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การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดสุรินทร์

ก-1 

คํานํา 
 
รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษายุทธศาสตรการคาของจังหวัดตามแนวชายแดนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับสปป.ลาว และกัมพูชา เชื่อมโยง เวียดนาม และจีนตอนใต  หรือ โครงการเย็บ
ตะเข็บชายแดน : ยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน เชื่อมโยงอาเซียน 
ฉบับนี้เปนกรณีศึกษาการคาตามแนวชายแดนของจังหวัดสุรินทร เปนการศึกษาสภาวะการคาชายแดนที่เกิดขึ้น
ตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร ซึ่งมีจุดผานแดนถาวร 1 จุด ไดแก จุดผานแดนถาวรชอง
จอม บานดานพัฒนา ตําบลกาบเชิง อําเภอกาบเชิง 

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

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

 
 
           คณะผูศึกษา 
         พฤษภาคม 2557 
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           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข-1 

สารบัญเนื้อหา 
 
 

                                                                                                                             หนา 
คํานํา            ก-1 
สารบัญเนื้อหา           ข-1 
สารบัญตาราง           ข-2 
สารบัญภาพ           ข-3 
สวนที่ 1 สรุปสภาวะการคาชายแดนจังหวัดสุรินทร       1-1 
สวนที่ 2 จุดผานแดนถาวรชองจอม บานดานพัฒนา ตําบลกาบเชิง อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 2-1 
บรรณานุกรม           3-1 
คณะผูศึกษา           4-1 
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การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดสุรินทร์
           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข-1 

สารบัญเนื้อหา 
 
 

                                                                                                                             หนา 
คํานํา            ก-1 
สารบัญเนื้อหา           ข-1 
สารบัญตาราง           ข-2 
สารบัญภาพ           ข-3 
สวนที่ 1 สรุปสภาวะการคาชายแดนจังหวัดสุรินทร       1-1 
สวนที่ 2 จุดผานแดนถาวรชองจอม บานดานพัฒนา ตําบลกาบเชิง อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 2-1 
บรรณานุกรม           3-1 
คณะผูศึกษา           4-1 
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การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดสุรินทร์           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข-2 

สารบัญตาราง 
 
 

  หนา 
ตารางที่ 1.1 แสดงพื้นท่ีติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรจังหวัดสุรินทร 1-1 
ตารางที่ 1.2 มูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-กัมพูชา 1-2 
ตารางที่ 1.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่จังหวัด

สุรินทร 
1-6 

ตารางที่ 1.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของ
ผูบริโภคคนกัมพูชาที่จังหวัดสุรินทร 

1-7 

ตารางที่ 1.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยใน
จังหวัดสุรินทร 

1-8 

ตารางที่ 1.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
กัมพูชาที่มีตอประเทศไทย 

1-11 

ตารางที่ 1.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

1-12 

ตารางที่ 1.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

1-12 

ตารางที่ 2.1 มูลคาการคาของจุดผานแดนถาวรชองจอม ป 2554-2556 2-10 
ตารางที่ 2.2 แสดงมูลคาการคาและสินคาสงออก 15 อันดับแรก ของจุดผานแดนถาวรชองจอม 2-10 
ตารางที่ 2.3 แสดงมูลคาการคาและสินคานําเขา 15 อันดับแรก ของจุดผานแดนถาวรชองจอม              2-11 
ตารางที่ 2.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่จุดผาน

แดนถาวรชองจอมมีตอประเทศไทย 
2-24 

ตารางที่ 2.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผานจุดผานแดนถาวรชองจอม 

2-24 

ตารางที่ 2.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผาน จุดผานแดนถาวรชองจอม 

2-25 

ตารางที่ 2.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
กัมพูชาที่มีตอประเทศไทย 

2-28 

ตารางที่ 2.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

2-29 

ตารางที่ 2.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

2-29 
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           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข-3 

สารบัญภาพ 
 
 

  หนา 
ภาพที่ 1.1 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรชองจอม บานดานพัฒนา ตําบลกาบเชิง อําเภอกาบเชิง 

จังหวัดสุรินทร 
1-1 

ภาพที่ 1.2 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดนถาวรในจังหวัดสุรินทร 1-2 
ภาพที่ 1.3 เสนทางการกระจายสินคานําเขาจาก สปป.ลาว ผานดานสากล ดานทองถิ่น และ

ดานประเพณี เขาสูจังหวัดสุรินทร 
1-2 

ภาพที่ 2.1 แผนที่จุดผานแดนถาวรชองจอม                  2-1 
ภาพที่ 2.2 บริเวณจุดคนผานเขา-ออก ดานชองจอม 2-2 
ภาพที่ 2.3 สถานที่ทําการศุลกากรชองจอม 2-2 
ภาพที่ 2.4 แสดงระยะหางของบอนคาสิโนที่ใกลดาน     2-2 
ภาพที่ 2.5 แสดงระยะหางของบอนคาสิโนที่ใกลดาน     2-2 
ภาพที่ 2.6 ตลาดขายสินคาดานชองจอม 2-3 
ภาพที่ 2.7 ตลาดขายสินคาดานชองจอม 2-3 
ภาพที่ 2.8 ตัวอยางสินคาท่ีตลาดชองจอม 2-4 
ภาพที ่2.9 ตัวอยางสินคาท่ีตลาดชองจอม 2-4 
ภาพที่ 2.10 บรรยากาศโครงการยายตลาดขายสินคาชองจอม 2-4 
ภาพที่ 2.11 บรรยากาศโครงการยายตลาดขายสินคาชองจอม 2-4 
ภาพที่ 2.12 บรรยากาศคนกัมพูชาขามดานชองจอม     2-4 
ภาพที่ 2.13 บรรยากาศคนกัมพูชานําสินคามาขายตลาดนัด 2-4 
ภาพที่ 2.14 การตรวจสิ่งผิดกฎหมาย โดยสุนัขตํารวจ     2-5 
ภาพที่ 2.15 รถมอเตอรไซดรับจางดานชองจอม 2-5 
ภาพที่ 2.16 การขนสินคาจากกัมพูชาไปยังตลาดนัด     2-5 
ภาพที่ 2.17 การขายสินคาของคนกัมพูชา 2-5 
ภาพที่ 2.18 ตลาดนัดขายสินคา     2-5 
ภาพที่ 2.19 การขายสินคาของคนกัมพูชา 2-5 
ภาพที่ 2.20 การซื้อขายมะพราวของคนกัมพูชา        2-6 
ภาพที่ 2.21 บรรยากาศตลาดนัดของดานชองจอม 2-6 
ภาพที่ 2.22 ถนนบริเวณหนาดานชองจอม     2-6 
ภาพที่ 2.23 สินคาท่ีคนกัมพูชาซื้อไปขาย 2-6 
ภาพที่ 2.24 แสดงพื้นท่ีฝงกัมพูชาที่ติดดานชองจอม 2-7 
ภาพที่ 2.25                             ที่ทําการดานบานโอรเสม็ด อ.สําโรง จ.อุดรมีชัย 2-8 
ภาพที่ 2.26 บอนคาสิโนโอรเสม็ด รีสอรท   2-8 

rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดสุรินทร์
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           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข-3 

สารบัญภาพ 
 
 

  หนา 
ภาพที่ 1.1 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรชองจอม บานดานพัฒนา ตําบลกาบเชิง อําเภอกาบเชิง 

จังหวัดสุรินทร 
1-1 

ภาพที่ 1.2 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดนถาวรในจังหวัดสุรินทร 1-2 
ภาพที่ 1.3 เสนทางการกระจายสินคานําเขาจาก สปป.ลาว ผานดานสากล ดานทองถิ่น และ

ดานประเพณี เขาสูจังหวัดสุรินทร 
1-2 

ภาพที่ 2.1 แผนที่จุดผานแดนถาวรชองจอม                  2-1 
ภาพที่ 2.2 บริเวณจุดคนผานเขา-ออก ดานชองจอม 2-2 
ภาพที่ 2.3 สถานที่ทําการศุลกากรชองจอม 2-2 
ภาพที่ 2.4 แสดงระยะหางของบอนคาสิโนที่ใกลดาน     2-2 
ภาพที่ 2.5 แสดงระยะหางของบอนคาสิโนที่ใกลดาน     2-2 
ภาพที่ 2.6 ตลาดขายสินคาดานชองจอม 2-3 
ภาพที่ 2.7 ตลาดขายสินคาดานชองจอม 2-3 
ภาพที่ 2.8 ตัวอยางสินคาท่ีตลาดชองจอม 2-4 
ภาพที ่2.9 ตัวอยางสินคาท่ีตลาดชองจอม 2-4 
ภาพที่ 2.10 บรรยากาศโครงการยายตลาดขายสินคาชองจอม 2-4 
ภาพที่ 2.11 บรรยากาศโครงการยายตลาดขายสินคาชองจอม 2-4 
ภาพที่ 2.12 บรรยากาศคนกัมพูชาขามดานชองจอม     2-4 
ภาพที่ 2.13 บรรยากาศคนกัมพูชานําสินคามาขายตลาดนัด 2-4 
ภาพที่ 2.14 การตรวจสิ่งผิดกฎหมาย โดยสุนัขตํารวจ     2-5 
ภาพที่ 2.15 รถมอเตอรไซดรับจางดานชองจอม 2-5 
ภาพที่ 2.16 การขนสินคาจากกัมพูชาไปยังตลาดนัด     2-5 
ภาพที่ 2.17 การขายสินคาของคนกัมพูชา 2-5 
ภาพที่ 2.18 ตลาดนัดขายสินคา     2-5 
ภาพที่ 2.19 การขายสินคาของคนกัมพูชา 2-5 
ภาพที่ 2.20 การซื้อขายมะพราวของคนกัมพูชา        2-6 
ภาพที่ 2.21 บรรยากาศตลาดนัดของดานชองจอม 2-6 
ภาพที่ 2.22 ถนนบริเวณหนาดานชองจอม     2-6 
ภาพที่ 2.23 สินคาท่ีคนกัมพูชาซื้อไปขาย 2-6 
ภาพที่ 2.24 แสดงพื้นท่ีฝงกัมพูชาที่ติดดานชองจอม 2-7 
ภาพที่ 2.25                             ที่ทําการดานบานโอรเสม็ด อ.สําโรง จ.อุดรมีชัย 2-8 
ภาพที่ 2.26 บอนคาสิโนโอรเสม็ด รีสอรท   2-8 
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สวนที่ 1 
สรุปสภาวะการคาชายแดนจังหวัดสุรินทร 

 
 
1. ขอมูลของจุดผานแดนถาวรของจังหวัดสุรินทร 

 
จังหวัดสุรินทร มีพ้ืนที่ติดกับกัมพูชา ระยะทาง 90 กิโลเมตร เปนจุดผานแดนถาวร จํานวน 1 จุด คือ

ชองจอม ตรงขาม บานโอรเสม็ด อําเภอสําโรง จังหวัดอุดรมีชัย กัมพูชารายละเอียดดังตารางที่ 1.1 
 
ตารางที่ 1.1 แสดงพื้นที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรจังหวัดสรุินทร 

จังหวัด 
จุดผาน
แดน
ถาวร 

จุด
ผอน
ปรน 

พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของกัมพชูา เวลาทําการ 

สุรินทร √  ดานชองจอม บานดานพัฒนา 
ตําบลกาบเชิง อําเภอกาบเชิง 

บานโอรเสม็ด อําเภอสําโรง 
จังหวัดอุดรมีชัย กัมพูชา 

ทุกวัน เวลา 07.00-
22.00 น. 

 

 
ภาพที่ 1.1 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรชองจอม บานดานพัฒนา ตําบลกาบเชิง อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 

 
2. มูลคาการคาของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนของจังหวัดสุรินทร 

จังหวัดสุรินทร มีมูลคาการคารวมในป 2556 จํานวน 1,273.06 ลานบาท แบงเปนมูลคาสินคาสงออก 
จํานวน 1,068.36 ลานบาท หรือ รอยละ 84 ของมูลคาการคารวมป 2556 และมีมูลคาสินคานําเขา จํานวน 
204.70 ลานบาท หรือ รอยละ 16 ของมูลคาการคารวมป 2556 สินคาสงออกมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น เห็นไดจากป 
2556 มีมูลคาที่เพ่ิมขึ้นจากป 2555 จํานวน 179.68 ลานบาท สวนสินคานําเขามีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากป 2555 
จํานวน 31.69 ลานบาท ดังตารางที่ 1.2 
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ตารางที่ 1.2 แสดงมูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ-กัมพูชา             หนวย : ลานบาท 

จุดผานแดนถาวร สินคาสงออก สินคานําเขา 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1. ดานชองจอม จ.สุรินทร 604.61 888.68 1,068.36 34.20 173.01 204.70 
ที่มา : ดานศุลกากรชองจอม, 2557 
 

 
          ภาพที่ 1.2 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดนถาวรในจังหวัดสุรินทร 
 

 
ภาพที่ 1.3 เสนทางการกระจายสินคานาํเขาจาก สปป.ลาว ผานดานสากล ดานทองถิ่น และดานประเพณี เขาสูจังหวัดสุรินทร 
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3. ลักษณะการขนสงสินคาและการชําระเงิน 
จังหวัดสุรินทร มีพรมแดนติดกัมพูชา 90 กิโลเมตร ซึ่งมีการขนสงสินคาผานจุดผานแดนถาวรและจุด

ผอนปรน ทั้งหมด 2 วิธี ดังนี้ 
1) พรมแดนเปนพ้ืนดินติดกับกัมพูชา ขามโดยรถยนต หรือรถบรรทุก ที่จุดผานแดนถาวรชองจอม 

อําเภอกาบเชิง รถบรรทุกสินคาผานดาน แลวไปยังโกดังสินคาหรือเปลี่ยนขนถายสินคาจากรถไทยไปยังรถ
กัมพูชาในจุดที่กําหนด 

2) พรมแดนเปนพ้ืนดินติดกับกัมพูชา ขามโดยรถเข็นสินคา ที่จุดผานแดนถาวรชองจอม อําเภอกาบ
เชิงรูปแบบการขนสงสินคา เปนการนํารถเข็นของแรงงานคนกัมพูชามาขนสินคาที่คนกัมพูชาซื้อจากฝงไทย ซึ่ง
สินคาท่ีคนกัมพูชาซื้อ ไดแก สินคาอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน 
 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและดานบริการ 

4.1.  ดานแรงงาน 
1) การพ่ึงพาแรงงานจากคนในพ้ืนที่ เชน มอเตอรไซดรับจาง รถสามลอเครื่อง รถเมลประจําทาง ซึ่ง

เปนคนในพ้ืนที่สวนใหญ และหมูบานใกลเคียง เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับชาวบาน ซึ่งมอเตอรไซดรับจาง จํานวน 
120 คัน ในวันจันทร-ศุกร มอเตอรไซดรับจางไมไดนําออกมาครบ 120 คัน เนื่องจากคนรับจางขับมอเตอรไซด
มีงานประจํา รับจางขับในวันเสารและอาทิตย มอเตอรไซดรับจางมีการออกวิน เกือบครบ 120 คัน เพราะมี
ประชาชนขามมาดานชองจอมจํานวนมาก ประมาณ 3,000 คน จึงทําใหประชาชนในพ้ืนที่และหมูบาน
ใกลเคียงมีรายไดเพ่ิมข้ึน  

2) การพ่ึงพาแรงงานตางดาว เห็นไดชัดเจนจากรถเข็นสินคาบริเวณดานชองจอมขามไปยังดานบาน
โอรเสม็ด ทั้งนี้ เปนขอตกลงระหวางประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ที่อนุญาตใหแรงงานกัมพูชานํารถเข็นมา
เข็นสินคาไปยังฝงกัมพูชา การเข็นสินคาในแตรอบ ไดเงินคาบริการครั้งละ 200-500 บาท แลวแตปริมาณของ
สินคาท่ีเข็น เปนการเพิ่มรายไดใหกับแรงงานตางดาวคนกัมพูชา  

นอกจากนี้ จุดผานแดนถาวรชองจอม ไดมีการผอนผันใหแรงงานกัมพูชา เขามาทํางานไปเชา -
กลับเย็น ใชเอกสารเปนบัตรผานแดน (สามารถอาศัยอยูในเขตพ้ืนที่สุรินทร ไมเกิน 30 กิโลเมตร จากดานชอง
จอม) ซึ่งแรงงานกลุมนี้ บางรายเขามาทํางานในประเทศไทยไมกลับไปยังประเทศกัมพูชา และลักลอบเขาไป
ทํางานยังจังหวัดอ่ืน ๆ หรือ แหลงอุตสาหกรรมในสวนกลางของประเทศ ทําใหไทยยังประสบกับปญหา
แรงงานลักลอบเขามาทํางานอยางผิดกฎหมาย  

 
4.2. ดานบริการ 
1) การพึ่งพาดานการทองเที่ยวจากประเทศกัมพูชา คือ การทองเที่ยวที่เมืองเสียมเรียบ เขาพระ

วิหาร ซึ่งนักทองเที่ยวทั้งคนไทยและตางชาติที่นิยมไปทองเที่ยว แตมีขอจํากัดในเรื่องการแบงแยกเสนแดนยัง
ไมเรียบรอย สวนการเดินทางไปเขาพระวิหาร นักทองเที่ยวใชเสนทางผานจุดผานแดนถาวรชองสะงํามากกวา
จุดผานแดนถาวรชองจอม เนื่องจากมีเสนทางการเดินทางที่ใกลและสะดวกกวา  

สวนจุดผานแดนถาวรชองจอม ดานทองเที่ยว สวนใหญเปนการเดินทางขามไปเลนการพนัน ที่บอน
คาสิโนที่กัมพูชา และการซื้อสินคาตามแนวชายแดน จึงทําใหการทองเที่ยวเปนการทองเที่ยวของฝายไทยไป
ทองเที่ยวฝงกัมพูชาอยางเดียว เนื่องจากคนกัมพูชาไมมีอํานาจในการทองเที่ยว สงผลใหประเทศไทยเสีย
ดุลการคาจํานวนมาก 
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2) การพึ่งพาดานการศึกษา เห็นไดชัดวา บริเวณตลาดชองจอมที่มีการขายสินคาทุกวัน ภายใน
ตลาดมีการจัดตั้งศูนยการศึกษาของเด็ก มีการสอนลูก ๆ ของพอคาแมคาคนกัมพูชาที่เขามาทําการคาบริเวณ
ตลาดชองจอมและตําบลบานดาน ซึ่งมีการสอนในระดับกอนอนุบาลและระดับอนุบาล เริ่มแรกอยูภายใตการ
ดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ แตในปจจุบันอยูในการดูแลของคนกัมพูชาและไดนําครูคนกัมพูชามาสอนแทน 
ซึ่งอิงหลักสูตรของกัมพูชา มีการสอนภาษาทั้งภาษาเขมรและภาษาไทยเด็กที่เขาเรียนในระดับประถม ยังตอง
ขามไปเรียนที่ฝงกัมพูชา เนื่องจากเด็กที่มาอยูในไทย ยังเปนคนกัมพูชา ไมมีสิทธิ์เขาหลักสูตรการเรียนการสอน
ของไทยได จึงตองขามฝงไปเรียนที่กัมพูชา ดังนั้น การพ่ึงพาดานศึกษาในระดับกอนอนุบาลและระดับอนุบาล 
และในอนาคตการอาจมีปญหาเรื่องบุคคลสองสัญชาติ  

3) การพึ่งพาดานการสาธารณสุข รัฐบาลไทยไดใหความชวยเหลือโรงพยาบาลสําโรง จังหวัดอุดรมี
ชัย เกี่ยวกับการปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอรายแรงทั้งในคนและสัตวใน พ้ืนที่ชาดแดน ไดแก 
HIV/AIDS มาลาเรีย ไขหวัดนก โรคปากและเทาเปอยในโคและกระบือ และใหทุนฝกอบรมแพทยและพยาบาล 
นอกจากนี้ หนวยงานในระดับทองถิ่นยังใหความอนุเคราะหแกคนกัมพูชาในพ้ืนที่ชายแดนสามารถเขามารับ
การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลและสถานีอนามัยในประเทศไทยดวย คนกัมพูชาที่เขามารักษาที่ฝงไทย
สวนใหญมาใชการรักษา 3 ครั้งตอเดือน และเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ย ไมเกิน 500 บาทตอครั้ง 

ดังนั้น การพ่ึงพาดานการสาธารณสุข พบวา ประชาชนคนกัมพูชาขามมาใชบริการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานดานเปนจํานวนมาก เนื่องจากการเปดดานของชองจอมทุกวัน สวนประชาชนคน
กัมพูชาที่มีฐานะที่ดี ไปรักษาที่โรงพยาบาลในตัวอําเภอ และจังหวัดเปนสวนใหญ ดังนั้น การพ่ึงพาดาน
สาธารณสุข ประเทศไทยเปนคนใหมากวาเปนคนรับผลประโยชน โดยในป 2556 ไทยมีแผนพัฒนาทีมแพทย
พยาบาล เจาหนาที่ของกัมพูชา เรื่องมาตรฐานการดูแลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยเฉพาะทีมแพทยกูชีพ
ฉุกเฉิน ระบบการดูแลที่หองอีอาร การควบคุมโรคตามแนวชายแดนโดยเฉพาะโรคมาลาเรียชนิดดื้อยาอารติมิชินิน และ
อบรมเพ่ิมศักยภาพ อสม.หมูบานคูขนานชายแดนไทย-กัมพูชา 
 
5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

1) การนําเขาปจจัยการผลิตมาสรางมูลคาเพิ่ม 
1.1) หวายเสน เปนสินคาที่นําเขาจากกัมพูชา แลวนําไปแปรรูปสินคาเพ่ือเพ่ิมมูลคา สามารถนําไป

เปนเฟอรนิเจอร เชน เกาหวาย โตะหวาย ชั้นหวาย เปนตน ซึ่งหวายเสนเปนวัสดุที่มีความคงทน และสามารถ
สรางมูลคาของสินคาได 

1.2) ถานไม เปนสินคาที่นําเขามาจากกัมพูชาเพ่ือนําไปเปนเชื้อเพลิงและใชประโยชนในดานตาง ๆ 
ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ตลอดจนภาคครัวเรือน เชน นําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิต
สารเคมีตาง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ใชเปนการดูดซับกลิ่นและความชื้นในสถานที่ตาง ๆ ใชเปนสารปรับปรุง
ดิน ใชผสมอาหารสัตว ตลอดจนสามารถใชในการปรับปรุงคุณภาพแหลงน้ํา เปนตน 

2) การสรางมูลคาเพิ่มจากปจจัยการผลิตภายในประเทศเพื่อการสงออก  
2.1) ผักปลอดสารพิษ สงเสริมประชาชนในกัมพูชาปลูกผักปลอดสารพิษ โดยใหเมล็ดพันธุ ให

