


รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ 

การคาตามแนวชายแดนของจังหวัดบึงกาฬ 

โดย 
ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(Regional Operation Center: ROC) 
สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สนับสนุนโดย สวนงานพัฒนาความรวมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ 
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทย 

พฤษภาคม 2557 
rIS

NED KKU



rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดบึงกาฬ

ก-1 

คํานํา 
 
รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษายุทธศาสตรการคาของจังหวัดตามแนวชายแดนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับสปป.ลาว และกัมพูชา เชื่อมโยง เวียดนาม และจีนตอนใต  หรือ โครงการเย็บ
ตะเข็บชายแดน : ยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน เชื่อมโยงอาเซียน 
ฉบับนี้เปนกรณีศึกษาการคาตามแนวชายแดนของจังหวัดบึงกาฬ เปนการศึกษาสภาวะการคาชายแดนที่เกิดขึ้น
ตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีจุดผานแดนถาวร 1 จุด ไดแก จุดผานแดนถาวรบึง
กาฬ จุดผอนปรน 2 จุด ไดแก จุดผอนปรนบานหวยคาด และบานบุงคลา นอกจากนี้ยังมีทาเทียบเรือทาง
ธรรมชาติอีกหลายแหงตลอดลําน้ําโขง 

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

หวังเปนอยางยิง่วารายงานผลการศึกษาฯ ฉบับนี้เปนประโยชนอยางยิ่งตอจังหวัด และกลุมจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่เกี่ ยวของ 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 สรุปสภาวะการคาชายแดนจังหวัดบึงกาฬ       1-1 
สวนที่ 2 จุดผานแดนถาวรบึงกาฬ         2-1 
สวนที่ 3 จุดผอนปรน          3-1 

3.1 จุดผอนปรนการคา บานหวยคาด อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ    3-1 
3.2 จุดผอนปรนการคา บานบุงคลา อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ    3-15 

บรรณานุกรม           4-1 
คณะผูศึกษา           5-1 
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ข-2 

สารบัญตาราง 
 
 

  หนา 
ตารางที่ 1.1 แสดงพ้ืนที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนจังหวัดบึงกาฬ 1-1 
ตารางที่ 1.2 แสดงมูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-

สปป.ลาว              
1-2 

ตารางที่ 1.3 แสดงประมาณการมูลคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือในพ้ืนที่จังหวัด
บึงกาฬ 

1-3 

ตารางที่ 1.4 แสดงคาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบรโิภคคนลาวที่จังหวัดบึงกาฬ 1-5 
ตารางที่ 1.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของ

ผูบริโภคคนลาวที่จังหวัดบึงกาฬ 
1-6 

ตารางที่ 1.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยใน
จังหวัดบึงกาฬ 

1-6 

ตารางที่ 1.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
ลาวที่มีตอประเทศไทยตารางที่ 1.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวน
ประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

1-9 

ตารางที่ 1.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

1-10 

ตารางที่ 1.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

1-11 

ตารางที่ 2.1 แสดงการบริหารจัดการจุดผอนปรนบานยักษคุ อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 2-3 
ตารางที่ 2.2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จุดผอน

ปรนบานยักษคุมีตอประเทศไทย 
2-4 

ตารางที่ 2.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผานจุดผอนปรนบานยักษคุ 

2-5 

ตารางที่ 2.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผาน จุดผอนปรนบานยักษคุ 

2-5 

ตารางที่ 2.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
ลาวที่มีตอประเทศไทย 

2-9 

ตารางที่ 2.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
 

2-9 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
 

  หนา 
ตารางที่ 2.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ

การเมือง และดานเศรษฐกิจ 
2-10 

ตารางที่ 2.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
ลาวที่มีตอประเทศไทย 

2-13 

ตารางที่ 2.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

2-13 

ตารางที่ 2.10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

2-14 

ตารางที่ 3.1 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จุดผอนปรน
บานหวยคาดตอประเทศไทย 

3-6 

ตารางที่ 3.2 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผานจุดผอนปรนบานหวยคาด 

3-7 

ตารางที ่3.3 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผานจุดผอนปรนบานหวยคาด  

3-8 

ตารางที่ 3.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
ลาวที่มีตอประเทศไทย 

3-10 

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

3-11 

ตารางที่ 3.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

3-12 

ตารางที่ 3.7 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จุดผอนปรน
บานบุงคลามีตอประเทศไทย 

3-19 

ตารางที่ 3.8 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผานจุดผอนปรนบานบุงคลา  

3-20 

ตารางที่ 3.9 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผาน จุดผอนปรนบานบุงคลา 

3-21 

ตารางที่ 3.10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
ลาวที่มีตอประเทศไทย  

3-23 

ตารางที่ 3.11 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
 

  หนา 
ตารางที่ 3.12 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ

การเมือง และดานเศรษฐกิจ 
3-25 
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สารบัญภาพ 
 
 
  หนา 
ภาพที่ 1.1 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรน ในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ 1-1 
ภาพที่ 1.2 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดน (สะพานฯ) จุดผอนปรน 

และทาเทียบเรือ ในจังหวัดบึงกาฬ 
1-2 

ภาพที่ 1.3 เสนทางการกระจายสินคานําเขาจาก สปป.ลาว ดานทองถิ่น และดานประเพณี เขา
สูจังหวัดบึงกาฬ 

1-3 

ภาพที่ 2.1 อาคารทําการจุดผานแดนถาวรบึงกาฬ 2-1 
ภาพที่ 2.2 บริเวณทาเทียบเรือ ดานศุลกากร  2-2 
ภาพที่ 2.3 บริเวณทาเทียบเรือ ดานศุลกากร  2-2 
ภาพที่ 2.4 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรบึงกาฬ 2-2 
ภาพที่ 2.5 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรบึงกาฬ 2-3 
ภาพที ่2.6 แพขนานยนตที่ใชขนสงสินคา 2-3 
ภาพที่ 2.7 แพขนานยนตที่ใชขนสงสินคา 2-3 
ภาพที่ 2.8 บริเวณตลาดนัดไทย-ลาว จังหวัดบึงกาฬ 2-6 
ภาพที่ 2.9 บริเวณตลาดนัดไทย-ลาว จังหวัดบึงกาฬ 2-6 
ภาพที่ 2.10 การขนสงสินคาโดยแพขนานยนต 2-7 
ภาพที่ 2.11 การขนสงสินคาโดยแพขนานยนต 2-7 
ภาพที่ 3.1 แผนที่ตั้งจุดผอนปรนบานหวยคาด 3-1 
ภาพที่ 3.2 แผนที่ตั้งจุดผอนปรนบานหวยคาด 3-2 
ภาพที่ 3.3 อาคารทําการของจุดผอนปรนบานหวยคาด 3-2 
ภาพที่ 3.4 อาคารทําการของจุดผอนปรนบานหวยคาด 3-2 
ภาพที่ 3.5 เรือท่ีคนลาวใชขามมาฝงไทย 3-3 
ภาพที่ 3.6 สินคาท่ีคนลาวซื้อกลับ 3-4 
ภาพที่ 3.7 สินคาท่ีคนลาวซื้อกลับ 3-4 
ภาพที่ 3.8 สินคาท่ีคนลาวนํามาขาย 3-4 
ภาพที่ 3.9 การเขา-ออกของคนลาวโดยเรือโดยสาร 3-4 
ภาพที่ 3.10 การเขา-ออกของคนลาวโดยเรือโดยสาร 3-4 
ภาพที่ 3.11 แรงงานที่รับจางแบกหามบริเวณจุดผอนปรน 3-5 
ภาพที่ 3.12 แผนที่ตั้งจุดผอนปรนบานบุงคลา 3-15 
ภาพที่ 3.13 แผนที่ตั้งจุดผอนปรนบานบุงคลา 3-16 
ภาพที่ 3.14 อาคารทําการของจุดผอนปรนบานบุงคลา                      3-16 
ภาพที่ 3.15 การขนสินคาขามฟากที่ดานบานบุงคลา 3-16 
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สวนที่ 1 
สรุปสภาวะการคาชายแดนจังหวัดบึงกาฬ 

 
 
1. ขอมูลของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนของจังหวัดบึงกาฬ 

จังหวัดบึงกาฬ มีพ้ืนที่ติดกับ แขวงบอลิคําไซ สปป.ลาว ระยะทาง 120 กิโลเมตร มีจุดผานแดนถาวร 
จํานวน 1 จุด และจุดผอนปรน จํานวน 2 จุด ที่ รายละเอียดดังตารางที่ 1.1 

 
ตารางที่ 1.1 แสดงพื้นที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนจังหวัดบึงกาฬ 

จังหวัด 
จุดผาน
แดน
ถาวร 

จุด
ผอน
ปรน 

พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของ สปป.ลาว เวลาทําการ 

บึงกาฬ √  ด านบึ งกาฬ บ านพันลํ า 
ตําบลวิศิษฐ อําเภอบึงกาฬ 

เมืองปากซัน  
แขวงบอลิคําไซ  

ทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.  

 √ บานหวยคาด ตําบลปากคาด 
อําเภอบึงกาฬ 

บานทวย เมืองทาพะบาด 
แขวงบอลิคําไซ  

ทุกวันจันทรและวันพฤหัสบดี 
เวลา 06.00-18.00 น. 

 √ บานบุงคลา ตําบลบุงคลา 
อําเภอบุงคลา 

บานปากกะดิ่ง เมืองปากกะดิ่ง 
แขวงบอลิคําไซ  

ทุกวันอังคาร และวันศุกร  
เวลา 08.00-18.00 น. 

 

 
             ภาพที่ 1.1 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรน ในพื้นที่จงัหวัดบึงกาฬ 

 
2. มูลคาการคาของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนของจังหวัดบึงกาฬ 

จังหวัดบึงกาฬมีมูลคาการคารวมในป 2556 จํานวน 3,126.38 ลานบาท แบงเปนมูลคาสินคาสงออก 
จํานวน 2,688.09 ลานบาท หรือ รอยละ 85.98 ของมูลคาการคารวมป 2556 และมีมูลคาสินคานําเขา 
จํานวน 438.29 ลานบาท หรือ รอยละ 14.02 ของมูลคาการคารวมป 2556 สินคาสงออกมีแนวโนมลดลง 

1-1

rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดบึงกาฬ

1-2 

เห็นไดจากป 2556 มีมูลคาที่ลดลงจากป 2555 จํานวน 2,065.39 ลานบาท สวนสินคานําเขามีแนวโนมลดลง
จากป 2555 จํานวน 152.30 ลานบาท  
 
ตารางที่ 1.2 แสดงมูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ-สปป.ลาว             หนวย: ลานบาท 

จุดผานแดนถาวร สินคาสงออก สินคานําเขา 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1.  ดานบึงกาฬ 5,174.65 4,734.68 2,668.09 305.78 590.59 438.29 
ที่มา : ดานศุลกากรแตละพื้นที,่ 2557 
 

 
ภาพที่ 1.2 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดน (สะพานฯ) จุดผอนปรน และทาเทียบเรือ ในจังหวัดบึงกาฬ 
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          ภาพที่ 1.3 เสนทางการกระจายสินคานําเขาจาก สปป.ลาว ดานทองถิ่น และดานประเพณ ีเขาสูจังหวัดบึงกาฬ 

 
 จังหวัดบึงกาฬ มีจุดผอนปรน จํานวน 2 จุดและมีทาเทียบเรือหรือดานประเพณีตามหมูบานตลอด
แนว ซึ่งคณะผูศึกษา ไดลงพ้ืนที่สํารวจจุดผอนปรน ไดประมาณการมูลคาการซื้อขายสินคาตามจุดผอนปรน
ของจังหวัด พบวา มูลคาการคาตามจุดดังกลาวประมาณ 3.6 ลานบาทตอเดือน หากเทียบรายป จํานวน 43.2 
ลานบาท เปนมูลคาการซื้อขายสินคาจํานวนมาก ซึ่งมูลคาการคาดังกลาวไมไดผานกระบวนการศุลกากร 
เนื่องจาก เปนมูลคาการซื้อขายที่ไมเกิน 20,000 บาทตอครั้งตอคน จึงทําใหมูลคาดังกลาว ไมมีการจดบันทึก
เขาระบบทางศุลกากร และการซื้อขายดังกลาวมีการซื้อขายกันมาชานาน จึงทําใหเกิดความอะลุมอลวยตอกัน
และกัน ดังตารางที่ 1.3 
 
ตารางที่ 1.3 แสดงประมาณการมลูคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ 

ลําดับ  จังหวัด  จุดผอนปรน/ทาเทียบเรือของไทย  

ประมาณมูลคา
การซ้ือขายตอ
วันที่เปดดาน 

(บาท)  

ประมาณมูลคาการซ้ือขายตอเดือน (บาท)  

ตอดาน  ทั้งจังหวัด  

1 บึงกาฬ  บานหวยคาด อําเภอปากคาด  200,000 1,600,000 3,600,000 2 บานบุงคลา อําเภอบุงคลา  250,000 2,000,000 
ที่มา : จากการประมาณการของศูนย ROC มข. , 2556 

    
3. ลักษณะการขนสงสินคาและการชําระเงิน 
 จังหวัดบึงกาฬ มีพรมแดนติดแมน้ําโขง 120 กิโลเมตร ซึ่งมีการขนสงสินคาผานจุดผานแดนถาวรและ
จุดผอนปรน ทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้ 

1) แมน้ําโขงกั้นพรมแดน ขามโดยแพขนานยนต ที่จุดผานแดนถาวรบึงกาฬ ซึ่งรูปแบบการขนถาย
สินคามีลักษณะคลายกับการขนสงสินคาผานสะพาน คือ รถบรรทุกสินคาลงเรือแพขนานยนตขึ้นฝง สปป.ลาว
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หรือฝงไทย แลวไปยังโกดังสินคาหรือเปลี่ยนขนถายสินคาจากรถไทยไปยังรถลาว หรือเปลี่ยนหัวลากรถสินคา
ไทยเปนรถลาว 

2) แมน้ําโขงกั้นพรมแดน ขามโดยเรือขนาดใหญ ที่ทาเทียบเรืออําเภอเมืองบึงกาฬ และจุดผอนปรน
บานหวยคาด อําเภอปากคาด รูปแบบการขนสงสินคาเปนการขนสงสินคาจํานวนมาก และมีขอตกลงการ
ขนสงทั้งคนและสินคาเหมือนกับจังหวัดอ่ืน ๆ เชน หนองคาย มีขอตกลงในการโดยสารเรือขามฟากระหวาง
เรือคนลาว และเรือคนไทย กรณีที่คนลาวเดินทางมาไทยดวยเรือโดยสารของคนลาวแลว ขากลับตองโดยสาร
เรือของคนไทย ซึ่งเปนการแบงปนผลประโยชนการรับจางโดยสารระหวางเรือคนไทยกับเรือคนลาว มีบางเมื่อ
ขากลับเจาของเรือคนไทยใหเรือคนลาวบรรทุกผูโดยสารกลับแทนโดยคิดเปอรเซ็นตจากคาจางคนโดยสาร
ทั้งหมดแลวแตตกลงกัน สวนคนลาวที่เดินทางมาโดยเรือเหมาลําไมอยูในขอตกลงตองกลับโดยเรือของคนไทย  

3) แมน้ําโขงกั้นพรมแดน ขามโดยเรือขนาดเล็ก ที่จุดผอนปรนบานหวยคาด อําเภอปากคาด และจุด
ผอนปรนบานบุงคลา อําเภอบุงคลา รูปแบบการขนสงโดยสารเรือหางยาว เปนการบรรทุกสินคาจํานวนไมมาก 
สวนใหญเปนการขนสงสินคาอุปโภคบริโภค และสินคาบางประเภทที่ผูขายคนลาว นํามาขายที่ฝงไทยใน
จํานวนไมมาก เชน ผลผลิตจากปาตามฤดูกาล ไขมดแดง เห็ดเผาะ หนอไม เปนตน อาศัยความชํานาญมากใน
การขับเรือ แตก็เสี่ยงตอการเกิดความสูญเสียทั้งคน สินคา และทรัพยสิน ซึ่งมีขอตกลงในเรื่องคนลาวขามมา
เหมือนกับการขามโดยเรือขนาดใหญ 

การชําระเงิน ใชเงินสกุลบาท คูคาที่มีการคาขายมากวา 3 ปขึ้นไปมีการใหสินเชื่อขึ้นกับการพิจารณา
เปนรายวามีความซื่อสัตยและชําระคืนเต็มจํานวนตามกําหนดหรือไม วงเงินใหสินเชื่อไมมากนัก 

 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและดานบริการ 
 การพ่ึงพาดานแรงงาน ในชวงฤดูเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรมีแรงงานคนลาวขามมา
รับจางเก็บเกี่ยวผลผลิต เชน ดํานา เกี่ยวขาว กรีดยางพารา เปนแรงงานเชามาเย็นกลับ โดยรวมประมาณ 100 
คนตอวัน โดยขามตามทาเรือประเพณีตาง ๆ ตามแนวลําน้ําโขง ซึ่งแรงงานเหลานี้รูจักคุนเคยกับนายจางที่เคย
ทํางานรวมกันมากอน คาจางท่ีไดรับประมาณวันละ 300 บาท  
 การพ่ึงพาดานสาธารณสุขของจังหวัดบึงกาฬ ตามจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรน มีคนลาวเขามา
ใชบริการสถานพยาบาล รักษาที่โรงพยาบาลประจําจังหวัด ประจําอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
และคลินิกตาง ๆ ในแตละพ้ืนที่ 
 
5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

1) อุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางพารา ดวยจังหวัดบึงกาฬมีพ้ืนที่ปลูกยางพารามากที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณกวา 8 แสนไร ปจจุบันเปดกรีดยางพาราแลวกวา 4 แสนไร การพัฒนานํา
ผลผลิตจากยางพาราไปแปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมจึงเปนโอกาสของจังหวัดบึงกาฬ มีแนวคิดที่เสนอโดย
ภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬใหรัฐสนับสนุนในเรื่องของ Rubber Valley เชน ที่เมืองชิงเตา 
มณฑลชานตง ประเทศจีน เชน การสรางความรวมมือดานวิชาการและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางพาราของไทยที่ยังเนนการผลิตในขั้นตนเพ่ือการสงออกเปนหลักไปสูอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราที่ใช
เทคโนโลยีชั้นสูงดวยการถายทอดความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมใหกับไทยผลผลิตจาก
ยางพารานั้นสามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมอ่ืนหลายอยาง เชน การทําเขื่อน การทําถนนยางมะตอย การเท
ฐานตอมอตึก เพียงแตคนในพื้นที่ยังไมเปดใจยอมรับการมีโรงงานอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับยางพารา 

2) การใชประโยชนจากแมน้ําโขง สงเสริมใหชาวบานทําประมงเลี้ยงปลาในกระชัง และแปรรูป 
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3) ลักษณะสภาพพ้ืนที่ที่อํานวยของจังหวัดบึงกาฬ ควรมีการสงเสริมการปลูกไมผล เชน มะมวง
เขียวเสวย สงไปจําหนายประเทศจีน หรือไมผลชนิดอ่ืน เชน เงาะ ทุเรียน เปนตน และมีการทําลง (พอคาคน
กลางที่มีโรงรับซื้อผลิตผลเกษตร) ใกล ๆ สวนแทนการสงไปตลาดสี่มุมเมืองหรือตลาดไทย 
 
6. ดานความม่ันคง 
 จังหวัดบึงกาฬยังมีการลักลอบนําสัตวปาตามอนุสัญญาไซเตสมาจําหนายตามจุดผอนปรน แตมี
จํานวนนอย และการลักลอบนําเขายาเสพติดขามมาบริเวณพ้ืนที่จุดตาง ๆ ตลอดแนวแมน้ําโขง จึงยากตอการ
ควบคุมดูแลใหทั่วถึง 
 
7. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่จังหวัดบึงกาฬ 
 

7.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาวที่ใชบริการจุดผานแดนในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ โดยใช

แบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน  406 คน แบงเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 16.3 และเพศหญิง คิดเปน
รอยละ 83.7 อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 37.8 ระดับการศึกษาสวนมากอยูในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 27.6  

สวนมากประกอบอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว รอยละ 25.4 โดยรายไดที่นํามาซื้อสินคา โดยสวนมาก
มาจากการทําการคาขาย รายไดครัวเรือนตอเดือน พบวา มีรายไดอยูระหวาง 20,001-50,000 บาท และ
คาใชจายที่ใชเพื่อการบริโภคของครอบครัวตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 20,001 บาทข้ึนไป 

 
7.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 1.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจังหวัดบึงกาฬ 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 4.34 0.718 มาก 
2 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 4.24 0.705 มาก 

3 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 4.19 0.652 มาก 
4 สปป.ลาว จํากดัชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย 3.99 0.788 มาก 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ

การพัฒนา สปป.ลาว 3.80 0.826 มาก 

รวม 4.11 0.738 มาก 
 

จากตารางที่ 1.4 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่มีตอประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.11 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก การซื้อสินคาของประเทศไทย
เปนทางเลือกที่ดีที่สุด ประเทศไทยมีความเชื่อถือและความไว วางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ      
สปป.ลาว และประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว เปนตน   
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 7.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทย พิจารณาสวนประสมทางการตลาด (4P’s) 
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย   

