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การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดเลย

ก-1 

คํานํา 
 
รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษายุทธศาสตรการคาของจังหวัดตามแนวชายแดนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับสปป.ลาว และกัมพูชา เชื่อมโยง เวียดนาม และจีนตอนใต  หรือ โครงการเย็บ
ตะเข็บชายแดน : ยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน เชื่อมโยงอาเซียน 
ฉบับนี้เปนกรณีศึกษาการคาตามแนวชายแดนของจังหวัดเลย เปนการศึกษาสภาวะการคาชายแดนที่เกิดขึ้นตาม
แนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ในพ้ืนที่จังหวัดเลย ซึ่งมีจุดผานแดนถาวร 2 จุด ไดแก จุดผานแดนถาวรสะพานขาม
แมน้ําเหือง ไทย-ลาว จุดผานแดนถาวรเชียงคาน และจุดผานแดนถาวรบานคกไผ จุดผอนปรน 3 จุด ไดแก จุด
ผอนปรนบานเหมืองแพร บานนาขา และบานนากระเซ็ง มีจุดผอนปรนที่ลดระดับเปนทาเทียบเรือ 2 จุด คือ ทา
เทียบเรือบานอาฮี และบานหนองผือ 

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

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

 
 
           คณะผูศึกษา 
         พฤษภาคม 2557 

 

ก-1

rIS
NED KKU



rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดเลย
                ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข-1 

สารบัญเนื้อหา 
 
 

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

2.1 ดานสะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย-ลาว อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย     2-1 
2.2 จุดผานแดนถาวรเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย      2-21 
2.3 จุดผานแดนถาวรบานคกไผ ตําบลปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย    2-35 

สวนที่ 3 จุดผอนปรน          3-1 
3.1 จุดผอนปรนบานเหมืองแพร ตําบลบานนาแหว อําเภอนาแหว จังหวัดเลย    3-1 
3.2 จุดผอนปรนบานนาขา ตําบลปากหมัน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย   3-17 
3.3 จุดผอนปรนบานอาฮี ตําบลอาฮี อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย (ปจจุบันเปนทาเทียบเรือ)  3-29 
3.4 จุดผอนปรนบานนากระเซ็ง ตําบลอาฮี อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย    3-37 
3.5 จุดผอนปรนบานหนองผือ ตําบลหนองผือ อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย (ปจจุบันเปน  3-43 

      ทาเทียบเรือ)  
บรรณานุกรม           4-1 
คณะผูศึกษา           5-1 
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การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดเลย
                ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข-2 

สารบัญตาราง 
 
 

  หนา 
ตารางที่ 1.1 แสดงพื้นท่ีติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนจังหวัดเลย 1-1 
ตารางที่ 1.2 แสดงมูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สปป.ลาว 1-2 
ตารางที่ 1.3 แสดงประมาณการมูลคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือของจังหวัดเลย 1-4 
ตารางที่ 1.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จังหวัดเลย 1-7 
ตารางที่ 1.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของ

ผูบริโภคคนลาวที่จังหวัดเลย 
1-8 

ตารางที่ 1.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยใน
จังหวัดเลย 

1-9 

ตารางที่ 1.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
ลาวที่มีตอประเทศไทย 

1-12 

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

1-13 

ตารางที่ 1.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

1-13 

ตารางที่ 2.1 มูลคาการสงออก 10 อันดับแรกของดานทาลี่ ป 2553-2556F 2-6 
ตารางที่ 2.2 มูลคาการนําเขา 7 อันดับแรกของดานทาลี่ ป 2553-2556F 2-7 
ตารางที่ 2.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่ดาน

สะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย-ลาวมีตอประเทศไทย 
2-10 

ตารางที่ 2.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของ
ผูบริโภคคนลาวที่ดานสะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย-ลาว  

2-11 

ตารางที่ 2.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผานดานสะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย-ลาว  

2-12 

ตารางที่ 2.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
ลาวที่มีตอประเทศไทย  

2-14 

ตารางที่ 2.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

2-15 

ตารางที่ 2.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

2-16 

ตารางที่ 2.9 สถิติคนเขา-ออก ผานจุดผานแดนถาวรเชียงคาน       2-23 
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ข-3

                ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข-3 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
 
