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รายงานสรปุนโยบาย (Policy Brief) 
การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวนัออก 

1. บทนํา 

  โครงการนี�เป็นการศกึษาการค้าระหว่างประเทศทางบกดา้นตะวนัออก โดยเก็บขอ้มลูเกี#ยวกบั
ยุทธศาสตรก์ารเชื#อมโยงในภูมภิาคอาเซยีน รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมจิากการสํารวจและสมัภาษณ์เชงิลกึ 
ถึงสถานการณ์ปจัจุบนัของการขนส่งสินค้าตามเส้นทางด้านตะวนัออก ซึ#งเป็นส่วนหนึ#งในแผนงาน
ภายใต้โครงการระเบยีบเศรษฐกจิตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ซึ#งม ี2 เสน้ทางหลกั คอื 
1) เส้นทาง R1 จากกรุงเทพ ฯ – อรญัประเทศ จ.สระแก้ว (ไทย) – ปอยเปต/ศรโีสภณ – พระเวท 
(กมัพชูา) – วงัเตา (เวยีดนาม) และ 2) เสน้ทาง R10  จากกรุงเทพฯ – บา้นหาดเลก็ จ.ตราด (ไทย)  – เกาะ
กง (กมัพูชา) – นามคาน (เวยีดนาม) ดงัภาพด้านล่าง การศกึษานี�ครอบคลุมถงึการคา้ชายแดนและการค้า
ขา้มแดนระหว่างภาคตะวนัออกของไทยกบัประเทศเพื#อนบ้าน และวเิคราะห์สถานการณ์ อุปสรรคใน
ดา้นสิ#งอํานวยความสะดวกทางการคา้ มาตรการกดีกนัทางการคา้ กฎระเบยีบที#เกี#ยวกบัการคา้และการ
ขา้มแดน แนวโน้มและรปูแบบทางการคา้ รวมถงึโอกาสในการใชป้ระโยชน์จากเสน้ทางระเบยีงเศรษฐกจิ
นี� เพื#อเสนอแนะแนวทางและกลยุทธก์ารพฒันาการค้าชายแดนและการคา้ขา้มแดนสําหรบัภาครฐัและ
ภาคเอกชน  

 
เสน้ทางระเบยีงเศรษฐกจิ R1 และ R10 ในการศกึษานี� 

2. สรปุผลการศึกษา 

การศกึษาโครงการนี�ไดแ้บ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 3 ส่วน และมผีลการศกึษาโดยสรปุดงันี� 
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2.1 การวเิคราะหค์วามเชื#อมโยงทางกายภาพและสิ#งอํานวยความสะดวกทางการคา้ 

ในส่วนของถนน เสน้ทางทั �งสองนี�แมว้่าจะสามารถดาํเนินกจิกรรมการคา้การขนส่งได ้แต่กย็งัไม่
สะดวกเท่าที#ควร เนื#องจากส่วนใหญ่ยงัเป็นถนนสองช่องทางจราจร และอยู่ระหว่างการพฒันา คาดว่า
หากการขยายถนน แก้ไขจุดคอขวดต่าง ๆ เสรจ็สมบูรณ์จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าเชงิกายภาพได้
อย่างมาก (โดยเฉพาะบนเสน้ทาง R10) นอกจากนี� สิ#งอํานวยความสะดวกสําหรบัพนักงานขบัรถและ
รถบรรทุกตามแนวเส้นทาง เช่น จุดพกัรถ สถานีบรกิารเชื�อเพลงิ NGV สถานีซ่อมบํารุงรถ โทรศพัท์
ฉุกเฉิน ยงัมไีมเ่พยีงพอ และยงัไมม่ป้ีายภาษาองักฤษที#ชดัเจน เขา้ใจงา่ย 

  ในส่วนของบรเิวณด่านพรมแดน พบว่าอาคารที#ทาํการและระบบศุลกากรในฝ ั #งกมัพูชายงัไม่ได้
มาตรฐาน ตลอดจนเส้นทางเชื#อมโยงระหว่างด่านของไทยและกมัพูชาขาดการบํารุงรกัษาเป็นหลุมบ่อ 
นอกจากนี�ยงัไม่มกีารบรหิารจดัการพื�นที#ด่านพรมแดนของฝ ั #งไทย (อรญัประเทศและบา้นหาดเลก็) และ
ฝ ั #งกมัพูชา (ปอยเปตและเกาะกง) ใหม้คีวามกวา้งขวาง ทําใหก้ารเดนิทางของยานพาหนะและผูค้นไม่
เป็นระเบยีบ นอกจากนี�ยงัพบว่าสิ#งอํานวยความสะดวกสําหรบัพนักงานขบัรถและรถบรรทุกที#บรเิวณ
ด่าน เช่น จดุพกัรถ สถานีบรกิารเชื�อเพลงิ NGV สถานีซ่อมบาํรงุรถ ยงัไมเ่พยีงพอ 

