
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ระหวางวนัที ่21 – 23  กนัยายน 2552 
ณ กรงุพนมเปญ ประเทศกัมพชูา 

 

 
 

 

  

รายงานการเดนิทางเพือ่รวบรวมขอมลูและขอคดิเหน็จากหนวยงาน 
ทีเ่กีย่วของกบัอตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุงหม 

                                           สาํนกันโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 
                                                  สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 
                                                                พฤศจกิายน 2552 



  

รายงานการเดินทางเพื่อรวบรวมขอมูลและขอคิดเห็นจากหนวยงานท่ีเกีย่วของกับ 

อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม 

ณ ประเทศกมัพูชา ระหวางวนัที ่21 – 23  กันยายน 2552 

 

……………………………… 

 

การเก็บรวบรวมขอมูลและขอคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมส่ิงทอและ

เคร่ืองนุงหมของประเทศกัมพูชา ระหวางวนัที ่21-23 กันยายน 2552  เปนกิจกรรมภายใตโครงการพัฒนา

ผลิตภัณฑส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมไทยเพื่อตอบสนองผูผลิตในประเทศและสมาชิกการเขตการคาอาเซียน 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกดิการพัฒนาเครือขายการซือ้ขายระหวางไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ 

ใหมากย่ิงข้ึน ซึง่จะเปนประโยชนตอการวางแผนดําเนนิโครงการระยะตอไป อันจะสงเสริมใหเกดิการคา

และการลงทุนระหวางกันมากข้ึน ทั้งนีก้ารรวบรวมขอมูลอุตสาหกรรมดังกลาวไดรับความอนุเคราะหเปน

อยางดียิ่งจาก นายพูนศักด์ิ  คุณอุดม ทีป่รึกษา(ฝายการพาณิชย) ประจํากรุงพนมเปญ ราชอาณาจักร

กัมพูชา ในการใหขอมูลภาพรวมและแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสานหนวยงานใหกับคณะสํารวจไดเขา

พบและสัมภาษณผูเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม เขาพบสมาคมผูผลิตเส้ือผาแหง

กัมพูชา หรือ GMAC (Garment Manufactures Association of Cambodia) และเขาพบเจาหนาที่

กระทรวงพาณิชย ราชอาณาจักรกัมพูชา มีรายละเอียด ดังนี ้

 
1. ขอมูลพื้นฐานของประเทศกัมพูชา 

   ขอมูลทัว่ไป 

  ประเทศกัมพูชา (Cambodia) หรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) 

ต้ังอยูในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต มีพื้นที่ 1.8 แสนตารางกิโลเมตร (หรือประมาณ 1 ใน 3 ของ

พื้นที่ประเทศไทย)  

ประชากร : 14.7  ลานคน (รอยละ 85 อาศัยอยูในเขตชนบท)  

เวลา  : เทากับไทยหรือกอนเวลา GMT (+7 ชั่วโมง) 

เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม     

  ของประเทศ  

การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริยเปนประมุขภายใต 

            รัฐธรรมนูญ  

พระมหากษัตริย : พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมนุี  

นายกรัฐมนตรี : สมเด็จฮุนเซ็น  

ภาษาราชการ : ภาษากมัพูชา 



  

ภาษาที่ใชโดยทั่วไป : ภาษาอังกฤษ ฝร่ังเศส เวยีดนาม ไทย และ จีน  

ศาสนา : พุทธ (รอยละ 95)  ศาสนาอ่ืน ๆ (รอยละ 5) 

อาชีพหลัก : เกษตรกรรม 

พืชสําคัญ  : ขาวเจา ยางพารา พริกไทย รองลงมา คือ การประมง 

อุตสาหกรรมในประเทศ : สวนใหญเปนโรงสีขาว โรงเล่ือย และรองเทา 

 
 ขอมูลดานเศรษฐกิจ 

 ป 2551 กัมพูชามีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP Growth Rate) รอยละ 6.0 

(ป 2550 รอยละ 10.2) จากเดิมที่เคยคาดการณไวที่รอยละ 7.0 เนื่องจากภัยแลงและอุทกภัยที่สงผล

กระทบตอภาคการเกษตร ซึ่งเปนรายไดหลักของประชากรรอยละ 70 ของประเทศ รวมทัง้การสงออกที่

ลดลงของ เส้ือผาสําเร็จรูป ส่ิงทอ รองเทา เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ

สหรัฐอเมริกาและสหภาพยโุรป ซึ่งเปนตลาดสงออกหลักของกัมพูชา และการที่สหรัฐอเมริกายกเลิกการ

ใชมาตรการ Safeguard ตอสินคาเส้ือผาสําเร็จรูปจากจนี 

    ป 2552 คาดการณวาเศรษฐกิจจะเติบโตรอยละ – 0.5 และจะขยับเพิ่มเปนรอยละ 

3.0 ในป 2553 เนื่องจากการพัฒนาดานอสังหาริมทรัพยชะลอตัวลงจากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจและการเงิน

โลกทีก่ระทบผูลงทนุรายใหญในกัมพูชา คือ เกาหลี และ จีน ทาํใหหลายๆ โครงการชะลอตัวลงและใน

บางโครงการถอนการลงทนุ  

  รายไดเฉล่ียตอคนตอปในป 2551 เฉล่ีย 598 ดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มจากป 2550 รอยละ 

7.2  เฉล่ีย 558  ดอลลารสหรัฐฯ ตอคน  

 

ตารางแสดงขอมูลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของกมัพูชา (ป 2548-2552) 
 

ป 2548 2549 2550 2551 2552E 

GDP (billion USD) 6.2 7.4 8.6 10.6 11.2 

Real GDP Growth (%) 13.3 10.8 10.2 6.0 -0.5 

GDP Per Capita 380 404 558 598 635 

อัตราเงินเฟอ (% USD) 5.8 4.7 5.0 21.0 7.0 

จํานวนประชากร (ลานคน) 13.8 14.2 14.5 14.7 15.1 

กําลังแรงงาน (labor force) (%ประชากร) 46.9 47.8 48.7 58.8 59.5 

อัตราการวางงาน(% กําลังแรงงาน) 2.5 2.4 2.5 2.8 49.5 

อัตราแลกเปล่ียน (เรียล /บาท) 103 110 113 130.0 140 
 

       ที่มา  :  EIC, Cambodia Economics Today, special Issue January 2009, Monthly  
      Bulletin of Statistics of Ministry of Economy and Finance of Cambodia (MEF) 



  

 อัตราการวางงาน  
 ในป 2551 มีแรงงานพรอมเขาสูการจางงานรอยละ 58.8 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่ง

การวางงานไมสามารถระบุไดแนชัดวามีจาํนวนเทาใด เนื่องจากกวารอยละ 70 มีอาชีพเกษตรกรรม ซึ่ง

ไมไดทํางานทัง้ป และจะทาํงานชวงระยะเพาะปลูกและอาศัยน้าํฝนเปนหลัก นอกจากการเพาะปลูกแลวจะ

มีอาชีพอ่ืนเสริมบาง อาทิ การรับจาง คาขาย การทอผา และการหาของปา เปนตน 

 

โครงสรางอาชพีของคนกมัพชูา 

ภาคเกษตรกรรม 70 %

ภาคบริการ 17%

ภาคอุตสาหกรรม 8%
ภาคบริการ 5 %

 
 

 
  ขอมูลดานการคา 

    ป 2551 กัมพูชามีการคารวม 7.8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เปนการสงออก 3.4 

พันลานเหรียญสหรัฐฯ และนําเขา 4.4  พันลานเหรียญสหรัฐฯ ขาดดุลการคา 1.1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

เนื่องจากการสงออกส่ิงทอ เส้ือผาสําเร็จรูป และรองเทา ซึ่งเปนสินคาสงออกหลักไดรับผลกระทบจากการ

ชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยโุรป อยางไรก็ตามรัฐบาลกมัพูชาไดมุงเนนนโยบาย

สงเสริมการลงทุนผลิตเพื่อทดแทนการนําเขาและสงเสริมการผลิตเพื่อสงออกมากข้ึน 

 

สถิติการนําเขา-สงออกของกมัพูชา ป 2549-2551 

มูลคา: ลานเหรียญสหรัฐฯ อัตราการขยายตัว (%) 
รายการ 

2549 2550 2551 2550 2551 

รวม 5,465.9 6,853.2 7,777.9 25.4 13.5 

สงออก 2,279.7 3,126.1 3,356.2 37.1 7.4 

นําเขา 3,190.2 3,727.1 4,421.7 16.8 18.6 

ดุลการคา -910.5 -601.0 -1,065.5 -34.0 77.3 

     ที่มา : กรม Camcontrol กระทรวงพาณิชย ประเทศกัมพูชา 

 



  

  ประเทศคูคาที่สําคัญ 

 1. สหรฐัอเมริกา มูลคาการคารวม 2.176.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปนการสงออก 2,040.6 

ลานเหรียญสหรัฐฯ และนําเขา 136.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 2. เวียดนาม มูลคาการคารวม 1,072.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปนการสงออก 84.5 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ และนาํเขา 988.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

3. จีน มลูคาการคารวม 794.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปนการสงออก 9.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

และนําเขา 784.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

4. ไทย มูลคาการคารวม 688.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปนการสงออก 13.9 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ และนาํเขา 674.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
  สนิคาสงออกที่สําคัญ 

 สินคาเกษตรกรรม ไดแก ยางพารา ขาว ผลิตภัณฑปลา ขาวโพด ถัว่เหลือง เปนตน 

 

สนิคาเกษตรกรรมสาํคญัทีส่งออก 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาว                             ยางพารา                     ขาวโพด 

ผลิตภณัฑปลา                         ถัว่เหลอืง 



  

