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ก-1 

คํานํา 
 
รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษายุทธศาสตรการคาของจังหวัดตามแนวชายแดนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับสปป.ลาว และกัมพูชา เชื่อมโยง เวียดนาม และจีนตอนใต  หรือ โครงการเย็บ
ตะเข็บชายแดน : ยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน เชื่อมโยงอาเซียน 
ฉบับนี้เปนกรณีศึกษาการคาตามแนวชายแดนของจังหวัดหนองคาย เปนการศึกษาสภาวะการคาชายแดนที่เกิดขึ้น
ตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งมีจุดผานแดนถาวร 2 จุด ไดแก จุดผานแดนถาวร
สะพานมิตรภาพขามแมน้ําโขง ไทย-สปป.ลาว แหงที่ 1 และจุดผานแดนถาวรทาเรือในเขตเทศบาล จุดผอนปรน 4 
จุด ไดแก จุดผอนปรนบานมวง บานหมอ ตําบลจุมพล และบานเปงจาน นอกจากนี้ยังมีทาเทียบเรือทางธรรมชาติ
อีกหลายแหงตลอดลําน้ําโขง 

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

หวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการศึกษาฯ ฉบับนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่ งตอจังหวัด และกลุมจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะในพ้ืนที่
ชายแดนไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในอันที่จะนําขอมูลไปใชประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดที่เกี่ยวของกับการคาชายแดนตอไป 

 
 
           คณะผูศึกษา 
         พฤษภาคม 2557 
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สารบัญตาราง 
 
 

  หนา 
ตารางที่ 1.1 แสดงพื้นท่ีติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนจังหวัด

หนองคาย 
1-1 

ตารางที่ 1.2 แสดงมูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-
สปป.ลาว         

1-2 

ตารางที ่1.3 แสดงประมาณการมูลคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1-4 

ตารางที่ 1.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จังหวัด
หนองคาย 

1-8 

ตารางที่ 1.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของ
ผูบริโภคคนลาวที่จังหวัดหนองคาย 

1-8 

ตารางที่ 1.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยใน
จังหวัดหนองคาย 

1-9 

ตารางที่ 1.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
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1-12 
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1-13 

ตารางที่ 1.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

1-14 
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ตารางที่ 2.9  แสดงสินคานําเขาผานแดน จากประเทศเวียดนาม – ประเทศไทย                                                   2-17 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
 

  หนา 
ตารางที่ 2.13 แสดงการปราบปรามยาเสพติด 2-29 
ตารางที่ 2.14 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่ดาน

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 มีตอประเทศไทย 
2-31 

ตารางที่ 2.15 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผานดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 

2-31 

ตารางที่ 2.16 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผานดานสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แหงที่ 1 

2-32 

ตารางที่ 2.17 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
ลาวที่มีตอประเทศไทย  

2-35 

ตารางที่ 2.18 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

2-36 

ตารางที่ 2.19 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

2-36 

ตารางที่ 3.1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จุดผอน
ปรนบานมวงมีตอประเทศไทย 

3-10 

ตารางที่ 3.2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผานจุดผอนปรนบานมวง 

3-10 

ตารางที่ 3.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผาน จุดผอนปรนบานมวง  

3-11 

ตารางที่ 3.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
ลาวที่มีตอประเทศไทย 

3-13 

ตารางที่ 3.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

3-14 

ตารางที่ 3.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

3-15 

ตารางที่ 3.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จุดผอน
ปรนบานหมอมีตอประเทศไทย 

3-23 

ตารางที่ 3.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผานจุดผอนปรนบานหมอ 

3-24 

ตารางที่ 3.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผาน จุดผอนปรนบานหมอ 
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  หนา 
ตารางที่ 3.10 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวจุดผอนปรน

บานจุมพลมีตอประเทศไทย 
3-34 

ตารางที่ 3.11 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผานจุดผอนปรนจุมพล 

3-34 

ตารางที่ 3.12 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผานจุดผอนปรนจุมพล 

3-35 

ตารางที่ 3.13 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
ลาวที่มีตอประเทศไทย 

3-38 

ตารางที่ 3.14 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

3-38 

ตารางที่ 3.15 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

3-39 

ตารางที่ 3.16 มูลคาการคาจุดผอนปรนบานเปงจาน อ.รัตนวาป ปงบประมาณ 2551 – 2556                      3-46 
ตารางที่ 3.17 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวจุดผอนปรน

เปงจานมีตอประเทศไทย 
3-48 

ตารางที่ 3.18 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย
ผานจุดผอนปรนบานเปงจาน 

3-49 

ตารางที่ 3.19 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย
ผานจุดผอนปรนบานเปงจาน 

3-50 

ตารางที่ 3.20 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
ลาวที่มีตอประเทศไทย  

3-52 

ตารางที่ 3.21 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

3-53 

ตารางที ่3.22 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

3-54 
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           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข-5 

สารบัญภาพ 
 
 

  หนา 
ภาพที่ 1.1 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรน ในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 1-2 
ภาพที่ 1.2 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดน (สะพานฯ) จุดผอนปรน 

และทาเทียบเรือ ในจังหวัดหนองคาย 
1-3 

ภาพที่ 1.3 เสนทางการกระจายสินคานําเขาจาก สปป.ลาว ดานทองถิ่น และดานประเพณี เขา
สูจังหวัดหนองคาย 

1-3 

ภาพที่ 1.4 แสดงขั้นตอนการเลี้ยงปลาในกระชังขาย 1-6 
ภาพที่ 2.1 แสดงที�ตั �งจดุผา่นแดนถาวรหนองคาย 2-2 
ภาพที่ 2.2 แสดงที�ตั �งจดุผา่นแดนถาวรหนองคาย 2-2 
ภาพที่ 2.3 แสดงที�ตั �งทา่เทยีบเรือทา่เสด็จ จงัหวดัหนองคาย 2-3 
ภาพที่ 2.4 อาคารทําการจดุผา่นแดนถาวรดา่นทา่เสดจ็                     2-3 
ภาพที่ 2.5 ลกัษณะการขนสง่สนิค้าลงดา่นทา่เรือ 2-3 
ภาพที่ 2.6 จดุผา่นแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหง่ที� 1 จ.หนองคาย 2-4 
ภาพที่ 2.7 จดุผา่นแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหง่ที� 1 จ.หนองคาย 2-4 
ภาพที่ 2.8 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 หนองคาย 2-4 
ภาพที่ 2.9 แสดงความเชื่อมโยงของจังหวัด 2-7 
ภาพที่ 2.10 ผูประกอบการคนไทยรายใหญจากสวนกลางเขาไปขายโดยตรงใหผูประกอบการราย

ใหญที่เวียงจันทน 
2-8 

ภาพที่ 2.11 ผูประกอบการคนไทยรายใหญจากสวนกลาง เขาไปกระจายสินคาโดยตรงให
ผูประกอบการรายยอยที่เวียงจันทน 

2-8 

ภาพที่ 2.12 ผูประกอบการคนไทยในหนองคาย ขายสินคาใหกับพอคาคนกลางที่ เวียงจันทน คน 
สปป.ลาว มารับสินคาเอง แลวนําไปกระจายตอใหพอคารายยอยที่ สปป.ลาวอีกครั้ง 

2-8 

ภาพที่ 2.13 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาใหพอคารายยอยชาวลาว แลวนําไปขายเอง 2-9 
ภาพที่ 2.14   ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาไปบริโภคเองโดยตรง 2-9 
ภาพที่ 2.15 แสดงสถานีรถไฟหนองคาย-ทานาแลง-นครหลวงเวียงจันทน 2-10 
ภาพที่ 2.16 แสดงระยะทางระหวางสถานีรถไฟหนองคาย-ทานาแลง-นครหลวงเวียงจันทน 2-11 
ภาพที่ 2.17 กลยุทธทางการคาการลงทุนของนักธุรกิจจีนและนักธุรกิจไทย 2-12 
ภาพที่ 2.18 การพ่ึงพาดานการคาระหวางผูขายคนไทยกับลูกคาคนลาวรายยอย 2-19 
ภาพที่ 2.19 การขนสงสินคาของผูขายคนไทยรายใหญผานดานสะพานฯ 2-20 
ภาพที่ 2.20 การขนสงสินคาของผูขายคนไทยรายยอยผานดานสะพานฯ 2-20 
ภาพที่ 2.21 การขนสงสินคาของผูขายคนไทยไปประเทศที่สาม ผานดานสะพานฯ 2-20 
ภาพที่ 2.22 การขนสงสินคากับผูขายคนไทยผานดานทาเทียบเรือฯ 2-21 
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ข-6 

สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

  หนา 
ภาพที่ 2.23   กระบวนการพิสูจนสัญชาติของแรงงานตางดาว 2-23 
ภาพที่ 2.24   กระบวนการนําเขาแรงงานตางดาว ตามมติ ครม. 15 ม.ค. 56 2-24 
ภาพที่ 2.25 กระบวนการนําเขาแรงงานตางดาว อยางถูกตองตามกฎหมายภายใต MOU 2-25 
ภาพที่ 2.26   กระบวนการนําเขาแรงงานตางดาว 2-26 
ภาพที่ 2.27 ประเภทแรงงานลาวและคาใชจายของแรงงานลาวที่เขามาทํางานที่ไทย 2-27 
ภาพที่ 2.28 กระบวนการเลี �ยงปลาเพื�อจําหนา่ย 2-28 
ภาพที่ 2.29 กระบวนการสง่เสริมคนตา่งชาตใิห้เข้ามาพกัผอ่นที�จงัหวดัหนองคาย 2-41 
ภาพที่ 3.1 แผนที่ตั้งจุดผอนปรนบานมวง อําเภอสังคม 3-1 
ภาพที่ 3.2 แผนที่ตั้งจุดผอนปรนบานมวง อําเภอสังคม 3-2 
ภาพที่ 3.3 ทางข้ึน-ลง ทาเทียบเรือบานปากโสม 3-3 
ภาพที่ 3.4 ทางข้ึน-ลง ทาเทียบเรือบานปากโสม 3-3 
ภาพที่ 3.5 คนลาว และพระลาว เดินทางมาเพ่ือซื้อสินคาอุปโภค บริโภค สินคาทางการเกษตร 3-3 
ภาพที่ 3.6 คนลาว และพระลาว เดินทางมาเพ่ือซื้อสินคาอุปโภค บริโภค สินคาทางการเกษตร 3-3 
ภาพที่ 3.7 บริเวณทางเขาและดานหนาจุดทาเทียบเรือบานปากโสม 3-3 
ภาพที่ 3.8 บริเวณทางเขาและดานหนาจุดทาเทียบเรือบานปากโสม 3-3 
ภาพที่ 3.9 บริเวณดานหนา และบันไดลงทาเทียบเรือบานเจื้อง 3-4 
ภาพที่ 3.10 บริเวณดานหนา และบันไดลงทาเทียบเรือบานเจื้อง 3-4 
ภาพที่ 3.11 บริเวณดานหนา และบันไดลงทาเทียบเรือบานเจื้อง 3-4 
ภาพที่ 3.12 บริเวณดานหนา และบันไดลงทาเทียบเรือบานเจื้อง 3-4 
ภาพที่ 3.13 บริเวณดานหนา และจุกตรวจ ทาเทียบเรือบานสังคม 3-5 
ภาพที่ 3.14 บริเวณดานหนา และจุกตรวจ ทาเทียบเรือบานสังคม 3-5 
ภาพที่ 3.15 บริเวณดานหนา และบันไดลงทาเทียบเรือบานสังคม 3-5 
ภาพที่ 3.16 บริเวณดานหนา และบันไดลงทาเทียบเรือบานสังคม 3-5 
ภาพที่ 3.17 อาคารที่ทําการจุดผอนปรนบานมวง และพ้ืนที่ โดยรอบ 3-6 
ภาพที่ 3.18 อาคารที่ทําการจุดผอนปรนบานมวง และพ้ืนที่ โดยรอบ 3-6 
ภาพที่ 3.19 ทางข้ึนบริเวณจุดผอนปรน และจุดตรวจคนสิ่งของผิดกฎหมาย 3-6 
ภาพที่ 3.20 ทางข้ึนบริเวณจุดผอนปรน และจุดตรวจคนสิ่งของผิดกฎหมาย 3-6 
ภาพที่ 3.21 คนลาวเดินทางมาเพ่ือซื้อสินคาที่ตลาดนัดบริเวณดานหนาทางเขาจุดผอนปรน 3-7 
ภาพที่ 3.22 คนลาวเดินทางมาเพ่ือซื้อสินคาที่ตลาดนัดบริเวณดานหนาทางเขาจุดผอนปรน 3-7 
ภาพที่ 3.23 การสงออกกลวยหอมดิบ และของกินของใชในครัวเรือน 3-8 
ภาพที่ 3.24 การสงออกกลวยหอมดิบ และของกินของใชในครัวเรือน 3-8 
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           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข-7 

สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

  หนา 
ภาพที่ 3.25 รานคาวัสดุกอสรางรายใหญ 2 ราย ในบานมวง 3-8 
ภาพที่ 3.26 รานคาวัสดุกอสรางรายใหญ 2 ราย ในบานมวง 3-8 
ภาพที่ 3.27 รถขนวัสดุกอสรางเพ่ือขนลงเรือขามไปลาว    3-8 
ภาพที่ 3.28 ของจักสานตาง ๆ ที่คนลาวนํามาจําหนาย 3-8 
ภาพที่ 3.29 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนบานหมอ อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย  3-17 
ภาพที่ 3.30 แสดงที่ตัง้จุดผอนปรนบานหมอ อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย  3-18 
ภาพที่ 3.31 สถานที่ทําการตรวจเอกสาร 3-18 
ภาพที่ 3.32 เรือโดยสารและเรือบรรทุกสินคา 3-19 
ภาพที่ 3.33 เรือโดยสารและเรือบรรทุกสินคา 3-19 
ภาพที่ 3.34 การขนสินคาลงเรือ 3-20 
ภาพที่ 3.35 การขนสินคาลงเรือ 3-20 
ภาพที่ 3.36 สภาพทั่วไปบริเวณจุดดานประเพณีบานหนองดา 3-21 
ภาพที่ 3.37 สภาพทั่วไปบริเวณจุดดานประเพณีบานหนองดา 3-21 
ภาพที่ 3.38 สภาพทั่วไปของตลาดสีไค สปป.ลาว  3-21 
ภาพที่ 3.39 สภาพทั่วไปของตลาดสีไค สปป.ลาว  3-21 
ภาพที่ 3.40 สภาพทั่วไปของตลาดสีไค 3-22 
ภาพที่ 3.41 สภาพทั่วไปของตลาดสีไค 3-22 
ภาพที่ 3.42 แสดงที่ตั้งจุดผอนการคาบานจุมพล ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 3-29 
ภาพที่ 3.43 แสดงที่ตั้งจุดผอนการคาบานจุมพล ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 3-30 
ภาพที่ 3.44 สภาพทั่วไปของจุดผอนปรนจุมพล 3-30 
ภาพที่ 3.45 สภาพทั่วไปของจุดผอนปรนจุมพล 3-30 
ภาพที่ 3.46 การเดินทางเขามาของคนลาวโดยเรือโดยสาร 3-31 
ภาพที่ 3.47 สินคาท่ีคนลาวนําเขามาขายบริเวณตลาดนัด 3-31 
ภาพที่ 3.48 สินคาท่ีคนลาวนําเขามาขายบริเวณตลาดนัด 3-31 
ภาพที่ 3.49 สินคาท่ีคนลาวซื้อกลับ 3-31 
ภาพที่ 3.50 สินคาท่ีคนลาวซื้อกลับ 3-31 
ภาพที่ 3.51 แรงงานรับจางแบกหามสินคาลงทาเรือ 3-32 
ภาพที่ 3.52 สภาพทั่วไปบริเวณตลาดนัดจุดผอนปรนจุมพล 3-32 
ภาพที่ 3.53 สภาพทั่วไปบริเวณตลาดนัดจุดผอนปรนจุมพล 3-32 
ภาพที่ 3.54 แผนที่ตั้งจุดผอนปรนเปงจาน อําเภอรัตนวาป 3-41 
ภาพที่ 3.55 แผนที่ตั้งจุดผอนปรนเปงจาน อําเภอรัตนวาป 3-42 
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สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

  หนา 
ภาพที่ 3.56 ผูคาคนลาวที่นําสินคามาขายที่ตลาดนัด                      3-42 
ภาพที่ 3.57 สภาพทั่วไปบริเวณตลาดนัดบานเปงจาน 3-42 
ภาพที่ 3.58 ทางข้ึน-ลงสูแมน้ําโขง 3-43 
ภาพที่ 3.59 อาคารที่ทําการจุดผอนปรนบานเปงจาน 3-43 
ภาพที่ 3.60 พืชสมุนไพรที่ผูคาคนลาวนํามาขาย 3-43 
ภาพที่ 3.61 สัตวปาที่คนลาวนํามาขาย 3-43 
ภาพที่ 3.62 สินคาท่ีคนลาวนํามาขายที่ตลาดนัด 3-44 
ภาพที่ 3.63 สินคาท่ีคนลาวนํามาขายที่ตลาดนัด 3-44 
ภาพที่ 3.64 สินคาท่ีคนลาวนําเขามาขาย 3-44 
ภาพที่ 3.65 สินคาท่ีคนลาวนําเขามาขาย 3-44 
ภาพที่ 3.66 พ้ืนที่ตลาดที่จัดสรรใหคนลาวนําสินคามาขาย 3-45 
ภาพที่ 3.67 พ้ืนที่ตลาดที่จัดสรรใหคนลาวนําสินคามาขาย 3-45 
ภาพที่ 3.68 สัตวปาที่คนลาวนํามาขาย 3-45 
ภาพที ่3.69 สัตวปาที่คนลาวนํามาขาย 3-45 
ภาพที่ 3.70 สัตวปาที่คนลาวนําเขามาขาย 3-46 
ภาพที่ 3.71 สัตวปาที่คนลาวนําเขามาขาย 3-46 
ภาพที่ 3.72 สัตวปาที่คนลาวนําเขามาขาย 3-46 
ภาพที่ 3.73 สัตวปาที่คนลาวนําเขามาขาย 3-46 
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การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดหนองคาย

1-1  

สวนที่ 1 
สรุปสภาวะการคาชายแดนจังหวัดหนองคาย 

 
 
1. ขอมูลของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนของจังหวัดหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย มีพ้ืนที่ชายแดนติดกับ สปป.ลาว ระยะทาง 210 กิโลเมตร เปนจุดผานแดนถาวร 
จํานวน 2 จุด และจุดผอนปรน จํานวน 4 จุด ซึ่งมีชายแดนติดกับ สปป.ลาว คือ นครหลวงเวียงจันทนกับอีก 2 
แขวง ไดแก แขวงเวียงจันทน และแขวงบอลิคําไซ ซึ่งเปนเมืองเศรษฐกิจหลักของ สปป .ลาว คือ นครหลวง
เวียงจันทนกับอีกรายละเอียดดังตารางที่ 1.1 
 
ตารางที่ 1.1 แสดงพื้นที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนจังหวัดหนองคาย 

จังหวดั 

จุด
ผาน
แดน
ถาวร 

จุด
ผอน
ปรน 

พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของ สปป.ลาว เวลาทําการ 

หนองคาย √  ดานสะพานมิตรภาพขามแมน้ํา
โขง ไทย-ลาว แหงที่ 1  
บานเหลาจอมมณี ตําบลมีชัย 
อําเภอเมือง 

บานดงพูส ี 
เมืองหาดซายฟอง  
นครหลวงเวียงจันทน  

ทุกวัน เวลา 06.00-22.00 น. 

√  ดานทาเสด็จ ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง 

บานทาเดื่อ  
เมืองหาดซายฟอง  
นครหลวงเวียงจันทน  

ทุกวัน ตั้งแตเวลา 08.00-18.00 น. 

 √ บานมวง ตําบลบานมวง  
อําเภอสังคม 

บานโคกแห เมืองสังทอง 
แขวงเวียงจันทน  

ทุกวันเสาร เวลา 06.00-18.00 น. 

 √ บ าน หม อ  ตํ า บล บ า น หม อ 
อําเภอศรีเชียงใหม 

บานหนองดา  
เมืองสีโคดตะบอง  
นครหลวงเวียงจันทน  

ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร 
เวลา 07.30-17.00 น. 

 √ บานจุมพล ตําบลจุมพล  
อําเภอโพนพิสัย 

บานโดนใต เมืองปากงึม 
นครหลวงเวียงจันทน  

วันอังคารและวันเสาร   
เวลา  08.00-16.00 น. 

 √ บานเปงจาน ตําบลโพนแพง 
อําเภอรัตนวาป 

บานทวย เมืองทาพะบาด 
แขวงบอลิคําไซ  

ทุกวันพุธและวันอาทิตย  
เวลา 08.30-16.30 น. 
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         ภาพที ่1.1 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรน ในพื้นที่จังหวดัหนองคาย 
 
2. มูลคาการคาของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนของจังหวัดหนองคาย 

จังหวัดหนองคายมีมูลคาการคารวมในป 2556 จํานวน 59,262.75 ลานบาท แบงเปนมูลคาสินคา
สงออก จํานวน 55,871.40 ลานบาท หรือ รอยละ 94 ของมูลคาการคารวมป 2556 และมีมูลคาสินคานําเขา 
จํานวน 3,391.35 ลานบาท หรือ รอยละ 6 ของมูลคาการคารวมป 2556 สินคาสงออกมีแนวโนมลดลง เห็นได
จากป 2556 มีมูลคาที่ลดลงจากป 2555 จํานวน 3,675.69 ลานบาท สวนสินคานําเขามีแนวโนมลดลงจากป 
2555 จํานวน 36.94 ลานบาท  
 
ตารางที่ 1.2 แสดงมูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ-สปป.ลาว          หนวย : ลานบาท 

จุดผานแดนถาวร สินคาสงออก สินคานําเขา 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1. ดานหนองคาย* 41,170.07 59,547.04 55,871.40 2,582.02 3,428.29 3,391.35 
หมายเหต ุ* : มูลคาการคาที่ผานดานทาเสด็จ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง ไดถูกรวมกับดานสะพานมิตรภาพขามแมน้ําโขง ไทย-ลาว แหงที่ 1 
ที่มา : ดานศุลกากรหนอคาย, 2557 
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ภาพที่ 1.2 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดน (สะพานฯ) จุดผอนปรน และทาเทียบเรือ ในจังหวัดหนองคาย 

 

 
           ภาพที ่1.3 เสนทางการกระจายสินคานําเขาจาก สปป.ลาว ดานทองถิ่น และดานประเพณี เขาสูจังหวัดหนองคาย 

 
จังหวัดหนองคาย มีจุดผอนปรน จํานวน 4 จุด และมีทาเทียบเรือหรือดานประเพณีจํานวนมาก เชน 

ทาเทียบเรือบานปากโสม ตําบลผาตั้ง อําเภอสังคม ทาเทียบเรือบานเจี้อง เทศบาลตําบลสังคม ทาเทียบเรือ
บานสังคม อําเภอสังคม เปนตน ซึ่งคณะผูศึกษา ไดลงพ้ืนที่สํารวจจุดผอนปรน และดานประเพณีของ      
สปป.ลาว บางจุดที่สําคัญ ไดประมาณการมูลคาการซื้อขายสินคาตามจุดผอนปรนและทาเทียบเรือบางสวน
ของจังหวัด พบวา มูลคาการคาตามจุดดังกลาวประมาณ 16.56 ลานบาทตอเดือน หากเทียบรายป จํานวน
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ประมาณ 198.72 ลานบาท เปนมูลคาการซื้อขายสินคาจํานวนมาก ซึ่งมูลคาการคาดังกลาวไมไดผานกระบวนการ
ศุลกากร เนื่องจาก เปนมูลคาการซื้อขายที่ไมเกิน 20,000 บาทตอครั้ง จึงทําใหมูลคาดังกลาว ไมมีการจด
บันทึกเขาระบบทางศุลกากร ซึ่งเปนเงินจํานวนมาก และการซื้อขายดังกลาวมีการซื้อขายกันมาชานาน จึงทํา
ใหเกิดความอะลุมอลวยตอกันและกัน ระหวางผูซื้อคนลาวและเจาหนาที่ปฏิบัติงานทั้งไทยและลาวในแตละจุด
ผานแดน ดังตารางที่ 1.3 
 
ตารางที่ 1.3 แสดงประมาณการมลูคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือของจังหวัดหนองคาย 

ลําดับ  จังหวัด  จุดผอนปรน/ทาเทียบเรือของไทย  

ประมาณมูลคา
การซ้ือขายตอ
วันที่เปดดาน 

(บาท)  

ประมาณมูลคาการซ้ือขายตอเดือน (บาท)  

ตอดาน  ทั้งจังหวัด  

1 

หนอง 
คาย 

บานมวง อ.สังคม  300,000 1,200,000 

16,560,000 

2 บานปากโสม ต.ผาตั้ง อ.สังคม*   60,000 960,000 
3 บานเจี้อง เทศบาลตาํบลสังคม*   70,000 1,120,000 
4 บานสังคม อ.สังคม* 30,000 480,000 
5 บ.หมอ อ.ศรีเชียงใหม  600,000 7,200,000 
6 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย  400,000 3,200,000 
7 บ.เปงจาน อ.รัตนวาป  300,000 2,400,000 

หมายเหต ุ*  หมายถึง ทาเทียบเรือ 
   ที่มา : จากการประมาณการของศูนย ROC มข. , 2556 
    

3. ลักษณะการขนสงสินคาและการชําระเงิน 
 จังหวัดหนองคาย มีพรมแดนติดแมน้ําโขง 210 กิโลเมตร ซึ่งมีการขนสงสินคาผานจุดผานแดนถาวร
และจุดผอนปรน ทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้  

1) แมน้ําโขงก้ันพรมแดน ขามโดยสะพานในการขนสงสินคา ไดแก จุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แหงที่ 1 จังหวัดหนองคาย ซึ่งการขนสงโดยรถบรรทุกสินคาขามไป สปป.ลาว สวนใหญเปนสินคาที่มา
จากสวนกลางของไทยเปนประเภทสินคาอุปโภคบริโภค สินคาประเภทเชื้อเพลิง สินคาประเภทวัสดุกอสราง 
เปนตน การขนสงสินคาจากรถไทยไปยังรถลาว หรือเปลี่ยนหัวลากรถสินคาจากรถไทยเปนรถลาว ซึ่งการ
สงออกผานดานหนองคาย ในป 2556 มีมูลคาการสงออกจํานวน 55,871 ลานบาท ซึ่งมีมูลคาการสงออก
ที่มากที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนการนําเขาผานดานหนองคายในป 2556 มีมูลคา 3,391 ลานบาท
เปนอันดับสองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2) แมน้ําโขงกั้นพรมแดน โดยเรือขนาดใหญ ไดแก ทาเทียบเรือหายโศก อําเภอเมือง จุดผอนปรนบานหมอ 
อําเภอศรีเชียงใหม และจุดผอนปรนบานจุมพล ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย ซึ่งการขนสงสินคาสงออกเพียง
อยางเดียว ซึ่งสินคานําเขาจาก สปป.ลาว ไมสามารถนําเขาผานดานนี้ไดตองนําสินคาไปผานที่ดานสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 (หนองคาย) เทานั้น สินคาที่สงออกผานทาเทียบเรือหายโศก อําเภอเมือง เปน
สินคาประเภทสินคาอุปโภคบริโภค ที่ใชในชีวิตประจําวัน สวนจุดผอนปรนบานหมอ อําเภอศรีเชียงใหม สวน
ใหญสินคาที่สงออกเปนผลไมของไทย พืชผักสวนครัว และสินคาบางสวนจากประเทศจีนที่ผานเขามาตาม
เสนทาง R3A (เชียงของ-หวยทราย) ซึ่งสินคาประเภทผลไม มีศูนยกระจายที่ตลาดเจริญศรี จังหวัดอุดรธานี 
ผลไมที่สงออกไปยัง แขวงเวียงจันทน สปป .ลาว เพ่ือที่นําไปกระจายผลไมไปยังแขวงตาง ๆ ของ สปป.ลาว 
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และสินคานําเขาที่ผานดานนี้ เปนเพียงสินคาทางธรรมชาติที่ผูขายคนลาวรายยอยนํามาขายแลวนําเงินสวน
หนึ่งไปซื้อสินคาไทย เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

สวนการขนสงผานจุดผอนปรนบานจุมพล อําเภอโพนพิสัย สวนใหญสินคาที่สงออกเปนอุปกรณทาง
การเกษตร เชน ปุย ยาฆาแมลง รถไถเดินตาม เครื่องตัดหญา เปนตน  นอกจากอุปกรณทางการเกษตรแลว มี
การสงออกสินคาอุปโภคบริโภคจํานวนมาก สวนสินคานําเขาผานดานนี้ มีจํานวนไมมาก มีเพียงผูขายรายยอย
ที่นําสินคามาในวันที่เปดตลาดนัด 

สวนการขนสงโดยเรือโดยสารที่ใหบริการทั้งฝงไทยและฝง สปป.ลาว มีขอตกลงเหมือนกับจังหวัดอ่ืน
ตามแนวชายแดนที่มีพรมแดนติด สปป.ลาว คือ สามารถรับผูโดยสาร เฉพาะที่มาจากฝงของตนเทานั้น เมื่อสง
ผูโดยสารเรียบรอย ตองนําเรือเปลากลับไปยังฝงของตนเอง คิดคาบริการคนละ 20-50 บาทตอเที่ยว 

4) แมน้ําโขงกั้นพรมแดน ขามโดยเรือหางยาวขนาดเล็กมีการขนสงทั้งคนและสินคา ไดแก จุดผอนปรน
บานมวง อําเภอสังคมและจุดผอนปรนบานเปงจาน อําเภอรัตนวาป การขนสงโดยสารเรือหางยาว เปนการ
บรรทุกสินคาจํานวนไมมาก สวนใหญเปนการขนสงสินคาอุปโภคบริโภค และสินคาบางประเภทที่ผูขายคนลาว 
นํามาขายที่ฝงไทยในจํานวนไมมาก เชน ไขมดแดง เห็ดเผาะ หนอไม เปนตน แตการบรรทุกสินคาและคนไมมี
ผูรับผิดชอบความเสียหายในระหวางการขนสงและไมมีการปองกันโดยการใสชุดชูชีพใหกับผูโดยสาร ซึ่ง
ทางการของทั้งสองประเทศตองปรึกษาหารือกัน เพ่ือปองกันการเกิดเหตุที่สูญเสียทรัพยสินและชีวิต 

 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและดานบริการ 

4.1. ดานแรงงาน 
  การพ่ึงพาดานแรงงานคนลาวในชวงฤดูเพาะปลูกและชวงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของ
จังหวัดหนองคายมีเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะทาเทียบเรือบานปากโสม มีแรงงานจากฝงลาวเขามาสูงสุดเปน
จํานวนประมาณ 700 คนตอวัน ซึ่งเขามาทํางานมาเชา-เย็นกลับ ระยะเวลาทํางานประมาณ 15 วัน แตนอก
ชวงเวลาการเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรมีแรงงานมาเชา -เย็นกลับของจังหวัดหนองคาย
โดยรวมประมาณ 200 คนตอวัน  

4.2. ดานบริการ 
การพ่ึงพาดานสาธารณสุขของจังหวัดหนองคาย ตามจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรน มีคนลาว

เขามาใชบริการสถานพยาบาล รักษาที่โรงพยาบาลประจําจังหวัด ประจําอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ชุมชนประจําตําบล และคลินิกตาง ๆ ในแตละพ้ืนที่  

การพ่ึงพาดานการทองเที่ยวของจังหวัดหนองคาย การเดินทางผานจุดผานแดนถาวร ดาน
ศุลกากรหนองคายไดอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว เนื่องจากจังหวัดหนองคายอยูตรงขามกับนครหลวง
เวียงจันทน จึงทําใหนักทองเที่ยวคนไทยเขาไปทองเที่ยวเปนจํานวนมาก คนลาวนิยมเขามาในประเทศไทยเปน
จํานวนมาก สวนใหญเขามาเพ่ือจับจายซื้อของ อุปโภค บริโภค ทั้งนี้สงผลใหหางสรรพสินคาเทสโกโลตัส สาขา
หนองคายมียอดจําหนายเปนอันดับ 1 ของประเทศ โดยสินคาที่ไดรับความนิยมคือผลิตภัณฑอาหารทะเล อาทิ 
กุง หอย ปู ปลา ปลาหมึก เปนตน สวนการเดินทางผานจุดผอนปรนที่บานหมอ คนไทยสามารถที่ขามไปเที่ยว
ในนครหลวงเวียงจันทน และภายในแขวงเวียงจันทน แตตองเดินทางไปเชา-เย็นกลับ 
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5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 
5.1. การนําเขาปจจัยการผลิตเพื่อการสรางมูลคาเพิ่ม 

1) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยใชวัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบาน คือ ขาวโพดออน 
มะเขอืเทศ ในปจจุบันสงออกขาวโพดฝกออน มะเขือเทศ สงออกไปขายที่แหลมฉบัง 

2) นําเขาไมแปรรูป สปป.ลาว นํามาแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพ่ิม เชน ทําไมปาเก หนาตาง ประตู 
เฟอรนิเจอร เปนตน 

3) มีการนําเขาเครื่องจักสานจากคนลาว ประเภทสุมไก กระบุง ตะกรา นําเขามาแลวนําไปเสริม
ความแข็งแรงหรือเสริมความสวยงามกอนจําหนายเพื่อเพ่ิมมูลคาตอไป 

5.2. การสรางมูลคาเพิ่มจากปจจัยการผลิตภายในประเทศเพื่อการสงออก 
1) จังหวัดหนองคายเปนเมืองเกษตรกรรม ความตองการขาวใน สปป .ลาว ไมเพียงพอ โดยการ

สงเสริมเกษตรไทย และจัดตั้งกองทุนหรือสหกรณ สรางจิตสํานึกในการเปนผูประกอบการที่ดีแลวนําขาวไปวาง
จําหนายยัง สปป.ลาว โดยการบรรจุหีบหอ การพัฒนาผลิตภัณฑใหม ตลอดจนการเพ่ิมชองทางการเขาถึง
สินคาใหครอบคลุมแลวสงไปจําหนายยังประเทศเพ่ือนบานได  

2) จังหวัดหนองคาย สามารถทําประมงได โดยไดประโยชนจากการเลี้ยงปลากระชังในแมน้ําโขง 
ซึ่งมเีปนจํานวนมาก ไดปลาโตเร็ว และคุณภาพดี แตราคาคอนขางสูง มีการเลี้ยงที่อําเภอทาบอ ศรีเชียงใหม มี
กระบวนการเลี้ยง ดังนี้ 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.4 แสดงขั้นตอนการเลี้ยงปลาในกระชังขาย 

 
การประมง ปลาน้ําโขง สงเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงขยายพันธุ สามารถสงออก

ไปขายได เนื่องจากไดปลาเนื้อแนน มีคุณภาพดี เปนที่ตองการของตลาด อีกทั้งยังสามารถแปรรูปเพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิม อาทิ ปลารมควัน และเนื้อปลาแชแข็ง 

3) สงเสริมการเพาะปลูกผักปลอดสารพิษในแมน้ําโขง แลวสงไปจําหนายยังประเทศมาเลเซีย 
ประเทศสิงคโปร กรณีมีรถไฟฟาความเร็วสูงผาน ศักยภาพในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เพราะติดลําน้ําโขง 
เอ้ือตอการปลูกพืชปลอดสารพิษ สงเสริมการปลูกเพ่ือสงออก 

4) สินคา OTOP เชน สินคาหัตถกรรม สินคากลวยตาก กลวยอบแผน กลวยสุกทอดกรอบ 
กลวยอบเนย ของหนองคาย ปลารมควัน (บานฝาง) ปลาเสนรมควัน เปนตน เนนการพัฒนาผลิตภัณฑ 
ชองทางการตลาด เพื่อเปนสินคาสงออก ผลิตไขเค็ม ผลิตเสนกวยเตี๋ยวญวน เสนกวยเตี๋ยว ทําการตลาดในการ
ขายสินคา จุดเก็บสินคา ตองมีการบรรจุหีบหอขึ้นมาใหมใหกับเกษตรกร เนนอาหารเพ่ือสุขภาพ พัฒนาเพ่ือ
สงออก  

5) รานแดงแหนมเนือง สงออกแหนมเนือง ไปจําหนายใหกับคนยุโรป อเมริกัน มีลูกคาอยูทั่ว
ประเทศ ซึ่งมีการสงเสริมใหชุมชนรอบ ๆ มีการปลูกผักพ้ืนเมือง เชน ผักแพว ใบชะพลู ใบสะระเเหน แผนกระยอ 
เปนตน 

6) บานปากโสม มีการนําใบตองสดมาตัดตามรูปทรงวงรี แลวไปรีดรอนตามเตาถานใหแหง สง
ขาย ราคาสงขาย 100 แผน ราคา 20 บาท สงไปใหแมคาที่จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือนําไปเปนใบตองแหงหอ
กาละแม 

ลูกปลา 
นํามาเลี้ยงที่

บอดิน 

 
ปลาเริ่มโต 

ปลาใหญ 
คุณภาพดี 
เนื้อแนน 

เลี้ยงในกระชังที่แมน้ําโขง สงขาย ราคาด ี
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7) อําเภอสังคม มีสินคาผลิตภัณฑชุมชนเกี่ยวกับกลวย เชน กลวยตาก กลวยอบน้ําผึ้ง เปนตน 
เปนสินคา OTOP ของตําบลสังคม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 

5.3 ปจจัยการผลิตที่สรางมูลคาเพิ่มอยูแลวสามารถตอยอดในการสรางมูลคาเพิ่มได  
  ควรมีการสงเสริมในอุตสาหกรรมปลายน้ํา อาทิ จักรยานยนต ยางมอเตอรไซค ชิ้นสวนอะไหล
จักรยานยนต เปนตน สงออกไปยัง สปป.ลาว เพ่ือตอบสนองกลุมลูกคาที่มีความตองการสินคาดังกลาว และ
การแปรรูปยางพารา เชน ผลิตถุงมือยาง ยางในรถจักรยานยนต เปนตน 
 
6. ดานความม่ันคง 
 6.1 ปญหาการลักลอบหลบหนีเขาเมือง และปญหาแรงงานตางดาว  

ประชาชนของทั้งสองประเทศสวนหนึ่งเปนเครือญาติกัน ทําใหมีการเดินทางไปมาหาสูกัน และ
สภาวะเศรษฐกิจที่แตกตางกัน คาแรงที่สูงของประเทศไทยทําใหประชาชน สปป.ลาว มีความตองการเขามา
ทํางานในประเทศไทยเปนจํานวนมาก และเขามาอยางผิดกฎหมาย ไมไดขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว จาก
ปญหาดังกลาว ทําใหประชาชน สปป.ลาว ลักลอบเขามากระจายกันอยูทั่วประเทศไทย โดยอาชีพที่แรงงาน 
สปป.ลาว มาทํางานมากที่สุด คือ แมบาน กรรมกรแบกหาม แรงงานในภาคบริการ ซึ่งเปนแรงงานประเภทไร
ฝมือเปนสวนใหญ 

6.2 ปญหายาเสพติด  
  ปจจุบันยาเสพติดที่ลักลอบนําเขาในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น ไดแก ยาบา กัญชา ฝน ยาไอซ เปนตน 
โดยการลักลอบนําเขามาในรูปแบบตาง ๆ เชน ลักลอบนําเขาตามชองทางธรรมชาติ ตามหมูบานที่ติดตามแนว
ชายแดน และจุดผอนปรน  
 6.3 ปญหาการเปดบอนคาสิโน 

ผลกระทบจากบอนการพนันชายแดนมีผลดานลบตอสังคม เชื่อวาเปนแหลงฟอกเงิน แหลงหลบ
ซอนของอาชญากรที่หลบหนีการจับกุมการคายาเสพติด และการคาประเวณี สวนดานบวก ทําใหคนไทย
จํานวนหนึ่งมีงานทํา และสินคาเพ่ือการอุปโภคบริโภคภายในบอนการพนันสวนใหญเปนสินคาที่ผลิตใน
ประเทศไทย  

6.4 การดูดทรายจากแมน้ําโขงของฝง สปป.ลาว มีผลกระทบตอพรมแดนไทย  
 การดูดทรายจากแมน้ําโขงของฝง สปป.ลาว มีการดูดทรายจากกลางลําน้ําโขงเขามาทางฝงไทย 
ทําใหรองน้ําลึกเปลี่ยนมาใกลไทย การแบงเขตแดนตามรองน้ําลึก แลวรองน้ําลึกอยูใกลฝงไทย เพราะยิ่งดูด
ทรายมาก รองน้ําลึกก็เขามาอยูใกลไทย ถาหากดูภาพถายทางอากาศ เห็นวา ประเทศไทยโดนรุกล้ํามาก ทําให
เกิดผลเสียเวลาน้ําขึ้นน้ําโขงเซาะตลิ่งไทยพังทลายเกิดความเสียหาย 
 
7. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่จังหวัดหนองคาย 
 

7.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาวที่ใชบริการจุดผานแดนในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย โดย

ใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 444 คน แบงเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 21.1 และเพศหญิง คิดเปนรอย
ละ 78.9 อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 32.6 ระดับการศึกษาสวนมากอยูในระดับอุดมศึกษา/
มหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 27.9  
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สวนมากประกอบอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว รอยละ 21.2 โดยรายไดที่นํามาซื้อสินคา โดยสวนมากมา
จากการทําการคาขาย รายไดครัวเรือนตอเดือน พบวา มีรายไดอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท และคาใชจายที่ใช
เพ่ือการบริโภคของครอบครัวตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 1,001-3,000 บาท 

 
7.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีผานจุดผานแดนในพื้นที่จังหวัดหนองคายมีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 1.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจังหวัดหนองคาย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.98 0.957 มาก 
2 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 3.94 0.954 มาก 
3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 3.88 0.990 
มาก 

4 สปป.ลาว จํากดัชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย 3.70 1.190 มาก 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ

การพัฒนา สปป.ลาว 3.43 1.197 มาก 

รวม 3.79 1.058 มาก 
 

จากตารางที่ 1.4 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวผานจุดผานแดนในพ้ืนที่จังหวัดหนองคายมีตอ
ประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.79 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคา
นอย ไดแก การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป .ลาว 
และประเทศมีความเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว เปนตน   
 

 7.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผานแดนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่มีตอประเทศไทย 
พิจารณาสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย  

 
ตารางที่ 1.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาวที่จังหวัด

หนองคาย 
ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ

ความสําคญั 
1 ดานผลิตภณัฑ 4.17 0.457 มาก 
2 ดานราคา 4.09 0.548 มาก 
3 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.94 0.539 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.89 0.472 มาก 

รวม 4.02 0.504 มาก 
 

จากตารางที่ 1.5 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) รวม = 4.02 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  

1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.17 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยที่ติดตราสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความนาเชื่อถือ 
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สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย สินคาของไทยมีมาตรฐานในดานคุณภาพดี สินคาของไทยมีความคงทน
และประเทศไทยมีความเปนมิตร เปนตน 

2) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.09 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขายอยูใน     
สปป.ลาว การตั้งราคาสินคาของไทยมีความเหมาะสมกับคุณภาพ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคามีปาย
แสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง เปนตน 

3) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.94 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอ
ซื้อขาย เวลาเปด-ปดใหบริการของรานคาเหมาะสม ขั้นตอนการเขา-ออกประเทศ เพ่ือมาซื้อสินคามีความ
สะดวก รานคาของไทยมีการจัดสวยงามและมีความสะดวกกวารานคาใน สปป .ลาว และมีพนักงานเพียงพอที่
คอยบริการและหยิบสินคาให เปนตน 

4) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.89 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวรูสึกดีและคลอยตามโฆษณาในการอยากใชสินคาของ
ไทย มีการสงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) โฆษณาสินคาของไทยทําใหผูบริโภค
คนลาวตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น โฆษณาสินคาของไทยทําใหคิดอยากลองใช และโฆษณาสินคาของไทยทําให
ผูบริโภคคนลาวเกิดความรูสึกตองการสินคาที่มีคุณภาพดีกวาสินคาที่ผูบริโภคคนลาวใชอยู เปนตน 

 
7.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ

ผูบริโภคคนลาวผานจุดผานแดนในจังหวัดหนองคาย  
 

ตารางที่ 1.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัดหนองคาย 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การรับรูคุณภาพสินคา 4.15 0.530 มาก 
2 ความรูสึกพอใจของผูบริโภคตอสนิคา 4.10 0.527 มาก 
3 ความตั้งใจซื้อ 3.93 0.575 มาก 
4 วัตถุประสงคในการซื้อ 3.87 0.660 มาก 

รวม 4.01 0.573 มาก 
 

จากตารางที่ 1.6 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาว ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.01 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  

1) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 4.15 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวา เมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจาก
ประเทศอ่ืนที่มีจําหนายใน สปป.ลาว ผูบริโภคคนลาวรูสึกวาการมาซื้อสินคาของไทยมีความคุมคากับราคา 
คุณภาพและการเดินทางและการซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุดสําหรับผูบริโภคคนลาว เปนตน 

2) ความรูสึกพอใจของผูบริโภคตอสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญ
มาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.10 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวมีความพึงพอใจตอสินคาไทย ผูบริโภคมี

1-9

rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดหนองคาย

1-10  

ความพอใจที่มาซื้อสินคาไทยทุกครั้งและเมื่อผูบริโภคคนลาวซื้อสินคาของไทยไปบริโภคสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคคนลาวไดมาก เปนตน 

3) ความตั้งใจซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 
3.93 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวตั้งใจซื้อสินคาของไทยที่ขายในทองถิ่น แมวาทองถิ่นของบริโภค
คนลาวยังไมมีขาย ผูบริโภคคนลาวตั้งใจซื้อสินคาของไทยในโอกาสอ่ืนแนนอน แมวารานคาใกลบานผูบริโภค
คนลาวไมมีขายและผูบริโภคคนลาวตั้งใจซื้อสินคาของไทยแนนอน แมวาผูบริโภคคนลาวเพ่ิงซื้อสินคาประเภท
เดียวกันของประเทศอ่ืน เชน จีน และเวียดนาม เปนตน 

4) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 3.87 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้นใน สปป.ลาว และซื้อ
เพราะมีความแตกตางจากสินคาใน สปป.ลาว เปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูสินคาไทยผานหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากชองทางการโฆษณา
สินคาไทยมากที่สุด คือ สื่อโทรทัศนไทยจากสวนกลาง สื่อโทรทัศนทองถิ่น ปากตอปาก ตามลําดับ สวน
ชองทางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ สื่อโทรทัศนไทยจากสวนกลาง ปากตอปาก สื่อ 
โทรทศันทองถิ่น ตามลําดับ 
 

7.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวสวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝงไทย โดยการคิดรายการ

ซื้อสินคามาทุกครั้ง ซึ่งมีวิธีการคิดไวในใจเพ่ือชวยจําในการมาซื้อสินคา คิดเปนรอยละ 39.9 หากสนใจในสินคา
ชนิดไหนจึงซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยสวนมากใชเงินสดที่พกติดตัวมาอยางเดียว รอยละ 
86.4 ซึ่งเขามาซื้อสินคานั้นมีความถี่ประมาณ 1 ครั้งตอสัปดาห หากลืมซื้อสินคาผูบริโภคคนลาวกลับมาซื้อใน
ครั้งตอไป และหากของใชในบานหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนลาวซื้อสินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศ
ไทยจากรานในพ้ืนที่  

 
7.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย จากการ

สัมภาษณมีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 51.0 มีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม คิดเปนรอยละ 45.2 และมีการ
ซื้อสินคาไทยนอยลง คิดเปนรอยละ 3.8 โดยกรณีท่ีมาซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น เพราะทางเลือกสินคาในตลาดการคา
ชายแดนมีมากขึ้น รายไดของผูบริโภคคนลาวเพ่ิมข้ึน และการคมนาคมในการเดินทางมาซื้อสินคาสะดวกสบาย
ขึ้น กรณีท่ีมาซื้อสินคาเทาเดิม เพราะรายไดของผูบริโภคคนลาวไมเปลี่ยนแปลง รสนิยมของผูบริโภคคนลาวไม
เปลี่ยนแปลง ทางเลือกสินคาในตลาดการคาชายแดนมีเทาเดิม และในกรณีที่มาซื้อสินคาไทยนอยลง เพราะมี
ทางเลือกในการซื้อสินคาอ่ืนในประมากขึ้น รสนิยมของผูบริโภคคนลาวเปลี่ยนไป มีความชอบสินคาใน สปป.ลาว หรือ
ประเทศอ่ืนมากขึ้นและรายไดของผูบริโภคคนลาวลดลง 
 

7.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานจุดผานแดนในจังหวัดหนองคาย เรียงลําดับประเภทสินคาจาก

มากไปหานอย ดังนี้  
1) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง รองเทาแตะ กระโปรงและผาหมโตโต เปนตน  
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2) สินคาประเภทอุปโภคบริโภค ไดแก ขนมคบเคี้ยว ตะวัน เลย น้ําอัดลม น้ํามันพืช น้ําปลาและสบู
ลักส เปนตน 

3) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค เปนตน 
4) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก มีด กระทะ จาน หมอและชอน เปนตน 
5) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม วิทยุ/โทรทัศน ตูเย็น เครื่องเสียงและลําโพง เปนตน 
6) สินคาประเภทอุปกรณไฟฟา ไดแก หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก สวิทชและตะปู เปนตน 
7) สินคาประเภทเชื้อเพลิงและยานยนต ไดแก น้ํามันเชิงเพลิง น้ํามันหลอลื่น ยางรถยนต รถจักรยาน

และยางรถมอเตอรไซค เปนตน 
8) สินคาประเภทอุปกรณกอสราง ไดแก หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก สวิทชและตะปู เปนตน 

 
7.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย โดยสวนมากเขามาซื้อสินคาในชวงเวลาเชา กอน 09.00 น. 

