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คานา
โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัด การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
อาเซียนในกลุ่มประเทศ CLMV สาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิ ท ยาลั ย ” ซึ่ ง มี พระเดชพระคุ ณ พระราชวรเมธี , รศ.ดร. เป็ น หั ว หน้ า
โครงการวิจัย พร้อมคณะผู้วิจัยที่ประกอบไปด้วยคณาจารย์จากส่วนกลาง และ
ส่ ว นภู มิ ภ าคเข้า ร่ว มด าเนิ น การวิ จั ย เพื่ อให้ส ามารถได้ รับ โอกาสเรีย นรู้การ
ทางานด้านวิจัย และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ และนาไปประยุกต์ใช้กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่รับนิสิต นักศึกษา
กลุ่มประเทศ CLMV เข้ามาศึกษาในประเทศไทย ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็น ภาษา ความเชื่อ ประเพณี และศาสนา ที่ส่วนใหญ่ถึงแม้
จะมีลักษณะใกล้เคียงกัน แต่บางอย่างก็มีความละเอียดอ่อนที่จะต้องเรียนอย่าง
เข้าใจซึ่งกันและกัน
ดังนั้น ภายใต้โครงการวิจัยดังกล่าวจึงสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ ทาการ
ศึ ก ษาจากเอกสาร การลงพื้ น ที่ สั ม ภาษณ์ เพื่ อ เติ ม เต็ ม ให้ ง านวิ จั ย บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงขอเจริญพร ขอบคุณ ทุกรูป/ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ ที่
ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลช่วยให้เอกสารฉบับนี้เสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อย
คณะผู้จัดทา
30 มิถุนายน 2562

คานิยม
องค์ ค วามรู้ที่ ไ ด้ รั บ ภายใต้ โ ครงการศึกษาวิ จั ย เรื่ อง “รูป แบบการ
จัดการเรีย นรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซี ยนในกลุ่ม ประเทศ CLMV สาหรับ นิสิ ต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ได้จัดทาขึ้นเพื่อนาเสนอสารสนเทศ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนในกลุ่มประเทศ CLMV เพือ่ เป็นสื่อการจัดการเรียนรู้
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วัฒนธรรมทางศาสนา ประกอบด้วย 1) แบบแผนในการปฏิบัติตน (จารีต) 2)
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โดยข้อมูลที่ได้รับนี้คณะผู้วิจัยได้มาจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและการ
ออกแบบเครื่องมื อวิ จั ย เพื่ อเก็บ รวบรวมข้อมู ล ภาคสนามด้ ว ยการศึกษาเชิ ง
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บทที่ 1
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรกัมพูชา
ประวัติ ศาสตร์ของราชอาณาจักรกัมพู ชาในช่วงพุท ธศตวรรษที่ 21
จนถึงพ.ศ. 2409 ราชอาณาจักรกัมพูชาตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส การเมือง
ภายในจึงถูกแทรกแซงจากภายนอก แม้กระทั่งหลังจากกัมพูชาได้รับเอกราช
จากฝรั่งเศส การเมืองภายในก็ยังคงมีความขัดแย้ง มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การปกครองหลายครั้ง หลัง จากได้รับเอกราชเกิดการเปลี่ยนแปลง นับตั้งแต่ปี
พ.ศ.2513 เกิดการรัฐประหารเปลี่ยนแปลงการปกครองจากราชอาณาจักรไปสู่
ระบบสาธารณรัฐ ปี พ.ศ. 2518 เปลี่ยนเป็นระบบคอมมิวนิสต์แบบเหมา ปี
พ.ศ. 2522 ยังคงเปลี่ยนเป็นระบบสังคมนิยมแบบเวียดนามและในปี พ.ศ.2532
ได้ปฏิรูประบบเศรษฐกิจเป็นแบบเสรีนยิ ม และท้ายที่สุดในปี พ.ศ.2536 เกิดการ
เลือกตั้งทั่วไปและประกาศใช้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นไปตามภายใต้ข้อตกลงปารีส
พ.ศ.2534 (Paris Agreements) ทาให้กัมพูชาเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็น
ระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุขเช่นในปัจจุบัน
1.1 กัมพูชาในฐานะรัฐอารักขาของฝรั่งเศส
ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 กัมพูชาขอความช่วยเหลือจากฝรั่งเศส
เพื่ อ ต้ า นทานอิ ท ธิ พ ลของไทยและเวี ย ดนาม โดยสมั ย กษั ต ริ ย์ น โรดม
(Norodom) รัฐบาลกัมพูชาได้ลงนามสนธิสัญญากับฝรั่งเศส พ.ศ.2406 มี
สาระสาคัญว่า ฝรั่งเศสตกลงที่จะให้ความคุ้มครองแก่กัมพูชา แต่กัมพูชาต้องให้
สัมปทานป่าไม้ แร่ธาตุ และประกันเสรีภาพของชาวฝรั่งเศสในกัมพูชาจนกระทั่ง
กษัตริย์สีหนุจึงได้เรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสจนกัมพูชาได้รับ เอกราชอย่าง
สมบูรณ์ตามข้อตกลงในสนธิสัญญาเจนีวา (The Geneva Accords of 2496)
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หลังจากนั้นการเมืองการปกครองของราชอาณาจักรกัมพูชามีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามผู้บริหารประเทศทาให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังนี้
กัมพูชาภายใต้การปกครองของสมเด็จสีหนุ (พ.ศ. 2496 – 2513)
กษัตริย์สีหนุจากพรรคสังคมราษฎร์นิยม (The Sangkum Reastr
Niyum) ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งเข้าสู่ยุคสงครามเย็น กัมพูชา
ประกาศเป็นศัตรูกับโลกเสรีนิยม ในที่สุด นายพลลอน นอลอาศัยโอกาสระหว่าง
ที่กษัตริย์สีหนุกาลังจะขึ้นเครื่องบินจากมอสโกไปกรุงปักกิ่งทาการรัฐประหาร
โค่นล้มอานาจของสมเด็จสีหนุและปลดออกจากตาแหน่งประมุขแห่งกัมพูชาใน
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2513
กัมพูชาภายใต้การปกครองของนายพลลอน นอล (พ.ศ.2513 – 2518)
นายพลลอน นอลและสหรัฐอเมริกาได้ร่วมเป็นพันธมิตรสาคัญในการ
ทารัฐประหารยึดอานาจจากกษัตริย์สีหนุ และได้ทาการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก
ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช ามาเป็ น สาธารณรั ฐ กั ม พู ช า ในขณะที่ ส มเด็ จ สี ห นุ ไ ด้
ประกาศจั ด ตั้ ง รั ฐ บาลพลั ด ถิ่ น ชื่ อ รัฐ บาลสหภาพแห่ง ชาติ กั ม พู ช า (Royal
Government of National Union of Kampuchea) ที่กรุงปักกิ่งพร้อมกับ
ร่วมมือกับฝ่ายคอมมิวนิสต์กัมพูชาทาการต่อสู้กับรัฐบาลนายพลลอน นอล
กระทั่งปีพ.ศ.2518 เขมรแดงภายใต้การนาของปัญ ญาชนชาตินิย ม
“กลุ่มปารีส” เคลื่อนกาลังเข้ายึดกรุงพนมเปญในวันที่ 17 เมษายน 2518 และ
จัดตั้งรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตย (Democratic Kampuchea) ขึ้นปกครอง
ประเทศ โดยมีเป้าหมายสาคัญอยู่ที่การสร้างสังคมคอมมูน สร้างสังคมเกษตรที่มี
แต่ความยุติธรรม

ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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กัมพูชาภายใต้การปกครองของพอล พต (พ.ศ. 2518 – 2521)
เขมรแดงภายใต้การนาของนายพอล พต ยึดอานาจในกัมพูชา นาเอา
ระบบคอมมิวนิสต์แบบเหมา เข้ามาใช้ในกัมพูชาโดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้
การบริหารประเทศ ทาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม รวบรวมทรัพย์สมบัติเป็นของส่วนรวม กวาดต้อนอพยพประชาชนออก
จากเมื อ งเข้ า สู่ ช นบท เพื่ อ ท าการเกษตร ยกเลิ ก สถาบั น และรู ป แบบของ
กิจ กรรมทางการเมื อง เศรษฐกิจ และสัง คมที่มี อยู่ เดิ ม ได้ แก่ ระบบการเงิ น
ร้ า นค้ า การแพทย์ โรงเรี ย น วั ด ศาสนา การใช้ ภ าษา การแต่ ง กาย และ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว เพื่อที่จะสร้างสังคมใหม่ที่มีลักษณะ
ของความเป็นชนบทอย่างแท้จริง จนในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2522 เวียดนามก็
สามารถยึดครองกรุงพนมเปญขับไล่เขมรแดงได้สาเร็จ
กัมพูชาในความอุปถัมภ์ของสหประชาชาติ (พ.ศ.2534- 2535)
ความขัดแย้งทางการเมืองของกัมพูชาข้างต้นได้สิ้นสุดลงในทศวรรษ
1990 โดยการลงนาม Paris Peace Agreement ซึ่งนาไปสู่การจัดตั้ง United
Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) เพื่อเข้ามาบริหาร
จั ด การกั ม พู ช าให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปในปี พ.ศ. 2537 และมี ก ารแก้ ไ ข
รัฐธรรมนูญให้กัมพูชามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
การเมืองของกัมพูชาระหว่างปี พ.ศ.2537 - ปัจจุบัน
ในปี พ.ศ.2540 นายกฯ ฮุน เซนได้ทาการรัฐประหารยึดอานาจจาก
นายกรัฐมนตรีร่วม สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ และครองอานาจมาจนถึง
ปัจจุ บันผ่ านการเลื อกตั้ งที่ อ้ างว่า เป็น ธรรมและโปร่งใส การเมืองในปัจ จุบั น
ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี พ.ศ. 2556 กัมพูชามีเสถียรภาพทางการเมืองที่
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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ค่อนข้างดี แม้ในช่วงก่อนและหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 5 จะมีความวุ่นวาย
ทางการเมืองจากการประท้วงของประชาชนและพรรคสงเคราะห์ชาติ แต่เมื่ อ
พรรคประชาชนกัม พูช าชนะการเลื อกตั้ง ครั้ง ที่ 5 ก็ส ามารถเจรจากับพรรค
สงเคราะห์ชาติจนสามารถนาสมาชิกพรรคสงเคราะห์ชาติเข้าสภาได้ในเดือน
กรกฎาคมในปี 2557
1.2 ข้อมูลพื้นฐานของประเทศกัมพูชา
กัมพูชาเป็นเมืองเกษตรกรรม ประชากรราวร้อยละ 85 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรและอาศั ย อยู่ ในชนบท อาชี พ หลั ก ของชาวกัม พู ช าคื อ เกษตรกร
ประมาณ ร้อยละ 70 อยู่ในภาคบริการประมาณร้อยละ 17 เป็นลูกจ้างโรงงาน
ประมาณร้อยละ 8 และแรงงานก่อสร้างประมาณร้อยละ 5 ประชากรส่วนใหญ่
มีรายได้ไม่สูงนัก
ชื่อทางการ: ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
ที่ตั้ง: กัมพูชาตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดน
ทิศเหนือติดกับประเทศกัมพูชา (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และ
บุรีรัมย์) และลาว (แขวง อัตตะปือและจาปาสัก) ทิศตะวันออกติด เวียดนาม
(จังหวัดกอนทูม เปลกู ซาลาย ดั๊กลั๊ก ส่องแบ๋ เตยนิน ลองอาน ด่งท๊าบ อันซาง
และเกียงซาง) ทิศตะวันตกติดประเทศกัมพูชา (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และ
ตราด) และทิศใต้ติดอ่าวกัมพูชา
พื้นที่: ขนาดกว้าง 500 กิโลเมตร ยาว 450 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด
181,035 ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศกัมพูชา
เส้นเขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตร โดยมีเส้นเขตแดน
ติดต่อกับประเทศกัมพูชายาว 798 กิโลเมตร
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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เมืองหลวง: กรุงพนมเปญ (Phnom Penh)
ประชากร: 15 ล้านคน ประกอบด้วย ชาวกัมพูชาร้อยละ 94 ชาวจีน
ร้อยละ 4 และอื่น ๆ อีกร้อยละ 2 มีอัตราการเพิ่มของประชากรเฉลี่ยร้อยละ 2
ต่อปี
ภูมิอากาศ: ร้อนชื้น มีฤดูฝนยาวนาน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20 - 36
องศาเซลเซียส
ภาษา: ภาษากัมพูชาเป็นภาษาราชการ ส่วนภาษาที่ใช้โดยทั่วไป ได้แก่
อังกฤษ ฝรั่งเศส เวียดนาม จีน และกัมพูชา
ศาสนา: ศาสนาประจาชาติ คือ พระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท (แยก
เป็น 2 นิกาย คือ ธรรมยุตนิกาย และมหานิกาย) และศาสนาอื่นๆ อาทิ ศาสนา
อิสลาม และศาสนาคริสต์
สกุลเงิน: เงินเรียล (Riel: KHR) อัตราแลกเปลี่ยน 4,000 เรียลเท่ากับ
1 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 100 เรียล เท่ากับ 1 บาท
ระบอบการปกครอง: ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษั ตริย์
เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ
พระมหากษัตริย์ คือ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี (His
Majesty Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom
Sihamoni) เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ วันที่ 14 ตุลาคม 2547
นายกรัฐมนตรี คือ สมเด็จฮุน เซน (Samdech Hun Sen)
สภาพการเมืองการปกครองของกัมพูชา
กัมพูชามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ น ประมุ ขภายใต้ รัฐธรรมนู ญ เช่ นเดี ย วกับ ประเทศไทย โดยมี การแบ่ ง
อานาจอธิปไตยออกเป็นสามฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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มีพระมหากษัตริย์คือ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ทรงเป็น
ประมุข ภายหลังจากได้รับเสียงสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะที่ปรึกษา
ราชบัลลังก์ (The Royal Council of the Throne) ตามมติเมื่อแต่วันที่ 14
ตุลาคม 2547 ให้สืบราชบัลลังก์ต่อจากพระราชบิดา (สมเด็จพระนโรดม สีหนุ
ซึ่งสละราชสมบัติ) โดยมีพระราชพิธีราชาภิเษกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2547
แบ่งเขตการปกครองเป็น 20 จังหวัด (เรียกว่า แขต) กับอีก 4 กรุง โดย
แต่ละจังหวัดหรือกรุง จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกรุงกับรองผู้ว่าฯ อีก 7 – 9
คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามวาระของรัฐบาล (5 ปี) เป็นผู้ปกครอง ทั้งนี้ จังหวัด
จะแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็นอาเภอ และตาบล (เรียกเป็น “สะร๊อก” และ
“คุ้ม”) ขณะที่กรุงจะแบ่งเขตการปกครองย่อยเรียกเป็น “คาน” และ “สังกัด”
ทั้งนี้ หมู่บ้านหนึ่งๆ ซึ่งเป็นชุมชนย่อยลงไปจะเรียกว่า “ภูม”ิ
ระบบรัฐสภา
รั ฐ สภาของกั ม พู ช าเป็ น สภาคู่ ประกอบด้ ว ย สภาผู้ แ ทนราษฎร
(National Assembly) ซึ่งรัฐธรรมนูญกาหนดให้มีสมาชิกจานวนไม่น้อยกว่า
120 คน มาจากการเลือกตั้งทั่วไปโดยทางตรงและลับ มีวาระ 5 ปี มีสมเด็จฮุน
เซนเป็นนายกรัฐมนตรี จัดการบริหารเป็น 26 กระทรวง 2 ทบวง โดยมีพรรคสม
รังสี ซึ่งมี 24 ที่นั่ง (SRP ; Sam Rainsy Party) เป็นพรรคฝ่ายค้าน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกัมพูชา ใช้ระบบแบ่งเขตแล้ว
เลือกตามบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ในสัดส่วนประชากร 100,000 คนต่อ
สมาชิกสภา 1 ที่นั่ง ทั้งนี้ ชาวกัมพูชาอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี จึงมีสิทธิลงคะแนน
โดยผู้ที่ได้สัญชาติกัมพูชาโดยการเกิดอายุไม่ต่ากว่า 25 ปี และ 40 ปี เท่านั้น จึง
มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน และสมาชิกวุฒิสภาตามลาดับ
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อนึ่ง หลังได้รับเลือกตั้ง หากสมาชิกพรรคการเมืองใดพ้นสภาพก่อน
ครบวาระของสภา พรรคการเมืองนั้นๆ สามารถส่งคนของตนเข้ามารับตาแหน่ง
และทาหน้าที่แทน ทาให้เมื่อพรรคการเมืองใดสามารถจัดตั้งเป็นรัฐบาลก็จะเป็น
รัฐบาลที่สามารถ บริหารประเทศได้ค่อนข้างจะมีความมั่นคงตลอดวาระ 5 ปี
ทาให้การเลือกตั้งแต่ละครั้งจะแข่งขันกันรุนแรง
นายกรัฐมนตรีดารงตาแหน่งในฐานะประมุขของฝ่ายรัฐบาล (Head
of Government) มีวาระคราวละ 5 ปี : นายกรัฐมนตรีปัจจุบัน คือ สมเด็จอัคร
มหาเสนาบดีเตโช ฮุน เซน (Sam Dech Akka Moha Sena Padei Techo
Hun Sen) ซึ่งเป็นผู้นาที่ดารงตาแหน่งยาวนานที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยปกครองกัมพูชามาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ไ ด้ ก า หน ด ใ ห้กั มพู ช า เป็ นร า ช อา ณา จั ก ร ที่ มี
พระมหากษั ต ริ ย์ ป กครองตามระบอบประชาธิ ป ไตย หรื อ Constitutional
Monarchy พระมหากษัตริย์ดารงตาแหน่งประมุขแห่งรัฐ (the King is the
head of the state) และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล (the Prime
Minister is the head of the government) ระบอบการเมืองเปิดให้มีการ
แข่งขันทางการเมืองได้อย่างเสรีจากพรรคการเมืองต่างๆ (liberal multi-party
democracy) และราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นรัฐอธิปไตย ไม่อยู่ภายใต้การ
ปกครองของรั ฐ อื่ น มุ่ ง เน้ น การวางตั ว เป็ น กลางทางการเมื อ ง ไม่ เ ข้ า กั บ
มหาอานาจฝ่ายใด และราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นหนึ่งเดียวไม่สามารถแบ่งแยก
ได้โดยมีคติพจน์ร่วมกันว่า “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ภาษาทางการคือ
ภาษาคาแขมร์ มีพนมเปญเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักร
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รูปแบบของรัฐ
กัมพูชามีลักษณะเป็นรัฐเดี่ยว โดยอานาจอธิปไตยแบ่งออกเป็น 3
ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ
อานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนและประชาชนสามารถใช้อานาจ
นั้นผ่านสภานิติบัญญัติ รัฐบาลและศาล อานาจทั้งสามเป็นอานาจที่แบ่งแยกโดย
เบ็ ด เสร็จ เด็ ด ขาดไม่ ส ามารถแทรกแซงกัน ได้ ตามหลั กการแบ่ ง แยกอานาจ
(Separation of Power) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การแบ่งอานาจอธิปไตยของประเทศกัมพูชา [1]
ราชอาณาจักรกัมพูชาคงความเป็นอานาจอธิปไตย ดาเนินนโยบาย
การต่ า งประเทศโดยปฏิ เ สธการอยู่ ภ ายใต้ เ ขตอิ ท ธิ พ ลของประเทศอื่ น ให้
ความสาคัญกับการรักษาสันติภาพร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค งดเว้น
การแทรกแซงทางการเมื อ งของประเทศอื่ น และจะไม่ ย อมให้ ป ระเทศอื่ น
แทรกแซงการเมืองภายในเช่นเดียวกันอานาจอธิปไตยของราชอาณาจักรกัมพูชา
แบ่งออกเป็นดังนี้
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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ฝ่ายบริหาร
ผู้นาของฝ่ายบริหาร คือ นายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีจะต้องมา
จากกระบวนการเลือกตั้งและเป็นพรรคที่ได้รับเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาล
พระมหากษัตริย์ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามคาแนะนา
ของประธานและรองประธานสภาแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีทาหน้าที่เป็นหัวหน้า
ของฝ่ายบริหาร โดยจะต้องมีการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาโดยตรง
กลไกสาคัญในการตรวจสอบการทางานของคณะรัฐมนตรีภายหลังจากการเข้า
ไปทางานบริหารประเทศก็คือ การเปิดอภิปรายไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจรัฐบาล
หากมี ม ติ ไ ว้ ว างใจรั ฐ บาลก็ ส ามารถบริ ห ารประเทศต่ อ ไปได้ แต่ ถ้ า มี ม ติ ไ ม่
ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลทั้งคณะ นายกรัฐมนตรีสามารถลาออกจาก
ตาแหน่งและให้ฝ่ายค้านสามารถจัดตั้งรัฐบาลเพื่อ เข้าไปทาหน้าที่ในการบริหาร
ประเทศต่อจากรัฐบาลชุดเดิมได้จนครบวาระที่เหลืออยู่ หรือฝ่ายรัฐบาลอาจจะ
ทาการยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปี พ .ศ.2536 มาตรา 51 ได้ มี บ ทบั ญ ญั ติ ว่ า
ประชาชนกัมพูชาสามารถใช้อานาจในการบริหารประเทศผ่าน สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ รัฐบาลและสถาบันตุลาการ โดยฝ่ายนิติบัญญัติจะทาหน้าที่พิจารณา
กฎหมายสนธิสัญญา อนุสัญญา ข้อตกลงใดๆ ระหว่างประเทศ การประกาศ
สงคราม งบประมาณที่รัฐบาลเสนอ โดยต้องผ่านการลงคะแนนไม่น้อยกว่า 2
ใน 3 ของสมาชิก
คณะรั ฐ มนตรี เ ป็ น ผู้ ใ นอ านาจฝ่ า ยบริ ห าร รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรกัมพูชาระบุให้ The Council of Ministers เป็นคณะรัฐบาลของ
ราชอาณาจั ก ร และอยู่ ภ ายใต้ ก ารบริ ห ารงานของนายกรั ฐ มนตรี ( Prime
Minster) และที่ปรึกษาต่างๆ ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรี (Deputy Prime
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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Ministers) รัฐมนตรีอาวุโส (Senior Ministers) รัฐมนตรี (Ministers) และ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง (Secretaries of State)
ในกรณีที่ตาแหน่งนายกรัฐมนตรีว่างลง จะต้องมีการจัดตั้ง a new
Council of Ministers ตามกระบวนการที่กาหนดไว้ตามกฎหมาย แต่หากเป็น
การว่างเพียงชั่วคราวสามารถแต่งตั้งรักษาการณ์นายกรัฐมนตรีได้

ภาพที่ 2 โครงสร้างคณะรัฐมนตรี[2]
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ระบบรั ฐ สภาของกั ม พู ช าลั ก ษณะแบบสภาคู่
(bicameral)
ประกอบด้ ว ยสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ (the National Assembly
;Radhsaphes) และ สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิก 123 คน มีวาระ
ดารงตาแหน่งคราวละ 5 ปีหรืออาจเป็นต่อไปได้อีก 1 ปี หากมีเหตุฉุกเฉินที่เป็น
ภัยต่อความมั่นคงของชาติ โดยคาแนะนาของกษัตริย์และได้รับเสียงเห็นชอบ 2
ใน 3 ของสมาชิก โดยมาจากการเลือกตั้งแบบระบบสัดส่วนตามบัญชีรายชื่อที่
พรรคการเมือง เสนอ ในสัดส่วนประชากร 100,000 คนต่อสมาชิกสภา 1 ที่นั่ง
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.

11
ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้ แทนและสมาชิกวุฒิสภา ต้องมี สัญชาติ
กัมพูชาโดยกาเนิดมีอายุไม่ต่ากว่า 25 ปีและ 40 ปี ตามลาดับ และสาหรับผู้มี
สิทธิเลือกตั้งต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
สมาชิกรัฐสภามีอานาจด้านนิติบัญญัติในการอนุมัติงบประมาณของ
ประเทศ การกู้ยืม การให้ยืม การทาสัญญาทางการเงิน การจัดเก็บ การ
เปลี่ยนแปลงทางภาษีอากร รัฐสภามีหน้าที่ให้ความเห็นชอบงบประมาณของ
รัฐบาล อนุมัติกฎหมายยกเว้นโทษ ให้ความเห็นชอบและยกเลิกสนธิสัญญาและ
อนุสัญญานานาชาติ อนุมัติกฎหมายเกี่ยวกับการประกาศสงคราม โดยสมาชิก
วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนายกรัฐมนตรี มีสิทธิในการเสนอร่าง
กฎหมายต่อที่ประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณา กฎหมายที่รัฐสภาอนุมัติและวุฒิสภา
พิจารณาแล้วพระมหากษัตริย์จะทรงลงพระนามประกาศใช้ โดยมีผลบังคับใช้ใน
ราชธานีพนมเปญหลังประกาศใช้ 10 วันและบังคับใช้ทั่วประเทศภายใน 20 วัน
หลังการประกาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีเอกสิทธิ์คุ้มกันทางกฎหมายแจ้ง
วุฒิสภา หรือสภาสูง10 ประกอบด้วยสมาชิก 61 คน มาจากการ
เลือกตั้ง โดยในจานวนนี้กษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 2 คน มาจากการแต่งตั้งของสภา
ผู้ แ ทนราษฎร 2 คน และที่ เ หลื อ มาจากการเลื อ กตั้ ง โดยทางอ้ อ มผ่ า น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาตาบล 57 คน วุฒิสภามีหน้าที่ในการ
กลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านการร่างออกมาจากสภาผู้แทนราษฎร ทาหน้าที่เป็นผู้
ประสานระหว่างรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎร และได้รับเอกสิทธิ์ตามกฎหมาย
เช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 6 ปี มีการ
ประชุมสมัยสามัญปีละ 2 ครั้ง สมัยประชุมหนึ่งๆมีระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
และอาจมี ก ารประชุ ม สมั ย วิ ส ามั ญ การประชุ ม วุ ฒิ ส ภาจั ด เป็ น การประชุ ม
สาธารณะ
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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ปัจ จุ บั น สมาชิ กวุ ฒิ ส ภาจ านวน 57 คน มาจากพรรคประชาชน
กัมพูชา (CPP) จานวน 46 คน พรรคสม รังสี (SRP) จานวน 11 คน ประธาน
วุฒิสภาคือ สมเด็จเจีย ซิม (Samdech Chea Sim) (ซึ่งจะทาหน้าที่ประมุขของ
รัฐด้วย หากกษัตริย์ไม่ประทับอยู่ในประเทศขณะนั้น
โครงสร้างของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(The National Assembly Structure)

ภาพที่ 3 โครงสร้างของสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ [3]
จากภาพที่ 3 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบไปด้วยคณะทางาน
ถาวร ดังนี้

ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายตุลาการจะเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติ
บัญญัติ ระบบศาลยุติธรรมของกัมพูชาได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากว่าขาด
ประสิทธิภาพและถูกกดดันจากฝ่ายการเมืองในรัฐบาลอยู่เสมอ
ระบบศาล ฝ่ายตุลาการของกัมพูชาประกอบด้วย สภาตุลาการสูงสุด
(Supreme Council of the Magistracy) ซึ่งตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.
1997 ฝ่ายตุลาการของกัมพูชาประกอบด้วยศาล 3 ชั้น เป็นผู้ใช้อานาจตุลาการ
คือศาลชั้นต้น (Provincial court) ได้แก่ ศาลแขวงและศาลจังหวัด แบ่งการ
พิจารณาคดีออกเป็น 2 แผนก คือ แผนกคดีแพ่งกับแผนกคดีอาญา ศาลอุทธรณ์
(Appeal court) ตั้งอยู่ที่กรุงพนมเปญ มีหน้าที่ตรวจสอบประเด็นข้อกฎหมาย
และข้อเท็จจริง ในกรณีที่คู่กรณีไม่พอใจคาพิพากษาหรือคาวินิจฉัยของศาลชั้นต้น
และศาลฎีกา (Supreme court)
องค์ประกอบของระบบตุลาการประกอบด้วย
1. ศาลสถิตยุติธรรม (Courts) ปัจจุบัน ระบบศาลของประเทศ
กัมพูชาประกอบไปด้วยศาลฎีกา (Supreme Court) ศาลอุทธรณ์ (Appellate
Court) ศาลจังหวัด (Provincial/Municipal Courts) ศาลทหาร (Military
Court 1981) และศาลที่มีชื่อว่า “Extraordinary Chambers in the Courts
of Cambodia (ECCC)” ซึ่ ง ถูกจั ดตั้ ง ขึ้น เป็น พิ เศษ เพื่ อพิจ ารณาคดี
อาชญากรรมร้ายแรงที่เกิด สงครามภายใต้ระบอบกัมพูชาแดงข้อแตกต่างจาก
ประเทศไทย กัมพูชาไม่มีศาลเฉพาะด้าน ได้แก่ ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ศาล
ภาษี ศาลการค้าระหว่างประเทศ
ศาลฎี กาจะพิ จ ารณาข้อกฎหมายในคดี ที่ คู่ความฎีกาขึ้น มา ศาล
อุทธรณ์ ในศาลฎีกามี การจาแนกแผนกเป็นแผนกแพ่งและสังคม (Civil and
Social Chamber) และแผนกอาญา (Penal Chamber) โดยที่แผนกแพ่งและ
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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สังคมจะพิจารณาคดีแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายครอบครัว คดีแรงงานและคดี
ปกครอง ส่วนแผนกอาญาจะพิจารณาคดีอาญา
ศาลอุทธรณ์จะพิจารณาบรรดาคดีทั้งปวงที่อุทธรณ์ขึ้นมาจาก ศาล
ชั้นต้น (ซึ่งรวมถึงศาลทหารด้วย) ศาลอุทธรณ์พิจารณาคดีความ ในข้อกฎหมาย
และข้อเท็จจริง
ศาลชั้นต้นประกอบด้วย ศาลจังหวัด (Provincial Court) ศาลทหาร
(Military Court) ซึ่งศาลจังหวัดจะประกอบไปด้วยศาลจังหวัด แผนกแพ่ง และ
ศาลจังหวัดแผนกอาญา
ศาลทหารมีเขตอานาจศาล เหนือคดีที่เป็นความผิดทางทหารเท่านั้น
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎของกองกาลังทางทหารหรือการก่อความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ทางทหาร นอกจากนี้ ในประเทศกัม พู ช ายั ง ไม่ มี การจั ด ตั้ ง ศาลแพ่ ง และศาล
แรงงานการแบ่งช่วงชั้นของศาลเกิดขึ้นภายหลังมีการจัดตั้ง the UNTAC
Military Court

Extraordinary Chambers
in the Courts of
Cambodia (ECCC)

ภาพที่ 4 การแบ่งแยกศาล[4]
2. สภารัฐธรรมนูญ (Constitutional Council) ซึ่งมีหน้าที่
ตีความบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้วมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ รวมตลอดทั้ง
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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การวินิจฉัยสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา มีหน้าที่สนั บสนุน ให้
ประชาชนเคารพสิทธิในรัฐธรรมนูญ
3. สภาผู้ปกครองสูงสุด (Supreme Council of Magistracy –
SCM) จัดตั้งขึ้นในปี 2537 เป็นหน่วยงานเพื่อธารงไว้ซึ่งอิสรภาพและ การ
ดาเนินงานอย่างถูกต้องของตุลาการในประเทศกัมพูชา หน้าที่ของหน่วยงานนี้
คือ น าเสนอเรื่องทู ลเกล้ า ฯพระมหากษัต ริย์ เพื่ อที่ โยกย้ าย ปลด หรือเลื่ อน
ต าแหน่ ง แก่ข้า ราชการตุ ล าการในทุ ก ชั้ น และลงโทษทางวิ นั ย แก่ตุ ล าการที่
กระทาความผิด รวมถึงการพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบตุลาการ
มีหน้าที่ให้ความเห็นในร่างกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับหน่วยงานและอานาจหน้าที่
ในการตัดสินคดีที่เสนอโดยฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร
1.3 รูปแบบการบริหารราชการแผ่นดิน
ประเทศกัมพูชาแบ่งโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ออกเป็น
2 ส่วน ดังนี้
การบริหารราชการส่วนกลาง
อานาจบริหารเป็นหนึ่งในอานาจอธิปไตยของราชอาณาจักรกัมพูชา
ผู้นาของฝ่ายบริหาร คือ นายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีจะต้องมาจาก
กระบวนการเลือกตั้งและเป็นพรรคที่ได้รับเสียงข้างมากในการจั ดตั้งรัฐบาล
เช่นเดียวกับประเทศไทย นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องแถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อรัฐสภา และรัฐสภามี อานาจตรวจสอบการท างานของคณะรัฐ มนตรีภาย
หลั ง จากการเข้ า ไปท างานบริ ห ารประเทศก็ คื อ การตั้ ง กระทู้ ถ าม การเปิ ด
อภิปรายไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีรายบุคคล ถ้ามีมติ
ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลทั้งคณะ นายกรัฐมนตรีอาจลาออกจาก
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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ตาแหน่ง เปิดให้ฝ่ายค้านสามารถจัดตั้งรัฐบาลเพื่อเข้าไปทาหน้าที่ในการบริหาร
ประเทศจนครบวาระที่เหลืออยู่ หรือฝ่ายรัฐบาลอาจจะทาการยุบสภาเพื่อให้มี
การเลือกตั้งใหม่
คณะรั ฐ มนตรี เ ป็ น ผู้ ใ นอ านาจฝ่ า ยบริ ห าร รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรกัมพูชาระบุให้ The Council of Ministers เป็นคณะรัฐบาลของ
ราชอาณาจั ก ร และอยู่ ภ ายใต้ ก ารบริ ห ารงานของนายกรั ฐ มนตรี ( Prime
Minster) และที่ปรึกษาต่างๆ ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรี (Deputy Prime
Ministers) รัฐมนตรีอาวุโส (Senior Ministers) รัฐมนตรี (Ministers) และ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง (Secretaries of State)
โครงสร้างการบริหารราชการส่วนกลางของกัมพูชานั้นแบ่งออกเป็น
กระทรวงและสานักงานอิ สระ (เทียบเท่ากระทรวง) จานวน 26 กระทรวง 2
สานักงานอิสระ คณะรัฐมนตรีของกัมพูชามี ขนาดใหญ่ถึง 248 ต าแหน่ง ซึ่ ง
ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี (Prime Minister) 1 ตาแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี
(Deputy Prime Ministers) 9 ตาแหน่ง รัฐมนตรีอาวุโส (Senior Ministers)
16 ตาแหน่ง รัฐ มนตรีป ระจ าสานั กนายกรัฐ มนตรี 13 ตาแหน่ง (Ministers
attached to the Prime Minister) รัฐมนตรีประจากระทรวง (Ministers) 27
ตาแหน่ง และรัฐมนตรีของรัฐ (Secretaries of States) หรือเทียบเท่ารัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวง 179 ตาแหน่ง
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
รัฐธรรมนูญกัมพูชาฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.1999) หมวดที่ 13 กาหนด
เรื่องเกี่ยวกับการบริหารราชการและการปกครองท้องถิ่นไว้ดังนี้ มาตรา 145
ดินแดนของราชอาณาจักรกัมพูชาแบ่งออกเป็น 1) จังหวัด(Province/Khaet)
2) กรุง (Municipalities/Krong)
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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เขตพื้ น ที่ แ ต่ ล ะจั ง หวั ด
(Province/Khaet) แบ่ ง เป็ น อ าเภอ
(Districts/Srok) และพื้นที่แต่ละอาเภอ (Districts/Srok) แบ่งเป็นตาบล
(Commune/Khum)
เขตพื้ น ที่ แ ต่ ล ะกรุ ง (Municipalities/Krong)
แบ่ ง เป็ น เขต
(District/Kran) และเขตพื้นที่แต่ละเขต (District/Kran) แบ่งเป็นแขวง
(Quarter/Sangkat)
การปกครองจังหวัด กรุง อาเภอ เขตและแขวงให้เป็นไปตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ โดยจังหวัด /กรุง (Kheat/Krong) และอาเภอ/
เขต (Srok/Kran) เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาคของรัฐ ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด/กรุง (Kheat/Krong) นายอาเภอ (Srok/Kran) จะมาจากการ
แต่งตั้งโดยกระทรวงมหาดไทย มีวาระคราวละ 5 ปี ซึ่งจานวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแตกต่างกันดังนี้
สภาเมืองหลวงพนมเปญ มีจานวนสมาชิกสภาได้ไม่เกิน 21 คน
สภาจังหวัด
มีจานวนสมาชิกสภาได้ตงั้ แต่ 9 ถึง 21 คน
สภากรุง
มีจานวนสมาชิกสภาได้ตงั้ แต่ 7 ถึง 15 คน
สภาอาเภอและสภาเขต มีจานวนสมาชิกสภาได้ตั้งแต่ 7 ถึง 19 คน
ส่วนการปกครองในระดับ ตาบล/แขวง (Commune/Sangkat)
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือกานันจะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
ในลักษณะของการรับสมัครเลือกตั้งในนามของพรรคการเมือง วาระคราวละ 5
ปี ทาให้โครงสร้างในระดับท้องถิ่นมีความเชื่อมโยงกับสภานิติบัญญัติ
โดยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2002 เป็นต้นมา รัฐบาลกัมพูชาได้มีนโยบายที่จะ
การกระจายอานาจให้กับการปกครองท้องถิ่น โดยได้อนุญาตให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาตาบลโดยตรง (commune councils) มีวาระการดารงตาแหน่ง 5
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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ปี อาจกล่าวได้ว่า การเลือกตั้งสภาตาบล (Commune Election) ของกัมพูชา
เทียบเคียงได้กับการเลือกตั้งกานัน ผู้ใหญ่บ้านในประเทศไทย
การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นของกัมพูชา นอกจากจะถูกบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญหมวดที่ 13 การบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 145 และมาตรา
146 ยังมีการขยายความในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยบกับการกระจายสู่
ท้องถิน่ กล่าวคือในปี พ.ศ. 2001 ได้แก่ กฎหมายการเลือกตั้งคอมมูน (Law on
Commune/Sangkat Election) กฎหมายการบริหารและจัดการคอมมูน
(Law on the Administration and Management of Commune) และ
นาไปสู่การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2002 และ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2008 สภานิติบัญญัติได้ผ่านกฎหมายการเลือกตั้ง
สภาเมืองหลวง,จังหวัด/กรุง,อาเภอ/เขต (Law on the Election of Council
of Capital, Provinces, Municipalities, Districts and Khans) และ
กฎหมายการบริหารจั ดการเมื องหลวง,จั งหวัด /กรุง ,อาเภอ/เขต (Lawon
Administrative Management of Capital, Provinces,Municipalities,
Districts and Khans: Organic Law)
เดิมกัมพูชาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 จังหวัด (Khet) และ 4
กรุง (Krung) ได้แก่ กรุงแกบ (Kep) กรุงไพลิน (Pailin) กรุงพระสีหนุวิลล์
(Sihanoukvill/KampongSom) และกรุงพนมเปญ (Phnom Penh) ต่อมาได้
มีการปรับปรุงการแบ่งเขตการปกครองเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พระบาทสมเด็จพระบรม
นาถนโรดม สีหมุนี ได้ลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกา เพื่อยกฐานะกรุง
แกบ กรุงไพลิน และกรุงพระสีหนุ ขึ้นเป็นจังหวัด ดั งนั้น ปัจจุบันการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคของกัมพูชาแบ่งออกเป็น 1 ราชธานี คือ กรุงพนมเปญ และ
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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23 จังหวัด ได้แก่ กระแจะ เกาะกง กันดาล กาปงจาม กาปงชนัง กาปงธม กา
ปงสะปือ กัมปอต ตาแก้ว รัตนคีรี พระวิหาร พระตะบอง โพธิสัต บันเตียเมียน
เจย ไปรแวง มณฑลคีรี สตึงแตรง สวายเรียง เสียมราฐ อุดรมีชัย ไพลิน แกบ
และพระสีหนุ
นอกจากนั้นแต่ละจังหวัดมีศูนย์กลางการปกครอง เรียกว่า “กรุง”
(อาเภอเมือง) 3 แห่ง ได้แก่
1. กรุงปอยเปต (จังหวัดบันเตียเมียนเจย)
2. กรุงบาวัด (จังหวัดสวายเรียง)
3. กรุงสวง (จังหวัดกาปงจาม) เนื่องจากเป็นเมืองที่ มีความสาคัญ
ทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน และเป็นการปกครองพิเศษในฐานะเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone: SEZ)
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการปกครองส่วนภูมิภาคของไทยและกัมพูชา
ระดับการปกครอง
ไทย
กัมพูชา
เมืองหลวง
จังหวัด
จังหวัดรูปแบบอื่น
อาเภอ

ตาบล
หมู่บ้าน

เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด
กทม./พัทยา
เขต
อาเภอเมือง
อาเภอ
แขวง
ตาบล
หมู่บ้าน

ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.

