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มองให้ทะลุตลาด...กัมพูชา   

 1. กัมพูชากับ COVID-19 

กัมพูชาเองก็มีสภาพเหมือนประเทศอื่นๆ ท่ัวโลกซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  
ทุกธุรกิจเกิดอาการระส่ำระสายและไม่มีความมั่นใจว่าจะดำเนินธุรกิจต่ออย่างไรหลังหมดจากวิกฤตินี ้ ต่างก็
พยายามคิดหาหนทางเดินของตน ต่างก็คาดเดาและก็หวังว่าธุรกิจจะกลับมาเหมือนเดิมโดยเร็ววัน 

 

 
 
ธนาคารโลกคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาในปี 2020 นี้ว่าจะเติบโตเพียงร้อยละ 

0.4 ซึ่งเป็นการเติบโตที่ช้าที่สุดในรอบ 11 ปี (ขณะที่คาดว่าลาวจะเติบโต ร้อยละ 2 พม่าร้อยละ 2.4 และ
เวียดนาม ร้อยละ 3) 

กัมพูชา เอง มีปัญหาสะสมมาก่อนเกิดวิกฤตโควิด -19 เปรียบเหมือนการมีแผลเก่า ซ้ำด้วยแผลใหม่โค
วิด-19 ซึ่งขอยกตัวอย่างเรื่องแผลเก่าของกัมพูชาดังนี้  

แผลแรก – กัมพูชาพึ่งพาการลงทุนของต่างชาติ โดยมีสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
สุทธิ ต่อ GDP ร้อยละ 13 (ขณะท่ีประเทศลาว มีสัดส่วนการลงทุนจากต่างชาติ หรือ FDI ร้อยละ 7 เวียดนาม
ร้อยละ 6 และเมียนมาร์ ร้อยละ 2)        

เมื่อรัฐบาลออกคำสั่งปิดเกมคาสิโนออนไลน์ในเดือนสิงหาคม 2562  ทำให้นักธุรกิจจีนหายไปจาก
กัมพูชานับแสนคน  
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Foreign Direct Investment FDI 

ปี  2020 จำนวน 3.951 พันล้าน $  

ปี 2019 จำนวน 3.588 พันล้าน $    

ปี 2018 จำนวน 3.588 พันล้าน $     

    

นักลงทุนต่างชาติในปี 2019 แยกเป็น 

 จีน ร้อยละ 43   เกาหลีใต้ ร้อยละ 11 

 เวียดนามร้อยละ 7    ญี่ปุ่นและสิงคโปร์  ร้อยละ 6  

 ประเทศอื่นๆ ร้อยละ 27 

 
แผลที่สอง ในปี 2562 เกิดเหตุร้ายอาคารถล่มในจังหวัดพระสีหนุและจังหวัดกัมปอต จากการก่อสร้าง

อาคารคาสิโน โรงแรม ทำให้รัฐบาลกัมพูชาออกมาตรการเข้มงวดควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระ
และค่าใช้จ่ายให้กับโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่และที่กำลังจะลงมือก่อสร้าง ส่งผลให้
บรรยากาศด้านการก่อสร้างซบเซาลงอย่างมาก มีการเลิกจ้างคนงานหลายหมื่นคน 

แผลที่สาม ถูกสหภาพยุโรปตัดความช่วยเหลือในเรื่องสิทธิประโยชน์ภาษีนำเข้า ภายใต้มาตรการ 
Everything But Arms หรือ  EBA  เนื่องจากปัญหาเรื่องการเมืองที่โยงมาถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยสหภาพ
ยุโรปเริ่มจากการเก็บภาษีนำเข้าข้าวจากกัมพูชาตั้งแต่ปี 2561  และปี 2563 จะเก็บภาษีนำเข้า การ์เม้นท์ 
รองเท้าและรถจักรยาน   

 มูลค่าการส่งออกของกัมพูชาคิดเป็นร้อยละ 46 ของ GDP โดยสินค้าการ์เม้นท์ มีสหภาพยุโรปเป็น
ตลาดหลัก ประมาณร้อยละ 80 ของการส่งออก   

แผลที่สี่ ภาคการท่องเท่ียวหยุดชะงัก เกิดการหดตัวที่รุนแรงของนักท่องเท่ียว จากจำนวน 6.61 ล้าน
คนในปี 2019 ซึ่งเพิ่มจากปี 2018 ร้อยละ 6.6 สร้างรายได้เข้าประเทศ 4.92 ล้านดอลฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 
12.1 ของ GDP โดยเป็นนักท่องเท่ียวจีน 2.36 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 16.7 ตามด้วยเวียดนามและไทย. 

