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ลาํดบัการนําเสนอ

1. บทนํา (ทีม่าและความสาํคญั, วตัถุประสงค,์ ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั)

2. วธิกีารศกึษา
• การศกึษาสถานการณ์ปจัจบุนั ปญัหาและอุปสรรค

• การพฒันาความเชือ่มโยงทางกายภาพ (Physical Connectivity)

• การพฒันาความเชือ่มโยงทางดา้นสถาบนั (Institution Connectivity)

• การพฒันาการใชง้านทางเศรษฐกจิอื่นๆ 

3. สถานการณ์ปจัจุบนั ปญัหาและอุปสรรค

4. ผลการวเิคราะหเ์บือ้งตน้
• ความเชือ่มโยงทางกายภาพ (Physical Connectivity)

• ความเชือ่มโยงทางดา้นสถาบนั (Institution Connectivity)

• การพฒันาการใชง้านทางเศรษฐกจิอื่นๆ 

5. ขอ้เสนอแนะต่อภาคสว่นต่างๆ



บทนํา - ท่ีมาและความสาํคญัของปัญหา

• ยุทธศาสตรด์า้นความเชือ่มโยงภายในภมูภิาคเป็นประเดน็ทีก่ลุ่มประเทศอาเซยีนใหค้วามสาํคญั ใน

ฐานะทีเ่ป็นปจัจยัทีจ่ะกาํหนดความสาํเรจ็ของความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ ตามขอ้ตกลง AEC

• มกีารกาํหนดแผนแมบ่ทความเชือ่มโยงของภมูภิาคอาเซยีน (ASEAN Connectivity) ขึน้ แบง่เป็น

ความเชือ่มโยง 3 ดา้นคอื 1) กายภาพ 2) สถาบนั และ 3) บุคคล ซึง่ดา้นกายภาพรวมถงึการสรา้ง

ความเชือ่มโยงทางคมนาคมทางบก ผา่นการสรา้ง/ปรบัปรงุถนน ตามแผน ASEAN Highway 

Network 

• Ishida (2005) พบวา่ระเบยีงเศรษฐกจิใตจ้ะเป็นโครงการทีไ่ดป้ระโยชน์ดา้นเศรษฐกจิสงูสดุเน่ืองจาก

เป็นโครงการเชือ่มต่อระหวา่งเมอืงทีม่รีายไดต้่อประชากรในเมอืงสงู (กทม.-พนมเปญ-โฮจมินิท)์

• Ishida (2007) ไดเ้ปรยีบเทยีบความมปีระสทิธภิาพของเสน้ทางกรงุเทพ-ฮานอย กบัโครงการระเบยีง

เศรษฐกจิเหนือ-ใตแ้ละโครงการระเบยีงเศรษฐกจิใต ้และพบวา่โครงการระเบยีงเศรษฐกจิตอนใตช้ว่ง

กลาง มถีนนสายหลกัคอืกรงุเทพ-พนมเปญ มปีระสทิธภิาพมากกวา่เสน้ทางกรงุเทพ-ฮานอยและ

โครงการระเบยีงเศรษฐกจิเหนือ-ใต้

• หากพจิารณาจากขอ้มลูสถติกิารคา้ ณ จดุผา่นแดนจะพบวา่การคา้ผา่นแดนกบัประเทศกมัพชูามี

ความสาํคญัมาก และมกีารขยายตวัเพิม่สงูมากในปีทีผ่า่นๆ มา



บทนํา - ท่ีมาและความสาํคญัของปัญหา
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สถติกิารส่งออกสินค้าชายแดนผ่านด่านศุลกากรไทย
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ธนาคารแหง่ประเทศไทยและดา่นศลุกากร (2554)



บทนํา-อตัราการเติบโตของมลูค่าการค้าไทย/กมัพชูา (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556)

ปี %∆ 2556/2555
ด่าน ม.ค. - ม.ค.

ด่านศุลกากรจันทบุรี (ศภ.1) มูลค่ารวม 32.94 31.61
จังหวัด จันทบุรี ส่งออก 23.85 62.7

นําเข้า 73.08 -28.36
ดุลการค้า 9.44 160.75

ด่านศุลกากรคลองใหญ่ (ศภ.1) มูลค่ารวม 13.81 35.6
จังหวัด ตราด ส่งออก 12.37 30.76

นําเข้า 221.54 1,594.24
ดุลการค้า 10.92 25.9

จุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน (ศภ.1) มูลค่ารวม 213.45 7.61
จังหวัด สระแก้ว ส่งออก N/A N/A

นําเข้า 213.45 7.61
ดุลการค้า -213.45 -7.61

จุดผ่อนปรนบ้านตาพระยา (ศภ.1) มูลค่ารวม 223.09 29.36
จังหวัด สระแก้ว ส่งออก -72.64 N/A

นําเข้า 224.79 29.36
ดุลการค้า -226.51 -29.36

จุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ (ศภ.1) มูลค่ารวม 285.64 13.33
จังหวัด สระแก้ว ส่งออก N/A N/A

นําเข้า 285.64 13.33
ดุลการค้า -285.64 -13.33

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ (ศภ.1) มูลค่ารวม 30.81 56.13
จังหวัด สระแก้ว ส่งออก 34.77 55.94

นําเข้า -7.93 58.42
ดุลการค้า 39.64 55.73

ด่านศุลกากรช่องจอม (ศภ.2) มูลค่ารวม 100.67 239.14
จังหวัด สุรินทร์ ส่งออก 89.98 224.05

นําเข้า 421.68 477.56
ดุลการค้า 78.56 206.93

ด่านศุลกากรพิบูลมังสาหาร (ศภ.2) มูลค่ารวม 49.41 21.18
จังหวัด อุบลราชธานี ส่งออก 49.41 21.18

นําเข้า N/A N/A
ดุลการค้า 49.41 21.18
มูลค่ารวม 28.31 46.08

ส่งออก 26.85 48.49
นําเข้า 45.92 31.39

ดุลการค้า 25.12 51.84

ประเภท %∆ 2555/2554

รวม



บทนํา - ท่ีมาและความสาํคญัของปัญหา

การค้าระหว่างประเทศและการค้าผา่นแดนไทย-เวียดนาม ปี 2553-2556

รายการ

มลูค่า (ล้านบาท) อตัราการเปล่ียนแปลง (%) สดัส่วน (%)

2554 2555 2555

(ม.ค.-ม.ีค.)

2556

(ม.ค.-ม.ีค.)

55/54 56/55 

(ม.ค.-ม.ีค.)

2555 2556 

(ม.ค.-ม.ีค.)

การค้าระหว่างประเทศ

มลูค่าการค้า 274,687.50 300,034.60 64,601.90 71,741.0 9.2 11.1 100 100

ส่งออก 212,703.70 206,675.20 46,445.50 46,590.50 -2.8 0.3 100 100

นําเข้า 61,983.90 93,359.50 18,156.20 25,150.51 50.6 38.5 100 100

ดลุการค้า 150,719.80 113,315.70 28,289.40 21,440.0

การค้าผา่นแดน

มลูค่าการค้า 7,878.60 11,678.90 2,265.50 3,148.30 48.2 39.0 3.9 4.4

ส่งออก 7,463.30 10,136.0 2,003.50 2,824.90 35.8 41.0 4.9 6.1

นําเข้า 415.3 1,542.90 262.0 323.5 271.5 23.5 1.7 1.3

ดลุการค้า 7,048.0 8,593.10 1,741.50 2,501.40

ทีม่า : กองเทคโนโลยสีารสนเทศ กรมการคา้ตา่งประเทศ โดยความรว่มมอืจากกรมศุลกากร



บทนํา - ท่ีมาและความสาํคญัของปัญหา

การค้าผา่นแดนไทย-เวียดนาม แยกรายจงัหวดั ปี 2554-2556 

ทีม่า : กองเทคโนโลยสีารสนเทศ กรมการคา้ตา่งประเทศ โดยความรว่มมอืจากกรมศุลกากร

จงัหวดั
2554 2555 2556 (มกราคม-มีนาคม)

ส่งออก นําเขา้ ดุลการคา้ ส่งออก นําเขา้ ดุลการคา้ ส่งออก Δ% นําเขา้ Δ% ดุลการคา้

นครพนม 1,686.0 0.0 1,686.0 3,194.9 3.3 3,191.7 1,260.4 175.4 3.0 0.0 1,257.5

มกุดาหาร 2,550.6 274.1 2,276.4 3,367.8 1,434.2 1,933.6 839.3 22.8 314.2 42.4 525.1

บึงกาฬ 1,978.2 10.0 1,968.1 1,973.0 17.7 1,955.2 376.9 -31.7 3.0 -10.2 373.9

สระแก้ว 721.5 24.9 696.6 871.0 21.9 849.1 254.4 55.3 3.0 -86.1 251.3

หนองคาย 525.7 32.8 492.9 723.8 2.8 721.0 93.2 -36.5 0.4 -16.7 92.9

ตราด 0.0 0.0 0.0 5.4 0.5 4.9 0.8 525.0 0.0 -100.0 0.8

จนัทบรีุ 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8

อบุลราชธานี 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

สริุนทร์ 0.0 0.1 -0.1 0.0 0.4 -0.4 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0

เลย 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

อ่ืนๆ 0.0 73.4 -73.4 0.0 62.1 -62.1 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0

รวม 7,463.3 415.3 7,048.0 10,136.0 1,542.9 8,593.1 2,824.9 41.0 323.5 23.5 2,501.4



บทนํา - เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตาม ASEAN Highway Network

• เสน้ทางทีส่าํคญัในแผน ASEAN 

Highway Network คอืเสน้ทาง R1 และ

เสน้ทาง R10 ซึง่เป็นเสน้ทางทีเ่ชือ่มโยง

ระหวา่งภาคตะวนัออกของประเทศไทย

ไปยงัประเทศกมัพชูาและเวยีดนาม 

• เสน้ทาง R1 และเสน้ทาง R10 ยงัเป็น

เสน้ทางเดยีวกบัแผนงานภายใต้

โครงการระเบยีงเศรษฐกจิตอนใต ้

(Southern Economic Corridor: SEC) 

ทีพ่ฒันาตามกรอบความรว่มมอือนุ

ภมูภิาคลุ่มแมน้ํ่าโขง (Great Mekong 

Sub-region: GMS)



บทนํา - วตัถปุระสงคข์องการศึกษา

1. เพื่อรวบรวมขอ้มูลสถติกิารคา้ชายแดนและการคา้ขา้มแดนระหว่างภาคตะวนัออก

ของไทยกบัประเทศเพื่อนบา้น และศกึษาวเิคราะห์สถานการณ์ ปญัหา อุปสรรคใน

ด้านสิง่อํานวยความสะดวกทางการค้า มาตรการกีดกนัทางการค้า กฏระเบียบที่

เกีย่วกบัการคา้ชายแดนและขา้มแดน

2. เพือ่ศกึษาวเิคราะหแ์นวโน้ม รปูแบบ โอกาสของการคา้ชายแดนและการคา้ขา้มแดน

ทางภาคตะวนัออกของประเทศไทย ที่เกดิจากการเปลยี่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิ

และสงัคมของประเทศไทยและประเทศคูค่า้

3. เพื่อศกึษาโอกาสทางเศรษฐกจิอื่น ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเสน้ทางระเบยีงเศรษฐกจิตอนใต ้

เชน่ การใชป้ระโยชน์จากการเป็นฐานการผลติรว่ม

4. เพื่อเสนอแนะแนวทางและกลยุทธ์การพฒันาการค้าชายแดนและการค้าขา้มแดน

สาํหรบัภาครฐัและผูป้ระกอบการภาคเอกชนของไทย ทัง้ระดบัทอ้งถิน่ จงัหวดั และ

ระดบัประเทศ รวมทัง้ระดบันโยบายความรว่มมอืระหวา่งประเทศ



ประโยชน์ท่ีได้รบั

1. ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ ปญัหาและอุปสรรคการค้าระหว่าง

ประเทศทางบกดา้นตะวนัออกของไทยและประเทศเพือ่นบา้น (กมัพชูา)

2. ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้ม รูปแบบและโอกาสของการค้าระหว่าง

ประเทศทางบกดา้นตะวนัออกของไทย ที่เกดิจากการพฒันาและการเปลีย่นแปลง

ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศคู่คา้ เพื่อประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์

ธุรกจิสาํหรบัผูป้ระกอบการ

3. แนวทางการเสริมสร้างกลยุทธ์การพฒันาการค้าระหว่างประเทศทางบกด้าน

ตะวนัออกของไทยสาํหรบัหน่วยงานภาครฐั และผูป้ระกอบการภาคเอกชน

4. องค์ความรู้เพื่อนําไปพฒันาเป็นองค์ประกอบของหลกัสูตรฝึกอบรมของสถาบนั

ระหวา่งประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา



วิธีการศึกษา 

ทางคณะผูว้จิยัไดแ้บง่เป้าหมายการศกึษาเพือ่การพฒันาการคา้ชายแดนและขา้ม

แดนรวมถงึการใชป้ระโยชน์จากเสน้ทางระเบยีงเศรษฐกจิตอนใต้ อนัไดแ้ก่เสน้ทาง 

R1 และเสน้ทาง R10 โดยแบง่เป้าหมายในการศกึษาออกเป็น 4 กลุม่ดงัน้ี

1. การศกึษาสถานการณ์ปจัจุบนั ปญัหาและอุปสรรคทีเ่กดิจากการคา้       

ชายแดนและการคา้ขา้มแดน รวมถงึการใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกจิ

2. การพฒันาความเชื่อมโยงทางดา้นกายภาพ (Physical Connectivity)

3. การพฒันาความเชื่อมโยงทางดา้นสถาบนั (Institutional Connectivity)

4. การพฒันาการใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกจิอื่น ๆ เชน่ การสรา้งฐานการผลติ

รว่ม



วิธีการศึกษา – 1. การศึกษาสถานการณ์ปัจจบุนั ปัญหาและอปุสรรคท่ีเกิดจากการค้า

ชายแดนและการค้าข้ามแดน รวมถึงการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

คณะผู้วจิยัได้รวบรวมขอ้มูลทัง้ขอ้มูลปฐมภูมจิากการสํารวจ สมัภาษณ์เชงิลกึ 

การจดัระดมสมองกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และการเกบ็ขอ้มลูทุตยิภูมจิากขอ้มลูสถติแิละ

เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในทัง้ 2 เสน้ทาง คอื

เส้นทาง R10 (สาํรวจเฉพาะจ.ตราด, เกาะกง) 

9 ม.ิย. เดนิทางจากกทม.ถงึอ.เมอืง จ.ตราด

10 ม.ิย. สมัภาษณ์สภาอุต, พาณชิยจ์งัหวดั, 

หอการคา้, ดา่นศุลกากรคลองใหญ่, เจา้หน้าทีค่วาม

มัน่คงหน่วยประสานงานชายแดน, หอการคา้เกาะกง

11 ม.ิย. สาํรวจพืน้ทีเ่กาะกง, สมัภาษณ์เจา้ของ

ทา่เรอืและบ.ขนสง่สนิคา้ ส.กฤตรวณั, นายอาํเภอจ.

ตราด, เดนิทางกลบักทม. 



