preah Monivong Blvd.,  

  Sangkat Sras Chork, Khan  

  Daun Penh, Phnom Penh 

โทรศัพท ์: (+855) 23 724 159 

โทรส�ร :  (+855) 23 724 275

เว็บไซต ์:  www.information.gov.kh 

อีเมล :     info@information.gov.kh

ที่อยู ่:      80, Norodom Blvd. 

             Phnom Penh, 

โทรศัพท ์: (+855) 23 210 134

เว็บไซต์ :  www.moeys.gov.kh 

อีเมล :     info@moeys.gov.kh

ที่อยู ่:      79-89, Pasteur Street (51), 

             Sangkat Phsar Thmey 3, 

             Khan Daun  Penh, 

             Phnom Penh

โทรศัพท์ : (+855) 23 219 574

โทรส�ร :  (+855) 23 219 584

เว็บไซต ์:  www.mme.gov.kh 

อีเมล :     info@mme.gov.kh
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กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

กระทรวงพ�ณิชย์

Ministry of Commerce 

กระทรวงกิจก�รสตรี

Ministry of Women Affairs

กระทรวงเกษตร ป่�ไม้และประมง

Ministry of Agriculture

ที่อยู ่:      20 A-B, Norodom Blvd, 

             Daunpenh, Phnom Penh

โทรศัพท ์: (+855) 23 221 526 

             (+855) 23 725 585

โทรส�ร :  (+855) 23 427 359

เว็บไซต ์:  www.moc.gov.kh 

อีเมล : info@moc.gov.kh

ที่อยู่ : 3, Preah Norodom Blvd (41), 

             Phnom Penh

โทรศัพท ์: (+855) 23 430 636

โทรส�ร :  (+855) 23 428 695

เว็บไซต ์:   www.mwva.gov.kh

อีเมล :     mwva@online.com.kh

ที่อยู ่: 200, Norodom Blvd, 

  Phnom Penh

โทรศัพท์ : (+855) 23 211 352-2

โทรส�ร : (+855) 23 217 320

เว็บไซต ์: www.maff.gov.kh 

อีเมล : maff@everyday.com.kh
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กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 227 Preah Norodom Blvd. 

  Sangkat Phsar Kandal, 

  Phnom Penh

โทรศัพท ์: (+855) 23 217 647

โทรส�ร : (+855) 23 218 146

เว็บไซต ์: www.mcfa.gov.kh 

อีเมล : mcfa@mcaf.gov.kh 

ที่อยู่ : 48, Street 274, Sihanouk  

  Blvd, Phnom Penh

โทรศัพท ์: (+855) 23 427 894

โทรส�ร :  (+855) 23 427 844

เว็บไซต ์:  www.moe.gov.kh 

อีเมล :     moe-cabinet@camnet.com.kh

ที่อยู ่: Confederation de la Russie      

  Blvd (110), Corner of     

  Tchecoslovaquie (St. 169), 

  Ground Floor, Phnom Penh

โทรศัพท์ : (+855) 23 884 639 

โทรส�ร : (+855) 23 462 135

เว็บไซต์ : www.mrd.gov.kh 

อีเมล : mrd@cambodia.gov.kh

กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์

Ministry of Culture and Fine Arts

กระทรวงสิ่งแวดล้อม

Ministry of Environment

กระทรวงพัฒน�ชนบท

Ministry of Rural Development
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กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู ่: 3, Russian Federation Blvd.,

  Khan Toul Kok.Phnom Penh 

โทรศัพท ์: (+855) 23 819 679

เว็บไซต ์: www.mlvt.gov.kh 

อีเมล : mlvt.gov@camintel.com

ที่อยู ่: 13 Preah Monivong Blvd,

  Phnom Penh

โทรศัพท ์: (+855) 23 462 510

เว็บไซต ์: www.mptc.gov.kh 

อีเมล : mptc@cambodia.gov.kh

ที่อยู ่:      13 Preah Monivong Blvd,

             Phnom Penh

โทรศัพท ์: (+855) 23 462 510

เว็บไซต ์:   www.mptc.gov.kh 

อีเมล :     mptc@cambodia.gov.kh

 

กระทรวงแรงง�นและก�รฝึกอบรม

อ�ชีวศึกษ�

Ministry of Labor and 

Vocational Training

กระทรวงไปรษณีย์และโทรคมน�คม

Ministry of Post and 

Telecommunications
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กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู ่:      788B, Preah Monivong Blvd    

             (93), Phnom Penh

โทรศัพท ์: (+855) 23 726 085

โทรส�ร :  (+855) 23 365 469

เว็บไซต ์:  www.mosalvy.gov.kh 

อีเมล :     mosalvy@cambodia.gov.kh

ที่อยู ่:      106, Norodom Blvd

โทรศัพท ์: (+855) 23 427 845

โทรส�ร :  (+855) 23 214 907

เว็บไซต ์:  www.mpwt.gov.kh 

อีเมล :     mpwt@online.com.kh

ที่อยู ่:      3, Preah Monivong Blvd

โทรศัพท ์: (+855) 23 427 130

โทรส�ร :  (+855) 23 220 704

เว็บไซต ์:  www.mot.gov.kh 

อีเมล :     admin@hot.gov.kh

 

กระทรวงกิจก�รสังคมเพื่อทห�รผ่�นศึก

และฟืนฟูเย�วชน

Ministry of Social Affairs Veteran 

and Youth Rehabilitation

 

กระทรวงโยธ�ธิก�รและก�รขนส่ง

Ministry of Public Works 

and Transport

 

กระทรวงก�รท่องเที่ยว

Ministry of Tourism
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กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู ่:      771-773, Preah Monivong    

             Blvd

โทรศัพท ์: (+855) 23 217 031

โทรส�ร :  (+855) 23 217 027

เว็บไซต ์:  www.mlmupc.gov.kh 

อีเมล :     lmap@camnet.com.kh

ที่อยู ่:      364, Preah Norodom Blvd    

             (41), Phnom Penh

โทรศัพท ์: (+855) 23 216 670

เว็บไซต ์:  www.mowram.gov.kh 

อีเมล :     mowram@cambodia.gov.kh

ที่อยู ่:      69, Preah Monivong Blvd.,  

             Sangkat Srah Chak, 

             Khan Daun Penh, 

             Phnom Penh

โทรศัพท ์: (+855) 23 722 054 

โทรส�ร :  (+855) 23 725 626

เว็บไซต ์:  www.moj.gov.kh 

อีเมล :     info@phnompenh.gov.kh 

กระทรวงก�รจัดก�รที่ดิน

ว�งแผนชนบทและก่อสร้�ง

Ministry of Land Management , 

Urban Planning And Construction

 

กระทรวงทรัพย�กรน�และอุตุนิยมวิทย�

Ministry of Water Resources 

and Meteorology

 

กระทรวงยุติธรรม

Ministry of Justice
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กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ :      Lum (St.), corner of Sorla 

             (St. 2004), Kork Chambak    

             Village, Phnom Penh

โทรศัพท ์: (+855) 23 212 318

เว็บไซต ์:  www.sspf.gov.kh 

อีเมล :     sspf@cambodia.gov.kh

ที่อยู ่:      62 Preah Norodom Blvd.,

             Phnom Penh.

โทรศัพท ์: (855-23) 211 019 

โทรส�ร :  (855-23) 211 019

เว็บไซต ์:  www.civilaviation.gov.kh

สำ�นักง�นข้�ร�ชก�รพลเรือน

Secretariat of Public Service

 

สำ�นักง�นก�รบินพลเรือน

Secretariat of Civil Aviation
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4.3 จำานวนข้าราชการทั่วประเทศ พร้อมคุณลักษณะ 
 หลักหรือคุณลักษณะหลักในการเข้าสู่  
 ประชาคมอาเซียน

  4.3.1 จำ�นวนข้�ร�ชก�รทั่วประเทศ

 ตามระเบียบข้าราชการของกัมพูชา (The Common Statute 
of Civil Servants) แบ่งประเภทข้าราชการกัมพูชาเป็นข้าราชการ 
ที่ประจำาอยู่ส่วนกลางและข้าราชการที่ประจำาอยู่ในส่วนภูมิภาค โดย
ข้าราชการพลเรือนท้ังหมดของกัมพูชาจะอยู่ภายใต้การบริหารงานของ
สำานักเลขาธิการข้าราชการพลเรือน (The State Secretariat for Civil 
Service: SSCS)ทั้งนี้ไม่รวมข้าราชการทหาร ตำารวจ ผู้พิพากษา และ
ข้าราชการพลเรือนที่ทำางานด้านตุลาการ
 ข้าราชการกัมพูชาทั่วประเทศมีจำานวน (Population of civil 
servants) ทั้งสิ้น 184,055 คน (2012)[55]

  4.3.2  คุณลักษณะหลักของข้�ร�ชก�ร

 ข้าราชการพลเรือนกัมพูชามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
และนโยบายของรัฐบาลประเทศกัมพูชา (Royal Government of 
Cambodia: RGC) ที่ได้ประกาศ โดยกัมพูชาถือว่าการปฏิรูประบบ
ข้าราชการพลเรือนเป็นเรื่องสำาคัญที่จะต้องทำาให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการปฏิรูป นั่นคือเพื่อให้ได้ข้าราชการที่มีคุณลักษณะสำาคัญ คือ 
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"การให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ" (Serving people better) 
เป็นข้าราชการผู้ให้บริการประชาชนด้วยความโปร่งใส ตอบสนอง และ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจกล่าวได้ว่า ข้าราชการพลเรือนกัมพูชา
ต้องเป็นทั้งผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะและ 
หุ้นส่วนการพัฒนาที่เชื่อถือได้ นั่นคือต้อง
 • ตรวจสอบการเข้าถึงบริการ 
 • เน้นความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคที่ให้บริการ 
 • ให้บริการที่จำาเป็น 
 • ให้ความโปร่งใสและความรับผิดชอบสำาหรับการส่งมอบ
บริการ 
 • คุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการและ
การพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการเป็นความพยายามที่
รัฐบาลกัมพูชาจะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสำาหรับการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน และการลดปัญหาความยากจน โดยมีเป้าหมายที่สำาคัญใน 
การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพของการให้บริการในภาครัฐของ 
ชาวกัมพูชา คือ 
 1. ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของข้าราชการทีละน้อย 
 2. ส่งเสริมความเป็นผู้นำาและการบริหารงาน
 3. พัฒนาองค์ความรู้ ข่าวสาร และการสื่อสาร 
 4. พัฒนาความสามารถ (ทักษะ)
 5. เสริมสร้างองค์การ กระบวนการ และการปฏิบัติ เพื่อการ 
ใช้ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ
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  4.3.3 คุณลักษณะหลักของข้�ร�ชก�รในก�รเข้�สู่ประช�คม 
  อ�เซียน

ภ�รกิจ

	  ฝึกอบรมข้าราชการให้มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีสูง 
รู้จักใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ และเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้ทันกับโลกาภิวัตน์

	  จัดโปรแกรมพัฒนาความสามารถข้าราชการผ่านรูปแบบ 
การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุม การศึกษาทางไกล การฝึกอบรม
ภาคปฏิบัติ การดูงาน หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

	  รวบรวมข้อมูลทั้งหมด (กฎ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติที่ดี
ที่สุดและประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั่วโลก) เพื่อริเริ่มสร้าง
ข้าราชการแบบใหม่ๆ ขึ้น[40]



108



109ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา

ยุทธศ�สตร์ และภ�รกิจของแต่ละ
กระทรวงและหน่วยง�นหลักที่รับผิดชอบ

ง�นที่เกี่ยวกับ ASEAN

5
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5.1  ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละกระทรวง
 จากแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2557 – 2561 
(National Strategic Development Plan: NSDP) 2014 – 2018)[50]  

ได้กำาหนดวัตถุประสงค์หลักที ่สำาคัญของแผนพัฒนา โดยยังไม่ได้
แยกความรับผิดชอบตามรายกระทรวง เนื่องจากแผนยังอยู่ในขั้นตอน 
การดำาเนินการตามวัตถุประสงค์หลักของแผนพัฒนาฯ จะเน้นในเรื่อง
ดังกล่าวดังนี้

  5.1.1  ก�รสร้�งสภ�พแวดล้อมที่ก่อให้เกิดก�รพัฒน�ขั้น   
  พื้นฐ�นที่ครอบคลุม

 รัฐบาลกัมพูชามีจุดมุ่งหมายท่ีจะสร้างความสงบสุขและ 
ความม่ันคงทางการเมืองให้เกิดธรรมาภิบาล ส่งเสริมการกระจายอำานาจ 
และความเจริญ ปรับปรุงธรรมาภิบาลด้านเศรษฐกิจ และความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) เพื่อสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนา
ขั้นพื้นฐานอย่างกว้างขวางและครอบคลุม
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  5.1.2  ก�รสร้�งคว�มเช่ือม่ันว่�จะเกิดสมดุลในเศรษฐกิจมหภ�ค 

 การรักษาสามสิ่งที่สำาคัญในการรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจ  
การค้างบประมาณ และเงินเฟ้อ
 • เพิ่มรายได้อย่างน้อยร้อยละ 18 ของ GDP โดยในปี 2558 
จะลดงบประมาณ และการขาดดุลการคลัง
 • เพิ ่มการส่งออกเพื ่อลดการขาดดุลการค้า และเพื่อให้ 
เกิดสมดุลดังกล่าว
 • รักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่น้อยกว่าร้อยละ 5
 • นำานโยบายการคลังท่ีมีประสิทธิภาพและนโยบายการเงิน
มาใช้เพื่อควบคุมเศรษฐกิจให้ดีขึ้น
 • นำาแนวทางสำาคัญในการปฏิรูปท่ีกล่าวถึงในกรอบการปฏิรูป 
การบริหารจัดการการคลัง (PFMR Framework) มาใช้

นโยบ�ยก�รเงินและก�รส่งเสริมก�รใช้เงินเรียล
 1) เนื ่องจากร้อยละ 90 ของเงินทั ้งหมดที ่หมุนเวียนใช้ 
กันอยู่ภายในกัมพูชาเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐแทนที่จะเป็นเงินเรียล 
ประสิทธิภาพของนโยบายการเงินในการรักษาเสถียรภาพด้านราคา 
ในเศรษฐกิจระดับมหภาคจึงมีข้อจำากัด
 2) นโยบายการเงินและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุน
ด้านการตลาดให้เป็นเครื่องมือหลักในการส่งเสริมการใช้สกุลเงินของ
ประเทศ และลดการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐในระยะยาว
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 3) ปัจจุบันเนื่องจากมีการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐกันอย่างมาก 
ในเศรษฐกิจกัมพูชา ส่ิงท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐทำาได้ คือ เข้าแทรกแซงตลาดแลกเปล่ียน 
เงินตราต่างประเทศ และปริมาณเงินทุนสำารองท่ีธนาคารต่างๆ กำาหนดไว้
 4) เท่าที่ เ ป็นมาเจ้าหน้าที่ ได้ดำาเนินมาตรการบางอย่าง 
เพ่ือส่งเสริมการใช้เงินเรียล บางอย่างก็ได้ผล บางอย่างก็ไม่ได้ผล การส่งเสริม 
การใช้เงินเรียลเป็นนโยบายระยะกลางของธนาคารแห่งประเทศ
กัมพูชา (NBC) และรวมอยู่ในยุทธศาสตร์พัฒนาภาคการเงิน (FSDS) 
พ.ศ. 2554 – 2563