รอยละ 36.5 โดยการเขามาซื้อสินคานิยมซื้อที่สินคาที่โลตัส บริเวณดานรอยละ 36.4 เหตุผลที่นิยมซื้อ เพราะ
สะดวก สินคาหลากหลาย ใกล เปนตน โดยปริมาณการเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวในหนึ่งครั้งสวนมาก
มีมูลคาระหวาง 1,001–1,900 บาท  

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก ราคาถูกกวา มีสินคาใหเลือก
หลากหลาย สามารถหาสินคาไดงายและสะดวก เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคา 
ไดแก ระยะเวลาการเปดจุดผานแดน/จุดผอนปรน คาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจาก สปป.ลาว สูงและ
พาหนะใชในการเดินทาง เปนตน 
 

7.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผานแดนในจังหวัดหนองคาย มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจาก

ประเทศอ่ืน เชน จีน เวียดนาม รอยละ 5–10 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน สปป.ลาว 
มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาว รอยละ 58.6 แตยังตองการซื้อสินคาไทยคงเดิม เพราะสินคามี
คุณภาพ สินคาหลากหลาย ราคาถูก สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่ องของ
ระยะเวลาการเปดจุดผานแดน/จุดผานปรน คาธรรมเนียมทําบัตรออดจาก สปป.ลาว สูง และพาหนะใชในการ
เดินทาง เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดข้ึน สงผลตอการมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาว
มาก ซึ่งมีผลกระทบความสัมพันธของทั้งสองประเทศในทางที่ไมแนใจในการมาซื้อของผูบริโภคคนลาว 

 
7.2. ผูบริโภคคนไทย 

ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนตามจุดผานแดนในจังหวัดหนองคาย โดย
สวนมากเปนผูหญิงมากกวาผูชาย และมีอายุระหวาง 31-40 ป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณดาน
ของจังหวัด มีอาชีพหลัก คือ ประกอบธุรกิจสวนตัว รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 5,001-10,000 บาทตอเดือน ผูบริโภคคน
ไทยมาซื้อสินคาที่ตลาดบริเวณดานนาน ๆ ครั้งเขามาซื้อสินคา และมีการซื้อสินคาของ สปป .ลาว โดยสินคาที่
ซื้อจากผูขายคนลาว ไดแก เห็ดโคน ผักหวาน ขนมขบเคี้ยว หวาย พันธุไมตาง ๆ สมุนไพร กลวยไมตาง ๆ 
ฟกทอง ไวน เหลา เบียร ว็อดกา บุหรี่ เครื่องแตงกาย (กระเปา/รองเทา/เครื่องประดับ) เครื่องจักสาน 
อุปกรณนึ่งขาว ซึง หวด อุปกรณหาปลาและอ่ืน ๆ กระดง เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคาประมาณชวงสายหลัง
เวลา 09.00 น. 
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ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนลาววา สินคาบางชนิดนั้นไมมีจําหนายในประเทศ
ไทย ราคาสินคาบางชนิดของ สปป .ลาว ถูกกวาของประเทศไทย แตถานอกเหนือจากสินคาขางตนแลว
ผูบริโภคคนไทยเลือกซื้อสินคาไทยมากกวา สินคาจาก สปป .ลาว เนื่องจากสินคาจาก สปป.ลาว สินคาไมมี
คุณภาพ สินคาราคาสูง สินคาไมสะอาด นอกจากนี้ผูบริโภคคนไทยขามไปใชบริการใน สปป.ลาว เชน เลนหวย
ใตดิน บอนการพนันและสถานบันเทิง เปนตน หวยใตดินของ สปป .ลาว ผูบริโภคคนไทยเลนหวยใตดินที่  
สปป.ลาว 1-2 ครั้งตอเดือน สวนการเลนการพนันและการทองเที่ยวในสถานบันเทิงผูบริโภคคนไทยสวนมาก
ชอบไปเลนการพนันและการทองเที่ยวใน สปป.ลาว ถือเปนการไปผักผอนเทานั้น 

 
7.3. ผูประกอบการคนลาว 

ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาตามแนวชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย โดยเปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 21-51 ปขึ้นไป สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และเปน
ผูประกอบการรายยอย ซึ่งมีการเขามาซื้อสินคาสวนใหญเปนวันเสาร วันพุธและวันอาทิตย ตามลําดับ ทั้งนี้
หากเปนจุดผอนปรนก็ข้ึนกับวันที่เปดทําการ จากการสัมภาษณผูประกอบการคนลาว สามารถสรุปไดดังนี้ 

 
7.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  
 

ตารางที่ 1.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก
ชนิดทีเ่สนอขายใหกับ สปป.ลาว 

3.60 1.314 ปานกลาง 

2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.30 1.525 ปานกลาง 
3 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 3.20 1.322 ปานกลาง 
4 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 

เพื่อการพัฒนา สปป.ลาว 
3.15 0.875 ปานกลาง 

5 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศ
ไทย 

2.70 2.029 ปานกลาง 

รวม 3.19 1.413 ปานกลาง 
  
  จากตารางที่ 1.7 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับความ
สําคัยปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.19 ไดแก ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่
เสนอขายใหกับ สปป.ลาว การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุดและประเทศไทยมีความสัมพันธ
ที่ดีตอ สปป.ลาว เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยตอสินคาไทยและมีความคุนเคยที่มีตอผูประกอบการคนไทยเปนอยางดี 

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.06 ไดแก ประเทศไทย
มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีอัตราจางแรงงานจํานวนมาก มีทักษะและ
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เทคโนโลยีในการผลิต มีการผลิตที่ไดมาตรฐาน มีความเปนมิตร มีการศึกษาที่ดีและมีความชํานาญดานเทคนิค 
เปนตน 

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.99 ไดแก ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีความนาเชื่อถือ 
สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนผลิตดวยเทคโนโลยีและสินคาไทยที่จําหนายในรานคาตามแนวชายแดน
ก็มีจําหนายในหลายประเทศเหมือนกัน เปนตน 

 
7.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผานแดน

ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย  
 

ตารางที่ 1.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภณัฑ 4.09 0.399 มาก 
2 ดานสถานท่ี 3.97 0.361 มาก 
3 ดานราคา 3.97 0.451 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.84 0.360 มาก 

รวม 3.97 0.393 มาก 
 

 จากตารางที่ 1.8 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.97 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1)  ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.09 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาของไทยมี
ใหเลือกหลากหลาย สินคามีคุณภาพดีและการคนหาสินคาในรานคาไทยทําไดงาย เปนตน 

2)  ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.97 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีพ้ืนที่จัดเก็บ
สินคาขายมากเพียงพอที่ลูกคาไดเห็นสินคา สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามา
ติดตอซื้อขายและการขนสงสินคากลับมีความสะดวก เปนตน 

3) ดานราคา ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.97 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การตั้งราคาสินคา
เหมาะสมกับคุณภาพสินคา มีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาตามตนทุนที่เพ่ิมทุกครั้งและสินคาไทยที่เหมือนกัน
กับสินคา สปป.ลาว นั้น เปรียบเทียบราคาสินคาของไทยมีราคาถูกกวา เปนตน 

4)  ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.86 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีการ
สงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) มีบริการรับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพทและมีการให
สินเชื่อในการซื้อสินคา เปนตน 
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7.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาไทย โดยผานจุดผานแดนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย  

 
ตารางที่ 1.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานเศรษฐกิจ 3.64 0.541 มาก 
2 ดานกฎหมายและการเมือง 3.51 0.620 มาก 

รวม 3.58 0.581 มาก 
 

จากตารางที่ 1.9 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.58 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินในซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก ที่มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.64 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของรัฐบาลบอย ๆ คาใชจายในการขนสงสูงและการขาดแคลนสินคาที่จําเปนใน สปป .ลาว และ
ผูบริโภคคนลาว มีความตองการสินคาไทยสูง เปนตน 

2) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.51 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก กฎหมาย
และขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคามีความยุงยาก รัฐบาลไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจ
อยางมีประสิทธิภาพและมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ เปนตน  

 
7.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายที่ สปป.ลาว 
ผูประกอบการคนลาว สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองในประเทศของตน มีการวางแผนมาซื้อ

สินคาดวยวิธีการมาซื้อสินคาดวยตนเอง แตไมไดผานการติดตอมากอน  สั่งซื้อสินคาจากตัวแทนที่เปนคนไทย
แลวเปนผูรวบรวมรายการสินคาและใหบริการสงถึงที่และโทรศัพทมาสั่งซื้อสินคา หลังจากนั้นมารับสินคาดวย
ตนเอง โดยมีวิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อ พิจารณาจากประเภทและ
ชนิดของสินคาที่ขายไดมาก เพ่ือประมาณแนวโนมความตองการซื้อของลูกคาและเปนสินแปลกใหม เพ่ือลอง
ไปวางขาย ผูประกอบการคนลาวมาซื้อสินคาจากไทย ประมาณ 1-5 ครั้งตอเดือน  

การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประเทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 10 จากราคา
เดิมของสินคา  

รานคาคนลาวที่ขายสินคาในแขวงบอลิคําไซและนครหลวงเวียงจันทน สปป .ลาว มีรานคาขายสินคา
ไทยรายใหญจํานวน 2 ราย มีสินคาจากประเทศเพ่ือนบานเพ่ิมขึ้น ซึ่งเปนสินคาที่มาจากประเทศจีนและ
ประเทศเวียดนาม มาวางขายในลาดทองถิ่นเพ่ิมขึ้น มีแนวโนมที่ลูกคาเดิมที่สั่งสินคาเทาเดิมและมีแนวโนม
รานคาใหมสั่งสินคาจากผูประกอบการคนลาวเทาเดิม ในกรณีที่สินคาใน สปป .ลาว มีคุณภาพที่ใกลเคียงกับ
สินคาจากประเทศไทย ราคาถูกกวา สวนใหญผูประกอบการคนลาวตัดสินใจไมซื้อสินคาในประเทศของตนเอง 
เนื่องจากสินคาไทยเปนที่นิยมและมีคุณภาพดีกวา 

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนลาวที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ สปป.ลาว พบคือ ปญหาในเรื่องการ
ขนสงสินคา คาธรรมเนียม ความสูญเสีย กลางทาง/ปลายทางของสินคาและสินคาถูกกีดกัน  
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7.4. ผูประกอบการคนไทย 
ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณหนาดาน โดยสวนใหญประกอบธุรกิจคาปลีก เปนเวลา

มากกวา 9 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงของในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งสวนใหญไมเกิน 50,000 บาท 
โดยสวนใหญผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานและบางรายโทรศัพทมาสั่งกับ
ผูประกอบการคนไทยโดยตรง สวนใหญจายเปนเงินสด แตหากเปนผูประกอบการคนลาวที่สนิทและไวใจกัน มี
การใหสินเชื่อประมาณ 30 วัน แนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทยเทาเดิม และแนวโนมที่รานใหมสั่งสินคา
จากผูประกอบการคนไทยเพ่ิมขึ้น เพราะความตองการของประชากรที่มีอัตราเพ่ิมขึ้นและสินคามีราคาถู ก 
ปญหาอุปสรรคท่ีผูประกอบการคนไทยพบคือ ปญหาในเรื่องการขนสงสินคา คาธรรมเนียม ความสูญเสีย กลาง
ทาง/ปลายทางของสินคา สินคาถูกกีดกันและการลงสินคา  
 
8. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและเมืองตรงกันขามของแตละดานในอนาคต 

8.1 ศักยภาพของเมือง  
จังหวัดหนองคาย ที่เปนเมืองชายแดนติดแมน้ําโขง ยาว 210 กิโลเมตร มีทัศนียภาพที่สวยงาม มี

ความเปนเมืองเกา ที่ทาเสด็จ มีปรากฏการณทางธรรมชาติบั้งไฟพญานาคที่เปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยว ซึ่งเปน
การทองเที่ยวแบบยั่งยืนและเปนประตูสูนครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว โดยผานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 
แหงที่ 1 ที่มีแมน้ําโขงเปนพรมแดน 

จังหวัดหนองคายเปนจังหวัดหนึ่งที่อยูบนระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิง-สิงคโปร โดยภายใตกรอบ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจรอบอาวเปยปู (Pan-Beibu Gulf Economic Cooperation: PBGEC) ซ่ึง
ประกอบดวยประเทศจีน เวียดนาม ไทย มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และบรูไน โดยภายใตกรอบ
ความรวมมือดังกลาว จีนไดผลักดันระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิง-สิงคโปร (Nanning-Singapore Economic 
Corridor) เขาสูแผนงานสนับสนุนเงินทุนความรวมมือทางการลงทุนจีน-อาเซียน เพ่ือสงเสริมการคา โลจิสติกส 
การทองเที่ยว และการคมนาคมครอบคลุม 7 ประเทศ 5 เมืองหลวง คือ จีน (เมืองหนานหนิง)–เวียดนาม (กรุง
ฮานอย)-สปป.ลาว (นครเวียงจันทน)–กัมพูชา (กรุงพนมเปญ)–ไทย (กรุงเทพมหานคร)–มาเลเซีย (กรุงกัวลาลัมเปอร) 
และ สิงคโปร ภายใตกรอบความรวมมือนี้ กระทรวงการรถไฟแหงประเทศจีน ไดนําเสนอแนวทางการเชื่อมตอ
ทางรถไฟนครหนานหนิง-สิงคโปร (Nanning-Singapore Railways) เชื่อมกับ 7 ประเทศ 5 เมืองหลวง 
ดังกลาวขางตน โดยในเสนทางดังกลาวนี้ จังหวัดหนองคายเปนหนึ่งจังหวัดที่รถไฟวิ่งผาน จึงถือเปนโอกาสที่ดี
ในดานการพัฒนาระบบโลจิสติกสใหกาวหนาตอไปในอนาคต 

นอกจากนี้ การพัฒนาดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย มีโอกาสและศักยภาพในการ
พัฒนาจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนดานการผลิตเพ่ือการสงออก 
(Export Processing Zone: EPZ) โดยมีพ้ืนที่ที่เหมาะสม ไดแก พ้ืนที่อําเภอเมือง อําเภอสระใคร อําเภอทาบอ 
และอําเภอรัตนวาป แตยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจน และจังหวัดหนองคายเปนจังหวัดที่ตั้งอยูศูนยกลาง ระหวาง
จังหวัดอุดรธานี กับนครหลวงเวียงจันทน จึงมีศักยภาพในการพัฒนาจังหวัดหนองคายใหเปนเมืองนาอยู (เมือง
สีเขียว) เพ่ือดึงดูดนักลงทุนชาวตางชาติที่ไปลงทุนที่เวียงจันทนหรือจังหวัดอุดรธานี และมาพักอาศัยอยูจังหวัด
หนองคาย สงผลใหหนองคายมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 
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8.2 ทิศทางการพัฒนา  
1) โครงการรถไฟความเร็วสูง มีเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงตลาดการคา 

ระหวางกลุมประเทศแถบลุมแมน้ําโขง ประเทศไทยถือเปนศูนยกลางของอินโดจีน จังหวัดหนองคายเปน
จังหวัดที่อยูบนเสนทางของโครงการนี้ทําใหเกิดการพัฒนาดานระบบโลจิสติกส   

2) โครงการกอสรางทางรถไฟสายทานาแลง – เวียงจันทน สปป.ลาว มีเปาหมายเพ่ือทําใหเสนทาง
การคมนาคมขนสงระบบรางระหวางไทยกับ สปป .ลาว มีความสะดวกรวดเร็ว การลดตนทุนและการเพ่ิม
ศักยภาพดานการขนสงสินคา สามารถสรางโอกาสแกภาคเอกชนไทยเพ่ือการประกอบธุรกิจใน สปป .ลาว เชน 
การรับสัมปทานบริหารจัดการ และบริหารพ้ืนที่เชิงพาณิชยในอาคารสถานีเวียงจันทน สนับสนุนใหมีการจาง
งานและใชสินคา วัสดุ อุปกรณกอสรางจากไทยมากยิ่งขึ้น เปนตน 

3) โครงการกอสรางสะพานคูขนาน กับสะพานมิตรภาพไทย -ลาว แหงที่ 1 (หนองคาย-
เวียงจันทน) สะพานมิตรภาพแหงนี้ ไดมีการกอสรางมาเปนเวลานาน มีการจราจรที่หนาแนน และเปนสะพาน
ที่มีการใชรวมกันระหวางรถยนตและรถไฟ ซึ่งในชวงเวลาที่รถไฟวิ่ง การจราจรทางรถยนตตองหยุดชะงัก
บริเวณหนาดานการจราจรคับคั่ง สงผลตอการการคา การขนสง จึงมีโครงการกอสรางสะพานคูขนาน เพ่ือลด
ปญหาดังที่กลาว และอํานวยความสะดวกดานการคา การขนสงเพ่ิมข้ึน  

4) ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว (Single Window) ดานศุลกากรหนองคายไดนํา
ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว (Single Window) มาใช เพ่ือใหเกิดการใชขอมูลรวมกันระหวาง
หนวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ อันนําไปสูผลประโยชนรวมกันทางดานการคาระหวางประเทศของผูเกี่ยวของ
ทุกฝายในระยะยาว  

5) ดานศุลกากรหนองคาย เปน เกตเวย (Gateways) ที่เชื่อมตออินโดจีนได  
6) โครงการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของดาน เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  
7) โครงการปรับปรุงดานถาวรและจุดผอนปรนของจังหวัดหนองคาย  
8) โครงการพัฒนาผูประกอบการดานโลจิสติกส เพ่ือรองรับ AEC 
9) โครงการขยายถนน เสนทางหนองคาย-บึงกาฬ เปนถนน 4 ชองจราจร 

 
9. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด 

1) สภาวะปจจุบันสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 ไดมีการเปดใชงานมาเปนนาน โดยสภาพของ
การจราจรนั้น มีปริมาณรถโดยสาร รถยนตสวนตัว และรถบรรทุก ผานเขาออกเปนจํานวนมาก อีกทั้งสะพาน
ยังมีทางรถไฟรวมในพ้ืนที่ดวย ชวงเวลาที่เปดใหรถไฟใชเสนทาง การขนสงทางรถยนตตองหยุดชะงัก ทําให
การจราจรติดขัด เปนอุปสรรคตอการคา ขนสง เปนอยางมาก 

2) คาใชจายจากคาลวงเวลาที่สูง ซึ่งทําใหผูประกอบการขนสงสินคาตองนําเขา-สงออกในชวงเวลาทํา
การราชการ สงผลใหการจราจรหนาแนน ซึ่งหากเลยเวลาทําการตองมีคาใชจายคาลวงเวลาเพ่ิมขึ้น ประมาณ 
1,000-2,000 บาท  

3) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษยังไมมีความชัดเจน เนื่องจากยังไมมีหนวยงานใดสามารถใหคําตอบ
ได สวนในเรื่องการบริหารจัดการ รูปแบบการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการวางผังเมืองเปนพ้ืนที่สีเขียว 
สงผลกระทบตอความสามารถในการขยายพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจในเขตจังหวัดหนองคายเปนอยางมาก 

4) รถยนตจากประเทศไทยเขาไป สปป.ลาว ไดยาก เนื่องจากการใชพวงมาลัยซายขวาแตกตางกัน 
และหากเกิดอุบัติเหตุ ไมมีการรับประกันความเสียหายสินคา  
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5) สินคาจากไทย ผาน สปป.ลาว ไปเวียดนาม สปป.ลาว มีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่ไม
แนนอนและมีอัตราการเก็บภาษีที่สูง 

6) การบริหารจัดการตามแนวชายแดนดูแลไมทั่วถึงและไมเขมงวดเทาที่ควร เนื่องจากจังหวัด
หนองคายมีพรมแดนติดแมน้ําโขง 210 กิโลเมตร  

7) กฎระเบียบเรื่องการนําเขา-สงออกของ สปป.ลาว กําหนดใหมีการนําเขา รอยละ 40 ของมูลคา
การคาทั้งหมด และสงออก รอยละ 60 ของมูลคาการคาทั้งหมด ซึ่งเปนอุปสรรคตอการคา  

8) ประชาชนและแรงงานของ สปป.ลาว จํานวนมากไมมีนามสกุล ไมมีบัตรประชาชน ไมมีสําเนา
ทะเบียนบาน ทําใหแรงงานขาดหลักฐานแสดงยืนยันตัวตนของคนลาว จึงทําใหไมสามารถออกหนังสือเดินทาง
ได และหากทําหนังสือเดินทางสูญหาย ตองเดินทางไปทําที่นครหลวงเวียงจันทนเทานั้น โดยมีคาใชจายในการ
ออกหนังสือเดินทางสูง และมีความยุงยากในการดําเนินการ จึงเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่สําคัญที่ทําใหแรงงานลาว
ลักลอบเขามาทํางานในไทยอยางผิดกฎหมาย 

9) คาใชจายในการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวสูงเกินไป จึงทําใหแรงงานตางดาวไมคอยขึ้นทะเบียน 
โดยคิดเปนสัดสวน 2 ใน 3 ของจํานวนแรงงานทั้งหมด  

10) สินคาจากประเทศจีนไดแยงสวนแบงทางการตลาดของสินคาไทยเพ่ิมมากขึ้น เชน สินคาทาง
การเกษตร สินคาจําหนายที่ ตลาดโบเบ (อุดรธานี) ประตูน้ํา (ขอนแกน) เปนตน และการพัฒนาระบบ        
โลจิสติกสที่ดี ไทยอาจไดรับผลกระทบและเสียประโยชนเพ่ิมขึ้น จากการที่สินคาจีนทะลักเขามาเปนจํานวน
มาก 

11) ผูประกอบการสินคา OTOP ไมมีความรูในการบริหารจัดดานปจจัยการผลิต จึงทําใหวัตถุดิบการ
ผลิตขาดแคลน  

12) ผูประกอบการไทยที่ไดเขาไปลงทุนใน สปป .ลาว ไมมารวมแบงปนความรูประสบการณ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการลงทุนเพ่ือเปนประโยชนแกผูประกอบการรายใหม ทําใหผูประกอบการ
รายใหมที่ตองการเขาไปลงทุนใน สปป.ลาว ขาดความรู การปฏิบัติตนที่เหมาะสมที่ถูกตองและโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จในการลงทุนใน สปป.ลาว จึงกลายเปนเรื่องยาก 

13) เรื่องขอมูลขาวสาร อาทิ ระบบสื่อสาร ทั้ง วิทยุ โทรทัศน เปนเสมือนดาบสองคม ดังนั้น การนํา
ขอมูลผานสื่อตางๆ ควรมีความระมัดระวังเพราะอาจสงผลกระทบตอ ความรูสึก ทัศนคติ ของประชาชน  
สปป.ลาวและทําใหประชาชน สปป.ลาว รับรูทัศนคติของประเทศไทยที่มีตอ สปป.ลาว เปนอยางไร ซึ่งในทาง
กลับกัน ประเทศไทย ไมมีแหลงรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ สปป.ลาว เลย 

14) การลงทุนที่นครหลวงเวียงจันทนมีการขยายมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจหางสรรพสินคาขนาดใหญ 
สงผลกระทบตอธุรกิจคาปลีก คาสง ของไทย 

15) การตรวจคนเขาเมือง ผูที่เขาเมืองมาพรอมรถยนตสวนบุคคลตองมายื่นเอกสารที่ดานตรวจคน
เขาเมือง แตการยื่นเอกสารไมสามารถตรวจสอบไดวา บุคคลที่เขามาในประเทศไทยลงรถมายื่นเอกสารครบทุก
คนหรือไม จึงอาจทําใหเกิดปญหาการลักลอบเขาเมืองได 

16) ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว (Single Window) ประเทศไทยมีความพรอม แต
ประเทศเพ่ือนบานยังไมพรอม เนื่องจากระบบซอฟตแวรตางกัน จึงทําใหระบบไมเชื่อมโยงกัน 

17) บางจุดผอนปรนของจังหวัด มีการลักลอบจําหนายสินคาที่ผิดกฎหมาย ตามอนุสัญญา CITES ซึ่ง
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบประจําตามจุดผานแดนถาวร ไมมีกําลังเพียงพอในการตรวจสอบตามพ้ืนที่จุดผอนปรน 
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10. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
1) จัดสรรกําลังเจาหนาที่มาปฏิบัติหนาที่ในวันเปดจุดผอนปรน หรือกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ

โดยตรงมาดูแลความสงบและเรียบรอย ณ จุดผอนปรนแหงนี้ 
2) รัฐบาลควรสงเสริมคนในชุมชนที่มีทักษะดานการคา โดยเริ่มจากรานคาในหมูบาน หรือ กลุม

แมบาน ใหความรูดานการลงทุน การสงออก พยายามเปลี่ยนทัศนะคติดานการคาขาย โดยภาครัฐตอง
สนับสนุน 1. ใหความรู 2. ใหทุน 3. ใหโอกาสในการเปนผูประกอบการ เพ่ือสงเสริมในการสงออกสินคาให
เพ่ิมข้ึน 

3) ผูประกอบการที่ไปลงทุนที่เวียงจันทน ตองมีการวางแผนในการลงทุนที่ดี การสรางความไวเนื้อเชื่อ
ใจระหวางกันและวิเคราะหผลกระทบจากการลงทุน ตลอดจนวิเคราะหคูแขงที่มาลงทุนเวียงจันทนดวย เชน 
เพ่ือเตรียมรับมือและสามารถแกไขสถานการณที่วิกฤตไดทันทวงท ี

4)  ผูประกอบการของจังหวัดหนองคาย ควรมีกลยุทธในการดึงดูดนักลงทุนจาก สปป .ลาว มารวม
ลงทุน/หุนสวนที่จังหวัดหนองคาย เพื่อเพ่ิมรายไดของจังหวัด  

5) ผูประกอบการไทยที่ไปลงทุนใน สปป.ลาว มาแบงปนประสบการณความสําเร็จหรือความลมเหลว
ในการลงทุน เพ่ือเปนประโยชนแกผูประกอบการรายใหม และควรสอบถามเรื่องกฎระเบียบกับหนวยงาน
ภาครัฐใหเขาใจ โดยมีหนวยงานที่สามารถสอบถามขอมูลได คือ หนวยงานภาครัฐ และทูตพาณิชยที่
เวียงจันทน และการลงทุนที่ลาว เปนการรวมลงทุนมากกวาไปลงทุนเองทั้งหมด   

6) หางสรรพสินคาขนาดใหญ ที่ลงทุนในจังหวัดหนองคาย ไดมาแยงสวนแบงทางการตลาดราน    โช
หวยภายในจังหวัด และแยงลูกคาคนลาว เปนจํานวนมาก ดังนั้น รานโชหวย ตองปรับกลยุทธในการขายสินคา
ที่สนองความตองการของลูกคาคนลาว เพิ่มข้ึน  

7) จังหวัดหนองคายควรจัดตั้งเขตเศรษฐกิจการคา มากกวาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (เขตนิคม
อุตสาหกรรม) โดยเสนอใหมีการตั้งเขตการคาและเปนศูนยการกระจายสินคา (Distribution Center) ไปยัง
ประเทศในกลุมอาเซียน ทําใหหนองคายเปนศูนยรวมสินคาในประเทศอาเซียน โดยกําหนด Zoning ในพ้ืนที่ 
ใชกฎหมายมาบังคับ มีสิทธิพิเศษในการลงทุนทางการคาในการตั้งคลังสินคา (Warehouse) มีลักษณะเหมือน
หางแตจัดในพื้นท่ีนั้น และนําเขาแรงงานจาก สปป.ลาว เขามาทํางานไปเชา-กลับเย็น เพ่ือจูงใจใหนักธุรกิจทั้ง
คนไทยและคนตางชาติ เชน คนลาว คนเวียดนาม คนจีน คนมาเลเซีย เปนตน มารวมลงทุนในจั งหวัด
หนองคาย หากจัดตั้งเปนเขตเศรษฐกิจการคา สามารถสรางรายไดใหกับผูที่จบการศึกษาดานสายอาชีพเพ่ิมขึ้น 
ทําใหมีงานทําเพ่ิมข้ึน  

8) การเปดเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดหนองคายควรพิจารณาวามีสินคาหรืออุตสาหกรรมที่สามารถ
แขงขันกับนครหลวงเวียงจันทนได โดยเปรียบเทียบ ไดแก 1) อัตราคาครองชีพ 2) ขีดความสามารถในดานการ
เกษตรกรรม อาทิ ขาว ตลาดที่สามารถรองรับผลิตภัณฑขาวใน สปป .ลาว ยางพารา ที่เปนอุตสาหกรรมยาง
ครบวงจร ถั่วเหลือง การนําเขาตองมีไซโลเก็บรักษาและกระบวนการเขาสูการแปรรูป 3) จํานวนแรงงานที่ควร
ใชในกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ 4) กลุมลูกคาเปาหมายในการจําหนายสินคา 5) ระบบโลจิสติกส
ของจังหวัดหนองคายตองพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพหรือไมฉะนั้น ควรมีนโยบายสงเสริมเกษตรกรดานการแปร
รูปในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เชน โรงงานยางพารา โรงงานน้ําตาล และการนําเขาวัตถุดิบจาก สปป.ลาว 
เพ่ือแปรรูปเพ่ิมมูลคา ตลอดจนการบริการจัดการดานการผลิตที่ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือที่เรียกวา
อุตสาหกรรมสีเขียว  

9) บริเวณดานหนองคาย ควรมีการใชระบบการตรวจคนและตรวจสินคาใหมีมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือ
การเพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และลดตนทุนในการขนสงสินคา  
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10) ดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 ขอขยายชวงเวลาการเปดดานเปนตลอด 24 ชั่วโมง หรือ 
ขยายเวลาถึง 06.00-24.00 น. 

11) สงเสริมนักศึกษาดูงานโครงการอุตสาหกรรมของประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือนํามาประยุกตปรับใช
กับประเทศไทย และหาแนวทางในการแกไขปญหาในอนาคต  

12) ควรมีการสงเสริมใหคนไทยนิยมสินคาไทยเพ่ิมขึ้น เชน กระเทียมของไทยมีประโยชนกวา
กระเทียมของจีน แตยังไมไดรับการสงเสริมเทาที่ควร ขอดีของกระเทียมไทย คือ (1) เชื้อรานอยกวาจีน (2) 
ตนทุนการขนสงต่ํา (3) คุณภาพของสินคาดีกวาและไดคุณประโยชนมากกวากระเทียมจีน 

13) ปจจุบันมีการสงออกสัตวมีชีวิตเพ่ิมขึ้น เชน วัว ควาย เปนตน ควรที่สงเสริมการแปรรูปเนื้อสัตว
มากกวาการสงออกสัตวแบบมีชีวิต 

14) ผูประกอบการของประเทศเพ่ือนบาน เชน จีน เวียดนาม เปนตน มีการเขามารับซื้อผลผลิตกับ
ผูผลิตหรือเกษตรกรโดยตรง ทําใหประเทศไทยใหสูญเสียโอกาสในดานการคา เชน การเพ่ิมมูลคาผลผลิต เปนตน 

15) ควรมีการปรับปรุงกระบวนการขามสะพานใหมีความสะดวกรวดเร็ว ทั้งในดานขาเขาและขาออก
ของทั้งสองประเทศ (ไทย-ลาว) 

16) สปป.ลาว มีการผลิตพลังงานไฟฟาจํานวนมาก โดยแหลงน้ําและเขื่อนหลายแหง ซึ่งเปนจุดเดน
ของ สปป.ลาว แต สปป.ลาว ไมมีเสนทางออกสูทะเล สวนจุดเดนของไทยมีเสนทางออกสูทะเล ฉะนั้น ควร
ลงทุนรวมกัน เพ่ือสงออกไปยังประเทศตาง ๆ โดย สปป .ลาว ผลิตวัตถุดิบสงมายังประเทศไทยเพ่ือเขาสู
กระบวนการแปรรูปและสงออกสินคา เชน ปาลมน้ํามัน ยางพารา เปนตน 
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สวนที่ 2 
จุดผานแดนถาวร 

 
 
2.1 จุดผานแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 จังหวัดหนองคาย และจุดผานแดนถาวรดาน 
ทาเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

 
1. สภาพโดยท่ัวไป 

1.1. ประวัติ ที่ตั้ง และการเดินทาง 
ดานศุลกากรหนองคาย เปนดานศุลกากรทางบกอยูติดเขตชายแดนไทย-สปป.ลาว มีแมน้ําโขงเปนเสน

กั้นเขตแดน ในอดีตเปน ดานเก็บภาษี ตั้งขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2458 ขึ้นอยูกับขาหลวงปกครอง (เจาเมืองหนองคาย) 
ในปเดียวกันไดมีการโอนคาเก็บภาษีจากกระทรวงมหาดไทยไปขึ้นกับกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ สังกัด
กรมสรรพากรจนกระทั่งป พ.ศ. 2462 ไดมีการโอนคาเก็บภาษีจากกรมสรรพากรไปขึ้นกับกรมศุลกากร ตั้งแต
นั้นเปนตนมา ดานภาษีหนองคายจึงสังกัดกรมศุลกากร และในป 2481 ไดมีกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 2 ลง
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2481 กําหนดเขตดานศุลกากรหนองคาย และกําหนดใหดานศุลกากรหนองคาย เปน
ทาเรือที่สําหรับการนําเขาและสงออกสินคาทุกประเภท โดยตั้งอยูที่ทาเรือตลาดหลวง (ปจจุบันเรียกวา ดาน
พรมแดนทาเรือหนองคาย (ทาเรือวัดหายโศก)) ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เปนอาคาร 2 ชั้น 
สรางขึ้นในป พ.ศ. 2493 ชั้นบนเปนที่ทําการของสํานักงานศุลกากรภูมิภาคที่ 2 สวนชั้นลางเปนที่ทําการของ
ดานศุลกากรหนองคาย และดานตรวจพืชจังหวัดหนองคาย แตเนื่องจากพ้ืนที่คับแคบพอคาประชาชนไมไดรับ
ความสะดวกเทาที่ควร ประกอบกับอาคารไดรับอนุรักษใหเปนอาคารประวัติศาสตรไมสามารถปรับปรุง
เพ่ิมเติมได ดานศุลกากรหนองคายจึงยายไปอยูที่ศูนยราชการจังหวัดหนองคาย ตั้งอยูที่ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย ตั้งแตวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2535 กระทั่งไดมีการกอสรางสะพานมิตรภาพขามแมน้ําโขง 
ไทย-ลาว แหงที่ 1 เปดใหใชบริการตั้งแตป พ.ศ. 2537 และดานศุลกากรเปดทําการทุกวัน ตั้งแตเวลา 06.00–22.00 น. 
ดานนี้ตรงกันขามกับเมืองหาดซายฟอง นครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว 

สวนดานพรมแดนทาเรือหนองคาย (ทาเรือวัดหายโศก) ตรงกันขามกับดานทาเดื่อ นครหลวง
เวียงจันทน สปป.ลาว เปดทําการทุกวันจันทร-วันเสาร ตั้งแตเวลา 08.00–18.00 น. ปจจุบันทาเรือหายโศก มี
เพียงการสงออกสินคาไปยัง สปป.ลาว เทานั้น สําหรับประชาชนคนไทยที่ตองการขามโดยผานดานนี้ตองใช
หนังสือผานแดนชั่วคราวเลมสีเขียวซึ่งมีอายุ 1 ป สําหรับคนในพ้ืนที่จังหวัดหนองคายเทานั้น โดยหนังสือผาน
แดนชั่วคราวของคนไทยเปนเลมสีเขียว สวนหนังสือผานแดนชั่วคราวของคนลาวเปนเลมสีฟา สวนใหญคนไทย
ไมคอยขามไปมีแตคนลาวขามมา  
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          ภาพที่ 2.1 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรหนองคาย 

  

 
  ภาพที่ 2.2 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรหนองคาย 

 
 

2-2 2-3

rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดหนองคาย

2-2 2-3
2-3  

 
ภาพที่ 2.3 แสดงที่ตั้งทาเทียบเรือทาเสด็จ จังหวัดหนองคาย 

 
สินคาสงออกจากทาเรือฯ ไดแก อะลูมิเนียม ตูโชว ตูกับขาว ที่นอน โทรทัศน ตูเย็น กลองโฟม ขนม

ปงบรรจุถังปบ สินคาอุปโภคบริโภคของใชในชีวิตประจําวัน เปนตน โดยใชแรงงานในการขนสินคาลงเรือ  
 

  
ภาพที่ 2.4 อาคารทําการจุดผานแดนถาวรดานทาเสด็จ                      ภาพที่ 2.5 ลักษณะการขนสงสินคาลงดานทาเรือ 
 

เมื่อไดมีการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน) เปนสะพานขาม
แมน้ําโขงแหงแรกท่ีเชื่อมโยงประเทศไทยและ สปป.ลาว เชื่อมระหวางจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย กับนคร
หลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรัฐบาลออสเตรเลียไดมอบงบประมาณสนับสนุน
จํานวน 42 ลานดอลลารออสเตรเลีย ไดทําการสํารวจความเปนไปได การออกแบบ และการกอสราง ระหวาง
ป พ.ศ. 2534-2537 สะพานแหงนี้ เปดทําการในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2537 โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานในพิธีเปดสะพานมิตรภาพไทย–ลาว รวมกับ ฯพณฯ หนูฮัก พูมสะหวัน 
ประธานประเทศแหง สปป.ลาว ในขณะนั้น และ ฯพณฯ พอล คีตติง นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในขณะนั้น 
รวมเปดสะพานแหงนี้  
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ภาพที่ 2.6-2.7 จุดผานแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 จ.หนองคาย 

 
ลักษณะของสะพานฯ แหงนี้ เปนแบบคอนกรีตอัดแรง เสริมเหล็กแบบ Box Girder มีความยาวทั้งสิ้น 

1,170 เมตร พ้ืนผิวจราจร ประกอบดวย ชองจราจร 2 ชองทาง กวางชองทางละ 3.5 เมตร มีชองทางเดินทั้ง
สองขาง ขางละ 1.5 เมตร มีรางรถไฟตรงกลางสะพาน ขนาดของราง 1.10 เมตร ไดเปดใหบริการใชรถไฟจาก
จังหวัดหนองคายไปยังสถานีทานาแลว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2552 เพ่ิมชองทางการคมนาคมขนสง
ระหวางสองประเทศใหมีความสะดวกมากขึ้น โดยรถไฟเปดใหบริการวันละ 4 เที่ยว คือ ออกจากสถานี
หนองคายไปสถานทีานาแลง เวลา 09.30 น. และ 16.00 น. และ ออกจากสถานีทานาแลงถึงสถานีหนองคาย 
เวลา 10.30 น. และ 17.00 น. (รายละเอียดเพ่ิมเติมในตารางที่ 2.1) ผูโดยสารที่เดินทางโดยรถไฟ ตองเตรียม
เอกสารในการเขา-ออก ประเทศเหมือนดานทั่วไป คือ มีหนังสือเดินทาง และบัตรผานแดน มีผูใชบริการตอ
เที่ยว เฉลี่ยประมาณ 30 คนตอวัน ระยะทางจากสถานีหนองคายถึงสถานีทานาแลง ประมาณ 5.30 กิโลเมตร 
สวนใหญนักทองเที่ยวและคนในทองถิ่นทั้งคนไทยและคนลาวนิยมการเดินทางไปนครหลวงเวียงจันทนโดย
รถยนตมีความสะดวกกวารถไฟ ซึ่งหากโดยสารรถไฟไปลงสถานีทานาแลงตองตอรถโดยสารรับจางเขาไปนคร
หลวงเวียงจันทนอีกระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร  

 

 
                                      ภาพที่ 2.8 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที ่1 หนองคาย 

 
ตารางที่ 2.1 การเดินรถไฟระหวางสถานีรถไฟหนองคาย-สถานีรถไฟทานาแลง 

ขบวน ตนทาง ปลายทาง คาใชจาย 
หนองคาย ทานาแลง รถไฟช้ัน 3 20 บาท/เที่ยว 913 09.30 09.45 

917 16.00 16.15 รถไฟช้ัน 2 30 บาท/เที่ยว  ทานาแลง หนองคาย 
914 10.30 10.45 รถปรับอากาศ 50 บาท/เที่ยว 

2-4 2-5

rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดหนองคาย

2-4 2-52-5  

ตารางที่ 2.1 การเดินรถไฟระหวางสถานีรถไฟหนองคาย-สถานีรถไฟทานาแลง (ตอ) 
ขบวน ตนทาง ปลายทาง คาใชจาย 
918 17.00 17.15   

ที่มา : การทางรถไฟแหงประเทศไทย, 2556 
 
          ทั้งนี้  จากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัด อุดรธานี เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ 2556  
คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบใหมีการพัฒนา และเรงรัดการกอสรางรถไฟรางคู กรุงเทพฯ-หนองคาย ใหแลวเสร็จ
ภายในป 2562 รวมถึงรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หนองคาย และโครงการขยายรางรถไฟจากขอนแกน (บานไผ)–
มหาสารคาม–รอยเอ็ด–มุกดาหาร–นครพนม ระยะทางกวา 336 กิโลเมตร โครงการปรับปรุงขยายชองทาง
การจราจรเพ่ือการคมนาคมและการทองเที่ยวเลียบแมน้ําโขง เงินงบประมาณ ประมาณ 6.2 แสนลานบาท 
โดยมอบหมายกระทรวงคมนาคม ศึกษาความเปนไปไดของโครงการรถไฟรางคู กรุงเทพฯ -หนองคาย โดย
คํานึงถึงการลงทุนของภาครัฐ ระเบียบขั้นตอน และพิจารณาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสังคม 
 คาดการณวาเมื่อมีการกอสรางรถไฟรางคู สามารถตอบสนองยุทธศาสตรของประเทศในยุทธศาสตร
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และชวยลดตนทุนใหแกผูประกอบการดานการขนสงสินคา 

จังหวัดหนองคายมีพรมแดนติดกับ สปป.ลาว ระยะทาง 210 กิโลเมตร โดยมีแมน้ําโขงกั้นกลาง มี
อาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดตอกับ นครหลวงเวียงจันทน เขตเมืองหลวงของ สปป.ลาว โดยมีแมน้ําโขงเปนแนว
พรมแดน 

ทิศตะวันออก  ติดตอกับ อําเภอปากคาด และอําเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ 
ทิศใต  ติดตอกับ อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร อําเภอเพ็ญ อําเภอสรางคอม อําเภอบานดุง 

อําเภอนายูง และอําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับ อําเภอปากชม จังหวัดเลย 

 
การเดินทางไปยังจังหวัดหนองคาย  
1)  รถยนต โดยใชเสนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)  
2)  รถโดยสารประจําทาง มีบริการรถโดยสารประจําทางทั้งรถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ ซึ่ง

เปนรถที่มาจากกรุงเทพฯ หรือจากจังหวัดหนองคายไปยังจังหวัดตาง ๆ ตลอดจนรถโดยสารระหวางประเทศ  
3)  รถไฟ มีขบวนรถไฟจากกรุงเทพฯ - หนองคาย ทุกวัน วันละ 3 เที่ยว  
4) เครื่องบิน โดยตองลงที่ทาอากาศยานนานาชาติอุดรธานี จากนั้นตอรถเขาจังหวัดหนองคาย

ประมาณ 51 กิโลเมตร 
 
หากพิจารณาจากระยะทางของจังหวัดหนองคายกับจังหวัดตาง ๆ ทีส่ําคัญ ดังนี้  

1. จังหวัดนครราชสีมา 418 กิโลเมตร 
2. จังหวัดอุดรธานี 51 กิโลเมตร 
3. จังหวัดเลย 202 กิโลเมตร 
4. จังหวัดสกลนคร 210 กิโลเมตร 
5. จังหวัดนครพนม 303 กิโลเมตร 
6. จังหวัดบึงกาฬ 136 กิโลเมตร 
7. กรุงเทพมหานคร 615 กิโลเมตร 
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ดานหนองคาย เปนดานที่สําคัญ มีมูลคาการคาชายแดนที่สูงสุดของดานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยในป 2555 มีมูลคาการสงออกของการคาชายแดน จํานวน 61,479 ลานบาท สินคาสงออก ไดแก น้ํามัน
ดีเซล รถยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องจักรที่ใชในการกอสราง น้ํามันเบนซิน เปนตน และมูลคาการนําเขา
ของการคาชายแดน จํานวน 3,894 ลานบาท สินคานําเขา ไดแก เคมีภัณฑอนินทรีย ลวดและสายเคเบิล ที่หุม
ฉนวน ไมแปรรูป เครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรม เสื้อผาสําเร็จรูป เปนตน นอกจากนั้น ดานหนองคาย มีมูลคา
การคาผานแดนไปประเทศที่สาม โดยมีมูลคาการคาผานแดนในป 2555 จํานวน 724 ลานบาท สินคาสงออก
ผานแดน ไดแก ผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา เคมีภัณฑอนินทรีย เครื่องสงวิทยุโทรเลข โทรศัพท ผลไมสดแช
เย็น แชแข็งและแหง ตูเย็น ตูแชแข็งและสวนประกอบ เปนตน และมูลคาการนําเขาผานแดนในป 2555 
จํานวน 3 ลานบาท สินคานําเขาผานแดน ไดแก สวนประกอบ และอุปกรณรวมทั้งโครงรถและตัวถัง 
ผลิตภัณฑสิ่งทออ่ืน ๆ ผาทอดวยไหม ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากสัตว เปนตน  

