รายงานสรุปนโยบาย (Policy Brief)
การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันออก
1. บทนํา
โครงการนีเป็ นการศึกษาการค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันออก โดยเก็บข้อมูลเกี#ยวกับ
ยุทธศาสตร์การเชื#อมโยงในภูมภิ าคอาเซียน รวบรวมข้อมูลปฐมภูมจิ ากการสํารวจและสัมภาษณ์เชิงลึก
ถึง สถานการณ์ ปจั จุบนั ของการขนส่ ง สินค้าตามเส้นทางด้านตะวันออก ซึ#ง เป็ นส่ ว นหนึ# งในแผนงาน
ภายใต้โครงการระเบียบเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ซึง# มี 2 เส้นทางหลัก คือ
1) เส้นทาง R1 จากกรุงเทพ ฯ – อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (ไทย) – ปอยเปต/ศรีโสภณ – พระเวท
(กัมพูชา) – วังเตา (เวียดนาม) และ 2) เส้นทาง R10 จากกรุงเทพฯ – บ้านหาดเล็ก จ.ตราด (ไทย) – เกาะ
กง (กัมพูชา) – นามคาน (เวียดนาม) ดังภาพด้านล่าง การศึกษานีครอบคลุมถึงการค้าชายแดนและการค้า
ข้ามแดนระหว่างภาคตะวันออกของไทยกับประเทศเพื#อนบ้าน และวิเคราะห์สถานการณ์ อุปสรรคใน
ด้านสิง# อํานวยความสะดวกทางการค้า มาตรการกีดกันทางการค้า กฎระเบียบทีเ# กี#ยวกับการค้าและการ
ข้ามแดน แนวโน้มและรูปแบบทางการค้า รวมถึงโอกาสในการใช้ประโยชน์จากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
นี เพื#อเสนอแนะแนวทางและกลยุทธ์การพัฒนาการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดนสําหรับภาครัฐและ
ภาคเอกชน

เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ R1 และ R10 ในการศึกษานี
2. สรุปผลการศึกษา
การศึกษาโครงการนีได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ส่วน และมีผลการศึกษาโดยสรุปดังนี
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2.1 การวิเคราะห์ความเชื#อมโยงทางกายภาพและสิง# อํานวยความสะดวกทางการค้า
ในส่วนของถนน เส้นทางทังสองนีแม้ว่าจะสามารถดําเนินกิจกรรมการค้าการขนส่งได้ แต่กย็ งั ไม่
สะดวกเท่าที#ควร เนื#องจากส่วนใหญ่ยงั เป็ นถนนสองช่องทางจราจร และอยู่ระหว่างการพัฒนา คาดว่า
หากการขยายถนน แก้ไขจุดคอขวดต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าเชิงกายภาพได้
อย่างมาก (โดยเฉพาะบนเส้นทาง R10) นอกจากนี สิง# อํานวยความสะดวกสําหรับพนักงานขับรถและ
รถบรรทุกตามแนวเส้นทาง เช่น จุดพักรถ สถานีบริการเชือเพลิง NGV สถานีซ่อมบํารุงรถ โทรศัพท์
ฉุ กเฉิน ยังมีไม่เพียงพอ และยังไม่มปี ้ ายภาษาอังกฤษทีช# ดั เจน เข้าใจง่าย
ั # มพูชายังไม่ได้
ในส่วนของบริเวณด่านพรมแดน พบว่าอาคารทีท# าํ การและระบบศุลกากรในฝงกั
มาตรฐาน ตลอดจนเส้นทางเชื#อมโยงระหว่างด่านของไทยและกัมพูชาขาดการบํารุงรักษาเป็ นหลุมบ่อ
ั#
นอกจากนียังไม่มกี ารบริหารจัดการพืนทีด# ่านพรมแดนของฝงไทย
(อรัญประเทศและบ้านหาดเล็ก) และ
ั # มพูชา (ปอยเปตและเกาะกง) ให้มคี วามกว้างขวาง ทําให้การเดินทางของยานพาหนะและผูค้ นไม่
ฝงกั
