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รายงานการศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนพ่ี-โรงเรยีนนอง 
ระหวางวันที ่1 – 4  มิถุนายน 2551 

ณ ประเทศกัมพูชา 
ตามโครงการเจรจาความรวมมือ ASPnet School Twinning  

------------------------------------ 
 
1. ความเปนมา 

 
โครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนนองในพระราชดําริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ถือเปนโครงการอันมีวัตถุประสงคสําคัญในการที่จะปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมให
เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กและเยาวชน รวมทั้งเปนโครงการที่เปดโอกาสใหบรรดาสถานศึกษา นักเรียน ผูปกครอง 
ตลอดจนครู - อาจารย จากท้ังโรงเรียนพี่และโรงเรียนนอง ไดมีโอกาสพบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนประสบการณ
การแบงปนซ่ึงกันและกันอันจะสงผลใหเกิดการปลูกฝงคานิยมอันดีงาม รวมทั้งจริยธรรมและหลักการในเร่ือง
สิทธิมนุษยชนอยางเปนรูปธรรม 

สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. ในฐานะสํานักเลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติ
วาดวยการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ ซึ่งเปนผูรับผิดชอบและดําเนินโครงการ
การศึกษาเพื่อความเขาใจอันดีระหวางชาติ (Associated School Project Network : ASPNet) จึงได
ดําเนินการเชิญชวนโรงเรียนสมาชิกโครงการ ASPNet เพ่ือ
เข าร วมโครงการโรง เรี ยนพี่  - โรง เรี ยนนอง  (School 
Twinning) มาตั้งแตป พ.ศ. 2540 โดยเปดโอกาสใหโรงเรียน
สมาชิกโครงการ ASPNet ที่มีความสนใจสามารถสมัครเขา
รวมโครงการดังกลาวน้ี โดยรับเปนโรงเรียนพ่ี เพ่ืออุปการะ
และดูแลโรงเรียนนองในพื้นที่หางไกล ทั้งน้ี ไดมีโรงเรียนที่
สนใจเขารวมโครงการดังกลาว จวบจนกระทั่งปจจุบันน้ี มี
โรงเรียนพี่ จํานวนทั้งสิ้น 65 แหง และมีโรงเรียนนองใน
อุปการะถึง 119 แหง (ขอมูล  ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2551) 

ในการดําเนินการโครงการโรงเรียนพ่ี – โรงเรียนนอง ของสถานศึกษาในโครงการ ASPnet นั้น 
(ASPnet School Twinning Project) สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. ไดทําหนาที่เปนหนวยงานกลางใน
การประสาน ตลอดจนใหการสนับสนุนแกโรงเรียนสมาชิกเครือขายในการจัดการบริหารโครงการฯ รวมทั้ง
เปนการเปดโอกาสแกบรรดาสถานศึกษาเขามาแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ตลอดจนความคิดเห็น
ระหวางโรงเรียนสมาชิก โดยไดมีการจัดโครงการสัมมนาขึ้นเปนประจําทุกป  

สําหรับโครงการ ASPnet School Twinning Project in South East Asia ถือเปนโครงการ
ที่ไดรับการสนับสนุนจากองคการยูเนสโก ภายใต Participation Programme โดยโครงการดังกลาวน้ี ไดแบง
กิจกรรมออกเปน 2 ระยะ คอื  
 ระยะที่ 1 : การสัมมนาระดับชาติ ซึง่ไดมีการดําเนินการจัดสัมมนาโครงการโรงเรยีนพ่ี โรงเรียนนอง
ของสถานศกึษาโครงการ ASPnet ไปแลวเม่ือวันที่ 24 สงิหาคม 2550 
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 ระยะที ่ 2: การสัมมนาระดับภูมิภาค เพ่ือนําเสนอแนวคิด ตลอดจนแลกเปลีย่นประสบการณ และ
วางแผนเกี่ยวกับการดําเนินโครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนนองไปยังประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต โดยไดจัดขึ้นในระหวางวันที ่29 - 31 มกราคม 2551 
  ในขณะนี ้ สาํนักความสัมพันธตางประเทศ สป. ไดดําเนินโครงการ ASPnet School 
Twinning Project in South East Asia ดังกลาวเสร็จสิ้นแลว และเพ่ือเปนการขยายผลเครือขายโครงการ
ออกไป จึงเห็นควรใหมีการดําเนินโครงการเจรจาความรวมมือในการจัดทํา School Twinning ในประเทศ
เพ่ือนบานและเอเชียตะวันออกขึ้น ทั้งน้ี จึงไดเชิญผูบริหารและคร ู
– อาจารยผูรับผิดชอบโครงการฯจากโรงเรียนพ่ี เพ่ือใหไดมี
โอกาสไปเจรจาเพื่อทําความตกลง กับสถานศึกษาในประเทศ
เพ่ือนบ างๆ อันจะเปนการขยายเครือขายในการดําเนินการ
โครงการโรงเรียนพ่ี - โรงเรียนนองระหวางประเทศ นอกจากนี้ ยัง
สามารถนําแนวคิดที่เปนประโยชนที่ไดรบัจากการตกลงเจรจาใน
คร้ังนี้มาปรับใชในการบริหารโครงการโรงเรียนพ่ี - โรงเรียนนอง
ภายในประเทศตอไป  

านต

 

2. วัตถุประสงค 
 

2.1 เพ่ือเปนการรวมเฉลิมฉลองทศวรรษแหงการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.2 เพ่ือเปนการนําเสนอแนวคิดโครงการโรงเรียนพ่ี – โรงเรียนนองในพระราชดําริ 

ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ และแนวทางในการดาํเนินการโครงการ โรงเรียนพ่ี –
โรงเรียนนองกับประเทศเพ่ือนบานและประเทศในเอเชยีตะวันออก 

2.3 เพ่ือขยายเครือขายโครงการโรงเรียนพ่ี – โรงเรียนนองไปยังประเทศเพ่ือนบาน
และประเทศใน เอเชียตะวนัออก 

 

3. ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับประเทศกัมพูชา 

3.1 ลักษณะภูมิประเทศ กัมพูชาตั้งอยูกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
มีพรมแดนทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร และบุรีรัมย) และลาว 
ทิศตะวันออกติดเวียดนาม  ทิศตะวันตกติดประเทศไทย (จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด) และทิศใต
ติดอาวไทย มีพ้ืนที่ทั้งหมด 181,035 ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย 
เสนเขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตร โดยมีเสนเขตแดนติดตอกับประเทศไทย
ยาว 798 กิโลเมตร 

3.2 แมนํ้า/ทะเลสาบสําคัญ ไดแก (1) แมน้ําโขง (2) แมน้ําทะเลสาบเชื่อม
ระหวางแมน้ําโขงกับทะเลสาบ (3) แมน้ําบาสัก (Bassac) เชื่อมตอกับแมน้ําทะเลสาบที่หนาพระราชวัง 
กรุงพนมเปญ (4) ทะเลสาบ (Tonle Sap) เปนทะเลสาบขนาดใหญ มีเน้ือที่ 3,000 ตารางกิโลเมตร
สภาพภูมิอากาศ รอนชื้น มีฤดูฝนยาวนาน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20 - 36 องศาเซลเซียส 
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3.3 เมืองหลวงกรุงพนมเปญ (Phnom Penh) เขตการปกครอง มี 4 กรุง ไดแก  
กรุงพนมเปญ กรุงไพลิน กรุงแกบ กรุงพระสีหนุ และ 20 จังหวัด ไดแก กระแจะ เกาะกง กันดาล กัมปง
จาม กัมปงชนัง กัมปงทม กัมปงสะปอ กัมปอต ตาแกว รัตนคีรี พระวิหาร พระตะบอง โพธิสัต บันเตีย
เมียนเจย เปรเวง มณฑลคีรี สตึงเตรง สวายเรียง เสียมราฐ อุดรมีชัย 

3.4 ธงชาติ/เพลงชาติ เปนธงที่เคยใชกอนวันที่ 18 มีนาคม 2513 มีแถบสีน้ําเงิน 
– แดง – น้ําเงินตามแนวนอน โดยมีรูปปราสาทนครวัดสามยอดสีขาวอยูตรงกลางบนแถบสีแดง 
เพลงชาติ เพลงนาคราช (Nokoreach)  

3.5 ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุขภายใตรัฐธรรมนูญสภานิติบัญญัติ สภาผูแทนราษฎร ประกอบดวยสมาชิก 123 คน มาจากการ
เลือกตั้งโดยระบบสัดสวนตามบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 5 ป 
วุฒิสภา ประกอบดวยสมาชิก 61 คน มาจากการเลือกตั้ง (กษัตริยทรงแตงตั้ง 2 คน) ทําหนาที่กลั่นกรอง
กฎหมาย ดํารงตําแหนงคราวละ 6 ป 

3.6 กษัตริย พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี (His Majesty Preah 
Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni) เสด็จขึ้นครองราชยเม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 
2547 ประธานสภาแหงชาติ สมเด็จเฮง สัมริน (Samdech Heng Samrin) นายกรัฐมนตรี สมเด็จ 
ฮุน เซน (Samdech Hun Sen) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและความรวมมือระหวาง
ประเทศ นายฮอร นัมฮอง (Mr. Hor Namhong) ซึ่งดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีดวยโครงสรางการ
บริหาร ภาษา ภาษาเขมรเปนภาษาราชการ สวนภาษาที่ใชโดยทั่วไป ไดแก อังกฤษ ฝรั่งเศส เวียดนาม 
จีน และไทย 

3.7 ศาสนา ศาสนาประจําชาติคือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท (แยกเปน 2 นิกาย
ยอย คือ ธรรมยุตินิกายและมหานิกาย) และศาสนาอ่ืนๆ อาทิ ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต  

3.8 การลงทุนในกัมพูชา คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนของกัมพูชา (CIB) 
ไดอนุมัติโครงการจํานวน 99 โครงการ มีมูลคาเงินทุน 207.7 ลานดอลลารสหรัฐ โดยจีน ไตหวัน และ
รัสเซียเปนประเทศท่ีเขาไปลงทุนสูงสุดในกัมพูชา (ตามลําดับ) และไทยเปนนักลงทุนตางชาติลําดับที่ 4 
ที่เขาไปลงทุนสูงสุดในกัมพูชา การลงทุนของไทยในกัมพูชา ในป 2549 การลงทุนของไทยในกัมพูชามี
จํานวน 5 โครงการ มีมูลคา 9,990,000 ดอลลารสหรัฐ ไดแก ดานอุตสาหกรรม (โครงการกอสราง
โรงงานไฟฟาที่จังหวัดกัมปอต) ดานสาธารณสุข (โครงการกอสรางโรงพยาบาล Angkor International 
เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ) และดานการเกษตร (โครงการพ้ืนที่สัมปทานปลูกมันสําปะหลัง ออย และตั้ง
โรงงานแปรรูปสินคาเกษตร จังหวัดอุดรมีชัยของบริษัท Crystal Agro และบริษัท Real Green และ
โครงการพ้ืนที่สัมปทานปลูกออยและโรงงานผลิตนํ้าตาลในเขตจังหวัดเกาะกงของบริษัทนํ้าตาล
ขอนแกนและบริษัทราชาชูรส รวมกับนักลงทุนกัมพูชาและไตหวัน) นอกจากน้ัน นักลงทุนไทยยังเขาไป
ดําเนินธุรกิจในดานอ่ืน ๆ อีกดวย เชน ดานบริการ (โรงแรม ทองเท่ียว รานอาหาร) ดานวัสดุกอสราง 
(โครงการกอสรางโรงงานผลิตปูนซีเมนต) เปนตน 
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3.9 การเมืองการปกครองนโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบันกัมพูชามีระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย เปนประมุข  ทั้ งนี้  นับจาก 
การเลือกตั้งทั่วไปภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2536 การเมืองของกัมพูชามีพัฒนาการอยางตอเนื่อง
ระบอบประชาธิปไตยของกัมพูชาในปจจุบันมีความกาวหนาและหยั่งรากลึกลงในสังคมของกัมพูชาอยาง
คอยเปนคอยไป ฝายตาง ๆ มีอิสระในการแสดงความเห็นและดําเนินกิจกรรมทางการเมืองมากขึ้น 
ประชาชนมีความกระตือรือรนในการใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น  

