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การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดมุกดาหาร

ก-1 

คํานํา 
 
รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษายุทธศาสตรการคาของจังหวัดตามแนวชายแดนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับสปป.ลาว และกัมพูชา เชื่อมโยง เวียดนาม และจีนตอนใต  หรือ โครงการเย็บ
ตะเข็บชายแดน : ยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน เชื่อมโยงอาเซียน 
ฉบับนี้เปนกรณีศึกษาการคาตามแนวชายแดนของจังหวัดมุกดาหาร เปนการศึกษาสภาวะการคาชายแดนที่เกิดขึ้น
ตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีจุดผานแดนถาวร 2 จุด ไดแก จุดผานแดนถาวร
สะพานมิตรภาพขามแมน้ําโขง แหงที่ 2 และจุดผานแดนถาวรทาเรือตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Regional Operation Center: ROC) และ
สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอขอบคุณสวนงานพัฒนาความรวมมือ
ภาคเอกชนและกิจการพิเศษสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทย ที่ใหการสนับสนุนงบประมาณ ขอขอบคุณหนวยงานภาครัฐ จากสวนกลาง สวนภูมิภาค และ
สวนทองถิ่น ในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร หนวยงานภาคเอกชน ผูประกอบการ ประชาชนผูใหความรวมมือใหขอมูลที่
สําคัญและผูตอบแบบสัมภาษณทุกทานไว ณ ที่นี้ 

หวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการศึกษาฯ ฉบับนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอจังหวัด และกลุมจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่ เกี่ยวของ โดยเฉพาะในพ้ืนที่
ชายแดนไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในอันที่จะนําขอมูลไปใชประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดที่เก่ียวของกับการคาชายแดนตอไป 

 
 
           คณะผูศึกษา 
         พฤษภาคม 2557 
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การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดมุกดาหาร
           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข-1 

สารบัญเนื้อหา 
 
 

                                                                                                                             หนา 
คํานํา            ก-1 
สารบัญเนื้อหา           ข-1 
สารบัญตาราง           ข-2 
สารบัญภาพ           ข-4 
สวนที่ 1 สรุปสภาวะการคาชายแดนจังหวัดมุกดาหาร      1-1 
สวนที่ 2 จุดผานแดนถาวร         2-1 

2.1 จุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แหงที่ 2 และทาเทียบเรือตําบลในเมือง  2-1 
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร                      

บรรณานุกรม           3-1 
คณะผูศึกษา           4-1 
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ข-2 

สารบัญตาราง 
 
 

  หนา 
ตารางที่ 1.1 แสดงพื้นท่ีติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนจังหวัด

มุกดาหาร 
1-1 

ตารางที่ 1.2 แสดงมูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-
สปป.ลาว               

1-2 

ตารางที่ 1.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จังหวัด
มุกดาหาร 

1-7 

ตารางที่ 1.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย
ของผูบริโภคคนลาวที่จังหวัดมุกดาหาร 

1-8 

ตารางที่ 1.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย
ในจังหวัดมุกดาหาร 

1-9 

ตารางที่ 1.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอประเทศไทย 

1-12 

ตารางที่ 1.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

1-12 

ตารางที่ 1.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

1-13 

ตารางที่ 2.1 ประมาณการจํานวนพาหนะที่ใชสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 2-6 
ตารางที่ 2.2 ยอดพาหนะลาวเขา-ออก ผานจุดผานแดนถาวรมุกดาหาร 2-7 
ตารางที่ 2.3 ยอดพาหนะไทยเขา-ออก ผานจุดผายแดนถาวรมุกดาหาร 2-7 
ตารางที่ 2.4 ขอมูลคนเขา-ออก ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร (รวมขอมูลดานทาเรือ

โดยสารเทศบาลเมืองมุกดาหาร) 
2-7 

ตารางที่ 2.5 แสดงขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัดมุกดาหารของไทย และแขวงสะหวันนะเขต สปป.
ลาว 

2-19 

ตารางที่ 2.6 มูลคาการคาของจุดผานแดนถาวรมุกดาหารและทาเทียบเรืออําเภอเมือง
มุกดาหาร ป 2554-2556 

2-28 

ตารางที่ 2.7 แสดงสินคาสงออกและนําเขา ป 2556 10 อันดับแรกของจุดผานแดนถาวร
มุกดาหารและทาเทียบเรืออําเภอเมืองมุกดาหาร 

2-28 

ตารางที่ 2.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จุดผาน
แดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 มีตอประเทศไทย 

2-33 

ข-2

           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข-3 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
 

  หนา 
ตารางที่ 2.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย

โดยผานจุดผานแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 และทาเทียบเรือ
อําเภอเมืองมุกดาหาร 

2-33 

ตารางที่ 2.10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย
โดยผาน จุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 และทาเทยีบเรือ
อําเภอเมืองมุกดาหาร 

2-34 

ตารางที่ 2.11 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอประเทศไทย  

2-37 

ตารางที่ 2.12 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

2-38 

ตารางที่ 2.13 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 
 

2-39 
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ข-3 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
 

  หนา 
ตารางที่ 2.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย

โดยผานจุดผานแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 และทาเทียบเรือ
อําเภอเมืองมุกดาหาร 

2-33 

ตารางที่ 2.10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย
โดยผาน จุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 และทาเทยีบเรือ
อําเภอเมืองมุกดาหาร 

2-34 

ตารางที่ 2.11 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอประเทศไทย  

2-37 

ตารางที่ 2.12 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

2-38 

ตารางที่ 2.13 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 
 

2-39 
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ข-4 

สารบัญภาพ 
 
 

  หนา 
ภาพที่ 1.1 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวร ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 1-1 
ภาพที่ 1.2 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดน (สะพานฯ) จุดผอนปรน 

และทาเทียบเรือ ในจังหวัดมุกดาหาร 
1-2 

ภาพที่ 1.3 เสนทางการกระจายสินคานําเขาจาก สปป.ลาว ดานทองถิ่น และดานประเพณี 
เขาสูจังหวัดมุกดาหาร 

1-3 

ภาพที่ 2.1 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรมุกดาหารและทาเทียบเรือ 2-1 
ภาพที่ 2.2 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรมุกดาหารและทาเทียบเรือ 2-2 
ภาพที ่2.3 ทางเขาดานพรมแดนมุกดาหาร 2-2 
ภาพที ่2.4 ทางเขาดานพรมแดนมุกดาหาร 2-2 
ภาพที่ 2.5 บริเวณรอรถโดยสารระหวางประเทศ       2-3 
ภาพที่ 2.6 ที่นั่งรอผูโดยสารไปสะหวันนะเขตและผูไปเลนพนัน 2-3 
ภาพที ่2.7 จุดตอนรับลูกคาไปเลนพนันกอนถึงดานพรมแดนมุกดาหาร 2-3 
ภาพที ่2.8 จุดตอนรับลูกคาไปเลนพนันกอนถึงดานพรมแดนมุกดาหาร 2-3 
ภาพที่ 2.9 สภาพชองทางจราจรบนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 2 2-3 
ภาพที่ 2.10 ทางเขาดานพรมแดนสะหวันนะเขต 2-3 
ภาพที่ 2.11 จุดตรวจเอกสารเขาประเทศ สปป.ลาวที่ดานพรมแดน 2-3 
ภาพที ่2.12 อาคารสํานักงานใหญเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน อยูมุกดาหารการกอสราง

ตั้งอยูเลยสะพานเขาไปประมาณ 1 กิโลเมตร ดานซายมือ 
2-3 

ภาพที ่2.13 แยกวงเวียนจากสะพานฯ ตรงไปถนนไกสอนพมวิหาน เลี้ยวซายไปถนน
หมายเลข 9 ไปเซโน และเวียดนาม เลี้ยวขวาเขาสะหวันนะเขต 

2-4 

ภาพที ่2.14 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และจุดตรวจคนเขาเมือง ขาออก ที่สะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาวแหงที่ 2  

2-5 

ภาพที ่2.15 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และจุดตรวจคนเขาเมือง ขาออก ที่สะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาวแหงที่ 2  

2-5 

ภาพที่ 2.16 แสดงเสนทางไปสถานพนันสะหวัน เวกัส 2-8 
ภาพที ่2.17 หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทาง ประเทศไทย 2-9 
ภาพที่ 2.18 หนังสือผานแดน ประเทศไทย และ สปป.ลาว 2-9 
ภาพที่ 2.19 หนังสือผานแดน ประเทศไทย และ สปป.ลาว 2-9 
ภาพที่ 2.20 หนังสือผานแดน ประเทศไทย และ สปป.ลาว 2-9 
ภาพที ่2.21 ตัวอยางหนังสือผานแดนชั่วคราว 2-10 
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ข-5 

สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

  หนา 
ภาพที่ 2.22 จุดตรวจคนเขาเมืองที่ทาเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร มีเจาหนาที่เทศบาลฯ

คอยอํานวยความสะดวกแกผูเดินทางคนลาว 
2-10 

ภาพที่ 2.23 จุดตรวจคนเขาเมืองที่ทาเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร มีเจาหนาที่เทศบาลฯ
คอยอํานวยความสะดวกแกผูเดินทางคนลาว 

2-10 

ภาพที่ 2.24 แสดงใบเดินทางใชแทนหนังสือผานแดน ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตแหง 
สปป.ลาว ประจําราชอาณาจักรไทย กําหนดอายุ 5 วัน นับแตวันออกหนังสือ 

2-12 

ภาพที่ 2.25 บริเวณดานพรมแดนทาเรือขนสงคนโดยสาร 2-13 
ภาพที่ 2.26 บริเวณดานพรมแดนทาเรือขนสงคนโดยสาร 2-13 
ภาพที่ 2.27 ดานหนาดานมีรถรับจางรอรับผูโดยสารคนลาว และรถรับจางที่ขนสินคาที่ซื้อ

จากรานขายสงในตัวเมืองมุกดาหาร 
2-14 

ภาพที่ 2.28 ดานหนาดานมีรถรับจางรอรับผูโดยสารคนลาว และรถรับจางที่ขนสินคาที่ซื้อ
จากรานขายสงในตัวเมืองมุกดาหาร 

2-14 

ภาพที ่2.29 ขนมหวานทองถิ่น คนลาวซื้อไปขายตอ   2-14 
ภาพที ่2.30 น้ําผลไมชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมใน สปป.ลาว 2-14 
ภาพที่ 2.31 สินคาท่ีขนลงเรือใชแรงงานแบกหาม ลงบันไดเทียบทาเรือกวา 40 ขั้น หากเปน

ชวงหนาแลงระยะทางและจํานวนขั้นบันไดจะเพ่ิมมากขึ้น 
2-15 

ภาพที่ 2.32 สินคาท่ีขนลงเรือใชแรงงานแบกหาม ลงบันไดเทียบทาเรือกวา 40 ขั้น หากเปน
ชวงหนาแลงระยะทางและจํานวนขั้นบันไดจะเพ่ิมมากขึ้น 

2-15 

ภาพที่ 2.33 แผนที่แสดงที่ตั้งเขตเขตอารักขาของศุลกากร ดําเนินงานโดย หจก.มุกดาหาร
ลานทอง 

2-16 

ภาพที่ 3.34 แผนที่แสดงที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน สปป.ลาว 2-26 
ภาพที่ 2.35 บริเวณทางเขา Zone C หรือ “Savan Park” มีการปรับพ้ืนที่และกอสราง

อาคารสํานักงาน โรงงาน 
2-27 

ภาพที่ 2.36 บริเวณทางเขา Zone C หรือ “Savan Park” มีการปรับพ้ืนที่และกอสราง
อาคารสํานักงาน โรงงาน 

2-27 
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สวนที่ 1 
สรุปสภาวะการคาชายแดนจังหวัดมุกดาหาร 

 
 
1. ขอมูลของจุดผานแดนถาวรของจังหวัดมุกดาหาร 

จังหวัดมุกดาหาร มีพ้ืนที่ติดกับ สปป.ลาว ระยะทาง 72 กิโลเมตร เปนจุดผานแดนถาวร จํานวน 2 ดาน 
ซึ่งมีชายแดนติดกับ สปป.ลาว ที่แขวงสะหวันนะเขต รายละเอียดดังตารางที่ 1.1 
 
ตารางที่ 1.1 แสดงพื้นที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรจังหวัดมุกดาหาร 

จังหวัด 
จุดผาน
แดน
ถาวร 

จุด
ผอน
ปรน 

พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของ สปป.ลาว เวลาทําการ 

มุกดาหาร √  ดานสะพานมิตรภาพขามแมน้ําโขง 
ไทย-ลาว แหงที่ 2 บานสงเปอย 
ตําบลบางทรายใหญ อําเภอเมือง 

บานนาแก  
เมื อง ไกสอน พมวิห าน 
แขวงสะหวันนะเขต  

ทุกวัน 
เวลา 06.00-22.00 น. 

√  ดานทาเรือ ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง 

เมื อง ไกสอน พมวิห าน 
แขวงสะหวันนะเขต  

ทุกวัน  
เวลา 06.00-18.00 น. 

 

 
           ภาพที ่1.1 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวร ในพื้นที่จังหวัดมกุดาหาร 
 
2. มูลคาการคาของจุดผานแดนถาวรของจังหวัดมุกดาหาร 

จังหวัดมุกดาหาร มีมูลคาการคารวมในป 2556 จํานวน 59,924.91 ลานบาท แบงเปนมูลคาสินคา
สงออก จํานวน 34,864.63 ลานบาท หรือ รอยละ 58 ของมูลคาการคารวมป 2556 และมีมูลคาสินคานําเขา 
จํานวน 25,060.28 ลานบาท หรือ รอยละ 42 ของมูลคาการคารวมป 2556 สินคาสงออกมีแนวโนมลดลง 

1-1

rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดมุกดาหาร

1-2  

เห็นไดจากป 2556 มีมูลคาที่ลดลงจากป 2555 จํานวน 29,472.01 ลานบาท สวนสินคานําเขามีแนวโนมลดลง
จากป 2555 จํานวน 8,923.64 ลานบาท  

 
ตารางที่ 1.2 แสดงมูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของจังหวัดมุกดาหาร-สปป.ลาว              หนวย:ลานบาท 

จุดผานแดนถาวร สินคาสงออก สินคานําเขา 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1. ดานมุกดาหาร* 47,836.27 64,336.64 34,864.63 2,476.01 33,983.92 25,060.28 
หมายเหต ุ: * หมายถึง มูลคาการคาดานมุกดาหาร รวมจากดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 และทาเทียบเรือ ต.ในเมือง จ.มุกดาหาร 
ที่มา : ดานศุลกากรมุกดาหาร, 2557 
 

 
ภาพที่ 1.2 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดน (สะพานฯ) จุดผอนปรน และทาเทียบเรือ ในจังหวัดมุกดาหาร 
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           ภาพที ่1.3 เสนทางการกระจายสินคานําเขาจาก สปป.ลาว ดานทองถิ่น และดานประเพณี เขาสูจังหวัดมุกดาหาร 
 
3. ลักษณะการขนสงสินคาและการชําระเงิน 

จังหวัดมุกดาหาร มีพรมแดนติดแมน้ําโขง 72 กิโลเมตร ซึ่งมีการขนสงสินคาผานจุดผานแดนถาวรของ
จังหวัด ทั้งหมด 2 วิธี ดังนี้ 

1) แมน้ําโขงก้ันพรมแดน ขามโดยสะพานในการขนสงสินคา ไดแก จุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แหงที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งการขนสงโดยรถบรรทุกสินคาขามไป สปป .ลาว สวนใหญเปนสินคา
ที่มาจากสวนกลางของไทยเปนประเภทสินคาอุปโภคบริโภค สินคาเชื้อเพลิง สินคาวัสดุกอสราง เปนตน การ
ขนสงสินคาจากรถไทยไปยังรถลาว หรือเปลี่ยนหัวลากรถสินคาจากรถไทยเปนรถลาว ซึ่งดานมุกดาหารเปน
ดานที่มีสินคานําเขามาเปนอันดับหนึ่งของจังหวัดตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2) แมน้ําโขงกั้นพรมแดน ขามโดยเรือขนาดใหญ ที่ทาเทียบเรืออําเภอเมืองมุกดาหาร รูปแบบการ
ขนสงสินคาเปนการขนสงสินคาจํานวนมาก ใชเรือขนสงสินคา 

  
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและดานบริการ 

สภาพเศรษฐกิจการคาของจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแตเปนอําเภอ แลวยกฐานะขึ้นเปนจังหวัด (ในป พ.ศ. 
2525) ขึ้นกับการคาชายแดนที่ผูกติดกับแขวงสะหวันนะเขต ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจรองจากนครหลวง
เวียงจันทน เมื่อสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 เปดใชบริการในป พ.ศ. 2550 เปนหนึ่งปจจัยหลักที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของมุกดาหารใหเติบโตขึ้น จํานวนประชากรของจังหวัดมุกดาหาร  342,868 คน แตเปน
ตลาดที่มีประชากรของแขวงสะหวันนะเขต จํานวน 937,907 คน รวมอยูดวย ซึ่งเปนตลาดแฝงของมุกดาหาร 
ทําใหมีการเติบโตแบบกาวกระโดด มูลคาราคาอาคารพาณิชยในชวงเริ่มกอสรางสะพานฯ ประมาณ 8-9 แสน
บาท และในปจจุบันราคาสูงขึ้นประมาณ 5-6 ลานบาท ในขณะที่ภาคพาณิชกรรมมีการเติบโตมากมีการลงทุน
ของรานคาปลีก-คาสงขนาดใหญ คือ เทสโกโลตัส บิ๊กซี แมกโคร โกลบอลเฮาส ไทวัสดุ และในปหนามีการ
ลงทุนของโฮมโปร และหางสรรพสินคาโรบินสน การเติบโตของภาคการลงทุน บริษัท  ศรีตรังแอโกรอินดัสตรี 
จํากัด (มหาชน) ไดลงทุนตั้งโรงงานผลิตยางแทงในนาม บริษัท รับเบอรแลนด จํากัด สาขามุกดาหาร เปน
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โรงงานสาขาท่ี 44 ของกลุมบริษัทฯ โดยเปนสาขาที่สามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนับจากสาขาบึงกาฬ และ
บุรีรัมย กําลังการผลิต 5,000 ตันตอเดือน ใชเงินลงทุนกวา 430 ลานบาท สามารถสรางงานใหกับประชาชนใน
ทองถิ่นกวา 300 อัตรา นอกจากนี้ยังมีบริษัท เอ็นเทคโพลีเมอร จํากัด ตั้งโรงงานผลิตยางพาราสงออกยางแทง 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคาเปน Modern Trade จากการขยายเปดสาขาของ Discount Store 
ขนาดใหญ เทสโกโลตัส เปดเปนแหงแรกหลังจากการกอสรางสะพานฯ เสร็จสิ้นลง หลังจากนั้นหางบิ๊กซี ได
ลงทุนเปดกิจการเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 มีการประมาณการยอดขายวันแรกกวา 9 ลานบาท และหาง
แมกโครไดเปดขายวันแรกประมาณการรายไดกวา 6 ลานบาท ผลกระทบกับผูประกอบการคาสงรายใหญ ราย
หลัก ๆ ในจังหวัดมุกดาหาร รานไทคูณ (บริษัท ไทคูณซุปเปอรสโตร จํากัด) รานบานชื่น ยอมรับวามี
ผลกระทบมากในชวงแรก แตรานคาเหลานี้ยังมีขอไดเปรียบจากการจัดหาสินคาที่ไมมีการวางจําหนายในหาง
ใหญ มาไวบริการแกผูซื้อคนลาว ซึ่งมีลูกคาประจําของแตละราน ทั้งที่เปนผูซื้อไปใชเอง และผูซื้อไปเพ่ือ
จําหนายและ/หรือขายสงตอในแขวงสะหวันนะเขต และถือเปนผูซื้อรายยอย มีมูลคาการซื้อแตละครั้งเฉลี่ย
นอยกวา 1 แสนบาทสินคาที่ซื้อเปนของอุปโภค-บริโภค เหมือนกับที่คนไทยบริโภค โดยคนลาวนิยมใชสินคา
ตามโฆษณาสื่อโทรทัศนชอง 7 และชอง 3 และสื่อวิทยุทองถิ่น ซึ่งมีการแบงระดับการใชสินคาที่ชัดเจนสอง
ระดับ คือ การซื้อไปจําหนายแกผูบริโภคที่มีรายได มีจํานวนที่เพ่ิมขึ้นมาก อีกกลุมคือผูบริโภคที่มีรายไดนอย 
ยังใชสินคาดอยคุณภาพ อาทิ เครื่องสําอางที่มีสวนผสมสารปรอท ขนมของขบเคี้ยวที่ไมเนนการบรรจุภัณฑที่
สวยงาม ไมมีการโฆษณา 

กรณีที่มีการซื้อสินคามากกวา 1 แสนบาท ซึ่งเปนการซื้อโดยตรงจากสวนกลางที่กรุงเทพมหานคร 
หรือจังหวัดใหญที่เปนศูนยกระจายสินคา ขนสงโดยรถบรรทุกซึ่งผูซื้อคนลาวมีการทําธุรกิจรวมกันมากอน มี
การเปด L/C สั่งสินคาจากสวนกลางซึ่งจะกรอกขอมูลรายการสินคาสงออกในคอมพิวเตอรสงใหศุลกากร และ
ชิปปง แลวชิปปงเปนผูประสานงานกับรถบรรทุกสินคาและเจาหนาที่ศุลกากรในการแจงเอกสารสงออก และ
ตรวจสอบรายการสินคาผานทางหนาจอคอมพิวเตอร (Paperless) โดยรถบรรทุกสินคาเมื่อมาถึงดานฯ ถูก
เอกซเรย (X-Ray) เพ่ือตรวจสอบมีสิ่งของตองหามซุกซอนหรือไม และอาจมีการสุมตรวจสอบวาปริมาณ
สงออกตรงตามรายการที่แจงไวหรือไม ขั้นตอนการดําเนินการนับแตรถบรรทุกสินคามาถึงดานฯ ใชเวลา
ประมาณ 15 นาที และตองประสานงานกับชิปปงที่แขวงสะหวันนะเขตเพ่ือใหไปรับสินคา จนกวารถบรรทุก
สินคาผานการตรวจสินคาเพ่ือนําเขาไปแขวงสะหวันนะเขตจึงจบกระบวนการทํางานของชิปปง โดยบริษัทชิป
ปงในจังหวัดมุกดาหารรายใหญมีประมาณ 10 ราย สวนชิปปงวิ่งเอกสารรถขามแดนมีจํานวนมากกวา 

ปริมาณสินคาที่สงออกรอยละ 80 สงไปจําหนายที่เวียดนาม สําหรับการสงออกผลไมตามฤดูกาล ที่
ดานศุลกากรจังหวัดมุกดาหาร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 โดยมากเปนการสงผานไปประเทศจีนตาม
ทางหมายเลข 9 เขาประเทศเวียดนามไปกรุงฮานอย เขาประเทศจีนที่ดานผิงเสียน และที่ดานหมงกาย -ตงซิง 
กอนป พ.ศ. 2555 มูลคาการสงออกของไทยไปยังนครหนานหนิง ประเทศจีน ประมาณ 200-300 ลานบาทตอ
ป หลังจากป พ.ศ. 2555 มูลคาการสงออกจากไทยไปจีนลดลงเปนศูนย เนื่องจากผูประกอบการใชประโยชน
จากสิทธิพิเศษใชประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณเมืองชายแดนเวียดนาม-จีน ในการนําเขาสินคาไปจีนไดคนละไม
เกิน 8,000 หยวนตอคนตอวัน และนําเขาสินคาจากจีนไดไมเกินคนละ 700 หยวนตอคนตอวัน จึงมีการ
เปลี่ยนถายสินคาจากไทยเปนสินคาของเวียดนาม และหากเปนการขนสงโดยตูคอนเทนเนอรที่เปนพืชผลทาง
การเกษตร ภาษีการนําเขาจากเวียดนาม-จีน ซึ่งเปนผูประกอบการคนเวียดนามเสียภาษีชายแดนในอัตรารอย
ละ 5 หากเปนภาษีระหวางประเทศเก็บรอยละ 13 ซึ่งสินคาเกษตรจากไทยหากไมแปลงสัญชาติเปนสินคาของ
เวียดนามก็ตองเสียภาษีในอัตรารอยละ 13 ของมูลคาสินคา เชน หากตูคอนเทนเนอรสินคาเกษตรมีมูลคา 
50,000 หยวน ถาไมมีการแปลงสัญชาติตองเสียภาษีรอยละ 13 เทากับ 6,500 หยวนตอตู ถาสงออกปริมาณ 
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30 ตูคอนเทนเนอร จะเสียภาษีรวม 195,000 หยวน แตถาแปลงสัญชาติเปนสินคาของเวียดนามเสียภาษี
จํานวน 75,000 หยวน ซึ่งผูประกอบการที่ใชเสนทาง R9 เพ่ือรับสิทธิพิเศษนี้ หากเปนเสนทาง R3 ไมไดรับ
สิทธิพิเศษภาษีชายแดนสําหรับเวียดนาม-จีน สําหรับผลไมที่นิยมสออกไปจีนคือ ลําไยจากเชียงใหม ลําพูน 
มังคุด ขนุน จากจันทบุรี หลังสวน ชุมพร นครศรีธรรมราช ซึ่งปจจุบันพอคาชาวจีนมาตกเขียวผลไมเหลานั้นถึง
สวนแลว 

ดานพรมแดนมุกดาหาร สะพานฯ ยังเปนชองทางสงออกโคและกระบือ ไปประเทศเวียดนาม
ปลายทางกรุงฮานอย และโฮจิมินห โดยเฉลี่ยสงออกสัปดาหละ 200 ตัว สําหรับรายใหญ ซึ่งมีประมาณ 3 ราย 
ในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร และจากอําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ โดยผานทางเสนทาง R9 และ R8 โดย
ผานชิปปง มีคาดําเนินการใบขนสินคาครั้งละ 3,500 บาท มีคาใชจายเปนตนทุนในการขนสงตัวละ 1,100 
บาท หากมีสัตวบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุกอนถึงจุดหมายปลายทาง ผูประกอบการคนไทยก็ชวยเหลือ
คาใชจายสวนหนึ่งเปนการรักษาความสัมพันธกับคูคาไว โดยโคที่สงออกเปนโคขุนอายุ 6 เดือน ขึ้นกับความ
ตองการของลูกคา ซื้อโคจากจังหวัดขอนแกน รอยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี หากมีการขาดแคลนมากตองไปซื้อ
จากแมสอด 
 สําหรับสินคานําเขาจาก สปป.ลาว มีแรแบไรททองแดงซึ่งถลุงที่เวียดนาม ทําเปนแทงทองแดงนําเขามา 
 

