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บทคัดย่อ 
 

 ในการวิจัยเรื่องความร่วมมือทางการค้า ไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา ตราด-เกาะกง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ผลกระทบจากความร่วมมือทางการค้า และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางการค้า ไทย-กัมพูชา โดยใช้
วิธีการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผลการศึกษาพบว่า ความร่วมมือทางการค้าที่ได้รับการ
ส่งเสริมภายใต้กรอบความร่วมมือของ ACMECS และนโยบายเมืองคู่มิตรนั้นก่อให้เกิดผลกระทบ กล่าวคือ ด้านการเมือง 
การค้าระหว่างประเทศข้ามพรมแดนไปมายังให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคง ได้แก่ การลักลอบค้ายาเสพติด แรงงาน
ลักลอบเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย การโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปัญหาการปฏิบัติต่อชาวกัมพูชาที่ถูกจับกุม  
ด้านเศรษฐกิจ ถือเป็นคู่ค้าที่ส าคัญและเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในกัมพูชา การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน มีวิธีที่ไม่
ยุ่งยาก เน้นความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งมีทั้งการค้าที่ถูกกฎหมาย (ผ่านด่านศุลกากร) และที่ผิดกฎหมาย (ลักลอบค้า) ด้าน
สังคม ผลการศึกษาแบ่งผลกระทบออกเป็น 2 ด้าน กล่าวคือ ผลกระทบด้านบวก การพัฒนาความร่วมมือทางด้านการค้า
ท าให้ชุมชนระหว่าง 2 พื้นที่ไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิด เกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีในการสร้างความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆ 
ผลกระทบด้านลบ มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมาถึงไทย ปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าว การก่ออาชญากรรมปัญหาความ
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ การลักลอบท าการค้าบริเวณชายแดนท าให้สินค้ามีราคาถูกกว่าสินค้าราคาปกติในท้องตลาด และ
ผู้ซื้อนิยมซื้อสินค้าแบบผิดกฎหมาย ชุมชนไม่สามารถปรับตัวได้อย่างเท่าทัน  
 ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางการค้าชายแดนระหว่างไทย กัมพูชา เพื่อให้ผลประโยชน์
สูงสุดตกสู่ชุมชนท้องถิ่นในฐานะของความเป็นเจ้าของพื้นที่นั้น ผลการศึกษาพบว่าให้การปรับปรุงการขนส่งทางบกให้มี
ต้นทุนท่ีถูกลง และผู้ประกอบการไทยควรมองหาโอกาสในการเจาะตลาดในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ความส าคัญกับเรื่องที่ดิน 
เตรียมความพร้อมให้กับชุมชน กฎหมายและอ านาจทาบซ้อน ควรมองปัญหาความมั่นคงในลักษณะที่ครอบคลุม  
(comprehensive) ให้มากยิ่งขึ้น ให้มีความประสานสอดคล้องกัน ด้านงบประมาณ ควรสนับสนุนงบประมาณให้
เหมาะสมและเพียงพอต่อความจ าเป็นในการบริหารจัดการท้องถิ่น และด้านการประสานงานร่วมกันเพื่ออ า นวยความ
สะดวกทางการค้า  ควรจะจัดตั้งคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วย ตัวแทนจากรัฐบาลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมไปถึง
ตัวแทนจากภาคเอกชน ทั้งผู้ประกอบการและผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อให้การออกแบบและปรับปรุงสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางการค้าตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานจริง 
 
ค าส าคัญ : ความร่วมมือ, การค้าชายแดน 
 

Abstract 

This Research on “Trade Cooperation Thailand - Cambodia Case Study Trat - Koh Kong aimed to 
study the impact of trade cooperation and suggestions for the development of trade cooperation 
Thailand – Cambodia and a qualitative research study. 