 
ตารางที่ 1.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาวที่จังหวัดบึงกาฬ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภณัฑ 4.00 0.324 มาก 
2 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.93 0.325 มาก 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 3.93 0.373 มาก 
4 ดานราคา 3.87 0.445 มาก 

รวม 3.93 0.367 มาก 
 
จากตารางที่ 1.5 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

( ) รวม = 3.93 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (( ) = 4.00 

โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ความคุนเคยที่มีตอสินคาไทย สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย ประเทศไทยมีความ
เปนมิตร สินคาไทยมีความคงทนและสินคาของไทยที่ติดตราสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มี
ความนาเชื่อถือ เปนตน 

2) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.93 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามา
ติดตอซื้อขาย รานคาของไทยมีการจัดสวยงาม และมีความสะดวกกวารานคาใน สปป .ลาว และขั้นตอนการ
เขา-ออกประเทศเพ่ือมาซื้อสินคามีความสะดวก เปนตน 

3) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.93 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวรูสึกดีและคลอยตามโฆษณาในการอยากใชสินคา
ของไทย โฆษณาสอนคาของไทยทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น และผูบริโภคคนลาวรูสึกวาเมื่อใช
สินคาไทยแลวไดรับผลจากการใชเหมือนในโฆษณา เปนตน 

4) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.87 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขายใน สปป .ลาว 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคามีปายแสดงผลบอกชัดเจนทุกครั้งและสินคาประกอบประเภทเดียวกันที่ขาย
ในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาประกอบที่ขายอยูใน สปป.ลาว เปนตน 
 

7.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว  

 
ตารางที่ 1.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัดบึงกาฬ 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การรับรูคุณภาพสินคา 4.12 0.455 มาก 
2 วัตถุประสงคในการซื้อ 4.06 0.406 มาก 
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 7.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทย พิจารณาสวนประสมทางการตลาด (4P’s) 
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย   

 
ตารางที่ 1.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาวที่จังหวัดบึงกาฬ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภณัฑ 4.00 0.324 มาก 
2 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.93 0.325 มาก 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 3.93 0.373 มาก 
4 ดานราคา 3.87 0.445 มาก 

รวม 3.93 0.367 มาก 
 
จากตารางที่ 1.5 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

( ) รวม = 3.93 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.00 

โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ความคุนเคยที่มีตอสินคาไทย สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย ประเทศไทยมีความ
เปนมิตร สินคาไทยมีความคงทนและสินคาของไทยที่ติดตราสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มี
ความนาเชื่อถือ เปนตน 

2) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.93 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามา
ติดตอซื้อขาย รานคาของไทยมีการจัดสวยงาม และมีความสะดวกกวารานคาใน สปป .ลาว และขั้นตอนการ
เขา-ออกประเทศเพ่ือมาซื้อสินคามีความสะดวก เปนตน 

3) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.93 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวรูสึกดีและคลอยตามโฆษณาในการอยากใชสินคา
ของไทย โฆษณาสอนคาของไทยทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น และผูบริโภคคนลาวรูสึกวาเมื่อใช
สินคาไทยแลวไดรับผลจากการใชเหมือนในโฆษณา เปนตน 

4) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.87 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขายใน สปป .ลาว 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคามีปายแสดงผลบอกชัดเจนทุกครั้งและสินคาประกอบประเภทเดียวกันที่ขาย
ในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาประกอบที่ขายอยูใน สปป.ลาว เปนตน 
 

7.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว  

 
ตารางที่ 1.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัดบึงกาฬ 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การรับรูคุณภาพสินคา 4.12 0.455 มาก 
2 วัตถุประสงคในการซื้อ 4.06 0.406 มาก 
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ตารางที่ 1.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัดบึงกาฬ (ตอ) 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

3 ความตั้งใจซื้อ 4.04 0.411 มาก 
4 ความรูสึกพอใจของผูบริโภคตอสนิคา 3.99 0.366 มาก 

รวม 4.05 0.410 มาก  
 

จากตารางที่ 1.6 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาว ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.05 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  

1)  การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 4.12 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิด
เดียวกันจากประเทศอ่ืนที่มีจําหนายใน สปป.ลาว การซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุดสําหรับผูบริโภค
คนลาว และผูบริโภคคนลาวรูสึกวาการมาซื้อสินคาของไทยมีความคุมคากับราคา คุณภาพ และการเดินทาง 
เปนตน 

2)  วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 4.06 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะมีความแตกตางจากสินคาใน สปป .ลาว ซื้อเพราะใชใน
ชีวิตประจําวัน และซื้อเพราะนําไปจําหนายตอ เปนตน 

3)  ความตั้งใจซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (( ) = 4.04 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคตั้งใจซื้อสินคาของไทยแนนอน แมวาผูบริโภคคนลาวไมมีเวลาไปเลือกซื้ อของ 
เปนตน 

4) ความรูสึกพอใจของผูบริโภคตอสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (

ความรูสึกพอใจของผูบริโภคตอสินคา
) = 3.99 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอสินคาของไทย เมื่อ

ผูบริโภคซื้อสินคาของไทยไปบริโภคสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดมาก และผูบริโภคพึงพอใจ
ตอการปฏิบัติของเจาหนาที่ไทยในการเขามาซ้ือสินคาในฝงไทย เปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูสินคาไทยผานหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากชองทางการโฆษณา
สินคาไทย คือ สื่อโทรทัศนไทยจากสวนกลางมากที่สุด รองลงมาคือ ปากตอปาก สื่อโทรทัศนทองถิ่น 
ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ สื่อโทรทัศนไทยจากสวนกลาง 
ปากตอปาก สื่อ โทรทัศนทองถิ่น ตามลําดับ 

 
7.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวสวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝงไทย โดยการคิดรายการ

ซื้อสินคามาทุกครั้ง ซึ่งมีวิธีการคิดไวในและจดใสกระดาษเพ่ือชวยจํารายการสินคาเมื่อมาซื้อสินคา คิดเปนรอยละ 46.9 
หากสนใจในสินคาชนิดไหนจึงซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยสวนมากใชเงินสดที่พกติดตัวมา
อยางเดียว รอยละ 81.7 ซึ่งเขามาซื้อสินคานั้นมีความถี่ประมาณ 1 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีลืมซื้อสินคา
ผูบริโภคคนลาวกลับมาซื้อใหมในครั้งตอไป แตกรณีที่ของใชในบานหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนลาวซื้อสินคา
ประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศไทยจากรานในพ้ืนที่ 
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7.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย จากการ

สัมภาษณมีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 83.5 มีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม คิดเปนรอยละ 14.3 และมีการ
ซื้อสินคาไทยนอยลง คิดเปนรอยละ 2.2 โดยกรณีที่มาซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น เพราะรายไดของผูบริโภคคนลาว
เพ่ิมขึ้น รสนิยมของผูบริโภคคนลาวเปลี่ยนไปเกิดขึ้นเนื่องจากรสนิยมภายใน สปป .ลาว และรสนิยมของ
ผูบริโภคคนลาวเปลี่ยนไป ชอบความทันสมัยและมีคุณภาพมากขึ้น กรณีที่มาซื้อสินคาเทาเดิม เพราะทางเลือก
สินคาในตลาดการคาชายแดนมีเทาเดิม รายไดของผูบริโภคคนลาวและรสนิยมของผูบริโภคคนลาวไม
เปลี่ยนแปลง  และในกรณีที่มาซื้อสินคาไทยนอยลง เพราะรสนิยมของผูบริโภคคนลาวเปลี่ยนไป มีความชอบ
สินคาใน สปป.ลาว หรือประเทศอ่ืนมากขึ้น เชน จีนและเวียดนาม มีทางเลือกในการซื้อสินคาอ่ืนในประเทศ
มากขึ้น และการคมนาคมในการเดินทางไปซื้อสินคาแหลงอ่ืนดีกวา  
 

7.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานจุดผานแดนในจังหวัดบึงกาฬ เรียงลําดับประเภทสินคาจากมาก

ไปหานอยดังนี้   
1) สินคาประเภทอุปโภคบริโภค ไดแก ผงชูรส ผงซักผาโปร น้ํามันพืช แชมพูแพนทีนและสบูลักส เปนตน 
2) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค เปนตน 
3) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง กระโปรง รองเทาแตะและผาถุง เปนตน 
4) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก หมอ จาน ชอน ทัพพีและมีด เปนตน 
5) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม ตูเย็น วิทยุ/โทรทัศน ลําโพงและเครื่องเสียง เปนตน 
6) สินคาประเภทอุปกรณไฟฟา ไดแก หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก คอนและสวิทซ เปนตน 
7) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก อาหารสัตว ปุย เมล็ดพันธุพืช รถตัดหญา เสียมและ

ยาฆาแมลงปราบศัตรูพืช เปนตน 
8) สินคาประเภทเชื้อเพลิงและยานยนต ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น ยางรถมอเตอรไซด ยาง

รถยนตและรถมอเตอรไซด เปนตน 
 
7.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย โดยสวนมากเขามาซื้อสินคาในชวงเชากอนเวลา 09.00 น. 

รอยละ 85.8 โดยการเขามาซื้อสินคานิยมซื้อที่สินคาที่โลตัสและตลาดสด เหตุผลที่นิยมซื้อ เพราะสะดวก 
สินคาหลากหลายและราคาถูก เปนตน โดยปริมาณการเขามาซ้ือสินคาของผูบริโภคคนลาวในหนึ่งครั้งสวนมาก
มีมูลคาระหวาง 1,001–1,900 บาท  

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก ราคาถูกกวา มีสินคาใหเลือก
หลากหลาย สามารถหาสินคาไดงายและสะดวก เพราะเห็นจากสื่อโฆษณาใน โทรทัศน และคุนเคยกับ
ผูประกอบการคนไทย เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคา ไดแก ราคาสิ นคาสูงกวา 
ความยุงยากในการถือหรือหิ้วสินคากลับ ขั้นตอนในการตรวจสอบยุงยาก คาภาษี/คาธรรมเนียม ความเสียหาย
ของสินคาในการขนสง เปนตน 
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7.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผานแดนในจังหวัดบึงกาฬ มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจาก

ประเทศอ่ืน เชน จีน เวียดนาม รอยละ 6–20 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน 
สปป.ลาว มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาว รอยละ 84.5 แตยังตองการซื้อสินคาไทยคงเดิม 
เพราะสินคามีคุณภาพ เกิดความเคยชิน สินคามีความคงทน ราคาถูก สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย มี
ปญหาอุปสรรคในเรื่องของพาหนะใชในการเดินทาง คาแรงขนสงสินคา ระยะเวลาการเปดจุดผานแดน/จุด
ผอนปรน เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้น สงผลตอการมาซื้อสินคาของผูบริโภคคน
ลาวมาก ซึ่งมีผลกระทบความสัมพันธของทั้งสองประเทศในทางที่ไมแนใจในการมาซื้อของผูบริโภคคนลาว 
 

7.2. ผูบริโภคคนไทย 
ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนตามจุดผานแดนในจังหวัดบึงกาฬ โดยสวนมาก

เปนผูหญิงมากกวาผูชาย และมีอายุระหวาง 41-50 ป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณดานของ
จังหวัดบึงกาฬ มีอาชีพหลัก คือ ประกอบธุรกิจสวนตัว รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 10,001-20,000 บาทตอเดือน 
ผูบริโภคคนไทยมาซื้อสินคาท่ีตลาดบริเวณดาน 2 วันตอสัปดาห และมีการซื้อสินคาของ สปป.ลาว โดยสินคาที่
ซื้อจากผูขายคนลาว ไดแก ผักหวาน เห็ดเผาะ หวาย เห็นโคน สมุนไพร กลวยไมตาง ๆ พันธุไมตาง ๆ กระรอก 
หนู หมูปา บาง แมลงตาง ๆ เกง บุหรี่ ไวน ว็อดกา อุปกรณนึ่งขาว ซึง เสื้อผาสําเร็จรูป เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อ
สินคาประมาณชวงเชา สาย บายและเย็น 

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนลาววา สินคาบางชนิดนั้นไมมีจําหนายในประเทศ
ไทย ราคาสินคาบางชนิดของ สปป.ลาว ถูกกวาของประเทศไทยและมีสินคาท่ีหลากหลาย แตถานอกเหนือจาก
สินคาขางตนแลวผูบริโภคคนไทยเลือกซ้ือสินคาไทยมากกวา สินคาจาก สปป.ลาว เนื่องจากสินคาจาก สปป.ลาว 
เปนสินคาตองหาม ราคาสูง สินคาไมมีคุณภาพ นอกจากนี้ผูบริโภคคนไทยขามไปรับริการใน สปป .ลาว เชน 
บอนการพนันและสถานบันเทิง เปนตน การเลนการพนันนั้นผูบริโภคคนไทยชอบเลน 1-2 ครั้งตอเดือน และ
ชอบเลนการพนันที่ สปป.ลาว มากกวา เนื่องจากไดเงินงายกวา สวนการเที่ยวสถานบันเทิงไป 1-2 ครั้งตอ
เดือน และผูบริโภคคนไทยชอบเที่ยวสถานบันเทิงที่ สปป.ลาว มากกวา  

 
7.3. ผูประกอบการคนลาว 

ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาตามแนวชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ โดยเปนเพศหญิงมากกวา
เพศชาย มีอายุระหวาง 21-51 ปขึ้นไป สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และเปนผูประกอบการ   
รายยอย ซึ่งมีการเขามาซื้อสินคาสวนใหญเปนวันศุกร วันอังคารและไมแนนอน ตามลําดับ ทั้งนี้หากเปนจุด
ผอนปรนก็ขึ้นอยูกับวันที่เปดทําการ จากการสัมภาษณผูประกอบการคนลาว สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

7.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  
 

ตารางที่ 1.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก
ชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 

4.50 0.756 มากที่สุด 

ตารางที่ 1.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการคนลาวที่มีต่อประเทศไทย

ลำดับ ปัจจัยส่วนบุคคล S.D.
ระดับ

ความสำคัญ

1 ประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในสินค้า
ทุกชนิดที่เสนอขายให้กับ สปป.ลาว

4.50 0.756 มากที่สุด
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ตารางที่ 1.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย (ตอ) 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกท่ีดีที่สุด 4.38 0.916 มาก 
3 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 4.25 0.707 มาก 
4 สปป.ลาว ไมควรจํากดัชนดิ/ปรมิาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 3.88 1.246 มาก 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 

เพื่อการพัฒนา สปป.ลาว 
3.00 0.926 ปานกลาง 

รวม 4.00 0.910 มาก 
  
  จากตารางที่ 1.7 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.00 ไดแก ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก
ชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุดและประเทศไทยมี
ความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยตอสินคาไทยและมีความคุนเคยที่มีตอผูประกอบการคนไทยเปนอยางด ี

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.32 ไดแก ประเทศไทย
มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีการศึกษาที่ดี มีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิต มีรสนิยมสูงดานความคิด
สรางสรรค มีความเปนมิตร มีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีการวิจัยดานเทคโนโลยีและมีอัตราจางแรงงาน
จํานวนมาก เปนตน 

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.07 ไดแก ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึงประเทศ
ไทย สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีคุณภาพดีและสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนผลิตดวย
เทคโนโลยี เปนตน 
 

7.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผานแดน
ในจังหวัดบึงกาฬ  

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

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภณัฑ 4.46 0.671 มากที่สุด 
2 ดานสถานท่ี 3.88 0.310 มาก 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 3.79 0.315 มาก 
4 ดานราคา 3.45 0.463 มาก 

รวม 3.90 0.440 มาก 
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ลำดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า S.D.
ระดับ

ความสำคัญ

1 ด้านผลิตภัณฑ์ 4.46 0.671 มากที่สุด

2 ด้านสถานที่ 3.88 0.310 มาก

3 ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.79 0.315 มาก

4 ด้านราคา 3.45 0.463 มาก
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 จากตารางที่ 1.8 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.90 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1)  ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.46 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาของ
ไทยมีใหเลือกหลากหลาย สินคามีคุณภาพดีและการคนหาสินคาในรานคาไทยทําไดงาย เปนตน 

2)  ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.04 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก เวลาเปด-ปด
ใหบริการของรานคาเหมาะสม สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขายและ
มีพ้ืนที่จัดเก็บสินคาขายมากเพียงพอที่ลูกคาไดเห็นสินคา เปนตน 

3)  ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.79 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีการ
สงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) มีการโฆษณาทางวิทยุชุมชนและมีการติดปาย
โฆษณาบริเวณหนารานหรือบริเวณใกลเคียง เปนตน 

4) ดานราคา ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (( ) = 3.45 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีการเปลี่ยนแปลง
ราคาสินคาตามตนทุนที่เพ่ิมทุกครั้ง มีปายแสดงราคาสินคาที่ชัดเจนและการตั้งราคาสินคาเหมาะสมกับ
คุณภาพสินคา เปนตน 

 
7.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

สินคาไทย โดยผานจุดผานแดนในจังหวัดบึงกาฬ  
 

ตารางที่ 1.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานเศรษฐกิจ 4.06 0.513 มาก 
2 ดานกฎหมายและการเมือง 3.09 0.706 ปานกลาง 

รวม 3.58 0.610 มาก 
 

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

1) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.06 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การขาดแคลน
สินคาที่จําเปนใน สปป.ลาว และผูบริโภคคนลาว มีความตองการสินคาไทยสูง คาใชจายในการขนสงสูงและ
รายไดในการนํามาซือ้สินคามีนอย เปนตน 

2) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.09 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก 
รัฐบาลไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการเขา
มาซื้อสินคามีความยุงยากและมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ เปนตน  
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7.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายที่ สปป.ลาว 
ผูประกอบการคนลาว สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองและขายสงในประเทศของตน มีการ

วางแผนมาซื้อสินคาดวยวิธีการมาซื้อสินคาดวยตนเอง แตไมไดผานการติดตอมากอน โทรศัพทมาสั่งซื้อสินคา 
หลังจากนั้นมารับสินคาดวยตนเอง และโทรศัพทมาสั่งและใหตัวแทนมารับและสงสินคาไปที่รานโดยตรง โดยมี
วิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อ พิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคา
ที่ขายไดมาก เพ่ือประมาณแนวโนมความตองการซื้อของลูกคาและเปนสินคาแปลกใหม เพ่ือลองไปวางขาย 
ผูประกอบการคนลาวมาซื้อสินคาจากไทย ประมาณ 1-5 ครั้งตอเดือน  

รานคาคนลาวที่ขายสินคาในแขวงบอลิคําไซ สปป .ลาว มีรานคาขายสินคาไทยรายใหญจํานวน
มากกวา 3 ราย มีสินคาจากประเทศเพ่ือนบานเพิ่มข้ึน ซึ่งเปนสินคาที่มาจากประเทศจีนและประเทศเวียดนาม 
มาวางขายในลาดทองถิ่นเพ่ิมขึ้น มีแนวโนมที่ลูกคาเดิมที่สั่งสินคาเทาเดิมและมีแนวโนมรานคาใหมสั่ง สินคา
จากผูประกอบการคนลาวเทาเดิม ในกรณีที่สินคาใน สปป.ลาว มีคุณภาพที่ใกลเคียงกับสินคาจากประเทศไทย 
ราคาถูกกวา สวนใหญผูประกอบการคนลาวตัดสินใจไมซื้อสินคาในประเทศของตนเอง  เนื่องจากสินคาไทยมี
คุณภาพดี คนทาน ปลอดภัยและสะอาด 

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนลาวที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ สปป.ลาว พบคือ ปญหาในเรื่องการ
ลงสินคาและการขนสงสินคา  

 
7.4. ผูประกอบการคนไทย 

ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณหนาดาน โดยสวนใหญประกอบธุรกิจคาสง เปนเวลา
มากกวา 9 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งสวนใหญไมเกิน 10,000 บาท โดย
สวนใหญผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานโดยตรง และจายเปนเงินสด แนวโนมที่
คนลาวมาซื้อสินคาของไทยเทาเดิม และแนวโนมที่รานใหมสั่งสินคาจากผูประกอบการคนไทยเทาเดิม ปญหา
อุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทยพบคือ ปญหาในเรื่องการลงสินคาและคาธรรมเนียม 
 
8. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและเมืองตรงกันขามของแตละดานในอนาคต 

1) โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขง แหงที่ 5 บึงกาฬ–ปากซัน ไดรับจัดสรรงบประมาณ (งบ
ศึกษา) ในป 2556 จํานวน 45 ลานบาท ในเบื้องตนมีทางเลือกศึกษาพ้ืนที่กอสรางอยูจํานวน 3 แหงคือ 
บริเวณบานหวยเซือม สถานีวิทยุกระจายเสียงอําเภอบึงกาฬ และ พ้ืนที่บริเวณ กม. 142 (ถัดจากบานทาไคร) 
โดยคณะทํางานศึกษาผลกระทบไดเดินทางมาดูงานแลว เมื่อวันที่ 29–30 เมษายน 2556 ที่ผานมา และได
ศึกษาจุดเชื่อมตอทางหลวงหมายเลข 13 ของทางฝง สปป.ลาว ที่บริเวณจุดที่ 1, 2, 3 ไปยังเมืองปากกระดิ่ง 
ของ สปป.ลาว ซึ่งมีผูแทนฝง สปป.ลาว รวมเดินทางตรวจสอบพ้ืนที่ดวย และหลังจากนั้นไดมีการประชุม
ปรึกษาหารือกันในเบื้องตนเพ่ือกําหนดหาจุดกอสรางรวมกัน 