ในส่วนของการขบัขี#ตามเส้นทาง ปจัจุบนัยานพาหนะที#สามารถข้ามแดนได้ยงัถูกจํากดัด้วย
ระบบโควต้า ตลอดจนพกิดันํ�าหนักบรรทุกในกมัพูชาและเวยีดนามยงัน้อยกว่าไทย นอกจากนี� เสน้ทาง
หลายช่วงในกมัพชูาและเวยีดนามตดัผ่านหมูบ่า้น ย่านเกษตรกรรม มจีกัรยานยนต์และปศุสตัวส์ญัจรไป
มา เสี#ยงต่อการเกดิอุบตัเิหตุและยากต่อการทาํความเรว็  

2.2 การวเิคราะหค์วามเชื#อมโยงทางสถาบนั 

จากกรอบและดชันีชี�วดัเชงิคุณภาพเพื#อวดัความเชื#อมโยงทางสถาบนั พบว่าโดยรวมแลว้ไทยถอื
ว่าเป็นประเทศที#มปีระสทิธภิาพของกระบวนการและกฎระเบยีบที#เกี#ยวขอ้งกบัการค้าและการลงทุนที#
ดีกว่ากัมพูชาและเวียดนามค่อนข้างมาก ถึงแม้ว่าทั �งสามประเทศจะมกีระบวนการและกฎระเบียบ
ศุลกากรที#เกี#ยวขอ้งกบัการนําเขา้และส่งออกไมแ่ตกต่างกนัมากนกั 

ผลจากดชันีชี�วดัเชิงคุณภาพแสดงให้เห็นว่าโอกาสทางเศรษฐกิจสําหรบัไทยในกัมพูชาและ
เวยีดนามนั �นแตกต่างกนั ขึ�นอยูก่บัวตัถุประสงคใ์นการทาํธุรกจิ โดยถ้าผูป้ระกอบการไทยต้องการเขา้ไป
ลงทุนผลติเพื#อส่งออก เวยีดนามจะมคีวามน่าสนใจมากกว่ากมัพูชา เนื#องจากมปีระสทิธภิาพดา้นต้นทุน 
เวลา และกระบวนการที#สูงกว่า แต่ถ้าพจิารณาจากด้านการเขา้ไปลงทุนค้าขายแล้ว พบว่ากมัพูชาดูมี
ศกัยภาพในการนําสนิค้าไทยเขา้ไปค้าขายมากกว่า เนื#องจากระยะเวลาและกระบวนการในการนําเขา้
สนิคา้ของกมัพชูานั �นรวดเรว็และสะดวกกว่าประเทศเวยีดนาม แต่มจีะมขีอ้เสยีคอืตน้ทุนค่าใชจ้า่ยสงูกว่า 

ในส่วนของปญัหาและอุปสรรคที#เกี#ยวเนื#องกบัความเชื#อมโยงทางสถาบนับนเส้นทางระเบยีง
เศรษฐกจิตอนใต ้จากการสาํรวจของคณะผูว้จิยัสามารถสรปุปญัหาและอุปสรรคไดด้งันี� 

• พธิกีารศุลกากรยงัมรีะยะเวลานานเนื#องจากขอ้จาํกดัดา้นอุปกรณ์คอมพวิเตอรท์ี#มอีย่างจาํกดั 
ณ ด่านศุลกากรและการขาดเจา้หน้าที#ที#ชาํนาญการ ทาํใหต้อ้งใชเ้วลาในการรอนาน 
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• ข้อจํากัดจากความแออัดและการจดัพื�นที#ของด่านสําคัญ คือ ด่านบ้านคลองลึก อําเภอ 
อรญัประเทศ ที#เชื#อมต่อกบัถนนสาย R1 

• ความไม่ชดัเจนในระบบกฎหมายและกฎระเบยีบที#เกี#ยวขอ้งกบัพธิกีารศุลกากรของกมัพูชา
ซึ#งทาํใหร้ะยะเวลาและค่าใชจ้า่ยที#ใชใ้นการผ่านพธิกีารศุลกากรสงูและมคีวามไมแ่น่นอน 

• ขอ้จาํกดัในการผ่านแดนไปยงักมัพชูาของรถบรรทุกสนิคา้จากไทย ซึ#งไทยไดโ้ควต้ารถไทยที#
สามารถเขา้ไปยงักมัพชูาไดจ้าํนวน 40 คนัตามกรอบความร่วมมอืทางเศรษฐกจิอนุภูมภิาคลุ่มแม่นํ�าโขง 
(Great-Mekong Subregion: GMS) แต่รถที#ไดร้บัโควต้าโดยมากจะเป็นรถโดยสารทําใหม้รีถบรรทุก
สนิคา้จากไทยที#วิ#งผ่านแดนไปยงักมัพชูาไดเ้พยีงจาํนวนจาํกดั 

