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เรื่องเล่าบนเส้นทาง GMS (ตอนเส้นทางในกัมพูชา) 

 

 
 

เมื่อหลายปีก่อนไดม้โีอกาสไดพู้ดคุยกบั ท่านจริาวุฒ ิสุวรรณอาจ ณ เวลานัน้ท่านด ารงต าแหน่ง
ทูตพาณิชย์ไทยประจ ากรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา จึงน าข้อมูลดังกล่าวมาอัพเดทและกล่าวถึง
ความส าคญัของเสน้ทางตามนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเสน้ทาง ในช่วงประเทศกมัพูชา ท่านไดก้ล่าวว่า “มี
นักธุรกจิจากประเทศไทย ทัง้จากจงัหวดัเชยีงรายและจงัหวดัพะเยา เดนิทางไปพบผมที่กรุงพนมเปญ 
เพื่อทีจ่ะส ารวจเสน้ทาง การคา้และการลงทุน ซึ่งเป็นโอกาสทีด่สี าหรบันักธุรกจิจากภาคเหนือตอนบนที่
ยงัไม่ค่อยไปลงทุนในกมัพูชาแต่กถ็อืว่าเป็นสญัญาณทีด่ี แม้ว่าในขณะนี้ยงัไม่ไดต้ดัสนิใจลงทุน จากปีที่
ผ่านมาได้มาพบว่ามกีารเปลีย่นแปลงในกมัพูชาทีอ่าจส่งผลในดา้นบวกกบัการคา้การลงทุนกบัไทยเป็น
จ านวนมาก อกีทัง้ในช่วงที่ผ่านมามกีารเปลีย่นแปลงนโยบายต่างๆที ่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการลงทุน 
และผูป้ระกอบการตอ้งท าการปรบัตวัใหท้นัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 

 
 ประการที่หนึ่ง รฐับาลจนีได้มุ่งมัน่พฒันาความเชื่อมโยงเสน้ทางตามนโยบาย BRI โดยได้ร่วม
สรา้งเสน้ทางด่วนพนมเปญ-สหีนุวลิล์ ซึง่เป็นจงัหวดัทีท่่าเรอืน ้าลกึขนาดใหญ่ของกมัพูชา หากแลว้เสรจ็
สามารถเชื่อมโยงการค้าการลุงทุนจากจีนมายงั GMS ได้อย่างมหาศาล โดยบรษิัท China Road and 
Bridge Corporation (CRBC) ไดล้งทุนมลูค่าโครงการกว่า 6 หมื่นลา้นบาทก่อสรา้งเสน้ทางด่วนเชื่อมต่อ
พนมเปญ-สหีนุ ความยาว 187 กม. สามารถล่นระยะเวลาเดนิทางจาก 5 ชัว่โมง เหลอื 2 ชัว่โมง เพิม่
ประสทิธภิาพการขนสง่สนิคา้และผูโ้ดยสาร  
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โครงการนี้มลีกัษณะพฒันาพเิศษผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยกีารก่อสรา้งทาง
จากจีน-กัมพูชาอย่างมืออาชีพ หรอืหลักการก่อสร้าง บรหิาร และถ่ายโอน (BOT) ที่เน้นการพัฒนา
ถ่ายทอดเทคโนโลยรี่วมกนั อกีทัง้การก่อสรา้งทางด่วนเสน้ดงักล่าวยงัสรา้งรายได้ให้แก่คนงานกมัพูชา
และจนีในโครงการกว่า 3,000 ต าแหน่ง กระตุน้เศรษฐกจิฐานรากไดใ้นระยะหนึ่ง 
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ประการทีส่อง ในฝัง่ของรฐับาลไทยและรฐับาลกมัพูชาเองกไ็ดพ้ยายามปรบัปรุงเสน้ทางรถไฟให้
เชื่อมโยงกนัทีส่ระแกว้ ปอยเปต และจากปอยเปตเขา้พระตะบอง ไปโพสกิ และเขา้กรุงพนมเปญ คาดว่า
จะสามารถเปิดเสน้เดนิรถไดใ้นเรว็ๆ นี้ และมกีารเตรยีมที่จะเชญิผู้น าของทัง้สองประเทศร่วมในพธิเีปิด
เสน้ทางรถไฟสายประวตัศิาสตรอ์ีกครัง้หนึ่ง และหลงัจากทางรถไฟเชื่อมโยงกนัแล้ว จะช่วยกระตุ้นให้
การคา้ระหว่างไทยกบักมัพูชาขยายตวัขึ้น รวมทัง้ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กจ็ะขยายตวัตามไป
ดว้ย 
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ในระยะทีผ่่านมา ประเทศไทยและประเทศกมัพูชา ร่วมกนัเปิดด่านยกระดบัจากจุดผ่อนปรนเป็น
จุดผ่านแดนถาวรเพิม่อกี 1 ด่าน ของพระตะบองและสระแก้ว หรอืทีรู่จ้กักนัในชื่อด่าน “เขาดนิ-พนมได” 
ทีไ่ดท้ าพธิเีปิดจุดผ่านแดนถาวร ช่วยอ านวยความสะดวกการค้าการลงทุน และยงัรองรบัการเชื่อมโยง 
Logistics และรถไฟ ที่จะช่วยส่งเสรมิศกัยภาพด้านการขนถ่ายสนิคา้ในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิง่หลงั
โควดิ-19 

