
                                                                                                                                        
                    ประเทศกัมพูชา                                               

 (1) ข้อมูลท่ัวไป                  (2) เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจกัมพูชา 
เมืองหลวง :  กรุงพนมเปญ 
เมืองเศรษฐกิจส าคัญ : เสียมเรียบ (ท่องเท่ียว) / สีหนุวิลล์ (ท่าเรือน้้าลึก) / 
พระตะบอง (ข้าว) / เกาะกง (ประมง) กัมปงจาม (ยางพารา ผลไม้ พืชไร่) 
พื้นที่ :  181,035 ตารางกิโลเมตร 
จ านวนประชากร : 15.7 ล้านคน (ม.ค. 58)    
ระบอบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ 
ประมุข : พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี  
นายกรัฐมนตรี : สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซน 
ศาสนา : พุทธ      
ภาษา : แขมร์ 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา : 1 USD เท่ากับ 4,000 เรียล  
ทรัพยากรธรรมชาติ : ทอง ทองแดง แร่เหล็ก แมงกานิส ถ่านหิน พลอย 
น้้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์น้้า  

  
GDP (US$bn) Current Prices 

ปี 2014 
17.28 

ปี 2015 
19.09 

ปี 2016 (F) 
21.07 

GDP Per Capita (US$) 1,111 1,214 1,327 
GDP growth (%) 7.0 7.0 7.2 
Goods & services exports  (% 
change) 

12.39 14.59 13.75 
Inflation (%) 3.97 3.04 3.04 
Unemployment Rate (%) 0.3 0.2 0.2 
ตลาดส่งออกท่ีส าคัญของกัมพูชา : สหรัฐฯ สหภาพยุโรป จีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  
ตลาดน าเข้าท่ีส าคัญของกัมพูชา : ไทย เวียดนาม จนี 
สินค้าส่งออกส าคัญ กัมพูชา-โลก :  เสื้อผ้าและสิ่งทอ รองเท้า ข้าว ยางพารา 
พริกไทย และสินค้าประมง (10 เดือนแรกปี 58 มูลค่าการส่งออกกัมพูชา-โลก 
7.08 พันล้าน US$ (+9.8%) ) 
สินค้าน าเข้าส าคัญ กัมพูชา-โลก :  วัสดุก่อสร้าง วัตถุดิบส้าหรับผลิตเสื้อผ้าและ
สิ่งทอ น้้ามันเชื้อเพลิง อาหารและเครื่องดื่ม (10 เดือนแรก ปี 58 มูลค่าการ
น้าเข้า กัมพูชา-โลก 12.13 พันล้าน US$ (+31.4%)) 

 
              (3)  ยุทธศาสตร์/กิจกรรม             (4) สถานการณ์เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ตลาดอาเซียน)   
 กระทรวงพาณิชย์ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์รุกตลาดอาเซียนด้วยกลยุทธ์

เจาะลึกตลาดอาเซียน (Deepening ASEAN) ลงลึกในระดับเมือง (city focus) 
ด้วยการเจาะตลาดเมืองรองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง ยกระดับตลาดในเมือง
หลวงด้วยสินค้าและบริการของไทยที่มีแบรนด์ โดยเน้นเป็นคลัสเตอร์สินค้าและ
บริการที่เกี่ยวเนื่องกัน  ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปด้าเนินธุรกิจในอาเซียน 
และพัฒนาช่องทางใหม่ๆในการเข้าสู่ตลาดที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภค
ตามวิถีชีวิตสมัยใหม่ (modern trade และการค้าออนไลน์) และการขยายตัว
ของสังคมเมือง (urbanization) โดยให้ความส้าคัญกับกลุ่ม CLMV เป็นล้าดับ
แรก เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่อง 
และเปิดกว้างรับการลงทุนจากต่างประเทศ  

 ส้าหรับตลาดกัมพูชา แผนการด้าเนินงานจะเน้นเจาะตลาดเมืองรอง
และตลาดระดับบน (ชาวต่างชาติในกัมพูชา และชาวกัมพูชารุ่นใหม่) ส่งเสริม
วัฒนธรรมน้าการค้า (ภาพยนตร์/ละครไทย) ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 
ทั้งการเข้ามารับบริการในประเทศไทย (ธุรกิจการศึกษา สุขภาพ ท่องเที่ยว) และ
การออกไปด้าเนินธุรกิจของไทยในกัมพูชาในรูปแบบต่างๆ อาทิ การแสวงหา
วัตถุดิบ/สินค้าขั้นกลางเพื่อน้ามาผลิตในประเทศ (Sourcing) การจ้างผลิต 
(Contract Manufacturing) การขายแฟรนไชส์ (Franchising) ขายลิขสิทธิ์ 
(Licensing) การลงทุนโดยตรง การร่วมลงทุน และการควบรวมหรือซ้ือกิจการ 
(Merger/Acquisition) เป็นต้น รวมถึงการออกไปให้บริการของบุคคลธรรมดา  

