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บทคัดยอ:  ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความไดเปรียบทางดานภูมิศาสตร  ซ่ึงเปนศูนยกลางของภูมิภาคอินโดจีน  
ประกอบกับการคาตามแนวชายแดนในปจจุบันไดเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว  ยังผลใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางมากมาย 
จังหวัดสระแกวเปนหนึ่งใน 7 จังหวัดที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศกัมพูชาในเขตจังหวัดบันเตียเมียนเจย  ดวยอาณาเขตที่
ติดตอกันเปนแนวยาวถึง  165  กิโลเมตร  จึงทําใหประชาชนตามแนวชายแดน มีกิจกรรมคาขายสินคากันมาโดยตลอด
นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และถือไดวาจังหวัดสระแกวเปนประตูการคาที่มีบทบาทสําคัญอยางย่ิงของการคาชายแดน  ซ่ึง
จะเห็นจากมูลคาการคาชายแดนที่มีมูลคาสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ  
 จากการศึกษาพบวาการคาชายแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะตามแนวชายแดนจังหวัด
สระแกวมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่องและฝายไทยเปนฝายไดเปรียบดุลการคามาโดยตลอด   เมื่อวิเคราะหโอกาสและ
อุปสรรคที่มีตอการคาตามแนวชายแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาในเขตจังหวัดสระแกว  พบวาสินคาไทยมี
ศักยภาพในการแขงขันคอนขางมาก   ความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยนี้เปนผลมาจากสินคาสามารถขนสงได
อยางรวดเร็ว  ความนิยมสินคาไทยของคนกัมพูชา     ประโยชนที่เกิดจากการที่จังหวัดสระแกวมีตลาดการคาชายแดนที่มี
ขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย  ซ่ึงเปนแหลงกระจายสินคาที่นําเขาจากประเทศกัมพูชาไปยังภาคตางๆ   ตลอดจนนโยบาย
สงเสริมกิจกรรมการคาของทั้งสองประเทศ   
 นอกจากนั้นความแตกตางในดานความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบดานการผลิตระหวางไทยกับกัมพูชา ตลอดจนการที่
ประเทศกัมพูชาไดรับสิทธิพิเศษ   (GSP)  จากประเทศที่พัฒนาแลว      ยังเปนโอกาสใหทั้งสองประเทศเกื้อกูล
ผลประโยชนรวมกันในการจัดตั้งฐานการผลิตแบบ Co – Production  Area  โดยประเทศไทยควรเคลื่อนยายปจจัยการผลิต
ที่ประเทศไทยมีความไดเปรียบ  ไดแก  เงินทุน  ผูประกอบการ  เทคโนโลยี      เพื่อตั้งฐานการผลิตในประเทศกัมพูชาที่มี
ความไดเปรียบในดานทรัพยากรธรรมชาติ  และคาจางแรงงานที่คอนขางถูก   
 อยางไรก็ตามการคาชายแดนยังมีปญหาอุปสรรคบางประการ ไดแก  ปญหาดานการคานอกระบบ    ปญหาดาน
ระเบียบพิธีการดานศุลกากร   ปญหาการปกปนเขตแดน ปญหาขอจํากัดของพื้นที่จุดผานแดนถาวรบานคลองลึก  อําเภอ
อรัญประเทศ   ตลอดจนปญหาที่เกิดจากความแตกตางของระดับการพัฒนาของไทยกับกัมพูชา  ซ่ึงไดแก   ปญหา
อาชญากรรม  และปญหายาเสพติดตามแนวชายแดน   
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 ผลจากการวิเคราะห  ผูวิจัยไดกําหนดยุทธศาสตรการคาชายแดนโดยแบงออกเปน  2  ประเด็น คือ  ยุทธศาสตรดาน
การคา  ซ่ึงเปนยุทธศาสตรที่สงเสริมใหจังหวัดสระแกวเปนศูนยกลางการคาชายแดนที่สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศไทยและกัมพูชา   และประเด็นยุทธศาสตรดานการผลิต    ซ่ึงเปนยุทธศาสตรที่จะสงเสริมใหเกิดการสรางฐาน
อุตสาหกรรมใหม โดยอาศัยหลักความความแตกตางในดานความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของทรัพยากรระหวางประเทศ
ไทยกับกัมพูชา  โดยอุตสาหกรรมเปาหมายควรเปนอุตสาหกรรมที่เนนการใชแรงงานในการผลิต  ไดแก  อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ    อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องยนตทางการเกษตร  และอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวกับสินคาที่ใชในชีวิตประจําวัน 
 