เป็ นระเบียบ นอกจากนียังพบว่าสิง# อํานวยความสะดวกสําหรับพนักงานขับรถและรถบรรทุกที#บริเวณ
ด่าน เช่น จุดพักรถ สถานีบริการเชือเพลิง NGV สถานีซ่อมบํารุงรถ ยังไม่เพียงพอ
ในส่ วนของการขับขี#ตามเส้นทาง ปจั จุบนั ยานพาหนะที#สามารถข้ามแดนได้ยงั ถูก จํากัด ด้ว ย
ระบบโควต้า ตลอดจนพิกดั นํ าหนักบรรทุกในกัมพูชาและเวียดนามยังน้อยกว่าไทย นอกจากนี เส้นทาง
หลายช่วงในกัมพูชาและเวียดนามตัดผ่านหมูบ่ า้ น ย่านเกษตรกรรม มีจกั รยานยนต์และปศุสตั ว์สญ
ั จรไป
มา เสีย# งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุและยากต่อการทําความเร็ว
2.2 การวิเคราะห์ความเชื#อมโยงทางสถาบัน
จากกรอบและดัชนีชวัี ดเชิงคุณภาพเพื#อวัดความเชื#อมโยงทางสถาบัน พบว่าโดยรวมแล้วไทยถือ
ว่าเป็ นประเทศที#มปี ระสิทธิภาพของกระบวนการและกฎระเบียบที#เกี#ยวข้องกับการค้าและการลงทุนที#
ดีก ว่ ากัมพูชาและเวียดนามค่ อ นข้างมาก ถึง แม้ว่ าทังสามประเทศจะมีก ระบวนการและกฎระเบีย บ
ศุลกากรทีเ# กีย# วข้องกับการนําเข้าและส่งออกไม่แตกต่างกันมากนัก
ผลจากดัชนี ชวัี ด เชิง คุณ ภาพแสดงให้เ ห็นว่ าโอกาสทางเศรษฐกิจสําหรับไทยในกัมพูชาและ
เวียดนามนันแตกต่างกัน ขึนอยูก่ บั วัตถุประสงค์ในการทําธุรกิจ โดยถ้าผูป้ ระกอบการไทยต้องการเข้าไป
ลงทุนผลิตเพื#อส่งออก เวียดนามจะมีความน่ าสนใจมากกว่ากัมพูชา เนื#องจากมีประสิทธิภาพด้านต้นทุน
เวลา และกระบวนการที#สูงกว่า แต่ถ้าพิจารณาจากด้านการเข้าไปลงทุนค้าขายแล้ว พบว่ากัมพูชาดูม ี
ศักยภาพในการนํ าสินค้าไทยเข้าไปค้าขายมากกว่า เนื#องจากระยะเวลาและกระบวนการในการนํ าเข้า
สินค้าของกัมพูชานันรวดเร็วและสะดวกกว่าประเทศเวียดนาม แต่มจี ะมีขอ้ เสียคือต้นทุนค่าใช้จา่ ยสูงกว่า
ในส่วนของปญั หาและอุ ปสรรคที#เกี#ยวเนื#องกับความเชื#อมโยงทางสถาบันบนเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจตอนใต้ จากการสํารวจของคณะผูว้ จิ ยั สามารถสรุปปญั หาและอุปสรรคได้ดงั นี
• พิธกี ารศุลกากรยังมีระยะเวลานานเนื#องจากข้อจํากัดด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทม#ี อี ย่างจํากัด
ณ ด่านศุลกากรและการขาดเจ้าหน้าทีท# ช#ี าํ นาญการ ทําให้ตอ้ งใช้เวลาในการรอนาน
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• ข้อ จํา กัด จากความแออัด และการจัด พืนที#ข องด่ านสํา คัญ คือ ด่ า นบ้า นคลองลึก อํ าเภอ
อรัญประเทศ ทีเ# ชื#อมต่อกับถนนสาย R1
• ความไม่ชดั เจนในระบบกฎหมายและกฎระเบียบทีเ# กี#ยวข้องกับพิธกี ารศุลกากรของกัมพูชา
ซึง# ทําให้ระยะเวลาและค่าใช้จา่ ยทีใ# ช้ในการผ่านพิธกี ารศุลกากรสูงและมีความไม่แน่ นอน
• ข้อจํากัดในการผ่านแดนไปยังกัมพูชาของรถบรรทุกสินค้าจากไทย ซึง# ไทยได้โควต้ารถไทยที#
สามารถเข้าไปยังกัมพูชาได้จาํ นวน 40 คันตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่นําโขง
(Great-Mekong Subregion: GMS) แต่รถที#ได้รบั โควต้าโดยมากจะเป็ นรถโดยสารทําให้มรี ถบรรทุก
