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ข้อคิดจากบรรณาธิการ
หนังสือเรื่อง “ระบบบริหารราชการของประเทศอาเซียน” เป็นหนังสือ
ที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อเสริมทักษะความรู้แก่ข้าราชการไทย เพื่อเรียนรู้และเข้าใจ
ระบบการบริหารงานภาครัฐของประเทศต่างๆ ในอาเซียน อันจะเป็นประโยชน์
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ประเทศ วิสัยทัศน์ รวมถึงความเป็นมาของระบบราชการ นโยบายการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และทีน่ า่ จะเป็นประโยชน์ในการเรียนรูร้ ะบบราชการของ
ประเทศเหล่านี้คือเนื้อหาในส่วนของยุทธศาสตร์และภารกิจของแต่ละ
กระทรวง ระบบการพัฒนาข้าราชการ ท้ายเล่มผู้เขียนได้รวบรวมกฎหมาย
สำ�คัญที่ควรรู้ และลักษณะเด่นของระบบราชการที่น่าเรียนรู้ไว้ได้อย่าง
น่าสนใจ
หนังสือระบบบริหารราชการของประเทศในอาเซียนทั้ง 10 นี้ อาจมี
เนื้ อ หาแตกต่ า งกั น ไปบ้ า ง เนื่ อ งจากผู้ วิ จั ย ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ของ
บางประเทศได้ด้วยข้อจำ�กัดด้านภาษา และบางประเทศยังไม่มีการจัดทำ�
ยุทธศาสตร์ของรายกระทรวง ทางคณะผู้จัดทำ�หนังสือหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
หนังสือเล่มนีจ้ ะมีสว่ นในการติดอาวุธองค์ความรูภ้ าครัฐให้กบั ข้าราชการไทย
ไม่มากก็น้อย สุดท้ายต้องขอขอบคุณเจ้าของรูปภาพและเว็ปไซต์ที่ช่วยกัน
เผยแพร่ให้อาเชียนเป็นหนึ่งเดียวร่วมกัน
ดร.ประยูร อัครบวร
บรรณาธิการ
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1.1 ประวัติและข้อมูลประเทศโดยย่อ
ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศทีม่ ปี ระวัตอิ นั ยาวนานมาหลายร้อยปี
เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ประเทศไทยได้มีการหยิบยืมภาษาจากกัมพูชา
มาใช้ จนแยกเป็นหัวข้อศึกษาได้ การเรียนรูป้ ระเทศกัมพูชาจึงมีความน่าสนใจ
ที่ต้องเรียนรู้ในฐานะเพื่อนบ้านดังนี้
1.1.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ
		
เมืองหลวง
พื้นที		่
เขตแดน
		
		
		
ประชากร
วันชาติ
ภาษาในราชการ
ระบบการปกครอง
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ราชอาณาจักรกัมพูชา
(Kingdom of Cambodia)
พนมเปญ
181.035 ตารางกิโลเมตร[47]
ทิศเหนือติดกับสปป.ลาวและไทย
ทิศใต้ติดกับเวียดนามและอ่าวไทย
ทิศตะวันตกติดกับไทย
ทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม
14.4 ล้านคน (2012) [56]
9 พฤศจิกายน
เขมร
ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ภายใต้รัฐธรรมนูญ

ธงชาติ
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
ตราแผ่นดิน
		
		
		
		
ดอกไม้ประจำ�ชาติ
		
		
		
		
		

มีรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาว
อยู่ ต รงกลางริ้ ว ที่ อ ยู่ ด้ า นนอกทั้ ง
สองด้ า นนั ้ น กว้ า งริ ้ ว ละ 1 ส่ ว น
พื้นสีน�เงินความหมายของสัญลักษณ์
ในธงนั้นสะท้อนถึง 3 สถาบันหลักของ
ประเทศ ดังปรากฏในคำ�ขวัญประจำ�ชาติ
ว่า“ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
พืน้ สีแดง มีความหมายถึงชาติ ปราสาท
นครวัด สีขาวหมายถึงสันติภาพ และ
ศาสนา ซึ่งเดิมมีรากเหง้าจากศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู และได้เปลีย่ นแปลงมา
เป็ น พระพุ ท ธศาสนาในปั จ จุ บั น
สีน� เงิน หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์
เป็ น รู ป ฉลองพระองค์ ค รุ ย คลุ ม พาน
แว่ น ฟ้ า อั ญ เชิ ญ พระแสงขรรค์ แ ละ
เ ค รื่ อ ง ห ม า ย อุ ณ า โ ล ม ภ า ย ใ ต้
พระมหามงกุฎเปล่งรัศมี มีลายช่อต่อ
ออกมาจากกรรเจียกจรทั้งสองข้าง
ดอกลำ�ดวน(Rumdul) เป็นดอกเดี่ยว
มี ก ลี บ ดอก 6 กลี บ ซ้ อ นกั น เป็ น ชั้ น
โคนกลีบดอกกว้าง ดอกมีขนาดเล็ก
สีขาวปนเหลืองนวล กลิน่ หอมเย็น ทีเ่ ป็น
คำ � ชมหรื อ เปรี ย บดั่ ง สตรี กั ม พู ช า
ในยุคโบราณ เห็นได้ทั่วไปในกัมพูชา
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
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สกุลเงินตรา
อัตราแลกเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP)
รายได้ประชาชาติตอ่ หัว
(GDP per Capita)

เรียล (Riel หรือ CR)
4,145 เรียล (KHR) ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ[35]
15.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ[41]
911.73 ดอลลาร์สหรัฐ[35]

1.1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ภาพที่ 1 แผนที่ประเทศกัมพูชา
ที่มา: http://www.hotelsthailand.com/cambodia-hotels.html

ลักษณะภูมิประเทศของกัมพูชา
มีลักษณะคล้ายชามหรืออ่าง ซึ่งตอนกลางของประเทศมีลักษณะ
เป็นแอ่งทะเลสาบและทีร่ าบลุม่ โดยมีชอ่ งระบายน�ออกทางภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ส่วนภาคตะวันตกเฉียงใต้ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือและ
ภาคตะวันออกมีลักษณะเป็นเทือกเขาล้อมรอบที่ราบลุ่มตอนกลาง
จากลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว จึงทำ�ให้อาณาบริเวณตอนกลางของ
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ประเทศ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั่วประเทศ มีความอุดม
สมบูรณ์และเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรประมาณร้อยละ 90 ของ
พลเมืองกัมพูชา
แม่น�และทะเลสาบ
แมน�โขงและทะเลสาบ (Tonle Sap แปลว่า แม่น�จืด) เป็นอู่น�
ทีส่ �ำ คัญของแม่น� ลำ�ธารอืน่ ๆ ของกัมพูชาอีกมากมาย แม่น� โขงมีก�ำ เนิด
จากยอดเขาสูงในทิเบตและซิงไห่ของจีนไหลผ่านมณฑลยูนนานของจีน
เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ก่อนออกสู่ทะเลจีนใต้ใน
อ่าวตังเกี๋ยมีความยาวตลอดสายประมาณ 4,667 กิโลเมตร โดยส่วนที่
ไหลผ่านกัมพูชายาวประมาณ 500 กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 11
ของความยาวแม่น� โขง แม่น� โขงในกัมพูชามีสาขามากมาย โดยแม่น� โขง
ตอนล่างตั้งแต่กรุงพนมเปญลงไปแยกออกเป็นสองสาย ด้านตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ ยั ง เรี ย กว่ า “แม่ โขง” แต่ ส ายที่ อ ยู่ ด้ า นตะวั น ตกเฉี ย งใต้
เรียกว่า “แม่น�บาสัก” (Tonle Bassac) และมีแม่น� “ทะเลสาบ”
(Tonle Sap River) เป็นสาขาใหญ่ทสี่ ดุ ทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่างแม่น� โขงและ
ทะเลสาบ มีความยาวเพียง 155 กิโลเมตร แต่เป็นแม่น� กว้างกึง่ ทะเลสาบ
และมีสาขาหลายสาย แม่น�ทะเลสาบนี้มีส่วนช่วยรักษาระดับน�ของ
ทะเลสาบและแม่ น  � โขงได้ อ ย่ า งมากในฤดู น  � ขึ้ น ในแม่ น  � โขง
แม่น�ทะเลสาบจะรับน�ส่วนหนึ่งไหลสู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือไปยัง
ทะเลสาบ ในฤดูแล้งน�ในแม่น�โขงลดลง แม่น�ทะเลสาบก็จะไหลจาก
ทะเลสาบลงสู่แม่น�โขง และเพิ่มปริมาณให้กับแมน�โขงตอนล่าง
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
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โตนเลสาบทะเลสาบน�จืดของชาวกัมพูชา
ที่มา: http://www.mcot.net

ทะเลสาบในกัมพูชาถือว่าเป็นทะเลน�จืดทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ เป็นอ่างเก็บน�ธรรมชาติทมี่ คี ณ
ุ ค่ายิง่ ของประชาชนกัมพูชา
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและทรัพยากรอาหารอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่ง
ชลประทานทีส่ �ำ คัญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ประมง แต่ทว่ากัมพูชาได้รับเอกราชตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)
นักพัฒนาชาวตะวันตกได้มองเห็นถึงศักยภาพของการใช้น� เพือ่ ปัน่ กระแส
ไฟฟ้าและการชลประทาน จึงได้มกี ารสร้างเขือ่ นเปรกทโนต (Prek Thnot)
และเขื่อนคีรีรมย์ ขึ้นในสมัยรัฐบาลสมเด็จนโรดม สีหนุ ใน พ.ศ.2503
(ทศวรรษ 1960) และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา มี คณะกรรมการ
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แม่น� โขงทีส่ นับสนุนโดยสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมภิ าคเอเซียแปซิฟกิ
ของสหประชาชาติ (ESCAP) ได้ท�ำ การศึกษาถึงศักยภาพของแม่น� ต่างๆ
ในกัมพูชาเพื่อสร้างเชื่อนสำ�หรับผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทาน
และได้ขอ้ สรุปว่า แม่น� และแม่น� สาขาในกัมพูชาเอือ้ อำ�นวยต่อการสร้าง
เขื่อนพลังน�ไฟฟ้าและการชลประทานไม่ต�กว่า 18 แห่ง[10]
ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมอิ ากาศของกัมพูชาอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลลมมรสุมประจำ�ปีมลี กั ษณะ
ร้อนชืน้ และมีฤดูฝนยาวนาน โดยมีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ 20 – 36 องศาเซลเซียส
ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดพาฝน
ทำ�ให้ฝนตกหนักเกือบทุกวัน ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึง่ พัดมา
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมนั้น จะพัดพาอากาศเย็นสบายและ
ลมฝนมาให้พอประปราย ช่วงเปลีย่ นฤดูทอ้ งฟ้าจะมีเมฆแปรปรวน อากาศ
ร้อนจัดและมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ เดือนที่อากาศเย็นที่สุดคือช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึงมกราคม โดยทัว่ ไปแล้วกัมพูชามีอากาศร้อนกว่าไทยและ
สปป.ลาวประมาณ 2 – 3 องศาเซลเซียส เดือนที่แล้งที่สุดคือช่วงเดือน
มกราคมและกุมภาพันธ์ ในขณะทีเ่ ดือนกันยายนและตุลาคมจะมีฝนตกชุก
ซึง่ ปริมาณน�ฝนทีไ่ ด้รบั ในแต่ละพืน้ ทีก่ แ็ ตกต่างกันไป โดยพืน้ ทีเ่ ขตขุนเขา
ทางตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมีพื้นที่ด้านหนึ่งหันออกสู่ทะเลมีปริมาณน�ฝน
เฉลีย่ มากกว่า 5,000 มิลลิเมตรต่อปี ในขณะทีพ่ นื้ ทีใ่ นเขตทีร่ าบภาคกลาง
มีปริมาณน�ฝนเพียง 1,400 มิลลิเมตรต่อปี ซึง่ หากปีใดทีล่ มมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้พัดมาไม่ถึงเขตทะเลสาบหลวงและพื้นที่ทำ�นาใกล้เคียง มักจะ
ประสบปัญหาทุพภิกขภัยร้ายแรงเสมอ
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
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น�ท่วมพืน้ ทีท่ �ำ นาของชาวกัมพูชา
ที่มา: http://www.manager.co.th

1.1.3 ประวัติศาสตร์
บริเวณทีเ่ ป็นทีต่ งั้ ของกัมพูชาในปัจจุบนั นักประวัตศิ าสตร์สนั นิษฐาน
ว่าเริ่มมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (230
– 500 ปีกอ่ นคริสตกาล) โดยอาศัยหลักฐานเก่าแก่ คือ เครือ่ งมือหินกรวด
ที่ค้นพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการค้นพบกระโหลกศีรษะ
และกระดูกมนุษย์ที่แหล่งโบราณคดีสำ�โรงเซน (Samrong Sen) ซึ่งเป็น
สิง่ ทีช่ ใี้ ห้เห็นว่าชาวกัมพูชาในยุคก่อนประวัตศิ าสตร์มคี วามคล้ายคลึงกับ
ชาวกัมพูชาในปัจจุบนั ซึง่ จัดอยูใ่ นกลุม่ ออสโตรเอเชียติก (Astroasiatic)
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ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกัมพูชา
ประเทศกัมพูชามีหลักฐานทางโบราณดดีวา่ มีมนุษย์อาศัยอยูอ่ ย่าง
ต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นดินแดนต้นกำ�เนิดของ
อาณาจักรโบราณหลายอาณาจักร ที่มีความเชื่อมโยงและมีความเป็นมา
ในประวัติศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็นสมัยที่สำ�คัญ คือ
สมัยฟูนัน (Funan) เป็นห้วงเวลาที่ได้รับวัฒนธรรมจากศาสนา
พราหมณ์ฮินดู ประเทศอินเดีย เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 6 นับถือ
พระศิวะ และพระวิษณุ (พระนารายณ์) มีการดัดแปลงตัวอักษรของ
อินเดียมาเป็นตัวอักษรเขมร ศูนย์กลางความเจริญอยู่ที่มณฑลไปรเวียง
ทางตอนใต้และลุ่มน�ทะเลสาป รวมดินแดนที่เป็นของไทย สปป.ลาว
และเวียดนาม ในปัจจุบนั บางส่วน ส่วนพลเมืองมีเผ่าฟูนนั เขมร และจาม
ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในบริเวณตอนใต้ของลุ่มแม่น�โขง
สมัยเจนละ (พ.ศ. 1078 – 1345) ในระหว่างที่อาณาจักรฟูนัน
มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่นั้น มีดินแดนที่เป็นเมืองขึ้นอยู่อาณาจักรหนึ่ง
ซึ่งขอมเรียกว่า อาณาจักรเจนละ ชื่อ “กัมพูชา” เริ่มในยุคนี้เนื่องจาก
กษัตริยส์ มัยเจนละ ชือ่ ว่า “กัมพู” อาณาจักรเจนละแบ่งดินแดนออกเป็น
อาณาจักรย่อยๆ คือ อาณาจักรตอนเหนือชือ่ “กุมพูปรุ ะ” อาณาจักรตอนใต้ชอ่ื
“วิชยั ปุระ” ต่อมากษัตริยข์ องกัมพูปรุ ะองค์หนึง่ ทำ�สงครามมีชยั ชนะ แล้ว
ส่งกองทัพไปตีอาณาจักรฟูนนั ได้ส�ำ เร็จ จึงรวมเข้ามาอยูใ่ นอาณาจักรเจนละ
อาณาจักรเจนละเจริญรุง่ เรืองอยูร่ ะยะหนึง่ ต่อมาอาณาจักรศรีวชิ ยั
ได้แผ่อำ�นาจเข้าไปในอินโดจีน อาณาจักรเจนละจึงตกเป็นเมืองขึ้นของ
อาณาจักรศรีวิชัย
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
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สมัยขอมหรือนครวัด (พ.ศ. 1345 – 1735) เมื่อประมาณ พ.ศ.
1345 กษัตริยก์ มั พูปรุ ะองค์หนึง่ ทรงพระนามว่า “พระเจ้าชัยวรมันที่ 2”
ครองราชย์อยูร่ ะหว่าง พ.ศ. 1345 – 1412 ได้รวบรวมอาณาจักรกัมพูปรุ ะ
และวิชยั ปุระเข้าด้วยกัน ตัง้ เป็นอาณาจักรใหม่เรียกว่า “อาณาจักรขอม”
พระองค์ได้กู้อิสรภาพของอาณาจักรขอมจากอาณาจักรศรีวิชัยเป็น
ผลสำ�เร็จ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ตั้งอาณาจักรขอมและมีอำ�นาจมาก
สามารถแผ่กระจายอำ�นาจออกไปจนทำ�ให้อาณาจักรขอมแผ่ขยายออก
ไปกว้างขวางกินพืน้ ทีถ่ งึ หนึง่ ในสามของอินโดจีนเป็นระยะเวลาประมาณ
400 ปี ราชวงศ์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ได้ครองอาณาจักรขอมจนถึงปี
พ.ศ. 1420 จึงได้ขาดสายลง และได้มรี าชวงศ์ใหม่ โดยมีปฐมราชวงศ์ คือ
พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 มีราชโอรสเป็นพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ครองราชย์
ระหว่างปี พ.ศ. 1432 – 1451 กษัตริย์องค์นี้ได้สร้างราชธานีขึ้นใหม่ที่
นครธมต่อมาได้มีกษัตริย์อีกหลายราชวงศ์ จนถึงพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2
ซึ่งครองราชย์อยู่ระหว่างปี พ.ศ. 1655 – 1695 เป็นกษัตริย์ที่มีอำ�นาจ
สูงสุดในประวัตศิ าสตร์ขอม พระองค์ได้ทรงให้สร้างนครวัด และทำ�สัญญา
ไมตรีกับจามและจีน
สมัยเป็นเมืองขึ้นของเมียนมาร์และไทย (พ.ศ. 1600 – 2410)
อาณาจักรขอมรุ่งโรจน์สูงสุด แล้วก็ค่อยๆ เสื่อมอำ�นาจลง เนื่องจากถูก
เมียนมาร์สมัยพระเจ้าอโนรธามังช่อเข้ามารุกรานและยึดเป็นเมืองขึน้ ซึง่
ในห้วงเวลาดังกล่าว อาณาจักรขอมยังไม่ยบั เยินมากนัก ยังพอตัง้ ตัวได้ใหม่
ในระยะอีกเกือบประมาณร้อยปี ต่อมาจนถึงรัชสมัยพ่อขุนรามคำ�แหง
มหาราชของไทย ขอมถูกขับไล่ออกจากดินแดนที่เป็นของประเทศไทย
ในปัจจุบันได้หมด อำ�นาจของอาณาจักรขอมได้หมดลงประมาณปี
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ภาพที่ 2 นครวัด
ที่มา: http://www.manager.co.th

พ.ศ. 1890 นับแต่นั้นมาอาณาจักรสยามก็รุ่งโรจน์ขึ้นแทนที่อาณาจักร
ขอมในดินแดนสุวรรณภูมิ
สมัยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส (พ.ศ. 2400 – 2497) อาณาจักร
กัมพูชาได้เสือ่ มลงเป็นลำ�ดับ จนตกเป็นประเทศราชของไทย ต่อมาฝรัง่ เศส
ได้เข้ามารุกรานและแสวงเมืองขึน้ ในอินโดจีน กัมพูชาได้ตกเป็นเมืองขึน้
ของฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2406 กัมพูชาถูกควบคุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ
การเมื อ ง สั ง คม และวั ฒ นธรรม ในปี พ.ศ. 2407 รั ช กาลสมเด็ จ
พระนโรดมบรมรามเทวาวตารได้ ท รงย้ า ยราชธานี ข องกั ม พู ช าจาก
กรุงอุดงค์มีชัยมาตั้งอยู่ที่กรุงพนมเปญ ต่อมาในปี พ.ศ. 2410 ฝรั่งเศส
ได้ บี บ บั ง คั บ ให้ ไ ทยทำ � สั ญ ญายิ น ยอมรั บ รองอำ � นาจของฝรั่ ง เศสใน
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา

19

ภาพที่ 3 ภาพสลักสมเด็จพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2
ที่มา: http://www.manager.co.th

การคุ้มครองอารักขากัมพูชา หลังสงครามมหาเอเชียบูรพาเมื่อปี พ.ศ.
2488 ฝรั่งเศสกับกัมพูชาได้ทำ�ความตกลงเมื่อปี พ.ศ. 2489 ให้กัมพูชา
ปกครองดินแดนตนเอง โดยรวมอยู่ในสหภาพฝรั่งเศส กัมพูชาได้จัดตั้ง
สภาร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี พ.ศ. 2490
เมื่อปี พ.ศ. 2497 ฝรั่งเศสปราชัยในการรบกับเวียดมินห์ ที่เมือง
เดียนเบียนฟู เป็นเหตุให้ต้องเปิดการประชุม 14 ชาติ ที่เมืองเจนีวา เพื่อ
นำ�สันติภาพมาสูอ่ นิ โดจีน ความตกลงเจนีวาในครัง้ นัน้ กำ�หนดให้ฝรัง่ เศส
มอบเอกราชแก่เวียดนาม สปป.ลาว และกัมพูชา กัมพูชาจึงได้เป็นเอกราช
อย่างสมบูรณ์ โดยมีสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงเป็นกษัตริยใ์ นช่วงรอยต่อ
ของประวัติศาสตร์ ครั้นถึงปี พ.ศ. 2498 ทรงสละราชสมบัติ แต่ยังคงกุม
อำ�นาจไว้ในฐานะนายกรัฐมนตรี ประมุขของประเทศ และประธานาธิบดี
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ในปี พ.ศ. 2513 นายพลลอน นอล ก่อรัฐประหาร สมเด็จพระนโรดมสีหนุ
ต้องเสด็จลี้ภัยไปยังปักกิ่ง และได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับคอมมิวนิสต์
เขมรแดง เมื่อรัฐบาลเขมรแดงยึดอำ�นาจได้ในปี พ.ศ. 2518 จึงทรงเสด็จ
กลับคืนสู่พนมเปญ แต่พระองค์กลับถูกพันธมิตรกักตัวไว้ หลังเวียดนาม
ขับไล่รัฐบาลเขมรแดงออกไปในปี พ.ศ. 2522 พระองค์ทรงตั้งตนเป็น
ประธานาธิบดีพลัดถิน่ ของแนวร่วมต่อต้านเวียดนาม ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่
อยู่ในประเทศจีนและเกาหลีเหนือ
สงครามในกัมพูชาที่เรียกว่า “สงครามเขมรสามฝ่าย” ได้ยุติลง
จนสหประชาชาติเข้าไปช่วยเหลือจัดการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2536 ซึ่งพรรคของสมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ ชนะเลือกตั้ง
แต่ทางฝ่ายสมเด็จฮุน เซน ไม่ยอมรับ แต่ในทีส่ ดุ ก็เกิดการประนีประนอม
ตัง้ รัฐบาลร่วมกัน ประเทศกัมพูชาจึงเป็นประเทศแรกในโลกทีม่ หี นึง่ รัฐบาล
แต่ มี ส องนายกรั ฐ มนตรี คื อ สมเด็ จ กรมพระนโรดม รณฤทธิ์ และ
สมเด็จฮุน เซน เป็นนายกรัฐมนตรีร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันสมเด็จฮุน เซน
ยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา[14]

ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
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ภาพที่ 4 พนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชาปัจจุบัน
ที่มา: http://www.indochinaexplorer.com

1.1.4 ลักษณะประชากร
ปัจจุบันประเทศกัมพูชามีประชากรถึง 14.4 ล้านคน[56] ประกอบ
ไปด้วยชนหลายเชื้อชาติ ซึ่งแยกออกได้เป็น เชื้อสายกัมพูชา ร้อยละ 96
มุสลิม ร้อยละ 2.2 เวียดนาม ร้อยละ 0.49 จีน ร้อยละ 0.2 ที่เหลือ
เป็นชนกลุ่มน้อยหรือชาวเขา รวม 17 เผ่า [1]
ส่วนในด้านศาสนา มีผนู้ บั ถือศาสนาพุทธเถรวาท ร้อยละ 95 นับถือ
ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 3 นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1.7 นับถือศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู ร้อยละ 0.3 [6]
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ทั้งนี้โครงสร้างอาชีพหลักของชาวกัมพูชา คือ ภาคเกษตรกรรม
ประมาณร้อยละ 70 ภาคบริการประมาณร้อยละ 17 ภาคอุตสาหกรรม
โรงงานประมาณร้อยละ 8 และภาคการก่อสร้างประมาณร้อยละ 5
ชาวกั ม พู ช าประกอบอาชี พ เกษตรกรรมเป็ น อาชี พ หลั ก พื ช ที่ ป ลู ก
ส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าวเจ้า ยางพารา พริกไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะปลูกบริเวณ
ที่ราบภาคกลางรอบทะเลสาบกัมพูชา รองลงมาคือ ประมง โดยบริเวณ
รอบทะเลสาบกัมพูชาเป็นแหล่งประมงน�จืดที่สำ�คัญที่สุดในภูมิภาค
มีการทำ�ป่าไม้บริเวณเขตภูเขาทางภาคเหนือโดยล่องมาตามแม่น�โขง
อุตสาหกรรมในประเทศเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม ส่วนใหญ่เป็นโรงสีขา้ ว
และทำ�รองเท้า[26]
ปัจจุบันประเทศกัมพูชามีประชากรถึง 14.4 ล้านคน[56] ประกอบ
ไปด้วยชนหลายเชื้อชาติ ซึ่งแยกออกได้เป็น เชื้อสายกัมพูชา ร้อยละ 96
มุสลิม ร้อยละ 2.2 เวียดนาม ร้อยละ 0.49 จีน ร้อยละ 0.2 ที่เหลือ
เป็นชนกลุ่มน้อยหรือชาวเขา รวม 17 เผ่า [1]
ส่วนในด้านศาสนา มีผนู้ บั ถือศาสนาพุทธเถรวาท ร้อยละ 95 นับถือ
ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 3 นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1.7 นับถือศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู ร้อยละ 0.3 [6]
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1.1.5 ข้อมูลเศรษฐกิจ
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ภาวะเศรษฐกิจของกัมพูชาเริ่มดีขึ้นเมื่อ
สงครามภายในประเทศสงบลง และดำ�เนินการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจของประเทศ
โดยการเปิดการค้าระหว่างประเทศมากขึน้ สนับสนุนการท่องเทีย่ ว พัฒนา
ศั ก ยภาพการผลิ ต พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน และสาธารณู ป โภค
มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ
ในปัจจุบันเศรษฐกิจกัมพูชามีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ.
2554 และปี พ.ศ. 2555 การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) ของกัมพูชาเพิ่มสูงถึงร้อยละ 7.1 และร้อยละ 6.5 ตามลำ�ดับ
ซึ่งมากกว่าการเจริญเติบโตของ GDP กลุ่มอาเซียนที่มีการเติบโตเฉลี่ย
เพียงร้อยละ 5.2 นอกจากนีน้ กั ลงทุนต่างชาติยงั ให้ความสนใจทีจ่ ะเข้าไป
ลงทุนในกัมพูชาเพิม่ ขึน้ เพราะกัมพูชาเป็นประเทศทีม่ ที รัพยากรธรรมชาติ
ทีอ่ ุดมสมบูรณ์ การเมืองในปัจจุบ ันมีความมั ่นคงและมีเสถียรภาพ
ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของรัฐบาลกัมพูชา
ซึ่งให้สิทธิประโยชน์หลายประการแก่โครงการลงทุนจากต่างประเทศ
ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนอัตราค่าจ้างแรงงานทีอ่ ยูใ่ นระดับต�
ราว 61 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน จึงทำ�ให้ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศ
เป้าหมายทีช่ าวต่างชาติสนใจเข้าไปลงทุนเพิม่ ขึน้ ในระหว่างเดือนมกราคม
จนถึงกันยายน พ.ศ. 2555 มีการจดทะเบียนธุรกิจใหม่โดยชาวกัมพูชา
และต่างชาติทงั้ หมด 2,606 แห่ง[27] คิดเป็นร้อยละ11.6 เมือ่ เปรียบเทียบ
จากปี ที่ ผ่ า นมา โดยที่ ธุ ร กิ จ ใหม่ นี้ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ประเภทเสื้ อ ผ้ า
การก่อสร้าง และการค้า
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กัมพูชาเปิดเสรีทางการตลาดทั้งในส่วนภูมิภาคและระดับโลก
ดังเห็นได้จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN)
ซึ่งสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
ปี พ.ศ. 2558 เพือ่ ทีจ่ ะให้อาเซียนรวมกันเป็นตลาดเดียว และมีฐานการผลิต
ร่วมกันระหว่างสมาชิกอาเซียน นอกจากนีก้ มั พูชายังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
ในองค์การระหว่างประเทศที่สำ�คัญ เช่น องค์การการค้าโลก (World
Trade Organization: WTO) และองค์การแรงงานสากล (International
Labour Organization: ILO)[27]

การค้าขายในกัมพูชา
ที่มา: http://region4.prd.go.th
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กัมพูชายังเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทสี่ �ำ คัญ เช่น อัญมณีเหล็ก
ฟอสเฟต ซิลิคอน ถ่านหิน แมงกานีส นํ้ามัน แก๊ส และไม้สัก นอกจากนี้
ยังมีแหล่งประมงนาํ้ จืดทีส่ �ำ คัญและใหญ่ทสี่ ดุ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ คือ บริเวณรอบทะเลสาบโตนเล (Tonle Sap) หรือทะเลสาบ
เขมร ซึง่ มี ลักษณะทางกายภาพ[25a] ทีต่ งั้ อยูบ่ ริเวณตอนกลางค่อนไปทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชา ล้อมรอบด้วยจังหวัดเสียมเรียบ
จังหวัดพระตะบอง จังหวัดโพธิสตั จังหวัดกัมปงชนัง และจังหวัดกัมปงทม
ทีป่ ลายทะเลสาบด้านตะวันออกเฉียงใต้มแี ม่นาํ้ โตนเลสาบไหลไปบรรจบ
กับแม่นาํ้ โขงและแม่นาํ้ บาสักทีก่ รุงพนมเปญ ซึง่ ห่างจากปลายทะเลสาบ

