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ราชอาณาจักรกัมพูชา 
(Kingdom of Cambodia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมืองหลวง ราชธานีพนมเปญ 
 
ท่ีตั้ง   ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ระหวางเสนละติจูดท่ี 10-14 องศาเหนือ กับเสนลองจิจูดท่ี 
102-107 องศาตะวันออก มีพ้ืนท่ี 181,035 ตร.กม. (ขนาดใหญเปนอันดับ 90 ของโลก) 
 
อาณาเขต       ทิศเหนือ   ติดกับไทย (จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ 
      จังหวัดสุรินทร และจังหวัดบุรีรัมย) และลาว 

ทิศใต     ติดกับอาวไทย  
ทิศตะวันออก  ติดกับเวียดนาม 
ทิศตะวันตก ติดกับไทย (จังหวัดสระแกว จังหวัดจันทบุรี และจังหวัด

ตราด) 
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ภูมิประเทศ  ลักษณะคลายแองกระทะ พ้ืนท่ีตอนกลางประเทศเปนท่ีราบลุมระหวางแมน้ำโขงกับแมน้ำบาสัค
และมีทะเลสาบขนาดใหญอันอุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ ทิศเหนือและตะวันตกเฉียงใตเปนท่ีราบสูงปาโปรง 
ปาทึบและเทือกเขาสลับซับซอนเสมือนเปนขอบกระทะ 
 
ภูมิอากาศ  อยูในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ดวยกัมพูชา 
มีชายฝงติดตอกับอาวไทยทำใหลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดผานเขาประเทศไดสะดวกนำฝนและความชุมชื้น 
เขามา แตถามีพายุหมุนจากทะเลจีนใตพัดผานเขามาจะทำใหฝนตกหนักแผเปนบริเวณกวาง สวนฤดูหนาว
ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงพัดผานจีนนำความหนาวเย็นเขามา แตเนื่องจากมีภูเขา
ลอมรอบตอนเหนือของประเทศทำใหรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือไมเต็มท่ี ฤดูฝนเริ่มประมาณ
กลาง พ.ค.-ก.ย. อุณหภูมิเฉลี่ย 26-29 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวเริ่มประมาณกลาง ต.ค.-ม.ค. อุณหภูมิเฉลี่ย  
24-28 องศาเซลเซียส ฤดูรอนเริ่มประมาณกลาง ก.พ.-เม.ย. อุณหภูมิเฉลี่ย 26-30 องศาเซลเซียส 
 
ประชากร ประมาณ 17.04 ลานคน (พ.ย.2564) สวนใหญมีเชื้อสายเขมร 97.6% รองลงมาคือ ชาวจาม 
(มุสลิม) 1.2% จีน 0.1% เวียดนาม 0.1% ท่ีเหลือเปนชาวเขา และไทย 0.9% สัดสวนประชากรจำแนกตามอายุ:  
วัยเด็ก (0-14 ป) 30.18% วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 65.23% และวัยชรา (65 ปข้ึนไป) 4.59% อายุขัยเฉลี่ย
ของประชากรประมาณ 66.27 ป เพศชายประมาณ 63.7 ป เพศหญิงประมาณ 68.95 ป  อัตราการเกิด 20.84 คน
ตอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 7.15 คน ตอประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 1.34% 
 
ศาสนา  พุทธนิกายเถรวาท 97.9% อิสลาม 1.1% คริสต 0.5% และอ่ืน ๆ 0.6% 
 
ภาษา  ภาษาราชการคือเขมรและประชาชนใชกวา 95.8% ภาษาจีน 6% ภาษาเวียดนาม 5% 
ภาษาชนพ้ืนเมือง 2.9% ในเขตเมืองบางสวนยังคงใชภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษไดรับความนิยมมากข้ึน 
ในฐานะภาษาท่ีสอง  
    
การศึกษา อัตราการรูหนังสือ 80.5% ชาย 86.5% และหญิง 75% การศึกษาภาคบังคับ 9 ปตั้งแตระดับ
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ในสถานศึกษาของรัฐไมตองเสียคาเลาเรียน 
 