การชําระเงิน 
การคาขายระหวางผูขายในจังหวัดมุกดาหารกับผูซื้อจากแขวงสะหวันนะเขต ใชเงินสด และมีบางที่

เมื่อซื้อสินคาแลวเงินสดไมพอขาดอีกจํานวนไมมากก็ใหติดหนี้ไวกอน รอ 2-3 วันจึงนํามาจายชําระหนี้ที่คาง 
ซึ่งเปนกรณีผูที่ซื้อประจํา  

สําหรับผูประกอบการรายใหญที่สั่งสินคาจากสวนกลางใชระบบ L/C ในขณะที่ผูประกอบการสงออก
ผลไมไปจีนใชระบบธนาคาร โดยเปดบัญชีที่จีน และไทย โดยโอนเงินจากบัญชีที่ไทยเมื่อซื้อสินคาที่จีน และ
ทํานองเดียวกันกับการโอนเงินจากจีนเขาบัญชีธนาคารที่ไทยเมื่อตองการซื้อสินคาไทยไปจีน ซึ่งมีการ
แลกเปลี่ยนเงินหยวน-เงินบาท โดยไมผานเงินดอลลารสหรัฐซึ่งหากมีการใชจายที่เวียดนามก็แปลงคาเงินบาท-
เงินหยวน แลวแปลงคาเปนเงินดองเวียดนาม ลดความเสี่ยงจากการผันผวนเงินดอลลารสหรัฐ 

ใน สปป.ลาว สามารถเบิกเงินไดทุกสกุล เมื่อเก็บเงินจากลูกคาเปนเงินกีบ เชน รับเช็คเปนเงินกีบมา
สิบลานกีบ แลวเบิกเปนเงินกีบเขาบัญชีเปนเงินกีบหรือเบิกเปนเงินบาทแลวเขาบัญชีเปนเงินบาทตามอัตรา
แลกเปลี่ยนในวันนั้น 

 
ดานแรงงานและการบริการ 
แรงงานคนลาวที่เขามาทางดานพรมแดนมุกดาหาร และทาเทียบเรือ หากเปนชายโดยมากเขาทํางาน

ภาคอุตสาหกรรม และบริการในกรุงเทพ และปริมณฑล สวนผูที่ทํางานในพ้ืนที่ภาคบริการ รานอาหาร และมี
บางสวนยินยอมทํางานใหบริการ ในเขตจังหวัดมุกดาหารที่พบเดนชัดคือ โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบหอแก ว
มุกดาหาร ประมาณ 120 คน มีรายไดเฉลี่ย 40,000 บาทตอคนตอเดือน และบางรายสามารถทํารายไดถึง
เดือนละ 1 แสนบาทตอเดือนตอคน 

แรงงานลาวสามารถปรับตัวและวางตัวกลมกลืนกับสถานประกอบการและแรงงานไทยไดดี แตกตาง
จากแรงงานเวียดนามที่ทํางานกับนายจางคนเวียดนาม โดยแรงงานเวียดนามรับจางทํางานหลายแหง และมี
ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันระหวางลูกจางกับนายจาง แรงงานเวียดนามชายแดนจะมากหรือนอยขึ้นอยู
กับลักษณะเศรษฐกิจของแตละเมืองตามแนวชายแดน และจํานวนนายจางเชื้อสายเวียดนาม 
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สําหรับแรงงานคนเวียดนามที่เขาเมืองมาทํางานโดยไมถูกกฎหมาย เปนงานบริการโดยทํางานในพ้ืนที่
จังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร อุบลราชธานี และอุดรธานี กับนายจางเชื้อสายเวียดนาม ซึ่งการจางเปน
การจางงานหมุนเวียนตามบานนายจาง เชน เชา ทํางานลางจานบานคนไทยเชื้อสายเวียดนามคนหนึ่ง รับ
คาจาง 100 บาท ตอนสาย ไปรับจางเติมแก็สที่ปมแก็สของคนเวียดนาม รับคาจาง 100 บาท ตอนเย็นไปทํา
ความสะอาดบานอีกหลังหนึ่งของคนเวียดนาม รับคาจาง 100 บาท รับคาจางรวม 300 บาท จากนายจางทั้ง
สามที่ ในขณะที่คนลาวชอบความสบายทํางานที่เดียว รับคาจาง 100 บาทตอวันนอยกวาคนเวียดนาม 

มีแรงงานคนลาว และคนเวียดนามไปรับจางกรีดยางที่ภาคใต รับคาจางวันละ กวา 500 บาทตอวัน 
หากทํางานที่กรุงเทพยังไดรับคาจาง 300 บาทตอวันโดยกลุมแรงงานกลุมนี้ที่ถือหนังสือเดินทางเมื่อใกล
หมดอายุที่ใหอยูไดไมเกิน 30 วัน สวนมากเดินทางออกนอกประเทศไปกัมพูชา โดยผานชายแดนจังหวัด
จันทบุรี ตราด เพ่ือแจงออก และเขาประเทศใหม (IN-OUT) ภายในวันเดียว ซึ่งกรณีดังกลาวนี้หากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองพบเห็นบุคคลดังกลาวเขา-ออกประเทศไทยภายในวันเดียว บางคนแตละเดือนมาแจงออก
และเขาประเทศทุกเดือน 4 ครั้ง ภายใน 4 เดือน ซึ่งสอเจตนาหลบหนีเขาเมืองมาทํางานโดยไมถูกกฎหมายก็
เรียกตัวสอบสวนเพื่อผลักดันกลับประเทศตอไป 

 
การสงกลับเงิน 
คนลาวที่มารับจางแรงงานในสวนกลางการถือเงินสดกลับบางสวนเพียงพอคารถโดยสารประจําทาง 

คาธรรมเนียม และคาโดยสารรถและเรือ กลับประเทศ แลวโอนเงินกอนเขาบัญชีในตัวจังหวัดมุกดาหารที่มีการ
เปดบัญชีของคนลาวที่เปนญาติพ่ีนองไวกอนลวงหนา แลวมาถอนเงินกอนเดินทางกลับ ซึ่งมีการซื้อสินคา
เครื่องอุปโภค-บริโภค เครื่องใชไฟฟา โทรทัศน ตูเย็น พัดลม วัสดุกอสราง สังกะสี เหล็กเสน กลับไปพรอมดวย 
และยังคงเหลือเงินบางสวนใหครอบครัว สวนผูที่ทํางานรับจางในพ้ืนที่การสงเงินกลับเปนการถือเงินสดกลับไป 
และซื้อสิ่งของกลับไปเชนเดียวกัน 
 
5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

1) การนําเขาปจจัยการผลิตมาสรางมูลคาเพ่ิม 
การนําเขาพืชผลทางการเกษตรมาแปรรูป 

2) การสรางมูลคาเพ่ิมจากปจจัยการผลิตภายในประเทศเพ่ือการสงออก:  
ขาวหอมมะลิ สรางตราของจังหวัดมุกดาหารสงไปจีน ซึ่งสามารถดําเนินการไดเพียงแตไม

สามารถสงออกปริมาณมากที่จะตองขอโควตากับสมาคมผูคาขาวของไทย 
ตะกราพลาสติกสาน มีศักยภาพพัฒนาสงออก 

3) ปจจัยการผลิตที่มีศักยภาพสามารถนําเขาเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม:  
 การแปรรูปอุตสาหกรรมการเกษตร 
 การสรางแมน้ําโขงเพ่ือการทองเที่ยว การประชุมสัมมนา ตอการทองเที่ยว 
4) ปจจัยการผลิตภายในประเทศหรือนําเขาจากประเทศเพ่ือนบานที่มีศักยภาพเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม

เพ่ือการสงออก : ตอหัวตอทายโซ :  
การสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิม (Value Chain) จากการเชื่อมโยงเสนทางออกสูทะเล 3 เสนทางหลัก 

คือ ตามเสนทาง EWEC ไปที่เมาะลําเมิง หรือ ดานัง เสนทางที่สองจากมุกดาหาร ไปแหลมฉบัง โดยผาน
จังหวัดยโสธร บุรีรัมย กบินทรบุรีและเสนทางที่สาม การสรางทางดวนเชื่อมมุกดาหาร -นครราชสีมา เพ่ือจะ
ออกสูทาเรือที่ทวาย ของเมียนมาร 
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6. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่จังหวัด
มุกดาหาร 
 

6.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาวที่ใชบริการจุดผานแดนในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร โดย

ใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 406 คน แบงเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 19.5 และเพศหญิง คิดเปน
รอยละ 80.5 อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 36.0 ระดับการศึกษาสวนมากอยูในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 27.7 

สวนมากประกอบอาชีพประกอบเกษตรกร รอยละ 40.5 โดยรายไดที่นํามาซื้อสินคา โดยสวนมากมา
จากการทําการคาขาย รายไดครัวเรือนตอเดือน พบวา มีรายไดอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท และคาใชจาย
ที่ใชเพื่อการบริโภคของครอบครัวตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท 

 
6.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 1.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจังหวัดมุกดาหาร 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 4.20 0.892 มาก 
2 ประเทศไทยมีความสัมพันธท่ีดตีอ สปป.ลาว 3.98 0.764 มาก 
3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 3.83 0.819 
มาก 

4 สปป.ลาว จํากดัชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย 3.68 1.180 มาก 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ

การพัฒนา สปป.ลาว 3.30 1.350 มาก 

รวม 3.80 1.001 มาก 
 

จากตารางที่ 1.3 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่มีตอประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.80 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก การซื้อสินคาของประเทศไทย
เปนทางเลือกที่ดีที่สุด ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป .ลาว และประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและ
ความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว เปนตน 
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 6.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทย พิจารณาสวนประสมทางการตลาด (4P’s) 
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย  

 
ตารางที่ 1.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาวที่จังหวัดมุกดาหาร 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานราคา 4.23 0.468 มาก 
2 ดานผลิตภณัฑ 4.07 0.361 มาก 
3 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.99 0.445 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.91 0.464 มาก 

รวม 4.05 0.435 มาก 
 

จากตารางที่ 1.4 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) รวม = 4.05 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  

1) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.23 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การตั้งราคาสินคาของไทยเหมาะสมกับคุณภาพ สินคาประกอบประเภทเดียวกันที่ขาย
ในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาประกอบที่ขายอยูใน สปป.ลาว และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคามีปาย
แสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง เปนตน 

2) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.07 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย สินคาของไทยมีมาตรฐานในดานคุณภาพดี สินคา
ของไทยมีความคงทน สินคาของไทยมีติดตราสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความนาเชื่อถือ
และตราสินคาของไทยมีความนาเชื่อถือ เปนตน 

3) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.99 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามา
ติดตอซื้อขาย รานคาของไทยมีการจัดสวยงาม และมีความสะดวกกวารานคาใน สปป .ลาว มีพ้ืนที่แสดงให
ลูกคามองเห็นสินคาไดสะดวกทั่วถึงและเวลาเปด-ปดใหบริการของรานคาเหมาะสม เปนตน 

4) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.91 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน โฆษณาสินคาของไทยทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น 
โฆษณาสินคาของไทยทําใหผูบริโภคคนลาวคิดอยากลองใช ผูบริโภคคนลาวรูสึกดีและคลอยตามโฆษณาในการ
อยากใชสินคาของไทยและมีการติดปายโฆษณาดวยภาษาลาวที่บริเวณหนารานหรือบริเวณใกลเคียง เปนตน 
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6.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว  

 
ตารางที่ 1.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัดมุกดาหาร 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การรับรูคุณภาพสินคา 4.33 0.511 มาก 
2 ความรูสึกพอใจของผูบริโภคตอสนิคา 4.15 0.404 มาก 
3 ความตั้งใจซื้อ 4.05 0.589 มาก 
4 วัตถุประสงคในการซื้อ 3.93 0.568 มาก 

รวม 4.12 0.518 มาก 
 

จากตารางที่ 1.5 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาว ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.12 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  

1) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 4.33 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจาก
ประเทศอ่ืนที่มีจําหนายใน สปป.ลาว ผูบริโภคคนลาวรูสึกวาการมาซื้อสินคาของไทยมีความคุมคากับราคา 
คุณภาพ และการเดินทางและการซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุดสําหรับผูบริโภคคนลาว เปนตน 

2) ความรูสึกพอใจของผูบริโภคตอสินคา  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.15 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวมีความพึงพอใจตอสินคาของ
ไทย ผูบริโภคคนลาวมีความพอใจที่มาซื้อสินคาไทยทุกครั้งและผูบริโภคคนลาวพึงพอใจตอขั้นตอนในการเขา
มาซื้อสินคา ณ เขตชายแดน เปนตน 

3) ความตั้งใจซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.05 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวตั้งใจซื้อสินคาของไทยที่ขายในทองถิ่น แมวาทองถิ่นของผูบริโภคคน
ลาวไมมีขาย ผูบริโภคคนลาวเขามาซื้อสินคาของไทยทุกครั้งที่ดานเปดแนนอน และผูบริโภคคนลาวตั้งใจเขามา
ซื้อสินคาของไทยแนนอน แมวาราคาสินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศอ่ืนที่ไมใชประเทศไทยมีราคาต่ํา
กวา เปนตน 

4) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 3.93 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ซื้อเพราะมีความแตกตางจากสินคาใน  
สปป.ลาว และซื้อเพราะชื่นชอบและชื่นชมตัวสินคา เปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูสินคาไทยผานหลากหลายชองทาง โดยรับรูผานการโฆษณาจากชองทางการ
โฆษณาสินคาไทยมากที่สุด คือ ปากตอปาก สื่อโทรทัศนไทยจากสวนกลาง วิทยุทองถิ่น ตามลําดับ สวน
ชองทางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ ปากตอปาก สื่อโทรทัศนไทยจากสวนกลาง วิทยุ
ทองถิ่น ตามลําดับ 
 

6.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวสวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝงไทย โดยการคิดรายการ

ซื้อสินคามาทุกครั้ง ซึ่งมีวิธีการจดใสกระดาษและคิดไวในใจ เพ่ือชวยจดรายการสินคาเมื่อมาซื้อสินคา คิดเปน
รอยละ 51.4 หากสนใจในสินคาชนิดไหนจึงซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยสวนมากใชเงินสดที่
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พกติดตัวมาอยางเดียว รอยละ 74.4 และใชเงินสดที่พกติดตัวและสวนหนึ่งคางชําระเปนเงินเชื่อ คิดเปนรอย
ละ 25.3 ซึ่งเขามาซื้อสินคานั้นมีความถี่ประมาณ 1 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีลืมซื้อสินคาผูบริโภคคนลาว
กลับมาซื้อใหมในครั้งตอไป แตกรณีทีข่องใชในบานหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนลาวซื้อสินคาประเภทเดียวกันที่
ผลิตในประเทศไทยจากรานในพ้ืนที่  
 

6.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย จากการ

สัมภาษณมีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 64.4 และมีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม คิดเปนรอยละ 35.6 โดย
กรณีที่มาซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น เพราะรายไดของผูบริโภคคนลาวเพ่ิมขึ้น ทางเลือกสินคาในตลาดการคา
ชายแดนมีมากขึ้น และการคมนาคมในการเดินทางมาซื้อสะดวกสบายขึ้น และกรณีที่มาซื้อสินคาเทาเดิม 
เพราะรายไดของผูบริโภคคนลาวไมเปลี่ยนแปลง การคมนาคมเหมือนเดิมและรสนิยมของผูบริโภคคนลาวไม
เปลี่ยนแปลง   

 
6.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานจุดผานแดนในจังหวัดมุกดาหาร เรียงลําดับประเภทสินคาจาก

มากไปหานอยดังนี้  
1) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค อื่น ๆ (ยาหมอเส็ง ครีมและยารักษาสิว) เปนตน  
2) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง ผาหมโตโต รองเทาแตะและกระโปรง เปนตน 
3) สินคาประเภทอุปโภคบริโภค ไดแก ผงซักผาโปร น้ําปลา สบูลักส ผงชูรสและขนมคบเคี้ยว ตะวัน 

เลย เปนตน 
4) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม วิทยุ/โทรทัศน ตูเย็น เครื่องเสียงและลําโพง เปนตน 
5) สินคาประเภทเชื้อเพลิงและยานยนต ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น รถจักรยาน ยางรถยนต

และยางรถมอเตอรไซค เปนตน 
6) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก หมอ กระทะ ไมถูพ้ืน ทัพพี จานและชอน เปนตน 
7) สินคาประเภทอุปกรณไฟฟา ไดแก ปลั๊ก สายไฟ หลอดไฟ ตะปูและสี เปนตน 
8) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก เสียม จอบ เมล็ดพันธุพืช ปุย อาหารสัตวและ

ยาฆาแมลงปราบศัตรูพืช เปนตน 
 

6.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาท่ีฝงไทย โดยสวนมากเขามาซื้อสินคาในชวงเวลาสาย หลัง 09.00 น. 

รอยละ 29.8 โดยการเขามาซื้อสินคานิยมซื้อที่สินคาที่โลตัส คิดเปนรอยละ 30.8 เหตุผลที่นิยมซื้อ เพราะ
สะดวกในการเดินทางและมีสินคาจํานวนมาก เปนตน โดยปริมาณการเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวใน
หนึ่งครั้งสวนมากมีมูลคา 2,801 บาทข้ึนไป  

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก สินคาไทยมีคุณภาพ ราคาสินคาถูก มี
สินคาใหเลือกหลากหลาย และสินคามีความคงทน เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคา 
ไดแก ราคาสินคาสูงกวา ความเสียหายของสินคาในการขนสง คาขนสงสินคาสูง และขั้นตอนในการตรวจสอบ
ยุงยาก เปนตน 
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6.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผานแดนในจังหวัดมกุดาหาร มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจาก

ประเทศอ่ืน เชน จีนและเวียดนาม รอยละ 11–15 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคา
ใน สปป.ลาว มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาว รอยละ 51.4 แตยังตองการซื้อสินคาไทยคงเดิม 
เพราะความเคยชินกับสินคาไทย ใชในชีวิตประจําวัน สินคาไทยมีคุณภาพ มีมาตรฐานมากกวา และสินคาไทย
มีความคงทน สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝ งไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่องพาหนะในการเดินทาง คาแรง
ขนสงสินคา คาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจาก สปป .ลาว สูง เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนว
ชายแดนเกิดขึ้น ไมสงผลตอการมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวมาก ซึ่งมีผลกระทบความสัมพันธของทั้งสอง
ประเทศไมแนใจในการมาซื้อของผูบริโภคคนลาว 
 

6.2. ผูบริโภคคนไทย 
ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนตามจุดผานแดนในจังหวัดมุกดาหาร โดย

สวนมากเปนผูหญิงมากกวาผูชาย และมีอายุระหวาง 31-40 ป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณดาน
ของจังหวัดมุกดาหาร มีอาชีพหลักคือ เกษตรกร รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 5,001-10,000 บาทตอเดือน ผูบริโภค
คนไทยมาซื้อสินคาที่ตลาดบริเวณดาน 1 วันตอสัปดาห และมีการซื้อสินคาของ สปป.ลาว โดยสินคาที่ซื้อจาก
ผูประกอบการคนลาว ไดแก หวาย ผักหวาน เห็ดเผาะ กลวยไมตาง ๆ สมุนไพร ปลา หมูปา หอย เหลา บุหรี่ 
ไวน อุปกรณไฟฟา อุปกรณนึ่งขาว ซึงและเครื่องจักสาน เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคาประมาณชวงเชากอน 
09.00 น. 

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนลาววา สินคาบางชนิดนั้นไมมีจําหนายในประเทศ
ไทย ราคาสินคาบางชนิดของ สปป.ลาว ถูกกวาของประเทศไทยและมีสินคาที่หลากหลาย มีคุณภาพดีกวา 
และไดรับขอมูลสินคามาจากเพ่ือนและญาติ แตในขณะที่ผูบริโภคคนไทยมองวา สินคาของ สปป.ลาว เปน
สินคาตองหาม ไมมีคุณภาพ ราคาสูง ตลาดไมถูกสุขลักษณะและผูประกอบการคนลาวไมรักษาอนามัย 
นอกจากนี้ผูบริโภคคนไทยเขาไป สปป.ลาว เพ่ือไปใชบริการหวยใตดิน บอนการพนันและสถานบริการบันเทิง 
เปนตน ในกรณีเลนหวยใตดินนั้นเขามาเลน 3-4 ครั้งตอเดือน หากแตชอบเลนหวยใตดินของไทยมากกวา 
เพราะหวยใตดินของไทยมีมาตรฐานดีกวา โดยเขาไปเลนที่บอนการพนัน 3-4 ครั้งตอเดือน ชอบเลนการพนันที่ 
สปป.ลาว มากกวา เพราะเปนบอนการพนันที่ที่ถูกตองตามกฎหมายและประเทศไทยไมมีบอนการพนัน สวน
ในการใชบริการสถานบันเทิงผูบริโภคคนไทยชอบเที่ยวสถานบันเทิงที่ประเทศไทยมากกวา เนื่องจากมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากกวา 

 
6.3. ผูประกอบการคนลาว 

ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาตามแนวชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร โดยเปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 21-50 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และเปนผูประกอบการ
ทางการเกษตร ซึ่งมีการเขามาซ้ือสินคาสวนใหญเปนไมแนนอน วันเสารและวันพุธ ตามลําดับ ทั้งนี้หากเปนจุด
ผอนปรนก็ขึ้นกับวันเปดทําการ จากการสัมภาษณผูประกอบการคนลาว สามารถสรุปไดดังนี้ 
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6.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  
 

ตารางที่ 1.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาว ที่มีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 4.71 0.488 มากที่สุด 
2 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก

ชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 
4.71 0.488 มากที่สุด 

3 สปป.ลาว ไมควรจํากดัชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย 4.57 0.535 มากที่สุด 
4 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 4.29 0.756 มาก 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 

เพื่อการพัฒนา สปป.ลาว 
4.00 1.915 มาก 

รวม 4.46 0.836 มากที่สุด 
  
  จากตารางที่ 1.6 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.46 ไดแก การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด 
ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว และสปป.ลาว ไม
ควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยตอสินคาไทยและมีความคุนเคยที่มีตอผูประกอบการคนไทยเปนอยางดี 

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.74 ไดแก 
ประเทศไทยมีอัตราจางแรงงานจํานวนมาก มีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีความชํานาญดานเทคนิค มีการผลิต
ที่ไดมาตรฐาน มีการศึกษาท่ีดี มีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิต มีการวิจัยดานเทคโนโลยีและมีการผลิตสินคา
ทีม่ีคุณภาพ เปนตน 

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน ใน
ระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.59 ไดแก ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึง
ประเทศไทย ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีความนาเชื่อถือและสินคาไทยที่จําหนายตามแนว
ชายแดนผลิตดวยเทคโนโลยี เปนตน 
 

6.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผานแดน
ในจังหวัดมุกดาหาร  

 
ตารางที่ 1.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภณัฑ 4.90 0.131 มากที่สุด 
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ลำดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า S.D.
ระดับ

ความสำคัญ

1 ด้านผลิตภัณฑ์ 4.90 0.131 มากที่สุด
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ตารางที่ 1.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย (ตอ) 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

2 ดานสถานท่ี 4.73 0.253 มากที่สุด 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 4.53 0.500 มากที่สุด 
4 ดานราคา 4.34 0.151 มาก 

รวม 4.63 0.259 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 1.7 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.63 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1)  ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.90 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาที่
รานคาไทยนํามาจําหนายเปนที่รูจัก การคนหาสินคาในรานคาไทยทําไดงายและรานคาไทยจั ดเรียงสินคาเปน
หมวดหมู เปนตน 

2)  ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจในการมาซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.73 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มี
พนักงานขายเพียงพอที่คอยบริการ และหยิบสินคาให มีพ้ืนที่จัดเก็บสินคาขายมากเพียงพอที่ลูกคาไดเห็น
สินคาและการขนสงสินคากลับมีความสะดวก เปนตน 

3)  ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.53 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มี
การใหเครดิตในการซื้อสินคา มีการติดปายโฆษณาบริเวณหนารานหรือบริเวณใกลเคียงและมีการสงเสริมการ
ขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) เปนตน 

4) ดานราคา ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.34 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สามารถตอรอง
ราคาสินคาได มีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาตามตนทุนที่เพ่ิมทุกครั้งและการตั้งราคาสินคาเหมาะสมกั บ
คุณภาพสินคา เปนตน 

 
6.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

สินคาไทย โดยผานจุดผานแดนในจังหวัดมุกดาหาร  
 

ตารางที่ 1.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานกฎหมายและการเมือง 4.00 0.707 มาก 
2 ดานกฎเศรษฐกิจ 3.89 0.476 มาก 

รวม 3.95 0.592 มาก 
 

จากตารางที่ 1.8 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.95 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
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1) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.00 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก รัฐบาล
ไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ และ
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีการคาซับซอนในการนํามาปฏิบัติ เปนตน  

2) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.89 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การขาดแคลน
สินคาที่จําเปนใน สปป.ลาว และผูบริโภคคนลาว มีความตองการสินคาไทยสูง คาใชจายในการขนสงสูงและ
รายไดในการนํามาซื้อสินคามีนอย เปนตน 

 
6.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายที่ สปป.ลาว 
ผูประกอบการคนลาว สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองในประเทศของตน มีการวางแผนมาซื้อ

