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เมืองหลวง ราชธานีพนมเปญ 

 

ท่ีต้ัง   ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต; ระหว=างเส;นละติจูดท่ี 10-14 องศาเหนือ กับเส;นลองจิจูดท่ี 

102-107 องศาตะวันออก มีพ้ืนท่ี 181,035 ตร.กม. (ขนาดใหญ=เปUนอันดับ 90 ของโลก) 

 

อาณาเขต       ทิศเหนือ   ติดกับไทย (จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ 

      จังหวัดสุรินทร\ และจังหวัดบุรีรัมย\) และลาว 

ทิศใต;     ติดกับอ=าวไทย  
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ทิศตะวันออก  ติดกับเวียดนาม 

ทิศตะวันตก ติดกับไทย (จังหวัดสระแก;ว จังหวัดจันทบุรี และจังหวัด

ตราด) 

 

ภูมิประเทศ  ลักษณะคล;ายแอ=งกระทะ พ้ืนท่ีตอนกลางประเทศเปUนท่ีราบลุ=มระหว=างแม=น้ำโขงกับแม=น้ำบาสัค

และมีทะเลสาบขนาดใหญ=อันอุดมไปด;วยทรัพยากรธรรมชาติ ทิศเหนือและตะวันตกเฉียงใต;เปUนท่ีราบสูงป̀าโปร=ง 

ป̀าทึบและเทือกเขาสลับซับซ;อนเสมือนเปUนขอบกระทะ 

 

ภูมิอากาศ  อยู=ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต; ด;วยกัมพูชา 

มีชายฝdeงติดต=อกับอ=าวไทยทำให;ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต;พัดผ=านเข;าประเทศได;สะดวกนำฝนและความชุ=มช้ืน 

เข;ามา แต=ถ;ามีพายุหมุนจากทะเลจีนใต;พัดผ=านเข;ามาจะทำให;ฝนตกหนักแผ=เปUนบริเวณกว;าง ส=วนฤดูหนาว

ได;รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงพัดผ=านจีนนำความหนาวเย็นเข;ามา แต=เน่ืองจากมีภูเขา

ล;อมรอบตอนเหนือของประเทศทำให;รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือไม=เต็มท่ี ฤดูฝนเร่ิมประมาณ

กลาง พ.ค.-ก.ย. อุณหภูมิเฉล่ีย 26-29 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวเร่ิมประมาณกลาง ต.ค.-ม.ค. อุณหภูมิเฉล่ีย  

24-28 องศาเซลเซียส ฤดูร;อนเร่ิมประมาณกลาง ก.พ.-เม.ย. อุณหภูมิเฉล่ีย 26-30 องศาเซลเซียส 

 

ประชากร ประมาณ 17.14 ล;านคน (พ.ค.2565) ส=วนใหญ=มีเช้ือสายเขมร 95.4% รองลงมาคือ ชาวจาม 

(มุสลิม) 2.4% จีน 1.5% เวียดนาม 0.1% ท่ีเหลือเปUนชาวเขา และไทย 0.9% สัดส=วนประชากรจำแนกตามอายุ:  

วัยเด็ก (0-14 ปm) 30.18% วัยรุ=นถึงวัยกลางคน (15-64 ปm) 65.23% และวัยชรา (65 ปmข้ึนไป) 4.59% อายุขัยเฉล่ีย

ของประชากรประมาณ 70.65 ปm เพศชายประมาณ 68.79 ปm เพศหญิงประมาณ 72.59 ปm  อัตราการเกิด 19.29 คน

ต=อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 5.76 คน ต=อประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 1.08% 

 

ศาสนา  พุทธนิกายเถรวาท 97.1% อิสลาม 2% คริสต\ 0.3% และอ่ืน ๆ 0.5% 

 

ภาษา  ภาษาราชการคือเขมรและประชาชนใช;กว=า 95.8% ภาษาจีน 6% ภาษาเวียดนาม 5% 

ภาษาชนพ้ืนเมือง 2.9% ในเขตเมืองบางส=วนยังคงใช;ภาษาฝร่ังเศส ภาษาอังกฤษได;รับความนิยมมากข้ึน 

ในฐานะภาษาท่ีสอง  

    

การศึกษา อัตราการรู;หนังสือ 87.7 % ชาย 91.1% และหญิง 86.2% การศึกษาภาคบังคับ 9 ปmต้ังแต=ระดับ

ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ในสถานศึกษาของรัฐไม=ต;องเสียค=าเล=าเรียน 

 

การก/อต้ังประเทศ มีวิวัฒนาการมาจาก 3 อาณาจักรโบราณ คือ ฟูนัน เจนละ และจามปา (พุทธศตวรรษท่ี 6-14) 

จนกระท่ังพระเจ;าชัยวรมันท่ี 2 (ปm 1345-1395) ก=อต้ังอาณาจักรขอมได;สำเร็จ และต=อมาสามารถขยายอำนาจได;
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กว;างขวางถึง 1 ใน 3 ของภูมิภาคอินโดจีนรวมระยะเวลาประมาณ 400 ปm จากน้ันเร่ิมเส่ือมอำนาจเน่ืองจากทุ=มเท