 
2. มาตรการของรัฐบาลกัมพูชา 

  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด รัฐบาลได้ออกประกาศปิดสถานที่เป็นแหล่งชุมชนของคนเช่น
สถานศึกษา KTVs คาสิโน และ โรงภาพยนตร์ ทั ่วประเทศ ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม แต่ไม่มีการสั ่งปิด
ร้านอาหารและร้านกาแฟ 

อย่างไรก็ตามร้านอาหารและร้านกาแฟทั่วประเทศไม่มีร้านไหนห้ามคนนั่งกิน  โดยต่างได้ใช้ความ
ระมัดระวังและป้องกันตัวเองจากการระบาดของโรค COVID-19    แต่ปริมาณคนเข้ามาใช้บริการท่ีร้านลดลง
จากการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวรวมถึงการที่คนกัมพูชาเองต่างก็มีการระมัดระวังตัวเองไม่นำตัวเองเข้า
ไปอยู่ในท่ีชุมชนจำนวนมากด้วยเช่นกัน 

นอกจากนี้หลายร้านก็ประกาศว่าการบริการของร้านคือการให้ซื้อไปทานนอกร้าน และการจัดส่งให้ยัง
ที่พัก ส่วน ร้านอาหารในโรงแรม อพาร์ตเม้นท์ คอนโด และเกสเฮ้าส์ ปิดตัวเองประมาณร้อยละ 90 ขณะท่ี
ร้านอาหาร ลักษณะอื่นๆ ก็ปิดตัวลงประมาณร้อยละ 30 โดยที่เหลือยังคงดำเนินธุรกิจเพื่อให้ลูกจ้างมีงานทำ 
บางแห่งลดช่ัวโมงทำงาน  เป็นการลดค่าจ้างเพื่อความอยู่รอดขององค์กร  
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3. มองพฤติกรรมผู้บริโภคกัมพูชา   

 ผู้บริโภคกัมพูชาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มคนชั้นกลาง ซึ่งคนรุ่นหนุ่มสาวสมัยใหม่ที่มีอำนาจซื้อ 
ประมาณร้อยละ 5 คนกลุ่มนี้รู้จักธุรกิจ delivery และการใช้  Cashless Society ของจำนวนประชากรรวม  
และกลุ่มคนกัมพูชาท่ัวไปท่ียังใช้ชีวิตเหมือนเดิมซื้อสินค้าท่ีร้านค้า ชำระด้วยเงินสด 

 
ในขณะเกิดการระส่ำระสาย เกิดความไม่แน่ใจ ของเหตุการณ์ปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือน

เมษายน – คนในกัมพูชาเปรียบเสมือนอยู่ในภาวะสงครามส่ิงท่ีพบคือ 
(1.) ถอนเงินสดจากธนาคาร หรือในระบบบัตรเงินสด มาเก็บไว้กับตัว 
(2.) ซื้อสินค้ากักตุน เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ในชีวิตประจำวัน 
ช่วงนี้คนไม่กล้าออกนอกบ้าน เพราะความกลัวประกอบกับทางการประกาศ พรก.ฉุกเฉินห้ามการ

เดินทางระหว่างอำเภอ จังหวัด  
ช่วงโควิดทำให้ธุรกิจ delivery ขยายตัวอย่างมาก แต่การใช้  Cashless Society  ไม่ขยายตัวสอดรับ 

เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีระบบเพื่อรองรับการชำระเงินโดยบัตร จึงเป็นการส่งสินค้า อาหาร โดยชำระ
เงินสด 

จุดท่ีดีของกัมพูชาซึ่งต้องขอชมเชยวิสัยทัศน์ของสมเด็จเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี คือ การสร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับคนกัมพูชา ไม่ให้กลัวเกินเหตุ การไม่ปิดศูนย์การค้า ตลาดสด ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เกต 
ทำให้คนสามารถจับจ่ายใช้สอยสินค้าได้ตามปกติ ไม่มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาข้าว อาหารสด อาหารแห้ง ราคา
สินค้าบางรายการอาจปรับตัวขึ้นเล็กน้อยแต่เป็นช่วงส้ันๆ  

