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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

• จ านวนผู้โดยสารทางอากาศของกัมพูชาลดลงร้อยละ 92 ในช่วงคร่ึงปีแรก 
• จังหวัดพระสีหนุของกัมพูชา จ่อขึน้แทน่แหล่งทอ่งเทีย่วยอดนิยมภายในประเทศ 
• สหภาพยุโรปให้ค าม่ันสัญญา 42.9 ล้านยูโรเพื่อจัดการกับผลกระทบของ Covid-19 ต่อ

การศึกษาและโภชนาการ 
• ค้าชายแดนเมียนมา-อนิเดีย พุ่ง 110 ล้านดอลลาร ์ 
• “สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์” หั่นศก.เวียดนามลดลง 
• เกาหลีใต้ครองต าแหน่งนักลงทุนต่างชาตริายใหญ่ทีสุ่ดในเวียดนาม 
• เปิด 9 สถติสิ าคัญ ช่วงสถานการณโ์ควิด-19 โลก-อาเซยีน-ประเทศไทย 
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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุอ สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุอ สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุอ 

 

 

 จ านวนผู้โดยสารทางอากาศของกัมพูชาลดลง
ร้อยละ 92 ในช่วงคร่ึงปีแรก
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จ านวนผู้โดยสารทางอากาศที่ เดินทางผ่านสนามบิน
นานาชาติสามแห่งในกัมพูชาลดลงร้อยละ 92 คิดเป็น
จ านวน 136,680 คน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี รายงานโดย
ท่าอากาศยานกัมพูชาบริษัทผู้ด  าเนินการท่าอากาศยาน
นานาชาติของกัมพูชา แสดงให้เห็นว่าท่าอากาศยาน
นานาชาติพนมเปญ (PNH) รองรับผู้โดยสารจ านวน 
120,922 คน ลดลงรอ้ยละ 89.4 ในขณะที่ท่าอากาศยาน
นานาชาติเสียมเรียบ (REP) ลดลงถึงรอ้ยละ 99.9 โดยมี
ผูโ้ดยสารทัง้สิน้ 359 คน ส่วนสนามบินนานาชาติสีหนวุิลล ์
(KOS) รองรับผู้โดยสารเพียง 15 ,399 คน ลดลงรอ้ยละ 
91.8 ซึ่งท่าอากาศยานกัมพูชารายงานเพิ่มเติมระบุว่า
เที่ยวบินภายในประเทศลดลงถึงรอ้ยละ 78.7 แต่อย่างไรก็
ตาม การส่งออกกลบัปรบัตวัเติบโตในเชิงบวก โดยปรบัตวั
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 14 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี ซึ่งในปี 2020 
จ านวนผูโ้ดยสารเดินทางผ่านสนามบินลดลงเป็นอย่างมาก
ถึงรอ้ยละ 81.3 คิดเป็นจ านวน 2.13 ลา้นคนในปีที่แลว้ 
 

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50898857/air-passengers-drop-by-92-
percent-in-first-half/ 
 

 
จังหวัดพระสีหนุของกัมพูชา จ่อขึน้แทน่แหล่ง

ทอ่งเทีย่วยอดนิยมภายในประเทศ

                                  Cambodia News I 22 กรกฎาคม 2564 

จังหวดัพระสีหนุในกัมพูชาครองต าแหน่งจังหวดัยอดนิยม
ด้านการท่ อ ง เที่ ย วภายในประ เทศที่ นักท่ อ ง เที่ ย ว
ภายในประเทศใหก้ารยอมรบั โดยจังหวัดพระสีหนุไดท้  า
การตอ้นรบันักท่องเที่ยวภายในประเทศจ านวน 532,380 
คน เดินทางมายงัจงัหวดัชายฝ่ังในช่วงไตรมาสแรกของปีนี ้

เพิ่มขึน้ถึงรอ้ยละ 117.9 จากช่วงเดียวกนัของปีที่แลว้ ซึ่งคิด
เป็นเกือบรอ้ยละ 59 ของจ านวนนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมา
พกัผ่อนยงัจงัหวดัตามแนวชายฝ่ัง สว่นกรุงพนมเปญซึง่เป็น
เมืองหลวงไดใ้หก้ารตอ้นรับนักท่องเที่ยวภายในประเทศ
ลดลงมากที่สดุที่รอ้ยละ 36.8 โดยมีนกัท่องเที่ยวในทอ้งถิ่น
จ านวน 374,196 คน รองลงมาคือเมืองเสียมราฐลดลงรอ้ย
ละ 30 ที่ไดใ้หก้ารตอ้นรบันกัท่องเที่ยวภายในประเทศเพียง 
115,255 คน 
 

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50899216/preah-sihanouk-province-
tops-domestic-tourism-destinations/ 
 

 

