ช่องทางติดต่อกับประเทศข้างเคียง
ประเทศกัมพูชามีช่องทางติดต่อกับประเทศไทย ลาว และ
เวียดนาม ช่องทางเหล่านี้เป็นช่องทางที่เคยใช้ติดต่อกันมา แต่โบราณ
กาล

ช่องทางที่ติดต่อกับประเทศไทย อยู่ในเขตจังหวัดต่าง ๆ
ของไทยเจ็ดจังหวัดด้วยกันคือ จังหวัดตราด จันทบุรี ปราจีนบุรี บุรีรัมย์
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี มีอยู่ ๖๗ ช่องทาง มี
ช่องทางที่สาคัญได้แก่ ช่องปอยเปต ในเขตอาเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว เป็นช่องทางที่ใหญ่ที่สุด
ช่องทางในเขตจังหวัดตราด อยู่ในเขตสามอาเภอ
ด้วยกันคือ อาเภอเขาสมิง อาเภอเมือง ฯ และอาเภอคลองใหญ่
อาเภอเขาสมิง มีอยู่สามทางด้วยกันเป็นทางเดิน
เท้า
- ทางเดินเท้าจากบ้านตาบาด และบ้านประอา
ตาบลบ่อพลอยเข้าไปยังบ้านหัวคลอง ตาบลสาเภอ อาเภอไพลิน
จังหวัดพระตะบอง ระยะทางประมาณ ๒๐ กิโลเมตร
- ทางเดินเท้าจากบ้านคลองโสน อาเภอด่าน
ชุมพล ถึงบ้านเสวาด ตาบลซุง อาเภอไพลิน จังหวัดพระตะบอง
ระยะทางประมาณ ๒๓ กิโลเมตร
- ทางเดินเท้าจากบ้านคลองโสน ตาบลด่าน
ชุมพล ถึงบ้านเสราด ตาบลซุง อาเภอไพลิน จังหวัดพระตะบอง

ระยะทางประมาณ ๒๔ กิโลเมตร
อาเภอเมืองตราด มีอยู่เพียงช่องทางเดียวเป็นช่อง
ทางเดินเท้า จากบ้านประทุน ตาบลแหลมกลัด อาเภอเมือง ฯ เข้าไปใน
เขตกัมพูชาที่บ้านมอบปละ ตาบลทุ่งยาว อาเภอพนมมกราวาน จังหวัด
โพธิสัตว์ ระยะทางประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร
อาเภอคลองใหญ่ เป็นทางเดินเท้าสามช่องทาง
และทางทะเลหนึ่งเส้นทาง
- ทางเดินเท้าจากบ้านคลองใหญ่ ตาบลคลอง
ใหญ่ เข้าไปในเขตกัมพูชาที่บ้านเขาวง ตาบลคลองสนามควาย อาเภอ
เกาะกง จังหวัดเกาะกง ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร
- ทางเดินเท้าจากบ้านโกดสาย ตาบลคลอง
ใหญ่ เข้าไปในเขตกัมพูชาที่บ้านรายจง ตาบคลองสนามควาย อาเภอ
เกาะกง จังหวัดเกาะกง ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร
- ทางเดินเท้าจากบ้านคลองใหญ่ ตาบลคลอง
ใหญ่ เข้าไปในเขตกัมพูชาที่บ้านนอบยาม ตาบลคลองสนามควาย
อาเภอเกาะกง จังหวัดเกาะกง ระยะทางประมาณ ๑๗ กิโลเมตร
- ทางทะเลโดยเรือเดินทะเล จากบ้านคลอง
ใหญ่ ถึงบ้านนอบยาม ตาบลคลองสนามควาย อาเภอเกาะกง จังหวัด
เกาะกง ระยะทางประมาณ ๒๐ กิโลเมตร
ช่องทางในเขตจังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตอาเภอโป่งน้า
ร้อน มีอยู่สามเส้นทาง เป็นเส้นทางเกวียน
- ทางเกวียนจากบ้านคลองลาเจียก ตาบลโป่ง
น้าร้อน ผ่านเข้าไปในเขตกัมพูชาที่บ้านห้วยไทย และบ้านบ่อหญ้าคา
ตาบลไพลิน จังหวัดพระตะบอง ระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร
- ทางเกวียนจากบ้านบึงชะนังล่าง ตาบลหนอง
ตาคง ผ่านเขตแดนกัมพูชาที่บ้านพุมเรียง ตาบลพุมเรียง อาเภอไพลิน
จังหวัดพระตะบอง ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร
- ทางเกวียนจากบ้านแหลม ตาบลหนองตาคง
ถึงบ้านตาแสน ตาบลพุมเรียง อาเภอไพลิน จังหวัดพระตะบอง

ระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร
ช่องทางในเขตจังหวัดปราจีนบุรี อยู่ในเขตอาเภออรัญ
ประเทศเป็นทางรถไฟ ๑ เส้นทาง ทางรถยนต์ ๑ เส้นทาง และทาง
เกวียน ๕ เส้นทาง
- ทางรถไฟสายกรุงเทพ ฯ - อรัญ
ประเทศ ตาบลอรัญประเทศ ผ่านหลักเขตแดนที่ ๔๙ (คลองลึก) เข้า
เขตกัมพูชาที่ปอยเปตไปสู่กรุงพนมเปญ ระยะทางจากตัวอาเภออรัญ
ประเทศ ถึงหลักเขตแดนประมาณ ๕ กิโลเมตร จากหลักเขตด่านถึง
ด่านปอยเปต อาเภอศรีโสภณ จังหวัดพระตะบอง ระยะทางประมาณ
๕๐๐ เมตร
- ทางรถยนต์จากที่ว่าการอาเภออรัญประเทศ
ขนานทางรถไฟถึงด่านปอยเปต อาเภอศรีโสภณ จังหวัดพระตะบอง
ระยะทางประมาณ ๕.๕๐ กิโลเมตร
- ทางเกวียนจากบ้านแสนสุข (จุกหลุก) ตาบล
คลองน้าใส ไปยังบ้านป่าสูง ตาบลเวฬุวัน กิ่งอาเภอระเวีย อาเภอศรี
โสภณ จังหวัดพระตะบอง ระยะทางประมาณ ๙๐ กิโลเมตร
- ทางเกวียนจากบ้านลังหิน ตาบลท่าข้าม ผ่าน
เขตแดนที่คลองน้าใส ไปบ้านกระชาย ตาบลบ้านกูบ อาเภอศรีโสภณ
จังหวัดพระตะบอง ระยะทางประมาณ ๑๓ กิโลเมตร
- ทางเกวียนจากบ้านหนองเอี่ยม ตาบลท่าข้าม
ผ่านเขตแดนที่คลองน้าใสตัดไปยังบ้านกูบ ตาบลบ้านกูบ อาเภอศรี
โสภณ จังหวัดพระตะบอง ระยะทางประมาณ ๑๙ กิโลเมตร
- ทางเกวียนจากบ้านหนองสังข์ ตัดไปบ้าน
ยาว ตาบลสารภี อาเภอศรีโสภณ จังหวัดพระตะบอง ระยะทาง
ประมาณ ๓๒ กิโลเมตร
- ทางเกวียนจากบ้านโนนหมากมุ่น ตาบล
โคกสูง ถึงบ้านยาง ตาบลบ้านลิง อาเภอศรีโสภณ จังหวัดพระตะบอง
ระยะทางประมาณ ๑๔ กิโลเมตร
ช่องทางในเขตจังหวัดสระแก้ว อยู่ในเขตอาเภอตา

พระยา เป็นเส้นทางเกวียน มีอยู่ ๘ เส้นทางด้วยกันคือ
- ทางเกวียนจากบ้านตาพระยา ตาบลตาพระ
ยา ตัดไปบ้านเขว้า ตาบลสวายจิก อาเภอศรีโสภณ จังหวัดพระตะบอง
ระยะทางประมาณ ๑๙ กิโลเมตร
- ทางเกวียนจากตาบลตาพระยา ตัดไปบ้านเข
ว้า ตาบลสวายจิก อาเภอศรีโสภณ จังหวัดพระตะบอง ระยะทาง
ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร
- ทางเกวียนจากบ้านตาพระยา ตาบลตาพระ
ยา ตัดไปบ้านโดนโนย ตาบลบ้านชาด ตาบลชาด อาเภอศรีโสภณ
จังหวัดพระตะบอง ระยะทางประมาณ ๑๗ กิโลเมตร
- ทางเกวียนจากบ้านมะกอก ตาบลตาพระยา
ตัดไปบ้านโดนโนย ตาบลบ้านชาด อาเภอศรีโสภณ จังหวัดพระ
ตะบอง ระยะทางประมาณ ๒๘ กิโลเมตร
- ทางเกวียนจากบ้านแสง ตาบลตาพระยา ตัด
ไปบ้านตะยิง ตาบลทมอพวก อาเภอศรีโสภณ จังหวัดพระตะบอง
ระยะทางประมาณ ๙ กิโลเมตร
- ทางเกวียนจากบ้านละลมเบง ตาบลตาพระ
ยา ตัดไปบ้านกระโดน ตาบลทมอพวก อาเภอศรีโสภณ จังหวัดพระ
ตะบอง ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร
- ทางเกวียนจากบ้านละลมเบง ตาบลตาพระ
ยา ตัดไปบ้านตะยิง ตาบลทมอพวก อาเภอศรีโสภณ จังหวัดพระ
ตะบอง ระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร
- ทางเกวียนจากบ้านชลกสงัน ตาบลตาพระ
ยา ตัดไปบ้านกระโดน ตาบลทมอพวก อาเภอศรีโสภณ จังหวัดพระ
ตะบอง ระยะทางประมาณ ๙ กิโลเมตร
ช่องทางในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในเขตอาเภอนางรอง
และอาเภอประโคนชัย
อาเภอนางรอง มีอยู่สองช่องทางด้วยกัน เป็น
ช่องทางเกวียน

- ช่องบะระแนะ อยู่ในตาบลละหารทราย
ติดต่อระหว่างตาบลละหารทรายกับตาบลทมอพวก อาเภอศรีโสภณ
จังหวัดพระตะบอง เป็นทางเกวียน
- ช่องโคกไม้แดง อยู่ในตาบลละหารทราย
เป็นเส้นทางติดต่อระหว่างตาบลละหารทราย กับตาบลทมอพวก
อาเภอศรีโสภณ จังหวัดพระตะบอง ระยะทางประมาณ ๗๐ กิโลเมตร
เป็นทางเกวียน
อาเภอประโคนชัย มีอยู่สามช่องทางด้วยกันเป็น
ทางเกวียนและทางเดินเท้า
- ช่องจันทร์เพชร อยู่ในตาบลบ้านกรวด เป็น
ช่องทางไปสู่ตาบลพุทไธสมันต์ อาเภอศรีโสภณ จังหวัดพระตะบอง
เป็นเส้นทางเกวียนและทางเดินเท้า ระยะทางประมาณ ๗๖ กิโลเมตร
- ช่องไซตะกู อยู่ในตาบลบ้านกรวด เป็น
ช่องทางไปสู่บ้านปองตุก ตาบลพุทไธสมันต์ อาเภอศรีโสภณ จังหวัด
พระตะบอง เป็นเส้นทางเกวียน และทางเดินเท้า ระยะทางประมาณ
๒๖ กิโลเมตร
- ช่องจันทร์กระออม อยู่ในตาบลบ้านกรวด
เป็นช่องทางไปยังบ้านปองตุก ตาบลพุทไธสมันต์ อาเภอศรีโสภณ
จังหวัดพระตะบอง เป็นเส้นทางเกวียนและทางเดินเท้า ระยะทาง
ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร
ช่องทางในเขตจังหวัดสุรินทร์ อยู่ในเขตอาเภอ
ปราสาท และอาเภอสังขะ
อาเภอปราสาท มีอยู่หกช่องทางด้วยกัน เป็นเส้น
เดินเท้า
- ช่องตาเหมือน อยู่ในตาบลปักใด เป็น
ช่องทางติดต่อไปยังตาบลโคกกะปั๊ง อาเภอจงกัล จังหวัดอุดรมีชัย เป็น
ช่องทางเดินเท้า
- ช่องเหว อยู่ในตาบลปักใด ติดต่อกับตาบล
โคกกะปั๊ง อาเภอจงกัล จังหวัดอุดรมีชัย เป็นช่องทางเดินเท้า ระยะทาง