สินค้าจากไทยทีว# งิ# ผ่านแดนไปยังกัมพูชาได้เพียงจํานวนจํากัด
• ข้อจํากัดที#เกี#ยวเนื#องกับกฎหมายการควบคุมการขนส่งสินค้าทางบกที#มคี วามไม่สอดคล้อง
กันระหว่างประเทศ เช่น นําหนักของรถบรรทุกสินค้า
• การขาดบริษทั ประกันภัยทีร# บั ประกันคลอบคลุมถึงอุบตั เิ หตุทเ#ี กิดขึนในกัมพูชาและประเทศ
เวียดนามทําให้มคี วามเสีย# งจากการขนส่งสินค้าไปยังประเทศดังกล่าวค่อนข้างสูง
• ปญั หาทีเ# กีย# วเนื#องจากการเก็บภาษีศุลกากรและการขาดกฎหมายเกี#ยวกับสินค้าผ่านแดนใน
กัมพูชา ทําให้ส ินค้าที#ไทยต้อ งการส่งไปยัง ประเทศเวียดนามทางบกยังต้อ งเสียภาษีศุ ล กากรให้ก ับ
กัมพูชาเมือ# มีการผ่านแดนกัมพูชา และจะต้องตรวจปล่อยสินค้าตามปกติ
• การขนส่งทางบกไปยังกัมพูชายังมีตน้ ทุนทีส# งู กว่าการขนส่งทางนําเป็ นอย่างมาก
ปจั จุบนั ทางไทยและกัมพูชาได้พยายามปรับปรุงสิง# อํานวยความสะดวกทางการค้าด้านสถาบัน
หลายด้าน เพื#อลดต้นทุนและเวลาทีใ# ช้ในการขนส่งทางบก สรุปได้ดงั นี
• ไทยมีแผนในการสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่แยกจากด่านตรวจคนเข้าเมืองที#ด่านบ้านคลอง
ลึก โดยด่านศุลกากรสําหรับรถบรรทุกสินค้าจะไปอยูท่ ด#ี ่านหนองเอีย# น อ.อรัญประเทศแทน
• แผนการสร้างจุดตรวจร่วม (Single Stop Inspection: SSI) ระหว่างเจ้าหน้าทีศ# ุลกากรของ
ไทยและกัมพูชาทีด# ่านศุลกากรแห่งใหม่ทด#ี ่านหนองเอีย# น
• การลดภาษีศุลกากรและการเปิ ดเสรีทางการค้าของกัมพูชาตามกรอบความตกลงประชาคม
ั หาที#เ กิด ขึนจาก
เศรษฐกิจ อาเซีย น (ASEAN Economic Community) อาจจะช่ ว ยลดป ญ
การเก็บภาษีศุลกากรในสินค้าผ่านแดน กรณีสนิ ค้าทีจ# ะทําการขนส่งไปยังประเทศเวียดนามได้
นอกจากนี คณะผู้วจิ ยั ยังได้ใช้แบบจําลองเพื#อจําลองผลกระทบที#จะเกิดขึนต่อมูลค่าการค้า ณ
จุดผ่านแดนเมือ# มีการปรับปรุงสิง# อํานวยความสะดวกทางสถาบัน โดยอาศัยข้อมูลการเปลีย# นแปลงความ
เชื#อมโยงทางสถาบันที#จะเกิดขึนบนเส้นทาง R1 เช่น การสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่แยกจากด่านบ้าน
คลองลึก และการสร้างจุดตรวจร่วม (Single Stop Inspection: SSI) ระหว่างศุลกากรไทยและกัมพูชาที#
ด่านหนองเอี#ยน ผลจากแบบจําลองพบว่า การเปลีย# นแปลงทีเ# กิดขึนจะส่งผลให้มลู ค่าการค้า ณ จุดผ่าน
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แดนของด่านศุลกากรบ้านคลองลึก เพิม# ขึน169.84 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.78 ในกรณีสนิ ค้านํ าเข้า และ
เพิม# ขึน 299.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.72 ในกรณีสนิ ค้าส่งออก โดยมูลค่าการส่งออกสินค้า ณ จุดผ่าน
แดนจะเพิม# ขึนได้เป็ นอย่างมากหากพิธศี ุลกากรของกัมพูชาปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพทัดเทียมกับไทย
กล่าวคือจะช่วยให้มลู ค่าสินค้าส่งออกเพิม# ขึนได้ถงึ 1,158.55 ล้านบาท
