
 

รายได้จากการท่องเที่ยวของกัมพูชาลดลง 80% ในป ี2563 

กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชารายงานเมื่อวันที่ 19 
เมษายน ว่า จากการระบาดของเชื้อโควิด 19 ทั่วโลกนั้น 
ส่งผลให้รายรับจากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศของกัมพูชา
ในปีที่แล้วมีมูลค่าอยู่ที่ 1.023 พันล้านดอลลาร์ลดลงร้อยละ 
79.4 จาก 4.919 พันล้านดอลลาร์ในปี 2562 โดยภายในปี 
2563 กัมพูชาให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1,306,143 

คน ลดลงร้อยละ 80.2 จาก 6,610,592 คน ในปี 2562  

จากรายงานสถิติการท่องเที่ยวสำหรับปี 2563 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเดินทางมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 3 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขณะที่ในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 12.1 รายงานยังชี้ให้เห็นว่า ภาคการ
ท่องเที่ยวของกัมพูชาต้องรอ 3-5 ปีหน้าจึงจะสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ แต่หากโควิด 19 ยังคงมีอยู่อาจจะใช้
เวลาถึง 7 ปี ซึ่งอัตราการท่องเที่ยวจากต่างประเทศจะได้รับการฟ้ืนตัวในระดับต่ำ โดยการฟื้นตัวนั้นเป็นรูปตัวยู 
(U-shaped recovery) 

นาง  Chhay Sivlin ประธานสมาคมตัวแทนการท่องเที่ยวแห่งกัมพูชา (CATA) กล่าวว่าไม่มีประเทศใดสามารถ
คาดหวังว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็วหรือไมร่วมถึงกัมพูชาด้วย ในขณะนี้กระทรวงมีการ
คาดการณ์ท่ีน่าหดหู่โดยพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติหดตัวลงอีกร้อยละ 60-70 ในปีนี้ 

โอกาส/ผลกระทบผู้ประกอบการไทย 

๑. การลดลงของนักท่องเที่ยวต่างชาติในกัมพูชา ส่งผลกระทบต่อรายได้ของนักลงทุนไทยที่ลงทุนในธุรกิ
โรงแรมและการท่องเที่ยว(รวมถึงร้านอาหาร รา้นกาแฟ และบริษัทนำเที่ยว)ในประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะที่จังหวัด
เสียมราฐ ประมาณ ๑๐ ราย 

 ๒. สำนักงานฯ คาดว่าการท่องเที่ยวของกัมพูชาจะฟ้ืนตัวภายหลังคนของประเทศต่าง ๆ ได้รับวัคซีน สาย
การบินเริ่มเปิดบริการ ซึ่งน่าจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 1-2 ปี 

ที่มา Khmer Times 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

เมษายน 2564 

 



Revenue from international tourism dips 80 per cent in 2020 

 

Cambodia booked just $1.023 billion in international tourism revenue last year, representing a 

79.4 per cent nosedive from $4.919 billion in 2019 due to the sweeping effects of the global 

Covid-19 pandemic, the Ministry of Tourism reported on April 19. 

The Kingdom welcomed 1,306,143 international tourists in 2020, down by 80.2 per cent from 

6,610,592 in 2019, according to the 2020 Tourism Statistics Report. 

It said the tourism and travel industry accounted for three per cent of gross domestic product 

(GDP) in 2020, a far cry from the 12.1 per cent chalked up in 2019. 

"The Covid-19 crisis has had a substantial bearing on global development in all areas. Of note, 

the Cambodian tourism sector must wait three-to-five years to be able to return to its former form. 

But if Covid-19 persists, it could take up to seven years to do so,” the report said. 

After the pandemic has gone, international tourist arrivals will undergo a low-growth, U-shaped 

recovery, it claimed. 

Cambodia Association of Travel Agents (CATA) president Chhay Sivlin told The Post that no 

country can expect a quick recovery in international tourist arrivals, and that includes the 

Kingdom. 

"Cambodia's tourism sector needs at least another five years to be as strong as it was before the 

Covid-19 epidemic," she said. 

Revenue from international tourism in 2019 had risen 12.4 per cent from $4.37 billion in 2018, 

ministry data show. 

The road going forward will be rocky at best for the Cambodian tourism sector this year, with the 

ministry positing a gloomy forecast, seeing a further contraction of 60-70 per cent in 

international arrivals this year. 

 

 


