
                                                                                                                                                
                    ประเทศกัมพูชา                                               

 (1) ข้อมูลทั่วไป                 (2) เคร่ืองชี้วัดเศรษฐกิจกัมพูชา  
เมืองหลวง :  กรุงพนมเปญ 
เมืองเศรษฐกิจส าคัญ : เสียมเรียบ (ท่องเที่ยว) / สีหนุวิลล์ (ท่าเรือน้้าลึก)/ 
พระตะบอง (ข้าว) / เกาะกง (ประมง) กัมปงจาม (ผลไม้ พืชไร่) 
พ้ืนที่ :  181,035 ตารางกิโลเมตร 
จ านวนประชากร : 16.3 ล้านคน   
ระบอบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ 
ประมุข : พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุน ี 
นายกรัฐมนตรี : สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซน 
ศาสนา : พุทธ      
ภาษา : แขมร์ 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา : 1 USD เท่ากับ 4,054 เรียล (ณ 5 มี.ค.63) 
ทรัพยากรธรรมชาติ : ทอง ทองแดง แร่เหล็ก แมงกานสิ ถ่านหิน พลอย  

  
GDP (US$bn) Current Prices 

ปี 2019 
26.73 

ปี 2020 
28.977 

ปี 2021  
31.406 

GDP Per Capita (US$) 1620.64 1730.88 1848.25 
GDP growth (%) 6.97 6.772 6.704 
Goods & services exports  
(% change) 

12.468 12.85 11.442 
Inflation (%) 2.151 2.506 2.663 
    
ตลาดส่งออกที่ส าคัญของกัมพูชา : สหรัฐฯ สหภาพยุโรป จีน สิงคโปร์  
ตลาดน าเข้าท่ีส าคัญของกัมพูชา : ไทย เวียดนาม จีน 
สินค้าส่งออกส าคัญ กัมพูชา-โลก :  เสื้อผ้าและสิ่งทอ รองเท้า ข้าว 
ยางพารา พริกไทย และสินค้าประมง  
สินค้าน าเข้าส าคัญ กัมพูชา-โลก : วัสดุก่อสร้าง วัตถุดิบส้าหรับผลิตเสื้อผ้า
และสิ่งทอ น้้ามันเชื้อเพลิง อาหารและเครื่องดื่ม  

 
              (3)  ยุทธศาสตร์/กิจกรรม                                                (4) สถานการณ์เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ตลาดอาเซียน)  
- เสริมสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (partnership) 
กับประเทศอาเซียน โดยให้ความส้าคัญกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อกระชับ
ความเชื่อมโยงมิติการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว ระหว่างกัน 
(ASEAN connectivity) สู่การพัฒนาและเติบโตไปด้วยกัน  
- เร่งรัดการขยายการส่งออกเชิงรุก ด้วยกลยุทธ์เจาะลึกตลาดอาเซียน 
(deepening ASEAN) เจาะตลาดเมืองรองท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
ยกระดับตลาดในเมืองหลวง โดยผลักดันสินค้าท่ีมีมูลค่าสูง/สินค้า
นวัตกรรม/มีแบรนด์/มีการออกแบบ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด (demand driven) 
- ขยายช่องทางจ้าหน่ายท่ีสอดคล้องกับชีวิตสมัยใหม่และยุคสังคมเมือง 
- ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่ายธุรกิจ และเจรจาการค้า กับ
ผู้ประกอบการประเทศอาเซียน เพื่อขยายตลาดส่งออก  
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการไทย / อ้านวยความ
สะดวกให้แก่ ผู้ประกอบการไทย ในการด้าเนินธุรกิจ/ขยายธุรกิจ 
 
นโยบายส่งเสริม CLMV ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (22 
ม.ค. 63)  
1. กระทรวงพาณิชย์จะเร่งทบทวนขั้นตอน/กระบวนการส่งออกท้ังระบบ 
เพื่อเร่งอ้านวยความสะดวก ลดปัญหาอุปสรรคท่ีติดขัด  
2. จัดกิจกรรม ROAD SHOW ใน CLMV ลงลึกระดับเมืองศักยภาพ 
3. เพิ่มการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ  
4. เร่งรัดการเจรจากับจีน เพื่อผลักดันให้การขนส่งสินค้าและผลไม้ 
จากภาคอีสาน ข้ามแดนไปสู่จีนตอนใต้ได้สะดวกยิ่งขึ้น  
5. จัดคาราวานส่งออกตามแนวชายแดนท่ีมีด่านส้าคัญตั้งอยู่ 
6. พิจารณาการจัดต้ังศูนย์กระจายสินค้าชายแดน/ข้ามแดน โดยสนับสนุน
ภาคเอกชนท่ีมีศักยภาพลงทุน  
7. สนับสนุนแพล็ตฟอร์มการค้าออนไลน์ ท้ังในรูปแบบค้าปลีก/ค้าส่ง  
8. ส่งเสริมการจ้าหน่ายสินค้า OTOP ท่ีสนามบิน  
9. กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าจัดหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อสร้างผู้ส่งออก
รุ่นใหม่ให้มีศักยภาพอย่างครบวงจร 
 
กิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศปีงบประมาณ 2563 
 เข้าร่วมออกคูหาในงาน Cambodia Import-Export & OPOP Exhibition 

2019 ณ กรุงพนมเปญ (15 - 18 ธ.ค. 62) 
 จัดงานแสดงสินค้าสุดยอดแบรนด์ไทย ( TOP Thai Brands) ณ  

กรุงพนมเปญ (6 - 9 ก.พ. 63) 
 จัดกิจกรรมส่งเสริมแบรนด์ศักยภาพสู่ตลาดสากล (IDEA LAB  

เจาะตลาดกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ (6 - 9 ก.พ. 63) 
 จัดงานแสดงสินค้าไทย (Mini Thailand Week) ณ เมืองเสียมราฐ  

(30 เม.ย. - 3 พ.ค. 63) 

 เศรษฐกิจกมัพูชา 
- แนวโน้มการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ของกัมพูชาในปี 2020 ยังคงมีทิศทาง
ที่เป็นบวก โดยเน้นการลงทุนที่อยู่อาศัยส้าหรับผู้ที่มีรายได้น้อย โรงแรม และ
อาคารหรือห้างสรรพสินค้าในเชิงพาณิชย์มากขึ้น 
- ความต้องการสินค้าประเภทวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมี เพิ่มมากขึ้น สินค้าไทย
ต้องปรับตัว ในด้านราคาและคุณภาพเพื่อ ให้สามารถแข่งขันกับสินค้าจาก
ประเทศอื่น ๆ ได้ 
- ราคาเนื้อไก่ในประเทศกัมพูชาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากมาตรการ
จ้ากัดการน้าเข้าเนื้อไก่จากต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทยท่ีส่งออกมากัมพูชา  
- ในปี 2562 กัมพูชาส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดคิดเป็นมูลค่าประมาณ 7 ล้านตัน 
เป็นการส่งออกอย่างเป็นทางการปริมาณ 4.78 ล้านตัน และการส่ งออกนอก
ระบบอีกกว่า 2 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกพืชผลทางการเกษตรที่ยังไม่ได้
แปรรูป ถือเป็นโอกาสของไทยในการขยายธุรกิจโดยน้า know how และความรู้
ความช้านาญต่างๆ เข้าไปในกัมพูชา ไม่ว่าจะในรูปแบบของการร่วมทุนหรือการ
เป็นบริษัทท่ีปรึกษา 
- สหภาพยุโรปได้ประกาศผลการพิจารณาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร
ของสหภาพยุโรปต่อกัมพูชาให้กับรัฐบาลกัมพูชาแล้ว โดยได้ถอนสิทธิประโยชน์
ทางภาษีบางประเภทสินค้าที่สหภาพยุโรปน้าเข้าจากกัมพูชา ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
สินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และน้้าตาล 
 

 

 

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


(5) สถานการณ์การค้าระหว่างไทยกับกัมพูชา 
เป้าหมายสง่ออก มูลค่าการค้ารวม (ล้าน USD) มูลค่าการส่งออก (ล้าน USD) มูลค่าการน าเข้า (ลา้น USD) 

ปี 2020 
(%) 

ปี 2019 
ปี 2020 

ปี 2019 
ปี 2020 

ปี 2019 
ปี 2020 

ม.ค. – ม.ค. +/- (%) ม.ค. – ม.ค.  +/- (%) ม.ค. – ม.ค. +/- (%) 

10% 
9,416.26 
(12.26) 

730.87 11.21 
7,144.40  
(-6.24) 

611.90 8.58 
2,271.86  
(195.81) 

118.97 27.02 

 

(6) สินค้าส่งออกหลักของไทยไปตลาดกัมพูชา ปี 2019 – ปี 2020                   หน่วย : ล้าน USD 

สินค้า ปี 2019 
ปี 2019 

ม.ค. – ม.ค. 
ปี 2020 

ม.ค. – ม.ค. 
ปี 2020 +/-(%) 

ม.ค. – ม.ค. 
1. น้้ามันส้าเร็จรปู 1,422.72 92.08 138.49 50.4 

2. อัญมณีและเครื่องประดับ 527.39 43.07 46.07 6.97 

3. เครื่องดื่ม 435.2 27.68 44.4 60.4 

4. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 101.44 5.06 32.99 551.98 

5. น้้าตาลทราย 204.53 21.63 21.35 -1.29 

6. รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ 229.12 8.94 20.46 128.86 

7. เคมีภณัฑ ์ 185.07 20.08 17.7 -11.85 

8. เครื่องยนตส์ันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ 171.29 11.88 14.27 20.12 

9. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 170.24 10.22 13.89 35.91 

10. เหล็ก เหล็กกล้าและผลติภณัฑ ์ 132.04 10.24 13.6 32.81 

การส่งออกรวม 7,144.40 563.54 611.90 8.58 
ที่มา: ศูนย์เทศโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร

 

(7) สินค้าหลักที่ไทยน าเขา้จากตลาดกมัพูชา  ป ี2019 – ป ี2020       หน่วย : ล้าน USD 

สินค้า ปี 2019 
ปี 2019 

ม.ค. – ม.ค. 
ปี 2020 

ม.ค. – ม.ค. 
ปี 2020 +/-(%) 

ม.ค. – ม.ค. 
1. เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค้า 202.54 48.54 56.05 15.47 

2. ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท้าจากผัก ผลไม ้ 94.56 7.3 13.38 83.29 

3. ลวดและสายเคเบิล 1,536.29 1.87 13.21 606.42 

4. สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภณัฑ์ 117.46 9.47 10.76 13.62 

5. เสื้อผ้าส้าเร็จรูป 122.44 10.75 9.53 -11.35 

6. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 53.67 4.05 4.96 22.47 

7. พืชและผลิตภณัฑ์จากพืช 20.19 1.7 1.56 -8.24 

8. เนื้อสัตวส์้าหรับการบรโิภค 20.68 1.97 1.54 -21.83 

9. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 9.01 1.51 1.46 -3.31 

10. ผลิตภณัฑ์โลหะ 15.85 0.98 0.91 -7.14 

การส่งออกรวม 2,271.86 93.66 118.97 27.02 
ที่มา: ศูนย์เทศโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร
 

ส้านักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1  
กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 

 
 