ภาพการสมัภาษณ์ระหว่างสาํรวจเส้นทาง R10 (9-11 มิ.ย.56)

อุตสาหกรรม จ.ตราด หอการคา้ จ.ตราด ดา่นศุลกากรคลองใหญ่

หน่วยประสานงานชายแดน หอการคา้เกาะกง ทา่เทยีบเรอืส.กฤตรวณั



วิธีการศึกษา – 1. การศึกษาสถานการณ์ปัจจบุนั ปัญหาและอปุสรรคท่ีเกิดจากการค้า

ชายแดนและการค้าข้ามแดน รวมถึงการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

เส้นทาง R1 (สาํรวจจากอรญัประเทศ-โฮจมินิทเ์ทา่นัน้ ไมร่วมทา่เรอืวงัเตา) รวม 6 วนั

24 ม.ิย. เดนิทางจากกทม. สมัภาษณ์หอการคา้สระแกว้,ดา่นศุลกากรอรญัประเทศ, บ.นวรรณขนสง่ 

สาํรวจพืน้ทีก่ารคา้ชายแดนอรญัประเทศ-ปอยเปต

25 ม.ิย. เยีย่มชมนิคมอุตสาหกรรมศรโีสภณ สมัภาษณ์โรงพยาบาลกรงุเทพ เสยีมเรยีบ, รา้นอาหารไทย

ในเสยีมเรยีบ 

26 ม.ิย. สมัภาษณ์เจา้ของโรงแรมธาราองักอร,์ เจา้ของนิคมอุตสาหกรรมศรโีสภณ, และเดนิทางไปยงักรงุ

พนมเปญ

27 ม.ิย. สมัภาษณ์สถานทตูไทยในพนมเปญ, บรษิทั DaHongHeng Enterprise, ชมมหกรรมสนิคา้ไทย

ในกมัพชูา เดนิทางไปดา่นพระเวท จ.สวายเรยีง

28 ม.ิย. ขา้มแดนไปดา่นหมกบาย เวยีดนาม สมัภาษณ์สถานกงสลุไทยในโฮจมินิท,์ SCG โฮจมินิท,์ 

Thai Crop เวยีดนาม

29 ม.ิย. สมัภาษณ์เครอืเจรญิโภคภณัฑโ์ฮจมินิท์ คนไทยในโฮจมินิท์ เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 



เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ R1



ภาพการสมัภาษณ์ระหว่างสาํรวจเส้นทาง R1 (23-29 มิ.ย.56)

หอการคา้จ.สระแกว้ ดา่นศุลกากรอรญัประเทศ บรษิทันวรรณขนสง่

นิคมอุตสาหกรรมศรโีสภณ เจา้ของโรงแรมธาราองักอร์ เสยีมเรยีบ โรงพยาบาลกรงุเทพ เสยีมเรยีบ



ภาพการสมัภาษณ์ระหว่างสาํรวจเส้นทาง R1 (23-29 มิ.ย.56)

เจา้ของรา้นอาหารในเสยีมเรยีบ สถานทตูไทยในพนมเปญ งานแสดงสนิคา้ไทยในพนมเปญ

บรษิทัไทยคอรป์ โฮจมินิท์ เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์โฮจมินิห์สถานกงสลุไทยในโฮจมินิห&์SCG



วิธีการศึกษา – 2.การวิเคราะหค์วามเช่ือมโยงทางกายภาพ (Physical Connectivity)

• มวีตัถุประสงคค์อืศกึษาในเชงิกายภาพเพื่อประเมนิโอกาส ปญัหาอุปสรรคในอนาคต

ของการพฒันาเสน้ทางเป็นเสน้ทางคมนาคม (เพือ่การขนสง่สนิคา้)

• แบ่งเป็น 2 ส่วนหลกั คอื การวเิคราะห์ที่จุดผ่านแดน และระหว่างเสน้ทางคมนาคม 

โดยในการวเิคราะหส์ิง่อาํนวยความสะดวกทางการคา้นัน้จะมดีชันีทีใ่ช ้2 ดชันี คอื

1. ดชันีชีว้ดัสิง่อาํนวยความสะดวกทีจุ่ดผา่นแดนสาํหรบัการขนสง่สนิคา้

2. ดชันีชีว้ดัสิง่อาํนวยความสะดวกบนแนวเสน้ทางสาํหรบัการขนสง่สนิคา้

เทคนิควธิกีารศกึษาน้ีจะอ้างองิตาม “กรณีศกึษาเสน้ทางระเบยีงเศรษฐกจิ R12” 

และ “โอกาสทางการคา้และผลกระทบของเสน้ทางน่าน-หลวงพระบาง” ซึง่เป็นรายงานที่

คณะเศรษฐศาสตร ์จฬุาฯ ไดท้าํใหก้บั สคพ./สพพ. ในปีพ.ศ. 2553 และ 2555



จดุผา่นแดน เส้นทาง

1. การทาํพิธีศลุกากร (ความรวดเรว็, 

มาตรฐาน, โปร่งใส, อาคารและท่ีจอด

รถเพียงพอ)

2. ส่ิงอาํนวยความสะดวกใกล้จดุผา่นแดน 

(สภาพถนน, สถานีเช้ือเพลิง, สถานี

ซ่อมบาํรงุรถ, คลงัสินค้า, จดุพกัรถ)

1. ความง่ายในการนํายานพาหนะเข้ามาขบัข่ี

(กฎจราจร, สภาพจราจร, ความง่ายในการ

ขบัข่ี, การนํายานพาหนะเข้า)

2. ส่ิงอาํนวยความสะดวกตามเส้นทาง (สถานี

เช้ือเพลิง, สถานีซ่อมบาํรงุรถ, จดุพกัรถ, 

การติดต่อส่ือสาร)

ระดบั 4 (ดีเย่ียม)

ระดบั 3 (ดี)

ระดบั 2 (พอใช้)

ระดบั 1 (ต้องปรบัปรงุ)

เป็นไปตามขอ้ตกลง AEC/GMS โดยสมบรูณ์

เป็นไปตามขอ้ตกลง AEC/GMS เพยีงบางสว่น

ยงัไมเ่ป็นตามขอ้ตกลง AEC/GMS แต่ดาํเนินกจิกรรมไดบ้า้ง

เป็นอุปสรรคอยา่งยิง่ในการดาํเนินกจิกรรมการคา้

ประเดน็พิจารณาส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการค้า และเกณฑ ์(คณะเศรษฐศาสตร ์จฬุาฯ, 2554)

เกณฑ์

การให้

คะแนน



วิธีการศึกษา – 2.การวิเคราะหค์วามเช่ือมโยงทางกายภาพ (Physical Connectivity)

เส้นทาง R1 แบง่การวเิคราะหเ์ป็น 7 สว่นคอื

1. จดุผา่นแดนบา้นคลองลกึ อ.อรญัประเทศ ไทย

2. จดุผา่นแดนดา่นปอยเปต กมัพชูา

3. เสน้ทางจากดา่นปอยเปต-พนมเปญ กมัพชูา

4. เสน้ทางจากพนมเปญ-ดา่นพระเวท กมัพชูา

5. ดา่นพระเวท กมัพชูา

6. ดา่นหมกบาย เวยีดนาม

7. เสน้ทางจากดา่นหมกบาย-นครโฮจมินิท์

เส้นทาง R10 พจิารณาเฉพาะดา่นบา้นหาดเลก็ จ.

ตราด-เกาะกง เทา่นัน้ โดยวเิคราะห ์3 สว่น คอื

1. จดุผา่นแดนบา้นหาดเลก็ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

2. จดุผา่นแดนดา่นเกาะกง กมัพชูา

3. เสน้ทางจากดา่นเกาะกง-เกาะกง กมัพชูา



วิธีการศึกษา – 3. การวิเคราะหค์วามเช่ือมโยงทางด้านสถาบนั (Institution 

Connectivity)

ความเชื่อมโยงทางด้านสถาบันจะเป็นการพิจารณาถึงการปรับปรุงและ

เชื่อมโยงกฏระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกบัการค้าและการขนส่งและพธิีการ

ศุลกากรใหม้คีวามสอดคลอ้งและอํานวยสะดวกต่อการคา้มากยิง่ขึน้ รวมไปถงึการลด

หรอืยกเลิกขอ้กีดกนัทางการค้าที่มใิช่ภาษี โดยเฉพาะข้อกีดกนัทางการค้าที่อยู่ใน

ลกัษณะของกระบวนการผา่นสนิคา้ขา้มแดน (Non-tariff Border Measures) 

โดยมขี ัน้ตอนในการศกึษาสว่นน้ีออกเป็น 3 ขัน้ตอน คอื

1. การประเมนิประสทิธภิาพดา้นสถาบนั

2. การจดัทาํแบบจาํลองเพือ่ประเมนิผลกระทบ

3. การประเมนิผลกระทบทางด้านการค้า การลงทุน และเศรษฐกจิจาก

การพฒันาความเชื่อมโยงทางสถาบนัโดยอาศยัขอ้มลูจาก 1) – 2)



วิธีการศึกษา – 3. การวิเคราะหค์วามเช่ือมโยงทางด้านสถาบนั (Institution 

Connectivity)

1. การประเมินประสิทธิภาพด้านสถาบนั

เป็นการวเิคราะห์ระบบศุลกากรของไทย สิง่อํานวยความสะดวกทางการคา้อื่นๆ 

ว่าเอื้อต่อการขนส่งข้ามแดนและผ่านแดนหรือไม่อย่างไร หรือมีข้อควรปรบัปรุง

อะไรบา้ง

2. การจดัทาํแบบจาํลองเพ่ือประเมินผลกระทบ

อาศยัแบบจาํลอง augmented gravity ทีจ่ดัทาํขึน้ในงานศกึษาของกรกรณัย ์ชวีะ

ตระกุลพงษ์ และจิตติชัย รุจนกนกนาฏ (2555) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์

ระหวา่งเวลาทีใ่ชใ้นการขนสง่สนิคา้ กบัมลูค่าการคา้สนิคา้ ณ จุดผ่านแดนของประเทศ

ไทย

3. การประเมินผลกระทบทางด้านการค้า การลงทนุ และเศรษฐกิจจาก

การพฒันาความเชื่อมโยงทางสถาบนัโดยอาศยัขอ้มลูจาก 1) – 2)



วิธีการศึกษา – 4. การวิเคราะหก์ารใช้งานทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 

• กรกรณัย์ ชวีะตระกุลพงษ์และคณะ (2553) และ Fukao และคณะ (2003) พบว่าการสรา้ง

เครอืข่ายการผลติระหว่างประเทศและห่วงโซ่คุณค่าระดบัโลกดงักล่าวทําให้ระบบขนส่งและ

โลจสิตกิสม์บีทบาทสาํคญัมากยิง่ขึน้เน่ืองจากจาํเป็นตอ้งเคลื่อนยา้ยวตัถุดบิและชิน้สว่นระหวา่ง

ฐานการผลติทัง้ทีอ่ยูใ่นประเทศเดยีวกนัแต่คนละพืน้ทีแ่ละอยูค่นละประเทศ

• ประเทศที่มีระเบียงเศรษฐกิจร่วมกันหรือพรมแดนติดกันสามารถใช้ประโยชน์จากระเบียง

เศรษฐกจิหรอืพรมแดนดงักล่าวได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ผ่านทางการสร้างเครอืข่าย

การผลติหรอืหว่งโซ่คุณคา่รว่มกนั ทัง้ในลกัษณะของระหวา่งประเทศทีม่พีรมแดนตดิกนั หรอืใน

ประเทศเดยีวกนัระหวา่งพืน้ทีต่อนในและพืน้ทีช่ายแดน

• คณะผูว้จิยัจะทําการศึกษาศกัยภาพในการสร้างฐานการผลติร่วมกนัระหว่างประเทศไทยกบั

ประเทศเพื่อนบ้าน หากมีการพฒันาสิง่อํานวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่ง และ

การกําจดัมาตรการทีม่ใิช่ภาษ ีโดยพจิารณาอุตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพจากขอ้มูลทุตยิภูม ิและ

ขอ้มลูปฐมภูม ิ เพือ่ใชใ้นการเสนอแนะยุทธศาสตรใ์นการพฒันาการใชโ้อกาสทางเศรษฐกจิจาก

เสน้ทางระเบยีงเศรษฐกจิตอนใต้



สภาพปัจจบุนัของเส้นทางสาย R1: กรงุเทพฯ-พนมเปญ-โฮจิมินท-์วงัเตา

• ไทย กรงุเทพฯ - ฉะเชงิเทรา -

กบนิทรบุ์ร ี- อรญัประเทศ 

ระยะทาง 310 กโิลเมตร 

• กมัพชูา ปอยเปต - ศรโีสภณ -

พนมเปญ - พระเวท ระยะทาง 

570 กโิลเมตร 

• เวยีดนาม มอคบาย-โฮจมินิท-์

วงัเตา ระยะทาง 140 กโิลเมตร

-

อ.อรญัประเทศ

จ.สระแกว้
ปอยเปต-

ศรโีสภณ

กรงุ

พนมเปญ
อ.พระเวท

จ.สวายเรยีง

อ.หมกไบ
จ.เตนินท์

นคร

โฮจมินิห์

จดุผา่นแดน

พระเวท-หมกบาย

จดุผา่นแดน

อรญัประเทศ-ปอยเปต

1 2 3 7654



• เป็นจุดที่มีการส่งออกสินค้ามากที่สุด

ระหว่างไทย -กัมพูชา โดยรถบรรทุก

ส่วนมากจะวิ่งไปส่งหรือถ่ายสินค้าที่

คลงัสนิคา้ในปอยเปต เขา้กมัพชูายงัไมไ่ด้

• มคีวามแออดัและความไม่เป็นระเบยีบ

ของการจัดการรถบรรทุกมาก เพราะ

รถบรรทุกฝ ัง่ไทยยงัขา้มแดนไม่ได้ หาก

พธิกีารฝ ัง่กมัพูชายงัไม่เสรจ็ ไม่มจีุดพกั

รถทีเ่ป็นมาตรฐาน

• กรมทางหลวงกําลงัปรบัปรุงทางหลวง

สาย 359, 33 เป็น 4 ชอ่งทางตลอดแนว

• มแีผนเปิดจุดผ่านแดนใหม่ทีบ่า้นหนอง

เอี่ยม เพื่อแยกรถบรรทุกออกจากรถ

นกัทอ่งเทีย่ว

ด่านพรมแดนบ้านคลองลึกและด่านศลุกากรอรญัประเทศ ประเทศไทย (ช่วงท่ี 1)



จดุผา่นแดนถาวรปอยเปต ประเทศกมัพชูา (ช่วงท่ี 2)

• กําหนดใหร้ถบรรทุกสนิคา้เขา้ไดห้ลงั 

10 น. โดยใหช้าวบา้นทีข่นของไปขาย

เดนิทางไปก่อน

• เส้นทางเชื่อมระหว่างด่านขาดการ

พฒันา เป็นหลุมบ่อ มแีค่ 2 ช่องทาง

เน่ืองจากยงัมปีญัหาปกัปนัเขตแดน

• พิธีศุลกากรใช้เวลานาน แม้จะเป็น

มาตรฐานขึ้น แต่ต้องใช้ความสมัพนัธ์

สว่นตวัชว่ย และมคีา่ใชจ้า่ยสงู

• มคีลงัสนิคา้ภายในระยะ 5 กม.ทีร่ถ

ไทยเข้าได้ เพื่อใช้เป็นจุดเปลี่ยนถ่าย

สนิคา้ เน่ืองจากพกิดัน้ําหนักบรรทุกใน

กมัพชูาตํ่ากวา่ไทย



เส้นทางจากปอยเปต-พนมเปญ (ช่วงท่ี 3)

• เป็นถนนมาตรฐาน 2 ช่องทาง ส่วนใหญ่มคีุณภาพด ีมบีางส่วนทีย่งัเป็นหลุมบ่อ รฐับาลกมัพูชากําลงัขยายถนนใหเ้ป็น 4 

ชอ่งทางตลอดแนว (จากศรโีสภณ-พนมเปญ และเสน้ทางเชือ่มไปพนมเปญ) พรอ้มขยายไหลท่าง และขดีเสน้จราจร

• รถบรรทุกสว่นใหญ่ขบัไดด้ว้ยความเรว็เฉลีย่ 55-60 กม./ชม. ในเขตชมุชนจาํกดัที ่40 กม./ชม. สะพานจาํกดัน้ําหนกั 25 ตนั

• ยงัขาดสิง่อํานวยความสะดวกทีเ่ป็นมาตรฐาน สถานีบรกิารเชือ้เพลงิยงัมแีคใ่นเมอืง สถานีซ่อมบํารงุรถมแีต่ขนาดเลก็ ไมม่จุีด

พกัรถบรรทุก

เส้นทางท่องเท่ียว

ระยะทาง 430 กม. 