หากพิจารณาคนที่ผานเขา-ออกในประเทศไทย โดยผานดานหนองคายในป 2555 คน ขาเขา จํานวน 
2,660,059 คน (คนไทย 1,125,149 คน และคนตางดาว 1,534,910 คน) สวนขาออก จํานวน 2,759,121 คน 
(คนไทย 1,157,000 คน และคนตางดาว 1,602,121 คน) คนตางดาวที่ผานดานหนองคาย เชน คนลาว คน
อเมริกัน คนเวียดนาม การเขามาของคนเวียดนามเขามาในประเทศ เฉลี่ยประมาณ 500-600 คนตอวัน (คน
เวียดนาม สามารถอาศัยอยูในประเทศไทยและ สปป .ลาว ได 30 วัน) แตคนเวียดนามที่เดินทางกลับประเทศ
เวียดนาม ประมาณรอยละ 70-80 และอีกรอยละ 20-30 คนเวียดนามหลบหนีเขาประเทศเปนแรงงานไรฝมือ 
ทํางานอยูในภาคกลางและภาคตะวันออก สวนการเขา-ออกผานดานหนองคายในแตละวัน สวนใหญเปนคน 
สปป.ลาว รอยละ 70 เพ่ือขามมาซื้อสินคาอุปโภคบริโภคเปนจํานวนมาก (ดานตรวจคนเขาเมือง, 2556) 
 
ตารางที่ 2.2 จํานวนคนเดินทางผานเขา-ออกราชอาณาจักร                                                                หนวย : คน 

ป คนไทย คนตางดาว รวม 
เขา ออก เขา ออก เขา ออก 

2553      1,089,476       1,089,898       1,309,916  1,294,087  2,399,392  2,383,985  
2554      1,150,605       1,182,367       1,519,316  1,513,980  2,669,921  2,696,347  
2555      1,125,149       1,157,000       1,534,910  1,602,121  2,660,059  2,759,121  

 ที่มา : ดานตรวจคนเขาเมืองหนองคาย, 2556 
 
นอกจากนี้ ยังมีรถยนต รถบรรทุก และรถโดยสารที่เขาออกผานดานนี้เปนจํานวนมาก ในป 2555 มี

รถบรรทุกสินคา จํานวน 120,685 คัน รถบรรทุกเปลา จํานวน 81,830 คัน รถโดยสาร จํานวน 7,800 คัน 
(ผูโดยสาร จํานวน 5,330,929 คน) และรถยนตสวนบุคคล จํานวน 738,255 คัน ดานหนองคายเปนดานที่มี
นักทองเที่ยวเปนจํานวนมากใหความสนใจ ประกอบกับอยูตรงกันขามกับเมืองหลวงของ สปป.ลาว  

 
ตารางที่ 2.3 จํานวนรถยนตและผูโดยสาร                                                                                     หนวย : คัน 

ปงบประมาณ 2553 %∆ 2554 %∆ 2555 %∆ 
รถบรรทุกมสีินคา     103,239  18.8     102,942  -0.3     120,685  17.2 
รถบรรทุกเปลา      65,207  17.9      66,520  2.0      81,830  23.0 
รถโดยสาร        7,950  1.9        7,800  -1.9        7,800  0.0 
รถสวนบุคคล     566,010  0.0     667,238  17.9     738,255  10.6 
ผูโดยสาร (คน)  4,828,219  0.0  5,370,595  11.2  5,330,929  -0.7 
ที่มา : ดานตรวจคนเขาเมือง, 2556 
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จังหวัดหนองคายเปนเมืองที่อยูตรงกลางระหวางจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเปนเมืองใหญมีเศรษฐกิจสะพัด
และมีหางสรรพสินคาขนาดใหญจํานวนมาก กับนครหลวงเวียงจันทน ซึ่งเปนเมืองหลวงของ สปป.ลาว มีแหลง
ทองเที่ยว และการกอสรางหางสรรพสินคาขนาดใหญหลายแหง อาทิ แม็คโคร เทสโก โลตัส มีนักลงทุน
ตางชาติเปนจํานวนมาก ประกอบกับจังหวัดหนองคายมียุทธศาสตรดานการทองเที่ยวเปนยุทธศาสตรที่
ยกระดับจังหวัดใหเปนเมืองที่พักอาศัยสําหรับนักลงทุนชาวตางชาติที่มาลงทุนในนครหลวงเวียงจันทน  

 
 
 

ภาพที่ 2.9 แสดงความเชื่อมโยงของจังหวัด 
 

การเจริญเติบโตของจังหวัดหนองคาย สามารถแบงการเจริญเติบโตเปน 2 กลุม ไดแก 1) เกิดจากกลุม
ผูบริโภคภายในจังหวัด 2) เกิดจากกลุมผูบริโภคจากเวียงจันทนที่ขามซื้อสินคาอุปโภคบริโภค มากถึงรอยละ 
40 ของมูลคาการคา 3) เกิดจากกลุมนักทองเที่ยวทั้งคนไทยและชาวตางชาติ นอกจากนี้ จังหวัดหนองคายมี
พืชที่มีศักยภาพ ไดแก ขาว ยางพารา ออย มันสําปะหลัง สับปะรด ใบยาสูบ พริก มังคุด เงาะ เปนตน 
นอกจากสินคาเกษตรแลว จังหวัดหนองคายมีอาชีพการเพาะพันธุปลาและเลี้ยงปลาในกระชัง ถือวาเปนโอกาส
ของจังหวัดหนองคายที่ทําใหประชาชนในพื้นท่ีมีรายไดเพ่ิมข้ึน  

การเปดดานหนองคายกลุมคนที่ไดรับประโยชนที่สุด คือบุคคลที่มาจากสวนกลาง ซึ่งหากตั้งคําถามวา 
กลุมคนภายในจังหวัดไดรับผลโยชนการคาชายแดนหรือไม ซึ่งกลุมคนภายในจังหวัดพยายามสรางโอกาสได
ดังนี้ 1) ทําธุรกิจคาขายใหกับคนเวียงจันทน 2) สงเสริมการทองเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดหนองคายมากกวาที่ไป
เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน หรือกรณีไปเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน และขากลับมาแวะเที่ยวหรือพักผอนที่
จังหวัดหนองคายกอนเดินทางกลับ  

โรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดหนองคาย หลังจากไดแยกจังหวัดบึงกาฬออกไปแลว เมื่อวันที่ 23 
มีนาคม 2554 มีจํานวนโรงงานทั้งหมด 713 แหง สวนใหญเปนอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรจําพวกอาหาร 
โรงงานแปรรูปไม โรงงานดูดกรวดทราย โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สําคัญ ไดดังนี้ 

1) บริษัท ไทยซุนฟูดส จํากัด ตั้งอยูที่อําเภอศรีเชียงใหม ผลิตอาหารเครื่องดื่มผลไมและบรรจุใน
ภาชนะท่ีผนึก มีน้ํามะเขือเทศเขมขน ขาวโพดหวาน ขนุนทอด เปนตน 

2) บริษัท ศรีเชียงใหมอุตสาหกรรม จํากัด ตั้งอยูที่อําเภอศรีเชียงใหม ผลิตน้ํามะเขือเทศเขมขน และ
พืชผักผลไมบรรจุภาชนะ 

3) บริษัท โรซาเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด ตั้งอยูที่อําเภอเมืองหนองคาย ผลิตเครื่องดื่มจากผักและ
ผลไม เชน มะเขือเทศ เปนตน 

4) บริษัท เทพอรุโณทัย จํากัด ตั้งอยูที่ อําเภอเมืองหนองคาย ผลิตสุราขาว 
5) บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (อีสาน) จํากัด ตั้งอยูที่อําเภอเมืองหนองคาย ผลิตยางแทง 

และยางผสม  
6) อ่ืนๆ เชน โรงงานสีขาว โรงงานดูดกรวดทราย โรงงานทําไมแผนพ้ืน  โรงงานทํากลองกระดาษ

ลูกฟูก  เปนตน 
ปจจุบันจังหวัดหนองคายมีการเพาะปลูกยางพาราเพ่ิมมากขึ้น สงผลใหแรงงานในพ้ืนที่ไปทํางานกรีด

ยางพาราที่ภาคใต กลับมาทํางานที่จังหวัดหนองคาย และทําใหจังหวัดหนองคายเปนหนึ่งในจังหวัดที่มีความ
สนใจของนักลงทุนในอุตสาหกรรมยางพาราเพ่ิมขึ้น เห็นไดจากนักลงทุนจากคนจีน และนักลงทุนคนมาเลเซีย

จ.อุดรธาน ี จ.หนองคาย นครหลวงเวียงจันทน 
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มารวมลงทุนกับนักลงทุนคนไทย โดยสวนใหญมาลงทุนโรงงานยางแผน ยางรมควัน ยางแทง เปนตน แลวนํา
ผลผลิตที่ไดสงกลับไปประเทศของตน 
  นอกจากนี้ นักลงทุนของไทยมีการเขาไปลงทุนใน สปป.ลาว สวนใหญทําธุรกิจรับงานเหมาในลักษณะ
Subcontracts อาท ิการกอสรางเขื่อนไซยะบุลี โดยเปนแรงงานตามแหลงผลิตแรทองคําและถานหิน ที่แขวง
ไซยะบุลี สวนนักลงทุนรายเล็ก สวนใหญมีการเพาะปลูกพืชเกษตรและสงเสริมการเกษตรใหแกเกษตรกรคน
ลาว แตปจจุบันมีประเด็นปญหาเรื่องกฎระเบียบการนําเขาสินคาเกษตรคอนขางยุงยาก เชน 1) การเพาะปลูก
ออย ปจจุบันมีนักลงทุนไปลงทุน คือ บริษัท น้ําตาล มิตรผล จํากัด 2) การเพาะปลูกยางพารา ปจจุบันมีนัก
ลงทุนไทยไปลงทุน คือ บริษัท ไทยฮ้ัวยางพารา จํากัด (มหาชน) แตติดปญหาเรื่องการนําเขาของน้ํายางพารา
ตาม พรบ.ยาง 3) การเพาะปลูกเมล็ดละหุง และมันสําปะหลัง เปนตน 
  เมื่อพิจารณาจากผูประกอบการคนไทยที่มีการขายสินคากับนครหลวงเวียงจันทน แบงได ดังนี้ 
 

1) ผูประกอบการคนไทยรายใหญจากสวนกลางเขาไปขายโดยตรงใหผูประกอบการรายใหญที่
เวียงจันทน  
 
 
 
 

ภาพที่ 2.10 ผูประกอบการคนไทยรายใหญจากสวนกลางเขาไปขายโดยตรงใหผูประกอบการรายใหญที่เวียงจันทน 
 

2) ผูประกอบการคนไทยรายใหญจากสวนกลาง เขาไปกระจายสินคาโดยตรงใหผูประกอบการ
รายยอยที่เวียงจันทน 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.11 ผูประกอบการคนไทยรายใหญจากสวนกลาง เขาไปกระจายสินคาโดยตรงใหผูประกอบการรายยอยที่เวียงจันทน 
 

3) ผูประกอบการคนไทยในหนองคาย ขายสินคาใหกับพอคาคนกลางที่ เวียงจันทนคน สปป.ลาว 
มารับสินคาเอง แลวนําไปกระจายตอใหพอคารายยอยท่ีลาวอีกครั้ง 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.12 ผูประกอบการคนไทยในหนองคาย ขายสินคาใหกบัพอคาคนกลางที่ เวียงจันทน คนลาว มารับสินคาเอง แลวนําไป  
กระจายตอใหพอคารายยอยที่ สปป.ลาวอีกครั้ง 

 

ผูประกอบการรายใหญ 
คนไทยจากสวนกลาง 

ผูประกอบการรายยอย 
เวียงจันทน เขาไปขายโดยตรงที่นครหลวงเวียงจันทน 

ผูประกอบการรายใหญ 
คนไทยจากสวนกลาง 

ผูประกอบการรายใหญ 
เวียงจันทน เขาไปขายโดยตรงที่นครหลวงเวียงจันทน 

ผูประกอบการ 
หนองคาย 

พอคาคนกลาง 
เวียงจันทน 

พอคารายยอย 
เวียงจันทน ขายสินคาที่ไทย กระจายสินคาที่เวียงจันทน 

2-8 2-9

rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดหนองคาย

2-8 2-92-9  

4) ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาใหพอคารายยอยคนลาว แลวนําไปขายเอง  
 
 
 
 

ภาพที่ 2.13 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาใหพอคารายยอยคนลาว แลวนําไปขายเอง 
 

5) ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาไปบริโภคเองโดยตรง 
1)  

 
 
 

ภาพที่ 2.14 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาไปบริโภคเองโดยตรง 
 

2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 
ดานหนองคาย ตรงกันขามกับแขวงเวียงจันทน สปป.ลาว โดยภายในอําเภอเมืองหนองคายมีดานที่

เชื่อมกับ สปป.ลาว 2 แหง คือ  
1) ดานพรมแดนทาเรือหนองคาย (ทาเรือหายโศก) ตรงขามกับบานทาเดื่อ นครหลวงเวียงจันทน 

สปป.ลาว  
2) ดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 ตรงขามกับเมืองหาดซายฟอง นครหลวงเวียงจันทน     

สปป.ลาว  
นครหลวงเวียงจันทน ไดรับการสถาปนาเปนเมืองหลวงของอาณาจักรลานชางในป 2106 เมื่อพระเจา

ไชยเชษฐาธิราช ทรงยายเมืองหลวงมาจากเมืองหลวงพะบาง เดิมใชชื่อวา กําแพงนครเวียงจันทน ตอมา เมื่อ
วันที่ 21 สิงหาคม 2547 รัฐบาลลาวไดเปลี่ยนชื่อเปน นครหลวงเวียงจันทน ซึ่งนครหลวงเวียงจันทน 
ประกอบดวย 9 เมือง ไดแก เมืองจันทะบุลี เมืองสีโคดตะบอง เมืองไซเสดถา เมืองสีสัดตะนาก เมืองนาซายทอง 
เมืองไซทานี เมืองหาดซายฟอง เมืองสังทอง และเมืองปากงึ่ม โดยนครหลวงเวียงจันทร มีพ้ืนที่ 3,960.8 
ตารางกิโลเมตร ประชากร ประมาณ 700,000 คน จํานวนครัวเรือน 128,464 ครัวเรือน ความหนาแนนของ
ประชากร 189 คนตอตารางกิโลเมตร นครหลวงเวียงจันทน มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดกับ แขวงหลวงพะบาง   
ทิศตะวันออก ติดกับ แขวงเชียงขวาง และแขวงบอลิคําไซ  
ทิศตะวันตก ติดกับ แขวงไชยะบุลี  
ทิศใต  ติดกับ จังหวัดหนองคายของประเทศไทย โดยมีแมน้ําโขงเปนเขตแดน  

 
  ตอมาในเดือนพฤศจิกายน 2553 ไดมีงานฉลอง 450 ป นครหลวงเวียงจันทน มีการแสดงของแขวง
ตาง ๆ จากทั่วประเทศ ณ สนามกีฬาแหงชาติ หลัก 16 โดยมีผูมารวมแสดงความยินดีจากนานาประเทศ 
รวมทั้งจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดชายแดนไทย-ลาว และสมาคมไทย-ลาวเพ่ือมิตรภาพ ในโอกาสสําคัญนี้ซึ่ง
ประจวบกับการฉลอง 60 ป ความสัมพันธทางการทูตไทย-ลาวในวันที่ 19 ธันวาคม 2553 รัฐบาลไทยได
สนับสนุน งบประมาณ 21,008,400 บาท เพ่ือติดตั้งไฟสองถนนทาเดื่อ จากสะพานมิตรภาพไทย-ลาวไปสาม

ผูประกอบการ 
หนองคาย 

ผูบริโภค 
เวียงจันทน ขายสินคาที่หนองคาย 

 

ผูประกอบการ 
หนองคาย 

ผูประกอบการรายยอย 
เวียงจันทน ขายสินคาที่หนองคาย 
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4) ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาใหพอคารายยอยคนลาว แลวนําไปขายเอง  
 
 
 
 

ภาพที่ 2.13 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาใหพอคารายยอยคนลาว แลวนําไปขายเอง 
 

5) ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาไปบริโภคเองโดยตรง 
1)  

 
 
 

ภาพที่ 2.14 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาไปบริโภคเองโดยตรง 
 

2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 
ดานหนองคาย ตรงกันขามกับแขวงเวียงจันทน สปป.ลาว โดยภายในอําเภอเมืองหนองคายมีดานที่

เชื่อมกับ สปป.ลาว 2 แหง คือ  
1) ดานพรมแดนทาเรือหนองคาย (ทาเรือหายโศก) ตรงขามกับบานทาเดื่อ นครหลวงเวียงจันทน 

สปป.ลาว  
2) ดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 ตรงขามกับเมืองหาดซายฟอง นครหลวงเวียงจันทน     

สปป.ลาว  
นครหลวงเวียงจันทน ไดรับการสถาปนาเปนเมืองหลวงของอาณาจักรลานชางในป 2106 เมื่อพระเจา

ไชยเชษฐาธิราช ทรงยายเมืองหลวงมาจากเมืองหลวงพะบาง เดิมใชชื่อวา กําแพงนครเวียงจันทน ตอมา เมื่อ
วันที่ 21 สิงหาคม 2547 รัฐบาลลาวไดเปลี่ยนชื่อเปน นครหลวงเวียงจันทน ซึ่งนครหลวงเวียงจันทน 
ประกอบดวย 9 เมือง ไดแก เมืองจันทะบุลี เมืองสีโคดตะบอง เมืองไซเสดถา เมืองสีสัดตะนาก เมืองนาซายทอง 
เมืองไซทานี เมืองหาดซายฟอง เมืองสังทอง และเมืองปากงึ่ม โดยนครหลวงเวียงจันทร มีพ้ืนที่ 3,960.8 
ตารางกิโลเมตร ประชากร ประมาณ 700,000 คน จํานวนครัวเรือน 128,464 ครัวเรือน ความหนาแนนของ
ประชากร 189 คนตอตารางกิโลเมตร นครหลวงเวียงจันทน มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดกับ แขวงหลวงพะบาง   
ทิศตะวันออก ติดกับ แขวงเชียงขวาง และแขวงบอลิคําไซ  
ทิศตะวันตก ติดกับ แขวงไชยะบุลี  
ทิศใต  ติดกับ จังหวัดหนองคายของประเทศไทย โดยมีแมน้ําโขงเปนเขตแดน  

 
  ตอมาในเดือนพฤศจิกายน 2553 ไดมีงานฉลอง 450 ป นครหลวงเวียงจันทน มีการแสดงของแขวง
ตาง ๆ จากทั่วประเทศ ณ สนามกีฬาแหงชาติ หลัก 16 โดยมีผูมารวมแสดงความยินดีจากนานาประเทศ 
รวมทั้งจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดชายแดนไทย-ลาว และสมาคมไทย-ลาวเพ่ือมิตรภาพ ในโอกาสสําคัญนี้ซึ่ง
ประจวบกับการฉลอง 60 ป ความสัมพันธทางการทูตไทย-ลาวในวันที่ 19 ธันวาคม 2553 รัฐบาลไทยได
สนับสนุน งบประมาณ 21,008,400 บาท เพ่ือติดตั้งไฟสองถนนทาเดื่อ จากสะพานมิตรภาพไทย-ลาวไปสาม

ผูประกอบการ 
หนองคาย 

ผูบริโภค 
เวียงจันทน ขายสินคาที่หนองคาย 

 

ผูประกอบการ 
หนองคาย 

ผูประกอบการรายยอย 
เวียงจันทน ขายสินคาที่หนองคาย 
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4) ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาใหพอคารายยอยคนลาว แลวนําไปขายเอง  
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ทิศตะวันตก ติดกับ แขวงไชยะบุลี  
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rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดหนองคาย
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แยก จินายโม เพ่ือเปนของขวัญแกชาวเวียงจันทน (ที่มา: สถานเอกอัครราชทูต ณ นครหลวงเวียงจันทน, 
2555) 
 นครหลวงเวียงจันทน เปนเมืองที่มีความเจริญเติบโตและมีการคมนาคมสะดวก สามารถเดินทางดวย
การเดินทางตาง ๆ ดังนี้  

1) รถยนต การเดินทางในนครหลวงเวียงจันทน มีเสนทางหลัก คือ เสนทางหมายเลข 13 เปนเสนทาง
ที่วิ่งภายใน สปป.ลาว เลียบแมน้ําโขง ตั้งแตเหนือจรดใต โดยมีระยะทางรวม ประมาณ 1,400 กิโลเมตร 
เริ่มตนจากแขวงหลวงน้ําทา ผานอุดมไซ หลวงพระบาง นครหลวงเวียงจันทน ลงตอนใตผานแขวงบอลิคําไซ 
คํามวน สะหวันนะเขต สาละวัน และจําปาสัก ที่ชายแดน สปป.ลาว-กัมพูชา 

2) รถโดยสารประจําทาง การเดินทางในนครหลวงเวียงจันทนมีรถโดยสายประจําทางใหบริการไป
ตามเมืองตาง ๆ รอบนอก เปนจํานวนมาก ทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ นอกจากนั้น นคร
หลวงเวียงจันทนมีรถโดยสารประจําทางใหบริการไปยังประเทศเพ่ือนบาน ไดแก จีน (คุณหมิง) เวียดนาม 
(ฮานอย) และไทย โดยประเทศไทยมีรถโดยสารประจําทางที่มาจากนครหลวงเวียงจันทนไปยังจังหวัดตาง ๆ 
ไดแก กรุงเทพฯ ระยอง นครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี และหนองคาย  

3) รถไฟ รถไฟภายในนครหลวงเวียงจันทน มีเพียงรถไฟที่วิ่งจาก สถานีรถไฟหนองคาย ไปยังสถานี
รถไฟทานาแลง (บานดงไพสี สปป.ลาว) ประเทศออสเตรียไดใหความชวยเหลือในการกอสรางทางรถไฟจาก
ชวงกึ่งกลางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 ไปยังสถานีทานาแลง (บานดงโพสี) ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร 
วงเงิน 197 ลานบาท ซึ่งไดเริ่มกอสรางมาตั้งแตป 2549 เสร็จสิ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม ป 2551 สวนชวงจาก
กลางสะพานถึงสถานีหนองคาย ฝงไทย ระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร การรถไฟแหงประเทศไทยได
ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จชวงเวลาเดียวกัน การเดินรถไฟจากกรุงเทพ-หนองคาย-ทานาแลง มีการเดินรถไฟ 
วันละ 4 ขบวน คือ ออกจากหนองคายถึงทานาแลง เวลา 09.30 และ 16.00 น. และ ออกจากทานาแลงถึง
หนองคาย เวลา 10.30 และ 17.00 น. ซึ่งในชวงเวลาที่รถไฟมา ทําใหการจราจรบริเวณหนาดานติดขัดเปน
จํานวนมาก 
 

 
ภาพที่ 2.15 แสดงสถานีรถไฟหนองคาย-ทานาแลง-นครหลวงเวียงจันทน 

 
 ปจจุบันมีการกอสรางทางรถไฟชวงที่ 2 ทานาแลง-นครหลวงเวียงจันทน ทางการ สปป.ลาว มีกําหนด
เปดซองประกวดราคา ทางรถไฟชวงนี้ มีความยาว 7.5 กิโลเมตร จากบานโคกโพสี ทานาแลง เมืองหาดซายฟอง 
ไปยังสถานีเวียงจันทน ในเขตบานคําสะหวาง วงเงิน 1,650 ลานบาท ซึ่งเริ่มกอสรางในเดือนมิถุนายน 2555 
และคาดวาเสร็จสิ้นประมาณเดือนมิถุนายน 2560 ประเทศไทยไดรับการชวยแบบใหเปลา รอยละ 30 ของ
มูลคาโครงการ โดยวัตถุประสงคในการกอสราง เพ่ือใหเสนทางคมนาคมขนสงระบบรางระหวางประเทศไทย
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ไดแก กรุงเทพฯ ระยอง นครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี และหนองคาย  
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ภาพที่ 2.15 แสดงสถานีรถไฟหนองคาย-ทานาแลง-นครหลวงเวียงจันทน 

 
 ปจจุบันมีการกอสรางทางรถไฟชวงที่ 2 ทานาแลง-นครหลวงเวียงจันทน ทางการ สปป.ลาว มีกําหนด
เปดซองประกวดราคา ทางรถไฟชวงนี้ มีความยาว 7.5 กิโลเมตร จากบานโคกโพสี ทานาแลง เมืองหาดซายฟอง 
ไปยังสถานีเวียงจันทน ในเขตบานคําสะหวาง วงเงิน 1,650 ลานบาท ซึ่งเริ่มกอสรางในเดือนมิถุนายน 2555 
และคาดวาเสร็จสิ้นประมาณเดือนมิถุนายน 2560 ประเทศไทยไดรับการชวยแบบใหเปลา รอยละ 30 ของ
มูลคาโครงการ โดยวัตถุประสงคในการกอสราง เพ่ือใหเสนทางคมนาคมขนสงระบบรางระหวางประเทศไทย
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แยก จินายโม เพ่ือเปนของขวัญแกชาวเวียงจันทน (ที่มา: สถานเอกอัครราชทูต ณ นครหลวงเวียงจันทน, 
2555) 
 นครหลวงเวียงจันทน เปนเมืองที่มีความเจริญเติบโตและมีการคมนาคมสะดวก สามารถเดินทางดวย
การเดินทางตาง ๆ ดังนี้  

1) รถยนต การเดินทางในนครหลวงเวียงจันทน มีเสนทางหลัก คือ เสนทางหมายเลข 13 เปนเสนทาง
ที่วิ่งภายใน สปป.ลาว เลียบแมน้ําโขง ตั้งแตเหนือจรดใต โดยมีระยะทางรวม ประมาณ 1,400 กิโลเมตร 
เริ่มตนจากแขวงหลวงน้ําทา ผานอุดมไซ หลวงพระบาง นครหลวงเวียงจันทน ลงตอนใตผานแขวงบอลิคําไซ 
คํามวน สะหวันนะเขต สาละวัน และจําปาสัก ที่ชายแดน สปป.ลาว-กัมพูชา 

2) รถโดยสารประจําทาง การเดินทางในนครหลวงเวียงจันทนมีรถโดยสายประจําทางใหบริการไป
ตามเมืองตาง ๆ รอบนอก เปนจํานวนมาก ทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ นอกจากนั้น นคร
หลวงเวียงจันทนมีรถโดยสารประจําทางใหบริการไปยังประเทศเพ่ือนบาน ไดแก จีน (คุณหมิง) เวียดนาม 
(ฮานอย) และไทย โดยประเทศไทยมีรถโดยสารประจําทางที่มาจากนครหลวงเวียงจันทนไปยังจังหวัดตาง ๆ 
ไดแก กรุงเทพฯ ระยอง นครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี และหนองคาย  

3) รถไฟ รถไฟภายในนครหลวงเวียงจันทน มีเพียงรถไฟที่วิ่งจาก สถานีรถไฟหนองคาย ไปยังสถานี
รถไฟทานาแลง (บานดงไพสี สปป.ลาว) ประเทศออสเตรียไดใหความชวยเหลือในการกอสรางทางรถไฟจาก
ชวงกึ่งกลางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 ไปยังสถานีทานาแลง (บานดงโพสี) ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร 
วงเงิน 197 ลานบาท ซึ่งไดเริ่มกอสรางมาตั้งแตป 2549 เสร็จสิ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม ป 2551 สวนชวงจาก
กลางสะพานถึงสถานีหนองคาย ฝงไทย ระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร การรถไฟแหงประเทศไทยได
ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จชวงเวลาเดียวกัน การเดินรถไฟจากกรุงเทพ-หนองคาย-ทานาแลง มีการเดินรถไฟ 
วันละ 4 ขบวน คือ ออกจากหนองคายถึงทานาแลง เวลา 09.30 และ 16.00 น. และ ออกจากทานาแลงถึง
หนองคาย เวลา 10.30 และ 17.00 น. ซึ่งในชวงเวลาที่รถไฟมา ทําใหการจราจรบริเวณหนาดานติดขัดเปน
จํานวนมาก 
 

 
ภาพที่ 2.15 แสดงสถานีรถไฟหนองคาย-ทานาแลง-นครหลวงเวียงจันทน 

 
 ปจจุบันมีการกอสรางทางรถไฟชวงที่ 2 ทานาแลง-นครหลวงเวียงจันทน ทางการ สปป.ลาว มีกําหนด
เปดซองประกวดราคา ทางรถไฟชวงนี้ มีความยาว 7.5 กิโลเมตร จากบานโคกโพสี ทานาแลง เมืองหาดซายฟอง 
ไปยังสถานีเวียงจันทน ในเขตบานคําสะหวาง วงเงิน 1,650 ลานบาท ซึ่งเริ่มกอสรางในเดือนมิถุนายน 2555 
และคาดวาเสร็จสิ้นประมาณเดือนมิถุนายน 2560 ประเทศไทยไดรับการชวยแบบใหเปลา รอยละ 30 ของ
มูลคาโครงการ โดยวัตถุประสงคในการกอสราง เพ่ือใหเสนทางคมนาคมขนสงระบบรางระหวางประเทศไทย
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กับ สปป.ลาว ลดตนทุนและเพ่ิมศักยภาพในการขนสงสินคา ตลอดจนสรางโอกาสใหภาคเอกชนไทยเพ่ือการ
ประกอบธุรกิจใน สปป.ลาว 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.16 แสดงระยะทางระหวางสถานีรถไฟหนองคาย-ทานาแลง-นครหลวงเวียงจันทน 

 
 ในอนาคตมีการกอสรางรถไฟความเร็วสูงจากจีน-ลาว มูลคา 7,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปนการรวม
ลงทุนรัฐบาลจีนและรัฐบาล สปป.ลาว โดยรัฐบาลจีนรวมทุน รอยละ 70 และ รัฐบาล สปป.ลาว รอยละ 30 
ระยะทาง 421 กิโลเมตร ใชเวลากอสรางประมาณ 3 ป เสนทางรถไฟที่ สปป.ลาว มีทั้งหมด 21 สถานี ไดแก 
บอเต็น-บานนาธง-เมืองไซ-บานนาโคกใต-หวยภูลาย-หลวงพะบาง-เซียงเงิน-บานแสน-กาสี-บานบัวเผือก-บาน
ผาตั้ง-วังเวียง-บานวังมน-บานมางชี-หินเหิบ-โพนโฮง-บานสกา-บานโพนสูง-เวียงจันทนเหนือ-เวียงจันทนใต 

4) เครื่องบิน นครหลวงเวียงจันทนมีสนามบินวัดไต (Wattay International Airport) เปนสนามบิน
นานาชาติที่ใหญที่สุดใน สปป.ลาว อยูหางจากนครหลวงเวียงจันทน ประมาณ 3 กิโลเมตร โดยมีสายการบิน
ตางชาติที่ใหบริการ เชน Air Asia, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Thai Airways 
International และ Vietnam Airlines รวมถึงสายการบินแหงชาติลาว คือ Lao Airlines ที่ใหบริการเสนทาง
บินทั้งในและตางประเทศ 

ในอนาคต เสนทางรถไฟฟาความเร็วสูงจากนครหนานหนิง -สิงคโปร  (Nanning-Singapore 
Railways) วิ่งผาน ซึ่งเชื่อมตอนครหนานหนิง (จีน)–กรุงฮานอย (เวียดนาม)–นครเวียงจันทน (สปป.ลาว)–
กรุงเทพฯ (ไทย)–กรุงกัวลาลัมเปอร (มาเลเซีย) และ สิงคโปร ตามกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจรอบอาว
เปยปู (Pan-Beibu Gulf Economic Cooperation: PBGEC) ซึ่งประกอบดวย ประเทศจีน เวียดนาม ไทย 
มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และบรูไน ภายใตกรอบความรวมมือดังกลาวจีนไดผลักดันระเบียง
เศรษฐกิจหนานหนิง-สิงคโปร (Nanning-Singapore Economic Corridor) เขาสูแผนงานสนับสนุนเงินทุน
ความรวมมือทางการลงทุนจีน-อาเซียน เพ่ือสงเสริมการคา โลจิสติกส การทองเที่ยว และการคมนาคม 
ครอบคลุม 7 ประเทศ 5 เมืองหลวง ไดแก จีน (เมืองหนานหนิง)–เวียดนาม (กรุงฮานอย)-สปป.ลาว (นคร
เวียงจันทน)–กัมพูชา (กรุงพนมเปญ)–ไทย (กรุงเทพมหานคร)–มาเลเซีย (กรุงกัวลาลัมเปอร) และสิงคโปร 

นครหลวงเวียงจันทน นอกจากเปนเมืองหลวงที่สําคัญและเปนศูนยกลางการคา และลงทุนแลว นคร
หลวงเวียงจันทนยังจัดเปนเมืองทองเที่ยวที่มีเสนหและมีความหลากหลายดานวัฒนธรรม เพราะสามารถ
อนุรักษวัฒนธรรมและประวัติศาสตรอันเกาแก ซ่ึงประกอบดวยสถานที่ทองเที่ยวสําคัญ ๆ อาทิ พระธาตุหลวง 
ประตูชัย และหอพระแกว เปนตน พรอมกับมีระบบพ้ืนฐานโครงรางที่สะดวกสบาย มีอุตสาหกรรมแปรรูป 
และระบบบริการตาง ๆ มีความสะดวกและรวดเร็ว มีสถาบันการเงินการธนาคารที่สําคัญหลายแหง ทําให
ธุรกิจการคาสวนใหญในนครหลวงเวียงจันทนเปนนาสนใจของผูประกอบการ ทั้งภายในประเทศและประเทศ
เพ่ือนบาน 
  ปจจุบันการซื้อสินคาอุปโภคบริโภคของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน  มีลักษณะการขับรถยนต
สวนบุคคลขามมาเพ่ือซื้อสินคาตามหางสรรพสินคาเปนจํานวนมาก แตหากรัฐบาล สปป.ลาว มีนโยบายตาง ๆ 
เชน นโยบายสงเสริมการใชเงินกีบ นโยบายสงเสริมการใชสินคาของ สปป .ลาว เปนตน สงผลใหการคาของ
สินคาอุปโภคบริโภคในจังหวัดหนองคาย และอุดรธานี ลดลงเปนจํานวนมาก  

สถานีรถไฟ 
หนองคาย 

ดานสะพาน
มิตรภาพ แหงที่ 1 

สถานีรถไฟ 
ทานาแลง 

สถานีรถไฟ นคร
หลวงเวียงจันทน 

1.8 กม. 3.5 กม. 7.5 กม. 
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  นอกจากนี้ นครหลวงเวียงจันทน มีการแขงขันทางการคาที่สูงขึ้น เนื่องจากมีนักลงทุนตางชาติมา
ลงทุนเปนจํานวนมาก เชน คนจีน คนเวียดนาม คนไทย คนเกาหลีใต คนมาเลเซีย เปนตน จากการแขงขันทาง
การคาที่สูง สงผลใหสินคาของไทยถูกแยงชิงสวนแบงทางการตลาด และสินคาไทยถูกลอกเลียนแบบโดยเฉพาะ
สินคาจากประเทศจีน และเวียดนาม   
  สินคาในนครหลวงเวียงจันทน มีสินคาจากหลากหลายประเทศ เชน 1) สินคาอุปโภคบริโภค โดยสวน
ใหญเปนสินคาของประเทศไทย รองลงมาเปนสินคาจากประเทศจีน เวียดนาม เกาหลีใต เปนตน 2) สินคาผัก
และผลไม สวนใหญเปนสินคาจากประเทศจีน 3) เสื้อผา สวนใหญเปนสินคาจากประเทศจีน และเวียดนาม   
4) เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ สวนใหญเปนสินคาจากประเทศจีน นอกจากนี้ นครหลวงเวียงจันทน มีสินคาที่
สามารถผลิตภายในประเทศ เพ่ือสงออกไปยังประเทศที่สาม ไดแก สินแรทองแดง เสื้อผา ไม เปนตน โดยในป 
2555 มีมูลคาการสงออก จํานวน 28,826 ลานบาท 
  นครหลวงเวียงจันทน เปนเมืองการทองเที่ยว มีการเพาะปลูกขาว กลวยหอม ปาลมน้ํามัน และ
ยางพาราเพิ่มขึ้น โดยดานการเกษตร มีผูเชี่ยวชาญมาจากหลายประเทศ อาท ิอินเดีย จีน เวียดนาม ญี่ปุน เปนตน 
การเพาะปลูกยางพารา กลวยหอม ของ สปป.ลาว มีการเพาะปลูกตามภูเขาเปนจํานวนมาก หากผลผลิตออกสู
ตลาด จึงเปนคูแขงที่สําคัญของไทยได แตการเพาะปลูกภายในนครหลวงเวียงจันทน มีกลุมที่มารับซื้อหลักๆ 
คือ พอคาคนจีน คนเวียดนาม แตพอคาคนจีนกดราคาอยางมาก สวนพอคาคนเวียดนาม นิยมยางพาราไทย  
  กลยุทธทางการคาการลงทุนของนักธุรกิจจีน เนนกลยุทธการสงออกคนของประเทศมีอาศัยอยูใ น 
สปป.ลาว แลวคอยสงสินคามาจําหนาย ซึ่งแตกตางจากกลยุทธทางการคาการลงทุนของคนไทย คือ คนไทย
เนนการขายสินคาเปนหลัก เมื่อมีรายไดเปนที่ยอมรับ จึงสงคนไปขายสินคา  
 
 
 
 
          
                                 ภาพที่ 2.17 กลยุทธทางการคาการลงทุนของนักธุรกิจจีนและนักธุรกิจไทย 
 
 นครหลวงเวียงจันทนมีการกอสราง ซึ่งมีนักลงทุนชาวตางชาติมาลงทุน ดังนี้  

1) เวียงจันทนนิวเวิลด (Vientiane New World) เงินลงทุน 600 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีการรวมลงทุน
ระหวาง บริษัท CAMCE Investment (Lao) Co., Ltd. เปนบริษัทที่เกิดจากการรวมทุนของบริษัท CAMCE 
Engineering Co., Ltd. ของจีน และบริษัท Krittaphong Group Co., Ltd. พ้ืนที่ขนาด 420,000 ตาราง
เมตร ซึ่งโครงการกอสรางเมืองใหมที่เกาะดอนจัน (Don Chan Island) ริมแมน้ําโขง ในนครหลวงเวียงจันทน 
โดยรวมเอาสิ่งอํานวยความสะดวกซึ่งมีความทันสมัยและเอ้ือตอการทําธุรกิจ รวมทั้งที่อยูอาศัยระดับบน สงผล
ใหพ้ืนที่ดังกลาวกลายเปนแลนดมารคสําคัญของนครเวียงจันทนในอีก 6-8 ปขางหนา ทั้งนี้ ปจจุบัน โครงการ
กอสรางเฟสแรกแลวเสร็จ และอยูระหวางการกอสรางเฟสสองและเฟสสาม ดังนี้ 

- เฟสแรก กอสรางบานหรู 50 หลัง 
- เฟสสอง กอสราง International Cultural and Tourist Center รายลอมดวยแหลงชอปปง 

ศูนยอาหาร ศูนยรวมความบันเทิง และแหลงทองเที่ยว นอกจากนี้ ยังมี International Residence Center 
เปนยานที่พักอาศัยที่ดีท่ีสุดของชาวตางชาติที่พํานักในนครหลวงเวียงจันทน 

คน สินคา กลยุทธการคาของคนจีน 

กลยุทธการคาของคนไทย 
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- เฟสสาม กอสราง International Business Center เปนที่ตั้งของทั้งบริษัททองถิ่นและ
บริษัทตางชาติ ประกอบดวยอาคารประเภท Independent Headquarter Buildings, Small Office/ 
Home Offices (SOHO) และ Landmark Office Buildings 

2) เมกะมอล ซี้ตี้ (The Regal Mega Mall City) เงินลงทุน 1,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ นักลงทุนเปน
คนจีน โครงการกอสรางแหลงชอปปงขนาดใหญ 7 ชั้น รานขายสินคา 1,000 ราน รานอาหาร โรงภาพยนตร 
หางสรรพสินคาขนาดใหญ 

3) เวียงจันทนคอมเพล็กซ (Vientiane Complex) โดยบริษัท วออินเตอรแมน เงินลงทุน 70 ลาน
บาท โครงการกอสรางโรงแรม 5 ดาว และศูนยการคา 

4) เมืองใหมพระธาตุหลวงเวียงจันทน เปนโครงการจัดตั้งหางสรรพสินคาขนาดปานกลาง 
5) วิวมอลล เงินลงทุน 100 ลานบาท นักลงทุนเปนคนไทย บนพ้ืนที่ 11 ไร โดยเชาที่ดินจากรัฐบาล

ลาวมีอายุสัญญา 35 ป เปนอาคารแนวราบสูง 3 ชั้น  
6) ศูนยการคาดอนจันพาเลส (Don Chan Palace) นักลงทุนคนมาเลเซีย เปนหางสรรพสินคา และ

โรงแรม 30 ชั้น 
7) เวียงจันทนเซ็นเตอร (Vientiane Center) เงินลงทุน 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ เกิดจากการรวมทุน

ระหวางรัฐบาล สปป.ลาว กับ บริษัท Regal Global Investment Dovelopment group ซึ่งเปนสัญชาติ
สิงคโปร เปนการกอสราง โรงแรมความสูง 28 ชั้น เปนศูนยรวมของแหลงชอปปง รานอาหาร แหลงบันเทิง
และโรงภาพยนตร โดยมีลักษณะคลายกับเวิลดเทรด เซ็นเตอร อาคารสูง 150 เมตร หรือ 50 ชั้น  

8) สนามกอลฟ บานดงโพสี การรวมทุนโดยนักลงทุนคนเวียดนาม และไตหวัน ไดเงินทุนจากนัก
ลงทุนมาเลเซีย 

9) เมืองใหมหนองทา 
10) The ASEM Villas  
11) โรงแรม 28 ชั้น ซึ่งตรงขามอําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย 
 

 ปจจุบัน รัฐบาล สปป.ลาว ไดกูเงินจากเกาหลีใต มูลคา 300 ลานบาท เพ่ือกอสรางโรงพยาบาล และ
กอสรางรถไฟ โดยมีเงินใหเปลา รอยละ 30 สวนรอยละ 70 จายชําระคืน พรอมดอกเบี้ย รอยละ 5 

นครหลวงเวียงจันทนมีการจัดตั้งเขตสงเสริมการลงทุน ดังนี้ 
1) เขตสงเสริมการลงทุนเขตที่ 1 คือ เขตที่มีพ้ืนฐานโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมที่ยังไมสามารถ

อํานวยความสะดวกใหแกการลงทุน ตลอดจนภูมิประเทศ สวนใหญเปนเขตภูเขา ซึ่งหางไกลความเจริญ ทําให
การลงทุนของนักลงทุนไมสะดวกเทาที่ควร ดวยเหตุนี้ สปป.ลาว จึงใหการสนับสนุนแกนักลงทุนอยางเต็มที่ 
เชน เมืองสังทอง ในนครหลวงเวียงจันทน เปนตน นักลงทุนในเขตนี้ไดรับการยกเวนภาษีกําไรเปนเวลา 7 
ป อัตราภาษีปกติรอยละ 10                                

2) เขตสงเสริมการลงทุนเขตที่ 2 คือ เขตที่มีพ้ืนฐานโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถอํานวย
ความสะดวกแกการลงทุนไดเพียงบางสวน ตลอดจนภูมิประเทศไมทุรกันดารเทากับเขตที่ 1 เชน เมืองปากงึม
ในนครหลวงเวียงจันทน เปนตน นักลงทุนในเขตนี้ไดรับการยกเวนภาษีกําไร 5 ปแรก และเสียภาษีรอยละ 7.5 
ใน 3 ปถัดมา อัตราภาษีปกติรอยละ 15  

3) เขตสงเสริมการลงทุนเขตที่ 3 คือ เขตที่มีพ้ืนฐานโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม ที่สามารถอํานวย
ความสะดวกแกการลงทุนไดดี นักลงทุนจะไดรับความสะดวกสบายในการลงทุนมากกวาการประกอบกิจการใน
เขตอ่ืน ๆ ไดเปรียบดานทําเลที่ตั้ง เชน เมืองสีโคดตะบอง เมืองไชเสดถาในนครหลวงเวียงจันทน เปนตน     

	 3)	 เขตส่งเสริมการลงทุนเขตที่	 3	 คือ	 เขตที่มีพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม	 ที่สามารถอำนวย

ความสะดวกแก่การลงทุนได้ดี	 นักลงทุนจะได้รับความสะดวกสบายในการลงทุนมากกว่าการประกอบกิจการใน

เขตอื่น	 ๆ	 ได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้ง	 เช่น	 เมืองสีโคดตะบอง	 เมืองไชเสดถาในนครหลวงเวียงจันทน์	 เป็นต้น	 
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นักลงทุนในเขตนี้ไดรับการยกเวนภาษีกําไรเปนเวลา 2 ป และเสียภาษีในอัตรารอยละ 10 ในอีก 2 ปถัด
มา อัตราภาษีปกติรอยละ 20 

นอกจากนี้ เพ่ือเปนการสรางเงื่อนไขอํานวยความสะดวกใหแกการลงทุน ทั้งจากภายในและ
ตางประเทศ นครหลวงเวียงจันทนไดจัดสรรพ้ืนทีเ่ขตอุตสาหกรรมไวเพ่ือรองรับการลงทุนในเขตกิโลเมตรที่ 21 
เมืองไชธานี มีจํานวน 3,000 เฮกตาร ซึ่งเปนที่ดินที่ไดรับการพัฒนาแลว โดยมีระบบตัวแทน คมนาคม 
โทรคมนาคม ไฟฟา น้ําประปาที่สะดวกสบาย มีเปาหมายเพ่ือดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศดวยการมีนโยบายยกเวนภาษี และลดหยอนภาษีอากรเปนสิ่งจูงใจเพ่ือสงเสริมการลงทุน
กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน การผลิตสินคาเพ่ือการสงออก พรอมทั้งเปนการสรางงาน การพัฒนาฝมือแรงงาน 
และการถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหแกแรงงานลาว เพ่ือใหประชาชนลาวพนจากความยากจน และธุรกิจที่
มีศักยภาพในการลงทุนที่นครหลวงเวียงจันทน ไดแก 

1) ธุรกิจทองเที่ยว นครหลวงเวียงจันทนมีศักยภาพดานการทองเที่ยวสูง เนื่องจากมีแหลงทองเที่ยว
ดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจํานวนมาก การคมนาคมสะดวก นักทองเที่ยวตางชาติสามารถเดินทางจาก
จังหวัดหนองคายขามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 เขาสูนครหลวงเวียงจันทน เพ่ือเปนจุดผานตอไปยัง
แขวงอ่ืน ๆ ของลาว แหลงทองเที่ยวสําคัญ ไดแก พระธาตุหลวง ประตูชัย วัดพระแกว และวัดศรีษะเกษ 

2) อุตสาหกรรมการแปรรูปสินคาเกษตร เชน ขาว ขาวโพด  ถั่วเหลือง  ออย และผักชนิดตาง ๆ  อีก
ทั้งรัฐบาลสนับสนุนใหมีการลงทุนเพื่อเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