ประมาณ ๔๕ กิโลเมตร
- ช่องตาเกา หรือช่องกระบาลซอ อยู่ในตาบล
ตาเกา ติดต่อกับตาบลกระบาลซอ อาเภอจงกัล จังหวัดอุดรมีชัย เป็น
เส้นทางเดินเท้า ระยะทางประมาณ ๔๐ กิโลเมตร
- ช่องกันเทิง อยู่ที่บ้านหวด ต.ตาเกา ติดต่อ
กับ บ.ทม ต.กระบาลซอ อ.จงกัล จ.อุดรชัย เป็นเส้นทางเดินเท้า
ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
- ช่องตาเล็ง อยู่ที่ บ.โป่ง ต.ตาเกา ติดต่อกับ
บ.กะดอล ต.กระบาลซอ อ.จงกัล จ.อุดรมีชัย เป็นเส้นทางเดินเท้า
ระยะทางประมาณ ๑๗ คน
- ช่องโดนแก้ว อยู่ที่บ.ตาเกา ต.ตาเกาใช้ติดต่อ
กับ ต.กระบาลซอ อ.จงกัล จ.อุดรมีชัย เป็นทางเดินเท้า ระยะทาง
ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร
อาเภอสังขะ มีอยู่ ๑๒ ช่องทาง เป็นเส้นทางเดิน
เท้า ทางเกวียน และบางแห่งรถยนต์เดินได้
- ช่องปลดต่าง อยู่ใน ต.ด่าน ใช้ติดต่อกับ ต.
โกนเกวียน อ.จงกัล จ.อุดรมีชัย เป็นเส้นทางเดินเท้า ระยะทางประมาณ
๑๔ กม.
- ช่องจอม อยู่ใน ต.ด่าน ใช้ติดต่อกับ ต.โกน
เกวียน อ.จงกัล จ.อุดรมีชัย เป็นทางรถยนต์เดินได้ ระยะทางประมาณ
๔๒ กม.
- ช่องโชก อยู่ใน ต.ด่าน ใช้ติดต่อกับ ต.โกน
เกวียน อ.จงกัล จ.อุดรมีชัย เป็นเส้นทางเดินเท้า ระยะทางประมาณ ๑๒
กม.
- ช่องทนง อยู่ใน ต.ด่าน ใช้ติดต่อกับ ต.พลุ อ.
จงกัล จ.อุดรมีชัย เป็นเส้นทางเดินเท้า ระยะทางประมาณ ๑๘ กม.
- ช่องเสกเยีย อยู่ใน ต.ด่าน ใช้ติดต่อกับ ต.พลุ
อ.จงกัล จ.อุดรมีชัย เป็นเส้นทางเดินเท้า
- ช่องประเดียก อยู่ใน ต.ด่าน ใช้ติดต่อกับ ต.

พลุ อ.จงกัล จ.อุดรมีชัย เป็นเส้นทางเดินเท้า ระยะทางประมาณ ๑๔
กม.
- ช่องตาไรจัก หรือช่องกระบานซอ อยู่ใน ต.
ด่าน ใช้ติดต่อกับ ต.พลุ อ.จงกัล จ.อุดรมีชัย เป็นเส้นทางเดินเท้า
ระยะทางประมาณ ๑๔ กม.
- ช่องคูน อยู่ใน ต.ด่าน ใช้ติดต่อกับ ต.พลุ อ.
จงกัล จ.อุดรมีชัย เป็นเส้นทางเดินเท้า ระยะทางประมาณ ๑๖ กม.
- ช่องตาลอก อยู่ใน ต.ด่าน ใช้ติดต่อกับ ต.พลุ
อ.จงกัล จ.อุดรมีชัย เป็นเส้นทางเดินเท้า ระยะทางประมาณ ๑๗ กม.
- ช่องพริก อยู่ที่ บ.ตระแวง ต.บัวเชด ใช้
ติดต่อกับ ต.พลุ อ.จงกัล จ.อุดรมีชัย เส้นทาง ทางเกวียนกับทางเดินเท้า
มาบรรจบกับถนนที่ บ.ดอนสา ต.พลุ ระยะทางประมาณ ๔๐ กม.
- ช่องดาระกา อยู่ที่ บ.สะเดา ต.บัวเชด ใช้
ติดต่อกับ ต.สาโรง อ.จงกัล จ.อุดรมีชัย เป็นเส้นทางเกวียนและ
ทางเดินเท้า ระยะทางประมาณ ๕๐ กม.
- ช่องตาหนักมะติ อยู่ใน ต.บัวเชด ใช้ติดต่อ
กับ ต.พลุ อ.จงกัล จ.อุดรมีชัย เป็นเส้นทางเดินเท้า ระยะทางประมาณ
๑๖ กม.
ช่องทางในเขตจังหวัดศรีษะเกษ อยู่ในเขตอาเภอขุ
ขันธ์ และอาเภอกันทรลักษณ์
อาเภอขุขันธ์ มีอยู่สี่ช่องทาง เป็นเส้นทางเดินเท้า
- ช่องชาดีกา อยู่ใน ต.สะเดาใหญ่ ใช้ติดต่อ
กับ ต.อัลลงเวง อ.จงกัล จ.อุดรมีชัย เป็นเส้นทางเดินเท้า ระยะทาง
ประมาณ ๙๖ กม.
- ช่องเขาสะงา อยู่ใน ต.โสน ใช้ติดต่อกับ
ต.อัลลงเวง อ.จงกัล จ.อุดรมีชัย เป็นเส้นทางเดินเท้า ระยะทางประมาณ
๙๒ กม.
- ช่องสาโรง อยู่ที่ บ.พนมตะบัน ต.ปรือใหญ่
ใช้ติดต่อกับ ต.อัลลงเวง อ.จงกัล จ.อุดรมีชัย เป็นเส้นทางเดินเท้า