ทรัพยากรก=อสร;างศาสนสถานจำนวนมาก ประกอบกับอาณาจักรข;างเคียงเข;มแข็งข้ึนจึงเสียดินแดนบางส=วนให;

สุโขทัย หลังจากน้ันอีกประมาณ 300 ปmตกอยู=ใต;อำนาจของอยุธยา เวียดนาม และรัตนโกสินทร\ตอนต;น ในฐานะ

ประเทศราชสลับกับมีเอกราชช=วงส้ัน ๆ ก=อนเปUนอาณานิคมของฝร่ังเศส (ปm 2406-2496) ในยุคล=าอาณานิคม 

 กัมพูชาเปล่ียนช่ือประเทศและระบบการปกครองรวม 5 คร้ัง ซ่ึงเกือบตลอดระยะน้ัน

เปUนช=วงท่ีกัมพูชาไร;เสถียรภาพและเกิดสงครามกลางเมือง ดังน้ี ราชอาณาจักรกัมพูชา ปm 2491-2513 

สาธารณรัฐเขมร ปm 2513-2518 กัมพูชาประชาธิปไตย ปm 2518-2522 สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา ปm 2522-2532 

รัฐกัมพูชา ปm 2532-2534 ส้ินสุดยุคสงครามกลางเมือง สหประชาชาติจัดต้ัง United Nations Advance 

Mission in Cambodia (UNAMIC) ก=อนปรับเปUน United Nations Transitional Authority in Cambodia 

(UNTAC) เพ่ือช=วยเหลือกัมพูชาควบคุมดูแลการหยุดยิงโดยสมัครใจของฝ̀ายต=าง ๆ และเตรียมจัดการเลือกต้ัง

ท่ัวไปในกัมพูชา ช=วงปm 2534-2536 ซ่ึงนำมาสู=การปกครองในระบอบปdจจุบันต้ังแต=ปm 2536 

 

วันชาติ  9 พ.ย. (วันประกาศเอกราชจากฝร่ังเศส 9 พ.ย.2496) 

   

การเมือง  ปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา มีกษัตริย\ (สมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี)  

เปUนประมุขอยู=ใต;รัฐธรรมนูญ (สภาราชบังลังก\คัดเลือกกษัตริย\)  

  ฝ̀ายบริหารหรือรัฐบาล : หลังการเลือกต้ังท่ัวไปพรรคเสียงข;างมากหรือพรรคต=าง ๆ ร=วมกัน

เสนอช่ือ นรม. ให;สภาแห=งชาติ (สภาผู;แทนราษฎร) รับรองด;วยเสียงเกินคร่ึงและกษัตริย\ทรงลงพระปรมาภิไธย

แต=งต้ัง 

  ฝ̀ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา : ประกอบด;วย 2 สภาคือ 1) วุฒิสภา (62 คน วาระ 6 ปm ชุดปdจจุบัน

ปm 2561-2566) มาจากการแต=งต้ังของกษัตริย\ 2 คน มาจากการเลือกต้ังทางอ;อมโดยสภาแห=งชาติ 2 คน และ     

มาจากสมาชิกสภาตำบล 58 คน และ 2) สภาแห=งชาติ (125 คน วาระ 5 ปm ชุดปdจจุบันปm 2561-2566) มาจาก

การเลือกต้ังท่ัวไป 

  ฝ̀ายตุลาการ : เปUนอิสระจากฝ̀ายบริหารและนิติบัญญัติ สถาบันสูงสุดคือสภาผู;พิพากษาสูงสุด  

มีกษัตริย\เปUนประธาน ทำหน;าท่ีแต=งต้ังผู;พิพากษา ระบบศาลประกอบด;วยศาลช้ันต;น ศาลอุทธรณ\ และศาลสูง  

แต=ละจังหวัด/กรุง/ราชธานีมีศาลของตนเอง 

  พรรคการเมืองสำคัญ : ได;แก= 1) พรรคประชาชนกัมพูชา (Cambodian People’s Party-CPP) 

ฝ`ายรัฐบาล สมาชิกสภาแห=งชาติ 125 คน สมาชิกวุฒิสภา 58 คน 2) พรรคฟุนซินเปค (Front Uni National 

pour un Cambodge Indépendant, Neutre, Pacifique, et Coopératif-FUNCINPEC) ส=วนพรรคสงเคราะห\ชาติ 

(Cambodia National Rescue Party-CNRP) ฝ̀ายค;าน (เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกพรรคซัมรังสีกับพรรค

สิทธิมนุษยชน) ถูกยุบพรรคเม่ือ 16 พ.ย.2560 



ข"อมูลพ้ืนฐานของต/างประเทศ 2566 4 

 เม่ือห;วง พ.ย.2564 กัมพูชาปรับแก;กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดคุณสมบัติผู;ดำรงตำแหน=งผู;นำ 

และเจ;าหน;าท่ีระดับสูงของกัมพูชาว=าจะต;องถือเฉพาะสัญชาติกัมพูชา ซ่ึงจะมีผลบังคับใช;ครอบคลุมผู;ดำรง

ตำแหน=ง นรม. ประธานสภาแห=งชาติ ประธานวุฒิสภา และประธานศาลรัฐธรรมนูญ  

 