สภาพบ้านเรือนในเมืองพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชา
ที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki/%
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100 กิโลเมตร บริเวณนีก้ ระแสนํา้ ของแม่นาํ้ โตนเลสาบจะสลับ ทิศทาง
การไหลตามฤดูกาล จนได้ชอื่ ว่าเป็น “River with Return” ปรากฏการณ์
นี้ส่งผลให้ท้องนํ้าโตนเลสาบในช่วงฤดูนํ้าหลากขยายวงกว้างไปจนเกิด
เป็นแหล่งเก็บนํ้าธรรมชาติขนาดใหญ่ และจะค่อย ๆ ระบายออกในช่วง
ฤดูแล้ง นอกจากนี้ การไหลสลับทิศทางของแม่นา้ํ ยังช่วยให้เกิดการพัดพา
ตะกอนอั น อุ ด มสมบู ร ณ์ ม าทั บ ถมเป็ น บริ เวณกว้ า งก่ อ ให้ เ กิ ด พื้ น ที่
ที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกบริเวณโดยรอบทะเลสาบ
จากธรรมชาติทส่ี ร้างสมมาอย่างยาวนาน โตนเลสาบจึงมีความสำ�คัญ
ในด้านต่างๆ ทีส่ ง่ ผลต่อวิถชี วี ติ และการพัฒนาประเทศกัมพูชาดังนี[25a]
้
1.เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ส�ำ คัญต่อระบบนิเวศ เป็นทะเล
สาบนํ้าจืดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์นํ้านานาชนิด เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ปลานํ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีพันธุ์ปลามากกว่า 200 ชนิด
และเป็นแหล่งกำ�เนิดทรัพยากรธรรมชาติประเภทอืน่ ๆ จำ�นวนมาก เช่น
พืชพันธุ์ที่มีมากกว่า 200 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า 46 สายพันธุ์
และนกอีกกว่า 255 สายพันธุ์ ในจำ�นวนนี้มีหลายสายพันธุ์เป็นสัตว์ปีก
อนุรักษ์ของโลก
2. เป็นแหล่งทรัพยากรประมงทีส่ �ำ คัญต่อเศรษฐกิจและสังคม โดย
เฉพาะปลานํ้ า จื ด ซึ่ ง เป็ น สิ น ค้ า อาหารสำ � คั ญ อั น ดั บ 2 ของกั ม พู ช า
รองจากข้าว และเป็นแหล่งโปรตีนสำ�คัญของชาวกัมพูชา ปัจจุบนั กัมพูชา
เป็นแหล่งประมงนํ้าจืดขนาดใหญ่อันดับ 4 ของโลก รองจากจีน อินเดีย
และบังคลาเทศ โดยมีผลผลิตประมงนํ้าจืดกว่า 4,000,000 ตันต่อปี
(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10-20 ของ GDP) ซึง่ เป็นผลผลิตทีไ่ ด้จากโตนเลสาบ
ประมาณ 230,000 ตันต่อปี หรือร้อยละ 60 ของผลผลิตประมงนํ้าจืด
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
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ทั้งหมดของกัมพูชา กัมพูชามีปลานํ้าจืดอย่างน้อย 300 ชนิด พบใน
โตนเลสาบกว่า 200 ชนิด ที่สำ�คัญ ได้แก่ Perch, Carp, Lungfish และ
Smelt สาเหตุทที่ �ำ ให้ปลาชุกชุมมาจากการไหลของกระแสนํา้ ทีม่ ลี กั ษณะ
เฉพาะ และระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเห็นได้จากปลาที่มี
ความสำ�คัญเชิงเศรษฐกิจ เช่น ปลาเตรเรียล (Trey Riel) โตนเลสาบ
จึงเป็นแหล่งทรัพยากรประมงทีม่ คี วามสำ�คัญอย่างยิง่ ต่อการดำ�เนินชีวติ
ของประชากรทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณลุม่ แม่นาํ้ โขงตอนล่าง รวมทัง้ การดำ�เนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น การแปรรูปผลผลิตประมง (โดยเฉพาะ
ปลาร้า และปลากรอบ)
3. เป็นแหล่งเพาะข้าวและพืชเศรษฐกิจสำ�คัญที่สุดของกัมพูชา
พื้นที่เกษตรกรรมของกัมพูชาที่มีอยู่ราว 2.8 ล้านเฮกตาร์ เป็นพื้นที่ปลูก
ข้าวถึง 2.3 เฮกตาร์ การปลูกข้าวในกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นลักษณะ Rain
fed lowland rice ที่มีมากถึงร้อยละ 86 ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดของ
กัมพูชา ซึง่ ให้ผลผลิตค่อนข้างต� เนือ่ งจากข้อจำ�กัดเรือ่ งชลประทาน และ
เทคโนโลยีการผลิต ขณะที่การปลูกข้าวในลักษณะ Deep water หรือ
Floating rice ซึง่ ทำ�ได้เฉพาะบริเวณโตนเลสาบ และจะทำ�การเพาะปลูก
ในช่วงนํ้าลดมีเพียงร้อยละ 4 ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด แต่ให้ผลผลิต
ราวร้อยละ 12 ของผลผลิตข้าวทัง้ หมด นอกจากข้าวแล้ว ยังมีพชื เศรษฐกิจ
สำ�คัญที่นิยมปลูกรอบบริเวณโตนเลสาบ ได้แก่ ยางพารา และพริกไทย
4. เป็นแหล่งทรัพยากรป่าไม้ ปัจจุบันกัมพูชามีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ
60 ของพื้นที่ทั้งประเทศ ทรัพยากรป่าไม้มีสภาพค่อนข้างอุดมสมบูรณ์
ทั้งในพื้นที่ป่าไม้ท่ีสำ�คัญของกัมพูชา นอกจากป่าไม้บริเวณเทือกเขา
ดงรักทางภาคเหนือ และเทือกเขาช้างทางภาคตะวันตก และพื้นที่ป่าไม้
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ทางภาคตะวันออกแล้ว บริเวณพืน้ ทีน่ า้ํ ท่วมถึงโตนเลสาบ รวมถึงป่าชายเลน
และป่าไม้ในพืน้ ทีช่ มุ่ นํา้ บริเวณลุม่ นํา้ โตนเลสาบก็เป็นพืน้ ทีป่ า่ ไม้ทสี่ �ำ คัญ
เช่นเดียวกับป่าไม้บริเวณเทือกเขาในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ อย่างไร
ก็ตาม พื้นที่ป่าไม้ของกัมพูชาได้เริ่มลดลงอย่างน่าเป็นห่วงจากอัตราการ
ตัดไม้ทำ�ลายป่าสูงถึง 300,000 เฮกตาร์ต่อปี เพื่อทำ�การค้าและนำ�ไปใช้
เป็นเชื้อเพลิงสำ�หรับหุงต้มในครัวเรือน
5. เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ โตนเลสาบจัดเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
ที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปชมความสวยงามของทะเลสาบและทัศนียภาพ
โดยรอบ รวมทัง้ วิถชี วี ติ ของชาวบ้านทีอ่ าศัยอยูใ่ นบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้
โตนเลสาบยังเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และมีระบบ
นิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีพันธุ์ไม้ และสัตว์บางชนิดที่พบเห็นได้
เฉพาะบริเวณโตนเลสาบเท่านัน้ จึงถือเป็นจุดดึงดูดการท่องเทีย่ วทีส่ �ำ คัญ
อีกแห่งหนึ่งของกัมพูชา
6.เป็นปราการป้องกันนํ้าท่วม โตนเลสาบเปรียบเสมือนปราการที่
ธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อป้องกันนํ้าท่วมในบริเวณลุ่มแม่นํ้าโขงตอนใต้ โดย
ทำ�หน้าที่ดูดซับและเก็บกักนํ้าในช่วงฤดูนํ้าหลาก และปล่อยนํ้าออกมา
ในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้ พื้นที่ลุ่มนํ้าโตนเลสาบสามารถดูดซับนํ้าได้ประมาณ
46 ล้านลูกบาศก์เมตร ในจำ�นวนนีร้ อ้ ยละ 62 เป็นนา้ํ ทีไ่ หลมาจากแม่นา้ํ โขง
ส่วนที่เหลือเป็นนํ้าที่ไหลมาจากแม่นํ้าโตนเลสาบ
7.เป็นเส้นทางคมนาคมทางนาํ้ ทีเ่ ชือ่ มจังหวัดต่างๆรอบโตนเลสาบ
ผ่านแม่นํ้าบาสักไปยังกรุงพนมเปญ
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จากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ของระบบนิเวศน์บริเวณโตนเลสาบจึง เป็นอูข่ า้ วอูน่ าํ้ และรากฐานสำ�คัญ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชานับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันที่มี
ประชากรอาศัยอยู่กว่า 1.2 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของ
ประชากรกัมพูชาทั้งประเทศ ประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ดังกล่าวประกอบอาชีพประมงและแปรรูปผลผลิตประมงเป็นหลัก ขณะ
เดียวกันก็มีการทำ�เกษตรกรรม และเก็บของป่าขาย ประเทศกัมพูชานี้
นอกจากมีความอุดมสมบูรณ์รอบโตนเลสาบแล้วยังมีทรัพยากรป่าไม้ที่
ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ทางภาคเหนือของประเทศ โดยการลงทุนในปี พ.ศ.
2554 นั้ น ได้ มี ก ารลงทุ น หลายภาคส่ ว น คิ ด เป็ น ด้ า นเกษตรกรรม
ร้ อ ยละ 46.89 อุ ต สาหกรรมโรงงานตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ้ า ร้ อ ยละ 32
การท่ อ งเที่ ย วร้ อ ยละ 5.13 การทำ � เหมื อ งแร่ ร้ อ ยละ 3.52 และ
การโทรคมนาคมร้อยละ 0.2
ส่ ว นในด้ า นเศรษฐกิ จ การลงทุ น อื่ น ๆของกั ม พู ช าสำ � นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย ได้หลายงานให้เห็นถึง
ศักยภาพการพัฒนาและแหล่งเศรษฐกิจที่สำ�คัญของกัมพูชา โดยแยก
ให้เห็นภาพละเอียดของในแต่ละจังหวัด มีศกั ยภาพแตกต่างกันตามสภาพ
ภูมิประเทศ ซึ่งความสำ�คัญทางเศรษฐกิจและสินค้าหรือการบริการ
ที่สำ�คัญใน แต่ละเมืองสรุปได้ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1: ความสำ�คัญทางเศรษฐกิจ และสินค้า/บริการที่สำ�คัญ		
		
ในแต่ละจังหวัดของกัมพูชา
จังหวัด/กรุง

ความสำ�คัญ

สินค้า/บริการที่สำ�คัญ

กรุงพนมเปญ
เมืองหลวง
- อุตสาหกรรมการผลิตเครือ่ งนุง่ ห่ม
			 สิ่งทอ และรองเท้า
		
- ศูนย์กระจายสินค้าไปทั่วประเทศ
			 และศูนย์ราชการ
กรุงสีหนุวิลล์
เมืองท่า
- ท่าเรือน�ลึกนานาชาติออกสู่ทั่วโลก
			 ทางทะเลอ่าวไทย
		
- แหล่งอาหารทะเล เช่น กุ้ง ปู หอย
		
- สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล
		
- แหล่งขุดเจาะก๊าซ และน�มัน
จังหวัดเสียมเรียบ
เมืองเศรษฐกิจสำ�คัญ - สถานที่ตั้งของนครวัด-นครธม ซึ่ง
			 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
		
- มีอุตสาหกรรมการบริการที่สำ�คัญ
			 คือ ที่พัก โรงแรมร้านอาหารเพื่อให้
			 บริการแก่นักท่องเที่ยว
จังหวัดพระตะบอง
เมืองเศรษฐกิจสำ�คัญ - แหล่งผลิตข้าว
		
- ผลิตไม้ผล เช่น ส้ม
		
- และพืชไร่ เช่นมันสำ�ปะหลัง
			 ถั่วเหลือง และงา
จังหวัดเกาะกง
เมืองเศรษฐกิจสำ�คัญ - สินค้าประมง
		
- การท่องเที่ยวทางทะเล
จังหวัดกัมปงจาม
เมืองเศรษฐกิจสำ�คัญ - แหล่งผลิตยางพารา เงาะ มังคุด
			 ทุเรียน และผลไม้อื่น ๆ เช่น
			 มะม่วงหิมพานต์ รวมถึงพืชไร่
			 เช่น ข้าวโพด ถั่ว งา
ที่มา: สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย(25a)
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
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จากตารางข้างต้น จะเห็นว่ารัฐบาลกัมพูชาได้ดำ�เนินการอย่าง
จริงจังโดยดูรายละเอียดที่พัฒนา กรุงและจังหวัดต่างๆได้ดังต่อไปนี้
กรุงพนมเปญ รัฐบาลได้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ
(Phnom Penh Special Economic Zone – PPSEZ) เป็นหนึ่งใน
การจั ด ตั ้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (Special Economic Zones: SEZs)
ที่รัฐบาลสนับสนุน เพือ่ ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาตัง้ ฐานการผลิต
เพื่อการส่งออก อันจะนำ�มาซึ่งรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศด้วยการ
ให้สิทธิประโยชน์ นักลงทุนต่างชาติสามารถเช่าที่ดินได้นานถึง 99 ปี และ
สามารถขอต่ออายุการเช่าใหม่ได้ นอกจากนี้ ยังได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลสูงสุดเป็นเวลา 9 ปี การยกเว้นภาษีนำ�เข้าสินค้าวัตถุดิบ
และเครื่องจักร และการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำ�หรับสินค้าส่งออก
อีกด้วย ซึง่ สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษีและอำ�นวยความสะดวกในด้านต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษกัมพูชา
(Cambodian Special Economic Zone Board - CSEZB) ทำ�หน้าที่
คอยกำ�กับควบคุมดูแล คอยอำ�นวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนใน
ด้านต่างๆ ทั้งมีการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Administration
of Special Economic Zone) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการครบวงจร (One Stop
Service) ในเรื่องการจดทะเบียนบริษัท การออกใบอนุญาตการลงทุน
(Conditional Registration Certificate: CRC) และการให้ความช่วยเหลือ
ด้านกฎหมาย มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆ ครบครัน อาทิ
ไฟฟ้า ประปา ระบบบำ�บัดนํ้าเสีย ระบบโทรคมนาคม และท่าเรือสินค้า
เทกอง รวมทั้งมีสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ เช่น ธนาคาร โรงแรม
อพาร์ทเมนท์ และคลินิก
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เขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญนี้ เป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นโดย
Japan Cambodia Development Corporation ที่เป็นบริษัทร่วมทุน
ระหว่าง Zephyr Co., Ltd. ของญี่ปุ่นและ Attwood Investment
Group ของกัมพูชา มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไป
ตั้งฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้แรงงานเป็นหลัก เช่น สิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า อาหารแปรรูป เฟอร์นิเจอร์ จักรยาน สินค้า
อุปโภคและบริโภคอื่น ๆ ฯลฯ
ส่วนในด้านที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ (PPSEZ)
นี้ มีความสะดวกในด้านการคมนาคมขนส่ง โดยตั้งอยู่บนทางหลวง
หมายเลข 4 ห่างจากสนามบินนานาชาติพนมเปญเพียง 8 กิโลเมตร
และห่างจากท่าเรือพนมเปญ 18 กิโลเมตร สามารถใช้เส้นทางรถไฟ
ที่เชื่อมระหว่างกรุงพนมเปญและกรุงสีหนุวิลล์ซึ่งมีท่าเรือน�ลึก สำ�หรับ
ขนส่งสินค้าต่อไปยังท่าเรือกรุงเทพฯ ท่าเรือแหลมฉบังหรือประเทศอื่นๆ
ได้ ส ะดวก และการขนส่ ง สิ น ค้ า มายั ง ประเทศไทยสามารถทำ � ได้
หลายช่องทาง เช่น การใช้ทางหลวงหมายเลข 5 ที่เชื่อมต่อระหว่าง
กรุงพนมเปญ-ปอยเปต เข้าสู่ประเทศไทยที่ด่านอำ�เภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
จั ง หวั ด เสี ย มเรี ย บเหมาะสำ � หรั บ การลงทุ น ด้ า นธุ ร กิ จ การ
ท่องเที่ยวมีมรดกโลกอย่างนครวัด-นครธม เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว
ด้วยเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ต้องไปดู มีสายการบินบางกอก
แอร์เวย์ จากกรุงเทพฯ บินลงสนามบินนานาชาติเสียมเรียบ-อังกอร์
(Siem Reap-Angkor International Airport) ทุกวัน
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
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จังหวัดพระตะบองเหมาะสำ�หรับการลงทุนด้านการเกษตร
สามารถจัดทำ�ระบบการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ หรือการเพาะปลูกพืช
ที่มีการทำ�สัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าระหว่างฝ่ายเกษตรกรหรือ
เจ้าของฟาร์ม (Contract Farming) เนื่องจากมีลักษณะของพื้นที่
ที่คล้ายกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรุงสีหนุวิลล์ (Sihanouville) หรือ กัมปงโสม (Kampong
Som) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจตอนใต้
ของกัมพูชา ห่างจากกรุงพนมเปญประมาณ 246 กิโลเมตร ทิศเหนือ
ติดกับเกาะกง (Kok Kong) ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดกัมปอต (KamPot) ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดกับอ่าวไทย กรุงสีหนุวิลล์เป็นเมือง
ที่ มี ศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ ของกั ม พู ช าและกำ � ลั ง ทวี บ ทบาทสำ � คั ญ
มากขึ้นเป็นลำ�ดับ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งตอนใต้
ของประเทศแล้ว ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งของสามเหลี่ยมเศรษฐกิจของ
กัมพูชา (กรุงพนมเปญ-จังหวัดเสียมเรียบ-กรุงสีหนุวิลล์) ทำ�ให้รัฐบาล
ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็ น ถนน ท่ า เรื อ ไฟฟ้ า ระบบบำ � บั ด น � เสี ย และการพั ฒ นา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการลงทุนทั้งใน
และต่างประเทศ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนทาง
การเงินจากองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร
เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation: JBIC) ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย
(Asian Development Bank: ADB) และธนาคารโลก (World Bank)
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ากรุงสีหนุวิลล์เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่ง
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ทางน� ของกัมพูชา เนื่องจากเป็นที่ตั้งของท่าเรือน�ลึกทางทะเล
เพียงแห่งเดียวของประเทศ ที่สามารถรองรับการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศได้มากถึงร้อยละ 70 ของการค้าระหว่างประเทศทั้งหมด
ทัง้ ยังมีความได้เปรียบทางภูมศิ าสตร์จากระดับน�ทะเลชายฝัง่ ทีม่ คี วามลึก
มากพอที่จะสามารถรองรับเรือสินค้าและเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ได้
รวมทั้งยังมีหมู่เกาะต่าง ๆ ที่เสมือนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติ
ให้กับท่าเรือสีหนุวิลล์ได้เป็นอย่างดี สินค้าส่วนใหญ่เป็นประเภทน�มัน
เหล็ก ไม้แปรรูป ข้าว และสินค้าทางการเกษตรอื่นๆ รวมทั้งสินค้า
ทั่วๆ ไป ที่บรรจุในตู้คอนเทรนเนอร์ ท่าเรือสีหนุวิลล์มีเส้นทางเดินเรือ
ที่สามารถเชื่อมโยงได้กับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช่น ไทย
เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ จีน เกาหลีใต้ บรูไน และฮ่องกง
อีกทั้งการใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ซึ่งเป็นถนนที่มีสภาพดีที่สุด และเป็น
เส้นทางขนส่งสินค้าสายสำ�คัญที่สุดของกัมพูชา สามารถส่งสินค้าไปยัง
กรุงพนมเปญซึ่งเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าที่สำ�คัญของประเทศ
โดยมีระยะทางจากท่าเรือสีหนุวิลล์ถึงกรุงพนมเปญเพียง 230 กิโลเมตร
รัฐบาลกัมพูชามีนโยบายส่งเสริมการขนส่งทางทางอากาศ ได้มี
การพัฒนาสนามบินสีหนุวิลล์โดยให้เปิดบริการได้อีกครั้งหนึ่ง หลังจาก
ปิดให้บริการ เนื่องจากประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้ เพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงอนุญาตให้บริษัท Societe Concessionaire des Aero port (SCA) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง
นักลงทุนชาวฝรั่งเศสและมาเลเซีย เข้ามาปรับปรุงและบริหารสนามบิน
และได้ ข ยายทางวิ่ ง ให้ ส ามารถรองรั บ เครื่ อ งบิ น โดยสารขนาดใหญ่
และปรั บ ปรุ ง ระบบการให้ บ ริ ก ารภายในสนามบิ น ให้ ดี ขึ้ น
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
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ทั้ ง นี้ ส นามบิ น สี ห นุ วิ ล ล์ ไ ด้ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารเที่ ย วบิ น ระหว่ า งประเทศ
ซึง่ ทำ�ให้สนามบินสีหนุวลิ ล์เป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่ 3 ของประเทศ
ซึ่งการสนองนโยบายการท่องเที่ยวที่กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา
ได้พยายามผลักดันให้กรุงสีหนุวิลล์กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล
เพือ่ แข่งขันกับจังหวัดภูเก็ตและเกาะบาหลี โดยชูจดุ เด่นในด้านทัศนียภาพ
ของหาดทรายน้อยใหญ่หลายแห่ง อาทิเช่น Sokha Beach และ Victory
Beach โดยเฉพาะ Ochheuteal Beach ซึ่งมีทรายละเอียดนุ่ม และ
น�ใส รวมทั้งได้มีการส่งเสริมให้มีการลงทุนสร้างโรงแรมในระดับ 5 ดาว
สนามกอล์ฟ ร้านอาหาร และสิง่ อำ�นวยความสะดวกต่างๆ ทัง้ มีทรัพยากร
ทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ จึงมีอาหารทะเลสดใหม่ และราคาถูกไว้บริการ
นักท่องเที่ยวอีกด้วย ส่งผลให้กรุงสีหนุวิลล์เป็นเมืองชายทะเลที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุดในกัมพูชา และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวกัมพูชาและ
ชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีสายการบิน PM Air
ของกัมพูชาได้เปิดให้บริการเที่ยวบินตรงจากจังหวัดเสียมเรียบมายัง
กรุงสีหนุวิลล์ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เพื่อสนับสนุนนักท่องเที่ยวที่มา
เที่ยวให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
รัฐบาลกัมพูชาได้พัฒนาธุรกิจน�มันและก๊าซธรรมชาติ โดย
เริ่มสำ�รวจแหล่งน�มันดิบและก๊าซธรรมชาติบริเวณนอกชายฝั่งทะเล
ของกรุงสีหนุวิลล์มากว่า 40 ปี แต่ยังพบน�มันดิบและก๊าซธรรมชาติ
จำ � นวนไม่ ม ากพอที ่ จ ะขุ ด เจาะมาใช้ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ อย่ า งไรก็ ต าม
นับตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2548 กัมพูชาก็เริ่มมีความหวังว่าน�มันและ
ก๊าซธรรมชาติจะกลายเป็นแหล่งรายได้ที่สำ�คัญในอนาคตเมื่อบริษัท
Chevron ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับสัมปทานในการสำ�รวจน�มันและ
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ก๊าซธรรมชาติใน Block A (เป็นแหล่งน�มันนอกชายฝั่ง ห่างจาก
แผ่นดินใหญ่ของกัมพูชาราว 120 กิโลเมตร) ครอบคลุมพื้นที่ 6,278
ตารางกิโลเมตร ได้ประกาศว่าพบน�มันและก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่
อย่างน้อย 3 แห่ง ห่างจากชายฝั่งของกรุงสีหนุวิลล์ไม่ไกลนัก โดยคาดว่า
จะมีปริมาณน�มันสำ�รองราว 400 - 500 ล้านบาร์เรล และในขณะนี้
รัฐบาลกัมพูชามีแผนจะสร้างระบบท่อส่งน�มันความยาว 140 กิโลเมตร
จาก Block A เข้าสู่กรุงสีหนุวิลล์ โดยบริษัท Chevron ของสหรัฐอเมริกา
บริษทั Mitsui ของญีป่ นุ่ และบริษทั LG Electronics ของเกาหลีใต้
อยูร่ ะหว่างการร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการดังกล่าว ทำ�ให้คาดว่า
ในช่วงอีก 2-3 ปีขา้ งหน้ากรุงสีหนุวลิ ล์จะกลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
น�มันของกัมพูชา(25a)

ภาพที่ 5 แผนที่ตั้งสีหนุวิลล์ล์
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จังหวัดเกาะกง รัฐบาลกัมพูชาสนับสนุนให้สร้างนิคมอุตสาหกรรม
NearngKok เป็นโครงการทีเ่ น้นการส่งเสริมการลงทุน จากต่างประเทศ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ACMECS โดยจะเป็นนิคมอุตสาหกรรม
และเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของกัมพูชาที ่ ม ี ม าตรฐาน และมี
สิ่งอำ�นวยความสะดวกครบถ้วนสมบูรณ์และให้บริการได้ในระดับสากล
ขณะเดียวกัน ยังมีความสำ�คัญในฐานะเป็นโครงการนำ�ร่องเพือ่ เป็นแม่แบบ
ให้กบั นิคมอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ทีจ่ ดั ขึน้ ตามมาในอนาคต นิคมอุตสาหกรรมนี้
มีขอ้ ได้เปรียบหลายประการ ทีส่ �ำ คัญได้แก่
1. ทำ�เลที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรม NearngKok ตั้งอยู่ในอำ�เภอ
มณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง ครอบคลุมพื้นที่ราว 2,000 ไร่ ห่างจาก
จุดผ่านแดนไทย-กัมพูชา (บ้านหาดเล็ก-จามเยีย่ ม) ประมาณ 2 กิโลเมตร
และห่างจากตัวเมืองจังหวัดเกาะกงราว 4 กิโลเมตร มีเส้นทางหมายเลข
48 จากนิคมอุตสาหกรรมเชือ่ มต่อไปยังทางหลวงหมายเลข 4 เพือ่ ต่อ
ไปยังกรุงพนมเปญและกรุงสีหนุวิลล์ ซึ่งถือเป็นเมืองเศรษฐกิจสำ�คัญ
ของกัมพูชา ทั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นจุดศูนย์กลาง สามารถเชื่อมต่อไป
ยังเมืองสำ�คัญๆ ของไทยและกัมพูชา นอกจากนี้ เกาะกงยังมีพื้นที่ตดิ กับ
ชายฝั่งทะเลและมีท่าเรือขนส่งสินค้าที่สำ�คัญ ได้แก่ ท่าเรือเกาะกง
ทีร่ ฐั บาลมีโครงการปรับปรุงและขยายท่าเรือเพือ่ รองรับการขยายตัวของ
นิคมอุตสาหกรรมบริ เวณโดยรอบ ซึ ่ ง จะเกื ้ อ หนุ น ให้ พ ั ฒ นาไปสู ่
การเป็นแหล่งผลิตสินค้าแบบครบวงจร ตัง้ แต่การผลิตไปจนถึงการส่งออก
2. ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมีครบครันและได้มาตรฐาน
ทั้งที่ดินราคาถูกทำ�ให้น่าลงทุน
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3. รัฐบาลส่งเสริม ให้นิคมอุตสาหกรรม NearngKok เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนหลายประการ เช่น
การยกเว้นภาษีนำ�เข้าวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต ถึงแม้ว่าสิ่งที่น่าลงทุน
ในหลายๆด้านในกัมพูชา แต่ยังมีอุปสรรค ซึ่งสำ�นักงานส่งเสริมการ
ลงทุนแห่งประเทศไทย(25a)สรุปได้ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2: ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาการค้าและ
การลงทุนระหว่างไทย-กัมพูชา

ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
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ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย[25a]
40

ท่ามกลางพัฒนาเศรษฐกิจที่ทำ�ให้เกิดรายได้ของประเทศกัมพูชา
ได้เกิดจากการสร้างบ่อนคาสิโนทีม่ เี งินหมุนเวียนปีละหลายหมืน่ ล้านบาท
และที่สำ�คัญทำ�ให้กัมพูชามีสถานะที่ประเทศที่มีบ่อนคาสิโนมากที่สุด
ในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่น� โขง หรือกล่าวได้วา่ เป็นประเทศ ศูนย์กลางของการพนัน
ที่ใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ว่าคาสิโน
เป็นวาระสำ�คัญ หรือยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชาติของกัมพูชาและ แน่นอน
เงินทีห่ ล่อเลีย้ งบ่อนคาสิโนเหล่านีต้ า่ งผ่านจากพรมแดนของประเทศไทย
ด้วยคาสิโนตั้งอยู่ล้อมรอบชายแดนประเทศไทย ดังปรากฏตามภาพ
ช่องจอม-โอร์เสม็ด

ช่องสะงำ�-อัลลองเวง

ศรีโสภณ
บ้านคลองลึก-ปอยเปต

บ้านแหลม-กรุมเรียง
บ้านผักกาด-ไพลิน

บ้านหาดเล็ก-จามเยียม

ที่มา: oknation

จากภาพข้างต้นมีบอ่ นคาสิโนทีถ่ กู กฎหมายถึง สิบแห่ง ซึง่ ยังไม่นบั
รวมที่เปิดได้ตามอิทธิพลของคนในท้องถิ่นบ่อนคาสิโนจึงนับว่าเป็นอีก
รายได้หนึ่งที่ทำ�รายได้ที่น่าจับตาในทุกๆด้าน
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
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เมื่อเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดปัจจัยบวกจากการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลก ทำ�ให้การส่งออกของกัมพูชามีแนวโน้มดีขึ้น ที่สำ�คัญ
กัมพูชาได้เริม่ ให้การสนับสนุนการลงทุนภาคสาธารณะมากขึน้ เพือ่ รองรับ
เศรษฐกิจทีจ่ ะฟืน้ ตัวภายในอนาคต อาทิ การสร้างถนน โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าถ่านหิน สร้างท่าอากาศยาน การบริหารจัดการ
ระบบรถไฟ เป็นต้น
ด้านสินค้าส่งออกทีส่ �ำ คัญของกัมพูชา ได้แก่ เสือ้ ผ้า ดีบกุ ยาง ข้าว
ปลา ยาสูบ และรองเท้า ส่วนสินค้านำ�เข้าที่สำ�คัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม บุหรี่ ทอง อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องจักร รถจักรยานยนต์
ผลิตภัณฑ์ยา[13][17]

1.1.6 ข้อมูลการเมืองการปกครอง
ประเทศกั ม พู ช ามี ร ะบบการปกครองแบบประชาธิ ป ไตยที่ มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศ เป็น
การปกครองที่มีรูปแบบรัฐเดียว
กษัตริยอ์ งค์ปจั จุบนั ของกัมพูชา คือ “พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ
นโรดมสีหมุนี” (His Majesty King Preah Bat Samdech Preah
Boromneath Norodom Sihamoni) ขึน้ ครองราชย์เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม
พ.ศ. 2547
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ภาพที่ 6 พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี
ที่มา: http://www.asean-info.com
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ตามโครงสร้างการปกครองของประเทศกัมพูชาได้กำ�หนดใน
กฤษฏีกา เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2552 ให้มีการแบ่งเขตปกครอง
เป็น 1 ราชธานี (พนมเปญ) และ 23 จังหวัด ได้แก่ กรแจะ เกาะกง กันดาล
กำ�ปงจาม กำ�ปงชนัง กำ�ปงธม กำ�ปงสะปือ กัมปอต ตาแก้ว รัตนคีรี
พระวิหาร พระตะบอง โพธิสัต บันเตียเมียนเจย ไปรแวง มณฑลคีรี
สตึงแตรง สวายเรียง เสียมราฐ อุดรมีชัย ไพลิน แกบ และพระสีหนุ
ซึ่งแต่ละจังหวัดมีศูนย์กลางการปกครอง เรียกว่า “กรุง” (อำ�เภอเมือง)
นอกจากนั้น ยังมีเมืองสำ�คัญที่มีฐานะเป็นกรุงอีก 3 แห่ง คือ
กรุงปอยเปต (จังหวัดบันเตียเมียนเจย) กรุงบาวัด (จังหวัดสวายเรียง)
และกรุงสวง (จังหวัดกำ�ปงจาม) แต่ละจังหวัดหรือกรุงปกครองโดยผู้ว่า
ราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดอีก 7 – 9 คน ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งตามวาระของรัฐบาล โดยจังหวัดแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น
อำ�เภอ (สะร็อก) และตำ�บล (คุ้ม) ขณะที่กรุงแบ่งเขตการปกครองย่อย
เป็นคานและสังกัด นอกจากนี้ในหมู่บ้านจะแบ่งออกเป็นชุมชนย่อยอีก
เรียกว่า “ภูมิ”
โดยในปั จ จุ บั น ประเทศกั ม พู ช ามี ก ารกระจายอำ � นาจแบ่ ง เขต
การปกครองออกเป็น 20 จังหวัด (เขต : Provinces; Khet) และ
4 เทศบาล (กรุง: Municipalities; Krung)[10]
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ภาพที่ 7 ป้ายเชิญชวนเลือกตั้งในกัมพูชา
ที่มา: http://transbordernews.in.th/home/?p=2672

1.1.7 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศกัมพูชาเป็นดินแดนทีเ่ ก็บอารยธรรมบนแผ่นดินไว้มากมาย
อย่างความใหญ่โตมโหฬารของนครวัดนครธม จึงไม่แปลกที่มีประชากร
นับถือศาสนาพุทธกว่าร้อยละ 95 แต่ประชาชนยังมีความเชื่อตาม
ชาวเขมรโบราณที่ มี ค วามเชื่ อ ในอำ � นาจเร้ น ลั บ ที่ มี อ ยู่ กั บ ธรรมชาติ
(Animism) เมือ่ ชาวบ้านมีปฏิสมั พันธ์กบั ชาวต่างถิน่ ก็อาจได้รบั อิทธิพล
จากความเชื่ออื่นๆ เพิ่มขึ้น โดยไม่จำ�เป็นต้องละทิ้งความเชื่อดั้งเดิม
ซึง่ ในเงือ่ นไขของเวลาและสถานทีต่ า่ งกัน ชาวกัมพูชาได้รบั เอาความเชือ่
ทางศาสนาและลัทธิต่างแดนมากมายที่สำ�คัญ คือ ศาสนาพุทธ ศาสนา
อิสลาม ลัทธิขงจื้อ และลัทธิเต๋า
สังคมกัมพูชาจึงเป็นสังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรมที่คล้ายกับ
สังคมไทย มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลัก ทำ�ให้ประเพณีปฏิบัติต่างๆ
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
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ของประชาชนชาวกัมพูชาสอดคล้องใกล้เคียงกับไทยเป็นอย่างมาก
โดยผูส้ งู อายุจะเข้าวัดฟังธรรมเมือ่ มีงานบุญตามประเพณี ประชาชนหนุม่ สาว
และเด็กจะร่วมแรงช่วยเหลือจัดการงานอย่างสม�เสมอ ทั้งนี้ จะมีงาน
บุญประเพณีท่สี ำ�คัญทางพระพุทธศาสนาตามจันทรคติเช่นเดียวกับไทย
เป็นวันหยุดราชการ ได้แก่ วันมาฆบูชา วันปีใหม่เขมร (Khmer New Year)
ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์จะหยุดราชการในวันที่ 14 – 16 เมษายน
ของทุกปี วันวิสาบูชา วันสาร์ทเขมร ซึ่งตรงกับวันแรม 15 ค� เดือน 10
เรียกว่า งานวันปรอจุมเบณ (Pchum Benday) โดยจะเป็นวันหยุด
ราชการ 3 วัน ตั้งแต่วันแรม 14 ค� เดือน 10 จนถึงวันขึ้น 1 ค� เดือน
11 และงานวันลอยกระทง (Water Festival) เรียกว่า งานบุญอมตุก
ฯลฯ
หากจะกล่าวโดยภาพรวมแล้ว ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และ
ประเพณีของกัมพูชาและไทยจะใกล้เคียงกันในทุกเรื่อง รวมทั้งภาษา
ถ้อยคำ� พยัญชนะ สระ ตัวอักษร คำ�ศัพท์ต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้ถูกหยิบ
ยืมแลกเปลี่ยนใช้สืบเนื่องกันมา

ที่มา: http://divivu.com
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1.1.8 โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
กัมพูชายังขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน และยังต้องได้รบั
การพัฒนาอีกมากปัจจุบนั รัฐบาลกัมพูชาให้ความสำ�คัญกับการเร่งพัฒนา
ระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานต่ า งๆ เพื่ อ ให้ พ ร้ อ มรองรั บ การลงทุ น จาก
ต่างประเทศ ปัจจุบันสภาพโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
ของกัมพูชาสรุปได้ดังนี้ [27]
การคมนาคมทางบก
จุดผ่านแดนถาวรทางบกมี 3 จุดสำ�คัญ คือ ด่านบาเว็ทตรงข้ามกับ
ด่านหมกบ่ายของเวียดนาม ด่านปอยเปตตรงข้ามด่านคลองลึก อำ�เภอ
อรัญประเทศของไทย และด่านจำ�เยียมตรงข้ามกับด่านบ้านหาดเล็ก
จังหวัดตราดของไทย

การเดินทางในกัมพูชา
ที่มา: http://www.npc-se.co.th
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
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การคมนาคมโดยทางถนน
ถนนในกัมพูชามีความยาวรวมกัน 14,790 กิโลเมตร แต่ถนนที่
อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ดีมีเพียง 2,600 กิโลเมตร เส้นทาง
สำ�คัญได้แก่
1. เส้นทางหมายเลข 1 กรุงพนมเปญ–บาเว็ท (ชายแดนเวียดนาม)
ระยะทาง 165 กิโลเมตร และจากบาเว็ทไปถึงโฮจิมินท์ของเวียดนาม
อีกประมาณ 68 กิโลเมตร
2. เส้นทางหมายเลข 4 กรุงพนมเปญ จังหวัดพระสีหนุ (กัมปงโสม)
ระยะทาง 246 กิโลเมตร
3. เส้นทางหมายเลข 5 กรุงพนมเปญ–ปอยเปต ระยะทาง 402
กิโลเมตร
4. เส้นทางหมายเลข 6 เสียมราฐ–ศรีโสภณ ระยะทาง 106 กิโลเมตร

ที่มา: http://www.oknation.net/blog/print.php?id=533871
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การคมนาคมโดยทางรถไฟ
กัมพูชามีเส้นทางรถไฟทีส่ �ำ คัญ 2 สาย คือ กรุงพนมเปญ-ศรีโสภณ
และกรุงพนมเปญ-กำ�ปงโสม มีความยาวรวมทั้งสิ้น 702 กิโลเมตร
การคมนาคมทางอากาศ
กัมพูชามีสนามบินพาณิชย์ทางเดี่ยว (Single Runway) ที่ได้
มาตรฐานสากลและเปิ ด ให้ เ ครื่ อ งบิ น พาณิ ช ย์ ที่ บิ น เป็ น ประจำ � และ
เครือ่ งบินเหมาลำ�ระหว่างประเทศลงจอดได้ 2 แห่ง คือ สนามบินนานาชาติ
พนมเปญหรือสนามบินโปเชนตง และสนามบินนานาชาติเสียมราฐ
ซึ่งองค์การยูเนสโก (ผู้ให้ทุนในการอนุรักษ์นครวัด นครธม ได้กำ�หนดให้
สนามบินรองรับเครื่องบินได้ไม่เกินขนาดโบอิ้ง 757 (200 ที่นั่ง)[27]