• ขอ้จํากดัที#เกี#ยวเนื#องกบักฎหมายการควบคุมการขนส่งสนิค้าทางบกที#มคีวามไม่สอดคล้อง
กนัระหว่างประเทศ เช่น นํ�าหนกัของรถบรรทุกสนิคา้ 

• การขาดบรษิทัประกนัภยัที#รบัประกนัคลอบคลุมถงึอุบตัเิหตุที#เกดิขึ�นในกมัพูชาและประเทศ
เวยีดนามทาํใหม้คีวามเสี#ยงจากการขนส่งสนิคา้ไปยงัประเทศดงักล่าวค่อนขา้งสงู 

• ปญัหาที#เกี#ยวเนื#องจากการเกบ็ภาษศุีลกากรและการขาดกฎหมายเกี#ยวกบัสนิคา้ผ่านแดนใน
กมัพูชา ทําให้สินค้าที#ไทยต้องการส่งไปยงัประเทศเวยีดนามทางบกยงัต้องเสียภาษีศุลกากรให้กับ
กมัพชูาเมื#อมกีารผ่านแดนกมัพชูา และจะตอ้งตรวจปล่อยสนิคา้ตามปกต ิ

• การขนส่งทางบกไปยงักมัพชูายงัมตีน้ทุนที#สงูกว่าการขนส่งทางนํ�าเป็นอยา่งมาก 

ปจัจุบนัทางไทยและกมัพูชาไดพ้ยายามปรบัปรุงสิ#งอํานวยความสะดวกทางการค้าด้านสถาบนั
หลายดา้น เพื#อลดตน้ทุนและเวลาที#ใชใ้นการขนส่งทางบก สรปุไดด้งันี� 

• ไทยมแีผนในการสรา้งด่านศุลกากรแห่งใหม่แยกจากด่านตรวจคนเขา้เมอืงที#ด่านบา้นคลอง
ลกึ โดยด่านศุลกากรสาํหรบัรถบรรทุกสนิคา้จะไปอยูท่ี#ด่านหนองเอี#ยน อ.อรญัประเทศแทน 

• แผนการสรา้งจุดตรวจร่วม (Single Stop Inspection: SSI) ระหว่างเจา้หน้าที#ศุลกากรของ
ไทยและกมัพชูาที#ด่านศุลกากรแห่งใหมท่ี#ด่านหนองเอี#ยน 

• การลดภาษีศุลกากรและการเปิดเสรทีางการคา้ของกมัพูชาตามกรอบความตกลงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) อาจจะช่วยลดปญัหาที#เกิดขึ�นจาก 
การเกบ็ภาษศุีลกากรในสนิคา้ผ่านแดน กรณสีนิคา้ที#จะทาํการขนส่งไปยงัประเทศเวยีดนามได ้

นอกจากนี� คณะผู้วจิยัยงัได้ใช้แบบจําลองเพื#อจําลองผลกระทบที#จะเกดิขึ�นต่อมูลค่าการค้า ณ 
จดุผ่านแดนเมื#อมกีารปรบัปรงุสิ#งอํานวยความสะดวกทางสถาบนั โดยอาศยัขอ้มลูการเปลี#ยนแปลงความ
เชื#อมโยงทางสถาบนัที#จะเกดิขึ�นบนเส้นทาง R1 เช่น การสรา้งด่านศุลกากรแห่งใหม่แยกจากด่านบ้าน
คลองลกึ และการสรา้งจุดตรวจร่วม (Single Stop Inspection: SSI) ระหว่างศุลกากรไทยและกมัพูชาที#
ด่านหนองเอี#ยน ผลจากแบบจาํลองพบว่า การเปลี#ยนแปลงที#เกดิขึ�นจะส่งผลใหม้ลูค่าการคา้ ณ จุดผ่าน
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แดนของด่านศุลกากรบา้นคลองลกึ เพิ#มขึ�น169.84 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2.78 ในกรณีสนิคา้นําเขา้ และ
เพิ#มขึ�น 299.62 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 0.72 ในกรณีสนิคา้ส่งออก โดยมลูค่าการส่งออกสนิคา้ ณ จุดผ่าน
แดนจะเพิ#มขึ�นได้เป็นอย่างมากหากพธิศุีลกากรของกมัพูชาปรบัปรุงใหม้ปีระสทิธภิาพทดัเทยีมกบัไทย 
กล่าวคอืจะช่วยใหม้ลูค่าสนิคา้ส่งออกเพิ#มขึ�นไดถ้งึ 1,158.55 ลา้นบาท  