3) อุตสาหกรรมเบา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เนนหนักดานแรงงาน เชน สิ่งทอเครื่องนุงหม เครื่องหนัง เปนตน 
 อยางไรก็ตาม การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของ สปป.ลาว มีสิ่งที่นักลงทุนควรคํานึงถึงโดยเฉพาะ
ธุรกิจสิ่งทอ คือ กฎหมายแรงงานของลาว หามสตรีลาวทํางานหลังเวลา 22.00 น. อีกทั้งปจจุบัน ทางการ 
สปป.ลาว เริ่มวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมภายในประเทศที่อาจไดรับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ 
โดยเฉพาะน้ําเสีย อันเกิดจากกระบวนการผลิต ดังนั้น ผูประกอบการไทยควรใสใจดานสิ่งแวดลอมและปญหา
มลพิษทีอ่าจเกิดข้ึน เพ่ือปองกันไมใหมีปญหาการดําเนินงานภายหลัง 
 
3. รูปแบบการคาขาย 

3.1. การคา 
3.1.1. ปริมาณและสินคามูลคาการคา ดานหนองคายเปนดานที่มีมูลคาการสงออกมากที่สุดในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และดานหนองคายยังเปนดานเพื่อการคาผานแดนไปยังประเทศที่สาม คือ เวียดนาม  
1) มูลคาและสินคาชายแดน  

  ดานหนองคาย มีมูลคาการสงออกสินคาชายแดนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในป 
2555 มีมูลคาการสงออกชายแดน 61,349.80 ลานบาท ซึ่งมีมูลคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 41 จากป 2554 สวนมูลคา
การนําเขาชายแดน 1,998.73 ลานบาท ซึ่งมีมูลคาเพ่ิมข้ึน รอยละ 104 รายละเอียดในตารางที่ 2.4 
 
ตารางที่ 2.4 แสดงมูลคาการสงออก–นําเขา สินคาชายแดน จากประเทศไทย–สปป.ลาว                     หนวย : ลานบาท 

มูลคาการคา ป 2555  ∆% ป 2554  ∆% ป 2553  ∆% 
สงออก 61,349.80 41 43,604.97 24 35,140.34 14 
นําเขา 1,998.73 104 978.08 -31 1,411.55 36 
ที่มา : ดานศุลกากรหนองคาย, 2556 
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 หากพิจารณาการสงออกสินคาชายแดนของดานหนองคาย พบวา น้ํามันดีเซล เปนสินคาสงออกมาก
ที่สุด ในป 2555 มีมูลคา 9,002.49 ลานบาท หรือรอยละ 14.67 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด เมื่อเทียบกับป 
2554 มีมูลคาที่เพ่ิมขึ้น จํานวน 1,407.66 ลานบาท แตเทียบรอยละ พบวา มีรอยละที่ลดลง จํานวน 2.75 
และสินคาการสงออก รองลงมา ไดแก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ จํานวน 8,877.49 ลานบาท หรือ
รอยละ 14.47 เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ จํานวน 5,759.83 ลานบาท หรือรอยละ 9.39 
เครื่องจักรที่ใชในการกอสราง จํานวน 3,726.54 ลานบาท หรือรอยละ 6.07 ตามลําดับ รายละเอียดเพ่ิมเติม
ในตารางที่ 2.5 
 
ตารางที่ 2.5 แสดงสินคาชายแดนสงออก จากประเทศไทย – สปป.ลาว                                              หนวย : ลานบาท 

สินคาสงออก ป 2555 ป 2554 ป 2553 
ลําดับที ่ รายการสินคา มูลคา สัดสวน  มูลคา สัดสวน มูลคา สัดสวน 

1 น้ํามันดีเซล 9,002.49 14.67 7,594.83 17.42 5,978.95 17.01 

2 รถยนต อุปกรณและ
สวนประกอบ 8,877.49 14.47 5,801.92 13.31 4,879.69 13.89 

3 เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ
และสวนประกอบ 5,759.83 9.39 1,688.39 3.87 728.8 2.07 

4 เครื่องจักรที่ใชในการกอสราง
และสวนประกอบ 3,726.54 6.07 2,065.02 4.74 1,651.98 4.70 

5 น้ํามันเบนซิน 2,672.56 4.36 2,649.47 6.08 2,001.56 5.70 
6 น้ํามันสําเร็จรูปอื่น ๆ 2,443.75 3.98 0 0 0 0 

7 ผลิตภัณฑเหล็กและ
เหล็กกลา 1,568.35 2.56 1,241.94 2.85 859.31 2.45 

8 เหล็กและเหล็กกลา 1,499.13 2.44 1,347.53 3.09 1,204.16 3.43 
9 ผาผืนและดาย 1,348.03 2.2 1,730.40 3.97 2,192.61 6.24 

10 ยานพาหนะอื่น ๆ และ
สวนประกอบ 1,064.27 1.73 872.48 2 551.43 1.57 

  อื่น ๆ 23,387.36 38.13 18,612.99 42.67 15,091.85 42.94 
  รวม 61,349.80 100 43,604.97 100 35,140.34 100 
ที่มา : ดานศุลกากรหนองคาย, 2556 
 

หากพิจารณาการนําเขาสินคาชายแดนของดานหนองคาย พบวา เคมีภัณฑอนินทรีย เปนสินคานําเขา
มากที่สุด ในป 2555 มีมูลคา 618.34 ลานบาท หรือรอยละ 30.94 ของมูลคาการนําเขาทั้งหมด เมื่อเทียบกับ
ป 2554 มีมูลคาที่ลดลง จํานวน 543.57 ลานบาท แตเทียบรอยละ พบวา มีรอยละที่เพ่ิมขึ้น จํานวน 23.30
และสินคาการนําเขา รองลงมา ไดแก ลวดและสายเคเบิล ที่หุมฉนวน จํานวน 353.72 ลานบาท หรือรอยละ 
17.7 ไมแปรรูป  จํานวน 261.71 ลานบาท หรือรอยละ 13.09 เครื่องจักรที่ ใช ในอุตสาหกรรมและ
สวนประกอบ จํานวน 146.44 ลานบาท หรือรอยละ 7.33 ตามลําดับ รายละเอียดเพิ่มเติมในตารางที่ 2.6  
 
ตารางที่ 2.6 แสดงสินคาชายแดนนําเขา จาก สปป.ลาว–ประเทศไทย                                              หนวย : ลานบาท 

สินคานําเขา 2555 2554 2553 
ลําดับที ่ รายการสินคา มูลคา  สัดสวน มูลคา สัดสวน มูลคา  สัดสวน 

1 เคมีภัณฑอนินทรีย 618.34 30.94 74.77 7.64 0 1 

2 ลวดและสายเคเบิล  
ที่หุมฉนวน 353.72 17.7 256.89 26.26 373.07 26.43 

3 ไมแปรรูป 261.71 13.09 160.89 16.45 306.99 21.75 
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ตารางที่ 2.6 แสดงสินคาชายแดนนําเขา จาก สปป.ลาว – ประเทศไทย (ตอ)                                      หนวย : ลานบาท 
สินคานําเขา 2555 2554 2553 

ลําดับที ่ รายการสินคา มูลคา  สัดสวน มูลคา สัดสวน มูลคา  สัดสวน 

4 
เครื่องจักรที่ใชใน
อุตสาหกรรมและ
สวนประกอบ 

146.44 7.33 15.22 1.56 40.49 2.87 

5 เส้ือผาสําเร็จรูป 62.63 3.13 83.4 8.53 115.04 8.15 
6 เศษกระดาษ 58.84 2.94 47.15 4.82 39.89 2.83 

7 ผลไมและของปรุงแตงจาก
ผลไม 43.34 2.17 47.79 4.89 45.78 3.24 

8 กลองถายภาพยนตรและ
สวนประกอบ 35.32 1.77 0 1 0 0 

9 ผลิตภัณฑไมอื่น ๆ 32.16 1.61 25.55 2.61 28.81 2.04 

10 สินแร โลหะอื่น ๆ  เศษโลหะอื่น ๆ  
และผลิตภัณฑ 30.62 1.53 0 0 0 0 

  อื่น ๆ 355.61 17.79 266.42 26.24 461.48 31.69 
  รวม 1,998.73 100 978.08 100 1,411.55 100 
ที่มา : ดานศุลกากรหนองคาย, 2556 
 

2) มูลคาและสินคาผานแดน 
 ดานหนองคาย ในป 2555 มีมูลคาการสงออกผานแดน 723.84 ลานบาท ซึ่งมีมูลคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 
38 จากป 2554 สวนมูลคาการนําเขาชายแดน 2.80 ลานบาท ซึ่งมีมูลคาลดลง รอยละ 91 รายละเอียดใน
ตารางที่ 2.7 
 
ตารางที่ 2.7 แสดงมูลคาการสงออก–นําเขา สินคาผานแดน จากประเทศไทย–ประเทศเวียดนาม                  หนวย : ลานบาท 

มูลคาการคา ป 2555 ∆% ป 2554 ∆% ป 2553 ∆% 
สงออก 723.84 38 525.72 18 443.71 376 
นําเขา 2.80 -91 32.82  691 4.15 82 
ที่มา : ดานศุลกากรหนองคาย, 2556 

 
 หากพิจารณาการสงออกสินคาผานแดนของดานหนองคาย พบวา ผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา เปน
สินคาสงออกมากที่สุด ในป 2555 มีมูลคา 669.50 ลานบาท หรือรอยละ 92.5 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด 
เมื่อเทียบกับป 2554 มีมูลคาที่เพ่ิมขึ้น จํานวน 198.70 ลานบาท และมีรอยละที่เพ่ิมขึ้น จํานวน 2.9 และ
สินคาการสงออก รองลงมา ไดแก เคมีภัณฑอนินทรีย จํานวน 50.55 ลานบาท หรือรอยละ 7.0 เครื่องสงวิทยุ
โทรเลข โทรศัพท จํานวน 1.86 ลานบาท หรือรอยละ 0.3 ผลไมสดแชเย็น แชแข็งและแหง จํานวน 1.48 ลาน
บาท หรือรอยละ 0.2 ตามลําดับ รายละเอียดเพิ่มเติมในตารางท่ี 2.8 
 
ตารางที่ 2.8 แสดงสินคาสงออกผานแดน จากประเทศไทย–ประเทศเวียดนาม                                     หนวย : ลานบาท 

สินคาสงออก 2555 2554 2553 
ลําดับ

ที่ รายการสินคา มูลคา สัดสวน มูลคา สัดสวน มูลคา สัดสวน 

1 ผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา 669.50  92.5 470.80  89.6 392.54  88.5 
2 เคมีภัณฑอนินทรีย 50.55  7.0 36.67  7.0 27.78  6.3 
3 เครื่องสงวิทยุโทรเลข โทรศัพท 1.86  0.3 -    -    -    - 
4 ผลไมสดแชเย็น แชแข็งและแหง 1.48  0.2 -    -    11.01  2.5 
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ตารางที่ 2.8 แสดงสินคาสงออกผานแดน จากประเทศไทย–ประเทศเวียดนาม (ตอ)                               หนวย : ลานบาท 
สินคาสงออก 2555 2554 2553 

ลําดับ
ที่ รายการสินคา มูลคา สัดสวน มูลคา สัดสวน มูลคา สัดสวน 

5 ตูเย็น ตูแชแข็งและสวนประกอบ 0.12  0.0 0.48  0.1 -    -    
6 เครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบอื่น ๆ 0.10  0.0 -    - -    -    

7 เครื่องวัดรอบ เครื่องบอกความเร็วและ
อุปกรณ -    -    8.11  1.5 -    -    

8 สายไฟฟา สายเคเบิ้ล -    -    5.80  1.1 -    -    

9 เครื่องจักรที่ใชในการกอสรางและ
สวนประกอบ -    -    -    -    4.65  1.0 

10 เครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบ
และสวนประกอบ -    -    -    -    2.05  0.5 

อื่น ๆ 0.23  0.0 3.86  0.7 12.38  2.8 
รวม 723.84  100.0 525.72  100.0 443.71  100.0 

ที่มา : ดานศุลกากรหนองคาย, 2556 
 
  หากพิจารณาการนําเขาสินคาผานแดนของดานหนองคาย พบวา สวนประกอบ และอุปกรณรวมทั้ง
โครงรถและตัวถัง เปนสินคานําเขามากที่สุด ในป 2555 มีมูลคา 1.64 ลานบาท หรือรอยละ 58.6 ของมูลคา
การนําเขาทั้งหมด และสินคาการนําเขา รองลงมา ไดแก ผลิตภัณฑสิ่งทออ่ืน ๆ จํานวน 0.76 ลานบาท หรือ
รอยละ 27.1 ผาทอดวยไหม จํานวน 0.36 ลานบาท หรือรอยละ 12.9 ตามลําดับ รายละเอียดเพ่ิมเติมใน
ตารางที่ 2.9 
 
ตารางที่ 2.9 แสดงสินคานําเขาผานแดน จากประเทศเวียดนาม – ประเทศไทย                                 หนวย : ลานบาท 

สินคานําเขา 2555 2554 2553 
ลําดับที ่ รายการสินคา มูลคา  สัดสวน มูลคา  สัดสวน มูลคา  สัดสวน 

1 สวนประกอบ และอุปกรณรวมทั้ง
โครงรถและตัวถัง 1.64  58.6 -    - -    - 

2 ผลิตภัณฑสิ่งทออื่น ๆ 0.76  27.1 0.62  1.9 1.53  36.9 
3 ผาทอดวยไหม 0.36  12.9 0.98  3.0 2.61  62.9 
4 ผลิตภัณฑอื่น ๆ จากสัตว 0.04  1.4 -    - -    -    

5 เครื่องมือเครื่องใชทางวิทยาศาสตร 
การแพทย การทดสอบอื่น ๆ -    -    12.64  38.5 -    -    

6 อื่น ๆ -    -    18.58  56.6 0.01  0.2 
  รวม 2.80  100.0 32.82  100.0 4.15  100.0 
ที่มา : ดานศุลกากรหนองคาย, 2556 
 

3) มูลคาและสินคาผานแดน สปป.ลาว-ประเทศที่สาม 
มูลคาการสงออกสินคาผานแดนจาก สปป.ลาว ไปประเทศที่สาม ในป 2555 มีมูลคา 24,826.3 ลาน

บาท มีสินแรทองแดงและแรอ่ืน ๆ ที่เปนสินคาที่สงออกผานแดนมากที่สุด โดยผานที่ดานสะพานมิตรภาพไทย-
ลาว แหงที่ 1 มีมูลคา 14,959.7 ลานบาท หรือรอยละ 60.3 ของมูลคาการสงออกผานแดนทั้งหมด รองลงมา
เปน เสื้อผา มูลคา 6,648.6 ลานบาท หรือรอยละ 26.8 ซิลิคอน มูลคา 472.3 ลานบาท หรือรอยละ 1.9 และ
รองเทา มูลคา 465.2  ลานบาท หรือรอยละ 1.9 ตามลําดับ รายละเอียดเพิ่มเติมในตารางท่ี 2.10 
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ตางรางที่ 2.10 แสดงสินคาสงออกผานแดน จาก สปป.ลาว ไป ประเทศท่ีสาม ป 2555 
ลําดับ สินคา มูลคา (ลานบาท) รอยละ 

1 สินแรทองแดงและแรอื่น ๆ          14,959.7  60.3 
2 เสื้อผา            6,648.6  26.8 
3 ซิลิคอน              472.3  1.9 
4 รองเทา              465.2  1.9 
5 เครื่องจักรกลหนัก              159.6  0.6 
6 ใบยาสูบอบแหง              154.6  0.6 
7 รถยนต               81.2  0.3 
8 ขาวโพดหวาน ลูกชิดเช่ือมบรรจุกระปอง               56.6  0.2 
9 ของใชสวนตัว               36.8  0.1 
10 ไมแปรรูป               37.8  0.2 
11 อื่น ๆ            1,754.0  7.1 

รวม          24,826.3  100 
ที่มา : ดานศุลกากรหนองคาย, 2556  
 
  มูลคาการนําเขาสินคาผานแดนจาก ประเทศที่สาม ไป สปป.ลาว ในป 2555 มีมูลคา 25,072.8 ลาน
บาท มีการนําเขารถยนตและสวนประกอบรถยนต ซึ่งเปนสินคาที่นําเขาผานแดนมากที่สุด โดยผานที่ดาน
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 มีมูลคา 4,141.5 ลานบาท หรือรอยละ 16.5 ของมูลคาการนําเขาผานแดน
ทั้งหมด รองลงมาเปน รถ (เครื่องจักรหนัก) มูลคา 2,642.7 ลานบาท หรือรอยละ 10.5 ผาและอุปกรณตัดเย็บ 
มูลคา 2,185.6 ลานบาท หรือรอยละ 8.7 และอุปกรณทําเหมืองแร มูลคา 1,450.9 ลานบาท หรือรอยละ 5.8
ตามลําดับ รายละเอียดเพิ่มเติมในตารางท่ี 2.11 
 
ตารางที่ 2.11 แสดงสินคานําเขาผานแดน จาก ประเทศท่ีสาม ไป สปป.ลาว ป 2555 

ลําดับ สินคา มูลคา (ลานบาท) รอยละ 
1 รถยนตและสวนประกอบรถยนต            4,141.5  16.5 
2 รถ (เครื่องจักรหนัก)            2,642.7  10.5 
3 ผาและอุปกรณตัดเย็บ            2,185.6  8.7 
4 อุปกรณทําเหมืองแร            1,450.9  5.8 
5 อุปกรณที่ใชในการกอสราง            1,054.5  4.2 
6 อุปกรณโรงไฟฟา อุปกรณสงสญัญาณ              461.1  1.8 
7 จักรเย็บผาและอุปกรณ              447.1  1.8 
8 อุปกรณโทรทัศน อุปกรณเชื่อมตอสายไฟ              368.3  1.5 
9 อุปกรณและสวนประกอบเครื่องผลิตเบยีร              360.0  1.4 
10 ผลิตภณัฑกระเบื้อง กระเบื้องเซรามิค              337.7  1.3 
11 อื่น ๆ          11,623.3  46.4 

รวม          25,072.8  100 
ที่มา : ดานศุลกากรหนองคาย, 2556 
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3.2. รูปแบบการพึ่งพาดานการคา  
1) การคาขายกับลูกคารายใหญ 
ดานหนองคายมีการคาขายของผูประกอบการคนไทยกับลูกคารายใหญของ สปป.ลาว และเวียดนาม 

โดยผูประกอบการคนไทยเปนผูประกอบการจากสวนกลาง มีการสงสินคาโดยตรงไปยังประเทศเพ่ือนบาน จึง
ทําใหประชาชนในพื้นท่ีไมคอยไดรับประโยชนเทาท่ีควร ดานนี้มีผูประกอบการคารายใหญ ประมาณไมเกิน 10 
ราย และสินคาที่ผูประกอบการคารายใหญสงออก ไดแก น้ํามันดีเซล รถยนต เครื่องคอมพิวเตอร น้ํามัน
เบนซิน เปนตน สินคานําเขา ไดแก เคมีภัณฑอนินทรีย ลวดและสายเคเบิล ที่หุมฉนวน ไมแปรรูป เครื่องจักรที่
ใชในอุตสาหกรรม เปนตน นอกจากนี้ ดานนี้ยังมีการนําเขาสินคาจากประเทศที่สาม (เวียดนามและจีน) ไดแก 
สวนประกอบ และอุปกรณรวมทั้งโครงรถและตัวถัง ผลิตภัณฑสิ่งทออ่ืน ๆ ผาทอดวยไหม เปนตน และสินคา
สงออกไปประเทศที่สาม ไดแก ผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา เคมีภัณฑอนินทรีย เครื่องสงวิทยุโทรเลข 
โทรศัพท ผลไมสดแชเย็น แชแข็งและแหง ตูเย็น ตูแชแข็งและสวนประกอบ เปนตน 

 
2) การคาขายกับลูกคารายยอย 
ดานหนองคายมีการคาขายกับผูประกอบการในพ้ืนที่กับลูกคารายยอย  โดยพอคาแมคารายยอยฝง 

สปป.ลาว โดยสวนใหญขามมาซื้อสินคาอุปโภคบริโภค เพ่ือไปกระจายตอภายในนครเวียงจันทน ซึ่ งพอคา
แมคาฝงลาวเก็บรวบรวมคําสั่งซื้อสินคากับรานคาในนครหลวงเวียงจันทน แลวขามมาซื้อสินคาโดยรถยนตสวน
บุคคล ทําใหไมเสียภาษีศุลกากรฝงไทย แตภาษีฝง สปป.ลาว เสียภาษีในอัตราเหมาจายตามตกลงกับเจาหนาที่ 
ดังนั้น การซื้อขายสินคาประเภทนี้ ประชาชนในพื้นท่ีไดรับประโยชนโดยตรง 

สวนการซื้อขายสินคาที่ทาเทียบเรือหนองคาย (ทาเรือวัดหายโศก) มีการซื้อขายสินคาอุปโภคบริโภค
ในสัดสวนไมมาก แตสินคาที่มีการสงออกผานดานนี้ เปนสินคาอะลูมิเนียม ที่นอน สินคาเกี่ยวกับพลาสติก 
เฟอรนิเจอร เปนตน โดยมีการสั่งซ้ือสินคาผานดานทาเทียบเรือนี้ ดังนี้ ลูกคาฝงลาวโทรมาสั่งสินคาที่รานคาฝง
ไทย แลวรานคาฝงไทยนําสินคามาสงที่ทาเรือตามวัน-เวลาที่นัดหมาย แลวลูกคาฝงลาวนัดกับบริษัทชิปปง 
สปป.ลาว มาคอยรับสินคาบริเวณดานทาเรือแหงนี้ โดยกระบวนการรับสินคาของชิปปง สปป.ลาว มาตรวจรับ
สินคาจากรานคาฝงไทยวัน-เวลาที่กําหนด เมื่อตรวจนัดสินคาเสร็จแลว นําสินคาดังกลาวขนสงลงเรือเพ่ือขาม
ฝง สปป.ลาว เมื่อถึงฝง สปป.ลาว แลว มีชิปปงอีกคนที่อยูฝง สปป.ลาว มาคอยตรวจเช็คสินคาขึ้นจากทาเรือ
บานทาเดื่อ โดยคาใชจายในการขนสงและภาษีเปนของรานคาฝงลาวทั้งหมด 
 
 

 
 
 

                       ภาพที่ 2.18 การพึง่พาดานการคาระหวางผูขายคนไทยกบัลูกคาคนลาวรายยอย 
 

3) การคาขายกับผูบริโภคโดยตรง 
ดานหนองคายมีการพ่ึงพาสินคาไทยเปนจํานวน โดยเฉพาะสินคาอุปโภคบริโภค ซึ่งผูบริโภคที่ขามมา

ซื้อสินคา สวนใหญผานดานทาเทียบเรือหนองคาย (ทาเทียบเรือวัดหายโศก) ซึ่งการกําลังการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคกลุมนี้ มีกําลังการซื้อที่สูง คือเมื่อมีความพอใจในการสินคาชนิดใดแลว ปจจัยราคาไมมีผลตอการ
ตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา แตหากมีนโยบายของรัฐบาล สปป.ลาว เขามาแทรกแซงก็สงผลกระทบตอ
ยอดขายสินคาไทยใหลดลงดวย อาทิ นโยบายสงเสริมการใชเงินกีบ นโยบายสงเสริมการใชสินคาของ      

รานคาฝงไทย รานคาฝงลาว ชิปปงคนลาว ชิปปงคนลาว 

รานคาฝงลาว โทรมาสั่งสินคากับรานคาฝงไทย 

สงสินคา สงสินคา สงสินคา rIS
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สปป.ลาว เปนตน ดังนั้น รูปแบบการพ่ึงพาการซื้อขายของผูบริโภคโดยตรง ทําใหผูประกอบในพ้ืนที่ ไดรับ
ผลประโยชนจากรูปแบบการพ่ึงพาดังกลาว  
 

3.3. ลักษณะการขนสง  
1) การขนสงบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 

1.1) การขนสงสินคาไป สปป.ลาว 
1.1.1) กรณีการขายสินคากับผูขายรายใหญ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.19 การขนสงสินคาของผูขายคนไทยรายใหญผานดานสะพานฯ 
 

1.1.2) กรณีการขายสินคากับผูขายรายยอย 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.20 การขนสงสินคาของผูขายคนไทยรายยอยผานดานสะพานฯ 
 

1.2) การขนสงสินคาไป ประเทศที่สาม (เวียดนาม และจีน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.21 การขนสงสินคาของผูขายคนไทยไปประเทศที่สาม ผานดานสะพานฯ 

รานคาฝงไทย รานคาฝงลาว ชิปปงคนไทย ชิปปงคนลาว 

รานคาฝงลาว โทรมาสั่งสินคากับรานคาฝงไทย 

สงสินคา สงสินคา สงสินคา 

ผูขาย 
รายใหญ 
สวนกลาง 

ผูขาย 
รายใหญ 

เวียงจันทน 

ชิปปง  
คนลาว 

นําสงสินคา 
ดําเนินการเอกสารที่ดานไทย 

สง 
สินคา 

กระจาย
สินคา ชิปปง 

คนไทย 

ผูขาย 
รายยอย 

เวียงจันทน นําสงสินคา 
ดําเนินการเอกสารที่ดาน สปป.ลาว 

ผูขายรายใหญเวยีงจันทน โทรสั่งสนิคากับ ผูขายรายใหญคนไทย 

ผูขายรายใหญคนไทย โทรกลับแจงสงสินคากับ  
ผูขายรายใหญเวยีงจันทน 

ผูขาย 
รายใหญ 
สวนกลาง 

 

ผูขาย 
รายใหญ 

เวียงจันทน 

ชิปปง  
คนลาว 

นําสงสินคา 
ดําเนินการเอกสารที่ดานไทย 

สง 
สินคา 

กระจาย
สินคา ชิปปง 

คนไทย 

ผูขาย 
รายยอย 

เวียงจันทน นําสงสินคา 
ดําเนินการเอกสารที่ดาน สปป.ลาว 

ผูขายรายใหญเวยีงจันทน โทรสั่งสนิคากับ ผูขายรายใหญคนไทย 

ผูขายรายใหญคนไทย โทรกลับแจงสงสินคากับ  
ผูขายรายใหญเวยีงจันทน 
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ภาพที่ 2.21 การขนส่งสินค้าของผู้ขายคนไทยไปประเทศที่สาม	ผ่านด่านสะพานฯ
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2)  การขนสงบริเวณทาเทียบเรือหนองคาย 
2.1) กรณีการขายสินคากับผูขายรายยอย 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.22 การขนสงสินคากับผูขายคนไทยผานดานทาเทียบเรือฯ 
 

3.4. รูปแบบการชําระเงิน  
1)  การคาขายกับลูกคารายใหญ การชําระเงินผานระบบธนาคารไทยและลาวมีธนาคารไทยใน 

สปป.ลาว คือ ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพ กรุงศรีอยุธยา ทหารไทย ไทยพาณิชย สวนธนาคารพาณิชย สปป.ลาว 
มี 19 ธนาคาร เปนธนาคารพาณิชยของรัฐ 4 ธนาคาร คือ ธนาคารการคาตางประเทศ (Banque Pour Le 
Commerce Exterieur Lao : BCEL) ธนาคารพัฒนาลาว (Lao Development Bank) เปนธนาคารที่เกิด
จากการรวมกิจการของธนาคารลานซาง (Lane Xang Bank) กับธนาคารลาวใหม (Lao May Bank) ธนาคาร
สงเสริมกสิกรรม (Agriculture Promotion Bank) ธนาคารนโยบาย (Nayoby Bank) 

 ธนาคารรวมทุน (Joint Venture Bank) มี 3 ธนาคาร คือ ธนาคาร ANZV (ธนาคารเวียงจันทน
พานิชเดิม) ธนาคารรวมพัฒนา (Joint Development Bank) รวมทุนระหวางธนาคารแหงชาติ สปป.ลาวกับ
บริษัท พรหมสุวรรณไซโลและอบพืชของไทย ในสัดสวนรอยละ 30:70 ธนาคารรวมธุรกิจลาว-เวียด (Lao Viet 
Bank) รวมทุนระหวางธนาคารการคาตางประเทศ (BCEL) ของลาว กับธนาคารเพ่ือการลงทุนและพัฒนาของ
เวียดนาม (Bank for Investment and Development of Vietnam) ธนาคาร Indochina โดยมีกลุมทุน
ของเกาหลีใตมีหุนธนาคารลาว-ฝรั่งเศส 
  ธนาคารเอกชนของ สปป.ลาว ไดแก ธนาคารพงสะหวัน (Phongsavahn Bank) ธนาคารเอสที (ST 
Bank) และธนาคารบูยอง (Booyong Bank) ทุนโดยเอกชนเกาหลีใต 

2) การคาขายกับลูกคารายยอย ใชเงินสดสกุลบาท มีการใหสินเชื่อซึ่งตองเปนคูคาท่ีทําการคาขาย
รวมกันมาไมนอยกวา 3 ป แตผูคาคนไทยใหสินเชื่อไมมากนักระยะเวลาตามรอบการมาซื้อสินคา เชน มาซื้อใน
วันนี้ ครั้งตอไปมาซื้ออีก 15 วัน ในวันมาซื้อสินคาครั้งตอไปจึงนําเงินคาสินคาของวันนี้มาชําระ 

3) การคาขายกับผูบริโภคโดยตรง ใชเงินสดสกุลเงินบาท 
 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและการบริการ 

4.1. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงาน 
ประชาชนไทยและ สปป.ลาว ในอดีตมีการพ่ึงพากันเปรียบเสมือนเครือญาติ มีวิถีชีวิตการดํารงชีวิต 

วัฒนธรรมประเพณี ภาษาพูดที่คลายคลึงกัน และปจจุบันมีแรงงาน สปป.ลาว เขามาทํางานในประเทศไทยเปน
จํานวนมาก เนื่องจากนายจางในประเทศไทยเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานในทองถิ่นและผลกระทบจาก
คาแรงขั้นต่ํา 300 บาท ซึ่งทําใหนายจางในประเทศไทยมีความตองการแรงงานจากประเทศเพ่ือนบานเพ่ิมขึ้น 
เชน แรงงานจาก สปป.ลาว เปนตน เพ่ือทดแทนแรงงานไทยที่ขาดแคลน ดังนั้น การอพยพแรงงานของ    
สปป.ลาว เขามาทํางานที่ประเทศไทย สามารถแบงลักษณะแรงงาน ออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ ดังนี้  

รานคาฝงไทย รานคาฝงลาว ชิปปงสปป.ลาว ชิปปงสปป.ลาว 

รานคาฝงลาว โทรมาสั่งสินคากับรานคาฝงไทย 

สงสินคา สงสินคา สงสินคา 

เช่น	 แรงงานจาก	 สปป.ลาว	 เป็นต้น	 เพื่อทดแทนแรงงานไทยที่ขาดแคลน	 ดังนั้น	 การอพยพแรงงานของ				
สปป.ลาว	เข้ามาทำงานที่ประเทศไทย	สามารถแบ่งลักษณะแรงงาน	ออกเป็น	2	กลุ่มใหญ่	ๆ	ดังนี้	
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1) แรงงานอพยพตามฤดูกาลในภาคการเกษตร  
 ปจจุบันประเทศไทยขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรอยางมาก เมื่อถึงฤดูกาลทําการเกษตร 

นายจางตองไปจางแรงงานของประเทศเพ่ือนบานมาทํางานตามฤดูกาล เชน การเพาะปลูกขาว การกรีด
ยางพารา เปนตน จึงทําใหชวงนั้นประเทศไทยมีแรงงานอพยพตามฤดูกาลเขามาทํางานภาคการเกษตร 
สวนมากแรงงานกลุมนี ้มีนายจางติดตอบอกกอนลวงหนาวาตองไปทํางานที่ไหน เมื่อใด เนื่องจากแรงงานกลุม
นี้มีญาติพ่ีนองอยูประเทศไทย แลวติดตอประสานกับนายจางไวลวงหนา หรือนายจางเคยจางอยูแลว แลว
ติดตอประสานโดยตรงมายังแรงงานกลุมนี้ เมื่อหมดชวงฤดูกาลแลว แรงงานกลุมนี้ก็อพยพกลับไปทํา
การเกษตรที่ สปป.ลาว ตามปกติ โดยแรงงานของ สปป .ลาว ทํางานภาคการเกษตร ไดแก รับจางกรีด
ยางพารา เปนตน จึงทําใหภาคการเกษตรจําเปนตองพ่ึงพาแรงงาน สปป.ลาว ในชวงฤดูกาล 

2) แรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ  
เดิมประเทศไทย มีโครงสรางการผลิตภาคการเกษตร ในปจจุบัน โครงสรางการผลิตไดเปลี่ยนภาค

เกษตรกรรมไปสูภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมากขึ้น สงผลใหภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการมี
ความตองการแรงงานเพ่ิมขึ้น ประกอบกับสังคมไทยเปนสังคมผูสูงอายุ แรงงานไทยมีอัตราคาจางสูง จึงทําให
เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ เปนปจจัยดึงดูดแรงงานจากประเทศเพ่ือนบาน 
เชน แรงงานจาก สปป.ลาว ซึ่งอัตราคาจางต่ํากวาคนไทย และทําใหนายจางลดตนทุนการผลิต แรงงานกลุมนี้
โดยสวนมากมีเพ่ือนที่เคยเขามาทํางานในไทยกอน แลวจึงชักชวนกันไปทํางาน โดยทําหนังสือเดินทางเขา
ประเทศแบบถูกกฎหมาย แตอาศัยอยูในประเทศไทยเกินเวลาที่กําหนด หรือมีนายหนาชักชวนมาทํางาน โดย
แรงงานตองจายคานายหนาใหกับนายหนาที่ชักชวน ทําใหภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ มีการพ่ึงพา
แรงงาน สปป.ลาว เปนจํานวนมาก และเพ่ือลดตนทุนในการผลิต 

ในปจจุบันประเทศไทยมีการพ่ึงพาแรงงานตางดาวจํานวนมาก ซึ่งการเขามาของแรงงานที่ทั้งเขามา
อยางถูกตองตามกฎหมายและการลักลอบเขาเมืองอยางผิดกฎหมาย แตทางการของประเทศไทยไดใหโอกาส
กับแรงงานที่เขามาอยางผิดกฎหมาย ไปขึ้นทะเบียนเพื่อพิสูจนสัญชาติของตนอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยมี
หนวยงาน คือ เจาที่ในการพิสูจนหลักฐาน 3 ประเทศ (ไทย-สปป.ลาว-กัมพูชา) หนวยงานไทย ไดแก เจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมือง เจาหนาที่จัดหาแรงงาน และแพทย โดยมีขั้นตอนดัง ภาพที่ 2.23 

จากภาพที่ 2.23 เห็นไดวา จากการกระบวนการพิสูจนสัญชาติ ประเทศไทยควรมีแนวทางในการแกไข
ปญหาในเรื่อง 1) เมื่อแรงงานที่พิสูจนสัญชาติไมผาน จะทําอยางไร 2) แรงงานตางดาวที่ได วีซา เขาทํางาน 4 
ป ครบอายุแลว เพื่อที่ไทยจะไดมีการวางแผนดานแรงงานตอไป หากไมไดรับการแกไข อาจจะทําใหเกิดปญหา
ในเรื่องการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ สงผลตอระบบเศรษฐกิจของไทยเปนมูลคามหาศาล 
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ภาพที่ 2.23 กระบวนการพิสูจนสัญชาติของแรงงานตางดาว 
 
สวนภายในประเทศ สปป.ลาว มีบริษัทจัดหางาน จํานวน 12 บริษัท โดยบริษัทเหลานี้ จัดตั้งอยูที่นคร

หลวงเวียงจันทน มีคาใชจายในการเดินทางมาดําเนินการทําหนังสือเดินทางสูง จึงทําใหแรงงานสวนใหญเลือก
ที่เขามาทํางานอยางผิดกฎหมาย แลวคอยมาเขามาสูกระบวนการแรงงานตางดาวอยางถูกกฎหมายของไทย
มากกวา คาใชจายของแรงงานที่ผานกระบวนการนําเขาแรงงานของ สปป.ลาว ประมาณ 18,000-23,000 
บาทตอคน  หากแรงงานไมสามารถเงินจายไดหรือทุนทรัพยไมเพียงพอ ทางบริษัทจะดําเนินการหักเงินจาก
นายจางทั้งจํานวนลวงหนา และใหนายจางไปหักจากเงินเดือนของลูกจาง ภายในระยะเวลา 4 ป หรือตามแต
จะตกลงกันระหวางนายจางกับลูกจาง โดยแรงงาน สปป.ลาว ที่ผานดานหนองคาย สวนใหญเขาไปทํางานใน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ในภาคอุตสาหกรรม โรงงานตาง ๆ เปนตน ซึ่งกระบวนการนําเขาแรงงานลาว 
แบงแยก 3 ประเภท ดังนี้ 

 

ปญหา แรงงานตางดาวไมได
รับการขึ้นทะเบียน ภาครฐั
ของไทยมีวธิีในการแกไข
อยางไร 

แรงงานตางดาวยื่นเอกสาร 
กับ สนง.จัดหางาน 

สนง.จัดหางานและ 
สงไปยังสถานทูต 

ประสานเจาหนาที่
ตรวจสอบพิสูจนสัญชาต ิ

พิสูจนสัญชาต ิ
ผาน ไมผาน 

กระทรวงตางประเทศ 
ออก Passport 

ตรวจคนเขาเมือง  
ออก VISA 

แรงงานตางดาวยื่นเอกสารขออนุญาตทํางาน 
ที่ สํานักงานจัดหางานของจังหวัด 

สนง.จัดหางาน 
พิจารณาอนุญาตให

ทํางาน 

No Yes 

ออกใบอนญุาต 
เขาทํางาน 

1. เจาหนาที่พสิูจนหลักฐาน 3 ประเทศ 
2. เจาหนาที่จัดหางาน 
3. แพทย 

 การออก VISA อยูในไทยได 2 ป  
 เมื่อหมดอายุ 2 ป แรงงานตางดาว 

ตองกลับประเทศไปรายงานตัวที่
ประเทศของแรงงานตางดาว ตออายุ 
VISA อีก 2 ป 

  

ปญหา เมือ่แรงงานทํางานที่ไทย 
ครบ 4 ป ตามกฎหมายแรงงาน
ตางดาวตองพกังาน 1 ป (เพื่อ
กลับไปพัฒนาประเทศของตน) จึง
ทําใหอาจเกิดปญหาการขาดแคลน
แรงงานภายในประเทศของไทย 
ภาครัฐจะมีแนวทางแกไขอยางไร 
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1. กระบวนการนําเขาแรงงานตางดาว ตามมติ ครม. 15 ม.ค. 56 

 
ภาพที่ 2.24 กระบวนการนําเขาแรงงานตางดาว ตามมติ ครม. 15 ม.ค. 56 
ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย, 2556 
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2. กระบวนการนําเขาแรงงานตางดาว อยางถูกตองตามกฎหมายภายใต MOU 
 

 
ภาพที่ 2.25 กระบวนการนําเขาแรงงานตางดาว อยางถูกตองตามกฎหมายภายใต MOU 
ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย, 2556 
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3. กระบวนการนําเขาแรงงานตางดาว โดยบริษัทนําเขาแรงงานลาวที่เวียงจันทน 12 บริษทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.26 กระบวนการนําเขาแรงงานตางดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายจางยื่นความประสงคตองการแรงงานลาว 

ยื่นความประสงคตองการแรงงานลาว 

กรมจัดหางานของจังหวัดที่อยู 

แนะนํานายจางใหตดิตอโดยตรง 
เปนการตดิตอทางโทรศัพทเพ่ือตอรองราคา 

บริษัทท่ีนําเขาแรงงานลาว จํานวน 12 บริษัท 
ตามแตนายจางเลือกติดตอ 

ตกลงราคาออกใบจาง 
18,000–23,000 บาท/เดือน 

ระบุแรงงานท่ีตองการตลอดจนจํานวนที่ตองการ 

นายจางทํา MOU กับบริษัทนําเขาแรงงานลาว 

บริษัททําหนังสือเดินทางพรอมตรวจโรค 
ใหแรงงานลาวและทํา Visa 

นัดสัมภาษณงาน 

คาทําหนังสือเดินทาง 1,500 บาท 
คาใชจายในการอนุญาตทาํงาน 2,000 
บาท/คน/ป 
ตรวจโรค 600 บาท/คน/ป 

นําสงแรงงานท่ีดาน 

นายจางมารับแรงงานท่ี ตม. ฝงไทย ไดรับสิทธิประกันสังคม 
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ภาพที่ 2.27 ประเภทแรงงานลาวและคาใชจายของแรงงานลาวที่เขามาทํางานที่ไทย 
 

ตารางที่ 2.12 แสดงจํานวนคนตางดาวแตละประเภท ป 2555                                                            หนวย : คน 
จํานวน คนตางดาวพิสูจน

สัญชาติ 
คนตางดาวนําเขา

ตาม MOU 
คนตางดาวตามมติ 
ครม. 15 ม.ค. 56 

รวม 

จังหวัดหนองคาย 263 93 645 1,001 
ที่มา : ดานตรวจคนเขาเมืองหนองคาย, 2556 
 
 การนําเขาของแรงงาน สปป.ลาว ในการพิสูจนสัญชาติลําบาก เนื่องจากประชาชนของ สปป.ลาว 
แรงงาน สปป.ลาว ไมมีนามสกุล บางรายไมมีชื่อในทะเบียนบาน ไมมีบัตรประชาชน เนื่องจากแรงงานบางราย
ที่มาทํางานในประเทศเปนเวลานาน พอบาน (ผูใหญบาน) ในหมูบานนั้นแจงคัดรายชื่อออกจากทะเบียนบาน 
จึงทําใหการพิสูจนสัญชาติโดยยาก หากแรงงานเหลานี้ กลับ สปป.ลาว แลวทําหนังสือเดินทางเอง มีคาใชใน
การออกหนังสือเดินทาง จํานวน 1,500 บาทตอคน ซึ่งเปนคาใชจายสูง และสถานที่ออกหนังสือเดินทางไดอยู
ที่นครหลวงเวียงจันทนเทานั้น จึงทําใหไมสะดวกในการเดินทาง จึง เปนสาเหตุที่แรงงาน สปป.ลาวมีการ
ลักลอบเขามาทํางานในไทยอยางผิดกฎหมาย ซ่ึงคาแรงงานภายใน สปป.ลาว คนละ 80 บาท หากเปนแรงงาน
แรงงานฝมือ ประมาณ 300-400 บาท แตหากมาทํางานท่ีประเทศไทย ไดคาจางงานตามกฎหมายแรงงานไทย 
ประมาณ 300 บาทตอวัน ในปจจุบันที่ สปป.ลาว มีแรงงานคนเวียดนามเปนจํานวนมาก โดยคาจางแรงงาน
เวียดนาม จํานวน 60 บาทตอวัน และในขณะนี้ แรงงานเวียดนามพรอมอพยพเขามาทํางานที่ประเทศไทย
จํานวนมาก หากรัฐบาลของไทยและเวียดนามมีขอตกลงในเรื่องนี้อยางชัดเจน 
  การเขาออกของแรงงานที่จังหวัดหนองคาย สวนใหญเปนแรงงานที่มาทํางาน เปนแรงงานประเภท มา
ทํางานไปเชา-เย็นกลับ ปจจุบันภาครัฐพยายามที่ผลักดัน เขาใน พรบ. มาทํางานเชา-กลับเย็น แตติดประเด็น
ในเรื่องเอกสารในการใชในการขออนุญาตไปเชา-เย็นกลับ ซึ่งกระทรวงตางประเทศ ยังไมอนุญาตใหใชหนังสือ
ผานแดนในการขออนุญาตในการขอทํางาน จึงตองดําเนินการรางเอกสารพิเศษขึ้นตางหากแลว นําไปตกลงกับ
ภาครัฐของ สปป.ลาว อีกครั้ง เพ่ือเปนเอกสารที่สามารถรับคนลาวเขามาทํางานตามฤดูกาล อาทิ การทํางาน

แรงงานลาวที่มีหนังสือ
เดินทาง 

แรงงานลาวไมมีหนังสือ
เดินทาง 

คาใชจาย 12,000 บาท/คน ดําเนินการผานบริษัท 
12,000 บาท/คน 

ดําเนินการเองที่ฝงลาว 
8,000 บาท/คน 

กฎหมายของ สปป.ลาว 
- คาใชจายใหนายจางจายใหลูกจางกอน 
- นายจางหักเงินเดือนของลูกจางภายใน 4 ป ตามแตนายจางและลกูจางตกลงกัน 
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ไปเชา-เย็นกลับ การทํางานในภาคอุตสาหกรรม การทํางานในภาคบริการ และการทํางานในภาคเกษตรกรรม 
เปนตน  
 

4.2. รูปแบบการพึ่งพาดานบริการ 
1) การพึ่งพาดานการทองเที่ยว 
ดานศุลกากรหนองคายไดอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว เนื่องจากจังหวัดหนองคายอยู ใกลกับ

นครหลวงเวียงจันทน จึงทําใหนักทองเที่ยวคนไทยเขาไปทองเที่ยวเปนจํานวนมาก สวนคนลาวเขามาใน
ประเทศไทยเพ่ือจับจายซื้อสินคาอุปโภคบริโภค ทั้งนี้สงผลใหหางสรรพสินคาโลตัสสาขาหนองคายมียอดจํา
นายเปนอันดับ 1 ของประเทศ โดยสินคาที่ไดรับความนิยมคือผลิตภัณฑอาหารทะเล อาทิ กุง หอยแครง ปู 
ปลา ปลาหมึก เปนตน 
 
5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

1) การนําเขาปจจัยการผลิตเพื่อการสรางมูลคาเพิ่ม 
1.1) ผลิตโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยใชวัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบาน คือ ขาวโพด

ฝกออน มะเขือเทศ ในปจจุบันสงออกขาวโพดผักออน มะเขือเทศ ที่ทาเรือแหลมฉบัง 
1.2)  ไมแปรรูป ที่นําเขาจาก สปป .ลาว มาแปรรูปขั้นตอไป เชน ไมปาเก หนาตาง ประตู 

เฟอรนิเจอร เปนตน 
2) การสรางมูลคาเพิ่มจากปจจัยการผลิตภายในประเทศเพื่อการสงออก 

2.1) จังหวัดหนองคายเปนเมืองเกษตรกรรม ความตองการขาวใน สปป.ลาว ไมเพียงพอ โดยการ
สงเสริมเกษตรไทย และจัดตั้งกองทุนหรือสหกรณ สรางจิตสํานึกในการเปนผูประกอบการที่ดีแลวนําขาวไปวาง
จําหนายยัง สปป.ลาว โดยการบรรจุหีบหอ การพัฒนาผลิตภัณฑใหม ตลอดจนการเพ่ิมชองทางการเขาถึง
สินคาใหครอบคลุมแลวสงไปจําหนายยังประเทศเพ่ือนบานได  

2.2) จังหวัดหนองคาย สามารถทําประมงได โดยไดประโยชนจากการเลี้ยงปลาแมน้ําโขงใน
หนองคายเปนจํานวนมาก ปลาโตเร็ว และคุณภาพดี แตราคาคอนขางสูง ซึ่งมีบริเวณตําบลทาบอ ศรีเชียงใหม 
มีกระบวนการเลี้ยง ดังนี้ 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.28 กระบวนการเลี้ยงปลาเพื่อจําหนาย 
 

การประมง ปลาน้ําโขง สงเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงขยายพันธุ สามารถสงออกไปขายได 
เนื่องจากปลาเนื้อแนน มีคุณภาพดี เปนที่ตองการของตลาด อีกทั้งยังสามารถแปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม อาทิ 
ปลารมควัน ปลาแชแข็ง 

2.3) สงเสริมการเพาะปลูกผักปลอดสารพิษในแมน้ําโขง แลวสงไปจําหนายยังประเทศมาเลเซีย 
ประเทศสิงคโปร กรณีมีรถไฟฟาความเร็วสูงผาน ศักยภาพในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เพราะติดลําน้ําโขง 
เอ้ือตอการปลูกพืชปลอดสารพิษ สงเสริมการปลูกเพ่ือสงออก 

