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พนมเปญสไตล o บทนำ

บทนำ o ประวัติศาสตรกรุงพนมเปญ

กัมพูชาที่กาวไปพรอมกับอดีตกษัตร�ยเจาสีหนุ

กาวขามประวัติศาสตรอันแสนขมข�่นและมุงหนาสูการพัฒนาประเทศ

ในป 1953 กษัตริยนโรดมสีหนุ ไดรับการ
แซซองสรรเสริญอยางมากจากประชาชนใน
ฐานะที่เปน “บิดาแหงอิสรภาพ” สามารถ
ทำใหกัมพูชาไดรับอิสรภาพจากการเปนเมือง
ขึ้นของฝรั่งเศส จากนั้นเปนตนมา กัมพูชาได
ดำรงไวซึ่งการเปนประเทศที่มีความสงบสุข
และมีนโยบายที่เปนกลาง  เปนยุคสมัยที่มี
ซึ่งเรียกวา ยุคเจาสีหนุ ในยุคนี้กรุงพนญเปญ
มีบานเรือนผูคน ถนนหน ทาง ที่สวยงาม จึง
มีช่ือเรียกอีกอยางวา “ปารีสแหงตะวันออก”

ในป 1970 เจาสีหนุถูกขับออกนอกประเทศ
โดยการรัฐประหารของฝายปกครองเลือดใหม
และในป 1975 กลุมของนายพอลพลเขามากุม
อำนาจการปกครองกัมพูชา บังคับใหชาวเมือง
ยายไปที่หมูบานเกษตรกร  และเปลี่ยนกรุง
พนมเปญใหกลายเปนเมืองรางไรผูคน จาก
นั้นก็ดำเนินการปฎิรูปประเทศใหกลายเปน
สังคมคอมมิวนิสต ชาวกัมพูชากวา 2 ลานคน
ถูกสังหาร ในป 1979 รัฐบาลนายพอลพตถูก
โคนลมโดยกองกำลังทหารของเวียดนาม เจา
สีหนุทำขอตกลง 3 ฝายภายในประเทศเพื่อ
ทำการสูรบกับฝายสนับสนุนเวียดนาม 
  

แหลงขอมูลที่มา :Phnom Penh Capital Hall
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พนมเปญสไตล o บทนำ พนมเปญสไตล o บทนำ

บทนำ o กัมพูชาจากขอมูลบทนำ o ประวัติศาสตรกรุงพนมเปญ

กัมพูชาที่กาวไปพรอมกับอดีตกษัตร�ยเจาสีหนุ

กาวขามประวัติศาสตรอันแสนขมข�่นและมุงหนาสูการพัฒนาประเทศ

ขอมูลทั่วไป

ขอมูลเมืองสำคัญ

โครงสรางประชากร (มี.ค. ป2003)

ในป 1953 กษัตริยนโรดมสีหนุ ไดรับการ
แซซองสรรเสริญอยางมากจากประชาชนใน
ฐานะที่เปน “บิดาแหงอิสรภาพ” สามารถ
ทำใหกัมพูชาไดรับอิสรภาพจากการเปนเมือง
ขึ้นของฝรั่งเศส จากนั้นเปนตนมา กัมพูชาได
ดำรงไวซึ่งการเปนประเทศที่มีความสงบสุข
และมีนโยบายที่เปนกลาง  เปนยุคสมัยที่มี
ซึ่งเรียกวา ยุคเจาสีหนุ ในยุคนี้กรุงพนญเปญ
มีบานเรือนผูคน ถนนหน ทาง ที่สวยงาม จึง
มีช่ือเรียกอีกอยางวา “ปารีสแหงตะวันออก”

ในป 1970 เจาสีหนุถูกขับออกนอกประเทศ
โดยการรัฐประหารของฝายปกครองเลือดใหม
และในป 1975 กลุมของนายพอลพลเขามากุม
อำนาจการปกครองกัมพูชา บังคับใหชาวเมือง
ยายไปที่หมูบานเกษตรกร  และเปลี่ยนกรุง
พนมเปญใหกลายเปนเมืองรางไรผูคน จาก
นั้นก็ดำเนินการปฎิรูปประเทศใหกลายเปน
สังคมคอมมิวนิสต ชาวกัมพูชากวา 2 ลานคน
ถูกสังหาร ในป 1979 รัฐบาลนายพอลพตถูก
โคนลมโดยกองกำลังทหารของเวียดนาม เจา
สีหนุทำขอตกลง 3 ฝายภายในประเทศเพื่อ
ทำการสูรบกับฝายสนับสนุนเวียดนาม 
  

แหลงขอมูลที่มา :Phnom Penh Capital Hall

ชื่อประเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา Kingdom of Cambodia

ที่มา: สำนักงานสถิติแหงชาติกัมพูชา

ที่มา: สำนักงานสถิติแหงชาติกัมพูชา

เมืองหลวง พนมเปญ (ประชากร: 1,320,000 คน (มี.ค. ป2003))

ประชากร 13,380,000 คน (ป2008, สำนักงานสถิติแหงชาติกัมพูชา)

เนื้อที่ 181.035 ตารางกิโลเมตร (1 ใน 2ของญี่ปุน)

ชาติพันธุ
 เขมร (ประมาณ 90%), เวียดนาม (ประมาณ5%),

 ชาติพันธุชาวเขาหรือชาวจาม และอื่นๆมีนอย

ภาษา
 ภาษาเขมร (ภาษาราชการ 96.31%),

 ภาษาชาติพันธุชนกลุมนอย (2.86%) เวียดนาม (0.54%)

ศาสนา
 พุทธศาสนา นิกายเถรวาท (96.93%), อิสลาม (1.92%)

 ศาสนาคริสต (0.37%) และอื่นๆ

การปกครอง ประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

กษัตริยองคปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ สีหมุนี  (ครองราชย ต.ค ป 2004)

นายกรัฐมนตรี สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน (พรรคประชาชนกัมพูชา)

เวลามาตรฐาน GMT +7 (ชากวา ญี่ปุน 2 ชั่วโมง)

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม, การผลิต, กอสราง, บริการ (มี.ค 2013)

สกุลเงิน เรียล (1USD เทากับ 4,000 เรียล) (ท่ีมา:ธนาคารกลางกัมพูชา)

ภูมิอากาศ
 ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน (อุณหภูมิเฉลี่ย 27.6 องศา)

 ปริมาณฝนรายป 1,300 mm (พนมเปญ)

 ฤดูฝน (เม.ย-ต.ค) ฤดูแลง (พ.ย-มี.ค)  (ท่ีมาขอมูล:ZENTHECH)

ชาย หญิง

ประชากรอายุไมถึง 15 ป 

คิดเปน  34%ของประชากรท้ังหมด

ประชากรอายุไมถึง 20 ป 

คิดเปน 46%ของประชากรท้ังหมด

(10,000 คน)

ภาค จังหวัด
ประชากร

ป 2008 ป 1998
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เมืองเกษตรกรรม ตั้งความหวังในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ
เปนเมืองเลียบเสนทางเศรษฐกิจทางภาคใต

แหลงมรดกโลก  อุทยานแหงชาติ โบราณสถานทางประวัติศาสตร 
และวัฒนธรรมมีชื่อเสียงมากที่สุดคืออังกอรวัด

ในชวงป 1980 เปนฐานปฏิบัติการที่สำคัญของเขมรแดง

สงครามความวุนวายกับไทยสงบลงและปราสาทเปรี๊ยะวิเฮียรก็กลาย
เปนแหลงทองเที่ยวแหงใหม

คำวา “รัตนคีรี” มีความหมายวา “ เมืองแหงภูเขาและอัญมณี”

มีน้ำตกมากมายในจังหวัดนี้และเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม
แหงใหมในประเทศ เปนแหลงพักผอนหนารอน

รูจักกันเปนจังหวัดแหลงผลิตเซรามิก 
มีแผนการสรางสนามบินนานาชาติแหงใหม ในป 2025

มีเสนหที่ทะเลสวยหาดทรายขาว เปนรีสอรทใหญที่สุดในกัมพูชา

กำลังพัฒนาเปนรีสอรทริมทะเลแหงใหม

จังหวัดติดชายแดนไทย มีบริษัทญ่ีปุนเขามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ซึ่งอยูในภาคกลางของประเทศ

เมืองหลวงของกัมพูชา ประมาณ 80% ของชาวญี่ปุนในกัมพูชา
ใชชีวิตในพนมเปญ

มีแผนการสรางรถไฟ ความยาวทั้งหมด 225 km 
ตั้งแตกันดาลจนถึงเมืองล็อกนินหของเวียดนาม

เปนจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศ และ
มีสะพานมิตรภาพกัมพูชา-ญี่ปุน ซึ่งสรางโดยรัฐบาลญี่ปุน

มีชื่อเสียงในฐานะยานที่มีชางทอผาไหมอยูอาศัยมาก

จังหวัดชายแดนเวียดนาม เต็มไปดวยบอนคาสิโนและโรงแรม
เลียบชายแดน อยูหางจากนครโฮจิมินหประมาณ 80 กิโลเมตร
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สัดสวนโครงสราง GDP
แยกตามภาคอุตสาหกรรม

อัตราการเติบโต GDP กัมพูชา

มูลคาการคาระหวางประเทศกัมพูชา (สงออก-นำเขา)

ยอดการสงออกและนำเขาแยกตามประเทศ (ป2011)

สงออก

นำเขา

GDP ตอหัวของกัมพูชา

อุตสาหกรรมหลักคือ ภาคการผลิตปาไม ประมง เกษตรกรรม และบร�การ

มูลคาการสงออก และ นำเขาเพิ่มข�้นทำใหเศรษฐกิจขยายตัวไดดี

ประมาณ 88% ของการสงออกคือ ผลิตภัณฑสิ่งทอ และผลิตภัณฑ
เกี่ยวเนื่อง

การดำเนินช�ว�ตของประชาชนที่นี่
พึ่งพาการนำเขาสินคา
อุปโภคบร�โภคเปนหลัก

ประมาณการอัตราการเติบโตของ GDP ป 2012 อยูที่ 6.5 %!

จากการคาดการณของ IMF ป 2020 จะมีมูลคา 1,670 USD

การเคลื่อนไหว GDP
แยกตามภาคอุตสาหกรรม

72.3% ของประชากรอยูที่ภาคเกษตรกรรม 
(ขอมูลป 2008) อุตสาหกรรมหลักคือสิ่งทอ 
เปนผูรับจางผลิตของเสื้อผาแบรนดเนม 
การทองเท่ียวเปนธุรกิจบริการท่ีมีสัดสวนใหญท่ีสุด 

ในป 2012 อุตสาหกรรมหลักเปล่ียน
แปลงไปในทางที่ดีขึ ้น ซึ ่งหมายถึง
การเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว และคาดการณวาจะมีชาว
ตางชาติเดินทางมากัมพูชาสูงถึง 3.5 
ลานคน ซึ่งสูงที่สุดในประวัติศาสตร 

(ขอมูลป 2011  2.8 ลานคน)

รัฐบาลกัมพูชามีเปาหมายในการเพิ่ม 
GDP ตอหัวใหสูงขึ้นเทาตัวในป 2020
โดยการสงเสริมการลงทุนโดยตรงจาก
ตางชาติโดยใชประโยชนจากเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และวางนโยบายเพื่อสนับสนุน
ธุรกิจขนาดเล็กและกลาง ซึ่งมีสัดสวน
ที ่ใหญมากในจำนวนวิสาหกิจของ
กัมพูชา

ทาเรือสำคัญของกัมพูชาคือ ทาเรือ
สีหนุวิลล (ทาเรือน้ำลึกแหงเดียวของ
ประเทศ)    และทาเรือพนมเปญ 
(ทาเรือเลียบแมน้ำภายในกรุงพนมเปญ)   
ท่ีรองรับโลจิสติกสและการเพ่ิมข้ึนของ
การขนสงในเขตกรุงพนมเปญ

มีการเปดทาเรือแหงใหมของพนมเปญ
เมื่อเดือน มกราคม ป 2013

ยอดตูคอนเทนเนอรป 2010
ทาเรือสีหนุวิลล: 220,000TEU
ทาเรือพนมเปญ: 60,000TEU
ทาเรือแหงใหมพนมเปญ: 120,000TEU 
(คาดการณ)

เนื่องจากแทบจะไมมีโรงงานผลิตอาหาร
ในประเทศกัมพูชาเลย ดังนั้นในตลาดจึง
เต็มไปดวยสินคาจากเวียดนาม หรือจาก
ไทย  ดัชนีราคาผูบริโภคของกัมพูชาจึง
ไดรับผลกระทบจากประเทศเพื่อนบาน

ภาษีที่จัดเก็บ
จากการผลิต

ภาคบริการ 

อุตสาหกรรม

(ป)

(ป)

(USD)

(ดอลลาร)

มูลคาสงออก มูลคานำเขา

(ป)

ภาคการเกษตร
ปาไม และประมง

พนมเปญสไตล o บทนำ พนมเปญสไตล o บทนำ

บทนำ o ขอมูลเกี่ยวกับกัมพูชาบทนำ o ขอมูลเกี่ยวกับกัมพูชา

ภาค

ประเทศ มูลคา (USD)

ประเทศ มูลคา (USD)

มูลคา มูลคา มูลคา มูลคา มูลคา

ป ป ป ป ป

การเกษตร ปาไม ประมง

อุตสาหกรรม

บริการ

ภาษีจัดเก็บจากการผลิต

(หนวย: พันลานเรียล)

ที่มา: กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมพูชา

ที่มา: กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมพูชา

ที่มา: ธนาคารกลางกัมพูชา

ที่มา: กระทรวงพาณิชยกัมพูชา

ที่มา: กระทรวงพาณิชยกัมพูชาที่มา: กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมพูชา

ที่มา: กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมพูชา

อเมริกา

ฮองกง

สิงคโปร

อังกฤษ

แคนาดา

เยอรมัน

ไทย

ฮอลแลนด

จีน

ญี่ปุน

จีน

เวียดนาม

ไทย

ไตหวัน

ฮองกง

เกาหลีใต

ญี่ปุน

สิงคโปร

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย

ในป 2011 สืบเนื่องจากนโยบายการลด
การพึ่งพิงการสงออกขาว อุตสาหกรรม
สิ่งทอจึงไดรับการสนับสนุนอยางจริงจัง
และมีการเพิ่มความหลากหลายของผลิต
ภัณฑ ผลท่ีไดคืออุตสาหกรรมส่ิงทอเติบโต
อยางกาวกระโดดในอัตราเลข2หลักที่
10.4% ซึ่งชวยทำใหเศรษฐกิจเติบโตขึ้น
เศรษฐกิจเติบโตขึ้นเปนอันมาก
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สัดสวนโครงสราง GDP
แยกตามภาคอุตสาหกรรม

อัตราการเติบโต GDP กัมพูชา

มูลคาการคาระหวางประเทศกัมพูชา (สงออก-นำเขา)

ยอดการสงออกและนำเขาแยกตามประเทศ (ป2011)

สงออก

นำเขา

GDP ตอหัวของกัมพูชา

อุตสาหกรรมหลักคือ ภาคการผลิตปาไม ประมง เกษตรกรรม และบร�การ

มูลคาการสงออก และ นำเขาเพิ่มข�้นทำใหเศรษฐกิจขยายตัวไดดี

ประมาณ 88% ของการสงออกคือ ผลิตภัณฑสิ่งทอ และผลิตภัณฑ
เกี่ยวเนื่อง

การดำเนินช�ว�ตของประชาชนที่นี่
พึ่งพาการนำเขาสินคา
อุปโภคบร�โภคเปนหลัก

ประมาณการอัตราการเติบโตของ GDP ป 2012 อยูที่ 6.5 %!

จากการคาดการณของ IMF ป 2020 จะมีมูลคา 1,670 USD

การเคลื่อนไหว GDP
แยกตามภาคอุตสาหกรรม

72.3% ของประชากรอยูที่ภาคเกษตรกรรม 
(ขอมูลป 2008) อุตสาหกรรมหลักคือสิ่งทอ 
เปนผูรับจางผลิตของเสื้อผาแบรนดเนม 
การทองเท่ียวเปนธุรกิจบริการท่ีมีสัดสวนใหญท่ีสุด 

ในป 2012 อุตสาหกรรมหลักเปล่ียน
แปลงไปในทางที่ดีขึ ้น ซึ ่งหมายถึง
การเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว และคาดการณวาจะมีชาว
ตางชาติเดินทางมากัมพูชาสูงถึง 3.5 
ลานคน ซึ่งสูงที่สุดในประวัติศาสตร 

(ขอมูลป 2011  2.8 ลานคน)

รัฐบาลกัมพูชามีเปาหมายในการเพิ่ม 
GDP ตอหัวใหสูงขึ้นเทาตัวในป 2020
โดยการสงเสริมการลงทุนโดยตรงจาก
ตางชาติโดยใชประโยชนจากเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และวางนโยบายเพื่อสนับสนุน
ธุรกิจขนาดเล็กและกลาง ซึ่งมีสัดสวน
ที ่ใหญมากในจำนวนวิสาหกิจของ
กัมพูชา

ทาเรือสำคัญของกัมพูชาคือ ทาเรือ
สีหนุวิลล (ทาเรือน้ำลึกแหงเดียวของ
ประเทศ)    และทาเรือพนมเปญ 
(ทาเรือเลียบแมน้ำภายในกรุงพนมเปญ)   
ท่ีรองรับโลจิสติกสและการเพ่ิมข้ึนของ
การขนสงในเขตกรุงพนมเปญ

มีการเปดทาเรือแหงใหมของพนมเปญ
เมื่อเดือน มกราคม ป 2013

ยอดตูคอนเทนเนอรป 2010
ทาเรือสีหนุวิลล: 220,000TEU
ทาเรือพนมเปญ: 60,000TEU
ทาเรือแหงใหมพนมเปญ: 120,000TEU 
(คาดการณ)

เนื่องจากแทบจะไมมีโรงงานผลิตอาหาร
ในประเทศกัมพูชาเลย ดังนั้นในตลาดจึง
เต็มไปดวยสินคาจากเวียดนาม หรือจาก
ไทย  ดัชนีราคาผูบริโภคของกัมพูชาจึง
ไดรับผลกระทบจากประเทศเพื่อนบาน

ภาษีที่จัดเก็บ
จากการผลิต

ภาคบริการ 

อุตสาหกรรม

(ป)

(ป)

(USD)

(ดอลลาร)

มูลคาสงออก มูลคานำเขา

(ป)

ภาคการเกษตร
ปาไม และประมง

พนมเปญสไตล o บทนำ พนมเปญสไตล o บทนำ

บทนำ o ขอมูลเกี่ยวกับกัมพูชาบทนำ o ขอมูลเกี่ยวกับกัมพูชา

ภาค

ประเทศ มูลคา (USD)

ประเทศ มูลคา (USD)

มูลคา มูลคา มูลคา มูลคา มูลคา

ป ป ป ป ป

การเกษตร ปาไม ประมง

อุตสาหกรรม

บริการ

ภาษีจัดเก็บจากการผลิต

(หนวย: พันลานเรียล)

ที่มา: กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมพูชา

ที่มา: กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมพูชา

ที่มา: ธนาคารกลางกัมพูชา

ที่มา: กระทรวงพาณิชยกัมพูชา

ที่มา: กระทรวงพาณิชยกัมพูชาที่มา: กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมพูชา

ที่มา: กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมพูชา

อเมริกา

ฮองกง

สิงคโปร

อังกฤษ

แคนาดา

เยอรมัน

ไทย

ฮอลแลนด

จีน

ญี่ปุน

จีน

เวียดนาม

ไทย

ไตหวัน

ฮองกง

เกาหลีใต

ญี่ปุน

สิงคโปร

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย

ในป 2011 สืบเนื่องจากนโยบายการลด
การพึ่งพิงการสงออกขาว อุตสาหกรรม
สิ่งทอจึงไดรับการสนับสนุนอยางจริงจัง
และมีการเพิ่มความหลากหลายของผลิต
ภัณฑ ผลท่ีไดคืออุตสาหกรรมส่ิงทอเติบโต
อยางกาวกระโดดในอัตราเลข2หลักที่
10.4% ซึ่งชวยทำใหเศรษฐกิจเติบโตขึ้น
เศรษฐกิจเติบโตขึ้นเปนอันมาก



6

ญี่ปุนออกขอตกลงดานการ
ลงทุนในป2008

บทบาทของจ�นที่มีอยูทุกอนู
ในขณะที่ ญี่ปุนอยูอันดับที่12

พนมเปญสไตล o บทนำ พนมเปญสไตล o บทนำ

บทนำ o ขอมูลเกี่ยวกับกัมพูชาบทนำ o ขอมูลเกี่ยวกับกัมพูชา

(ป)

(ป)

(บริษัท)

การเปลี่ยนแปลงมูลคาลงทุนโดยตรง (ป 1994-ป 2011) จำนวนบร�ษัทที่เปนสมาช�กสมาคมธุรกิจญี่ปุนในกัมพูชา (JBAC) 

สวนหนึ่งของรายช�่อสมาช�กสมาคมธุรกิจญี่ปุนในกัมพูชา
กรรมการถาวร 105 บร�ษัท (ขอมูล วันที่ 28 ก.พ 2013)

แยกตามประเทศลงทุนโดยตรงจากประเทศ (ป 1994-ป 2011)

ที่มา: คณะกรรมการการลงทุนกัมพูชา

ที่มา: ดัดแปลงแกไขจากเอกสารเขตเศรษฐกิจกัมพูชา และคณะกรรมการการลงทุนกัมพูชาโดยเจโทร

ที่มา: ดัดแปลงแกไขจากเอกสารเขตเศรษฐกิจกัมพูชา และคณะกรรมการการลงทุนกัมพูชาโดยเจโทร

(ลานUSD)

(100 ลานUSD)

เมื่อแยกตามสาขาของการลงทุนโดยตรง
ของจีนในกัมพูชาตั้งแตป 1994-2011
พบวามูลคาการลงทุนในภาคอสังหา
ริมทรัพย (โรงแรม) สูงขึ้นอยางเห็นไดชัด
อยูที ่ 5,021 ลาน USD ถัดมาพลังงาน
อยูท่ี 2,057 ลาน USD ซ่ึงมูลคาของการลง
ทุนในสองสาขาขางตนรวมกันอยูที่ 82%
ของมูลคาการลงทุนโดยตรงของจีนท้ังหมด
จีนท้ังหมดในกัมพูชา ปายโฆษณาอาคาร
พาณิชยจะแสดงภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
และภาษาเขมร ทำใหรูสึกถึงบรรยากาศ
ความเปนจีนทุกแหงหน

Panasonic (Office), ASTEM, Eastern Steel Industry Corporation,
Ajinomoto Cambodia, Suzuki Motors Cambodia, Clean Circle 
Co.,Ltd, Tiger-Wing, Halu Pahanompen Commics Center, Mini 
bear Cambodia ,Yamaha Motor Cambodia, Oandm-Co, Yorks, 
Combi, Asle Electronics Co., LTD, Marunix, Swany, Morofuji, 
Izumi, Ftaparrel, Kyowaseikan, Shimano, Sumi Cambodia Wiring 
System (Sumitomo Wiring Systems), Nakayama Trading, Yamato 
Konpo Unyu K. K, Towa, Noah, Ojipaper, Yazaki Cambodia 
Products, Footmark, Tokyo Part Industrial, Idemitsu, Japana

เขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ, Camcal Co.,Ltd, Kubota, Konoike, 
Daiho Construction, Toyo Construction Phanompen Sale 
Office, Hazama Corporation, Fuji Electric E&C, Maeda 
Construction Industrial, Uni-Elex, World Development 
Industrial Phanompen Office, Sato  Industrial, Taikisha, 
Sumitomo Densetsu Co., Ltd, Meiho Engineering Inc, 
Taisei, Stars, M K P Construction, Aeon Mall, Tamahome

SBI Royal Securities, Aeon Microfinace (Cambodia) 
Co., Ltd. (Aeon Credit), Maruhan Japan Bank, 
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 
Phanompen Office, The Bank of Tokyo-Mitsubishi 
UFJ Ltd. Phanompen Office, CKS Chuki Co., Ltd, 
Nippon Koei Co., Ltd, Forval Cambodia 
Corporation, NTT Communication Phanompen 
Office, Mekong Research Consultant Co., Ltd, 
Chuosenko Cambodia, I-Glocal Cambodia, 
Soken Cambodia, Tokyo Consulting Farm, 
Keiaisha Co., Ltd, Business Partners, Japan 
Printing, APEX-ASIA Co., Ltd, AS-1 Company, 
Rikuyou, Souei Corp, Japan Technical 
Steelwork, Hongo Tsuji Accounting Office 

Sojitz Logistics Corporation, Itochu 
Company, Sumitomo Corporation,
Toyota-Tsucho, Marubeni, Mitsui,
Mitsubishi Corp, Aeon (Office),
Angkor Cookies, Kurata Peper, 
Japan Tobacco Inc, Singapore 
Company Phanompen Office, 
Asian Marine Business Corporative, 
Yakumo F&B, Okada, Rokomo, 
Pacific Net, Mitsubishi Corporation 
Fashion

Yusen Logistics Co., Ltd, Overseas 
Courier Service Co., Ltd, Mitsui 
O.S.K. Lines (Cambodia) Co.,Ltd, 
Nissei Cambiodia Co., Ltd, Trancy 
Logistics Cambiodia Co., Ltd, 
Nippon Express (Cambodia) Co., 
Ltd, JHC, Overseas Merchandise 
Inspection Co., Ltd, Nipponkoa 
Insurance Co., Ltd, Jupiter 
Logistics, Omori & Thomas 
Logistic Services (Cambodia) Co., 
Ltd, Konoike Transportation

ปายโฆษณา 3 ภาษามีอยูทั่วไป

จีน

เกาหลีใต

มาเลเซีย

อังกฤษ

อเมริกา

เวียดนาม

ไตหวัน

ไทย

สิงคโปร

ฮองกง

รัสเซีย

ญี่ปุน

 สมาคมอุตสาหกรรมการผลิต

สมาคมใหบร�การทางการเง�น สมาคมการคาระหวางประเทศ สมาคมประกันการขนสง

สมาคมอสังหาร�มทรัพยและกอสราง

6
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ญี่ปุนออกขอตกลงดานการ
ลงทุนในป2008

บทบาทของจ�นที่มีอยูทุกอนู
ในขณะที่ ญี่ปุนอยูอันดับที่12

พนมเปญสไตล o บทนำ พนมเปญสไตล o บทนำ

บทนำ o ขอมูลเกี่ยวกับกัมพูชาบทนำ o ขอมูลเกี่ยวกับกัมพูชา

(ป)

(ป)

(บริษัท)

การเปลี่ยนแปลงมูลคาลงทุนโดยตรง (ป 1994-ป 2011) จำนวนบร�ษัทที่เปนสมาช�กสมาคมธุรกิจญี่ปุนในกัมพูชา (JBAC) 

สวนหนึ่งของรายช�่อสมาช�กสมาคมธุรกิจญี่ปุนในกัมพูชา
กรรมการถาวร 105 บร�ษัท (ขอมูล วันที่ 28 ก.พ 2013)

แยกตามประเทศลงทุนโดยตรงจากประเทศ (ป 1994-ป 2011)

ที่มา: คณะกรรมการการลงทุนกัมพูชา

ที่มา: ดัดแปลงแกไขจากเอกสารเขตเศรษฐกิจกัมพูชา และคณะกรรมการการลงทุนกัมพูชาโดยเจโทร

ที่มา: ดัดแปลงแกไขจากเอกสารเขตเศรษฐกิจกัมพูชา และคณะกรรมการการลงทุนกัมพูชาโดยเจโทร

(ลานUSD)

(100 ลานUSD)

