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รายงานพิเศษ : การเข้าพบสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูลจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในกัมพูชา 
ร่วมกับคณะวิจัยจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  

ในหัวข้อเร่ือง “พลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (GMS) และนัยต่อประเทศไทย” 
ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2557 

ความเป็นมา 

โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong Subregion: 
GMS) เป็นความร่วมมือระหว่าง 6 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ และจีน 
(เฉพาะมณฑลยูนนานและเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี) ก่อตั งเมื่อปีพ.ศ. 2535 ริเริ่มและให้การ
สนับสนุนหลักโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเท่ียว พลังงาน รวมทั งการ
ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยียุทธศาสตร์การด้าเนินงานของโครงการ GMS มุ่งเน้นการสร้าง
เส้นทางถนนเช่ือมโยง (Connectivity) การสร้างชุมชนท่ีมีความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน (Community) และ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายสุดท้าย คือ ให้ 
ประชาชนประมาณ 300 ล้านคนในภูมิภาคนี มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น 

บทบาทของจีนทั งด้านการค้า การลงทุน และการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ประเทศในกลุ่ม
GMS เพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง ส้าหรับในกัมพูชารัฐบาลจีนได้ให้ความช่วยเหลือในรูปแบบเงินกู้ยืมแก่รัฐบาล
กัมพูชามากถึง 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปีเทียบเท่ากับเงินช่วยเหลือท่ีรัฐบาลกัมพูชาได้รับความช่วยเหลือ
จากนานาชาติในแต่ละปี โดยบทบาทด้านการลงทุนของจีนในกัมพูชาเน้นการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม พัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน และโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังน ้า 

เมื่อพิจารณาในกรณีของไทยซึ่งเป็นประเทศท่ีมีความได้เปรียบเชิงยุทธ์ศาสตร์ท่ีตั ง เนื่องจากตั งอยู่ใน
ศูนย์กลางความเช่ือมโยงในกลุ่ม GMS และมีความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิก GMS ประกอบกับ
กรอบความร่วมมือ GMS ยังมีความส้าคัญต่อไทยในฐานะท่ีท้าให้ไทยต้องแสวงหาโอกาสด้านตลาด โดยการ
ขยายตลาดส่งออกไปยังภูมิภาคนี มากขึ นเพื่อทดแทนตลาดหลักท่ีอ้านาจซื อลดลง นอกจากนี  ผู้ประกอบการใน
ประเทศก้าลังประสบกับปัญหาขาดแคลนก้าลังแรงงานและปัญหาค่าจ้างแรงงานขั นต้่าท่ีสูงขึ นแบบก้าว
กระโดดส่งผลให้ต้องย้ายฐานการผลิตไปตั งโรงงานในกลุ่มประเทศ GMS มากขึ น ท้าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยกับจีนเป็นทั งคู่ค้า หุ้นส่วน และ/หรือ คู่แข่งด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค GMS เช่นกัน ดังนั น เพื่อ
ประโยชน์ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุนและการพัฒนาของประเทศไทย จึงจ้าเป็นท่ี
จะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์พลวัตของจีน เพื่อให้รู้เขา รู้เราและน้ามาพิจารณาประกอบการจัดท้านโยบาย
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศไทยในภูมิภาคนี ต่อไป 

 



หน้า 2 จาก 8 
 

                                                                 AEC Business Support Center in Phnom Penh, Cambodia 
 

สาระส้าคัญจากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆในกัมพูชา 

 การศึกษาวิจัยในครั งนี ได้แบ่งกลุ่มองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ออกเป็น 3 กลุ่มคือ 
1) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนกัมพูชา ได้แก่ สภาเพื่อการพัฒนาแห่งกัมพูชา(CDC), กระทรวง

พาณิชย์กัมพูชา, ส้านักงานกฎหมาย SokSiphana (Zico Law members)  
2) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจีนในกัมพูชา ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศจีน, ส้านักงานเศรษฐกิจ