 ทั้งนี้ ในส่วนการส่งเสริมการลงทุนของไทยในกัมพูชานั้น จะเน้น 
อุตสาหกรรมที่กัมพูชาต้องการพัฒนา อาทิ อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
สถาบันสอนวิชาชีพ และที่ไทยมีศักยภาพ+มีความต้องการในกัมพูชา อาทิ ร้าน
นวดสปาแบบครบวงจร ร้านอาหาร/กาแฟ ก่อสร้าง เป็นต้น รวมถึงการลงทุน
ด้านโลจิสติกส์ สถานีบริการน้้ามัน จุดพักรถ เป็นต้น ตามแนวเส้นทาง ทางหลวง
อาเซียน (ASEAN Highway) เส้นทางรถไฟ และระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ 
(เส้นทางหมายเลข R1 และ R10)  
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

 จัดงานแสดงสินค้าสุดยอดแบรนด์ไทย (Top Thai Brands) ณ กรุง
พนมเปญ ระหว่างวันที่ 3-7 ก.พ. 59 

 จัดงานแสดงสินค้าไทย Mini Thailand Week 2016 ณ เสียมเรียบ 
9-15 ม.ค. 59 /กัมปงจาม มี.ค. 59 /กัมปงสะปือ เมษ. 59 /พระ   สีหนุ 
พ.ค. 59 /ตะโบงคะมุม มิ.ย. 59 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับห้างสรรพสินค้า ณ พระตะบอง 
(ก.ค. 59) และไพลิน (ส.ค. 59) 

 จัด incoming mission มาเจรจาการค้าในไทย ผลิตภัณฑ์ยาง  
(ม.ค. 59) เครื่องจักรกลเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร (มี.ค 59) 
เครื่องจักรกลเพื่อท าการเกษตร (มิ.ย. 59)  

 สนับสนุนภาคเอกชนออกคูหาในงานแสดงสินค้านานาชาติในกัมพูชา 
(CAMAUTO 2016 และ CAMBUILD 2016) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา 
       กัมพูชาได้จัดท้าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติระยะกลาง (National Strategic 
Development Plan-NSDP) ปี 2014-2018 โดยระบุเป้าหมายที่จะด้าเนินการให้เศรษฐกิจ
กัมพูชามีอัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ย 7% ต่อปี โดยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความ
หลากหลาย เน้นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าส่งออก โดยเฉพาะสินค้าเกษตรกรรมด้วยการ
เพิ่มผลผลิต โดยให้ความส้าคัญกับข้าวเป็นหลัก ในการนี้ กัมพูชาต้องกา รพัฒนาระบบ
ชลประทาน เทคโนโลยีกาผลิตที่ทันสมัย โรงสีข้าวและโกดังเก็บข้าว ระบบโลจิสติกส์และกลไก
ควบคุมคุณภาพ และในส่วนภาคอุตสาหกรรม จะเน้นส่งเสริมการลงทุนในสาขาการแปรรูป
สินค้าเกษตร กาผลิตและการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า รวมถึงส่วนประกอบ
ของเครื่องจักร อุตสาหกรรมสนับสนุนส้าหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรม
ใหม่ๆ เช่น อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมเคมี โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและซอฟท์แวร์ 
เศรษฐกิจกัมพูชา 

 เศรษฐกิจกัมพูชามีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 7 ในปี 2558 สูงเป็นอันดับ 3 ใน
อาเซียน ทั้งนี้ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา กัมพูชามีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ เฉลี่ยกว่าร้อย 7 
ต่อปี ท าให้มีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติเข้ากัมพูชาเป็นจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
ปัจจัยหนุนหลักๆ คือ นโยบายเปิดกว้างรับการลงทุนจากต่างประเทศ การได้รับสิทธิพิเศษภาษี 
0% ภายใต้กรอบ EBA จากประเทศผู้น าเข้า การมีต้นทุนค่าแรงต่ าและการเมืองที่มีเสถียรภาพ
ในหลายปีที่ผ่านมา  

