
 

 

โควิดกระทบยอดนักท่องเท่ียวต่างชาติ เหลือไม่ถึงแสนคน ใน 4 เดือนแรกของปีนี้ 
 

ข้อมูลจากกระทรวงท่องเที่ยวกัมพูชาพบว่า ใน
ระยะ 4 เดือนแรกของปี 2564 นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดิน
ทางเข้ามายังกัมพูชามีจำนวนเพียง 82,839 คน หรือลดลง
ถึงร้อยละ 92.9 โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าวแบ่งเป็น
นักท่องเที่ยวจากไทยจำนวน 41,794 คน ซึ่งถือว่าอยู่ ท่ี
อันดับหนึ ่งหรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของนักท่องเที ่ยว
ต่างชาติท้ังหมด ในขณะท่ีอันดับท่ีสองและสาม ได้แก่ จีน
และเวียดนาม ท่ี 25,986 คน และ 4,814 คน ตามลำดับ 

นอกจากนั้น ข้อมูลสถิติของสนามบินนานาชาติ
พนมเปญเปิดเผยตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวขาเข้ามีเพียง  38,346 คน หรือลดลงร้อยละ 94.3 ในขณะท่ี 
จำนวนนักท่องเที่ยวขาออกมี 6,969 คน หรือลดลงร้อยละ 97.9 เมื่อเทียบปีกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 
ซึ่งสาเหตุสำคัญเกิดจากการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างไรก็ตาม กระทรวงการท่องเที่ยว และ
กระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชา ได้วางแผนเต็มท่ีเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนแล้ว สามารถ
เดินทางมาท่องเท่ียวในกัมพูชาภายในไตรมาสส่ีของปีนี้ 

ทั้งนี ้ กัมพูชามีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเป็นอย่างมากนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
โควิด-19 เช่นเดียวกับหลายประเทศในภูมิภาค โดยในปี 2563 กัมพูชาจำนวนมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียง 
1.31 ล้านคน หรือลดลงกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับปี 2562 

โอกาส/ผลกระทบผู้ประกอบการไทย 
1) ข้อมูลจากการวิจัยของ สภาการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมท่องเท่ียวโลก (World Travel & Tourism 

Council: WTTC) ประจำปี 2563 ประเทศกัมพูชา มีรายได้จากการท่องเที่ยว เท่ากับ 7,110.2 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 26.4 ของเศรษฐกิจท้ังหมด 

2) กรุงพนมเปญและจังหวัดเสียมราฐ ถือเป็นเป้าหมายหลักของชาวต่างชาติในการเข้ามาท่องเที่ยวใน
กัมพูชา ซึ่งท่ีผ่านมาท้ัง 2 จังหวัดมีการประกาศใช้ Curfew ในยามวิกาลหลายครั้ง ส่งผลกระทบให้ธุรกิจต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการของเท่ียวของไทยในจังหวัดเสียมราฐ 
เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และบริษัทนำเที่ยว อย่างไรก็ตาม จังหวัดเสียมราฐอยู่ระหว่างการปรับปรุง
สาธารณูปโภคพื้นฐานในตัวเมืองครั้งใหญ่ โดยเฉพาะถนนกว่า 38 สายรอบตัวเมือง (บางสายวิ่งตัดไปยัง
ปราสาทนครวัด) เพื่อรองรับการกลับมาของนักท่องเท่ียวในอนาคต 

3) นักธุรกิจไทยที่อยู่ในธุรกิจที่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที่ยวน่าที่จะให้ความสนใจเข้าไปลงทุน ในกัมพูชา 
โดยฉพาะท่ีจังหวัดเสียมราฐ เนื่องจากในช่วงนี้ อสังหาริมทรัพย์มีราคาต่ำลงมาก มีการประกาศขายโรงแรม Guest 
House และร้านอาหารจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าภาพรวมการท่องเท่ียวในกัมพูชาน่าจะเริ่มพื้นตัวได้ในปี 2565    

ที่มา Khmer Times 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 
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Cambodia received only 82,839 foreign visitors in first four months 
 
Foreign arrivals to Cambodia dropped by 92.9 percent in the four months this year to only 
82,839, according to a report from the Ministry of Tourism. 
From January to April, Thai tourists, 41,794 to be exact, topped Cambodia’s tourism market 
list, accounting 50 percent of the total foreign tourists during the period, pointed out the 
report issued on Tuesday. 
Chinese and Vietnamese tourists were ranked second and third with 25,986 and 4,814, 
respectively, it underlined. 
Phnom Penh International Airport handled 38,346 passengers as tourists, a 94.3 percent drop, 
the report stated. 
COVID-19 pandemic is the main factor drying off tourists in Cambodia. However, the Ministry 
of Tourism and Ministry of Health have been working on a scheme to allow vaccinated 
tourists to visit Cambodia in the fourth quarter of this year. 
Meanwhile, Cambodian outbound tourists were registered at 6,969, a year-on-year decrease 
of 97.9 percent. 
Last year, Cambodia received only 1.31 million foreign tourists, showing a fall of 80 percent 
compared to 2019. 
https://www.khmertimeskh.com/50875825/cambodia-received-only-82839-foreign-visitors-in-
first-four-months/ 
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