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ก-1 

คํานํา 

 
รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษายุทธศาสตรการคาของจังหวัดตามแนวชายแดนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับ สปป.ลาว และกัมพูชา เชื่อมโยง เวียดนาม และจีนตอนใต หรือ โครงการเย็บ
ตะเข็บชายแดน : ยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน เชื่อมโยงอาเซียน 
ฉบับนี้เปนกรณีศึกษาการคาตามแนวชายแดนของจังหวัดนครพนม เปนการศึกษาสภาวะการคาชายแดนที่เกิดขึ้น
ตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ซึ่งมีจุดผานแดนถาวร 2 จุด ไดแก จุดผานแดนถาวร
สะพานมิตรภาพขามแมน้ําโขง แหงที่ 3 และจุดผานแดนถาวรทาเรือเทศบาล จุดผอนปรน 4 จุด ไดแก จุดผอน
ปรนบานโพธิ์ชัย อําเภอทาอุเทน บานหนาด และอําเภอธาตุพนม  

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

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

 
 
           คณะผูศึกษา 
         พฤษภาคม 2557 
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           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข-1 

สารบัญเนื้อหา 
 
 

                                                                                                                             หนา 
คํานํา            ก-1 
สารบัญเนื้อหา           ข-1 
สารบัญตาราง           ข-2 
สารบัญภาพ           ข-5 
สวนที่ 1 สรุปสภาวะการคาชายแดนจังหวัดนครพนม      1-1 
สวนที่ 2 จุดผานแดนถาวร         2-1 

2.1 สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แหงที่ 3 จังหวัดนครพนม      2-1 
และดานทาเรือในเขตเทศบาลเมืองนครพนม      

สวนที่ 3 จุดผอนปรน          3-1 
3.1 จุดผอนปรนการคา บานโพธิ์ชัย ตําบลไผลอม อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม  3-1 
3.2 จุดผอนปรนการคา อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม     3-13 
3.3 จุดผอนปรนการคา บานหนาด ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม  3-29 
3.4 จุดผอนปรนการคา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม     3-41 

บรรณานุกรม           4-1 
คณะผูศกึษา           5-1 
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ข-2 

สารบัญตาราง 
 
 

 หนา 
ตารางที่ 1.1 แสดงพื้นท่ีติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนจังหวัด

นครพนม 
1-1 

ตารางที่ 1.2 แสดงมูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-
สปป.ลาว             

1-2 

ตารางที่ 1.3 แสดงประมาณการมูลคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1-4 

ตารางที่ 1.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จังหวัด
นครพนม 

1.6 

ตารางที่ 1.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย
ของผูบริโภคคนลาวที่จังหวัดนครพนม 

1-7 

ตารางที่ 1.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย
ในจังหวัดนครพนม 

1-8 

ตารางที่ 1.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอประเทศไทย 

1-11 

ตารางที่ 1.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

1-12 

ตารางที่ 1.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

1-12 

ตารางที่ 2.1 ขอเปรียบเทียบระหวางเสนทาง R12 และ R9 2-4 
ตารางที่ 2.2 จํานวนบุคคลที่ผานจุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3  

จ.นครพนม ป 2549-2555     
2-6 

ตารางที่ 2.3 จํานวนพาหนะที่ผานจุดผานแดนถาวรสะพานฯ แหงที่ 3 จ.นครพนม ป 2555              2-6 
ตารางที ่2.4 มูลคาการคาของจุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3                               2-9 
ตารางที่ 2.5 สินคาและมูลคาสินคา 10 อันดับแรกของจุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-

ลาว แหงที่ 3      
2-9 

ตารางที่ 2.6 สถิติจํานวนคนตางดาวของจังหวัดนครพนม                                               2-12 
ตารางที่ 2.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่ดาน

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3 มีตอประเทศไทย 
2-15 

ตารางที่ 2.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย
โดยผานดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3 

2-16 
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ข-3 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
 

 หนา 
ตารางที่ 2.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย

โดยผานดานสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แหงที่ 3 
2-16 

ตารางที่ 2.10 แสดงคาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอประเทศไทย 

2-19 

ตารางที่ 2.11 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

2-20 

ตารางที่ 2.12 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

2-21 

ตารางที่ 3.1 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวจุดผอน
ปรนบานโพธิ์ชัย มีตอประเทศไทย 

3-6 

ตารางที่ 3.2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย
โดยผานจุดผอนปรนบานโพธิ์ชัย 

3-7 

ตารางที่ 3.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย
โดยผานจุดผอนปรนบานโพธิ์ชัย 

3-8 

ตารางที่ 3.4 หมูบานอําเภอทาอุเทน และ หมูบานเมืองหินบูน ที่ติดตามแนวชายแดน 3-15 
ตารางที่ 3.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จุดผอน

ปรนทาอุเทน มีตอประเทศไทย 
3-19 

ตารางที่ 3.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย
โดยผานจุดผอนปรนทาอุเทน 

3-19 

ตารางที่ 3.7 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย
โดยผานจุดผอนปรนทาอุเทน 

3-20 

ตารางที่ 3.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอประเทศไทย  

3-23 

ตารางที่ 3.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

3-24 

ตารางที่ 3.10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

3-25 

ตารางที่ 3.11 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จุดผอน
ปรนบานหนาด มีตอประเทศไทย 

3-32 

ตารางที่ 3.12 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย
โดยผานจุดผอนปรนบานหนาด 

3-33 
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ข-4 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
 

 หนา 
ตารางที่ 3.13 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย

โดยผานจุดผอนปรนบานหนาด 
3-34 

ตารางที่ 3.14 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอประเทศไทย  

3-36 

ตารางที่ 3.15 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

3-37 

ตารางที่ 3.16 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

3-38 

ตารางที่ 3.17 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จุดผอน
ปรนธาตุพนม มีตอประเทศไทย 

3-45 

ตารางที่ 3.18 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย
โดยผานจุดผอนปรนธาตุพนม 

3-46 

ตารางที่ 3.19 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย
โดยผานจุดผอนปรนธาตุพนม 

3-47 

ตารางที่ 3.20 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอประเทศไทย  

3-49 

ตารางที่ 3.21 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

3-50 

ตารางที่ 3.22 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

3-51 
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การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดนครพนม
           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข-5 

สารบัญภาพ 
 
 

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

และทาเทียบเรือ ในจังหวัดนครพนม 
1-3 

ภาพที่ 1.3 เสนทางการกระจายสินคานําเขาจาก สปป.ลาว ดานทองถิ่น และดานประเพณี 
เขาสูจังหวัดนครพนม 

1-3 

ภาพที่ 1.4 ตูใหบริการผานแดนที่อาคารควบคุมการผานแดน ดานถาวรสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แหงที่ 3 จ.นครพนม 

1-15 

ภาพที่ 1.5 ตูใหบริการผานแดนที่อาคารควบคุมการผานแดน ดานถาวรสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แหงที่ 3 จ.นครพนม 

1-15 

ภาพที่ 1.6 ตูใหบริการผานแดนที่อาคารควบคุมการผานแดน ดานถาวรสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แหงที่ 3 จ.นครพนม 

1-15 

ภาพที่ 2.1 แผนที่ตั้งสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3 จังหวัดนครพนม 2-1 
ภาพที่ 2.2 แผนที่ตั้งสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3 จังหวัดนครพนม 2-2 
ภาพที่ 2.3 อาคารทําการจุดผานแดนถาวรนครพนม 2-2 
ภาพที่ 2.4 อาคารทําการจุดผานแดนถาวรนครพนม 2-2 
ภาพที่ 2.5 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3  2-3 
ภาพที่ 2.6 อาคารทําการทาเทียบเรือนครพนม 2-3 
ภาพที่ 2.7 อาคารทําการทาเทียบเรือนครพนม 2-3 
ภาพที่ 2.8 รานคาสงขนาดใหญในจังหวัดนครพนม 2-11 
ภาพที่ 2.9 รานคาสงขนาดใหญในจังหวัดนครพนม 2-11 
ภาพที่ 3.1 แผนที่ตั้งจุดผอนปรนบานโพธิ์ชัย 3-1 
ภาพที่ 3.2 แผนที่ตั้งจุดผอนปรนบานโพธิ์ชัย 3-2 
ภาพที่ 3.3 จุดผอนปรนบานดอนแพง 3-2 
ภาพที่ 3.4 จุดผอนปรนบานโพธิ์ชัย 3-2 
ภาพที่ 3.5 บริเวณอาคารที่ทําการของดานศุลกากร จุดผอนปรนบานโพธิ์ชัย 3-3 
ภาพที่ 3.6 บริเวณอาคารที่ทําการของดานศุลกากร จุดผอนปรนบานโพธิ์ชัย 3-3 
ภาพที่ 3.7 บริเวณทาเทียบเรือขนสงสินคา 3-3 
ภาพที่ 3.8 บริเวณทาเทียบเรือขนสงสินคา 3-3 
ภาพที่ 3.9 รานขายของชําและรานอาหารบริเวณจุดผอนปรนบานดอนแพง 3-4 
ภาพที่ 3.10 รานขายของชําและรานอาหารบริเวณจุดผอนปรนบานดอนแพง 3-4 
ภาพที่ 3.11 รถสามลอเครื่องที่ใหบริการบริเวณจุดผอนปรนบานดอนแพง 3-4 
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           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข-6 

สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

  หนา 
ภาพที่ 3.12 รถสามลอเครื่องที่ใหบริการบริเวณจุดผอนปรนบานดอนแพง 3-4 
ภาพที่ 3.13 แผนที่ตั้งจุดผอนปรนทาอุเทน 3-13 
ภาพที่ 3.14 แผนที่ตั้งจุดผอนปรนทาอุเทน 3-14 
ภาพที่ 3.15 สภาพทาเรือและทางขึ้นจุดผอนปรนทาอุเทน 3-14 
ภาพที่ 3.16 สภาพทาเรือและทางขึ้นจุดผอนปรนทาอุเทน 3-14 
ภาพที่ 3.17 ซากสัตวปาที่คนลาวนําเขามาขาย 3-15 
ภาพที่ 3.18 ซากสัตวปาที่คนลาวนําเขามาขาย 3-15 
ภาพที่ 3.19 สินคาท่ีคนลาวนําเขามาขาย 3-15 
ภาพที่ 3.20 สินคาท่ีคนลาวนําเขามาขาย 3-16 
ภาพที่ 3.21 สภาพทั่วไปบริเวณตลาดนัด 3-16 
ภาพที่ 3.22 สภาพทั่วไปบริเวณตลาดนัด 3-16 
ภาพที่ 3.23 รานคาขายปลีกและขายสง ในอําเภอทาอุเทน 3-16 
ภาพที่ 3.24 รานคาขายปลีกและขายสง ในอําเภอทาอุเทน 3-16 
ภาพที่ 3.25 แรงงานรับจางแบกหาม 3-17 
ภาพที่ 3.26 สมุนไพรที่นําเขาจากเมืองหินบูน                                 3-18 
ภาพที่ 3.27 เครื่องจักสานที่คนลาวนํามาขาย 3-18 
ภาพที่ 3.28 หวายที่คนลาวนํามาขาย 3-18 
ภาพที่ 3.29 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนบานหนาด 3-29 
ภาพที่ 3.30 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนบานหนาด 3-30 
ภาพที่ 3.31 อาคารทําการและศาลาทางข้ึน-ลงแมน้ําโขง 3-31 
ภาพที่ 3.32 อาคารทําการและศาลาทางข้ึน-ลงแมน้ําโขง 3-31 
ภาพที่ 3.33 สภาพทั่วไปบริเวณตลาดนัด จุดผอนปรนบานหนาด 3-32 
ภาพที่ 3.34 สภาพทั่วไปบริเวณตลาดนัด จุดผอนปรนบานหนาด 3-32 
ภาพที่ 3.35 สินคาท่ีคนลาวนําเขามาขายในบริเวณตลาดนัด 3-32 
ภาพที่ 3.36 สินคาท่ีคนลาวนําเขามาขายในบริเวณตลาดนัด 3-32 
ภาพที่ 3.37 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนธาตุพนม 3-41 
ภาพที่ 3.38 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนธาตุพนม 3-39 
ภาพที่ 3.39 อาคารทําการบริเวณจุดผอนปรนธาตุพนม 3-42 
ภาพที่ 3.40 อาคารทําการบริเวณจุดผอนปรนธาตุพนม 3-42 
ภาพที่ 3.41 สินคาท่ีคนลาวนํามาขาย 3-43 
ภาพที่ 3.42 สินคาท่ีคนลาวนํามาขาย 3-43 

ข-6

           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

  หนา 
ภาพที่ 3.43 สินคาท่ีสงออกไป สปป.ลาว 3-43 
ภาพที่ 3.44 สินคาท่ีสงออกไป สปป.ลาว 3-43 
ภาพที่ 3.45 เรือโดยสารและเรือขนสงสินคา 3-44 
ภาพที่ 3.46 เรือโดยสารและเรือขนสงสินคา 3-44 
ภาพที่ 3.47 แรงงานลาวที่เขามารับจางแบกหาม 3-44 
ภาพที่ 3.48 แรงงานลาวที่เขามารับจางแบกหาม 3-44 
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           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

  หนา 
ภาพที่ 3.43 สินคาท่ีสงออกไป สปป.ลาว 3-43 
ภาพที่ 3.44 สินคาท่ีสงออกไป สปป.ลาว 3-43 
ภาพที่ 3.45 เรือโดยสารและเรือขนสงสินคา 3-44 
ภาพที่ 3.46 เรือโดยสารและเรือขนสงสินคา 3-44 
ภาพที่ 3.47 แรงงานลาวที่เขามารับจางแบกหาม 3-44 
ภาพที่ 3.48 แรงงานลาวที่เขามารับจางแบกหาม 3-44 
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การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดนครพนม

1-1 

สวนที่ 1 
สรุปสภาวะการคาชายแดนจังหวัดนครพนม 

 
 
1. ขอมูลของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนของจังหวัดนครพนม 

จังหวัดนครพนม มีพ้ืนที่ติดกับ สปป.ลาว ระยะทาง 174 กิโลเมตร เปนจุดผานแดนถาวร จํานวน 2 จุด 
และจุดผอนปรน จํานวน 4 จุด ซึ่งมีชายแดนติดกับ สปป.ลาว 3 แขวง ไดแก แขวงบอลิคําไซ แขวงคํามวน 
และแขวงสะหวันนะเขต รายละเอียดดังตารางที่ 1.1 
 
ตารางที่ 1.1 แสดงพื้นที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนจังหวัดนครพนม 

จังหวัด จุดผาน
แดนถาวร 

จุดผอน
ปรน พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของ สปป.ลาว เวลาทําการ 

นครพนม √  ดานสะพานมิตรภาพขามแมน้ํา
โขง ไทย-ลาว แหงที่ 3 บานหอม 
ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมือง 

บานเวินใต  
เมืองทาแขก  
แขวงคํามวน  

ทุกวัน เวลา 06.00-
22.00 น. 

√  ดานทาเรือ ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง 

เมืองทาแขก  
แขวงคํามวน  

ทุกวัน เวลา 06.00-
16.00 น. 

 √ บานโพธิ์ชัย ตําบลไผลอม อําเภอ
บานแพง 

บานทาสะอาด  
เมืองปากกะดิ่ง  
แขวงบอลิคําไซ  

ทุกวันจันทร  และวัน
ศุ ก ร  เ ว ล า  08 . 00 -
16.00 น. 

 √ อําเภอทาอุเทน บานหินบูน  
เมืองหินบูน  
แขวงคํามวน  

ทุกวันจันทร  และวัน
พฤหัสบดี เวลา09.00-
15.00 น. 

 √ บ านหนาด  ตํ าบลบ านกลา ง 
อําเภอเมือง 

บานปากเบง  
เมืองทาแขก  
แขวงคํามวน  

ทุกวันอังคาร และวัน
ศุ ก ร  เ ว ล า  08 . 00 -
15.00 น. 

 √ อําเภอธาตุพนม บานดาน  
เมืองหนองบก  
แขวงคํามวน  

ทุกวันจันทร  และวัน 
พฤหัสบดี เวลา 07.00-
15.00 น. 
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            ภาพที่ 1.1 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรน ในพื้นที่จังหวัดนครพนม 
 

2. มูลคาการคาของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนของจังหวัดนครพนม 
จังหวัดนครพนม มีมูลคาการคารวมในป 2556 จํานวน  70,476.65 ลานบาท แบงเปนมูลคาสินคา

สงออก จํานวน 58,261.59 ลานบาท หรือ รอยละ 83 ของมูลคาการคารวมป 2556 และมีมูลคาสินคานําเขา 
จํานวน 12,215.06 ลานบาท หรือ รอยละ 17 ของมูลคาการคารวมป 2556 สินคาสงออกมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น 
เห็นไดจากป 2556 มีมูลคาที่เพ่ิมขึ้นจากป 2555 จํานวน 49,953.55 ลานบาท สวนสินคานําเขามีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนจากป 2555 จํานวน 9,013.25 ลานบาท  
 
ตารางที่ 1.2 แสดงมูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ-สปป.ลาว          หนวย : ลานบาท 

จุดผานแดนถาวร สินคาสงออก สินคานําเขา 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1.  ดานนครพนม* 4,602.81 8,308.04 58,261.59 2,429.71 3,201.81 12,215.06 
หมายเหต ุ: * หมายถึง มูลคาการคาดานนครพนม รวมจากดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3 และดานทาเรือ ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครพนม 
ที่มา : ดานศุลกากรนครพนม, 2557 
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ภาพที่ 1.2 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดน (สะพานฯ) จุดผอนปรน และทาเทียบเรือ ในจังหวัดนครพนม 

 

 
          ภาพที่ 1.3 เสนทางการกระจายสินคานําเขาจาก สปป.ลาว ดานทองถิ่น และดานประเพณ ีเขาสูจังหวัดนครพนม 
 

จังหวัดนครพนม มีจุดผอนปรน จํานวน 4 จุด และมีทาเทียบเรือตลอดแนวลําน้ําโขง จํานวนมาก ซึ่ง
คณะผูศึกษา ไดลงพ้ืนที่สํารวจจุดผอนปรน ไดประมาณการมูลคาการซื้อขายสินคาตามจุดผอนปรนของจังหวัด 
พบวา มูลคาการคาตามจุดดังกลาวประมาณ 27.64 ลานบาทตอเดือน หากเทียบรายป จํานวน 331.68 ลาน
บาท เปนมูลคาการซื้อขายสินคาจํานวนมาก ซึ่งมูลคาการคาดังกลาวไมไดผานกระบวนการศุลกากร เนื่องจาก 
เปนมูลคาการซื้อขายที่ไมเกิน 20,000 บาทตอครั้ง จึงทําใหมูลคาดังกลาว ไมมีการจดบันทึกเขาระบบทาง
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ศุลกากร ซึ่งเปนมูลคาที่มหาศาล และการซื้อขายดังกลาวมีการซื้อขายกันมาชานาน จึงทําใหเกิดความ
อะลุมอลวยตอกันและกัน ดังตารางที่ 1.3 
 
ตารางที่ 1.3 แสดงประมาณการมลูคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลํา 
ดับ  จังหวัด  จุดผอนปรน/ทาเทียบเรือของไทย  

ประมาณมูลคาการ
ซ้ือขายตอวันที่เปด

ดาน (บาท)  

ประมาณมูลคาการซ้ือขายตอเดือน 
(บาท)  

ตอดาน  ทั้งจังหวัด  
1 

นคร  
พนม  

บานโพธิชั์ย ตําบลไผลอม อําเภอบาน
แพง  350,000 7,000,000 

27,640,000 2 อําเภอทาอุเทน  500,000 4,000,000 
3 บานหนาด อําเภอเมือง  80,000 640,000 
4 อําเภอธาตุพนม  2,000,000 16,000,000 

ที่มา : จากการประมาณการของศูนย ROC มข. , 2556 
    

3. ลักษณะการขนสงสินคาและการชําระเงิน 
จังหวัดนครพนม มีพรมแดนติดแมน้ําโขง 175 กิโลเมตร ซึ่งมีการขนสงสินคาผานจุดผานแดนถาวร

และจุดผอนปรน ทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้ 
1) แมน้ําโขงก้ันพรมแดน ขามโดยสะพานในการขนสงสินคา ไดแก จุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพ

ไทย-ลาว แหงที่ 3 จังหวัดนครพนม ซึ่งการขนสงโดยรถบรรทุกสินคาขามไป สปป.ลาว สวนใหญเปนสินคาที่มา
จากสวนกลางของไทยเปนประเภทสินคาอุปโภคบริโภค สินคาเชื้อเพลิง สินคาวัสดุกอสราง เปนตน การขนสง
สินคาจากรถไทยไปยังรถลาว หรือเปลี่ยนหัวลากรถสินคาจากรถไทยเปนรถลาว  

2) แมน้ําโขงก้ันพรมแดน ขามโดยเรือขนาดใหญ ที่ทาเทียบเรืออําเภอเมืองนครพนม จุดผอนปรนบาน
โพธิ์ชัย อําเภอบานแพง จุดผอนปรนอําเภอทาอุเทน และจุดผอนปรนอําเภอธาตุพนม รูปแบบการขนสงสินคา
เปนการขนสงสินคาจํานวนมาก  

3) แมน้ําโขงกั้นพรมแดน ขามโดยเรือขนาดเล็ก ที่จุดผอนปรนบานโพธิ์ชัย อําเภอบานแพง จุดผอน
ปรนอําเภอทาอุเทน และจุดผอนปรนบานหนาด อําเภอเมือง รูปแบบการขนสงโดยสารเรือหางยาว เปนการ
บรรทุกสินคาจํานวนไมมาก สวนใหญเปนการขนสงสินคาอุปโภคบริโภค และสินคาบางประเภทที่ผูขายคนลาว 
นํามาขายที่ฝงไทยในจํานวนไมมาก เชน ไขมดแดง เห็ดเผาะ หนอไม เปนตน มีการอาศัยความชํานาญมากใน
การขับเรือ มิฉะนั้นจะเกิดความสูญเสียทั้งคน สินคา และทรัพยสิน 
 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและดานบริการ 

4.1 ดานแรงงาน 
 การพ่ึงพาดานแรงงานคนลาวในชวงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดนครพนมมี
เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะที่จุดผอนปรนอําเภอทาอุเทนในชวงฤดูกาลเพาะปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตร มีแรงงานจากฝงลาวเขามาสูงสุดเปนจํานวนประมาณ 400 คนตอวัน ซึ่งการเขามาทํางานของคน
ลาวมาเชา-เย็นกลับและเขามาอยูอาศัยในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน ซึ่งแรงงานกลุมที่
เขามามักเปนกลุมแรงงานเดิม เพ่ือนํารายไดไปใชจายในประเทศ โดยคาจางแรงงานประมาณ 200-300 บาท
ตอวัน  
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มีแรงงานผิดกฎหมายที่ลักลอบหลบหนีเขามาทํางานในภาคใหบริการในรานอาหาร และราน   
คาราโอเกะ นอกจากนี้การเขามาของแรงงานคนเวียดนามมาจากเวียดนามตอนเหนือและเวียดนามกลาง
ตอนบนผานเสนทางหมายเลข 8 และ 12 เขามาทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 3 โดยนั่งรถโดยสาร
ระหวางประเทศ นครพนม-ทาแขก ซึ่งมี 8 เที่ยวตอวันโดยเฉพาะชวงเย็นมีคนเวียดนามเขามามากวันละกวา 
100 คน 

 
4.2 ดานบริการ 

การพ่ึงพาดานสาธารณสุขของจังหวัดนครพนม ตามจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรน มีคนลาว
เขามาใชบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลประจําจังหวัด ประจําอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจํา
ตําบล และคลินิกตาง ๆ ในพ้ืนที่ใกลเคียง ซึ่งเขามารับการรักษาโรคที่เปนตามฤดูกาลและเปนโรคที่มีการรักษา
ยาก  

   
5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

5.1 นําปจจัยการผลิตในพื้นที่จังหวัดนครพนมนํามาแปรรูปสินคา เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 
 1) มีโรงบมยาและแปรรูปยาเสนตราพญานาค ที่อําเภอบานแพงจําหนายในภูมิภาคตาง ๆ  ของประเทศ 

 2) มีการเลี้ยงปลาในกระชังในบริเวณพ้ืนที่ริมแมน้ําโขง โดยมีกลุมบริษัทโกรเบสท ในจังหวัดนครพนม
เปนผูรับซื้อปลาจากเกษตรกร เพ่ือนําไปแปรรูป โดยการแลและเอาไปแชแข็ง เพ่ือสงออกไปยังประเทศญี่ปุน 
และยุโรป 

 3) การทําเครื่องจักสานหัตถกรรม เชน กระติบขาวเหนียว ของ หวดนึ่งขาวเหนียว ฝาชี ไซ เปนตน  
 4) มีการนําเอาตนไมและรากไม ที่ไหลจากแมน้ําโขง นําตกแตงเปนเฟอรนิเจอร ที่บานโพธิ์ชัย อําเภอ

บานแพง 
5.2 นําปจจัยการผลิตจาก สปป.ลาว นํามาแปรรูปสินคา เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 

 1) นําเขาพืชสมุนไพรจาก สปป.ลาว ที่อําเภอทาอุเทนพอคาจากกรุงเทพฯ มารับซื้อ เพ่ือนําไปทําเปน
ยา เชน พลังชางสาร สาวนอยตกเตียง เขาแกะ ยานางแดง ประดงขอ มากระทืบโลง โดงไมรูลม ยาน้ํานมมา 
มวยเลือด ประดงรอยแปด ตากวาง กระจอนเนา เปนตน 

 2) นําเขาเครื่องจักสานตาง ๆ มาเสริมความแข็งแรงและตกแตงความสวยงามเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมขึ้น 
จากจุดผอนปรนบานหนาด 

 3) การนําเขาหวายเสน เพ่ือนําไปแปรรูปเปนเฟอรนิเจอรจากหวายที่อําเภอทาอุเทน 
 
6. ดานความม่ันคง 

 จังหวัดนครพนม ปจจุบันมีแรงงานที่ลักลอบหลบหนีเขามาทํางานแบบผิดกฎหมาย มีการคามนุษย 
แรงงานเด็กและสตรี ซึ่งสวนใหญเขามาผานจุดผอนปรนตาง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม นอกจากนี้ มีการ
ลักลอบสงออกไมพะยูงเปนจํานวนมาก เนื่องจากทางฝงลาวเปนสินคาที่ถูกกฎหมายและมีเรื่องผลประโยชนมา
เกี่ยวของ และการคาสุนัขจากฝงไทยไปยังประเทศเพ่ือนบาน เชน สปป.ลาว และประเทศเวียดนาม เนื่องจาก
ยังมีผูบริโภคบางกลุมนิยมในการรับประทานเนื้อสุนัข  และในปจจุบันมาการลักลอบยาเสพติดเขาในประเทศ
ไทย เชน ยาบา ยามาและยาไอซ เปนตน  โดยการลักลอบเขามาตามหมูบานที่ติดตามแนวชายแดน 
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7. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่จังหวัด
นครพนม 
 

7.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาวที่ใชบริการจุดผานแดนในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม โดยใช

แบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน  400 คน แบงเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 30.3 และเพศหญิง คิดเปน
รอยละ 69.8 อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 33.0 ระดับการศึกษาสวนมากอยูในระดับ
ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 47.9  

สวนมากประกอบอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว รอยละ 48 โดยรายไดที่นํามาซื้อสินคา โดยสวนมากมา
จากการทําการคาขาย รายไดครัวเรือนตอเดือน พบวา มีรายไดอยูระหวาง 20,001-50,000 บาท และ
คาใชจายที่ใชเพื่อการบริโภคของครอบครัวตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 10,001-20,000 บาท 

 
7.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 1.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจังหวัดนครพนม 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 4.12 0.837 มาก 
2 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ

การพัฒนา สปป.ลาว 3.85 0.978 มาก 

3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่
เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 3.72 1.183 มาก 

4 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.70 1.208 มาก 
5 สปป.ลาว จํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย 3.45 1.536 มาก 

รวม 3.77 1.148 มาก 
 

จากตารางที่ 1.4 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่มีตอประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.77 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดี
ตอ สปป.ลาว ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพ่ือการพัฒนา สปป .ลาว และ
ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว เปนตน 
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7.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทย พิจารณาสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่
มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย  

 
ตารางที่ 1.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาวที่จังหวัดนครพนม 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานราคา 4.20 0.477 มาก 
2 ดานผลิตภณัฑ 4.03 0.374 มาก 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 3.99 0.502 มาก 
4 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.98 0.559 มาก 

รวม 4.05 0.478 มาก 
 

จากตารางที่ 1.5 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) รวม = 4.05 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  

1) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.20 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาประกอบประเภทเดียวกันที่ขายอยู ในประเทศไทยมีราคาสินถูกกวาสินคา
ประกอบที่ขายใน สปป.ลาว สินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาสินถูกกวาสินคาที่ขายใน 
สปป.ลาว และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคามีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง เปนตน 

2) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 
4.03 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย สินคาของไทยที่ติดบารโคดมีความนาเชื่อถือ 
สินคาของไทยทันสมัย สินคาของไทยมีความคงทนและสินคาของไทยที่ติดตราสํานักงานอาหารและยา (อ.ย.) 
มีความนาเชื่อถือ เปนตน 

3) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.99 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน โฆษณาสินคาของไทยทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น มีการ
โฆษณาทางวิทยุชุมชน มีการติดปายโฆษณาดวยภาษาลาวที่บริเวณหนารานหรือบริเวณใกลเคียง ผูบริโภคคน
ลาวรูสึกดีและคลอยตามโฆษณาในการอยากใชสินคาของไทย และผูบริโภคคนลาวรูสึกวาเมื่อใชสินคาของไทย
แลวไดรับผลจากการใชเหมือนในโฆษณา เปนตน 

4) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.98 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามา
ติดตอซื้อขาย เวลาเปด-ปดใหบริการของรานคาเหมาะสม มีพ้ืนที่แสดงใหลูกคามองเห็นสินคาไดสะดวกและ
ทั่วถึง เสียคาใชจายนอยในการขนสินคากลับและขั้นตอนการเขาออก -ออกประเทศเพ่ือมาซื้อสินคามีความ
สะดวก เปนตน 

 
 
 
 
 
 

1-7

rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดนครพนม

1-8 

7.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว  

 
ตารางที่ 1.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัดนครพนม 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การรับรูคุณภาพสินคา 4.22 0.728 มาก 
2 ความรูสึกพอใจของผูบริโภคตอสนิคา 4.12 0.429 มาก 
3 ความตั้งใจซื้อ 4.03 0.512 มาก 
4 วัตถุประสงคในการซื้อ 3.98 0.568 มาก 

รวม 4.09 0.559 มาก 
 

จากตารางที่ 1.6 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาว ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.09 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  

1) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 4.22 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจาก
ประเทศอ่ืนที่มีจําหนายใน สปป.ลาว ผูบริโภคคนลาวรูสึกวาการมาซื้อสินคาของไทยมีความคุมคากับราคา 
คุณภาพ และการเดินทางและสินคาของไทยทําใหมีความรูสึกท่ีดีที่ไดเปนเจาของสินคา เปนตน 

2) ความรูสึกพอใจของผูบริโภคตอสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.12 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวมีความพึงพอใจตอสินคาของ
ไทย ผูบริโภคคนลาวมีความพึงพอใจตอรานคาที่ขายสินคาของไทย เมื่อผูบริโภคคนลาวซื้อสินคาของไทยไป
บริโภคสามารถ ตอบสนองความตองการของผูบริโภคคนลาวไดมาก ผูบริโภคคนลาวพึงพอใจตอขั้นตอนในการ
เขามาซื้อสินคา ณ เขตชายแดนและผูบริโภคคนลาวพึงพอใจตอขั้นตอนการชําระเงินคาสินคาของไทย เปนตน 

3) ความตั้งใจซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 
4.03 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวตั้งใจจะสินคาของไทยแนนอน แมวาผูบริโภคคนลาวเพ่ิงซื้อสินคา
ประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ มา ผูบริโภคคนลาวตั้งใจซื้อสินคาของไทยในโอกาสอ่ืนแนนอน  แมวา
รานคาใกลบานผูบริโภคคนลาวไมมีขาย และผูบริโภคคนลาวตั้งใจซื้อสินคาของไทยแนนอน  แมวาไมมีเวลาไป
เลือกซื้อของนัก เปนตน 

4) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 3.98 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ซื้อเพราะชื่นชอบและชื่นชมตัวสินคา ไมมี
การผลิตสินคาชนิดนั้นใน สปป.ลาว ซื้อเพราะมีความแตกตางจากสินคาใน สปป .ลาว และซื้อเพราะนําไป
จําหนายตอ เปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูสินคาไทยผานหลากหลายชองทาง โดยรับรูผานการโฆษณาจากชองทางการ
โฆษณาสินคาไทยมากที่สุด คือ ปากตอปาก สื่อ โทรทัศนไทยจากสวนกลาง วิทยุทองถิ่น ตามลําดับ          
สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ ปากตอปาก สื่อโทรทัศนไทยจากสวนกลาง 
วิทยุทองถิ่น ตามลําดับ 
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7.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวสวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝงไทย โดยการคิดรายการ

ซื้อสินคามาทุกครั้ง ซึ่งมีวิธีการจดใสกระดาษและคิดไวในใจ เพ่ือชวยจํารายการสินคาเมื่อมาซื้อสินคา คิดเปน
รอยละ 47.8 หากสนใจในสินคาชนิดไหนจึงซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยสวนมากใชเงินสดที่
พกติดตัวมาอยางเดียว รอยละ 83.5 ซึ่งเขามาซื้อสินคานั้นมีความถ่ีประมาณ 1 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีลืมซื้อ
สินคาผูบริโภคคนลาวกลับมาซื้อใหมในครั้งตอไป แตกรณีที่ของใชในบานหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนลาวซื้อ
สินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศไทยจากรานในพ้ืนที่  

 
7.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย จากการ

สัมภาษณมีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 60.8 มีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม คิดเปนรอยละ 35.4 และมีการ
ซื้อสินคาไทยนอยลง คิดเปนรอยละ 3.8 โดยกรณีที่มาซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น เพราะรายไดของผูบริโภคคนลาว
เพ่ิมข้ึน รสนิยมของผูบริโภคคนลาวเปลี่ยนไป ชอบความทันสมัยและมีคุณภาพมากข้ึนและรสนิยมของผูบริโภค
คนลาวเปลี่ยนไปเกิดขึ้นเนื่องจากรสนิยมภายใน สปป .ลาว กรณีที่มาซื้อสินคาเทาเดิม เพราะรายไดของ
ผูบริโภคคนลาวไมเปลี่ยนแปลง รสนิยมของผูบริโภคคนลาวไมเปลี่ยนแปลงและการคมนาคมเหมือนเดิม  และ
ในกรณีที่มาซื้อสินคาไทยนอยลง เพราะรายไดของผูบริโภคคนลาวลดลง รสนิยมของผูบริโภคคนลาวเปลี่ยนไป 
มีความชอบสินคาใน สปป.ลาว หรือประเทศอ่ืนมากขึ้นและมีทางเลือกในหารซื้อสินคาอ่ืนในประเทศมากขึ้น  
 

7.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานจุดผานแดนในจังหวัดนครพนม เรียงลําดับประเภทสินคาจากมาก

ไปหานอยดังนี้   
1) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง รองเทาแตะ กระโปรงและผาหมโตโต เปนตน 
2) สินคาประเภทอุปโภคบริโภค ไดแก ขนมคบเคี้ยว ตะวัน เลย น้ําอัดลม น้ํามันพืช น้ําปลา สบูลักส

และอาหารทะเล เปนตน 
3) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค เปนตน 
4) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก มีด กระทะ จาน หมอ ชอน ทัพพีและไมแขวนเสื้อ 

เปนตน 
5) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม วิทยุ/โทรทัศน ตูเย็น เครื่องเสียงและลําโพง เปนตน 
6) สินคาประเภทอุปกรณไฟฟา ไดแก หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก สวิทซและตะปู เปนตน 
7) สินคาประเภทเชื้อเพลิงและยานยนต ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น ยางรถยนต รถจักรยาน

และยางรถมอเตอรไซด เปนตน 
8) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก อาหารสัตว ปุย เมล็ดพันธุพืช รถตัดหญา เสียม ยาฆา

แมลงปราบศัตรูพืช และเครื่องสูบน้ํา เปนตน 
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7.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย โดยสวนมากเขามาซื้อสินคาในชวงเวลาเชากอน  09.00 น. 

