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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

• ไทย-เวยีดนาม ตลาดส าคัญส่งออกสนิค้าเกษตรกมัพูชา 
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 ไทย-เวียดนาม ตลาดส าคัญส่งออก 
สินค้าเกษตรกัมพูชา
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รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกัมพูชา กล่าวถึงการรายงาน

ของกรมวิชาการเกษตรเก่ียวกับปริมาณการส่งออกสินค้า

เกษตรไปยงั 90 ประเทศทั่วโลก ในช่วง 9 เดือนแรกของปี ดว้ย

ปรมิาณรวม 5.93 ลา้นตนั โดยในบรรดา 90 ประเทศ เวียดนาม

และไทย ถือเป็นตลาดหลกัส าคญัของสินคา้เกษตรกัมพูชา ซึ่ง

เวียดนามท าการน าเขา้สินคา้เกษตรจากกมัพชูาคิดเป็นสดัส่วน

กว่ารอ้ยละ 64.11 ไทยรอ้ยละ 21.49 จีนรอ้ยละ 9.69 และ อีก 

87 ประเทศ ราวร้อยละ 4.71 โดยคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 3 

พนัลา้นดอลลาร ์ซึ่งสินคา้ส่งออกทางการเกษตรของกัมพูชาท่ี

ส าคญั ไดแ้ก่ ขา้ว มนัส าปะหลงั เม็ดมะม่วงหิมพานต ์ขา้วโพด 

ถั่วเหลือง กลว้ยสด สม้โอ มะม่วงสด น า้เชื่อมมะม่วง น า้มัน

มะพรา้ว พรกิไทย ยาสบู เป็นส าคญั 

ท่ีมา : https://www.khmertimeskh.com/50953268/thailand-

and-vietnam-remain-key-markets-for-cambodian-

agricultural-products-out-of-90-markets/ 

 
 สหรัฐฯ ยังคงเป็นตลาดส่งออกส าคัญ 

ของสินค้ากัมพูชา
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สหรฐัฯ ยงัคงเป็นตลาดส่งออกท่ีใหญ่ท่ีสดุส าหรบัสินคา้ส่งออก
ของกัมพูชาในปี 2021 แมว้่าจะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 
โดยการสง่ออกของกมัพชูาไปยงัสหรฐัฯ ในช่วง 8 เดือนแรกของ
ปี เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว แมว้่าผลิตภัณฑบ์างอย่างจะผลิตโดย
ไม่ไดอ้ยู่ภายใตร้ะบบการใหส้ิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) ซึง่ 
 

 

รายงานจากกระทรวงเศรษฐกิจและการคลงัระบวุ่าการส่งออก
รวมของกัมพชูามีมลูค่า 14.6 พนัลา้นดอลลาร ์ในช่วง 8 เดือน
แรกของปีนี ้เพิ่มขึน้รอ้ยละ 26.7 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน โดยการส่งออกไปยงัตลาดสหรฐัฯ คิดเป็นรอ้ยละ 42 ของ
การส่งออกทัง้หมด มูลค่า 6,219 ลา้นดอลลาร ์เพิ่มขึน้รอ้ยละ 
40.2 เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งปีท่ีแลว้ การค้าทวิภาคีระหว่าง
กัมพูชาและสหรัฐฯ มีมูลค่ารวมอยู่ ท่ี 6,921 ล้านดอลลาร์ 
เพิ่มขึน้ร ้อยละ 18 จากปีก่อนหน้า ในจ านวนนี้คิดเป็นการ
ส่งออกของกัมพูชามูลค่า 6.577 พนัลา้นดอลลาร ์เพิ่มขึ ้นรอ้ย
ละ 23 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ท่ีมา : https://www.khmertimeskh.com/50952218/us-
remains-the-biggest-market-for-exporters/  

 
 การลงทุนด้านการเกษตร การท่องเทีย่ว

สามารถสร้างงานได้มากขึน้
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ภาคการเกษตรและการท่องเท่ียวมีศักยภาพมหาศาลในการ