The major findings identified Trade cooperation has been promoted under the cooperation of 
ACMECS and urban policy Matching Grants :- the politics of international trade across the border to 
revisit the issue of security including illegal drug trade, stick Labor, illegal immigration, illegal theft of 
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cars and motorcycles and the problem treats a Cambodian arrest. The economy of considered as an 
important partner and a major investor in Cambodia, buy, sell, trade between each other. A hassle-
free way Focus on convenience including trade legislation. (Through Customhouse) and illegal (illegal 
trade). The social of studies into the effects into two aspects: - the positive impacts of development 
cooperation, trade allows the community between two areas to come together, good relationship to 
build relationships on the other side in other hand negative impacts environmental impact to 
Thailand, illegal alien labour, crime, economic inequality. The Illegal border trade products are 
cheaper than the normal price in the market. Most buyers purchase products illegally and 
communities can adapt wisely. 

Recommendations for the development of border trade between Thailand and Cambodia cooperate 
to provide maximum benefit to the local community as the fall of the ownership of the area. The 
results showed that the improvement of the transport costs is down. Thailand and entrepreneurs 
should look for opportunities to market new products with focus on land, preparing communities, 
stacked against the law and jurisdiction should look at security issues in a comprehensive manner to 
provide a more coordinated. The budget, supporting appropriate and adequate budget for local 
management and the coordinated together to facilitate trade. The establishment of a committee 
comprising is representatives of government agencies, including representatives from the private 
sector operators and transport operators to improve the design and commercial facilities to meet the 
needs of real users. 

Keyword: Cooperation, Border Trade 

บทน า 

 ในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เข้าสู่ยุคของความร่วมมือโดยเฉพาะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน
ระดับภูมิภาค การรวมกลุ่มเศรษฐกิจท่ีส าคัญต่อประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่11 ได้แก่ การรวมกลุ่มในภูมิภาค
เอเชีย ภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดียและการเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558 รวมทั้ง
กรอบความร่วมมือ อาทิกรอบความร่วมมือเอเชีย - แปซิฟิค กรอบความร่วมมือกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค : 
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) กับประเทศกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม
และไทย และ โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคในอนุภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ คือ กัมพูชา -
จีน-พม่า-ลาว-เวียดนาม-ไทย หรือหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ (Greater Mekong Sub-regional Economic Cooperation:  
GMS-EC)  ในการพัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานหลักเช่ือมโยงแนวพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจในเส้นทาง 3 เส้นทางหลัก 
อันได้แก่ (1) การพัฒนาแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) เช่ือมโยง ไทย-พม่า-ลาว-จีน 
(2) การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ( East-West Economic Corridor) เช่ือมโยง พม่า-ไทย-ลาว-
เวียดนาม และ (3) การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor) เช่ือมโยงไทย กัมพูชา และ
เวียดนามประกอบกับพัฒนาทั้งจุดผ่านแดนถาวร ที่มีอยู่ด้วยกัน 28 แห่ง จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของไทยซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้านโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนากลไก 
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 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ระหว่างกัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม 
(ACMECS:  Airawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy) เป็นกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งและความหลากหลายของทั้งห้าประเทศ
สมาชิกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุล 

 โครงการสถาปนาเมืองพี่เมืองน้อง เป็นครองการภายใต้กรอบความร่วมมือ ซึ่งจะเป็นการจับคู่ระหว่างเมือง
ชายแดนของทั้ง 2 ประเทศในลักษณะ “City Linking” ของแต่ละประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นหน่ึงในหลาย ๆ โครงการที่ระบุ
อยู่ในแผนปฏิบัติการ (Plan of Action) โดยจะเป็นการจับคู่กันระหว่างจังหวัดชายแดนของไทยท่ีมีเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็งกับ
เมืองชายแดนของประเทศสมาชิกในการส่งเสริมการค้าชายแดน การเช่ือมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์และสาขาความ
ร่วมมืออื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดโครงการความร่วมมือระหว่างกันที่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงขอ ง
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการประสานงานกันโดยตรงระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นของแต่ละประเทศสมาชิกในการด าเนินโครงการ
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและเป็นไปในลักษณะที่ยั่งยืน โดยมีโครงการที่จะจัดตั้งเมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดของ
ไทยและจังหวัดของประเทศเพื่อนบ้านจ านวนหลายเมืองและถือเป็นเมืองน าร่องของโครงการ  