รอยละ 62.6 โดยการเขามาซื้อสินคานิยมซื้อที่สินคาที่โลตัส คิดเปนรอยละ 51.9 เหตุผลที่นิยมซื้อ เพราะ
สะดวกในการเดินทางและราคาถูก เปนตน โดยปริมาณการเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวในหนึ่งครั้ง
สวนมากมีมูลคาระหวาง 1,001 – 1,900 บาท  

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก สินคามีความคงทน สินคาราคาถูก และ
สินคามีความหลากหลาย เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคา ไดแก ราคาสินคาสูงกวา  
ความเสียหายของสินคาในการขนสง ขั้นตอนในการตรวจสอบยุงยาก เปนตน 

 
7.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผานแดนในจังหวัดนครพนม มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจาก

ประเทศอ่ืน เชน จีน เวียดนาม รอยละ 5 – 10 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน 
สปป.ลาว มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาว รอยละ 41.4 แตยังตองการซื้อสินคาไทยคงเดิม 
เพราะความเคยชิน สินคามีคุณภาพและสินคาไทยมีราคาถูก สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหา
อุปสรรคในเรื่องของคาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจาก สปป .ลาว สูง ระยะเวลาการเปดจุดผานแดน/จุด
ผอนปรนและคาแรงขนสงสินคา เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้น สงผลตอการมาซื้อ
สินคาของผูบริโภคคนลาวมาก ซึ่งมีผลกระทบความสัมพันธของทั้งสองประเทศนอยที่สุดในการมาซื้อของ
ผูบริโภคคนลาว 
 

7.2. ผูบริโภคคนไทย 
ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนตามจุดผานแดนในจังหวัดนครพนม โดย

สวนมากเปนผูหญิงมากกวาผูชาย และมีอายุระหวาง 41-50 ป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณดาน
ของจังหวัดนครพนม มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกร รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 10,001-20,000 บาทตอเดือน ผูบริโภค
คนไทยมาซื้อสินคาที่ตลาดบริเวณดาน 2 วันตอสัปดาห และมีการซื้อสินคาของ สปป.ลาว โดยสินคาที่ซื้อจาก
ผูขายคนลาว ไดแก สมุนไพร กลวยไมตาง ๆ พันธุไมตาง ๆ หนู กระรอก หมูปา บาง แมลงตาง ๆ บุหรี่ ไวน   
ว็อดกา อุปกรณนึ่งขาว ซึงและเสื้อผาสําเร็จรูป เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคาประมาณชวงเชา  

ผูบริโภคคนไทยเลือกชอบซื้อสินคาจาก สปป.ลาว มากกวา  หากผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อ
สินคาของคนลาววา สินคาบางชนิดนั้นไมมีจําหนายในประเทศไทย ราคาสินคาบางชนิดของ สปป.ลาว ถูกกวา
ของประเทศไทยและมีสินคาที่หลากหลายและมีคุณภาพดีกวา แตในขณะที่ผูบริโภคคนไทยมองวา สินคาของ 
สปป.ลาว เปนสินคาตองหาม ไมมีคุณภาพ ราคาสูงและตลาดไมถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้ผูบริโภคคนไทยเขา
ไป สปป.ลาว เพ่ือไปใชบริการ บอนการพนันและสถานบริการบันเทิง โดยเขาไปเลนที่บอนการพนัน 1-2 ครั้ง
ตอเดือน และผูบริโภคคนไทยชอบเลนการพนันที่ สปป.ลาว มากกวา เนื่องจากไดเงินงายกวา สวนในการใช
บริการสถานบันเทิงผูบริโภคคนไทยเขาไปเลน 1-2 ครั้งตอเดือน และชอบเที่ยวสถานบันเทิงที่ สปป.ลาว 
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7.3. ผูประกอบการคนลาว 
ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาตามแนวชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม โดยเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 21-51 ปขึ้นไป สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และเปน
ผูประกอบการรายยอย ซึ่งมีการเขามาซื้อสินคาสวนใหญเปนวันจันทร วันพฤหัสบดีและไมแนนอน ตามลําดับ 
ทั้งนี้หากเปนจุดผอนปรนก็ข้ึนกับวันที่เปดทําการ จากการสัมภาษณผูประกอบการคนลาว สามารถสรุปไดดังนี้ 

 
7.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  
 

ตารางที่ 1.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศ
ไทย 

4.43 0.852 มาก 

2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.79 0.975 มาก 
3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก

ชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 
3.29 1.267 ปานกลาง 

4 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 2.79 0.893 ปานกลาง 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 

เพื่อการพัฒนา สปป.ลาว 
2.71 0.994 ปานกลาง 

รวม 3.40 0.996 ปานกลาง 
  
  จากตารางที่ 1.7 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.40 ไดแก สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศ
ไทย การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุดและประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจ
ในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยตอสินคาไทยและมีความคุนเคยที่มีตอผูประกอบการคนไทยเปนอยางดี 

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.12 ไดแก ประเทศไทย
มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีอัตราจางแรงงานจํานวนมาก มีการศึกษาที่ดี มีการ
วิจัยดานเทคโนโลยี มีความชํานาญดานเทคนิค มีการผลิตที่ไดมาตรฐานและมีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิต 
เปนตน 

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน ใน

) = 4.25 ไดแก ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีความ
นาเชื่อถือ สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีการออกแบบสวยงามและสินคาไทยที่จําหนายตามแนว
ชายแดนผลิตดวยเทคโนโลยี เปนตน 
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7.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผานแดน
ในจังหวัดนครพนม  

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

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภณัฑ 4.73 0.282 มากที่สุด 
2 ดานสถานท่ี 4.57 0.286 มากที่สุด 
3 ดานราคา 4.19 0.228 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.30 0.889 ปานกลาง 

รวม 4.20 0.421 มาก 
 

 จากตารางที่ 1.8 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.20 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.73 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคา
ทันสมัย สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลายและสินคาที่รานคาไทยนํามาจําหนายเปนที่รูจัก เปนตน 

2) ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.57 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การขนสง
สินคากลับมีความสะดวก มีพนักงานขายเพียงพอที่คอยบริการ และหยิบสินคาใหและเวลาเปด-ปดใหบริการ
ของรานคาเหมาะสม เปนตน 

3) ดานราคา ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.19 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การตั้งราคาสินคา
เหมาะสมกับคุณภาพสินคา มีปายแสดงราคาสินคาที่ชัดเจนและสินคาไทยที่เหมือนกันกับสินคา สปป .ลาว นั้น 
เปรียบเทียบราคาสินคาของไทยมีราคาถูกกวา เปนตน 

4) ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.30 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มี
การติดปายโฆษณาบริเวณหนารานหรือบริเวณใกลเคียง มีการโฆษณาทางวิทยุชุมชนและมีบริการใหเปลี่ยน
หรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา เปนตน 
 

7.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาไทย โดยผานจุดผานแดนในจังหวัดนครพนม  

 
ตารางที่ 1.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานเศรษฐกิจ 3.80 0.666 มาก 
2 ดานกฎหมายและการเมือง 3.59 0.964 มาก 

รวม 3.70 0.815 มาก 
 

1-12 1-13

ลำดับ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา S.D. ระดับความสำคัญ

1 ดานเศรษฐกิจ 3.80 0.666 มาก

2 ดานกฎหมายและการเมือง 3.59 0.964 มาก

รวม 3.70 0.815 มาก
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จากตารางที่ 1.9 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.70 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.80 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก คาใชจายในการ
ขนสงสูง รายไดในการนํามาซื้อสินคามีนอยและการขาดแคลนสินคาท่ีจําเปนใน สปป.ลาว และผูบริโภคคนลาว 
มีความตองการสินคาไทยสูง เปนตน 

2) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.59 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก รัฐบาล
ไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการเขามาซื้อ
สินคามีความยุงยากและมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ เปนตน  

 
7.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายที่ สปป.ลาว 
ผูประกอบการคนลาว สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองในประเทศของตน มีการวางแผนมาซื้อ

สินคาดวยวิธีการโทรศัพทมาสั่งซื้อสินคา หลังจากนั้นมารับสินคาดวยตนเอง มาซื้อสินคาดวยตนเอง แตไมได
ผานการติดตอมากอนและสั่งซื้อจากตัวแทนที่เปนคนลาวเหมือนกันในพ้ืนที่เปนผูรวบรวมรายการสินคา
ใหบริการสงถึงที่ โดยมีวิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่ขายไดมาก เพ่ือประมาณ
แนวโนมความตองการซื้อของลูกคาและพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อ ผูประกอบการคน
ลาวมาซื้อสินคาจากไทย ประมาณ 1-5 ครั้งตอเดือน  

การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประเทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ15 จากราคา
เดิมของสินคาและกรณีที่เปนสินคาจาก สปป.ลาว มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ10 จากราคาเดิมของ
สินคา  

รานคาคนลาวที่ขายสินคาในแขวงบอลิคําไซ แขวงคํามวน สปป.ลาว มีรานคาขายสินคาไทยรายใหญ
จํานวน  3 ราย มีสินคาจากประเทศเพ่ือนบานเพิ่มข้ึน ซึ่งเปนสินคาท่ีมาจากประเทศเวียดนาม ประเทศจีนและ
ฮองกง มาวางขายในตลาดทองถิ่นเพ่ิมขึ้น มีแนวโนมที่ลูกคาเดิมของผูประกอบการคนลาวที่สั่งสินคาเพ่ิมขึ้น 
เพราะเปนที่นิยม สินคามีคุณภาพและสินคามากขึ้น และมีแนวโนมรานคาใหมสั่งสินคาจากผูประกอบการคน
ลาวเพ่ิมข้ึน เพราะราคาถูกและมีเปดกิจการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีสินคาใน สปป.ลาว มีคุณภาพที่ใกลเคียงกับสินคา
จากประเทศไทย ราคาถูกกวา สวนใหญผูประกอบการคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาในประเทศของตนเอง  
เนื่องจากกระตุนเศรษฐกิจใน สปป.ลาว งายตอการสั่งซื้อ การขนสงสินคาและอุดหนุนสินคาของคนลาวดวยกัน 

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนลาวที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ สปป.ลาว พบคือ ปญหาในเรื่อง
สินคาถูกกีดกันและความสูญเสีย กลางงทาง/ปลายทางของสินคา  

 
7.4. ผูประกอบการคนไทย 

 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณหนาดาน โดยสวนใหญประกอบธุรกิจคาปลีก เปนเวลา
มากกวา 9 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งสวนใหญไมเกิน 50,000 บาท โดย
สวนใหญผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานและบางรายโทรศัพทมาสั่งกับ
ผูประกอบการคนไทยโดยตรง สวนใหญจายเปนเงินสด แตหากเปนผูประกอบการคนลาวที่สนิทและไวใจกัน มี
การใหเครดิตประมาณ 15 วัน แนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทยเทาเดิม และแนวโนมที่รานใหมสั่งสินคา
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จากผูประกอบการคนไทยเทาเดิม ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทยพบคือ ปญหาในเรื่องการขนสงสินคา 
การลงสินคาและคาธรรมเนียม 

 
8. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและเมืองตรงกันขามของแตละดานในอนาคต 

1) จุดผอนปรนบานทาอุเทน อําเภอทาอุเทน มีโครงการพัฒนาใหเปนจุดผานแดนถาวร แตยังไมมีการ
กําหนดรายละเอียดหรือขอมูลที่ชัดเจน 

2) จุดผอนปรนธาตุพนม ประกอบกับรูปแบบการคาที่ปลอดภาษีของจุดผอนปรนและการขนสงทาง
เรือท่ีสามารถขนสงสินคาขามแมน้ํา สามารถกระจายสินคาเขาสู สปป.ลาว ทําใหมีแนวโนมมูลคาการคา ณ จุด
ผอนปรนแหงนี้มีมูลคาสูงขึ้นประกอบกับเทศบาลตําบลธาตุพนมไดดําเนินการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนและอํานวยประโยชนดานการคา เชน การกอสรางทาเรือ ทางลาดสําหรับขนสงสินคาลงเรือ มีมูลคา
รวม 13 ลานบาท นอกจากนี้เทศบาลตําบลธาตุพนมมีแผนในการพัฒนาจุดผอนปรนใหเปนจุดผานแดนถาวร 
รวมถึงที่ผานมาจุดผอนปรนนี้ไดรับความสนใจจากหลายหนวยงานที่เห็นถึงศักยภาพมาเยี่ยมชมและรับฟงแนว
ทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ตาม ผูประกอบการตองการใหเปนจุดผอนปรนเหมือนเดิมเนื่องจาก
หากเปนจุดผานแดนถาวรแลวทําใหขั้นตอนในการดําเนินการขายสินคาลาชา 
 
9. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด 

1) จุดผอนปรนบานดอนแพง อําเภอบานแพง ไดถูกยกเลิกแลวแตในความเปนจริงมีการใชงานอยู 
เพราะทําเลที่ตั้งสะดวกตอการคาขายของผูซื้อและผูขายรายยอยของทั้งสองฝงทําใหเกิดปญหาในการควบคุม
คนและสินคา รวมทั้งสิ่งผิดกฎหมาย อาทิเชน การลักลอบเขาออกเมืองและยาเสพติด 

2) การเปดจุดผอนปรนแหงใหมที่บานโพธิ์ชัย ทําใหผูคารายยอยมีคาใชจายในการขนสง สูงขึ้น
ประมาณ 3 เทา และดวยระยะทางไกลหางจากตัวอําเภอบานแพง ประมาณ 8 กิโลเมตร  ทําใหมีตนทุน
คาใชจายในการเดินทางสูงขึ้น  

3) เจาหนาที่ของแตละหนวยงานไมเพียงพอ เพราะการเปดจุดผานแดนแตละแหงตองมีเจาหนาที่ของ
กรมศุลกากร ตรวจคนเขาเมือง กรมเจาทา เจาหนาที่ฝายความมั่นคง ทหาร ตํารวจ ซึ่งตองมาบูรณาการหนาที่
รวมกัน แตปญหาคืออัตรากําลังของแตละหนวยงานที่กระจายลงตามดานในพ้ืนที่ตาง ๆ นั้นยังไมเพียงพอ ทํา
ใหขาดเจาหนาที่ ฉะนั้นตองมีการผสานแผนการเปดจุดผานแดนในพ้ืนที่และแผนอัตรากําลังคนของหนวยงาน
ที่เก่ียวของ เพื่อสรางความพรอมในการเปดเปนจุดผานแดนถาวรหรือจุดผอนปรน 

4) จังหวัดนครพนมมีชายแดนติดกับลําน้ําโขง ระยะทางยาว 175 กิโลเมตร มีปญหายากตอการ
ปองกันและปราบปรามการลักลอบคนเขาเมือง และสินคาผิดกฎหมาย ยาเสพติด  เขาและออกนอกประเทศ 
เพราะทุกจุดสามารถใชเรือขามผานไปมาได ในทุกฤดู โดยเฉพาะพ้ืนที่ไมมีที่ตั้งบานเรือนของประชาชนทั้งสอง
ฝง  เจาหนาที่ไมเพียงพอตอการตรวจตราดูแลไมสามารถควบคุมตลอดชายแดนได โดยเฉพาะอยางยิ่งในยาม
วิกาล  

5) อําเภอทาอุเทน มีจุดรวมเรือ 32 แหง มีเรือประมงพ้ืนบาน จํานวนประมาณ 676 ลํา  เปนจุดที่มี
การลักลอบสัญจรขามแดนผิดกฎหมาย เชน ในบางฤดูกาล มีการลักลอบเขามารับจางทํานา เกี่ยวขาว เที่ยว
งานประเพณี เยี่ยมญาติ หรือเขามารับการรักษาพยาบาล (กรณีเจ็บปวย) เปนตน ดวยสาเหตุดังกลาวขางตน 
ทําใหมีการลักลอบกระทําผิดกฎหมายไดงาย เชน การลักลอบคายาเสพติด แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย การ
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ลักลอบขนสินคาหนีภาษี การลักลอบนําเขา – สงออก พืชหรือสัตวสงวน หรือปญหาอื่น ๆ เชน โรคระบาดใน
คน และสัตว เปนตน  

6) จุดผอนปรนธาตุพนมเปนจุดผอนปรนที่คนไทยยังไมสามารถเดินทางขามไปได เนื่องจากเปน
กฎระเบียบของทาง สปป.ลาว ยังไมอนุญาตใหคนไทยขาม ณ จุดผอนปรนแหงนี้ อําเภอธาตุพนมมีทาเรืออีก
แหงหนึ่งตรงขามกับวัดพระธาตุพนม มีการกอสรางโปะเทียบเรือ แตอนุญาตใหใชไดปละ 9 วัน ในชวงเทศกาล
นมัสการพระธาตุพนม ซึ่งทางเทศบาลจะใหเอกชนเขามาประมูลเพ่ือทําการเดินเรือรับสงในชวงเทศกาล ราคา
ประมูลตอครั้งจํานวน 120,000 บาท มีเรือขนาดใหญของประเทศไทยที่มีศักยภาพในการขนสงสินคาและ
บริการโดยสารขาม มีจํานวน 9 ลํา แตไมถูกนํามาใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  

7) การออกแบบชองทางจราจรภายในดานควบคุมการผานแดน ไมสามารถทําใหรถไหลผานไดเร็วนัก 
แมมีตูที่ใหบริการการผานแดนหลายตู แตการเรียงตูตอกันเปนแนวเดียวกันและการออกแบบทางเขาเปน
ลักษณะคอขวด ทําใหรถคันที่ 2 จําเปนตองรอคิวใหรถคันที่ 1 ทําธุรกรรมที่ตูที่ 1 ใหเรียบรอยกอน รถคันที่ 2 
ไมสามารถขับผานตูที่ 1 ไปยังตูที่ 2 ได ทําใหเกิดการจราจรติดขัด  

8) หนวยงานที่ออกแบบกอสรางอาคารและหนวยงานที่ใชงานหรือผูปฏิบัติงานเปนคนละหนวยงาน
กัน สงผลใหไมเขาใจสภาพแวดลอมของผูปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.4-1.6 ตูใหบริการผานแดนที่อาคารควบคุมการผานแดน ดานถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3 จ.นครพนม 
 

9) เขตพ้ืนที่พัฒนาใหเปนเขตเศรษฐกิจหรือนิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ ในจังหวัดนครพนม สวนใหญ
เปนเขตปาสงวน ทําใหมีการติดขัดทางดานกฎหมาย นอกจากนี้ การใชประโยชนจากพ้ืนที่บริเวณสะพานฯ ฝง
ไทย ติดขัดเรื่องกฎหมายปาสงวนและกฎหมายกรมทางหลวง 
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10) การขาดแคลนแรงงาน จากขอมูลสถิติ พบวา จังหวัดนครพนมมีประชากรประมาณ 700,000 
คน แตอาศัยอยูในพื้นท่ีจังหวัดนครพนมจริงมีเพียง 400,000 คน และกวา 100,000 คน เปนผูสูงอายุ 

11) เนื่องจากเวลาปฏิบัติงานของเจาหนาที่ลาวประจําดานพรมแดนของ สปป .ลาว คือ ชวงเชา 
08.00-11.00 น. และชวงบาย 14.00-16.00 น. ดังนั้น หากเจาหนาที่ตองปฏิบัติงานในชวงเวลาพัก 11.00-
14.00 น. และชวงกอนและหลังเวลาปฏิบัติงาน 06.00-08.00 น. และ 16.00-22.00 น. ผูใชบริการตองจายคา
ลวงเวลาเพ่ิมเติม 

12) เนื่องจากเสนทางนี้ไมอยูในขอตกลงการขนสงขามพรมแดน (Greater Makong Subregion 
Cross-Border Transport Agreement: GMS CBTA) ระหวางไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม ดังนั้นรถขนสงสินคา
ตองเสียคาธรรมเนียมผานทางใหกับ สปป.ลาว ที่เรียกวา “คาใชจายสําหรับการขนสงสินคานําเขาเพ่ือการ
สงออก” ในอัตรารอยละ 2-6 ของราคาสินคา (ผลไม พลาสติก อัตรารอยละ 6 เครื่องใชไฟฟา อัตรารอยละ 4 
และเสื้อผาอัตรารอยละ 2) และตองนํารายการดังกลาวขางตนไปคํานวณเปนภาษีทางการคาในอัตรารอยละ 
1.5  

13) จากการที่ดานฝูจายของจีน ซึ่งถือเปนจุดผอนปรนการคาชายแดนจีน-เวียดนามนั้น ทางการจีน
ใหสิทธิพอคาเวียดนามหรือพอคาจีนที่อาศัยอยูในบริเวณนั้น ขนสินคาขามแดนไดไมเกินวันละ 8,000 หยวน
ตอคน (ประมาณ 40,000 บาท) โดยไมตองเสียภาษีใด ๆ รวมถึงภาษีมูลคาเพ่ิม ซึ่งมีอัตรารอยละ 13 ในขณะที่
หากสงเขาทางดานสากลตองเสียภาษีชนิดนี้ ทําใหการสงสินคาไทยไปยังกวางซี จึงสงผานพอคาคนกลางคน
เวียดนามแทน เชน ผลไมไทย ซึ่งทําใหยอดการนําเขาผลไมผานดานโหยวอ้ีกวาน ซึ่งเปนดานสากล มีมูลคา
ศูนยบาท ในขณะที่สามารถพบเห็นผลไมไทยไดทั่วไปในกวางซีจวง 

 
10. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

1) ควรเรงการสนับสนุนดานทาเทียบเรือบานโพธิ์ชัย อําเภอบานแพง ยกระดับใหเปนจุดผานแดน
ถาวร เพ่ือใหมีการคาขายสูงขึ้น เนื่องจาก ณ จุดผอนปรนบานโพธิ์ชัย อําเภอบานแพง ถาโครงการตัดถนนจาก
ดานประเพณีบานทาสะอาดไปถนนหมายเลข 8 (R8) ซึ่งเปนทางเชื่อมเขาสูประเทศเวียดนาม และประเทศจีน
ตอนใตไดเสร็จแลว จะลดระยะทางการขนสงสินคาผาน สปป.ลาว ไปเวียดนามและจีนตอนใต 

2) ใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลจุดรวมเรือ พ้ืนที่ตามแนวชายแดน 2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด กํากับ
ดูแลเรื่องนโยบาย และอําเภอเปนฝายปฏิบัติการ  

3) นายอําเภอเจาของพ้ืนที่ ตองทําหนาที่เปนหัวหนาคณะทํางานเพ่ือประสานการปฏิบัติกับหนวยงาน
ที่เก่ียวของ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรการที่กําหนดของจุดผอนปรนการคาอยางเครงครัด 

4) ควรมีการปรึกษาหารือระหวางจังหวัดและท้ังสองแขวงของ สปป.ลาว เกี่ยวกับเงื่อนไขในการขนสง
สินคาและใหบริการผูโดยสารเพื่อใหเกิดประโยชนทั้งสองฝาย 

5) ขอรับการสนับสนุน สุนัขตํารวจ หรือเครื่องเอ็กซเรย เพ่ือตรวจหาสิ่งเสพติด ในการปองกันการ
ลักลอบนําเขายาเสพติด  

6) การจัดถนนคนเดิน (Walking Street) เมืองทาแขกในวันอาทิตยตอจากการจัดถนนคนเดินใน
จังหวัดนครพนมทุกวันเสารใหตอเนื่องกันโดยวันที่จัดถนนคนเดินใหคนไทย -ลาว ขามซื้อ-ขายสินคาไดโดย
จํากัดอยูเฉพาะในพ้ืนที่ถนนคนเดิน สวนการเขา-ออกประเทศ ควรลดขั้นตอนเอกสาร เชน ยกเวนการใชบัตร
ผานแดน เปนตน 

7) จากปญหาขาดแคลนแรงงานในจังหวัด ผูประกอบการเห็นวา หากมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจหรือ
นิคมอุตสาหกรรม ควรมีการแกไขกฎหมายการอนุญาตทํางานของแรงงานเวียดนาม ใหสามารถทํางานใน
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ประเทศไทยหรือจังหวัดนครพนมไดอยางถูกตอง เหมือนอยางแรงงานเมียนมาร ลาวและกัมพูชา ทั้งนี้ ใน
มุมมองของผูประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ เห็นวา แรงงานคนเวียดนาม มีความขยันขันแข็งและตั้งใจ
ทํางานเปนอยางด ี

8) การจัดตั้งเขตปลอดภาษี (Free Zone) ซึ่งสามารถดําเนินการไดทันที เพราะมีกฎหมายของกรม
ศุลกากรรองรับ ไมตองผานคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติเห็นชอบ โดยขอเปนเขตรวมอุตสาหกรรมหรือเขตรวม
เศรษฐกิจกับทางแขวงคํามวน ซึ่งภาคเอกชน เห็นวาพ้ืนที่ตรงบริเวณสะพานฯ เหมาะกับการเปดเปนเขตปลอด
ภาษ ี

9) จัดหาเครื่องมือเทคโนโลยีใหม ๆ เชน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ณ จุดผอนปรน อยางนอยจุดละ 1 
เครื่อง เมื่อมีผูที่เดินทางเขา ก็ใหสแกนลายนิ้วมือ และเมื่อเดินทางออก ก็ใหสแกนลายนิ้วมืออีกครั้ง ก็จะทราบ
ถึงจํานวนคนที่เขาออก ที่ลักลอบหนีเขาเมืองโดยไมไดรับอนุญาตเทาไหร เปนตน 

10) ตองจัดใหมีการประชุมเจาหนาที่ทํางานระดับอําเภอ เพ่ือสรุปปญหา และแนวทางแกไข อยาง
เปนรูปธรรม เปนประจํา หากมีปญหาอุปสรรคเกินกวาที่จะแกไขได ใหรายงานจังหวัดเพ่ือหาแนวทางในการ
ปฏิบัติหนาที่ตอไป 

11) จัดหาเจาหนาที่ สนับสนุนงบประมาณเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน และจัดหาวัสดุอุปกรณใน
การทํางาน 

12) การขามแดน จะตองเปนไปตามจุดที่ทางราชการกําหนด ไมมีดานประเพณี และกรณีเจ็บปวย ซึ่ง
เปนเรื่องมนุษยธรรม ตองไดรับการพิจารณาเปนรายกรณี 

13) การพัฒนายกระดับรานคาปลีกใหเปนซุปเปอรมาเก็ตขนาดกลาง  
14) การวางตําแหนงจังหวัดนครพนมใหเปนฐานในเรื่องการนําเขาสงออก หรืออุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยว หากเปนอุตสาหกรรมการผลิตจะทําใหเกิดผลกระทบดานลบตามมา อาทิ ปญหาดานสิ่งแวดลอม 
15) การเสนอใหเสนทางหมายเลข 8 และ 12 ใน สปป.ลาว อยูในกรอบ GMS-CBTA 
16) ใหมีการตัดถนนจากอําเภอสวางแดนดินจังหวัดสกลนครเขาสูจังหวัดนครพนม 

 

rIS
NED KKU



rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดนครพนม

2-1 
 

สวนที่ 2 
จุดผานแดนถาวร 

 
 
2.1 จุดผานแดนถาวร สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แหงที่ 3 จังหวัดนครพนม และจุดผานแดนถาวร 
ทาเทียบเรือเทศบาลตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

 
1. สภาพโดยท่ัวไป 

1.1. ประวัติ ที่ตั้ง และการเดินทาง 
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3 จังหวัดนครพนม เปนสวนหนึ่งของนโยบายความรวมมือของไทย

กับ สปป.ลาว เพ่ือสงเสริมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะเมืองคูแฝด ตามยุทธศาสตร
กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) โดยไทย
เปนฝายสนับสนุนงบประมาณและดําเนินการกอสรางสะพาน ถนน รวมทั้ง อาคารดานพรมแดนของทั้งสอง
ประเทศ และรัฐบาล สปป.ลาว อํานวยความสะดวกในการจัดหาพ้ืนที่ รวมทั้งใหสิทธิประโยชนในการยกเวน
ภาษีสําหรับเครื่องจักรอุปกรณท่ีใชในการกอสราง  

 

  
          ภาพที ่2.1 แผนที่ตั้งสะพานมติรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3 จังหวัดนครพนม 

2-1
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ภาพที ่2.2 แผนที่ตั้งสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3 จังหวัดนครพนม 

 
ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธาน ในพิธี

วางศิลาฤกษสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3 จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 และเสด็จทรงเปน
ประธานพิธีเปดอยางเปนทางการรวมกับทานบุนยัง วอละจิด รองประธานประเทศ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2554 เวลา 11.11 น. ซึ่งจุดผานแดนถาวรนี้มีการเปดใหบริการทุกวัน เดิมมีการใหบริการเวลา 
06.00-18.00 น. แตตั้งแตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 เปนตนมา มีการขยายเวลาการใหบริการ โดยเปด
ใหบริการตั้งแตเวลา 06.00-22.00 น. 