สง่เสรมิการเติบโตอย่างครอบคลมุในสปป.ลาวทัง้ในระยะกลาง

และระยะยาว ตามรายงานล่าสุดของธนาคารเพื่อการพฒันา

แห่งเอเชียรายงาน “การพฒันาเกษตรกรรมและการท่องเท่ียว

เพื่อการเติบโตอย่างครอบคลุมในลาวจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง

เสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสองภาคส่วนนี้เพื่อฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจของประเทศหลังเกิดโรคระบาด ความเชื่อมโยง

ระหว่างการเกษตรกับการท่องเท่ียวสามารถส่งผลดีต่อทัง้การ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรและการพัฒนาท่ียั่งยืน ธนาคารเพื่อการ

พัฒนาแห่งเอเชีย ยังเน้นย า้ถึงความส าคัญของการปรับปรุง

การเกษตรใหท้ันสมัยเพื่อการเติบโตและการลดความยากจน 

โดยกลา่วว่าการลงทนุในการวิจยั การพฒันา และการขยายผล

ทางการเกษตร ดา้นการท่องเท่ียวนกัเศรษฐศาสตร ์แนะว่าการ

ท่องเท่ียวระหวา่งประเทศจะมีความสามารถในการแข่งขนัมาก 
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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
 

ขึน้เมื่อการระบาดใหญ่สงบลง เน่ืองจากมีผูค้นรอเดินทางมาก

ขึน้เพื่อดึงดดูนกัท่องเท่ียวท่ีมีการใชจ้่ายมากขึน้ สปป.ลาวควร

ขยายการยกเวน้วีซ่านโยบายต่อประเทศท่ีมีรายจ่ายดา้นการ

ท่องเท่ียวขาออกสงู  

ท่ีมา:https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeC

onten_Investment_203_21.php 

ชาวสวนมะเขือเทศอ าเภอปหวิ่น-พยู ปลืม้  
ได้ราคางาม 
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ชาวสวนมะเขือเทศอ าเภอปหวิ่น-พย ูเขตมะกเว ลว้นปลืม้ราคา
มะเชื่อเทศท่ีเพิ่มขึน้ ในปัจจุบันราคาจ าหน่ายท่ี 1,500 จัตต่อ 
viss (1 viss เท่ากับ 1.6 กิโลกรัม) ปีนีเ้กษตรกรล้วนมีพอใจ
เพราะไดผ้ลผลิตท่ีดีหลงัมีฝนตกและน า้บาดาลท่ีเพียงพอ โดย
เกษตรกรในทอ้งถ่ินส่วนใหญ่จะปลูกมะเขือเทศ พริก หัวหอม 
มะระ ฟักทอง แตงโม มะเขือยาว ถั่วฝักยาว ผักโขม หวัไชเ้ทา้ 
(Daikon) และผักเคว (Kayl)  ซึ่งเป็นรายไดห้ลกัของครอบครวั
เกษตรกร ขณะท่ีเดือนท่ีแลว้ ราคามะเขือเทศขายไดเ้พียง 400-
500 จัตต่อ viss ซึ่งก่อนหนา้นี ้เกษตรกรท าการเพาะปลูกดว้ย
วิธีดั้งเดิม แต่ตอนนีห้ันไปเพาะปลูกดว้ยวิธีและเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัแลว้  

ท่ีมา: https://www.gnlm.com.mm/pwintbyu-tomato-
growers-enjoy-fairer-prices/ 

 
‘เวียดนาม’ คาดบรรลุเป้าส่งออกข้าวปีนี้
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เวียดนามคาดว่าในปีนีจ้ะบรรลุเป้าหมายการส่งออกขา้ว 6.3 
ลา้นตนั คิดเป็นมลูค่า 3.2 พนัลา้นเหรียญสหรฐั เป็นผลมาจาก
อุปสงคท์ั่วโลกขยับตัวสูงขึน้และราคาส่งออกท่ีเพิ่มขึน้ ตาม
รายงานของสถิติกรมศลุกากร เปิดเผยวา่ในเดือน ก.ย.  