คําสําคัญ:       ยุทธศาสตร     การคาชายแดน    
  
ABSTRACT:  Thailand which is located in the center of Indo-China region has a geographical advantage when 
compared to other countries. Apparently, the direct impact of such advantage would be on benefits for border trades 
which have expanded substantially in recent years. Sakeao province is one of the seven border provinces against 
Cambodia along Bantiamianjia province. Total length of adjoining area of the province is recorded at as much as 165 
kilometers. As a result, borderland residents have taken great opportunities due to the geographical advantages to do 
trading for a long time. We could call Sakeao province an important border trading door of the country. Again, this 
could be confirmed by the high value of trading when compared to other border provinces in the country. 
 In the study, it is found that border trading between Thailand and Cambodia, especially in Sakeao province 
borderland has increasingly expanded. When opportunities and threats have been addressed, it is found that Thai 
products are more competitive. The continuous expansion of export value to the borders could be good evidence. A key 
driving factor for such competitiveness is an efficiency of logistics in Thailand’s side. Another key factor is the well-
known product of Thailand to Cambodian. Last but not least factor is the advantage from longest borderland in Sakeao 
province which favors significant distribution center for both countries. 
 Moreover, the differences of competitiveness comparison of production between Thailand’s side and Cambodia’s 
side have become mutual benefits for both countries (Cambodia has gained GSP from developed countries). In 
particular, both countries could enjoy benefits from establishing production base together which is so-called ‘Co-
Production Area’. To achieve this, Thailand should move its competitive production factors which consist of capital 
funding, entrepreneurs, technology and so on to Cambodia to gain advantageous factors of Cambodia that is rich natural 
resources and low labour cost. 
 Despite a continuous increase of trading value in the borderland, several obstacle factors have occurred which 
should be taken into a serious consideration. It includes a problem of illegitimated trading style, an awkward customs 
process, unclear boundary line, bottleneck in customs house at Baanklongluek Aranyaprated as well as the problem of 
differences of the economic and social development between Thailand and Cambodia. Problem of crime and drugs 
along the borderland should be a serious issue. 
 According to the paper, the two strategic points to improve border trading have been addressed. Trading strategy 
should be implemented in order to set forth Sakeao province to be a center of commercial borderland which is expected 
to be an economic linkage between the two countries. In addition, production strategy should also be practiced. The 
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latter strategy is to support the development of new industrial base by employing competitive advantages from 
differences in terms of natural resources between the two countries. Targeted industry is advised to be laboring 
production oriented industry, namely textile industry, agricultural  
KEYWORDS:    strategy, border  trading. 
 
1.  บทนํา 
 ในปจจุบันการคาตามแนวชายแดนไดเติบโตขึ้น
อยางรวดเร็ว   ซ่ึงจะเห็นไดจากมูลคาการคาชายแดนที่
เพิ่มในอัตราที่สูงขึ้น  อีกทั้งประเทศไทยก็อยูในฐานะ
ประเทศที่ เกินดุลการคากับประเทศเพื่อนบานอยาง
ตอเนื่อง  แตอยางไรก็ตามหากจังหวัดชายแดนของ
ประเทศไทย ไมไดเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการ
พัฒนาที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะตองประสบกับปญหาหลาย
ประการติดตามมา  ดวยเหตุนี้จึงทําใหภาครัฐมีนโยบาย
ที่จะสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการพัฒนารวมกันระหวาง
จังหวัดชายแดนของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน  
ยกตัวอยางเชน   โครงการพัฒนาความรวมมือทาง
เ ศรษฐกิ จ ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ ม แม น้ํ า โขง   (Greater  
Mekhong  Sub - regional  Economic  Coopertion : 
GMS-EC)  ยุทธศาสตรการจัดระบบเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดน  (Economic  Cooperation  Strategy : ECS)  
และยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี - 
เจาพระยา - แมโขง  (Ayeyawady - Chao  Phraya - 
Mekhong  Economic  Cooperation  Strategy : 
ACMECS)  เปนตน 
 การคาชายแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศ
กัมพูชาที่รูจักกันเปนอยางดี   ไดแก   ตลาดโรงเกลือฝง
ประเทศไทย  ซ่ึงตั้งอยูที่อําเภออรัญประเทศ    จังหวัด
สระแกว  และตลาดปอยเปต    ฝงประเทศกัมพูชาซ่ึง
ตั้งอยูจังหวัดบันเตียนเมียนเจย  โดยตลาดดังกลาวเปน
จุดผานแดนถาวร    นอกจากนั้นจังหวัดสระแกวยังมีจุด
ผอนปรนที่ติดตอกับประเทศกัมพูชา  3  จุด ไดแก  บาน
เขาดิน   อําเภอคลองหาด -  บานกม. 13  (พนมได)  
จังหวัดพระตะบอง   บานตาพระยา    อําเภอตาพระยา   
-   บานบึงตะกวน  จังหวัดบันเตียนเมียนเจย  บานหนอง
ปรือ  อําเภออรัญประเทศ  -  บานมาลัย  จังหวดับนัเตยีน
เมียนเจย    นอกจากจังหวัดสระแกวที่มีการคากับ