  หนา 
ตารางที่ 2.10 มูลคาการคาของจุดผานแดนถาวรเชียงคาน ปงบประมาณ 2554-2556 2-24 
ตารางที่ 2.11 แสดงสินคาสงออกและนําเขา ปงบประมาณ 2556 10 อันดับแรกของจุดผานแดน

ถาวรเชียงคาน 
2-25 

ตารางที่ 2.12 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่ดานบาน
เชียงคานมีตอประเทศไทย 

2-27 

ตารางที่ 2.13 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของ
ผูบริโภคคนลาวที่ดานบานเชียงคาน 

2-28 

ตารางที่ 2.14 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผาน ดานบานเชียงคาน  

2-29 

ตารางที่ 2.15 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
ลาวที่มตีอประเทศไทย  

  2-31 

ตารางที่ 2.16 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

2-32 

ตารางที่ 2.17 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

2-33 

ตารางที่ 2.18 การแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการ 2-37 
ตารางที่ 2.19 สถิติคนเขา-ออก ผานจุดผานแดนถาวรบานคกไผ 2-38 
ตารางที่ 2.20 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่ประเทศ

ไทยมีตอ สปป.ลาว 
2-40 

ตารางที่ 2.21 แสดงคาเฉลีย่สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยผาน
จุดผานแดนถาวรบานคกไผ 

2-41 

ตารางที่ 2.22 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยผาน
จุดผานแดนถาวร บานคกไผ  

2-42 

ตารางที่ 3.1 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จุดผอนปรนบาน
เหมืองแพรมีตอประเทศไทย 

3-8 

ตารางที่ 3.2 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของ
ผูบริโภคคนลาวที่จุดผอนปรนบานเหมืองแพร 

3-9 

ตารางที่ 3.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผาน จุดผอนปรนบานเหมืองแพร  

3-10 

ตารางที่ 3.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
ลาวที่มีตอประเทศไทย 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
 
  หนา 
ตารางที่ 3.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผล

ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
3-13 

ตารางที่ 3.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

3-14 

ตารางที่ 3.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จุดผอน
ปรนบานนาขามีตอประเทศไทย 

3-23 

ตารางที่ 3.8 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของ
ผูบริโภคคนลาวที่จุดผอนปรนบานนาขาตารางที่  

3-23 

ตารางที่ 3.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผาน จุดผอนปรนบานนาขา  

3-24 

ตารางที่ 3.10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จุดผอน
ปรนบานอาฮีมีตอประเทศไทย 

3-31 

ตารางที่ 3.11 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของ
ผูบริโภคคนลาวที่จุดผอน ปรนบานอาฮี 

3-32 

ตารางที่ 3.12 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผานจุดผอนปรนบานอาฮี  

3-33 
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สารบัญภาพ 
 
 

  หนา 
ภาพที่ 1.1 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรนในพ้ืนที่จังหวัดเลย 1-2 

ภาพที่ 1.2 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดนถาวร (สะพานฯ) จุดผอน
ปรน และทาเทียบเรือในจังหวัดเลย 

1-3 

ภาพที่ 1.3 เสนทางการกระจายสินคานําเขาจาก สปป.ลาว ดานทองถิ่น และดานประเพณี เขา
สูจังหวัดเลย 