เศรษฐกิจ แบบทุนนิยม มีนโยบายเป�ดเสรีเต็มท่ี ยังคงอยู=ในสถานะประเทศยากจน ต;องพ่ึงพาความช=วยเหลือ 

จากต=างประเทศเฉล่ียปmละประมาณ 500 ล;านดอลลาร\สหรัฐ ในห;วงปm 2547–2550 เศรษฐกิจกัมพูชาขยายตัว

เฉล่ียถึงปmละ 10% จากการเติบโตของภาคการท=องเท่ียว การส=งออกเส้ือผ;าสำเร็จรูป การเกษตรและการก=อสร;าง 

แต=เม่ือปm 2551 เศรษฐกิจขยายตัวลดลงเหลือ 7% และหดตัว 2% เม่ือปm 2552 เน่ืองจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก 

หลังจากน้ันเม่ือปm 2553-2555 เศรษฐกิจกัมพูชาเติบโตต=อเน่ือง โดยขยายตัวเพิ่มขึ้น 5.9% 6.9% และ 7.3% 

ตามลำดับ อันเปUนผลมาจากการส=งออกเสื้อผ;าสำเร็จรูปและการท=องเที่ยว ในห;วงปm 2556-2561 เศรษฐกิจ

กัมพูชาขยายตัวระหว=าง 6.8-7.0% โดยมีการส=งออกสินค;าส่ิงทอและเกษตร การท=องเท่ียว รวมถึงการค;าและ

การลงทุนจากต=างประเทศ เปUนปdจจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีสำคัญ อย=างไรก็ดี ช=วงการแพร=ระบาดของโรค 

COVID-19 การท่ีสหภาพยุโรปตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสินค;ากัมพูชาบางส=วนต้ังแต= ส.ค.2563 การรอ

พิจารณาต=ออายุให;สิทธิพิเศษทางการค;าของสหรัฐฯ แก=กัมพูชา เศรษฐกิจจีนชะลอตัวและเศรษฐกิจโลก

หยุดชะงักจากอัตราเงินเฟ�อและราคาเช้ือเพลิงเพ่ิมสูงข้ึนจากวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ทำให;สถาบันการเงินระหว=าง

ประเทศปรับลดการคาดการณ\รอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาในปm 2566 จาก 6.5% เหลือ 6.2% 

ต่ำกว=าท่ีรัฐบาลกัมพูชาคาดการณ\ไว;ท่ี 6.6% ท้ังน้ี กัมพูชาต้ังเป�าหมายการพัฒนาเปUนประเทศท่ีมีรายได;ปานกลาง

ระดับสูงในปm 2573 และประเทศท่ีมีรายได;สูงในปm 2593 

 นโยบายการพัฒนาประเทศคือ “จัตุโกณ” (ยุทธศาสตร\ส่ีเหล่ียม) ประกอบด;วย 1) ปฏิรูปการเกษตร  

2) ฟ ¡นฟูและพัฒนาโครงสร;างพ้ืนฐาน 3) สร;างความเข;มแข็งให;ภาคเอกชนและสร;างการจ;างงาน และ  

4) พัฒนาทรัพยากรมนุษย\ 

 ปdจจุบันกัมพูชามุ=งเน;นการพัฒนาโครงสร;างพ้ืนฐาน ท้ังสนามบิน ถนนและเส;นทางรถไฟ ควบคู=กับ

ปฏิรูปการใช;เทคโนโลยีส=งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ือส=งเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศและรองรับ

การเช่ือมโยงเส;นทางคมนาคมและการเช่ือมต=อทางการเงินดิจิทัลกับเพ่ือนบ;าน รวมท้ังยังมีเป�าหมายเพ่ิมรายได;   

ให;กับประเทศ โดยการทำความตกลงเขตการค;าเสรี (FTA) กับนานาประเทศ อาทิ จีน เกาหลีใต; การเพ่ิม

ผลผลิตทางการเกษตร การหาตลาดใหม= และการชักชวนนักลงทุนต=างชาติเข;ามาลงทุนสร;างโรงสีข;าว         

เพ่ือบรรลุเป�าหมายส=งออกข;าวสารให;ได;ปmละ 1 ล;านตัน แต=ยังไม=ประสบความสำเร็จ และไม=น=าจะบรรลุ

เป�าหมายการส=งออกข;าวในเร็ววัน เพราะขาดแคลนเงินทุนก=อสร;างโรงสีและยุ;งฉางเก็บข;าวท่ีได;มาตรฐาน 

เช=นเดียวกับอุตสาหกรรมการสำรวจและผลิตน้ำมันเพ่ือการพาณิชย\จากแหล=งน้ำมันบนบก และอ=าวไทยท่ี

กัมพูชาคาดหวังให;เปUนปdจจัยผลักดันเศรษฐกิจ เพ่ือชดเชยกับภาคการส=งออกและการท=องเท่ียวท่ีได;รับ

ผลกระทบจากโรค COVID-19 ก็ยังไม=ประสบความสำเร็จ หลังจากท่ีบริษัทเอกชนของสิงคโปร\ ซ่ึงได;สัมปทาน

