
  

ความเคลื่อนไหวของประเทศสมาชิกต่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน : กัมพูชา 

ประเทศกัมพูชา  มีชื่ ออย่ าง เป็นทางการว่า  ราชอาณาจักรกัมพูชา  (Kingdom of Cambodia)  

ด้วยเศรษฐกิจท่ีขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับวัฒนธรรมและประเพณีท่ีคล้ายคลึงกับไทย และจ านวนประชากร 

กว่า ๑๕.๗ ล้านคน ซึ่งกว่าร้อยละ ๗๐ เป็นวัยแรงงานท่ีมีค่าจ้างอยู่ในระดับต่ า รวมท้ังนโยบายการเปิดรับ 

การลงทุนจากต่างประเทศ ท าให้ในช่วงท่ีผ่านมามีนักลงทุนโดยเฉพาะจากไทยสนใจเข้าไปลงทุนในธุรกิจ 

การผลิตและการท่องเท่ียวกันอย่างต่อเนื่อง และในโอกาสท่ีรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปีนี ้

กัมพูชามีการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ 

พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันคือ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ขึ้นครองราชย์เมื่อวันท่ี ๑๔ ตุลาคม 

๒๕๔๗ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้น าประเทศคือ สมเด็จฮุน เซน โดยด ารงต าแหน่งวาระละ ๕ ปี 

มกราคม ๒๕๕๙ 

ภายในบทความฉบับนี้ 
๑. การเมืองการปกครอง 

๒. กัมพูชากับอาเซียน 

๓. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของกัมพูชา 
 

CAMBODIA 

มนต์เสน่ห์ 
แห่งราชอาณาจักรขอม 

อันเกรียงไกร 



 

 

  

กั มพู ช ามี ร ะบอบการปกครอง ระ บอบ

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมี  พระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งได้มีการก าหนด

ไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔ ว่าพระมหากษัตริย์

กัมพูชาต้องเป็นสมาชิกของราชวงศ์ท่ีมีอายุไม่น้อยกว่า 

๓๐ ปี และต้องสืบสายสันติวงศ์มาจาก นักองค์ด้วง 

กษัตริย์นโรดมหรือกษัตริย์ศรีสวัสดิ์เท่านั้น  

พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ กั ม พู ช า อ ง ค์ ปั จ จุ บั น  

คือ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ  นโรดม สีหมุณี 

( Preah Karuna Preah Bat Samdech Preah 

Boromneath Norodom Sihamoni) ซึ่ ง เ ส ด็ จ ขึ้ น

ครองราชย์ตั้งแต่วันท่ี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือ สมเด็จอัครมหาเสนาบดี

เดโช ฮุน เซน 

กัมพูชามีพรรคการเมืองส าคัญ ๓ พรรค ได้แก่ 

(๑) พรรคประชาชนกัมพูชา (Cambodian People’s 

Party: CPP) หัวหน้าพรรคคือ สมเด็จเจีย ซิม รอง

หัวหน้าพรรคคือ สมเด็จฮุน เซน  

(๒) พรรคฟุนซินเปค (National United Front for 

an Independent, Neutral, Peaceful and 

Cooperative Cambodia: FUNCINPEC) หั ว ห น้ า

พรรคคือ นายเชียว พุธ รัศมี และ  

( ๓ )  พ ร ร ค ส ม  รั ง สี  ( Sam Rainsy Party: SRP)  

หัวหน้าพรรคคือ นายสม รังสี ท้ังนี้ จากการเลือกตั้ง

ครั้งท่ีผ่านมาพรรคประชาชนกัมพูชา (Cambodian 

People’s Party: CPP) ได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่ 

จึงท าให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลแบบพรรคเดียวได้ จึงท า

ให้สมเด็จ ฮุน เซน เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกสมัย 

การเมืองการปกครองของกัมพูชา 
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  รัฐสภาของกัมพูชาเป็นระบบสภาคู่  ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร ( National Assembly) ซึ่ง

รัฐธรรมนูญก าหนดให้มีสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน มาจากการเลือกตั้งท่ัวไปโดยทางตรงและลับ  

มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๕ ปี ปัจจุบันมีสมาชิก ๑๒๓ คน และมีสมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ เป็น 

ประธานผู้แทนราษฎร และ วุฒิสภา (Senate) ท่ีมีสมาชิกมากสุดไม่เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรมาจาก 

การแต่ งตั้ ง โดยพระมหากษัตริย์  โดยเลื อกจากพรรคการ เมื อง ท่ี ได้ เสี ย งข้ า งมาก จ านวน ๒  ราย  