การกอตั้งประเทศ มีวิวัฒนาการมาจาก 3 อาณาจักรโบราณ คือ ฟูนัน เจนละ และจามปา (พุทธศตวรรษท่ี 6-14) 
จนกระท่ังพระเจาชัยวรมันท่ี 2 (ป 1345-1395) กอต้ังอาณาจักรขอมไดสำเร็จ และตอมาสามารถขยายอำนาจได
กวางขวางถึง 1 ใน 3 ของภูมิภาคอินโดจีนรวมระยะเวลาประมาณ 400 ป จากนั้นเริ่มเสื่อมอำนาจเนื่องจากทุมเท
ทรัพยากรกอสรางศาสนสถานจำนวนมาก ประกอบกับอาณาจักรขางเคียงเขมแข็งข้ึนจึงเสียดินแดนบางสวนให
สุโขทัย หลังจากนั้นอีกประมาณ 300 ปตกอยูใตอำนาจของอยุธยา เวียดนาม และรัตนโกสินทรตอนตน ในฐานะ
ประเทศราชสลับกับมีเอกราชชวงสั้น ๆ กอนเปนอาณานิคมของฝรั่งเศส (ป 2406-2496) ในยุคลาอาณานิคม 
 กัมพูชาเปลี่ยนชื่อประเทศและระบบการปกครองรวม 5 ครั้ง ซ่ึงเกือบตลอดระยะนั้น
เปนชวงท่ีกัมพูชาไรเสถียรภาพและเกิดสงครามกลางเมือง ดังนี้ ราชอาณาจักรกัมพูชา ป 2491-2513 
สาธารณรัฐเขมร ป 2513-2518 กัมพูชาประชาธิปไตย ป 2518-2522 สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา ป 2522-2532 
รัฐกัมพูชา ป 2532-2534 สิ้นสุดยุคสงครามกลางเมือง สหประชาชาติจัดตั้ง United Nations Advance 
Mission in Cambodia (UNAMIC) กอนปรับเปน United Nations Transitional Authority in Cambodia 
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(UNTAC) เพ่ือชวยเหลือกัมพูชาควบคุมดูแลการหยุดยิงโดยสมัครใจของฝายตาง ๆ และเตรียมจัดการเลือกตั้ง
ท่ัวไปในกัมพูชา ชวงป 2534-2536 ซ่ึงนำมาสูการปกครองในระบอบปจจุบันตั้งแตป 2536 

 
วันชาต ิ 9 พ.ย. (วันประกาศเอกราชจากฝรั่งเศส 9 พ.ย.2496) 
   
การเมือง ปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภามีกษัตริย (สมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี)  
เปนประมุขอยูใตรัฐธรรมนูญ (สภาราชบังลังกคัดเลือกกษัตริย)  
  ฝายบริหารหรือรัฐบาล : หลังการเลือกตั้งท่ัวไปพรรคเสียงขางมากหรือพรรคตาง ๆ รวมกัน
เสนอชื ่อ นรม. ใหสภาแหงชาติ (สภาผู แทนราษฎร) รับรองดวยเสียงเกินครึ ่งและกษัตริยทรงลง 
พระปรมาภิไธยแตงตั้ง 
  ฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา : ประกอบดวย 2 สภาคือ 1) วุฒิสภา (62 คน วาระ 6 ป ชุด
ปจจุบันป 2561-2566) มาจากการแตงต้ังของกษัตริย 2 คน มาจากการเลือกตั้งทางออมโดยสภาแหงชาติ 2 คน 
และมาจากสมาชิกสภาตำบล 58 คน และ 2) สภาแหงชาติ (125 คน วาระ 5 ป ชุดปจจุบันป 2561-2566) 
มาจากการเลือกตั้งท่ัวไป 
  ฝายตุลาการ : เปนอิสระจากฝายบริหารและนิติบัญญัติ สถาบันสูงสุดคือสภาผูพิพากษาสูงสุดซ่ึง
มีกษัตริยเปนประธาน ทำหนาท่ีแตงตั้งผูพิพากษา ระบบศาลประกอบดวยศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลสูง  
แตละจังหวัด/กรุง/ราชธานีมีศาลของตนเอง 
  พรรคการเมืองสำคัญ : ไดแก 1) พรรคประชาชนกัมพูชา (Cambodian People’s Party-CPP) 
ฝายรัฐบาล สมาชิกสภาแหงชาติ 125 คน สมาชิกวุฒิสภา 58 คน 2) พรรคฟุนซินเปค (Front Uni National 
pour un Cambodge Indépendant, Neutre, Pacifique, et Coopératif-FUNCINPEC) สวนพรรคสงเคราะหชาติ 
(Cambodia National Rescue Party-CNRP) ฝายคาน (เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกพรรคซัมรังสีกับพรรค
สิทธิมนุษยชน) ถูกยุบพรรคเม่ือ 16 พ.ย.2560 
 ในหวง พ.ย.2564 กัมพูชาปรับแกกฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดคุณสมบัติผูดำรงตำแหนงผูนำ 
และเจาหนาท่ีระดับสูงของกัมพูชาวาจะตองถือเฉพาะสัญชาติกัมพูชา ซ่ึงจะมีผลบังคับใชครอบคลุมผูดำรง
ตำแหนง นรม. ประธานสภาแหงชาติ ประธานวุฒิสภา และประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
 