รัฐบาลกัมพูชาใหความสําคัญตอการฟนฟูและพัฒนาประเทศ รวมถึงการปฏิรูปในดาน
ตาง ๆ ไดแก การบริหารราชการแผนดิน ระบบศาลยุติธรรมและกฎหมาย การทหาร เศรษฐกิจและ
สังคม เพ่ือใหการดําเนินงานของรัฐบาลมีประสิทธิภาพ สามารถใชงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดไดอยางคุมคา ตลอดจนสนับสนุนใหประชาชนโดยเฉพาะผูที่อยูในพ้ืนที่ชนบทและหางไกล
ความเจริญไดรับประโยชนจากการพัฒนาอยางแทจริง ทั้งน้ี รัฐบาลกัมพูชาไดดําเนินการปฏิรูปในสาขา
ตาง ๆ อาทิ การลดจํานวนขาราชการท้ังฝายพลเรือนและฝายทหาร การปฏิรูปดานการศาล  
การปรับปรุงระเบียบและแกไขกฎหมายที่ลาหลังและไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาประเทศ การปฏิรูป
ที่ดินและการเรงออกเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน การสงเสริมการศึกษาและฝกฝนอาชีพ การปรับ
เพ่ิมเงินเดือนขาราชการ อยางเปนระบบ การพัฒนาระบบชลประทานและโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะระบบคมนาคมขนสง เพ่ือรองรับการพัฒนาดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว 
เปนตน 

3.10 เศรษฐกิจการคา  กัมพูชายังถูกจัดอยูในกลุมประเทศดอยพัฒนาที่ มีความ
ยากจนมากประเทศหนึ่ง ดังน้ัน รัฐบาลกัมพูชาจึงใหความสําคัญอยางสูงสุดตอการกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศเพื่อมุงขจัดความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
เปนอยูของประชาชนโดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบทใหดีขึ้น ปจจุบันรัฐบาลกัมพูชาอยูในระหวางการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนายุทธศาสตรแหงชาติ ชวงระหวางป พ.ศ. 2549 - 2553 ยุทธศาสตรลดความ
ยากจนแหงชาติ รวมทั้งเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษของสหประชาชาติซึ่งลวนแลวแตมี
จุดมุงหมายใหกัมพูชากาวเดินไปสูการพัฒนาและความเจริญกาวหนาที่ม่ันคงและยั่งยืน 

รัฐบาลปจจุบันซึ่งนําโดยสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายและ
ประกาศใชยุทธศาสตรสี่เหลี่ยม เพ่ือการเจริญเติบโต การจางงาน ความเสมอภาคและประสิทธิภาพใน
กัมพูชาภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 หลักการภายใตยุทธศาสตร
สี่เหลี่ยมเปนวาระแหงชาติของกัมพูชาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเรงรัดการแกไขปญหาดานเศรษฐกิจและ
สังคมที่กัมพูชากําลังเผชิญอยูและการพัฒนาศักยภาพของกัมพูชา ไดแก (1) การสงเสริมการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (2) สงเสริมการสรางงาน (3) การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของรัฐบาลเพื่อ
ประกันความเทาเทียมกันและความเปนธรรมในสังคม (4) การเพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถของ
รัฐบาลในการดําเนินโครงการปฏิรูปในทุกสาขาเพ่ือลดความยากจนและบรรลุเปาหมายของการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยมีโครงสรางประกอบดวย 1) การยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยมุงเนนการ
ปฏิรูป 4 ประการ ไดแก  การตอตานการฉอราษฎรบังหลวง การปฏิรูปกฎหมายและการศาล  
การบริหารสาธารณะ การปฏิรูปกองทัพ โดยเฉพาะการลดจํานวนกําลังพลและหันไปเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของบุคลากรและอาวุธยุทโธปกรณ 2) สรางเสริมสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาประเทศ 
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3.11 ความสัมพันธระหวางไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา 

นโยบายตางประเทศกัมพูชายึดถือการดําเนินนโยบายตางประเทศที่เปนกลางและ 
ไมฝกใฝฝายใดตามที่ไดประกาศไวตอสภาแหงชาติ ภายหลังจากเหตุการณความวุนวายในประเทศสงบ
ลงกัมพูชาเริ่มแสวงหาแนวทางใหมๆ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของตัวเองใหเปนที่ยอมรับในเวทีระหวางประเทศ  

ปจจุบันความสัมพันธไทย - กัมพูชานับไดวามีพัฒนาการที่กาวหนาและดําเนินไปบน
พ้ืนฐานของความเขาอกเขาใจกัน โดยมีกรอบความรวมมือตาง ๆ เปนพลังขับเคลื่อนความสัมพันธอันดี
ระหวางกัน ความสัมพันธดานการเมืองผูนําไทยกับกัมพูชามีความสัมพันธที่ใกลชิดและมีการ
แลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกันอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งมีสวนชวยใหความรวมมือระหวางสองประเทศดําเนิน
ไปอยางราบร่ืนและสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

ในทางเศรษฐกิจดําเนินไปอยางใกลชิด ปจจุบันมีคนไทยอาศัยอยูในกัมพูชาประมาณ 
1,500 คน สวนใหญเขาไปประกอบธุรกิจสวนตัว อาทิ โรงแรม รานอาหาร และคาขาย ประเทศไทยถือ
เปนคูคาที่สําคัญและเปนผูลงทุนรายใหญในกัมพูชา แตโดยที่ระบบการบริหารจัดการภายในของกัมพูชา 
อาทิ การจัดเก็บภาษี การสงเสริมและคุมครองการลงทุน ความโปรงใส ฯลฯ ยังขาดมาตรฐานและไมเปน
สากล ทําใหการคาและการลงทุนของไทยในกัมพูชามีตนทุนสูงและเติบโตชาซ่ึงไมสอดคลองกับ
ศักยภาพและสถานะทางเศรษฐกิจของไทย 

ความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรม ไทยกับกัมพูชามีความคลายคลึงกันทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมอยางมาก จึงเปนเร่ืองงายที่รัฐบาลทั้งสองฝายจะใชความรวมมือดานวัฒนธรรมเปน
สื่อกลางในการสงเสริมความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางกัน ไทยไดใหความชวยเหลือแก
กัมพูชาผานสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) กระทรวงการตางประเทศ 
โดยใหความสําคัญตอการพัฒนาดานการเกษตร การศึกษาและดานสาธารณสุขเปนหลัก รวมทั้งการ
พัฒนาในสาขาอื่นๆ อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาชนบท และการทองเท่ียว เปนตน  

3.12 ประวัติศาสตร 
กัมพูชายุคกอนตกเปนอาณานิคมของฝรั่งเศส 
ความรุงเรืองของกัมพูชาเริ่มตนขึ้นเม่ือกษัตริยชัยวรมันที่สองประสบความสําเร็จโดย

รวบรวมดินแดนสวนตางๆ ของประเทศเขาเปนปกแผนในคริสตศตวรรษที่ 9 และประกาศตัวเปนอิสระ
จากการควบคุมของศูนยอํานาจอ่ืนๆ ในภูมิภาคโดยเฉพาะอาณาจักรชวากษัตริยชัยวรมันที่สอง
ประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณเพ่ือสถาปนาเปนกษัตริยแหงจักรวาลหลายครั้งเพ่ือประกาศฐานะความ
เปนอวตารของพระศิวะที่มีอํานาจสูงสุดเหนือประชาชนที่อยูอาศัยภายในประเทศ และในดินแดนที่พาย
แพสงครามหรือยอมเขามาสวามิภักด์ิตอกัมพูชา 

กัมพูชามีความม่ันคง และม่ังคั่งมากขึ้นในชวงปลายศตวรรษที่ 9 ภายใตการปกครอง
ของกษัตริยอินทรวรมันที่เริ่มประเพณีสนับสนุนการสรางสระนํ้าขนาดใหญที่เรียกวาบาราย (Baray) 
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อยางไรก็ตาม ถึงแมการกอสรางประสาทขนาดใหญเหลาน้ีจะสะทอนถึงความสําเร็จใน
การควบคุมแรงงานซึ่งสวนใหญจะเปนแรงงานทาสและเชลยศึก ตลอดจนความกาวหนาทาง
สถาปตยกรรมและศิลปกรรมของกัมพูชา แตการทุมเททรัพยากรจํานวนมหาศาลลงไปในกิจกรรมและ
การสรางถาวรวัตถุเพ่ือเชิดชูบารมีของกษัตริย รวมทั้งการทําสงครามเพ่ือขยายอาณาจักรอยางตอเน่ือง 
โดยละเลยที่จะทํานุบํารุงระบบเครือขายการชลประทาน ก็ทําใหฐานอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ของกัมพูชาเริ่มเขาสูยุคเสื่อมถอย ทําใหดินแดนตางๆที่เคยสวามิภักด์ิ โดยเฉพาะไทยและเวียดนามมี
โอกาสที่จะเสริมสรางความเขมแข็งเพ่ือตั้งตัวเปนอิสระและตอมาก็กลายเปนศูนยอํานาจใหมที่สามารถ
แผอิทธิพลเหนือกัมพูชาในที่สุด 

ประเทศไทย ซึ่งมีกรุงศรีอยุธยาเติบโตขึ้นมาเปนศูนยอํานาจทางการเมือง และ
เศรษฐกิจใหมไดเร่ิมมีการทําสงครามทาทายอํานาจของกัมพูชาซ่ึงตอมาก็สามารถบุกเขาทําลายเมือง
พระนครไดสําเร็จ และเขาไปสนับสนุนคุมครองกลุมชนชั้นผูปกครองที่อยูภายใตความอุปถัมภใหขึ้น
ครองอํานาจ และมีความเขมแข็งที่จะรับมือกับคูแขงทางการเมืองกลุมอ่ืนๆ  

ตอมากษัตริยกัมพูชาอนุญาตใหเวียดนามตั้งดานจัดเก็บภาษีอากรในบริเวณเมืองทา
และตอมาก็มีการสงเจาหนาที่ชาวเวียดนามเขามาปกครองเมืองไพรนครซึ่งเปนจุดเร่ิมตนของการที่ชาว
เวียดนามจํานวนมากพากันหลั่งไหลเขาไปอาศัยอยูในพ้ืนที่ทางตอนใตของกัมพูชา และในที่สุด
เวียดนามก็ผนวกเอาดินแดนสวนนี้เขาไปอยูภายใตอํานาจของเวียดนามอยางสมบูรณ และสามารถยึด
ครองดินแดนกัมพูชาที่เคยอยูภายใตอิทธิพลของไทยไดมากขึ้น ไดแก จังหวัดเสียมเรียบ (SiemReap) 
และจังหวัดพระตะบอง (Battambang) 
 

กัมพูชาภายใตการปกครองของฝรั่งเศส(1863-1923) 
คณะผูสอนศาสนาคริสตชาวฝรั่งเศสเริ่มเดินทางเขาในเขตพื้นที่ กัมพูชาตั้งแต