4.  ระบบโลจีสติกส์  

 เนื่องจากไม่มีการปิดพรมแดน ทำให้สินค้าสามารถขนเข้ามาได้เป็นปกติ แม้ว่าจะใช้เวลาในการขนส่ง
มากกว่าปกติ แต่ไม่เป็นปัญหาต่อธุรกิจ ยังสามารถส่ังซื้อสินค้าจากไทย ได้เช่นเดิมแต่ต้องเผ่ือระยะเวลาในการ
เดินทางของสินค้าไว้ด้วย เช่น การขนส่งสินค้าจากไทยมากัมพูชาผ่านทางบกโดยรถยนต์จากเดิมส่งภายในเท่ียง
วัน วันนี้ วันรุ่งขึ้นสินค้าก็จะเดินทางมาถึงพนมเปญ  ในช่วงนี้ก็จะใช้เวลา ประมาณ 3-5 วัน แต่หากเป็นสินค้า
เร่งด่วนเช่นสัตว์น้ำมีชีวิต ยกตัวอย่างปลาสวยงามที่มีการนำเข้าเพื่อมาเลี้ยงในตู้  ก็สามารถขนมาทางบกนี้ได้
เช่นกัน โดยเวลาอาจล่าช้ากว่าเดิมประมาณ 12-24 ช่ัวโมงเท่านั้น ปลายังมีชีวิตรอด  

ส่วนค่าบริการในช่วงนี้เพิ่มจากเวลาปกติประมาณร้อยละ 10-20 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราท่ีมีเหตุผล ยอมรับ
ได้ 
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5. สินค้าไทยในกัมพูชา 

ความนิยมของสินค้าไทยยังเป็นสินค้าที่อยู่ในใจของคนกัมพูชา หากเทียบกับสินค้าจีน โดยเฉพาะ
อาหารและเครื่องดื่ม ช่วงโควิด-19 ร้านอาหารจีน ร้านกาแฟ ชานม ของจีน ปิดตัวลงเกือบ 100% เพราะคน
กัมพูชาไม่กล้าเข้าร้านของคนจีน หรือแม้แต่ร้านอาหารท่ีคนจีนนิยมไปกิน หรือซื้อสินค้าของจีน เพราะกลัวการ
ติดเช้ือ จึงเป็นโอกาสของสินค้าไทยอย่างมาก 

 
6. มุมมองฯหลังสถานการณ์โควิดยุติลง 

หากเปรียบเทียบสินค้าไทยกับสินค้าจีน คิดว่าสินค้าไทยจะคงมีโอกาสท่ีแจ่มใส เพราะคนกัมพูชาชอบ
สินค้าไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว การใช้สินค้าจากจีนยังไม่กล้าเพราะกลัวเป็นสินค้าท่ีมีเช้ือโรคปะปนมา หรือเป็น
สินค้าท่ีทางจีนทุ่มตลาดเพราะใกล้วันหมดอายุเป็นต้น  

กลุ่มสินค้าที่กัมพูชาต้องการนำเข้าจากไทย 
(1.) กลุ่มอาหาร เครื่องด่ืม 
(2.) กลุ่มสินค้าเครื่องสำอาง สินค้าเพื่อสุขภาพ ความงาม 
(3.) กลุ่มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า 
(4.) กลุ่มสินค้าของใช้ในชีวิตประจำวัน สบู่ ผงซักฟอก ยาสีฟันฯลฯ 
(5.) กลุ่มยารักษาโรค 
(6.) กลุ่มวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องประดับตกแต่งบ้าน 
(7.) ธรุกิจโลจีสติกส์ สินค้าท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ    
(8.) ธุรกิจขายสินค้าผ่าน platform ต่างๆ หรือการขายสินค้าแบบ  digital marketing   
(9.) ธุรกิจบริการเป็นท่ีปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในการทำการตลาดผ่าน digital marketing    
 

7. กลยุทธ์การขยายตลาดในประเทศกัมพูชาหลังโควิด-19 

ในช่วงวิกฤติโควิด -19  ผู้ประกอบการ/นักลงทุนในกัมพูชา เริ่มเรียนรู้และประจักษ์ว่ากัมพูชาต้อง
ผลิตสินค้าในประเทศของตน พึ่งพาตนเองให้ได้ จะพึ่งแต่การนำเข้าเหมือนเดิมไม่ได้เพราะหากเกิดการปิด
ประเทศจะทำให้คนกัมพูชาขาดแคลนเสบียงในประเทศ นอกจากนี้การผลิตสินค้าในประเทศเพื่อทดแทนการ
นำเข้าจะทำให้ราคาจำหน่ายสินค้าในประเทศลดลงด้วย จากค่าขนส่ง ภาษีนำเข้า ค่าภาษี VAT และกำไรของ
พ่อค้าคนกลาง 
 ส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในกัมพูชาคือ จะมีการตั้งโรงงานเพื่อผลิตสินค้าเครื่องด่ืม การแปรรูปอาหาร สินค้าผลิต
สบู่ ผงซักฟอกและของใช้ในชีวิตประจำวัน โดยอาจเริ่มจากโรงงานขนาดเล็ก 