  5.1.3  ก�รพัฒน�ภ�คเศรษฐกิจ 

 การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่กว้างขวางและครอบคลุม 
ต้องกำาหนดวัตถุประสงค์ในหกเร่ืองสำาคัญ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 • ก า รส่ ง เ ส ริ มความ ทันสมั ยและความหลากหลาย 
ของการเกษตรและการเพ่ิมอัตราผลตอบแทน (ท้ังข้าว พืช รวมพืชสวน 
และยาง) การปฏิรูปท่ีดินแบบเป็นข้ันเป็นตอน ส่งเสริมการพัฒนาปศุสัตว์ 
และภาคการประมงทางทะเลในเชิงพาณิชย์ (ในภาคส่วนที่มีขนาดเล็ก) 
ก่อต้ังสมาคมเกษตรกรสำาหรับใช้น�ร่วมกัน ผลประโยชน์ด้านการตลาดฯลฯ
 • ส่งเสริมการเจริญเติบโตของภาคเอกชนในอุตสาหกรรม 
ที่หลากหลายการสร้างความทันสมัยและพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
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 • สร้างความเข้มแข็งแก่ภาคการธนาคารและการเงิน 
เพื่อให้เงินทุนกระจายไปสู่การเงินในเมืองเล็กและห่างไกลจากตัวเมือง
ได้มากขึ้น
 • สามารถก่อให้เ กิดวิวัฒนาการของตลาดแรงงานท่ีมี  
ความสามารถในการแข่งขันและโปร่งใส และการเหนี่ยวนำาให้เกิด
กระบวนการสร้างงานซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่า
 • ลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ 
(การขนส่ง ไฟฟ้า ชลประทาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ)
 • ส่งเสริมการท่องเที่ยว
หม�ยเหตุ: แต่ละภาคส่วนเหล่านี ้ จะต้องเน้นการส่งออกขนาด
ใหญ่เนื่องจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นสิ่งจำาเป็น 
สำาหรับสร้างสมดุลทางการค้า

ก�รเจริญเติบโตที่ครอบคลุม
 เม ื ่อไม ่ก ี ่ป ีท ี ่ผ ่านมามีการเสนอกันมากขึ ้นว ่าการเติบโต
ควรจะเป็นการเติบโตแบบครอบคลุม จะให้ความหมายคำาว่า 'ครอบคลุม' ได้ 
ต้องเข้าใจบริบทในประเทศกัมพูชา 
 คำาว่าครอบคลุมหมายถึงการกระจายไปสู่ส่วนภูมิภาค และ
เป็นการเจริญเติบโตในวงกว้าง ซ่ึงจะก่อให้เกิดการจ้างงานอย่างท่ีสำาคัญ 
ซึ่งจะทำาให้แรงงานได้รับค่าจ้างที่มีกำาไรดี ซึ่งไม่ใช่เรื่องสำาคัญนักว่าจะ
มีงานมาให้ทำา หรือต้องย้ายถิ่นฐานเพื่อไปทำางาน สิ่งเดียวที่สำาคัญก็คือ
มีงานที่เหมาะสมเกิดขึ้นหรือไม่ นอกจากนี้ยังหมายถึงว่ามีการริเริ่ม 
สร้างผู้ประกอบการธุรกิจด้วยการสร้างธุรกิจใหม่และดีกว่าเดิมและสร้าง 
ธรรมาภิบาล
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 การสร้างสภาพแวดล้อมสำาหรับเศรษฐกิจแบบเปิดที่มี  
ความสมดุลต้องกำาหนดวัตถุประสงค์ในสี่เรื่องกว้างๆ ที่สำาคัญ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์
 • เพิ่มการส่งออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าว ผลิตภัณฑ์เกษตร 
และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับวิศวกรรมด้านแสง
 • นำากัมพูชาออกจากสถานะ “ประเทศด้อยพัฒนา” ให้เป็น  
“เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใหม่”
 • สร้างความเข้มแข็งแก่ระบบการค้าแบบเปิดผ่าน การเปิดเสรีการค้า
 • การวางนโยบายการค้าภายในกรอบของการรวมกลุ่ม 
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยมุ่งเน้นไปที่ส่วนที่สำาคัญ เช่น  
ข้อตกลงการลงทุน มาตรการอำานวยความสะดวกทางการค้า และ 
การปฏิรูปกฎหมาย

  5.1.4  ก�รพัฒน�คว�มรู้และก�รประยุกต์ใช้วิทย�ศ�สตร์และ           
  เทคโนโลยี

 เป็นความพยายามในการนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาด้วย 
วิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้กัมพูชาก้าวไปสู่การแบ่งงานในระดับ
ภูมิภาคและระดับสากล หัวใจสำาคัญ คือ การนำาทักษะที่ยั่งยืนเข้ามา
พัฒนาให้ดี
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  5.1.5  คว�มย�กจน และคว�มไม่เท่�เทียมกัน

 • ลดความยากจนอย่างน้อยร้อยละ 1 ต่อปี และส่งเสริมโภชนาการ
 • ทำาให้ความไม่เสมอภาคแคบลง ประชากรในส่วนที่มีรายได้
น้อยสุดร้อยละ 20 มีค่าใช้จ่ายในการบริโภคอย่างน้อยร้อยละ10 ของ
การบริโภค
 • ให้ความสำาคัญกับเรื่องความไม่เสมอภาคในด้านต่างๆ อาทิ 
ภูมิภาค เพศ อายุ การศึกษา สุขภาพ โอกาส และอื่นๆ
 • จัดตั้งเครือข่ายความปลอดภัย

  5.1.6  ก�รศึกษ� สุขภ�พ น� และสุขอน�มัย

 • กำาหนดเป้าหมายเชิงปริมาณที่เป็นจริงสำาหรับท้ังชายและ
หญิงในแต่ละระดับการศึกษา
 • การปรับปรุงคุณภาพในระดับต่างๆ ของการศึกษา
 • สร้างความเข้มแข็งแก่ฐานทุนมนุษย์ และเพิ่มความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีและผู ้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้านสารสนเทศ และ 
การนำาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีทันสมัย
 • ลงทุนในสุขภาพและโภชนาการเพ่ือเสริมสร้างทุนมนุษย์ 
(เข้าถึงวงจรชีวิต)
 • ประชากรทุกคนจะต้องได้รับน�ดื่มที่สะอาด
 • ส่งเสริมนโยบายด้านประชากรอย่างจริงจัง รวมถึง การย้ายถ่ินฐาน 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าประชากรมีสุขภาพดีและมีงานทำา
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 • พบเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของกัมพูชา 
(CMDGs) ซึ่งมีเป้าหมายดังนี้
 1. กำาจัดความยากจนและความหิวโหย
 2. ประสบความสำาเร็จในการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน
 3. ส่่งเสริมให้มีความเท่าเทียมทางเพศและยกบทบาทสตรี
 4. ลดจำานวนการเสียชีวิตของเด็ก
 5. ปรับปรุงสุขภาพมารดา
 6. ต่อสู้กับภัยที่เกิดจากโรคเอดส์ มาเลเรีย และโรคอื่นๆ
 7. สร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 8. ก้าวไปกับหุุ้่นส่วนนานาชาติเพื่อการพัฒนา
 9. การเก็บทุ่นระเบิดจากสงครามและช่วยเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย
 จะเห็นได้ว่าเป้าหมาย 1 – 7 มีเป้าหมายที่เด่นชัดแต่เป้าหมาย 
ที่ 8 และ 9 ไม่มีเป้าหมายที่แท้จริง แต่ยังจะต้องดำาเนินการ

  5.1.7 พัฒน�สังคมและวัฒนธรรม

 • เพื่อรักษาและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมกัมพูชา
 • เพื่อส่งเสริมบทบาทของศาสนาในการรักษาความสามัคคี 
ในสังคม

ที่มา:  http://www.internationalmedicalrelief.org
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  5.1.8 สิ่งแวดล้อม

 ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การดำาเนินตามยุทธศาสตร์การเติบโต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่ง องค์ประกอบ 
ของการดำาเนินตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้แก่ การรักษาป่าไม้และ 
การจัดการท่ีดินในลักษณะท่ีสามารถช่วยบรรเทาความยากจนได้เช่นกัน 
การใช้อุปกรณ์และวิถีชีวิตที่ประหยัดพลังงาน การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการริเริ ่มโครงการอื่นๆ มีการขยาย
พื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 60 ของพื้นที่ รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืน 
 เนื่องจากกัมพูชามีเป้าหมายต้องการได้รับความเชื่อถือในการค้า
คาร์บอนไดออกไซด์

  5.1.9 ประเด็นที่เกี่ยวกับหลักก�รพื้นฐ�นของมนุษย์

 รัฐบาลกัมพูชาได้ระบุประเด็นที่ เกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐาน
ของมนุษย์เอาไว้อย่างน้อย 4 ประเด็น ได้แก่ เพศ สิ่งแวดล้อมและ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการภัยพิบัติ และการจัดการ
การคลัง และได้มีความพยายามทำาให้ประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องหลักที ่
ทุกภาคส่วนต้องคำานึงถึง นอกจากนี้ โภชนาการก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง
แม้ว่าจะไม่สามารถให้ความสำาคัญแก่กิจกรรมทุกอย่างได้
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ก�รเปลี่ยนแปลงท�งสภ�พภูมิอ�ก�ศ
 จากยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ 3 นโยบายแห่งชาติ และ 
แผนพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ. 
2557 – 2573 ท่ีนายกรัฐมนตรีกำาหนดข้ึนเม่ือไม่นานมาน้ี กระทรวงต่างๆ 
จำาเป็นต้องหาให้พบว่า ความเสี่ยงจากกิจกรรมของตนที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศมีอะไรบ้าง และมีมาตรการที่จะจัดการ 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และใช้โอกาสใหม่ๆ 
ที่เกิดขึ้นในกระทรวงของตนให้เป็นประโยชน์ โดยขอให้แต่ละกระทรวง
พิจารณาสิ่งต่อไปนี้
 ก. ความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศมีอะไรบ้าง และ
มีโอกาสทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อะไรบ้างท่ีควรได้รับการพิจารณา 
ในการวางแผนทำากิจกรรมในกระทรวงของตนและในการลงทุน
 ข. ต้องลงมือทำากิจกรรมอะไรอย่างจริงจังต่อเนื่องบ้างเพ่ือ 
จัดการกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (อาทิ นโยบาย เครื่องมือ 
การวางแผน โครงการ และการวิจัยนำาร่อง)
 ค. ต้องใช้ข้อมูลและพัฒนาความสามารถอะไร เพื่อทำาให้แต่ละ
กระทรวงเร่งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ
 ง. ในการจัดการความเสี ่ยงทางภูมิอากาศ กระทรวงอืน่ๆ  
ต้องช่วยสนับสนุนอะไรบ้าง เช่น การประเมินความเสี่ยงทางภูมิอากาศ
ร่วมกัน และการร่วมกันออกแบบนโยบายท่ีจะตอบสนองต่อความเส่ียง 
ฯลฯ 
 จ. มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติอะไรและสามารถใช้มาตรการ
บรรเทาและลดความเสี่ยงอะไรบ้าง
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แผนงานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ 
(CCSP) เป็นส่วนที่สำาคัญต่อเรื่องเหล่านี้

ก�รลดก�รทำ�เหมือง
 ดินแดนส่วนใหญ่ในกัมพูชาท่ีทำาเหมืองได้รับผลกระทบจาก 
การทำาลายสิ ่งแวดล้อม ซึ ่งม ีการรายงานความคืบหน้าเกี ่ยวกับ
สถานการณ์ในปี  พ.ศ. 2556 โดยใช้ผลการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพื้นที ่
ที ่ได้รับการปนเปือนจากเหมือง ซึ ่งพื ้นที ่แห่งนี ้เป็นที่แห่งแรกๆ  
ที่ประเทศมีความมุ่งมั่นจะทำาความสะอาด

ก�รติดต�มและก�รประเมินผล 
 สำาหรับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบการติดตามและ
ประเมินผลนั้น ได้เริ่มจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ และมีความพยายามที่จะ 
หาตัวชี้วัดให้มากขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผล เช่น การเจริญเติบโต 
แบบครอบคลุมธรรมาภิบาลที่ดีขึ้น เพื่อตรวจสอบการตอบสนองต่อ
นโยบาย ความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ และสิ่งที่คล้ายกันเพื่อสร้าง
ฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจของกัมพูชาให้เข้มแข็ง
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5.2 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ ASEAN 

 กัมพูชาเป็นอีกประเทศหนี่งในกลุ่ม ASEAN ที่เพิ่งเข้ามาเป็น
สมาชิกในลำาดับหลัง โดยมีกรมอาเซียน (Department of ASEAN) 
กระทรวงต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ (Ministry of 
Foreign Affairs and International Cooperation) เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการประสานงาน
 ในปี พ.ศ. 2557 – 2561 (ค.ศ. 2013 - 2018) มีเจ้าหน้าที่ 
รับผิดชอบในการประสานงาน[43 ] ดังนี้
 •  Director General of ASEAN H.E. Mr .  NONG SAKAL 

 • Deputy Director General  Mr. OUK SOPHOIN

    Mr. HENG SOPHALL

 • Deputy Director                    Mr. YOUNG CHANSOPHEA

   Mr. CHHAY SONGHENG

   Mr. MOM RAVIN

 ซึ่งสามารถติดต่อกับกรมอาเซียนที่หมายเลขโทรศัพท์ 
023-215-541 ต่อ 1212  Director General of ASEAN ต่อ 1216  
Deputy Director General ต่อ 1205  และ Deputy Director ต่อ 
1209)
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ระบบก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�ร

6
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6.1 ภาพรวมของการพัฒนาข้าราชการ
 การพัฒนาความสามารถท่ีมีประสิทธิภาพของข้าราชการ
พลเรือนกัมพูชา ต้องวางรากฐานของหลักการสำาคัญที่จะเป็นเงื่อนไข
แห่งความสำาเร็จ ต้องขับเคลื่อนความต้องการและทำาให้เป็นไปได ้
เพื่อตอบสนองสิ่งที่ควรจะทำา ความเร่งด่วนต้องเกิดจากข้าราชการ 
พลเรือนเองและการตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกและผู้มีบทบาทเหล่าน้ัน 
ระบบการประเมินการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องได้รับการอธิบายว่า 
ตัดสินจากคำาบรรยายลักษณะงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์และ 
ความสามารถในงานที ่เกี ่ยวข้อง แต่ละกระทรวงต้องรับผิดชอบ 
การพัฒนาความสามารถที่กล่าวถึงขอบเขตทั่วไปในกระทรวง และ 
ส่งเสริมการบริหารความสามารถ ให้มีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยง
ความสูญเสีย โดยประเด็นที่จะช่วยเสริมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ให้มีประสิทธิภาพ คือ[40]

  6.1.1 ก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถต้องเสริมสร้�งคุณค่�หลัก
 ของข้�ร�ชก�รพลเรือน 

 สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ คุณค่าสำาคัญแห่งการให้บริการ 
ฝ่ายพลเรือน เช่น การจูงใจ ความจงรักภักดี ความเป็นมืออาชีพ และ 
การให้บริการ เสริมสร้างการมีจริยธรรมในการให้บริการแก่ประชากร
กัมพูชาทั้งในแง่ของทัศนคติและพฤติกรรม ข้าราชการพลเรือนต้อง
กระทำาตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีความสามารถ และกระทำาตามพันธะสัญญา 
มีความร่วมมือระหว่างกระทรวงตามวัฒนธรรมองค์การ และทีมงานใน
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แงข่องความเปน็หุ้นส่วนการสร้างงาน และการทำางานรว่มกนัเพือ่ให้เกดิ 
ความน่าเชื่อถือและตอบสนองต่อข้าราชการพลเรือน 

  6.1.2   ก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถอย่�งมีประสิทธิภ�พ

 ต้องคำานึงถึงความต้องการที่สำาคัญ การมุ่งเน้นที่สมรรถนะหลัก 
(Core Competency) ของกระทรวงและหน่วยงานทั้งหมด การปฏิบัติ
การที่สำาคัญของแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติ (National Strategic 
Development Plan: NSDP) และยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม (Rectangular 
Strategy) นอกจากนี้ กระทรวงและหน่วยงานต้องสามารถจำาแนก
และอธิบายความเร่งด่วนในงานของตนเองได้ โดยระบบประเมินผล 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์จะสร้างความสำาเร็จในขั้นต้น ซึ่งมีส่วนใน
กลไกการประสานงานและตรวจสอบกิจกรรม

  6.1.3   คว�มเป็นเจ้�ของและภ�วะผู้นำ�

 “ในคว�มเป็นกัมพูช�” จะเป็นดัชนีขั้นพื้นฐานแห่งความสำาเร็จ 
ต้องกำาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาความสามารถ และโครงการนำาเสนอ
โดยชาวกัมพูชาเพื่อชาวกัมพูชา ได้แก่ การเชิญผู้ชำานาญงานในท้องถิ่น
มาแสดงถึงการปฏิบัติงานที่แท้จริง เพื่อให้เห็นตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
บริบทหรือสภาพแวดล้อมของชาวกัมพูชามากขึ้น เห็นความเร่งด่วน 
ในการใช้ภาษาเขมรในการฝึกอบรม ได้แก่ การอบรมคอมพิวเตอร์  
เรื่องน้ีจะสร้างประสบการณ์ในการสร้างขีดความสามารถของภาครัฐ 
และเศรษฐกิจ รวมถึงการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
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ที่มา:  http://click.senate.go.th/?p=4446