2) โครงการกอสรางขยายชองทางจราจรเปน 4 ชองจราจร จากทางแยกบานหนองเดิ่น–หนา 
โรงพยาบาลอําเภอบุงคลา 
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9. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด 
1) มีการผูกขาดแพขนานยนตเปนของเอกชนรายเดียว เคยมีเหตุการณเรือแพขนานยนตจอดซอม 

และไมมีการเตรียมการสํารองเรือทดแทนทําใหผูประกอบการตองเสียเวลาและไมสามารถวางแผนทางธุรกิจได 
หลังจากสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 3 ที่จังหวัดนครพนม เปดใหบริการมีผูประกอบการหลายรายเปลี่ยนไปใช
การขนสงที่สะพานฯ แทนการขามแพขนานยนต 

2) ปญหาการกัดเซาะตลิ่งบริเวณทาแพขนานยนต มีความเสี่ยงในการขึ้น -ลงของรถบรรทุกสินคา
โดยเฉพาะในฤดูฝนน้ําโขงไหลเชี่ยว 

3) แพขนานยนตที่ใชขนสงประจําสามารถรองรับไดเพียงรถบรรทุกทั่วไปสวนรถคอนเทนเนอรนั้นยัง
ไมสามารถรองรับไดเพราะโอกาสเสี่ยงเกิดแพลม 

4) ยังคงมีปญหาบางประการในการประสานงานกันระหวางเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของไทยและ    
สปป.ลาว ในการนําเขา-สงออกสินคา 

5) ราคาที่ดินจังหวัดบึงกาฬสูงเกินสภาพความเปนจริง ทําใหเปนอุปสรรคตอการเขามาลงทุนของนัก
ลงทุน ตึกแถวราคาเดิม 2.5 ลานบาท ระยะเวลาผานไป 1 ป ราคาเพ่ิมสูงถึง 3.5–4 ลานบาท 

6) ราคาการขนสงของผูใหบริการแตละกลุมยังแพงเกินไปในความเห็นของผูบริการจาก สปป .ลาว ใน
การขนสงสินคาจากอําเภอบุงคลาไปยังเมืองปากกะดิ่งมีกลุมผูใหบริการหลายประเภทและลักษณะ ไดแก 
รถสามลอ แรงงานขนถายสินคา และเรือขนสินคา ซึ่งในการกําหนดราคาของแตละประเภทและลักษณะ ไมมี
การปรึกษาหารือกันในภาพรวมเรื่อง ตนทุนขนสงสินคาโดยรวมทั้งหมด และไมมีหนวยงานทําหนาที่พิจารณา
ความเหมาะสม สงผลใหเกิดตนทุนคาขนสงที่สูงเกินจริงและทําใหสินคาของอําเภอบุงคลามีราคาขายที่สูง
เกินไปในตลาดเมืองปากกะดิ่งและเมืองใกลเคียง ทายที่สุดอาจสงผลใหสินคาประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการ
ขายดวย 

7) การนําสุนัขทหารมาใชในกระบวนการตรวจคนเขาเมือง ณ จุดผอนปรนบานบุงคลา มีความ
ออนไหวในดานความรูสึกตอการใหเกียรติคนลาวที่ขามมาเปนประจําและมีความบริสุทธิ์ใจ  

8) การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมของจุดผอนปรนของจังหวัดในการเดินทางเขามาในแตละจุดยังไมมี
เกณฑมาตรฐาน และโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับดานของแตละจังหวัด 
 
10. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

ผูแทนจากองคการบริหารสวนตําบลเสนอวาควรใหทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและบริหาร
จัดการจุดผานแดนในพื้นท่ี 
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สวนที่ 2 
จุดผานแดนถาวรบึงกาฬ 

 
 
2.1 จุดผานแดนถาวรบึงกาฬ อําเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

 
1. สภาพโดยท่ัวไป 

 

 
                                   ภาพที่ 2.1 อาคารทําการจุดผานแดนถาวรบึงกาฬ 

 
ด านศุ ลกากร บึ งกาฬ ตั้ ง ขึ้ นตามกฎกระทรวงการคลั ง  ฉบับที่  10 ลงวั นที่  6 ธั นว าคม 

พุทธศักราช 2484 ในระยะเริ่มแรกยังเปนดานฝากอําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ใหนายอําเภอบึงกาฬทํา
หนาที่เปนนายดานศุลกากร จนกระท่ังเมื่อป พ.ศ. 2517 กรมศุลกากรไดดําเนินการจัดตั้งที่ทําการดานศุลกากร
บึงกาฬทีบ่ริเวณริมแมน้ําโขง ตําบลบึงกาฬ อําเภอบึงกาฬ และสงเจาหนาที่มาปฏิบัติหนาที่เปนการประจํา 

ในชวงเวลาที่ประเทศในกลุมอินโดจีนอยูในภาวะสงคราม กระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งปดแนว
ชายแดนไทย-ลาว อันเนื่องมาจากเหตุการณกระทบดานความมั่นคงตามแนวชายแดน ดานศุลกากรบึงกาฬจึง
อยูในฐานะเปนดานปดไมสามารถรับปฏิบัติพิธีการนําเขา-สงออกสินคา แตยังคงปฏิบัติหนาที่เฉพาะดานการ
ปองกันและปราบปรามเทานั้น จนกระทั่งภาวะสงครามอินโดจีนสงบลงไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยลง
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2536 ประกาศเปดจุดผานแดนถาวรที่อําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย-เมืองปากซัน แขวง
บอลิ คํ า ไ ซ  (ส ป ป .ล า ว ) ร ะห ว า ง เ ว ล า  06.00-18.00 น . แ ละป ระก า ศก ร ะท ร ว ง ม หา ด ไท ย  ล ง
วันที่ 11 พฤษภาคม 2542 เปลี่ยนแปลงเวลาการเปดจุดผานแดนถาวร เปนระหวางเวลา 08.00-18.00 น. ทุก
วัน ไมเวนวันหยุดราชการ ดานศุลกากรบึงกาฬจึงไดเริ่มเขาไปจัดระเบียบการคาชายแดนใหเขาสูระบบ
ศุลกากรนับแตนั้นมา โดยในระยะเริ่มแรกเปนการคาชายแดนนอกระบบมีมูลคาสินคาไมมากนัก จนกระทั่ง
ปจจุบันการคามีมูลคาการนําเขาและสงออกสูงขึ้นกวาเดิมมาก การคาสวนใหญขนสงโดยแพขนานยนต 
 ดานศุลกากรบึงกาฬตั้งอยูเลขที่ 125 หมู 2 ตําบลวิศิษฐ  อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยนาง
สลัด สิมมาโคตร และนายประจัด โพธิสวาง ไดบริจาคที่ดินใหจํานวนเนื้อที่ 4 ไร 3 งาน 23 ตารางวา เริ่ม
กอสรางเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2536 แลวเสร็จเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2537 เปนอาคารที่ทําการชั้นเดียว คลัง
เก็บของกลาง และบานพักขาราชการใชงบประมาณทั้งสิ้น 11,306,500 บาท สําหรับที่ทําการดานศุลกากรบึงกาฬ
หลังเดิมซึ่งเปนที่ราชพัสดุมีสภาพเกาทรุดโทรม และหมดความจําเปนตองใชแลวจึงไดสงคืนกรมธนารักษไป 

rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดบึงกาฬ

2-2 

  
ภาพที่ 2.2-2.3 บริเวณทาเทียบเรือ ดานศุลกากร จังหวัดบึงกาฬ 

 

 
            ภาพที่ 2.4 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรบึงกาฬ 
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           ภาพที ่2.5 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรบึงกาฬ 
 

  
ภาพที่ 2.6-2.7 แพขนานยนตที่ใชขนสงสินคา 

 
ปจจุบัน ดานศุลกากรบึงกาฬ เปดใหบริการประชาชนที่เดินทางและขนสงสินคาเขา-ออกระหวาง

ประเทศ ผานเรือและแพขนานยนตเปนหลัก 
 
 ตารางที ่2.1 สถิติจํานวนคนเขา-ออก ผานจุดผานแดนถาวรบึงกาฬ 

ป จํานวนคนเขา จํานวนคนออก 
2554 38,918 คน 39,167 คน 
2555 31,567 คน 38,680 คน 
2556 38,710 คน 30,608 คน 

ที่มา : ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดบึงกาฬ, 2556 
 
 จุดผานแดนถาวรบึงกาฬ มีจํานวนคนเขา-ออก ในป 2556 จํานวน 69,318 คน ซึ่งมีคนผานเขา-ออก 
ลดลงจากป 2555 จํานวน 929 คน หรือคิดเปนรอยละ 2 ของจํานวนคนเขา-ออกป 2555 สวนการผาน     
เขา-ออกโดยแพขนานยนต รถยนตโดยเฉลี่ยปละ 20,000 คัน ซึ่งศักยภาพของแพขนานยนตที่ใชขนสงประจํา
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ดานศุลกากรบึงกาฬในปจจุบันสามารถรองรับไดเพียงรถบรรทุกทั่วไป สวนรถคอนเทนเนอรนั้นยั งไมสามารถ
รองรับได เพราะมีโอกาสเกิดการพลิกคว่ําลงแมน้ําโขง 
 
2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 

เมืองปากซัน เปนเมืองเอกของแขวงบอลิคําไซ มีประชากรเมืองประมาณ 21,967 คน โดยมีประชากร
ทั้งแขวง 255,042 คน ความหนาแนนของประชากรประมาณ 15 คนตอตารางกิโลเมตร (แผนกอุตสาหกรรม
และการคาแขวงบอลิคําไซ, 2556) อยูหางจากนครหลวงเวียงจันทนขึ้นไปทางเหนือตามเสนทางหมายเลข 13 
ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร เมืองปากซันเปนเมืองติดแมน้ําโขงที่แมน้ําซันไหลลงสูแมน้ําโขง 

แขวงบอลิคําไซมีเนื้อที่ 15,977 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ ติดแขวงเวียงจันทนและเชียงขวาง ทิศใต 
ติดแขวงคํามวน ทิศตะวันออก ติดประเทศเวียดนามมีพรมแดนยาว 160 กิโลเมตร และทิศตะวันตก ติดกับ
ประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดนครพนม ระยะทางประมาณ 195 กิโลเมตร 
ทําใหเมืองปากซันเปนเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจของแขวงบอลิคําไซ สปป .ลาว ในการเชื่อมโยงไทย-เวียดนาม 
ผานเสนทางหมายเลข 13 และหมายเลข 8 ออกสูชายแดนน้ําพาว-เกาแจว ระยะทาง 132 กิโลเมตร 
 
3. รูปแบบการคาขาย 

3.1.สินคาและมูลคาการคา 
ปจจุบันมีการสงออกลดลง ซึ่งผูประกอบการไดเปลี่ยนเสนทางในการขนสง เนื่องจากการใหบริการแพ

ขนานยนตโดยแพขนานยนตนั้นมีลักษณะการผูกขาดของเอกชนเพียงรายเดียว และมีการใหบริการเพียง 1 ลํา 
ไมสะดวกมีความลาชา ทําใหผูประกอบการเสียเวลาในการขนสง ไมแนนอน และไมสามารถวางแผนได ถา
โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 5 จังหวัดบึงกาฬ–แขวงบอลิคําไซ แลวเสร็จ ในป 2560 คาดวา
มูลคาการคาจะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการขนสงจากจังหวัดบึงกาฬไปเวียดนามเปนระยะทางที่สั้นที่สุด โดยใช
เสนทางหมายเลข 13 ไปยังจุดเชื่อมตอกับเสนทางหมายเลข 8 ถึงชายแดนเวียดนามที่ดานน้ําพาว-เกาแจว 
ระยะทาง 132 กิโลเมตร แลวเขาเมืองวินหประเทศเวียดนามและผานไปยังจีนตอนใต ทําใหผูประกอบการ
ประหยัดลดตนทุนในดานคาขนสงและคาภาษีอากรผานแดนรอยละ 3 ในการผานแขวงเดียวของ สปป.ลาว ไป
ยังเวียดนาม ระยะทางรวมจากปากซันไปยังเมืองวินหประเทศเวียดนาม 324 กิโลเมตรและจากเมืองวินหไปยัง
เมืองฮานอย 280 กิโลเมตร  คาใชจายขามแพขนานยนตรถพวงเที่ยวละ 1,500 บาทตอคัน เที่ยวหนึ่งบรรทุก
ไดครั้งละ 8-9 คัน 

 
ตารางที่ 2.2 มูลคาการคาชายแดนไทย–สปป.ลาว ดานจังหวดับึงกาฬ                                              หนวย : ลานบาท 

มูลคาการคา 2554 2555 YoY 2556 YoY 
สงออก 5,174.65 4,730.68 -8.6% 2,668.09 -44% 
นําเขา 305.78 590.59 93% 438.29 -26% 

รวม 5,480.43 5,321.27 -2.9% 3,106.38 -42% 
ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ, 2557 
 
 มูลคาสินคาสงออกในป 2556 จํานวน 2,668.09 ลานบาท ลดลง รอยละ 44 จากป 2555 ซึ่งป 
2555 มีมูลคาจํานวน 5,174.65 ลานบาท สินคาที่สงออกในป 2556 ไดแก เครื่องดื่มกระทิงแดง รอยละ 36 
ตูเย็นรอยละ 4 CHASSIS, BODY ของรถดั้ม รอยละ 3 หมอหุงขาว รอยละ 2.4 น้ํามันเครื่อง รอยละ 2.2 ของ
มูลคาการสงออกทั้งหมดของป 2556 เปนตน สวนมูลคาสินคานําเขาในป 2556 จํานวน 438.29 ลานบาท 
ลดลง รอยละ 26 ของป 2555 ซึ่งในป 2555 มีมูลคาจํานวน 590.59 ลานบาท สินคาที่นําเขาในป 2556 
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ไดแก ไมแปรรูป รอยละ 79 มันสําปะหลังรอยละ 9 รกยนตนั่งใหมพวงมาลัยซาย รอยละ 3 ชาผง รอยละ 3 
รถยนตนั่งใหม รอยละ 1 ของมูลคาการสงออกท้ังหมดของป 2556 เปนตน ดังตารางที่ 2.3-2.4  
 
ตาราง 2.3 สินคานําเขา มลูคาสูงสุด 10 อันดับ ดานศุลกากรบึงกาฬ               หนวย: ลานบาท 

ลําดับ สินคานําเขา ป 2555 สินคานําเขา ป 2556 
มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ 

1 ไมแปรรูป 464.99 78.73 ไมแปรรูป 362.34 82.67 
2 มันสําปะหลัง 52 8.80 มันสําปะหลัง 25.36 5.79 
3 รกยนตนั่งใหมพวงมาลยัซาย 18.68 3.16 ชาผง 13.03 2.97 
4 ชาผง 17.75 3.01 รถเครน 7.77 1.77 
5 รถยนตนั่งใหม 5.18 0.88 ไมสาํเร็จรูป 5.88 1.34 
6 ไมสาํเร็จรูป 4.5 0.76 วงกบประต ู 5.44 1.24 
7 ชันกอน 4.06 0.69 รถยนตนั่งใหมสาํเรจ็รูป 3.74 0.85 
8 วงกบประต ู 3.01 0.51 ไมคิ้วบัว 3.24 0.74 
9 บานประต ู 2.68 0.45 ถานไม 2.54 0.58 
10 รถบรรทุก 2.4 0.41 ไมตะเกือบ 1.57 0.36 
11 อื่น ๆ 15.34 2.60 อื่น ๆ 7.38 1.68 
 รวมทั้งหมด 590.59 100.00 รวมทั้งหมด 438.29 100.00 

ที่มา : ดานศุลกากรบึงกาฬ, 2557  
 
 จากตารางที่ 2.3 พบวา สินคาที่นําเขาสูงสุด 10 อันดับแรก ไดแก ไมแปรรูป มันสําปะหลัง รถยนต
นั่งพวงมาลัยซาย ชาผง รถยนตนั่งใหม ไมสําเร็จรูป ชันกอน วงกบประตู บานประตู และรถบรรทุก เปนตน 
โดยในป 2556 มีการนําเขาสินคาจาก สปป.ลาว มีมูลคา 438.29 ลานบาท 
 การสงออกสินคาไป สปป.ลาว ผานจุดผานแดนถาวรบึงกาฬในป 2556 มีมูลคา 2,668.09 ลานบาท
ซึ่งลดลงจากป 2555 ที่มีมูลคาสงออก 5321.27 ลานบาท เนื่องจากสินคาที่สงทางผานดานศุลกากรบึงกาฬ 
ตองรอแพขนานยนต ทําใหเสียเวลาในการขนสง ทําใหผูประกอบการหลีกเลี่ยงการใชเสนทางนี้ จึงทําใหมูลคา
การสงออกลดลง เสนทางขนสงที่ผูประกอบการเปลี่ยนไปใชโดยผานสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 3 จังหวัด
นครพนม-แขวงคํามวน วิ่งเขาเสนทางหมายเลข 13 ขึ้นเหนือระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร แลวใชเสนทาง
หมายเลข 8 ระยะทางประมาณ 132 กิโลเมตร ถึงชายแดนสปป.ลาว–เวียดนาม (น้ําพาว-เกาแจว) 

สินคาสําคัญที่สงออกมูลคามากที่สุด 10 อันดับ ไดแก เครื่องดื่มกระทิงแดง ตูเย็น หมอหุงขาว 
น้ํามันเครื่อง น้ํามันดีเซล รถยนตนั่งใหม ยางมะตอย เครื่องปรับอากาศ และรถยนตนั่งตรวจการเปนตน (ดัง
ตาราง 2.4) 
 
ตาราง 2.4 สินคาสงออก มูลคาสงูสุด 10 อันดับ ดานศุลกากรบึงกาฬ                หนวย: ลานบาท 

ลําดับ สินคาสงออก ปงบประมาณ 2555 สินคาสงออก ปงบประมาณ 2556 
มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ 

1 เครื่องดื่มกระทิงแดง 1697.61 35.89 เครื่องดื่มกระทิงแดง 1299.64 48.71 
2 ตูเย็น 191.9 4.06 น้ํามันดีเซล 149.81 5.61 
3 CHASSIS, BODY ของรถดั้ม 153.07 3.24 หมอหุงขาวไฟฟา 86.42 3.24 
4 หมอหุงขาว 115.15 2.43 ยางนอกรถบรรทุก 80.8 3.03 
5 น้ํามันเครื่อง 104.3 2.20 ตูเย็น 78.42 2.94 
6 น้ํามันดีเซล 102.01 2.16 น้ํามันเบนซิน 58.95 2.21 
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ตาราง 2.4 สินคาสงออก มูลคาสงูสุด 10 อันดับ ดานศุลกากรบึงกาฬ (ตอ)                หนวย: ลานบาท 

ลําดับ สินคาสงออก ปงบประมาณ 2555 สินคาสงออก ปงบประมาณ 2556 
มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ 

7 รถยนตนั่งใหม 101.84 2.15 ตัวรถและกะบะของรถดัม้ 48.52 1.82 
8 ยางมะตอย 72.37 1.53 ผงชูรส 45.95 1.72 
9 เครื่องปรับอากาศ 40.68 0.86 ขาวสารเหนียว 44.98 1.69 
10 รถยนตนั่งตรวจการณ 40.35 0.85 ยางมะตอย 36.17 1.36 
11 อื่น ๆ 2213.41 46.79 อื่น ๆ 797.38 29.89 
 รวมทั้งหมด 4730.68 100.00 รวมทั้งหมด 2668.09 100.00 

ที่มา : ดานศุลกากรบึงกาฬ, 2557 
 

3.2.รูปแบบการพึ่งพาการคา 
บึงกาฬ เปนจังหวัดหนึ่งที่มีพ้ืนที่ติดกับแมน้ําโขง โดยมีเมืองปากซัน แขวงบอลิคําไซ สปป .ลาว ตั้งอยู

ฝงตรงขาม ดวยขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประชาชนที่คลายคลึงกัน จึงสงผลใหประชาชน
ของทั้งสองฝงนั้นมีความผูกพันอันดีตอกัน ไปมาหาสูกันเปนประจํา มีการพ่ึงพากัน มีการติดตอคาขายกับเมือง
ปากซันมาเปนระยะเวลายาวนาน ซึ่งบริเวณตลาดไทย-ลาวที่จังหวัดบึงกาฬนี้เปนตลาดเกาแกหลายสิบป โดย
ประชาชนทั้งสองประเทศนําสินคามาซื้อขายแลกเปลี่ยนบริเวณตลาดนัดไทย-ลาว บริเวณถนนเลียบแมน้ําโขง 
จังหวัดบึงกาฬ ในทุกเชาวันอังคารและวันศุกร จะมีผูคาคนลาวขามแมน้ําโขง เอาของมาขายรวมกับผูคาไทย 
ในตลาดนัดแหงนี้   

