ข้อมูลพื้นฐาน
ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

1. ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง
อาณาเขต

:
:

พื้นที่
ภูมิประเทศ

:

ภูมอิ ากาศ
ทรัพยากรธรรมชาติ

:

:

:

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทิศเหนือติดประเทศไทย (เขต จ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์และบุรีรัมย์)
และ สปป.ลาว (แขวงอัตตะปือและจาปาสัก)
ทิศตะวันออกติดเวียดนาม (เขต จ.คอมทูม เปลกู การ์ลัดและกวางติ๊ด )
ทิศตะวันตกติดประเทศไทย (เขต จ.สระแก้ว จันทบุรีและตราด)
ทิศใต้ติดอ่าวไทย
มีพรมแดนติดกับพรมแดน สปป.ลาว 541 กม. ไทย 798 กม.
และเวียดนาม 1,228 กม.
181,035 ตร.กม. หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย
กัมพูชามีลักษณะภูมิประเทศคล้ายชาม หรืออ่างคือ ตรงกลางเป็นแอ่งทะเลสาบ
และลุ่มแม่น้าโขงอันกว้างขวาง มีภูเขาล้อมรอบอยู่ 3 ด้าน
ร้อนชื้น มีฤดูฝนยาวนาน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20-36 องศาเซลเซียส
อัญมณี เหล็ก ฟอสเฟต บ๊อกไซต์ ซิลิคอน ถ่านหิน แมงกานิส น้ามัน แก๊ส ไม้สัก

2 ประชากร (ปี 2554)
จานวนประชากร
: 14.3 ล้านคน
อัตราการเพิ่มของประชากร: ร้อยละ 1.7
เชื้อชาติ
: กัมพูชา 90% เวียดนาม 5% จีน 1 % อื่นๆ 4%
ศาสนา
: พุทธศาสนานิกายเถรวาท 96%

-2ภาษา

:

ภาษาราชการ ได้แก่ ภาษาเขมร ส่วนภาษาที่ใช้งานทั่วไป ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส เวียดนาม จีน และไทย

3. การเมือง/การปกครอง
ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ
เขตการปกครอง
: กัมพูชาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 จังหวัด (เขต : provinces; khet) และ
4 เทศบาล* (กรุง : municipalities; krung)
กษัตริย์
: พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี
(His Majesty King Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni)

นายกรัฐมนตรี

:

เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 47
สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเตโชฮุน เซน

(Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen
: นายจอม ประสิทธิ์ (Mr. Cham Prasidh)

รมว. กระทรวงพาณิชย์
เมืองหลวง
: กรุงพนมเปญ (Phnom Penh)
วันชาติ
: 9 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันได้รับเอกราชเมื่อปี 2496
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) : นางจิรนันท์ วงษ์มงคล
สมาชิกอาเซียน
: 30 เม.ย. 42
สมาชิก WTO
: 13 ต.ค. 47 นับเป็นสมาชิกลาดับที่ 148

4. ข้อมูลเศรษฐกิจ (ปี 2553)
GDP
: 11.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
จาแนกเป็นภาคเกษตรกรรม 33.4% ภาคอุตสาหกรรม 21.4% และภาคบริการ 45.2%
รายได้เฉลี่ยต่อหัว
: 795 เหรียญสหรัฐฯ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : ร้อยละ 4.8
อัตราเงินเฟ้อ
: ร้อยละ 4.0
อัตราการว่างงาน
: ร้อยละ 3.5 (ปี 2550)
สกุลเงิน
: เรียล (RieL หรือ CR)
อัตราแลกเปลี่ยน
: อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 4,080 เรียล
หรือประมาณ 120 เรียล = 1 บาท
5. การค้ากัมพูชา-โลก (ปี 2554)
มูลค่าการส่งออก
5.527 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
มูลค่าการนาเข้า
7.38 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
สินค้าส่งออก เสื้อผ้าสาเร็จรูป ยาง ข้าว ปลา ยาสูบ รองเท้า
สินค้านาเข้า น้ามัน บุหรี่ ทองคา อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องกล
ตลาดส่งออกสาคัญ สหรัญอเมริกา สิงคโปร์ เยอรมันนี สหราชอาณาจักร แคนาดา
แหล่งนาเข้าสาคัญ ไทย เวียดนาม จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง

-36. การค้าไทย-กัมพูชา (ปี 2554)
ในปี 2554 (ม.ค.-พ.ย.) ไทยกับกัมพูชา มีมูลค่าการค้ารวม 2,597.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ
0.6 ของมูลค่าการค้ารวมทั้งหมดของไทย เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 10.4 จาแนกเป็นมูลค่าการส่งออก
2,438.77 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 13.30 และมูลค่าการนาเข้า 158.73 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ - 20.50 ไทยเป็นคู่ค้าลาดับที่ 2 ของกัมพูชา รองจาก
สหรัฐอเมริกา ในขณะที่ กัมพูชาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 27 ของไทยในโลก และอันดับที่ 8 ของไทยในกลุ่มอาเซียน
สินค้าส่งออกสาคัญของไทยที่ส่งไปยังกัมพูชาที่สาคัญ ได้แก่ น้ามันสาเร็จรูป น้าตาลทราย เครื่องดื่ม ปูนซิ
เมนต์ เครื่องสาอาง สบู่ ผลิตภัณฑ์รักษาผิว เป็นต้น ในขณะที่สินค้านาเข้าจากกัมพูชาที่สาคัญ ได้แก่ เหล็ก
เหล็กกล้า สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งที่ทาจากผักและผลไม้ เสื้อผ้า
สาเร็จรูป พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เป็นต้น ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา หลังจากที่มีเหตุการณ์ไม่
ปกติด้านความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย- กัมพูชา ตั้งแต่ 5 พ.ย. 52 ทาให้กิจกรรมต่างๆ ของ
กระทรวงพาณิชย์ต้องชะลอออกไป เช่น การประชุมระหว่างพาณิชย์จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา การประชุม
JTC ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 3 ตลอดจนโครงการความช่วยเหลือต่างๆ อย่างไรก็ตาม มูลค่าการค้าสองฝ่ายยังคง
มีอัตราที่สูงขึ้นกว่าระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
7. การลงทุน
ไทยลงทุนในกัมพูชาตั้งแต่ปี 2537 ถึงปัจจุบัน มีมูลค่าจดทะเบียนในส่วนที่ถือหุ้น 227.59 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ จากการลงทุน 82 โครงการโดยมูลค่าดังกล่าวคิดเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศที่ลงทุนสูงสุดในกัมพูชา
รองจากจีน ไต้หวัน เวียดนาม เกาหลีใต้ และมาเลเซีย การลงทุนของไทยในกั
มพูชาที่สาคัญ ได้แก่
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม อุตสาหกรรมการเกษตร อาหารสาเร็จรูป ไม้แปรรูป โรงพยาบาล
โรงไฟฟ้า โรงงานยา โรงงานจาหน่ายก๊าซ LPG สถานีวิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น

สานักอาเซียน
มกราคม 2555