ความรูทางวิชาการ แนะนําวิธีการเพาะปลูก เมื่อไดผลผลิตตองมีขอตกลงวา สงสินคากลับมาขายที่ไทย แลวสง
สินคาดังกลาวไปขายตามหางขนาดใหญในพื้นท่ี และจังหวัดใกลเคียง ซึ่งจัดตั้งกลุมเปาหมายที่ชัดเจน แบงเปน 
เพ่ือสงไปขายหาง (ตลาดบน) และเพ่ือสงขายตลาดของเพ่ือนบาน(ตลาดลาง) ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม
ของพ้ืนที่เพาะปลูกมีทรัพยากรที่เพียงพอหรือไม อาทิ แหลงน้ํา เปนตน ประกอบกับ สปป.ลาว และกัมพูชา มี
ความตองการสินคาเพ่ือสุขภาพมากขึ้นในปจจุบัน  
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2.2) ยางพารา ในปจจุบันมีการสงเสริมการเพาะปลูกยางพารามากขึ้น และตลาดยางพารายังมี
ความตองการเพ่ิมขึ้น แตในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทรยังไมมีโรงงานแปรรูปยางพาราเพ่ือการสงออกมากเทาที่ควร 
ดังนั้น ควรมีการสงเสริมการแปรรูปยางพาราใหมากขึ้น ในปจจุบันมีการสงเสริมการนํายางพารามาผลิตเปน
วัสดุตาง ๆ ที่ใชในประเทศมากขึ้น เชน นํายางพารามาสรางถนน สรางบอน้ําเพ่ือเก็บกักน้ําไวใชในยามขาด
แคลน เพราะยางพาราเปนวัสดุที่มีความคงทน จึงถือเปนโอกาสในการสรางมูลคาเพ่ิมจากปจจัยการผลิตที่อยู
ภายในประเทศใหเกิดประโยชนมากที่สุด 

3) ปจจัยการผลิตภายในประเทศหรือนําเขาจากประเทศเพื่อนบานที่มีศักยภาพเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มเพื่อการสงออก: ตอหัวตอทายโซ 

3.1) พืชสมุนไพร เปนสินคาที่นําเขาจากหมูบานภูกระสิง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา การ
นําเขาตามคําสั่งซื้อของพอคาแมคาคนไทย อาทิ ซัน เปลืองบง เม็ดกระเบา วานสากเหล็ก หัวหนอง บอระเพ็ด 
สมอไทย มะขามปอม มะแวง ขมิ้นชัน ดอกอัญชัน เปนตน เมื่อนําพืชสมุนไพรตามที่ตองการเรียบรอยแลวได
นําวัตถุดิบเหลานี้มาขายใหกับพอคาแมคา ชาวบานหมื่นชัย ตําบลกระเทียม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ตาม
คําสั่งซื้อในแตละชวงฤดูกาล พอคาแมคาจังหวัดสุรินทรไดนําไปแปรรูปเพ่ือเ พ่ิมมูลคาสินคา โดยผาน
กระบวนการตาง ๆ ตามแตละสูตรสมุนไพร โดยสามารถแปรรูปเปนสินคาสมุนไพรไดประมาณ 100-200 ชนิด 
ซึ่งสินคาที่แปรรูปเหลานี้ สามารถนําไปสงขายในรานตาง ๆ ยานเยาวราช เชน บริษัทยาขมตราใบหอ รานถัง
เจา รานโกวเปอร รานเวชพงษ รานอาปาเช เปนตน ซึ่งเปนสมุนไพรจีน กลุมเปาหมายสวนใหญเปนคนจีน 
และในบางรายอาจนําสมุนไพรเหลานี้ เปนของฝากทั้งในประเทศและนอกประเทศ ทําใหเกิดการสรางโอกาส
และมูลคาเพ่ิมจากปจจัยการผลิตนําเขาจากประเทศกัมพูชาที่มีศักยภาพเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมเพ่ือการสงออก 
การผลิตตนน้ํา/ปลายน้ําของหวงโซอุปทาน 

4) ปจจัยการผลิตที่สรางมูลคาเพิ่มอยูแลวสามารถตอยอดในการสรางมูลคาเพิ่มได  
4.1) มันเสน มันบด ปจจุบันอําเภอกาบเชิงมีโครงการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมพิเศษ เนนในการแปร

รูปสินคาการเกษตรตามแนวชายแดน เชน มันสําปะหลัง ทั้งมันเสนและมันบด ที่มีการเพาะปลูกมากในพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร ซึ่งผลผลิตจากมันสําปะหลังสามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับแปงไดมากกวา 200 ชนิด 
เชน ซอล ซีอ้ิว แปงมัน เปนตน สินคาเหลานี้มีความตองการของตลาดประเทศจีน อินโดนีเซีย อยางมากและ
อํานาจซื้อของทั้งสองประเทศคอนขางสูง จึงถือเปนโอกาสเชิงพ้ืนที่ที่สรางมูลคาเพ่ิมจากการแปรรูปสินคา  
 
6. ดานความม่ันคง 

1) พื้นที่ทับซอน บริเวณจุดผานแดนถาวรชองจอมเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน–หวยสําราญ 
จังหวัดสุรินทร ซึ่งอยูในความดูแลของทหาร ตํารวจ และฝายปกครอง อําเภอกาบเชิง จังหวั ดสุรินทร เพ่ือ
ปองกันการบุกรุกของทหารกัมพูชา เนื่องจากแนวเขตแดนระหวางประเทศไทยและประเทศกัมพูชายังไม
ชัดเจน จึงทําใหเกิดปญหาพื้นที่ทับซอนได 

2) ชองทางธรรมชาติจํานวนมาก ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชามีชายแดนเปนพ้ืนที่ปาติดกัน จึงมี
ชองทางธรรมชาติคอนขางมาก ทําใหเกิดปญหาเรื่องการพัฒนาดานชองจอมไมได และจุดผานแดนแหงนี้ อยู
ภายใตกฎอัยการศึก แตไมไดสงผลกระทบตอการสงเสริมการคาชายแดนและการติดตอรวมมือระหวางกัน 
เนื่องจากในทางปฏิบัติไมไดมีการบังคับใช โดยพอคาแมคามีการซื้อขายตามปกติ 

3) บอนคาสิโน จุดผานแดนถาวรชองจอม ฝงตรงขามมีบอนคาสิโน อยู 2 แหง ไดแก โอรเสม็ดรีสอรท 
(O-Smach Resort) และ โรยอล ฮ๊ิว รีสอรท (Royal Hell Resort) ซึ่งนักเลนพนันบอนคาสิโน 2 แหง สวน
ใหญเปนคนไทย ชวงอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป จนถึง วัยหลังเกษียณ ซึ่งกฎหมายของกัมพูชาไมอนุญาตใหคน
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กัมพูชาเลนการพนันในบอนคาสิโน แตสามารถที่เขาทํางานในบอนคาสิโนได สงผลใหประเทศไทยสูญเสีย
ดุลการคาจากผูเลนการพนันเปนจํานวนมาก อาจสงผลดานความมั่นคง ตลอดจนดานเศรษฐกิจและสังคม 

 
7. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่จังหวัด

สุรินทร 
 

7.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนกัมพูชาที่ใชบริการจุดผานแดนในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร โดย

ใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 405 คน แบงเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 41.5 และเพศหญิง คิดเปน
รอยละ 58.5 อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 39.8 ระดับการศึกษาสวนมากอยูในระดับ
ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 38.1  

สวนมากประกอบอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว รอยละ 36.7 โดยรายไดที่นํามาซื้อสินคา โดยสวนมาก
มาจากการทําการคาขาย รายไดครัวเรือนตอเดือน พบวา มีรายไดอยูระหวาง 3,001-5,000 บาท และ
คาใชจายที่ใชเพื่อการบริโภคของครอบครัวตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 1,001-3,000 บาท 
 

7.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 1.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่จังหวัดสรุินทร 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอประเทศกัมพูชา 3.91 0.912 มาก 
2 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชา 3.75 1.094 มาก 

3 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.70 1.082 มาก 
4 ประเทศกัมพูชาจํากดัชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 3.69 1.041 มาก 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อการ

พัฒนาประเทศกัมพูชา 3.68 1.010 มาก 

รวม 3.75 1.028 มาก 
 
จากตารางที่ 1.3 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชา ที่มีตอประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มี

คาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.75 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดี
ตอประเทศกัมพูชา ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่ เสนอขายใหกับประเทศ
กัมพูชาและการซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด เปนตน   
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7.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชา ที่มีตอประเทศไทย พิจารณาสวนประสมทางการตลาด 
(4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย  

 
ตารางที่ 1.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนกัมพูชาที่จังหวัด

สุรินทร 
ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ

ความสําคัญ 
1 ดานผลิตภณัฑ 4.06 0.490 มาก 
2 ดานราคา 3.93 0.582 มาก 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 3.91 0.586 มาก 
4 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.85 0.563 มาก 

รวม 3.94 0.555 มาก 
 

จากตารางที่ 1.4 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) รวม = 3.94 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  

1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.06 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย ประเทศไทยมีความเปนมิตร ความคุนเคยที่มีตอ
สินคาไทย สินคาของไทยที่ติดตราสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความนาเชื่อถือและประเทศ
ไทยมีทักษะ และเทคโนโลยีมีการผลิตที่ดี เปนตน 

2) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.93 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขายอยูในประเทศ
กัมพูชา เมื่อผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคามีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง  และการตั้งราคาสินคาของ
ไทยเหมาะสมกับคุณภาพ เปนตน 

3) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.91 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีการใหเครดิตในการซื้อสินคา ผูบริโภคคนกัมพูชารูสึกดีและ
คลอยตามโฆษณาสินคาของไทย โฆษณาสินคาของไทยทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาเกิดความรูสึกตองการสินคาที่
มีคุณภาพดีกวาสินคาท่ีใชอยู มีการติดปายโฆษณาดวยภาษากัมพูชาที่บริเวณหนารานหรือบริเวณใกลเคียงและ
โฆษณาสินคาของไทยทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาคิดอยากลองใช เปนตน 

4) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.85 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามา
ติดตอซื้อขาย รานคาของไทยมีการจัดสวยงามและมีความสะดวกกวารานคาในประเทศกัมพูชา ขั้นตอนการ
เขา-ออกประเทศ เพ่ือมาซื้อสินคามีความสะดวก ฤดูกาลมีผลตอการเดินทางมาซื้อสินคาของผูบริโภคคน
กัมพูชาและมีพ้ืนที่แสดงใหลูกคามองเห็นสินคาไดสะดวกและท่ัวถึง เปนตน 
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7.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนกัมพูชา  

 
ตารางที่ 1.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัดสุรินทร 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ความพึงพอใจของผูบริโภค 3.98 0.586 มาก 
2 การรับรูคุณภาพสินคา 3.95 0.609 มาก 
3 วัตถุประสงคในการซื้อ 3.94 0.656 มาก 
4 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 3.91 0.609 มาก 

รวม 3.95 0.615 มาก 
 

จากตารางที่ 1.5 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนกัมพูชา ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.95 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้ 

1) ความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.98 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน เมื่อผูบริโภคคนกัมพูชาซื้อสินคาของไทยบริโภคสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคคนกัมพูชาไดมาก ผูบริโภคคนกัมพูชามีความพึงพอใจตอสินคาของไทย 
ผูบริโภค ผูบริโภคคนกัมพูชาพึงพอใจตอขั้นตอนในการเขามาซื้อสินคา ณ เขตชายแดน ผูบริโภคคนกัมพูชามี
ความพึงพอใจตอผูขายสินคาของไทยและผูบริโภคคนกัมพูชามีความพอใจที่มาซื้อสินคาไทยทุกครั้ง เปนตน  

2) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 3.95 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวา เมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจาก
ประเทศอ่ืนที่มีจําหนายในประเทศกัมพูชา ผูบริโภคคนกัมพูชารูสึกวาการมาซื้อสินคาของไทยมีความคุมคากับ
ราคา คุณภาพและการเดินทางและการซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุดสําหรับผูบริโภคคนกัมพูชา เปนตน 

3) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 3.94 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ซื้อเพราะมีความแตกตางจากสินคาใน
ประเทศกัมพูชา ไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้นในประเทศกัมพูชา ซื้อเพราะชื่นชอบ และชื่นชมตัวสินคา และซื้อ
เพราะนําไปจําหนายตอ เปนตน 

4) ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.91 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนกัมพูชาตั้งใจซื้อสินคาของไทยแนนอน แมวาเพ่ิงซื้อ
สินคาประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ มา ผูบริโภคคนกัมพูชาตั้งใจซื้อสินคาของไทยที่ขายในทองถิ่น แมวา
ทองถิ่นของผูบริโภคคนกัมพูชายังไมมีขายและผูบริโภคคนกัมพูชาเขามาซื้อสินคาของไทยทุกครั้งที่ดานเปด
แนนอน เปนตน 

ผูบริโภคคนกัมพูชารับรูสินคาไทยผานหลากหลายชองทาง โดยรับรูผานการโฆษณาจากชองทางการ
โฆษณาสินคาไทยมากที่สุด คือ ปากตอปาก สื่อโทรทัศนทองถิ่น วิทยุทองถิ่น ตามลําดับ สวนชองทางที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ ปากตอปาก สื่อโทรทัศนทองถิ่น สื่อโทรทัศนไทยจาก
สวนกลาง ตามลําดับ 
 

1-8 1-9
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7.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนกัมพูชาเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนกัมพูชาสวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝงไทย โดยการคิด

รายการซื้อสินคามาบางครั้ง ซึ่งมีวิธีการคิดไวในใจ เพ่ือชวยจํารายการสินคาเมื่อมาซื้อสินคา คิดเปนรอยละ 
47.1 หากสนใจในสินคาชนิดไหนจึงซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยสวนมากใชเงินสดที่พกติดตัว
มาอยางเดียว รอยละ 71.4 ซึ่งเขามาซื้อสินคานั้นมีความถี่ประมาณ 2 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีลืมซื้อสินคา
ผูบริโภคคนกัมพูชากลับมาซื้อใหมในครั้งตอไป แตกรณีที่ของใชในบานหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนกัมพูชาซื้อ
สินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศไทยจากรานในพ้ืนที่  

 
7.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย จาก

การสัมภาษณมีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 42.4 มีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม คิดเปนรอยละ 46.6 และมี
การซื้อสินคาไทยนอยลง คิดเปนรอยละ 10.9 โดยกรณีที่มาซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น เพราะทางเลือกสินคาใน
ตลาดการคาชายแดนมีมากขึ้น รสนิยมของผูบริ โภคคนกัมพูชาเปลี่ยนไปเกิดขึ้นเนื่องจากรสนิยม
ภายในประเทศและรสนิยมของผูบริโภคคนกัมพูชาเปลี่ยนไป ชอบความทันสมัยและมีคุณภาพมากขึ้ น กรณี
ที่มาซื้อสินคาเทาเดิม เพราะการคมนาคมเหมือนเดิม รายไดของผูบริโภคคนกัมพูชาไมเปลี่ยนแปลงและ
ทางเลือกสินคาในตลาดการคาชายแดนมีเทาเดิม และกรณีที่มาซื้อสินคานอยลง เพราะรายไดของผูบริโภคคน
กัมพูชาลดลง มีทางเลือกในการซื้อสินคาในประเทศมากขึ้นและรสนิยมของผูบริโภคคนกัมพูชาเปลี่ยนไป มี
ความชอบสินคาใน ประเทศกัมพูชาหรือประเทศอ่ืนมากขึ้น เชน จีนและเวียดนาม  
 

7.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนกัมพูชามาซื้อสินคาไทยที่ผานจุดผานแดนในจังหวัดสุรินทร เรียงลําดับประเภทสินคาจาก

มากไปหานอยดังนี้  
1) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค เปนตน  
2) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง ผาถุง รองเทาแตะและรองเทาบูทยาง เปนตน  
3) สินคาประเภทอุปโภคบริโภค ไดแก น้ําอัดลม น้ําปลา ผงชูรส น้ํามันพืชและสบูลักส เปนตน 
4) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม เครื่องเสียง ตูเย็น วิทยุ/โทรทัศนและลําโพง เปนตน 
5) สินคาประเภทอุปกรณไฟฟา ไดแก หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก ตะปูและสี เปนตน 
6) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก เสียม จอบ คราด เมล็ดพันธุพืชและเครื่องสูบน้ํา เปนตน 
7) สินคาประเภทเชื้อเพลิงและยานยนต ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น รถจักรยาน รถมอเตอรไซค

และยางรถมอเตอรไซค เปนตน 
8) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก มีด จาน กระทะ ชอนและหมอ เปนตน 

 
7.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย โดยสวนมากเขามาซื้อสินคาในชวงเวลาเชากอน 09.00 น. 

รอยละ 50.6 โดยการเขามาซื้อสินคานิยมซื้อที่สินคาที่ตลาดนัดบริเวณดาน คิดเปนรอยละ 50.6 เหตุผลที่นิยมซื้อ 
เพราะสะดวก หาซื้องาย และใกลบาน เปนตน โดยปริมาณการเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคคนกัมพูชาในหนึ่งครั้ง
สวนมากมีมูลคา 100-1,000 บาท  
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ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก ราคาถูกกวา คุณภาพดีกวา สามารถ
หาซื้อสินคาไดงายและสะดวก เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาไมมาซื้อสินคา ไดแก ความ
ยุงยากในการถือหรือหิ้ว สินคากลับ ความเสียหายของสินคาในการขนสงและขั้นตอนในการตรวจสอบยุงยาก เปนตน 

 
7.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนกัมพูชาที่ผานจุดผานแดนในจังหวัดสุรินทร มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคา

จากประเทศอ่ืน เชน จีน เวียดนาม  รอยละ 5–10 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคา
ในประเทศกัมพูชา มีความหลากหลายมากข้ึน แตผูบริโภคคนกัมพูชา รอยละ 42.1 ยังตองการซื้อสินคาไทยคง
เดิม เพราะความเคยชิน ชอบในสินคาไทย สินคามีมาตรฐานและหาซื้อไดงาย สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคา
ฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่องของพาหนะในการเดินทาง คาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจากประเทศ
กัมพูชาและคาแรงขนสงสินคามีคาใชจายสูง เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้น สงผลตอ
การมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนกัมพูชามาก ซึ่งมีผลกระทบความสัมพันธของทั้งสองประเทศมากในการมาซื้อ
ของผูบริโภคคนกัมพูชา 
 

7.2. ผูบริโภคคนไทย 
ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนตามจุดผานแดนในจังหวัดสุรินทร โดยสวนมาก

เปนผูหญิงมากกวาผูชาย และมีอายุระหวาง 41-50 ป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณดานของ
จังหวัดสุรินทร มีอาชีพหลักคือ ประกอบธุรกิจสวนตัวและรับราชการ รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 10,001-20,000 
บาทตอเดือน ผูบริโภคคนไทยมาซื้อสินคาที่ตลาดบริเวณดาน 3 วันตอสัปดาหและมีการซื้อสินคาของประเทศ
กัมพูชา โดยสินคาที่ซ้ือจากผูประกอบการคนลาวและผูประกอบการคนกัมพูชา ไดแก ผักหวาน พันธุไมตาง ๆ 
หนู เหลาและเสื้อผาสําเร็จรูป เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคาประมาณชวงสายหลัง 09.00 น. 

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนกัมพูชาวา สินคาบางชนิดนั้นไมมีจําหนายในประเทศ
ไทย เพราะสินคาราคาถูกและมีสินคาใหเลือกหลากหลาย แตในขณะที่ผูบริโภคคนไทยเลือกซื้อสินคาของไทย
มากกวาสินคาของประเทศกัมพูชา เนื่องจากสินคาจากประเทศกัมพูชา เปนสินคาตองหาม ความยุงยากในการ
ถือหรือหิ้ว สินคากลับ และราคาสูง นอกจากนี้ผูบริโภคคนไทยเขาไปประเทศกัมพูชา เพ่ือไปใชบริการหวยใต
ดินและบอนการพนัน เปนตน ในกรณีเลนหวยใตดินนั้นเขามาเลน 3-4 ครั้งตอเดือนและเลนหวยใตดินของไทย
นั้น เลน 2 ครั้งตอเดือน โดยเขาไปเลนที่บอนการพนันมากกวา 10 ครั้งตอเดือนและผูบริโภคคนไทยกลาววา
ชอบเลนการพนันที่ประเทศกัมพูชามากกวาที่ประเทศไทย 

 
7.3. ผูประกอบการคนกัมพูชา 

ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มาซื้อสินคาตามแนวชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร โดยเปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย มีอายุนอยกวา 20-40 ป สวนใหญไมไดรับการศึกษา และเปนผูประกอบการรายยอย ซึ่งมี
การเขามาซื้อสินคาสวนใหญไมแนนอน ไมมีวันหยุดและวันพุธ ตามลําดับ ทั้งนี้หากเปนจุดผอนปรนก็ขึ้นอยูกับ
วันที่เปดทําการ จากการสัมภาษณผูประกอบการคนกัมพูชา สามารถสรุปไดดังนี้ 
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7.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนกัมพูชา ที่มีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  
 

ตารางที่ 1.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนกมัพูชาที่มีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอประเทศกัมพูชา 4.62 0.494 มากที่สุด 
2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 4.38 0.728 มาก 
3 

  
ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 
เพื่อการพัฒนาประเทศกัมพูชา 

4.34 0.670 มาก 

4 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก
ชนิดที่เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชา 

4.31 0.761 มาก 

5 ประเทศกัมพูชา ไมควรจาํกัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจาก
ประเทศไทย 

4.28 0.797 มาก 

รวม 4.39 0.690 มาก 
  
  จากตารางที่ 1.6 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.39 ไดแก ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอประเทศกัมพูชา การซื้อสินคา
ของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด และประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพ่ือ
การพัฒนาประเทศกัมพูชา เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย 
พบวา ผูประกอบการคนกัมพูชา มีความคุนเคยที่มีตอผูประกอบการคนไทยและมีความคุนเคยตอสินคาไทย 
เปนอยางด ี

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา 
ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.53 
ไดแก ประเทศไทยมีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีอัตราจางแรงงานจํานวนมาก มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มี
ความเปนมิตร มีความชํานาญดานเทคนิค มีการศึกษาที่ดี มีการวิจัยดานเทคโนโลยี  และมีรสนิยมสูงดาน
ความคิดสรางสรรค เปนตน 

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน  
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.46 ไดแก สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีคุณภาพดี ตรา
สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึงประเทศไทยและสินคาไทยที่จําหนายในรานคาตามแนวชายแดนก็
มีจําหนายในหลายประเทศเหมือนกัน เปนตน 
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7.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย โดยผานจุดผานแดน
ในจังหวัดสุรินทร  