กลยุทธ์การขยายตลาดในประเทศกัมพูชาหลังโควิด-19 คือขอให้มองกัมพูชา จากเดิมที่เป็นตลาด
รองรับการผลิตของสินค้าไทย เพิ่มเป็น กัมพูชาเป็นฐานการลงทุนของไทย  คนไทยควรมองหาโอกาสการลงทุน
ในประเทศเพื่อนบ้าน โดย 

(1.) การเข้ามาร่วมทุนเพื่อต้ังโรงงาน 
(2.) การเข้าดำเนินการ บริหารจัดการ มาจัดสร้างโรงงาน หรือการขาย know How 
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8. คาดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทางการค้า การลงทุน? 

 เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายคาดหวังว่ารัฐบาลต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการค้า นักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ และ แม้แต่J JICA ก็คาดหวังให้ รัฐบาลกัมพูชา ถือ
โอกาสปฎิรูปประเทศครั้งใหญ่ท้ังในด้านเศรษฐกิจและสังคม     

 ทิศทางเศรษฐกิจของกัมพูชา จะมีได้ภายใต้เงื่อนไขใหม่เช่น 
(1)  ราคาค่าเช่า ต้องสมเหตุ สมผล ต้องไม่มีการเรียกตามความต้องการของผู้ให้เช่า คิดว่าทุกอย่างจะ

ต้ังอยู่บนความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ กันมากขึ้น 
(2) ราคาท่ีดินจะต่ำกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะคนซื้อย่อมลังเล และคนขาย มีความต้องการเงินสด

มากกว่าการถือสิทธิในท่ีดิน  
(3) รัฐบาลเร่งทบทวน และ ปฎิรูปประเทศทั้งระบบเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่ ซึ่งเรื่องนี้

น่าจะเกิดขึ้นค่อนข้างแน่นอนเพราะมีเค้าลางจากการปรับคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดฮุน เซน 3 เมื่อวันท่ี 30 
มีนาคม 2020  โดยมีการแต่งต้ังรัฐมนตรีเพื่อให้รับผิดชอบภาระกิจต่างๆ โดยตรง  

 
 

 
 
 
 
 
9.  ข้อคิดเห็นของสำนักงานฯ   

(1) ควรมีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า อย่างมีข้ันตอนเพื่อรับมือกับกระแสการใช้ชีวิตของคนหลัง
โควิด 19 หรือยุค New Normal ซึ่งคาดว่าคนกัมพูชา จะมีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่นการสังสรรลดลง 
การใช้จ่ายเงินจะลดลงและระมัดระวังมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องสินค้าฟุ่มเฟือย คนจะเก็บเงินสดเช่นเดิม ไม่นิยม
ฝากกับธนาคาร        

(2) ผลิตสินค้าไทยให้ดี มีมาตรฐานสูง  
(3) ใช้ช่องทางค้าปลีกสมัยใหม ่  digital marketing  ให้เป็นประโยชน์   
(4) ควรเข้ามาศึกษาตลาดกัมพูชา เพื่อหาโอกาสทำธุรกิจในส่ิงท่ีตนมีความชำนาญ 
(5) คาดว่ากัมพูชา จะมีการเปล่ียนแปลงประเทศของตนโดยหยิบยก หยิบยืม ความสำเร็จของประเทศ
ผู้นำเช่นจีน เป็นแนวทางท้ังเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และการเงิน 
(6) ผู้ประกอบการไทยควรเตรียมตัวให้พร้อมกับระบบการเงิน การค้า สมัยใหม่ เพราะส่ิงเหล่านี้อาจ
เกิดในกัมพูชาก่อนไทย ก็เป็นได้ 
(7) นักลงทุนจีนคงไม่หนีหายจากกัมพูชา เพราะกัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งของจีนในทุกเรื่อง 
(8) ทางสมาคมมีผู้ประกอบการไทยท่ีเข้ามาก่อนพร้อมท่ีจะให้คำแนะนำและความช่วยเหลือ ซึ่งจะทำ
ให้ความเส่ียงลดลง  

---------------------------- 
 

สำนักงานผู้แทนการค้าฯ ณ จังหวัดเสียมราฐ 
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