 ภาพของกัมพูชาในวันนี้ คือ ประเทศที่มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ทั้ง
เมืองหลวง และเมืองรอง สู่ความทันสมัย เนื่องจากการหลั่งไหลเข้าไปท างานและใช้ชีวิตแบบ
ลงหลักปักฐานของชาวต่างชาติเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะชาวจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และเวียดนาม 
จากการที่กฎหมายกัมพูชาอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารตั้งแต่
ชั้นที่ไม่ติดกับพื้นดิน ส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการขยายตัวอย่างมาก ทั้งบ้านจัดสรร 
คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ โรงแรม ศูนย์การค้าทันสมัย ทั้งนี้ คาดว่าภายใน 3 ปี กรุง
พนมเปญจะมีจ านวนคอนโดมีเนียมเพิ่มขึ้นประมาณปีละร้อยละ 40 และจ านวนห้องพักจะ
เพิ่มขึ้นถึงอย่างน้อย 1 หมื่นยูนิต 

 กัมพูชามีความต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรม
การบริโภคของผู้บริโภคชาวต่างชาติ ประกอบกับชาวกัมพูชาเองก็มีฐานะทางการเงินดีขึ้นตาม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งชนชั้นกลางที่เพิ่มจ านวนขึ้น และกลุ่มคนรวยขั้นมหาเศรษฐีที่ยิ่ง
รวยมากยิ่งขึ้น กรุงพนมเปญในอนาคตจึงมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นเมืองของนานาชาติ 
นอกจากนี้ กัมพูชามีเมืองรองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจอีกหลายเมือง อาทิ เสียมเรียบ เมือง
ท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนปีละกว่า 2 
ล้านคน พระสีหนุ เมืองท่าเรือน้ าลึกที่กัมพูชาวางแผนให้เป็นเมืองต้นแบบของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่มีความหลากหลาย ตามแนวคิดของเขตปกครองพิเศษเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ให้
กลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้าและการท่องเที่ยว จึงเป็นโอกาสอย่างมาก
ส าหรับคลัสเตอร์ก่อสร้างและบริการที่เกี่ยวเนื่องของไทย โดยเฉพาะธุรกิจบริการออกแบบ 
ตกแต่งภายใน การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์  และสินค้าวัสดุก่อสร้าง สุขภัณฑ์ 
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของตกแต่งบ้าน เคหะสิ่งทอ รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคเกรด
คุณภาพ ที่จะเร่งขยายเข้าสู่ตลาดกัมพูชา นอกจากนี้ กัมพูชาให้ความส้าคัญกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรม
ดังกล่าว เนื่องจากไทยมีองค์ความรู้และมีความเชี่ยวชาญ 

 

 

https://www.google.co.th/search?biw=1135&bih=449&tbm=isch&q=cambodia+flag+2013&revid=958231637


(5) สถานการณ์การค้ากัมพูชากับโลก 
ในเดือนมกราคม 2559 กัมพูชาค้ากับประเทศคู่ค้าทั่วโลกมูลค่า 1.05 พันล้านดอลลาร์ฯ ลดลง 34 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซ่ึงมีมูลค่า 1.61 

พันล้านดอลลาร์ฯ ประเทศคู่ค้าที่ส้าคัญ ได้แก่ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ แคนาดา แยกเป็น 
การส่งออก มูลค่า 0.51 พันล้านดอลลาร์ฯ ลดลง 33.7% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซ่ึงมีมูลค่า 0.77 พันล้านดอลลาร์ฯ สินค้าส่งออก

ได้แก่ เส้ือผ้า รองเท้า ตลาดส่งออกได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น 
ประเทศส่งออกหลัก 5 อันดบัแรก                                                                                                 มูลค่า : ล้านดอลลาร์ฯ 

การน าเข้า มูลค่า 0.54 พันล้านดอลลาร์ฯ ลดลง 35.7% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซ่ึงมีมูลค่า 0.84 พันล้านดอลลาร์ฯ สินค้าน้าเข้าได้แก่ 
วัตถุดิบส้าหรับผลิตผ้า เส้ือผ้า, เครื่องจักรและส่วนประกอบ เป็นต้น ตลาดน้าเข้าส้าคัญได้แก่ จีน ฮ่องกง และเกาหลีใต้ เป็นต้น  

ประเทศน าเขา้หลัก 5 อันดับแรก                                                                                                 มูลค่า : ล้านดอลลาร์ฯ 
ประเทศ ปี 2558 (ม.ค.- ม.ค.) ปี 2559 (ม.ค.- ม.ค.) % เปลีย่นแปลง สินค้าส่งออกส าคัญ 

1. จีน 304.78 357.20 17.20 เส้ือผ้า รองเท้า วัตถุดิบส้าหรับ 
ผลิตผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า 