 ตราดและเกาะกงได้ลงนามตกลงในการสถาปนาเมืองพี่เมืองน้องเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ผลที่จะเกิดขึ้นกับ
บันทึกข้อตกลงนี้มีมหาศาล เพราะปัจจุบันจังหวัดตราด มีถนนสาย 48 ในจังหวัดเกาะกงสามารถเช่ือมโยงการค้าตาม
ชายแดนทางขนส่งทางบกมุ่งสู่พนมเปญ กัมปอด ที่เป็นเมืองท่าส่งไปเวียดนามตอนใต้ได้อย่างสะดวก ส่วนการท่องเที่ยวก็
จะเกิดการเดินทางไปมาระหว่าง 2 ประเทศได้ดีและสะดวกกว่าเมื่อ 5-10 ปีท่ีผ่านมา ท่ีจะใช้ทางเรือโดยสาร และในขณะ
นี้จังหวัดเกาะกงได้ถูกจัดตั้งให้เป็นพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนียงกก – เกาะกง เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2555 

 จากแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่มีวิสัยทัศน์ในการเป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลก จังหวัดตราดถือเป็น
หนึ่งในจังหวัดส าคัญของภาคตะวันออกในการขับเคลื่อนการเป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลก โดยมีด่านถาวรบ้านหาดเล็ก 
อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดเช่ือมต่อกับบ้านจามเยี่ยม  อ าเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง ทั้งนี้เพราะจังหวัดตราด
ตั้งอยู่บนเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor) นั่นคือ Southern Coastral Sub-
Corridor กรุงเทพ-ตราด-เกาะกง-ฮาเตียน-กาเมา-น าแคน  

 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาความร่วมมือทางการค้า ไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา ตราด-เกาะกง ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่มีการเช่ือมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ 
ทั้งมิติตัวคน สังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสู่
ความสมดุลและความยั่งยืนต่อการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งพร้อมก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาผลกระทบจากความร่วมมือทางการค้า ไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา ตราด-เกาะกง 

 2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางการค้า ไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา ตราด-เกาะกง 
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วิธีการด าเนินวิจัย 

วิธีการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดแนวทางและขั้นตอนท่ีส าคัญในการด าเนินงานดังต่อไปนี้  
 1. พื้นที่ของการศึกษา ผู้วิจัยเลือกท าวิจัยและเก็บข้อมูลจากจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ต าบลหาดเล็ก 
อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
 2. ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
แนวทางการวิจัยมีขั้นตอนดังน้ี 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 การวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นวิธีวิทยาที่จะใช้ในการศึกษาถึงผลกระทบและการรับรู้ของชุมชน
ท้องถิ่นที่มีต่อกระบวนการด าเนินความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อไปใช้เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
พัฒนาศักยภาพการท างานขององค์กรปกครองท้องถิ่น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยจะท าการ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
   1) การศึกษาเอกสารเอกสารที่จะใช้ในงานวิจัยช้ินนี้มี 2 ประเภท คือ การศึกษาทั้งเอกสาร
ช้ันต้น (Primary Data) และเอกสารช้ันรอง (Secondary Data) 
   2) การสัมภาษณ์ประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral History) เพื่อศึกษาความทรงจ าในอดีตของ
ผู้คนในโดยผู้วิจัยใช้วิธีการเข้าไปหาข้อมูลในพื้นที่ (Field Research) ทั้งนี้เพื่อที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนจากคน
ในชุมชน 
   3) การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Dept Interviews) จากผู้ที่สามารถให้ข้อมูลหลัก (Key-
Informants) ตามวัตถุประสงค์การวิจัยและกระบวนการสัมภาษณ์จนกว่าข้อมูลจะอิ่มตัว (Data Satiation) 
  2. การตรวจสอบข้อมูลส าหรับการตรวจสอบข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะใช้วิธีการตรวจสอบ
ข้อมูลตามหลักการของการวิจัยในเชิงคุณภาพ คือ การใช้หลักการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) โดยมีวิธีการ
ตรวจสอบดังต่อไปนี้ (สุภางค์ จันทวานิช, 2552; ชาย โพธิสิตา,2549) 
  3. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้เป็นการน าเอาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัย มาจัด
กระท าให้เป็นระบบและหาความหมาย แยกแยะองค์ประกอบ รวมทั้งเช่ือมโยงและหาความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อที่จะ
น าไปสู่การตีความ (Hermeneutic) (ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2537) 
 