เมื่อแยกตามสาขาของการลงทุนโดยตรง
ของจีนในกัมพูชาตั้งแตป 1994-2011
พบวามูลคาการลงทุนในภาคอสังหา
ริมทรัพย (โรงแรม) สูงขึ้นอยางเห็นไดชัด
อยูที ่ 5,021 ลาน USD ถัดมาพลังงาน
อยูท่ี 2,057 ลาน USD ซ่ึงมูลคาของการลง
ทุนในสองสาขาขางตนรวมกันอยูที่ 82%
ของมูลคาการลงทุนโดยตรงของจีนท้ังหมด
จีนท้ังหมดในกัมพูชา ปายโฆษณาอาคาร
พาณิชยจะแสดงภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
และภาษาเขมร ทำใหรูสึกถึงบรรยากาศ
ความเปนจีนทุกแหงหน

Panasonic (Office), ASTEM, Eastern Steel Industry Corporation,
Ajinomoto Cambodia, Suzuki Motors Cambodia, Clean Circle 
Co.,Ltd, Tiger-Wing, Halu Pahanompen Commics Center, Mini 
bear Cambodia ,Yamaha Motor Cambodia, Oandm-Co, Yorks, 
Combi, Asle Electronics Co., LTD, Marunix, Swany, Morofuji, 
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System (Sumitomo Wiring Systems), Nakayama Trading, Yamato 
Konpo Unyu K. K, Towa, Noah, Ojipaper, Yazaki Cambodia 
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จีน

เกาหลีใต

มาเลเซีย

อังกฤษ

อเมริกา

เวียดนาม

ไตหวัน

ไทย

สิงคโปร

ฮองกง

รัสเซีย

ญี่ปุน

 สมาคมอุตสาหกรรมการผลิต

สมาคมใหบร�การทางการเง�น สมาคมการคาระหวางประเทศ สมาคมประกันการขนสง

สมาคมอสังหาร�มทรัพยและกอสราง
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บทนำ o แนะนำพื้นที่ตางๆในพนมเปญบทนำ o แนะนำพื้นที่ตางๆ ในพนมเปญ

ยานตวลกอก
สะพานญี่ปุน

สถานีพนมเปญ

วัดพนม

ริเวอรไซด

ตลาดโอรัสเซย 
บริเวณรอบ

เซ็นทรัลมารเก็ต

พระราชวัง

อนุสาวรีย
อิสรภาพ

โอลิมปก
สเตเดียม

พิพิธภัณฑ
โตลเสลง

ไดมอนดไอสแลนด

ยานบึงเก็งกอง

บริเวณรอบตลาด
รัสเซีย / ยาน
บึงตระเบก

สถานทูตญี่ปุน

แผนที่สวนกลางกรุงพนมเปญ

ยานตวลกอก สะพานญี่ปุน สถานีพนมเปญ

วัดพนม ร�เวอรไซด ตลาดโอรัสเซย

โอลิมปกสเตเดียม
บร�เวณรอบ
เซ็นทรัลมารเก็ต

บร�เวณรอบตลาด
รัสเซ�ย/ยานบึงตะเบก

พระราชวังหลวง

อนุสาวร�ยอิสรภาพ พิพิธภัณฑโตลเสลง ไดมอนดไอสแลนด

ยานบึงเก็งกอง สถานทูตญี่ปุน

เปนยานที่อยูอาศัยของคนมีฐานะในกัมพูชา
ทั้งยังมีการกอสรางเมืองใหมขนาดใหญและ 
กอลฟคลับหรู

สะพานที่มีความยาว 700 เมตร ขามแมน้ำ
โตนเลสาบ ถูกทำลายชวงสงครามกลางเมือง
ฟนฟูโดยความชวยเหลือ ODA จากญ่ีปุน

รถไฟขนสงผูโดยสารตอนน้ีปดใหบริการช่ัวคราว 
มีแผนจะเปดใหบริการอีกคร้ัง แตยังไมกำหนด
เวลา รถไฟขนสงสินคายังเปดใหบริการอยู

สรางขึ้นในป 1372 บนเนินเขา มีลักษณะ
เหมือนสวนสาธารณะ จึงกลายเปนสถานที่
พักผอนหยอนใจที่เปนที่นิยมของชาวเมือง

พ้ืนท่ีริมแมน้ำ แหลงรวมตัวของนักทองเท่ียว
มีรานอาหาร เครื่องดื่ม บารสำหรับชาว
ตางชาติตั้งเรียงราย จะคึกคักชวงกลางคืน

ตลาดขนาดใหญมีสินคาของใชท่ัวไป เส้ือผา 
อาหาร ครบครัน กลางคืนจะมีรานอาหาร
เรียงรายริมทาง และเต็มไปดวยคนทองถิ่น

เปนตลาดขนาดใหญที่สุดในกรุงพนมเปญ
กอสรางขึ้นในป 1937 และในบริเวณใกลๆ
มีแหลงชอปปงเซ็นเตอรท่ีไดรับความนิยม

พระราชวังสีเหลืองทองอรามต้ังอยูริมน้ำ ใช
ในการประกอบพระราชพิธีตางๆ ตลอดป 
และเปนที่ประทับของกษัตริยองคปจจุบัน

สนามกีฬาที่ใหญที่สุดในกัมพูชา ใชจัดการ
แขงขันระดับนานาชาติ เชน ฟุตบอล ชวง
พลบค่ำมีผูคนมาออกกำลังกายจำนวนมาก

เพื่อรำลึกถึงการเปนอิสรภาพโดยสมบูรณ
จากฝรั่งเศส อนุสาวรียสรางขึ้นในป 1958 
ชวงกลางคืนจะมีเปดไฟสวยงาม

คุกคุมขังนักโทษราว 20,000 คน ในยุค
เขมรแดง มีการจัดนิทรรศการแสดงภาพ
ดั่งเดิมของคุก

เปนเขตพัฒนาเมืองใหม มีแผนสรางอาคาร
พาณิชยสูง 555 เมตร มีท้ังอาคารสำนักงาน
และหองจัดเลี้ยง

ยานท่ีพักอาศัยของชาวตางชาติ เต็มไปดวย
คอนโดมีเนียมและเซอรวิสอพารทเมนต 
มีรานอาหารตางชาติมากมาย

มีการลงทุนรานอาหารเครื่องดื่ม หรือวิลลา
ขนาดเล็ก รานอาหารญ่ีปุนเองก็เพ่ิมจำนวน
มากขึ้นเรื่อยๆ

บนถนนนโรดม เปนพื้นที่รวมของอาคาร
สถานทูต มีอาคารพาณิชยไมมาก มีวิลลา
ขนาดใหญหลากหลายสำหรับชาวตางชาติ 
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พนมเปญสไตล o บทนำ

บทนำ o การใหความชวยเหลือในรูปแบบ ODA จากญี่ปุน

ระบบสาธารณูปโภค น้ำประปา เคร�อขายโทรคมนาคม การกอสราง

สะพานมิตรภาพญี่ปุน โดยเง�นใหความชวยเหลือ ODA จากญี่ปุน

หากเดินไปตามทองถนน จะไดยินเสียงชาวกัมพูชาสงเสียงมาวา “แท็งกกิ้ว เจแปน” จากการใหเงินชวยเหลือรัฐบาลญี่ปุนแกกัมพูชา
ซ่ึงมีมูลคาเปนอันดับหน่ึงจนถึงป 2010 สามารถมองเห็นธงชาติญ่ีปุนตามโรงเรียน ถนนหนทาง อาคารส่ิงปลูกสรางดวยเงินชวยเหลือจากญ่ีปุน
ODA ในทุกที่ของประเทศ

ในอดีตผูหญิงชาวพนมเปญท่ีพบเห็นโดยท่ัวไปตามทองถนนนิยมท่ีจะนุงกระโปรงตามขนบธรรมเนียมและไวผมตรงยาวสีดำเหมือนท่ีเคยปฏิบัติกันมา
แตในปจจุบันน้ีผูหญิงเร่ิมใสชุดกระโปรงหรือกางเกงรัดรูปและทำสีผม สไตลการแตงตัวของเด็กวัยรุนพนมเปญจะชอบเลียนแบบสไตลแฟชั่นเกาหลี
นอกจากนั้น เริ่มมีการนำเขาสินคาแบรนดเนมตางชาติเขามาเปนสวนหนึ่งในแฟชั่นการแตงกายของทองถิ่น เรามาติดตามขาวสารแฟชั่นลาสุด
ของพนมเปญวามีความเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง

ระบบน้ำประปาในเมืองเสียมเร�ยบ

พัฒนาประสิทธ�ภาพการเกษตร สะพานมิตรภาพญี่ปุน กัมพูชา

ระบบน้ำประปาเมืองพนมเปญ

สะพานคิซุนะการฟนฟูบูรณะอังกอร วัด

พัฒนาการปลูกพืชและแหลงน้ำ

ทาเร�อสีหนุว�ลล ทาเร�อพนมเปญ

สะพานเนียกเลือง

เสียมเร�ยบเสียมเร�ยบ

กำปงจามกำปงจาม

สีหนุว�ลลสีหนุว�ลล

พระตะบองพระตะบอง

พนมเปญพนมเปญ

ดวยผูเชี่ยวชาญที่ถูกสงมาจากเมืองคิตะคิวชู
เพื่อใหความชวยเหลือวิชาการ และทางดาน
เทคโนโลยี มีแผนปรับปรุง
ระบบน้ำประปาของเมือง
พนมเปญใหสามารถด่ืมได

เรียกกันดวยความคุนเคยวา คิซุนะบะชิ ท่ีแปล
สะพานแหงความผูกพัน
เปนที่รู จักกันดีและใช
เปนรูปธนบัตร ใบละ
500เรียล

ใหความชวยเหลือวัสดุอุปกรณในการบูรณะ
สงผูเชี่ยวชาญ ชวยพัฒนา
บุคคลากร เปนกองทุนจาก
รัฐบาลญ่ีปุนในการอนุรักษ
มรดกทางวัฒนธรรม

ใหความชวยเหลือในการปรับปรุงซอมแซมทอสง
น้ำ กอสราง โครงขายทอสงน้ำท่ีถูกสุขลักษณะ
และ ปลอดภัย เครื ่องทำน้ำให 
บริสุทธ์ิ รวมถึงการกอสราง โครงสราง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

แผนการกระจายธุรกิจ (Diversification
Stratesy) เพื่อเพิ่มแหลงรายได และ
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สะหวันนี (20 ป) นักศึกษา
ชุดวันพีซ ราคา 15 USD

กระเปา 18 USD
รองเทา 25 USD

(ทั้งหมดซื้อที่เพนซิล) 
“อนาคตอยากเปดรานขายของ

เปนของตัวเอง”

อุดม (25 ป) นักศึกษา
เสื้อเชิ้ต 10 USD
กางเกง 35 USD
รองเทา 6  USD

“กำลังเรียนนิติศาสตร
อยากลองไปเที่ยวเกาหลี”

สรอยขอมือ
500 USD

นาิกาซื้อในตลาดทองถิ่น (5USD)

ตุมหูเงิน
2.5 USD

ผมไฮไลทดวยสี ทองและสม

กระเปา (110 USD)

รานเสริมสวยเทา ที่เพนซิล
ราคา 2 USD

ดาบ (อายุ14 ป)
กำลังเรียนเปนครูสอนเสริมสวย
คาใชจายสำหรับเสื้อผาของเดือน

ที่แลวมากกวา 100 USD
(เสื้อพี่สาวที่อาศัยอยูที่
ออสเตรเลียสงมาให)

ดาริน (22 ป) 
แมบานทำความสะอาด
มาซื้อของกับนองสาว 

เมื่อเดือนที่แลวใชเงินซื้อเสื้อผา
ไป 700 USD
ทั้งพี่และนอง

นโรห (21 ป) 
ผูจัดการรานอาหาร

รายไดตอเดือน 300 USD
คาเสื้อผาตอเดือนตกอยูที่ราวๆ

100 USD ปกติจะชอปปง
ที่ศูนยการคาใกลที่ทำงาน

ดาเนตร (18 ป) นักศึกษา
ปกติจะซื้อที่ตลาดโรงเกลือของไทย

เสื้อตัวบนราคา 3.6 USD
กระเปา 6 USD
รองเทา 10 USD

กุณเทียร (22 ป)
พนักงานรานเสื้อผา

จะเลียนแบบสไตลเกาหลี
ชุดเดรสนี้ราคา 7 USD

หากซื้อที่รานที่ตัวเองทำงานอยู
จะราคาถูกกวานี้

เมเรี๊ยะ (19 ป)
พนักงานรานคา

 “ประมาณครึ่งหนึ่งของเงินเดือน
ใชไปกับคาเสื้อผาแฟชั่น

ชอบแฟชั่นมาก”

เสหา (24ป)
พนักงานรานอาหาร

กางเกงราคา 50 USD
“ซื้อของดีสำหรับพิธีแตงงาน

สักวันหนึ่งอยากไป
ชอปปงที่ไทย”

เจียนดา (21ป)
พนักงานรานคา 

เสื้อตัวบน 10 USD (เพนซิล) 
กางเกง 8 USD
(ตลาดโอลิมปค)

“ปกติจะตอรองราคา”

ธิอารีย (21ป)
พนักงานรานคา 
เสื้อเชิ้ต 12 USD
ยีนส 15 USD

 รองเทา 8 USD
กระเปา 5 USD

“ทั้งหมดมีครบที่เพนซิล”

เวลาออกเดตกับแฟน
ชอบออกไปชอปปง
เวลาออกเดตกับแฟน
ชอบออกไปชอปปง

ชอบรานเซเล็คชั่นชอปมาก  
สไตลของรานใหความรูสึกสะอาดดูเร�ยบรอย
ชอบรานเซเล็คชั่นชอปมาก  
สไตลของรานใหความรูสึกสะอาดดูเร�ยบรอย

จ�ดเดนคือชอบกางเกง
ทรงรัดรูปที่ทำใหใหรูปรางดูเพร�ยว
จ�ดเดนคือชอบกางเกง
ทรงรัดรูปที่ทำใหใหรูปรางดูเพร�ยว

ชอบสไตลเกาหลีชอบสไตลเกาหลี

ซ�้อของครั้งหนึ่งจะใชเง�น
ประมาณ 90 ดอลลาร
ซ�้อของครั้งหนึ่งจะใชเง�น
ประมาณ 90 ดอลลาร

กำลังเร�ยนเสร�มสวยอยูที่รานเสร�มสวย
ผมทำไฮไลทนารักมั้ย?
กำลังเร�ยนเสร�มสวยอยูที่รานเสร�มสวย
ผมทำไฮไลทนารักมั้ย?

ราคาถูกและมีสินคาแฟชั่นหลากหลายราคาถูกและมีสินคาแฟชั่นหลากหลาย

ตนแบบแฟชั่นดูตาม Facebookตนแบบแฟชั่นดูตาม Facebook
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ความใสใจเร�่องความสวยความงาม เพิ่งจะเร�่มตนข�้นในพนมเปญ

ทั้งความงามในแบบเฉพาะของตนเอง และการตามแบบผูอื่น

ผูคนในพนมเปญเร�่มใหความสำคัญถึงการดูแลความงาม

มีรานเฉพาะทางใหบร�การความงามเปดตัวจำนวนมากข�้นเร�่อยๆ

ความงามในแบบชาวกัมพูชาตอจากนี้จะเปนอยางไร
สัมภาษณคุณคิคุช� ประธานบร�ษัทรานเสร�มสวย เดอะ แกรนด เจแปน

ในอดีต เราสามารถพบเห็นผูหญิงชาวพนมเปญท่ีใสชุดนอนและไมไดแตงหนาท่ัวไปตามทองถนน ทวาผูหญิงชาวพนมเปญในปจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงรสนิยมในการแตงตัวราวกับหลุดออกมาจากอินเตอรเน็ต ทีวี หรือนิตยสารแฟชั่น พวกเธอไดรับอิทธิพลจากอะไร หรือกำลัง
เลียนแบบใคร ความงามในแบบตนเองของชาวพนมเปญเปนอยางไร

มาเลเซีย
อิตาลี

แคนาดา ฮองกง
อเมริกา

สิงคโปร

ออสเตรเลีย
ญี่ปุน

เกาหลี

Q. อยากลองไปประเทศไหน?

ผิวขาวผิวขาว ตัวการตูนตัวการตูน การแตงเล็บการแตงเล็บ ความงามแบบเฉพาะความงามแบบเฉพาะ

รานเสร�มสวยรานเสร�มสวย

เคร�่องสำอางเคร�่องสำอาง

รานดอลลเฮาสรานดอลลเฮาส

รานเสร�มสวยทองถิ่นรานเสร�มสวยทองถิ่น

รานเดอะ แกรนดเจแปนรานเดอะ แกรนดเจแปน

รานซาลอนเสร�มความงามรานซาลอนเสร�มความงาม

DHCDHC

ช�เชโดช�เชโด

รานทำเล็บรานทำเล็บ

เมื่อกอนเลียนแบบไทย
ปจจ�บันเปนสไตลเกาหลี

รานเสริมสวยตามทองถนน มักจะติดภาพ
ดาราเกาหลี และในทีวีก็มีการฉายมิวสิค
วิดีโอนักรองเพลงปอบ หรือละครเกาหลี
หลายวันติดตอกัน วัยรุนชาวกัมพูชาจึง
คล่ังไคลตามกระแสเกาหลี เร่ิมต้ังแตแฟช่ัน
เส้ือผา การทำผม เคร่ืองประดับ กอนหนา
นั้นศูนยกลางของกระแสตางๆ จะมาจาก
ไทย แตหลังจากเกิดกระแสตอตานไทย
เมื่อป 2005 บทบาทผูนำดานนี้จึงเปลี่ยน
มาที่เกาหลีแทน แตไมวาตอนนี้หรือใน
อดีตก็ตาม กระแสการแตงกายเลียนแบบ
แฟชั่นยังเปนที่นิยม สวนการแตงกายใน
แบบฉบับของตนเองนั้นเพิ่งจะเริ่มตนขึ้น

หมดยุค “ยิ่งราคาถูก ยิ่งดี”

มีการเพิ่มมูลคาในการใหบร�การ

วงการเสริมสวยทองถิ่นกัมพูชา คาตัดผม 
1 USD คาทำเล็บ 2 USD ราคาถูกมาก
แตปจจุบันนี ้  มีการขยายกิจการดาน
ความงามของทุนตางชาติเขามาอยางเห็น
ไดชัด และดึงดูดผูหญิงตั้งแตชนชั้นกลาง
ที่สนใจความงามจนถึงระดับไฮโซไมวา 
จะเปนซุปเปอรมารเก็ต  รานสะดวกซื้อ
หันมาวางสินคาดานความงามของแบรนด
ท่ีมีช่ือเสียง เชน ลอรีอัล การเปล่ียนแปลง
ในวงกวางยังตองใชเวลา แตวาแนวโนม
จากนี้ไปเริ่มมีความชัดเจนขึ้น 

ต้ังแตเปดรานเสริมสวยในกัมพูชา
ตอนน้ีเกือบส่ีปแลว ชวงแรกๆ หา
ชางเสริมสวยยากมาก จากผูสมัคร
300 คน มีเพียงแคหน่ึงคนท่ีอยูใน

ศัตรูตัวรายของความสวยคือแสงแดด
แมวาอากาศจะรอนก็จะสวมเส้ือแขน
ยาวเพื่อกันแดด ครีมกันแดดไดรับ
ความนิยมมาก

ชาวกัมพูชาชอบตัวการตูนมาก ไมวา
จะเปนผูใหญหรือเด็กก็มักจะสวมใส
เสื้อผาลายการตูนในชีวิตประจำวัน

การแตงเล็บเปนท่ีนิยมในกลุมเพ่ือนฝูง
การทาตัวการตูน หรือลายผลไมบน
เล็บไดรับความนิยมมาก

การแตงหนาเขม หรือการดัดผมทรง
สไลดกำลังเปนท่ีนิยมในพนมเปญใน
ขณะนี้

มีอยูทุกที่ ตั้งอยูหัวมุมตลาดจนถึง
รานเปดริมทาง  กลุมลูกคาจะเปน
ผูหญิง และสวนใหญจะใหบริการ
เซ็ตผม หรือสระผม คาตัดผมราคา 
1-3 USD

รานเสริมสวยบริหารงานโดยชาวมาเลเซียกับ
ชาวอเมริกาใต รานดูมีสไตล ลูกคากวาครึ่งเปน
ชาวยุโรป ตัดผมสตรี ราคา 30 USD ตัดผม
สุภาพบุรุษ 18 USD

รานเสริมสวยมีระดับ บริหารงานโดยชาวญี่ปุน 
ซึ่งมีนวัตกรรมและระดับการบริการที่ไมเคยมี
มากอนในกัมพูชา ไดรับความนิยมในกลุมสตรี
ชาวญ่ีปุน คาตัดผมท้ังชายและหญิง 25 USD

เจาของเคยมีประสบการณไป
ศึกษาตอที่ญี่ปุน รานซาลอน
ทำเล็บสำหรับสตรีชาวกัมพูชา
ใหบริการในราคาทองถิ่น แต
คุณภาพระดับญี่ปุน ทำเล็บ
ราคา 3 USD

จำหนายภายในชอปปงเซ็นเตอร เนนเครื่องสำอาง
ในบรรดาแบรนดเคร่ืองสำอาง ท่ีจำหนายในกัมพูชา
ชิเซโดถือวาอยูในระดับแบรนดหรู ครีมกันแดดมี 
ราคาเริ่มตน 69 USD

เขามาดำเนินกิจการในป 2012 นำสินคา
เขามาจากญ่ีปุนโดยตรงโดยเนนท่ีผลิตภัณฑ
ดานดูแลผิวพรรณ มีรานสองสาขาในกรุง
พนมเปญ และไมไดมีอยูในหางเทานั้น แต
ยังมีรานสาขาที่ตั้งอยูตางหากดวย

สำรวจขอมูลผูชายและผูหญิง อายุ 10 -20 ป
จำนวน 62 คน

ปายโฆษณา ANNASUI ใจกลางกรุงพนมเปญ

ระดับสามารถรับเขาทำงานได ผู
สมัครจำนวนมาก ยังขาดทักษะ
และสามารถใชไดเพียงแคกรรไกร
ตัดผมเทานั้น สวนแฟชั่นก็นิยมไว
ผมสีดำยาว  แตงหนาไมคอยเกง  
ผูคนยังไมมีความตระหนัก  และ
ความรูเกี่ยวกับการแตงกายมาก
นัก แตปจจุบันนี้ผูคนหันมาเลียน

แบบแฟชั่นเกาหลีและจีนกันมาก
ขึ้น  และดูเหมือนวาแฟชั่นตางๆ
จะเริ่มเขาที่เขาทางแลว แตยังไม
ไดตระหนักถึงสไตลที่เหมาะกับ
ตนเอง เด็กๆสวนใหญมักพยายาม
ทำตัวใหเทห ดูโดดเดน เด็กเล็กเอง
ก็ทำผมใหดูมีวอลลุมหนาๆ ทำให
ขนาดศีรษะดูใหญ กระแสแฟชั่น

ของประเทศนี้บอกไดเลยวา
กำลังอยูในระหวางการสราง
รูปแบบเฉพาะของตนเอง

บร�ษัท
ญี่ปุน

ทุน
ตางชาติ
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พนมเปญสไตล o แฟชั่น พนมเปญสไตล o แฟชั่น

แฟชั่น o รานเสร�มสวย รานทำเล็บและเคร�่องสำอางแฟชั่น o นิยามความสวยงามของชาวกัมพูชา

ความใสใจเร�่องความสวยความงาม เพิ่งจะเร�่มตนข�้นในพนมเปญ

ทั้งความงามในแบบเฉพาะของตนเอง และการตามแบบผูอื่น

ผูคนในพนมเปญเร�่มใหความสำคัญถึงการดูแลความงาม

มีรานเฉพาะทางใหบร�การความงามเปดตัวจำนวนมากข�้นเร�่อยๆ

ความงามในแบบชาวกัมพูชาตอจากนี้จะเปนอยางไร
สัมภาษณคุณคิคุช� ประธานบร�ษัทรานเสร�มสวย เดอะ แกรนด เจแปน

ในอดีต เราสามารถพบเห็นผูหญิงชาวพนมเปญท่ีใสชุดนอนและไมไดแตงหนาท่ัวไปตามทองถนน ทวาผูหญิงชาวพนมเปญในปจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงรสนิยมในการแตงตัวราวกับหลุดออกมาจากอินเตอรเน็ต ทีวี หรือนิตยสารแฟชั่น พวกเธอไดรับอิทธิพลจากอะไร หรือกำลัง
เลียนแบบใคร ความงามในแบบตนเองของชาวพนมเปญเปนอยางไร

มาเลเซีย
อิตาลี

แคนาดา ฮองกง
อเมริกา

สิงคโปร

ออสเตรเลีย
ญี่ปุน

เกาหลี

Q. อยากลองไปประเทศไหน?

ผิวขาวผิวขาว ตัวการตูนตัวการตูน การแตงเล็บการแตงเล็บ ความงามแบบเฉพาะความงามแบบเฉพาะ

รานเสร�มสวยรานเสร�มสวย

เคร�่องสำอางเคร�่องสำอาง

รานดอลลเฮาสรานดอลลเฮาส

รานเสร�มสวยทองถิ่นรานเสร�มสวยทองถิ่น

รานเดอะ แกรนดเจแปนรานเดอะ แกรนดเจแปน

รานซาลอนเสร�มความงามรานซาลอนเสร�มความงาม

DHCDHC

ช�เชโดช�เชโด

รานทำเล็บรานทำเล็บ

เมื่อกอนเลียนแบบไทย
ปจจ�บันเปนสไตลเกาหลี

รานเสริมสวยตามทองถนน มักจะติดภาพ
ดาราเกาหลี และในทีวีก็มีการฉายมิวสิค
วิดีโอนักรองเพลงปอบ หรือละครเกาหลี
หลายวันติดตอกัน วัยรุนชาวกัมพูชาจึง
คล่ังไคลตามกระแสเกาหลี เร่ิมต้ังแตแฟช่ัน
เส้ือผา การทำผม เคร่ืองประดับ กอนหนา
นั้นศูนยกลางของกระแสตางๆ จะมาจาก
ไทย แตหลังจากเกิดกระแสตอตานไทย
เมื่อป 2005 บทบาทผูนำดานนี้จึงเปลี่ยน
มาที่เกาหลีแทน แตไมวาตอนนี้หรือใน
อดีตก็ตาม กระแสการแตงกายเลียนแบบ
แฟชั่นยังเปนที่นิยม สวนการแตงกายใน
แบบฉบับของตนเองนั้นเพิ่งจะเริ่มตนขึ้น

หมดยุค “ยิ่งราคาถูก ยิ่งดี”

มีการเพิ่มมูลคาในการใหบร�การ

วงการเสริมสวยทองถิ่นกัมพูชา คาตัดผม 
1 USD คาทำเล็บ 2 USD ราคาถูกมาก
แตปจจุบันนี ้  มีการขยายกิจการดาน
ความงามของทุนตางชาติเขามาอยางเห็น
ไดชัด และดึงดูดผูหญิงตั้งแตชนชั้นกลาง
ที่สนใจความงามจนถึงระดับไฮโซไมวา 
จะเปนซุปเปอรมารเก็ต  รานสะดวกซื้อ
หันมาวางสินคาดานความงามของแบรนด
ท่ีมีช่ือเสียง เชน ลอรีอัล การเปล่ียนแปลง
ในวงกวางยังตองใชเวลา แตวาแนวโนม
จากนี้ไปเริ่มมีความชัดเจนขึ้น 

ต้ังแตเปดรานเสริมสวยในกัมพูชา
ตอนน้ีเกือบส่ีปแลว ชวงแรกๆ หา
ชางเสริมสวยยากมาก จากผูสมัคร
300 คน มีเพียงแคหน่ึงคนท่ีอยูใน

ศัตรูตัวรายของความสวยคือแสงแดด
แมวาอากาศจะรอนก็จะสวมเส้ือแขน
ยาวเพื่อกันแดด ครีมกันแดดไดรับ
ความนิยมมาก

ชาวกัมพูชาชอบตัวการตูนมาก ไมวา
จะเปนผูใหญหรือเด็กก็มักจะสวมใส
เสื้อผาลายการตูนในชีวิตประจำวัน