ลูกปลา 
นํามาเลี้ยงที่

บอดิน 

ปลาเริ่มโต 
ไดขนาด 

ปลาใหญ 
คุณภาพดี 
เนื้อแนน 

ปลาเริ่มโตนําไปเลี้ยง 
 

เลี้ยงในกระชังที่แมน้ําโขง 

สงขาย ราคาด ี
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2.4) สินคา OTOP เชน สินคาหัตถกรรม สินคากลวยตาก กลวยอบแผน กลวยสุกทอดกรอบ กลวย
อบเนย ของหนองคาย ปลารมควัน (บานฝาง) ปลาเสนรมควัน เปนตน เนนการพัฒนาผลิตภัณฑ ชองทาง
การตลาด เพ่ือเปนสินคาสงออก ผลิตไขเค็ม ผลิตเสนกวยเตี๋ยวญวน เสนกวยเตี๋ยว ทําการตลาดในการขาย
สินคา จุดเก็บสินคา ตองมีการบรรจุหีบหอขึ้นมาใหมใหกับเกษตรกร เนนอาหารเพื่อสุขภาพ พัฒนาเพื่อสงออก  

2.5) รานแดงแหนมเนือง สงออกแหนมเนือง ไปจําหนายใหกับคนยุโรป อเมริกัน มีลูกคาอยูทั่ว
ประเทศ ซึ่งมีการสงเสริมใหชุมชนมีการปลูกผักพ้ืนเมือง เชน ผักแพว ใบชะพลู ใบสะระเเหน แผนกระยอ เปนตน 

3) ปจจัยการผลิตที่สรางมูลคาเพิ่มอยูแลวสามารถตอยอดในการสรางมูลคาเพิ่มได หรือ สามารถ
สรางมูลคาเพิ่มในขั้นกลางเพิ่มเติม (ขัน้กลางหรือขั้นแปรรูป) 

ควรมีการสงเสริมในอุตสาหกรรมปลายน้ํา อาทิ จักรยานยนต ยางมอเตอรไซด ชิ้นสวนอะไหล
จักรยานยนต เปนตน สงออกไปยัง สปป.ลาว เพ่ือตอบสนองกลุมลูกคาที่มีความตองการสินคาดังกลาว และ
การแปรรูปยางพารา เชน ผลิตถุงมือยาง ยางในรถจักรยานยนต เปนตน 

 
6. ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม 

 ดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 (ดานหนองคาย) มีความสัมพันธระหวางหนวยงานราชการ
ของไทยและ สปป.ลาว โดยการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวางหนวยงานทั้งสองประเทศ ทั้งเปน
ทางการและไมเปนทางการเปนประจํา อาท ิจัดประชุม แขงกีฬา ประเพณีวันสงกรานต ประเพณีแขงเรือ เปนตน  
 สวนเรื่องสังคมและวัฒนธรรมระหวางไทยกับ สปป.ลาว มีความคลายคลึงกันในหลายดาน อาทิ ดาน
ชีวิตความเปนอยู ดานสังคม ดานความเชื่อ ดานภาษา ดานวัฒนธรรม ที่สําคัญ ตลอดจนทั้งไทยและ สปป.ลาว 
มีการไปมาหาสูกันเปรียบเสมือนพ่ีนองกันมาตั้งแตอดีตกาล จึงทําใหทั้งสองประเทศมีความสัมพันธอันดีตอกัน 
 
7. ดานความม่ันคง 

7.1. ปญหาการลักลอบหลบหนีเขาเมือง และปญหาแรงงานตางดาว ประชาชนของทั้งสองประเทศสวนหนึ่งเปน
เครือญาติกัน ทําใหมีการลักลอบเดินทางไปมาหาสูกัน และสภาวะเศรษฐกิจที่แตกตางกัน คาแรงที่สูงของประเทศไทย
ทําใหประชาชน สปป.ลาว มีความตองการเขามาทํางานในประเทศไทยเปนจํานวนมาก และเขามาอยางผิดกฎหมาย 
ไมไดขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว จากปญหาดังกลาว ทําใหประชาชน สปป.ลาวลักลอบเขามากระจายกันอยูทั่ว
ประเทศไทย โดยอาชีพที่แรงงาน สปป.ลาว มาทํางานมากที่สุด คือ แมบาน กรรมกรแบกหาม ซึ่งเปนแรงงานประเภทไร
ฝมือเปนสวนใหญ การเขามาของแรงงานผิดกฎหมายเหลานี้ มักผานชองทางจุดผอนปรนตาง ๆ 

7.2. ปญหายาเสพติด ปจจุบันยาเสพติดที่ลักลอบนําเขาในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น ไดแก ยาบา กัญชา ฝน ยาไอซ 
เปนตน โดยการลักลอบนําเขามาในรูปแบบตาง ๆ เชน ลักลอบนําเขาตามชองทางธรรมชาติ ตามหมูบานที่ติดตามแนว
ชายแดน และจุดผอนปรน เปนตน  
 
ตารางที่ 2.13 แสดงการปราบปรามยาเสพติด จังหวัดหนองคาย 

ปงบประมาณ 2553 2554 2555 
จํานวนคด ี 96 71 39 
ยาบา (เม็ด) 110,414 37,679 23,591 
กัญชา (กก.) 38 198.50 46.09 
ยาไอซ (กก.) - 0.0031 1.350 
ฝน (กก.) 1.000 1.248 9.230 
ที่มา : ดานตรวจคนเขาเมืองหนองคาย, 2556 
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7.3. บอนคาสิโนที่แขวงเวียงจันทน ปจจุบันที่แขวงเวียงจันทน สปป.ลาว มีการสรางบอนคาสิโน แดน
สะหวัน น้ํางึม รีสอรท กอตั้งเมื่อป 2541 ตั้งอยูบริเวณภูเขาควาย และทะเลสาบน้ําเงิน เขตเมืองทุละคม แขวง
เวียงจันทน หางจากกําแพงนครเวียงจันทน ไปตามเสนทางหมายเลข 10 ประมาณ 60 กิโลเมตร รีสอรทแหงนี้
เปนโครงการรวมทุนระหวาง นายหยาน กอก เหยิน นักธุรกิจชาวมาเลเซีย ในนามบริษัทลาว-ซูเยน พัฒนา 
จํากัด (Lao-Syuen Development Co.Ltd.) กับรัฐบาลลาว โดยกระทรวงปองกันประเทศ มี พลโท นะคอน 
สีนะนน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงปองกันประเทศลาว เปนประธานที่ปรึกษา มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 211 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ  
 รีสอรทแหงนี้ ตั้งเปาหมายไว คือ ตองมีทั้งเครื่องรอน เรือสําราญ ตลาดลอยน้ํา พิพิธภัณฑกีฎวิทยา 
สนามกอลฟ ดิสโกเธค และบอนคาสิโนที่เปดใหบริการไดตลอด 24 ชั่วโมง โดยขางในมีโตะเลนพนัน 27 โตะ 
สําหรับเลน รูเล็ตต บักคารา และแบล็กแจ็ก เงินที่ใชในการเลนพนันคือเงินสกุลบาท เพราะลูกคาที่มาเลนพนัน
สวนใหญเปนคนไทย รองลงเปนคนจีนกับเวียดนาม สวนคนลาวนั้น มีกฎหมายหามเลนการพนันอยางเด็ดขาด 
และบอนคาสิโนแหงนี้ ไดมีบริษัททัวรตาง ๆ จัดโปรแกรมทัวรบอนคาสิโนแหงนี้ เชน โอเชี่ยนสไมลทัวร แอลทู
บี ทราแวล ปุยฝายทัวร วีทราเวลเน็ต บริษัท อิทชี่ฟทไทย จํากัด (เปนตัวแทนไทย ของบริษัทที่ สปป.ลาว ชื่อ 
Luangprabang Booking) เปนตน 

ผลกระทบจากบอนการพนันชายแดนมีผลดานลบตอสังคม เชื่อวาเปนแหลงฟอกเงิน แหลงหลบซอน
ของอาชญากรที่หลบหนีการจับกุมการคายาเสพติด และการคาประเวณี สวนดานบวก ทําใหคนไทยจํานวน
หนึ่งมีงานทํา และสินคาเพ่ือการอุปโภคบริโภคภายในบอนการพนันสวนใหญเปนสินคาที่ผลิตในประเทศไทย  

 
7.4.  การดูดทรายจากแมน้ําโขงของฝง สปป.ลาวมีผลกระทบตอพรมแดนไทย การดูดทรายจากแมน้ํา

โขงของฝง สปป.ลาว มีการดูดทรายจากกลางลําน้ําโขงเขามาทางฝงไทย ทําใหรองน้ําลึกเปลี่ยนเขามาใกลตลิ่ง
ฝงไทยมาก ถาหากดูภาพถายทางอากาศ เห็นวา ประเทศไทยโดนรุกล้ํามาก ทําใหเกิดผลเสียเวลาน้ําขึ้นน้ํา
เซาะตลิ่งฝงไทยเกิดความเสียหายซ่ึง อยูระหวางการแกไขปญหารวมกันในระดับพ้ืนที่ 
 
8. ทัศนคติ พฤติกรรม และความพอใจของผูบริโภคตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภค

ของประเทศคูคาทีจุ่ดผานแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 จังหวัดหนองคาย  
 

8.1 พฤติกรรมผูบริโภค  
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาว ณ ดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 จังหวัด

หนองคาย โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 209 คน แบงเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 27.7 และเพศหญิง 
คิดเปนรอยละ 72.3 อายุอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 41.7 ระดับการศึกษาสวนมากอยูในระดับอุดมศึกษา
หรือมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 51.3 อาศัยอยูที่หมูบานดงคําชาง หมูบานดงโศก หมูบานทาเดื่อ คนในหมูบาน
ประกอบอาชีพคาขาย และ อาชีพเกษตรกร 

ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาบริเวณดาน สวนมากประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว รายไดที่นํามาซื้อสินคามาจาก
การไดรับเงินเดือนประจํา การคาขาย และการเกษตร ตามลําดับ รายไดครัวเรือนตอเดือน อยูระหวาง 20,001-50,000 บาท 
และคาใชจายที่ใชเพ่ือการบริโภคของครอบครัวตอเดือน อยูระหวาง 5,001-10,000 บาท  

 
 
 

2-30 2-31
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8.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 1 มีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 2.14 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที ่ 
             มีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 4.16 1.028 มาก 
2 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 3.92 1.121 มาก 

3 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 3.90 1.136 มาก 
4 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 3.80 1.313 มาก 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ

การพัฒนา สปป.ลาว 3.33 1.269 มาก 

รวม 3.82 1.173 มาก 
 
 จากตารางที่ 2.14 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่ดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 มีตอ
ประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.82 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคา
นอย ไดแก การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความ
ไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว และประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว เปนตน 
 

8.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่ดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 มีตอประเทศไทย 
พิจารณาสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

 
ตารางที่ 2.15 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานดานสะพานมิตรภาพ

ไทย-ลาว แหงที ่1 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภัณฑ 4.23 0.497 มาก 
2 ดานราคา 4.14 0.624 มาก 
3 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.98 0.656 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.88 0.531 มาก 

รวม 4.06 0.577 มาก 
 
จากตารางที่ 2.15 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี

คาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.06 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.23 

โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยที่ติดตราสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความนาเชื่อถือ
สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย มีมาตรฐานในดานคุณภาพดี มีความคุนเคยที่มีตอสินคาไทย และผูขายคน
ไทยมีความเปนมิตร ประเทศไทยมีทักษะและมีความชํานาญทางเทคโนโลยีการผลิตที่ดี เปนตน 
 2) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.14 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การตั้งราคาสินคาของไทยเหมาะสมกับคุณภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคา
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มีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง และสินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขาย
อยูใน สปป.ลาว เปนตน 
 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.98 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การขนสงสินคากลับ สปป.ลาว มีความสะดวก และเสียคาใชจาย
นอย สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขาย  เวลาเปด-ปดใหบริการของ
รานคาเหมาะสม มีพ้ืนที่แสดงใหลูกคามองเห็นสินคาไดสะดวกและท่ัวถึง เปนตน 

4) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.88 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีการสงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก 
แถม) มีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา มีการใหเครดิตผูประกอบการคนลาวในการซื้อสินคา 
โฆษณาสินคาของไทยทําใหตัดสินใจซื้อไดงายขึ้นทําใหรูสึกดีและคลอยตามโฆษณามีความรูสึกอยากใชสินคา
ของไทย นอกจากนี้มีการติดปายโฆษณาดวยภาษาลาว มีการโฆษณาทางวิทยุชุมชนและหนังสือพิมพทองถิ่น 
เปนตน 

 
8.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ

ผูบริโภคคนลาว ณ ดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 1 
 

ตารางที่ 2.16 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจยัที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย โดยผานดานสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แหงที ่1 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การรับรูคุณภาพสินคา 4.24 0.578 มาก 
2 ความพึงพอใจของผูบริโภค 4.12 0.592 มาก 
3 วัตถุประสงคในการซื้อ 3.94 0.611 มาก 
4 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 3.93 0.619 มาก 

รวม 4.06 0.600 มาก 
 
จากตารางที่ 2.16 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี

คาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.06 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
 1) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 4.24 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การมาซื้อสินคาของไทยมีความคุมคากับราคา คุณภาพ และการเดินทาง 
สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจากประเทศอ่ืนที่มีจําหนายใน สปป.ลาว 
การซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุด และสินคาของไทยทําใหมีความรูสึกท่ีดีที่ไดเปนเจาของ เปนตน 
 2) ดานความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.12 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวมีความพึงพอใจตอสินคาของไทย พอใจที่มาซื้อ
สินคาไทยทุกครั้ง เมื่อซื้อสินคาของไทยไปบริโภคสามารถตอบสนองความตองการของทานไดมาก เปนตน 
 3) ดานวัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.94 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ซื้อเพราะไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้น
ในประเทศของตน ซื้อเพราะมีความแตกตางจากสินคาใน สปป.ลาว ซื้อเพราะชื่นชอบและชื่นชมตัวสินคา เปนตน 
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 4) ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.93 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวตั้งใจซื้อสินคาของไทยที่ขายในทองถิ่น แมวา
ทองถิ่นใน สปป.ลาว ไมมีขาย ตั้งใจซื้อสินคาของไทยในโอกาสอ่ืน แมวารานคาใกลบานไมมีขาย และเขาซื้อ
สินคาของไทยทุกครั้งที่ดานเปด เปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากชองทางสื่อโทรทัศน
ไทยสวนกลาง มากที่สุด รองลงมาคือชองทางปากตอปาก และสื่อโทรทัศนทองถิ่น ตามลําดับ สวนชองทางที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ สื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง ปากตอปาก สื่อโทรทัศนทองถิ่น 
ตามลําดับ 
 

8.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 สวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคา

กอนที่มาซื้อสินคาฝงไทย และจดใสกระดาษไว คิดเปนรอยละ 41 และหากมีสินคาชนิดไหนถูกใจก็ซื้อสินคานั้น
เพ่ิม โดยในการมาซ้ือสินคาท่ีไทยนั้นสวนมาก ใชเงินสดที่พกติดตัวมาอยางเดียว รอยละ 81.3 ในการเขามาซื้อ
สินคานั้นมีความถี่ประมาณ 1 ครั้งตอสัปดาห หากมีการลืมซื้อสินคากลับมาซื้อสินคาที่ไทยใหมอีกครั้ง หาก
สินคาหมดกะทันหันจะซื้อสินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศไทยจากรานในพ้ืนที่ 

 
8.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่ผานดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 เขามาซื้อ

สินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย จากการสัมภาษณ มีความเห็นวา ปริมาณการซื้อสินคาเมื่อ 5 ปที่ผานมามี
การซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 64.7 และมีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม รอยละ 32.6 โดยกรณีที่มีการซื้อสินคา
ที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจาก การคมนาคมในการเดินทางมาซื้อสินคาสะดวกสบายขึ้น ทางเลือกสินคาในตลาดการคา
ชายแดนมีมากขึ้น รายไดเพ่ิมขึ้น สวนกรณีการซื้อสินคาเทาเดิมเนื่องจาก รายไดไมเปลี่ยนแปลง รสนิยมไม
เปลี่ยนแปลง การคมนาคมเหมือนเดิม เปนตน 

 
8.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวผานดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 มาซื้อสินคาไทย เรียงลําดับประเภทสินคา

จากมากไปนอย ดังนี้ 
1) สินคาประเภทอุปโภคบริโภค ไดแก ขนมคบเคี้ยว ตะวัน เลย น้ําอัดลม น้ํามันพืช อาหารทะเลและสบูลักส 

เปนตน 
2) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก กระทะ มีด จาน ชอนและหมอ เปนตน 
3) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง รองเทาแตะ กระโปรงและผาหมโตโต เปนตน 
4) สินคาประเภทอุปกรณกอสราง ไดแก สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊ก สวิทซ ตะปูและกระจก เปนตน 
5) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม วิทยุ/โทรทัศน ตูเย็น เครื่องเสียงและลําโพง เปนตน 
6) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก อาหารสัตว เมล็ดพันธุพืช ปุย รถตัดหญาและยาฆา

แมลงปราบศัตรูพืช เปนตน 
7) สินคาประเภทเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น รถจักรยาน ยางรถยนตและยางรถ

มอเตอรไซค เปนตน 
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8.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย โดยสวนใหญ

เขามาซื้อสินคาในชวงบายเวลา 13.01-16.00 น. และชวงสายหลังเวลา 09.00 น. โดยการเขามาซื้อสินคาโดย
สวนใหญนิยมซื้อสินคาที่ โลตัส รอยละ 43.9 เหตุผลที่นิยมซื้อ เพราะสินคาหลากหลาย สะดวก มีสินคา
หลากหลายใหเลือก คุณภาพดี ราคาถูก เปนตน โดยมูลคาการเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวในหนึ่งครั้ง
สวนใหญนั้นมีมูลคา 2,801 บาทขึ้นไป 

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก ราคาถูกกวา มีสินคาใหเลือก
หลากหลาย  คุณภาพดีกวา สามารถหาซื้อไดงายและสะดวกเปนตน แตอยางไรก็ตามยังมีปจจัยที่ทําให
ผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคาไทย ไดแก ความเสียหายของสินคาในการขนสง  ความยุงยากในการ ถือหรือหิ้ว 
สินคากลับ สปป.ลาว คาขนสงแพง ขั้นตอนในการตรวจสอบยุงยาก เปนตน 

 
8.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวา

สินคาจากประเทศอ่ืน เชน จีน และเวียดนาม รอยละ 5–10 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ใน
ปจจุบันสินคาใน สปป.ลาว มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาว รอยละ 64.2 บอกวา ซื้อสินคาไทย
คงเดิม เพราะ สะดวกในเรื่องการเดินทาง สินคามีคุณภาพ สินคาหลาย ชื่นชอบสินคาไทย สวนการเดินทางเขา
มาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่องของระยะเวลาการเปดจุดผานแดนหรือจุดผอนปรน คาธรรมเนียม
ทําบัตรอนุญาตออกจากประเทศของทานแพง  ไมมีกฎเกณฑแนนอนในการจัดเก็บคาภาษี หรือคาธรรมเนียม
ขนสงสินคา เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้นสงผลตอการมาซื้อสินคาของผูบริโภคคน
ลาวมาก  

 
8.2. ผูบริโภคคนไทย 

ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 สวนมากเปนผูหญิง
มากกวาผูชาย และมีอายุระหวาง 21-30 ป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณดาน มีอาชีพหลัก คือ 
ขาราชการ/พนักงานรัฐ รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 10,001-20,000 บาทตอเดือน ผูบริโภคคนไทยมาซื้อสินคาที่
ตลาดบริเวณดานนาน ๆ ครั้ง และมีการซื้อสินคาของ สปป.ลาว โดยสินคาที่ซื้อจากผูขายคนลาว ไดแก 
ผักหวาน เห็ดโคน ขนมของขบเค้ียว กลวยไมตาง ๆ ปลา ไวน เหลา เบียร ว็อดกา น้ําหวานอัดลม เครื่องแตงกาย 
(กระเปา/รองเทา/เครื่องประดับ) เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคาประมาณชวงสายหลังเวลา 09.00 น. 

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนลาว เนื่องจากราคาสินคาถูกกวา  ไมมีจําหนายใน
ประเทศไทย มีสินคาใหเลือกหลากหลาย แตถานอกเหนือจากสินคาขางตนผูบริโภคคนไทยจะเลือกซื้อสินคา
ของไทยมากกวา สินคาจาก สปป.ลาว เนื่องจากสินคาจาก สปป.ลาว เปนสินคาไมมีคุณภาพ ไมถูกสุขลักษณะ
หรือสกปรก ผูขายไมรักษาอนามัย รวมถึงความยุงยากในการหิ้วสินคากลับ นอกจากนี้ผูบริโภคคนไทยยังเคย
เลนหวยใตดิน ของ สปป.ลาวโดยมีจํานวนครั้ง 1-2 ครั้งตอเดือน  
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8.3. ผูประกอบการคนลาว 
ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาที่ดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 โดยสวนใหญเปนเพศ

หญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 41-50 ป โดยสวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ
ผูประกอบการคนลาวสวนใหญเปนผูประกอบการรายยอย ซึ่งมีการเขามาซื้อสินคาสวนใหญวันอาทิตย จาก
การสัมภาษณผูประกอบการคนลาว สามารถสรุปไดดังนี้ 

 
8.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ โดยจากการสัมภาษณ

ของผูประกอบการคนลาว ณ จุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย  
 

ตารางที่ 2.17 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่
เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 

4.67 0.577 มากที่สุด 

2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 4.33 0.577 มาก 
3 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 4.33 1.155 มาก 
4 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 3.67 1.528 มาก 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ

การพัฒนา สปป.ลาว 
3.33 0.577 ปานกลาง 

รวม 4.07 0.883 มาก 
 
  จากตารางที่ 2.17 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.07 ไดแก ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก
ชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุดและประเทศไทยมี
ความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว เปนตน 
  เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยตอสินคาไทยและมีความคุนเคยที่มีตอผูประกอบการคนไทยเปนอยางดี  
 พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย  ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.43 ไดแก มีทักษะและ
เทคโนโลยีในการผลิต มีการวิจัยดานเทคโนโลยี มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีการผลิตที่ไดมาตรฐาน มีการ
ผลิตสินคาจํานวนมาก มีอัตราจางแรงงานจํานวนมาก มีความชํานาญดานเทคนิคและมีการศึกษาที่ดี เปนตน   
 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน ใน
ระดับความสําคัญมาก ที่มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.29 ไดแก ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีความ
นาเชื่อถือ สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนผลิตดวยเทคโนโลยีการผลิตที่ดีและตราสินคาไทยที่จําหนาย
ตามแนวชายแดนสื่อถึงประเทศไทย เปนตน 
 
 
 

rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดหนองคาย

2-36  

8.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย โดยจุดผานแดน
ถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย  

 
ตารางที่ 2.18 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานราคา 4.40 0.400 มาก 
2 ดานผลิตภณัฑ 4.39 0.536 มาก 
3 ดานสถานท่ี 4.29 0.247 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 4.00 0.378 มาก 

รวม 4.27 0.390 มาก 
 
  จากตารางที่ 2.18 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.27 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1)  ดานราคา ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญ
มาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.40 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การตั้งราคาสินคาเหมาะสมกับ
คุณภาพสินคา สินคาไทยที่เหมือนกันกับสินคาของ สปป.ลาว นั้น เปรียบเทียบราคาสินคาของไทยมีราคาถูก
กวาและมีปายแสดงราคาสินคาที่ชัดเจน เปนตน 

2)  ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.39 ซึ่งมปีจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาของไทยมีให
เลือกหลากหลาย สินคาทันสมัยและสินคามีคุณภาพดี เปนตน 

3) ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.29 ซ่ึงมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีพนักงานขาย
เพียงพอที่คอยบริการ และหยิบสินคาให มีพ้ืนที่จัดเก็บสินคาขายมากเพียงพอที่ลูกคาไดเห็นสินคาและการ
ขนสงสินคากลับมีความสะดวก เปนตน  

4)  ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.00 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีการติดปาย
โฆษณาบริเวณหนารานหรือบริเวณใกลเคียง มีการสงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น  (ลด แลก แจก 
แถม) และมีบริการรับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท เปนตน 

 
8.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

สินคาไทยโดยจุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย  
 

ตารางที่ 2.19 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานเศรษฐกิจ 4.00 0.866 มาก 
2 ดานกฎหมายและการเมือง 3.42 0.804 ปานกลาง 

รวม 3.71 0.835 มาก 

2-36 2-37

ลำดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า S.D.
ระดับ

ความสำคัญ

1 ด้านเศรษฐกิจ 4.00 0.866 มาก

2 ด้านกฎหมายและการเมือง 3.42 0.804 ปานกลาง

รวม 3.71 0.835 มาก

ตารางที่ 2.19 แสดงค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ของความคิดเห็นทางด้านกฎหมายและการเมือง	 และด้านเศรษฐกิจ	rIS
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จากตารางที่ 2.19 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.71 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.00 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การขาดแคลน
สินคาที่จําเปนใน สปป.ลาว และผูบริโภคคนลาว มีความตองการสินคาไทยสูง คาใชจายในการขนสงสูงและ
รายไดในการนํามาซื้อสินคามีนอย เปนตน 

2)  ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.42 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก รัฐบาล
ไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ และ
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีการคาซับซอนในการนํามาปฏิบัติ เปนตน  

 
8.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายท่ี สปป.ลาว  
ผูประกอบการคนลาวที่ผานดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไป

ขายเองในประเทศของตน มีการวางแผนมาซื้อสินคาดวยวิธีการมาซื้อสินคาเอง โดยมีวิธีการซื้อสินคาพิจารณา
จากประเภทและชนิดสินคาที่ขายไดมาก เพ่ือประมาณแนวโนมความตองการซื้อของลูกคา ผูประกอบการคน
ลาวมาซื้อสินคาจากไทย ประมาณ 6-10 ครั้งตอเดือน  

การขายสินคาของผูประกอบการคนลาวมีรานคาที่สงสินคาเปนประจํา 3 รายและมูลคาที่สงสินคาไม
เกิน 50,000 บาทตอครั้ง โดยมีการจายชําระเปนเงินสด 

รานคาที่ขายสินคาในบานดงพูลี เมืองหาดทรายฟอง สปป .ลาว มีรานคาขายสินคาไทยรายใหญ
จํานวนมากกวา 3 ราย หากแตมีแนวโนมสินคาจากประเทศจีนมากวางขายใน สปป .ลาว มากขึ้น ซึ่งในกรณีที่
สินคาที่ผลิตใน สปป.ลาว มีคุณภาพใกลเคียงกับสินคาของไทย ราคาถูกกวา ผูประกอบการคนลาว มีการ
ตัดสินใจไมซื้อสินคาในประเทศของตน  

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนลาวที่ซื้อสินคาไทยไปยังที่ สปป .ลาวพบคือ ปญหาในเรื่อง
คาธรรมเนียม การขนสงสินคา ความสูญเสีย กลางทาง/ปลายทางของสินคาและสินคาถูกกีดกัน 
 

8.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณดานหนาของดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 โดย

สวนใหญประกอบธุรกิจคาปลีก เปนเวลามากกวา 9 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแต
ละครั้งไมเกิน 50,000 บาท โดยสวนใหญผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานและ
บางรายโทรศัพทมาสั่งกับผูประกอบการคนไทยโดยตรง สวนใหญจายเปนเงินสด แตหากเปนผูประกอบการคน
ลาวที่สนิทและไวใจกัน มีการใหสินเชื่อประมาณ 30 วัน แนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทยเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมี
ความตองการซื้อสินคามากข้ึนและสินคามีราคาถูก และแนวโนมที่รานใหมที่สั่งสินคาจากผูประกอบการคนไทย
เพ่ิมขึ้น เพราะสินคามีราคาถูก ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทยพบคือ ปญหาในเรื่องการขนสงสินคา 
คาธรรมเนียม การลงสินคา ความสูญเสีย กลางทาง/ปลายทางของสินคาและสินคาถูกกีดกัน 
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9. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของเมืองและดานในอนาคต 
9.1 ศักยภาพของเมือง   

จังหวัดหนองคาย ที่เปนเมืองชายแดนติดแมน้ําโขง ยาว 210 กิโลเมตร มีทัศนียภาพที่สวยงาม มี
ความเปนเมืองเกาที่ทาเสด็จ มีปรากฏการณทางธรรมชาติบั้งไฟพญานาคที่เปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยว ซึ่งเปน
การทองเที่ยวแบบยั่งยืนและเปนประตูสูนครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว โดยผานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 
แหงที่ 1 ที่มีแมน้ําโขงเปนพรมแดน 

จังหวัดหนองคายเปนจังหวัดหนึ่งที่อยูบนระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิง-สิงคโปร โดยภายใตกรอบความ
รวมมือทางเศรษฐกิจรอบอาวเปยปู (Pan-Beibu Gulf Economic Cooperation: PBGEC) ซึ่งประกอบดวย
ประเทศจีน เวียดนาม ไทย มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และบรูไน โดยภายใตกรอบความรวมมือ
ดังกลาว จีนไดผลักดันระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิง-สิงคโปร (Nanning-Singapore Economic Corridor) เขา
สูแผนงานสนับสนุนเงินทุนความรวมมือทางการลงทุนจีน-อาเซียน เพ่ือสงเสริมการคา โลจิสติกส การทองเที่ยว 
และการคมนาคมครอบคลุม 7 ประเทศ 5 เมืองหลวง คือ จีน (เมืองหนานหนิง)–เวียดนาม (กรุงฮานอย)-สปป.ลาว 
(นครหลวงเวียงจันทน)–กัมพูชา (กรุงพนมเปญ)-ไทย (กรุงเทพมหานคร)-มาเลเซีย (กรุงกัวลาลัมเปอร) และ สิงคโปร 
ภายใตกรอบความรวมมือนี้ กระทรวงการรถไฟแหงประเทศจีน ไดนําเสนอแนวทางการเชื่อมตอทางรถไฟนคร
หนานหนิง-สิงคโปร (Nanning-Singapore Railways) เชื่อมกับ 7 ประเทศ 5 เมืองหลวง ดังกลาวขางตน โดยใน
เสนทางดังกลาวนี้ จังหวัดหนองคายเปนหนึ่งจังหวัดที่รถไฟวิ่งผาน จึงถือเปนโอกาสที่ดี ในดานการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสใหกาวหนาตอไปในอนาคต 

นอกจากนี้ การพัฒนาดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย มีโอกาสและศักยภาพในการ
พัฒนาจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนดานการผลิตเพ่ือการสงออก 
(Export Processing Zone: EPZ) โดยมีพ้ืนที่ที่เหมาะสม ไดแก พ้ืนที่อําเภอเมือง อําเภอสระใคร อําเภอทาบอ 
และอําเภอรัตนวาป แตยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจน และจังหวัดหนองคายเปนจังหวัดที่ตั้งอยูศูนยกลาง ระหวาง
จังหวัดอุดรธานี กับนครหลวงเวียงจันทน จึงมศีักยภาพในการพัฒนาจังหวัดหนองคายใหเปนเมืองนาอยู (เมือง
สีเขียว) เพ่ือดึงดูดนักลงทุนชาวตางชาติที่ไปลงทุนที่เวียงจันทนหรือจังหวัดอุดรธานี และมาพักอาศัยอยูจังหวัด
หนองคาย สงผลใหหนองคายมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น (มติการประชุมรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.ภูมิภาค) ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 21 กุมภาพันธ 2555 ณ จังหวัดอุดรธานี ใหจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดมุกดาหาร นครพนม และหนองคาย) 

 
9.2 ทิศทางการพัฒนา  

1) โครงการรถไฟความเร็วสูง มีเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงตลาดการคา ระหวาง
กลุมประเทศแถบลุมแมน้ําโขง ประเทศไทยถือเปนศูนยกลางของอินโดจีน จังหวัดหนองคายเปนจังหวัดที่อยู
บนเสนทางของโครงการนี้ทําใหเกิดการพัฒนาดานระบบโลจิสติกส   

2) รถไฟรางคู กรุงเทพฯ-หนองคาย จากมติ ครม. สัญจรที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 
2555 เห็นชอบใหมีการพัฒนาและเรงรัดการกอสรางรถไฟรางคู กรุงเทพฯ-หนองคาย 

3) โครงการกอสรางทางรถไฟสายทานาแลง – เวียงจันทน สปป.ลาว มีเปาหมายเพ่ือทําใหเสนทาง
การคมนาคมขนสงระบบรางระหวางไทยกับ สปป .ลาว มีความสะดวกรวดเร็ว การลดตนทุนและการเพ่ิม
ศักยภาพดานการขนสงสินคา สามารถสรางโอกาสแกภาคเอกชนไทยเพ่ือการประกอบธุรกิจใน สปป.ลาว เชน 
การรับสัมปทานบริหารจัดการ และบริหารพ้ืนที่เชิงพาณิชยในอาคารสถานีเวียงจันทน สนับสนุนใหมีการจาง
งานและใชสินคา วัสดุ อุปกรณกอสรางจากไทยมากยิ่งขึ้น เปนตน 
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4) โครงการกอสรางสะพานคูขนาน กับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน) 
สะพานมิตรภาพแหงนี้ ไดมีการกอสรางและเปดใชงานมาตั้งแตป 2537 ปจจุบันมีการจราจรที่หนาแนน และ
เปนสะพานที่มีการใชรวมกันระหวางรถยนตและรถไฟ ซึ่งในชวงเวลาที่ รถไฟวิ่ง การจราจรทางรถยนตตอง
หยุดชะงักบริเวณหนาดานการจราจรติดขัด สงผลตอการการคา การขนสง จึงมีโครงการกอสรางสะพาน
คูขนาน เพ่ือลดปญหาดังที่กลาว และอํานวยความสะดวกดานการคา การขนสงเพ่ิมข้ึน  

5) ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว (Single Window) ดานศุลกากรไดนําระบบศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว (Single Window) มาใช เพ่ือใหเกิดการใชขอมูลรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ
และภาคธุรกิจ อันนําไปสูผลประโยชนรวมกันทางดานการคาระหวางประเทศของผูเกี่ยวของทุกฝายในระยะยาว  

6) การพัฒนาดานศุลกากรหนองคาย เปน เกตเวย (Gateway) ที่เชื่อมตออินโดจีนได  
7) โครงการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของดาน เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนเปนการ

เตรียมความพรอมและอํานวยความสะดวกในการเขา-ออก ของคนและสินคา  
8) โครงการปรับปรุงดานถาวรและจุดผอนปรนของจังหวัดหนองคาย เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ

เขา-ออก ของคนและสินคา  
9) โครงการพัฒนาผูประกอบการดานโลจิสติกส เพ่ือรองรับ AEC เพ่ือใหการขนสงเกิดความสะดวก

รวดเร็วในการผานดานแตละประเทศ 
10) โครงการขยายถนน เสนทางหนองคาย-บึงกาฬ เปนถนน 4 เลน ไดแก ถนนหมายเลข 212 เลียบ

ตามลําน้ําโขง 
 

10. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด  
1) สภาวะปจจุบันสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 ไดมีการเปดใชงานมาเปนนาน โดยสภาพของ

การจราจรนั้น มีปริมาณรถโดยสาร รถยนตสวนตัว และรถบรรทุก ผานเขาออกเปนจํานวนมาก อีกทั้งสะพาน
ยังมีทางรถไฟรวมในพ้ืนที่ดวย ชวงเวลาที่เปดใหรถไฟใชเสนทาง การขนสงทางรถยนตตองหยุดชะงัก ทําให
การจราจรติดขัด เปนอุปสรรคตอการคา ขนสง เปนอยางมาก 

2) คาใชจายจากคาลวงเวลาที่สูงประมาณ 1,000-2,000 บาท ในฝง สปป.ลาว โดยอพยพชวงเชา
ระหวางเวลา 06.00-08.30 น. ทําใหผูประกอบการขนสงสินคารอเวลาราชการ จึงนํารถผานดานสงผลให
การจราจรหนาแนนในชวงเชาตั้งแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป  

3) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษยังไมมีความชัดเจน เนื่องจากยังไมมีหนวยงานใดสามารถใหคําตอบ
ได สวนในเรื่องการบริหารจัดการ รูปแบบการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการวางผังเมืองเปนพ้ืนที่สีเขียว 
สงผลกระทบตอความสามารถในการขยายพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจในเขตจังหวัดหนองคายเปนอยางมาก 

4) ยังมีปญหาเรื่องการรับประกันความเสียหายสินคาใน สปป.ลาว  
5) สินคาจากไทย ผาน สปป.ลาว ไปเวียดนาม สปป.ลาว มีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่ไม

แนนอน 
6) การบริหารจัดการตามแนวชายแดนดูแลไมทั่วถึ งและไมเขมงวดเทาที่ควร เนื่องจากจังหวัด

หนองคายมีพรมแดนติดแมน้ําโขง 210 กิโลเมตร  
7) กฎระเบียบเรื่องการนําเขา-สงออกของ สปป.ลาว กําหนดใหมีการนําเขา รอยละ 40 ของมูลคา

การคาทั้งหมด และสงออก รอยละ 60 ของมูลคาการคาทั้งหมด ซึ่งเปนอุปสรรคตอการคา  
8) ประชาชนและแรงงานของ สปป.ลาว จํานวนมาก ไมมีนามสกุล ไมมีบัตรประชาชน ไมมีสําเนา

ทะเบียนบาน ทําใหแรงงานขาดหลักฐานแสดงยืนยันตัวตนของคนลาว จึงทําใหไมสามารถออกหนังสือเดินทาง
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ได และหากทําหนังสือเดินทางสูญหาย ตองเดินทางไปทําที่นครหลวงเวียงจันทนเทานั้น โดยมีคาใชจายในการ
ออกหนังสือเดินทางสูง และมีความยุงยากในการดําเนินการ จึงเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่สําคัญที่ทําใหแรงงานลาว
ลักลอบเขามาทํางานในไทยอยางผิดกฎหมาย 

9) คาใชจายในการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวสูงเกินไป จึงทําใหแรงงานตางดาวไมยอมขึ้นทะเบียน 
โดยคิดเปนสัดสวน 2 ใน 3 ของจํานวนแรงงานทั้งหมด  

10) สินคาจากประเทศจีนไดแยงสวนแบงทางการตลาดของสินคาไทยเพ่ิมมากขึ้น เชน สินคาทาง
การเกษตร ตลาดโบเบ (อุดรธานี) ประตูน้ํา (ขอนแกน) เปนตน และการพัฒนาระบบโลจิสติกสที่ดี ไทยอาจ
ไดรับผลกระทบและเสียประโยชนเพิ่มข้ึน จากการที่สินคาจีนทะลักเขามาเปนจํานวนมาก 

11) ผูประกอบการสินคา OTOP ไมมีความรูในการบริหารจัดการดานปจจัยการผลิต จึงทําใหวัตถุดิบ
การผลิตขาดแคลน  

12) ผูประกอบการไทยที่ ไดเขาไปลงทุนใน สปป.ลาว ไมมารวมแบงปนความรูประสบการณ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการลงทุน เพ่ือเปนประโยชนแกผูประกอบการรายใหม ทําใหผูประกอบการ
รายใหมที่ตองการเขาไปลงทุนใน สปป.ลาว ขาดความรู การปฏิบัติตนที่เหมาะสมที่ถูกตองและโอกาสประสบ
ความสําเร็จในการลงทุนใน สปป.ลาว จึงกลายเปนเรื่องยาก 

13) เรื่องขอมูลขาวสาร อาทิ ระบบสื่อสาร ทั้ง วิทยุ โทรทัศน เปนเสมือนดาบสองคม ดังนั้น การนํา
ขอมูลผานสื่อตาง ๆ ควรมีความระมัดระวังเพราะอาจสงผลกระทบตอ ความรูสึก ทัศนคติ ของประชาชน 
สปป.ลาว และทําใหประชาชน สปป.ลาว รับรูทัศนคตขิองประเทศไทยที่มีตอ สปป.ลาว เปนอยางไร ซึ่งในทาง
กลับกัน ประเทศไทย ไมมีแหลงรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกบั สปป.ลาว เลย 

14) การลงทุนที่นครหลวงเวียงจันทนมีการขยายมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจหางสรรพสินคาขนาดใหญ 
สงผลกระทบตอธุรกิจคาปลีก คาสง ของไทย 

15) การตรวจคนเขาเมือง ผูที่เขาเมืองมาพรอมรถยนตสวนบุคคลตองมายื่นเอกสารที่ดานตรวจคน
เขาเมือง แตการยื่นเอกสารไมสามารถตรวจสอบไดวา บุคคลที่เขามาในประเทศไทยลงรถมายื่นเอกสารครบทุก
คนหรือไม จึงอาจทําใหเกิดปญหาการลักลอบเขาเมืองได 

16) ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว (Single Window) ประเทศไทยมีความพรอม แต
ประเทศเพ่ือนบานยังไมพรอม เนื่องจากระบบซอฟตแวรตางกัน จึงทําใหระบบไมเชื่อมโยงกัน 
 
11. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

1) รัฐบาลควรสงเสริมคนในชุมชนที่มีทักษะดานการคา โดยเริ่มจากรานคาในหมูบาน หรือ กลุม
แมบาน ใหความรูดานการลงทุน การสงออก พยายามเปลี่ยนทัศนคตดิานการคาขาย โดยภาครัฐตองสนับสนุน 
1. ใหความรู 2. ใหทุน 3. ใหโอกาสในการเปนผูประกอบการ เพ่ือสงเสริมในการสงออกสินคาใหเพ่ิมข้ึน 

2) ผูประกอบการที่ไปลงทุนที่เวียงจันทน ตองมีการวางแผนในการลงทุนที่ดี การสรางความไวเนื้อ
เชื่อใจระหวางกันและวิเคราะหผลกระทบจากการลงทุน ตลอดจนวิเคราะหคูแขงที่มาลงทุนเวียงจันทนดวย 
เชน เพ่ือเตรียมรับมือและสามารถแกไขสถานการณที่วิกฤตไดทันทวงที 

3) ผูประกอบการของจังหวัดหนองคาย ควรมีกลยุทธในการดึงดูดนักลงทุนจาก สปป.ลาว มารวม
ลงทุน/หุนสวนที่จังหวัดหนองคาย เพื่อเพ่ิมรายไดของจังหวัด  

4) ผูประกอบการไทยที่ไปลงทุนใน สปป.ลาว มาแบงปนประสบการณความสําเร็จหรือความลมเหลว
ในการลงทุน เพ่ือเปนประโยชนแกผูประกอบการรายใหม และควรสอบถามเรื่องกฎระเบียบกับหนวยงาน
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ภาครัฐใหเขาใจ โดยมีหนวยงานที่สามารถสอบถามขอมูลได คือ หนวยงานภาครัฐ และทูตพาณิชยที่
เวียงจันทน และการลงทุนที่ลาว เปนการรวมลงทุนมากกวาไปลงทุนเองทั้งหมด   

5) หางสรรพสินคาขนาดใหญ ทีล่งทุนในจังหวัดหนองคาย ไดมาแยงสวนแบงทางการตลาดรานโชหวย
ภายในจังหวัด และแยงลูกคา สปป.ลาว เปนจํานวนมาก ดังนั้น รานโชหวย ตองปรับกลยุทธในการขายสินคาที่
สนองความตองการของลูกคา สปป.ลาว เพิ่มข้ึน  

6) จังหวัดหนองคายควรจัดตั้งเขตเศรษฐกิจการคา มากกวาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (เขตนิคม
อุตสาหกรรม) โดยเสนอใหมีการตั้งเขตการคาและเปนศูนยการกระจายสินคา (Distribution Center) ไปยัง
ประเทศในกลุมอาเซียน ทําใหหนองคายเปนศูนยรวมสินคาในประเทศอาเซียน โดยกําหนดพ้ืนที่ ใชกฎหมาย
มาบังคับ มีสิทธิพิเศษในการลงทุนทางการคาในการตั้งคลังสินคา (Ware House) มีลักษณะเหมือนหางแตจัด
ในพ้ืนที่นั้น และนําเขาแรงงานจาก สปป.ลาว เขามาทํางานไปเชา-กลับเย็น เพ่ือจูงใจใหนักธุรกิจทั้งคนไทยและ
คนตางชาติ เชน คนลาว คนเวียดนาม คนจีน คนมาเลเซีย เปนตน มารวมลงทุนในจังหวัดหนองคาย หาก
จัดตั้งเปนเขตเศรษฐกิจการคา สามารถสรางรายไดใหกับผูที่จบการศึกษาดานสายอาชีพเพ่ิมขึ้น ทําใหมีงานทํา
เพ่ิมข้ึน  

7) การเปดเขตเศรษฐกิจพิเศษทีจ่ังหวัดหนองคายควรพิจารณาวามีสินคาหรืออุตสาหกรรมที่สามารถ
แขงขันกับนครหลวงเวียงจันทนได โดยเปรียบเทียบ ไดแก 1) อัตราคาครองชีพ 2) ขีดความสามารถในดานการ
เกษตรกรรม อาทิ ขาว ตลาดที่สามารถรองรับผลิตภัณฑขาวใน สปป .ลาว ยางพารา ที่เปนอุตสาหกรรมยาง
ครบวงจร ถั่วเหลือง การนําเขาการมไีซโลเก็บรักษาและกระบวนการเขาสูการแปรรูป 3) จํานวนแรงงานที่ควร
ใชในกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ 4) กลุมลูกคาเปาหมายในการจําหนายสินคา 5) ระบบโลจิสติกส
ของจังหวัดหนองคายมีการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพหรือไมฉะนั้น ควรมีนโยบายสงเสริมเกษตรกรดานการแปร
รูปในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เชน โรงงานยางพารา โรงงานน้ําตาล และการนําเขาวัตถุดิบจาก สปป.ลาว 
เพ่ือแปรรูปเพ่ิมมูลคา ตลอดจนการบริการจัดการดานการผลิตที่ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือที่เรียกวา
อุตสาหกรรมสีเขียว  

8) บริเวณดานหนองคาย ควรมีการใชระบบการตรวจคนและตรวจสินคาใหมีมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือ
การเพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และลดตนทุนในการขนสงสินคา  

9) ดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 ขอขยายชวงเวลาการเปดดานเปนตลอด 24 ชั่วโมง หรือ 
ขยายเวลาถึง 06.00-24.00 น. 