คริสตศตวรรษที่ 18 โดยกัมพูชาพยายามที่จะขอความชวยเหลือจากฝร่ังเศสในการตานอิทธิพลของไทย
และเวียดนาม กษัตริยกัมพูชาเชื่อวาการผูกมิตรกับฝร่ังเศส จะชวยเปดโอกาสใหกัมพูชาสามารถ
เรียกรองดินแดนที่สูญเสียไปในอดีตคืนมาจากเวียดนามได ซึ่งในชวงแรกฝรั่งเศสไมมีความสนใจที่จะ
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ตอมาในสมัยของกษัตริยนโรดมไดลงนามในสนธิสัญญาฉบับแรกกับฝรั่งเศส ซึ่งเปน
จุดเร่ิมตนของการที่กัมพูชาตกไปอยูภายใตอํานาจปกครองของฝรั่งเศส โดยฝร่ังเศสตกลงที่จะใหความ
คุมครองแกกัมพูชาเพ่ือแลกเปลี่ยนกับสัมปทานการทําปาไม สิทธิในการสํารวจแหลงแรธาตุ รวมทั้งการ
รับประกันเสรีภาพของชาวฝรั่งเศสในการที่จะเดินทางไปยังพ้ืนที่สวนตางๆของกัมพูชา และการ
รับประกันเสรีภาพในการเผยแพรศาสนาคริสต  

บทบาททางการเมืองของฝรั่งเศสในระยะแรกๆ ยังคงจํากัดอยูเฉพาะการคุมครอง
กษัตริยนโรดมจากการทาทายของศัตรูทางการเมือง และการชวยสงกําลังทหารไปปราบปรามกบฏกลุม 
ตางๆ มากกวาที่จะเขาไปแทรกแซงกิจการภายในของกัมพูชาในดานอ่ืนๆ แตตอมาฝรั่งเศสก็เร่ิมกระชับ
อํานาจทางการเมืองมากขึ้นดวยการกดดันกษัตริยนโรดมใหตกลงทําสนธิสัญญายอมรับอํานาจของ
ฝรั่งเศสในดานการบริหารราชการ การศาล การคลัง และการคา รวมทั้งยอมตกลงแบงเงินรายไดจาก
การจัดเก็บภาษีอากร เพ่ือมาเปนคาใชจายของเจาหนาที่ชาวฝรั่งเศสในกัมพูชาดวยตอมาฝรั่งเศสเห็นวา 
กษัตริยนโรดมมีทาทีไมพอใจกับนโยบายของฝรั่งเศส และมีสวนสนับสนุนการกอกบฏตอตานการ
ปกครองของฝรั่งเศสอยางลับๆ จึงหันไปสนับสนุนอนุชาของกษัตริยนโรดม คือ กษัตริยสีสุวัตถใหขึ้น
ครองราชยทําใหความสัมพันธระหวางกัมพูชา และฝรั่งเศสดําเนินไปอยางใกลชิดมากย่ิงขึ้นกวาเดิม  
การบริหารราชการของฝร่ังเศสในกัมพูชาอาศัยแหลงรายไดหลักจากการจัดเก็บภาษีอากรและ
คาธรรมเนียมตางๆ โดยการกดขี่ขูดรีดชาวกัมพูชาดําเนินไปอยางรุนแรงเม่ือมีการผลักภาระหนี้สงคราม
ไปใหกับชาวกัมพูชา ซึ่งทําใหประชาชนที่มีฐานะยากจน และไมสามารถชําระภาษีอากร หรือ
คาธรรมเนียมตางๆ ตามขอกําหนดของฝรั่งเศสตองถูกเกณฑแรงงานไปใชในการกอสรางโครงการ
สาธารณะตางๆ ดังนั้นชาวไรชาวนาที่มีฐานะยากจนและไมพอใจกับการปกครองของฝรั่งเศสไดเดินทาง
มาประทวงในกรุงพนมเปญ และตอมาชาวไรชาวนาก็ลุกฮือขึ้นสังหารขาหลวงฝรั่งเศส และคณะ
ผูติดตามที่เดินทางเขาไปเรงรัดการจัดเก็บภาษีอากร นอกจากนี้แลว ประชาชนกัมพูชายังมีความรูสึกไม
พอใจตอเง่ือนไขทางเศรษฐกิจที่ชาวตางชาติไดเขามากอบโกยผลประโยชนไปอยางเต็มที่ กระแส
ความรูสึกชาตินิยมในกัมพูชาเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นมีความพยายามเรียกรองใหชาวกัมพูชาที่มีการศึกษา
สามารถเขามามีบทบาทในระบบราชการ และธุรกิจมากย่ิงขึ้น กระแสความรูสึกตอตานการปกครองของ
ฝรั่งเศสปรากฏชัดเจนขึ้นเม่ือสงครามโลกคร้ังที่สองขยายตัวเขามาสูอินโดจีน และรัฐบาลไทยภายใตการ
นําของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ฉวยโอกาสที่ฝรั่งเศสยอมใหญี่ปุนยึดครองกัมพูชาดําเนินการเรียกรอง
ดินแดนที่ไทยเคยสูญเสียไปใหกับฝร่ังเศสคืนมา ไดแก จังหวัดพระตะบอง และจังหวัดเสียมเรียบ 
เหตุการณคร้ังน้ีสรางความขมขื่นใจใหกับชาวกัมพูชา เพราะฝร่ังเศสไมไดพยายามที่จะปกปองคุมครอง
กัมพูชาอยางจริงจังแตอยางใด สถานการณที่ฝายสัมพันธมิตรเริ่มมีความไดเปรียบในการสูรบทําให
ญี่ปุนตัดสินใจยึดอํานาจการปกครองกัมพูชาทั้งหมดจากฝร่ังเศส พรอมกับเสนอเง่ือนไขที่จะใหเอกราช
แกกัมพูชาตามแผนปองกันการ หวนคืนสูอํานาจของฝรั่งเศสในอินโดจีน กษัตริยสีหนุอาศัยโอกาส
ดังกลาวยกเลิกสนธิสัญญาตางๆ ที่กัมพูชาทําไวกับฝร่ังเศส และประกาศเอกราชเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 
ค.ศ. 1945 
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การเมืองกัมพูชาในชวงนี้ไดเกิดมีพัฒนาการคูขนานกันเม่ือสมาชิกขบวนการชาตินิยม
จํานวนหนึ่ง ซึ่งรอดพนจากการปราบปรามของฝรั่งเศสไดจัดตั้งขบวนการเขมรอิสระขึ้นในชนบทและ
รวบรวมประชาชนเขาเปนแนวรวมในการใชกําลังตอตานการปกครองของฝร่ังเศสอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ขณะเดียวกัน 
สําหรับในเขตเมืองน้ันมีการแขงขันระหวางกลุมการเมืองฝายกาวหนา และกลุมการเมืองฝายอนุรักษ
นิยมเพื่อลงรับสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาแหงชาติ ซึ่งจะทําหนาที่รางรัฐธรรมนูญ  
พรรคประชาธิปตยไดรับความนิยมจากขบวนการชาตินิยม พระสงฆ ปญญาชน ครู และขาราชการ 
รุนใหม โดยมีนโยบายที่จะเปดการเจรจาเรียกรองเอกราชที่สมบูรณจากฝร่ังเศสใหเร็วที่สุด ขณะที่พรรค
เสรีนิยมดําเนินนโยบายรักษาผลประโยชนใหกับฝายที่ตองการรักษาสถานภาพเดิมเอาไว ไดแก  
เชื้อพระวงศ ขาราชการช้ันผูใหญ เจาของที่ดิน และผูนําทางการคาเชื้อสายจีน พรรคเสรีนิยมเชื่อวา 
กัมพูชาควรจะอยูภายใตการปกครองของฝร่ังเศสตอไปอีกระยะหนึ่ง ดังน้ัน จึงสนับสนุนการเรียกรอง
เอกราชอยางคอยเปนคอยไปการเลือกตั้ง ซึ่งมีขึ้นในเดือนกันยายน 1946 ปรากฏผลวาพรรค
ประชาธิปตยไดรับคะแนนเสียงขางมากเปนแกนนําในการรางรัฐธรรมนูญมีการเสนอที่จะลดอํานาจของ
กษัตริย และใหสภาแหงชาติที่มาจากการเลือกตั้งเปนสถาบันหลักที่มีอํานาจในการปกครองประเทศ
อยางแทจริงกลายเปนศัตรูของกษัตริยสีหนุ นอกจากน้ีแลว กษัตริยสีหนุที่ทรงถือวาพระองคเปน “บิดา” 
ของประเทศยังไมพอพระทัยที่พรรคประชาธิปตยเร่ิมประสบความสําเร็จในการแสวงหาคะแนนนิยมทาง
การเมืองไดมากกวาอยางไรก็ตาม ชัยชนะในการเลือกตั้งกลับไมสามารถรับประกันความสําเร็จทางการ
เมืองของพรรคประชาธิปตยแตอยางใด ตรงกันขามพรรคประชาธิปตยกลับประสบปญหาในการ
ดําเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการเรียกรองเอกราช เพราะฝร่ังเศสไมยอมเจรจาดวย นอกจากน้ีแลว 
ยังเกิดปญหาความแตกแยกภายในพรรคอยางรุนแรง ผูที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจและการเมืองสวนใหญ
นั้นตางก็ปฏิเสธที่จะสนับสนุนกิจกรรมของพรรคประชาธิปตย ซึ่งมีภาพพจนวาสนับสนุนขบวนการเขมร
อิสระนิยมการปกครองระบอบ สาธารณรัฐ และมีความสัมพันธใกลชิดกับพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม 
ปญหาตางๆเหลาน้ีสงผลใหพรรคประชาธิปตยออนแอลงอยางมาก ขณะที่อํานาจทางการเมืองของ
กษัตริยสีหนุมีความเขมแข็งมากขึ้น 

กษัตริยสีหนุไดทรงตัดสินพระทัยยุบสภาแหงชาติในเดือนกันยายน 1949 โดยไมทรง
อนุญาตใหมีการเลือกตั้งครั้งใหมจนกระทั่งถึงป 1951 โดยทรงอางวา สถานการณความม่ันคงในเขต
ชนบทไมมีความปลอดภัยเพียงพอ ความรุนแรงของสถานการณการสูรบในอินโดจีนกดดันใหฝร่ังเศส 
ตองยินยอมรับขอเรียกรองของกษัตริยสีหนุที่ตองการใหกัมพูชามีอํานาจอธิปไตยมากขึ้นกวาเดิม  
ทั้งน้ี ฝรั่งเศสไดทําสัญญาฉบับใหมกับกัมพูชาในปลายป 1949 โดยยอมใหกัมพูชามีอิสระในการดําเนิน
นโยบายตางประเทศ รวมทั้งมีอํานาจปกครองจังหวัดพระตะบอง และจังหวัดเสียมเรียบ ขณะที่ฝรั่งเศส
ยังคงควบคุมอํานาจดานการคลัง การจัดเก็บภาษีอากร และการทหารเอาไว  
 

กัมพูชาภายใตการปกครองของสมเด็จสีหนุ (1953-1970) 
ความม่ันใจในความสําเร็จทางการเมืองจากการเจรจากับฝรั่งเศสทําใหกษัตรยิสีหนทุรง 