การแตงเล็บเปนท่ีนิยมในกลุมเพ่ือนฝูง
การทาตัวการตูน หรือลายผลไมบน
เล็บไดรับความนิยมมาก

การแตงหนาเขม หรือการดัดผมทรง
สไลดกำลังเปนท่ีนิยมในพนมเปญใน
ขณะนี้

มีอยูทุกที่ ตั้งอยูหัวมุมตลาดจนถึง
รานเปดริมทาง  กลุมลูกคาจะเปน
ผูหญิง และสวนใหญจะใหบริการ
เซ็ตผม หรือสระผม คาตัดผมราคา 
1-3 USD

รานเสริมสวยบริหารงานโดยชาวมาเลเซียกับ
ชาวอเมริกาใต รานดูมีสไตล ลูกคากวาครึ่งเปน
ชาวยุโรป ตัดผมสตรี ราคา 30 USD ตัดผม
สุภาพบุรุษ 18 USD

รานเสริมสวยมีระดับ บริหารงานโดยชาวญี่ปุน 
ซึ่งมีนวัตกรรมและระดับการบริการที่ไมเคยมี
มากอนในกัมพูชา ไดรับความนิยมในกลุมสตรี
ชาวญ่ีปุน คาตัดผมท้ังชายและหญิง 25 USD

เจาของเคยมีประสบการณไป
ศึกษาตอที่ญี่ปุน รานซาลอน
ทำเล็บสำหรับสตรีชาวกัมพูชา
ใหบริการในราคาทองถิ่น แต
คุณภาพระดับญี่ปุน ทำเล็บ
ราคา 3 USD

จำหนายภายในชอปปงเซ็นเตอร เนนเครื่องสำอาง
ในบรรดาแบรนดเคร่ืองสำอาง ท่ีจำหนายในกัมพูชา
ชิเซโดถือวาอยูในระดับแบรนดหรู ครีมกันแดดมี 
ราคาเริ่มตน 69 USD

เขามาดำเนินกิจการในป 2012 นำสินคา
เขามาจากญ่ีปุนโดยตรงโดยเนนท่ีผลิตภัณฑ
ดานดูแลผิวพรรณ มีรานสองสาขาในกรุง
พนมเปญ และไมไดมีอยูในหางเทานั้น แต
ยังมีรานสาขาที่ตั้งอยูตางหากดวย

สำรวจขอมูลผูชายและผูหญิง อายุ 10 -20 ป
จำนวน 62 คน

ปายโฆษณา ANNASUI ใจกลางกรุงพนมเปญ

ระดับสามารถรับเขาทำงานได ผู
สมัครจำนวนมาก ยังขาดทักษะ
และสามารถใชไดเพียงแคกรรไกร
ตัดผมเทานั้น สวนแฟชั่นก็นิยมไว
ผมสีดำยาว  แตงหนาไมคอยเกง  
ผูคนยังไมมีความตระหนัก  และ
ความรูเกี่ยวกับการแตงกายมาก
นัก แตปจจุบันนี้ผูคนหันมาเลียน

แบบแฟชั่นเกาหลีและจีนกันมาก
ขึ้น  และดูเหมือนวาแฟชั่นตางๆ
จะเริ่มเขาที่เขาทางแลว แตยังไม
ไดตระหนักถึงสไตลที่เหมาะกับ
ตนเอง เด็กๆสวนใหญมักพยายาม
ทำตัวใหเทห ดูโดดเดน เด็กเล็กเอง
ก็ทำผมใหดูมีวอลลุมหนาๆ ทำให
ขนาดศีรษะดูใหญ กระแสแฟชั่น

ของประเทศนี้บอกไดเลยวา
กำลังอยูในระหวางการสราง
รูปแบบเฉพาะของตนเอง

บร�ษัท
ญี่ปุน

ทุน
ตางชาติ
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แฟชั่น o หางทองถิ่นยอดฮิตสำหรับวัยรุนพนมเปญแฟชั่น o รานบูติคทองถิ่นและแบรนดตางประเทศ

รานเสื้อผาทองถิ่นตั้งเร�ยงแถวยาว

แบรนดเนมตางประเทศเขามาเปดรานอยางตอเน่ือง

การรับรูถึงสินคาแบรนดเนมของชาวกัมพูชายังจำกัด เหตุผลท่ีเปนเชนน้ันเพราะไมคอยมีรานสินคาแบรนดเนมเปดภายในประเทศกัมพูชา
มากนัก อยางไรก็ตามไดมีการเพิ่มการสรางความรับรูถึงสินคาแบรนดเนมผานทางทีวีหรืออินเตอรเน็ต เมื่อไมนานมานี้สินคาแบรนดเนม
ตางๆ ก็เร่ิมเขามาลงทุนในกัมพูชาอยางตอเน่ือง ไมสามารถปฏิเสธไดวาดวยระดับราคาท่ีสูง การจะซ้ือหามาเปนเจาของจึงยังไกลเกินเอื้อม 
แตชนชั้นกลางทั้งหลายตางแสดงความปรารถนาวา “สักวันฉันจะมีสินคาแบรนดตางประเทศไวใชบาง” ความตองการในการซื้อหาสินคา
แบรนดเนมมาครอบครองเริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

รานคาขายสงสำหรับเด็กวัยรุนพนมเปญ 

แฟชั่นหางเพนซ�ล เปนรานแบบไหนกัน

คำตอบสำหรับจุดหมายในการซื้อเสื้อผาที่ไดรับมามากที่สุด คือ หางเพนซิลซุปเปอรเซ็นเตอร เปนหางที่เนนจำหนายเสื้อผาแฟชั่น เสื้อผา
สตรีวัยรุน ภายในหางยังมีรานเสริมสวย รานทำเล็บ คลับเตนรำ พนักงานรานหรือลูกคาสวนใหญจะเปนผูหญิงอายุตั้งแต 10-20 ป คลาย
คลึงกับ SHIBUYA 109 สินคาราคาถูกและมีสินคาแฟชั่นครบ ซึ่งตอบสนองตอความตองการของลูกคากลุมวัยรุนไดเปนอยางดี 

คลายญี่ปุนเมื่อ 40 ปกอน
การเขามาของแบรนดเนม

ยุค 1970 มีการเขามาของแบรนดเนมจาก
ตางประเทศในญี่ปุน ญี่ปุนในเวลานั้นเปน
ยุคที่แสดงถึงความมั่งคั่ง เชน มีการจัด 
World Expo การจำหนายมามาคัพ การ
กอตั้งรานแมคโดนัลดสาขาแรก เปนตน 
แนวโนมการเขามาของสินคาแบรนดเนม
จากตางประเทศ เม่ือเทียบกับญ่ีปุนในชวง
หลายปกอน พนมเปญในตอนนี้ดูเหมือน
จะมีแนวโนมการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน
กับญี่ปุนในชวงยุค 1970

คลายญี่ปุนเมื่อ 40 ปกอน
การเขามาของแบรนดเนม
สำหรับเด็กวัยรุนพนมเปญมีความ
สนใจแฟช่ันแบบมีระดับ จุดหมาย
ในการชอปปงที่ไดรับความนิยม
สูง คือ ประเทศไทย จากพนมเปญ
ไปกรุงเทพฯ โดยรถบัสใชเวลา
ประมาณ 16 ชั่วโมง มีขอตกลง
ยกเวนวีซาระหวางสองประเทศ
เม่ือป 2012 ทำใหเดินทางสะดวก
มากขึ้น หากไมไปถึงกรุงเทพฯ 
ก็มีทางเลือกที่สะดวกกวานั้นคือ 
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ตลาดโรงเกลือ เปนตลาดขนาด
ใหญที่อยู บริเวณพรมแดน มี
สินคาใหเลือกมากมาย ในราคา
ถูก และชาวกัมพูชานิยมซื้อใน
ปริมาณมาก
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แฟชั่น o หางทองถิ่นยอดฮิตสำหรับวัยรุนพนมเปญแฟชั่น o รานบูติคทองถิ่นและแบรนดตางประเทศ
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จะมีแนวโนมการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน
กับญี่ปุนในชวงยุค 1970

คลายญี่ปุนเมื่อ 40 ปกอน
การเขามาของแบรนดเนม
สำหรับเด็กวัยรุนพนมเปญมีความ
สนใจแฟช่ันแบบมีระดับ จุดหมาย
ในการชอปปงที่ไดรับความนิยม
สูง คือ ประเทศไทย จากพนมเปญ
ไปกรุงเทพฯ โดยรถบัสใชเวลา
ประมาณ 16 ชั่วโมง มีขอตกลง
ยกเวนวีซาระหวางสองประเทศ
เม่ือป 2012 ทำใหเดินทางสะดวก
มากขึ้น หากไมไปถึงกรุงเทพฯ 
ก็มีทางเลือกที่สะดวกกวานั้นคือ 
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แฟชั่น o นิตยสารแฟชั่น

นิตยสารแฟชั่นสำหรับวัยรุนเร�่มเปดตัวอยางตอเนื่อง

นิตยสารที่มีการออกแบบหนาปก หร�อมีคุณภาพระดับสากล

ผมอยากทำนิตยสารที่เปนตนแบบของกัมพูชาจร�งๆ
สัมภาษณบรรณาธ�การนิตยสาร SORVIN คุณลีโสเด็ง

ในกัมพูชามีนิตยสารแฟชั่นมากกวา 20 ฉบับ สวนใหญจะเปนนิตยสารสำหรับวัยรุน และนิยมหนาปกที่มีสีสันสวางสดใส รูปแบบหนาปก 
หรือเนื้อหาสวนใหญจะเปนแบบทองถิ่น และยังไมมีเนื้อหาที่นาดึงดูด อยางไรก็ดียังคงมีนิตยสารแฟชั่นเปดตัวออกมาอยางตอเนื่อง

นิตยสารรายเดือนแนวหรูหรา นิตยสารแฟช่ันแนวตางประเทศ

นิตยสารรายเดือน ออกเดือนละครั้ง
ขนาดเลม: A4
ราคา: 2 USD 
เริ่มตีพิมพเมื่อเดือนตุลาคมป 2011
ภาษา: กัมพูชา

ภาพถาย การออกแบบ และภาพปกมีจุด
เดนเฉพาะตัว เมื่ออานนิตยสารนี้แลวทำ
ใหนึกถึงนิตยสารชื่อดังอยาง ELLE และ 
FIGARO สินคาในเลมเปนสินคาจำหนายใน
กัมพูชา นางแบบจนถึงพนักงานเปนชาว
กัมพูชาท้ังหมด นิตยสารน้ีถูกใชเปน inflight
magazine ของสายการบินแอรฟรานส

นิตยสารรายเดือน  ออกเดือนละครั้ง       
ขนาดเลม:  A4 
ราคา: 2 USD
เริ่มตีพิมพเมื่อเดือนสิงหาคมป 2009
ภาษากัมพูชาและภาษาอังกฤษ 

ในขณะที่นิตยสารในกัมพูชาสวนใหญเปน
ภาษากัมพูชา นิตยสารน้ีมีท้ังภาษากัมพูชา  
และภาษาอังกฤษ นิตยสารน้ีไดรับความนิยม
จากชาวตางชาติเปนอยางสูง  สินคาใน
เลมเปนสินคาแบรนดเนมจากตางประเทศ
ซึ่งไมสามารถหาซื้อไดงายนักในกัมพูชา
(แตสามารถซื้อไดในเมืองไทย)

การสื่อสารดานแฟชั่น
นิตยสารแฟช่ันแบบแคตตาล็อก
ไดรับความนิยมมากที่สุด

ในบรรดานิตยสารแฟช่ันท้ังหมด นิตยสารแฟช่ัน
แบบแคตตาล็อกไดรับความนิยมมากที่สุด โดย
เฉพาะกลุมผูหญิงโสดที่จะใชเลือกหาชุดที่จะตัด
ไปงานแตงงานได นอกจากน้ี ยังมีนิตยสารสำหรับ
ผูชายหรือสำหรับทองถิ่นอีกมากมาย

วัยรุนกัมพูชาในสมัยกอน มักจะเลียน
แบบสไตลจากดาราไทย ปจจุบันได
รับอิทธิพลจากทีวีหรือส่ืออินเตอรเน็ต 
กระแสเกาหลีกำลังไดรับความนิยม 
แตไมวาจะยุคไหนก็ตามชาวกัมพูชา

เหตุผลที่ทำนิตยสาร

มีอะไรอยากจะบอกผูอานบาง

เปาหมายในอนาคต

มักจะเลียนแบบ น่ันเปนเพราะ
ยังไมคนพบความเปนตัวเอง ผม
คิดวาอยากจะเปลี่ยนความคิด
ของวัยรุนที่มีตอแฟชั่น มีอะไร
บางท่ีจำเปนตองใชในการสราง
ตัวเองขึ้นมา ณ จุดนั้นจึงเริ่มมี
ความคิดที่อยากจะทำนิตยสาร
แฟชั่นตนแบบใหชาวกัมพูชา 
ไมใชการเลียนแบบประเทศอื่น  
แตตองเปนการสรางสิ่งใหมนี่         
คือเหตุผลในการทำนิตยสาร

กอนอื่นการมีความงามในแบบ
ฉบับของชาวกัมพูชาเปนความ
งามท่ีไมแพชาติอ่ืน เบ้ืองตนจะ
เขียนบทความเปนภาษาเขมร
ทั้งหมด ขอมูลเนื้อหาก็เนนสิ่ง
ที่อยูในประเทศกัมพูชา เนนไป
ท่ีความสวยงามของประเทศตน
และอยากใหเกิดความภูมิใจ 

ตองการขยายนิตยสารSORVINไป
ทั่วประเทศกัมพูชา จากนั้นจะ
ขยายไปยังประเทศเพื่อนบาน 
ตอจากน้ันจะไปยังยุโรป และ ญ่ีปุน 
ตั้งเปาหมายใหกัมพูชาเปนผูนำ
แฟชั่นของยานเอเซียตะวันออก
เฉียงใต
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พนมเปญสไตล o อาหารการกิน

อาหารการกิน o อาหารกัมพูชา

“อาหารกัมพูชา” ที่คนกัมพูชาทาน ทั้งมื้อเชา 

มื้อกลางวัน และมื้อเย็น เปนอาหารแบบไหน

อาหารมื้อกลางวันสำหรับชนชั้นกลาง

ประเทศกัมพูชาเปนประเทศขนาดเล็กอยูริมทะเล และมีแมน้ำโขงตัดผานทะเลสาบโตนเลสาบ อาหารกัมพูชาสวนใหญจึงประกอบดวย
ปลาน้ำจืด หรือใช “ปร็อฮก” (ปลารากัมพูชา) ในการปรุงอาหาร รสชาติอาหารจะปรุงใหมีรสชาติกลางๆ ในแตละม้ือคนกัมพูชานิยมทานขาว
ในปริมาณมาก รายงานฉบับนี้ไดนำเสนอรายการอาหารยอดนิยมที่สามารถหาซื้อกินไดในรานอาหาร และรานอาหารริมทาง 
ซึ่งสวนใหญเปนเมนูที่ไมไดแตกตางจากอาหารที่คนกัมพูชาทำรับประทานกันเองในบาน

กรุงพนมเปญท่ีแสนจะวุนวาย ผูคนสวนใหญจะรับประทาน
อาหารเชานอกบาน และมีรานอาหารหรือรานอาหารริมทาง
เปดใหบริการต้ังแตเชา ปจจุบันเมนูอาหารเชาท่ีไดรับความ
นิยมมาก คือ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถวย

อาหารวางท่ีน่ีสามารถหาทานไดทุกแหงโดยเฉพาะตามราน
อาหารขางทาง เปนอาหารที่ชวยรองทองไดเปนอยางดี

ขาวตมปรุงรสตมพรอมกับปลาหรือเนื้อ 
อาหารจานโปรด
ขาวตมปรุงรสตมพรอมกับปลาหรือเนื้อ 
สามารถปรุงรสไดตามใจชอบ

บอบอบอบอ

เปนเมนูประจำสำหรับอาหารเชา ไมวา
เปนรานไหนก็มี เลือกเครื่องใสได หอย 
เนื้อวัว เนื้อหมู หรือซีฟูด

เปนเมนูประจำสำหรับอาหารเชา ไมวา
เปนรานไหนก็มี เลือกเครื่องใสได หอย 
เนื้อวัว เนื้อหมู หรือซีฟูด

ซุปกุยเตียวซุปกุยเตียว

เปนขาวผัดและหมี่ผัดแบบกัมพูชา สวนใหญ
จะปรุงรสดวยน้ำปลา บางทีก็จะใชเสนบะหมี่
กึ่งสำเร็จรูปในการผัด

เปนขาวผัดและหมี่ผัดแบบกัมพูชา สวนใหญ
จะปรุงรสดวยน้ำปลา บางทีก็จะใชเสนบะหมี่
กึ่งสำเร็จรูปในการผัด

ขาวผัดบาย ชา / หมี่ผัดเขมร  (หมีชา)ขาวผัด(บายชา)/ หมี่ผัดเขมร (หมีชา)

ขายตามรานริมทาง สวนใหญ
จะเริ่มขายกันตอนชวงหัวค่ำ ไม
ละ 0.25 ดอลลาร จะทานคูกับ
มะละกอดอง

ขายตามรานริมทาง สวนใหญ
จะเริ ่มขายกันตอนชวงหัวค่ำ 
ไมละ 0.25 ดอลลารสหรัฐจะทาน 
คูกับมะละกอดอง

เนื้อเสียบไมยาง สะโกอังเนื้อเสียบไมยาง (สะโกอัง)

แซนดวิสสอดไสเน้ือ หรือแฮมกับขนมปง
ฝรั่งเศสมีขายทั่วไป ตามรานขางทาง
แซนดวิสสอดไสเน้ือ หรือแฮมกับขนมปง
ฝรั่งเศส มีขายทั่วไปตามรานขางทาง

ขนมปงแซนว�ช ขนมปงแซนว�ช ปะเตะ

เปนเมนูประจำวันซึ่งมีหมูทอดปรุงร
วางบนขาวสวย างที่ก็เปนเนื้อไก
เปนเมนูประจำวันซ่ึงมีหมูทอดปรุงรสหวาน
วางบนขาวสวย บางทีก็เปนเนื้อไก

บายสกจ จกบายสะจรูก

ม้ือเชา

อาหารวาง

คุณบัณโตล (41ป) มักจะรับประทาน
อาหารม้ือกลางวันท่ีบาน เพราะทำงาน
อยูที่บริษัททัวร และอาศัยอยูใกลกับ
ตลาดรัสเซีย ครอบครัวประกอบไปดวย
ภรรยา และลูก 3 คน ทั้งหมดเปน 5 
คน (มีคนรับใช 1 คน) ภรรยาก็อยูใน
พื้นที่ละแวกเดียวกัน

เมนูอาหารในวันน้ีจะเปนซุปกวยเต๋ียว
เนื้อกับขาวสวย ปกติจะไมคอยมีเวลา
รับประทานอาหารดวยกัน เนื่องจาก
เวลาสวนใหญไมคอยตรงกัน ตางคน
ตางรับประทาน (แตอาหารมื้อเย็นจะ
รับประทานพรอมกันทุกคน)



6

พนมเปญสไตล o อาหารการกิน พนมเปญสไตล o อาหารการกิน

อาหารการกิน o อาหารกัมพูชาอาหารการกิน o อาหารกัมพูชา

“อาหารกัมพูชา” ที่คนกัมพูชาทาน ทั้งมื้อเชา 

มื้อกลางวัน และมื้อเย็น เปนอาหารแบบไหน

อาหารมื้อกลางวันสำหรับชนชั้นกลาง

ประเทศกัมพูชาเปนประเทศขนาดเล็กอยูริมทะเล และมีแมน้ำโขงตัดผานทะเลสาบโตนเลสาบ อาหารกัมพูชาสวนใหญจึงประกอบดวย
ปลาน้ำจืด หรือใช “ปร็อฮก” (ปลารากัมพูชา) ในการปรุงอาหาร รสชาติอาหารจะปรุงใหมีรสชาติกลางๆ ในแตละม้ือคนกัมพูชานิยมทานขาว
ในปริมาณมาก รายงานฉบับนี้ไดนำเสนอรายการอาหารยอดนิยมที่สามารถหาซื้อกินไดในรานอาหาร และรานอาหารริมทาง 
ซึ่งสวนใหญเปนเมนูที่ไมไดแตกตางจากอาหารที่คนกัมพูชาทำรับประทานกันเองในบาน

กรุงพนมเปญท่ีแสนจะวุนวาย ผูคนสวนใหญจะรับประทาน
อาหารเชานอกบาน และมีรานอาหารหรือรานอาหารริมทาง
เปดใหบริการต้ังแตเชา ปจจุบันเมนูอาหารเชาท่ีไดรับความ
นิยมมาก คือ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถวย

อาหารวางท่ีน่ีสามารถหาทานไดทุกแหงโดยเฉพาะตามราน
อาหารขางทาง เปนอาหารที่ชวยรองทองไดเปนอยางดี

อาหารม้ือเย็นและม้ือกลางวัน เปนอาหารม้ือหลักของวัน บานของคนกัมพูชามักจะ
ไมมีตูเย็น สวนมากจะทำอาหารรับประทานม้ือกลางวัน และตอนเย็นจะรับประทาน
สวนท่ีเหลือจากม้ือกลางวัน คนกัมพูชามีธรรมเนียมท่ีจะไมเหลืออาหารไวรับประทาน
ในวันถัดไป ม้ือกลางวันและม้ือเย็น สวนใหญจะเปนชุด ขาวสวย ซุป อาหารประเภท
ปลาหรือเนื้อ โดยจะวางอาหารหรือซุปไวกลางโตะและคอยๆ แบงกันรับประทาน
นิยมรับประทานกับขาวสวย

ขาวตมปรุงรสตมพรอมกับปลาหรือเนื้อ 
อาหารจานโปรด
ขาวตมปรุงรสตมพรอมกับปลาหรือเนื้อ 
สามารถปรุงรสไดตามใจชอบ

บอบอบอบอ

เปนเมนูประจำสำหรับอาหารเชา ไมวา
เปนรานไหนก็มี เลือกเครื่องใสได หอย 
เนื้อวัว เนื้อหมู หรือซีฟูด

เปนเมนูประจำสำหรับอาหารเชา ไมวา
เปนรานไหนก็มี เลือกเครื่องใสได หอย 
เนื้อวัว เนื้อหมู หรือซีฟูด

ซุปกุยเตียวซุปกุยเตียว

เปนขาวผัดและหมี่ผัดแบบกัมพูชา สวนใหญ
จะปรุงรสดวยน้ำปลา บางทีก็จะใชเสนบะหมี่
กึ่งสำเร็จรูปในการผัด

เปนขาวผัดและหมี่ผัดแบบกัมพูชา สวนใหญ
จะปรุงรสดวยน้ำปลา บางทีก็จะใชเสนบะหมี่
กึ่งสำเร็จรูปในการผัด

ขาวผัดบาย ชา / หมี่ผัดเขมร  (หมีชา)ขาวผัด(บายชา)/ หมี่ผัดเขมร (หมีชา)

ขายตามรานริมทาง สวนใหญ
จะเริ่มขายกันตอนชวงหัวค่ำ ไม
ละ 0.25 ดอลลาร จะทานคูกับ
มะละกอดอง

ขายตามรานริมทาง สวนใหญ
จะเริ ่มขายกันตอนชวงหัวค่ำ 
ไมละ 0.25 ดอลลารสหรัฐจะทาน 
คูกับมะละกอดอง

เนื้อเสียบไมยาง สะโกอังเนื้อเสียบไมยาง (สะโกอัง)

ไขเจียวหอปลาแหงมีกลิ่นแรง  เปนอาหารที่นิยมใช
เปนกับแกลมกับสุรา
ไขเจียวหอปลาแหงมีกลิ่นแรง  เปนอาหารที่นิยมใช
เปนกับแกลมกับสุรา

ไขเจ�ยวปลาเค็ม (ตรัยโปลมาโปงเจ�ยน)ไขเจ�ยวปลาเค็ม (ตรัยโปลมาโปงเจ�ยน)

แกงกะหร่ีกัมพูชาใชกะทิ และนิยม
ทานรวมกับขาวสวยหรือขนมปง
แกงกะหร่ีกัมพูชาใชกะทิ และนิยม
ทานรวมกับขาวสวยหรือขนมปง

แกงกะหร�่แกงกะหร�่

เปนอาหารจานหรูปลาชอนขนาด
ใหญ 1 ตัวทอดกรอบ
เปนอาหารจานหรู ปลาชอนขนาด
ใหญ 1 ตัวทอดกรอบ

ปลาชอนทอดปลาชอนทอด

ซุปกระดูกหมู เตาหูและสาหราย เปน
ซุปท่ีทานงายสำหรับชาวญ่ีปุน ปรุงรส
ออน

ซุปกระดูกหมู เตาหูและสาหราย เปน
ซุปท่ีทานงายสำหรับชาวญ่ีปุน ปรุงรส
ออน

ซุปสาหรายซุปสาหราย

ซุปตมยำ เปนซุปมีรสเปร้ียวจากการน่ึง
ปลาเนื้อขาว มะเขือเทศและสัปปะรด
ซุปตมยำ เปนซุปมีรสเปร้ียวจากการน่ึง
ปลาเนื้อขาว มะเขือเทศและสัปปะรด

ซุปเปร�้ยวซุปเปร�้ยว

ปลาน้ำจืดน่ึง หน่ึงในเมนูท่ีพบไดประจำใน
ทุกครัวเรือน นิยมทานรวมกับแตงโม
ปลาน้ำจืดน่ึง หน่ึงในเมนูท่ีพบไดประจำใน
ทุกครัวเรือน นิยมทานรวมกับแตงโม

ปลานึ่งทอดปลานึ่งยาง

เปนอาหารประเภทผัดที่มีรสเผ็ด ใสไก
ผัดเนื้อไกรวมกับเครื่องเทศที่มีรสเผ็ด
หวานถือเปนอาหารกัมพูชาเมนูอันดับ
ตนๆ ที่มีรสชาติเผ็ด

เปนอาหารประเภทผัดที่มีรสเผ็ด ใสไก
ผัดเนื้อไกรวมกับเครื่องเทศที่มีรสเผ็ด
หวานถือเปนอาหารกัมพูชาเมนูอันดับ
ตนๆ ที่มีรสชาติเผ็ด

ผัดเผ็ดไกผัดเผ็ดไก

ใชเสนมะละกอที่ยังไมสุกที่สับ
ทานรวมกับผัก
ใชเสนมะละกอที่ยังไมสุกนำมาสับ
ทานรวมกับผัก

สมตำกัมพูชา บก ลฮงสมตำกัมพูชา (บก ลฮง)

ยำเพิ่มรสชาติดวยปลาแหงกรอบ
กับมะมวง
ยำเพิ่มรสชาติดวยปลาแหงกรอบ
กับมะมวง

หมอไฟหรือปงยางเปนอาหารท่ีไดรับความนิยม
รานอาหารเนื้อยางในรูปแบบบุฟเฟต หรือราน
หมอไฟ มาสเตอรสุกี้ซุป มีลูกคาจำนวนมากมา
อุดหนุนอยางตอเนื่อง

หมอไฟหรือปงยางเปนอาหารท่ีไดรับความนิยม
รานอาหารเนื้อยางในรูปแบบบุฟเฟต หรือราน
หมอไฟ มาสเตอรสุกี้ซุป มีลูกคาจำนวนมากมา
อุดหนุนอยางตอเนื่อง

ยำมะมวง จรัวะ  สวาย)ยำมะมวง (จรัวะ สวาย)

หมูตมแบบกัมพูชา ไขตม หมูสาม
ชั้น ปรุงรสดวยน้ำปลาและน้ำตาล
หมูตมแบบกัมพูชา ไขตม หมูสาม
ชั้น ปรุงรสดวยน้ำปลาและน้ำตาล

สตูหมู คอร ไซจรูกสตูหมู (คอร สะจรูก)