เศรษฐกิจ แบบทุนนิยม มีนโยบายเปดเสรีเต็มท่ี ยังคงอยูในสถานะประเทศยากจนตองพ่ึงพาความชวยเหลือ 
จากตางประเทศเฉลี่ยปละประมาณ 500 ลานดอลลารสหรัฐ ในหวงป 2547–2550 เศรษฐกิจกัมพูชาขยายตัว
เฉลี่ยถึงปละ 10% จากการเติบโตของภาคการทองเท่ียว การสงออกเสื้อผาสำเร็จรูป การเกษตรและการกอสราง 
แตเม่ือป 2551 เศรษฐกิจขยายตัวลดลงเหลือ 7% และหดตัว 2.0% เม่ือป 2552 เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก 
หลังจากนั้นเม่ือป 2553-2555 เศรษฐกิจกัมพูชาเติบโตตอเนื่อง โดยขยายตัวเพ่ิมข้ึน 5.9% 6.9% และ 7.3% 
ตามลำดับ อันเปนผลมาจากการสงออกเสื้อผาสำเร็จรูปและการทองเที่ยว ในหวงป 2556-2561 เศรษฐกิจ
กัมพูชาขยายตัวระหวาง 6.8-7% โดยมีการสงออกสินคาสิ่งทอและเกษตร การทองเท่ียว รวมถึงการคาและ
การลงทุนจากตางประเทศ เปนปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีสำคัญ อยางไรก็ดี หวงการแพรบาดของ           
โรค COVID-19 และกรณีสหภาพยุโรปตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสินคากัมพูชาบางสวนตั้งแต ส.ค.2563 
ทำใหสถาบันการเงินระหวางประเทศประเมินวา เศรษฐกิจกัมพูชาจะหดตัวอยูท่ีระหวาง 1.9% ถึง 2.5%  
กอนกลับมาเติบโตระหวาง 4.8% ถึง 5.5% ในป 2565 ท้ังนี้ กัมพูชาตั้งเปาหมายการพัฒนาเปนประเทศ 
ท่ีมีรายไดปานกลางระดับสูงในป 2573 และประเทศท่ีมีรายไดสูงในป 2593 
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 นโยบายการพัฒนาประเทศคือ “จัตุโกณ” (ยุทธศาสตรสี่เหลี่ยม) ประกอบดวย 1) ปฏิรูปการเกษตร  
2) ฟนฟูและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 3) สรางความเขมแข็งใหภาคเอกชนและสรางการจางงาน และ  
4) พัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 ปจจุบันกัมพูชามุงเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ท้ังสนามบิน ถนนและเสนทางรถไฟ ควบคูกับ
ปฏิรูปการใชเทคโนโลยีสงเสริมกิจกรรทางเศรษฐกิจ เพ่ือสงเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศและรองรับ
การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมและการเชื่อมตอทางการเงินดิจิทัลกับเพ่ือนบาน รวมท้ังยังมีเปาหมายเพ่ิมรายไดให
ประเทศโดยการทำความตกลงเขตการคาเสรี (FTA) กับนานาประเทศ อาทิ จีน เกาหลีใต การเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร การหาตลาดใหม และการชักชวนนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนสรางโรงสีขาวเพ่ือบรรลุเปาหมาย
สงออกขาวสารใหไดปละ 1 ลานตัน แตยังไมประสบความสำเร็จ และไมนาจะบรรลุเปาหมายการสงออกขาว
ในเร็ววันเพราะขาดแคลนเงินทุนกอสรางโรงสีและยุงฉางเก็บขาวท่ีไดมาตรฐาน เชนเดียวกับอุตสาหกรรมการ
สำรวจและผลิตน้ำมันเพ่ือการพาณิชยจากแหลงน้ำมันบนบก และอาวไทยท่ีกัมพูชาคาดหวังใหเปนปจจัย
ผลักดันเศรษฐกิจ เพ่ือชดเชยกับภาคการสงออกและการทองเท่ียวท่ีไดรับผลกระทบจากโรค COVID-19 ก็ยัง
ไมประสบความสำเร็จ หลังจากท่ีบริษัทเอกชนของสิงคโปร ซ่ึงไดสัมปทานการขุดเจาะน้ำมัน ประสบปญหา
สภาพคลองทางการเงิน ประกอบกัมพูชายังขาดความรูความเชี่ยวชาญ และตองพ่ึงพิงเทคโนโลยี เครื่องจักร
และเงินทุนในการลงทุนจากตางชาติเปนหลัก 
 

สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : เรียล (Riel)  
อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ : 1 ดอลลารสหรัฐ : 4.071 เรียล (พ.ย.2564) 
อัตราแลกเปล่ียนตอบาท : 1 บาท : 124.334 เรียล (พ.ย.2564) แตชาวกัมพูชานิยมใชเงิน 
สกุลดอลลารสหรัฐ สวนเงินบาทไทยสามารถใชซ้ือขายสินคาตามทองตลาดของกัมพูชา 
 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 30,544 ลานดอลลารสหรัฐ  
ทุนสำรองเงินตราตางประเทศ : 21,000 ลานดอลลารสหรัฐ 
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 2.4%  
ดุลบัญชีเดินสะพัด : ขาดดุล 12,528 ลานดอลลารสหรัฐ 
รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 1,841 ดอลลารสหรัฐ  
แรงงาน : 9.1 ลานคน  
อัตราการวางงาน : 0.31% 
อัตราเงินเฟอ : 2.9% (พ.ย.2564)  
ดุลการคาระหวางประเทศ : ขาดดุล 3,590 ลานดอลลารสหรัฐ (ม.ค.-ส.ค.2564) 
มูลคาการสงออก : 11,010 ลานดอลลารสหรัฐ (ม.ค.-ส.ค.2564) 
สินคาสงออก : สิ่งทอ จักรยาน เฟอรนิเจอร ยาง ขนสัตว อุปกรณการผลิตพลังงานแสงอาทิตย เครื่องใชไฟฟา
และชิ้นสวน สายไฟ ผลผลิตทางการเกษตร อาทิ กลวย มันสำปะหลัง มะมวง และน้ำตาล  
มูลคาการนำเขา : 14,600 ลานดอลลารสหรัฐ (ม.ค.-ส.ค.2564) 
สินคานำเขา : ผา วัสดุกอสราง น้ำมัน  
คูคาสำคัญ : สหรัฐฯ สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุน เกาหลีใต ไทยและเวียดนาม 
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การทหารและความม่ันคง 
การทหาร กองทัพแหงชาติกัมพูชาประกอบดวย ทบ. ทร. ทอ. และ Royal Gendarmerie of Cambodia  
ข้ึนตรงตอ บก.ทหารสูงสุดซ่ึงเปนหนวยควบคุมบังคับบัญชาและสังกัดอยูใน กห. ซ่ึงทำหนาท่ีกำกับดูแล        
ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยมี นรม.เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด กำลังพล (ป 2563) 103,803 นาย 
แบงเปน กห. 10,099 นาย บก.ทหารสูงสุด 27,855 นาย ทบ. 60,580 นาย ทร. 3,719 นาย และ ทอ. 1,500 นาย 
การประกอบกำลังยึดหลักนิยมของประเทศสังคมนิยมเชนเดียวกับกองทัพเวียดนาม แบงเขตรับผิดชอบเปน         
6 ภูมิภาคทหาร กำลังพลสวนใหญวางกำลังในภูมิภาคทหารท่ี 4 และ 5 ดานชายแดนไทยรวมประมาณ 
22,672 นาย งบประมาณดานการทหารป 2562 กัมพูชาตั้งงบประมาณดานการทหารและความม่ันคง 1,060 
ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปน 15.82% ของงบประมาณรายจายประจำป 2558 การเกณฑทหาร ชายอายุ 18-30 ป
ตองเขารับราชการทหารเปนเวลา 18 เดือน ประชากรท่ีสามารถเกณฑเปนทหารชาย 3.88 ลานคน  
หญิง 4 ลานคน (ป 2553)  
 
สมาชิกองคการระหวางประเทศ กัมพูชาเปนสมาชิกองคการระหวางประเทศและกลุมความรวมมือรวม    
43 องคการ ได แก  ADB, ARF, ASEAN, FAO, G-77 , ILO, IMF, IMO, Interpol, NAM, UN, UNCTAD, 
UNESCO, UNWTO, WHO, WTO  
 