สินคาดวยวิธีการโทรศัพทมาสั่งซื้อสินคา หลังจากนั้นมารับสินคาดวยตนเอง โทรศัพทมาสั่งและใหตัวแทนไป
รับและสงสินคาใหผูประกอบการคนลาว และมาซื้อสินคาดวยตนเอง แตไมไดผานการติดตอมากอน โดยมี
วิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อ พิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคา
ที่ขายไดมาก เพ่ือประมาณแนวโนมความตองการซื้อของลูกคาและเปนสินคาแปลกใหม เพ่ือที่นําสินคาไปลอง
ขาย ผูประกอบการคนลาวมาซื้อสินคาจากไทย ประมาณ 6-10 ครั้งตอเดือน  

การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประเทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ15 จากราคา
เดิมของสินคา  

รานคาคนลาวที่ขายสินคาในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว มีรานคาขายสินคาไทยรายใหญจํานวน 2 
ราย มีสินคาจากประเทศเพ่ือนบานเพ่ิมขึ้น ซึ่งเปนสินคาที่มาจากประเทศจีน ประเทศเวียดนามและประเทศ
เกาหลี มาวางขายในตลาดทองถิ่นเพ่ิมขึ้น มีแนวโนมที่ลูกคาเดิมที่สั่งสินคากับผูประกอบการคนลาวเทาเดิม
และมีแนวโนมรานคาใหมสั่งสินคาจากผูประกอบการคนลาวเทาเดิม ในกรณีที่สินคาใน สปป.ลาว มีคุณภาพที่
ใกลเคียงกับสินคาจากประเทศไทย ราคาถูกกวา สวนใหญผูประกอบการคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาในประเทศ
ของตนเอง เนื่องจากทันตอตองการ ไมเสียคาผานดานและสะดวกในการเดินทาง 

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนลาวที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ สปป.ลาว พบคือ ปญหาในเรื่องการ
ขนสงสินคาและการลงสินคา 
 

6.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณหนาดาน โดยสวนใหญประกอบธุรกิจคาปลีก เปนเวลา

มากกวา 9 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งสวนใหญไมเกิน 100,000 บาท 
โดยสวนใหญผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานและบางรายโทรศัพทมาสั่งกับ
ผูประกอบการคนไทยโดยตรง สวนใหญจายเปนเงินสด แตหากเปนผูประกอบการคนลาวที่สนิทและไวใจกัน มี
การใหสินเชื่อประมาณ 15 วัน แนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทยเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีผูบริโภคคนลาวและ
ผูประกอบการคนลาวรูจักสินคาของไทยมากขึ้น และแนวโนมที่รานใหมสั่งสินคาจากผูประกอบการคนไทย
เพ่ิมข้ึน เพราะสินคามีราคาถูกและอัตราผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาวเพ่ิมมากขึ้น ปญหาอุปสรรค
ที่ผูประกอบการคนไทยพบคือ ปญหาในเรื่องการขนสงสินคา คาธรรมเนียม การลงสินคาและสินคาถูกกีดกัน 
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7. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด 
 1) การตรวจสินคาสงออกหลายขั้นตอน ควรลดขั้นตอนลง 

2) สรรพสามิตเนื่องจากไมสามารถไปสุมตรวจในพ้ืนที่ดานศุลกากรจึงทําการสุมตรวจรถนักทองเที่ยว
คนไทยที่ไปเที่ยวที่แขวงสะหวันนะเขต เพ่ือตรวจจับการนําเขา สุรา ยาสูบ ซึ่งทําให นักทองเที่ยวที่ไมมีการ
นําเขาสุรา ยาสูบเกินกําหนด ไมใหวิ่งตามสะดวก 

3) ผูสงออกสินคาไป สปป.ลาว เวียดนาม หรือจีน (หนานหนิง) เมื่อสงสินคาไป ขากลับไมมีสินคา
สงกลับมา เพิ่มตนทุนดานโลจิสติกส ซึ่งหากเปดเสรีอาเซียนโอกาสที่นักลงทุนรายใหญ ที่มีเงินลงทุนสูง เขามา
แขงขัน สงผลตอผูประกอบการในทองถิ่นท่ีไมมีทุนแขงขันได 

 
8. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

1) ใหจังหวัดมีอํานาจในการออกบัตรผานแดนสําหรับแรงงานคนลาวมาทํางานเชากลับเย็น 
2) ใหรัฐบาลสนับสนุนการสรางสนามบินที่อําเภอเลินนกทา ซึ่งอยูในความดูแลของกรรมการ ตั้งอยูที่ 

ตําบลโคกสําราญ อําเภอเลิงนกทา ใหเปนสนามบินพาณิชย รองรับบริการพ้ืนที่  3 จังหวัดคือ ยโสธร 
อํานาจเจริญ และมุกดาหาร สนามบินแหงนี้หางจากจังหวัดยโสธร 75 กิโลเมตรหางจากจังหวัดอํานาจเจริญ 
30 กิโลเมตร และหางจากจังหวัดมุกดาหารประมาณ 48 กิโลเมตร 

3) ถนนมอเตอรเวย เชื่อมระหวางจังหวัดมุกดาหาร กับนครราชสีมาปจจุบันระยะทางขนสงสินคาจาก
กรุงเทพฯ มามุกดาหารระยะทาง 642 กิโลเมตร ระยะเวลาประมาณ 14 ชั่วโมง ถามีทางดวนเชื่อมมุกดาหาร-
นครราชสีมา ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร เชื่อมตอทางดวนมอเตอรเวย นครราชสีมา-บางปะหัน 
ประมาณ 196 กิโลเมตรถึงกรุงเทพ ลดระยะทางลงประมาณ 500 กิโลเมตรลดเวลาการเดินทางเหลือประมาณ 
6-7 ชั่วโมง 

4) มติคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 กําหนดให จังหวัด
มุกดาหารเปดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดานหนาของจังกวัดมุกดาหาร ควรเปดเปนเมืองยุทธศาสตรดานโลจิสติกส 
ใหสิทธิพิเศษดานภาษี เปนเขตปลอดภาษี เปดตูคอนเทนเนอร 

5) ควรมีธนาคารรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME Bank) ใหตั้งอยูในจังหวัดชายแดนใหญ 
ชวยในการทําธุรกรรมทางการเงิน ใหกับผูประกอบการทองถิ่น  
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สวนที่ 2 
จุดผานแดนถาวร 

 
 

2.1 จุดผานแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 และทาเทียบเรือตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร 
 
1. สภาพโดยท่ัวไป 

1.1. ประวัติ ที่ตั้งและการเดินทาง 
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาเสนทางคมนาคมทางบกตามแนว

ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ของโครงการพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) เพ่ือเชื่อมโยงการคา การลงทุน การ
ทองเที่ยว การเคลื่อนยายคน และสินคา ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ดวยการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงเชื่อมโยง
พ้ืนที่ฝงมหาสมุทรแปซิฟกกับฝงมหาสมุทรอินเดีย (East-West Transport Corridor) ตั้งแตเมืองดานัง-เว-
ดองฮา-ลาวบาว ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเขาสูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
โดยผานเมืองแดนสะหวัน-พิน-เซโน-ไกสอนพมวิหาน เขาสูราชอาณาจักรไทย ผานจังหวัดมุกดาหาร-กาฬสินธุ-
ขอนแกน-ชัยภูมิ-เพชรบูรณ-พิษณุโลก-อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เขาสูสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร โดย
ผานเมืองเมียววดี-กอกะเร็ก-เมาะลําเมิงรวมระยะทางกวา 1,450 กิเมตร โดยสะพานฯ เชื่อมตอดานพรมแดน
ระหวางไทยกับสปป.ลาว ระหวางจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย กับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ตัวสะพาน
ฯ มีความยาว 1,600 เมตร (ความยาวรวมทางขึ้น-ลง สะพานฯ 2,050 เมตร) มีความกวาง 12 เมตร จํานวน 2 
ชองการจราจร ในพ้ืนที่ สปป.ลาว มีถนนเชื่อมตอไปยังถนนหมายเลข R9 เขาสูสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ในพ้ืนที่ประเทศไทยมถีนนเปลี่ยนทิศทางจราจร (Traffic-Changeover) และเชื่อมตอทางหลวงหมายเลข 212 

 

 
ภาพที่ 2.1 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรมุกดาหารและทาเทียบเรือ 
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ภาพที่ 2.2 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรมุกดาหารและทาเทียบเรือ 
 
ธนาคารเพ่ือความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (Japan Bank for International Cooperation: JBIC) 

ใหรัฐบาลไทย และรัฐบาล สปป.ลาว กูเงิน 8,090 ลานเยน หรือประมาณ 2,588.8 ลานบาท เปนเงินกูใหแก
รัฐบาลไทย 4,011 ลานเยนและใหรัฐบาล สปป.ลาว กู 4,079 ลานเยนใชเวลากอสราง 3 ป เริ่มกอสรางเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2546 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 มีพระราชพิธีเปดใชสะพานฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 
เริ่มเปดใหสาธารณะใชเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2550 

 

 
ภาพที่ 2.3-2.4 ทางเขาดานพรมแดนมกุดาหาร 
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ภาพที่ 2.5 บริเวณรอรถโดยสารระหวางประเทศ           ภาพที ่2.6 ที่นั่งรอผูโดยสารไปสะหวันนะเขตและผูไปเลนพนัน 
 

 
ภาพที่ 2.7-2.8 จุดตอนรับลูกคาไปเลนพนันกอนถึงดานพรมแดนมกุดาหาร 

 

 
ภาพที่ 2.9 สภาพชองทางจราจรบนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 2    ภาพที่ 2.10 ทางเขาดานพรมแดนสะหวันนะเขต 
 

 
ภาพที ่2.11 จุดตรวจเอกสารเขาประเทศ สปป.ลาวที่ดาพรมแดน         ภาพที่ 2.12 อาคารสํานักงานใหญเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน อยู            

มุกดาหาร                                                                           ดานซายมือ 
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ภาพที ่2.13 แยกวงเวียนจากสะพานฯตรงไปถนนไกสอนพมวิหาน เล้ียวซายไปถนนหมายเลข 9 ไปเซโน และเวียดนาม เล้ียวขวาเขาสะหวันนะเขต 

 
1.2. การบริหารจัดการหนวยงานที่รับผิดชอบ 

พ้ืนที่ในดานพรมแดนมุกดาหาร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 มีหนวยงานปฏิบัติหนาที่ในดาน
พรมแดน คือ 

1) ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร 
1.1) ประวัติตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร 

กอนป พ.ศ. 2470 การผานแดนระหวางประเทศไมมีเอกสารผานแดนใด ๆ ประชาชนไทย อินโดจีน 
(ลาว) สามารถเดินทางเขา-ออก ไดโดยไมตองขออนุญาต ความสัมพันธของประชาชนทั้งสองฝงโขงในสวน
ภูมิภาคนี้เปนเสมือนเครือญาติรวมสายโลหิต การเดินทางติดตอสัมพันธจึงดําเนินมาฉันทพ่ีนองมีความผูกพัน
กันทั้งดานขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อในทางศาสนาและวัฒนธรรมสืบทอดกันมาดวยภาษาพูดที่
เหมือนกันจึงอยูรวมกันไดอยางเปนปกติสุข 

ในป พ.ศ. 2470 รัฐบาลไทยไดทําสนธิสัญญากับฝรั่งเศสเกี่ยวกับเสนเขตแดนในแมน้ําโขง สิทธิการ
ประกอบอาชีพในลําน้ําโขง การกําหนดชองทางเขา-ออก การจัดตั้งหนวยงานประสานระหวางประเทศและ
สัญญาตาง ๆ ที่เก่ียวของใหสอดคลองกับกฎหมายภายในของประเทศ 

การกําหนดขอตกลงวาดวยการจราจรตามชายแดนพ.ศ. 2486 กําหนดใหผูที่จะเดินทางผานแดนตอง
ใชบัตรผานแดนที่ออกใหประชาชนของแตละประเทศเดินทางเขา-ออกไดตามชองทางดานตรวจคนเขาเมือง 
การเขาออกราชอาณาจักรโดยใชบัตรผานแดนนี้ ในรายละเอียดนั้นใหอยูในราชอาณาจักรไดไมเกิน  30 
วัน และอยูในเขตชายแดนหางจากเสนเขตแดนระหวางประเทศไมเกิน 25 กิโลเมตร การเขา-ออกตามชองทาง
ตองไดรับการตรวจอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 

พ.ศ. 2493 รัฐบาลไทยไดออกพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ .ศ. 2493 หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 
2 กําหนดชองทางเขา-ออก ในจังหวัดนครพนม มีอยู 4 ชองทาง คือ ดานตรวจคนเขาเมืองอําเภอทาอุเทน 
ดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดนครพนม ดานตรวจคนเขาเมืองอําเภอธาตุพนม และดานตรวจคนเขาเมืองอําเภอ
มุกดาหาร แนวชายแดนนี้มีแมน้ําโขงเปนเสนแบงเขตแดนระหวางไทยกับ สปป.ลาว 

31 พฤษภาคม 2494 ดานตรวจคนเขาเมืองอําเภอมุกดาหาร มีสถานที่ตั้งอยูที่อําเภอมุกดาหาร 
จังหวัดนครพนม มีฐานะเปนจุดตรวจ ขึ้นการปกครองกับ “ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดนครพนม” กองกํากับการ 
5 กรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย โดยกําหนดใหทาเรือวัดศรีมงคลใตบริเวณศาลเจาแมสองนางพ่ีนอง ตลอด
แนว 200 เมตรริมฝงแมน้ําโขงเปนชองทางอนุญาตเดินทางเขา-ออก 

10 มิถุนายน 2503 กําหนดสถานที่ตั้งดานตรวจคนเขาเมือง โดยในทําเนียบมีชื่อของดานตรวจคนเขา
เมืองอําเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม อยูในสารระบบดวย 
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20 ธันวาคม 2522 การกําหนดสถานที่ตั้งดานตรวจคนเขาเมืองอีกครั้ง ยังคงปรากฏชื่อของดานตรวจ
คนเขาเมืองอําเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม อยูในสารระบบ 

19 สิงหาคม 2525 “อําเภอมุกดาหาร” ยกฐานะเปน “จังหวัดมุกดาหาร” และไดเปลี่ยนชื่อ “ดาน
ตรวจคนเขาเมืองอําเภอมุกดาหาร” เปน“ดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร” ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ 14 มีนาคม 2526  

อนึ่งระหวางป พ.ศ.2525-2528 ดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร หามบุคคลและพาหนะเดิน
ทางเขา-ออกราชอาณาจักร เนื่องจาก สปป.ลาว อยูระหวางเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง 

พ.ศ. 2536 กรมตํารวจไดปรับปรุงโครงสรางกิจการตํารวจปรับยกฐานะกองตรวจคนเขาเมืองซึ่งมี
ฐานะเปน “กองบังคับการ” เปน “สํานักงานตรวจคนเขาเมือง” มีฐานะเทียบเทากองบัญชาการและเปลี่ยน
การบริหารราชการจากการบริหารสวนภูมิภาคไปอยูในการบริหารราชการสวนกลาง 

23 มกราคม 2537 กําหนดสถานที่ตั้งดานตรวจคนเขาเมือง ไดยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย
ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2525 วันที่ 14 มีนาคม 2526 วันที่ 3 มิถุนายน 2526 วันที่ 19 สิงหาคม 2530 
วันที่ 14 สิงหาคม 2533 และวันที่ 30 ธันวาคม 2534 และตั้งดานโดยเปลี่ยนชื่อดานพรอมกับยกเลิกดานแลว
ตั้งดานใหมโดย “ดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร” เปลี่ยนชื่อเปน “ดานตรวจคนเขาเมือง
มุกดาหาร” ขึ้นการปกครองกับกองตรวจคนเขาเมือง 3 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กรมตํารวจ 

17 ตุลาคม 2541 ไดมีการปรับปรุงโครงสรางกิจการตํารวจตามพระราชกฤษฎีกาโอนกรมตํารวจไป
จัดตั้งเปน “สํานักงานตํารวจแหงชาติ” ซึ่งมีฐานะเปน กรมไมสังกัด สํานักนายก กระทรวงหรือ ทบวง ไปอยูใน
บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี 

30 มิถุนายน 2548 มีการปรับโครงสรางของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง โดยยุบกองตรวจคนเขาเมือง 3 และ
ให ด านตรวจคน เข า เ มื อ งมุ กด าหาร ไปขึ้ น กั บ การปกครองของศู นย ต ร วจคน เข า เ มื อ งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานตรวจคนเขาเมืองสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

7 กันยายน 2552 พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ .ศ. 2552 และ
กฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนในสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ. 2552 มีผลใชตั้งแต 7 กันยายน 2552 “ดานตรวจคนเขาเมืองมุกดาหาร” เปลี่ยนชื่อเปน 
“ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร” ในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 4 สํานักงานตรวจคนเขา
เมือง สํานักงานตํารวจแหงชาติ จนกระทั่งปจจุบัน 

 

 
ภาพที ่2.14-2.15 สํานกังานตรวจคนเขาเมือง และจุดตรวจคนเขาเมือง ขาออก ที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 2  
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กองทุนความรวมมือเศรษฐกิจโพนทะเล (The Overseas Economic Cooperation Fund: OECF 
ปจจุบันเปลี่ยนสภาพเปนธนาคารเพ่ือความรวมมือระหวางประเทศญี่ปุน (The Japan Bank for International 
Cooperation: JBIC)) ไดศึกษาความเปนไปไดของโครงการกอสรางสะพานฯ ชวงเดือนธันวาคม 2540-มีนาคม 
2541 ผลการศึกษาประมาณการจํานวนการจราจรที่เดินทางขามในแตละวั น โดยศึกษาตามแผนการ
เจริญเติบโตต่ํา ดังนี้ 

 
ตารางที ่2.1 ประมาณการจํานวนพาหนะที่ใชสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2                       หนวย: คันตอวัน 

ป รถบรรทุก รถโดยสาร รถยนตทั่วไป รวม ขนสงทางไกล ขนสงทางใกล 
2548 126 21 73 80 300 
2553 175 28 101 112 416 
2563 343 52 188 209 792 

ที่มา : JBIC 
 

หลังจากเปดใหบริการผานแดนที่จุดผานแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 ตั้งแตป พ.ศ. 
2550 โดยไดเปรียบเทียบขอมูลประมาณการที่ OECF ไดศึกษาความเปนไปได กับขอมูลจากตรวจคนเขาเมือง
จังหวัดมุกดาหาร ในป พ.ศ. 2553 จํานวน 436 คันตอวัน (เที่ยวเดียว) ซึ่งใกลเคียงกับผลการศึกษาฯ ประมาณ
การไว 416 คัน 

ขอมูลตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร ปริมาณคนเขา-ออก ในป พ.ศ. 2554 เพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ. 2553 
ที่ใชบัตรผานแดน รอยละ 48.8 ใชหนังสือเดินทาง รอยละ 26.7 โดยผูเดินทางเขา-ออก ที่เพ่ิมขึ้นจากการเดินทาง
ไปเลนพนันที่สถานพนันสะหวัน เวกัส (Savan Vegas Casino & Hotel) ที่ไดทําการตลาดโดยใหคาตอบแทนกับ
คนขับรถตูคนไทยในการชักชวนคนไทยจากชุมชน หมูบาน อําเภอในจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดใกลเคียง คือ 
อุบลราชธานี ยโสธร มหาสารคาม รอยเอ็ด นครพนม กาฬสินธุ สกลนคร และจากจังหวัดชั้นในอื่น เขาไปเลน
พนัน เฉลี่ย 8-12 คนตอคัน รถตูแตละคันไดรับเงินตอบแทนคันละ 5,000-6,000 บาท คนที่ถูกชักชวนไดรับคูปอง
ทานอาหารในสถานพนันฟรีหนึ่งมื้อ พรอมเงินสด 200 บาท เปนเงินไดเปลาใชจายอะไรก็ได แตทั้งหมดไดใชจาย
ในการเลนพนัน โดยจํานวนคนโดยสารเดินทางมากับรถตูมีผูที่ตั้งใจไปเลนการพนัน 2-3 คนตอคัน จนกระทั่งถึง
เดือนพฤศจิกายน 2555 เปนตนมา ผูบริหารสถานพนันยกเลิกการดําเนินงานการตลาดดังกลาว สงผลใหจํานวน
คนเขา-ออกนอกประเทศผานดานพรมแดนมุกดาหาร เดิมเฉลี่ยเดือนละ 85,000-100,000 คน ลดลงคงเหลือ
เดือนละประมาณ 60,000 คน  

2-6 2-7
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ปจจุบันนี้ จํานวนคนเดินทางไปเลนพนันที่สถานคาสิโนสะหวัน เวกัส เมื่อไปถึงบริเวณกอนเขาเขต
ดานพรมแดนมุกดารหาร ดานซายมือ มีพ้ืนที่ศูนยตอนรับ และบริการลูกคา สะหวัน เวกัส มีเจาหนาที่ของ
สถานพนันคอยอํานวยความสะดวกในการทําบัตรผานแดนชั่วคราว และดําเนินพิธีการเขา-ออก ประเทศไทย 
และ สปป.ลาว จัดเตรียมรถตูมารอรับนักเลนพนันขึ้นรถบริเวณขาออก ดานตรวจคนเขาเมืองมุกดาหาร เมื่อถึง
จุดตรวจดานตรวจคนเขาเมือง สะหวันนะเขต เจาหนาที่ของสะหวัน เวกัส ยังคงอํานวยความสะดวกแกนัก
พนันในการเขาประเทศ สปป.ลาว เรียบรอยแลว รถตูจึงนํานักพนันไปยังสะหวัน เวกัส ที่หางจากบริเวณ
สะพานมิตรภาพลาว-ไทย แหงที่ 2 ประมาณ 5 กิโลเมตร 

 

 
ภาพที่ 2.16 แสดงเสนทางไปสถานพนันสะหวัน เวกัส 
ที่มา : Google Earth 
 

ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร ไดเริ่มเก็บสถิติขอมูลแยกประเภทคนเวียดนามที่เดินทางเขา-ออก 
ดานพรมแดนมุกดาหาร ตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 พบวา สถิติจํานวนคนเวียดนามที่เดินทางเขาประเทศ
ไทย เฉลี่ยเดือนละ 6,000 คน ยังไมมีคณะนักทองเที่ยวที่เปนกลุมคณะจากเวียดนามเดินทางเขามา แตการ
เดินทางเขาประเทศไทยของคนเวียดนามเปนรายบุคคลนั้น เปนการมาเยี่ยมญาติ และหางานทําตามจังหวัด
ชายแดนติดลําน้ําโขงของไทย และจังหวัดใกลเคียง รวมทั้งในกรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ชานเมืองโดยรอบ 

ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร ใหบริการแกผูเดินทางเขา-ออก ประเทศไทย ตั้งแตเวลา 06.00 น. 
ถึง 22.00 น. ทุกวันตามความตกลงวาดวยการเดินทางขามแดนระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแหง สปป.ลาว วันที่ 20 มิถุนายน 2540 กําหนดประเภทหนังสือเดินทางขามแดน 3 ประเภท คือ 

หนังสือเดินทาง (Passport) ใชเดินทางไปยังเมืองตางๆทั่วประเทศของ สปป .ลาวและเดินทางตอไป
ประเทศอ่ืนสําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยสามารถพํานักอยูใน สปป .ลาว ไมเกิน 30 วัน และอายุหนังสือ
เดินทางตองไมนอยกวา 6 เดือน คาธรรมเนียมผานแดนสําหรับคนไทยขาออก และขาเขา ไมเสียคาใชจาย เมื่อ
เขาประเทศ สปป.ลาว ณ ดานสะหวันนะเขต เสียคาใชจายคนละ 60 บาท 

 

ไปเมืองไกสอน พมวิหาน 

ดานพรมแดนสะหวันนะเขต สปป.ลาว 

บอนพนัน สะหวัน เวกัส 
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ภาพที ่2.17 หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทาง ประเทศไทย 

 
หนังสือผานแดน (Border Pass) ใชกับบุคคลที่อยูในพ้ืนที่ชายแดน มีอายุ 1 ป พํานักไดครั้งละไมเกิน 

3 วัน 2 คืน สําหรับผูที่มีสัญชาติไทยที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดมุกดาหาร เขา-ออก ณ จุดผานแดนที่อนุญาตได
หลายครั้ง สําหรับคนในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหารสามารถทําหนังสือผานแดนไดที่ทําการปกครองจังหวัด 
คาธรรมเนียมเลมละ 200 บาทตอคนตอป 

 

ภาพที่ 2.18-2.20 หนังสือผานแดน ประเทศไทย และ สปป.ลาว 
 
หนังสือผานแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) ใชกับบุคคลที่อยูนอกพ้ืนที่ชายแดน ใชไดครั้ง

เดียว อายุการใชงานไมเกิน 7 วัน สามารถเขา-ออก ไดครั้งละไมเกิน 3 วัน 2 คืน โดยหนังสือผานแดนชั่วคราว
เดินทางไปไดไมเกินเมืองพิน หามเขาเขตเมืองเซโปน เมืองนอง และเมืองวีละบุลี  คาทําหนังสือผานแดน
ชั่วคราว 30 บาทตอคน หากใหบริษัทนําเที่ยวดําเนินการใหเสียคาใชจาย 100 บาทตอคน ขอทําหนังสือผาน
แดนชั่วคราวไดที่ ที่ทําการปกครองจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ในเวลาราชการ อาคารการทองเที่ยวใกลทา
เทียบเรือเทศบาล ตลาดอินโดจีน สถานีขนสงจังหวัดมุกดาหาร และดานพรมแดนสะพานมิตรภาพฯ ขาออก 
โดยผูทําหนังสือผานแดนชั่วคราวตองเดินทางเขาหรือออกจากประเทศของอีกฝายหนึ่ง ณ จุดผานแดนเดียวกัน
ตามจุดผานแดนที่กําหนดไวเทานั้นและเมื่อเดินทางเขาไปในประเทศอีกฝายหนึ่ง เมื่อเดินทางกลับตองนําไป
แสดงตอพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองเพ่ือบันทึกหลักฐานการเขา -ออก โดยการเดินทางเขาไปในพ้ืนที่
ชายแดนของอีกฝายหนึ่งตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับประเทศนั้น 
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                     ภาพที ่2.21 ตัวอยางหนังสือผานแดนชั่วคราว 

 
1.2) จุดตรวจคนเขาเมืองท่ีทาเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร  

จุดตรวจคนเขาเมืองที่ทาเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร อนุญาตใหเฉพาะคนไทย และคนลาว เดิน
ทางเขา-ออก สําหรับบุคคลชาติที่สามใหใชดานสะพานฯ โดย ณ จุดตรวจฯ นี้สามารถใชไดทั้งหนังสือเดินทาง 
(Passport) บัตรผานแดน (Border Pass) และบัตรผานแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass)  

สําหรับบริเวณจุดตรวจคนเขาเมืองอีกแหงหนึ่ง คือ จุดตรวจคนเขาเมืองที่ทาเทียบเรือเทศบาลเมือง
มุกดาหาร ตั้งอยู ณ อาคารทาเทียบเรือทาขามเทศบาลเมืองมุกดาหาร ตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัด
มุกดาหาร (ตรงขามกับดานทาเรือโดยสารสะหวันนะเขต) เปดใหบริการทุกวันตั้งแตเวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น. 
โดยมากผูมารอใชบริการเวลา 09.00 น. เพ่ือลงเรือโดยสารเที่ยวแรกในเวลา 09.30 น. โดยมีเรือใหบริการ
ตลอดทั้งวันจํานวน 7 เที่ยว ในเวลา 09.30 น. 10.30 น. 11.10 น. 13.30 น. 14.30 น.15.10 น.และ 16.30 น.
ทั้งนี้ หากเรือเที่ยวใดผูโดยสารเต็มลําเรือออกกอนเวลาที่กําหนด คาโดยสารคนละ 50 บาท สําหรับเรือขน
สินคารายยอยออกจากทาเทียบเรือเวลา 10.30 น. 