แซนดวิสสอดไสเน้ือ หรือแฮมกับขนมปง
ฝรั่งเศสมีขายทั่วไป ตามรานขางทาง
แซนดวิสสอดไสเน้ือ หรือแฮมกับขนมปง
ฝรั่งเศส มีขายทั่วไปตามรานขางทาง

ขนมปงแซนว�ช ขนมปงแซนว�ช ปะเตะ

เปนเมนูประจำวันซึ่งมีหมูทอดปรุงร
หวานวางบนขาวสวย างที่ก็เปนเนื้อไก
เปนเมนูประจำวันซ่ึงมีหมูทอดปรุงรสหวาน
วางบนขาวสวย บางทีก็เปนเนื้อไก

บายสักจ จกบายสะจรูก

ม้ือเชา

อาหารวาง

ม้ือเท่ียง
ม้ือเย็น

ซุป

ยำ

เน้ือและปลา

คุณบัณโตล (41ป) มักจะรับประทาน
อาหารม้ือกลางวันท่ีบาน เพราะทำงาน
อยูที่บริษัททัวร และอาศัยอยูใกลกับ
ตลาดรัสเซีย ครอบครัวประกอบไปดวย
ภรรยา และลูก 3 คน ทั้งหมดเปน 5 
คน (มีคนรับใช 1 คน) ภรรยาก็อยูใน
พื้นที่ละแวกเดียวกัน

อาหารตางประเทศสำหรับชาวกัมพูชา

ในญี่ปุน นิยมรับประทานอาหารที่
หลากหลาย ทั้งจีน ญี่ปุน ตะวันตก 
แตวาบนโตะอาหารของชาวกัมพูชา
โดยท่ัวไปแทบจะไมมีอาหารชาติอ่ืน
ในม้ืออาหารเลย แสดงใหเห็นวาชาว
กัมพูชามีแนวโนมรักษาวัฒนธรรม
การรับประทานอาหารประจำชาติ
ตนเอง แตปจจุบันเร่ิมมีการยอมรับ
และทำความรูจักอาหารตางชาติ
มากขึ้น

โดยเฉพาะในกรุงพนมเปญ คนหนุม

เมนูอาหารในวันน้ีจะเปนซุปกวยเต๋ียว
เนื้อกับขาวสวย ปกติจะไมคอยมีเวลา
รับประทานอาหารดวยกัน เนื่องจาก
เวลาสวนใหญไมคอยตรงกัน ตางคน
ตางรับประทาน (แตอาหารมื้อเย็นจะ
รับประทานพรอมกันทุกคน)

สาว และคนมีฐานะชาวกัมพูชา เริ่ม
นิยมการรับประทานอาหารในราน
อาหารและภัตตาคารแบบหรูหรา
ของตางชาติมากขึ้น ในอนาคตการ
รับประทานอาหารในกรุงพนมเปญ
จะเปล่ียนไปเปนเชนไรเปนส่ิงท่ีนาสน
ใจมาก

6
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พนมเปญสไตล o อาหารการกิน

อาหารการกิน o ซุปเปอรมารเก็ตและตลาด

คนกัมพูชานิยมจับจายซ�้อของในแตละวันที่ตลาดทองถิ่น

แตคนตางชาติและคนมีฐานะจะนิยมซ�้อของในซุปเปอรมารเก็ต

ตลาดดัมโก ตลาดสดใกลบาน

พซาทมัย(Central Market)

ตลาดรัสเซ�ย

ซุปเปอรมารเก็ต

ตลาดโอลิมปค

หากตองการซ�้อ ผัก ผลไม

หากตองการซ�้อ ปลา เนื้อ

หากตองการซ�้อ อาหารทะเล

ซ�้อ อุปกรณเบ็ดเตล็ด ของเกา

ซ�้อ ของใชในช�ว�ตประจำวัน

การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวกัมพูชา การไดจับจายใชสอยในตลาดเปนสิ่งที่ขาดไมได ในตลาดจะมีสินคาใหเลือกมากมาย ทั้งอาหาร
เครื่องใชไฟฟา หรือเสื้อผา การที่คนกัมพูชาสวนใหญไมมีตูเย็นภายในบาน ทำใหสินคาแชแข็งในซุปเปอรมารเก็ตไมคอยไดรับความนิยม
มากนัก ในสวนนี้ จะขอแนะนำตลาดที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวในแตละแหงของพนมเปญ ตลาดแตละแหงจะมีจุดเดนแตกตางกัน
ไป คนทองถิ่นจะเลือกไปตลาดไหนก็จะขึ้นอยูกับประเภทสินคาที่พวกเขาตองการจะซื้อ

ตลาดขายสงผัก สามารถซ้ือผักไดในปริมาณ
มาก มีความสดใหม มีลูกคาแวะเวียนมาไม
ขาดสายตลอดทั้งวัน เปนจุดหมายการซื้อ
วัตถุดิบจำนวนมากเขารานอาหารของตน

บานท่ีไมมีตูเย็น เวลาทำอาหารจะใชสวนท่ี
ซ้ือมาปรุงอาหารใหหมดภายใน 1 วัน ดังน้ัน 
อาหารสด สวนใหญจะซ้ือในตลาดใกลบาน
ซึ่งคงความสดของอาหารไดดี

เปนตลาดท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในกรุงพนมเปญ
ที่นี่มีของครบทุกอยาง โดยเฉพาะอาหาร
สดหรืออาหารทะเล ซ่ึงถือเปนสินคาคุณภาพ

เปนตลาดที่นาสนใจเปนพิเศษ มี
สินคาครบครัน ท้ังสินคาเบ็ดเตล็ด 
ของเกา ของฝาก สินคาตาดีไดตา
รายเสีย สินคาแบรนดเนมเกรด B
มีลูกคาชาวตางชาติแวะมาอุดหนุน
จำนวนมาก

เปนตลาดขายสงขนาดใหญ มีลักษณะเปน
อาคาร 3 ชั้น ทุกชั้นจะจำหนายเสื้อผาเปน
หลัก ลูกคาสวนใหญมาซื้อทีละมากๆ

ซุปเปอรมารเก็ต กำลังเปด
ขยายตัวเพิ่มมากข�้น
หลายปที่ผานมา ในกรุงพนมเปญมีการ
เพิ่มจำนวนของซุปเปอรมารเก็ตมากขึ้น
เรื่อยๆ และเริ่มเปนสิ่งที่ใกลตัวชาวเมือง
พนมเปญมากขึ้นทุกวัน แตก็ยังมีสินคาไม
หลากหลาย และมีราคาสูง ดังน้ันผูบริโภค
จึงนิยมไปซุปเปอรมารเก็ตใหมๆ เพื่อซื้อ
อาหารแชแข็ง หรือสินคานำเขาเทานั้น 
สวนสินคาท่ัวไป นิยมท่ีจะไปซ้ือตามตลาด
มากกวา

ซุปเปอรมารเก็ตที่มีขนาดใหญที ่สุดใน
ประเทศคือลัคกี้สตารซุปเปอรมารเก็ต มี 
มีสาขาอยู 6แหงทั่วเมือง ไดรับความนิยม 
มากเพราะมีสินคานำเขาครบครันรวมถึง 
ประเภทอาหารแชแข็ง
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พนมเปญสไตล o อาหารการกิน พนมเปญสไตล o อาหารการกิน

อาหารการกิน o รานอาหารร�มทาง อาหารการกิน o ซุปเปอรมารเก็ตและตลาด

คนกัมพูชานิยมจับจายซ�้อของในแตละวันที่ตลาดทองถิ่น

แตคนตางชาติและคนมีฐานะจะนิยมซ�้อของในซุปเปอรมารเก็ต

ตลาดดัมโก ตลาดสดใกลบาน

พซาทมัย(Central Mavket

ตลาดรัสเซ�ย

ซุปเปอรมารเก็ต

ตลาดโอลิมปค

หากตองการซ�้อ ผัก ผลไม

หากตองการซ�้อ ปลา เนื้อ

หากตองการซ�้อ อาหารทะเล

ซ�้อ อุปกรณเบ็ดเตล็ด ของเกา

ซ�้อ ของใชในช�ว�ตประจำวัน

อาหารมื้อหลัก กับขาวแสนอรอย อาหารเชา

รานอาหารร�มทางเปนสิ่งที่ขาดไมไดสำหรับคนกัมพูชา
การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวกัมพูชา การไดจับจายใชสอยในตลาดเปนสิ่งที่ขาดไมได ในตลาดจะมีสินคาใหเลือกมากมาย ทั้งอาหาร
เครื่องใชไฟฟา หรือเสื้อผา การที่คนกัมพูชาสวนใหญไมมีตูเย็นภายในบาน ทำใหสินคาแชแข็งในซุปเปอรมารเก็ตไมคอยไดรับความนิยม
มากนัก ในสวนนี้ จะขอแนะนำตลาดที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวในแตละแหงของพนมเปญ ตลาดแตละแหงจะมีจุดเดนแตกตางกัน
ไป คนทองถิ่นจะเลือกไปตลาดไหนก็จะขึ้นอยูกับประเภทสินคาที่พวกเขาตองการจะซื้อ

ตลาดขายสงผัก สามารถซ้ือผักไดในปริมาณ
มาก มีความสดใหม มีลูกคาแวะเวียนมาไม
ขาดสายตลอดทั้งวัน เปนจุดหมายการซื้อ
วัตถุดิบจำนวนมากเขารานอาหารของตน

บานท่ีไมมีตูเย็น เวลาทำอาหารจะใชสวนท่ี
ซ้ือมาปรุงอาหารใหหมดภายใน 1 วัน ดังน้ัน 
อาหารสด สวนใหญจะซ้ือในตลาดใกลบาน
ซึ่งคงความสดของอาหารไดดี

เปนตลาดท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในกรุงพนมเปญ
ที่นี่มีของครบทุกอยาง โดยเฉพาะอาหาร
สดหรืออาหารทะเล ซ่ึงถือเปนสินคาคุณภาพ

เปนตลาดที่นาสนใจเปนพิเศษ มี
สินคาครบครัน ท้ังสินคาเบ็ดเตล็ด 
ของเกา ของฝาก สินคาตาดีไดตา
รายเสีย สินคาแบรนดเนมเกรด B
มีลูกคาชาวตางชาติแวะมาอุดหนุน
จำนวนมาก

เปนตลาดขายสงขนาดใหญ มีลักษณะเปน
อาคาร 3 ชั้น ทุกชั้นจะจำหนายเสื้อผาเปน
หลัก ลูกคาสวนใหญมาซื้อทีละมากๆ

ซุปเปอรมารเก็ต กำลังเปด
ขยายตัวเพิ่มมากข�้น
หลายปที่ผานมา ในกรุงพนมเปญมีการ
เพิ่มจำนวนของซุปเปอรมารเก็ตมากขึ้น
เรื่อยๆ และเริ่มเปนสิ่งที่ใกลตัวชาวเมือง
พนมเปญมากขึ้นทุกวัน แตก็ยังมีสินคาไม
หลากหลาย และมีราคาสูง ดังน้ันผูบริโภค
จึงนิยมไปซุปเปอรมารเก็ตใหมๆ เพื่อซื้อ
อาหารแชแข็ง หรือสินคานำเขาเทานั้น 
สวนสินคาท่ัวไป นิยมท่ีจะไปซ้ือตามตลาด
มากกวา

ซุปเปอรมารเก็ตที่มีขนาดใหญที ่สุดใน
ประเทศคือลัคกี้สตารซุปเปอรมารเก็ต มี 
มีสาขาอยู 6แหงทั่วเมือง ไดรับความนิยม 
มากเพราะมีสินคานำเขาครบครันรวมถึง 
ประเภทอาหารแชแข็ง

สัมภาษณ รานขาวตมทรงเคร�่องร�มทาง ที่พนมเปญ 
ชื่อ: จันนา (29ป)
ประวัติ: เปดรานอาหารริมทางมาไดครึ่งป 
สถานที่: บริเวณรอบพนมเปญทาวเวอร
สินคา: จะเปนพวกขาวตมทรงเครื่อง 
ราคาจำหนาย 0.5 USD ตอถวย
ยอดขาย: 25-40  USD ตอวัน

เมื่อกอนทำงานในรานซอมรถ ไดเงินเดือน
แค 50 ดอลลารเทานั้น พอแตงงานแลวก็
เริ่มคิดเรื่องหารายไดเพิ่มขึ้น คิดอยากจะทำ
ธุรกิจ ดังนั้น จึงเลือกทำรถเข็นขายอาหาร 
อนาคตอยากเปนเจาของรานอาหาร

มี 2 แบบคือ ปรุงอาหาร
ตามสั่ง หรือ เลือกอาหาร
จากเมนูท่ีทำเตรียมไวแลว 

เนื่องจากหาซื้องายและมีเมนู
หลากหลาย รานขางทางจึงได
รับความนิยมมาก

รถเข็นเคลื่อนที่ หรือราน
หาบเร มีอาหารหลากหลาย

ทั้งเครื่องดื่ม ของหวาน หรือ
อาหารเบาๆ

ขายอาหารงายๆ เชน ขาว
ผัด ขาวเนื้อทอด ผัดเสน 

ตั้งแตชวงเย็น จะจัดรานเปน
รานเนื้อยาง มีผูคนแวะเวียน
มาทานระหวางกลับบาน

รานอาหาร
ริมทาง

ราน
รถเข็น

ราน
ของวาง
ริมทาง

ราน
ของหวานในชวงเวลาเย็นที่รูสึก

หิว จะมีรานของหวาน
ราคาตั้งแต 0.25 USD ตอ
ถวย ลูกคาจะมีท้ังผูหญิง และ
ผูชาย

(กำไรตอวัน โดยเฉลี่ย 10 ดอลลาร)
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กรุงพนมเปญ อยูในยุคที่รานคาเฟกำลังไดรับความนิยมมาก

ทุนตางชาติ VS ทุนทองถิ่นที่กำลังตั้งรับ

คาเฟและเบเกอร�่

รานเชนสโตร

กลอเร�ยจ�นสคอฟฟ คาเฟนามุ ทรูคอฟฟ

คอสตาคาเฟ เอบีซ�เบเกอร�่ บลูพั้มกิ้น

จากการคนหาขอมูลในสมุดหนาเหลือง พบวาปจจุบัน รานคาเฟในกรุงพนมเปญ มีประมาณ 400 ราน ในจำนวนนั้น จะรวมตัวกันอยูใน
ยานบึงเก็งก็อง มีรานคาเฟใหมๆ เปดตัวแทบทุกเดือน ภายใตสถานการณการแขงขันเชนนี้ บอกไดเลยวา สงครามแหงรานคาเฟกำลังเกิดขึ้น
และเราสามารถคนหารานที่คนกัมพูชานิยมชื่นชอบไดจากจำนวนยอดไลคบนเฟซบุค

จำนวนยอดไลค ขอมูล ณ วันที่ 18 ก.พ 2013

พนมเปญสไตล o อาหารการกิน พนมเปญสไตล o อาหารการกิน

อาหารการกิน o คาเฟ เบเกอรร�่ และรานเชนสโตรอาหารการกิน o คาเฟ เบเกอร�่ และรานเชนสโตร

กลยุทธการสรางแบรนด
โดยใชประโยชนจากเฟซบุค

วัฒนธรรมการทำการคาของชาวกัมพูชาจะนิยม
ใชการโฆษณาบอกลเลาแบบปากตอปาก คำวา
เนียมบายเฮย ในกัมพูชา คือ การใชเร่ืองอาหาร
การกินเปนหัวขอการสนทนาจนถึงใชเปนคำ
ทักทายกันได ซ่ึงตรงกับภาษา ญ่ีปุนวา โกะฮังทา
เบตะกะ แปลวา ทานขาวแลวหรือยัง

เฟซบุคถือเปนเครื ่องมือในการโฆษณาแบบ
ปากตอปากที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน 
เรียกไดวาคนพนมเปญ 1 ใน 3 คน จะเปนผูใช
งานเฟซบคุ รานตูเลชู กับรานบราวนคอฟฟ ใช
รูปแบบการคาลักษณะแบบนี้ และใชเฟซบุค
ในการสรางแบรนด ซึ่งกำลังไดรับความนิยม
มากในกรุงพนมเปญ โดยเฉพาะเปดทั ้งท ี ่  
เปดรานยังไมครบ 4 เดือน นับ รานตูเลชูไดรับ 
ยอดไลค 36,541 ไลคบนเฟซบุ ค เปนเรื ่อง  
ที่ตองจับตามอง

ช�่อราน ตูเลชู

เจาของ เกาหลี สาขา  2

ในเกาหลีกำลังขยายสาขาประมาณ 400 สาขา และ

ขยายไปยังตางประเทศ เร่ิมจากเวียดนามในป 2007

จำนวน 42 สาขา จากท้ังหมด 6 ประเทศและในเดือน

พฤศจิกายน 2012 เริ่มเขามาขยายสาขาในกัมพูชา

เดิมเปนกลุ มทุนอเมริกา ปจจุบันเปลี ่ยนเปน
ของออสเตรเลีย  เขามาพนมเปญตั้งแตป 2010
ปจจุบันกำลังขยาย 3 สาขา

เบเกอร่ีคาเฟท่ีต้ังอยูในยานบึงเก็งก็อง มีขนมปง และ
ขนมตางๆ ครบครัน ชาวตางชาติมาใชบริการเปน
จำนวนมาก

คาเฟจากไทย บริหารงานโดยบริษัทโทรคมนาคม
สื่อสารยักษใหญ  จึงมีจุดเดนเรื่องความเร็วของ
อินเตอรเน็ต ราคาคาเฟลาเต 2.5 USD

คาเฟจากประเทศอังกฤษซึ่งขยายสาขาไปทั่วโลก
กวา 2,000 สาขา ภายในรานมีบรรยากาศสดใส 
มีนักธุรกิจและนักศึกษามาใชบริการมากมาย

รานเบเกอร่ีราคาทองถ่ิน มี 4 สาขาในกรุงพนมเปญ
ครบครันไปดวยขนมปงและเคก เต็มไปดวยลูกคา
ชาวกัมพูชา

ขยายสาขาไปทั่วประเทศ 16 สาขา บรรยากาศ
ภายในตกแตงดวยสีขาว ไดรับความนิยม และมี
อาหารคาวจำหนายในบางสาขา

คิร�ยะคาเฟ ครอสทาวนคาเฟ อุเอะดะคอฟฟ

เปดรานเม่ือเดือนพฤศจิกายนป 2012 ขยายสาขา
ในพนมเปญ 2 สาขา มีบริการค็อกเทล เบียรสด 
ชวงกลางคืนจะเปลี่ยนเปนบรรยากาศแบบบาร

คาเฟสไตลอเมริกัน เท็ปปงยากิคาเร และ โรลเคก
ไดรับความนิยม กลางคืนจะเปลี ่ยนรานเปน
บารไทม

คาเฟที่มีบริการขายแบบเคลื่อนที่ดวยรถตุกตุก 
ราคากาแฟเย็น 0.5 USD เทียบเทากับราคาทองถ่ิน
ในรานมีจำหนายอาหารญี่ปุนดวย

เคเอฟซ� เดอะพิซซาคัมปานี ลัคกี้เบอรเกอร

รานเชนสโตรระดับโลกที่ยังเปดสาขาในกัมพูชา
นอยมาก ชุดขาวพรอมอาหารชุด ราคา 2  USD
ไดรับความนิยมท่ีสุด มีสาขาในพนมเปญ 9 สาขา

บริหารงานโดยกลุม E.F.G ซึ่งเปนบริษัททองถิ่น 
เปนรานเครือขายพิซซาที่เปดตัวเปนแหงแรกใน
ประเทศ มีสาขา 9 สาขาในพนมเปญ

รานฟาสตฟูดในกลุมบริษัทลัคกี้อันใหญโตซึ่ง 
จะสรางรวมกับลัคกี้บาร มีสาขาจำนวน 7 สาขา
ในพนมเปญ

รานตางชาติ 

รานทองถิ่น

ช�่อราน บราวนคอฟฟแอนดเบเกอร�่

เจาของ กัมพูชา สาขา  4

คาเฟที่ไดรับความนิยมอยางมากในกลุมวัยรุนทองถิ่น 

เปดตัวเมื่อป 2003 ภายในเวลา 3 ป ก็เพิ่มจำนวน

สาขาเปน 4 สาขาในเมือง ลูกคานิยมมาพบปะและ

เจรจาทางธุรกิจ ราคาคาเฟลาเต 2.25 USD
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คาเฟและเบเกอร�่

รานเชนสโตร

กลอเร�ยจ�นสคอฟฟ คาเฟนามุ ทรูคอฟฟ

คอสตาคาเฟ เอบีซ�เบเกอร�่ บลูพั้มกิ้น

พนมเปญสไตล o อาหารการกิน

อาหารการกิน o คาเฟ เบเกอร�่ และรานเชนสโตร

เดิมเปนกลุ มทุนอเมริกา ปจจุบันเปลี ่ยนเปน
ของออสเตรเลีย  เขามาพนมเปญตั้งแตป 2010
ปจจุบันกำลังขยาย 3 สาขา

เบเกอร่ีคาเฟท่ีต้ังอยูในยานบึงเก็งก็อง มีขนมปง และ
ขนมตางๆ ครบครัน ชาวตางชาติมาใชบริการเปน
จำนวนมาก

คาเฟจากไทย บริหารงานโดยบริษัทโทรคมนาคม
สื่อสารยักษใหญ  จึงมีจุดเดนเรื่องความเร็วของ
อินเตอรเน็ต ราคาคาเฟลาเต 2.5 USD

คาเฟจากประเทศอังกฤษซึ่งขยายสาขาไปทั่วโลก
กวา 2,000 สาขา ภายในรานมีบรรยากาศสดใส 
มีนักธุรกิจและนักศึกษามาใชบริการมากมาย

รานเบเกอร่ีราคาทองถ่ิน มี 4 สาขาในกรุงพนมเปญ
ครบครันไปดวยขนมปงและเคก เต็มไปดวยลูกคา
ชาวกัมพูชา

ขยายสาขาไปทั่วประเทศ 16 สาขา บรรยากาศ
ภายในตกแตงดวยสีขาว ไดรับความนิยม และมี
อาหารคาวจำหนายในบางสาขา

คิร�ยะคาเฟ ครอสทาวนคาเฟ อุเอะดะคอฟฟ

เปดรานเม่ือเดือนพฤศจิกายนป 2012 ขยายสาขา
ในพนมเปญ 2 สาขา มีบริการค็อกเทล เบียรสด 
ชวงกลางคืนจะเปลี่ยนเปนบรรยากาศแบบบาร

คาเฟสไตลอเมริกัน เท็ปปงยากิคาเร และ โรลเคก
ไดรับความนิยม กลางคืนจะเปลี ่ยนรานเปน
บารไทม

คาเฟที่มีบริการขายแบบเคลื่อนที่ดวยรถตุกตุก 
ราคากาแฟเย็น 0.5 USD เทียบเทากับราคาทองถ่ิน
ในรานมีจำหนายอาหารญี่ปุนดวย

เคเอฟซ� เดอะพิซซาคัมปานี ลัคกี้เบอรเกอร

รานเชนสโตรระดับโลกที่ยังเปดสาขาในกัมพูชา
นอยมาก ชุดขาวพรอมอาหารชุด ราคา 2  USD
ไดรับความนิยมท่ีสุด มีสาขาในพนมเปญ 9 สาขา

บริหารงานโดยกลุม E.F.G ซึ่งเปนบริษัททองถิ่น 
เปนรานเครือขายพิซซาที่เปดตัวเปนแหงแรกใน
ประเทศ มีสาขา 9 สาขาในพนมเปญ

รานฟาสตฟูดในกลุมบริษัทลัคกี้อันใหญโตซึ่ง 
จะสรางรวมกับลัคกี้บาร มีสาขาจำนวน 7 สาขา
ในพนมเปญ



รานอาหารญี่ปุนในกรุงพนมเปญมีอยูประมาณ 40 ราน

เปนอาหารยอดนิยมในกลุมคนมีฐานะชาวกัมพูชา
การดำเนินธุรกิจบริการในกัมพูชา นักลงทุนตางชาติสามารถเปนถือหุนในกิจการได 100% และการรับรูถึงโอกาสทางธุรกิจนี้ไดขยายวง
กวางมากขึ้น ตั้งแตป 2012 กลุมทุนตางชาติไดแขงกันเขามาเปดรานอาหารญี่ปุนในกัมพูชา โดยการขยายสาขาจากประเทศเพื่อนบาน ซึ่ง
ไมเพียงแตชาวญ่ีปุน ยังมีนักลงทุนจากประเทศอ่ืนๆ ดวย โดยเนนสรางความรูสึกใหลูกคาเสมือนวารับประทานอาหารญ่ีปุนท่ีประเทศญ่ีปุน

พนมเปญสไตล o อาหารการกิน

อาหารการกิน o รานอาหารญี่ปุน

การขยายกิจการมาจากประเทศเพื่อนบาน

รานซูช�บาร รานอุระเอะเทอิ

รานอาหารเกาแก

รานนี้เปดตัวในตางประเทศครั้งแรก ที่พนมเปญ

รานซุซูเมะ รานโอร�งะมิ รานช�เซะสึ รานฮิมะจ�น รานอิช�ร�คิเทอิ รานจ�น

คียเว�รดความสำเร็จ คือ
QSC มาตรฐานญี่ปุน

Q หมายถึง คุณภาพ S การใหบริการ C
ความสะอาด
รานอาหารสวนใหญในกัมพูชายังมีระดับ
QSC  ต่ำ  จึงมีความพยายามในการสราง
มาตรฐานและจำแนกคุณภาพของรานอาหาร
ในกัมพูชา ตามมาตรฐานของญ่ีปุน เพ่ือทำให
ทำใหเกิดการแขงขันกัน และใหรานคาปรับปรุง
มาตรฐานรานของตน เพ่ือใหลูกคาเกิดความ
รูสึกวา “อยากจะกลับมาใชบริการอีก” ซ่ึงถือ
เปนหัวใจสำคัญในการบริการลูกคา ตามแบบ
ฉบับของญ่ีปุน

กอต้ังในปโชวะท่ี 55 รานยากิโทริเกาแก “ชินบาชิ” ขยายกิจการ
มาเปดในกรุงพนมเปญป 2012 ซึ่งเปนรานสาขาในตางประเทศ
ลำดับแรก อาหารประเภทเสียบไม หรือยากิโทริเปน อาหารแบบ
ดั้งเดิมของญี่ปุน วัตถุดิบที่ใชในการทำอาหารผานการคัดสรร
มาอยางดี มีรายการเครื่องดื่มอื่นๆ ทั้งเหลาโชจู เหลาสาเกญี่ปุน
รวมถึงอาหารญ่ีปุนท่ัวไป เชน อุดง หมอไฟ เปนตน ซ่ึงเปนอาหาร
ท่ียอดเย่ียมในแบบฉบับญ่ีปุน มีพนักงานประจำชาวญ่ีปุนใหบริการ
ที่ราน รวมถึงการสอนงานแกพนักงานชาวกัมพูชา ที่เนนเรื่อง
การใหบริการและการตอนรับดูแลลูกคาคุณภาพแบบญี่ปุนเมื่อ
เทียบกับราคาในทองถ่ินราคาสูงกวาเล็กนอย แตไดรับความนิยม
สูงในหมูคนญี่ปุนที่มาอาศัยอยูที่พนมเปญ 
นองไกยาง ราคา 1.8  USD ตอชิ้น

ราน“THE SUSHI BAR” ท่ีกอนหนาน้ี
เปดกิจการอยูในนครโฮจิมินห  ไดเริ่ม
ขยายกิจการเขามาในกรุงพนมเปญ
รายการอาหารเนนซูชิและปลาดิบ
และเคร่ืองเคียงกับแกลมตางๆรายการ  
อาหารชุดเปลี่ยนทุกวันจึงเหมาะกับ
ลูกคาท่ีอาศัยอยูคนเดียว เปนท่ีช่ืนชอบ
ทั้ง คนญี่ปุน ลูกคาชาวยุโรป และชาว
กัมพูชา ซูมิเต็มจาน ราคาเร่ิมตน9.8 USD 
 