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

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภณัฑ 4.41 0.419 มาก 
2 ดานราคา 4.39 0.477 มาก 
3 ดานสถานท่ี 4.31 0.452 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 4.22 0.548 มาก 

รวม 4.33 0.474 มาก 
 

 จากตารางที่ 1.7 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.33 ซ่ึงสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.41 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาของไทยมี
ใหเลือกหลากหลาย การคนหาสินคาในรานคาไทยทําไดงายและรานคาไทยจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมู เปนตน 

2) ดานราคา ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.39 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การตั้งราคาสินคา
เหมาะสมกับคุณภาพสินคา มีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาตามตนทุนที่เพ่ิมทุกครั้งและสามารถตอรองราคา
สินคาได เปนตน 

3) ดานสถานที่ ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.31 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก เสียคาใชจายนอย
ในการขนสินคากลับ การขนสงสินคากลับมีความสะดวกและสถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวก
ในการเขามาติดตอซื้อขาย เปนตน 

4) ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.22 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มี
บริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา มีการโฆษณาทางวิทยุชุมชนและมีการโฆษณาในหนังสือพิมพ
ทองถิ่น เปนตน 
 

7.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาไทย โดยผานจุดผานแดนในจังหวัดสุรินทร  

 
ตารางที่ 1.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานกฎหมายและการเมือง 4.42 0.486 มาก 
2 ดานเศรษฐกิจ 4.21 0.540 มาก 

รวม 4.32 0.513 มาก 
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ตารางที่ 1.8    แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางด้านกฎหมายและการเมือง และด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า S.D.
ระดับ

ความสำคัญ

1 ด้านกฎหมายและการเมือง 4.42 0.486 มาก

2 ด้านเศรษฐกิจ 4.21 0.540 มาก

รวม 4.32 0.513 มาก
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จากตารางที่ 1.8 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.32 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.42 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ รัฐบาลไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ
และกฎหมายเกี่ยวกับภาษีการคาซับซอนในการนํามาปฏิบัติ เปนตน  

2) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.21 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก รายไดในการ
นํามาซื้อสินคามีนอย การขาดแคลนสินคาท่ีจําเปนในประเทศกัมพูชา และผูบริโภคคนกัมพูชา มีความตองการ
สินคาไทยสูงและคาใชจายในการขนสงสูง เปนตน  

 
7.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนกัมพูชา ที่ซ้ือสินคาไปขายที่ประเทศกัมพูชา 
ผูประกอบการคนกัมพูชา สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองในประเทศของตน มีการวางแผนมา

ซื้อสินคาดวยวิธีการโทรมาสั่งซื้อเอง หลังจากนั้นมารับสินคาดวยตนเองและมาซื้อสินคาดวยตนเอง แตไมได
ผานการติดตอมากอน โดยมีวิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อและพิจารณา
จากประเภทและชนิดของสินคาที่ขายไดมาก เพ่ือประมาณแนวโนมความตองการซื้อของลูกคา ผูประกอบการ
คนกัมพูชามาซื้อสินคาจากไทย ประมาณ 1-5 ครั้งตอเดือน  

การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประเทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 10 จากราคา
เดิมของสินคา  

รานคาที่ขายสินคาในโอรเสม็ด อําเภอสําโรง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ซึ่งลูกคาเดิมของ
ผูประกอบการคนกัมพูชามีแนวโนมในการสั่งซื้อสินคาเพ่ิมขึ้น เพราะมีความนาเชื่อถือได และคาดวารานคา
รายใหมของผูประกอบการคนกัมพูชามีแนวโนมสั่งซื้อสินคาเพ่ิมขึ้น มีสินคาจากประเทศเวียดนาม ที่มีแนวโนม
ที่มาวางในตลาดทองถิ่นมากขึ้น ในกรณีที่สินคาในประเทศกัมพูชามีคุณภาพใกลเคียงกันกับสินคาในประเทศ
ไทย ราคาถูกกวา ผูประกอบการคนกัมพูชาตัดสินใจซื้อสินคาจากประเทศของตนเอง  

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนกัมพูชาที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ประเทศกัมพูชา พบคือ ปญหาใน
เรื่องการขนสงสินคา การลงสินคาและคาธรรมเนียม 
 

7.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณจุดผานแดน โดยสวนใหญประกอบธุรกิจคาปลีก เปนเวลา

ระหวาง 1-3 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งสวนใหญไมเกิน 10,000 บาท 
โดยสวนใหญผูบริโภคคนกัมพูชาและผูประกอบการคนกัมพูชา เขามาซื้อเองที่รานและบางรายโทรศัพทมาสั่ง
กับผูประกอบการคนไทยโดยตรง สวนใหญจายเปนเงินสด แนวโนมที่คนกัมพูชามาซื้อสินคาของไทยเทาเดิม 
และแนวโนมที่รานใหมสั่งสินคาจากผูประกอบการคนไทยเทาเดิม ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทยพบ
คือ ปญหาในเรื่องการขนสงสินคา คาธรรมเนียม สินคาถูกกีดกันและการลงสินคา  
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8. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและเมืองตรงกันขามของแตละดานในอนาคต 
1) โครงการปรับปรุงพื้นที่ดานชายแดนชองจอม อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร (เสนอโดย กกร.) เมื่อ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารลานชาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร จังหวัดสุรินทร  โดยขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ดานชายแดนชองจอม อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 
จํานวนเงิน ประมาณ 350 ลานบาท เพ่ือรองรับผูที่มาใชงานที่มีจํานวนมากขึ้น ปจจุบันดานชายแดนชองจอม
ยังเปนอาคารชั่วคราว ไมสะดวกในการติดตอประสานงานและการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ อีกทั้งยังรองรับ
นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการคาเสรีอาเซียน รวมถึงการจัดเก็บขอมูล เพ่ือเปนสถิติในการพัฒนาและสงเสริม
การคาระหวางประเทศตอไป 

2) รัฐบาลไทยไดใหการสนับสนุนการกอสรางเสนทางชองจอม–สําโรง– สียมเรียบ ซึ่งเปนไปดวยเพ่ือ
ความตองการของรัฐบาลกัมพูชา ระยะทาง 125 กิโลเมตร 

3) บริเวณถนนจากอําเภอปราสาท ถึง บริเวณจุดผานแดนถาวรชองจอม มีโครงการการขยายถนน 4 เลน 
4) บริเวณดานชองจอมมีการขยายตลาดชองจอม ของนายสมบัติ ศรีสุรินทร เปนเจาของตลาด เปด

ตลาดใหมอีกแหงหนึ่ง 
5) จังหวัดสุรินทร ไดทําการลงนามบันทึกความเขาใจการสถาปนาความสัมพันธของเมืองคูมิตรกับ

จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา มุงเนนใน 6 ประเด็นหลัก คือ 1) ความมั่งคั่งดานการลงทุนที่เทาเทียมกัน
ภายใตกฎหมายที่เปนธรรมทั้ง 2 ฝาย 2) การผานเขา-ออกพ้ืนที่ชายแดน 3) การใหความรวมมือและการ
แลกเปลี่ยนดานการศึกษา 4) รวมมือซึ่งกันและกันภายใตนโยบายของรัฐบาล กฎหมายและขอบังคับ
ภายในประเทศและพันธกรณีระหวางประเทศของแตละประเทศ 5) ภาคีสงเสริมใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ติดตอกันโดยตรงเพื่อความรวมมือกันตามบันทึก 6) สงเสริมสนับสนุนแลกเปลี่ยนการเยือนของเจาหนาที่ ภาคี
ของแตละประเทศและจังหวัด 

6) บริเวณอําเภอกาบเชิง อยูในชวงเตรียมความพรอมในการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมพิเศษ เนนในเรื่อง
ศูนยการคา และนิคมอุตสาหกรรมการแปรรูปสินคาการเกษตรชายแดน โดยมีจัดตั้งโรงงานแปรรูปมัน
สําปะหลัง ซึ่งสามารถทีผ่ลิตผลิตภัณฑเกี่ยวกับแปงมัน ไมต่ํากวา 200 ชนิด เชน ซอล ซีอ๊ิว เปนตน ซึ่งตลาดที่
สงออก เชน จีน อินโดนิเซีย โดยซึ่งมีอํานาจซื้อคอนขางสูง 

7) กลุมนครชัยบุรินทร (กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2) มีโครงการจัดทํา อบรมมักคุเทศน 
มีการจัดตั้งศูนยกระจายสินคา และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ใหมีการแขงสูตลาดอาเซียนได 

8) บริเวณตําบลบานดาน มีการจัดศูนยประชุมของ อบต. 
 
9. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด 

1) การจัดหาพ้ืนที่ในการพัฒนา เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณดานชายแดนชองจอมอยูในเขตรักษาพันธุสัตว
ปาหวยทับทัน–หวยสําราญ จังหวัดสุรินทร เปนผลใหการจัดทําแนวทางการพัฒนาที่เปนรูปธรรมตองรอการ
อนุญาตจากหลายหนวยงานในการใชพื้นที่ 

2) บริเวณจุดผานแดนชองจอม เปนพ้ืนที่ความมั่นคง มีการประกาศกฎอัยการศึก ทําใหหนวยงาน
ดานความมั่นคงเขาดูแลอยางเขมงวด เชน ทหาร ตํารวจ ปกครองจังหวัด อาสาสมัครรักษาดินแดน จึงทําให
การทํางานของศุลกากรลําบาก 

3) ระบบราชการมีการโยกยายผูบริหารบอย ทําใหสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายดวย ใน
ระดับทองถิ่นมีการเปลี่ยนผูนําบอย มีการขัดแยงกันในอํานาจและผลประโยชนตามแนวชายแดน ทําใหมีผลตอ
การพัฒนาชองจอม  
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4) ประเทศกัมพูชาไมอนุญาตใหรถยนตของไทยขับเขาได เนื่องจากพวงมาลัยอยูดานขวา แตรถขนสง
สินคาสามารถขับเขาไปในประเทศกัมพูชา ระยะทาง 30 กิโลเมตรเทานั้น จึงทําใหเปนอุปสรรคในการการคา 
เพราะตองเสียเวลาในการขนถายสินคา 

5) นักธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไปลงทุนในตางประเทศ ยังขาดความรูที่เพียงพอ จึงทําใหเกิด
ความไมมั่นใจในการลงทุน จึงทําใหนักธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางไมกลาไปลงทุนนอกประเทศ (ธุรกิจ
ขนาดเล็ก มูลคาการลงทุนไมเกิน 30 ลานบาท และธุรกิจขนาดกลาง มูลคาการลงทุนไมเกิน 60 ลานบาท) 

6) ประเทศกัมพูชา มีสินคาที่มาจากญี่ปุน จีน เกาหลีใต และเวียดนามจํานวนมาก ในอนาคตอาจมี
ปญหาเรื่องสินคาทะลักเขามายังไทยตามแนวชายแดน มีผลกระทบตอสินคาที่ผลิตในประเทศไทยที่จําหนาย
ตามแนวชายแดน 

7) ดานการลงทุนและสงออกไปประเทศกัมพูชา ยังมีความยุงยากโดยเฉพาะฝงกัมพูชา ประจวบกับ
กําลังซื้อของคนกัมพูชายังมีปริมาณนอย การซื้อ-ขายสินคาดวยระบบเงินสด ไมมีหลักประกัน จึงทําใหมีความ
เสี่ยงสูงในการทําการคา 

8) การพิสูจนสัญชาติ มีปญหาในเรื่อง 1) เมื่อแรงงานที่พิสูจนสัญชาติไมผาน ทําอยางไร 2) แรงงาน
ตางดาวที่ได วีซา เขาทํางาน 4 ป ครบอายุแลว รัฐบาลไทยตอสัญชาติใหกับแรงงานหรือไม อาจทําใหไทยเกิด
ปญหาในอนาคตในเรื่องการขาดแคลนแรงงาน 

9) ความไมสงบตามแนวชายแดน เปนปญหาอุปสรรคสําคัญที่สงผลใหการนําเขา -สงออกสินคา 
การคาตลาดชายแดน และการทองเที่ยวชายแดนหยุดชะงักขาดความตอเนื่อง 

10) ปจจุบันการขายสินคาอุปโภค บริโภค มีการกระจายสินคาสงผลตอยอดขายของแมคาขายสง
บริเวณดานชองจอม โดยบริเวณบอนคาสิโนไดมีการนําสินคาอุปโภคบริโภคไปเพ่ือกระจายใหกับพอคาแมคา
คนกัมพูชา ในราคาขายสง จึงทําใหมีการเพิ่มทางเลือกของแมคาคนกัมพูชาในการเลือกซื้อสินคา หากซื้อสินคา
ที่บอน ไมเสียคาผานดาน ซึ่งประหยัดกวาอีกทั้งบอนมีบริการสงสินคาถึงที่ราน สงผลใหแมคาฝงชองจอม
สูญเสียรายได รอยละ 60-70  

11) บริเวณตลาดดานชองจอม มีการอพยพของพอคาแมคาคนกัมพูชา เชื้อสายเวียดนาม ซึ่งอาศัยอยู
บริเวณดานชองจอมเปนเวลานาน อาจสงผลใหในอนาคตมีประชาชนแฝง และมีบุคคล 2 สัญชาติเปนจํานวนมาก 

12) การผานขามแดนของจุดผานแดนถาวรชองจอม เปนดานถาวร ในทางปฏิบัติตองใชหนังสือ
เดินทาง (Passport) กับบุคคลที่อยูนอกพ้ืนที่ชายแดนใหใชหนังสือเดินทางสําหรับจุดผานแดนระหวางประเทศ 
และบัตรผานแดน (Border Pass) ใชกับบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหอยูอยางถาวร ณ พ้ืนที่ชายแดน มีอายุ 2 ป 
(เฉพาะอําเภอสําโรง ของกัมพูชา และอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร ) ซึ่งพํานักไดระยะเวลา 7 วันตอครั้ง แต
ไมเกิน 15 วัน ปจจุบัน การผานขามแดนจุดผานแดนถาวรชองจอม มีการใชเอกสารแบบตั๋วฉีก ซึ่งยังไมถูกตอง
ตามกฎระเบียบ  

13) เหตุผลที่ธุรกิจไทยไมคอยไปลงทุนที่กัมพูชา คือ (1) มีกฎระเบียบที่ยุงยากในการเขาไปลงทุน 
(2) ภาครัฐของกัมพูชา/ทหารกัมพูชา มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจํานวนมากและบอยครั้ง (3) กําลังซื้อของคน
กัมพูชาไมมาก (4) ความสะดวกความงายในการเขาไปลงทุน ตองเขาถึงอํานาจรัฐ (5) การสรางกระแส
ความเปนชาตินิยมที่ตอตานประเทศไทยในเรื่องของพ้ืนที่ทับซอนตามแนวชายแดน สงผลตอความไมมั่นคง
ทางการคาการลงทุน ของธุรกิจไทยในกัมพูชา  

14) ขอจํากัดระยะยาว เสนทางจากอุดรมีชัยไปเสียมเรียบ การสงผานสินคาจีน เวียดนาม เกาหลีใต 
มีการสงผานมาตามแนวชายแดนที่ติดกับไทยมีมากขึ้น 
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10. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
1) การนําธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ไปลงทุนในตางประเทศ ยังขาดความรูที่เพียงพอ ดังนั้น 

ควรมีการจัดตั้งองคกร เพ่ือทําหนาที่ในการดูแลในเรื่องการคาตางประเทศใหกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาด
กลาง สงเสริมใหเขาถึงตลาดเชิงรุกมากข้ึน  

2) บริเวณตลาดนัดดานชองจอม ควรมีระบบการจัดโซนนิ่งตลาด โดยแยกประเภทของผัก เสื้อผา 
โซนสินคาแตละชนิดใหชัดเจนมากข้ึน 

3) ดานการทองเที่ยว เสนอใหเขื่อนตะเกา เปนอาวเก็บน้ําที่พักผอนหยอนใจ อําเภอกาบเชิง ที่
สามารถเพ่ิมรายไดใหกับประชาชนในทองถิน่ได 

4) การขนสงสินคาจากไทยไปยังประเทศกัมพูชา สามารถเขาไดระยะทาง 30 กิโลเมตร ทําใหเกิด
ปญหาเรื่องตนทุนการขนสงที่สูงขึ้น และมีระยะเวลาการขนสง ดังนั้น ควรขยายระยะทางใหมากกวา 30 
กิโลเมตร ไปถึงเมืองเสียมเรียบ เนื่องจากตลาดที่สงสินคาไปถึงเมืองเสียมเรียบ 

5) การสรางโอกาสในเรื่องปจจัยอาหาร เครื่องดื่ม ไปเสียมเรียบ เมืองทองเที่ยวใหญที่สุดของกัมพูชา 
มีนักทองเที่ยวเขาไป ปละ 2 ลานคน ปญหาเรื่องถนน ยังไมคอยสะดวก ภาครัฐของกัมพูชาอาจใชขอพิพาท
ตามแนวชายแดนมากขึ้น แตขึ้นอยูกับรัฐบาลไทย 

6) จุดผานแดนถาวรชองจอม ควรมีการควบคุมใหเขมงวด การจัดทําทะเบียนแรงงานตางดาวให
ชัดเจน 

7) บริเวณจุดผานแดนถาวรชองจอม ควรมีการดําเนินการปกปนสันเขตแดนใหชัดเจน หรือมีการทํา
ความตกลงในเรื่องดังกลาวที่เปนรูปธรรมมากขึ้น 

8) ภาครัฐควรมีการจัดใหมีการประชุมเชื่อมความสัมพันธ ความรวมมือในดานตาง ๆ มากขึ้น เพ่ือให
เกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 

9) บริเวณจุดผานแดนถาวรชองจอม ควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการอํานวยความสะดวกของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เชน ศุลกากร ตรวจคนเขาเมือง ดานกักกันพืช/สัตว หนวยงานที่เกี่ยวของกับการคา สงออกและ
นําเขาสินคา ใหเปนระเบียบและมีข้ันตอนที่ชัดเจน 

10) การทํางานระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ควรมีการทํางานกันอยางใกลชิด เพ่ือ
แลกเปลี่ยนขอมูลในดานตาง ๆ  

11) การขามแดนของจุดผานแดนถาวรชองจอม เปนดานถาวร ในทางปฏิบัติตองใชหนังสือเดินทาง 
(Passport) ใชกับบุคคลที่อยูนอกพ้ืนที่ชายแดนการใชหนังสือเดินทางสําหรับจุดผานแดนระหวางประเทศ และ
บัตรผานแดน (Border Pass) ใชกับบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหอยูอยางถาวร ณ พ้ืนที่ชายแดน มีอายุ 2 ป 
(เฉพาะอําเภอสําโรง ประเทศกัมพูชา และอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร ) ซึ่งพํานักไดระยะเวลา 7 วันตอครั้ง 
แตไมเกิน 15 วัน โดยในปจจุบัน การขามแดนของจุดผานแดนถาวรชองจอม มีการใชเอกสารแบบตั๋วฉีก ซึ่งยัง
ไมถูกตองตามกฎระเบียบ และขอเสนอเพ่ิมใหใชเอกสารเปนบัตรผานแดนชั่วคราว (Temporary Border 
Pass)  
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สวนที่ 2 
จุดผานแดนถาวร 

 
 

2.1 จุดผานแดนถาวรชองจอม อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 
 
1. สภาพโดยท่ัวไป 

1.1. ประวัติ ที่ตั้ง และการเดินทาง 
 จุดผานแดนถาวรชองจอม เปนผานแดนที่มีความสําคัญอีกแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน

ใต ซึ่งมีการคาชายแดนกับกัมพูชา ทั้งในระดับตลาดชายแดนทองถิ่น และยังเปนเสนทางสงออกสินคาไปยัง
กัมพูชา ในอดีตเปนจุดผานแดนที่คนไทยและคนกัมพูชาใชติดตอทําการคาขาย และไปมาหาสูเสมือนญาติพ่ี
นอง เมื่อไทยและกัมพูชาไดเปดประเทศคาขายกัน จุดผานแดนถาวรแหงนี้ ไดเปดเปนจุดผอนปรน แตเมื่อ
เหตุการณทางการเมืองในกัมพูชาเกิดความขัดแยงกัน สงผลใหจุดผอนปรนชองจอมตองปดตัวลง เมื่อวันที่ 18 
กรกฎาคม 2540 ภายหลังการเลือกตั้งในกัมพูชา ป 2541 สถานการณการเมืองของกัมพูชาไดสงบลงแลว ทั้ง
สองประเทศจึงมีความตองการฟนฟูการคาขายระหวางกันขึ้นมาอีกครั้ง  

 

 
                  ภาพที ่2.1 แผนที่จุดผานแดนถาวรชองจอม 

 
 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2545 กระทรวงมหาดไทยไดประกาศ ใหเปดดานชองจอมเปนจุดผานแดน

ถาวรที่ตําบลบานดาน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร ตรงขามกับบานโอรเสม็ด อําเภอสําโรง จังหวัดอุดรมีชัย 
ของประเทศกัมพูชา เริ่มเปดดําเนินการ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2545 เปนตนไป ระหวางเวลา 07.00-17.00 น. ของ
ทุกวัน ตอมาวันที่ 29 ตุลาคม 2546 กระทรวงมหาดไทยไดประกาศเพ่ือขยายเวลาเปดจุดผานแดนถาวร จาก
เวลาเดิม มาเปนเวลา 07.00-20.00 น. มีผลบังคับตั้งแตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2546 และปจจุบันไดขยายเวลา
เปดจุดผานแดนถาวร จากเวลา 07.00-20.00 น. เปนเวลา 06.00-22.00 น. มีผลตั้งแตวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 
2557 เปนตนไป 
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ภาพที่ 2.2 บริเวณจุดคนผานเขา-ออก ดานชองจอม               ภาพที่ 2.3 สถานที่ทําการศุลกากรชองจอม 
 