สินคาจากลาวสวนมากเปนของปา เชน ไขมดแดง หวาย หนอไม แมลง กบ เขียด แลน มันแกว พืชผัก
สวนครัว เชน พริก กระเทียม มะนาว สัตวน้ํา  เชน  ปลาน้ําจืด ปลาน้ําโขง  สินคาหัตถกรรมสิ่งทอ เชน ผาถุง 
กระติบขาว และมีผงซักฟอกราคาถูก ของผูประกอบการคนไทย ที่ผลิตในเวียงจันทน มีแมคาคนลาวนํามาขาย
ที่ตลาดนี้ ขนาด 350 กรัม ราคา 20 บาท ซึ่งราคาถูกกวาไทย สวนสินคาของไทยที่นํามาขายในตลาดนัดแหงนี้ 
ไดแก เครื่องอุปโภคบริโภค เชน น้ําดื่ม น้ําอัดลม แกวพลาสติก ชามพลาสติก พืชผักสวนครัว เชน ฟก 
มะละกอ พริก มะเขือ แตงกวา มะนาว ผักชี หอมแดง กระเทียม และผลไม เชน มะมวง สับปะรด ขาวโพด 
และสินคาเบ็ดเตล็ด รม แกวเซรามิก และเสื้อผา เปนตน  
 

  
    ภาพที่ 2.8-2.9 บริเวณตลาดนัดไทย-ลาว จังหวัดบึงกาฬ 
 

3.3.รูปแบบการขนสง  
 จังหวัดบึงกาฬมีทาเทียบเรือผูโดยสารสําหรับการขามไป-มาของคนไทย-ลาวและใชสําหรับขนสงสินคา
ที่ผูคาคนลาวขามมาซื้อเพ่ือไปจําหนายตอ และผูบริโภคคนลาวที่มาซื้อสินคาอุปโภคบริโภค ของใชในครัวเรือน
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ไปใชสอย นอกจากทาเทียบเรือโดยสารแหงนี้ ยังมีทาเทียบเรือแพขนานยนตอีกแหงสําหรับขนสงรถบรรทุก
สินคาขามไป สปป.ลาว ซึ่งหางกันประมาณ 2 กิโลเมตร 
 ลักษณะการเขามาซื้อสินคาอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและเพ่ือไปจําหนาย ดานศุลกากร จังหวัดบึงกาฬ (ดาน
ทาเรือโดยสาร) เปดบริการใหประชาชนสองฝงขามไปมาหาสูกัน ตั้งแต 08.30 น.–16.30 น. โดยใชบริการเรือ
ขามฟาก เสียคาบริการคนละ 60 บาทตอเที่ยว เรือมักออกไมตรงเวลาที่กําหนด หากมีผูโดยสารนอย ก็รอ
จนกวาผูโดยสารมีจํานวนหนึ่งหรือประมาณ 5 คนข้ึนไป หรือหากผูโดยสารคนใดรีบไมตองการรอผูโดยสารคน
อ่ืน ๆ เพ่ือใหไดจํานวนที่เจาของเรือตองการเมื่อขึ้นฝงไทยแลวตองจางสามลอเครื่องเขาไปในตัวเมืองเสีย
คาใชจายคนละ 50 บาท หากตองเหมาขึ้นอยูกับตกลงราคากันปกติอยูที่ราคา 300 บาท ใชเวลาขามแมน้ําโขง
ประมาณ 15–20 นาท ี 
 

  
                         ภาพที่ 2.10-2.11 การขนสงสินคาโดยแพขนานยนต 

 
4. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain)  

1) อุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางพาราดวยจั งหวัดบึ งกาฬมี พ้ืนที่ปลูกยางพารามากที่สุ ดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปจจุบันเปดกรีดยางพาราแลวกวา 4 แสนไร การพัฒนานําผลผลิตจากยางพาราไปแปร
รูปเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมจึงเปนโอกาสของจังหวัดบึงกาฬ มีแนวคิดที่เสนอโดยภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดบึงกาฬใหรัฐสนับสนุนในเรื่องของ Rubber Value เชน ที่เมืองชิงเตา มณฑลชานตง ประเทศจีน เชน 
การสรางความรวมมือดานวิชาการและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของไทยที่ยังเนนการผลิต
ในขั้นตนเพ่ือการสงออกเปนหลักไปสูอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงดวยการถายทอดความ
เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมใหกับไทย ผลผลิตจากยางพารานั้นสามารถนําไปใชใน
อุตสาหกรรมอ่ืนหลายอยาง เชน การทําเข่ือน การทําถนนยางมะตอย การเทฐานตอมอตึก เพียงแตคนในพ้ืนที่
ยังไมเปดใจยอมรับการมีโรงงานอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับยางพารา 

2) การใชประโยชนจากแมน้ําโขง สงเสริมใหชาวบานทําประมงเลี้ยงปลาในกระชัง และแปรรูป 
3) ลักษณะสภาพพ้ืนที่ที่อํานวยของจังหวัดบึงกาฬ ควรมีการสงเสริมการปลูกไมผล เชน มะมวงเขียวเสวย 

สงไปจําหนายประเทศจีน หรือไมผลชนิดอื่น เชน เงาะ ทุเรียน เปนตน และมีการทําลัง (พอคาคนกลางที่มีโรง
รับซื้อผลิตผลเกษตร) ใกล ๆ สวนแทนการสงไปตลาดสี่มุมเมืองหรืตลาดไทย 
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5.  ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม 
1) ความสัมพันธภาคประชาชน จังหวัดบึงกาฬและเมืองปากซัน แขวงบอลิคําไซ มีการเดินทางไปมาหาสู

กัน ประชาชนของทั้งสองประเทศมีความเปนมิตรกันดวยดีในภาพรวม การแขงเรือประเพณีระหวางกันในชวง
วันออกพรรษา มีประชาชนเขามามีสวนรวมทั้งสองฝ ง รวมทั้ งประชาชนในจังหวัดอ่ืน  ๆ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ทราบขาวก็มารวมในงานประเพณีนี้ดวย 

2) มีการประชุมแผนความรวมมือตาง ๆ ระหวางพาณิชยจังหวัดบึงกาฬกับกระทรวงอุตสาหกรรมการคา
แขวงบอลิคําไซ ตลอดจนหาทางรวมมือกันแกไขปญหาและอุปสรรคทางการคาระหวางเมือง 

3) กิจกรรมการจัดแสดงสินคารวมกันระหวางจังหวัดบึงกาฬและแขวงบอลิคําไซ เชน สํานักงานพาณิชย
จังหวัดบึงกาฬรวมกับสํานักงานการคาภายในจึงไดจัดงานแสดงและจําหนายสินคา  “สวัสดีบึงกาฬ  งานธงฟา
ราคาประหยัด” ภายในงานมีการจําหนายสินคาราคาถูกจากผูประกอบการสินคา  OTOP SMEs  จากทุกภาค
ทั่วประเทศ ชมรมรานอาหาร/แผงลอยจังหวัดบึงกาฬและโดยเชิญประเทศเพ่ือนบาน แขวงบอลิคําไซ สปป.ลาว 
เขารวมดวย มีสินคากวา 100 คูหา  สินคาหลากหลายประเภท เชน เครื่องประดับ  เสื้อผาสําเร็จรูป ผาฝาย 
ผาไหม ผาทอ เครื่องใชในครัวเรือน  อาหารแปรรูป สินคาอุปโภคบริโภค  เพ่ือกระตุนใหมูลคาการคาชายแดน
เพ่ิมขึ้นและสรางความสัมพันธที่ดีกับประเทศเพ่ือนบาน พรอมกับมีการพบปะระหวางนักธุรกิจไทย พาณิชย
ไทยกับพาณิชยลาว เพ่ือเชื่อมสัมพันธระหวางจังหวัดบึงกาฬกับแขวงบอลิคําไซ 
 
6. ดานความม่ันคง 

จังหวัดบึงกาฬเปนจังหวัดชายแดน ติดลําน้ําโขง มีความยาวตลอดลําน้ําโขงระยะทาง 120 กิโลเมตร 
มีชองทางทางธรรมชาติจํานวนมาก จึงเปนโอกาสใหมีแรงงานลาวลักลอบเขามาอยางผิดกฎหมายแรงงานตาง
ดาว ยาบา กัญชา ยางพาราซึ่งเปนสินคาที่ตองของอนุญาตนําเขา และการลักลอบสงออกสินคาผิดกฎหมาย 
เชน ไมพะยูง  

 
7. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่จุดผาน

แดนถาวรบึงกาฬ  
 

7.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาว ณ ดานบึงกาฬ และเมืองปากซัน แขวงบอลิคําไซ โดย

ใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 270 คน แบงเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 9.1 และเพศหญิง คิดเปน
รอยละ 90.9 อายุ สวนใหญอยูระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 41.7 ระดับการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย คิดเปนรอยละ 35.7 อาศัยอยูหมูบานปากซันใต หมูบานปากซันเหนือ หมูบานโพไซ และหมูบาน
กุมสิบเจ็ด คนในหมูบานสวนมากประกอบอาชีพคาขาย ทํานา และรับจางทั่วไป 

ผูบริโภคคนลาวที่มาซื้อสินคาบริเวณดาน สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย รายไดที่นํามาซื้อสินคามา
จากการทําการคาขาย เชน ขายของปา พืชผักสวนครัว และสินคาหัตถกรรม เปนตน รายไดครัวเรือนตอเดือน 
อยูระหวาง 20,001-50,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพ่ือการบริโภคของครอบครัวตอเดือน อยูที่ 20,001 บาท 
ขึ้นไป 
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7.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีดานบึงกาฬ มีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 2.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีดานบึงกาฬ มีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล 𝒙� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 4.33 0.680 มาก 
2 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 4.12 0.696 มาก 

3 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 4.08 0.626 มาก 
4 สปป.ลาว จํากดัชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย 3.75 0.744 มาก 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ

การพัฒนา สปป.ลาว 3.60 0.733 มาก 

รวม 3.98 0.696 มาก 
 
 จากตารางที่ 2.5 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่ดานบึงกาฬ มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) รวม = 3.98 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก การซื้อ
สินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิด
ที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว ตามลําดับ  
 

7.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่ดานบึงกาฬมีตอประเทศไทย พิจารณาสวนประสมทาง
การตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

 
ตารางที่ 2.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานดานบึงกาฬ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย 𝒙� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภณัฑ 3.99 0.318 มาก 
2 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.94 0.262 มาก 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 3.86 0.311 มาก 
4 ดานราคา 3.75 0.410 มาก 

รวม 3.89 0.325 มาก 
 
จากตารางที่ 2.6 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

(�̅�) รวม = 3.89 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 3.99 

โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีความคงทน มีใหเลือกหลากหลาย มีความทันสมัย ตราสินคาของไทยมี
ความนาเชื่อถือ สื่อใหรูวามาจากไทย ตลอดจนความคุนเคยที่มีตอสินคาไทย ผูขายคนไทยมีความเปนมิตร มี
ความซื่อสัตย สวนในดานการผลิตประเทศไทยมีความชํานาญดานเทคโนโลยีดานการผลิต เปนตน  
 2) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย (�̅�) = 3.94 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามา
ติดตอซื้อขาย มีพนักงานเพียงพอที่คอยบริการ และหยิบสินคาให การขนสงสินคากลับ สปป .ลาว มีความ
สะดวกทําใหเสียคาใชจายนอยในการขนสินคากลับ และมีการรับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท เปนตน 
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3) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
(�̅�) = 3.86 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคาที่มีปญหา มีการสงเสริมการขาย
ในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) และมีการใหเครดิตกับผูประกอบการคนลาวในการซื้อสินคา มี
การติดปายโฆษณาสินคาดวยภาษาลาว มีการโฆษณาผานวิทยุชุมชน และหนังสือพิมพทองถิ่นทําใหรูสึกดีและ
คลอยตามโฆษณาในการอยากใชสินคาของไทย เปนตน 

4) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 3.75 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคามีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง สินคาประเภท
เดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขายอยูใน สปป .ลาว การตั้งราคาสินคาของไทย
เหมาะสมกับคุณภาพ เปนตน 

 
7.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ

ผูบริโภคคนลาว ณ ดานบึงกาฬ 
 

ตารางที่ 2.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผาน ดานบึงกาฬ 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย 𝒙� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 วัตถุประสงคในการซื้อ 4.02 0.313 มาก 
2 การรับรูคุณภาพสินคา 4.02 0.328 มาก 
3 ความตั้งใจซื้อ 3.98 0.386 มาก 
4 ความรูสึกพอใจของผูบริโภคตอสนิคา 3.96 0.322 มาก 

รวม 4.00 0.337 มาก 
 
 จากตารางที่ 2.7 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย (�̅�) รวม = 4.00 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
 1) ดานวัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย (�̅�) = 4.02 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะมีความแตกตางจากสินคาใน สปป.ลาว ซื้อเพราะใชใน
ชีวิตประจําวัน ซื้อเพราะเปนของฝาก ซื้อเพราะไปขายตอ ซื้อเพราะไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้นในประเทศของ
ตน เปนตน 
 2) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
(�̅�) = 4.02 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาไทยมีคุณภาพที่ดี การซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุดและมี
ความคุมคา เหมาะสมกับราคา นอกจากนั้นทําใหมีความรูสึกที่ดีในการมาซื้อสินคา เปนตน  
 3) ดานความตั้งใจซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
(�̅�) = 3.98 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวตั้งใจซื้อสินคาของไทยแมวาไมมีเวลาไปเลือกซื้อสินคา 
ตั้งใจซื้อสินคาของไทยแมวาเพ่ิงซื้อสินคาประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ มา เชน จีนและเวียดนาม ตั้งใจ
ซื้อสินคาของไทยในโอกาสอ่ืน แมวารานคาใกลบานไมมีขาย ตั้งใจเขามาซื้อสินคาของไทยแมวาราคาสินคา
ประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศอ่ืนที่ไมใชประเทศไทยมีราคาถูกกวา และเขาซื้อสินคาของไทยทุกครั้งที่ดาน
เปด เปนตน 
 4) ดานความรูสึกพอใจของผูบริโภคตอสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 3.96 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีความพึงพอใจตอขั้นตอนในการเขามาซื้อ
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สินคาบริเวณดาน เมื่อซื้อสินคาของไทยไปบริโภคสามารถ ตอบสนองความตองการไดมาก และมีความพึงพอใจ
ตอรานคาที่ขายสินคาของไทย เปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากชองทาง สื่อโทรทัศน
ไทยสวนกลางมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อโทรทัศนทองถิ่น และวิทยุทองถิ่น ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ สื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง สื่อโทรทัศนทองถิ่น และวิทยุทองถิ่น 
ตามลําดับ 

 
7.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผานแดนถาวรบึงกาฬไดมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝง

ไทยทุกครั้ง ซึ่งสวนใหญมีการจดใสกระดาษ รอยละ 71.4 หลังจากนั้นผูบริโภคคนลาวจึงทําการซื้อสินคา และ
หากมีสินคาชนิดไหนถูกใจก็ซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซ้ือสินคาท่ีไทยนั้น ใชเงินสดที่พกติดตัวมาอยางเดียว 
รอยละ 95.7 และมีบางสวนที่ ใชเงินสดที่พกติดตัวและสวนหนึ่งคางชําระเปนเงินเชื่อ รอยละ 4.3 ในการเขา
มาซื้อสินคานั้นมีความถี่ประมาณ 1 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีที่ลืมซื้อสินคาหรือสินคาหมดกะทันหัน ผูบริโภค
คนลาวก็ซื้อสินคาไทยเหมือนเดิม แตซื้อกับผูประกอบการคนลาวในหมูบานใกลเคียง 

 
7.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย จากการ

สัมภาษณ มีความเห็นวา ปริมาณการซื้อสินคาเม่ือ 5 ปที่ผานมามีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 92.4 และมี
การซื้อสินคาไทยเทาเดิม รอยละ 7.2 โดยกรณีที่มีการซื้อสินคาที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจาก รายไดเพ่ิมขึ้น รสนิยม
เปลี่ยนไป ชอบความทันสมัยและมีคุณภาพมากขึ้น สวนกรณีที่มีการซื้อสินคาเทาเดิมเนื่องจาก การคมนาคม
เหมือนเดิม รายไดไมเปลี่ยนแปลง และทางเลือกสินคาในตลาดการคาชายแดนมีเทาเดิม เปนตน 

 
7.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  

 ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานจุดผานแดนถาวรบึงกาฬ เรียงลําดับประเภทสินคาจากมากไป
นอย ดังนี้  

1) สินคาประเภทอุปโภคบริโภค ไดแก น้ําสมตราดีโด เครื่องดื่มบํารุงกําลัง กระทียม น้ํามันพืชและ
น้ําปลา เปนตน 

2) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก อุปกรณนึ่งขาวซึง ไมแขวนเสื้อ มีด ผาพลาสติกไว
นิลและไมถูพ้ืน เปนตน 

3) สินคาประเภทอุปกรณกอสราง ไดแก หลอดไฟ ไมสังเคราะห สายไฟ ตะปูและสิ่ว เปนตน 
4) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ ผาถุง กางเกง รองเทาแตะและรองเทาบูทยาง เปนตน 
5) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก จอบ เครื่องสะพายตัดหญา เครื่องสะพายตัดหญา 

อาหารสัตวและรถอีแตน เปนตน 
6) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม ตูเย็น แอร เครื่องเสียงและวิทยุ/โทรทัศน เปนตน 
7) สินคาประเภทเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น รถจักรยาน ยางรถยนต รถ

มอเตอรไซคและยางรถมอเตอรไซค เปนตน 
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7.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาท่ีฝงไทยผานจุดผานแดนถาวรบึงกาฬ สวนมากเขามาซื้อสินคาในชวง

เชากอนเวลา 09.00 น. รอยละ 91.7 ซึ่งการเขามาซื้อสินคาโดยสวนใหญนิยมซื้อสินคาที่ โลตัส เหตุผลที่นิยม
ซื้อ เพราะ มีสินคาใหเลือกหลายแบบ การเดินทางสะดวก และสินคามีราคาถูกมากกวาที่อ่ืน สวนรานคาสง
และรานคาปลีกบริเวณดานที่นิยมซื้อ ไดแก รานขาวสาร รานบิ๊กเสือ รานเจพร เปนตน โดยมูลคาการเขามา
ซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวในหนึ่งครั้งสวนใหญนั้นมีมูลคาที่ไมแนนอน 

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก ราคาสินคาบางประเภทมีราคาถูกกวา 
มีสินคาใหเลือกหลากหลาย สามารถหาซื้อไดงายและสะดวก ไดเห็นจากการโฆษณาในสื่อโทรทัศน และมี
ความคุนเคยกับเจาของราน เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคา ไดแก ราคาสินคาบาง
ประเภทมีราคาสูงกวา ความยุงยากในการถือสินคากลับประทศ ขั้นตอนในการตรวจสอบยุงยาก และมีคาภาษี
หรือคาธรรมเนียมเกิดขึ้น เปนตน 

 
7.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผานแดนถาวรบึงกาฬ มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจาก

ประเทศอ่ืน เชน จีน และเวียดนาม รอยละ 16–20 ทั้งนีข้ึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคา
ใน สปป.ลาว มีความหลากหลายมากข้ึน แตผูบริโภคคนลาวสวนใหญ รอยละ 88.5 บอกวา ยังคงซื้อสินคาไทย
เทาเดิม เพราะผูบริโภคคนลาวมีความเคยชินตอสินคาไทย สินคาไทยมีคุณภาพดี ใชไดนานมีความคงทน และ
ผูบริโภคคนลาวมีความชอบสินคาไทย เปนตน สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่อง
ของ พาหนะใชในการเดินทาง คาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจาก สปป.ลาว มีคาใชจายสูง และคาแรงใน
การขนสงสินคา เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้นไมสงผลตอการมาซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาวมาก  

 
7.2. ผูบริโภคคนไทย 

ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนที่จุดผานแดนถาวรบึงกาฬ สวนใหญเปนผูหญิง
มากกวาผูชาย และมีอายุระหวาง 41-50 ป อาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณจุดผานแดนถาวรบึงกาฬ มี
อาชีพหลัก คือ เกษตรกร รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 10,001-20,000 บาทตอเดือน ผูบริโภคคนไทยมาซื้อสินคาที่
ตลาดบริเวณดาน 2 ครั้งตอสัปดาห และมีการซื้อสินคาของ สปป.ลาว โดยสินคาที่ซื้อจากผูขายคนลาว ไดแก 
เห็ดเผาะ หวาย ผักหวาน สมุนไพร กลวยไมตาง ๆ หมูปา กระรอก หนู บาง เกง ว็อดกา ไวน เปนตน ซึ่งเวลา
ที่มาซื้อสินคาประมาณชวงเย็นเวลา 16.01-18.00 น. 