มีสำนักงานใหญอยูท่ีโอซากา ราน
ปงยางเตาถานท่ีขยายสาขามาจาก
โฮจิมินหในป 2004 ราคาอาหาร
เทากับราคาท่ีโฮจิมินห เมนูอาหาร
จะเหมือนกัน จุดเดนอยูที่ราคาที่
เหมาะสม ปจจุบันจำนวนลูกคา
กวาคร่ึงหน่ึงเปนชาวกัมพูชา เปน
รานอาหารท่ีดำเนินกิจการมายาว
นาน ชุดล้ินวัวยาง ราคา 4.4 USD
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ของครอบครัวระดับรายไดปานกลางและมีฐานะ จึงไดเห็นภาพไลฟสไตลของการใชชีวิตของแตละครอบครัว



เครื่องปรับอากาศ
SHARP ซื้อป 2012
ราคา 320 USD

พนมเปญสไตล o ที่พักอาศัย

ที่พักอาศัย o เยี่ยมบานเร�อนที่อยูอาศัย(ชาวกัมพูชา)

ทีวี PANASONIC
ซื้อป 2011 
ราคา 500 USD

ทีวี SONY
ซื้อป 2012 
ราคา 500 USD

เครื่องเลนเกม SONY
ซื้อป 2012 
ราคา 300 USD

โนตบุค APPLE
ราคา 1,500 USD

โนตบุค APPLE
ซื้อป 2012
ราคา 1,500 USD

แท็ปเลต APPLE
ซื้อป 2012
ราคา 500 USD

ตูเย็น HITACHI
ซื้อป 2011
ราคา 800 USD

เครื่องซักผา NATIONAL 
ซื้อป 2008
ราคา 500 USD

หมอหุงขาว TOSHIBA
ซื้อป 2011
ราคา 180 USD

เตาอบ
CORNELL
100 USD

จักรเย็บผา (มือสอง) 
JUKI 70 USD

6

หอง เอรียา

หอง อะคิโนรี





ทีวี LG 
ซื้อป 2013
ราคา 600 USD

66

พนมเปญสไตล o ที่พักอาศัย พนมเปญสไตล o ที่พักอาศัย

ที่พักอาศัย o รูปแบบการใชช�ว�ตท่ีพักอาศัย o เย่ียมบานเร�อนท่ีอยูอาศัย (ชาวกัมพูชา) 

รายไดครัวเร�อน

1,000 USD /เดือน

ซกนัฏ (47ป) นายหนาคาวัสดุกอสราง (ไมอยูบาน) 
สุเนตร (45ป) ภรรยา เจาของรานขายของชำ ขวา 
สัมพาด (20ป) ลูกสาวคนโต นักศึกษา ซาย
เสรีพิฐ (15ป) ลูกสาวคนรอง มัธยมปลาย ตรงกลาง

เหตุผลอะไรที่ทำใหเลือกซื้อโทรทัศนผลิตโดยบริษัทของเกาหลี

เคยใชโทรทัศนยี่หอซัมซุง (ราคา 500 ดอลลาร) เคยชินกับการใชงาน
จึงซ้ือมาเปล่ียนใหม เหตุผลในการเลือก เพราะภาพสวยและเสียงคมชัด
เพื่อนๆ และญาติ ทุกคนใชผลิตภัณฑจากเกาหลี

ซื้อสินคาเครื่องใชไฟฟาจากที่ไหน

รานขายอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาท่ีอยูในศูนยการคา และเซ็นทรัลมารเก็ต

อุปกรณเครื่องใชไฟฟาชิ้นตอไปที่อยากซื้อคืออะไร

ตูเย็นขนาดใหญและโทรศัพท iPhone รุนใหม

บานของคุณซกนัฎอยูนอกตัวเมืองหางออกไปประมาณ 4 กม. 
จากใจกลางเมือง ชั้นที่ 1 เปนพื้นที่สำหรับอยูอาศัยกับรานคา
ขายของใชในชีวิตประจำวัน ในอนาคตจะตอเติมขึ้นเปน 3 ชั้น 
และอยากจะปลอยใหเชา

ชั้นที่ 1

ชั้นที่ 2

หองครัว

หองนอนใหญ

หอง

หองนอนลูกๆ

พื้นที่ขายของ

ทีวี

บันได

บันได
เตียง

ฟูกนอน
เตียง

เตียง

ซักลาง

แท็ปเลต SAMSUNG 
ซื้อป 2011
ราคา 400 USD

เครื่องปรับอากาศ
PANASONIC ซื้อป 2011
ราคา 700 USD

เครื่องซักผา PANASONIC 
ซื้อป 2011
ราคา 350 USD

หมอหุงขาว ผลิตในจีน 
ซื้อป 2012
ราคา 30 USD

เขตบึงเก็งก็องเปนแหลงที่พักอาศัยของชาวตางชาติ

เขตตวลกอกเปนยานที่อยูอาศัยของครอบครัวมีฐานะทองถิ่น 
หากเปรียบเทียบกับเมืองในญี่ปุน ยานบึงเก็งก็องจะเปนยานร็อปปงงิและอาคะซากะ สวนยานตวลก็อกนาจะเปนเด็นเอ็นโจวฟุ สวนนี้
ขอนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของที่พักอาศัยสูความทันสมัยของเมืองที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว เชนพนมเปญ

การเปลี่ยนแปลงของภาคการ
กอสรางในกรุงพนมเปญ

ในป 2012 มูลคาของโครงการกอสรางที่ผาน
การอนุมัติของกัมพูชา มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น 36% 
เมื่อเทียบกับปกอน ภาคการกอสรางในกัมพูชา
เปนภาคเศรษฐกิจสำคัญมีสัดสวนถึง 6.1% ของ
GDP (ป 2011) โดยมีศูนยกลางการกอสรางอยู
ที่กรุงพนมเปญ มีการเรงการกอสรางเซอรวิส
อพารทเมนต ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย และ
โรงแรม
        
พนมเปญในปจจุบันมีความคลายคลึงกับชินจุคุ 
(บริเวณรอบๆอาคารคานาเดีย) ชิบูยา (ถนนสีหนุ)
โอไดบะ (ไดมอนดไอแลนด) ซึ่งสรางขึ้นมาใน
ชวงเวลาเดียวกัน สภาพของถนนในครึ่งปนี้มี
การกอสรางเติบโตอยางรวดเร็วและกำลังเปล่ียน
ผานสูสังคมเมือง

ในป 2013 ภาคการกอสรางมีการเติบโตอยาง
โดดเดน จึงเปนเร่ืองท่ีนาสนใจวาในอนาคต ถนน
ตางๆ ในกรุงพนมเปญจะเปลี่ยนแปลงเชนไร

ธุรกิจนายหนาอสังหาร�มทรัพยของญี่ปุนในพนมเปญ 

หากตองการเชาหองพักในกัมพูชา สามารถเดินหาไป
รอบๆ ถนนดวยตนเอง เมื่อพบหองที่ถูกใจ ขั้นตอน
แรกคือการติดตอเจรจาตอรองโดยตรงกับเจาของ
ในปจจุบันนี้ มีบริษัทนายหนาจากญี่ปุนทำหนาที่
เชื่อมโยงระหวางเจาของอสังหาริมทรัพยและผูเชา
อาศัยสวนบุคคล  ทำใหคนญี่ปุนสามารถหาสถาน
ที่พักที่ตองการไดอยางอุนใจมากขึ้น

ชั้นวางของ



พนมเปญสไตล o ที่พักอาศัย พนมเปญสไตล o ที่พักอาศัย

ที่พักอาศัย o เยี่ยมบานเร�อนที่อยูอาศัย (ชาวญี่ปุน)ที่พักอาศัย o เยี่ยมบานเร�อนที่อยูอาศัย (ชาวญี่ปุน)

สัมภาษณชาวญี่ปุน
ที่อาศัยอยูในพนมเปญ

การดำรงช�ว�ตในกรุงพนมเปญ มีความสะดวก
สบาย แตมีสิ่งที่ตองระมัดระวังคือเร�่องความ
ปลอดภัยในตอนกลางคืน และอุบัติเหตุทาง
รถยนต

ครอบครัวฟูจ�ตะ มาซามิ

มาพำนักประจำอยูที่พนมเปญตั้งแตเดือนกันยายนป 2010
กอนหนาน้ันเคยอยูท่ีเชียงราย 2 ป มะนิลา 4 ป ฮานอย 5 ป

ปจจุบันสามารถหาซ้ืออาหารญ่ีปุนไดงายข้ึน
จากรานลัคก้ีซุปเปอรมารเก็ต หรือรานอิออน
เม่ือเทียบกับฮานอย หรือมะนิลาท่ีเคยพำนัก
อาศัยคิดวามีสินคาครบครันและไมมีปญหา
ในการหาซ้ือขาวสาร เน่ืองจากมีขาวญี่ปุนที่
ผลิตในเวียดนามจำหนาย รสชาติคอนขางดี
มีรานอาหารญ่ีปุนประมาณ 40รานในตัวเมือง
พนมเปญ และมีรานอาหารอรอยๆเพิ่มมาก
ขึ้น ในจำนวนนั้นมีรานซูชิบารที่มักจะไป
ทานบอยๆกับครอบครัวราคาไมแพงซูชิก็
อรอย อยางไรก็ตาม พอกลับไปญี่ปุน ผม
ก็คิดถึงอาหารในรานเชนสโตร และอยากรับ
ประทานกิวดง หรือขาวปนในรานสะดวกซื้อ 
(ยิ้ม)

สภาพภูมิอากาศในกัมพูชา มีอากาศรอน
แตวาสภาพความชื้นต่ำ จึงงายตอการใช
ชีวิต ถนนหนทางในพนมเปญเปนคอนกรีต 
จึงไมลำบากในการเดินทาง อยางไรก็ตาม 
ผมมีความกังวลในเรื่องความสงบเรียบรอย
และความปลอดภัย เน่ืองจากเม่ือ 2 ปกอน
มีเหตุยิงกันเสียชีวิตที่หนาบาน หลังจาก 3 
ทุมเปนตนไป ผมจะไมอยากออกนอกบาน 
นอกจากนี้การขนสงสาธารณะยังไมคอยมี
ประสิทธิภาพ การเดินทางผมจะใชบริการ
รถตุกๆ ซึ่งเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำบอย จึง
พยายามไมใหลูกๆ นั่งรถตุกๆ โดยลำพัง 
การใหบริการอินเตอรเน็ตไรสายครอบคลุม
ตามทองถนน หากมีสายการบินที่บินตรง
มาจากญี่ปุนไดจะยิ่งสะดวกมากยิ่งขึ้น

ลูกสาวกำลังเรียนอยูที่โรงเรียนนานาชาติ 
ยังไมมีโรงเรียนภาษาญี่ปุนในกรุงพนมเปญ 
มีเพียงโรงเรียนวันเสารสำหรับคนญ่ีปุน เรียน
สัปดาหละคร้ังเทาน้ัน การเรียนภาษาญ่ีปุน
จึงเปนระบบจางครูมาสอนที่บาน 

ลูกชายคนโตกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยใน
ญ่ีปุน ลูกชายผมเรียนท่ีโรงเรียนญ่ีปุนถึงระดับ
มัธยมตน มัธยมปลายยายไปเรียนโรงเรียน
ญ่ีปุนท่ีสิงคโปร และเดินทางไปฮานอยบอย 
เน่ืองจากอยูหางจากสิงคโปรเพียง 3ช่ัวโมง

ในกรุงพนมเปญไมมีปญหาสำหรับการรักษา
พยาบาลท่ัวไป หากเปนอุบัติเหตุ หรือโรคท่ี
รายแรง ระบบรักษาพยาบาลที่นี่อาจจะไม
เพียงพอ หากจำเปนตองผาตัดคงตองไปถึง
กรุงเทพ สิงคโปร หรือ ญี่ปุน

ที่นี่มีทีมซอฟตบอลของคนญี่ปุน ผมจะไป
เลนซอฟตบอลกับพวกเขาสัปดาหละครั้ง 
ไมใชมีแตชาวญี่ปุนเทานั้นยังมีชาวอเมริกา 
ชาวกัมพูชารวมตัวเกือบ 30 คน ผมมีหนาท่ี
ดูแลทีม หากมีสนามฝกซอมตีเบสบอลใน
พนมเปญ จะไปทุกวันเลย แตที่นี่ไมมีเลย 
ผมจึงซอมตีเบสบอลโดยการขึงตาขายท่ีโรง
จอดรถ (ยิ้ม)

เคยกลุมใจมากในการหาที่พัก ที่ทำงานอยู
ยานบึงเก็งก็อง จึงคิดวาจะพักอาศัยในยาน
เดียวกันท่ีมีชาวตางชาติอาศัยกันเยอะๆ แต
ไมเจอบานพักแบบ 4 หองนอน บางครั้งมี
เพื่อนของลูกสาวจากฮานอยมาเที่ยว จึง
เปนเงื่อนไขในการหาที่อยูอาศัยวาตองมี 4 
หองนอน จึงตัดสินใจเชาบานเดี่ยวหลังนี้ 
ถึงแมจะอยูหางจากใจกลางเมืองเล็กนอย
ขณะน้ีเล้ียงสุนัข (ช่ือทาโร) เกิดท่ีไทย เจอท่ี
รานสัตวเลี้ยงในพนมเปญ ตอนที่พวกเรา
ไมอยูบาน ก็ไปฝากทาโรที่รานรับฝากดูแล
สุนัข คืนละ 5 ดอลลาร

อาหาร

การใชช�ว�ต

ที่อยูอาศัย

การศึกษา

การรักษาพยาบาล

การพักผอน

รูปแบบการใชช�ว�ตของชาวญี่ปุน

มาสำรวจบานพักของชาวญี่ปุนที่มาอาศัยอยูในกรุงพนมเปญ

เคร่ืองปรุงมีพรอม ครบทุก
ชนิด ซ่ึงสวนใหญจะนำเขา
มาเอง หรือเปนของฝาก
จากญ่ีปุน เบียรขนาด 350
มล. ราคา 0.6  USD  ก็
สามารถซื้อหาไดในราคา
ไมแพง

ในยานบึงแก็งก็องเปนยานท่ีมีชาวตางชาติอาศัย
อยูจำนวนมาก เซอรวิสอพารตเมนตที่นี่ขนาด 
1 หองนอน คาเชา 600-1,000 USD  พื้นที่
60-80 ตารางเมตร ซึ่งเปนสเปคที่พักสำหรับ
ชาวยุโรป จึงมีขนาดพื้นที่กวางเปนพิเศษ และ
ในเซอรวิสอพารตเมนตบางแหงมีสระวายน้ำ
หรือฟตเนสอีกดวย

อิออนแบรนด (ท็อปแวลู)
ไดขยายสาขามาใหบร�การถึงที่นี่!

ในพนมเปญมีราเมนท่ีผลิตโดยบริษัท
ญี่ปุนวางจำหนายในราคาประมาณ 
450 เยน แตวาในรานสามารถหาซื้อ
ราเมนคัพญี่ปุนไดในราคา 170 เยน 
สวนสินคาญี่ปุนอื่นๆ เชน เครื่องปรุง 
น้ำยาทำความสะอาด อาหาร สามารถ
ซื้อหาไดในราคาที่ถูกกวาครึ่ง ทั้งยัง
มีกลองแสดงความคิดเห็นลูกคาและ

การใหบริการท่ีดีในแบบญ่ีปุนท่ีมีหลัก
การใหความใสใจในรายละเอียด เชน
สอบถามขอมูลความตองการสินคาท่ี
อยากใหรานนำเขามาจัดจำหนายใน
ราน โดยสินคาท่ีไดรับความนิยมมาก
ที่สุดคือยากิโซบะแบบถวย
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พนมเปญสไตล o ที่พักอาศัย พนมเปญสไตล o ที่พักอาศัย

ที่พักอาศัย o เยี่ยมบานเร�อนที่อยูอาศัย (ชาวญี่ปุน)ที่พักอาศัย o เยี่ยมบานเร�อนที่อยูอาศัย (ชาวญี่ปุน)

สัมภาษณชาวญี่ปุน
ที่อาศัยอยูในพนมเปญ

การดำรงช�ว�ตในกรุงพนมเปญ มีความสะดวก
สบาย แตมีสิ่งที่ตองระมัดระวังคือเร�่องความ
ปลอดภัยในตอนกลางคืน และอุบัติเหตุทาง
รถยนต

ครอบครัวฟูจ�ตะ มาซามิ

มาพำนักประจำอยูที่พนมเปญตั้งแตเดือนกันยายนป 2010
กอนหนาน้ันเคยอยูท่ีเชียงราย 2 ป มะนิลา 4 ป ฮานอย 5 ป

ปจจุบันสามารถหาซ้ืออาหารญ่ีปุนไดงายข้ึน
จากรานลัคก้ีซุปเปอรมารเก็ต หรือรานอิออน
เม่ือเทียบกับฮานอย หรือมะนิลาท่ีเคยพำนัก
อาศัยคิดวามีสินคาครบครันและไมมีปญหา
ในการหาซ้ือขาวสาร เน่ืองจากมีขาวญี่ปุนที่
ผลิตในเวียดนามจำหนาย รสชาติคอนขางดี
มีรานอาหารญ่ีปุนประมาณ 40รานในตัวเมือง
พนมเปญ และมีรานอาหารอรอยๆเพิ่มมาก
ขึ้น ในจำนวนนั้นมีรานซูชิบารที่มักจะไป
ทานบอยๆกับครอบครัวราคาไมแพงซูชิก็
อรอย อยางไรก็ตาม พอกลับไปญี่ปุน ผม
ก็คิดถึงอาหารในรานเชนสโตร และอยากรับ
ประทานกิวดง หรือขาวปนในรานสะดวกซื้อ 
(ยิ้ม)

สภาพภูมิอากาศในกัมพูชา มีอากาศรอน
แตวาสภาพความชื้นต่ำ จึงงายตอการใช
ชีวิต ถนนหนทางในพนมเปญเปนคอนกรีต 
จึงไมลำบากในการเดินทาง อยางไรก็ตาม 
ผมมีความกังวลในเรื่องความสงบเรียบรอย
และความปลอดภัย เน่ืองจากเม่ือ 2 ปกอน
มีเหตุยิงกันเสียชีวิตที่หนาบาน หลังจาก 3 
ทุมเปนตนไป ผมจะไมอยากออกนอกบาน 
นอกจากนี้การขนสงสาธารณะยังไมคอยมี
ประสิทธิภาพ การเดินทางผมจะใชบริการ
รถตุกๆ ซึ่งเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำบอย จึง
พยายามไมใหลูกๆ นั่งรถตุกๆ โดยลำพัง 
การใหบริการอินเตอรเน็ตไรสายครอบคลุม
ตามทองถนน หากมีสายการบินที่บินตรง
มาจากญี่ปุนไดจะยิ่งสะดวกมากยิ่งขึ้น

ลูกสาวกำลังเรียนอยูที่โรงเรียนนานาชาติ 
ยังไมมีโรงเรียนภาษาญี่ปุนในกรุงพนมเปญ 
มีเพียงโรงเรียนวันเสารสำหรับคนญ่ีปุน เรียน
สัปดาหละคร้ังเทาน้ัน การเรียนภาษาญ่ีปุน
จึงเปนระบบจางครูมาสอนที่บาน 

ลูกชายคนโตกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยใน
ญ่ีปุน ลูกชายผมเรียนท่ีโรงเรียนญ่ีปุนถึงระดับ
มัธยมตน มัธยมปลายยายไปเรียนโรงเรียน
ญ่ีปุนท่ีสิงคโปร และเดินทางไปฮานอยบอย 
เน่ืองจากอยูหางจากสิงคโปรเพียง 3ช่ัวโมง

ในกรุงพนมเปญไมมีปญหาสำหรับการรักษา
พยาบาลท่ัวไป หากเปนอุบัติเหตุ หรือโรคท่ี
รายแรง ระบบรักษาพยาบาลที่นี่อาจจะไม
เพียงพอ หากจำเปนตองผาตัดคงตองไปถึง
กรุงเทพ สิงคโปร หรือ ญี่ปุน

ที่นี่มีทีมซอฟตบอลของคนญี่ปุน ผมจะไป
เลนซอฟตบอลกับพวกเขาสัปดาหละครั้ง 
ไมใชมีแตชาวญี่ปุนเทานั้นยังมีชาวอเมริกา 
ชาวกัมพูชารวมตัวเกือบ 30 คน ผมมีหนาท่ี
ดูแลทีม หากมีสนามฝกซอมตีเบสบอลใน
พนมเปญ จะไปทุกวันเลย แตที่นี่ไมมีเลย 
ผมจึงซอมตีเบสบอลโดยการขึงตาขายท่ีโรง
จอดรถ (ยิ้ม)

เคยกลุมใจมากในการหาที่พัก ที่ทำงานอยู
ยานบึงเก็งก็อง จึงคิดวาจะพักอาศัยในยาน
เดียวกันท่ีมีชาวตางชาติอาศัยกันเยอะๆ แต
ไมเจอบานพักแบบ 4 หองนอน บางครั้งมี
เพื่อนของลูกสาวจากฮานอยมาเที่ยว จึง
เปนเงื่อนไขในการหาที่อยูอาศัยวาตองมี 4 
หองนอน จึงตัดสินใจเชาบานเดี่ยวหลังนี้ 
ถึงแมจะอยูหางจากใจกลางเมืองเล็กนอย
ขณะน้ีเล้ียงสุนัข (ช่ือทาโร) เกิดท่ีไทย เจอท่ี
รานสัตวเลี้ยงในพนมเปญ ตอนที่พวกเรา
ไมอยูบาน ก็ไปฝากทาโรที่รานรับฝากดูแล
สุนัข คืนละ 5 ดอลลาร

อาหาร

การใชช�ว�ต

ที่อยูอาศัย

การศึกษา

การรักษาพยาบาล

การพักผอน

รูปแบบการใชช�ว�ตของชาวญี่ปุน

มาสำรวจบานพักของชาวญี่ปุนที่มาอาศัยอยูในกรุงพนมเปญ

เคร่ืองปรุงมีพรอม ครบทุก
ชนิด ซ่ึงสวนใหญจะนำเขา
มาเอง หรือเปนของฝาก
จากญ่ีปุน เบียรขนาด 350
มล. ราคา 0.6  USD  ก็
สามารถซื้อหาไดในราคา
ไมแพง

ในยานบึงแก็งก็องเปนยานท่ีมีชาวตางชาติอาศัย
อยูจำนวนมาก เซอรวิสอพารตเมนตที่นี่ขนาด 
1 หองนอน คาเชา 600-1,000 USD  พื้นที่
60-80 ตารางเมตร ซึ่งเปนสเปคที่พักสำหรับ
ชาวยุโรป จึงมีขนาดพื้นที่กวางเปนพิเศษ และ
ในเซอรวิสอพารตเมนตบางแหงมีสระวายน้ำ
หรือฟตเนสอีกดวย

อิออนแบรนด (ท็อปแวลู)
ไดขยายสาขามาใหบร�การถึงที่นี่!

ในพนมเปญมีราเมนท่ีผลิตโดยบริษัท
ญี่ปุนวางจำหนายในราคาประมาณ 
450 เยน แตวาในรานสามารถหาซื้อ
ราเมนคัพญี่ปุนไดในราคา 170 เยน 
สวนสินคาญี่ปุนอื่นๆ เชน เครื่องปรุง 
น้ำยาทำความสะอาด อาหาร สามารถ
ซื้อหาไดในราคาที่ถูกกวาครึ่ง ทั้งยัง
มีกลองแสดงความคิดเห็นลูกคาและ

การใหบริการท่ีดีในแบบญ่ีปุนท่ีมีหลัก
การใหความใสใจในรายละเอียด เชน
สอบถามขอมูลความตองการสินคาท่ี
อยากใหรานนำเขามาจัดจำหนายใน
ราน โดยสินคาท่ีไดรับความนิยมมาก
ที่สุดคือยากิโซบะแบบถวย
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การเลี้ยงสัตว การสูบน้ำจากบอน้ำบาดาล บานยกพื้นสูง 

และรูปแบบการใชช�ว�ตอีกมุมหนึ่งในยานชานเมืองกรุงพนมเปญ

พนมเปญสไตล o ที่พักอาศัย

ที่พักอาศัย o เยี่ยมบานเร�อนคนทองถิ่น

รถเข็นขายอาหาร มีในยานท่ีมีราน
จำหนายสินคาไมมาก

บานยกพ้ืนสูง ช้ันท่ี 1 เปนครัว ช้ันท่ี 2 เปนหองนอน และ
มีพื้นที่กวางขวางในการใชชีวิต

หางจากใจกลางพนมเปญไปทางใตประมาณ 10 กิโลเมตร
เปนที่โลงกวางแตกตางกับตัวเมืองอยางสิ้นเชิง

น้ำจากบอบาดาลนำมาใชในการดำรงชีวิต สำหรับพื้นที่ที่
น้ำประปายังเขาไมถึง

บานที่เลี้ยงหมูและวัว งานหลักคือเก็บหญามาเปนอาหาร
สัตว สัตวเลี้ยงที่โตเต็มที่แลวจะขายไดหลายรอยดอลลาร

การดำรงช�ว�ต

กรุงพนมเปญเปนเมืองกำลังพัฒนา มีประชากรวัยหนุมสาวมากกวาครึ่งของจำนวนประชากรทั้งหมด เปนกลุมชนชั้นกลางที่มีรายไดเพิ่ม
สูงขึ้นอยางเห็นไดชัด (เฉลี่ยประมาณ 400 USD ตอเดือน) กลุมคนเหลานี้สงผลตอการเพิ่มขึ้นของการบริโภคในอนาคต เนื่องจากเปน
กลุมที่มีความตองการและกำลังซื้อสูง คำถามคือ ความตองการจริงๆ ของกลุมคนเหลานี้คืออะไร ความตองการสิ่งของ และรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตในสังคมเมือง อาทิ อินเตอรเน็ตและโทรศัพทมือถือ การศึกษา การแตงงาน การชอปปง การเดินทาง บันเทิงและสันทนาการ 
กำลังพัฒนาตามความเจริญของสังคมเมืองอยางไมหยุดยั้ง





6

พนมเปญสไตล o การดำรงช�ว�ต พนมเปญสไตล o การดำรงช�ว�ต

การดำรงช�ว�ต o สัมภาษณจับเขาคุยกันกับคนหนุมสาวการดำรงช�ว�ต o สัมภาษณจับเขาคุยกันกับคนหนุมสาว

โสเตียร� (23ป) เตวุธ (24ป) โซะเคีย (26ป) นาศร� (22ป) อวล (24ป) 

โนร�ต (30ป)เร�่องงาน เร�่องสวนตัว แตงงาน หร�อความฝนในอนาคต

เรามาสนทนากับสังคมรุนใหมในเมืองพนมเปญกัน
สำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วของเมืองพนมเปญ ทรัพยากรมนุษยถือเปนสิ่งสำคัญ แรงงานหนุมสาวชวงอายุ 20 ป เมื่อ
เทียบกับรายไดโดยเฉล่ียแรงงานมีรายไดไมเกิน 100 ดอลลารตอเดือน เงินเดือนของคนรุนใหมท่ีทำงานในบริษัทยักษใหญของประเทศ
หรือบริษัทขามชาติหลายรอยดอลลารน้ันไมไดเปนส่ิงแปลกอีกตอไป การใชชีวิตประจำวันของเยาวชนคนรุนใหมท่ีใชสมารทโฟนราคา
เครื่องละหลายรอยดอลลาร หรือมีมอเตอรไซคราคา 2,000 ดอลลารนั้นเปนอยางไร เราลองมาพูดคุยสอบถามไลฟสไตลของวัยรุน
หนุมสาวทั้ง 7 คน  ซึ่งมีเงินเดือนโดยเฉลี่ยอยูที่ 400 ดอลลาร 

โสเตียรี พูดภาษาอังกฤษไดคะ เริ่มเรียนมา
ต้ังแตเกรด 9 (ม.3) ในมหาวิทยาลัย ก็มีคาบ
เรียนภาษาอังกฤษ