เหมาะสมกับการพัฒนาชาวกัมพูชา และใช้ประโยชน์จากท่ีปรึกษาแห่งชาติ 
ในการออกแบบโครงการ รวมท้ังเป็นการสร้างทักษะและสนับสนุนการพัฒนา 
งานตามวิชาชีพ เรื่องนี้เกี่ยวกับความเหมาะสมของการชำานาญการใน
ท้องถิ่นกับผู้มีความชำานาญภายนอก ครูชาวกัมพูชาควรให้คุณค่า
และบทบาทผู้ชำานาญการต่างประเทศเท่าๆกัน ใช้ประโยชน์และคุณค่าจาก
ผู้ให้การอบรมในท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ เช่น การศึกษา การอบรม
และการวิจัย นโยบายสถาบัน มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน
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  6.1.4  ก�รพัฒน�ศักยภ�พต้องมุ่งไปที่ก�รเสริมสร้�ง   
 สภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�น

 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ท่ีจะพัฒนาและปรับปรุงความสามารถได้ใช้ประโยชน์ 
อย่างเต็มท่ี ซ่ึงจะช่วยให้แต่ละกระทรวงหรือหน่วยงาน กลายเป็นองค์การ 
แห่งการเรียนรู้ และสนับสนุนให้เกิดนิสัยการเรียนรู้เป็นประจำา รับรู้ถึง
การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหม่ๆ เช่นเดียวกับการเรียนรู้ร่วมกัน 
และการปรับปรุงท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารภายในท้ังที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ 

  6.2 วิธีพัฒน�ข้�ร�ชก�ร

 ในการประชุมเรื่องทรัพยากรมนุษย์ในระบบข้าราชการพลเรือน
ของกลุ่มประเทศอาเซียน ท่ีกรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 18 – 19 สิงหาคม 
พ.ศ. 2548 ประเทศกัมพูชาให้มุมมองที ่แตกต่างของการบริหาร 
ผลการปฏิบัติงาน และมุ ่งเน้นที ่การพัฒนาคนเก่ง (Talent) ใน
ข้าราชการพลเรือน โดยข้าราชการพลเรือนกัมพูชาเช่ือว่าผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนบุคคลสามารถเพ่ิมความรู้และพัฒนาทักษะ โดยระบุจุดแข็งท่ีต้องการ 
พัฒนาเป็นกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะยาว เพ่ือเสริมสร้าง 
ความสามารถของข้าราชการพลเรือน ซึ่งความสามารถนี้ มุ ่งเน้น 
วิธีการสร้างด้วยโปรแกรมการฝึกอบรมพัฒนาสำาหรับสองกลุ่ม คือ  
กลุ่มผู้สำาเร็จการศึกษาท่ีมีศักยภาพ และกลุ่มผู้นำา รวมท้ังผู้บริหารระดับสูง
ท่ีมีอยู่ในข้าราชการพลเรือน โดยโปรแกรมการพัฒนาจะส่งไปที่สถาบัน 
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การศึกษาต่างๆ รวมถึงโรงเรียนการบริหารแห่งรัฐ สถาบันฝึกอบรม 
ของกระทรวงและหนว่ยงานในมหาวทิยาลยั โดยผา่นวิธีการเรียนรู้ต่างๆ 
ซึ่งโปรแกรมการฝึกอบรมท่ีเข้มข้นเหล่านี้มีเง่ือนไขการเข้าร่วมที่ยาก 
และมุ่งสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการทำางานของข้าราชการที่เข้า
ร่วม[40]

 6.2.1  โปรแกรมก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของข้�ร�ชก�รพลเรือน

 ก า รพัฒนาขี ดคว ามสามา รถของข้ า ร าชกา รพล เรื อน 
มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างศักยภาพให้แก่สามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
คือ ผู ้บริหารระดับสูง นักบริหาร และผู้เชี ่ยวชาญ ด้วยโปรแกรม 
การพัฒนาต่อไปนี้[40]

 6.2.1.1 โปรแกรมก�รบริห�รขั้นสูง (Advanced Executive
           Program: AEP) สำ�หรับกลุ่มผู้บริห�รระดับสูง

 โปรแกรมน้ีเร่ิมเม่ือปลายปี พ.ศ. 2548 โดยออกแบบสำาหรับข้าราชการ 
ระดับสูง ซ่ึงมีบทบาทสำาคัญในการแนะนำาและการจัดการการเปล่ียนแปลง 
ในพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีสำาคัญ และบรรลุผลสำาเร็จเป็นท่ีน่าพอใจในการให้บริการ
ภายใต้นโยบายใหม่ สมาชิกของกลุ่มผู้บริหารระดับสูงจะถูกมอบแนวทาง
เชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้นำาเพื่อให้บรรลุผลสำาเร็จและถูกคาดหวัง 
เพื่อเข้าร่วมในโปรแกรมนี้ ซึ่งจัดสัมมนาประมาณ 1 หรือ 2 วัน  
โดยเลือกหัวข้อที่กำาลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนั้น โปรแกรมม ี
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การเช่ือมโยงอย่างเข้มแข็งกับกิจกรรมและโครงการปฏิรูปของรัฐบาล  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงมุ่งเน้นท่ีการพัฒนาความเป็นผู้นำาและทักษะการบริหาร 
จัดการของกลุ่มนี้เพื่อปรับปรุงโอกาสของความสำาเร็จกับกิจกรรม 
การปฏิรูปการคัดเลือกจำานวนสมาชิกรัฐสภาที ่จะมีส่วนเข้าร่วม
โปรแกรมนี้ ประกอบด้วย การสัมมนาผู้บริหารระดับสูง และจัดหา 
การสัมมนาระดับสูง
 ในระดับการเมืองของรัฐบาล การสัมมนาจะจัดเป็นประจำาทุกป ี
ประมาณ 5 ถึง 10 ครั้ง สำาหรับผู้เข้าร่วม 30 – 40 คน โดยเครือข่าย
การเรียนรู้การพัฒนาทั่วโลก (The Global Development Learning  
Network: GDLN) เป็นผู้จัดหากิจกรรมสัมมนาเหล่านี้ นอกจากนี้  
ยังจัดโปรแกรมระยะสั้นและดำาเนินการจัดหลักสูตรเองอีกด้วย
 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อสัมมนา 
และมีส ่วนร ่วม เช ่นเด ียวกับความต้องการของหน่วยงานและ 
ความพร้อมตามเวลาท่ีกำาหนดผู้เข้าร่วมโปรแกรมน้ี จะถูกคาดหวังท่ีจะ 
มีบทบาทการตัดสินใจในหน่วยงานราชการที ่อยู ่ ทั้งระดับอธิบดี  
รองอธิบดี เลขาธิการใหญ่ รองเลขาธิการใหญ่ ที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรี 
ที่ปรึกษาสำานักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง 
เลขาธิการรัฐ และรัฐมนตรี
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  6.2.1.2 โปรแกรมก�รพัฒน�ก�รบริห�รจัดก�ร (Management  
   Development Program: MDP) สำ�หรับกลุ่มนักบริห�ร 

 โปรแกรมเร่ิมอย่างเป็นทางการเม่ือต้นปี พ.ศ. 2548 โดยถูกออกแบบ 
สำาหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานประจำาของการปฏิรูปของรัฐบาล 
รวมถึงโครงการ และบุคคลผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะการบริหารจัดการ 
เพ ื ่อให ้การสนับสนุนส ำาหร ับการปฏิร ูปในอนาคต โปรแกรมนี  ้
ถูกวางแผนเพื่อช่วยพัฒนาการบริหารที่มีประสิทธิภาพในภารกิจสำาคัญ 
ของข้าราชการพลเรือนกัมพูชา และสนับสนุนแผนการดำาเนินงานทางเศรษฐกิจ 
ที่เป็นรูปธรรมและการปฏิรูปภาครัฐ และปรับปรุงการส่งมอบบริการ 
ท่ีดีข้ึน โปรแกรมเชื่อมโยงกับการริเริ ่มกลุ่มภารกิจสำาคัญของรัฐบาล  
(Priority Mission Group: PMG) โดยผู้เข้าร่วมกลุ่มภารกิจสำาคัญ 
ของรัฐบาล  ถูกส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในโปรแกรมการพัฒนาการบริหารจัดการ 
ซ่ึงประกอบด้วยหลักสูตรปกติ (เรียนนอกเวลาราชการ) และการประชุม 
เชิงปฏิบัติการตามโอกาสที่เหมาะสม โดยมีจำานวนผู้เข้าร่วมโปรแกรม 
400 คน ใช้ระยะเวลามากกว่า 2 ปี การฝึกอบรมถูกจัดเป็น “ทีม” ประมาณ  
20 คน (มีทั้งหมด 20 ทีม) การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะขึ้นอยู่กับ 
ภารกิจที่ชัดเจนของผู้สมัคร และประเด็นการบริหารจัดการท่ีเก่ียวข้อง 
กับกิจกรรมการปฏิรูป การปรับปรุงการบริหารจัดการส่วนบุคคล ทักษะ 
ท่ีมีประสิทธิภาพรับรองความเหมาะสมและความพร้อมในระดับท่ีต้องการ 
ตามผู้บริหารหน่วยงานในโปรแกรมน้ี ได้ระบุความต้องการฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้อง 
อย่างชัดเจน โดยผู้สมัครต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลร่วมด้วย คือ
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 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผนและกำากับดูแลการใช้ทรัพยากร  
รวมไปถึงการจัดเตรียมงบประมาณ
 2)  กิจกรรมการดำาเนินงาน
 3) การต้ังวัตถุประสงค์การทำางานและตรวจสอบความคืบหน้าการ
จัดตารางการทำางานและโปรแกรม
 4)  การจัดสมดุลความต้องการท่ีขัดแย้งในท่ีทำางาน
 5)  การจัดการบุคลากรและประเด็นปัญหาในสถานที่ทำางาน  
การแก ้ป ัญหาความข ัดแย ้งในสถานที ่ท ำางาน การจ ัดก ิจกรรม 
ทีมการสื่อสารไปยังบุคลากร การเป็นตัวแทนและรายงานความรับผิดชอบ 
และกิจกรรมการติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมกลุ่มภารกิจสำาคัญภายใต้ 
การปฏิรูปการบริหารภาครัฐ 
 ผู้เข้าร่วมกลุ่มภารกิจจึงควรจบอนุปริญญาหรือปริญญาตรีขึ ้นไป 
ในสาขาเศษฐศาสตร์ การเงิน รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย การบริหารจัดการ
และสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

 6.2.1.3 โปรแกรมก�รพัฒน�ผู้เช่ียวช�ญ (Professional  Development 
  Program: PDP) สำ�หรับกลุ่มผู้เชี่ยวช�ญ 

 โปรแกรมน้ีถูกออกแบบสำาหรับเจ้าหน้าท่ีระดับต�กว่าผู้บริหาร  
ซ่ึงทำางานในส่วนงานเฉพาะทางและรับผิดชอบในการเตรียมนโยบาย 
และการดำาเนินงานในกิจกรรมการปฏิรูปภายใต้การแนะนำาของ 
นักบริหารระดับสูง โปรแกรมน้ีเร่ิมข้ึนเม่ือต้นปี พ.ศ. 2548 มีจุดประสงค์
เพ่ือช่วยให้ผู้เช่ียวชาญระดับต้นท่ีมีศักยภาพจะเป็นผู้สร้างนโยบาย 
ในอนาคต และพัฒนาทักษะด ้านการค ิดเช ิงกลยุทธ์ที ่พัฒนา 
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เช่นเดียวกับความสามารถในการวิเคราะห์ และการตรวจสอบอย่างแม่นยำา 
ในการพิจารณาประเด็นนโยบาย ส่ิงสำาคัญอันดับแรก คือ การพัฒนาและยกระดับ 
ทักษะการกำาหนดนโยบายผ่านหลักสูตรปกติ (เรียนนอกเวลาราชการ) และ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโอกาสท่ีเหมาะสมและเก่ียวข้องกับโปรแกรม 
โดยมีจำานวนผู้เข้าร่วมโปรแกรม 100 คน แต่ละกลุ่มมี 15 – 20 คน 
ใช้ระยะเวลามากกว่า 2 ปี การคัดเลือกขึ้นอยู่กับภารกิจที่ชัดเจนกับ 
ความจำาเป็นในการพัฒนานโยบายหน่วยงาน และปัจจัยส่วนบุคคล ซ่ึงเป็น 
ส่ิงสำาคัญอันดับแรกของโปรแกรม 
 จากผลการประเมินของผู้เข้าร่วมการศึกษาโครงสร้างและ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพในหน่วยงานราชการน้ันเป็นท่ีน่าพอใจ พร้อมกับ 
คุณสมบัติส่วนบุคคลท่ีระบุขอบเขตเพ่ือความก้าวหน้าท่ีมีศักยภาพ 
ในราชการพลเรือนกัมพูชา ผู้เข้าร่วมโปรแกรมน้ีคือผู้เช่ียวชาญระดับต้น 
มีประสบการณ์การทำางานในหน่วยงานราชการ สำาเร็จการศึกษา 
โปรแกรม Ecole Royale d’Administation: ERA และสถาบันเศรษฐกิจ 
และการเงิน (Economics and Finance Institute: EFI)  
ท ั ้ งสำาเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ(เช่น ปริญญาโท หรือการศึกษา 
ท่ีสูงกว่าปริญญาตรี) หากคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขเหล่าน้ี ก็จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษมากกว่าผู้สมัครท่ีไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีกล่าวมา 
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  6.3 หน่วยง�นท่ีรับผิดชอบด้�นก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�ร

 นโยบายการพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนกัมพูชา 
ได้มีการกำาหนดความเร่งด่วนอย่างชัดเจนเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ดำารงความยุติธรรมในสังคม และลดความยากจน ผ่านการปรับปรุงและ 
ใช้ยุทธศาสตร์ส่ีเหล่ียมตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติ (National 
Strategic Development Plan: NSDP) เป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษของกัมพูชา (Cambodia’s Millennium Development 
Goals: CMDGs) และแผน 2 ของการปฏิบัติการกำากับดูแล  (Governance 
Action Plan II) ซ่ึงความสำาเร็จจะข้ึนอยู่กับขีดความสามารถของสถาบัน 
รัฐในการออกแบบและดำาเนินการตามโครงการต่างๆ โดยการปฏิรูประบบ 
ราชการเป็นเร่ืองสำาคัญ                  และจะต้องทำาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป 
คือ การให้บริการประชาชนที่ดีขึ้นด้วยการเปลี่ยนข้าราชการพลเรือน
เป็นผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะและหุ้นส่วน 
การพัฒนาท่ีเช่ือถือได้[40]

 ความพยายามอย่างมากในการปฏิรูปไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและ
ความสุขของประเทศตลอดจนประชาชน ขึ้นอยู่กับการดำาเนินการของ 
ข้าราชการพลเรือนแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา โดยวัตถุประสงค์ของรัฐบาล  
คือ การเปลี่ยนแปลงข้าราชการเป็นผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพของ 
ประชาชน โดยการให้บริการด้วยความโปร่งใส ตอบสนอง และ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการเสริมสร้างแรงจูงใจ ความจงรักภักดี 
ความเป็นมืออาชีพ และวัฒนธรรมการบริการของข้าราชการ ซ่ึงจะมี 
ผลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางานและความรับผิดชอบของข้าราชการ 
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พลเรือน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สำาคัญที่สุดของ “ก�รให้บริก�ร 
ประช�ชนที่มีประสิทธิภ�พ” (Serving People Better) ดังนั้น หนึ่งใน 
ขั้นตอนที่สำาคัญที่สุด คือ ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางกฎหมาย
ของข้าราชการพลเรือน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำาหรับการส่งเสริมความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบ ความมีประสิทธิภาพ การตอบสนอง และการปกครอง
ด้วยกฎหมายนอกจากนี้             ข้าราชการพลเรือนแต่ละคนมีหน้าที่ต้อง 
ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลประเทศกัมพูชา (Royal 
Government of Cambodia: RGC) ที่ได้ประกาศไว้ [51]