2.3 การใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกจิจากเสน้ทางระเบยีงเศรษฐกจิตอนใต ้

1) การใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกจิจากการคา้ทางบก 

กมัพชูาเป็นหนึ#งในประเทศคู่คา้ของไทยที#มอีตัราการเตบิโตที#สงูเป็นอยา่งมากซึ#งพบว่า โดยมาก
การขนส่งสนิคา้ไปยงักมัพูชา โดยเฉพาะกมัพูชาตอนใน เช่น กรุงพนมเปญ จะใชก้ารขนส่งทางนํ�าเป็น
หลกั โดยมลูค่าการคา้สนิคา้ผ่านทางด่านอรญัประเทศคดิเป็นรอ้ยละ 38.63 ของมลูค่าการส่งออกสนิคา้
ไปยงักมัพชูาทั �งหมดในปี พ.ศ. 2555 เท่านั �น 

สนิคา้ที#มสีดัส่วนในการส่งออกไปยงักมัพูชาทางบกสูงคอืสนิคา้ประเภทรถยนต์ รถจกัรยานยนต ์
และอะไหล่รถยนตส์าํหรบัการขนส่งสนิคา้ทางบกไปยงักมัพูชานั �น โดยมากจะเป็นการขนส่งผ่านเสน้ทาง 
R1 ผ่านทางด่านอรญัประเทศ จงัหวดัสระแก้ว โดยสนิคา้ที#จะทําการขนส่งทางบกจะมลีกัษณะคอื สนิคา้
อุปโภคบรโิภคที#มปีลายทางยงัเขตที#อยู่ใกล้ชายแดนไทย เช่น ปอยเปต ศรโีสภณ พระตะบอง สนิค้า
ประเภทรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และอะไหล่รถยนต์ ที#ต้องมกีารกระจายสินค้าไปยงัเขตต่างๆ ใน
กมัพูชา รวมถึงเขตใกล้ชายแดนไทย และ สินค้าลกัลอบหรอืสินค้าหนีภาษีต่างๆ ทั �งนี�พบว่าสินค้า
ลกัลอบเขา้ประเทศโดยผดิกฎหมายและสนิคา้หนีภาษีเพื#อนําไปขายในกมัพูชาจนถงึประเทศเวยีดนาม
มกัจะอาศยัเสน้ทางทางบก แต่สําหรบัการขนส่งสนิคา้ที#มนํี�าหนักมาก สนิคา้ที#มจีุดหมายปลายทางไปยงั
ตอนในของกมัพชูาจะไมนิ่ยมใชเ้สน้ทางทางบก 

ในส่ ว นของการ ใ ช้ประ โยช น์ จากการค้ าทางบกไปยัง เ วียดนามตอนใต้นั �น  จาก 
การสมัภาษณ์ผู้ประกอบการไทยในเวยีดนามตอนใต้ และผู้ประกอบการไทยที#ส่งออกสนิค้าไปขายยงั
พื�นที#ดงักล่าวพบว่า ปจัจบุนัผูป้ระกอบการยงัอาศยัการขนส่งทางนํ�าเป็นหลกั และไม่มแีผนในการเปลี#ยน
มาใชเ้สน้ทางทางบก เนื#องจากประเทศเวยีดนามตอนใต้มพีื�นที#ตดิกบัแม่นํ�าและทะเลเป็นจาํนวนมาก จงึ
มท่ีาเรอืทั �งท่าเรอืนํ�าลกึและท่าเรอืแม่นํ�าอยู่เป็นจํานวนมากซึ#งมตี้นทุนในการขนส่งที#ถูกกว่าต้นทุนการ
ขนส่งทางบกค่อนขา้งมาก โดยเวลาที#ใชใ้นการขนส่งสนิคา้ไมไ่ดม้คีวามแตกต่างกนัมากนกั 

2) การใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกจิจากการเชื#อมโยงฐานการผลติ 

ในปจัจุบนั กมัพูชาและเวยีดนามเป็นประเทศผูร้บัทุนที#สําคญัของไทย โดยในส่วนของกมัพูชา
นั �น ไทยออกไปลงทุนในอุตสาหกรรมที#เน้นใชแ้รงงานสูง ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมเครื#องนุ่งห่ม อุตสาหกรรม
รองเท้าและเครื#องหนัง และอุตสาหกรรมชิ�นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในชิ�นส่วนที#เน้นใช้แรงงานสูงรวมถึง
อุตสาหกรรมที#ตอ้งใชท้รพัยากร หรอือุตสาหกรรมที#ตอบสนองความตอ้งการของตลาดในกมัพชูาเอง 