2. ฮ่องกง 80.84 81.12 0.34 เส้ือผ้า ผ้าทอ เครื่องจักรและส่วนประกอบ 
3. เกาหลีใต้ 55.53 49.27 -11.27 วัตถุดิบส้าหรับผลิตผ้า รถยนต์ อลูมิเนียมและ

ผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากอลูมิเนียม 
4. อเมริกา 25.81 33.27 28.92 รถยนต์ เครื่องจักรและส่วนประกอบ  
5. ญี่ปุ่น 22.05 18.05 -18.14 ร ถ ย น ต์  เ ค รื่ อ ง จั ก ร แ ล ะ ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

 (6) สถานการณ์การค้าระหว่างไทยกับกัมพูชา 
เป้าหมายสง่ออก มูลค่าการค้ารวม (ล้าน USD) มูลค่าการส่งออก (ล้าน USD) มูลค่าการน าเข้า (ล้าน USD) 

ปี 2015 
(%) 

ปี 2015 
ปี 2016 

ปี 2015 
ปี 2016 

ปี 2015 
ปี 2016 

ม.ค.-ก.พ. +/- (%) ม.ค.-ก.พ. +/- (%) ม.ค.-ก.พ. +/- (%) 

10% 
5,597.74 
(9.43) 

880.83 -12.39 
4,958.48 
(9.57) 

719.32 -12.23 
639.26 
 (8.40) 

161.51 -13.09 

 (7) สินค้าส่งออกหลักของไทยไปตลาดกัมพูชา ป ี2015 – ป ี2016 หน่วย : ล้าน USD 
สินค้า ปี 2015 ปี 2015 (ม.ค.-ก.พ.) ปี 2016 (ม.ค.-ก.พ.) +/- (%) 

1. อัญมณีและเครื่องประดับ 892.65 117.00 91.58 -21.73 
2. น้้ามันส้าเร็จรูป 695.35 119.97 82.98 -30.83 
3. เครื่องดื่ม 257.19 38.95 49.72 27.65 
4. น้้าตาลทราย 171.58 25.97 40.58 56.26 
5. เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ 127.28 25.31 32.35 27.82 
6. รถจักรยานยนต์และสว่นประกอบ 131.63 23.00 30.24 31.48 
7. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 157.11 27.15 24.85 -8.47 
8. ปูนซีเมนต์ 178.32 35.84 24.60 -31.36 
9. ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ 132.28 33.83 24.22 -28.41 
10. ผลิตภัณฑ์พลาสติก  146.29 25.91 23.49 -9.34 
การส่งออกรวม 4,958.48 819.59 719.32 -12.23 

(8) สินค้าหลักที่ไทยน าเขา้จากตลาดกมัพูชา  ป ี2015 – ป ี2016 หน่วย : ล้าน USD 
สินค้า ปี 2015 ปี 2015 (ม.ค.-ก.พ.) ปี 2016 (ม.ค.-ก.พ.) +/- (%) 

1. ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท้าจากผัก ผลไม้ 179.60 94.12 109.94 16.81 
2. ลวดและสายเคเบิล 94.88 16.90 18.64 10.30 
3. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 186.17 42.99 11.52 -73.20 
4. สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 39.02 4.44 7.03 58.33 
5. เส้ือผ้าส้าเร็จรูป  25.71 3.34 3.68 10.18 
6. ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ 12.54 2.34 1.42 -39.32 
7. เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 4.27 0.60 1.06 76.67 
8. รองเท้า 5.06 1.04 0.73 -29.81 
9. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 22.81 10.43 0.62 -94.06 
10. เนื้อสัตว์ส้าหรับการบรโิภค 2.46 0.53 0.37 -30.19 
การน าเขา้รวม 639.26 185.84 161.51 -13.09 

ประเทศ ปี 2558 (ม.ค.- ม.ค.) ปี 2559 (ม.ค.- ม.ค.) % เปลีย่นแปลง สินค้าส่งออกส าคัญ 
1. สหรัฐอเมริกา 230.78 227.21 -1.55 เส้ือผ้า รองเท้า ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
2. ญี่ปุ่น 79.71 93.45 17.22 เส้ือผ้า รองเท้า ผลิตภัณฑ์ท้าจากหนัง 
3. แคนนาดา 67.69 66.82 -3.63 เส้ือผ้า ผ้าทอ รองเท้า 
4. จีน 41.91 56.00 35.33 ธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 
5. เกาหลีใต้ 13.39 19.48 -6.15 รองเท้า ผลิตภัณฑ์ท้าจากหนัง 



 