   สินคาอุตสาหกรรม ไดแก เส้ือผาสําเร็จรูป เคร่ืองนุงหม รองเทา และส่ิงทอ 

 
 

สนิคาอุตสาหกรรมสาํคญัทีส่งออก 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ตลาดสงออกที่สําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา กลุมสหภาพยุโรป ญ่ีปุน ฮองกง แคนาดา และ

สิงคโปร 

 
  สนิคานําเขาทีส่ําคัญ 

 ผลิตภัณฑน้าํมนัเช้ือเพลิงสําเร็จรูป อาหารและเคร่ืองด่ืม ผาผืน รถจักรยานยนตและ

สวนประกอบ อุปกรณและสวนประกอบ ปูนซีเมนต เหล็กและเหล็กกลา เปนตน  

 ตลาดนําเขาที่สําคัญ 

 ไดแก เวยีดนาม จีน ไทย ฮองกง ไตหวัน เกาหลีใต สิงคโปร อังกฤษ มาเลเซีย และ 

อินโดนีเซยี 

เสือ้ผาสาํเรจ็รปู 
                        เครือ่งนุงหม 

รองเทา                                             สิง่ทอ 



  

  การคากบัไทย 
   ป 2551 การคาระหวางไทยกับกัมพูชามีมลูคาการคารวม 2,130 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

สินคาที่ไทยสงออกเพิ่มข้ึน ไดแก เหล็ก เหล็กกลา และผลิตภัณฑ  รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 

น้ํามนัสําเร็จรูป และน้าํตาลทราย  

  โอกาสสินคาของไทย 
   การสงมอบสินคาไทยมคีวามสะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากไทย-กัมพูชามีอาณาเขต

ติดตอกันเปนแนวยาว 

   การชําระคาสินคาสามารถกระทําไดทั้งเปนเงินบาท เงินดอลลารสหรัฐฯ และทองคํา 

ทําใหการซื้อขายมีความคลองตัวสูงกวาประเทศคูแขง 

   สินคาไทยมีคุณภาพดี รูปแบบสวยงาม เปนที่ตองการของชาวกัมพูชา เนื่องจากชาว

กัมพูชานยิมสินคาไทยตามการโฆษณาทางส่ือโทรทัศน ทาํใหสินคาไทยเปนที่รูจักแพรหลายมากกวา

สินคาจากประเทศอ่ืนๆ 

   การกระจายสินคาไทยเขาสูตลาดกัมพูชาทางชายแดนมีปริมาณมาก ทาํใหสินคา

ไทยครองตลาดตางจังหวัดของกัมพูชาไดมากกวาประเทศคูแขง รวมทั้งผูนาํเขารายใหญของกมัพูชามัก

เปนหุนสวนกบัพอคาไทย ซึ่งจะเปนผูกระจายสินคาไทยใหกับพอคาสงและปลีก ทําใหสินคาไทยกระจาย

อยูทั่วทุกตลาดในกัมพชูา 

 
2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในกัมพชูา 

 สภาพทั่วไป 
   ในป 2551 Cambodia Investment Board (CIB) ไดอนุมัติโครงการสงเสริมการ

ลงทนุในอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป จาํนวน 38 โครงการ เงนิลงทนุรวม 48.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปน

รอยละ 37.6 และ 18.7 ของโครงการและเงนิลงทุนทีไ่ดรับอนุมัติรวม สวนใหญเปนการลงทนุจาก จนี 

เกาหลีใต  ไตหวนั  กัมพูชา  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา ออสเตรเลีย มาเลเซีย และ อังกฤษ 

  อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการสงออก จะไดรับการยกเวนภาษีนําเขาวัตถุดิบ วัตถุกึ่ง

สําเร็จรูป เคร่ืองจักรและอุปกรณที่ใชในการผลิต และไดรับสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ มากมาย รวมทัง้ GSP 

สําหรับสินคาสงออกจากกัมพูชาไปยังประเทศพฒันาแลวกวา 26 ประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพ

ยุโรป และญ่ีปุน เปนตน ในฐานะที่กมัพูชาจัดอยูในกลุมประเทศทีม่ีระดับการพฒันานอยที่สุด (Least 

Developed Countries: LDC) และไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีในการสงออกไปยังตลาด ASEAN 

ภายใตความตกลง AFTA นอกจากนี ้ อัตราคาจางแรงงานของกัมพชูายงัจูงใจใหนักลงทนุตางชาติเขาไป

ต้ังฐานการผลิตเพื่อสงออกในหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป เปนสินคาสงออก

อันดับ 1 ของกัมพูชา คิดเปนสัดสวนรอยละ 80 ของมูลคาการสงออกทั้งหมดของกัมพูชา การเปดเสรีดาน

การคาส่ิงทอตามขอตกลงดวยการคาส่ิงทอ (Multifibre Arrangement: MFA) ของ WTO ต้ังแตวันที่ 1 



  

มกราคม 2548 คาดวาจะสงผลดีตอการขยายตลาดสงออกส่ิงทอของกัมพูชาไปยังตลาดใหม ๆ นอกเหนือ 