สหภาพยุโรปใหค้ ามั่นสัญญา 42.9 ล้านยูโรเพือ่
จัดการกับผลกระทบของ Covid-19 ต่อ

การศึกษาและโภชนาการ
 

Laos News I 23 กรกฎาคม 2564 

สหภาพยุโรป (EU) จะให้เงิน 42.9 ลา้นยูโรแก่สปป.ลาว 

เพื่อจดัการกบัผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 

ที่มีต่อการศึกษาและโภชนาการ เอกอัครราชทูตสหภาพ

ยุโรป เข้าเยี่ยมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Mr 

Bounchom Oubonpaseuth เพื่อแจง้ใหเ้ขาทราบถึงผลใน

เชิงบวกของการประเมินโครงการสนับสนุนงบประมาณ

การศึกษาและโภชนาการของสหภาพยโุรป เงินทนุดงักลา่ว

จะจัดสรรเงิน 26.4 ล้านยูโร (318 พันล้านกีบ) ส าหรับ

โครงการสนบัสนนุงบประมาณการศกึษาและ 16.4 ลา้นยโูร 

(197 พันลา้นกีบ) ส าหรบัการสนับสนุนงบประมาณดา้น

โภชนาการสอดคลอ้งกับยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการ

ดา้นโภชนาการแห่งชาติ สปป. ลาว” การสนบัสนนุนีไ้ม่ไดมี้

วตัถปุระสงคเ์พื่อเป็นเงินทนุส าหรบัการขาดดลุงบประมาณ

หรอืภาระผกูพนัทางการเงินแตเ่ป็นการช่วยใหร้ฐับาลรบัมือ 

 

AiTi  l สรุปข่าวเดน่>>1 
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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุอ สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 

กับวิกฤตโควิด-19 และความต้องการของนักเรียนและ

ประชากรที่ออ่นแอของสปป.ลาว 
 

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_EU142.php 

 

ค้าชายแดนเมียนมา-อินเดีย  
พุ่ง 110 ล้านดอลลาร ์

 
Myanmar News I 22 มิถนุายน 2564 

มลูค่าการคา้ชายแดนระหว่างเมียนมาและอินเดียอยู่ที่ 193 

ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.63 ถึง 9 ก.ค.64 

ของปีงบประมาณ 2563-2564 เพิ่มขึน้ 110 ลา้นดอลลาร์

สหรฐัฯ เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งโดยการ

ส่งออกของ 191.89 ลา้นดอลลารส์หรัฐฯ และการน าเขา้ 

1.52 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ แมจ้ะมีการปิดด่านชายแดน ซึ่ง

การคา้ชายแดนสว่นใหญ่ผ่านชายแดนทาม ูและด่าน Reed 

ในรฐัชิน ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.63 ถึง 9 ก.ค.64 การคา้ผ่าน

ชายแดนทามูมีมูลค่ารวมกว่า 32.6 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 

โดยเป็นการส่งออก 31.73 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ และน าเขา้ 

0.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนการซื ้อข ายผ่านด่าน

ชายแดน Reed อยู่ที่  160.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย

สง่ออกมีมลูค่า 160.2 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ และน าเขา้ 0.64 

ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ทั้งนีเ้มียนมาส่งออกถั่วเขียว ถั่วแระ 

ถั่วเขียว ถั่วลนัเตา ขิง หญา้ฝรั่น ขมิน้ ใบกระวาน ผลิตภณัฑ์

ประมง ผลไม ้ขณะเดียวกนัสินคา้น าเขา้ไดแ้ก่ ยา เคก้น า้มนั 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า รถจักรยานยนต ์เหล็ก เครื่องจักรก่อสรา้ง

อื่นๆ และวสัดกุ่อสรา้ง 
 

ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/myanmar-india-border-trade-up-by-110-mln-
as-of-9-july/ 
 

“สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์”  
หั่นศก.เวียดนามลดลง 
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ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ ได้ปรับลดประมาณการ
เศรษฐกิจเวียดนาม ปี 64 โต 6.5% จากเดิมที่คาดว่าโต 
6.7% สะท้อนจากภาคธุรกิจในประเทศได้รับผลกระทบ
อย่างหนกั หากการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ยงัคงทวีความ
รุนแรงต่อไป ตลอดจนการหดตวัของภาคการท่องเที่ยว การ
หยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและอุปสงคใ์นต่างประเทศที่
อ่อนแอลง แต่ว่าการส่งออกในช่วงครึ่งแรกของปีนี ้เพิ่มขึน้ 
28.4% และการน าเขา้เพิ่มขึน้ 36.1% เม่ือเทียบเป็นรายปี 
ทัง้นี ้ธนาคารฯ คาดการณเ์ศรษฐกิจเวียดนามในปีหนา้ โต 
7.3% และจะเรง่ตวัขึน้หลงัจากสิน้สดุโควิด-19 และธนาคาร
มองว่าเวียดนามจะกา้วขึน้เป็นศนูยก์ลางห่วงโซ่อปุทานใน
ภมูิภาค รวมถึงเศรษฐกิจอตุสาหกรรมที่มีความทนัสมยัและ
เลื่อนขึน้เป็นประเทศรายไดส้งู 
 