ราชธานี : กรุงพนมเปญ
จังหวัด
กรุง
กรุง
กรุง
สะร็อค
สังกัด
คอมมูน
ภูมิ

20
ตารางที่ 2 จังหวัด พื้นที่และประชากรของประเทศกัมพูชา
N

Province

Capital

1

Banteay
Meanchey

Sisophon

2

Battambang

Battambang

3

Area (k²

Kampong Cham Kampong Cham

6,679

Population
678,033

11,702 1,036,523
9,799 1,680,694

4

Kampong
Chhnang

Kampong
Chhnang

5,521

472,616

5

Kampong Speu

Kampong Speu

7,017

716,517

6

Kampong Thom

Kamong Thom

13,814

708,398

7

Kampot

Kampot

4,873

585,110

8

Kandal

Ta Khmao

9

Kep

Krong Kep

336

40,208

10

Koh Kong

Koh Kong

11,160

139,722

11

Kratié

Kratié

11,094

318,523

12

Mondulkiri

Senmonorom

14,288

60,811

Samraong

6,158

185,443

803

70,482

13 Oddar Meanchey
14

Pailin

Pailin

15

Phnom Penh

Phnom Penh
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.

3,568 1,265,805

758 2,234,566
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ตารางที่ 2(ต่อ)จังหวัด พื้นที่และประชากรของประเทศกัมพูชา
N

Province

Capital

16

Preah Sihanouk

Sihanoukville

17

Preah Vihear

18

Area (k²) Population
868

199,902

Tbeng Meanchey

13,788

170,852

Pursat

Pursat

12,692

397,107

19

Prey Veng

Prey Veng

4,883

947,357

20

Ratankiri

Banlung

10,782

149,997

21

Siem Reap

Siem Reap

10,229

896,309

22

Stung Treng

Stung Treng

11,092

111,734

23

Svay Rieng

Svay Rieng

2,966

482,785

24

Takéo

Takéo

3,563

843,931

1.4 โครงสร้างหน่วยงานของรัฐในกากับของฝ่ายบริหาร
หน่วยงานของรัฐในกากับของฝ่ายบริหาร Ministries and Institutions
ประกอบด้ วย ส านั กนายกรัฐ มนตรี กระทรวงหลั ก 26 กระทรวง และ 2
สานักงานอิสระ เทียบเท่ากระทรวง ดังนี้
1. สานักนายกรัฐมนตรี Council of Ministers
2. กระทรวงมหาดไทย Ministry of Interior
3. กระทรวงกลาโหม Ministry of National Defense
4. กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือนานาชาติ Ministry of
Foreign Affairs and International Cooperation
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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5. กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง Ministry of Economy and Finance
6. กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง Ministry of Agriculture,
Forestry and Fisheries
7. กระทรวงพัฒนาชนบท Ministry of Rural Development
8. กระทรวงพาณิชยกรรม Ministry of Commerce
9. กระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร่และพลังงาน Ministry of Industry,
Mines and Energy
10. กระทรวงการวางแผน Ministry of Planning
11.กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา Ministry of Education,
Youth and Sports
12. กระทรวงกิจการสังคม ทหารผ่านศึก และการฟื้นฟูเยาวชน
Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation
13. กระทรวงการจัดการทีด่ ิน การผังเมือง และการก่อสร้าง Ministry of
Land Management, Urban Planning and Construction
14. กระทรวงสิ่งแวดล้อม Ministry of Environment
15. กระทรวงทรัพยากรน้า และอุตุนิยมวิทยา Ministry of Water
Resources and Meteorology
16. กระทรวงการข่าว Ministry of Information
17. กระทรวงยุติธรรม Ministry of Justice
18. กระทรวงประสานงานรัฐสภาและตรวจราชการแผ่นดิน Ministry of
National Assembly-Senate Relations and Inspection
19. กระทรวงไปรษณีย์ และโทรคมนาคม Ministry of Posts and
Telecommunications
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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20. กระทรวงสุขาภิบาล Ministry of Health
21. กระทรวงโยธาธิการ และคมนาคม Ministry of Public Works and
Transport
22. กระทรวงวัฒนธรรม และวิจิตรศิลป์ Ministry of Culture and Fine
Arts
23. กระทรวงการท่องเที่ยว Ministry of Tourism
24. กระทรวงธรรมการและศาสนา Ministry of Cults and Religions
25. กระทรวงกิจการสาธารณะ Ministry of Women Affairs
26. กระทรวงแรงงาน และการฝึกอาชีพ Ministry of Labor and
Vocational Training
27. กระทรวงกิจการสาธารณะ Minister of Public Functions
28. สานักงานข้าราชการพลเรือน Secretariat of Public Service
29. สานักงานการบินพลเรือน Secretariat of Civil Aviation
โดยคณะรัฐมนตรีของกัมพูชามีขนาดใหญ่ถึง 248 ตาแหน่ง ซึ่งประกอบด้วย
 นายกรัฐมนตรี
1 ตาแหน่ง
 รองนายกรัฐมนตรี
9 ตาแหน่ง
 รัฐมนตรีอาวุโส
16 ตาแหน่ง
 รัฐมนตรีประจากระทรวง
26 ตาแหน่ง
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
196 ตาแหน่ง
ประเทศกัมพูชามีการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ถูก
ออกแบบให้มีความสัมพันธ์กัน โดยส่วนกลางจะเป็นผู้แต่งตั้งผู้ปกครองในระดับ
ภูมิภาค คือ ในระดับจังหวัดและอาเภอ ส่วนภูมิภาคของกัมพูชาประกอบไปด้วย
การปกครองไล่ ล งมาตั้ ง แต่ ระดั บ จั ง หวั ด ต าบล และหมู่ บ้ า นมี ก ารกระจาย
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.

24
อานาจให้กับประชาชนให้มีการเลือกตั้งอย่างอิสระเป็นการเลือกตั้งกานัน และ
ให้ตาบลมีอานาจในการบริหารกิจการภายในท้องถิ่นและมีงบประมาณเป็นของ
ตัวเองผ่านสภาตาบล อย่างไรก็ตาม รูปแบบการเลือกตั้งสภาตาบลที่ผู้สมัครรับ
เลื อ กตั้ ง จะต้ อ งสมั ค รในนามของพรรคการเมื อ ง
ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง มี ก าร
วิพากษ์วิจารณ์กันว่าการเมืองในระดับล่างก็ไม่สามารถเป็นอิสระจากการเมืองใน
ระดับประเทศได้จริง พรรคการเมืองจะเข้าไปเฟ้นหาตัวผู้สมัครในท้องถิ่นเพื่อ
เป็นลิ่วล้อของตนเองและอัดฉีดเงินอุดหนุนเพื่อเป็นต้นทุนในการดาเนินกิจกรรม
ทางการเมือง
บทบาทของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองหลังจากการ
เลือกตั้ง ผ่านการควบคุมและตรวจสอบการทางานของภาครัฐยังมีอยู่อย่างจากัด
ประชาชนผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ลื อ กตั้ ง ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การศึก ษา ท าให้ยั ง ไม่ ค านึ ง ถึ ง
บทบาทและหน้าที่ในฐานะพลเมืองของตนเอง หลักฐานเชิงประจักษ์จานวนมาก
บ่ ง ชี้ ว่ า ยั ง มี ก ารซื้ อ สิ ท ธิ์ ข ายเสี ย งของพรรคการเมื อ งโดยไม่ ถู ก ตรวจสอบ
ความสั ม พั น ธ์ นอกจากนี้ ร ะบบอุ ป ถั ม ภ์ (Patron-Client Relationship)
ระหว่างพรรคการเมืองกับประชาชน ระหว่างผู้นาท้องถิ่นกับประชาชนยังฝังราก
ลึกอยู่ในสังคมกัมพูชา อย่างไรก็ตามเริ่มมีสัญญาณที่ดีในการเมืองระดับชาติ
เมื่อมีการเคลื่อนไหวของผู้ต่อต้านรัฐบาล เช่น การรวมตัวทุกวันจันทร์และใส่เสื้อ
สีดาเป็นสัญลักษณ์ในการร่วมชุมนุม ทั้งนี้การต่อต้านรัฐบาลยังคงกระจุกอยู่ใน
ชนชั้นกลางในเมืองเท่านั้น
การกระจายอานาจของกัมพูชามีปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อสภาพสังคม
ของประเทศ ดังนี้
1. ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่อาจนิยามได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์
บาดแผลของกัมพูชา ตั้งแต่กัมพูชาตกเป็นรัฐอารักขาของฝรั่งเศส รวมถึงการ
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองมามากกว่า 6 ระบอบในระยะเวลา 150 ปี
กัมพูชาผ่านสงครามกลางเมือง การฆ่าล้างผู้มีความเห็นต่างทางการเมือง การ
ปกครองแบบสุดโต่งตามแนวคิดการเมืองโลก ภาวะชะงักงันทั้งทางเศรษฐกิจ
การเมื องภายใน ประวั ติศาสตร์ดั งกล่ าวหล่ อหลอมวั ฒ นธรรมทางการเมื อง
(Political Culture) ของประชาชนชาวกัมพูชา[5] คือมีวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบไพร่ฟ้า (Subject Political Culture) โดยประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ใน
ชนบทยึดติดกับจารีตประเพณีที่มีมาแต่ดั้งเดิม ไม่มีความกระตือรือร้นทางการ
เมื อง ไม่ กล้ า แสดงความคิด เห็น หรือตั้ ง คาถามกับ เจ้ า หน้ า ที่ ของรั ฐ และ
ประชาชนเองยอมรับต่อลักษณะการปกครองแบบอานาจนิยม (Authoritarian)
ของผู้มีอานาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) ภายใต้
การนาของนายฮุนเซนสามารถกุมอานาจทางการปกครองมากว่า 29 ปี เพราะ
มองว่าการนาระบบเผด็จการมาใช้ย่อมดีกว่าการตกอยู่ในยุคของการฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์กันเอง สิ่งนี้ย่อมนาไปสู่การขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง ขาดการ
ประสานงานในการร่ว มทากิจกรรมการพัฒนาจากระดับท้ องถิ่น โดยการ
รวมกลุ่มเป็นภาคประชาสังคมไม่เคยเป็นประเพณีปฏิบัติในหมู่ชาวกัมพูชามา
ก่อน
2. ด้านการเมืองระดับชาติหรือนโยบายของรัฐ [6] การปกครองส่วน
ภู มิ ภ าคยั ง ขาดความเป็ น ประชาธิ ป ไตยอย่ า งแท้ จ ริ ง การปกครองท้ อ งถิ่ น
กลายเป็นเครื่องมือหรือกลไกอันชอบธรรมของรัฐบาลในการรักษาฐานเสียงใน
ระดับล่าง ระบบการเลือกตั้งสภาตาบล สมาชิกสภาท้องถิ่น (Commune
Council) ถูกออกแบบมาให้มีความเชื่อมโยงกับพรรคการเมือง ในลักษณะการ
ลงรับสมัครเลือกตั้งในนามพรรคของพรรคการเมือง ปัจจัยว่าผู้สมัครสังกัดพรรค
การเมืองใดเป็นสิ่งสาคัญมากกว่าปัจจัยอื่นๆ พรรครัฐบาลใช้นักการเมืองระดับ
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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ท้องถิ่นเป็น เครื่องมือเข้าถึงทรัพยากรและใช้ ปกป้องรักษาผลประโยชน์ ของ
พรรคในระดั บ ท้ อ งถิ่น มากกว่ า การกระจายอ านาจ ทั้ ง ยั ง เป็ น การขัด ขวาง
กิจกรรมทางการเมืองของพรรคฝ่ายค้าน พรรคฝ่ายค้านไม่สามารถเข้าถึงสื่อได้
อย่างทัดเทียมกับพรรครัฐบาล ผู้นาในท้องถิ่นต่างก็เป็นคนของพรรคประชาชน
กัมพูชา (CPP) ทาให้พรรคฝ่ายค้านต้องหันไปพึ่งการสนับสนุนจากประชาคม
ระหว่างประเทศในการท้าทายความชอบธรรมของพรรครัฐบาลเพื่อเปิดพื้ นที่
ทางการเมืองให้มีความเสมอภาคกัน
3. ความช่ ว ยเหลื อ /การสนั บ สนุ น กดดั น จากประเทศผู้ ใ ห้ ค วาม
ช่วยเหลือ เนื่องจากผู้ให้ความช่วยเหลือต่างก็ตระหนักถึงปัญหาคอรัปชั่น การ
รับสินบนอย่างกว้างขวาง ขาดความโปร่งใสในการทางาน การใช้อานาจในทางที่
มิ ช อบ การยึ ด ที่ ดิ น การท าลายป่ า ไม้ และการแสวงหาผลประโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ประชาคมระหว่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือ
รัฐบาลทาการกดดันรัฐบาลกัมพูชาจึงมีเงื่อนไขให้กัมพูชานาหลักการธรรมาภิ
บาลมาใช้ในการปกครอง เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบ ขจัดปัญหา
ความยากจน และกระจายทรัพยากรต่างๆ ที่ ในขณะเดียวที่รัฐบาลกัมพูชาเองก็
ประสบปัญหาทางด้านการเงินงบประมาณกว่าร้อยละ 50 ในการบริหารราชการ
แผ่ น ดิ น ท าให้รัฐ บาลกัม พู ช าจ าเป็ น ต้ องพึ่ ง พาเงิ น บริจ าค ยอมรับ ความ
ช่ ว ยเหลื อ จากผู้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น และปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นการสร้ า งบรรยากาศ
ประชาธิปไตย
การคาดการณ์ ทิ ศ ทางการกระจายอ านาจและการเติ บ โตของ
ประชาธิปไตย[7] นิยามว่า “ประชาธิปไตยของกัมพูชาก็เช่นเดียวกับประเทศ
อื่นๆ ภายใต้“คลื่นลูกที่สามของการสร้างประชาธิปไตย” กล่าวคือ กัมพูชา
ก าหนดในรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง เป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ของประเทศว่ า เป็ น ประเทศ
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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ประชาธิปไตย มีการเลือกตั้งอย่างเสรี มีการแข่งขันกันของพรรคการเมืองต่างๆ
แม้ว่าในทางปฏิบัติแล้ว ยังชี้ให้เห็นว่า กัมพูชามีจุดยืนที่ซอกของระบอบเผด็จ
การอานาจนิยมกับช่องทางไปสู่ระบอบประชาธิปไตยหรือที่เรียกกันว่า “ระบอบ
พันทาง” (Hybrid Regime)” ทั้งนี้เนื่องจากยังมีพรรคการเมืองครอบงาและ
ผูกขาดอานาจในการจัดสรรทรัพยากรของประเทศ ตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับ
ท้องถิ่น โดยการเลือกตั้งที่ผ่านมาทุกครั้งพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) สามารถ
กุมเสียงข้างมากในสภานิติบัญญัติและได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งสภาท้องถิ่น
(Commune Council) ถึงแม้ว่าจะทาให้กัมพูชามีเสถียรภาพทางการเมื อง มี
ความต่อเนื่องของการดาเนินนโยบาย มีความเป็นเอกภาพในการทางานระหว่าง
รัฐบาลและสภาท้องถิ่นซึ่งต่างมาจากพรรคเดียวกัน ผลเสียที่เห็นได้ชัดเจน คือ
พรรคฝ่ายค้านซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยในสภาก็ไม่สามารถตรวจสอบการทางานของ
รัฐบาลได้ เท่ากับเป็นขัดขวางการเติบโตของประชาธิปไตยในระดับชาติและทา
ให้การพัฒนาสถาบันการเมืองในระดับท้องถิ่นให้มีธรรมาภิบาลจึงกลายเป็นสิ่งที่
เปราะบางตามไปด้วย
1.5 เส้นทางคมนาคม
ประเทศกัมพูชา มีสนามบินพาณิชย์ทางวิ่งเดียว ( Single Runway )
ที่ได้มาตรฐานสากลและเปิดใช้สาหรับเครื่องบินพาณิชย์ที่บินประจาและเครื่อง
เหมาลาระหว่างประเทศ 2 แห่ง คือ 1) สนามบินนานาชาติพนมเปญ หรือ
สนามบินโปเชนตง สามารถรองรับเครื่องบินได้ถึงขนาดโบอิ้ง 2) สนามบิน
นานาชาติเสียมเรียบ ในจังหวัดเสียมราฐ ซึ่งยูเนสโกผู้ให้ทุนในการอนุรักษ์นคร
วัด – นครธม กาหนดให้รองรับเครื่องบินได้ไม่เกินขนาดโบอิ้ง 757 รวมทั้งยังมี
สนามบินที่ยังไม่เปิดบริการอีกหลายแห่งปัจจุบันมีเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพ –
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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พนมเปญ – กรุงเทพ วันละ 6 เที่ยวบินเป็นของบริษัท การบินกัมพูชา (TG) 2
เที่ยวบิน การบินกรุงเทพฯ (PG) 3 เที่ยวบิน และแอร์เอเซีย (FD) 1 เที่ยวบิน
และมีเที่ยวบินไป- กลับ กรุงเทพ – เสียมราฐ – กรุงเทพ ของการบินกรุงเทพฯ
วันละ 4 – 6 เที่ยวบิน
ทางน้า มีท่าเรือนานาชาติ 3 แห่งเป็นรัฐวิสาหกิจ 2 แห่งคือ 1) ท่าเรือ
นานาชาติสีหนุวิลล์ ซึ่งตั้งอยู่ติดอ่าวกัมพูชาในกรุงพระสีหนุ (เดิมชื่อจังหวัดกัม
ปงโสม) ทางตอนใต้ของประเทศ ห่างจากกรุงพนมเปญโดยทางรถยนต์ 226
กิโลเมตร(ทางหลวงหมายเลข 4) มีหน้าท่ากว้าง 550 เมตรสามารถรองรับเรือที่
ระวาง 10,000 – 15,000 ตัน กินน้าลึกไม่เกิน 8.5 เมตรได้ในเวลาเดียวกัน 2 –
3 ลา กับ 2) ท่าเรือนานาชาติพนมเปญ ซึ่งอยู่ลึกเข้ามาประมาณ 330 กิโลเมตร
จากปากแม่น้าโขงที่ชายฝั่งทะเลจีนใต้ของประเทศเวียดนาม และจากการที่เป็น
ท่าเรือที่อยู่ในลาน้า ทาให้ความสามารถในการรองรับเรือในฤดูแล้งกับฤดูน้า
หลากจะต่างกันมากทั้งจาก อุปสรรคของการเดินเรือและระดับความลึกหน้าท่า
คือ สามารถรองรับเรือระวาง 2,000 ตันกับ 5,000 ตันในแต่ละฤดูตามลาดับ
ท่าเรือแห่งที่ 3 เป็นท่าเรือเอกชนชื่อ ท่าเรือออกญามอง หรือ Oknha Mong
Port ซึ่งตั้งอยู่ติดอ่าวกัมพูชาในเขตจังหวัดเกาะกง เหนือขึ้นมาจากท่าเรือสีหนุ
วิลล์ทางรถยนต์ประมาณ 40 กิโลเมตร หรือประมาณ 180 กิโลเมตรจากกรุง
พนมเปญ เป็นท่าเรือที่เปิดดาเนินการควบคู่กับการขยายขนาดหน้าท่า ปัจจุบัน
สามารถรองรับเรือระวาง 500 – 1000 ตัน
ทางบก มีทงั้ ทางรถไฟ และทางรถยนต์ โดย
ทางรถไฟ เป็นรางเดี่ยวขนาดกว้าง 1.0 เมตรมี 2 เส้นทางคือ
1. ปอยเปต -บันเตียเมียนจัย – พระตะบอง – โพธิสัด - พนมเปญ
ปัจจุบนั ใช้เดินรถเพียงพนมเปญ – บันเตียเมียนจัย
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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2. พนมเปญ – ตาแก้ว – กัมปอต – สีหนุวิลล์
เส้ น ทางรถไฟทั้ ง 2 เส้ น ทางมี ส ภาพค่ อ นข้ า งทรุ ด โทรม รถไฟไม่
สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วเท่าที่ควรและยังเป็นที่กังวลสาหรับความ ปลอดภัย
ทาให้ไม่ค่อยได้รับความนิยมจากผู้โดยสาร แต่ยังคงมีการใช้เพื่อการขนส่งสินค้า
ที่ไม่ต้องการความเร่งด่วน ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียได้เคยแจ้งว่า ยินดีจะให้ความ
ช่วยเหลือเหล็กรางรถไฟและบูรณะ
ทางรถยนต์ กัมพูชาจาแนกเส้นทางรถยนต์สายหลักและสายรองโดยใช้
ตัวเลขกากับในลักษณะเดียว กับกัมพูชา กล่าวคือเส้นทางสายหลักที่ออกจาก
พนมเปญไปยังภูมิภาคต่างๆ จะใช้ เลขหลักเดียว ( National Road ) ส่วน
เส้นทางสายรอง( Feeder Road )จะมีหมายเลขแยกเป็น 2 หรือ 3 หลักแยก
ย่อยจากหมายเลขถนนสายหลัก ทั้งนี้ ถนนสายหลักของกัมพูชามี 7 สายนับ
เวียนซ้ายตามเข็มนาฬิกา เริ่มสายที่ 1 จากพนมเปญไปทางตะวันออกจนจรดไป
พรมแดนทางใต้ของเวียดนาม วนไปจนถึงสายที่ 7 จากพนมเปญ จรดแขวง
จาปาศักดิ์ของลาว ทุกเส้นทางยังเป็นทาง 2 ช่องจราจร (ไป 1 กลับ 1)โดยแต่
ละเส้นทางจะพาดผ่านจังหวัดต่างๆ
ถนนหมายเลข 1 จากพนมเปญไปทางตะวันออก ผ่านจังหวัดกันดาล
ข้ามแม่น้า โขง เข้าจังหวัดไพรเวง จังหวัดสวายเรียง สุดทางที่ด่านพรมแดน
นานาชาติบาเวต (ติดต่อกับด่านมอกไบของเวียดนาม) ระยะทางรวม 167 กม.
ช่วง 60 กม.แรกพนมเปญ – แม่น้ าโขง เป็นถนนลาดยางช ารุดเป็ นช่ วงๆ ที่
แม่น้าโขงยังไม่มีสะพานจึงต้ องข้ามแพ ขึ้นฝั่งตรงข้ามแล้วถนนลาดยางดีตลอด
ถึงชายแดน ใช้เวลาเดินทางรวมประมาณ 3– 3.5 ชั่วโมง ทั้งนี้ ญี่ปุ่นได้ตกลงให้
ความช่วยเหลือในการปรับปรุงถนนช่วงพนมเปญ-แม่น้าโขง และสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้าโขงแล้ว
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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ถนนหมายเลข 2 จากพนมเปญไปทางใต้ ผ่านจังหวัดกันดาล แล้วไป
สุดทางที่พนมเดิน จังหวัดตาแก้ว (มีด่านคนท้องถิ่นข้ามไปเวียดนามที่ หนาเบิง )
ระยะทาง 121 กม. ถนนลาดยางไหล่ทางแคบ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 –
2 ชั่วโมง ถนนหมายเลข 3 จากพนมเปญไปทางใต้ เกาะตะเข็บจังหวัดกันดาล
กับ กัมปงสะปือ ผ่านจังหวัดตาแก้วเข้าจังหวัดกัมปอต แล้วเลียบชายฝั่งไปทาง
ตะวันตกจนจรดทางหลวงหมายเลข 4 ในเขตกรุงพระสีหนุ ระยะทาง 202 กม.
ช่วงแรกพนมเปญ – กัมปอต 148 กม. ถนนลาดยางแต่เป็นคลื่น ช่วงหลัง เลียบ
ชายฝั่งทางกาลังขยายรวมไหล่ทางเป็น 4 เลน ราดยางคืบหน้าแล้วประมาณร้อย
ละ 80 ใช้เวลาเดินทางรวมประมาณ 3.5 – 4.5 ชั่วโมง
ถนนหมายเลข 4 จากพนมเปญผ่า นจัง หวัด กัม ปงสปือ และจัง หวั ด
เกาะกง จนจรดชายทะเลอ่าวกัมพูชา บริเวณท่าเรือกรุงพระสีหนุ ระยะทาง
226 กม. เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่สาคัญและถือเป็นราดยางที่ดีที่สุดตลอด
เส้นทางของ กัมพูชา ใช้เวลาเดินทาง 3.5 – 4 ชั่วโมง
ถนนหมายเลข 5 จากพนมเปญไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านพื้นที่
จังหวัดกันดาล เข้าตัวจังหวัดกัมปงชะนัง จังหวัดโพธิสัด จังหวัดพระตะบอง
จังหวัดบันเตียเมียนจัย และสิ้นสุดทางที่ด่านพรมแดนนานาชาติปอยเปต - อรัญ
ประเทศ จั ง หวั ด สระแก้ ว ประเทศกั ม พู ช า ระยะทางรวม 407 กม. เป็ น
ถนนราดยางใช้ได้ดี ยกเว้นช่วงจากอาเภอศรีโสภณ จังหวัด บันเตียเมียนจัย ไป
พรมแดนระยะทาง 49 กม. เป็นถนนลาดยางที่ชารุด หน้าแล้งพอใช้ได้ หน้าฝน
ทรุดโทรมมาก ตลอดเส้นทางใช้เวลารวม 5.5 – 7.5 ชั่วโมง
ถนนหมายเลข 6 จากพนมเปญขึ้นไปทางเหนือผ่านเขตจังหวัดกันดาล
กัม ปงจาม เข้า ตั ว จัง หวั ด กัม ปงธม จั งหวั ด เสี ย มราฐ แล้ว ไปบรรจบกับ ถนน
หมายเลข 5 ที่อาเภอศรีโสภณ จังหวัดบั นเตียเมียนจัย ระยะทางรวม 416 กม.
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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เป็นถนนลาดยางใช้ได้ดี ยกเว้นช่วงเสียมราฐ – ศรีโสภณ ระยะทาง 90 กม.เป็น
ลูกรังหน้าแล้งพอใช้ได้ หน้าฝนไม่สะดวก ตลอดเส้นทางใช้เวลา 6.5 – 8 ชั่วโมง
ถนนหมายเลข 7 แยกจากถนนหมายเลข 6 ที่บ้านเชิงไพร จังหวัดกัม
ปงจามไปทางตะวันตก ผ่านตัวจังหวัด มุ่งสู่ชายแดนด้านเวียดนามก่อนเลี้ยวขึ้น
ไปทางเหนือเข้าสู่ตัวจังหวัดกระแจะ จังหวัดสตรึงไตรย์ ไปจนจรดด่านพรมแดน
นานาชาติบ้านโอสวาย – เวือนคา แขวงจาปาศักดิ์ของประเทศลาว ระยะทาง
รวม 461 กม. ช่วงแรกพนมเปญ-กระแจะ ประมาณ 280 กม. เป็นถนนลาดยาง
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 - 4.5 ชั่วโมง เท่านั้น
1.6 ภาษา และการสื่อสาร
ภาษาประจาชาติของกัมพูชาคือ ภาษาขแมร์ ซึ่งสาหรับคนไทยแล้ว
หากตั้งใจที่จะเรียน น่าจะสามารถพูดและอ่านได้ภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือน
เนื่องจากพยัญชนะ สระ การประสมคา และรูปประโยคจะคล้ายคลึงกัน จะ
แตกต่างกันที่เห็นชัดเจนคือ วิธีการออกเสียงซึ่งของกัมพูชาจะเน้นเสียงตัวสะกด
ขณะที่ กั ม พู ช าจะไม่ ค่ อ ยออกเสี ย งตั ว สะกด และเสี ย งสระจะผั น ตามเสี ย ง
พยัญชนะซึ่งมี 2 ฐานคือ โฆษะ กับ อโฆษะ หรือเสียงใหญ่กับเสียงเล็ก เช่น คา
ตามรูปพยัญชนะและสระสะกดว่า “ การงาน “ กัมพูชาอ่านว่า “กาน – งาน “
กัมพูชาจะอ่านว่า “ กา – เงีย “ อักษร “ก” เป็นพยัญชนะโฆษะเสียงใหญ่ สระ
เสียงคงรูป แต่อักษร “ง” เป็นอโฆษะ เสียงเล็ก สระจะผันตามพยัญชนะ ซึ่ง
ผู้สนใจคงจะต้องไปหาที่เรียนรู้เพิ่มเติมทั้งนี้ พยัญชนะขแมร์มี 32 ตัว สระมี 21
ตัว
จากการที่ชาวกัมพูชามีค วามใกล้ชิดกับชนชาติต่างๆ มาก เนื่องจาก
การเป็นสังคมที่เปิดกว้าง การเข้ามาค้าขายของชาวจีน การกลับประเทศของผู้ลี้
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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ภัยสงคราม ไม่ว่าจากประเทศที่มีชายแดนติดกัน หรือจากอเมริกา ฝรั่งเศส หรือ
ออสเตรเลีย รวมทั้งการได้รับความช่วยเหลือในรูปทุนการศึกษาในด้านต่างๆ
จานวนมาก และอาจจะประกอบกับการให้ความสาคัญต่อการมีทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ ทาให้นักการเมือง ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชั้นกลาง
ขึ้นมา จะพูดและฟังภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาแม่ได้ดี โดยทางธุรกิจการค้า
จะมีภาษาจีนแต้จิ๋ว จีนกลาง และอังกฤษเป็นสาคัญ ขณะที่ภาษากัมพูชาและ
เวียดนามจะรู้จักแพร่หลายทั่วกับผู้ประกอบธุรกิจและประชาชน ทั่วไป โดยผู้ที่
อยู่ ต ามจั ง หวั ด ชายแดนที่ ติ ด กั บ ประเทศทั้ ง สองจะมี ทั ก ษะในการใช้ ภ าษา
กัมพูชาและเวียดนามมากกว่าผู้อยู่ในพนมเปญ
ระบบการสื่อสารในประเทศกัมพูชาและการเชื่อมต่อออกนอกประเทศ
ในปัจจุบันถือได้ ว่าเป็นประเทศที่เปิดเสรีระบบโทรคมนาคม ทาให้มีเครือข่าย
การสื่อสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์และแข่งขันกันมากประเทศหนึ่ง หากเทียบขนาด
ตลาด 15 ล้านคนกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มีสายและไร้สายรวม 6 ราย และผู้
ให้บริการอินเตอร์เน็ต 3 รายเท่านั้น
1.7 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและการเดินทางเข้าประเทศกัมพูชา
กัมพูชามีเงินตราประจาชาติได้แก่ เงินสกุล “เรียล “ (Riel) ซึ่งรัฐบาล
พยายามรักษาเสถียรภาพให้อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 4,000 เรียล (บวก/ลบ 100)
ต่อดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้เกิดความนิยมใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนให้มาก
ขึ้น แทนการใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการทาธุรกรรม
ทาง เศรษฐกิจทุกด้านในเมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวทุกวันนี้ ซึ่งทุกฝ่ายมี
ความเห็นว่า คงจะต้องใช้ความพยายามและเวลาอย่างมากที่จะทาให้ตลาดทั้ง
ระบบใช้เงินเรียล อันเป็นสกุลเงินตราของท้องถิ่น เนื่องจาก 1) เศรษฐกิจ
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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กัมพูชายังคงเป็นเศรษฐกิจเงินสด ( Cash Economy ) เงินผ่านระบบธนาคาร
ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับธุรกรรม 2) เงินตราสกุลดอลลาร์ได้หมุนเวียนและหยั่ง
รากลึกอยู่ในระบบเศรษฐกิจของกัมพูชา รวมทั้งถูกใช้เป็นหน่วยของการซื้อขาย
สินค้าส่วนใหญ่ในเมืองสาคัญๆ และ 3) ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราที่มีมากและเปิด
ได้เสมือนเสรี ทาให้การแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งสามารถทาได้ง่าย
ด้วยต้นทุนที่ต่า ประกอบกับ 4) สินค้าที่ซื้อขายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่นาเข้าจาก
ต่างประเทศ ทาให้ผู้ประกอบการนิยมการแจ้งราคาเป็นดอลลาร์ซึ่งมีเสถียรภาพ
มากกว่า
เนื่องจากกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านและเงินตราสกุล “ บาท “
ของกัมพูชาเป็นที่รู้จักและเป็นเงินตราอีกสกุลหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในตลาด
กัมพูชา ทาให้คนกัมพูชาที่เดินทางเข้ามาในกัมพูชา โดยเฉพาะทางตะวันตกของ
ประเทศซึ่งติดต่อกับประเทศกัมพูชาเช่น เสียมราฐ พระตะบอง ศรีโสภณ พลอย
ได้รับความสะดวกสามารถจับจ่ายซื้อสินค้าด้วยเงินบาท แทนที่จะต้องไปแลก
เป็นเงินดอลลาร์หรือเงินเรียลก่อน
ส าหรับ คนกั ม พู ช าทั่ ว ไปที่ จ ะเดิ น ทางไปยั ง กั ม พู ช า ขอเรีย นว่ า ถึ ง
ขณะนี้ยังไม่มีข้อตกลงงดเว้นการตรวจลงตราเข้าประเทศระหว่างกัน ดังนั้น คน
กัม พู ช าที่ จ ะเดิ น ทางไปยั ง กัม พู ช าจึ ง จ าเป็ น ต้ องมี “วี ซ่ า ” ประกอบหนั ง สื อ
เดินทางก่อน จึงเข้าประเทศกัมพูชาได้ โดยสามารถขอ “วีซ่า” จากสถานทูต
กัมพูชาในประเทศต่างๆ ก่อนออกเดินทาง หรือจะมาขอที่ด่านพรมแดนก่อนเข้า
ประเทศกัมพูชา หรือที่เรียกกันว่า Visa on Arrival ก็ได้ ทั้งนี้วีซ่าประเภท
ท่องเที่ยวหรือ Tourist Visa คิดค่าธรรมเนียม 20 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ส่วนวีซ่า
ประเภทธุรกิจหรือ Business Visa เสียค่าธรรมเนียม 25 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดย
ทั้ง 2 ประเภทต่างอยู่ได้ 30 วัน แต่วีซ่าประเภทธุรกิจเท่านั้นที่สามารถนาไป
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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ประกอบการขอวีซ่าประเภทอยู่อาศัย ชั่วคราว Multiple Visa เพื่อเดินทางเข้า
- ออกกัมพูชาได้หลายครั้งใน 1 ปี และนาไปประกอบการขออนุญาตทางานหรือ
Work Permit ได้ ทั้งนี้ นอกจากการเข้าออกทางท่าอากาศยานนานาชาติทั้ง
สองแห่ง กับท่าเรือนานาชาติของกัมพูชาที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังสามารถใช้จุด
ผ่านแดนถาวรระหว่างประเทศกัมพูชากับกัมพูชา ที่เปิดบริการตั้งแต่ 07.00 –
20.00 น. ทุกวัน รวม 6 จุด ได้แก่
จังหวัดศรีสะเกษ อาเภอภูสิงห์ ช่องสะงา - ช่องจวม อ. อันลองเวง จ.
อุดรมีชัย
จังหวัดสุรินทร์ อาเภอกาบเชิง ช่องจอม - ช่องโอร์เสม็ด อ.สาโรง จ.
อุดรมีชัย
จังหวัดสระแก้ว อาเภออรัญประเทศ บ้านคลองลึก - ช่องปอยเปต อ.
โอโจรว จ.บันเตียเมียนเชย
จังหวัดจันทบุรี อาเภอโป่งน้าร้อน บ้านแหลม - ช่องพนมพรึก อ.กา
เรียง จ.พระตะบอง
จังหวัดจันทบุรี อาเภอโป่งน้าร้อน บ้านผักกาด - ช่องบ้านพรม อ.ศาลา
กราว กรุงไพลิน
จังหวัดตราด อาเภอคลองใหญ่ บ้านหาดเล็ก - ช่องจามเยียม อ.มณทล
สีมา จ.เกาะกง
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1.8 ระบบการศึกษาของประเทศกัมพูชา
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจสังคม[8] นาไปสู่การปฏิรูป
ด้านการศึกษาของกัมพูชาก่อนปี พ.ศ.2518 ประเทศกัมพูชายึดระบบการศึกษา
แบบฝรั่งเศสซึ่งให้มีการศึกษาภาคบังคับ 13 ปี (6+4+2+1) ภายหลังปี พ.ศ.
2522 กระทรวงศึกษาฯใช้ระบบการศึกษาแบบ 10 ปี (4+3+3) และต่อมาได้
ขยายเป็ น แบบ 11 ปี กระทรวงศึกษาธิ การ เยาวชน และการกีฬ า ยั ง คง
ดาเนินการพัฒนาระบบการศึกษา มีการปฎิรูปหลักสูตร มีการพัฒนาตาราเรียน
ใหม่และนาเทคนิคการสอนใหม่ๆ มาให้กับครูเพื่อเตรียมสาหรับการนาระบบ
การศึกษาแบบ 12 ปีมาใช้ (6+3+3) ในปีการศึกษา 2539 – 2540 โดยระบบ
ใหม่ นี้ จะแบ่ ง เป็ น การศึ ก ษาก่ อ นประถมศึ ก ษา 3 ปี ประถมศึ ก ษา 6 ปี
มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี และระดับอุดมศึกษา 4 –
7 ปี ส่วนการจัดการศึกษาด้านอาชีวะและเทคนิคจัดให้ตั้งแต่ 1 ปี ไปจนถึง 3 –
5 ปีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษานี้ บางสถาบันการศึกษาอยู่ภายใต้การ
กากับดูแลของกระทรวงเกษตรสาธารณสุขหรือแรงงาน การจัดการศึกษานอก
ระบบจะเน้นการฝึกทักษะ ให้กับประชาชน
หน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬา
(Ministry of Education, Youth and Sport – Cambodia)ระบอบการจัด
การศึ กษาของกัม พู ชาได้ บรรจุ ไว้ ในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศ ซึ่ ง มี
เป้าหมายเพื่อให้การศึกษาเป็นกลไกสาคัญของประเทศในการขจัดความยากจน
การจัดระบบการศึกษาของกัมพูชา มีดังนี้
•
ระดับก่อนประถมศึกษา 3 ปี
•
ระดับประถมศึกษา 6 ปี
•
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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•
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี
•
ระดับอุดมศึกษา 4 - 7 ปี
สรุ ป การบริ ห ารราชการส่ ว นกลางของกั ม พู ช านั้ น แบ่ ง ออกเป็ น
กระทรวงและสานักงานอิสระ (เทียบเท่ากระทรวง) จานวน 26 กระทรวง 2
สานักงานอิสระ คณะรัฐมนตรีของกัมพูชามี ขนาดใหญ่ถึง 248 ต าแหน่ง ซึ่ ง
ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี (Prime Minister) 1 ตาแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี
(Deputy Prime Ministers) 9 ตาแหน่ง รัฐมนตรีอาวุโส (Senior Ministers)
16 ตาแหน่ง รัฐ มนตรีป ระจ าสานั กนายกรัฐ มนตรี 13 ตาแหน่ง (Ministers
attached to the Prime Minister) รัฐมนตรีประจากระทรวง (Ministers) 27
ตาแหน่ง และรัฐมนตรีของรัฐ (Secretaries of States) หรือเทียบเท่ารัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวง 179 ตาแหน่ง
โครงสร้ า งการบริ ห ารราชการส่ ว นภู มิ ภาคแบ่ ง ดิ น แดนของ
ราชอาณาจักรกัมพูชาแบ่งออกเป็น 1) จังหวัด(Province/Khaet) 2) กรุง
(Municipalities/Krong) โดยเขตพื้ น ที่ แ ต่ ล ะจั ง หวั ด (Province/Khaet)
แบ่ ง เป็ น อาเภอ (Districts/Srok) และพื้ นที่ แต่ ล ะอาเภอ (Districts/Srok)
แบ่ ง เป็ น ต าบล ( Commune/Khum)
และเขตพื้ น ที่ แ ต่ ล ะกรุ ง
(Municipalities/Krong) แบ่งเป็นเขต (District/Kran) และเขตพื้นที่แต่ละเขต
(District/Kran) แบ่งเป็นแขวง (Quarter/Sangkat)
การปกครองจังหวัด กรุง อาเภอ เขตและแขวงให้เป็นไปตามกฎหมาย
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ โดยจั ง หวั ด /กรุง (Kheat/Krong) และอาเภอ/เขต
(Srok/Kran) เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาคของรัฐ ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัด/กรุง (Kheat/Krong) นายอาเภอ (Srok/Kran) จะมาจากการแต่งตั้งโดย
กระทรวงมหาดไทย มีวาระคราวละ 5 ปี ซึ่งจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นแตกต่าง
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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กัน ส่วนการปกครองในระดับตาบล/แขวง (Commune/Sangkat) สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือกานันจะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในลักษณะ
ของการรับสมัครเลือกตั้งในนามของพรรคการเมือง วาระคราวละ 5 ปี ทาให้
โครงสร้างในระดับท้องถิ่นมีความเชื่อมโยงกับสภานิติบัญญัติ
บทบาทของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองหลังจากการ
เลือกตั้ง ผ่านการควบคุมและตรวจสอบการทางานของภาครัฐยังมีอยู่อย่างจากัด
ประชาชนผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ลื อ กตั้ ง ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การศึก ษา ท าให้ยั ง ไม่ ค านึ ง ถึ ง
บทบาทและหน้าที่ในฐานะพลเมืองของตนเอง หลักฐานเชิงประจักษ์จานวนมาก
บ่ ง ชี้ ว่ า ยั ง มี ก ารซื้ อ สิ ท ธิ์ ข ายเสี ย งของพรรคการเมื อ งโดยไม่ ถู ก ตรว จสอบ
ความสั ม พั น ธ์ นอกจากนี้ ร ะบบอุ ป ถั ม ภ์ (Patron-Client Relationship)
ระหว่างพรรคการเมืองกับประชาชน ระหว่างผู้นาท้องถิ่นกับประชาชนยังฝังราก
ลึกอยู่ในสังคมกัมพูชา อย่างไรก็ตามเริ่มมีสัญญาณที่ดีในการเมืองระดับชาติ
เมื่อมีการเคลื่อนไหวของผู้ต่อต้านรัฐบาล เช่น การรวมตัวทุกวันจันทร์และใส่เสื้อ
สีดาเป็นสัญลักษณ์ในการร่วมชุมนุม ทั้งนี้การต่อต้านรัฐบาลยังคงกระจุกอยู่ใน
ชนชั้นกลางในเมืองเท่านั้น
การคาดการณ์ ทิ ศ ทางการกระจายอ านาจและการเติ บ โตของ
ประชาธิปไตย[9] นิยามว่า “ประชาธิปไตยของกัมพูชาก็เช่นเดียวกับประเทศ
อื่นๆ ภายใต้ “ คลื่ นลู กที่ สามของการสร้า งประชาธิปไตย” กล่ าวคือ กัม พูช า
ก าหนดในรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง เป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ของประเทศว่ า เป็ น ประเทศ
ประชาธิปไตย มีการเลือกตั้งอย่างเสรี มีการแข่งขันกันของพรรคการเมืองต่างๆ
แม้ว่าในทางปฏิบัติแล้ว กัมพูชามีจุดยืนที่ซอกของระบอบเผด็จการอานาจนิยม
กับ ช่ องทางไปสู่ ระบอบประชาธิ ป ไตยหรื อที่ เรี ย กกัน ว่ า “ระบอบพั น ทาง”
(Hybrid Regime)” ทั้งนี้เนื่องจากยังมีพรรคการเมืองครอบงาและผูกขาด
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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อานาจในการจัดสรรทรัพยากรของประเทศ ตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับท้องถิ่น
โดยการเลือกตั้งที่ผ่านมาทุกครั้งพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) สามารถกุมเสียง
ข้ า งมากในสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ละได้ รั บ ชั ย ชนะในการเลื อ กตั้ ง สภาท้ อ งถิ่ น
(Commune Council) ถึงแม้ว่าจะทาให้กัมพูชามีเสถียรภาพทางการเมือง มี
ความต่อเนื่องของการดาเนินนโยบาย มีความเป็นเอกภาพในการทางานระหว่าง
รัฐบาลและสภาท้องถิ่นซึ่งต่างมาจากพรรคเดียวกัน ผลเสี ยที่เห็นได้ชัดเจน คือ
พรรคฝ่ายค้านซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยในสภาก็ไม่สามารถตรวจสอบการทางานของ
รัฐบาลได้ เท่ากับเป็นขัดขวางการเติบโตของประชาธิปไตยในระดับชาติและทา
ให้การพัฒนาสถาบันการเมืองในระดับท้องถิ่นให้มีธรรมาภิบาลจึงกลายเป็นสิ่งที่
เปราะบางตามไปด้วย

ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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บทที่ 2
แบบแผนในการปฏิบัตติ น
ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีวัฒนธรรม
ประเพณี ความเชื่ อ ที่ มี ความเกี่ยวข้องกับ ประวั ติศาสตร์ วิ ถีชี วิ ต ของคนใน
ประเทศ ในแต่ละยุคสมัยที่สืบสานกันมา มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ แม้
ภาพรวมอาจดูคล้ายกับกัมพูชาจนมีบางคาที่ว่า “ใครขโมยใครมา” แต่หาเรา
มองลึกลงไป ก็จะเห็นความแตกต่างในรายละเอียดของที่วิถีที่แตกต่างกัน
งานประเพณีและพิธีกรรมถือเป็นสิ่งสาคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต
ความคิดความเชื่อของคนในประเทศนั้นๆ งานประเพณีและพิธีกรรมในกัมพูชาก็
เช่นกัน แม้ว่าในระยะหนึ่งดินแดนแห่งนี้เคยถูกทาลายได้รับความเสียหายอย่าง
มากโดยกลุ่มกัมพูชาแดง แต่อย่างไรก็ตามงานประเพณีพิธีกรรมและวันสาคัญ
ต่างๆ เช่น พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประเพณีสงกรานต์ เทศกาล
น้ า ยั ง คงมี การปฏิ บั ติ สื บ เนื่ องจนกระทั่ ง ปั จ จุ บั น [10] และเป็ น ที่ นิ ย มในหมู่
ประชาชน ทั้งยังมีระยะเวลาในการจัดงานแตกต่างกันไป ส่วนประเพณีพิธีกรรม
ที่มีระยะเวลาในการจัดงานยาวนานที่สุดถึง 15 วัน คือ ประเพณีแซนโฎนตา
อันถือเป็นประเพณีสาคัญที่สะท้อนให้เห็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อใน
วิญญาณของบรรพบุรุษกับความศรัทธาในพระพระพุทธศาสนา
2.1 พระราชประเพณีสิบสองเดือน
ประเพณีในประเทศกัมพูชาส่วนใหญ่ล้วนมีปรากฏอยู่ในพระราชพิธีสิบ
สองเดือนทั้งสิ้น โดยเริ่มจากประเพณีสงกรานต์ มีขึ้นในเดือนห้าหรือเดือนเจตร
ตรงกับเดือนเมษายน ส่วนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีขึ้นในเดือน
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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หกหรือเดือนพิสาขตรงกับเดือนพฤษภาคม ต่อมาคือแซนโฎนตา ปรากฏในพระ
ราชพิธีสิบสองเดือนเรียกว่าพิธีสารทเดือนสิบ มีขึ้นในเดือนสิบหรือเดือนภัทรบท
ตรงกับเดือนตุลาคม ส่วนเทศกาลน้า มีขึ้นในเดือนสิบสองหรือเดือนกัตติกตรง
กับเดือนพฤศจิกายน และในลาดับต่ อไปจะเป็นการขยายความถึงภาพรวมของ
งานประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ วัฒนธรรมกัมพูชา ประวัติศาสตร์อันยาวนาน
ของศาสนาได้เป็นแหล่งสาคัญของแรงบันดาลใจทางวัฒนธรรม กว่าเกือบสอง
พันปีกัมพูชาได้มีการพัฒนาที่ไม่ซ้ากัน ส่วนใหญ่แล้วกัมพูชารับเอาความเชื่อและ
ศาสนาของอินเดีย ได้แก่ พระพุทธศาสนา และ ศาสนาฮินดู ซึ่งเป็นอารยธรรม
อินเดียรวมไปถึงภาษาและศิลปะของแผ่นดินใหญ่ไปถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มี ห ลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ ว่ า พ่ อ ค้ า ชาวอิ น เดี ย เดิ น เรื อ น าศุ ล กากรและ
วัฒนธรรมต่างๆ ของอินเดียไปเผยแพร่ยังท่าเรือริมอ่าวกัมพูชา และแปซิฟิก
เส้นทางที่จะไปทาการค้ากับประเทศจีน ซึ่งอาณาจักรฟูนัน (ก่อนสมัยนครวัด)
เป็นรัฐแรกที่กัมพูชาได้รับประโยชน์จากการหลั่งไหลเข้าของวัฒนธรรมอินเดีย
ทาให้สถาปนิก และประติมากรชาวกัมพูชาได้รับแรงบันดาลใจจากศาสนาและ
สิ่งมีชีวิตที่เป็นตานานจากศาสนาฮินดู และพระพุทธศาสนา ถูกแกะสลักบนผนัง
วัดต่างๆ ถูกสร้างขึ้นตามกฎของสถาปัตยกรรมกัมพูชาโบราณที่บอกว่ารูปแบบ
วัดขั้นพื้นฐานรวมถึงศาลกลางลาน, ผนังปิดล้อมและคูเมือง ลวดลายต่างๆ ช่าง
ชาวกัมพูชาใช้สิ่งมีชีวิตจานวนมากจากพระพุทธศาสนาและฮินดูมาประดับ เช่น
พระราชวังในกรุงพนมเปญ ใช้ลวดลายเช่น ครุฑ , นกที่เป็นตานานในศาสนา
ฮินดู สถาปัตยกรรมของกัมพูชาที่พัฒนาในขั้นตอนภายใต้ จักรวรรดิกัมพูชา ซึ่ง
เก็บรักษาไว้ในอาคารหลายแห่งเป็นจานวนมาก
ที่กล่าวนามานี้เพื่อให้มีความเข้าตรงกันว่าประเพณีกัมพูชา คือ สิ่งที่คน
ในสังคมสร้างขึ้นเป็นที่ยอมรับและถ่ายทอดปฏิบตั ิสืบต่อกันมาเป็นเวลานานหรือ
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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ขนบธรรมเนี ย มประเพณี เป็น ส่ วนหนึ่ ง ของวั ฒ นธรรมกัม พู ชาซึ่ งได้ป ระพฤติ
ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นที่ยอมรับของส่วนรวมประเพณีเหล่านี้มีลักษณะของ
การปฏิ บั ติ ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไปบางอย่ า งห้ า มประพฤติ ใ ครฝ่ า ฝื น ถื อ ว่ า ผิ ด
ร้ายแรงต้องถูกสังคมลงโทษแต่บางอย่า ง ใครจะประพฤติก็ได้หากไม่ประพฤติก็
ไม่ถือว่าผิดบางอย่างก็เสื่อมไปหรือเลิกราไปเมื่อชนเห็นว่าไม่มีประโยชน์ หรือ
บางอย่างก็รับเอามาจากกลุ่มอื่นแล้วนามาประยุกต์ให้เหมาะสมแก่กลุ่มของตน
จากการสั่งสมวัฒนธรรมมาร่วมพันปีชาวกัมพูชาจึงมีประเพณีตลอดทั้ง
ปี ประเพณีต่าง ๆ ก็จะผิดแผกแปลกกันอยู่มากตามชั้นและฐานะของบุคคล
ทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่มีความแตกต่างกันในเรื่องกาลังทรัพย์ ความสงบเสงี่ยมเจียม
ตนของผู้น้ อยที่ ธรรมดาย่ อมมี นิสัยสุ ภาพอ่อนโยนไม่ทะนงตนขึ้นเทียบเสมอ
ผู้ใหญ่จึงมักจะยินดีทากิจของตนด้วย[11] การลดหย่อนลงมาตามสมควร เมื่ อมี
ผู้กระทาตามก็เลยกลายเป็นประเพณีไปเอง โดยความนิยม ส่วนผู้ใหญ่ที่มีกาลัง
ทรัพย์และมีความสามารถในการคิดให้เกิดศิลปะย่อมมีหน้าที่เป็นผู้นา ผู้น้อยให้
ได้เห็นและรู้จักสิ่งที่ดีงามต่าง ๆ จึงตบแต่งการงานให้วิจิตรพิสดารขึ้นตาม ความ
ถนัดและความสามารถของตนอันจะยังความรู้และความรื่นเริงให้แก่ผู้น้อยได้โดย
ทั่ว ๆ ไป นับว่าเป็นการเกื้อหนุนกันในทางที่ควร การที่ประเพณีเปลี่ยนแปลงไป
ด้วยเวลา และการผิดแผกกันตามชั้นบุคคลเป็นเหตุให้ประเพณีมีอยู่หลายอย่าง
ต่าง ๆ กัน
โดยทั่วไปประเพณีกัมพูชาแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. ประเพณีส่วนบุคคล หมายถึง ประเพณีที่เกี่ยงข้องเฉพาะบุคคล
ภายในครอบครัวเป็นต้นว่า ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด ประเพณีการแต่งงาน
ประเพณีขึ้นบ้านใหม่ ประเพณีทาบุญบ้าน ประเพณีจัดตั้งศาลพระภูมิ ประเพณี
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การบวช ประเพณีการทาขวัญ ประเพณีการทาบุญอายุ และประเพณีเกี่ยวกับ
การตาย
2. ประเพณีส่วนรวม หมายถึง มักจะเป็นประเพณีการทาบุญ และ
การสนุกสนานรื่นเริงของกลุ่มชนนั้น ซึ่งถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ได้แก่ ประเพณี
ทาบุญ ตักบาตร ทาบุญปีใหม่ ทาบุญสงกรานต์ ประเพณีบวชนาค ถวายผ้าอาบ
น้าฝน ทาบุญทอดผ้าป่า ทาบุญเทศน์มหาชาติ ทาบุญวันเฉลิมพระชนพรรษา
และทาบุญวันเกิด รวมทั้งประเพณีส่วนรัฐบาลอันเป็นประเพณีที่ ทางราชการได้
จั ด ขึ้ น ซึ่ ง เกี่ย วเนื่ องด้ ว ยพระราชพิ ธี ห รือรั ฐ พิ ธี ต่ า ง ๆ เช่ น พระราชพิ ธี บ รม
ราชาภิเษก พระราชพีถือน้าพิพัฒน์สัตยา พระราชพิธีฉัตรมงคล พระราชพิธีพืช
มงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญและพิธีวางศิลาฤกษ์เป็นต้น จะขอกล่าวถึง
ประเพณีกัมพูชาพอสังเขปดังต่อไปนี้
1. พระราชพิธีทวาทศมาส หรือพระราชพิธีสิบสองเดือน กรุงกัมพูชา
นี้ เป็นหนังสือที่อธิบายถึงพระราชพิธี ประเพณี และพิธีกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้ง
สิบสองเดือน เรียบเรียงโดยนักปราชญ์ชาวกัมพูชา 2 ท่าน คือ ออกญาเทพพิทู
(ฌึ ม กรอเสม) และขุน อุดมปรีช า (จาบ พิน ) โดยศึกษาค้น คว้ า จากเอกสาร
ตัวเขียน และสอบถามจากผู้รู้ รวมทั้งผู้ที่เคยได้ร่วมในพระราชพิธีต่าง ๆ เช่น
พราหมณ์ และขุนนางที่ได้เห็นพระราชพิธีนั้น คุณค่าสูงต่อการศึกษาประเพณี
วัฒนธรรมของชาวกัมพูชา เพราะไม่ได้กล่าวถึงเฉพาะ พระราชพิธีสิบสองเดือน
ในราชสานักกัมพูชาเท่านั้น แต่กล่าวถึงประเพณีสิบสองเดือนของประชาชน
กัมพูชา รวมทั้งอธิบายถึงที่มาของประเพณีนั้น ๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พระ
ราชพิธีทวาทศมาส หรือพระราชพิธีสิบสองเดือนนี้ เป็นพระราชกรณียกิจ ของ
พระเจ้าแผ่นดิน ที่จะต้องจัดทาขึ้นเป็ นประจา เพื่อคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์
และสวัสดิมงคลของบ้านเมือง และเพื่อแสดงความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน หรือพระ
เจ้าจักรพรรดิราช เชื่อกันว่าหากมีความขาดตกบกพร่องใน การประกอบพระ
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ราชพิธีดังกล่าว จะก่อให้เกิดอันตรายต่อบ้านเมือง ดังนั้นจึงมีการจัดทาพระราช
พิธีสิบสองเดือน สืบเนื่องต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน
พระราชพิธีนี้ ไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่า จะเริ่มต้นจัดทาแต่เมื่อใด
สันนิษฐานว่าอย่างน้อยน่าจะมีมาในอาณาจักรกัมพูชา ตั้งแต่สมัยพระนคร ดัง
ปรากฏหลั ก ฐานในศิ ล าจารึ ก กั ม พู ช า สมั ย พระนคร และในบั น ทึ ก ว่ า ด้ ว ย
ขนบธรรมเนียม ประเพณีข องเจินล่า ซึ่งโจวต๋ากวานชาวจีน ผู้เดินทางเข้ามา
พร้อมกับราชทูตจีน สมัยราชวงศ์หยวน บันทึกไว้ในรัชกาลพระเจ้าศรีนทวรมัน
(พ.ศ.1838 - 1850) ซึ่งเป็นช่วงปลายสมัยพระนคร พระราชพิธีทวาทศมาสนี้
ซึ่งจัดทาขึ้นในรอบปี มีข้อสันนิษฐานว่าแต่เดิมน่าจะมีแต่พระราชพิธี อันเนื่ อง
ด้ว ยศาสนาพราหมณ์ - ฮิน ดู เนื่ องจากกษั ต ริย์ กัมพู ช า สมั ยพระนครนั บ ถือ
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู โดยเฉพาะลัทธิไศวนิกาย และไวษณพนิกาย ดังนั้นพระ
ราชพิธีในราชสานักกัมพูชา ในยุคแรกจึงมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์
ลัทธิไศวนิกายเป็นส่วนใหญ่ เช่นปรากฏในศิลาจารึกสด๊ กก๊อ กธมว่า "...มีพิ ธี
เทวราช ซึ่งพราหมณ์ศิวไกวัลยะ เป็นผู้ประกอบถวายพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 และ
มีพิธีกรรมอันเนื่องด้วย การปฏิบัติบูชาพระเทวราช (ศิวลึงค์)..."
ต่ อ มาภายหลั ง เมื่ อ พระเจ้ า แผ่ น ดิ น กั ม พู ช าเปลี่ ย นมา นั บ ถื อ
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะตั้งแต่ในรัชกาลพระเจ้าชัยวรมั นที่ 7 (ซึ่งทรงนับถือ
พระพุทธศาสนา นิกายมหายาน) เป็นต้นมา จึงมีการผนวกเพิ่มพระราชพิธีอัน
เนื่องด้วยพระพุทธศาสนาเข้าไว้ด้วย เช่น..ในศิลาจารึกปราสาทพระขรรค์ ของ
พระเจ้ า ชั ย วรมั น ที่ 7 กล่ า วไว้ ว่ า "ในเดื อ นผลคุ น (เดื อ นสี่ ) ต้ อ งมี ก ารน า
ประติมากรรมเหล่านี้มารวบรวมไว้ คือ “...พระราชาแห่งมุนี ทางทิศตะวันออก
...พระศรี ชั ย ราชจู ฑ ามณี ...พระชั ย พุ ท ธมหานาถ จาก 25 ท้ องถิ่น ฯลฯ..."
นอกจากนี้ยังกล่าวถึงงานสงกรานต์ และงานใหญ่ประจาปี 18 ครั้ง งานฉลอง 9
หรือ 10 ครั้งต่อ 1 เดือน คือทุกวันที่ 5,8,12,14 และ 15 ของปักษ์ ฯลฯ
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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ดังนั้น พระราชพิธีทวาทศมาส ในปัจจุบันจึงมีทั้งที่เป็นพระราชพิธีอัน
เนื่องด้วย ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู และพระราชพิธีอันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา
กรุงกัมพูชาที่ปรากฏหลักฐาน ในเอกสารต่าง ๆ สามารถจัดแบ่งออกได้เป็น 4
ช่วงใหญ่ ๆ ได้แก่
1.1 พระราชพิธีทวาทศมาส สมัยพระนคร ปรากฏหลักฐานในศิลา
จารึกกัมพูชาสมัยพระนครบ้าง แต่มีการกล่าวถึงไม่มากนัก หลักฐานที่สาคัญของ
พระราชพิ ธีท วาทสมาสในยุ คนี้ จึง น่า จะได้ แก่ บั นทึ กว่ าด้ วยขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีของเจินล่า ซึ่งโจวต๋ากวานบันทึกไว้ในรัชกาล ของพระเจ้าศรีนทรวรมัน
(ครองราชย์ที่เมืองพระนครศรียโศธรปุระ ระหว่างปี พ.ศ. 1838 - 1850) เป็น
พระราชพิ ธี ใ นราชส านั ก กั ม พู ช า สมั ย พระนครที่ มี พิ ธี ก รรมทางพระ
พระพุทธศาสนา แทรกเข้ามาบ้างแล้ว เนื่องจากพระเจ้าศรีนทรวรมัน ทรงนับ
ถือพระพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท
1.2 พระราชพิธีทวาทศมาส สมัยหลังพระนคร ปรากฏในพงศาวดาร
ละแวกฉบับแปล จ.ศ. 1170 กล่าวถึงพระราชพิธีทวาทศมาส ในรัชกาลสมเด็จ
พระศรีสุ ริโ ยพรรณ (หรือพระศรีสุ พรรณมาธิราช ในเอกสารไทยครองราชย์
ระหว่างปี พ.ศ. 2144 - 2162) ซึ่งทรงรื้อฟื้นพระราชพิธีในราชสานักใหม่ทั้ง 12
เดือน เมื่อพระองค์ได้เสด็จกลับมาครองราชย์ ที่เกาะสลาเกต พระราชพิธีทวา
ทศมาสในพงศาวดารฉบับนี้ มีการแยกเป็นพระราชพิธีทางพุทธศาสตร์ และพระ
ราชพิธีทางไสยศาสตร์อย่างชัดเจน
1.3 พระราชพิธีทวาทศมาส รัชกาลสมเด็จพระหริรักษ์รามาอิศราธิบดี
(พระองค์ด้วง) ครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 2390 - 2403 การรื้อฟื้นพระราชพิธี
ในยุคนี้สืบเนื่องจาก ในรัชกาลสมเด็จพระอุทัยราชา (พระองค์จันท์) และรัชกาล
พระองค์ เจ้า กษัต รีย์มี นั้น เวี ยดนามได้เข้ามาปกครองประเทศกัมพู ชา และ
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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บังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ในราชสานักกัมพูชาไปเป็นแบบเวียดนาม
ทั้ง หมด ไม่ว่ า จะเป็ นการแต่ ง กายรวมทั้ ง การปกครอง และวั ฒ นธรรมอื่น ๆ
ดังนั้นวัฒนธรรมกรุงกัมพูชาที่มีมาแต่เดิมจึงถูกทาลายสูญหายไปมาก เมื่อสมเด็จ
พระหริรักษ์รามาอิศราธิบดี (พระองค์ด้วง) ได้เสด็จกลับมาครองราชสมบัติที่กรุง
อุดงค์มีชัย พระองค์จึงรื้อฟื้นการจัดพระราชพิธีทวาทศมาสขึ้นใหม่ทั้ง 12 เดือน
ดังปรากฏในราชพงศาวดารกรุงกัมพูชา ฉบับนักองค์นพรัตน์ เป็นต้น
1.4 พระราชพิธีทวาทศมาส สมัยปัจจุบัน ปรากฏในพระราชพิธีทวาทศ
มาส ภาค 1 - 3 ฉบับภาษากัมพูชาของ ออกญาเทพพิทู (ฌึม กรอเสม) และขุน
อุดมปรีชา (จาบ พิน) กล่าวถึงพระราชพิธีทวาทศมาส ซึ่งจัดขึ้นในรัชกาลสมเด็จ
พระนโรดม บรมรามเทวาวตาร รัชกาลสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ รัชกาลสมเด็จพระสีสุ
วัตถิ์มุนีวงศ์ รัชกาลสมเด็จพระนโรดมสีหนุวรมัน และรัชกาลสมเด็จพระนโรดม
สุรามฤต หนังสือนิราศนครวัด พระนิพนธ์สามเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุ
ภาพ ได้ทรงบันทึกพระราชพิธีต่าง ๆ ในรัชกาลสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ (สีสุวัตถิ์) ไว้
อย่างสังเขป
2.2 ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด
ในสมัยโบราณชาวกัมพูชาถือว่าประเพณีเกี่ยวกับการเกิดมีสาคัญทาให้
มีข้อปฏิบัติ[12] เป็นอันมากต้องเตรียมการเพื่อการคลอด การอยู่ไฟ เมื่อคลอด
แล้ว มีป ระเพณี ฝัง รก เป็ นอุบ ายระบุที่ดิ นที่ พ่อแม่ย กให้ลูกเป็ นสมบัติ ของลู ก
ต่อไปในวันข้างหน้า กล่าวคือ พ่อจะนารกไปฝังพร้อมกับมะพร้าวงอก 2 ต้น
สมมุติเป็นต้นมะพร้าวเงินและมะพร้าวทอง คนโบราณจึงมีคาพูดว่า "รกราก" รก
เป็นของลูก แต่รากเป็นของต้นมะพร้าวที่นาไปฝังปลูกไว้พร้อมกันเป็นวิธีอันแยบ
คายของพ่อแม่ที่ประสงค์ให้ลูกเจริญเติบโตขึ้นพร้อมกับจิตสานึกระลึกถึงถิ่นของ
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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ตน และทาความดีตอบแทนเป็นการสอนให้ลูกกตัญญูต่อบ้านเกิด ส่วนมะพร้าว
ก็เป็นพืชที่อานวยประโยชน์อเนกประการในชีวิตประจาวัน เช่น เนื้อมะพร้าว
นาไปประกอบอาหารคาวหวาน น้ ามะพร้าวอ่อนใช้ ดื่ม ได้ ใบน าไปสานปลา
ตะเพียน ตะกร้อหรือห่อขนม ห่ออาหาร ก้านใบนาไปทาไม้กลัดเย็บกระทง หรือ
ท าไม้ ก วาดทางมะพร้ า วน า ไปปั ก ท ารั้ ว บ้ า น ห รื อ มุ ง หลั ง คากั น แดด
กะลามะพร้าวนาไปทาซออู้ ซอสามสาย ใช้นวดหลัง แข่งเดินกะลา ใส่อาหาร
สุมไฟให้ลุกโพรง ใช้แสดงหนังใหญ่กาบมะพร้าวแข็งใช้เป็นแปรงขัดพื้น ใช้ทาจุก
ขวด ทาเรือลอยน้าเล่น ใช้เล่นกาฟักไข่ และเล่นไม้หึ่ง ส่วนกาบมะพร้าวอ่อนใช้
ขัดล้างภาชนะได้ เป็นต้น
2.3 ประเพณีตักบาตร
ประเพณีตักบาตร เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณกาล มีการ
ตักบาตรประจาทุกวัน ประจาวันเกิด วันคล้ายวันเกิด วันพระ วันเทศกาล หรือ
วันที่กาหนดทาบุญเป็นพิเศษส่วนมากจะตักบาตรคราวละ 1,3 หรือ 9 รูป ที่จริง
จานวนพระสงฆ์ไม่สาคัญ ขึ้นอยู่กับศรัทธา และความสะดวกมากกว่า แต่ถือกัน
ว่าเลข 9 เป็นเลขมงคล ส่วนสิ่งของที่นามาตักบาตร ได้แก่ อาหารคาวหวาน
ผลไม้ เครื่องดื่ม ดอกไม้ ธูปเทียน ยารักษาโรคและของใช้ประจาวันหากเป็น
การตักบาตรพร้อมกันมาก ๆ ในเทศกาลนิยมใช้ข้าวสารอาหารแห้งและของที่
เก็บไว้ได้นาน

ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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ภาพที่ 5 พิธีตักบาตร
2.4 ประเพณีทาบุญเลี้ยงพระ
ประเพณีทาบุญเลี้ยงพระ มักจะปฏิบัติในโอกาสสาคัญ เช่น ครบรอบ
วันเกิด ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดกิจการใหม่ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี ใหม่ การ
ทาบุญประจาปี หรือทาบุ ญอุ ทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่ว งลับไป จานวนพระสงฆ์
นิมนต์มาหากเป็นงานมงคลมักเป็นจานวนคู่ตั้งแต่ 6 รูป ขึน้ ไป ส่วนงานอวมงคล
มักเป็นจานวนที่ตั้งแต่ 5 รูปทาบุญขึ้นไป การทาบุญเลี้ยงพระมิได้นิมนต์พระมา
เพื่อถวายภัตตาหารเท่านั้น แต่เป็นการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์
สวดบทถวายพรพระ จากนั้นจึงถวายภัตตาหารพระสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าถวาย
ภั ต ตาหารแด่ พ ระสงฆ์ เสร็ จ แล้ ว ถวายจตุ ปั จ จั ย ไทยธรรม พระสงฆ์ ก ล่ า ว
อนุโมทนา ยถา เจ้าภาพกรวดน้า พระสงฆ์สวดบทให้พร ประพรมน้าพระพุทธ
มนต์และเจิมประตูหน้าต่าง เมื่อพระสงฆ์กลับแล้ว ปิดท้ายด้วยการเลี้ยงอาหาร
ผู้มาร่วมงาน

ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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ภาพที่ 6 พิธีทาบุญเลี้ยงพระ
2.5 ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีลอยกระทง [13]เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันทั่วทุกภาคของ
ประเทศกัมพูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่า เดือน 12 ซึ่งเป็นช่วงพระจันทร์เต็มดวงน้า
ในแม่น้าเจิ่งนอง ประกอบกับประชาชน เริ่มว่างเว้นจากอาชีพการงาน นับเป็น
ช่ ว งที่ เหมาะที่ จ ะประกอบกิจ กรรมงานรื่น เริง สนุ กสนาน โดยพากัน ไปลอย
กระทงตามแม่น้าลาคลองหนองบึง ส่วนมากมักประดิษฐ์กระทงเป็นรูปดอกบัว
รูปเรือ หรือรูป สัต ว์ว างไว้ บนแพหยวกกล้ว ย แต่ ละกระทงจะบรรจุธู ปเทีย น
ดอกไม้ สตางค์ ข้า วตอกและธงสี นอกจากนี้ ยั ง มี การตั ด เล็ บ บู ช า หรื อเพื่ อ
สะเดาะเคราะห์ ทั้งนี้แต่ละคนจะตั้งจิตอธิ ษฐานตามความต้องการของตน เมื่อ
ลอยกระทงแล้วจะเฝ้าดูกระทงลอยไปจนกว่าจะลับตา หรือธูปเทียนจะดับไป
หรือกระทงจะคว่าลงหากมีผู้ลอยกระทงเป็นจานวนมากจะเห็นแสงเทียนเป็น
ประกายระยิบระยับไปทั่วท้องน้า ดูงามตา น่าชื่นชมอย่างยิ่ งแท้จริงการลอย
กระทงยังเป็นการน้อมระลึกถึงคุณประโยชน์ที่ต้นน้าธารมีต่อมวลมนุษย์และเป็น
การแสดงถึงความใกล้ชิดกับธรรมชาติของสังคมกัมพูชาด้วย

ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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จุดประสงค์ของลอยกระทง
1. การบู ช าพระพุ ท ธเจ้ าจากการเก็บ เกี่ย วข้า วตลอดปี และขอฝนที่
เพียงพอแก่การเพาะปลูกในปีต่ อไป ซึ่ งอาจเทียบเคีย งได้จาก ประเพณีลอย
กระทงในประเทศกัมพูชา
2. การแสดงความระลึ ก ถึ ง บุ ญ คุ ณ น้ า โดยเฉพาะแม่ น้ า โขง และ
ทะเลสาบโตนเลสาบ แหล่งน้าสาคัญ ที่หล่อเลี้ยงชีวิต และมีความอุดมสมบูรณ์
3. การแข่ง เรื อยาว และการไหลเรือ ไฟ เพื่ อร าลึ ก การสู้ รบทางน้ า
ในช่วงที่อาณาจักรกัมพูชารุ่งเรือง
4. มี ธ รรมเนี ย มไหว้ พ ระจั น ทร์ที่ เรีย กว่ า “สมเปรีย ะพระแข” เพื่ อ
ขอบคุณและอธิษฐานต่อดวงจันทร์วันเพ็ญ สัญลักษณ์แห่งฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว
และพืชผัก จากนั้นเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนชาวบ้านจะเดินทางไปวัดเพื่อกิน “ออก
อาบก” คล้ายข้าวเม่าคลุก ผสมกล้วยและมะพร้าวขูด ที่ร่วมด้วยช่วยกันทา

ภาพที่ 7 การแข่งเรือยาว

ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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ภาพที่ 8 การไหลเรือไฟ
2.6 สงกรานต์: งานปีใหม่ของชาวกัมพูชา
สงกรานต์เป็นประเพณีโบราณเรียกกันว่า “โจลชนัมทเมย” จะจัดขึ้น
ในช่วงต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว ซึ่งแต่เดิมจัดตามจันทรคติ ต่อมาได้มีการเลื่อนไปจัด
ตามวันทางสุริยคติ ประมาณวันที่ 13 หรือ 14 เมษายน ปกติการเฉลิมฉลองปี
ใหม่ในกัมพูชานี้จะจัดขึ้น 3 วัน ในวันแรกเรียกว่า “วันมหาสงกรานต์ หรือวันปี
ใหม่” แต่ก่อนจะถึงวันปีใหม่ 3 วัน ทุกบ้านจะต้องจัดเตรียมอาหารและทาความ
สะอาดบ้านเรือน แต่งตัวด้วยดอกไม้และเครื่องหอม จัดโต๊ะบูชา สาหรับวันแรก
ช่วงเช้าจะนาอาหารไปถวายพระ ช่วงเย็นจะมีการช่วยกันขนทรายเข้าวัด ช่วง
หัวค่าจะมีการช่วยกันก่อเจดีย์ทราย และเติมน้าในตุ่มที่วัดให้เต็ม วันที่สอง คือ
วันครอบครัว พ่อแม่ลูกและญาติพี่น้องจะมารวมตัวกัน อาจจะมีการให้ของขวัญ
กันเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ด้วย ส่วนวันที่สาม คือ วันเริ่มต้นศกใหม่ หรือเป็นวันเปิด
ศักราชใหม่ ช่ว งเช้ าจะนิ มนต์ พระมาสวดให้พ ร นอกจากนั้น ยัง มีการสรงน้ า
พระพุ ท ธรูป โดยใช้ น้าอบมาช าระล้ างพระพุท ธรูป รดน้าด าหัวผู้ ใหญ่ และมี
การละเล่นต่างๆ บริเวณวัด เช่น วิ่งกระสอบ เล่นลูกช่วง สะบ้า มอญซ่อนผ้า
ฯลฯ
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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ภาพที่ 9 พิธีอัญเชิญพระพุทธสาคัญให้ประชาชนสรงน้า