1-3 

ภาพที่ 2.1 สภาพบริเวณดานสะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย-ลาว 2-1 
ภาพที่ 2.2 สภาพบริเวณดานสะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย-ลาว 2-1 
ภาพที่ 2.3 อาคารที่ทําการเดิมของดานตรวจคนเขาเมืองดานทาลี่ จ.เลย 2-2 
ภาพที่ 2.4 อาคารที่ทําการเดิมของดานตรวจคนเขาเมืองดานทาลี่ จ.เลย 2-2 
ภาพที่ 2.5 แผนที่ตั้งจุดผานแดนถาวร สะพานมิตรภาพแมน้ําเหือง ไทย-ลาว  2-2 
ภาพที่ 2.6 แผนที่ตั้งจุดผานแดนถาวร สะพานมิตรภาพแมน้ําเหือง ไทย-ลาว  2-3 
ภาพที่ 2.7 การกอสรางอาคารศุลกากรดานทาลี่ และดานตรวจคนเขาเมือง (พฤษภาคม 2556) 2-3 
ภาพที่ 2.8 สภาพเมืองแกนทาว แขวงไชยะบุลี  2-5 
ภาพที่ 2.9 สภาพเมืองแกนทาว แขวงไชยะบุลี 2-5 
ภาพที่ 2.10 ตลาดเมืองแกนทาว แขวงไชยะบุลี 2-5 
ภาพที่ 2.11 สภาพเมืองแกนทาว แขวงไชยะบุลี 2-5 
ภาพที่ 2.12 รูปแบบการชําระเงิน 2-8 
ภาพที่ 2.13 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรเชียงคาน 2-21 
ภาพที่ 2.14   แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรเชียงคาน 2-22 
ภาพที่ 2.15   ดานหนาอาคารทําการ และทาเทียบเรือ 2-22 
ภาพที่ 2.16   ดานหนาอาคารทําการ และทาเทียบเรือ 2-22 
ภาพที่ 2.17 เสื้อผาสําเร็จรูปที่คนลาวซื้อไปจําหนาย     2-23 
ภาพที่ 2.18 รถขนสินคาขนถายสินคาลงเรือไปเวียงจันทน 2-23 
ภาพที่ 2.19 สินคาวัสดุกอสรางขนสงทางเรือ ปลายทางนครหลวงเวียงจันทน 2-23 
ภาพที่ 2.20 สินคาวัสดุกอสรางขนสงทางเรือ ปลายทางนครหลวงเวียงจันทน 2-23 
ภาพที่ 2.21 ทางข้ึนดานเมืองสานะคาม และอาคารที่ทําการดานเมืองสานะคาม 2-24 
ภาพที่ 2.22 ทางข้ึนดานเมืองสานะคาม และอาคารที่ทําการดานเมืองสานะคาม 2-24 
ภาพที่ 2.23 สภาพตัวเมืองสานะคาม และรานคาในตลาด 2-25 
ภาพที่ 2.24 สภาพตัวเมืองสานะคาม และรานคาในตลาด 2-25 
ภาพที่ 2.25 สินคาไทยที่นําเขาจากอําเภอเชียงคาน จําหนายในรานขายของชําในตัวเมืองสานะคาม 2-26 
ภาพที่ 2.26 สินคาไทยที่นําเขาจากอําเภอเชียงคาน จําหนายในรานขายของชําในตัวเมืองสานะคาม 2-26 
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สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

  หนา 
ภาพที่ 2.27 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรบานคกไผ 2-35 
ภาพที่ 2.28 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรบานคกไผ 2-36 
ภาพที่ 2.29 แสดงแผนผังอาคารทําการบริเวณจุดผานแดนถาวรบานคกไผ 2-36 
ภาพที่ 2.30 อาคารทําการจุดผานแดนถาวรบานคกไผ 2-37 
ภาพที่ 2.31 อาคารที่ทําการตรวจคนเขาเมือง                            2-38 
ภาพที่ 2.32 ทาเทียบเรือ 2-38 
ภาพที่ 2.33 ทาเรือขนสงสินคาและเรือขามฟาก 2-38 
ภาพที่ 2.34 ทาเรือขนสงสินคาและเรือขามฟาก 2-38 
ภาพที่ 3.1 แผนที่การเดินทางไปยังจุดผอนปรนบานเหมืองแพร 3-1 
ภาพที่ 3.2 แผนที่การเดินทางไปยังจุดผอนปรนบานเหมืองแพร 3-2 
ภาพที่ 3.3 บริเวณทางข้ึนจุดผอนปรน                                         3-2 
ภาพที่ 3.4  อาคารที่ทําการจุดผอนปรนเหมืองแพร   3-2 
ภาพที่ 3.5 ผูโดยสารคนลาวเดินทางมาโดยใชแพชักลากขามแมน้ําเหือง 3-3 
ภาพที่ 3.6 ผูโดยสารคนลาวเดินทางมาโดยใชแพชักลากขามแมน้ําเหือง 3-3 
ภาพที่ 3.7 ถั่วคั่วทราย 3-4 
ภาพที่ 3.8 ถั่วคั่วทราย 3-4 
ภาพที่ 3.9 การค่ัวทรายและถุงบรรจุภัณฑ 3-4 
ภาพที่ 3.10 การค่ัวทรายและถุงบรรจุภัณฑ 3-4 
ภาพที่ 3.11 สภาพตลาดนัดในวันเปดทําการจุดผอนปรนบานเหมืองแพร 3-5 
ภาพที่ 3.12 สภาพตลาดนัดในวันเปดทําการจุดผอนปรนบานเหมืองแพร 3-5 
ภาพที่ 3.13 เด็กนักเรียนจากบานเหมืองแพ สปป.ลาว มาโรงเรียน 3-5 
ภาพที่ 3.14 บรรจุภัณฑถั่วคั่วทรายกลุมชาวบานวิสาหกิจชุมชน 3-6 
ภาพที่ 3.15 บรรจุภัณฑถั่วคั่วทรายกลุมชาวบานวิสาหกิจชุมชน 3-6 
ภาพที่ 3.16 น้ํากระทอน หรือสะทอนบรรจุขวด 3-6 
ภาพที่ 3.17 ผลิตภัณฑแปรรูปแมคคาเดเมีย กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของบานบอ

เหมืองนอย 
3-7 

ภาพที่ 3.18 ผลิตภัณฑแปรรูปแมคคาเดเมีย กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของบานบอ
เหมืองนอย 

3-7 

ภาพที่ 3.19 ผลิตภัณฑแปรรูปแมคคาเดเมีย กลุมชาวบานวิสาหกิจชุมชน บานเหมืองแพร 3-7 
ภาพที่ 3.20 ผลิตภัณฑแปรรูปแมคคาเดเมีย กลุมชาวบานวิสาหกิจชุมชน บานเหมืองแพร 3-7 
ภาพที่ 3.21 บริเวณทางข้ึนจุดผอนปรนบานนาขา และอาคารที่ทําการ 3-17 
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  หนา 
ภาพที่ 3.22 บริเวณทางข้ึนจุดผอนปรนบานนาขา และอาคารที่ทําการ 3-17 
ภาพที่ 3.23 แสดงแผนที่ตั้งจุดผอนปรนบานนาขา 3-18 
ภาพที่ 3.24 แสดงแผนที่ตั้งจุดผอนปรนบานนาขา 3-18 
ภาพที่ 3.25  คนลาวนั่งเรือท่ีใชคนค้ําถอในการขามแมน้ําเหืองมาไทย 3-19 
ภาพที่ 3.26  คนลาวนั่งเรือท่ีใชคนค้ําถอในการขามแมน้ําเหืองมาไทย 3-19 
ภาพที่ 3.27 สินคาท่ีคนลาวซื้อเปนเครื่องอุปโภคบริโภคของใชในชีวิตประจําวัน 3-20 
ภาพที่ 3.28 สินคาท่ีคนลาวซื้อเปนเครื่องอุปโภคบริโภคของใชในชีวิตประจําวัน 3-20 
ภาพที่ 3.29 สภาพตลาดนัดใกลจุดผอนปรนบานนาขา 3-20 
ภาพที่ 3.30 สภาพตลาดนัดใกลจุดผอนปรนบานนาขา 3-20 
ภาพที่ 3.31 ผูรับซื้อถั่วลิลงคนไทยตั้งจุดรับซื้อถั่วลิสงที่คนลาวนํามาขายใกลจุดผอนปรน 3-21 
ภาพที่ 3.32 ผูรับซื้อถั่วลิลงคนไทยตั้งจุดรับซื้อถั่วลิสงที่คนลาวนํามาขายใกลจุดผอนปรน 3-21 
ภาพที่ 3.33 เครื่องประดับตกแตงผีตาโขนจําหนายเปนสินคาของที่ระลึก 3-21 
ภาพที่ 3.34 เครื่องประดับตกแตงผีตาโขนจําหนายเปนสินคาของที่ระลึก 3-21 
ภาพที่ 3.35 สภาพทางข้ึนบริเวณจุดผอนปรนบานอาฮี 3-29 
ภาพที่ 3.36 สภาพทางข้ึนบริเวณจุดผอนปรนบานอาฮี 3-29 
ภาพที่ 3.37 บริเวณทางข้ึนจุดผอนปรน 3-29 
ภาพที่ 3.38 ฝงตรงขามเปนบานนาแกงมา 3-29 
ภาพที่ 3.39 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนบานอาฮี 3-30 
ภาพที่ 3.40 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนบานอาฮี 3-30 
ภาพที่ 3.41 บริเวณจัดตลาดนัดริมถนนทางหลวงหมายเลข 2195 ดานหนาทางข้ึนจากทาเรือ 3-31 
ภาพที่ 3.42 บริเวณจัดตลาดนัดริมถนนทางหลวงหมายเลข 2195 ดานหนาทางข้ึนจากทาเรือ 3-31 
ภาพที่ 3.43 ปายทางเขาจุดผอนปรนบานนากระเซ็ง และทาเทียบเรือ 3-36 
ภาพที่ 3.44 ปายทางเขาจุดผอนปรนบานนากระเซ็ง และทาเทียบเรือ 3-36 
ภาพที่ 3.45 คนลาวใชเรืองหางยาวขามฟากมาไทยที่จุดผอนปรนบานนากระเซ็ง 3-36 
ภาพที่ 3.46 คนลาวใชเรืองหางยาวขามฟากมาไทยที่จุดผอนปรนบานนากระเซ็ง 3-36 
ภาพที่ 3.47 แผนที่ตั้งจุดผอนปรนบานนากระเซ็ง 3-37 
ภาพที่ 3.48 แผนที่ตั้งจุดผอนปรนบานนากระเซ็ง 3-38 
ภาพที่ 3.49 ทางข้ึนจากทาเรือ     3-38 
ภาพที่ 3.50 เกาะกลางแมน้ําเหือง มองจากทาเรือบานนากระเซ็ง 3-38 
ภาพที่ 3.51 คนลาวนําตั๊กแตนที่จับไดมาจําหนายที่ตลาดนัดดานสะพานขามแมน้ําเหือง 3-39 
ภาพที่ 3.52 กลุมหัตถกรรมหวายและผาทอ บานนากระเซ็ง กับการจักสานหวาย 3-41 

rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดเลย

ข-8

                ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข-8 

สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

  หนา 
ภาพที่ 3.53 กลุมหัตถกรรมหวายและผาทอ บานนากระเซ็ง กับการจักสานหวาย 3-41 
ภาพที่ 3.54 กลุมหัตถกรรมหวายและผาทอ บานนากระเซ็ง กับการจักสานหวาย 3-41 
ภาพที่ 3.55 กลุมหัตถกรรมหวายและผาทอ บานนากระเซ็ง กับการจักสานหวาย 3-41 
ภาพที่ 3.56 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนบานหนองผือ  3-41 
ภาพที่ 3.57 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนบานหนองผือ  3-43 
ภาพที่ 3.58 แสดงทางข้ึนจากทาเรือ 3-44 
ภาพที่ 3.59 แสดงทางข้ึนจากทาเรือ 3-44 
ภาพที่ 3.60 รานคารายใหญ 1 ใน 2 ราย        3-45 
ภาพที ่3.61 เรือคนลาวจอดฝงไทย ฝงตรงขามเปนเมืองแกนทาว  3-45 
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การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดเลย

1-1  

สวนที่ 1 
สภาวะการคาชายแดนจังหวัดเลย 

 
 
1. ขอมูลของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนของจังหวัดเลย 

จังหวัดเลย มีพื้นท่ีชายแดนติดกับ สปป.ลาว ระยะทาง 214 กิโลเมตร เปนจุดผานแดนถาวร จํานวน 3 จุด 
และจุดผอนปรน จํานวน 5 จุด ซึ่งมีชายแดนติดกับ สปป.ลาว 2 แขวงใหญ ไดแก แขวงไซยะบุลี และแขวง
เวียงจันทน รายละเอียดดังตารางที่ 1.1 

ตารางที่ 1.1 แสดงพื้นที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนจังหวัดเลย 

ลําดับ 
จุดผาน
แดน
ถาวร 

จุดผอน
ปรน พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของ สปป.ลาว เวลาทําการ 

1 √  ดานสะพานมิตรภาพขามแมน้ํา
เหือง ไทย-ลาว บานนากระเซ็ง 
ตําบลอาฮี อําเภอทาลี่* 

บานคอนผึ้ง เมืองแกนทาว 
แขวงไซยะบุลี  

ทุกวัน เวลา 07.00-18.00 น. 

2 √  ด านเ ชียงคาน บ านเ ชียงคาน 
ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน**  

เมืองซะนะคาม  
แขวงเวียงจันทน  

ทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. 

3 √  ดานคกไผ บานคกไผ ตําบลปาก
ชม อําเภอปากชม** 

บานวั ง เมืองซะนะคาม 
แขวงเวียงจันทน  

ทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น. 
ยกเวนวันเสาร เปดเวลา 
08.00-17.00 น. 

4  √ บานเหมืองแพร ตําบลนาแหว 
อําเภอนาแหว* 

บานเหมืองแพ  
เมืองบอแตน แขวงไซยะบุลี  

ทุกวันพระ เวลา 08.00-
18.00 น. 

5  √ บานนาขา ตําบลปากหมัน อําเภอ
ดานซาย* 

บานนาขา เมืองบอแตน 
แขวงไซยะบุลี  

ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี 
เวลา 08.00-16.00 น. 