การขุดเจาะน้ำมัน ประสบปdญหาสภาพคล=องทางการเงิน ประกอบกัมพูชายังขาดความรู;ความเช่ียวชาญ และ

ต;องพ่ึงพิงเทคโนโลยี เคร่ืองจักรและเงินทุนในการลงทุนจากต=างชาติเปUนหลัก 
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สกุลเงิน ตัวย/อสกุลเงิน : เรียล (Riel)  

อัตราแลกเปล่ียนต/อดอลลาร\สหรัฐ : 1 ดอลลาร\สหรัฐ : 4,140 เรียล (ต.ค.2565) 

อัตราแลกเปล่ียนต/อบาท : 1 บาท : 109.46 เรียล (ต.ค.2565) แต=ชาวกัมพูชานิยมใช;เงิน 

สกุลดอลลาร\สหรัฐ ส=วนเงินบาทไทยสามารถใช;ซ้ือขายสินค;าตามท;องตลาดของกัมพูชา 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ 

ผลิตภัณฑ\มวลรวมในประเทศ (GDP) :  30,544 ล;านดอลลาร\สหรัฐ  

ทุนสำรองเงินตราต=างประเทศ : 20,500 ล;านดอลลาร\สหรัฐ 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 4.8%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : ขาดดุล 12,340 ล;านดอลลาร\สหรัฐ 

รายได;เฉล่ียต=อหัวต=อปm : 1,842 ดอลลาร\สหรัฐ  

แรงงาน : 9.3 ล;านคน  
อัตราการว=างงาน : 0.31% 

อัตราเงินเฟ�อ : 2.6%  

ดุลการค;าระหว=างประเทศ : ขาดดุล 4,490 ล;านดอลลาร\สหรัฐ (ม.ค.-มิ.ย.2565) 

มูลค=าการส=งออก : 11,370 ล;านดอลลาร\สหรัฐ (ม.ค.-มิ.ย.2565) 

สินค;าส=งออก : ส่ิงทอ จักรยาน เฟอร\นิเจอร\ ยาง ขนสัตว\ อุปกรณ\การผลิตพลังงานแสงอาทิตย\ เคร่ืองใช;ไฟฟ�า

และช้ินส=วน สายไฟ ผลผลิตทางการเกษตร อาทิ กล;วย มันสำปะหลัง มะม=วง และน้ำตาล  

มูลค=าการนำเข;า : 15,860 ล;านดอลลาร\สหรัฐ (ม.ค.-มิ.ย.2565) 

สินค;านำเข;า : ผ;า วัสดุก=อสร;าง น้ำมัน  

คู=ค;าสำคัญ : จีน สหรัฐฯ เวียดนาม ไทย สิงคโปร\ สหภาพยุโรป  

 

การทหารและความม่ันคง 

การทหาร กองทัพแห=งชาติกัมพูชาประกอบด;วย ทบ. ทร. ทอ. และ Royal Gendarmerie of Cambodia  

ข้ึนตรงต=อ บก.ทหารสูงสุดซ่ึงเปUนหน=วยควบคุมบังคับบัญชาและสังกัดอยู=ใน กห. ซ่ึงทำหน;าท่ีกำกับดูแล        

ให;เปUนไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยมี นรม.เปUนผู;บังคับบัญชาสูงสุด กำลังพล (ปm 2563) 103,803 นาย 

แบ=งเปUน กห. 10,099 นาย บก.ทหารสูงสุด 27,855 นาย ทบ. 60,580 นาย ทร. 3,719 นาย และ ทอ. 1,500 นาย 

การประกอบกำลังยึดหลักนิยมของประเทศสังคมนิยมเช=นเดียวกับกองทัพเวียดนาม แบ=งเขตรับผิดชอบเปUน         

6 ภูมิภาคทหาร กำลังพลส=วนใหญ=วางกำลังในภูมิภาคทหารท่ี 4 และ 5 ด;านชายแดนไทยรวมประมาณ 

22,672 นาย งบประมาณด;านการทหารปm 2565 กัมพูชาต้ังงบประมาณด;านการทหารและความม่ันคง 1,170 

ล;านดอลลาร\สหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากเม่ือปm 2564 0.5% การเกณฑ\ทหาร ชายอายุ 18-30 ปmต;องเข;ารับราชการทหาร

เปUนเวลา 18 เดือน ประชากรท่ีสามารถเกณฑ\เปUนทหารชาย 3.88 ล;านคน หญิง 4 ล;านคน (ปm 2553)  
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สมาชิกองค\การระหว/างประเทศ กัมพูชาเปUนสมาชิกองค\การระหว=างประเทศและกลุ=มความร=วมมือรวม    

43 องค\การ ท่ีสำคัญ ได;แก= ADB, ARF, ASEAN, FAO, G-77, ILO, IMF, IMO, Interpol, NAM, UN, UNCTAD, 

UNESCO, UNWTO, WHO, WTO  

 

การขนส/งและโทรคมนาคม   ระบบขนส=ง 1) ทางอากาศมีท=าอากาศยาน 16 แห=ง ลาดผิวพ้ืน 6 แห=ง 

