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สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา (TBCC) 
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 

กรุงพนมเปญมีแผนเปิดใช้ช่องทางเดินรถโดยสารประจำทางภายในเดือนตุลาคม 

กรุงพนมเปญประกาศเปิดใช้ช่องทางเดินรถโดยสารประจำทาง ระยะทดลอง บนถนน Monivong

ภายในเดือนตุลาคม 2020 ซึ่งเป็นผลจากการประชุมร่วม ระหว่าง H.E Khoung Sreng ผู้ว่าราชการกรุง

พนมเปญ กับธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย (ADB) และผู้แทนของสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น 

(JICA) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความแออัดของการจราจรและทำให้ระบบ

โครงสร้างพื้นฐานของเมืองพนมเปญให้เป็นระเบียบและยั่งยืนมากขึ้น 

โดยโครงการจัดทำช่องทางเดินรถโดยสารประจำทาง จะเริ่มต้นจากจุดจอดรถตลาด Central Market 

ไปจนถึง จุดจอดรถ Steung Meanchey ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและคาดว่าจะแล้วเสร็จ

ภายในเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม 2020 อย่างไรก็ตามกรุงพนมเปญ ไม่ได้เปิดเผยงบประมาณทั้งหมดในการ

ดำเนินโครงการดังกล่าว เนื่องจากยังอยู่ระหว่างศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สัญญาณไฟจราจร พ้ืนที่

หยุดรถ และงานด้านเทคนิคอื่น ๆ ทั้งนี้หากโครงการระยะทดลอง ประสบความสำเร็จ ทางกรุงพนมเปญก็จะ

พิจารณาเปิดใช้ช่องทางเดินรถโดยสารประจำทาง บนถนนสายหลักเส้นอื่นๆ เพ่ิมเติม 

นับตั้งแต่กรุงพนมเปญเปิดให้บริการ รถโดยสารประจำทางในปี 2014 จนถึงปัจจุบัน มีรถโดยสาย

ประจำทางให้บริการทั้งหมด 13 เส้นทาง มีจำนวนมากกว่า 200 คันต่อวัน มีผู้โดยสารเฉลี่ยปีละ 30,000 คน 

กรุงพนมเปญเริ่มประสบปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยหวังว่าหากโครงการนี้ดำเนินการ

ได้สำเร็จจะแก้ไขและบรรเทาปัญหาการจราจรลงได้  

* * * * * 
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Thai Business Council in Cambodia (TBCC) 
Weekly News Update 

Phnom Penh Municipality plans to launch priority public bus lane by October 

 Phnom Penh Municipality announce plan to open the first pilot project of Public Bus 

Lane in October 2020. This is a result from a joint meeting between Phnom Penh Governor 

H.E Khoung Sreng, the Asian Development Bank (ADB), and the representatives of the Japan 

International Cooperation Agency (JICA) on 17, January 2020. The purpose of this poroject is 

to set up a new priority public bus lane in order to reduce traffic congestion as well as making 

Phnom Penh a more orderly and sustainable city’s infrastructure system.  

The project plans to link the priority public bus lane from Central Market Bus Stop to 

Stung Meanchey Bus Stop. It’s now on processing and expected to be finished by September 

or October this year. However, the municipality hasn’t announced the exact budget to 

implement the project yet since the designated team has still been calculating  the feasibility 

of other extra add-ons to the project such as traffic lights, stop areas, as well as other technical 

works.  

Since the first operation of Public Bus in 2014 until now, Phnom Penh city has a total 

of 13 public bus lines and more than 200 buses service daily, with an average of 30,000 

passengers per year. The traffic congestion is one of the leading issues in the capital. If this 

project will be successfully implemented, It will be able to reduce the congested 

circumstance in the capital.  

.* * * * * 
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