2.3 การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้
1) การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการค้าทางบก
กัมพูชาเป็ นหนึ#งในประเทศคู่คา้ ของไทยทีม# อี ตั ราการเติบโตทีส# งู เป็ นอย่างมากซึง# พบว่า โดยมาก
การขนส่งสินค้าไปยังกัมพูชา โดยเฉพาะกัมพูชาตอนใน เช่น กรุงพนมเปญ จะใช้การขนส่งทางนํ าเป็ น
หลัก โดยมูลค่าการค้าสินค้าผ่านทางด่านอรัญประเทศคิดเป็ นร้อยละ 38.63 ของมูลค่าการส่งออกสินค้า
ไปยังกัมพูชาทังหมดในปี พ.ศ. 2555 เท่านัน
สินค้าทีม# สี ดั ส่วนในการส่งออกไปยังกัมพูชาทางบกสูงคือสินค้าประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์
และอะไหล่รถยนต์สาํ หรับการขนส่งสินค้าทางบกไปยังกัมพูชานัน โดยมากจะเป็ นการขนส่งผ่านเส้นทาง
R1 ผ่านทางด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยสินค้าทีจ# ะทําการขนส่งทางบกจะมีลกั ษณะคือ สินค้า
อุปโภคบริโภคที#มปี ลายทางยังเขตที#อยู่ใกล้ชายแดนไทย เช่น ปอยเปต ศรีโสภณ พระตะบอง สินค้า
ประเภทรถยนต์ รถจัก รยานยนต์ และอะไหล่ รถยนต์ ที#ต้อ งมีก ารกระจายสินค้าไปยัง เขตต่ างๆ ใน
กัมพูชา รวมถึง เขตใกล้ชายแดนไทย และ สินค้าลัก ลอบหรือ สิน ค้าหนี ภาษีต่ างๆ ทังนี พบว่ าสินค้า
ลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและสินค้าหนีภาษีเพื#อนํ าไปขายในกัมพูชาจนถึงประเทศเวียดนาม
มักจะอาศัยเส้นทางทางบก แต่สําหรับการขนส่งสินค้าทีม# นี ํ าหนักมาก สินค้าทีม# จี ุดหมายปลายทางไปยัง
ตอนในของกัมพูชาจะไม่นิยมใช้เส้นทางทางบก
ใ นส่ ว นขอ ง การใ ช้ ป ระ โยชน์ จากก ารค้ า ทาง บกไป ยั ง เวี ย ดนา มต อ น ใ ต้ นั น จา ก
การสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการไทยในเวียดนามตอนใต้ และผู้ประกอบการไทยที#ส่งออกสินค้าไปขายยัง
พืนทีด# งั กล่าวพบว่า ปจั จุบนั ผูป้ ระกอบการยังอาศัยการขนส่งทางนําเป็ นหลัก และไม่มแี ผนในการเปลีย# น
มาใช้เส้นทางทางบก เนื#องจากประเทศเวียดนามตอนใต้มพี นที
ื ต# ดิ กับแม่นําและทะเลเป็ นจํานวนมาก จึง
มีท่าเรือทังท่าเรือนํ าลึกและท่าเรือแม่นําอยู่เป็ นจํานวนมากซึ#งมีต้นทุนในการขนส่งทีถ# ูกกว่าต้นทุนการ
ขนส่งทางบกค่อนข้างมาก โดยเวลาทีใ# ช้ในการขนส่งสินค้าไม่ได้มคี วามแตกต่างกันมากนัก
2) การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการเชื#อมโยงฐานการผลิต
ในปจั จุบนั กัมพูชาและเวียดนามเป็ นประเทศผูร้ บั ทุนที#สําคัญของไทย โดยในส่วนของกัมพูชา
นัน ไทยออกไปลงทุนในอุตสาหกรรมทีเ# น้นใช้แรงงานสูง ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื#องนุ่ งห่ม อุตสาหกรรม
รองเท้าและเครื#องหนัง และอุ ตสาหกรรมชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในชินส่วนที#เน้ นใช้แรงงานสูงรวมถึง
อุตสาหกรรมทีต# อ้ งใช้ทรัพยากร หรืออุตสาหกรรมทีต# อบสนองความต้องการของตลาดในกัมพูชาเอง