ระยะทางประมาณ ๒๘ กม.
- ช่องศรีษะเกษ อยู่ใน ต.ปรือใหญ่ ใช้ติดต่อ
กับ ต.อัลลงเวง อ.จงกัล จ.อุดรมีชัย เป็นเส้นทางเดินเท้า ระยะทาง
ประมาณ ๘๐ กม.
อาเภอกันทรลักษณ์ มีอยู่เก้าช่องทาง เป็นทาง
เกวียนและทางเดินเท้า
- ช่องพระประลาย อยู่ใน ต.ละลาย ใช้ติดต่อ
กับ ต.บ่อพลอย อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร เป็นเส้นทางเดินเท้า
ระยะทางประมาณ ๑๑๐ กม.
- ช่องทับอู อยู่ใน ต.กะลาย ใช้ติดต่อกับ ต.บ่อ
พลอย อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร เป็นเส้นทางเดินเท้า ระยะทาง
ประมาณ ๕๐ กม.
- ช่องโนนอาว อยู่ที่ บ.โนนอาว ต.บึงมะลุ ใช้
ติดต่อกับ บ.ทเมย ต.กันตรวจ อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร เป็น
เส้นทางเกวียนและเส้นทางเดินเท้า ระยะทางประมาณ ๓๘ กม.
- ช่องพรหมวิหาร อยู่ใน ต.บึงมะลุ ใช้ติดต่อ
กับ อ.จอมกระสานต์ จ.พระวิหาร เป็นเส้นทางเดินเท้า ระยะทาง
ประมาณ ๒๐ กม. เมื่อข้ามเขาลงมาด้านกัมพูชาแล้ว จะมีถนนผ่านไป
ยังจอมกระสานต์ เป็นระยะทางประมาณ ๓๘ กม.
- ช่องแปดหลัก อยู่ใน ต.รุง ใช้ติดต่อกับ อ.
จอมกระสานต์ จ.พระวิหาร เป็นเส้นทางเดินเท้า ระยะทางประมาณ
๑๐๐ กม.
- ช่องตาเซ็ม อยู่ใน ต.บึงมะลุ ใช้ติดต่อกับ ต.
กันตรวจ อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร เป็นเส้นทางเดินเท้า ระยะทาง
ประมาณ ๙๐ กม.
- ช่องตาเฒ่า อยู่ใน ต.บึงมะลุ ใช้ติดต่อกับ ต.
กันตรวจ อ.จอมกระสานต์ จ.พระวิหาร เป็นเส้นทางเกวียน ระยะทาง
ประมาณ ๘๕ กม.
- ช่องดาผกา หรือดาตะแป อยู่ใน ต.บึงมะลุ

ใช้ติดต่อกับ บ.ตาเตรอ ต.กันตรวจ อ.จอมกระสานต์ จ.พระวิหาร เป็น
เส้นทางเกวียน และเส้นทางเดินเท้า เป็นระยะทางประมาณ ๕๕ กม.
- ช่องโพย อยู่ใน ต.บึงมะลุ ใช้ติดต่อกับ ต.กัน
ตรวจ อ.จอมกระสานต์ จ.พระวิหาร เป็นเส้นทางเกวียน ระยะทาง
ประมาณ ๗๐ กม.
ช่องทางในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในเขตเดชอุดม
มีอยู่สองช่องทางคือ
- ช่องอานม้า อยู่ใน ต.โขง ใช้ติดต่อกับ ต.
ตะเคียนกวาง อ.จอมกระสานต์ จ.พระวิหาร เป็นทางเดินเท้า ระยะทาง
ประมาณ ๓๒ กม.
- ช่องบก อยู่ใน ต.โดมประดิษฐ์ ใช้ติดต่อกับ
ต.จอมกระสานต์ อ.จอมกระสานต์ จ.พระวิหาร เป็นเส้นทางเดินเท้า
ระยะทางประมาณ ๓๖ กม.
ช่องทางที่ติดต่อกับประเทศลาว อยู่ทางตอนเหนือของ
ประเทศกัมพูชา เข้าสู่ประเทศลาวที่เมืองปากเซ มี ๑๒ ช่องทางในเขต
สีทันดร เซโดน และอัตตะบือ และบริเวณสองฟากแม่น้าโขง อยู่ในเขต
จังหวัดรัตนคีรี สตึงเตรง และพระวิหาร
ช่องทางที่ติดต่อกับประเทศเวียตนาม อยู่ทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศกัมพูชา ในเขตจังหวัดสวายเรียง เข้าสู่
ประเทศเวียดนามในเขตเมืองโฮชิมินต์ (ไซ่งอน) อยู่ในเขตจังหวัดรัต
นคีรี มณฑลคีรี กระแจะ กาปงชม เปรเวียร กันดาล ตาแก้ว และกัม
ปอต
ข้อมูลสภาพพรมแดน
ไทยกับกัมพูชามีพรมแดนทางบกร่วมกันประมาณ ๗๙๐
กิโลเมตร และมีเขตน่านน้าร่วมกัน ฝั่งทะเลกัมพูชา กัมพูชาติดต่อกับ
อ่าวไทยเป็นระยะทางประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร
การกาหนดเส้นเขตแดนทางบก ส่วนใหญ่ใช้เส้นเขตแดน
ธรรมชาติ ได้แก่ สันปันน้า ร่องน้า และห้วย
พรมแดนทางบกส่วนที่ยังไม่ได้มีการปักปันเขตแดนกันไว้