 

  
ภาพที่ 2.3-2.4 อาคารทําการจุดผานแดนถาวรนครพนม 
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                                           ภาพที่ 2.5 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3  

 
จุดผานแดนถาวรอีกแหงหนึ่งในจังหวัดนครพนม คือ ดานทาเรือเทศบาลเมืองนครพนม กอนการสราง

สะพานฯ แหงที่ 3 ดานทาเรือแหงนี้ เนนจุดผานเขา-ออก และการสงออก-นําเขาสินคา ซึ่งมีทาเรือแพขนาน
ยนตอยูใกล ๆ กัน (หางกันประมาณ 800 เมตร) เมื่อกอสรางสะพานฯ แลวเสร็จ ทาเทียบเรือแพขนานยนตถูก
ยกเลิก แตทาเรือโดยสารเทศบาลเมืองนครพนมยังคงเปดบริการใหคนไทยและคนลาว เดินทางขามไป -มาได 
ระหวางเวลา 08.00–18.00 น. ปริมาณคนขามประมาณ 250 คนตอวัน คนลาวยังนิยมขามโดยใชทาเรือแหงนี้ 
ยกเวนผูที่มีรถยนตสวนตัวที่ทําหนังสือเดินทางรถยนตแลวนิยมขามทางสะพานฯ 

 

 
ภาพที่ 2.6-2.7 อาคารทําการทาเทยีบเรือนครพนม 

 
สะพานแหงนี้ตั้งอยูในพื้นที่ฝงไทยบนทางหลวงหมายเลข 212 เสนทางนครพนม-ทาอุเทน ในเขตพ้ืนที่

บานหอม ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งหางจากตัวเมืองนครพนมประมาณ 8 กิโลเมตร 
และเชื่อมตอกับ สปป.ลาว ที่เขตพ้ืนที่บานเวินใต เมืองทาแขก แขวงคํามวน โดยอยูหางจากตัวเมืองทาแขก
ประมาณ 13 กิโลเมตร  

เมื่อพิจารณาการเชื่อมตอเสนทางของสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 3 จังหวัดนครพนม พบวา
สะพานแหงนี้เปนสวนหนึ่งของทางหลวงสายเอเชีย หรือ Asian Highway สาย AH 15 เชื่อมโยงระหวาง
จังหวัดอุดรธานี สกลนคร นครพนม เมืองทาแขก เมืองหลักซาวของลาว ถึงเมืองวินท และเมืองกวางบิ่งห ของ
ประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ จุดที่ตั้งของสะพานแหงนี้เปนเสนทางที่เชื่อมประเทศไทยกับสวนที่แคบที่สุดของ 
สปป.ลาว (จากชายแดนไทยไปถึงชายแดนลาวกับเวียดนามระยะทางประมาณ 145 กิโลเมตร และจากจุด
ดังกลาว สามารถเชื่อมกับภาคกลางของเวียดนามตอนกลาง ตามเสนทาง R12 ที่ถือวาเปนถนนที่เชื่อมไทยกับ
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จีนที่มีระยะทางสั้นที่สุดอีกดวย ระยะทางประมาณ 1,029 กิโลเมตร ซึ่งออกจากไทยที่นครพนม แลวขามไปยัง
ดานทาแขก แขวงคํามวนในฝงลาว ผานดานนาพาว (สปป.ลาว) – จาลอ (เวียดนาม) เขาสูจังหวัดกวางบิงห 
กรุงฮานอย และจังหวัดหลางเซินของเวียดนาม ไปเขาจีนทางดานผิงเสียง (โหยวอ้ีกวาน) มณฑลกวางซี  

อีกเสนทางหนึ่งเชื่อมกับเมืองวิงห เปนเสนทางสูทางออกทะเลที่เวียดนาม มีระยะทางประมาณ 300 
กิโลเมตร โดยทางเวียดนามกําลังสรางทาเรือน้ําลึกหวุงอาง ณ บริเวณดังกลาว โดยทาเรือน้ําลึกแหงนี้สามารถ
บรรทุกเรือน้ําหนัก 30,000 ตันได และสามารถสงสินคาโดยทางเรือไปยังประเทศจีนและเกาหลีใตไดโดยไมตอง
ยอนกลับมาที่ทาเรือสัตหีบ อําเภอแหลมฉบังของไทย ทั้งนี้ โครงการทาเรือน้ําลึกดังกลาว จะแลวเสร็จในป 
2559 และทางเวียดนามใหกําลังผลักดันใหทาเรือน้ําลึกแหงนี้เปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดในภาค
กลางตอนบนของประเทศเวียดนาม 
 เมื่อพิจารณาเสนทาง R12 พบวา สามารถสรางโอกาสใหจังหวัดนครพนม ในการขยายปริมาณการคา
ระหวางนครพนมและจังหวัดใกลเคียงอ่ืน ๆ กับจีนดวย เพราะเสนทางดังกลาว เชื่อมจังหวัดนครพนมกับ
มณฑลกวางซี (เขตปกครองตนเองกวางซีจวง) อยางไรก็ดี เสนทางถนนที่เชื่อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ไทยกับจีนตอนใต มีอยูหลายเสนทาง ไมวาจะเปนถนน R9 หรือ R8 หรือ R12 ซึ่งเสนทาง R9 (มุกดาหาร-กวาง
ซี) เปนถนนเสนที่คนรูจักกันมากที่สุด เพราะเปดใชมากอนเสนอ่ืน และเปนเสนที่มีการใชประโยชนเพ่ือการ
พาณิชยทั้งดานการขนสงและการทองเที่ยว ตามความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
(GMS Cross-Border Transport Agreement : CBTA) 
 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบเสนทาง R9 (มุกดาหาร) และเสนทาง R12 (นครพนม) พบวา เสนทาง R12 มี
ขอไดเปรียบเรื่องระยะทางที่สั้นกวา คาขนสงต่ํากวา และใชเวลาการขนสงนอยกวา แตยังคงมีขอดอยอีกหลาย
ประการ ทั้งในเรื่อง สภาพถนน สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ฯลฯ กฎระเบียบที่ยังเปนอุปสรรค เวลาปด-เปด
ดานและแนวปฏิบัติในการขนถายสินคาที่แตกตางกันของประเทศท่ีเกี่ยวของ  
 
ตารางที่ 2.1  ขอเปรียบเทียบระหวางเสนทาง R12 และ R9 

รายการ R12 
(นครพนม-ดานโหยวอ้ีกวาน) 

R9 
(มุกดาหาร-ดานโหยวอ้ีกวาน) 

ระยะทาง  ประมาณ 823 กิโลเมตร ประมาณ 1,090 กิโลเมตร 
ระยะเวลา ประมาณ 31-34 ช่ัวโมง ประมาณ 39 ช่ัวโมง 
คาขนสงตู 20 ฟุต (ถึง
ฮานอย) 

ประมาณ 1,815 เหรียญสหรัฐ ประมาณ 2,110 เหรียญสหรัฐ 

จุ ด ผ า น แ ด น  ( Border 
check points) 

6 จุด คือ ดานนครพนม-ดานทาแขก-
ดานนาพาว -ดานจาลอ -ดานหูหงี ่-ดาน
โหยวอี้กวาน 

6 จุด คือ ดานมุกดาหาร-ดานสะหวันนะ
เขต-ดานแดนสะหวัน-ดานลาวบาว-ดาน
หูหงี-่ดานโหยวอี้กวาน 

สภาพเสนทาง เสนทางคดเคี้ยวตามไหลเขาสลับพื้นที่ราบ
ทั้งในเวียดนามและลาว ในแงคุณภาพ
เสนทาง พบวา สภาพเสนทางดีกวา R9 อาจ
เปนเพราะมีผูใชเสนทางจํานวนไมมาก แต
พบเห็นดินถลมขางทาง 

สวนใหญเปนพื้นที่ราบจึงไดรับความนิยมใช
รถบรรทุกตูคอนเทนเนอรจํานวนมาก ทําให
เสนทางไดรับความเสียหาย เปนหลุมเปนบอ
อยูเปนระยะๆ ทั้งในเวียดนามและลาว 

ตลาดเปาหมาย เวียดนามเหนือ และจีนตอนใต (ปจจุบัน
ขนสงไดแคเวียดนาม เพราะยังไมมีพิธีสาร

เวียดนาม และจีนตอนใต (เขตมณฑลกวางซี
จวง) 
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ตารางที่ 2.1  ขอเปรียบเทียบระหวางเสนทาง R12 และ R9 
รายการ R12 

(นครพนม-ดานโหยวอ้ีกวาน) 
R9 

(มุกดาหาร-ดานโหยวอ้ีกวาน) 
ครอบคลุมเสนทางดังกลาว) 

ดานพรมแดนเวียดนาม-ลาว ขาดความพรอมดานระบบโครงสรางพื้นฐาน 
วิธีการขนสงสินคายังตองใชแรงงานคน 

โครงสรางพื้นฐานมีความพรอมมากกวา
เสนทาง R12 การขนถายสินคามีรถยกขนาด
เล็กอยู 

ที่มา: ศูนยขอมูลธุรกิจไทยในจีน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง, 2554 
 
1.2 การบริหารจัดการ หนวยงานรับผิดชอบ 
 1) หนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่บริเวณดานสะพานมิตรภาพฯ แหงที่ 3 ประกอบดวยหนวยงานหลัก คือ 
ตรวจคนเขาเมืองนครพนม ดานศุลกากรนครพนม ดานตรวจพืชนครพนม ดานตรวจสัตวน้ํานครพนม และดาน
ตรวจสัตวปานครพนม 

1.1) ตรวจคนเขาเมืองนครพนม ปฏิบัติหนาที่ตรวจลงตราการเขา-ออก ของคนไทยและคนตางประเทศ หลังจากการ
กอสรางสะพานฯ แลวเสร็จ บุคคลตางชาติประเทศที่สามตองผาน เขา-ออก ที่สะพานฯ ไมสามารถเขา-ออกที่ดานทาเรือ
ในเขตเทศบาลนครพนมได 

1.2) ศุลกากรนครพนม ปฏิบัติพิธีการศุลกากรนําของเขาและสงออก อาทิ จัดเก็บอากรขาเขา -ขาออก 
คาธรรมเนียมและรายไดศุลกากร รวมทั้งภาษีอากรแทนหนวยงานอ่ืน เชน ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต 
และภาษีเพ่ือมหาดไทย ควบคุมดําเนินการนําเขาและสงออกใหเปนไปตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืน
ตามนโยบายสงเสริมการสงออกปองกันและปราบปรามการลักลอบหนีภาษีศุลกากรในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

1.3) ดานตรวจพืชนครพนมปฏิบัติหนาที่ในการสนับสนุนการสงออกสินคาเกษตร การตรวจสอบโรค
แมลงศัตรูพืชและวัชพืชในพืชผักผลไม และสินคาเกษตรเพ่ือออกใบรับรองศัตรูพืช (Phytosanitary 
Certificate) ประกอบการสงออกของผูประกอบการตามเงื่อนไขของประเทศคูคาจากหนวยงานของกรม
วิชาการเกษตร กลุมบริการสงออก กลุมวิจัยการกักกันพืช และดานตรวจพืชของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งได
ตรวจสอบและออกใบรับรองใหผูประกอบการและบริษัทผูสงออกเพ่ือสงออกสินคาเกษตรไปประเทศคูคา 

1.4) ดานตรวจสัตวน้ํานครพนม วิเคราะหตรวจสอบการนําเขา-สงออก นําผานหรือนําเปลี่ยนที่เพ่ือ
การคาสัตวน้ํา ซากของสัตวน้ํา และผลิตภัณฑที่ทําจากสัตวน้ําและปจจัยที่ใชในการผลิตสัตวน้ําใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติที่ไดกําหนด ดังนี้ พระราชบัญญัติการประมง พ .ศ. 2490 พระราชบัญญัติและคุมครองสัตวปา 
พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาหารสัตว พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสงออกและนําเขา
มาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

1.5) ดานตรวจสัตวปานครพนม มีหนาที่ศึกษาวิเคราะห วางแผน ควบคุม ปองกัน ปราบปราม และ
ตรวจสอบการนําเขา-สงออก นําผานซึ่งสัตวปา ซากสัตวปา  และผลิตภัณฑที่ทําจากซากสัตวปาตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 และอนุสัญญาวาดวยการคาสัตวปาระหวางประเทศซึ่ง
ชนิดสัตวปาใกลสูญพันธุ (CITES) พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวของ 
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1.3 ลักษณะทางกายภาพ 
ลักษณะโครงสรางสะพานขามแมน้ําโขงแหงนี้ เปนสะพานคอนกรีต มีลักษณะขนาด 2 ชองทางจราจร 

ทางรถกวาง 9.50 เมตร ทางเทากวางขางละ 1.05 เมตร คอนกรีตแบรริเออรคั่นระหวางผิวจราจรกับทางเทา
ทั้งสองขาง กวางขางละ 0.35 เมตร และเสาราวสะพาน 2 ขาง กวางขางละ 0.35 เมตร รวมเปนความกวาง
ทั้งสิ้น 13.00 เมตร สะพานหลักขามแมน้ําโขง ขนาดความยาว 780.0 เมตร สะพานเชิงลาดฝงไทย ขนาดความ
ยาว 555.6 เมตร และสะพานเชิงลาดฝงลาวขนาดความยาว 87.5 เมตร รวมความยาวทั้งสิ้น 1,423.1 เมตร 
สะพานมีชองลอดกวาง 60.0 เมตร สูง 10.0 เมตร 2 ชวง มีถนนเชื่อมสะพานทั้งสองฝงเปนผิวจราจรคอนกรีต 
มีจุดเปลี่ยนทิศทางการเดินรถ ตั้งอยูในฝง สปป.ลาว และมีอาคารดานควบคุมการผานแดนทั้งสองฝง  

 
1.4 จํานวนคนเขา-ออกดาน 
 ผูมาใชบริการที่ดานสะพานมิตรภาพฯ แหงนี้ มีทั้งคนไทย คนลาว และคนชาติอ่ืนเปนบุคคลทั่วไปที่ใช
เปนสัญจรการเดินทาง อาทิ เพ่ือธุรกิจการคา การลงทุน การทองเที่ยว การทํากิจธุระ (เยี่ยมญาติฯลฯ) และ
กลุมผูประกอบการที่ใชรถเปนพาหนะในการขนสงสินคา  
 จากขอมูลสถิติจํานวนบุคคลของตรวจคนเขาเมืองจังหวัดนครพนม ป 2549-2555 พบวา มีแนวโนม
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในป 2555 ที่ขยายเวลาการเปดใหบริการจาก 06.00-18.00 น. เปน 06.00-22.00 น.  
 
ตารางที่ 2.2 จํานวนบุคลที่ผานจดุผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3 จ.นครพนม ป 2549-2555    หนวย: คน 

ป  หนังสือเดินทางไทย หนังสือเดินทางตางชาติ บัตรผานแดนไทย บัตรผานแดนลาว 
เขา ออก เขา ออก เขา ออก เขา ออก 

2549 15,222 15,336 13,707 10,863 4,517 4,467 18,253 18,187 
2550 38,625 39,109 35,352 30,163 9,641 9,678 34,519 34,405 
2551 41,813 43,558 38,169 33,313 9,834 9,838 36,668 35,862 
2552 40,820 41,509 47,112 39,503 9,922 9,945 35,092 35,019 
2553 35,551 37,197 55,419 44,198 11,675 11,667 36,651 36,129 
2554 35,305 37,014 69,870 57,929 21,167 23,417 38,568 38,580 
2555 43,741 46,670 110,632 89,127 39,609 42,255 43,399 41,751 

ที่มา: ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดนครพนม, 2556 
 
ตารางที่ 2.3 จํานวนพาหนะที่ผานจุดผานแดนถาวรสะพานฯ แหงที่ 3 จ.นครพนม ป 2555                            หนวย: คน 

ป พ.ศ. รถยนตไทย รถยนตตางชาติ 
เขา ออก เขา ออก 

2555 23,964 24,970 26,218 24,346 
ที่มา: ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดนครพนม, 2556 
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2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 
 ดานสะพานฯ แหงที่ 3 อยูตรงขามบานเวินใต เมืองทาแขก แขวงคํามวน โดยอยูหางจากตัวเมืองทา
แขกประมาณ 13 กิโลเมตร ซ่ึงเปนดานสากลของ สปป.ลาว เปดใหบริการทุกวันเวลา 06.00-22.00 น. อยางไร
ก็ตามเนื่องจากเวลาปฏิบัติงานของเจาหนาที่ลาวประจําดานพรมแดนของ สปป.ลาว คือ ชวงเชา 08.00-11.00 
น. และชวงบาย 14.00-16.00 น. ดังนั้น หากเจาหนาที่ตองปฏิบัติงานในชวงเวลาพัก 11.00-14.00 น. และ
ชวงกอนและหลังเวลาปฏิบัติงาน 06.00-08.00 น. และ 16.00-22.00 น. ผูใชบริการตองชําระคาลวงเวลา
เพ่ิมเติม  

บานเวินใตตั้งอยูในเขตพ้ืนที่เมืองทาแขกเมืองหลวงของแขวงคํามวน ซึ่งเมืองทาแขกนั้น จัดเปนทา
ดานที่สําคัญของจังหวัดนครพนมกับแขวงคํามวน เนื่องจากมีโครงขายถนนเชื่อมตอระหวางจังหวัดนครพนม
และแขวงคํามวนกับเวียดนามและจีนตอนใต  

แขวงคํามวนตั้งอยูหางจากนครเวียงจันทนลงมาทางทิศใตประมาณ 350 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 16,315 
ตารางกิโลเมตร แขวงคํามวนจัดเปนแขวงที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะปาไมที่เปนตนกําเนิด
แหลงน้ํา เชน ปาสงวนแหงชาตินากายที่เปนแหลงน้ําเขื่อนน้ําเทิน 2 เปนตน ซึ่งแขวงคํามวนมีเนื้อที่ปาไมรอย
ละ 42 แบงเปน ปาสงวนแหงชาติ 3 แหง มีเนื้อที่รวมกวา 577,000 เฮกตาร และปาผลิต มีเนื้อที่ 282,000 
เฮกตาร ทางดานทรัพยากรแรธาตุ มีสินแรที่ขุดพบ อาทิ ตะกั่ว ยิปซั่ม หินปูน หินทราย โพแทสเซียม (เมือง
หนองบก) เหล็ก (เมืองบัวละพา เมืองหินบูน และเมืองมะหาไซ) และถานหิน (เมืองบัวละพา)  

ประชากรแขวงคํามวนรอยละ 83 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพ่ือบริโภคในครัวเรือนและสวนหนึ่ง
สงออกตางประเทศโดยเฉพาะเวียดนามและไทย พืชที่มีการเพาะปลูกมากที่สุด คือ ขาวโพด ยาสูบ พริก พืชผัก
และแตงกวา อีกทั้งไดรับการกําหนดจากรัฐใหเปน 1 ใน 6 เขตพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ นอกเหนือจาก
นครหลวงเวียงจันทน แขวงเวียงจันทน แขวงเชียงขวาง แขวงบอลิคําไซ และแขวงสะหวันนะเขต 

เมื่อพิจารณาขอมูลสถิติการเติบโตทางเศรษฐกิจจากแผนกแผนการและการลงทุนแขวง พบวา
แขวงคํามวน เติบโตเร็ว โดยในปงบประมาณ 2552-2553 ผลผลิตมวลรวมภายในขยายตัวถึง รอยละ 12.5 
และ เปนการเติบโตในทุกแขนงสําคัญคือ การเกษตร รอยละ 41 อุตสาหกรรม รอยละ 39.87 และ บริการ 
รอยละ 19.31 ทางแขวงคํามวนวางเปาหมายการเติบโตรอยละ 12 ตอป ไปจนถึงป 2558 และรายไดตอหัว
ประชากรตอป เพิ่มข้ึนเปน 14 ลานกีบเศษ (ประมาณ 54,000 บาท) 

สําหรับโครงการพัฒนาและสงเสริมดานเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจชายแดนนั้น พบวา
แขวงคํามวน มีอยู 2 โครงการคือ (1) เขตเศรษฐกิจพิเศษจําเพาะทาแขก และ (2) เขตเศรษฐกิจจําเพาะภูเขียว  

1. เขตเศรษฐกิจพิเศษจําเพาะทาแขก (Thakhek Specific Economic Zone: TZEZ) เริ่มกอตั้ง
เมือป 2555 ตั้งอยูในพ้ืนที่บริเวณสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-ทาแขก) ฝงลาว มีเนื้อที่ 1,035 เฮกตาร 
(6,468.75 ไร) มีโครงการพัฒนาใหเปนสํานักงานตาง ๆ สถานบริการดานสุขภาพ ศูนยการคา โรงแรม ศูนย
ประชุม อาคาร ที่พักอาศัยและศูนยจัดสงและกระจายสินคา (Logistics) โดยเนนความใสใจในสิ่งแวดลอม 
ความปลอดภัยและการรักษาเอกลักษณของลาว ทั้งนี้ การบริหารจัดการภายในเขตเศรษฐกิจฯ จะเปนการ
ใหบริการเบ็ดเสร็จ (One-stop Service System) และการตรวจสอบผานระบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหเกิดความ
โปรงใสและตรวจสอบได  

ปจจุบันพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจฯ ถูกจับจองแลวกวารอยละ 80 โดยบริษัทเอกชนที่สนใจเขามาลงทุนใน
แขวงคํามวน โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะทาแขกใหขอมูลวา  ในป 2555 ผูที่ขออนุญาตลงทุนในเขต
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เศรษฐกิจฯ แบงเปน บริษัทตางชาติ 1 บริษัท บริษัทลาว 4 บริษัท และบริษัทรวมทุนลาว-ตางประเทศ จํานวน 
3 บริษัท รวมทั้งสิ้น 8 บริษัท ไดแก  

(1) บริษัท SK-KS ขาเขา-ขาออก จํากัด เปนบริษัทลาว มีแผนดําเนินธุรกิจเพ่ือสรางหางสรรพสินคา 
(2) บริษัท โจ บุนมี จํากัด (Jo Bounmy Company Limited) เปนบริษัทลาว มีแผนดําเนินธุรกิจ 

ไดแก โครงการประกอบรถยนต บริษัทเครือขายเทคโนโลยีครบวงจรและโทรคมนาคม โครงการประกอบเครื่อง
ไฟฟาและอิเล็กโทรนิกสทุกชนิด โรงงานซัมซุงผลิตเครื่องดื่ม โสมเกาหลีบํารุงรางกาย โรงงานจัดเย็บและผลิต
รองเทาทุกชนิด โรงงานแปรรูปผลไมแชแข็ง โรงงานผลิตเสนกวยเตี๋ยวและเสนหมี่ โรงงานผลิตหนอไมแหง 
โรงงานผลิตกระดาษทราย โรงงานผลิตหัวอาหารสุกรและโรงงานผลิตกระเปา 

(3) บริษัท Beijing Pensen Technology Development จํากัด (สัญชาติจีน ถือหุนรอยละ 90) 
รวมทุนกับบริษัทบุนมี พัฒนาการคา ขาออก-ขาเขา จํากัด (สัญชาติลาว ถือหุนรอยละ 10) มีแผนดําเนินธุรกิจ 
ไดแก โรงแรม 5 ดาว โรงพยาบาล หางสรรพสินคา โรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูง โกดังเก็บสินคา โรงงานผลิตปุย
ปลอดสารพิษ โรงงานผลิตเสนหมี่กึ่งสําเร็จรูป โรงงานผลิตอาหารกระปองทุกชนิด โรงงานผลิตกระเบื้องปูพ้ืน 
ศูนยบริการขนสงภายในและตางประเทศ ศูนยบริการทองเที่ยว และธนาคาร 

(4) บริษัท Sisouvan Australia and Architects’ Regional Team (สัญชาติสิงคโปร ถือหุนรอยละ 
90) รวมทุนกับบริษัทบุนมี พัฒนาการคา ขาออก-ขาเขา จํากัด (สัญชาติลาว ถือหุนรอยละ 10) ลงทุน มีแผน
ดําเนินธุรกิจ ไดแก ศูนยบริการดานอุตสาหกรรมและการคา การเงิน และโรงแรม 

(5) บริษัท Sanum Investment จํากัด เปนบริษัทสัญชาติอเมริกัน มีแผนดําเนินธุรกิจ ไดแก สราง
สถานคาสิโน สโมสรตูเกมส โรงแรม 5 ดาว ศูนยการคาปลอดภาษี เขตธุรกิจการคา ศูนยบริการอบนวด
และสปา ศูนยบริการตอนรับลูกคา 

(6) บริษัท GYS (สัญชาติจีน ถือหุนรอยละ 90) และบริษัท บุนมี พัฒนาการคา ขาออก-ขาเขา จํากัด 
(สัญชาติลาว ถือหุนรอยละ 10) มีแผนดําเนินธุรกิจ ไดแก สรางโรงงานไกกระปองสําเร็จรูปเพ่ือสงออกและ
โกดังสินคา 

(7) บริษัท TC Group จํากัด เปนบริษัทลาว มีแผนดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการใหเชาปายโฆษณาตาง ๆ 
(8) บริษัทเจริญพัฒนากอสรางและซอมแซมเคหสถาน จํากัด เปนบริษัทสัญชาติลาว มีแผนดําเนิน

ธุรกิจไดแก ศูนยการคา อาคารสํานักงาน ลานจาดรถ 
นอกจากนี้ รัฐบาลลาว (แขวงคํามวน) ยังรวมลงทุนในเนื้อที่ 10 เฮกตาร เพ่ือกําหนดเขตที่ตั้งในการ

ปลูกสรางที่ทําการของรัฐในเขตเศรษฐกิจจําเพาะฯ ดวย 
       2. เขตเศรษฐกิจจําเพาะภูเขียว (Phoukhyo Specific Economic Zone: PSEZ) เริ่มกอตั้งเมือป 
2554 ตั้งอยูในบริเวณเมืองทาแขก หางตัวเมือง 5 กิโลเมตรทางทิศใตตามถนนหมายเลข R13 และ R12 ซ่ึงมี
ขอไดเปรียบในการลงทุน เพราะไมไกลจากทาเรือน้ําลึกหวุงอางในประเทศเวียดนาม มีเนื้อที่ 4,850 เฮกตาร 
หรือ 30,312.5 ไร เขตเศรษฐกิจจําเพาะภูเขียวเปนเขตเศรษฐกิจเฉพาะเพ่ือการเปนเขตการคา บริการและ
อุตสาหกรรมแปรรูป ไดรับการพัฒนาโดยนักลงทุนภายในประเทศ  

วัตถุประสงคการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจจําเพาะภูเขียว เพ่ือพัฒนาเปนตัวเมืองใหมที่ประกอบดวยการ
บริการ การคา การศึกษา การทองเที่ยว โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมและอ่ืน ๆ  
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3. รูปแบบการคา 
3.1 สินคาและมูลคาการคา 

  มูลคาสินคาชายแดนที่ผานจุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3 ในป 2556 จํานวน 
50,476.42 ลานบาท เปนสินคาสงออก จํานวน 38,261.39 ลานบาท และสินคานําเขา จํานวน 12,215.04 
ลานบาท ซึ่งสินคาสงออกมีแนวโนมที่เพ่ิมข้ึน รอยละ 361 จากป 2555 เนื่องจากมูลคาสินคาบางสวนที่จุดผาน
แดนถาวรบึงกาฬ ไดเปลี่ยนเสนทางการสงออกมาที่จุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3 แทน 
เพราะมีความสะดวกกวาจุดผานแดนถาวรบึงกาฬ สวนสินคานําเขามีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเชนกัน รอยละ 282 จาก
ป 2555 ดังตารางที่ 2.4 
 
ตารางที่ 2.4 มูลคาการคาของจุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3                               หนวย : ลานบาท 
มูลคาการคา 2554 2555 YoY 2556 YoY 

สงออก 4,602.81 8,308.04 80% 38,261.39 361% 
นําเขา 2,429.71 3,201.81 32% 12,215.04 282% 

รวม 7,032.52 11,509.84 64% 50,476.42 339% 
ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดนครพนม, 2557 
 
  มูลคาสินคาสงออกในป 2556 จํานวน 38,261.39 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 361 จากป 2555 ซึ่งป 
2555 มีมูลคาจํานวน 8,308.04 ลานบาท สินคาที่สงออกในป 2556 ไดแก หนวยบันทึกขอมูล รอยละ 74
เครื่องดื่มตรากระทิงแดง รอยละ 12 มังคุด รอยละ 2 น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว รอยละ 2 น้ํามันเบนซินธรรมดาไร
สารตะกั่ว รอยละ 1 ของมูลคาการสงออกทั้งหมดของป 2556 เปนตน สวนมูลคาสินคานําเขาในป 2556 
จํานวน 12,215.04 ลานบาท เพ่ิมขึ้น รอยละ 15 ของป 2555 ซึ่งในป 2555 มีมูลคาจํานวน 3,201.81 ลาน
บาท สินคาที่นําเขาในป 2556 ไดแก อุปกรณคอมพิวเตอร แผนเก็บขอมูลฮารดดิส รอยละ 53 เครื่องรับ-สง
โทรคมนาคม รอยละ 8 สวนประกอบอิเล็คทรอนิคส รอยละ 6 เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณและคูมือครบ
ชุด รอยละ 4 เสื้อผาสําเร็จรูป รอยละ 4 ของมูลคาสินคานําเขาท้ังหมดของป 2556 เปนตน ดังตารางที่ 2.5 
 
ตารางที่ 2.5 สินคาและมูลคาสินคา 10 อันดับแรกของจุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3     หนวย : ลานบาท 

ลําดับ การสงออก การนําเขา 
สินคา มูลคา รอยละ สินคา มูลคา รอยละ 

1 หนวยบันทึกขอมูล 28,148.40  73.57  อุปกรณคอมพิวเตอร,แผนเก็บขอมูล
ฮารดดิส 6,428.07  52.62  

2 กระทิงแดง 4,516.89  11.81  เครื่องรับ-สงโทรคมนาคม 973.75  7.97  
3 มังคุด 749.88  1.96  สวนประกอบอิเล็คทรอนิคส 746.64  6.11  

4 น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 591.79  1.55  เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณและ
คูมือครบชุด 474.69  3.89  

5 น้ํามันเบนซิน
ธรรมดาไรสารตะกั่ว 180.16  0.47  เสื้อผาสําเร็จรูป 442.03  3.62  

6 ชุดอุปกรณทางไฟฟา 171.80  0.45  เครื่องรับ-สงวิทยุโทรศัพทพรอม
อุปกรณครบชุด 381.11  3.12  
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ตารางที่ 2.5 สินคาและมูลคาสินคา 10 อันดับแรกของจุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3     หนวย : ลานบาท 

ลําดับ การสงออก การนําเขา 
สินคา มูลคา รอยละ สินคา มูลคา รอยละ 

7 มะมวง 252.32  0.66  แทนขุดเจาะปโตรเลียม พรอม
อุปกรณครบชุด 349.38  2.86  

8 ลําไยสด       
310.03  0.81  โทรศัพทมือถือพรอมอุปกรณครบชุด 

พรอมสวนประกอบ 347.97  2.85  

9 กระเบื้อง        85.16  0.22  ไมแปรรูป 216.10  1.77  

10 ยางรถยนต
รถบรรทุก        36.55  0.10  ไอโซแท็งค สําหรับบรรจุกาซ 184.05  1.51  

11 อื่น ๆ    3,218.41  8.41  อื่น ๆ 1,671.25  13.68  
รวม 38,261.39  100.00  รวม 12,215.04  100.00  

ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดนครพนม, 2557 
 

3.2 รูปแบบการพึ่งพาทางดานการคา  
1) บริษัทผูผลิตสินคาไทยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบวา ผูนําเขารายใหญของเมืองทาแขก มีการ

สั่งซื้อสินคาโดยตรงไปยังบริษัทหรือโรงงานผูผลิตสินคาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยตรง  อยางไรก็ดี 
เนื่องจากพิธีการและกระบวนนําเขาไปยังเมืองทาแขก มีลักษณะเฉพาะที่ตองใชความสัมพันธสวนตัว ทั้งกับ
เจาหนาที่และผูประกอบการ ดังนั้น บริษัทผูผลิตสินคาไทยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงดําเนินการผาน
บริษัทตัวแทนสงออกสินคาที่ตั้งอยูในจังหวัดนครพนม เพื่อทําหนาที่ประสานงานกับผูประกอบการในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล กับผูประกอบการในเมืองทาแขก นอกจากนี้ หากเปนการสั่งโดยตรงไปที่บริษัท/โรงงาน 
ผูประกอบการในเมืองทาแขก มักสงสินคาตอไปยังเวียดนาม 

2) รานคาคาสงสินคา (Wholesales Shop) ทองถิ่นในจังหวัดนครพนม รานคาสงสินคาทองถิ่นใน
จังหวัดนครพนมถือเปนชองทางหลักในการกระจายสินคาไปสูกลุมผูบริโภคปลายทาง (End-user) ที่เมืองทา
แขก เนื่องจาก ยังไมมีหางสรรพสินคาคาสงขนาดใหญในจังหวัดนครพนม (ชวงกลางป2556 แตในปลายป 
2556 มีหางแมคโครเปดใหบริการตนป 2557 หางเทสโกโลตัสขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติมจากเดิมและเมื่อเดือนมีนาคม 
2557 หางบิ๊กซีไดเปดใหบริการเพิ่มอีกแหงหนึ่ง) ทั้งนี้ ผูนําเขาที่เมืองทาแขกในกลุมนี้สวนใหญเปนรานคาปลีก
ขนาดเล็กถึงกลาง โดยบางรายทําหนาที่เปนผูคาสง (Wholesaler) กระจายสินคาไปสูรานคาปลีกรายยอยดวย 
ซึ่งมีการรวบรวมยอดการสั่งซื้อจากรานคาปลีกรายยอยกอน (Pre-order) เขามาดําเนินการซื้อสินคาในจังหวัด
นครพนม นอกจากนี้ พบวา มีกลุมผูบริโภคปลายทางในเมืองทาแขกบางสวนมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปใชอุปโภค
บริโภคในครัวเรือนเองโดยตรง  

รานคาสงรายใหญในจังหวัดนครพนม เชน รานโดโด เปนรานคาสงสินคาอุปโภคบริโภคที่ใหญเปน
อันดับสองของจังหวัดนครพนม จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและในชีวิตประจําวัน อาทิ ผงซักฟอก 
สบู ยาสีฟน ยาสระผม อาหารกึ่งสําเร็จรูป เครื่องดื่มกระปอง ขนมขบเคี้ยว เปนตน ซึ่งสวนใหญเปนสินคาที่สั่ง
โดยตรงจากบริษัท/โรงงานที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลหรือตัวแทนจําหนายในจังหวัดนครพนม มีสินคาบางสวน
ที่ผลิตในจังหวัดนครพนม คือ อาหาร และขนมขบเค้ียว ซึ่งไมสามารถเก็บไวไดนาน (Shelf Life สั้น) 

ลูกคาของรานมีทั้งคนไทยและคนลาว โดยมีทั้งที่เปนผูประกอบการและผูบริโภคปลายทาง สําหรับ
ลูกคาคนลาวนั้น ทางรานไดแบงเปนผูประกอบการรายใหญ (มียอดซื้อประมาณ 50,000-80,000 บาทตอครั้ง
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ตอสัปดาห) มีจํานวน 4-5 ราย ซึ่งประเภทสินคาหลักท่ีนิยมซื้อ คือ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑที่ใชในครัว (ผงซักฟอก 
ฯลฯ) และขนมขบเคี้ยว สําหรับผูบริโภคปลายทาง ปจจุบัน มีอยูประมาณ 10 ราย นิยมมาซื้อวันเสารอาทิตย
การชําระคาสินคา รานโดโดมีการใชระบบเงินสดเพียงอยางเดียวเทานั้น ในการชําระคาสินคา 

 

 
ภาพที่ 2.8-2.9 รานคาสงขนาดใหญในจังหวัดนครพนม 

 
 3) หางสรรพสินคาคาปลีกขนาดใหญ (Retail Department Store) มีกลุมผูบริโภคปลายทางในเมือง
ทาแขกบางสวนมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปใชอุปโภคบริโภคในครัวเรือนเองที่หางสรรพสินคาคาปลีกทั้งที่เปนของ
ทองถิ่นและเปนของบริษัทตางชาติ (เทสโกโลตัส) (เก็บขอมูล มิถุนายน-สิงหาคม 2556) 
 

3.3 ลักษณะการขนสง 
 ลักษณะการขนสงสินคาจากจังหวัดนครพนมไปยังเมืองทาแขก มีดังนี้ 
1) การใชรถคอนเทนเนอร โดยผูประกอบการของเมืองทาแขก เปนผูติดตอประสานกับบริษัทรถคอน

เทนเนอรเอง อยางไรก็ดี ปจจุบัน วิธีนี้ไมคอยเปนที่นิยม เนื่องจากการคิดอัตราภาษีนับเปนจํานวนชิ้น จากเดิม
ที่คิดอัตราภาษีโดยคิดเหมาทั้งรถคอนเทนเนอร ทําใหตนทุนสูง 

2) การนําติดตัว เดิมสมัยชวงที่เปดสะพานใหม ผูประกอบการรายยอย (ยอดการซื้อประมาณ 200-1,000 บาทตอครั้ง)  
นําติดตัวขึ้นรถบัส แตเนื่องจากการตรวจที่เขมงวดมากขึ้น ทําใหตองจายภาษีแพงขึ้น ดังนั้น จึงใชวิธีนําติดตัว
ลงเรือแทน เพราะสามารถเจรจาตอรองคาภาษีกับเจาหนาที่ที่ทาเรือได (มีการอนุโลมใหนําสินคาติดตัวไปทาง
เรือได โดยไมคิดภาษีได แตถาเกิน 50,000 บาท ตองเสียภาษี)  