ตัดสินพระทัยเขามาดําเนินบทบาททางการเมืองในฐานะประมุขสูงสุด และผูนําฝายบริหารของกัมพูชา 
โดยแตงตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหมที่มีพระองคเปนนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
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ความหวาดระแวงวา สหรัฐฯและพันธมิตร (คือ เวียดนามใต และไทย) จะไมเต็มใจชวย 
ปกปองกัมพูชาจากความขัดแยงในสงครามเวียดนามทําใหสมเด็จสีหนุพยายามประกาศความเปนกลาง
ของกัมพูชา และเขารวมการประชุมกลุมประเทศไมฝกใฝฝายใด นอกจากน้ีแลว สมเด็จสีหนุยังผูกมิตร
กับจีนเพ่ือปองปรามเวียดนามเหนือไมใหรุกรานกัมพูชา แนวโนมของสถานการณการสูรบในเวียดนาม
ยังทําใหสมเด็จสีหนุเชื่อม่ันวาฝายคอมมิวนิสตนาจะไดรับชัยชนะในที่สุด ดังน้ัน สมเด็จสีหนุจึงแสดง
ทาทีที่โอนเอียงไปเปนพันธมิตรกับฝายคอมมิวนิสตอยางจริงจังมากยิ่งขึ้น โดยประกาศปฏิเสธท่ีจะรับ
ความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ และการทหารจากสหรัฐอเมริกาและตัดความสัมพันธทางการทูตกับ
สหรัฐฯ สมเด็จสีหนุไดทําขอตกลงเปนพันธมิตรกับเวียดนามเหนืออยางลับ ๆ โดยยินยอมใหเวียดนาม
เหนือสามารถตั้งกองกําลังทหารในดินแดนกัมพูชาเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่เวียดนามเหนือจะยอม
รับรองเขตแดนของกัมพูชา นโยบายตางประเทศของสมเด็จสีหนุมีสวนสนับสนุนการเติบโตของ
ขบวนการคอมมิสนิสตกัมพูชาคอนขางมาก โดยการเปนมิตรกับจีน และเวียดนามเหนือทําใหสมเด็จ 
สีหนุยอมอะลุมอลวยตอความเคลื่อนไหวทางการเมืองของปญญาชนกลุมที่นิยมลัทธิคอมมิวนิสต 
ปญญาชนเหลาน้ีมีโอกาสทําหนาที่สอนหนังสือในโรงเรียนมัธยม และวิทยาลัยครู ซึ่งสงผลทําใหเกิด
กระแสความรูสึก “นิยมซาย” ขึ้นในโรงเรียนระดับตาง ๆ ทั่วประเทศ ครูและเยาวชนจํานวนมากได
กลายเปนแนวรวมของขบวนการคอมมิวนิสต  

เขียว สัมพัน (Khieu Samphan) ก็มีโอกาสลงสมัครรับเลือกตั้งในป 1962 และไดเขาไป
ดํารงตําแหนงสําคัญในรัฐบาลอยูระยะหนึ่งการขยายฐานทางการเมืองของขบวนการคอมมิวนิสตกัมพูชา
มาสูเขตเมืองเร่ิมประสบปญหาเม่ือสมเด็จสีหนุเห็นวา ปญญาชนกลุมที่นิยมลัทธิคอมมิวนิสตเปน
อันตรายตอฐานอํานาจทางการเมืองของตน และหันไปปราบปรามปญญาชนเหลาน้ีอยางรุนแรง 
ประเด็นที่ควรตั้งขอสังเกตในเรื่องน้ีก็คือ การใชความรุนแรงทางการเมืองดังกลาวมุงกระทําตอกลุม
บุคคลที่มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับพรรคคอมมิวนิสตเวียดนามเปนหลัก และอาจเปนสาเหตุสําคัญที่
ทําให “กลุมปารีส” ซึ่งเปนปญญาชนชาตินิยมหัวรุนแรง สามารถควบคุมอํานาจภายในขบวนการ
คอมมิวนิสตกัมพูชาไดมากขึ้น 

กัมพูชาประสบภาวะความระส่ําระสายทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงในชวงกลางทศวรรษที ่
1960 เพราะไดรับผลกระทบมาจากปญหาราคาขาวตกต่ําในตลาดโลก ซึ่งทําใหกัมพูชาสูญเสียแหลง
รายไดที่สําคัญ นอกจากน้ีแลวการโอนกิจการการคาตางประเทศ (โดยเฉพาะการคาขาว) มาเปนของรัฐ
ทําใหนักธุรกิจจํานวนมากหันไปแสวงหาผลกําไรดวยการลักลอบคาขายกับเวียดนามใตซึ่งไดราคาดีกวา
ที่ขายใหรัฐบาลกัมพูชาถึงสี่เทา การกระทําเชนน้ีทําใหรัฐบาลสูญเสียรายไดจากการจัดเก็บภาษีศุลกากร
ในการคาขาวกับตางประเทศ สมเด็จสีหนุพยายามแกไขปญหาดวยการสั่งใหทหารไปบังคับรวบรวม
ผลผลิตขาวจากชาวนาเพื่อสงตอใหโรงสีของรัฐ นโยบายดังกลาวสรางความไมพอใจใหกับชาวนาจํานวน
มากท่ีมีความรูวาไมไดรับความเปนธรรมจากรัฐบาลเพราะสมเด็จสีหนุไมเคยใสใจที่จะดูแลระบบ
ชลประทาน และชวยเหลือดานเงินทุนในการเพาะปลูก ดังน้ัน ชาวนาในเขตตะวันตกเฉียงใตของจังหวัด
พระตะบองจึงลุกฮือขึ้นเม่ือเดือนเมษายน 1967 แตตอมาก็ถูกปราบปรามอยางรุนแรง 

สมเด็จสีหนุหวาดระแวงวา ฝายคอมมิวนิสตมีสวนรูเห็นกับการลุกฮือของประชาชนใน 
พ้ืนที่สวนตาง ๆ ของประเทศในชวงกลางทศวรรษที่ 1960 ดังน้ันจึงหันไปสนับสนุนฝายอนุรักษนิยมให
มีบทบาททางการเมืองมากขึ้น โดยแตงตั้งนายพลลอน นอล (Lon Nol) ผูบัญชาการทหารใหขึ้นดํารง
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กลุมการเมืองฝายอนุรักษนิยม ซึ่งเปนพันธมิตรสําคัญของสมเด็จสีหนุเริ่มแสดงความไม
พอใจตอการดําเนินนโยบายตางประเทศที่ยินยอมใหเวียดนามเหนือเขามาอาศัยดินแดนกัมพูชาในการ 
สูรบกับสหรัฐฯ และเวียดนามใต รวมทั้งยังเห็นวา สมเด็จสีหนุเปนสาเหตุสําคัญของความตกต่ําทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการปฏิเสธท่ีจะรับความชวยเหลือจากสหรัฐฯ ซึ่งมีมูลคามากกวา
ครึ่งหน่ึงของงบประมาณทั้งหมดของกัมพูชา กลุมการเมืองฝายอนุรักษนิยมตองการที่จะปรับ
ความสัมพันธกับสหรัฐฯ เพ่ือใหเกิดความรุงเรืองทางเศรษฐกิจเชนเดียวกันกับเวียดนามใตที่ไดรับความ
ชวยเหลือจํานวนมหาศาลจากคาใชจายในการทําสงครามของสหรัฐฯ ลอน นอล และเจาสิริมตะฉวย
โอกาสที่สมเด็จสีหนุเดินทางเยือนฝรั่งเศส สหภาพโซเวียตและจีน ปลดสมเด็จสีหนุออกจากตําแหนง
ประมุขแหงกัมพูชาในวันที่ 18 มีนาคม 1970 ในขณะที่กําลังจะขึ้นเครื่องบินจากมอสโกไปปกก่ิง 
 

กัมพูชาภายใตการปกครองของลอน นอล (1970-1975) 
การโคนลมอํานาจของสมเด็จสีหนุนั้น คณะรัฐประหารลอน นอล-สิริมตะไดสหรัฐฯ เปน

พันธมิตรดวย ซี.ไอ.เอ.ไดสรางสายสัมพันธอันดีกับนายพลลอน นอล ซึ่งเปนผูนําฝายทหารมากอนเปน
นายกรัฐมนตรี และเจาสิริมตะเปนผูมีอิทธิพลในวงการธุรกิจ สหรัฐฯ ทําผิดพลาดอยางใหญหลวงในการ
สนับสนุนใหมีการโคนลมอํานาจของสมเด็จสีหนุ เม่ือสมเด็จสีหนุถูกปลดออกจากตําแหนงกลางอากาศ
และเดินทางถึงปกก่ิงตามแผนการเดินทางเดิมน้ัน นายกรัฐมนตรีโจว เอินไหล ยังไปตอนรับสมเด็จฯที่
สนามบินเสมือนหนึ่งเปนประมุขของกัมพูชา เม่ือสมเด็จสีหนุยืนกรานที่จะสู จีนก็ใหใชปกก่ิงเปนสถาน
ที่ตั้งรัฐบาลพลัดถิ่น โดยรวมมือกับพวกคอมมิวนิสตซึ่งมีผูนําหลายคนลี้ภัยการปราบปรามของสมเด็จ 
สีหนุไปอยูในจีน สมเด็จสีหนุประกาศจัดตั้งรัฐบาลสหภาพแหงชาติกัมพูชา (Royal Government of 
National Union of Kampuchea) เม่ือวันที่ 5 พฤษภาคม 1970 นายพลลอน นอล สถาปนาตนเองเปน
ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเขมร และแตงตั้งเจาสิริมตะเปนนายกรัฐมนตรี 

ในการทําสงครามตอตานฝายคอมมิวนิสต สหรัฐฯ ปฏิบัติการทิ้งระเบิดแหลงหลบซอน
ของคอมมิวนิสตเวียดนามในกัมพูชาไดอยางเปดเผย รวมทั้งสงทหารราบบุกเขาไปในกัมพูชาโดย
ประสานงานกับทหารเวียดนามใต จนกอใหเกิดการเคลื่อนไหวตอตานอยางรุนแรงในสหรัฐฯ  สหรัฐฯได
แตใหความชวยเหลือรัฐบาลลอน นอลในทางทหารและทางเศรษฐกิจจนกระทั่งเขมรแดงยึดอํานาจได 

การทํารัฐประหารโดยกลุมการเมืองฝายอนุรักษนิยมเปนปจจัยสําคัญที่สงเสริมให
ขบวนการคอมมิวนิสตกัมพูชา หรือที่ตอมารูจักกันในชื่อ “เขมรแดง” สามารถเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว 
การข้ึนสูอํานาจของรัฐบาลสาธารณรัฐเขมรที่มีนโยบายตอตานคอมมิวนิสตอยางรุนแรงยังทําให
เวียดนามเหนือปราศจากความลังเลใจอีกตอไปที่จะสนับสนุนขบวนการปฏิวัติในกัมพูชา เวียดนามเหนือ
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ทหารลอน นอล ขาดวินัย เสียขวัญ คอรรัปชั่น นําไปสูจุดจบของรัฐบาลลอน นอล  
คร้ันถึงตนป 1975 เขมรแดงไดเร่ิมใชวิธีการปดลอมกรุงพนมเปญดวยการตัดเสนทางคมนาคมทางบก 
และทางน้ํา ซึ่งถึงแมสหรัฐฯจะพยายามสงกําลังบํารุงทางอากาศเพื่อชวยเหลือรัฐบาลสาธารณรัฐเขมร 
แตก็ไมประสบผลสําเร็จมากนัก กองกําลังของสาธารณรัฐเขมรที่ดอยสมรรถภาพในการตอสู และ 
ขาดขวัญกําลังใจไมอยูในสภาพที่จะทําการสูรบเพ่ือปองกันการรุกคืบหนาของเขมรแดงไดอีกตอไป  
โดยเขมรแดงภายใตการนําของปญญาชนชาตินิยม “กลุมปารีส” เคลื่อนกําลังเขายึดกรุงพนมเปญได
สําเร็จในวันที่ 17 เมษายน 1975 และจัดตั้งรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตย (Democratic Kampuchea) 
ขึ้นปกครองประเทศ โดยมีเปาหมายสําคัญอยูที่การสรางสังคมใหมที่ปราศจากการกดขี่ขูดรีด การเอารัด
เอาเปรียบ และความไมเทาเทียมกัน 