การขนสงและโทรคมนาคม  ระบบขนสง 1) ทางอากาศมีทาอากาศยาน 16 แหง ลาดผิวพ้ืน 6 แหง ลานจอด
เฮลิคอปเตอร 1 แหง ท่ีสำคัญคือ ทาอากาศยานนานาชาติพนมเปญ และทาอากาศยานนานาชาติเสียมราฐ ซ่ึงมี 
การปรับปรุงขยายขนาดทางวิ่ง และเตรียมเปดใหบริการทาอากาศยานนานาชาติ Dara Sakor จ.เกาะกง ในป 2565  
2) ทางรถไฟ 642 กม. จากศรีโสภณ-ราชธานีพนมเปญ-สีหนุวิลล (อยูระหวางซอมแซม) 3) ทางถนน 44,709 กม. 
ลาดผิวพ้ืน 3,607 กม. เสนทางหลวงสายหลักคือสาย 1-7 จากราชธานีพนมเปญไปยังจังหวัดชายแดน  
คือ สวายเรียง ตาแกว กัมปอต พระสีหนุ พระตะบอง บันเตียเมียนเจย กัมปงจาม ตามลำดับ 4) ทางน้ำ 3,700 กม. 
(สวนใหญในแมน้ำโขง) มีทาเรือ 4 แหงท่ีราชธานีพนมเปญ เกาะกง และสีหนุวิลล (2 แหง)  
 โทรคมนาคม  บริการโทรศัพท พ้ืนฐานและโทรศัพท เคลื่อนท่ี เพียงพอตอความตองการ  
มีผูใหบริการเครือขายโทรศัพทจำนวน 6 ผูประกอบการ คือ Cellcard, Smart Axiata, Metfone, Seatel, 
Cootel และ qb ผูใชโทรศัพทพ้ืนฐาน 236,962 เลขหมายโทรศัพทเคลื่อนพรอมอินเทอรเน็ตท่ี 17.48 ลานเลขหมาย 
(ก.ค.2564) โทรศัพทเคลื่อนท่ีใชกันมากท้ังในเขตเมืองและชนบท รหัสโทรศัพทระหวางประเทศ +855 มีบริการ
เพียงพอติดตอไดกับทุกประเทศแตคาบริการสูง สื่อสารมวลชน มีสถานีโทรทัศนท้ังของรัฐและเอกชนรวม  
9 สถานี และมีโทรทัศนระบบเคเบิลและระบบดาวเทียม มีสถานีวิทยุประมาณ 50 แหง เปนของรัฐ 1 แหง 
อินเทอรเน็ตมีผูใหบริการ 47 ราย ผูใชบริการ 17.48 ลานคน (ก.ค.2564) รหัสอินเทอรเน็ตประเทศคือ .kh  
 

การเดินทาง สายการบินไทยมีเท่ียวบินตรงกรุงเทพฯ-ราชธานีพนมเปญ และจังหวัดเสียมราฐทุกวัน
ระยะเวลาในการบินประมาณ 1 ชม. 10 นาที 
 
สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

1) การเปนประธานอาเซียนและเจาภาพการประชุมท่ีเก่ียวของในป 2565 
2) การเลือกตั้งทองถ่ินใน มิ.ย.2565  
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3) ความเคลื่อนไหวของฝายคานกัมพูชาในตางประเทศ  ซึ ่งที ่อาจใช พื ้น ที ่ของไทย
เคลื่อนไหว หรือเปนเสนทางผานในการเดินทางเขากัมพูชา  

4) ความเคลือ่นไหวของกลุมหม่ินสถาบันฯ และกลุมเห็นตางทางการเมืองของไทยในกัมพูชา  
5) ปญหาอาชญากรรมขามชาติ แรงงานผิดกฎหมาย การลักลอบตัดไม ยาเสพติด และสินคา

เถ่ือนตามแนวชายแดน 
6) บทบาทของมหาอำนาจในกัมพูชาท้ังในทางการเมือง เศรษฐกิจ ความม่ันคงและ         

การปองกันประเทศ 
7) การแกปญหาพิพาทเขตแดนระหวางกัมพูชากับเพ่ือนบาน (ไทย ลาว และเวียดนาม)      