 
3.4 รูปแบบการชําระเงิน 

 การชําระเงินคาสินคาและบริการระหวางคนไทยและคนลาวที่จังหวัดนครพนม ใชเปนเงินบาท รูปแบบ
การชําระเงินเปนเงินสดและจังหวัดนครพนมไดออกประกาศของจังหวัด เรื่องหลักประกันการชําระเงินนําเขา
และสงออก โดยใหธนาคารเขามามีสวนในการออกหลักประกันการชําระเงินในการสั่งซื้อสินคานําเขาหรือ
สงออก โดยธนาคารที่ใหบริการคือ ธนาคารทหารไทย สาขานครพนม และธนาคารลาวใหม  (Lao May Bank) 
สาขาแขวงคํามวน ตกลงกันในการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมระหวางธนาคาร หลักการเหมือนการเปด L/C 
(Letter of Credit)  คือ เมื่อผูซื้อและผูขายสินคาทําสัญญากันแลว ผูซื้อตองนําสัญญาซื้อขายนั้นพรอมทั้งเงิน
สดตามสัญญาไปที่ธนาคารประเทศผูซื้อ สมมติวาผูซื้อเปนคนไทยก็ไปที่ธนาคารทหารไทย สาขานครพนม 
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ธนาคารดังกลาวออกหนังสือค้ําประกันการชําระเงินคาสินคาตามสัญญาซื้อขาย แลวสงไปยังธนาคารประเทศ
ผูขายในที่นี้ คือ ธนาคารลาวใหมของ สปป.ลาว จากนั้นธนาคารลาวใหมแจงใหผูขาย ซึ่งเปนคนลาว ทราบวา
ธนาคารที่ประเทศผูซื้อคือ ธนาคารทหารไทยไดรับรองการชําระเงินคาสินคาแลวเมื่อผูขายสงมอบสินคาใหผูซื้อ
ครบถวนตามสัญญาแลว ใหสงเอกสารการสงสินคาไปใหธนาคาร เพื่อธนาคารเรียกเก็บเงินจากธนาคารประเทศ
ผูซื้อมาใหผูขายตอไป ถาไทยเปนผูขายก็กลับกัน การทําเชนนี้ทําใหทั้งผูซื้อและผูขายมั่นใจไดวาเงินที่จายไป
แลวไดสินคามาแน เพราะ ธนาคารที่ออกหลักประกันการชําระเงินใหตองตรวจสอบอยางมั่นใจกอนวามีการสง
มอบสินคาจริง  
 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและการบริการ 

4.1 การพึ่งพาดานแรงงาน 
 จากการสัมภาษณเชิงลึกและประชุมกลุมยอย ผูประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัด
นครพนม พบวา แรงงานที่เขามาทางพ้ืนที่จังหวัดนครพนม มีทั้งที่เปนแรงงานคนลาวและคนเวียดนาม โดย
สวนใหญเปนคนเวียดนามในวัยแรงงานชวงอายุระหวาง 20–40 ป เขามาในลักษณะนักทองเที่ยว โดยแหลง
ทํางานหลักคือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกจากนี้ พบวา แรงงานคนเวียดนามบางสวน ทํางานในพ้ืนที่
จังหวัดนครพนม โดยเปนการทํางานกับญาติและคนรูจักที่เปนคนเวียดนามหรือคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ซึ่ง
ขอมูลสถิติงานบริการคนตางดาวของตรวจคนเขาเมืองจังหวัดนครพนม ดังตารางที่ 2.6 
 
ตารางที ่2.6 สถิติจํานวนคนตางดาวของจังหวัดนครพนม                                                             หนวย : คน 

ป ขออยูตอ ขอสงวนสิทธิ ์ เปลี่ยนประเภท 
การตรวจลงตรา 

รับแจง 90 
วัน 

รับแจงคนตาง
ดาวเขาพักอาศัย 

24 ชั่วโมง 

ขอเขามามถีิ่น 
ที่อยู 

2549 334 239 0 282 0 251 
2550 614 525 0 462 0 7 
2551 544 578 0 1,428 0 4 
2552 807 712 6 2,642 210 0 
2553 398 487 6 1,677 303 0 
2554 460 588 1 2,674 326 0 
2555 630 940 5 1,699 318 0 

ที่มา: ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดนครพนม, 2556 
 
 การเขามาของแรงงานคนเวียดนามมาจากเวียดนามตอนเหนือและเวียดนามกลางตอนบนผานเสนทาง
หมายเลข 8 และ 12 เขามาทางสะพานฯ แหงที่ 3 โดยนั่งรถโดยสารระหวางประเทศ นครพนม-ทาแขก ซึ่งมี 8 
เที่ยวตอวัน โดยเฉพาะชวงเย็นมีคนเวียดนามเขามามากกวา วันละกวา 100 คน 
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4.2 การพึ่งพาดานการบริการ 
 1) การพึ่งพาดานสาธารณสุข 

 คนลาวจากเมืองทาแขกและหมูบานใกลเคียงในแขวงคํามวนเขามารักษาที่จังหวัดนครพนมตาม
โรงพยาบาลและคลินิก ประมาณ 15,000 รายตอป ชวง 3-4 ปที่ผานมา มีการใชงบประมาณเพ่ือบริการทาง
การแพทยใหกับคนลาวที่เขามารักษาพยาบาลประมาณ 10-20 ลานบาทตอป 
 
5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

เนื่องจากการสรางโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย มีการกระจุกตัวอยูที่สวนกลางหรือภาคกลาง
ของประเทศ หากโรงงานเหลานี้ตองการยายฐานการผลิตจําเปนตองใชเงินลงทุนสูง โดยเฉพาะกรณีที่ยายฐาน
การผลิตมาบริเวณตามแนวชายแดน สวนมากเลือกที่ยายฐานการผลิตไปประเทศเพ่ือนบานแทน ดวยเหตุ
ดังกลาว จึงทําใหมูลคาสินคาท่ีกระจายออกไปตามชายแดน จึงตองมาจากสวนกลาง  

อยางไรก็ดี สิ่งที่ผูประกอบการในจังหวัดนครพนมตองปรับตัว นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจ 
พาณิชยกรรมที่ใชการซื้อมาขายไปเปนตัวกลางเชื่อมระหวางสวนกลางของไทยกับประเทศเพ่ือนบาน คือ การ
สรางโอกาสและมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาทองถิ่นในจังหวัดนครพนมหรือจังหวัดใกลเคียง  เชน มีปริมาณผลผลิต
ทางดานการเกษตรเปนจํานวนมาก ทางผูประกอบการและจังหวัดควรมีวิธีการหรือดําเนินนโยบายอยางไร เพ่ือ
ดึงดูดนักลงทุนจากในและนอกพ้ืนที่เขามาลงทุนในการสรางโรงงานแปรรูปที่นี้ได 

ปจจุบัน ลักษณะการสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครพนม ที่
พบเห็นคือ 

1) การประมง บริเวณพ้ืนที่ริมน้ําโขง จังหวัดนครพนม มีการเลี้ยงปลาในประชังจํานวนมาก โดยมีผูรับ
ซื้อปลา จากเกษตรกรผูเลี้ยงปลาเหลานี้ เพื่อนําไปแปรรูป (แลและแชแข็ง) เพ่ือสงออกไปยังญี่ปุน และยุโรป ซึ่ง
บางครั้งปริมาณปลากระชังในจังหวัดมีไมเพียงพอ ตองไปรับซื้อจากจังหวัดอ่ืน เชน ราชบุรี เพชรบุรี เปนตน 
นอกจากนี้ในปพ.ศ. 2549 กลุมบริษัทโกรเบสทคอรโพเรชั่นจํากัดไดขยายตั้งโรงงานผลิตอาหารปลาขึ้นที่ตําบล
เวินพระบาท อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลานิลในลุมน้ําโขงเพ่ือปอน
วัตถุดิบปลานิลคุณภาพสูงเขาสูโรงงานโกรเบสทอาหารแชแข็งเพ่ือการแปรรูปตอไป 

2) การปศุสัตว มีผูประกอบการในจังหวัดนครพนม บริษัทบุญทะพาน เขาไปทําธุรกิจฟารมหมูในเมือง
ทาแขก สรางฟารมหมู 1,200 แม โดยบริษัทบุญทะพาน-ลาวตั้งแตปพ.ศ. 2522 มีการลงทุนทําการเกษตรแบบ
มีสัญญา (Contract Farming) ในแขวงคํามวนในพ้ืนที่คลองสงน้ําในแมน้ําเซบั้งไฟที่มีความกวาง 15 เมตร 
สงเสริมการปลูกกลวยน้ําวาเพ่ือแปรรูปเปนกลวยฉาบ การปลูกมะมวงน้ําดอกไมหรือเขียวเสวย เพ่ือจําหนายยัง
เมืองฮานอย ประเทศเวียดนามเพ่ือเปนจุดกระจายสินคาไปจีนตอนใตและสามารถสงถึงกรุงปกก่ิง 
 
6. ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม 

6.1 กิจกรรมความสัมพันธระหวางไทยกับเพื่อนบาน 
 ความรวมมือระหวาง 9 จังหวัด 3 ประเทศ ไทย-สปป.ลาวและเวียดนาม (ไทย-จังหวัดนครพนม 
หนองคาย สกลนครและบึงกาฬ สปป.ลาว-แขวงคํามวนและแขวงบอลิคําไซ เวียดนาม-จังหวัดเหงะอาน ฮาติงค
และกวางบิ่งห) ใหความรวมมือดานตาง ๆ อาทิ ความรวมมือดานการศึกษาและการฝกอบรมมีจํานวนนักเรียน 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนเพ่ิมมากข้ึนทุกป โดยเฉพาะนักศึกษาในระดับปริญญาโท ความรวมมือดานวัฒนธรรมและ
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กีฬา ไดเพ่ิมความรวมมือและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม-กีฬาในชวงเทศกาลตาง ๆ ของแตละปมากขึ้น 
ความรวมมือทางดานการคาและการทองเที่ยวเพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว สินคาและยานพาหนะ
ในการเขา-ออกทุกดานพรมแดน ซึ่งมีความกาวหนาในการศึกษาการจัดตั้งสภาการคาระหวาง 9 จังหวัด 3 
ประเทศ เพ่ือสนับสนุนการคา-การลงทุน การทองเที่ยวและระบบการขนสงสินคา (โลจิสติกส) และการขอ
ความรวมมือใหสองแขวงใน สปป.ลาว สี่จังหวัดในไทยเสนอตอรัฐบาลตนเองใหนําเสนทางหมายเลข 8 และ
หมายเลข 12 เขาสูขอตกลง GMS-CBTA เพ่ือไดรับสิทธิพิเศษตามกรอบที่กําหนดไวโดยจังหวัดเหงะอานและ
กวางบิ่งหไดนําเรื่องดังกลาวเสนอตอรัฐบาลเวียดนามแลว นอกจากนี้ทั้ง 9 จังหวัด 3 ประเทศเสนอตอรัฐบาล
ทั้ง 3 ประเทศ ในการนําใช 3 ดานพรมแดนระหวาง นครพนม-คํามวน เกาแตรว-น้ําพาว และจาลอ-นาเพา 
เปนจุดบริการครบวงจร (One Stop Service) 

6.2 วัฒนธรรมที่ผูกกับการคา 
 จากการศึกษาเชิงลึกกับผูประกอบการจังหวัดนครพนม พบวา คนลาวมีคติประจําใจอยูอยางหนึ่ง คือ 
“ลาวตายยอนเกียรติ เวียดตายยอนยศ” ซึ่งแสดงใหเห็นวา คนลาวใหความสําคัญในการใหเกียรติซึ่งกันและกัน 
ไมวาบุคคลนั้นมาจากระดับใดก็ตาม นอกจากนี้ คนลาวยังใหความสําคัญทางดานความสัมพันธสวนตัวเปน
พ้ืนฐานในการทําธุรกิจรวมกัน  
 จากการศึกษาดานสังคมผูกกับบริบทสังคมของคนนครพนมและคนทาแขก พบวา มีการถายทอดทาง
วัฒนธรรมระหวางกัน เชน 

1) คนลาวที่เมืองทาแขกดื่มเบียรโดยใสน้ําแข็งจากเดิมที่ไมมีการใสน้ําแข็ง 
2) การแตงตัว ผูหญิงที่ทาแขกเริ่มมีการใสเสื้อสายเดี่ยวเหมือนกับผูหญิงที่จังหวัดนครพนม 

 นอกจากนี้ พบวา ปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนทาแขกรับวัฒนธรรมไทยได งายโดยการรับสื่อโทรทัศนจาก
เมืองไทย ซึ่งทางรัฐบาล สปป.ลาว มีความพยายามในการปองกันไมใหรับและกลืนวัฒนธรรมจากฝงไทยจนมาก
เกินไป 
   
7. ดานความม่ันคง 

ทางจังหวัดเฝาระวัง คือ 3 ม. อันประกอบดวย (1) มา (ยาบา) มีการลักลอบนําเขาตลอดแนวชายแดน
จังหวัดนครพนม (2) มนุษย แรงงานที่เขามาทํางานแบบผิดกฎหมายรวมถึงการคามนุษย แรงงานเด็กและสตรี 
ซึ่งมักเขามาทางจุดผอนปรนตาง ๆ และ (3) ไม การลักลอบสงออกไมพะยูงซึ่งพบมากแถวอําเภอบานแพง 
รวมถึงการลักลอบสงออกสุนัขและแมว 
   
8. พฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคคนลาวท่ีดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหง
ที่ 3 จังหวัดนครพนม 
 

8.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาว ณ ดานสะพานมิตรภาพไทย -ลาว แหงที่ 3 จังหวัด

นครพนม โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แบงเปนเพศชาย จํานวน 10 คน และเพศหญิง 
จํานวน 20 คน อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 56.7 ระดับการศึกษาสวนใหญอยูใน
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ระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 48.3 โดยพักอาศัยอยูหมูบานนาเตย หมูบานทาแขก หมูบานนาบง คนใน
หมูบานประกอบอาชีพรับจางทั่วไป รับราชการ และประกอบธุรกิจสวนตัว 

ผูบริโภคคนลาว ณ บริเวณดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3 สวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจ
สวนตัว คิดเปนรอยละ 66.7 โดยรายไดที่นํามาซื้อสินคา โดยสวนใหญมาจากการคาขาย รายไดครัวเรือนตอ
เดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 20,001-50,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพ่ือการบริโภคของครอบครัวตอเดือน 
โดยสวนใหญอยูระหวาง 10,001-20,000 บาท  

 
8.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 3 มีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 2.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3
มีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล �̅� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 4.53 0.571 มากที่สุด 
2 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ

การพัฒนา สปป.ลาว 4.07 0.785 มาก 

3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่
เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 3.52 1.455 มาก 

4 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.30 1.765 ปานกลาง 
5 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 3.03 1.712 ปานกลาง 

รวม 3.69 1.258 มาก 
 
 จากตารางที่ 2.7 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่ดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3 มีตอ
ประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) รวม = 3.69 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคา
นอย ไดแก ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใช
การเงิน เพ่ือการพัฒนา สปป.ลาว ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขาย
ใหกับ สปป.ลาว ตามลําดับ   
 

8.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ท่ีดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 3 มีตอประเทศไทย 
พิจารณาสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

 
ตารางที่ 2.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย �̅� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานราคา 3.99 0.323 มาก 
2 ดานการสงเสริมการตลาด 3.85 0.677 มาก 
3 ดานผลิตภัณฑ 3.82 0.267 มาก 
4 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.81 0.288 มาก 

รวม 3.87 0.389 มาก 
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จากตารางที่ 2.8 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
(�̅�) รวม = 3.87 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
 1) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 3.99 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การตั้งราคาสินคาของไทยเหมาะสมกับคุณภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคามี
ปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง และสินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขายอยู
ใน สปป.ลาว เปนตน 
 2) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย (�̅�) = 3.85 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน เมื่อใชสินคาของไทยแลวไดรับผลจากการใชเหมือนในโฆษณา 
ขณะที่ดูโฆษณาสินคาของไทยคิดไปดวยวาควรหรือไมควรซื้อสินคานั้น ทําใหรูสึกดีและคลอยตามโฆษณาเกิด
ความรูสึกอยากใชสินคาของไทย มีการสงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น  (ลด แลก แจก แถม) มีบริการ
ใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา มีการใหเครดิตผูประกอบการคนลาวในการซื้อสินคา มีการติดปาย
โฆษณาดวยภาษาลาว มีการโฆษณาทางวิทยุชุมชนและโฆษณาในหนังสือพิมพทองถิ่น เปนตน 

3) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 3.82 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย คงทน ทันสมัย สินคาของไทยที่ติดบารโคดมีความ
นาเชื่อถือ รวมถึงความคุนเคยที่มีตอสินคาไทยและผูขายคนไทยที่มีความนาไววางใจ มีความเปนมิตร และมี
ความซื่อสัตย เปนตน 
 4) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย (�̅�) = 3.81 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกตอการเขามา
ติดตอซื้อขาย เวลาเปด-ปดใหบริการของรานคาเหมาะสม ขั้นตอนการเขา-ออกประเทศเพ่ือมาซื้อสินคามีความ
สะดวก มีพ้ืนที่แสดงใหลูกคามองเห็นสินคาไดสะดวกและทั่วถึง มีบริการรับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท และเสีย
คาใชจายนอยในการขนสินคากลับ เปนตน 
 
 

8.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว ณ ดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 3 

 
ตารางที่ 2.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานดานสะพานมิตรภาพ 

ไทย-ลาว แหงที่ 3 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย �̅� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การรับรูคุณภาพสินคา 4.37 2.105 มาก 
2 วัตถุประสงคในการซื้อ 4.08 1.314 มาก 
3 ความพึงพอใจของผูบริโภค 3.94 0.384 มาก 
4 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 3.74 0.344 มาก 

รวม 4.03 1.037 มาก 
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จากตารางที่ 2.9 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
(�̅�) รวม = 4.03 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
 1) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
(�̅�) = 4.37 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจาก
ประเทศอ่ืนที่มีจําหนายใน สปป.ลาว สินคาของไทยทําใหมีความรูสึกท่ีดีที่ไดเปนเจาของ รูสึกวาการมาซื้อสินคา
ของไทยมีความคุมคากับราคา คุณภาพ และการเดินทาง และการซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุด เปนตน  
 2) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
(�̅�) = 4.08 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะชื่นชอบและชื่นชมตัวสินคา ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ซื้อ
เพราะไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้นในประเทศของตน ซื้อเพราะนําไปจําหนายตอ เปนตน 

3) ดานความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 3.94 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวมีความพึงพอใจตอสินคาของไทย รานคา ผูขาย 
ขั้นตอนในการเขามาซื้อสินคา ณ เขตชายแดน ขั้นตอนการชําระเงินคาสินคาของไทย และการปฏิบัติของ
เจาหนาที่ไทย เปนตน 
 4) ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย (�̅�) = 3.74 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวตั้งใจซื้อสินคาของไทย แมวาไมมีเวลาไปเลือกซื้อ
ของนัก ตั้งใจซื้อสินคาของไทย แมวาเพ่ิงซื้อสินคาประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ มา ตั้งใจซื้อสินคาของ
ไทยในโอกาสอื่น แมวารานคาใกลบานไมมีขาย ตั้งใจเขามาซื้อสินคาของไทย แมวาราคาสินคาประเภทเดียวกัน
ที่ผลิตในประเทศอ่ืนที่ไมใชประเทศไทยมีราคาถูกกวา เปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากชองทางสื่อโทรทัศน
ไทยสวนกลางมากที่สุด รองลงมาคือ การบอกปากตอปาก และสื่อโทรทัศนทองถิ่น ตามลําดับ สวนชองทางที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ สื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง ปากตอปาก และสื่อโทรทัศน
ทองถิ่นตามลําดับ 

 
8.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3 สวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคา

กอนที่มาซื้อสินคาฝงไทยเปนเปนบางครั้ง ซึ่งในบางครั้งจดใสกระดาษและคิดไวในใจ รอยละ 60 และหากมี
สินคาชนิดไหนถูกใจก็ซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยนั้นสวนมาก ใชเงินสดที่พกติดตัวมาอยาง
เดียว รอยละ 93.3 ในการเขามาซื้อสินคานั้นมีความถี่ประมาณ 1 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีที่ลืมซื้อสินคาหรือ
สินคาหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนลาวจะทําการซื้อสินคาไทยเหมือนเดิม แตซื้อกับผูประกอบการคนลาวใน
หมูบานใกลเคียง 

 
8.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย ที่ผานดาน

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3  จากการสัมภาษณ มีความเห็นวา ปริมาณการซื้อสินคาเมื่อ 5 ปที่ผานมี
การซื้อสินคาไทยเพ่ิมข้ึน รอยละ 63.3 และมีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม รอยละ 33.3 โดยกรณีที่มีการซื้อสินคาที่
เพ่ิมขึ้นเนื่องจาก รายไดเพ่ิมขึ้น รสนิยมเปลี่ยนไปเกิดขึ้นเนื่องจากรสนิยมภายในประเทศ ทางเลือกสินคาใน
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ตลาดการคาชายแดนมีมากขึ้น สวนกรณีที่มีการซื้อสินคาเทาเดิมเนื่องจาก ทางเลือกสินคาในตลาดการคา
ชายแดนมีเทาเดิม การคมนาคมเหมือนเดิม รสนิยมไมเปลี่ยนแปลง เปนตน 

 
8.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานจุดผานแดนถาวร สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แหงที่ 3 เรียงลําดับ

ประเภทสินคาจากมากไปนอย ดังนี้ 
1) สินคาประเภทอุปโภคบริโภค ไดแก ผงชูรส น้ํามันพืช ผงซักผาโปร น้ําปลา ซอส เปนตน 
2) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก  จาน กระทะ หมอ ชอน มีด เปนตน 
3) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ รองเทาบูทยาง รองเทาแตะ กางเกง ผาหมโตโต เปนตน 
4) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค เปนตน 
5) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก ปุย เมล็ดพันธุพืช ยาฆาแมลงปราบศัตรูพืช จอบ 

อาหารสัตว เปนตน 
6) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก วิทยุ/โทรทัศน พัดลม เครื่องเสียง ตูเย็น เปนตน 
7) สินคาประเภทอุปกรณกอสราง ไดแก ลวดหนาม ลูกบิด หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก เปนตน 

 
8.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3 เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทยโดยสวนมากเขา

มาซื้อสินคาในชวงเชากอนเวลา 09.00 น. รอยละ 51.7 โดยการเขามาซื้อสินคาโดยสวนมากนิยมซื้อที่สินคาที่ 
โลตัส และ ตลาดสดในทองถิ่นที่นิยมซื้อ เพราะ ใกลบานเกิด สะดวกในเรื่องการเดินทาง เปนตน โดยปริมาณ
การเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวในหนึ่งครั้งสวนใหญนั้นมีปริมาณ 2,801 บาทข้ึนไป 

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทยเพราะ สินคามีความคงทนมากกวา ราคาถูก
กวา คุณภาพดีกวา เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคา ไดแก ราคาสินคาสูงกวา ความ
เสียหายของสินคาในการขนสง ขั้นตอนในการตรวจสอบยุงยาก คาภาษีหรือคาธรรมเนียม เปนตน 

 
8.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3  มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวา

สินคาจากประเทศอ่ืน เชน จีนและเวียดนาม รอยละ 11–15 ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบัน
สินคาใน สปป.ลาว มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาว รอยละ 42.3 บอกวา ซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น 
เพราะ สินคามีคุณภาพ เดินทางสะดวก ตองใชเปนประจํา สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหา
อุปสรรคในเรื่องของ คาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจาก สปป.ลาว มีคาใชจายสูง คาแรงขนสงสินคา 
พาหนะใชในการเดินทาง เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้นจะไมสงผลตอการมาซื้ อ
สินคาของผูบริโภคคนลาวมาก  
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8.2. ผูบริโภคคนไทย 
ผูบริโภคคนไทยที่ผานดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3 นิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดน 

โดยสวนมากเปนผูหญิงมากกวาผูชาย และมีอายุระหวาง 31-40 ป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณ
ดาน มีอาชีพหลัก คือ ประกอบธุรกิจสวนตัว รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 20,001-50,000 บาทตอเดือน ผูบริโภคคน
ไทยมาซื้อสินคาที่ตลาดบริเวณดาน 3 ครั้งตอสัปดาห และมีการซื้อสินคาของ สปป .ลาว โดยสินคาที่ซื้อจาก
ผูขายคนลาว ไดแก ผักหวาน หมูปา เกง บาง หนู เหลา บุหรี่ อุปกรณไฟฟา เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคา
ประมาณ ไมแนนอน 

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนลาว เนื่องจากไมมีจําหนายในประเทศไทย ราคาถูก
กวา ปกติเม่ือไปเลือกซ้ือสินคาท่ีตลาดจุดผอนปรนผูบริโภคคนไทยจะเลือกซื้อสินคาของไทยมากกวา สินคาจาก 
สปป.ลาว เนื่องจากสินคาจาก สปป.ลาว เนื่องจากอยากอุดหนุนสินคาจากผูประกอบการคนไทยและมองวา
สินคาของ สปป.ลาว มีคุณภาพนอยกวา นอกจากนี้ผูบริโภคคนไทยยังเคยใชบริการบอนการพนันที่ประเทศลาว
อีกดวย โดยที่มีความถ่ี 1-2 ครั้งตอเดือน ผูบริโภคไทยกลาววาชอบเลนพนันที่ สปป .ลาว มากกวา เนื่องจาก มี
การเดินทางสะดวก บอนเปดเสรี มีการพนันใหเลนหลายประเภท และไมผิดกฎหมาย เปนตน 

 
8.3. ผูประกอบการคนลาว 

ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาตามดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3 โดยสวนใหญเปนเพศ
หญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 31-50 ป โดยสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ผูประกอบการคน
ลาวสวนใหญเปนผูประกอบการรายยอย ซึ่งสวนใหญมีการเขามาซื้อสินคาไมแนนอน จากการสัมภาษณ
ผูประกอบการคนลาว สามารถสรุปไดดังนี้ 

 
8.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ที่มีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ ของผูประกอบการคน

ลาว ณ จุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดนครพนม   
 

ตารางที่ 2.10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล �̅� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 4.00 1.414 มาก 
2 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 3.50 2.121 มาก 
3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 3.50 0.707 มาก 

4 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ
การพัฒนา สปป.ลาว 3.00 0.000 ปานกลาง 

5 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 2.50 0.707 ปานกลาง 
รวม 3.30 0.990 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 2.9 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย (�̅�) รวม = 3.30 ไดแก การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด 
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สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทยและประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความ
ไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว เปนตน   
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยท่ีมีตอผูประกอบการคนไทยและมีความคุนเคยตอสินคาไทยเปนอยางดี  
  พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.00 ไดแก ประเทศไทย
มีการวิจัยดานเทคโนโลยี มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีอัตราจางแรงงานจํานวน
มาก มีความชํานาญดานเทคนิค มีการผลิตที่ไดมาตรฐาน มีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิตและมีรสนิยมสูง
ดานความคดิสรางสรรค เปนตน   

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตามแนว
ชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.38 ไดแก สินคาไทยที่จําหนายในรานคาตามแนวชายแดนมีความคงทน 
ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีความนาเชื่อถือ สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนผลิตดวย
เทคโนโลยีการผลิตที่ดี สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีการออกแบบสวยงามและสินคาไทยที่จําหนาย
ตามแนวชายแดนมีคุณภาพดี เปนตน 

 
8.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยจุดผานแดนถาวร

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดนครพนม   
 

ตารางที่ 2.11 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา �̅� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานสถานท่ี 4.64 0.303 มากที่สุด 
2 ดานผลิตภณัฑ 4.58 0.589 มากที่สุด 
3 ดานราคา 4.10 0.141 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.07 0.505 ปานกลาง 

รวม 4.10 0.385 มาก 
 
  จากตารางที่ 2.11 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) รวม = 4.10 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
  1) ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.64 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก เวลาเปด-ปด
ใหบริการของรานคาเหมาะสม มีพนักงานขายเพียงพอที่คอยบริการ และหยิบสินคาใหและเสียคาใชจายนอยใน
การขนสินคากลับ เปนตน  

2) ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.58 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาที่
รานคาไทยนํามาจําหนายเปนที่รูจัก ทันสมัยและมีคุณภาพดี เปนตน  
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3) ดานราคา ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.10 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาไทยที่
เหมือนกันกับสินคาลาว นั้น เปรียบเทียบราคาสินคาของไทยมีราคาถูกกวา สามารถตอรองราคาสินคาไดและมี
ปายแสดงราคาสินคาที่ชัดเจน เปนตน 

4) ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 3.07 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีการ
โฆษณาทางวิทยุชุมชน มีการติดปายโฆษณาบริเวณหนารานหรือบริเวณใกลเคียงและมีการโฆษณาใน
หนังสือพิมพทองถิ่น เปนตน 

 
8.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

สินคาไทย โดยจุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดนครพนม  
 

ตารางที่ 2.12 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา �̅� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานกฎหมายและการเมือง 4.25 0.354 มาก 
2 ดานเศรษฐกิจ 4.00 0.354 มาก 

รวม 4.13 0.354 มาก 
 
จากตารางที่ 2.12 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.13 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
1) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.25 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก รัฐบาล
ไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ กฎหมายและขอบังคับตาง  ๆ เกี่ยวกับการเขามาซื้อ
สินคามีความยุงยากและมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ เปนตน  

2) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.00 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก คาใชจายในการ
ขนสงสูง การขาดแคลนสินคาที่จําเปนในประเทศลาว และผูบริโภคคนลาว มีความตองการสินคาไทยสูงและ
รายไดในการนํามาซื้อสินคามีนอย เปนตน 

 
8.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายท่ี สปป.ลาว 
ผูประกอบการคนลาวที่ผานดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3 สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขาย

เองในประเทศของตน มีการวางแผนมาซื้อสินคาดวยวิธีการโทรศัพทมาสั่ง หลังจากนั้นมารับสินคาดวยตนเอง 
และมาซื้อสินคาดวยตัวเองแตไมไดผานการติดตอมากอน โดยมีวิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและชนิด
สินคาท่ีขายไดมาก เพื่อประมาณแนวโนมความตองการซื้อของลูกคา ผูประกอบการคนลาวมาซื้อสินคาจากไทย 
1-5 ครั้งตอเดือน 
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 การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประเทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 15 จากราคา
เดิมของสินคา ซึ่งผูประกอบการคนลาวสงสินคาใหกับรานคาประจํา 1 รายและมูลคาที่สงสินคาไมเกิน 50,000 
บาทตอครั้ง โดยมีการจายชําระเงินสด 
 รานคาที่ขายสินคาในบานเวินใต เมืองทาแขก แขวงคํามวน สปป.ลาว มีรานคาขายสินคาไทยรายใหญ
จํานวนมากกวา 3 ราย แตรานคาเดิมมีแนวโนมการสั่งซื้อสินคาเพ่ิมขึ้น เพราะมีสินคาจํานวนมาก และมี
แนวโนมที่รานใหมสั่งสินคาเพ่ิมขึ้น เพราะมีการเปดกิจการขึ้นมาใหม หากมีแนวโนมสินคาจากประเทศ
เวียดนาม ที่จะมาวางตลาดในทองถิ่นมากขึ้น ในกรณีที่สินคาที่ผลิตใน สปป .ลาวที่มีคุณภาพใกลเคียงกันกับ
สินคาไทย ราคาถูกกวา ผูประกอบการคนลาวจะตัดสินใจไมซื้อสินคาจากประเทศของตน เนื่องจาก สปป .ลาว 
ไมสามารถผลิตได 
 ปญหาอุปสรรคของ ผูป ระกอบการคนลาวที่ซื ้อ สินคา ไทย ไปขายที่  สปป .ลาวพบคือ 
ปญหาในเรื่องการขนสงสินคา  
 

8.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณดานหนาดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3  โดยสวน

ใหญประกอบธุรกิจคาปลีก เปนเวลามากกวา 9 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละ
ครั้งไมเกิน 100,000 บาท โดยสวนใหญผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานโดยตรง 
สวนใหญจายเปนเงินสด แตหากเปนผูประกอบการคนลาวที่สนิทและไวใจกัน มีการใหเครดิตประมาณ 15 วัน 
แนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทยเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสะดวกในการเดินทาง ราคาถูกและสินคามีคุณภาพ 
และแนวโนมที่รานใหมที่สั่งสินคาจากผูประกอบการคนไทยเพ่ิมข้ึน เพราะสินคายังมีความตองการสูง ไดแก ปุย
และยาฆาแมลง เปนตน และสินคามีความหลากหลาย  ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทยพบคือ ปญหาใน
เรื่องการลงสินคาและคาธรรมเนียม 

 
9. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของเมืองและดานในอนาคต 

9.1 ทิศทางการพัฒนาของจังหวัด 
1) สํานักงานจังหวัดไดรับอนุมัติงบประมาณสวนหนึ่งจากทางกลุมจังหวัด เพ่ือทําศูนยบริการพาณิชย

สําหรับผูประกอบการ โดยใหทุกหนวยงานที่มีหนาที่ในการใหบริการเกี่ยวกับการคาชายแดน อาทิ พาณิชย
จังหวัด ศุลกากร ขนสง บูรณาการการทํางานรวมกัน ณ ศูนยฯ แหงนี้ ขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการ
กอสราง  

2) การจัดตั้งศูนยกระจายสินคางบประมาณ 100 ลานบาท ไดรับการอนุมัติหลักการและตัวเลข
งบประมาณแลว แตยังไมไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ ขณะนี้ อยูระหวางการผลักดันใหเกิดศูนยกระจายสินคา
ใหเกิดข้ึนจริงในจังหวัดนครพนม  

3) การมีศูนยบริการทางการแพทยแหงภูมิภาคอินโดจีน โดยยกระดับโรงพยาบาลนครพนมเปน
โรงพยาบาลศูนยสุขภาพแหงอนุภูมิภาคอินโดจีน โดยเนนในเรื่องการเพ่ิมศักยภาพการดูแลรักษาผูปวยวิกฤต
ทางดานหลอดเลือดและหัวใจ และมีการพัฒนาบุคลากรทางการแพทยเพ่ือรองรับการใหบริการในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ไดรับงบประมาณ 1,278 ลานบาท (จากมติคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดอุดรธานี ระหวาง
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ 2555) 
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4) โครงการเสนทางรถไฟบานไผ-มุกดาหาร-นครพนม ซึ่งหากสามารถดําเนินโครงการดังกลาวนี้ สงผล
ตอการเจริญเติบโตของจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกลเคียง 

5) มติการประชุมรวมภาครัฐและเอกชน เพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.ภูมิภาค) ครั้งที่ 
2/2555 วันที่ 21 กุมภาพันธ 2555 ณ จังหวัดอุดรธานี ใหจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดมุกดาหาร 
นครพนม และหนองคาย โดยจังหวัดนครพนมไดจัดทําโครงการเพ่ือรองรับการพัฒนา เชน โครงการกอสราง
ศูนยการขนสงชายแดนจังหวัดนครพนม โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและนิคมอุตสาหกรรม จังหวัด
นครพนม โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมเศรษฐกิจการคาชายแดน โครงการจัดตั้งศูนยโลจิสติกส เพ่ืออํานวยความ
สะดวกทางการการคาระหวางประเทศ ณ ดานศุลกากรนครพนม สะพานมิตรภาพ 3 โครงการตลาดกลาง
สินคา (ผลไม ขาว พืชไร) เพ่ือการสงออกและนําเขา แหงอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทางหลวงรองรับการใชประโยชนจากสะพานมิตรภาพ 3 เชื่อมโยงเสนทางคมนาคมขนสงตามแนวชายแดนสู
ประเทศเพ่ือนบาน 