 

 
ภาพที่ 2.22-2.23 จุดตรวจคนเขาเมืองที่ทาเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร มเีจาหนาที่เทศบาลฯคอยอํานวยความสะดวกแกผูเดินทางคนลาว 
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ในการปฏิบัติงานมีเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง ศุลกากร ปกครองจังหวัด เทศบาลเมืองมุกดาหาร 
รวมกันปฏิบัติหนาที่ ซึ่งเจาหนาที่ของเทศบาลเมืองมุกดาหารชวยอํานวยความสะดวกแกประชาชนกอนยื่น
เอกสารตอตรวจคนเขาเมืองสวนใหญคนลาวที่เดินทางกลับประเทศ โดยเฉลี่ยประมาณ 200 คนตอวัน หาก
เปนชวงเทศกาลวันหยุดปใหม สงกรานต วันออกพรรษา มีผูใชบริการกวา 1,000 คนตอวัน ซึ่งในวันออกพรรษา
จังหวัดมุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขต ตางจัดประเพณีแขงเรือยาว อนุญาตใหคนไทย และคนลาว 
เดินทางขามไป-มา เพ่ือเยี่ยมญาติและทองเที่ยว โดยไมเสียคาธรรมเนียมผานแดน  

คาธรรมเนียมผานแดนสําหรับคนไทยขาออก และขาเขา ไมเสียคาใชจาย หากเปนคนตางประเทศมี
คาใชจายคนละ 40 บาท วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ และนอกเวลาราชการ เสียคาธรรมเนียมเพ่ิมคน
ละ 40 บาท  

คาธรรมเนียมขาเขาแขวงสะหวันนะเขต หรือคาเหยียบแผนดิน สําหรับคนไทย คนละ 50 บาท หรือ
ประมาณ 12,500 กีบ (คิดอัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท เทากับ 250 กีบ) วันหยุดเสาร-อาทิตย คนละ 100 บาท 
หรือประมาณ 25,000 กีบ และขาออกก็เปนอัตราเดียวกัน 

บริเวณจุดตรวจคนเขาเมืองที่ทาเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหารรวมถึงดานพรมแดนมุกดาหาร 
สะพานฯ จํานวนคนลาวที่เดินทางกลับประเทศสวนหนึ่งเปนผูที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักรไทยหลายคนที่
เขาเมืองมาโดยใชหนังสือเดินทาง (Passport) อยูเกิน 30 วัน มีโทษปรับวันละ 500 บาท สูงสุดไมเกิน 20,000 
บาท ตาม พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 หรือเปนผูเดินทางเขาประเทศไทยโดยใชหนังสือผานแดน 
หรือหนังสือผานแดนชั่วคราว เมื่ออยูครบและเลยกําหนดระยะเวลาที่อนุญาต แลวเปนผูหลบหนีเขาเมือง ได
หางานทําในภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่โดยรอบ ครั้นถึงเทศกาล
วันหยุดปใหม สงกรานต วันออกพรรษา ผูที่เขาเมืองโดยไมถูกตองเหลานี้ ในบางสวนเมื่อตองการเดินทางกลับ
ประเทศ ไดยื่นคํารองตอสถานเอกอัครราชทูต แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจํา
ราชอาณาจักรไทย วาเกิดการสูญหาย ขอใหออกใบเดินทางใชตางหนังสือผานแดน (LAISSEZ-PASSER, For 
Use as Passport) ระบุตัวตนผูถือหนังสือ พรอมรูปถาย มีกําหนดเวลา 5 วัน นับแตวันที่ออกหนังสือ 
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ภาพที่ 2.24 แสดงใบเดินทางใชแทนหนังสือผานแดน ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตแหง สปป.ลาว ประจําราชอาณาจักรไทย กําหนดอายุ 5 วัน 

นับแตวันออกหนังสือ 
 

2. ดานศุลกากรมุกดาหาร 
2.1) ประวัติดานศุลกากรมุกดาหาร 
ดานศุลกากรมุกดาหารตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2462 โดยเริ่มตนจากการเปนดานฝากอําเภอมุกดาหาร 

จังหวัดนครพนมมีนายอําเภอมุกดาหารทําหนาที่นายดานศุลกากรโดยตําแหนง ตอมาป พ .ศ. 2484 ไดมีกฎ
กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2484 กําหนดเขตดานศุลกากรมุกดาหารและกําหนดให
ดานศุลกากรมุกดาหารเปนทา หรือ ที่สําหรับการนําเขาและสงออกซึ่งของประเภทใด ๆ หรือไดทุกประเภทแต
ยังคงเปนดานฝากอําเภอมุกดาหารอยูเชนเดิม  

จนกระทั่งป พ.ศ. 2485 กรมศุลกากรไดแตงตั้งเจาหนาที่ศุลกากรไปประจําปฏิบัติหนาที่นายดาน
ศุลกากรมุกดาหาร แตเนื่องจากยังไมมีที่ทําการเปนของตัวเองจึงยังคงใชที่วาการอําเภอมุกดาหารเปนที่ทําการ
ชั่วคราวจนกระท่ังตอมากรมศุลกากรไดเชาที่ดินของวัดศรีมงคลใต อําเภอมุกดาหารจังหวัดนครพนม แลวสราง
ที่ทําการดานศุลกากรมุกดาหารขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2486 นับเปนดานศุลกากรแหงแรกและเปนแหงเดียวที่มีอาคาร
ดานศุลกากรอยูในบริเวณวัด 

จนถึงป พ.ศ. 2531 กรมศุลกากรไดรับการจัดสรรที่ดินราชพัสดุสวนหนึ่งรวมกับที่ดินของราษฎรที่ยก
ใหอีกสวนหนึ่ง มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 6 ไร ตั้งอยูที่บานนาโปนอย ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร (จังหวัดมุกดาหารตั้งขึ้นเมื่อ ป พ.ศ.2525 โดยแยกตัวมาจากจังหวัดนครพนม) จึงไดทําการกอสราง
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ดานศุลกากรแหงใหม และไดแลวเสร็จเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2534 ทําพิธีเปดใชอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 18 
มกราคม 2536 และไดใชเปนที่ทําการมาจนถึงป พ.ศ. 2555 

วันที่ 14 กันยายน 2555 ดานศุลกากรมุกดาหารไดทําพิธีเปดอาคารที่ทําการดานศุลกากรมุกดาหาร
แหงใหมโดยอาคารดานศุลกากรมุกดาหารแหงใหมไดรับการสนับสนุนงบประมาณการกอสรางภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) 
วงเงินงบประมาณ 148,248,000 บาท มีสถานที่ตั้ง ดานศุลกากรมุกดาหาร ตั้งอยูที่ บานสงเปอย ตําบลบางทรายใหญ 
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย 49000 หมายเลขโทรศัพท 0 4267 4050 หมายเลขโทรสาร 
0 4267 4049 สังกัดสํานักงานศุลกากรภูมิภาคที่ 2 มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ จังหวัด
มุกดาหาร จังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัดมหาสารคาม ประกอบดวย 38 อําเภอ 3,879 หมูบานรวมพ้ืนที่
ประมาณ 16,578 ตารางกิโลเมตรจังหวัดที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพ่ือนบานคือจังหวัดมุกดาหาร ซึ่ง
ตั้งอยูตรงขามกับเมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว โดยมีแมน้ําโขงเปนเขตกั้นพรมแดนชวง
ที่แมน้ําโขงกั้นพรมแดนมุกดาหาร-สะหวันนะเขตมีความยาวประมาณ 72 กิโลเมตร อําเภอที่อยูติดแนว
พรมแดนแมน้ําโขงคือ อําเภอหวานใหญ อําเภอเมืองมุกดาหาร และอําเภอดอนตาล 

 
ดานศุลกากรมุกดาหารมีดานพรมแดน 2 แหงคือ 
1. ดานพรมแดนทาเรือขนสงคนโดยสาร (ทาเทียบเรือทาขามเทศบาลเมืองมุกดาหาร) ตั้งอยู ณ 

อาคารทาเทียบเรือทาขามเทศบาลเมืองมุกดาหาร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ตรงขามกับ
ดานทาเรือโดยสารสะหวันนะเขต) ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2532 กําหนดให
เปดจุดผานแดน ณ อาคารทาเทียบเรือทาขามเทศบาลเมืองมุกดาหาร เปดทําการเวลา 06.00-18.00 น. ทุกวัน 
การปฏิบัติงานณดานพรมแดนทาเรือขนสงคนโดยสาร (ทาเทียบเรือทาขามเทศบาลเมืองมุกดาหาร) มีหนาที่
รับผิดชอบดังนี้ 

1.1. ตรวจผูเดินทางและหีบหอสัมภาระท่ีโดยสารเรือขามฟากมาจาก หรือจะออกไปยัง สปป.ลาว 
1.2. ตรวจและเก็บภาษีอากรปากระวางสําหรับของที่มีมูลคาไมเกิน 20,000 ที่นําเขามาในราชอาณาจักร

โดยทางเรือขามฟาก สินคาสวนใหญที่ผูคารายยอยมักนําเขามาเพ่ือเสียอากร ไดแก ผาใบ กะละมังอลูมิเนียม 
หมวกไหมพรม เสื้อยืด ไฟฉายมีแบตเตอรี่ในตัว เครื่องเลนเกมสใชกับคอมพิวเตอร เกมสกด วิทยุทรานซิสเตอร 
ของเด็กเลนผลิตภัณฑเซรามิค ไมโครโฟน ไฟแช็ค ฯลฯ 

 

 
ภาพที่ 2.25-2.26 บริเวณดานพรมแดนทาเรือขนสงคนโดยสาร 
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ภาพที่ 2.27-2.28 ดานหนาดานมีรถรบัจางรอรับผูโดยสารคนลาว และรถรับจางที่ขนสินคาที่ซื้อจากรานขายสงในตัวเมืองมุกดาหาร 

 
สภาพการคาบริเวณดานพรมแดนทาเรือขนสงคนโดยสาร เริ่มคึกคักตั้งแตเชากอนเวลา 09.30 น. ซึ่ง

เปนเวลาเรือโดยสารเที่ยวแรกจากทาเรือมุกดาหารไปทาเรือสะหวันนะเขต ผูซื้อคนลาวแบงเปน 3 กลุม คือ  
กลุมท่ีหนึ่ง ผูบริโภคในแขวงสะหวันนะเขต ขามมาซื้อสินคาอุปโภค บริโภค ใชในชีวิตประจําวัน มูลคา

การซื้อตอคนตอครั้ง เฉลี่ย 1,000-4,000 บาท 
กลุมที่สอง ผูขายรายยอยในแขวงสะหวันนะเขตซื้อของไปขายในรานตนเอง ไดแก สินคาอุปโภค 

บริโภค น้ําผลไม ยี่หอดีโด รสสมสายน้ําผึ้ง เปนที่นิยม ขนมขบเคี้ยว ของใชในบาน เกาอ้ีนั่งพลาสติก มีมูลคา
การซื้อตอครั้ง เฉลี่ย 5,000-10,000 บาท  

กลุมท่ีสาม เปนผูขายสงมาซื้อเพ่ือนําไปขายตอรานคายอยในแขวงสะหวันนะเขต ประเภทชนิดสินคา
ที่ซื้อคลายกัน แตมีปริมาณมากกวามูลคาประมาณ 10,000-40,000 บาท 

มูลคาการซื้อซ่ึงเปนมูลคาแฝงไมไดแสดงในยอดสินคาสงออก ณ ดานทาเทียบเรือนี้ ไมนอยกวารอยละ 
10 ของมูลคาสงออกท่ีสงออกจากดานทาเทียบเรือนี้ 

ผูซื้อคนลาวเจาประจําเมื่อเดินทางขามมาไทย ใชริการสามลอเครื่องเจาประจําอัตราเหมาวันละ 300-
400 บาท ขึ้นกับระยะทาง สถานที่ตองการไป 

 

 
ภาพที่ 2.29 ขนมหวานทองถิ่น คนลาวซ้ือไปขายตอ                     ภาพที่ 2.30 น้ําผลไมชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมใน สปป.ลาว 
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ภาพที่ 2.31-2.32 สินคาที่ขนลงเรือใชแรงงานแบกหาม ลงบันไดเทียบทาเรือกวา 40 ขั้น หากเปนชวงหนาแลงระยะทางและจํานวนขั้นบันไดเพิ่ม

มากขึ้น 
 

2. ดานพรมแดนมุกดาหาร (สะพานมิตรภาพ 2) ตั้งอยูที่บานสงเปอย ตําบลบางทรายใหญ อําเภอ
เมือง จังหวัดมุกดาหาร ตรงขามกับเมืองไกสอน พมวิหาน (เดิมชื่อเมืองคันทะบุลี) แขวงสะหวันนะเขตเปดทํา
การเวลา 06.00-22.00 น. ทุกวัน ดานพรมแดนมุกดาหาร (สะพานมิตรภาพ 2) เปนสะพานที่เชื่อมการ
คมนาคมระหวางจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ตลอดจนกลุมประเทศในโครงการพัฒนา
พ้ืนที่อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงโดยดานพรมแดนแหงนี้ไดกอสรางแลวเสร็จพรอมกับงานกอสรางสะพานมิตรภาพ 2 
ซึ่งไดมีพระราชพิธีเปดสะพานเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 และเปดใหรถยนตสัญจรไปมาในวันที่ 9 มกราคม 
2550 การปฏิบัติงานณดานพรมแดนมุกดาหาร (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2) มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้ 

2.1. ตรวจรถที่ขนสงสินคาเขาและออก โดยผานทางสะพานมิตรภาพ 2 
2.2. ตรวจรถยนตและรถยนตโดยสารระหวางประเทศที่เขามา หรือออกไปนอกราชอาณาจักร  โดย

ผานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 
2.3. ตรวจผูเดินทางและผูโดยสารที่เดินทางเขามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร  โดยผานสะพาน

มิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 
 
2.2) ภารกิจและหนาที่ความรับผิดชอบ 
ดานศุลกากรมุกดาหารเปนดานศุลกากรในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 2 มีภารกจิ 

และหนาที่สนองตอนโยบายของกรมศุลกากร ดังนี้ 
1. ดําเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณากําหนดโครงการ/แผนงานตามยุทธศาสตรของกรมศุลกากรและ

กําหนดโครงการแผนงานดานการบริหารจัดเก็บภาษีอากรสิทธิประโยชนทางภาษีอากรการตรวจสอบและ
ปองกันปราบปรามการกระทําผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เก่ียวของรวมทั้งวิเคราะหประเมินผล
และติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมาย 

2. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรและการผานพิธีการศุลกากรสําหรับการนําของเขาและสง
ของออกสินคาถายลําสินคาผานแดนตลอดจนดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางพิธีการศุลกากรหรือสิทธิ
ประโยชนทางภาษีอากรดานคลังสินคาทัณฑบนเขตปลอดอากรตามกฎหมายวาดวยศุล กากรและเขต
ประกอบการเสรีตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสิทธิประโยชนตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการลงทุน 

3. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบหลังการตรวจปลอยสําหรับเอกสารที่ผานพิธีการทางศุลกากร
แลว เพ่ือทักทวงหรือรับรองการปฏิบัติงานของเจาหนาที่การสืบสวนและปราบปรามการกระทําความผิดตาม
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กฎหมายวาดวยศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบรวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับคดี
ทางศุลกากรใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติสําหรับของกลางและของตกคาง 

4. วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในการนําเขา -สงออก รวมทั้งจัดทําประเมินผลพัฒนาและ
ปรับปรุง Profile ตามหลักการบริหารความเสี่ยง 

5. ตรวจตราและควบคุมการปฏิบัติงานของดานพรมแดนและเขตอารักขาตามกฎหมายศุลกากรที่อยู
ในความรับผิดชอบ 

6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของหรือปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่
ไดรับมอบหมาย 

 
2.3) เขตอารักขาของศุลกากร 
สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 3 สิงหาคม 2533 เห็นชอบในหลักการที่สงเสริมใหมีการจัดตั้ง

โรงพักสินคาเพ่ือตรวจปลอยของขาเขาและบรรจุของขาออกที่ขนสงโดยระบบคอนเทนเนอรนอกเขตทําเนียบ
ทาเรือ: รพท. (Inland Container Depot: ICD) ในสวนภูมิภาคใหมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพ่ือใหการตรวจปลอยของ
ขาเขาและบรรจุของขาออกที่ขนสงโดยระบบคอนเทนเนอรมีประสิทธิภาพรวดเร็วสามารถเอ้ือประโยชนตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กรมศุลกากรจึงไดออกประกาศกรมศุลกากรลงวันที่  9 เมษายน 2551 เรื่อง
การขอจัดตั้งโรงพักสินคาเพ่ือตรวจปลอยของขาเขาและบรรจุของขาออกที่ขนสงโดยระบบคอนเทนเนอรนอก
เขตทําเนียบทาเรือ (รพท./ICD) พ.ศ. 2551 เพ่ือสนับสนุนใหภาคเอกชนไดดําเนินกิจการเกี่ยวกับ (รพท./ICD) 
โดย หางหุนสวนจํากัดลานทองมุกดาหาร (Mukdahan Golden Land Ltd., Part) ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งและ
ดําเนินการโรงพักสินคาเพ่ือตรวจปลอยของขาเขาและบรรจุของขาออกที่ขนสงโดยระบบคอนเทนเนอรนอก
เขตทําเนียบทาเรือ (รพท./ICD) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2551 จึงเปนเขตอารักขาของศุลกากรภายใตการกํากับ
ดูแลของดานศุลกากรมุกดาหาร โดยมีเจาหนาที่ศุลกากรประจําการเพ่ือปฏิบัติงานทั้งในเวลาและนอกเวลา
ราชการ 

 

 
ภาพที่ 2.33 แผนที่แสดงที่ตั้งเขตเขตอารักขาของศุลกากร ดาํเนินงานโดย หจก.มุกดาหารลานทอง 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Google Earth 
 

เขตอารักขาของศุลกากร ดําเนินงานโดย หจก.
มุกดาหารลานทอง หางจากดานพรมแดน
ประมาณ 2.5 กม. เขาจังหวัดมุกดาหาร 

 

ดานพรมแดนมุกดาหาร 

2-16 2-17

rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดมุกดาหาร

2-16 2-172-17 

ขอกําหนดสําหรับผูประกอบการ สามารถถือเงินสดเขาประเทศไมเกิน 20,000 เหรียญสหรัฐ คนไทย
นําเงินบาทออกนอกประเทศไมเกิน 500,000 บาท สินคาเขาโดยหลักเปนการนําเขาทองแดงจากเหมืองแร
ทองแดงท่ีเมืองเซโปน  

เนื่องจากดานพรมแดนมุกดาหาร เปนดานพรมแดนในกรอบ GMS ตามความตกลงวาดวยการขนสง
ขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง หรือ GMS Cross-Border Transport Agreement: CBTA เพ่ือเปนการ
ขจัดอุปสรรคทางการคาและอํานวยความสะดวกทางการคาตามอนุสัญญาบารเซโลนาวาดวยเสรีภาพในการ
ผานแดน (Convention and Statute on Freedom of Transit, Barcecelona, 1921) ซึ่งเปนความตกลง
ฉบับแรกที่อางหลักเสรีภาพการผานแดนโดยการกําหนดสิทธิของการจราจรผานแดนหรือการขนสงผานแดน
ใหแกประเทศที่ไมมีทางออกติดทะเล (Landlocked Country) โดยกําหนดหลักการวา ประเทศภาคีตอง
อํานวยความสะดวกแกการขนสงผานแดนโดยตองไมมีการเลือกปฏิบัติไมจัดเก็บภาษีพิเศษสําหรับการนําเขา -
สงออก อยางไรก็ตามประเทศภาคียังคงมีสิทธิที่จะกําหนดกฎเกณฑการหาหรือกํากับดูแลการขนสงผานแดนได 
เชน กฎเกณฑเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ กฎเกณฑเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพ่ือปองกันการแพรระบาด
ของโรคสัตวพืช เปนตน โดยมีขอตกลงทั้งในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค เชน กรอบความตกลงวาดวยการ
อํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of 
Goods in Transit) ความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง หรือ GMS Cross-
Border Transport Agreement: CBTA ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพ่ือการอํานวยความ
สะดวกในการขนสงสินคาและบุคคลขามแดน (Cross-Border Transport Agreement: CBTA) (ไผทชิต เอก
จริยากร, 2554) ซึ่งไทย สปป.ลาว และเวียดนาม มีขอตกลงกันเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2542 โดยกัมพูชาเขารวม
ในป พ.ศ. 2544 จีน เขารวมในป 2545 และกัมพูชาเขารวมในป 2546 เพ่ือการอํานวยความสะดวกการขาม
แดนของสินคาและคน การดําเนินพิธีการศุลกากรแบบตรวจเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (Single-Stop Inspection: 
SSI) หรือ การตรวจปลอยสินคาในบริเวณเดียวกัน (Single-Window Inspection: SWI) 

ประเทศไทยไดออก พรบ.การอํานวยความสะดวกในการขนสงขามพรมแดน พ.ศ.2556 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 130 ตอนที่ 30ก วันที่ 29 มีนาคม 2556) โดยดานศุลกากรจังหวัด
มุกดาหาร และดานศุลกากรสะหวันนะเขต ไดเริ่มดําเนินการกําหนดใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของไทย และลาว 
ตรวจสินคารวมกัน ณ จุดเดียวของแตละประเทศ แตยังมีขอจํากัดระบบคอมพิวเตอรยังไมสามารถเชื่อมโยง
ระบบรวมกันได ซึ่งเปนอุปสรรคในการบรรลุเปาหมายของการกําหนดจุดมุกดาหารเปนประตูออก หรือ
Gateway  

 
 3) ดานตรวจพืชมุกดาหาร 

ปฏิบัติหนาที่ในการสนับสนุนการสงออกสินคาเกษตร การตรวจสอบโรคแมลงศัตรูพืชและวัชพืชใน
พืชผักผลไมและสินคาเกษตรเพ่ือออกใบรับรองศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate) ประกอบการสงออก
ของผูประกอบการตามเงื่อนไขของประเทศคูคาจากหนวยงานของกรมวิชาการเกษตรกลุมบริการสงออกกลุม
วิจัยการกักกันพืชและดานตรวจพืชของกรมวิชาการเกษตรซึ่งไดตรวจสอบและออกใบรับรองใหผูประกอบการ
และบริษัทผูสงออกเพ่ือสงออกสินคาเกษตรไปประเทศคูคา 

ดานตรวจพืชมุกดาหาร ตั้งอยูบริเวณ ดานศุลกากรมุกดาหาร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร 49000 โทรศัพท 04 261 1672 โทรสาร 04 261 1672 
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 4) ดานตรวจสัตวน้ํามุกดาหาร 
4.1) ประวัติการกอตั้งดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดมุกดาหาร 
ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดมุกดาหารไดรับการจัดตั้งขึ้นภายในกรมประมง ตามคําสั่งกรมประมงที่ 

1039/2549 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะหวางแผน 
ควบคุมปองกันปราบปรามและตรวจสอบสัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา ผลิตภัณฑสัตวน้ําและปจจัยที่ใชในการผลิตที่
เกี่ยวของกับสัตวน้ําที่นําเขา-สงออกนําผานระหวางประเทศการนํามาใชประโยชนภายในประเทศ ทั้งในดาน
การคาการครอบครอง การเพาะพันธุการดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการประมง 
พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา  พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติการสงออกและนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

4.2) บทบาทภารกิจ 
1. ตรวจสอบการนําเขา-สงออกนําผานสัตวน้ํา ผลิตภัณฑสัตวน้ําและปจจัยการผลิตรวมถึงการ

ควบคุมปองกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย ดังนี้  พระราชบัญญัติการประมง พ .ศ. 2490 
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ .ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ .ศ. 2499 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสงออกและนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522  

2. การพิจารณาออกใบอนุญาตหรือใบรับรองใหนําเขา-สงออกหรือนําผานสัตวน้ําตามที่ไดรับมอบ
อํานาจตามกฎหมาย ดังนี้ 

2.1. ใบอนุญาตนําสัตวน้ําบางชนิดเขามาในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490  
2.2. ใบแจงอนุมัตินําสัตวหรือซากสัตวเขาและผานราชอาณาจักร (ร.6)  
2.3. ใบอนุญาตนําสัตวหรือซากสัตวเขามาในราชอาณาจักร (ร.7)  
2.4. หนังสือกํากับการจําหนายวัตถุดิบสัตวน้ํานําเขา (MD) 