มีความยาว ๑๘๒ กิโลเมตร นับตั้งแต่ช่องบกด้านอาเภอน้ายืน จังหวัด
อุบลราชธานี อันเป็นจุดร่วมของเส้นเขตแดนไทย - ลาว - กัมพูชา ไป
ทางด้านทิศตะวันตกจนถึงช่องเกล ด้านอาเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีษะเกษ แนวเส้นเขตแดนถือตามสันปันน้า ระหว่างสองประเทศ
พรมแดนส่วนที่ได้ทาสัญญาตกลงปักปันเขตแดนกันแล้ว
มีความยาว ๖๑๖ กิโลเมตร ได้สร้างหมุดหลักเขตขึ้นไว้ ๗๓ หลัก เริ่ม
หลักเขตที่ ๑ ที่ช่องเกล จังหวัดศรีษะเกษ ทางด้านประเทศกัมพูชาอยู่
ในเขตจังหวัดอุดรมีชัย ต่อไปจนสุดเขตพรมแดนร่วมกันทางบก ที่
หลักเขต ๗๓ แหลมสารพัดพิษ จังหวัดตราด ทางด้านประเทศกัมพูชา
อยู่ในเขตจังหวัดเกาะกง
ปัญหาความไม่ครบสมบูรณ์ของหลักเขต จานวนหลักเขต
เพียง ๗๓ หลัก ต่อความยาวพรมแดน ๖๑๖ กิโลเมตร นับว่าไม่เป็นการ
เพียงพอ ปัจจุบันหลักเขตบางหลัก ยังหายไปบ้างชารุดบ้าง จากการ
สารวจเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๐ พบว่า
หลักเขตที่หายไป แต่มีหลักฐานปรากฎอยู่ ได้แก่ หลัก
เขต ๑๕,๒๐ ในเขตจังหวัดสุรินทร์ ส่วนที่ไม่ปรากฎหลักฐานได้แก่
หลักเขต ๒๒ ในเขตจังหวัดสุรินทร์ หลักเเขต ๔๔,๔๙,๕๐,๕๑ ใน
เขตจังหวัดสระแก้ว หลักเขต ๕๘,๕๙ ในเขตจังหวัดจันทบุรี และหลัก
เขต ๒๒ ในเขตจังหวัดตราด
หลักเขตชารุด มีอยู่ ๖ หลักเขตด้วยกันคือ หลักเขต
๓,๑๗ ในเขตจังหวัดสุรินทร์ หลักเขต ๖๕ ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ หลัก
เขต ๓๓.๓๗ ในเขตจังหวัดสระแก้ว หลักเขต ๕๕ ในเขตจังหวัด
จันทบุรี
การคมนาคมและการขนส่ง
เส้นทางรถไฟ มีทางรถไฟสองสาย
สายที่ ๑ จากกรุงพนมเปญไปยังอาเภอปอยเปต
จังหวัดพระตะบอง จรดชายแดนไทยในเขตอาเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว เลียบขนานไปกับเส้นทางหมายเลข ๕ ผ่านจังหวัด
โพธิสัตธิ์ อาเภอพระตะบอง และอาเภอศรีโสภณ จังหวัดพระตะบอง

มีความยาวประมาณ ๓๘๕ กิโลเมตร
สายที่ ๒ จากกรุงพนมเปญ ไปยังท่าเรือกาปงโสม
ผ่านจังหวัดดาแก้ว จังหวัดกาปอด และอาเภอเวียฉเรนห์ จังหวัดกัมปง
โสม มีความยาวประมาณ ๒๖๐ กิโลเมตร
เส้นทางถนน มีเส้นทางถนนสายหลักอยู่ ๑๓ สาย ด้วยกัน
คือ
เส้นทางหมายเลข ๑ จากกรุงพนมเปญ ถึงเมืองโฮ
จิมินต์ (ไซ่ง่อน) ในเวียดนาม ผ่านจังหวัดกันดาล จังหวัดเปรเวียง
จังหวัดสวายเรียง มีความยาวประมาณ ๒๔๐ กิโลเมตร
เส้นทางหมายเลข ๒ จากกรุงพนมเปญ ถึงพนมมาด
จร๊ก จรดชายแดนกัมพูชากับเวียดนาม ผ่านจังหวัดกันดาลและจังหวัด
ดาแก้ว มีความยาวประมาณ ๑๑๕ กิโลเมตร
เส้นทางหมายเลข ๓ จากกรุงพนมเปญ ถึงอาเภอเวียล
เรนห์ จังหวัดกาปงโสม (สีหนุวิลล์) ผ่านจังหวัดกาปอต มีความยาว
ประมาณ ๒๔๐ กิโลเมตร
เส้นทางหมายเลข ๔ จากกรุงพนมเปญ ถึงท่าเรือกัม
ปงโสม (สีหนุวิลล์) ผ่านจังหวัดกันดาล จังหวัดกัมปงโสม (สีหนุวิลล์)
จังหวัดเกาะกง มีความยาวประมาณ ๒๓๐ กิโลเมตร
เส้นทางหมายเลข ๕ จากกรุงพนมเปญ ถึงอาเภอปอย
เปต จังหวัดพระตะบอง จรดชายแดนไทยในเขตอาเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว ผ่านจังหวัดโพธิสัตและจังหวัดพระตะบอง มีความ
ยาวประมาณ ๔๐๐ กิโลเมตร
เส้นทางหมายเลข ๖ จากกรุงพนมเปญ ถึงอาเภอศรี
โสภณ จังหวัดพระตะบอง ผ่านจังหวัดกาปงธม อาเภอกันดาล
อาเภอกัมปงจาม จังหวัดเสียมราฐ มีความยาวประมาณ ๓๙๐
กิโลเมตร
เส้นทางหมายเลข ๗ จากจังหวัดกัมปงธม ถึง
พรมแดนกัมพูชากับเวียดนาม ผ่านจังหวัดกาปงจาม อาเภอสนูล
จังหวัดกระแจะ และเชื่อมกับเส้นทางหมายเลข ๑๓ ในเขตจังหวัดสตึง