การย้ า ยฐานการผลิ ต และการเชื# อ มโยงฐานการผลิ ต ของนั ก ลงทุ น ในไทย รวมถึ ง
นัก ลงทุ นต่ างประเทศในไทยดัง ที#ไ ด้ก ล่ าวมาแล้ว ในข้างต้น ก่ อ ให้เ กิด การใช้ประโยชน์ ของเส้นทาง
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ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ โดยเฉพาะเส้นทาง R1 คือ 1) การใช้การขนส่งทางบกเป็ นเส้นทางในการขนส่ง
วัตถุดบิ 2) การใช้เป็ นเส้นทางในการขนส่งสินค้าที#ผลิตเสร็จแล้วจากฐานการผลิตไปสู่ท่าเรือเพื#อการ
ส่งออก 3) การใช้เส้นทางเพื#อเชื#อมโยงฐานการผลิตระหว่างไทยและกัมพูชา และ 4) การเชื#อมโยงฐาน
การผลิตระหว่างกัมพูชาและเวียดนามหรือการกระจายสินค้าจากฐานการผลิตในเวียดนาม
3) การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากความตกลงทีเ# กี#ยวข้องกับการค้าและการขนส่งข้ามแดนที#
มีอยูใ่ นปจั จุบนั
จากการศึกษาคณะผู้วจิ ยั พบว่าความตกลงการขนส่งข้ามแดนที#เกี#ยวข้องบนเส้นทาง R1 และ
R10 คือความตกลงภายใต้กรอบ GMS และ ASEAN โดยข้อตกลงทังสองมีเนือหาสาระทีส# อดคล้องและ
ใกล้เคียงกัน แต่ความแตกต่างอยู่ท#กี ารได้รบั การลงสัตยาบันจากประเทศสมาชิกทังหมดเรียบร้อยแล้ว
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลล่าสุด คณะผู้วจิ ยั พบว่าเห็นว่าความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนในอนุ
ภูมภิ าคลุ่มแม่นําโขง หรือ GMS CBTA นันมีผลการบังคับใช้มากกว่า และไทยน่ าจะสามารถอาศัย
ข้อบังคับต่างๆ ตามความตกลงนีเพื#อเพิม# ปริมาณการค้าและการลงทุนระหว่างกัมพูชาและเวียดนามได้
ในขณะทีก# ารใช้กรอบความตกลงภายใต้กรอบ ASEAN อาจจะให้ประโยชน์น้อยกว่า
โดยสรุปแล้ว โอกาสทางเศรษฐกิจจากการค้าทางบกระหว่างไทยและกัมพูชามีอยู่อย่างจํากัด
เนื#องจากปญั หาความเชื#อมโยงทางสถาบันทําให้ต้นทุนในการขนส่งทางบกสูง ประโยชน์จากการค้าทาง
บกจะเกิดเมือ# ผูป้ ระกอบการต้องการกระจายสินค้าไปยังเขตในกัมพูชาทีอ# ยู่ใกล้ไทยมากกว่ากัมพูชาตอน
ใน ขณะทีก# ารค้าทางบกกับเวียดนามตอนใต้นนแทบจะไม่
ั
มโี อกาสเกิดขึน เนื#องจากต้นทุนการขนส่งทาง
บกแพงกว่าการขนส่งทางนํ ามากทังที#ระยะเวลาที#ใช้ขนส่งไม่ได้แตกต่างกันมากนัก อีกทังยังติดปญั หา
จากการเก็บภาษีศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้าในกรณีของสินค้าผ่านแดนของกัมพูชา
การใช้ประโยชน์ ทางเศรษฐกิจจากเส้นทางการขนส่งทางบกตรงโครงการระเบียงเศรษฐกิจตอน
ใต้ จะมีมากกว่าในกรณีของการย้ายฐานการผลิตและการเชื#อมโยงฐานการผลิตระหว่างไทยและกัมพูชา
ซึ# ง มี ท ั ง ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง ก า ร ส่ ง อ อ ก วั ต ถุ ดิ บ ใ น ก า ร ผ ลิ ต ไ ป ยั ง ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต ใ น กั ม พู ช า
การนําเข้าสินค้าทีผ# ลิตเสร็จแล้วจากฐานการผลิตในกัมพูชามาส่งออกผ่านท่าเรือนํ าลึกแหลมฉบังในไทย