ลานจอดเฮลิคอปเตอร\ 1 แห=ง ท่ีสำคัญคือ ท=าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ และท=าอากาศยานนานาชาติ

เสียมราฐ ซ่ึงมีการปรับปรุงขยายขนาดทางว่ิง และเตรียมเป�ดให;บริการท=าอากาศยานนานาชาติ Dara Sakor 

จ.เกาะกง ในปm 2565 2) ทางรถไฟ 642 กม. จากศรีโสภณ-ราชธานีพนมเปญ-สีหนุวิลล\ (อยู=ระหว=างซ=อมแซม) 

3) ทางถนน 44,709 กม. ลาดผิวพ้ืน 3,607 กม. เส;นทางหลวงสายหลักคือสาย 1-7 จากราชธานีพนมเปญไป

ยังจังหวัดชายแดน คือ สวายเรียง ตาแกว กัมปอต พระสีหนุ พระตะบอง บันเตียเมียนเจย กัมปงจาม ตามลำดับ   

4) ทางน้ำ 3,700 กม. (ส=วนใหญ=ในแม=น้ำโขง) มีท=าเรือ 4 แห=งท่ีราชธานีพนมเปญ เกาะกง และสีหนุวิลล\ (2 แห=ง)  

 โทรคมนาคม บริการโทรศัพท\พ้ืนฐานและโทรศัพท\เคล่ือนท่ีเพียงพอต=อความต;องการ มีผู;ให;บริการ

เครือข=ายโทรศัพท\จำนวน 6 ผู;ประกอบการ คือ Cellcard, Smart Axiata, Metfone, Seatel, Cootel และ qb 

ผู;ใช;โทรศัพท\พ้ืนฐาน 236,962 เลขหมาย โทรศัพท\เคล่ือนท่ีพร;อมอินเทอร\เน็ตท่ี 20.8 ล;านเลขหมาย (ก.ค.2564) 

โทรศัพท\เคล่ือนท่ีใช;กันมากท้ังในเขตเมืองและชนบท รหัสโทรศัพท\ระหว=างประเทศ +855 มีบริการเพียงพอ

ติดต=อได;กับทุกประเทศแต=ค=าบริการสูง ส่ือสารมวลชน มีสถานีโทรทัศน\ท้ังของรัฐและเอกชนรวม 9 สถานี        

และมีโทรทัศน\ระบบเคเบิลและระบบดาวเทียม มีสถานีวิทยุประมาณ 50 แห=ง เปUนของรัฐ 1 แห=ง อินเทอร\เน็ตมี

ผู;ให;บริการ 47 ราย ผู;ใช;บริการ 17.6 ล;านคน (มี.ค.2565) รหัสอินเทอร\เน็ตประเทศคือ .kh  
 

การเดินทาง สายการบินไทยมีเท่ียวบินตรงกรุงเทพฯ-ราชธานีพนมเปญ และจังหวัดเสียมราฐทุกวัน

ระยะเวลาในการบินประมาณ 1 ชม. 10 นาที 

 

สถานการณ\สำคัญท่ีน/าติดตาม 

1) การเลือกต้ังท่ัวไปใน ก.ค.2566 

2) ความเคล่ือนไหวของฝ̀ายค;านกัมพูชาในต=างประเทศ  ซึ่งอาจใช;ไทยเปUนพื้นที่เคลื่อนไหว 

หรือทางผ=านในการเดินทางเข;ากัมพูชา  

3) ความเคล่ือนไหวของกลุ=มหม่ินสถาบันฯ และกลุ=มเห็นต=างทางการเมืองของไทยในกัมพูชา  

4) ปdญหาอาชญากรรมข;ามชาติ แรงงานผิดกฎหมาย การลักลอบตัดไม; ยาเสพติด และสินค;า

เถ่ือนตามแนวชายแดน 

5) บทบาทของมหาอำนาจในกัมพูชาท้ังในทางการเมือง เศรษฐกิจ ความม่ันคงและ         

การป�องกันประเทศ 

6) การแก;ปdญหาพิพาทเขตแดนระหว=างกัมพูชากับประเทศเพ่ือนบ;าน (ไทย ลาว และ

เวียดนาม) ซ่ึงรวมถึงพ้ืนท่ีทับซ;อนทางทะเลระหว=างไทยกับกัมพูชา  
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ความสัมพันธ\ไทย-กัมพูชา 

 ประชาชนมีความสัมพันธ\ใกล;ชิดทางวัฒนธรรมและมีวิถีชีวิตคล;ายคลึงกัน โดยเฉพาะประชาชน

บริเวณแนวชายแดน สถาปนาความสัมพันธ\ทางการทูตเม่ือ 19 ธ.ค.2493 ความสัมพันธ\ค=อนข;างเปราะบาง 

จากปdญหาเขตแดนและการเมืองภายในของท้ังสองประเทศ 

 กัมพูชาตัดความสัมพันธ\ทางการทูตกับไทย 2 คร้ังสาเหตุจากข;อพิพาท คร้ังท่ี 1 เม่ือ 24 พ.ย.2501 

สถาปนาความสัมพันธ\กลับคืนปm 2502 คร้ังท่ี 2 เม่ือ 23 ต.ค.2504 สถาปนาความสัมพันธ\กลับคืนปm 2509  