ปกติเมื่อไปเลือกซื้อสินคาที่ตลาดจุดผอนปรน ผูบริโภคคนไทยเลือกสินคาของคนลาวมากกวา เหตุที่
ทําใหซื้อสินคาของคนลาว เนื่องจาก สินคาบางชนิดไมมีจําหนายในประเทศไทย ราคาถูก และมีสินคาใหเลือก
หลากหลาย แตถานอกเหนือจากสินคาที่มีราคาและคุณภาพเหมือนกัน ผูบริโภคคนไทยเลือกซื้อสินคาของไทย
มากกวา สินคาจาก สปป.ลาว เนื่องจากสินคาจาก สปป.ลาว เปนสินคาตองหาม มีราคาแพง และไมมีคุณภาพ 

 
7.3. ผูประกอบการคนลาว 

ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาตามแนวชายแดนที่ผานจุดผานแดนถาวรบึงกาฬ สวนใหญเปนเพศ
หญิงมากกวาเพศชาย มีอายุ 50 ปขึ้นไป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ผูประกอบการคนลาวสวนใหญเปน
ผูประกอบการรายยอย ซึ่ งมีการเขามาซื้อสินคาสวนใหญวันอัง คารและวันศุกร จากการสัมภาษณ
ผูประกอบการคนลาว สามารถสรุปไดดังนี้ 
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7.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ   
 

ตารางที่ 2.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล �̅� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 สปป.ลาว ไมควรจํากดัชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย 5.00 0.000 มากที่สุด 
2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 5.00 0.000 มากที่สุด 
3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิด

ที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 5.00 0.000 มากที่สุด 

4 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 4.67 0.577 มากที่สุด 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ

การพัฒนา สปป.ลาว 3.67 1.155 มาก 

รวม 4.67 0.346 มากที่สุด 
 
  จากตารางที่ 2.8 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (�̅�) รวม = 4.67 ไดแก สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิดหรือปริมาณสินคานําเขา
จากประเทศไทย การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุดและประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและ
ความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว เปนตน   
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยท่ีมีตอผูประกอบการคนไทยและมีความคุนเคยตอสินคาไทยเปนอยางดี   
  พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.47 ไดแก ประเทศไทย
มีการศึกษาท่ีดี มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิต มี
รสนิยมสูงดานความคิดสรางสรรค มีความชํานาญดานเทคนิค มีการผลิตที่ไดมาตรฐานและมีความเปนมิตร 
เปนตน   

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน  ใน
ระดับความสําคัญมาก ที่มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.08 ไดแก สินคาไทยที่จําหนายในรานคาตามแนวชายแดนมีความ
คงทน ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึงประเทศไทย ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน
มีความนาเชื่อถือ สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีคุณภาพดีและสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน
ผลิตดวยเทคโนโลยีการผลิตที่ดี เปนตน 

 
7.3.2 พิจารณาสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย โดยจุดผาน

แดนถาวรบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  
 

ตารางที่ 2.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา �̅� S.D. ระดับความสําคัญ 

1 ดานผลิตภณัฑ 4.89 0.192 มากที่สุด 
2 ดานสถานท่ี 4.24 0.082 มาก 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 4.00 0.143 มาก 

ตารางที่ 2.9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าไทย 

ลำดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า S.D. ระดับความสำคัญ

1

2

3

ด้านผลิตภัณฑ์

ด้านสถานที่

ด้านการส่งเสริมการตลาด

4.89

4.24

4.00

0.192

0.082

0.143

มากที่สุด

มาก

มาก

rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดบึงกาฬ

2-14 

ตารางที่ 2.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย (ตอ) 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา �̅� S.D. ระดับความสําคัญ 

4 ดานราคา 3.67 0.231 มาก 
รวม 4.20 0.162 มาก 

 
  จากตารางที่ 2.9 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) รวม = 4.20 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1)  ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.89 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคา
ทันสมัย สินคามีคุณภาพดีและรานคาไทยจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมู เปนตน 

2) ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.24 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีพนักงานขาย
เพียงพอที่คอยบริการ และหยิบสินคาให เวลาเปด-ปดใหบริการของรานคาเหมาะสมและมีพนักงานขาย
เพียงพอที่คอยบริการปละหยิบสินคาให เปนตน  

3)  ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.00 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีบริการ
รับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท มีการโฆษณาทางวิทยุชุมชนและมีการติดปายโฆษณาบริเวณหนารานหรือบริเวณ
ใกลเคียง เปนตน 

4) ดานราคา ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 3.67 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีปายแสดงราคา
สินคาที่ชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาตามตนทุนที่เพ่ิมทุกครั้งและการตั้งราคาสินคาเหมาะสมกับ
คุณภาพสินคา เปนตน 

 
7.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

สินคาไทย โดยจุดผานแดนถาวรบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  
 

ตารางที่ 2.10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา �̅� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานเศรษฐกิจ 4.25 0.000 มาก 
2 ดานกฎหมายและการเมือง 3.33 0.878 ปานกลาง 

รวม 3.79 0.439 มาก 
 
จากตารางที่ 2.10 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) รวม = 3.79 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
1) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.25 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การกูยืมเงินจาก
สถาบันการเงินคอนขางยุงยากและใชเวลานานในการอนุมัติเงิน คาใชจายในการขนสงสูงและการขาดแคลน
สินคาท่ีจําเปนประเทศลาว และผูบริโภคคนลาว มีความตองการสินคาไทยสูง เปนตน 
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2) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 3.33 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก 
รัฐบาลไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีการคาซับซอนในการ
นํามาปฏิบัติและกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคามีความยุงยาก เปนตน  

 
7.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายท่ี สปป.ลาว 

 ผูประกอบการคนลาวที่ผานจุดผานแดนถาวรบึงกาฬ สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองและขาย
สงในประเทศของตน มีการวางแผนมาซื้อสินคาดวยวิธีการโทรศัพทมาสั่ง หลังจากนั้นมารับสินคาดวยตนเอง
และมาซื้อสินคาดวยตัวเองแตไมไดติดตอมากอน โดยมีวิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดสินคาที่
ขายไดมาก เพ่ือประมาณแนวโนมความตองการซื้อของลูกคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่เคย
สั่งซื้อ ผูประกอบการคนลาวมาซื้อสินคาจากไทย 1-5 ครั้งตอเดือน 
 การขายสินคาของผูประกอบการคนลาวสงสินคาที่รานคาเปนประจํา 3 รายและมูลคาที่สงสินคาไม
เกิน 50,000 บาทตอครั้ง โดยมีการจายชําระเงินสด 
 รานคาที่ขายสินคาในเมืองปากซัน แขวงบอลิคําไซ สปป.ลาว มีรานคาขายสินคาไทยรายใหญมากกวา 
3 ราย หากมีแนวโนมสินคาจากประเทศจีน ที่จะมาวางตลาดในทองถิ่นมากขึ้น ในกรณีที่สินคาที่ผลิตใน   
สปป.ลาวที่มีคุณภาพใกลเคียงกันกับสินคาไทย ราคาถูกกวา ผูประกอบการคนลาวตัดสินใจไมซื้อสินคาจาก
ประเทศของตน เนื่องจากสินคาไทยมีความปลอดภัย สะดวก คุณภาพดีและใชไดนาน 
 ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนลาวที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ สปป.ลาว พบคือ ปญหาในเรื่องการ
ขนสงสินคาและการลงสินคา 
 

7.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณดานหนาจุดผานแดนถาวรบึงกาฬ โดยสวนใหญประกอบ
ธุรกิจคาสง เปนเวลามากกวา 9 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งไมเกิน 
150,000 บาท โดยสวนใหญผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานโดยตรงและสวน
ใหญจายเปนเงินสด แนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทยเพ่ิมขึ้น ซึ่งขึ้นอยูกับการขายสินคา และแนวโนมที่
รานใหมที่สั่งสินคาจากผูประกอบการคนไทยเทาเดิม ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทยพบคือ ปญหาใน
เรื่องคาธรรมเนียม 
 
8.  ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของเมืองและดานในอนาคต 

1) โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 5 จังหวัดบึงกาฬ–แขวงบอลิคําไซ หากโครงการเกิดขึ้นทํา
ใหการขนสงสินคาการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและประหยัดคาใชจายมากขึ้น ซึ่งเปนการเพ่ิมเสนทางการขนสง
จากประเทศไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม และจีน โดยผานเมืองปากซัน แขวงบอลิคําไซ สปป .ลาว ไปตามหลัก
ซาวโดยใชเสนทางหมายเลข 8 ไปถึงชายแดนประเทศเวียดนามและตอไปยังเมืองวิงห ภาคกลางของเวียดนาม 
เขาสูเมืองหาติ๋งห และเหงะอาน ซึ่งเปนเมืองทาเรือน้ําลึกที่เวียดนามไดพัฒนาขึ้นรองรับการเจริญเติบโตของ
เวียดนามตอนบน จากเมืองปาซัน-เมืองวิงห ระยะทางประมาณ 313 กิโลเมตร และจากเมืองวิงห-เมือง
หนานหนิง ประเทศจีน ระยะทางประมาณ 795 กิโลเมตร ถือไดวาเปนเสนทางที่ไปเมืองหนานหนิง ประเทศจีน 
ดวยระยะทางท่ีใกลที่สุด 

2) โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 5 จังหวัดบึงกาฬ มีจุดที่ตั้งอยูบริเวณบานหวยเชื่อมเหนือ 
ตําบลไคสี อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ บนทางหลวงหมายเลข 212 กิโลเมตรที่ 123+500 หางจากจังหวัดบึงกาฬ
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ประมาณ 13 กิโลเมตร และฝง สปป.ลาว มีจุดที่ตั้งอยูบริเวณบานกลวย เมืองปากซัน แขวงบอลิคําไซ เชื่อมกับ
ทางหลวงหมายเลข 13 ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาทางหลวงที่ สปป.ลาว มี
โครงการกอสรางถนนเลี่ยงเมืองปากซันดานตะวันออก รูปแบบโครงการเปนสะพานขนาด 2 ชองจราจร พรอม
ทั้งอาคารดานผานแดนและกอสรางถนนเชื่อมโยงระหวางสะพานกับถนนโครงขายบริเวณโครงการ 

3) จังหวัดบึงกาฬ มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 2.7 ลานไร เปนพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งหมด 1.6 ลานไร เปน
พ้ืนที่ปลูกยางพาราที่ขึ้นทะเบียนไวกับสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจํานวน 8 แสนไร และไมได
ขึ้นทะเบียนอีกประมาณ 4 แสนไร รวมทั้งสิน 1.2 ลานไร ในพ้ืนที่ 8 อําเภอ ปลูกยางพารามากที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ อําเภอเมือง อําเภอปากคาด อําเภอเซกา อําเภอโซพิสัย อําเภอศรีวิไล อําเภอบึงโขง
หลง อําเภอพรเจริญ และอําเภอบุงคลา ปจจุบันจังหวัดบึงกาฬมีโรงงานรับซื้อยางพาราจํานวน 4 แหง 
ประกอบดวย บริษัท ไทยรับเบอรลาแทคซกรุป จํากัด บริษัท รับเบอรแลนด โปรดักส (ในเครือศรีตรัง) บริษัท 
ไทยฮ้ัวยางพารา จํากัด (มหาชน) และกลุมบริษัทไทยอีสเทิรน 

4) จังหวัดบึงกาฬยังมีจุดเดนในเรื่องของการทองเที่ยวเชิงนิเวศน เนื่องจากมีพ้ืนที่ชุมน้ําโลก เชน กุดทิง 
บึงโขงหลง มีสะดือแมน้ําโขงที่เรียกวาฮาโฮ และสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกหลายแหง ถามีการกอสราง
สะพานแมน้ําโขงแหงที่ 5 แลวเสร็จ จะสามารถพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวจากประเทศ
เวียดนาม และเปนการสรางอาชีพใหแกคนในทองถิ่นในดานการบริการรานคา รานอาหาร ตามตลิ่งของแมน้ํา
โขง จังหวัดบึงกาฬมีพ้ืนที่ชายแดนติดแมน้ําโขงประมาณ 120 กิโลเมตร เมื่อมีการกอสรางสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แหงที่ 5 แลวมีศักยภาพเปนศูนยโลจิสติกสขนสงสินคาไปยังประเทศเวียดนามและจีนตอนใต โดยใช
เสนทางหมายเลข 13 ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ไปบรรจบกับเสนทางหมายเลข 8 ระยะทางประมาณ 
132 กิโลเมตร ถึงชายแดน สปป.ลาว–เวียดนาม (น้ําพาว-เกาแจว) แลวเขาสูเมืองวิงห ประเทศเวียดนามและ
จีนตอนใต ถือวาเปนเสนทางยุทธศาสตรดานการขนสงทางบกที่มีระยะทางใกลที่สุดและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศจีนที่เรียกวา “ระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิง -สิงคโปร” (Nanning-
Singapore Economic Corridor) 

5) จังหวัดบึงกาฬมีโครงการพัฒนาถนนมอเตอรเวย 4 ชองจราจร เพ่ือเชื่อมโยงการคมนาคมขนสงกับ
จังหวัดใกลเคียงมีความสะดวกยิ่งขึ้น ไดแก ทางหลวงหมายเลข 2 บึงกาฬ-อุดรธานี ระยะทาง 181 กิโลเมตร 
ทางหลวงหมายเลข 212 บึงกาฬ-นครพนม ระยะทาง 179 กิโลเมตร และทางหลวงหมายเลข 222 บึงกาฬ-
สกลนคร ระยะทางประมาณ 133 กิโลเมตร และปรับปรุงถนนภายในจังหวัด โดยไดมีการกําหนดใน
แผนพัฒนาจังหวัด เรื่องยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดโครงการถนน 4 เลน จากบึงกาฬไปจังหวัดใกลเคียง 

6) โอกาสการพัฒนาของจังหวัดบึงกาฬอีกดานหนึ่ง คือ การเปดสนามบินที่จังหวัดบึงกาฬเนื่องดวย
ระยะทางท่ีไกลไมสะดวกตอการเดินทางตอนักธุรกิจที่จะมาลงทุนสรางโรงงานเก่ียวกับยางพารา ซึ่งปลูกมากใน
จังหวัดบึงกาฬ 
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ประมาณ 13 กิโลเมตร และฝง สปป.ลาว มีจุดที่ตั้งอยูบริเวณบานกลวย เมืองปากซัน แขวงบอลิคําไซ เชื่อมกับ
ทางหลวงหมายเลข 13 ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาทางหลวงที่ สปป.ลาว มี
โครงการกอสรางถนนเลี่ยงเมืองปากซันดานตะวันออก รูปแบบโครงการเปนสะพานขนาด 2 ชองจราจร พรอม
ทั้งอาคารดานผานแดนและกอสรางถนนเชื่อมโยงระหวางสะพานกับถนนโครงขายบริเวณโครงการ 

3) จังหวัดบึงกาฬ มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 2.7 ลานไร เปนพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งหมด 1.6 ลานไร เปน
พ้ืนที่ปลูกยางพาราที่ขึ้นทะเบียนไวกับสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจํานวน 8 แสนไร และไมได
ขึ้นทะเบียนอีกประมาณ 4 แสนไร รวมทั้งสิน 1.2 ลานไร ในพ้ืนที่ 8 อําเภอ ปลูกยางพารามากที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ อําเภอเมือง อําเภอปากคาด อําเภอเซกา อําเภอโซพิสัย อําเภอศรีวิไล อําเภอบึงโขง
หลง อําเภอพรเจริญ และอําเภอบุงคลา ปจจุบันจังหวัดบึงกาฬมีโรงงานรับซื้อยางพาราจํานวน 4 แหง 
ประกอบดวย บริษัท ไทยรับเบอรลาแทคซกรุป จํากัด บริษัท รับเบอรแลนด โปรดักส (ในเครือศรีตรัง) บริษัท 
ไทยฮ้ัวยางพารา จํากัด (มหาชน) และกลุมบริษัทไทยอีสเทิรน 

4) จังหวัดบึงกาฬยังมีจุดเดนในเรื่องของการทองเที่ยวเชิงนิเวศน เนื่องจากมีพ้ืนที่ชุมน้ําโลก เชน กุดทิง 
บึงโขงหลง มีสะดือแมน้ําโขงที่เรียกวาฮาโฮ และสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกหลายแหง ถามีการกอสราง
สะพานแมน้ําโขงแหงที่ 5 แลวเสร็จ จะสามารถพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวจากประเทศ
เวียดนาม และเปนการสรางอาชีพใหแกคนในทองถิ่นในดานการบริการรานคา รานอาหาร ตามตลิ่งของแมน้ํา
โขง จังหวัดบึงกาฬมีพ้ืนที่ชายแดนติดแมน้ําโขงประมาณ 120 กิโลเมตร เมื่อมีการกอสรางสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แหงที่ 5 แลวมีศักยภาพเปนศูนยโลจิสติกสขนสงสินคาไปยังประเทศเวียดนามและจีนตอนใต โดยใช
เสนทางหมายเลข 13 ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ไปบรรจบกับเสนทางหมายเลข 8 ระยะทางประมาณ 
132 กิโลเมตร ถึงชายแดน สปป.ลาว–เวียดนาม (น้ําพาว-เกาแจว) แลวเขาสูเมืองวิงห ประเทศเวียดนามและ
จีนตอนใต ถือวาเปนเสนทางยุทธศาสตรดานการขนสงทางบกที่มีระยะทางใกลที่สุดและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศจีนที่เรียกวา “ระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิง -สิงคโปร” (Nanning-
Singapore Economic Corridor) 

5) จังหวัดบึงกาฬมีโครงการพัฒนาถนนมอเตอรเวย 4 ชองจราจร เพ่ือเชื่อมโยงการคมนาคมขนสงกับ
จังหวัดใกลเคียงมีความสะดวกยิ่งขึ้น ไดแก ทางหลวงหมายเลข 2 บึงกาฬ-อุดรธานี ระยะทาง 181 กิโลเมตร 
ทางหลวงหมายเลข 212 บึงกาฬ-นครพนม ระยะทาง 179 กิโลเมตร และทางหลวงหมายเลข 222 บึงกาฬ-
สกลนคร ระยะทางประมาณ 133 กิโลเมตร และปรับปรุงถนนภายในจังหวัด โดยไดมีการกําหนดใน
แผนพัฒนาจังหวัด เรื่องยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดโครงการถนน 4 เลน จากบึงกาฬไปจังหวัดใกลเคียง 

6) โอกาสการพัฒนาของจังหวัดบึงกาฬอีกดานหนึ่ง คือ การเปดสนามบินที่จังหวัดบึงกาฬเนื่องดวย
ระยะทางท่ีไกลไมสะดวกตอการเดินทางตอนักธุรกิจที่จะมาลงทุนสรางโรงงานเก่ียวกับยางพารา ซึ่งปลูกมากใน
จังหวัดบึงกาฬ 
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9.  ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด 
1) มีการผูกขาดแพขนานยนตเปนของเอกชนรายเดียว เคยมีเหตุการณเรือแพขนานยนตจอดซอม และไม

มีการเตรียมการสํารองเรือทดแทน ทําใหผูประกอบการตองเสียเวลาและไมสามารถวางแผนทางธุรกิจได 
หลังจากสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 3 ที่จังหวัดนครพนม เปดใหบริการมีผูประกอบการหลายรายเปลี่ยนไปใช
การขนสงที่สะพานฯ แทนการขามแพขนานยนต 

2) ปญหาการกัดเซาะตลิ่งบริเวณทาแพขนานยนต มีความเสี่ยงในการขึ้น-ลงของรถบรรทุกสินคา
โดยเฉพาะในฤดูฝนน้ําโขงไหลเชี่ยว 

3) แพขนานยนตที่ใชขนสงประจําสามารถรองรับไดเพียงรถบรรทุกทั่วไปสวนรถคอนเทนเนอรนั้นยังไม
สามารถรองรับไดเพราะโอกาสเสี่ยงเกิดแพลม 

4) ยังคงมีปญหาบางประการในการประสานงานกันระหวางเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของไทยและ  สปป.ลาว 
ในการนําเขา-สงออกสินคา 

5) ราคาที่ดินจังหวัดบึงกาฬสูงเกินสภาพความเปนจริง ทําใหเปนอุปสรรคตอการเขามาลงทุนของนัก
ลงทุน ตึกแถวราคาเดิม 2.5 ลานบาท ระยะเวลาผานไป 1 ป ราคาเพ่ิมสูงถึง 3.5–4 ลานบาท 
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สวนที่ 3 
จุดผอนปรนบานหวยคาด 

 
 
3.1 จุดผอนปรนบานหวยคาด ตําบลปากคาด อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 
 
1. สภาพโดยท่ัวไป 

  จุดผอนปรนบานหวยคาด ตําบลปากคาด อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ เปดทําการทุกวันจันทรและ
วันพฤหัสบดีตั้งแตเวลา 06.00–18.00 น. ตามประกาศจังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2548 (จังหวัด
บึงกาฬแยกเปนจังหวัดในป 2554) อยูในความรับผิดชอบของอําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โดยมีเจาหนาที่
ปฏิบัติงานในจุดผอนปรนประกอบดวย อาสาสมัคร ทหารพราน ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน 
 

  
            ภาพที่ 3.1 แผนที่ตั้งจุดผอนปรนบานหวยคาด 
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          ภาพที่ 3.2 แผนที่ตั้งจุดผอนปรนบานหวยคาด 