10) สงเสริมนักศึกษาดูงานโครงการอุตสาหกรรมของประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือนํามาประยุกตปรับใชกับ
ประเทศไทย และหาแนวทางในการแกไขปญหาในอนาคต  

11) กําหนดใหจังหวัดหนองคายเปนเมืองแหงการพักผอนของนักลงทุน คือ คนตางชาติที่ไปลงทุนใน 
สปป.ลาว และเขามาพักอาศัยที่หนองคาย เห็นไดจากภาพ ดังนี้ 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.29 กระบวนการสงเสริมคนตางชาติใหเขามาพักผอนที่จังหวัดหนองคาย 
 

คนตางชาติ มี
บริษัท/ลงทุนใน
สปป.ลาว 

บานคนตางชาต ิ
อยูที่ หนองคาย 

คนตางชาติ 
ทองเที่ยวในไทย 

นําเงินจากบริษัท
ที่ สปป.ลาว เขา
มาใชจายใน
ประเทศไทย 

นําเงินเขา
มาในไทย 

มีการ
จับจายใช
สอย 

สงผลดีตอ
จังหวัด 
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  จังหวัดหนองคายเปนที่อยูอาศัยของนักลงทุน เปนสถานศึกษาที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เปน
สถานพยาบาลที่อํานวยความสะดวกที่มีมาตรฐานสูงกวาประเทศเพ่ือนบาน  เปนแหลงการคาที่ใหญ คาครอง
ชีพต่ํา เพ่ือดึงดูดนักลงทุนตางชาติ ตลอดจนเกิดการกระตุนเศรษฐกิจภายในจังหวัดหนองคาย ตลอดจนจังหวัด
หนองคาย ควรจัดพ้ืนที่ (Zoning) และสรางอัตลักษณเมืองหนองคายใหเปนเมืองนาอยู โดยเนนยุทธศาสตร
ดานการทองเที่ยว เพ่ือนําไปสูการพัฒนาดานเศรษฐกิจของจังหวัดใหดีขึ้น 

12) ควรมีการสงเสริมใหคนไทยนิยมสินคาไทยเพ่ิมขึ้น เชน กระเทียมของไทยมีประโยชนกวา
กระเทียมของจีน แตยังไมไดรับการสงเสริมเทาที่ควร ขอดีของกระเทียมไทย คือ 1) เชื้อรานอยกวาจีน 
2) ตนทุนการขนสงต่ํา 3) คุณภาพของสินคาดีกวาและไดคุณประโยชนมากกวากระเทียมจีน 

13) ปจจุบันมีการสงออกสัตวมีชีวิตเพ่ิมขึ้น เชน วัว ควาย เปนตน ควรที่สงเสริมการแปรรูปเนื้อสัตว
มากกวาการสงออกสัตวแบบมีชีวิต 

14) ผูประกอบการของประเทศเพ่ือนบาน เชน จีน เวียดนาม เปนตน มีการเขามารับซื้อผลผลิตกับ
ผูผลิตหรือเกษตรกรโดยตรง ทําใหประเทศไทยใหสูญเสียโอกาสในดานการคา เชน การเพ่ิมมูลคาผลผลิต เปนตน 

15) ควรมีการปรับปรุงกระบวนการขามสะพานใหมีความสะดวกรวดเร็ว ทั้งในดานขาเขาและขาออก
ของทั้งสองประเทศ (ไทย-สปป.ลาว) 

16) สปป.ลาว มีการผลิตพลังงานไฟฟาจํานวนมาก โดยแหลงน้ําและเขื่อนหลายแหง ซึ่งเปนจุดเดน
ของ สปป.ลาว แต สปป.ลาว ไมมีเสนทางออกสูทะเล สวนจุดเดนของไทยมีเสนทางออกสูทะเล ฉะนั้น ควร
ลงทุนรวมกัน เพ่ือสงออกไปยังประเทศตาง ๆ โดย สปป .ลาว ผลิตวัตถุดิบสงมายังประเทศไทยเพ่ือเขาสู
กระบวนการแปรรูปและสงออกสินคา เชน ปาลมน้ํามัน ยางพารา เปนตน 
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สวนที่ 3 
จุดผอนปรน 

 
 
3.1 จุดผอนปรนบานมวง ตําบลบานมวง อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
 
1. สภาพโดยท่ัวไป 

1.1. ประวัติ ที่ตั้ง และการเดินทาง 
  อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อยูหางจากจังหวัดหนองคายขึ้นเหนือไปตามทางหลวงหมายเลข 211 
ระยะทางโดยประมาณ 80 กิโลเมตร ในเขตอําเภอสังคมมีจุดผานแดนที่เปนจุดผอนปรน และทาเทียบเรือที่คน
ลาวสามารถเขา-ออก ได 4 จุด คือ 
  

 
            ภาพที่ 3.1 แผนที่ตั้งจุดผอนปรนบานมวง อาํเภอสังคม 
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         ภาพที ่3.2 แผนที่ตั้งจุดผอนปรนบานมวง อาํเภอสังคม 

 
1) ทาเทียบเรือบานปากโสม ตําบลผาตั้ง อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อยูหางจากอําเภอสังคม

ระยะทาง 3 กิโลเมตร เดินทางไปโดยใชเสนทางหมายเลข 211 จากอําเภอสังคมไปตัวจังหวัดหนองคาย ถึง
บานปากโสม ทาเรืออยูในหมูบานหางจากทางหลวงหมายเลข 211 ประมาณ 200 เมตร  
  ทาเรือบานปากโสม เปนทาเทียบเรือที่คนลาวใชในการเขา-ออก เปดทําการทุกวันตั้งแต 06.00-18.00 น. 
ปริมาณคนลาวเขา-ออกโดยเฉลี่ยวันละ 50 คน หากเปนชวงฤดูเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรมี
แรงงานคนลาวมารับจางทํางานเชา-เย็นกลับ เคยมีแรงงานคนลาวเขามารับจางตามฤดูกาลสูงสุดจํานวน
ประมาณ 700 คน ระยะเวลาทํางานประมาณ 15 วัน การเดินทางมาจากลาวใชเรือของคนลาว การเดินทาง
กลับใชเรือของคนไทย คาบริการคนละ 10 บาทตอเที่ยว มีเรือของคนไทย จํานวน 6 ลํา 

บริเวณทาเทียบเรือ มีพ้ืนที่ประมาณ 1 ไร มีการกอสรางบันไดคอนกรีต ตลิ่งมีความสูงประมาณ 5 
เมตร มีศาลาโลงประมาณ 4x5 เมตร สวนใหญคนลาวที่ขามมาดวยเรือโดยสารหรือจางเหมาเรือมาเอง เขา-ออก 
ดวยการแจงชื่อตอคณะกรรมการหมูบานที่หมุนเวียนมาปฏิบัติหนาที่ บริเวณทาเรือมีรถสามลอเครื่องรับจางรอ
บริการจํานวน 6 คัน คาโดยสารไปอําเภอสังคม คนละ 50 บาทตอเที่ยว หากคนลาวที่ขามมาซื้อสินคากลับไป
เปนจํานวนมาก เสียคาธรรมเนียม/คาใชจายตามแตตกลงกัน รายไดที่ไดจากการเก็บคาธรรมเนียมเปนรายได
ของหมูบานใชเพ่ือประโยชนสาธารณะ 
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ภาพที่ 3.3-3.4 ทางขึ้น-ลง ทาเทียบเรือบานปากโสม 

 

  
ภาพที่ 3.5-3.6 คนลาว และพระลาว เดินทางมาเพื่อซ้ือสินคาอุปโภค บริโภค สินคาทางการเกษตร 

 

  
ภาพที่ 3.7-3.8 บริเวณทางเขาและดานหนาจุดทาเทียบเรือบานปากโสม 

 
โดยสภาพของทาเทียบเรือเปนจุดเขา-ออก ที่คนลาวและคนไทยใชในการเดินทางเขา-ออก มาแตอดีต 

ซึ่งประชาชนทั้งสองฝงมีความเปนเครือญาติกัน  
จุดทาเทียบเรือนี้มีการสงออกผลไมตามฤดูกาล เชน เงาะ มังคุด แตละวันปริมาณ 50 ลัง โดยมีแมคา

คนลาวจากบานสามพันนา มีจํานวน 4 รายใหญ เปนผูนําเขาผานจุดทาเทียบเรือนี้ นอกจากนี้ ยังมีสินคาที่คน
ลาวมาซื้อไปใชในครัวเรือน ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค สินคาจําเปนที่ใชในครัวเรือน และใชในชีวิตประจําวัน
หากในชวงฤดูเพาะปลูกก็ซื้อปุย เปนตน  

2) ทาเทียบเรือบานเจี้อง อยูในเขตเทศบาลตําบลสังคม เปนทาเทียบเรือที่คนลาวใชในการเขา-ออก 
เปดทําการทุกวันตั้งแต 06.00-18.00 น. ปริมาณคนเขา-ออกโดยเฉลี่ยวันละ 50 คน หากชวงฤดูเพาะปลูกและ
เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรมีแรงงานคนลาวเขามาทํางานเชา-เย็นกลับ จํานวนประมาณ 50 คน โดยการ
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เดินทางมาของคนลาว ใชเรือสวนตัวหรือจางเหมาเรือเดินทางขามมา การเขา-ออก ผานทาเทียบเรือแหงนี้ 
หากมีการนําสินคาไปยังฝงลาวหรือมาทํางานที่ฝงไทย คนลาวตองจายคาธรรมเนียม คนละ 10 บาท แก
หมูบาน โดยการเขา-ออก ของคนลาว ตองแจงชื่อตอคณะกรรมการหมูบานที่หมุนเวียนมาปฏิบัติหนาที่บริเวณ
ทาเทียบเรือ รายไดที่ไดจากการเก็บคาธรรมเนียมเปนรายไดของหมูบานใชในการสาธารณะประโยชน มี
เจาหนาที่ ชรบ. ของหมูบานคอยตรวจสอบสิ่งของที่คนลาวนําเขามา และหากคนไทยเดินทางไปเที่ยวฝงลาว 
เมื่อเดินทางกลับมาไทยมีการสุมตรวจสารเสพติดในรางกาย   

ทาเทียบเรือมีบันไดคอนกรีต ตลิ่งมีความสูงประมาณ 6 เมตร มีศาลาโลงขนาด 2x3 เมตร มี
รถสามลอเครื่องรอบริการ จํานวน 8 คัน อัตราคาโดยสารไปจุดตาง ๆ ในอําเภอสังคม คนละ 20-50 บาทตอเที่ยว 
แลวแตระยะทาง 

ทาเทียบเรือแหงนี้เปนจุดที่คนลาวจากบานดอนใหม และบานเมืองหมอ ขามมาซื้อสินคาอุปโภค
บริโภค เครื่องใชในครัวเรือน ปุย เปนตน โดยทุกวันจันทรและวันศุกรมีการเปดตลาดนัดในชวงบายถึงเย็น คน
ลาวเขามาประมาณ 100 คน โดยมีประมาณ 20 คน ไดนําสินคามาขายที่ตลาดนัด เชน ปู จิ้งหรีด ปลา จิ๊โปง 
(ภาษาถิ่น คลายจิ้งหรีด) เปนตน และกลุมแมคาที่นําสินคามาขายไดเงินและนําเงินที่ไดไปซื้อสินคาจากไทย
กลับไปยังฝงลาว  

 

  
ภาพที่ 3.9-3.10 บริเวณดานหนา และบันไดลงทาเทียบเรือบานเจื้อง 

 

  
ภาพที่ 3.11-3.12 บริเวณดานหนา และบันไดลงทาเทียบเรือบานเจื้อง 

 
บริเวณตลาดนัด มีจํานวนรานคาประมาณ 65 ราน ซึ่งสินคาที่นํามาจําหนาย ไดแก อาหารสด ผัก 

ผลไมอาหารสําเร็จรูป เสื้อผา กระเปา (คนเวียดนามนํามาจําหนาย) เปนตน และแมคาที่ตลาดนัดเสียคาเชาที่ 
แลวแตขนาดพื้นที่เชา ประมาณ 20-60 บาท หากเปนรายเล็กเก็บคาเชาที่รายละ 10 บาท ซึ่งโดยมากเปนคนลาว
ที่นําผลิตผลจากปามาจําหนาย ประมาณ 20 ราย 
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3) ทาเทียบเรือบานสังคม อยูหางจากอําเภอสังคมไปทางอําเภอบานปากชม ระยะทางประมาณ 3 
กิโลเมตร เลี้ยวขวาประมาณ 200 เมตร เปนทาเทียบเรือบานสังคม ซึ่งเปนทาเทียบเรือที่คนลาวใชในการผาน
เขาออก เปดทําการทุกวันตั้งแต 06.00-18.00 น. ปริมาณคนเขา-ออกโดยเฉลี่ยวันละ 60 คน หากชวงฤดู
เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวมีแรงงานคนลาวมาทํางานเชา-เย็นกลับ จํานวนประมาณ 50 คน และนอกชวงฤดูเก็บ
เกี่ยว มีแรงงานไปเชา-เย็นกลับ ประมาณ 20 คน ซึ่งการขามของแรงงานตองมีนายจางมารับบริเวณทาเทียบ
เรือเทานั้น และลงรายละเอียดของนายจางไว เพ่ือติดตามไดถูกตอง สวนการเดินทางเขามาของคนลาวโดยเรือ
สวนตัวและเรือจางเหมาของฝงลาว ตามแตตกลงกัน มีเจาหนาที่คณะกรรมการหมูบานสังคมบริเวณทาเทียบเรือ 
ทําหนาที่ตรวจคนสิ่งของสัมภาระที่คนลาวนําเขามา เพ่ือตรวจหาสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งเสพติดเขามาใน
ราชอาณาจักร 

บริเวณทาเทียบเรือ มีพ้ืนที่ประมาณ 3 ไร มีการกอสรางบันไดคอนกรีต ความสูงประมาณ 5 เมตร มี
ศาลาโลงประมาณ 3x8 เมตร บริเวณศาลามีเครื่องออกกําลังกายเพ่ือใหประชาชนในหมูบานไดออกกําลังกาย 
และบริเวณทาเทียบเรือมีบริการรถสามลอบริการ จํานวน 5 คัน คาโดยสารไปอําเภอสังคม คนละ 20 บาทตอ
เที่ยว มีกรรมการผลัดเปลี่ยนกันมาจดชื่อคนลาวที่เดินทางเขาออกบริเวณทาเทียบเรือ และหากคนลาวซื้อ
สินคาเปนจํานวนมาก เสียคาธรรมเนียม/คาใชจายตามแตตกลงกัน รายไดที่ไดจากการเก็บคาธรรมเนียมเปน
รายไดของหมูบานใชในการสาธารณะประโยชน 

 

  
ภาพที่ 3.13-3.14 บริเวณดานหนา และจุดตรวจ ทาเทียบเรือบานสังคม 

 

  
ภาพที่ 3.15-3.16 บริเวณดานหนา และบันไดลงทาเทียบเรือบานสังคม 

 
  โดยสภาพของทาเทียบเรือเปนจุดเขาออกดั้งเดิมที่คนลาวเดินทางเขาและคนไทยเดินทางไป โดยมี
ความเปนเครือญาติกัน โดยทาเทียบเรือนี้มีคนลาวจากหมูบานบานสไก และบานโคกเพลิง ขามมาซื้อสินคาซื้อ
ไปใชในครัวเรือน ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค เครื่องใชในครัวเรือน ปุย เปนตน  
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4) จุดผอนปรนบานมวง ตําบลบานมวง อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ซึ่งเดินทางจากจังหวัด
หนองคายไปอําเภอสังคม โดยเสนทางหมายเลข 211 ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ถึง อําเภอสังคม จาก
อําเภอสังคมใชเสนทางหมายเลข 211 เลียบฝงโขงไปอีกประมาณ 40 กิโลเมตร ถึงบานมวง บริเวณจุดผอนปรนเขา
ไปในหมูบานประมาณ 500 เมตร 
  เปดทําการทุกวันเสาร ตั้งแตเวลา 06.00-18.00 น. โดยวันเปดจุดผอนปรนมีการเปดตลาดนัด
เพ่ือใหคนลาวไดเขามาซื้อสินคาอุปโภคบริโภค โดยมี อส.ประจําการตลอด 24 ชั่วโมง ในการเขา-ออก ของคนลาว เสีย
คาธรรมเนียมเฉพาะขาเขาคนละ 20 บาท ขาออกไมตองเสียพรอมยื่นเอกสารที่ทางการลาวออกให ลงชื่อตอ
เจาหนาที่ซึ่งเปนคณะกรรมการหมูบานที่มาปฏิบัติหนาที่ในวันเปดจุดผอนปรน สวนคนไทยที่มีความตองการ
เดินทางขามไป สปป.ลาว เพื่อติดตอธุรกิจ หรือเยี่ยมญาติพ่ีนอง ใชเอกสารซึ่งหมูบานออกใชชั่วคราวเพ่ือแสดง
ตนซึ่งดานประเพณีบานโคกแห เมืองสังทอง แขวงบอลิคําไซ สปป.ลาว ไดผอนผันชั่วคราวใหใชเพ่ือแสดงตนได 
ซึ่งคนไทยที่เดินทางออกนอกประเทศ ณ จุดผอนปรนนี้ หากเปนคนในหมูบานมวง คณะกรรมการหมูบานผอน
ผันไมเสียคาใชจาย แตหากมาจากหมูบานอ่ืนเสียคาชจายคนละ 50 บาท เมื่อเขา สปป.ลาว ที่ดานประเพณี
โคกแห เสียคาเหยียบแผนดินลาวคนละ 60 บาท 
 

  
ภาพที่ 3.17-3.18 อาคารที่ทําการจุดผอนปรนบานมวง และพื้นที ่โดยรอบ 

 

  
ภาพที่ 3.19-3.20 ทางขึ้นบริเวณจุดผอนปรน และจุดตรวจคนสิ่งของผิดกฎหมาย 
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ภาพที่ 3.21-3.22 คนลาวเดินทางมาเพื่อซ้ือสินคาที่ตลาดนัดบริเวณดานหนาทางเขาจุดผอนปรน 

 
2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 

  บานสัมพันนาตรงขามกับทาเทียบเรือบานปากโสม จํานวนหลังคาเรือนประมาณ 200 หลังคาเรือนมี
บานใกลเคียง ไดแก บานเมืองหมอ บานนาสรางหิน สวนทาเทียบเรือบานเจืองมีหมูบานตรงกันขามคือบานดอน 
ซึ่งเปนเกาะขนาดใหญกลางแมน้ําโขงมีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร จํานวนหลังคาเรือนประมาณ 200 หลังคา
เรือน มีบานใกลเคียงคือ บานปากตอน บานสไก จํานวนหลังคาเรือนกวา 400 หลังคาเรือน บานอาง ที่จุดผอน
ปรนบานมวงหมูบานตรงขามคือ บานโคกแห จํานวนหลังคาเรือนประมาณ 200 หลังคาเรือน บานสะนอด 
บานนาสา  
  หมูบานดังกลาว เปนหมูบานที่ขึ้นกับเมืองสังทอง นครหลวงเวียงจันทน พ้ืนที่หมูบานดังกลาวมีการ
เพาะปลูกขาว และตลอดแนวมีถนนเลียบลําน้ําโขงขนานกับเสน R13 และไปบรรจบเสน R13 ที่เมืองหินเหือบ 
สภาพเสนทางดังกลาวอยูในชวงการกอสรางยังไมแลวเสร็จ 
  ระยะทางบานตาง ๆ ดังนี้ จากโคกแห ไปเมืองสังทอง 9 กิโลเมตร จากโคกแห ไปเมืองสะนอด 3 
กิโลเมตรจากโคกแห ไปเมืองโคกสา 6 กิโลเมตร จากบานคกเพลิง ไปบานสไก 6 กิโลเมตร จากบานสไกล ไป
บานอาง 5 กิโลเมตร 
  บริเวณบานอางมีการทําโรงโมหิน จากขอมูลของกรรมการหมูบานสังคม ใหขอมูลมีบริษัท อิตาเลียนไทย 
ไดรับสัมปทานทําโรงโมหิน และนําเรือบรรทุกหินลองน้ําโขงไปยังนครหลวงเวียงจันทน และคนลาวชาวบาน
อางใหขอมลูวา ในพื้นที่ลึกเขาไปขางในมีการเหมืองแรทองคํา นอกจากนี้บริเวณบานดอน ซึ่งเปนเกาะกลางลํา
น้ําโขงไดขอมูลจากชาวบานบานดอนคนลาววา มีนายทุนคนลาวกําลังมาซื้อที่บริเวณบานดอน เพ่ือสรางสนาม
กอลฟที่เกาะบานดอน 
 
3. รูปแบบการคาขาย 

 การพ่ึงพาดานการคาของทาเรือและจุดผอนปรน ชาวบานตามหมูบานตาง ๆ มาจับจายในการซื้อ
สินคาเพ่ืออุปโภคบริโภค เพ่ือนําไปใชสวนตัวบริเวณตลาดนัดตอนเย็น ทุกวันจันทรและศุกร และมีตลาดเชาทุก
วันขึ้น 5 ค่ํา ในเขตเทศบาลอําเภอสังคมริมถนนหมายเลข 211 สวนที่จุดผอนปรนบานมวง มีการเปดตลาดทุก
วันเสาร มีแมคาขายสินคา จํานวน 20 ราน มีคนลาวนําสินคามาขายบางนอยราย ไดแก ผลผลิตจากปา เห็ด
หวาย หนอไมปา แลวนํารายไดจากการขายซื้อสินคาจากฝงไทย ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค โดยสวนมาก และ
มีแมคารายยอยคนลาว ที่มาซื้อสินคาแลวนําไปขายตอที่ฝงลาว จํานวน  8-10 คน โดยการซื้อในแตละครั้ง 
ประมาณ 5,000-10,000 บาทตอราย การชําระเงินกรณีที่ผูคาคนไทยและคนลาวเคยติดตอคาขายดวยกันมา
กอนและมีความเชื่อใจกัน มีบางที่คนลาวมาซื้อสินคาในวันที่เปดดาน และในวันเปดดานครั้งตอไปใหนําเงินมา
ชําระคาสินคา 
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ภาพที่ 3.23-3.24 การสงออกกลวยหอมดิบ และของกินของใชในครัวเรือน 

 
 มีพอคาคนลาว ประมาณ 3 รายใหญ มาซื้อสินคาเพ่ือไปจําหนายตอ อาทิ ผลไมตามฤดูกาล เงาะ
มังคุด กลวยหอมดิบ วัสดุกอสราง ซึ่งมีรานคาวัสดุกอสราง 2 รานคารายใหญเปนผูจําหนายในบานมวง 
   

  
ภาพที่ 3.25-3.26 รานคาวัสดุกอสรางรายใหญ 2 ราย ในบานมวง 

 

  
ภาพที่ 3.27 รถขนวัสดุกอสรางเพื่อขนลงเรือขามไปลาว                     ภาพที่ 3.28 ของจักสานตาง ๆ ที่คนลาวนาํมาจาํหนาย 

 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและการบริการ 

4.1. การพึ่งพาดานแรงงาน  
 การพ่ึงพาดานแรงงานคนลาวในชวงฤดูเพาะปลูกและชวงเกี่ยวกับผลผลิต ที่ทาเทียบเรือบานปากโสม 
มีแรงงานจากฝงลาว เขามาสูงสุดเปนจํานวนประมาณ 700 คน ในชวงฤดูกาลเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร
เปนการมาทํางานประมาณเชา-เย็นกลับ ระยะเวลาทํางานประมาณ 15 วัน แตหากนอกชวงเวลาการ
เพาะปลูกหรือเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตรมีแรงงานมาเชา-เย็นกลับ จํานวนประมาณ 20 คนตอวัน สวนทา
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เทียบเรือบานสังคมและทาเทียบเรือบานเจื้อง มีแรงงานที่มาทํางานมาเชา -เย็นกลับ จํานวนประมาณ 15-20 
คนตอวัน  
 
5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

1) พบเห็นมีการนําเขาเครื่องจักสานจากคนลาว ประเภทสุมไก กระบุง ตะกรา นําเขามาแลวนําไปเสริม
ความแข็งแรงหรือเสริมความสวยงามกอนจําหนายเพื่อเพ่ิมมูลคาตอไป 

2) บานปากโสม มีการนําใบตองสดมาตัดตามรูปทรงวงรี แลวไปรีดรอนตามเตาถานใหแหง สงขาย ราคา
สงขาย 100 แผน ราคา 20 บาท สงไปใหแมคาท่ีจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือนําไปเปนใบตองแหงหอกาละแม 

3) อําเภอสังคม มีสินคาผลิตภัณฑชุมชนเกี่ยวกับกลวย เชน กลวยตาก กลวยอบน้ําผึ้ง เปนตน เปนสินคา 
OTOP ของตําบลสังคม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 

 
6. ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม 

1) จุดผอนปรนบานมวง และทาเทียบเรือ อําเภอสังคม มีการไปมาหาสูกันมาตั้งแตอดีต ชาวบานทั้งสอง
ฟากฝงมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันเปรียบเสมือนเครือญาติกัน รวมถึงมีความเชื่อ ความศรัทธา การนับถือ
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท่ีคลายคลึงกัน  

2) ชุมชน ชาวบานของทั้งสองฝงมีการจัดงานประเพณีตาง ๆ รวมกันมาโดยตลอด เชน งานบุญออก
พรรษามีการแขงขันพายเรือ การจัดงานบันเทิงรื่นเริงในฝงไทย ก็มีคนลาวขามมารวมงานบุญ งานรื่นเริง ดู
หมอลํา เปนตน 
 
7. ดานความม่ันคง 

ยังมีการลักลอบขนยาเสพติดแตมีจํานวนไมมากนัก มีคนไทยบางรายที่ขามฝงและไปเสพยาเสพติด
กลับมา ซึ่งทางการมกีารสุมตรวจฉี่เปนบางครั้ง 

 
8. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคา ที ่          

จุดผอนปรนบานมวง ตําบลบานมวง อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
 

8.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนบานมวง ตําบลบานมวง อําเภอสังคม 

จังหวัดหนองคาย โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 37 คน แบงเปนเพศชาย จํานวน 5 คน และเพศ
หญิง จํานวน 32 คน อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 37.8 ระดับการศึกษาสวนมากอยู
ในระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 66.7 อาศัยอยูหมูบานโคกแห หมูบานนาสา หมูบานสนอด และหมูบาน
หวยลา  

ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคา สวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรเปนหลัก รายไดที่นํามาซื้อสินคา
สวนใหญมาจากการทําการเกษตร เชน ทําไร ทํานา เปนตน หากรวมรายไดครัวเรือนตอเดือน อยูระหวาง 
5,001-10,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพื่อการบริโภคของครอบครัวตอเดือน อยูระหวาง 3,001-5,000 บาท  
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8.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจุดผอนปรนบานมวงมีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 3.1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจุดผอนปรนบานมวง มีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 3.27 0.608 ปานกลาง 
2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.22 0.479 ปานกลาง 
3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 3.19 0.518 ปานกลาง 

4 สปป.ลาวไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 3.16 0.501 ปานกลาง 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ

การพัฒนา สปป.ลาว 3.14 0.481 ปานกลาง 

รวม 3.20 0.517 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 3.1 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่จุดผอนปรนบานมวง มีตอประเทศไทย ใน
ระดับความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.20 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก 
ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด และประเทศ
ไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว เปนตน 
 

 8.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ท่ีจุดผอนปรนบานมวงมีตอประเทศไทย พิจารณาสวนประสม
ทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

 
ตารางที่ 3.2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผอนปรนบานมวง 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานราคา 4.09 0.399 มาก 
2 ดานผลิตภัณฑ 3.88 0.352 มาก 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 3.87 0.308 มาก 
4 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.81 0.338 มาก 

รวม 3.91 0.349 มาก 
 
จากตารางที่ 3.2 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

( ) รวม = 3.91 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
 1) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.09 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การตั้งราคาสินคาของไทยเหมาะสมกับคุณภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคา
มีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง และสินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขาย
อยูใน สปป.ลาว เปนตน 

2) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.88 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผลิตภัณฑสินคาของไทยมีมาตรฐานในเรื่องคุณภาพ มีรูปแบบภายนอกที่สวยงาม 
คงทน ทันสมัย รวมถึงความคุนเคยในสินคาไทยและผูขายคนไทย ตลอดจนประเทศไทยมีทักษะและมีความ
ชํานาญทางดานเทคโนโลยีการผลิตที่ดี เปนตน 
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 3) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.87 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีการโฆษณาทางวิทยุชุมชนและหนังสือพิมพทองถิ่น มีการติด
ปายโฆษณาดวยภาษาลาวทําใหผูบริโภคคนลาวที่ดูโฆษณาสินคาของไทยมีการคิดไปดวยวาควรหรือไมควรซื้อ
สินคานั้น มีการใหเครดิตตอผูประกอบการคนลาวในการซื้อสินคาอีกทั้งยังมีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อ
สินคามีปญหา และมีการสงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) เปนตน 
 4) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.81 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ขั้นตอนการเขา-ออกประเทศเพ่ือมาซื้อสินคามีความสะดวก 
ฤดูกาลมีอิทธิพลตอการเดินทางมาซื้อสินคา หากเปนชวงฤดูเพาะปลูกมีแรงงานคนลาวมาทํางานที่ประเทศไทย
จํานวนมาก มีบริการรับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพททําใหเสียคาใชจายนอยในการขนสินคา การขนสงสินคากลับ 
สปป.ลาว มีความสะดวก ตามลําดับ 
 

8.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนบานมวง  

 
ตารางที่ 3.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผอนปรนบานมวง  

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 วัตถุประสงคในการซื้อ 4.04 0.375 มาก 
2 การรับรูคุณภาพสินคา 4.00 0.449 มาก 
3 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 3.91 0.368 มาก 
4 ความพึงพอใจของผูบริโภค 3.86 0.326 มาก 

รวม 3.95 0.380 มาก 
 
จากตารางที่ 3.3 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

( ) รวม = 3.95 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
1) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

( ) = 4.04 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวสวนมากซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ซื้อเพราะชื่นชอบ
และชื่นชมตัวสินคา ซื้อเพราะมีความแตกตางจากสินคาในประเทศตน และซื้อเพราะไมมีการผลิตสินคาชนิด
นั้นในประเทศของตน เปนตน 
 2) ดานการรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 4.00 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิด
เดียวกันจากประเทศอ่ืน เชน จีนและเวียดนาม ที่มีจําหนายใน สปป.ลาว สินคาของไทยทําใหมีความรูสึกที่ดีที่
ไดเปนเจาของ การซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุด ทําใหรูสึกวาการมาซื้อสินคาของไทยมีความคุมคา
กับราคา คุณภาพ และการเดินทาง เปนตน 
 3) ดานความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.91 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวตั้งใจซื้อสินคาของไทย แมวาพ่ึงซื้อสินคา
ประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ มา เชน จีน และเวียดนาม ตั้งใจซื้อสินคาของไทยในโอกาสอ่ืน แมวา
รานคาใกลบานไมมีขาย ตั้งใจเขามาซื้อสินคาของไทย แมวาราคาสินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศอ่ืนที่
ไมใชประเทศไทยมีราคาถูกกวา เปนตน 
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4) ความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.86 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวพึงพอใจเมื่อซื้อสินคาของไทยไปบริโภคสามารถ 
ตอบสนองความตองการไดมาก มีความพึงพอใจในตัวสินคาไทย รานคา ผูขาย ขั้นตอนการชําระเงิน และการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไทย เปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากชองทางสื่อโทรทัศน
ไทยสวนกลางมากที่สุด รองลงมาคือสื่อโทรทัศนทองถิ่น ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาไทยมากที่สุด สื่อ สื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง และสื่อโทรทัศนทองถิ่น ตามลําดับ 

 
8.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานมวง สวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคา

ฝงไทย บางครั้งจดใสกระดาษและคิดไวในใจ คิดเปนรอยละ 63.9 หากสนใจในสินคาชนิดไหนก็ซื้อสินคานั้น
เพ่ิม ในการมาซื้อสินคาที่ไทยนั้น สวนมากใชเงินสดที่พกติดตัวมาอยางเดียว คิดเปนรอยละ 97.2 ซึ่งเขามาซื้อ
สินคาที่ประเทศไทยมีความถี่ประมาณ 1 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีที่ลืมซื้อสินคาหรือสินคาหมดกะทันหัน 
ผูบริโภคคนลาวยังคงซื้อสินคาไทยเหมือนเดิม แตซื้อกับผูประกอบการคนลาวในหมูบาน 
 

8.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย จากการ

สัมภาษณ พบวาปริมาณการซื้อสินคาเม่ือ 5 ปที่ผานมา มีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 24.3 ในขณะที่
มีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม รอยละ 73.0 กรณีที่มีการซื้อสินคาที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจาก รายไดเพ่ิมขึ้น การคมนาคม
ในการเดินทางมาซื้อสินคาสะดวกสบายขึ้น รสนิยมเปลี่ยนไป สวนกรณีที่มีการซื้อสินคาเทาเดิม เนื่องจาก 
รายไดไมเปลี่ยนแปลง รสนิยมไมเปลี่ยนแปลง และทางเลือกสินคาในตลาดการคาชายแดนมีเทาเดิม เปนตน 
 

8.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานจุดผอนปรนบานมวง เรียงลําดับประเภทสินคาจากมากไปนอย 

ดังนี้  
1) สินคาอุปโภคบริโภค ไดแก แชมพูแพนทีน สบูลักส ผงซักผาโปร ผงชูรสและน้ําสมตราดีโด เปนตน 
2) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง ผาถุง กระโปรงและผาหมโตโต เปนตน 
3) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก กระบอกน้ํา อุปกรณนึ่งขาว หมอ ไมแขวนเสื้อและ

กะละมังพลาสติก เปนตน  
4) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค เปนตน 
5) สินคาประเภทอุปกรณกอสราง ไดแก หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก สังกะสีและตะปู เปนตน 
6) สินคาประเภทเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน 
7) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม เปนตน 

   
8.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานมวงเขามาซื้อสินคาท่ีฝงไทย สวนมากเขามาซื้อสินคาในชวงเชา

กอนเวลา 09.00 น. โดยการเขามาซื้อสินคานิยมซื้อสินคาท่ี ตลาดนัดบริเวณจุดผอนปรน รอยละ 97.2 เหตุผล
ที่นิยมซื้อ เพราะ ใกลบาน สะดวกในเรื่องการเดินทาง เปนตน ซึ่งมูลคาการซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวในแต
ละครั้งสวนมากมมีูลคาอยูที่ 1,001–1,900 บาท 
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ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก คุณภาพสินคา ราคาสินคา สินคามี
ความคงทน แตอยางไรก็ตามยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคาไทย ไดแก ขั้นตอนในการ
ตรวจสอบรายการสินคากอนนําออกยุงยาก มีคาภาษีหรือคาธรรมเนียม เกิดความเสียหายของสินคาในการ
ขนสง ราคาสินคาบางประเภทมีราคาสูง เปนตน 

 
8.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานมวง มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจากประเทศ

อ่ืน เชน จีน เวียดนาม รอยละ 5–10 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน สปป .ลาว 
มีความหลากหลายมากขึ้น ทําใหผูบริโภคคนลาวสวนมาก รอยละ 47.2 มีความตองการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น 
และถารายไดของผูบริโภคคนลาวเพ่ิมขึ้น ยังคงซื้อสินคาจากประเทศไทยเพ่ิมขึ้นดวยทั้งหมด สวนการเดิน
ทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่องพาหนะใชในการเดินทาง คาแรงขนสงสินคา คาธรรมเนียม
ทําบัตรอนุญาตออกจาก สปป.ลาว มีคาใชจายสูง เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้น
สงผลตอการมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวมาก  

 
8.2. ผูบริโภคคนไทย 

ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดน สวนมากเปนผูหญิงมากกวาผูชาย การ
สัมภาษณผูบริโภคไทยครั้งนี้ทําการสัมภาษณเพศชายทั้งหมด ที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป อาศัยอยูในหมูบานมวง และ
ใกลเคียงกับบริเวณจุดผอนปรน มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกร รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 3,001-10,000 บาทตอเดือน 
ผูบริโภคคนไทยมาซื้อสินคาที่ตลาดบริเวณจุดผอนปรนโดยเฉลี่ย 2 ครั้งตอเดือน ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคานั้นเปน
เวลาที่ไมแนนอน 

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนลาว เนื่องจาก สินคาบางประเภทไมมีจําหนายใน
ประเทศไทย แตผูบริโภคคนไทยเลือกซื้อสินคาของไทยมากกวา สินคาจาก สปป .ลาว เนื่องจากสินคาจาก 
สปป.ลาว บางประเภทเปนสินคาตองหาม ไมมีคุณภาพ รวมทั้งความยุงยากในการหิ้วสินคากลับอีกดวย เปนตน 

 
8.3. ผูประกอบการคนลาว 

ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาตามแนวชายแดนผานจุดผอนปรนแหงนี้ โดยสวนใหญเปนเพศ
หญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 21-40 ป จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และผูประกอบการคน
ลาวสวนใหญเปนผูประกอบการรายยอย  

 
8.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ โดยจากการสัมภาษณ

ของผูประกอบการคนลาว ณ จุดผอนปรนบานมวง อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย   
 

ตารางที่ 3.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 3.67 0.577 มาก 
2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.67 0.577 มาก 
3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 3.33 0.577 ปานกลาง 
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ตารางที่ 3.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย (ตอ) 

 ปจจัยสวนบุคคล  
ลําดับ
S.D. 

ระดับ
ความสําคัญ 

4 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ
การพัฒนา สปป.ลาว 3.00 0.000 ปานกลาง 

5 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 3.00 0.000 ปานกลาง 
รวม 3.33 0.346 ปานกลาง 

 
  จากตารางที่ 3.4 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.33 ไดแก สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจาก
ประเทศไทย การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุดและประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความ
ไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว เปนตน   
  เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยตอสินคาไทย และมีความคุนเคยตอผูประกอบการคนไทยเปนอยางดี  
  พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.90 อธิบายโดย
เรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก ประเทศไทยมีการวิจัยดานเทคโนโลยี มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มี
การผลิตสินคาจํานวนมาก มีอัตราจางแรงงานจํานวนมาก มีรสนิยมสูงดานความคิดสรางสรรค มีการศึกษาที่ดี 
มีความเปนมิตรและมีความชํานาญดานเทคนิค เปนตน   
  หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.04 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก สินคาไทยที่
จําหนายตามแนวชายแดนผลิตดวยเทคโนโลยีการผลิตที่ดี สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีการ
ออกแบบสวยงามและสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีลักษณะเฉพาะตัว เปนตน 
 

8.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผอนปรน
บานมวง อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  

 
ตารางที่ 3.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานสถานท่ี 4.24 0.218 มาก 
2 ดานผลิตภณัฑ 4.17 0.289 มาก 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 4.10 0.436 มาก 
4 ดานราคา 3.67 0.577 มาก 

รวม 4.04 0.380 มาก 
   
  จากตารางที่ 3.5 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.04 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
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1) ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.24 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก เวลาเปด-ปด
ใหบริการของรานคาเหมาะสม สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขายและ
การขนสงสินคากลับมีความสะดวก เปนตน  

2)  ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.17 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การคนหาสินคาใน
รานคาไทยทําไดงาย รานคาไทยจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูและสินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย เปนตน 

 3) ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.10 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีบริการ
รับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท มีการใหเครดิตในการซื้อสินคาและมีการสงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น 
(ลด แลก แจก แถม) เปนตน 

4) ดานราคา ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.67 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สามารถตอรอง
ราคาสินคาได มีปายแสดงราคาสินคาที่ชัดเจนและมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาตามตนทุนที่เพ่ิมทุกครั้ง เปนตน 

 
8.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

สินคาไทย โดยผานจุดผอนปรนบานมวง อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  
 

ตารางที่ 3.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานกฎหมายและการเมือง 3.75 0.901 มาก 
2 ดานเศรษฐกิจ 3.50 0.866 ปานกลาง 

รวม 3.63 0.884 มาก 
 
จากตารางที่ 3.6 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.63 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
1) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.75 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก กฎหมาย
และขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคามีความยุงยาก รัฐบาลไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจ
อยางมีประสิทธิภาพและมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ เปนตน  

2) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.50 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก รายไดในการ
นํามาซื้อสินคามีนอย คาใชจายในการขนสงสูงและการขาดแคลนสินคาที่จําเปนใน สปป.ลาว และผูบริโภคคน
ลาว มีความตองการสินคาไทยสูง เปนตน  
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8.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายท่ี สปป.ลาว  
ผูประกอบการคนลาวที่จุดผอนปรนบานมวง สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองในประเทศของตน 

มีการวางแผนมาซื้อสินคาดวยวิธีการโทรศัพทมาสั่งซื้อสินคาและมาซื้อสินคาเอง หลังจากนั้นมารับสินคาเอง 
โดยมีวิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อ และเปนสินคาแปลกใหม ลองนําไป
วางขาย ลูกคา ผูประกอบการคนลาวมาซื้อสินคาจากไทย ประมาณ 1-5 ครั้งตอเดือน  

การขายสินคาผูประกอบการคนลาวมีรานคาที่สงสินคาเปนประจํา 1 รายและมูลคาที่สงสินคา 
10,001-50,000 บาทตอครั้ง โดยมีการจายชําระเปนเงินสด 

รานคาที่ขายสินคาในบานโคกแห เมืองสังทอง แขวงบอลิคําไซ สปป .ลาว มีรานคาขายสินคาไทยราย
ใหญจํานวนมากกวา 3 ราย แตมีแนวโนมสินคาจากประเทศจีนมาวางขายใน สปป.ลาว มากขึ้น ในกรณีที่
สินคาท่ีผลิตใน สปป.ลาว มีคุณภาพใกลเคียงกับสินคาของไทย ราคาถูกกวา ซึ่งผูประกอบการคนลาวตัดสินใจ
ไมซื้อสินคาในประเทศของตน เนื่องจากยังไมเปนที่นิยมใชกันใน สปป.ลาว 

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนลาวที่ซื้อสินคาไทยไปยังที่ สปป .ลาว พบคือ บัญหาในเรื่อง
คาธรรมเนียม 

 
8.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณจุดผอนปรนบานมวง สวนใหญประกอบธุรกิจคาปลีกและคา

สงรายยอย เปนเวลาระหวาง 1-3 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งไมเกิน 
50,000 บาท โดยสวนใหญผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานและสวนใหญจายเปน
เงินสด แนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทยเทาเดิม และแนวโนมรานใหมที่สั่งสินคาจากผูประกอบการคน
ไทยเทาเดิม ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทย พบคือ ปญหาในเรื่องการลงสินคา คาธรรมเนียม การ
ขนสงสินคาและสินคาถูกกีดกัน  
 
9. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด  

1) การบริหาจัดการจุดผอนปรนบานมวงยังขาดหนวยงานที่เขามารับผิดชอบโดยตรง ปจจุบันอยูในการ
ดูแลของคณะกรรมการหมูบาน 

2) นโยบายของผูบริหารระดับอําเภอมีการเปลี่ยนแปลงบอยจึงทําใหเจาหนาที่มาดูแลทํางานลําบาก 
 

10. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
ขอให อําเภอ จังหวัด จัดสรรกําลังเจาหนาที่มาปฏิบัติหนาที่ในวันเปดจุดผอนปรน หรือกําหนด

หนวยงานรับผิดชอบโดยตรงมาดูแลความสงบและเรียบรอย ณ จุดผอนปรนแหงนี้ 
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3.2 จุดผอนปรนบานหมอ อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย 
 
 
1. สภาพโดยท่ัวไป 

1.1 ประวัติ ที่ตั้ง และการเดินทาง 
 จุดผอนปรนบานหมอ ตําบลบานหมอ อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย เปดเมื่อ 20 ธันวาคม 

2548 ปจจุบันเปดใหบริการทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร เวลา 07.30-17.00 น. แตในจุดผอนปรนนี้มีการ
ขนสงสินคาทุกวัน ยกเวนวันอาทิตย โดยใชขอยกเวนมาตร 5 ทวิ พระราชบัญญัติของศุลกากร ป 2480 

 การเดินทางไปจุดผอนปรนนี้ ออกจากอําเภอศรีเชียงใหม ตามหมายเลข 211 ไปตามเสนทางอําเภอ
สังคม ระยะทาง 12 กิโลเมตร ถึงบานหมอมีปายบอกทางไปจุดผอนปรนแลวเลี้ยวขวาเขาถนนคอนกรีต
หมูบานไปยังจุดผอนปรน ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร 

 

 
            ภาพที่ 3.29 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนบานหมอ อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย  
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           ภาพที ่3.30 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนบานหมอ อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย  

 
1.2 การบริหารจัดการ หนวยงานรับผิดชอบ 

การบริหารจัดการของจุดผอนปรนนี้ อยูในความรับผิดชอบของอําเภอศรีเชียงใหม โดยมีเจาหนาที่
ปฏิบัติงานในจุดผอนปรน อส. ชรบ. ศุลกากร และตํารวจน้ํา 

 

 
                                          ภาพที่ 3.31 สถานที่ทําการตรวจเอกสาร 

 
1.3  ลักษณะทางกายภาพของดาน 

  จุดผอนปรนนี้ มีพ้ืนที่ในการขนถายสินคา 6,500 ตารางเมตร หรือ 4 ไร เปนที่สวนบุคคล ยกเวนตัว
อาคารทําการ ประกอบดวยลานจอดรถ และอาคาร 2 หลัง โดยอาคารเปนอาคาร 1 ชั้น กอปูนผนังไม ขนาด
ประมาณ 4X8 เมตร มีบันไดคอนกรีตเดินลงไปยังโบะเรือโดยสารขามฟากไปยังฝง สปป.ลาว สวนการขนถาย
สินคาประเภทผลไมตามฤดูกาลใชรางขนถายสินคาลงเรือโดยตรง  

จุดผอนปรนแหงนี้ เมื่อขามแมน้ําโขงไปแลวสามารถไปนครหลวงเวียงจันทนดวยระยะทางเพียง 12 
กิโลเมตร ดังนั้นคนไทยจํานวนมากนิยมขามไปทองเที่ยวโดยใชเอกสารบัตรประจําตัวประชาชน กรอกเอกสาร
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ที่จุดผอนปรนเตรียมไว เสียคาธรรมเนียมคนละ 50 บาท โดยเฉพาะวันเสารมีนักทองเที่ยวคนไทยขามไปกวา 
50 คน 

 สิ่งอํานวยความสะดวกของจุดผอนปรนบานหมอ ไดแก 
1) สิ่งกอสราง มีการกอสรางตลิ่งกันน้ําโขงเซาะและทางเดินพรอมราวกั้น ตลอดแนวจุดผอนปรน 

โดยโครงการตองการกอสรางถึงตัวอําเภอศรีเชียงใหม 
2) เรือโดยสารและเรือขนสงสินคา มีเรือโดยสารไทย จํานวน 8 ลํา และเรือโดยสารลาว จํานวน 8 

ลํา ขนาดเรือโดยสารบรรทุกผูโดยสารได 60 คน ในการโดยสารเรือนั้น มีขอตกลงใชเรือไทยในการขนถาย
สินคาและคนจากฝงไทยไปยังฝง สปป.ลาว และเร ือลาวบรรทุกคนโดยสารและสินคาจากฝงลาวมาไทย 
คาใชจายในการขามของฝงไทย คือคาโดยสารเรือและคาเอกสาร คนละ 50 บาท สวนคาใชจายของฝงลาว คา
เอกสารและคาเรือโดยสาร คนละ 60 บาท การเหมาขนสินคาลงเรือไปฝง สปป.ลาว 600 บาท (โดยเรือ 1 ลํา 
สามารถขนถายสินคาลังบรรจุผลไมได 450 ลัง) 

 