ผลการศึกษา  
 ผลกระทบจากความร่วมมือทางการค้า ไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา ตราด-เกาะกง 
  - ด้านการเมือง 
  ผู้น าไทยกับกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันอย่างสม่ าเสมอ ซึ่ง
มีส่วนช่วยให้ความร่วมมือระหว่างสองประเทศด าเนินไปอยา่งราบรื่นและสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส าหรับความร่วมมือที่ส าคัญในปัจจุบันไทยและกัมพูชามีกลไกความร่วมมือ ได้แก่ 
คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศเป็นประธานร่วม และ
คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) เปิดจุดผ่านแดนถาวร ระหว่างกัน 1 จุด คือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก 
เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการสัญจรข้ามแดนระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่ายบนพื้นฐานของความตกลงสัญจรข้ามแดน
ไทย - กัมพูชา ป ี2540 ซึ่งส่งเสริมการสัญจรข้ามแดนที่ถูกต้อง การค้าระหว่างประเทศข้ามพรมแดนไปมายังให้เกิดปญัหา
ด้านความมั่นคงกล่าวคือ ปัญหาในพ้ืนท่ีชายแดนยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะการลักลอบค้ายาเสพติด แรงงานลักลอบเข้าเมือง 
โดยผิดกฎหมาย การโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปัญหาการปฏิบัติต่อชาวกัมพูชาที่ถูกจับกุม ในบางครั้ง การ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีไทยเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอาจน าไปสู่การเสียชีวิตและบาดเจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลและประชาชนของทั้งสองประเทศได้โดยเฉพาะปัญหา
แรงงานต่างด้าว เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาท างานอย่างไม่ถูกต้องโดยมีข้อพิจารณาก็คือ การที่ชาว
กัมพูชาเข้ามาท างานในไทย เนื่องจากปัญหาความยากจน และบางคนมาทั้งครอบครัว ท าให้เกิดปัญหาต่อเนื่อง เด็กที่
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ติดตามพ่อแม่มาไม่ได้รับการดูแล ไม่ได้เรียนหนังสือ ซึ่งคนเหล่านี้เมื่อโตขึ้น ก็อาจเป็นอาชญากร สร้างความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนไทยตามแนวชายแดนได้ 
  - ด้านเศรษฐกิจ 
  ความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชาในทางเศรษฐกิจด าเนินไปอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันมีคนไทยอาศัยอยู่ในกัมพูชา 
ประเทศไทยถือเป็นคู่ค้าท่ีส าคัญและเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในกัมพูชา แต่โดยที่ระบบการบริหารจัดการภายในของกัมพูชา 
อาทิ การจัดเก็บภาษี การส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ความโปร่งใส ฯลฯ ยังขาดมาตรฐานและไม่เป็นสากล ท าให้
การค้าและการลงทุนของไทยในกัมพูชามีต้นทุนสูงและเตบิโตช้าซึ่งไม่สอดคล้องกับศักยภาพและสถานะทางเศรษฐกิจของ
ไทย ทั้งนี้ รัฐบาลสองฝ่ายได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตกลงที่จะร่วมมือกันเร่งรัดการแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคด้าน
การค้าและการลงทุนระหว่างกันให้ปรากฏผลที่เป็นรูปธรรมต่อไป การค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากจะมี
รูปแบบการค้าตามปกติที่มีการน าเข้าและส่งออกทางเส้นทางการคมนาคมต่าง ๆ แล้ว ไทยยังมีการท าการค้ากับประเทศ
เพื่อนบ้านในรูปของ “การค้าชายแดน” อีกด้วย เนื่องจากส่วนใหญ่ไทยมีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  การค้าชายแดน เป็นการค้าในรูปแบบต่าง ๆ ของประชาชนหรือผู้ประกอบการค้าที่มีภูมิล าเนาหรือ
พรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้ท าการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน มีวิธีที่ไม่ยุ่งยาก เน้นความสะดวก
รวดเร็ว ซึ่งมีท้ังการค้าที่ถูกกฎหาย (ผ่านด่านศุลกากร) และที่ผิดกฎหมาย (ลักลอบค้า) โดยมีเส้นทางการขนส่งสินค้าทั้ง
ทางบก (เข้าสู่จังหวัดเกาะกง กัมพูชา 
  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง กัมพูชา-ลาว-พม่า-ไทย (Ayeyawady - Chao Praya - Mekong 
Economic Cooperation Strategy: ACMECS) มีโครงการเร่งด่วนด้านการเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมไทย-กัมพูชา
ภายใต้กรอบความร่วมมือ ACMECS ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง มีดังน้ี 
  โครงการก่อสร้างถนนสาย 48 ตราด-เกาะกง–สะแรอัมเบิล ท าให้จังหวัด เกาะกงได้ประโยชน์จากถนน
สายนี้อย่างมาก เพราะจะน าไปสู่การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวของทั้ง 3 ประเทศ คือ ไทย กัมพูชา และเวียดนาม
เส้นทางถนนสาย 318 (ตราด-คลองใหญ-่บ้านหาดเล็ก) เป็นถนนโครงข่ายภาคตะวันออกสู่ อินโดจีนจากกรุงเทพฯ-ตราด 
– จังหวัดเกาะกง-กัมปงโสม (สีหนุวิลล์) ถนนสาย 318 เป็นถนนสายส าคัญในการขนส่งสินค้าจากกรุงเทพฯ จังหวัดใน
ภาคตะวันออก รวมทั้งจังหวัดตราด เพื่อน าสินค้าส่งไปยังท่าเรือคลองใหญ่ เพื่อน าขึ้นที่ท่าเรือสีหนุวิลล์ในกัมพูชา และ
ขนส่งต่อไปยังเวียดนามตอนใต้ จังหวัดตราดจะมีความส าคัญเป็นประตูเข้า-ออกของอินโดจีนอย่างแท้จริง เพราะเส้นทาง
สาย R10 จะเช่ือมต่อถึงเวียดนามใต้ตามโครงข่ายสายเอเชียด้วย ในอนาคตเส้นทางสายนี้จะเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจที่
ส าคัญ 
  การค้าระหว่างผู้ส่งออกไทยกับกัมพูชาบริเวณชายแดน ส่วนใหญ่เป็นการท าการค้าที่ไม่มีการท าสัญญา
และไม่นิยมผ่านระบบธนาคาร เนื่องจากค่าบริการสูงและมีความล่าช้า ส่งผลให้ผู้ส่งออกไทยถูกโกงจากผู้น าเข้ากัมพูชา
บ่อยครั้ง 
  - ด้านสังคม 
  ผลการศึกษาแบ่งผลกระทบออกเป็น 2 ด้าน กล่าวคือ ผลกระทบด้านบวกจากการพัฒนาความร่วมมือ
ทางด้านการค้าท าให้ชุมชนระหว่าง 2 พ้ืนท่ีไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิด เกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีในการสร้างความสัมพันธ์
ในด้านอื่น ๆ ผลกระทบด้านลบ มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมาถึงไทย ปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าว การก่ออาชญากรรม
ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ การลักลอบท าการค้าบริเวณชายแดนท าให้สินค้ามีราคาถูกกว่าสินค้าราคาปกติใน
ท้องตลาด และผู้ซื้อนิยมซื้อสินค้าแบบผิดกฎหมาย ชุมชนไม่สามารถปรับตัวได้อย่างเท่าทัน 
  
 การเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางการค้า ไทย-กัมพูชา 
 ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางการค้าชายแดนระหว่างไทย กัมพูชา เพื่อให้ผลประโยชน์
สูงสุดตกสู่ชุมชนท้องถิ่นในฐานะของความเป็นเจ้าของพื้นที่น้ัน ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ส าหรับข้อเสนอแนะเพื่อการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการค้าทางบก ให้การปรับปรุงการขนส่งทาง
บกให้มีต้นทุนท่ีถูกลง และผู้ประกอบการไทยควรมองหาโอกาสในการเจาะตลาดในผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
 2. ให้ความส าคัญกับเรื่องที่ดิน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาพื้นที่เพื่ออ านวยความสะดวก
ทางการค้า ดังนั้นควรที่จะมีการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกบรเิวณดา่นพรมแดนเพื่อกิจกรรมการขนส่งสนิค้าระหว่าง
ประเทศนั้นควรต้องพิจารณาความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลักควรมีการแยกพื้นที่บริเวณด่านพรมแดนส าหรับกิจกรรม
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การเพื่อการท่องเที่ยวรถโดยสารออกจากพื้นที่ในการตรวจตราและขนส่งสินค้าส าหรับรถบรรทุกและควรแยกพื้นที่
ส าหรับกิจกรรมการ ขนส่งสินค้าออกนอกชุมชน 
 3. เตรียมความพร้อมให้กับชุมชน ควรมีการสร้างเอกลักษณ์ดว้ยการสง่เสรมิการน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อดึงดูดใจแก่ลูกค้าเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงการสร้างมาตรการในด้าน
การรับประกันสินค้า ควรมีการสร้างความสัมพันธ์เชิงเครือข่าย ด้วยการท าตลาดกับคนรู้จัก คนใกล้ตัวและคนสนิทคุ้นเคย 
และการประยุกต์วิธีการขยายตลาดด้วยวิธีการท าตลาดผ่านทางนายหน้าหรือตัวแทนการส่งออกกับกรมส่งเสริมการ
ส่งออกผู้ประกอบการควรจะมีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับพนักงาน ควรมีการขยายตลาดด้วยการสร้างช่องทางการ
ติดต่อที่สะดวกรวดเร็วและมีระบบการด าเนินงานที่มีส าคัญ ด้วยการสร้างการติดต่อค้าขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ คือ 
การท าตลาดอิเล็กทรอนิคส์ที่รู้จักกันดีในช่ือของ “Internet Marketing”ซึ่งเป็นวิธีท่ีสากลมนิยมที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 4. กฎหมายและอ านาจทาบซ้อน ควรมองปัญหาความมั่นคงในลักษณะที่ครอบคลุม (Comprehensive) ให้
มากยิ่งขึ้นให้มีความประสานสอดคล้องกันโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปรับตัวให้ทันกับปัญหาต่าง  ๆ เพื่อให้ทิศ
ทางการท างานตั้งแต่ขั้นนโยบายระดับสูงนโยบายการจัดการเฉพาะในพื้นที่ที่จะน า ไปสู่การปฏิบัติจริงมีความประสาน
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 5. ด้านงบประมาณ ควรสนับสนุนงบประมาณให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความจ าเป็นในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่น 
 6. การประสานงานร่วมกันเพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้า ควรจะจัดตั้งคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วย 
ตัวแทนจากรัฐบาลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงตัวแทนจากภาคเอกชนทั้งผู้ประกอบการและผู้ประกอบการขนส่ง
เพื่อให้การออกแบบและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานจริง 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่องความร่วมมือทางการค้า ไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา ตราด-เกาะกงสามารถสรุปและน ากรณีศึกษา
มาอภิปรายในเชิงทฤษฎี และชี้ให้เห็นถึงนัยยะเชิงทฤษฎี ดังนี้ 
 กรณีศึกษานี้ช้ีให้เห็นว่าการค้าขายข้ามชาติระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่างเป็น
ทางการที่เรียกว่าการอ านายการของรัฐ (Government as trade facilitator) พร้อมด้วยสถานการณ์ที่โลกเช่ือมกับ
ท้องถิ่นถิ่นต่อกันด้วยการค้าข้ามชาติระดับภูมิภาค ท าให้ทั้งสองฝ่ายต่างรองรับการจัดท าโครงการร่วมกันทั้งในเชิง
ภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งพฤกษ์ เถาถวิล (2550) ได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าชายแดนบริเวณด่าช่องเม็กนับจากนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าในปี 2530 เป็น