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/standard-chartered-revises-forecast-for-
vietnam-down/205062.vnp 
 

 
เกาหลีใต้ครองต าแหน่งนักลงทุนต่างชาตริาย

ใหญ่ทีสุ่ดในเวียดนาม
 

Vietnam News I 22 กรกฎาคม 2564 
จากขอ้มลูของกระทระทรวงวางแผนและการลงทนุ ระบุว่า

เวียดนามดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 

ในช่วงครึง่แรกของปีนี ้รวมทัง้สิน้เป็นมลูค่า 15.27 พนัลา้น

เหรียญสหรฐั และจ านวนเงินดงักล่าวนัน้ ส่วนหนึ่งมาจาก

เกาหลีใต ้2.05 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั คิดเป็นสดัส่วน 13.4% 

ของเงินทุนต่างชาติ รองลงมาญ่ีปุ่ นและสิงคโปร์ ทั้งนี ้ 

สมาคมการค้าระหว่างประเทศเกาหลีใต้ (KITA) ชี ้ว่า

เวียดนามสรา้งฐานะตวัเองใหเ้ป็นหนึ่งในตลาดการลงทนุที่ 

AiTi  l สรุปข่าวเดน่>> 2 
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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 

น่าสนใจในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และอีกปัจจัยหนึ่ง คือ

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา สถิติการส่งออกและการลงทุนของ

เกาหลีใตไ้ปยงัเวียดนามเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าใหเ้ป็นที่

น่าจับตามองในสายตานักลงทุนชาวเกาหลีใต ้โดยเฉพาะ

สภาพแวดล้อมการลงทุนของเวียดนามที่มีนโยบายการ

ลงทุนที่น่าสนใจ ตลอดจนการพฒันาทรพัยากรมนษุยแ์ละ

มาตรการควบคมุการระบาดของโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ 
 

ที่มา : http://ven.vn/rok-becomes-largest-foreign-investor-in-vietnam-44733.html 

 
 

เปิด 9 สถติิส าคัญ ช่วงสถานการณโ์ควิด-19 
โลก-อาเซยีน-ประเทศไทย

 
CLMVT News I 22 กรกฎาคม 2564 

สถานการณโ์ควิด-19 โลก อาเซียน และประเทศไทย พบว่า 

การติดเชือ้ของอาเซียนคิดเป็น 8.57% ของประชากรโลก 

และประเทศไทยคิดเป็น 6.8% จากผู้ติดเชื ้อในอาเซียน

ประมาณ 6.8% เม่ือวนัที่ 21 ก.ค. กระทรวงการอดุมศึกษา 

วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (อว.) เผยขอ้มลูสถิติสถาน

การโ์ควิด-19 ทั่วโลก พบผูป่้วยมากถึง 191,334,088 ราย 

พบใหม่ ณ วนัที่ 20 กรกฎาคม 503,831 ราย เสียชีวิตแลว้ 

4,103,526 ราย โดยเสียชีวิต ณ วนัที่ 20 กรกฎาคม 7,847 

ราย ส าหรบัอตัราการติดเชือ้กว่า 191 ลา้นคน จากทั่วโลก 

พบว่า อยู่ในภูมิภาคอาเซียนกว่า 3.26% โดยภูมิภาค

อาเซียนติดเชือ้แลว้กว่า 6.3 ลา้นราย โดยเป็นของประเทศ

ไทยอยู่ที่  6.8% และพบผู้เสียชีวิตทั่วโลกกว่า 4 ล้านราย 

พบว่าอยู่ที่อาเซียน 2.92% หรือ 1.1 แสนคน พบว่าเป็น

ผูเ้สียชีวิตจากไทย 2.9% สถานการณก์ารฉีดวคัซีนโควิด-19 

พบทั่วโลกฉีดวัคซีนแลว้กว่า 3,645 ลา้นโดส เป็นภูมิภาค

อาเซียนถึง 130 ลา้นโดส หรือคิดเป็น 3.57% โดยแบ่งเป็น

ประเทศขนาดใหญ่ ประชากรมากกว่า 50 ลา้นคน ณ วนัที่ 

20 มิถุนายน 2564  จากผลการส ารวจพบว่าประเทศโดย

ส่วนใหญ่ในอาเซียนยงัคงตอ้งเผชิญกับวิกฤตของโควิดใน

ขนาดที่การฉีดวคัซีนยงัไม่ครอบคลมุประชากรมากนกั เป็น

ความทา้ทายที่ส  าคญัของรฐับาลแต่ละประเทศในการขา้ม

ผ่านวิกฤตครัง้นี ้

ที่มา : https://mgronline.com/qol/detail/9640000071566 
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