  
ภาพที่ 3.32-3.33 เรือโดยสารและเรือบรรทุกสินคา 

 
3) การขนสงสินคา สินคาที่ขนสงไป สปป.ลาว บรรทุกมาดวยรถกระบะสี่ลอ รถหกลอ รถสิบลอ 

เกือบทั้งหมดเปนผลไมตามฤดูกาล เชน เงาะ มังคุด สมจากจีน ผลไมจากจีน กระเทียม ซึ่งมาตามเสนทาง R3A 
เขาทางดานเชียงของ นอกจากนี้ในฤดูหนาวมีการซื้อ-ขายที่นอน เมื่อรถบรรทุกสินคามาถึงบริเวณจุดผอนปรน 
ก็ขนถายลงเรือโดยสารโดยตรง แรงงานที่ใชในการขนถายสินคาเปนคนในพ้ืนที่บานหมอ อําเภอศรีเชียงใหม 
จํานวน 30-40 คน โดยการขนถายสินคาลงรางขนถายเปนรางกระดานไม มีไมไผเปนตัวชะลอความเร็วการ
ไหลลงของลังสินคา มีความชันประมาณ 45 องศา จํานวน 8 ราง ซึ่งผูประกอบการเปนผูลงทุนในการสรางราง
ขนถายสินคาลงเรือ คาจางในการขนถายสินคาลงเรือโดยใชรางไหลลง คิดคาใชจายเหมาจาย สินคาเต็มคันรถ
กระบะ 300 บาทตอคัน (ประมาณ 130 ลัง) สินคาเต็มคันรถหกลอ 600 บาทตอคัน สินคาเต็มคันรถบรรทุก 
800 บาทตอคัน 
 จุดผอนปรนบานหมอ เปนชองทางหลักในการกระจายสินคาผักและผลไมตามฤดูกาล ไปยังนครหวง
เวียงจันทน แขวงเวียงจันทนและแขวงใกลเคียง และมีบางมีการขนถายสงถึ งเมืองหลวงพะบาง และไซยะบุลี 
โดยแมคาลาวสั่งตรงจากตลาดไท และตลาดเมืองทอง จังหวัดอุดรธานี  มีจํานวนพอคาขายสงผลไมคนลาว
ประมาณ 30-40 คน มีผลไม กระเทียมจากจีนที่นําเขาตามเสนทาง R3A เขาดานเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
แลวสงออกผานจุดผอนปรนแหงนี้ 
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ภาพที่ 3.34-3.35 การขนสินคาลงเรือ 

 
1.4 จํานวนคนเขา-ออกดาน 

จุดผอนปรนนี้ มีคนลาวขามมาฝงไทย โดยเฉลี่ยจํานวน 50-80 คนตอวันที่เปดจุดผอนปรนใหคนขาม 
คนลาวขามมาเพ่ือซื้อสินคาอุปโภคบริโภค สวนคนไทยขามไป สปป.ลาว เฉลี่ยจํานวน 50 คน ในวันเสาร สวน
วันอังคารและวันพฤหัสบดีสัดสวนลดลงเหลือประมาณ 20-30 คนตอวัน โดยมากคนไทยขามไปเพ่ือทองเที่ยว
ในนครหลวงเวียงจันทน  

 
1.5 พิธีการในการเดินทางเขาออก 

จุดผอนปรนนี้มีเจาหนาที่จากอําเภอศรีเชียงใหม ตรวจตราเอกสารการเขา-ออก ณ จุดผอนปรนนี้ โดย
คนลาวที่เขามาชองทางนี้สามารถเดินทางถึงจังหวัดหนองคาย ในขณะที่คนไทยที่เดินทางขามไป สปป .ลาว 
สามารถเดินทางถึงนครหลวงเวียงจันทนเทานั้น มีระยะเวลาพํานักอาศัยเพียง 1 วัน ไมอนุญาตใหคางคืน 

 
2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 
  จุดผอนปรนนี้อยูตรงขามกับดานประเพณีเมืองสีโคดตะบอง แขวงเวียงจันทน ซึ่งดานนี้ตั้งอยูบาน
หนองดา เมืองสีโคดตะบอง หางจากนครหลวงเวียงจันทนตามเสนทางหมายเลข 13 เหนือระยะทาง 12 
กิโลเมตร เดิมจุดตั้งดานอยูบริเวณบานดานคํา หางจากดานประเพณีเมืองสีโคดตะบองที่เปนจุดผานเขา -ออก
ใหม ประมาณ 2 กิโลเมตร เขาไปทางนครหลวงเวียงจันทน เมื่อมีการทําตลิ่งกั้นน้ําโขงเซาะที่บานดานคํา 
ทางการ สปป.ลาว จึงยายดานมาตั้งที่บานหนองดา 
  ดานประเพณีนี้มีพ้ืนที่รั้วรอบหนากวางประมาณ 100 เมตร ลึกจากถนนลงไปยังฝงแมน้ําโขงประมาณ 
120 เมตร มีอาคารทําการ 3 หลัง เปนอาคารขนาดสองชั้น 1 หลัง เปนสํานักงานของหนวยงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของในการตรวจคนเขาเมือง ตรวจโรคพืช และอาคารชั้นเดียว 2 หลัง คือ อาคาพาสี และอาคารทําพิธี
การ มีลานจอดรถกวางขวางสามารถจอดรถไดประมาณ 100 คัน มีการปรับพ้ืนที่ทางลาดเพ่ือใหรถบรรทุกลง
ไปขนสินคาท่ีทาเรือได 

 สิ่งอํานวยความสะดวกของดานประเพณีเมืองสีโคดตะบอง ไดแก  
1) เรือ ดานประเพณีนี้ มีเรือโดยสารและขนสงสินคา 8 ลํา ผูโดยสารเรือเสียคาใชจายเปนคาเอกสาร

และคาโดยสาร คนละ 60 บาท 
2) รถบรรทุกเล็กใหบริการ 30 คัน ขนาดบรรทุกน้ําหนัก 30 ตันตอคัน ใชบรรทุกผลไมที่นําเขามาจาก

ไทยผานดานบานหมอ คาใชจายในการบรรทุกขนสงจากทาเรือไปยังตลาดขายสงผลไม บริเวณทารถโดยสาร 
ตลาดสีไค คาใชจายเหมาคันละ 300 บาท 
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3) รถสามลอใหบริการ จํานวน 15 คัน โดยเสียคาใชจายในการเดินทางไปตลาดสีไค เหมาคันละ 150 บาท 
4) แรงงานแบกหามขึ้น-ลงสินคา มีจํานวนประมาณ 50 คน โดยการขนถายสินคาจากเรือมารถยนต 

เหมาขนถายสินคาทั้งลําเรือ ลําละ 800-1,000 บาทตอลําแลวแตตกลงกัน และการแบกหามขนสินคาเปนชิ้น
คิดราคาเฉลี่ย 50-80 บาท ตอชิ้น 

 

  
ภาพที่ 3.36-3.37 สภาพทั่วไปบริเวณจดุดานประเพณีบานหนองดา  

 
  ตลาดที่มีการขายสินคาขายสงผลไมของไทย มีชื่อวา ตลาดสีไค ตั้งอยูภายในสถานีรถโดยสาร ตรงขาม
เยื้องตลาดสดบานสีไค หางจากดานประเพณีบานหนองดา ประมาณ 6 กิโลเมตร โดยเขามาทางนครหลวง
เวียงจันทน ตลาดสีไคมีพ้ืนที่ประมาณ 8 ไร ประกอบดวย รานขายสงผักและผลไม จํานวน 200 ราน และลาน
จอดรถ โดยผลไมที่จําหนายเปนผลไมของไทยและผลไมจากจีน ซึ่งผลไมไทยตามฤดูกาลที่นํามาจําหนายนํามา
จากตลาดไท และตลาดเมืองทอง จังหวัดอุดรธานี สวนผลไมที่มาจากประเทศจีน นําเขามาโดยเสนทาง R3A 
ขามแมน้ําโขงที่หวยทราย-เชียงของ และทางเรือนําเขาผานทางอําเภอเชียงแสน แลวขนถายใสรถบรรทุกมายัง
ตลาดขายสงผลไมแหงนี้ ซึ่งพอคานําเขาผลไมที่ตลาดนี้ นอกจากพอคาคนลาว และคนจีนซึ่งเปดบริษัทกวางตุง 
นําเขาผลไมจากจีน หอมแดง และกระเทียม แลว ยังมีพอคาคนไทยประมาณ 2 รายเปนผูนําเขาผลไมจากไทย
ผานจุดผอนปรนบานหมอ  
 

  
ภาพที่ 3.38-3.39 สภาพทั่วไปของตลาดสีไค สปป.ลาว  
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ภาพที่ 3.40-3.41 สภาพทั่วไปของตลาดสีไค 

 
3. การพึ่งพาดานการคา 

รูปแบบการคาของจุดผอนปรนบานหมอ เปนการติดตอโดยตรงระหวางผูนําเขาซึ่งเปนผูคาสงคนลาว 
และผูคาสงคนไทยที่ขายประจําอยูตลาดเมืองทอง และทีต่ลาดไท ซึ่งมีรูปแบบ 3 ลักษณะ คือ  

1) พอคาคนลาวสั่งซื้อทางโทรศัพทตอพอคาสงคนไทยที่ตลาดไท หรือตลาดเมืองทอง จังหวัดอุดรธานี แลว
พอคาสงคนไทยเปนผูรวบรวมผลไมตามรายการทีส่ั่งซื้อ บรรจุลังแลวจัดสงโดยรถบรรทุกขนถายสินคาไปลงเรือที่ดาน
บานหมอ แลวขนสงไปยังตลาดสีไค โดยจางชิปปงคนไทยดําเนินการเรื่องเอกสารสงออกสินคา  

2) พอคาสงคนลาวสั่งซื้อผลไมโดยตรงโดยเดินทางไปซื้อที่ตลาดไท หรือตลาดเมืองทอง จังหวัดอุดรธานี 
รวบรวมรายการสินคาขนสงโดยรถบรรทุกไปจุดผอนปรนบานหมอ จางชิปปงคนไทยเปนผูดําเนินการเรื่องเอกสาร
สงออกสินคา  

3) พอคาคนจีน นําเขาสินคาจากจีนผานดานเชียงของ-หวยทราย หรือดานเชียงแสน แลวสงออกสินคาผาน
จุดผอนปรนบานหมอ ซึ่งรูปแบบการซื้อขายสินคาประเภทผลไม กระเทียม หอมแดง แลวยังมีการซื้อขายสินคา
เครื่องใชไฟฟามือสองที่ยังใชงานได เชน ตูเย็น พัดลม แอร โทรทัศน  

สวนการชําระเงิน สวนใหญชําระคาสินคาเปนเงินสด และหากมีการขายซื้อ-ขายสินคารวมกันมานาน 
การชําระเงินเปนเงินเชื่อเที่ยวตอเที่ยว โดยมูลคาการคาแตละครั้งมากกวา 100,000 บาท  
 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและการบริการ 

1) รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงาน  
 การพ่ึงพาแรงงานจาก สปป.ลาว มีจํานวนไมมากนัก โดยเมืองตรงขามกับจุดผอนปรนนี้ มีเศรษฐกิจดี 
อยูในแขวงเวียงจันทน ใกลนครหลวงเวียงจันทนและแรงงานใน สปป.ลาว มีงานทําอยูแลว ประกอบกับ 
บริเวณจุดผอนปรนนี้ ไมมีการจางงานในภาคการเกษตรและภาคบริการมากนัก  
 

2) รูปแบบการพึ่งพาดานบริการ 
  2.1) ดานสาธารณสุข 

 จุดผอนปรนนี้ เปดทําการ 3 วัน แตหากคนลาวที่เจ็บปวยฉุกเฉินสามารถเดินทางมารักษาพยาบาล
ไดทุกวัน โดยใชบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหมอ โรงพยาบาลอําเภอศรีเชียงใหม  
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  2.2) ดานการทองเที่ยว 
จุดผอนปรนนี้  คนไทยสามารถที่ขามไปเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน และภายในแขวง

เวียงจันทน แตการเดินทางไปตองเดินทางไปเชา-เย็น กลับ เฉลี่ยวันเปดทําการ หากเปนวันเสารคนไทยขามไป
ประมาณ 50 คน หากเปนวันอังคารและพฤหัสบดี ก็ลดลงประมาณ 20-30 คน 

 
5. ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม 

1) ประชาชนริมฝงโขงทั้งฝงไทยและฝงลาว มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่คลายคลึงกัน มีความเชื่อ 
ความศรัทธา การนับถือศาสนา ที่คลายคลึงกัน 

2) การสรางความสัมพันธของเมืองทั้งสอง โดยมีประเพณีออกพรรษาแขงเรือระหวางสองเมือง 
 

6. ดานความม่ันคง 
 พ้ืนที่จุดผอนปรนนี้ ยังมีการลักลอบนําเขายาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบาน สถิติการจับกุมตอป
ประมาณ 10 ราย 

 
7. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาจุดผอนปรน

บานหมอ อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย 
 

7.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนบานหมอ อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัด

หนองคาย โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 59 คน แบงเปนเพศชาย จํานวน 13 คน และเพศหญิง 
จํานวน 46 คน อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 37.3 ระดับการศึกษาสวนมากอยูใน
ระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 39.3 อาศัยอยูหมูบานหนองแตง หมูบานโนนขี้เหล็ก หมูบานหวยหง และ
หมูบานยา คนในหมูบานโดยมากประกอบอาชีพคาขาย  

ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาผานจุดผอนปรนนี้ สวนมากประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว รายไดที่
นํามาซื้อสินคา สวนใหญมาจากการทําการคาขาย เชน คาขายสินคาประเภทผลไมตามฤดูกาล หากรวมรายได
ครัวเรือนตอเดือน พบวา มีสองกลุมมีรายไดเทากัน คือ กลุมที่มีรายไดอยูระหวาง 3,001-5,000 บาท และ 
กลุมท่ีมีรายไดระหวาง 10,001-20,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพื่อการบริโภคของครอบครัวตอเดือน อยู
ระหวาง 1,001-3,000 บาท  
 

7.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจุดผอนปรนบานหมอ มีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 3.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจุดผอนปรนบานหมอ มีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 4.20 0.664 มาก 
2 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 4.15 0.827 มาก 

3 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 4.05 0.990 มาก 
4 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 3.73 1.257 มาก 
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ตารางที่ 3.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จุดผอนปรนบานหมอมีตอประเทศไทย (ตอ) 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ
การพัฒนา สปป.ลาว 3.68 1.319 มาก 

รวม 3.96 1.011 มาก 
 
 จากตารางที่ 3.7 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่จุดผอนปรนบานหมอ มีตอประเทศไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.96 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก ประเทศไทยมี
ความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขาย
ใหกับ สปป.ลาว และการซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด ตามลําดับ   
 

7.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ท่ีจุดผอนปรนบานหมอมีตอประเทศไทย พิจารณาสวนประสม
ทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

 
ตารางที่ 3.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผอนปรนบานหมอ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภัณฑ 4.21 0.422 มาก 
2 ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.02 0.286 มาก 
3 ดานราคา 4.01 0.445 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.97 0.381 มาก 

รวม 4.05 0.384 มาก 
 
จากตารางที่ 3.8 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

( ) รวม = 4.05 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.21 

โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ตราสินคาของไทยสื่อใหรูวามาจากประเทศไทย  มีใหเลือกหลากหลาย ติดตรา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทําใหมีความนาเชื่อถือ รวมถึงความคุนเคยที่มีตอสินคาไทย และ
ผูขายคนไทย มีความเปนมิตร มีความซื่อสัตย เปนตน 
 2) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 4.02 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ขั้นตอนการเขา-ออกประเทศเพ่ือมาซื้อสินคามีความสะดวก 
ฤดูกาลมีอิทธิพลตอการเดินทางมาซื้อสินคาเนื่องจากหากเปนฤดูฝนน้ําไหลเชี่ยวทําใหคนลาวขามมาฝงไทย
ลําบากมากขึ้น นอกจากนี้มีเรือโดยสารและเรือขนสงสินคาใหบริการเสียคาใชจายนอยในการขนสินคากลับ
และมีความสะดวก และมีบริการรับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท เปนตน  
 3) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.01 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การตั้งราคาสินคาของไทยเหมาะสมกับคุณภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคา
มีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง และสินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขาย
อยูใน สปป.ลาว เปนตน 

3-24 3-25
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 4) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.97 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีการโฆษณาทางวิทยุชุมชน มีการติดปายโฆษณาดวยภาษาลาว
ทําใหรูสึกดีและคลอยตามโฆษณาคิดอยากลองใชสินคาของไทย ทําใหตัดสินใจซื้อสินคาไดงายขึ้น มีบริการให
เปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา มีการใหเครดิตผูประกอบการคนลาวในการซื้อสินคา และมีการสงเสริม
การขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) เปนตน 
 

7.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนบานหมอ  

 
ตารางที่ 3.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผาน จุดผอนปรนบานหมอ 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ความพึงพอใจของผูบริโภค 4.27 0.355 มาก 
2 การรับรูคุณภาพสินคา 4.09 0.442 มาก 
3 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 3.89 0.719 มาก 
4 วัตถุประสงคในการซื้อ 3.37 0.936 มาก 

รวม 3.91 0.613 มาก 
 
 จากตารางที่ 3.9 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) รวม = 3.91 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
 1) ดานความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.27 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวมีความพึงพอใจตอสินคาของไทย พอใจที่มาซื้อ
สินคาไทยทุกครั้ง และเม่ือซื้อสินคาของไทยไปบริโภคสามารถตอบสนองความตองการไดมาก เปนตน 
 2) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 4.09 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุด มีความรูสึกวาการมาซื้อสินคา
ของไทยมีความคุมคากับราคา คุณภาพ และการเดินทาง และทําใหมีความรูสึกที่ดีท่ีไดเปนเจาของ เปนตน 
 3) ดานความตั้งใจซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.89 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวตั้งใจซื้อสินคาของไทย แมวารานคาใกลบานหรือในทองถิ่นไมมีขาย 
และตั้งใจซื้อสินคาของไทยแมวาเพ่ิงซื้อสินคาประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ มา เชน จีน และเวียดนาม 
เปนตน 
 4) ดานวัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.37 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ซื้อเพราะไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้น
ใน สปป.ลาว ซื้อ เพราะชื่นชอบและชื่นชมตัวสินคา และซื้อเพราะมีความแตกตางจากสินคาใน สปป.ลาว เปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากชองทาง สื่อโทรทัศน
ไทยสวนกลางมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อโทรทัศนทองถิ่น และวิทยุทองถิ่น เปนตน สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด ชองทางปากตอปาก สื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง สื่อโทรทัศนทองถิ่น และ
วิทยุทองถิ่น ตามลําดับ 
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7.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวผานจุดผอนบานหมอ สวนมากไมไดมีการวางแผนในการมาซื้อสินคากอนที่มาซื้อ

สินคาฝงไทย สวนมากคิดไวในใจ คิดเปนรอยละ 70.2 หากมีสินคาชนิดไหนถูกใจก็ซื้อสินคานั้นเพ่ิม การมาซื้อ
สินคาที่ไทยสวนมากใชเงินสดที่พกติดตัวมาอยางเดียว คิดเปนรอยละ 98.2 การเขามาซื้อสินคามีความถี่
ประมาณ 1 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีที่ลืมซื้อสินคาหรือสินคาหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนลาวก็ซ้ือสินคาไทย
เหมือนเดิม แตซื้อกับผูประกอบการคนลาวในพ้ืนที ่

 
7.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทยผานจุด

ผอนปรนบานหมอ จากการสัมภาษณ มีความเห็นวา ปริมาณการซื้อสินคาเมื่อ 5 ปที่ผานมามีการซื้อสินคาไทย
เพ่ิมขึ้น รอยละ 45.8 และมีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม รอยละ 44.1 โดยกรณีที่มีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น
เนื่องจาก ทางเลือกสินคาในตลาดการคาชายแดนมีมากขึ้น เสนทางการคมนาคมในการเดินทางมาซื้อสินคา
สะดวกสบายขึ้น มีรายไดเพ่ิมขึ้น สวนกรณีที่มีการซื้อสินคาเทาเดิม เนื่องจากทางเลือกสินคาในตลาดการคา
ชายแดนมีเทาเดิม เสนทางการคมนาคมเหมือนเดิม และรายไดไมเปลี่ยนแปลง เปนตน 

 
7.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานจุดผอนปรนบานหมอ เรียงลําดับประเภทสินคาจากมากไปนอย ดังนี้ 
1) สินคาอุปโภคบริโภค ไดแก น้ําปลา น้ํามันพืช กาแฟ น้ําเปลาและผงชูรส เปนตน 
2) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก กระทะ จาน ชอน หมอและทัพพี เปนตน 
3) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง กระโปรง รองเทาแตะและผาถุง เปนตน  
4) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค เปนตน 
5) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก ปุย ยาฆาแมลงปราบศัตรูพืช จอบ คราดและอาหารสัตว เปนตน 
6) สินคาประเภทอุปกรณกอสราง ไดแก หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก สวิทซและบาหลาด เปนตน 
7) สินคาประเภทเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น รถจักรยาน ยางรถยนตและยางรถ

มอเตอรไซค เปนตน 
 

7.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทยผานจุดผอนปรนบานหมอ สวนใหญเขามาซื้อสินคาในชวง

กอนเวลา 09.00 น. รอยละ 46.6 การเขามาซื้อสินคาสวนใหญนิยมซื้อที่โลตัส เหตุผลที่นิยมซื้อเพราะ มีสินคา
ใหเลือกหลากหลาย สินคามีมาตรฐาน และสะดวก เปนตน โดยมูลคาการเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาว
ในหนึ่งครั้งสวนใหญนั้นมีมูลคา 2,801 บาท ขึ้นไป 

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย เพราะสินคามีราคาถูก คุณภาพดี สามารถหา
ซื้อไดงาย และสะดวก เปนตน แตอยางไรก็ตามยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคาไทย ไดแก เกิด
ความกังวลในเรื่องความเสียหายของสินคาในการขนสง ขั้นตอนในการตรวจสอบยุงยาก และราคาสินคาบาง
ชนิดมีราคาสูงกวา เปนตน 
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7.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานหมอ มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจากประเทศ

อ่ืน เชน จีน เวียดนาม รอยละ 5–10 ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน สปป.ลาว มี
ความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาวสวนมาก รอยละ 61.4 เห็นวา ยังคงซื้อสินคาไทยคงเดิม เพราะ 
ซื้อสินคาของไทยเปนประจํา เคยชินกับสินคาจากประเทศไทย และสินคาไทยมีคุณภาพ เปนตน สวนการเดิน
ทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่องของคาแรงในการขนสงสินคา พาหนะใชในการเดินทาง ไม
มีกฎเกณฑแนนอนในการจัดเก็บคาภาษีหรือคาธรรมเนียมขนสงสินคา เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนว
ชายแดนเกิดข้ึนสงผลตอการมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวมาก  

 
7.2 ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณจุดผอนปรนบานหมอ โดยสวนใหญประกอบธุรกิจคาปลีก 

รานของชํา โซหวย เปนเวลาระหวาง 1-3 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งไม
เกิน 50,000 บาท โดยสวนใหญผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานและบางราย
โทรศัพทมาสั่งกับผูประกอบการคนไทยโดยตรง สวนใหญจายเปนเงินสด แนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทย
เพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีตองการซื้อสินคามากขึ้น ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทย พบคือ ปญหาในเรื่อง
ความสูญเสียจากการขนสงกลางทางและปลายทางของสินคา 

 
8. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของเมืองและดานในอนาคต 

1) มีโครงการกอสรางอาคารที่ทําการแหงใหม โดยสถานที่ในการกอสรางอาคาร อยูหางจากอาคารทํา
การเดิมประมาณ 150 เมตร  

2) มีนโยบายเสนอยกระดับเปนจุดผานแดนถาวรในอีก 2 ปขางหนา 
 

9. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด  
1) ขาดความชัดเจนในการบริหารจัดการในเรื่องพ้ืนที่สวนบุคคลที่อยูใกลเคียง และอําเภอศรีเชียงใหมมี

โครงการยายที่ทําการแหงใหม แตยังไมมีรายละเอียดชัดเจนในเรื่องดังกลาว 
2) ปญหาการลักลอบเขาเมืองของคนลาวที่ผานจุดผานแดนแหงนี้เขามาแลวเดินทางเขาสูพ้ืนที่ชั้นใน

ของประเทศ  
 rIS

NED KKU



rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดหนองคาย

3-29 

3.3 จุดผอนปรนบานจุมพล ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
 
 
1. สภาพโดยท่ัวไป 

1.1 ประวัติ ที่ตั้ง และการเดินทาง 
สภาพโดยทั่วไปจุดผอนปรนทางการคาบานจุมพล ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

ตั้งอยูในเมือง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ประกาศเปนจุดผอนปรนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548 และเปด
ดําเนินการในวันที่ 4 มิถุนายน 2548 เปดทุกวันอังคารและวันเสาร ระหวางเวลา 08.00-16.00 น. แตในวัน
เสารมีสินคาที่ขายหลากหลายและมีคนเขามาซ้ือสินคาเปนจํานวนมากกวาวันอังคาร ซึ่งวันอังคารสวนใหญเปน
ผูคาที่นําสินคาไปขาย ซึ่งมีสินคาจากพอคาคนไทยและคนลาวนํามาจําหนาย 

การเดินทางมาจุดผอนปรนแหงนี้ ออกจากจังหวัดหนองคายไปยังอําเภอโพนพิสัยโดยใชเสนทาง
หมายเลข 212 ระยะทาง ประมาณ 45 กิโลเมตร ทาเทียบเรืออยูติดริมน้ําโขงหลังที่วาการอําเภอโพนพิสัย 

 

 
          ภาพที่ 3.42 แสดงที่ตั้งจุดผอนการคาบานจุมพล ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
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            ภาพที่ 3.43 แสดงที่ตั้งจุดผอนการคาบานจุมพล ต.จุมพล อ.โพนพสิัย จ.หนองคาย 

 
จุดผอนปรนแหงนี้มีอาคารทําการ 1 หลัง ที่ใชตรวจคนลาวที่เขา-ออก และเก็บคาผานแดนคนละ 20 

บาท แตกอนที่เดินถึงตัวอาคารมีเจาหนาที่ทหาร เจาหนาที่จากอําเภอ มาดูแลความเรียบรอยและตรวจคนสิ่ง
ผิดกฎหมายกับคนลาวที่ผานเขา-ออก โดยแยกชาย-หญิง นอกจากนี้บริเวณที่ลงสูแมน้ําโขงมีโปะเปนที่ทําการ
ลําเลียงสินคาลงเรือ คิดคาบริการขึ้นอยูกับปริมาณการขนสง สวนเรือขามฟากคิดคาบริการคนละ 20 บาท 
และเม่ือเดินขึ้นจากแมน้ําโขง ดานซายมือมีศาลาที่พักใหกับผูที่มาซ้ือสินคาบริเวณจุดผอนปรนนี้ 

 

 
ภาพที่ 3.44-3.45 สภาพทั่วไปของจุดผอนปรนจุมพล 

 

3-30 3-31

rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดหนองคาย

3-31 

 
 ภาพที ่3.46 การเดินทางเขามาของคนลาวโดยเรือโดยสาร 

 
จุดผอนปรนแหงนี้ มีการตั้งตลาดนัดทุกวันอังคารและวันเสาร ระหวางเวลา 08.00-16.00 น. แตใน

วันเสารมีสินคาท่ีขายหลากหลายและมีคนเขามาซื้อสินคาเปนจํานวนมากกวาวันอังคาร ซึ่งวันอังคารสวนใหญ
เปนผูคาที่นําสินคาไปขาย ซึ่งมีสินคาจากพอคาคนไทยและคนลาวนํามาจําหนาย ซึ่งมีการตั้งตลาดนัดขาย
สินคาบริเวณทาเทียบเรือและถนนเลียบลําน้ําโขงระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร โดยบริเวณที่ตั้งตลาดนัด 
เทศบาลซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลไดมากอสรางหลังคาเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูซื้อและผูขายที่ตลาดนัด
แหงนี้ 

 

 
ภาพที่ 3.47-3.48 สินคาที่คนลาวนําเขามาขายบริเวณตลาดนัด 

 

 
ภาพที่ 3.49-3.50 สินคาที่คนลาวซ้ือกลับ 
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                                       ภาพที่ 3.51 แรงงานรับจางแบกหามสินคาลงทาเรือ 

 
บริเวณตลาดนัดที่จุดผอนปรนบานจุมพลมีรานคาที่มาขายสินคาประมาณ 150 ราน ซึ่งทางเทศบาล

ไดจัดพื้นทีไ่วสําหรับผูคาคนลาวที่นําสินคาขายโดยเฉพาะ ซึ่งสินคาสวนใหญที่คนลาวนํามาขาย ไดแก ผลผลิต
จากปาตามฤดูกาล เห็ด หนอไม มันเทศ กลองขาว หนังควาย พืชสมุนไพร และหวาย เปนตน 

วันที่เปดจุดผอนปรนบานจุมพล มีคนลาวผานเขา-ออก ในวันอังคารประมาณ 150 คนตอวัน แตในวัน
เสารมีคนลาวผานเขาออกมากประมาณ 250 คนตอวัน ซึ่งคนลาวที่เขามาสวนใหญเขามาขายสินคาบริเวณ
ตลาดนัดแลวนําเงินที่ไดซื้อสินคากลับไปเพ่ือใชบริโภคในครัวเรือน และบางสวนนําไปขายตอ คนลาวบางสวน
มาซื้อสินคาเพ่ืออุปโภคบริโภค สินคาทางการเกษตร เครื่องมือทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีบางกลุมที่เขามา
รักษาพยาบาล ซึ่งทําใหจุดผอนปรนนี้มีมูลคาการซื้อขายในวันที่เปดจุดผอนปรนเฉลี่ยประมาณ 400,000 บาท
ตอวันที่เปดดาน 

 

 
ภาพที่ 3.52-3.53 สภาพทั่วไปบริเวณตลาดนัดจุดผอนปรนจุมพล 

 
2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 

จุดผอนปรนบานจุมพล อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ตั้งอยูตรงขามกับจุดผอนปรนบานโคนใต 
เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน ซึ่งบริเวณดานนี้มีอาคารทําการของเจาหนาที่ 1 หลัง และมีอาคารหองแถว
สําหรับขายสินคา และมีสถานท่ีจอดรถยนตและรถจักรยานยนต โดยจุดผอนปรนแหงนี้สวนใหญคนลาวใชขาม
มาฝงไทยโดยใชเรือโดยสาร เพ่ือมาขายและซื้อสินคาในวันที่เปดตลาดนัดของจุดผอนปรนบานจุมพล 
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3. การพึ่งพาดานการคา 
 จุดผอนปรนการคาบานจุมพล มีคนลาวจากบานโดนใต นําสินคาเกษตรและผลผลิตจากปามาจําหนาย 
เชน สินคาท่ีคนเมืองปากงึมนํามาขาย เชน หมากไข หนอไมดอง เครื่องจักสาน สินคาหัตถกรรม ประเภท เขิง 
(อุปกรณสําหรับซอนปลา) มาจําหนาย 
 คาเรือและคาบัตรผานแดน ราคารวม 80 บาท การโดยสารเรือ ถานั่งจากฝงไทยไป ตองนั่งเรือไทย ถา
นั่งจากฝงลาวมาตองนั่งเรือลาวมาสําหรับคาแบกของลงเที่ยวละ 10-20 บาท เงาะถุง 10 กิโลกรัม คาจางแบก
ถุงละ 10 บาท สวนปุยจัดวาเปนของจํากัด คือ อนุญาตใหนําออกนอกประเทศไดคนละ 1 กระสอบ ราคาปุยที่
นําเขาจากจุดผอนปรนบานจุมพล เมื่อรวมคาแรงและคาขนสงประมาณ 100 บาท ยังมีราคาถูกกวาปุยจาก
เวียงจันทรที่นํามาจําหนายประมาณ 60 บาท สําหรับเครื่องดื่มตรา “ดีโด” และเครื่องดื่มชูกําลัง หามนําเขาฝง
บานโดนใต เนื่องจากมีบริษัทเครื่องดื่มตราสินคา/ประเภทนี้จากเวียงจันทนนํามาจําหนายจึงหามนําเขา 
 สินคาที่เปนที่นิยมของคนลาวบานโดนใตเมืองปากงึม คือ หอยแครง ราคาซื้อที่โพนพิสัย ประมาณ
กิโลกรัมละ 65 บาท ราคาที่เมืองปากงึมคือ กิโลกรัมละ 40-65 บาท บวกเงินเพ่ิมอีกกิโลกรัมละ 15-20 บาท
เมื่อถึงทางฝงบานโดนใตการขนสินคาข้ึนฝงใชลวดสลิงยกสินคาขึ้นบนฝง 
   
4. ลักษณะสงัคมและวัฒนธรรม 

  ประชาชนริมฝงโขงทั้งฝงไทยและฝงลาว มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่คลายคลึงกัน มีความเชื่อ 
ความศรัทธา การนับถือศาสนา ที่คลายคลึงกัน และมีการสรางความสัมพันธของเมืองทั้งสอง โดยมีประเพณี
ออกพรรษาแขงเรือระหวางสองเมือง 

 
5. ดานความม่ันคง 
  จุดผอนปรนบานจุมพล มีพ้ืนที่ติดลําน้ําโขงจึงทําใหเกิดปญหาในเรื่องการลักลอบนําสิ่งผิดกฎหมาย 
เชน การนําเขายาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบาน 
  
6. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่จุดผอนปรน
บานจุมพล ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
 

6.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรน ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย จังหวัด

หนองคาย โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 63 คน แบงเปนเพศชาย จํานวน 10 คน และเพศหญิง 
จํานวน 53 คน อายุอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 38.1 ระดับการศึกษาสวนมากอยูในระดับประถมศึกษา คิดเปน
รอยละ 28.1 โดยมากอาศัยอยูหมูบานหนองภู เวียงหมูบานนาไซ หมูบานนาซอน และหมูบานนาแคน 

ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาบริเวณตลาดที่จุดผอนปรน สวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรเปน
หลัก รายไดท่ีนํามาซื้อสินคาสวนมากมาจากการทําคาขาย เชน ขายสินคาเกษตร และขายสินคาอุปโภคบริโภค 
เปนตน รายไดครัวเรือนตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพ่ือการ
บริโภคของครอบครัวตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 1,001-3,000 บาท 
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6.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจุดผอนปรนบานจุมพล ตําบลจุมพล มีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 3.10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวจุดผอนปรนบานจุมพลมีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล �̅� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอประเทศของ สปป.ลาว 4.30 0.586 มาก 
2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 4.16 0.745 มาก 
3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับประเทศของ สปป.ลาว 4.10 0.817 มาก 

4 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ
การพัฒนาประเทศของ สปป.ลาว 4.03 1.177 มาก 

5 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 3.92 1.052 มาก 
รวม 4.10 0.875 มาก 

 
 จากตารางที่ 3.10 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่จุดผอนปรนบานจุมพล มีตอประเทศไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) รวม = 4.10 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก 
ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอประเทศของ สปป.ลาว การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด 
ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับประเทศของ สปป .ลาว 
ตามลําดับ 

 
6.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่จุดผอนปรนบานจุมพล ตําบลจุมพล มีตอประเทศไทย 

พิจารณาสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
 

ตารางที่ 3.11 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย โดยผานจุดผอนปรนจุมพล 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย �̅� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภัณฑ 4.37 0.292 มาก 
2 ดานราคา 4.31 0.311 มาก 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 4.16 0.359 มาก 
4 ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.07 0.408 มาก 

รวม 4.23 0.343 มาก 
 
จากตารางที่ 3.11 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

(�̅�) รวม = 4.23 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.37 

โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ความคุนเคยที่มีตอสินคาไทย ตอผูขายชาวไทย  ประเทศไทยมีความเปนมิตร ดานการ
ผลิตประเทศไทยมีทักษะและมีความชํานาญทางดานเทคโนโลยีการผลิตที่ดี  คนไทยมีความซื่อสัตย รวมถึง 
สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย มีความคงทน และตราสินคาของไทยมีความนาเชื่อถือ เปนตน 
 2) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.31 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การตั้งราคาสินคาของไทยเหมาะสมกับคุณภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคา
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มีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง และสินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขาย
อยูใน สปป.ลาว เปนตน 
 3) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย (�̅�) = 4.16 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา มีการสงเสริม
การขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) มีการใหเครดิตผูประกอบการคนลาวในการซื้อสินคา มี
การติดปายโฆษณาดวยภาษาลาว มีการโฆษณาในหนังสือพิมพทองถิ่น ทําใหรูสึกดีและคลอยตามโฆษณาใน
การอยากใชสินคาของไทย ทําใหตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น และทําใหคิดอยากลองใช เปนตน 
 4) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย (�̅�) = 4.07 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามา
ติดตอซื้อขาย รานคาของไทยมีการจัดสวยงาม และมีความสะดวก ฤดูกาลมีอิทธิพลตอการเดินทางมาซื้อสินคา 
หากในชวงฤดูฝนคนลาวขามมานอยเนื่องจากฝนตก เดินทางลําบาก แตถาเปนชวงฤดูหนาว ฤดูแลง หรือหลัง
ฤดูการเก็บเกี่ยว คนลาวขามมาเพ่ือซื้อสินคาไปทําอาหารเพ่ือเลี้ยงสังสรรค นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายนอยใน
การขนสินคากลับ และการขนสงสินคากลับมีความสะดวก เปนตน  
 

6.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรน ตําบลจุมพล 

 
ตารางที่ 3.12 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจยัที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย โดยผานจุดผอนปรนจุมพล 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย �̅� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ความพึงพอใจของผูบริโภค 4.42 0.349 มาก 
2 การรับรูคุณภาพสินคา 4.29 0.430 มาก 
3 วัตถุประสงคในการซื้อ 4.22 0.432 มาก 
4 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 4.22 0.445 มาก 

รวม 4.29 0.414 มาก 
 
จากตารางที่ 3.12 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี

คาเฉลี่ย (�̅�) รวม = 4.29 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
 1) ความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย (�̅�) = 4.42 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวพึงพอใจตอขั้นตอนในการเขามาซื้อสินคา ณ 
บริเวณจุดผอนปรน พึงพอใจตอการปฏิบัติของเจาหนาที่ไทยในการเขามาซื้อสินคาในฝงไทย  พึงพอใจตอ
ขั้นตอนการชําระเงินคาสินคาของไทย ความพึงพอใจตอสินคาของพอใจที่มาซื้อสินคาไทยทุกครั้ง เปนตน 
 2) ดานการรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย (�̅�) = 4.29 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิด
เดียวกันจากประเทศอ่ืน เชน จีน เวียดนาม ที่มีจําหนายใน สปป.ลาว การมาซื้อสินคาของไทยมีความคุมคากับ
ราคา คุณภาพ และการเดินทาง การซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุด สินคาของไทยทําใหมีความรูสึกที่
ดีที่ไดเปนเจาของ เปนตน 
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 3) ดานวัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย (�̅�) = 4.22 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ซื้อเพราะมีความแตกตางจากสินคา
ในประเทศตน ซื้อเพราะนําไปจําหนายตอ ซื้อเพราะไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้นในประเทศของตน เปนตน 
 4) ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย (�̅�) = 4.22 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวตั้งใจซื้อสินคาของไทยในโอกาสอ่ืน แมวารานคา
ใกลบานใน สปป.ลาว ไมมีขาย ตั้งใจซื้อสินคาของไทย แมวาไมมีเวลาไปเลือกซื้อของนัก ตั้งใจสินคาของไทยที่
ขายในทองถิ่น แมวาทองถิ่นของยังไมมีขาย เปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากชองทางสื่อโทรทัศน
ทองถิ่นมากที่สุด รองลงมาคือชองทางปากตอปาก และวิทยุทองถิ่น ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด สื่อโทรทัศนทองถิ่น ปากตอปาก และวิทยุทองถิ่น ตามลําดับ 

 
6.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานจุมพล สวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อ

สินคาฝงไทย และคิดไวในใจ คิดเปนรอยละ 77.8 และหากมีสินคาชนิดไหนถูกใจก็ซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดยการมา
ซื้อสินคาท่ีไทยนั้นสวนมาก ใชเงินสดที่พกติดตัวมาอยางเดียว คิดเปนรอยละ 90.6 ในการเขามาซื้อสินคานั้นมี
ความถี่ประมาณ 1 ครั้งตอสัปดาห หากมีการลืมซื้อสินคาก็กลับมาซื้อสินคาที่ไทยใหมอีกครั้ง หากสินคาหมด
กะทันหันก็ซื้อสินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศไทยจากรานคาในพ้ืนที่ 

 
6.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย จากการ

สัมภาษณ มีความเห็นวา ปริมาณการซื้อสินคาเม่ือ 5 ปที่ผานมามีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 28.6 และมี
การซื้อสินคาไทยเทาเดิม รอยละ 66.7 กรณีท่ีมีการซื้อสินคาท่ีเพ่ิมขึ้นเนื่องจาก ทางเลือกสินคาในตลาดการคา
ชายแดนมีมากขึ้น รายไดเพ่ิมขึ้น รสนิยมเปลี่ยนไป ชอบความทันสมัยและมีคุณภาพมากขึ้น สวนกรณีที่มีการ
ซื้อสินคาเทาเดิมเนื่องจาก การคมนาคมเหมือนเดิม รายไดไมเปลี่ยนแปลง  ทางเลือกสินคาในตลาดการคา
ชายแดนมีเทาเดิม เปนตน 

 
6.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานจุดผอนปรนบานจุมพล เรียงลําดับประเภทสินคาจากมากไปนอย ดังนี้ 
1) สินคาอุปโภคบริโภค ไดแก สบูลักส ผงซักผาโปร ผงชูรส แชมพูแพนทีนและน้ํามันพืช เปนตน 
2) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง กระโปรง รองเทาแตะและผาถุง เปนตน 
3) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก กระทะ หมอ จาน ตะหลิวและมีด เปนตน 
4) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก วิทยุ/โทรทัศน พัดลม ตูเย็น เครื่องเสียงและลําโพง เปนตน 
5) สินคาประเภทอุปกรณกอสราง ไดแก หลอดไฟ สวิทซ สายไฟ บาหลาดและสังกะสี เปนตน 
6) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก จอบ เมล็ดพันธุพืช ปุย เสียมและคราด เปนตน 
7) สินคาประเภทเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง ยางรถมอเตอรไซค น้ํามันหลอลื่นและยางรถยนต เปนตน 
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6.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนการคาบานจุมพลเขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย โดยสวนใหญเขามาซื้อ

สินคาในชวงกอนเวลา 09.00 น. รอยละ 50 โดยการเขามาซื้อสินคาโดยสวนใหญนิยมซื้อสินคาที่ตลาดนัด
บริเวณดาน รอยละ 42.9 เหตุผลที่นิยมซื้อ เพราะสะดวก สินคามากและราคาถูก ใกลไปมาสะดวก เปนตน 
มูลคาการซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวในหนึ่งครั้งสวนใหญนั้นมีมูลคา 100–1,000 บาท 

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก ราคาถูกกวา คุณภาพดีกวา มีสินคาให
เลือกหลากหลาย เปนตน แตอยางไรก็ตามยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคาไทย ไดแก ราคา
สินคาบางชนิดสูงกวาใน สปป.ลาว และเมื่อซื้อสินคากลับไปมีขั้นตอนในการตรวจสอบยุงยาก มีคาใชจายคา
ภาษีหรือคาธรรมเนียม เปนตน 

 
6.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนการคาบานจุมพล มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจาก

ประเทศอ่ืนเชน จีน เวียดนาม รอยละ 5–10 ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน    
สปป.ลาว มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาว รอยละ 58.7 บอกวา ซื้อสินคาไทยคงเดิม เพราะ 
ราคาถูก ใชเปนประจําอยูแลว สินคามีคุณภาพ และถารายไดของผูบริโภคคนลาวเพ่ิมขึ้นคงซื้อสินคา สินคา
จากประเทศไทยเพ่ิมขึ้น เชนกัน สวนการเดินทางเขามาซื้อสินค าฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่องของ 
ระยะเวลาการเปดจุดผานแดน/จุดผอนปรน คาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจาก สปป.ลาว คาใชจายสูง 
พาหนะใชในการเดินทางไมสะดวก เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้นสงผลตอการมาซื้อ
สินคาของผูบริโภคคนลาวมาก  

 
6.2. ผูบริโภคคนไทย 

ผูบริโภคคนไทยที่ผานจุดผอนปรนการคาบานจุมพลนิยมมาซื้อสินคา สวนมากเปนผูหญิงมากกวา
ผูชาย และมีอายุ 51 ปขึ้นไป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณดาน มีอาชีพหลัก คือ ประกอบธุรกิจ
สวนตัว รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 5,001-10,000 บาทตอเดือน ผูบริโภคคนไทยมาซื้อสินคาที่ตลาดนัดบริเวณจุด
ผอนปรน 1 ครั้งตอสัปดาห โดยสินคาที่ซ้ือจากผูขายคนลาว ไดแก หวาย ขนมของขบเคี้ยว พันธุไมตาง ๆ ปลา 
เครื่องจักสาน อุปกรณนึ่งขาว ซึง หวด เสื้อผาสําเร็จรูปจากจีนและเวียดนามและหวด เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อ
สินคาประมาณ เชาชวงกอนเวลา 09.00 น. 