ไทยลดระดับความสัมพันธ\ทางการทูตเหลือเปUนระดับอุปทูต 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 จากเหตุการณ\เผา สอท.ไทย/ 

ราชธานีพนมเปญ เม่ือ 30 ม.ค.2546 ความสัมพันธ\กลับสู=ระดับปกติเม่ือ 31 พ.ค.2546 และคร้ังท่ี 2 เม่ือ 

5 พ.ย.2552 กรณีแต=งต้ัง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปUนท่ีปรึกษาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชาและ 

ท่ีปรึกษาส=วนตัวของ นรม.ฮุน เซน ความสัมพันธ\กลับสู=ระดับปกติเม่ือ 24 ส.ค.2553 

 การค;าทวิภาคีไทย-กัมพูชาเม่ือปm 2564 มีมูลค=า 251,155.71 ล;านบาท เพ่ิมข้ึนจากปm 2563 

คิดเปUน 12.08% โดยไทยส=งออก 222,839.05 ล;านบาท เพ่ิมข้ึน 18.32 % และนำเข;า 28,316.66 ล;านบาท 

ลดลง 20.76% โดยไทยได;ดุลการค;า 194,522.39 ล;านบาท สำหรับในห;วง ม.ค.-ก.ย.2565 มีมูลค=า 

268,795.43 ล;านบาท เพ่ิมข้ึน 45.78% ไทยส=งออก 238,375.06 ล;านบาท เพ่ิมข้ึน 45.78% และนำเข;า 

30,420.37 ล;านบาท เพ่ิมข้ึน 41.59%  โดยไทยได;เปรียบดุลการค;า 207,954.68 ล;านบาท 

  สินค;าส=งออกท่ีสำคัญ ได;แก= น้ำมันสำเร็จรูป เคร่ืองด่ืม รถยนต\ อุปกรณ\และส=วนประกอบ 

เคมีภัณฑ\ น้ำตาลทราย เคร่ืองจักรกลและส=วนประกอบของเคร่ืองจักรกล อัญมณีและเคร่ืองประดับ 

รถจักรยานยนต\และส=วนประกอบ เคร่ืองสำอาง สบู= และผลิตภัณฑ\รักษาผิว เคร่ืองยนต\สันดาปภายในแบบ

ลูกสูบและส=วนประกอบ ยานพาหนะอ่ืน ๆ และส=วนประกอบ ผลิตภัณฑ\ข;าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอ่ืน ๆ 

สินค;าปศุสัตว\อ่ืน ๆ เหล็ก เหล็กกล;าและผลิตภัณฑ\ และผลิตภัณฑ\พลาสติก สินค;านำเข;าสำคัญ ผัก ผลไม;และ

ของปรุงแต=งท่ีทำจากผัก ผลไม; สินแร=โลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ\ ลวดและสายเคเบิล เคร่ืองจักรไฟฟ�า

และส=วนประกอบ เส้ือผ;าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ\โลหะ ส=วนประกอบและอุปกรณ\ยานยนต\ เหล็ก เหล็กกล;าและ

ผลิตภัณฑ\ เน้ือสัตว\สำหรับการบริโภค เคร่ืองจักรกลและส=วนประกอบ รองเท;า ผลิตภัณฑ\ส่ิงทออ่ืน ๆ เคร่ืองใช;

เบ็ดเตล็ด พืชและผลิตภัณฑ\จากพืช และเย่ือกระดาษและเศษกระดาษ 

 สำหรับมูลค=าการค;าชายแดนไทย-กัมพูชาเม่ือปm 2564 มีมูลค=า 169,104 ล;านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 

ปm 2563 คิดเปUน 8.37% โดยไทยส=งออก 143,115 ล;านบาท เพ่ิมข้ึน 7.57% และไทยนำเข;า 25,989 ล;านบาท 

เพ่ิมข้ึน 12.99% ไทยได;ดุลการค;า 117,126 ล;านบาท สำหรับในห;วง ม.ค.-มี.ค.2565 มีมูลค=า 53,105 ล;านบาท 

เพ่ิมข้ึนจากห;วงเดียวกันเม่ือปm 2564 คิดเปUน 16.92 % โดยไทยส=งออก 41,676 ล;านบาท เพ่ิมข้ึน 15.48% 

และไทยนำเข;า 11,429 ล;านบาท เพ่ิมข้ึน 22.47% ซ่ึงไทยได;ดุลการค;า 30,246 ล;านบาท สินค;าส=งออกสำคัญ

ของไทย ได;แก= เคร่ืองด่ืมท่ีไม=มีแอลกอฮอล\ รถยนต\น่ัง ยานพาหนะอ่ืน ๆ และส=วนประกอบ รถจักรยานยนต\

และส=วนประกอบ เคร่ืองยนต\สันดาปภายในแบบลูกสูบ สินค;าปศุสัตว\อ่ืน ๆ  ผ;าผืนและด;าย สินค;าอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  