 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการพลเรือนกัมพูชา 
คือ โรงเรียนการบริหารแห่งรัฐ (Royal School of Administration: 
RSA) โดยมีบทบาทในการรับสมัคร ฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการที่มี
ความตั้งใจรับใช้ประเทศชาติ โดยผู้สำาเร็จการศึกษาไม่ต้องสอบแข่งขัน 
เหมือนการสอบเข้าโรงเรียน
 โปรแกรมการฝึกอบรมของโรงเรียนการบริหารแห่งรัฐ จะแบ่ง 
ออกเป็นสองประเภทหลัก คือ โปรแกรมการศึกษาต่อเน่ืองและโปรแกรม 
การฝึกอบรมแรกเข้า
 โปรแกรมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จะกล่าวถึงข้าราชการพลเรือน
ที่ประจำาการอยู่ภายใต้กลุ่ม A และ B มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู ้
ในส ่วนของร ัฐประศาสนศาสตร ์ หร ือการบร ิหารราชการ โดย
เงื่อนไขของหลักสูตรจะมีการกำาหนดเป็นประจำาทุกปีจากสำานักงาน 
คณะรัฐมนตรี (Office of The Council of Ministers) ผู้สมัครจะถูก
คัดเลือกโดยกระทรวงหรือสถาบัน
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 โปรแกรมการฝึกอบรมแรกเริ่ม จะกล่าวถึงนักเรียนที่มีอายุและ
การศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการเป็นข้าราชการ
พลเรือนในระดับกลาง (Kramkars) หรือระดับสูง ผู ้สมัครจะเป็น
ข้าราชการทันทีที่ผ่านการตรวจสอบการเข้า และเซ็นสัญญาก่อนที ่
จะถูกแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี ในกรณีที่ผู้สมัครประสบความสำาเร็จ 
ได้เข้าเป็นข้าราชการพลเรือนแล้ว จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 7 ปี นับจากวันแต่งตั้งจากกระทรวงหรือสถาบันนั้นๆ[51]

 นอกจากนี้ยังมีสภาเพื่อการปฏิรูปการบริหาร (Council for 
Administrative Reform - CAR) ที่มีวัตถุประสงค์โดยรวมของ
รัฐบาลกัมพูชา (the Royal Government of Cambodia - RGC)[51] 

ในการพัฒนาข้าราชการพลเรือนเป็นผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
ของภาครัฐบริการโดยการบริการสาธารณะที่ โปร่งใสมากขึ้น  
การตอบสนองที่ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างแรงจูงใจด้วย 
ความจงรักภักดีอย่างเป็นมืออาชีพของข้าราชการที่มีวัฒนธรรมใน 
การให้บริการ ซึ่งจะส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานและ 
ความรับผิดชอบของข้าราชการพลเรือนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลัก 
ของการ “ให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น” ซึ่งมีรายละเอียดย่อย ดังภาพ
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ภาพที่ 14 เป้าหมายหลักของข้าราชการกัมพูชา

ที่มา: Handbook For Civil Servants, 2010
[51]

 จากภาพ จะเห็นได้ว่าข้าราชการกัมพูชามีเป้าหมายหลัก คือ 
“การให้บริการประชาชนที่ดีที่สุด (To Serve People Better)” โดยมี
รายละเอียดในการสนับสนุนเพื่อให้ได้บริการที่ดีที่สุด ดังนี้
 “การให้บริการประชาชนที่ดีกว่า การบริการสาธารณะจะกลาย
เป็นความโปร่งใสมากขึ้น จากการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพของ
ข้าราชการผ่านการส่งเสริมคุณค่าด้านแรงจูงใจ ความซื่อสัตย์ ความเป็น
มืออาชีพ และวัฒนธรรมการให้บริการ” 
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กฎหม�ยสำ�คัญที่ควรรู้

7
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7.1 กฎระเบียบข้าราชการ

 จากหนังสือคู่มือสำาหรับข้าราชการกัมพูชาที่มีการตีพิมพ์ในปี 
พ.ศ.  2554 ได้มีการกล่าวถึงลำาดับขั้นของบรรทัดฐานในกัมพูชาไว้ว่า 
มีถึง 7 ระดับ ประกอบด้วย
	  ระดับสูงสุด คือ  รัฐธรรมนูญ (Constitution)
	  ลำาดับที่สอง คือ  อนุสัญญาระหว่างประเทศ (Interna-
tional conventions)
	  ลำาดับที่สาม คือ  กฎหมาย (Kram - Law)
	  ลำาดับที่สี่ คือ พระราชกฤษฎีกา (Kret - Royal Decree)
	  ลำาดับที่ห้า คือ กฤษฎีกาย่อย (Anukret - Sub-decree)
	  ลำาดับที่หก คือ ประกาศ (Prakas - Decision)
	  ลำาดับที่เจ็ด คือ  หนังสือเวียน (Sarachor - Circular)
ดังภาพนี้
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ภาพที่ 15 The hierarchy of norms in Cambodia

ที่มา:  Handbook For Civil Servants, 2010
[51]

Constitution

International conventions

Kram (law)

Kret (Royal Decree)

Anukret (Sub-decree)

Prakas (Decision)

Sarachor (Cricular)

  7.1.1 หลักทั่วไปของข้�ร�ชก�รพลเรือนปี พ.ศ. 2540[48]

 
บทที่ 1 ข้อกำ�หนดทั่วไป
 ข้าราชการควรถูกจัดแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ในหน่วยงานข้าราชการ
พลเรือน ซ่ึงถูกแบ่งโดยละเอียดโดยใช้หลักการจัดระดับ (Grade) เป็น 
ตัวตัดสินหน่วยงานเหล่าน้ี และจะถูกจัดลำาดับเป็นหมวดหมู่
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บทที่ 2 หมวดต่�งๆ
 หน่วยงานจะถูกจัดอันดับเป็น 4 หมวด ได้แก่ A B C และ D 
โดยอ้างอิงจากข้อกำาหนดการศึกษาขั้นต�ตามกฎของรัฐบัญญัติ
 หมวด A  มีขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบในการปฎิบัติตามคำาสั่ง
ของผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ศึกษา และให้คำาปรึกษา โดยข้าราชการ
ที่อยู ่ในหมวด A ต้องมีการศึกษาขั ้นต�ระดับปริญาตรีเป็นต้นไป 
ซึ่งในบางกฎของรัฐบัญญัติกำาหนดการศึกษาขั้นต�ระดับปริญาโท
 หมวด B  มีขอบเขตหน้าท่ี รับผิดชอบในการเตรียมงาน
ด้านต่างๆ ภายใต้คำาสั่งจากผู้บังคับบัญชา โดยข้าราชการที่อยู่ใน 
หมวด B ต้องมีการศึกษาขั้นต�ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง 
 หมวด C  มีขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบเป็นเลขานุการ และ
งานธุรการที ่มีความรู ้ความสามารถเฉพาะทางต่างๆ โดยผู้ที่อยู่ใน 
หมวด C นั้นต้องมีระดับการศึกษาขั้นต�ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 หมวด D  มีขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบในงานธุรการข้ันต้น 
และไม่มีการกำาหนดการศึกษาขั ้นต�ในการเข้าทำางานในหมวดนี ้
ผู้ที่ต้องการจะเข้ารับราชการในหมวด A B และ C ต้องเป็นผู้สำาเร็จการ
ศึกษาตามข้อกำาหนดการเข้ารับราชการพลเรือน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที ่
เอกสารนี้ได้ทำาการตีพิมพ์ (21 พฤจิกายน 2540)
 ข้าราชการที ่ทำางานอยู ่ก่อนแล้วจะต้องถูกจัดกลุ ่มใหม่ใน 
หน่วยงานราชการรูปแบบใหม่ โดยมีคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดย Anukret 
(กฤษฎีกาย่อย คือ กฎหมายท่ีฝ่ายบริหารออกโดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรี 
และลงนามโดยนายกรัฐมนตรี เป็นการออกกฎหมายตามกฎหมายฉบับแม่ 
เช่น  ร ัฐธรรมนูญหรือฉบับซึ ่งเทียบได้ก ับพระราชกฤษฎีกาหรือ 
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ตารางที่ 3 รูปแบบการแบ่งขั้นตำาแหน่งของราชการในกัมพูชา

กฎหมายกระทรวงของไทย) รวมทั้งต้องเสนอต่อรัฐบาลถึงเหตุผลที่
ดำาเนินการจัดกลุ่มใหม่ของข้าราชการด้วย

ที่มา:  Handbook For Civil Servants, 2010
[51]
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บทที่ 3 หน่วยง�นร�ชก�รพลเรือน
 ในหนึ่งหน่วยงานราชการจะต้องประกอบด้วยข้าราชการที่ 
จบการศึกษาในระดับเดียวกันและมีความรู้เฉพาะทางเดียวกัน รวมไป
ถึงประสบการณ์ทำางานที่เหมือนกันด้วย
 หน่วยงานราชการพลเรือนจะถูกจัดตั้งโดยรัฐบัญญัตินั้นๆ ซึ่งมี 
รัฐมนตรีและเลขานุการของหน่วยงานเป็นผู้สั่งการ แล้วนำาส่งเอกสาร
ส่ังการไปยังสำานักราชกิจ โดยมีสภานิติศาสตร์และคณะกรรมการบริหาร
ปฏิรูปเป็นผู้ให้คำาแนะนำา
 รัฐบัญญัตินั้นๆ ต้องสร้างหน่วยงานเพื่อบริหารจัดการใน 
การจัดการตำาแหน่งหน้าที่ต่างๆ ให้แก่ข้าราชการ ซึ่งกำาหนดโดย
บทบัญญัติของกฎหมายท่ัวไปของข้าราชการพลเรือน ซ่ึงประกอบด้วย
 1) เสนอหน่วยงานราชการให้แก่รัฐมนตรี
 2) จำาแนกหน่วยงานราชการออกเป็นหน่วยๆ
 3) กำาหนดภารกิจของหน่วยงาน
 4) กำาหนดตำาแหน่งให้แก่ข้าราชการของหน่วยงาน
 5) กำาหนดการศึกษาข้ันต�ของบุคคลที่ต้องการเข้าทำางานและ
ขั้นตอนการปฎิบัติในการสอบแข่งขันทั้งในและนอกองค์การ
 6) กำาหนดอายุเกษียณ
 7) กำาหนดโครงสร้างของหน่วยงาน โดยโครงสร้างจะถูกแบ่งออก 
เป็นระดับ (Grade) และขอบเขตหน้าที่ของแต่ละตำาแหน่งจะถูกแบ่ง
ตามแต่ละระดับ
 8) กำาหนดขั้นตอนและระดับในการเลื่อนตำาแหน่ง
กฤษฎีกาย่อยจะประเมินเนื้อหาของแต่ละรัฐบัญญัติรวมไปถึงวิธีการท่ี
จะแต่งตั้งหน่วยงานต่างๆ



141ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา

ต�ร�งที่ 4 รูปแบบการแบ่งลำาดับตำาแหน่งราชการตามหน่วยงาน

ที่มา: Handbook For Civil Servants, 2010
(51)
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บทที่ 4  ระดับ (Grade)

	 	ระดับ (Grade) ค ือ การจัดอันดับของหน่วยงาน 
ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะถูกจัดลำาดับออกเป็น 3 ระดับ มีอำานาจหน้าที ่
รับผิดชอบตามแต่ละระดับ
	 	ข้าราชการที่ถูกบรรจุเข้าทำางานในระยะเริ่มต้น จะถูกจัด
อันดับอยู่ระดับแรกของหน่วยงาน
	 	ข้าราชการจะถูกเล่ือนข้ันตามลำาดับ ซ่ึงเป็นไปตามข้อกำาหนด
บทบัญญัติฎหมายทั่วไปของข้าราชการพลเรือนหน่วยงานนั้นๆ
	 	การเลื่อนขั้นไปยังระดับ 2 และ 3 มีไว้เฉพาะข้าราชการ
ที่มีผลงานดีเด่นเท่านั้น โดยการเลื่อนขั้นไปยังระดับ 2 และ 3 จะเกิด
ขึ้นก็ต่อเมื่อตำาแหน่งในระดับ 2 และ 3 ว่างลง และข้าราชการที่จะถูก 
เลื่อนขั้นนั้น ต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของการเลื่อนขั้น โดยผ่าน 
การฝึกจากโรงเรียนการบริหารของรัฐ (Royal School of Administra-
tion) หรือสถานศึกษาท่ีเป็นท่ีรู้จักของรัฐบัญญัติ หรือจากการสอบแข่งขัน
	 	ข้าราชการที ่จะสามารถเลื ่อนขั ้นเป็นระดับ 2 ได้นั้น  
ต้องมีผลงานตาม 4 ลำาดับขั้นในระดับที่ 1 ก่อน
	 	ข้าราชการที ่จะสามารถเลื ่อนขั ้นเป็นระดับ 3 ได้นั้น  
ต้องมีผลงานตาม 4 ลำาดับขั้นในระดับที่ 2 ก่อน
	 	การเล่ือนระดับท่ีสูงข้ึนจะส่งเสริมสิทธิและอำานาจหน้าที่
ของข้าราชการตามระดับที่กำาหนดโดยรัฐบัญญัตินั ้นๆ
	 	แนวทางสำาหรับการเปล่ียนตำาแหน่งของข้าราชการปัจจุบัน
ไปยังระบบปฏิรูปใหม่นั ้น เป็นไปตามบทบัญญัติการเปลี ่ยนแปลง 
ตามกฤษฎีกาย่อย
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บทที่ 5  ขั้น

	 	ระดับจะถูกแบ่งออกเป็นขั้นๆ ซึ่งแต่ละขั้นก็จะแบ่งตามขั้น
ของเงินเดือน
	 	ระดับ 3 จะถูกแบ่งออกเป็น 14 ขั้น ระดับ 2 แบ่งออก 
เป็น 10 ขั้น และระดับ 1 แบ่งออกเป็น 6 ขั้น
	 	ข้าราชการจะถูกเลื ่อนหนึ ่งขั ้นทุก 2 ปี เนื ่องด้วย
ระบบอาวุโสได้มาจากผลงาน ความสามารถ ความยากของหน้าที่  
ความรับผิดชอบ หรืออำานาจหน้าที่ของบางตำาแหน่ง ซ่ึงรัฐบัญญัติน้ัน 
สามารถกำาหนดข้าราชการท่ีอาจมีสิทธิได้รับโอกาสในการเล่ือนตำาแหน่ง
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ต�ร�งที่ 5 รูปแบบการเลื่อนตำาแหน่งในระบบราชการกัมพูชา

ที่มา: Handbook For Civil Servants, 2010(51)
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บทที่ 6  บทบัญญัติสุดท้�ย

  นายกรัฐมนตรีท่ี 1 และ 2 จะดูแลการนำาไปปฎิบัติของราชกิจน้ี
  ราชกิจน้ีมีอำานาจใช้ ณ วันลงนาม

  7.1.2 หลักก�รทั่วไปของวิธีดูแลข้�ร�ชก�รพลเรือน [45]

