อีสานโพล (ESAAN POLL)
ศูนยวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน โทรศัพท 043-202566 เว็บไซต http://www.ecberkku.com

ธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการทองเที่ยวในกัมพูชาแนวโนมสดใส
ประเทศกัมพูชามีจํานวนประชากรเกือบ 15 ลานคนในป 2554 มีผลิตภัณฑมวลรวม (Gross domestic
product: GDP) 12,861 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งเมื่อคิดตอหัวจะได 852 เหรียญสหรัฐ (ที่มา:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia คนเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2555) ซึ่งคิดเปนเพียงรอยละ 16 ของ GDP ตอหัว
ของประเทศไทยเทานัน้ อยางไรก็ตามเศรษฐกิจของกัมพูชากําลังเติบโตในระดับทีน่ าทึ่งดวยอัตรารอยละ 8 ตอป
ในชวง 10 ปที่ผานมา โดยมีภาคการทองเที่ยวเปนตัวชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยในชวงระหวางป 2547 –2554 มี
นักทองเที่ยวตางชาติมาเยือนกัมพูชาเพิ่มขึน้ จากประมาณ 1 ลานคนเปน 2.88 ลานคน ทําใหมีรายไดจาการ
ทองเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก 673 ลานเหรียญสหรัฐ เปน 1,910 ลานเหรียญสหรัฐ (ที่มา: ธนาคารโลก)
นอกจากนี้เพียงแคสี่เดือนแรกของป 2555 มีนักทองเที่ยวตางชาติมาเยือนถึง 1.27 ลานคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ป 2554 กวารอยละ 27 โดยเปนนักทองเที่ยวจากเวียดนามมากเปนอันดับ 1 จํานวน 246,000 คน (คิดเปนรอยละ
19.4) เพิ่มขึ้นรอยละ 35 อันดับที่ 2 เปนนักทองเที่ยวจากเกาหลีใต 181,000 คน (คิดเปนรอยละ 14.3) เพิ่มขึ้นรอย
ละ 39 และอันดับ 3 เปนนักทองเที่ยวจากจีน จํานวนทั้งสิ้น 112,600 คน (คิดเปนรอยละ 8.9) เพิ่มขึ้นรอยละ 32
ซึ่งทางการกัมพูชาตั้งเปาหมายที่จะเจาะตลาดนักทองเที่ยวชาวจีนใหเพิ่มเปน 5 แสนคนภายในป 2558 และเพิ่ม
เปน 1 ลานคนภายในป 2563 ขณะที่อันดับ 4 เปนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวในกัมพูชาเพิ่มขึ้นถึง
รอยละ 87 ที่ 65,200 คน (คิดเปนรอยละ 5.1) เนื่องจากความสัมพันธที่ดีขึ้นระหวางสองประเทศ (ที่มา:
http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/371797.html คนเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2555)

นครวัด (ที่มา: Wikipedia)

นครธม (ที่มา: Wikipedia)
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นักทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนกัมพูชาประมาณครึ่งหนึ่งมีจุดมุงหมายที่จังหวัดเสียมเรียบเพื่อชม นครวัด
และนครธมซึ่งเปนสิ่งมหัศจรรย 1 ใน 7 ของโลก ขณะที่อีกครึ่งหนึ่งมีจุดมุงหมายที่เมืองหลวงกรุงพนมเปญและ
จังหวัดอื่นๆ เชน จังหวัดพระสีหนุที่ขึ้นชื่อเรื่องชายหาดที่สวยงาม ชวงฤดูกาลทองเที่ยวที่คึกคัก (High Season)
ของกัมพูชาจะอยูในชวงเดือนตุลาคมถึงมีนาคมซึ่งเปนชวงปลอดฝน ขณะที่ชวงฤดูกาลทองเที่ยวเบาบาง (Low
Season) จะอยูในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนซึ่งเปนชวงฝนตก คลายกับฤดูกาลทองเที่ยวของประเทศ
ไทย
เพียงแคสี่เดือนแรกของป 2555 มีนักทองเที่ยวตางชาติมาเยือนถึง 1.27 ลานคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2554 กวา
รอยละ 27 โดยเปนนักทองเที่ยวจากเวียดนามมากเปนอันดับ 1 จํานวน 246,000 คน (คิดเปนรอยละ 19.4) เพิ่มขึ้น
รอยละ 35 อันดับที่ 2 เปนนักทองเที่ยวจากเกาหลีใต 181,000 คน (คิดเปนรอยละ 14.3) เพิ่มขึ้นรอยละ 39 และ
อันดับ 3 เปนนักทองเที่ยวจากจีน จํานวนทั้งสิ้น 112,600 คน (คิดเปนรอยละ 8.9) เพิ่มขึ้นรอยละ 32 ซึ่งทางการ
กัมพูชาตั้งเปาหมายที่จะเจาะตลาดนักทองเที่ยวชาวจีนใหเพิ่มเปน 5 แสนคนภายในป 2558 และเพิ่มเปน 1 ลาน
คนภายในป 2563 ขณะที่อันดับ 4 เปนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวในกัมพูชาเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 87
ที่ 65,200