จากตลาดหลัก เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป และญ่ีปุน โดยอาศัยความไดเปรียบของกมัพูชาในดาน

คาจางแรงงานระดับตํ่าที่อัตรา 45 ดอลลารสหรัฐฯ/เดือน โดยแรงงานสวนใหญสามารถฝกไดงาย ทัง้นี้ การ

ลงทนุในอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูปของกัมพูชาในป 2551 มีเงินลงทนุรวม 48.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

หรือรอยละ 18.7 ของมูลคาการลงทุนทัง้หมดในกัมพูชา 

 

ผูผลิตเสือ้ผาเวยีดนามเรยีงหนาลยุตลาดเขมร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตลาดโอลมิปก ตลาดคาผาทีใ่หญทีส่ดุแหงหนึง่ในกมัพชูา  

เสือ้ผาทีน่าํมาขายสวนใหญรบัมาจากเวยีดนามเพื่อขายตออกีทอดหนึง่ 

 

3. ขอมูลจากการสัมภาษณ  

3.1 นายพูลศักด์ิ คุณอุดม ที่ปรึกษา(การพาณิชย) สถานทูตไทยประจํากรุงพนมเปญ ประเทศ

กัมพูชา ซึ่งไดใหขอมูลอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม ในกัมพูชา ดังนี ้

   สภาพทั่วไป 
  ผูประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมไทยมีอยูประมาณ 6 โรงงาน แต

ละโรงงานมีเงนิลงทุนประมาณ 2 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยตลาดหลักในการสงออก คือ สหรัฐอเมริกา และ 

สหภาพยุโรป  

 อุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป เปนสินคาสงออกอันดับ 1 ของกัมพชูา คิดเปนสัดสวน

รอยละ 80 ของมูลคาการสงออกทัง้หมดของกัมพูชา ในป 2552 ไดรับผลกระทบอยางมากจากภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซึง่เปนตลาดสงออกหลัก เนื่องจากในแต

ละป กัมพูชาสงออกเส้ือผาสําเร็จรูปและเคร่ืองนุงหมไปยัง 2 กลุมประเทศนี้สูงถงึรอยละ 90 ของปริมาณ



  

การผลิตทัง้หมด (สหรัฐอเมริการอยละ 70 , สหภาพยุโรป รอยละ 20) โดยเปนบริษทัลูกที่รับจางผลิต และ

สงออกไปสูตลาดหลัก 

    รานคาทีจ่ําหนายเคร่ืองนุงหมในประเทศกัมพูชาโดยสวนใหญจะนําเขาจากประเทศ

ไทยมาจําหนายเอง มีบางสวนที่มีผูนาํเขาและรานคารายยอยรับมาจําหนายสูผูบริโภคอีกตอหนึ่ง สําหรับ

สินคาแบรนเนมก็จะมีรานที่เปนตัวแทนจําหนายอยูแลว สวนผลิตภัณฑส่ิงทอ โดยเฉพาะผาผืน (สําหรับ

ตลาดพื้นเมือง) จะนาํเขาจากประเทศไทย และเขามาจําหนายในตลาดโอลิมปคที่พนมเปญ 

 

เสือ้ผาสาํเรจ็รปูผลติจากประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

CITY MALL 
(หางสรรพสนิคาแหงใหมในกรงุพนมเปญ) 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

ปญหาและอุปสรรค 

 

        สินคาจากฮองกง ไตหวัน                  สินคาจากประเทศไทย 



  

 

 

 

 

 

 

 

                           สินคาจากเกาหลีใต              

 

   ผลจากเศรษฐกิจถดถอยในประเทศสงออกหลักสงผลใหในคร่ึงปแรกของป 2552 

แรงงานในอุตสาหกรรมนี้ตองวางงานกวา 50,000 คน และหากสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศทั้ง 

2 ประเทศยงัไมกระเต้ืองข้ึน อาจจะทําใหอัตราการวางงานเพิม่ข้ึนเปน 1 แสนคนในปลายป อยางไรก็ตาม

รัฐบาลไดออกมาตรการชวยเหลือบริษัทผูผลิตเส้ือผาสําเร็จรูป ซึ่งสวนใหญเปนของชาวตางชาติ โดย

ขยายเวลาการยกเวนภาษีกาํไรของบริษัทเอกชนออกไปจนถงึปลายป 2552 นี้ ซึ่งอาจจะชวยใหอัตราการ

วางงานในประเทศลดลง 

    โครงสรางพืน้ฐานสวนใหญไมเพยีงพอตอความตองการ ทัง้เสนทางการคมนาคม

ขนสงอยูในสภาพที่ชาํรุดและอยูระหวางการกอสราง ทาํใหการขนสงในประเทศลาชา สงผลใหมตีนทนุคา

ขนสงสูงข้ึน นบัเปนอุปสรรคอยางหนึ่งในการพัฒนา อีกทั้งปริมาณการผลิตไฟฟาทีย่ังมีไมเพียงพอตอ