6) โอกาสในการพัฒนาเปนศูนยกระจายสินคา ไปยัง สปป.ลาว เวียดนามและจีนตอนใต 
7) การเปดประตูสูการทองเที่ยว (Tourism Gateway) มีทรัพยากรทองเที่ยวดานศาสนา เชน พระธาตุ

พนมในไทย มีพระธาตุศรีโคตะบองใน สปป.ลาว แหลงทองเที่ยวดานธรรมชาติ ถ้ํานางแอน 
8) เปนศูนยกลางดานการเกษตร (Agriculture Hub) มีศักยภาพในการผลิตพืช มันสําปะหลัง 

ยางพารา มะเขือเทศ และสับปะรด สามารถแปรรูปสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเพ่ิมรายไดแกจังหวัด 
 

9.2 ทิศทางการพัฒนาจุดผานแดนถาวร สะพานฯ แหงที่ 3  
 จากการที่เสนทางที่ผานทางจุดผานแดนถาวร สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว  แหงที่ 3 จังหวัดนครพนม 
หรือเสนทางนครพนม-คํามวน ไมไดอยูภายใตกรอบความตกลงวาดานการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุม
แมน้ําโขง (GMS Cross-Border Transport Agreement: GMS CBTA) ที่รวมมือกันเพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการขนสงสินคาขามพรมแดนระหวางประเทศในกลุมความรวมมือในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Greater 
Mekong Subregion: GMS) ทางดานกฎระเบียบการขนสงสินคาขามพรมแดนใหมีความสะดวกมากขึ้น เพ่ือ
ลดขั้นตอนยุงยากลงจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน อาทิ  

1) การอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาขามพรมแดนระหวางประเทศในกลุม GMS  
2) การตรวจปลอยสินคาในบริเวณเดียวกัน (Single Stop Inspection) และการตรวจสินคาแบบ

เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Window Inspection) 
3) การรวมระบบตาง ๆ ที่เก่ียวของของประเทศในกลุมเขาดวยกัน อาทิ ระบบศุลกากร ระบบตรวจคน

เขาเมือง และระบบตรวจสอบความปลอดภัยและมาตรฐานสินคาเพ่ือลดขั้นตอนดําเนินการลง 
4) การแลกเปลี่ยนสิทธิดานการจราจร โดยอนุญาตใหรถยนตของประเทศในกลุมสามารถเขามารับ

สินคาในประเทศได อาทิ รถขนสงสินคาของไทย สปป .ลาว และเวียดนาม ไดรับอนุญาตใหเขามาขนสงสินคา
ตามแนวเสนทาง R9 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ดานัง) ภายใตจํานวนโควตารถยนตที่แตละประเทศกําหนดไว 

5) การอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดน (Transit) อาทิ การตรวจสินคาผานแดนเทาที่
จําเปนตามหลัก Single Stop Inspection และการไมเก็บภาษีสินคาผานแดน 

6) การอํานวยความสะดวก การขามพรมแดนของบุคคล ซึ่งภาคเอกชน หอการคาจังหวัดมุกดาหาร
และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารพยายามผลักดันใหเสนทาง R 12 ใหอยูในความตกลงดังกลาว โครงการ
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จัดตั้งเครื่องเอ็กซเรยตูคอนเทนเนอรสินคามูลคากวา 200 ลานบาท ของดานศุลกากรนครพนมพรอมจุดเปลี่ยน
หัวลากรถบรรทุกสินคา 

 
10. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด  

1) การออกแบบชองทางจราจรภายในดานควบคุมการผานแดน ไมสามารถทําใหรถไหลผานไดเร็วนัก 
แมมีตูที่ใหบริการการผานแดนหลายตู แตการเรียงตูตอกันเปนแนวเดียวกันและการออกแบบทางเขาเปน
ลักษณะคอขวด ทําใหรถคันที่ 2 จําเปนตองรอคิวใหรถคันที่ 1 ทําธุรกรรมที่ตูที่ 1 ใหเรียบรอยกอน รถคันที่ 2 
ไมสามารถขับผานตูที่ 1 ไปยังตูที่ 2 ได ทําใหเกิดการจราจรติดขัด  

2) หนวยงานที่ออกแบบกอสรางอาคารและหนวยงานที่ใชงานหรือผูปฏิบัติงานเปนคนละหนวยงานกัน 
สงผลใหไมเขาใจสภาพแวดลอมของผูปฏิบัติงาน 

3) เขตพ้ืนที่ที่จะนํามาสูการพัฒนา ใหเปนเขตเศรษฐกิจหรือนิคมอุตสาหกรรมตางๆ ในจังหวัดนครพนม 
สวนใหญเปนเขตปาสงวน ทําใหมีการติดขัดทางดานกฎหมาย นอกจากนี้ การใชประโยชนจากพ้ืนที่บริเวณ
สะพานฯ ฝงไทย ติดขัดเรื่องกฎหมายปาสงวนและกฎหมายกรมทางหลวง 

4) การวางผังเมืองของจังหวัดยังไมเรียบรอย ยังไมมีการดําเนินการแบงพ้ืนที่ (Zoning) สําหรับการทํา
เขตเศรษฐกิจ 

5) การขาดแคลนแรงงาน จากขอมูลสถิติ พบวา จังหวัดนครพนมมีประชากรประมาณ 700,000 คน 
แตอาศัยอยูในพื้นท่ีจังหวัดนครพนมจริงมีเพียง 400,000 คน และกวา 100,000 คน เปนผูสูงอายุ 

6) เนื่องจากเวลาปฏิบัติงานของเจาหนาที่ลาวประจําดานพรมแดนของ สปป.ลาว คือ ชวงเชา 08.00-
11.00 น. และชวงบาย 14.00-16.00 น. ดังนั้น หากเจาหนาที่ตองปฏิบัติงานในชวงเวลาพัก 11.00-14.00 น. 
และชวงกอนและหลังเวลาปฏิบัติงาน 06.00-08.00 น. และ 16.00-22.00 น. ผูใชบริการตองจายคาลวงเวลา
เพ่ิมเติม 

7) เนื่องจากเสนทางนี้ไมอยูในขอตกลง GMS CBTA ระหวางไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม ดังนั้นรถขนสง
สินคาตองเสียคาธรรมเนียมผานทางใหกับ สปป.ลาว ที่เรียกวา “คาใชจายสําหรับการขนสงสินคานําเขาเพ่ือ
การสงออก” ในอัตรารอยละ 2-6 ของราคาสินคา (ผลไม พลาสติก อัตรารอยละ 6 เครื่องใชไฟฟา อัตรารอยละ 
4 และเสื้อผาอัตรารอยละ 2) และตองนํารายการดังกลาวขางตนไปคํานวณเปนภาษีทางการคาในอัตรารอยละ 1.5  

8) จากการที่ดานฝูจาย ซึ่งถือเปนจุดผอนปรนการคาชายแดนจีน-เวียดนามนั้น ทางการจีนใหสิทธิ
พอคาเวียดนามหรือพอคาจีนที่อาศัยอยูในบริเวณนั้น ขนสินคาขามแดนไดไมเกินวันละ 8,000 หยวนตอคน 
(ประมาณ 40,000 บาท) โดยไมตองเสียภาษีใด ๆ รวมถึงภาษีมูลคาเพ่ิม ซึ่งมีอัตรารอยละ 13 ในขณะที่หากสง
เขาทางดานสากลตองเสียภาษีชนิดนี้ ทําใหการสงสินคาไทยไปยังกวางซี จึงสงผานพอคาคนกลางคนเวียดนาม
แทน เชน ผลไมไทย ซึ่งทําใหยอดการนําเขาผลไมผานดานโหยวอ้ีกวาน ซึ่งเปนดานสากล มีมูลคาศูนยบาท 
ในขณะที่สามารถพบเห็นผลไมไทยไดทั่วไปในกวางซจีวง 
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11. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
1) การจัดตั้งเขตปลอดภาษี (Free Zone) ซึ่งสามารถดําเนินการไดทันที เพราะมีกฎหมายของกรม

ศุลกากรรองรับ ไมตองผานคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติเห็นชอบ โดยขอเปนเขตรวมอุตสาหกรรมหรือเขตรวม
เศรษฐกิจกับทางแขวงคํามวน ซึ่งภาคเอกชน เห็นวาพ้ืนที่ตรงบริเวณสะพานฯ เหมาะกับการเปดเปนเขตปลอด
ภาษ ี

2) จากปญหาขาดแคลนแรงงานในจังหวัด ผูประกอบการเห็นวา หากมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจหรือนิคม
อุตสาหกรรม ควรมีการแกไขกฎหมายการอนุญาตทํางานของแรงงานเวียดนาม ใหสามารถทํางานในประเทศ
ไทยหรือจังหวัดนครพนมไดอยางถูกตอง เหมือนอยางแรงงานเมียนมาร ลาวและกัมพูชา ทั้งนี้ ในมุมมองของ
ผูประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ เห็นวา แรงงานคนเวียดนาม มีความขยันขันแข็งและตั้งใจทํางานเปน
อยางดี 

3) การพัฒนายกระดับรานคาปลีกใหขึ้นมาเปนซุปเปอรมาเกต็ขนาดกลาง  
4) การวางตําแหนงจังหวัดนครพนมใหเปนฐานในเรื่องการนําเขาสงออก หรืออุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยว หากเปนอุตสาหกรรมการผลิตจะทําใหเกิดผลกระทบดานลบตามมา อาทิ ปญหาดานสิ่งแวดลอม 
5) การเสนอใหเสนทางหมายเลข 8 และ 12 ใน สปป.ลาว อยูในกรอบ GMS-CBTA 
6) การจัดถนนคนเดิน (Walking Street) เมืองทาแขกในวันอาทิตยตอจากการจัดถนนคนเดินใน

จังหวัดนครพนมทุกวันเสารใหตอเนื่องกันโดยวันที่จัดถนนคนเดินใหคนไทย-ลาว ขามซอ-ขายสินคาไดโดยจํากัด
อยูเฉพาะในพ้ืนที่ถนนคนเดินสวนการเขา-ออกประเทศ ควรลดขั้นตอนเอกสาร เชน ยกเวนการใชบัตรผานแดน 
เปนตน 

7) จังหวัดควรใหทองถ่ินบริหารจัดการพิพิธภัณฑบานลุงโฮ (ประธานาธิบดีโฮจิมินห) ที่บานนาจอก 
8) ใหมีการตัดถนนจากอําเภอสวางแดนดินจังหวัดสกลนครเขาสูจังหวัดนครพนม 
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สวนที่ 3 
จุดผอนปรน 

 
 
3.1 จุดผอนปรนการคาบานโพธิ์ชัย ตําบลไผลอม อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม 
 
1. สภาพโดยท่ัวไป 

1.1. ประวัติ ที่ตั้ง และการเดินทาง 
 จุดผอนปรนบานโพธิ์ชัย ตําบลไผลอม อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม เปดใหบริการตั้งแตวันที่ 19 

ตุลาคม 2555 ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.00 – 16.00 น. ไดรับงบประมาณจากจังหวัดนครพนม 43.6 ลาน
บาท ในป 2549 เพ่ือกอสรางทาเทียบเรือโดยเปนพ้ืนที่ของกรมธนารักษ แตเดิมนั้นจุดผอนปรนตั้งอยูที่ บาน
ดอนแพง หมู 7 ตําบลบานแพง อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม ตรงขาม บานบุงกวาง เมืองปากกระดิ่ง 
แขวงบอลิคําไซ สปป.ลาว แตเนื่องจากพ้ืนที่โดยรอบเปนของเอกชนไมสามารถขยายพ้ืนที่รองรับบริการไดจึง
ยายไปบานโพธิ์ชัย แตปจจุบันคนลาวบานบุงกวางและใกลเคียงยังคงใชการขามที่บานดอนแพงเนื่องจากอยู
ใกลตลาดอําเภอบานแพงประมาณ 2 กิโลเมตร จึงมีการอะลุมอลวยใหคนลาวขามซึ่งมีเจาหนาที่ชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมูบาน 2 นาย มาคอยจดชื่อ ตรวจสอบการนําเขาสิ่งผิดกฎหมาย และเก็บคาธรรมเนียมคนละ 20 
บาท เปดบริการ ทุกวันจันทร–ศุกร เวลา 08.00–16.00 น. 

 

 
          ภาพที่ 3.1 แผนที่ตั้งจุดผอนปรนบานโพธิ์ชยั 
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ภาพที่ 3.2 แผนที่ตั้งจุดผอนปรนบานโพธิ์ชัย 

 

 
    ภาพที ่3.3 จุดผอนปรนบานดอนแพง          ภาพที่ 3.4 จุดผอนปรนทาเทียบเรือบานโพธิ์ชัย 
 
 การเดินทางจากจุดผอนปรนแหงใหมที่บานโพธิ์ชัย ตําบลไผลอมออกจากจังหวัดนครพนม ไปอําเภอ
บานแพง โดยใชเสนทางหมายเลข 212 เลียบลําน้ําโขงระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตรถึงอําเภอบานแพง จาก
อําเภอบานแพงใชเสนทางหมายเลข 212 ไปทางจังหวัดบึงกาฬระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ถึงบานโพธิ์ชัย 
ตําบลไผลอม ผานโรงเรียนบานโพธิ์ชัยประมาณ 500 เมตร ใหเลี้ยวขวาไปทาเทียบเรือบานโพธิ์ชัย ระยะทาง
ประมาณ 2 กิโลเมตร ตรงขามจุดผอนปรนแหงนี้ คือ ดานประเพณีบานสะอาด เมืองปากกะดิ่ง แขวงบอลิคําไซ สปป.ลาว 
 จุดผอนปรนบานโพธิ์ชัย ไดเสนอจังหวัดนครพนมใหยกระดับเปนจุดผานแดนถาวร ซึ่งมีความพรอม
ดานสถานที่ อาคารที่ทําการพ้ืนที่ใชสอย 530 ตารางเมตร อาคารคลังสินคาขนาด 120 ตารางเมตร ปอมยาม 
1 หลังขนาด 7 ตารางเมตร ทางลาดลงทาน้ําความยาว 238 เมตร พ้ืนที่ถนนและผังบริเวณโดยรอบ 15,041 
ตารางเมตร มีพ้ืนที่โดยรอบ 10 ไร โดยกรมธนารักษใหองคการบริหารสวนตําบลไผลอมบริหารทาเทียบเรือ
แหงนี้ในระยะเวลา 3 ป ตั้งแต 1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2556 
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ภาพที่ 3.5-3.6 บริเวณอาคารที่ทําการของดานศุลกากร จุดผอนปรนบานโพธิช์ัย 

 

  
ภาพที่ 3.7-3.8 บริเวณทาเทียบเรือขนสงสินคา จุดผอนปรนบานโพธิ์ชัย 

  
 แมวามีการยายจุดผอนปรนนี้ไปที่บานโพธิ์ชัย ตําบลไผลอมแลว แตคนลาวจากบานบุงกวาง และ
ใกลเคียงยังคงขามแมน้ําโขงผานจุดตรวจบานคอนแพง เนื่องจากใกลตัวอําเภอบานแพง หากนั่งสามลอเครื่อง
รับจางเขาตัวอําเภอเสียคาใชจายคนละ 20 บาท เหมาเที่ยวละ 100 บาท ในขณะที่จุดผอนปรนบานโพธิ์ชัย 
ตองเสียคาจางเหมาเขาตัวอําเภอเท่ียวละ 300 บาท 
 การเดินทางขามน้ําโขงของคนลาวขามมาเปนเรือรับจางคนลาว ขากลับตองนั่งเรือรับจางของคนไทย 
ซึ่งเปนขอตกลงของผูประกอบการในพ้ืนที่ทั้งสองประเทศ คาเรือเที่ยวละ 20 บาทตอคน คาธรรมเนียมเขา
ประเทศไทยทั้ง 2 จุด คนละ 20 บาท 
 บริเวณทาเทียบเรือบานดอนแพง มีตลาดนัดทุกวันจันทรและพฤหัสบดีจําหนายสินคา สวนที่จุดผอน
ปรนบานโพธิ์ชัยไมมีตลาดนัด คนลาวที่ขามมาจุดนี้ตองจางเหมารถสามลอเครื่องรับจางเขาตัวอําเภอบานแพง 
เพ่ือไปซื้อสินคาหรือรักษาพยาบาล  
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ภาพที่ 3.9-3.10 รานขายของชําและรานอาหารบริเวณจุดผอนปรนบานดอนแพง 

 

  
ภาพที่ 3.11-3.12 รถสามลอเครื่องที่ใหบริการบริเวณจุดผอนปรนบานดอนแพง 

 
 เหตุผลที่ตองการยกระดับจุดผอนปรนแหงนี้เปนจุดผานแดนถาวรเนื่องจากการขยายตัวการคาที่
เพ่ิมขึ้นทุกป ประกอบกับพ้ืนที่ตรงขามใกลกับถนนหมายเลข 8 ของ สปป.ลาว ที่เชื่อมโยงถึงชายแดน       
สปป.ลาว–เวียดนาม ดวยระยะทาง 135 กิโลเมตร ซึ่งขอจํากัดของจุดผอนปรนคือ การซื้อขายมีมูลคาไมเกิน 
500,000 บาท ตอคนตอวัน ทําใหเปนอุปสรรคตอการคาขายที่มีขนาดใหญ ซึ่งตองไปผานพิธีการศุลกากร ณ 
จุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3 จังหวัดนครพนม หรือที่ดานจังหวัดบึงกาฬทําใหมี
คาใชจายที่เพิ่มสูงขึ้นเปนผลใหมีการลักลอบคาขายนอกระบบทําใหรัฐตองสูญเสียรายไดเปนจํานวนมาก 
 

2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 
 ดานประเพณีบานทาสะอาด เมืองปากกะดิ่ง แขวงบอลิคําไซ ตรงขามกับจุดผอนปรนทาเทียบเรือบาน
โพธิ์ชัย ตําบลไผลอม อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม ซึ่งมีโครงการกอสรางถนนระยะทางประมาณ 13 
กิโลเมตร จากดานประเพณีบานทาสะอาดไปบรรจบสามแยกเสนทางหมายเลข 13 ที่เลียบแมน้ําโขงใน    
สปป.ลาว และหมายเลข 8 ไปเวียดนาม ถามีการกอสรางแลวเสร็จก็จะเปนสี่แยกที่ตรงไปเวียดนาม เลี้ยวซาย
ไปนครหลวงเวียงจันทน ถาเลี้ยวขวาไปเมืองทาแขก แขวงคํามวน 
 บานทาสะอาด เมืองปากกดิ่ง แขวงบอลิคําไซ มีประชากรประมาณ 100 กวาหลังคาเรือน มี
ผูประกอบการคนเวียดนามมาลงทุนปลูกยางพารา นายทุนคนมาเลเซียมาลงทุนปลูกปาลม และมีคนจีนเขามา
อาศัยอยูในลักษณะเปนครอบครัว ประกอบธุรกิจรายยอยคาขายของชํา เครื่องใชไฟฟา เครื่องมือทาง
การเกษตร โทรศัพทมือถือ มี 4 รานในหมูบาน 
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3.  การพึ่งพาดานการคา 
 จุดผอนปรนทาเทียบเรือบานโพธิ์ชัย ตําบลไผลอม มีผูประกอบการในพ้ืนที่ ไดแก รานอิสรภาพการ
ไฟฟา รานเฮงฮ๋ัวฮวด รานธงชัยพาณิชย รานหมูฮวดโฮมมารท รานวัฒนา เปนตน สงออกสินคาไป สปป.ลาว 
โดยรานอิสรภาพการไฟฟาสงออกสินคาในแตละครั้งประมาณ 500,000 บาท ซึ่งมีโกดังสินคาที่หลักซาว
สําหรับกระจายสินคาในพ้ืนที่ สปป.ลาว และสงออกไปเวียดนาม สินคาที่สงออก สวนใหญเปนสินคาอุปโภค
บริโภค อุปกรณการไฟฟา อุปกรณการกอสราง สินคาประเภทเครื่องดื่ม ไดแก น้ําเปลา น้ําสมตราดีโด แปบซี่ 
บิ๊กโคลา เอ็ม150 กระทิงแดง สินคาอุปโภคบริโภค ไดแก บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป โจกซอง ปลากระปอง น้ําปลา 
น้ํามันพืช ซอส ผงชูรส ฯลฯ มีชําระเปนระบบเงินสดเทานั้น แตถาหากมีการติดตอคาขายเปนระยะเวลานาน
ประมาณ 3 ปขึ้นไปมคีวามไววางใจจึงมีการใหสินเชื่อ  
 
4. การพึ่งพาดานแรงงานและบริการ 
   4.1 การพึ่งพาดานแรงงาน 

มีการขามมาของแรงงานคนลาวเพ่ือทํางานในอําเภอบานแพงเปนแรงงานตามฤดูกาลในภาค
การเกษตร เมื่อแรงงานคนลาวทํางานเสร็จก็กลับถิ่นฐาน สวนใหญของแรงงานคนลาวที่เขามาทํางานในภาค
เกษตรนั้นไมมีหนังสือเดินทาง ใชใบผานแดนเพื่อใหสามารถเดินทางเขามาอยูไดชั่วคราว และไมมีใบอนุญาตให
ทํางานในประเทศไทย 

ที่จุดผอนปรนแหงนี้มีแรงงานคนลาวขามมาทํางาน 2 ประเภทคือ กลุมแรงงานทําบัตรผานแดน
ชั่วคราว เขามาในลักษณะไปเชาเย็นกลับ มารับจางเก็บเกี่ยวขาว คาแรงจางเปนรายวัน วันละ 300 บาท ซึ่งมี
จํานวนนอย สวนอีกกลุมหนึ่งเขามาในชวงฤดูกาลปลูกมะเขือเทศ หรือยาสูบ และพํานักอาศัยอยูยาวตามชวง
ฤดูกาล ประมาณ 3-4 เดือน แรงงานคนลาวที่เขามามักเปนกลุมเดิมที่เคยเขามารับจาง นํารายไดจากการ
ทํางานเงินกลับไปใชจายในประเทศ และสวนหนึ่งก็ซื้อสินคาไทยกลับไป 

นอกจากนี้ ยังมีแรงงานผิดกฎหมายที่ลักลอบหรือหลบหนีเขามา ไมไดกลับประเทศในระยะเวลาที่
กําหนด ซึ่งไมไดอยูภาคการเกษตร สวนมากแรงานเหลานี้เขาไปรับจางในเมือง ในภาคบริการ เชน รานอาหาร 
คาราโอเกะ หรือเขาไปในพ้ืนที่ชั้นในของประเทศ 

 
 4.2 การพึ่งพาดานการบริการ 
    1) การพึ่งพาดานการสาธารณสุข 
 จากการที่สาธารณสุขยังไมมีมาตรฐานที่ดีพอ ทําใหคนลาวจากบานบุงกวางและใกลเคียง เขามารับ
การรักษาพยาบาลจากคลินิกเอกชน โรงพยาบาลอําเภอบานแพง โดยเฉพาะโรคที่รักษายากและโรคภัยไขเจ็บ
ตามฤดูกาล เชน ในฤดูฝน และฤดูหนาว เขามารับการรักษาพยาบาลจากโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล เชน ไขหวัด 
เปนตน การเขามารับการรักษาพยาบาลดวยมีเหตุจําเปน บางครั้งขามมานอกวันเวลาที่เปดจุดผอนปรน ซึ่ง
เจาหนาที่ของไทยก็มีการอนุโลมตามความจําเปน  
  
5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

1) มีการนําไมไหลนองมาทําเฟอรนิเจอร ไดแก ตนไม รากไม ที่ถูกแมน้ําโขงกัดเซาะตลิ่งพังทลาย แลว
ตนไมเหลานั้นไหลมากับแมน้ําโขง ชาวบานไผลอมนํามาตกแตงเปนเฟอรนิเจอรจําหนาย 

2) มีการทําผลิตภัณฑเครื่องจักสานจากไมไผของคนในพื้นที่ 
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3) ที่อําเภอบานแพง มีโรงบมใบยาและแปรรูปยาเสนตราพญานาคจําหนายในภูมิภาคและในพื้นที่
สวนกลางของประเทศ 

 
6.  ลักษณะสังคมวัฒนธรรม 
 กิจกรรมความสัมพันธระหวางอําเภอบานแพงกับเมืองปากกระดิ่งในดานความสัมพันธของดานมีอยู 2 
ระดับ คือ 

1) ระดับของประชาชนตอปะชาชน ซึ่งไปมาหาสูกันมีความเปนเครือญาตกิัน 
2) ระดับของราชการ ไดมีการประชุมและจุดประชุมรวมกันมีกิจกรรมในรอบปที่ผานมา  เชน การ

ประชุมผลักดันใหเปดจุดผอนปรน การประสานความรวมมือการรักษาความสงบตามแนวชายแดน 
 

7.  ดานความม่ันคง 
 จุดผอนปรนบานโพธิ์ชัยมีปญหาในการลักลอบซื้อขายสินคาผิดกฎหมาย ไดแก 

1) ไมพะยูง มีการลักลอบสงออกไมพะยูงเปนจํานวนมากตามแนวชายแดนเขตอําเภอบานแพง
เนื่องจากทางฝง สปป.ลาว ลาวถือวาเปนสินคาถูกกฎหมาย และมีเรื่องผลประโยชนมาเก่ียวของ 

2) สุนัข มีการลักลอบขนสุนัขออกจากฝงไทย ไปยังประเทศเพ่ือนบานซึ่งยังมีกลุมคนที่นิยม
รับประทานเนื้อสุนัข 

3) ยาเสพติด มีการลักลอบนําเขายาบา ยาไอซ ตามแนวชายแดนแมน้ําโขง 
 
8. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศเพื่อนคูคาที่จุด
ผอนปรนบานโพธิ์ชัย ตําบลไผลอม อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม 
 

8.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนบานโพธิ์ชัย อําเภอบานแพง จังหวัด

นครพนม โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 39 คน แบงเปนเพศชาย จํานวน 6 คน และเพศหญิง 
จํานวน 33 คน อายุสวนใหญอยูระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 35.9 ระดับการศึกษาสวนมากอยูในระดับ
ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 38.5 อาศัยอยูหมูบานทาสะอาด หมูบานทุงนามี หมูบานนาอิน และหมูบานน้ํา
ทอน คนในหมูบานประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวและรับจางทั่วไป  

ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาบริเวณดาน สวนผูบริโภคคนลาวที่ เขามาซื้อสินคาบริเวณดาน 
ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 71.8 โดยรายไดที่นํามาซื้อสินคา โดยสวนมากมาจากการคาขาย 
หากรวมรายไดครัวเรือนตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 10,001-20,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพ่ือการ
บริโภคของครอบครัวตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท  

 
8.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจุดผอนปรนบานโพธิ์ชัย มีตอประเทศไทย 
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3) ที่อําเภอบานแพง มีโรงบมใบยาและแปรรูปยาเสนตราพญานาคจําหนายในภูมิภาคและในพื้นที่
สวนกลางของประเทศ 

 
6.  ลักษณะสังคมวัฒนธรรม 
 กิจกรรมความสัมพันธระหวางอําเภอบานแพงกับเมืองปากกระดิ่งในดานความสัมพันธของดานมีอยู 2 
ระดับ คือ 

1) ระดับของประชาชนตอปะชาชน ซึ่งไปมาหาสูกันมีความเปนเครือญาตกิัน 
2) ระดับของราชการ ไดมีการประชุมและจุดประชุมรวมกันมีกิจกรรมในรอบปที่ผานมา  เชน การ

ประชุมผลักดันใหเปดจุดผอนปรน การประสานความรวมมือการรักษาความสงบตามแนวชายแดน 
 

7.  ดานความม่ันคง 
 จุดผอนปรนบานโพธิ์ชัยมีปญหาในการลักลอบซื้อขายสินคาผิดกฎหมาย ไดแก 

1) ไมพะยูง มีการลักลอบสงออกไมพะยูงเปนจํานวนมากตามแนวชายแดนเขตอําเภอบานแพง
เนื่องจากทางฝง สปป.ลาว ลาวถือวาเปนสินคาถูกกฎหมาย และมีเรื่องผลประโยชนมาเก่ียวของ 

2) สุนัข มีการลักลอบขนสุนัขออกจากฝงไทย ไปยังประเทศเพ่ือนบานซึ่งยังมีกลุมคนที่นิยม
รับประทานเนื้อสุนัข 

3) ยาเสพติด มีการลักลอบนําเขายาบา ยาไอซ ตามแนวชายแดนแมน้ําโขง 
 
8. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศเพื่อนคูคาที่จุด
ผอนปรนบานโพธิ์ชัย ตําบลไผลอม อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม 
 

8.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนบานโพธิ์ชัย อําเภอบานแพง จังหวัด

นครพนม โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 39 คน แบงเปนเพศชาย จํานวน 6 คน และเพศหญิง 
จํานวน 33 คน อายุสวนใหญอยูระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 35.9 ระดับการศึกษาสวนมากอยูในระดับ
ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 38.5 อาศัยอยูหมูบานทาสะอาด หมูบานทุงนามี หมูบานนาอิน และหมูบานน้ํา
ทอน คนในหมูบานประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวและรับจางทั่วไป  

ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาบริเวณดาน สวนผูบริโภคคนลาวที่ เขามาซื้อสินคาบริเวณดาน 
ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 71.8 โดยรายไดที่นํามาซื้อสินคา โดยสวนมากมาจากการคาขาย 
หากรวมรายไดครัวเรือนตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 10,001-20,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพ่ือการ
บริโภคของครอบครัวตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท  
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การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดนครพนม
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ตารางที่ 3.1 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวจุดผอนปรนบานโพธิชั์ย มีตอประเทศไทย (ตอ) 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล �̅� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

2 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ
การพัฒนา สปป.ลาว 3.74 1.186 มาก 

3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่
เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 3.13 1.080 ปานกลาง 

4 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.05 1.276 ปลานกลาง 
5 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 2.38 2.021 นอย 

รวม 3.26 1.290 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 3.1 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่จุดผอนปรนบานโพธิ์ชัย มีตอประเทศไทย ใน
ระดับความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย (�̅�) รวม = 3.26 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก 
ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพ่ือ
การพัฒนา ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป .ลาว 
ตามลําดับ  
 

 8.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ท่ีจุดผอนปรนบานโพธิ์ชัย มีตอประเทศไทย พิจารณาสวน
ประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

 
ตารางที่ 3.2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผอนปรนบานโพธิ์ชัย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย �̅� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานราคา 4.05 0.427 มาก 
2 ดานการสงเสริมการตลาด 3.67 0.449 มาก 
3 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.62 0.317 มาก 
4 ดานผลิตภัณฑ 3.61 0.301 มาก 

รวม 3.74 0.373 มาก 
 
จากตารางที่ 3.2 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

(�̅�) รวม = 3.74 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
 1) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.05 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การตั้งราคาสินคาของไทยเหมาะสมกับคุณภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคา
มีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง และสินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขาย
อยูใน สปป.ลาว เชน จีน เวียดนาม เปนตน 
 2) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย (�̅�) = 3.67 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีการติดปายโฆษณาดวยภาษาลาว มีการโฆษณาทางวิทยุและ
โฆษณาในหนังสือพิมพทองถิ่น โฆษณาสินคาของไทยทําใหตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น ทําใหเกิดความรูสึกตองการ
สินคาท่ีมีคุณภาพ รูสึกดีและคลอยตามโฆษณาในการอยากใชสินคาของไทย นอกจากนี้มีบริการใหเปลี่ยนหรือ
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คืนสินคาเมื่อสินคามีปญหามีการสงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น  (ลด แลก แจก แถม) และมีการให
เครดิตผูประกอบการคนลาวในการซื้อสินคา เปนตน  
 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย (�̅�) = 3.62 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามา
ติดตอซื้อขาย ขั้นตอนการเขา-ออกประเทศเพ่ือมาซื้อสินคามีความสะดวก เวลาเปด-ปดใหบริการของรานคา
เหมาะสม มีพ้ืนที่แสดงใหลูกคามองเห็นสินคาไดสะดวกและทั่วถึง เสียคาใชจายนอยและมีความสะดวกในการ
ขนสินคากลับ เปนตน 
 4) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 
3.74 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย สินคาของไทยที่ติดบารโคดและที่ติดตรา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) มีความนาเชื่อถือ คนไทยมีความซื่อสัตย มีความเปนมิตร รวมถึง
ความคุนเคยที่มีตอสินคาไทยและผูขายคนไทย เปนตน 

 
8.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ

ผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนบานโพธิ์ชัย 
 

ตารางที ่3.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผอนปรนบานโพธ์ิชัย 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย �̅� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การรับรูคุณภาพสินคา 3.93 0.409 มาก 
2 ความพึงพอใจของผูบริโภค 3.74 0.394 มาก 
3 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 3.69 0.444 มาก 
4 วัตถุประสงคในการซื้อ 3.56 0.392 มาก 

รวม 3.73 0.410 มาก 
 
จากตารางที่ 3.3 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

(�̅�) รวม = 3.73 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
1) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

(�̅�) = 3.93 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจาก
ประเทศอ่ืนที่มีจําหนายใน สปป.ลาว สินคาของไทยทําใหมีความรูสึกที่ดีที่ไดเปนเจาของ มีความรูสึกวาการมา
ซื้อสินคาของไทยมีความคุมคากับราคา คุณภาพ และการเดินทาง เปนตน 
 2) ความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย (�̅�) = 3.74 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวมีความพึงพอใจตอสินคาของไทย รานคา ผูขาย 
ขั้นตอนการชําระเงิน และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไทย และเมื่อซื้อสินคาของไทยไปบริ โภคสามารถ
ตอบสนองความตองการไดมาก เปนตน 

3) ดานความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 3.69 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวตั้งใจซื้อสินคาของไทยแนนอนแมวาเพ่ิงซื้อสินคา
ประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ มา ตั้งใจซื้อสินคาของไทยแมวาไมมีเวลาไปเลือกซื้อของนัก เขาซื้อสินคา
ของไทยทุกครั้งที่ดานเปด เปนตน 
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 4) ความวัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย (�̅�) = 3.56 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ซื้อเพราะไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้น
ในประเทศของตน ซื้อเพราะนําไปจําหนายตอ ซื้อเพราะชื่นชอบและชื่นชมตัวสินคาเปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากชองทางสื่อโทรทัศน
ไทยสวนกลางมากที่สุด รองลงมาคือปากตอปาก และวิทยุทองถิ่น ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ ปากตอปาก สื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง สื่อโทรทัศนทองถิ่น ตามลําดับ 
 

8.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานโพธิ์ชัยสวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อ

สินคาฝงไทย บางครั้งจดใสกระดาษและคิดไวในใจ คิดเปนรอยละ 38.5 หากมีสินคาชนิดไหนถูกใจก็ซื้อสินคา
นั้นเพิ่ม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยนั้นสวนมาก ใชเงินสดที่พกติดตัวมาอยางเดียว รอยละ 97.4 ซึ่งเขามาซื้อ
สินคานั้นมีความถ่ีประมาณ 2 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีที่ลืมซื้อสินคาหรือสินคาหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนลาว
ทําการซื้อสินคาไทยเหมือนเดิม แตซื้อกับผูประกอบการคนลาวในหมูบานใกลเคียง 

 
8.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทยผานจุด

ผอนปรนบานโพธิ์ไทร จากการสัมภาษณ มีความเห็นวา ปริมาณการซื้อสินคาเมื่อ 5 ปที่ผานมามีการซื้อสินคา
ไทยเพ่ิมข้ึน รอยละ 61.5 และมีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม รอยละ 33.3 กรณีท่ีมีการซื้อสินคาที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจาก 
รายไดเพ่ิมขึ้น รสนิยมเปลี่ยนไปเกิดขึ้นเนื่องจากรสนิยมภายในประเทศ การคมนาคมในการเดินทางมาซื้อ
สินคาสะดวกสบายขึ้น สวนกรณีที่มีการซื้อสินคาเทาเดิมเนื่องจาก การคมนาคมเหมือนเดิม รายไดไม
เปลี่ยนแปลง รสนิยมไมเปลี่ยนแปลง เปนตน 

 
8.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานที่ผานจุดผอนปรนบานโพธิ์ชัย เรียงลําดับประเภทสินคาจากมาก

ไปนอย ดังนี้ 
1) สินคาประเภทอุปโภคบริโภค ไดแก ผงชูรส ผงซักผาโปร น้ําปลา ขนมคบเคี้ยว ตะวัน เลย  

น้ําปลา เปนตน 
2) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก จาน หมอ กระทะ ไมถูพ้ืน ชอน เปนตน 
3) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ รองเทาแตะ กางเกง ผาหมโตโต กระโปรง เปนตน 
4) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค เปนตน 
5) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก อาหารสัตว จอบ ปุย ยาฆาแมลงปราบศัตรูพืช เสียม เปนตน 
6) สินคาประเภทเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามนัเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น รถจักรยาน เปนตน 
7) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม ตูเย็น เปนตน 
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8.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวผานจุดผอนปรนบานโพธิ์ชัยที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย สวนมากเขามาซื้อสินคาในชวง

กอนเวลา 09.00 น. รอยละ 59 ซึ่งการเขามาซื้อสินคาโดยสวนใหญนิยมซื้อที่สินคาที่ ตลาดสดในทองถิ่น 
เหตุผลที่นิยมซื้อเพราะ ใกลบานทําใหสะดวกในเรื่องการเดินทาง เปนตน โดยมูลคาการเขามาซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาวในแตละครั้งสวนมากมีมูลคาอยูที่ 2,801 บาทข้ึนไป 

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทยเพราะ คุณภาพดีกวา ราคาถูกกวา มีสินคาให
เลือกหลากหลาย เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคา ไดแก สินคาบางชนิดมีราคาสูง
กวา ขั้นตอนในการตรวจสอบยุงยาก และความเสียหายของสินคาในการขนสง เปนตน 

 
8.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวใกลเคียงจุดผอนปรนบานโพธิ์ชัย มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจาก

ประเทศอ่ืน เชน จีน และเวียดนาม รอยละ 11–15 ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน 
สปป.ลาว มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาว รอยละ 42.9 บอกวา ซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น เพราะ 
การเดินทางสะดวก ของใชมีครบตามท่ีตองการ ความคงทนของสินคา สินคามีคุณภาพ สวนการเดินทางเขามา
ซื้อสินคาฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่องของ คาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจาก สปป.ลาว มีคาใชจายสูง 
ไมมีกฎเกณฑแนนอนในการจัดเก็บคาภาษี หรือคาธรรมเนียมขนสงสินคา คาแรงขนสงสินคา เปนตน หากมี
เหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดข้ึนจะไมสงผลตอการมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวมาก  

 
8.2. ผูบริโภคคนไทย 

ผูบริโภคคนไทยใกลเคียงจุดผอนปรนบานโพธิ์ชัย นิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดน สวนมากเปน
ผูหญิงมากกวาผูชาย และมีอายุระหวาง 41-50 ป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณจุดผอนปรนมี
อาชีพหลัก คือ เกษตรกร รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 5,001-10,000 บาทตอเดือนมาซื้อสินคาที่ตลาดบริเวณดาน 1
ครั้งตอสัปดาห และมีการซื้อสินคาของ สปป.ลาว โดยสินคาที่ซื้อจากผูขายคนลาว ไดแก ผักหวาน หวาย
กลวยไมตาง ๆ พันธุไมตาง ๆ สมุนไพร บาง ตัวแลน แมลงตาง ๆ ปลา หมูปา บุหรี่ เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อ
สินคาประมาณเชากอนเวลา 09.00 น. 