เตรง มีความยาวประมาณ ๔๗๕ กิโลเมตร
เส้นทางหมายเลข ๑๐ จากอาเภอพระตะบอง จังหวัด
พระตะบองถึงตาบลไพลิน อาเภอรัตนมณฑล จังหวัดพระตะบอง มี
ความยาวประมาณ ๙๐ กิโลเมตร
เส้นทางหมายเลข ๑๒ จากจังหวัดกัมปงทม ถึงอาเภอ
แซม จังหวัดพระวิหาร จรดชายแดนกัมพูชากับลาว มีความยาว
ประมาณ ๒๐๕ กิโลเมตร
เส้นทางหมายเลข ๑๓ จากอาเภอสะนวล ถึงพรมแดน
กัมพูชากับลาว ผ่านจังหวัดกระแจะ และจังหวัดสตึงเตรง มีความยาว
ประมาณ ๒๗๐ กิโลเมตร
เส้นทางหมายเลข ๖๘ จากอาเภอกรอลัญ จังหวัดเสียม
ราฐ - อุดรมีชัย มีความยาวประมาณ ๑๓๐ กิโลเมตร
เส้นทางหมายเลข ๖๙ จากอาเภอจอมกระสาน จังหวัด
พระวิหาร ผ่านอาเภอกระสาน เลียบไปตามชายแดนตอนเหนือของ
กัมพูชา ผ่านอาเภอลองเวง อาเภอสาโรง อาเภอบันเตียอัมปิล จังหวัด
เสียมราฐ - อุดรมีชัย อาเภอทมอพวก ไปบรรจบเส้นทางหมายเลข ๕
และหมายเลข ๖ ที่อาเภอศรีโสภณ จังหวัดพระตะบอง มีความยาว
ประมาณ ๓๔๐ กิโลเมตร
เส้นทางหมายเลข ๕๘ จากตาบลไพลิน อาเภอรัต
นมณฑล จังหวัดพระตะบอง ผ่านอาเภอมงคลบุรี จังหวัดพระตะบอง
มีความยาวประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร
การขนส่งทางทะเลและท่าเรือใหญ่
ท่าเรือทะเล มีอยู่สามแห่งด้วยกันคือ
- ท่าเรือพนมเปญ ตั้งอยู่ที่กรุงพนมเปญ อยู่ห่าง
จากฝั่งทะเลประมาณ ๓๒๐ กิโลเมตร
- ท่าเรือกัมปงโสม ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาปงโสม (สี
หนุวิลล์) อยู่บนฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย เหนือท่าเรือไปเล็กน้อย
- ท่าเรือเรียม ตั้งอยู่ที่จังหวัดกัมปงโสม (สีหนุ
วิลล์) อยู่บนฝั่งด้านอ่าวไทย อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ่าวกัม

ปงโสม

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกัมพูชา
ประเทศกัมพูชา มีความเป็นมาในประวัติศาสตร์ โดยแบ่ง
ออกเป็นสมัยที่สาคัญคือ
สมัยฟูนัน (Funan) เป็นห้วงเวลาที่ได้รับวัฒนธรรม
จากศาสนาพราหมณ์ฮินดู จากอินเดีย เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๖
นับถือพระศิวะ และพระวิษณุ (พระนารายณ์) มีการดัดแปลงตัวอักษร
ของอินเดียมาเป็นตัวอักษรเขมร ศูนย์กลางความเจริญอยู่ทางมณฑลไป
รเวียง ทางตอนใต้และลุ่มน้าทะเลสาป รวมดินแดนที่เป็นของไทย ลาว
และเวียดนาม ในปัจจุบันบางส่วน พลเมืองมีเผ่าฟูนัน เขมร และจาม
ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในบริเวณตอนใต้ของลุ่มแม่น้าโขง
สมัยเจนละ (พ.ศ.๑๐๗๘ - ๑๓๔๕) ในระหว่างที่
อาณาจักรฟูนัน มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่นั้น มีดินแดนที่เป็นเมืองขึ้นอยู่
อาณาจักรหนึ่ง ซึ่งขอมเรียกว่า อาณาจักรเจนละ ชื่อ กัมพูชา เริ่มในยุค
นี้เนื่องจากกษัตริย์สมัยเจนละ ชื่อว่า กัมพู อาณาจักรเจนละแบ่ง
ดินแดนออกอาณาจักรย่อยคือ อาณาจักรตอนเหนือชื่อ กุมพูปุ
ระ อาณาจักรตอนใต้เชื่อ วิชัยปุระ ต่อมากษัตริย์ของกัมพูปุระองค์
หนึ่ง ทาสงครามมีชัยชนะแล้ว ได้ส่งกองทัพไปตีอาณาจักรฟูนันได้
รวมเข้ามาอยู่ในอาณาจักรเจนละ
อาณาจักรเจนละเจริญรุ่งเรืองอยู่ระยะหนึ่ง ต่อมาอาณาจักร
ศรีวิชัย ได้แผ่อานาจเข้าไปในอินโดจีน อาณาจักรเจนละ ก็ตกเป็น