 
กัมพูชาภายใตการปกครองของพอล พต (Pol Pot) (1975-1978) 
เขมรแดงยอมใหสมเด็จสีหนุดํารงตําแหนงประมุขของประเทศแคในนามเทาน้ัน ขณะที่ 

การกําหนดนโยบายที่แทจริงอยูภายใตความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต
กัมพูชาหรือองคการปฏิวัติเขมรแดงจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาแหงชาติขึ้นในเดือนมีนาคม 1976 
โดยเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งใหผูสมัครแตละคนเปนตัวแทนของชนชั้น (หรืออาชีพ) ในสังคมเชน 
ชาวนา คนงาน และทหาร รวมทั้งยังจํากัดสิทธิ์ไมให “ประชาชนใหม” ที่ไมมีสวนรวมกับการปฏิวัติลง
สมัครรับเลือกตั้ง และลงคะแนนเสียงอีกดวย 



  13

สิ่งแรกที่รัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยที่จัดตั้งขึ้นโดยมีพอล พต (Pol Pot)  
เปนนายกรัฐมนตรีลงมือกระทําในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม คือ  
การอพยพประชาชนออกจากเมืองตาง ๆ โดยประชาชนจํานวนมากกวาสองลานคนถูกกวาดตอนออก
ไปสูชนบทภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งสัปดาหภายหลังจากวันที่ 17 เมษายน 1975 เพ่ือระดมแรงงานไป
ในการเพาะปลูกพืชผลเพื่อเลี้ยงประเทศใหอยูรอดในสภาวะที่เพ่ิงผานพนการทําสงครามอยางยืดเยื้อ 
นอกจากน้ีแลว การอพยพประชาชนออกสูชนบทยังเปนการทําลายโครงสรางชนชั้นและสถาบันทาง
สังคมเพ่ือแกไขปญหาที่ประชาชนกัมพูชาขาดความรวมมือเปนอันหน่ึงอันเดียวกันอีกดวย 

การทําลายลางสิ่งตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคของกระบวนการปฏิวัติ และการสรางความ
ยุติธรรมในสังคมดําเนินไปอยางตอเน่ือง โดยภายหลังจากที่กวาดตอนประชาชนออกไปสูชนบทแลว
รัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยไดประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมในป 1976 ซึ่งยกเลิกสถาบัน และ
รูปแบบของกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีอยูเดิม การแพทยสมัยใหม โรงเรียน วัด 
ศาสนา การใชภาษา การแตงกาย และความสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัว เพ่ือที่จะสรางสังคมใหม
ที่มีลักษณะของความเปนชนบทอยางแทจริง โดยมีการจัดตั้งคอมมูน (commune) ขึ้นทั่วประเทศเพื่อ
ควบคุมวิถีชีวิต ชั่วโมงการทํางาน และอัตราการปนสวนอาหาร รวมทั้งจัดการศึกษาทางการเมืองที่
ตองการสงเสริมใหสมาชิกรูจักอดออม และมีความเขาใจอุดมการณการปฏิวัติ 

อยางไรก็ตาม ถึงแมจะมีความพยายามที่จะทุมเทแรงงานลงไปเพื่อทํางานหนักในไรนา 
แตยังไมประสบความสําเร็จเน่ืองจากขาดแคลนความรู รวมถึงความบอบช้ําของประเทศที่เกิดขึ้นจาก
การท้ิงระเบิดของสหรัฐฯ การขาดแคลนเครือขายระบบการชลประทานที่มีประสิทธิภาพและบุคคลท่ีมี
ความรูความสามารถในการพัฒนาการเกษตร เคร่ืองมือเคร่ืองจักรกล เมล็ดพันธุพืช ยาฆาแมลง และปุย 
ทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนอาหารอยางรุนแรงในพื้นที่สวนตาง ๆ ของประเทศ 

            
 
ผูนํารัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยกลาวหาวา อุปสรรคในการดําเนินการตามแผน

เศรษฐกิจสี่ปเกิดขึ้นจากการกอวินาศกรรมของฝายที่ตองการจะบอนทําลายกระบวนการปฏิวัติ ดังน้ันจึง
ทําการกวาดลางบุคคลที่ตองสงสัยวา “ขัดขวางการปฏิวัติ” อยางรุนแรง / ศูนยกลางการสอบสวนที่
สําคัญคือ ตวล ซแลง (Toul Sleng) ในกรุงพนมเปญ โดยประชาชนอยางนอยสองหม่ืนคนไดถูกนํามา
สอบสวน ทรมาน และสังหาร โดยมีผูที่เหลือรอดชีวิตออกมาไดไมถึงสิบคน อยางไรก็ตาม ตอมาการ
กวาดลางดังกลาวไดกลายเปนเครื่องมือในการกําจัดผูที่ทาทายอํานาจของพอล พตหรือผูที่ตั้งขอสงสัย
เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตย รวมทั้งสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตกัมพูชาในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกที่ถูกกลาวหาวา “นิยมเวียดนาม”นอกจากผูนํารัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยจะหวาดระแวงวา 
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การที่เวียดนามทําขอตกลงสัมพันธภาพพิเศษกับลาวในป 1976 ทําใหผูนํารัฐบาล
กัมพูชาประชาธิปไตยตีความวา เวียดนามกําลังดําเนินแผนการที่จะลอมกรอบกัมพูชาและสถาปนา
สหพันธรัฐอินโดจีน รวมทั้งยังมีรายงานการสอบสวนที่ตวล ซแลงระบุวา เวียดนามไดสงสายลับเขามา
บอนทําลายกระบวนการปฏิวัติในกัมพูชาและสนับสนุนใหชาวกัมพูชาเชื้อสายเวียดนามในภาค
ตะวันออกใหลุกฮือในชวงป 1976 ปฏิกิริยาของรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตย คือ การขยายขอบเขตการ
กวาดลางบรรดาบุคคลที่ตองสงสัยวามีสวนสนับสนุนเวียดนาม และการกระชับความสัมพันธกับจีน  
ซึ่งมีสวนชวยประกันเอกราช และอธิปไตยของกัมพูชามาตั้งแตเม่ือคร้ังการเจรจาเรียกรองเอกราชที่ 
กรุงเจนีวาในป 1954 และยังใหความชวยเหลือแกการพัฒนาการเกษตรแบบพึ่งตนเองของกัมพูชา 

ความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางกัมพูชา และจีนไดสรางความหวาดระแวงแกเวียดนาม
เปนอยางมาก เพราะเวียดนามมีขอพิพาทกับจีนในเรื่องเขตแดน และอุดมการณอยูกอนแลว ความไม
พอใจตอภาพความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางกัมพูชาและจีน ประกอบกับการที่รัฐบาลกัมพูชา
ประชาธิปไตยทําการกวาดลางชาวกัมพูชาเชื้อสายเวียดนามในภาคตะวันออกอยางรุนแรงสงผลทําให
ความตึงเครียดระหวางกัมพูชา และเวียดนามทวีความรุนแรงมากขึ้นการสนับสนุนจากจีนจะชวยทําให
กัมพูชาสามารถเอาชนะเวียดนามไดเชนเดียวกันกับที่เคย เอาชนะสหรัฐฯ มาแลว 

เวียดนามมองไมเห็นหนทางที่จะเปดการเจรจากับกัมพูชาไดอีกตอไป และหันไปสราง
หลักประกันความปลอดภัยของตนจากการคุกคามของจีน ซึ่งเปนพันธมิตรกับกัมพูชาดวยการทํา
สนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือกับสหภาพโซเวียตในเดือนพฤศจิกายน 1978 พรอมกับสนับสนุน
บรรดาสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตกัมพูชาที่หลบหนีการกวาดลางของรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยให
จัดตั้งแนวรวมกูชาติกัมพูชา (Kampuchean Front for National Salvation) ขึ้นเพ่ือเปนแกนนําในการ
จัดตั้งระบอบการปกครองใหมขึ้นแทนที่รัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตย การรุกคร้ังใหญของเวียดนามทําให
สามารถยึดครองกรุงพนมเปญไดสําเร็จเวียดนามจัดตั้งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา (People’s 
Republic of Kampuchea) ขึ้นในเดือนกุมภาพันธ 1979 โดยมีเฮง สํารินดํารงตําแหนงเปน
ประธานาธิบดี (ฮุน เซนขึ้นดํารง ตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีในป 1981) อยางไรก็ตาม รัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาที่เวียดนามจัดตั้งขึ้นนี้ไมไดรับการรับรองจากสมาชิกสวนใหญของ
ประชาคมระหวางประเทศ (ยกเวนสหภาพโซเวียต และพันธมิตร) สวนผูนํารัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตย
ที่ลี้ภัยออกไปนอกประเทศไดไปรวมมือกับสมเด็จสีหนุ และซอน ซาน (Son Sann) ในการจัดตั้งรัฐบาล
ผสมกัมพูชาประชาธิปไตย (Coalition Government of Democratic Kampuchea หรือ CGDK) ขึ้น 
เพ่ือขับไลกองกําลังเวียดนามออกจากกัมพูชา โดยไดรับการสนับสนุนดานตาง ๆ จากประเทศสมาชิก
อาเซียน จีน สหรัฐฯ และสมาชิกสวนใหญของประชาคมระหวางประเทศที่ไมพอใจกับพฤติกรรมของ
เวียดนาม ซึ่งใชกําลังเขารุกรานและโคนลมรัฐบาลที่ถูกตองตามกฎหมายของกัมพูชา (ถึงแมจะเปน
รัฐบาลที่บริหารประเทศอยางโหดรายทารุณก็ตาม) ความขัดแยงระหวางรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชน
กัมพูชา และรัฐบาลผสมกัมพูชาประชาธิปไตยดําเนินตอเนื่องมานานกวาหน่ึงทศวรรษ โดยไดสราง
ความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชนชาวกัมพูชาอยางมหาศาล รวมทั้งยังทําใหกัมพูชา
กลายเปนประเด็นปญหาระหวางประเทศที่สําคัญนับตั้งแตป 1979 เปนตนมา 
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กัมพูชาภายใตการยึดครองของเวียดนาม (1979-1989) 
ผูนําขบวนการแนวรวมปลดปลอยชาติกัมพูชาที่สําคัญ ๆ ภายใตการอุปถัมภของ

เวียดนามนั้น เคยเปนเขมรแดงที่รวมมือกับพวกพอล พตเดิม มีฐานปฏิบัติการในเขตตะวันออกซ่ึงตดิตอ
กับเวียดนาม เฮง สําริน ไดรับแตงตั้งใหเปนประธานของแนวรวมฯ และเม่ือยึดอํานาจไดสําเร็จ ก็ไดรับ
แตงตั้งใหเปนประธานประเทศ และเลขาธิการใหญของพรรคประชาชนปฏิวัติกัมพูชา นอกจากน้ีแลว  
ยังมีปญญาชนชาวกัมพูชาที่ไดรับการศึกษาจากเวียดนาม และกลุมชาวกัมพูชาที่ดําเนินกิจกรรมตอตาน
รัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยอยูในไทยเปนผูนําเขารวมเปนพันธมิตรดวย 