ความตองการบริโภค ซึ่งอัตราคาไฟฟาอยูที่ 8 บาทตอหนวยสําหรับในเขตเมือง และ 13 บาทตอหนวย

สําหรับเขตนอกเมือง (สูงกวาไทย 2 เทาและแพงกวาเวยีดนาม) สงผลกระทบตอการตัดสินใจการเขามา/

ขยายการลงทนุ ของนักลงทนุชาวตางชาติ แตอยางไรก็ตามอุตสาหกรรมนี้ใชแรงงานเปนหลักทาํใหไมได

รับผลกระทบมากนัก 

    แมวากัมพูชาจะมีกาํลังแรงงานอยูในวัยทาํงานเปนจํานวนมาก แตเนื่องจาก

แรงงานทีม่ีอยูยังขาดทักษะ ขาดแคลนแรงงานฝมือและยังขาดการอบบรมทักษะที่จาํเปน ทาํใหผลิตภาพ

ของการผลิตตํ่า  ซึง่ปญหาเหลานี้ ยังเปนปญหาสําคัญ ที่ประเทศกัมพูชากําลังเผชญิอยู 

 

 

 

 

 



  

  โอกาสในการลงทุนของผูประกอบการไทย 
    ตนทุนในการผลิตที่ตํ่ากวาประเทศคูแขงทําใหราคาสินคาในประเทศผูนาํเขาตํ่ากวา

คูแขง 

    โรงงานผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปเปนธุรกิจที่นาลงทุน เนือ่งดวยประเทศกัมพูชาไดรับสิทธิ 

GSP จากสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน  และสหภาพยุโรป ทําใหสินคาส่ิงทอจากกมัพูชาไดรับการลดหยอนและ

ยกเวนภาษีนาํเขาจากประเทศดังกลาวและมีคาจางแรงงานตํ่า 

  การทาํขอตกลงกับประเทศผูซื้อในกลุมประเทศตะวนัตก ทําใหไดเปรียบในการ

สงออกสินคาเคร่ืองนุงหม และที่สําคัญการที่สหรัฐอเมริกา และกลุมสหภาพยุโรป ไดใชมาตรการจํากัด

การนาํเขา (Safeguard Measure) กับจีน ทาํใหอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมของกมัพูชายังรักษาสวนแบง

การตลาดไวได 

   ชองทางการตลาดสําหรับสินคาเส้ือผาและเคร่ืองนุงหมสามารถเขามาทําตลาดใน

กัมพูชาได แตระดับราคาควรอยูในชวงไมเกิน 2.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัว 

   การนาํผูประกอบการโบเบไปทําตลาดมีความเปนไปไดสูง และสถาบันพัฒนา

อุตสาหกรรมส่ิงทอควรจะเปนตัวกลางประสานงาน เนื่องจากสํานักงานการคาตางประเทศ ประจํากรุง

พนมเปญไมสามารถดําเนนิการไดในปนี ้แตในปที่ผานมาไดเชิญผูประกอบการไปรวมแสดงสินคาในงาน

แฟรตางๆ  ซึ่งผลตอบรับในทางที่ดีและมีคําส่ังซื้อ 1 ตูคอนเทนเนอร ซึง่หากสถาบันฯ จะเปนตัวกลางใน

การประสานงานดังกลาว ทางสถานทูตไทยประจํากรุงพนมเปญ ยินดีใหความรวมมอือยางเต็มที ่

  ขอสังเกต สินคาในพนมเปญจะเปนสินคาจากประเทศจีน ฮองกง และเกาหลีเปนหลัก 

มีจากประเทศไทยบางเล็กนอย 

 
3.2 กระทรวงการพาณิชย ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 
(นายเมียน โซเพียว ทีป่รึกษารัฐมนตรีกระทรวงการพาณิชย  นายเซียง เท รองประธานคณะกรรมการ

การคาระหวางประเทศกระทรวงการพาณิชย และคณะ) 

 สถานการณการสงออกสิ่งทอและเครื่องนุงหม  
 การสงออกสินคาเคร่ืองนุงหม เส้ือผาสําเร็จรูป รองเทามีอัตราการเจริญเติบโตเพียง

รอยละ 8 เนื่องจากการไดรับผลกระทบจากคูแขงจากประเทศเวียดนามและจีนประกอบกับการที่เศรษฐกิจ

ของประเทศคูคาไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา หรือยุโรปซึ่งเปนตลาดหลัก ที่ภาวะเศรษฐกิจอยูในระยะถดถอย

ทําใหเกิดการซื้อสินคาลดนอยลง  

  แรงงาน กัมพูชาเปนประเทศเปนประเทศที่ไดเปรียบดานการลงทุนเนื่องจากเปน Labour – 

Intensive และมีความไดเปรียบเร่ืองแรงงานมีคาจางตํ่า คาจางแรงงานในกัมพูชาไมมีการกาํหนดอัตรา