ภาพที่ 10 ชาวบ้านทาบุญสรงน้าพระพุทธรูปที่วัด
เทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นเทศกาลสาคัญของชาวกัมพูชาทั้งยังปรากฏ
ในพระราชพิธีสิบสองเดือน มีประวัติความเป็นมาตามความเชื่อในตานานการ
ตอบปั ญ หาธรรมระหว่ า งธรรมบาลกุม าลกับ ท้ า วกบิ ล พรหมเช่ น เดี ย วกับ ใน
ประเทศไทย ปัจจุบันเทศกาลสงกรานต์ของชาวกัมพูชาจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน
วันที่หนึ่ง คือวันมหาสงกรานต์ หรือ ทไง มา ฮา ซ็อง กรานต์ วันที่สอง คือวัน
กลาง หรือ ทไง ก็อน ดาล วันที่สาม คือ ทไง เลิง ซ็อก หรือ วันเถลิงศก แต่ใน
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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บางปีเทศกาลนี้อาจมีถึง 4 วัน เนื่องจากขึ้นอยู่กับการโคจรของดวงจันทร์โดยจะ
มีการเพิ่มวันกลางอีกหนึ่งวัน
เทศกาลสงกรานต์ในกัมพูชามีความคล้ายคลึงกับ ไทย เพราะเป็นวันปี
ใหม่ดั้งเดิมของท้องถิ่น ถือเป็นช่วงเวลาที่สมาชิกในครอบครัวได้กลับมาพบกัน
อย่ า งพร้อมหน้ า พร้อมตา ก่อนถึง เทศกาลทุ กคนในบ้ า นจะร่ว มกัน ท าความ
สะอาดบ้านเรือนพร้อมตบแต่งให้สวยงามด้วยโคมไฟหลากสี มีการเตรียมเครื่อง
แต่ ง กายชุ ด ใหม่ และที่ ส าคั ญ คื อ การเตรี ย มเครื่ อ งเซ่ น สรวงต่ อ เทวดา[14]
เมื่อเข้าสู่เทศกาลในวันแรก หรือ วันทไง มา ฮา ซ็อง กรานต์ จะมีพิธีสาคัญคือ
พิธีสังเวยรับเทวดาใหม่ คาดว่าเวลาในการเริ่มพิธีมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศโดย
การรับสัญญาณผ่านโทรทัศน์วิทยุและเสียงระฆังจากวัดในหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็น
การให้สัญญาณว่าเทวดาใหม่ได้เสด็จมาเพื่อรับเครื่องสังเวยแล้วและจะสถิ ตย์อยู่
เพื่อปกปักรักษาเป็นเวลา 1 ปี เริ่มจากการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย พรมน้า
อบแก่เครื่องเซ่นสังเวย และอธิษฐานขอพรจากเทวดา จากนั้นจะนาภัตตาหาร
ไปถวายพระที่วัดรวมถึงขนทรายเข้าวัดเพื่อก่อพระเจดีย์ทราย
ส่วนวันที่ 2 หรือ ทไง ก็อน ดาล คล้ายกับว่าเป็นวันของบรรพบุรุษผู้
ล่วงลับและบิดามารดา เนื่องจากในช่วงเช้าจะมีการจัดอาหารคาวหวานและ
เสื้อผ้าชุดใหม่เพื่อกราบขอพรจากบิดามารดาและผู้มีพระคุณ จากนั้นในช่วงสาย
จะน้าภัตตาหารไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดพร้อมทั้งมีการก่อพระเจดีย์ทราย
ขึ้นอีก 1 กอง ส่วนวันที่ 3 หรือ ทไง เลิง ซ็อก ถือเป็นวันเถลิงศกของชาวกัมพูชา
ในช่วงเช้ายังคงมีการนาภัตตาหารไปถวายพระที่วัด ต่อด้วยสรงน้าพระ และรด
น้ าขอพรจากบิ ด ามารดาในช่ ว งบ่ า ย จากนั้ น จะมี ก ารเล่ น สาดน้ ากั น อย่ า ง
สนุกสนาน แต่ที่จริงแล้วหนุ่มสาวจะเล่นสาดน้าและมีการละเล่นต่างๆ อาทิ
สะบ้า มอญซ่อนผ้า ชักเย่อ ตั้งแต่เริ่มเทศกาล หรือ ทไง มา ฮา ซ็อง กรานต์
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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จากเดิมนั้นเทศกาลสงกรานต์เป็นพิธีกรรมหนึ่งของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ที่ เป็ นศาสนาหลักก่อนที่ จะมาเปลี่ ยนเป็ น พระพุท ธศาสนาแต่พิ ธีกรรม
บางอย่างก็นามา ใช้คู่กันได้อย่างเช่นเทศกาล โจล ชนัม ขแมร์ ถ้า จะไปเที่ยว
กัมพูชาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วคาดว่าจะเจอกับการเล่นสาดน้ากัน อย่างที่
ประทศในแถบเพื่อนบ้านอย่างไทย หรือลาวอาจต้องผิดหวังแต่จะมีให้เห็นบ้าง
ประปรายตามท้องถนน เพราะชาวกัมพูชาจะมีเทศกาลน้ายิ่งใหญ่อีกงานหนึ่ง
นั่นก็คือ"บุญอมตูก" เป็นเทศกาลการแข่งเรือเป็นงานหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความ
สนใจเป็นอย่างมาก
ปัจจุบันเทศกาลสงกรานต์ในกัมพูชายังคงมีการจัดขึ้นเป็นประจาทุกปี
ในช่วงเวลาสามวันของเทศกาลปีใหม่นี้ชาวกัมพูชาจะไม่ประกอบกิจการงานใด
เนื่องจากถือเป็นข้อห้ามและน่าจะกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ยึดถือกันมาจวบ
จนกระทั่งปัจจุบัน
2.7 พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ขวัญของเกษตรกรกัมพูชา มีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม เช่นเดียวกับ
ของไทย สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นอย่างช้าที่สุดในสมัยนครธม ถือเป็นพระราชพิธีที่
พระมหากษัตริย์ให้ความสาคัญต่อวิถีการดารงชีวิตของราษฎรผู้ทาการเกษตร
แม้ว่าพระองค์จะมิได้เป็นผู้ทาการเกษตรโดยตรง ทรงเป็นเจ้าของแผ่นดินแต่มิได้
ทรงหวงแหนพื้นที่ไว้เฉพาะพระองค์เพียงผู้เดียว หากแต่พระราชทานพื้นที่ทากิน
เหล่านั้นให้แก่ราษฎร ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ ราษฎรเหล่านั้นจึงทาการถวายผลผลิตทางการเกษตร
ของตนต่ อ องค์ พ ระมหากษั ต ริ ย์ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งราชู ป โภค หรือ ที่ เ รี ย กว่ า
“การถวายส่วยสาอากร”[15] ขณะที่ในส่วนขององค์พระมหากษัตริย์ แม้ว่ามิได้
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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เป็นผู้ลงมือทาการเกษตรด้วยพระองค์เอง ทั้งยังทรงเป็นผู้ได้รับส่วยสาอากรจาก
ราษฏรเพื่อดารงพระชนม์ชีพ แต่พระองค์ก็มิได้ทรงละเลยความสาคัญในการ
พระราชทานขวัญและกาลังใจแก่ราษฎรเหล่านั้น ซึ่งทรงแสดงผ่านการประกอบ
พระราชพิธี จรดพระนั งคัล แรกนาขวั ญ ด้ วยพระราชศรัทธาว่า จะเป็น เครื่อง
อานวยความสุขความเจริญแก่ราษฎรของพระองค์
นี่จึงถือเป็นที่มาของพระราชพิธีดังกล่าวที่มีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา
เป็นเวลายาวนาน แม้ว่าในบางช่วงที่กัมพูชาเกิดความผันผวนทางการเมืองและ
ไม่เป็นที่แน่ชัดนักว่าพระราชพิธีนี้จะยังคงมีการปฏิบัติอยู่หรือไม่ “ระหว่างที่
ประเทศกัมพูชาต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ ไม่มีใคร
ทราบว่ าพวกพราหมณ์ ได้ แยกย้า ยกันไปอยู่ที่ ใด แต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระ
นโรดม สีหนุ ได้รับการสถาปนากลับขึ้นเป็นกษัตริย์อีกครั้งในปีพ.ศ.2536 นั้น
พวกพราหมณ์ก็ทยอยกลับมา”[16] จึงสังเกตได้ว่าตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2518 -2522
ที่กัมพูชาตกอยู่ภายใต้การปกครองในรูปแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นาโดยกลุ่ม
กัมพูชาแดง และเมื่อสิ้นสุดยุคดังกล่าวสภาวะทางการเมืองภายในประเทศยังไม่
มีเสถียรภาพมีการแบ่งแยกเป็นกัมพูชาสามฝ่ายจวบจนกระทั่งปี พ.ศ.2535 พระ
ราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญน่าจะได้มีการประกอบขึ้น เนื่องจากพระราช
พิธีดังกล่าวต้องมีพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธี
แต่อย่างไรก็ตามภายหลังการเสด็จขึ้นครองราชย์อีกครั้งของสมเด็จพระ
นโรดม สีหนุ ในปี พ.ศ.2536 จึงรื้อฟื้นพระราชพิธีนี้ขึ้นในปี พ.ศ.2537 และมี
การปฏิบัติสืบเนื่องจวบจนกระทั่งปัจจุบัน สาหรับสถานที่ในการประกอบพระ
ราชพิธีแต่เดิมนั้นคือ พระราชวังและทุ่งพระเมรุ ในกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของ
กัมพูชา หากแต่ในปี พ.ศ.2556 มีการเปลี่ยนสถานที่ในการประกอบพระราชพิธี
เป็นจังหวัดกาปงจาม นับเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นนอกเขตเมืองหลวง ต่อมาในปี
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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พ.ศ.2558 – 2559 มี การจั ด ขึ้น ที่ จั ง หวั ด พระตะบอง และจั ง หวั ด เสี ย มราฐ
ตามลาดับ ซึ่งเป็นการจัดพระราชพิธีนอกเขตเมืองหลวงอีกเช่นกัน ทั้งนี้ไม่เป็น
ที่ทราบแน่ชัดว่าด้วยเหตุใดและใครเป็นผู้เลือกสถานที่ในการประกอบพระราช
พิธี แต่กระนั้นก็ตามพระบาทสมเด็จพระบรมนารถนโรดม สีหมุนี ยังคงเสด็จ
พระราชดาเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีทุกปี
ในการประกอบพระราชพิธีนั้นมีความคล้ายคลึงกับในประเทศกัมพูชา
แต่มีรายละเอียดบางส่วนที่แตกต่างกัน อาทิ บุคคลที่ทาหน้าที่พระยาแรกนาใน
ประเทศกัม พู ช า คือ ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่ ว นในกั ม พู ช า คือ
นายกรัฐมนตรี ขณะที่คาเรียกพระยาแรกนาอันถือเป็นผู้นาในการประกอบพิธี
ประเทศกัมพูชาเรียกว่าพระยาแรกนา แต่กัมพูชาจะเรียกว่าพญานาค การเข้าสู่
ประราพิธี ของพญานาคนั้นต้ องนั่ งมาบนเสลี่ย ง มี บริว ารเป็นผู้ เชิญ เครื่องสู ง
จานวน 12 คน ตามด้วยขบวนมเหสีของพญานาค[17] ซึ่งต่างกับของกัมพูชาที่
พระยาแรกนาจะเดินร่วมมาในขบวนและตามด้วยเทพีคู่หาบเงินหาบทอง แต่
อย่างไรก็ตามการจัดพระราชพิธีนี้ทั้งของกัมพูชาและกัมพูชายังคงมีหมุดหมาย
เดียวกันคือการบารุงขวัญและกาลังใจแก่ราษฎรผู้เป็นเกษตรกรภายในประเทศ

ภาพที่ 11 พระราชพิธจี รดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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2.8 พิธแี ซนโฎนตา
งานบุญใหญ่ของชาวกัมพูชา คือ แซนโฎนตา เป็นภาษากัมพูชา แซน
หมายถึง การเซ่ น ไหว้ ส่ ว น โฎนตา หมายถึ ง บรรพบุ รุษ ดั ง นั้ น ประเพณี
ดังกล่าวจึงเป็นการทาบุญเพื่ออุทิศกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ซึ่งมีระยะเวลา
การจัดงานถึง 15 วัน ตั้งแต่วันแรม 1 ค่า เดือน 10 จนถึง วันแรม 15 ค่าเดือน
10 แบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เรียกว่า เบ็นตูจ หรือ สารทเล็ก ส่วนระยะ
ที่ 2 เรียกว่า เบ็นโท็ม หรือ สารทใหญ่ ในส่วนของเบ็นตูจ คือการนาอาหารไป
ทาบุญที่วัด แต่ที่สาคัญที่สุด คือ เบ็นโท็ม หรือ สารทใหญ่ เป็นช่วงเวลาที่
สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องกลับมารวมตัวกันยังบ้านเกิดเพื่อร่วมกันทาบุญ
อุทิศกุศลให้แก่บรรพบุรุษ โดยการที่สมาชิกในครอบครัวจะผลัดเปลี่ยนกันนา
อาหารไปท าบุ ญ ที่ วั ด ทุ กวั น ตลอดระยะเวลา 14 วั น เนื่ อ งจากในช่ ว งเวลา
ดังกล่าวถือเป็นข้างแรม เชื่อว่าเป็นช่วงที่วิญญาณของบรรพบุรุษกลับมาสู่โลก
มนุษย์อีกครั้ง ดังนั้นจึงก่อให้เกิดพิธีกันสงฆ์ หรือ กันซ็อง ขึ้น

ภาพที่ 12 พิธีแซนโฎนตา
พิธีดังกล่าวเกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่าเมื่อบรรพบุรุษกลับมาสู่โลกมนุษย์
แล้วจะมาอาศัยพักในวัดบ้านเกิดของตน และรอคอยลูกหลานมาทาบุญ ดังนั้น
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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การทาบุญในประเพณีแซนโฎนตาของชาวกัมพูชาจึงจาเป็นต้องกระทาในวัด
บ้านเกิดของตน เนื่องจากหากไปทาที่อื่นเชื่อว่าวิญญาณบรรพบุรุษที่มารอคอย
อยู่ที่วัดบ้านเกิดนั้นจะไม่พบลูกหลาน และจะออกตามหาลูกหลานไปทุกวัด และ
หากยังไม่พบก็จะโกรธและทาการสาปแช่งลูกหลาน ในขณะเดียวกันหากพบว่า
ลูกหลานมาทาบุญที่วัดบ้านเกิดของตน วิญญาณบรรพบุรุษก็จะชื่นอกชื่นใจให้
พรลูกหลาน ทั้งยังปกปักรักษาคุ้มครอง ดังนั้นในส่วนนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงความ
ทับซ้อนกันระหว่างความเชื่อในวิญญาณของบรรพบุรุษ หรือกล่าวสั้นๆ ว่าความ
เชื่อในเรื่องผีกับความศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่ว่าวัดจะเป็นที่พักอาศัยของ
วิญญาณผู้ล่วงลับเมื่อกลับมายังโลกมนุษย์และการถวายอาหารแก่พระสงฆ์จะทา
ให้วิญญาณของบรรพบุรุษได้รับอาหารนั้นๆ ไปด้วย ในที่นี้วัดและพระสงฆ์จึง
คล้ายกับเป็นสื่อกลางระหว่างวิญญาณของบรรพบุรุษกับลูกหลานให้ได้ติดต่อถึง
กันตามพิธีกรรมและความเชื่อ
การทาบุญในประเพณีแซนโฎนตาจะมีการประกอบอาหารขึ้น 2 ชนิด
ถือเป็นอาหารสาคัญประจาประเพณี คือ อ็อนซ็อม และ บายเบ็ณฑ์ ในส่วนของ
อ็อนซ็อม นั้นทาจากข้าวเหนียวห่อไส้หมูหรือไส้กล้วย ขณะที่ บายเบ็ณฑ์ คือ
ก้อนข้าว ทาขึ้น เพื่ออุทิศให้แก่ผีไร้ญาติ หากพิ จารณาตามความเชื่อของชาว
กัมพูชาในจังหวัดสุรินทร์นั้นจะพบว่า [18] บายเบ็ณฑ์ มีความเชื่อมโยงกับพระ
พระพุทธศาสนา ในเรื่องของจานวนก้อนข้าวที่ใช้ในพิธีกรรม ซึ่งใช้เป็นจานวน
ทั้งสิ้น 49 ก้อน ตามจานวนก้อนข้าวที่พระพุทธเจ้าหยิบเสวยเมื่อได้รับการถวาย
จากนางวิ ส าขา ชาวกั ม พู ช าในจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ จึ ง ยึ ด จ านวนตามนี้ ม าจวบ
จนกระทั่งปัจจุบัน
ทั้งนี้เมื่อการทาบุญดาเนินมาถึงวันที่ 14 คือ วันแรม 14 ค่า เดือน 10
จะมีการฉลองกันซ็อง ด้วยการสวดพหูเทวาฯถือเป็นอันสิ้นสุดพิธี ในวันดังกล่าว
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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ยังถือเป็น วันเบ็นโท็ม ซึ่งเป็นวันสาคัญที่สุดในงานประเพณีนี้เนื่องจากลูกหลาน
ทุกคนจะต้องมารวมตัวกันที่บ้าน มีการจัดสารับอาหารคาวหวานทั้งนาไปทาบุญ
ที่วัดและเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่บ้าน โดยมีผู้นาในการทาพิธีเรียกว่า อาจารย์ มีผู้
ร่วมพิธีเป็นลูกหลานในสายตระกูลตลอดจนเพื่อนบ้านในหมู่บ้าน เมื่อพิธีเริ่มขึ้น
ลูกหลานและผู้ร่วมพิธีจะเปล่งเสียงว่า “โมเวยโฎนตา โมเวยโฎนตา โมเวยโฎน
ตา”[19] เพื่ อ อั น เชิ ญ วิ ญ ญาณของบรรพบุ รุ ษ มารั บ เครื่ อ งเซ่ น ไหว้ ถื อ เป็ น
ช่วงเวลาที่สัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังของพิธีกรรม ทั้งยังสะท้อนให้เห็น
ถึงความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันของลูกหลานทีจ่ ัดพิธีขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูตอ่
บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ แต่มีข้อสังเกตประการหนึ่งว่าในพิ ธีที่กระทาขึ้นที่บ้านนี้จะ
ไม่มีพิธีสงฆ์ มีแต่อาจารย์และผู้ร่วมพิธีเท่านั้น
เมื่ อถึง วั น รุ่ง ขึ้น คือวั น แรม 15 ค่า เดื อน 10 ถือเป็ น วั นสุ ด ท้ ายของ
ประเพณีและส่งดวงวิญญาณของบรรพบุรุษกลับสู่ยมโลก ในช่วงเช้ายังคงมีการ
ทาบุญที่วัด และเมื่อเข้าสู่ช่วงบ่ายจะเป็นช่วงเวลาของการส่งวิญญาณโดยการที่
ลูกหลานจะนากาบกล้วยหรือกาบมะพร้าวมาทาเป็นรูปเรือ ใส่อาหารคาวหวาน
และน าไปลอยในแม่น้ า และบอกกล่ าวส่ง ทางให้แก่วิญ ญาณของบรรพบุ รุษ
กลับคืนสู่ยมโลก ถือเป็นการสิ้นสุดประเพณีแซนโฎนตาที่ลูกหลานและชาวบ้าน
ได้ พ ร้ อ มใจกั น จั ด ขึ้น ตลอดระยะเวลา 15 วั น [20] ดั ง ที่ ก ล่ า วมานี้ เ ป็ น สิ่ ง ที่
ชี้ให้เห็นว่าประเพณีแซนโฎนตานอกจากจะเป็นงานบุญใหญ่ของชาวกัมพูชาแล้ว
ยังสะท้อนให้เห็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อในวิญญาณบรรพบุรุษกับพระ
พระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นพิธีกรรมที่ชาวกัมพูชาได้แสดงออกถึงความกตัญญุตา
ต่อบรรพบุรุษ ถือเป็นการส่งเสริมสายใยความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่จะ
ได้กลับมาพบกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในช่วงที่มีงานประเพณีดังกล่าว

ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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อย่ า งไรก็ ต ามแม้ ว่ า โลกจะวิ วั ฒ นาการไป แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น งาน
ประเพณีแซนโฎนตา หรือ บ็อนจุมเบ็ณฑ์ ของชาวกัมพูชายังได้รับการรักษาและ
มีการปฏิบัติตามประเพณีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเหตุผลในทางหนึ่งอาจเป็นเพราะ
ความหวาดหวั่นว่าผีบรรพบุรุษจะสาปแช่งหากลูกหลานในสายตระกูลละเลยที่
จะปฏิบัติตามประเพณีดังกล่าว แต่หากมีเหตุผลอีกด้านหนึ่งที่อบอวลไปด้วย
ความรู้สึกอบอุ่นที่ทุกคนในบ้านจะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน ได้สร้าง
บุญกุศลได้รับประทานอาหารร่วมกัน น่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ทุกคน
ยากจะละเลยและละความสาคัญไปได้
2.9 ไสยศาสตร์ : ความเชื่อที่ยังคงอยู่ของชาวกัมพูชา
อาณาจักรขอมอันเก่าแก่ ความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติจึงมีมากเช่นกัน
ชวนมาทาความรู้จักกับความศรัทธาของชาวกัมพูชา[21] เมื่อพูดถึงกัมพูชาคง
หนีไม่พ้นสิ่งลี้ลับที่เรียกว่า "ไสยศาสตร์" แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ อย่างแรก
คือ
คุณไสยรักษา ได้แก่ การต่อชะตา และสะเดาะเคราะห์
คุณไสยป้องกัน เกี่ยวกับ "คาถา" และการ "สักยันต์" ซึ่งเน้นลวดลายที่
ให้ผลคุ้มครองป้องกันภัย เมตตามหานิยม และความคงกระพันชาตรี การสัก
ยันต์ของกัมพูชานั้นถือเป็นต้นแบบความเชื่อเรื่องการสักยันต์โบราณของกัมพูชา
ด้วย
กลุ่มสุดท้ายคือ มนต์ดา เป็นไสยศาสตร์ที่เกิดจากความประสงค์ร้าย
เพราะทาให้ผู้อื่นทุกข์ทรมาน หรืออาจรุ นแรงถึงขั้นเสียชีวิต ในกัมพูชามีความ
เชื่อในการทาของใส่ศัตรูที่คล้ายกับกัมพูชามาก รวมถึง "กบา สนาเตะ" ซึ่งก็คือ
วัวธนู ควายธนู ของกัมพูชานั่นเอง
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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ความเชื่อโชคลางของชาวกัมพูชา
ประเทศกัมพูชามีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก[22]
ทั้ ง ทางด้ า นศาสนาสั ง คม และวั ฒ นธรรม กฎหมาย อั ก ษรศาสตร์ ภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ระบบการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นประมุขภายใต้
รัฐธรรมนูญและการเกษตรกรรมซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่มาจาก
อารยธรรมจากประเทศอิ น เดี ย ที่ ท าให้ ป ระเทศกั ม พู ช าและประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์และคล้ายคลึงกันมากแม้กระทั่งโชคลาง ตัวอย่างเช่น
แมว
- หากแมวกระโดดข้ามศพ เพราะศพนั้นจะฟื้นคืนชีพ
- ส่วนแมวสามสีถือเป็นสัตว์มงคลทีจ่ ะนามาซึ่งความสุข

งู
- หากเห็นงูจงอางเลื้อยตัดหน้าให้ถือเป็นลางเตือนเหตุเภทภัยว่าจะเกิด
สิ่งไม่ดีขึ้นและผู้เห็นไม่ควรใช้ถนนเส้นนัน้
- แต่ถ้าเจอ งูเหลือมขดอยู่ในเรือแปลว่าจะมีโชค และโอกาสดีๆ กาลังมา
เยือน
ตุ๊กแก, จิ้งจก
- จิ้งจกรวมถึงตุ๊กแกร้องทักเป็นสิ่งดี โดยเฉพาะเมื่อมันร้อง 7 ครั้ง
- สาหรับสาวโสด หากได้ยนิ จิ้งจกหรือตุ๊กแกร้อง 1 ครั้ง นั่นหมายความ
ว่าจะได้ออกเรือนกับหนุ่มโสด ร้องทัก 2 ครั้งแปลได้ว่าอนาคตจะแต่งกับพ่อม่าย
กวาง
- ถ้าพบกวางหลงเข้ามาในย่านชุมชนชาวกัมพูชาเชื่อว่ามีคนถูก ผีเข้า
ไม่ควรพูดอาหรือเล่าเรื่องตลกเวลาเดินป่า เพราะจะทาให้หลงทางหรือไม่ก็ถูก
สัตว์ปา่ กิน
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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กินปลา
- เวลากินปลาถ้ายังกินด้านหนึ่งไม่หมดห้ามกลับตัวปลา เพราะเชื่อว่าจะ
ทาให้เรือของชาวประมงที่จับปลาตัวนั้นๆ อับปางกลางแม่น้าหรือทะเล
ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับความรัก
ฉี่รดธรณีประตู
- ชาวกัมพูชาเชื่อว่า หากตอนเด็กๆ แอบปัสสาวะรดธรณีประตู เมื่อโต
ขึ้นจนถึงวัยแต่งงาน ในวันวิวาห์จะมีพายุฝนฟ้าคะนองตกหนัก ไม่เพียงเท่านี้
เพราะในงานจะมีแขกเหรื่อจานวนน้อยนิดทาให้ได้รับของขวัญน้อยลงไปด้วยที่
สาคัญตลอดชีวิตการแต่งงานอาจไม่ราบรื่นดั่งใจคิด
- ไม่ควรแต่งงานกับชายหรือหญิง ที่อายุเท่ากัน
- เพราะหากปีไหนดวงชะตาไม่ดีก็จะกลายเป็นไม่ดีแบบคูณสอง
- ห้ า มคู่ รั ก นั่ ง ข้ า งๆ เจ้ า บ่ า วเจ้ า สาวช่ ว งประกอบพิ ธี ม งคลสมรส
เนื่องจากจะนาความโชคร้ายมาสู่คู่รักข้าวใหม่ปลามัน
- ชาวกัมพูชายังเชื่อว่าไม่ควรถ่ายรูปร่วมกัน 3 คน เพราะจะเกิดปัญหา
หรือคนใดคนหนึ่งใน 3 คนนั้นจะมีเหตุให้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
เกี่ยวกับ บ้าน
- เวลาจะสร้างบ้านต้องทาพิธีขออนุญาตจากเนียก หรือนาค เพื่อความ
เป็นสิริมงคล
- บันไดจะต้องสร้างเป็นจานวนคี่เพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณมาเยือน
ไม่ควรกวาดเรือนยามวิกาล เพราะจะกวาดเงินทองและความมั่งคั่งออกไปจาก
ครอบครัว
- ห้ามซื้อตะปูตอนกลางคืน ถ้าไม่อยากเพิ่มความเสี่ยงที่จะเสียชีวิต
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- ห้ามปลูกต้นกล้วยใกล้หน้าต่าง เนื่องจากผีสางจะใช้เป็นช่องทางเข้าสู่
บ้าน
2.10 วันหยุดราชการที่เกี่ยวข้องกับประเพณี
การที่กัมพูชามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลัก ทาให้ประเพณีปฏิบัติ
ต่างๆ ของประชาชนชาวกัมพูชาจะสอดคล้องใกล้เคียงกับไทยเป็นอย่างมาก
โดยผู้สูงอายุจะเข้าวัดฟังธรรม เมื่อมีงานบุญตามประเพณี ประชาชนหนุ่มสาว
และเด็ กจะร่ว มแรงช่ ว ยเหลื อจั ด การงานอย่ า งสม่ าเสมอ ทั้ ง นี้ จะมี ง านบุ ญ
ประเพณี ที่ ส าคั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนาตามจั น ทรคติ เ ช่ น เดี ย วไทยเป็ น
วันหยุดราชการ ได้แก่ วันมาฆบูชา วันปีใหม่กัมพูชา (Khmer New Year) ซึ่ง
ตรงกับวันสงกรานต์จะหยุดราชการในวันที่ 14 – 16 เมษายนทุกปีวันวิสาบูชา
วันสาร์ทกัมพูชาซึ่งตรงกับ วันแรม 15 ค่า เดือน 10 (เรียกว่างานวันปรอจุมเบณ,
Pchum Ben day) โดยจะหยุดราชการ 3 วัน ตั้งแต่วันแรม 14 ค่า เดือน 10
จนขึ้น 1 ค่า เดือน 11 และงานวันลอยกระทง (Water Festival) เรียกว่างาน
บุญอมตุก หรืองานแข่งเรือ เพราะจะมีเรือจากจัง หวัดต่าง ๆ มาแข่งฝีพายกัน
หน้าพระบรมมหาราชวัง จะหยุดราชการ 3 วัน ตั้งแต่วันขึ้น 14 ค่า เดือน 12
ถึงวันแรม 1 ค่า เดือน 1 นอกจากนี้จะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ในโอกาสต่าง ๆ
ประกอบด้วย
วันที่ 7 มกราคม
วันปลดปล่อยกัมพูชาจากเขมรแดง
วันที่ 8 มีนาคม
วันสตรีสากล
วันที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงาน
วันแรกนาขวัญ
วันแรม 4 ค่า เดือน 6
วันที่ 1 มิถุนายน
วันเด็กสากล
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วันที่ 24 กันยายน วันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 29 ตุลาคม
วันขึ้นครองราชย์
วันที่ 9 พฤศจิกายน วันรับอิสรภาพจากฝรั่งเศส
วันที่ 10 ธันวาคม
วันสิทธิมนุษยชนสากล
สรุปจากการศึกษาข้อมูลพบว่า ลักษณะพฤติกรรมนิสัยคนกัมพูชากับ
คนเวียดนามจะมีความใกล้เคียงกันอยู่อย่างหนึ่งคือ ผ่านสงครามมามากมาย
ด้ว ยกัน ทั้ งคู่ ได้ แ ก่ สงครามกลางเมื องเพื่อแย่ งชิ ง อานาจในกัม พู ชา ทาให้มี
ประชาชน ต้องเสียชีวิตถึง 3 ล้านคน จากจานวนประชากรทั้งหมด 7.5 ล้านคน
ทาให้สูญเสียคนที่มีความรู้ไปเป็นจานวนมาก นิสัยผู้คนจึงสามารถจาแนกเป็น
กลุ่มที่เคยผ่านสงครามอายุ 35 ขึ้นไป กับกลุ่มคนที่อายุต่ากว่า 35 ปี คือพวกที่
ไม่ได้ลิ้มรส ความยากไร้ของสงคราม
ถ้าเรามาพิจารณากลุ่มคนกัมพูชารุ่นใหม่ พบว่าอิทธิพลทางวัฒนธรรม
จากประเทศไทยจะมีสูงมาก โดยผ่านทางสินค้า ไทย ละครกัมพูชา ภาพยนตร์
ไทย ด้วยวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน การเรียนรู้ก็ง่ายขึ้น ใครใช้สินค้า ไทยต้องถือ
ว่าไฮโซที่สาคัญคือเชื่อว่าสินค้าไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ดีกว่าของที่มาจากจีน
หรือเวีย ดนาม ท าให้พ บมีการปลอมแปลงสิน ค้า ไทยให้เห็น อยู่บ่ อยครั้ง คน
กัมพูชาจะชอบคนไทยมากกว่าคนเวียดนาม เนื่องจากกัมพูชาต้องเสียดินแดน
มากมายให้กับเวียดนาม ช่วงสงครามอินโดจีน กองทัพเวียดนามเองก็บุกเข้ามา
ในกัมพูชา
นอกจากนั้นคนกัมพูชาที่เป็น "ชนชั้นกลาง" ขึ้นไปจะแสดงสถานะโดย
การไปเที่ยวเมืองกัมพูชา ส่งลูกมาเรียนที่เมืองไทย ซึ่งถือว่าเป็นคนชั้นนาของ
กัมพูชาทันที สาวๆ กัมพูชาบางส่วนก็อยากแต่งงานกับหนุ่ม ไทย เพื่อให้ได้มาใช้
ชีวิตในประเทศไทย อยากมาอยู่ในกรุงเทพฯ เมืองที่เจริญกว่าประเทศของเขา
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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เนื่องจากรายได้ของคนกัมพูชาส่วนใหญ่ยังค่อนข้างต่า ชนชั้นกลางจะ
อาศัยอยู่ในเมือง ระบบสาธารณูปโภคก็ยังไม่ดีนัก ถนนหนทางส่วนใหญ่ยังไม่ได้
รับการพัฒนาเท่าที่ควร จะไปไหนมาไหน ระยะทางเพียงแค่ 100 กิโลเมตร แต่
ต้องใช้เวลาเดินทางถึง 4 - 5 ชม.
สาหรับการบริโภคสื่อของคนทีน่ ั่น โทรทัศน์เป็นสื่อยอดนิยมอันดับหนึ่ง
รองลงมาคือสื่อ พวกบิลบอร์ด พวกสื่อออนไลน์ยังคงต้องพัฒนาอีกมาก
นอกจากนี้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ยั ง มี เ ฉพาะในเมื อ งใหญ่ สั ง คมออนไลน์
โดยเฉพาะ "เฟซบุ๊ค" ถือได้ว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก วัยรุ่นกัมพูชาให้
ความสนใจสินค้าที่เกี่ยวกับความสวยงามมาก[23] โดยมีดาราไทยหรือเกาหลี
เป็นไอดอล ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็เน้นให้ขาวๆ ไว้ก่อน ก็เป็นพวกไวท์เทนนิ่ง กลางวัน
ก็สวมเสื้อผ้ามิดชิดเพราะกลัวแดด ส่วนรูปร่างหน้าตาถ้าเทียบกับคนไทยต้องถือ
ว่าคนไทยยังได้เปรียบอยู่มาก
สาหรับอาหารการกิน ยังได้คงมีอิทธิพลและกลิ่นอายของฝรั่งเศสอยู่
พอสมควร เช่น ประเพณีนอนกลางวัน ร้านค้าปิดกลางวันยังมีให้เห็นอยู่ ขนมปัง
ฝรั่งเศสแต่มีไส้แบบกัมพูชาก็มีให้เห็นตามท้องถนน ส่วนชอปปิงพลาซ่าอย่าง อิ
ออนก็เพิ่งไปเปิดอย่างใหญ่โต มีโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ของคุณ วิชา พูลวรลักษณ์
ซึ่งเป็นที่นิยมของคนกัมพูชาอย่างมาก เพราะมีโรงภาพยนตร์ เช่นเดียวกับแบบ
มาตรฐานสากลเป็นครั้งแรก
สรุปประชากรส่วนใหญ่ของประเทศกัมพูชาและประเทศไทย นับถือ
พระพุทธศาสนา นิกายเถรวาททั้งนี้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของอินเดีย ที่ได้
เข้ามากเผยแผ่ศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่ประชากรของทั้ งสอง
ประเทศได้ปฏิบัติตนตามหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา
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วันออกพรรษา วันขึ้นปีใหม่ที่จัดในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งพอจะจาแนก
เป็นข้อ ๆ ดังนี้
1.วั ฒนธรรมด้ านที่อยู่อาศัย เนื่องจากเป็น สังคมที่ ตั้ง อยู่ในเขตร้อน
ลักษณะการก่อสร้างที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จึงมีความคล้ายคลึงกัน นั่นคือใช้วัสดุที่
เป็นไม้สร้างบ้านยกพื้นให้สูงขึ้นจากพื้นดิน พื้นบ้านปูด้วยไม้กระดาน ฝาบ้านใช้
ไม้กระดานตีสูงขึ้น และมีช่องลมเพื่อระบายอากาศในบ้าน ส่วนหลังคามีความ
ลาดชัน และมีชายคายาวยื่นออกมาเพื่อป้องกันแดดและฝนได้ดี มีการกั้นเป็น
ห้ อ งๆโดยการต่ อ เรื อ นออกไป บ้ า นเรื อ นส่ ว นใหญ่ จึ ง มี ลั ก ษณะสู ง โปร่ ง มี
หน้าต่างหลายบาน ส่วนใต้ถุนบ้านก็จะใช้ทากิจกรรมอื่นๆ หรือเป็นที่เก็บวัสดุ
อุปกรณ์ หรือเลี้ยงสัตว์
2. วัฒนธรรมด้านการนับถือศาสนา ศาสนาสาคัญที่เผยแพร่เข้ามาและ
ได้รับ การยอมรับนั บถือจากชนชาติในภูมิ ภาคเอเชียตะวัน ออกเฉีย งใต้ ไ ด้แก่
พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่ผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศกัมพูชา ลาว กัมพูชา
นับถือ ดังนั้น ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ลัทธิความเชื่อต่างๆ ของเมียนมา
ลาว กัมพูชา ก็จะคล้ายคลึงกับกัมพูชา เช่น ทาบุญตักบาตร เป็นต้น
3. วั ฒ นธรรมด้ า นประเพณี แ ละพิ ธี ก รรม หากชาติ ใ ดมี ก ารนั บ ถื อ
ศาสนาเป็นพระพระพุทธศาสนา ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ก็จะคล้ายคลึงกับ ไทย
เช่น การทาบุญเลี้ยงพระ เป็นต้น สาหรับประเพณีอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา
พบว่าหากเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับกัมพูชา เช่น เมียนมา ลาว กัมพูชา
ก็จะมีประเพณีหลายอย่างคล้ายคลึงกับ ไทย เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณี
ลอยกระทง เพี ย งแต่ ร ายละเอี ย ดของการจั ด พิ ธี อาจจะแตกต่ า งกั น ออกไป
ขณะเดียวกัน วัฒนธรรมการแสดงความเคารพด้วยการไหว้ของคนกัมพูชา ชาติ
เหล่านี้ก็จะมีธรรมเนียมการไหว้เช่นเดียวกัน
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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4. วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย การแต่งกายของคนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวั นออกเฉี ยงใต้ หากไม่นั บชุ ดพื้น เมืองและชุ ดประจาชาติ ก็จ ะแต่ งกายไม่
แตกต่างกัน คือ ในสังคมเมืองผู้ชายนิยมสวมเสื้อกับกางเกง ผู้หญิงสวมเสื้อกับ
กางเกงหรือกระโปรง แต่ในชนบทผู้หญิงจานวนมากก็ยังสวมเสื้อกับผ้าซิ่นกันอยู่
ทั้งนี้ชดุ ประจาชาติของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน ทาให้เมื่อดูแล้วสามารถบอกได้ทันทีว่าชุดแต่งกายนั้นๆ
เป็นของชนชาติใด
5. วั ฒ นธรรมด้ า นภาษา ประเทศเพื่ อ นบ้ า นที่ มี ภ าษาพู ด และเขี ย น
คล้ายคลึงกับกัมพูชาก็คือลาวเพียงชาติเดียว
6. วัฒนธรรมด้านอาหาร อาหารของประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยข้าว พืชผัก และเนื้อสัตว์ ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น
การปรุงอาหาร โดยมากใช้กะทิและเครื่องเทศเป็นเครื่องปรุงรส รสชาติของ
อาหารจะจั ด จ้ า น โดยอาหารในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ จ ะมี อ ยู่
หลากหลาย สี สัน ดูน่ า รับ ประทาน มี รสชาติ เผ็ ด ร้อน ประเทศที่รับประทาน
อาหารไม่แตกต่างจากคนไทยนั่นเอง
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บทที่ 3
หลักปฏิบัตใิ นการอยู่ร่วมกัน
กัมพูชาเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียอาคเนย์ ที่มีความเป็นมาอันยาวนาน
ในเชิ ง ประวั ติ ศาสตร์ มี ค วามเชื่ อ เรื่ อ งภู ต ผี วิ ญ ญาณบรรพบุ รุ ษ สิ่ ง เหนื อ
ธรรมชาติ พร้อมทั้งมีพิธีกรรมที่เกี่ยงข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละยุคสมัย ซึ่ง
เป็ น อั ต ลั ก ษณ์ เ ฉพาะในแต่ ล ะชาติ พั น ธุ์ ความเชื่ อ และพิ ธี ก รรมเหล่ า นี้ ไ ด้
วิวัฒนาการคู่กับการพัฒนาของคน ซึ่งบางความเชื่อและพิธีกรรมได้ทาสืบต่อ ๆ
กันมาจนกลายเป็นขนมธรรมเนียมแอบแฝงด้วยคติธรรมสอนในทางออม เช่น
ความเชื่อเรื่องการเข้าไปอยู่ในห่อของผู้หญิงที่เต็มวัยเป็นสาว[24] พิ ธี กรรมและ
ความเชื่อเกี่ยวข้องกับการเข้าห่อ/ห้องของผู้หญิงกัมพูชาที่มีอายุเริ่มเป็นสาว
เป็นพิธีกรรมหนึ่ง ที่ปฏิบัติ สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งเป็นพิธีกรรม
และความเชื่อที่ส่งเสริมในเชิงจริยธรรม ศีลธรรม ฝึกฝนนิสัยใจคอให้ตั้งอยู่ในคุณ
งามความดี หรืออีกนัยคือเปลี่ยนสถานภาพผู้หญิงให้กลายเป็นอีกคนหนึ่ง ที่มี
ความรอบรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นทาเป็น
การศึกษาครั้งนี้ เพียงเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดช่องทางให้ผู้ที่มีความ
ประสงค์เพื่อศึกษาเพิ่มเติม ซึ่ง การศึกษาครั้งนี้ ไม่ได้ทาการสัมภาษณ์เพื่อทา
ความเข้ า ใจถึ ง ความรู้ สึ ก หรื อ เจาะลึ ก ของผู้ ที่ อ ยู่ ใ นห่ อ /ห้ อ ง แต่ เ พี ย งเป็ น
การศึกษาจากตารับตารา และเคยเข้าไปร่วมในพิธีกรรมนี้ ในช่วงที่ผู้หญิงได้ออก
จากห่อ ตามกาหนดการที่มีความตกลงกัน ฉะนั้น จึงยากในการทาความเข้าใจ
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3.1 พิธีเข้าห่อ
พิธี การเข้าห่อของผู้ หญิง ที่มี อายุ เป็ น สาวหรือมี อายุ ก่อนแต่ งงาน มี
ความเป็นมาอันยาวนาน แม้แต่ไม่มีหลักฐานบ่งบอกชี้ให้เห็นชัดว่ามีตั้งแต่สมัย
ไหน นักวิชาการบ้างคนให้ความว่า มีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าโกฑัญญะหรือพระเจ้า
ทองที่ อ ภิ เศษกับ นางนาคี ” เนี ย งเนี ย ะค ” หรื อนางโสมาในเกาะโกโธลก
[25]โดยอาศัยพิธีกรรมหนึ่งที่กล่าวถึงพระทองถือสไบเข้าห้องกับนางนาคี