เมืองขึ้นของอาณาจักรศรีวิชัย
สมัยขอมหรือนครวัด (พ.ศ.๑๓๔๕ - ๑๗๓๕) เมื่อ
ประมาณ พ.ศ.๑๓๔๕ กษัตริย์กัมพูปุระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า พระ
เจ้าชัยวรมันที่ ๒ ครองราชย์อยู่ระหว่าง พ.ศ.๑๓๔๕ - ๑๔๑๒ ได้
รวบรวมอาณาจักรกัมพูปุระ และวิชัยปุระเข้าด้วยกัน ตั้งเป็นอาณาจักร
ใหม่เรียกว่า อาณาจักรขอม พระองค์ได้กู้อิสรภาพของอาณาจักรขอม
จากอาณาจักรศรีวิชัยเป็นผลสาเร็จ พระองค์เป็นกษัตริย์ที่ตั้งอาณาจักร
ขอม มีอานาจมากสามารถแผ่อานาจออกไป จนทาให้อาณาจักรขอมแผ่
ออกไปกว้างขวางกินพื้นที่ ถึงหนึ่งในสามของอินโดจีน เป็นระยะเวลา
ประมาณ ๔๐๐ ปี
ราชวงศ์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๒ ได้ครองอาณาจักรขอม
จนถึงปี พ.ศ.๑๔๒๐ จึงได้ขาดสายลง และได้มีราชวงศ์ใหม่ โดยมีปฐม
ราชวงศ์คือ พระเจ้าอินทรวรมันที่ ๑ มีราชโอรสเป็น พระเจ้ายโสวร
มันที่ ๑ ครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ.๑๔๓๒ - ๑๔๕๑ กษัตริย์องค์นี้ได้
สร้างราชธานีขึ้นใหม่ที่นครธม ต่อมาได้มีกษัตริย์อีกหลายราชวงศ์
จนถึงพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒ ซึ่งครองราชย์อยู่ระหว่างปี พ.ศ.๑๖๕๕ ๑๖๙๕ เป็นกษัตริย์ที่มีอานาจสูงสุดในประวัติศาสตร์ของขอม
พระองค์ได้ทรงให้สร้าง นครวัด และทาสัญญาไมตรีกับจาม และจีน
สมัยเป็นเมืองขึ้นของพม่าและไทย (พ.ศ.๑๖๐๐ ๒๔๑๐) อาณาจักรขอมรุ่งโรจน์สูงสุดแล้ว ก็ค่อย ๆ เสื่อมอานาจลง
เนื่องจากถูกพม่า สมัยพระเจ้าอโนราธามังช่อ เข้ามารุกราน และยึดเป็น
เมืองขึ้น ซึ่งในห้วงเวลาดังกล่าว อาณาจักรขอมยังไม่ยับเยินมากนัก ยัง
พอตั้งตัวได้ใหม่ ในระยะอีกเกือบประมาณร้อยปี ต่อมาจนถึงรัชสมัย
พระเจ้ารามคาแหงฯ ของไทย ขอมถูกขับไล่ออกจากดินแดนที่เป็นของ
ประเทศไทยปัจจุบันได้หมด อานาจของอาณาจักรขอมได้หมดลงใน
ประมาณปี พ.ศ.๑๘๙๐ นับแต่นั้นมาอาณาจักรสยาม ก็รุ่งโรจน์ขึ้น
แทนที่อาณาจักรขอมในดินแดนสุวรรณภูมิ
สมัยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส (พ.ศ.๒๔๐๐ ๒๔๙๗) อาณาาจักรกัมพูชาได้เสื่อมลงเป็นลาดับ จนตกเป็นประเทศ

ราชของไทย ต่อมาฝรั่งเศสได้เข้ามารุกราน และแสวงเมืองขึ้นในอินโด
จีน กัมพูชาได้ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ.๒๔๐๖ และในปี
พ.ศ.๒๔๑๐ ฝรั่งเศสได้บีบบังคับให้ไทย ทาสัญญายอมรับรองอานาจ
ของฝรั่งเศส ในการคุ้มครองอารักขากัมพูชา หลังสงครามมหาเอเชีย
บูรพา เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๘ ฝรั่งเศสกับกัมพูชาได้ทาความตกลงเมืองปี
พ.ศ.๒๔๘๙ ให้กัมพูชาปกครองดินแดนตนเอง โดยรวมอยู่ในสหภาพ
ฝรั่งเศส กัมพูชาได้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๐
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๗ ฝรั่งเศสปราชัยในการรบกับเวียต
มินห์ ที่เมืองเดียนเบียนฟู เป็นเหตุให้ต้องเปิดการประชุม ๑๔ ชาติ ที่
เมืองเจนีวา เพื่อนาสันติภาพมาสู่อินโดจีน ความตกลงเจนีวาในครั้งนั้น
กาหนดให้ฝรั่งเศสมอบเอกราชให้แก่ เวียดนาม ลาว และกัมพูชา
กัมพูชาจึงได้เป็นเอกราชอย่างสมบูรณ์ นับแต่นั้นมา
สังคมวัฒนธรรม
ประชากร ชาวเขมรแท้มีอยู่ประมาณร้อยละ ๘๕ ของ
ประชากรทั้งหมด มีรูปร่างสูงใหญ่ ผิวดาแดง หน้าผากโหนก ผมหยิก
ดา จมูกหนา ริมฝีปากหนา
สาหรับชนกลุ่มน้อยของเขมรมีหลายเผ่าพันธุ์ได้แก่ สะโอจ
บัน ซาเร กวยหรือสวย สะเตียงหรือพวกข่า
นอกจากชนกลุ่มน้อยดังกล่าวแล้ว ยังมีชาวต่างชาติที่อาศัย
อยู่ในกัมพูชาอีกหลายเชื้อชาติได้แก่ ปาทาน จาม ลาว พม่า จีน
เวียดนาม และไทย ชาวกัมพูชาเชื้อสายจีนมีอยู่ประมาณร้อยละห้า
เชื้อสายเวียดนามประมาณร้อยละเจ็ด เชื้อสายไทย ลาว อินเดีย จาม
มาเลเซีย และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ประมาณร้อยละสาม
สภาพความเป็นอยู่ของประชากรสมัยก่อน แบ่งออก
ได้เป็นสองกลุ่ม
กลุ่มชาวเมือง ได้แก่ พวกเจ้าหรือเชื้อพระวงศ์
พวกพ่อค้าคหบดี ส่วนมากเป็นเขมรเชื้อสายเวียดนามหรือจีน มีอาชีพ
ค้าขาย อีกพวกหนึ่งเป็นชนชั้นกลาง มีความรู้ดีพอสมควร ส่วนมากรับ
ราชการหรือทางานบริษัท ชาวเมืองเหล่านี้มีความเป็นอยู่อย่างทันสมัย