ที่มา: http://magictravelblog.com
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การคมนาคมทางน�
กัมพูชามีท่าเรือนานาชาติที่สำ�คัญ 3 แห่ง คือ ท่าเรือนานาชาติ
สีหนุวลิ ล์ ซึง่ ถือว่าเป็นท่าเรือน�ลึกทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ และทันสมัยทีส่ ดุ โดยท่าเรือ
แห่งนีอ้ ยูใ่ นจังหวัดพระสีหนุทางตอนใต้ของประเทศห่างจากกรุงพนมเปญ
226 กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข 4) ท่าเรือนานาชาติพนมเปญ
ซึ่งอยู่ลึกเข้ามาจากปากแม่น�โขงบริเวณชายฝั่งทะเลจีนใต้ของประเทศ
เวียดนามประมาณ 330 กิโลเมตร โดยเป็นท่าเรือทีไ่ ม่สามารถรองรับเรือ
เดินสมุทรขนาดใหญ่ได้ และท่าเรือเอกชนชือ่ ท่าเรือออกญามอง (Oknha
Mong Port) ซึ่งตั้งอยู่ติดอ่าวไทยในเขตจังหวัดเกาะกงเหนือขึ้นมาจาก
ท่าเรือสีหนุวลิ ล์ประมาณ 40 กิโลเมตร หรือประมาณ 180 กิโลเมตรจาก
กรุงพนมเปญ
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
เช่น ระบบประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต กัมพูชา
มี ร ะบบไฟฟ้ า และประปาที่ ไ ด้ ม าตรฐานในการใช้ อุ ป โภคทั่ ว ไปและ
การใช้ในอุตสาหกรรม มีผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน 3 ราย ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 6 ราย ในส่วนของระบบอินเทอร์เน็ตของกัมพูชานั้น
มีโครงสร้างพืน้ ฐานทางอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี เพราะได้รบั การสนับสนุน
เงินทุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยรัฐบาลเยอรมันและ JBIC
(Japan Bank for International Cooperation) โดยการวางสายไฟเบอร์
ออฟติก (Optical Fiber) จากปอยเปต (ติดชายแดนไทย) ไปจนถึง
บาเว็ท (ติดชายแดนเวียดนาม) แต่ทั้งนี้อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ต
ยังค่อนข้างสูง จากการสำ�รวจพบว่า ในปี พ.ศ. 2551 มีให้บริการ 9 ราย
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในกัมพูชาประมาณ 15,950 ราย [23]
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1.1.9 ระบบสาธารณสุข
หลังจากเป็นอิสระในปี พ.ศ. 2496 ระบบสุขภาพในประเทศกัมพูชา
มีพฒั นาการทีต่ อ่ เนือ่ งมาหลายช่วงเวลา แต่อาจกล่าวได้วา่ ประเทศกัมพูชา
ได้เริ่มต้นปฏิรูประบบสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. 2534
ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณสุข (Strengthening
Health Systems Project) โดยมีองค์การอนามัยโลก (WHO) เป็น
แม่งานหลัก เริ่มต้นโครงการระยะแรกในปี พ.ศ. 2534 – 2537 ระยะ
ที่สองในช่วงปี พ.ศ. 2538 – 2540 และระยะที่สามในช่วงปี พ.ศ. 2541
– 2543 ภายใต้โครงการดังกล่าวได้วางแผนการให้มีสถานบริการทาง
การแพทย์ (Clinic) ประจำ�ทุกตำ�บล และมีโรงพยาบาลประจำ�ตัวอำ�เภอ
แต่ปญั หาของการดำ�เนินโครงการในช่วงแรกๆ คือ บุคลากรทางการแพทย์
ขาดทักษะด้านวิชาชีพ ขณะที่อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค และ
เครื่องมือในการผ่าตัดฉุกเฉินก็มีความขาดแคลน
เมือ่ มีการรณรงค์ปฏิรปู ระบบสาธารณสุข รัฐบาลกัมพูชาก็ได้จดั ตัง้
กระทรวงสาธารณสุข (MOH) ขึ้นในปี พ.ศ. 2536 และเริ่มจัดทำ�ระบบ
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านสาธารณสุขของประเทศภายใต้แผนสุขภาพปี พ.ศ.
2536 โดยกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาได้รับการสนับสนุนจากองค์การ
อนามัยโลกในการจัดตัง้ เครือข่ายศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล
ตามหัวเมือง มีพนื้ ทีร่ บั ผิดชอบครอบคลุมประชากร 100,000 ถึง 200,000
คน อย่ า งไรก็ ต าม ประชาชนกั ม พู ช าส่ ว นใหญ่ ยั ง คงนิ ย มการรั ก ษา
ตามคติ ค วามเชื่ อ แบบดั้ ง เดิ ม และใช้ ย าแผนโบราณ โดยมี ค รู เขมร
พ่อหมอหรือแม่หมอ เป็นผู้ทำ�หน้าที่รักษาโรค[26]
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ส่วนในปัจจุบันมีจุดมุ่งหมายตามแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
ของประเทศ ปี พ.ศ. 2551 – 2558 (The Health Sector Strategic
Plan 2008 – 2015) คือ การพัฒนาบริการสุขภาพด้านงบประมาณและ
บุคลากร เพื่อประชาชนกัมพูชาจะได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรมตามแผนสุขภาพเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้น 3 โปรแกรมสุขภาพ
ได้แก่ ภาวะเจริญพันธุ์ มารดาและทารกแรกเกิด รวมถึงสุขภาพเด็กและ
โรคติ ด ต่ อ โดยรั ฐ บาลกั ม พู ช ากำ � หนดกรอบยุ ท ธศาสตร์ ค่ า ใช้ จ่ า ย
ด้านสุขภาพ พ.ศ. 2551 – 2558 (The Strategic Framework for
Health Financing 2008 – 2015) ไว้ เพือ่ ขจัดอุปสรรคทางการเงินและ
ด้านอื่นๆ ในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ เพื่อเป็นเค้าโครงสำ�หรับ
การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่ประชาชนในระยะยาวต่อไป[57]
นอกจากนัน้ รัฐบาลกัมพูชายังได้จดั ทำ�แผนพัฒนาสุขภาพแรงงาน
พ.ศ. 2549 – 2558 (The Health Workforce Development Plan
2006 – 2015) โดยแผนฯ ดังกล่าวให้ความสำ�คัญกับการรักษาพยาบาล
ของผูใ้ ช้แรงงานและการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยทีภ่ ารกิจ
หลักของกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา ปัจจุบันคือการดูแลด้านสุขภาพ
รอบด้านและสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี และให้ประชาชนได้รับบริการ
ด้ า นสาธารณสุ ข อย่ า งทั่ ว ถึ ง และเป็ น ธรรมด้ ว ยบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ
เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนชาวกัมพูชา
สรุปสถานบริการทางการแพทย์ในกัมพูชา ปัจจุบันแบ่งออกเป็น
4 ประเภท ได้แก่
1. หน่วยปฎิบัติการประจำ�ตำ�บล (Operational District – OD)
เป็นสถานบริการทางการแพทย์ที่ให้บริการประชาชนในระดับตำ�บล
มีจำ�นวนทั้งสิ้น 77 แห่งทั่วประเทศ
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2. โรงพยาบาลชุมชน (Referral Hospital) มีขอบเขตความรับผิดชอบ
ครอบคลุมประชากรประมาณ 100,000 - 200,000 คน มีจำ�นวนทั้งสิ้น
74 แห่งทั่วประเทศ
3. ศูนย์อนามัย (Health Center) มีขอบเขตความรับผิดชอบ
ครอบคลุมประมาณ 8,000 - 12,000 คน มีจำ�นวนทั้งสิ้น 957 แห่ง
ทั่วประเทศ
4. สถานีอนามัย (Health Post) มีจำ�นวน 95 แห่งทั่วประเทศ

1.1.10 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาของประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน
ระบบการศึกษาของประเทศกัมพูชา ประกอบด้วย การศึกษา
ในระดับอนุบาล ซึ่งจะเริ่มรับนักเรียนเข้าศึกษาตั้งแต่อายุ 3 – 5 ปี
แต่การศึกษาในระดับนีพ้ บว่ามีเฉพาะบางพืน้ ทีเ่ ท่านัน้ การศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาจำ�นวน 6 ปี (เทียบเท่า Grade 1 – 6) การศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (เทียบเท่า Grade 7 – 9) และการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า Grade 10 – 12) ในสมัยก่อนหลังจาก
สำ�เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้สำ�เร็จการศึกษาจะต้อง
สอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยใช้ข้อสอบเข้าที่แต่ละมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเอง
แต่ในปัจจุบนั จะมีการสอบมาตรฐานเพือ่ รับใบประกาศนียบัตรทีเ่ รียกว่า
“Bac Dup” ซึ่ ง ได้ นำ � มาใช้ เ ป็ น ระบบกลางในการเข้ า ศึ ก ษาต่ อ
ในมหาวิทยาลัย
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นอกจากนีย้ งั มีการศึกษานอกระบบสำ�หรับผูใ้ หญ่ ซึง่ เน้นการเรียน
การสอนเพื่อให้อ่านออกเขียนได้ ระบบการศึกษาของกัมพูชาจะเน้น
การอ่ า นออกเขี ย นได้ ขั้ น พื้ น ฐาน เนื่ อ งจากโรงเรี ย นโดยส่ ว นใหญ่
มั ก ขาดแคลนอุ ป กรณ์ แ ละสื่ อ การเรี ย นการสอน ยกตั ว อย่ า งเช่ น
ในบางชัน้ เรียน นักเรียนไม่มหี นังสือ สมุดจด หรือแม้แต่ปากกาในการเรียน
ดังนั้นวิธีการเรียนการสอนที่นิยมมากที่สุดของกัมพูชา จึงเป็นแบบ
“Chalk and Talk” หรือการเขียนบนกระดานแล้วสอนแก่ผู้เรียนเลย
ในด้านการจัดการศึกษาโดยภาคเอกชนพบว่า เริม่ ได้รบั ความนิยม
เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา สถานศึกษาเอกชนสามารถ
พบได้ทั่วไปในทุกระดับการศึกษาโดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป
แต่ด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสถานศึกษาเอกชนในระยะเวลา
ที่ผ่านมา ทำ�ให้เป็นการยากสำ�หรับรัฐบาลในการเข้าไปตรวจสอบเพื่อ
สร้างมาตรฐานของโรงเรียนเอกชนต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับในระบบ
การศึกษากัมพูชา
แนวทางพัฒนาการศึกษาของกัมพูชา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2539 –
2543) ของกัมพูชาได้ก�ำ หนดแนวทางกว้างๆ ในเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์
และเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาไว้ 3 ประการ คือ การให้ประชาชน
ได้ รั บ การศึ ก ษาอย่ า งเท่ า เที ย มโดยทั่ ว กั น การยกระดั บ คุ ณ ภาพ
ด้านการศึกษา และการปรับปรุงการวางแผนบริหารจัดการด้านการศึกษา
ให้เข้มแข็งมากขึ้น โดยมีแผนการลงทุนด้านการศึกษารองรับในช่วงปี
พ.ศ.2538 – 2543 จากการปรึกษาหารือกับองค์การระหว่างประเทศ
ทีเ่ กีย่ วข้องในระดับหนึง่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2
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(พ.ศ. 2544 – 2548) เป็นการสานต่อแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ทีเ่ น้นถึงระดับแผนปฏิบตั มิ ากขึน้ แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในการขยาย
โอกาสทางการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างทัว่ ถึง ประกอบด้วย แผนระยะสัน้
พ.ศ. 2544 – 2545 แผนระยะปานกลาง พ.ศ. 2547 – 2551 และ
แผนระยะยาว พ.ศ. 2546 – 2558ทั้งนี้ที่ผ่านมากัมพูชาได้มีการจัดทำ�
แผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 – 2551 (Educational
Strategic Plan 2004 – 2008) หรือที่เรียกโดยย่อว่า ESP 2004/08
แผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาดังกล่าวมีเป้าหมายระยะยาวในการทำ�
ให้เด็กและเยาวชนชาวกัมพูชาทุกคนได้รบั โอกาสทางการศึกษาทีม่ คี ณุ ภาพ
อย่างทั่วถึงทุกระดับ สถานะทางเศรษฐกิจ ทุกเพศ ทุกพื้นที่ ทุกเชื้อชาติ
แม้แต่ผพู้ กิ ารทางร่างกาย เพือ่ ให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญของประเทศ และ
ความผูกพันที่รัฐบาลมีต่อสัญญาที่ทำ�กับสหประชาชาติในเรื่องสิทธิเด็ก
(U.N. Convention on the Rights of the Child)
• แผนระยะยาว พ.ศ. 2546 – 2558 และแผนระยะกลาง พ.ศ.
2547 – 2551 เป็นการปรับปรุงจากแผนระยะสั้น พ.ศ. 2544 – 2545
ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์ในการลดภาวะความยากจน (Poverty
Reduction Strategic Plan: PRSP) เมื่ อ ปี พ.ศ. 2545 เป็ น ฐาน
โดยให้สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและเศรษฐกิจ
ระดับมหภาคในช่วง 10 – 15 ปีข้างหน้าของกัมพูชา ร่วมกับแนวทาง
การประชุมการศึกษาโลก (World Education Forum) และเป้าหมาย
การพัฒนาในสหัสวรรษ 2000 (Millennium Development Goals)
ซึ่งเน้นการศึกษาสำ�หรับทุกคน (Education for All)
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา

55

• แผนระยะยาว พ.ศ. 2546 – 2558 ได้กำ�หนดให้กัมพูชาบรรลุ
เป้าหมายดังต่อไปนี้ภายในปี พ.ศ. 2558 อันได้แก่
		 1) การเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มสูงขึ้นเป็น 3.8 ล้านคน
		 2) การเพิ่มชั่วโมงการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
		 3) การเพิ่มห้องเรียนและสถานที่เรียนในพื้นที่ขาดแคลน
		 4) การเพิ่มปริมาณและคุณภาพครูและการฝึกหัดครู โดยเน้น
สำ�หรับระดับมัธยมศึกษามากขึ้นปีละประมาณ 10,000 คน ด้วยอัตรา
เงินเดือนเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 3 – 5 ต่อปี[13][33]

ที่มา: http://www.dlfeschool.in.th
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1.1.11 ระบบกฏหมาย
วิวัฒนาการของกฎหมายและระบบงานยุติธรรมในประเทศกัมพูชา
กฎหมายในประเทศกัมพูชาเป็นผลพวงมาจากประวัติศาสตร์
อันยาวนานในเรื่องอิทธิพลทางศาสนาและการเมือง ในอดีตประเทศ
กัมพูชาใช้ระบบกฎหมายซึง่ ได้รบั อิทธิพลมาจากจารีตประเพณีของศาสนา
พุทธและลัทธิขอม ต่อมาภายหลังระบบกฎหมายดังกล่าวได้ถกู เปลีย่ นแปลง
ไปเป็นระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) หรือระบบ
กฎหมายลายลั ก ษณ์ อั ก ษรตามแบบของประเทศฝรั่ ง เศส ซึ่ ง เป็ น
ผู้ครอบครองอาณานิคมของประเทศกัมพูชาในขณะนั้น หลังจากได้รับ
อิสรภาพจากประเทศฝรั่ ง เศส ระบบกฎหมายของประเทศกั ม พู ช า
ได้ตกอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์ (The Communist Party
of Kampuchea – CPK) ในช่วงปี พ.ศ. 2518 – 2522 พรรค CPK (เขมรแดง)
ได้ทำ�การล้มล้างระบบและสถาบันกฎหมายทั้งหมดของประเทศ และ
เปลี่ยนไปใช้ระบบกฎหมายแบบเผด็จการแทน นอกจากนี้ พรรค CPK
ยังได้ทำ�การกวาดล้างและประหารชีวิตนักกฎหมายและผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขากฎหมายให้ ห มดไปจากประเทศกั ม พู ช า ก่ อ ให้ เ กิ ด สภาวะ
ทางกฎหมายที่เรียกว่า “สูญญากาศทางกฎหมาย (Legal Vacuum)”
นอกจากนัน้ ยังมีรายงานว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมีนกั กฎหมายเหลืออยูใ่ น
ประเทศกัมพูชาเพียง 10 คน ในจำ�นวนนั้นประกอบด้วยผู้พิพากษา
5 ท่าน
ภายหลังจากปี พ.ศ. 2522 ประเทศเวียดนามได้เข้ามามีอิทธิพล
ในประเทศกัมพูชาและก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงระบบกฎหมายอีกครัง้
โดยใช้ตน้ แบบจากระบบกฎหมายเวียดนาม ต่อมาในภายหลังสหประชาชาติ
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
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ได้ยนื่ มือเข้าช่วยเหลือประเทศกัมพูชาในช่วงปี พ.ศ. 2534 – 2536 โดย
จัดตั้งองค์การบริหารชั่วคราวแห่งสหประชาชาติในกัมพูชา (UNTAC)
The United Nations Transnational Authority in Cambodia
เพื่อเข้ามาปฏิรูประบบกฎหมาย ซึ่งรวมไปถึงการออกกฎหมายใหม่
อีกหลายฉบับ รวมถึงรัฐธรรมนูญประเทศกัมพูชาในปี พ.ศ. 2536 กฎหมาย
กัมพูชาปัจจุบนั จึงเป็นการผสมผสานระหว่างจารีตประเพณีของประเทศ
กั ม พู ช าระบบกฎหมายฝรั่ ง เศส และระบบกฎหมายจารี ต ประเพณี
(Common Law) ซึง่ เกิดขึน้ จากการทีป่ ระเทศตะวันตกหลายๆ ประเทศ
เข้ามาบูรณะระบบกฎหมายของประเทศกัมพูชาหลังสงครามในประเทศสงบ
ปั จ จุ บั น ระบบกฎหมายของกั ม พู ช า กฎหมายแพ่ ง มี ลั ก ษณะ
ผสมผสานกับข้อปฏิบตั ทิ ไี่ ด้รบั อิทธิพลจากฝรัง่ เศสทีไ่ ด้จากองค์การบริหาร
ชั่วคราวแห่งสหประชาชาติในกัมพูชา (UNTAC) พระราชกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติ ได้รับอิทธิพลจากกฎหมายลัทธิคอมมิวนิสต์และโดย
ได้รับอิทธิพลจากกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) เพิ่มขึ้น
กฎหมายระหว่างประเทศ ถือว่าเป็นบ่อเกิดของกฎหมายกัมพูชา
ตามคำ�ตัดสินของสภารัฐธรรมนูญ (Constitutional Council) ตามมาตรา 26
ของรัฐธรรมนูญกัมพูชา สนธิสัญญาระหว่างประเทศทั้งหมด สามารถ
ถือได้วา่ เป็นกฎหมายกัมพูชาเมือ่ ผ่านความเห็นชอบจากสภาผูแ้ ทนราษฎร
(National Assembly) วุฒสิ ภา (Senate) และผ่านการลงพระปรมาภิไธย
และการอนุมตั จิ ากพระมหากษัตริย์ (Signature and Ratification by the King)
ถึ ง แม้ ก ฎหมายระหว่ า งประเทศโดยทั่ ว ไปจะถื อ ว่ า เป็ น กฎหมาย
กัมพูชาก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลและพระมหากษัตริย์
แต่สำ�หรับเรื่องสิทธิมนุษยชนในมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญกัมพูชา
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ได้ให้การรับรองหลักสิทธิมนุษยชนตามทีป่ รากฏในกฎบัตรสหประชาชาติ
(United Nations Charter) ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
(Universal Declaration on Human Rights) และสนธิสัญญาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี และสิทธิเด็ก เข้ามามีผลเป็น
กฎหมายภายในประเทศกัมพูชาโดยทันที[47]
ระบบศาล
ณ ปัจจุบนั ระบบศาลของประเทศกัมพูชาประกอบไปด้วยศาลฎีกา
(Supreme Court) ศาลอุทธรณ์ (Appellate Court) ศาลจังหวัด
(Provincial/Municipal Courts) ศาลทหาร (Military Court) และศาล
ที่มีชื่อว่า “Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia
(ECCC)” ซึง่ ตัง้ ขึน้ เพือ่ พิจารณาคดีอาชญากรรมร้ายแรงทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง
สงครามภายใต้ระบอบเขมรแดง
ศาลฎีกา จะพิจารณาข้อกฎหมายในคดีที่คู่ความฎีกาขึ้นมาจาก
ศาลอุทธรณ์ ในศาลฎีกามีการจำ�แนกแผนกเป็นแผนกแพ่งและสังคม
(Civil and Social Chamber) และแผนกอาญา (Penal Chamber)
โดยที่แผนกแพ่งและสังคมจะพิจารณาคดีแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย
ครอบครัว คดีแรงงานและคดีปกครอง ส่วนแผนกอาญาจะพิจารณาคดี
อาญาเพียงอย่างเดียว
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ศาลอุทธรณ์ จะพิจารณาบรรดาคดีทั้งปวงที่อุทธรณ์ขึ้นมาจาก
ศาลชั้นต้น (ซึ่งรวมถึงศาลทหารด้วย) ศาลอุทธรณ์พิจารณาคดีความทั้ง
ในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง
ศาลชั้ น ต้ น ประกอบด้ ว ย ศาลจั ง หวั ด (Provincial Court)
ศาลทหาร (Military Court) ซึง่ ศาลจังหวัดจะประกอบไปด้วยศาลจังหวัด
แผนกแพ่ง และศาลจังหวัดแผนกอาญา ศาลทหารมีเขตอำ�นาจศาล
เหนือคดีที่เป็นความผิดทางทหารเท่านั้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ
ของกองกำ�ลังทางทหารหรือการก่อความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ ทางทหาร
นอกจากนี้ในประเทศกัมพูชายังไม่มีการจัดตั้งศาลแพ่งและศาลแรงงาน
สภารัฐธรรมนูญ (Constitutional Council) มีหน้าที่สนับสนุน
ให้ ป ระชาชนเคารพสิ ท ธิ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ตี ค วามรั ฐ ธรรมนู ญ และ
กฎหมายอืน่ ๆทีผ่ า่ นสภาผูแ้ ทนราษฎร นอกจากนีย้ งั มีหน้าทีร่ บั ข้อพิพาท
และออกคำ�ตัดสินในข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกและ
การเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สภาสูงแห่งผู้มีอำ�นาจทางการปกครอง (Supreme Council of
Magistracy – SCM) เป็ น หน่ ว ยงานเพื่ อ ธำ � รงไว้ ซึ่ ง อิ ส รภาพและ
การดำ�เนินงานอย่างถูกต้องของตุลาการในประเทศกัมพูชา หน้าที่หลัก
ของหน่วยงานนี้ คือ นำ�เสนอเรือ่ งทูลเกล้าฯพระมหากษัตริยเ์ พือ่ ทีจ่ ะแต่งตัง้
โยกย้าย ปลด หรือเลื่อนตำ�แหน่งแก่ข้าราชการตุลาการในทุกชั้นศาล
และลงโทษทางวินัยแก่ตุลาการที่กระทำ�ความผิด[11]
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ภาพที่ 8 Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC)
ที่มา: http://www2.manager.co.th

1.1.12 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา
ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับกัมพูชามาตัง้ แต่วนั ที่ 19
ธันวาคม พ.ศ. 2493 ทั้งสองประเทศมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา
และรูปแบบการดำ�รงชีวิตของประชาชนที่คล้ายคลึงกัน มีความสัมพันธ์
ในระดับประชาชน โดยเฉพาะประชาชนบริเวณแนวชายแดนที่ใกล้ชิด
และมีการแลกเปลี่ยนทางการค้าปริมาณมาก
ไทยและกั ม พู ช ามี ค วามร่ ว มมื อ กั น ในหลายด้ า น เช่ น
มี ค ณะกรรมาธิ ก ารร่ ว มว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ทวิ ภ าคี ไ ทย–กั ม พู ช า
(Joint Commission on Bilateral Cooperation – JC) ซึง่ เป็นเวทีส�ำ หรับ
การเจรจาและตกลงเกีย่ วกับความร่วมมือในทุกๆ ด้าน ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
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สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว ฯลฯ โดยได้มีการประชุม
ครั้ ง แรกเมื่ อ ปี พ.ศ. 2538 ณ กรุ ง พนมเปญ ประเทศกั ม พู ช า และ
ครั้งล่าสุดคือการประชุม JC ครั้งที่ 7 ณ เมืองเสียมราฐ เมื่อวันที่ 3 – 4
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JC ครั้งที่ 8
ในปี พ.ศ. 2555
นอกจากนี้ ยังมีกลไกความร่วมมือด้านการทหารสองประเทศ โดยตัง้
คณะกรรมการทัว่ ไปชายแดนไทย–กัมพูชา (General Border Committee
– GBC) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศ
เป็นประธานและคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย–กัมพูชา
(Regional Border Committee – RBC) ซึง่ มีแม่ทพั ทหารแต่ละภูมภิ าค
ของทั้งสองฝ่ายเป็นประธาน
ในด้านการค้าร่วมระหว่างไทยกัมพูชาปี พ.ศ. 2554 มีมูลค่า
93,152.09 ล้านบาท (3,081.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันของปี พ.ศ. 2553 ร้อยละ 14.82 จำ�แนกเป็นมูลค่าการส่งออก
87,779.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 มูลค่าการนำ�เข้า 5,372.39
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.8 โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 82,407.31
ล้านบาท สินค้าส่งออกทีส่ �ำ คัญของไทยไปกัมพูชา ได้แก่ น�้ำ มันสำ�เร็จรูป
น�ตาลทราย มอเตอร์และเครือ่ งกำ�เนิดไฟฟ้า เครือ่ งดืม่ เครือ่ งสำ�อาง สบู่
และผลิตภัณฑ์รกั ษาผิว ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภณ
ั ฑ์ เครือ่ งจักรกล
และส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เหล็ก เหล็กกล้า ส่วนสินค้านำ�เข้า
ที่สำ� คั ญ จากกั ม พู ช า ได้ แ ก่ เหล็ ก เหล็ ก กล้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ลหะอื่น ๆ
เศษโลหะ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผั ก ผลไม้ และของปรุ ง แต่ ง ที่ ทำ � จากผั ก ผลไม้
เสือ้ ผ้าสำ�เร็จรูป พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เยือ่ กระดาษและเศษกระดาษ
ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ
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การค้าชายแดนปี พ.ศ. 2554 มีมูลค่า 70,518.17 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปี พ.ศ. 2553 ร้อยละ 27.25 เป็นมูลค่าการส่งออก 65,606.11
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 28.36 และมูลค่าการนำ�เข้า 4,912.06 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.13 ซึ่งไทยได้เปรียบดุลการค้าชายแดน 60,694.05
ล้านบาท ทัง้ นี้ สินค้าส่งออกทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ มอเตอร์และเครือ่ งกำ�เนิดไฟฟ้า
น�ตาลทราย ยางสำ�หรับยานพาหนะ เครื่องสำ�อาง เครื่องหอมและสบู่
เครื่ อ งยนต์ สั น ดาปภายในแบบลู ก สู บ และส่ ว นประกอบ เครื่ อ งดื่ ม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ผ้าผืนและด้าย รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบอืน่ ๆ และเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ สินค้านำ�เข้า
ทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ เหล็ก ผักและของปรุงแต่งจากผัก อลูมเิ นียมและผลิตภัณฑ์
ทองแดงและผลิตภัณฑ์ เศษกระดาษ เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป พืชน�มันและ
ผลิตภัณฑ์ ธัญพืช ผลิตภัณฑ์ไม้อื่นๆ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำ�ด้วย
โลหะสามัญ

การค้าชายแดนไทย–กัมพูชา
ที่มา: http://www.mcot.net
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ส่ ว นในด้ า นการลงทุ น นั บ ตั้ ง แต่ รั ฐ บาลกั ม พู ช าได้ มี ก ฎหมาย
การลงทุนเมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2537 จนถึงปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทย
เป็นผู้ลงทุนอันดับที่ 6 มีจำ�นวนเงินลงทุน 218 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รองจากมาเลเซีย จีน ไต้หวัน เวียดนาม และเกาหลีใต้ ในปี พ.ศ. 2551
ไทยมีโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกัมพูชา
(Cambodian Investment Board: CIB) จำ � นวน 4 โครงการ
เป็นเงินลงทุนมูลค่า 30.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้แก่ การผลิตอ้อยและ
น�ตาลของกลุม่ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ ธุรกิจภาคการขนส่งเพือ่ สร้างท่าเรือ
โดยบริษทั ในกลุม่ บริษทั น�ตาลขอนแก่นของไทย และการลงทุนของกลุม่
โรงพยาบาลกรุงเทพเกีย่ วกับโรงพยาบาลนานาชาติในนามบริษทั Phnom
Penh Medical Service จำ�กัด สำ�หรับปี พ.ศ. 2552 ไทยลงทุนเป็น
อันดับที่ 6 มีจ�ำ นวน 5 โครงการ เงินลงทุนมูลค่า 15.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
มากเป็นอันดับที่ 2 ของเงินลงทุนทีไ่ ด้รบั อนุมตั ทิ งั้ หมด รองจากจีน ได้แก่
อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป 1 โครงการ อุตสาหกรรมแปรรูป
สินค้าเกษตร 3 โครงการ และอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า 1 โครงการ ในปี
พ.ศ. 2553 ไทยมีมูลค่าการลงทุนเป็นอันดับที่ 6 โครงการที่ได้รับอนุมัติ
มีจำ�นวน 1 โครงการ เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าแปรรูป
และในปี พ.ศ. 2554 ไม่มีโครงการลงทุนใหม่ๆ จากประเทศไทย
ในด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว นั ก ท่ อ งเที่ ย วไทยเดิ น ทางไปท่ อ งเที่ ย ว
ในกัมพูชาระหว่างเดือนมกราคมถึงตุลาคม พ.ศ. 2554 มีจำ�นวนมาก
เป็นอันดับ 7 โดยมีจำ�นวนนักท่องเที่ยว 91,343 คน รองจากเวียดนาม
เกาหลี ใ ต้ จี น ญี่ ปุ่ น สหรั ฐ อเมริ ก า สปป.ลาว ซึ่ ง มี จำ � นวนลดลง
จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2553 ร้อยละ 26.45 ขณะเดียวกันนักท่องเทีย่ ว
กัมพูชาได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 จำ�นวน
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252,705 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2553 ร้อยละ 72.76 โดยมีจำ�นวน
146,274 คน
นอกจากนี้ ไทยและกัมพูชามีการตกลงร่วมภายใต้กรอบความร่วมมือ
ทางการค้ า และการลงทุ น คื อ กรอบความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ
อิรวดี–เจ้าพระยา–แม่โขง (ACMECS) โดยได้มกี ารดำ�เนินโครงการทวิภาคี
ที่มีโครงการร่วมในสาขาการอำ�นวยความสะดวกทางด้านการค้าและ
การลงทุนจำ�นวนทัง้ สิน้ 18 โครงการ เช่น การศึกษาการจัดตัง้ ตลาดกลาง
เพื่อค้าส่งและส่งออกในกัมพูชา การจัดงานแสดงสินค้า ความตกลง
การอำ�นวยความสะดวกทางการค้า โดยให้บริการเบ็ดเสร็จทีด่ า่ นชายแดน
ไทย–กัมพูชา เป็นต้น

ที่มา: http://www.manager.co.th/
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นอกจากนี้ จากยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ACMECS
ยังมีแผนปฏิบตั กิ ารอืน่ ๆ อาทิ โครงการ Contract Farming โดยจังหวัด
นำ�ร่องในการจัดทำ� Contract Farming ได้แก่ จันทบุรี–พระตะบอง/
ไพลิน และยังมีโครงการเมืองคูแ่ ฝด (Sister Cities) ซึง่ เป็นการดำ�เนินงาน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านให้เป็นเมืองเชื่อมโยงระหว่าง
กัน เป็นรากฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรม การค้า การท่องเทีย่ ว สนับสนุน
การย้ายฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมจากไทยไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
สำ�หรับกรอบความร่วมมือ GMS (Greater Mekong Subregion) ไทย
กับกัมพูชาได้ด�ำ เนินโครงการร่วมกัน ได้แก่ การพัฒนาแนวพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
ตอนใต้ (Southern Economic Corridor) เชื่อมโยงไทย กัมพูชา และ
เวียดนาม การอำ�นวยความสะดวกการผ่านแดนของคนและสินค้าระหว่าง
ไทย–กัมพูชา ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูป Package Tour โดยจะเน้น
ตามแนวพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ ตลอดจนการดำ�เนินการ GMS Single Visa เพือ่
อำ�นวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
ทัง้ นี้ จะเห็นได้วา่ มูลค่าการค้าของการส่งออกสินค้าจากไทยไปยัง
กัมพูชามีมลู ค่าสูงกว่ามูลค่าการนำ�เข้าสินค้าของไทย ซึง่ การส่งออกสินค้า
จากไทยไปยังกัมพูชาส่วนใหญ่จะใช้การขนส่งทางถนนเป็นหลัก ทำ�ให้
ภาครัฐทัง้ ไทยและกัมพูชาได้ให้การสนับสนุนการขนส่งทางถนนเป็นอย่างมาก
เมือ่ เทียบกับการพัฒนาการขนส่งรูปแบบอืน่ โดยมีแนวคิดทีว่ า่ ระบบถนน
เป็นบริการขนส่งพืน้ ฐานทีใ่ ห้ความสะดวก รวดเร็ว และเป็นการขนส่งให้
ถึงจุดหมายปลายทางโดยตรง อีกทั้งการขนส่งทางถนนเป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดสำ�หรับการขนส่งในช่วงสั้นๆ
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GMS Single Visa
ที่มา: http://ewt.prd.go.th

อย่ า งไรก็ ดี จากกรอบความตกลงอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยการอำ� นวย
ความสะดวกในการขนส่งข้ามแดน (ASEAN Frame Work Agreement
for The Facilitation of Inter-State Transport) และความตกลง
ว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่น� โขง (Great Mekong
Subregion Cross-Border Transport Agreement) ทำ�ให้ภาครัฐ
ทัง้ ไทยและกัมพูชาได้ประสานงานและร่วมมือกันในการลดอุปสรรคต่างๆ
และลดค่าใช้จา่ ยในการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางผ่านแดน และให้ความสำ�คัญ
อย่างจริงจังในการทำ�งานร่วมกับสมาคมทีเ่ กีย่ วข้องกับการขนส่งทางถนน
แก้ไขปัญหาเรือ่ งรถวิง่ เทีย่ วเปล่าเพือ่ ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า[17][26]
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การขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�โขง
ที่มา: http://www.oknation.net