 จุดผานแดนถาวรชองจอม ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่บานดาน ตําบลบานดาน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 
พ้ืนที่ดาน เดิมอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาฝงซายหวยทับทัน-หวยสําราญ และประกาศเปนเขตรักษาพันธุ
สัตวปาตั้งแต 30 ธันวาคม 2538 จุดผานแดนหางจากตัวเมืองจังหวัดสุรินทรไปทางทิศใตตามเสนทางหมายเลข 
214 ผานอําเภอปราสาทเขาสูอําเภอกาบเชิง ประมาณ 70 กิโลเมตร ถึงจุดผานแดนถาวรชองจอม มีระยะทาง
หางจากตัวอําเภอกาบเชิง 13 กิโลเมตร ดานชองจอมสามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปยังประเทศกัมพูชา โดยมี
จังหวัดอุดรมีชัย พระวิหาร เสียมเรียบ กัมปงธง สะตึงเตร็ง และจังหวัดอ่ืน ๆ แตเสนทางยังไมคอยสะดวก ซึ่ง
ตองใชระยะเวลาในการเดินทาง สวนการใชรถยนตเพ่ือขนสงสินคาของไทยขามไปยังกัมพูชาไปไดเพียง 
ระยะทาง 40 กิโลเมตรจากชายแดนดานชองจอม และอนุญาตใหรถบรรทุกไทยเขามากัมพูชาได วันละ 40 คัน 
จังหวัดอุดรมีชัย ไดผอนผันอํานวยความสะดวกใหผูประกอบการไทยนํารถบรรทุกไทยเขามาไปเกินกวา 40 
กิโลเมตร เปนครั้งคราวตามความจําเปนเหมาะสม สวนในทางกลับกัน รถยนตเพ่ือขนสงสินคาของกัมพูชาก็
สามารถที่เขามายังไทย ไดเพียง 40 กิโลเมตรเชนกัน แตสิ่งที่สําคัญ คือ บริเวณฝงตรงกันขามกับดานชองจอม 
ที่ บานโอรเสม็ด อําเภอสําโรง มีการตั้งบอนการพนัน 2 แหง คือ โอรเสม็ด รีสอรท (O-Smach Resort) และ 
รอยัล ฮิลล รีสอรท (Royal Hill Resort) ที่ดึงดูดคนไทยขามไปเลนการพนันเปนจํานวนมาก สงผลกระทบตอ
ปริมาณเงินของไทยที่ไหลออกนอกประเทศมูลคามหาศาล  

 

  
ภาพที่ 2.4 แสดงระยะหางของบอนคาสิโนที่ใกลดาน                     ภาพที่ 2.5 แสดงระยะหางของบอนคาสิโนที่ใกลดาน    

 
 บริเวณจุดผานแดนถาวรชองจอม (ดานชองจอม) เปนถนนลาดยาง 4 เลน การจราจรคอนขาง

หนาแนน วันธรรมดามีคนขามผานดานนี้ เฉลี่ย 1,500 คนตอวัน สวนวันพุธ เสาร และอาทิตย เฉลี่ย 3,000 
คนตอวัน จุดผานแดนถาวรชองจอมมีตลาดนัด 2 วัน คือ วันพุธและวันอาทิตยมีพอคาแมคาคนไทยและคน
กัมพูชาเขามาทําการคาขายเปนจํานวนมาก ในวันที่มีตลาดนัดมีมอเตอรไซดรับจาง และรถเข็นใหบริการขน
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สินคาจากบริเวณหนาดานชองจอม เพ่ือขามไปยังดานบานโอรเสม็ด ประเทศกัมพูชา มีคนรับจางเข็นรถเปน
คนเชื้อชาติกัมพูชาเทานั้น เนื่องจากเปนขอตกลงของประเทศกัมพูชาเพ่ือสรางรายไดใหประชาชนในประเทศ
กัมพูชา นอกจากนี้ บริเวณหนาดานชองจอมยังมีปริมาณรถตูจํานวนมาก จอดรอผูโดยสารที่ขามไปเลนการ
พนันบอนคาสิโนของกัมพูชา ซึ่งผูที่เขาไปเลนการพนันเดินขามดานไปเลนที่บอนการพนันทั้งสองแหงดวย
ตนเอง และมีทั้งรถตูนําผูเลนไปสงถึงดานหนาประตูทางเขาของแตละบอนการพนันแลวจอดรถดานหนาบอน
การพนัน 

 ตลาดขายสินคาดานชองจอม อยูหางจากจุดผานแดนประมาณ 1.4 กิโลเมตร จําหนายสินคาใหแกคน
ไทยในพ้ืนที่และนักทองเที่ยว ทั้งคนกัมพูชาที่ผานแดนเขามาเพ่ือซื้อสินคาอุปโภคบริโภค กวารอยละ 80 ของ
พอคาแมคาที่มาขายของในตลาดชองจอม สวนใหญเปนคนกัมพูชา เชื้อสายเวียดนาม ซึ่งเดินทางมาจาก
จังหวัดพนมเปญ และจังหวัดเสียมเรียบ ประมาณกวา 300 คน ที่มีการคาขายแลว อาศัยอยูที่บานดาน ซึ่งเกิด
ปญหาเรื่องบุคคล 2 สัญชาติ และมีแรงงานคนกัมพูชาที่เขามาทํางานเชา-เย็นกลับ ประมาณ 300 คนตอวัน 
บริเวณตลาดชองจอม มีการเปดศูนยการศึกษาแกเด็กที่เปนลูกของพอคาแมคาคนกัมพูชาที่มาคาขายบริเวณ
ดานชองจอม เดิมศูนยการศึกษาแหงนี้ อยูภายใตการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการได สงครูมาสอน แตใน
ปจจุบันการเรียนการสอนหลักสูตรตามประเทศกัมพูชา มีครูกัมพูชามาสอน  

 

  
ภาพที่ 2.6-2.7 ตลาดขายสินคาดานชองจอม 

 
 ตลาดขายสินคาดานชองจอมมีสินคาที่ไดรับความนิยมและราคาถูก มีรานคากวา 300 คูหา โดยมี

สินคา อาท ิเสื้อผา กระเปา เครื่องสนาม เต็นท ชุดทหาร อุปกรณเดินปา อุปกรณประดับยนต โทรศัพทมือถือ
จากประเทศจีน เครื่องใชไฟฟา สินคาอุปโภคบริโภคและรถจักรยานมือสอง มีใหเลือกมากมายในราคาขาย
ปลีกและขายสง ตลาดคอนขางใหญ หากเดินใหรอบตลาดใชเวลา ประมาณ 30 นาที มูลคาการคาขายสินคา 
เดือนละประมาณ 50-70 ลานบาท วันปกติมีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวและซื้อสินคาประมาณ 200–500 คน 
ตามแตฤดูกาล และเพ่ิมเปน 500-1,000 คน ในวันเสาร-อาทิตย หรือวันหยุดราชการ 

 การบริหารจัดการของตลาดขายสินคาดานชองจอม เปนที่ราชพัสดุ แตอยูในความดูแลขององคการ
บริหารสวนตําบลดาน ในอนาคตบริเวณตลาดชองจอม มีโครงการสรางเปนอาคารพาณิชย อยูระหวางการรอ
อนุมัติโครงการ มีความตองการใหยายไปขายสินคาชั่วคราวที่ตลาดชองจอมของ นายสมบัติ ศรีสุรินทร ซึ่งเปน
เจาของตลาด ซ่ึงเดิมมีการใหมาขายสินคา ในพ้ืนท่ีแหงนีแ้ตเนือ่งจากระยะทางไกลจากบริเวณดานชองจอม จึง
ไมมีผูคาไปจําหนายสินคา ทําใหการคาขายไมสะดวกเทาท่ีควร  
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ภาพที่ 2.8-2.9 ตัวอยางสินคาที่ตลาดชองจอม 

 

  
ภาพที่ 2.10-2.11 บรรยากาศโครงการยายตลาดขายสินคาชองจอม 

 
 ดานชองจอมเปดทุกวัน แตวันพุธ และวันอาทิตย มีการเปดตลาดนัดขายสินคาระหวางคนไทยกับคน

กัมพูชา ตลาดนัดแหงนี้ ตั้งอยูหางจากดานประมาณ 3 กิโลเมตร มีผูคนมาซื้อ-ขายสินคาเปนจํานวนมาก เฉลี่ย
ประมาณ 3,000 คน พอคาแมคาคนกัมพูชานําสินคามาขายเปนผลผลิตจากปาตามฤดูกาล เชน หนอไม เห็ด
เผาะ มันแกว ฟกทอง ผักตาง ๆ สมุนไพร เปนตน สวนพอคาแมคาคนไทย จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคเปน
จํานวนมาก อาหารสด เนื้อสัตว ผลไมตามฤดูกาล ผลไมที่มีการสงออกมากชนิดหนึ่ง คือ มะพราวพ้ืนเมือง มี
การสงออกแตละครั้งกวา 5,000 ลูก มะพราวเปนผลไมตามความเชื่อของคนกัมพูชา ซึ่งคนกัมพูชานําไป
สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพยดา บรรพบุรุษ ตลอดจนการดื่มน้ํามะพราวเพ่ือสุขภาพ เพ่ือผิวพรรณและเพ่ือ
สุขภาพดี ทําใหมะพราวเปนผลไมที่นิยมมากของคนกัมพูชา 

 

  
ภาพที่ 2.12 บรรยากาศคนกัมพูชาขามดานชองจอม                     ภาพที่ 2.13 บรรยากาศคนกัมพูชานําสินคามาขายตลาดนัด 
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ภาพที่ 2.14 การตรวจสิ่งผิดกฎหมาย โดยสุนัขตํารวจ                     ภาพที่ 2.15 รถมอเตอรไซดรับจางดานชองจอม 

 
 การเดินทางจากดานชองจอมไปยังตลาดนัด มีพาหนะที่ใชในการเดินทาง บริเวณดานมีบริการมอเตอรไซค

รับจางพวงรถเข็นสินคาของคนกัมพูชาตอทาย มีจํานวน 120 คัน และมีรถสามลอเครื่องบาง ทําใหประชาชน
ในพ้ืนที่บานดาน มีรายไดโดยเฉลี่ย 600 บาทตอคันตอวัน ในวันที่มีตลาดนัด สวนวันอ่ืนรายไดลดลงกวาครึ่ง 
และนอกจากนั้น บริเวณดานชองจอม ยังมีรถเข็นของคนกัมพูชาในการขนสินคาของคนกัมพูชา ขามไปยังฝง
ของกัมพูชา จํานวน 200 คัน เพ่ือเสริมสรางรายไดใหชาวกัมพูชา สวนผูประกอบการคาชายแดนที่ดานชอง
จอม มีผูประกอบการคาชายแดนรายใหญ 1 ราย และผูประกอบการรายยอย 20-30 ราย ทุกวันเสารและวัน
อาทิตย มีมูลคาในการคาสินคาอุปโภคบริโภคโดยเฉลี่ยตอวัน 10-20 ลานบาท แตในปจจุบันเริ่มซบเซาลง 
เนื่องจากคนกัมพูชาเริ่มผลิตสินคาเองและคนกัมพูชาติดตอซื้อขายสินคากับบริษัทโดยตรง 

 

  
ภาพที่ 2.16 การขนสินคาจากกัมพูชาไปยังตลาดนัด                     ภาพที่ 2.17 การขายสินคาของคนกัมพูชา 
 

  
ภาพที่ 2.18 ตลาดนัดขายสินคา                 ภาพที่ 2.19 การขายสินคาของคนกัมพูชา 
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ภาพที่ 2.20 การซ้ือขายมะพราวของคนกัมพูชา                       ภาพที่ 2.21 บรรยากาศตลาดนัดของดานชองจอม 
 

  
ภาพที่ 2.22 ถนนบริเวณหนาดานชองจอม                         ภาพที่ 2.23 สินคาที่คนกัมพูชาซ้ือไปขาย 
 
2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 

  จุดผานแดนถาวรชองจอมเมืองตรงกันขาม คือ ดานบานโอรเสม็ด อําเภอสําโรง จังหวัดอุดรมีชัย ดาน
เปดเวลา 07.00-22.00 น. บนทางหลวงหมายเลข 6 แยกจากอําเภอกระลัน ทางตะวันออกของจังหวัดเสียม
เรียบ แยกจากทางหลวงหมายเลข 68 ระยะทางประมาณ 125 กิโลเมตร ถึงจังหวัดเสียมเรียบ สวนการ
เดินทางจากดานชองจอมถึงจังหวัดอุดรมีชัย ระยะทาง 42 กิโลเมตร ดังภาพที่ 2.24 
  ดานบานโอรเสม็ด อําเภอสําโรง จังหวัดอุดรมีชัย แตกอนคนกัมพูชาไมทําการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่
สวนใหญเปนพื้นที่สูรบ เมื่อสงครามยุติลงคนกัมพูชาจึงเริ่มที่หันมาเพาะปลูกการเกษตรและการประมงมากขึ้น 
และปจจุบันมีการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรที่เพ่ิมข้ึน เชน มะมวง ขาว ออย มันสําปะหลัง ยางพารา เปน
ตน บริเวณใกลชายแดนอยูในประเทศกัมพูชา มีโรงงานแปรรูป และ ลานมัน จํานวน 2 แหง และโรงงาน
น้ําตาล 1 แหง คือ โรงงานน้ําตาลมิตรกัมพูชา 
  คนกัมพูชาที่จังหวัดอุดรมีชัย สวนมากนิยมสินคาอุปโภคสินคาบริโภคของไทย เนื่องจากเปนจังหวัดที่
ติดชายแดนไทย และไมคอยไดรับอิทธิพลของสินคาเวียดนามและจีน  การบริโภคสินคาของคนกัมพูชาในบาง
ยี่หอ มีการหามบริโภค และเปดโอกาสใหกับทหาร หรือผูมีอิทธิพลตามแนวชายแดนของประเทศกัมพูชา จึงทํา
ใหการบริโภคสินคาคอนขางมีการผูกขาด เชน สินคายี่หอ คูโบตา ยางมิชลิน เปนตน แตในดานการคา คน
กัมพูชาไมคอยมีทักษะดานการคาเทาที่ควร แตในระยะหลังคนเวียดนามมีการอพยพเขามาอยูที่กัมพูชาเพ่ิมขึ้น 
ปจจุบันมีลูกครึ่งเชื้อสายเวียดนามเพ่ิมข้ึน จึงสงผลใหคนกัมพูชามีการพัฒนาทักษะดานการคาท่ีเพ่ิมข้ึน  
  สวนเรื่องการเสี่ยงโชค คนกัมพูชามีการเสี่ยงโชคเหมือนคนไทย คือ วันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน โดย
อิงตามของไทย แตเจามือเปนคนกัมพูชา สวนภายในประเทศกัมพูชา มีการเสี่ยงโชคหวยจากกรุงพนมเปญ
เชนเดียวกับประเทศไทย แตไมคอยนิยมมากนัก นิยมเลนการเสี่ยงโชคของประเทศเวียดนาม ซึ่งมีการออก
รางวัลทุกวัน 
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        ภาพที่ 2.24 แสดงพื้นที่ฝงกัมพูชาที่ติดดานชองจอม 
   ที่มา: วัชรินทร ยงศิร,ิ 2547 

 
  ลักษณะของบานโอรเสม็ด อําเภอสําโรง จังหวัดอุดรมีชัย บริเวณตรงขามกับดานชองจอม ทั้งสองดาน
ไมวาดานซายหรือดานขวา ซ่ึงมีบอนคาสิโน 2 แหง ดังนี้  

1) โอรเสม็ด รีสอรท (O-Smach Resort) ตั้งอยูดานซายมือของดานบานโอรเสม็ด กอตั้งบอนเมื่อ
ป 2546 เปดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เจาของกิจการ ชื่อ นายพัด สุภาภา (คนเชื้อชาติจีน สัญชาติ
กัมพูชา ทําธุรกิจที่เกาะกง) ภายในบอนคาสิโนมีเครื่องเลน ดังนี้ ตูเกมสสลอต 128 ตู โตะรูเล็ตไฟฟา 2 โตะ 
โตะรูเล็ต 4 โตะ โตะเลนไพ 55 โตะ ตูเกมสรถไฟ 2 โตะ และโตะไฮโลไฟฟา 1 โตะ มีพนักงานทั้งหมด 
ประมาณ 320 คน ซึ่งการแบงหนาที่ คือ 1) เจาหนาที่การเงิน พนักงานตอนรับ พนักงานแจกไพ พนักงานทํา
ความสะอาด และหัวหนาพนักงาน จํานวน 300 คน 2) รปภ. จํานวน 15 คน 3) หัวหนาพนักงานชาวตะวันตก 
จํานวน 5 คน ดูแลกลองโทรทัศนวงจรปดติดที่เพดาน 80-100 ชุด เพ่ือสังเกตการณและตรวจสอบพฤติกรรม
พนักงาน สวนรายไดจะไมเทากัน เชน พนักงานคนกัมพูชา 1,500-5,000 บาท พนักงานคนไทย 5,00-20,000 
บาท และพนักงานคนสิงคโปร มาเลเซีย 6,000-25,000 บาท นอกจากมีการเลนการพนันแลว ทางเดินกอน
เขาบอนคาสิโน มีรานคา เชน รานสินคาปลอดภาษี รานขายยา รานขายสินคาอุปโภคบริโภคของไทย เปนตน 

2) รอยัล ฮิลล รีสอรท (Royal Hill Resort) ตั้งอยูดานซายมือของดานบานโอรเสม็ด กอตั้งบอน
เมื่อป 2546 เปดบริการทุกวัน ตั้งแต 08.00-16.00 น. เจาของกิจการ ชื่อ นายวิเตอร โบ (คนสิงคโปร 
ประธานบริษัท ลึมเฮง กรุฟ) ภายในบอนคาสิโนมีเครื่องเลน ดังนี้ ตูเกมสสลอต 104 ตู โตะรูเล็ตไฟฟา 1 โตะ 
โตะรูเล็ต 4 โตะ โตะเลนไพ 51 โตะ ตูเกมสรถไฟ 1 โตะ โตะมาแขง 1 โตะ และโตะไฮโลไฟฟา 2 โตะ มี
พนักงาน (ทั้งชาวกัมพูชา ไทย สิงคโปร มาเลเซีย) ทั้งหมดประมาณ 200-300 คน การแจกไพใหเฉพาะคนสิงค
โปร และมาเลเซียเทานั้น สวนรายไดจะไมเทากัน เชน พนักงานคนกัมพูชา 1,500-5,000 บาท พนักงานคน
ไทย 5,00-20,000 บาท และพนักงานคนสิงคโปร มาเลเซีย 6,000-25,000 บาท บอนคาสิโนแหงนี้ เปนอาคาร 
2 ชั้น ชั้นที่ 1 จัดเปนบอนการพนัน หองอาหาร และที่พัก (โรงแรม) มีหองสําหรับแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ และแลกชิพสําหรับการพนัน จํานวนเงินตั้งแต 100-100,000 บาท มีการบริการแลกชิพโดยใช
บัตรเครดิตตาง ๆ เชน บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เปนตน 
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  บอนคาสิโนทั้ง 2 แหงนี้ มีผูเขามาเลนเปนจํานวนมาก สวนใหญเปนคนไทยนิยมมาเลน โดยเฉพาะวัน
เสารและอาทิตย อายุประมาณ ตั้งแต 20 ปขึ้นไป ถึง ชวงอายุวัยหลังเกษียณ บอนคาสิโนทั้งสองแหงนี้อนุญาต
ใหคนกัมพูชาเลนในบอนคาสิโนทั้งสองแหงได แตคนกัมพูชานิยมเขามาเลนตามเทศกาล นอกจากนี้บอน
คาสิโนไดนําผูเลนที่เขามาเลนในลักษณะของบริษัททัวร พรอมมีบัตรติดหนาอก เพ่ือบอกบริษัททัวรพาเขามา 
การจัดตั้งบอนคาสิโนทั้งสองแหง สงผลกระทบในดานเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางมาก  
  จากการกอสรางบอนคาสิโน มีรถตูที่รับ-สง ลูกคามายังบอนคาสิโน จํานวนประมาณ 300 คันตอวัน 
จากการสังเกตปายทะเบียนรถตูที่พาลูกคามา ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี บุรีรัมย นครราชสีมา ขอนแกน         
ศรีสะเกษ กรุงเทพฯ รอยเอ็ด เปนตน คนที่มาเลนเปนกลุมเปาหมายเดิม คือ ผูทํางานทางการเมือง ขาราชการ 
นักธุรกิจรายใหญ รถตู (บริษัททัวร) ที่นําลูกคามาใชบริการตองสมัครเพ่ือเขารวมเปนสมาชิกของบอนคาสิโน 
รถตูหนึ่งคัน มีจํานวน 10 คน ไดรับชิพลอย มูลคา 120,000 บาท หากลูกคาที่พามามีการเลน 10,000 บาท
ของชิพลอย จะไดรับเงินเพ่ิม 150-200 บาท ซึ่งโดยเฉลี่ยลูกคาที่เลนพนัน 1 คน เสียเงินประมาณ 3,000–4,000 บาท 
ฉะนั้น ประมาณการได ดังนี้ 

  รถตู 1 คัน มีคน จํานวน 10 คน เสียเงินคนละ 3,000 บาท = 3,000 x 10 = 30,000 บาทตอคัน  
  1 วัน รถตู 300 คัน = 30,000 บาทตอคัน x 300 คัน = 9,000,000 บาทตอวัน 

 

 
                                           ภาพที่ 2.25 ที่ทําการดานบานโอรเสม็ด อ.สําโรง จ.อุดรมีชัย 

 
  แตจากการสอบถามในพ้ืนที่ รายไดของบอนพนัน โอรเสม็ด รีสอรท ประมาณ วันละ 3 ลานบาท สวน
บอนพนัน รอยัล ฮิลล รีสอรท ประมาณวันละ 2 ลานบาท โดยเฉลี่ยประมาณการรายไดของทั้งสองบอนการ
พนัน ประมาณ 5 ลานบาทตอวัน 
 

   
ภาพที่ 2.26 บอนคาสิโนโอรเสม็ด รีสอรท                   ภาพที่ 2.27 บริเวณทางเขาบอนคาสิโนรอยัล ฮิลล รีสอรท 
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  สภาพถนนการเดินทางไป อําเภอสําโรง จังหวัดอุดรมีชัย เมื่อออกจากบริเวณดานบานโอรเสม็ด 
อําเภอสําโรง จังหวัดอุดรมีชัย เปนถนน 4 เลน ระยะหางจากดานนี้ประมาณ 1 กิโลเมตร ประกอบดวย รานคา
มีลักษณะเปนอาคารพาณิชยชั้นเดียว กอสรางเปนอาคารถาวร ตลาดขายสินคาคลาย ๆ กับตลาดชองจอม ซึ่ง
พอคาแมคาเปนคนกัมพูชา คนเวียดนาม คนจีน เปนตน สินคาที่นํามาจําหนาย ไดแก เสื้อผา กระเปา เครื่อง
สนาม เต็นท ชุดทหาร อุปกรณเดินปา อุปกรณประดับยนต โทรศัพทมือถือจากประเทศจีน เครื่องใชไฟฟาจาก
ประเทศจีน แวนตา นาฬิกา เครื่องเงิน หวาย เครื่องจักสาน ประเภทเฟอรนิเจอรตาง ๆ เปนตน สวนใหญ
ลูกคาเปนคนไทยที่เลือกซื้อสินคา  
 

  
ภาพที่ 2.28 สภาพถนนบานโอรเสม็ด อ.สําโรง จ.อุดรมีชัย   ภาพที่ 2.29 บรรยากาศตลาดขายสินคาที่บานโอรเสม็ด  