ระยะเวลา 9 ชม.

เส้นทางขนส่ง

ระยะทาง 420 กม.

ระยะเวลา 7 ชม.



เส้นทางจากพนมเปญ-พระเวท (ช่วงท่ี 4)

• การจราจรหนาแน่นและติดขดัในเขต

พนมเปญและชานเมอืง ผ่านเขตชุมชน 

ขบัไดเ้พยีง 40-50 กม./ชม.

• ถนนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑด์ ีมบีางช่วง

เป็นหลุมบ่อและกาํลงัปรบัปรุง

• ปจัจุบนัยงัใช้แพขนาดยนต์ข้ามแม่น้ํา

โขงที่ เ น๊ี ยก เลือง โดยสะพานกํ าลัง

ก่อสรา้งและน่าจะแลว้เสรจ็พ.ศ. 2557

• ระหว่างทางมสีถานีบริการน้ํามนัและ

สถานีซ่อมรถมาก เพราะผา่นเขตชุมชน

พ.ศ.2557
สะพานเน๊ียกเลือง

ระยะทาง 170 กม. 

ระยะเวลา 3 ชม.



จดุผา่นแดนถาวรพระเวท (ช่วงท่ี 5) / จดุผา่นแดนหมกไบ (ช่วงท่ี 6)

• มรีถบรรทุกมาก แต่กม็พีืน้ทีจ่อดรถกวา้งขวางเป็นระบบ 

• กัมพูชาและเวียดนามอนุญาตให้รถเข้าออกโดยไม่มี

ขอ้จาํกดัสง่ผลใหก้ารขา้มแดนทาํไดร้วดเรว็ 

• ยงัมปีญัหาดา้นกฎระเบยีบและเจา้หน้าที ่ความไมโ่ปรง่ใส

• ทางเขา้ด่านเป็นถนนลาดยาง 4 ชอ่งทาง โดยมรีะยะห่าง

ระหวา่งจุดผา่นแดนประมาณ 200 เมตร 

• อาคารดา่นใหมแ่ละกวา้งขวาง พธิกีารรวดเรว็เป็นระเบยีบ 

ใชร้ะบบคอมพวิเตอรค์วบคุม แต่ยงัลา่ชา้

• ถนนหน้าดา่นเป็นถนนลาดยาง 4 ชอ่งทาง คุณภาพดี

• อยูไ่มไ่กลจากเขตชมุชน มทีัง้อู่ซ่อมรถและป ัม๊น้ํามนัหลาย

แหง่ในบรเิวณใกลเ้คยีง แต่จุดพกัรถและสิง่อํานวยความ

สะดวก เชน่ หอ้งน้ํา มนิิมารท์ จะหาไดค้อ่นขา้งยาก



เส้นทางหมกไบ-นครโฮจิมินห์ (ช่วงท่ี 7)

• ส่วนใหญ่เป็นถนน 2 ช่องทางพร้อม

เลนจกัรยานยนต์หรอื 4 ช่องทาง ไมม่ี

ไหล่ทาง ผิวถนนเรียบ แต่มีบางช่วง

เป็นหลุมบ่อ มีแผงกัน้และเกาะกลาง

พรอ้มไฟถนนในบางช่วง มป้ีายจราจร

กํ ากับความ เร็วและพิกัด น้ํ าหนัก

รถบรรทุก

• จาํนวนรถบรรทุกคอ่นขา้งมาก 

การจราจรตดิขดัเมือ่ใกลเ้ขตเมอืง ขบั

ได ้40-60 กม./ชม.

• ตอนเข้าใกล้เมืองเป็นถนนแบบทาง

คู่ขนาน (Frontage Road) แยก

จักรยานยนต์และชุมชน ออกจาก

รถยนตแ์ละรถบรรทุกเทา่นัน้



สรปุการเดินทางตามเส้นทาง R1

ช่วง การเดินทาง รายละเอียด ระยะทาง เวลาท่ีใช้ อตัราเรว็เฉล่ีย

1 ดา่นอรญัประเทศ ไทย - 45-60 นาที -

2 ดา่นปอยเปต กมัพชูา - 60-90 นาที -

3 ปอยเปต-ศรโีสภณ

ทางหลวง 6

50 กม. 40-45 นาที 70 กม./ชม.

ศรโีสภณ-เสยีมเรยีบ 90 กม. 60-90 นาที 70 กม./ชม.

เสยีมเรยีบ-พนมเปญ 326 กม. 6-7 ชม. 70 กม./ชม.

3* ศรโีสภณ-พระตะบอง ทางหลวง 5 55 กม.
5-7 ชม

65 กม./ชม.

พระตะบอง-พนมเปญ 300 กม. 65 กม./ชม.

4 พนมเปญ-ดา่นพระเวท ทางหลวง 1 170 กม. 3-4 ชม. 65 กม./ชม.

5 ดา่นพระเวท กมัพชูา - 60-90 นาที -

6 ดา่นหมกไบ เวยีดนาม - 45-60 นาที -

7 ดา่นหมกไบ-นครโฮจมินิห์ AH1 70 กม. 60-90 นาที 55 กม./ชม.

รวม R1 ผา่นพระตะบอง (อรญัประเทศ-โฮจมินิห)์

R1 ผา่นเสยีมเรยีบ (อรญัประเทศ-โฮจมินิห)์

645

706

13-15 ชม.

16-18 ชม.

-

หมายเหตุ : * เสน้ทางนอกเหนือจากการสํารวจ  ขอ้มลูทีไ่ดม้าจากศูนยว์จิยัความเป็นเลศิดา้นโลจสิตกิส์ มจธ. (2552)



สภาพปัจจบุนัของเส้นทางสาย R10 (สาํรวจเฉพาะตราด-เกาะกง)

จารตงปาํ กนา่ ด/
นยี ตเ า่ หนา่ด

กล็เ ดาหนา ้ บนา ่ด/ ง กะา กเ นา่ ด

โฮจิมินห์

พนมเปญ

์ ลลิ วนุหสีกึ ลา ้ นํอรืเา ่ ท

กลึา้ นํอรืเ า ่ท

แหลมฉบัง

ตอปาํ กกึ ลา้ ํ นอื รเ า ่ ท

จวรา ํ สรากาํ ท่ ี ทนว่ ส

สอื รเ า่ ท. ณั วรตฤก, ยลัาลชอื รเ า ท่, 
า หงั ปลั กอื ร เา่ ท จ.ตราด

ง กะากเกึ ลา้ ํ นอื รเ า่ ท

• ไทย กรงุเทพฯ – บา้นหาด

เลก็ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 

ระยะทาง 410 กโิลเมตร

• กมัพชูา เกาะกง-ปทุม

สาคร-สแรออมเปิล-สหีนุ

วลิล-์กาํปอต-กาํปงตราจ

ระยะทาง 300 กโิลเมตร 

• เวยีดนาม ดา่นหา่เตยีน-

แซ่กสา-คามาว-น้ําคาน 

ระยะทาง 270 กโิลเมตร

อ.คลองใหญ่

จ.ตราด
เกาะกง สหีนุวลิล์ จ.กําปง

ตราจ
อ.หา่เตยีน
จ.เกยีนยาง

คาเมา
เวียดนาม

จดุผา่นแดน

กําปงตราจ-หา่เตยีน

จดุผา่นแดน

บา้นหาดเลก็-เกาะกง

1 2 3



จดุผา่นแดนบ้านหาดเลก็ จ.ตราด (ช่วงท่ี 1)

• สภาพเสน้ทางจากอ.เมอืง จ.ตราด ไปดา่นบา้นหาดเลก็ เป็นถนนผวิทางด ีและกาํลงัอยูร่ะหวา่งการ

ปรบัปรงุเป็น 4 ชอ่งทางตลอดทัง้เสน้ทาง มสีถานีบรกิารเชือ้เพลงิและสถานีซ่อมบาํรงุรถหา่งจากดา่น

ประมาณ 10 กม. รถบรรทุกสว่นใหญ่มาสง่สนิคา้ทีท่า่เรอื มสีว่นน้อย (3-5%) ทีเ่ดนิทางผา่นดา่น 

• สภาพดา่นอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้การดาํเนินพธิกีารศุลกากรเป็นมาตรฐาน บรเิวณหน้าดา่นแคบเป็นเขต

ชุมชน มกีจิกรรมเชงิพาณชิย ์มแีค ่2 ชอ่งทาง ไมม่กีารแยกรถนกัทอ่งเทีย่วและรถบรรทุกสนิคา้ 

• รถบรรทุกไมม่พีืน้ทีส่าํหรบัเปลีย่นถ่ายสนิคา้โดยเฉพาะ ตอ้งทาํการเปลีย่นถ่ายสนิคา้บรเิวณขา้งทาง 

ไมม่จีดุพกัรถทีเ่ป็นมาตรฐาน



จดุผา่นแดนเกาะกง กมัพชูา (ช่วงท่ี 2)

• สภาพถนนระหว่างด่าน 100 เมตร เป็นหลุมบ่อชาํรุด ขาดการปรบัปรุง เน่ืองจากยงัมปีญัหาขอ้พพิาทเขตแดน

หลกัหมดุที่ 73 ทาํใหไ้มส่ามารถดาํเนินการใดๆ ได้

• พธิกีารผา่นแดนทีด่า่นเกาะกง มคีา่ใชจ้า่ยสงู ตอ้งใชค้วามสมัพนัธส์ว่นตวัชว่ย และรถบรรทุกไทยยงัไปไดแ้ค่ 2-

3 กม. ถงึคลงัสนิคา้เพื่อไปเปลีย่นถ่ายสนิคา้เทา่นัน้ (รถไทยไปไดเ้พยีง 9 กม.จากพรมแดน หรอื จ.เกาะกง

เทา่นัน้)

• อาคารดา่นเกาะกงมขีนาดเลก็ ไมม่กีารจดัการพืน้ทีห่รอืจดัระเบยีบ มเีตน็ทพ์กัสาํหรบัพนกังานขบัรถ และยงัมี

รา้นคา้ขนาดเลก็

• สิง่อาํนวยความสะดวกต่างๆ ไดแ้ก่ สถานีเชือ้เพลงิ สถานีซ่อมบํารุงรถ ทัง้หมดอยู่ในตวัเมอืงเกาะกง ห่างจาก

ดา่นประมาณ 8 กม. 



เส้นทางจากจดุผา่นแดนเกาะกง-สแรออมเปิล (ช่วงท่ี 3)

• ชว่งจ.เกาะกงเป็นถนนคอนกรตี 4 ช่องทาง 

มเีกาะกลางอยูใ่นเกณฑด์ ี

• เส้นทางหมายเลข 48 ระยะทาง 155 กม. 

เป็นถนนลาดยาง 2 ช่องทาง มีไหล่ทาง 

1.5 ม. มเีส้นถนนตลอดทางแต่ไม่ชดัเจน

และไม่มีไฟส่องสว่าง ปริมาณการจราจร

เบาบาง โดยจะพบรถยนต์ส่วนบุคคล 

รถบรรทุก และรถโดยสารประจาํทาง 

• ปจัจุบันสภาพถนนเสียหายค่อนข้างมาก 

หลงัจากการเปิดใชง้านในปี 2551 และยงัมี

ส่วนที่เป็นทางเขาสูงชนัอกี 1-2 จุด และมี

โคง้อนัตรายทีร่ถบรรทุกใหญ่ยงัผา่นไมไ่ด้

• ระหว่างทางไม่มีสิ่งอํานวยความสะดวก

สาํหรบัขนสง่สนิคา้ จนถงึแยกสแรออมเปิล

ซึง่จะเชือ่มไปสหีนุวลิลห์รอืพนมเปญ



สรปุการเดินทางตามเส้นทาง R10

ช่วง การเดินทาง รายละเอียด ระยะทาง เวลาท่ีใช้ อตัราเรว็เฉล่ีย

1 จุดผา่นแดนบา้นหาดเลก็ ไทย - 45-60 นาที -

2 จุดผา่นแดนเกาะกง กมัพชูา - 60-90 นาที -

3 เกาะกง-แยกสแรออมเปิล* เสน้ทางหมายเลข 48 155 กม. 2.5-3 ชม. 65 กม./ชม.

4* แยกสแรออมเปิล-สหีนุวลิล*์ ทางหลวงหมายเลข 4 40 กม. 40-45 นาที 65 กม./ชม.

5* สหีนุวลิล-์กําปอต* ทางหลวงหมายเลข 3 55 กม. 50-60 นาที 60 กม./ชม.

6* กําปอต-ฮาเตยีน ทางหลวงหมายเลข 3 40 กม. 45 นาที 65 กม./ชม.

7* ฮาเตยีน-คาเมา เสน้ทางหมายเลข 4 - - -

รวม จากบา้นหาดเลก็-ด่านฮาเตียน 290 กม. 7-9 ชม. -

หมายเหตุ : * เสน้ทางนอกเหนือจากการสาํรวจ  ขอ้มลูทีไ่ดม้าจากสถาบนัการขนสง่ จุฬาฯ (2554)



ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัการค้าและการลงทนุระหว่างประเทศไทยกบัประเทศกมัพชูา

ช่ือสินค้า

มูลค่า : ล้านบาท อตัราขยายตวั (%)

2554 2555 2555

(ม.ค.-ก.พ.)

2556

(ม.ค.-ก.พ.)

2554 2555 2555

(ม.ค.-ก.พ.)

2556

(ม.ค.-ก.พ.)