 
  การเดินทางไปยังจุดผอนปรนนี้ออกเดินทางจากจังหวัดบึงกาฬใชเสนทางหมายเลข 212 ไปทาง
จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 46 กิโลเมตร ถึงตัวอําเภอปากคาด ผานโรงเรียนอนุบาลปากคาดประมาณ 250 
เมตรเลี้ยวขวาไปประมาณ 200 เมตร ตลาดนัดอยูใกลกับโรงแรมโขงค้ําคูณ โดยมีตลาดนัดทุกวันจันทรซึ่ง
เทศบาลใหเอกชนเปนผูประมูลบริหารจัดการตลาด มีลานคอนกรีตและอาคารโลงขนาดประมาณ 25x50 เมตร  
 

  
ภาพที่ 3.3-3.4 อาคารทําการของจุดผอนปรนบานหวยคาด 

 
  จํานวนคนเขา-ออกดาน จุดผอนปรนนี้ เปดบริการใหเฉพาะคนลาวมาจําหนายสินคาเปนพืชผักสวน
ครัว ผลผลิตจากปา เชน ผักพอง ยอดขอนแคน แมงกุดจี่ หนอสาน เม็ดบก ใบบัว ผักหําหอ หนู นก เปนตน มี
คนลาวขามมาฝงไทย ในวันจันทรซึ่งมีตลาดนัดประมาณ 200 คน สวนวันพฤหัสบดีมีคนลาวขามมาประมาณ 20-30 
คน การเดินทางของคนลาวในการขามมาใชเรือสวนตัวหรือวาจางเรือโดยสาร โดยคนในหมูบานเดียวกันหลาย 
ๆ คนรวมกันวาจางเรือของคนบานเดียวกันมีคาจางไปกลับคนละ 60 บาท เรือที่ใชเปนเรือหางยาวมีความยาว
โดยเฉลี่ย 10-15 เมตร  
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                                          ภาพที่ 3.5 เรือที่คนลาวใชขามมาฝงไทย 
 
  พิธีการในการเดินทางเขาออก จุดผอนปรนนี้มีเจาหนาที่จากอําเภอปากคาด คอยจดชื่อผูเดินทางเขา
มาประเทศไทย และเสียคาใชจายคนละ 20 บาท 

  
2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 

  จุดผอนปรนนี้คูกับดานประเพณีบานทวย เมืองทาพะบาด แขวงบอลิคําไช ซึ่งตรงขามกับบานเปงจาน 
อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย แตโดยสภาพพ้ืนที่ตั้งอยูตรงขามพ้ืนที่ปาชา 2 หมูบานคือบานหงสทองและ
บานหาดไซ บานหงสทอง มีจํานวนประชากรประมาณ 200 หลังคาเรือน บานหาดไซ มีจํานวนประชากรประมาณ 
100 หลังคาเรือน จากบานหาดไซหางจากบานทวยซึ่งอยูตรงขามกับจุดผอนปรนบางเปงจานประมาณ 7 
กิโลเมตร และระยะทางจากบานหงสทองไปบานหาดไซประมาณ 4 กิโลเมตร 

 
3. รูปแบบการคาขาย 

 จุดผอนปรนนี้เปดใหคนลาวนําสินคาเขามาขายในวันเปดจุดผอนปรนและมีตลาดนัดในทุกวันจันทร มี
คนลาวจากบานหาดไซ บานหงสทอง และหมูบานใกลเคียง ประมาณ 50 รายที่นําสินคาเขามาจําหนาย และ
เปนสินคาประเภทพืชผักสวนครัว ผลผลิตจากปา เสียคาเชาพื้นที่ 5-10 บาท ขึ้นอยูกับปริมาณสินคา พอคาคน
ลาวมีรายไดจากการขายสินคา โดยเฉลี่ยประมาณ 500-1,000 บาทตอราย หลังจากขายสินคาแลวก็นําเงิน
รายไดซื้อสินคาอุปโภคบริโภคสินคาใชในชีวิตประจําวันกลับไปใช 
 บริเวณจุดผอนปรนมีผูประกอบการคนไทยที่นําสินคาจากโรงงานมาขาย รวมถึงสินคาอุปโภคบริโภค 
เครื่องนุงหม อาหารปรุงสําเร็จ และของใชเบ็ดเตล็ด  เปนตน มีจํานวนประมาณ 150 ราน มีเจาประจํา
ประมาณ 20 ราย นอกจากนั้นเปนผูประกอบการขาจร คาเชาพ้ืนที่แตกตางกัน โดยผูประกอบการประจําจาย
คาเชาเปนรายป ปละ 300-400 บาท สวนผูประกอบการขาจรจายคาเชาพ้ืนที่เมตรละ 10 บาท 5 เมตรขึ้นไป
คิดราคา 50 บาท 
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ภาพที่ 3.6-3.7 สินคาที่คนลาวซ้ือกลับ 

 

 
                                          ภาพที่ 3.8 สินคาที่คนลาวนํามาขาย 

 
 การบริหารจัดการพ้ืนที่ตลาดนัดนี้เทศบาลใหเอกชนมาประมูลรายปในการบริหารจัดการจัดเก็บคาเชา
พ้ืนที่ คนลาวที่ขามมาจุดผอนปรนนี้ ประกอบดวยผูเขามาขายสินคาและคนที่เขาเพ่ือซื้อสินคาโดยตรง เปน
สินคาอุปโภคบริโภค เครื่องประทินโฉม มูลคาการซื้อตอครั้งประมาณ 500 บาท และถาเปนผูประกอบการเปน
ผูประกอบการรายยอย มูลคาการซื้อตอครั้ง 1,000-2,000 บาท มีผูประกอบการรายใหญ 1 รายที่เขามาสั่งซื้อ
ปลาสวายซึ่งมีพอคาคนไทยนํามาจําหนายปริมาณการซื้อตอครั้งประมาณ 2 ตัน 
 จุดผอนปรนนี้มีผูประกอบการรายใหญ 2-3 ราย นั่งเรือมาจากดานประเพณีบานทวย ซึ่งมีเรือ 1 ลํา
บริการรับคนโดยสารจากบานทวยมายังจุดผอนปรนปากคาด เพ่ือมาซื้อสินคากลับไปจําหนายมีมูลคาการซื้อ
โดยรวมตอครั้งประมาณ 100,000-300,000 บาท 
 

  
ภาพที่ 3.9-3.10 การเขา-ออกของคนลาวโดยเรือโดยสาร 

3-4

rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดบึงกาฬ

3-5

3-5 

 ในการขนสงสินคาลงเรือมีแรงงานรับจางขนสง 5 คนเปนคนในพ้ืนที่ คิดคาจางแบกหามลงประมาณ 
20-50 บาทตอชิ้น ขึ้นอยูกับปริมาณของสินคาหรือคิดเปนราคาเหมาตามตกลงกัน 
 

 
                                          ภาพที่ 3.11 แรงงานที่รับจางแบกหามบริเวณจุดผอนปรน 

 
 สินคาท่ีคนลาวซื้อไปนั้นไมมีการเสียภาษีขาออก และมีการเลี่ยงจายคาธรรมเนียมนําเขาของพอคาคน
ลาวโดยไมนําสินคาไปขึ้นที่ดานประเพณีบานทวยซึ่งตองเสียคาธรรมเนียม จึงเลี่ยงนําสินคาขึ้นที่ทาเรือบริเวณ
ใกลบานของตัวเอง เชน ที่บานหาดไซหรือบานหงสทอง การชําระคาสินคาเปนเงินสด 
 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและการบริการ 

4.1. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงาน  
 ในชวงฤดูเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรมีแรงงานคนลาวขามมารับจางเก็บเกี่ยวผลผลิต 
เชน ดํานา เกี่ยวขาว กรีดยางพารา เปนแรงงานเชามาเย็นกลับ ประมาณ 100 คน โดยขามตามทาเรือประเพณี
ตาง ๆ ตามแนวลําน้ําโขง ซึ่งแรงงานเหลานี้รูจักคุนเคยกับนายจางที่เคยทํางานรวมกันมากอน คาจางที่ไดรับ
ประมาณวันละ 300 บาท  

4.2. รูปแบบการพึ่งพาดานบริการ 
 จุดผอนปรนปากคาดในวันเปดจุดผอนปรนมีคนลาวขามมาใชบริการในการรักษาพยาบาลยังคลินิก
ตาง ๆ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและโรงพยาบาลอําเภอปากคาด 
 
5. ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม 

  คนลาวที่ขามแมน้ําโขงโดยผานจุดผอนปรนปากคาด-บานทวย เพ่ือมาขายสินคาโดยมากเปนประเภท
ของแหง เชน ปลาแหง ผาซิ่นพ้ืนเมือง พืชสมุนไพร ในวันเปดตลาดนัดทุกวันจันทร สวนหนึ่งเปนคนลาวที่ขาม
ผานจุดผอนปรนบานเปงจาน อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย ซึ่งเปดตลาดนัดทุกวันอาทิตย ใชสิทธิการพัก
อาศัยในเมืองไทย 3 วัน 2 คืน โดยเมื่อขายสินคาที่ตลาดนัดเปงจานแลววันจันทรก็นําสินคาที่คงเหลือไปขาย
ตอที่ตลาดนัดปากคาด มีระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรแลวจึงเดินทางกลับประเทศผานจุดผอนปรนปาก
คาด โดยมากเปนผูคาคนลาวที่คุนเคยกับเจาหนาที่ไทย ทั้งสองจุดจึงผอนผันการเขา-ออก ในลักษณะดังกลาว 
 คนลาวที่ เดินทางมาจุดผอนปรนปากคาดมีความสะดวกในการซื้อสินคาหรือ เขามารับการ
รักษาพยาบาลในอําเภอปากคาดมากกวาเดินทางขามโดยผานจุดผอนปรนบานเปงจาน ซึ่งตองเสียคาใชจาย
เพ่ิมในการเดินทางเขาตัวอําเภอรัตนวาป ในขณะที่จุดผอนปรนบานปากคาดอยูในตัวอําเภอ คนลาวจึงเลือก
ขามมาจุดผอนปรนปากคาดนี้มากกวาจุดผอนปรนบานเปงจาน 
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6. ดานความม่ันคง 
 ยังมีการลักลอบนําสัตวปาตามอนุสัญญาไซเตส มาจําหนาย แตมีจํานวนนอยประมาณ 2 ราย ซึ่ง
เจาหนาที่ท่ีคอยดูแลมีความเขมงวดและหามปราม 
 ยังมีการลักลอบนําเขายาเสพติดขามมาบริเวณพ้ืนที่อําเภอปากคาดตามจุดตาง ๆ ตลอดแนวแมน้ําโขง
ความยาว 15 กิโลเมตร จึงยากตอการควบคุมดูแลใหทั่วถึง 
 
7. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่ จุดผอน
ปรนบานหวยคาด 
 

7.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนบานหวยคาด ตําบลปากคาด อําเภอปากคาด 

จังหวัดบึงกาฬ โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 70 คน แบงเปนเพศชาย จํานวน 21 คน และเพศหญิง 
จํานวน 49 คน อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 44.3 ระดับการศึกษาสวนมากอยูในระดับ
ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 40 อาศัยอยูหมูบานทวย หมูบานหวยสายทาย หมูบานโพนงาม และหมูบานหวยหนอง
เดียด คนในหมูบานสวนมากประกอบอาชีพคาขาย และรับจางทั่วไป 

ผูบริโภคคนลาวที่มาซื้อสินคาบริเวณดาน สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย รองลงมาคือ ทําการเกษตร  
รายไดที่นํามาซื้อสินคาสวนมากมาจากการทําการคาขายสินคาประเภทพืชผักสวนครัว และผลผลิตจากปา เปนตน 
รายไดครัวเรือนตอเดือน สวนมากอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพ่ือการบริโภคของ
ครอบครัวตอเดือน สวนมากอยูระหวาง 3,001-5,000 บาท  

 
7.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจุดผอนปรนบานหวยคาด มีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 3.1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จุดผอนปรนบานหวยคาดตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่
เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 4.07 0.666 มาก 

2 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 4.01 0.602 มาก 
3 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 3.94 0.508 มาก 
4 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.79 0.720 มาก 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ

การพัฒนา สปป.ลาว 3.54 0.652 มาก 

รวม 3.87 0.630 มาก 
 
  จากตารางที่ 3.1 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่จุดผอนปรนบานหวยคาด มีตอประเทศไทย ใน

ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.87 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก 
ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว สปป.ลาว ไมควร
จํากัดชนิดหรือปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว ตามลําดับ   

 
 

3-6

rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดบึงกาฬ

3-7 

 7.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่จุดผอนปรนบานหวยคาดมีตอประเทศไทย พิจารณาสวน
ประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

 
ตารางที่ 3.2 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผอนปรนบานหวยคาด 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภัณฑ 3.98 0.392 มาก 
2 ดานราคา 3.97 0.436 มาก 
3 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.96 0.443 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.93 0.458 มาก 

รวม 3.96 0.432 มาก 
 
จากตารางที่ 3.2 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

( ) รวม = 3.96 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.98 

โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยติดตราสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อ.ย.) ทําใหมีความ
นาเชื่อถือ สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย ทันสมัย คงทน นอกจากนี้คนไทยมีความเปนมิตร นาซื่อสัตย 
และความคุนเคยที่มีตอสินคาไทยและผูขายคนไทย เปนตน 
 2) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.97 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขายอยูใน     
สปป.ลาว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคามีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง และการตั้งราคาสินคาของไทย
มีความเหมาะสมกับคุณภาพ เปนตน 

3) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.96 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกตอการเขามา
ติดตอซื้อขาย เวลาเปด-ปดใหบริการของรานคาเหมาะสม การขนสงสินคากลับ สปป .ลาว มีความสะดวก 
เพราะมีแรงงานที่ใชในการขนถายสินคาเปนคนในพื้นท่ี และมีบริการรับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท เปนตน 
 4) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.93 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีการติดปายโฆษณาดวยภาษาลาวที่บริเวณหนาราน มีการ
โฆษณาทางวิทยุชุมชน และหนังสือพิมพทองถิ่น ทําใหผูบริโภคคนลาวรูสึกดีและคลอยตามโฆษณามีความ
ตองการอยากใชสินคาของไทย มีการสงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) ยังให
เปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคาท่ีมีปญหา และผูประกอบการคนไทยมีการใหเครดิตกับผูประกอบการคนลาวใน
การซื้อสินคาท่ีไทยอีกดวย เปนตน 
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7.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนบานหวยคาด  
 
ตารางที่ 3.3 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย โดยผานจุดผอนปรนบานหวยคาด 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การรับรูคุณภาพสินคา 4.01 0.447 มาก 
2 วัตถุประสงคในการซื้อ 3.97 0.356 มาก 
3 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 3.97 0.426 มาก 
4 ความพึงพอใจของผูบริโภค 3.96 0.477 มาก 

รวม 3.98 0.427 มาก 
 
จากตารางที่ 3.3 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

( ) รวม = 3.98 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
 1) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 4.01 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาไทยมีคุณภาพที่ดีกวา สินคาไทยทําใหมีความรูสึกที่ดีในการมาซื้อ
สินคา และการซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุดและมีความคุมคามีความเหมาะสมกับราคา เปนตน 
 2) ดานวัตถุประสงคในการซื้อสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญ
มาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.97 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ซื้อเพราะนําไปจําหนายตอ 
ซื้อเพราะไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้นในประเทศของตน และซื้อเพราะเปนของฝากใหผูอื่น เปนตน 
 3) ดานความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.97 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวตั้งใจซื้อสินคาของไทยแมวาเพ่ิงซื้อสินคา
ประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ มา เชน จีน และเวียดนาม เขาซื้อสินคาของไทยทุกครั้งที่ดานเปด มีความ
ตั้งใจเขามาซื้อสินคาของไทยแมวาราคาสินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศอ่ืน  เชน จีน และเวียดนาม ที่
ไมใชประเทศไทยมีราคาถูกกวา เปนตน 

4) ดานความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.96 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีความพึงพอใจตอรานคาที่ขายสินคาของไทย มีความพึงพอใจ
ตอสินคาของไทย และเมื่อซื้อสินคาของไทยไปบริโภคสามารถ ตอบสนองความตองการไดมาก เปนตน 
 ผูบริโภคคนลาวรับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากชองทางปากตอ
ปากมากที่สุด รองลงมาคือวิทยุทองถิ่น และสื่อโทรทัศนทองถิ่น ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ ปากตอปาก วิทยุทองถิ่น และสื่อโทรทัศนทองถิ่น ตามลําดับ 
 

7.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานปากคาดมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝงไทย

ทุกครั้ง สวนมากมีการจดใสกระดาษไว รอยละ 43.7 สํารวจดูสินคาใหมเพ่ิมเติม หากสนใจในสินคาชนิดไหนก็
ซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซ้ือสินคาท่ีไทยนั้น ใชเงินสดที่พกติดตัวมาอยางเดียว รอยละ 98.1 ยังมีบางสวน
ที่ ใชเงินสดที่พกติดตัวและสวนหนึ่งคางชําระเปนเงินเชื่อ รอยละ 1.9 ซึ่งเขามาซื้อสินคานั้นมีความถี่ประมาณ 
2 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีที่ลืมซื้อสินคาหรือสินคาหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนลาวก็ซื้อสินคาไทยเหมือนเดิม 
แตซื้อกับผูประกอบการคนลาวในหมูบาน 
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7.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย จากการ

สัมภาษณ มีความเห็นวา ปริมาณการซื้อสินคาเม่ือ 5 ปที่ผานมามีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 41.4 และมี
การซื้อสินคาไทยเทาเดิม รอยละ 48.6 โดยกรณีที่มีการซื้อสินคาที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจาก รสนิยมเปลี่ยนไปเกิดขึ้น
เนื่องจากรสนิยมภายในประเทศ รสนิยมเปลี่ยนไป ชอบความทันสมัยและมีคุณภาพมากขึ้น รายไดเพ่ิมขึ้น 
สวนกรณีที่มีการซื้อสินคาเทาเดิมเนื่องจาก ทางเลือกสินคาในตลาดการคาชายแดนมีเทาเดิม รายไดไม
เปลี่ยนแปลง รสนิยมไมเปลี่ยนแปลง เปนตน 

 
7.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานจุดผอนปรนบานปากคาด เรียงลําดับประเภทสินคาจากมากไป

นอย ดังนี้  
1) สินคาประเภทอุปโภคบริโภค ไดแก น้ําสมตราดีโด น้ําอัดลม อาหารทะเล เบียร สุรา ยาสูบและ

น้ําปลา เปนตน 
2) สินคาประเภทอุปกรณกอสราง ไดแก สายไฟ หลอดไฟ ตะปู ปลั๊กและคีม เปนตน 
3) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก กระทะ หมอ ทัพพี กะละมังพลาสติกและตะหลิว เปนตน 
4) สินคาประเภทเครื่องนุงหม  ไดแก รองเทาบูทยาง กางเกง เสื้อ รองเทาแตะและผาถุง เปนตน 
5) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก ปุย ยาฆาแมลงปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุพืช จอบและ

อาหารสัตว เปนตน 
6) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก วิทยุ/โทรทัศน พัดลม เครื่องเสียง ตูเย็นและลําโพง เปนตน 
7) สินคาประเภทเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเชื้อเพลิง ยางรถมอเตอรไซค รถจักรยานและ

ยางรถยนต เปนตน 
 

7.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวเขามาซื้อสินคาท่ีฝงไทยผานจุดผอนปรนบานปากคาด สวนใหญเขามาซื้อสินคาในชวง

กอนเวลา 09.00 น. การเขามาซื้อสินคาสวนใหญนิยมซื้อสินคาท่ีตลาดนัดบริเวณดาน เหตุผลที่นิยมซื้อเพราะมี
สินคาใหเลือกหลากหลาย มีความสะดวก สะอาด และสินคามีราคาถูก เปนตน โดยมูลคาการเขามาซื้อสินคา
ของผูบริโภคคนลาวในหนึ่งครั้งสวนใหญนั้นมีมูลคาทีต่่ํากวา 100 บาท 

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทยเพราะ สินคาไทยมีคุณภาพดีกวา ราคาถูกกวา 
และมีสินคาใหเลือกหลากหลาย เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคาเพราะราคาสินคา
บางประเภทมีราคาแพง รวมถึงความยุงยากในการถือหรือหิ้วสินคากลับบางครั้งเกิดความเสียหายของสินคาใน
การขนสง เปนตน 

 
7.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานปากคาด มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจาก

ประเทศอ่ืน เชน จีน เวียดนาม รอยละ 5–10 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน 
สปป.ลาว มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาวสวนใหญ รอยละ 55.4 บอกวา ซื้อสินคาไทยเทาเดิม 
เพราะ สินคาไทยมีความทนทาน ราคาถูก และเคยชินกับสินคาไทย เปนตน สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝง
ไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่องคาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจาก สปป .ลาว มีคาใชจายสูง รวมถึงคาแรง
ขนสงสินคามีราคาแพง ไมมีกฎเกณฑแนนอนในการจัดเก็บคาภาษี หรือคาธรรมเนียมขนสงสินคา การปฏิบัติ
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ของเจาหนาที่ในบางเรื่อง เชน ไมมีพนักงานหญิงตรวจคนรางกาย การใชวาจาไมสุภาพ การใชสุนัขดมรางกาย
เพ่ือหาสารเสพติด เปนหากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้นจะสงผลตอการมาซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานปากคาดมาก  
 

7.2. ผูบริโภคคนไทย 
ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาผานจุดผอนปรนบานปากคาดตามแนวชายแดน โดยสวนมากเปน

ผูหญิงมากกวาผูชาย และมีอายุระหวาง 41-50 ป อาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณดาน มีอาชีพหลัก คือ 
ประกอบธุรกิจสวนตัว รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 5,001-10,000 บาทตอเดือน ผูบริโภคคนไทยมาซื้อสินคาที่ตลาด
บริเวณดาน เดือนละ 2 ครั้งหรือนาน ๆ ครั้งเขามาซื้อ และมีการซื้อสินคาของ สปป.ลาว โดยสินคาที่ซื้อจาก
ผูขายคนลาว ไดแก ผักหวาน เห็ดโคน กลวยไมตาง ๆ พันธุไมตาง ๆ สมุนไพร แมลงตาง ๆ หมูปา เกง คาง 
บุหรี่ อุปกรณนึ่งขาว ซึง เครื่องจักรสาน เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคาประมาณ เชา กอน 09.00 น. 