  
  จากนโยบายของรัฐบาลกัมพูชา ไดจัดสรรที่ดินใหประชาชนคนกัมพูชา เพ่ือใหเกิดการดึงดูดแรงงาน
กัมพูชาที่ไปทํางานอยูตางประเทศ ใหกลับเขามาทํางานที่กัมพูชา มีการจัดสรรที่ดินใหกับทหารและครอบครัว 
จํานวน 10 เฮกตาร หรือ ประมาณ 60 ไรตอครัวเรือน และมีบางที่แบงขายที่ดินเพ่ือนําเงินไปสรางบาน ทํา
ธุรกิจ ราคาขายประมาณเฮกตารละ 2,000 ดอลลารสหรัฐฯ สวนพื้นที่ท่ีมีทําเลเหมาะแกการประกอบธุรกิจ ได
มีการแบงขายที่ดินเปนตารางเมตร ในราคาตารางเมตรละประมาณ 10,000 ดอลลารสหรัฐฯ โดยการขายที่ดิน
ใหกับนายทุนกัมพูชา กลุมผูมีอิทธิพลหรือนายทุนไทยบางสวน นอกจากนี้ รัฐบาลกัมพูชาไดใหการสนับสนุน
โครงการตาง ๆ เชน สรางถนน สรางระบบไฟฟา เปนตน และในอนาคตมีแผนพัฒนาเมืองอัลลองเวง เปนเขต
เศรษฐกิจพิเศษอัลลองเวง นอกจากนี้รัฐบาลกัมพูชาไดมีโครงการสนับสนุนประชาชน ไดแก สรางถนน สราง
ระบบไฟฟา สรางโรงเรียน พัฒนาชุมชนและหมูบาน เปนตน 
  นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ ACMECS ตามปฏิญญาพุกามที่ผูนํา
ทั้ง 5 ประเทศ ไดแก กัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม และไทย ไดลงนามรวมกัน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 
ณ เมืองพุกาม เพ่ือแสดงเจตนารมณทางการเมือง โดยเห็นชอบใหเกิดโครงการรวมกันของทุกประเทศ และ
โครงการระดับทวิภาคี (Bilateral Project) รวมทั้งโครงการเมืองคูแฝด (Sister Cities) ดังนั้น จังหวัดสุรินทร
เปนเมืองคูแฝดกับ จังหวัดอุดรมีชัย เปนหนึ่งในโครงการที่กําหนดขึ้นเพ่ือใหยุทธศาสตรความรวมมือทาง
เศรษฐกิจบรรลุตามวัตถุประสงค ซึ่งเปาหมายทางเศรษฐกิจที่มีรวมกัน คือ 1) เชื่อมโยงธุรกิจบริการ การคา 
ธุรกรรมการเงิน 2) ขนสง (Logistics Industry) 3) ตลาดกลางสินคาเกษตรรวม 4) เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว 
5) เขตประกอบการอุตสาหกรรม เขตการผลิตรวม เนนอุตสาหกรรมใชแรงงาน 6) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
รวมกัน 
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3. รูปแบบการคาขาย 
3.1. สินคาและมูลคาการคา 

 มูลคาสินคาชายแดนที่ผานจุดผานแดนถาวรชองจอมในป 2556 จํานวน 1,273.2 ลานบาท เปนสินคา
สงออก จํานวน 1,068.4 ลานบาท และสินคานําเขา จํานวน 204.7 ลานบาท ซึ่งสินคาสงออกมีแนวโนมที่
เพ่ิมข้ึน รอยละ 20 จากป 2555 สวนสินคานําเขามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ 18 จากป 2555 ดังตารางที่ 2.1 
 
ตารางที่ 2.1 มูลคาการคาของจุดผานแดนถาวรชองจอม ป 2554-2556                                             หนวย : ลานบาท 

มูลคาการคา 2554 2555 YoY 2556 YoY 
สินคาสงออก      604.8       888.7  47%    1,068.4  20% 
สินคานําเขา        34.9       173.1  395%      204.7  18% 

รวม      639.7     1,061.8  66%    1,273.2  20% 
ที่มา : ดานศุลกากรชองจอม, 2557 

       
 มูลคาสินคาสงออกในป 2556 จํานวน 1,068.4 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 20 จากป 2555 ซึ่งป 
2555 มีมูลคาจํานวน 888.7 ลานบาท สินคาที่สงออกในป 2556 ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง รอยละ 70.3 เบียร 
รอยละ 5.9 เครื่องดื่มน้ําผลไม รอยละ 3.0 กระเบื้อง รอยละ 1.4 นมขนหวาน รอยละ 1.4 ของมูลคาการ
สงออกทั้งหมดของป 2556 ตามลําดับ ซึ่งสินคา 10 อันดับ เปนสินคาที่สงออกจากสวนกลาง รายละเอียด
เพ่ิมเติม ดังตารางที่ 2.2  
 
ตารางที่ 2.2 แสดงมูลคาการคาและสินคาสงออก 15 อันดับแรก ของจุดผานแดนถาวรชองจอม                    หนวย : ลานบาท 
ลําดับ สินคา 2554 รอยละ 2555 รอยละ 2556 รอยละ 

1 น้ํามันเชื้อเพลิง      432.4         71.5       648.5         73.0       750.9  70.3  
2 เบียร        19.9          3.3         58.7          6.6         62.9  5.9  
3 เครื่องดื่มน้ําผลไม         6.0          1.0         18.2          2.0         32.4  3.0  
4 กระเบื้อง         7.5          1.2          7.7          0.9         15.2  1.4  
5 นมขนหวาน        11.1          1.8         14.2          1.6         14.8  1.4  
6 แผนบังคับโซ          -             -             -             -           10.7  1.0  
7 แผงโซลาเซลล          -             -             -             -            9.8  0.9  
8 รถบดถนนเกาใชแลว          -             -             -             -            8.3  0.8  
9 ปูนซีเมนตถุง        19.2          3.2          6.7          0.8          7.8  0.7  
10 วิสกี้         9.7          1.6         10.3          1.2          7.6  0.7  
11 นมถั่วเหลือง         2.1          0.3          2.9          0.3          7.6  0.7  
12 น้ํามันพืช         1.7          0.3          3.7          0.4          7.1  0.7  
13 เครื่องดื่มน้ําอัดลม         5.7          0.9          6.8          0.8          6.5  0.6  
14 เครื่องยอยเศษไม          -             -           10.7          1.2          4.0  0.4  
15 เครื่องดื่มชูกําลัง         7.7          1.3         13.5          1.5          3.7  0.3  
16 อื่น ๆ        81.8         13.5         86.9          9.8       119.1  11.1  

สินคาสงออก      604.8       100.0       888.7       100.0     1,068.4  100.0  
ที่มา : ดานศุลกากรชองจอม, 2557 

      
 มูลคาสินคานําเขาในป 2556 จํานวน 204.7  ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 18 ของป 2555 ในป 2555 มี
มูลคาจํานวน 173.1 ลานบาท สินคาที่นําเขาในป 2556 ไดแก มันสําปะหลัง (มันเสน) รอยละ 42.5 เม็ด
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พลาสติก รอยละ 19.3 ชุดถายเลือดผานไตเทียม รอยละ 7.8 กระบอกกรองไตเทียม รอยละ 5.8 เครื่องยอย
เศษไม รอยละ 4.2 ของทําดวยพลาสติก รอยละ 2.8 รถจักรยานเกาใชแลว รอยละ 1.9 เสื้อผาและผาเกาใช
แลว รอยละ 1.2 ชัน รอยละ 1 เครื่องฉีดน้ําพลาสติกพรอมอุปกรณครบชุด รอยละ 1 ของมูลคาสินคานําเขา
ทั้งหมดของป 2556 ตามลําดับ สินคาที่นําเขาเปนสินคาเกษตรจากกัมพูชา สวนหนึ่งเปนสินคาที่นําไปแปรรูป 
เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา รายละเอียดเพ่ิมเติม ดังตารางที่ 2.3 นอกจากนี้ จุดผานแดนถาวรชองจอมมีการนําเขา
สินคาจากประเทศจีน และเวียดนาม เชน หวายเสน หวายเสื่อ หวายสาด และจักรยานมือสอง ซึ่งตลาดชองจอมเปน
ตลาดจักรยานมือสองท่ีใหญที่สุดในประเทศไทย 
 
ตารางที่ 2.3 แสดงมูลคาการคาและสินคานําเขา 15 อันดับแรก ของจุดผานแดนถาวรชองจอม                 หนวย : ลานบาท 
ลําดับ สินคา 2554 รอยละ 2555 รอยละ 2556 รอยละ 

1 มันสําปะหลัง (มันเสน)          -             -    97.0         56.1  87.0  42.5  
2 เม็ดพลาสติก           -             -             -             -    39.6  19.3  
3 ชุดถายเลือดผานไตเทียม          -             -    0.5          0.3  16.1  7.8  
4 กระบอกกรองไตเทียม (โอนยายฯ)           -             -             -             -    11.9  5.8  
5 เครื่องยอยเศษไม          -             -    6.0          3.5  8.7  4.2  
6 ของทําดวยพลาสติก          -             -    4.5          2.6  5.8  2.8  
7 รถจักรยานเกาใชแลว 2.3  6.6  2.9          1.6  4.0  1.9  
8 เสื้อผา , ผาเกาใชแลว 2.4  6.8  1.9          1.1  2.4  1.2  
9 ชัน 0.3  0.9  4.8          2.8  2.1  1.0  

10 เครื่องฉีดน้ําพลาสติกพรอมอุปกรณ
ครบชุด           -             -             -             -    2.1  1.0  

11 รถยนตสวนบุคคลใหม          -             -    2.0          1.1  1.9  0.9  
12  รถกระบะใหม *           -             -             -             -    1.9  0.9  
13 ถานไม          -             -    1.0          0.6  1.8  0.9  
14 รถจักรยานยนตใหม*          -             -    0.7          0.4  1.6  0.8  
15 ไสกรองทําดวยวัตถุทอ 1.5  4.1  0.3          0.2  1.4  0.7  
16 อื่น ๆ 28.5  81.5  51.6         29.8  16.5  8.0  

สินคานําเขา 34.9  100.0  173.1       100.0  204.7  100.0  
ที่มา : ดานศุลกากรชองจอม, 2557       

 
 หากพิจารณาจากสินคาที่กลุมผูบริโภคคนกัมพูชามาซื้อสินคาในวันที่มีตลาดนัด สามารถแบงเปน
ประเภท ดังนี้ 
  1) สินคาอุปโภคบริโภค ไดแก น้ําอัดลม ผงชูรส น้ําปลา น้ํามันพืช สบูลักส พริกสด แชมพูแพนทีน 
เครื่องดื่มบํารุงกําลัง ขนมคบเคี้ยว เบียร สุรา ยาสูบ น้ําเปลา เปนตน 
  2) สินคาของใชภายในครัวเรือน ไดแก จาน มีด ชอน ทัพพี ไมแขวนเสื้อ กระทะ หมอ เปนตน 

3) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก เครื่องเสียง ลําโพง วิทยุ/โทรทัศน พัดลม ตูเย็น แอร เปนตน 
4) สินคาเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง ผาถุง รองเทาแตะ กระโปรง ผาหมโตโต เปนตน 
5) สินคาอุปกรณทางการเกษตร ไดแก จอบ เสียม คราด เครื่องสูบน้ํา เมล็ดพันธุพืช เครื่องสะพายตัดหญา 

อาหารสัตว เปนตน 
6) สินคาอุปกรณกอสราง ไดแก หลอดไฟ ปลั๊ก ตะปู สายไฟ คอน สวิทซ สี เปนตน 
7) สินคาเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น รถจักรยาน เปนตน 
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3.2. รูปแบบการพึ่งพาดานการคา  
1) การคาขายกับลูกคารายใหญ 
จุดผานแดนถาวรชองจอมมีการคาขายของพอคาแมคารายใหญทั้งไทยและกัมพูชา ซึ่งปริมาณการ

คาขายมีมูลคาเปนจํานวนมาก ซึ่งธุรกิจการคารายใหญของดานนี้มาจากสวนกลางของประเทศ สินคาที่ไทย
สงออกผานชายแดนชองจอม ไดแก ไก มะพราว วัสดุกอสราง น้ํามันเชื้อเพลิง สินคาอุปโภคบริโภค อาทิ 
น้ําปลา เครื่องปรุงรสตาง ๆ เสื้อผา เปนตน และสินคาที่ไทยนําเขาจากกัมพูชา ไดแก สินคาเกษตร พริกแหง 
ธัญพืชตาง ๆ มันสําปะหลัง เปนตน การนําเขาสินคาจากกัมพูชา สวนใหญเปนวัตถุดิบที่ใชในการแปรรูป อาทิ 
ชัน กระเบา สินคากลุมพืชสมุนไพรที่จะนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑยาสมุนไพร  เพ่ือเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑ 
ซึ่งผลิตภัณฑสมุนไพรถูกสงไปยังรานขายยาสมุนไพรตาง ๆ แถวยานเยาวราช กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

สวนสินคาอุปโภคบริโภค การจัดสงสินคา เปนการสั่งซื้อติดตอผานโทรศัพทมือถือจากพอคาแมคาฝง
กัมพูชาโทรเขามาสั่งสินคาจากพอคาแมคาฝงไทย เมื่อทางฝงไทยไดรับรายการสินคาแลว ก็ดําเนินการ
จัดเตรียมสินคาไปสงยังบริเวณดานชองจอม พอคาแมคาฝงกัมพูชามารับสินคาเขาไปยังฝงกัมพูชาเองเพ่ือนํา
สินคาเหลานั้นไปขายตอไป พอคาแมคาฝงไทยมีการขายสินคาแบบใหเชื่อ มีระยะเวลา 2-3 วัน ซึ่งพอคาแมคา
ฝงกัมพูชาโอนเงินมาชําระคาสินคาที่ขายเชื่อไปยังพอคาแมคาฝงไทย แตการใหขายเชื่อตองเคยทําการคาขาย
กันมาเปนเวลานานและมีความไวเนื้อเชื่อใจกันมานานแลวพอสมควร 

 
2) การคาขายกับลูกคารายยอย 

 ดานชองจอมมีการพึ่งพาสินคาไทยเปนจํานวนมาก ซึ่งสินคาไทยเปรียบเสมือนปากทองของเมืองเสียม
เรียบ พอคาแมคารายยอยฝงกัมพูชา สวนใหญมาซื้อสินคาในวันที่มีตลาดนัด นั่นคือ วันพุธและวันอาทิตย การ
ซ้ือสินคาในวันที่มีตลาดนัดเปนชวงเวลาการซื้อชวงสั้น ๆ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ระหวางเวลา 07.00-10.00 น.  
 

   
ภาพที่ 2.31-2.32 การซ้ือขายสินคาจากกัมพูชาที่ตลาดนัดดานชองจอม 

 
 วันที่มีตลาดนัด พอคาแมคาของกัมพูชานําสินคามาขาย ไดแก ขี้ใต หนอไม ผลิตภัณฑเห็ด ฟก กบ 
หอย หวาย เปนตน ซึ่งเปนผลิตภัณฑจากปาเขามาแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน มีทั้งขายปลีกและขายสง ตลาดนัด
แหงนี้มีการจัดพ้ืนที่ขายสินคาสําหรับพอคาแมคาฝงกัมพูชา สวนพอคาแมคาฝงไทยเขามาเลือกซื้อสินคาจาก
พอคาแมคาฝงกัมพูชา เพ่ือไปขายตอทั้งปลีกและสง บางรายซื้อไปเพ่ือบริโภคเองในครัวเรือน พอคาแมคาฝง

จัดวัตถุดิบ             การขนสงวัตถุดิบ             การแปรรูปวัตถุดิบ             การจัดสงสมุนไพร 

ภาพที่ 2.30 กระบวนการสินคาตั้งตนน้ําไปยังปลายน้าํของการแปรรูปสมุนไพร 
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ไทยที่มาซื้อสินคาฝงกัมพูชามาจากจังหวัดตาง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดที่มีอาณาเขตติดตอ
กับจังหวัดสุรินทร อาทิ ศรีสะเกษ บุรีรัมย กาฬสินธุ มหาสารคาม รอยเอ็ด เปนตน 
 สวนพอคาแมคาฝงไทยที่มาจําหนายสินคาวันที่มีตลาดนัด มาจากจังหวัดตาง  ๆ ทั้งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย อาทิ  จันทบุรี  มหาสารคาม กาฬสินธุ ขอนแกน 
ระยอง พระนครศรีอยุธยา บุรีรัมย สมุทรปราการ เปนตน สินคาที่นํามาจําหนายในวันที่มีตล าดนัด ไดแก 
อาหารทะเล ผัก ผลไมตามฤดูกาล ไก หมู ปลา เปนตน สวนสินคาอุปโภคบริโภค พอคาแมคาฝงกัมพูชานิยม
เขามาซื้อในวันที่มีตลาดนัด เพ่ือรับสินคาที่ซื้อกลับไปขายใหทันกับวันที่มีตลาดนัดขายสินคาทางฝงกัมพูชา 
การซื้อขายสินคาระหวางพอคาแมคาฝงไทยและฝงกัมพูชามีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยใชเงินสดและเปนเงิน
สกุลบาทเทานั้น เนื่องจากไมมีความไวใจพอคาแมคาฝงกัมพูชาและวิตกปญหากรณีไมชําระคาสินคาซึ่งมีการ
ซื้อขายกันในปริมาณที่มาก การคาขายสินคาดานชองจอมพอคาแมคาที่มาจําหนายสินคาตองสามารถพูดภาษา
กัมพูชาได เพราะการซื้อขายแลกเปลี่ยนจะใชภาษากัมพูชาเปนสวนใหญ 
 สวนการซื้อขายสินคาระหวางคนฝงกัมพูชากับฝงไทยนั้นไมเพียงแตมีการซื้อขายที่ตลาดนัดเพียง
อยางเดียวเทานั้น แตยังมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคากันที่บริเวณหนาดานดวย ซึ่งลักษณะการคาขายเชนนี้ 
คือมีการติดตอซ้ือขายกันลวงหนา สินคาที่มีการสั่งซื้อลวงหนาสวนใหญ คือ มะพราว ที่มีความนิยมซื้อขายกัน
เปนจํานวนมาก เนื่องจากความเชื่อของคนกัมพูชา นํามะพราวไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคนกัมพูชานิยมดื่ม
น้ํามะพราว เพราะน้ํามะพราวเปนน้ําบริสุทธิ์ และเพ่ือความงาม มีการซื้อขายและขนสงมะพราว บริเวณหนา
ดานชองจอม ที่พบเห็น พอคาแมคาฝงกัมพูชามีการซื้อมะพราวจากพอคาแมคาฝงไทย จํานวน 5,000 ลูก ลูก
ละ 7 บาท เมื่อคิดมูลคาแลวเทากับ 35,000 บาท ซึ่งพอคาแมคาฝงกัมพูชาที่มีการซื้อสินคามีคาใชจายที่
เพ่ิมเติมจากการซื้อ อาทิ คารถเข็นจากฝงไทยไปฝงกัมพูชา คาศุลกากรของประเทศกัมพูชา คาขนสงสินคาจาก
บริเวณดานบานโอรเสม็ดไปยังปลายทางของสินคา นับเปนคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นและมีผลตอตนทุนของสินคาที่
เพ่ิมสูงขึ้นดวย 
 

3) ผูบริโภคโดยตรง 
 การเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคฝงกัมพูชา สวนใหญเขามาซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค ผัก ผลไม เนื้อสัตว 
เปนตน แตการเขามาซ้ือสินคาของผูบริโภคฝงกัมพูชามีไมมากนักและอํานาจในการซื้อต่ํามาก เปนเพียงพอคา
แมคารายยอยเขามาซื้อสินคาและเปรียบเสมือนเปนผูบริโภคคนสุดทายและการชําระคาสินคาเปนเงินสดและ
เงินสกุลบาทเทานั้น 
 รูปแบบการพ่ึงพาที่กลาวมาทั้ง 3 แบบ เห็นไดวา พอคาแมคาฝงไทยไมวาจําหนายสินคาใหแกลูกคา
รายใหญ ลูกคารายยอย หรือ ผูบริโภคโดยตรง สงผลใหพอคาแมคาฝงไทยมีรายไดและมีเงินสะพัดในรู ปแบบ
การคาชายแดน โดยเฉพาะวันเสาร–วันอาทิตย หากเปนผูคารายยอย มีรายรับประมาณ 2,000-20,000 บาท 
แลวแตชนิดสินคาท่ีจําหนาย สวนรายใหญมีมูลคาแตละครั้งกวา 300,000 บาทตอวัน แตในปจจุบันเมื่อมีบอน
คาสิโนโอรเสม็ด พบวา บริเวณบอนไดมีการเปดรานขายสินคาอุปโภคบริโภคของไทยขายทั้งปลีกและสงใน
ราคาที่ใกลเคียงกับพอคาแมคาฝงไทย เนื่องจากสั่งซื้อจากรานโชคนําชัย จังหวัดสุรินทร ซึ่งเปนหุนสวนของ 
โอรเสม็ดรีสอรท จึงสามารถจําหนายสินคาไดในราคาที่ต่ําเพราะตนทุนการขนสงต่ําและทางรานมีบริการสง
สินคาถึงรานลูกคาฝงกัมพูชาเพียงแคลูกคาโทรสั่งสินคา ตลอดจนมีบริการใหเชื่อสินคาเปนเวลา 3-4 วัน จาก
การที่พอคาแมคาเขามาซื้อสินคาที่ชองจอมมีคาใชจายที่สูงกวา อาทิ คาผานดาน คาศุลกากร คาเดินทาง คา
ขนสงสินคา เปนตน จากการเปดรานจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคบริเวณบอนคาสิโนโอรเสม็ดรีสอรท สงผล
กระทบตอยอดขายสินคาของพอคาแมคาฝงไทยมีรายไดลดลงประมาณรอยละ 60 ของยอดขายสินคา จึงทําให
เปนปญหาดานการแขงขันระหวางการคาชายแดน ซึ่งไดแยงสวนแบงทางการตลาดของพอคาแมคาฝงไทย 
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3.3. ลักษณะการขนสงดานการคา แบงการลักษณะการขนสง ออกเปน 2 แบบใหญ ดังนี้  
 
1) ลูกคารายใหญซื้อ 

กรณี 1.1) พอคาแมคาฝงกัมพูชาซื้อสินคาของไทย (กรณีขายเชื่อ) 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.33 พอคาแมคาฝงกัมพูชาซ้ือสนิคาของไทย 

 

กรณีที ่1.2) กรณีพอคาแมคาฝงกัมพูชาซื้อสินคาจากประเทศไทย (ชําระเงินสด) 
 

 
 

 
  ภาพที่ 2.34 กรณีพอคาแมคาฝงกัมพูชาซ้ือสินคาจากประเทศไทย (ชําระเงินสด) 
 
กรณีที่ 1.3) พอคาแมคาฝงไทยซื้อสินคาจากประเทศกัมพูชา 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.35 พอคาแมคาฝงไทยซ้ือสินคาจากประเทศกัมพูชา 
 