ประเทศกัมพูชาแลว   ยังมีจังหวัดชายแดนอื่นๆ   ที่มี
การคาชายแดนกับประเทศกัมพูชา  ไดแก  จังหวัดตราด  
จังหวัดจันทบุรี   จังหวัดสุรินทร จังหวัดศรีสะเกษ  
จังหวัดอุบลราชธานี   และจังหวัดบุ รี รัมย      ดวย
ขอจํากัดในเรื่องเวลา งบประมาณ การกระจัดกระจาย
ของขอมูล   ตลอดจนปญหาการเดินทาง  ทําใหผูวิจัยได
ใหความสนใจที่จะศึกษาการคาไทย - กัมพูชา    ผาน
ชายแดนจังหวัดสระแกว   ซ่ึงเปนจังหวัดที่มีมูลคา
การคาชายแดนไทย -  กัมพูชาสูงที่สุด 

สระแกว
52%

จันทบรุี
8%

ตราด
37%

สุรนิทร
2%

ศรสีะเกษ
1% สระแกว

ตราด
จันทบรุี
สุรนิทร
ศรสีะเกษ

 
ภาพที่ 1  มูลคาการคาชายแดนระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศกัมพูชาจาํแนกเปนรายจังหวัด ป พ.ศ.2548  
  
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมุงใหความสนใจใน
การวิเคราะหสภาพแวดลอม ตลอดจนปจจัยที่ เปน
โอกาสและอุปสรรคตอภาวะการคาชายแดนไทย
กัมพูชา โดยในการวิเคราะหจะอาศัยหลักทฤษฎีความ
ได เปรี ยบ เชิ ง เปรี ยบ  และการวิ เคราะห   SWOT  
Analysis  เพื่อที่จะไดนําขอมูลจากการวิเคราะหมา
กําหนดเปนยุทธศาสตรการคาชายแดนของจังหวัด
สระแกวตอไป 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1  เพื่อวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไปเกี่ยวกับ
การคาชายแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศ กัมพูชา
ในเขตจังหวัดสระแกว 
 2.2  เพื่อวิเคราะหปจจัยที่เปนโอกาสและอุปสรรค
ที่มีตอการคาตามแนวชายแดนระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศกัมพูชาในเขตจังหวัดสระแกว 
  2.3  เพื่อกําหนดยุทธศาสตรการคาชายแดนไทย - 
กัมพูชากรณีศึกษาในเขตจังหวัดสระแกว 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1  ศึกษาขอมูลการคาชายแดนไทย - กัมพูชา ซ่ึง
มีจุดผานแดนในจังหวัดสระแกว   อันไดแก จุดผาน
แดนถาวร อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว   และ
ตลาดปอยเปต  ฝงประเทศกัมพูชาซ่ึงตั้งอยู   จังหวัดบัน
เตียนเมียนเจย  และจุดผอนปรน 3 จุด  ไดแก บานเขาดิน  
อําเภอคลองหาด- บานกม.13 (พนมได)  จังหวัดพระ
ตะบอง   บานตาพระยา  อําเภอตาพระยา - บานบึงตะ
กวน จังหวัดบันเตียนเมียนเจย บานหนองปรือ    อําเภอ
อรัญประเทศ - บานมาลัย จังหวัดบันเตียนเมียนเจย    
 3.2  ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหไดจากการใชขอมลู
ทุติยภูมิ  จากหนวยงานตางๆ  เชน   สํานักงานพาณิชย
จังหวัด   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  กระทรวงตางประเทศ   กระทรวง
พาณิชย  วารสารและบทความตางๆ  ที่เกี่ยวของโดย
นับตั้งแตป พ.ศ.2537  ถึง  พ.ศ. 2550  และการสํารวจ
ขอมูลปฐมภูมิโดยการสํารวจพื้นที่การคาชายแดนและ
สัมภาษณขาราชการในพื้นที่จังหวัดสระแกว   ไดแก   
อุตสาหกรรมจังหวัด   นายดานอรัญประเทศ     พาณิชย
จั งหวั ด  รอ งปลั ดอ งค ก า รบริ ห า รส วนจั งหวั ด     
ระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลคือป  พ.ศ. 2548 - 2550 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบวาการคาชายแดนระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะตามแนว
ชายแดนจังหวัดสระแกวมีแนวโนมขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง โดยสินคาสงออกที่สําคัญตามแนวชายแดน