ซ่ึงรวมถึงพ้ืนท่ีทับซอนทางทะเลระหวางไทยกับกัมพูชา  
 

ความสัมพันธไทย-กัมพูชา 
 ประชาชนมีความสัมพันธใกลชิดทางวัฒนธรรมและมีวิถีชีวิตคลายคลึงกันโดยเฉพาะประชาชน
บริเวณแนวชายแดน สถาปนาความสัมพันธทางการทูตเม่ือ 19 ธ.ค.2493 ความสัมพันธคอนขางเปราะบาง 
จากปญหาเขตแดนและการเมืองภายในของท้ังสองประเทศ 
 กัมพูชาตัดความสัมพันธทางการทูตกับไทย 2 ครั้งสาเหตุจากขอพิพาท ครั้งท่ี 1 เม่ือ 24 พ.ย.2501 
สถาปนาความสัมพันธกลับคืนป 2502 ครั้งท่ี 2 เม่ือ 23 ต.ค.2504 สถาปนาความสัมพันธกลับคืนป 2509  
ไทยลดระดับความสัมพันธทางการทูตเหลือเปนระดับอุปทูต 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 จากเหตุการณเผา สอท.ไทย/ 
ราชธานีพนมเปญ เม่ือ 30 ม.ค.2546 ความสัมพันธกลับสูระดับปกติเม่ือ 31 พ.ค.2546 และครั้งท่ี 2 เม่ือ 
5 พ.ย.2552 กรณีแตงตั้ง พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร เปนท่ีปรึกษาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชาและ 
ท่ีปรึกษาสวนตัวของ นรม.ฮุน เซน ความสัมพันธกลับสูระดับปกติเม่ือ 24 ส.ค.2553 
 การคาทวิภาคีไทย-กัมพูชาเม่ือป 2563 มีมูลคา 224,078.35 ลานบาท ลดลงจากป 2562  
คิดเปน 23.29% โดยไทยสงออก 188,341.59 ลานบาท ลดลง 14.79 % และนำเขา 35,736.76 ลานบาท 
ลดลง 49.74% โดยไทยไดดุลการคา 152,604.83 ลานบาท สำหรับในหวง ม.ค.-ก.ย.2564 มีมูลคา 
185,240.38 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 6.94% ไทยสงออก 163,847.45 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 14.31% และนำเขา 
21,392.93 ลานบาท ลดลง 28.38%  โดยไทยไดเปรียบดุลการคา 142,454.52 ลานบาท 
  สินคาสงออกท่ีสำคัญ ไดแก น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องดื่ม รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 
เคมีภัณฑ น้ำตาลทราย เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่องจักรกล อัญมณีและเครื่องประดับ 
รถจักรยานยนตและสวนประกอบ เครื่องสำอาง สบู และผลิตภัณฑรักษาผิว เครื่องยนตสันดาปภายในแบบ
ลูกสูบและสวนประกอบ ยานพาหนะอ่ืน ๆ และสวนประกอบ ผลิตภัณฑขาวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอ่ืน ๆ 
สินคาปศุสัตวอ่ืน ๆ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑพลาสติก สินคานำเขาสำคัญ ผัก ผลไมและ
ของปรุงแตงท่ีทำจากผัก ผลไม สินแรโลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ ลวดและสายเคเบิล เครื่องจักรไฟฟา
และสวนประกอบ เสื้อผาสำเร็จรูป ผลิตภัณฑโลหะ สวนประกอบและอุปกรณยานยนต เหล็ก เหล็กกลาและ
ผลิตภัณฑ เนื้อสัตวสำหรับการบริโภค เครื่องจักรกลและสวนประกอบ รองเทา ผลิตภัณฑสิ่งทออ่ืน ๆ เครื่องใช
เบ็ดเตล็ด พืชและผลิตภัณฑจากพืช และเยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 
 สำหรับมูลคาการคาชายแดนไทย-กัมพูชาเม่ือป 2563 มีมูลคา 156,127.26 ลานบาท ลดลงจาก
ป 2562 คิดเปน 3.15% โดยไทยสงออก 133,121.46 ลานบาท ลดลง 4.94% และไทยนำเขา 23,005.79 
ลานบาท เพ่ิมข้ึน 8.63% ไทยไดดุลการคา 110,115.67 ลานบาท สำหรับในหวง ม.ค.-ส.ค.2564 มีมูลคา 
114,690 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากหวงเดียวกันเม่ือป 2563 คิดเปน 3.65% โดยไทยสงออก 93,303 ลานบาท 
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เพ่ิมข้ึน 1.55% และไทยนำเขา 21,387 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 13.94% ซ่ึงไทยไดดุลการคา 71,916 ลานบาท
สินคาสงออกสำคัญของไทย ไดแก เครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล รถยนตนั่ง ยานพาหนะอ่ืน ๆ และสวนประกอบ 
รถจักรยานยนตและสวนประกอบ เครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบ สินคาปศุสัตวอ่ืน ๆ ผาผืนและดาย สินคา
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ปุย ผลิตภัณฑขาวสาลีอ่ืน ๆ สำหรับสินคานำเขาสำคัญ ไดแก ผักและของปรุงแตงจากผัก 
อะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ ลวดและสายเคเบิล ท่ีหุมฉนวน ทองแดงและผลิตภัณฑ เสื้อผาสำเร็จรูป สัตวน้ำ 
เหล็ก เครื่องจักรไฟฟาใชในอุตสาหกรรม มอเตอรไฟฟา ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟาฯผลไมอ่ืน ๆ และของปรุงแตง
จากผลไม 
 การลงทุน ตั้งแตกัมพูชามีกฎหมายการลงทุนเม่ือป 2537 จนถึง ป 2564 ไทยลงทุนในกัมพูชา
ท้ังสิ้น 1,046.17 ลานดอลลารสหรัฐ สูงเปนอันดับท่ี 9  
 ความตกลงท่ีสำคัญระหวางไทย-กัมพูชา : การจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือ 
ทวิภาคี (1 ม.ค.2537) การจัดตั้งคณะกรรมการชายแดน (29 ก.ย.2538) สนธิสัญญาวาดวยการสงผูราย
ขามแดน (6 พ.ค.2541) บันทึกความเขาใจวาดวยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก (14 มิ.ย.2543)  
บันทึกความเขาใจวาดวยพ้ืนท่ีท่ีไทยและกัมพูชาอางสิทธิในไหลทวีปทับซอน (18 มิ.ย.2544) บันทึกความเขาใจ  
วาดวยความรวมม ือ ในการจ างแรงงาน  (31 พ .ค .2546) พ ิธ ีสารยกเว นการตรวจลงตราหน ังส ือ 
เดินทางราชการ (8 ก.พ.2549) การโอนตัวผูตองคำพิพากษาและความรวมมือในการบังคับใชใหเปนไปตาม  
คำพิพากษาในคดีอาญา (5 ส.ค.2552) ความตกลงยกเวนการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดา  
(17 พ.ย.2553) มีผลบังคับใชตั้งแต 16 ธ.ค.2553 ความตกลงการตรวจลงตราเดียวตามกรอบความรวมมือทาง
เศรษฐกิจอิรวดี-เจ าพระยา-แมโขง (ACMECS Single Visa) ระหวางกัมพ ูชากับไทย (26 ธ.ค.2555)  
มีผลบังคับใชตั้งแต 27 ธ.ค.2555 โดยผูท่ีไดรับการตรวจลงตราเดียวจากกัมพูชาหรือไทยจะเดินทางเขาไดท้ัง
กัมพูชาและไทย ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรกัมพูชาวาดวย
การสัญจรขามแดนระหวางประเทศท้ังสอง (11 ก.ค.2558) และความตกลงเพ่ือการเวนการเก็บภาษีซอน  
(7 ก.ย.2560) มีผลบังคับใชตั้งแต 1 ม.ค.2561  
 