1.2 ประวัติและข้อมูลรัฐบาลโดยย่อ

		 การปกครองของประเทศกัมพูชาได้รับอิทธิพลจากตะวันตก
มีการปกครองเป็นรูปแบบรัฐเดียว โดยอำ�นาจอธิปไตยแบ่งออกเป็น 3
ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิตบิ ญั ญัติ และฝ่ายตุลาการ ซึง่ มีรายละเอียด
ดังนี้
ฝ่ายบริหาร
มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ซึง่ นายกรัฐมนตรีจะต้องมาจาก
กระบวนการเลือกตั้งและเป็นพรรคที่ได้รับเสียงข้างมากในการจัดตั้ง
รัฐบาล โดยคณะรัฐมนตรีของกัมพูชาทีห่ นังสือพิมพ์ Global Times [44a]
รายงานว่ามีขนาดใหญ่ถึง 244 ตำ�แหน่ง ประกอบด้วย
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- นายกรัฐมนตรี 1 ตำ�แหน่ง (Prime Minister)
- รองนายกรัฐมนตรี 9 ตำ�แหน่ง (Deputy Prime Ministers)
- รัฐมนตรีอาวุโส 15 ตำ�แหน่ง (Senior Ministers)
- รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี 13 ตำ�แหน่ง (Ministers
attached to the Prime Minister)
- รัฐมนตรีประจำ�กระทรวง 27 ตำ�แหน่ง (Ministers)
- รัฐมนตรีของรัฐ 179 ตำ�แหน่ง (Secretaries of States)
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ระบบรัฐสภาของกัมพูชาเป็นลักษณะแบบสภาคู่ (Bicameral) โดย
มีรายละเอียดดังนี้
1. สภาผูแ้ ทนราษฎร หรือทีเ่ รียกว่า สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ (The
National Assembly; Radhsaphes) หรือสภาล่าง ประกอบด้วย สมาชิก
123 คน มาจากการเลื อ กตั้ ง โดยระบบสั ด ส่ ว นตามบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ที่พรรคการเมืองเสนอ มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 5 ปี
สมาชิกรัฐสภากัมพูชาชุดปัจจุบันมาจากการเลือกตั้งวันที่ 28
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 มีจ�ำ นวน 123 คน มาจากพรรคประชาชนกัมพูชา
(CPP) จำ�นวน 68 คน และพรรคกู้ชาติกัมพูชา (CNRP) ของนายสม รังสี
(SRP) จำ�นวน 55 คน ประธานสภาแห่งชาติ คือ สมเด็จเฮง สัมริน
(Samdech Heng Samrin) อายุ 79 ปี เป็นประธานรัฐสภาสมัยที่ 5
2. วุฒิสภา (Senate; Protsaphea) หรือสภาสูง ประกอบด้วย
สมาชิก 61 คน มาจากการเลือกตั้ง (กษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 2 คน) ทำ�หน้าที่
กลั่นกรองกฎหมาย ดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 6 ปี มีการประชุมสมัยสามัญ
ปีละ 2 ครั้ง สมัยประชุมหนึ่งๆ มีระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
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สมาชิกวุฒสิ ภาชุดปัจจุบนั มาจากการเลือกตัง้ วันที่ 28 กรกฎาคม
พ.ศ. 2556 มีจำ�นวน 57 คน มาจากพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP)
จำ�นวน 46 คน และพรรคสม รังสี (SRP) จำ�นวน 11 คน ประธานวุฒสิ ภา
คือ สมเด็จเจีย ซิม (Samdech Chea Sim) ซึ่งจะทำ�หน้าที่ประมุข
ของรัฐด้วย หากกษัตริย์ไม่ประทับอยู่ในประเทศขณะนั้น[42]
ฝ่ายตุลาการ
ฝ่ายตุลาการจะเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายตุลาการของกัมพูชา ประกอบด้วย สภาตุลาการสูงสุด (Supreme
Council of The Magistracy) ซึ่งตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540
(ค.ศ. 1997) โดยมีศาลสูงและศาลยุติธรรม (Supreme Court and
Lower Court) เป็นผู้ใช้อำ�นาจตุลาการ
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วิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์
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กัมพูชายังถูกจัดอยูใ่ นกลุม่ ประเทศด้อยพัฒนาทีม่ คี วามยากจนมาก
ประเทศหนึ่ง ดังนั้น รัฐบาลกัมพูชาจึงให้ความสำ�คัญอย่างสูงสุดต่อ
การกำ�หนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เพื่อมุ่งขจัดความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนโดยเฉพาะในพืน้ ทีช่ นบทให้ดขี น้ึ ปัจจุบนั รัฐบาลกัมพูชาดำ�เนินการ
บริหารประเทศตาม
1) โปรแกรมการฟื้นฟูและพัฒนาแห่งชาติ (The National
Programme to Rehabilitate and Develop Cambodia : NPRD)
2) แผนพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ (National Strategic
Development Plan: NSDP)
3) แผนยุทธศาสตร์ลดความยากจนแห่งชาติ (National Poverty
Reduction Strategy: NPRS)
4) เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของกัมพูชา (Cambodia’s
Millennium Development Goals: CMDGs) ซึ่ ง ล้ ว นแล้ ว แต่ มี
จุดมุ่งหมายให้กัมพูชาก้าวเดินไปสู่การพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าที่
มั่นคงและยั่งยืน

2.1 วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของประเทศกัมพูชาปรากฏในโปรแกรมการฟื้นฟูและ
พัฒนาแห่งชาติ (TheNational Programme to Rehabilitate and
Develop Cambodia – NPRD) ซึ่งได้จัดทำ�ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ.
1994) เรียกได้ว่าเป็นวาระแห่งชาติของกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ เร่งรัดการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมทีก่ มั พูชากำ�ลังเผชิญอยู่
และการพัฒนาศักยภาพของกัมพูชา ได้แก่
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1) การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
2) การส่งเสริมการสร้างงาน
3) การปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ก ารของรั ฐ บาล เพื่ อ ประกั น
ความเท่าเทียมกันและความเป็นธรรมในสังคม
4) การเพิม่ ประสิทธิภาพและความสามารถของรัฐบาลในการดำ�เนิน
โครงการปฏิรูปในทุกสาขา เพื่อลดความยากจนและบรรลุเป้าหมาย
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน
รัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งนำ�โดย สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) และประกาศใช้
ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม (จัตุโกณ) ซึ่งประกอบด้วย 4 เป้าหมายหลักคือ
เพื่อการเจริญเติบโต การจ้างงาน ความเสมอภาค และประสิทธิภาพ
ในกัมพูชา (“Rectangular Strategy” for Growth, Employment,
Equity and Efficiency in Cambodia)

2.2 เป้าหมาย

ในแผนพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ (National Strategic
Development Plan: NSDP) ได้ระบุความสำ�คัญของยุทธศาสตร์สเี่ หลีย่ ม
ได้แก่ การมุ่งพัฒนาประเทศเพื่อต่อยอดจากยุทธศาสตร์สามเหลี่ยม
(ตรี โ กณ หรื อ Triangular Strategy) ซึ่ ง เป็ น หลั ก พื้ น ฐาน
การดำ�เนินงานของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ 9 ประการ ได้แก่ [52]
(1) การขจัดความยากจนและหิวโหย
(2) การจัดระบบการศึกษาขั้นต้น 9 ปี
(3) การส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ
(4) การลดอัตราการตายของทารก
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
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(5) การปรับปรุงระบบสาธารณสุข
(6) การต่อสู้กับโรคติดต่อร้ายแรง (HIV/AIDS มาลาเรีย ฯลฯ)
(7) การปกป้องสิ่งแวดล้อม
(8) การสร้างหุ้นส่วนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
(9) การเก็บกู้ทุ่นระเบิดและการช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้าย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานของการดำ�เนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดย
มุ่งพัฒนาและนำ�ประเทศไปสู่การเติบโต การจ้างงาน ความเท่าเทียมกัน
และความมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ เกือ้ กูลต่อการปฏิรปู ทางการเมือง และ
ความร่วมมือกันอย่างเป็นระบบระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล
ส่วนเป้าหมายหลักทีค่ ณะรัฐบาลกัมพูชา ซึง่ นำ�โดย นายกรัฐมนตรี
สมเด็จ ฮุน เซน ได้ประกาศยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ หรือทีเ่ รียกว่า
ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยม (Rectangular Strategy) ไว้เมื่อเดือนกันยายน
พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ประกอบด้วย 4 เป้าหมายหลัก คือ
1) คงไว้ซง่ึ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลีย่ ร้อยละ 7 ต่อปี
2) สร้างงานให้กับประชาชน
3) ขจัดปัญหาความยากจนร้อยละ 1 ต่อปี
4) เพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งานของทุกภาคส่วน

2.3 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม (Triangular Strategy) ประกอบด้วย 3
โครงสร้างสำ�คัญ ได้แก่
1. ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยมุ่งเน้น
การปฏิรูป 4 ประการ ได้แก่
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		 1) การต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวง
		 2) การปฏิรูปกฎหมายและการศาล
		 3) การบริหารสาธารณะ
		 4) การปฏิรปู กองทัพ โดยเฉพาะการลดจำ�นวนกำ�ลังพลและ
เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและอาวุธยุทโธปกรณ์
2. สร้างเสริมสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ อำ�นวยต่อการพัฒนาประเทศ
ได้แก่
		 1) ความสงบเรียบร้อย เสถียรภาพทางการเมือง และระเบียบ
ทางสังคม
		 2) การสร้างหุ้นส่วนด้านการพัฒนา ซึ่งรวมถึงภาคเอกชน
ประเทศผู้บริจาค และประชาชน
		 3) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการคลัง
		 4) การบูรณาการกัมพูชาเข้าสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก
3. ยุทธศาสตร์สเี่ หลีย่ มยังได้ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาประเทศ
ใน 4 สาขาหลัก ได้แก่
		 1) การเกษตร
		 2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
		 3) การพัฒนาภาคเอกชนและสนับสนุนการสร้างงาน
		 4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะด้านการศึกษา
และสาธารณสุข
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ยุทธศาสตร์การลดความยากจนของรัฐบาลกัมพูชา ได้แก่
 การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย เสถียรภาพ และจัดระเบียบ
ทางสังคม โดยใช้มาตรการสนับสนุนกฎเกณฑ์และความถูกต้องชอบธรรม
ตามกฎหมาย การเคารพในสิทธิมนุษยชนและความเป็นประชาธิปไตย
เพื่ อ สร้ า งสภาพแวดล้ อ มทางการเมื อ งและความมั่ น คง ให้ นำ � ไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว
 การรั ก ษาอั ต ราการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ ยั่ ง ยื น ประมาณ
ร้อยละ 5 – 7 ต่อปี
 การส่งเสริมการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีเ่ ท่าเทียมกัน
ระหว่างคนรวยกับคนจน ระหว่างเมืองกับชนบท และระหว่างชายกับ
หญิง
 การพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การและการใช้ ป ระโยชน์
จากสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ปัจจุบันกัมพูชากำ�หนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจไว้ 8 ประการ ได้แก่
(1) การฟื้นฟูระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
(2) การพัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคม
(3) การสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน�
(4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(5) การสร้างอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
(6) การพัฒนาการท่องเที่ยว
(7) การสำ�รวจและใช้ทรัพยากรแร่อย่างยั่งยืน และ
(8) การพัฒนาการค้า[53]
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3

ประวัติความเป็นมา
ของระบบราชการ
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กั ม พู ช าเป็ น อาณาจั ก รที่ ยิ่ ง ใหญ่ มี วั ฒ นธรรมและชาติ พั น ธุ์ ที่ มี
ความเป็นมายาวนาน จนกระทั่งเมื่อประมาณคริสตวรรษที่ 14 จนถึง
พ.ศ. 2407(ค.ศ. 1864) ที่กัมพูชาต้องกลายเป็นเพียงรัฐในอารักขาของ
ฝรั่งเศสและนับจากจุดเริ่มต้นของการที่กัมพูชาตกอยู่ภายใต้อำ�นาจของ
ฝรั่งเศส ทำ�ให้ฝรั่งเศสได้เริ่มดำ�เนินนโยบายปฏิรูปโครงสร้างของระบบ
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในกัมพูชาอย่างกว้างขวาง

3.1 กัมพูชาภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส
(พ.ศ. 2406 – 2496)
ฝรัง่ เศสได้มบี ทบาททางการเมืองการปกครอง รวมถึงเข้าแทรกแซง
กิจการภายในของกัมพูชา ได้แก่ การแต่งตัง้ ข้าหลวงฝรัง่ เศส และข้าราชการ
ชาวกัมพูชาที่นิยมฝรั่งเศสให้บริหารราชการตามเมืองใหญ่ๆ พร้อมกับ
ประกาศยกเลิกระบบทาส ทำ�การปฏิรูประบบจัดเก็บภาษีอากร และ
ทำ�การถ่ายโอนสิทธิการถือครองทีด่ นิ จากครัวขุนนาง มาสู่มือประชาชน
ซึ่งทำ�ลายฐานอำ�นาจทางการเมืองและเศรษฐกิจของชนชั้นผู้ปกครอง
ชาวกัมพูชาที่ตั้งอยู่บนระบบการควบคุมกำ�ลังแรงงาน มีการเก็บภาษี
อากรจากผลผลิตทางการเกษตรของประชาชน การเข้าไปมีบทบาทสำ�คัญ
ในระบบราชการของฝรั่งเศส ทำ�ให้เกิดการผูกขาดทางการค้า กอบโกย
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ทำ�ให้ประชาชนกัมพูชาไม่พอใจ ซึง่ ในระหว่าง
การแผ่ขยายอิทธิพลของฝรัง่ เศสในกัมพูชานีเ้ อง ได้เกิดขบวนการชาตินยิ ม
เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงทศวรรษ 1930 – 1950 (พ.ศ. 2473 - 2493)
มีการถามถึงความชอบธรรมของฝรั่งเศสในการปกครองกัมพูชา
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ภาพที่ 9 พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ

3.2 กัมพูชาภายใต้การปกครองของสมเด็จสีหนุ
(พ.ศ. 2496 – 2513)

ไม่ปรากฏว่ามีพัฒนาการของระบบราชการกัมพูชาในช่วงระยะ
เวลานี้ เนือ่ งจากเป็นช่วงทีก่ มั พูชาเริม่ ทบทวนจุดยืนเกีย่ วกับการเรียกร้อง
เอกราช และการผลักดันให้มกี ารเปลีย่ นแปลงสังคมกัมพูชาจากปัญญาชน
ชาวกัมพูชาจำ�นวนหนึ่ง โดยในปลายปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953) เป็น
ช่ ว งเวลาที่ ฝ รั่ ง เศสกำ � ลั ง พั ว พั น กั บ การทำ � สงครามเวี ย ดนามและ
เป็นฝ่ายเสียเปรียบในสงครามเวียดนามทีเ่ ดียนเบียนฟู กษัตริยส์ หี นุจงึ ได้
เป็นผู้นำ�ในการเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศส และในที่สุดกัมพูชาได้รับ
เอกราชอย่างสมบูรณ์ตามข้อตกลงในสนธิสัญญาเจนีวา (The Geneva
Accords of 1954) พร้อมกับสปป.ลาวและเวียดนาม
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
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แต่หลังจากกัมพูชาเป็นเอกราชจากอาณานิคมและเกิดความสงบ
ชัว่ คราวก็ตอ้ งกลับเข้าสูว่ งั วนแห่งสงครามอีกครัง้ เมือ่ เจ้าสีหนุได้ทรงสละ
ราชสมบัตเิ พือ่ ดำ�เนินงานทางการเมืองอย่างเต็มที่ และได้ตดั ความสัมพันธ์
ทางการทูตกับสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) หันไปให้
ความร่วมมือกับเวียดนามเหนือประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาและ
เวียดนามใต้ในสงครามเวียดนาม (The Vietnam War) การดำ�เนิน
นโยบายต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรกับคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือ
และจีนทำ�ให้เศรษฐกิจของกัมพูชาย�แย่ลงไปอีก
กษัตริยส์ หี นุเริม่ สูญเสียคะแนนนิยมทางการเมืองเพราะไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ รวมไปถึงการปฏิเสธความช่วยเหลือทางการเงิน
จากสหรัฐอเมริกา สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มการเมืองฝ่ายอนุรักษ์
นิยมภายใต้การนำ�ของนายพลลอน นอล (Lon Nol) ผู้บัญชาการทหาร
เป็นเหตุให้นายพลลอน นอล ใช้โอกาสนีท้ �ำ การรัฐประหารโค่นล้มอำ�นาจ
ของสมเด็จสีหนุและปลดออกจากตำ�แหน่งประมุขแห่งกัมพูชาในวันที่ 18
มีนาคม พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) โดยสหรัฐอเมริกาได้ร่วมเป็นพันธมิตร
สำ�คัญในการทำ�รัฐประหาร และได้แต่งตั้งนายพลลอน นอล ขึ้นเป็น
นายกรัฐมนตรีของรัฐบาลกู้ชาติในปี พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969)

3.3 กัมพูชาภายใต้การปกครองของนายพลลอน นอล
(พ.ศ. 2513 – 2518)
เกิดมีปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงของรัฐบาลอย่างมาก หลังจาก
การทำ�รัฐประหารยึดอำ�นาจของนายพลลอน นอล ซึง่ ได้ท�ำ การเปลีย่ นชือ่
ประเทศจากราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า เป็ น “สาธารณรั ฐ เขมร”
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ขณะที่สมเด็จสีหนุได้ประกาศจัดตั้งรัฐบาลสหภาพแห่งชาติกัมพูชา
(Royal Government of National Union of Kampuchea) ทีก่ รุงปักกิง่
พร้ อ มกั บ ร่ ว มมื อ กั บ ฝ่ า ยคอมมิ ว นิ ส ต์ กั ม พู ช าทำ � การต่ อ สู้ กั บ รั ฐ บาล
นายพล ลอน นอล ซึง่ มีสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุน และสหรัฐอเมริกา
ก็ใช้กัมพูชาเป็นพื้นที่ในการทำ�สงครามต่อต้านฝ่ายคอมมิวนิสต์ ในขณะ
เดียวกันการทำ�รัฐประหารโดยกลุม่ การเมืองฝ่ายอนุรกั ษ์นยิ มก็เป็นปัจจัย
สำ�คัญที่ส่งเสริมให้ขบวนการคอมมิวนิสต์กัมพูชา หรือที่ต่อมารู้จักกัน
ในชื่อ “เขมรแดง” (Khmer Rouge) สามารถเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
การปะทะกันโดยตรงระหว่างกองกำ�ลังของสาธาณรัฐกัมพูชา และ
เวียดนามเหนือเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2513 (ค.ศ.
1970)
ผลการสูร้ บระหว่างทัง้ สองฝ่ายทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2513
– 2514 (ค.ศ.1970 – 1971) สร้างความเสียหายให้แก่ฝ่ายรัฐบาล
สาธารณรัฐเขมรอย่างมาก ประกอบกับสถานการณ์ภายในประเทศนั้น
มี ปั ญ หาการฉ้ อ ราษฎร์ บั ง หลวงของรั ฐ บาลสาธารณรั ฐ เขมร ที่ สุ ด
กลุม่ เขมรแดงเคลือ่ นกำ�ลังเข้ายึดกรุงพนมเปญได้ส�ำ เร็จในวันที่ 17 เมษายน
พ.ศ.2518 (ค.ศ. 1975) และจั ด ตั้ ง รั ฐ บาลกั ม พู ช าประชาธิ ป ไตย
(Democratic Kampuchea)ขึน้ ปกครองประเทศ โดยมีเป้าหมายสำ�คัญ
อยูท่ ก่ี ารสร้างสังคมใหม่ทป่ี ราศจากการกดขีข่ ดู รีด การเอารัดเอาเปรียบ
และความไม่เท่าเทียมกัน

ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา

81

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

3.4 กัมพูชาภายใต้การปกครองของพอลพต
		 (พ.ศ.2518 – 2521)
อำ�นาจรัฐทัง้ หมดอยูภ่ ายใต้การกำ�กับของ “องค์การ” องค์การเป็น
สายการปกครองของรัฐบาลเขมรแดงภายใต้การนำ�ของนายพอล พต
ซึ่งยึดอำ�นาจในกัมพูชาไว้ทั้งหมด และได้นำ�ระบบคอมมิวนิสต์ เข้ามาใช้
ในกัมพูชา โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นแกนกลางในการบริหารประเทศ
พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อประเทศใหม่เป็น “กัมพูชาประชาธิปไตย” และยอม
ให้สมเด็จสีหนุด�ำ รงตำ�แหน่งประมุขของประเทศแค่ในนามเท่านัน้ นับว่า
อำ�นาจรัฐทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำ�กับของ “องค์การ” ซึ่งเป็นองค์การ
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ปกครองของรัฐบาลที่มีอำ�นาจทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และตุลาการ
โดยทำ�การยกเลิกสถาบันและรูปแบบของกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสั ง คมที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ทั้ ง หมด กล่ า วได้ ว่ า องค์ ก ารในทุ ก ระดั บ ชั้ น
มีสทิ ธิอ�ำ นาจการตัดสินใจในทุกเรือ่ งและทุกกิจการของรัฐ ในช่วงเวลานี้
รัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลที่ไม่มีกฎหมายสำ�หรับปกครอง
สังคม

ภาพที่ 11 นายพอล พต อดีตผู้นำ�เขมรแดง
ที่มา: http://www.manager.co.th
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3.5 กัมพูชาภายใต้การยึดครองของเวียดนาม
		 (พ.ศ. 2522 – 2534)
ภายใต้ความหวาดระแวงของกัมพูชาต่อท่าทีของเวียดนาม ทำ�ให้
กัมพูชาหันไปเพิ่มพูนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ใกล้ชิดกับจีน ซึ่งได้
สร้างความหวาดระแวงแก่เวียดนามเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เวียดนาม
ตัดสินใจรุกกัมพูชาครัง้ ใหญ่ โดยเกิดขึน้ ในปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2521
(ค.ศ. 1978) และในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) เวียดนาม
ก็สามารถยึดครองกรุงพนมเปญได้ส�ำ เร็จ เวียดนามจัดตัง้ รัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาชนกัมพูเจีย (People’s Republic of Kampuchean: PKK)
ขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) โดยมีนายเฮง สัมริน
ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นประธานสภาแห่งรัฐ นายฮุน เซน ขึ้นดำ�รงตำ�แหน่ง
เป็นนายกรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985)
สำ�หรับด้านการปกครองประเทศสมัยรัฐบาลนายเฮง สัมริน ที่มี
เวียดนามหนุนหลัง รัฐบาลได้ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญใหม่ โดยได้รบั อนุมตั ิ
จากสภาแห่งชาติเมือ่ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) ทัง้ นีร้ ฐั บาล
เฮง สัมริน ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเนื่องจากประชาชน
กัมพูชาทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถจำ�นวนมากเสียชีวติ หนีออกนอกประเทศ
และรังเกียจรัฐบาลทีม่ เี วียดนามเป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์กม็ ไี ม่นอ้ ย แม้รฐั บาลฮุน เซน
จะพยายามชักจูงให้ผทู้ อี่ พยพหลบหนีออกนอกประเทศกลับเข้ามาปฏิบตั ิ
หน้าที่ในหน่วยงานราชการ ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป และ
นั่นเปิดทางให้เวียดนามจัดส่งที่ปรึกษาจำ�นวนมากเข้าไป “ช่วยเหลือ”
การบริหารกิจการของหน่วยราชการทุกระดับ
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ภาพที่ 12 นายเฮง สัมริน
ที่มา: http://botkwamdee.blogspot.com

ภาพที่ 13 สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซนนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน
ที่มา: http://jadsee62.wordpress.com
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3.6 กัมพูชาในความอุปถัมภ์ของสหประชาชาติ
		 (พ.ศ. 2534 – 2536)

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Security Council) ได้ ชุ บ ชี วิ ต กั ม พู ช าให้ ฟ้ื น คื น ชี พ อี ก ครั้ ง เมื่ อ
สงครามกลางเมืองสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ.
1991) พร้อมกับการลงนามในข้อตกลงสันติภาพทีก่ รุงปารีส (Paris Peace
Agreement) อันได้ปูทางไปสู่การเข้ามาของ UNTAC โดยข้อตกลง
สันติภาพฯ ได้มีการจัดทำ�ข้อเสนอแนะให้ทำ�การฟื้นฟูประเทศกัมพูชา
ไปพร้อมๆ กับการสร้างชาติขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นแผนแม่บท
ในการเข้ามาขององค์การระหว่างประเทศในการจัดการเลือกตัง้ ระดับชาติ
ขึ้นในกัมพูชา โดยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) กัมพูชา
ได้จัดให้มีการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยขึ้นภายใต้การกำ�กับดูแลของ
สหประชาชาติ ซึง่ เป็นการเลือกตัง้ ครัง้ แรกทีม่ พี รรคการเมืองหลายพรรค
สมัครเข้ารับเลือกตัง้ โดยมีพรรคการเมืองเข้าร่วมการแข่งขันถึง 20 พรรค
แต่พรรคการเมืองที่โดดเด่น คือ พรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) นำ�โดย
สมเด็จฮุน เซน พรรคฟุนซินเปก (FUNCINPEC) นำ�โดยเจ้ารณฤทธิ์
ภายใต้รัฐบาลผสมระหว่างพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) และ
พรรคฟุนซินเปค (FUNCINPEC) ได้ดำ�เนินการเร่งปฏิรูประบบราชการ
เนือ่ งจากกลุม่ ประเทศผูใ้ ห้ความช่วยเหลือ (Consultative Group: CG)
แก่กัมพูชาได้ตั้งเงื่อนไขให้รัฐบาลกัมพูชาต้องปฏิรูประบบงานบริหาร
ราชการ ระเบียบการคลัง ระบบภาษี กองทัพ กรมตำ�รวจ กฎหมาย
การกระจายอำ�นาจ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ น
ความช่วยเหลือ โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ ให้เกิดธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส
86

ในการตรวจสอบการทำ�งานของรัฐบาล และเพื่อแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น
ที่มีอยู่มากในกัมพูชาให้หมดไป
โดยภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชาในปี พ.ศ. 2541
(ค.ศ. 1998) ประเทศกั ม พู ช ามี รั ฐ บาลใหม่ ที่ มี ค วามพยายามใน
การยกระดับฟื้นฟูประเทศ และประกาศให้คำ�มั่นสัญญาต่อนานาชาติ
ที่ให้ความช่วยเหลือต่อกัมพูชาในการพัฒนาประเทศว่ารัฐบาลกัมพูชา
ยั ง คงมี เจตนาเดิ น หน้ า ในการปฏิ รู ป การบริ ห ารประเทศ และยั ง มี
ความจำ�เป็นที่จะรับความช่วยเหลือจากนานาประเทศ
ปัญหาการพัฒนาระบบราชการกัมพูชา
ปัจจัยทางการเมืองที่เกิดท่ามกลางสภาวะสงครามกลางเมือง
มายาวนานเกือบ 3 ทศวรรษ ได้ทำ�ให้กัมพูชาไม่สามารถพัฒนาระบบ
ราชการได้ และยังคงต้องพึ่งพาการพัฒนาเศรษฐกิจจากองค์การด้าน
การเงินระหว่างประเทศ รวมถึงการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
แม้ว่ารัฐบาลและองค์การระหว่างประเทศได้เข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูโดย
ตลอดนั บ แต่ ส งครามภายในได้ ยุ ติ ล งเมื่ อ ปี พ.ศ. 2534 แต่ ยั ง ไม่
ประสบผลสำ�เร็จ และถือว่ากัมพูชาเป็นประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ รายจ่าย
ประจำ�และรายจ่ายด้านการลงทุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.8 และ 38.2
ของรายจ่ า ยรวมตามลำ � ดั บ รายจ่ า ยประจำ � ที่ สำ � คั ญ คื อ การปฏิ รู ป
ระบบราชการ การปลดทหาร และการเลือกตั้ง เป็นต้น แม้เกิดแนวคิด
การกระจายอำ�นาจเกิดขึน้ มาจากหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
เนือ่ งจากรัฐบาลมีความเชือ่ ว่าการกระจายอำ�นาจเป็นการปกครอง
ที่รัฐสามารถถ่ายโอนอำ�นาจการบังคับบัญชา และมอบหมายความรับผิดชอบ
ในกิ จ การบางอย่ า งให้ ท้ อ งถิ่ น ดำ � เนิ น การจั ด การภายในเอง โดยมี
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จุดมุ่งหมายสำ�คัญเพื่อให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วม
และรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ในการดู แ ลกิ จ การท้ อ งถิ่ น ของตนเอง แต่ ใ น
ทางปฎิ บั ติ แ ม้ ว่ า การปฏิ รู ป ระบบราชการ การกระจายอำ � นาจ
จะดำ�เนินไป แต่กป็ รากฏสิง่ ท้าทายทีส่ วนทางกับกระบวนการปฏิรปู ด้วย
เช่นกัน มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองบางกลุม่ ไม่วา่ จะเป็นการกำ�หนด
ตัวคนในด้านโครงสร้างกฎหมายหรือกำ�หนดกฎเกณฑ์ในกระบวนการ
กระจาย รวมไปถึงการข่มขู่คุกคามทางการเมือง
ในช่วงเปิดประเทศหรือประมาณปี พ.ศ. 2533 ข้าราชการระดับสูง
ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ส่วนใหญ่ได้รบั การแต่งตัง้ จากพรรคการเมือง
โดยมีวาระตามการตัดสินใจของผูบ้ ริหารพรรคการเมือง ซึง่ เป็นผูบ้ ริหาร
ประเทศ นักการเมือง และข้าราชการระดับสูงกลุ่มนี้ต่างมีรายได้มา
จากการให้เช่าบ้านและทีด่ นิ ซึง่ ได้รบั จัดสรรขณะดำ�รงตำ�แหน่งผูบ้ ริหาร
ประเทศ และรายรับที่ได้รับการอำ�นวยความสะดวกในเรื่องกฎระเบียบ
ของรัฐ รวมถึงเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศในโครงการพัฒนาต่างๆ
ทีย่ งั มีปญั หาคอรัปชัน่ อยูม่ ากในกัมพูชา ซึง่ ทางธนาคารโลกได้รายงานว่า
การทุจริตในหน้าทีข่ องบุคคลในรัฐบาลมีอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย
ภาคธุรกิจเอกชนส่วนใหญ่ยอมรับว่าจำ�เป็นต้องจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐบาลเพียงแค่ทำ�หน้าที่ตามปกติ และต้องจ่ายสินบนถึงร้อยละ 85
ของรายจ่ายนอกระบบ หรือตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 – 6 ของรายรับจากการขาย
และเพิ่ ม ขึ้ น ตามขนาดของธุ ร กิ จ ซึ่ ง ถื อ เป็ น รายการใหญ่ ข องต้ น ทุ น
การผลิต โดยทัว่ ไปแล้วเงินรายจ่ายทีไ่ ม่เป็นทางการนี้ ถือเป็นค่าตอบแทน
ให้ เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ บ ริ ก ารที่ ร วดเร็ ว ขึ้ น แต่ ใ นกั ม พู ช าการติ ด ต่ อ
ขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลต้องจ่ายเงินประเภทนี้ คล้ายกับเป็น
ค่าธรรมเนียมตามปกติ เพียงแต่เงินที่จ่ายไปไม่ได้นำ�ส่งเข้ารัฐ
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4.1 รัฐบาล นโยบายรัฐบาล และนโยบายการเข้าสู่
		 ประชาคมอาเซียน

		 รัฐบาลกัมพูชาในปัจจุบนั ภายใต้การปกครองของ ฯพณฯ ฮุนเซน
นายกรัฐมนตรีปัจจุบันมีนโยบาย ดังนี้
นโยบายรัฐบาล
		 จากการทีร่ ฐั บาลกัมพูชาได้ด�ำ เนินการตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์
แห่งชาติ (National Strategic Development Plan: NSDP) ในปี
พ.ศ. 2549 – 2553 ตามยุทธศาสตร์ลดความยากจนแห่งชาติ (National
Poverty Reduction Strategy: NPRS) รวมทัง้ เป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษของกัมพูชา (Cambodia’s Millennium Development
Goals: CMDGs) ซึ่งล้วนเป็นยุทธศาสตร์หลักที่รัฐบาลกัมพูชาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีจดุ มุง่ หมาย
ให้กัมพูชาเดินหน้าไปสู่การพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
และยั่งยืน และใช้เป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาสำ�คัญในการพัฒนา
ประเทศ 4 ด้าน คือ
		 1. ด้านการเกษตร
		 2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
		 3. ด้านการพัฒนาภาคเอกชนเพื่อการสร้างงาน
		 4. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่รวมถึงด้านการ			
			 ศึกษาและสาธารณสุข
แม้ทง้ั สีด่ า้ นทีก่ ล่าวข้างต้นเป็นปัจจัยทีผ่ ลักดันสังคมกัมพูชาให้ไปข้างหน้า
แต่ สั ง คมกั ม พู ช ายั ง ต้ อ งอาศั ย ปั จ จั ย ภายนอกมาช่ ว ยเสริ ม กระตุ้ น
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อย่างนโยบายการค้าตามแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาดเพื่อเปิดโอกาส
ให้แข่งขันได้อย่างเสรี และเป็นการระดมทุนจากต่างประเทศให้มาลงทุน
ในประเทศ นโยบายวันนีข้ องประเทศกัมพูชาคือช่วยชีแ้ นะแนวนโยบาย
ด้านการค้าแก่นกั ธุรกิจภายในและชาวต่างชาติให้ประกอบธุรกิจสอดคล้อง
กับทิศทางนโยบาย และตามกฎหมายของประเทศ มีการปรับปรุงการบังคับใช้
กฎหมายธุรกิจการค้า กฎหมายตราสารหนี้และการชำ�ระเงิน กฎหมาย
หลักทรัพย์ กฎหมายความปลอดภัยด้านธุรกรรมการเงิน ปรับปรุงและ
แก้ไขขัน้ ตอนศุลกากรการปกป้องทรัพย์สนิ ทางปัญญา เช่น กฎหมายสิทธิบตั ร
กฎหมายเครื่องหมายการค้า และกฎหมายลิขสิทธิ์ เป็นต้น[54]
		 เพือ่ สร้างความน่าเชือ่ ถือและส่งเสริมบรรยากาศการค้าการลงทุน
และทิศทางใหม่ของประเทศ นายกรัฐมนตรีฮนุ เซน ได้แถลงถึงยุทธศาสตร์
การพัฒนาพาณิชยกรรมของกัมพูชา ปี พ.ศ. 2557 – 2561 ซึ่งถือเป็น
แผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 3 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อแสวงหาความร่วมมือ
ของทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมถึงคูค่ า้ ต่างประเทศเพือ่
พัฒนาและเพิ่มความมั่นคงด้านการค้า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ให้รุดหน้า พัฒนาการส่งออกให้มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อให้กัมพูชาได้รับ
ผลประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจและการค้ามากทีส่ ดุ ถือเป็นแผนยุทธศาสตร์
ที่แตกต่างจากแผนเดิม นั่นคือมุ่งดำ�เนินวิธีการต่างๆ ให้ประเทศกัมพูชา
ได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล
อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต
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		 นอกจากนี้ ป ระเทศกั ม พู ช ายั ง มี แ นวทางในการปฏิ รู ป และ
พัฒนาศักยภาพการแข่งขันภายใน 5 ปีขา้ งหน้า (Cambodia The Next
Five Year- Reform and Competitiveness in an Integrated Region)
เพือ่ ให้สอดคล้องกับการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
สามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นเวที โ ลก ซึ่ ง รวมถึ ง การพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ ม
ทางธุรกิจ การค้า การลงทุน การส่งเสริมธรรมาภิบาล และหลักนิตธิ รรม
การเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้มากขึ้น
การพัฒนาคุณภาพและให้โอกาสด้านการศึกษาแก่เยาวชนกัมพูชา
เพือ่ สร้างบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด[12]