ภาพที่ 13 พิธีการเข้าห่อ
บางคนว่าเกิดขึ้นโดยเอาตามนิทานโบราณที่ว่าด้วย บุณฺณกยักษา ที่
นางนาคีออกไปตามหาพระสามีที่โลกมนุษย์ซึ่งพูดถึงกฎระเบียบของผู้หญิงที่
ต้ อ งปฏิ บั ติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด [26]ในสมั ย พระนคร ทู ต จี น จู ตากวน (Zhou
Daguan, 1297.AD.) ได้พยายามทาความเข้าใจในพิธีกรรมหนึ่งที่เกี่ยวกับผู้หญิง
ที่มีวัยเด็กตั้งแต่อายุ 12 ปี ขึ้นไป ซึ่งพิธีกรรมนี้ที่ปรารภขึ้นก่อนที่จะแต่งงาน
โดยตามความเชื่อในคนสมัยนั้นว่า ถ้าผู้หญิงอยากมีสามี ครอบครัวของผู้หญิง
คนนั้นต้องจัดพิธีกรรมเอาพรหมจรรย์ของเด็กออกเนื่องจากในสมัยโบราณ ที่
สาคัญคือ สมัยประเทศกัมพูชาในยุค เจนฬา ที่ผู้หญิงต้องไปสู่ขอผู้ชายแต่งงาน
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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ฉะนั้น การที่จะไปสู่ขอได้ ผู้หญิงคนนั้นต้องมีพิธีกรรมยกตัวให้สูงขึ้นเพื่อเอาใจ
ผู้ชาย ซึ่งเราสามารถอนุโลมโดยอาศัยเหตุผลนี้ จะบ่งให้เห็นว่าพิธีกรรมการเข้า
ห่อน่าแต่มีในสมัยนั้นด้วย
ขนบธรรมเนียมการโจลส์โมลฺบ[27](พิธีเข้าห่อ)เป็นวัฒนธรรมที่สาคัญ
และมี คุ ณ ค่ า มากที่ สุ ด ส าหรั บ ผู้ ห ญิ ง ที่ มี อ ายุ ค รอบวั ย เป็ น สาว ซึ่ ง ตามขนม
ท าเนี ย มของชาวกั ม พู ช า ถ้ า บ้ า นไหนมี ลู ก สาว เมื่ อ อายุ ถึ ง แล้ ว ต้ อ งจั ด ให้
พิธีกรรมเข้าห่อเพื่อความเป็นการตอบสนองพระคุณของพ่อแม่ โดยมี ความเชื่อ
ที่ว่าผู้หญิงไม่มีสิทธิที่จะได้บวชเรียน เพื่อตอบสนองพระคุณของท่าน เหมือน
ลูกผู้ชายที่บวชเรียน ฉะนั้นจึงจัดให้ลูกสาวเข้าห่อ แต่ในมุมมองหนึ่งว่า ถ้าถึง
อายุครอบ 18 ปี หรือมีอายุก่อนจะแต่งงาน ผู้หญิงคนนั้นต้องมีพิธีกรรมเข้าห่อ
เพื่อดูแลตัวให้สวยงาน โดยมีความเชื่อโบราณนิทานหนึ่งที่ได้กล่าวถึงการเข้าห่อ
ของผู้หญิงก่อนอายุครอบ 18 ปี เมื่อเธอออกจากห่อ ทาให้ผิวพรรณของเธอ
สวยงามผิ ต ปรกติ เนื่ อ งจากในขณะที่ อ ยู่ ใ นห่ อ นั้ น พ่ อ ของเธอได้ น าเอา
เครื่องสาอางแต่งตัว เช่นเอาเขม้น มาทาตัว และให้บริโภคแต่ของดี ๆ เช่นผลไม้
เป็นต้น จึงทาให้เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเห็นความสวยงานของเธอและเลียบ
แบบตาม โดยให้ลูกสาวคนโตอยู่ในห่อจนครอบวาระจึงอนุญาตให้ออกมาได้ ซึ่ง
เป็นสาเหตุทาให้มีการปฏิบัติตามกันมาจนถึงทุกวันนี้ [28] สมเด็จพระสังฆราช
คณะมหานิกาย ท่านได้กล่าวว่า พิธีเข้าห่อ เป็นพิธีกรรมสาหรับผู้หญิงที่มีอายุ
ครบเป็นสาวและเป็นพิธีที่มีความสาคัญที่สุดที่จะทาให้ผู้หญิงกลายเป็นกุ ลสตรี
กัม พู ช า เป็ น แม่ บ้ า นอัน แท้ จ ริง โดยพ่ อแม่ จ ะบั ง คับ ให้ลู กสาวเข้า ห่อ อยู่ แต่
ภายในบ้าน ห้ามไม่ให้ออกนอก กว่าจนถึงวันกาหนดการ จึงอนุญาตให้อออก
นอกบ้านหรือห้องได้ จึงเรียกผู้หญิงนั้นว่า เป็นผู้หญิงที่เต็มสมบูรณ์ด้วยความ
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สวยงานทั้งกายและจิตใจ (Perfect and virtue woman) มีคุณสมบัติเป็นกล
สตรีกัมพูชา พิธีนี้เป็นพิธีมงคลสาหรับผู้หญิงและเป็นเกียรติของของพ่อแม่ด้วย
กรณีผู้หญิงที่เข้าอยู่ในห่อ/ห้อง คนไหนออกจากห่อหรือบ้านก่อนวัน
กาหนด ผู้ หญิ ง คนนั้ น จะถูกกล่ า วหาว่ า เป็ น ผู้ หญิ ง ที่ ขาดความเป็ น สตรีไ ม่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมเป็นสตรีกัมพูชาอันสมบูรณ์ (Imperfect and virtueless
woman) ใครเอาผู้หญิงคนนี้ไปเป็นภรรยา จะพบแต่ความพินาศ โดยยึดเอา
ตามความเชื่อในวรรณกรรมกัมพูชา เรื่อง ทม-เตียว (Tum Teav) ซึ่งเตียว
ในขณะอยู่ภายในห่อได้ออกนอก พร้อมทั้งมีจิตใจออกนอกจากกฎระเบียบที่ต้อง
ปฏิบัติในช่วงเข้าห่อ (George Chigas and others: 2005, 41-44) ในเรื่องนี้
ชี้ให้เห็นลักษณะสองอย่าง 1 ความเป็นมาของการเข้าห่อ[29]ของผู้หญิงที่มีอายุ
เป็นสาวในสมัยของพระเจ้ารามาธิบดี 2 พ.ศ. 1635-1655 ( King Rea-mea
Thipadei) การทาผิดกฎระเบียบในขณะอยู่ภายในห่อ ซึ่งเป็นกฎที่ต้องปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด

ภาพที่ 14 พิธีกรรมเกี่ยวกับการเข้าห่อของผู้หญิงเป็นสาว
ตามขนมธรรมเนียนประเพณีกัมพูชา ผู้หญิงที่มีอายุเริ่ มเป็นสาว เมื่อ
รู้ตัวผิดแปลก ประหลาดจากความปรกติทางกายสมบัติ จิตใจ เช่นมีอวั ยวะทาง
เพศ ความรู้สึก มีฤดู มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น รู้จากความละอาย ได้นาเอา
เรื่องเหล่านี้ไปบอกคุณแม่ เมื่อคุณแม่ได้รั บทราบแล้ว จึงปรึกษาหาหรือกับคุณ
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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พ่อและญาติพี่น้อง คนแก่คนเฒ่าที่อยู่ใกล้ชิด เพื่อทาความตกลงกันว่าควรที่จะ
ให้ ลู ก สาวเข้ า ไปอยู่ ใ นห่ อ หรื อ ไม่ แต่ พิ ธี ก รรมเข้ า อยู่ ใ นห่ อ เป็ น พิ ธี ก รรมที่
เกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่บรรลุนิติภาวะและโดยความสมัครใจ ไม่ถูกการขู่บังคับ
พร้อมทั้ ง ต้องคานึงถึงทรัพย์สินที่ตนมีอยู่ และเข้าได้เฉพาะเข้าได้แต่คนโตใน
ครอบครัว
พิธีกรรมในการเข้าห่อ ตามหลักการแล้ว มีการจัดแบบเงียบง่าย ๆ ไม่
เปิดเผยให้คนอื่นที่นอกจากญาติสนิท โดยเรียนเชิญญาติ ๆ และพระสงฆ์ เข้ามา
ปรารภพิธีกรรม เช่น คนแก่คนเฒ่าจัดทาพิธีกรรม เช่ นการเซ่นบวงสรวงเทพ
รักษ์ กล่าวคาบอกผีปู่ย่า ตายาย ให้ได้รับทราบ เนื่องจากมีความเชื่อว่า ถ้าคน
ไหนจัดพิธีกรรมเกี่ยวกับครอบครัว ญาติพี่น้อง ไม่ได้เซ่นบอกให้ผี บรรพบุรุษได้
รับทราบ จะถูกผีบรรพบุรุษทาให้ความเร้าร้อน กระสับกระส่ าย ทะเลาะเบาะ
แวงกันในครอบครัว นอกจากพิธีนี้ มีทาพิธีปลูกกล้วยน้าว่าพร้อมทั้งมีพิธีกรรม
เกี่ยวกับการไหว้กะเบียนข้าว ซึ่งพิธีกรรมนี้ หมายถึงความเจริญเติบโตหรือการ
บรรลุนิติภาวะเป็นผู้ใหญ่โดยมีอาวุโส(ภาษากัมพูชาเรียกว่า อาจารย์) [30] คน
หนึ่งให้โอวาทเกี่ยวกับข้าว ส่วนพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ และให้โอวาท
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติในขณะอยู่ในห่อ
พิธีกรรมอย่างหนึ่งในการเข้าห่อคือ ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอย่าง
เคร่งครัด ศึกษาตารับตารา ไหว้พระสวดมนต์ เรียนวิชาการต่างๆ ทั้งวิชาชีพ
และวิชาแม่บ้าน ช่วงค่าๆ คุณแม่เข้าไปให้โอวาท เล่านิทาน อ่านหนังสือให้ ฟัง
บอกวิธีในการเลี้ยงชีพอันชอบ ในวันพระมีอาจารย์ และพระสงฆ์เข้ามาให้โอวาท
เป็นประจา
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3.2 ทาไมต้องเข้าห่อ
การเข้าห่อของผู้หญิงที่มีอายุเป็นสาวมีความหมายสาคัญที่สุดในชีวิต
ของผู้หญิงซึ่งเป็นการให้เกียรติแก่สตรี เพื่อให้สมกับคาว่าสตรีกัมพูชาเป็นสตรีที่
มีจริยธรรมดี ศีลธรรมดี และคุณธรรมดี ดังนี้ การเข้าห่อนี้ สมัยโบราณนิยมทา
กัน เนื่องจาก
เพื่อให้ผู้หญิงที่เข้าห่อนั้นมีลักษณะเป็นกลสตรีกัมพูชา โดยชาวกัมพูชา
ให้ คุ ณ ค่ า ความเป็ น ผู้ ห ญิ ง ที่ ผ่ า นกระบวนการอบรม รู้ ห ลั ก วั ต รปฏิ บั ติ
ขนบธรรมเนียม จารีต การวางตนเป็นผู้หญิง และหลักจารีตของสังคม
เพื่อทาให้ผิวพรรณสวยงาม โดยปรกติ ผู้หญิงที่เข้าห่อ ห้ามทางานหนัก
ให้อยู่ภายในห่ออย่างเดียว โดยพ่อแม่จะหาเครื่องทาผิวที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น
ขมิ้ น เป็ น ต้ น หรื อ เครื่ อ งแต่ ง ตั ว สมั ย ใหม่ เ ช่ น แป้ ง ครี ม มาทาตั ว เพื่ อ ให้
ผิวพรรณสวยงาม มีหน้าตาที่น่าชื่นชม อนึ่ง ผู้หญิงที่เข้าห่อ งดเว้นอาหารที่เกิด
จากเนื้อทุกประเภท ยกเว้นอาหารที่เกิดจากผลไม้หรืออาหารสาหรับ พระสงฆ์
ฉะนั้นเมื่อเธอออกจากห่อ ย่อมมีผู้มาสู่ขอ โดยอาศัยความสวยงามทั้งกายสมบัติ
และจิตสมบัติ
การเข้าห่อของผู้หญิง หมายถึงวิธีสอนคนที่ให้รู้จักธรรมชาติของมนุษย์
ที่มีความเจริญเติบโตทางสติ ปัญญา ทางกาย นิสัยใจคอ โดยสอนให้รู้จากการ
สารวม ความไม่ประมาณ การระมั ดระวังในการแสดงออกทั้งการพูดจา ความ
คิ ด เห็ น และเตรี ย มตั ว เป็ น แม่ บ้ า น หรื อ เป็ น อุ ด มภรรยา ซึ่ ง ต้ อ งมี ค วาม
รับผิดชอบในครอบครัว
เพื่อให้เกียรติแก่พ่อแม่ ที่มีโอกาสในการดูแลลูกพร้อมทั้งสั่งสอนให้
รู้จักหลักการความเป็นผู้หญิง ในความเชื่อว่าผู้หญิงไม่สามารถตอบสนองคุณพ่อ
แม่ ไ ด้ ฉะนั้ น ถ้ า หากผู้ หญิ ง คนไหน มี ความประสงค์เ ป็ น ลู ก กตั ญ ญู ต่ อ พระ
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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คุณท่าน ต้องเข้าห่อเพื่อจะได้ศึ กษาเล่าเรียนกฎระเบียบต่างๆ ทั้งวิชาการ วิชา
ศาสนา เพราะผู้หญิงที่เข้าไปอยู่ภายในห่อต้องรักษาศีลแปด และมีวัตรปฏิวัติ
เหมือนพระสงฆ์ หรือชีพราหมณ์
แต่การเข้าห่อนั้น มิใช่เข้ากันได้ทุกผู้หญิงเสมอไป ต้องประกอบไปด้วย
คุ ณ สมบั ติ เช่ น ผู้ ห ญิ ง คนนั้ น ต้ อ งเป็ น ลู ก คนโตในครอบครั ว มี วั ย เป็ น สาว
หมายความว่า เป็นผู้หญิงที่มีฤดูแรก พ่อแม่ต้องมีทรัพย์เพียงพอ และมีคนที่ช่วย
การงาน เนื่องจากผู้หญิงที่เข้าห่อนั้น บางคนต้องอยู่ในห้องถึง 3 – 6 เดือน หรือ
บางคน 6 เดือน หรือ 1 ปี ซึ่งเป็นปัญหาในครอบครัว โดยไม่มีคนที่ช่วยในทา
การงานการเข้าห่อของผู้หญิงที่เป็นสาว ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
และมีกฎห้ามหลายอย่าง เช่น
ห้ามพูดคุยกับผู้ชายที่แปลกหน้า ทั้งผู้ที่อยู่ใกล้ชิด หรือญาติ แม้แต่
พี่ชาย พ่อบังเกิดเกล้า
ห้ามทาการงานหนัก หรืองานที่อยู่นอกจากบ้านหรือห้อง ยกเว้น การ
การฝึกทอผ้า เย็บผ้า หรืองานในห้องครัว
ห้ามถือเหล็ก เนื่องจาก จะเป็นอันตราย เช่นบาดแผล เป็นต้น
ห้ามออกนอกห่อ/ห้อง คือต้องอยู่ภายในห่อทั้งวัน ห้ามผู้หญิงคนอื่น
นอกจากเพื่อนสนิทเข้ า เพื่อเว้นจากการพูดคุยในทางผิด ศีลธรรม เมื่อค่าๆ จึง
อนุญาตให้ออกจากห่อได้ เพื่อทาภารส่วนตัว
3.3 เข้าห่อแล้วได้อะไร
การเข้าห่อของผู้หญิง ที่เป็น สาว ต้องมี เป้ าหมายชั ดเจน และเข้าใจ
คุณค่าของมันในการดาเนินชีวิต เพราะการเข้าไปอยู่ในห่อระยะ 3 – 6 เดือน
ต้องเสียการงาน การทามาให้กิน แต่สาหรับชาวกัมพูชาโบราณ ให้ความสาคั ญ
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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ผู้หญิง หรือผู้หญิงเป็นใหญ่ในครอบครัว การที่ให้ผู้หญิงที่น่าเชื่อถือ น่าไว้ใจใน
การมอบหมายรับผิตชอบต่อหน้าที่ได้ ต้องมีการฝึกนิสัยใจคออย่างเคร่งครัดใน
กฎระเบียบ ถ้าผู้หญิงคนไหนไม่เคารพตามกฎระเบียบ เรียกว่าผู้หญิงไร้ศรีมงคล
แม้ แ ต่ ค วามเป็ น ครัว เรือนก็ไ ม่ เป็ น [31] ซึ่ ง ในภาษากั ม พู ช าเรี ย กว่ า สตรีขาด
ลักษณ์ (Imperfect and virtueless woman) ฉะนั้น เป็นโอกาสที่ดีสาหรับ
ผู้หญิงที่เป็นสาวเข้าอยู่ในห่อ เพื่อศึกษาเล่าเรียนตารับตารา วิชาแม่ครัว การ
แสดงอาการ ท่าที วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม ความอดทน การเอาใจใส่ต่อ
บุตรธิดา สามี ความเป็นเพื่อนในเครือญาติ ให้ความดูแลต่อพ่อแม่ของตน และ
ต่อพ่อแม่ของสามี วิชาการทอผ้า การปักการเย็บ การแต่งตัวเพื่อให้เหมาะสม
เป็นสตรีกัมพูชา การพูด การจาร สิ่งที่สาคัญคือกฎวินัยของสตรีซึ่งผู้หญิงทุกคน
ต้องศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตาม
3.4 พิธีกรรมในการออกจากห่อ/ห้อง
หลังจากมีพิธีเข้าห่อ/ห้อง ไปตามกาหนดเวลาที่ตั้งไว้แล้วนั้น ตามขนม
ธรรมเนียมและความเชื่อ ต้องจัดให้มีพิธีกรรมออกจากห่อ ซึ่งพิธีกรรมนี้ เต็มไป
ด้ว ยความปลื้ ม ปี ติ ความเป็ นเกีย รติ และมี ความสุ ขมากที่สุ ด ของผู้ ป กครอง
เนื่องจากมีลูกสาวได้ทาหน้าที่เชิดหน้าชูตา สิ่งที่สาคัญคือลูกสาวได้ยอมรับจาก
สังคมในท้องถิ่น พิ ธีกรรมการออกจากห่อ มีลักษณะที่ทาเหมือนพิธีแต่งงาน
เช่น พิธีตัดสฺลึก “ตัดใบไม้ ” ซึ่งหมายถึง การจะได้ใบไม้มานั้น ต้องผ่านอุป
สรรค์หลายด้าน ใบไม้ในพิธีกรรมนี้เป็นไม้ชนิดหนึ่งที่มีรสขมจัด เอามาบด พิธี
ออกจากห้อง ให้ละเอียด เรียกว่า พิธีบด/ตาลัข เพื่อเอามาทาฟัน เรียกว่า พิธี
ทาฟันซึ่งในความเชื่อที่ว่า ผู้หญิงกว่าจะเป็นกุ ลสตรี และมีคุณสมบัติเต็มพร้อม
ต้องผ่านพิธีกรรมทาฟัน เนื่องจากไม้ที่เอามาทาฟันมีรสขม เมื่อเอามาเคี้ยวต้อง
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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ทนทุกข์โทรมานอย่างสาหัส ถ้าทนได้แสดงว่าผ่าน นอกจากพิธีกรรมนี้ ยัง มี
พิธีกรรมอื่นๆเกี่ยวข้องด้วย เช่น พิธีขุดแขญ พิธีทรงผีทรงร่างช้าง พิธีตอนรับ
พระอาทิ ต ย์ พิ ธี เซ่ น ผู ก ค้อ ต่ อ แขน พิ ธี อ าบน้ า พิ ธี เ ลี้ ย งตอนรั บ แขก แต่ ล ะ
พิธีกรรมมีการละเล่นอย่างสนุกสนานและเต็มไปด้ วยความหมายแอบแฝงอยู่
หรือปริศนาธรรม พิธีต้อนรับพระอาทิตย์ โดยผู้ศึกษาไม่ได้ศึกษาให้ละเอียดใน
เรื่องนี้
3.5 กฎระเบียบที่ผู้หญิงต้องศึกษาเล่าเรียนขณะที่อยู่ในห่อ
ประเทศกัมพูชาในสมัยโบราณ ค่อนข้างมีกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ที่
ส าคั ญ คื อ ผู้ ห ญิ ง ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ก ารปกครองและการให้ โ อวาทของพ่ อ แม่
เนื่องจากผู้หญิงในอนาคตจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อครอบครัว ซึ่งหมายถึงความเป็น
ใหญ่ในการบริหารครอบครัว แม้ว่าประเทศค่อนข้างจะมีการพัฒนามาตามยุค
ตามสมั ย ก็ ต าม วั ต รปฏิ บั ติ ต่ อ กฎระเบี ย บในด้ า นจริ ย ธรรม ที่ ส าคั ญ คื อ
กฎระเบียบในครอบครัว (code of family) แม้แต่กฎของสังคม ต่อมา ภาคหลัง
ประเทศพ้นจากสงครามการยึดอานาจการปกครองของฝรั่งเศสมีร่างกฎหมายซึ่ง
มีรัฐธรรมนูญได้กาหนดให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายทุกประการ แต่ตาม
การปฏิบัติแล้ว กฎหมายไม่สามารถทาอะไรได้ ความเหินห่างของผู้หญิงในสังคม
ยังมีอย่างเห็นชัด หลังจากสงครามเย็น ในรัฐธรรมนูญของกัมพูชา ที่สนับสนุน
ด้วยองค์การสหประชาชาติ มาตรา 31 ว่า ชาย-หญิงมีสิทธิเท่าเทียบกันในทาง
กฎหมาย จึงทาให้ผู้หญิงมีสิทธิในทางสังคมมากขึ้น เช่นการเล่นการเมือง การรับ
เป็นข้าราชการ ซึ่งผู้หญิงบ้างคนมีโอกาสได้เข้าโรงเรียน แต่สาหรับผู้หญิงในชม
ชนท้องถิ่น บ้างครอบครัวไม่ให้ลูกสาวเข้าโรงเรียน บ้างคนเรียนได้เพียงอย่าง
สูงสุดประถมศึกษาปีที่ 6 เนื่องจาก ยังมีความยืดถือกฎธรรมเนียมโบราณว่า
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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ผู้หญิงไม่ต้องให้มีการศึกษามาก เรียนพอเขียนอ่านออกได้เท่านั่นก็พอ แต่ที่
ส าคั ญ คื อ การอยู่ ใ ต้ ก ฎขนบธรรมเนี ย มของครอบครั ว สั ง คม รู้ จั ก การ
เคารพ เม (ผีพรรษบุรุษฝ่ายหญิง) เคารพ บา (ผีพรรษบุรุษฝ่ายชาย) มีสัมมา
คารวะ ต่อผู้ที่มีอายุเป็นอาวุโส ก็พอ ซึ่งกฎนั้นได้แก่การห่อ หรือพิธีกรรมการ
เข้าห่อ นั่นเอง
สมัยโบราณ ขนบธรรมเนียมของผู้หญิงในภายใต้การดูแลในครอบครัว
กระทั้งปัจจุบันก็เช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่า ในสังคมปัจจุบันจะมองว่าอยู่ใต้การเก็บ
กด ปิ ด กั น สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของบุ ค คล แต่ ส าหรั บ ความเชื่ อ แล้ ว พิ ธี ก รรมนี้ มี
ความสาคัญ มาก เป็นเกียรติแก่ตนและครอบครัว ผู้หญิงที่จะได้รับเกียรติ การ
ยอมรับจากสังคมได้ต้องมีการฝึกฝนตนอย่างเคร่งครัด ซึ่งหมายถึงการฝึกฝนใน
ด้านศีลธรรม จริยธรรม ด้านจิตใจ โดยผู้หญิงจะกลายเป็นผู้ใหญ่ในครอบคัว
เพราะฉะนั้น จึงมีใช้คาว่า ” เม” กลายมาจากคาว่า “ แม่” ซึ่งเป็นหน้าหรือคา
สดุดี ชูเกียรติ และถูกนาเอาไปใช้ในตาแหน่งต่าง ๆ ในข้าราชการบ้านเมืองใน
ปัจจุบัน เช่น เมทัพ เป็นต้น
วรรณกรรมเรื่อง “ เมียเยง ” “Our uncle “ได้กล่าวถึงสตรีสอง
ป ร ะ เ ภ ท คื อ ส ต รี ที่ มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ถึ ง พ ร้ อ ม [3 2 ]แ ล ะ ผู้ ห ญิ ง ที่ ขั ด
คุณลักษณะ “virtue of woman and virtueless of woman “จะเห็นได้ว่า
สตรีที่มีลักษณะถึงพร้อมสามารถทาให้ทรัพย์สินและครอบครัวมั่นคงได้ ส่วน
สตรีที่ขาดคุณลักษณะ แม้แต่อยู่ในสกุลครอบครัวมั่งคั่ง มีการศึกษาสูง หาขาด
คุณสมบัติ ทรัพย์สินและครอบครัวจะไม่มั่งคง ซึ่งในภาษากัมพูชาเรียกว่า สตรี
กะเบียนขาด “The woman with holes in her basket” [33]เพราะ ฉะนั้น
จึงมีคาโศลกกัมพูชาว่า “ทรัพย์สินจะมั่นคงได้เพราะผู้หญิงรู้ จักการเก็บออม
บ้านใหญ่โต เต็มด้วยความร่วมเย็น เป็นสุขได้เพราะผู้หญิงเป็นสตรีลักษณ์ หรือ
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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กุลสตรี ” “ Wealth is there because the woman knows ,how to save
and be frugal; a house is comfortable and happy because the wife
has a good character ” และสตรีเป็นผู้ที่สนับสนุนให้ผู้ชายได้เป็นผู้มีศักดิ์ศรี
และช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่าง ” the rice seedling draws the dirt to it in
clumps; the woman support the man ”
ดังที่ได้กล่าวมา ผู้หญิงจะมีคุณสมบัติ จริยาสมบัติในความหมายของ
สตรีกัมพูชานั้น ต้องประกอบคุณลักษณะถึงพร้องเป็นผู้หญิงกัมพูชา ต้องอยู่
ภายในห่อ (Shading ritual) เพื่อศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับหลักศีลธรรม
จริยธรรม และวิชาแม่บ้าน ดังในวรรณกรรมเรื่อง ทม – เตียว ที่เตียวเข้าอยู่ใน
ห่อตามวาระที่กาหนดและได้ศึกษาเรียนรู้กฎระเบียบของผู้หญิง [34]หรือฉบับ
สตรี (Code of conduct of women) โดยฉบับของสตรี ในวรรคที่ 5 กล่าวถึง
การพู ด จาที่ ต้ อ งมี ค าหวาน สุ ภ าพ อ่ อ นโยน รู้ จั ก พู ด จากั บ ญาติ หรื อ ผู้ ค น
ทั่วไป เพราะเหตุที่จน จนเพราะในคาพูดจา อาการทาที อนึ่ง ผู้ที่เข้าไปอยู่ในห่อ
/ ห้อง ต้องฝึกนิสัยในการแสดงอาการทาที โดยคติโบราณว่า โตเป็นสาวแซ่ อย่า
เล่นเหมือนเด็ก เห็นหนุ่มเห็นชายแสดงอาการให้ท่าให้ที เปิดช่องทางให้เข้า ต้อง
มีมารยาทในคาพูด การหัวเราะ มีความขยันเพียรในการงาน และห้ามเที่ยวบ้าน
คนอื่นซึ่งเป็นเหตุที่ทาขาดการงาน
นอกจากวิธีสอนให้รู้การแสดงทาที มารยาท การพูดจาแล้ว ยังมีกฎที่
ต้องให้เรียนรู้และปฏิบัติตาม ถ้าผู้หญิงคนไหนปฏิบัติตามได้ จะเป็นผู้ที่เลิศแห่ง
สตรีซึ่งกฎเหล่านั้นได้แก่การเคารพมารดาบิดา กฎเคารพต่อสามี กฎเคารพญาติ
ที่อยู่ใกล้เคียง โดยโบราณจะเทียบดังไฟ ถ้าปฏิบัติไม่ได้ ไฟนี้จะเผาให้ไหม้ ทาให้
เร้าร้อนทั้งภายในและภายนอก ซึ่งได้แก่ไฟสามอย่าง

ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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ไฟที่หนึ่ง คือ ไฟในอย่านาออก ไฟนอกอย่านาเข้า ซึ่งหมายถึง ปัญหา
ที่เกิดภายในครอบครัวของตน เช่น การทะเลาะเบาะแวง หรือความขัดแย้งอย่า
นาออก ไปเผยแพร่สู่สาธารณะชนให้เขาได้รับทราบ ซึ่งเป็นสาเหตุทาให้เขา
นินทา ตาหนิครอบครัวของตน อนึ่ง เมื่อเรื่องหรื อปัญหาในครอบครัวคนอื่น
อย่าไปตาหนิเขา หรือนาเอามาเล่าสู่ในครอบครัวของตน ซึ่งเป็นสาเหตุก่อให้มี
ความระแวงกันกับสามี หรือคนในครอบ ครัว เพราะฉะนั้น ไฟนี้ เป็นไฟไม่มีควัน
เมื่อไหม้แล้วยากที่จะดับได้
ไฟที่สอง คือคุณมารดาบิดา ที่บุตรธิดาต้องให้ความดูแล เคารพนับถื อ
เชื่อฟัง ปฏิบัติตาม ไม่แสดงอาการที่เป็นสาเหตุให้ท่านเสียใจ หรือเป็นทุกข์ โดย
ขณะอยู่ในห่อ ผู้เฒ่าคนหนึ่งจะสอนวิธีให้รู้จากคุณของมารดาบิดา และวิธีตอบ
แทนคุณของท่านในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ให้ความ
ดูแลท่าน โบราณจะเทียบดังไฟที่ทาเร้าร้อนภายในใจ ถูกสังคมตาหนิ
ไฟที่สาม คือสามี ซึ่งผู้หญิงที่เป็นภรรยา ต้องรู้จักวัตรปฏิบัติต่อสามี
ไม่ให้มีความขัดใจกัน การพูดจาให้รู้จักฐานะของตน แม้มีคาพูด หรือการขัดแย้ง
กันเล็กน้อย ให้สู้ ทนต่อคาพูด ไม่เถียงกัน ซึ่งเป็นสามเหตุก่อให้เกิดการทะเลาะ
เบาะแวง เมื่อมีคาพูดที่ขัดแย้งกัน ให้เธอหาคาพูดที่อ่อนหวาน พูดแต่ในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ ก่อให้อยู่ร่วมกันเป็นปกติสุข มี สิ่งใดที่ขัดแย้งกันให้ปรึกษาหารือกัน
จนกว่าปัญหาจะลุล่วงได้
นอกจากศึ ก ษาฉบั บ เหล่ า นี้ ผู้ ห ญิ ง ที่ เ ข้ า ห่ อ ยั ง ปฏิ บั ติ ต่ อ กฎ
ขนบธรรมเนียมอื่น ๆ อีก เช่นการเลี้ยงชี พด้วยชอบ การปฏิบัติ ชอบต่ อสามี
(สงเคราะห์สามี) การอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ที่มีอายุมากกว่า หรือเป็นอาวุโส รู้จัก
การปฏิบัติต่อเพื่อนบ้าน รู้จักวิธีเลี้ยวบุตร เลี้ยวพ่อแม่ และข้อวัตรปฏิบัติตาม
หลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา เช่น เรีย นรู้การทาวัตรสวดมนต์ ฝึกแล
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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อาราธนาศีล 5 , 8 และ 10 เทศน์ อ่านนิทานชาดก วรรณกรรมนิทานโบราณ
นิทานเพื่อนบ้าน เป็นต้น
3.6 ผลกระทบต่อพิธีกรรมการเข้าห่อ
พิธี กรรมการเข้า ห่อ/ห้อง เป็ นพิ ธีกรรมหนึ่ง ที่มี ความสาคัญ ส าหรับ
ผู้หญิงกัมพูชาที่มีวัยเป็นสาวในสมัยโบราณ (ปัจจุบันมีน้อย) ซึ่งเป็นการให้โอกาส
แก่ผู้หญิงได้ศึกษาเล่าเรียน ฝึกวิชาแม่บ้าน ฝึกกฎ ระเบียบทางจริยธรรม
ศีลธรรม พิ ธีกรรมนี้เริ่มเสื่ อมความนิ ยมในสมัยประเทศกัม พูชาตกอยู่ในการ
ปกครองของฝรั่งเศส ที่บีบบังคับ ขุมขู่ แก่คนไหนที่ปรารภในเรื่องพิธีกรรมความ
เชื่ อ และศาสนา ถ้า หั กมี ใ ครแอบท าพิ ธี กรรม เมื่ อจั บ ได้ จ ะต้ องเสี ย ภาษี ใ ห้
ทางการเป็นสิบ ๆ เท่า
สมัยการปกครองของเขมรแดงหรือพล พด “ตา สลุดสอ” ทั้งพิธีกรรม
ทางความเชื่อ ศาสนา มีการปิดกัน ปฏิเสธไม่ให้มี โดยผู้ปกครองของประเทศจะ
กล่าวหาว่า เป็นสิ่งงมงาย สอนคนให้เกียจคร้าน ไม่มีความมุ่งมันในการทางาน
พิธีกรรมและความเชื่อในสมัยนั้นตกอยู่ในสภาพหายสาบสูญจากสังคม หลังจาก
ยุคแห่งการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ รัฐบาลเปิดโอกาสให้มีพิธีกรรม และความ
เชื่ อ ศาสนา แต่ ต้ อ งอยู่ ใ นขอบจ ากัด และต้ อ งขออนุ ญ าตจากทางการ พิ ธี
กรรมการเข้ า ห่ อ เริ่ ม มี ก ารฟื้ น ฟู อี ก ครั้ ง แต่ มี น้ อ ยนั ก เนื่ อ งจากผู้ ค นให้
ความสาคัญเรื่องปากท้องมากกว่า
รัฐ ธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจั กรกั ม พู ช า สนั บ สนุ น โดยองค์การ
สหประชาชาติ มาตรา 43 ,68 และ 69 ให้สิทธิเสรีภาพในเรื่องพิธีกรรม ความ
เชื่อ ศาสนา การศึกษา ซึ่งทาให้ผู้หญิงมีสิทธิได้เข้าไปศึกษาเล่าเรียนหนังสือมาก
ขึ้น โดยไม่จาเป็นต้องเข้า อยู่ในห่อ เนื่องจากในหลัก สูตรการศึกษามีบรรจุการ
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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เรียนการสอน พิเศษคือการบรรจุกฎระเบียนผู้หญิง/ชาย วรรณกรรมเรื่องทมเตี ย วในหลั ก สู ต รนี้ ด้ ว ย ซึ่ ง ท าให้ ผู้ ห ญิ ง ที่ เ ข้ า ไปศึ ก ษาเล่ า เรี ย นได้ เ ข้ า ใจใน
กฎระเบียบนี้มากว่าที่ใช้ระบบการท่องให้จาในห่อ/ห้อง แล้วไม่มีการตีความหรือ
ขยายความให้เข้าใจกระจ้างชัด อนึ่ง ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน การยั่วยุของสื่อ
ทาให้ผู้คน ที่สาคัญ คนที่อยู่ในชนบทเข้าไปหางานทาในตัวเมืองหลวงมากขึ้น ซึ่ง
ทาให้ลืมในพิธีกรรมและความเชื่อนี้ไปโดยบริยาย
พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับผู้หญิงที่เข้าห่อ/ห้อง เป็นพิ ธีหนึ่งที่มี
ความส าคั ญ แก่ ผู้ ห ญิ ง เพื่ อ ขั ด เกล้ า ฝึ ก ฝนนิ สั ย ใจคอ ให้ อ ยู่ ใ นโอวาทของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี กฎสังคมหรือจริตสังคม เนื่องจากผู้หญิงเป็นแม่ของ
โลก ที่ต้องมีความประพฤติปฏิบัติดี มีวินัยดี บริบูรณ์ด้วยหลักศีลธรรม จริยา
ธรรม และคุณธรรมการศึกษาครั้งนี้ มีปั ญหาหลายด้าน ทั้งการสื่อ การค้นคว้า
หาเอกสารที่เกี่ยวข้อง อีกประการหนึ่ง ผู้ศึกษาไม่ได้ทาสมภาษณ์กับผู้ที่เข้าห่อ
และมีผู้มีส่วนร่วมในพิธีกรรมเพื่อสื่อให้เข้าถึงความรู้สึก ฉะนั้น จึง ขอเสนอแนะ
ผู้ ที่ มี ค วามประสงค์ใ นการศึก ษาเกี่ ย วกั บ พิ ธี ก รรมและความเชื่ อของผู้ ห ญิ ง
กัม พู ช าในการเข้า ห่อ ให้มี ความชั ด เจนมากกว่ า นี้ เพื่ อเป็ น การส่ ง เสริ ม เชิ ง
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้หญิงในสังคม
3.7 พิธีแต่งงาน
พิธี แต่ งงานของชาวกัม พูช าในปั จจุ บัน นี้ มีความสั มพั นธ์ กับ ตานาน
กัมพูชาโบราณเรื่อง “พระทอง-นางนาค” ซึ่งเป็นตานานอธิบายเรื่องการสร้าง
เมืองกัมพูชา สมัยก่อนชาวกัมพูชาจะใช้เวลาจัดพิธีการแต่งงานถึง 7 วัน แต่
ปัจจุบันนิยมใช้เวลาประมาณ 2 - 3 วัน (หรือมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับความพร้อม
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ด้านต่างๆ อาทิ ฐานะของผู้แต่งงาน)โดยเฉพาะพิธีกรรมวันที่สาม จะสัมพันธ์กับ
ตานานกัมพูชาโบราณเรื่องพระทอง-นางนาค
ตานานเรื่องพระทอง-นางนาค เล่าสืบต่อกันมาว่า “นางนาคชื่อทาวดี
เป็นลูกนาคราชอาศัยอยู่ใต้บาดาล และพระทองเป็นเจ้าชายจากแดนไกล วัน
หนึ่งนางนาคแปลงกายเป็นมนุษย์ขึ้นมาเล่นน้า เป็นจังหวะที่พระทองเดินทางมา
พบจึงเกิดหลงรักนางนาคและแต่งงานกัน บิดานางนาคจึงเนรมิตเมืองขึ้นให้ ชื่อ
ว่า ‘กัมพูชา’ ให้แก่พระทองและลูกสาวของตน พระทองจึงเป็นปฐมกษัตริย์แห่ง
กัม พู ช า ต่ อมาพระทองต้ องการลงไปเมื องบาดาลแต่ เป็ น มนุ ษ ย์ ไ ม่ ส ามารถ
เดิ นทางไปได้ นางนาคจึ งให้พระทองจั บ สไบเพื่ อจะสามารถตามไปยั ง ถ้าใต้
บาดาลได้”