3. การสุมตัวอยางสัตวน้ํานําเขาตามยุทธศาสตรความปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety)  
4. การศึกษาวิจัย 
4.3) หนาที่ความรับผิดชอบ 
มีหนาที่ศึกษา วิเคราะหตรวจสอบการนําเขา–สงออกนําผาน หรือนําเคลื่อนที่เพ่ือการคาสัตวน้ํา ซาก

ของสัตวน้ํา และผลิตภัณฑที่ทําจากสัตวน้ําและปจจัยที่ใชในการผลิตสัตวน้ําใหเปนไปตามพระราชบัญญัติที่ได
กําหนดดังนี้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสงออกและ
นําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

โดยมีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดมุกดาหาร มีแนวเขตติดตอกับเมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวัน
นะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแมน้ําโขงกั้นระหวางเขตพรมแดนมีระยะทางประมาณ 
72 กิโลเมตร 
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5) ดานตรวจสัตวปามุกดาหาร 
5.1) ประวัติความเปนมาของดานตรวจสัตวปามุกดาหาร 
ดานตรวจสัตวปามุกดาหารจังหวัดมุกดาหารสังกัดกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุ พืชจัดตั้งตาม

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2539 เพ่ือควบคุมและตรวจสอบนําเขา
สงออกหรือนําผาน หรือนําเคลื่อนที่เพ่ือการคา ซึ่งสัตวปาซากสัตวปาตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตว
ปาป 2535 และอนุสัญญาวาดวยการคาสัตวปาระหวางประเทศซึ่งชนิดของสัตวปาที่ใกลสูญพันธุ  (CITES) 
บริเวณจุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย–ลาวแหงที่ 2 มีเขตความรับผิดชอบในหนาที่ครอบคลุม 3 จังหวัด
คือ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัดมหาสารคาม ปจจุบันมีที่ทําการชั่วคราวบนอาคารดาน
ศุลกากรชั้น 2 ขาเขา สะพานมิตรภาพไทย–ลาวแหงที่ 2 ตําบลบางทรายใหญ อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
รหัสไปรษณีย 49000 โทร 08 9715 2299 

5.2) บทบาทภารกิจ 
1. ตรวจสอบนําเขาสงออกหรือนําผานหรือนําเคลื่อนที่เพ่ือการคาซึ่งสัตวปาซากสัตวปาตาม

พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 และอนุสัญญาวาดวยการคาสัตวปาระหวางประเทศ ซึ่ง
ชนิดของสัตวปาที่ใกลสูญพันธุ (CITES) และปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุมครองสัตวปาพ.ศ. 2535 

2. ตรวจสอบใบอนุญาตหรือใบรับรองใหนําเขา–สงออกหรือนําผานซึ่งสัตวปา (สป.6) 
3. ออกหาขาวการลักลอบการกระทําผิดกฎหมายสัตวปาสงวนและคุมครอง 
4. ประชาสัมพันธชี้แจงแกผูประกอบการและบุคคลทั่วไป เพ่ือใหทราบถึงขอระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวของกับการนําเขา-สงออกสัตวปา เพ่ือลดปญหาการลักลอบนําเขา-สงออก 
5.3) หนาที่ความรับผิดชอบ 
มีหนาที่ศึกษาวิเคราะหวางแผนควบคุมปองกันปราบปรามและตรวจสอบการนําเขา–สงออกนําผานซึ่ง

สัตวปาซากสัตวปาและผลิตภัณฑที่ทําจากซากสัตวปาตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปาพ.ศ. 2535 
และอนุสัญญาวาดวยการคาสัตวปาระหวางประเทศซึ่งชนิดของสัตวปาที่ใกลสูญพันธุ (CITES) พระราชบัญญัติ
สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 รวมทัง้กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในพ้ืนที่รับผิดชอบโดยมีพ้ืนที่รับผิดชอบตามเขตรับผิดชอบของดานศุลกากรมุกดาหารครอบคลุม 3 จังหวัด คือ 
จังหวัดมุกดาหาร กาฬสินธุและมหาสารคาม 

 
2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 

 
ตารางที่ 2.5 แสดงขอมูลพื้นฐานของจังหวัดมุกดาหารของไทย และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 
ขอมูลพ้ืนฐาน จังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 
ความเปนมา พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 

2525 เปนจังหวัดที่ 17 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเปนจังหวัดที่ 73 ของ
ประเทศ 
 

สะหวันนะเขต มาจากคําวา สะหวัน นคร หรือ เมืองสวรรค 
(City of Paradise) มีเมืองเอกคือ ไกสอน พมวิหาน (เดิมช่ือ
คันทะบุลี) โดยเปลี่ยนช่ือเมืองตามช่ืออดีตประธานประเทศ 
ทานไกสอน พมวิหาน ซึ่งเกิดที่เมืองคันทะบุลี  แขวง
สะหวันนะเขต เมื่อป พ.ศ. 2548 เปนเมืองที่มีเหมือง
ทองคํา  
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ตารางที่ 2.5 แสดงขอมูลพื้นฐานของจังหวัดมุกดาหารของไทย และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว (ตอ) 
ขอมูลพ้ืนฐาน จังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 
ที่ตั้ง ทิศเหนือ ติดจังหวัดนครพนม และสกลนคร 

ทิศใต ติดจังหวัดยโสธร และอํานาจเจริญ 
ทิศตะวันออก ติดแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 
มีแมน้ําโขงเปนพรมแดน ความยาว 72 กิโลเมตร  
อยูหางจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต
ประมาณ 642 กิโลเมตร 

ทิศเหนือติดแขวงคํามวน  
ทิศใตติดแขวงสาละวัน  
ทิศตะวันออกติดจังหวัดกวางจิ และกวางบิ่งห ของ
เวียดนาม  
ทิศใตติดจังหวัดนครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และ
อุบลราชธานี ของไทย โดยมีแมน้ําโขงเปนเขตแดน
ความยาวกวา 200 กิโลเมตร 
หางจากนครหลวงเวียงจันทนลงทางใต 480 กิโลเมตร 

พื้นที ่ 4,407 ตร.กม. 
อันดับที่ 15 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

21,774 ตร.กม. 
อันดับหนึ่งของประเทศ 

ประชากร 342,868 คน (กรมการปกครอง, 2555) นอย
ที่ สุ ด ในภาคตะวั นออกเฉี ย ง เหนือความ
หนาแนนของประชากร 77.8 คนตอตร.กม.  
ชนพื้นเมือง 8 ชนเผา คือ ภูไท ไทญอ ไทยขา 
ไทยโซ ไทยกะเลิง ไทยแสก ไทยกุลา และไทย
อีสาน 
ประชากรในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร 
จํานวน 33,163 คน (จังหวัดมุกดาหาร, 2553) 

937,907 คน (ศูนยสถิติแหงชาติลาว, 2556) มากที่สุด
ของประเทศ ความหนาแนนของประชากร 43.1 คน
ตอตร.กม. 
ประชากรประกอบดวย 11 ชนเผา คือ ลาวลุม ผูไท ไทดํา 
กะตาง มังกอง จาลือ ละวา ลาวสวย ปาโกะ กะเลิง และ 
ตะโอย 
เมืองไกสอน พมวิหาน จํานวนประชากร 121,861 คน 
(แผนกวางแผนและการลงทุน แขวงสะหวันนะเขต, 2553) 

การแบงเขต
การปกครอง 

จํานวน 7 อําเภอ (อําเภอเมือง คําชะอี ดอน
ตาล นิคมคําสรอย ดงหลวง หวานใหญ และ
โนนสูง) 52 ตําบล 526 หมูบาน องค การ
บริหารสวนจังหวัด  (อบจ.) 1 แหง เทศบาล
เมือง 1แหง เทศบาลตําบล 22 แหง และองค
การบริหารสวนตําบล (อบต.) 31 แหง 

15 เมือง ไดแก ไกสอน พมวิหาน อุทุมพอน อาดสะพัง
ทอง พิน เซโปน วีละบูลี สองคอน นอง จําพอน ทาปาง
ทอง ชนบูลี ไซบูลี อาดสะพอน ไซพูทอง และ พะลาน
ไซ จํานวนหมูบาน 1,543 หมูบาน 

รายได GPP ในป 2554 ณ ราคาประจําป 20,417.35 
ลานบาท 
GPP per Capita 59,548 บาท (1,920 เหรียญ
สหรัฐ) 

ป 2555 GDP Per Capita 900 เหรียญสหรัฐ (สถาน
กงสุลใหญ ณ แขวงสะหวันนะเขต ) ประมาณการป 
2558=1,705 เหรียญสหรัฐ GDP Growth อัตรารอย
ละ 11-12 (Savannakhet Province’s Department 
of Planning and Investment, 2010) 
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ตารางที่ 2.5 แสดงขอมูลพื้นฐานของจังหวัดมุกดาหารของไทย และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว (ตอ) 
ขอมูลพ้ืนฐาน จังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 
ผลผลิต การเกษตร ผลผลิตที่สําคัญ ขาว ออยโรงงาน 

มันสําปะหลัง และยางพารา 
ขาว ขาวโพด ฝาย ไมยูคาลิปตัส ยาสูบ ออย ถั่วเขียว 
ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ละหุง มันสําปะหลัง กระเทียม ออย 
สวนภาคปศุสัตว ไดแก วัว แพะ 
อุดมสมบูรณดวยที่ดิน ปาไม แหลงน้ํา และแรธาตุ 
ไดแก หินออน หินแกรนิต แรลิกไนต แรเหล็ก ทองคํา 
ทองแดง ยิปซัม โดยมีบริษัท Minerals and Metals 
Group or MMG ของจีน เปนผูลงทุนผลิตทองคํา และ
ทองแดงส งออก  (ซื้ อกิ จการต อจ ากบริ ษั ท  OZ 
minerals ของออสเตรเลีย) 
พื้นที่ปลูกขาวท่ีไหน 
พื้นที่ชลประทาน 
การปรับทิศทางประเทศ 
การสงออกขาว 
 

โครงสราง
เศรษฐกิจ 

เกษตรรอยละ 20.49 
ขายสง ขายปลีก รอยละ 18.27 
การศึกษา รอยละ 10.97 
อุตสาหกรรม รอยละ 9.28 
ขนสง รอยละ 7.50 
อื่น ๆ รอยละ 33.50 
(ที่มา : สศช. ป 2553) 

ประมาณการในป 2558 
เกษตรรอยละ 39.34 
อุตสาหกรรม รอยละ 3.15 
บริการ รอยละ 29.51 
(Source: Savannakhet Province’s Department 
of Planning and Investment, 2010) 

ภาคการคา เปนเมืองชายแดนที่อยูตอนกลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเปนจุดกระจาย
สินคาออกไปยัง สปป.ลาว ตอนบน และลาง 
เวียดนาม บน และลาง และจุดสงออก นําเขา 
สินคาจากลาว เวียนดนาม และจีนและสินคา
ผานแดนจากลาวไปประเทศอื่น  
เปนจุดแวะพักสําหรับการบริการและทองเที่ยว
ของนักทองเที่ยวไทยไปลาว และเวียดนาม
ตอนกลาง 

มีธุรกรรมทางเศรษฐกิจสูงเปนอันดับสองรองจาก นคร
หลวงเวียงจันทน เปนจุดศูนยกลางในการกระจายสินคา
ไปยังแขวงใกลเคียง รวมถึงประเทศเพื่อนบานทั้ง
เวียดนาม และไทย สินคาที่วางจําหนายสวนใหญเปน
สินคาไทย จีน และเวียดนาม ซึ่ งนําเขาผานดาน
มุกดาหาร ดานลาวบาว และจากนครหลวงเวียงจันทน 

สินคาสงออก ขาวหอมมะลิ การสงออกของแขวงและเมืองไกสอน พมวิหาน และ
เมืองอื่นของแขวงไมแปรรูปและผลิตภัณฑจากไม ยิปซั่ม 
ทองคํา ทองแดง เครื่องนุงหม ของปา 
การสงออกสินคาจากแขวงอื่นผานชองทางสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 

 
จุดเดนของแขวงสะหวันนะเขต 

1) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากป พ.ศ. 2549-2553 เศรษฐกิจขยายตัวโดยเฉลี่ย รอยละ 10.5 ในป
2554 (NOLINTHA, Vanthana, 2011) เศรษฐกิจขยายตัวรอยละ 12.5 

2) ดวยภูมิศาสตรที่ไดเปรียบของแขวงสะหวันนะเขต กับโอกาสในการขยายลูทางการลงทุนมุงสูตลาด
ตางประเทศที่ใหญรายลอมทางตะวันออก และตะวันตก คือ เวียดนาม และไทย ซึ่งในยุคสงครามเวียดนาม 

จุดเด่นของแขวงสะหวันนะเขต 
 1) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากปี พ.ศ. 2549-2553 เศรษฐกิจขยายตัวโดยเฉลี่ย ร้อยละ 10.5 ในปี  
2554 (NOLINTHA, Vanthana, 2011) เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 12.5 
 2) ด้วยภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบของแขวงสะหวันนะเขต กับโอกาสในการขยายลู่ทางการลงทุนมุ่งสู่ตลาด  
ต่างประเทศที่ใหญ่รายล้อมทางตะวันออก และตะวันตก คือ เวียดนาม และไทย ซึ่งในยุคสงครามเวียดนาม  
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สหรัฐอเมริกาไดเลือกที่จะตั้งฐานทัพสหรัฐในพื้นที่แหงนี้ ซึ่งมีเมืองเซโน (SENO) เมืองหนึ่งของแขวงสะหวันนะ
เขตที่มาจากคํายอของภาษาฝรั่งเศส คือ Sud, Est, Nord และ Ouest แปลเปนภาษาอังกฤษไดวา South, 
East, North และ West  ซึ่งหมายถึงใต ตะวันออก เหนือ และตะวันตก  

3) สปป.ลาวไดกําหนดยุทธศาสตรจาก Landlocked เปน Land link ดวยลักษณะภูมิศาสตรของ สปป.ลาว 
มีพรมแดนติดตอกับ 5 ประเทศ คือ จีน 505 กิโลเมตร เวียดนาม 2,069 กิโลเมตร กัมพูชา 435 กิโลเมตร ไทย 
1,835 กิโลเมตร และเมียนมาร 236 กิโลเมตร (ความยาวของพ้ืนที่จากเหนือ-ใต 1,700 กิโลเมตร ระยะทาง
ความกวางจากตะวันออก-ตะวันตก กวา 500 กิโลเมตร สวนระยะทางที่แคบที่สุด 140 กิโลเมตร โดยแขวง
สะหวันนะเขตสามารถเชื่อมโยงไทย เวียดนามโดยใชเสนทาง R9 ดวยภูมิประเทศที่ตั้งอยูกึ่งกลางระหวาง 
จังหวัดมุกดาหาร กับ จังหวัดกวางจิของเวียดนาม เชื่อมโยงไปเมืองเว และเมืองดานัง เปนจุดเชื่อมเสนทาง
คมนาคมทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ โดยมีสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต) เปนจุดเชื่อม
ระหวาง ไทย และเวียดนาม ผานทางเสนทางหมายเลข 9 (R9) อีกทั้งสามารถเชื่อมตอภาคเหนือ และภาคใต 
ของ สปป.ลาว โดยเสนทาง R13 ซึ่งคนไทยนิยมเดินทางทองเที่ยวไปเวียดนามผานทางหมายเลข 9  

4) รัฐบาล สปป. ลาว ประกาศโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน เปนเขตสงเสริมการลงทุนแหง
แรกในลาวซึ่งไดกอตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ ไดแลว 10 แหง จากแผนที่วางไวตั้งใหได 
20 แหง ภายในป 2558 โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีไดตั้งขึ้นแลว คือ  

1. เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน  
2. เขตเศรษฐกิจเฉพาะบอเต็น-แดนคํา แขวงหลวงน้ําทา  
3. เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคํา (สามเหลี่ยมทองคํา) เมืองตนผึ้ง แขวงบอแกว  
4. นครหลวงเวียงจันทนถือเปนเขตที่มีการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะมากที่สุด 

จํานวน 5 เขต โดย 4 เขต เปนการยกระดับจากเขตพัฒนาทั่วไป คือ  
  เขตนิคมอุตสาหกรรมและการคาเวียงจันทน-โนนทอง  
  เขตเศรษฐกิจเฉพาะดงโพสี 
  เขตเศรษฐกิจเฉพาะลองแถง-เวียงจันทน  
  เขตพัฒนารวมไซเสดถา  
  เขตท่ี 5 เปนเขตที่ตั้งใหม คือ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง  
5. อีกสองเขตกําลังพัฒนาเพื่อใหสามารถรองรับการลงทุนใหได คือ  
  เขตเศรษฐกิจเฉพาะทาแขก  
  เขตเศรษฐกิจเฉพาะเขตภูเขียว ในแขวงคํามวน 

5) แขวงสะหวันนะเขต เปน 1 ใน 4 แขวง (นครหลวงเวียงจันทน แขวงหลวงพระบาง แขวงจําปาสัก) ที่
เจาแขวงมีอํานาจอนุมัติโครงการลงทุนในแขวงที่มีมูลคาไมเกิน 5 ลานดอลลารสหรัฐ และใชพ้ืนที่ไมเกิน 100 
เฮกตาร โดยไมตองรับความเห็นชอบจากสวนกลาง (เฉพาะในโครงการที่รัฐบาลลาวสงเสริม เชน การ
กอสราง การขุดคนทรัพยากร) สวนแขวงอ่ืน ๆ สามารถอนุมัติโครงการลงทุนไดเองไมเกิน 3 ลานดอลลาร
สหรัฐ 

6) เปนแขวงเกษตรกรรม เนื่องจากพ้ืนที่กวางขวางและอุดมสมบูรณ หลายประเทศรวมทั้งไทยจึงเขาไป
ลงทุนดานเกษตรอุตสาหกรรมกันมาก 

7) ตลาดการคาสําคัญในแขวง ไดแก ตลาดสะหวันไซ ตลาดสามัคคีไซ ตลาดหลัก 8  
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8) มีดานสากล 2 จุด คือดานสากลสะพานมิตรภาพ 2 (สะหวันนะเขต- มุกดาหาร) ทําการทุกวัน 06.00–
22.00 น. และดานสากลแดนสะหวัน-ลาวบาว ชายแดนลาว-เวียดนาม โดยมีถนนหมายเลข 9 เชื่อมระหวาง 2 
ดาน ดังกลาว 

 
จากขอมูลการลงทุนไทยในแขวงสะหวันนะเขต ที่สําคัญที่สถานกงสุลของไทย ณ แขวงสะหวันนะเขต 

รวบรวม ไดแก 
1) บริษัท ไทฮ้ัวยางพารา ลงทุนปลูกยางพารา 
2) บริษัท น้ําตาลมิตรลาว ลงทุนปลูกออย/ผลิตน้ําตาล ลงทุนโดยบริษัทน้ําตาลมิตรผล ไดรับสัมปทาน

ที่ดิน 10,000 เฮคตาร ระยะเวลา 40 ป กําลังการผลิตน้ําตาล 60,000 ตันตอป เริ่มดําเนินการปลายป พ.ศ. 
2551 ผลผลิตรอยละ 95 สงออกไปตลาดรวมยุโรป (EU) ทางทาเรือแหลมฉบังของไทย เมื่อเปรียบเทียบ
จํานวนเที่ยวเรือขนสงสินคาที่มากกวา และคาธรรมเนียมถูกกวาใชบริการที่ทาเรือดานัง เวียดนาม 

3) บริษัท น้ําตาลสะหวันนะเขต ลงทุนปลูกออย/ผลิตน้ําตาล ลงทุนโดยบริษัทน้ําตาลขอนแกน 
4) บริษัท ไชโยโอเอลาว ลงทุนปลูกยูคาลิปตัส/และรับซื้อ ลงทุนโดย บริษัท Double A  
5) บริษัท สะหวันกาวหนาการเกษตร ลงทุนปลูกถั่วลิสง และรานขายของพ้ืนเมืองลาว (ODOP-One 

District One Product)  
6) บริษัท เคพี-นิซเซอิ มิซูกิ ลาว ลงทุนประกอบชิ้นสวนอิเล็กโทรนิกส ลงทุนโดย บริษัทนิซเซอิ มิซูกิ 

(เปนบริษัทรวมทุนกับญี่ปุน จดทะเบียนในไทย) รวมกับ บริษัทเคพี จําหนายรถยนตยี่หอโตโยตาและอะไหล
และการใหบริการตาง ๆ 

7) กลุมบริษัท Lao World ไดลงทุนสรางศูนยการคา/การประชุม SAVAN-ITECC แหงแรกในเมืองไกสอน 
พมวิหาน 

8) ธนาคารกรุงศรีอยุธยาไดเปดสาขาที่แขวงสะหวันนะเขต 
9) สถานเสริมความงามวุฒิศักดิ์ คลินิค สาขาแขวงสะหวันนะเขต เปดใหบริการเมื่อเดือนพฤษภาคม 

2554  
10) สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) กระทรวงการตางประเทศ รวมกับ

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยมีวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารเปนพ่ีเลี้ยงใหการ
สนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรียนเทคนิคแขวงสะหวันนะเขต ในการพัฒนาหลักสูตร บุคคลากรและจัดหาวัสดุ
อุปกรณ โดยใชหลักการของโรงเรียนเทคนิคแขวงเวียงจันทนที่ สพร.ใหการสนับสนุนในการพัฒนาเปนตนแบบ
การธนาคาร 

11) ธนาคารของรัฐ ประกอบดวยธนาคารแหง สปป.ลาว ประจําภาคกลาง ธนาคารการคาตางประเทศ 
ธนาคารพัฒนาลาว ธนาคารนโยบาย และธนาคารสงเสริมกสิกรรม  

12) ธนาคารของเอกชนประกอบดวย ธนาคาร Public (มาเลเซีย) ธนาคารพงสะหวัน (ลาว) ธนาคารเอสที 
(ลาว) ธนาคารเอซีลิดา (กัมพูชา) ธนาคารลาว-เวียด (เวียดนาม) 

13) ธนาคารจากประเทศไทย คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ไทย)   
 

  ดานการทองเที่ยว  
  มีแหลงทองเที่ยวสําคัญ ไดแก พระธาตุอิงฮัง วัดไซยะพูม พิพิธภัณฑชีวศาสตรไดโนเสาร หนองหลม–
ปาสงวนดงนาตาด แหลงขุดคนกระดูกไดโนเสาร พูซางแห แกงหลวงพรอมรอยเทาไดโนเสาร ปาสงวนแหงชาติ
ดงพูเวียง แกงสามมัดแตก เสนทางโฮจิมินห ตาดสะแล็น หอไตรวัดหนองลําจัน หนองหลวง  (ปลาฝา) ดงลิง 
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8) มีดานสากล 2 จุด คือดานสากลสะพานมิตรภาพ 2 (สะหวันนะเขต- มุกดาหาร) ทําการทุกวัน 06.00–
22.00 น. และดานสากลแดนสะหวัน-ลาวบาว ชายแดนลาว-เวียดนาม โดยมีถนนหมายเลข 9 เชื่อมระหวาง 2 
ดาน ดังกลาว 

 
จากขอมูลการลงทุนไทยในแขวงสะหวันนะเขต ที่สําคัญที่สถานกงสุลของไทย ณ แขวงสะหวันนะเขต 

รวบรวม ไดแก 
1) บริษัท ไทฮ้ัวยางพารา ลงทุนปลูกยางพารา 
2) บริษัท น้ําตาลมิตรลาว ลงทุนปลูกออย/ผลิตน้ําตาล ลงทุนโดยบริษัทน้ําตาลมิตรผล ไดรับสัมปทาน

ที่ดิน 10,000 เฮคตาร ระยะเวลา 40 ป กําลังการผลิตน้ําตาล 60,000 ตันตอป เริ่มดําเนินการปลายป พ.ศ. 
2551 ผลผลิตรอยละ 95 สงออกไปตลาดรวมยุโรป (EU) ทางทาเรือแหลมฉบังของไทย เมื่อเปรียบเทียบ
จํานวนเที่ยวเรือขนสงสินคาที่มากกวา และคาธรรมเนียมถูกกวาใชบริการที่ทาเรือดานัง เวียดนาม 

3) บริษัท น้ําตาลสะหวันนะเขต ลงทุนปลูกออย/ผลิตน้ําตาล ลงทุนโดยบริษัทน้ําตาลขอนแกน 
4) บริษัท ไชโยโอเอลาว ลงทุนปลูกยูคาลิปตัส/และรับซื้อ ลงทุนโดย บริษัท Double A  
5) บริษัท สะหวันกาวหนาการเกษตร ลงทุนปลูกถั่วลิสง และรานขายของพ้ืนเมืองลาว (ODOP-One 

District One Product)  
6) บริษัท เคพี-นิซเซอิ มิซูกิ ลาว ลงทุนประกอบชิ้นสวนอิเล็กโทรนิกส ลงทุนโดย บริษัทนิซเซอิ มิซูกิ 

(เปนบริษัทรวมทุนกับญี่ปุน จดทะเบียนในไทย) รวมกับ บริษัทเคพี จําหนายรถยนตยี่หอโตโยตาและอะไหล
และการใหบริการตาง ๆ 

7) กลุมบริษัท Lao World ไดลงทุนสรางศูนยการคา/การประชุม SAVAN-ITECC แหงแรกในเมืองไกสอน 
พมวิหาน 

8) ธนาคารกรุงศรีอยุธยาไดเปดสาขาที่แขวงสะหวันนะเขต 
9) สถานเสริมความงามวุฒิศักดิ์ คลินิค สาขาแขวงสะหวันนะเขต เปดใหบริการเมื่อเดือนพฤษภาคม 
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10) สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) กระทรวงการตางประเทศ รวมกับ

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยมีวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารเปนพ่ีเลี้ยงใหการ
สนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรียนเทคนิคแขวงสะหวันนะเขต ในการพัฒนาหลักสูตร บุคคลากรและจัดหาวัสดุ
อุปกรณ โดยใชหลักการของโรงเรียนเทคนิคแขวงเวียงจันทนที่ สพร.ใหการสนับสนุนในการพัฒนาเปนตนแบบ
การธนาคาร 