รัฐบาลกัมพูชาเตรียมสร้างโรงกลั่นแห่งแรกของประเทศ
ที่มา: http://news.voicetv.co.th
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		 ประเด็นสำ�คัญในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศของรัฐบาล
กัมพูชาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
		 รัฐบาลกัมพูชาให้ความสำ�คัญอย่างมากในการปฏิรปู ประเทศ เพือ่
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของกัมพูชาทั้งในระดับภูมิภาคและ
เวทีโลก โดยได้ก�ำ หนดประเด็นหลักในการปฏิรปู ซึง่ มีความเชือ่ มโยงกันไว้
4 ประเด็น ประกอบด้วย
		 ประเด็นแรก คือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วย
การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุข การพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพ รวมถึงระบบการให้บริการการศึกษา
		 ประเด็นที่สอง คือ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ได้ แ ก่ เส้ น ทางการขนส่ ง แหล่ ง พลั ง งาน ระบบการสื่ อ สาร รวมถึ ง
การอำ�นวยความสะดวกทางการค้า เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและลดต้นทุน
ในการทำ�ธุรกิจ
		 ประเด็นที่สาม คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เพื่อ
ขจัดปัญหาความยากจน และเพิ่มรายได้ให้กับประเทศและเกษตรกร
		 ประเด็นที่สี่ คือ การพัฒนาระบบกฎหมาย ได้แก่ การเสริมสร้าง
ธรรมาภิ บ าล ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย ปรั บ ปรุ ง ระบบการจั ด เก็ บ ภาษี
เพิ่มประสิทธิภาพของบริการสาธารณะ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การลงทุน[32]
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แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รั ฐ บาลให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การพั ฒ นาการศึ ก ษาเป็ น อย่ า งมาก
มีการส่งเสริมและกำ�หนดให้การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษา
ภาคบั ง คั บ ทั่ ว ประเทศ มี แ ผนที่ จ ะพั ฒ นาคุ ณ ภาพด้ า นสาธารณสุ ข
การดู แ ลสุ ข ภาพของเด็ ก และเยาวชนเพื่ อ สนั บ สนุ น ความพร้ อ มใน
การเข้าศึกษา รวมถึงส่งเสริมการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา ทั้งเรื่องจำ�นวนและ
คุณภาพของสถานศึกษาและบุคลากร เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการ
ที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างภาคธุรกิจและภาคการศึกษา
ปัจจุบันกัมพูชามีแต่บุคลากรที่จบการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ
ทำ�ให้ขาดแคลนแรงงานมีฝมี อื ทีจ่ บการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิศวกรรมจำ�นวนมากในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก
ทัศนคติของเยาวชนทีต่ อ้ งการเรียนจบด้านบริหารธุรกิจ การจัดการหรือ
บัญชี เพือ่ มาทำ�งานในสำ�นักงานมากกว่าทีจ่ ะจบด้านวิศวกรรม แล้วต้อง
ไปทำ�งานนอกสถานที่ ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรม
หรือวิทยาศาสตร์มีต้นทุนที่สูงและได้กำ�ไรน้อย จึงทำ�ให้มีสถาบันที่มี
คุณภาพเปิดสอนในสาขาเหล่านี้จำ�นวนน้อย[31]
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4.2 จำ�นวน และรายชื่อกระทรวงพร้อมที่ติดต่อ
การบริ ห ารราชการส่ ว นกลางของกั ม พู ช า ประกอบด้ ว ย
สำ�นักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหลัก 26 กระทรวง และ 2 สำ�นักงานอิสระ
เทียบเท่ากระทรวง
กระทรวง
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ :

สำ�นักนายกรัฐมนตรี
Office of the Council of Ministers

กระทรวงกลาโหม
Ministry of National Defense

กระทรวงมหาดไทย
Ministry of Interior

41 Russian Federation 		
Blvd.Phnom Penh
โทรศัพท์ : (+855) 12 804 442
โทรสาร : (+855) 12 880 624
เว็บไซต์ : www.ocm.gov.kh
อีเมล : ocm@cambodia.gov.kh
ที่อยู่ : Russian Blvd. Corner Street
175, Khan 7 Makara,
Phnom Penh.
โทรศัพท์ : (+855) 23 883274
เว็บไซต์ : www.mod.gov.kh
อีเมล : minadef@camnet.com.kh
ที่อยู่ : 275 Norodom Blvd.,
Phnom Penh
โทรศัพท์ : (+855) 23 721 905
เว็บไซต์ : www.interior.gov.kh
อีเมล : moi@interior.gov.kh
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กระทรวง

กระทรวงกิจการรัฐสภาและการตรวจสอบ
Ministry of Parliamentary Affairs and
Inspection

กระทรวงศาสนาและพิธีปฏิบัติ
Ministry of Religious and Cults

กระทรวงการต่างประเทศและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
Ministry of Foreign Affairs and
International Cooperation
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ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ : Jawaharlal Nehru (street 		
		 215), Phnom Penh
โทรศัพท์ : (+855) 23 884 261
โทรสาร : (+855) 23 884 264
เว็บไซต์ : www.mnasrl.gov.kh
อีเมล : mnasrl@cambodia.gov.kh
ที่อยู่ : Preah Sisowath Quay, corner of
		 St. 240, Phnom Penh
โทรศัพท์ : (+855) 23 725 099
โทรสาร : (+855) 23 210 194
เว็บไซต์ : www.morac.gov.kh
อีเมล : morac@cambodia.gov.kh
ที่อยู่ : 3, Samdech Hun Sen Street,
Sangkat Tonle Bassac,
Khan Chamcar Mon,
Phnom Penh.
โทรศัพท์ : (+855) 23 214 441
โทรสาร : (+855) 23 216 144
เว็บไซต์ : www.mfaic.gov.kh
อีเมล :

mfaic@mfa.gov.kh

กระทรวง

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ :

กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง
Ministry of Economy and Finance

กระทรวงการวางแผน
Ministry of Planning

60, Daunpenh Distric,
Street 92, corner Street of
Preah Ang Doung and
Preah Kosamak
โทรศัพท์ : (+855) 23 217 645
(+855) 23 725 747
โทรสาร : (+855) 23 246 041
เว็บไซต์ : www.mef.gov.kh
อีเมล : efi@camnet.com.kh
ที่อยู่ : 386 Monivong Blvd,
Phnom Penh
โทรศัพท์ : (+855) 23 218895
เว็บไซต์ : www.mop.gov.kh
อีเมล์ : nsdp@mop.gov.kh.
ที่อยู่ :

กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Health

151-153, Kampuchea Krom
(Street 128), Phnom Penh
โทรศัพท์ : (+855) 23 881 404-9
โทรสาร : (+855) 23 366 186
เว็บไซต์ : www.moh.gov.kh
อีเมล : moh_cabinet@online.com.kh
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กระทรวง

กระทรวงข่าวสาร
Ministry of Information

กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา
Ministry of Education Youth

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ : 62, Preah Monivong Blvd.,
		 Sangkat Sras Chork, Khan
		 Daun Penh, Phnom Penh
โทรศัพท์ : (+855) 23 724 159
โทรสาร : (+855) 23 724 275
เว็บไซต์ : www.information.gov.kh
อีเมล : info@information.gov.kh
ที่อยู่ : 80, Norodom Blvd.
Phnom Penh,
โทรศัพท์ : (+855) 23 210 134
เว็บไซต์ : www.moeys.gov.kh
อีเมล : info@moeys.gov.kh

and Sports
ที่อยู่ :

กระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร่
และพลังงาน
Ministry of Industry Mines
and Energy
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79-89, Pasteur Street (51),
Sangkat Phsar Thmey 3,
Khan Daun Penh,
Phnom Penh
โทรศัพท์ : (+855) 23 219 574
โทรสาร : (+855) 23 219 584
เว็บไซต์ : www.mme.gov.kh
อีเมล : info@mme.gov.kh

กระทรวง

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ :

กระทรวงพาณิชย์
Ministry of Commerce

กระทรวงกิจการสตรี
Ministry of Women Affairs

กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง
Ministry of Agriculture

20 A-B, Norodom Blvd,
Daunpenh, Phnom Penh
โทรศัพท์ : (+855) 23 221 526
(+855) 23 725 585
โทรสาร : (+855) 23 427 359
เว็บไซต์ : www.moc.gov.kh
อีเมล : info@moc.gov.kh
ที่อยู่ : 3, Preah Norodom Blvd (41),
Phnom Penh
โทรศัพท์ : (+855) 23 430 636
โทรสาร : (+855) 23 428 695
เว็บไซต์ : www.mwva.gov.kh
อีเมล : mwva@online.com.kh
ที่อยู่ : 200, Norodom Blvd,
		 Phnom Penh
โทรศัพท์ : (+855) 23 211 352-2
โทรสาร : (+855) 23 217 320
เว็บไซต์ : www.maff.gov.kh
อีเมล : maff@everyday.com.kh
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กระทรวง

กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์
Ministry of Culture and Fine Arts

กระทรวงสิ่งแวดล้อม
Ministry of Environment

กระทรวงพัฒนาชนบท
Ministry of Rural Development
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ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ : 227 Preah Norodom Blvd.
		 Sangkat Phsar Kandal,
		 Phnom Penh
โทรศัพท์ : (+855) 23 217 647
โทรสาร : (+855) 23 218 146
เว็บไซต์ : www.mcfa.gov.kh
อีเมล : mcfa@mcaf.gov.kh
ที่อยู่ : 48, Street 274, Sihanouk
		 Blvd, Phnom Penh
โทรศัพท์ : (+855) 23 427 894
โทรสาร : (+855) 23 427 844
เว็บไซต์ : www.moe.gov.kh
อีเมล : moe-cabinet@camnet.com.kh
ที่อยู่ : Confederation de la Russie
		 Blvd (110), Corner of
		 Tchecoslovaquie (St. 169),
		 Ground Floor, Phnom Penh
โทรศัพท์ : (+855) 23 884 639
โทรสาร : (+855) 23 462 135
เว็บไซต์ : www.mrd.gov.kh
อีเมล : mrd@cambodia.gov.kh

กระทรวง

กระทรวงแรงงานและการฝึกอบรม
อาชีวศึกษา
Ministry of Labor and
Vocational Training

กระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม
Ministry of Post and
Telecommunications

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ : 3, Russian Federation Blvd.,
		 Khan Toul Kok.Phnom Penh
โทรศัพท์ : (+855) 23 819 679
เว็บไซต์ : www.mlvt.gov.kh
อีเมล : mlvt.gov@camintel.com
ที่อยู่ : 13 Preah Monivong Blvd,
		 Phnom Penh
โทรศัพท์ : (+855) 23 462 510
เว็บไซต์ : www.mptc.gov.kh
อีเมล : mptc@cambodia.gov.kh
ที่อยู่ : 13 Preah Monivong Blvd,
Phnom Penh
โทรศัพท์ : (+855) 23 462 510
เว็บไซต์ : www.mptc.gov.kh
อีเมล : mptc@cambodia.gov.kh
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กระทรวง

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ :

กระทรวงกิจการสังคมเพื่อทหารผ่านศึก
และฟื้นฟูเยาวชน
Ministry of Social Affairs Veteran
and Youth Rehabilitation

กระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง
Ministry of Public Works

788B, Preah Monivong Blvd
(93), Phnom Penh
โทรศัพท์ : (+855) 23 726 085
โทรสาร : (+855) 23 365 469
เว็บไซต์ : www.mosalvy.gov.kh
อีเมล : mosalvy@cambodia.gov.kh
ที่อยู่ : 106, Norodom Blvd
โทรศัพท์ : (+855) 23 427 845
โทรสาร : (+855) 23 214 907
เว็บไซต์ : www.mpwt.gov.kh
อีเมล : mpwt@online.com.kh

and Transport

กระทรวงการท่องเที่ยว
Ministry of Tourism
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ที่อยู่ : 3, Preah Monivong Blvd
โทรศัพท์ : (+855) 23 427 130
โทรสาร : (+855) 23 220 704
เว็บไซต์ : www.mot.gov.kh
อีเมล : admin@hot.gov.kh

กระทรวง

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ :

กระทรวงการจัดการที่ดิน
วางแผนชนบทและก่อสร้าง
Ministry of Land Management ,
Urban Planning And Construction

771-773, Preah Monivong
Blvd
โทรศัพท์ : (+855) 23 217 031
โทรสาร : (+855) 23 217 027
เว็บไซต์ : www.mlmupc.gov.kh
อีเมล : lmap@camnet.com.kh

ที่อยู่ :

กระทรวงทรัพยากรน�และอุตุนิยมวิทยา
Ministry of Water Resources
and Meteorology

364, Preah Norodom Blvd
(41), Phnom Penh
โทรศัพท์ : (+855) 23 216 670
เว็บไซต์ : www.mowram.gov.kh
อีเมล : mowram@cambodia.gov.kh
ที่อยู่ :

กระทรวงยุติธรรม
Ministry of Justice

69, Preah Monivong Blvd.,
Sangkat Srah Chak,
Khan Daun Penh,
Phnom Penh
โทรศัพท์ : (+855) 23 722 054
โทรสาร : (+855) 23 725 626
เว็บไซต์ : www.moj.gov.kh
อีเมล : info@phnompenh.gov.kh
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กระทรวง

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ :

สำ�นักงานข้าราชการพลเรือน
Secretariat of Public Service

สำ�นักงานการบินพลเรือน
Secretariat of Civil Aviation
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Lum (St.), corner of Sorla
(St. 2004), Kork Chambak
Village, Phnom Penh
โทรศัพท์ : (+855) 23 212 318
เว็บไซต์ : www.sspf.gov.kh
อีเมล : sspf@cambodia.gov.kh
ที่อยู่ : 62 Preah Norodom Blvd.,
Phnom Penh.
โทรศัพท์ : (855-23) 211 019
โทรสาร : (855-23) 211 019
เว็บไซต์ : www.civilaviation.gov.kh

4.3 จำ�นวนข้าราชการทั่วประเทศ พร้อมคุณลักษณะ
หลักหรือคุณลักษณะหลักในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
4.3.1 จำ�นวนข้าราชการทั่วประเทศ
ตามระเบียบข้าราชการของกัมพูชา (The Common Statute
of Civil Servants) แบ่งประเภทข้าราชการกัมพูชาเป็นข้าราชการ
ที่ประจำ�อยู่ส่วนกลางและข้าราชการที่ประจำ�อยู่ในส่วนภูมิภาค โดย
ข้าราชการพลเรือนทั้งหมดของกัมพูชาจะอยู่ภายใต้การบริหารงานของ
สำ�นักเลขาธิการข้าราชการพลเรือน (The State Secretariat for Civil
Service: SSCS)ทั้งนี้ไม่รวมข้าราชการทหาร ตำ�รวจ ผู้พิพากษา และ
ข้าราชการพลเรือนที่ทำ�งานด้านตุลาการ
ข้าราชการกัมพูชาทั่วประเทศมีจำ�นวน (Population of civil
servants) ทั้งสิ้น 184,055 คน (2012)[55]
4.3.2 คุณลักษณะหลักของข้าราชการ
ข้ า ราชการพลเรื อ นกั ม พู ช ามี ห น้ า ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
และนโยบายของรัฐบาลประเทศกัมพูชา (Royal Government of
Cambodia: RGC) ที่ได้ประกาศ โดยกัมพูชาถือว่าการปฏิรูประบบ
ข้าราชการพลเรือนเป็นเรื่องสำ�คัญที่จะต้องทำ�ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการปฏิรูป นั่นคือเพื่อให้ได้ข้าราชการที่มีคุณลักษณะสำ�คัญ คือ
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
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"การให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ" (Serving people better)
เป็นข้าราชการผู้ให้บริการประชาชนด้วยความโปร่งใส ตอบสนอง และ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจกล่าวได้ว่า ข้าราชการพลเรือนกัมพูชา
ต้องเป็นทั้งผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะและ
หุ้นส่วนการพัฒนาที่เชื่อถือได้ นั่นคือต้อง
• ตรวจสอบการเข้าถึงบริการ
• เน้นความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคที่ให้บริการ
• ให้บริการที่จำ�เป็น
• ให้ ค วามโปร่ ง ใสและความรั บ ผิ ด ชอบสำ � หรั บ การส่ ง มอบ
บริการ
• คุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการและ
การพั ฒ นาขี ด ความสามารถของข้ า ราชการเป็ น ความพยายามที่
รัฐบาลกัมพูชาจะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสำ�หรับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และการลดปัญหาความยากจน โดยมีเป้าหมายที่สำ�คัญใน
การพั ฒ นาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการให้ บ ริ ก ารในภาครั ฐ ของ
ชาวกัมพูชา คือ
1. ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของข้าราชการทีละน้อย
2. ส่งเสริมความเป็นผู้นำ�และการบริหารงาน
3. พัฒนาองค์ความรู้ ข่าวสาร และการสื่อสาร
4. พัฒนาความสามารถ (ทักษะ)
5. เสริมสร้างองค์การ กระบวนการ และการปฏิบัติ เพื่อการ
ใช้ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ
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4.3.3 คุ ณ ลั ก ษณะหลั ก ของข้ า ราชการในการเข้ า สู่ ป ระชาคม
		 อาเซียน
ภารกิจ
ุ ภาพ มีความรับผิดชอบในหน้าทีส่ งู
 ฝึกอบรมข้าราชการให้มคี ณ
รู้จักใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ และเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้ทันกับโลกาภิวัตน์
 จั ด โปรแกรมพั ฒ นาความสามารถข้ า ราชการผ่ า นรู ป แบบ
การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุม การศึกษาทางไกล การฝึกอบรม
ภาคปฏิบัติ การดูงาน หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูล
 รวบรวมข้อมูลทั้งหมด (กฎ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติที่ดี
ที่สุดและประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั่วโลก) เพื่อริเริ่มสร้าง
ข้าราชการแบบใหม่ๆ ขึ้น[40]

ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา

107

108

5

ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละ
กระทรวงและหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
งานที่เกี่ยวกับ ASEAN
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5.1 ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละกระทรวง

จากแผนพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ พ.ศ. 2557 – 2561
(National Strategic Development Plan: NSDP) 2014 – 2018)[50]
ได้กำ�หนดวัตถุประสงค์หลักที่สำ�คัญของแผนพัฒนา โดยยังไม่ได้
แยกความรับผิดชอบตามรายกระทรวง เนื่องจากแผนยังอยู่ในขั้นตอน
การดำ�เนินการตามวัตถุประสงค์หลักของแผนพัฒนาฯ จะเน้นในเรื่อง
ดังกล่าวดังนี้
5.1.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาขั้น			
		 พื้นฐานทีค่ รอบคลุม
รั ฐ บาลกั ม พู ช ามี จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะสร้ า งความสงบสุ ข และ
ความมัน่ คงทางการเมืองให้เกิดธรรมาภิบาล ส่งเสริมการกระจายอำ�นาจ
และความเจริญ ปรับปรุงธรรมาภิบาลด้านเศรษฐกิจ และความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) เพื่อสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนา
ขั้นพื้นฐานอย่างกว้างขวางและครอบคลุม
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5.1.2 การสร้างความเชือ่ มัน่ ว่าจะเกิดสมดุลในเศรษฐกิจมหภาค
การรั ก ษาสามสิ่ ง ที่ สำ � คั ญ ในการรั ก ษาสมดุ ล ทางเศรษฐกิ จ
การค้างบประมาณ และเงินเฟ้อ
• เพิ่มรายได้อย่างน้อยร้อยละ 18 ของ GDP โดยในปี 2558
จะลดงบประมาณ และการขาดดุลการคลัง
• เพิ ่ ม การส่ ง ออกเพื ่ อ ลดการขาดดุ ล การค้ า และเพื่อให้
เกิดสมดุลดังกล่าว
• รักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่น้อยกว่าร้อยละ 5
• นำ�นโยบายการคลังที่มีประสิทธิภาพและนโยบายการเงิน
มาใช้เพื่อควบคุมเศรษฐกิจให้ดีขึ้น
• นำ�แนวทางสำ�คัญในการปฏิรูปที่กล่าวถึงในกรอบการปฏิรูป
การบริหารจัดการการคลัง (PFMR Framework) มาใช้
นโยบายการเงินและการส่งเสริมการใช้เงินเรียล
1) เนื ่ อ งจากร้ อ ยละ 90 ของเงิ น ทั ้ ง หมดที ่ ห มุ น เวี ย นใช้
กั น อยู่ ภ ายในกั ม พู ช าเป็ น เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ แทนที่ จ ะเป็ น เงิ น เรี ย ล
ประสิทธิภาพของนโยบายการเงินในการรักษาเสถียรภาพด้านราคา
ในเศรษฐกิจระดับมหภาคจึงมีข้อจำ�กัด
2) นโยบายการเงินและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุน
ด้านการตลาดให้เป็นเครื่องมือหลักในการส่งเสริมการใช้สกุลเงินของ
ประเทศ และลดการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐในระยะยาว
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3) ปัจจุบันเนื่องจากมีการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐกันอย่างมาก
ในเศรษฐกิจกัมพูชา สิง่ ทีเ่ จ้าหน้าทีร่ ฐั ทำ�ได้ คือ เข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ และปริมาณเงินทุนสำ�รองทีธ่ นาคารต่างๆ กำ�หนดไว้
4) เท่ า ที่ เ ป็ น มาเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ดำ � เนิ น มาตรการบางอย่ า ง
เพือ่ ส่งเสริมการใช้เงินเรียล บางอย่างก็ได้ผล บางอย่างก็ไม่ได้ผล การส่งเสริม
การใช้ เ งิ น เรี ย ลเป็ น นโยบายระยะกลางของธนาคารแห่ ง ประเทศ
กัมพูชา (NBC) และรวมอยู่ในยุทธศาสตร์พัฒนาภาคการเงิน (FSDS)
พ.ศ. 2554 – 2563
5.1.3 การพัฒนาภาคเศรษฐกิจ
การส่ ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตที่ ก ว้ า งขวางและครอบคลุ ม
ต้องกำ�หนดวัตถุประสงค์ในหกเรือ่ งสำ�คัญ เพือ่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
• การส่ ง เสริ ม ความทั น สมั ย และความหลากหลาย
ของการเกษตรและการเพิม่ อัตราผลตอบแทน (ทัง้ ข้าว พืช รวมพืชสวน
และยาง) การปฏิรปู ทีด่ นิ แบบเป็นขัน้ เป็นตอน ส่งเสริมการพัฒนาปศุสตั ว์
และภาคการประมงทางทะเลในเชิงพาณิชย์ (ในภาคส่วนที่มีขนาดเล็ก)
ก่อตัง้ สมาคมเกษตรกรสำ�หรับใช้น� ร่วมกัน ผลประโยชน์ดา้ นการตลาดฯลฯ
• ส่งเสริมการเจริญเติบโตของภาคเอกชนในอุตสาหกรรม
ที่หลากหลายการสร้างความทันสมัยและพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

112

• สร้ า งความเข้ ม แข็ ง แก่ ภ าคการธนาคารและการเงิ น
เพื่อให้เงินทุนกระจายไปสู่การเงินในเมืองเล็กและห่างไกลจากตัวเมือง
ได้มากขึ้น
• สามารถก่ อ ให้ เ กิ ด วิ วั ฒ นาการของตลาดแรงงานที่ มี
ความสามารถในการแข่ ง ขั น และโปร่ ง ใส และการเหนี่ยวนำ�ให้เกิด
กระบวนการสร้างงานซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่า
• ลงทุ น ในการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางกายภาพ
(การขนส่ง ไฟฟ้า ชลประทาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ)
• ส่งเสริมการท่องเที่ยว
หมายเหตุ: แต่ละภาคส่วนเหล่านี้ จะต้องเน้นการส่งออกขนาด
ใหญ่ เ นื่ อ งจากการแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศเป็ น สิ่ ง จำ � เป็ น
สำ�หรับสร้างสมดุลทางการค้า
การเจริญเติบโตที่ครอบคลุม
เมื ่ อ ไม่ ก ี ่ ป ี ท ี ่ ผ ่ า นมามี ก ารเสนอกั น มากขึ ้ น ว่ า การเติ บ โต
ควรจะเป็นการเติบโตแบบครอบคลุม จะให้ความหมายคำ�ว่า 'ครอบคลุม' ได้
ต้องเข้าใจบริบทในประเทศกัมพูชา
คำ�ว่าครอบคลุมหมายถึงการกระจายไปสู่ส่วนภูมิภาค และ
เป็นการเจริญเติบโตในวงกว้าง ซึง่ จะก่อให้เกิดการจ้างงานอย่างทีส่ �ำ คัญ
ซึ่งจะทำ�ให้แรงงานได้รับค่าจ้างที่มีกำ�ไรดี ซึ่งไม่ใช่เรื่องสำ�คัญนักว่าจะ
มีงานมาให้ทำ� หรือต้องย้ายถิ่นฐานเพื่อไปทำ�งาน สิ่งเดียวที่สำ�คัญก็คือ
มีงานที่เหมาะสมเกิดขึ้นหรือไม่ นอกจากนี้ยังหมายถึงว่ามีการริเริ่ม
สร้างผูป้ ระกอบการธุรกิจด้วยการสร้างธุรกิจใหม่และดีกว่าเดิมและสร้าง
ธรรมาภิบาล
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การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มสำ � หรั บ เศรษฐกิ จ แบบเปิ ด ที่ มี
ความสมดุลต้องกำ�หนดวัตถุประสงค์ในสี่เรื่องกว้างๆ ที่ส�ำ คัญ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์
• เพิ่มการส่งออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าว ผลิตภัณฑ์เกษตร
และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับวิศวกรรมด้านแสง
• นำ�กัมพูชาออกจากสถานะ “ประเทศด้อยพัฒนา” ให้เป็น
“เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใหม่”
• สร้างความเข้มแข็งแก่ระบบการค้าแบบเปิดผ่าน การเปิดเสรีการค้า
• การวางนโยบายการค้ า ภายในกรอบของการรวมกลุ่ ม
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยมุ่งเน้นไปที่ส่วนที่สำ�คัญ เช่น
ข้อตกลงการลงทุน มาตรการอำ�นวยความสะดวกทางการค้า และ
การปฏิรูปกฎหมาย
5.1.4 การพัฒนาความรู้และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ
		 เทคโนโลยี
เป็นความพยายามในการนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้กัมพูชาก้าวไปสู่การแบ่งงานในระดับ
ภูมิภาคและระดับสากล หัวใจสำ�คัญ คือ การนำ�ทักษะที่ยั่งยืนเข้ามา
พัฒนาให้ดี

114

5.1.5		 ความยากจน และความไม่เท่าเทียมกัน
• ลดความยากจนอย่างน้อยร้อยละ 1 ต่อปี และส่งเสริมโภชนาการ
• ทำ�ให้ความไม่เสมอภาคแคบลง ประชากรในส่วนที่มีรายได้
น้อยสุดร้อยละ 20 มีค่าใช้จ่ายในการบริโภคอย่างน้อยร้อยละ10 ของ
การบริโภค
• ให้ความสำ�คัญกับเรื่องความไม่เสมอภาคในด้านต่างๆ อาทิ
ภูมิภาค เพศ อายุ การศึกษา สุขภาพ โอกาส และอื่นๆ
• จัดตั้งเครือข่ายความปลอดภัย
5.1.6 การศึกษา สุขภาพ น� และสุขอนามัย
• กำ�หนดเป้าหมายเชิงปริมาณที่เป็นจริงสำ�หรับทั้งชายและ
หญิงในแต่ละระดับการศึกษา
• การปรับปรุงคุณภาพในระดับต่างๆ ของการศึกษา
• สร้างความเข้มแข็งแก่ฐานทุนมนุษย์ และเพิ่มความสามารถ
ด้ า นเทคโนโลยี แ ละผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง าน โดยเฉพาะด้ า นสารสนเทศ และ
การนำ�เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทีท่ นั สมัย
• ลงทุนในสุขภาพและโภชนาการเพื่อเสริมสร้างทุนมนุษย์
(เข้าถึงวงจรชีวิต)
• ประชากรทุกคนจะต้องได้รับน�ดื่มที่สะอาด
• ส่งเสริมนโยบายด้านประชากรอย่างจริงจังรวมถึงการย้ายถิน่ ฐาน
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าประชากรมีสุขภาพดีและมีงานทำ�
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
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• พบเป้ า หมายการพั ฒ นาแห่ ง สหั ส วรรษของกั ม พู ช า
(CMDGs) ซึ่งมีเป้าหมายดังนี้
1. กำ�จัดความยากจนและความหิวโหย
2. ประสบความสำ�เร็จในการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน
3. ส่่งเสริมให้มีความเท่าเทียมทางเพศและยกบทบาทสตรี
4. ลดจำ�นวนการเสียชีวิตของเด็ก
5. ปรับปรุงสุขภาพมารดา
6. ต่อสู้กับภัยที่เกิดจากโรคเอดส์ มาเลเรีย และโรคอื่นๆ
7. สร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8. ก้าวไปกับหุุ้่นส่วนนานาชาติเพื่อการพัฒนา
9. การเก็บทุ่นระเบิดจากสงครามและช่วยเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย
จะเห็นได้ว่าเป้าหมาย 1 – 7 มีเป้าหมายที่เด่นชัดแต่เป้าหมาย
ที่ 8 และ 9 ไม่มีเป้าหมายที่แท้จริง แต่ยังจะต้องดำ�เนินการ
5.1.7 พัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
• เพื่อรักษาและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมกัมพูชา
• เพื่อส่งเสริมบทบาทของศาสนาในการรักษาความสามัคคี
ในสังคม
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5.1.8 สิ่งแวดล้อม
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การดำ�เนินตามยุทธศาสตร์การเติบโต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องสำ�คัญอย่างยิ่ง องค์ประกอบ
ของการดำ�เนินตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้แก่ การรักษาป่าไม้และ
การจัดการที่ดินในลักษณะที่สามารถช่วยบรรเทาความยากจนได้เช่นกัน
การใช้อุปกรณ์และวิถีชีวิตที่ประหยัดพลังงาน การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการริเริ่มโครงการอื่นๆ มีการขยาย
พื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 60 ของพื้นที่ รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืน
เนื่องจากกัมพูชามีเป้าหมายต้องการได้รับความเชื่อถือในการค้า
คาร์บอนไดออกไซด์
5.1.9 ประเด็นที่เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของมนุษย์
รั ฐ บาลกั ม พู ช าได้ ร ะบุ ป ระเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การพื้ น ฐาน
ของมนุษย์เอาไว้อย่างน้อย 4 ประเด็น ได้แก่ เพศ สิ่งแวดล้อมและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการภัยพิบัติ และการจัดการ
การคลัง และได้มีความพยายามทำ�ให้ประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องหลักที่
ทุกภาคส่วนต้องคำ�นึงถึง นอกจากนี้ โภชนาการก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง
แม้ว่าจะไม่สามารถให้ความสำ�คัญแก่กิจกรรมทุกอย่างได้
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การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
จากยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ 3 นโยบายแห่งชาติ และ
แผนพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ.
2557 – 2573 ทีน่ ายกรัฐมนตรีก�ำ หนดขึน้ เมือ่ ไม่นานมานี้ กระทรวงต่างๆ
จำ�เป็นต้องหาให้พบว่า ความเสี่ยงจากกิจกรรมของตนที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศมีอะไรบ้าง และมีมาตรการที่จะจัดการ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และใช้โอกาสใหม่ๆ
ที่เกิดขึ้นในกระทรวงของตนให้เป็นประโยชน์ โดยขอให้แต่ละกระทรวง
พิจารณาสิ่งต่อไปนี้
ก. ความเสีย่ งต่อการเปลีย่ นแปลงทางภูมอิ ากาศมีอะไรบ้าง และ
มีโอกาสทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อะไรบ้างทีค่ วรได้รบั การพิจารณา
ในการวางแผนทำ�กิจกรรมในกระทรวงของตนและในการลงทุน
ข. ต้องลงมือทำ�กิจกรรมอะไรอย่างจริงจังต่อเนื่องบ้างเพื่อ
จัดการกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (อาทิ นโยบาย เครื่องมือ
การวางแผน โครงการ และการวิจัยนำ�ร่อง)
ค. ต้องใช้ข้อมูลและพัฒนาความสามารถอะไร เพื่อทำ�ให้แต่ละ
กระทรวงเร่งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ
ง. ในการจั ด การความเสี ่ ย งทางภู ม ิ อ ากาศ กระทรวงอืน่ ๆ
ต้องช่วยสนับสนุนอะไรบ้าง เช่น การประเมินความเสี่ยงทางภูมิอากาศ
ร่วมกัน และการร่วมกันออกแบบนโยบายทีจ่ ะตอบสนองต่อความเสีย่ ง
ฯลฯ
จ. มี ค วามเสี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ อ ะไรและสามารถใช้ ม าตรการ
บรรเทาและลดความเสี่ยงอะไรบ้าง
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แผนงานเกี่ ย วกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงทางภู มิ อ ากาศ
(CCSP) เป็นส่วนที่สำ�คัญต่อเรื่องเหล่านี้
การลดการทำ�เหมือง
ดินแดนส่วนใหญ่ในกัมพูชาที่ทำ�เหมืองได้รับผลกระทบจาก
การทำ�ลายสิ่งแวดล้อม ซึ ่ ง มี ก ารรายงานความคื บ หน้ า เกี ่ ย วกั บ
สถานการณ์ ใ นปี พ.ศ. 2556 โดยใช้ผลการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพื้นที่
ที่ได้รับการปนเปื้อนจากเหมือง ซึ่งพื้นที่แห่งนี้เป็นที่แห่งแรกๆ
ที่ประเทศมีความมุ่งมั่นจะทำ�ความสะอาด
การติดตามและการประเมินผล
สำ�หรับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบการติดตามและ
ประเมินผลนั้น ได้เริ่มจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ และมีความพยายามที่จะ
หาตัวชี้วัดให้มากขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผล เช่น การเจริญเติบโต
แบบครอบคลุมธรรมาภิบาลที่ดีขึ้น เพื่อตรวจสอบการตอบสนองต่อ
นโยบาย ความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ และสิ่งที่คล้ายกันเพื่อสร้าง
ฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจของกัมพูชาให้เข้มแข็ง
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5.2 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ ASEAN
กัมพูชาเป็นอีกประเทศหนี่งในกลุ่ม ASEAN ที่เพิ่งเข้ามาเป็น
สมาชิกในลำ�ดับหลัง โดยมีกรมอาเซียน (Department of ASEAN)
กระทรวงต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ (Ministry of
Foreign Affairs and International Cooperation) เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการประสานงาน
ในปี พ.ศ. 2557 – 2561 (ค.ศ. 2013 - 2018) มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบในการประสานงาน[43 ] ดังนี้
• Director General of ASEAN H.E. Mr. NONG SAKAL
• Deputy Director General		Mr. OUK SOPHOIN
				Mr. HENG SOPHALL
• Deputy Director
Mr. YOUNG CHANSOPHEA
			