1 น้ํามนัสาํเรจ็รปู 13,536.82 20,436.13 3,032.28 3,761.69 42.61 50.97 70.04 24.05

2 น้ําตาลทราย 7,912.93 10,026.43 1,370.90 1,336.58 20.32 26.71 11.80 -2.50

3 เครื่องดื่ม 4,393.42 6,183.64 866.20 1,178.43 20.12 40.75 31.91 36.05

4 เครื่องสาํอาง สบู่ และผลติภณัฑร์กัษาผวิ 3,865.04 4,949.62 731.81 815.02 52.88 28.06 46.06 11.37

5 เครื่องจกัรกลและสว่นประกอบ 2,665.01 3,760.73 460.79 780.43 40.59 41.12 51.03 69.37

6 เครื่องยนตส์นัดาปภายในแบบลกูสบูและ

สว่นประกอบ

2,377.58 3,630.99 640.02 747.91 8.09 52.72 16.71 16.86

7 ปนูซเิมนต์ 3,184.24 4,275.48 682.44 740.34 -15.69 34.27 24.89 8.48

8 ผลติภณัฑย์าง 2,789.96 3,362.15 552.65 665.63 20.39 20.51 20.83 20.44

9 รถยนต ์อุปกรณ์และสว่นประกอบ 2,004.11 2,694.96 366.40 560.62 2.16 34.47 3.05 53.01

10 ยานพาหนะอื่นๆ และสว่นประกอบ 1,546.50 2,111.20 474.74 520.56 48.02 36.51 35.35 9.65

รวม 10 รายการ 44,275.60 61,431.33 9,178.24 11,107.21 24.89 38.75 36.36 21.02

อ่ืนๆ 36,963.31 55,473.99 14,065.15 8,352.89 -4.77 50.08 133.32 -40.61

รวมทัง้ส้ิน 81,238.91 116,905.32 23,243.39 19,460.10 9.39 43.90 82.17 -16.28

สินค้าส่งออก 10 อนัดบัแรกของไทยไปกมัพชูา



ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัการค้าและการลงทนุระหว่างประเทศไทยกบัประเทศกมัพชูา

ลาํดบั ประเทศ มลูค่าการนําเข้า ร้อยละ

1 จนี 1,721.20 28.31

2 เวยีดนาม 873.90 14.37

3 ไทย 719.10 11.83

4 เกาหลใีต้ 298.00 4.90

5 ญีปุ่น่ 245.90 4.04

6 สงิคโปร์ 235.60 3.87

7 มาเลเซยี 207.60 3.41

8 อนิโดนีเซยี 167.60 2.76

9 สหรฐัอเมรกิา 143.41 2.36

10 อนิเดยี 73.30 1.21

มลูค่าการนําเข้ารวม 10 ประเทศแรก 4,569.80 75.15

มลูค่าการนําเข้ารวมในปี 2554 6,080.82 100.00

มลูค่าการนําเข้าสินค้าของกมัพชูาในปี 2554 จาํแนกรายประเทศ



ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัการค้าและการลงทนุระหว่างประเทศไทยกบัประเทศกมัพชูา

จาํนวนเงินลงทุนจากประเทศต่างๆ ท่ีได้รบัการจดทะเบียนกบัสภาพฒันาเศรษฐกิจกมัพชูา (CDC) 

(หน่วย: ลา้นดอลลารส์หรฐั) 

ประเทศ 2537-2550 2551 2552 2553 2554 (ม.ค.-ต.ค.) รวม ลาํดบัท่ี

กมัพชูา 5,664 3,932 3,753 391 1,367 15,107 -

จีน 1,761 4,371 893 694 1,147 8,866 1

เกาหลี 1,509 1,238 120 1,026 134 4,027 2

มาเลเซีย 2,201 3 7 167 231 2,609 3

สหราชอาณาจกัร 133 6 6 11 2,222 2,378 4

อเมริกา 431 672 2 36 144 1,285 5

ไต้หวนั 617 22 27 92 69 827 6

เวียดนาม 220 21 210 115 246 812 7

ไทย 492 74 178 2 0 746 8

สิงคโปร์ 274 52 273 37 0 636 9

รสัเซีย 280 103 235 0 0 618 10

ฮ่องกง 274 0 7 30 68 379 11

อิสราเอล 2 300 0 2 0 304 12

อ่ืนๆ 537 81 93 88 42 841 -



ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัการค้าและการลงทนุระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเวียดนาม

ช่ือสินค้า

มลูค่า : ล้านบาท อตัราขยายตวั (%)

2554 2555 2555 (ม.ค.-ม.ิย.) 2556 (ม.ค.-ม.ิย.) 2555 2555/2556 (ม.ค.-ม.ิย.)

1 เครือ่งดื่มทีไ่มม่แีอลกอฮอส์ 3,211.02 3,824.46 1,615.70 2,467.36 19.10 52.71

2 ผลไมส้ดแช่เยน็ แช่แขง็และแหง้ 1,169.74 2,700.07 1,369.61 1,540.65 130.83 12.49

3 ผลติภณัฑเ์หลก็และเหลก็กลา้ 1,076.41 1,514.07 670.77 570.6 40.66 -14.93

4 ผา้ผนืและดา้ย 253.68 343.45 159.84 153.93 35.39 -3.70

5 วงจรพมิพ์ 158.71 245.85 125.22 140.53 54.91 12.23

6 ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่แขง็และส่วนประกอบ 62.04 111.59 56.39 61.43 79.87 8.94

7 เครือ่งรบัวทิยโุทรทศัน์และส่วนประกอบ 64.66 82.92 32.11 54.57 28.24 69.95

8 เตาอบไมโครเวฟและเครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีใ่หค้วามรอ้น 267.76 203.35 109.02 53.59 -24.06 -50.84

9 ยางยานพาหนะ 62.33 96.36 51.08 40.4 54.60 -20.91

10 หมอ้แปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ 21.43 87.05 41.35 33.35 306.21 -19.35

รวม 10 รายการ 6,347.78 9,209.17 4,231.09 5,116.41 45.08 20.92

อ่ืนๆ 1,115.51 926.87 440.32 277.96 -16.91 -36.87

รวมทัง้ส้ิน 7,463.29 10,136.04 4,671.41 5,394.37 35.81 15.48

สินค้าส่งออกผ่านแดน 10 อนัดบัแรกของไทยไปเวียดนาม (หน่วย: ล้านบาท)



ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัการค้าและการลงทนุระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเวียดนาม

ลาํดบั ปี 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

กลุ่มประเทศ

1 APEC 13185.9 16296.8 20560.1 26386.0 30686.8 37467.7 52637.9 67232.2 58925.1 69924.6

2 ASEAN 4172.3 4769.2 5949.3 7768.5 9326.3 12546.6 15908.2 19567.7 16461.3 16407.5

3 EU 1506.3 1840.6 2477.7 2681.8 2581.2 3129.2 5142.4 5581.5 5343.3 6361.7

4 OPEC 435.8 628.6 878.0 1122.0 1301.0 1408.8 1758.6 2346.9 710.5 1440.0

ประเทศ

1 จนี 1606.2 2158.8 3138.6 4595.1 5899.7 7391.3 12710.0 15973.6 15411.3 20203.6

2 เกาหลใีต้ 1886.8 2279.6 2625.4 3359.4 3594.1 3908.4 5340.4 7255.2 6707.6 9757.6

3 ญีปุ่น่ 2183.1 2504.7 2982.1 3552.6 4074.1 4702.1 6188.9 8240.3 6836.4 9016.1

4 ไตห้วนั 2008.7 2525.3 2915.5 3698.3 4304.2 4824.9 6946.7 8362.6 6112.9 6976.9

5 ไทย 792.3 955.2 1282.2 1858.6 2374.1 3034.4 3744.2 4905.6 4471.1 5602.3

6 สงิคโปร์ 2478.3 2533.5 2875.8 3618.4 4482.3 6273.9 7613.7 9378.0 7015.2 4101.1

7 สหรฐัอเมรกิา 410.8 458.3 1143.3 1133.9 862.9 987.0 1700.5 2646.6 2710.5 3766.9

8 มาเลเซยี 464.4 683.3 925.0 1215.3 1256.5 1482.0 2289.9 2596.1 2561.3 3413.4

9 อนิโดนีเซยี 288.9 362.6 551.5 663.3 700.0 1012.8 1353.9 1728.9 1452.7 1909.2

10 อนิเดยี 228.0 324.7 457.1 593.5 596.0 880.3 1357.0 2094.3 1536.1 1762.0

รวม 16218.0 19745.6 25255.8 31968.8 36761.1 44891.1 62764.7 80713.8 69948.8 84838.6

มลูค่าการนําเข้าสินค้าของเวียดนาม จาํแนกตามกลุ่มประเทศ และประเทศ (หน่วย: ล้านดอลลารส์หรฐั)



ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัการค้าและการลงทนุระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเวียดนาม

ลาํดบัท่ี ประเทศ จาํนวนโครงการ มลูค่าการลงทุน 

1 ญีปุ่น่ 1,555 24,381.7

2 เกาหลใีต้ 2,960 23,695.9

3 ไตห้วนั 2,223 23,638.5

4 สงิคโปร์ 1,008 22,960.2

5 หมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ 503 15,456.0

6 ฮ่องกง 658 11,311.1

7 มาเลเซยี 398 11,074.7

8 สหรฐัอเมรกิา 609 10,431.6

9 หมูเ่กาะเคยแ์มน 53 7,501.8

10 ไทย 274 5,853.3

11 เนเธอรแ์ลนด์ 160 5,817.5

12 บรไูน 123 4,844.1

อื่นๆ 1,290 12,025.1

รวม 13,440 199,078.9

จาํนวนโครงการและมูลค่าการลงทุนสะสมจากต่างประเทศท่ีได้รบัสิทธิการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

(หน่วย: ลา้นดอลลารส์หรฐั)



ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัการค้าและการลงทนุระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเวียดนาม

กิจกรรมการผลิต จาํนวนโครงการ มูลค่าการลงทุน ร้อยละ

การผลติ 464 7,788.80 49.9

อิเลก็ทรอนิกส์ แก๊ส และเคร่ืองปรับอากาศ 7 2,528.50 16.2

ก่อสร้าง 149 1,296.40 8.3

โทรคมนาคม 86 897.4 5.8

อสงัหาริมทรัพย์ 25 869.9 5.6

ค้าสง่ ค้าปลกี และซอ่มรถยนต์ 170 499.1 3.2

ท่ีอยูอ่าศยั 25 476.8 3.1

การจดัการนํา้ และขยะ 3 323.2 2.1

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 169 265.5 1.7

ศิลปะ และสนัทนาการ 9 153 1

เกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง 21 141.5 0.9

เหมืองแร่ 5 98.4 0.6

สาธารณสขุและกิจกรรมเพ่ือสงัคม 3 88.5 0.6

ขนสง่ 19 74.9 0.5

การศกึษาและการอบรม 13 11.2 0.1

กิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการและบริหาร 7 5.1 0

อ่ืนๆ 11 79.9 0.5

รวม 1,186 15,598.10 100

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ในปี 2554 จาํแนกตามกิจกรรมการผลิต (หน่วย: ล้านดอลลารส์หรฐั)



การวิเคราะหค์วามเช่ือมโยงทางกายภาพ (Physical Connectivity)

- เสน้ทาง R1

- เสน้ทาง R10

- แผนการพฒันาการเชื่อมโยงทางกายภาพในอนาคต

- สรปุอุปสรรคของการเชื่อมโยงทางกายภาพ และขอ้ควรปรบัปรงุ



เส้นทาง R1 จากดชันีวิเคราะห์

ส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการค้า

องคป์ระกอบหลกั
ช่วงการประเมิน

1 2 3 4 5 6 7

การทาํพิธีการศลุกากร

ระบบเอกสารและกฎระเบียบ 3 2 - - 2 3 -

อาคารศลุกากรและบริเวณโดยรอบ 2 2 - - 3 3 -

กฎระเบียบและการขบัข่ีตามเส้นทาง

กฎระเบียบ/ภาครฐั - - 2 2 - - 2

การขบัข่ีตามเส้นทาง - - 2 2 - - 2

สภาพเส้นทาง - - 3 2 - - 3

โครงสร้างพื้นฐานท่ีอาํนวยความสะดวกสาํหรบัการขนส่งสินค้า

สภาพถนนทางเข้าด่าน 3 3 - - 3 3 -

สถานีบริการเช้ือเพลิง 3 3 3 3 3 3 3

สถานีซ่อมบาํรงุรถ 3 3 3 3 3 2 2

คลงัสินค้า 2 3 - - 3 2 -

จดุพกัรถ และท่ีอาํนวยความสะดวกให้พนักงานขบั

รถ
2 2 2 2 2 2 2

การข้ามแดน/เดินทางระหว่างแดน 2.5 - - 3 -

สญัญาณโทรศพัท/์การติดต่อส่ือสาร - - 3 3 - - 3

รวม 20.5/32 20.5/32 18/28 17/28 22/32 21/32 17/28

คะแนนเฉล่ีย 2.6 2.6 2.6 2.4 2.8 2.6 2.4

ร้อยละของทัง้หมด 64% 64% 64% 61% 69% 66% 61%

เฉล่ีย ความหมายในภาพรวม

≥3.5 ใชง้านไดด้แีลว้

2.5-3.4
ใชง้านได้ แต่ควรพฒันาใหด้ี

ยิง่ขึน้

1.5-2.4
มปีญัหาบา้ง ควรปรบัปรงุ

< 1.5
มปีญัหามาก ตอ้งปรบัปรงุ

โดยด่วน

-

อ.อรญัประเทศ

จ.สระแกว้
ปอยเปต-

ศรโีสภณ

กรงุ

พนมเปญ
อ.พระเวท

สวายเรยีง

อ.หมกไบ
จ.เตนินท์

นคร

โฮจมินิห์

จดุผา่นแดน

พระเวท-หมกบาย

จดุผา่นแดน

อรญัประเทศ-ปอยเปต

1 2 3 7654



สรปุอปุสรรคทางการค้าทางบกระหว่างไทย-กมัพชูา บนเส้นทาง R1

• ภาพรวมอยูใ่นเกณฑพ์อใช-้ด ีสามารถใชง้านได ้มอุีปสรรคจากสภาพถนน กฎระเบยีบการนํา

ยานพาหนะเขา้ รวมถงึพกิดัน้ําหนกัรถบรรทุกทีต่่างกนั และความไมโ่ปรง่ใสของพธิศุีลกากร

• ที่ตัง้ด่านศุลกากรทัง้อรญัประเทศ/ปอยเปตคบัแคบ จากการพฒันาเชงิพาณิชย์ ใช้ร่วมกนั

หมดไม่ว่านักท่องเที่ยว รถเขน็ หรอืรถบรรทุกสนิค้า อกีทัง้ถนนระหว่างด่านไม่มกีารบํารุง

ซ่อมแซม จากปญัหาขอ้พพิาทเขตแดน

• เวลาเริม่ใหร้ถบรรทุกผา่นด่านปอยเปตเขา้ไปนัน้ เริม่ชา้กวา่การปล่อยจากด่านบา้นคลองลกึ 

ทาํใหร้ถบรรทุกตอ้งออกนัทีฝ่ ัง่ไทย เกดิปญัหาจราจรตดิขดั และมคี่าใชจ้่ายแอบแฝงต่อรถตู้

บรรทุกสนิคา้ในการผา่นแดนในฝ ัง่กมัพชูา

• เสน้ทางอยู่ในเกณฑด์ ีกมัพชูากําลงัขยายปรบัปรุงเสน้ทางตลอดแนวใหเ้ป็น 4 ช่องทาง ถ้า

สะพานทีเ่น๊ียกเลอืงสรา้งเสรจ็ เสน้ทางน้ีกจ็ะเดนิทางไดอ้ยา่งสมบรูณ์

• สิง่อํานวยความสะดวกสําหรบัการขนส่งสนิคา้มเีฉพาะในเขตเมอืง แต่ก็มเีป็นช่วงๆ ตลอด