การย้ายฐานการผลิต และการเชื# อมโยงฐานการผลิตของนักลงทุนในไทย รวมถึง 
นักลงทุนต่างประเทศในไทยดงัที#ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของเส้นทาง
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ระเบยีงเศรษฐกจิตอนใต ้โดยเฉพาะเสน้ทาง R1 คอื 1) การใชก้ารขนส่งทางบกเป็นเสน้ทางในการขนส่ง
วตัถุดบิ 2) การใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนส่งสนิคา้ที#ผลติเสรจ็แลว้จากฐานการผลติไปสู่ท่าเรอืเพื#อการ
ส่งออก 3) การใชเ้สน้ทางเพื#อเชื#อมโยงฐานการผลติระหว่างไทยและกมัพูชา และ 4) การเชื#อมโยงฐาน
การผลติระหว่างกมัพชูาและเวยีดนามหรอืการกระจายสนิคา้จากฐานการผลติในเวยีดนาม 

3) การใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกจิจากความตกลงที#เกี#ยวขอ้งกบัการคา้และการขนส่งขา้มแดนที#
มอียูใ่นปจัจบุนั 

จากการศกึษาคณะผู้วจิยัพบว่าความตกลงการขนส่งขา้มแดนที#เกี#ยวขอ้งบนเส้นทาง R1 และ 
R10 คอืความตกลงภายใต้กรอบ GMS และ ASEAN โดยขอ้ตกลงทั �งสองมเีนื�อหาสาระที#สอดคลอ้งและ
ใกลเ้คยีงกนั แต่ความแตกต่างอยู่ที#การได้รบัการลงสตัยาบนัจากประเทศสมาชกิทั �งหมดเรยีบรอ้ยแล้ว 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลล่าสุด คณะผู้วจิยัพบว่าเห็นว่าความตกลงว่าด้วยการขนส่งขา้มแดนในอนุ
ภูมภิาคลุ่มแม่นํ�าโขง หรอื GMS CBTA นั �นมผีลการบงัคบัใช้มากกว่า และไทยน่าจะสามารถอาศยั
ขอ้บงัคบัต่างๆ ตามความตกลงนี�เพื#อเพิ#มปรมิาณการคา้และการลงทุนระหว่างกมัพูชาและเวยีดนามได ้
ในขณะที#การใชก้รอบความตกลงภายใตก้รอบ ASEAN อาจจะใหป้ระโยชน์น้อยกว่า  

โดยสรุปแล้ว โอกาสทางเศรษฐกิจจากการค้าทางบกระหว่างไทยและกมัพูชามอียู่อย่างจํากดั 
เนื#องจากปญัหาความเชื#อมโยงทางสถาบนัทําใหต้้นทุนในการขนส่งทางบกสูง ประโยชน์จากการคา้ทาง
บกจะเกดิเมื#อผูป้ระกอบการตอ้งการกระจายสนิคา้ไปยงัเขตในกมัพูชาที#อยู่ใกลไ้ทยมากกว่ากมัพูชาตอน
ใน ขณะที#การคา้ทางบกกบัเวยีดนามตอนใตน้ั �นแทบจะไมม่โีอกาสเกดิขึ�น เนื#องจากต้นทุนการขนส่งทาง
บกแพงกว่าการขนส่งทางนํ�ามากทั �งที#ระยะเวลาที#ใช้ขนส่งไม่ได้แตกต่างกนัมากนัก อกีทั �งยงัตดิปญัหา
จากการเกบ็ภาษศุีลกากรและการตรวจปล่อยสนิคา้ในกรณขีองสนิคา้ผ่านแดนของกมัพชูา 

การใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกจิจากเสน้ทางการขนส่งทางบกตรงโครงการระเบยีงเศรษฐกจิตอน
ใต ้จะมมีากกว่าในกรณีของการยา้ยฐานการผลติและการเชื#อมโยงฐานการผลติระหว่างไทยและกมัพูชา
ซึ# ง มีทั �ง ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง ก า ร ส่ ง อ อ ก วัต ถุ ดิบ ใ นก า ร ผ ลิต ไ ป ยัง ฐ า นก า ร ผ ลิต ใ นกัม พู ช า  
การนําเขา้สนิคา้ที#ผลติเสรจ็แลว้จากฐานการผลติในกมัพูชามาส่งออกผ่านท่าเรอืนํ�าลกึแหลมฉบงัในไทย 
และการเชื#อมโยงฐานการผลติผ่านเครอืข่ายการผลติระหว่างประเทศของธุรกจิต่างประเทศในไทยที#มี
การยา้ยส่วนงานที#เน้นใชแ้รงงานเขม้ขน้ไปยงัฐานการผลติในกมัพชูา 