 

เวียดนามส่งออกข้าว 593,600 ตัน เป็นมูลค่า 293.1 ล้าน
เหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 19% ในแง่ของปรมิาณ และ 20.5% ในแง่
ของมูลค่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว ทั้งนี ้นาย 
Nguyen Quoc Toan อธิบดีกรมการแปรรูปและพัฒนาตลาด
สินคา้เกษตรของกระทรวงเกษตรและการพฒันาชนบท ชีว้า่การ
ส่งออกข้าวเริ่มกลับมาด าเนินการอีกครั้งตั้งแต่เดือน ก.ย. 
ถึงแม้ว่าจะคงมีการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมใน
หลายๆ จงัหวดัในภาคใต ้นอกจากนี ้สมาคมอาหารเวียดนาม 
เปิดเผยว่าราคาส่งออกข้าวหัก 5% ของเวียดนามพุ่งสูงสุด
ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา โดยปัจจุบันราคาข้าวหัก 5% อยู่ท่ี
ประมาณ 433-437 เหรียญสหรฐัต่อตนั แซงหนา้คู่แข่งรายอื่นๆ 
เช่น ไทย อินเดียและปากีสถาน 

ท่ีมา : https://vietnamnews.vn/economy/1059961/viet-
nam-likely-to-achieve-rice-export-target-this-year.html 

 

‘เวียดนาม’ เผยตลาดโฮจมิินหก์ลับมาเปิดอีก
คร้ัง
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ตลาดพืน้เมืองประมาณ 47 แห่ง จากทัง้หมด 234 แห่งในใองโฮ
จิมินหก์ลบัมาเปิดกิจการ ประกอบไปดว้ยผูค้า้อาหารสด-แหง้
และสินคา้จ าเป็น ตามขอ้มูลของส านักงานอุตสาหกรรมและ
การคา้ประจ าเมืองโฮจิมินห ์เปิดเผยว่าเมื่อตน้สปัดาหนี์ ้ตลาด
พืน้เมืองคงปิดพืน้ท่ีในเขต 3, 4, 6, 7, 8, โกวอป, ฟูยวนและ
บิ่ญจั๊ญ เป็นต้น ขณะท่ี ตลาด 22 แห่งก าลังวางแผนท่ีจะ
กลบัมาเปิดกิจการอีกครัง้ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการชมุนมุและ
การคา้ยังประกาศอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งนี ้คณะกรรมการ
ประชาชนจงัหวดั ประกาศว่าพืน้ท่ีท่ีมีความเสี่ยงสงู จ าเป็นตอ้ง
มีเง่ือนไขเฉพาะอย่าง เพื่อใหด้  าเนินการไดอ้ย่างปลอดภยั 
ท่ีมา:https://vietnamnews.vn/economy/1060902/traditional

-markets-in-hcm-city-reopen.html 
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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 

สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 
ไทยชูแผนคุมโควิด-เปิดประเทศ  

สร้างความเช่ือมั่นกลุ่มนักลงทุนสหรัฐ
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นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวง
พาณิชย ์เปิดเผยหลังประชุมทางไกล กับคณะนักธุรกิจ จาก
สภาธุรกิจสหรฐัฯ-อาเซียน (U.S.-ASEAN Business Council : 
USABC) ทั้งนี ้ ได้ใช้โอกาสนี้สร้างความมั่นใจแก่นักลงทุน
สหรฐัฯ ในการรบัมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 และความ
พร้อมการเปิดประเทศ และยกระดับขีดความสามารถการ
แข่งขันในระยะยาวบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจ
หมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model และการดึงดูด
การลงทนุเขา้สู่เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ปัจจบุนั 
สหรฐัฯ เป็นคูค่า้อนัดบั 3 รองจากจีนและญ่ีปุ่ น โดยช่วง 8 เดือน
ของปี 64 (ม.ค.-ส.ค.) มีมลูค่า 36,460 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่ม 
9.56% โดยส่งออกไปสหรฐัฯ มลูค่า 26,884 ลา้นเหรียญสหรฐั 
เพิ่ม 20.56% และน าเข้ามูลค่า 9,576 ลา้นเหรียญสหรัฐลด 
12.79% 

ท่ีมา: https://www.naewna.com/business/609480 
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