ปุย ผลิตภัณฑ\ข;าวสาลีอ่ืน ๆ สำหรับสินค;านำเข;าสำคัญ ได;แก= ผักและของปรุงแต=งจากผัก อะลูมิเนียมและ
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ผลิตภัณฑ\ ลวดและสายเคเบิล ท่ีหุ;มฉนวน ทองแดงและผลิตภัณฑ\ เส้ือผ;าสำเร็จรูป สัตว\น้ำ เหล็ก เคร่ืองจักร

ไฟฟ�าใช;ในอุตสาหกรรม มอเตอร\ไฟฟ�า ชุดเคร่ืองกำเนิดไฟฟ�า ผลไม;อ่ืน ๆ และของปรุงแต=งจากผลไม; 

 การลงทุน ตั้งแต=กัมพูชามีกฎหมายการลงทุนเมื่อปm 2537 จนถึง ปm 2564 ไทยลงทุนในกัมพูชา

ท้ังส้ิน 1,046.17 ล;านดอลลาร\สหรัฐ สูงเปUนอันดับท่ี 9  

 ความตกลงท่ีสำคัญระหว=างไทย-กัมพูชา : การจัดต้ังคณะกรรมาธิการร=วมว=าด;วยความร=วมมือ 

ทวิภาคี (1 ม.ค.2537) การจัดตั้งคณะกรรมการชายแดน (29 ก.ย.2538) สนธิสัญญาว=าด;วยการส=งผู;ร;าย

ข;ามแดน (6 พ.ค.2541) บันทึกความเข;าใจว=าด;วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก (14 มิ.ย.2543)  

บันทึกความเข;าใจว=าด;วยพ้ืนท่ีท่ีไทยและกัมพูชาอ;างสิทธิในไหล=ทวีปทับซ;อน (18 มิ.ย.2544) บันทึกความเข;าใจ  

ว=าด;วยความร=วมม ือ ในการจ ;างแรงงาน  (31 พ .ค .2546) พ ิธ ีสารยกเว ;นการตรวจลงตราหน ังส ือ 

เดินทางราชการ (8 ก.พ.2549) การโอนตัวผู;ต;องคำพิพากษาและความร=วมมือในการบังคับใช;ให;เปUนไปตาม  

คำพิพากษาในคดีอาญา (5 ส.ค.2552) ความตกลงยกเว;นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดา  

(17 พ.ย.2553) มีผลบังคับใช;ต้ังแต= 16 ธ.ค.2553 ความตกลงการตรวจลงตราเดียวตามกรอบความร=วมมือทาง

เศรษฐกิจอิรวดี-เจ ;าพระยา-แม=โขง (ACMECS Single Visa) ระหว=างกัมพ ูชากับไทย (26 ธ.ค.2555)  

มีผลบังคับใช;ตั้งแต= 27 ธ.ค.2555 โดยผู;ท่ีได;รับการตรวจลงตราเดียวจากกัมพูชาหรือไทยจะเดินทางเข;าได;ท้ัง

กัมพูชาและไทย ความตกลงระหว=างรัฐบาลแห=งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห=งราชอาณาจักรกัมพูชาว=าด;วย

การสัญจรข;ามแดนระหว=างประเทศท้ังสอง (11 ก.ค.2558) และความตกลงเพ่ือการเว;นการเก็บภาษีซ;อน  

(7 ก.ย.2560) มีผลบังคับใช;ต้ังแต= 1 ม.ค.2561  

 

----------------------------------------------------------- 
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สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน 

(Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen) 

 

ตำแหน/ง    นายกรัฐมนตรีและประธานพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) 

 

เกิด    5 ส.ค.2495 (อายุ 71 ปm/ปm 2566) เกิดในครอบครัวชาวนายากจนท่ีนิคม 

เปmยมเกาะสนา อำเภอสตึงตร=อง จังหวัดกัมปงจาม มีพ่ีน;อง 5 คน เปUนชาย 

2 คน หญิง 3 คน 

 

สถานภาพ   สมรสกับคุณหญิงบุน รานี (นางบุน ซัมเฮียง) ชาวกัมพูชาเช้ือสายจีน มีบุตร

ธิดา 6 คน เปUนบุตร 3 คน ธิดา 3 คน (ธิดาบุญธรรม 1 คน)  

 

การศึกษา 

ปm 2534-2550 ได;รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิสาขาต=าง ๆ จากสถาบันการเมืองและ

สถาบันการศึกษาท้ังในและต=างประเทศ รวมท้ังส้ิน 9 ฉบับ ได;แก= เวียดนาม 

2 ฉบับ สหรัฐฯ 2 ฉบับ ไทย 2 ฉบับ เกาหลีใต; 2 ฉบับ และกัมพูชา 1 ฉบับ 

ในห;วงระหว=างดำรงตำแหน=งสมาชิกสภาแห=งชาติและนายกรัฐมนตรี 

 

ประวัติทางการเมือง 

ปm 2513 - เข;าร=วมขบวนการต=อสู;กับกลุ=มจักรวรรดินิยมตามคำเรียกร;องของสมเด็จ  

พระนโรดมสีหนุ กษัตริย\กัมพูชาขณะน้ัน 

ปm 2527 - ได;รับแต=งต้ังเปUนนายกรัฐมตรี (รัฐบาลระบอบเฮงซัมริน) แทนนายจันซี 

ซ่ึงถึงแก=กรรม 

ปm 2534    - รองประธานพรรคประชาชนปฏิวัติกัมพูชา 
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- สมาชิกสภาแห=งชาติ จังหวัดกัมปงจาม ในนามพรรค CPP ในการเลือกต้ัง