3. สรปุข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อหน่วยงานที2เกี2ยวข้อง 

ขอ้เสนอแนะทางนโยบายต่อหน่วยงานที#เกี#ยวขอ้งโดยแบ่งตามดา้น มดีงันี� 

3.1 ขอ้เสนอแนะเพื#อการปรบัปรงุความเชื#อมโยงทางกายภาพและสิ#งอํานวยความสะดวกทางการคา้ 

   ขอ้เสนอแนะในส่วนพื�นที �ไทย 

• การปรบัปรงุด่านอรญัประเทศ รฐับาลควรผลกัดนัการก่อสรา้งด่านบา้นหนองเอี#ยนใหแ้ลว้
เสรจ็ในปี พ.ศ.2560 ตามแผน โดยกําหนดจุดตรวจร่วม และให้รถบรรทุกทั �งหมดผ่านทางด่านนี� ส่วน
ด่านอรญัประเทศ ควรจดัแยกพื�นที#สําหรบัเชงิพาณิชยแ์ละการท่องเที#ยวออกจากกนั พรอ้มเพิ#มสิ#งอํานวย
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ความสะดวกต่าง ๆ รวมถงึการรว่มมอืกบับรษิทั ปตท. เพื#อเพิ#มสถานีบรกิารก๊าซธรรมชาต ิ(NGV) ที#จาก
เดมิมเีพยีงแห่งเดยีว 

• การปรบัปรงุด่านบา้นหาดเลก็ ควรกั �นพื�นที#แยกเฉพาะรถบรรทุกและนักท่องเที#ยวออกจาก
กนั โดยพื�นที#ตลาดควรแยกออกจากพื�นที#ด่านพรมแดน และพจิารณาใหใ้ชพ้ื�นที#ก่อนถงึด่าน 2-3 กม. เพื#อ
เป็นจุดพกัสําหรบัรถบรรทุก หรอืเป็นสถานีรถโดยสารที#เดมิใช้พื�นที#รมิด่านซึ#งคบัแคบ รวมถงึควรขยาย
ทางหลวงหมายเลข 3 จาก อ.เมอืง จ.ตราด มาถงึด่านบา้นหาดเลก็ ใหเ้ป็นถนน 4 ช่องทางตลอดแนว 

• การตั �งองค์กรเฉพาะเพื#อการดูแลการจดัการพื�นที#พรมแดน โดยมีหน้าที#จดัการพื�นที# 
รวบรวมหน่วยงานต่างๆ เขา้ด้วยกนั และออกกฎระเบยีบเฉพาะสําหรบัแต่ละพื�นที# ทั �งนี�อาจอยู่ภายใต้
สาํนกันายกรฐัมนตร ีหรอืสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

        ขอ้เสนอแนะต่อภาครฐัไทยเพื �อใหเ้กดิการพฒันาในกมัพชูา  

• การปรบัปรงุเสน้ทางเชื#อมพรมแดนไทยและกมัพูชา จากเดมิที#เป็นหลุมบ่อ รฐับาลไทยควร
เสนองบประมาณปรบัปรงุใหเ้ป็นถนน 4 ช่องทาง เพื#อความสะดวกในการผ่านแดน 

• การปรบัปรงุอาคารศุลกากรของกมัพชูา จดัระเบยีบรถบรรทุกในการทาํพธิกีารศุลกากร  

• การสนับสนุนใหม้ถีนนที#แยกทางหลกั เช่น ม ีFrontage Road แยกระหว่างรถในหมู่บา้น 
กบัรถที#ผ่านถนนหลกั เพื#อเพิ#มความเรว็และประสทิธภิาพในการจราจร 

• การเพิ#มสิ#งอํานวยความสะดวกตลอดแนวเสน้ทาง จากการจดั Business Matching ของ
ภาคเอกชนไทยกบักมัพชูา เพื#อนําไปสู่การสรา้งธุรกจิพื�นฐานทางการคา้และการขนส่ง 

• การสรา้งกลไกแกป้ญัหากรณอุีบตัเิหตุ/ขอ้พพิาททางถนน โดยอาจตั �งเป็นศูนยแ์ก้ไขปญัหา
เกี#ยวกบัรถบรรทุกสนิคา้ระหว่างประเทศ 

• การผลกัดนัเพื#อให้ขอ้ตกลง GMS-CBTA หรอื AEC บรรลุผล รฐับาลไทยต้องเร่งเจรจา
แก้ปญัหารถบรรทุกไทยที#ยงัไม่สามารถวิ#งไปในกมัพูชาได้ จากโควต้ารถบรรทุกและพกิดันํ�าหนักที#ไม่
เท่ากนั ควรจดัพื�นที#รว่มเพื#อเปลี#ยนถ่ายสนิคา้บรเิวณด่านชายแดน 