 
ประการที่สาม ในรอบหลายปีที่ผ่านมา มีข่าวดีจากรฐับาลจีน-กัมพูชา-ไทย คือ การบรรลุ

ข้อตกลงการค้าเสรแีละการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน ซึ่งกมัพูชาเป็นประเทศสุดท้ายในกลุ่มประเทศ 
CLMV ทีเ่พิง่จะบรรลุขอ้ตกลงนี้ การทีบ่รรลุขอ้ตกลงนี้จะช่วยเรื่องการลงทุนของนักลงทุนไทยทีไ่ปลงทุน
ทีก่มัพูชา โดยอาจจะเป็นนิตบิุคคลไทยหรอืบุคคลธรรมดาของไทย ไปลงทุนในประเทศกมัพูชาแล้วเสยี
ภาษ ีแลว้ถูกหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย เสยีภาษกี าไรทีโ่น่นแลว้โอนเงนิกลบัมาทีป่ระเทศไทย โดบไม่ต้องไปเสยี
ภาษีซ ้าซ้อน ที่ผ่านมาบางบริษัทก็ต้องเสยีภาษีทัง้สองทาง  อนันี้เป็นสิง่ที่เปลี่ยนไปในที่เกิดขึ้นเพื่อ
ดงึดดูการลงทุนในกมัพชูา 

 

 
 

ในด้านอื่นๆที่ถอืว่าเป็นโอกาสทีก่มัพูชา ห้างสรรพสนิคา้จากหลายประเทศเริม่เขา้ไปลงทุนและ
เปิดกิจการเช่น MAKRO AEON BIG-C สิ่งเหล่านี้ เป็นโอกาสส าหรบันักลงทุนไทย นักธุรกิจไทยที่
แสวงหาการลงทุนหรอืช่องทางการค้าที่เพิม่ขึ้น กมัพูชาเป็นประเทศที่เปิดกวา้งส าหรบัเรื่องการค้าการ
ลงทุน เรื่อง Connection เป็นเรื่องที่ส าคญั ถ้าดูตามกฎหมายพื้นฐานส าหรบัการเปิดเรื่องการค้าการ



TH.CN Policy Brief: เรื่องเล่าบนเสน้ทาง GMS (ตอนเสน้ทางในกมัพชูา)                                   July 2021                  

5 | P a g e  

 