ความขัดแยงตามแนวชายแดนระหวางเวียดนาม และกัมพูชาเปนปจจัยสําคัญที่กระตุน
ใหแผนการโคนลมรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยกลายเปนจริงเร็วขึ้น เวียดนามไดสงกําลังทหารบุกเขา
มาในกัมพูชา โดยมีกองกําลังของแนวรวมกัมพูชาเพ่ือการปลดปลอยชาติคอยสนับสนุน และสามารถบุก
เขายึดกรุงพนมเปญไดสําเร็จในวันที่ 7 มกราคม 1979 แกนนําของแนวรวมปลดปลอยชาติกัมพูชาเร่ิม
เขามาทําหนาที่บริหารประเทศผานทางสภาปฏิวัติประชาชน โดยเฮง สํารินดํารงตําแหนงเปน
ประธานสภา สถานการณที่บุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิดกับเวียดนามไดรับมอบหมายใหดํารงตําแหนง
สําคัญทางกลไกการบริหาร และการกําหนดนโยบายเชนนี้แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของเวียดนามอยางชัดเจน  

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาประสบปญหาขาดแคลนบุคลากร เพราะประชาชน
กัมพูชาที่มีความรูความสามารถจํานวนมากเสียชีวิตไปบาง หนีออกนอกประเทศบาง และที่รังเกียจ
รัฐบาลที่มีเวียดนามเปนผูอุปถัมภก็มีไมนอย แมรัฐบาลฮุน เซนจะพยายามชักจูงใหผูที่อพยพหลบหนี
ออกไปนอกประเทศกลับเขามาปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานราชการ ปญหาน้ียังไมสามารถแกไขใหหมดไป 
ทําใหเวียดนามสามารถจัดสงที่ปรึกษาจํานวนมากเขาไป “ชวยเหลือ” การบริหารกิจการของหนวย
ราชการทุกระดับ นอกจากน้ีแลว เวียดนามยังพัฒนากรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ระหวางจังหวัดตาง ๆ ของเวียดนามเขากับจังหวัดตาง ๆ ของกัมพูชา ทุกจังหวัดของกัมพูชาจับคูกับ
จังหวัดตาง ๆ ของเวียดนามเปน “จังหวัดพ่ีนอง” ขณะเดียวกันชาวเวียดนามที่หลบหนีการกวาดลางของ
รัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตย รวมทั้งกลุมที่ตองการแสวงหาโอกาสใหม ๆ ในการประกอบอาชีพจํานวน
มากก็เริ่มเดินทางเขามาในกัมพูชา  

ถึงแมรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาจะตกอยูภายใตความสัมพันธทางการเมือง 
และเศรษฐกิจที่ไมเทาเทียมกันกับเวียดนาม แตสําหรับในสวนของการรักษาคําม่ันสัญญาของแนวรวม
ปลดปลอยชาติกัมพูชาเกี่ยวกับการเคารพสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการฟนฟูวิถีชีวิต สถาบันทางเศรษฐกิจ 
ระบบเงินตรา และสถาบันการศึกษาของประเทศน้ันปรากฏวา รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา
พยายามดําเนินนโยบายตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายเหลาน้ันอยางตอเน่ืองประชาชนกัมพูชามี
อิสระ และความปลอดภัยพอสมควรในการที่จะเดินทางกลับไปยังถิ่นฐานเดิม รัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาชนกัมพูชายังฟนฟูศาสนา และสถาบันการศึกษาระดับตางๆ ขึ้นทั่วประเทศ รวมทั้งยังรับความ
ชวยเหลือทางการศึกษาจากเวียดนาม และประเทศพันธมิตรอ่ืนๆ อีกดวย 

ปญหาสําคัญที่สุดของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาเปนเรื่องความสัมพันธกับ
ตางประเทศ กลุมการเมืองที่ตอตานเวียดนาม-สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา ประกอบดวยฝายของ
สมเด็จสีหนุที่เรียกวา ขบวนการปลดปลอยชาติกัมพูชา ฝายของซอน ซาน  ที่เรียกวา แนวรวม
ปลดปลอยประชาชาติเขมร และฝายของอดีตรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยที่มอบหมายใหเขียว สัมพัน
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ไทย จีน สหรัฐฯ และประเทศสมาชิกอาเซียนเปนแกนนําในการเสนอแนวทางการแกไข 
ปญหากัมพูชาอยางสมบูรณแบบผานมาตรการทางการเมือง การทหาร และเศรษฐกิจในระดับระหวาง
ประเทศเพ่ือกดดันใหเวียดนามถอนกําลังทหารออกจากกัมพูชา และใหจัดการเลือกตั้งอยางเสรีขึ้น
ภายใตการดูแลของสหประชาชาติ เพ่ือที่ประชาชนกัมพูชาจะสามารถใชสิทธิกําหนดใจตนเองในการ
เลือกรัฐบาลที่มีความชอบธรรมเขามาบริหารประเทศ ขณะที่สหประชาชาติประกาศรับรองใหรัฐบาลผสม
กัมพูชาประชาธิปไตยมีฐานะเปนผูแทนที่ชอบดวยกฎหมายของกัมพูชา 

ความขัดแยงระหวางรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา และรัฐบาลผสมกัมพูชา
ประชาธิปไตยดําเนินไปอยางรุนแรง สถานการณการสูรบระหวางสองฝายที่ดําเนินไปอยางยืดเยื้อและ
ปญหาที่กัมพูชาถูกประชาคมระหวางประเทศควํ่าบาตรไดสรางความยากลําบากแกประชาชนกัมพูชา
อยางมาก การเจรจาเพ่ือยุติความขัดแยงดังกลาวในระดับระหวางประเทศไดเกิดขึ้นเปนระยะ ๆ ทั้งใน
เวทีที่เปนทางการ และเวทีที่ไมเปนทางการ โดยประเด็นสําคัญ ๆ ในการเจรจาประกอบดวยการแบง
สรรอํานาจระหวางกลุมการเมืองฝายตาง ๆ ในกัมพูชา บทบาทของสหประชาชาติในการตรวจสอบการ
ถอนทหารเวียดนามออกจากกัมพูชา และการจัดการเลือกตั้งอยางเสรีขึ้นในกัมพูชา 

ตอมาเม่ือสถานการณระหวางประเทศเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเม่ือมีการผอนคลายความตึง
เครียดในความสัมพันธระหวางสหรัฐฯ สหภาพโซเวียต และจีน และการที่สหภาพโซเวียตไดเร่ิมปรับลด
ความชวยเหลือทางทหารที่ใหตอเวียดนามลดลง รวมทั้งความสูญเสียจากการสูรบ และการถูกประชาคม
ระหวางประเทศคว่ําบาตรเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเวียดนามทบทวนนโยบายตอกัมพูชา การดําเนิน
ความพยายามทางการทูตที่จะสรางความปรองดองทางการเมืองในกัมพูชามีความคืบหนามากขึ้น 
ผูแทนกัมพูชาทั้งสี่ฝายตกลงที่จะยอมรับใหสมเด็จสีหนุดํารงตําแหนงเปนประธานสภาสูงสุดแหงชาติ 
และยอมรับบทบาทขององคการบริหารชั่วคราวของสหประชาชาติในกัมพูชา  
 
4. การศึกษา   

ในอดีตที่ผานมาการศึกษาของกัมพูชาก็ไดรับผลกระทบอยางมากจากการปฏิวัติและ
สงคราม ซึ่งรวมถึงอนาคตของชาติในสวนที่เก่ียวกับทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาประเทศดวย  

รัฐบาลของสมเด็จสีหนุภายหลังไดรับเอกราชไดใหความสําคัญในการพัฒนาการศึกษา
มาก ในระดับประถมศึกษา ไดจัดตั้งโรงเรียนเพ่ิมขึ้นจาก 2,731 โรง เปน 5,857 โรง มีนักเรียนเพ่ิมจาก 
311,000 คน เปน 1,025,000 คน ในระดับมัธยมศึกษา ไดจัดตั้งโรงเรียน รวมทั้งโรงเรียนเอกชนเพิ่ม
จาก 12 โรง เปน 180 โรง มีนักเรียนเพ่ิมจาก 5,300 คน เปน 117,000 คน ในระดับอุดมศึกษา ไดเพ่ิม
จาก 2 สถาบัน เปน 48 สถาบัน จํานวนนักศึกษาจาก 347 คน เปน 10,800 คน 
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ในสมัยรัฐบาลลอน นอลการศึกษาในกัมพูชาตกต่ํา เพราะภาวะสงครามงบประมาณ
พัฒนาการศึกษาถูกตัดลงมาก งบประมาณแผนดินมากกวา 60% เปนรายจายดานการทหาร ครูและ
นักเรียนวัยฉกรรจทั้งในเขตปกครองรัฐบาลและในเขตยึดครองของฝายคอมมิวนิสตถูกเกณฑไปเปนทหาร 

ในสมัยรัฐบาลพอต พตระบบการศึกษาถูกปฏิวัติเชนเดียวกับดานอ่ืนโรงเรียนกลายเปน
ที่วางเปลา พวกคอมมิวนิสตสอนใหคนเรียนวิชาคูกับการผลิตในหนวยการผลิตหรือสหกรณ เด็กอายุ 5 
ขวบใหเรียนกิจกรรม (เชนรองเพลง) วันละ 2-3 ชั่วโมง เวลาที่เหลือออกไปไลนกกระจอกที่ลงกินขาว
เลี้ยงควาย เก็บปุย ขุดดินสรางอางเก็บน้ํา ฯลฯ แลวแตสถานที่ใดมีงานชนิดใดที่เหมาะสมสําหรับเด็ก
นักเรียนมัธยมขึ้นไปใหเรียนทฤษฎีควบคูไปกับการปฏิบัติ ในทํานองเดียวกัน การเรียนแพทยก็เรียนกับ
หมอในกระบวนการรักษาคนไข ครูที่สอนอยูในระบบการศึกษาเดิมไมมีงานทํา ถาไมยอมเขารวม
ขบวนการปฏิวัติคอมมิวนิสต และยังไมตายเพราะขัดขืนการปฏิรูปจิตใจดวยการไปลงมือทํางาน
กายภาพ ก็หนีออกนอกประเทศ 

ในสมัยรัฐบาลเฮง สําริน-ฮุน เซนมีการรื้อฟน ปฏิรูป และพัฒนาระบบการศึกษาไมนอย 
แตก็มีอุปสรรคมาก ปญหาที่สําคัญ คือ อาคารหองเรียน อุปกรณการเรียนการสอน ครู งบประมาณ
การศึกษา ลวนแตขัดสน ภายใตการอุปถัมภของเวียดนามไดรื้อฟนสถาบันแพทยศาสตร ทันตแพทย 
และเภสัชศาสตร ในปถัดมาไดจัดตั้งวิทยาลัยตาง ๆ ขึ้นอีกหลายแหง หลายประเทศไดชวยในการจัดตั้ง
สถาบันและศูนยฝกอาชีพขึ้น มหาวิทยาลัยพนมเปญก็ไดรับการรื้อฟนขึ้นใหม และไดพัฒนาเปน
มหาวิทยาลัยที่สมบูรณแบบที่สุดและใหญที่สุดในกัมพูชา ในป 1989 กัมพูชามีสถาบันอุดมศึกษา 6 แหง 
และมีนักศึกษาประมาณ 2,850 คน ปญหาการขาดแคลนครู-อาจารยเปนเรื่องใหญ ในป 1988 กัมพูชามี
ศูนยฝกหัดครูทั่วประเทศ 21 แหง มีผลงานในการอบรมครูระดับตาง ๆ ประมาณ 55,500 คน ปญหาที่
ยังแกไมตกก็คือเงินเดือนครูยังต่ํามาก และครูตองหารายไดพิเศษเพื่อยังชีพ 

รัฐบาลกัมพูชาภายหลังการเลือกตั้งตามขอตกลงปารีสแลว ไดใหความสําคัญในการ
พัฒนาการศึกษา ซึ่งมีปญหามาก ที่สําคัญคือ มีเด็กจํานวนมากไมไดเขาสูระบบการศึกษา เพราะความ
ยากจน หรือไปเขาโรงเรียนแตไมนานก็หายหนาไป อัตราคนอานออกเขียนไดยังต่ํา คือประมาณ 67.8% 
ของประชากรที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ชนบทมีอัตราการอานไมออกเขียนไมไดในอัตราสูง 