เตวุธ แนนอนพูดไดครับ เริ่มเรียนมาตั้งแต 
7 ขวบ ใชในการทำงานบอย ภาษาอังกฤษ
ถือเปนภาษาที่สองของชาวกัมพูชา

โซะเคีย พูดได เริ่มเรียนมาตั้งแตอายุ 16 ป 
ถือเปนภาษาสากลใชกันทั่วโลก

อวล ผมเรียนตั้งแตอายุ 12 ป ในกัมพูชามี
นักทองเท่ียวมาก คิดวาภาษาอังกฤษจะเปน
ประโยชนในการหางานดีๆ ทำ

คิมดี เร่ิมเรียนต้ังแตตอนอายุ 20 ป หากพูด
ภาษาอังกฤษได และส่ือสารกับชาวตางชาติ
ได การหางานก็งายขึ้น

นาศรี เริ่มเรียนตั้งแตอายุ 14 ป คิดวาชวย
ใหหางานไดงายขึ้น 

โนริต เรียนตอนม.ปลาย นาจะอายุ 18 ปนะ

โซะเคีย มีลูกคาชาวตางชาติมาก การทำ
ความเขาใจความรูสึกชาวตางชาติเปนเรื่อง
ยาก รูสึกถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม

โนริต ลำบากในการสรางระบบ เปนงานท่ีใช
ความคิดสรางสรรคและใชสมอง

นาศรี สอนภาษาจีนเด็กๆ แตวาลำบากมาก
บางครั้งรองไห เนื่องจากเด็กไมฟงสิ่งที่พูด

เตวุธ นาจะเปนเรื่องการรับมือขอรองเรียน
มีลูกคาชาวตางชาติเขามาพักเยอะ พูดภาษา
อังกฤษเร็วมาก มันชวยไมได ตองทำ เพราะ
เปนผูจัดการ

โสเตียรี ผูจัดการลาออกกะทันหัน และไมรู
วาจะทำอยางไรดี  จึงตองเรียนรูงานท่ีไมเคย
ทำ เปนเรื่องที่ลำบากมาก

คิมดี ตองใชความรูเฉพาะทาง และจะตอง
เรียนรูทุกวัน ในการสอนคน หากไมมีความรู
จะไมสามารถสอนได

โซะเคีย  เดินเลนเรื่อยเปอย กระเปาใบนี้
ซื ้อที ่ตลาดไนทมารเก็ต  ราคาประมาณ 
5 ดอลลาร เปนการซ้ือท่ีคุมคามาก จากน้ัน
ก็ไปทานสมตำ

นาศรี ไมคอยออกไปไหนขางนอกกับแฟน 
จะไปซื้อของชอปปงกับเพื่อนๆ ที่เพนซิล 
แลวก็ทานบารบีคิวที่รานอาหารทองถิ่น

เตวุธ ชอบเตนรำที่คลับ ชอบดื่มเบียรมาก 
ไปเด ินเล นก ับครอบคร ัวท ี ่ ไดมอนด  
ไอสแลนดไมไดไปไดบอยแตวาในวันหยุด
จะเดินทางไปเท่ียวท่ีภูเขาโบโกหรือกัมปอต
คนกัมพูชาชอบไปปคนิค

อวล ตลาดไนทมารเก็ต ชอบอะไรท่ีเหมือน 
งานเทศกาล แฟนชอบทานอาหารญ่ีปุนมาก 
ดังนั้น จึงชอบไปทานอาหารญี่ปุนกัน อาจ
เพราะมีซูชิบารเยอะและระยะหลังนี้มีราน
อาหารญี่ปุนอรอยๆ และราคาถูกเพิ่มขึ้น

โสเตียรี นาจะประมาณอายุ 28 หรือ 29 ป 
แตก็แลวแตครอบครัว อยากลองไปแคนาดา

เตวุุธ อยากแตงงานกอนอายุ 30 อยากไป
ฟุกุชิมะของญี่ปุน เพื่อนบอกมาวาทิวทัศน
สวยมาก

นาศรี อยากไปเกาหลี ชอบแฟชั่น แตงงาน
ก็นาจะอายุ 25

อวล ปหนาจะแตงงานแลว (ยิ้ม) สิงคโปรก็
ดีนะ บานเมืองเปนระเบียบสวยงาม

โนริต ตอนนี้กำลังเรียนไอทีในมหาวิทยาลัย
อยู อยากเพิ่มทักษะและความรูดานไอที 
อยากไดวุฒิเร็วๆ

อวล อยากไดรถบิ๊กไบค ราคาประมาณ
3,000 – 4,000 ดอลลาร ตองเก็บเงิน

นาศรี อยากไดรถ และไอโฟน 5

คิมดี ฉันก็อยากไดรถ แลวก็ไอโฟน 4S

เตวุธ รถราคาประมาณ 10,000 ดอลลาร

เตวุธ ไมมี (ยิ้มเจื่อนๆ)

โซะเคีย มีเพ่ือนเยอะ แตวายังไมมีคนสำคัญ

อวล นาศรี มี

คิมดี ก็มีเพื่อนเยอะนะ แตวายังไมมีแฟน

โนริต โสเตียรี ไมมี

อวล เพิ่งเขามาทำงานได 6 เดือนเทานั้น มี
แตเร่ืองใหมๆ  การเร่ิมเรียนรูส่ิงใหมคอนขาง
ลำบาก

โสเตียรี จะไปซื้อของที่ตลาดโอลิมปค หรือ
ตลาดโอรัสเซย  อาหารจะทานฟาสตฟูดส
ในศูนยการคาเปนสวนใหญ

พูดภาษาอังกฤษไดไหม
เร�ยนตั้งแตเมื่อไหร?

การทำงานประสบความ
ลำบากอยางไรบาง

งั้นเปลี่ยนคำถาม มีแฟนหร�อยัง

เวลาออกเดตหร�อไปเที่ยว
ไปที่ไหนกัน ทานอาหารที่ไหน

อยากแตงงานเมื่อไหร
ประเทศไหนที่อยากไป

สิ่งที่อยากไดตอนนี้คือ

ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ี 2
ของกัมพูชา ความสามารถ
ในการส่ือสารภาษาอังกฤษ
ทำใหการไดทำงานที่ดีเปน
เร�่องปกติ

6
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จะเดินทางไปเท่ียวท่ีภูเขาโบโกหรือกัมปอต
คนกัมพูชาชอบไปปคนิค

อวล ตลาดไนทมารเก็ต ชอบอะไรท่ีเหมือน 
งานเทศกาล แฟนชอบทานอาหารญ่ีปุนมาก 
ดังนั้น จึงชอบไปทานอาหารญี่ปุนกัน อาจ
เพราะมีซูชิบารเยอะและระยะหลังนี้มีราน
อาหารญี่ปุนอรอยๆ และราคาถูกเพิ่มขึ้น

โสเตียรี นาจะประมาณอายุ 28 หรือ 29 ป 
แตก็แลวแตครอบครัว อยากลองไปแคนาดา

เตวุุธ อยากแตงงานกอนอายุ 30 อยากไป
ฟุกุชิมะของญี่ปุน เพื่อนบอกมาวาทิวทัศน
สวยมาก

นาศรี อยากไปเกาหลี ชอบแฟชั่น แตงงาน
ก็นาจะอายุ 25

อวล ปหนาจะแตงงานแลว (ยิ้ม) สิงคโปรก็
ดีนะ บานเมืองเปนระเบียบสวยงาม

โนริต ตอนนี้กำลังเรียนไอทีในมหาวิทยาลัย
อยู อยากเพิ่มทักษะและความรูดานไอที 
อยากไดวุฒิเร็วๆ

อวล อยากไดรถบิ๊กไบค ราคาประมาณ
3,000 – 4,000 ดอลลาร ตองเก็บเงิน

นาศรี อยากไดรถ และไอโฟน 5

คิมดี ฉันก็อยากไดรถ แลวก็ไอโฟน 4S

เตวุธ รถราคาประมาณ 10,000 ดอลลาร

เตวุธ ไมมี (ยิ้มเจื่อนๆ)

โซะเคีย มีเพ่ือนเยอะ แตวายังไมมีคนสำคัญ

อวล นาศรี มี

คิมดี ก็มีเพื่อนเยอะนะ แตวายังไมมีแฟน

โนริต โสเตียรี ไมมี

อวล เพิ่งเขามาทำงานได 6 เดือนเทานั้น มี
แตเร่ืองใหมๆ  การเร่ิมเรียนรูส่ิงใหมคอนขาง
ลำบาก

โสเตียรี จะไปซื้อของที่ตลาดโอลิมปค หรือ
ตลาดโอรัสเซย  อาหารจะทานฟาสตฟูดส
ในศูนยการคาเปนสวนใหญ

พูดภาษาอังกฤษไดไหม
เร�ยนตั้งแตเมื่อไหร?

การทำงานประสบความ
ลำบากอยางไรบาง

งั้นเปลี่ยนคำถาม มีแฟนหร�อยัง

เวลาออกเดตหร�อไปเที่ยว
ไปที่ไหนกัน ทานอาหารที่ไหน

อยากแตงงานเมื่อไหร
ประเทศไหนที่อยากไป

สิ่งที่อยากไดตอนนี้คือ

ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ี 2
ของกัมพูชา ความสามารถ
ในการส่ือสารภาษาอังกฤษ
ทำใหการไดทำงานที่ดีเปน
เร�่องปกติ

6



พนมเปญสไตล o การดำรงช�ว�ต พนมเปญสไตล o การดำรงช�ว�ต

การดำรงช�ว�ต o พิธ�แตงงานการดำรงช�ว�ต o ศูนยการคา

“พิธ�แตงงาน” ถือเปนงานที่ใหญและมีความสำคัญที่สุดในช�ว�ต

พิธ�ใชเวลา 2 วัน คาใชจายโดยเฉลี่ยอยูที่ 10,000 ดอลลาร
ประชากรมากกวาครึ่งของกัมพูชาเปนเด็กหนุมสาว เมื่อถึงหนาเทศกาลจัดงานแตงงาน คุณจะรูสึกตกใจและประหลาดใจกับแสง สี เสียง 
ในพิธีแตงงานที่นี่ ซึ่งจัดขึ้นในทุกพื้นที่ในทุกวัน พิธีแตงงานสำหรับชาวกัมพูชาถือเปนงานที่มีความสำคัญมาก คนที่นี่ชอบงานแตงงานที่มี
สีสัน ซึ่งเมื่อรวมทั้งพิธีแตงงานและงานเลี้ยง จะใชเวลาประมาณ 1-2 วัน ปกติพิธีการแตงงานจัดที่บานเจาสาว และงานเลี้ยงจะจัดขึ้นโดย
การเชารานอาหารหรือภัตตาคารขนาดใหญ 

การออกไปพักผอนนอกบานกับเพื่อนๆ และครอบครัว

ตามแหลงชอปปง และแหลงบันเทิง
ชอปปงเซ็นเตอรที่ตั้งอยูใจกลางเมือง เริ่มเปดตัวในพนมเปญเมื่อป 2003 นับจากนั้นเปนตนมาก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ  แตวาเมื่อเปรียบเทียบ
กับตลาด ราคาจะคอนขางสูงและมีสินคาไมหลากหลาย  ดังนั้นจึงยังไมคอยเปนที่นิยมเทาไหรนัก แตมักจะใชเปนแหลงนัดพบกับเพื่อนๆ 
หรือครอบครัวเปนหลัก ภายในอาคารสวนใหญจะมีรานเสื้อผา ของเบ็ดเตล็ด รานอาหารฟาสตฟูดส โรงภาพยนตร และซุปเปอรมารเก็ต

เปลี่ยนชุดมากกวาสิบครั้ง
สถานที่จัดงานเพิ่มข�้นมาก

มีการกอสรางสถานที่จัดงานขนาดใหญ
สำหรับจัดงานเลี้ยงในกรุงพนมเปญเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆ ขนาดความจุมากกวารอย
คนขึ้นไป มีสถานท่ีจัดงานหลายจุดในหน่ึง
อาคาร เปน “คอมเพล็กซสำหรับจัดงาน”
พอเร่ิมถึงฤดูกาลจัดงานแตงงาน (เร่ิมต้ังแต
เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม) จะมี
การจองสถานท่ีจัดงานเขามามากในหลายๆ
วันอยางตอเน่ือง รูปแบบงานเล้ียงหรืองาน
พิธีจะแตกตางกับญี่ปุน  
 
ในพิธีจะนิมนตพระสงฆมาทำพิธีทางศาสนา
ท่ีบานเจาสาวตั้งแตเชาตรูหลังจากนั้น ชวง
เย็นจะเร่ิมงานเล้ียงสำหรับแขกท่ีไดรับเชิญ
มาซึ่งจะสนุกเพลิดเพลิน ไปกับวงดนตรี
แสดงสด การด่ืมสังสรรค การรองรำจนถึงดึก
ในชวงระหวางน้ันเจาสาวจะเปล่ียนชุดมาก
กวาสิบคร้ัง โดยปกติชนช้ันกลางในกรุงพนมเปญ
จะใชคาใชจายในการจัดงานเลี้ยงกับพิธี
มากกวา 10,000 ดอลลารประมาณคร่ึงหน่ึง
จะไดรับคืนกลับมาจากเงินใสซอง คาใชจาย
ในการจัดงานแตงงานฝงเจาบาวจะเปน 
ผูรับผิดชอบทั้งหมดชาวกัมพูชาถือวาเปน
การแตงเขาบานเจาสาวเปนลูกสะใภตาม
ธรรมเนียมประเพณีและมีคาสินสอดให
กับบานเจาสาวนอกเหนือจากงานเลี้ยงและ
งานพิธี
  

โสรยาชอปปงเซ็นเตอรโสรยาชอปปงเซ็นเตอร โสวันนาชอปปงเซ็นเตอรโสวันนาชอปปงเซ็นเตอรซ�ตี้มอลลซ�ตี้มอลล

พารคเวยสแควรพารคเวยสแควร บีทีเคพลาซาบีทีเคพลาซา

รัตนพลาซารัตนพลาซา พารากอนชอปปงเซ็นเตอรพารากอนชอปปงเซ็นเตอร

ศูนยการคาท่ีเกาแกท่ีสุด เปดมาต้ังแตป 2003
เปนอาคาร 9 ช้ัน มีลูกคาไมขาดสาย มีรานคา
มากมาย มีทั้งซุปเปอรมารเก็ต เกมเซ็นเตอร 
โรงหนัง และฟาสตฟูด

บริหารโดยบริษัทชาวจีน แตละชั้นกวางขวาง
และซื้อหาของไดงาย โรงหนังที่อยูบนชั้น 4 
ไดรับความนิยมมาก มีเกมเซ็นเตอร ซ่ึงมีเคร่ือง
เลนเกมจากญี่ปุน 

อยูใกลๆ  หางโสรยา ช้ัน 1 มีซุปเปอร
มารเก็ตอยู สะดวกในการจับจายซื้อ
ของในชีวิตประจำวัน

มีจำนวนรานคานอย ชั้นที่ 3 มีราน
“มังกี้บิสิเนส” ขายของเลนสำหรับ
เด็ก ไดรับความนิยมมาก

เปนหางที่มีฟตเนส สระวายน้ำ ลาน
โบวลิ่ง มีออฟฟศสำนักงานมากมาย

เปดเมื่อป 2011 เปนเขตเมืองใหม 
รอบๆ ยังเงียบอยู คลับภายในอาคาร
ไดรับความนิยมในหมูคนหนุมสาว

ของตระกูลโสรยา ซึ่งบริหารงานโดย OCIC 
ของธนาคารแคนาเดีย ลักษณะอาคารมีความ
คลายคลึงกับศูนยการคาโสรยา ชั้นบนสุดมี
ลานโรลเลอรสเก็ต 

หางอิออนเดินหนารุกเปดในกรุงพนมเปญ ป 2014

ลองไปดูงานแตงงานของคนกัมพูชากัน

คาใชจายในการจัดงาน

หางอิออนเปนกลุมคาปลีกขนาดใหญของ
ญ่ีปุน จะเปดศูนยการคาขนาดใหญในป 
2014 พื้นที่อยูติดกับโรงแรมโซฟเทลใน
กรุงพนมเปญ มีแผนจะเชิญรานคาเขามา
รวม 150 รานคา ท้ังจากในประเทศและ
นอกประเทศ และบริษัทของไทย ญี่ปุน 

และกัมพูชาจะเขามารวมขยายกิจการ  
อาคารมีสามช้ัน พ้ืนท่ีโดยรวม 100,000
ตารางเมตร หากสรางเสร็จสมบูรณจะ
กลายเปนศูนยการคาท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ในประเทศกัมพูชา เจาบาว: เฮียน พาเนีย

เจาสาว: วา ซกคารี

  4.00  แตงหนาเจาสาว
  7.00  เริ่มพิธีแตงงาน (บานตัวเอง)
 - พิธีการ 5 ครั้ง
14.30  เสร็จพิธีแตงงาน
16.30 เริ่มงานเลี้ยง 
 - เลี้ยงฉลองแบบโตะจัดเลี้ยง
19.30 เจาบาว-เจาสาวเขางานเลี้ยง
 - ดนตรีและฟลอรเตนรำ
21.00 เสร็จงาน

พิธีแตงงานและงานเลี้ยง

คาพื้นที่จัดงาน 2,000 USD
คาชุด แตงหนา ทำผม   500 USD
คาอาหาร 3 มื้อ 5,000 USD
คาเครื่องดื่ม 3,000 USD
คาวงดนตรี   260 USD

อื่นๆ

คาบัตรเชิญ   250 USD
ชางภาพ   500 USD

รวมทั้งสิ้นประมาณ 11,510 USD

จำนวนผูเขารวมงาน 600 คน ท้ังหมดชำระเปนเงินสด

รัตนพลาซา

ซิตี้มอลล

โสรยา

บาลาก็อง

พารคเวย
โสวันนา

BTKพลาซา

พื้นที่กอสราง
หางอิออน
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“พิธ�แตงงาน” ถือเปนงานที่ใหญและมีความสำคัญที่สุดในช�ว�ต

พิธ�ใชเวลา 2 วัน คาใชจายโดยเฉลี่ยอยูที่ 10,000 ดอลลาร
ประชากรมากกวาครึ่งของกัมพูชาเปนเด็กหนุมสาว เมื่อถึงหนาเทศกาลจัดงานแตงงาน คุณจะรูสึกตกใจและประหลาดใจกับแสง สี เสียง 
ในพิธีแตงงานที่นี่ ซึ่งจัดขึ้นในทุกพื้นที่ในทุกวัน พิธีแตงงานสำหรับชาวกัมพูชาถือเปนงานที่มีความสำคัญมาก คนที่นี่ชอบงานแตงงานที่มี
สีสัน ซึ่งเมื่อรวมทั้งพิธีแตงงานและงานเลี้ยง จะใชเวลาประมาณ 1-2 วัน ปกติพิธีการแตงงานจัดที่บานเจาสาว และงานเลี้ยงจะจัดขึ้นโดย
การเชารานอาหารหรือภัตตาคารขนาดใหญ 

การออกไปพักผอนนอกบานกับเพื่อนๆ และครอบครัว

ตามแหลงชอปปง และแหลงบันเทิง
ชอปปงเซ็นเตอรที่ตั้งอยูใจกลางเมือง เริ่มเปดตัวในพนมเปญเมื่อป 2003 นับจากนั้นเปนตนมาก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ  แตวาเมื่อเปรียบเทียบ
กับตลาด ราคาจะคอนขางสูงและมีสินคาไมหลากหลาย  ดังนั้นจึงยังไมคอยเปนที่นิยมเทาไหรนัก แตมักจะใชเปนแหลงนัดพบกับเพื่อนๆ 
หรือครอบครัวเปนหลัก ภายในอาคารสวนใหญจะมีรานเสื้อผา ของเบ็ดเตล็ด รานอาหารฟาสตฟูดส โรงภาพยนตร และซุปเปอรมารเก็ต

เปลี่ยนชุดมากกวาสิบครั้ง
สถานที่จัดงานเพิ่มข�้นมาก

มีการกอสรางสถานที่จัดงานขนาดใหญ
สำหรับจัดงานเลี้ยงในกรุงพนมเปญเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆ ขนาดความจุมากกวารอย
คนขึ้นไป มีสถานท่ีจัดงานหลายจุดในหน่ึง
อาคาร เปน “คอมเพล็กซสำหรับจัดงาน”
พอเร่ิมถึงฤดูกาลจัดงานแตงงาน (เร่ิมต้ังแต
เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม) จะมี
การจองสถานท่ีจัดงานเขามามากในหลายๆ
วันอยางตอเน่ือง รูปแบบงานเล้ียงหรืองาน
พิธีจะแตกตางกับญี่ปุน  
 
ในพิธีจะนิมนตพระสงฆมาทำพิธีทางศาสนา
ท่ีบานเจาสาวตั้งแตเชาตรูหลังจากนั้น ชวง
เย็นจะเร่ิมงานเล้ียงสำหรับแขกท่ีไดรับเชิญ
มาซึ่งจะสนุกเพลิดเพลิน ไปกับวงดนตรี
แสดงสด การด่ืมสังสรรค การรองรำจนถึงดึก
ในชวงระหวางน้ันเจาสาวจะเปล่ียนชุดมาก
กวาสิบคร้ัง โดยปกติชนช้ันกลางในกรุงพนมเปญ
จะใชคาใชจายในการจัดงานเลี้ยงกับพิธี
มากกวา 10,000 ดอลลารประมาณคร่ึงหน่ึง
จะไดรับคืนกลับมาจากเงินใสซอง คาใชจาย
ในการจัดงานแตงงานฝงเจาบาวจะเปน 
ผูรับผิดชอบทั้งหมดชาวกัมพูชาถือวาเปน
การแตงเขาบานเจาสาวเปนลูกสะใภตาม
ธรรมเนียมประเพณีและมีคาสินสอดให
กับบานเจาสาวนอกเหนือจากงานเลี้ยงและ
งานพิธี
  

โสรยาชอปปงเซ็นเตอรโสรยาชอปปงเซ็นเตอร โสวันนาชอปปงเซ็นเตอรโสวันนาชอปปงเซ็นเตอรซ�ตี้มอลลซ�ตี้มอลล

พารคเวยสแควรพารคเวยสแควร บีทีเคพลาซาบีทีเคพลาซา

รัตนพลาซารัตนพลาซา พารากอนชอปปงเซ็นเตอรพารากอนชอปปงเซ็นเตอร

ศูนยการคาท่ีเกาแกท่ีสุด เปดมาต้ังแตป 2003
เปนอาคาร 9 ช้ัน มีลูกคาไมขาดสาย มีรานคา
มากมาย มีทั้งซุปเปอรมารเก็ต เกมเซ็นเตอร 
โรงหนัง และฟาสตฟูด

บริหารโดยบริษัทชาวจีน แตละชั้นกวางขวาง
และซื้อหาของไดงาย โรงหนังที่อยูบนชั้น 4 
ไดรับความนิยมมาก มีเกมเซ็นเตอร ซ่ึงมีเคร่ือง
เลนเกมจากญี่ปุน 

อยูใกลๆ  หางโสรยา ช้ัน 1 มีซุปเปอร
มารเก็ตอยู สะดวกในการจับจายซื้อ
ของในชีวิตประจำวัน

มีจำนวนรานคานอย ชั้นที่ 3 มีราน
“มังกี้บิสิเนส” ขายของเลนสำหรับ
เด็ก ไดรับความนิยมมาก

เปนหางที่มีฟตเนส สระวายน้ำ ลาน
โบวลิ่ง มีออฟฟศสำนักงานมากมาย

เปดเมื่อป 2011 เปนเขตเมืองใหม 
รอบๆ ยังเงียบอยู คลับภายในอาคาร
ไดรับความนิยมในหมูคนหนุมสาว

ของตระกูลโสรยา ซึ่งบริหารงานโดย OCIC 
ของธนาคารแคนาเดีย ลักษณะอาคารมีความ
คลายคลึงกับศูนยการคาโสรยา ชั้นบนสุดมี
ลานโรลเลอรสเก็ต 

หางอิออนเดินหนารุกเปดในกรุงพนมเปญ ป 2014

ลองไปดูงานแตงงานของคนกัมพูชากัน

คาใชจายในการจัดงาน

หางอิออนเปนกลุมคาปลีกขนาดใหญของ
ญ่ีปุน จะเปดศูนยการคาขนาดใหญในป 
2014 พื้นที่อยูติดกับโรงแรมโซฟเทลใน
กรุงพนมเปญ มีแผนจะเชิญรานคาเขามา
รวม 150 รานคา ท้ังจากในประเทศและ
นอกประเทศ และบริษัทของไทย ญี่ปุน 

และกัมพูชาจะเขามารวมขยายกิจการ  
อาคารมีสามช้ัน พ้ืนท่ีโดยรวม 100,000
ตารางเมตร หากสรางเสร็จสมบูรณจะ
กลายเปนศูนยการคาท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ในประเทศกัมพูชา เจาบาว: เฮียน พาเนีย

เจาสาว: วา ซกคารี

  4.00  แตงหนาเจาสาว
  7.00  เริ่มพิธีแตงงาน (บานตัวเอง)
 - พิธีการ 5 ครั้ง
14.30  เสร็จพิธีแตงงาน
16.30 เริ่มงานเลี้ยง 
 - เลี้ยงฉลองแบบโตะจัดเลี้ยง
19.30 เจาบาว-เจาสาวเขางานเลี้ยง
 - ดนตรีและฟลอรเตนรำ
21.00 เสร็จงาน

พิธีแตงงานและงานเลี้ยง

คาพื้นที่จัดงาน 2,000 USD
คาชุด แตงหนา ทำผม   500 USD
คาอาหาร 3 มื้อ 5,000 USD
คาเครื่องดื่ม 3,000 USD
คาวงดนตรี   260 USD

อื่นๆ

คาบัตรเชิญ   250 USD
ชางภาพ   500 USD

รวมทั้งสิ้นประมาณ 11,510 USD

จำนวนผูเขารวมงาน 600 คน ท้ังหมดชำระเปนเงินสด

รัตนพลาซา

ซิตี้มอลล

โสรยา

บาลาก็อง

พารคเวย
โสวันนา

BTKพลาซา

พื้นที่กอสราง
หางอิออน

6 6



จ�ดบร�การ Wifi ฟร�

พนมเปญสไตล o การดำรงช�ว�ต พนมเปญสไตล o การดำรงช�ว�ต

การดำรงช�ว�ต o ระบบโทรศัพทมือถือและอินเตอรเน็ตการดำรงช�ว�ต o ระบบโทรศัพทมือถือและอินเตอรเน็ต

WiFi Spot ใหบร�การฟร�เพิ่มข�้นอยางรวดเร็ว 

เชนเดียวกับระบบ 3G อินเตอรเน็ตเปนสวนหนึ่งของช�ว�ต
ในกรุงพนมเปญจำนวน WiFi Spot ที่สามารถใชงานไดฟรีกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งในโรงแรม รานอาหาร หรือคาเฟ ตางก็ให
บริการ WiFi ฟรี เม่ือเร็วๆ น้ีเร่ิมใหบริการบนรถบัสระยะไกล และภายในโรงพยาบาล แตเดิมความเร็วในการสงสัญญาณชา และการเช่ือมตอ
อินเตอรเน็ตมีคาใชจายสูง แตวาบริษัทผูใหบริการอินเตอรเน็ตหลายคายเขามาแขงขันกันมาก ทำใหราคาปรับตัวลดลง ระบบการใหบริการ
และความเร็วของสัญญาณก็ดีขึ้น ประกอบกับแท็บเลต และสมารตโฟนไดรับความนิยม อินเตอรเน็ตจึงเปนสิ่งที่อยูใกลตัวมากขึ้น