----------------------------------------------------------- 
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สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน 
(Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen) 

 
ตำแหนง นรม. และประธานพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) 
 
เกิด  4 เม.ย.2494 (เกิดจริง 5 ส.ค.2495) อาย ุ70 ป/ป 2565 เกิดในครอบครัวชาวนายากจน 
  ท่ีนิคมเปยมเกาะสนา อำเภอสตึงตรอง จังหวัดกัมปงจาม กัมพูชา 
 
การศึกษา 
  - ศึกษาระดับประถมศึกษาท่ีบานเกิด 
ป 2508  - ศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนอินทราเทวี ท่ีวัดเนียกเวือน ราชธานีพนมเปญ 
ป 2534-2550 - ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาแหงชาติและดำรงตำแหนงนรม. ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
    กิตติมศักดิ์สาขาตาง ๆ จากสถาบันการเมืองและสถาบันการศึกษาท้ังในและตางประเทศ
    รวมท้ังสิ้น 9 ฉบับ ไดแก เวียดนาม 2 ฉบับ สหรัฐฯ 2 ฉบับ ไทย 2 ฉบับ เกาหลีใต 2 ฉบับ
    และกัมพูชา 1 ฉบับ 
 
สถานภาพทางครอบครัว 
 มีพ่ีนอง 5 คน เปนชาย 2 คน หญิง 3 คน สมรสกับคุณหญิงบุน รานี  (นางบุน ซัมเฮียง)           
ชาวกัมพูชาเชื้อสายจีนอาย ุ61 ป/ป 2560 มีบุตรธิดา 6 คน เปนบุตร 3 คน ธิดา 3 คน (ธิดาบุญธรรม 1 คน)  
 