ภาพที่ 15 พิธีมอบสินสอด
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ภาพที่ 16 พิธีแห่ขันหมาก
แม่นาค หรือ เนียงนาค เป็นตานานบรรพชนของกัมพูชา ตานานกล่าว
ว่าบรรพบุ รุษของชนเผ่า นี้จุติในดอกบัวกษัตริย์พระองค์หนึ่ง พระนามว่ าเกตุ
มาลาผู้ครองเมืองอินทปัตถมนครนามาเลี้ยงตั้งชื่อว่าปทุมสุริยวงศ์ต่อมาได้นาง
กษัตริย์ธิดาพระยานาคเป็นมเหสี พระยานาคจึงมาสร้างเมื องให้พานักอาศัยให้
ชื่อว่านครธมเมื่อพระเจ้าเกตุมาลาสิ้นพระชนม์พระเจ้าปทุมสุริยวงศ์จึงอุทิศเมือง
นั้นให้เป็นวัดนครธมเลยกลายเป็น นครวัด ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา [35]พระเจ้าปทุม
สุริยวงศ์จึงต้องจัดเครื่องบรรณาการไปถวายแก่พระยานาคทุกปี จารึกปราสาท
ปั ก ษี จ ากรุ ง ในพุ ท ธศตวรรษที่ 15 ได้ ก ล่ า วถึ ง ก าเนิ ด ของราชตระกู ล แห่ ง
อาณาจักรกัมพูชาไว้ว่า สืบต่อลงมาจากฤาษีกัมพุสวายัมภุวะ (ซึ่งเป็นผู้ให้นาม
แก่ชนชาติกัมพูชา คือ กัมพุ + ชา = กัมพุชา แปลว่า ผู้เกิดจากฤาษีกัมพุ ) กับ
นางอัปสรเมรา ซึ่งพระอิศวรได้ประทานให้แก่พระฤาษี คาว่าเมรา นี้ อาจ
ตั้งขึ้นเพื่อพยายามอธิบายคาว่า “กัมพูชา” ก็ได้ ส่วนในหนังสือ ซันกัวเจ (san
kouo tche) ซึ่งเขียนขึ้นราว พ.ศ.850 จดหมายเหตุของจีนสมัยราชวงศ์จิ้น
(พ.ศ.808 - 962) และจดหมายเหตุจี นสมัยราชวงศ์ซอง (พ.ศ.963 - 1021)
กล่างอ้างถึงรายงานที่สูญหายไปของ กัง ไถ (K’ang T’ai) และจู ยิง (Tchou
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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Ying) ซึ่งเดินทางเข้ามาในอาณาจักรแห่งนี้ระหว่าง พ.ศ. 750 - 800 ว่าใน
รายงานของคังไถและจูยิงนั้นกล่าวถึงต้นกาเนิดของกัมพูชาไว้ว่า ครั้งโบราณ
ผู้ปกครองอาณาจักรนั้นเป็นสตรีชื่อว่า หลิว เย (Lieu ye) มีบุรุษคนหนึ่งชื่อว่า
ฮุน เทียน (Hun Tien) มาจากโมโฟ เขานับถือศาสนาพราหมณ์ ฝันว่าเทพเจ้าได้
ประทานธนูอันศักดิ์สิทธิ์และมีเทวบัญชาให้ไปค้าขายทางทะเล ครั้นตื่นนอนแล้ว
ไปศาสนสถาน ได้พบธนู แล้วลงเรือไปค้าขาย เทพเจ้าได้บันดาลให้ลมพัดพาเขา
ไปถึงอาณาจักรนั้น พระนางหลิว เยได้จัดเรือออกไปปล้น แต่ถูกฮุน เทียนใช้ธนู
วิเศษยิงเรือของพระนางทะลุจากอีกด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง พระนางกลัวจึง
ยอมแพ้ ฮุน เทียนจึงได้แต่งงานกับพระนางและครองเมืองนั้นต่อมา คาว่าฮุน
เทียน อาจเป็นชื่อพราหมณ์เกาณฑิณยะ (สันสกฤต) หรือ โกณฑัญญะ (บาลี) ที่
สถาปนาขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรฟูนันในพุทธศตวรรษที่ 6

ภาพที่ 17 พิธีขอขมาญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย
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ภาพที่ 18 พิธีต้อนรับเจ้าบ่าว
พิธีกรรมวันสุดท้าย เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้ามีพิธีสาคัญคือการผูกข้อมือคู่บ่าว
สาว โดยเจ้าบ่าวและเจ้าสาวต้องใส่ชุดประเพณี คือ เจ้าสาวใส่ชุดนางนาค และ
เจ้าบ่าวใส่ชุดพระทอง ซึ่งภาษากัมพูชาออกเสียงพระทองว่า เปรี๊ยะเทา เป็น
เครื่องแต่งกายที่มีความสัมพันธ์กับตานานกัมพูชาโบราณเรื่องพระทอง-นางนาค
เกี่ยวกับการแต่งงานที่เกิดครั้งแรก คือการแต่งงานของนางนาคกับพระทอง โดย
เจ้าบ่าวจะต้องใส่ชุดพระทองและเจ้าสาวต้องใส่ชุดนางนาค ซึ่งถือว่าเป็นชุดแต่ง
กายที่งดงามที่สุด
3.8 พิธีทรงร่างอารักษ์เนียะตา/แม่มด
สังคมกัมพูชาในสมัยโบราณ(ปัจจุบนั ด้วย)มีความเชื่อเรื่องภูตผีวิญญาณ
[36] สิ่งที่นอกเหนือธรรมชาติเป็นสิ่งยึดเหนียงจิตใจ หรือเป็นที่พึงทางใจ จน
กลายเป็ น ธรรมเนี ย มในการปฏิบั ติ ต่ อกัน ๆ แม้ ว่ า ในสมั ย ปั จ จุ บั น ความเชื่ อ
เหล่านี้เริ่มเหินห่างไป แต่ตามชนบทยังมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง ผี
บรรพบุรุษ หรือดวงวิญญาณของบุรุษนี้ เมื่อให้ความเชื่อและนับถือ กลายเป็นสิ่ง
ที่ มี พ ลั ง อานาจเหนื อวิ สั ย ของมนุ ษ ย์ เป็ น สิ่ ง ลึ กลั บ ถ้า ในภาษาคนธรรมดา
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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เรียกว่าดวงวิญญาณโดนตา ถ้าเป็นในลักษณะทรงเจ้าหรือทรงร่าง/วิญญาณ
เรียกอีกแบบหนึ่งว่า อารักษ์เนียะตาหรือแม่มด
ความเชื่ อ เรื่ อ งวิ ญ ญาณอารั ก ษ์ เ นี ย ะตา ในความหมายของสั ง คม
กัมพูชา หมายถึงสิ่งที่ทาให้อบอุ่น เป็นที่พึงทางใจ และเป็นสิ่งที่ให้คาตอบได้และ
ช่วยแก้ปัญหาได้(ในกรณีไม่สบาย เจ็บไข่ป่วย) โดยเชื่อว่าเมื่อมีคนตายไป แต่ดวง
วิญญาณยังมีชีวิตอยู่ และอาศัยอยู่ใกล้ลูกหลานเพื่อช่วยดูแล หรือลงโทษหากมี
ความประพฤติไม่เหมาะสม หรือทาให้มีการแตกแยกกั นในครอบครัว หรือมี
ความประพฤตผิดต่อกฎธรรมเนียมสังคม

ภาพที่ 19 พิธีทรงร่างอารักษ์เนียะตา
การทรงร่างวิญญาณ ทาให้คนปกติกลายไปอีกคนละคน ที่มีอานาจ
เหนือธรรมชาติ สามารถพูดคุยในภาษาแปลก ๆ และสามารถสื่อความกับดวง
วิญญาณอย่างอื่นได้ บางคาพูด เสียง อาการ ทาทีเหมือนคนที่ยังมีชีวิต เมื่อทรง
ร่างวิญญาณแล้วสามารถดูแลความเจ็บป่วยไข้ โดยการเสดาะ เป่า หรือให้อภัย
โดยบอกให้ว่าอย่าลืมหรือนิรคุณบรรพบุรุษ
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ตรึง เงีย ว่า กัมพูชาในสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีความเชื่อภูตผีวิญญาณ
สิ่งเหนือธรรมชาติ โดยเชื่อว่าผู้ที่ตายไปวิญญาณไม่ขาดสูญ ซึ่งวิญญาณเหล่านี้
จะเกิดในภพต่อไปตามเหตุ กรรมที่สร้างมา วิญญาณของผู้ที่ตายไป จะยังอยู่
เคียงคู่กับญาติ ๆ เพื่อช่วยดูแล ให้ความคุ้มครอง ซึ่งวิญญาณเหล่านี้เรียกว่า
เนียะตา ถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่า โดน ฉะนั้นจึงมีการเรียกร่วมกันทั้งสองว่า” โดน+
ตา” การตั้งคาว่าโดนอยู่ข้างหน้า โดยเชื่อว่า สมัยก่อนให้สิทธิผู้หญิงเป็นใหญ่
เป็นผู้นา(กรณีในโบราณนิทานเรื่องพระทอง นางนาคี)
สมัยกัมพูชาตั้งเมืองหลวงชื่อนครพนม ”ฟูณอน” มีคาพูดที่ว่า “กลุ่ม
ชาติพันธุ์กัมพูชาดังเดิมมีความเชื่อว่า ภูตผีเนียะก์ตาและบิศาจต่าง ๆ ทั้งนี้เนื่อง
ด้วยได้รับเอาวัฒนธรรมอินเดีย ความเชื่องเรื่องภูตผี วิญญาณเหล่านี้ ได้พัฒนา
มาเป็นตัวเป็นตน โดยตั้งพนม(ภูเขา)และสร้างประสารทพนม(ประสาทพนมดา
ประสามพระวิหาร ประสารทพนมโกรม ประสาทพนมบาณอน เป็นต้น มาเพื่อ
เป็นตัวแทนแห่งวิญญาณทั้งหลายนั้น เมื่อลัทธิพราหมณ์ศาสนาเข้ามา(ในสมัย
เมืองหลวงเชื่อเจนฬา) ได้สร้างสิวลิงค์ตั้งไว้ในประสาท โดยให้ความสาคัญว่าเป็น
ตัวแทนแห่งวิญญาณเรียกว่าเนียะตา

ภาพที่ 20 พิธีทรงผีลบฺากสา
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สมเด็จพระมหาสุเมธาธิปดี โชดญาณฺโณ สั งฆนายก คณะมหานิกาย
ตรัสว่า[37] อารักข์เนียะตา เป็นวิญาณที่ให้ความดูแล ปกครองอารักขา ซึ่งใน
สังคมกัมพูชาเรียกว่าดวงวิญญาณผีลบฺากสา หรือดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่
ยังเป็นห่วงแหงหรือดวงวิญญาณที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ความดูแลบ้านเมือง และชมชน
นิคม ซึ่งปัจจุบันนี้ ตามความหมายของท่านหมายถึงลบฺากสา(เนียะตา)ที่ตั้งอยู่
ในวัด ความเชื่อดวงวิญญาณหรือเนียะตานี้เริ่มปรากฏขึ้นเป็นรูปร่างชัดเชนใน
ลักษณะเป็นตัวแทนที่สร้างขึ้นจากหิน ไม้ ดินเหนียว เรียกชื่อไปตามการนิยมนับ
ถือกันว่าศักดิ์สิทธ์ขลัง สามารถปกป้องและให้กาลังใจได้ เช่น เชื่อเนียะตาบอ
งแดก เนียะตากระหอมคอ(พนมเปญ) โลกตาเรียช(ราช)(จังหวัดเสียมเรียบ)
เนียะตาเคลียงเมือง(จังหวัดบัดดาบอง) ถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่า โดนไตย์ ยายเทพ
ยายเม้า ยายกระพมฌูก เป็นต้น
เนียะตานี้เป็นราชพิธีในพระมหากษัตริย์กัมพูชาทุกพระองค์ปรารภ
เพื่อให้ผู้ที่เข้าทรงสถิต(เลี้ยงรูป)ได้บอกเหตุการณ์ และชะตากรรมของบ้านเมือง
เหตุโชคล้างที่จะเกิดขึ้น ส่วนราษฎร์สามัญทรงอนุญาตให้มีหรือให้เล่นเนียะตาได้
(ทรงสถิต) ท่านบอกอีกว่าเดิมเรียกว่าเทพฺยตา หรือเทพตา และคานี้ได้เรียก
เลื อนมาตามยุ คตามสมั ย จนที่ สุด เรีย กว่ า เนี ย ะตาดวงวิ ญ ญาณเนี ยะตาตาม
ความหมายที่ สั ง คมกัม พู ช าเรี ย กกัน ในการพิ ธี ท รงสถิต รูป เรีย กว่ า เข้า แม่ ม ด
ประกอบด้วยองค์ประกอบสองอย่าง
1. ผู้ทรงร่างอารักษ์เนียะตา/แม่มด(Medium) เป็นรูป/ตัวแทนดวง
วิญญาณของผู้ ที่ต าย โดยมี ทรงร่างจะมีเสี ยงและการกระทาของผู้ ทรงร่างมี
อาการทาทีเหมือนคนยังมีชีวิตอยู่ทั้งการชอบอาหาร เสื้อ ผ้า และความต้องการ
อื่น ๆ
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2. ผู้สื่อความ (Interpret of Medium) ตามธรรมเนียมกัมพูชาในพิธี
ทรงร่างสถิตรูปเรียกว่าโดนสนฺม เป็นผู้สื่อความจากผู้ทรงร่างรูป เพื่อสักถาม
ปัญหาที่เกิดเข้าในครอบครัวหรือเหตุการณ์บ้านเมือง สังคม และเรียกร้องขอ
ความช่วยเหลือหาวิธีทางแก้ไขปัญหาเกิดขึ้น หรือช่วยดูแลผู้เจ็บป่วย
ในครอบครัวหนึ่งประกอบด้วยเชื้อสายสองอย่างคือฝ่ายพ่อ(Paternal
lineage) และฝ่ายแม่ (maternal lineage) การที่จะทรงร่างสถิตรูปต้องไปหา
หมอดูเพื่อรู้ว่าในครอบครัวมีปัญหาอะไรแต่สมัยนี้เพื่อดูแลโรคไข่เจ็บป่วย ทาไห้
ครอบครัวมีแต่เหตุเหลวร้าย เกิดความเดือดร้อน ความไม่สบายใจ เมื่อหมดดูหา
สาเหตุเห็นว่าพบว่าเกิดจากฝ่ายพ่อหรือแม่ และให้จัดพิธีทรงร่างสถิตรูป
พิธีทรงร่างสถิตรูปนี้ ดวงวิญญาณอารักษ์เนียะตาไม่ทรงสถิตได้ง่าย ๆ
ผู้ในพิธีต้องเรียกร้องหลายครั้งหรืออาจเป็นชั่วโมง มีเล่นเพลงดนตรีทรงสถิต
โดยเฉพาะ ส่วนผู้เล่นดนตรีต้องตีกลองหรือส่วนดนตรีอื่น ๆ ให้มีเสียงดังพร้อม
ๆ กับเสียงเรียกร้องจากผู้เข้าร่วมในพิธี
สิงทรงสถิต เมื่อเข้า ดังเสียงเว็ ว๊าส ฮิ ฮึส ขึ้นอย่างดัง ๆ ตัว ขา แขน
สั่น กระโดด กระเด็น เต้นตามจังหวะเพลงดนตรี ถือเทียน และนับจานวนของที่
เอามาเซ่น ว่าครบตามจานวนประเพณีหรือยัง ถ้าครบก็แสดงความพอใจ ถ้าไม่
ครบทาตัวในลักษณะงอน ไม่พอใจ บอกให้เอามาให้ได้ ส่วนผู้ที่เล่นเพลงดนตรี
เมื่อเห็นดวงวิญญาณมาทรงร่างสถิตรูปแบบนัน้ ยิ่งเล่นเสียงดังและเร็วกว่าก่อน ๆ
ในเมื่อดวงวิญญาณทรงร่างสถิตรูป สิ่งที่มาสถิตจะชอบถือเครื่องมือที่
ตนชอบมากที่ สุ ด สิ่ ง ที่ม าทรงสถิต ส่ ว นมากจะชอบถือมี ด ดาบ มั ด ผ้ า แดงที่
หน้าผาก มือ ขาแขนสั่น เคี้ยวฟัน หน้าตาน่ากลัว กระโดดเต้นไปเต้นมา สื่อสาร
ด้วยภาษาเทพ หรืออารักษ์เนี๊ยะตาผู้สื่อความกับดวงวิญญาณสักถามผู้ที่ทรงร่าง
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ว่า ใครทาให้ลูกเจี๊ยบ/ลูกช้างไม่สบาย เป็นผีฝ่ายพ่อหรือแม่ หรือเป็นผีมาจากที่
อื่นรูปทรงร่างสถิตตอบว่า เป็นญาติฝ่ายนี้ ๆ หรือมิใช่มาแต่ดวงวิญญาณผีคนอื่น
ผู้ สื่ อ ความกับ ดวงวิ ญ ญาณสั กถามหาสาเหตุ ว่ า ท าไมต้ องมาท าให้
ลูกเจี๊ยบเป็นแบบนี้ มีความประสงค์อะไร ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองผู้สื่อ
ความจะถามเรื่องเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และขออนุเคราะห์บอกวิธีทางแก้ไข สิ่ง
สถิตหรือดวงวิญญาณจะบอกตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กรณีสิ่งดวงวิญญาณบรรพบุรุษทรงร่างจะบอกตามความเป็นจริงว่า
เป็นตามเหตุที่ตนไม่พอใจ ผู้ศึกษาเคยเข้าร่วมในพิธีนี้หลายครั้ง สังเกตเห็นว่า
ส่วนมาก ดวงวิญญาณจะไม่พอใจกับลูกหลานที่มีความขัดแย้งกัน ลูกสาวแอบมี
ผู้ชายโดยผิดคลองธรรม บางครั้งลูกสาวของญาตินั้น ๆ มีผู้ชายมาพูด คุย แม้แต่
พูดตาหนิคนอื่น หรือบางครั้งตนไม่พอใจเมื่อเห็นลูกหลานลืมผู้ตายไปโดยไม่
ทาบุญอุทิศให้ หรือบางครั้ง ตนชอบปริโภคอาหาร เสื้อผ้าชนิดอื่น ๆ แต่ญาติไม่
เซ่นอุทิศให้ สมัยปัจจุบันมีแพทย์ทันสมัย เมื่อไม่สบายลูกหลานนาไปหาหมอ ลืม
ผีฝ่ายพ่อแม่ ดวงวิญญาณเหล่านั้นไม่พอใจ ทาให้ลูกหลานเป็นป่วยไข้ หรืออยู่ไม่
เป็นสุข กระสับกระส่าย เร้าร้อนใจ
การที่จะให้ดวงวิญญาณบุรุษหรือเนียะตาทรงร่า ง ให้อภัยโทษในการ
กระทาสิ่งที่ผิดคลองธรรม นอกรีตขนบธรรมเนียมประเพณี ต้องมีการเซ่นสรวง
ตามคาสั่งของวิญญาณทรงร่าง เมื่อทรงร่างได้ให้อภัย และให้ลูกเจี๊ยบ/ลูกช้าง
(หมายถึงคนที่กาลังไม่สบายอยู่) ดีขึ้นเป็นปกติ ตามความเชื่อในสังคม ต้องจัด
พิธีอีกหนึ่งเรียกว่าพิธีตามหาวิญญาณหรือเรียกขวัญ โดยญาติ ๆ จะเอาตะกร้า
กะเบียน ไปจับวิญญาณหรือขวัญของผู้ที่ไม่สบายกลับคืนมา โดยมีร้องประพันธ์
เพลง ในความเชื่อของสังคมกัมพูชา ว่า เมื่อมีคนไม่สบาย เจ็บป่วยไข้ หลังจาก
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จัดพิธีทรงร่างดวงวิญญาณแล้ว วิญญาณหรือขวัญจะออกจากร่างไปอยู่ไต้ต้นไม้
ที่ร่มเย็น ญาติ ๆ เรียกขวัญกลับคืนมา
ความเชื่อเรื่องทรงร่างวิญญาณบุรุษ ไม่เพียงแต่ในเรื่องอารักษ์ เนียะตา
ตามความเชื่อของคนในสังคม เชื่อว่าเมื่อมีคนเกิดมาใหม่ ญาติหรือพ่อแม่จัดให้มี
พิธีหนึ่งคือการรับเอาครู ซึ่งคนในชนบทเกิดมาต้องมีครูกาเนิด โดยครูกาเนิดนี้
ให้ความคุ้มครองดูแลไม่ให้มีความอันตรายมาถึง การทรงร่างครูมีความงดงาม
กว่าการทรงร่างวิญญาณ ซึ่งครูนี้ สุภาพ ออมน้อมถ่อมตนมากกว่า ไม่กินเหล้า
กินเนื้อเหมือนทรงร่างวิญญาณบุรุษ(โดนตา) กินแต่หมากพลู บุหรี่
ผู้ศึกษา เคยสังเกตเห็นในจัดพิธีทรงร่างบรรพบุรุษ ผู้ที่ทรงร่างพูดคุย
กันด้วยภาษาเทพ หรือภาษาเนี๊ยะตา เหมือนลักษณะเจรจากันสองฝ่าย ผู้ศึกษา
เคยซักถามผู้รวมในพิธี โดยเขาบอกว่า วิญญาณบุรุษกับกาลังเจรจาขออนุญาต
จากครูกาเนิ ด เพื่ อทรงร่ า ง และบอกสาเหตุ ที่ จ ะเข้า มา ภาพลั กษณะแบบนี้
บางครั้ ง คนหนึ่ ง ท าหน้ า ที่ ส องคนเพื่ อแย้ ง โตกั น คื อ วิ ญ ญาณบรรพบุ รุ ษ กั บ
วิญญาณครูกาเนิดในสถิตร่างเดียวกัน
พิธี ท รงร่า งนี้ ในอีกมุ ม มองหนึ่ ง คือสื่ อให้ เห็น การรู้ต อบคุณ บุ ญ ของ
บรรพบุรุษ เมื่อลูกหลานลืมพระคุณ ดวงวิญญาณเหล่านี้มีทรงร่างเข้า หรือทาให้
ลูกหลาน ญาติ ๆ ไม่สบาย อาจจะมีสาเหตุบางอย่างในชีวิต สมัยก่อนพิธีนี้ทาขึ้น
เพื่ออยากรู้เหตุการณ์บ้านเมือง แต่สาหรับปัจจุบันเพื่อเยียวยา ดูแล ผู้ป่วย เมื่อ
หมดหนทางที่ จ ะดู แ ลผู้ ป่ ว ยแม้ ว่ า สั ง คมได้ รั บ ความเชื่ อ เรื่ อ งผลกรรมใน
พระพุทธศาสนา แต่ ความเชื่ อเรื่องวิญญาณทรงร่างยังเคียงคู่กับวิถีชีวิต ชาว
กัมพูชามาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากความเชื่อในเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณ
บรรพบุรุษสื่อกับคนโดยเฉพาะ อนึ่งในความเชื่อในสังคมกัมพูชาในสมัยก่อนไม่
ค่อยมีการบันทึกเป็นตัวหนังสือเพื่อเป็นการศึกษาของคนรุ่นสมัยใหม่ อาศัยโดย
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การบอกเล่าหรือทาต่อ ๆ กัน แต่สาหรับผู้ศึกษา มีโอกาสได้รวมในพิธีนี้ด้วยเป็น
บ้างครั้ง ๆ
สรุปว่างานประเพณีและพิธีกรรมที่ได้ยกมากล่าวทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อน
ให้เห็นถึงวิถีการดารงชีวิตของชาวกัมพูชาตั้งแต่อดีตจวบกระทั่งปัจจุบัน แม้ว่า
ในข้อเขียนนี้ยังไม่สามารถลงรายละเอียดถึงพัฒนาการของประเพณีพิธีกรรม
ต่างๆ ที่เคยมีปรากฏในพระราชพิธีสิบสองเดือนอันถือเป็นโบราณราชประเพณีที่
อาจเคยกระทาอยู่เพียงในระดับราชสานัก หรือเคยกระทาทั้งในระดับราชสานัก
และราษฎรทั่วไป อันนี้เป็นที่น่าเสียดายที่ข้อเขียนนี้ยังไม่สามารถชี้แจงให้ทราบ
ถึงรายละเอียดเหล่านั้นได้ แต่อย่างไรก็ตามงานประเพณีพิธีกรรมเหล่านี้ยังคง
ปรากฏอยู่จวบกระทั่งปัจจุบัน บางเทศกาลอาจมีการงดเว้นการจัดโดยรัฐบาลแต่
ในขณะเดียวกันสาหรับสิ่งที่ เรียกว่างานประเพณีและมีพิธีกรรมที่มีวิถีชีวิตของ
ผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าอย่างไรงานประเพณีเหล่านั้นจะยังคงอยู่ในความ
ตระหนักรู้ของประชาชนอยู่เสมอและด้วยความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อบริบท
ทางเศรษฐกิจการเมืองและสั งคมของกัมพู ชาเปลี่ ยนแปลงไป งานประเพณี
พิธีกรรมเหล่านี้จะยังคงดารงอยู่ตามสถานะที่เคยมีมามิได้เป็นเพียงแค่ความทรง
จาที่ครุกรุ่นไปด้วยความรื่นเริงแต่ไม่อาจเกิดขึ้นได้จริง
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บทที่ 4
พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา
เริ่มต้นประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรกัมพูชา สันนิษฐานว่า พวกเจนละ
หรือชาวกัมพูชา หรือกัมพูชาเป็นเผ่าพันธุ์กัมพูชา มอญ มีบรรพบุรุษร่วมกัน ซึ่ง
มีถิ่นเดิมแถวทะเลสาบแคสเบียส ต่อมาอพยพมาอยู่บริเวณภาคตะวันตกของจีน
และได้อพยพเข้ามา ในเอเชียตะวันออกเฉียงได้ในราว 500 ปี ก่อนคริสตกาล
โดยอยู่ในบริเวณประเทศลาว ตอนล่าง อาณาจักรเจนละตกอยู่ ในอานาจของ
ฟูนัน จนถึง พ.ศ. 552 ผู้นาของเจนละในการต่อสู้เพื่อเอกราช คือ “พระเจ้า
ภรวรมัน ต่อมาได้มีชนชาติอินเดียเข้ามาติดต่อค้าขาย และได้นาเอาวัฒนธรรม
อินเดียมาเผยแผ่ด้วย ทาให้กัมพูชาได้รับวัฒนธรรมอินเดียมาด้วย
เมื่อพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่สุวรรณภูมิ ดินแดนแถบประเทศ
กัมพูชา เป็นดินแดนหนึ่งที่ได้รับเอาศาสนาจากอินเดีย[38] และได้รับอิทธิพลใน
ด้านความเจริญทาง ด้านจิตใจมาจากประเทศอินเดีย ศาสนาสาคัญของชาว
กั ม พู ช าโบราณ คื อ ศาสนาพราหมณ์ และศาสนาที่ ร องลงมา คื อ พระ
พระพุทธศาสนาศาสนาทั้งสองนี้ได้วางรากฐานลงในประเทศนี้ เป็นครั้งแรก
และในปัจจุบันนี้ ประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ตามประวัติศาสตร์
ของกัมพูชา จัดได้เป็น 4 ยุค จะได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนาในยุคต่าง ๆ ดังนี้
4.1 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา
ในช่ ว งเริ่ ม ต้ น ประวั ติ ศ าสตร์ ข องประเทศกั ม พู ช า เรี ย ก ยุ ค ฟู นั น
(Funan, Founan) หรืออาณาจักรพนม หรือยุคก่อนกัมพูชา (พ.ศ. 200 1100) “ฟูนัน” เป็นภาษาจีน สันนิษฐานว่า เพี้ยนมาจากคากัมพูชาว่า พนม ซึ่ง
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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แปลว่า เขา ในสมัยนี้ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ นับถือตามความเชื่อดั้งเดิม คือ นับ
ถือตาม บรรพบุรุษ ได้แก่ ถือลัทธิธาตุ ดิน น้า ลม ไฟ และผีสางนางไม้ จดหมาย
เหตุของจีน เรียก ฟูนัน กัมพูชานับถือทั้งศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนา
แต่ในราชสานักและชนชั้นสูง นับถือศาสนาฮินดู นิกายไศวะ เป็นหลักลักษณะ
ของฟูนั้นมีความคล้ายคลึงกันอินเดียมาก เพราะได้รับแบบแผนการปกครอง
ศิลปะ การช่า ง และวิท ยาการต่า ง ๆ จากชาวอินเดีย ในยุคฟูนั้น ตอนปลาย
พระมหากษัตริย์หันมานับถือพระพุทธศาสนาดังเอกสารฝ่ายจีนในราชวงศ์ชี้ทาง
ภาคใต้ว่า กษัตริย์ฟูนันพระนามว่า เกาณฑินยะชัยวรมัน (โกณฑัญญะชัยวรมัน)
ทรงนับถือศาสนาพราหมณ์มาก่อน ภายหลังทรงนับถือ พระพุทธศาสนา ในรัช
สมั ย นี้ ไ ด้ มี พ ระภิ กษุ ช าวอิน เดี ย รูป หนึ่ ง ชื่ อ พระนาคาหรื อ พระนาคเสนได้
เดิ น ทางไปยั ง ประเทศจี น ได้ แ วะที่ ฟู นั้ น ก่อ น และได้ ทู ล พระเจ้ า กรุ ง จี น ว่ า
ประเทศฟูนั้นนับถือศาสนาฮินดู นิ กายไศวะ แต่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมี
ภิกษุสามเณรมากและสมัยนี้ได้มีพระภิกษุชาวฟูนั้น ชื่อ สังฆปาละ (พ.ศ. 10021065) เป็นผู้เชี่ยวชาญในพระอภิธรรมได้เดินทางไปสู่ ประเทศจีน และได้ศึกษา
เพิ่มเติมจากพระภิกษุอินเดีย ชื่อ คุณภัทร มีความแตกฉาน ในพระพุทธศาสนา
เป็นที่เคารพศรัทธาของพระเจ้าจักรพรรดิบูตี (ครองราชย์ พ.ศ. 1046-1092)
ทรงอาราธนาให้ท่านแปลคัมภีร์พระพุทธศาสนาเป็นภาษาจีน เช่นคัมภีร์ “วิมุตติ
มรรค” ซึ่งแต่งโดยพระอุปติสสะเถระ และยังได้รับนิมนต์จากพระเจ้าบู่ตี ให้เป็น
ผู้สอนธรรม ในราชสานัก นับว่าเป็นชาวฟูนัน ที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่ง เป็นที่รู้จักใน
บรรดาประเทศต่าง ๆ ในปลายพุทธศตวรรษที่ 11 พระเจ้าเกาณฑินยะวรมัน ได้
ส่งพระมหาเถระกัมพูชา 2 องค์ ไปช่วยแปลพระไตรปิฎกจีน พระมหาเถระ 2
องค์นี้เป็นนักปราชญ์รู้หลายภาษา โดยเฉพาะ ภาษาสันสกฤต องค์ที่เลิศมีเกียรติ
ติดชื่ออยู่ในพระไตรปิฎกจีนนั่นคือ พระมหาเถระ แสงโปโลสังฆปาละ เกิดเมื่อ
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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พ.ศ. 1067 ในประเทศจีน พระมหาเถระเสงโปโลสังฆปาละ ได้แปลคั มภีร์วิมุตติ
มรรค อันเป็นคัมภีร์ของพระธัมมรุจิเถระในเกาะลังกา เป็นคัมภีร์คู่กับ คัมภีร์วิ
สุทธิมรรค ของพระพุทธโฆษาจารย์ ซึ่งประเทศที่นับถือลัทธิมหายานต่างรู้จัก
ชื่อท่ านทั้ง สองนี้ ดีม าก พระเถระกัม พูช าทั้ งสองรูป ได้ ช่ว ยแปลพระไตรปิฎก
ข้อความแห่ง คาแปลนั้นมีผลงานเป็นภาษาจีนแท้ใน พ.ศ. 1057 พระเจ้าอนุ
รุทธวรมัน ขึ้นครองราชย์ ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพระพุทธศาสนาอย่างแรง
กล้า และได้ทรงประกาศถวายพระองค์ เป็นอุบาสก ทรงมีพระเกศธาตุเส้นหนึ่ง
ไว้เป็นที่สักการะบูชา พระเจ้าอนุรุทธวรมันเป็น กษัตริย์องค์สุดท้ายที่ปรากฏ
นามในยุคฟูนั้ นในระยะเวลานี้อาณาจักรเจนละซึ่งเป็นเมืองขึ้น ของฟูนั้นได้มี
อานาจมากขึ้น ได้ตั้งตัวเป็นอิสระ และต่อมาใน พ.ศ. 1170 ก็ได้ยกกองทัพ มา
โจมตีรวมฟูนันเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเจนละสมัยเจนละ (พ.ศ. 11001344) อาณาจักรเจนละตั้งอยู่ทางทิศเหนือของฟูนัน ถือว่าเป็นยุ คของกัมพูชา
หรือกัม พู ช าที่แ ท้ จ ริง ซึ่ ง ถือว่ า ได้ เริ่ม ต้น ในสมั ย เจนละนี้ “พระเจ้ า ภววรมั น
(Bhavavarman) มีพระอนุชา ชื่อว่า “พระเจ้าจิตรเสน (Chitrasena)” โดยเข้า
ยึดเมืองวยาธปุระของฟูนั้นเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์แรกของสมัยเจน
ละราว พ.ศ. 1093 กษัตริย์ในยุคต้นยังคงนับถือศาสนาฮินดูนิกายไศวะเป็นหลัก
ต่อมา พุทธศตวรรษที่ 13 ได้มีกษัตริย์ที่นับถือพระพระพุทธศาสนา คือสมัยของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 1 (ครองราชย์เมื่อ พ.ศ. 1193-1256) มีหลักฐานแสดงว่า
พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอยู่ มีศิลาจารึกที่วัดไพรเวียร ใกล้เมืองวยาธปุระ
เมื่อ พ.ศ. 1207 กล่าวถึงกษัตริย์สองพี่น้อง ที่บวชในพระพุทธศาสนา พระเจ้า
ชัยวรมันที่ 1 ได้โปรดให้สร้างวัดถวาย หลักฐานจากข้อบันทึก ของหลวงจีนอี้จิง
ที่เดินทางไปอินเดียและผ่านทะเลใต้ว่า สมัยนั้น พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง
มาก มี วั ด ทั่ว ไปทุ กแห่ง มีศาสนาพราหมณ์แ ละพุท ธอยู่ ร่ว มกัน อย่ า งสงบสุ ข
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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ประชาชนทั่ ว ไป นิ ย มบวชในพระพุ ท ธศาสนา แม้ พ วกเจ้ า นายก็ นิ ย มบวช
เช่นเดียวกัน
ในพุ ท ธศตวรรษที่ 14 พระพุ ท ธศาสนา นิ ก ายมหายาน ได้ เ ข้ า มา
เผยแพร่ ในเอเชี ย อาคเนย์ แ ล้ ว และกั ม พู ช าก็ยั ง ได้ รั บ เอาพระพุ ท ธศาสนา
มหายานเช่ น กั น ตามบั น ทึ ก ของหลวงจี น อี้ จิ ง กล่ า วว่ า ภาคพื้ น นี้ มี นิ ก าย
พระพุทธศาสนามาก มีทั้งนิกายมูลสรวาสติวาทิน เป็นนิกายเถรวาท
หลังรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 ไม่นานอาณาจักรเจนละก็แตกเป็น 2
ส่วนกลายเป็น เจนละบก หรือเจนละเหนือ กับเจนละน้า หรือเจนละใต้ในตอน
ปลายยุ ค เจนละน้ าตกอยู่ ในอิ ท ธิ พ ลของชวา หลั ง จากแยกกั น ประมาณ 1
ศตวรรษ ยุคเจนละก็สิ้นลงด้วยสาเหตุ ขัดแย้งกับอาณาจักรชวา กล่าวคือ ใน
ตอนกลางพุทธศตวรรษที่ 14 กษัตริย์ราชวงศ์ ไศเลนทร แห่งชวา ได้ยกทัพเรือ
มาตีเจนละ จับพระเจ้ามหิปติวรมันแห่งเจนละตัดพระเศียร ส่วนพระเจ้าชัยวร
มันที่ 2 ซึ่งขึ้นครองราชย์สืบมา ก็ได้ย้ายเมืองหลวงไปตั้งอาณาจักรใหม่ ที่อื่น ยุค
เจนละจึงสิ้นสุดลง
สมัยพระนคร (พ.ศ. 1345-1975) ยุคพระนคร ได้แก่ยุคที่นครวัด นคร
ธม ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ทะเลสาป และอยู่ทางเหนือของเมืองเสียมราฐ เป็นเมืองหลวง
ของกั ม พู ช า เป็ น ยุ ค ที่ อ ารยธรรมของขอมเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งมาก มี ศิ ล ปะ และ
สถาปัต ยกรรมที่โดดเด่น ทางด้ านศาสนา ปรากฏว่า พระพุทธศาสนา นิกาย
มหายานเจริญรุ่งเรืองพร้อมกับศาสนาพราหมณ์ ส่วนพระพุทธศาสนา นิกายเถร
วาท คงเป็นที่นับถืออยู่ในหมู่ประชาชนทั่วไป ส่วนทางชั้นสูง หรือ ในราชสานัก
นับถือพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน และถือลัทธิพราหมณ์ ในยุคนี้ได้มีธรรม
เนียม ถือศาสนาคนละอย่างระหว่างพระราชากับปุโรหิต ถ้าพระราชาเป็นพุทธ
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ปุโรหิตเป็น พราหมณ์ หรือถ้าพระราชานับถือศาสนาพราหมณ์ ปุโรหิตนับถือ
พระพุทธศาสนา ถือเป็น ประเพณีที่ยึดถือต่อกันมาหลายร้อยปี
ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เริ่มแต่ปี พ.ศ. 1724 ทรงมีชื่อเสียง
โด่ ง ดั ง ที่ สุ ด ในประวั ติ ศ าสตร์ กั ม พู ช า ทรงท านุ บ ารุ ง พระ พุ ท ธศาสนาจน
เจริญรุ่งเรืองที่สุด ทรงย้ายราชธานีไปที่ใดก็จะสร้างวัดวาอารามด้วย พระองค์
ทรงเอาใจใส่ในกิจการ พระพุทธศาสนามาก ทรงสร้างปราสาท และพระพุทธรูป
จานวนมากมาย ทรงสถาปนา ปราสาทตาพรมเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ มีพระมหา
เถระเป็นศาตราจารย์ใหญ่อยู่ถึง 18 องค์ และอาจารย์รองลงมาถึง 2,750 องค์
เป็นผู้สอน พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยังทรงให้ราชกุมาร ไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่
ลังกา แล้วทรงผนวชที่วัดมหาวิหารในปลายยุคมหานคร ศาสนา พราหมณ์ และ
มหายานเสื่อมถอยลง คงเหลือแต่เถรวาทที่เจริญรุ่งเรืองและได้รับการนับถือ
จากคนทุกระดับ ตั้งแต่กษัตริย์ลงไป
4.2 ยุคฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในกัมพูชา
ในยุ คหลังพระนครนี้ พระพุ ทธศาสนา นิกายมหายาน และศาสนา
พราหมณ์ได้เสื่อม ถอยลงไป คงเหลือแต่ พระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท และ
กษัตริย์ในยุคนี้จึงได้นับถือพระพุทธศาสนา เรื่อยมา กษัตริย์กัมพูชาได้ละทิ้งราช
ธานีมหานคร ไปสร้างราชธานีใหม่ที่เมืองสรีสันธอร์ ต่อมา พ.ศ. 1975 ได้ย้ายไป
สร้างราชธานีใหม่ที่พนมเปญจนถึงในปัจจุบัน ตั้งแต่ การสร้า งราชธานีใหม่ เป็น
ต้นมา เป็นเวลา 400 ปี ประเทศกัมพูชาตกอยู่ในภาวะวิกฤต ทางสัง คมอย่าง
รุนแรง ประชาชนทุกข์ยากมากบ้านเมืองยับเยิน พระศาสนาเสื่อมโทรมมาก
เนื่องจากเกิดเรื่องภายใน มีการแย่งชิงราชสมบัติกัน ผู้คนล้มตายกันมากนครวัด
นครธม ถูกปล่อยรกร้างอยู่ในป่า จนมีชาวฝรั่งเศสไปพบเข้า
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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พระเจ้ า หริรักษ์ รามาธิ บ ดี ทรงเสวยราชย์ ในกรุง อุด รเมี ย รชั ย พระ
พระพุทธศาสนา กลับเจริญรุ่งเรืองอีก มีพระสงฆ์ชาวกัมพูชา เดินทางมาศึกษา
ยัง กรุงเทพฯ และกลับไปฟื้นฟู พระพุทธศาสนาในกัมพูชาพระมหาวิมลธรรม
(ทอง) ได้จัดการศึกษาของสงฆ์กัมพูชาตั้ง "ศาลาบาลีชั้นสูง ” ในกรุงพนมเปญ
ได้แก่ พุทธิกวิทยาลัยในปัจจุบัน จากนั้นกัมพูชาก็ต กเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
เกือบ 600 ปี