ลูกคาคนกัมพูชา 

โทรสั่งสินคาโดยใช
เบอรของกัมพูชา 

พอคาแมคาคนไทย 

มารับสินคาที่
ดาน 

ลูกคาคนกัมพูชา 

รานคา 
สินคาสงถึงราน 

มากดเงินที่
ธนาคาร 

 
กคาโอนเงนิ 

นําสินคาไปสงตาม
วันทีก่ําหนด 

ดานชองจอม 

2-3 วันลกูคา 
โอนเงินมาให 

 
กคาโอนเงนิ 

เขาธนาคารกัมพูชา 

 พอคาแมคาคนไทย 

โทรสั่งสินคาโดยใช
เบอรของกัมพูชา 

พอคาแมคาคนไทย นําสินคาไปสงตาม
วันทีก่ําหนด 

ดานชองจอม 
มารับสินคาที่
ดานและชําระ

เงินสด 

ลูกคาคนกัมพูชา ลูกคาคนกัมพูชา 

โทรสั่งสินคาที่ตองการหรือ 
นําตัวอยางสินคามาให 

ชาวบาน รวบรวมวัตถดุิบ 
เมื่อไดวัตถุดิบ

ที่ตองการ 

นําสินคาตามที่ตองการ 
มาสงที่ดาน 

รับสินคา 
และชําระเงนิสด 

พอคาแมคาคนไทย นายหนาคนกัมพูชา 
นายหนาคนกัมพูชา 

พอคาแมคาคนไทย 

ดานชองจอม 
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2) ลูกคารายยอยและผูบริโภคคนสุดทาย 
 
 
 

 
 
          
  
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.36 ลูกคารายยอยและผูบริโภคคนสุดทาย 
 

3.4. รูปแบบการชําระเงิน  
 การคาขายกับคนกัมพูชา แบงรูปแบบการคาขาย ออกเปน 2 ประเภท ไดแก  

1. การคาขายกับลูกคารายใหญของกัมพูชา มีการคาขายโดยใชสกุลเงินดอลลารมากกวาสกุลเงิน
ไทย เนื่องจากคาเงินบาทแข็งคาและมีความไมแนนอน สวนการคาขายสินคา หากลูกคารายใดมีการซื้อสินคา
เปนเวลานานมากกวา 10 ป จนเกิดความไวใจ ลูกคารายนั้นมีการขายเชื่อใหได เมื่อลูกคาไดรับสินคาแลว
ภายหลัง 2-3 วัน จะโอนเงินผานธนาคารของกัมพูชา เมื่อโอนเรียบรอยแลวพอคาแมคาคนไทยไปกดเงินที่ตู
เอทีเอ็มของธนาคาร ACLEDA และความเชื่อของลูกคาคนกัมพูชาวา ฉันทําธุรกิจกับคุณแลวฉันรวย ฉันจะซื้อ
สินคากับคุณเทานั้น ซ่ึงแสดงถึง ความจงภักดีและมีความไวเนื้อเชื่อใจกับพอคาแมคาคนไทยที่ซื้อสินคาดวย 

2. การคาขายกับลูกคารายยอย และผูบริโภคเองโดยตรง สวนใหญมีการชําระคาสินคาดวยเงินสด
เทานั้น เนื่องจากระบบทางการเงินของกัมพูชายังไมไดรับความนาเชื่อถือ ลูกคารายยอยมีความไมแนนอน อาจ
เกิดหนี้สูญได จึงมีการใหชําระสินคาเปนเงินสดเทานั้น 

 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและการบริการ 

4.1. รูปแบบการพึ่งพาแรงงานและอัตราคาจาง 
1) การพึ่งพาแรงงานจากคนในพื้นที่ 
การพ่ึงพาแรงงานจากคนในพ้ืนที่ เชน มอเตอรไซดรับจาง รถสามลอเครื่อง รถเมลประจําทาง ซึ่งเปน

คนในพ้ืนที่สวนใหญ และหมูบานใกลเคียง เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับชาวบาน ซึ่งมอเตอรไซดรับจาง จํานวน 120 
คัน ในวันจันทร-ศุกร มอเตอรไซดรับจางมีจํานวนไมครบ 120 คัน เนื่องจากคนรับจางขับมอเตอรไซดมีงาน
ประจํา รับจางขับในวันเสารและอาทิตย มอเตอรไซดรับจางมีการออกวิน เกือบครบ 120 คัน เพราะมี
ประชาชนขามมาดานชองจอมจํานวนมาก ประมาณ 3,000 คนตอวัน จึงทําใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น ซึ่ง
เห็นไดจากการประมาณรายไดตอวันของมอเตอรไซดรับจาง 90-120 คัน ดังนี้  

 
 
 

เขามาฝงไทย 

มอเตอรไซดรับจาง 

ซ้ือสินคาอุปโภค
บริโภค 

มอไซดรับจาง/
สามลอเครื่อง 

ขนสงสนิคามาวางไว
เพือ่รอการรับขน
สินคาขามดาน 

รถพอคาแมคามารอ
รับสินคาทีด่าน 

รถขนสินคาของพอคาแมคา 
คนกัมพชูา 

ลูกคาคนกัมพูชา 

ดานชองจอม 

คาบริการมอเตอรไซดรับจาง 
1) คนกัมพูชา = 20 บาท/เที่ยว 
2) พอคาแมคาคนกัมพูชานําสินคามา
จําหนาย = 60 - 100 บาท/เที่ยว 
 

ตลาดนัด 

คาบริการสามลอเครื่อง 
60 - 100 บาท/เที่ยว 

คาบริการมอเตอรไซดรับจาง 
1) คนกัมพูชา = 20 บาท/เที่ยว 
2) พอคาแมคาคนกัมพูชานําสินคามา
จําหนาย = 60 - 100 บาท/เที่ยว 
 

ดานชองจอม 

คาบริการรถลาก  200 - 500 
บาท/เที่ยว ขึน้อยูกับปรมิาณสินคา 

 ดานบานโอรเสม็ด 
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มอเตอรไซดรับจาง 1 คัน มีรายไดวันธรรมดา 300 บาท ตอวัน  
ฉะนั้น วันธรรมดา มอเตอรไซดรับจาง 1 คัน = 300 บาท x 90 คัน = 27,000 บาทตอวัน 

มอเตอรไซดรับจาง 1 คัน มีรายไดวันเสาร-อาทิตย 600 บาท ตอวัน  
ฉะนั้น วันเสาร-อาทิตย มอเตอรไซดรับจาง 1 คัน = 600 บาท x 120 คัน = 72,000 บาทตอวัน 

จากการประมาณรายไดตอวันของมอเตอรไซดรับจาง พบวา มีการเพ่ิมรายไดใหกับประชาชนในพ้ืนที่
ดานและหมูบานใกลเคียง สงผลใหเกิดการพึ่งพาแรงงานคนในพื้นที ่

 
2) การพึ่งพาแรงงานตางดาว 
การพ่ึงพาแรงงานตางดาว เห็นไดชัดเจนจากรถเข็นสินคาบริเวณดานชองจอมขามไปยังดานบานโอรเสม็ด 

ทั้งนี้ เปนขอตกลงระหวางประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ที่อนุญาตใหแรงงานกัมพูชานํารถเข็นมาเข็นสินคา
ไปยังฝงกัมพูชา การเข็นสินคาในแตรอบ ไดเงินคาบริการครั้งละ 200-500 บาท แลวแตปริมาณของสินคาที่
เข็น เปนการเพิ่มรายไดใหกับแรงงานตางดาวคนกัมพูชา  

นอกจากนี้ จุดผานแดนถาวรชองจอม ไดมีการผอนผันใหแรงงานกัมพูชา เขามาทํางานเชา -กลับเย็น 
ใชเอกสารเปนบัตรผานแดน (สามารถอาศัยอยูในเขตพ้ืนที่สุรินทร ไมเกิน 30 กิโลเมตร จากดานชองจอม) ซึ่ง
แรงงานกลุมนี้ บางรายเขามาทํางานในประเทศไทยไมกลับไปยังประเทศกัมพูชา และลักลอบเขาไปทํางานยัง
จังหวัดอ่ืน ๆ หรือ แหลงอุตสาหกรรมในสวนกลางของประเทศ ทําใหไทยยังประสบกับปญหาแรงงานลักลอบ
เขามาทํางานอยางผิดกฎหมาย ปจจุบันทางการไทยไดใหโอกาสกับแรงงานกลุมนี้ ขึ้นทะเบียนเพ่ือพิสูจน
สัญชาติของตนอยางถูกกฎหมาย ซึ่งมีหนวยงาน คือ เจาหนาที่ในการพิสูจนหลักฐาน 3 ประเทศ (ไทย- 
สปป.ลาว-กัมพูชา) หนวยงานไทย ไดแก เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง เจาหนาที่จัดหาแรงงาน และแพทย ซึ่งมี
ขั้นตอนดังตอไปนี้ 
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ภาพที่ 2.37 กระบวนการพิสจูนสญัชาติของแรงงานตางดาว 
 

จากภาพ 2.37 เห็นไดวา จากการกระบวนการพิสูจนสัญชาติ ประเทศไทยควรมีแนวทางในการแกไข
ปญหาในเรื่อง 1) เมื่อแรงงานที่พิสูจนสัญชาติไมผาน จะทําอยางไร 2) แรงงานตางดาวที่ได วีซา เขาทํางาน 4 ป 
ครบอายุแลว เพ่ือที่ไทยจะไดมีการวางแผนดานแรงงานตอไป หากไมไดรับการแกไข อาจทําใหเกิดปญหาใน
เรื่องการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ สงผลตอระบบเศรษฐกิจของไทยได 

สวนภายในประเทศกัมพูชามีบริษัทจัดหางาน จํานวน 20 บริษัท ซึ่งบริษัทเหลานี้ จัดตั้งอยูที่กรุง
พนมเปญ ทําใหแรงงานตองเสียคาใชจายในการเดินทาง สวนใหญแรงงานที่เขามาทํางานเลือกที่มาเขามา
ทํางานอยางผิดกฎหมาย แลวคอยมาเขามาสูกระบวนการแรงงานตางดาวอยางถูกกฎหมายของไทยมากกวา 
เนื่องจากคาใชจายของแรงงานที่ผานกระบวนการนําเขาแรงงานของกัมพูชา จํานวนประมาณ 40,000 บาท 
หากแรงงานที่ไมสามารถจายเงินได ทางบริษัทหักเงินจากนายจางทั้งจํานวน และใหนายจางไปหักจาก
เงินเดือนของลูกจางมีระยะเวลา 4 ป หรือตามแตตกลงกันระหวางนายจางกับลูกจาง แรงงานกัมพูชาที่เขามา
ทํางานผานจุดผานแดนถาวรที่ชองจอม ทํางานในงานกอสราง กรีดยางพารา ออย และทํานาเปนสวนใหญ ซึ่ง
กระบวนการนําเขาแรงงานกัมพูชามีข้ันตอน ดังนี้ 

ปญหา แรงงานตางดาวไมไดรบั
การข้ึนทะเบียน ภาครัฐของไทยมี
วิธีในการแกไขอยางไร 

แรงงานตางดาวยื่นเอกสาร 
กับ สนง.จัดหางาน 

สนง.จัดหางานและ 
สงไปยงัสถานทูต 

ประสานเจาหนาที่ตรวจสอบ
พิสูจนสัญชาติ 

พิสูจนสัญชาติ 
ผาน ไมผาน 

กระทรวงตางประเทศ 
ออก Passport 

ตรวจคนเขาเมอืง  
ออก VISA 

แรงงานตางดาวยื่นเอกสารขออนญุาตทํางาน 
ที่ สํานักงานจัดหางานของจงัหวัด 

สนง.จัดหางาน 
พิจารณาอนุญาต

ใหทํางาน 

No Yes 

ออกใบอนญุาต 
เขาทํางาน 

1. เจาหนาที่พสิูจนหลักฐาน 3 ประเทศ 
2. เจาหนาที่จัดหางาน 
3. แพทย 

 การออก VISA อยูในไทยได 2 ป  
 เมื่อหมดอายุ 2 ป แรงงานตางดาว 

ตองกลบัประเทศไปรายงานตัวที่
ประเทศของแรงงานตางดาว ตออายุ 
VISA อีก 2 ป 

  

ปญหา เมื่อแรงงานทํางานที่ไทย ครบ 
4 ป ตามกฎหมายแรงงานตางดาวตอง
พักงาน 1 ป (เพื่อกลับไปพัฒนา
ประเทศของตน) จึงทําใหอาจเกิด
ปญหาการขาดแคลนแรงงาน
ภายในประเทศของไทย ภาครัฐจะมี
แนวทางแกไขอยางไร 
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ภาพที่ 2.34 กระบวนการนําเขาแรงงานกัมพูชา 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.38 กระบวนการพิสจูนสญัชาติของแรงงานตางดาว 

  

ฝงของประเทศไทย  

แรงงานกัมพูชา  ยื่นเอกสารขอทํางานตางประเทศ 
  

1. เจาหนาที่พสิูจนหลักฐาน  3  
ประเทศ 

  2.  เจาหนาทีจ่ัดหารแรงงานของไทย  
3.  แพทย 

  

20  บริษัทท่ีกรุง 
พนมเปญ  

ไ มผาน  

ข้ึนบัญชีขอทํางานตางประเทศ  

ยื่นกับเจาหนาท่ี 
ตรวจคนเขาเมือง  

ทํางานภายในประเทศ  
ยื่นเอกสาร  

ผาน  

ขอหนังสือยืนยันการจางงาน 
ในตางประเทศ  ( ไทย ) 

  

ฝงของประเทศกัมพูชา  

นําหนังสือขอเขาทํางานใน 
ตางประเทศ  ( ไทย) 

  

ตรวจสุขภาพ  แพทย  

ยื่นเอกสารเพื่อขอเขาทํางาน 
  

กรมจัดหางานจังหวัด ท่ี ทํางาน  

นายจาง  

นําหนังสอืมาย่ืน  

บริษัทจัดหางานแรงงานกัมพูชา 
  

เจาหนาท่ีกัมพูชา 
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ภาพที่ 2.39 การตรวจคนตางดาวทีอ่ยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว (ขาออก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.40 การขออยูตอในราชอาณาจักร 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติ กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

10 วินาท ี
1. ตรวจสอบเอกสารท่ีเกี่ยวของ ไดแก หนังสือเดินทางหรือเอกสาร
ใชแทนหนังสือเดินทางและแบบฟอรม ตม.7 

1. กฎกระทรวงฉบับท่ี 5 (2533) ขอ 2 
2. คําสั่ง ตร.ท่ี 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551 
3. คําสั่ง สตม.ท่ี 305/2551 ลง 25 พ.ย. 2551 

2. ตรวจสอบระบบบัญชีเฝาดู 1. พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ. 2522  ม. 12 
 

3. ชําระคาธรรมเนียม 1. กฎกระทรวงฉบับท่ี 27 (พ.ศ. 2546) 

4. ประทับตราอนุญาตครั้งละไมเกิน 1 ป 
- อนุญาตไมเกิน 7 วัน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ 
- ลงบัญชีคุมเรื่อง (ตม.49) 

1. คําสั่ง ตร.ท่ี 777/2551 ลง 25 พ.ย. 2551 
2. คําสั่ง สตม.ท่ี 305/2551 ลง 25 พ.ย. 2551 

1 นาท ี

1 นาท ี

1 นาท ี

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

10 วินาที 
1. การตรวจสอบความสมบูรณของหนังสือเดินทาง บัตร

ขาออก (ตม.6) และบัตรโดยสารหากอยูเกินกําหนด
อนุญาตใหเปรียบเทียบปรบัตามกฎหมาย 

1. พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ม.12 (1) และ ม. 18 
2. กฎกระทรวง ฉ. 28 (2547) 

2. ตรวจสอบวาเปนบุคคลเดียวกันกับหนังสือเดินทางหรือไม 1. พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ. 2522  ม. 18 
 

3. บันทึกขอมลูเพื่อตรวจสอบเปาหมายบัญชีเฝาดู และบันทึกขอมูล
เดนิทางขาออก 

1. พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ม. 18 
2. ป. ระเบียบฯ ไมเกี่ยว ลกัษณะที่ 34 บทที่ 6 ขอ 8 และ ขอ 19 

4. ประทับตราอนุญาตลงในหนงัสือเดินทาง  
บัตรขาออก รวม 2 ครั้ง 

1. พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ม. 18 
2. ป. ระเบียบฯ ไมเกี่ยว ลกัษณะที่ 34 บทที่ 6 ขอ 8 ขอ 10 และ ขอ 
19 

5. คืนหนังสอืเดินทาง รวม 5 ข้ันตอน ระยะเวลา 35 วินาที 

หมายเหตุ  * กรณีตรวจพบเปนบุคคลตามบัญชีเฝาดู ไมอนญุาตใหเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร 
             * กรณีมหีมายศาลหรือหมายจบัใหติดตอหนวยงานเจาของหมายดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 

5 วินาที 

10 วินาที 

5 วินาที 

5 วินาที 
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ภาพที่ 2.41 การรับแจงที่พักอาศัยของคนตางดาวเกินกวา 90 วัน 
 

การสงเงนิกลับของแรงงานชาวกัมพูชา สวนใหญนิยมถือเงินพรอมกลับบานในเวลาเดียวกัน สวนเรื่อง
การอพยพของแรงงานตามฤดูกาลของคนกัมพูชาไมมีเหมือนกันคนลาว ที่มีการอพยพแรงงานตามฤดูกาล  

 
4.2. รูปแบบการพึ่งพาดานการบริการ 

1) การพึ่งพาดานการทองเที่ยว 
 การพ่ึงพาดานการทองเที่ยวจากประเทศกัมพูชา คือ การทองเที่ยวที่เมืองเสียมเรียบ เขาพระวิหาร ซึ่ง
นักทองเที่ยวทั้งคนไทยและตางชาติที่นิยมไปทองเที่ยว แตมีขอจํากัดในเรื่องการแบงแยกเสนแดนยังไม
เรียบรอย เชน ปราสาทเขาพระวิหาร ทําใหนักทองเที่ยวลดลง 

สวนจุดผานแดนถาวรชองจอม ดานทองเที่ยว สวนใหญเปนการเดินทางขามไปเลนการพนัน ที่บอน
คาสิโนที่กัมพูชา และการซื้อสินคาตามแนวชายแดน จึงทําใหการทองเที่ยวเปนการทองเที่ยวของฝายไทยไป
ทองเที่ยวฝงกัมพูชาอยางเดียว เนื่องจากคนกัมพูชาไมมีอํานาจซื้อในดานการทองเที่ยวมาก สงผลใหประเทศ
ไทยเสียดุลการคาจํานวนมาก 

 
2) การพึ่งพาดานการศึกษา 
การพ่ึงพาดานการศึกษา เห็นไดชัดวา บริเวณตลาดชองจอมที่มีการขายสินคาทุกวัน ภายในตลาดมี

การจัดตั้งศูนยการศึกษาของเด็ก มีการสอนลูก ๆ ของพอคาแมคาคนกัมพูชาที่เขามาทําการคาบริเวณตลาด
ชองจอมและตําบลบานดาน ซึ่งมีการสอนในระดับกอนอนุบาลและระดับอนุบาล เริ่มแรกอยูภายใตการดูแล
ของกระทรวงศึกษาธิการ แตในปจจุบันอยูในการดูแลของคนกัมพูชาและไดนําครูคนกัมพูชามาสอนแทน สอน
อิงหลักสูตรของกัมพูชา มีการสอนภาษาทั้งภาษากัมพูชาและภาษาไทยเด็กที่เขาเรียนในระดับประถม ยังตอง
ขามไปเรียนที่ฝงกัมพูชา เนื่องจากเด็กที่มาอยูในไทย ยังเปนคนกัมพูชา ไมมีสิทธิ์เขาหลักสูตรการเรียนการสอน
ของไทยได จึงตองขามฝงไปเรียนที่กัมพูชา ดังนั้น การพ่ึงพาดานศึกษาในระดับกอนอนุบาลและระดับอนุบาล 
และในอนาคตการอาจมีปญหาเรื่องบุคคลสองสัญชาติ  

ข้ันตอนการปฏิบัติ กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

45 วินาที 

1. คนตางดาวหรือผูรับมอบแจงท่ีพักอาศัยตามแบบ ตม.7 
1. พรบ. คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ม.38 
2. ประมวลระเบียบตํารวจไมเกี่ยวกบัคดีลักษณะที่ 34 บทที่ 

8 ขอ 6 

2. ตรวจสอบเอกสาร และความถูกตอง 
กรณีแจงลาชากวากําหนดดําเนินการเปรียบเทียบปรบั 

 

3. ดําเนินการรับแจง 

4. คัดสําเนาเอกสารรับแจงใหแกผูแจงไวเปนหลักฐานและ
แจกเอกสารประชาสัมพันธ 

25 วินาที 

25 วินาที 

2-20 2-21
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 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการ MOU 
(Memorandum of Understanding) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรกับมหาวิทยาลัยบิวไบรท เมือง
เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา เพื่อความรวมมือทางวิชาการเพ่ิมเติม ระหวางหนวยงานการศึกษาและเพ่ือกระชับ
ความสัมพันธใหแนนแฟนยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนการขยายความรวมมือกับพันธมิตรนานาประเทศ 
 

3) การพึ่งพาดานการสาธารณสุข 
รัฐบาลไทยไดใหความชวยเหลือโรงพยาบาลสําโรง จังหวัดอุดรมีชัย เกี่ยวกับการปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดตอรายแรงทั้งในคนและสัตวในพ้ืนที่ชายแดน ไดแก HIV/AIDS มาลาเรีย ไขหวัดนก โรคปาก
และเทาเปอยในโคและกระบือ และใหทุนฝกอบรมแพทยและพยาบาล นอกจากนี้ หนวยงานในระดับทองถิ่น
ยังใหความอนุเคราะหแกคนกัมพูชาในพ้ืนที่ชายแดนสามารถเขามารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลและ
สถานีอนามัยในประเทศไทยดวย คนกัมพูชาที่เขามารักษาที่ฝงไทยสวนใหญมาใชการรักษา 3 ครั้งตอเดือน 
และเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ย ไมเกิน 500 บาทตอครั้ง 