และการพาณิชย์ สถานทูตจีน, หอการค้าจีนในกัมพูชา, เขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล์ และโรงงาน
ไฟฟ้าSinohydro Kamchay  

3) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทยในกัมพูชา ได้แก่ ส้านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ 
กรุงพนมเปญ และสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา  
 

 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนกัมพูชา 

หน่วยงานภาครัฐด้านการลงทุน Chea Vuthy , Deputy Secretary General จากสภาเพื่อการ
พัฒนาแห่งกัมพูชา (CDC)  ซึ่งดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชากล่าว
ว่า ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีบทบาทส้าคัญมากในการ
ลงทุนในประเทศกัมพูชา โดยเป็นประเทศท่ีมีมูลค่าการ
ลงทุนในโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนมากท่ีสุด
เป็นอันดับ 1 นับตั งแต่ปี 2537 ถึงปัจจุบัน ด้วยมูลค่า
เงินลง ทุน 9 ,736 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (นอกเขต
เศรษฐกิจพิเศษ) และมูลค่าเงินลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตั งแต่ปี 2549 ถึง 2556 เท่ากับ 625 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ขณะท่ีประเทศไทยมีมูลค่าการลงทุนรวมอยู่ใน
อันดับท่ี 8 เท่ากับ 899 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

นอกจากนี จีนยังมีส่วนส้าคัญในการลงทุนในโครงสร้างพื นฐานของกัมพูชา เช่น การสร้างถนน สะพาน 
และการสร้างเข่ือนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ผ่านสัญญาสัมปทาน หรือเงินกู้ยืมดอกเบี ยต้่า เนื่องมาจากนโยบาย
ของจีนท่ีส่งเสริมให้เอกชนออกไปลงทุนในต่างประเทศ ในปัจจุบันแม้จะมีนักลงทุนจากญี่ปุ่นเข้ามาลงทุน
จ้านวนมากขึ น แต่ส่วนมากจะเป็นการขยายฐานการผลิตมาจากประเทศใกล้เคียง ในภูมิภาค เช่น ไทย และ
เวียดนาม ซึ่งเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกันกับประเทศจีน 

หน่วยงานภาครัฐด้านการค้า Ho Sivyong, Deputy Director of Bilateral Trade Agreement 
กระทรวงพาณิชย์กัมพูชา กล่าวว่าจีนเป็นประเทศคู่ค้าท่ีส้าคัญของกัมพูชา โดยข้อมูลจาก International 
Trade Center แสดงให้เห็นว่าในปี 2556 กัมพูชาน้าเข้าสินค้าจากประเทศจีนมากเป็นอันดับท่ี 2 รองจาก
ประเทศไทย ( มูลค่า 4,256 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยมีมูลค่าการน้าเข้า 3,411 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสินค้า
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น้าเข้าท่ีส้าคัญ ได้แก่  วัตถุดิบส้าหรับอุตสาหกรรมเสื อผ้าและรองเท้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม ส่วนการส่งออกมีมูลค่า 361 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สินค้าส่งออกท่ีส้าคัญได้แก่ ไม้และผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากไม้ เสื อผ้าและรองเท้าส้าเร็จรูป ยางพารา อุปกรณ์อิ เล็คทรอนิคส์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและ
ประมง  

อุปสรรคในการท้าการค้ากับประเทศจีน ได้แก่ การก้าหนดมาตรฐานสินค้าแต่ละรายการ โดยเฉพาะ
สินค้าเกษตร ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจง แม้สินค้าท่ีผ่านการรับรองจาก สหรัฐฯ หรือ อียู ก็ยังต้องได้รับการตรวจ
รับรองมาตรฐานเฉพาะของประเทศจีน ส่งผลให้มีต้นทุนสูงขึ นและใช้เวลามากขึ น ส่วนการค้ากับประเทศไทยมี
อุปสรรค เกี่ยวกับการก้าหนดช่วงเวลาในการรับซื อผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งเป็นนโยบายเพื่อปกป้องเกษตรกร
ภายในประเทศ เช่น ข้าวโพด ท่ีก้าหนดให้รับซื อได้ปีละ 3-4 เดือนเท่านั น รวมถึงปัญหาทางด้านการเมืองและ
การทหารซึ่งมีการปิดด่านบ่อยครั ง 

ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์มีการปฏิรูปในหลายภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท้างาน โดยมีการ
ตั ง หน่วยงานใหม่ เช่น Trade Support Service เพื่อให้บริการโดยเฉพาะเกี่ยวกับการน้าเข้าส่งออก, 
International Trade Cooperation เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ รวมถึงก้าลังมีการ
พัฒนาระบบการขอเอกสารต่างๆ เช่น C/O ผ่านทางระบบออนไลน์ เนื่องจากในปัจจุบันจะต้องมาด้าเนินการท่ี
กระทรวงพาณิชย์ กรุงพนมเปญ หรือส้านักงาน SEZ เท่านั น 

หน่วยงานเอกชนด้านกฎหมาย Dr. Sok Siphana ที่ปรึกษารัฐบาลและสภาเพื่อการพัฒนาแห่ง
กัมพูชา และเจ้าของส้านักงานกฎหมาย Soksiphana & Associate ซ่ึงเป็นสมาชิกของ ZICOlaw 
กล่าวถึงภาพรวมเกี่ยวกับพัฒนาการทางกฎหมายของกัมพูชาว่า พัฒนาการทางกฎหมายท่ีส้าคัญของกัมพูชา
ภายหลังจากการเปิดประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2535 ก็คือการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก WTO ในปี 
พ.ศ. 2547 โดยกัมพูชานับเป็นประเทศด้อยพัฒนาประเทศแรกที่สามารถเข้าเป็นสมาชิกของ WTO ได้ส้าเร็จ  

ห ลั ง จ า ก นั น กั ม พู ช า ไ ด้ พั ฒ น า ก ฎ ห ม า ย
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับหลักการของ WTO ใน
หลายเรื่อง ยิ่งไปกว่านั นการท่ีกัมพูชามีความต้องการการ
ลงทุนจากต่างชาติจ้านวนมากเพื่อเข้ามาพัฒนาประเทศ 
กัมพูชาจึงมีกฎหมายการค้าการลงทุนท่ีค่อนข้างเสรีมาก
ท่ีสุดประเทศหนึ่งในอาเซียน โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุน
ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ 100% และไม่มี
การควบคุมราคาสินค้าและบริการ โดยมองว่าการแข่งขัน
ของบริษัทรายใหญ่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศกัมพูชา 

ปัจจุบันกัมพูชามุ่งเน้นท่ีจะพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องการการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย
มีการปฏิรูปกฎหมายการค้าการลงทุน รวมถึงวิธีการปฏิบัติของหน่วยงานราชการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องให้มีความ
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ทันสมัยและสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน กัมพูชาตั งเป้าท่ีจะเป็นประเทศท่ีเช่ือมโยงฐานการผลิตกับไทย
และเวียดนาม รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาคอาเซียนโดยอาศัยท่ีตั งของประเทศท่ีเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ส้าคัญของอาเซียน โดยนโยบายจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเงินสนับสนุนจากธนาคารเพื่อ
การพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ในโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater 
Mekong Subregion: GMS) จะเป็นกลไกส้าคัญท่ีท้าให้กัมพูชาพัฒนาไปสู่จุดนั นได้อย่างรวดเร็ว 

