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เสียมราฐ..จะฟื้นเศรษฐกิจได้อย่างไร 
 

เสียมราฐหรือเสียมเรียบ เมืองแห่งอุทยานโบราณคดีอังกอร์ แหล่งมรดกโลก (Angkor Archeological 
Park,  World Heritage Site)  มีประชากรรวม  1.096 ล้านคน โดย 250,000 คน อาศัยในตัวเมือง ในแต่ละเดือน
มีสายการบินมาลงท่ีเสียมราฐเป็นสายการบินนานาชาติ 1,054 เท่ียวและสายการบินภายในประเทศ  256 เท่ียว มี
โรงแรมจำนวน 240 โรง จำนวนห้องพัก 14,500 ห้อง    

   การท่องเที ่ยวเสียมราฐ ระบุว่าโควิด- 19  ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างมาก 
โดยเฉพาะโรงแรมปิดตัวลงกว่าร้อยละ 80 โดยมีการปิดถาวร  100 แห่ง และประกาศปิดช่ัวคราวโดยไม่มีกำหนด 
230 แห่ง และอีก 100 กว่าแห่งเปิดให้บริการตามปกติแต่ก็ไม่มีนักท่องเท่ียวเข้าพัก ทำให้ขาดรายได้  แรงงานกว่า 
8,000 คนตกงาน โดยจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงร้อยละ 98.77 ในเดือนพฤษภาคม 2020 เทียบกับพฤษภาคม 
2019 ท่ีมีนักท่องเท่ียว 140,000 คน  

 

  

กระทรวงท่องเท่ียวกัมพูชา หวังให้นักท่องเท่ียวจีน เป็นตัวขับเคล่ือนการท่องเท่ียวของประเทศ โดยเตรียม
ออกแคมเปญ “Chaina Ready”  หลังโควิด-19 เพื่อชักชวนนักท่องเท่ียวจีน 

ในปี  2019 การท่องเที ่ยวสร้างรายใด้ให้ประเทศประมาณ  4.91 พันล้านดอลล่าร์ฯ  จากจำนวน
นักท่องเท่ียว 6.61 ล้านคน รายได้ลดลงจากปี 2018 ร้อยละ 12.4 คิดเป็นการสร้างรายได้ร้อยละ 12.1 ของ GDP 
สร้างงานให้คน  630,000 คน 
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1. ดึงนักท่องเที่ยวสู่กัมพูชา 

มกราคม-มีนาคม 2020 มีนักท่องเท่ียวมากัมพูชา 1.15 ล้านคน ลดลงร้อยละ 38.5 ด้วยเหตุของ  COVID-
19  โดยนักท่องเท่ียวชาวจีน เวียดนาม ไทย อเมริกา และเกาหลีใต้ 

 เฉพาะในเดือนมีนาคม 2020 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ  223,400 คน ลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 65  รวมถึงการห้ามคนต่างชาติจาก อเมริกา อิตาลี เยอรมัน สเปน ฝรั่งเศส และ อิหร่าน เข้ากัมพูชาต้ังแต่
กลางเดือนมีนาคม 2020 และห้ามนักท่องเท่ียวเข้ามาในกัมพูชาในปลายเดือนมีนาคม 2020 ด้วยเช่นกัน 

 จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงอย่างมาก ทำให้หลายโครงการที่ตั้งใจทำในภาวะปกติต้องเลื่อนออกไป
เช่นโครงการเมืองใหม่ ( The new city of Siem Reap)  และคณะกรรมการร่วมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว ได้
จัดทำกลยุทธ์ในระยะสั้นภายใต้สโลแกน “เปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาส" (“Turning challenges into 
opportunities”). 

ยุทธศาสตร์นี ้มีเป้าหมายหลายประการเช่น เสนอการท่องเที่ยวที่หลากหลาย     เพิ่มระยะเวลาการ
ท่องเที่ยวและแสดงเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด รวมถึงการท่องเที่ยวตนเลสาบ พนมกุเลน 
ขณะท่ีการพัฒนาเมืองใหม่กรุงเสียมเรียบและบริเวณรอบๆ จะมีการพัฒนาเป็นลำดับต่อไปเพื่อหลีกเล่ียงข้อบังคับ
เรื ่องเมืองมรดกโลก Angkor Archaeological Park ที่ห้ามการก่อสร้างอาคารสูง นอกจากนี้ระหว่างทางจาก
สนามบินไปยังเมืองใหม่ระยะทาง 40 กม. จะมีการพัฒนาอีกหลายโครงการเช่นศูนย์การพัฒนาเมืองคู่กับสนามบิน
แห่งใหมเ่ช่นโรงแรม ท่ีพักอาศัย ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การพาณิชย์  ศูนย์การศึกษาและศูนย์การสุขภาพ โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงถนนรอบเมือง โครงการสถานีไฟฟ้าพลังแสงแดดบนพื้นที่ 70 เฮกตาร์    โครงการชุมชน
หมู่บ้านบาคอง Bakong Village เพื่อสัตว์ป่าและสัตว์น้ำ (Angkor Wildlife and Aquarium) และโครงการตลาด
น้ำและรีสอร์ทเป็นต้น 