จังหวัดสระแกวสวนใหญเปนสินคาอุตสาหกรรม  ไดแก  
น้ําตาลทราย  ปูนซีเมนต  เหล็ก  รกจักรยานยนต  และ
สินคาอุปโภคบริโภค  สวนสินคานําเขาที่สําคัญตามแนว
ชายแดนจังหวัดสระแกวเปนสินคาเกษตรกรรม  ไดแก  
หนังโคกระบือหมักเกลือ  เศษเหล็ก  ปลาน้ําจืดหมัก
เกลือ  โคกระบือมีชีวิต  ดวยเหตุนี้จึงทําใหฝายไทยเปน
ฝายไดเปรียบดุลการคามาโดยตลอด    
 การคาผานตามแนวชายแดนจังหวัดสระแกวไปยัง
ประเทศกัมพูชาจะมี  4  ชองทางไดแก จุดผานแดนถาวร  
1  แหง คือ  จุดผานแดนถาวรบานคลองลึก  เขตอําเภอ
อรัญประเทศ    และจุดผอนปรน 3  แหง ไดแก  จุดผาน
แดนผอนปรนบานตาพระยา  เขตอําเภอตาพระยา     จุด
ผานแดนผอนปรนบานหนองปรือ    เขตอําเภออรัญ
ประเทศ   และจุดผานแดนผอนปรนบานเขาดิน  เขต
อําเภอคลองหาด    
 แตอยางไรก็ตามขอเท็จจริงอีกประการหนึ่งคือ  
สินคาสวนใหญที่สงออกตามแนวชายแดนของจังหวัด
สระแกว  เปนสินคาที่ไมมีฐานการผลิตอยูในจังหวัด
สระแกว   แตเปนสินคาที่ถูกลําเลียงมาจากจังหวัด
ใกลเคียง  เชน  จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดสระแกว     
ดังนั้นจังหวัดสระแกวจึงเปรียบเสมือนประตูการคาที่ทํา
หนาลําเลียงสงตอไปยังประเทศเพื่อนบาน   
 เมื่อวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคที่มีตอการคาตาม
แนวชายแดนระหวางประเทศไทยกับกัมพูชาในเขต
จังหวัดสระแกว ผูวิจัยเห็นวาการคาตามแนวชายแดน
ของจังหวัดสระแกว ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาใหเติบโตได 
โดยผลประโยชนที่ เกิดขึ้นจะเปนผลประโยชนใน
ลักษณะการเกื้อกูลกันทั้งสองประเทศ   ทั้งนี้จําเปน
จะตองอาศัยความรวมมือของทั้งสองประเทศ   ซ่ึงหาก
พิจารณาทางดานการคาพบวาสินคาของไทยมีศักยภาพ
ในการแขงขันคอนขางมาก  ความสามารถในการ
แขงขันของสินคาไทยนี้เปนผลมาจากสินคาสามารถ
ขนสงไดอยางรวดเร็ว  เนื่องมาจากอาณาเขตของ
ประเทศที่ติดตอกัน   และความนิยมสินคาไทยของคน
กัมพูชา     นอกจากนั้นจังหวัดสระแกวมีตลาดการคา
ชายแดนที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย  ซ่ึงเปน
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แหลงกระจายสินคาที่นําเขาจากประเทศกัมพูชาไปยัง
ภาคตางๆ  ของประเทศไทย   
 เมื่อพิจารณาในแงการผลิต   ประเทศไทยและ
กัมพูชาสามารถใชประโยชนรวมกันจากความไดเปรียบ
เชิงเปรียบเทียบที่แตกตางกันได   โดยประเทศไทยควร
เคลื่ อนย ายปจจั ยการผลิตที่ประ เทศไทยมีความ
ไดเปรียบ  ไดแก  เงินทุน  ผูประกอบการ  เทคโนโลยี      
เพื่อตั้ งฐานการผลิตในประเทศกัมพูชาที่มีความ
ได เปรียบในดานทรัพยากรธรรมชาติ   และคาจาง
แรงงานที่คอนขางถูก ดังนั้นอุตสาหกรรมที่จะไทยควร
ตั้งฐานการผลิต  จึงควรเปนอุตสาหกรรมที่เนนการใช
แรงงานในการผลิต  หรือเปนสินคาที่เนนอุตสาหกรรม
แปรรูปสินคาเกษตร  ประเทศทั้งสองสามารถที่จะนํามา   
 อยางไรก็ตามแมวามูลคาการคาชายแดนจะขยาย
ตัวอยางตอเนื่อง    แตในความเปนจริงกลับพบวาการคา
ชายแดนยังมีปญหาอุปสรรคบางประการ ไดแก  ปญหา
ดานการคานอกระบบ    ปญหาดานระเบียบพิธีการดาน
ศุลกากร   ปญหาการปกปนเขตแดน ปญหาขอจํากัด
ของพื้นที่จุดผานแดนถาวรบานคลองลึก  อําเภออรัญ
ประเทศ ปญหาอาชญากรรม  และปญหายาเสพติดตาม
แนวชายแดน 
 
5. ขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร 
5.1 ยุทธศาสตรดานการคา 
 สงเสริมใหจังหวัดสระแกวเปนศูนยกลางการคา
ชายแดนที่สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ไทยและกัมพูชาโดยมีเปาประสงคเพื่อเพิ่มปริมาณและ
มูลคาการคาชายแดนใหสามารถเสริมสรางระบบ
เศรษฐกิจระหวางไทยกับกัมพูชาใหเติบโตอยางตอเนื่อง  
ตลอดจนเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกกิจกรรมการคา
ชายแดนใหมีความสะดวกและรวดเร็ว  ซ่ึงมีแนว
ทางการดําเนินงานดังนี้ 
 1)   การพัฒนาหรือพิจารณาเปดจุดผานแดนถาวร
เพิ่มเติมโดยอาจจะพิจารณาศักยภาพของจุดผอนปรนที่
มีอยูเดิม   หรือการพิจารณาเปดจุดผานแดนถาวรใหม  
โดยการแยกจุดผานแดนของการขนสงสินคาและการ

ผานแดนของประชาชนออกจากกัน  ทั้งนี้เพื่อลดความ
คับคั่งแออัดของจุดผานแดนถาวรบานคลองลึก   
 2)  เรงรัดการใชระบบ  One  Stop  Service  หรือ
ระบบ  Single  Window  ในการใหบริการในจุดผาน
แดนเพื่ออํานวยความสะดวกใหการคาตามแนวชายแดน
เกิดความคลองตัวมากขึ้น 
 3)  กําหนดมาตรการควบคุมมาตรฐานของสินคาที่
สงไปยังประเทศกัมพูชาดวย   การจัดตั้งหนวยงานเพื่อ
รับรองคุณภาพและมาตรฐานสินคาใหมี คุณภาพ  
ควบคุมราคาใหมีความยุติธรรม  และสง เสริมให
ภาคเอกชนประกอบกิจการอยางโปรงใส  ทั้งนี้เพื่อลด
ปญหาความไมไววางใจและสงสินคาปลอมไปขายของ
ผูสงออกของไทย     
 4)  รัฐบาลไทยตองเรงเจรจาเพื่อลดขั้นตอนพิธีการ
ดานศุลกากรกับประเทศกัมพูชาเพื่อตนทุนทั้งทางดาน
เวลาและคาใชจายใหกับผูประกอบการการคาชายแดนที่
อยูในระบบและเพื่อใหลดขนาดการคานอกระบบ 
 5)  พัฒนาระบบหรือหนวยงานที่รับสงสินคาและ
การขนสง   
 6)  เรงรัดการเจรจาในระดับรัฐ  -  รัฐ  ในการให
ประเทศกัมพูชาผอนคลายกฎระเบียบในการรับรอง
แหลงกําเนิดสินคาที่ไดรับ AISP  ภายใตโครงการ  
Contract  Farming   
 