รักความก้าวหน้า แต่มีจานวนน้อยกว่าชาวชนบท
กลุ่มชาวชนบท มีลักษณะคล้ายคลึงกับชาวชนบท
ของไทย โดยเฉพาะที่อยู่ห่างไกลความเจริญ มีการศึกษาน้อยเพียงแค่
อ่านออกเขียนได้ และพวกที่อ่านหนังสือไม่ออกก็มีอยู่บ้าง ชาวชนบท
ส่วนใหญ่ใช้วัดเป็นสถานที่เรียนหนังสือ แต่เป็นการเรียนชั้นต้นเท่านั้น
เพียงให้อ่านออกและเขียนได้ ชาวชนบทมีความเป็นอยู่ง่าย ๆ ไม่มี
ความกระตือรือร้น มีความเป็นกันเอง
สังคมกัมพูชาในอดีต ถือแนวการแบ่งชั้นวรรณะของ
อินเดีย แต่เนื่องจากชาวกัมพูชาส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา จึงทา
ให้การแบ่งชั้นวรรณะไม่เคร่งครัดนัก อาจมีการเลื่อนชั้นขึ้นลงได้ตาม
สถานภาพของบุคคล ซึ่งขึน้ อยู่กับการศึกษา ทรัพย์สิน และตาหน่งทาง
ราชการ โดยทั่วไปการแบ่งชั้นในสังคมมีสี่ชั้นคือ
ราชวงศ์ เป็นชั้นที่ได้รับความเคารพยกย่องอย่าง
สูงสุด ได้รับการศึกษาสูง เนื่องจากมีโอกาสและทรัพย์สินมากกว่า
และเป็นกลุ่มที่ปกครองประเทศสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน
ข้าราชการและคหบดี เป็นปัญญาชนที่มีอิทธิพล
ใการบริหารประเทศ เพราะมีส่วนเป็นกลไก การบริหารในระดับสูง
ระดับกลาง และระดับต่า
ราษฎร เป็นชนชั้นในสังคมที่มีจานวนมากที่สุด แต่
ไม่มีอานาจและอิทธิพลใด ๆ เพราะเป็นพวกถูกปกครองส่วนใหญ่มี
ฐานะยากจน ไม่ค่อยมีการศึกษา และไม่มีที่ดินของตนเอง
พ่อค้า ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศเช่น จีน
เวียตนาม อีนเดีย และชาวยุโรป เป็นกลุ่มที่ดาเนินการทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทาการค้าขาย โดยเฉพาะชาวเวียตนาม จะเป็นช่างฝีมือ
แพทย์ และทาการประมง ชาวยุโรปมีอยู่เป็นส่วนน้อย ตกค้างอยู่ตั้งแต่
ครั้งกัมพูชาเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ชาวยุโรปเหล่านี้มักดารงตาแหน่ง
สาคัญในวงราชการและวงการค้า และสามารถเข้าไปมีอิทธิพลในวง
การเมือง ในการบริหารประเทศด้วยเนื่องจากมีทรัพย์สินและมี
การศึกษาดี

ศาสนา ในสมัยโบราณชาวกัมพูชานับถือภูตผี และเชื่อใน
เวทย์มนต์คาถาต่าง ๆ เช่นเดียวกับคนในสมัยโบราณอื่น ๆ ต่อมาแม้
ชาวกัมพูชาจะได้นับถือศาสนาต่าง ๆ แล้วก็ตาม แต่ในส่วนลึกของ
จิตใจก็ยังคงภูติผีและไสยศาสตร์อยู่
ก่อนที่คอมมิวนิสต์จะเข้าปกครองประเทศ ประชาชนชาว
กัมพูชานับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๕ ที่เหลือนับถือคริตศาสนานิกาย
นิกายโรมันคาทอลิก และนิกายโปรเตสแตนท์ ส่วนศาสนาอิสลามนั้น
พวกที่นับถือได้แก่ ผู้ที่มีเชื้อสายแขกจาม และเชื้อสายมลายู
พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติของกัมพูชา เป็นฝ่ายเถร
วาท และมีสองนิกายคือมหานิกาย และธรรมยุตินิกาย เช่นเดียวกับของ
ไทย
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| ย้อนกลับ | บน