คาจางข้ันตํ่า ยกเวนกลุมอุตสาหกรรมส่ิงทอที่มีการกําหนดคาจางข้ันตํ่าไวที ่45 ดอลลารสหรัฐฯ ตอเดือน  



  

  การสงเสริมการลงทุน นับต้ังแตกัมพูชาเปดรับการลงทุนจากตางประเทศในป 2537 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดมีการอนุมัติโครงการตาง ๆ ที่สงเสริมการลงทุนคิดเปนมูลคา 7,889 

ลานดอลลารสหรัฐ และรัฐบาลใหความสําคัญกับการลงทุนในประเทศอยางมาก โดยมีการกําหนด

นโยบายตาง ๆ ที่จะสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ ไดแก  

   การยกเวนการจัดเก็บภาษีเงินไดจากกําไร (Tax – Holiday)  7 – 9 ปในการลงทุน  

   นักลงทุนตางชาติสามารถเชาที่ดินระยะยาวในการประกอบการไดถึง 99 ป 

   การสงเสริมระบบสาธารณูปโภค (โครงสรางพืน้ฐานไฟฟา ประปา การบําบัดน้ําเสีย การ

คมนาคมขนสง และโทรคมนาคม) เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกสําหรับนักลงทุนตางชาติ 

  สิทธิพิเศษตาง ๆ ที่ไดรับจากประเทศคูคา เชน ยโุรป สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และ อินเดีย 

ตลอดจนการอนุญาตใหนักลงทนุโอนเงนิไปตางประเทศไดอยางเสรี  

  การยกเวนอากรนาํเขาเคร่ืองมือ วัตถุดิบ เคร่ืองจักร อุปกรณและวสัดุกอสรางสําหรับ

โครงการที่ผลิตเพื่อทดแทนการนาํเขา  
 

 สิทธิพิเศษที่ไดรับจากประเทศคูคา   

กัมพูชาเปนประเทศที่ไดรับสถานภาพประเทศท่ีไดรับการปฏิบัติทางการคาเปนอยางดียิง่

จากสหรัฐอเมริกา และยุโรป สงผลใหกัมพชูาสามารถสงออกไปยังประเทศดังกลาวในอัตราภาษีทีตํ่่า เชน 

GSP (สินคาที่ผลิต มีแหลงกําเนิด และใชวัตถุดิบในประเทศ) สามารถสงอออกไปสูตลาดสหรัฐอเมริกา 

ยุโรป ญ่ีปุน และแคนาดา จะไดรับการลดหยอนเร่ืองอัตราภาษี การอํานวยความสะดวกตาง ๆ โดยการ

ยกเวนหรือลดระเบียบพธิีการนําเขา และการรับรองแหลงกําเนนิสินคา  
 

  การใหสิทธิประโยชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Cambodian Special Economic Zone Board: 

CSEZB) ไดถูกจัดต้ังข้ึนมาเพื่อบริหารจดัการเขตเศรษฐกิจพเิศษ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการลงทนุใน

ประเทศ เชน เกาะกงจะเปนเปนพืน้ที่เปาหมายสําหรับความรวมมือระหวางไทยและกัมพชูา โดยจะมีการ

พัฒนาเกาะกงเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Cross Border Economic Zone) ซึ่งจะไดรับสิทธิ

ประโยชนตาง ๆ เชน การลดหยอนเร่ืองภาษีในการสงออก (GSP) คาขนสง วัตถดิุบ และคาแรงงานมี

ราคาถูก 

  การสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมของกัมพูชา  

   จากสภาวะเศรษฐกิจในปจจบัุนรัฐบาลของกัมพูชามีการสงเสริมและการสนับสนนุ

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม ดังนี ้

 การลดการจายภาษีเงินไดลวงหนา โดยปกติผูประกอบการในอุตสาหกรรมส่ิงทอและ

เคร่ืองนุงหมจะมีการจายภาษีเงินไดลวงหนารอยละ 1 ของรายได แตในป 2552 – 2553 รัฐบาลมีการ

ยกเวนการจัดเก็บภาษีรายไดและจะมีการบังคับใชอีกคร้ังในป 2554 



  

  การลดการเก็บคาประกันสังคมของแรงงานจากรอยละ 8 เหลือเพียงรอยละ 5 โดย

รัฐบาลจะใหการสนับสนุนรอยละ 3  

  การเลิกจางงาน แรงงานที่ถูกเลิกจางงานทางรัฐบาลมีการจัดฝกอบรมดานอาชีพ เชน 

การซอมจักรยานยนต ที่ไมเกี่ยวกับอุตสาหกรรรม 

  รัฐบาลไมมีการสนับสนุนเงินชวยเหลือใหกับผูประกอบการในอุตสาหกรรมส่ิงทอและ

เคร่ืองนุงหม แตมีการรวมพัฒนาการตัดเย็บเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานใหมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งเปนการ

เตรียมความพรอมในการดึงดูดนักลงทุนจากตางประเทศ  

 