เสน้ทางสามารถใชง้านได ้แมจ้ะไมส่ะดวกมากนกั



องคป์ระกอบหลกั
ช่วงการประเมิน

1 2 3

การทาํพิธีการศลุกากร

ระบบเอกสารและกฎระเบียบ 3 2 -

อาคารศลุกากรและบริเวณโดยรอบ 2 2 -

กฎระเบียบและการขบัข่ีตามเส้นทาง

กฎระเบียบ/ภาครัฐ - - 2

การขบัข่ีตามเส้นทาง - - 2

สภาพเส้นทาง - - 1

โครงสร้างพื้นฐานท่ีอาํนวยความสะดวกสาํหรบัการขนส่งสินค้า

สภาพถนนทางเข้าด่าน 3 3 -

สถานีบริการเช้ือเพลิง 2 2 2

สถานีซ่อมบาํรงุรถ 2 2 1

คลงัสินค้า 2 3 -

จดุพกัรถ และท่ีอาํนวยความสะดวก

ให้พนักงานขบัรถ
2 1 1

การข้ามแดน/เดินทางระหว่างแดน 2 -

สญัญาณโทรศพัท/์การติดต่อส่ือสาร - - 3

รวม 18/32 17/32 12/28

คะแนนเฉล่ีย 2.3 2.1 1.7

ร้อยละของทัง้หมด 56% 53% 43%

เส้นทาง R10 จากดชันีวิเคราะหส่ิ์งอาํนวยความสะดวกทางการค้า

อ.คลองใหญ่

จ.ตราด
เกาะกง สหีนุวลิล์

จดุผา่นแดน

บา้นหาดเลก็-เกาะกง

1 2 3

เฉล่ีย ความหมายในภาพรวม

≥3.5 ใชง้านไดด้แีลว้

2.5-3.4 ใชง้านได้ แต่ควรพฒันาใหด้ยีิง่ข ึน้

1.5-2.4 มปีญัหาบา้ง ควรปรบัปรงุ

< 1.5 มปีญัหามาก ตอ้งปรบัปรงุโดยดว่น



สรปุอปุสรรคทางการค้าทางบกระหว่างไทย-กมัพชูา บนเส้นทาง R10

• ภาพรวมอยู่ในเกณฑพ์อใช-้ควรปรบัปรุง สามารถใชง้านไดจ้รงิเฉพาะจากตราด-จ.เกาะกง

หลงัจากนัน้ผา่นภเูขาสงูชนั และมโีคง้อนัตราย รถบรรทุกใหญ่ไมส่ามารถผา่นได้

• มอุีปสรรคจากสภาพถนน กฎระเบยีบการนํายานพาหนะเขา้ รวมถงึพกิดัน้ําหนักรถบรรทุกที่

ต่างกนั และความไม่โปร่งใสของพธิศุีลกากรในฝ ัง่กมัพชูา จงึทําใหป้รมิาณการคา้การขนส่ง

ไมม่ากเท่าใดนัก สว่นใหญ่เป็นการลาํเลยีงสนิคา้อุปโภคบรโิภคจากไทยไปยงัเกาะกงเท่านัน้ 

ยงัไมไ่ปถงึสหีนุวลิลห์รอืเวยีดนาม

• ในภาพรวม การขนสง่ยงัใชท้างน้ําผา่นท่าเรอืในจ.ตราดไปสหีนุวลิล,์ กําปอตเป็นหลกั เพราะ

สามารถต่อรองภาษศุีลกากรได ้คา่ใชจ้า่ยโดยรวมตํ่ากวา่มาก

• เสน้ทางจากแยกสแรออมเปิล-ฮาเตยีน และในเวยีดนามเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องทาง มี

คุณภาพด ีสามารถใช้ขนส่งสนิค้าได้ แต่ด่านคาเมา-ฮาเตยีน ยงัมรีะดบัการพฒันาตํ่ากว่า

พระเวท-หมกไบอยูม่าก

• สิง่อาํนวยความสะดวกตามเสน้ทาง R10 ยงัมน้ีอยเมือ่เทยีบกบั R1



แผนการพฒันาการเช่ือมโยงทางกายภาพในอนาคต

• เปิดจุดผา่นแดนถาวรอกี 5 แหง่ คอื 

• บา้นหนองเอีย่น ลดความแออดัของอรญัประเทศ (จะเริม่

ออกแบบปลายปี 2557 และคาดวา่จะแลว้เสรจ็ 2560) 

• บ้านเขาดิน ยกระดับจากด่านผ่อนปรน เชื่อมไป

พระตะบอง จากจ.สระแกว้อกีทางหนึ่ง

• บ้านท่าเส้น ยกระดับจากด่านผ่อนปรน เชื่อมไป

จ.โพธสิตั จากจ.ตราด

• ช่องสายตะกู ยกระดับจากด่านผ่อนปรน เชื่อมไปยงั

จ.อุดรมชียั จากจ.บุรรีมัย์

• ช่องอานม้า ยกระดับจากด่านผ่อนปรน เชื่อมไปยัง

จ.พระวหิาร จากจ.อุบลราชธานี

• จะมีการพัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจพิเศษไทย -กัมพูชา

(Cambodian-Thai Special Economic Zones) ที่

อรญัประเทศ–ปอยเปต บน R1 และตราด-เกาะกง บน R10

• ไทยจะสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงทางหลวง

หมายเลข 5, 6, 48 (เกาะกง-สแรออมเปิล) ในกมัพชูา 

ทีม่า: ผลการประชมุคณะกรรมการรว่มเพือ่การพฒันา

ชายแดนไทย-กมัพชูา ณ.กรงุพนมเปญ (11 ม.ิย. 56)

2. จุดผ่อนปรน
บ้านเขาดิน-พนมได

4. จุดผ่านแดนถาวร
ช่องสายตะกู- บ้านจ็วบโกกิ

5. จุดผ่านแดนถาวร
ช่องอานม้า-บ้านสะเดึยลกวาง

จุดผ่านแดนถาวร
บ้านหาดเล็ก-บ้านจามเยียม

3. จุดผ่านแดนถาวร
บ้านท่าเส้น-บ้านทมอดา

จุดผ่านแดนถาวร

บ้านคลองลึก-ปอยเปต

1. จุดผ่านแดน
ถาวรบ้าน

หนองเอี่ยน-

สตึงบท

เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว-ปอยเปต

เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตราด-เกาะกง

5

6

48



ทีบ่รเิวณดา่นพรมแดน

• ควรปรบัปรงุระบบศุลกากรในฝ ัง่กมัพชูา

• ควรพฒันาปรบัปรงุเสน้ทางเชือ่มโยงระหวา่งดา่นของไทยและกมัพชูา

• ควรปรบัปรุงพื้นทีด่่านพรมแดนของฝ ัง่ไทย (อรญัประเทศ,บา้นหาดเล็ก) และฝ ัง่กมัพูชา(ปอยเปต, 

เกาะกง) ใหม้คีวามกวา้งขวาง และมกีารจดัระเบยีบยานพาหนะและผูค้น

• ควรเพิม่สิง่อํานวยความสะดวกสําหรบัพนักงานขบัรถและรถบรรทุกที่บรเิวณด่าน เช่น จุดพกัรถ 

สถานีบรกิารเชือ้เพลงิ NGV สถานีซ่อมบาํรงุรถ

การขบัขีต่ามเสน้ทาง

• ควรเจรจาเพือ่เพิม่โควตายานพาหนะทีจ่ะขา้มแดน และพกิดัน้ําหนกับรรทุกในกมัพชูาและเวยีดนาม

• ควรปรบัปรุงเสน้ทางภายในกมัพูชาและเวยีดนาม ให้มชี่องทางเฉพาะสําหรบัรถจกัรยานยนต์และ

ปศุสตัว์ หรอืทาํเป็นเสน้ทางคูข่นานกบัเสน้ทางหลกั

• ควรเพิม่สิง่อํานวยความสะดวกสาํหรบัพนักงานขบัรถบรรทุกตามแนวเสน้ทาง เช่น จุดพกัรถ สถานี

เชือ้เพลงิ NGV สถานีซ่อมบาํรงุรถ โทรศพัทฉุ์กเฉิน และควรมป้ีายภาษาองักฤษทีช่ดัเจน เขา้ใจงา่ย

สรปุอปุสรรคของการเช่ือมโยงทางกายภาพและข้อควรปรบัปรงุ



ผลการวิเคราะหค์วามเช่ือมโยงทางสถาบนั

• ดชันีความเช่ือมโยงทางสถาบนั กรอบของคณะเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

(2553)

• ดชันีช้ีวดัคณุภาพท่ีเก่ียวข้องกบัการส่งออกสินค้า

• ตน้ทุนทางการเงนิ

• เวลา

• กระบวนการ

• ดชันีช้ีวดัเชิงคณุภาพท่ีเก่ียวข้องกบัการนําเข้าสินค้า

• ตน้ทุนทางการเงนิ

• เวลา

• กระบวนการ



ผลการวิเคราะหค์วามเช่ือมโยงทางสถาบนั

ดัชนีชีวั้ดเชิงคุณภาพที่เก่ียวข้องกับการส่งออกสินค้า
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ตน้ทุนทางการเงนิ

เวลากระบวนการ

คา่ดชันีประเทศไทย (บรรทดัฐาน)

คา่ดชันีประเทศกมัพชูาเทยีบประเทศไทย

คา่ดชันีประเทศเวยีดนามเทยีบประเทศไทย

ถา้ค่าดชันีทีค่าํนวณไดม้คี่ามากกวา่ 1 แสดงวา่ประเทศไทยมปีระสทิธภิาพดกีวา่ประเทศกมัพชูา (หรอื

เวยีดนาม) ในขณะทีถ่า้ค่าดชันีตํ่ากว่า 1 แสดงวา่ ประเทศไทยมปีระสทิธภิาพทีแ่ย่กวา่ ทัง้น้ีดชันีชีว้ดั

เชงิคุณภาพของประเทศไทยจะมคีา่เทา่กบัหน่ึงเสมอ 



ผลการวิเคราะหค์วามเช่ือมโยงทางสถาบนั

ดัชนีชีวั้ดเชิงคุณภาพที่เก่ียวข้องกับการนําเข้าสินค้า
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ตน้ทุนทางการเงนิ

เวลากระบวนการ

คา่ดชันีประเทศไทย (บรรทดัฐาน)

คา่ดชันีประเทศกมัพชูาเทยีบประเทศไทย

คา่ดชันีประเทศเวยีดนามเทยีบประเทศไทย

ถา้ค่าดชันีทีค่ํานวณไดม้คี่ามากกวา่ 1 แสดงว่าประเทศไทยมปีระสทิธภิาพดกีวา่ประเทศกมัพชูา 

(หรอืเวยีดนาม) ในขณะทีถ่า้ค่าดชันีตํ่ากวา่ 1 แสดงวา่ ประเทศไทยมปีระสทิธภิาพทีแ่ย่กวา่ ทัง้น้ี



ผลการวิเคราะหค์วามเช่ือมโยงทางสถาบนั : การวิเคราะหเ์ชิงคณุภาพ

ปัญหา ผลท่ีเกิดขึ้น แนวทางการแก้ไขปัญหาในปัจจบุนั

การขาดประสทิธภิาพของพธิกีาร

ศุลกากรในฝ ัง่กมัพชูา

การใช้เวลาและจํานวนเอกสารในพิธี

การศุลกากรมาก

การสรา้งจุดตรวจรว่ม (SSI) ทีด่า่น

หนองเอีย่น อ.อรญัประเทศ

ขอ้จํากดัจากความแออดัและการจดั

พืน้ทีข่องดา่นบา้นคลองลกึ

รถบรรทุกสนิคา้ใชเ้วลานานใน

การรอผา่นดา่นไปยงัประเทศกมัพชูา

เพราะตอ้งรอใหค้นขา้มแดนและรถเขน็

จากประเทศกมัพชูาขา้มแดนมากอ่น

การแยกดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและดา่น

ศุลกากรออกจากกนั โดยดา่นศุลกากร

สาํหรบัการผา่นแดนเพือ่ขนสง่สนิคา้จะยา้ย

ไปทีด่า่นหนองเอีย่น อ.อรญัประเทศ

ความไมช่ดัเจนในระบบกฎหมายและ

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัพธิกีาร

ศุลกากรและการขนสง่สนิคา้ทางบก

เป็นการเพิม่ความเสีย่งของ

ผูป้ระกอบการ และผูป้ระกอบการขนสง่

รวมถงึเป็นชอ่งทางคอรปัชัน่

ยงัไมม่แีนวทางการแกไ้ขปญัหาทีช่ดัเจน

ขอ้จาํกดัทีร่ถบรรทุกสนิคา้จากไทยไม่

สามารถขนสง่สนิคา้ไปยงัประเทศ

กมัพชูาตอนในได้

มคีา่ใชจ้า่ยและเวลาในการเปลีย่นถ่าย

สนิคา้ทีช่ายแดนกมัพชูา รวมถงึมคีวาม

เสีย่งทีส่นิคา้จะเสยีหายจากการเปลีย่น

ถ่าย

การใหโ้ควตา้รถบรรทุกสนิคา้จากประเทศ

ไทยทัง้ผา่นกรอบ GMS และใหก้บัธุรกจิที่

เขา้ไปลงทุนในเขตเศรษฐกจิพเิศษของ

กมัพชูา แต่ยงัมจีาํกดัอยู่



ผลการวิเคราะหค์วามเช่ือมโยงทางสถาบนั : การวิเคราะหเ์ชิงคณุภาพ

ปัญหา ผลท่ีเกิดขึ้น แนวทางการแก้ไขปัญหาในปัจจบุนั

ขอ้จาํกดัทีเ่กีย่วเนื่องกบักฏหมาย

การควบคุมการขนสง่สนิคา้ทางบกทีม่ ี

ความไมส่อดคลอ้งกนัระหวา่งประเทศ

ตอ้งมกีารเปลีย่นถ่ายสนิคา้แมว้า่จะ

ไดร้บัโควตาใหบ้รรทุกสนิคา้ไปยงั

ประเทศกมัพชูาได ้และยงัเกดิความ

เสีย่งทีจ่ะเสยีคา่ปรบั

ยงัไมม่แีนวทางในการแกไ้ขปญัหา

การขาดบรษิทัประกนัภยัทีย่อม

รบัประกนัคลอบคลุมถงึอุบตัเิหตุที่

เกดิขึน้ในกมัพชูาและเวยีดนาม

ความเสีย่งของผูป้ระกอบการขนสง่ใน

การขนสง่สนิคา้ไปยงักมัพชูาและ

เวยีดนาม

พึง่พงิบรษิทัประกนัภยัทอ้งถิน่ซึง่มี

หลกัเกณฑแ์ตกต่างจากบรษิทัประกนัภยัใน

ประเทศไทย

ปญัหาทีเ่กีย่วเนื่องจากการเกบ็ภาษี

ศุลกากรและการขาดกฏหมายเกีย่วกบั

สนิคา้ผา่นแดนในประเทศกมัพชูา

เสยีภาษศีุลกากรใหก้บัสนิคา้ผา่นแดน

และเสยีเวลาในการเปิดตรวจสนิคา้

การยกเลกิภาษตีามกรอบความตกลง AEC 

จะชว่ยลดปญัหาดงักลา่วได้

ตน้ทุนการขนสง่ทางบกสงูเมือ่เทยีบกบั

การขนสง่ทางน้ํา

ผูป้ระกอบการโดยมากไมใ่ช้

การขนสง่ทางบก แต่เลอืกใช้

ทางน้ําแทนแมจ้ะใชเ้วลามากกวา่

ยงัไมม่แีนวทางในการแกไ้ขปญัหา 

ผูป้ระกอบการจะเลอืกวธิกีารขนสง่โดย

เปรยีบเทยีบตน้ทุนเป็นหลกั



การวิเคราะหค์วามเช่ือมโยงทางสถาบนั : การใช้แบบจาํลอง Augmented gravity ใน

การจาํลองผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ต่อมลูค่าการค้า ณ จดุผา่นแดนเมื่อมีการปรบัปรงุ