ลงทุน ประเทศกมัพูชาเป็นประเทศที่เปิดกว้างมาก มกีฎหมายส่งเสรมิการลงทุน มกีารดึงดูดนักลงทุน
จากต่างชาต ิ

อกีทัง้รสนิยมการบรโิภคสนิค้าของคนกมัพูชากย็งัคงไม่เปลี่ยนแปลงมาก เนื่องจากคนกมัพูชา
ได้รบัอิทธิพลกระแสการบรโิภคจากไทยพอสมควร หากเมื่อน าสนิค้าไทยวางไว้ใกล้กบัสนิค้าประเทศ
เพื่อน ถึงแม้จะมรีาคาสูงกว่า แต่ก็ยงัได้รบัความนิยมจากลูกค้ากมัพูชา อีกทัง้คนกัมพูชานิยมเข้ามา
รกัษาพยาบาลที่ประเทศไทยตามแนวชายแดน รวมทัง้โรงพยาบาลเอกชนราคาสูงในกรุงเทพฯ ซึ่ง
ระยะทางระหว่างกรุงเทพฯกบัพนมเปญใช้เวลาบนิแค่ ๕๐ นาท ีดงันัน้การเป็นกลัยาณมติรที่ดรีะหว่าง
ไทย-จนี-กมัพชูา จะน ามาซึง่การเชื่อมโยงการคา้การลงทุนไดอ้ย่างไม่ยาก.... 

 

 
 
 จนีเองเข้าไปลงทุนที่ประเทศกมัพูชาค่อนข้างมากและเป็นสิง่ที่ทางประเทศกมัพูชาภูมใิจ นัก
ธุรกจิทางเหนือไดดู้ความเป็นไปในดา้นของ BRI: Belt and Road Initiative มนัจะเคลื่อนตวัลงมา แลว้มี
โอกาสทีจ่ะลงไปถงึกมัพูชา เพราะว่าขณะนี้ จงัหวดัทางตอนใต้ของกมัพูชาเช่น สหีนุวลิล ์เมื่อก่อนชื่อว่า 
กมัปงโสม ปัจจุบนัน้ีเป็น China Town ขอ้มูลอุตสาหกรรมในสหีนุวลิล ์ มกัพบการลงทุนโดยนักธุรกจิจนี 
และมเีมอืงทีเ่ป็นเมอืงท่องเทีย่วแถบเกาะกง จนีกไ็ดส้มัปทานไปกว่าแสนไร่ ซึ่งตรงนัน้จนียดึถอืพืน้ทีอ่ยู่
ตดิชายทะเล และเป็นพืน้ทีส่ าคญัของการลงทุนของกมัพูชา สิง่ทีน่่าจบัตามองกค็อื โรงงานอุตสาหกรรม
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เหล่านัน้ ยงัมคีวามต้องการวตัถุดบิทีม่าจากจนี และทีม่าจากประเทศใกลเ้คยีง อย่างสปป.ลาว เวยีดนาม 
รวมถงึประเทศไทย 

สรุปประเดน็ทีน่่าจบัตามองคอืจนีก าลงัหาทางป้อนวตัถุดบิใหก้บัห่วงโซ่อุปทานของประเทศจนี
จงึออกไปลงทุนในแถบน้ี เสน้ทางจากจนีตะวนัออกกบัจนีตอนใต้สูท่างออกทางทะเลอุษาคเนย ์น ามาซึ่ง
ประเด็นที่น่าสนใจคือ ประเทศในแถบเส้นทาง OBOR จะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้อย่างไร 
โดยเฉพาะประเทศไทยทีเ่ป็นตน้ทางการบรหิารจดัการ Logistics อนัดบัหนึ่งของสนิคา้จนี และหากผ่าน
พน้โควดิ-19 จะมกีารบรหิารจดัการโลจสิตกิสร์่วมกนัอย่างไรเพื่อรองรบั “เสน้ทางการคา้” หรอื “เสน้ทาง
ธุรกจิ” ทองค านี้ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด... 
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