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุที่ทําใหซื้อสินคาของคนลาว เนื่องจากไมมีจําหนายในประเทศไทย มีสินคาให
เลือกหลากหลาย แตถานอกเหนือจากสินคาขางตนผูบริโภคคนไทยจะเลือกซื้อสินคาของไทยมากกวา สินคา
จาก สปป.ลาว เนื่องจากสินคาจาก สปป.ลาว เปนสินคาตองหาม สินคาไมมีคุณภาพ  

 
8.3. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณใกลจุดผอนปรนบานโพธิ์ชัย โดยสวนใหญประกอบธุรกิจคา

สง เปนเวลาระหวาง 7-9 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งมากกวา 150,000 
บาท โดยสวนใหญผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานและบางรายโทรศัพทมาสั่งกับ
ผูประกอบการคนไทยโดยตรง สวนใหญจายเปนเงินสด แตหากเปนผูประกอบการคนลาวที่สนิทและไวใจกัน มี
การใหเครดิตประมาณ 15 วัน แนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทยเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสินคามีความ
หลากหลายและราคาถูก และแนวโนมที่รานใหมที่สั่งสินคาจากผูประกอบการคนไทยเทาเดิม ปญหาอุปสรรคที่
ผูประกอบการคนไทยพบคือ ปญหาในเรื่อง การขนสงสินคา 
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9.  ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด 
1) จุดผอนปรนบานดอนแพงไดถูกยกเลิกแลวแตในความเปนจริงมีการใชงานอยู เพราะทําเลที่ตั้ง

สะดวกตอการคาขายของผูซื้อและผูขายรายยอยของทั้งสองฝงทําใหเกิดปญหาในการควบคุมคนและสินคา 
รวมทั้งสิ่งผิดกฎหมาย อาทิเชน การลักลอบนําเขายาเสพติด การลักลอบเขาเมืองของแรงงานผิดกฎหมาย 

2) การเปดจุดผอนปรนแหงใหมท่ีบานโพธิ์ชัย ทําใหผูคารายยอยมีคาใชจายในการขนสง สูงขึ้นประมาณ 
3 เทา และดวยระยะทางไกลหางจากตัวอําเภอบานแพง ประมาณ 8 กิโลเมตร  ทําใหมีตนทุนคาใชจายในการ
เดินทางสูงขึ้น  

3) เจาหนาที่ของแตละหนวยงานไมเพียงพอ เพราะการเปดจุดผานแดนแตละแหงตองมีเจาหนาที่ของ
กรมศุลกากร ตรวจคนเขาเมือง กรมเจาทา เจาหนาที่ฝายความมั่นคง ทหาร ตํารวจ ซึ่งตองมาบูรณาการหนาที่
รวมกัน แตปญหา คือ อัตรากําลังของแตละหนวยงานที่กระจายลงตามดานในพ้ืนที่ตาง ๆ นั้นยังไมเพียงพอ 
ทําใหขาดเจาหนาที่ ฉะนั้น ตองมีการผสานแผนการเปดจุดผานแดนในพ้ืนที่และแผนอัตรากําลังคนของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความพรอมในการเปดเปนจุดผานแดนถาวร  

4) จังหวัดนครพนมมีชายแดนติดกับลําน้ําโขง ระยะทางยาว 175 กิโลเมตร มีปญหายากตอการปองกัน
และปราบปรามการลักลอบคนเขาเมือง และสินคาผิดกฎหมายยาเสพติดเขาและออกนอกประเทศ เพราะทุก
จุดสามารถใชเรือขามผานไปมาได ในทุกฤดู โดยเฉพาะพ้ืนที่ไมมีที่ตั้งบานเรือนของประชาชนทั้งสองฝง  
เจาหนาที่ไมเพียงพอตอการตรวจตราดูแลไมสามารถควบคุมตลอดชายแดนได โดยเฉพาะอยางยิ่งในยามวิกาล 

5) การเลียนแบบพฤติกรรมของวัยรุนคนลาวจากวัยรุนคนไทย เมื่อมีการแสดงดนตรีหมอลําชิ่ง แลว
มีการหาเรื่องชกตอยหนาเวที จากเดิมที่การจัดงานในหมูบานชุมชนตรงขามอําเภอบานแพงในพื้นที่ของ 
สปป.ลาว ไมมีเหตุการณชกตอยในอดีตแตปจจุบันเริ่มมีบางแลว 
 
10. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
 ควรเรงการสนับสนุนดานทาเทียบเรือบานโพธิ์ชัย อําเภอบานแพง ยกระดับใหเปนดานถาวร เพ่ือให
มีมูลคาการคาขายสูงขึ้น เนื่องจาก ณ จุดทาเทียบเรือบานโพธิ์ชัย อําเภอบานแพง ถาโครงการตัดถนนจากดาน
ประเพณีบานทาสะอาดไปถนนหมายเลข 8 (R8) ซึ่งเปนทางเชื่อมเขาสูประเทศเวียดนาม และประเทศจีนตอนใต
ไดใกลที่สุด 
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3.2 จุดผอนปรนบานทาอุเทน อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 
 
 
1. สภาพโดยท่ัวไป 

1.1. ประวัติ ที่ตั้ง และการเดินทาง 
จังหวัดไดเริ่มดําเนินการเปดจุดผอนตามที่กระทรวงมหาดไทยไดสั่งการ ตั้งแตเดือนมกราคม  2530 

โดยจุดผอนปรน ตั้งอยูที่ บานทาอุเทน หมูที่ 1 ตําบลทาอุเทน (ในเขตเทศบาล)  ตรงขามกับ บานหินบูน เมือง
หินบูน สปป.ลาว เปดทําการสัปดาหละ 2 วัน คือ วันจันทร และวันพฤหัสบดี เวลาเปดทําการ เวลา 09.00–
15.00 น เจาหนาที่ที่ควบคุม ณ จุดผอนปรน ประกอบดวย ปกครองอําเภอทาอุเทน นรข.เขตนครพนม 
กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 237 กองกําลังสุรศักดิ์มนตรี กองรอยทหารพราน 2106 กองกําลังสุรศักดิ์
มนตรี สถานีตํารวจภูธรทาอุเทน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทาอุเทน โรงพยาบาลทาอุเทน ศุลกากรจังหวัด
นครพนม ดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดนครพนม  

การขามมาของคนลาวนั้นไมจําเปนตองมีหลักฐานจาก สปป.ลาว ใหมีการพิมพลายนิ้วมือ จดชื่อ และ
แลกบัตร สําหรับติดหนาอก สําหรับคนลาวที่หลีกเลี่ยงเดินทางใหออกไปนอกเขตผอนปรนโดยไมขออนุญาต 
หรือไมมารายงานตัวตอเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง  หลีกเลี่ยงไมเดินทางกลับประเทศ ใหดําเนินคดีตาม   
พรบ.คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 

 

 
       ภาพที่ 3.13 แผนที่ตั้งจุดผอนปรนทาอุเทน 
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ภาพที่ 3.14 แผนที่ตั้งจุดผอนปรนทาอุเทน 

 
  จุดผอนปรนแหงนี้ มีคนลาวที่ผานดานในวันที่เปดจุด จํานวน 100-200 คนตอวัน สวนการขามไปของ
คนไทยไมสามารถขามไปได เนื่องจากเปนนโยบายของเมืองหินบูน สปป.ลาว มีมติ ครม.เมื่อ 8 เมษายน 2532 
ใหเปนจุดผานแดนถาวร แตฝาย สปป.ลาว ยังไมพรอมยังคงเปนดานประเพณีบานหินบูน 
 

  
ภาพที่ 3.15-3.16 สภาพทาเรือและทางขึ้นจุดผอนปรนทาอุเทน 

 
2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 

จุดผอนปรนบานทาอุเทน อําเภอทาอุเทน อยูตรงขามกับดานประเพณีบานหินปูน เมืองหินปูน แขวงคํา
มวน ซึ่งมีหมูบานติดแนวชายแดน 7 ตําบล 40 หมูบาน (ระยะทาง 64 กิโลเมตร) ตรงกับหมูบานชายแดน 
สปป.ลาว ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.4 หมูบานอําเภอทาอุเทน และ หมูบานเมืองหินปูน ที่ติดตามแนวชายแดน (ตอ) 
ลําดับที ่ หมูบานของไทย ตําบล หมูบานของ สปป.ลาว เมือง แขวง 

1 ทาอุเทน ทาอุเทน หินบูนใต หินบูน คํามวน 
2 ทาอุเทน ทาอุเทน หาดแฮ หินบูน คํามวน 
3 ทาอุเทน ทาอุเทน หินบูนเหนือ หินบูน คํามวน 
4 นอยหัวบึง ทาอุเทน หินบูนเหนือ หินบูน คํามวน 
5 นาเหนือ ทาอุเทน หาดอีกอม หินบูน คํามวน 

 
3. รูปแบบการคาขาย 

จุดผอนปรนแหงนี้มีคนลาวจากบานตาง ๆ ของเมืองหินบูนมาซื้อสินคา และมีการผลผลิตจากปามา
จําหนาย มีคาใชจายคาเรือและคาธรรมเนียมออกนอกประเทศ สปป.ลาว ประมาณ 300 บาท เมื่อคนลาว
มาถึงฝงไทยเสียคาธรรมเนียมที่โปะแพ คนละ 10 บาท และคาบํารุงทองที่ คนละ 20 บาท ซึ่งเห็นวามี
คาใชจายในการเดินขามฝงของคนลาวสูง คนลาวสวนมากที่ขามมาจึงนําเอาผลิตผลจากปา อาทิ หวายเสน 
กลวยไม พืชพันธุสมุนไพร กบ เห็ด หนอไม ซากสัตวปา ซึ่งเปนสัตวปาคุมครองตามอนุสัญญาไซเตส 
นอกจากนั้น ยังมีสินคาจากประเทศจีนและเวียดนามที่นํามาขายโดยคนลาว ไดแก มะนาว แอปเปล ทับทิม 
เปนตน นอกจากยังมีสินคาประเภทผาพื้นเมือง  และสินคาที่คนลาวนํามาขายในวันจันทนมากกวาวันพฤหัสบดี 
มูลคาการคาตอวันประมาณ 50,000 บาทตอวันที่เปดจุดผอนปรน ซึ่งสินคาที่คนลาวขายไมหมด นําไปฝากไว
กับชาวบานทาอุเทน และบางสวนนําไปขายตอที่ตลาดที่หลักสอง เมืองทาแขก โดยคนลาวที่นําสินคามาขาย 
ประมาณ 50 ราย จัดพ้ืนที่ใหกับคนลาวจําหนายสินคาโดยเฉพาะ มีจัดเก็บคาเชาพ้ืนที่การวางขายสินคา ราย
ละ 10 บาท และคารมใหญกันแดดและกันฝน คันละ 20 บาท 

 

  
ภาพที ่3.17-3.18 ซากสัตวปาที่คนลาวนําเขามาขาย 

 
จุดผอนปรนนี้มีพอคาคนไทยในพ้ืนที่มาซื้อสินคากับคนลาว เพ่ือนําไปขายตอ เพ่ือเก็งกําไร ตลาดนัดที่

จุดผอนปรนนี้ มีรานคาประมาณ 200 ราน มีพอคารายใหญคนลาวเมืองหินบูน 4 ราย มาซื้อสินคาไปจําหนาย 
โดยซื้อจาก 2 รานใหญในอําเภอทาอุเทน ไดแก รานลัคกี้ และรานเจริญผล ซึ่งคูคาของคนไทยและคนลาว มี
การขายคากันมาเปนเวลานานกวา 10 ป มูลคาการซื้อสินคาในแตละครั้งของแตละรายประมาณ 150,000 
บาท โดยพอคารายใหญคนลาวนําสินคาที่ซื้อไปกระจายสินคาใหพอคารายยอยฝงลาวอีกตอหนึ่ง และยังมี
พอคารายยอยคนลาว ที่ขามมาซื้อสินคา ประมาณ 3 ราย มีมูลคาการซื้อสินคา รายละประมาณ 50,000 บาท 
ในการซื้อขายสินคา มีการใหสินเชื่อ ในรูปแบบซื้อสินคาไปกอน เมื่อขายสินคาไดแลว จึงนําเงินมาชําระในวัน
เปดจุดผอนปรนสัปดาหตอไป  
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ภาพที่ 3.19-3.20 สินคาที่คนลาวนําเขามาขาย 

 
จุดผอนปรนนี้ มีกรรมกรแบกหาม ซึ่งเปนคนในชุมชนบานทาอุเทน จํานวน 17 คน คาจางเหมาขน

เปนลําเรือ 600-800 บาทตอ 1 ลําเรือ พอคารายใหญที่ซื้อสินคาจํานวนมากตองใชเรือบรรทุกสินคาถึง 3 ลํา
สวนผูบริโภคคนลาวที่ขามมาซื้อสินคาท่ีตลาดนัดแหงนี้ มีคาใชจายคนละประมาณ 300-500 บาท 

 

  
ภาพที่ 3.21-3.22 สภาพทั่วไปบริเวณตลาดนัด 

 

  
ภาพที่ 3.23-3.24 รานคาขายปลกีและขายสง ในอําเภอทาอุเทน 
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4. การพึ่งพาดานแรงงานและการบริการ 
4.1 การพึ่งพาดานแรงงาน 

 การพ่ึงพาดานแรงงานมีการเขามาของแรงงานตามฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตร ประมาณ 400 คนตอวัน แตการเขามาของแรงงานไมไดผานจุดผอนปรนที่บานทาอุเทน การเขามา
ของแรงงานกลุมนี้ เขามาตามทาเรือประเพณี จํานวน 32 ทา ที่อยูในพ้ืนที่อําเภอทาอุเทน โดยรับคาจาง
แรงงาน วันละ 200-250 บาท ทํางานในภาคการเกษตรและภาคบริการ ในพ้ืนที่ อําเภอทาอุเทน นอกจากมี
จุดผอนปรนบานทาอุเทนแลวยังมีทาเรือประเพณีอีก 32 ทาจึงทําใหเกิดปญหาการลักลอบหลบหนีเขาเมือง
เปนจํานวนมาก  
 

 
      ภาพที่ 3.25 แรงงานรับจางแบกหาม 

 
4.2 รูปแบบการพึ่งพาดานบริการ 

4.2.1 การพึ่งพาดานการสาธารณสุข 
การพ่ึงพาการรักษาพยาบาลคนลาว จังหวัดไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

    1) กรณีคนลาวขามมาในวันเปดจุดผอนปรนการคาชายแดน (วันจันทรและวันพฤหัสบดี) เพ่ือ
ไปติดตอการคากับรานคาในเขตอําเภอ หรือไปรับการรักษาพยาบาล ใหนายอําเภอติดชายแดน (ยกเวนอําเภอ
เมือง เปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด )  เปนผูพิจารณาอนุญาต  สําหรับการขออนุญาตไปรับการ
รักษาพยาบาลขางตน  คนลาวตองมีหนังสือรับรองแพทย จากแขวงคํามวน สปป.ลาว  และหากจําเปนตอง
รักษาพยาบาลเกินกวา 24 ชั่วโมง ใหผูอํานวยการโรงพยาบาล หรือแพทยเวรประจําโรงพยาบาล ออกหนังสือ
เพ่ือเปนหลักฐานนําไปแสดงตอเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองตรวจสอบ 
    2) กรณีคนลาวขามมาเพ่ือรับการรักษาพยาบาล ในวันไมใชเปดทําการจุดผอนปรน ให
นายอําเภอติดชายแดน (ยกเวนอําเภอเมือง เปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด) พิจารณาตามความเหมาะสม
เปนราย ๆ ไป สวนการเยี่ยมญาติ จังหวัดมีนโยบายที่ไมอนุญาตใหคนลาวขามมาเยี่ยมญาติ 
 
5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

1) พืชสมุนไพรนําเขาจากเมืองหินบูน สปป.ลาว มีพอคาจากกรุงเทพฯ มารับซื้อพืชสมุนไพรที่ฝาน
ตากแหงแลว ตันละ 15,000 บาท ในการประกอบยา อาทิ พลังชางสาร สาวนอยตกเตียง เขาแกะ ยานางแดง 
ประดงขอ มากระทืบโลง โดไมรูลม ยาน้ํานมมา ปอยเลือด ประดงรอยแปด ตากวาง กระจอนเนา เปนตน 
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ภาพที่ 3.26 สมุนไพรที่นําเขาจากเมืองหินปูน                                ภาพที่ 3.27 เครื่องจักสานที่คนลาวนํามาขาย 

 
2) เครื่องจักสานตาง ๆ มีพอคาคนไทยรับไปประกอบใหม โดยเสริมความแข็งแรงใหกับเครื่องจักสาน 

เชน กระติกขาว หวด ไซ เปนตน 
3) หวาย มีพอคารายยอยมารับซื้อสินคา ราคา กิโลกรัมละ 40 บาท สําหรับหวายขนาด              

1-5 มิลลิเมตร มีพอคาจากจังหวัดนครพนม มุกดาหารมาซื้อหวาย นําไปทําเครื่องเฟอรนิเจอร 
 

 
                                ภาพที่ 3.28 หวายที่คนลาวนํามาขาย 

 
6. ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม 

  จุดผอนปรนแหงนี้ มีคนลาวและคนไทย จํานวนมากที่ความสัมพันธกันเหมือนพ่ีนอง และมีการ
แตงงานระหวางคนไทย-คนลาว เกี่ยวดองเปนเครือญาติกัน มีวัฒนธรรมประเพณีคลายคลึงกัน มีการแขงเรือ
รวมกันในงานประเพณีออกพรรษาแตละป 
     
7. ดานความม่ันคง 

 อําเภอทาอุเทนเปนพื้นที่มีความเสี่ยงที่ถูกจับตามองในการลักลอบนําเขายาเสพติด และมีการลักลอบ
สงออกไมพะยูง เนื่องจากมีพ้ืนที่ติดแมน้ําโขง จํานวน 64 กิโลเมตร มีทาเทียบเรือประเพณี 32 ทา ที่สุมเสี่ยง
ตอการลักลอบนําเขาและสงออกสิ่งผิดกฎหมาย 
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8. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่จุดผอนปรน
บานทาอุเทน อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 
 

8.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนบานทาอุเทน จังหวัดนครพนม โดยใช

แบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 80 คน แบงเปนเพศชาย จํานวน 20 คน และเพศหญิง จํานวน 60 คน 
อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 31.3 ระดับการศึกษาสวนมากอยูในระดับประถมศึกษา 
คิดเปนรอยละ 55 อาศัยอยูหมูบานทาสะอาด หมูบานหินบูน หมูบานสองหอง และหมูบานทาแขก คนใน
หมูบานประกอบอาชีพเกษตรกร ธุรกิจสวนตัว และรับราชการ  

 ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาบริเวณจุดผอนปรนบานทาอุเทน สวนมากประกอบอาชีพเกษตรกร 
คิดเปนรอยละ 53.8 โดยรายไดที่นํามาซื้อสินคาโดยสวนมากมาจากการเกษตร รายไดครัวเรือนตอเดือน 
สวนมากอยูระหวาง 3,001-5,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพื่อการบริโภคของครอบครัวตอเดือน โดยสวนมาก
อยูระหวาง 1,001-5,000 บาท  

 
8.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจุดผอนปรน อําเภอทาอุเทน มีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 3.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจุดผอนปรนทาอุเทน มีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 4.31 0.565 มาก 
2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 4.23 0.746 มาก 
3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 4.19 0.530 มาก 

4 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 4.09 0.783 มาก 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อการ

พัฒนา สปป.ลาว 3.95 0.967 มาก 

รวม 4.15 0.718 มาก 
 
 จากตารางที่ 3.5 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่จุดผอนปรน อําเภอทาอุเทน มีตอประเทศไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.15 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก 
ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด ประเทศไทย
มีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว ตามลําดับ 
 

 8.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ท่ีจุดผอนปรน อําเภอทาอุเทน มีตอประเทศไทย พิจารณาสวน
ประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

 
ตารางที่ 3.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผอนปรนทาอุเทน  

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภัณฑ 4.39 0.359 มาก 
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ตารางที่ 3.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผอนปรนทาอุเทน (ตอ) 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

2 ดานราคา 4.29 0.193 มาก 
3 ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.15 0.365 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 4.15 0.361 มาก 

รวม 4.25 0.320 มาก 
 
จากตารางที่ 3.6 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

( ) รวม = 4.25 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย  ( ) = 

4.39 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย มีมาตรฐานในดานคุณภาพดี มีความคงทน มี
ทักษะและมีความชํานาญทางดานเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงประเทศไทยมีความเปนมิตร มีความคิด
สรางสรรค และความคุนเคยที่มีตอสินคาไทยตอผูขายคนไทย เปนตน  
 2) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.29 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การตั้งราคาสินคาของไทยเหมาะสมกับคุณภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคา
มีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง และสินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขาย
อยูใน สปป.ลาว เปนตน 
 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.15 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามา
ติดตอซื้อขาย ขั้นตอนการเขา-ออกประเทศเพ่ือมาซื้อสินคามีความสะดวก มีพนักงานเพียงพอที่คอยบริการ 
และหยิบสินคาให มีพ้ืนที่แสดงใหลูกคามองเห็นสินคาไดสะดวกและทั่วถึง การขนสงสินคากลับมีความสะดวก 
เสียคาใชจายนอยในการขนสินคากลับ เปนตน 
 4) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 4.15 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีการโฆษณาทางวิทยุชุมชนและติดปายโฆษณาดวยภาษาลาว  
โฆษณาสินคาของไทยทําใหตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น โฆษณาสินคาของไทยทําใหอยากลองใช ทําใหเกิดความรูสึก
ตองการสินคาที่มีคุณภาพดีกวาสินคาที่ใชอยู มีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา มีการสงเสริม
การขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) และมีการใหสินเชื่อผูประกอบการคนลาวในการซื้อ
สินคา เปนตน 
 

8.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนบานทาอุเทน 

 
ตารางที่ 3.7 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยทีม่ีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผอนปรนทาอุเทน 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การรับรูคุณภาพสินคา 4.40 0.355 มาก 
2 ความพึงพอใจของผูบริโภค 4.33 0.316 มาก 
3 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 4.25 0.377 มาก 
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ตารางที่ 3.7 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผอนปรนทาอุเทน (ตอ) 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

4 วัตถุประสงคในการซื้อ 4.13 0.393 มาก 
รวม 4.28 0.360 มาก 

 
จากตารางที่ 3.7 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

( ) รวม = 4.28 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
 1) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 4.40 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจาก
ประเทศอ่ืน เชน จีน เวียดนาม ที่มีจําหนายใน สปป.ลาว มีความรูสึกวาการมาซื้อสินคาของไทยมีความคุมคา
กับราคา คุณภาพ และการเดินทาง การซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุด และสินคาของไทยทําใหมี
ความรูสึกท่ีดีที่ไดเปนเจาของ เปนตน 

2) ความความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญ
มาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.33 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวมีความพึงพอใจตอสินคาของไทย รานคา
ของไทย ขั้นตอนการชําระเงิน การปฏิบัติของเจาหนาที่ไทย ขั้นตอนในการเขามาซื้อสินคา ณ เขตชายแดน 
และเม่ือซื้อสินคาของไทยไปบริโภคสามารถตอบสนองความตองการไดมาก เปนตน 
 3) ดานความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.25 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวตั้งใจซื้อสินคาของไทย  แมวาเพ่ิงซื้อสินคา
ประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ มา เชน จีน ละเวียดนาม ตั้งใจซื้อสินคาของไทยในโอกาสอ่ืนแมวารานคา
ใกลบานไมมีขาย ตั้งใจเขามาซื้อสินคาของไทย แมวาราคาสินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศอ่ืนที่ไมใช
ประเทศไทยมีราคาต่ํากวา เปนตน 

4) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 4.13 ตามลําดับ โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ซื้อเพราะชื่นชอบและชื่นชมตัว
สินคา ซื้อเพราะไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้นในประเทศของตน ซื้อเพราะมีความแตกตางจากสินคาในประเทศ
ตน เปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากการบอกปากตอปาก 
มากที่สุด รองลงมาคือ สื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง และวิทยุทองถิ่น ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ สื่อปากตอปาก วิทยุทองถิ่น และสื่อโทรทัศนทองถิ่น ตามลําดับ 

 
8.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานทาอุเทน สวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อ

สินคาฝงไทยบางครั้ง มีการจดใสกระดาษไว รอยละ 35 และหากมีสินคาชนิดไหนถูกใจก็ซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดย
ในการมาซื้อสินคาที่ไทยนั้นสวนมากใชเงินสดที่พกติดตัวมาอยางเดียว รอยละ 60 ในการเขามาซื้อสินคานั้นมี
ความถี่ประมาณ 1 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีที่ลืมซื้อสินคาหรือสินคาหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนลาวก็ซื้อสินคา
ไทยเหมือนเดิม แตซื้อกับผูประกอบการคนลาวในหมูบาน 
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8.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย จากการ

สัมภาษณ มีความเห็นวา ปริมาณการซื้อสินคาเมื่อ 5 ปที่ผานมามีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 60 และมี
การซื้อสินคาไทยเทาเดิม รอยละ 36.3 โดยกรณีที่มีการซื้อสินคาที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจาก รายไดเพ่ิมขึ้น การ
คมนาคมในการเดินทางมาซื้อสินคาสะดวกสบายขึ้น รสนิยมเปลี่ยนไป ชอบความทันสมัยและมีคุณภาพมากขึ้น 
สวนกรณีที่มีการซื้อสินคาเทาเดิมเนื่องจาก รายไดไมเปลี่ยนแปลง การคมนาคมเหมือนเดิม รสนิยมไม
เปลี่ยนแปลง เปนตน 

 
8.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานจุดผอนปรนบานทาอุเทน เรียงลําดับประเภทสินคาจากมากไป

นอย ดังนี้ 
1) สินคาอุปโภคบริโภค ไดแก น้ําปลา ผงซักผาโปร สบูลักส ผงชูรส น้ํามันพืช เปนตน 
2) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก กระทะ หมอ ซึง ทัพพี ชอน เปนตน 
3) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง ผาหมโตโต รองเทาแตะ ผาถุง เปนตน 
4) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก เสียม จอบ ปุย เมล็ดพันธุพืช คราด เปนตน 
5) สินคาประเภทอุปกรณกอสราง ไดแก หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก คอน สี เปนตน 
6) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม วิทยุ/โทรทัศน ตูเย็น เครื่องเสียง ลําโพง เปนตน 
7) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค เปนตน  

 
8.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  

ผูบริโภคคนลาวที่ผานบานทาอุเทนเขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย สวนใหญเขามาซื้อสินคาในชวงเชา
กอนเวลา 09.00 น. รอยละ 78.8 ซึ่งการเขามาซื้อสินคาสวนใหญนิยมซื้อสินคาที่ตลาดนัดบริเวณจุดผอนปรน 
รอยละ 66.1 เหตุผลที่นิยมซื้อ เพราะ สะดวกตอการเดินทาง อยูใกลบาน เปนตน โดยปริมาณการเขามาซื้อ
สินคาของผูบริโภคคนลาวในหนึ่งครั้งสวนใหญนั้นมีมูลคาไมแนนอน 

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทยเพราะสินคามีคุณภาพดีกวา สินคามีความ
คงทนมากกวา สามารถหาซื้อไดงายและสะดวก  เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคา 
ไดแก ขั้นตอนในการตรวจสอบยุงยาก ความเสียหายของสินคาในการขนสง ความยุงยากในการถือหรือหิ้ว 
สินคากลับ สปป.ลาว เปนตน 
 

8.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานทาอุเทน มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจาก

ประเทศอ่ืน เชน จีน เวียดนาม รอยละ 5–10 ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน   
สปป.ลาว มีความหลากหลายมากข้ึน แตผูบริโภคคนลาว รอยละ 60 บอกวา ยังคงซื้อสินคาไทยคงเดิม เพราะ 
มีความเคยชิน สินคามีคุณภาพ สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่องของ พาหนะที่
ใชในการเดินทางไมสะดวก ระยะเวลาการเปด-ปดจุดผอนปรน เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนว
ชายแดนเกิดข้ึนจะมีผลตอการมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวมาก  
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8.2. ผูบริโภคคนไทย 
ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนที่ผานบานทาอุเทน โดยสวนมากเปนผูหญิง

มากกวาผูชาย และมีอายุระหวาง 51 ปขึ้นไป อาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณจุดผอนปรน มีอาชีพหลัก 
คือ เกษตรกร รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 5,001-10,000 บาทตอเดือน ความถี่ในการเขามาซื้อสินคาบริเวณจุดผอน
ปรนนั้น ผูบริโภคคนไทยเขามาซื้อเปนนาน ๆ ครั้ง และมีการซื้อสินคาของ สปป.ลาว ดวย โดยสินคาที่ซื้อจาก
ผูขายคนลาว ไดแก ผักหวาน หวาย เห็ดเผาะ สมุนไพร กลวยไมตาง  ๆ หมูปา แมลงตาง ๆ ปลา กบ บุหรี่ 
เครื่องจักสาน ตอกมัดขาว เปนตน  

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนลาว เนื่องจากเพราะมีความเคยชิน มาซื้อสินคาใน
ตลาดเปนประจํา สินคามีใหเลือกหลากหลาย นอกเหนือจากนั้นผูบริโภคคนไทยเคยใชบริการจาก สปป.ลาว 
เชน บอนการพนัน สถานบริการบันเทิง ผูบริโภคคนไทยเขามาซื้อสินคาประมาณ 1-2 ครั้งตอเดือน ผูบริโภค
คนไทยกลาววาชอบเลนบอนการพนันที่ สปป.ลาว มากกวาที่ไทยเพราะถาเลนที่ประเทศไทยผิดกฎหมาย สวน
สถานบริการบันเทิงนั้นชอบของประเทศไทยมากกวาเพราะมีคุณภาพมากกวา และมีความสะอาด 
 