11) ธนาคารของรัฐ ประกอบดวยธนาคารแหง สปป.ลาว ประจําภาคกลาง ธนาคารการคาตางประเทศ 
ธนาคารพัฒนาลาว ธนาคารนโยบาย และธนาคารสงเสริมกสิกรรม  

12) ธนาคารของเอกชนประกอบดวย ธนาคาร Public (มาเลเซีย) ธนาคารพงสะหวัน (ลาว) ธนาคารเอสที 
(ลาว) ธนาคารเอซีลิดา (กัมพูชา) ธนาคารลาว-เวียด (เวียดนาม) 

13) ธนาคารจากประเทศไทย คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ไทย)   
 

  ดานการทองเที่ยว  
  มีแหลงทองเที่ยวสําคัญ ไดแก พระธาตุอิงฮัง วัดไซยะพูม พิพิธภัณฑชีวศาสตรไดโนเสาร หนองหลม–
ปาสงวนดงนาตาด แหลงขุดคนกระดูกไดโนเสาร พูซางแห แกงหลวงพรอมรอยเทาไดโนเสาร ปาสงวนแหงชาติ
ดงพูเวียง แกงสามมัดแตก เสนทางโฮจิมินห ตาดสะแล็น หอไตรวัดหนองลําจัน หนองหลวง  (ปลาฝา) ดงลิง 
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จากขอมูลการลงทุนไทยในแขวงสะหวันนะเขต ที่สําคัญที่สถานกงสุลของไทย ณ แขวงสะหวันนะเขต 

รวบรวม ไดแก 
1) บริษัท ไทฮ้ัวยางพารา ลงทุนปลูกยางพารา 
2) บริษัท น้ําตาลมิตรลาว ลงทุนปลูกออย/ผลิตน้ําตาล ลงทุนโดยบริษัทน้ําตาลมิตรผล ไดรับสัมปทาน

ที่ดิน 10,000 เฮคตาร ระยะเวลา 40 ป กําลังการผลิตน้ําตาล 60,000 ตันตอป เริ่มดําเนินการปลายป พ.ศ. 
2551 ผลผลิตรอยละ 95 สงออกไปตลาดรวมยุโรป (EU) ทางทาเรือแหลมฉบังของไทย เมื่อเปรียบเทียบ
จํานวนเที่ยวเรือขนสงสินคาที่มากกวา และคาธรรมเนียมถูกกวาใชบริการที่ทาเรือดานัง เวียดนาม 
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5) บริษัท สะหวันกาวหนาการเกษตร ลงทุนปลูกถั่วลิสง และรานขายของพ้ืนเมืองลาว (ODOP-One 

District One Product)  
6) บริษัท เคพี-นิซเซอิ มิซูกิ ลาว ลงทุนประกอบชิ้นสวนอิเล็กโทรนิกส ลงทุนโดย บริษัทนิซเซอิ มิซูกิ 

(เปนบริษัทรวมทุนกับญี่ปุน จดทะเบียนในไทย) รวมกับ บริษัทเคพี จําหนายรถยนตยี่หอโตโยตาและอะไหล
และการใหบริการตาง ๆ 

7) กลุมบริษัท Lao World ไดลงทุนสรางศูนยการคา/การประชุม SAVAN-ITECC แหงแรกในเมืองไกสอน 
พมวิหาน 

8) ธนาคารกรุงศรีอยุธยาไดเปดสาขาที่แขวงสะหวันนะเขต 
9) สถานเสริมความงามวุฒิศักดิ์ คลินิค สาขาแขวงสะหวันนะเขต เปดใหบริการเมื่อเดือนพฤษภาคม 

2554  
10) สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) กระทรวงการตางประเทศ รวมกับ

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยมีวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารเปนพ่ีเลี้ยงใหการ
สนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรียนเทคนิคแขวงสะหวันนะเขต ในการพัฒนาหลักสูตร บุคคลากรและจัดหาวัสดุ
อุปกรณ โดยใชหลักการของโรงเรียนเทคนิคแขวงเวียงจันทนที่ สพร.ใหการสนับสนุนในการพัฒนาเปนตนแบบ
การธนาคาร 

11) ธนาคารของรัฐ ประกอบดวยธนาคารแหง สปป.ลาว ประจําภาคกลาง ธนาคารการคาตางประเทศ 
ธนาคารพัฒนาลาว ธนาคารนโยบาย และธนาคารสงเสริมกสิกรรม  

12) ธนาคารของเอกชนประกอบดวย ธนาคาร Public (มาเลเซีย) ธนาคารพงสะหวัน (ลาว) ธนาคารเอสที 
(ลาว) ธนาคารเอซีลิดา (กัมพูชา) ธนาคารลาว-เวียด (เวียดนาม) 

13) ธนาคารจากประเทศไทย คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ไทย)   
 

  ดานการทองเที่ยว  
  มีแหลงทองเที่ยวสําคัญ ไดแก พระธาตุอิงฮัง วัดไซยะพูม พิพิธภัณฑชีวศาสตรไดโนเสาร หนองหลม–
ปาสงวนดงนาตาด แหลงขุดคนกระดูกไดโนเสาร พูซางแห แกงหลวงพรอมรอยเทาไดโนเสาร ปาสงวนแหงชาติ
ดงพูเวียง แกงสามมัดแตก เสนทางโฮจิมินห ตาดสะแล็น หอไตรวัดหนองลําจัน หนองหลวง  (ปลาฝา) ดงลิง 
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ธาตุอูบมุง-ละหาโคก ธาตุเรือนหิน ธาตุโผน ประเพณีแขงเรือ บุญปใหมลาว (สงกรานต) และสถานคาสิโน 
(Savan Vegas Hotel and Casino) 
 
  ดานการคมนาคมของแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งแบงกาคมนาคม 3 ดาน ดังนี้  
  1) ทางบกเปนจุดเชื่อมตอของถนนสายหลัก 2 สาย คือถนนหมายเลข 13 ซึ่งเชื่อมภาคเหนือกับ
ภาคใตของลาว และถนนหมายเลข 9 ซึ่งเชื่อมตอกับถนนหมายเลข 13 ออกไปทางชายแดนดานตะวันออก 
เชื่อมตอไปยังจังหวัดกวางจิ เว ดานังของเวียดนาม 
  2) การคมนาคมทางอากาศมีสนามบินภายในและระหวางประเทศ 1 แหง ในเมืองไกสอน พมวิหาน 
โดยมีเที่ยวบินไป-กลับระหวางสะหวันนะเขต-กรุงเทพฯ ทุกวันจันทร พุธ ศุกรและมีเที่ยวบินไป-กลับ ระหวาง 
นครหลวงเวียงจันทร-สะหวันนะเขต ทุกวัน (วันละ 1 ครั้ง) 
  3) การคมนาคมทางน้ํา มีแมน้ําสําคัญ ไดแก แมน้ําเซบั้งเหียง ความยาวประมาณ 370 กิโลเมตร 
แมน้ําเซละนอง ความยาวประมาณ 135 กิโลเมตร และแมน้ําเซบั้งไฟ (อยูในแขวงสะหวันนะเขต และคํามวน) 
ความยาวประมาณ 239 กิโลเมตร 
 2.2) เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน 

รัฐบาล สปป.ลาวไดออกคําสั่งนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 2/นย ลงวันที่ 21 มกราคม 2545 วาดวยการ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ซึ่งไดดําเนินการศึกษาโดย JICA แตเนื่องจากประกาศฉบับนี้ระบุอํานาจ
หนาที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนไมชัดเจนทําใหมีปญหาในการบริหารงาน จึงไดมีการออกคําสั่ง
นายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 148/นย ลงวันที่ 29 กันยายน 2546 วาดวยเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน มา
ทดแทนและมีผลบังคับใชแทนฉบับที่ 2/นย ลงวันที่ 21 มกราคม 2545  

วัตถุประสงคในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน เพ่ือใหเปนศูนยกลางการคา การลงทุน 
และการบริการแหงหนึ่งในภูมิภาค โดยอาศัยจุดเดนในดานที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ซึ่งตั้งอยู
บนเสนทางหมายเลข 9 อันเปนสวนหนึ่งของแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor: EWEC) ในการดึงดูด และสงเสริมการลงทุน และสรางสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือ
เอ้ืออํานวยใหเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน- เซโน เปนแหลงอุตสาหกรรมที่ทันสมัยของประเทศ ชวยสรางอาชีพ
และยกระดับความรูความสามารถดานฝมือแรงงานในอุตสาหกรรมของประเทศ  

โดยเหตุผลสนับสนุนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน -เซโน สปป.ลาว มีเสถียรภาพทาง
การเมือง และความสงบปลอดภัยในสังคมสูง การลงทุนของนักลงทุนตางชาติเปนการยายฐานการผลิตมายัง
แหลงที่มีตนทุนการผลิตต่ํากวาประเทศตน (วัตถุดิบและแรงงาน) นักลงทุนตางชาติยังสามารถใชประโยชนจาก
สิทธิพิเศษ (GSP) ที่ สปป.ลาว ไดรับในการสงออกไปประเทศพัฒนาแลวตาง ๆ อาทิ สหภาพยุโรป 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และประเทศอ่ืน ๆ  

รัฐบาล สปป.ลาวไดมีนโยบายสงเสริมการลงทุนภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน โดยผูลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนจะไดรับสิทธิพิเศษ อาทิ  

1. ไดรับการยกเวนภาษีกําไร (อากรกําไร) เปนระยะเวลา 2-10 ปนับตั้งแตเริ่มมีผลกําไร หลังจาก
นั้นจะเสียในอัตรารอยละ 8-10 (ตามปกติจะยกเวนภาษีกําไรเปนระยะเวลา 2-7 ป หลังจากนั้นจะเสียในอัตรา
รอยละ 10-20 สําหรับนักลงทุนตางชาติ และในอัตรารอยละ 35 สําหรับนิติบุคคลลาว) 

2. เสียภาษีรายไดสวนบุคคล (อากรรายไดสวนบุคคล ) สําหรับคนตางชาติในอัตรารอยละ 
5 (ตามปกติคนตางชาติเสียในอัตรารอยละ 10) 
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ธาตุอูบมุง-ละหาโคก ธาตุเรือนหิน ธาตุโผน ประเพณีแขงเรือ บุญปใหมลาว (สงกรานต) และสถานคาสิโน 
(Savan Vegas Hotel and Casino) 
 
  ดานการคมนาคมของแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งแบงกาคมนาคม 3 ดาน ดังนี้  
  1) ทางบกเปนจุดเชื่อมตอของถนนสายหลัก 2 สาย คือถนนหมายเลข 13 ซึ่งเชื่อมภาคเหนือกับ
ภาคใตของลาว และถนนหมายเลข 9 ซึ่งเชื่อมตอกับถนนหมายเลข 13 ออกไปทางชายแดนดานตะวันออก 
เชื่อมตอไปยังจังหวัดกวางจิ เว ดานังของเวียดนาม 
  2) การคมนาคมทางอากาศมีสนามบินภายในและระหวางประเทศ 1 แหง ในเมืองไกสอน พมวิหาน 
โดยมีเที่ยวบินไป-กลับระหวางสะหวันนะเขต-กรุงเทพฯ ทุกวันจันทร พุธ ศุกรและมีเที่ยวบินไป-กลับ ระหวาง 
นครหลวงเวียงจันทร-สะหวันนะเขต ทุกวัน (วันละ 1 ครั้ง) 
  3) การคมนาคมทางน้ํา มีแมน้ําสําคัญ ไดแก แมน้ําเซบั้งเหียง ความยาวประมาณ 370 กิโลเมตร 
แมน้ําเซละนอง ความยาวประมาณ 135 กิโลเมตร และแมน้ําเซบั้งไฟ (อยูในแขวงสะหวันนะเขต และคํามวน) 
ความยาวประมาณ 239 กิโลเมตร 
 2.2) เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน 

รัฐบาล สปป.ลาวไดออกคําสั่งนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 2/นย ลงวันที่ 21 มกราคม 2545 วาดวยการ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ซึ่งไดดําเนินการศึกษาโดย JICA แตเนื่องจากประกาศฉบับนี้ระบุอํานาจ
หนาที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนไมชัดเจนทําใหมีปญหาในการบริหารงาน จึงไดมีการออกคําสั่ง
นายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 148/นย ลงวันที่ 29 กันยายน 2546 วาดวยเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน มา
ทดแทนและมีผลบังคับใชแทนฉบับที่ 2/นย ลงวันที่ 21 มกราคม 2545  

วัตถุประสงคในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน เพ่ือใหเปนศูนยกลางการคา การลงทุน 
และการบริการแหงหนึ่งในภูมิภาค โดยอาศัยจุดเดนในดานที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ซึ่งตั้งอยู
บนเสนทางหมายเลข 9 อันเปนสวนหนึ่งของแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor: EWEC) ในการดึงดูด และสงเสริมการลงทุน และสรางสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือ
เอ้ืออํานวยใหเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน- เซโน เปนแหลงอุตสาหกรรมที่ทันสมัยของประเทศ ชวยสรางอาชีพ
และยกระดับความรูความสามารถดานฝมือแรงงานในอุตสาหกรรมของประเทศ  

โดยเหตุผลสนับสนุนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน -เซโน สปป.ลาว มีเสถียรภาพทาง
การเมือง และความสงบปลอดภัยในสังคมสูง การลงทุนของนักลงทุนตางชาติเปนการยายฐานการผลิตมายัง
แหลงที่มีตนทุนการผลิตต่ํากวาประเทศตน (วัตถุดิบและแรงงาน) นักลงทุนตางชาติยังสามารถใชประโยชนจาก
สิทธิพิเศษ (GSP) ที่ สปป.ลาว ไดรับในการสงออกไปประเทศพัฒนาแลวตาง ๆ อาทิ สหภาพยุโรป 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และประเทศอ่ืน ๆ  

รัฐบาล สปป.ลาวไดมีนโยบายสงเสริมการลงทุนภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน โดยผูลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนจะไดรับสิทธิพิเศษ อาทิ  

1. ไดรับการยกเวนภาษีกําไร (อากรกําไร) เปนระยะเวลา 2-10 ปนับตั้งแตเริ่มมีผลกําไร หลังจาก
นั้นจะเสียในอัตรารอยละ 8-10 (ตามปกติจะยกเวนภาษีกําไรเปนระยะเวลา 2-7 ป หลังจากนั้นจะเสียในอัตรา
รอยละ 10-20 สําหรับนักลงทุนตางชาติ และในอัตรารอยละ 35 สําหรับนิติบุคคลลาว) 

2. เสียภาษีรายไดสวนบุคคล (อากรรายไดสวนบุคคล ) สําหรับคนตางชาติในอัตรารอยละ 
5 (ตามปกติคนตางชาติเสียในอัตรารอยละ 10) 
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3. ไดรับการยกเวนภาษีทางออม ไดแก ภาษีการคา (อากรตัวเลขธุรกิจ) และ ภาษีสรรพสามิต 
(อากรชมใช) (ตามปกติจะเสียภาษีการคาในอัตรารอยละ 5-10 และภาษีสรรพสามิตในอัตรารอยละ 5-90) 

4. ไดรับการยกเวนภาษีในการสงออก และยกเวนภาษีในการนําเขาวัตถุดิบ  เครื่องจักร อุปกรณ
กอสรางและอุปกรณท่ีใชในการผลิต 

5. ไดรับสัมปทานเชาที่ดินมีระยะเวลานานสุดถึง 99 ปและสามารถขอตอสัมปทานได นอกจากนี้ 
หากเชาที่ดินเกิน 30 ป จะไดรับการยกเวนคาเชาเปนระยะเวลา 12 ป 

6. นักลงทุนที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต 100,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไป พรอมคูสมรสและ บุตรอายุต่ํา
กวา 21 ป จะไดรับ Foreign ID Card ซึ่งอนุญาตใหทํางานใน สปป.ลาวไดและไดรับวีซาประเภทเขาออกได
หลายครั้ง มีอายุอยางนอย 1 ป หากมีทุนจดทะเบียนตั้งแต 10 ลานเหรียญสหรัฐขึ้นไป จะไดรับ Permanent 
Resident ID Card หรือไดรับวีซาประเภทเขาออกไดหลายครั้ง มีอายุอยางนอย 1 ป หรือไดรับหนังสือ
เดินทาง สปป.ลาว 

 
2.2.1) ประเภทธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน  

(1) ธุรกิจการผลิตและการแปรรูป เชน การผลิตสินคาสําเร็จรูปเพ่ือการสงออก การผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส การประกอบชิ้นสวนใหเปนสินคาสําเร็จรูป การแปรรูปสินคานําเขาเพ่ือสงขายตอภายในหรือ
ตางประเทศ การแปรรูปสินคาเกษตร การผลิตสินคาหัตถกรรม โรงงานรับบรรจุหีบหอสินคาและผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป 

(2) ธุรกิจการคา เชน รานคาปลอดภาษี การขายสงสินคาผานแดนปลอดภาษี การขายสงสินคา
และผลิตภัณฑภายใน (เชน สินคาหัตถกรรม ไมเนื้อหอม และอ่ืน ๆ) ศูนยแสดงสินคา หางสรรพสินคา ศูนย
ประชุม การสงออก นําเขา และการคาผานแดน 

(3) ธุรกิจบริการและ การจัดสงกระจายสินคา (Logistics) เชน ระบบโกดังเก็บสินคา ศูนย
กระจายสินคา บริษัทรับเหมาขนสง โรงแรม อาคารหรือสํานักงานใหเชา บานจัดสรร บริษัทนําเที่ยว การ
พัฒนาแหลงพักผอน สถานที่เลนกีฬา สวนสนุก แหลงทองเที่ยว ธนาคารหรือสถาบันการเงิน การประกันภัย 
กองทุนสวัสดิการสังคม โรงเรียนวิชาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน โรงเรียนสามัญศึกษา มหาวิทยาลัย  
โรงพยาบาล รานอาหาร ไปรษณีย 

(4) สํานักงานตัวแทนและสาขาบริษัทภายในหรือตางประเทศ เชน สํานักงานตัวแทนการคา
เพ่ือสงเสริมการสงออก ดานการทองเที่ยว สาขาบริษัทที่ปรึกษาตางประเทศ สาขาบริษัทการบินและการขนสง
ตางประเทศ 

การแบงขอบเขตที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน แรกเริ่มมีการแบงเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สะหวัน-เซโนออกเปน Zone A และ Zone B ตอมา ไดมีการขยายออกเปน Zone B1, Zone C และ Zone 
D ดังนี้ 
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                 ภาพที่ 3.34 แผนที่แสดงที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน สปป.ลาว 
                 ที่มา: เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนสปป.ลาว 
 

(1) Zone A หรือ “Savan City” เปนเขตศูนยกลางการคาและบริการ มีเนื้อที่ 305 เฮกตาร ตั้งอยู
ติดกับสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต ซึ่ง
ประกอบดวย รานคาปลอดภาษี โรงพยาบาล โรงแรม รานอาหาร ศูนยประชุม และสวนสนุก ปจจุบันมีบริษัท 
สะหวันโล จํากัด ของลาว (รอยละ 100) ไดรับสัมปทานพ้ืนที่ 2 เฮกตาร ระยะเวลาสัมปทาน 31 ป ลงทุนดาน
การสรางการทองเที่ยวแบบครบวงจร เชน โรงแรม รานอาหาร ศูนยการคา สวนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
อาทิ สรางถนน ระบบไฟฟาและน้ําประปา เปนการพัฒนาของรัฐบาลลาวทั้งหมด  

(2) Zone B หรือ “Logistic Park” เปนเขตบริการจัดสงและกระจายสินคา มีเนื้อที่ 20 
เฮกตาร ตั้งอยูที่เมืองอุทุมพอน แขวงสะหวันนะเขต รัฐบาลลงทุนพัฒนาเอง ปจจุบันพัฒนาระบบโครงสราง
พ้ืนฐาน (อาทิ การติดตั้งระบบไฟฟาและน้ําประปาภายในโซน การสรางถนนดินแดง ) คิดเปนรอยละ 50 
นอกจากนี้ สปป.ลาวไดขอให JBIC ศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาพ้ืนที่ซึ่งอาจขยายพ้ืนที่ออกไปอีกได 
(Zone B1พ้ืนที่ 300 เฮกตาร) รวมทั้งการขอ soft loans เพ่ือพัฒนาจุดนี้รวมกับญี่ปุน ปจจุบันมีบริษัทจํานวน 
3 บริษัทเขาไปลงทุน ไดแก บริษัท Double A logistics (ไทย) บริษัท นานน โลจิสติกส (ไทย) และบริษัท 
Log-Item (ญี่ปุน) ประกอบการอตสาหกรรมแปรรูผไมและเยื่อกระดาษ บริษัท Nikkon ผลิตกลองถายรูป ใน
สวน Zone B1 มีการตกลงสามฝายระหวางบริษัทเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ จํากัด ของเอกชนญี่ปุน กับ
บริษัทน้ําทากอสรางขัว จํากัด ของเอกชนลาว และองคการคุมครองเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน -เซโน ไดตั้ง
บริษัทรวมทุนขึ้นใหมชื่อ บริษัทสะหวัน-ญี่ปุน รวมพัฒนาจํากัด พัฒนาพ้ืนที่ 220 เฮกตาร เพ่ือรองรับการ
ลงทุนดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากตางประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนจากญี่ปุน 

(3) Zone C หรือ “Savan Park” เปนเขตอุตสาหกรรมและการคา มีเนื้อที่ 211 เฮกตาร ตั้งอยูที่
หลัก 10 เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต มีบริษัทเขามาลงทุนทั้งหมด 24 บริษัท ไดแก 

1.) บริษัท Savan Pacifica (รัฐบาลลาวรวมทุนกับมาเลเซีย 30:70) พัฒนาระบบโครงสราง
พ้ืนฐานของโซน C ปจจุบันพัฒนาพื้นที่ท้ังหมดไดรอยละ 40 และพัฒนา phase 1 ของโซน C ไดรอยละ 90 

2.) บริษัท Lao tin (ญี่ปุน) ไดมาลงทุนสรางโรงงานผลิตและหลอมเสนตะกั่ว  
3.) บริษัท DKLS (มาเลเซีย) พัฒนาอสังหาริมทรัพย อาทิ สรางอาคารสํานักงานใหเชา 

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 2 
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4.) บริษัท OM (ญี่ปุนและมาเลเซีย และเปนเจาของเดียวกับบริษัท Lao tin) พัฒนา 
อสังหาริมทรัพย อาทิ สรางอาคารสํานักงานใหเชา 

5.) บริษัท สุขพัฒนา (ลาว) นําเขาพาหนะและเครื่องจักรที่ใชในการกอสรางมือสองทุกชนิด 
6.) บริษัท PPSKG (ลาวและมาเลเซีย) นําเขาพาหนะและเครื่องจักรที่ใชในการกอสรางมือ

สองทุกชนิด 
7.) บริษัท PPS Consulting (ลาว) ใหบริการเปนที่ปรึกษาดานกฎหมายการลงทุน แกนัก

ลงทุน 
8.) บริษัท Savan Concrete (ฝรั่งเศษ) ผลิตคอนกรีตสําหรับจําหนายใหเฉพาะโครงการที่

ลงทุนอยูภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ 
9.) บริษัท Tee Som Boun (ลาว) เปนบริษัทที่นําเขา–สงออกสินคาทั่วไป 
10.)  บริษัท OTI Asia (Australia) (ออสเตรเลีย) นําเขาอุปกรณและเครื่องจักร ที่ใชในการ

ทําโครงเหมืองแรโดยเฉพาะ 
11.)  บริษัท Deuansawanh (ลาว) ประกอบกิจการประเภทโลจิสติกส 
12.)  บริษัท DIRI (Holland) ประเทศเนเธอรแลนด  เปนบริษัทเกี่ยวกับการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย 
13.)  บริษัท KCP Trading (ลาว) ธุรกิจนําเขา–สงออกสินคา 

 

 
ภาพที ่2.35-2.36 บริเวณทางเขา Zone C หรือ “Savan Park” มีการปรับพื้นที่และกอสรางอาคารสํานักงาน โรงงาน 

 
(4) Zone D หรือ “Resettlement” เปนเขตบานจัดสรร มีเนื้อที่ 118 เฮกตาร ตั้งอยูที่หลัก 8 

เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต ปจจุบันรัฐบาลลาวไดลงทุนสรางบานจัดสรร โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการโยกยายของประชาชนออกจากพ้ืนที่ Zone A ที่จะสราง "Savan City"  

 
2.2.3 ขอจํากัด/อุปสรรคตางๆ 
ปญหาที่ดินเนื่องจากพ้ืนที่สวนใหญในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนเปนของประชาชนลาว ทําใหรัฐ

ตองจายคาทดแทนในการเวนคืน เปนจํานวน 14 พันลานกีบ (หรือประมาณ 57 ลานบาท) และตองทําการ
โยกยายประชาชนที่ตั้งถ่ินฐานอยูท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนไปในที่ที่รัฐเตรียมไวใหใหม 

ระบบสาธารณูปโภค และและโครงสรางพ้ืนฐาน ถนน ไฟฟา น้ําประปา ยังไมพัฒนา และไมสามารถ
ตอบสนองความตองการไดอยางเพียงพอ ซึ่งยังคงเปนปญหาสวนใหญของประเทศดอยพัฒนาและของ สปป.ลาว 
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4.) บริษัท OM (ญี่ปุนและมาเลเซีย และเปนเจาของเดียวกับบริษัท Lao tin) พัฒนา 
อสังหาริมทรัพย อาทิ สรางอาคารสํานักงานใหเชา 

5.) บริษัท สุขพัฒนา (ลาว) นําเขาพาหนะและเครื่องจักรที่ใชในการกอสรางมือสองทุกชนิด 
6.) บริษัท PPSKG (ลาวและมาเลเซีย) นําเขาพาหนะและเครื่องจักรที่ใชในการกอสรางมือ

สองทุกชนิด 
7.) บริษัท PPS Consulting (ลาว) ใหบริการเปนที่ปรึกษาดานกฎหมายการลงทุน แกนัก