บทที่ 1 วิธีก�รให้บริก�ร และก�รบริห�รก�รเงินของข้�ร�ชก�ร
 ม�ตร� 1 การบริหารและจัดการการเงินของข้าราชการ รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงการบริหารและสถานะที่จะได้รับการดำาเนินการผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ม�ตร� 2 ฝ่ายบุคลากรท่ีบริหารโดยส่วนกลางจะร่างกฎระเบียบ 
ที่แยกออกสำาหรับการจัดการบริหารของข้าราชการพลเรือน รวมทั้ง 
ร่างพระราชกฤษฏีกา ร่างกฎเกณฑ์ย่อย โดยใช้มาตรฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศระบุหมายเลขประจำาตัวข้าราชการพลเรือน สำาหรับเวลา 
การทำางานของระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้แยกกฎระเบียบที่ตีพิมพ์อื่นๆ ออกจากเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยให้ถือว่าเอกสารนอกเหนือจากเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโมฆะ
 ม�ตร� 3 ความถูกต้องในการดูแลกฎระเบียบท่ีแยกออก 
ในรูปแบบของประกาศจะถูกตรวจสอบโดยสำานักงานเลขาธิการของรัฐ 
สำาหรับการให้บริการสาธารณะและความถูกต้องของงบประมาณจะ 
ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ควบคุมทางการเงิน และการอนุมัติวีซ่า 
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สำาหรับสถาบันการศึกษาจะต้องได้รับการรับรองจากการลงนามหรือ 
ลายเซ็นผู้อำานวยการฝ่ายท่ีดูแลเร่ืองกฎระเบียบดังกล่าว ความถูกต้องของ 
การบริหารร่างข้อบังคับของพระราชกฤษฎีกาย่อย และพระราชกฤษฎีกา 
จะถูกตรวจสอบโดยเลขาธิการรัฐ สำาหรับการให้บริการสาธารณะ
และความถูกต้องของงบประมาณจะได้รับการตรวจสอบโดยผู้ควบคุม
ทางการเงินและการอนุมัติว ีซ่า และความเห็นชอบทั ้งหมดของ 
คณะรัฐมนตรีจะถูกบันทึกไว้ในบริบท

บทที่ 2 ก�รจ่�ยเงินเดือนด้วยเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

 ม�ตร� 4  เงินเดือนและค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ข้าราชการ 
พลเรือนจะได้รับผ่านการตัดสินของพนักงานบัญชี กระทรวงการคลัง 
 โดยคำาสั่งใดๆ  ก่อนการชำาระเงิน จะได้รับโดยผ่านวิธีการทางระบบ 
คอมพิวเตอร์ของศูนย์กลางที่ดูแลระบบการจัดการภายใต้การควบคุม 
ของกระทรวงการคลังที่ทำาหน้าที่เป็นพนักงานบัญชีสาธารณะ บัญชี
ดังกล่าวจะมีการตรวจสอบกระแสของเงินเดือนตามตัวอักษรที่ได้รับ 
การรับรอง หลังจากเตรียมความพร้อมของเงินเดือน เงินเดือนจะ
ถูกส่งไปยังแผนกของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละใบสำาคัญแสดง
สิทธิ กระทรวงการคลังจะรับทำาหน้าที่จัดงาน (Ordonnateur) หรือ
กรรมการสถาบันในเวลาเดียวกันกับการจ่ายเงินเดือนและการอนุมัติ
วีซ่าของการควบคุมทางการเงิน การชำาระเงินจะได้รับผ่านตัวแทน 
การชำาระเงินภายใต้การกำากับดูแลของกระทรวงการคลัง
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ที่มา: Handbook For Civil Servants, 2010(51)

ต�ร�งที่ 6 ตารางการจ่ายเงินเดือนขั้นต�ของข้าราชการกัมพูชาตามลำาดับขั้น

 ม�ตร� 5  ก ร ะ ท ร ว ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร ค ลั ง แ ห่ ง รั ฐ 
เพื่อการบริการสาธารณะจะกำาหนดหลักการและรายละเอียด 
คำาแนะนำาสำาหรับการประยุกต์ใช้พระราชกฤษฎีกาย่อย และข้ันตอน
สำาหรับการประยุกต์ใช้กฎระเบียบท่ีแยกออกสำาหรับการจัดการตาม
ลำาดับ
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บทที่ 3 ม�ตรก�รเฉพ�ะกิจ 
 ม�ตร� 6 หลังจากเสร็จสิ ้นการสำารวจสำามะโนประชากร
ข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวง สถาบันการศึกษาจังหวัดและเทศบาล
จะต้องใช้บัญชีเงินเดือนใหม่
 ม�ตร� 7  กระทรวงหรือสถาบันการศึกษาที่ใช้บัญชีเงินเดือน
ใหม่ตามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การขอวีซ่าจะได้รับการอนุมัติ
จากสำานักเลขาธิการรัฐเพื่อการบริการสาธารณะที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของสถานะการบริหารหรือการเปลี่ยนแปลงรายเดือนของสถานะแห่ง
ข้าราชการพลเรือน เลขาธิการรัฐจะต้องรายงานสถานะข้างต้นแก ่
คณะรัฐมนตรี

ภาพที่ 16  แผนภาพการจ่ายเงินเดือนขั้นต�แก่ข้าราชการตามลำาดับตำาแหน่ง

ที่มา: Handbook For Civil Servants, 2010(51)
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 ม�ตร� 8  ในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่ได้รับข้อสรุป การใช้ระบบเอกสารในปัจจุบัน
จะยังคงอยู่ในบังคับ
 ม�ตร� 9 พระราชกฤษฎีกาย่อยนี้ให้ยกเลิกและแทนที่พระราช
กฤษฎีกาย่อยฉบับ 20/ANK/BK ของวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2540  
เกี่ยวกับหลักการทั่วไปของวิธีการในการบริหารจัดการข้าราชการ
พลเรือน บทบัญญัติใดๆ ที่ขัดต่อพระราชกฤษฎีกาย่อยนี้ให้ถือว่ายกเลิก
 ม�ตร� 10 ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงในความด ูแลของ 
คณะรัฐมนตรีที ่เก ี ่ยวข้องและเลขาธิการแห่งรัฐ จะมีอำานาจใช ้
พระราชกฤษฎีกาย่อยฉบับนี้นับจากวันที่ลงนาม

ที่มา:  http://www.cambosastra.org
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7.2 กฎหมายแรงงาน

 กัมพูชามีประชากรประมาณ 15 ล้านคน ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศเท่ากับ 13.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (พ.ศ. 2554) รายได้
ประชาชาติต่อหัวเท่ากับ 911.73 ดอลลาร์สหรัฐ (พ.ศ. 2554) การขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 6.7 (พ.ศ. 2554) ท้ังน้ี กัมพูชามีกำาลังแรงงาน
ประมาณ 9 ล้านคน และมีอัตราการว่างงานประมาณร้อยละ 0.4[5]

 ด้านกฎระเบียบและข้ันตอนการนำาเข้าแรงงานของกัมพูชา
พบว่า การจ้างงานในกัมพูชาอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของกฎหมาย
แรงงานปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) บังคับใช้โดยกระทรวงการสังคม
แรงงานการฝึกอบรมและฟืนฟูเยาวชน (Ministry of Social Affairs, 
Labor, Vocational Training and Youth Rehabilitation: Mo-
SALVY) กฎหมายฉบับนี้ปรับปรุงมาจากฉบับปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) 
โดยมีจุดมุ่งหมายทำาให้แรงงานในประเทศกัมพูชามีคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีความปลอดภัยในการทำางาน รวมท้ังยังปกป้องแรงงานสตรีจำานวนมาก 
ไม่ให้ถูกเอาเปรียบและล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งเน้นสร้างความเข้มแข็ง 
ด้านอำานาจต่อรองให้กับสหภาพแรงงาน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและมาตรฐานของประเทศที่สมควรได้รับสิทธิพิเศษ
ทางการค้า (Most-Favored Nation Treatment: MFN)
 นายจ้างต้องจดทะเบียนการจ้างแรงงานกับ MoSALVY 
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ประกอบกิจการ และต้องรายงานทุกครั้งที่ม ี
การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำางานในกัมพูชาต้องได้รับ 
ใบอนุญาตทำางาน (Work Permit) ส่วนชาวกัมพูชาต้องมีสมุดคู่มือ 
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การจ้างงานที ่จดทะเบียนกับ MoSALVY ซึ ่งนักลงทุนต่างชาต ิ
จะไม ่ถ ูกจ ำาก ัดส ิทธ ิการจ ้างงานในก ัมพ ูชา ในทางตรงกันข้าม 
แม้กฎหมายได้กำาหนดข้อจำากัดในการจ้างแรงงานที่เป็นต่างชาติ 
แต่กฎหมายแรงงานของกัมพูชาค่อนข้างอนุ โลมในทางปฏิบัติ   
เน่ืองจากกัมพูชามีความต้องการแรงงานท่ีมีทักษะและประสบการณ์ 
จากต่างประเทศเป็นจำานวนมาก

  7.2.1 แรงง�นต่�งช�ติ

 กฎหมายกา รล งทุ นอนุญ าต ให้ จ้ า ง แร ง ง าน ต่ า งช า ติ  
พร้อมครอบครัวได้แต่แรงงานเหล่านี้ต้องมาจากสาขาธุรกิจและทักษะ
ที่ไม่มีในกัมพูชา หรือเป็นที่ต้องการในกัมพูชาเท่านั้น แรงงานต่างชาต ิ
ที่จะได้รับอนุญาตให้ว่าจ้างได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 (1) มีหนังสือประจำาตัวแรงงาน และได้รับใบอนุญาตทำางาน 
  จากกระทรวงแรงงานกัมพูชา
 (2) เดินทางเข้ามาในกัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 (3) มีสิทธิในการพำานักอยู่ในกัมพูชา
 (4) มีหนังสือเดินทางที่มีอายุครอบคลุมการจ้างงาน
 (5) มีชื่อเสียงและพฤติกรรมที่ดี
 (6) สุขภาพร่างกายเหมาะสมกับงาน
 (7) ไม่เป็นโรคติดต่อ
 ค่าอากรสำาหรับสมุดการจ้างงานและบัตรการจ้างงานของ 
ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำางานในกัมพูชาโดยมีกำาหนดระยะเวลา อัตรา 
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100 ดอลล่าร์สหรัฐต่อปี ส่วนผู้ที่พักอาศัยเป็นการถาวร อัตรา 50 
ดอลล่าร์สหรัฐต่อปี โดยกำาหนดให้ชำาระก่อนวันที่ 31 มีนาคมของ
แต่ละปี (ตามประกาศเลขที่ 302/9 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2540 
ของกระทรวงกิจการสังคมแรงงานและทหารผ่านศึก)
 การทำาสมุดการจ้างงานและบัตรการจ้างงานของชาวต่างชาติ
ที่ทำางานในกัมพูชาที่มีกำาหนดระยะเวลา ต้องมีเอกสารดังนี้
 (1) แบบฟอร์มขอทำาสมุดการจ้างงานและบัตรการจ้างงาน  
  ซึ่งติดอากร 1,000 เรียล
 (2) สำาเนาหนังสือเดินทาง
 (3) ใบอนุญาตให้พำานักอาศัยอย่างถูกต้อง ซึ ่งออกโดย 
  กระทรวงมหาดไทย
 (4) หนังสือรับรองสุขภาพจากกรมแพทย์แรงงาน
 (5) ค่าอากร 100 ดอลลาร์สหรัฐ
 (6) รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม. จำานวน 4 ใบ
 สำ าหรับชาวต่างชาติ ท่ี เข้ามาทำางานต้องชำ าระค่าอากร 
สมุดการจ้างงานและบัตรการจ้างงานภายในเดือนมีนาคมของแต่ละปี 
ผู้ที่ไม่ชำาระค่าอากรตามระยะเวลาท่ีกำาหนดจะถูกปรับเพ่ิมตามจำานวน
ปีที่ไม่ได้ชำาระ (ตามประกาศเลขที่ 520 ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2540 ของกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมอาชีวศึกษา)
 ห้ามเจ้าของโรงงานหรือผู้ประกอบการจ้างแรงงานต่างด้าว 
ที ่ไม่มีสมุดการจ้างงานและบัตรการจ้างงาน และห้ามจ้างแรงงาน 
ชาวต่างชาติเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำานวนแรงงานชาวกัมพูชาใน
แต่ละสถานประกอบการ โดยจำานวนสูงสุดร้อยละ 10 นี้ สามารถจ้าง
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แรงงานต่างชาติได้ในสัดส่วนดังนี้
 (1) เจ้าหน้าที่ทำางานในสำานักงานไม่เกินร้อยละ 3
 (2) ผู้เชี่ยวชาญไม่เกินร้อยละ 6
 (3) คนงานที่ไม่มีความชำานาญไม่เกินร้อยละ 1
 ในกรณีที ่ต้องจ้างเจ้าหน้าที ่ หรือผู ้เชี ่ยวชาญชาวต่างชาติ 
เกินกว่าจำานวนที่กำาหนดโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เจ้าของโรงงาน
หรือผู้ประกอบการ ต้องทำาหนังสือขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 
ต่อกระทรวงกิจการสังคมแรงงานและทหารผ่านศึก
 สัญญาจ้างแรงงานชาวต่างชาติทุกคนต้องจัดทำาขึ้นเป็น 
ลายลักษณ์อักษร พร้อมระบุเงื่อนไขของอาชีพและเหตุผลอื่นๆ ที่จำาเป็น
ให้ชัดเจน (ตามประกาศเลขที่ 185 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 
ของกระทรวงกิจการสังคมแรงงานและทหารผ่านศึก) ผู้ว่าจ้างต้อง 
เตรียมเอกสารเกี่ยวกับลูกจ้างเพื่อขอวีซ่าทำางานให้กับลูกจ้าง กฎหมาย
กัมพูชาไม่จำากัดจำานวนลูกจ้างชาวต่างชาติที่บริษัทสามารถว่าจ้างได้ 
โดยเฉพาะในระดับบริหาร อย่างไรก็ตาม กฎหมายกำาหนดเพดาน 
การจ้างแรงงานชาวต่างชาติไว้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำานวนแรงงาน
ทั้งหมดของสัญญาการจ้างงาน

  7.2.2 สัญญ�ก�รจ้�งง�น

 การจ้างแรงงานที่เป็นชาวกัมพูชา อาจทำาเป็นสัญญาว่าจ้าง 
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือสัญญาปากเปล่าก็ได้ แต่การจ้างแรงงานที่
เป็นชาวต่างชาติจะต้องมีสัญญาการจ้างงานที่ชัดเจน สัญญาการจ้าง
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งานที่กำาหนดเวลาเกิน 2 ปี ให้ถือว่าเป็นสัญญาจ้างถาวร ระยะเวลา 
ในการทดลองงานไม่ควรเกิน 1 เดือน สำาหรับแรงงานที่ไม่มีทักษะ  
ไม่เกิน 2 เดือนสำาหรับแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และไม่เกิน 3 
เดือนสำาหรับแรงงานทั่วไป
 การจ้างงานที่ไม่จำากัดระยะเวลาจะต้องจัดทำาข้อตกลงที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง นายจ้างมีสิทธิบอกเลิก 
สัญญาจ้างตามที่กฎหมายกำาหนดไว้ ซึ่งลูกจ้างที่ถูกบอกเลิกการจ้าง 
โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร มีสิทธิในการเรียกร้อง 
ค่าชดเชยและค่าเสียหายต่างๆ ตามที่กฎหมายกำาหนด ยกเว้นกรณ ี
ลูกจ้างถูกไล่ออกเนื่องจากกระทำาความผิดตามท่ีกำาหนดไว้ใน 
ข้อกำาหนดและระเบียบภายในของบริษัท
 เอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำาหรับขอใบอนุญาตทำางานที่ออกให้
แก่แรงงานต่างด้าว มี 2 ประเภท

1) ใบอนุญ�ตทำ�ง�นช่ัวคร�ว ซ่ึงจะออกให้แก่ลูกจ้างท่ีมีคุณสมบัติดังน้ี
 (1) เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีตำาแหน่งในระดับบริหาร
 (2) เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคหรือวิชาการพิเศษ
 (3) เป็นแรงงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ
 (4) เป็นแรงงานประเภทการบริการ
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เอกส�รที่ใช้ในก�รยื่นขอใบอนุญ�ตทำ�ง�นชั่วคร�ว
 (1) แบบคำาขออนุญาต 3 ชุด
 (2) หนังสือเดินทางพร้อมวีซ่า หรือเอกสารอื่นๆ
 (3) รูปถ่าย 3 ใบ ขนาด 4 x 6 ซม. ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่น 
  และหมวก
 (4) ใบรับรองสุขภาพจากแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญของประเทศ 
  ถิ่นฐานหรือประเทศที่ทำาสัญญาว่าจ้าง
 (5) ใบรับรองสิทธิการประกันภัยที่ออกให้โดยนายจ้างหรือ 
  บริษัทประกันภัย
 (6) ค่าธรรมเนียม
 (7) ใบอนุญาตทำางานที่มีอายุไม่เกินกว่าที่วีซ่ากำาหนดไว้
2) ใบอนุญ�ตทำ�ง�นระยะย�ว ซึ่งจะออกให้กับลูกจ้างที่มีคุณสมบัติ
ดังนี้
 (1) เป็นผู้ อพยพชาวต่ า งชาติที่ ไ ด้ รั บสิทธิ รั บรอง โดย 
  กระทรวงมหาดไทย
 (2) นักลงทุนชาวต่างชาติ คู่สมรส และบุคคลที่ได้รับสิทธิโดย 
  สภาฝ่ายการพัฒนาประเทศ