 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจีนในกัมพูชา 

หน่วยงานเอกชนด้านการเงิน Chen Chang Jiang CEO ของธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of 
China) สาขากรุงพนมเปญ กล่าวถึงภาพรวมการลงทุน
ของนักลงทุนจีนในกัมพูชาว่า มูลค้าการลงทุนส่วนใหญ่จะ
เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื นฐาน เช่น การก่อสร้างถนน 
การก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานน ้า 8 จาก 12 โรงใน
กัมพูชา  รวมถึงโรงงานการ์เม้นและโรงงานอุตสาหกรรม
อีกจ้านวนหลายร้อยโรง นอกจากนี ยังมีธุรกิจขนาดกลาง
หรือขนาดเล็กในภาคของการท่องเท่ียวและบริการอีก
จ้านวนหนึ่ง 

ส้าหรับการให้บริการของธนาคารแห่งประเทศจีน สาขาพนมเปญนั น ประกอบด้วยการให้บริการด้าน
การเงินท่ัวไปทุกรูปแบบ การให้บริการเงินกู้แก่นักลงทุนจีนรวมถึงคู่ค้าหรือธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนของ
จีนอีกด้วย นอกจากนี ยังมีการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการค้าการลงทุนในประเทศกัมพูชา  กฎระเบียบและ
สภาพแวดล้อม 

ปัญหาท่ีนักลงทุนจากจีนพบในกัมพูชา คือ 1.เรื่องนโยบายรัฐบาลและกฎระเบียบของกัมพูชาท่ีไม่
ชัดเจนเปล่ียนแปลงบ่อย เช่น มีการลงทุนของจีนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ แต่สุดท้ายไม่สามารถส่งออกได้ 2.
ต้นทุนในการท้าธุรกิจ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าขนส่ง มีอัตราสูง และยังมีต้นทุนแฝงเกี่ยวกับการ
ติดต่อกับหน่วยงานราชการท่ีไม่สามารถประเมินได้ 

หน่วยงานเอกชนด้านการค้า Lin De Cong รองประธาน 
หอการค้าจีนในกัมพูชา แสดงความคิดเห็นว่า การลงทุนหรือท้าธุรกิจใน
ประเทศไทยเริ่มถึงจุดอิ่มตัว นักลงทุนและนักธุรกิจจึงขยายกิจการมาท่ีกัมพูชา 
ซึ่งเป็นประเทศท่ีก้าลังเกิดใหม่และมีโอกาสอีกมาก  
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หอการค้าฯ มีการปรับปรุงรายช่ือสมาชิกในทุกๆปี 
รวมถึงประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารให้สมาชิกทราบเป็น
รายสัปดาห์ ผ่านหนังสือพิมพ์ Phnom Penh Evenig 
Post ฉบับภาษาจีนในกัมพูชา ปัจจุบันหอการค้าฯ มี
สมาชิกมากกว่า 400 ราย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนจาก
กวางโจวท่ีมาลงทุนด้วยตัวเองโดยไม่ได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาลจีน ปัญหาท่ีสมาชิกหอการค้าฯ พบในปัจจุบัน
คือ เรื่องค่าแรง และการประท้วงของคนงาน 

หน่วยงานภาครัฐด้านการค้าและการลงทุน Song Xiaogua ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการ
พาณิชย์ สถานทูตจีน ให้สัมภาษณ์ว่า จีนมีนโยบายสนับสนุนให้นักลงทุนออกไปลงทุนในต่างประเทศ และ
สนับสนุนให้มีความร่วมมือกันระหว่างอาเซียนและจีน ในเรื่องของการเช่ือมโยงการขนส่งทั งทางบกและทาง
ทะเล 

นักลงทุนจีนท่ีมาประกอบธุรกิจในกัมพูชาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และ
มาด้วยตนเองเนื่องจากมองเห็นโอกาสในประเทศกัมพูชา นักลงทุนจีนส่วนใหญ่จะให้ความส้าคัญกับตลาด
อาเซียน และจะท้าการศึกษาเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการท้าธุรกิจในแต่ละประเทศอาเซียนก่อนเข้ามา
ลงทุน โดยท่ัวไปแล้วนักลงทุนจีนมองว่าข้อได้เปรียบและข้อดีของกัมพูชา คือ เสถียรภาพทางการเมืองท่ีมั่นคง 
ความเป็นมิตรของประชาชนกัมพูชา และต้นทุนค่าแรงท่ีต้่า มีลักษณะภูมิประเทศและอากาศใกล้เคียงกับ
ประเทศไทยซึ่งคนจีนมีความคุ้นเคย 