Mr. CHHAY SONGHENG
			
Mr. MOM RAVIN

ซึ่งสามารถติดต่อกับกรมอาเซียนที่หมายเลขโทรศัพท์
023-215-541 ต่อ 1212 Director General of ASEAN ต่อ 1216
Deputy Director General ต่อ 1205 และ Deputy Director ต่อ
1209)
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6.1 ภาพรวมของการพัฒนาข้าราชการ

การพั ฒ นาความสามารถที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของข้ า ราชการ
พลเรือนกัมพูชา ต้องวางรากฐานของหลักการสำ�คัญที่จะเป็นเงื่อนไข
แห่งความสำ�เร็จ ต้องขับเคลื่อนความต้องการและทำ�ให้เป็นไปได้
เพื่อตอบสนองสิ่งที่ควรจะทำ� ความเร่งด่วนต้องเกิดจากข้าราชการ
พลเรือนเองและการตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกและผูม้ บี ทบาทเหล่านัน้
ระบบการประเมินการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องได้รับการอธิบายว่า
ตัดสินจากคำ�บรรยายลักษณะงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์และ
ความสามารถในงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง แต่ละกระทรวงต้องรับผิดชอบ
การพัฒนาความสามารถที่กล่าวถึงขอบเขตทั่วไปในกระทรวง และ
ส่งเสริมการบริหารความสามารถ ให้มีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยง
ความสูญเสีย โดยประเด็นที่จะช่วยเสริมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ให้มีประสิทธิภาพ คือ[40]
6.1.1 การพัฒนาความสามารถต้องเสริมสร้างคุณค่าหลัก
ของข้าราชการพลเรือน
สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ คุณค่าสำ�คัญแห่งการให้บริการ
ฝ่ายพลเรือน เช่น การจูงใจ ความจงรักภักดี ความเป็นมืออาชีพ และ
การให้บริการ เสริมสร้างการมีจริยธรรมในการให้บริการแก่ประชากร
กัมพูชาทั้งในแง่ของทัศนคติและพฤติกรรม ข้าราชการพลเรือนต้อง
กระทำ�ตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีความสามารถ และกระทำ�ตามพันธะสัญญา
มีความร่วมมือระหว่างกระทรวงตามวัฒนธรรมองค์การ และทีมงานใน
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แง่ของความเป็นหุ้นส่วนการสร้างงาน และการทำ�งานร่วมกันเพือ่ ให้เกิด
ความน่าเชื่อถือและตอบสนองต่อข้าราชการพลเรือน
6.1.2 การพัฒนาความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ
ต้องคำ�นึงถึงความต้องการที่สำ�คัญ การมุ่งเน้นที่สมรรถนะหลัก
(Core Competency) ของกระทรวงและหน่วยงานทั้งหมด การปฏิบัติ
การที่สำ�คัญของแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติ (National Strategic
Development Plan: NSDP) และยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม (Rectangular
Strategy) นอกจากนี้ กระทรวงและหน่วยงานต้องสามารถจำ�แนก
และอธิบายความเร่งด่วนในงานของตนเองได้ โดยระบบประเมินผล
การบริหารทรัพยากรมนุษย์จะสร้างความสำ�เร็จในขั้นต้น ซึ่งมีส่วนใน
กลไกการประสานงานและตรวจสอบกิจกรรม
6.1.3 ความเป็นเจ้าของและภาวะผู้นำ�
“ในความเป็นกัมพูชา” จะเป็นดัชนีขั้นพื้นฐานแห่งความสำ�เร็จ
ต้องกำ�หนดกลยุทธ์ในการพัฒนาความสามารถ และโครงการนำ�เสนอ
โดยชาวกัมพูชาเพื่อชาวกัมพูชา ได้แก่ การเชิญผู้ชำ�นาญงานในท้องถิ่น
มาแสดงถึงการปฏิบัติงานที่แท้จริง เพื่อให้เห็นตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
บริบทหรือสภาพแวดล้อมของชาวกัมพูชามากขึ้น เห็นความเร่งด่วน
ในการใช้ภาษาเขมรในการฝึกอบรม ได้แก่ การอบรมคอมพิวเตอร์
เรื่องนี้จะสร้างประสบการณ์ในการสร้างขีดความสามารถของภาครัฐ
และเศรษฐกิจ รวมถึงการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมั ย
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
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เหมาะสมกับการพัฒนาชาวกัมพูชา และใช้ประโยชน์จากทีป่ รึกษาแห่งชาติ
ในการออกแบบโครงการ รวมทัง้ เป็นการสร้างทักษะและสนับสนุนการพัฒนา
งานตามวิชาชีพ เรื่องนี้เกี่ยวกับความเหมาะสมของการชำ�นาญการใน
ท้องถิ่นกับผู้มีความชำ�นาญภายนอก ครู ช าวกั ม พู ช าควรให้ ค ุ ณ ค่ า
และบทบาทผูช้ �ำ นาญการต่างประเทศเท่าๆกัน ใช้ประโยชน์และคุณค่าจาก
ผูใ้ ห้การอบรมในท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ เช่น การศึกษา การอบรม
และการวิจัย นโยบายสถาบัน มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน

ที่มา: http://click.senate.go.th/?p=4446
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6.1.4 การพัฒนาศักยภาพต้องมุ่งไปที่การเสริมสร้าง			
สภาพแวดล้อมการทำ�งาน
เพือ่ ส่งเสริมให้ผทู้ จ่ี ะพัฒนาและปรับปรุงความสามารถได้ใช้ประโยชน์
อย่างเต็มที่ ซึง่ จะช่วยให้แต่ละกระทรวงหรือหน่วยงาน กลายเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ และสนับสนุนให้เกิดนิสัยการเรียนรู้เป็นประจำ� รับรู้ถึง
การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหม่ๆ เช่นเดียวกับการเรียนรู้ร่วมกัน
และการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารภายในทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ
6.2 วิธีพัฒนาข้าราชการ
ในการประชุมเรื่องทรัพยากรมนุษย์ในระบบข้าราชการพลเรือน
ของกลุม่ ประเทศอาเซียน ทีก่ รุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่ 18 – 19 สิงหาคม
พ.ศ. 2548 ประเทศกั ม พู ช าให้ ม ุ ม มองที ่ แ ตกต่ า งของการบริ ห าร
ผลการปฏิบัติงาน และมุ่งเน้นที่การพัฒนาคนเก่ง (Talent) ใน
ข้าราชการพลเรือน โดยข้าราชการพลเรือนกัมพูชาเชือ่ ว่าผลการปฏิบตั งิ าน
ส่วนบุคคลสามารถเพิม่ ความรูแ้ ละพัฒนาทักษะ โดยระบุจดุ แข็งทีต่ อ้ งการ
พัฒนาเป็นกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะยาว เพือ่ เสริมสร้าง
ความสามารถของข้าราชการพลเรือน ซึ่งความสามารถนี้ มุ่งเน้น
วิธีการสร้างด้วยโปรแกรมการฝึกอบรมพัฒนาสำ�หรับสองกลุ่ม คือ
กลุม่ ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพ และกลุม่ ผูน้ �ำ รวมทัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง
ทีม่ อี ยู่ในข้าราชการพลเรือน โดยโปรแกรมการพัฒนาจะส่งไปที่สถาบัน
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การศึกษาต่างๆ รวมถึงโรงเรียนการบริหารแห่งรัฐ สถาบันฝึกอบรม
ของกระทรวงและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยผ่านวิธกี ารเรียนรูต้ า่ งๆ
ซึ่งโปรแกรมการฝึกอบรมที่เข้มข้นเหล่านี้มีเงื่อนไขการเข้าร่วมที่ยาก
และมุ่งสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการทำ�งานของข้าราชการที่เข้า
ร่วม[40]
6.2.1		 โปรแกรมการพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือน
การพั ฒ นาขี ด ความสามารถของข้ า ราชการพลเรื อ น
มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างศักยภาพให้แก่สามกลุ่มเป้าหมายหลัก
คือ ผู้บริหารระดับสูง นักบริหาร และผู้เชี่ยวชาญ ด้วยโปรแกรม
การพัฒนาต่อไปนี[40]
้
6.2.1.1 โปรแกรมการบริหารขั้นสูง (Advanced Executive
Program: AEP) สำ�หรับกลุ่มผู้บริหารระดับสูง
โปรแกรมนีเ้ ริม่ เมือ่ ปลายปี พ.ศ. 2548 โดยออกแบบสำ�หรับข้าราชการ
ระดับสูง ซึง่ มีบทบาทสำ�คัญในการแนะนำ�และการจัดการการเปลีย่ นแปลง
ในพืน้ ทีป่ ฏิรปู ทีส่ �ำ คัญ และบรรลุผลสำ�เร็จเป็นทีน่ า่ พอใจในการให้บริการ
ภายใต้นโยบายใหม่ สมาชิกของกลุม่ ผูบ้ ริหารระดับสูงจะถูกมอบแนวทาง
เชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้นำ�เพื่อให้บรรลุผลสำ�เร็จและถูกคาดหวัง
เพื่อเข้าร่วมในโปรแกรมนี้ ซึ่งจัดสัมมนาประมาณ 1 หรือ 2 วัน
โดยเลือกหัวข้อที่กำ�ลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนั้น โปรแกรมมี
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การเชื่อมโยงอย่างเข้มแข็งกับกิจกรรมและโครงการปฏิรูปของรัฐบาล
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มุง่ เน้นทีก่ ารพัฒนาความเป็นผูน้ �ำ และทักษะการบริหาร
จัดการของกลุ่ ม นี้ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง โอกาสของความสำ � เร็ จ กั บ กิ จ กรรม
การปฏิ รู ป การคั ด เลื อ กจำ � นวนสมาชิ ก รั ฐ สภาที่ จ ะมี ส่ ว นเข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมนี้ ประกอบด้วย การสัมมนาผู้บริหารระดับสูง และจัดหา
การสัมมนาระดับสูง
ในระดับการเมืองของรัฐบาล การสัมมนาจะจัดเป็นประจำ�ทุกปี
ประมาณ 5 ถึง 10 ครั้ง สำ�หรับผู้เข้าร่วม 30 – 40 คน โดยเครือข่าย
การเรียนรู้การพัฒนาทั่วโลก (The Global Development Learning
Network: GDLN) เป็นผู้จัดหากิจกรรมสัมมนาเหล่านี้ นอกจากนี้
ยังจัดโปรแกรมระยะสั้นและดำ�เนินการจัดหลักสูตรเองอีกด้วย
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อสัมมนา
และมี ส ่ ว นร่ ว ม เช่ น เดี ย วกั บ ความต้ อ งการของหน่ ว ยงานและ
ความพร้อมตามเวลาทีก่ �ำ หนดผูเ้ ข้าร่วมโปรแกรมนี้ จะถูกคาดหวังทีจ่ ะ
มีบ ทบาทการตั ด สิ น ใจในหน่ ว ยงานราชการที ่ อ ยู ่ ทั้งระดับอธิบดี
รองอธิบดี เลขาธิการใหญ่ รองเลขาธิการใหญ่ ที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรี
ที่ปรึกษาสำ�นักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
เลขาธิการรัฐ และรัฐมนตรี
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6.2.1.2 โปรแกรมการพัฒนาการบริหารจัดการ (Management
			 Development Program: MDP) สำ�หรับกลุม่ นักบริหาร
โปรแกรมเริม่ อย่างเป็นทางการเมือ่ ต้นปี พ.ศ. 2548 โดยถูกออกแบบ
สำ�หรับเจ้าหน้าทีท่ ม่ี สี ว่ นร่วมในการดำ�เนินงานประจำ�ของการปฏิรปู ของรัฐบาล
รวมถึงโครงการ และบุคคลผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะการบริหารจัดการ
เพื ่ อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น สำ � หรั บ การปฏิ ร ู ป ในอนาคต โปรแกรมนี ้
ถูกวางแผนเพื่อช่วยพัฒนาการบริหารที่มีประสิทธิภาพในภารกิจสำ�คัญ
ของข้าราชการพลเรือนกัมพูชา และสนับสนุนแผนการดำ�เนินงานทางเศรษฐกิจ
ที่เป็นรูปธรรมและการปฏิรูปภาครัฐ และปรับปรุงการส่งมอบบริการ
ทีด่ ขี น้ึ โปรแกรมเชื่อมโยงกับการริเริ่มกลุ่มภารกิจสำ�คัญของรัฐบาล
(Priority Mission Group: PMG) โดยผู้เข้าร่วมกลุ่มภารกิจสำ�คัญ
ของรัฐบาล ถูกส่งเสริมให้มสี ว่ นร่วมในโปรแกรมการพัฒนาการบริหารจัดการ
ซึง่ ประกอบด้วยหลักสูตรปกติ (เรียนนอกเวลาราชการ) และการประชุม
เชิงปฏิบัติการตามโอกาสที่เหมาะสม โดยมีจำ�นวนผู้เข้าร่วมโปรแกรม
400 คน ใช้ระยะเวลามากกว่า 2 ปี การฝึกอบรมถูกจัดเป็น “ทีม” ประมาณ
20 คน (มีทั้งหมด 20 ทีม) การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะขึ้นอยู่กับ
ภารกิจที่ชัดเจนของผู้สมัคร และประเด็นการบริหารจัดการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกิจกรรมการปฏิรปู การปรับปรุงการบริหารจัดการส่วนบุคคล ทักษะ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพรับรองความเหมาะสมและความพร้อมในระดับทีต่ อ้ งการ
ตามผูบ้ ริหารหน่วยงานในโปรแกรมนี้ ได้ระบุความต้องการฝึกอบรมทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างชัดเจน โดยผูส้ มัครต้องระบุขอ้ มูลส่วนบุคคลร่วมด้วย คือ
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1) การมีส่วนร่วมในการวางแผนและกำ�กับดูแลการใช้ทรัพยากร
รวมไปถึงการจัดเตรียมงบประมาณ
2) กิจกรรมการดำ�เนินงาน
3) การตัง้ วัตถุประสงค์การทำ�งานและตรวจสอบความคืบหน้าการ
จัดตารางการทำ�งานและโปรแกรม
4) การจัดสมดุลความต้องการทีข่ ดั แย้งในทีท่ �ำ งาน
5) การจัดการบุคลากรและประเด็นปัญหาในสถานที่ทำ�งาน
การแก้ ป ั ญ หาความขั ด แย้ ง ในสถานที ่ ท ำ � งาน การจั ด กิ จ กรรม
ทีมการสื่อสารไปยังบุคลากร การเป็นตัวแทนและรายงานความรับผิดชอบ
และกิจกรรมการติดตามและประเมินผลผูเ้ ข้าร่วมกลุม่ ภารกิจสำ�คัญภายใต้
การปฏิรูปการบริหารภาครัฐ
ผูเ้ ข้าร่วมกลุม่ ภารกิจจึงควรจบอนุปริญญาหรือปริญญาตรีขึ้นไป
ในสาขาเศษฐศาสตร์ การเงิน รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย การบริหารจัดการ
และสาขาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
6.2.1.3 โปรแกรมการพัฒนาผูเ้ ชีย่ วชาญ (Professional Development
Program: PDP) สำ�หรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
โปรแกรมนี้ถูกออกแบบสำ�หรับเจ้าหน้าที่ระดับต�กว่าผู้บริหาร
ซึ่งทำ�งานในส่วนงานเฉพาะทางและรับผิดชอบในการเตรียมนโยบาย
และการดำ � เนิ น งานในกิ จ กรรมการปฏิ รู ป ภายใต้ ก ารแนะนำ � ของ
นักบริหารระดับสูง โปรแกรมนีเ้ ริม่ ขึน้ เมือ่ ต้นปี พ.ศ. 2548 มีจดุ ประสงค์
เพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญระดับต้นที่มีศักยภาพจะเป็นผู้ ส ร้ า งนโยบาย
ในอนาคต และพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ์ ท ี ่ พ ั ฒ นา
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เช่นเดียวกับความสามารถในการวิเคราะห์ และการตรวจสอบอย่างแม่นยำ�
ในการพิจารณาประเด็นนโยบายสิง่ สำ�คัญอันดับแรกคือการพัฒนาและยกระดับ
ทักษะการกำ�หนดนโยบายผ่านหลักสูตรปกติ (เรียนนอกเวลาราชการ) และ
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารตามโอกาสทีเ่ หมาะสมและเกีย่ วข้องกับโปรแกรม
โดยมีจำ�นวนผู้เข้าร่วมโปรแกรม 100 คน แต่ละกลุ่มมี 15 – 20 คน
ใช้ระยะเวลามากกว่า 2 ปี การคัดเลือกขึ้นอยู่กับภารกิจที่ชัดเจนกับ
ความจำ�เป็นในการพัฒนานโยบายหน่วยงาน และปัจจัยส่วนบุคคล ซึง่ เป็น
สิง่ สำ�คัญอันดับแรกของโปรแกรม
จากผลการประเมิ น ของผู้ เข้ า ร่ ว มการศึ ก ษาโครงสร้ า งและ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพในหน่วยงานราชการนัน้ เป็นทีน่ า่ พอใจ พร้อมกับ
คุ ณ สมบั ติส่ว นบุ ค คลที่ร ะบุ ข อบเขตเพื่อ ความก้ า วหน้ า ที่มีศั ก ยภาพ
ในราชการพลเรือนกัมพูชา ผูเ้ ข้าร่วมโปรแกรมนีค้ อื ผูเ้ ชีย่ วชาญระดับต้น
มีประสบการณ์การทำ�งานในหน่วยงานราชการ สำ�เร็จการศึกษา
โปรแกรม Ecole Royale d’Administation: ERA และสถาบันเศรษฐกิจ
และการเงิ น (Economics and Finance Institute: EFI)
ทั ้ ง สำ�เร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ(เช่น ปริญญาโท หรือการศึกษา
ทีส่ งู กว่าปริญญาตรี) หากคุณสมบัตติ รงตามเงือ่ นไขเหล่านี้ ก็จะได้รบั การ
พิจารณาเป็นพิเศษมากกว่าผูส้ มัครทีไ่ ม่มขี อ้ มูลส่วนบุคคลตามทีก่ ล่าวมา
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6.3 หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการ
นโยบายการพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนกัมพูชา
ได้มีการกำ�หนดความเร่งด่วนอย่างชัดเจนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดำ�รงความยุตธิ รรมในสังคม และลดความยากจน ผ่านการปรับปรุงและ
ใช้ยทุ ธศาสตร์สเ่ี หลีย่ มตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติ (National
Strategic Development Plan: NSDP) เป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษของกัมพูชา (Cambodia’s Millennium Development
Goals: CMDGs) และแผน 2 ของการปฏิบตั กิ ารกำ�กับดูแล (Governance
Action Plan II) ซึง่ ความสำ�เร็จจะขึน้ อยูก่ บั ขีดความสามารถของสถาบัน
รัฐในการออกแบบและดำ�เนินการตามโครงการต่างๆ โดยการปฏิรปู ระบบ
ราชการเป็นเรือ่ งสำ�คัญ และจะต้องทำ�ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการปฏิรปู
คือ การให้บริการประชาชนที่ดีขึ้นด้วยการเปลี่ยนข้าราชการพลเรือน
เป็นผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะและหุ้นส่วน
การพัฒนาทีเ่ ชือ่ ถือได้[40]
ความพยายามอย่างมากในการปฏิรูปไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและ
ความสุขของประเทศตลอดจนประชาชน ขึ้นอยู่กับการดำ�เนินการของ
ข้าราชการพลเรือนแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา โดยวัตถุประสงค์ของรัฐบาล
คือ การเปลี่ยนแปลงข้าราชการเป็นผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพของ
ประชาชน โดยการให้บริการด้วยความโปร่งใส ตอบสนอง และ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการเสริมสร้างแรงจูงใจ ความจงรักภักดี
ความเป็นมืออาชีพ และวัฒนธรรมการบริการของข้าราชการ ซึง่ จะมี
ผลในการเพิม่ ประสิทธิภาพการทำ�งานและความรับผิดชอบของข้าราชการ
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
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พลเรือน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สำ�คัญที่สุดของ “การให้บริการ
ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ” (Serving People Better) ดังนั้น หนึ่งใน
ขั้นตอนที่สำ�คัญที่สุด คือ ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางกฎหมาย
ของข้าราชการพลเรือน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำ�หรับการส่งเสริมความโปร่งใส
ความรับผิดชอบ ความมีประสิทธิภาพ การตอบสนอง และการปกครอง
ด้วยกฎหมายนอกจากนี้ ข้าราชการพลเรือนแต่ละคนมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลประเทศกัมพูชา (Royal
Government of Cambodia: RGC) ที่ได้ประกาศไว้ [51]
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการพลเรือนกัมพูชา
คือ โรงเรียนการบริหารแห่งรัฐ (Royal School of Administration:
RSA) โดยมีบทบาทในการรับสมัคร ฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการที่มี
ความตั้งใจรับใช้ประเทศชาติ โดยผู้สำ�เร็จการศึกษาไม่ต้องสอบแข่งขัน
เหมือนการสอบเข้าโรงเรียน
โปรแกรมการฝึกอบรมของโรงเรียนการบริหารแห่งรัฐ จะแบ่ง
ออกเป็นสองประเภทหลัก คือ โปรแกรมการศึกษาต่อเนือ่ งและโปรแกรม
การฝึกอบรมแรกเข้า
โปรแกรมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จะกล่าวถึงข้าราชการพลเรือน
ที่ประจำ�การอยู่ภายใต้กลุ่ม A และ B มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้
ในส่ ว นของรั ฐ ประศาสนศาสตร์ หรื อ การบริ ห ารราชการ โดย
เงื่อนไขของหลักสูตรจะมีการกำ�หนดเป็นประจำ�ทุกปีจากสำ�นักงาน
คณะรัฐมนตรี (Office of The Council of Ministers) ผู้สมัครจะถูก
คัดเลือกโดยกระทรวงหรือสถาบัน
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โปรแกรมการฝึกอบรมแรกเริ่ม จะกล่าวถึงนักเรียนที่มีอายุและ
การศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการเป็นข้าราชการ
พลเรือนในระดับกลาง (Kramkars) หรือระดับสูง ผู ้ ส มั ค รจะเป็ น
ข้าราชการทันทีที่ผ่านการตรวจสอบการเข้า และเซ็นสัญญาก่อนที่
จะถูกแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี ในกรณีที่ผู้สมัครประสบความสำ�เร็จ
ได้เข้าเป็นข้าราชการพลเรือนแล้ว จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 7 ปี นับจากวันแต่งตั้งจากกระทรวงหรือสถาบันนั้นๆ[51]
นอกจากนี้ยังมีสภาเพื่อการปฏิรูปการบริหาร (Council for
Administrative Reform - CAR) ที่มีวัตถุประสงค์โดยรวมของ
รัฐบาลกัมพูชา (the Royal Government of Cambodia - RGC)[51]
ในการพั ฒ นาข้ า ราชการพลเรื อ นเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ของภาครั ฐ บริ ก ารโดยการบริ ก ารสาธารณะที่ โ ปร่ ง ใสมากขึ้ น
การตอบสนองที่ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างแรงจูงใจด้วย
ความจงรักภักดีอย่างเป็นมืออาชีพของข้าราชการที่มีวัฒนธรรมใน
การให้บริการ ซึ่งจะส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานและ
ความรับผิดชอบของข้าราชการพลเรือนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก
ของการ “ให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น” ซึ่งมีรายละเอียดย่อย ดังภาพ
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ภาพที่ 14 เป้าหมายหลักของข้าราชการกัมพูชา
ที่มา: Handbook For Civil Servants, 2010[51]

จากภาพ จะเห็นได้ว่าข้าราชการกัมพูชามีเป้าหมายหลัก คือ
“การให้บริการประชาชนที่ดีที่สุด (To Serve People Better)” โดยมี
รายละเอียดในการสนับสนุนเพื่อให้ได้บริการที่ดีที่สุด ดังนี้
“การให้บริการประชาชนที่ดีกว่า การบริการสาธารณะจะกลาย
เป็นความโปร่งใสมากขึ้น จากการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพของ
ข้าราชการผ่านการส่งเสริมคุณค่าด้านแรงจูงใจ ความซื่อสัตย์ ความเป็น
มืออาชีพ และวัฒนธรรมการให้บริการ”
134
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กฎหมายสำ�คัญที่ควรรู้
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7.1 กฎระเบียบข้าราชการ
จากหนังสือคู่มือสำ�หรับข้าราชการกัมพูชาที่มีการตีพิมพ์ในปี
พ.ศ. 2554 ได้มีการกล่าวถึงลำ�ดับขั้นของบรรทัดฐานในกัมพูชาไว้ว่า
มีถึง 7 ระดับ ประกอบด้วย
 ระดับสูงสุด คือ รัฐธรรมนูญ (Constitution)
 ลำ�ดับที่สอง คือ อนุสัญญาระหว่างประเทศ (International conventions)
 ลำ�ดับที่สาม คือ กฎหมาย (Kram - Law)
 ลำ�ดับที่สี่ คือ พระราชกฤษฎีกา (Kret - Royal Decree)
 ลำ�ดับที่ห้า คือ กฤษฎีกาย่อย (Anukret - Sub-decree)
 ลำ�ดับที่หก คือ ประกาศ (Prakas - Decision)
 ลำ�ดับที่เจ็ด คือ หนังสือเวียน (Sarachor - Circular)
ดังภาพนี้
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Constitution
International conventions
Kram (law)
Kret (Royal Decree)
Anukret (Sub-decree)
Prakas (Decision)
Sarachor (Cricular)
ภาพที่ 15 The hierarchy of norms in Cambodia
ที่มา: Handbook For Civil Servants, 2010[51]

7.1.1 หลักทั่วไปของข้าราชการพลเรือนปี พ.ศ. 2540[48]
บทที่ 1 ข้อกำ�หนดทั่วไป
ข้าราชการควรถูกจัดแบ่งออกเป็นกลุม่ ๆ ในหน่วยงานข้าราชการ
พลเรือน ซึง่ ถูกแบ่งโดยละเอียดโดยใช้หลักการจัดระดับ (Grade) เป็น
ตัวตัดสินหน่วยงานเหล่านี้ และจะถูกจัดลำ�ดับเป็นหมวดหมู่
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
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บทที่ 2 หมวดต่างๆ
หน่วยงานจะถูกจัดอันดับเป็น 4 หมวด ได้แก่ A B C และ D
โดยอ้างอิงจากข้อกำ�หนดการศึกษาขั้นต�ตามกฎของรัฐบัญญัติ
หมวด A มีขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบในการปฎิบัติตามคำ�สั่ง
ของผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ศึกษา และให้คำ�ปรึกษา โดยข้าราชการ
ที่อยู่ในหมวด A ต้องมีการศึกษาขั้นต�ระดับปริญาตรีเป็นต้นไป
ซึ่งในบางกฎของรัฐบัญญัติกำ�หนดการศึกษาขั้นต�ระดับปริญาโท
หมวด B มี ข อบเขตหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการเตรี ย มงาน
ด้านต่างๆ ภายใต้คำ�สั่งจากผู้บังคับบัญชา โดยข้าราชการที่อยู่ใน
หมวด B ต้องมีการศึกษาขั้นต�ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
หมวด C มีขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบเป็นเลขานุการ และ
งานธุรการที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางต่างๆ โดยผู้ที่อยู่ใน
หมวด C นั้นต้องมีระดับการศึกษาขั้นต�ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หมวด D มี ข อบเขตหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในงานธุ ร การขั้ น ต้ น
และไม่ ม ี ก ารกำ � หนดการศึ ก ษาขั ้ น ต � ในการเข้ า ทำ � งานในหมวดนี ้
ผู้ที่ต้องการจะเข้ารับราชการในหมวด A B และ C ต้องเป็นผู้สำ�เร็จการ
ศึกษาตามข้อกำ�หนดการเข้ารับราชการพลเรือน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่
เอกสารนี้ได้ทำ�การตีพิมพ์ (21 พฤจิกายน 2540)
ข้ า ราชการที ่ ท ำ � งานอยู ่ ก ่ อ นแล้ ว จะต้ อ งถู ก จั ด กลุ ่ ม ใหม่ ใ น
หน่วยงานราชการรูปแบบใหม่ โดยมีคณะกรรมการทีแ่ ต่งตัง้ โดย Anukret
(กฤษฎีกาย่อย คือ กฎหมายทีฝ่ า่ ยบริหารออกโดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรี
และลงนามโดยนายกรัฐมนตรี เป็นการออกกฎหมายตามกฎหมายฉบับแม่
เช่น รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ฉบั บ ซึ ่ ง เที ย บได้ ก ั บ พระราชกฤษฎี ก าหรื อ
138

กฎหมายกระทรวงของไทย) รวมทั้งต้องเสนอต่อรัฐบาลถึงเหตุผลที่
ดำ�เนินการจัดกลุ่มใหม่ของข้าราชการด้วย
ตารางที่ 3 รูปแบบการแบ่งขั้นตำ�แหน่งของราชการในกัมพูชา

ที่มา: Handbook For Civil Servants, 2010[51]
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บทที่ 3 หน่วยงานราชการพลเรือน
ในหนึ่ ง หน่ ว ยงานราชการจะต้อ งประกอบด้ว ยข้ าราชการที่
จบการศึกษาในระดับเดียวกันและมีความรู้เฉพาะทางเดียวกัน รวมไป
ถึงประสบการณ์ทำ�งานที่เหมือนกันด้วย
หน่วยงานราชการพลเรือนจะถูกจัดตั้งโดยรัฐบัญญัตินั้นๆ ซึ่งมี
รัฐมนตรีและเลขานุการของหน่วยงานเป็นผู้สั่งการ แล้วนำ�ส่งเอกสาร
สัง่ การไปยังสำ�นักราชกิจ โดยมีสภานิตศิ าสตร์และคณะกรรมการบริหาร
ปฏิรปู เป็นผูใ้ ห้ค�ำ แนะนำ�
รัฐบัญญัตินั้นๆ ต้องสร้างหน่วยงานเพื่อบริหารจัดการใน
การจัดการตำ�แหน่งหน้าที่ต่างๆ ให้แก่ข้าราชการ ซึ่งกำ�หนดโดย
บทบัญญัตขิ องกฎหมายทัว่ ไปของข้าราชการพลเรือน ซึง่ ประกอบด้วย
1) เสนอหน่วยงานราชการให้แก่รัฐมนตรี
2) จำ�แนกหน่วยงานราชการออกเป็นหน่วยๆ
3) กำ�หนดภารกิจของหน่วยงาน
4) กำ�หนดตำ�แหน่งให้แก่ข้าราชการของหน่วยงาน
5) กำ�หนดการศึกษาขั้นต�ของบุคคลที่ต้องการเข้าทำ�งานและ
ขั้นตอนการปฎิบัติในการสอบแข่งขันทั้งในและนอกองค์การ
6) กำ�หนดอายุเกษียณ
7) กำ�หนดโครงสร้างของหน่วยงาน โดยโครงสร้างจะถูกแบ่งออก
เป็นระดับ (Grade) และขอบเขตหน้าที่ของแต่ละตำ�แหน่งจะถูกแบ่ง
ตามแต่ละระดับ
8) กำ�หนดขั้นตอนและระดับในการเลื่อนตำ�แหน่ง
กฤษฎีกาย่อยจะประเมินเนื้อหาของแต่ละรัฐบัญญัติรวมไปถึงวิธีการที่
จะแต่งตั้งหน่วยงานต่างๆ
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ตารางที่ 4 รูปแบบการแบ่งลำ�ดับตำ�แหน่งราชการตามหน่วยงาน