3.3 สมาคมเครื่องนุงหมแหงกัมพชูา (นายเคน ลู นายกสมาคมเคร่ืองนุงหมแหงกมัพูชา) 

(Garment Manufacturers Association in Cambodia: GMAC) กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  

  สถานการณอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในปจจุบัน 
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมของกัมพูชาคิดเปนสัดสวนรอยละ 16 ของผลิตภัณฑ

มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) การสงออกรอยละ 82 ของการสงออกทัง้หมด 

หรือประมาณ 308 ลานเหรียญสหรัฐฯ  โดยสงออกไปยงัตลาดสหรัฐอเมริการอยละ 70 ตลาดยุโรปรอยละ 

20 ญ่ีปุน เกาหลีใตรอยละ 5 อ่ืนอีกรอยละ 5 และเปนอุตสาหกรรมที่มีการจางงานสูงถึงรอยละ 45 ของ

การจางงาน 

จากสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าในป 2552 ทําใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมส่ิงทอและ

เคร่ืองนุงหมของประเทศกัมพูชาประสบปญหาการสงออกลดลงถงึรอยละ 40 ในเดือนมกราคมที่ผานมา 

โรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมปดกิจการประมาณ 20 ราย ซึ่งมีเจาของกิจการเปน ไตหวนั 

จีน เกาหลีใต มาเลเซีย และรอยละ 70 ของโรงงานการผลิตลดลงเนื่องจากตลาดสหรัฐอเมริกา และตลาด

ยุโรปลดลง นอกจากนัน้การจางงานในภาคอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม มีการเลิกจางประมาณ 

50,000 คน และคาดวาจะเพ่ิมข้ึนเปน 100,000 คนในส้ินปนี ้ 

 
  ลักษณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของกัมพูชา  

  อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมของกัมพูชามีความไดเปรียบดานคาแรงงานท่ี

ตํ่ากวาไทย โดยแรงงานจะไดคาแรงงานข้ันตํ่าเพียง 2.71 เหรียญสหรัฐฯ ตอวนั ซึง่ในปจจุบันอุตสาหกรรม

ส่ิงทอนี้ตองปรับกลยุทธในการแขงขันกับตางประเทศ  โดยการปรับปรุงเคร่ืองจักรที่ใชในการผลิตสินคา 

และมีการออกแบบผลิตภัณฑใหมมีูลคาสูงข้ึน  

  ปจจุบันอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูปเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญที่สุดตอการ

สงออกของกัมพูชา โดยมีโรงงานทัง้หมดผลิตเพื่อการสงออกประมาณ 291 โรงงาน ประกอบดวยโรงงาน

ตัดเย็บเส้ือผาสําเร็จรูป 179 โรงงาน โรงงานตัดเย็บเส้ือผาสําเร็จรูปนัน้เปนการตัดเย็บเพื่อการสงออก

ทั้งหมด 100% เนื่องจากตลาดในประเทศมีการนาํเขาเส้ือผาสําเร็จรูปจากเวียดนาม และไทย และตลาด

ในประเทศไมมีกําลังซื้อ  



  

  โรงงานเส้ือผาสําเร็จรูปสวนใหญเปนโรงงานรวมลงทนุจากฮฮงกง ไตหวัน เกาหลีใต  

และจีน เนื่องจากบริษทัตองการความไดเปรียบดานแรงงานราคาถกูเพื่อผลิตสินคาตามคําส่ังซื้อจากบริษทั

แม ซึ่งสวนใหญเปนสินคาคุณภาพตามคําส่ังซื้อจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป นอกจากนัน้ กมัพูชายังไดรับ

สิทธิประโยชนดานภาษ ี (GSP)  อีกทัง้โรงงานเส้ือผาสําเร็จรูปมีการนําเขาผาผืน และ Accessories จาก

ประเทศไทย เวียดนาม และจีน  

  โรงงานในกัมพูชาประสบปญหาเร่ืองระบบสาธาณูปโภค ไดแก ระบบไฟฟา และ

ประปาซ่ึงมีราคาแพงมาก สงผลใหตนทนุในการผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปสูงข้ึนตาม ซึ่งเปนสาเหตุหนึง่ที่

กัมพูชาไมสามารถต้ังโรงงานฟอกยอมและตกแตงสําเร็จได ดังนัน้เพื่อเปนการสงเสริมเศรษฐกิจในประเทศ 

รัฐบาลมีการแกไขปญหาโดยการซื้อกระแสไฟฟาจากไทย   

 

4. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

   การนําสินคาเขาสูตลาดกัมพูชา ในระยะแรกควรจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคากอนการทาํ

ตลาด เนื่องจากอาจถกูลอกเลียนแบบและปลอมเคร่ืองหมายการคาหากสินคาไดรับความนิยม 

   นักธุรกิจไทยควรมีการเรียนภาษาเขมร เพื่อใหสามารถส่ือสารเบ้ืองตนได เพราะในปจจุบันคน