เอกส�รที่ใช้ในก�รยื่นขอใบอนุญ�ตทำ�ง�นระยะย�ว
 (1) สำาเนาเอกสารของผู้ลงทุนหรือผู้อพยพ
 (2) หนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าหรือเอกสารอื่นๆ
 (3) รูปถ่าย 3 ใบ ขนาด 4 x 6 ซม. ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่น 
  และหมวก
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 (4) ใบรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคารในประเทศ 
  กัมพูชา
 (5) ค่าธรรมเนียม

  7.2.3 แรงง�นและสหภ�พแรงง�น

 กฎหมายแรงงานปี พ.ศ. 2540 ให้สิทธิแก่แรงงานในการก่อตั้ง 
และรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงาน ซึ ่งผู ้ว ่าจ้างไม่มีสิทธิปฏิเสธ 
การจ้างแรงงานที่เป็นสมาชิกสหภาพได้ ลูกจ้างและผู้ว่าจ้างสามารถ
เลือกบุคคลที่เป็นกลางขึ้นมาเป็นผู้ประสานหรือเชื่อมโยงในองค์การได้
 กฎหมายกำาหนดให้แรงงานมีสิทธิ์ในการนัดหยุดงาน โดยจะ 
ต้องเป็นผลมาจากการลงประชามติของสมาชิกในสหภาพแรงงานนั้นๆ 
ซึ่งก่อนการนัดหยุดงานใดๆ สหภาพแรงงานจะต้องแจ้งให้นายจ้างและ 
กระทรวงแรงงานทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วัน การนัดหยุดงาน 
ต้องเป็นไปด้วยความสงบ โดยต้องไม่ขัดขวางการทำางานของพนักงานอ่ืนๆ 
ที่ไม่ได้เข้าร่วมการนัดหยุดงาน

  7.2.4 ค่�จ้�ง

 ประเทศกัมพูชาไม่มีการกำาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำา ยกเว้นใน
กลุ่มอุตสาหกรรมส่ิงทอท่ีมีการกำาหนดค่าจ้างข้ันต่ำาท่ี 45 ดอลลาร์สหรัฐ 
ต่อเดือน (ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2551  ปรับเป็น  51   ดอลล่าร์สหรัฐ 
ต ่อเด ือนส ำาหร ับระยะฝ ึกงานและ 50 ดอลล่าห์สหรัฐต่อเดือน 
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เมื่อผ่านการฝึกงาน) และนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ก็ปรับ
เพิ่มเป็น 80 – 90 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ปัจจุบันรายได้ต่อหัวอยู่ที่ 110 
ดอลลาร์สหรัฐ การกำาหนดค่าจ้างขั้นต�ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้เป็นไป
ในแนวทางท่ีสนับสนุนการครองชีพประจำาวัน และต้องเป็นไปเพ่ือเหตุผล
ทางมนุษยธรรม โดยทั่วไปอัตราค่าจ้างในกัมพูชากำาหนดในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ดังนี้

ต�ร�งที่ 7 อัตราค่าจ้างในกัมพูชา

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน[23]
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 อย่างไรก็ตาม จากสถิติของ National Institute of  Statistics 
Cambodia’s Socio-Economic Survey for 2010 พบว่า รายได้
เฉลี่ยของชาวกัมพูชาอยู่ที่ 750 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี 

  7.2.5 ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับสวัสดิก�รแรงง�น

 กฎหมายแรงงานได้ก ำาหนดเง ื ่อนไข และผลประโยชน์ใน 
การจ้างงานต่างๆ เช่น การจ่ายค่าทดแทนชั่วโมงในการทำางาน  
การลางาน การลาคลอด วันหยุด กฎระเบียบการจ้างแรงงานเด็กและ
สตรี เป็นต้น ชั่วโมงในการทำางานสูงสุดต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 
48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยให้มีการจ่ายค่าล่วงเวลาการทำางานปกติอยู่
ระหว่าง 1.3 ถึง 2 เท่าของอัตราค่าจ้างปกติ ส่วนวันหยุดจ่าย 2 เท่า 
และวันหยุดนักขัตฤกษ์จ่าย 3 เท่า
 กฎหมายกำาหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาหยุดประจำาปีได้ปีละ 18 วัน 
เพิ่มขึ้นปีละ 1 วัน หลังการจ้างงานครบ 3 ปีขึ้นไป การลาคลอดอนุญาต
ให้ลูกจ้างที่ทำางาน 1 ปีขึ้นไป สามารถลาคลอดได้ 90 วัน โดยได้รับค่า
จ้างครึ่งหนึ่งของเงินเดือน การลาป่วยสามารถลาได้ 30 วันต่อปี การลา
ในกรณีอื่นๆ สามารถลาได้ไม่เกิน 7 วันต่อปี ซึ่งจำานวนนี้สามารถนำาไป
หักออกจากจำานวนวันลาประจำาปีได้

ก�รจ่�ยค่�ชดเชยต้องจ่�ยดังนี้
 1) หากเป็นสัญญาจ้างระบุช่วงเวลาต้องจ่ายค่าชดเชยร้อยละ 5 
ของรายได้สะสมตลอดอายุสัญญา
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 2) หากเป็นสัญญาจ้างที่ไม่ได้ระบุช่วงเวลา ต้องจ่ายดังนี้
  (1) อายุงาน 6 เดือน ถึง 1 ปี จ่ายค่าจ้าง 7 วัน พร้อม 
   ค่าสวัสดิการ โดยคำานวนจากค่าจ้างพร้อมสวัสดิการเฉล่ีย 
   ในปีน้ัน
  (2) อายุงาน 1 ปีขึ้นไป จ่ายค่าจ้าง 15 วัน พร้อม 
   ค่าสวัสดิการโดยการคำานวนจากค่าจ้างพร้อมสวัสดิการ 
   เฉลี ่ยในแต่ละปี โดยค่าชดเชยรวมแล้วต้องไม่เกิน 
   ค่าจ้าง 6 เดือน
 บริษัทที่มีการจ้างงานเป็นหญิงมากกว่า 100 คนขึ้นไป จะต้อง
จัดหาสถานที่รับเลี้ยงและดูแลเด็ก หากไม่มีสถานที่รับเลี้ยงดังกล่าว 
นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างรับเลี้ยงเด็กให้แก่ลูกจ้าง

  7.2.6 คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น

 นายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของกระทรวงแรงงาน
กัมพูชาเกี่ยวกับความปลอดภัยในที่ทำางาน การเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ
ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำางาน นายจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการรักษา ยกเว้นอุบัติเหตุนั้นๆ เกิดจากความประมาทของลูกจ้างเอง 
นายจ้างต้องรายงานอุบัติเหตุท่ีเกิดในท่ีทำางานให้กระทรวงแรงงานฯ 
ทราบ เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข ปรับปรุง หากอุบัติเหตุเป็นผลให้ลูกจ้าง
ต้องหยุดงานเป็นเวลาเกิน 4 วัน ให้มีสิทธิในการรับค่าจ้างตามปกติ  
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และหากหยุดงานเกิน 4 วัน แต่ไม่เกิน 20 วัน ให้ลูกจ้างนั้นมีสิทธ ิ
รับค่าชดเชยรายวันเพ่ิมเติม (คำานวนจากค่าจ้างเฉล่ียรายวัน) หากอุบัติเหตุ
ทำาให้ลูกจ้างได้รับอันตรายสาหัส และต้องหยุดงานเกิน 20 วันขึ้นไป 
ให้ทายาทหรือผู้ รับผลประโยชน์ของลูก จ้างไ ด้ รับเงินชดเชย 
ตามกฎหมายกำาหนด ซ่ึงกฎหมายกัมพูชาให้อำานาจศาลพิจารณาว่านายจ้าง 
ควรจ่ายเท่าไร หรือลูกจ้างสมควรจะได้รับเงินชดเชยเท่าไร โดยพิจารณา
จากสาเหตุของอุบัติเหตุเป็นหลัก

  7.2.7 ก�รแก้ปัญห�ข้อพิพ�ทที่เกิดจ�กก�รจ้�งง�น

 ปัญหาข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในเบื้องต้น ควร 
ได้รับการไกล่เกลี่ยโดยผู้ตรวจการจ้างงานระดับท้องถิ่นหรือจังหวัด  
หากพบว่ าผลการไกล่ เก ล่ียล้ม เหลวให้นำ า เข้ าสู่ กระบวนการ 
พิจารณาของศาล หากข้อพิพาทเป็นการพิพาทระหว่างนายจ้างกับ 
สหภาพแรงงานหรือลูกจ้างทั้งหมด และหากไม่มีกระบวนการไกล่เกลี่ย 
ท่ีระบุไว้ในสัญญาจ้างงาน ให้นายจ้างรายงานผู้ตรวจการจ้างงานระดับท้องถ่ิน 
หรือจังหวัดทราบภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อกระทรวงแรงงานฯ จะได้แต่งตั้ง 
ผู้แทนดำาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายใน 15 วัน หากไม่สามารถ 
ไกล่เกลี่ยได้ กระทรวงแรงงานฯ  จะเสนออนุญาโตตุลาการพิจารณาใน
ขั้นตอนต่อไปภายใน 15 วัน หลังทราบผลการไกล่เกลี่ย ซึ่งกระบวนการ
ทางอนุญาโตตุลาการไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 ปัจจุบันกัมพูชายังไม่มีศาลแรงงาน ดังนั้น กระบวนการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทจากการจ้างงานทุกระดับจึง เกิดขึ้นที่ศาลแขวงหรือ 
ศาลจังหวัดเป็นส่วนใหญ่
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7.3 กฎหมายเข้าเมือง
  7.3.1 วีซ่�

 ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยได้ รับการยกเว้นไม่ต้องใช้วีซ่า 
เข้าประเทศกมัพูชา และสามารถอยู ่ในกัมพูชาโดยไม่ต้องมีวีซ่าได ้
ไม่เกิน 14 วัน[39] สำาหรับผู้ที่ต้องการอยู่เกินเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อ
ขอทำาวีซ่าได้ที่ สถานทูตกัมพูชา เลขที่ 518/4 ซอยรามคำาแหง 39 ถนน
ประชาอุทิศโทรศัพท์ 02-957-5851-2 เวลายื่นเอกสาร 09.00 – 11.00 น. 
เวลารับเอกสาร 15.00 – 16.00 น.

เอกส�รที่ใช้ในก�รยื่นขอวีซ่�
 1) หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
  และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมหนังสือเดินทาง 
  เล่มเดิม (ถ้ามี)
 2) รูปถ่ายสีหรือขาวดำา ขนาด 1 นิ้ว จำานวน 2 ใบ
 3) สำาเนาบัตรประชาชน
 4) แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 2 ชุด
 5) ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 6) ใบจองโรงแรม/ที่พัก
 7) ใช้เวลาทำาการปกติ 3 วัน กรณีด่วน 1 วัน
 8) สามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวได้ที่ขาเข้าสนามบินกัมพูชาได้   
 (โปรดเตรียมรูปถ่ายสีหรือขาวดำาขนาด 1 นิ้ว จำานวน 2 ใบ)
 9) สามารถออกเป็น Electronic Visa ได้
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 10) หนังสือเดินทางข้าราชการเล่มสีน �เงินไม่ต้องทำาวีซ่า  
  สามารถอยู่ได้ 30 วัน หรือ 60 วัน ขึ้นอยู่กับสำานักตรวจคน 
  เข้าเมืองประเทศกัมพูชา

  7.3.2 ก�รเดินท�งเข้�-ออกประเทศกัมพูช�

 7.3.2.1 สำ�หรับคนทั่วไป
 ต้องมีหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าแสดงจึงจะเข้าประเทศกัมพูชาได้ 
โดยสามารถขอวีซ่าจากสถานทูตกัมพูชาในประเทศต่างๆ ก่อนออก
เดินทาง หรือจะขอที่ด่านพรมแดนก่อนเข้าประเทศกัมพูชาที่เรียกว่า 
Visa on Arrival ทั ้งนี ้ วีซ่าประเภทท่องเที ่ยว (Tourist Visa)  
คิดค่าธรรมเนียม 20 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ และอยู่ได้ 30 วัน กรณ ี
การข้ามแดนบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรสามารถ 
ใช้ได้ทั้งหนังสือเดินทางหรือบัตรผ่านแดน (เฉพาะคนในพื้นที่) ส่วนที ่
จุดผ่อนปรนสามารถใช้ได้เฉพาะบัตรผ่านแดนเท่านั้น

 7.3.2.2 สำ�หรับผู้ประกอบธุรกิจในฐ�นะบุคคลธรรมด�
 ต้องมีหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าประเภทธุรกิจ(Business Visa) 
โดยสามารถขอวีซ่าจากสถานทูตกัมพูชาในประเทศต่างๆ ก่อนออก
เดินทางเสียค่าธรรมเนียม 25 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเดินทางเข้าประเทศ
กัมพูชาให้นำาไปประกอบการขอวีซ่าประเภทผู้อยู่อาศัย (Multiple Visa) 
ขยายระยะเวลาพำานักในประเทศกัมพูชาเป็นรายปี คิดค่าธรรมเนียมปีละ 
285 เหรียญสหรัฐ
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 7.3.2.3 สำ�หรับข้�ร�ชก�ร
 ใช้เฉพาะหนังสือเดินทางโดยไม่ต้องมีวีซ่าประกอบการเดินทาง
เข้าประเทศกัมพูชา

  7.3.3 ศุลก�กร

 เช่นเดียวกับประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้ นักท่องเที่ยวจำาเป็น
ต้องกรอกข้อมูลในบัตรขาเข้าก่อนเดินทางเข้าประเทศกัมพูชา ไม่ว่า 
จะเป็นที่สนามบินนานาชาติอังกอร์ หรือจุดตรวจคนเข้าเมือง และ 
ด่านศุลกากรในประเทศ ในแบบฟอร์มจะถามคำาถามต่างๆ เก่ียวกับสถานะ 
และวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าประเทศ รวมถึงการแจ้งสำาแดง 
รายการสิ่งของที่ผิดกฎหมายใดๆ หรือเงินสดที่นำาติดตัวเกินจำานวนที่
กำาหนดไว้ทั้งในสกุลเรียลหรือสกุลเงินอื่นๆ
 ส่ิงผิดกฎหมายในประเทศกัมพูชาเป็นไปตามรูปแบบที่คล้ายกับ
ประเทศอื่นๆ ได้แก่ ยาเสพติดซึ่งรวมถึงกัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เช่น
เดียวกับอาวุธปืนและสื่อลามกต่างๆ
 อนุญาตให้นำาเข้าแอลกอฮอล์ 1 ลิตร บุหรี่ 200 มวน (หรือซิการ์ 
50 มวน) หรือยาสูบไม่เกิน 250 กรัม กรุณางดเว้นการพยายามลักลอบ
นำาชิ้นส่วนใดๆ ของนครวัดออกนอกประเทศ หรือจัดซื้อสิ่งของวัตถุใดๆ 
ที่สืบได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือนำามาจากนครวัด เนื่องจากศุลกากรกัมพูชา
มีความเข้มงวดเกี่ยวกับรายการสิ่งของดังกล่าวมาก และบางประเทศ
รวมถึงสหรัฐอเมริกาได้ผ่านร่างกฎหมายเพื่อสกัดและไม่อนุญาตให้ 
นำาเข้าและส่งออกวัตถุโบราณท่ีลักลอบจากนครวัดตั้งแต่ชิ้นส่วน 
ดังกล่าวได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมา
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7.4 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน

 กัมพู ชา ใน ปัจจุ บัน ไ ด้มีน โยบายการ เ ปิดประ เทศและ 
พยายามสร้างภาพลักษณ์ รวมทั้งสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ สะพาน 
ถนน ท่าเรือน�ลึก โรงแรม เป็นต้น เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับ 
นักลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให ้
เข้ามาลงทุน ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้และความอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชน
ของตนเอง หลังจากที่อยู่ในภาวะสงครามมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน
 ทั้งนี้รัฐบาลกัมพูชาค่อนข้างให้ความสำาคัญกับการลงทุนภายใน 
ประเทศเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากนโยบายส่งเสริมการลงทุนต่างๆ 
เช่น การให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนในการโอนเงินตราต่างประเทศ 
ได้อย่างเสรี การให้สิทธิเป็นเจ้าของสินทรัพย์ต่างๆ ยกเว้นแต่การเป็นเจ้าของ 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่ก็ยังมีสิทธิในการเช่าพื้นที่นั้นๆ ได้นานถึง 99 ปี  
รวมทั้งอนุญาตให้เป็นเจ้าของกิจการได้ร้อยละ 100 ในกิจการ 
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บางประเภท ในส่วนของกฎหมาย ทางรัฐบาลกัมพูชายังได้เร่งปรับปรุง
กฎต่างๆ ให้มีความโปร่งใส และลดขั้นตอนในการขอใบอนุญาตต่างๆ
เพื่ออำานวยความสะดวกให้มากขึ้น

กฎหม�ยก�รลงทุน

 กฎหมายการลงทุนกัมพูชากำาหนดให้สภาเพ่ือการพัฒนา 
กัมพูชา (The Council for the Development of Cambodia –  
CDC) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี สมเด็จฮุน เซน เป็นประธาน ประกอบกับ 
รัฐมนตรีเศรษฐกิจและผู้แทนหน่วยงานอีก 34 แห่ง เป็นคณะกรรมการ 
มีหน้าที่หลัก 2 ด้าน  ด้านแรก คือ การพิจารณาประสานความช่วยเหลือ 
กับรัฐบาลต่างชาติ องค์การระหว่างประเทศ NGOs ในการฟืนฟูบูรณะ 
ประเทศในลักษณะรัฐต่อรัฐ กับอีกด้านหนึ่ง คือ การพิจารณากิจรรม 
การลงทุนทั้งหมดของประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุนของ 
ภาคเอกชน ซึ่งมีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Cambodian 
Investment Board – CIB) ทำาหน้าท่ีกล่ันกรองข้อเสนอขอรับการส่งเสริม 
การลงทุนของเอกชน (The Investment Proposal) 
 เพื่อให้นักลงทุนทราบผลการพิจารณาลงทุนที่รวดเร็ว กฎหมาย
กำาหนดให้สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชาเป็นหน่วยงานบริการที่ให้
บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่สามารถตอบ
รับหรือปฏิเสธการให้การส่งเสริมภายใน 3 วันทำาการ นับตั้งแต่ยื ่น
เอกสารที ่สมบูรณ์ ซึ ่งเมื ่อสภาเพื ่อการพัฒนากัมพูชาตอบรับ  
การส่งเสริมฯ จะออกเอกสารใบรับรองเงื่อนไขการลงทะเบียน (Con-
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dition Registration Certificate) ให้แก่ผู้ขอเป็นหลักฐานใช้ติดต่อ
กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต ซึ่งหน่วยงานต่างๆ  
ดังกล่าว จะต้องดำาเนินการแล้วเสร็จภายใน 28 วันทำาการ จะมีเอกสาร
ลงทะเบียนขั้นสุดท้าย (Final Registration) ให้กับผู้ขอ โดยถือวันที่
ออกเอกสารเป็นวันเริ่มต้นการให้การส่งเสริมฯ [4]

ข้อมูลที่จำ�เป็นด้�นก�รลงทุนในกัมพูช�

  ขั้นตอนก�รขอจัดตั้งบริษัท
 ในกรณีที่การลงทุนโดยชาวต่างชาติ ร้อยละ 100 ผู้ลงทุน
สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยขอจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์ของกัมพูชา ซึ่งมีขั้นตอนในการขอจัดตั้งดังนี้
 1) ผู ้ลงทุนต้องยื ่นขออนุมัติยินยอมขอจัดตั ้งกิจการ และ 
ได้รับการยินยอมเข้าครอบครองสถานประกอบการจากศาลากลาง 
(City Hall) หรือจังหวัดในท้องถิ่นที่ต้องการตั้งกิจการ
 2) ผู้ลงทุนต้องยื่นวัตถุประสงค์ ในการจัดต้ังบริษัทกับ
กระทรวงพาณิชย์ โดยเอกสารที่ยื่นต้องเป็นภาษาเขมร ซึ่งผู้ลงทุนอาจ
กระทำาการเองหรือให้ตัวแทนดำาเนินการให้ก็ได้
 3) ผู ้ลงทุนจะได้ร ับเลขประจาตัวผู ้เส ียภาษี และถือว่ามี 
ความพร้อมจะประกอบธุรกิจได้
 4) ผู้ลงทุนต้องยื่นจดทะเบียนการจ้างงานกับกระทรวงสังคม
และแรงงานการฝึกอบรมเขตฟืนฟูเยาวชน
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หน่วยง�นส่งเสริมก�รลงทุนของประเทศกัมพูช�

 หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศกัมพูชา คือ สภา 
เพื่อการพัฒนากัมพูชา (The Council for the Development of 
Cambodia: CDC) มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติส่งเสริมโครงการลงทุน
ทั้งหมดในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนของภาคเอกชน ทั้งนี้ กฎหมาย
กัมพูชากำาหนดให้สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชาเป็นท่ีให้บริการแบบ 
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ตอบรับหรือปฏิเสธ 
การลงทุน และดำาเนินการออกใบรับรองการจดทะเบียนเพื ่อให ้
การลงทุนเริ่มดำาเนินการได้ โดยมีหน่วยงานในสังกัด คือ คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนของกัมพูชา (Cambodian Investment Board: CIB)[55]

 สถ�นที่ติดต่อ:   Government Palace, 
   Sisowath Qauy, Wat Phnom,   
   Phnom Penh, Cambodia 
 โทรศัพท์:   (855) 23 981 156
 โทรส�ร:   (855) 23 428 426, 23 428 953-4
 อีเมล:   CDC.CIB@bigpond.com.kh
 เว็บไซต์ :   www.cdc-crdb.gov.kh/
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กฎระเบียบก�รลงทุนที่สำ�คัญ

 ผู้ลงทุนชาวต่างชาติในกัมพูชาสามารถเลือกลงทุนได้ตาม 
รูปแบบการลงทุนของผู้ลงทุน การถือหุ้นของชาวต่างชาติในกัมพูชามี  
4 แบบ คือ
 1) การถือหุ้นของชาวต่างชาติทั้งสิ้นร้อยละ 100 ซึ่งบริษัท 
ที่จดทะเบียนต้องมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่
สำาหรับกิจการบางประเภท เช่น ธนาคารพาณิชย์ต้องมีทุนจดทะเบียน 
ไม่ต�กว่า 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และบริษัทประกันภัยต้องม ี
ทุนจดทะเบียนไม่ต�กว่า 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากยื่นจดทะเบียน
จดัตัง้บริษัทแล้ว       บรษิทัต้องยืน่รายงานทุกเดือน          แมจ้ะไมไ่ดป้ระกอบการ 
นอกจากน้ีบริษัทจะต้องจดทะเบียนการจ้างแรงงานกับกระทรวง 
แรงงานและการฝ ึกอบรมอาช ีวศ ึกษา ภายใน 30 วันนับแต่
ประกอบกิจการ และต้องรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งชาว
ต่างชาติที่เข้ามาทำางานในกัมพูชาต้องได้รับใบอนุญาตทำางาน (Work 
Permit) ด้วย
 2) การร่วมทุน (Joint Venture: JV) ซึ่งหมายถึง กิจการร่วมทุน 
ที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งการร่วมลงทุนนี้ไม่จำากัดสัญชาติ และจะเป็น 
การลงทุนร่วมกับภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ได้ แต่ต้องมีบุคคลสัญชาติ
กัมพูชาร่วมถือทุนร้อยละ 51 ขึ้นไป โดยการร่วมทุนในลักษณะ JV นี้ 
สามารถนำาที่ดิน เครื่องจักรกล อุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่นๆ มาประเมิน
เป็นทุนของโครงการได้
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 3) Build–Operator–Transfer (BOT) ซึ่งหมายถึง กิจการ 
ท่ีได้รับสัมปทานจากรัฐในการลงทุนบริหารจัดการ และเก็บผลประโยชน์
จากการดำาเนินการด้านสาธารณูปโภค โดยระยะเวลาสูงสุดครั้งละ 
ไม่เกิน 30 ปี ซึ่งสามารถขยายเวลาได้ตามเงื่อนไขและข้อกำาหนดใน
สัญญาสัมปทาน และส่งมอบสาธารณูปโภคทั้งหมดในสภาพดีให้กับรัฐ
หรือหน่วยงานที่ให้สัญญา โดยไม่คิดมูลค่าในวันสิ้นสุดสัญญา
 4) สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ (Business Cooperation 
Contract: BCC) หมายถึง การลงทุนที่นักลงทุนในกัมพูชาได้สัญญา
ดำาเนินกิจการกับหน่วยงานภาครัฐของกัมพูชา และตกลงจะแบ่งปัน 
ผลกำาไรระหว่างกัน โดยไม่ก่อตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่

ภาพที่ 17  สาย 48(R–10) ถนนสายเศรษฐกิจการค้าไทย–กัมพูชา

ที่มา: http://www.manager.co.th
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แหล่งข้อมูลสนับสนุนก�รลงทุนในกัมพูช� 

 การแสวงหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในกัมพูชานั้น  
ผู ้สนใจสามารถค้นคว้าข้อมูลได้จากหลายแหล่ง ท้ังในส่วนท่ีจัดทำา 
ขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐบาลไทยและหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ 
สำาหรับหน่วยงานของไทยนั้น ได้แก่ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย 
(Exim Bank) ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงต่างประเทศ 
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถสอบถามข้อมูลจากหอการค้าจังหวัดที่ม ี
พื้นที่ติดต่อกับกัมพูชาได้ เพราะการค้าการลงทุนของนักธุรกิจไทย 
ส่วนหนึ่งเป็นการค้าการลงทุนที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา[55]

 สำ า ห รั บ ก า ร เข้ า ไ ปล งทุ น ใ น กั มพู ช า ท่ี เ ป็ นก า รล ง ทุ น 
ของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทขนาดใหญ่ โดยทั่วไปจะเป็นการติดต่อและ 
เจรจากันระดับภาครัฐโดยตรง แต่ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
สิ่งที่ต้องคำานึงถึงก็คือ การหาประสบการณ์จากนักธุรกิจที่เข้าไปลงทุน 
เพราะจะทำาให้ได้ข้อมูลรอบด้านเพื่อนำามาประกอบการตัดสินใจ  
โดยเร่ิมต้นจากการแสวงหาเครือข่ายผ่านสมาคมนักธุรกิจไทยที่ลงทุน
อยู่ในกัมพูชา ในส่วนของการค้าการลงทุนในพื้นที่ชายแดนติดกับ
กัมพูชา แหล่งข้อมูลของหอการค้าจังหวัดต่างๆ ที่มีพื้นที่ติดกับชายแดน
และพ่อค้าที่ทำาการค้าการลงทุนในบริเวณดังกล่าวถือเป็นแหล่งข้อมูล
ข่าวสารที่สำาคัญ เพราะจะทำาให้ทราบถึงสภาพการค้าการลงทุนที ่
เป็นจริง เพราะบุคคลเหล่านี้มีส่วนสัมผัสโดยตรง ซึ่งข้อมูลบางส่วนที ่
ได้รับอาจแสดงให้เห็นถึงลักษณะการค้าการลงทุนท่ีค่อนข้างแตกต่าง
จากหลักปฏิบัติกันโดยทั่วไป 
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 สำาหรับตัวอย่างองค์การระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการส่ง
เสริมการลงทุน เช่น องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Ja-
pan External Trade Organization: JETRO) ซึ่งเป็นองค์การที่ดูแล 
เรื่องการส่งเสริมการลงทุนอย่างครบวงจร
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ก�รถือครองที่ดิน

 กัมพูชาเพ่ิงประกาศใช้กฎหมายการถือครองท่ีดินเม่ือไม่นานมาน้ี 
ดังนั้น นักลงทุนต่างชาติต้องศึกษาและทำาความเข้าใจให้ถ่ีถ้วนเก่ียวกับ
การถือครองหรือความเป็นเจ้าของท่ีดินก่อนการเช่าทำาธุรกิจ ท่ีดินบางแห่ง 
อาจเปิดโอกาสให้มีการถือครองได้ร้อยละร้อย ในขณะบางแห่งอาจให้
ครอบครองเพื่อการทำากินหรือใช้ประโยชน์ชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งรัฐอาจ 
ยึดครองเมื่อใดก็ได้ ดังนั้นการทำาความเข้าใจในเรื่องสิทธิการถือครอง
ที่ดินแปลงนั้นๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรทำาเพื่อรักษาผลประโยชน์ในการลงทุน

ก�รปฏิรูปกฎหม�ยกรรมสิทธิ์ที่ดิน

	 	ก�รเป็นเจ้�ของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 รัฐบาลกัมพูชารับรองสิทธิของแต่ละบุคคลในการใช้ที่ดินโดย 
การออกใบรับรองการใช้และพัฒนาที่ดิน (Certificate of Land Use 
and Procession)ซึ ่งเทียบเท่ากับการมชีื่อเป็นเจ้าของท่ีดินและ 
ทรัพย์สินท่ีอยู่บนท่ีดินดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าใบรับรองแสดงความ 
เป็นเจ้าของท่ีออกอย่างเป็นทางการจะยังมีใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่มีเจ้าของ 
ท่ีดินน้อยรายท่ีได้รับใบรับรองดังกล่าว ดังน้ัน นักลงทุนจึงควรตรวจสอบ 
ก่อนเข้าไปลงทุนว่าเจ้าของท่ีดินมีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของที่ยัง
ใช้ได้อยู่ และได้ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกัมพูชาแล้ว 
สิทธิประโยชน์ของนักลงทุนต่างชาติที่จะได้รับ แบ่งเป็นเงื่อนไขดังนี้
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 • หากเป็นสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวจะไม่มีข้อจำากัดด้านระยะ
เวลาในการเช่า
 • หากเป็นสัญญาเช่าที่ดินระยะสั้นที่มีการกำาหนดเวลาใน 
การเช่าไว้ สามารถต่ออายุใหม่ได้
 นอกจากน้ี กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ ยังอนุญาตให้นักลงทุน
สามารถใช้ท่ีดินเป็นหลักประกันในการจดจำานอง รวมท้ังสามารถโอนสิทธ์ิ 
ในอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ปลูกสร้างบนที่ดินแปลง
ดังกล่าวได้อีกด้วย แต่ต้องไม่เกินกำาหนดเวลาในสัญญาเช่าที่ดิน
	  ปัญหา อุปสรรคและข้อควรระวังในการลงทุนในกัมพูชาจาก 
การรายงานเกี่ยวกับปัจจัยท่ีเป็นปัญหาในการประกอบธุรกิจในกัมพูชา 
ระหว่างปีพ.ศ.2551 – 2553 ของ World Economic Forum Report 
โดยดูจาก 15 ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการประกอบธุรกิจและได้เรียงลำาดับ 
ปัญหาของปัจจัยท่ีทำาการศึกษาโดยให้ลำาดับ 1 แสดงถึงปัจจัยท่ีมีปัญหามาก 
ที่สุดและลำาดับ 15 แสดงถึงปัจจัยที่มีปัญหาน้อยที่สุดพบว่าปัจจัยที ่
เ ป็นปัญหาต่อการประกอบธุรกิจในกัมพูชามากที่สุดคือปัญหา 
การคอรัปช่ันรองลงมาคือปัญหาระบบราชการท่ีไม่มีประสิทธิภาพ
แรงงานมีการศึกษาไม่เพียงพอและความไม่พร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในขณะที่ปัจจัยที่มีปัญหาน้อยที่สุดคือความไม่มีเสถียรภาพของ
รัฐบาลรองลงมาคือปัญหาอาชญากรรมและขโมย การควบคุมเงินตรา 
ต่างประเทศดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 8
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ต�ร�งที่ 8 ปัจจัยที่เป็นปัญหาต่อการประกอบธุรกิจในกัมพูชา
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ที่ม�:  Wold Economic Forum Report อ้างอิงจากคู่มือการค้าและการลงทุนราชอาณาจักร  
 กัมพูชา. หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย. 2554
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ก�รได้รับสิทธิพิเศษด้�นภ�ษีศุลก�กร