ที่มา: Handbook For Civil Servants, 2010(51)
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บทที่ 4 ระดับ (Grade)
 ระดั บ (Grade) คื อ การจั ด อั น ดั บ ของหน่ ว ยงาน
ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะถูกจัดลำ�ดับออกเป็น 3 ระดับ มีอำ�นาจหน้าที่
รับผิดชอบตามแต่ละระดับ
 ข้าราชการที่ถูกบรรจุเข้าทำ�งานในระยะเริ่มต้น จะถูกจัด
อันดับอยู่ระดับแรกของหน่วยงาน
 ข้าราชการจะถูกเลือ่ นขัน้ ตามลำ�ดับ ซึง่ เป็นไปตามข้อกำ�หนด
บทบัญญัติฎหมายทั่วไปของข้าราชการพลเรือนหน่วยงานนั้นๆ
 การเลื่อนขั้นไปยังระดับ 2 และ 3 มีไว้เฉพาะข้าราชการ
ที่มีผลงานดีเด่นเท่านั้น โดยการเลื่อนขั้นไปยังระดับ 2 และ 3 จะเกิด
ขึ้นก็ต่อเมื่อตำ�แหน่งในระดับ 2 และ 3 ว่างลง และข้าราชการที่จะถูก
เลื่อนขั้นนั้น ต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของการเลื่อนขั้น โดยผ่าน
การฝึกจากโรงเรียนการบริหารของรัฐ (Royal School of Administration) หรือสถานศึกษาทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั ของรัฐบัญญัติ หรือจากการสอบแข่งขัน
 ข้าราชการที่จะสามารถเลื่อนขั้นเป็นระดับ 2 ได้นั้น
ต้องมีผลงานตาม 4 ลำ�ดับขั้นในระดับที่ 1 ก่อน
 ข้าราชการที่จะสามารถเลื่อนขั้นเป็นระดับ 3 ได้นั้น
ต้องมีผลงานตาม 4 ลำ�ดับขั้นในระดับที่ 2 ก่อน
 การเลื่อนระดับที่สูงขึ้นจะส่งเสริมสิทธิและอำ�นาจหน้าที่
ของข้าราชการตามระดับที่กำ�หนดโดยรัฐบัญญัตินั้นๆ
 แนวทางสำ�หรับการเปลี่ยนตำ�แหน่งของข้าราชการปัจจุบัน
ไปยังระบบปฏิรูปใหม่นั้น เป็นไปตามบทบัญญัติการเปลี่ยนแปลง
ตามกฤษฎีกาย่อย
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บทที่ 5 ขั้น
 ระดับจะถูกแบ่งออกเป็นขั้นๆ ซึ่งแต่ละขั้นก็จะแบ่งตามขั้น
ของเงินเดือน
 ระดับ 3 จะถูกแบ่งออกเป็น 14 ขั้น ระดับ 2 แบ่งออก
เป็น 10 ขั้น และระดับ 1 แบ่งออกเป็น 6 ขั้น
 ข้ า ราชการจะถู ก เลื ่ อ นหนึ ่ ง ขั ้ น ทุ ก 2 ปี เนื่องด้วย
ระบบอาวุโสได้มาจากผลงาน ความสามารถ ความยากของหน้าที่
ความรับผิดชอบ หรืออำ�นาจหน้าที่ของบางตำ�แหน่ง ซึง่ รัฐบัญญัตนิ น้ั
สามารถกำ�หนดข้าราชการทีอ่ าจมีสทิ ธิได้รบั โอกาสในการเลือ่ นตำ�แหน่ง
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ตารางที่ 5 รูปแบบการเลื่อนตำ�แหน่งในระบบราชการกัมพูชา

ที่มา: Handbook For Civil Servants, 2010(51)
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บทที่ 6 บทบัญญัติสุดท้าย
 นายกรัฐมนตรีท่ี 1 และ 2 จะดูแลการนำ�ไปปฎิบตั ขิ องราชกิจนี้
 ราชกิจนีม้ อี �ำ นาจใช้ ณ วันลงนาม
7.1.2 หลักการทั่วไปของวิธีดูแลข้าราชการพลเรือน [45]
บทที่ 1 วิธีการให้บริการ และการบริหารการเงินของข้าราชการ
มาตรา 1 การบริหารและจัดการการเงินของข้าราชการ รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงการบริหารและสถานะที่จะได้รับการดำ�เนินการผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรา 2 ฝ่ายบุคลากรทีบ่ ริหารโดยส่วนกลางจะร่างกฎระเบียบ
ที่แยกออกสำ�หรับการจัดการบริหารของข้าราชการพลเรือน รวมทั้ง
ร่างพระราชกฤษฏีกา ร่างกฎเกณฑ์ย่อย โดยใช้มาตรฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศระบุหมายเลขประจำ�ตัวข้าราชการพลเรือน สำ�หรับเวลา
การทำ � งานของระบบการบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ได้แยกกฎระเบียบที่ตีพิมพ์อื่นๆ ออกจากเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยให้ถือว่าเอกสารนอกเหนือจากเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโมฆะ
มาตรา 3 ความถู ก ต้ อ งในการดู แ ลกฎระเบี ย บที่ แ ยกออก
ในรูปแบบของประกาศจะถูกตรวจสอบโดยสำ�นักงานเลขาธิการของรัฐ
สำ�หรับการให้บริการสาธารณะและความถูกต้องของงบประมาณจะ
ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ควบคุมทางการเงิน และการอนุมัติวีซ่า
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
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สำ�หรับสถาบันการศึกษาจะต้องได้รับการรับรองจากการลงนามหรือ
ลายเซ็นผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายทีด่ แู ลเรือ่ งกฎระเบียบดังกล่าว ความถูกต้องของ
การบริหารร่างข้อบังคับของพระราชกฤษฎีกาย่อย และพระราชกฤษฎีกา
จะถูกตรวจสอบโดยเลขาธิการรัฐ สำ�หรับการให้บริการสาธารณะ
และความถูกต้องของงบประมาณจะได้รับการตรวจสอบโดยผู้ควบคุม
ทางการเงิ น และการอนุ ม ั ต ิ ว ี ซ ่ า และความเห็ น ชอบทั ้ ง หมดของ
คณะรัฐมนตรีจะถูกบันทึกไว้ในบริบท
บทที่ 2 การจ่ายเงินเดือนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรา 4 เงิ น เดื อ นและค่ า ตอบแทนที่ จ่ า ยให้ แ ก่ ข้ า ราชการ
พลเรือนจะได้รับผ่านการตัดสินของพนักงานบัญชี กระทรวงการคลัง
โดยคำ�สั่งใดๆ ก่อนการชำ�ระเงิน จะได้รับโดยผ่านวิธีการทางระบบ
คอมพิวเตอร์ของศูนย์กลางที่ดูแลระบบการจัดการภายใต้การควบคุม
ของกระทรวงการคลังที่ทำ�หน้าที่เป็นพนักงานบัญชีสาธารณะ บัญชี
ดังกล่าวจะมีการตรวจสอบกระแสของเงินเดือนตามตัวอักษรที่ได้รับ
การรับรอง หลังจากเตรียมความพร้อมของเงินเดือน เงินเดือนจะ
ถู ก ส่ ง ไปยั ง แผนกของบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งในแต่ ล ะใบสำ � คั ญ แสดง
สิทธิ กระทรวงการคลังจะรับทำ�หน้าที่จัดงาน (Ordonnateur) หรือ
กรรมการสถาบันในเวลาเดียวกันกับการจ่ายเงินเดือนและการอนุมัติ
วีซ่าของการควบคุมทางการเงิน การชำ�ระเงินจะได้รับผ่านตัวแทน
การชำ�ระเงินภายใต้การกำ�กับดูแลของกระทรวงการคลัง
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ตารางที่ 6 ตารางการจ่ายเงินเดือนขั้นต�ของข้าราชการกัมพูชาตามลำ�ดับขั้น

ที่มา: Handbook For Civil Servants, 2010(51)

มาตรา 5 ก ร ะ ท ร ว ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร ค ลั ง แ ห่ ง รั ฐ
เพื่ อ การบริ ก ารสาธารณะจะกำ � หนดหลั ก การและรายละเอี ย ด
คำ�แนะนำ�สำ�หรับการประยุกต์ใช้พระราชกฤษฎีกาย่อย และขัน้ ตอน
สำ�หรับการประยุกต์ใช้กฎระเบียบที่แยกออกสำ�หรับการจัดการตาม
ลำ�ดับ

ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
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ภาพที่ 16 แผนภาพการจ่ายเงินเดือนขั้นต�แก่ข้าราชการตามลำ�ดับตำ�แหน่ง
ที่มา: Handbook For Civil Servants, 2010(51)

บทที่ 3 มาตรการเฉพาะกิจ
มาตรา 6 หลั ง จากเสร็ จ สิ ้ น การสำ � รวจสำ � มะโนประชากร
ข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวง สถาบันการศึกษาจังหวัดและเทศบาล
จะต้องใช้บัญชีเงินเดือนใหม่
มาตรา 7 กระทรวงหรือสถาบันการศึกษาที่ใช้บัญชีเงินเดือน
ใหม่ตามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การขอวีซ่าจะได้รับการอนุมัติ
จากสำ�นักเลขาธิการรัฐเพื่อการบริการสาธารณะที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของสถานะการบริหารหรือการเปลี่ยนแปลงรายเดือนของสถานะแห่ง
ข้าราชการพลเรือน เลขาธิการรัฐจะต้องรายงานสถานะข้างต้นแก่
คณะรัฐมนตรี
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มาตรา 8 ในช่ ว งระยะเวลาการเปลี่ ย นผ่ า นในการใช้ ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่ได้รับข้อสรุป การใช้ระบบเอกสารในปัจจุบัน
จะยังคงอยู่ในบังคับ
มาตรา 9 พระราชกฤษฎีกาย่อยนี้ให้ยกเลิกและแทนที่พระราช
กฤษฎีกาย่อยฉบับ 20/ANK/BK ของวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2540
เกี่ ย วกั บ หลั ก การทั่ ว ไปของวิ ธี ก ารในการบริ ห ารจั ด การข้ า ราชการ
พลเรือน บทบัญญัติใดๆ ที่ขัดต่อพระราชกฤษฎีกาย่อยนี้ให้ถือว่ายกเลิก
มาตรา 10 รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงในความดู แ ลของ
คณะรั ฐ มนตรี ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ งและเลขาธิ ก ารแห่ ง รั ฐ จะมี อ ำ � นาจใช้
พระราชกฤษฎีกาย่อยฉบับนี้นับจากวันที่ลงนาม

ที่มา: http://www.cambosastra.org
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
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7.2 กฎหมายแรงงาน
กัมพูชามีประชากรประมาณ 15 ล้านคน ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศเท่ากับ 13.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (พ.ศ. 2554) รายได้
ประชาชาติตอ่ หัวเท่ากับ 911.73 ดอลลาร์สหรัฐ (พ.ศ. 2554) การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 6.7 (พ.ศ. 2554) ทัง้ นี้ กัมพูชามีก�ำ ลังแรงงาน
ประมาณ 9 ล้านคน และมีอตั ราการว่างงานประมาณร้อยละ 0.4[5]
ด้ า นกฎระเบี ย บและขั้ น ตอนการนำ � เข้ า แรงงานของกั ม พู ช า
พบว่า การจ้างงานในกัมพูชาอยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของกฎหมาย
แรงงานปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) บังคับใช้โดยกระทรวงการสังคม
แรงงานการฝึกอบรมและฟื้นฟูเยาวชน (Ministry of Social Affairs,
Labor, Vocational Training and Youth Rehabilitation: MoSALVY) กฎหมายฉบับนี้ปรับปรุงมาจากฉบับปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992)
โดยมีจุดมุ่งหมายทำ�ให้แรงงานในประเทศกัมพูชามีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความปลอดภัยในการทำ�งาน รวมทัง้ ยังปกป้องแรงงานสตรีจ�ำ นวนมาก
ไม่ให้ถูกเอาเปรียบและล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งเน้นสร้างความเข้มแข็ง
ด้ า นอำ � นาจต่ อ รองให้ ก ั บ สหภาพแรงงาน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและมาตรฐานของประเทศที่สมควรได้รับสิทธิพิเศษ
ทางการค้า (Most-Favored Nation Treatment: MFN)
นายจ้ า งต้ อ งจดทะเบี ย นการจ้ า งแรงงานกั บ MoSALVY
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ประกอบกิจการ และต้องรายงานทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำ�งานในกัมพูชาต้องได้รับ
ใบอนุญาตทำ�งาน (Work Permit) ส่วนชาวกัมพูชาต้องมีสมุดคู่มือ
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การจ้างงานที่จดทะเบียนกับ MoSALVY ซึ่งนักลงทุนต่างชาติ
จะไม่ ถ ู ก จำ � กั ด สิ ท ธิ ก ารจ้ า งงานในกั ม พู ช า ในทางตรงกันข้าม
แม้ ก ฎหมายได้ กำ � หนดข้ อ จำ � กั ด ในการจ้ า งแรงงานที่ เ ป็ น ต่ า งชาติ
แต่ ก ฎหมายแรงงานของกั ม พู ช าค่ อ นข้ า งอนุ โ ลมในทางปฏิ บั ติ
เนื่องจากกั ม พู ช ามี ค วามต้องการแรงงานที่มีทักษะและประสบการณ์
จากต่างประเทศเป็นจำ�นวนมาก
7.2.1 แรงงานต่างชาติ
กฎหมายการลงทุ น อนุ ญ าตให้ จ้ า งแรงงานต่ า งชาติ
พร้อมครอบครัวได้แต่แรงงานเหล่านี้ต้องมาจากสาขาธุรกิจและทักษะ
ที่ไม่มีในกัมพูชา หรือเป็นที่ต้องการในกัมพูชาเท่านั้น แรงงานต่างชาติ
ที่จะได้รับอนุญาตให้ว่าจ้างได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีหนังสือประจำ�ตัวแรงงาน และได้รับใบอนุญาตทำ�งาน
		 จากกระทรวงแรงงานกัมพูชา
(2) เดินทางเข้ามาในกัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(3) มีสิทธิในการพำ�นักอยู่ในกัมพูชา
(4) มีหนังสือเดินทางที่มีอายุครอบคลุมการจ้างงาน
(5) มีชื่อเสียงและพฤติกรรมที่ดี
(6) สุขภาพร่างกายเหมาะสมกับงาน
(7) ไม่เป็นโรคติดต่อ
ค่ า อากรสำ � หรั บ สมุ ด การจ้ า งงานและบั ต รการจ้ า งงานของ
ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำ�งานในกัมพูชาโดยมีกำ�หนดระยะเวลา อัตรา
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
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100 ดอลล่าร์สหรัฐต่อปี ส่วนผู้ที่พักอาศัยเป็นการถาวร อัตรา 50
ดอลล่าร์สหรัฐต่อปี โดยกำ�หนดให้ชำ�ระก่อนวันที่ 31 มีนาคมของ
แต่ละปี (ตามประกาศเลขที่ 302/9 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2540
ของกระทรวงกิจการสังคมแรงงานและทหารผ่านศึก)
การทำ�สมุดการจ้างงานและบัตรการจ้างงานของชาวต่างชาติ
ที่ทำ�งานในกัมพูชาที่มีกำ�หนดระยะเวลา ต้องมีเอกสารดังนี้
(1) แบบฟอร์มขอทำ�สมุดการจ้างงานและบัตรการจ้างงาน
		 ซึ่งติดอากร 1,000 เรียล
(2) สำ�เนาหนังสือเดินทาง
(3) ใบอนุ ญ าตให้ พ ำ � นั ก อาศั ย อย่ า งถู ก ต้ อ ง ซึ ่ ง ออกโดย
		 กระทรวงมหาดไทย
(4) หนังสือรับรองสุขภาพจากกรมแพทย์แรงงาน
(5) ค่าอากร 100 ดอลลาร์สหรัฐ
(6) รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม. จำ�นวน 4 ใบ
สำ � หรั บ ชาวต่ า งชาติ ที่ เ ข้ า มาทำ � งานต้ อ งชำ � ระค่ า อากร
สมุดการจ้างงานและบัตรการจ้างงานภายในเดือนมีนาคมของแต่ละปี
ผู้ที่ไม่ชำ�ระค่าอากรตามระยะเวลาที่กำ�หนดจะถูกปรับเพิ่มตามจำ�นวน
ปีที่ไม่ได้ชำ�ระ (ตามประกาศเลขที่ 520 ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2540 ของกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมอาชีวศึกษา)
ห้ามเจ้าของโรงงานหรือผู้ประกอบการจ้างแรงงานต่างด้าว
ที ่ ไ ม่ ม ี ส มุ ด การจ้ า งงานและบั ต รการจ้ า งงาน และห้ามจ้างแรงงาน
ชาวต่างชาติเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำ�นวนแรงงานชาวกัมพูชาใน
แต่ละสถานประกอบการ โดยจำ�นวนสูงสุดร้อยละ 10 นี้ สามารถจ้าง
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แรงงานต่างชาติได้ในสัดส่วนดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่ทำ�งานในสำ�นักงานไม่เกินร้อยละ 3
(2) ผู้เชี่ยวชาญไม่เกินร้อยละ 6
(3) คนงานที่ไม่มีความชำ�นาญไม่เกินร้อยละ 1
ในกรณีที่ต้องจ้างเจ้าหน้าที่ หรือผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ
เกินกว่าจำ�นวนที่กำ�หนดโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เจ้าของโรงงาน
หรือผู้ประกอบการ ต้องทำ�หนังสือขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อกระทรวงกิจการสังคมแรงงานและทหารผ่านศึก
สั ญ ญาจ้ า งแรงงานชาวต่ า งชาติ ทุ ก คนต้ อ งจั ด ทำ � ขึ้ น เป็ น
ลายลักษณ์อักษร พร้อมระบุเงื่อนไขของอาชีพและเหตุผลอื่นๆ ที่จำ�เป็น
ให้ชัดเจน (ตามประกาศเลขที่ 185 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2540
ของกระทรวงกิจการสังคมแรงงานและทหารผ่านศึก) ผู้ว่าจ้างต้อง
เตรียมเอกสารเกี่ยวกับลูกจ้างเพื่อขอวีซ่าทำ�งานให้กับลูกจ้าง กฎหมาย
กัมพูชาไม่จำ�กัดจำ�นวนลูกจ้างชาวต่างชาติที่บริษัทสามารถว่าจ้างได้
โดยเฉพาะในระดับบริหาร อย่างไรก็ตาม กฎหมายกำ�หนดเพดาน
การจ้างแรงงานชาวต่างชาติไว้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำ�นวนแรงงาน
ทั้งหมดของสัญญาการจ้างงาน
7.2.2 สัญญาการจ้างงาน
การจ้างแรงงานที่เป็นชาวกัมพูชา อาจทำ�เป็นสัญญาว่าจ้าง
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือสัญญาปากเปล่าก็ได้ แต่การจ้างแรงงานที่
เป็นชาวต่างชาติจะต้องมีสัญญาการจ้างงานที่ชัดเจน สัญญาการจ้าง
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งานที่กำ�หนดเวลาเกิน 2 ปี ให้ถือว่าเป็นสัญญาจ้างถาวร ระยะเวลา
ในการทดลองงานไม่ควรเกิน 1 เดือน สำ�หรับแรงงานที่ไม่มีทักษะ
ไม่เกิน 2 เดือนสำ�หรับแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และไม่เกิน 3
เดือนสำ�หรับแรงงานทั่วไป
การจ้างงานที่ไม่จำ�กัดระยะเวลาจะต้องจัดทำ�ข้อตกลงที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง นายจ้างมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาจ้างตามที่กฎหมายกำ�หนดไว้ ซึ่งลูกจ้างที่ถูกบอกเลิกการจ้าง
โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร มีสิทธิในการเรียกร้อง
ค่าชดเชยและค่าเสียหายต่างๆ ตามที่กฎหมายกำ�หนด ยกเว้นกรณี
ลู ก จ้ า งถู ก ไล่ อ อกเนื่ อ งจากกระทำ � ความผิ ด ตามที่ กำ � หนดไว้ ใ น
ข้อกำ�หนดและระเบียบภายในของบริษัท
เอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำ�หรับขอใบอนุญาตทำ�งานที่ออกให้
แก่แรงงานต่างด้าว มี 2 ประเภท
1) ใบอนุญาตทำ�งานชัว่ คราว ซึง่ จะออกให้แก่ลกู จ้างทีม่ คี ณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
(1) เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีตำ�แหน่งในระดับบริหาร
(2) เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคหรือวิชาการพิเศษ
(3) เป็นแรงงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ
(4) เป็นแรงงานประเภทการบริการ
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เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอใบอนุญาตทำ�งานชั่วคราว
(1) แบบคำ�ขออนุญาต 3 ชุด
(2) หนังสือเดินทางพร้อมวีซ่า หรือเอกสารอื่นๆ
(3) รูปถ่าย 3 ใบ ขนาด 4 x 6 ซม. ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่น
		 และหมวก
(4) ใบรั บ รองสุ ข ภาพจากแพทย์ ผู้ เชี่ ย วชาญของประเทศ
		 ถิ่นฐานหรือประเทศที่ทำ�สัญญาว่าจ้าง
(5) ใบรับรองสิทธิการประกันภัยที่ออกให้โดยนายจ้างหรือ
		 บริษัทประกันภัย
(6) ค่าธรรมเนียม
(7) ใบอนุญาตทำ�งานที่มีอายุไม่เกินกว่าที่วีซ่ากำ�หนดไว้
2) ใบอนุญาตทำ�งานระยะยาว ซึ่งจะออกให้กับลูกจ้างที่มีคุณสมบัติ
ดังนี้
(1) เป็ น ผู้ อ พยพชาวต่ า งชาติ ที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ รั บ รองโดย
		 กระทรวงมหาดไทย
(2) นักลงทุนชาวต่างชาติ คู่สมรส และบุคคลที่ได้รับสิทธิโดย
		 สภาฝ่ายการพัฒนาประเทศ
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอใบอนุญาตทำ�งานระยะยาว
(1) สำ�เนาเอกสารของผู้ลงทุนหรือผู้อพยพ
(2) หนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าหรือเอกสารอื่นๆ
(3) รูปถ่าย 3 ใบ ขนาด 4 x 6 ซม. ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่น
		 และหมวก
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(4) ใบรั บ รองสถานะทางการเงิ น จากธนาคารในประเทศ
		 กัมพูชา
(5) ค่าธรรมเนียม
7.2.3 แรงงานและสหภาพแรงงาน
กฎหมายแรงงานปี พ.ศ. 2540 ให้สิทธิแก่แรงงานในการก่อตั้ง
และรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงาน ซึ ่ ง ผู ้ ว ่ า จ้ า งไม่ ม ี ส ิ ท ธิ ป ฏิ เ สธ
การจ้างแรงงานที่เป็นสมาชิกสหภาพได้ ลูกจ้างและผู้ว่าจ้างสามารถ
เลือกบุคคลที่เป็นกลางขึ้นมาเป็นผู้ประสานหรือเชื่อมโยงในองค์การได้
กฎหมายกำ�หนดให้แรงงานมีสิทธิ์ในการนัดหยุดงาน โดยจะ
ต้องเป็นผลมาจากการลงประชามติของสมาชิกในสหภาพแรงงานนั้นๆ
ซึ่งก่อนการนัดหยุดงานใดๆ สหภาพแรงงานจะต้องแจ้งให้นายจ้างและ
กระทรวงแรงงานทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วัน การนัดหยุดงาน
ต้องเป็นไปด้วยความสงบ โดยต้องไม่ขดั ขวางการทำ�งานของพนักงานอืน่ ๆ
ที่ไม่ได้เข้าร่วมการนัดหยุดงาน
7.2.4 ค่าจ้าง
ประเทศกัมพูชาไม่มีการกำ�หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ� ยกเว้ น ใน
กลุม่ อุตสาหกรรมสิง่ ทอทีม่ กี ารกำ�หนดค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ที่ 45 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อเดือน (ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปรับเป็น 51 ดอลล่าร์สหรัฐ
ต่ อ เดื อ นสำ � หรั บ ระยะฝึ ก งานและ 50 ดอลล่าห์สหรัฐต่อเดือน
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เมื่อผ่านการฝึกงาน) และนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ก็ปรับ
เพิ่มเป็น 80 – 90 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ปัจจุบันรายได้ต่อหัวอยู่ที่ 110
ดอลลาร์สหรัฐ การกำ�หนดค่าจ้างขั้นต�ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้เป็นไป
ในแนวทางทีส่ นับสนุนการครองชีพประจำ�วัน และต้องเป็นไปเพือ่ เหตุผล
ทางมนุษยธรรม โดยทั่วไปอัตราค่าจ้างในกัมพูชากำ�หนดในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ดังนี้
ตารางที่ 7 อัตราค่าจ้างในกัมพูชา

50-60
100-150
150-300
800-1,000
ที่มา: สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน[23]
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อย่างไรก็ตาม จากสถิตขิ อง National Institute of Statistics
Cambodia’s Socio-Economic Survey for 2010 พบว่า รายได้
เฉลี่ยของชาวกัมพูชาอยู่ที่ 750 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
7.2.5 ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน
กฎหมายแรงงานได้ ก ำ � หนดเงื ่ อ นไข และผลประโยชน์ใน
การจ้างงานต่างๆ เช่น การจ่ายค่าทดแทนชั่วโมงในการทำ�งาน
การลางาน การลาคลอด วันหยุด กฎระเบียบการจ้างแรงงานเด็กและ
สตรี เป็นต้น ชั่วโมงในการทำ�งานสูงสุดต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ
48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยให้มีการจ่ายค่าล่วงเวลาการทำ�งานปกติอยู่
ระหว่าง 1.3 ถึง 2 เท่าของอัตราค่าจ้างปกติ ส่วนวันหยุดจ่าย 2 เท่า
และวันหยุดนักขัตฤกษ์จ่าย 3 เท่า
กฎหมายกำ�หนดให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาหยุดประจำ�ปีได้ปีละ 18 วัน
เพิ่มขึ้นปีละ 1 วัน หลังการจ้างงานครบ 3 ปีขึ้นไป การลาคลอดอนุญาต
ให้ลูกจ้างที่ทำ�งาน 1 ปีขึ้นไป สามารถลาคลอดได้ 90 วัน โดยได้รับค่า
จ้างครึ่งหนึ่งของเงินเดือน การลาป่วยสามารถลาได้ 30 วันต่อปี การลา
ในกรณีอื่นๆ สามารถลาได้ไม่เกิน 7 วันต่อปี ซึ่งจำ�นวนนี้สามารถนำ�ไป
หักออกจากจำ�นวนวันลาประจำ�ปีได้
การจ่ายค่าชดเชยต้องจ่ายดังนี้
1) หากเป็นสัญญาจ้างระบุชว่ งเวลาต้องจ่ายค่าชดเชยร้อยละ 5
ของรายได้สะสมตลอดอายุสัญญา
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2) หากเป็นสัญญาจ้างที่ไม่ได้ระบุช่วงเวลา ต้องจ่ายดังนี้
		 (1) อายุงาน 6 เดือน ถึง 1 ปี จ่ายค่าจ้าง 7 วัน พร้อม
			 ค่าสวัสดิการ โดยคำ�นวนจากค่าจ้างพร้อมสวัสดิการเฉลีย่
			 ในปีนน้ั
		 (2) อายุงาน 1 ปีขึ้นไป จ่ายค่าจ้าง 15 วัน พร้อม
			 ค่าสวัสดิการโดยการคำ�นวนจากค่าจ้างพร้อมสวัสดิการ
			 เฉลี่ยในแต่ละปี โดยค่าชดเชยรวมแล้วต้องไม่เกิน
			 ค่าจ้าง 6 เดือน
บริษัทที่มีการจ้างงานเป็นหญิงมากกว่า 100 คนขึ้นไป จะต้อง
จัดหาสถานที่รับเลี้ยงและดูแลเด็ก หากไม่มีสถานที่รับเลี้ยงดังกล่าว
นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างรับเลี้ยงเด็กให้แก่ลูกจ้าง
7.2.6 ความปลอดภัยในการทำ�งาน
นายจ้ า งต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎข้ อ บั ง คั บ ของกระทรวงแรงงาน
กัมพูชาเกี่ยวกับความปลอดภัยในที่ทำ�งาน การเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ
ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำ�งาน นายจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการรักษา ยกเว้นอุบัติเหตุนั้นๆ เกิดจากความประมาทของลูกจ้างเอง
นายจ้างต้องรายงานอุบัติเหตุที่เกิดในที่ทำ�งานให้กระทรวงแรงงานฯ
ทราบ เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข ปรับปรุง หากอุบัติเหตุเป็นผลให้ลูกจ้าง
ต้องหยุดงานเป็นเวลาเกิน 4 วัน ให้มีสิทธิในการรับค่าจ้างตามปกติ
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และหากหยุดงานเกิน 4 วัน แต่ไม่เกิน 20 วัน ให้ลูกจ้างนั้นมีสิทธิ
รับค่าชดเชยรายวันเพิม่ เติม (คำ�นวนจากค่าจ้างเฉลีย่ รายวัน) หากอุบตั เิ หตุ
ทำ�ให้ลูกจ้างได้รับอันตรายสาหัส และต้องหยุดงานเกิน 20 วันขึ้นไป
ให้ ท ายาทหรื อ ผู้ รั บ ผลประโยชน์ ข องลู ก จ้ า งได้ รั บ เงิ น ชดเชย
ตามกฎหมายกำ�หนด ซึง่ กฎหมายกัมพูชาให้อ�ำ นาจศาลพิจารณาว่านายจ้าง
ควรจ่ายเท่าไร หรือลูกจ้างสมควรจะได้รบั เงินชดเชยเท่าไร โดยพิจารณา
จากสาเหตุของอุบตั เิ หตุเป็นหลัก
7.2.7 การแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เกิดจากการจ้างงาน
ปัญหาข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในเบื้องต้น ควร
ได้รับการไกล่เกลี่ยโดยผู้ตรวจการจ้างงานระดับท้องถิ่นหรือจังหวัด
หากพบว่ า ผลการไกล่ เ กลี่ ย ล้ ม เหลวให้ นำ � เข้ า สู่ ก ระบวนการ
พิจารณาของศาล หากข้อพิพาทเป็นการพิพาทระหว่างนายจ้างกับ
สหภาพแรงงานหรือลูกจ้างทั้งหมด และหากไม่มีกระบวนการไกล่เกลี่ย
ทีร่ ะบุไว้ในสัญญาจ้างงาน ให้นายจ้างรายงานผูต้ รวจการจ้างงานระดับท้องถิน่
หรือจังหวัดทราบภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อกระทรวงแรงงานฯ จะได้แต่งตั้ง
ผู้แทนดำ�เนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายใน 15 วัน หากไม่สามารถ
ไกล่เกลี่ยได้ กระทรวงแรงงานฯ จะเสนออนุญาโตตุลาการพิจารณาใน
ขั้นตอนต่อไปภายใน 15 วัน หลังทราบผลการไกล่เกลี่ย ซึ่งกระบวนการ
ทางอนุญาโตตุลาการไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ปัจจุบันกัมพูชายังไม่มีศาลแรงงาน ดังนั้น กระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้ อ พิ พ าทจากการจ้ า งงานทุ ก ระดั บ จึ ง เกิ ด ขึ้ น ที่ ศ าลแขวงหรื อ
ศาลจังหวัดเป็นส่วนใหญ่
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7.3 กฎหมายเข้าเมือง
7.3.1 วีซ่า
ผู้ ถื อ หนั ง สื อ เดิ น ทางไทยได้ รั บ การยกเว้ น ไม่ ต้ อ งใช้ วี ซ่ า
เข้าประเทศกัมพูชา และสามารถอยู ่ ใ นกั ม พู ช าโดยไม่ ต ้ อ งมี ว ี ซ ่ า ได้
ไม่เกิน 14 วัน[39] สำ�หรับผู้ที่ต้องการอยู่เกินเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อ
ขอทำ�วีซ่าได้ที่ สถานทูตกัมพูชา เลขที่ 518/4 ซอยรามคำ�แหง 39 ถนน
ประชาอุทิศโทรศัพท์ 02-957-5851-2 เวลายื่นเอกสาร 09.00 – 11.00 น.
เวลารับเอกสาร 15.00 – 16.00 น.
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า
1) หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
		 และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมหนังสือเดินทาง
		 เล่มเดิม (ถ้ามี)
2) รูปถ่ายสีหรือขาวดำ� ขนาด 1 นิ้ว จำ�นวน 2 ใบ
3) สำ�เนาบัตรประชาชน
4) แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 2 ชุด
5) ใบจองตั๋วเครื่องบิน
6) ใบจองโรงแรม/ที่พัก
7) ใช้เวลาทำ�การปกติ 3 วัน กรณีด่วน 1 วัน
8) สามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวได้ที่ขาเข้าสนามบินกัมพูชาได้
(โปรดเตรียมรูปถ่ายสีหรือขาวดำ�ขนาด 1 นิ้ว จำ�นวน 2 ใบ)
9) สามารถออกเป็น Electronic Visa ได้
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา

161

10) หนั ง สื อ เดิ น ทางข้ า ราชการเล่ ม สี น  � เงิ น ไม่ ต้ อ งทำ � วี ซ่ า
		 สามารถอยู่ได้ 30 วัน หรือ 60 วัน ขึ้นอยู่กับสำ�นักตรวจคน
		 เข้าเมืองประเทศกัมพูชา
7.3.2 การเดินทางเข้า-ออกประเทศกัมพูชา
7.3.2.1 สำ�หรับคนทั่วไป
ต้องมีหนังสือเดินทางพร้อมวีซา่ แสดงจึงจะเข้าประเทศกัมพูชาได้
โดยสามารถขอวีซ่าจากสถานทูตกัมพูชาในประเทศต่างๆ ก่อนออก
เดินทาง หรือจะขอที่ด่านพรมแดนก่อนเข้าประเทศกัมพูชาที่เรียกว่า
Visa on Arrival ทั้งนี้ วีซ่าประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa)
คิดค่าธรรมเนียม 20 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ และอยู่ได้ 30 วัน กรณี
การข้ามแดนบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรสามารถ
ใช้ได้ทั้งหนังสือเดินทางหรือบัตรผ่านแดน (เฉพาะคนในพื้นที่) ส่วนที่
จุดผ่อนปรนสามารถใช้ได้เฉพาะบัตรผ่านแดนเท่านั้น
7.3.2.2 สำ�หรับผู้ประกอบธุรกิจในฐานะบุคคลธรรมดา
ต้องมีหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าประเภทธุรกิจ(Business Visa)
โดยสามารถขอวีซ่าจากสถานทูตกัมพูชาในประเทศต่างๆ ก่อนออก
เดินทางเสียค่าธรรมเนียม 25 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเดินทางเข้าประเทศ
กัมพูชาให้น�ำ ไปประกอบการขอวีซา่ ประเภทผูอ้ ยูอ่ าศัย (Multiple Visa)
ขยายระยะเวลาพำ�นักในประเทศกัมพูชาเป็นรายปี คิดค่าธรรมเนียมปีละ
285 เหรียญสหรัฐ
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7.3.2.3 สำ�หรับข้าราชการ
ใช้เฉพาะหนังสือเดินทางโดยไม่ต้องมีวีซ่าประกอบการเดินทาง
เข้าประเทศกัมพูชา
7.3.3 ศุลกากร
เช่นเดียวกับประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้ นักท่องเที่ยวจำ�เป็น
ต้องกรอกข้อมูลในบัตรขาเข้าก่อนเดินทางเข้าประเทศกัมพูชา ไม่ว่า
จะเป็นที่สนามบินนานาชาติอังกอร์ หรือจุดตรวจคนเข้าเมือง และ
ด่านศุลกากรในประเทศ ในแบบฟอร์มจะถามคำ�ถามต่างๆ เกีย่ วกับสถานะ
และวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าประเทศ รวมถึงการแจ้งสำ�แดง
รายการสิ่งของที่ผิดกฎหมายใดๆ หรือเงินสดที่นำ�ติดตัวเกินจำ�นวนที่
กำ�หนดไว้ทั้งในสกุลเรียลหรือสกุลเงินอื่นๆ
สิ่งผิดกฎหมายในประเทศกัมพูชาเป็นไปตามรูปแบบที่คล้ายกับ
ประเทศอื่นๆ ได้แก่ ยาเสพติดซึ่งรวมถึงกัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เช่น
เดียวกับอาวุธปืนและสื่อลามกต่างๆ
อนุญาตให้นำ�เข้าแอลกอฮอล์ 1 ลิตร บุหรี่ 200 มวน (หรือซิการ์
50 มวน) หรือยาสูบไม่เกิน 250 กรัม กรุณางดเว้นการพยายามลักลอบ
นำ�ชิ้นส่วนใดๆ ของนครวัดออกนอกประเทศ หรือจัดซื้อสิ่งของวัตถุใดๆ
ที่สืบได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือนำ�มาจากนครวัด เนื่องจากศุลกากรกัมพูชา
มีความเข้มงวดเกี่ยวกับรายการสิ่งของดังกล่าวมาก และบางประเทศ
รวมถึงสหรัฐอเมริกาได้ผ่านร่างกฎหมายเพื่อสกัดและไม่อนุญาตให้
นำ � เข้ า และส่ ง ออกวั ต ถุ โ บราณที่ ลั ก ลอบจากนครวั ด ตั้ ง แต่ ชิ้ น ส่ ว น
ดังกล่าวได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมา
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7.4 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
กั ม พู ช าในปั จ จุ บั น ได้ มี น โยบายการเปิ ด ประเทศและ
พยายามสร้างภาพลักษณ์ รวมทั้งสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ สะพาน
ถนน ท่าเรือน�ลึก โรงแรม เป็นต้น เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้กับ
นักลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้
เข้ามาลงทุน ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้และความอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชน
ของตนเอง หลังจากที่อยู่ในภาวะสงครามมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน
ทั้งนี้รัฐบาลกัมพูชาค่อนข้างให้ความสำ�คัญกับการลงทุนภายใน
ประเทศเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากนโยบายส่งเสริมการลงทุนต่างๆ
เช่น การให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนในการโอนเงินตราต่างประเทศ
ได้อย่างเสรี การให้สทิ ธิเป็นเจ้าของสินทรัพย์ตา่ งๆ ยกเว้นแต่การเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่ก็ยังมีสิทธิในการเช่าพื้นที่นั้นๆ ได้นานถึง 99 ปี
รวมทั้งอนุญาตให้เป็นเจ้าของกิจการได้ร้อยละ 100 ในกิจการ
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บางประเภท ในส่วนของกฎหมาย ทางรัฐบาลกัมพูชายังได้เร่งปรับปรุง
กฎต่างๆ ให้มีความโปร่งใส และลดขั้นตอนในการขอใบอนุญาตต่างๆ
เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้มากขึ้น
กฎหมายการลงทุน
กฎหมายการลงทุ น กั ม พู ช ากำ � หนดให้ ส ภาเพื่ อ การพั ฒ นา
กัมพูชา (The Council for the Development of Cambodia –
CDC) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี สมเด็จฮุน เซน เป็นประธาน ประกอบกับ
รัฐมนตรีเศรษฐกิจและผู้แทนหน่วยงานอีก 34 แห่ง เป็นคณะกรรมการ
มีหน้าที่หลัก 2 ด้าน ด้านแรก คือ การพิจารณาประสานความช่วยเหลือ
กับรัฐบาลต่างชาติ องค์การระหว่างประเทศ NGOs ในการฟื้นฟูบูรณะ
ประเทศในลักษณะรัฐต่อรัฐ กับอีกด้านหนึ่ง คือ การพิจารณากิจรรม
การลงทุนทั้งหมดของประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุนของ
ภาคเอกชน ซึ่งมีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Cambodian
Investment Board – CIB) ทำ�หน้าทีก่ ลัน่ กรองข้อเสนอขอรับการส่งเสริม
การลงทุนของเอกชน (The Investment Proposal)
เพื่อให้นักลงทุนทราบผลการพิจารณาลงทุนที่รวดเร็ว กฎหมาย
กำ � หนดให้ ส ภาเพื่ อ การพั ฒ นากั ม พู ช าเป็ น หน่ ว ยงานบริ ก ารที่ ใ ห้
บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่สามารถตอบ
รับหรือปฏิเสธการให้การส่งเสริมภายใน 3 วันทำ�การ นับตั้งแต่ย ื ่ น
เอกสารที ่ ส มบู ร ณ์ ซึ ่ ง เมื ่ อ สภาเพื ่ อ การพั ฒ นากั ม พู ช าตอบรั บ
การส่งเสริมฯ จะออกเอกสารใบรับรองเงื่อนไขการลงทะเบียน (Conระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
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dition Registration Certificate) ให้แก่ผู้ขอเป็นหลักฐานใช้ติดต่อ
กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต ซึ่งหน่วยงานต่างๆ
ดังกล่าว จะต้องดำ�เนินการแล้วเสร็จภายใน 28 วันทำ�การ จะมีเอกสาร
ลงทะเบียนขั้นสุดท้าย (Final Registration) ให้กับผู้ขอ โดยถือวันที่
ออกเอกสารเป็นวันเริ่มต้นการให้การส่งเสริมฯ [4]
ข้อมูลที่จำ�เป็นด้านการลงทุนในกัมพูชา
 ขั้นตอนการขอจัดตั้งบริษัท
ในกรณีที่การลงทุนโดยชาวต่างชาติ ร้อยละ 100 ผู้ลงทุน
สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยขอจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์ของกัมพูชา ซึ่งมีขั้นตอนในการขอจัดตั้งดังนี้
1) ผู้ลงทุนต้องยื่นขออนุมัติยินยอมขอจัดตั้งกิจการ และ
ได้รับการยินยอมเข้าครอบครองสถานประกอบการจากศาลากลาง
(City Hall) หรือจังหวัดในท้องถิ่นที่ต้องการตั้งกิจการ
2) ผู้ ล งทุ น ต้ อ งยื่ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด ตั้ ง บริ ษั ท กั บ
กระทรวงพาณิชย์ โดยเอกสารที่ยื่นต้องเป็นภาษาเขมร ซึ่งผู้ลงทุนอาจ
กระทำ�การเองหรือให้ตัวแทนดำ�เนินการให้ก็ได้
3) ผู ้ ล งทุ น จะได้ ร ั บ เลขประจาตั ว ผู ้ เ สี ย ภาษี และถือว่ามี
ความพร้อมจะประกอบธุรกิจได้
4) ผู้ลงทุนต้องยื่นจดทะเบียนการจ้างงานกับกระทรวงสังคม
และแรงงานการฝึกอบรมเขตฟื้นฟูเยาวชน
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หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศกัมพูชา
หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศกัมพูชา คือ สภา
เพื่อการพัฒนากัมพูชา (The Council for the Development of
Cambodia: CDC) มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติส่งเสริมโครงการลงทุน
ทั้งหมดในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนของภาคเอกชน ทั้งนี้ กฎหมาย
กั ม พู ช ากำ � หนดให้ ส ภาเพื่ อ การพั ฒ นากั ม พู ช าเป็ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแบบ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ตอบรับหรือปฏิเสธ
การลงทุ น และดำ � เนิ น การออกใบรั บ รองการจดทะเบี ย นเพื ่ อ ให้
การลงทุนเริ่มดำ�เนินการได้ โดยมีหน่วยงานในสังกัด คือ คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนของกัมพูชา (Cambodian Investment Board: CIB)[55]
สถานที่ติดต่อ: 		
			
			
โทรศัพท์: 		
โทรสาร: 		
อีเมล: 		
เว็บไซต์ : 		

Government Palace,
Sisowath Qauy, Wat Phnom, 		
Phnom Penh, Cambodia
(855) 23 981 156
(855) 23 428 426, 23 428 953-4
CDC.CIB@bigpond.com.kh
www.cdc-crdb.gov.kh/
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กฎระเบียบการลงทุนที่สำ�คัญ
ผู้ ล งทุ น ชาวต่ า งชาติ ใ นกั ม พู ช าสามารถเลื อ กลงทุ น ได้ ต าม
รูปแบบการลงทุนของผู้ลงทุน การถือหุ้นของชาวต่างชาติในกัมพูชามี
4 แบบ คือ
1) การถือหุ้นของชาวต่างชาติทั้งสิ้นร้อยละ 100 ซึ่งบริษัท
ที่จดทะเบียนต้องมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่
สำ�หรับกิจการบางประเภท เช่น ธนาคารพาณิชย์ต้องมีทุนจดทะเบียน
ไม่ ต  � กว่ า 13 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ และบริ ษ ั ท ประกั น ภั ย ต้ อ งมี
ทุนจดทะเบียนไม่ต�กว่า 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากยื่นจดทะเบียน
จัดตัง้ บริษทั แล้ว บริษทั ต้องยืน่ รายงานทุกเดือน แม้จะไม่ได้ประกอบการ
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท จะต้ อ งจดทะเบี ย นการจ้ า งแรงงานกั บ กระทรวง
แรงงานและการฝึ ก อบรมอาชี ว ศึ ก ษา ภายใน 30 วันนั บ แต่
ประกอบกิจการ และต้องรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งชาว
ต่างชาติที่เข้ามาทำ�งานในกัมพูชาต้องได้รับใบอนุญาตทำ�งาน (Work
Permit) ด้วย
2) การร่วมทุน (Joint Venture: JV) ซึ่งหมายถึง กิจการร่วมทุน
ที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งการร่วมลงทุนนี้ไม่จำ�กัดสัญชาติ และจะเป็น
การลงทุนร่วมกับภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ได้ แต่ต้องมีบุคคลสัญชาติ
กัมพูชาร่วมถือทุนร้อยละ 51 ขึ้นไป โดยการร่วมทุนในลักษณะ JV นี้
สามารถนำ�ที่ดิน เครื่องจักรกล อุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่นๆ มาประเมิน
เป็นทุนของโครงการได้
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3) Build–Operator–Transfer (BOT) ซึ่งหมายถึง กิจการ
ทีไ่ ด้รบั สัมปทานจากรัฐในการลงทุนบริหารจัดการ และเก็บผลประโยชน์
จากการดำ�เนินการด้านสาธารณูปโภค โดยระยะเวลาสูงสุดครั้งละ
ไม่เกิน 30 ปี ซึ่งสามารถขยายเวลาได้ตามเงื่อนไขและข้อกำ�หนดใน
สัญญาสัมปทาน และส่งมอบสาธารณูปโภคทั้งหมดในสภาพดีให้กับรัฐ
หรือหน่วยงานที่ให้สัญญา โดยไม่คิดมูลค่าในวันสิ้นสุดสัญญา
4) สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ (Business Cooperation
Contract: BCC) หมายถึง การลงทุนที่นักลงทุนในกัมพูชาได้สัญญา
ดำ�เนินกิจการกับหน่วยงานภาครัฐของกัมพูชา และตกลงจะแบ่งปัน
ผลกำ�ไรระหว่างกัน โดยไม่ก่อตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่

ภาพที่ 17 สาย 48(R–10) ถนนสายเศรษฐกิจการค้าไทย–กัมพูชา
ที่มา: http://www.manager.co.th
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แหล่งข้อมูลสนับสนุนการลงทุนในกัมพูชา
การแสวงหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในกัมพูชานั้น
ผู้สนใจสามารถค้นคว้าข้อมูลได้จากหลายแหล่ง ทั้งในส่วนที่จัดทำ�
ขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐบาลไทยและหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ
สำ�หรับหน่วยงานของไทยนั้น ได้แก่ สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย
(Exim Bank) ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงต่างประเทศ
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถสอบถามข้อมูลจากหอการค้าจังหวัดที่มี
พื้นที่ติดต่อกับกัมพูชาได้ เพราะการค้าการลงทุนของนักธุรกิจไทย
ส่วนหนึ่งเป็นการค้าการลงทุนที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา[55]
สำ � หรั บ การเข้ า ไปลงทุ น ในกั ม พู ช าที่ เ ป็ น การลงทุ น
ของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทขนาดใหญ่ โดยทั่วไปจะเป็นการติดต่อและ
เจรจากันระดับภาครัฐโดยตรง แต่ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สิ่งที่ต้องคำ�นึงถึงก็คือ การหาประสบการณ์จากนักธุรกิจที่เข้าไปลงทุน
เพราะจะทำ � ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล รอบด้ า นเพื่ อ นำ � มาประกอบการตั ด สิ น ใจ
โดยเริ่มต้นจากการแสวงหาเครือข่ายผ่านสมาคมนักธุรกิจไทยที่ลงทุน
อยู่ในกัมพูชา ในส่วนของการค้าการลงทุนในพื้นที่ชายแดนติดกับ
กัมพูชา แหล่งข้อมูลของหอการค้าจังหวัดต่างๆ ที่มีพื้นที่ติดกับชายแดน
และพ่อค้าที่ทำ�การค้าการลงทุนในบริเวณดังกล่าวถือเป็นแหล่งข้อมูล
ข่าวสารที่สำ�คัญ เพราะจะทำ�ให้ทราบถึงสภาพการค้าการลงทุนที่
เป็นจริง เพราะบุคคลเหล่านี้มีส่วนสัมผัสโดยตรง ซึ่งข้อมูลบางส่วนที่
ได้รับอาจแสดงให้เห็นถึงลักษณะการค้าการลงทุนที่ค่อนข้างแตกต่าง
จากหลักปฏิบัติกันโดยทั่วไป
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สำ�หรับตัวอย่างองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่ง
เสริมการลงทุน เช่น องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan External Trade Organization: JETRO) ซึ่งเป็นองค์การที่ดูแล
เรื่องการส่งเสริมการลงทุนอย่างครบวงจร
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การถือครองที่ดิน
กัมพูชาเพิ่งประกาศใช้กฎหมายการถือครองที่ดินเมื่อไม่นานมานี้
ดังนั้น นักลงทุนต่างชาติต้องศึกษาและทำ�ความเข้าใจให้ถถ่ี ว้ นเกีย่ วกับ
การถือครองหรือความเป็นเจ้าของทีด่ นิ ก่อนการเช่าทำ�ธุรกิจ ทีด่ นิ บางแห่ง
อาจเปิดโอกาสให้มีการถือครองได้ร้อยละร้อย ในขณะบางแห่งอาจให้
ครอบครองเพื่อการทำ�กินหรือใช้ประโยชน์ชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งรัฐอาจ
ยึดครองเมื่อใดก็ได้ ดังนั้นการทำ�ความเข้าใจในเรื่องสิทธิการถือครอง
ที่ดินแปลงนั้นๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรทำ�เพื่อรักษาผลประโยชน์ในการลงทุน
การปฏิรูปกฎหมายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
รัฐบาลกัมพูชารับรองสิทธิของแต่ละบุคคลในการใช้ที่ดินโดย
การออกใบรับรองการใช้และพัฒนาที่ดิน (Certificate of Land Use
and Procession)ซึ่งเทียบเท่ากับการมีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินและ
ทรัพย์สนิ ทีอ่ ยูบ่ นทีด่ นิ ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ใบรับรองแสดงความ
เป็นเจ้าของทีอ่ อกอย่างเป็นทางการจะยังมีใช้อยูใ่ นปัจจุบนั แต่มเี จ้าของ
ทีด่ นิ น้อยรายทีไ่ ด้รบั ใบรับรองดังกล่าว ดังนัน้ นักลงทุนจึงควรตรวจสอบ
ก่อนเข้าไปลงทุนว่าเจ้าของที่ดินมีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของที่ยัง
ใช้ได้อยู่ และได้ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกัมพูชาแล้ว
สิทธิประโยชน์ของนักลงทุนต่างชาติที่จะได้รับ แบ่งเป็นเงื่อนไขดังนี้
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• หากเป็นสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวจะไม่มีข้อจำ�กัดด้านระยะ
เวลาในการเช่า
• หากเป็ น สั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น ระยะสั้ น ที่ มี ก ารกำ � หนดเวลาใน
การเช่าไว้ สามารถต่ออายุใหม่ได้
นอกจากนี้ กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ ยังอนุญาตให้นกั ลงทุน
สามารถใช้ทด่ี นิ เป็นหลักประกันในการจดจำ�นอง รวมทัง้ สามารถโอนสิทธิ์
ในอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ปลูกสร้างบนที่ดินแปลง
ดังกล่าวได้อีกด้วย แต่ต้องไม่เกินกำ�หนดเวลาในสัญญาเช่าที่ดิน
 ปัญหา อุปสรรคและข้อควรระวังในการลงทุนในกัมพูชาจาก
การรายงานเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นปัญหาในการประกอบธุรกิจในกัมพูชา
ระหว่างปีพ.ศ.2551 – 2553 ของ World Economic Forum Report
โดยดูจาก 15 ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการประกอบธุรกิจและได้เรียงลำ�ดับ
ปัญหาของปัจจัยทีท่ �ำ การศึกษาโดยให้ล�ำ ดับ 1 แสดงถึงปัจจัยทีม่ ปี ญั หามาก
ที่สุดและลำ�ดับ 15 แสดงถึงปัจจัยที่มีปัญหาน้อยที่สุดพบว่าปัจจัยที่
เป็ น ปั ญ หาต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ ในกั ม พู ช ามากที่ สุ ด คื อ ปั ญ หา
การคอรัปชั่นรองลงมาคือปัญหาระบบราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพ
แรงงานมีการศึกษาไม่เพียงพอและความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน
ในขณะที่ ปั จ จั ย ที่ มี ปั ญ หาน้ อ ยที่ สุ ด คื อ ความไม่ มี เ สถี ย รภาพของ
รัฐบาลรองลงมาคือปัญหาอาชญากรรมและขโมย การควบคุมเงินตรา
ต่างประเทศดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 ปัจจัยที่เป็นปัญหาต่อการประกอบธุรกิจในกัมพูชา

174

ที่มา: Wold Economic Forum Report อ้างอิงจากคู่มือการค้าและการลงทุนราชอาณาจักร		
กัมพูชา. หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย. 2554
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การได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร
กัมพูชาเป็นประเทศทีไ่ ด้รบั สิทธิพเิ ศษด้านภาษีศลุ กากร (General
Special Preferences: GSP)จากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจาก
กัมพูชาเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาต�มากตามบัญชีขององค์การ
สหประชาชาติทำ�ให้สินค้าที่ส่งออกจากกัมพูชาจะได้รับสิทธิประโยชน์
ทั้งด้านโควต้านำ�เข้าและภาษีนำ�เข้าในอัตราพิเศษจากประเทศผู้ซื้อโดย
เฉพาะญี่ปุ่นยุโรปและอเมริกาซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ากับกัมพูชาจึงเป็น
การเพิ่มความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกแก่สินค้าที่ส่งออกจาก
กัมพูชา ทำ�ให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนต่างชาติที่เล็งเห็นประโยชน์
ในการเข้ามาทำ�การผลิตหรือทำ�การประกอบโดยเฉพาะตัดเย็บเสื้อผ้า
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AEC กับแนวทางในการปฏิรูประบบภาษีเพื่อคงไว้ซึ่งความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศกัมพูชา
การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 จะ
ทำ�ให้รัฐบาลมีรายได้จากภาษีศุลกากรลดลงจะส่งผลกระทบอย่างมาก
ต่อประเทศกัมพูชาเนื่องจากในปัจจุบันประเทศกัมพูชาพึ่งพารายได้
จากภาษีศุลกากรมากกว่าภาษีทั่วไป (Customs > Tax) ต่างจาก
ประเทศอื่นๆในอาเซียนเช่น ไทย เวียดนาม และสปป.ลาว ซึ่งมีรายได้
จากภาษีทั่วไปมากกว่าภาษีศุลกากร (Tax > Customs)
ดังนั้นกัมพูชาจึงต้องเร่งปฏิรูปนโยบายการบริหารจัดการและ
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีโดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ ได้แก่
1) มีประสิทธิภาพ
2) ยุติธรรม
3) โปร่งใสและ		
4) ได้รับความเชื่อมั่นจากสาธารณชน
โดยปัจจุบันรัฐบาลกำ�ลังดำ�เนินการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ ย วกั บ ภาษี ห ลายข้ อ เพื่ อ เป็ น การดึ ง ดู ด การลงทุ น จากทั้ ง ในและ
ต่างประเทศรวมถึงเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลไปพร้อมๆกันโดยมี
แนวทางดังนี้
1) ปรั บ ปรุ ง กฎหมายเพื่ อ ลดจำ � นวนผู้ ป ระกอบการที่ อ ยู่
ในระบบภาษีแบบเหมาจ่าย (Estimated Regime) โดยกำ�หนดให้ผเู้ สียภาษี
ในระบบนี้ต้องมีรายได้ไม่เกิน 100 ล้านเรียล (KHR) ต่อปีจากเดิม
ที่กำ�หนดไว้ 500 ล้านเรียล (KHR) โดยผู้ที่มีรายได้มากกว่าที่กำ�หนด
จะต้องเข้าสู่ระบบประเมินภาษีตามจริง (Real Regime) ซึ่งจะทำ�ให้
รัฐบาลจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
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2) ร่างกฎหมายเพิ่มเติมสำ�หรับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเช่นภาษีจากเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย (Interest Free Loan Tax)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
3) ปรับปรุงกฎหมายภาษีเกี่ยวกับธุรกิจที่แสวงหาประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น�มัน ก๊าซธรรมชาติ และเหมืองแร่
4) ร่ า งกฎหมายเกี่ ย วกั บ การจั ด เก็ บ ภาษี จ ากสั ญ ญาเช่ า
การเงินซึ่งกำ�ลังอยู่ในกระบวนการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน เพื่อ
เสนอให้กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังอนุมัติใช้ในลำ�ดับต่อไป
5) ร่ า งอนุ สั ญ ญาภาษี ซ้ อ นเพื่ อ เจรจาตกลงกั บ ประเทศ
ที่สำ�คัญ
6) นำ�หลักการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาขององค์การ
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา(OECD)มาบังคับใช้เป็น
กฎหมาย
7) กำ�หนดให้ผู้ประกอบการที่มีรายได้มากกว่า 100 ล้าน
เรียล (KHR) ต้องเข้าระบบ VAT จากเดิมที่กำ�หนดให้มีรายได้มากกว่า
500 ล้านเรียล
8) จัดให้มีการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Refund)ให้แก่ผู้ส่งออก
รายบุคคลรวมถึงนักท่องเที่ยวที่สนามบินและด่านศุลกากรต่างๆ
9) พิจารณาแก้ไขอัตราภาษีสรรพสามิตรวมถึงให้เก็บภาษี
ต่อหน่วย (Specific Tax) แทนการเก็บภาษีต่อมูลค่า (Ad Valorem
Tax)
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10) บั ง คั บ ใช้ แ สตมป์ กับ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ ีอ ยู่ภ ายใต้ ร ะบบภาษี
สรรพสามิตอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการปลอมแปลงซึ่งทำ�ให้รัฐสูญเสีย
รายได้
11) พิจารณาแก้ไขภาษีธุรกิจประกันโดยเฉพาะประกันชีวิต
ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากประกันภัยดังนั้นการจัดเก็บภาษี
ในอัตราร้อยละ 5 ของเบี้ยประกันอาจสูงเกินไป ทั้งนี้จะมีการศึกษา
และปรับลดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อดึงดูดให้มีการเข้ามาลงทุน
เพิ่มขึ้น
12) พิจารณามาตรการส่งเสริมการลงทุนที่มีอยู่โดยจะปรับลด
หรือยกเลิกสิทธิพิเศษที่ให้แก่ธุรกิจที่ไม่มีความจำ�เป็นต่อประเทศและ
ปรับเพิ่มสิทธิพิเศษให้แก่ธุรกิจที่ต้องการให้มีการลงทุน เช่น การเกษตร
และการแปรรูปอาหาร เป็นต้น
นอกจากการปฏิรูปพิจารณาแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับภาษีแล้ว
รัฐบาลยังมีความพยายามที่จะปรับปรุงการให้บริการด้านภาษีของ
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีแนวทางดังนี้
1) ส่ ง เสริ ม ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ด้ า นภาษี มี ใ จรั ก การบริ ก าร
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เสียภาษีและผู้จัดเก็บภาษี
2) เปิ ด บริ ก ารศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล (Call Center) เพื ่ อ
ตอบคำ�ถามเกี่ยวกับภาษีให้แก่ผู้ประกอบการ
3) จั ด ทำ � ระบบสารสนเทศ(IT)เพื่ อ ความรวดเร็ ว ใน
การให้บริการและการตรวจสอบ
4) เพิ่ ม ช่ อ งทางแก่ ผู้ เ สี ย ภาษี ใ ห้ ส ามารถชำ � ระภาษี ผ่ า น
ทางธนาคารได้ โ ดยเบื้ อ งต้ น ได้ ทำ � บั น ทึ ก ช่ ว ยจำ � กั บ ธนาคารCanaระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
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ลักษณะเด่นของระบบราชการ
ที่น่าเรียนรู้
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8.1 ปัญหาการคอรัปชั่น
จากการศึ ก ษาระบบราชการของราชอาณาจั ก รกั ม พู ช าพบ
ว่าหน่วยงานด้านการลงทุนให้ความเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ว่ากัมพูชาถือเป็นประเทศหนึ่งที่น่าลงทุน แต่ยังมีข้อเสียที่มีการทุจริต
ในวงราชการค่อนข้างมาก โดยจีรนันท์ วงษ์มงคล อัครราชทูตที่
ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา[8]ได้กล่าวถึงข้อเสียการลงทุนในกัมพูชา
ไว้ในปี พ.ศ.2553 ว่า “มีความไม่โปร่งใสของขั้นตอนและระบบราชการ”
ซึ่งตรงกับสำ�นักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ[24]
ที่กล่าวไว้ในปี พ.ศ.2547 ว่า “ปัญหาคอรัปชั่นและความไม่โปร่งใสใน
ระบบราชการเป็นภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น”ตรงกันกับสำ�นักงานส่งเสริม
การลงทุนแห่งประเทศไทย (Thailand Board Investment) ที่ได้
วิเคราะห์ศักยภาพด้านการลงทุนว่าจุดอ่อนข้อที่ 17 ของกัมพูชาคือ
ระบบราชการกัมพูชามีการคอรัปชั่นสูง[25]นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึง
การคอรัปชั่นในประเทศกัมพูชาของ VathanakSinaNeangที่กล่าวถึง
การคอรัปชั่นในกัมพูชาไว้[49] ดังนี้
คอรัปชัน่ เกิดได้หลากหลายรูปแบบทัง้ การให้สนิ บน การเล่นพรรค
เล่นพวกการหลีกเลี่ยงภาษี ฯลฯ โดยการทุจริตนั้นจะเกิดจากปัจจัย
ดังนี้
1) ปั จ จั ย ด้ า นการเมื อ งระดั บ การคอรั ป ชั่ น ขึ้ น อยู่ กั บ
ความเข้มแข็งของสังคม อิสระของสื่อมวลชนในบริบทของกัมพูชาจาก
ความจริงทีว่ า่ รัฐบาลเกิดขึน้ และได้รบั อิทธิพลทางการเมืองเพือ่ เป้าหมาย
และกลยุทธ์ทางการเมือง โดยรัฐบาลมีบทบาทโดดเด่นในการรับและ
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การใช้จ่ายทรัพยากรของพวกตน บางครั้งวงจรการทุจริตดูเหมือนว่าจะ
ปรากฏตัวขึ้นเป็นครั้งคราวและกลายเป็นระบบ
2) ปัจจัยทางกฎหมายและจริยธรรม ปัจจัยสำ�คัญที่เชื่อมโยง
กับการทุจริตคือคุณภาพระบบกฎหมายของประเทศเพื่อการดำ�รงอยู่
ของกฎหมายต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและความสามารถ
ในการบังคับใช้กฎหมาย การคอรัปชั่นยังเกี่ยวกับสถานที่ที่มีคุณค่า
ทางจริยธรรมที่ถูกละเลยโดยผู้ที่กระทำ�การทุจริตละเลยศักดิ์ศรีและทำ�
ตามความเห็นแก่ตัวของตน
3) ปัจจัยระบบราชการ ในการออกกฎการแทรกแซงและ
กฎระเบียบราชการในระบบเศรษฐกิจ ทำ�ให้เกิดการทุจริตที่มีแนวโน้ม
จะสูงขึ้น จากการที่ภาครัฐเรียกเก็บเงินจำ�นวนมากจากกฎระเบียบ
ที่เอื้อต่อเจ้าหน้าที่รัฐในการหาประโยชน์ส่วนตัว ในขณะที่การเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของความรับผิดชอบอาจก่อให้เกิดการคอรัปชั่น
4) ปัจจัยด้านผลตอบแทนจากการที่เจ้าหน้าที่รัฐมีรายได้อยู่
ในระดับต� หรือแตกต่างจากค่าจ้างของภาคเอกชนค่อนข้างมาก ทำ�ให้
ข้าราชการเกิดการคอรัปชั่นได้
5) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจการคอรัปชั่นมีแนวโน้วจะเพิ่มมากขึ้น
จากการที่รัฐสร้างเศรษฐกิจแบบผูกขาด
จะเห็ น ได้ ว่ า จากการศึ ก ษาดั ง กล่ า วระบบราชการภายใน
ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช ายั ง มี ก ารคอรั ป ชั่ น อยู่ ค่ อ นข้ า งสู ง จากปั จ จั ย
สนับสนุนที่หลากหลาย ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของระบบราชการ
ราชอาณาจักรกัมพูชาโดยในปัจจุบนั รัฐบาลกัมพูชามีนโยบายปราบปราม
การทุจริตอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
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8.2 การปฏิรูปการบริหารประเทศของกัมพูชา
ประเทศกั ม พู ช าแบ่ ง โครงสร้ า งการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
ออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยโครงสร้างส่วนกลาง
แบ่งออกเป็นกระทรวงและสำ�นักงานอิสระ (เทียบเท่ากระทรวง) และ
โครงสร้ า งส่ ว นภู ม ิ ภ าค หรื อ โครงสร้ า งการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น
(สภาตำ�บล) ตามแนวคิดการกระจายอำ�นาจส่วนท้องถิ่น ได้แก่ จังหวัด/
กรุง (Khea/Krong) อำ�เภอ/เขต (Srok/Kran) ตำ�บล/แขวง (Commune/Sangkat) และหมู่บ้าน (Phom) โดยในแต่ละสภาตำ�บลจะมี
เลขานุการสภาตำ � บล (Clerk) (คล้ า ยกั บ ปลั ด องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตำ�บลในประเทศไทย) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกระทวงมหาดไทย
(MOI) ให้ทำ�หน้าที่บริหารงานตามกรอบของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น
ข้าราชการพลเรือนส่วนใหญ่จึงอยู่ในส่วนภูมิภาค
ปั จ จุ บั น รั ฐ บาลกั ม พู ช าได้ เร่ ง ดำ � เนิ น การปฏิ รู ป การบริ ห าร
ประเทศตามคำ�แนะนำ�ของ UNDP และ EU ตามโครงการการแบ่งสรร
อำ�นาจและการกระจายอำ�นาจ (Decentralization and Deconcentralization: D&D) และโครงการประชาธิปไตยและการกระจาย
อำ�นาจสู่ท้องถิ่น (The Democratic and Decentralized Local
Governance: DDLG) คือรัฐที่มีธรรมาภิบาล มีการใช้อำ�นาจ
ตามหลั ก กฎหมายผ่ า นสถาบั น ทางการเมื อ งและองค์ ก ารต่ า งๆ
เพือ่ ให้มคี วามโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยประชาชน ซึง่ ได้มกี าร
กำ�หนดแนวทางในการสร้างธรรมาภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนออก
เป็น 5 ด้านได้แก่ 1.การปฏิรูปด้านการคลัง 2.การปฏิรูประบบ
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การบริ ห ารประเทศและกองกำ � ลั ง ทหารและตำ � รวจ 3.การปฏิรูป
การกระจายอำ�นาจ 4.การปฏิรูปกฎหมายและระบบยุติธรรมและ
5.การบูรณาการกับภูมิภาคอาเซียน
เนื่ อ งจากเริ่ ม มี ก ารเรี ย กร้ อ งของกลุ่ ม ประชาสั ง คมใน
ท้องถิน่ และรัฐบาลกัมพูชาเองก็ประสบปัญหาด้านการเงิน ขาดแคลน
งบประมาณในการบริหารราชการแผ่นดินทำ�ให้ตอ้ งอาศัยความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศ (Aid Dependent) ในการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ
เป็นอย่างมาก โดยกลุ่มประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือล้วนแล้วแต่กดดัน
มีเงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือแก่กัมพูชาว่ารัฐบาลจะต้องแก้ไข
ปัญหาการคอรัปชั่น ทำ�การปฏิรูปประเทศเพิ่มการตรวจสอบและ
โปร่งใสและหากไม่สามารถปรับปรุงการเมืองไม่สามารถแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและลดปัญหาคอรัปชั่นได้ ประเทศผู้ให้การสนับสนุนและ
องค์การเอกชนต่างๆ ก็จะระงับเงินช่วยเหลือแก่กัมพูชา
ปัญหาดังกล่าวก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่กัมพูชามีสถาบัน
ทางการเมืองการบริหารทีอ่ อ่ นแอและมีกลไกต่างๆ ทีม่ ขี ดี จำ�กัดในด้าน
ความรับผิดชอบ ซึง่ เป็นมรดกตกทอดมาจากประวัตศิ าสตร์ของกัมพูชาเอง
และนำ�มาซึ่งการคอรัปชั่นในระดับสูง ถึ ง แม้ ว ่ า การวั ด ปริ ม าณ
การคอรัปชั่นจะเป็นสิ่งที่ยาก แต่ก็มีข้อมูลที่ระบุว่าการคอรัปชั่น
เป็ น อุ ป สรรคที่ สำ � คั ญ ยิ่ ง ต่ อ การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ เนื่ อ งจาก
การคอรัปชั่นเป็นสิ่งที่ปรากฏทั่วไปตามบ้านเรือน ห้างร้านบริษัท
หน่วยงานราชการ องค์การพัฒนาเอกชนและในสถาบันการศึกษาของ
กัมพูชา
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