ส่ิงอาํนวยความสะดวกทางด้านสถาบนั

• คณะผูว้จิยัจะใชแ้บบจําลอง Augmented Gravity ทีไ่ดจ้ดัทําในงานศกึษาของ

กรกรณัย ์ชวีะตระกุลพงษ์ และ จติตชิยั รุจนกนกนาฏ (2554) มาใชใ้นการจําลอง

ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่อมลูค่าการคา้ ณ จุดผ่านแดนเมื่อมกีารปรบัปรุงสิง่อํานวย

ความสะดวกทางสถาบนั

• จดัทําขึน้โดยอาศยัขอ้มูลการค้า ณ จุดผ่านแดน จํานวน 10 จุดผ่านแดนของ

ประเทศไทย และการสอบถามผู้ประกอบการขนส่งข้อมูลจากการสมัภาษณ์

ผูป้ระกอบการทีข่ ึน้ทะเบยีนกบัด่านศุลกากรแต่ละด่าน จาํนวนทัง้สิน้ 46 แห่ง ถงึ

ขอ้มลูระยะเวลาทีใ่ชใ้นการผา่นพธิกีารศุลกากร



การวิเคราะหค์วามเช่ือมโยงทางสถาบนั : การใช้แบบจาํลอง Augmented gravity ในการจาํลองผลกระทบท่ี

จะเกิดขึน้ต่อมูลค่าการค้า ณ จดุผ่านแดนเมื่อมีการปรบัปรงุส่ิงอาํนวยความสะดวกทางด้านสถาบนั

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

Constant 30.7316 11.0342 2.7851 0.0084

Log of Exporter's per capita GDP -3.9390 1.6463 -2.3926 0.0219

Log of Importer's per capita GDP 1.6164 0.2934 5.5088 0.0000

Importer's CPI 0.0129 0.0061 2.1201 0.0408

Time -0.0037 0.0017 -2.1583 0.0375

Time x EDI -0.0079 0.0028 -2.7676 0.0088

Log of Distance -0.3228 0.0906 -3.5632 0.0010

Weighted Statistics

R-squared 0.9019     Mean dependent var 13.2949

Adjusted R-squared 0.8860     S.D. dependent var 9.3887

S.E. of regression 0.7705     Sum squared resid 21.9670

F-statistic 56.7125     Durbin-Watson stat 0.4226

Prob(F-statistic) 0.0000

ทีม่า: กรกรณัย ์ชวีะตระกุลพงษ์ และจติตชิยั รุจนกนกนาฏ (2554)



การวิเคราะหค์วามเช่ือมโยงทางสถาบนั : การใช้แบบจาํลอง Augmented gravity ในการจาํลองผลกระทบท่ี

จะเกิดขึน้ต่อมูลค่าการค้า ณ จดุผ่านแดนเมื่อมีการปรบัปรงุส่ิงอาํนวยความสะดวกทางด้านสถาบนั

การเปลีย่นแปลงความเชือ่มโยงทางสถาบนัทีจ่ะเกดิขึน้บนเสน้ทาง R1 จะสามารถสรปุไดด้งันี้

• การสรา้งดา่นศลุกากรแหง่ใหมแ่ยกจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงทีด่า่นบา้นคลองลกึ โดยดา่นศุลกากรสาํหรบัรถบรรทุก

สนิค้าจะไปอยู่ที่ด่านหนองเอี่ยน อ.อรญัประเทศแทน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการรอเวลาเปิดด่านลงถึง

ประมาณ 3 ชม. 

• แผนการสรา้งจุดตรวจรว่ม (Single Stop Inspection: SSI) ระหว่างเจา้หน้าทีศุ่ลกากรของประเทศไทยและประเทศ

กมัพชูาทีด่า่นศุลกากรแหง่ใหมท่ีด่า่นหนองเอีย่น ซึง่จะแบ่งผลออกเป็น

• เป็นการเปลีย่นใหพ้ธิกีารศุลกากรของประเทศกมัพชูามรีะบบ EDI กรณสีนิคา้ขาเขา้

• กรณีสนิคา้ขาเขา้ เจา้หน้าทีศุ่ลกากรฝ ัง่ประเทศไทยเป็นผูด้ําเนินการ ซึง่จะลดระยะเวลาทีใ่ชใ้นการผ่านพธิี

การศุลกากรจากฝ ัง่กมัพชูา ซึง่ใชเ้วลาประมาณ 60 นาทจีากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการขนสง่

• กรณสีนิคา้ขาออก เจา้หน้าทีศุ่ลกากรฝ ัง่ประเทศกมัพูชาเป็นผูด้ําเนินการ จะลดระยะเวลาทีใ่ชใ้นการผา่นพธิี

การศุลกากรจากฝ ัง่ไทย ซึง่ใชเ้วลาเฉลีย่ 5 นาทจีากตารางที ่3- 21 อา้งองิจากงานศกึษา กรกรณัย ์ชวีะตระ

กุลพงษ์ และจติตชิยั รจุนกนกนาฏ (2554)



การวิเคราะหค์วามเช่ือมโยงทางสถาบนั : การใช้แบบจาํลอง Augmented gravity ในการจาํลองผลกระทบท่ี

จะเกิดขึน้ต่อมูลค่าการค้า ณ จดุผ่านแดนเมื่อมีการปรบัปรงุส่ิงอาํนวยความสะดวกทางด้านสถาบนั

ทีม่า: คณะผูว้จิยั

ร้อยละของการเปล่ียนแปลงของ

มูลค่าการค้า
กรณีสินค้าขาเข้า กรณีสินค้าขาออก

กรณีสินค้าขาออกหากให้

เจ้าหน้าท่ีศลุกากรไทยเป็น

ผู้ตรวจปล่อยสินค้าแทน

1.การลดเวลาท่ีใช้ในการรอเปิด

ด่าน

2.088 0.70 2.088

2. การลดเวลาท่ีใช้ใน

การผ่านพิธีการศลุกากร

0.696 0.02 0.696

3. การเปล่ียนแปลงรวม 2.784 0.72 2.784

มูลค่าการค้าท่ีเปล่ียนแปลงรวม 169.841 ลา้นบาท 299.62 ลา้นบาท 1,158.55 ลา้นบาท

[1] คดิจากมลูคา่การคา้ ณ จุดผา่นแดนอรญัประเทศในปี 2555



การวิเคราะหก์ารใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้

• การวิเคราะหก์ารใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการค้าทางบก

• การคา้ทางบกกบัประเทศกมัพชูา
• โอกาสในการใชป้ระโยชน์การลดภาษขีองประเทศกมัพชูาภายใตก้รอบความตกลง

การคา้สนิคา้ของอาเซยีน (ASEAN Trade in Goods Agreement, ATIGA)

• การคา้ทางบกกบัประเทศเวยีดนามตอนใต้

• การวิเคราะหก์ารใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเช่ือมโยงฐานการผลิต



การวิเคราะหก์ารใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการค้าทางบกกบัประเทศกมัพชูา

• สนิคา้ทีป่ระเทศไทยสง่ออกไปยงัประเทศกมัพชูาทีส่าํคญัจะแบง่ออกไดเ้ป็น 

• สนิคา้อุปโภคบรโิภคเชน่ อาหาร เครือ่งดืม่ เครือ่งสาํอาง

• รถยนตแ์ละสว่นประกอบ

• สินค้าที่ใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิต หรือส่วนประกอบและชิ้นส่วน ที่มีการส่งออกเน่ืองจาก

การเชื่อมโยงฐานการผลติหรอืการยา้ยฐานการผลติจากประเทศไทยไปยงักมัพูชาเช่น ผา้ผนื

ชิน้สว่นยานยนต ์ชิน้สว่นอเิลคทรอนิกส ์และเหลก็ 

• สนิคา้ทีป่ระเทศไทยมกีารนําเขา้จากประเทศกมัพชูา จะแบง่ไดเ้ป็น

• สนิคา้ทีเ่ป็นวตัถุดบิในการผลติในประเทศไทยเชน่ ไมแ้ปรรปู

• สนิคา้ทีเ่ป็นชิน้สว่นหรอืสว่นประกอบทีม่าจากการเชือ่มฐานการผลติในประเทศไทยเช่น ชิน้สว่น

อเิลก็ทรอนิกส ์ลวดและสายเคเบิล้

• สนิคา้ทีป่ระเทศไทยยา้ยฐานการผลติไปยงัประเทศกมัพชูาและมกีารส่งกลบัมายงัประเทศไทย

เพือ่การสง่ออก เชน่ เสือ้ผา้สาํเรจ็รปู



• การใช้ประโยชน์จากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ในกรณีสนิค้าขาเข้านัน้ ส่วนมากจะสบืเน่ืองมาจาก

การยา้ยฐานการผลติและการเชือ่มโยงฐานการผลติ

• การขนสง่สนิคา้ไปยงัประเทศกมัพชูา โดยเฉพาะประเทศกมัพชูาตอนใน เชน่ กรุงพนมเปญ จะใชก้ารขนสง่ทาง

น้ําเป็นหลกั

• ขอ้จาํกดัดา้นสิง่อาํนวยความสะดวกทางการคา้ทัง้ทางกายภาพและทางสถาบนัทาํใหก้ารขนสง่ทางน้ํามตีน้ทุนที่

ถกูกวา่

การวิเคราะหก์ารใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการค้าทางบกกบัประเทศกมัพชูา



การวิเคราะหก์ารใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการค้าทางบกกบัประเทศกมัพชูา

• สนิคา้ทีข่นสง่ผา่นเสน้ทางบกตามเสน้ทาง R1 โดยมากจะมลีกัษณะดงัต่อไปน้ี

• สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีปลายทางยงัเขตที่อยู่ใกล้ชายแดนประเทศไทย เช่น 

ปอยเปต ศรโีสภณ พระตะบอง

• สนิค้าประเภทรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และอะไหล่รถยนต์ ที่ต้องมกีารกระจาย

สนิค้าไปยงัเขตต่างๆ ในประเทศกมัพูชา รวมถึงเขตที่ใกล้ชายแดนกบัประเทศ

ไทย 

• สนิคา้ลกัลอบหรอืสนิคา้หนีภาษีต่างๆ สนิคา้ลกัลอบเขา้ประเทศโดยผดิกฏหมาย

และสนิคา้หนีภาษเีพื่อนําไปขายในประเทศกมัพชูาจนถงึประเทศเวยีดนามมกัจะ

อาศยัเสน้ทางทางบก 



• การขนสง่สนิคา้ ณ ดา่นคลองใหญ่ จงัหวดัตราด ซึง่อยูบ่นเสน้ทาง R10 เกอืบทัง้หมด

หรอืเกนิกวา่รอ้ยละ 95 จะเป็นการขนสง่ทางน้ํา

การวิเคราะหก์ารใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการค้าทางบกกบัประเทศกมัพชูา



•ผูป้ระกอบการยงัอาศยัการขนส่งทางน้ําเป็นหลกั และไม่มแีผนในการเปลีย่นมาใชเ้สน้ทางการขนส่ง

ทางบก เน่ืองจากการขนส่งทางน้ํามตีน้ทุนในการขนส่งทีถู่กกว่าตน้ทุนการขนส่งทางบกค่อนขา้งมาก 

โดยเวลาทีใ่ชใ้นการขนสง่สนิคา้ไมไ่ดม้คีวามแตกต่างกนัมากนกั

การวิเคราะหก์ารใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการค้าทางบกกบัประเทศเวียดนามตอนใต้



การวิเคราะหก์ารใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการเช่ือมโยงฐานการผลิต

• ประเทศไทยมกีารออกไปลงทุนในกมัพูชาในอุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงานสูง อนั

ประกอบไปดว้ย อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมรองเทา้และเครื่องหนัง และ

อุตสาหกรรมชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกสใ์นชิน้สว่นทีเ่น้นใชแ้รงงานสงู

• ปจัจยัทีก่ระตุน้การออกไปลงทุนในประเทศกมัพชูาโดยมากจะเป็นแรงผลกัดนัมาจาก

คา่จา้งแรงงานทีส่งูในประเทศไทย



• เขตการลงทุนทีส่าํคญัของประเทศไทยจะอยูใ่นบรเิวณพนมเปญ ศรโีสภณ เกาะกง 

และเสยีมเรยีบ

การวิเคราะหก์ารใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการเช่ือมโยงฐานการผลิต



• การใชป้ระโยชน์ของเสน้ทางระเบยีงเศรษฐกจิตอนใต ้เพือ่การเชื่อมโยงฐานการผลติ

เกดิจาก

• ใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนสง่วตัถุดบิ

• ใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนสง่สนิคา้ทีผ่ลติเสรจ็แลว้จากฐานการผลติไปสูท่า่เรอืเพือ่

การสง่ออก

• การใชเ้สน้ทางเพือ่เชื่อมโยงฐานการผลติระหวา่งประเทศไทยและประเทศกมัพชูา

• การเชื่อมโยงฐานการผลติระหวา่งประเทศกมัพชูาและประเทศเวยีดนามหรอื

การกระจายสนิคา้จากฐานการผลติในประเทศเวยีดนาม

การวิเคราะหก์ารใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการเช่ือมโยงฐานการผลิต



• เสน้ทางจากศรโีสภณมายงัทา่เรอืแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี

การวิเคราะหก์ารใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการเช่ือมโยงฐานการผลิต



• โอกาสในการใชป้ระโยชน์จากความตกลงการคา้สนิคา้ของอาเซยีน (ASEAN Trade in 

Goods Agreement, ATIGA) 

• รวม Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) และ

Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA), CEPT-AFTA 

• ครอบคลุมประเดน็ทางด้านการค้าทุกเรื่อง มกีารกําหนดหลกัเกณฑ์เรื่องการลด

และยกเลกิมาตรการทางภาษแีละการยกเลกิมาตรการทีม่ใิช่ภาษทีีม่แีผนและกรอบ

ระยะเวลาทีช่ดัเจน

• การลดต้นทุนการส่งสนิค้าเข้าไปขายในกมัพูชา หรอืประโยชน์ที่อาจจะได้จาก

การอาศยัการลดภาษขีองประเทศกมัพชูาภายใตก้รอบ ASEAN ในระยะสัน้คงมไีม่

มากนกั

การวิเคราะหก์ารใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากความตกลงท่ีเก่ียวข้องกบั

การค้าและ การขนส่งข้ามแดนท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั



• ความตกลงการขนสง่ขา้มแดนภายใตก้รอบ GMS และ ASEAN

• ความตกลงวา่ดว้ยการขนสง่ขา้มแดนในอนุภมูภิาคลุ่มแมน้ํ่าโขง (GMS CBTA)