สมารทโฟนที่ใชกับซ�มการดหลายอัน

และโทรศัพทมือถือในรูปแบบพรอมใชงานไดรับความนิยมมาก
หากเขาไปที่หมูบานเกษตรกรรมชนบท ทั้งๆ ที่ยังไมมีไฟฟาใชแตชาวบานก็มีโทรศัพทมือถือและโทรทัศน ซึ่งเปนภาพที่คอนขางขัดกัน ใน
กัมพูชาระบบโครงขายโทรศัพทบานยังลาหลังอยู โทรศัพทมือถือจึงไดรับความนิยม และทำใหอัตราการเปนเจาของมือถือในชวงหลายปท่ี
ผานมานี้ขยายตัวเร็วมาก ในป 2011 จำนวนซิมการดภายในประเทศอยูที่ 14,960,000 อัน ซึ่งมากกวาจำนวนประชากรรวมของประเทศ 
บริษัทผูใหบริการเครือขายโทรศัพทมือถือภายในประเทศมีอยู 6 บริษัท จำนวนโทรศัพทมือถือของชาวกัมพูชายังคงขยายตัวอยางตอเน่ือง

การเช�่อมตอระบบ 3G
ทำไดงายและมีราคาถูก

กัมพูชามีผูใหบริการอินเตอรเน็ตหลายราย
และมีบริการ ADSL และ WIMAX ซ่ึงราคา
สูง ทำใหผูใชสวนใหญเปนบริษัทหางราน
สำหรับการใชงานสวนบุคคลน้ัน โมเด็มแบบ
USB ที่ใชระบบ 3G ไดรับความนิยมมาก
กวา เพียงแคเสียบเขาไปที่คอมพิวเตอรก็
สามารถใชงานได และสามารถใชโทรศัพท 
หรือสงขอความได คาบริการเปนระบบเติม
เงิน ไมมีคาธรรมเนียมแรกเขา ถึงแมระดับ
ความเร็วยังชา แตมีผูใชบริการมาก เพราะ
ราคาไมสูงนัก

เคร�อขายสังคมในหมูวัยรุน
แทบทุกคนจะมีเฟซบุค

Facebook กำลังมีการขยายตัวของผูใชงาน
โดยเฉพาะกลุมวัยรุน สำหรับเครือขายสังคม
อื่นๆ แทบจะไมสามารถแทรกซึมเขามาใน
กัมพูชา ปจจุบัน Facebook เปนผูครอง
สวนแบงตลาดสวนใหญ  การโพสตขอความ
ภาพถาย การสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลกัน
ผาน Facebook เปนเร่ืองท่ัวไปในหมูวัยรุน 
มีรานคาหรือบริษัทสงขอความหรือขาวสาร
บน Facebook เพิ่มมากขึ้น

หาซ�้องาย ปรับปรุงตลอด
และมีคาใชจายต่ำ

หากเดินไปตามทองถนนในกรุงพนมเปญ 
คนวัยหนุมสาวจะเลนเกม สงขอความหรือ
พูดคุยโทรศัพทมือถือ เหมือนกับท่ีอ่ืนๆ ใน
โลกน้ี ระบบโทรศัพทมือถือท่ีกัมพูชาซ้ือได
งายกวาในญี่ปุนมาก และการซื้อไมจำเปน
ตองใชทะเบียนบาน ใชแคบัตรประชาชน
เทานั้น และสามารถซื้อไดหลายซิมการด
ในคร้ังเดียว คาใชบริการเปนระบบเติมเงิน 
ในการเติมเงินหนึ่งครั้ง เริ่มที่ 1 ดอลลาร
ข้ึนไป แมแตผูมีรายไดนอยก็สามารถซ้ือได
ราคาตัวเครื่องก็มีหลากหลายใหเลือก เริ่ม
ตั้งแตราคาหลายรอยดอลลารจนถึงเครื่อง
มือสองราคาเริ่มตน 10 ดอลลาร โดยปกติ
ราคาไมรวมคาบริการใชสัญญาณ แตเดิม
บริษัท Cellcard ครองตลาดในการบริการ
สัญญาณ แตวาตั้งแตป 2008 เปนตนมามี
บริษัทใหมๆ เขามาแขงขันมากขึ้นเรื่อยๆ 
จึงสงผลใหคุณภาพสัญญาณ และการให
บริการดีข้ึนตามลำดับ สำหรับคนหนุมสาว
การมีโทรศัพทรุนใหมถือเปนเคร่ืองบงบอก
สถานะทางสังคม และผูชายมีแนวโนมวา
จะเปล่ียนเคร่ืองบอย โดยปกติจะมีโทรศัพท
มือถือกันคนละสองเครื่อง หรือใชเครื่องที่
ใชไดสองซิม และใชแยกกัน แลวแตแบรนด
ของผูใหบริการสัญญาณ

เลขตองหร�อ 168 เปนหมายเลขที่มีราคาสูง

สมารทโฟนสมารทโฟน

เกมสและแอปพลิเคชั่นเกมสและแอปพลิเคชั่น

อุปกรณเสร�มอุปกรณเสร�ม

ภาพหนาจอสกร�นภาพหนาจอสกร�น

ราคาซิมการดเปลี่ยนแปลงตาม
หมายเลข ระบบหมายเลขมือถือ
ของชาวกัมพูชาจะเปนเลข 3 หลัก
บวกกับ 6-7 หลัก โดย 3 หลักแรก
เปนเบอรที่กำหนดแยกตามผูให
บริการสัญญาณ สวน 6-7 ตัวหลัง
จะเปนหมายเลขโทรศัพท ผูใชงาน
สามารถเลือกไดจากหมายเลขที่
ตัวเองชอบตอนที่ซื ้อเครื่อง ซึ่ง
ราคาหมายเลขเร่ิมต้ังแต 1 จนถึง

สมารทโฟนรุนใหมเปนท่ีตองการมากท่ีสุด
ซัมซุง และ LG ที่ราคาไมสูงกำลังขยาย
สวนแบงตลาด โดยเจาะตลาดคนหนุมสาว
หรือชนช้ันกลาง สำหรับ LG มีการจำหนาย
ตัวเครื่องที่มีภาษากัมพูชาดวย

สมารทโฟนรุนใหมเปนท่ีตองการมากท่ีสุด
ซัมซุง และ LG ที่ราคาไมสูงกำลังขยาย
สวนแบงตลาด โดยเจาะตลาดคนหนุมสาว
หรือชนช้ันกลาง สำหรับ LG มีการจำหนาย
ตัวเครื่องที่มีภาษากัมพูชาดวย

ชาวกัมพูชาก็นิยมเกมที่ไดรับความ
นิยมท่ัวโลก ไมวาจะเปนแองกรีเบิรด
หรือเท็มเพิลแลนด แอปแตงรูปก็มี
ผูใชบริการเยอะมาก

ชาวกัมพูชาก็นิยมเกมที่ไดรับความ
นิยมท่ัวโลก ไมวาจะเปนแองกรีเบิรด
หรือเท็มเพิลแลนด แอปแตงรูปก็มี
ผูใชบริการเยอะมาก

ชาวกัมพูชาชื่นชอบในการแตงตัว
และแตงหนา มักจะเปล่ียนภาพบน
หนาจอมือถือเปนภาพถายตัวเอง 
ภาพถายที่มีการรีทัชก็เปนที่นิยม

ชาวกัมพูชาชื่นชอบในการแตงตัว
และแตงหนา มักจะเปล่ียนภาพบน
หนาจอมือถือเปนภาพถายตัวเอง 
ภาพถายที่มีการรีทัชก็เปนที่นิยม

ผูหญิงชวงอายุ 10-20 ป ให
ความสนใจกับอุปกรณตกแตง 
เคสมือถือนารักๆหลากหลาย
แบบ สามารถซ้ือหาท่ีเพนซิล 

ผูหญิงชวงอายุ 10-20 ป ให
ความสนใจกับอุปกรณตกแตง 
เคสมือถือนารักๆหลากหลาย
แบบ สามารถซ้ือหาท่ีเพนซิล 

1,000 USD หมายเลขที ่ราคา
สูงจะเปนเลขตอง เชน 999, 666
หรือ เลขเรียง 123 หรือหมายเลข
ท่ีแสดงถึงความโชคดีเชน 168 ก็
จะมีราคาสูง

อินเตอรเน็ตเขามาเกี่ยวของทั้งเร�่องการหางานหร�อจางงาน

การหางานโดยใชอินเตอรเน็ตกำลังเขามาในหมู
วัยรุน เว็บไซต www.bongthom.com มีขอมูล
งานหลากหลาย และไดรับความนิยมมากที่สุด
ในกัมพูชา บริษัทที่ลงขอมูลรับสมัครงานไดรับ
การตอบสนองจากผูที่กำลังหางานเปนจำนวน
มาก แตเนื่องจากการใชงานจะจำกัดเฉพาะผูที่

สามารถใชภาษาอังกฤษไดหรือสามารถใชงาน
อินเตอรเน็ตได ทำใหการบอกเลาปากตอปาก
เร่ืองงานผานความสัมพันธสวนตัวยังมีอยูท่ัวไป
กอนที่จะเปนระบบออนไลน ขอมูลตำแหนง
งานจะถูกประชาสัมพันธผานทางหนังสือพิมพ
หรือแผนปายโฆษณา

คาเฟและรานอาหาร โรงแรมและเกสตเฮาส

อาคารศูนยการคา รถบัสและตุกตุก
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จ�ดบร�การ Wifi ฟร�

พนมเปญสไตล o การดำรงช�ว�ต พนมเปญสไตล o การดำรงช�ว�ต

การดำรงช�ว�ต o ระบบโทรศัพทมือถือและอินเตอรเน็ตการดำรงช�ว�ต o ระบบโทรศัพทมือถือและอินเตอรเน็ต

WiFi Spot ใหบร�การฟร�เพิ่มข�้นอยางรวดเร็ว 

เชนเดียวกับระบบ 3G อินเตอรเน็ตเปนสวนหนึ่งของช�ว�ต
ในกรุงพนมเปญจำนวน WiFi Spot ที่สามารถใชงานไดฟรีกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งในโรงแรม รานอาหาร หรือคาเฟ ตางก็ให
บริการ WiFi ฟรี เม่ือเร็วๆ น้ีเร่ิมใหบริการบนรถบัสระยะไกล และภายในโรงพยาบาล แตเดิมความเร็วในการสงสัญญาณชา และการเช่ือมตอ
อินเตอรเน็ตมีคาใชจายสูง แตวาบริษัทผูใหบริการอินเตอรเน็ตหลายคายเขามาแขงขันกันมาก ทำใหราคาปรับตัวลดลง ระบบการใหบริการ
และความเร็วของสัญญาณก็ดีขึ้น ประกอบกับแท็บเลต และสมารตโฟนไดรับความนิยม อินเตอรเน็ตจึงเปนสิ่งที่อยูใกลตัวมากขึ้น

สมารทโฟนที่ใชกับซ�มการดหลายอัน

และโทรศัพทมือถือในรูปแบบพรอมใชงานไดรับความนิยมมาก
หากเขาไปที่หมูบานเกษตรกรรมชนบท ทั้งๆ ที่ยังไมมีไฟฟาใชแตชาวบานก็มีโทรศัพทมือถือและโทรทัศน ซึ่งเปนภาพที่คอนขางขัดกัน ใน
กัมพูชาระบบโครงขายโทรศัพทบานยังลาหลังอยู โทรศัพทมือถือจึงไดรับความนิยม และทำใหอัตราการเปนเจาของมือถือในชวงหลายปท่ี
ผานมานี้ขยายตัวเร็วมาก ในป 2011 จำนวนซิมการดภายในประเทศอยูที่ 14,960,000 อัน ซึ่งมากกวาจำนวนประชากรรวมของประเทศ 
บริษัทผูใหบริการเครือขายโทรศัพทมือถือภายในประเทศมีอยู 6 บริษัท จำนวนโทรศัพทมือถือของชาวกัมพูชายังคงขยายตัวอยางตอเน่ือง

การเช�่อมตอระบบ 3G
ทำไดงายและมีราคาถูก

กัมพูชามีผูใหบริการอินเตอรเน็ตหลายราย
และมีบริการ ADSL และ WIMAX ซ่ึงราคา
สูง ทำใหผูใชสวนใหญเปนบริษัทหางราน
สำหรับการใชงานสวนบุคคลน้ัน โมเด็มแบบ
USB ที่ใชระบบ 3G ไดรับความนิยมมาก
กวา เพียงแคเสียบเขาไปที่คอมพิวเตอรก็
สามารถใชงานได และสามารถใชโทรศัพท 
หรือสงขอความได คาบริการเปนระบบเติม
เงิน ไมมีคาธรรมเนียมแรกเขา ถึงแมระดับ
ความเร็วยังชา แตมีผูใชบริการมาก เพราะ
ราคาไมสูงนัก

เคร�อขายสังคมในหมูวัยรุน
แทบทุกคนจะมีเฟซบุค

Facebook กำลังมีการขยายตัวของผูใชงาน
โดยเฉพาะกลุมวัยรุน สำหรับเครือขายสังคม
อื่นๆ แทบจะไมสามารถแทรกซึมเขามาใน
กัมพูชา ปจจุบัน Facebook เปนผูครอง
สวนแบงตลาดสวนใหญ  การโพสตขอความ
ภาพถาย การสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลกัน
ผาน Facebook เปนเร่ืองท่ัวไปในหมูวัยรุน 
มีรานคาหรือบริษัทสงขอความหรือขาวสาร
บน Facebook เพิ่มมากขึ้น

หาซ�้องาย ปรับปรุงตลอด
และมีคาใชจายต่ำ

หากเดินไปตามทองถนนในกรุงพนมเปญ 
คนวัยหนุมสาวจะเลนเกม สงขอความหรือ
พูดคุยโทรศัพทมือถือ เหมือนกับท่ีอ่ืนๆ ใน
โลกน้ี ระบบโทรศัพทมือถือท่ีกัมพูชาซ้ือได
งายกวาในญี่ปุนมาก และการซื้อไมจำเปน
ตองใชทะเบียนบาน ใชแคบัตรประชาชน
เทานั้น และสามารถซื้อไดหลายซิมการด
ในคร้ังเดียว คาใชบริการเปนระบบเติมเงิน 
ในการเติมเงินหนึ่งครั้ง เริ่มที่ 1 ดอลลาร
ข้ึนไป แมแตผูมีรายไดนอยก็สามารถซ้ือได
ราคาตัวเครื่องก็มีหลากหลายใหเลือก เริ่ม
ตั้งแตราคาหลายรอยดอลลารจนถึงเครื่อง
มือสองราคาเริ่มตน 10 ดอลลาร โดยปกติ
ราคาไมรวมคาบริการใชสัญญาณ แตเดิม
บริษัท Cellcard ครองตลาดในการบริการ
สัญญาณ แตวาตั้งแตป 2008 เปนตนมามี
บริษัทใหมๆ เขามาแขงขันมากขึ้นเรื่อยๆ 
จึงสงผลใหคุณภาพสัญญาณ และการให
บริการดีข้ึนตามลำดับ สำหรับคนหนุมสาว
การมีโทรศัพทรุนใหมถือเปนเคร่ืองบงบอก
สถานะทางสังคม และผูชายมีแนวโนมวา
จะเปล่ียนเคร่ืองบอย โดยปกติจะมีโทรศัพท
มือถือกันคนละสองเครื่อง หรือใชเครื่องที่
ใชไดสองซิม และใชแยกกัน แลวแตแบรนด
ของผูใหบริการสัญญาณ

เลขตองหร�อ 168 เปนหมายเลขที่มีราคาสูง

สมารทโฟนสมารทโฟน

เกมสและแอปพลิเคชั่นเกมสและแอปพลิเคชั่น

อุปกรณเสร�มอุปกรณเสร�ม

ภาพหนาจอสกร�นภาพหนาจอสกร�น

ราคาซิมการดเปลี่ยนแปลงตาม
หมายเลข ระบบหมายเลขมือถือ
ของชาวกัมพูชาจะเปนเลข 3 หลัก
บวกกับ 6-7 หลัก โดย 3 หลักแรก
เปนเบอรที่กำหนดแยกตามผูให
บริการสัญญาณ สวน 6-7 ตัวหลัง
จะเปนหมายเลขโทรศัพท ผูใชงาน
สามารถเลือกไดจากหมายเลขที่
ตัวเองชอบตอนที่ซื ้อเครื่อง ซึ่ง
ราคาหมายเลขเร่ิมต้ังแต 1 จนถึง

สมารทโฟนรุนใหมเปนท่ีตองการมากท่ีสุด
ซัมซุง และ LG ที่ราคาไมสูงกำลังขยาย
สวนแบงตลาด โดยเจาะตลาดคนหนุมสาว
หรือชนช้ันกลาง สำหรับ LG มีการจำหนาย
ตัวเครื่องที่มีภาษากัมพูชาดวย

สมารทโฟนรุนใหมเปนท่ีตองการมากท่ีสุด
ซัมซุง และ LG ที่ราคาไมสูงกำลังขยาย
สวนแบงตลาด โดยเจาะตลาดคนหนุมสาว
หรือชนช้ันกลาง สำหรับ LG มีการจำหนาย
ตัวเครื่องที่มีภาษากัมพูชาดวย

ชาวกัมพูชาก็นิยมเกมที่ไดรับความ
นิยมท่ัวโลก ไมวาจะเปนแองกรีเบิรด
หรือเท็มเพิลแลนด แอปแตงรูปก็มี
ผูใชบริการเยอะมาก

ชาวกัมพูชาก็นิยมเกมที่ไดรับความ
นิยมท่ัวโลก ไมวาจะเปนแองกรีเบิรด
หรือเท็มเพิลแลนด แอปแตงรูปก็มี
ผูใชบริการเยอะมาก

ชาวกัมพูชาชื่นชอบในการแตงตัว
และแตงหนา มักจะเปล่ียนภาพบน
หนาจอมือถือเปนภาพถายตัวเอง 
ภาพถายที่มีการรีทัชก็เปนที่นิยม

ชาวกัมพูชาชื่นชอบในการแตงตัว
และแตงหนา มักจะเปล่ียนภาพบน
หนาจอมือถือเปนภาพถายตัวเอง 
ภาพถายที่มีการรีทัชก็เปนที่นิยม

ผูหญิงชวงอายุ 10-20 ป ให
ความสนใจกับอุปกรณตกแตง 
เคสมือถือนารักๆหลากหลาย
แบบ สามารถซ้ือหาท่ีเพนซิล 

ผูหญิงชวงอายุ 10-20 ป ให
ความสนใจกับอุปกรณตกแตง 
เคสมือถือนารักๆหลากหลาย
แบบ สามารถซ้ือหาท่ีเพนซิล 

1,000 USD หมายเลขที ่ราคา
สูงจะเปนเลขตอง เชน 999, 666
หรือ เลขเรียง 123 หรือหมายเลข
ท่ีแสดงถึงความโชคดีเชน 168 ก็
จะมีราคาสูง

อินเตอรเน็ตเขามาเกี่ยวของทั้งเร�่องการหางานหร�อจางงาน

การหางานโดยใชอินเตอรเน็ตกำลังเขามาในหมู
วัยรุน เว็บไซต www.bongthom.com มีขอมูล
งานหลากหลาย และไดรับความนิยมมากที่สุด
ในกัมพูชา บริษัทที่ลงขอมูลรับสมัครงานไดรับ
การตอบสนองจากผูที่กำลังหางานเปนจำนวน
มาก แตเนื่องจากการใชงานจะจำกัดเฉพาะผูที่

สามารถใชภาษาอังกฤษไดหรือสามารถใชงาน
อินเตอรเน็ตได ทำใหการบอกเลาปากตอปาก
เร่ืองงานผานความสัมพันธสวนตัวยังมีอยูท่ัวไป
กอนที่จะเปนระบบออนไลน ขอมูลตำแหนง
งานจะถูกประชาสัมพันธผานทางหนังสือพิมพ
หรือแผนปายโฆษณา

คาเฟและรานอาหาร โรงแรมและเกสตเฮาส
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ระบบการศึกษาในกัมพูชา เปนระบบเดียวกับญี่ปุน 6.3.3

และยังมีปญหาที่ยังไมไดรับการแกไขอีกมากมาย
ระบบการศึกษาในกัมพูชา เปนระบบเดียวกับญี่ปุน แตนาเสียดายที่กัมพูชา มีเด็กที่สามารถเรียนจบระดับชั้นประถมศึกษาเพียงแครอยละ 
52 เทานั้น ดวยเหตุผล “บานยากจนและตองทำงาน” และนี่ไดกลายเปนปญหาใหญระดับชาติ

พนมเปญสไตล o การดำรงช�ว�ต

การดำรงช�ว�ต o การศึกษาและโรงเร�ยน

โรงเร�ยนประถมศึกษา 
เวลาเร�ยนมีชวงเชาและบาย 

ในยุคสงครามกลางเมืองคนที่มีความรูหรือ
มีการศึกษาจำนวนมากถูกสังหาร ระบบ 
การศึกษาถูกทำลายลง รอยบอบซ้ำนั ้น
ในตอนนี้ก็ยังคงฝงลึกและมีปญหามากมาย
หลงเหลืออยู การศึกษาภาคบังคับของชาว  
กัมพูชาคือระดับประถมศึกษา ระดับประถม
ศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน แตในความ
เปนจริงนักเรียนจำนวนมากตองลาออก
กลางคัน มีเด็กที่ไมเขาเรียนเพราะสภาพ
ปญหาทางบาน   การบริหารจัดการยัง
หละหลวมถึงแมวากฎหมายจะกำหนดวา
การศึกษาเปนหนาท่ีพลเมืองก็ตาม แตก็มีการ
ซ้ำชั้นหรือสอบตก จึงทำใหในชั้นเดียวกัน
จะมีนักเรียนตางอายุกัน โรงเรียนประถมจะ
มีนักเรียนจำนวนมาก ระบบการเรียนจึงแบง
เปนสองชวง คือชวงเชาและชวงบาย เนน
การเรียนในหองเรียนและไมมีชั่วโมงเรียน
ดนตรี ศิลปะ หรือพลศึกษา เงินเดือนครูที่
เปนขาราชการยังต่ำทำใหมีครูจำนวนมาก
จำเปนตองเปนตองทำอาชีพเสริม

นิยมเร�ยนว�ชาที่มีประโยชน
ที่สามารถใชไดในช�ว�ตจร�ง

พนมเปญยังขาดแคลนโรงเรียนสายอาชีพ
หรือโรงเรียนพิเศษ นักเรียนมีต้ังแตเยาวชน
จนถึงผูใหญ แตไมวาจะชวงอายุไหนวิชาที่
ไดรับความนิยมคือภาษาตางประเทศ เชน 
ภาษาอังกฤษ สำหรับคนชวงอายุ 20 ปข้ีนไป
วิชาชีพตางๆ ท่ีหางานทำไดงาย เชน บริหาร
บัญชี ไอที จะไดรับความนิยม ไมกี่ปมานี้ 
มีการกอตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนขึ้นหลาย
แหง แตวามีชั่วโมงเรียนวันธรรมดาอยูที่ 3 
ชั่วโมง หรือมีการเรียนการสอนในวันหยุด
สุดสัปดาหเทานั้น และไมมีระบบการสอบ
เขาเรียน ระบบการเรียนที่ไมเขมงวดเชนนี้ 
ทำใหนักศึกษาสวนใหญสามารถเรียนไปดวย
ทำงานไปดวยได

โรงเร�ยนประถมศึกษา

บรรยากาศแถวโรงเร�ยนสายอาช�พ

โรงเร�ยนมัธยมตน โรงเร�ยนมัธยมปลาย

ระบบการศึกษากัมพูชา อัตราการเขาศึกษา

ระดับอนุบาล (1-3ป)

การศึกษาพ้ืนฐาน (6ป) 93% (สำเร็จการศึกษา52%)

ระดับมัธยมตน (3ป) 34%

ระดับมัธยมปลาย (3ป) 15%

ระดับมหาวิทยาลัย (4-7ป) 5% (ประมาณการ)

โรงเรียนสายอาชีพ
ที่มา: CIESF
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ในกัมพูชายังไมมีโรงเร�ยนสำหรับชาวญี่ปุน ชาวญี่ปุนนิยม

สงบุตรหลานเร�ยนโรงเร�ยนเสร�มและโรงเร�ยนนานาชาติ

ระบบการศึกษาในกัมพูชา เปนระบบเดียวกับญี่ปุน 6.3.3

และยังมีปญหาที่ยังไมไดรับการแกไขอีกมากมาย
ระบบการศึกษาในกัมพูชา เปนระบบเดียวกับญี่ปุน แตนาเสียดายที่กัมพูชา มีเด็กที่สามารถเรียนจบระดับชั้นประถมศึกษาเพียงแครอยละ 
52 เทานั้น ดวยเหตุผล “บานยากจนและตองทำงาน” และนี่ไดกลายเปนปญหาใหญระดับชาติ

พนมเปญสไตล o การดำรงช�ว�ต พนมเปญสไตล o การดำรงช�ว�ต

การดำรงช�ว�ต o การศึกษาและโรงเร�ยนการดำรงช�ว�ต o การศึกษาและโรงเร�ยน

โรงเร�ยนประถมศึกษา 
เวลาเร�ยนมีชวงเชาและบาย 

ในยุคสงครามกลางเมืองคนที่มีความรูหรือ
มีการศึกษาจำนวนมากถูกสังหาร ระบบ 
การศึกษาถูกทำลายลง รอยบอบซ้ำนั ้น
ในตอนนี้ก็ยังคงฝงลึกและมีปญหามากมาย
หลงเหลืออยู การศึกษาภาคบังคับของชาว  
กัมพูชาคือระดับประถมศึกษา ระดับประถม
ศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน แตในความ
เปนจริงนักเรียนจำนวนมากตองลาออก
กลางคัน มีเด็กที่ไมเขาเรียนเพราะสภาพ
ปญหาทางบาน   การบริหารจัดการยัง
หละหลวมถึงแมวากฎหมายจะกำหนดวา
การศึกษาเปนหนาท่ีพลเมืองก็ตาม แตก็มีการ
ซ้ำชั้นหรือสอบ ตกจึงทำใหในชั้นเดียวกัน
จะมีนักเรียนตางอายุกัน โรงเรียนประถมจะ
มีนักเรียนจำนวนมาก ระบบการเรียนจึงแบง
เปนสองชวง คือชวงเชาและชวงบาย เนน
การเรียนในหองเรียนและไมมีชั่วโมงเรียน
ดนตรี ศิลปะ หรือพลศึกษา เงินเดือนครูที่
เปนขาราชการยังต่ำทำใหมีครูจำนวนมาก
จำเปนตองเปนตองทำอาชีพเสริม

นิยมเร�ยนว�ชาที่มีประโยชน
ที่สามารถใชไดในช�ว�ตจร�ง

พนมเปญยังขาดแคลนโรงเรียนสายอาชีพ
หรือโรงเรียนพิเศษ นักเรียนมีต้ังแตเยาวชน
จนถึงผูใหญ แตไมวาจะชวงอายุไหนวิชาที่
ไดรับความนิยมคือภาษาตางประเทศ เชน 
ภาษาอังกฤษ สำหรับคนชวงอายุ 20 ปข้ีนไป
วิชาชีพตางๆ ท่ีหางานทำไดงาย เชน บริหาร
บัญชี ไอที จะไดรับความนิยม ไมกี่ปมานี้ 
มีการกอตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนขึ้นหลาย
แหง แตวามีชั่วโมงเรียนวันธรรมดาอยูที่ 3 
ชั่วโมง หรือมีการเรียนการสอนในวันหยุด
สุดสัปดาหเทานั้น และไมมีระบบการสอบ
เขาเรียน ระบบการเรียนที่ไมเขมงวดเชนนี้ 
ทำใหนักศึกษาสวนใหญสามารถเรียนไปดวย
ทำงานไปดวยได

ชนชั้นกลางและผูมีฐานะจะสง
บุตรหลานเขาโรงเร�ยนเอกชน 

ในกรุงพนมเปญมีโรงเรียนเอกชนกอตั้งขึ้น
เปนจำนวนมากในหลายปมาน้ี คาเลาเรียน
มีหลายราคาตั้งแตหลายรอยดอลลารตอป
จนถึง 10,000 ดอลลาร สวนใหญการเรียน
ภาษาตางประเทศจะสอนโดยอาจารยชาว
ตางชาติ (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ) โรงเรียน
หลายแหงที่ใชหลักสูตรการศึกษาจากตาง
ประเทศ เชน อังกฤษหรืออเมริกา ประวัติ
การศึกษามีความสำคัญและเปนเคร่ืองบงช้ี
สถานะทางสังคม ซ่ึงใหความสำคัญกับคนท่ี
พูดภาษาตางประเทศไดครอบครัวที ่มี
ฐานะนิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียน
เอกชนชื่อดังเพื่อใหไดรับโอกาสที่ดีขึ้น 