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนลาว เนื่องจากไมมีจําหนายในประเทศไทย ราคาถูก
กวา แตถานอกเหนือจากสินคาขางตนผูบริโภคคนไทยเลือกซื้อสินคาของไทยมากกวาสินคาจาก สปป.ลาว 
เนื่องจากสินคาจาก สปป.ลาว มีราคาแพง รวมถึงสินคาไมมีคุณภาพ เปนสินคาตองหามดวย  
 

6.3. ผูประกอบการคนลาว 
ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาผานจุดผอนปรนการคาบานจุมพล สวนใหญเปนเพศหญิงมากวา

เพศชาย มีอายุระหวาง 31-50 ป โดยสวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ผูประกอบการคนลาว
สวนใหญเปนผูประกอบการรายยอย เขามาซื้อสินคาที่ไทยในวันเสารซึ่งเปนวันเปดจุดผอนปรน จากการ
สัมภาษณผูประกอบการคนลาว สามารถสรุปไดดังนี้ 

 
 

3-36 3-37

rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดหนองคาย

3-38 

6.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ   
 

ตารางที่ 3.13 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล 𝒙� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 3.80 0.447 มาก 
2 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 
3.60 0.548 มาก 

3 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ
การพัฒนา สปป.ลาว 

3.60 0.548 มาก 

4 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.40 0.548 ปานกลาง 
5 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 3.20 0.447 ปานกลาง 

รวม 3.52 0.508 มาก 
 
 จากตารางที่ 3.13 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) รวม = 3.52 ไดแก สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจาก
ประเทศไทย ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว และ
ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพ่ือการพัฒนา สปป.ลาว เปนตน   
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยท่ีมีตอผูประกอบการคนไทยและมีความคุนเคยตอสินคาไทยเปนอยางดี  
  พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.20 ไดแก ประเทศไทย
มีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีอัตราจางแรงงานจํานวนมาก มีความชํานาญดาน
เทคนิค มีการผลิตที่ไดมาตรฐาน มีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิต มีรสนิยมสูงดานความคิดสรางสรรคและมี
รสนิยมสูงดานความคิดสรางสรรค เปนตน    

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 3.98 ไดแก ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึงประเทศ
ไทย ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีความนาเชื่อถือ สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีการ
ออกแบบสวยงาม สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีลักษณะเฉพาะตัวและสินคาไทยที่จําหนายตามแนว
ชายแดนมีคุณภาพดี เปนตน 

 
6.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยจุดผอนปรนทาง

การคาจุมพล อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  
 

ตารางที่ 3.14 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา 𝒙� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภณัฑ 4.08 0.179 มาก 
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ตารางที่ 3.14 แสดงค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาด	(4P’s)		ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าไทย

ลำดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า S.D.
ระดับ

ความสำคัญ

1 ด้านผลิตภัณฑ์ 4.08 0.179 มาก
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ตารางที่ 3.14 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย (ตอ) 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา 𝒙� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

2 ดานราคา 4.07 0.091 มาก 
3 ดานสถานท่ี 4.00 0.000 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.94 0.078 มาก 

รวม 4.02 0.087 มาก 
 
  จากตารางที่ 3.14 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) รวม = 3.87 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
  1) ดานราคา ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.08 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สามารถตอรอง
ราคาสินคาได การตั้งราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคาและมีปายแสดงราคาสินคาที่ชัดเจน เปนตน 

2)  ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.07 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาทันสมัย 
การคนหาสินคาในรานคาไทยทําไดงายและมีคุณภาพดี เปนตน 

3) ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.00 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก เวลาเปด-ปด
ใหบริการของรานคาเหมาะสม มีพนักงานขายเพียงพอที่คอยบริการ และหยิบสินคาใหและมีพ้ืนที่จัดเก็บสินคา
ขายมากเพียงพอที่ลูกคาไดเห็นสินคา เปนตน  

4)  ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 3.94 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีบริการ
รับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท มีการใหเครดิตในการซื้อสินคาและมีการสงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น  
(ลด แลก แจก แถม) เปนตน 

 
6.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา

ไทย โดยจุดผอนปรนทางการคาจุมพล อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  
 

ตารางที่ 3.15 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา 𝒙� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานเศรษฐกิจ 4.00 0.000 มาก 
2 ดานกฎหมายและการเมือง 3.95 0.112 มาก 

รวม 3.98 0.056 มาก 
 
จากตารางที่ 3.15 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) รวม = 3.98 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
1) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.00 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก รายไดในการ
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นํามาซื้อสินคามีนอย คาใชจายในการขนสงสูงและการขาดแคลนสินคาที่จําเปนใน สปป .ลาว และผูบริโภคคน
ลาว มีความตองการสินคาไทยสูง เปนตน 

2) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 3.95 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก รัฐบาล
ไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ และ
กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคามีความยุงยาก เปนตน  

 
6.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายท่ี สปป.ลาว 
ผูประกอบการคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานจุมพล สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองในประเทศ

ของตน มีการวางแผนมาซื้อสินคามาซื้อสินคาดวยตนเอง โดยมีวิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและชนิด
ของสินคาที่เคยสั่งซื้อ พิจารณาจากประเภทและชนิดสินคาที่ขายไดมาก เพ่ือประมาณแนวโนมความตองการ
ซื้อของลูกคาและเปนสินคาแปลกใหม เพ่ือลองนําไปวางขาย ผูประกอบการคนลาวมาซื้อสินคาจากไทย 
ประมาณ 1-5 ครั้งตอเดือน โดยมีวิธีการจายชําระเปนเงินสด 

รานคาที่ขายสินคาในบานโดนใต เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทร สปป.ลาว มีรานคาขายสินคาไทย
รายใหญจํานวน 3 ราย แตมีแนวโนมสินคาจากประเทศจีนและประเทศเวียดนาม มาวางขายใน สปป.ลาว มาก
ขึ้น ซึ่งในกรณีที่สินคาที่ผลิตใน สปป.ลาว มีคุณภาพใกลเคียงกับสินคาของไทย ราคาถูกกวา ผูประกอบการคน
ลาว ตัดสินใจไมซื้อสินคาในประเทศของตน เนื่องจากชื่นชอบสินคาไทยและสินคาไทยมีคุณภาพ 

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนลาวที่ซื้อสินคาไทยไปที่ สปป.ลาว คือ บัญหาในเรื่องสินคาถูกกีด
กัน เชนเก็บคาธรรมเนียมนําเขาแพง 

 
6.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณจุดผอนปรนการคาจุมพล โดยสวนใหญประกอบธุรกิจคา

ปลีก เปนเวลามากกวา 9 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งไมเกิน 10,000 บาท
ตอราย โดยสวนใหญผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานโดยตรง สวนใหญจายเปน
เงินสด แตหากเปนผูประกอบการคนลาวที่สนิทและไวใจกัน มีการใหเครดิตประมาณ 7 วัน แนวโนมที่คนลาว
มาซื้อสินคาของไทยเพ่ิมข้ึน เนื่องจากเปนสินคาที่สดใหม และแนวโนมที่รานใหมที่สั่งสินคาจากผูประกอบการ
คนไทยเพ่ิมขึ้น เพราะเปนสินคาราคาถูก ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทยพบคือ ปญหาในเรื่องการ
ขนสงสินคา โดยเฉพาะฤดูฝนน้ําโขงไหลเชี่ยวอาจเกิดอันตรายตอสินคาและชีวิตคน 

 
7. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด 

1) เจาหนาที่และงบประมาณไมเพียงพอ 
2) หัวหนาหนวยงานราชการมีการเปลี่ยนแปลงบอย 
3) ไมมีมาตรฐานการตรวจคนที่แนนอน 

 
8. ขอเสนอแนะและแนวทาวแกไข 

1) จุดผอนปรนทุกแหงควรมีมาตรฐานการทํางานที่ชัดเจน ตลอดจนมีเครื่องมือที่ชวยใหการตรวจคนที่ดี 
2) งบประมาณควรมีการสนับสนุนใหเพียงพอในการดูแลความสงบเรียบรอย 
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3.4 จุดผอนปรนบานเปงจาน อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย 
 
 

1. สภาพโดยท่ัวไป 
1.1 ประวัติ ที่ตั้ง และการเดินทาง 

 จุดผอนปรนบานเปงจาน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย ตั้งอยูตรงขามดาน
ประเพณีบานทวย เมืองทาพระบาด แขวงบอลิคําไซ เปดทําการเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2542 สัปดาหละ 2 วัน 
คือวันอาทิตยและวันพุธ เวลา 08.30–16.30 น. บนพ้ืนที่ 8 ไร 2 งาน 20 ตารางวา ในป 2551 มีการปรับปรุง
โครงสรางพ้ืนฐาน เทพ้ืนปูนทางลาดลงแมน้ําโขงบริเวณที่ทําการจุดผอนปรน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกคน
ลาวที่ผานเขา-ออก โดยมีคนลาวเดินเขาออกในวันเปดจุดผอนปรนเฉลี่ยวันละ 250 คน สินคาที่สงออกสวน
ใหญ ไดแก สินคาอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค ปุย เครื่องใชไฟฟา และเครื่องจักรกลทางการเกษตร มีมูลคา
สงออกในวันเปดจุดผอนปรนรวมเฉลี่ยวันละ 200,000 บาท สวนสินคาที่นําเขามาจาก สปป.ลาว ในวันเปดจุด
ผอนปรน ไดแก เครื่องจักสาน ยาสมุนไพร ผลิตผลจากธรรมชาติ และผลิตผลทางการเกษตร มีมูลคารวมเฉลี่ย
ประมาณวันละ 60,000 บาท 
 

  
             ภาพที่ 3.54 แผนที่ตั้งจุดผอนปรนเปงจาน อําเภอรัตนวาป 
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          ภาพที่ 3.55 แผนที่ตั้งจุดผอนปรนเปงจาน อําเภอรัตนวาป 

 
 การบริหารจัดการบริเวณจุดผอนปรนบานเปงจาน มีการบริหารจัดการโดยฝายความมั่นคงของอําเภอ
รัตนวาป ประกอบดวย ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) มาดูแลดานความมั่นคง สวนดานการจัดเก็บ
รายไดจากคาเชาพ้ืนที่ในการจําหนายสินคา องคการบริหารสวนตําบลโพนแพงไดเชาพ้ืนที่ตลาดจากอําเภอ
รัตนวาปมาเพ่ือบริหารจัดการปละ 30,000 บาท ใหผูประกอบการมาเชาเพื่อจําหนายสินคาล็อคละ 20 บาท มี
ประมาณ 200 ล็อค 
 วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ผูวาราชการจังหวัดหนองคายไดมีการหารือรวมกันกับเจาแขวงบอลิคําไซ 
เพ่ือการจัดทําเขตแดน และการแลกเปลี่ยนความรวมมือในดานตาง ๆ และยังใหความเห็นชอบใหมีการเพ่ิม
จํานวนวันสําหรับการเปดจุดผอนปรนบานเปงจาน อําเภอรัตนวาป กับดานประเพณีบานทวย เมืองทาพะบาด 
แขวงบอลิคําไซ จากเดิมสัปดาหละ 2 วัน ในวันอาทิตยและวันพุธ เปน 3 วัน คือ วันอาทิตย วันพุธ และวันศุกร 
 

  
ภาพที่ 3.56 ผูคาคนลาวที่นําสินคามาขายที่ตลาดนัด                        ภาพที่ 3.57 สภาพทัว่ไปบริเวณตลาดนัดบานเปงจาน 

 
การบริหารจัดการบริเวณตลาดบริเวณตลาดนัดจุดผอนปรนบานเปงจานมีการแบงพ้ืนที่จําหนายสินคา

แตละประเภท และแบงพ้ืนที่ผูคาออกเปนผูคาคนไทยและผูคาคนลาว โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด  200 ล็อค ของผูคา
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คนไทยจํานวน 150 ล็อค ผูคาคนลาวจํานวน 50 ล็อค สวนใหญพ้ืนที่ของกลุมผูคาคนลาวนําผลผลิตจากปา
ตามฤดูกาล พืชพันธุ สัตวปา ตามอนุสัญญา CITES เขามาจําหนาย และบริเวณฝงทิศตะวันตกของตลาดนัดมี
เพิงหมาแหงนประมาณ 15 ล็อค จัดใหของคนลาวที่นําของปามาขาย เชน หนอไม เห็ด เปนตน กลุมผูคาคน
ลาวกลุมนี้ขามมาฝงไทยแตเชาตามจุดทาเทียบเรือธรรมชาติบานหอคําเพ่ือจับจองพ้ืนที่บริเวณนี้ โดยมีคาเชา
พ้ืนที่ราคาล็อคละ 20 บาท คารมคันละ 20 บาท 
 

 
ภาพที่ 3.58 ทางขึ้น-ลงสูแมน้ําโขง                   ภาพที ่3.59 อาคารที่ทําการจุดผอนปรนบานเปงจาน 
 

2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 
 จุดผอนปรนบานเปงจาน อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย ตั้งอยูตรงขามกับดานประเพณีบานทวย 
เมืองทาพะบาด แขวงบอลิคําไซ มีประมาณ 300 หลังคาเรือน ถือวาเปนหมูบานที่ใหญ นอกจากนี้ยังมีหมูบาน
ใกลเคียงเดินทางเขามาซื้อสินคาที่จุดผอนปรนบานเปงจานประมาณ 19 หมูบาน เชน บานทวย บานทวยเลิก 
บานซมซื่น บานอุดมไซ บานหนองเบิด บานดมสะหวัน บานสมสะอาด บานตา บานนา บานยางเคือ บานกาบ
เชิง บานผาเมือง บานทาไฮ บานหนองเกิน บานดอนไห บานทาบก บานโพนสะหวัน บานไชสะหวัน บานสีซม
ไซ ซึ่งหมูบานตาง ๆ เหลานี้ใกลอุทยานแหงชาติภูเขาควาย ของ สปป.ลาว ซึ่งหางจากบานทวย มีระยะทาง
ประมาณ 10 กิโลเมตร เปนอุทยานที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณของสัตวปา และพันธุพืชตาง ๆ เปนทั้งแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลงปฏิบัติธรรม และเปนแหลงตนกําเนิดสินคาที่เปนสัตวปาและพันธุพืช โดยคนลาว
ตามหมูบานตาง ๆ เขาไปลาสัตวปา และพันธุพืชในอุทยานแหงชาติภูเขาควาย นําพืชพันธุไมและสัตวปามาพัก
ไวที่บานทวย แลวนํามาขายบริเวณจุดผอนปรนบานเปงจาน ในวันเปดจุดผอนปรนโดยเฉพาะในวันอาทิตย 
 

 
ภาพที่ 3.60 พืชสมุนไพรที่ผูคาคนลาวนํามาขาย     ภาพที่ 3.61 สัตวปาที่คนลาวนํามาขาย 
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ภาพที่ 3.62- 3.63 สินคาที่คนลาวนํามาขายที่ตลาดนัด 

 
3. การพึ่งพาดานการคา 
 3.1 สินคาและมูลคาการคา 
 บริเวณจุดผอนปรนบานเปงจาน สินคาที่สงออกสวนใหญ ไดแก สินคาอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค 
ปุย เครื่องใชไฟฟา และเครื่องจักรกลทางการเกษตร มีมูลคาสงออกในวันเปดจุดผอนปรนรวมเฉลี่ยวันละ 
200,000 บาท สวนสินคาที่นําเขามาจาก สปป.ลาว ไดแก เครื่องจักสาน ยาสมุนไพร ผลิตผลจากธรรมชาติ 
และผลิตผลทางการเกษตร มีมูลคาในวันเปดจุดผอนปรนมูลคารวมเฉลี่ยวันละ 60,000 บาท โดยที่จุดผอนปรนแหงนี้ 
ผูคาคนไทยหลายรายมารับซื้อสินคาที่คนลาวนํามาขายเพื่อไปจําหนายตอในพื้นที่อ่ืนตอไป 
 
 3.2 รูปแบบการพึ่งพาการคา 
 ประชาชนฝงไทย-ลาว มีการพ่ึงพาอาศัยกันมากตั้งแตอดีต สืบเนื่องจากการมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณี ความเชื่อ ทัศนคติ ที่คลายคลึงกัน ทําใหเกิดความผูกพันเปรียบเสมือนเครือญาติกันของประชาชนทั้ง
สองประเทศ มีการไปมาหาสูกันตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ความสัมพันธทางการคาในจุดผอนปรนบานเปงจาน 
อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย หากพิจารณาลักษณะการคาแลวเห็นไดวามีการพ่ึงพาอาศัยกันในการ
แลกเปลี่ยนสินคาและบริการ และเปนการพัฒนาการธุรกิจโดยธรรมชาติระหวางประชาชนที่อาศัยอยูตามแนว
ชายแดนซึ่งตั้งอยูบนฐานของความสัมพันธในรูปแบบเครือญาติ เริ่มจากอดีตมีการนําสิ่งของมาแลกเปลี่ยนกัน 
เชน นําขาวมาแลกเสื้อผา เปนตน 
 

 
ภาพที ่3.64-3.65 สินคาที่คนลาวนาํเขามาขาย 
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 บริเวณจุดผอนปรนบานเปงจาน อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย พบวาในชวงวันเปดจุดผอนปรน
และมีตลาดนัดคือทุกวันอาทิตยมีคนลาวขามมาซื้อสินคาประมาณ 200–250 คน และบริเวณจุดผอนปรนแหง
นี้มีคนลาวขามมาเพ่ือจําหนายสินคาที่เปนของปา พันธุพืช กลวยไม สัตวปา เปนจํานวนมาก เชน หนอไม หนู 
นางอาย แลน นกเอ้ียง นกขุนทอง ลิง รวมถึงพืชสมุนไพรตาง ๆ และเครื่องจักสาน คนลาวมีตนทุนในการขาม
มาเสียคาผานแดนที่ฝงลาว 60 บาท คาเรือขามฟากคนละ 50 บาท และตองเสียคาเหยียบแผนดินอีก 40 บาท 
 

  
ภาพที่ 3.66-3.67 พื้นที่ตลาดที่จัดสรรใหคนลาวนําสินคามาขาย 

 
นอกจากนี้ยังพบวามีกลุมคนลาวที่เขามาจําหนายสินคา โดยเดินทางมาตั้งแต 6 โมงเชา กอนเวลาเปด

จุดผานแดนบานเปงจาน เพ่ือรีบเขามาจับจองพ้ืนที่ในการขายสินคาผูคาคนลาวกลุมนี้เขามาทางบานหอคําที่
อยูฝงตรงขามกับบานหนอกาน เมืองทาพะบาด แขวงบอลิคําไซ ของ สปป.ลาว เปนทาเทียบเรือธรรมชาติ มี
ระยะทางหางจากบริเวณตลาดนัดประมาณ 15 กิโลเมตร แลวนั่งรถสามลอเครื่องขนสินคามายังบริเวณตลาด
นัดจุดผอนปรนบานเปงจานคาจางเหมาประมาณ 200–250 บาทตอคน (ขึ้นอยูกับปริมาณของสินคาที่ขน) ซึ่ง
เปนภาพสะทอนใหเห็นวาพ้ืนที่ชายแดนไมสามารถนําการจัดการที่เนนความมั่นคงและแนวคิดรัฐชาติมาเปน
ศูนยกลางเพ่ือจัดการชายแดนไดเพียงอยางเดียว เพราะในพ้ืนที่ชายแดน มีการทําบางอยางที่ละเวนไดและละ
เวนไมไดควบคูกัน และบางอยางไมสามารถนํามาตรการทางขอกฎหมายหลักการขามแดนแบบสากลมาใช 
เพราะยึดหลักการอะลุมอลวยหรือยืดหยุน ตามขอตกลงระหวางรัฐทองถิ่น เพ่ือเปดชองใหกิจกรรมบางอยาง
ดํารงอยูไดแมดูเหมือนวาผิดกฎหมาย ดังเชน การเดินทางของคนลาวที่เขามาตรงจุดบานหอคํา ซึ่งไมตองเสีย
คาใชจายหรือยื่นเอกสารการขามแดนแตอยางใด มีเพียงเจาหนาที่เปนชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) 
คอยตรวจผูคนเขาออก เทานั้น 
 

  
ภาพที่ 3.68-3.69 สัตวปาที่คนลาวนาํมาขาย 
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ที่จุดผอนปรนบานเปงจานมีแรงงานรับจางแบกหามสินคาของคนลาวขึ้นฝงมาตลาดนัด ผูรับจางเปน
คนไทย ในหมูบานและเด็กนักเรียนที่หารายไดเสริมในชวงวันหยุด  

 

 
ภาพที่ 3.70-3.71 สัตวปาที่คนลาวนาํเขามาขาย 

 

 
ภาพที่ 3.72-3.73 สัตวปาที่คนลาวนําเขามาขาย 

 
ตารางที่ 3.16 มูลคาการคาจุดผอนปรนบานเปงจาน อ.รตันวาป ปงบประมาณ 2551 – 2556                       หนวย: ลานบาท 

จุดผอนปรน
บานเปงจาน 

ปงบประมาณ 
2551 

ปงบประมาณ 
2552 

ปงบประมาณ 
2553 

ปงบประมาณ 
2554 

ปงบประมาณ 
2555 

ปงบประมาณ 
2556 

(ต.ค.55-เม.ย.56) 
มูลคารวม 2,000,500 1,193,400 1,260,300 936,400 9,899,770 9,611,800 
นําเขา 2,000,500 1,193,400 1,260,300 936,400 7,071,070 7,374,100 
สงออก  -  -  - -  2,828,700 2,237,700 
ดุลการคา 2,000,500 1,193,400 1,260,300 936,400 4,242,370 5,136,400 
ที่มา: สํานักงานพาณิชยหนองคาย, 2556 
 
 3.3 ลักษณะการขนสง 

คนลาวที่ขามเขามาเพ่ือซื้อสินคาบริเวณจุดผอนปรนบานเปงจาน อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย 
ถาเปนคนที่อาศัยอยูใกลเคียงบริเวณตรงขามจุดผอนปรน เขามาซื้อสินคาโดยไมมีการวางแผนไวลวงหนาวา
ตองการมาซื้ออะไร เปนการเขามาเพ่ือเที่ยวชมเลือกซื้อสินคาในบริเวณตลาดนัดที่มีการขายสินคาหลากหลาย
ชนิดและมีราคาถูกกวาที่ สปป.ลาว แตถาเปนคนลาวที่อาศัยอยูพ้ืนที่หางไกลจากจุดผอนปรนมีการวางแผน
เพ่ือเขามาซื้อสินคาและตั้งใจเลือกซ้ือสินคาท่ีบริเวณตลาดนัดจุดผอนปรนบานเปงจาน เชน คนที่อยูบานหนอง
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เกินใกลกับบานปากซัน ซึ่งใกลกับจุดผอนปรนขามมาเลือกซื้อสินคาอุปโภคบริโภคเนื่องจากมีราคาที่ถูกกวา
และถือวาเปนการไดมาทองเที่ยวเยี่ยมชมสินคาที่ฝงไทย 

ตลาดนัดเริ่มเปดตั้งแต 08.00 น.เปนตนไป คนลาวทยอยขามมาระหวางเวลา 08.00-09.00 น. เพ่ือ
จําหนายสินคาและซื้อสินคาใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และเวลาประมาณ 10.30 น.เปนตนไป คนลาวก็เริ่ม
ทยอยเดินทางกลับบาน ชวงฤดูกาลมีผลตอการเขามาของคนลาว ในชวงฤดูฝนคนลาวขามมานอยเนื่องจากฝน
ตก เดินทางลําบาก แตถาเปนชวงฤดูหนาว ฤดูแลง หรือหลังฤดูการเก็บเกี่ยว คนลาวขามมาเพ่ือซื้อสินคาไป
ทําอาหารเพ่ือสังสรรคกัน โดยเฉพาะชวงกอน วันที่ 2 ธันวาคมของทุกปถือเปนวันชาติของ สปป.ลาว คนลาว
ขามมาซื้อสินคาอุปโภคบริโภคจากฝงไทยเพื่อนําไปเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองวันชาติเปนจํานวนมาก 

 
 3.4 รูปแบบการชําระเงิน 
 ผูคนที่ขามเขามาซื้อสินคาในบริเวณจุดผอนปรนบานเปงจาน ใชเงินสด สกุลเงินบาท ของไทยในซื้อ
สินคาและคาบริการยานพาหนะ 

 
4. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 
 มีการนําเขาเมล็ดผักหวานที่สุกแลวสําหรับทําตนกลาพันธุผักหวานมาจําหนายโดยผูซื้อคนไทย ซื้อใบ
เพาะกลาตนผักหวาน เพื่อจําหนายสรางมูลคาเพ่ิมตอไป 
 
5. ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม 
 ลักษณะสังคมบริเวณชายแดนบริเวณจุดผอนปรนบานเปงจาน อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย ตรง
ขามกับบานทวย เมืองทาพะบาด แขวงบอลิคําไซ สปป.ลาว คนทั้งสองฝงมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความ
เชื่อ ที่คลายคลึงกัน ทําใหการสื่อสารไปมาหาสูกันเปรียบเสมือนเครือญาติกันทั้งสองฝง มีการพึงพาอาศัยกัน
เปรียบเสมือนน้ําพ่ึงเรือเสื่อพ่ึงปานับตั้งแตอดีตสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน พ้ืนที่บริเวณนี้จึงเปรียบเสมือนพ้ืนที่
สะทอนถึงความหลากหลายทางอัตลักษณของผูคน ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธทางสังคมผานการคาขาย 
พิธีกรรม ประเพณี ประสบการณในชีวิตประจําวัน การติดตอแลกเปลี่ยนกับคนที่อยูอีกฟากของชายแดนที่มี
แมน้ําโขงก้ันกลาง เกิดการพึง่พากันในดานตาง ๆ พ้ืนที่ชายแดนตรงนี้จึงเปนพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายของการ
ปฏิสัมพันธของผูคนที่ขามแดนไป-มาในลักษณะที่เคลื่อนไหว  และเต็มไปดวยกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนตามบริบท 
มีทั้งความขัดแยง การแลกเปลี่ยน การตอสูตอรอง และการสรางเครือขายความสัมพันธในหลายรูปแบบ เพ่ือ
การดํารงชีวิตและผลประโยชนสืบทอดมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  
 และสิ่งหนึ่งที่เปนอัตลักษณของบริเวณจุดผอนปรนการคาบานเปงจานคือ การนิยมบริโภคสัตวปาหา
ยาก ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณพ้ืนที่ตรงขามฝง สปป .ลาว ยังคงมีความอุดมสมบูรณของพืชพรรณ สัตวปา 
ธรรมชาติ ทั้งนี้บานทวยและหมูบานใกลเคียงหลายแหงติดกับเขตอนุรักษและความหลากหลายทางชีวภาพ
แหงชาติภูเขาควาย วิถีชีวิตของผูคนยังตองพึงพิงกับปา ที่เปนแหลงอาหารของคนลาว และเปนการหารายได
จากการลาสัตวปาหายากเขามาขายใหกับคนไทยอีสานบางกลุม ที่มีคานิยมในการบริโภคของปา สัตวปาหา
ยาก เชน แลน นางอาย บาง หนู เปนตนทั้งนี้เพราะเปนความเชื่อในการกินเปนยาชูกําลัง รวมถึงการนําพืช
พันธุ กลวยไม มาจําหนาย ในตลาดนัดที่จุดผอนปรนแหงนี้ดวย 
 กิจกรรมความสัมพันธระหวางไทยกับ สปป.ลาว มีการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธของอบต.โพนแพง กับ
บานทวยโดยสลับเปลี่ยนกันเปนเจาภาพ เชน จัดกิจกรรมแขงขันกีฬา เชนฟุตบอล เปตอง บานทวยเปน
เจาภาพสถานที่และอบต.โพนแพง เตรียมอาหารเครื่องดื่มขนขามไป เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางคนทั้งสอง
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ฝง ในราชการระดับอําเภอมีการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธกับเมืองทาพะบาท แขวงบอลิคําไซ สปป.ลาว เปน
ประจําทุกปเชน การจัดประชุมระหวางอําเภอรัตนวาปและเมืองทาพะบาด จัดการแขงขันกีฬา เปนตน 
 
6. ดานความม่ันคง 

จุดผอนปรนบานเปงจานนี้มีการลักลอบนําเขาสินคาผิดกฎหมาย เชน พืชพันธุ สัตวปา ตามอนุสัญญา 
CITES เพ่ือจําหนายแกผูบริโภคคนไทยบางกลุมที่ยังนิยมบริโภคสัตวปารวมถึงกลวยไมพันธุพืชที่ตองหาม 

 
7. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่จุดผอนปรน
บานเปงจาน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย 
 

7.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนบานเปงจาน อําเภอรัตนวาป จังหวัด

หนองคาย โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน แบงเปนเพศชาย จํานวน 4 คน และเพศหญิง 
จํานวน 46 คน อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 41-50 ปคิดเปนรอยละ 58 ระดับการศึกษาสวนมากอยูในระดับ
ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 50 อาศัยอยูหมูบานโพนงาม หมูบานนาภูเขาควาย หมูบานหงสทอง และหมูบาน
ทวย คนในหมูบานประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว และรับจางทั่วไป  

ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาบริเวณดาน สวนมากประกอบอาชีพคาขาย รายไดที่นํามาซื้อสินคา 
สวนใหญมาจากการทําการคาขาย โดยเฉพาะการคาขายสินคาประเภทของปา รายไดครัวเรือนตอเดือน โดย
สวนมากอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพื่อการบริโภคของครอบครัวตอเดือน โดยสวนมากอยู
ระหวาง 3,001-5,000 บาท  

 
7.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจุดผอนปรนบานเปงจาน มีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 3.17 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวจุดผอนปรนเปงจาน มีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอประเทศของ สปป.ลาว 3.86 0.351 มาก 

2 
ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก
ชนิดที่เสนอขายใหกับประเทศของ สปป.ลาว 3.62 0.567 มาก 

3 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 3.56 0.541 มาก 
4 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.44 0.541 ปานกลาง 

5 
ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อการ
พัฒนาประเทศของ สปป.ลาว 3.10 0.463 ปานกลาง 

รวม 3.52 0.493 มาก 
 
 จากตารางที่ 3.17 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่จุดผอนปรนบานเปงจาน มีตอประเทศไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.52 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก 
ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอประเทศของ สปป.ลาว ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจใน
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สินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว และ สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิดหรือปริมาณสินคานําเขาจาก
ประเทศไทย ตามลําดับ  

 
 7.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่จุดผอนปรนบานเปงจานมีตอประเทศไทย พิจารณาสวน

ประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
 

ตารางที่ 3.18 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยผานจุดผอนปรนบานเปงจาน 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภัณฑ 3.82 0.211 มาก 
2 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.66 0.162 มาก 
3 ดานราคา 3.64 0.206 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.53 0.152 มาก 

รวม 3.66 0.183 มาก 
 
จากตารางที่ 3.18 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี

คาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.66 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.82 

โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยที่ติดตราสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ติดบารโคด ทําให
มีความนาเชื่อถือ มีใหเลือกหลากหลาย มีความคุนเคยที่มีตอสินคาไทย ความคุนเคยที่มีตอเพ่ือนบานในฝง
ประเทศไทย เปนตน 
 2) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.66 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามา
ติดตอซื้อขาย เวลาเปด-ปดใหบริการของรานคาเหมาะสม ขั้นตอนการเขาออก-ออกประเทศเพ่ือมาซื้อสินคา
และการขนสงสินคากลับ สปป.ลาว มีความสะดวก เสียคาใชจายนอยในการขนสินคากลับ ฤดูกาลมีอิทธิพลตอ
การเดินทางมาซื้อสินคา ในชวงฤดูฝนคนลาวขามมานอยเนื่องจากฝนตก เดินทางลําบาก แตถาเปนชวงฤดู
หนาว ฤดูแลง หรือหลังฤดูการเก็บเก่ียว คนลาวขามมาเพ่ือซื้อสินคาจํานวนมาก เปนตน 
 3) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.64 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การตั้งราคาสินคาของไทยเหมาะสมกับคุณภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคา
มีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง และสินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขาย
อยูใน สปป.ลาว เปนตน 
 4) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.53 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน รูสึกดีและคลอยตามโฆษณาในการอยากใชสินคาของไทย โฆษณา
สินคาของไทยทําใหตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น มีการสงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น  (ลด แลก แจก แถม) 
มีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา มีการใหเครดิตผูประกอบการคนลาวในการซื้อสินคา มีการ
ติดปายโฆษณาดวยภาษาลาว มีการโฆษณาทางวิทยุชุมชนและหนังสือพิมพทองถิ่น เปนตน 
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7.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนบานเปงจาน 

 
ตารางที่ 3.19 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจยัที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยผานจดุผอนปรนบานเปงจาน 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การรับรูคุณภาพสินคา 3.75 0.270 มาก 
2 วัตถุประสงคในการซื้อ 3.70 0.169 มาก 
3 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 3.67 0.206 มาก 
4 ความพึงพอใจของผูบริโภค 3.62 0.169 มาก 

รวม 3.69 0.204 มาก 
 
จากตารางที่ 3.19 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี

คาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.69 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
 1) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 3.75 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจาก
ประเทศอ่ืนที่มีจําหนายใน สปป.ลาว การมาซื้อสินคาของไทยมีความคุมคากับราคา คุณภาพ และการเดินทาง 
และสินคาของไทยทําใหมีความรูสึกท่ีดีที่ไดเปนเจาของ เปนตน 

2) ดานความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.70 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวพึงพอใจตอขั้นตอนในการเขามาซื้อสินคา ณ 
เขตชายแดน การปฏิบัติของเจาหนาที่ไทยในการเขามาซื้อสินคาในฝงไทย ขั้นตอนการชําระเงินคาสินคาของ
ไทย สินคาของไทย รานคาท่ีขายสินคาของไทยและผูขาย เปนตน 

3) ดานความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.67 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวตั้งใจซื้อสินคาของไทย แมวาเพ่ิงซื้อสินคา
ประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ มา เชน จีน และเวียดนาม ซื้อสินคาของไทยทุกครั้งที่ดานเปด ตั้งใจเขามา
ซื้อสินคาของไทยแนนอน แมวาราคาสินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศอ่ืนที่ไมใชประเทศไทยมีราคาต่ํา
กวา เปนตน 
 4) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 3.62 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ซื้อเพราะนําไปจําหนายตอ ซื้อเพราะไมมีการ
ผลิตสินคาชนิดนั้นในประเทศของตน ซื้อเพราะมีความแตกตางจากสินคาในประเทศตน เปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากชองทางปากตอ
ปากมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง และวิทยุทองถิ่น ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุดคือ ชองทางปากตอปาก วิทยุทองถิ่น และสื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง 
ตามลําดับ 

 
7.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานเปงจานสวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อ

สินคาฝงไทย และ โดยสวนมากคิดไวในใจ รอยละ 77.8 และหากมีสินคาชนิดไหนถูกใจก็ซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดย
ในการมาซื้อสินคาที่ไทยนั้นสวนมาก ใชเงินสดที่พกติดตัวมาอยางเดียว รอยละ 98 การเขามาซื้อสินคานั้นมี
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ความถีป่ระมาณ 1 ครั้งตอสัปดาห หากมีการลืมซื้อสินคาก็ซื้อสินคาที่ไทยใหมอีกครั้ง หากสินคาหมดกะทันหัน
ก็ทําการซื้อสินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศไทยจากรานในพ้ืนที่ 

 
7.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานเปงจานเขามาซื้อสินคาไทย จาก

การสัมภาษณ มีความเห็นวา ปริมาณการซื้อสินคาเม่ือ 5 ปที่ผานมามีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมข้ึน รอยละ 46 และ
มีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม รอยละ 52 โดยกรณีที่มีการซื้อสินคาที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจาก รสนิยมเปลี่ยนไป ชอบ
ความทันสมัยและมีคุณภาพมากข้ึน ทางเลือกสินคาในตลาดการคาชายแดนมีมากขึ้น รายไดเพ่ิมขึ้น  สวนกรณี
ที่มีการซื้อสินคาเทาเดิมเนื่องจาก ทางเลือกสินคาในตลาดการคาชายแดนมีเทาเดิม รายไดไมเปลี่ยนแปลง  
รสนิยมไมเปลี่ยนแปลง เปนตน 

 
7.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานจุดผอนปรนบานเปงจาน เรียงลําดับประเภทสินคาจากมากไป

นอย ดังนี้ 
1) สินคาประเภทอุปโภคบริโภค ไดแก น้ําอัดลม น้ําสมตราดีโด ไขไก ซอส ผงชูรสและน้ํามันพืช เปนตน 
2) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก กะละมังพลาสติก กระทะ ผาพลาสติกไวนิล ฝอยขัดหมอและ

หมอ เปนตน 
3) สินคาประเภทอุปกรณกอสราง ไดแก สายไฟ คีม ปลั๊ก หลอดไฟและสิ่ว เปนตน 
4) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก ยาฆาแมลงปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุพืช ปุย อาหารสัตวและ

เครื่องสูบน้ํา เปนตน 
5) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก รองเทาบูทยาง รองเทาแตะ เสื้อ ผาหมโตโตและกางเกง เปนตน 
6) สินคาประเภทเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเชื้อเพลิง ยางรถมอเตอรไซค รถมอเตอรไซค 

รถจักรยานและยางรถยนต เปนตน 
7) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก วิทยุ/โทรทัศน ตูเย็น พัดลม เครื่องเสียง ลําโพง เปนตน 

 
7.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานเปงจานเขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย ทั้งหมดนั้นเขามาซื้อสินคาในชวงเชา

กอนเวลา 09.00 น. โดยการเขามาซื้อสินคาโดยสวนใหญนิยมซื้อสินคาทีต่ลาดนัดบริเวณจุดผอนปรนบานเปงจาน รอย
ละ 44.6 เหตุผลที่นิยมซื้อ เพราะรานคาใกลบาน หาซื้องาย สะดวกในเรื่องการเดินทาง เปนตน โดยปริมาณการเขามา
ซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวในหนึ่งครั้งสวนใหญนั้นมีมูลคาประมาณ 1,001–1,900 บาท 

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก มีการลดราคาเปนบางชวง มีสินคาให
เลือกหลากหลาย สินคามีคุณภาพดีกวา เปนตน แตอยางไรก็ตามยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อ
สินคาไทย ไดแก ราคาสินคาบางประเภทสูงกวา ความยุงยากในการถือหรือหิ้วกลับ สปป.ลาว ความเสียหาย
ของสินคาในการขนสง และข้ันตอนในการตรวจสอบยุงยาก เปนตน 
 

7.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานเปงจาน มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจากประเทศอ่ืน 

เชน จีน เวียดนาม รอยละ 5–10 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน สปป.ลาว มีความ
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หลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาว รอยละ 52.2 บอกวา ซื้อสินคาไทยคงเดิม เพราะ มาซื้อทุกครั้งที่ดานเปด ขาม
มาซื้อเปนประจํา สินคามีคุณภาพ สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่องคาธรรมเนียมทํา
บัตรอนุญาตออกจาก สปป.ลาว มีคาใชจายสูง พาหนะใชในการเดินทาง คาแรงขนสงสินคา การปฏิบัติของเจาหนาที่ใน
บางเรื่อง เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้นสงผลตอการมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวมาก  

 
7.2. ผูบริโภคคนไทย 

ผูบริโภคคนไทยที่ผานจุดผอนปรนบานเปงจานนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดน โดยสวนมาก
เปนผูหญิงมากกวาผูชาย แตทําการสัมภาษณผูชายมากกวาผูหญิง ที่มีอายุระหวาง 41-50 ป ซึ่งอาศัยอยูใน
หมูบานใกลเคียงกับบริเวณดาน มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกร รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 5,001-10,000 บาทตอเดือน 
ผูบริโภคคนไทยมาซื้อสินคาที่ตลาดบริเวณดาน 1 ครั้งตอสัปดาหหรือเดือนละ 2 ครั้ง และมีการซื้อสินคาของ 
สปป.ลาว โดยสินคาที่ซ้ือจากผูขายคนลาว ไดแก เห็ดโคน ผักหวาน หวาย พันธุไมตาง ๆ สมุนไพร ปลา แมลง
ตาง ๆ กบ บุหรี่ อุปกรณนึ่งขาว ซึง เครื่องจักสาน หวด อุปกรณหาปลาและอ่ืน ๆ กระดง เปนตน ซึ่งเวลาที่มา
ซื้อสินคาประมาณชวงสายหลังเวลา 09.00 น. 

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนลาว เนื่องจากราคาสินคาบางชนิดมีราคาถูกกวา  
ไดรับขอมูลจากเพ่ือน สินคาบางประเภทไมมีจําหนายในประเทศไทย แตถานอกเหนือจากสินคาขางตน
ผูบริโภคคนไทยเลือกซื้อสินคาของไทยมากกวา สินคาจาก สปป.ลาว เนื่องจากสินคาจาก สปป.ลาว สินคาบาง
ชนิดมีราคาแพง รวมถึงความยุงยากในการหิ้วสินคากลับ และมองวาสินคาจาก สปป .ลาว มีคุณภาพนอยกวา 
นอกจากนี้ผูบริโภคไทยยัง เคยใชบริการ บอนการพนัน และ สถานบริการบันเทิง ใน สปป.ลาวอีกดวย โดยมี
ความถี ่1-2 ครั้งตอเดือน  

 
7.3. ผูประกอบการคนลาว 

ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาผานจุดผอนปรนบานเปงจาน สวนใหญเปนเพศหญิงมากวาเพศ
ชาย มีอายุระหวาง 41-50 ป โดยสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ผูประกอบการคนลาวสวนใหญ
เปนผูประกอบการรายยอย ซึ่งมีการเขามาซื้อสินคาสวนใหญวันอาทิตยและวันพุธ จากการสัมภาษณ
ผูประกอบการคนลาว สามารถสรุปไดดังนี้ 

 
7.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  
 

ตารางที่ 3.20 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาว ที่มีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่
เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 

4.00 0.000 มาก 

2 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 3.67 0.577 มาก 
3 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 3.67 0.577 มาก 
4 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.33 0.577 ปานกลาง 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ

การพัฒนา สปป.ลาว 
3.00 0.000 ปานกลาง 

รวม 3.53 0.346 มาก 
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 จากตารางที่ 3.20 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.53 ไดแก ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก
ชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิดหรือปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทยและ
ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยตอสินคาไทยและมีความคุนเคยที่มีตอผูประกอบการคนไทยเปนอยางดี 
  พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.87 ไดแก ประเทศไทย
มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีอัตราจางแรงงานจํานวนมาก มีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิต มีทักษะและ
เทคโนโลยีในการผลิต มีการศึกษาที่ดี มีความเปนมิตร มีการผลิตสินคาจํานวนมากและมีความชํานาญดาน
เทคนิค เปนตน 

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.75 ไดแก สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนผลิตดวยเทคโนโลยี
การผลิตที่ดี สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีการออกแบบสวยงาม สินคาไทยที่จําหนายในรานคาตาม
แนวชายแดนก็มีจําหนายในหลายประเทศเหมือนกัน ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึงประเทศ
ไทยและสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีลักษณะเฉพาะตัว เปนตน 

 
7.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยจุดผอนปรนทาง

การคาบานเปงจาน อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย  
 

ตารางที่ 3.21 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภณัฑ 3.83 0.167 มาก 
2 ดานราคา 3.73 0.115 มาก 
3 ดานสถานท่ี 3.71 0.143 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.48 0.082 มาก 

รวม 3.69 0.127 มาก 
   
  จากตารางที่ 3.21 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.69 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

 1)  ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.83 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคามีคุณภาพดี 
รานคาไทยจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูและสินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย เปนตน 
  2) ดานราคา ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.73 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การตั้งราคาสินคา
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เหมาะสมกับคุณภาพสินคา สินคาไทยที่เหมือนกันกับสินคากัมพูชา นั้น เปรียบเทียบราคาสินคาของไทยมี
ราคาถูกกวาและคุณสามารถตอรองราคาสินคาได เปนตน 

3) ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.71 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีพ้ืนที่จัดเก็บ
สินคาขายมากเพียงพอที่ลูกคาไดเห็นสินคา เวลาเปด-ปดใหบริการของรานคาเหมาะสมและสถานที่จําหนาย
สินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขาย เปนตน  

4)  ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.48 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีการ
สงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) มีการโฆษณาทางวิทยุชุมชนและมีการติดปาย
โฆษณาบริเวณหนารานหรือบริเวณใกลเคียง เปนตน 

 
7.3.3 พิจารณาความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อสินคาไทย โดยจุดผอนปรนทางการคาบานเปงจาน อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย  
 

ตารางที่ 3.22 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานกฎหมายและการเมือง 3.58 0.382 มาก 
2 ดานเศรษฐกิจ 3.42 0.144 ปานกลาง 

รวม 3.50 0.263 มาก 
 
จากตารางที่ 3.22 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.50 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
1) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.58 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก กฎหมาย
และขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคามีความยุงยาก รัฐบาลไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจ
อยางมีประสิทธิภาพและมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ เปนตน  

2) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.42 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก คาใชจายใน
การขนสงสูง การขาดแคลนสินคาที่จําเปนในประเทศกัมพูชา และผูบริโภคชาวกัมพูชา มีความตองการสินคา
ไทยสูงและรายไดในการนํามาซื้อสินสินคามีนอย เปนตน 

 
6.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายท่ี สปป.ลาว 
ผูประกอบการคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานเปงจาน สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองใน

ประเทศของตน มีการวางแผนมาซื้อสินคาดวยวิธีการสั่งซื้อจากตัวแทนที่เปนคนไทยในพ้ืนที่ เปนผูรวบรวม
รายการสินคาบริการจัดสงถึงที่และโทรศัพทมาสั่งและใหตัวแทนไปรับและสงของไปใหที่ราน โดยมีวิธีการซื้อ
สินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อและพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่ขาย
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ไดมาก เพ่ือประมาณแนวโนมความตองการซื้อของลูกคา ผูประกอบการคนลาวมาซื้อสินคาจากไทยโดยเฉลี่ย
สัปดาหละครั้ง 

ผูประกอบการคนลาวมีรานคาที่สงสินคาเปนประจํา 1 รายและมูลคาที่สงสินคาไมเกิน 10,000 บาท
ตอครั้ง โดยมีการจายชําระเปนเงินสด 

รานคาที่ขายสินคาในบานทวย เมืองทาพะบาท แขวงบอลิคําไซ สปป.ลาว มีรานคาขายสินคาไทยราย
ใหญจํานวน 2 ราย และจากแนวโนมสินคาจากประเทศเวียดนามมาวางขายใน สปป.ลาว มากขึ้น หากในกรณี
ที่สินคาที่ผลิตใน สปป.ลาว มีคุณภาพใกลเคียงกับสินคาของไทย ราคาถูกกวา ผูประกอบการคนลาว มีการ
ตัดสินใจซื้อสินคาในประเทศของตน เนื่องจากหันมาใชสินคาของประเทศตัวเอง 

 
7.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณหนาดานจุดผอนปรนการคาบานเปงจาน โดยสวนใหญ

ประกอบธุรกิจคาปลีก เปนเวลาระหวาง 7-9 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้ง
ไมเกิน 50,000 บาท โดยสวนใหญผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานโดยตรง สวน
ใหญจายเปนเงินสด แนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทยเทาเดิม และแนวโนมที่รานใหมที่สั่งสินคาจาก
ผูประกอบการคนไทยเทาเดิม  
 
8. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด 

1) สภาพบริเวณดานยังไมเอ้ืออํานวยตอคนที่ผานเขาออกในวันอาทิตย ที่มีตลาดนัด ที่จอดรถไม
เหมาะสม จอดสองขางทางเปนอันตรายตอการสัญจร พ้ืนที่ไมเพียงพอ  

2) เปนตลาดที่มีการลักลอบจําหนายสินคาที่ผิดกฎหมาย ตามอนุสัญญา CITES ซึ่งเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบประจําตามจุดผานแดนถาวร ไมมีกําลังเพียงพอในการตรวจสอบตามพ้ืนที่จุดผอนปรน 

3) การนําเขาสินคาของคนลาวไมปฏิบัติตามระเบียบ ใชหลักการอะลุมอลวยกันทําใหมีการสุมตรวจ 
นอกจากนี้แลวเจาหนาที่ในพ้ืนที่เองก็คอยแจงกลุมผูขายคนลาวที่ลักลอบนําเขาสัตวปา พันธุกลวยไมไดทราบ
ลวงหนาถามีการสุมตรวจ ใหลดการนําเขาหรือยังไมใหนําเขามา แตเมื่อเวลาผานไป ก็มีการนําเขามาโดยปกต ิ

 
9. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

1) ควรมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานบริเวณจุดผอนปรนใหสมบูรณ เชน สถานที่จอดรถ 
2) การกอสรางเข่ือนกั้นตลิ่งบริเวณทางลงแมน้ําโขงของฝงไทยเพ่ือปองกันน้ําโขงกัดเซาะตลิ่งพัง 
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คณะผูศึกษา 
 
คณะที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารยรังสรรค เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตร  ประธานท่ีปรึกษา 
            มหาวิทยาลัยขอนแกน 
รองศาสตราจารย ดร.ลําปาง แมนมาตย     ท่ีปรึกษา  
รองศาสตราจารยสุนีย เลี่ยวเพ็ญวงษ      ท่ีปรึกษา 
ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย ครองยุทธ     ท่ีปรึกษา 
อาจารยวีระ ภาคอุทัย        ท่ีปรึกษา 
อาจารยศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล       ท่ีปรึกษา 
 
คณะผูศึกษา 
 
รองศาสตราจารยสุเมธ แกนมณี  หัวหนาโครงการ 
นายเกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม   นักวิจัย 
นายอนุวรรตน ศรีสวัสดิ์   นักวิจัย 
นางสาวสริญญา ลัทธิ์ถีระสุวรรณ  นักวิจัย 
นางสาวนวรัตน พงษจะโปะ   นักวิจัย 
นายพชร โนนทิง    นักวิจัย 
นางสาวกนกพร จรบุรมย   นักวิจัย 
 
งบประมาณ 

สวนงานพัฒนาความรวมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษสํานักพัฒนาและสงเสริมการ
บริหารราชการจังหวัด สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 

 
 
จัดทำโดย 

 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันยุทธศาสตร์ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น rIS
NED KKU
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