โดยเปรียบเทียบ ๒ ราย และสมาชิกท่ีเหลือมาจากการเลือกตั้งโดยทางอ้อม มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๖ ปี 

(ปัจจุบันมีสมาชิก ๖๑ คน ) และมีสมเด็จ เจีย ซิม เป็นประธานวุฒิสภา 

กัมพูชาแบ่งเขตการปกครองเป็น ๒๐ จังหวัด ได้แก่ (๑) กระแจะ (๒) เกาะกง (๓) กันดาล (๔) กัมปงจาม 

(๕) กัมปงชนัง (๖) กัมปงทม (๗) กัมปงสะปือ (๘) กัมปอต (๙) ตาแก้ว (๑๐) รัตนคีรี (๑๑) พระวิหาร  

(๑๒) พระตะบอง (๑๓) โพธิสัต (๑๔) บันเตียเมียนเจย (๑๕) เปรเวง (๑๖) มณฑลคีรี (๑๗) สตึงเตรง  

(๑๘) สวายเรียง (๑๙) เสียมเรียบ (๒๐) อุดรมีชัย แต่ละจังหวัดแบ่งการปกครองเป็นอ าเภอ (Srok)  

และต าบล (Khum)  นอกจากนี้ มีเขตการปกครองพิเศษเรียกว่า กรุง (Municipalities) อีก ๔ กรุง ได้แก่ กรุง

พนมเปญ กรุงสีหนุวิลล์ (กัมปงโสม) กรุงแกบ และกรุงไพลิน 

ท้ังนี้ แต่ละจังหวัดหรือกรุง จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกรุงกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอีก ๗-๙ คน  

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามวาระของรัฐบาล ( ๕ ปี ) เป็นผู้ปกครอง โดยจังหวัดจะแบ่งเขตการปกครองย่อย 

เป็นอ าเภอ และต าบล ขณะท่ีกรุงจะแบ่งเขตการปกครองย่อยเรียกเป็น “คาน” และ “สังกัด”  ท้ังนี้ หมู่บ้านซึ่ง

เป็นชุมชนย่อยลงไปจะเรียกว่า “ภูมิ” 

 



 

 

 
กัมพูชากับอาเซียน 

ในอดีตกัมพูชาเป็นประเทศท่ีสร้างความกังวลให้กับอาเซียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ความขัดแย้งทางอุดมการณ์

และทางการเมืองในกัมพูชาอย่างรุนแรง แต่ภายหลังจากกัมพูชาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนในปี ๒๕๔๒ 

กัมพูชาได้แสดงสิ่งท่ีสะท้อนถึงความร่วมมือและผลักดันให้เกิดเสถียรภาพและสันติภาพภายในภูมิภาค  

เช่น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ประเทศกัมพูชาได้รับต าแหน่งประธานอาเซียน และเป็นเจ้าภาพการปร ะชุม 

สุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๘ เมื่อวันท่ี ๔-๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ณ กรุงพนมเปญ ภายหลังเหตุการณ์ระเบิด 

ท่ีบาหลี ประเทศอินโดนีเซียเพียง ๓ สัปดาห์ จึงท าให้เหตุการณ์ก่อวินาศกรรมท่ีบาหลี กลายมาเป็นวาระส าคัญ 

ในการประชุมสุดยอดอาเซียนท่ีกรุงพนมเปญ ซึ่งรัฐบาลกัมพูชาได้ประสบความส าเร็จอย่างสูงในการเป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุมฯ โดยมีผู้น าประเทศต่างๆ ท้ังผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ ผู้น าประเทศคู่เจรจา 

ของอาเซียน ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และผู้น าจากอินเดีย แอฟริกาใต้ร่วมด้วย รวม ๑๕ ประเทศ  

มาร่วมประชุมเจรจาจนส าเร็จลุล่วง โดยการประชุมดังกล่าวมีประเด็นหลักคือ ปัญหาการก่อการร้าย 

ท่ีหลายประเทศให้ความส าคัญ โดยผู้น าอาเซียนได้ออกปฏิญญาต่อต้านการก่อการร้าย และจะร่ วมมือ 

ระหว่างกันในการป้องกันโดยด าเนินมาตรการร่วมกันในประเทศสมาชิกและประชาคมโลก ท้ังยังเห็นพ้อง 

ให้มีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายประจ าภูมิภาค พร้อมท้ังประณามการก่อวินาศกรรมของกลุ่มก่อการร้าย

ท่ีเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และในเมืองซัมบวนกา และเกซอน ของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งรัฐบาลกัมพูชา 