ในป 1998 โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่มีชั้นเรียนไมครบ 6 ปทั่วประเทศยังมี 48.3% 
รัฐบาลตั้งเปาไววาจะปรับปรุงใหครบ 6 ปทุกโรงเรียนในป 2004 ในระดับมัธยมตน ในจํานวน 183 
อําเภอทั่วประเทศ มีอีก 28 อําเภอที่ยังไมมีโรงเรียนระดับน้ีโรงเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศมีเพียง 132 โรง 
ในระดับอุดมศึกษาซึ่งรวมถึงโรงเรียนอาชีวะระดับสูงดวย กระทรวงศึกษาธิการฯจัดการศึกษาเอง 6 สถาบัน  

รัฐบาลกัมพูชาพยายามสงเสริมการศึกษานอกระบบ และสงเสริมการศึกษาภาคเอกชน
ในตางจังหวัด รัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปในป 1993 ใหเสรีภาพในการจัดตั้งโรงเรียน
เอกชน เหมือนประเทศเสรีนิยมทั้งหลายโรงเรียนที่ไดรับความนิยมมากเปนโรงเรียนสอน
ภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษไดรับความนิยมมากที่สุด ภาษาเวียดนามและภาษารัสเซียเสื่อมความ
นิยมลงภายหลังการลมสลายของลัทธิคอมมิวนิสต แตภาษาจีนไดรับความนิยมมากขึ้น คนที่ไดรับ
การศึกษาสูง หรือมีวิชาความรูพิเศษ (เชน คอมพิวเตอร) หรือคนที่มีความรูภาษาตางประเทศ มีงาน
และรายไดดี มีฐานะในสังคมสูง ตามธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจที่กําลังพัฒนา พวกน้ีมีสวนสงเสริม
การศึกษานอกระบบใหพัฒนาสูงขึ้นในสองรูปแบบคือ สวนหน่ึงเปนผูริเร่ิมหรือเปนผูสอนใน
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ปจจุบันประเทศกัมพูชาไดจัดการศึกษาโดยเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยแบง
การศึกษาออกเปน  

1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 6 โดยในระดับ
ประถมศึกษาปที่ 1 – 3 จะเนนใหเด็กสามารถอานออกเขียนได และคณิตศาสตร การพัฒนาทางดาน
รางกายและสุขภาพ ความเขาใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และทักษะชีวิต ในระดับประถมศึกษาปที่ 4 – 
6 จะเนนใหเด็กมีความรูความเขาใจใหมากขึ้นกวาปที่ 1 – 3 โดยจะเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรูตลอด
ชีวิต การเรียนดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร  นอกจากนี้ยังเพ่ิมเน้ือหาในสวนของภาษาตางประเทศ 
เชน ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน เปนตน 

2. หลักสูตรการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 เนนการเรียนรูในเรื่องของภาษาเขมร 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม ทักษะชีวิต  การเรียนดานวิชาชีพ ศีลธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ  

3. หลักสูตรการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 จะมีการสอนเพ่ิมเติมจากมัธยม
การศึกษาตอนตนมากขึ้น โดยจะเนนในเรื่องการเรียนการสอนวิชาเฉพาะเชน ภาษา (อังกฤษ ฝรั่งเศส) 
คณิตศาสตร นอกจากนี้จะมีวิชาเลือกคือ วิทยาศาสตร สังคม ICT การจัดการธุรกิจหรือการบัญชี 
วิชาชีพเทคนิค การทองเที่ยว ศิลปะ ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัด นักเรียนที่เลือก
เรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานจะตองเลือกเรียนวิชาเลือก 4 วิชา สวนนักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร 
ขั้นสูงจะตองเลือกเรียนวิชาเลือก 3 วิชา 
 นอกจากนี้จะเห็นวาหลักสูตรการศึกษาของประเทศกัมพูชาจะเนนในเรื่องของการ
เรียนรูดานภาษาและการพัฒนาทักษะชีวิต รวมถึงการพัฒนาดาน IT โดยกระทรวงศึกษาธิการของ
ประเทศกัมพูชาจะใหการสนับสนุนในดานเงินเดือนครู/บุคลากรทางการศึกษา และอุปกรณการเรียน 
การสอน โดยตามหลักสูตรการศึกษาแหงชาติกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอน 38 สัปดาหตอป 
นักเรียนระดับประถมศึกษาจะเรียนวิชาละ 40 นาที สวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจะเรียนวิชาละ 50 นาที 
   
5. สรุปเน้ือหาสาระในการดูงาน 
  ในการเขารวมเจรจาความรวมมือในการทํา School Twinning ณ ประเทศกัมพูชา 
ระหวางวนัที่  1 – 4 มิถุนายน 2551 ไดมีการรวมเจรจาความรวมมือกับสถานศึกษาจํานวน 3 แหง ดังนี้ 

1. โรงเรียนมัธยม Preah Sisowath High School กรุงพนมเปญ  
2. โรงเรียนมัธยม Beng Trabek High School กรุงพนมเปญ 
3. โรงเรียนประถม Wat Bo Primary School เมืองเสียมราฐ 
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5.1 โรงเรียนมัธยม Preah Sisowath High School กรุงพนมเปญ  
 

                         
 

 โรงเรียนมัธยม Preah Sisowath High School กรุงพนมเปญ  กอตั้งเม่ือเดือนเมษายน 
1893 โดยชาวฝรั่งเศส ชื่อ Mr.Francois Pontaine เปดสอนคร้ังแรกในระดับประถมศึกษา ผูบริหาร 
สวนใหญจะเปนชาวฝรั่งเศสโดยคนกัมพูชาจะเรียกคนเหลาน้ีวา Protectorate ตอมาไดมีการเปลี่ยนชื่อ
และที่ตั้งโรงเรียนหลายครั้งจนกระทั่งในสมัยรัฐบาลพอล พต โรงเรียนไดถูกทําลายและใชเปนที่เก็บ
อาวุธยุทโธปกรณทางทหาร ครู/บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดถูกตอนออกจากเมืองไปอยูในเขต
ชนบท บางสวนไดถูกเกณฑมาใชแรงงานและถูกสังหารชีวิตขอหาเปนกบฏตอรัฐบาล  ตอมาในวันที่ 7 
กรกฎาคม 1979 ประชาชนไดเรียกรองใหรัฐบาลกัมพูชาเปดโรงเรียนขึ้นใหมอีกคร้ัง และไดมีการเปด
อยางเปนทางการในวันที่ 21 มกราคม 1980 โดยใชชื่อวา Phnom Daun Penh High School และไดมี
การเปลี่ยนชื่อใหมอยางเปนทางการในป 1993 ในชื่อ Preah Sisowath Highschool  

ในปการศึกษา 2005 - 2006 มีนักเรียนทัง้สิ้น 7,972 คน เปนนักเรียนหญิง 3,398 คนที่
เหลือเปนชาย มีชั้นเรียนทั้งส้ิน 136 ชั้นเรยีน มีเจาหนาที่ 304 คน  และไดเขารวมโครงการ ASPnet 
ของยูเนสโก ในป 1996 

 

          
 
 โรงเรียนน้ีเปนหนึ่งในสามโรงเรียนแกนนําเร่ือง School Nets โดยมีโครงการและ
แผนการดําเนินกิจกรรมดังนี้ 

- ICT teaching – learning คอมพิวเตอรพ้ืนฐาน คณิตศาสตร เคมี ฟสิกส และ
ภาษาอังกฤษ 

- ICT Curriculum การเรียนโปรแกรม Windows โปรแกรม MS Office คณิตศาสตร 
เคมี ฟสิกส และภาษาอังกฤษ 

- Staff involved to ICT Teaching as a tool เจาหนาที่จะเรียนรูเร่ืองของการใช IT 
เปนเครื่องมือในการสอนคณิตศาสตร เคมี ฟสิกส และภาษาอังกฤษ 
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- Training Staff on ICT Skills การฝกอบรมทักษะในการใช IT โดยจะมีการคัดเลือก
เจาหนาที่ 4 คนเขารับการฝกอบรม และแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกับประเทศตางๆ เชน เวียดนาม 
และไทย 

- School involvement to school net activities ภายหลังจากที่เจาหนาที่ไดผานการ
ฝกอบรมดานคอมพิวเตอรก็จะนําเอาความรูที่ไดมาสอนใหแกครูในโรงเรียนและนักเรียน 

ปจจุบันโรงเรียนมีคอมพิวเตอร 24 เคร่ืองที่ไดรับการสนับสนุนจาก Lycee Sisowath 
Alumni และ 16 เคร่ืองไดรับการสนับสนุนจากประเทศสิงคโปรและเกาหลี และมีคอมพิวเตอร 5 เคร่ืองที่
ไดรับการสนับสนุนจากยูเนสโกและสามารถเชื่อมตอกับระบบอินเตอรเน็ตได 
 

5.2 โรงเรียนมัธยม Beng Trabek High School กรุงพนมเปญ 
  โรงเรียนมัธยม Beng Trabek High School  
กรุงพนมเปญ กอตั้งขึ้นเม่ือป 1962 มีนักเรียนประมาณ 6,000 คน 
และมีลักษณะคลายคลึงกับโรงเรียนแรกกลาวคือเคยเปนที่คุมขัง
นักโทษในรัฐบาลพอล พต  
 ปจจุบันมีหองเรียนทั้งหมด 88 หอง โดยแบง
ออกเปนรอบเชา 44 หอง และรอบบาย 44 หอง มีครู 197 คน  
เปนหญิง 83 คน ที่เหลือเปนผูชาย  นอกจากนี้โรงเรียนยังไดจัดสงครูและเจาหนาที่เขารวมโครงการ 
ASPnet คร้ังที่ผานมา ณ ประเทศไทย 
  

          
 
โรงเรียนน้ีเปนโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนในดานภาษา วิทยาศาสตร 

และคอมพิวเตอร ซึ่งคอมพิวเตอรสวนใหญจะไดรับบริจาคมาจากตางประเทศ เชนเดียวกับโรงเรียนอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนดนตรี และนาฏศิลป  ใหกับเด็กนักเรียน  
 

5.3 โรงเรียนประถม Wat Bo Primary School เมืองเสียมราฐ 
โรงเรียนประถม Wat Bo Primary School เมืองเสียมราฐ เปนโรงเรียนประถมขนาด

ใหญที่การจัดการเรียนการสอนแบงออกเปน 2 รอบ คือ รอบเชาและรอบบาย รอบเชาจะเริ่มตั้งแตเวลา 
7.00 น. – 11.00 น. สวนรอบบายจะเร่ิมตั้งแตเวลา 13.00 น. - 17.00 น. ปจจุบันมีนักเรียนรวมทั้ง 2 
ภาคท้ังสิ้น 4,400 คน มีหองเรียน 80 หอง เนนการสอนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และดนตรี โรงเรียนจะใช
การปกครองดวยหลัก 4 ประการ คือ 
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1) เนนความปลอดภัย เพ่ือใหพอแมเกิดความไววางใจในการสงบุตรหลานเขามาเรียน 
2) สุขภาพครูและเด็ก จะมีการฉีดวัคซีน และออกกําลังกายเปนประจํา 
3) คุณภาพการเรียนการสอน โดยเงินทุนทีน่ํามาใชในการจัดการเรียนการสอนสวน

ใหญจะไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองนักเรียนเน่ืองจากที่ไดรับการสนับสนุน
จากภาครัฐไมเพียงพอ 