โรงเรียนสอนพิเศษพนมเปญกอต้ังโดยสมาคม
ชาวญี่ปุนในกัมพูชา และมีทั้งแผนกอนุบาล 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน ผูปกครอง
หรือเด็กท่ีมีความประสงคจะเขาเรียนตองเปน
สมาชิกสมาคมชาวญ่ีปุนซ่ึงมีสวนในการบริหาร
งานของโรงเรียนนี้

กอตั้งป: 1989
หลักสูตร: IB (International Baccalaureate) 
แผนก: อนุบาล ประถม มัธยมตน มัธยมปลาย
ภาคการศึกษา: สองภาคการศึกษา 
(ตนเดือน ส.ค. - ตนเดือน มิ.ย. ปถัดไป) 
จำนวนนักเรียน: มากกวา 600 คน 
(กวา 40 ประเทศ) 
วันเรียน: จันทรถึงศุกร (7:00 น. - 14:30 น.) 
คาเลาเรียน: ประถม 12,590 USD มัธยมตน 
15,200 USD มัธยมปลาย 16,460 USD (ตอป 
รวมคา ธรรมเนียมอื่นๆ แลว)
สัดสวนเชื้อชาติ: กัมพูชา 25% อเมริกา 13% 
เกาหลี 12% ออสเตรเลีย 7%

ขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2013

จำนวนนักเรียน: 55 คน (อนุบาล 19 คน / ประถม 28 คน / มัธยมตน 8 คน) 
วันเรียน: ทุกวันเสาร (และจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรหลายวัน) 
วิชาที่สอน: เนนภาษาญี่ปุน คณิตศาสตร และมีสอนวิชาพลศึกษา ศิลปะ และดนตรี
คาเลาเรียน: 40 USD/เดือน (ปละ 480 USD)
URL: http://www.jacam.cc/act/x04_school.php

   ขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2013

โรงเร�ยนประถมศึกษา

บรรยากาศแถวโรงเร�ยนสายอาช�พ

โรงเร�ยนมัธยมตน โรงเร�ยนมัธยมปลาย

ระบบการศึกษากัมพูชา อัตราการเขาศึกษา

ระดับอนุบาล (1-3ป)

การศึกษาพ้ืนฐาน (6ป) 93% (สำเร็จการศึกษา52%)

ระดับมัธยมตน (3ป) 34%

ระดับมัธยมปลาย (3ป) 15%

ระดับมหาวิทยาลัย (4-7ป) 5% (ประมาณการ)

โรงเรียนสายอาชีพ
ที่มา: CIESF

นักเรียนชาวญี่ปุนสวนใหญนิยมเรียนที่นี่

โรงเรียนนานาชาติพนมเปญ

โรงเรียนวันเสารสำหรับเด็กชาวญี่ปุน เปดสอนสัปดาหละครั้ง

โรงเรียนสอนพิเศษพนมเปญ
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พนมเปญสไตล o การดำรงช�ว�ต พนมเปญสไตล o การดำรงช�ว�ต

การดำรงช�ว�ต o การพัฒนาเมืองของกรุงพนมเปญในอนาคตการดำรงช�ว�ต o การพัฒนาเมืองของกรุงพนมเปญในอนาคต

การพัฒนาเมืองพนมเปญในปจจ�บัน

เนนการพัฒนาเมืองใหมๆ โดยคำนึงถึงสภาพแวดลอม
ยานใจกลางกรุงพนมเปญมีพื้นที่คับแคบมาก มีระยะทางจากเหนือถึงใต 5 กิโลเมตร และจากตะวันออกถึงตะวันตก 5 กิโลเมตร หากเดิน
จะสามารถเดินรอบเมืองไดภายใน 1 วัน มีประชากรอยูอาศัยประมาณ 840,000 คน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บริษัททองถิ่นกำลัง
มีโอกาสทางธุรกิจจากการขยายเมืองในอนาคต ซึ่งรัฐบาลมีแผนการสรางเมืองใหมขึ้นที่ชานเมืองกรุงพนมเปญ

การเดนซิตี้ ตั้งอยูทางทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตรจากใจกลางกรุงพนมเปญ และมีความยาว
ท้ังหมด 8 กิโลเมตร ขนาดพ้ืนท่ี 1,000 เฮคแตร ตามแผนการกอสรางจะมีส่ิงอำนวยความสะดวก
ครบครัน เชน โรงแรม สนามกอลฟ อาคารพาณิชย และที่อยูอาศัย

การเดนซ�ตี้

การกอสรางชรอยชังวาซิต้ี โดยบรรษัทเพ่ือการลงทุนของธนาคารแคนาเดีย (OCIC) มีการพัฒนา
พ้ืนท่ี 387 เฮคแตร สรางสวนพฤกษศาสตร สนามกีฬา ศูนยประชุมนานาชาติ และอาคารพาณิชย

ชรอยชังวาซ�ตี้

สรางโดย OCIC ไดมอนดไอสแลนดถือเปนจุดเดน และเปนเมืองใหมซึ่งอยูใกลกับใจกลางกรุง
พนมเปญมากที่สุด ขณะนี้อยูในระหวางการกอสราง

ไดมอนดไอสแลนด

วัฒนะทาวเวอร หากสรางเสร็จสมบูรณจะเปนอาคารขนาด 39 ชั้น มีความสูง 183.9 เมตร 
จะกลายเปนตึกที่มีความสูงที่สุดภายในกรุงพนมเปญ และเปนสัญลักษณของการพัฒนาอยางไม
หยุดยั้งของเมืองนี้

สะพานเช่ือมเมืองกับ
ทะเลสาบ การสราง
สนามกอลฟภายใน
เสร็จเรียบรอยแลว

ภาพซาย คือ ชรอยชังวา 
ภาพขวา จะเปนรูปแบบ
อาคารในบริเวณโดยรอบ

อพารตเมนตขนาดสูงสราง
เสร็จสมบูรณแลวกำลังเร่ิม
แบงขาย

ธนาคารแคนาเดียเปนธนาคารใหญสุดของกัมพูชา
ดำเนินธุรกิจหลากหลาย เชน กิจการโรงแรม นิคม
อุตสาหกรรม และพัฒนาเมือง เปนตน 

ปจจุบันอุตสาหกรรมกอสราง
ในพนมเปญกำลังเติบโตขึ้น

วัฒนะทาวเวอร

ทางหลวงหมายเลข 6

ทางหลวงหมายเลข 5

การเดนซ�ตี้

ชรอยชังวาซ�ตี้

ไดมอนดไอสแลนด

วัฒนะทาวเวอร

พนมเปญ

ทางหลวงหมายเลข 6

ทางหลวงหมายเลข 5

พนมเปญ

สะพานมิตรภาพญี่ปุน

พัฒนาโดย: L.Y. กรุป

กำหนดการแลวเสร็จ: เดือน ก.ค. ป 2013 พัฒนาโดย: วัฒนะ กรุป Pung Kheaw Sai พิธีเปดกิจการโตโยโคะอินน

สัมภาษณคุณ Pung Khew Sai จากธนาคารแคนาเดีย

มีแผนการที่จะสรางหอคอยขนาดความสูง 555 เมตรใชไหมครับ

อยูในโครงการไดมอนดไอสแลนด และจะนำไปใชประโยชนเชิงพาณิชยดวย 

ใช รวมมือกับบริษัทในเครือของเรา และมีกำหนดการสรางเสร็จสมบูรณในป 2014 

ใช กำลังลงมือพัฒนา เชน บริเวณรอบของสนามกีฬาโอลิมปก

ไดมอนดไอสแลนด มีบริษัท TOYOKO-INN จากญี่ปุนเขามาดำเนินกิจการดวยใชไหม

ตอนนี้บริษัทกำลังมุงขยายกิจการดวยการพัฒนาอสังหาริมทรัพยใชไหม
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การพัฒนาเมืองพนมเปญในปจจ�บัน

เนนการพัฒนาเมืองใหมๆ โดยคำนึงถึงสภาพแวดลอม
ยานใจกลางกรุงพนมเปญมีพื้นที่คับแคบมาก มีระยะทางจากเหนือถึงใต 5 กิโลเมตร และจากตะวันออกถึงตะวันตก 5 กิโลเมตร หากเดิน
จะสามารถเดินรอบเมืองไดภายใน 1 วัน มีประชากรอยูอาศัยประมาณ 840,000 คน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บริษัททองถิ่นกำลัง
มีโอกาสทางธุรกิจจากการขยายเมืองในอนาคต ซึ่งรัฐบาลมีแผนการสรางเมืองใหมขึ้นที่ชานเมืองกรุงพนมเปญ

การเดนซิตี้ ตั้งอยูทางทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตรจากใจกลางกรุงพนมเปญ และมีความยาว
ท้ังหมด 8 กิโลเมตร ขนาดพ้ืนท่ี 1,000 เฮคแตร ตามแผนการกอสรางจะมีส่ิงอำนวยความสะดวก
ครบครัน เชน โรงแรม สนามกอลฟ อาคารพาณิชย และที่อยูอาศัย

การเดนซ�ตี้

การกอสรางชรอยชังวาซิต้ี โดยบรรษัทเพ่ือการลงทุนของธนาคารแคนาเดีย (OCIC) มีการพัฒนา
พ้ืนท่ี 387 เฮคแตร สรางสวนพฤกษศาสตร สนามกีฬา ศูนยประชุมนานาชาติ และอาคารพาณิชย

ชรอยชังวาซ�ตี้

สรางโดย OCIC ไดมอนดไอสแลนดถือเปนจุดเดน และเปนเมืองใหมซึ่งอยูใกลกับใจกลางกรุง
พนมเปญมากที่สุด ขณะนี้อยูในระหวางการกอสราง

ไดมอนดไอสแลนด

วัฒนะทาวเวอร หากสรางเสร็จสมบูรณจะเปนอาคารขนาด 39 ชั้น มีความสูง 183.9 เมตร 
จะกลายเปนตึกที่มีความสูงที่สุดภายในกรุงพนมเปญ และเปนสัญลักษณของการพัฒนาอยางไม
หยุดยั้งของเมืองนี้

สะพานเช่ือมเมืองกับ
ทะเลสาบ การสราง
สนามกอลฟภายใน
เสร็จเรียบรอยแลว

ภาพซาย คือ ชรอยชังวา 
ภาพขวา จะเปนรูปแบบ
อาคารในบริเวณโดยรอบ

อพารตเมนตขนาดสูงสราง
เสร็จสมบูรณแลวกำลังเร่ิม
แบงขาย

ธนาคารแคนาเดียเปนธนาคารใหญสุดของกัมพูชา
ดำเนินธุรกิจหลากหลาย เชน กิจการโรงแรม นิคม
อุตสาหกรรม และพัฒนาเมือง เปนตน 

ปจจุบันอุตสาหกรรมกอสราง
ในพนมเปญกำลังเติบโตขึ้น

วัฒนะทาวเวอร

ทางหลวงหมายเลข 6

ทางหลวงหมายเลข 5

การเดนซ�ตี้

ชรอยชังวาซ�ตี้

ไดมอนดไอสแลนด

วัฒนะทาวเวอร

พนมเปญ

ทางหลวงหมายเลข 6

ทางหลวงหมายเลข 5

พนมเปญ

สะพานมิตรภาพญี่ปุน

พัฒนาโดย: L.Y. กรุป

กำหนดการแลวเสร็จ: เดือน ก.ค. ป 2013 พัฒนาโดย: วัฒนะ กรุป Pung Kheaw Sai พิธีเปดกิจการโตโยโคะอินน

สัมภาษณคุณ Pung Khew Sai จากธนาคารแคนาเดีย

มีแผนการที่จะสรางหอคอยขนาดความสูง 555 เมตรใชไหมครับ

อยูในโครงการไดมอนดไอสแลนด และจะนำไปใชประโยชนเชิงพาณิชยดวย 

ใช รวมมือกับบริษัทในเครือของเรา และมีกำหนดการสรางเสร็จสมบูรณในป 2014 

ใช กำลังลงมือพัฒนา เชน บริเวณรอบของสนามกีฬาโอลิมปก

ไดมอนดไอสแลนด มีบริษัท TOYOKO-INN จากญี่ปุนเขามาดำเนินกิจการดวยใชไหม

ตอนนี้บริษัทกำลังมุงขยายกิจการดวยการพัฒนาอสังหาริมทรัพยใชไหม
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กรุงพนมเปญไมมีระบบขนสงสาธารณะ ประชาชนนิยมเดินทาง

โดยการใชมอเตอรไซครับจาง ตุกตุก และแท็กซ�่มิเตอร 
ในกรุงพนมเปญมีจำนวนรถแท็กซ่ีท่ีลงทะเบียนไวประมาณ 200 คัน หากคุณตองการเรียกรถแท็กซ่ี จะตองรออยางนอยประมาณ 20 นาที
ถึง 30 นาที ประชาชนทั่วไปนิยมเดินทางดวยมอเตอรไซครับจาง ตุกตุก และแท็กซี่มิเตอร สามารถใชบริการเรียกรถไดตามสถานที่สำคัญ
หรือสี่แยกหลักๆโดยไมตองเสียเวลารอ

พนมเปญสไตล o การดำรงช�ว�ต

การดำรงช�ว�ต o การคมนาคม

คาโดยสารตองตอรองกอน
รายไดของคนขับรถตุกตุก
มากกวา 8 ดอลลารตอวัน

เราสามารถพบเห็นมอเตอรไซครับจางหรือรถ
ตุกตุกไดทั่วไปตามทองถนน รถเหลานี้เปน
รถสวนบุคคลทั้งหมด  ดังนั้นคาบริการจึง
ไมมีมาตรฐาน    การใชบริการจะตองแจง
จุดหมายปลายทาง   และตองเจรจาคาโดย
สารกอน   คนขับสวนใหญเปนคนทองถิ่น
บางคนสื่อสารไดแคภาษากัมพูชาเทานั้น 

สมพงศเปนคนขับตุกตุก เขาบอกเราวาราคา
เหมาเพื่อขับรถระหวางสถานที่ทองเที่ยว
สำคัญ 5 ที่ (พิพิธภัณฑโตนสเลง วัดพนม 
และทุงสังหาร เปนตน) ใชเวลา 8 ชั่วโมง 
ราคาอยูที ่ประมาณ 25 ดอลลาร ราคาคา
บริการจะเปลี่ยนตามระยะทาง และเวลา
รอ ปจจุบันนี้ราคาน้ำมันแพงขึ้น ทำใหคน
ขับตุกตุกเดือดรอน 

รายไดตอวันของสมพงศ โดยเฉล่ียมากกวา
12 ดอลลาร อาจถึงเดือนละ 500 ดอลลาร
เพ่ือนท่ีเปนคนขับตุกตุกเหมือนกันไดวันละ
ประมาณ 8-10 ดอลลาร 

โกลบอลแท็กซ�่

ตุกตุก มอเตอรไซครับจาง รถสามลอถีบ

ชอยสแท็กซ�่

ดำเนินการลงทุนโดยบริษัทสัญชาติจีน มีรถใหบริการ 100 คัน คาโดยสาร
เร่ิมตน 1.2 กิโลเมตรแรก 4,000 เรียล และเพ่ิมข้ึน 400 เรียลทุกๆ 160 เมตร
จุดเดนคือตัวรถสีขาว ติดแอร และภายในสะอาด จึงไดรับความนิยมมาก

เปนยานพาหนะที่มีที่นั่งเบาะ
หลัง สามารถนั่งได 2-4 คน มี
หลังคากันแดดและฝน เทียบ
กับมอเตอรไซครับจางแลว มี
ราคาถูก

ผูโดยสารน่ังไดแคคนเดียว คน
ทองถิ่นเรียกวามอเตอรดรอป 
คาโดยสารคอนขางถูก แตวา 
มีปญหาเรื่องการสื่อสารดวย
ภาษาอังกฤษ มีอุบัติเหตุ และ
ปญหาอื่นๆบอย

ยานพาหนะแบบโบราณมีท่ีน่ัง
ผูโดยสารอยูดานหนา เคลื่อน 
ที่ชา เหมาะสำหรับเดินทาง
ระยะใกล ปจจุบันน้ี มีจำนวน
ลดลง แตวาเปนที่นิยมในหมู
นักทองเที่ยว

ลงทุนโดยบริษัทสัญชาติเกาหลี มีรถใหบริการ 80 คัน คาโดยสารเริ่มตนที่ 
1.2 กิโลเมตรแรก 4,000  เรียล และเพิ่มขึ้น 400 เรียลทุกๆ 150 เมตร มี
จุดเดนคือตัวรถสีเหลือง และเปนรถตู

รถโดยสารประจำทางในกรุงพนมเปญ 

รถยนตและมอเตอรไซคท่ีลงทะเบียนในกรุงพนมเปญมีจำนวนถึง 1  
ลานคันในป  2011  นับต้ังแตป  2000  มีอัตราขยายตัวถึง  3 เทา 
การจราจรติดขัดในตัวเมืองเลวรายขึ้นทุกป รัฐบาลกรุงพนมเปญได
รวมมือกับองคกรความรวมมือนานาชาติ (JICA) รางแผน “โครงการ
จราจรภายในเมืองพนมเปญ” มีแผนการจะนำ “รถโดยสารประจำ
ทาง” เขามาใชงาน แตยังไมมีนโยบายลดปริมาณตุกตุก หรือปญหา
ที่จอดรถตามถนน ดังนั้นการนำระบบรถเมลเขามาใชอาจไมไดชวย
แกปญหาการจราจรมากนัก นอกจากน้ีรัฐบาลมีแนวคิดจะสรางรถราง 
รถไฟฟาโมโนเรลดวย

1 USDแลกไดประมาณ 4,000 เรียล

การพักผอนหยอนใจ

มีแหลงทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจเพิ่มขึ้นหลายแหงในกรุงพนมเปญ เชน สนามกีฬา สวนสนุกขนาดใหญ ตกเย็นผูคนนิยมเดินเที่ยว
ตลาดนัด และยานขายอาหาร พนมเปญในชวงสุดสัปดาหจึงเต็มไปดวยรอยยิ้มของผูคน หากเปนวันหยุดหลายวันติดตอกัน จะมีการพา
ครอบครัวหรือเพื่อนๆ ไปเที่ยวตางจังหวัด โดยรถยนตหรือรถบัส ในสวนนี้ ขอแนะนำที่พักผอนหยอนใจสำหรับชาวพนมเปญที่ชื่นชอบ  
การเดินทางการเที่ยวเลน หรือการชอปปง
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พนมเปญสไตล o การพักผอนหยอนใจ พนมเปญสไตล o การพักผอนหยอนใจ

การพักผอนหยอนใจ o เกาะติดวันหยุดของวัยรุนพนมเปญการพักผอนหยอนใจ o เกาะติดวันหยุดของวัยรุนพนมเปญ

ความปราถนาของวัยรุนคือ อยากนารักและมีเสนห ดวยเหตุผลน้ีลิซาจึงทำงานเปนนางแบบ
ลองมาดูการใชชีวิตในวันหยุดของเด็กวัยรุนชาวพนมเปญอยางลิซากัน
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จ�ดหมายปลายทางการเดินทางที่ไดรับความนิยมภายในประเทศ 

มรดกโลกนครวัด และร�สอรทร�มชายหาดสีหนุว�ลล

แหลงบันเทิงขนาดใหญแขงกันเปดตัว

แหลงพักผอนหยอนใจที่เขามาเติมเต็มการใชช�ว�ต
ในวันหยุดสุดสัปดาหชาวพนมเปญนิยมใชเวลารวมกันกับเพื่อนๆ แฟน หรือครอบครัว กรุงพนมเปญที่กำลังพัฒนาเริ่มมีแหลงบันเทิง
ผุดขึ้นมาเรื่อยๆ เราขอแนะนำแหลงทองเที่ยวใหมที่ทำใหผูคนสนุกเพลิดเพลินไปดวยกันไดทั้งเด็กและผูใหญ

พนมเปญสไตล o การพักผอนหยอนใจ พนมเปญสไตล o การพักผอนหยอนใจ

การพักผอนหยอนใจ o การใชเวลาพักผอนในวันหยุด(การเดินทางทองเที่ยว)การพักผอนหยอนใจ o การใชเวลาพักผอนในวันหยุด(ในกรุงพนมเปญ)

ดรีมแลนด สวนสนุกขนาดใหญของกรุงพนมเปญ เต็มไปดวย
เคร่ืองเลนนาสนใจมากมาย เชน บานผีสิง รถไฟเหาะ กลุมวัยรุน
หรือครอบครัวจะพากันมาที่นี่ชวงวันหยุดสุดสัปดาห

แหลงทองเที่ยวใหม ไดมอนดไอสแลนด

มีถึง 29 วัน มากเปน 2 เทาของญี่ปุน ซึ่งมี
เพียง 15 วัน วันหยุดประจำชาติกัมพูชาจะ
เปลี่ยนแปลงตามปฏิทินจันทรคติ

1 ม.ค.  วันปใหมสากล 
7 ม.ค.  วันปลดปลอยกัมพูชา
 จากเขมรแดง
1-4 ก.พ.  วันถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จ
 พระนโรดม สีหนุ
25 ก.พ.  วันมาฆบูชา
8 มี.ค.  วันสตรีสากล
14-16 เม.ย.  วันปใหมกัมพูชา
1 พ.ค.  วันแรงงาน
13-15 พ.ค. พระราชพิธีทำบุญเฉลิมพระชนม
 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรม
 นาถนโรดม สีหมุนี
24 พ.ค.  วันวิสาขบูชา
28 พ.ค.  วันพืชมงคล
1 มิ.ย.  วันเด็กสากล
18 มิ.ย.  พระราชพิธีทำบุญเฉลิมพระชนม
 พรรษาพระมหาวีรกษัตรียนโรดม 
 มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดา
24 ก.ย.  วันรัฐธรรมนูญ
3-5 ต.ค.  วันสารทเขมร
15 ต.ค. วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
 นโรดม สีหนุ
29 ต.ค.   วันฉัตรมงคลพระบาทสมเด็จ
 พระบรมนาถนโรดม สีหมุนี
9 พ.ย.  วันประกาศอิสรภาพจากฝรั่งเศส
16-18 พ.ย.  เทศกาลน้ำ
10 ธ.ค.  วันสิทธิมนุษยชนสากล

สวนสนุกขนาดใหญของพนมเปญ

ดร�มแลนด
ดร�มแลนด

แหลงทองเที่ยวใหม

ไดมอนด ไอสแลนด

ไดมอนด ไอสแลนด

กิจกรรมที่ไดรับความนิยมในวันหยุด

ขับรถเลน เลนกีฬา เลนไพ/หมากรุก

รานอาหารที่มีเปลญวน ชมพระอาทิตยตกดิน อินเตอรเน็ต เกมมือถือ

วันหยุดประจำชาติ
กัมพูชา ในป 2013

วันหยุดที่มีการเดินทาง

พนมเปญ

มรดกโลกที่เสียมเร�ยบ

นครวัด

เขตเนินเขา

มณฑลคีร�

ร�สอรทร�มหาดขนาดใหญที่

สีหนุว�ลล
คารถบัสและเวลาเดินทาง คารถบัสและเวลาเดินทาง

คาโดยสาร: 6-12 USD
เวลา: 5-6 ชั่วโมง

กำลัง
นิยม

คารถบัสและเวลาเดินทาง
คาโดยสาร: 10-12 USD
เวลา: 5-6 ชั่วโมง

คาโดยสาร: 5-10 USD
เวลา: 3-4 ชั่วโมง

คาเดินทางขาไปเที่ยวเดียว  
ขอมูล ณ มีนาคม ป 2013

เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ในวันปใหมชาวกัมพูชา
จากทั่วประเทศจะมารวมตัวกันที่นครวัด

เริ่มมีการพัฒนารีสอรทในชวงหลายปมานี้ มีแหลง
ทองเที่ยวขึ้นชื่อ เชน น้ำตก เดินปา ขี่ชาง

อยูไมไกลจากพนมเปญ ในชวงวันหยุดยาวจะมีคนมาเยือนมากมาย
เพื่อมาเลนน้ำทะเล ตกปลา กินอาหารทะเล

จ�ดหมายปลายทางของ
การเดินทางยอดนิยม คือ 
ทะเล ภูเขา และธรรมชาติ

ประเทศกัมพูชา ถูกปกคลุมดวยพ้ืนดินแนว
ราบและเขตพ้ืนท่ีติดทะเลมีนอย ดวยเหตุน้ี
ชายหาด และเขตวิวที่สูง จึงเปนสถานที่
ทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมของชาวกัมพูชา 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยูใน
เมือง หากมีวันหยุดยาวผูคนจะพาครอบครัว
หรือเพ่ือนๆ มาเท่ียวตางจังหวัด ดวยรถบัส
หรือรถยนต ปลายทางจะเปนเสียมเรียบ 
สีหนุวิลล หรือมณฑลคีรี นอกจากน้ีอุทยาน
แหงชาติโบกอรกำลังไดรับการพัฒนา และ
นาจะดึงดูดนักทองเที่ยวไดมาก

รถบัสระยะไกลทั้งขนคน สัมภาระสิ่งของ 
หร�อแมกระทั่งรถจักรยานยนต 

กัมพูชาเปนประเทศท่ีมีการขนสงพัสดุ
ภายในประเทศที่ยังไมพัฒนา การสง
พัสดุภายในประเทศ นิยมฝากไปกับ
รถบัสระยะไกล ควรเขียนหมายเลข
โทรศัพทมือถือ และชื่อของผูรับบน
กลองพัสดุ แลวฝากไปกับรถบัส พัสดุ
น้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม คาขนสง

ระหวางพนมเปญและเสียมเรียบ
ประมาณ 1.25 ดอลลาร หลังจาก
พัสดุเดินทางมาถึง เจาหนาที่จาก
บริษัทรถบัสจะโทรศัพทแจงผูรับ 
สำหรับการสงเอกสารมักจะสงดวย
รถมอเตอรไซค 
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จ�ดหมายปลายทางการเดินทางที่ไดรับความนิยมภายในประเทศ 
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คาโดยสาร: 6-12 USD
เวลา: 5-6 ชั่วโมง
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อยูไมไกลจากพนมเปญ ในชวงวันหยุดยาวจะมีคนมาเยือนมากมาย
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โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยูใน
เมือง หากมีวันหยุดยาวผูคนจะพาครอบครัว
หรือเพ่ือนๆ มาเท่ียวตางจังหวัด ดวยรถบัส
หรือรถยนต ปลายทางจะเปนเสียมเรียบ 
สีหนุวิลล หรือมณฑลคีรี นอกจากน้ีอุทยาน
แหงชาติโบกอรกำลังไดรับการพัฒนา และ
นาจะดึงดูดนักทองเที่ยวไดมาก

รถบัสระยะไกลทั้งขนคน สัมภาระสิ่งของ 
หร�อแมกระทั่งรถจักรยานยนต 

กัมพูชาเปนประเทศท่ีมีการขนสงพัสดุ
ภายในประเทศที่ยังไมพัฒนา การสง
พัสดุภายในประเทศ นิยมฝากไปกับ
รถบัสระยะไกล ควรเขียนหมายเลข
โทรศัพทมือถือ และชื่อของผูรับบน
กลองพัสดุ แลวฝากไปกับรถบัส พัสดุ
น้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม คาขนสง

ระหวางพนมเปญและเสียมเรียบ
ประมาณ 1.25 ดอลลาร หลังจาก
พัสดุเดินทางมาถึง เจาหนาที่จาก
บริษัทรถบัสจะโทรศัพทแจงผูรับ 
สำหรับการสงเอกสารมักจะสงดวย
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