3.2 ขอ้เสนอแนะเพื#อปรบัปรงุการเชื#อมโยงทางสถาบนั 

ขอ้เสนอแนะในส่วนนี�ไดแ้บ่งตามปญัหาที#ผูป้ระกอบการและหน่วยงานที#เกี#ยวขอ้งกล่าวถงึ ดงันี� 

1) การขาดประสทิธภิาพของพธิกีารศุลกากรในฝ ั #งกมัพชูา  

• การช่วยเหลอืในการสรา้ง capacity building ใหก้บัเจา้หน้าที#ศุลกากรฝ ั #งกมัพชูา 

• ควรใช้ข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างประเทศ เช่น ASEAN connectivity หรอื CBTA 
ผลกัดนัใหม้าตรฐานดา้นศุลกากรของกมัพชูาอยูใ่นระดบัเดยีวกบัไทย 

2) ขอ้จาํกดัจากความแออดัและการจดัพื�นที#ของด่านบา้นคลองลกึ 
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• ด่านใหม่ที#จะจดัทําขึ�นที#หนองเอี#ยน ควรเป็นการจดัพื�นที#ให้ด ีโดยเฉพาะการแยกไม่ให้
พื�นที#พาณชิยร์กุลํ�าเขา้มาในเขตด่านศุลกากร 

• การเพิ#มการประสานงานระหว่างหน่วยงานของเจา้หน้าที#รฐัและผลกัดนัให ้national single 
window ใชง้านจรงิได ้

3) ความไม่ชัดเจนในระบบกฎหมายและกฎระเบียบที#เกี#ยวข้องกับพิธีการศุลกากรและ 
การขนส่งสนิคา้ทางบก 

• การจดัให้มหีน่วยงานด้านที#ปรึกษาทางกฎหมายพาณิชย์และกฎหมายการขนส่งของ
กมัพชูาในหน่วยงานที#เกี#ยวขอ้งของไทย 

• หน่วยงานที#เกี#ยวข้องควรมกีารประสานขอขอ้มูลการเปลี#ยนแปลงเกี#ยวกบักฎระเบยีบที#
เกี#ยวขอ้งกบัการขนส่งและศุลกากร และจดัแปลเป็นภาษาไทย โดยประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ประกอบการและ
ผูป้ระกอบการขนส่งทราบผ่านเวบ็ไซด ์

• ใช้ขอ้ตกลง GMS หรอื AEC รวมไปถงึเวทกีารเจรจาที#ใหญ่ขึ�น เช่น ASEAN+3 ที#มี
ประเทศญี#ปุน่รว่มดว้ย ในการผลกัดนัใหก้มัพชูามรีะบบกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายที#เป็นสากล 

4) ขอ้จาํกดัที#รถบรรทุกสนิคา้จากไทยไมส่ามารถขนส่งสนิคา้ไปยงักมัพชูาตอนในได ้

• ผลกัดนัเจรจาใหม้กีารเพิ#มโควตา้แลกเปลี#ยนรถบรรทุกสนิคา้จากที#ไดเ้พยีง 10 คนั 

• พยายามสรา้งคลสัเตอร์ความร่วมมอืผู้ประกอบการขนส่งในไทยกบักมัพูชา และระหว่าง
ผูป้ระกอบการขนส่งของไทยเอง 

• การเพิ#มธุรกจิหรอืการตั �งโรงงานของไทยในกมัพูชาที#เพิ#มขึ�น จะเป็นการดงึผูป้ระกอบการ
ขนส่งซึ#งอยูใ่นโซ่อุปทานเขา้ไปดาํเนินธุรกจิขนส่งในกมัพชูามากขึ�น 

5) ขอ้จํากดัที#เกี#ยวเนื#องกบักฎหมายการควบคุมการขนส่งสนิคา้ทางบกที#มคีวามไม่สอดคลอ้ง
กนัระหว่างประเทศ 

• ผลกัดนัการเจรจาผ่านข้อตกลง GMS หรอื AEC รวมไปถงึเวทกีารเจรจาที#ใหญ่ ใน 
การสรา้งความสอดคลอ้งและมาตรฐานเดยีวกนัเกี#ยวกบักฎหมายการขนส่งสนิคา้ทางบก 

6) การขาดบรษิัทประกนัภยัที#ยอมรบัประกนัคลอบคลุมถึงอุบตัิเหตุที#เกิดขึ�นในกัมพูชาและ
ประเทศเวยีดนาม 