ขณะท่ีการท่องเท่ียวและโครงการพัฒนาเมืองใหม่ขนาดใหญ่ เน้นไปด้านทิศตะวันออกของเมือง ระยะทาง 
60 กม. เช่นเดียวกับสนามบินแห่งใหม่ ในทิศเหนือและทิศตะวันตก เป็นพื้นที่ต้องอนุรักษ์ตามระเบียบของมรดก
โลกขณะท่ีทิศใต้ เป็นพื้นท่ีกันน้ำท่วมขัง  

คณะกรรมการท่องเที ่ยวฯ ย ังได้จ ัดพื ้นที ่ เพ ื ่อให ้ เป ็นพื ้นที ่พ ัฒนาเป็น   logistics hub, waste 
management area, พื้นที่ผลิตกระแสไฟฟ้า และพื้นที่จัดการกระบบน้ำ โครงการส่งเสริมการลงทุน และ โซน
ด้านพาณิชย์กรรม (investment and commercial zones) ซึ่งการกระทำทั้งหมดนี้ต้องไม่ขัดกับหลักการของ
เมืองมรดกโลก 
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2. ข้อคิดเห็นของสำนักงานฯ 

2. 1. มีคำถามว่าการพัฒนาเมืองใหม่เสียมราฐ จะมีการเปิดคาสิโน เช่นในจังหวัดอื่นๆ เช่น พระสีหนุ 
หรือไม่  ซึ่งหลายกระแสก็เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะมีคาสิโนในแหล่งมรดกโลก เพราะคาสิโนต่างมีเป้าหมาย
ลูกค้าของตนเช่นคาสิโนตามแนวชายแดนติดกับประเทศไทยและเวียดนาม และท่ีพนมเปญ และพระสีหนุก็มี
เป้าหมายกลุ่มลูกค้าคนจีน เป็นต้น   

2.2.แต่จากการสอบถาม พูดคุยกับนักลงทุนท่ีได้รับอนุมัติการลงทุนในพื้นท่ีดังกล่าวยืนยันว่าโครงการของ
ตนจะเป็นสถานบันเทิงท่ีมีคาสิโนด้วย ซึ่งต้องคอยดูต่อไปว่าจะเป็นเช่นใด 

  2.3 ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งคาดว่าการท่องเที่ยวจะกลับมาดังเดิมได้
ยากและต้องใช้เวลานานกว่าด้านอื่นๆท่ีจำเป็นมากกว่า 

 2.4 นักลงทุนในหลายโครงการต่างๆของจังหวัดเสียมราฐ คาดว่าจะชะลอการลงทุนไปด้วย ยกตัวอย่าง
เช่นการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ การก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่คือในส่วนที่ต้องรับเครื่องบินและให้บริการ
นักท่องเท่ียวที่เดินทางเข้ามาเท่านั้นท่ี ขณะท่ีในส่วนอื่นชะลอดูสถานการณ์ 

 2.5 ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสนใจการลงทุนและทำธุรกิจในเสียมราฐ เพราะยังมีโอกาสท่ีจะเข้ามา
มีส่วนแบ่งในตลาดก่อนจะไม่เหลือท่ีว่าง  

2.6  นักธุรกิจไทยควรเตรียมการศึกษาเรื่องการค้าออนไลน์ร่วมกับออฟไลน์ในกัมพูชา เพราะยังมีโอกาส
ทำธุรกิจได้อีกหลายเรื่อง รวมถึงกัมพูชาเป็นตลาดท่ีนิยมสินค้าไทยและให้การต้อนรับนักลงทุนไทย  

 
 

                                                    ************************  

 

 
 
 
 

    
  
 
 

สำนักงานผู้แทนการค้าฯ ณ จังหวัดเสียมราฐ   
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