กัมพูชามีความต่ืนตัวและเรียนรูภาษาตางประเทศคอนขางมาก ไมวาจะเปนภาษาอังกฤษ ไทย จีนแตจิ๋ว 

จีนกลาง ญ่ีปุน หรือเกาหลี เปนการเพิ่มโอกาสและใชส่ือสาร หรือเจรจาติดตอธุรกิจ 

   การสรางแบรนดสินคาไทยในกัมพูชาตองอาศัยการโฆษณาผานส่ือเปนหลัก การบอกปากตอ

ปากไดตอเมื่อสินคานั้นเปนที่รูจักดีในตลาด การขายสินคานัน้โดยตรงและสินคาเงินผอนนัน้ ไมประสบ

ผลสําเร็จ เนื่องจากคนกมัพชูาไมมีเงนิเดือนประจํา หรือเงินไดที่แนนอน นอกจากนี้การเสเครดิตไมไดเปน

ส่ิงทีน่าอับอายในสังคมแตอยางใด 

   เนื่องจากคนกัมพูชาสวนใหญพยายามที่จะกาวทนัโลกยุคปจจุบัน จึงสามารถแยกพฤติกรรม

การบริโภคของกลุมบุคคลตามกําลังซื้อ เปน 3 กลุม ดังนี ้

  1) กลุมผูมีกาํลังซ้ือสูง (รอยละ 5 ของประชากร) ไดแก  
    นักธุรกจิที่เปนผูนาํเขาสินคา รวมถึงนักธุรกิจที่มีรายไดจากการซ้ือขายที่ดินและ  

     การจัดการดานอสังหาริมทรัพย 

   นกัธุรกิจเจาของบอนคาสิโน 

   นกัการเมืองและขอราชการระดับผูบริหาร  

  

 

 



  

2) กลุมผูซ้ือระดับปานกลาง (รอยละ 10 ของประชากร) ไดแก 
  นกัธุรกิจที่เปนผูนาํเขาสินคาหรือคาสงสินคา รวมถงึผูที่รวมทุนกับนกัธุรกิจตางชาติ  

  กลุมลูกจางทีท่ํางานกับองคการระหวางประเทศ สถานทูต และบริษัทตางชาติ  

    รวมถึงบุคคลสาธารณะ เชน นั และนักแสดง เปนตน  

   กลุมประชาชนที่ประกอบอาชีพคาขาย  

3) กลุมที่มีกาํลังซ้ือตํ่า (รอยละ 85 ของประชากร) ไดแก  
  บุคลที่ไมอยูในกลุมที่ 1) และ 2)  

  ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

   ลูกจางในโรงงาน 

   ผูที่ไดรับเงินชวยเหลือจากญาติซึ่งอาศัยในตางประเทศ 

5. ขอควรระวัง ในเร่ืองของสุขภาพ เมื่อไปกัมพูชา    

     หากทานใดที่กําลังมีแผนวาจะไปเที่ยวกัมพูชาควรศึกษาเกี่ยวกับขอปฏิบัติตางๆ ใหดี 

โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาดและสุขลักษณะตางๆ เนื่องจากยังมีโรคภัยตาง ๆ ที่อาจติดตอได หาก

ไมหามาตรการปองกันไวกอน เชน ทองรวง มาลาเรีย และไวรัส เอ บี และการบริการของโรงพยาบาลใน

กรุงพนมเปญอาจไมไดมาตรฐานเทากับประเทศไทย 

   ผูเดินทางเขากัมพูชาควรทราบวา กัมพชูาประสบกับปญหาทางการเมืองและสภาวะ

ขัดแยงภายในมาเปนเวลานาน จนกระทัง่มีความสงบในไมกี่ปที่ผานมานี ้จึงถือไดวาเพิ่งเปดประเทศตอ

การตอนรับนกัทองเทีย่ว จึงยังคงตองระวงัเร่ืองความปลอดภัย ไมไปเที่ยวในที่ไมปลอดภัยในเวลา

กลางคืน  

    กัมพูชาอยูระหวางการลดกําลังทหารและปลดประจําการ ควบคุมและทําลายอาวุธ

สงคราม เพื่อใหบานเมืองเปนระเบียบเรียบรอย ดังนัน้นกัทองเทีย่วที่เดินทางมาก็ควรระมัดระวังการ

วิ่งราว และลวงกระเปาระหวางเดินเทีย่วซ้ือของ และหากเดินทางไปตางจังหวัด ควรตรวจสอบสภาพของ

ถนน รายละเอียดการเดินทาง และความปลอดภัยของที่ที่จะไปใหดี  

    เนื่องจากระบบการรักษาความปลอดภัยโดยรวมของกัมพูชายงัไมดีพอ และยังคงมี

กรณีปลนนกัทองเที่ยวตางชาติ และลักพาตัวเรียกคาไถเกิดข้ึนบอย โดยสรุปควรระวังเร่ืองสุขภาพและ

ความปลอดภัยเปนหลัก  

 

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

นางลิวัน  ทองปาน 
สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 

พฤศจิกายน 2552 