แม้ว่ากัมพูชาจะก้าลังประสบปัญหาเรื่องของแรงงานประท้วง
หยุดงาน ขอขึ นค่าจ้าง แต่นักลงทุนจีนก็มองว่าเป็นเรื่องปกติในประเทศ
ก้าลังพัฒนา โดยสามารถปรับขึ นค่าแรงให้ได้แบบค่อยเป็นค่อยไป  
ปัจจุบันมีนักลงทุนจากจีนท่ีได้รับการส่งเสริมจาก CDC มากกว่า 500 
โครงการซึ่งส่วนมากประสบความส้าเร็จ  ทั งนี รัฐบาลจีนได้ให้การ
สนับสนุนรัฐวิสาหกิจและเอกชนอย่างเท่าเทียมกัน 

เมื่อเปรียบเทียบจีนกับประเทศไทยและญี่ปุ่น พบว่าประเทศไทยมีการส่งเสริมสินค้าไทยในกัมพูชาได้ดี 
ในขณะท่ีญี่ปุ่นก้าลังเข้ามาลงทุนมากขึ น แต่เป็นการจับกลุ่มตลาดชั นสูงจึงไม่ได้ส่งผลกระทบกับธุรกิจจากจีน
มากนัก เนื่องจากเป็นคนละตลาดกัน 

การลงทุนภาคเอกชน Roger Lu ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล์ (SSEZ) 
กล่าวว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล์ เป็นหนึ่งในโครงการลงทุนขนาดใหญ่จากประเทศจีน โดยนับเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในกัมพูชาคือ 1,113 เฮคตาร์ ซึ่งก่อสร้างด้วยเงินลงทุนกว่า 320 ล้าน
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ดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างเอกชนจีนและกัมพูชา เปิดด้าเนินการเฟสแรกขนาด 528 เฮคตาร์ 
ตั งแต่ปี 2009 มีจุดเด่นคือท่ีตั งซึ่งอยูห่่างจากท่าเรือน ้าลึกแห่งเดียวของประเทศกัมพูชาเพียง 12 กม. 

นอกจากนี ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยังมีส่ิงอ้านวยความสะดวกครบวงจร เช่น one stop service 
ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีจากทุกหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนและด้าเนินธุรกิจประจ้าอยู่เพื่อให้บริการ มี
โรงแรมระดับ 3 ดาว จ้านวน 20 ห้องส้าหรับผู้บริหารท่ีมาเยี่ยมชมกิจการ มีร้านอาหาร ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม 
สถานีต้ารวจ มีส้านักงานของบริษัท Logistic ให้บริการด้านการขนส่งสินค้า รวมทั งมีการผลิตไฟฟ้าใช้เอง 
ขนาด 100 MW สามารถให้พลังงานได้ 7000 kw/h 

ปัจจุบันมีบริษัทท่ีจดทะเบียนตั งโรงงานในพื นท่ีทั งหมด 56 บริษัท 
ประมาณร้อยละ 60 เป็นบริษัทจากประเทศจีน โดยมี 32 บริษัทท่ี
ด้าเนินการผลิตแล้ว ส่วนท่ีเหลืออยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีการจ้างงานรวม
ประมาณ 10,000 คน ค่าจ้างเฉล่ียของคนงานใน SSEZ เท่ากับ 130 USD 
(ไม่รวมค่าอาหารและค่าเดินทาง)  ในอนาคตหากมีการขยายการลงทุนเต็ม
พื นท่ีคาดว่าจะมีการจ้างงานรวม 80,000 คน  