• ความตกลงอาเซยีนวา่ดว้ยการอาํนวยความสะดวกในการขนสง่สนิคา้ผา่นแดน (ASEAN 

Framework on the Facilitation of Goods in Transit, AFAFGIT) 

• ความตกลงอาเซยีนวา่ดว้ยการอาํนวยความสะดวกในการขนสง่สนิคา้ขา้มแดน (ASEAN 

Framework Agreement for the Facilitation of Inter-State Transport)

หมายเหตุ

• มเีน้ือหาสาระทีส่อดคลอ้งและใกลเ้คยีงกนัอยูห่ลายประการ

• แตกต่างกนัทีค่วามตกลงภายใตก้รอบใดไดร้บัการลงสตัยาบนัจากประเทศสมาชกิทัง้หมด

เรยีบรอ้ยแลว้

การวิเคราะหก์ารใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากความตกลงท่ีเก่ียวข้องกบั

การค้าและ การขนส่งข้ามแดนท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั (ต่อ)



• ความตกลงวา่ดว้ยการขนสง่ขา้มแดนในอนุภมูภิาคลุ่มแมน้ํ่าโขง (GMS CBTA) 

การวิเคราะหก์ารใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากความตกลงท่ีเก่ียวข้องกบั

การค้าและการขนส่งข้ามแดนท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั

กมัพชูา จีน สปป. ลาว เมียนมาร์ ไทย เวียดนาม ผลบงัคบัใช้

ภาคผนวก 1 / / / / X /

ภาคผนวก 2 / / / / / / มผีลบงัคบัใชแ้ลว้

ภาคผนวก 3 / / / / / / มผีลบงัคบัใชแ้ลว้

ภาคผนวก 4 / / / / X /

ภาคผนวก 5 / / / X / /

ภาคผนวก 6 / / / / X /

ภาคผนวก 7 / / / / / / มผีลบงัคบัใชแ้ลว้

ภาคผนวก 8 / / / / X /

ภาคผนวก 9 / / / / / / มผีลบงัคบัใชแ้ลว้

ภาคผนวก 10 / / / / X /

ภาคผนวก 11 / / / / / / มผีลบงัคบัใชแ้ลว้

ภาคผนวก 12 / / / / / / มผีลบงัคบัใชแ้ลว้

ภาคผนวก 13 / / / X / /

ภาคผนวก 13 / / / X / /

ภาคผนวก 14 / / / / X /

ภาคผนวก 15 / / / / / / มผีลบงัคบัใชแ้ลว้

ภาคผนวก 16 / / / / / / มผีลบงัคบัใชแ้ลว้

พธิสีาร 1 / / / / / / มผีลบงัคบัใชแ้ลว้

พธิสีาร 2 / / / / / / มผีลบงัคบัใชแ้ลว้

พธิสีาร 3 / / / X / /



• ความตกลงอาเซยีนวา่ดว้ยการอาํนวยความสะดวกในการขนสง่สนิคา้ผา่นแดน (ASEAN Framework 

on the Facilitation of Goods in Transit, AFAFGIT) 

การวิเคราะหก์ารใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากความตกลงท่ีเก่ียวข้องกบั

การค้าและ การขนส่งข้ามแดนท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั

BNR CAM INA LAO MAL MYM PHI SIN THA VNM ผลบงัคบัใช้

AFAFGIT / / / / / / / / / / 10/00

พิธีสาร 1 / / / / X X / X / /

พิธีสาร 2 X X X X X X X X X X

พิธีสาร 3 / / / / / / / / / / 04/10

พิธีสาร 4 / / / / / / / / / / 04/10

พิธีสาร 5 / / / / / / / / / / 10/03

พิธีสาร 6 X X X X X X X X X X

พิธีสาร 7 X X X X X X X X X X

พิธีสาร 8 / / / / / / / / / / 08/10

พิธีสาร 9 / / / / / / / /



• ความตกลงอาเซยีนวา่ดว้ยการอาํนวยความสะดวกในการขนสง่สนิคา้ขา้มแดน (ASEAN Framework 

Agreement for the Facilitation of Inter-State Transport) 

การวิเคราะหก์ารใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากความตกลงท่ีเก่ียวข้องกบั

การค้าและ การขนส่งข้ามแดนท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั

BNR CAM INA LAO MAL MYM PHI SIN THA VNM ผลบงัคบัใช้

AFAFIST / /



การสมัมนาระดมสมอง (Focus Group)

• ไดจ้ดัสมัมนาระดมสมองกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (Focus Group) จากฝา่ยต่างๆ ทัง้

ภาครฐัและเอกชน ตวัแทนประชาชน รวม 2 ครัง้ คอื

1) ทีก่รงุเทพมหานคร (จดัที ่สคพ. วนัศุกรท์ี ่26 กรกฎาคม 56)

2) ทีอ่.อรญัประเทศ จ. สระแกว้ (จดัทีอ่รญัเมอรเ์มด วนัพธุที ่7 สงิหาคม 56)



ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาความเช่ือมโยงทางกายภาพ - ส่วนในพืน้ท่ีไทย
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาใน

ปัจจบุนั

ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขใน

อนาคต

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ

ระยะเวลาดาํเนินการ

ความแออดัและการบรหิาร

จดัการทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ

ทีด่า่นอรญัประเทศ

การเปิดดา่นใหมแ่ละสรา้งจุด

ตรวจรว่ม (SSI) ทีด่า่นหนอง

เอีย่น อ.อรญัประเทศ

-การกําหนดใหร้ถบรรทุกเขา้ทาง

ดา่นใหมท่ัง้หมด ป้องกนัไมใ่ห้

กจิกรรมพาณิชยเ์กดิทีด่า่นใหม่

กรมทางหลวง, 

กรมศุลกากร

ระยะยาว (ตอ้งเจรจากบั

กมัพชูาและก่อสรา้งถนน,

อาคารเพิม่เตมิมาก)

สรา้งจุดพกัรถทีด่า่นปจัจบุนั

ใหถู้กสุขลกัษณะ มหีอ้งรอพกั

ระหวา่งรอการตรวจตรา

-มอีาคารถาวรทีถู่กสุขลกัษณะ กรมศุลกากร, 

เทศบาลเมอืง

อรญัประเทศ

ระยะสัน้ (จดัทีพ่กั

ชัว่คราว) -ระยะยาว 

(สรา้งอาคารทีพ่กั)

สถานีบรกิารก๊าซธรรมชาติ

ทีอ่รญัประเทศไมเ่พยีงพอ

เพิม่เตมิพนกังานสถานีNGV

ปรบัปรุงใหม้ปีระสทิธภิาพ

-เพิม่สถานีบรกิารก๊าซธรรมชาติ

ใกลจุ้ดผา่นแดน

หอการคา้

ประสานปตท.

ระยะสัน้-ระยะยาว (สรา้ง

สถานีบรกิารก๊าซเพิม่)

ดา่นบา้นหาดเลก็ ขาดการ

พฒันา ไมส่ามารถจดัพืน้ที่

ใหเ้ป็นระเบยีบได ้เน่ืองจาก

คบัแคบและยงัไมส่ามารถ

เจรจาเขตแดนได้

ปญัหาเขตแดน (ยงัไมม่ี

ทางแกไ้ข)

-ตกลงเจรจาระหวา่งประเทศเพือ่

ใชพ้ืน้ทีร่ว่มกนัอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

กรมเจรจาการคา้

ระหวา่งประเทศ, 

กระทรวง

ต่างประเทศ

ระยะยาว 

จดัพืน้ที ่ตเีสน้แบง่เขต

ระหวา่งรถโดยสาร รถบรรทุก

และกจิกรรมเชงิพาณิชย์

-สรา้งจุดพกัรถบรรทุก หรอืสถานี

รถโดยสารทีไ่ดม้าตรฐานก่อนถงึ

กรมศุลกากร, 

เทศบาลตําบล

คลองใหญ่

ระยะสัน้-ระยะยาว



ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาความเช่ือมโยงทางกายภาพ - ส่วนในพืน้ท่ีไทย
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาใน

ปัจจบุนั

ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขใน

อนาคต

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ

ระยะเวลา

ดาํเนินการ

ทางหลวงหมายเลข 3 ทีเ่ชื่อม

ไปยงับา้นหาดเลก็ ยงัมขีนาด

เลก็และขาดสิง่อาํนวยความ

สะดวกทีเ่พยีงพอ ต่อการขนสง่

สนิคา้

ขยายทางหลวงหมายเลข 3 

เป็น 4 ชอ่งทางเป็นชว่ง ๆ 

ตามงบของกรมทางหลวง

ขยายทางหลวงหมายเลข 3 เป็น 4 

ชอ่งทางตลอดเสน้ทางจากอ.เมอืง จ.

ตราดถงึดา่นบา้นหาดเลก็

กรมทางหลวง ระยะยาว

เพิม่เตมิบรกิารต่าง ๆ ทีจ่าํเป็น

ต่อการขนสง่สนิคา้

-เพิม่สถานีบรกิารก๊าซธรรมชาต,ิ  

โรงแรมขนาดเลก็, คลงัสนิคา้, อูซ่่อม

รถทีไ่ดม้าตรฐาน

หอการคา้ประสาน 

เพือ่ดงึดดูเอกชนให้

เขา้มาลงทุน

ระยะยาว

(เพิม่บรกิาร

ต่างๆ)

หน่วยงานทีด่แูลพรมแดนทาง

บก มมีากเกนิไป ขาดการ

ประสานงาน ยากต่อการจดัการ

ใหม้กีารประชุมรว่มเป็นประจาํ 

โดยมผีวจ. เป็นประธาน เพือ่

ตกลงกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง

ตัง้องคก์รเฉพาะเพือ่การดแูลการ

จดัการพืน้ทีพ่รมแดนทางบก

จงัหวดั, สศช., 

สาํนกันายกรฐัมนตรี

ระยะยาว

ระเบยีบปฏบิตัจิากสว่นกลาง ไม่

เหมาะกบัรปูแบบการคา้ในแต่

ละพืน้ทีท่ ัง้ในสว่นของตวัสนิคา้ 

ลกัษณะของประชาชนประเทศ

เพือ่นบา้นทีต่ดิต่อคา้ขายกนั

ใหม้กีารศกึษาขอ้กฎหมาย 

เพือ่พจิารณาวา่กฎระเบยีบใด

ทีพ่ืน้ทีส่ามารถปรบัปรงุแกไ้ข

ไดบ้า้งเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั

รปูแบบการคา้

-ใหร้ฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง มอบอาํนาจ

ใหผ้วจ. สามารถพจิารณาปรบัปรุง

กฎระเบยีบใหส้อดคลอ้งกบัรปูแบบ

ปฏบิตัใินแต่ละพืน้ทีไ่ดต้ามสมควร

กระทรวงพาณิชย,์ 

กรมศุลกากร, กอง

ตรวจคนเขา้เมอืง, 

จงัหวดั

ระยะยาว



ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาความเช่ือมโยงทางกายภาพ - นอกพืน้ท่ีไทย

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาใน

ปัจจบุนั

ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขใน

อนาคต

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ

ระยะเวลา

ดาํเนินการ

เสน้ทางเชื่อม 100-200 เมตร

ทุกดา่นพรมแดนไทย-กมัพชูา

ขาดการปรบัปรุง เป็นหลุมบอ่ 

เป็นอุปสรรคต่อการขา้มแดน

ไทยควรใหง้บประมาณแบบใหเ้ปลา่

กบักมัพชูา เพือ่ปรบัปรุงพืน้ที่

ดงักลา่ว โดยไมต่อ้งรอการเจรจาปกั

ปนัเขตแดน

-ใหม้กีารเจรจาปกัปนัเขตแดน

ทีส่มบรูณ์

กระทรวงการ

ต่างประเทศ, 

สพพ.

ระยะสัน้-ระยะ

ยาว

อาคารศุลกากรของกมัพชูา มี

สภาพทรุดโทรม ขาดการ

ปรบัปรุงพฒันา

ไทยควรใหง้บประมาณแบบใหเ้ปลา่

กบักมัพชูา เพือ่ปรบัปรุงอาคาร 

(โดยเฉพาะดา่นเกาะกง)

-ใหง้บประมาณสนบัสนุนกบั

กมัพชูาในการปรบัปรุงอาคาร

ดา่น

กระทรวงการ

ต่างประเทศ, 

สพพ.

ระยะยาว

ถนนในกมัพชูาสว่นใหญ่เป็น 

2 ชอ่งทาง มชีาวบา้นอาศยั

รอบขา้งไมส่ามารถทาํ

ความเรว็ได้ เกดิอุบตัเิหตุได้

งา่ย

ยงัไมส่ามารถดาํเนินการในปจัจุบนัได้ -ไทยควรใหง้บประมาณแบบ

กูย้มืกบักมัพชูา เพือ่ปรบัปรุง

ถนนใหเ้ป็นลกัษณะทีม่กีาร

แยกถนนหลกัออกจากถนน

ขา้งเคยีง ม ีfrontage road

กระทรวงการ

ต่างประเทศ, 

สพพ.

ระยะยาว



ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาความเช่ือมโยงทางกายภาพ - นอกพืน้ท่ีไทย

ปัญหา แนวทางการแก้ไข

ปัญหาในปัจจบุนั

ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขในอนาคต หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ

ระยะเวลา

ดาํเนินการ

สิง่อาํนวยความสะดวก

ตามเสน้ทางในประเทศ

กมัพชูายงัมน้ีอย และไม่

เพยีงพอ

ยงัไมส่ามารถ

ดาํเนินการในปจัจุบนั

ได้

-ไทยควรสนบัสนุนใหเ้กดิเครอืขา่ยการลงทนุรว่ม

ระหวา่งเอกชนไทยและกมัพชูา รวมถงึจดัทาํ

Business Matching เพือ่สรา้งความสมัพนัธท์ีจ่ะ

นําไปสูก่ารสรา้งธุรกจิขัน้พืน้ฐานทีจ่ะอาํนวย

ความสะดวกต่อการคา้และการขนสง่ เชน่ สถาน

บรกิารเชือ้เพลงิโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาต ิ

รา้นอาหารและทีพ่กัพนกังานขบัรถ สถานีซ่อม

บาํรุงรถบรรทุก เป็นตน้

กระทรวงการ

ต่างประเทศ, 

สพพ., หอการคา้

จงัหวดัขา้งเคยีง

ระยะยาว

กรณีมอุีบตัเิหตุหรอื

ปญัหาคดจีากกฎจราจร 

ไมส่ามารถเจรจาได้

โดยงา่ย

ยงัไมส่ามารถ

ดาํเนินการในปจัจุบนั

ได้

-ตัง้เป็นศูนยแ์กไ้ขปญัหาเกีย่วกบัรถบรรทุกสนิคา้

ระหวา่งประเทศโดยเฉพาะบรเิวณปอยเปต/ศรี

โสภณ หรอืเกาะกง และมเีจา้หน้าทีค่อยประสาน

ใหค้วามชว่ยเหลอืในกรณีทีเ่กดิเหตุ

กระทรวงการ

ต่างประเทศ, 

กระทรวง

คมนาคม

ระยะยาว



ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาความเช่ือมโยงทางสถาบนั
ปัญหา แนวทางการแก้ไข

ปัญหาในปัจจบุนั

ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขในอนาคต หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ

ระยะเวลาใน

การดาํเนินการ

การขาด

ประสทิธภิาพ

ของพธิกีาร

ศุลกากรในฝ ัง่

กมัพชูา

การสรา้งจุดตรวจ

รว่ม (SSI) ทีด่า่น

หนองเอีย่น อ.อรญั

ประเทศ

-การชว่ยเหลอืในการสรา้ง capacity building 

ใหก้บัเจา้หน้าทีศุ่ลกากรฝ ัง่กมัพชูา โดยเฉพาะการ

จดัอบรมการใชร้ะบบ EDI ในพธิกีารศุลกากร และ

การใหค้วามสนบัสนุนทางดา้นอุปกรณ์

คอมพวิเตอรแ์ละระบบ IT

กรมศุลกากร ระยะยาว (ตอ้งใช้

เวลาในการ

ถ่ายทอดความรู้

และตดิตัง้ระบบ

ใหก้บัทางกมัพชูา)

- เน่ืองจากความลา่ชา้ในพธิกีารศุลกากรมกัเกดิ

จากความลา่ชา้ในเวลาทีใ่ชใ้นการตรวจปลอ่ย

สนิคา้ของทางฝ ัง่กมัพชูาในกรณีของสนิคา้ขาออก 

จงึควรใชข้อ้ตกลงความรว่มมอืระหวา่งประเทศ

เชน่ ASEAN connectivity หรอื CBTA ผลกัดนัให้

มาตรฐานดา้นศุลกากรของกมัพชูาอยูใ่นระดบั

เดยีวกบัประเทศไทย โดยประเทศไทยควรให้

ความชว่ยเหลอืดา้นเทคนิคและ capacity building

กรมเจรจาการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์เป็น

ตวัประสานงานในฐานะ

ผูเ้จรจา โดยอาศยั

ขอ้มลูและความรว่มมอื

จากกระทรวงต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้ง เชน่ กรม

ศุลกากร กระทรวง

คมนาคม สภาพฒัน์

ระยะยาว



ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาความเช่ือมโยงทางสถาบนั

ปัญหา แนวทางการแก้ไข

ปัญหาในปัจจบุนั

ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขใน

อนาคต

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ ระยะเวลา

ดาํเนินการ

ขอ้จาํกดัจาก

ความแออดัและการ

จดัพืน้ทีข่องดา่น

บา้นคลองลกึ

การแยกดา่นตรวจคน

เขา้เมอืงและดา่น

ศุลกากรออกจากกนั 

โดยดา่นศุลกากร

สาํหรบัการผา่นแดน

เพือ่ขนสง่สนิคา้จะยา้ย

ไปทีด่า่นหนองเอีย่น

อ.อรญัประเทศ

-ดา่นใหมท่ีจ่ะจดัทาํขึน้ทีห่นอง

เอีย่น ควรเป็นการจดัพืน้ทีใ่หด้ ี

โดยเฉพาะการแยกไมใ่หพ้ืน้ที่

พาณิชยร์ุกลํ้าเขา้มาในเขตดา่น

ศุลกากร

กรมศุลกากร ระยะสัน้

-การเพิม่การประสานงาน

ระหวา่งหน่วยงานของ

เจา้หน้าทีร่ฐัและผลกัดนัให ้

national single window ใช้

งานจรงิได้

กรมศุลกากรในฐานะเป็นแม่

งานดา้น national single 

window แต่ตอ้งอาศยัความ

รว่มมอืจากหน่วยงานราชการ

อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ระยะสัน้



ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาความเช่ือมโยงทางสถาบนั

• แทรก ตารางที ่5.3

ปัญหา แนวทางการ

แก้ไขปัญหา

ในปัจจบุนั

ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขในอนาคต หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ ระยะเวลา

ดาํเนินการ

ความไม่

ชดัเจนใน

ระบบ

กฎหมายและ

กฎระเบยีบที่

เกีย่วขอ้งกบั

พธิกีาร

ศุลกากรและ

การขนสง่

สนิคา้ทางบก

ยงัไมม่ี

แนวทาง

การแกไ้ข

ปญัหาที่

ชดัเจน

-การจดัใหม้หีน่วยงานดา้นทีป่รกึษาทางกฎหมาย

พาณิชยแ์ละกฎหมายการขนสง่ของกมัพชูาในหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศไทย

กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่ง

ประเทศ กระทรวงพาณิชย ์และ

กรมการขนสง่ทางบก กลุม่การ

ขนสง่ระหวา่งประเทศ คค.

ระยะสัน้

-หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรมกีารประสานขอขอ้มลูการ

เปลีย่นแปลงเกีย่วกบักฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนสง่

และศุลกากร และจดัแปลเป็นภาษาไทย โดย

ประชาสมัพนัธใ์หผู้ป้ระกอบการและผูป้ระกอบการขนสง่

ทราบผา่นเวบ็ไซด์

กรมการขนสง่ทางบก กลุม่การ

ขนสง่ระหวา่งประเทศ กระทรวง

คมนาคม

ระยะสัน้

-ใชข้อ้ตกลง GMS หรอื AEC รวมไปถงึเวทเีจรจาทีใ่หญ่

ขึน้ เชน่ ASEAN+3 ทีม่ปีระเทศญีปุ่น่รว่มดว้ย ในการ

ผลกัดนัใหป้ระเทศกมัพชูามรีะบบกฎหมายและการบงัคบั

ใชก้ฎหมายทีเ่ป็นสากล และยกเลกิระบบการจดัเกบ็ภาษี

แบบภาษเีหมา เพือ่ลดปญัหาคอรปัชัน่

กรมเจรจาการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์เป็นตวัประสานงานใน

ฐานะผูเ้จรจา โดยอาศยัขอ้มลู

และรว่มมอืกบั กรมศุลกากร 

กระทรวงคมนาคม สศช. ฯลฯ

ระยะยาว



ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาความเช่ือมโยงทางสถาบนั
ปัญหา แนวทางการ

แก้ไขปัญหาใน

ปัจจบุนั

ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขในอนาคต หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ ระยะเวลา

ดาํเนินการ

ขอ้จาํกดัที่

รถบรรทกุ

สนิคา้จากไทย

ไมส่ามารถ

ขนสง่สนิคา้ไป

ยงัประเทศ

กมัพชูาตอน

ในได้

การใหโ้ควตา

รถบรรทุกสนิคา้

จากประเทศไทย

ทัง้ผา่นกรอบ 

GMS และใหก้บั

ธุรกจิทีเ่ขา้ไป

ลงทุนในเขต

เศรษฐกจิพเิศษ

ของกมัพชูา แต่

ยงัมจีาํกดัอยู่

-ผลกัดนัการเจรจาใหม้กีารแลกเปลีย่นโควตาทีเ่ป็น

รถบรรทุกสนิคา้เพิม่ขึน้จากทีไ่ดเ้พยีง 10 คนั

กรมการขนสง่ทางบก กลุม่การขนสง่

ระหวา่งประเทศ กระทรวงคมนาคม

ระยะสัน้

-พยายามสรา้งคลสัเตอรค์วามรว่มมอื

ผูป้ระกอบการขนสง่ไทยกบักมัพชูา

กรมการขนสง่ทางบก ประสานงานกบั

สมาคมขนสง่ทางบกแหง่ประเทศไทย

และ tiffa

ระยะสัน้

-ผลกัดนัการสรา้งคลสัเตอรผ์ูป้ระกอบการขนส่งใน

ประเทศไทยเองเพื่ อสร้างความเข้มแข็งต่ อ

อุตสาหกรรมขนส่ง และพยายามเรยีนรู้เทคโนโลยี

และองค์ความรู้จากผู้ประกอบการขนส่งข้ามชาต ิ

เชน่ ญีปุ่น่ เพือ่เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั

กรมการขนสง่ทางบก กระทรวง

คมนาคม ประสานงานกบัสมาคมขนสง่

ทางบกแหง่ประเทศไทยและ tiffa

ระยะสัน้

-การเพิม่ธุรกิจหรอืการตัง้โรงงานของประเทศไทย

ในกมัพูชาที่เพิม่ขึ้น จะเป็นการดึงผู้ประกอบการ

ขนส่งซึ่งอยูใ่น supply chain เขา้ไปดําเนินธุรกจิ

ขนสง่ในประเทศกมัพชูามากขึน้

สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิ

การลงทุน

ระยะยาว



ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาความเช่ือมโยงทางสถาบนั

ปัญหา แนวทางการแก้ไข

ปัญหาในปัจจบุนั

ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขใน

อนาคต

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ ระยะเวลา

ดาํเนินการ

ขอ้จาํกดัทีเ่กีย่วเน่ือง

กบักฎหมายการ

ควบคุม

การขนสง่สนิคา้ทางบก

ทีม่คีวามไมส่อดคลอ้ง

กนัระหวา่งประเทศ

ยงัไมม่แีนวทางใน

การแกไ้ขปญัหา

-ผลกัดนัการเจรจาผา่นขอ้ตกลง GMS 

หรอื AEC รวมไปถงึเวทกีารเจรจาที่

ใหญ่ขึน้ เชน่ ASEAN+3 ทีม่ปีระเทศ

ญีปุ่น่รว่มดว้ยในการสรา้งความ

สอดคลอ้งและมาตรฐานเดยีวกนั

เกีย่วกบักฎหมายการขนสง่สนิคา้ทาง

บก

กรมเจรจาการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์เป็นตวัประสานงาน

ในฐานะผูเ้จรจา โดยอาศยั

ขอ้มลูและความรว่มมอืจาก

กระทรวงต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เชน่ 

กรมศุลกากร กระทรวง

คมนาคม สภาพฒัน์

ระยะยาว

การขาดบรษิทั

ประกนัภยัทีย่อม

รบัประกนัคลอบคลุม

ถงึอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ใน

ประเทศกมัพชูาและ

ประเทศเวยีดนาม

พึง่พงิบรษิทัประกนัภยั

ทอ้งถิน่ซึง่มหีลกัเกณฑ์

แตกต่างจากบรษิทั

ประกนัภยัในประเทศ

ไทย

-ผลักดันให้กลุ่มบริษัทประกันภัยใน

ประเทศไทยมีการหาเครือข่ายกับ

บริษัทประกนัในประเทศกัมพูชาเพื่อ

รั บ ป ร ะ กั น ภั ย ใ น ก ร ณี

การขนสง่สนิคา้ขา้มแดน

สาํนกังานคณะกรรมการ

กํากบัและสง่เสรมิการ

ประกอบธุรกจิประกนัภยั

ประสานงานกบัสมาคม

ประกนัวนิาศภยัไทย

ระยะสัน้



ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาความเช่ือมโยงทางสถาบนั

ปัญหา แนวทางการแก้ไข

ปัญหาในปัจจบุนั

ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขในอนาคต หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ ระยะเวลา

ดาํเนินการ

ปญัหาทีเ่กีย่วเน่ืองจาก

การเกบ็ภาษศุีลกากร

และการขาดกฎหมาย

เกีย่วกบัสนิคา้ผา่น

แดนในประเทศกมัพชูา

การยกเลกิภาษตีาม

กรอบความตกลง AEC 

จะชว่ยลดปญัหา

ดงักลา่วได้

ผลกัดนัผา่นการเจรจาในระดบัรฐัต่อรฐั

ใหป้ระเทศกมัพชูามคีวามโปรง่ใสใน

ระบบ

การจดัเกบ็ภาษแีละสนิคา้ควบคุมต่างๆ 

รวมถงึการแจง้การเปลีย่นแปลงต่างๆ

เผยแพรบ่นเวบ็ไซดใ์หผู้ป้ระกอบการ

ทราบ

กรมเจรจาการคา้ (ผา่น

การเจรจาในกรอบหลกั) 

และกรมศุลกากร (ผา่น

การจดัทาํ MOU)

ระยะยาว

ตน้ทุนการขนสง่ทาง

บกสงูเมื่อเทยีบกบัการ

ขนสง่ทางน้ํา

ยงัไมม่แีนวทางใน

การแกไ้ขปญัหา 

ผูป้ระกอบการจะเลอืก

วธิกีารขนสง่โดย

เปรยีบเทยีบตน้ทุนเป็น

หลกั

การแกไ้ขปญัหาดา้นความเชื่อมโยงทาง

สถาบนัขา้งตน้ ความชดัเจนมากขึน้ของ

กฎหมายซึง่จะลดปญัหาคอรปัชัน่ จะ

ชว่ยใหต้น้ทุนการขนสง่ทางบกถูกลง

การดาํเนินงานผา่น

หน่วยงานต่างๆ ใน

ขา้งตน้ทีไ่ดก้ลา่วมา

ระยะสัน้-ยาว



ข้อเสนอแนะเพ่ือการใช้ประโยชน์จากเส้นทาง

• การใชป้ระโยชน์จากการคา้ทางบก

• การปรบัปรงุความเชือ่มโยงทางกายภาพและสถาบนัทีก่ลา่วมาแลว้ในสว่นที่ 5.1-5.2 

จะมสีว่นชว่ยเพิม่การใชป้ระโยชน์จากการคา้ทางบกไดม้ากขึน้เน่ืองจากตน้ทนุการ

ขนสง่ทางบกทีถู่กลง 

• หากมกีารปรบัปรงุการขนสง่ทางบกใหม้ตีน้ทนุทีถู่กลง จะเป็นการเพิม่โอกาสในการ

นําสนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหวต่อเวลาในการขนสง่ไปขายในประเทศกมัพชูาตอนใน

มากยิง่ขึน้ เชน่ ผลไมส้ด

• ผูป้ระกอบการไทยควรมองหาโอกาสในการเจาะตลาดในผลติภณัฑใ์หม่ๆ  

นอกเหนือจากผลติภณัฑห์ลกัทีส่ง่ออกไปยงักมัพชูาอยูแ่ลว้ 

• ในกรณขีองเขตชนบท ผูป้ระกอบการไทยควรมองหาชอ่งทางในการเจาะตลาด

สนิคา้ทีอ่าํนวยความสะดวกในการประกอบอาชพีมากขึน้ เชน่ เครือ่งจกัรทาง

การเกษตร



ข้อเสนอแนะเพ่ือการใช้ประโยชน์จากเส้นทาง

• การใชป้ระโยชน์จากการเชือ่มโยงฐานการผลติ

• การพฒันาพืน้ทีช่ายแดนรว่มกนัและการตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษรว่มจะเป็นประโยชน์

ต่อการเชือ่มโยงฐานการผลติมากยิง่ขึน้

• การพยายามระงับข้อพิพาทหรือแก้ไขปญัหาความมัน่คงจะช่วยพัฒนา

ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิได้

• การเพิม่ขึน้ของผูป้ระกอบการผลติในประเทศกมัพชูาและการเชือ่มโยงฐานการผลติ

กบัประเทศไทยจะเป็นแรงผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการขนสง่ไทยเขา้ไปดําเนินธุรกจิใน

กมัพชูามากขึน้ เน่ืองจากเป็นการเคลือ่นยา้ยธุรกจิทีอ่ยูใ่นหว่งโซ่อุปทาน

• การสนับสนุนจากรฐับาลไทย ทัง้ทางดา้นขอ้มูล ทีป่รกึษากฎหมาย และการลงทุน

ในโครงสรา้งพืน้ฐานและนิคมอุตสาหกรรมจะช่วยส่งเสรมิใหน้ักลงทุนไทยสามารถ

เขา้ไปลงทนุในกมัพชูาไดม้ากขึน้



คาํถามและข้อเสนอแนะ
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