และการเชื#อมโยงฐานการผลิตผ่านเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศของธุรกิจต่างประเทศในไทยที#ม ี
การย้ายส่วนงานทีเ# น้นใช้แรงงานเข้มข้นไปยังฐานการผลิตในกัมพูชา
3. สรุปข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อหน่ วยงานที2เกี2ยวข้อง
ข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อหน่ วยงานทีเ# กีย# วข้องโดยแบ่งตามด้าน มีดงั นี
3.1 ข้อเสนอแนะเพื#อการปรับปรุงความเชื#อมโยงทางกายภาพและสิง# อํานวยความสะดวกทางการค้า
ข้อเสนอแนะในส่วนพืนทีไ ทย
• การปรับปรุงด่านอรัญประเทศ รัฐบาลควรผลักดันการก่อสร้างด่านบ้านหนองเอี#ยนให้แล้ว
เสร็จในปี พ.ศ.2560 ตามแผน โดยกําหนดจุดตรวจร่วม และให้รถบรรทุกทังหมดผ่านทางด่านนี ส่วน
ด่านอรัญประเทศ ควรจัดแยกพืนทีส# ําหรับเชิงพาณิชย์และการท่องเทีย# วออกจากกัน พร้อมเพิม# สิง# อํานวย
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ความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงการร่วมมือกับบริษทั ปตท. เพื#อเพิม# สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) ทีจ# าก
เดิมมีเพียงแห่งเดียว
• การปรับปรุงด่านบ้านหาดเล็ก ควรกันพืนทีแ# ยกเฉพาะรถบรรทุกและนักท่องเทีย# วออกจาก
กัน โดยพืนทีต# ลาดควรแยกออกจากพืนทีด# ่านพรมแดน และพิจารณาให้ใช้พนที
ื ก# ่อนถึงด่าน 2-3 กม. เพื#อ
เป็ นจุดพักสําหรับรถบรรทุก หรือเป็ นสถานีรถโดยสารทีเ# ดิมใช้พนที
ื #รมิ ด่านซึ#งคับแคบ รวมถึงควรขยาย
ทางหลวงหมายเลข 3 จาก อ.เมือง จ.ตราด มาถึงด่านบ้านหาดเล็ก ให้เป็ นถนน 4 ช่องทางตลอดแนว
• การตังองค์ก รเฉพาะเพื#อ การดู แ ลการจัด การพืนที#พ รมแดน โดยมีห น้ าที#จ ดั การพืนที#
รวบรวมหน่ วยงานต่ างๆ เข้าด้วยกัน และออกกฎระเบียบเฉพาะสําหรับแต่ ละพืนที# ทังนีอาจอยู่ภายใต้
สํานักนายกรัฐมนตรี หรือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐไทยเพือ ให้เกิดการพัฒนาในกัมพูชา
• การปรับปรุงเส้นทางเชื#อมพรมแดนไทยและกัมพูชา จากเดิมทีเ# ป็ นหลุมบ่อ รัฐบาลไทยควร
เสนองบประมาณปรับปรุงให้เป็ นถนน 4 ช่องทาง เพื#อความสะดวกในการผ่านแดน
• การปรับปรุงอาคารศุลกากรของกัมพูชา จัดระเบียบรถบรรทุกในการทําพิธกี ารศุลกากร
• การสนับสนุ นให้มถี นนทีแ# ยกทางหลัก เช่น มี Frontage Road แยกระหว่างรถในหมู่บา้ น
กับรถทีผ# ่านถนนหลัก เพื#อเพิม# ความเร็วและประสิทธิภาพในการจราจร
• การเพิม# สิง# อํานวยความสะดวกตลอดแนวเส้นทาง จากการจัด Business Matching ของ
ภาคเอกชนไทยกับกัมพูชา เพื#อนําไปสู่การสร้างธุรกิจพืนฐานทางการค้าและการขนส่ง
• การสร้างกลไกแก้ปญั หากรณีอุบตั เิ หตุ/ข้อพิพาททางถนน โดยอาจตังเป็ นศูนย์แก้ไขปญั หา
เกีย# วกับรถบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศ
• การผลักดันเพื#อให้ขอ้ ตกลง GMS-CBTA หรือ AEC บรรลุผล รัฐบาลไทยต้องเร่งเจรจา
แก้ปญั หารถบรรทุกไทยที#ยงั ไม่สามารถวิง# ไปในกัมพูชาได้ จากโควต้ารถบรรทุกและพิกดั นํ าหนักที#ไม่