ค่าสาธารณูปโภคและค่าเช่าพื นท่ีใน SSEZ มีดังนี  
1. ค่าเช่าท่ีดิน 2 ระยะคือ 50 ปี ราคา 30 USD/ตร.ม และ 20 ปี ราคา 26 USD/ตร.ม. 
2. ค่าน ้า 0.5 USD/ลบ.ม. 
3. ค่าไฟฟ้า 0.24 USD/หน่วย 

การลงทุนภาคเอกชน Guo Shu ผู้อ้านวยการ ฝ่ายบริหารจัดการ Sinohydro Kamchay 
Hydroelectric Project Co., Ltd ให้ข้อมูลว่า โครงการ Kamchay Hydroelectric เป็นโครงการแบบ 
BOT ในต่างประเทศโครงการแรกท่ี SINOHYDRO Corporation ให้การสนับสนุนเงินทุนจ้านวน 280 ล้าน
USD โดยได้รับสัมปทานจากรัฐบาลกัมพูชาจ้านวน 44 ปี แบ่งเป็นการก่อสร้าง 4 ปี และการบริหาร 40 ปี 
ก่อนท่ีจะส่งมอบให้กับรัฐบาลฯ โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2007 และสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตั งแต่ปี 2011 
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โครงการนี ได้รับอนุมัติจากกระทรวงพาณิชย์จีน แต่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเมื่อ
เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าได้รัฐบาลจีนจึงเริ่มเข้ามามีส่วนร่วม ในช่วงท่ีท้าการก่อสร้างต้องใช้วิศวกรจากประเทศจีน
จ้านวน 200 คน และคนงานชาวกัมพูชา 2,000 คน 

โรงไฟฟ้าแห่งนี เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน ้าขนาด 193 MW ตั งอยู่ต้นแม่น ้า Kamchay จังหวัดกัมปอต 
ห่างจากตัวเมือง 15 กม. และจากพนมเปญ 150 กม. ประกอบด้วยเข่ือนลึก 112 เมตร กว้าง 568 เมตร  และ
เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า 3 เครื่อง เครื่องละ 60 MW กับตัวเร่ง 1 เครื่อง 13 MW สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 
498 ล้าน KWH ต่อป ีโดยช่วงหน้าฝนสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า 3 เครื่อง พร้อมตัวเร่งได้พร้อมกัน 24 ชม./
วัน ส่วนหน้าแล้งสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้เพียง 1 เครื่อง 6-8 ชม./วัน  

 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทยในกัมพูชา 

หน่วยงานภาครัฐด้านการค้าและการลงทุน นางจีรนันท์ วงษ์มงคล อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการ
พาณิชย์ ส้านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ กล่าวถึงสถานการณ์การค้าและการ
ลงทุนของไทยในกัมพูชาว่า ในปี 2556 การส่งออกของไทยมายังกัมพูชามีมูลค่า 4,256 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม
จากปี 2555 ร้อยละ 12.65 ขณะท่ีในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2557 การส่งออกของไทยมายังกัมพูชามีมูลค่า 
1,550 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ นร้อยละ 14 โดยมีปัจจัยมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกัมพูชา ปริมาณ
การบริโภคท่ีเพิ่มขึ นของประชาชน รวมถึงโครงการก่อสร้างจ้านวนมากซึ่งท้าให้มีการน้าเข้าปูนซีเมนต์จากไทย
เพิ่มขึ นมากกว่า 1 ล้านตัน จึงมีการตั งเป้าการขยายตัวทั งปีไว้ที่ร้อยละ 20  

การเข้ามาลงทุนในกิจการโรงแรม 5 ดาวเป็นครั งแรกของประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์ สะท้อนถึงความ
เช่ือมั่นท่ีมีต่อประเทศกัมพูชาอย่างมาก นอกจากนี ยังมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ AEON Mall จากประเทศญี่ปุ่นท่ี
จะน้าผู้ประกอบการจากไทยมาเข้าร่วมมากกว่า 10 ราย ก็จะส่งผลให้การค้าและการลงทุนของไทยในกัมพูชา
ขยายตัวตามไปด้วย 