 กัมพูชาเป็นประเทศท่ีได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร (General 
Special Preferences: GSP)จากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจาก
กัมพูชาเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาต�มากตามบัญชีขององค์การ
สหประชาชาติทำาให้สินค้าท่ีส่งออกจากกัมพูชาจะได้รับสิทธิประโยชน์
ทั้งด้านโควต้านำาเข้าและภาษีนำาเข้าในอัตราพิเศษจากประเทศผู้ซ้ือโดย
เฉพาะญี่ปุ่นยุโรปและอเมริกาซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ากับกัมพูชาจึงเป็น 
การเพิ่มความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกแก่สินค้าที่ส่งออกจาก
กัมพูชา ทำาให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนต่างชาติที่เล็งเห็นประโยชน์
ในการเข้ามาทำาการผลิตหรือทำาการประกอบโดยเฉพาะตัดเย็บเสื้อผ้า 
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AEC กับแนวท�งในก�รปฏิรูประบบภ�ษีเพื่อคงไว้ซึ่งคว�มส�ม�รถ
ในก�รแข่งขันของประเทศกัมพูช�
 การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 จะ 
ทำาให้รัฐบาลมีรายได้จากภาษีศุลกากรลดลงจะส่งผลกระทบอย่างมาก 
ต่อประเทศกัมพูชาเนื่องจากในปัจจุบันประเทศกัมพูชาพ่ึงพารายได้ 
จากภาษีศุลกากรมากกว่าภาษีทั่วไป (Customs > Tax) ต่างจาก 
ประเทศอื่นๆในอาเซียนเช่น ไทย เวียดนาม และสปป.ลาว ซึ่งมีรายได้
จากภาษีทั่วไปมากกว่าภาษีศุลกากร (Tax > Customs)
 ดังนั้นกัมพูชาจึงต้องเร่งปฏิรูปนโยบายการบริหารจัดการและ
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีโดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ ได้แก่
 1) มีประสิทธิภาพ 
 2) ยุติธรรม
 3) โปร่งใสและ  
 4) ได้รับความเชื่อมั่นจากสาธารณชน
 โดยปัจจุบันรัฐบาลกำาลังดำาเนินการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับภาษีหลายข้อเพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุนจากท้ังในและ 
ต่างประเทศรวมถึงเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลไปพร้อมๆกันโดยมี
แนวทางดังนี้
 1) ปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดจำานวนผู้ประกอบการที่อยู่  
ในระบบภาษีแบบเหมาจ่าย (Estimated Regime) โดยกำาหนดให้ผู้เสียภาษี 
ในระบบนี้ต้องมีรายได้ไม่เกิน 100 ล้านเรียล (KHR) ต่อปีจากเดิม 
ที่กำาหนดไว้ 500 ล้านเรียล (KHR) โดยผู้ที่มีรายได้มากกว่าที่กำาหนด
จะต้องเข้าสู่ระบบประเมินภาษีตามจริง (Real Regime) ซึ่งจะทำาให้
รัฐบาลจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น
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 2) ร่างกฎหมายเพิ่มเติมสำาหรับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเช่นภาษีจากเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย (Interest Free Loan Tax) 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 3) ปรับปรุงกฎหมายภาษีเกี่ยวกับธุรกิจที่แสวงหาประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น�มัน ก๊าซธรรมชาติ และเหมืองแร่
 4) ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีจากสัญญาเช่า 
การเงินซึ่งกำาลังอยู่ในกระบวนการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน เพื่อ
เสนอให้กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังอนุมัติใช้ในลำาดับต่อไป
 5) ร่างอนุสัญญาภาษีซ้อนเพื่อเจรจาตกลงกับประเทศ 
ที่สำาคัญ
 6) นำาหลักการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาขององค์การ
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา(OECD)มาบังคับใช้เป็น
กฎหมาย
 7) กำาหนดให้ผู้ประกอบการที่มีรายได้มากกว่า 100 ล้าน 
เรียล (KHR) ต้องเข้าระบบ VAT จากเดิมที่กำาหนดให้มีรายได้มากกว่า 
500 ล้านเรียล
 8) จัดให้มีการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Refund)ให้แก่ผู้ส่งออก 
รายบุคคลรวมถึงนักท่องเที่ยวที่สนามบินและด่านศุลกากรต่างๆ
 9) พิจารณาแก้ไขอัตราภาษีสรรพสามิตรวมถึงให้เก็บภาษี 
ต่อหน่วย (Specific Tax) แทนการเก็บภาษีต่อมูลค่า (Ad Valorem 
Tax) 
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 10) บัง คับใช้แสตมป์กับผลิตภัณฑ์ท่ีอ ยู่ภายใ ต้ระบบภาษี  
สรรพสามิตอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการปลอมแปลงซึ่งทำาให้รัฐสูญเสีย
รายได้
 11) พิจารณาแก้ไขภาษีธุรกิจประกันโดยเฉพาะประกันชีวิต
ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากประกันภัยดังนั้นการจัดเก็บภาษี 
ในอัตราร้อยละ 5 ของเบี้ยประกันอาจสูงเกินไป ทั้งนี้จะมีการศึกษา
และปรับลดให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมเพื่อดึงดูดให้มีการเข้ามาลงทุน
เพิ่มขึ้น
 12) พิจารณามาตรการส่งเสริมการลงทุนที่มีอยู่โดยจะปรับลด
หรือยกเลิกสิทธิพิเศษที่ให้แก่ธุรกิจที่ไม่มีความจำาเป็นต่อประเทศและ
ปรับเพิ่มสิทธิพิเศษให้แก่ธุรกิจที่ต้องการให้มีการลงทุน เช่น การเกษตร
และการแปรรูปอาหาร เป็นต้น
 นอกจากการปฏิรูปพิจารณาแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับภาษีแล้ว
รัฐบาลยังมีความพยายามท่ีจะปรับปรุงการให้บริการด้านภาษีของ 
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีแนวทางดังนี้
 1) ส่ ง เส ริม ใ ห้ เจ้ าหน้ า ท่ี ด้ านภา ษีมี ใจรั กการบริ การ 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เสียภาษีและผู้จัดเก็บภาษี
 2) เป ิดบร ิการศ ูนย ์บร ิการข ้อม ูล (Call Center) เพ ื ่อ 
ตอบคำาถามเกี่ยวกับภาษีให้แก่ผู้ประกอบการ
 3) จั ดทำ า ระบบสารสนเทศ ( IT ) เ พ่ื อความรวด เร็ ว ใน 
การให้บริการและการตรวจสอบ
 4) เพิ่มช่องทางแก่ผู้ เ สียภาษีให้สามารถชำาระภาษีผ่าน 
ทางธนาคารได้โดยเบื้องต้นได้ทำาบันทึกช่วยจำากับธนาคารCana-



180



181ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา

ลักษณะเด่นของระบบร�ชก�ร
ที่น่�เรียนรู้

8
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8.1 ปัญหาการคอรัปชั่น

 จากการศึกษาระบบราชการของราชอาณาจักรกัมพูชาพบ
ว่าหน่วยงานด้านการลงทุนให้ความเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ว่ากัมพูชาถือเป็นประเทศหนึ่งที่น่าลงทุน แต่ยังมีข้อเสียที่มีการทุจริต
ในวงราชการค่อนข้างมาก โดยจีรนันท์ วงษ์มงคล อัครราชทูตที่
ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 ณ    กรงุพนมเปญ ประเทศกมัพชูา[8] ไดก้ลา่วถงึขอ้เสยีการลงทุนในกมัพูชา
ไว้ในปี พ.ศ.2553 ว่า “มีความไม่โปร่งใสของขั้นตอนและระบบราชการ” 
ซึ่งตรงกับสำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ[24]

ที่กล่าวไว้ในปี พ.ศ.2547 ว่า “ปัญหาคอรัปชั่นและความไม่โปร่งใสใน
ระบบราชการเป็นภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น”ตรงกันกับสำานักงานส่งเสริม
การลงทุนแห่งประเทศไทย (Thailand Board Investment) ที่ได้
วิเคราะห์ศักยภาพด้านการลงทุนว่าจุดอ่อนข้อที่ 17 ของกัมพูชาคือ
ระบบราชการกัมพูชามีการคอรัปชั่นสูง[25]นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึง
การคอรัปชั่นในประเทศกัมพูชาของ VathanakSinaNeangที่กล่าวถึง
การคอรัปชั่นในกัมพูชาไว้[49] ดังนี้
 คอรัปช่ันเกิดได้หลากหลายรูปแบบท้ังการให้สินบน การเล่นพรรค 
เล่นพวกการหลีกเลี่ยงภาษี ฯลฯ โดยการทุจริตนั้นจะเกิดจากปัจจัย
ดังนี้
 1) ปัจ จัย ด้�นก�รเ มืองระดับการคอรัป ช่ัน ข้ึนอ ยู่กับ 
ความเข้มแข็งของสังคม อิสระของสื่อมวลชนในบริบทของกัมพูชาจาก 
ความจริงท่ีว่ารัฐบาลเกิดข้ึนและได้รับอิทธิพลทางการเมืองเพ่ือเป้าหมาย 
และกลยุทธ์ทางการเมือง โดยรัฐบาลมีบทบาทโดดเด่นในการรับและ
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การใช้จ่ายทรัพยากรของพวกตน บางครั้งวงจรการทุจริตดูเหมือนว่าจะ
ปรากฏตัวขึ้นเป็นครั้งคราวและกลายเป็นระบบ
 2) ปัจจัยท�งกฎหม�ยและจริยธรรม ปัจจัยสำาคัญที่เชื่อมโยง 
กับการทุจริตคือคุณภาพระบบกฎหมายของประเทศเพื่อการดำารงอยู่
ของกฎหมายต่อต้านการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพและความสามารถ 
ในการบังคับใช้กฎหมาย การคอรัปชั่นยังเกี่ยวกับสถานที่ที่มีคุณค่า 
ทางจริยธรรมท่ีถูกละเลยโดยผู้ที่กระทำาการทุจริตละเลยศักดิ์ศรีและทำา
ตามความเห็นแก่ตัวของตน
 3) ปัจจัยระบบร�ชก�ร ในการออกกฎการแทรกแซงและ 
กฎระเบียบราชการในระบบเศรษฐกิจ ทำาให้เกิดการทุจริตที่มีแนวโน้ม 
จะสูงขึ้น จากการที่ภาครัฐเรียกเก็บเงินจำานวนมากจากกฎระเบียบ 
ที่เอื้อต่อเจ้าหน้าที่รัฐในการหาประโยชน์ส่วนตัว ในขณะที่การเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของความรับผิดชอบอาจก่อให้เกิดการคอรัปชั่น
 4) ปัจจัยด้านผลตอบแทนจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐมีรายได้อยู่
ในระดับต� หรือแตกต่างจากค่าจ้างของภาคเอกชนค่อนข้างมาก ทำาให้
ข้าราชการเกิดการคอรัปชั่นได้
 5) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจการคอรัปชั่นมีแนวโน้วจะเพิ่มมากขึ้น
จากการที่รัฐสร้างเศรษฐกิจแบบผูกขาด
 จะเห็นได้ว่าจากการศึกษาดังกล่าวระบบราชการภายใน 
ราชอาณาจักรกัมพูชายังมีการคอรัปชั่นอยู่ค่อนข้างสูงจากปัจจัย
สนับสนุนที่หลากหลาย ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของระบบราชการ 
ราชอาณาจักรกัมพูชาโดยในปัจจุบันรัฐบาลกัมพูชามีนโยบายปราบปราม 
การทุจริตอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
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8.2 การปฏิรูปการบริหารประเทศของกัมพูชา

 ประเทศกัมพูชาแบ่งโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน 
ออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยโครงสร้างส่วนกลาง 
แบ่งออกเป็นกระทรวงและสำานักงานอิสระ (เทียบเท่ากระทรวง) และ 
โครงสร้างส่วนภูมิภาค หรือโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ ่น  
(สภาตำาบล) ตามแนวคิดการกระจายอำานาจส่วนท้องถิ่น ได้แก่ จังหวัด/
กรุง (Khea/Krong) อำาเภอ/เขต (Srok/Kran) ตำาบล/แขวง (Com-
mune/Sangkat) และหมู่บ้าน (Phom) โดยในแต่ละสภาตำาบลจะม ี
เลขานุการสภาตำาบล (Clerk) (คล้ายกับปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนตำาบลในประเทศไทย) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกระทวงมหาดไทย 
(MOI) ให้ทำาหน้าที่บริหารงานตามกรอบของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น 
ข้าราชการพลเรือนส่วนใหญ่จึงอยู่ในส่วนภูมิภาค
 ปัจจุบันรัฐบาลกัมพูชาได้เร่งดำาเนินการปฏิรูปการบริหาร 
ประเทศตามคำาแนะนำาของ UNDP และ EU ตามโครงการการแบ่งสรร 
อำานาจและการกระจายอำานาจ (Decentralization and Decon-
centralization: D&D) และโครงการประชาธิปไตยและการกระจาย 
อำานาจสู่ท้องถิ่น (The Democratic and Decentralized Local 
Governance: DDLG) คือรัฐที่มีธรรมาภิบาล มีการใช้อำานาจ 
ตามหลักกฎหมายผ่านสถาบันทางการเมืองและองค์การต่างๆ  
เพ่ือให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยประชาชน ซ่ึงได้มีการ 
กำาหนดแนวทางในการสร้างธรรมาภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนออก
เป็น 5 ด้านได้แก่ 1.การปฏิรูปด้านการคลัง 2.การปฏิรูประบบ 
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การบริหารประเทศและกองกำาลังทหารและตำารวจ 3.การปฏิรูป 
การกระจายอำานาจ 4.การปฏิรูปกฎหมายและระบบยุติธรรมและ 
5.การบูรณาการกับภูมิภาคอาเซียน 
 เนื่ อ งจากเริ่ มมีการ เรี ยก ร้องของกลุ่ มประชาสั งคมใน 
ท้องถ่ินและรัฐบาลกัมพูชาเองก็ประสบปัญหาด้านการเงิน ขาดแคลน 
งบประมาณในการบริหารราชการแผ่นดินทำาให้ต้องอาศัยความช่วยเหลือ 
จากต่างประเทศ (Aid Dependent) ในการฟืนฟูและพัฒนาประเทศ
เป็นอย่างมาก โดยกลุ่มประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือล้วนแล้วแต่กดดัน
มีเงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือแก่กัมพูชาว่ารัฐบาลจะต้องแก้ไข
ปัญหาการคอรัปชั ่น ทำาการปฏิรูปประเทศเพิ่มการตรวจสอบและ
โปร่งใสและหากไม่สามารถปรับปรุงการเมืองไม่สามารถแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและลดปัญหาคอรัปชั่นได้ ประเทศผู้ให้การสนับสนุนและ
องค์การเอกชนต่างๆ ก็จะระงับเงินช่วยเหลือแก่กัมพูชา 
 ปัญหาดังกล่าวก็เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการท่ีกัมพูชามีสถาบัน 
ทางการเมืองการบริหารท่ีอ่อนแอและมีกลไกต่างๆ ท่ีมีขีดจำากัดในด้าน
ความรับผิดชอบ ซ่ึงเป็นมรดกตกทอดมาจากประวัติศาสตร์ของกัมพูชาเอง 
และนำามาซึ ่งการคอรัปชั ่นในระดับสูง ถ ึงแม ้ว ่าการว ัดปร ิมาณ 
การคอรัปชั ่นจะเป็นสิ ่งที ่ยาก แต่ก็มีข้อมูลที ่ระบุว่าการคอรัปชั ่น
เป็น อุปสรรคที่สำาคัญยิ่ งต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเนื่องจาก 
การคอรัปชั ่นเป็นสิ ่งที ่ปรากฏทั่วไปตามบ้านเรือน ห้างร้านบริษัท  
หน่วยงานราชการ องค์การพัฒนาเอกชนและในสถาบันการศึกษาของ
กัมพูชา
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