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนลาว เนื่องจาก สินคาบางประเภทไมมีขายในประเทศ
ไทย และมาซื้อสินคาในตลาดเปนประจํา แตถานอกเหนือจากสินคาขางตนผูบริโภคคนไทยเลือกซื้อสินคาของ
ไทยมากกวา สินคาจาก สปป.ลาว เนื่องจากสินคาจาก สปป.ลาว มีราคาแพง รวมถึงความยุงยากในการหิ้ว
สินคากลับ สปป.ลาว ดวย  

 
7.3. ผูประกอบการคนลาว 

ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาผานจุดผอนปรนบานปากคาด โดยสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวา
เพศชาย มีอายุระหวาง 21-50 ป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ผูประกอบการคนลาวสวนใหญเปน
ผูประกอบการรายยอย มีการเขามาซื้อสินคาวันไมแนนอน จากการสัมภาษณผูประกอบการคนลาว สามารถ
สรุปไดดังนี้ 

 
7.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  
 

ตารางที่ 3.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่
เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 3.67 0.577 มาก 

2 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 3.67 0.577 มาก 
3 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.33 0.577 ปานกลาง 
4 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 2.67 1.155 ปานกลาง 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ

การพัฒนา สปป.ลาว 2.33 0.577 นอย 

รวม 3.13 0.693 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 3.4 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.13 ไดแก ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจใน
สินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว และการซื้อสินคาของ
ประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด เปนตน  
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 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยตอสินคาไทยและมีความคุนเคยที่มีตอผูประกอบการคนไทยเปนอยางดี  
  พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.80 ไดแก ประเทศไทย
มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีความเปนมิตร มีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิต มีรสนิยมสูงดานความคิด
สรางสรรค มีการศึกษาที่ดี มีการวิจัยดานเทคโนโลยี มีอัตราจางแรงงานจํานวนมากและมีการผลิตสินคา
จํานวนมาก เปนตน    

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.67 ไดแก ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึงประเทศ
ไทย สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนผลิตดวยเทคโนโลยีการผลิตที่ดี สินคาไทยที่จําหนายตามแนว
ชายแดนมีคุณภาพดี สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีลักษณะเฉพาะตัวและสินคาไทยที่จําหนายใน
รานคาตามแนวชายแดนก็มีจําหนายในหลายประเทศเหมือนกัน เปนตน 

 
7.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยจุดผอนปรนทาง

การคาบานหวยคาด อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  
 

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

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภณัฑ 3.67 0.167 มาก 
2 ดานสถานท่ี 3.62 0.082 มาก 
3 ดานราคา 3.60 0.200 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.43 0.143 ปานกลาง 

รวม 3.58 0.148 มาก 
 
  จากตารางที่ 3.5 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.58 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1)  ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.67 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การคนหาสินคาใน
รานคาไทยทําไดงาย สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลายและสินคามีคุณภาพดี เปนตน 

2) ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.62 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การขนสงสินคา
กลับมีความสะดวก สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขายและมีพ้ืนที่
จัดเก็บสินคาขายมากเพียงพอที่ลูกคาไดเห็นสินคา เปนตน  

3) ดานราคา ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.60 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีการเปลี่ยนแปลง
ราคาสินคาตามตนทุนที่เพ่ิมทุกครั้ง สามารถตอรองราคาสินคาไดและการตั้งราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพ
สินคา เปนตน 
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4)  ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.43 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มี
การสงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) มีการติดปายโฆษณาบริเวณหนารานหรือ
บริเวณใกลเคียงและมีบริการรับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท เปนตน 

 
7.3.3 พิจารณาความคิดเห็นทางดานกฎหมายการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจ

ซื้อสินคาไทย โดยจุดผอนปรนทางการคาบานหวยคาด อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  
 

ตารางที่ 3.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานเศรษฐกิจ 3.50 0.250 มาก 
2 ดานกฎหมายและการเมือง 3.42 0.144 ปานกลาง 

รวม 3.46 0.197 มาก 
 
จากตารางที่ 3.6 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.46 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
1) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับปาน

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.50 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก รายไดในการนํามา
ซื้อสินคามีนอย การขาดแคลนสินคาท่ีจําเปนในประเทศลาวและผูบริโภคชาวลาว มีความตองการสินคาไทยสูง
และคาใชจายในการขนสงสูง เปนตน 

2) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.42 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก 
กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคามีความยุงยาก มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล
บอย ๆ และรัฐบาลไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน  

 
7.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายท่ี สปป.ลาว 
ผูประกอบการคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานปากคาด สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองและขาย

สงในประเทศของตน มีการวางแผนมาซื้อสินคาดวยวิธีการโทรศัพทมาสั่ง หลังจากนั้นมารับสินคาดวยตนเอง
และใหตัวแทนไปรับและสงของไปใหที่รานของตน โดยมีวิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของ
สินคาท่ีเคยสั่งซื้อและพิจารณาจากประเภทและชนิดสินคาที่ขายไดมาก เพ่ือประมาณแนวโนมความตองการซื้อ
ของลูกคา ผูประกอบการคนลาวมาซื้อสินคาจากไทยโดยเฉลี่ยสัปดาหละครั้ง 
 การขายสินคาของผูประกอบการคนลาวมีรานคาที่สงสินคาเปนประจํา 2 รายและมูลคาที่สงสินคาไม
เกิน 50,000 บาทตอครั้ง โดยมีการจายชําระเปนเงินสด 
 รานคาที่ขายสินคาในบานทวย เมืองทาพะบาท แขวงบอลิคําไซ สปป .ลาว มีแนวโนมสินคาจาก
ประเทศเวียดนาม ที่มาวางตลาดในทองถิ่นมากขึ้น ในกรณีที่สินคาที่ผลิตใน สปป .ลาวที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน
กับสินคาไทย ราคาถูกกวา ผูประกอบการคนลาวจะตัดสินใจซื้อสินคาจากประเทศของตน เพ่ือนําไปขายใน
กิจการของตนเอง 
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7.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณดานหนาจุดผอนปรนบานปากคาด โดยสวนใหญประกอบ

ธุรกิจคาปลีก เปนเวลามากกวา 9 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งไมเกิน 
10,000 บาท มีแนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทยเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีการใชสินคาเพ่ิมมากขึ้น และแนวโนม
ที่รานใหมที่สั่งสินคาจากผูประกอบการคนไทยเพ่ิมข้ึน เพราะมีรานคาใหม ๆ เพิ่มมากข้ึน 

3-13

rIS
NED KKU



rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดบึงกาฬ

3-15 

3.2 จุดผอนปรนบานบุงคลา อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ 
 
 
1. สภาพโดยท่ัวไป 

จุดผอนปรนบานบุงคลา อําเภอบุงคลา ตั้งอยูที่บานบุงคลากลาง หมูที่ 1 ตําบลบุงคลา อําเภอบุงคลา 
จังหวัดบึงกาฬ ตั้งขึ้นตามประกาศจังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2542 กําหนดจุดผอนปรนบุงคลา
ระหวางบานบุงคลา อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ กับบานปากกะดิ่ง เมืองปากกะดิ่ง แขวงบอลิคําไซ      
สปป.ลาว เปดสัปดาหละ 2 วัน วันอังคารและวันศุกร ระหวางเวลา 08.30–16.30 น. มีอาคารสํานักงาน 1 หลัง  

 

 
ภาพที่ 3.12 แผนที่ตั้งจุดผอนปรนบานบุงคลา 
 
การเดินทางไปจุดผอนปรนนี้ออกเดินทางจากจังหวัดบึงกาฬไปทางจังหวัดนครพนม โดยใชเสนทาง

หมายเลข 212 ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่อถึงตัวอําเภอผานโรงเรียนบุงคลานคร ประมาณ 500 
เมตร แลวเลี้ยวซายเขาหมูบานบุงคลาเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร จุดผอนปรนการคาตัดวัดบุริมาประดิษฐ 

จุดผอนปรนบานบุงคลามีเจาหนาที่จากฝายปกครองอําเภอบึงกาฬ มาดําเนินการดานความมั่นคงและ
ทําพิธีการตรวจคนเขาเมือง โดยเก็บคาธรรมเนียม 400 บาทตอคน มีเจาหนาที่จากหนวยงานอ่ืนเขามารวม
ดําเนินการ ไดแก กองการสุนัขทหาร กรมการสัตวทหารบก จังหวัดนครราชสีมา และกองอาสารักษาดินแดน 
ในการเขามาของคนลาวสามารถเขามาไดตั้งแตวันจันทร–ศุกร (ยกเวนเสารและอาทิตย) แตในวันอังคารและ
วันศุกรตองเขามาโดยผานจุดผอนปรนบานบุงคลาเทานั้น นอกนั้น คือ วันจันทร วันพุธ และวั นพฤหัส
ประชาชนจาก สปป.ลาว สามารถใชเรือโดยสารเขามาขึ้นทาเรือทางธรรมชาติอ่ืน ๆ ซึ่งกระจายตัวตามลําน้ํา
โขงมากกวา 10 จุด ซึ่งมีคนลาวเขามาทุกวันเพื่อการซื้อสินคาและรับจางทํางาน 
 

3-15

rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดบึงกาฬ

3-16 

 
ภาพที่ 3.13 แผนที่ตั้งจุดผอนปรนบานบุงคลา 
 

 
  ภาพที่ 3.14 อาคารทําการของจุดผอนปรนบานบุงคลา                     ภาพที่ 3.15 การขนสินคาขามฟากที่ดานบานบุงคลา 
   

 
ภาพที่ 3.16-3.17 สภาพทั่วไปบริเวณจดุผอนปรนบานบุงคลา 

 
 การอํานวยความสะดวกในดานการขนสงนั้น มีการรวมกลุมของผูใหบริการรถสามลอเครื่อง โดย
กําหนดเปนราคามาตรฐาน เชน จากจุดผอนปรนไปโรงพยาบาลระยะทาง 3 กิโลเมตร ราคาไมเกิน 30 บาทตอ
คน นอกจากนี้ยังมีเรือโดยสารจํานวน 50 ลํา ซึ่งผูใหบริการเปนชาวบานหมูบานทาเหนือ 25 ลํา และบานทาทุง 25 
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ลํา แบงกันใหบริการทีมละสัปดาห (วันอังคารและวันศุกร) มีการเก็บคาขึ้นทะเบียนแรกเขาของเรือลําละ 
2,700 บาท เพ่ือเปนกองกลางในการประกันความเสียหายของสินคาในการขนสง และเรียกเก็บ 300 บาทตอ
เดือนตอลํา เงื่อนไขขอตกลงการขนสงระหวางอําเภอบุงคลาและเมืองปากกะดิ่ง คือ เรือโดยสารจากเมืองปาก
กะดิ่งมาสงผูโดยสารคนลาวได ผูโดยสารคนลาวขากลับนั้นสามารถใชบริการเรือลาวไดเฉพาะผูมีสินคาติดตัว
เทานั้น แตไมสามารถรับผูโดยสารที่มาซื้อสินคาสินคาในปริมาณมาก ๆ ได ตองใชเรือโดยสารจากประเทศไทย
เทานั้น คาจางเหมาลําเรือโดยสาร มีดังนี้  

1) ผูโดยสารจํานวน  1 คน จางเหมา 300 บาทตอคนตอเที่ยว 
2) ผูโดยสารจํานวน  2 คน จางเหมา 150 บาทตอคนตอเที่ยว 
3) ผูโดยสารจํานวน  3 คน จางเหมา 100 บาทตอคนตอเที่ยว 
4) ผูโดยสารจํานวน  4 คน จางเหมา 80 บาทตอคนตอเที่ยว 
5) ผูโดยสารจํานวน  5 คน จางเหมา 60 บาทตอคนตอเที่ยว 
6) เรือโดยสารของไทยขนสงผูโดยสารไดไมเกิน 8 คน หรือหากขนสงปุยบรรทุกได 15 กระสอบ

ตอลํา (น้ําหนักบรรทุกไมเกิน 800 กิโลกรัมตอลํา) 
 

2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 
เมืองปากกะดิ่ง เปนเมืองในแขวงบอลิคําไซ ระยะทางหางจากเมืองปากซัน (เมืองเอกของแขวงบอลิคําไซ) 

36 กิโลเมตร และหางจากนครหลวงเวียงจันทน 150 กิโลเมตร เปนเมืองที่ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ํากะดิ่ง ซึ่ง
เปนแมน้ําสําคัญของแขวงตอนกลางของ สปป .ลาว ดานประเพณีเมืองปากกะดิ่ง เปดทําการทุกวัน ระหวาง
เวลา 08.30–16.30 น. (วันอังคารและวันศุกร ฝงไทยที่จุดผอนปรนบานบุงคลา วันจันทร พุธ และพฤหัสบดี 
ขึ้นตามทาเทียบเรือประเพณี วันเสาร-อาทิตย หามขามมาไทย) ตั้งอยูบานปากกะดิ่ง หางจากตัวเมือง 3 
กิโลเมตร ลักษณะของทาเรือขนสงสินคาและผูโดยสารยังไมมีการปรับระดับพ้ืนผิว มีอาคารที่ทําการจํานวน 1 
หลัง ไมมีรั้ว นอกจากนี้เมืองปากกะดิ่งรอยละ 25 เปนคนเวียดนาม ซึ่งไดนําสินคาจากจีนและเวียดนามมาขาย 
โดยเขามาประกอบอาชีพ เชน ชางฝมือ (ไม เฟอรนิเจอร) ชางกอสราง รานคา เปนตน 

 
3. การพึ่งพาดานการคา 

รูปแบบการพ่ึงพาดานการคาของจุดผอนปรนบานบุงคลา ขามมาซื้อสินคาของคนลาวในไทยมี 3 
ลักษณะ 

1) ผูบริโภคหรือครัวเรือนในเมืองปากกะดิ่งเดินทางเขามาอําเภอบุงคลาเพ่ือซื้อสินคาจากผูคาปลีก
หรือผูคาสง รวมถึงเดินทางเขามารับบริการดานสาธารณสุขในอําเภอบุงคลา ซึ่งการซื้อสินคาในลักษณะนี้เปน
สินคาติดตัวที่มีปริมาณไมมากนักจึงไมมีคาขนสง  

 

 
               ภาพที่ 3.18 การพึ่งพาของผูบริโภคคนลาว 
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2) ผูคารายยอย  
 

 
              ภาพที ่3.19 การพึ่งพาของผูคารายยอย 

 
3) ผูรับชวงจัดหาสินคาใหกับรานคาปลีก เปนการซื้อสินคาระหวางรานคาสงในอําเภอบุงคลากับผูรับ

ชวงจัดหาและกระจายสินคาของเมืองปากกะดิ่ง ซึ่งมีจํานวน 2-3 ราย จะรวบรวมชนิดสินคาและปริมาณจาก
รานคารายยอยในเมืองปากกะดิ่ง โดยคิดคาดําเนินการรอยละ 15 ของมูลคาการสั่งซื้อในแตละครั้ง 

 

 
                ภาพที ่3.20 การพึ่งพาของผูรับชวงจัดหาสินคาใหกับรานคาปลกี 

 
4.  รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและบริการ 

การพ่ึงพาดานแรงงานของจุดผอนปรนบานบุงคลามีแรงงานในพ้ืนที่ใหบริการในการลําเลียงสินคาขึ้น-
ลงจากดานไปทาเรือของดานจํานวน 48 คน คาแรงในการลําเลียงสินคาขึ้นอยูกับระยะทางในแตฤดู ซึ่งฤดูแลง
มีหาดทรายเปนระยะทางไกลมากขึ้นประมาณ 200-300 เมตร สงผลใหคาแรงในการลําเลียงสินคาเพ่ิมสูงขึ้น
ประมาณรอยละ 20 มีการพ่ึงพาแรงงานในพ้ืนที่ใหบริการรถสามลอรับจางไปสถานที่ตาง ๆ ตามที่คนลาว
ตองการ เชน โรงพยาบาลบุงคลา รานคาขนาดใหญ เปนตน และมีแรงงานคนลาวที่มาทํางานในรูปแบบมา
เชา-เย็นกลับประมาณ 500 คนตอวัน 

 

 
                                    ภาพที ่3.21 รถสามลอรับจางบริเวณดาน 
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5. ดานความม่ันคง 
จุดผอนปรนบานบุงคลา มีชายแดนที่ติดตอกับลําน้ําโขง จึงทําใหมีการดูแลรักษาไมทั่วถึงสงผลใหมี

การลักลอบนําเขาสิ่งผิดกฎหมาย เชน ยาเสพติด ซึ่งการตรวจคนเขาที่ผานจุดผอนปรนนี้มีการใชสุนัขในการ
ตรวจคนหาสิ่งผิดกฎหมาย การใชวิธีการดังกลาวทําใหคนลาวเกิดความรูสึกที่ไมดี จึงทําใหหนวยงานดานความ
มั่นคงตองพิจารณาหาแนวทางใหม 

 

 
                                            ภาพที่ 3.22 จุดตรวจที่ใชสุนัขตรวจหาสิ่งผิดกฎหมาย 

 
6.  ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่ จุดผอน
ปรนบานบานบุงคลา  
 

6.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาว จุดผอนปรนบานบุงคลา อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ 

โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 66 คน แบงเปนเพศชาย จํานวน 20 คน และเพศหญิง จํานวน 46 
คน อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 39.4 ระดับการศึกษาสวนมากอยูในระดับประถมศึกษา 
คิดเปนรอยละ 50.8 อาศัยอยูหมูบานปากกระดิ่งเหนือ หมูบานปากกระดิ่งใต และหมูบานปากบาง 

ผูบริโภคคนลาวที่มาซื้อสินคาบริเวณดาน สวนมากประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว รายไดที่นํามาซื้อ
สินคา โดยสวนมากมาจากการทําการคาขาย รายไดครัวเรือนตอเดือนพบวามีรายไดอยูระหวาง         
50,001-100,000 บาท สําหรับคาใชจายที่ใชเพ่ือการบริโภคของครอบครัวตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 
10,001-20,000 บาท 

 
6.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจุดผอนปรนบานบุงคลา มีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 3.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จุดผอนปรนบานบุงคลามีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล 𝒙� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 4.92 0.267 มากที่สุด 
2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 4.92 0.267 มากที่สุด 
3 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอประเทศของ สปป.ลาว 4.91 0.339 มากที่สุด 
4 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ

การพัฒนา สปป.ลาว 4.89 0.356 มากที่สุด 
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ตารางที่ 3.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จุดผอนปรนบานบุงคลามีตอประเทศไทย (ตอ) 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล 𝒙� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

5 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่
เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 4.89 0.310 มากที่สุด 

รวม 4.91 0.308 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 3.7 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่จุดผอนปรนบานบุงคลา มีตอประเทศไทย ใน
ระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (�̅�) รวม =4.91 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก 
สปป.ลาวไมควรจํากัดชนิดหรือปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย การซื้อสินคาของประเทศไทยเปน
ทางเลือกท่ีดีที่สุด และประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว ตามลําดับ 
 

6.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่จุดผอนปรนบานบุงคลา มีตอประเทศไทย พิจารณาสวน
ประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

 
ตารางที่ 3.8 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผอนปรนบานบุงคลา  

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย 𝒙� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานราคา 4.25 0.348 มาก 
2 ดานการสงเสริมการตลาด 4.20 0.391 มาก 
3 ดานผลิตภณัฑ 4.09 0.252 มาก 
4 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.87 0.398 มาก 

รวม 4.10 0.347 มาก 
 
จากตารางที่ 3.8 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

(�̅�) รวม = 4.10 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
1) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.25 

โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การตั้งราคาสินคาของไทยเหมาะสมกับคุณภาพ สินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูใน
ประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขายอยูใน สปป.ลาว และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคามีปายแสดง
บอกชัดเจนทุกครั้ง เปนตน 

2) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย (�̅�) = 4.20 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การตอบสนองของผูบริโภคคนลาวตอโฆษณาสินคาของไทย การ
โฆษณาทางสื่อ การใชวิธีการอ่ืน ๆ ที่ชวยใหขายสินคาดีขึ้น มีการติดปายโฆษณาดวยภาษาลาว มีการโฆษณา
ทางวิทยุชุมชนและหนังสือพิมพทองถิ่นมีการใหเครดิตผูประกอบการคนลาวในการซื้อสินคา มีบริการใหเปลี่ยน
หรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา และมีการสงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น  (ลด แลก แจก แถม) เปน
ตน 

3) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.09 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ความคุนเคยที่มีตอผูขายชาวไทย ความคุนเคยที่มีตอสินคาไทย สินคาของไทยมีให
เลือกหลากหลาย คงทน ทันสมัย มีมาตรฐานในดานคุณภาพดี มีการติดตราสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ทําใหเกิดความนาเชื่อถือ และประเทศไทยมีความเปนมิตร เปนตน 
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4) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย (�̅�) = 3.87 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ฤดูกาลมีผลตอการเดินทางมาซื้อสินคาเพราะคาแรงในการลําเลียง
สินคาขึ้นอยูกับระยะทางในแตฤดู ในฤดูแลงมีหาดทรายเปนระยะทางไกลมากขึ้นทําใหคาแรงในการสงสินคา
ลงเรือเพ่ิมสูงขึ้น มีบริการรับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท มีพ้ืนที่แสดงใหลูกคามองเห็นสินคาไดสะดวกและทั่วถึง 
เปนตน 

 
6.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ

ผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนบานบุงคลา  
 

ตารางที่ 3.9 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผาน จุดผอนปรนบานบุงคลา 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย 𝒙� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การรับรูคุณภาพสินคา 4.64 0.550 มากที่สุด 
2 ความตั้งใจซื้อ 4.37 0.334 มาก 
3 วัตถุประสงคในการซื้อ 4.31 0.640 มาก 
4 ความรูสึกพอใจของผูบริโภคตอสนิคา 4.12 0.383 มาก 

รวม 4.36 0.477 มาก 
 
จากตารางที่ 3.9 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

(�̅�) รวม = 4.36 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
 1) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมากที่สุด มี
คาเฉลี่ย (�̅�) = 4.64 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิด
เดียวกันจากประเทศอ่ืนที่มีจําหนายใน สปป .ลาว จีนและเวียดนาม การซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดี
ที่สุด สินคาของไทยทําใหมีความรูสึกที่ดีที่ไดเปนเจาของ รูสึกวาการมาซื้อสินคาของไทยมีความคุมคากับราคา 
คุณภาพ และการเดินทาง เปนตน 
 2) ความตั้งใจซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.37 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวตั้งใจเขามาซื้อสินคาของไทย แมวาราคาสินคาประเภทเดียวกันที่ผลิต
ในประเทศอ่ืนที่ไมใชประเทศไทยมีราคาถูกกวา เขาซื้อสินคาของไทยทุกครั้งที่ดานเปด ตั้งใจซื้อสินคาของไทย  
แมวาจะไมมีเวลาไปเลือกซื้อของนัก ตั้งใจซื้อสินคาของไทยแมวาเพ่ิงซื้อสินคาประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ 
มา ตั้งใจจะซ้ือสินคาของไทยในโอกาสอื่นแมวารานคาใกลบานไมมีขาย เปนตน 
 3) ดานวัตถุประสงคในการซื้อ อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย (�̅�) = 4.31 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ซื้อเพราะนําไปจําหนายตอ ซื้อ
เพราะมีความแตกตางจากสินคาในประเทศตน และซื้อเพราะไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้นในประเทศของตน 
เปนตน 

4) ดานความรูสึกพอใจของผูบริโภคตอสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.12 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวพึงพอใจตอขั้นตอนการชําระ
เงินคาสินคาของไทย พึงพอใจตอขั้นตอนในการเขามาซื้อสินคา ณ เขตชายแดน พึงพอใจตอการปฏิบัติของ
เจาหนาที่ไทยในการเขามาซ้ือสินคาในฝงไทย มีความพึงพอใจตอสินคาของไทย มีความพึงพอใจตอผูขายสินคา
ของไทย มีความพึงพอใจตอรานคาที่ขายสินคาของไทย เปนตน 
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 ผูบริโภคคนลาวรับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากชองทาง สื่อโทรทัศน
ไทยสวนกลางมากที่สุด รองลงมาคือสื่อโทรทัศนทองถิ่น และปากตอปาก ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุดคือ สื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง สื่อโทรทัศนทองถิ่น และปากตอปาก 
ตามลําดับ 
 

6.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวสวนใหญไดมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝงไทย บางครั้งจดใส

กระดาษและคิดไวในใจ หลังจากนั้นผูบริโภคคนลาวจึงทําการซื้อสินคา และหากมีสินคาชนิดไหนถูกใจก็ซื้อ
สินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยนั้น ผูประกอบการคนไทยมีความไววางใจตอคนลาวเพราะโดยสวน
ใหญใชเงินสดที่พกติดตัวและสวนหนึ่งคางชําระเปนเงินเชื่อ รอยละ 97 ในการเขามาซื้อสินคานั้นมีความถี่
ประมาณ 2 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีที่ลืมซื้อสินคาหรือสินคาหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนลาวก็ซื้อสินคาไทย
เหมือนเดิม แตซื้อกับผูประกอบการคนลาวในหมูบาน 

 
6.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย จากการ

สัมภาษณ มีความเห็นวา ปริมาณการซื้อสินคาเมื่อ 5 ปที่ผานมามีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 54 โดย
กรณีที่มีการซื้อสินคาที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจาก ทางเลือกสินคาในตลาดการคาชายแดนมีมากขึ้น ผูบริโภคคนลาวมี
รายไดเพ่ิมข้ึน มีรสนิยมเปลี่ยนไปเกิดขึ้นเนื่องจากสื่อของไทย ชอบความทันสมัยและมีคุณภาพมากข้ึน เปนตน 

 
6.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  

ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานจุดผอนปรนบานบุงคลา เรียงลําดับประเภทสินคาจากมากไป
นอย ดังนี้ 

1) สินคาอุปโภคบริโภค ไดแก น้ําสมตราดีโด น้ําอัดลม ผงซักผาโปร เครื่องดื่มบํารุงกําลังและขนมคบเคี้ยว 
ตะวัน เลย เปนตน 

2) สินคาประเภทอุปกรณกอสราง ไดแก หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก สวิทซ สังกะสี เปนตน 
3) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก อุปกรณนึ่งขาว ซึง จาน ไมแขวนเสื้อ ไมถูพ้ืนและกระทะ 

เปนตน 
4) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก จอบ เสียม คราด ปุยและอาหารสัตว เปนตน 
5) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม ตูเย็น วิทยุ/โทรทัศน แอรและเครื่องเสียง เปนตน 
6) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก รองเทาบูทยาง ผาหมโตโต รองเทาแตะ เสื้อและกางเกง เปนตน 
7) สินคาประเภทเชื้อเพลิง ไดแก ยางรถยนต ยางรถมอเตอรไซค รถจักรยาน น้ํามันหลอลื่นและรถ

มอเตอรไซค เปนตน 
 

6.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาท่ีฝงไทยผานจุดผอนปรนบานบุงสวนใหญเขามาซื้อสินคาในชวงกอน

เวลา 09.00 น. รอยละ 98.5 การเขามาซื้อสินคาโดยสวนใหญนิยมซื้อสินคาที่ตลาดสด ในทองถิ่นรอยละ 85.5 
ซ่ึงมูลคาการเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวในหนึ่งครั้งสวนใหญนั้นมีมูลคาประมาณ 2,801 บาทข้ึนไป 

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก ราคาสินคามีราคาถูกกวา สามารถหา
ซื้อไดงายและสะดวก มีการลดราคาเปนบางชวง มีของแถม และเห็นจากการโฆษณาในสื่อโทรทัศน เปนตน แต
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ยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคา ไดแก ขั้นตอนในการตรวจสอบยุงยาก เกิดความเสียหายของ
สินคาในการขนสง เกิดความยุงยากในการ ถือหรือหิ้วสินคากลับ และมีคาภาษีคาธรรมเนียมยังไมมีเกณฑที่
เปนมาตรฐาน เปนตน 

 
6.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานบุงคลา มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจากประเทศ

อ่ืน เชน จีน เวียดนาม มากกวารอยละ 25 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน 
สปป.ลาว มีความหลากหลายมากข้ึน แตผูบริโภคคนลาวทั้งหมด บอกวา ยังคงซื้อสินคาไทยเหมือนเดิม เพราะ
สินคาไทยมีคุณภาพดี สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่อง ระยะเวลาการเปดจุด
จุดผอนปรน คาแรงขนสงสินคา หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้นสงผลตอการมาซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาวมาก  

 
6.2. ผูบริโภคคนไทย 

ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนที่จุดผอนปรนบานบุงคลา สวนใหญเปนผูหญิง
มากกวาผูชาย และมีอายุระหวาง 21-30 ป อาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงบริเวณจุดผอนปรน มีอาชีพหลัก คือ 
เกษตรกร รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 10,001-20,000 บาทตอเดือน ผูบริโภคคนไทยมาซื้อสินคาที่ตลาดบริเวณดาน 
3 ครั้งตอสัปดาห และมีการซื้อสินคาของ สปป .ลาว โดยสินคาที่ซื้อจากผูขายคนลาว ไดแก หวาย ผักหวาน 
เห็ดเผาะ เห็ดโคน กลวยไมตาง ๆ สมุนไพร พันธุไมตาง ๆ หนู กระรอก บาง เสื้อผาสําเร็จรูป เครื่องแตงกาย 
เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคาประมาณชวงบายเวลา 13.01-16.00 น. 

ปกติเม่ือทานไปเลือกซ้ือสินคาท่ีตลาดจุดผอนปรน เลือกซื้อสินคาจากคนลาวมากกกวา เหตุที่ทําใหซื้อ
สินคาของคนลาว เนื่องจาก สินคาบางประเภทมีราคาถูกกวา คุณภาพดีกวา แตถานอกเหนือจากสินคาขางตน
ผูบริโภคคนไทยไมซื้อ สินคาจาก สปป.ลาว เนื่องจากสินคาจาก สปป.ลาว บางประเภทเปนสินคาตองหาม 
ราคาแพง และไมมีคุณภาพ เปนตน 

 
6.3. ผูประกอบการคนลาว 

ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาผานจุดผอนปรนบานบุงคลาตามแนวชายแดน โดยสวนใหญเปน
เพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 41-50 ป โดยสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ผูประกอบการ
คนลาวสวนใหญเปนผูประกอบการรายยอย ซึ่งมีการเขามาซื้อสินคาสวนใหญวันอังคารและวันศุกร จากการ
สัมภาษณผูประกอบการคนลาว สามารถสรุปไดดังนี้ 

 
6.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ที่มีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ โดยจากการสัมภาษณ

ของผูประกอบการคนลาว ณ จุดผอนปรนทางการคาบานบุงคลา อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ  
 

ตารางที่ 3.10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล 𝒙� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 5.00 0.000 มากที่สุด 
2 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 
5.00 0.000 มากที่สุด 

3 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 4.50 0.707 มากที่สุด 
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ตารางที่ 3.10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย (ตอ)  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล 𝒙� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

4 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 4.00 0.000 มาก 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ

การพัฒนา สปป.ลาว 
3.00 0.000 ปานกลาง 

รวม 4.30 0.141 มาก 
  
  จากตารางที่ 3.10 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) รวม = 4.30 ไดแก การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด 
ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว และประเทศไทย
มีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว เปนตน   
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยท่ีมีตอผูประกอบการคนไทยและมีความคุนเคยตอสินคาไทยเปนอยางดี  
  พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.85 ไดแก ประเทศ
ไทยมีการวิจัยดานเทคโนโลยี มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีอัตราจางแรงงาน
จํานวนมาก มีความชํานาญดานเทคนิค มีการผลิตที่ไดมาตรฐาน มีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิตและมี
การศึกษาที่ดี เปนตน  

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน ใน
ระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.63 ไดแก ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึง
ประเทศไทย ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีความนาเชื่อถือ สินคาไทยที่จําหนายตามแนว
ชายแดนผลิตดวยเทคโนโลยีการผลิตที่ดี สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีการออกแบบสวยงามและ
สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีลักษณะเฉพาะตัว เปนตน 

 
6.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย โดยจุดผอนปรนทาง

การคาบานบุงคลา อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ  
 

ตารางที่ 3.11 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา 𝒙� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภณัฑ 5.00 0.000 มากที่สุด 
2 ดานการสงเสริมการตลาด 4.00 0.000 มาก 
3 ดานสถานท่ี 3.71 0.000 มาก 
4 ดานราคา 2.90 0.707 ปานกลาง 

รวม 3.90 0.177 มาก 
 
  จากตารางที่ 3.11 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) รวม = 4.20 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

3-24 3-25
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1)  ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 5.00 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาทันสมัย 
มีคุณภาพดีและรานคาไทยนํามาจําหนายเปนที่รูจัก เปนตน 

2)  ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.00 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีการ
สงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) มีการโฆษณาทางวิทยุชุมชนและมีบริการรับ
สั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท เปนตน 

3) ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 3.71 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีพนักงานขาย
เพียงพอที่คอยบริการ และหยิบสินคาให มีพ้ืนที่จัดเก็บสินคาขายมากเพียงพอที่ลูกคาไดเห็นสินคาและเวลา
เปด-ปดใหบริการของรานคาเหมาะสม เปนตน  

4) ดานราคา ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 2.90 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีปายแสดง
ราคาสินคาที่ชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาตามตนทุนที่เพ่ิมทุกครั้งและการตั้งราคาสินคาเหมาะสมกับ
คุณภาพสินคา เปนตน 
 

4.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาไทย โดยจุดผอนปรนทางการคาบานบุงคลา อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ  

 
ตารางที่ 3.12 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา 𝒙� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานเศรษฐกิจ 4.63 0.177 มากที่สุด 
2 ดานกฎหมายและการเมือง 2.25 0.000 นอย 

รวม 3.44 0.089 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 3.12 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ

ความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย (�̅�) รวม = 3.44 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
1) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ

ความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.63 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก คาใชจายใน
การขนสงสูงและการขาดแคลนสินคาที่จําเปนในประเทศลาว และผูบริโภคชาวลาว มีความตองการสินคาไทย
สูงและรายไดในการนํามาซื้อสินคามีนอย เปนตน 

2) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญนอย มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 2.25 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอยๆ รัฐบาลไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและ
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีการคาซับซอนในการนํามาปฏิบัติ เปนตน  
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6.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ที่ซื้อสินคาไปขายท่ี สปป.ลาว 
ผูประกอบการคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานบุงคลา สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองในประเทศ

ของตน มีการวางแผนมาซื้อสินคาดวยวิธีการมาซื้อสินคาดวยตัวเองแตไมไดติดตอมากอน โดยมีวิธีการซื้อ
สินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อ ผูประกอบการคนลาวมาซื้อสินคาจากไทย 1-5 ครั้ง
ตอเดือน 
 รานคาที่ขายสินคาในบานปากกะดิ่ง เมืองปากกะดิ่ง แขวงบอลิคําไซ สปป .ลาว มีรานคาขายสินคา
ไทยรายใหญมากกวา 3 ราย มีสินคาจากประเทศเพ่ือนบานเพ่ิมขึ้น ซึ่งประเทศจีน ที่จะมาวางตลาดในทองถิ่น
มากขึ้น ในกรณีที่สินคาที่ผลิตใน สปป.ลาว ที่มีคุณภาพใกลเคียงกันกับสินคาไทย ราคาถูกกวา ผูประกอบการ
คนลาวจะตัดสินใจไมซื้อสินคาจากประเทศของตน เนื่องจากสินคาไทยมีคุณภาพ 
 ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนลาวที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ สปป.ลาว พบคือ ปญหาในเรื่องการ
ลงสินคา 
 

6.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณดานหนาจุดผอนปรนบานบุงคลา โดยสวนใหญประกอบ

ธุรกิจคาปลีก เปนเวลาระหวาง 4-6 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งไมเกิน 
50,000 บาท โดยสวนใหญผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานโดยตรงและสวนใหญ
จายเปนเงินสด แนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทยเทาเดิม และแนวโนมที่รานใหมที่สั่งสินคาจาก
ผูประกอบการคนไทยเทาเดิม ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทยพบคือ ปญหาในเรื่องการลงสินคา 

 
7. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของจุดผอนปรน 

1) โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขง แหงที่ 5 บึงกาฬ–ปากซัน ไดรับจัดสรรงบประมาณ (งบศึกษา) 
ในป 2556 จํานวน 45 ลานบาท ในเบื้องตนมีทางเลือกศึกษาพ้ืนที่กอสรางอยูจํานวน 3 แหงคือ บริเวณบาน
หวยเซือม สถานีวิทยุกระจายเสียงอําเภอบึงกาฬ และ พ้ืนที่บริเวณ กม. 142 (ถัดจากบานทาไคร) โดย
คณะทํางานศึกษาผลกระทบไดเดินทางมาดูงานแลว เมื่อวันที่ 29–30 เมษายน 2556 ที่ผานมา และไดศึกษา
จุดเชื่อมตอทางหลวงหมายเลข 13 ของทางฝง สปป.ลาว ที่บริเวณจุดที่ 1, 2, 3 ไปยังเมืองปากกระดิ่ง ของ 
สปป.ลาว ซึ่งมีผูแทนฝง สปป .ลาว รวมเดินทางตรวจสอบพ้ืนที่ดวย และหลังจากนั้นไดมีการประชุม
ปรึกษาหารือกันในเบื้องตนเพ่ือกําหนดหาจุดกอสรางรวมกัน 

 

 
                          ภาพที ่3.23 ที่ตั้งโครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 5 
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2) โครงการกอสรางขยายชองทางจราจรเปน 4 ชองจราจร จากทางแยกบานหนองเดิ่น–หนา 
โรงพยาบาลอําเภอบุงคลา 

 

 
                           ภาพที่ 3.24 โครงการกอสรางขยายชองจราจร 

 
8. ปญหาและอุปสรรค 

1) ราคาการขนสงของผูใหบริการแตละกลุมมีราคาสูงในความเห็นของผูบริการจาก สปป.ลาว ในการ
ขนสงสินคาจากอําเภอบุงคลาไปยังเมืองปากกะดิ่งมีกลุมผูใหบริการหลายประเภทและลักษณะ ไดแก 
รถสามลอ แรงงานขนถายสินคา และเรือขนสินคา ซึ่งในการกําหนดราคาของแตละ หลายประเภทและ
ลักษณะ ไมมีการปรึกษาหารือกันในภาพรวมเรื่อง ตนทุนขนสงสินคาโดยรวมทั้งหมด และไมมีหนวยงานทํา
หนาที่พิจารณาความเหมาะสม สงผลใหเกิดตนทุนคาขนสงที่สูงเกินจริงและทําใหสินคาของอําเภอบุงคลามี
ราคาขายที่สูงเกินไปในตลาดเมืองปากกะดิ่งและเมืองใกลเคียง ทายที่สุดอาจสงผลใหสินคาประเทศไทยสูญเสีย
โอกาสในการขายดวย 

2) การนําสุนัขทหารมาใชในกระบวนการตรวจคนเขาเมือง ณ จุดผอนปรนบานบุงคลา มีความ 
3) ออนไหวในดานความรูสึกตอการใหเกียรติคนลาวที่ขามมาเปนประจําและมีความบริสุทธิ์ใจ  
4) การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมของจุดผอนปรนของจังหวัดในการเดินทางเขามาในแตละจุดยังไมมี

เกณฑมาตรฐาน และโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับดานของแตละจังหวัด 
 

9. ขอเสนอแนะ 
ผูแทนจากองคการบริหารสวนตําบลเสนอวาควรใหทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและบริหารจัดการ 
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คณะผูศึกษา 
 
คณะที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารยรังสรรค เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตร  ประธานท่ีปรึกษา 
            มหาวิทยาลัยขอนแกน 
รองศาสตราจารย ดร.ลําปาง แมนมาตย     ท่ีปรึกษา  
รองศาสตราจารยสุนีย เลี่ยวเพ็ญวงษ      ท่ีปรึกษา 
ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย ครองยุทธ     ท่ีปรึกษา 
อาจารยวีระ ภาคอุทัย        ท่ีปรึกษา 
อาจารยศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล       ท่ีปรึกษา 
 
คณะผูศึกษา 
 
รองศาสตราจารยสุเมธ แกนมณี  หัวหนาโครงการ 
นายเกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม   นักวิจัย 
นายอนุวรรตน ศรีสวัสดิ์   นักวิจัย 
นางสาวสริญญา ลัทธิ์ถีระสุวรรณ  นักวิจัย 
นางสาวนวรัตน พงษจะโปะ   นักวิจัย 
นายพชร โนนทิง    นักวิจัย 
นางสาวกนกพร จรบุรมย   นักวิจัย 
 
งบประมาณ 

สวนงานพัฒนาความรวมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษสํานักพัฒนาและสงเสริมการ
บริหารราชการจังหวัด สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 
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จัดทำโดย 

 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันยุทธศาสตร์ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น rIS
NED KKU
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rIS
NED KKU






