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พมิพห์นา้นี ้ โหวต 1 คน สงิหน์อกระบบ โหวตเรือ่งนี ้ 

สวสัด ีครับ 

  

         ความสมัพันธุร์ะหวา่งประเทศไทยกบักมัพชูาหรอืทีเ่ราเรยีกกนัวา่เขมรนัน้ เชือ่ไดเ้ลยวา่ไมม่ ี

วันทีจ่ะคบหากนัฉันทม์ติรและดว้ยความจรงิใจอยา่งแน่นอน ทัง้นี ้เพราะเขมรเป็นชาตทิีม่คีวามสบัปลับ 

มาตัง้ตัง้แตบ่รรพกาลมาแลว้ นอกจากนัน้ เขมรยังไมเ่คยเข็ดหราบตอ่การถกูไทยลงโทษเอาดว้ย 

  

         อยา่งไรก็ตาม เขมรยังตอ้งพึง่พาประเทศไทยอยูเ่สมอ แมจ้ะไมเ่คยคดิถงึบญุคณุของไทยเรา 

เลยก็ตาม ตวัอยา่งทีเ่ห็นไดช้ดัๆก็เชน่ คนเขมรนับลา้นก าลงัมาขายแรงงานอยูใ่นประเทศขณะนี ้เป็นตน้ 

ซึง่แรงงานเหลา่นีก็้จะไดรั้บคา่แรงทีส่งูกวา่ในประเทศเขมร แลว้สามารถน าเงนิกลบัไปเลีย้งครอบครัว 

http://www.oknation.net/blog/political79-2/2013/04/25/entry-1
http://www.oknation.net/blog/account.php?id=31027
http://www.oknation.net/blog/category_index.php?cate_id=15&mode=entry
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=861165
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=861165
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=861165
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=861165
javascript:vote('2','861165','26203')
http://www.oknation.net/blog/account.php?id=46063


ของพวกตนไดอ้ยา่งสบาย 

  

         ส าหรับรัว้บา้นไทย - กมัพชูา ก็มชีอ่งทางเปิดใหต้ดิตอ่เขา้ - ออกกนัไดนั้บรอ้ยชอ่งทาง ซึง่อยู ่

ในจังหวัดชายแดนตดิตอ่กนัตลอดแนว ซึง่เรือ่งนีเ้ราคนไทยน่าจะตอ้งใหค้วามสนใจใหม้ากสกัหน่อย ใน 

ฐานะทีเ่ราเป็นเจา้ของประเทศนะครับ 

  

         ผมไดค้ดัลอกขอ้มลูมาจาก ASEAN เตรยีมไวแ้ลว้ครับ ขอบคณุแหลง่ขอ้มลูตา่งๆทีผ่มน ามา 

เสนอไว ้ณ ทีน่ีด้ว้ย ครับ 

  

  

  

รายงานพเิศษ/บทความ 
จดุผา่นแดนบรเิวณชายแดนไทยกมัพชูา  
พฤหัสบด ีที ่1 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ.2555  



  
 
   

จดุผา่นแดนบรเิวณชายแดนไทยกมัพชูา 

  

จดุผา่นแดนบรเิวณชายแดนไทยกมัพชูาม ี6 จงัหวดั คอื อบุลราชธาน ีศรสีะเกษ สรุนิทร ์ 

สระแกว้จนัทบรุ ีและตราด 

  

  

จังหวดัอบุลราชธาน ีมจีดุผอ่นปรน ๑ แหง่ คอื ชอ่งอานมา้ อ าเภอน ้ายนื เป็นเขตตดิตอ่กบับา้นสะเดยีล 

กวาง อ าเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวหิาร เปิดตัง้แต ่9.00 – 15.00 น. ทกุวันอังคารและพฤหสับด ี

  

จังหวดัศรสีะเกษ มจีดุผา่นแดนถาวร ๑ แหง่ คอื ชอ่งสะง า อ าเภอภสูงิห ์เป็นเขตตดิตอ่กบัชอ่ง 

จวม อ าเภออัลลองเวง จังหวดัอดุรมชียั เปิดตัง้แต ่7.00 – 20.00 น. ของทกุวนั มจีดุผอ่นปรนเพือ่การ 

ทอ่งเทีย่ว ๑ แหง่ คอืชอ่งทางขึน้เขาพระวหิาร อ าเภอกนัทรลักษ์ เป็นเขตตดิตอ่กบัปราสาทเขาพระวหิาร 



อ าเภอจอมกระสาน จังหวดัพระวหิาร เปิดตัง้แต ่8.00 – 16.00 น. ของทกุวัน 

  