ภาพที่ 21 พิธีแห่นาค

ภาพที่ 22 พิธีบรรพชา – อุปสมบท

ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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พ.ศ. 2498 พระเจ้านโรดมสีหนุ สละราชสมบัติให้พระเจ้านโรดมสุรา
มฤต พระบิดาขึ้นครองราชย์แทน พระองค์มาตั้งพรรคการเมืองชื่อ สังคมราษฎร์
นิยม และได้รับ เลือกเป็นนายกรัฐมนตรี ต่อมาเมื่อพระบิดาสวรรคต จึงทรงเป็น
ประมุขรัฐโดยไม่ได้ ครองราชย์ พระเจ้านโรดมสีหนุ ทรงคิดตั้งทฤษฎี พุทธสังคม
นิ ย ม โดยการปกครองที่ ยึ ด หลั กพุ ท ธธรรมเป็ น หลั กในการบริหารประเทศ
ในช่วงนี้ประเทศแถบเอเชียอาคเนย์กาลัง อยู่ในภาวะการต่อสู้ ระหว่างลัทธิ
คอมมิวนิสต์ กับลัทธิประชาธิปไตย พระเจ้านโรดมสีหนุ จึงถูกปฏิวัติโดยนายพล
พอล เมื่อปี พ.ศ. 2518 ได้เปลี่ยนราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นสาธารณรัฐกัมพูชา
นายพลพอลได้เป็นประธานาธิบดีคนแรก ทางด้านศาสนาก็ได้ ส่งเสริมทานุบารุง
จากรัฐเป็นอย่างดี พระสงฆ์กัมพูชาหลายรูปได้มาศึกษาที่กรุ งเทพฯ ได้นาแบบ
แผนการปกครองคณะสงฆ์ไทยไปใช้ในกัมพูชา เช่น สมเด็จพระสุคันธาธิบดี ทา
ให้พระสงฆ์ในกัมพูชา มี 2 นิกาย คือ นิกายธรรมยุต และมหานิกาย ทางด้าน
การศึกษาของสงฆ์ก็ได้นาแบบแผนไปจากประเทศไทย เช่น มีมหาวิทยาลัยสงฆ์
ที่ตั้งขึ้นโดย เจ้านโรดมสีหนุ เรียกว่า “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาพระสีหนุ
ราช” มีการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี และโท ตามลาดับ
4.3 อิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อประเทศกัมพูชา
พระพุทธศาสนามีความสาคัญต่อชาวกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นประเพณี ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันตั้งแก่ถือกาเนิดจนกระทั่งตาย สามารถแบ่งเป็น ด้าน
ดังนี้
1. ด้ า นสั ง คม พระพุ ท ธศาสนามี อิท ธิ พ ลต่ อ ประชาชาชนกัม พู ช า
ถึงแม้ว่าบ้านเมือง จะตกอยู่ในภัยสงครามการแก่งแย่งระหว่างผู้มีอานาจไม่เคย
ขาดสาย ประดุจดังว่าดินแดนกัมพูชา เป็นดินแดนที่ถูกสาปให้ตกอยู่ในความ
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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ลาบากด้วยภัยสงคราม ต้องมีชีวิต อยู่กับดินแดนที่ถูกสาป ต้องมีชีวิตอยู่กับการ
เสี่ยงตายจากสงคราม บางครั้งต้อง แยกพ่อแยกแม่ แยกพี่แยกน้องกัน หรือ
เสียชีวิตจากกันก่อนเวลาอันควร เนื่องจาก ความโหดร้ายของสงคราม อันเกิด
จากกองกาลังหลายกลุ่มที่คอยประหัตประหารกัน ถึงแม้ว่าในช่วงที่ เขมรแดง
เรืองอานาจในกัมพูชา ได้ล้มล้ างพระพุทธศาสนา โดยหวังว่า ให้สิ้นซาก แต่ก็
ทาลายได้เพียงแค่รูปแบบและส่วนประกอบภายนอกเท่านั้น ไม่สามารถ ทาลาย
พระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในใจคนกัมพูชาได้ เพราะได้ฝังลึกอยู่ในใจเป็นเวลาช้า
นาน มรดกอันล้าค่าที่พระพุทธศาสนามอบให้กับกัมพูชานั้น มีค่าเกินกว่าจะนับ
ได้ เพราะได้แทรกซึม อยู่ในวิถีชีวิตของคนกัมพูชาไปแล้ว มีอิทธิพลต่อแนวคิด
วิถีชีวิตของชาวกัมพูชา วัดวาอาราม ต่าง ๆ ได้เป็นที่พึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชน
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ได้มีสถาปัตยกรรม อันทรงคุณค่ามากมาย เช่น นครวัด
นครธม เขาพระวิหาร เป็นต้น ซึ่งเป็นสถานที่สาคัญ ทางพระพุทธศาสนา ที่เป็น
มรดกสาคัญกัมพูชา
2. ด้านการเมือง การเมืองกัมพูชามีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ในอดีตกาล พระมหากษัตริย์ทรงปกครองบ้านเมือง โดยอาศัยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นแนวทาง แม้ว่าในอดีตจะมีการนับถือ พระพุทธศาสนาปน
กับศาสนาพราหมณ์ แต่ก็ไม่ได้เกิดความขัดแย้ง ใด ๆ เลยแต่กลับเอื้อต่อกัน เป็น
ประโยชน์ต่อการปกครอง หลักธรรมคาสอนทาง พระพุทธศาสนาเป็นอุปกรณ์
สาคัญในการปกครองให้ประชาชนอยู่กันอย่างสงบสุข ปกครอง ให้เป็นอีกแบบ
ได้ โดยง่ าย แม้ ในปัจ จุ บัน รัฐบาลก็ได้ เอาใจใส่ กิจ การพระศาสนาพอสมควร
พระสงฆ์ ได้มีอิทธิพลทางการเมืองอยู่มาก เมื่อมีเหตุการณ์วิกฤตทางบ้านเมือง
พระสงฆ์ได้มีส่วนร่วม ในการเดินประท้วงรัฐบาล ทางด้านการศึกษา ได้มีการ

ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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จัดตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้น ได้แก่ มหาวิทยาลัยพระพระพุทธศาสนาพระสีหนุ
ราช อันเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ พระภิกษุสงฆ์ชาวกัมพูชา
3. ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนชาวกัมพูชาส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม
ได้แก่ การทาไร่ทานา ปลูกผักปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ แต่ก็มีความเป็นอยู่อย่าง
แร้นแค้น ขัดสน เพราะความ ยากจน ขาดการดูแลเอาใจใส่จากรัฐ แม้ความ
เป็ น อยู่ ข องประชาชนจะขั ด สน แต่ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เขาเรี ย กร้ อ ง คื อ สั น ติ ภ าพ
ประชาชนกัมพูชาบางคนได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนของกัมพูชา ว่า “สิ่งที่เขา
เรียกร้อง คือ สันติภาพ อยากจะให้บ้านเมืองมีความสงบสุขเหมือนเมืองกัมพูชา
โดยปราศจากการแก่งแย่ ง กันของผู้ ปกครอง” แต่ ส่ว นหนึ่ งที่ ป ระชาชนชาว
กัมพูชามีอยู่ไม่ได้ ขัดสน คือ พระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในใจ เขาต้องอดทน ต่อสู้ต่อ
กับ การท างาน และภัย สงคราม ต่ า ง ๆ คิด ว่ า ในอนาคตข้า งหน้ า ประชาชน
กัมพูชาจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่านี้
4.4 ศาสนาอื่นๆที่มีในประเทศกัมพูชา
ศาสนาฮินดู ชาวกัมพูชาได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูมากในช่วง
เริ่มต้นของอาณาจักรฟูนันโดยมีฐานะเป็นศาสนาประจารัฐ กัมพูชายังเป็นที่ตั้ง
ของสถานที่สาคัญทางศาสนาฮินดูรวมทั้งนครวัด
ศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลามเป็ นศาสนาของชาวจาม (บางครั้ง
เรียกกัมพูชามุสลิม) และชนกลุ่มน้อยชาวมาเลย์ในกัมพูชา ใน พ.ศ. 2518 มี
มุสลิมในกัมพู ชาราว 150,000 - 200,000 ในกัมพู ชา ในสมัยกัมพูชาแดง มี
มุสลิ มจานวนหนึ่ งถูกสัง หาร ชาวจามในกัมพูช ามีทั้ งที่ นับถือนิกายสุหนี่ และ
ชีอะห์ชาวจามมีมัสยิดเป็นของตนเอง ใน พ.ศ. 2505 มีมัสยิดประมาณ 100
แห่งในประเทศ ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 24 มุสลิมในกัมพูชาได้รวมตัวกันให้
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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เกิดเอกภาพ ภายใต้การควบคุมของผู้นาศาสนา 4 ระดับคือ มับตี ตุกกาลิห์ รา
ยากาลิก และตะวันปาเก สภาในหมู่บ้านของชาวจามประกอบด้วยฮาเก็ม 1 คน
และมีกาติบ บิหลั่น และลาบีได้หลายคน ผู้นาศาสนาทั้งสี่ระดับและฮาเก็มจะ
ได้รับการยกเว้นภาษีและได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการเฉลิมฉลองระดับชาติ เมื่อ
กัมพูชาได้รับเอกราช ชุมชนมุสลิมอยู่ภายใต้อยู่ภายใต้การควบคุมของสภาที่มี
สมาชิก 5 คน ซึ่งเป็นตัวแทนชาวมุสลิมอย่างเป็นทางการ และรวมทั้งการติดต่อ
กับประเทศมุสลิมอื่นๆ ชุมชนมุสลิมแต่ละแห่ง จะมีฮาเก็มเป็นผู้นาชุมชนและ
มัสยิด อิหม่ามเป็นผู้นาการละหมาด และบิหลั่นเป็น ผู้เรียกผู้ที่มีศรัทธาให้มาทา
ละหมาดทุกวัน คาบสมุทรจรอยจังวาร์ใกล้กับพนมเปญเป็นศูนย์กลางทางจิต
วิญญาณของชาวจาม สานักงานระดับสูงของมุสลิมอยู่ที่นั่น ในแต่ละปี จะมีชาว
จามไปเรียนศาสนาที่กลันตัน ในมาเลเซีย บางส่วนไปศึกษาที่เมกกะ
ศาสนาคริสต์ มิชชันนารีกลุ่มแรกที่มาสู่กัมพูชา นาโดยกัสปาร์ ดาครูซ
สังกัดนิกายโดมินิกันชาวโปรตุเกส ระหว่าง พ.ศ. 2098 – 2099 แต่การเผยแพร่
ศาสนาล้มเหลว ในช่วงที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ศาสนาคริสต์มีอิทธิพลน้อย
มากในกัมพูชา ใน พ.ศ. 2515 คาดว่ามีชาวคริสต์ในกัมพูชาประมาณ 20,000
คน ส่วนใหญ่ เป็ น นิกายโรมันคาทอลิก ก่อนการขับไล่ชาวเวี ยดนามใน พ.ศ.
2513 – 2514 คาดว่ า มี ช าวคริ ส ต์ ในกัม พู ช าถึ ง 62,000 คน ตามสถิติ ของ
เวียดนาม เมื่อ พ.ศ. 2496 สมาชิกของนิกายโรมันคาทอลิกในกัมพูชามีประมาณ
120,000 คนในกัมพูชา โดยเป็นชาวเวียดนามในกัมพูชาราว 50,000 คน ชาว
คริส ต์ ที่ เหลื อ อยู่ ในกัม พู ช าเมื่ อ พ.ศ. 2515 ส่ ว นใหญ่ เป็ น ลู กหลานของชาว
ฝรั่งเศส ใน พ.ศ. 2496 มีมิชชันของนิกายอเมริกันยูนิทาเรียนอยู่ในโรงเรียน
ฝึกหัดครูพนมเปญ และมีมิชชันแบบติสต์ทางานในพระตะบองและเสียมราฐ
พันธมิตรมิชชันนารีและคริสเตียนก่อตั้งในกัมพูชาเมื่อ พ.ศ. 2466 กิจกรรมของ
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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มิชชันนารีอเมริกันโปรแตสแตนท์เพิ่มขึ้นในกัมพูชา โดยเฉพาะในกลุ่มชาวจาม
และชนเผ่าต่างๆหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2513 และการก่อตั้งสาธารณรัฐกัมพูชา
มีรายงานว่ามีผู้นับถือนิกายโปรแตสแตนท์ 2,000 คนใน พ.ศ. 2505 และใน
พ.ศ. 2525 มีรายงานว่ายังมีหมู่บ้านชาวคริสต์ในกัมพูชา แต่ไม่ได้รายงานเรื่อง
จานวน รวมทั้งนิกายของพวกเขา ใน พ.ศ. 2523 มีชาวกัมพูชาที่นับถือศาสนา
คริสต์ลงทะเบียนเป็นผู้อพยพในค่ายผู้อพยพในประเทศไทยมากกว่าจานวนที่
เคยมีรายงานใน พ.ศ. 2513 ใน พ.ศ. 2530 คาดการณ์ว่าเหลือชาวคริสต์ใน
กัมพูชาไม่กี่พันคน ปัจจุบันมีชาวคริสต์ที่นับถือนิกายโรมันคาทอลิกในกัมพูชา
ราว 20,000 คน คิดเป็น 0.15% ของประชากรทั้งหมด
สรุป ปั จ จุ บั น ราชอาณาจั ก รกัม พู ช ามี ส มเด็ จ พระสั ง ฆราช 2 องค์
แยกกันมหานิกาย 1 องค์ และฝ่ายธรรมยุตอีก 1 เหตุผลก่อนที่จะเกิดมีสมเด็จ
พระสังฆราช 2 องค์ในราชอาณาจักรกัมพูชาเกิ ดมีขบวนการเข้ามาแทรกแซง
อานาจของคณะสงฆ์กัมพูชาอย่างหนักก่อนเกิดการดังกล่าวจนเป็นเหตุให้สมเด็จ
พระราชาคณะฝ่ายมหานิกายหลุดวงโคจรการสถาปนาเป็นประมุขสงฆ์ในสมัยมี
การปกครองร่วมกันฝ่ายที่มีอานาจที่หนุนพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตอ้างว่า พระของ
ตนสะอาดบริสุทธิ์เหนือกว่าฝ่ายมหานิกายทั้งที่ความจริงฝ่ายธรรมยุตเองมีข้อ
วั ต รปฏิ บั ติ ที่ เ ขี ย นขึ้ น มาภายหลั ง ไม่ ใ ห้ ยุ่ ง เกี่ ย วกั บ กิ จ การการเผยแผ่ การ
สาธารณะสงเคราะห์ การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาฯลฯ ตามที่พระพุทธ
องค์บัญญัติไว้เมื่อเหตุการณ์เลวร้าย จึงเป็นเหตุให้ต้องแยกประมุขสงฆ์เป็นของ
ใครของมั นการท างานรวมกันของ 2 นิกายจึ งยุ ติ ลงโดยสิ้น เชิ ง การออกงาน
การสังฆกรรม การทาหน้าที่ของสงฆ์ การปกครองก็แยกกันหมดสามัคคีธรรมที่
เป็นหัวใจของสงฆ์ถูกทาลายลงสิ้นเชิงระหว่าง 2 นิกายจนไม่มีกิจกรรมและสังฆ
กรรมใดที่สามารถทาร่วมกันได้ในที่สุด ฝ่ายธรรมยุตกัมพูชากลับได้รับผลกระทบ
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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อย่างรุนแรงจากการแยกประมุขสงฆ์เพราะธรรมยุตมีพระสงฆ์จานวนน้อย แถม
ยังมีขบวนการเข้ามาหากินกับ ตาแหน่งหน้าที่ สมเด็จพระสัง ฆราชอย่า งหนั ก
เพราะสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายธรรมยุตถูกเชื่อว่าบริสุทธิ์เกินกว่าที่จะใช้อานาจ
ปกครองในต าแหน่ ง บริหารกิจ การสงฆ์ ต ามกฎหมายและธรรมเนี ย มปฏิบั ติ
นั่นเอง
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บทที่ 5
อัตลักษณ์เฉพาะของวัฒนธรรมกัมพูชา
ภายหลังรัฐบาลเขมรแดงถูกโค่นล้มพระพุทธศาสนาได้รับฟื้นฟูอีกครั้ง
แต่อยู่ในบริบทข้อจากัด เนื่องจากผู้ที่ประสงค์จะบวชต้องมีอายุ 50 ปี ขึ้นไป
ตามข้อบั ง คับ ของภาครัฐ ปั จจุ บัน พระพระพุ ทธศาสนาได้ รับการดู แล และ
สนั บ สนุ น เป็ น อย่ า งดี จ ากภาครั ฐ และพุ ท ธศาสนิ ก ชนทั่ ว ไป ขณะเดี ย วกั น
พระสงฆ์ก็มีสวนรวมในการพัฒนาสังคมหลาย ๆ ด้าน
วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดาเนินชีวิต ที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเอง ไม่
ว่าจะเป็นการละเล่น การแสดง การร้องเพลง พฤติกรรม และบรรดาผลงานทั้ง
มวลที่มนุษย์ ได้สร้างสรรค์ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานด้านจิตกรรม สถาปัตยกรรม
ตลอดจนความคิด ความเชื่อ ความรู้ ลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม ความ
เป็นระเบียบความรู้สึก ความประพฤติและกิริยาอาการ หรือการกระทาใด ๆ
ของมนุษย์ในส่วนรวม ลงรูปเป็นพิมพ์เดียวกันและแสดงออกมาให้ปรากฏเป็น
ภาษา ศิลปะ ความเชื่อถือ ระเบียบ ประเพณี ความกลมเกลียว ความก้าวหน้า
ของชาติและศีลธรรมอันดีงามของประชาชน ซึ่งวัฒนธรรมของคนแต่ละภาคใน
ประเทศกัมพูชาก็มีความเหมือนและแตกต่างกันบ้างตามแต่ละพื้นที่ของประเทศ
กัมพูชา รวมทั้งการสืบทอดหรืออาจมีการดัดแปลงบ้างเพื่อให้มีความเป็นสมัย
นิยมมากขึ้น รวมทั้งสามารถประพฤติปฏิบัติกันได้อย่างทั่วถึงด้วยนั่นเอง
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5.1 วัฒนธรรมการแต่งกาย
วัฒนธรรมกัมพูชาด้านการแต่งกาย ตั้งแต่ในอดีตมานั้นคนกัมพูชามี
เอกลักษณ์ด้านการแต่งกายที่ใช้ผ้ากัมพูชาซึ่งทาจาก ผ้าไหม ผ้าทอมือต่าง ๆ นา
มาทาเป็นผ้าสไบสาหรับผู้หญิงกัมพูชา ส่วนผู้ชายก็มีการแต่งกายที่นิยมสาหรับ
ชาวบ้านก็คงหนีไม่พ้นผ้าขาวม้าซึ่ง นิยมใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันก็
ยังมีอยู่
ตั ว อย่ า งเช่ น ในสมั ย อยุ ธ ยาตอนปลายนั้ น หญิ ง กั ม พู ช าจะนุ่ ง โจง
กระเบนสวมเสื้อรัดรูปแขนกระบอก ส่วนผู้ชายก็จะนุ่งผ้าม่วงโจง สวมเสื้อคอปิด
ผ่าอกแขนยาว แต่โดยปกติก็จะไม่นิยมใส่เสื้อกัน
ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น นี้ เ ราหาแทบไม่ ไ ด้ แ ล้ ว ส าหรั บ การแต่ ง กายแบบนี้
เนื่องจากคนกัมพูชาสมัยปัจจุบันนิยมแต่งกายตามแบบนิยมตามชาวยุโรปซึ่งทา
ให้กาย แต่งกายแบบอดีตเริ่มเลื่อนหายไปมาก
ดังนั้นเพื่อให้วัฒนธรรมการแต่งกายแบบกัมพูชายังคงอยู่ต่อไปเราชาว
กัมพูชาควรช่วย กันอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายแบบกัมพูชาไว้เพื่อลูกหลาน
ของเราจะได้ไม่ตกเป็น เครื่องมือของต่างชาติต่อไป
วัฒนธรรมการจัดการหรือแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมที่ได้ ศึกษาในบทนี้จะ
ช่วยให้เราเข้าใจมาตรฐานของการแสดงออกของแต่ละชนชาติเพื่อทาให้การมี
ความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ดาเนินไปอย่างราบรื่น เพราะปัญหา
ด้านความไม่เข้าใจกันส่วนใหญ่มักอยู่บนพื้นฐานของการตีความตามความคิด
ความเชื่อหรือปทัสถานของสังคมตนเองซึ่งปั จจุบันเรื่องของมิติทางวัฒนธรรมก็
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ เ ข้ า มามี บ ทบาทและเป็ น เรื่ อ งที่ ทุ ก คนควรสนใจหั น มา
ทาการศึกษา ซึ่งทฤษฏีของ Geert Hofsted ได้รับการยอมรับในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการและผลกระทบจากวัฒนธรรมที่มีต่อการทางานระหว่าง
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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เชื้ อ ชาติ นอกจากนี้ เ รายั ง สามารถน าทฤษฏี ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาไปประยุ ค ใช้ กั บ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือในการทาธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่ง Hofsted ได้
แบ่งมิติทางวัฒนธรรมออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1. เน้นความเป็นปัจเจกบุคคล (individualism) และการเน้นความ
เป็นกลุ่ม (collectivism)
2. ความแตกต่างระหว่างอานาจของแต่ละบุคคลในสังคม (Power
Distance)
3. การเน้นลักษณะความเป็นชาย(Masculinity) และการเน้นลักษณะ
ความเป็นหญิง (Femininity)
4. การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน(Uncertainty Avoidance)
สัง คมกัม พูช ามีลั กษณะเฉพาะและมี ความแตกต่า งจากสัง คมอื่น ๆ
ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน สังคมกัมพูชาจะรับอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามา
ผสมผสานอย่างรวดเร็ว ทาให้สังคมกัมพูชา มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่สังคม
กัมพู ชาส่วนใหญ่ก็ยั งคงสามารถอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมกัมพู ชาไว้ไ ด้
ลักษณะของสังคมกัมพูชารวมถึงวัฒนธรรม ประเพณี จารีต วิถีประชา มารยาท
กัมพูชา ศิลปะกัมพูชาและค่านิยมของคนกัมพูชา จะแสดงออกถึงความเป็น
กัมพูชาได้อย่างเด่นชัด ในบทนี้จะได้ศึกษาถึงลักษณะของสังคม วัฒนธรรม และ
ประเพณีของกัมพูชา ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
และถ่ายทอดเป็นมรดกสู่อนุชนรุ่นหลังสืบไป
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5.2 ลักษณะสังคมกัมพูชา
สั ง คม คื อ บุ ค คลจ านวนหนึ่ ง ที่ มี ความเกี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น โดยมี
วัตถุประสงค์ระเบียบแบบแผนและกฎเกณฑ์ที่ช่วยกันวางไว้เป็นตัวเชื่อมโยง
ประสานบุคคลเหล่านั้นเข้าด้วยกัน “สังคมกัมพูชา” จึงหมายถึง บุคคลที่เกิดใน
ประเทศกัมพูชา ถือสัญชาติกัมพูชา หรือบุคคลที่ ย้ายมาอยู่ในประเทศกัมพูชา
อย่างถาวร มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันปฏิบัติตนตามวัตถุประสงค์ระเบียบ แบบ
แผนและกฎเกณฑ์ที่ช่วยกันวางไว้
ลั ก ษณะสั ง คมกั ม พู ช าโดยทั่ ว ไปประกอบด้ ว ยสภาพของสั ง คม
เกษตรกรรม ทั้งนี้ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพนี้ ซึ่ง
เป็นอาชีพที่ สร้างรายได้หลักให้แก่ คนกัมพูชามาตั้งแต่ดั้งเดิม โดยมีลักษณะ
ครอบครัวเป็นประเภทที่เรียกว่า ครอบครัวขยาย อันหมายถึงครอบครัวเดียวที่มี
พ่อแม่ลู กอยู่ รวมกับ ญาติพี่น้ องคนอื่น ๆ อาจจะอยู่บ้ านเดีย วกัน หรือบริเวณ
เดียวกันก็ได้ นับเป็นครอบครัวใหญ่ทาให้เกิดความอบอุ่นมีญาติพี่น้องคอยเลี้ยง
ดูลูกหลาน มีผู้อาวุโสสูงสุดทาหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว เมื่อครอบครัวเหล่านี้
อยู่ ร วมกั น หลายครอบครั ว ย่ อ มกลายเป็ น สั ง คมที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั น จึ ง
จาเป็นต้องมีการตัดระเบียบทางสังคมให้มีระเบียบแบบแผนเป็นแนวทางปฏิบัติ
ขึ้นอย่างมีบรรทัดฐานที่เรียกว่า วิถีประชา กฎศีลธรรม และกฎหมาย
ซึ่งสามารถสรุปสังคมกัมพูชาได้เป็นข้อ ๆ ดังต่อไปนี้
1. สังคมกัมพูชาเป็นสังคมเกษตรกรรม
2. สังคมกัมพูชาเป็นสังคมที่มีความผูกพันในระหว่างเครือญาติอย่าง
ใกล้ชิด
3. สังคมกัมพูชาเป็นสังคมที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา
4. สังคมกัมพูชาเป็นสังคมที่เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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5. สังคมกัมพูชาเป็นสังคมที่ให้ความสาคัญในเรื่องอาวุโส ให้เกียรติยก
ย่องผู้ใหญ่
วิถีประชา เป็นแบบแผนในการปฏิบัติหน้าที่ที่ทุคนในสังคมปฏิบัติกัน
โดยทั่วไปจนเกิดเป็นความเคยชินไม่ต้องเป็นศีลธรรมและกฎหมายบังคับ ผู้ไม่
ปฏิบัติตามก็จะไม่ได้รับโทษแต่จะถูกติฉิน นินทาเป็นต้น และนอกจากนี้ยังหมาย
รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติของบุคคลที่ได้มาจากครอบครัว ซึ่งเป็นผู้อบรมสั่งสอน
กฎศีลธรรม เป็นหลักคาสอนที่ได้จากศสานา มีลักษณะเป็นข้อห้ามมิ
ให้กระทา การบางอย่างที่สังคมไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะสิ่ งชั่วและสิ่งผิด หากผู้ใด
ฝ่าฝืนได้รับโทษรุนแรง เช่น การห้ามลูกเนรคุณพ่อแม่ หรือห้ามมิให้จาหน่ายยา
เสพติด เป็นต้น
กฎหมาย เป็นบทลงโทษที่ตราไว้เป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดโทษไว้
แน่นอนมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้รักษากฎหมายของบ้านเมืองไว้มอให้มีผู้ใดฝ่าฝืนได้
ทั้งนี้กฎหมายนั้นจะต้องสอดคล้องกับวิถีประชาและกฎศีลธรรมด้วยจึงมีผลใน
การบังคับใช้ ซึ่งสามารถทาให้สังคมดาเนินไปได้อย่างมีระเบียบ
เอกลักษณ์ของสังคมกัมพูชา
เอกลักษณ์ของสังคมกัมพูชา หมายถึง ลักษณะของสังคมกัมพูชาที่เห็น
เด่ น ชัด และมี ความแตกต่า งจากสัง คมอื่น ๆ เอกลั กษณ์ ของสั ง คมกัมพู ช ามี
ลักษณะเด่น[43]ดังนี้
1. สังคมกัมพูชารวมอานาจไว้ที่ส่วนกลาง พนมเปญเป็นศูนย์กลางของ
ประทศ สถาบั น และสิ่ ง ที่ มี ความส าคัญ เกือ บทุ กอย่ า งในประเทศรวมอยู่ ที่
พนมเปญ อ านาจทางการเมื อ ง การปกครอง สถาบั น การศึ ก ษาชั้ น สู ง
โรงพยาบาลดี ๆ ถนนและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ล้วนอยู่ที่ศูนย์กลาง คือ
พนมเปญ
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.