• ผลกัดนัให้กลุ่มบรษิทัประกนัภยัในไทยมกีารหาเครอืข่ายกบับรษิทัประกนัในกมัพูชาเพื#อ
รบัประกนัภยัในกรณกีารขนส่งสนิคา้ขา้มแดน 

7) ปญัหาที#เกี#ยวเนื#องจากการเกบ็ภาษศุีลกากรและการขาดกฎหมายเกี#ยวกบัสนิคา้ผ่านแดนใน
กมัพชูา 
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• ผลักดันผ่ านการ เจรจาในระดับ รัฐ ต่ อ รัฐ ให้ กัมพู ชามีความโปร่ ง ใส ในระบบ 
การจดัเก็บภาษีและสนิค้าควบคุมต่างๆ รวมถึงการแจ้งการเปลี#ยนแปลงต่างๆ เผยแพร่บนเวบ็ไซด์ให้
ผูป้ระกอบการทราบ 

3.3 ขอ้เสนอแนะเพื#อการใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกจิจากเสน้ทางระเบยีงเศรษฐกจิตอนใต ้

ในส่วนการใชป้ระโยชน์จากการคา้ทางบก  

• หากมกีารปรบัปรงุการขนส่งทางบกใหม้ตีน้ทุนที#ถูกลง จะเป็นการเพิ#มโอกาสในการนําสนิคา้ที#
มคีวามอ่อนไหวต่อเวลาในการขนส่งไปขายในกมัพชูาตอนในมากยิ#งขึ�น เช่น ผลไมส้ด 

• ผู้ประกอบการไทยควรมองหาโอกาสในการเจาะตลาดในผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ นอกเหนือจาก
ผลติภณัฑห์ลกัที#ส่งออกไปยงักมัพชูาอยู ่โดยมองการเปลี#ยนแปลงของวถิชีวีติและรปูแบบการบรโิภคของ
คนในกมัพูชามากยิ#งขึ�น เช่น คนในพนมเปญซึ#งมคีวามเจรญิมากขึ�นและกําลงัซื�อเพิ#มสูงขึ�นอย่างรวดเรว็ 
อาจพยายามเจาะตลาดในสนิคา้ฟุ่มเฟือยมากขึ�น เช่น เครื#องสาํอาง เครื#องประดบั สนิคา้เทคโนโลย ีสนิคา้
ที#อาศยั modern trade เพื#อรองรบัรปูแบบการบรโิภคที#จะเปลี#ยนแปลงต่อไปในอนาคต 

• ในกรณขีองเขตชนบท ผูป้ระกอบการไทยควรมองหาช่องทางในการเจาะตลาดสนิคา้ที#อํานวย
ความสะดวกในการประกอบอาชพีมากขึ�น เช่น เครื#องจกัรทางการเกษตร 

ในส่วนของการใชป้ระโยชน์จากการเชื �อมโยงฐานการผลติ  

• การพฒันาพื�นที#ชายแดนร่วมกันและการตั �งเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วม จะเป็นประโยชน์ต่อ 
การเชื#อมโยงฐานการผลติมากยิ#งขึ�น 

• การพยายามระงบัขอ้พพิาทหรอืแก้ไขปญัหาความมั #นคงจะช่วยพฒันาความเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิได ้

• การเขา้ไปลงทุนในกมัพูชามคีวามเสี#ยงจากกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมาย ซึ#งต้องอาศยั
สายสัมพนัธ์เป็นหลกั การเข้าไปปูทางในระดับรฐับาล เช่น การลงทุนในโครงสร้างพื�นฐานและนิคม
อุตสาหกรรมในกมัพูชา รวมถึงการมทีี#ปรกึษาทางกฎหมายธุรกิจให้กบัผู้ประกอบการไทย และการใช้
กรอบ GMS และ AEC รวมถงึ MOU ระหว่างไทยและกมัพูชา ในการผลกัดนัใหก้มัพูชามกีฎหมายดา้น
การลงทุนและการคุ้มครองการลงทุนเป็นสากลโดยเฉพาะการปฏบิตัเิยี#ยงคนชาตเิดยีวกนั จะมสี่วนช่วย
การยา้ยฐานการผลติ และเชื#อมโยงฐานการผลติของผูป้ระกอบการไทยในการไปตั �งฐานการผลติมากขึ�น 

• การเพิ#มขึ�นของผู้ประกอบการผลิตในกมัพูชาและการเชื#อมโยงฐานการผลติกบัไทยจะเป็น
แรงผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการขนส่งไทยเขา้ไปดําเนินธุรกจิในกมัพูชามากขึ�น เนื#องจากเป็นการเคลื#อนยา้ย
ธุรกจิที#อยูใ่นห่วงโซ่อุปทาน 