8.3. ผูประกอบการคนลาว 
ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาผานจุดผอนปรนบานทาอุเทน สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศ

ชาย มีอายุ 51 ปขึ้นไป และจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ผูประกอบการคนลาวสวนใหญเปน
ผูประกอบการรายยอย ซึ่งมีการเขามาซื้อสินคาสวนใหญวันจันทรและวันพฤหัสบดี จากการสัมภาษณ
ผูประกอบการคนลาว สามารถสรุปไดดังนี้ 

 
8.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  
 

ตารางที่ 3.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย 4.33 0.516 มาก 
2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.50 1.049 มาก 
3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิด

ที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 
3.33 1.033 ปานกลาง 

4 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 3.00 1.265 ปานกลาง 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ

การพัฒนา สปป.ลาว 
2.83 0.753 ปานกลาง 

รวม 3.40 0.923 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 3.8 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.40 ไดแก สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจาก
ประเทศไทย การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุดและประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความ
ไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว เปนตน   
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยท่ีมีตอผูประกอบการคนไทยและมีความคุนเคยตอสินคาไทยเปนอยางดี  
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  พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.12 ไดแก ประเทศไทย
มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีอัตราจางแรงงานจํานวนมาก มีการศึกษาที่ดี มีการ
วิจัยดานเทคโนโลยี มีความชํานาญดานเทคนิค มีการผลิตที่ไดมาตรฐานและมีความเปนมิตร เปนตน 

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.31 ไดแก สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีการออกแบบ
สวยงาม ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึงประเทศไทย ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนว
ชายแดนมีความนาเชื่อถือ สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนผลิตดวยเทคโนโลยีการผลิตที่ดีและสินคาไทย
ที่จําหนายตามแนวชายแดนมีลักษณะเฉพาะตัว เปนตน 

 
8.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยจุดผอนปรนทาง

การคาทาอุเทน อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม  
 

ตารางที่ 3.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภณัฑ 4.78 0.228 มากที่สุด 
2 ดานสถานท่ี 4.48 0.281 มากที่สุด 
3 ดานราคา 4.13 0.242 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.64 0.832 มาก 

รวม 4.26 0.396 มาก 
 
  จากตารางที่ 3.9 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.26 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.78 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาของไทย
มีใหเลือกหลากหลาย ทันสมัยและมีคุณภาพดี เปนตน 

2) ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.48 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก เวลาเปด-ปด
ใหบริการของรานคาเหมาะสม มีพนักงานขายเพียงพอที่คอยบริการ และหยิบสินคาใหและการขนสงสินคา
กลับมาความสะดวก เปนตน  

3) ดานราคา ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.13 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีปายแสดงราคา
สินคาที่ชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาตามตนทุนที่เพ่ิมทุกครั้งและการตั้งราคาสินคาเหมาะสมกับ
คุณภาพสินคา เปนตน 

4) ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.64 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีการ

3-24 3-25
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โฆษณาทางวิทยุชุมชน มีการติดปายโฆษณาบริเวณหนารานหรือบริเวณใกลเคียงและมีบริการใหเปลี่ยนหรือคืน
สินคาเม่ือสินคามีปญหา เปนตน 

 
8.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา

ไทย โดยจุดผอนปรนทางการคาทาอุเทน อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม  
 

ตารางที่ 3.10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานเศรษฐกิจ 4.00 0.851 มาก 
2 ดานกฎหมายและการเมือง 3.83 1.008 มาก 

รวม 3.92 0.930 มาก 
 
จากตารางที่ 3.10 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.92 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
1) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.00 ซึ่งมปีจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก รายไดในการนํามา
ซื้อสินคามีนอย คาใชจายในการขนสงสูงและการขาดแคลนสินคาท่ีจําเปนใน สปป.ลาว และผูบริโภคคนลาว มี
ความตองการสินคาไทยสูง เปนตน 

2) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.83 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก กฎหมาย
และขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคามีความยุงยาก รัฐบาลไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจ
อยางมีประสิทธิภาพและมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ เปนตน  

 
8.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายท่ี สปป.ลาว 
ผูประกอบการคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานทาอุเทน สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองใน

ประเทศของตน มีการวางแผนมาซื้อสินคาดวยวิธีการโทรศัพทมาสั่ง หลังจากนั้นมารับสินคาดวยตนเอง สั่งซื้อ
จากตัวแทนที่เปนคนชาติเดียวกันในพ้ืนที่ เปนผูรวบรวมรายการสินคาและจัดสงถึงที่และมาซื้อสินคาดวย
ตัวเองแตไมไดผานการติดตอมากอน โดยมีวิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดสินคาที่ขายไดมาก 
เพ่ือประมาณแนวโนมความตองการซื้อของลูกคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อ 
ผูประกอบการคนลาวมาซื้อสินคาจากไทย 6-10 ครั้งตอเดือน 
 การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประเทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 10 จากราคา
เดิมของสินคาและกรณีที่เปนสินคาจาก สปป.ลาว มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 15 จากราคาเดิมของ
สินคา ซึ่งผูประกอบการคนลาวสงสินคาใหกับรานคาประจํา 1 รายและมูลคาที่สงสินคาไมเกิน 10,000 บาท
ตอครั้ง โดยมีการจายชําระเงินสด 
 รานคาที่ขายสินคาในบานหินบูน เมืองหินบูน แขวงคํามวน สปป.ลาว มีรานคาขายสินคาไทยรายใหญ
จํานวน 3 ราย แตรานคาเดิมมีแนวโนมการสั่งซื้อสินคาเพ่ิมขึ้น เพราะมีคุณภาพดี หากมีแนวโนมที่สินคาจาก
ประเทศเวียดนามและประเทศจีน ที่จะมาวางตลาดในทองถิ่นมากขึ้น ในกรณีที่สินคาที่ผลิตใน สปป .ลาว ที่มี
คุณภาพใกลเคียงกันกับสินคาไทย ราคาถูกกวา ผูประกอบการคนลาวจะตัดสินใจซื้อสินคาจากประเทศของตน 
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เนื่องจากสินคา สปป.ลาวมีคุณภาพดี ราคาถูก งายตอการสั่งซื้อและขนสง และกระตุนเศรษฐกิจประเทศ
ตนเอง 
 ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนลาวที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ สปป.ลาว พบคือ ปญหาในเรื่องการ
ขนสงสินคา ความสูญเสีย กลางทาง/ปลายทางของสินคา และสินคาถูกกีดกัน 
 

8.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณจุดผอนปรนทาอุเทน โดยสวนใหญประกอบธุรกิจคาปลีก 

เปนรานขายของชํา และรานโชวหวย เปนเวลามากกวา 9 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการ
คาขายแตละครั้งไมเกิน 50,000 บาท โดยสวนใหญผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่
รานและบางรายโทรศัพทมาสั่งกับผูประกอบการคนไทยโดยตรง สวนใหญจายเปนเงินสด แตหากเปน
ผูประกอบการคนลาวที่สนิทและไวใจกัน มีการใหเครดิตประมาณ 7 วัน แนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทย
เทาเดิม และแนวโนมที่รานใหมที่สั่งสินคาจากผูประกอบการคนไทยเทาเดิม ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการ
คนไทยพบคือ ปญหาในเรื่องการขนสงสินคาและคาธรรมเนียม 
 
9. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของเมืองและดานในอนาคต 

  จุดผอนปรนแหงนี้ มีโครงการที่จะพัฒนาใหเปนจุดผานแดนถาวร แตยังไมมีการกําหนดรายละเอียด
หรือขอมูลที่ชัดเจน 

 
10. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด  

10.1 จุดผอนปรนการคา 
การเปดจุดผอนปรนการคาและมาตรการที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน อาจไมเหมาะสมกับสภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป อาจเปนชองทางผูกระทําผิดกฎหมายดานตาง ๆ มากขึ้น เนื่องจาก 
1) เจาหนาที่ฝายไทย ไมเขมงวด ตรวจตราคนลาวและสิ่งของที่ขามมาจาก สปป.ลาว เปนสาเหตุใหมี

การลักลอบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย และลักลอบคายาเสพติด 
2) เจาหนาที่ฝายไทย ไมผอนปรนใหมีการนําเขาสินคาบางชนิด เนื่องจากผิดกฎหมาย เชน ซากสัตว 

กลวยไม  ทําใหประชาชนขาดความสนใจไมมาซื้อสินคาท่ีคนลาวนํามาขายในตลาดนัดวันเปดจุดผอนปรน 
3) เจาหนาที่ประจําจุดผอนปรน ขาดงบประมาณและวัสดุอุปกรณในการทํางาน 
4) มีการลักลอบออกนอกจุดผอนปรน บางสวนเดินทางไปยังอําเภอใกลเคียงเพ่ือเยี่ยมญาติหรือหา

งานทํา บางสวนเดินทางเขาไปยังพื้นท่ีตอนในเพื่อหางานทํา 
 

10.2 จุดรวมเรือ – ทาขามประเพณี (การจัดระเบียบเรือตามลําแมน้ําโขง) 
1) อําเภอทาอุเทน  มีจุดรวมเรือ 32  แหง  มีเรือประมงพ้ืนบาน จํานวนประมาณ 676 ลํา  เปนจุดที่

มีการลักลอบสัญจรขามแดนผิดกฎหมาย เชน ในบางฤดูกาล มีการลักลอบเขามารับจางทํานา เกี่ยวขาว เที่ยว
งานประเพณี เยี่ยมญาติ หรือเขามารับการรักษาพยาบาล (กรณีเจ็บปวย)  เปนตน  ดวยสาเหตุดังกลาวขางตน 
ทําใหมีการลักลอบกระทําผิดกฎหมายไดงาย เชน การลักลอบคายาเสพติด แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย การ
ลักลอบขนสินคาหนีภาษี การลักลอบนําเขา–สงออก พืชหรือสัตวสงวน  หรือปญหาอ่ืน ๆ เชน โรคระบาดใน
คน และสัตว เปนตน  
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2) จุดรวมเรือ–ทาขามประเพณีหลายหมูบาน  ไมมีเจาหนาที่ในการกํากับดูแล และไมปฏิบัติตาม
มาตรการที่กําหนด 

3) เรือประมงพ้ืนบานไทย โดยปกติจะประกอบอาชีพหาปลาในนานน้ําไทย โดยวิ่งชิดฝงไทยเปนหลัก 
แตมีบางลําที่ขามนานน้ําไปยังประเทศเพ่ือนบาน หาปลา รวมงานประเพณี เยี่ยมญาติ เปนตน โดยไมมี
มาตรการบังคับ 

4) ไมมีเจาหนาที่  ไมมีงบประมาณเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน และวัสดุอุปกรณในการทํางาน 
 
11. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

1) นายอําเภอเจาของพ้ืนที่ ตองทําหนาที่เปนหัวหนาคณะทํางานเพ่ือประสานการปฏิบัติกับหนวยงาน
ที่เก่ียวของ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรการที่กําหนดของจุดผอนปรนการคาอยางเครงครัด 

2) ตองจัดใหมีการประชุมเจาหนาที่ทํางานระดับอําเภอ  เพ่ือสรุปปญหา และแนวทางแกไข อยางเปน
รูปธรรม เปนประจํา หากมีปญหาอุปสรรคเกินกวาที่จะแกไขได ใหรายงานจังหวัดเพ่ือหาแนวทางในการ
ปฏิบัติหนาที่ตอไป 

3) จัดหาเจาหนาที่ สนับสนุนงบประมาณเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน และจัดหาวัสดุอุปกรณในการ
ทํางาน 

4) ใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลจุดรวมเรือ พ้ืนที่ตามแนวชายแดน 2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด กํากับ
ดูแลเรืองนโยบาย  และอําเภอ เปนฝายปฏิบัติการ  

5) การขามแดน จะตองเปนไปตามจุดที่ทางราชการกําหนด ไมมีดานประเพณี และกรณีเจ็บปวย ซึ่ง
เปนเรื่องมนุษยธรรม ตองไดรับการพิจารณาเปนรายกรณี 

6) จัดหาเครื่องมือเทคโนโลยีใหม ๆ เชน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ณ จุดผอนปรน อยางนอยจุดละ 1  
เครื่อง   เมื่อมีผูที่เดินทางเขา ก็ใหสแกนลายนิ้วมือ และเมื่อเดินทางออก ก็ใหสแกนลายนิ้วมืออีกครั้ง  ก็จะ
ทราบถึงจํานวนคนที่เขาออก ที่ลักลอบหนีเขาเมืองโดยไมไดรับอนุญาตเทาไหร เปนตน 

7) ขอรับการสนับสนุน สุนัขตํารวจ หรือเครื่องเอ็กซเรย เพ่ือตรวจหาสิ่งเสพติด ในการปองกันการ
ลักลอบนําเขายาเสพติด   
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3.3 จุดผอนปรนบานหนาด ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
 
 
1. สภาพโดยท่ัวไป 

1.1. ประวัติ ที่ตั้ง และการเดินทาง 
 จุดผอนปรนบานหนาด ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีประกาศใหเปดเมื่อ 22 
มิถุนายน 2550 และเริ่มดําเนินการ 26 มิถุนายน 2550 เปดทําการในวันอังคารและวันศุกร เวลา 08.00-
15.00 น. มีเจาหนาปฏิบัติงานในจุดผอนปรนประกอบดวย ตํารวจตะเวนชายแดน อาสาสมัคร ชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมูบาน ศุลกากร เจาที่ปกครองของอําเภอ ในวันอังคาร มีการเปดตลาดนัดซื้อขายสินคา มีคนลาวที่
เขามา ประมาณ 50 คน ในวันศุกรที่ไมมีการเปดตลาดนัด คนลาวเขามาประมาณ 10 คน คนลาวที่เขามาใน
วันที่เปดตลาดนัด โดยสวนมาก นําสินคาเขามาขาย อาทิ เครื่องจักสาน ผลผลิตจากปาตามฤดูกาล เชน ปู กบ 
หนอไม กลวยไม เห็น บาง กระแต ผาถุงพ้ืนเมือง มะนาว ทับทิม ไมสน เปนตน คาใชจายของคนลาวที่เขามา
ขายสินคา โดยเสียคาใชจายฝงลาวและคาเรือไป-กลับ จํานวน 250-300 บาท และเสียคาใชจายฝงไทย คนละ 
20 บาท และคาวางขายสินคา คนละ 10 บาท 
 

  
                    ภาพที่ 3.29 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนบานหนาด 
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          ภาพที่ 3.30 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนบานหนาด 

 
  จุดผอนปรนบานหนาด มีระยะทางหางจากนครพนม 26 กิโลเมตร โดยวิ่งไปบนเสนทาง หมายเลข 
212 ไปทางอําเภอธาตุพนม 24 กิโลเมตร แลวเลี้ยวซายเขาไปในหมูบานอีกประมาณ 2 กิโลเมตร โดยบาน
หนาดมีจํานวน 3 หมูบาน คือ หมู 1, 2, 11 จํานวนประมาณ 1,000 หลังคาเรือน   
 

  
ภาพที่ 3.31-3.32 อาคารทําการและศาลาทางขึ้น-ลงแมน้ําโขง 

  
  จุดผอนปรนนี้ เปดใหคนลาวนําสินคาเขามาขาย ซึ่งมีเรือโดยสารคนลาว เพียง 1 ลํา ขนาด 50 ที่นั่ง 
เมื่อถึงฝงไทยตองเดินตามสันดอนชายฝงแมน้ําโขง ในฤดูฝนเปนดินเลน ระยะ 100 เมตร และมีแรงงานคนไทย
ในหมูบานรับจางขนสินคาโดยใชลอลากจูง คาจางตอเท่ียว 10-30 บาทแลวแตตกลงกัน  
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ภาพที่ 3.33-3.34 สภาพทั่วไปบริเวณตลาดนัด จุดผอนปรนบานหนาด 

  
2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 

จุดผอนปรนบานหนาด ตรงขามกับบานปากเบง เมืองทาแขก แขวงคํามวน จํานวนหลังคาเรือน
ประมาณ 95 หลังคาเรือน ซึ่งมีหมูบานใกลเคียง เชน บานกุดจับ บานเซียงหวาน บานหัวดอน เปนตน โดยคน
ลาวมีการเพาะปลูกขาว มันสําปะหลัง และยางพารา  

 
3. รูปแบบการคาขาย 

 ตลาดนัดที่จุดผอนปรนแหงนี้ มีผูขายคนไทย ประมาณ 120 ราย และผูขายคนลาว ประมาณ 20 ราย 
โดยสวนมากเปนคนในบานหนาด บานกลางและหมูบานใกลเคียงที่มาซื้อสินคาในตลาดแหงนี้มากกวาคนลาว 
เนื่องจากคาใชจายในการเดินทางของคนลาวสูง โดยมากจึงมีเพียงคนลาวที่นําสินคามาขายเมื่อไดเงินแลวซื้อ
สินคาไทยกลับไป มีสวนนอยที่มาซื้อสินคาโดยเฉพาะเพียงอยางเดียว  
 

  
ภาพที่ 3.35-3.36 สินคาที่คนลาวนาํเขามาขายในบริเวณตลาดนัด 

 
 จุดผอนปรนแหงนี้ มีมูลคาซื้อขายสินคา ประมาณ 80,000 บาทตอวันที่เปดตลาดนัด โดยมากเปนการ
ซื้อขายเพ่ือการบริโภคเทานั้น มีการนําเขาเครื่องจักสานและพอคาคนไทยนําไปประกอบตกแตงสรางความ
แข็งแรง เพื่อสรางมลูคาเพ่ิม เชน หากเปนหวดนึ่งขาวเหนียวก็นําไปเสริมความแข็งแรงของหวด เปนตน 
rIS

NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดนครพนม

3-32 

4. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 
เครื่องจักสานตาง ๆ มีพอคาคนไทยรับไปประกอบใหม โดยเสริมความแข็งแรงใหกับเครื่องจักสาน เชน 

กระติกขาว หวด ไซ เปนตน 
 

5. ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม 
จุดผอนปรนแหงนี้ มีคนลาวและคนไทย จํานวนมากมีความสัมพันธกันผานประเพณีวัฒนธรรม โดยมี

การจัดกิจกรรมรวมกัน ระหวางบานหนาด ตําบลบานกลาง ฝงไทย กับ บานบึงเปง เมืองทาแขก แขวงคํามวน 
สปป.ลาว มีการแขงเรือ และแขงกีฬาระหวางเมือง  

 
6. ดานความม่ันคง 

บริเวณจุดผอนปรนแหงนี้ ไมคอยมีปญหาในเรื่องการลักลอบนําเขายาเสพติด แตในพ้ืนที่ใกลเคียง
ตําบลบานกลาง ยังพบเห็นมีการจับกุมการลักลอบนําเขายาเสพติดรายยอย จึงยังคงมีความเสี่ยงดานความ
มั่นคง 

 
7. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูค าที่จุดผอน

ปรนบานหนาด ตําบลนาบานกลาง อําเภอนาเมือง จังหวัดนครพนม 
 

7.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนบานหนาด อําเภอเมืองจั งหวัด

นครพนม โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แบงเปนเพศชาย จํานวน 10 คน และเพศหญิง 
จํานวน 20 คน อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 53.3 ระดับการศึกษาสวนมากอยูใน
ระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 70 อาศัยอยูหมูบานสันติสุข หมูบานปากเบง หมูบานโนนศิลา และหมูบาน
นาสิดี คนในหมูบานประกอบอาชีพเกษตรกร และรับราชการ  

 ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาบริเวณจุดผอนปรนบานหนาด สวนมากประกอบอาชีพธุรกิจ
สวนตัว คิดเปนรอยละ 53.3 โดยรายไดที่นํามาจากการคาขาย หากรวมรายไดครัวเรือนตอเดือน อยูระหวาง 
5,001-10,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพื่อการบริโภคของครอบครัวตอเดือน อยูระหวาง 1,001-3,000 บาท  

 
7.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจุดผอนปรนบานหนาด มีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 3.11 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวทีจุ่ดผอนปรนบานหนาด มีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ
การพัฒนา สปป.ลาว 4.43 0.504 มาก 

2 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 4.40 0.563 มาก 
3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 4.10 0.548 มาก 

4 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 3.97 0.890 มาก 
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ตารางที่ 3.11 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จุดผอนปรนบานหนาด มีตอประเทศไทย (ตอ) 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

5 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด 3.83 0.834 มาก 
รวม 4.15 0.668 มาก 

 
 จากตารางที่ 3.11 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่จุดผอนปรนบานหนาด มีตอประเทศไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.15 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก 
ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพ่ือการพัฒนา สปป.ลาว และมีความเห็นวา
ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิด
ที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว ตามลําดับ 
 

 7.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจุดผอนปรนบานหนาด มีตอประเทศไทย พิจารณาสวน
ประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

 
ตารางที่ 3.12 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผอนปรนบานหนาด 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานราคา 4.50 0.180 มากที่สุด 
2 ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.33 0.204 มาก 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 4.32 0.216 มาก 
4 ดานผลิตภัณฑ 4.29 0.195 มาก 

รวม 4.36 0.199 มาก 
 
จากตารางที่ 3.12 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี

คาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.36 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
 1) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.50 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การตั้งราคาสินคาของไทยเหมาะสมกับคุณภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคา
มีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง และสินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขาย
อยูใน สปป.ลาว เปนตน 
 2) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 4.33 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีบริการรับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท มีพื้นที่แสดงใหลูกคามองเห็น
สินคาไดสะดวกและทั่วถึง เสียคาใชจายนอยในการขนสินคากลับ  สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่
สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขาย  ขั้นตอนการเขา-ออกประเทศเพ่ือมาซื้อสินคามีความสะดวก และเวลาเปด-
ปดใหบริการของรานคาเหมาะสม เปนตน 
 3) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 4.32 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีการโฆษณาทางวิทยุชุมชน โฆษณาในหนังสือพิมพทองถิ่น มีการ
ติดปายโฆษณาดวยภาษาลาว มีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา มีการสงเสริมการขายในเรื่อง
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การจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) มีการใหเครดิตผูประกอบการคนลาวในการซื้อสินคา โฆษณาสินคาไทย
ทําใหตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น ทําใหรูสึกดีและคลอยตามโฆษณาในการอยากใชสินคาของไทย เปนตน 

4) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (( ) = 4.29 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย มีความคงทน สินคาของไทยที่ติดบารโคดมีความ
นาเชื่อถือ รวมถึงความคุนเคยที่มีตอสินคาไทยและผูขายคนไทย มีความเปนมิตร และประเทศไทยมีความ
ชํานาญดานเทคนิคและเทคโนโลยีการผลิต เปนตน 
 

7.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนบานหนาด 

 
ตารางที่ 3.13 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจยัที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผอนปรนบานหนาด 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การรับรูคุณภาพสินคา 4.37 0.215 มาก 
2 ความพึงพอใจของผูบริโภค 4.35 0.218 มาก 
3 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 4.31 0.206 มาก 
4 วัตถุประสงคในการซื้อ 4.22 0.340 มาก 

รวม 4.31 0.245 มาก 
 
จากตารางที่ 3.13 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี

คาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.31 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
 1) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (( ) = 4.37 
โดยมปีจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจากประเทศอ่ืนที่มี
จําหนายใน สปป.ลาว รูสึกวาการมาซื้อสินคาของไทยมีความคุมคากับราคา คุณภาพ และการเดินทาง สินคา
ของไทยทําใหมีความรูสึกท่ีดีที่ไดเปนเจาของ และการซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุด เปนตน 
 2) ความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 4.35 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวพึงพอใจตอขั้นตอนการชําระเงินคาสินคาของไทย 
ขั้นตอนในการเขามาซื้อสินคา ณ บริเวณชายแดน การปฏิบัติของเจาหนาที่ สินคาของไทย รานคา และเมื่อ
ผูบริโภคคนลาวซื้อสินคาของไทยไปบริโภคสามารถ ตอบสนองความตองการของผูบริโภคคนลาวไดมาก     
เปนตน 
 3) ดานความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.31 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวตั้งใจซื้อสินคาของไทย แมวาเพ่ิงซื้อสินคา
ประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ มา ตั้งใจเขามาซื้อสินคาของไทย แมวาราคาสินคาประเภทเดียวกันที่ผลิต
ในประเทศอ่ืนที่ไมใชประเทศไทยมีราคาถูกกวา ตั้งใจซื้อสินคาของไทย แมวาไมมีเวลาไปเลือกซ้ือของนัก  
 4) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 4.22 ตามลําดับ โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ซื้อเพราะชื่นชอบและชื่นชมตัว
สินคา ซื้อเพราะมีความแตกตางจากสินคาในประเทศตน ซื้อเพราะไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้นใน สปป.ลาว 
เปนตน 
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ผูบริโภคคนลาวรับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากการบอกปากตอปาก 
มากที่สุด รองลงมาคือ สื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง และวิทยุทองถิ่น ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือชองทางปากตอปาก สื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง และวิทยุทองถิ่น ตามลําดับ 
 

7.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานหนาดสวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคา

ฝงไทยเปนบางครั้ง สวนมากบางครั้งจดใสกระดาษและคิดไวในใจ รอยละ 70 และหากมีสินคาชนิดไหนถูกใจก็
ซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยนั้นสวนมาก ใชเงินสดที่พกติดตัวมาอยางเดียว รอยละ 76.7 ใน
การเขามาซื้อสินคานั้นมีความถี่ประมาณ 1 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีที่ลืมซื้อสินคาหรือสินคาหมดกะทันหัน 
ผูบริโภคคนลาวก็ซื้อสินคาไทยเหมือนเดิม แตซื้อกับผูประกอบการคนลาวในหมูบานใกลเคียง 

 
7.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทยที่ผานจุด

ผอนปรนบานหนาด จากการสัมภาษณ มีความเห็นวา ปริมาณการซื้อสินคาเมื่อ 5 ปที่ผานมามีการซื้อสินคา
ไทยเพ่ิมข้ึน รอยละ 80 และมีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม รอยละ 10 โดยกรณีท่ีมีการซื้อสินคาที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจาก 
รายไดเพ่ิมขึ้น รสนิยมเปลี่ยนไปเกิดขึ้นเนื่องจากสื่อของไทย รสนิยมเปลี่ยนไป  ชอบความทันสมัยและมี
คุณภาพมากขึ้น สวนกรณีท่ีมีการซื้อสินคาเทาเดิมเนื่องจาก รสนิยมไมเปลี่ยนแปลง รายไดไมเปลี่ยนแปลง การ
คมนาคมเหมือนเดิม เปนตน 

 
7.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานจุดผอนปรนบานหนาด เรียงลําดับประเภทสินคาจากมากไปนอย 

ดังนี้ 
1) สินคาอุปโภคบริโภค ไดแก มะเขือ น้ําปลา น้ํามันพืช พริกสด มะละกอ เปนตน 
2) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก หมอ จาน ชอน ตะหลิว อุปกรณนึ่งขาว ซึง เปนตน 
3) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง ผาหมโตโต ผาถุง รองเทาแตะ เปนตน 
4) สินคาประเภทอุปกรณกอสราง ไดแก ตะปู สิ่ว หลอดไฟ คอน ปลั๊ก เปนตน 
5) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก เสียม คราด จอบ ปุย เมล็ดพันธุพืช เปนตน 
6) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก เครื่องเสียง พัดลม ลําโพง เปนตน  
7) สินคาประเภทเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง ยางรถมอเตอรไซด เปนตน 

 
7.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทยผานจุดผอนปรนบานหนาด โดยสวนมากเขามาซื้อสินคา

ในชวงกอนเวลา 09.00 น. รอยละ 76.7 โดยการเขามาซื้อสินคาโดยสวนมากนิยมซื้อสินคาที่ตลาดนัดบริเวณ
ดาน รอยละ96.8 เหตุผลที่นิยมซื้อ เพราะ สะดวกตอเดินทาง เปนตน ปริมาณการเขามาซื้อสินคาของผูบริโภค
คนลาวในหนึ่งครั้งสวนใหญนั้นมีมูลคา 1,001 – 1,900 บาท 

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย คุณภาพดีกวา ราคาถูกกวา มีความคุนเคยกับ
เจาของราน มีสินคาใหเลือกหลากหลาย เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคา ไดแก 
ราคาสินคาบางชนิดสูงกวา คาขนสงแพง ความเสียหายของสินคาในการขนสงสินคากลับ สปป.ลาว เปนตน 
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7.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานหนาด มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจากประเทศ

อ่ืน เชน จีน เวียดนาม รอยละ 5–10 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน สปป.ลาว มี
ความหลากหลายมากข้ึน แตผูบริโภคคนลาว รอยละ 66.7 บอกวา ยังคงซื้อสินคาไทยคงเดิม เพราะ ความเคย
ชิน รายไดไมเปลี่ยนแปลง  สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่องของ ระยะเวลา
การเปดจุดผานแดน การปฏิบัติของเจาหนาที่ในบางเรื่อง คาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจาก สปป.ลาว มี
คาใชจายสูง เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้นจะมีผลตอการมาซื้อสินคาของผูบริโภค
คนลาวมาก  

 
7.2. ผูบริโภคคนไทย 

ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาจุดผอนปรนบานหนาด โดยสวนมากเปนผูหญิงมากกวาผูชาย 
และมีอายุระหวาง 41-50 ป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณดาน มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกร รายได
โดยเฉลี่ยอยูที่ 10,001-20,000 บาทตอเดือน ผูบริโภคคนไทยมาซื้อสินคาที่ตลาดบริเวณจุดผอนปรนบาน
หนาด 1 ครั้งตอสัปดาห และมีการซื้อสินคาของ สปป.ลาว โดยสินคาที่ซื้อจากผูขายคนลาว ไดแก เห็ดเผาะ 
ผักหวาน สมุนไพร กลวยไมตาง ๆ ปลา หมูปา ตัวแลน แมลงตาง ๆ อุปกรณนึ่งขาว ซึง เครื่องจักรสาน 
อุปกรณเครื่องมือชาง ที่ดักปลา เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคาประมาณชวงเชากอนเวลา 09.00 น. 