ลงทุน 
8.) บริษัท Savan Concrete (ฝรั่งเศษ) ผลิตคอนกรีตสําหรับจําหนายใหเฉพาะโครงการที่

ลงทุนอยูภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ 
9.) บริษัท Tee Som Boun (ลาว) เปนบริษัทที่นําเขา–สงออกสินคาทั่วไป 
10.)  บริษัท OTI Asia (Australia) (ออสเตรเลีย) นําเขาอุปกรณและเครื่องจักร ที่ใชในการ

ทําโครงเหมืองแรโดยเฉพาะ 
11.)  บริษัท Deuansawanh (ลาว) ประกอบกิจการประเภทโลจิสติกส 
12.)  บริษัท DIRI (Holland) ประเทศเนเธอรแลนด  เปนบริษัทเกี่ยวกับการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย 
13.)  บริษัท KCP Trading (ลาว) ธุรกิจนําเขา–สงออกสินคา 

 

 
ภาพที ่2.35-2.36 บริเวณทางเขา Zone C หรือ “Savan Park” มีการปรับพื้นที่และกอสรางอาคารสํานักงาน โรงงาน 

 
(4) Zone D หรือ “Resettlement” เปนเขตบานจัดสรร มีเนื้อที่ 118 เฮกตาร ตั้งอยูที่หลัก 8 

เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต ปจจุบันรัฐบาลลาวไดลงทุนสรางบานจัดสรร โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการโยกยายของประชาชนออกจากพ้ืนที่ Zone A ที่จะสราง "Savan City"  

 
2.2.3 ขอจํากัด/อุปสรรคตางๆ 
ปญหาที่ดินเนื่องจากพ้ืนที่สวนใหญในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนเปนของประชาชนลาว ทําใหรัฐ

ตองจายคาทดแทนในการเวนคืน เปนจํานวน 14 พันลานกีบ (หรือประมาณ 57 ลานบาท) และตองทําการ
โยกยายประชาชนที่ตั้งถ่ินฐานอยูท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนไปในที่ที่รัฐเตรียมไวใหใหม 

ระบบสาธารณูปโภค และและโครงสรางพ้ืนฐาน ถนน ไฟฟา น้ําประปา ยังไมพัฒนา และไมสามารถ
ตอบสนองความตองการไดอยางเพียงพอ ซึ่งยังคงเปนปญหาสวนใหญของประเทศดอยพัฒนาและของ สปป.ลาว 
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ดังนั้น นักลงทุนที่จะมาลงทุนที่ สปป.ลาว จึงตองสรางถนน และจัดหาไฟฟาและน้ําประปาใหแกโรงงานของตน
ดวย 

ดานกฎหมาย เนื่องจากการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเปนไปตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีซึ่งมีผลต่ํากวา
กฎหมาย แมวาจะมีการรางระเบียบการตาง ๆ เพื่อคุมครองการลงทุนในเขตเศรษฐพิเศษสะหวัน-เซโน แตก็ยัง
มีผลบังคับต่ํากวาระดับกฎหมาย ทําใหนักลงทุนขาดความมั่นใจในการไดรับการคุมครองการลงทุนตาม
กฎหมาย นอกจากนี้ มีบางมาตราในคําสั่งนายกรัฐมนตรีวาดวยเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน -เซโน ซึ่งไม
สอดคลองกับกฎหมายของ สปป.ลาว เอง อาทิ มาตรา 29 วาดวยอายุการใหเชาที่ดินระบุวานักลงทุนสามารถ
ไดรับสัมปทานเชาที่ดินสูงสุด 75 ปและสามารถตออายุไดหากไดรับความเห็นชอบจากคณะบริหารของเขต
เศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน แตในกฎหมายการเชาที่ดินของ สปป .ลาว ระบุวา หากตออายุตองไดรับความ
เห็นชอบจากสภาแหงชาติกอน หรือในมาตรา 45 วาดวยการจางพนักงานชาวตางชาติเขาทํางานในธุรกิจที่
ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนกําหนดใหจางไดไมเกินรอยละ 30 ของพนักงานทั้งหมด แตใน
กฎหมายแรงงานของ สปป.ลาว ระบุใหจางไดไมเกินรอยละ 10 อยางไรก็ตามในมาตรา 68 ระบุวาคําสั่ง
นายกรัฐมนตรีวาดวยเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนนี้มีลักษณะพิเศษเพราะมีบางมาตราซึ่งไมสอดคลองกับ
กฎหมายอื่น ๆ จึงใหมีผลบังคับใชไดเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนเทานั้น 

ขั้นตอนการดําเนินการดานเอกสารซับซอน ทําใหสิ้นเปลืองเวลาและคาใชจายมาก (การเริ่มดําเนิน
ธุรกิจใน สปป.ลาว ใชเวลาประมาณ 4 เดือน และการขออนุญาตใชเวลาประมาณ 6 เดือน) บางหนวยงาน
ไมใหความรวมมือเทาที่ควร เนื่องจากไมทราบอํานาจหนาที่ที่แทจริงของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน -เซโน ซึ่ง
เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษแหงแรกของ สปป.ลาว 

 
3. รูปแบบการคาขาย 

3.1. สินคาและมูลคาการคา 
 มูลคาสินคาชายแดนที่ผานจุดผานแดนถาวรมุกดาหารและทาเทียบเรืออําเภอเมืองมุกดาหาร ในป 
2556 จํานวน 62,481 ลานบาท เปนสินคาสงออก จํานวน 34,865 ลานบาท และสินคานําเขา จํานวน 
25,060 ลานบาท ซึ่งสินคาสงออกมีแนวโนมที่ลดลง รอยละ 46 จากป 2555 และสินคานําเขามีแนวโนมลดลง
รอยละ 26 จากป 2555 ดังตารางที่ 2.6 และตารางที่ 2.7 เปนตารางแสดงสินคาสงออกและนําเขา ป 2556 
10 อันดับแรก 

 
ตารางที่ 2.6 มูลคาการคาของจุดผานแดนถาวรมุกดาหารและทาเทียบเรืออําเภอเมืองมุกดาหาร ป 2554-2556      หนวย : ลานบาท 

มูลคาการคา 2554 2555 YoY 2556 YoY 
สินคาสงออก 47,805  64,279  34% 34,865  -46% 
สินคานําเขา 24,763  33,965  37% 25,060  -26% 

รวม 75,122  100,799  34% 62,481  -38% 
ที่มา : ดานศุลกากรมุกดาหาร, 2557 

      
ตารางที่ 2.7 แสดงสินคาสงออกและนําเขา ป 2556 10 อันดับแรกของจุดผานแดนถาวรมุกดาหารและทาเทียบเรืออําเภอ

เมืองมุกดาหาร 

ลําดับ ชนิดสนิคา 
สินคาสงออก สินคานําเขา 

1 เครื่องประมวลขอมลูอัตโนมัต ิ ทองแดงบริสุทธยังมิไดจัดทําสําเรจ็รูปชนิดแคโทด 
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ตารางที่ 2.7 แสดงสินคาสงออกและนําเขา ป 2556 10 อันดับแรกของจุดผานแดนถาวรมุกดาหารและทาเทียบเรืออําเภอ
เมืองมุกดาหาร (ตอ) 

ลําดับ ชนิดสนิคา 
สินคาสงออก สินคานําเขา 

2 มอเตอร เสื้อผาสําเร็จรูปพรอมอุปกรณตกแตง 
3 น้ํามันเชื้อเพลิง แผนเก็บขอมลูฮารดดสิ 
4 ผลไมสด รถจักรยานยนต 
5 อุปโภคบรโิภค รถดั้มพ 
6 รถยนตนั่งใหมสาํเรจ็รูป หนวยบันทึกขอมูลเลขทะเบียนสิทธิประโยชน 
7 วัตถุดิบ(ช้ินสวนประกอบกลองดิจติอล) ปุย 
8 เครื่องจักรกลการเกษตรพรอมอุปกรณ มอเตอร 
9 วัสดุอุปกรณกอสราง ตัวตัดตอวงจรกระแสไฟฟา 
10 เครื่องจักรกล โลหะขึ้นรูป 

ที่มา : ดานศุลกากรมุกดาหาร, 2557 
 

3.2. รูปแบบการพึ่งพาดานการคา 
สภาพเศรษฐกิจการคาของจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแตเปนอําเภอ แลวยกฐานะขึ้นเปนจังหวัด (ในป พ.ศ. 

2525) ขึ้นกับการคาชายแดนที่ผูกติดกับแขวงสะหวันนะเขต ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจรองจากนครหลวง
เวียงจันทน เมื่อสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 เปดใชบริการในป พ.ศ. 2550 เปนหนึ่งปจจัยหลักที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของมุกดาหารใหเติบโตขึ้น จํานวนประชากรของจังหวัดมุกดาหาร 342,868 คน แตเปน
ตลาดที่มีประชากรของแขวงสะหวันนะเขตจํานวน 937,907 คน รวมอยูดวย ซึ่งเปนตลาดแฝงของมุกดาหาร 
ทําใหมีการเติบโตแบบกาวกระโดด มูลคาราคาอาคารพาณิชยในชวงเริ่มกอสรางสะพานฯ ประมาณ 8-9 แสน
บาท และในปจจุบันราคาสูงขึ้นประมาณ 5-6 ลานบาท ในขณะที่ภาคพาณิชกรรมมีการเติบโตมากมีการลงทุน
ของรานคาปลีก-คาสงขนาดใหญ คือ เทสโกโลตัส บิ๊กซี แมกโคร โกลบอลเฮาส ไทวัสดุ และในอนาคตมีการ
ลงทุนของโฮมโปร และหางสรรพสินคาโรบินสัน การเติบโตของภาคการลงทุน บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสตรี 
จํากัด (มหาชน) ไดลงทุนตั้งโรงงานผลิตยางแทงในนาม บริษัท รับเบอรแลนด จํากัด สาขามุกดาหาร เปน
โรงงานสาขาท่ี 44 ของกลุมบริษัทฯ โดยเปนสาขาที่สามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนับจากสาขาบึงกาฬ และ
บุรีรัมย กําลังการผลิต 5,000 ตันตอเดือน ใชเงินลงทุนกวา 430 ลานบาท สามารถสรางงานใหกับประชาชนใน
ทองถิ่นกวา 300 อัตรา นอกจากนี้ยังมีบริษัท เอ็นเทคโพลีเมอร จํากัด ตั้งโรงงานผลิตยางพาราสงออกยางแทง 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคาเปนการคาสมัยใหม (Modern Trade) จากการขยายเปดสาขาของ
รานขายสินคาราคาถูก หรือ Discount Store ขนาดใหญ เทสโกโลตัส เปดเปนแหงแรกหลังจากการกอสราง
สะพานเสร็จสิ้นลง หลังจากนั้นหางบิ๊กซี ไดลงทุนเปดกิจการเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 มีการประมาณการ
ยอดขายวันแรกกวา 9 ลานบาท และหางแมกโครไดเปดขายวันแรกประมาณการรายไดกวา 6 ลานบาท 
ผลกระทบกับผูประกอบการคาสงรายใหญ รายหลัก ๆ ในจังหวัดมุกดาหาร รานไทคูณ (บริษัท ไทคูณซุปเปอร
สโตร จํากัด) รานบานชื่น ยอมรับวามีผลกระทบมากในชวงแรก แตรานคาเหลานี้ยังมีขอไดเปรียบจากการ
จัดหาสินคาที่ไมมีการวางจําหนายในหางใหญ มาไวบริการแกผูซื้อคนลาว ซ่ึงมีลูกคาประจําของแตละราน ทั้งที่
เปนผูซื้อไปใชเอง และผูซื้อไปขายสงตอในแขวงสะหวันนะเขต และถือเปนผูซื้อรายยอย มีมูลคาการซื้อแตละ
ครั้งเฉลี่ยนอยกวา 1 แสนบาทสินคาที่ซื้อเปนของอุปโภค-บริโภค เหมือนกับที่คนไทยบริโภค โดยคนลาวนิยม
ใชสินคาตามโฆษณาสื่อโทรทัศนชอง 7 ชอง 3 และสื่อวิทยุทองถิ่น ซ่ึงมีการแบงระดับการใชสินคาที่ชัดเจนสอง
ระดับ คือ การซื้อไปจําหนายแกผูบริโภคที่มีรายได มีจํานวนที่เพ่ิมขึ้นมาก อีกกลุมคือผูบริโภคที่มีรายไดนอย 
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ยังใชสินคาดอยคุณภาพ อาทิ เครื่องสําอางที่มีสวนผสมสารปรอท ขนมของขบเคี้ยวที่ไมเนนการบรรจุภัณฑที่
สวยงาม ไมมีการโฆษณา 

กรณีที่มีการซื้อสินคามากกวา 1 แสนบาท ซึ่งเปนการซื้อโดยตรงจากสวนกลางที่กรุงเทพมหานคร 
หรือจังหวัดใหญที่เปนศูนยกระจายสินคา ขนสงโดยรถบรรทุกซึ่งผูซื้อคนลาวจะมีการทําธุรกิจรวมกันมากอน มี
การเปดตราสารเครดิตที่เปนสัญญาที่มีการซื้อขายและใชธนาคารเปนตัวกลาง (Letter of Credit : L/C) สั่ง
สินคาจากสวนกลางซึ่งจะกรอกขอมูลรายการสินคาสงออกในคอมพิวเตอรสงใหศุลกากร และชิปปง แลวชิปปง
เปนผูประสานงานกับรถบรรทุกสินคาและเจาหนาที่ศุลกากรในการแจงเอกสารสงออก และตรวจสอบรายการ
สินคาผานทางหนาจอคอมพิวเตอร (Paperless) โดยรถบรรทุกสินคาเมื่อมาถึงดานฯ ถูกเอกซเรย (X-ray) เพ่ือ
ตรวจสอบมีสิ่งของตองหามซุกซอนหรือไม และอาจมีการสุมตรวจสอบวาปริมาณสงออกตรงตามรายการที่แจง
ไวหรือไม ขั้นตอนการดําเนินการนับแตรถบรรทุกสินคามาถึงดานฯ ใชเวลาประมาณ 15 นาที และตอง
ประสานงานกับชิปปงที่แขวงสะหวันนะเขตเพ่ือใหไปรับสินคา จนกวารถบรรทุกสินคาผานการตรวจเพ่ือเขา
สะหวันนะเขตจึงจบกระบวนการทํางานของชิปปง โดยบริษัทชิปปงในจังหวัดมุกดาหารรายใหญมีประมาณ 10 
ราย สวนชิปปงวิ่งเอกสารรถขามแดนมีจํานวนมากกวาปริมาณสินคาที่สงออกรอยละ 80 สงไปจําหนายที่
เวียดนาม 

สําหรับการสงออกผลไมตามฤดูกาล ที่ดานศุลกากรจังหวัดมุกดาหาร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 
2 สวนมากเปนการสงผานไปประเทศจีนตามทางหมายเลข 9 เขาประเทศเวียดนามไปกรุงฮานอย เขาประเทศ
จีนที่ดานผิงเสียน และที่ดานหมงกาย-ตงซิง กอนป พ.ศ. 2555 มูลคาการสงออกของไทยไปยังนครหนานหนิง 
ประเทศจีน ประมาณ 200-300 ลานบาทตอป หลังจากป พ.ศ. 2555 มูลคาการสงออกจากไทยไปจีนลดลง
เปนศูนย เนื่องจากผูประกอบการใชประโยชนจากสิทธิพิเศษใชประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณเมืองชายแดน
เวียดนาม-จีน ในการนําเขาสินคาไปจีนไดคนละไมเกิน 8,000 หยวนตอคนตอวัน และนําเขาสินคาจากจีนไดไม
เกินคนละ 700 หยวนตอคนตอวัน จึงมีการเปลี่ยนถายสินคาจากไทยเปนสินคาของเวียดนาม และหากเปนการ
ขนสงโดยตูคอนเทนเนอรที่เปนพืชผลทางการเกษตร ภาษีการนําเขาจากเวียดนาม-จีน ซ่ึงเปนผูประกอบการ
คนเวียดนามเสียภาษีชายแดนในอัตรารอยละ 5 หากเปนภาษีระหวางประเทศเก็บรอยละ 13 ซึ่งสินคาเกษตร
จากไทยหากไมแปลงสัญชาติเปนสินคาของเวียดนามก็จะตองเสียภาษีในอัตรารอยละ 13 ของมูลคาสินคา เชน 
ตูคอนเทนเนอรสินคาเกษตรมีมูลคาหาหมื่นหยวนถาไมมีการแปลงสัญชาติตองเสียภาษีรอยละ 13 เทากับ 
6,500 หยวนตอตู ถาสงออกปริมาณ 30 ตูคอนเทนเนอร เสียภาษีรวม 195,000 หยวนแตถาแปลงสัญชาติเปน
สินคาของเวียดนามเสียภาษีจํานวน 75,000 หยวนซึ่งผูประกอบการจะใชเสนทาง R9 เพ่ือรับสิทธิพิเศษนี้ หาก
เปนเสนทาง R3 ไมไดรับสิทธิพิเศษภาษีชายแดนสําหรับเวียดนาม-จีน สําหรับผลไมที่นิยมสงออกไปจีน คือ 
ลําไยจากเชียงใหม ลําพูน มังคุด ขนุน จากจันทบุรี หลังสวน ชุมพร นครศรีธรรมราช ซึ่งปจจุบันพอคาชาวจีน
มาตกเขียวผลไมเหลานั้นถึงสวนแลว 

ดานพรมแดนมุกดาหาร สะพานฯ ยังเปนชองทางสงออกโคและกระบือ  ไปประเทศเวียดนาม
ปลายทางกรุงฮานอย และโฮจิมินห โดยเฉลี่ยสงออกสัปดาหละ 200 ตัว ผูประกอบการรายใหญ ซึ่งมีประมาณ 
3 ราย ในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร และจากอําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ มีการสงออกผานทางเสนทาง 
R9 และ R8 โดยผานชิปปง มีคาดําเนินการใบขนสินคาครั้งละ 3,500 บาท มีคาใชจายเปนตนทุนในการขนสง
ตัวละ 1,100 บาท หากมีสัตวบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุกอนถึงจุดหมายปลายทาง ผูประกอบการคนไทย
ชวยเหลือคาใชจายสวนหนึ่งเปนการรักษาความสัมพันธกับคูคาไว  โดยโคที่จําหนายสงออกเปนโคขุนอายุ 6 
เดือน ขึ้นกับความตองการของลูกคา ซื้อจากจังหวัดขอนแกน รอยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธ านี หากมีการขาด
แคลนมากตองไปซื้อจากอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
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 สําหรับสินคานําเขาจาก สปป.ลาว มีแรแบไรททองแดงซึ่งถลุงที่เวียดนาม ทําเปนแทงทองแดงนําเขามา 
 

3.3. รูปแบบการชําระเงิน 
การคาขายระหวางผูขายในจังหวัดมุกดาหารกับผูซื้อจากแขวงสะหวันนะเขต ใช เงินสด และมีบางที่

เมื่อซื้อสินคาแลวเงินสดไมพอขาดอีกจํานวนไมมากก็ใหติดหนี้ไวกอน รอสองสามวันจึงนํามาจายชําระหนี้ที่คาง 
ซึ่งเปนกรณีผูที่ซื้อประจํา  

สําหรับผูประกอบการรายใหญที่สั่งสินคาจากสวนกลางใชระบบ L/C ในขณะที่ผูประกอบการสงออก
ผลไมไปจีนใชระบบธนาคาร โดยเปดบัญชีที่จีน และไทย โดยโอนเงินจากบัญชีที่ไทยเมื่อซื้อสินคาที่จีน และ
ทํานองเดียวกันกับการโอนเงินจากจีนเขาบัญชีธนาคารที่ไทยเมื่อตองการซื้อสินคาไทยไปจีน ซึ่งมีการ
แลกเปลี่ยนเงินหยวน-เงินบาท โดยไมผานเงินดอลลารสหรัฐซึ่งหากมีการใชจายที่เวียดนามก็แปลงคาเงินบาท-
เงินหยวน แลวแปลงคาเปนเงินดองเวียดนาม ลดความเสี่ยงจากการผันผวนเงินดอลลารสหรัฐ 

ใน สปป.ลาว สามารถเบิกเงินไดทุกสกุล เมื่อเก็บเงินจากลูกคาเปนเงินกีบ เชน รับเช็คเปนเงินกีบมา
สิบลานกีบ แลวเบิกเปนเงินกีบเขาบัญชีเปนเงินกีบหรือเบิกเปนเงินบาทแลวเขาบัญชีเปนเงินบาทตามอัตรา
แลกเปลี่ยนในวันนั้น 

 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและการบริการ 

แรงงานคนลาวที่เขามาทางดานพรมแดนมุกดาหาร และทาเทียบเรือ หากเปนชายสวนมากเขาทํางาน
ภาคอุตสาหกรรม และบริการในกรุงเทพ และปริมณฑล สวนผูที่ทํางานในพ้ืนที่ภาคบริการ รานอาหาร และมี
บางสวนยินยอมทํางานใหบริการ ในเขตจังหวัดมุกดาหารที่พบเดนชัดคือ บริเวณโดยรอบหอแกวมุกดาหาร 
ประมาณ 120 คน มีรายไดเฉลี่ย 40,000 บาทตอคนตอเดือน และบางรายสามารถทํารายไดถึงเดือนละ 1 
แสนบาทตอเดือนตอคน 

แรงงานคนลาวสามารถปรับตัวและวางตัวกลมกลืนกับสถานประกอบการและแรงงานไทยไดดี 
แตกตางจากแรงงานเวียดนามที่ทํางานกับนายจางคนเวียดนาม โดยแรงงานเวียดนามรับจางทํางานหลายแหง 
และมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันระหวางลูกจางกับนายจาง แรงงานเวียดนามตามแนวชายแดนมากหรือ
นอยข้ึนอยูกับลักษณะเศรษฐกิจของแตละเมืองตามแนวชายแดน และจํานวนนายจางเชื้อสายเวียดนาม 

สําหรับแรงงานคนเวียดนามที่เขาเมืองมาทํางานโดยไมถูกกฎหมาย เปนงานบริการซึ่งทํางานในพ้ืนที่
จังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร อุบลราชธานี และอุดรธานี กับนายจางเชื้อสายเวียดนามซึ่งการจางเปน
การจางงานหมุนเวียนตามบานนายจาง เชน เชา ทํางานลางจานบานคนไทยเชื้อสายเวียดนามคนหนึ่ง รับ
คาจาง 100 บาท ตอนสาย ไปรับจางเติมแก็สที่ปมแก็สของคนเวียดนาม รับคาจาง 100 บาท ตอนเย็นไปทํา
ความสะอาดบานอีกหลังหนึ่งของคนเวียดนาม รับคาจาง 100 บาท รับคาจางรวม 300 บาท จากนายจางทั้ง
สามที่ ในขณะที่คนลาวชอบความสบายทํางานที่เดียว รับคาจาง 100 บาทตอวันนอยกวาคนเวียดนาม 

มีแรงงานคนลาว และคนเวียดนามไปรับจางกรีดยางที่ภาคใต รับคาจางวันละ กวา 500 บาทตอวัน 
หากทํางานที่กรุงเทพไดรับคาจาง 300 บาทตอวัน โดยกลุมแรงงานกลุมนี้ที่ถือหนังสือเดินทางเมื่อใกลหมดอายุ
ที่ใหอยูไดไมเกิน 30 วัน สวนมากเดินทางออกนอกประเทศไปกัมพูชา โดยผานชายแดนจังหวัดจันทบุรี ตราด 
เพ่ือแจงออก และเขาประเทศใหม (IN-OUT) ภายในวันเดียว ซึ่งกรณีดังกลาวนี้หากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
พบเห็นบุคคลดังกลาวเขา-ออกประเทศไทยภายในวันเดียว บางคนแตละเดือนมาแจงออกและเขาประเทศทุก
เดือน 4 ครั้ง ภายใน 4 เดือน ซึ่งสอเจตนาหลบหนีเขาเมืองมาทํางานโดยไมถูกกฎหมายก็เรียกตัวสอบสวนเพ่ือ
ผลักดันกลับประเทศตอไป 
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การสงกลับเงินคนลาวที่มารับจางแรงงานในสวนกลางมีการถือเงินกลับจํานวนหนึ่งใหเพียงพอคารถ
โดยสารประจําทาง คาธรรมเนียม และคาโดยสารรถ/เรือ กลับประเทศ แลวโอนเงินกอนเขาบัญชีในตัวจังหวัด
มุกดาหารที่มีการเปดบัญชีของคนลาวที่เปนญาติพ่ีนองไวกอนลวงหนา แลวมาถอนเงินกอนเดินทางกลับ ซึ่งมี
การซื้อสินคาเครื่องอุปโภค-บริโภค เครื่องใชไฟฟา โทรทัศน ตูเย็น พัดลม วัสดุกอสราง สังกะสี เหล็กเสน 
กลับไปพรอมดวย และยังคงเหลือเงินบางสวนใหครอบครัว สวนผูที่ทํางานรับจางในพ้ืนที่การสงเงินกลับเปน
การถือเงินสดกลับไป และซื้อสิ่งของกลับไปเชนเดียวกัน 

 
5.  การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

1) การนําเขาพืชผลทางการเกษตรมาแปรรูป 
2) ขาวหอมมะลิ สรางตราของจังหวัดมุกดาหารสงไปจีน ซึ่งสามารถดําเนินการไดเพียงแตไมสามารถ

สงออกปริมาณมากที่จะตองขอโควตากับสมาคมผูคาขาวของไทย 
3) ตะกราพลาสติกสาน มีศักยภาพพัฒนาสงออก 
4) การแปรรูปอุตสาหกรรมการเกษตร 
5) การสรางแมน้ําโขงเพ่ือการทองเที่ยว การประชุมสัมมนา ตอดวยการทองเที่ยว 
6) การสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิม (Value Chain) จากการเชื่อมโยงเสนทางออกสูทะเล 3 เสนทางหลัก 