ดังนั้น การพ่ึงพาดานการสาธารณสุข พบวา ประชาชนคนกัมพูชาขามมาใชบริการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานดานเปนจํานวนมาก เนื่องจากการเปดดานของชองจอมทุกวัน สวนประชาชนคน
กัมพูชาที่มีฐานะที่ดี ไปรักษาที่โรงพยาบาลในตัวอําเภอ และจังหวัดเปนสวนใหญ ดังนั้น การพ่ึงพาดาน
สาธารณสุข ประเทศไทยเปนคนใหมากกวาเปนคนรับผลประโยชน โดยในป 2556 ไทยมีแผนพัฒนาทีมแพทย
พยาบาล เจาหนาที่ของกัมพูชา เรื่องมาตรฐานการดูแลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยเฉพาะทีมแพทยกูชีพ
ฉุกเฉิน ระบบการดูแลที่หองอีอาร การควบคุมโรคตามแนวชายแดนโดยเฉพาะโรคมาลาเรียชนิดดื้อยาอารติมิชิ
นิน และอบรมเพ่ิมศักยภาพ อสม.หมูบานคูขนานชายแดนไทย-กัมพูชา 

 
5.  การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

1) การนําเขาปจจัยการผลิตมาสรางมูลคาเพิ่ม 
1.1) หวายเสน เปนสินคาที่นําเขาจากกัมพูชา แลวนําไปแปรรูปสินคาเพ่ือเพ่ิมมูลคา สามารถนําไป

เปนเฟอรนิเจอร เชน เกาหวาย โตะหวาย ชั้นหวาย เปนตน ซึ่งหวายเสนเปนวัสดุที่มีความคงทน และสามารถ
สรางมูลคาของสินคาได 

1.2) ถานไม เปนสินคาที่นําเขามาจากกัมพูชาเพ่ือนําไปเปนเชื้อเพลิงและใชประโยชนในดานตาง ๆ 
ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ตลอดจนภาคครัวเรือน เชน นําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิต
สารเคมีตาง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ใชเปนการดูดซับกลิ่นและความชื้นในสถานที่ตาง ๆ ใชเปนสารปรับปรุง
ดิน ใชผสมอาหารสัตว ตลอดจนสามารถใชในการปรับปรุงคุณภาพแหลงน้ํา เปนตน 
 

2) การสรางมูลคาเพิ่มจากปจจัยการผลิตภายในประเทศเพื่อการสงออก  
2.1) ผักปลอดสารพิษ สงเสริมประชาชนในกัมพูชาปลูกผักปลอดสารพิษ โดยใหเมล็ดพันธุ ใหความรู

ทางวิชาการ แนะนําวิธีการเพาะปลูก เมื่อไดผลผลิตตองมีขอตกลงวา สงสินคากลับมาขายที่ไทย แลวสงสินคา
ดังกลาวไปขายตามหางขนาดใหญในพ้ืนที่ และจังหวัดใกลเคียง ซึ่งจัดตั้งกลุมเปาหมายที่ชัดเจน แบงเปน เพ่ือ
สงไปขายหาง (ตลาดบน) และเพ่ือสงขายตลาดของเพ่ือนบาน (ตลาดลาง) ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของ
พ้ืนที่เพาะปลูกมีทรัพยากรที่เพียงพอหรือไม อาทิ แหลงน้ํา เปนตน ประกอบกับ สปป .ลาว และกัมพูชา มี
ความตองการสินคาเพ่ือสุขภาพมากขึ้นในปจจุบัน  

2.2) ยางพารา ในปจจุบันมีการสงเสริมการเพาะปลูกยางพารามากขึ้น และตลาดยางพารายังมีความ
ตองการเพ่ิมขึ้น แตในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทรยังไมมีโรงงานแปรรูปยางพาราเพ่ือการสงออกมากเทาที่ควร ดังนั้น 
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ควรมีการสงเสริมการแปรรูปยางพาราใหมากขึ้น ในปจจุบันมีการสงเสริมการนํายางพารามาผลิตเปนวัสดุตาง ๆ 
ที่ใชในประเทศมากขึ้น เชน นํายางพารามาสรางถนน สรางบอน้ําเพ่ือเก็บกักน้ําไวใชในยามขาดแคลน เพราะ
ยางพาราเปนวัสดุที่มีความคงทน จึงถือเปนโอกาสในการสรางมูลคาเพ่ิมจากปจจัยการผลิตที่อยูภายในประเทศ
ใหเกิดประโยชนมากที่สุด 
 

3) ปจจัยการผลิตภายในประเทศหรือนําเขาจากประเทศเพื่อนบานที่มีศักยภาพเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
เพื่อการสงออก 

3.1) พืชสมุนไพร เปนสินคาที่นําเขาจากหมูบานภูกระสิง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา การ
นําเขาตามคําสั่งซื้อของพอคาแมคาคนไทย อาทิ ซัน เปลืองบง เม็ดกระเบา วานสากเหล็ก หัวหนอง บอระเพ็ด 
สมอไทย มะขามปอม มะแวง ขมิ้นชัน ดอกอัญชัน เปนตน เมื่อนําพืชสมุนไพรตามที่ตองการเรียบรอยแลวได
นําวัตถุดิบเหลานี้มาขายใหกับพอคาแมคา ชาวบานหมื่นชัย ตําบลกระเทียม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ตาม
คําสั่งซื้อในแตละชวงฤดูกาล พอคาแมคาจังหวัดสุรินทรไดนําไปแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา โดยผาน
กระบวนการตาง ๆ ตามแตละสูตรสมุนไพร สามารถแปรรูปเปนสินคาสมุนไพรไดประมาณ 100-200 ชนิด ซึ่ง
สินคาท่ีแปรรูปเหลานี้ สามารถนําไปสงขายในรานตาง ๆ ยานเยาวราช เชน บริษัทยาขมตราใบหอ รานถังเจา 
รานโกวเปอร รานเวชพงษ รานอาปาเช เปนตน ซึ่งเปนรานสมุนไพรจีน กลุมเปาหมายสวนใหญเปนคนจีน 
และในบางรายอาจนําสมุนไพรเหลานี้ เปนของฝากทั้งในประเทศและนอกประเทศ ทําใหเกิดการสรางโอกาส
และมูลคาเพ่ิมจากปจจัยการผลิตนําเขาจากประเทศกัมพูชาที่มีศักยภาพเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมเพ่ือการสงออก 
การผลิตตนน้ําและปลายน้ําของหวงโซอุปทาน 

 

 
                                     ภาพที ่2.42 ตัวอยางสินคาสมุนไพรที่นําเขาจากกัมพูชา 
 

4) ปจจัยการผลิตที่สรางมูลคาเพิ่มอยูแลวสามารถตอยอดในการสรางมูลคาเพิ่มได  
4.1) มันเสน มันบด ปจจุบันอําเภอกาบเชิงมีโครงการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมพิเศษ เนนในการแปรรูป

สินคาการเกษตรตามแนวชายแดน เชน มันสําปะหลัง ทั้งมันเสนและมันบด ที่มีการเพาะปลูกมากในพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร ซึ่งผลผลิตจากมันสําปะหลังสามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับแปงไดมากกวา 200 ชนิด 
เชน ซอส ซีอ้ิว แปงมัน เปนตน สินคาเหลานี้มีความตองการของตลาดประเทศจีน อินโดนีเซีย อยางมากและ
อํานาจซื้อของทั้งสองประเทศคอนขางสูง จึงถือเปนโอกาสเชิงพ้ืนที่ที่สรางมูลคาเพ่ิมจากการแปรรูปสินคา
ดังกลาว   
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6. ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม 
 จุดผานแดนถาวรชองจอม ความสัมพันธระหวางหนวยงานราชการของไทยและกัมพูชา จังหวัด

สุรินทรไดมีการจัดประชุมสงเสริมการคา การลงทุน การทองเที่ยวกับประเทศกัมพูชา ไดเชิญผูวาราชการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของของจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และบุรีรัมยของไทย มารวมประชุมกับผูวาราชการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของของจังหวัดพระวิหาร เสียมเรียบ อุดรมีชัย และกัมปงธม ของประเทศกัมพูชา เพ่ือ
สรางความเขาใจระหวางกันและการประชุมหารือ ความสัมพันธระหวางจังหวัดที่มีชายแดนติดตอกัน เพ่ือลด
ปญหาอุปสรรคทางการคา การลงทุน ตลอดจนการเรงรัด ดําเนินการแกไข กฎระเบียบ วิธีการปฏิบัติในการ
สงออกสินคาที่ไมเปนสากล ที่จังหวัดสุรินทร 

 นอกจากนี้ จังหวัดสุรินทร รวมกับทุกกลุมจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นําผูประกอบการและ
หัวหนาสวนราชการที่ เกี่ยวของไปประชุม เพ่ือลดปญหาทางการคา และการเจรจาธุรกิจ (Business 
Matching) จัดทําขอตกลงสินคาเกษตร (Contact Farming) กับจังหวัดเสียมเรียบ จังหวัดอุดรมีชัย พระวิหาร 
กัมปงธม และสะตึงเตร็ง ของประเทศกัมพูชา ที่จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา  

 สวนในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมระหวางไทยกับกัมพูชา มีความคลายคลึงกันในหลายดาน อาทิ ดาน
ชีวิตความเปนอยูดานสังคม ดานความเชื่อ เปนตน แตในความเหมือนยังมีความแตกตางในเรื่องของภาษาเขมร 
ซึ่งคนทองถิ่น พอคาแมคา กลุมคนผูมีรายไดนอยคนกัมพูชา อยากพูดภาษาไทยมากกวา เนื่องจากมีความ
ตองการเรียนรูวัฒนธรรมไทย เพ่ือสรางโอกาสดานการคาและการสรางรายได แตในทางตรงกลับขาม 
หนวยงานระดับสูงของกัมพูชา ไมคอยพูดภาษาไทย ทั้ง ๆ ที่บุคคลกลุมนี้ สามารถที่จะพูดและฟงภาษาไทยได 
แตใชภาษาเขมรอยางเดียว เพื่อสรางความเปนชาตินิยม 

 
7. ดานความม่ันคง 

1) พื้นที่ทับซอน บริเวณจุดผานแดนถาวรชองจอมเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน–หวยสําราญ 
จังหวัดสุรินทร แมมีการปกปนเขตแดน แตในพ้ืนที่ตั้งของดานมีความเสี่ยงตอการรุกล้ําเขามาในพื้นที่ของไทย 

2) ชองทางธรรมชาติจํานวนมาก ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชามีชายแดนเปนพ้ืนที่ปาติดกัน จึงมี
ชองทางธรรมชาติคอนขางมาก เสี่ยงตอการลักลอบนําเขาสินคาเพ่ือหลีกเลี่ยงหนีภาษี และสิ่งของผิดกฏหมาย
ตาง ๆ 

3) บอนคาสิโน จุดผานแดนถาวรชองจอม ฝงตรงขามมีบอนคาสิโน อยู 2 แหง ไดแก โอรเสม็ด รีสอรท 
(O-Smach Resort) และ รอยัล ฮิลล รีสอรท (Royal Hill Resort) ซึ่งนักเลนพนันบอนคาสิโน 2 แหง สวนใหญ
เปนคนไทย ชวงอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป จนถึง วัยหลังเกษียณ ประมาณการขั้นต่ําเงินของคนไทยที่ตองสูญเสีย
ไปกับการเลนพนันทั้งสองประมาณ 5 ลานบาทตอวัน แตหากเปนวันเสาร อาทิตย วันหยุด มูลคาสูงขึ้นเกือบ
เทาตัว สงผลใหประเทศไทยสูญเสียดุลการคาจากผู เลนการพนันเปนจํานวนมาก มีผลดานความมั่นคง 
ตลอดจนดานเศรษฐกิจและสังคม 
 
8. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่ จุดผาน

แดนถาวรชองจอม  
 
8.1 พฤติกรรมผูบริโภค 

จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนกัมพูชา ณ จุดผานแดนถาวรชองจอม อําเภอกาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร ใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 405 คน แบงเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 41.4 และ
เพศหญิง คิดเปนรอยละ 58.4 อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 39.8 ระดับการศึกษา
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สวนมากอยูในระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 38.1 อาศัยอยูหมูบานโอเสม็ด หมูบานสําโรง และหมูบาน
ดาน คนในหมูบานสวนใหญประกอบอาชีพกอสราง และคาขาย 

ผูบริโภคคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาบริเวณดาน สวนมากประกอบอาชีพ ธุรกิจสวนตัว และ 
เกษตรกร มีรายไดที่นํามาซื้อสินคา สวนมากมาจากการคาขาย และทําการเกษตร รายไดครัวเรือนตอเดือน 
พบวา มีรายไดอยูระหวาง 3,001-5,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพ่ือการบริโภคของครอบครัวตอเดือน สวน
ใหญอยูระหวาง 1,001-3,000 บาท  

 
8.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่จุดผานแดนถาวรชองจอมมีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 2.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่จุดผานแดนถาวรชองจอมมีตอ
ประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอประเทศกัมพูชา 3.91 0.912 มาก 
2 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชา 3.75 1.094 มาก 

3 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.70 1.082 มาก 
4 ประเทศกมัพูชาไมควรจํากดัชนดิ/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย 3.69 1.041 มาก 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ

การพัฒนาประเทศกัมพูชา 3.68 1.010 มาก 

รวม 3.75 1.028 มาก 
 
 จากตารางที่ 2.4 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชา ที่จุดผานแดนถาวรชองจอมมีตอประเทศไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.75 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก 
ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอประเทศกัมพูชา ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก
ชนิดที่เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชา และการซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด ตามลําดับ 
 
 8.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชา ที่จุดผานแดนถาวรชองจอม มีตอประเทศไทย พิจารณาสวน
ประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
 
ตารางที่ 2.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผานแดนถาวรชองจอม 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภัณฑ 4.06 0.490 มาก 
2 ดานราคา 3.93 0.582 มาก 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 3.91 0.586 มาก 
4 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.85 0.563 มาก 

รวม 3.94 0.555 มาก 
 
จากตารางที่ 2.5 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

( ) รวม = 3.94 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
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1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.06 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาไทยมีการติดตราสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ทําเกิดความ
นาเชื่อถือ และมีมาตรฐานในดานคุณภาพที่ดี ในดานการผลิตประเทศไทยมีทักษะและเทคโนโลยีการผลิตที่ดี  
ตลอดจนความคุนเคยของคนกัมพูชาที่มีตอสินคาไทย และผูขายชาวไทยที่มีความเปนมิตร เปนตน 
 2) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.93 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การตั้งราคาสินคาของไทยมีความเหมาะสมกับคุณภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคา
ของสินคามีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง และสินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวา
สินคาท่ีขายอยูในประเทศกัมพูชา เปนตน 
 3) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.91 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีการสงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก 
แถม) ติดปายโฆษณาดวยภาษากัมพูชาที่บริเวณหนาราน มีการโฆษณาทางวิทยุชุมชนและหนังสือพิมพทองถิ่น
ทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาคลอยตามโฆษณามีความตองการอยากใชสินคาของไทย นอกจากนี้ผูประกอบการคน
ไทยยังมีการใหเครดิตในการซื้อสินคาและใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหาอีกดวย เปนตน 
 4) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.85 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สถานที่ซื้อขายสินคาไทยตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกเหมาะแกการ
เขามาติดตอซื้อขาย รวมถึงขั้นตอนการเขา-ออกประเทศเพ่ือมาซื้อสินคาไทยมีความสะดวก มีพ้ืนที่แสดงให
ลูกคามองเห็นสินคาไดสะดวกและท่ัวถึง การขนสงสินคากลับประเทศกัมพูชามีความสะดวกทําใหเสียคาใชจาย
นอยในการขนสินคากลับ เปนตน 
 

8.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงค ในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนกัมพูชา ณ จุดผานแดนถาวรชองจอม  

 
ตารางที่ 2.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผาน จุดผานแดนถาวรชองจอม  

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ความพึงพอใจของผูบริโภค 3.98 0.586 มาก 
2 การรับรูคุณภาพสินคา 3.95 0.609 มาก 
3 วัตถุประสงคในการซื้อ 3.94 0.656 มาก 
4 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 3.91 0.609 มาก 

รวม 3.95 0.615 มาก 
 
จากตารางที่ 2.6 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

( ) รวม = 3.95 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
 1)  ความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.98 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน เมื่อซื้อสินคาของไทยไปทําใหตอบสนองความตองการไดมาก เกิด
ความพึงพอใจตอสินคาไทยและตอผูขายไทย เปนตน 
 2)  ดานการรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.95 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิด
เดียวกันจากประเทศอ่ืน เชน จีน และเวียดนาม ที่มีขายในประเทศกัมพูชา ทําใหรูสึกวาการมาซื้อสินคาของ
ไทยมีความคุมคากับราคา คุณภาพ และการเดินทาง เกิดความรูสึกดีที่ไดเปนเจาของ เปนตน 
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 3)  ดานวัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.94 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ซื้อเพราะมีความแตกตางจากสินคา
ในประเทศกัมพูชา ซื้อเพราะไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้นในประเทศกัมพูชา เปนตน 

4) ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในระดับมาก ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.91 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ตั้งใจซื้อสินคาของไทยแมวาเพ่ิงซื้อสินคา
ประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ มา ตั้งใจสินคาของไทยที่ขายในทองถิ่นแมวาทองถิ่นของยังไมมีขาย และ
เขาซื้อสินคาของไทยทุกครั้งที่ดานเปด เปนตน 

ผูบริโภคคนกัมพูชารับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากชองทางปากตอ
ปาก มากที่สุด รองลงมาคือ สื่อโทรทัศนทองถิ่น และวิทยุทองถิ่น ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ สื่อปากตอปาก สื่อโทรทัศนทองถิ่น และสื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง 
ตามลําดับ 

 
8.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนกัมพูชาเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  

ผูบริโภคคนกัมพูชาที่ผานจุดผานแดนถาวรชองจอม สวนใหญมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มา
ซื้อสินคาฝงไทยเปนบางครั้ง ซึ่งสวนใหญคิดไวในใจ รอยละ 47.1 และหากมีสินคาชนิดไหนถูกใจก็ซื้อสินคานั้น
เพ่ิม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยสวนใหญ ใชเงินสดที่พกติดตัวมาอยางเดียว รอยละ 71.4 สวนที่เหลือคือ ใช
เงินสดที่พกติดตัวอีกสวนหนึ่งคางชําระเปนเงินเชื่อ รอยละ 21.8 ในการเขามาซ้ือสินคานั้นมีความถี่ประมาณ 2 
ครั้งตอสัปดาห หากลืมซื้อสินคากลับมาซื้อที่ไทยใหมในครั้งตอไป ในกรณีสินคาหมดกะทันหันผูบริโภคคน
กัมพูชาก็ซื้อสินคาไทยเหมือนเดิม แตซื้อสินคาดังกลาวกบัผูประกอบการคนกัมพูชาในหมูบาน 

  
8.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  

ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย จาก
การสัมภาษณ มีความเห็นวา ปริมาณการซื้อสินคาเมื่อ 5 ปที่ผานมามีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 42.4 
และมีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม รอยละ 46.6 กรณีที่มีการซื้อสินคาที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจาก รสนิยมเปลี่ยนไปเกิดขึ้น
เนื่องจากรสนิยมภายในประเทศ ชอบความทันสมัยและมีคุณภาพมากขึ้น สวนกรณีที่มีการซื้อสินคาเทาเดิม
เนื่องจาก เสนทางการคมนาคมเหมือนเดิม รายไดไมเปลี่ยนแปลง ทางเลือกสินคาในตลาดการคาชายแดนมี
เทาเดิม เปนตน 

 
8.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนกัมพูชาขามมาซื้อสินคา  

ผูบริโภคคนกัมพูชาผานจุดผานแดนถาวรชองจอมมาซื้อสินคาไทย เรียงลําดับประเภทสินคาจากมาก
ไปนอย ไดแก สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน สินคาประเภทของใชในชีวิตประจําวัน สินคาประเภท
อาหารและเครื่องดื่ม สินคาเครื่องนุงหม สินคาประเภทเครื่องปรุงรส สินคาประเภทเครื่องสําอาง  และ สินคา
ประเภทเครื่องใชไฟฟา เปนตน  
 

8.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทยผานจุดผานแดนถาวรชองจอม สวนมากเขามาซื้อสินคา

ในชวงกอนเวลา 09.00 น. นิยมซื้อสินคาที่ ตลาดนัดบริเวณดาน เหตุผลที่นิยมซื้อเพราะ หาซื้อสินคาไดงาย 
ใกลบานและสะดวกในเรื่องการเดินทาง เปนตน โดยมูลคาการเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคคนกัมพูชาในหนึ่ง
ครั้งสวนมากนั้นมีมูลคา 100–1,000 บาท 
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ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก สินคาของไทยราคาถูก มีคุณภาพ 
สามารถหาซื้อไดงายและสะดวก เปนตน ถึงอยางไรก็ตามยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาไมมาซื้อสินคาไทย 
ไดแก เกิดความยุงยากในการถือหรือหิ้วสินคากลับประเทศ บางครั้งเกิดความเสียหายของสินคาในขณะการ
ขนสงสินคา รวมไปถึงข้ันตอนในการตรวจสอบยุงยาก เปนตน 

 
8.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  

ผูบริโภคคนกัมพูชาผานจุดผานแดนถาวรชองจอม มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจาก
ประเทศอ่ืน เชน จีน และเวียดนาม รอยละ 5–10 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคา
ในประเทศกัมพูชา มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนกัมพูชาสวนใหญ รอยละ 42.1 ยังคงซื้อสินคา
ไทยคงเดิมเนื่องจากความคุนเคยสินคาไทยและความมีมาตรฐานของสินคาไทย สวนการเดินทางเขามาซื้อ
สินคาฝงไทยมีปญหาอุปสรรคตาง ๆ เชน พาหนะใชในการเดินทางไมสะดวก คาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาต
ออกจากประเทศกัมพูชาและคาขนสงสินคามีคาใชจายสูง เปนตน หากเกิดเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดน
เกิดข้ึนมีผลตอการมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนกัมพูชามาก และมีผลตอความสัมพันธของไทยและกัมพูชามาก
ดวยเชนกัน 

 
8.2. ผูบริโภคคนไทย 

ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนที่อําเภอกาบเชิง สวนมากเปนผูหญิงมากกวา
ผูชาย มีอายุระหวาง 41-50 ป อาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณจุดผานแดนถาวรชองจอม ซึ่งประกอบ
อาชีพธุรกิจสวนตัว รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 20,001-50,000 บาทตอเดือน ผูบริโภคคนไทยมาซื้อสินคาที่ตลาด
บริเวณดานเฉลี่ย 3 ครั้งตอสัปดาห และมีการซื้อสินคาของประเทศกัมพูชา โดยสินคาที่ซื้อจากผูขายคนกัมพูชา 
ไดแก ผักหวาน พันธุไมตาง ๆ เหลา เสื้อผาสําเร็จรูป เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคาประมาณชวงสายหลังเวลา 
09.00 น. 