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนลาว เนื่องจากไมมีจําหนายในประเทศไทย สินคา
บางชนิดราคาถูกกวา ปกติเมื่อไปเลือกซื้อสินคาที่ตลาดจุดผอนปรน  ผูบริโภคคนไทยเลือกซื้อสินคาของไทย
มากกวาสินคาจาก สปป.ลาว เนื่องจากสินคาจาก สปป.ลาว ไมถูกสุขลักษณะ สกปรก  ไมมีคุณภาพ และผูขาย
ไมรักษาอนามัย เปนตน 
 

7.3. ผูประกอบการคนลาว 
ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาผานจุดผอนปรนบานหนาด โดยเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มี

อายุระหวาง 41-50 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และเปนผูประกอบการการเกษตร ซึ่งมีการ
เขามาซื้อสินคาสวนใหญวันอังคาร จากการสัมภาษณผูประกอบการคนลาว สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

7.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  
 

ตารางที่ 3.14 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจาก
ประเทศไทย 5.00 0.000 มากที่สุด 

2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 4.50 0.707 มากท่ีสุด 
3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก

ชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 4.50 0.707 มากที่สุด 

4 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 
เพื่อการพัฒนา สปป.ลาว 3.50 0.707 มาก 

5 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 3.00 0.000 ปานกลาง 
รวม 4.10 0.424 มาก 

3-36 3-37

ตารางที่ 3.14 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอ
 ประเทศไทย

ลำดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับความสำคัญ

1 สปป.ลาว ไมควรจำกัดชนิด/
ปริมาณสินคานำเขาจากประเทศไทย

5.00 0.000 มากที่สุด

2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด 4.50 0.707 มากที่สุด

3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคา
ทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว

4.50 0.707 มากที่สุด

4 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเ
งิน เพื่อการพัฒนา สปป.ลาว

3.50 0.707 มาก

5 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว 3.00 0.000 ปานกลาง

รวม 4.10 0.424 มาก
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 จากตารางที่ 3.14 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.10 ไดแก สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจาก
ประเทศไทย การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุดและประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความ
ไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยท่ีมีตอผูประกอบการคนไทยและมีความคุนเคยตอสินคาไทยเปนอยางด ี

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.45 ไดแก ประเทศ
ไทยมีการวิจัยดานเทคโนโลยี มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีอัตราจางแรงงาน
จํานวนมาก มีความชํานาญดานเทคนิค มีการผลิตที่ไดมาตรฐาน มีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิตและมี
การศึกษาที่ดี เปนตน 

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน  ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.31 ไดแก ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึงประเทศ
ไทย ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีความนาเชื่อถือและสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน
ผลิตดวยเทคโนโลยี เปนตน 

 
7.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย โดยผานจุดผอนปรน

บานหนาด อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม  
 

ตารางที่ 3.15 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภณัฑ 5.00 0.000 มากที่สุด 
2 ดานสถานท่ี 4.57 0.404 มากที่สุด 
3 ดานราคา 4.00 0.000 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.00 0.202 ปานกลาง 

รวม 4.14 0.152 มาก 
 
  จากตารางที่ 3.15 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.14 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 5.00 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาทันสมัย 
สินคาทันสมัยและสินคาที่รานคาไทยนํามาจําหนายเปนที่รูจัก เปนตน  

2) ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจในการมาซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.57 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มี
พนักงานขายเพียงพอที่คอยบริการ และหยิบสินคาให มีพ้ืนที่จัดเก็บสินคาขายมากเพียงพอที่ลูกคาไดเห็น
สินคาและการขนสงสินคากลับมีความสะดวก เปนตน 
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3) ดานราคา ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.00 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สามารถตอรอง
ราคาสินคาได มีปายแสดงราคาสินคาที่ชัดเจนและมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาตามตนทุนที่เพ่ิมทุกครั้ง เปนตน 

4) ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญปานกลาง ที่มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.00 ซ่ึงมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มี
บริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเม่ือสินคามีปญหา มีการติดปายโฆษณาบริเวณหนารานหรือบริเวณใกลเคียงและ
มีการโฆษณาทางวิทยุชุมชน เปนตน 

 
7.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา

ไทย โดยผานจุดผอนปรนบานหนาด อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม  
 

ตารางที่ 3.16 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานเศรษฐกิจ 3.50 0.707 มาก 
2 ดานกฎหมายและการเมือง 2.88 0.177 ปานกลาง 

รวม 3.19 0.442 มาก 
 
จากตารางที่ 3.16 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.19 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
1) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.50 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก รายไดในการนํามา
ซื้อสินคามีนอย คาใชจายในการขนสงสูงและการขาดแคลนที่จําเปนใน สปป.ลาว และผูบริโภคคนลาว มีความ
ตองการสินคาไทยสูง เปนตน 

2) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 2.88 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก 
รัฐบาลไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ และกฎหมาย
เกี่ยวกับภาษีการคาซับซอนในการนํามาปฏิบัติ เปนตน  

 
7.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายที่ สปป.ลาว 
ผูประกอบการคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานหนาด สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองในประเทศ

ของตน มีการวางแผนมาซื้อสินคาดวยวิธีการโทรศัพทมาสั่งซื้อสินคาและมาซื้อสินคาดวยตนเอง หลังจากนั้น
มารับสินคาดวยตนเอง โดยมีวิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่ขายไดมาก เพ่ือ
ประมาณแนวโนมความตองการซื้อของลูกคา ผูประกอบการคนลาวมาซื้อสินคาจากไทยโดยเฉลี่ยสัปดาหละครั้ง 

การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมข้ึน รอยละ 15 จากราคาเดิม
ของสินคา และในกรณีทีเปนของ สปป.ลาว มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมข้ึน รอยละ 10 จากราคาเดิมของสินคา ซึ่ง
ผูประกอบการคนลาวสงสินคาใหกับรานคาประจํา 1 รายและมูลคาที่สงสินคาไมเกิน 50,000 บาทตอครั้ง โดย
มีการจายชําระเปนเงินสด 
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รานคาที่ขายสินคาในเมืองทาแขก แขวงคํามวน สปป .ลาว มีรานคาขายสินคาไทยรายใหญจํานวน
มากกวา 3 ราย แตแนวโนมที่สินคาจากประเทศเวียดนามมาวางขายใน สปป.ลาว เพ่ิมขึ้น ในกรณีที่สินคาผลิต
ใน สปป.ลาว ที่มีคุณภาพใกลเคียงกับสินคาของประเทศไทย ราคาถูกกวา ผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการ
คนลาวตัดสินใจมาซื้อสินคาประทศของตน เพื่อวางขายและยังชวยเหลือคนลาวดวยกันเอง 
 ปญหาอปุสรรคของผูประกอบการของคนลาวที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ สปป.ลาว พบคือ ปญหาในเรื่อง
ของการขนสงสินคา 
 

7.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณดานหนาจุดผอนปรนบานหนาด โดยสวนใหญประกอบธุรกิจ

คาปลีก เปนเวลาระหวาง 1-3 ป ซึ่งมูลคาการปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งไมเกิน 50,000 บาท 
โดยสวนใหญผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานโดยตรง สวนใหญจายเปนเงินสด 
แนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทยเทาเดิม และแนวโนมที่รานใหมที่สั่งสินคาจากผูประกอบการคนไทยเทา
เดิม ปญหาอุปสรรคท่ีผูประกอบการคนไทยพบคือ ปญหาในเรื่องการขนสงสินคา 
 
8. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด  

 จุดผอนปรนแหงนี้ คนไทยไมสามารถท่ีขามไปยังดานฝง สปป.ลาว ได  
 

9. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
ควรมีการปรึกษาหารือระหวางแขวงเพ่ือใหคนไทยไดขามไปยังฝง สปป.ลาว เพือ่ใหเกิดประโยชนทั้ง 

สองฝาย  
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3.4 จุดผอนปรนอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
 
 
1. สภาพโดยท่ัวไป 

1.1. ประวัติ ที่ตั้ง และการเดินทาง 
  จุดผอนปรนอําเภอธาตุพนม มีการคาขายระหวางคนไทย-คนลาวตั้งแตป พ.ศ. 2518 ภายหลังภาวะ
สงครามใน สปป.ลาว ทําใหจําเปนตองพ่ึงพาสินคาเพ่ือการอุปโภคบริโภคจากไทย โดยในวันที่ 8 เมษายน 
2532 ไดมีมติคณะรัฐมนตรีใหเปนจุดผานแดนถาวรแตเนื่องจาก สปป.ลาว ยังไมพรอมจึงชะลอการเปดเปนจุด
ผานแดนถาวร 
 

 
                     ภาพที ่3.37 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนธาตุพนม 
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             ภาพที่ 3.38 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนธาตุพนม 

 
  ปจจุบันหนวยงานที่รับผิดชอบคืออําเภอธาตุพนม เปนผูดูแลบริหารจัดการบริเวณจุดผอนปรน และมี
หนวยงานตาง ๆ เขามาดูแลรวม เชน ศุลกากร ตรวจคนเขาเมือง อาสาสมัคร ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน 
 

  
ภาพที่ 3.39-3.40 อาคารทําการบริเวณจุดผอนปรนธาตุพนม 

 
  เวลาเปดทําการตั้งแต 07.00น. – 15.00 น. ทุกวันจันทรและวันพฤหัสบดี ซึ่งมีตลาดนัดขายสินคา มี
รานคาจากที่ตาง ๆ รวมถึงคนในพื้นที่ และคนลาวที่นําสินคาเขามาขาย เชน ผลผลิตจากปาตามฤดูกาล เครื่อง
จักสาน ถาน เปนตน เงินคาขายหมุนเวียน ณ จุดผอนปรนบานธาตุพนม ประมาณสัปดาหละ 2,000,000 บาท 
  ปริมาณคนเขาออกบริเวณจุดผอนปรนธาตุพนมประมาณ 550 คนตอวันที่เปดดาน มีคาใชจายในการ
เดินทางรวมไปกลับและคาธรรมเนียม 70 บาท ประกอบดวยคาโดยสารเรือ 50 บาท คาเหยียบแผนดินไทย 
20 บาท  
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2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 
  บริเวณจุดผอนปรนธาตุพนมตั้งอยูตรงขามกับบริเวณปากแมน้ําเซบั้งไฟที่ไหลมาบรรจบกับแมน้ําโขง 
ดานเหนือของแมน้ําเซบั้งไฟเปนเมืองหนองบก แขวงคํามวน สวนฝงขวาเปนเมืองไซบุลี แขวงสะหวันนะเขต 
ซึ่งตรงขามกับบานดาน มีหมูบานใกลเคียง คือ บานทาเดื่อ บานดินสะหวัน บานหวย บานหนองสะพังใหม
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทําเกษตรกรรมปลูกขาว 
 
3. รูปแบบการคาขาย 

 ตลาดนัดเปดวันจันทรกับวันพฤหัสบดี เปดตั้งแตเวลา 07.00-15.00 น. มีจํานวนรานคาจําหนาย 352 
ราย เปนคนลาวประมาณ 100 รายและคนไทย 252 ราย สินคาที่นําเขามาจาก สปป.ลาว เพ่ือจําหนายที่จุด
ผอนปรน โดยเฉลี่ยมีมูลคาประมาณ 1,000,000 บาทตอเดือน ซึ่งสินคาประกอบดวย ถานหุงตม ไมแปลกที่ใช
เปนเชื้อเพลิง กบ หอย กลวย ปลา รังตอ ดักแด จิ้งหรีด เครื่องจักสาน และพืชผักสวนครัว 
 

  
ภาพที่ 3.41-3.42 สินคาที่คนลาวนาํมาขาย 

 
 สินคาสงออกประกอบดวย อุปกรณทางการเกษตร อุปกรณกอสราง จักรยาน เสื้อผา เครื่องปรุงรส 
เครื่องพลาสติกน้ําสมดีโด ซึ่งมีมูลคาประมาณ 1,000,000 บาทตอสัปดาห มีพอคาคนลาวรายใหญประมาณ 
20 ราย การชําระเงินเปนเงินสด 
 การขนสินคาสงออกไปยัง สปป.ลาว ใชแรงงานคนลาวในการขนถายสินคาลงเรือทั้งหมด มีประมาณ 
120 คน โดยคิดคาจางในการขนสงสินคามี 2 รูปแบบคือ แบบตีเหมารวมสินคาทั้งหมด และแบบคิดคาขนสง
เปนกลอง กลองละ 4 บาท รถรับจางขนสินคาจากตัวอําเภอมายังบริเวณจุดผอนปรน ระยะทางประมาณ 2 
กิโลเมตร โดยคิดคาบริการคนละ 60 บาท และถามีสินคาคิดเหมาประมาณ 300-400 บาท 
 

  
ภาพที่ 3.43-3.44 สินคาที่สงออกไป สปป.ลาว 
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ภาพที่ 3.45-3.46 เรือโดยสารและเรือขนสงสินคา 

 
 สินคาบางประเภทมีผูคาจากตางพ้ืนที่ เชน จังหวัดมุกดาหาร สกลนคร นําสินคามาสงใหคนลาวในวัน
เปดตลาดนัด เชน ยางรถยนต เสื้อผาสําเร็จรูป เครื่องมือ/อุปกรณทางการเกษตร เปนตน 
 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและการบริการ 

4.1. 4.1 รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงาน  
มีแรงงานที่เขามารับจางขนสงคาลงเรือเปนคนลาวจํานวน 120 คน และมีแรงงานที่เขามารับจางตาม 

ฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตร 
 

  
ภาพที่ 3.47-3.48 แรงงานลาวที่เขามารับจางแบกหาม 

 
5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

  สินคาในพ้ืนที่จังหวัดนครพนมที่สามารถสรางมูลคาเพ่ิม ไดแก ไขไก ซึ่งเปนไขไกจากฟารมเลี้ยงไขไก
ในตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ใชมีภูมิปญญาทองถิ่นในการสรางโรงเรือนที่เลือกใชวัสดุ  
ตาง ๆ ที่มีในทองถิ่นนํามาใชใหเกิดประโยชน โดยจัดสรางโรงเรือนแบบเปดพ้ืนยกสูง โครงสรางทําดวยไมไผ 
จํานวนเกษตรกรที่เลี้ยงไกประมาณ 48 ราย (ขอมูลป 2554) กลุมเกษตรกรมีไกไขทั้งหมด 287,900 ตัว โดย
เปนแมไกท่ีกําลังใหผลผลิต 185,100 ตัว สามารถผลิตไขไกไดวันละ 139,620 ฟอง  
  จากการที่สามารถผลิตไขไกไดในพ้ืนที่ทําใหไขที่ฟารมบานกลางสามารถจําหนายไดในราคาถูกกกวา
แหลงผลิตอื่น 2-3 บาทตอถาด ทําใหมีพอคาคนกลางไปรับไขไกที่ฟารมมาขายที่ตลาดนัดใหกับพอคารายยอย
ผูบริโภคคนไทย ผูคาและผูบริโภคคนลาว  
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  สินคาท่ีสามารถเพ่ิมมูลคาอีกชนิดหนึ่งคือ งานหัตถกรรมเครื่องจักสาน ไดแก กระติบขาวเหนียว ของ 
หวดนึ่งขาวเหนียว ฝาชี ฝาปดหมอนึ่งขาวเหนียว ที่บานดงขวางและบานขามเฒา มีคนลาวนิยมสินคาที่มีความ
ประณีตและคงทน เชน กระติบขาวเหนียวของไทย เปนคนลาวกลุมที่มีรายไดสูง ตองการสินคาที่มีความ
ประณีตคงทนเพราะตองใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งทั้งคนลาวและคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางมี  
วัฒนธรรมการบริโภคขาวเหนียวเชนเดียวกัน  
 
6. ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม 

  ประชาชนริมฝงโขงทั้งฝงไทยและฝงลาว มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่คลายคลึงกัน มีความเชื่อ 
ความศรัทธาโดยเฉพาะอยางยิ่งความศรัทธาตอองคพระธาตุพนม ที่มีความผูกพันตอคนไทยและคนลาวตลอด
แนวลําน้ําโขง มีการจัดกิจกรรมประเพณีรวมกัน การจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ งานนมัสการพระธาตุพนม ใน
วันมาฆบูชาวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 ซึ่งผอนปรนใหคนลาวไดขามมานมัสการพระธาตุพนม เพ่ือความเปนสิริ
มงคล และไดมีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนญาติพ่ีนองของสองฟากฝงที่มีความเปนเครือญาติกัน มีการผูกดองกัน
ระหวางคนไทยและคนลาว จึงทําใหคนทั้งสองฝงมีความคุนเคย มีภาษาที่สื่อสารกันอยางเขาใจ จึงไมมีปญหา
กระทบกระท่ังกันรุนแรงในพ้ืนที่  
 
7. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่ จุดผอน

ปรนอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
 

7.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดย

ใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 49 คน แบงเปนเพศชาย จํานวน 29 คน และเพศหญิง จํานวน 20 คน 
อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 30.6 ระดับการศึกษาสวนมากอยูในระดับประถมศึกษา 
คิดเปนรอยละ 49 อาศัยอยูหมูบานปากเซ หมูบานทาคอ หมูบานเซบังไฟ และหมูบานทาขาม คนในหมูบาน
ประกอบอาชีพรับราชการ และเกษตรกร  

ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาบริเวณจุดผอนปรนอําเภอธาตุพนม สวนมากประกอบอาชีพ
เกษตรกร คิดเปนรอยละ 51 โดยรายไดที่นํามาซื้อสินคา สวนใหญมาจากการเกษตร รายไดครัวเรือนตอเดือน 
อยูระหวาง 5,001-20,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพ่ือการบริโภคของครอบครัวตอเดือน อยูระหวาง     
3,001-5,000 บาท  

 
7.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจุดผอนปรน อําเภอธาตุพนม มีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 3.17 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวทีจุ่ดผอนปรนธาตุพนม มีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 4.17 0.595 มาก 
2 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 4.10 0.653 มาก 

3 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.98 0.803 มาก 
4 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 3.80 0.816 มาก 
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ตารางที่ 3.17 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จุดผอนปรนธาตุพนม มีตอประเทศไทย (ตอ) 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ
การพัฒนา สปป.ลาว 3.63 0.906 มาก 

รวม 3.94 0.755 มาก 
 
 จากตารางที่ 3.17 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่จุดผอนปรน อําเภอธาตุพนม มีตอประเทศ
ไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.94 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก 
ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิด
ที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด ตามลําดับ 
 

 7.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจุดผอนปรน อําเภอธาตุพนม มีตอประเทศไทย พิจารณาสวน
ประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

 
ตารางที่ 3.18 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผอนปรนธาตุพนม 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานราคา 4.32 0.297 มาก 
2 ดานผลิตภัณฑ 4.14 0.191 มาก 
3 ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.13 0.904 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 4.08 0.317 มาก 

รวม 4.17 0.427 มาก 
 
จากตารางที่ 3.18 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี

คาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.17 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
 1) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.32
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การตั้งราคาสินคาของไทยเหมาะสมกับคุณภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคา
มีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง และสินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขาย
อยูใน สปป.ลาว เปนตน 
 2) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.14 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย สินคาของไทยทันสมัย สินคาของไทยมีมาตรฐาน
ในดานคุณภาพดี ประเทศไทยมีทักษะและเทคโนโลยีการผลิตที่ดี ประเทศไทยมีการศึกษาดี ประเทศไทยมี
ความเปนมิตร ความคุนเคยที่มีตอสินคาไทย ความคุนเคยที่มีตอเพ่ือนบานในฝงประเทศไทย ความคุนเคยที่มี
ตอผูขายคนไทย 
 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 4.13 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน เสียคาใชจายนอยในการขนสินคากลับ มีพ้ืนที่แสดงใหลูกคา
มองเห็นสินคาไดสะดวกและท่ัวถึง การขนสงสินคากลับ สปป.ลาว มีความสะดวก สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยู
ในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขาย และฤดูกาลมีผลตอการเดินทางมาซื้อสินคา เปนตน 
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 4) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 4.08 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน โฆษณาสินคาไทยทําใหคิดอยากลองใช ทําใหตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น 
เกิดความรูสึกที่ดีและคลอยตามโฆษณาในการอยากใชสินคาของไทย มีการโฆษณาทางวิทยุชุมชนและติดปาย
โฆษณาดวยภาษาลาว มีการสงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) มีบริการใหเปลี่ยน
หรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา มีการใหเครดิตผูประกอบการคนลาวในการซื้อสินคา เปนตน 
 

7.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรน อําเภอธาตุพนม 

 
ตารางที่ 3.19 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจยัที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผอนปรนธาตุพนม 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การรับรูคุณภาพสินคา 4.44 0.356 มาก 
2 ความพึงพอใจของผูบริโภค 4.30 0.277 มาก 
3 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 4.26 0.359 มาก 
4 วัตถุประสงคในการซื้อ 4.04 0.359 มาก 

รวม 4.26 0.338 มาก 
 
จากตารางที่ 3.19 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี

คาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.26 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
 1) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 4.44 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การมาซื้อสินคาของไทยมีความคุมคากับราคา คุณภาพ และการเดินทาง 
สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจากประเทศอ่ืนที่มีจําหนายใน สปป .ลาว 
และการซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุด เปนตน 

2) ความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 4.30 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวพึงพอใจตอสินคาของไทย มีความพอใจที่มาซื้อ
สินคาไทยทุกครั้ง เมื่อซื้อสินคาของไทยไปบริโภคสามารถตอบสนองความตองการไดมาก พึงพอใจตอขั้นตอน
การชําระเงินคาสินคาของไทย ตอการปฏิบัติของเจาหนาที่ไทย ขั้นตอนในการเขามาซื้อสินคา  ณ บริเวณ
ชายแดน เปนตน 
 3) ดานความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.26 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวตั้งใจเขามาซื้อสินคาของไทย แมวาราคาสินคา
ประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศอ่ืนที่ไมใชประเทศไทยมีราคาถูกกวา ตั้งใจซื้อสินคาของไทย  แมวาเพ่ิงซื้อ
สินคาประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ มา และตั้งใจเขาซือ้สินคาของไทยทุกครั้งที่ดานเปด เปนตน 
 4) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 4.04 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ซื้อเพราะชื่นชอบและชื่นชมตัวสินคา ไมมี
การผลิตสินคาชนิดนั้นใน สปป.ลาว และซื้อเพราะนําไปจําหนายตอ เปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากการบอกปากตอ
ปากมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง และวิทยุทองถิ่น ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ สื่อปากตอปาก สื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง และวิทยุทองถิ่น ตามลําดับ 
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7.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนธาตุพนม สวนใหญมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคา

ฝงไทยทุกครั้ง สวนมากบางครั้งจดใสกระดาษและคิดไวในใจ รอยละ 49 หากมีสินคาชนิดไหนถูกใจก็ซื้อสินคา
นั้นเพิ่ม โดยในการมาซื้อสินคาท่ีไทยนั้นสวนมาก ใชเงินสดที่พกติดตัวมาอยางเดียว รอยละ 87.5 ในการเขามา
ซื้อสินคานั้นมีความถ่ีประมาณ 1 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีที่ลืมซื้อสินคาหรือสินคาหมดกะทันหัน ผูบริโภคคน
ลาวก็ซื้อสินคาไทยเหมือนเดิม แตซื้อกับผูประกอบการคนลาวในหมูบาน 

  
7.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนธาตุพนม เขามาซื้อสินคาไทยตามแนว

ชายแดนของไทย จากการสัมภาษณ มีความเห็นวา ปริมาณการซื้อสินคาเมื่อ 5 ปที่ผานมามีการซื้อสินคาไทย
เพ่ิมข้ึน รอยละ 48.9 และมีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม รอยละ 46.7 โดยกรณีท่ีมีการซื้อสินคาที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจาก 
รายไดเพ่ิมข้ึน รสนิยมเปลี่ยนไป ชอบความทันสมัยและมีคุณภาพมากขึ้น รสนิยมเปลี่ยนไปเกิดขึ้นเนื่องจากสื่อ
ของไทย สวนกรณีที่มีการซื้อสินคาเทาเดิม เนื่องจากรายไดไมเปลี่ยนแปลง รสนิยมไมเปลี่ยนแปลง การ
คมนาคมเหมือนเดิม เปนตน 

 
7.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานจุดผอนปรนธาตุพนม เรียงลําดับประเภทสินคาจากมากไปนอย ดังนี้ 
1) สินคาอุปโภคบริโภค ไดแก ผงซักผาโปร น้ําปลา น้ํามันพืช ขนมคบเคี้ยว ตะวัน เลย สบูลักส 
แชมพูแพนทีน เปนตน 
2) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก กระทะ ทัพพี หมอ ทัพพี หมอ เปนตน 
3) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง รองเทาแตะ ผาหมโตโต ผาถุง เปนตน 
4) สินคาประเภทอุปกรณกอสราง ไดแก สายไฟ ปลั๊ก ตะปู หลอดไฟ สี เปนตน 
5) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก วิทยุ/โทรทัศน พัดลม เครื่องเสียง ตูเย็น ลําโพง เปนตน 
6) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก เสียม จอบ ปุย เครื่องสะพายตัดหญา คราด เปนตน 
7) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค เปนตน  
 
7.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทยผานจุดผอนปรนธาตุพนม สวนใหญเขามาซื้อสินคาในชวง

เชากอนเวลา 09.00 น. รอยละ 70.8 ซึ่งการเขามาซื้อสินคาสวนมากนิยมซื้อสินคาที่ ตลาดนัดบริเวณจุดผอนปรน 
เหตุผลที่นิยมซื้อ เพราะ สะดวกตอการซื้อสินคา เปนตน โดยปริมาณการเขามาซ้ือสินคาของผูบริโภคคนลาวใน
หนึ่งครั้งสวนใหญนั้นมีมูลคา 1,001–1,900 บาท 

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจาก ไทยเพราะสินคามีคุณภาพดีกวา สินคามีความ
คงทนมากกวา สินคามีใหเลือกหลากหลาย สินคาราคาถูกกวา เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไม
มาซื้อสินคา ไดแก คาขนสงแพง ความเสียหายของสินคาในการขนสง ราคาสินคาบางชนิดสูงกวา เปนตน 

 
7.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนธาตุพนม มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจากประเทศ

อ่ืนเชน จีน เวียดนาม รอยละ 5–10 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน สปป .ลาว 
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มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาว รอยละ 53.1 บอกวา ซื้อสินคาไทยคงเดิม เพราะความเคยชิน 
สินคามีคุณภาพ มีความคงทนมากกวา คงทน ราคาถูก และไปมาสะดวก หากรายไดเพ่ิมขึ้นผูบริโภคคนลาว
ยังคงซ้ือ สินคาจากประเทศไทย รอยละ 82.4 สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่อง
ของ พาหนะใชในการเดินทาง ระยะเวลาการเปด จุดผอนปรน คาแรงขนสงสินคา เปนตน หากมีเหตุการณไม
สงบตามแนวชายแดนเกิดข้ึนจะมีผลตอการมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวมาก  
 

7.2. ผูบริโภคคนไทย 
ผูบริโภคคนไทยที่ผานจุดผอนปรนธาตุพนม นิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดน สวนใหญเปน

ผูหญิงมากกวาผูชาย การสัมภาษณครั้งนี้ ทําการสัมภาษณผูบริโภคคนไทยทั้งหญิงและชาย และมีอายุระหวาง 
51 ปขึ้นไป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณจุดผอนปรน มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกร รายไดโดยเฉลี่ย
อยูที่ 20,001-50,000 บาทตอเดือน ผูบริโภคคนไทยมาซื้อสินคาที่ตลาดบริเวณจุดผอนปรน 1 ครั้งตอสัปดาห 
และมีการซื้อสินคาของ สปป.ลาว สินคาที่ซื้อจากผูขายคนลาว ไดแก ผักหวาน หวาย เห็ดโคน กลวยไมตาง ๆ 
สมุนไพร ปลา แมลงตาง ๆ หมูปา ตัวแลน กบ หอย อุปกรณเครื่องมือชาง เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคา
ประมาณชวงเชากอนเวลา 09.00 น. 

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุที่ทําใหซื้อสินคาของคนลาว เนื่องจากมีสินคาใหเลือกหลากหลาย ไมมีจําหนาย
ในประเทศไทย  ราคาถูกกวา เคยชิน มาซื้อในตลาดเปนประจํา แตถานอกเหนือจากสินคาขางตนผูบริโภคคน
ไทยจะเลือกซ้ือสินคาของไทยมากกวา สินคาจาก สปป.ลาว เนื่องจากสินคาจาก สปป.ลาว เปนสินคาตองหาม  
คนขายไมรักษาอนามัย สินคาไมถูกสุขลักษณะหรือสกปรก นอกจากนั้นผูบริโภคคนไทยยังเคยใชบริการจาก 
สปป.ลาว ดวยคือการเลนบอนการพนัน จํานวนครั้งที่เขาเลนคือ 1-2 ครั้งตอเดือน โดยผูบริโภคคนไทยกลาววา 
ชอบเลนพนันที่ สปป.ลาว มากกวา เนื่องจาก ถูกกฎหมาย เปนบอนขนาดใหญ และมีมาตรฐาน เปนตน 

 
7.3. ผูประกอบการคนลาว 

ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาผานจุดผอนปรนธาตุพนม โดยเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มี
อายุระหวาง 21-50 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และเปนผูประกอบการรายยอย ซึ่งมีการเขา
มาซื้อสินคาสวนใหญวันจันทรและวันพฤหัสบดี ตามลําดับ จากการสัมภาษณผูประกอบการคนลาว สามารถ
สรุปไดดังนี้ 

 
7.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  
 

ตารางที่ 3.20 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจาก
ประเทศไทย 4.67 0.577 มากที่สุด 

2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.33 0.577 ปานกลาง 
 
 
 
 

ตารางที่ 3.20  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย

ลำดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D.
ระดับ

ความสำคัญ

1 สปป.ลาว ไมควรจำกัดชนิด/ปริมาณสินคานำเขาจาก
ประเทศไทย

4.67 0.577 มากที่สุด

2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด 3.33 0.577 ปานกลาง
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ตารางที่ 3.20 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย (ตอ) 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

3 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 2.33 0.577 นอย 
4 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก

ชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 1.67 0.577 นอย 

5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 
เพือ่การพัฒนา สปป.ลาว 1.33 0.577 นอยที่สุด 

รวม 2.62 0.577 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 3.20 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับปาน
กลาง มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 2.62 ไดแก สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย การ
ซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุดและประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยตอสินคาไทย และมีความคุนเคยที่มีตอผูประกอบการคนไทยเปนอยางดี 

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.07 ไดแก ประเทศไทย
มีการวิจัยดานเทคโนโลยี มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีอัตราจางแรงงานจํานวน
มาก มีการศึกษาท่ีดี มีความชํานาญดานเทคนิค มีการผลิตที่ไดมาตรฐานและมีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิต 
เปนตน 

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน  ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.92 ไดแก ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึงประเทศ
ไทย ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีความนาเชื่อถือและสินคาไทยที่ จําหนายตามแนวชายแดน
ผลิตดวยเทคโนโลยี เปนตน 
 

7.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย โดยผานจุดผอนปรน
บานธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  

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

สินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภณัฑ 4.67 0.167 มากที่สุด 
2 ดานสถานท่ี 4.57 0.286 มากที่สุด 
3 ดานราคา 4.40 0.200 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 2.38 0.218 นอย 

รวม 4.01 0.218 มาก 
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ตารางที่ 3.21 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
 สินคาไทย

ลำดับ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา S.D.
ระดับ

ความสำคัญ

1 ดานผลิตภัณฑ 4.67 0.167 มากที่สุด

2 ดานสถานที่ 4.57 0.286 มากที่สุด

3 ดานราคา 4.40 0.200 มาก

4 ดานการสงเสริมการตลาด 2.38 0.218 นอย

รวม 4.01 0.218 มาก
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  จากตารางที่ 3.21 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.01 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.67 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาทันสมัย 
การคนหาสินคาในรานคาไทยทําไดงายและสินคามีคุณภาพดี เปนตน 

2) ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจในการมาซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.57 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การ
ขนสงสินคากลับมีความสะดวก มีพนักงานขายเพียงพอที่คอยบริการ และหยิบสินคาใหและมีพ้ืนที่จัดเก็บสินคา
ขายมากเพียงพอที่ลูกคาไดเห็นสินคา เปนตน 

3) ดานราคา ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.40 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สามารถตอรอง
ราคาสินคาได มีปายแสดงราคาสินคาที่ชัดเจนและการตั้งราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา เปนตน 

4) ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญนอย มีคาเฉลี่ย ( ) = 2.38 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีการติด
ปายโฆษณาบริเวณหนารานหรือบริเวณใกลเคียง มีการโฆษณาทางวิทยุชุมชนและมีการโฆษณาในหนังสือพิมพ
ทองถิ่น เปนตน 
 

7.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ไทย โดยผานจุดผอนปรนบานธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  

 
ตารางที่ 3.22 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานเศรษฐกิจ 3.42 0.520 ปานกลาง 
2 ดานกฎหมายและการเมือง 3.00 1.299 ปานกลาง 

รวม 3.21 0.910 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 3.22 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ

ความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.19 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
1) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ

ความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.42 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก คาใชจายใน
การขนสงสูง การขาดแคลนสินคาท่ีจําเปนใน สปป.ลาว และผูบริโภคคนลาว มีความตองการสินคาไทยสูงและ
รายไดในการนํามาซื้อสินคามีนอย เปนตน 

2) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.00 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก 
รัฐบาลไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการเขา
มาซื้อสินคามีความยุงยากและมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ เปนตน  
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7.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายที่ สปป.ลาว 
ผูประกอบการคนลาวที่ผานจุดผอนปรนธาตุพนม สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองในประเทศ

ของตน มีการวางแผนมาซื้อสินคาดวยวิธีการโทรศัพทมาสั่งซื้อสินคา หลังจากนั้นมารับสินคาดวยตนเอง โดยมี
วิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่ขายไดมาก เพ่ือประมาณแนวโนมความตองการซื้อ
ของลูกคา ผูประกอบการคนลาวมาซื้อสินคาจากไทย ประมาณ 6-10 ครั้งตอเดือน  

การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ  15 จากราคา
เดิมของสินคาและการขายสินคาในกรณีท่ีเปนสินคาจาก สปป.ลาว มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมข้ึน รอยละ 20 จาก
ราคาเดิมของสินคา ซึ่งมีผูประกอบการคนลาวสงสินคาใหกับรานประจํา 1 รายและมูลคาที่สงสินคาไมเกิน 
10,000 บาทตอครั้ง โดยมีการจายชําระเปนเงินสด 

รานคาที่ขายสินคาในบานดาน เมืองหนองบก แขวงคํามวน สปป.ลาว มีรานคาขายสินคาไทยรายใหญ
จํานวนมากกวา 3 ราย หากมีแนวโนมสินคาจากประเทศเวียดนามและประเทศจีน ที่จะมาวางตลาดในทองถิ่น
มากขึ้น ในกรณีที่สินคาที่ผลิตใน สปป.ลาว ที่มีคุณภาพใกลเคียงกันกับสินคาไทย ราคาถูกกวา ผูประกอบการ
คนลาวจะตัดสินใจซื้อสินคาจากประเทศของตน เนื่องจากชวยกระตุนสินคาจากประเทศตนเอง  

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนลาวที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ สปป .ลาวพบคือ ปญหาในเรื่องการ
ขนสงสินคา 
 

7.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณดานหนาจุดผอนปรนธาตุพนม โดยสวนใหญประกอบธุรกิจ

คาปลีก เปนเวลามากกวา 9 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งไมเกิน 50,000 
บาท โดยสวนใหญผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานโดยตรง สวนใหญจายเปนเงิน
สด แนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทยเทาเดิม และแนวโนมที่รานใหมที่สั่งสินคาจากผูประกอบการคนไทย
เทาเดิม ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทย พบคือ ปญหาในเรื่องการลงสินคาและการขนสงสินคา 
 
8. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของเมืองและดานในอนาคต 

  เนื่องจากจุดผอนปรนธาตุพนม มีที่ตั้งติดกับเมืองไซบุลี แขวงสะหวันนะเขต และเมืองหนองบก แขวงคํามวน 
ของ สปป.ลาว ตางเปนเมืองใหญ ประกอบกับรูปแบบการคาที่ปลอดภาษีของจุดผอนปรนและการขนสงทาง
เรือที่สามารถขนสงสินคาขามแมน้ําเชบั้งไฟ สามารถกระจายสินคาเขาสูพ้ืนที่ชั้นในของทั้งสองแขวง ทําใหมี
แนวโนมมูลคาการคา ณ จุดผอนปรนแหงนี้มีมูลคาสูงขึ้นประกอบกับเทศบาลตําบลธาตุพนมไดดําเนินการ
กอสรางโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนและอํานวยประโยชนดานการคา เชน การกอสรางทาเรือ ทางลาด
สําหรับขนสงสินคาลงเรือ มีมูลคารวม 13 ลานบาท นอกจากนี้ เทศบาลตําบลธาตุพนมมีแผนในการพัฒนาจุด
ผอนปรนใหเปนจุดผานแดนถาวร รวมถึงที่ผานมาจุดผอนปรนนี้ไดรับความสนใจจากหลายหนวยงานที่เห็นถึง
ศักยภาพมาเยี่ยมชมและรับฟงแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ตาม ผูประกอบการตองการให
เปนจุดผอนปรนเหมือนเดิมเนื่องจากหากเปนจุดผานแดนถาวรแลวทําใหขั้นตอนในการดําเนินการขายสินคา
ลาชา 
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9. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด  
1) ถึงแมวาจุดผอนปรนแหงนี้มีปริมาณสินคาที่สงออกและซื้อขายไปยัง สปป.ลาว เปนจํานวนมาก แต

เรือขนสงสินคาและเรือโดยสารทั้งหมดเปนของ สปป.ลาว รวมถึงแรงงานที่ใชในการขนสงสินคาลงเรือก็เปน
แรงงานจาก สปป.ลาว  

2) จุดผอนปรนธาตุพนมเปนจุดผอนปรนที่คนไทยยังไมสามารถเดินทางขามไปได เนื่องจากเปน
กฎระเบียบของทาง สปป.ลาว ยังไมอนุญาตใหคนไทยขาม ณ จุดผอนปรนแหงนี้ อําเภอธาตุพนมมีทาเรืออีก
แหงหนึ่งตรงขามกับวัดพระธาตุพนม มีการกอสรางโปะเทียบเรือ แตอนุญาตใหใชไดปละ 9 วัน ในชวงเทศกาล
นมัสการพระธาตุพนม ซึ่งทางเทศบาลจะใหเอกชนเขามาประมูลเพ่ือทําการเดินเรือรับสงในชวงเทศกาล ราคา
ประมูลตอครั้งจํานวน 120,000 บาท มีเรือขนาดใหญของประเทศไทยที่มีศักยภาพในการขนสงสินคาและ
บริการโดยสารขาม มีจํานวน 9 ลํา แตไมถูกนํามาใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  

3) การบริหารจัดการ ณ บริเวณจุดผอนปรนธาตุพนม ยังขาดความชัดเจนและไมเปนระเบียบ 
 

10. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
1) ควรมีการปรึกษาหารือระหวางจังหวัดและท้ังสองแขวงของ สปป.ลาว เกี่ยวกับเงื่อนไขในการขนสง

สินคาและใหบริการผูโดยสารเพื่อใหเกิดประโยชนทั้งสองฝาย 
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