ประวัติทางการเมือง 
ป 2513     เขารวมขบวนการตอสูกับกลุมจักรวรรดินิยมตามคำเรียกรองของสมเด็จพระนโรดม สีหนุ

    กษัตริยกัมพูชาขณะนั้น 
ป 2527  - ไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมตรี (รัฐบาลระบอบเฮงซัมริน) แทนนายจันซีซ่ึงถึงแกกรรม 
ป 2534  - ไดรับแตงตั้งเปนรองประธานพรรคประชาชนปฏิวัติกัมพูชาและในการเลือกตั้งท่ัวไปนายฮุน เซน
    ไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาแหงชาติ จังหวัดกัมปงจาม ในนามพรรคประชาชนกัมพูชา  
ป 2536  - ไดรับแตงตั้งเปน นรม.คนท่ี 2 
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ป 2537  - สมเด็จพระนโรดม สีหนุ พระราชทานอิสริยยศเปนสมเด็จฮุน เซน 
ป 2539  - ไดรับรางวัลสันติภาพโลก 
ป 2540  - ทำรัฐประหารโคนลมสมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ นรม.คนท่ี 1 
ป 2541  - ไดเปน นรม. ภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปป 2541 
ป 2547  - ไดเปน นรม. ภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปป 2546 
ป 2550  - ไดรับการสถาปนาอิสริยยศจากสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี เปนสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช
    ซ่ึงถือเปนเกียรติยศสูงสุดท่ีสามัญชนไดรับ 
ป 2551  - ไดเปน นรม. ภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปป 2551  
ป 2556  - ไดเปนสมาชิกสภาแหงชาติ จังหวัดกันดาล และไดเปน นรม.ภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปป 2556 
ป 2558   - ไดรับแตงตั้งเปนประธานพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) แทนนายเจีย ซิม (ประธานวุฒิสภา
    และประธานพรรค CPP) ซ่ึงถึงแกอสัญกรรมเม่ือ 8 มิ.ย.2558 
ป 2561  - ไดเปน นรม. ภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปป 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.กระทรวงการตางประเทศและความรวมมือระหวางประเทศ Prak Sokhon  
รมว.กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง  Aun Porn Moniroth 
รมว.กระทรวงเกษตรปาไมและประมง  Veng Sakhon 
รมว.กระทรวงพัฒนาชนบท  Ouk Rabun 
รมว.กระทรวงพาณิชย  Pan Sorasak 
รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร   Chan Prasidh 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมกัมพูชา   
รมว.กระทรวงแรและพลังงาน  Suy Sam 
รมว.กระทรวงแผนงาน  Chhay Than 
รมว.กระทรวงศึกษาธกิาร เยาวชน และกีฬา  Hang Chuon Naron 
รมว.กระทรวงกิจการสังคมทหารผานศึกและฟนฟูเยาวชน  Vong Soth 
รมว.กระทรวงผังเมือง รังวัด และกอสราง  Chea Sophara 
รมว.กระทรวงสิ่งแวดลอม  Say Sam Al 
รมว.กระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยา  Lim Kean Hor 
รมว.กระทรวงขาวสาร  Khieu Kanharith 
รมว.กระทรวงยุตธิรรม  Koeut Rith 
รมว.กระทรวงประสานงานรัฐสภา วุฒิสภา และการตรวจสอบ  Men Sam An 
รมว.กระทรวงไปรษณียและโทรคมนาคม  Chea Vandeth 
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รมว.กระทรวงสาธารณสุข  Mam Bun Heng 
รมว.กระทรวงโยธาธิการและการขนสง  Sun Chanthol 
รมว.กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป  Phoeung Sackona 
รมว.กระทรวงการทองเท่ียว  Thong Khon 
รมว.กระทรวงธรรมการและศาสนา  Chhit Sokhon 
รมว.กระทรวงกิจการสตรี  Ing Kuntha Phavi 
รมว.กระทรวงแรงงานและฝกวิชาชีพ  Ith Sam Heng 
รมว.กระทรวงสาธารณะ  Pich Bunthin 
รมว.กิจการพลเรือน  Prum Sokha 
รมต.ปฏิบัติหนาท่ีเลขาธิการการบินพลเรือน  Gen.Mao Havannall 
รมต.ผูแทน - ติดตาม นรม.  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 
 

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

 (พ.ย.2564) 