ได้แสดงเจตจ านงอย่างเต็มท่ีในการให้ความร่วมมือต่อประชาคมนานาชาติในการต่อต้านการก่อการร้ายข้ามชาติ 

ในปี ๒๕๕๕ ประเทศกัมพูชาได้ด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนอีกครั้ง และในฐานะประธานอาเซียน  

ปี ๒๕๕๕ นี้ ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ 

(ASEAN Foreign Ministers’ Meeting) Retreat) ณ เมืองเสียมราฐ ระหว่างวันท่ี ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ 

กัมพูชาได้แสดงท่าทีท่ีชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาในเมียนมา โดยสนับสนุนให้ยกเลิกมาตรการคว่ าบาตรต่อเมียนมา 

หลังจากท่ีเมียนมามีการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นประชาธิปไตยตามล าดับ รวมถึงสนับสนุนการรับประเทศติมอร์

ตะวันออกเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนด้วย  
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ผู้น ากัมพูชาได้แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการสร้างความเข้มแข็งของกลไกในการรักษาเสถียรภาพ

ทางการเงินของภูมิภาค รวมท้ังป้องกันวิกฤตเศรษฐกิจโลกในอนาคต และการส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

และการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ โดยถือเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศ

สมาชิกท้ัง ๑๐ ประเทศท่ีแตกต่างหลากหลาย ตั้ งแต่ประเทศท่ียากจนเช่น เมียนมา ไปจนถึงสิงคโปร์ 

ท่ีมีความก้าวหน้าอย่างมาก และเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างอินโดนีเซีย 

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของกัมพูชา 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของกัมพูชา รวมถึงโอกาสและลู่ทางการค้าการลงทุน

ของไทยในระยะต่อไปจึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ ง กล่าวได้ว่า หลังจากกัมพูชาได้ เข้าร่วม  

เป็นสมาชิกอาเซียนในปี ๒๕๔๒ และการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ในปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา 

กัมพูชาสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี โดยได้ให้ความส าคัญต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อมุ่งขจัดความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดี

ของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นท่ีชนบท จะเห็นได้ว่ากัมพูชาสามารถลดสัดส่วนของประชากรยากจนลง  

จากร้อยละ ๕๐.๒ ในปี ๒๕๔๗ ลงมาท่ีร้อยละ ๑๗.๗ ในปี ๒๕๕๑ และใกล้ท่ีจะยกระดับจากประเทศที่มีรายได้ต่ า

ไปสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางได้แล้ว 

ปัจจัยส าคัญที่ดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะการผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป สิ่งทอ และรองเท้า เข้ามาในกัมพูชา คือ  

๑) ปัจจัยด้านแรงงานท่ีประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน และค่าจ้างแรงงานท่ีต่ า (ประมาณ ๑๕๐ บาท

ต่อวัน) เป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นและไม่ต้องการทักษะสูง  

๒) สิทธิประโยชน์ ทางการค้า เช่น การได้รับสิทธิพิเศษจากประเทศต่าง ๆ (Special Preferential Tariff) 

สิทธิพิเศษทางภาษี ศุลกากรจากประเทศท่ีพัฒนาแล้ว (GSP) โดยเฉพาะการส่งออกไปกลุ่มประเทศยูโร  

กัมพูชาได้รับสิทธิพิเศษส าหรับประเทศท่ีพัฒนาน้อยท่ีสุด สามารถส่งออกสินค้าได้ทุกชนิดโดยไม่จ ากัดจ านวน 

ยกเว้นอาวุธและยุทโธปกรณ์ (EBA) และการปฏิบัติเย่ียงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (MFN) 

 



 

 

 

๓) การเมืองเข้มแข็ง และมีเสถียรภาพ รัฐบาลพยายามสร้างบรรยากาศกาศ 

การลงทุนท่ีดีส่งเสริมการค้าและพัฒนา อุตสาหกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ ท้ังหมดโดยได้รับการปฏิบัติ เท่าเทียม 

กับคนในชาติการเคลื่อนย้ายเงินทุนท าได้โดยเสรีมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ท่ัวประเทศ ชาวต่างชาติสามารถถือครองท่ีดินได้ระยะยาว (๗๐ ปี)  