คือ ตามเสนทาง EWEC ไปที่เมาะลําเมิง หรือ ดานัง เสนทางที่สองจากมุกดาหาร ไปแหลมฉบัง โดยผาน
จังหวัดยโสธร บุรีรัมย กบินทรบุรีและเสนทางที่สาม การสรางทางดวนเชื่อมมุกดาหาร-นครราชสีมา เพ่ือจะ
ออกสูทาเรือทีท่วาย ของเมียนมาร 
 
6. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคา 

6.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาว ณ จุดผานแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 

และทาเทียบเรืออําเภอเมืองมุกดาหาร โดยใชแบบสัมภาษณ ทําการสัมภาษณกลุมตัวอยาง จํานวน 359 คน 
แบงเปนเพศชาย จํานวน 71 คน และเพศหญิง จํานวน 288 คน อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 21-30 ป คิด
เปนรอยละ 37 ระดับการศึกษาสวนมากอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 25.9 อาศัยอยูหมูบาน
เซโน หมูบานอุดมวิลัย หมูบานโทน หมูบานโนนสวาง และหมูบานทาเมือง คนในหมูบานประกอบอาชีพ
เกษตรกร และคาขาย 

 ผูบริโภคคนลาวที่มาซื้อสินคาบริเวณจุดผานแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 และทา
เทียบเรืออําเภอเมืองมุกดาหาร สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 40.4 รายไดที่นํามาซื้อสินคา 
มาจากการทําการเกษตร เชน ขาว ออย มันสําปะหลัง และยางพารา เปนตน รายไดครัวเรือนตอเดือน โดย
สวนมากอยูระหวาง 5,001-20,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพ่ือการบริโภคของครอบครัวตอเดือน อยูระหวาง 
5,001-10,000 บาท  
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6.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จุดผานแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 และ
ทาเรืออําเภอเมืองมุกดาหาร มีตอประเทศไทย 

 
ตารางที่ 2.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จุดผานแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 

แหงที่ 2 มีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล 𝒙� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 4.28 0.774 มาก 
2 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 3.99 0.758 มาก 
3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 3.89 0.744 มาก 

4 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 3.75 1.095 มาก 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงินเพื่อ

การพัฒนา สปป.ลาว 3.36 1.306 ปานกลาง 

รวม 3.85 0.935 มาก 
 
 จากตารางที่ 2.8 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่จุดผานแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 
แหงที่ 2 มีตอประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) =3.85 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไป
หาคานอย ไดแก การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว 
ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือ และความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว ตามลําดับ 

 
 6.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่จุดผานแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 และ

ทาเรืออําเภอเมืองมุกดาหาร มีตอประเทศไทย พิจารณาสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

 
ตารางที่ 2.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย  โดยผานจุดผานแดนถาวร 

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 และทาเทียบเรืออําเภอเมืองมุกดาหาร 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย 𝒙� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานราคา 4.27 0.452 มาก 
2 ดานผลิตภัณฑ 4.10 0.339 มาก 
3 ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.02 0.437 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.94 0.463 มาก 

รวม 4.08 0.423 มาก 
 
จากตารางที่ 2.9 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

(�̅�) รวม = 4.08 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
 1) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.27 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การตั้งราคาสินคาของไทยมีความเหมาะสมกับคุณภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคา
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ของสินคามีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง และสินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวา
สินคาท่ีขายอยูใน สปป.ลาว เปนตน  

2) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.10 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลายมีมาตรฐานในดานคุณภาพดีมีความคงทนในดาน
การผลิต ประเทศไทยมีความชํานาญในดานเทคโนโลยีการผลิตที่ดี ความคุนเคยที่มีตอสินคาไทยและผูขายคนไทย 
เปนตน 
 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย (�̅�) = 4.02 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามา
ติดตอซื้อขายมีความสะดวกกวารานคาในสปป.ลาว เวลาเปด-ปดใหบริการของรานคาเหมาะสมการขนสง
สินคากลับมีความสะดวกทําใหเสียคาใชจายนอยในการขนสินคากลับ เปนตน 
 4) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย (�̅�) = 3.94 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีการติดปายโฆษณาดวยภาษาลาว มีการโฆษณาทางวิทยุชุมชน
และหนังสือพิมพทองถิ่นทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น มีการสงเสริมการขายในเรื่องการจัด
โปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) มีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหาและมีการใหเครดิตในการซื้อ
สินคากับผูประกอบการคนลาว เปนตน 
 

6.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว ณ จุดผานแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 2 และทาเรืออําเภอเมืองมุกดาหาร 

 
ตารางที่ 2.10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผาน จุดผานแดนถาวร       

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 และทาเทียบเรืออําเภอเมืองมุกดาหาร 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย 𝒙� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การรับรูคุณภาพสินคา 4.38 0.470 มาก 
2 ความพึงพอใจของผูบริโภค 4.18 0.377 มาก 
3 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 4.08 0.591 มาก 
4 วัตถุประสงคในการซื้อ 3.95 0.578 มาก 

รวม 4.15 0.504 มาก 
 
จากตารางที่ 2.10 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี

คาเฉลี่ย (�̅�) รวม = 4.15 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
 1) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
(�̅�) = 4.38 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวรูสึกวาการมาซื้อสินคาของไทยมีความคุมคากับราคา
คุณภาพและการเดินทางสินคาของไทยมีคุณภาพดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจากประเทศอ่ืนที่
มีขายใน สปป.ลาวการซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุดและสินคาของไทยทําใหมีความรูสึกดีที่ไดเปน
เจาของ เปนตน 
 2) ความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย (�̅�) = 4.18 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวมีความพึงพอใจตอสินคาของไทย มีความพอใจ
ที่มาซื้อสินคาไทยทุกครั้ง เมื่อซื้อสินคาของไทยไปบริโภคสามารถตอบสนองความตองการไดมาก เปนตน 
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 3) ดานความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.08 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวตั้งใจเขามาซื้อสินคาของไทยแมวาราคาสินคา
ประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศอ่ืนที่ไมใชประเทศไทยมีราคาถูกกวาตั้งใจซื้อสินคาของไทยที่ขายในทองถิ่น
แมวาทองถิ่นยังไมมีขายและเขาซื้อสินคาของไทยทุกครั้งที่ดานเปด เปนตน 

4) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
(�̅�) = 3.95 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ซื้อเพราะมีความแตกตางจากสินคาใน
ประเทศตน ซื้อเพราะชื่นชอบและชื่นชมตัวสินคาและซื้อเพราะไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้นในประเทศของตน
เปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากชองทางปากตอปาก 
มากที่สุด รองลงมาคือสื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง และสื่อโทรทัศนทองถิ่น ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุดคือ สื่อปากตอปาก สื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง และสื่อโทรทัศนทองถิ่น
ตามลําดับ 
 

6.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา 
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผานแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 สวนใหญมีการวางแผนใน

การซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝงไทยทุกครั้งที่เขามาซื้อสินคาไทยที่ดาน ซึ่งสวนใหญบางครั้งจดใสกระดาษ
และคิดไวในใจ และหากมีสินคาชนิดไหนถูกใจจึงทําการซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยนั้นสวน
ใหญ ใชเงินสดที่พกติดตัวมาอยางเดียว รอยละ 73 สวนที่เหลือ คือ ใชเงินสดที่พกติดตัวและสวนหนึ่งคางชําระ
เปนเงินเชื่อ รอยละ 27 ในการเขามาซื้อสินคานั้นมีความถี่ประมาณ 1 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีที่ลืมซื้อสินคา
หรือสินคาหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนลาวจะทําการซื้อสินคาไทยเหมือนเดิม แตซื้อกับผูประกอบการคนลาวใน
หมูบานใกลเคียง 

 
6.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  

ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย จากการ
สัมภาษณ มีความเห็นวา ปริมาณการซื้อสินคาเม่ือ 5 ปที่ผานมามีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 63.1 และมี
การซื้อสินคาไทยเทาเดิม รอยละ 35.1 โดยกรณีที่มีการซื้อสินคาที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจาก มีทางเลือกสินคาในตลาด
การคาชายแดนมีมากขึ้น มีรายไดเพ่ิมขึ้น การคมนาคมในการเดินทางมาซื้อสินคาสะดวกสบายขึ้น สวนกรณีที่
มีการซื้อสินคาเทาเดิมเนื่องจาก รายไดไมเปลี่ยนแปลง เสนทางการคมนาคมเหมือนเดิม รสนิยมไม
เปลี่ยนแปลง เปนตน 
 

6.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา 
ผูบริโภคคนลาวมาที่ผานจุดผานแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 ซื้อสินคาไทย 

เรียงลําดับประเภทสินคาจากมากไปนอย ดังนี้ 
1) สินคาประเภทอุปโภคบริโภค ไดแก ผงซักผาโปร สบูลักส แชมพูแพนทีน กระดาษทิชชูและขนม

คบเค้ียว ตะวัน เลย เปนตน 
2) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก หมอ กระทะ ชอน จานและตะหลิว เปนตน 
3) สินคาประเภทอุปกรณกอสราง ไดแก สี ปลั๊ก สายไฟ คอนและตะปู เปนตน 
4) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง ผาหมโตโต ผาถุงและรองเทาแตะ เปนตน 
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5) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก ปุย จอบ อาหารสัตว เสียมรถและตัดหญา เปนตน 
6) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม วิทยุ/โทรทัศน ตูเย็น เครื่องเสียงและลําโพง เปนตน 
7) สินคาประเภทเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น ยางรถมอเตอรไซค รถจักรยานและ

ยางรถยนต เปนตน 
 

6.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา 
ผูบริโภคคนลาวผานจุดผานแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย 

โดยสวนใหญเขามาซื้อสินคาในชวงสายหลังเวลา 09.00 น. โดยการเขามาซื้อสินคาที่ไทยสวนใหญนิยมซื้อ
สินคาท่ี โลตัส เหตุผลที่นิยมซื้อ เพราะ มีความสะดวกในเรื่องของการเดินทาง และมีสินคาใหเลือกหลากหลาย 
เปนตน โดยมูลคาการเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวในหนึ่งครั้งสวนใหญนั้นมีมูลคา 2,801 บาท ขึ้นไป 

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทยเพราะ สินคาไทยมีคุณภาพดีกวา ราคาถูกกวา 
มีความคงทนมากกวา และมีสินคาใหเลือกหลากหลาย เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อ
สินคา ไดแก ราคาสินคาบางประเภทสูงกวา ความเสียหายของสินคาในการขนสง คาขนสงมีราคาแพง และ
ขั้นตอนในการตรวจสอบยุงยาก เปนตน 
 

6.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย 
ผูบริโภคคนลาวผานจุดผานแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 มีความเห็นวา ราคาสินคา

ไทยสูงกวาสินคาจากประเทศอ่ืน เชน จีน เวียดนาม รอยละ 11–15 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ 
ในปจจุบันสินคาใน สปป.ลาว มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาว รอยละ 51.2 บอกวา ซื้อสินคา
ไทยคงเดิม เพราะ สินคาไทยยังมีมาตรฐานมากกวา และมีความคงทน เปนตน สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคา
ฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่องของพาหนะใชในการเดินทางคาแรงขนสงสินคา คาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาต
ออกจาก สปป.ลาว มีราคาแพง เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้นจะไมสงผลตอการมา
ซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวมาก  
 

6.2. ผูบริโภคคนไทย 
ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาผานจุดผานแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 โดย

สวนใหญเปนผูหญิงมากกวาผูชาย ซึ่งการสัมภาษณครั้งนี้จะสัมภาษณผูบริโภคคนไทยทั้งเพศหญิงและเพศชาย 
ที่มีอายุระหวาง 31-40 ปซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณดาน มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกร รายไดโดย
เฉลี่ยอยูที่ 10,001-20,000 บาทตอเดือน ผูบริโภคคนไทยมาซื้อสินคาที่ตลาดบริเวณดาน 2 ครั้งตอสัปดาห 
และมีการซื้อสินคาของ สปป.ลาว โดยสินคาที่ซื้อจากผูขายคนลาว ไดแก หวาย ผักหวาน เห็ดเผาะ เห็ดโคน 
กลวยไมตาง ๆ สมุนไพร ปลา หมูปา กระรอก หอย หนู เหลา บุหรี่ ไวน อุปกรณไฟฟา อุปกรณนึ่งขาว ซึง 
เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคาประมาณ ชวงเชากอนเวลา 09.00 น. 

ผูบริโภคไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนลาว เนื่องจาก ราคาสินคาบางประเภทมีราคาถูกกวา 
อีกท้ังไมมีจําหนายในประเทศไทย และไดรับขอมูลจากเพ่ือนหรือญาติใหมาซื้อสินคาของผูประกอบการคนลาว 
แตถานอกเหนือจากสินคาขางตน ผูบริโภคคนไทยจะเลือกซื้อสินคาของไทยมากกวา สินคาจาก สปป .ลาว 
เนื่องจากสินคาจาก สปป.ลาว เปนสินคาตองหาม ราคาสินคาบางประเภทมีราคาแพง สินคาไมถูกสุขลักษณะ
และไมมีคุณภาพ เปนตน นอกจากนี้ยังเคยใชสินคาบริการจาก สปป.ลาว อีกดวย เชน หวยใตดิน บอนการพนัน 
และสถานบริการบันเทิง เปนตน ผูบริโภคคนไทยกลาววา ชอบเลนหวยใตดินที่ไทยมากกวา สปป .ลาว เพราะ

2-36 2-37

rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดมุกดาหาร

2-36 2-372-37 

หวยใตดินที่ไทยมีมาตรฐานกวา อีกทั้งยังชอบเที่ยวสถานบันเทิงที่ไทยมากกวาที่ สปป .ลาว เพราะ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แตบอนการพนัน คนไทยชอบบอนพนันที่ สปป.ลาวมากกวา เพราะประเทศ
ไทยไมเปดบอนการแบบถูกตองตามกฎหมาย จึงชอบขามไปเลนที่ฝงลาวมากกวา 
 

6.3. ผูประกอบการคนลาว 
ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาตามแนวชายแดน โดยเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายมีอายุระหวาง 

21-50 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และเปนผูประกอบการการเกษตร ซึ่งมีการเขามาซื้อสินคา
สวนใหญวันเสาร ไมแนนอน วันอังคารและวันพุธ ตามลําดับ จากการสัมภาษณผูประกอบการคนลาว สามารถ
สรุปไดดังนี้ 

 
6.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ที่มีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ โดยจากการสัมภาษณ

ของผูประกอบการคนลาว ที่ผานจุดผานแดนในจังหวัดมุกดาหาร  
 

ตารางที่ 2.11 แสดงคาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล 𝒙� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจาก
ประเทศไทย 4.60 0.548 มากที่สุด 

2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 4.60 0.548 มากที่สุด 
3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก

ชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 4.60 0.548 มากที่สุด 

4 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน
เพื่อการพัฒนา สปป.ลาว 4.60 0.894 มากที่สุด 

5 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 4.40 0.548 มาก 
รวม 4.56 0.617 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 2.11 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.56 ไดแก สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจาก
ประเทศไทย การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุดและประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความ
ไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยตอสินคาไทยและมีความคุนเคยที่มีตอผูประกอบการคนไทยเปนอยางดี 

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.82 ไดแก 
ประเทศไทยมีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีอัตราจางแรงงานจํานวนมาก มีการศึกษาที่ดี มีการผลิตสินคาที่มี
คุณภาพ มีความชํานาญดานเทคนิค มีการผลิตที่ไดมาตรฐาน มีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิตและมีรสนิยม
สูงดานความคิดสรางสรรค เปนตน 

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนใน
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ระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.60 ไดแก ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึง
ประเทศไทย สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนผลิตดวยเทคโนโลยีและสินคาไทยที่จําหนายตามแนว
ชายแดนมีการออกแบบสวยงาม เปนตน 

 
6.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย โดยผานจุดผานแดน

ในจังหวัดมุกดาหาร 
 

ตารางที่ 2.12 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา 𝒙� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภณัฑ 4.93 0.091 มากที่สุด 
2 ดานสถานท่ี 4.77 0.260 มากที่สุด 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 4.46 0.592 มากที่สุด 
4 ดานราคา 4.40 0.141 มาก 

รวม 4.64 0.271 มากที่สุด 
  
  จากตารางที่ 2.12 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.64 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1)  ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.93 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาที่
รานคาไทยนํามาจําหนายเปนที่รูจัก การคนหาสินคาในรานคาไทยทําไดงายและรานคาไทยจัดเรียงสินคาเปน
หมวดหมู เปนตน 

2)  ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจในการมาซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.77 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มี
พนักงานขายเพียงพอที่คอยบริการและหยิบสินคาให มีพ้ืนที่จัดเก็บสินคาขายมากเพียงพอที่ลูกคาไดเห็นสินคา
และการขนสงสินคากลับมีความสะดวก เปนตน 

3)  ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.46 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มี
การติดปายโฆษณาบริเวณหนารานหรือบริเวณใกลเคียง มีการใหเครดิตในการซื้อสินคาและมีการโฆษณาทาง
วิทยุชุมชน เปนตน 

4) ดานราคา ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญ
มาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.40 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สามารถตอรองราคาสินคาได มี
ปายแสดงราคาสินคาที่ชัดเจนและมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาตามตนทุนที่เพ่ิมทุกครั้ง เปนตน 
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6.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาไทย โดยผานจุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดมุกดาหาร  

 
ตารางที่ 2.13 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา 𝒙� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานกฎหมายและการเมือง 4.00 0.791 มาก 
2 ดานเศรษฐกิจ 3.85 0.548 มาก 

รวม 3.93 0.670 มาก 
 
จากตารางที่ 2.13 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 3.93 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
1) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.00 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก รัฐบาล
ไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีการคาซับซอนในการนํามา
ปฏิบัติและมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ เปนตน  

2) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 3.85 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก คาใชจายในการ
ขนสงสูง การขาดแคลนสินคาที่จําเปนใน สปป.ลาว และผูบริโภคคนลาวมีความตองการสินคาไทยสูงและ
รายไดในการนํามาซื้อสินคามีนอย เปนตน 

 
6.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายที่ สปป.ลาว 
ผูประกอบการคนลาว สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองในประเทศของตน มีการวางแผนมาซื้อ

สินคาดวยวิธีการโทรศัพทมาสั่งซื้อสินคา หลังจากนั้นมารับสินคาดวยตนเอง โทรมาสั่งซื้อสินคาแตใหตัวแทนไป
รับสินคา เพ่ือที่สงสินคามาถึงที่รานและมาซื้อสินคาเองโดยไมไดทําการติดตอมากอน โดยมีวิธีการซื้อสินคา
พิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อ พิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่ขายไดมาก 
เพ่ือประมาณแนวโนมความตองการซื้อของลูกคาและเปนสิ่งแปลกใหม เพ่ือลองนําไปวางขาย ผูประกอบการ
คนลาวมาซื้อสินคาจากไทย ประมาณ 6-10 ครั้งตอเดือน  

การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประเทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 10 จากราคา
เดิมของสินคา ซึ่งผูประกอบการคนลาวสงสินคาใหกับรานคา 1 รายและมูลคาที่สงสินคาไมเกิน 10,000 บาท
ตอครั้ง โดยมีการจายชําระเปนเงินสดและสั่งซื้อสินคากอน แลวจายชําระทีหลัง 

รานคาที่ขายสินคาในเมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สปป .ลาว มีรานคาขายสินคาไทย
รายใหญจํานวนมากกวา  3 ราย แตมีสินคาจากประเทศเพ่ือนบานเพ่ิมขึ้น ซึ่งเปนสินคาจากประเทศจีนและ
ประเทศเกาหลีที่มาวางขายใน สปป.ลาว เพ่ิมขึ้น ในกรณีที่สินคาผลิตใน สปป.ลาว ที่มีคุณภาพใกลเคียงกับ
สินคาของประเทศไทย ราคาถูกกวา ผูประกอบการคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาในประเทศของตนเอง เนื่องจาก
สะดวกและไมเสียคาใชจายในการขามแดน 

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนลาวที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ สปป.ลาว พบคือ ปญหาในเรื่องการ
ขนสงสินคาและการลงสินคา 
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6.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณหนาดาน โดยสวนใหญประกอบธุรกิจคาปลีก เปนเวลา

ระหวาง 7-9 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งไมเกิน 100,000 บาท โดยสวน
ใหญผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานและบางรายโทรศัพทมาสั่งกับผูประกอบการ
คนไทยโดยตรง สวนใหญจายเปนเงินสด แตหากเปนผูประกอบการคนลาวที่สนิทและไวใจกัน มีการใหเครดิต
ประมาณ 15 วัน แนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทยเพ่ิมข้ึน เนื่องจากรูจักผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการ
คนลาวมากข้ึน และแนวโนมที่รานใหมที่สั่งสินคาจากผูประกอบการคนไทยเพ่ิมขึ้น เพราะมีสินคาราคาถูกและ
อัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากร ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทยพบคือ ปญหาในเรื่องการขนสงสินคา 
คาธรรมเนียมและการลงสินคา 
 
7. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด  

1) การตรวจสินคาสงออกหลายขั้นตอน ควรลดขั้นตอนลง 
2) กรมสรรพสามิตเนื่องจากไมสามารถไปสุมตรวจในพ้ืนที่ดานศุลกากรจึงทําการสุมตรวจรถนักทองเที่ยว

คนไทยที่ไปเที่ยวที่สะหวันนะเขต เพ่ือตรวจจับการนําเขา สุรา ยาสูบ ซึ่งทําให นักทองเที่ยวที่ไมมีการนําเขาสุรา 
ยาสูบเกินกําหนด ไมไดรับความสะดวก 

3) ผูสงออกสินคาไป สปป.ลาว เวียดนาม หรือจีน (หนานหนิง) เมื่อสงสินคาไป ขากลับไมมีสินคาสงกลับ
มา เพ่ิมตนทุนดานโลจิสติกส ซึ่งหากเปดเสรีอาเซียนโอกาสที่นักลงทุนรายใหญ ที่มีเงินลงทุนสูง เขามาแขงขัน 
สงผลตอผูประกอบการในทองถิ่นที่ไมมีทุนแขงขันได 

4) ชิปปงคนไทยเสียเปรียบดานภาษา โดยชิปปงคนลาวเชื้อสายเวียดนาม สามารถใชภาษาลาว เวียดนาม 
อังกฤษ และไทย 

5) ขอตกลง GMS-CBTA รถไทยไปสงสินคาใน สปป.ลาว หรือเวียดนาม ไมสามารถขนสินคาจากท้ังสอง
ประเทศกลับมาไทยได แตก็มีการละเมิดขอตกลงกัน เนื่องจากผูประกอบการตองการลดตนทุนการขนสง 
 
8. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

1) ใหจังหวัดมีอํานาจในการออกบัตรผานแดนสําหรับแรงงานคนลาวมาทํางานเชา-กลับเย็น 
2) ใหรัฐบาลสนับสนุนการสรางสนามบินที่อําเภอเลินนกทา ซึ่งอยูในความดูแลของกรมการบินพลเรือน 

ตั้งอยูที่ ตําบลโคกสําราญ อําเภอเลิงนกทา ใหเปนสนามบินพาณิชย รองรับบริการพื้นที่ 3 จังหวัดคือ ยโสธร 
อํานาจเจริญ และมุกดาหาร สนามบินแหงนี้หางจากจังหวัดยโสธร 75 กิโลเมตรหางจากจังหวัดอํานาจเจริญ 30 
กิโลเมตร และหางจากจังหวัดมุกดาหารประมาณ 48 กิโลเมตร 

3) ถนนมอเตอรเวย เชื่อมระหวางจังหวัดมุกดาหาร กับนครราชสีมาปจจุบันระยะทางขนสงสินคาจาก
กรุงเทพฯ มามุกดาหารระยะทาง 642 กิโลเมตร ระยะเวลาประมาณ 14 ชั่วโมง ถามีทางดวนเชื่อมมุกดาหาร-
นครราชสีมา ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร เชื่อมตอทางดวนมอเตอรเวย นครราชสีมมา -บางปะอิน
ประมาณ 196 กิโลเมตรถึงกรุงเทพ ลดระยะทางลงประมาณ 500 กิโลเมตรลดเวลาการเดินทางเหลือประมาณ 
6-7 ชั่วโมง 

4) มติคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 กําหนดให จังหวัดมุกดาหาร
เปดเขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสของจังหวัดมุกดาหาร ควรเปดเปนเมืองยุทธศาสตรดาน โลจิสติกส ใหสิทธิพิเศษ
ดานภาษี เปนเขตปลอดภาษี เปดตูคอนเทนเนอร 
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5) ควรมีธนาคารรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME Bank) ใหตั้งอยูในจังหวัดชายแดนใหญ ชวย
ในการทําธุรกรรมทางการเงิน ใหกับผูประกอบการทองถิ่น 
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คณะผูศึกษา 
 
คณะที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารยรังสรรค เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตร  ประธานท่ีปรึกษา 
            มหาวิทยาลัยขอนแกน 
รองศาสตราจารย ดร.ลําปาง แมนมาตย     ท่ีปรึกษา  
รองศาสตราจารยสุนีย เลี่ยวเพ็ญวงษ      ท่ีปรึกษา 
ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย ครองยุทธ     ท่ีปรึกษา 
อาจารยวีระ ภาคอุทัย        ท่ีปรึกษา 
อาจารยศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล       ท่ีปรึกษา 
 
คณะผูศึกษา 
 
รองศาสตราจารยสุเมธ แกนมณี  หัวหนาโครงการ 
นายเกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม   นักวิจัย 
นายอนุวรรตน ศรีสวัสดิ์   นักวิจัย 
นางสาวสริญญา ลัทธิ์ถีระสุวรรณ  นักวิจัย 
นางสาวนวรัตน พงษจะโปะ   นักวิจัย 
นายพชร โนนทิง    นักวิจัย 
นางสาวกนกพร จรบุรมย   นักวิจัย 
 
งบประมาณ 

สวนงานพัฒนาความรวมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษสํานักพัฒนาและสงเสริมการ
บริหารราชการจังหวัด สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 

 
 
จัดทำโดย 

 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันยุทธศาสตร์ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น rIS
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