ต้นมา ท าให้เกิดความร่วมมือในระดับท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน พัฒนาการของการค้าขายข้ามพรมแดนเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน 
การพัฒนาด่านชายแดนและนโยบายภายในประเทศ และนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยความเป็นประเทศ
เพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศลุ่มน้ าโขง การเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในของแต่ละประเทศ และการ
พัฒนาภูมิภาคนิยมร่วมกันเพื่อการค้า โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือ ACMECS จึงเป็นกลไกส าคัญในการกระตุ้นความ
ร่วมมือทางการค้าโดยผลักการค้าขายนอกระบบเข้าสู่ระบบของทางราชการมากข้ึน 
 อย่างไรก็ดี แม้ว่าความร่วมมือทางการค้าจะมีลักษณะที่เป็นทางการมากข้ึนและได้รับการอ านวยการจากรัฐ แต่
ผลการการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่า ในการก าหนดนโยบายจนกระทั่งถึงกระบวนการน านโยบายมาปฏิบัตินั้นยังมีลักษณะ
ที่เป็นกระบวนการที่ก าหนดจากบนลงล่าง (Top down Approach) กล่าวคือ ในการส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าที่
เกิดขึ้นนั้น เกิดจากการผลักดันจากส่วนกลางมาสู่ท้องถิ่น ซึ่งไม่สอดรับกับความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
 การค้าข้ามพรมแดนด้วยการกระชับความสัมพันธ์แบบเมืองคู่มิตร ระหว่างตราด-เกาะกงน้ัน เป็นความพยายาม
ดึงเอาศักยภาพของกันและกันมาเป็นประโยชน์ทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ซึ่งได้ด าเนินการร่วมกันเป็นระยะ
เวลานานในฐานะบ้านใกล้เรือนเคียง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีมาก่อนกรอบของ ACMECS เสียอีก ซึ่งการค้าขายร่วมกันมัก
ด าเนินไปในลักษณะเอื้อประโยชน์ต่อกันผ่านนความสัมพันธ์ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างเจ้าหน้าที่
และประชาชนโดยเฉพาะการเจรจาต่อรองทางการค้า และการแก้ไขปัญหากรณีพิพาทท่ีเน้นการพูดคุย (Dialogue) อย่าง
ตรงไปตรงมา เป็นกันเองร่วมกันแก้ปัญหา และไม่เน้นให้เกิดความขัดแย้งเป็นหลัก ซึ่งเป็นตัวอย่างและหลักการของการ
ทูตในระดับพลเมืองที่เห็นได้ชัดเจน 
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 การเป็นเมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดเกาะกง ซึ่งมีการลงนามอย่างเป็นทางการแต่ในขณะเดียวกัน
กลับพบว่า กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายตามกรอบความร่วมมือนั้นเป็นไปเฉพาะส่วนบนเท่านั้น ในระดับท้องถิ่นใน
ฐานะเจ้าของพื้นที่ยังขาดการมีส่วนร่วม การเป็นเมืองคู่มิตรจึงมิได้ก่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือทางการค้าที่ชัดเจน
หรือให้ผลในเชิงประจักษ์อย่างเพียงพอ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการศึกษาของการวิจัยผู้ศึกษาน ามาเป็นฐานในการพิจารณาข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายสาธารณะที่
ส าคัญ ดังนี ้
  1. ในการพัฒนาความร่วมมือทางการค้าบริเวณชายแดนนั้น ควรต้องเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน
และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันในการก าหนดนโยบายจากท้องถิ่นขึ้นเสนอส่วนกลาง คือ กระบวนการก าหนดจากล่างขึ้นบน 
(Bottom Up) โดยกลุ่มภายในชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์และส่งผลกระทบด้านลบต่อชุมชนน้อยที่สุด 
  2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศในพ้ืนที่ชายแดนอย่างยั่งยืนนั้น ควร
จะให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการท าการค้าระหว่างประเทศที่ส าคัญให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถสร้างประโยชน์สูงสุด
ให้แก่คนในชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาถึงความพร้อมและปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆของชุมชนท้องถิ่นบริเวณชายแดน เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาศักยภาพทางด้านการค้าระหว่างประเทศให้สามารถปรับตวัได้ทันกับสถานการณภ์ายใต้กระแสโลกาภวิัฒน์และ
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ต่อไป 
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