เท่ากัน ควรจัดพืนทีร# ว่ มเพื#อเปลีย# นถ่ายสินค้าบริเวณด่านชายแดน
3.2 ข้อเสนอแนะเพื#อปรับปรุงการเชื#อมโยงทางสถาบัน
ข้อเสนอแนะในส่วนนีได้แบ่งตามปญั หาทีผ# ปู้ ระกอบการและหน่ วยงานทีเ# กีย# วข้องกล่าวถึง ดังนี
ั # มพูชา
1) การขาดประสิทธิภาพของพิธกี ารศุลกากรในฝงกั
ั # มพูชา
• การช่วยเหลือในการสร้าง capacity building ให้กบั เจ้าหน้าทีศ# ุลกากรฝงกั
• ควรใช้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น ASEAN connectivity หรือ CBTA
ผลักดันให้มาตรฐานด้านศุลกากรของกัมพูชาอยูใ่ นระดับเดียวกับไทย
2) ข้อจํากัดจากความแออัดและการจัดพืนทีข# องด่านบ้านคลองลึก
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• ด่านใหม่ท#จี ะจัดทําขึนที#หนองเอี#ยน ควรเป็ นการจัดพืนที#ให้ดี โดยเฉพาะการแยกไม่ให้
พืนทีพ# าณิชย์รกุ ลําเข้ามาในเขตด่านศุลกากร
• การเพิม# การประสานงานระหว่างหน่ วยงานของเจ้าหน้าทีร# ฐั และผลักดันให้ national single
window ใช้งานจริงได้
3) ความไม่ ช ัด เจนในระบบกฎหมายและกฎระเบีย บที#เ กี#ย วข้อ งกับ พิธ ีก ารศุ ล กากรและ
การขนส่งสินค้าทางบก
• การจัดให้มหี น่ ว ยงานด้านที#ปรึกษาทางกฎหมายพาณิ ชย์และกฎหมายการขนส่ งของ
กัมพูชาในหน่ วยงานทีเ# กีย# วข้องของไทย
• หน่ วยงานที#เกี#ยวข้องควรมีการประสานขอข้อมูลการเปลี#ยนแปลงเกี#ยวกับกฎระเบียบที#
เกี#ยวข้องกับการขนส่งและศุลกากร และจัดแปลเป็ นภาษาไทย โดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและ
ผูป้ ระกอบการขนส่งทราบผ่านเว็บไซด์
• ใช้ขอ้ ตกลง GMS หรือ AEC รวมไปถึงเวทีการเจรจาที#ใหญ่ขนึ เช่น ASEAN+3 ที#ม ี
ประเทศญีป# นุ่ ร่วมด้วย ในการผลักดันให้กมั พูชามีระบบกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายทีเ# ป็ นสากล
4) ข้อจํากัดทีร# ถบรรทุกสินค้าจากไทยไม่สามารถขนส่งสินค้าไปยังกัมพูชาตอนในได้
• ผลักดันเจรจาให้มกี ารเพิม# โควต้าแลกเปลีย# นรถบรรทุกสินค้าจากทีไ# ด้เพียง 10 คัน
• พยายามสร้างคลัสเตอร์ความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งในไทยกับกัมพูชา และระหว่าง
ผูป้ ระกอบการขนส่งของไทยเอง
• การเพิม# ธุรกิจหรือการตังโรงงานของไทยในกัมพูชาทีเ# พิม# ขึน จะเป็ นการดึงผูป้ ระกอบการ
ขนส่งซึง# อยูใ่ นโซ่อุปทานเข้าไปดําเนินธุรกิจขนส่งในกัมพูชามากขึน
5) ข้อจํากัดที#เกี#ยวเนื#องกับกฎหมายการควบคุมการขนส่งสินค้าทางบกทีม# คี วามไม่สอดคล้อง
กันระหว่างประเทศ
• ผลักดันการเจรจาผ่านข้อตกลง GMS หรือ AEC รวมไปถึงเวทีการเจรจาที#ใหญ่ ใน
การสร้างความสอดคล้องและมาตรฐานเดียวกันเกีย# วกับกฎหมายการขนส่งสินค้าทางบก
6) การขาดบริษัทประกันภัยที#ยอมรับประกันคลอบคลุมถึงอุ บตั ิเหตุ ท#เี กิดขึนในกัมพูชาและ
ประเทศเวียดนาม
• ผลักดันให้กลุ่มบริษทั ประกันภัยในไทยมีการหาเครือข่ายกับบริษทั ประกันในกัมพูชาเพื#อ