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนกัมพูชา เนื่องจากราคาสินคาถูกกวาของไทย มีสินคา
ใหเลือกหลากหลาย แตถานอกเหนือจากสินคาขางตนผูบริโภคคนไทยเลือกซื้อสินคาของไทยมากกวา สินคา
จากประเทศกัมพูชา เนื่องจากสินคาจากประเทศกัมพูชา บางประเภทเปนสินคาตองหาม ราคาแพง รวมถึง
ความยุงยากในการหิ้วสินคากลับประเทศกัมพูชาดวย นอกจากนี้ยังเคยใชบริการของประเทศกัมพูชาดวย เชน 
หวยใตดิน และบอนการพนัน ซึ่งการเลนหวยใตดินที่ประเทศกัมพูชานั้น มีความถี่ 3-4 ครั้งตอเดือน ในขณะที่
การเลนบอนการพนันที่ประเทศกัมพูชานั้น มีความถี่มากกวา 10 ครั้งตอเดือน ผูบริโภคไทยกลาววา ชอบเลน
พนันที่ประเทศกัมพูชา มากกวาที่ประเทศไทย 

 
8.3. ผูประกอบการคนกัมพูชา 

ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มาซื้อสินคาตามแนวชายแดน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  มีอายุนอย
กวา 20-40 ป สวนใหญไมไดรับการศึกษา และเปนผูประกอบการรายยอย ซึ่งมีการเขามาซื้อสินคาไมแนนอน 
จากการสัมภาษณผูประกอบการคนกัมพูชา สามารถสรุปไดดังนี้ 
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8.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนกัมพูชา ที่มีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  
 

ตารางที่ 2.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอประเทศกัมพูชา 4.62 0.494 มากที่สุด 
2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 4.38 0.728 มาก 
3 

  
ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 
เพื่อการพัฒนาประเทศกัมพูชา 

4.34 0.670 มาก 

4 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก
ชนิดที่เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชา 

4.31 0.761 มาก 

5 ประเทศกัมพูชา ไมควรจาํกัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจาก
ประเทศไทย 

4.28 0.797 มาก 

รวม 4.39 0.690 มาก 
 
 จากตารางที่ 2.7 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.39 ไดแก ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอประเทศกัมพูชา การซื้อ
สินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุดและประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน  
เพ่ือการพัฒนาประเทศกัมพูชา เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย  
พบวา ผูประกอบการคนกัมพูชา มีความคุนเคยที่มีตอผูประกอบการคนไทยและมีความคุนเคยตอสินคาไทย 
เปนอยางด ี

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอภาพลักษณ ของประเทศไทย พบวา 
ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.53 
ไดแก ประเทศไทยมีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีอัตราจางแรงงานจํานวนมาก มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มี
ความเปนมิตร มีความชํานาญดานเทคนิค มีการศึกษาที่ดี มีการวิจัยดานเทคโนโลยีและมีรสนิยมสูงดาน
ความคิดสรางสรรค เปนตน 

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.46 ไดแก สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีคุณภาพดี ตรา
สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึงประเทศไทยและสินคาไทยที่จําหนายในรานคาตามแนวชายแดนก็
มีจําหนายในหลายประเทศเหมือนกัน เปนตน 
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8.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผานแดน
ถาวรชองจอม อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร  

 
ตารางที่ 2.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา

ไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภณัฑ 4.41 0.419 มาก 
2 ดานราคา 4.39 0.477 มาก 
3 ดานสถานท่ี 4.31 0.452 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 4.22 0.548 มาก 

รวม 4.33 0.474 มาก 
 
  จากตารางที่ 2.8 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.33 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.41 ซ่ึงมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาของไทยมีให
เลือกหลากหลาย การคนหาสินคาในรานคาไทยทําไดงายและรานคาไทยจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมู เปนตน 

2) ดานราคา ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.39 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การตั้งราคาสินคา
เหมาะสมกับคุณภาพสินคา มีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาตามตนทุนที่เพ่ิมทุกครั้งและสามารถตอรองราคา
สินคาได เปนตน 

3) ดานสถานที่ ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.31 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก เสียคาใชจายนอย
ในการขนสินคากลับ การขนสงสินคากลับมีความสะดวกและสถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวก
ในการเขามาติดตอซื้อขาย เปนตน 

4) ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.22 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มี
บริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา มีการโฆษณาทางวิทยุชุมชนและมีการโฆษณาในหนังสือพิมพ
ทองถิ่น เปนตน 

 
8.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

สินคาไทย โดยผานจุดผานแดนถาวรชองจอม 
 

ตารางที่ 2.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานกฎหมายและการเมือง 4.42 0.486 มาก 
2 ดานเศรษฐกิจ 4.21 0.540 มาก 

รวม 4.32 0.513 มาก 

ตารางที่ 2.9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางด้านกฎหมายและการเมือง และด้านเศรษฐกิจ 

ลำดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า S.D.
ระดับ

ความสำคัญ

1 ด้านกฎหมายและการเมือง 4.42 0.486 มาก

2 ด้านเศรษฐกิจ 4.21 0.540 มาก

รวม 4.32 0.513 มาก
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จากตารางที่ 2.9 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.32 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
1) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคา

ไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.42 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ รัฐบาลไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ
และกฎหมายเกี่ยวกับภาษีการคาซับซอนในการนํามาปฏิบัติ เปนตน  

2) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.21 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก รายไดในการนํามา
ซื้อสินคามีนอย การขาดแคลนสินคาท่ีจําเปนในประเทศกัมพูชา และผูบริโภคคนกัมพูชา มีความตองการสินคา
ไทยสูงและคาใชจายในการขนสงสูง เปนตน  
 

8.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนกัมพูชา ที่ซ้ือสินคาไปขายที่ประเทศกัมพูชา 
ผูประกอบการคนกัมพูชาที่ผานจุดผานแดนถาวรชองจอม สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองใน

ประเทศของตน มีการวางแผนมาซื้อสินคาดวยวิธีการโทรมาสั่งซื้อเอง หลังจากนั้นมารับสินคาดวยตนเองและ
มาซื้อสินคาดวยตนเอง โดยมีวิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อและพิจารณา
จากประเภทและชนิดของสินคาที่ขายไดมาก เพ่ือประมาณแนวโนมความตองการซื้อของลูกคา ผูประกอบการ
คนกัมพูชามาซื้อสินคาจากไทย โดยเฉลี่ยสัปดาหละหนึ่งครั้ง  

การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ  10 จากราคา
เดิมของสินคา ซึ่งผูประกอบการคนกัมพูชาสงสินคาใหกับรานคาประจํา 1 ราย และมูลคาที่สงสินคาไมเกิน 
50,000 บาทตอครั้ง โดยมีการจายชําระเปนเงินสด สั่งซื้อสินคากอน แลวมาจายชําระทีหลังและชําระเปนเงิน
เชื่อแบงเปนงวด ๆ  

รานคาที่ขายสินคาในโอรเสม็ด อําเภอสําโรง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ซึ่งลูกคาเดิมของ
ผูประกอบการคนกัมพูชามีแนวโนมในการสั่งซื้อสินคาเพ่ิมขึ้น เพราะมีความนาเชื่อถือได และคาดวารานคา
รายใหมของผูประกอบการคนกัมพูชามีแนวโนมสั่งซื้อสินคาเพ่ิมขึ้น มีสินคาจากประเทศเวียดนาม ที่มีแนวโนม
ที่มาวางในตลาดทองถิ่นมากขึ้น ในกรณีที่สินคาในประเทศกัมพูชามีคุณภาพใกลเคียงกันกับสินคาในประเทศ
ไทย ราคาถูกกวา ผูประกอบการคนกัมพูชาตัดสินใจซื้อสินคาจากประเทศของตนเอง  

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนกัมพูชาที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ประเทศกัมพูชา พบคือ ปญหาใน
เรื่องการขนสงสินคา การลงสินคาและคาธรรมเนียม 

 
8.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณดานหนาจุดผานแดนถาวรชองจอม โดยสวนใหญประกอบ

ธุรกิจคาปลีก เปนเวลาระหวาง 1-3 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งไมเกิน 
10,000 บาท โดยสวนใหญผูบริโภคคนกัมพูชาและผูประกอบการคนกัมพูชา เขามาซื้อเองที่ รานและบางราย
โทรศัพทมาสั่งกับผูประกอบการคนไทยโดยตรง สวนใหญจายเปนเงินสด แนวโนมที่คนกัมพูชามาซื้อสินคาของ
ไทยเทาเดิม และแนวโนมที่รานใหมที่สั่ งสินคาจากผูประกอบการคนไทยเทาเดิม ปญหาอุปสรรคที่
ผูประกอบการคนไทย พบคือ ปญหาในเรื่องการขนสงสินคา คาธรรมเนียม สินคาถูกกีดกันและการลงสินคา  
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9. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาเมืองและดานในอนาคต 
1) โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ดานชายแดนชองจอม อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร  (เสนอโดย กกร.) 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารลานชาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร จังหวัดสุรินทร โดยขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ดานชายแดนชองจอม อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 
จํานวนเงิน ประมาณ 350 ลานบาท เพ่ือรองรับผูที่มาใชงานที่มีจํานวนมากขึ้น ปจจุบันดานชายแดนชองจอม
ยังเปนอาคารชั่วคราว ไมสะดวกในการติดตอประสานงานและการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ อีกทั้งยังรองรับ
นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการคาเสรีอาเซียน รวมถึงการจัดเก็บขอมูล เพ่ือเปนสถิติในการพัฒนาและสงเสริม
การคาระหวางประเทศตอไป 

2) รัฐบาลไทยไดใหการสนับสนุนการกอสรางเสนทางชองจอม–สําโรง–เสียมเรียบ ระยะทาง 125 
กิโลเมตร 

3) บริเวณถนนจากอําเภอปราสาท ถึง บริเวณจุดผานแดนถาวรชองจอม มีโครงการการขยายถนน 4 
ชองจราจร 

4) บริเวณดานชองจอมมีการขยายตลาดชองจอม ของนายสมบัติ ศรีสุรินทร ที่เปนเจาของตลาด 
เปดตลาดใหมอีกแหงหนึ่ง 

5) จังหวัดสุรินทร ไดทําการลงนามบันทึกความเขาใจการสถาปนาความสัมพันธของเมืองคูมิตรกับ
จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา มุงเนนใน 6 ประเด็นหลัก คือ 1) ความมั่งคั่งดานการลงทุนที่เทาเทียมกัน
ภายใตกฎหมายที่เปนธรรมทั้ง 2 ฝาย 2) การผานเขา-ออกพ้ืนที่ชายแดน 3) การใหความรวมมือและการ
แลกเปลี่ยนดานการศึกษา 4) รวมมือซึ่งกันและกันภายใตนโยบายของรัฐบาล กฎหมายและขอบังคับ
ภายในประเทศและพันธกรณีระหวางประเทศของแตละประเทศ 5) ภาคีสงเสริมใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ติดตอกันโดยตรงเพื่อความรวมมือกันตามบันทึก 6) สงเสริมสนับสนุนแลกเปลี่ยนการเยือนของเจาหนาที่ ภาคี
ของแตละประเทศและจังหวัด 

6) บริเวณอําเภอกาบเชิง อยูในชวงเตรียมความพรอมในการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมพิเศษ เนนใน
เรื่องศูนยการคา และนิคมอุตสาหกรรมการแปรรูปสินคาการเกษตรชายแดน โดยมีจัดตั้งโรงงานแปรรูปมัน
สําปะหลัง ซึ่งสามารถที่จะผลิตผลิตภัณฑเกี่ยวกับแปงมัน ไมต่ํากวา 200 ชนิด เชน ซอล ซีอ๊ิว เปนตน ซึ่งตลาด
ที่สงออก เชน จีน อินโดนิเซีย โดยซึ่งมีอํานาจซื้อคอนขางสูง 

7) กลุมนครชัยบุรินทร (กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2) มีโครงการจัดทํา อบรมมัก
คุเทศ มีการจัดตั้งศูนยกระจายสินคา และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ใหมีการแขงขันสูตลาดอาเซียนได 

8) บริเวณตําบลบานดาน มีการจัดตั้งศูนยประชุมขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.). 
 
10. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด  

1) การจัดหาพื้นที่ในการพัฒนา เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณดานชายแดนชองจอมอยูในเขตรักษาพันธุสัตว
ปาหวยทับทัน–หวยสําราญ จังหวัดสุรินทร เปนผลใหการจัดทําแนวทางการพัฒนาที่เปนรูปธรรมตองรอการ
อนุญาตจากหลายหนวยงานในการใชพื้นที ่

2) บริเวณจุดผานแดนชองจอม เปนพ้ืนที่ความมั่นคง มีการประกาศกฎอัยการศึก ทําใหหนวยงาน
ดานความมั่นคงเขาดูแลอยางเขมงวด เชน ทหาร ตํารวจ ปกครองจังหวัด อาสาสมัครรักษาดินแดน. จึงทําให
การทํางานของศุลกากรลําบาก 

3) ระบบราชการมีการโยกยายผูบริหารบอย ทําใหสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายดวย ใน
ระดับทองถิ่นมีการเปลี่ยนผูนําบอย มีการขัดแยงกันในอํานาจและผลประโยชนตามแนวชายแดน ทําใหมีผลตอ
การพัฒนาชองจอม  
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4) ประเทศกัมพูชาไมอนุญาตใหรถยนตของไทยขับเขาได เนื่องจากพวงมาลัยอยูดานขวา แตรถ
ขนสงสินคาสามารถขับเขาไปในประเทศกัมพูชา ระยะทาง 30 กิโลเมตรเทานั้น จึงทําใหเปนอุปสรรคในการ
การคา เพราะตองเสียเวลาในการขนถายสินคา 

5) นักธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไปลงทุนในตางประเทศ ยังขาดความรูที่เพียงพอ จึงทําใหเกิด
ความไมมั่นใจในการลงทุน สงผลใหนักธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางไมกลาไปลงทุนนอกประเทศ (ธุรกิจ
ขนาดเล็ก มูลคาการลงทุนไมเกิน 30 ลานบาท และธุรกิจขนาดกลาง มูลคาการลงทุนไมเกิน 60 ลานบาท) 

6) ประเทศกัมพูชา มีสินคาท่ีมาจากญี่ปุน จีน เกาหลีใต และเวียดนามจํานวนมาก ในอนาคตประสบ
ปญหาเรื่องสินคาทะลักเขามายังไทยตามแนวชายแดน มีผลกระทบตอสินคาที่ผลิตในประเทศไทยที่จําหนาย
ตามแนวชายแดน 

7) ดานการลงทุนและสงออกกับประเทศกัมพูชา ยังมีความยุงยากโดยเฉพาะฝงกัมพูชา ประจวบกับ
กําลังซื้อของชาวกัมพูชายังมีปริมาณนอย การซื้อ-ขายสินคาดวยระบบเงินสด ไมมีหลักประกัน จึงทําใหมีความ
เสี่ยงสูงในการทําการคา 

8) การพิสูจนสัญชาติ มีปญหาในเรื่อง (1) เมื่อแรงงานที่พิสูจนสัญชาติไมผาน ทําอยางไร (2) แรงงาน
ตางดาวที่ได วีซา เขาทํางาน 4 ป ครบอายุแลว รัฐบาลไทยจะตอสัญชาติใหกับแรงงานหรือไม อาจทําใหไทยเกิด
ปญหาในอนาคตในเรื่องการขาดแคลนแรงงาน 

9) ความไมสงบตามแนวชายแดน เปนปญหาอุปสรรคสําคัญที่สงผลใหการนําเขา -สงออกสินคา 
การคาตลาดชายแดน และการทองเที่ยวชายแดนหยุดชะงักขาดความตอเนื่อง 

10)  ปจจุบันการขายสินคาอุปโภค บริโภค มีการกระจายสินคาสงผลตอยอดขายของแมคาขายสง
บริเวณดานชองจอม โดยบริเวณบอนคาสิโนไดมีการนําสินคาอุปโภคบริโภคไปเพ่ือกระจายใหกับพอคาแมคา
ชาวกัมพูชา ในราคาขายสง จึงทําใหมีการเพ่ิมทางเลือกของแมคาคนกัมพูชาในการเลือกซื้อสินคา หากซื้อ
สินคาท่ีบอน ไมเสียคาผานดาน ซึ่งประหยัดกวาอีกท้ังบอนมีบริการสงสินคาถึงที่ราน สงผลใหแมคาฝงชองจอม
สูญเสียรายได รอยละ 60-70  

11)  บริเวณตลาดชองจอม มีการอพยพของพอคาแมคาคนกัมพูชา เชื้อสายเวียดนาม ซึ่งอาศัยอยู
บริเวณดานชองจอมเปนเวลานาน สงผลใหในอนาคตมีประชาชนแฝง และมีบุคคล 2 สัญชาติเปนจํานวนมาก 

12)  การผานขามแดนของจุดผานแดนถาวรชองจอม ตองใชหนังสือเดินทาง (Passport) กับบุคคลที่
อยูนอกพ้ืนที่ชายแดนใหใชหนังสือเดินทางสําหรับจุดผานแดนระหวางประเทศ และบัตรผานแดน (Border 
Pass) ใชกับบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหอยูอยางถาวร ณ พ้ืนที่ชายแดน มีอายุ 2 ป (เฉพาะอําเภอสําโรง ของ
กัมพูชา และอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร) ซึ่งพํานักไดระยะเวลา 7 วันตอครั้ง แตไมเกิน15 วัน ปจจุบันทาง
ปฏิบัติ การผานขามจุดผานแดนถาวรชองจอม มีการใชเอกสารแบบตั๋วฉีก ซึ่งยังไมถูกตองตามกฎระเบียบ  

13) เหตุผลที่ธุรกิจไทยไปลงทุนที่กัมพูชานอย คือ (1) มีกฎระเบียบที่ยุงยากในการเขาไปลงทุน (2) 
ภาครัฐของกัมพูชา/ทหารกัมพูชา มีการเรียกเก็บเงินเพ่ิมจํานวนมากและหลายครั้ง (3) กําลังซื้อของคนกัมพูชาไม
มาก (4) ความสะดวกความงายในการเขาไปลงทุน ตองเขาถึงอํานาจรัฐ (5) การสรางกระแสความเปนชาตินิยมที่
ตอตานประเทศไทยในเรื่องของพ้ืนที่ทับซอนตามแนวชายแดน สงผลตอความไมมั่นคงทางการคาการลงทุน ของ
ธุรกิจไทยในกัมพูชา  

14) ขอจํากัดระยะยาว เสนทางจากอุดรมีชัยไปเสียมเรียบ การสงผานสินคาจีน เวียดนาม เกาหลีใต มี
การสงผานมาตามแนวชายแดนที่ติดกับไทยมีมากข้ึน  
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11. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
1) การนําธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ไปลงทุนในตางประเทศ ยังขาดความรูที่เพียงพอ ดังนั้น 

ควรมีการจัดตั้งองคกร เพ่ือทําหนาที่ในการดูแลในเรื่องการคาตางประเทศใหกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาด
กลาง สงเสริมใหเขาถึงตลาดเชิงรุกมากข้ึน  

2) บริเวณตลาดนัดชองจอม ควรมีระบบการจัดพ้ืนที่ตลาด (Zoning) โดยแยกประเภทของผัก 
เสื้อผา พ้ืนที่จําหนายสินคาแตละชนิดใหชัดเจนมากข้ึน 

3) ดานการทองเที่ยว เสนอใหเขื่อนตะเกา เปนอาวเก็บน้ําที่พักผอนหยอนใจ อําเภอกาบเชิง ที่
สามารถเพ่ิมรายไดใหกบัประชาชนในทองถิ่นได 

4) การขนสงสินคาจากไทยไปยังประเทศกัมพูชา สามารถเขาไดระยะทาง 30 กิโลเมตร ทําใหเกิด
ปญหาเรื่องตนทุนการขนสงที่สูงขึ้น และมีระยะเวลาการขนสง ดังนั้น ควรขยายระยะทางใหมากกวา 30 
กิโลเมตร ไปถึงเมืองเสียมเรียบ เนื่องจากตลาดที่สงสินคาไปถึงเมืองเสียมเรียบ 

5) การสรางโอกาสในเรื่องปจจัยอาหาร เครื่องดื่ม ไปเสียมเรียบ เมืองทองเที่ยวใหญที่สุดของกัมพูชา 
มีนักทองเที่ยวเขาไป ปละ 2 ลานคน ปญหาเรื่องถนน ยังไมคอยสะดวก ภาครัฐของกัมพูชาอาจใชขอพิพาท
ตามแนวชายแดนมากขึ้น แตขึ้นอยูกับรัฐบาลไทย 

6) จุดผานแดนถาวรชองจอม ควรมีการควบคุมใหเขมงวด การจัดทําทะเบียนแรงงานตางดาวให
ชัดเจน 

7) บริเวณจุดผานแดนถาวรชองจอม ควรมีการดําเนินการปกปนสันเขตแดนใหชัดเจน หรือมีการทํา
ความตกลงในเรื่องดังกลาวที่เปนรูปธรรมมากขึ้น แมไดมีการปกปนเสนเขตแดนหลักที่ 1 จากชองสะงําถึงหลัก
ที่ 73 บานหาดเล็ก จังหวัดตราด แตในพ้ืนที่จุดผานแดนถาวรชองจอมยังไมมีความชัดเจนเรื่องเขตแดน 

8) ภาครัฐควรมีการจัดใหมีการประชุมเชื่อมความสัมพันธ ความรวมมือในดานตาง ๆ มากขึ้น เพ่ือให
เกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 

9) บริเวณจุดผานแดนถาวรชองจอม ควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการอํานวยความสะดวกของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เชน ศุลกากร ตรวจคนเขาเมือง ดานกักกันพืชและสัตว หนวยงานที่เกี่ยวของกับการคา สงออก
และนําเขาสินคา ใหเปนระเบียบและมีข้ันตอนที่ชัดเจน 

10) การทํางานระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ควรมีการทํางานกันอยางใกลชิด เพ่ือ
แลกเปลี่ยนขอมูลในดานตาง ๆ  

11) การขามแดนของจุดผานแดนถาวรชองจอม เปนดานถาวร ในทางปฏิบัติตองใชหนังสือเดินทาง 
(Passport) ใชกับบุคคลที่อยูนอกพ้ืนที่ชายแดนการใชหนังสือเดินทางสําหรับจุดผานแดนระหวางประเทศ และ
บัตรผานแดน (Border Pass) ใชกับบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหอยูอยางถาวร ณ พื้นที่ชายแดน มีอายุ 2 ป (เฉพาะ
อําเภอสําโรง ประเทศกัมพูชา และอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร) ซึ่งพํานักไดระยะเวลา 7 วันตอครั้ง แตไมเกิน 
15 วัน โดยในปจจุบัน การขามแดนของจุดผานแดนถาวรชองจอม มีการใชเอกสารแบบตั๋วฉีก ซึ่งยังไมถูกตอง
ตามกฎระเบียบ และขอเสนอเพ่ิมใหใชเอกสารเปนบัตรผานแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass)  rIS
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