ส้าหรับการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของไทยท่ีได้รับการส่งเสริมในกัมพูชานับตั งแต่ปี พ.ศ. 2537 
ถึงปัจจุบัน มีมูลค่ารวม 899 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ในล้าดับท่ี 8 แต่หากนับเฉพาะในปี 2556 ท่ีผ่านมาไทยมี
มูลค่าการลงทุนเท่ากับ 216 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่ในล้าดับท่ี 4 

หน่วยงานภาคเอกชนด้านการค้าและการลงทุน นางกัญญาภัค เรียนเวช ประธานสมาคมธุรกิจ
ไทยในกัมพูชา ให้ข้อมูลว่า สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชาจัดตั งขึ นตั งแต่ปี 2542 โดยในปัจจุบันมีสมาชิกรวม 83
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ราย แบ่งเป็น 1. สมาชิกประเภทสามัญหรือบริษัทขนาดใหญ่ 42 บริษัท 2.สมาชิกประเภทสมทบหรือบริษัท
ขนาดกลางและขนาดเล็กจ้านวน 21 บริษัท และสมาชิกประเภทวิสามัญหรือบุคคลจ้านวน 20 ราย 

โดยสมาชิกของสมาคมฯ ประกอบด้วย บริษัทในหลายภาคธุรกิจ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร 
โรงงาน ธนาคาร ส่ือสาร โลจิสติกส์ เทรดดิ ง สายการบิน และประกันภัย  โดยมีทั งธุรกิจท่ีลงทุนโดยคนไทย 
100% หรือร่วมทุนกับต่างชาติ รวมถึงธุรกิจต่างชาติท่ีมีคนไทยเป็นผู้บริหาร 

แนวโน้มในปี 2557 คาดว่าจะมีคนไทยเข้ามาลงทุนและท้าธุรกิจเพิ่มขึ น โดยสังเกตจากจ้านวนสมาชิก
ท่ีเพิ่มขึ นจากต้นปีมากกว่า 20 ราย และจ้านวนนักธุรกิจท่ีติดต่อขอข้อมูลเข้ามาผ่านทางสมาคมฯ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 จากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง สรุปได้ว่าประเทศจีนมี
บทบาทส้าคัญอย่างมากทั งในด้านการค้าและการลงทุนในประเทศกัมพูชา โดยเป็นประเทศท่ีกัมพูชาน้าเข้า
สินค้ามากท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 2 และเป็นผู้ลงทุนอันดับท่ี 1 ในประเทศกัมพูชา ซึ่งมีปัจจัยส้าคัญมาจากนโยบาย
สนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศของรัฐบาลจีน มุมมอง วิสัยทัศน์ของนักลงทุนท่ีมองเห็นศักยภาพและโอกาส
ในประเทศกัมพูชา ประกอบกับนโยบายเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเสรีของกัมพูชา และการพัฒนา
ปรับปรุงระบบกฎหมาย ปฏิรูปการท้างานของภาครัฐ ให้เป็นสากลและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

 ส้าหรับประเทศไทยนั นมีมูลค่าการค้ากับกัมพูชาเพิ่มขึ นในทุกปี และมีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ นอย่าง
มากในปี 2556 ทีผ่านมา เนื่องจากมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่ีดีขึ น อย่างไ รก็ตามภาพลักษณ์ของ
ประเทศกัมพูชาในมุมมองของนักลงทุนชาวไทยยังเป็นปัจจัยส้าคัญท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุน ดังนั น
ควรมีการน้าผลการศึกษาในครั งนี ไปเผยแพร่ท้าความเข้าใจกับนักลงทุนไทย เพื่อปรับทัศนคติท่ีมีต่อกัมพูชา ซึ่ง
จะส่งผลให้มองเห็นโอกาสและมีแนวโน้มการลงทุนในกัมพูชาเพิ่มขึ น 

 

************************** 

สุรเชษฐ์ มณีพงษ์ 
ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ส้านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ 
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