4) การใหเด็กนักเรียนไมหนีโรงเรียน 
 

         
 

         
 
นอกจากนี้โรงเรียนยังเนนในเรื่องการอบรมสติปญญา การฝกฝนกายใจ ความสะอาด

ภายในโรงเรียน ศิลปะ และสภาพแวดลอม  กลาวคือจะมีการใหพระมาสอนเด็กเปนประจําทุกสัปดาห  
มีการแยกขยะที่ใชแลว และสามารถนํามารีไซเคิลใหมได มีการปลูกตนไม จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน
ใหนาอยู และมีการออกกําลังกายเปนประจําทั้งครูและนักเรียน มีการอบรมครูในเรื่องการใชคอมพิวเตอร 
ภาษา และดนตรี มีการใชหลักในการเรียนการสอนดังน้ี 

1) เนนการใหเด็กสอนเด็กดวยกัน 
2) สอนเด็กใหรูจักแยกขยะ 
3) การจัดระเบียบหองเรียนใหเรียบรอย 
4) ลางมือใหสะอาดกอนรับประทานอาหาร  
5) เนนความปลอดภัยและความสะอาดของรานคาและ

รานอาหาร 
6) ออกกําลังกายเปนประจําทุกวัน 
7) ปลูกผักและนํากลับไปทานที่บาน 
8) การมีสวนรวมของเด็กในกิจกรรมตางๆ เนนใหครูตั้งคําถามและเด็กตอบ 
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9) จัดรถรับสงนักเรียน โดยรถที่จะรับสงเปนของครูในโรงเรียนเน่ืองจากไวใจได และ
เปนการแบงรายไดสวนหนึ่งใหกับโรงเรียน  ผลดีคือทําใหพอแมผูปกครองสะดวก ประหยัดคาใชจาย 
ปองกันอุบัติเหตุ และเด็กไมหนีโรงเรียน นอกจากน้ียังชวยใหครูมีรายไดเพ่ิมนอกเหนือจากเงินเดือน
เนื่องจากครูสวนใหญในประเทศกัมพูชามีเงินเดือนนอย ทําใหครูมาสอนไดตรงเวลา และยังทําใหไมมี
ปญหาเรื่องรถติด เพราะผูปกครองไมจําเปนตองนํารถสวนตัวมาสงลูก อุบัติเหตุไมมีเน่ืองจากรถที่ขับ
รับสงนักเรียนจะใชความเร็วต่ํา คอยๆ ขับเพราะเด็กมีบานอยูใกลๆ กัน 

10) การใหพระมาสอนครูและนักเรียนในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม  
11) การใหครูแตงเครื่องแบบเปนประจําทุกวัน โดยเคร่ืองแบบจะเปนการตกลงรวมกัน

ของคณะครูวาตองการแบบไหนและสีอะไร เพ่ือเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน นอกจากน้ียังขจัดความ
เหลื่อมล้ําระหวางครูที่มีฐานะและครูที่ไมมี เพราะครูไมจําเปนตองแตงตัวมาแขงกัน 

12) หลังจากการเรียนการสอนแลวครูทุกคนจะตองเรียนคอมพิวเตอรอาทิตยละ 1 
ชั่วโมง  โรงเรียนนี้เปนโรงเรียนเดียวในจังหวัดที่มีอุปกรณในการเรียนการสอนเปนคอมพิวเตอรที่
ทันสมัย เน่ืองจากไดรับการสนับสนุนมาจากหลายหนวยงาน และสวนหนึ่งไดมาจากผูปกครองของเด็ก 
นอกจากนี้ครูยังตองเรียนดนตรีอาทิตยละ 1 ชั่วโมงดวยเชนเดียวกัน 

13) มีการจัดการประชุมผูปกครองเพ่ือลงมติเก่ียวกับการดําเนินงานของโรงเรียน 
14) มีการรับอาสาสมัครชวยสอน เชน อาสาสมัครชาวญ่ีปุนมาสอนดนตรี ตํารวจจราจร

มาสอนเรื่องวินัยจราจร เปนตน 
15) หนังสือยืมเรียน โดยนักเรียนที่จบการศึกษาแลวจะบริจาคหนังสือที่อยูในสภาพดี

และไมไดใชตอไวที่โรงเรียน โดยทางโรงเรียนจะแบงเกรดหนังสือเปน A คือหนังสือที่อยูในสภาพที่ดี   B 
คือ ปานกลาง และ C คือสภาพไมดี หนังสือเหลาน้ีจะจัดเตรียมไวใหสําหรับนักเรียนที่ไมมีเงินซ้ือ
หนังสือมายืมไปเรียนตอ เม่ือเรียนจบแลวก็นํามาคืน 

โรงเรียนประถม Wat Bo Primary School นับไดวาเปนโรงเรียนตนแบบที่มีการจัดการ
เรียนการสอนที่ดีและเปนรูปธรรมอยางเห็นไดชัดเจน โดยเฉพาะความเปนระเบียบเรียบรอยและ 
ความสะอาดของโรงเรียน 

 
6. ประโยชนที่ไดรับ 
     การเขารวมศกึษาดูงานโครงการโรงเรียนพ่ีโรงเรียนนองตามโครงการการเจรจาความ
รวมมือในการจัดทํา School Twinning ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหวางวันที่ 1 – 4 มิถุนายน 2551 นั้น 
มีประเด็นที่นาสนใจและเปนที่นาสังเกต ดังนี้  

6.1 ประเทศกัมพูชาเปนประเทศที่มีความเจริญรุงเรืองอยางมากในอดีต แตจากการที่
ดําเนินนโยบายการเมืองและการบริหารประเทศของผูนําที่ผานมาผิดพลาดทําใหประเทศและประชาชน
ตองตกอยูในสภาวะยากลําบาก เกิดความขาดแคลนหลายๆ ดาน เชน อุปกรณการศึกษาที่ทันสมัย 
ระบบการคมนาคมขนสงและการสื่อสาร เปนตน ปจจุบันประเทศกัมพูชาถือไดวาเปนประเทศหนึ่งใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ยังดอยพัฒนา และตองการความรวมมือและสนับสนุนจากนานา
ประเทศ และประเทศเพื่อนบานอยางประเทศไทย 
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6.2 สถานศึกษาทั้ง 3 แหงเปนสถานศึกษาที่มีความแตกตางกันในเรื่องของการจัดการ
เรียนการสอน เน่ืองจากสถานศึกษา 2 แหงในกรุงพนมเปญเปนสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาสวนใน
เมืองเสียมราฐ เปนระดับประถมศึกษา การท่ีไดดูการจัดการศึกษาทั้ง 2 ระดับจึงนับไดวาเปนโอกาส 
อันดี ที่ทําใหสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงวิธีในการดําเนินการบริหารจัดการของแตละสถานศึกษา  

6.3 สถานศึกษาในกรุงพนมเปญท้ัง 2 แหง ลวนมีความเปนมาและประวัติศาสตรอันนา
เศราในสมัยเขมรแดงเนื่องจากถูกใชเปนที่คุมขัง และยังมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู
ความสามารถถูกสังหารในสมัยน้ัน บางแหงถึงแมจะไมไดใชเปนที่คุมขังก็ถูกใชเปนที่เก็บอาวุธและ
เคร่ืองมือทางทหาร 

6.4 เปนที่นาสังเกตวาสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ณ เมืองเสียมราฐ สามารถจัด
การศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการโรงเรียนไดเปนอยางดี มีความเปนระเบยีบ
เรียบรอย ครูมีความรูความสามารถ มีเคร่ืองมือและอุปกรณในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
นักเรียนมีความสุข ในขณะที่โรงเรียนในกรุงพนมเปญจะมีความแตกตางกัน โรงเรียนคอนขางไมเปน
ระเบียบ นักเรียนยังดูหางเหินไมคอยมีความสุข อาจจะเปนความแตกตางในเรื่องของระดับการศึกษา 
ความเปนโรงเรียนชนบทและโรงเรียนในเมือง 

6.5 จุดที่นาสนใจของการจัดการศึกษาในเมืองเสียมราฐคือ ระบบการบริหารจัดการของ
โรงเรียนที่นําแนวคิดในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมมาใช การใหครูมีความใกลชิดกับเรียน และ
ผูปกครอง  

6.6 ถึงแมวาสถานศึกษาทั้ง 3 แหงจะไดรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐแตก็ยังไมเพียงพอ
กับการบริหารจัดการจําเปนตองหารายไดหรือเงินสนับสนุนจากผูปกครองนักเรียน และหนวยงานตางๆ 
เพ่ือนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 

6.7 จะเห็นไดวามีความพยายามของสถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะในดาน IT โดยเห็นไดจากการที่โรงเรียนตางๆ เร่ิมมีการเรียนการสอนคอมพิวเตอร  
ซึ่งคอมพิวเตอรสวนใหญจะไดรับการบริจาคมาจากตางประเทศ หรือผูปกครองนักเรียน  

6.8 ดวยขอจํากัดดานงบประมาณของรัฐบาลประเทศกัมพูชาทําใหงบประมาณที่
กระจายไปยังโรงเรียนตางๆ มีไมเพียงพอสําหรับการบริหารจัดการดานการศึกษา ทําใหโรงเรียนหลาย
แหงไมสามารถจัดการศึกษาไดอยางเต็มศักยภาพ โรงเรียนจําเปนตองขวนขวายและแสวงหาความ
รวมมือจากหนวยงานตางๆ ภายนอก ในการจัดหาอุปกรณการเรียนการสอนและดําเนินกิจกรรมตางๆ  
 

7. บทสรุป 
 จากการศึกษาดูงานและเจรจาความรวมมือในคร้ังน้ี โรงเรียนในประเทศกัมพูชาทั้ง 
3 โรงเรียนมีความสนใจที่จะทํา Twinning School รวมกับประเทศไทยเปนอยางมาก โดยเฉพาะ
โรงเรียนประถม Wat Bo Primary School เมืองเสียมราฐ ผูบริหารและครูมีความสนใจที่จะเดินทางมาดู
งานในประเทศไทย เพ่ือจะนําไปปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนของไทยก็
ยินดีที่จะใหการสนับสนุนในการเดินทางมาดูงานในประเทศไทยดวยเชนเดียวกัน  

------------------------------- 
สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป.
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คณะผูเขารวมโครงการเจรจาความรวมมือ ASPnet School Twinning 

ณ ประเทศกัมพูชา 
ระหวางวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2551 

--------------------- 
 
1. นางประหยัด ศรีบุญช ู  ผูประสานงานระดับชาต ิASPnet  
2. นางสาวอรุณี นาคทัต  ผูอํานวยการโรงเรียนสตรศีรีสุริโยทัย 
3. นายพัชรินทร ปลอดฤทธิ ์  ผูอํานวยการโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล จังหวัดกระบี ่
4. นายสนอง โปซิว  ผูอํานวยการโรงเรียนคลองทอมราษฎรรังสรรค จังหวัดกระบี ่
5. นางกัลยาณีย สินสกุล  ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 
6. นางสมศรี บญุยะปานะสาร  รองผูอํานวยการโรงเรียนสตรีศรีสรุิโยทัย 
7. นางอภิญญา เพ็ชรรัตน  รองผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตรยิ 
8. นางรวยริน โชติกรณ  ครูโรงเรียนอํามาตยพานิชนกูุล จังหวัดกระบี ่
9. นายอุดม คําแปน  ครูโรงเรียนกระบุรวีิทยา จังหวัดระนอง 

10. นางทัฬหภรณ เหลาโชต ิ  ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษตัริย 
11. นางกุสุมา นวพันธพิมล    เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 7ว  

สํานักความสมัพันธตางประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธกิาร 
 

--------------------- 
 
 
 
 
 