ท่ัวไป    

ปm 2536    - ได;รับแต=งต้ังเปUน นรม.คนท่ี 2 

ปm 2537    - สมเด็จพระนโรดม สีหนุ พระราชทานอิสริยยศเปUนสมเด็จฮุน เซน 

ปm 2539    - ได;รับรางวัลสันติภาพโลก 

ปm 2540    - ทำรัฐประหารโค=นล;มสมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธ์ิ นรม.คนท่ี 1 

ปm 2541    - นรม. หลังการเลือกต้ังท่ัวไปปm 2541 

ปm 2547    - นรม. หลังการเลือกต้ังท่ัวไปปm 2546 

ปm 2550  - ได;รับการสถาปนาอิสริยยศจากสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี เปUน  

สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ซ่ึงถือเปUนเกียรติยศสูงสุดท่ีสามัญชนได;รับ 

ปm 2551    - นรม. หลังการเลือกต้ังท่ัวไปปm 2551  

ปm 2556  - สมาชิกสภาแห=งชาติ จังหวัดกันดาล  

- นรม. หลังการเลือกต้ังท่ัวไปปm 2556 

ปm 2558   - ได;รับแต=งต้ังเปUนประธานพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) แทนนายเจีย ซิม  

(ประธานวุฒิสภาและประธานพรรค CPP) ซ่ึงถึงแก=อสัญกรรมเม่ือ            

8 มิ.ย.2558 

ปm 2561    - นรม. หลังการเลือกต้ังท่ัวไปปm 2561 

 
----------------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีกัมพูชา 

 

นรม.  Hun Sen  

รอง นรม.  Sar Kheng 

  Tea Banh 

  Hor Namhong        

  Men Sam An 

  Bin Chhin 

  Yim Chhay Ly 

  Ke Kim Yan  

  Prak Sokhon  

  Aun Porn Moniroth 

  Chea Sophara 

รมต.อาวุโส (เฉพาะคนสำคัญ)  Chhay Than 

  Cham Prasidh 

  Prak Sokhon 

  Sun Chanthol 

รมว.สำนักนายกรัฐมนตรี  Bin Chhin (รักษาการ) 

รมว.กระทรวงมหาดไทย  Sar Kheng 

รมว.กระทรวงกลาโหม  Tea Banh 

รมว.กระทรวงการต=างประเทศและความร=วมมือระหว=างประเทศ Prak Sokhon  

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง  Aun Porn Moniroth 

รมว.กระทรวงเกษตร ป̀าไม; และประมง  Dith Tina 

รมว.กระทรวงพัฒนาชนบท  Ouk Rabun 

รมว.กระทรวงพาณิชย\  Pan Sorasak 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร\   Chan Prasidh 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม   

รมว.กระทรวงแร=และพลังงาน  Suy Sam 

รมว.กระทรวงแผนงาน  Chhay Than 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา  Hang Chuon Naron 

รมว.กระทรวงกิจการสังคมทหารผ=านศึกและฟ ¡นฟูเยาวชน  Vong Soth 

รมว.กระทรวงผังเมือง รังวัด และก=อสร;าง  Chea Sophara 

รมว.กระทรวงส่ิงแวดล;อม  Say Sam Al 
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รมว.กระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยา  Lim Kean Hor 

รมว.กระทรวงข=าวสาร  Khieu Kanharith 

รมว.กระทรวงยุติธรรม  Koeut Rith 

รมว.กระทรวงประสานงานรัฐสภา วุฒิสภา และการตรวจสอบ  Men Sam An 

รมว.กระทรวงไปรษณีย\และโทรคมนาคม  Chea Vandeth 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข  Mam Bun Heng 

รมว.กระทรวงโยธาธิการและการขนส=ง  Sun Chanthol 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป²  Phoeung Sackona 

รมว.กระทรวงการท=องเท่ียว  Thong Khon 

รมว.กระทรวงธรรมการและศาสนา  Chhit Sokhon 

รมว.กระทรวงกิจการสตรี  Ing Kuntha Phavi 

รมว.กระทรวงแรงงานและฝ³กวิชาชีพ  Ith Sam Heng 

รมว.กระทรวงสาธารณะ  Pich Bunthin 

รมว.กิจการพลเรือน  Prum Sokha 

รมต.ปฏิบัติหน;าท่ีเลขาธิการการบินพลเรือน  Gen.Mao Havannall 

รมต.ผู;แทน - ติดตาม นรม.  Veng Sakhon 

  Ho Sethy 

  Sok Chenda Sophea 

  Mom Sarin 

  Sry Thamrong 

  Ngor Sovann 

  Chhieng Yanara 

  Dul Koeun 

  You Sun Long 

  Osman Hassan 

  Som Soeun 

  Sun Kunthor 

  Zakarya Adam 

  Kao Kim Hourn 

 

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

 (ต.ค.2565) 