109
2. สังคมกัมพูชาเป็นสังคมเจ้านาย ทั้งนี้เพราะค่านิยม และได้อบรมสั่ง
สอนกันมาโดยลาดับ ผู้ใหญ่มักให้พรแก่ผู้น้อยว่า “ขอให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตอยู่สุข
สบาย ไม่ต้องทางานหนักและมั่งคั่ง ไปด้วยบริวาร” ปัจจุบันนิยมการมีตาแหน่ง
ทางราชการมีตาแหน่งทางราชการตาแหน่งทางสังคม
3. สังคมกัมพูชามีปรัชญาชีวิตที่สงบสุข ทั้งนี้เนื่องจากได้รับอิทธิพล
จากพระพระพุทธศาสนา ซึ่งมีปรัชญาเชื่อในกฎแห่งกรรม ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว
พระพระพุทธศาสนาสอนให้คนรังเกียจการ ฆ่าสัตว์ สอนให้รู้จักให้อภัยไม่จอง
เวร ในด้ า นการดาเนิ นชีวิตสอนให้คนแสวงหาความสุ ขโดยใช้วิธี สันโดษและ
เสียสละ
4. สังคมกัมพูชายึดมัน่ ในสถาบันพระมหากษัตริย์
5. สั ง คมกั ม พู ช าเป็ น สั ง คมเกษตรกรรม ประชาชนส่ ว นใหญ่ ข อง
ประเทศประกอบอาชีพทางการเกษตร
6. สั ง คมกั ม พู ช าเป็ น สั ง คมลั ก ษณะชาวบ้ า น ประชาชนส่ ว นใหญ่
ประมาณ 85% เป็นชาวชนบทและมีอาชีพทางการเกษตร ทาให้ความสัมพันธ์
ของคนกัมพูชาเป็นไปในลักษณะสนิทสนมกันเป็นส่วนตัว และมีความเป็นกันเอง
สนใจในเรื่องน้อยหน้าและไม่น้อยหน้า เรื่องมีเกียรติและ ไม่มีเกียรติ
7. สังคมกัมพูชาชอบความหรูหราฟุ่มเฟือยการไม่ยอมน้อยหน้าใคร
การอยากจะเป็นผู้มีเกียรติได้รับการยกย่องจากสังคม ทาให้เกิดการแข่งขันกัน
ทางสังคม
นอกจากนี้ ลักษณะนิสัยของคนกัมพูชา มารยาทกัมพูชา ศิลปะกัมพูชา
ฯลฯ ได้แก่ คือ มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย
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ลักษณะนิสัยของคนกัมพูชา ลักษณะเด่นของคนกัมพูชา คือ มีความ
เป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ลักษณะนิสัยดังกล่าวเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก เช่น การยิ้ม
มารยาทกัมพูชา หมายถึง กิริยาอาการที่ควรประพฤติปฏิบัติอย่างมี
ขอบเขต หรือมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมแก่กาลเทศะและสังคม มารยาท
กัมพูชาเป็นการเจาะจงในแบบแผนการประพฤติปฏิบัติแบบกัมพูชา ที่บรรพ
บุรุษได้พิจารณากาหนดขึ้นและดัดแปลงแก้ไขใช้สืบทอดกันมา นอกจากนี้ยัง
รวมไปถึง ความประพฤติ ด้ า นการควบคุม กิ ริย าวาจาให้ อยู่ ใ นกรอบที่ สั ง คม
กัมพูชาเห็นว่าเรียบร้อยถูกต้องและยอมรับ สาหรับมารยาทกัมพูชาบรรพบุรุษ
กัมพูชาได้มีการสร้างสมและดัดแปลงให้เหมาะสมกับลักษณะของคนกัมพูชา ซึ่ง
มีลักษณะพิเศษไม่เหมื อนกับชาติ ใด ดังนั้น การประพฤติปฏิบัติด้ านมารยาท
สามารถบ่งบอกถึงชนชั้นของบุคคลที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี เช่นสุภาษิตกัมพูชา
โบราณกล่าวว่า “สาเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล”
5.3 ค่านิยมของคนกัมพูชา
ค่านิยม (Values) หมายถึง สิ่งสาคัญขั้นมูลฐานที่ทาให้บุคคลตัดสินใจ
ว่าควรจะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างไร ค่านิยมเป็นความคิดเห็นพ้อง
ต้องกันของคนในสังคม มีทั้งค่านิยม ที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์
ค่านิยมที่สามารถประเมินค่าพฤติกรรมให้เป็นที่ยอมรับจนเป็นเอกลักษณ์ที่บ่ง
ลักษณะเฉพาะของคนในชาติ ซึ่ ง มี วั ฒนธรรมเป็ น หลั กพื้ น ฐาน การปลู กฝึ ก
ค่านิยมควรส่งเสริมคุณภาพของค่านิยมทางจิตใจมากกว่าวัตถุ เช่น ค่านิยมในคา
ว่าผู้ดี
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ค่านิยมของสังคมกัมพูชา คือ สิ่งที่คนกัมพูชาในสังคมหนึ่งยกย่องว่าดี
ปรารถนาจะได้เป็นและ มีความสุขที่ได้ปฏิบัติ แต่ต้องเข้าใจว่าค่านิยมในสังคม
หนึ่งถือว่าดีว่าถูกต้องและเป็นสิ่งที่ควรกระทา แต่ค่านิยมดังกล่าวอีกสังคมหนึ่ง
อาจถือว่าไม่ดี ไม่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทาและไม่ควรปฏิบัติในทานอง
เดียวกัน “ค่านิยม” ในสังคมกัมพูชาที่ว่าดี ว่ าถูกต้อง อาจเปลี่ยนแปลงไปจาก
ค่านิยมเดิมได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและกาลเวลา ตัวอย่างเช่น ในอดีต
คนกัมพูชามีค่านิยมต้องการให้ลูกหลานที่ได้ร่าเรียนวิชาแล้วให้ได้เป็นเจ้าคน
นายคน แต่ ในสั ง คมปั จ จุ บั น พ่ อแม่ มี ค่ า นิ ย มเปลี่ ย นไป คือ เรีย นเพื่ อให้ลู ก
สามารถประกอบอาชี พได้ หรือตั วอย่า งค่านิ ยมในสัง คมหนึ่ งแตกต่า งกับอีก
สังคมหนึ่ง เช่น ค่านิยมเรื่องการแต่งกายของสังคมในประเทศฝรั่งเศสนิยมแต่ง
กายหรูหราสวยงามและมีคุณ ภาพ แต่ ค่านิยมเรื่องการแต่งกายของสังคมใน
สหรัฐอเมริกา นิยม แต่งกายสะดวกสบายและเน้นความสะอาดเท่านั้น
ค่า นิ ย มของสั ง คมกัม พูช าในอดี ต ค่า นิ ย มของสั ง คมกัม พู ช าในอดี ต
หมายถึง ค่านิยมของสังคมกัมพูชาที่ยึดถือและปฏิบตั ิสืบทอดมาเป็นเวลาช้านาน
ก่อนรับอิทธิพลจากนานาชาติ หรือค่านิยมดั้งเดิมที่คนกัมพูชาได้รับการสืบทอด
มาจากบรรพบุรุษ
การยกย่ อ งให้ ผู้ ช ายเป็ น ผู้ น า สั ง คมกั ม พู ช านิ ย มให้ ผู้ ช ายเป็ น ใหญ่
ตัวอย่างเช่น พระมหากษัตริย์กัมพูชาต้องเป็นชาย ผู้นาหมู่บ้านของสังคมกัมพูชา
ในอดีตล้วนเป็นชาย เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ ปลัดอาเภอ กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรประจาหมู่บ้านล้วนเป็นชาย ผู้หญิงกัมพูชาในอดีตจะได้รับ
การสั่ งสอนให้เคารพ เชื่อ ฟัง และซื่อสัต ย์ต่อสามี ต้องยกย่องรับใช้สามีและ
เคารพ เช่น ก่อนนอนต้องกราบสามี เป็นต้น
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การประพฤติ ต นอยู่ ใ นศี ล ธรรม คนในสั ง คมกั ม พู ช าเคารพระพุ ท ธ
ศาสนา ทาให้ พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการกาหนดค่านิยมของคนกัมพูชา
เช่น เชื่อเรื่องบุญและบาป การทาดีได้ดีและการทาชั่วได้ชั่ว การทาความดีไว้ใน
ชาตินี้จะส่งผลบุญให้มีความสุขในบั้นปลายชีวิตและ ในชาติหน้า จากความเชื่อ
ดังกล่าวคนกัมพูชาจึงประพฤติปฏิบัติตนตามคาสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ า รู้จั กท าบุ ญ ท าทานเพื่ อสร้า งสม “บุ ญ ” และคนกัม พู ช าในสั ง คมชนบท
พระพุทธศาสนา จะเป็นตัวกาหนดกฎเกณฑ์ทางสังคมได้มากกว่าคนกัมพูชาใน
สังคมเมือง
ความกตัญญูกตเวที ชาวกัมพูชาจะได้รับการสั่งสอนให้รู้จักบุญคุณคน
ต้องเคารพและตอบแทนผู้มีพระคุณ เช่น พ่อ แม่ ครู อาจารย์ พี่ ป้า น้า อา
และผู้ที่เคยให้ความอุปถัมภ์ เข้าทานองสุภาษิตที่ว่า “ต้องรู้จักข้าวแดงแกงร้อน”
หรือ “อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น ” หรือการแสดง
ความกตั ญ ญู โดยการรดน้ าอวยพรผู้ ที่ ต นเคารพนั บ ถือ ในวั น ขึ้น ปี ใหม่ ของ
กัมพูชา วันสงกรานต์
ความเชื่ อ หมายถึ ง ความคิ ด ความเข้ า ใจและการยอมรั บ นั บ ถื อ
เชื่อมั่นในสิ่งใดโดยไม่ต้องมีเหตุผลใดมาสนับสนุนหรือพิสูจน์ ทั้งนี้บางอย่างอาจ
มีหลักฐานอย่างเพียงพอ ที่จะพิสูจน์ได้ หรืออาจจะไม่มีหลักฐานที่จะนามาใช้
พิสูจน์ให้เห็นจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นก็ได้ คนกัมพูชา ในอดีตมีค่านิยมความเชื่อหลาย
ด้าน เช่น ความเชื่อทางไสยศาสตร์ ความเชื่อทางาพระพุทธศาสนา ความเชื่อ
เกี่ยวกับโชคลางและฤกษ์ยาม ความเชื่อเกี่ยวกับความฝันและคาทานาย ความ
เชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมต่าง ๆ ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทาและไม่ควรทา
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ค่ า นิ ย มของสั ง คมกั ม พู ช าในปั จ จุ บั น หมายถึ ง ค่ า นิ ย มของสั ง คม
กัมพูชาที่เกิดจากการได้รับอิทธิพลของนานาชาติ และนามาพัฒนาค่านิยมของ
คนกัมพูชาให้เปลี่ยนแปลงไป ไม่เหมือนกับค่านิยมในสังคมกัมพูชา ได้แก่
การให้ความสาคัญกับระบบเงินตรา เดิมค่านิยมในชนบทนิยมพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน ปัจจุบันสังคมกัมพูชาในเมืองนิยมว่าจ้างแรงงานในการทา
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น จ้างแม่ครัวมาทาอาหารเวลาจัดงาน จ้างช่า งดอกไม้มาจัด
ดอกไม้แทนการช่วยเหลือกัน จัดจ้างแม่บ้านดูแลกิจการงานภายในบ้าน และ
ค่านิยมดังกล่าวได้แผ่ขยายเข้าไปในชนบทกัมพูชาด้วย ดังจะเห็นว่าปัจจุบันการ
ทางานไถนา หว่านข้าวและเกี่ยวข้าว ไม่มีการลงแขก แต่ใช้วิธีว่าจ้างแรงงาน
ทั้งสิ้น นอกจากนั้นในสังคมกัมพูชาปัจจุ บันหันมานิยมยกย่องคนที่มีฐานะดี มี
เศรษฐกิจดี ดังนั้นคนมีเงินจึงเป็นมาตรฐานชี้วัดฐานะของคนกัมพูชาในสังคม
กัมพูชาด้วย
การนิย มวัฒ นธรรมตะวัน ตก ค่า นิย มของสั งคมกัม พูช าในการสร้า ง
บ้านเรือน เดิมคนกัมพูชานิยมบ้านทรงกัมพูชาตามความนิยมของคนกัมพูชาใน
แต่ละภาค ปัจจุบัน คนกัมพูชาหันกลับไปนิยมสร้างบ้านแบบยุโรป การสร้าง
สถานที่หน่วยงานของกัมพูชาแบบยุโรป อาคาร ร้านค้า ย่านธุรกิจแบบยุโรป ซึ่ง
มีลักษณะเป็นแท่งเป็นกล่องขนาดสูงใหญ่ แม้มีการรณรงค์ให้อนุรักษ์วัฒนธรรม
สร้า งอาคารแบบทรงกัม พู ช า เช่ น การสร้า งอาคาร เสี ย ไป ปั ญ หาต่ อไปคือ
ค่านิยมเรื่องการทาความเคารพของคนกัมพูชา ปั จจุบันนิยมจับ มือหรือ โค้ง
ค านั บ แบบฝรั่ง ทาให้วั ฒ นธรรมแบบกัม พู ช า ๆ เช่ น ไหว้ หายไปจากสั ง คม
กัมพูชา เป็นต้น
การยกย่องผู้มีตาแหน่ง ค่านิยมของคนกัมพูชาในเรื่องการยกย่องผู้มี
ตาแหน่ ง เช่ น ผู้แ ทนราษฎรเมื่อได้ รับต าแหน่ งนายกรัฐ มนตรี หรือรัฐมนตรี
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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ฐานะจะเปลี่ย นไป พร้อมกับ การเปลี่ย นแปลงฐานะของภริย าและลูก ๆ ก็
เปลี่ยนด้วย เช่น ได้รับการยกย่องสรรเสริญ การให้ความเคารพ ให้ความเกรงใจ
และให้เกียรติเป็นประธานในงานพิธี เป็นต้น
การขาดระเบี ย บวิ นั ย ค่ า นิ ย มของคนกั ม พู ช าในปั จ จุ บั น ทุ ก คนมี
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพมากทาให้พ่อแม่ไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนลูก ทาให้บุตร
ธิดาซึ่งเป็นเยาวชนของชาติขาดการอบรมเป็นผู้ไม่มีระเบียบวินัย ทุกคนไปไหน
มาไหนด้วยความรีบจนบางครั้งต้องขับรถแซงซ้าย แซงขวา หรือไม่ขับรถตามกฎ
จราจรทาให้การจราจรติดขัด นอกจากนี้เราจะเห็นว่าคนกัมพูชา ขาดระเบียบ
วินัยในการเดินเข้าไปทาพิธีรดน้าศพ การทาพิธีบรรจุศพทุกคนไม่นิยมเข้าแถว
แต่นิยมเบียดเสียดกันเข้าไปทาพิธี “เหมือนควายแย่งกันออกจากคอก” ทาให้ไม่
เหมาะกับบรรยากาศงานพิธีเห็นแก่ตัว ค่านิยมของคนกัมพูชาในปัจจุบันทุ กคน
แก่งแย่งกันหาเงินคนกัมพูชาส่วนใหญ่หาเงินโดยการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศชาติ เช่น พ่ อค้าทาการตัดไม้ จนหมดป่ า ทาให้พ่อค้าร่ารวย แต่
ประชากรกัมพูชาส่วนใหญ่ของประเทศต้องประสบปัญหาฝนไม่ตกตามฤดูกาล
อากาศร้อนจัด และเกิดความแห้งแล้งทั่วไป หรือกรณีโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่และขนาดเล็กปล่อยของเสียลงแม่ น้าลาคลอง จึงทาให้น้าเสีย ปลาในลา
คลองตายหรือเป็นพิษ ซึ่งเป็นเหตุ ทาให้เกิดความเสียหายต่อส่วนร่วม[45]
สรุป วัฒนธรรมกัมพูชา คือ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนกัมพูชาที่อยู่
ร่วมกันได้ด้วยการสื่อความหมายใช้ชีวิตประกอบกิจกรรมและสร้างสรรค์สิ่งต่าง
ๆ ด้ ว ยลั ก ษณะกั ม พู ช า ๆ เป็ น ผลรวมของการสั่ ง สมประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ ภูมิปัญญา ภูมิธรรม และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษกัมพูชา ซึ่ง
ถ่ายทอดสืบต่อกันมา ช่วยให้ชาวกัมพูชาในแต่ละสังคมนั้น ๆ อยู่รอดมีความ
เจริญสืบมาและมีความเป็นอยู่เช่นปัจจุบัน วัฒนธรรมเป็นเครื่องผดุงศีลธรรม
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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เป็นปัจจัยแห่งความเจริญงอกงามและ ความแข็งแรงมั่นคงของชาติ วัฒนธรรม
คือชาติเพราะแสดงออกให้ปรากฏทั่วไปว่าเป็นชาติ วัฒนธรรมกัมพูชาเป็นคา
รวมของสัญลักษณ์แห่งชาติกัมพูชา ภาษากัมพูชาก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง ของ
ชาติกัมพูชาเช่นกัน สมมติว่ามีคนนั่งรวมกันอยู่หลายชาติหลายภาษาด้วยกัน ถ้า
คนเหล่านั้นพูดออกมาด้วยภาษาของตนเองเราก็จะรู้ทันทีว่าคนนั้นเป็นคนชาติ
อะไร ถ้าพูดภาษากัมพูชาคนนั้นย่อมเป็นคนกัมพูชาแน่นอน
วัฒนธรรมเป็ นรากฐานของความสามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน และเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์ความมั่นคงของชาติ แสดงศั กดิ์ศรี
เกียรติภูมิ และความภูมิใจร่วมกันของคนกัมพูชาทั้งชาติ

ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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บทที่ 6
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกัมพูชา
กัมพูชามีจานวนประชากรทั้งสิ้นราว 15.57 ล้านคน (THE WORLD
BANK, 2016) จาแนกเป็นสัดส่วนตามกลุ่มชาติพันธุ์หลักได้ 4 กลุ่ม คือ ชาว
กัม พู ช าร้อ ยละ 90 ชาวเวี ย ดนามร้ อ ยละ5 ชาวจี น ร้อ ยละ 1 และชาวจาม
บางส่วน (Jesudas M.Athyal,Editor, 2015:29) นอกนั้นคือสัดส่วนของชน
กลุ่มน้อยทั้ง 19 กลุ่มซึ่งสามารถจาแนกกลุ่มตามตระกูลภาษาได้เป็น 2 ตระกูล
คือ
1. Austro-Thai หรือ Malayan-Polynesians ประกอบไปด้วย Jorai
และ Rhade (Frederic Bourdier, 2009)
2.Mon-Khmer ประกอบด้วย Kachac, Tampuon, Brao, Kreung,
Kravet, Lun, Phnong,Stieng, Kraol , Mel ,Chong , Samre , Pear ,
Saoch, Souy , Khmer Khe , Kuy (Frederic Bourdier, 2009)
ทั้งนี้จากสัดส่วนของประชากรดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งที่ ชี้ให้เห็นว่ากลุ่ม
ชาติพันธุ์กัมพูชาถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลักและมีจานวนประชากรมากที่สุดใน
ประเทศ กลุ่มชาติพันธุ์กัมพูชาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เก่าแก่ที่เข้ามาแทนที่กลุ่มชาติ
พั น ธุ์ ม อญ ทั้ ง ยั ง เป็ น ผู้ ส ร้ า งอาณาจั ก รกั ม พู ช าและรู ป แบบการปกครอง
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของกัมพูชา
6.1 กลุ่มชาติพันธุใ์ นประเทศกัมพูชา
กลุ่มชาติพันธุ์กัมพูชามองว่าตนเป็นหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์
ย่อย 3 กลุ่มซึ่งจาแนกตามเชื้อชาติดั้งเดิมและภาษา
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.

117
1. ชาวกัมพูชาในกัมพูชา (Khmer) ที่พูดภาษากัมพูชา
2. ชาวกัมพูชาสุรินทร์(Khmer Surin) ที่ในอดีตเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่
ประเทศกัม พู ช าแต่ เ มื่ อเวลาผ่ า นไปพื้ น ที่ ส่ ว นนั้ น ได้ กลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ประเทศไทย คนกลุ่มนี้ใช้ทั้งภาษาถิ่นและพูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี แต่ยังคงมี
ความใกล้ชิดกับชาวกัมพูชาในกัมพูชา ขณะเดียวกันมีชาวกัมพูชาสุรินทร์จานวน
มากที่อาศัยอยู่ในกัมพูชาด้วยเหตุผลของการแต่งงาน
3. กัมพูชาใต้(Khmer Krom) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในกัมพูชา
แต่ปัจจุบันดินแดนส่วนนั้นกลายเป็นพื้นที่ของเวียดนาม สามารถพูดได้ทั้งภาษา
กัมพูชาและภาษาเวียดนาม ชาวกัมพูชาใต้จานวนมากได้หลบหนีเข้ามายังเขต
กัมพูชาในระยะที่ถูกรุกรานโดยกลุ่มคอมมิวนิสต์เวียดนาม
กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ต่ อ มาที่ มี จ านวนมากรองจากชาวกั ม พู ช าคื อ ชาว
เวียดนาม จากข้อมูลของศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา คาดว่าชาว
เวียดนามเหล่านี้อพยพเข้าสู่กัมพูชาตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา
ขณะเดียวกันหากเมื่อใดที่ภายในประเทศเวียดนามมีปัญหาด้านการเมืองจน
กระทบต่อชีวิตผู้คน ชาวเวียดนามเหล่านี้ก็จะอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในกัมพูชา
และยึดอาชีพหัตถกรรม ธุรกิจโรงแรมและการค้าต่างๆ เพื่อดารงชีพ
ส่วนชาวจีนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีมากเป็นอันดับ 3 ในกัมพูชา กลุ่มชาติ
พันธุ์ที่มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับชาวกัมพูชา อาจเป็นเพราะคนทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่
นับถือพระพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน ทั้งยังมีการแต่งงานข้ามกลุ่มระหว่าง
ชาวจีนและชาวกัมพูชาอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากในช่วงปี
พ.ศ.2499 – 2500 รัฐบาลของสมเด็จพระนโรดม สีหนุ มีนโยบายสงวนอาชีพ
ให้แก่ชาวกัมพูชา จึงส่งผลให้ชาวจีนส่วนใหญ่แปลงสัญชาติเป็นชาวกัมพูชา และ
หากมีบุตรก็จะได้รับสัญชาติกัมพูชาโดยทันที[49]แต่กระนั้นก็ตามภายหลังการ
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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ยึดอานาจโดยนายพล ลอน นอล ได้ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตของชาวจีนใน
บางส่วน อาทิ มีการปิดโรงเรียนและหนังสือพิมพ์ภาษาจีน ต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุค
ของกัมพูชาแดงนาโดยพอล พต เป็นที่ทราบดีว่าถือเป็นช่วงที่กัมพูชาเปลี่ยน
ประเทศแบบพลิกฟ้าคว่าแผ่นดิน ชีวิตของชาวจีนในกัมพูชาก็เช่นกัน ในช่วงสมัย
ดังกล่าวมีการยกเลิกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ต่อมาในปี พ.ศ.2522 - 2532 เป็นช่วงเวลาที่เวียดนามเข้ายึดครอง
กัมพูชา ทาให้ชาวจีนส่วนมากหลบหนีออกนอกประเทศ แต่ในเวลาต่อมาเมื่อมี
การจั ด ตั้ ง รั ฐ บาลใหม่ ภ ายหลั ง ข้ อ ตกลงสั น ติ ภ าพปารี ส ได้ เ ปิ ด โอกาสให้
ชาวต่ า งชาติ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ชาวจี น ได้ ป ระกอบอาชี พ และมี ฐ านะทาง
เศรษฐกิจดีขึ้น สิ่งพิมพ์ภาษาจีนเริ่ มพิมพ์เผยแพร่ได้อีกครั้งภายหลังที่เป็นสิ่ง
ต้องห้ามไปกว่า 20 ปี โรงเรียนสอนภาษาจีนเริ่มกลับมาเปิดทาการสอนอีกครั้ง
ส่วนชาวจามในกัมพูชาถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลักที่มีจานวนประชากร
อยู่ในลาดับที่ 4 ซึ่งชาวจามส่วนใหญ่คือชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่บริเวณโตนเลสาบ
ในภาคตะวันตก ภาคใต้และภาคกลางของลุ่มน้าโขง ทั้งนี้จากบทความ “ชน
กลุ่มน้อย “ชาวจาม” กับบทบาทการสร้างชาติในกัมพูชา” ชี้ให้เห็นว่า ชาวจาม
เป็นเชื้อสายของคนที่เดินทางเข้ามาตั้งรกรากอยู่ในแผ่นดิน ใหญ่ของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อประมาณ 2,200 ปีมาแล้ว และก่อตั้งอาณาจักรจาม
ปา ผ่านยุคที่รุ่งเรืองจนถึงการล่มสลายของอาณาจักรที่เคยครอบครองดินแดน
ตอนกลางและตอนใต้ ข องเวี ย ดนามในปั จ จุ บั น การท าสงครามระหว่ า ง
อาณาจักรจามปากับประเทศเพื่อนบ้านอาทิจีน และ ไดเวียต (Dai Viet) ในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 4-5 ทาให้จามปาเริ่มเข้าสู่ยุคเสื่อมถอยและเหลือเขตแดนเพียง
พื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของเวียดนามในปัจจุบัน ขณะที่สงครามที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องนั้นส่งผลให้ชาวจามบางส่วนอพยพลี้ภัยสู่พื้นที่ราบใกล้แม่น้าโขง
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.

119
ซึ่ง ปั จจุ บั นอยู่ ในประเทศลาว กัมพู ช าและไทย และจากการอพยพลี้ ภัย ครั้ง
สุดท้ายในปี พ.ศ.2378 ชาวจามในกัมพูชาได้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพลเมือง
กัมพูชาโดยไม่มีข้อขัดแย้งกับชาวกัมพูชาซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธหรือชนกลุ่ม
น้อยอื่นๆ
6.2 ปัญหาความขัดแย้งชาติพันธ์ในกัมพูชา
ประเด็นปัญหาสาคัญที่ชาวจามต้องประสบเมื่อปี พ.ศ.2557 คือปัญหา
ความขัดแย้งเรื่องพื้นที่อยู่อาศัยระหว่างชาวจามกับชาวพนงในจังหวัดมณฑลคีรี
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกัมพูชาติดกับชายแดนเวียดนาม ปัญหาดังกล่าว
เกิด ขึ้น จากนโยบายการทาสวนยาง และโครงการจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อลดความ
ยากจนของชาวมุสลิมในพื้นที่ป่าอันถือเป็นที่อาศัยดั้งเดิมของชาวพนง[41] จึง
เป็นที่มาของความไม่พอใจและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์
ระหว่างชาวจามที่เป็นผู้มาอยู่ใหม่และชาวพนง กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ดั้งเดิม
ในพื้นที่ ทั้งนี้ในปัจจุบันยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่ารัฐบาลได้มีการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างไร ในขณะเดียวกันยังมีปัญหาไร้สัญชาติของชาวพนงและชาวจาม
บางส่วนที่ยังรอคอยการแก้ปัญหาดังกล่าวจากรัฐบาล
แม้ในปัจจุบันเราจะไม่ค่อยได้ยินปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์
ในกัมพูชา ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์หลักเป็นชาวกัมพูชามีถิ่นอาศัยและที่
ทากินมาตั้ง แต่ครั้งบรรพบุรุษหรืออาจจะออกไปเป็นผู้ใช้แรงงานในประเทศ
เพื่อนบ้าน แต่จากกรณีปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทากินของชาวจามและชาวพนง
แล้ว จึงก่อให้เกิดประเด็นคาถามต่อไปว่านอกเหนือจากชาวจามและชาวพนง
แล้วยังมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่ประสบปัญหาดังกล่าวและยังรอคอยความช่วยเหลือ
จากรัฐบาลอยู่ประเทศเพื่อนบ้านของกัมพูชาประกอบไปด้วย 10 ประเทศใน
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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สมาชิกประชาคมอาเซียน นอกจากนี้อาจจะขยายความเข้าใจไปถึงประเทศใน
เอเชียใต้ได้แก่ ประเทศอินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์อีก
ด้วย โดยเฉพาะประเทศอินเดียกาลังถูกจับตามองจากทั่วโลก ว่ามีศักยภาพใน
การแข่งขันที่พอ ๆ กับประเทศจีน โดยเฉพาะในเรื่องของศักยภาพของความ
เจริญด้านระบบสารสนเทศหรือไอที ความพร้อมในเรื่องของการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ
6.3 กัมพูชา ในฐานะสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรู้จักกันในนาม AEC เป็นการรวมตัวกัน
ของกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม
มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และบรูไน จะนามาซึ่งยุคใหม่
ของความร่วมมื อทางเศรษฐกิจ ของทั้ง 10 ประเทศ เช่น นั กท่องเที่ยวและ
แรงงาน (บางภาคส่ ว น) สามารถไปทุ กที่ ในประเทศเหล่ า นี้ โ ดย ปราศจาก
ข้อจากัดที่เคร่งครัดเหมือนในอดีต สาหรับ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC มัก
มีประเด็นถกเถียง หลักเกี่ยวกับว่า จะแข่งขันอย่างไร ส่วนใดที่จะชนะหรือ แพ้
ซึ่งเป็นประเด็นทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ประเด็นหนึ่งที่ขาดหายไป
คือ ทาอย่างไรจึงจะเข้าใจ วัฒนธรรมของประเทศใน AEC อื่น ๆ และทาอย่างไร
จึงจะสามารถหลีกเลี่ยงการยึดมั่นอย่างรุนแรงต่อ วัฒนธรรมของตนเองและการ
ขัดแย้งทางวัฒนธรรมได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า AEC ทาให้เกิดโอกาสในการพบปะผู้คน
ที่มาจากต่างชาติ ต่างภาษา และต่างวัฒนธรรม อย่างไร ก็ตามสิ่งนี้ก็อาจนาไปสู่
ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม หรือการยึดมั่นอย่างรุนแรงต่อวัฒนธรรมของตนเอง
ได้เช่นกัน เช่น
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1. ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมเกิดขึ้น เมื่อสองวัฒนธรรมหรือมากกว่า
มีความเห็นต่างต่อสิ่ง ที่เคยเชื่อหรือปฏิบัติ
2. การยึดมั่นอย่างรุนแรงต่อ วัฒนธรรมของตนเองคือ ความภาคภูมิใจ
และมีลักษณะ ของลัทธิภูมิใจในชนชาติและเห็นว่าวัฒนธรรมของ ตนเองดีกว่า
ซึ่งทั้งสองข้อนี้อาจจะนาไปสู่ความสะเทือน ใจทางวัฒนธรรม (culture shock)
ดังนั้นคนกัมพูชาจึงมีความจาเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้และมีกระบวนการเรียนรู้ ที่
จะทาให้มีความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน AEC เพื่อจะได้ก้าวข้าม
การยึดมั่นอย่างรุนแรงต่อ วัฒนธรรมของตนเองและความขัดแย้งทางวัฒนธรรม
การเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะนามาซึ่งการเดินทาง
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น เป็นเท่าทวีของผู้คนในกลุ่มประเทศสมาชิก เช่น
การท่องเที่ยว การทางาน หรือการเดินทางข้ามประเทศ ด้วยเหตุผลอื่น ๆ ซึ่งผู้ที่
เดินทางข้ามประเทศก็จะนาพา วัฒนธรรมของตนเขตไปเผยแพร่ให้กับประเทศ
ที่ตนเองเดินทางไป ในขณะเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้ ก็จะมีโอกาสได้ประสบและ
รับรู้ในธรรมใหม่ๆ ของประเทศที่ได้ไปอาศัยอยู่ อย่างไรก็ตามการพบเจอกัน
วัฒ นธรรมใหม่ ที่ แตกต่ าง อาจน าไปสู่ ความขัดแย้ ง ทางวั ฒนธรรม (culture
clash) หรืออาจจะก่อให้เกิดความ รู้สึกว่าวัฒนธรรมของตนดีกว่าวัฒนธรรมขึ้น
(culture chauvinism) ดัง นั้ น กระบวนการเรีย นรู้ทางวั ฒ นธรรม จึ ง มี
ความสาคัญและจาเป็น เพราะว่ากระบวนการเรียนรู้ ทางวัฒนธรรมจะทาให้
เข้ า ใจในความแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรม ตลอดจนสามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ
วัฒนธรรมที่แตกต่างได้โดยปราศจากความรู้สึก ในด้านลบต่อวัฒนธรรมอื่นๆ
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บทที่ 7
ปกิณณกะ
เกร็ดข้อควรรู้ เกี่ยวกับแนวคิด หรือความเชื่อทางสังคมมีพฤติกรรมที่
เราควรทาและไม่ควรทาในประเทศกัมพูชา เช่น ผู้หญิงอย่าแต่งตัวเซ็กซี่ , ผู้ชาย
ที่ไว้ผมยาวจะถูกมองว่ามีภาพลักษณ์เป็นนักเลง , ห้ามจับศีรษะคนกัมพูชา
เพราะพวกเขาเชื่อว่าเป็นส่วนสาคัญที่สุดของร่างกาย , การสบตามากเกินไปถือ
ว่าไม่สุภาพและไม่ให้เกียรติ , คนกัมพูชาบางคนไม่ชอบให้เรียกพวกเขาว่าเขมร ,
คนกัมพูชาใช้ นามสกุลนาหน้ าชื่อ หากต้ องการเรียกพวกเขาให้ใช้นามสกุล ,
พยายามใช้มือขวาทั้งการส่งของ รับของ หรือรับประทานอาหาร , เมื่อพบ
พระภิ ก ษุ สามเณรควรถอดหมวกพร้ อ มแสดงความเคารพ และไม่ ค วร
วิพากษ์วิจารณ์การเมืองกับคนกัมพูชา เป็นต้น ดังนั้นข้อมูลต่อไปนี้ จึงเป็นสิ่งที่
ผู้สนใจในวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชา จึงควรรู้ไว้ไม่เสียหลายแน่นอน

ภาพที่ 23 ร้านเสริมสวย แต่งหน้าทาผม
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ในงานสังคมสาวก็มักแต่งตัวด้วยชุดราตรี เข้าร้านเสริมสวย แต่งหน้า
ทาผม ร้านเสริมสวยจากเมืองไทยหรือช่างที่จบหลักสูตรจากประเทศไทยจะ
ได้รับความนิยมเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีชาวกัมพูชาบางส่วนที่สร้างฐานะด้วย
การไปตั้งรกรากในต่างประเทศ เช่น ในสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส นอกจากนั้นยัง
มีสิ่งเล็กๆน้อยที่ควรเรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนของเรา
ดังนี้
7.1 สนทนาภาษากัมพูชา
Hello
สวัสดี
ซัวซะเด็ย
Good morning
สวัสดีตอนเช้า
อรุณ ซัวซะเด็ย
Good afternoon
สวัสดีตอนบ่าย
ติเวีย ซัวซะไดย
Good evening
สวัสดีตอนเย็น
ซาย็วน ซัวซะเด็ย
Good night
ราตรีสวัสดิ์
เรียเตร็ย ซัวซะเด็ย
Goodbye
ลาก่อน
เรียเซินเฮย
Thank you
ขอบคุณ
ออกุน
How are you?
สบายดีไหม
ซก ซ็อ บาย เจีย เต้
I’m fine.
สบายดี
ซก ซ็อบบาย เจีย เต้
เขมรนับเลขแบบเลขฐาน 5 หมายความว่าเวลานับเราจะนาเลขห้ามารวม
กับอีกตัวหนึ่ง เช่น คาว่า 6 คือ “ปรามวย” เกิดจาก “ปรา” ที่
แปลว่า 5 บวกกับ “มวย” ทีแ่ ปลว่า 1
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โซน
มวย
ปี
เบ็ย
บวน
ปรา
ปรามวย
ปราปี
ปราเบ็ย
ปราบวน
ด็อบ

การเรียกชื่อเดือน ของกัมพูชา
แคเมี๊ยะตูจ
เดือนอ้าย
แคเบ๊าะห์
เดือนยี่
แคเมี๊ยะธม
เดือนสาม
แคปกุน
เดือนสี่
แคแจ๊ด
เดือนห้า
แคปซะห์
เดือนหก
แคเจ๊ะห์
เดือนเจ็ด
แคอาสาด
เดือนแปด
แคซราบ
เดือนเก้า
แคเบ็น
เดือนสิบ

ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤกษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
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แคจแน็ย
เดือนสิบเอ็ด
ตุลาคม
แคกเดอะ
เดือนสิบสอง พฤศจิกายน
หมายเหตุ…..แค คือเดือน ….
7.2 ชุดประจาชาติ

ภาพที่ 24 ชุดประชาติกัมพูชา
ชุดประจาชาติของกัมพูชาคือ ซัมปอต (Sampot) หรือผ้านุ่งกัมพูชา
ทอด้วยมือ มีทั้งแบบหลวม และแบบพอดีคาดทับเสื้อบริเวณเอว ผ้าที่ใช้มักทา
จากไหมหรื อ ฝ้ า ย หรื อ ทั้ ง สองอย่ า งรวมกั น ซั ม ปอตส าหรับ ผู้ ห ญิ ง มี ค วาม
คล้ า ยคลึ ง กั บ ผ้ า นุ่ ง ของประเทศลาวและไทย ทั้ ง นี้ ซั ม ปอดมี ห ลายแบบ
จะแตกต่างกันไปตามชนชั้นทางสังคมของชาวกัมพูชา ถ้าใช้ในชีวิตประจาวันจะ
ใช้วัสดุราคาไม่สูง ซึ่งจะส่งมาจากประเทศญี่ปุ่นนิยมทาลวดลายตามขวาง ถ้า
เป็นชนิดหรูหราจะทอด้ายเงินและด้ายทอง
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7.3 เรื่องแปลกๆที่กัมพูชา
1. การมองตากัน ของหนุ่ ม สาว=คนกัม พู ช าส่ ว นมากมั กถือว่ า การ
สบตากันมากเกินไป คือการไม่ให้เกียรติกัน ดังนั้นเวลาคุยกับคนกัมพูชาควร
หลีกเลี่ยงการสบตานานๆ โดยอาจหันไปมองทางอื่นบ้าง แถมบางทีมีความเชื่อ
ว่า ถ้าเห็นผู้หญิงผู้ชายจ้องตากันนาน 2 นาที นั่งคือทั้งสองคนชอบกันแน่นอน
100 %
2.ไม่ควรชวนคนกัมพูชากินข้าวกลางวัน =ชาวกัมพูชาโดยส่วนมากจะ
ชอบงีบนอนตอนกลางวัน ดั ง นั้ น จึ ง มั ก จะชอบไปกิ น มื้ อ กลางวั น ที่ บ้ า น
หลังจากกินมื้อกลางวันแล้วงีบนอน ก็จะตื่นอาบน้าแต่งตัวแล้วไปทางานต่อ หาก
เราไปรบกวนเขาเช่นชวนไปกินข้าว ชาวกัมพูชาจะเกิดอาการง่วงค้าง ทาให้
ทางานได้ไม่เต็มที่ครับ

ภาพที่ 25 การนอนพักผ่อน หลังรับประทานอาหารกลางวัน
3.ประเพณีเข้าห่อ = เด็กหญิงเมื่อถุงวัยมีประจาเดือนซึ่งเป็นสัญญาณ
เตือนว่ากาลังจะเข้าวัยสาว ก็จะถูกทาพิธีลับๆในครอบครัว เรียกว่าประเพณีเข้า
ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 2560 วช.
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ห่อ หรือ โจลส์โมลบ เป็นจะให้อยู่บ้านเป็นเวลา 3-6 เดือน ซึ่งจะห้ามคุยกับชาย
แปลกหน้า ห้ามทางานหนัก และจะถูกสอนวิชากุลสตรีต่างๆ เช่น ทอผ้า เย็บผ้า
งานบ้าน งานเรือน
4. แท็กซี่ทีละแปด = การเดินทางในกัมพูชาค่อนข้างลาบาก จึงมีการ
นารถเก๋งมาทาเป็ นรถแท็กซี่ แต่โดยส่วนมากมักจะให้นั่งเบียดกัน ทั้งคันจุได้
สูงสุด 8 คน ด้านหน้า 4 คนรวมคนขับ ด้านหลังอีก 4 แต่ถึงแม้เราจะขึ้น 2 คน
แบบไม่มีคนอื่นร่วมด้วย ก็ต้องจ่ายค่าที่นั่งรายหัวที่เหลือด้วย
6. ควรเรียกนามสกุลนาหน้าชื่อชาวกัมพูชา (นามสกุล+ชื่อจริง) เวลา
ทักทายคนกัมพูชา เช่น คนกัมพูชา ชื่อว่า จันกุน นามสกุลว่า เฮง ก็ให้เรียกว่า
เฮง จันกุน

นอกจากนั้นแล้วประเทศกัมพูชา หรือทีค่ นไทยส่วนมากจะเรียกว่า
เขมร เป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ และยัง
มีวัฒ นธรรมที่ส วยงาม การดารงชีวิตความเป็นอยู่ข องชาวกัมพูช าอย่าง
เรียบง่ายบ้านเรือนของชาวกัมพูชาจะมีลักษณะยกพื้นสูง มีใต้ถุน บันไดยาว
ใต้ถุน เอาไว้ส าหรั บ เลี้ ย งสั ตว์ ตัว บ้ านยกสู งเพราะป้องกันสั ตว์ดุร้าย ซึ่ ง
บ้านเรือนของชาวกัมพูชาก็มีลักษณะคล้ายกับบ้านของไทยในสมัยก่อนที่มี
ใต้ถุนสูงไว้สาหรับเลี้ยงสัตว์ แต่ปั จจุบันบ้านบางหลังก็เปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคสมัยใหม่นั่นเอง
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