๔) มีกฎหมายส่งเสริมการลงทุนท่ีให้สิทธิประโยชน์และความมั่นคงแก่นักลงทุน 

ท้ังการถือครองสิทธิในทรัพย์สินและไม่ถูกบังคับจากนโยบายก าหนดราคาสินค้า 

และบริการ  

๕) การมีแหล่งท่องเท่ียว ที่เป็นมรดกโลกและสัญลักษณ์ของกัมพูชาที่เมือง 

เสียมเรียบ ท่ีตั้งของนครวัด ซึ่งท ารายได้อย่างมากมาย ด้วยค่าใช้จ่ายต่อหัวท่ีต่ า 

เพียงเฉลี่ ย ๙๐  ดอลลาร์ต่อคน/วัน ท าให้กัมพูชาดึ งดูดนักท่องเ ท่ียว ท่ัวโลก 

เข้ามาเยือนกัมพูชามากกว่า ๔,๕๐๐,๐๐๐ คนในปี ๒๕๕๗ ท่ีผ่านมา 
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โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีมีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการดึงดูดการลงทุน  

โดยเส้นทางคมนาคมภายในประเทศได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้นด้วยเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ  

มีเครือข่ายถนนกว่า ๕๒,๕๐๐ กิโลเมตร โดยมีเส้นทางส าคัญท่ีเชื่อมโยงกับไทยและเวียดนามคือ (๑) Central 

Subcorridor หรือ R1 ท่ีเช่ือมระหว่างกรุงเทพฯ-พนมเปญ-โฮจิมินห์ (๒) Southern Coastal Sub-corridor หรือ 

R10 เส้นทางเลียบชายฝั่งด้านใต้เชื่อมระหว่าง กรุงเทพฯ-เกาะกง-นามกัน และ (๓) Northern Sub-corridor 

หรือ R9 เชื่อมแหล่ง ท่องเ ท่ียวส าคัญ กรุ ง เทพฯ -เสียมเรียบ-กุยเยิน ส่วนด้านการคมนาคมทางน้ า   

กัมพูชามี ท่าเรือส าคัญ ๒ แห่ง คือ Phnom Penh Autonomous Port ท่าเรือแม่น้ ากลางกรุงพนมเปญ  

ท่ี ส าม า รถ เ ชื่ อ ม ต่ อ ไ ปยั ง  Cai Mep Hub Port ใ น เ วี ย ดน าม  เพื่ อ ส่ ง สิ น ค้ า ไ ปยั ง สห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  

และ Sihanoukville Autonomous Port ซึ่งเป็นท่าเรือน้ าลึก แห่งเดียวของกัมพูชา ส่วนใหญ่ใช้ส่งสินค้า 

ไปยังยุโรปโดยผ่านท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือในสิงคโปร์ ส าหรับการ  คมนาคมทางอากาศ ก็มีสนามบิน 

เ ปิ ด ใ ห้ บ ริ ก า ร  ๓  แ ห่ ง  คื อ  ส น า ม บิ น น า น า ช า ติ พ น ม เ ป ญ  ส น า ม บิ น น า น า ช า ติ เ สี ย ม  เ รี ย บ  

และสนามบินนานาชาติสีหน ุ

โดยสรุปแล้ว เศรษฐกิจของกัมพูชามีพัฒนาการท่ีดีมีการขยายตัวขึ้นเป็นล าดับ โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๓  

เป็นต้นมา เศรษฐกิจของกัมพูชามีการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๗.๐ ต่อปี และยังมีแนวโน้มท่ีดีในอนาคต 

จากการส่งออกเสื้อผ้าส าเร็จรูปและรองเท้า ภาคบริการการท่องเท่ียว ภาคการเกษตร และภาคการก่อสร้าง  

และมีโอกาสท่ีจะได้รับการยกระดับจากประเทศที่มีรายได้ต่ าไปสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางในไม่ช้านี้  

ปัจจัยดึงดูดการลงทุนท่ีส าคัญคือ การได้รับสิทธิพิเศษในการส่งออกไปประเทศต่าง ๆ ประชากรส่วนใหญ่

อยู่ ในวัยท างานและค่าจ้างแรงงานท่ีต่ า การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีการเมืองเข้มแข็งและมีเสถียรภาพ  

รัฐบาลมีนโยบายเปิดกว้าง และสนับสนุนการลงทุน ตลาดยังเปิดรับสินค้าไทยซึ่งเป็นท่ีนิยมและได้รับความเชื่อถือ

ในคุณภาพ พร้อมท้ังสื่อท่ีเข้าถึงคนกัมพูชา  

อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีนักลงทุนควรตระหนักก่อนเข้าลงทุนในกัมพูชาคือ กฎระเบียบภาครัฐโดยเฉพาะเรื่อง

ภาษียังมีความไม่ชัดเจน ภาษา การขาดแคลนแรงงาน รวมท้ังค่าสาธารณูปโภคและต้นทุนมีราคาสูง เป็นต้น 
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