คน (คิ ด เป น ร อ ยละ 5.1) เนื่ อ งจากความสั ม พั น ธ ที่ ดี ขึ้ น ระหว า งสองประเทศ (ที่ ม า:

http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/371797.html คนเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2555) จึงประเมินไดวาป 2555
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวในกัมพูชาจะมีมากกวา 3 ลานคน
จากศักยภาพและแนวโนมที่สดใสของภาคการทองเที่ยวกัมพูชา พรอมกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวจาก
รัฐบาลอยางจริงจัง จึงดึงดูดใหมีนักทองเที่ยวตางชาติเพิ่มขึ้นทุกป ทําใหมีความตองการหองพักและรานอาหาร
และบริการดานตางๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งในป 2554 คณะกรรมการการลงทุนกัมพูชา (Cambodia Investment Board) ได
อนุมัติโครงการดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 6 โครงการ เงินลงทุน 14.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นอยาง
มากจากป 2553 ซึ่งมีเงินลงทุนดานการทองเที่ยวเพียง 3 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยเปนการลงทุนเพื่อธุรกิจพัฒนา
ศูนยการทองเที่ยว ศูนยการคา โรงแรมระดับ 5 ดาวและที่พักอาศัย ประกอบกับการเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในป 2558 ซึ่งในภาคการทองเที่ยวจะมีการเปดเสรีมากขึ้น ดังนั้นจึงเปนโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะเขา
ไปลงทุนในธุรกิจ เชน ธุรกิจที่พัก ธุรกิจบริการทัวรและนําเที่ยว ธุรกิจบริการรานอาหาร และธุรกิจฝกอบรม เปน
ตน
ธุรกิจที่พัก ไดแก โรงแรม รีสอรท เกสเฮาส และโฮมสเตย ซึ่งเปนภาคธุรกิจที่สดใส ตามการขยายตัวของ
นั ก ท อ งเที่ ย ว
มี อั ต ราการเข า พั ก โรงแรม (Hotel
Occupancy) ที่ สู ง กว า เมื อ งไทย
ซึ่งนักลงทุนไทย ควรมุงเนนในกลุม โรงแรมขนาดกลาง เกสทเฮาส และโฮมสสเตย เนื่องจากนักทองเที่ยว
ตางชาติสวนใหญเปนผูมีรายไดระดับกลางจากภูมิภาคเอเชีย และตลาดยังมีโอกาสของการขยายตัว อยางไรก็ตาม
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ความทาทายในธุรกิจที่พัก คือ การติดตอหนวยงานราชการ ยังมีความยุงยากซับซอน รวมทั้งราคาที่ดินที่กําลัง
ปรับตัวสูงขึ้นจากการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย
ธุรกิจบริการทัวรและนําเที่ยว เนื่องจากการการแขงขันของธุรกิจนําเที่ยวในประเทศกัมพูชาคอนขางเสรี
และแขงขันสูง ดังนั้นควรจดทะเบียนดําเนินธุรกิจในประเทศไทยและจัดทําทัวรรวมเปนพันธมิตรกับบริษัทนํา
เที่ยวในประเทศกัมพูชาเพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่ตองการทองเที่ยวในหลากหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนโดย
ใชประเทศไทยเปนศูนยกลางทองเที่ยว ซึ่งจะไดลูกคาทั้งในลักษณะการจัดทัวรไปตางประเทศ (Outbound) และ
การจัดทัวรเขามาในประเทศ (Inbound)
ธุรกิจรานอาหาร สามารถลงทุนไดหลากหลายระดับในกรุงพนมเปญและจังหวัดเสียมเรียบ โดยอาจเนน
รานอาหารไทยซึ่งเปนที่ตอบรับของคนทั่วโลกหรือรานอาหารนานาชาติที่ตกแตงมีเอกลักษณเฉพาะตัว เพื่อให
สอดคลองกับนักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะลูกคาที่มาจากภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ ราน
กาแฟ รานเบเกอรี่ รวมทั้งอาหารประเภท Fast Food และ Food Court ก็กําลังไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นจาก
นักทองเที่ยวและคนกัมพูชาเชนกัน
ธุรกิจฝกอบรมดานการบริการและการทองเที่ยว เปนอีกธุรกิจที่มีศักยภาพในการลงทุน เนื่องจากแรงงาน
รวมไปถึงหัวหนางานในภาคธุรกิจทองเที่ยวและบริการยังขาดทักษะเกี่ยวกับการใหบริการ ซึ่งผูประกอบการของ
ไทยมีความโดดเดนและถนัดทางดานการใหบริการจึงเปนโอกาสในการทําธุรกิจโรงเรียนสอนวิชาชีพดานการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม
โดยสรุป ธุรกิจดานบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเทีย่ วในกัมพูชาสําหรับนักลงทุนไทย ถือไดวามี
ศักยภาพและนาลงทุน จากการที่ภาคการทองเที่ยวและบริการในกัมพูชาที่กําลังเติบโตอยางตอเนื่อง และประเทศ
ไทยถือไดวามีจุดแข็งและโดดเดนในอุตสาหกรรมทองเทีย่ วและบริการมาอยางยาวนาน และเปนศูนยกลางดาน
การทองเที่ยวของภูมิภาคอาเซียน อยางไรก็ตามการลงทุนในกัมพูชา ผูประกอบการที่มีฐานะทางการเงินที่
แข็งแกรง รวมทั้งมีเครือขายและความสัมพันธที่ดีตอนักธุรกิจทองถิ่นรวมทั้งหนวยงานภาครัฐในกัมพูชา ยอมมี
ความไดเปรียบในการทําธุรกิจในกัมพูชามากขึ้น
คณะนักวิจัย ศูนยวจิ ัยเศรษฐกิจและธุรกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอขอบคุณ คุณ Heng
Thy ผูอํานวยการ ฝายภาษีและการใหคําปรึกษา และคุณ Hang Sophath Molyzana ผูจัดการอาวุโส บริษัท ไพรซ
วอเตอรเฮาส คูเปอรส (กัมพูชา) จํากัด และเจาหนาที่สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ที่
กรุณาใหขอมูลที่เปนประโยชนในการศึกษาครั้งนี้