รับประกันภัยในกรณีการขนส่งสินค้าข้ามแดน
7) ปญั หาทีเ# กีย# วเนื#องจากการเก็บภาษีศุลกากรและการขาดกฎหมายเกี#ยวกับสินค้าผ่านแดนใน
กัมพูชา
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• ผลั ก ดั น ผ่ า นการเจรจาในระดั บ รั ฐ ต่ อ รั ฐ ให้ ก ั ม พู ช ามี ค วามโปร่ ง ใสในระบบ
การจัดเก็บภาษีและสินค้าควบคุมต่างๆ รวมถึงการแจ้งการเปลี#ยนแปลงต่ างๆ เผยแพร่บนเว็บไซด์ให้
ผูป้ ระกอบการทราบ
3.3 ข้อเสนอแนะเพื#อการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้
ในส่วนการใช้ประโยชน์จากการค้าทางบก
• หากมีการปรับปรุงการขนส่งทางบกให้มตี น้ ทุนทีถ# ูกลง จะเป็ นการเพิม# โอกาสในการนํ าสินค้าที#
มีความอ่อนไหวต่อเวลาในการขนส่งไปขายในกัมพูชาตอนในมากยิง# ขึน เช่น ผลไม้สด
• ผู้ประกอบการไทยควรมองหาโอกาสในการเจาะตลาดในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นอกเหนื อจาก
ผลิตภัณฑ์หลักทีส# ่งออกไปยังกัมพูชาอยู่ โดยมองการเปลีย# นแปลงของวิถชี วี ติ และรูปแบบการบริโภคของ
คนในกัมพูชามากยิง# ขึน เช่น คนในพนมเปญซึง# มีความเจริญมากขึนและกําลังซือเพิม# สูงขึนอย่างรวดเร็ว
อาจพยายามเจาะตลาดในสินค้าฟุ่มเฟือยมากขึน เช่น เครือ# งสําอาง เครื#องประดับ สินค้าเทคโนโลยี สินค้า
ทีอ# าศัย modern trade เพื#อรองรับรูปแบบการบริโภคทีจ# ะเปลีย# นแปลงต่อไปในอนาคต
• ในกรณีของเขตชนบท ผูป้ ระกอบการไทยควรมองหาช่องทางในการเจาะตลาดสินค้าทีอ# ํานวย
ความสะดวกในการประกอบอาชีพมากขึน เช่น เครือ# งจักรทางการเกษตร
ในส่วนของการใช้ประโยชน์จากการเชือ มโยงฐานการผลิต
• การพัฒนาพืนที#ชายแดนร่ วมกันและการตังเขตเศรษฐกิจพิเศษร่ วม จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ
การเชื#อมโยงฐานการผลิตมากยิง# ขึน
• การพยายามระงับข้อพิพาทหรือแก้ไขปญั หาความมันคงจะช่
#
วยพัฒนาความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจได้
• การเข้าไปลงทุนในกัมพูชามีความเสี#ยงจากกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ซึง# ต้องอาศัย
สายสัมพันธ์เป็ นหลัก การเข้าไปปูทางในระดับรัฐบาล เช่ น การลงทุ นในโครงสร้างพืนฐานและนิ ค ม
อุตสาหกรรมในกัมพูชา รวมถึงการมีท#ปี รึกษาทางกฎหมายธุรกิจให้กบั ผู้ประกอบการไทย และการใช้
กรอบ GMS และ AEC รวมถึง MOU ระหว่างไทยและกัมพูชา ในการผลักดันให้กมั พูชามีกฎหมายด้าน
การลงทุนและการคุ้มครองการลงทุนเป็ นสากลโดยเฉพาะการปฏิบตั เิ ยีย# งคนชาติเดียวกัน จะมีส่วนช่วย
การย้ายฐานการผลิต และเชื#อมโยงฐานการผลิตของผูป้ ระกอบการไทยในการไปตังฐานการผลิตมากขึน
• การเพิม# ขึนของผู้ประกอบการผลิตในกัมพูชาและการเชื#อมโยงฐานการผลิตกับไทยจะเป็ น
แรงผลักดันให้ผปู้ ระกอบการขนส่งไทยเข้าไปดําเนินธุรกิจในกัมพูชามากขึน เนื#องจากเป็ นการเคลื#อนย้าย
ธุรกิจทีอ# ยูใ่ นห่วงโซ่อุปทาน
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