5.2 ยุทธศาสตรดานการผลิต 
 สงเสริมใหเกิดการสรางฐานอุตสาหกรรมใหมโดย
อาศัยหลักผลประโยชนรวมกันจากความความแตกตาง
ในดานความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของทรัพยากร
ระหวางประเทศไทยและกัมพูชา  โดยมีเปาประสงคเพื่อ
เสริมสรางผลประโยชนรวมกันระหวางประเทศไทย
และกัมพูชา     โดยมุงเนนการแลกเปลี่ยนทรัพยากรการ
ผลิต  ซ่ึงประเทศไทยมีความพรอมในดานเทคโนโลยี 
เงินทุน  ผูประกอบการ  ในขณะที่ประเทศกัมพูชามีความ
พรอมในเรื่อง  วัตถุดิบ  แรงงาน และทรัพยากรธรรมชาติ    
ฐานการผลิตที่จะเกิดขึ้นจะเปนการเชื่อมโยงการผลิต
ระหวางพื้นที่ ในลักษณะ  Co-Production Area 
อุตสาหกรรมเปาหมายจะเปนอุตสาหกรรมที่ใชแรงงาน
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มาก  (Labour  Intensive)  หรือเปนสินคาที่ประเทศ
กัมพูชาไดรับ GSP  จากประเทศที่พัฒนาแลว  ไดแก  
อุตสาหกรรมสิ่งทอ  อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องยนตทาง
การเกษตร    อุตสาหกรรมที่ เกี่ยวกับสินคาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 นอกจากนั้นยุทธศาสตรนี้ยังมีเปาประสงคเพื่อ
ยกระดับการพัฒนาของประเทศกัมพูชา  ดวยการสราง
งานสรางรายได การลดปญหาความมั่นคงและปญหา
สังคมตามแนวชายแดนจังหวัดสระแกว     ภายใตกรอบ
ของยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี   
เจาพระยา  แมโขง (Ayeyawady Chao Phraya  Mekhong 
Economic CooperationStrategy: ACMECS) แนว
ทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตรคือ 
 1)  เปดจุดผานแดนถาวรบานปาไร  เพื่อเชื่อมตอ
เสนทางการคมนาคมขนสงเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต
โอเนียง  ทั้งนี้จะตองศึกษาความเปนไปไดในการเพิ่ม
กําลังการผลิตไฟฟาของจังหวัดสระแกว     ตลอดจน
ศึกษาความเปนไปไดของการกอสรางสถานีขนถาย
สินคาที่มาตรฐานสากลเพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรม   
 2)  ภาครัฐควรมีการประสานความรวมมือระหวาง
ภาคเอกชนของทั้งสองประเทศใหมีโอกาสในการ
พบปะ จัดกิจกรรม หรือสงเสริมใหเกิดความรวมมือใน
การพัฒนาการคาและอุตสาหกรรม 
 3)  สงเสริมการศึกษาหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ
ขอมูลเกี่ยวกับการคาการลงทุนในประเทศกัมพูชา  
เพื่อใหคําแนะนําแกนักลงทุน  โดยเนนการวิจัยที่ให
ภาคเอกชนหรือนักธุรกิจที่มีความสนใจที่จะลงทุนมี
สวนรวมในการวิจัย  ทั้งนี้เพื่อใหขอมูลหรือองคความรู
ที่เกิดจากผลงานวิจัยสรางคุณประโยชนตอการคา  การ
ลงทุนของภาคเอกชนอยางแทจริง 
 4)  ประชาสัมพันธสิทธิประโยชนในการลงทุน
เพื่อจูงใจใหผูประกอบการรับรูขาวสารการลงทุนเขต
เศรษฐกิจพิเศษปอยเปต โอเนียง 
 5)  ภาครัฐจะมีตองมีนโยบายดานการประกันความ
ปลอดภัยหรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการลงทุน 
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