จังหวดัสรุนิทร ์มจีดุผา่นแดนถาวร ๑ แหง่ คอื ชอ่งจอม อ าเภอกาบเชงิ เป็นเขตตดิตอ่กบัโอรเ์สม็ด 

อ าเภอส าโรง จังหวดัอดุรมชียั เปิดตัง้แต ่7.00 – 20.00 น. ของทกุวัน 

  

จังหวดัสระแกว้ มจีดุผา่นแดนถาวร ๑ แหง่ คอื บา้นคลองลกึ อ าเภออรัญประเทศ เป็นเขตตดิตอ่กบั 

ปอยเปต อ าเภอโอโจรว จังหวดับันเดยีเมยีนเจย เปิด 7.00 – 20.00 น. ของทกุวนั มจีดุผอ่นปรน ๓ 

แหง่ ไดแ้ก ่      ๑) บา้นตาพระยา อ าเภอตาพระยา เป็นเขตตดิตอ่กบับา้นบงึตะกวน จังหวัดบนัเตยีเมยี 

นเจย เปิดตัง้แต ่9.00 – 17.00 น. ของทกุวัน ๒) บา้นหนองปรอื อ าเภออรัญประเทศ เป็นเขตตดิตอ่ 

กบัมาลัย จังหวัดบันเตยีเมยีนเจย เปิดตัง้แต ่9.00 – 17.00 น. ของทกุวัน ๓) บา้นเขาดนิ อ าเภอคลอง 

หาด เป็นเขตตดิตอ่กบัพนมได (บา้นกโิล 13) จังหวดัพระตะบอง เปิดตัง้แต ่9.00 – 17.00 น. ของ 

ทกุวัน 

  

จังหวดัจันทบรุ ีมจีดุผา่นแดนถาวร 2 แหง่ ไดแ้ก ่๑) บา้นแหลม อ าเภอโป่งน ้ารอ้น เป็นเขตตดิตอ่ 



กบั    บา้นกรอ๊มเรยีง อ าเภอกรอ๊มเรยีง จังหวัดพระตะบอง เปิดตัง้แต ่7.00 – 20.00 น. ของทกุวัน 

๒) บา้นผักกาด อ าเภอโป่งน ้ารอ้น เป็นเขตตดิตอ่กบับา้นคลองจะกรอ๊ม กรงุไพลนิ เปิดตัง้แต ่7.00 –  

20.00 น. ของทกุวัน จังหวัดจันทบรุมีจีดุผอ่นปรน 3 แหง่ ไดแ้ก ่๑) บา้นซบัตาร ีอ าเภอสอยดาว เป็น 

เขตตดิตอ่กบับา้นโอล าดวน อ าเภอพนมปรกึ จังหวดัพระตะบอง เปิดตัง้แต ่7.00 – 16.00 น. ของทกุวัน 

๒) บา้นบงึชนังลา่ง อ าเภอโป่งน ้ารอ้น เป็นเขตตดิตอ่กบับา้นสวายเลง อ าเภอกร็อมเรยีง จังหวัดพระ 

ตะบอง เปิดตัง้แต ่7.00 – 16.00 น. ของทกุวัน ๓) บา้นสวนสม้ อ าเภอสอยดาว เป็นเขตตดิตอ่กบับา้น 

โอลั๊วะ อ าเภอพนมปรกึ จังหวดัพระตะบอง ตัง้แต ่7.00 – 16.00 น. ของทกุวนั 

  

จังหวดัตราด มจีดุผา่นแดนถาวร ๑ แหง่ คอื บา้นหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ ่เป็นเขตตดิตอ่กบัจามเยยี 

ม อ าเภอมณฑลสมีา จังหวัดเกาะกง เปิดตัง้แต ่๗.๐๐ – 20.00 น. ของทกุวัน จังหวดัตราดมจีดุผอ่น 

ปรน ๒ แหง่ ไดแ้ก ่๑) บา้นหมืน่ดา่น ต าบลบอ่พลอย อ าเภอบอ่ไร ่เป็นเขตตดิตอ่กบับา้นศาลเจา้  

อ าเภอสมัลดู จังหวดั         พระตะบอง เปิดตัง้แต ่8.30 – 17.00 น. ของทกุวนั ๒) บา้นมะมว่ง  

ต าบลนนทร ีอ าเภอบอ่ไร ่เป็นเขตตดิตอ่กบับา้นฉอระกา อ าเภอส ารดู จังหวดัพระตะบอง เปิดตัง้แต ่ 

7.00 – 18.00 น. ของวันอังคาร พธุ และพฤหัสบด ี
 

 