6  √ บานอาฮี ตําบลอาฮี อําเภอทาลี่* บานนาแกงมา  
เมืองแกนทาว แขวงไซยะบุลี  

ทุ ก วั น ขึ้ น  7 ค่ํ า  เ ว ล า 
07.00-18.00 น. 

7  √ บานนากระเซ็ง ตําบลอาฮี  
อําเภอทาลี่* 

บานเมืองหมอ  
เมืองแกนทาว แขวงไซยะบุลี  

ทุกวันเสารที่ 1 และ 3 
ของเดือน เวลา 06.00-
18.00 น. 

8  √ บานหนองผือ ตําบลหนองผือ 
อําเภอทาลี่* 

บานแกนทาว  
เมืองแกนทาว แขวงไซยะบุลี  

ทุกวัน 3 ค่ํา และ 8 ค่ํา 
เวลา 07.00-18.00 น. 

หมายเหตุ * หมายถึง พื้นที่ความรับผิดชอบของศุลกากรทาลี่ จ.เลย 
           ** หมายถึง พื้นที่ความรับผิดชอบของศุลกากรเชียงคาน จ.เลย 
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             ภาพที่ 1.1 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรนในพื้นที่จังหวัดเลย 

 
2. มูลคาการคาของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนของจังหวัดเลย 

จังหวัดเลยมีมูลคาการคารวมในป 2556 จํานวน 10,062.71 ลานบาท แบงเปนมูลคาสินคาสงออก 
จํานวน 9,371.84 ลานบาท หรือ รอยละ 93 ของมูลคาการคารวมป 2556 และมีมูลคาสินคานําเขา จํานวน 
690.87 ลานบาท หรือ รอยละ 7 ของมูลคาการคารวมป 2556 สินคาสงออกมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น เห็นไดจากป 2556 
มีมูลคาที่เพ่ิมขึ้นจากป 2555 จํานวน 4,367.32 ลานบาท สวนสินคานําเขามีแนวโนมลดลงจากป 2555 จํานวน 
204.91 ลานบาท  
 
ตารางที่ 1.2 แสดงมูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ-สปป.ลาว                 หนวย : ลานบาท 

จุดผานแดนถาวร สินคาสงออก สินคานําเขา 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1. ดานทาลี่ จ.เลย 2,205.26 4,507.93 8,875.25 829.25 721.65 516.74 
2. ดานเชียงคาน จ.เลย* 590.62 685.00 496.59 154.57 130.15 174.13 

รวม 2,795.08 5,192.93 9,371.84 983.82 851.80 690.87 
หมายเหตุ : * หมายถึง มูลคาการคาดานบานคกไผ ตําบลปากชม ไดถูกรวมกับมูลคาการคาดานเชียงคาน 
ที่มา : ดานศุลกากรแตละพื้นที่, 2557 
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ภาพที่ 1.2 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดนถาวร (สะพานฯ) จุดผอนปรน และทาเทียบเรือในจงัหวัดเลย 

 

 
              ภาพที ่1.3 เสนทางการกระจายสินคานาํเขาจาก สปป.ลาว ดานทองถิ่น และดานประเพณี เขาสูจังหวัดเลย 

 
 จังหวัดเลย มีจุดผอนปรน จํานวน 3 จุด และมีทาเทียบเรือหรือดานประเพณีจํานวนมาก เชน ทาเทียบเรือ
บานหนองผือ อําเภอทาลี่ ทาเทียบเรือบานอาฮี อําเภอทาลี่ เปนตน ซึ่งคณะผูศึกษา ไดลงพ้ืนที่สํารวจจุดผอนปรน 
และดานประเพณีบางสวนที่สําคัญ ไดประมาณการมูลคาการซื้อขายสินคาตามจุดผอนปรนและทาเทียบเรือ
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บางสวนของจังหวัด พบวา มูลคาการคาตามจุดดังกลาวประมาณ 4.22 ลานบาทตอเดือน หากเทียบรายป จํานวน
ประมาณ 50.64 ลานบาท เปนมูลคาการซื้อขายสินคาจํานวนมาก ซึ่งมูลคาการคาดังกลาวไมไดผานกระบวนการ
ศุลกากร เนื่องจาก เปนมูลคาการซื้อขายที่ไมเกิน 20,000 บาทตอครั้ง จึงทําใหมูลคาดังกลาว ไมมีการจดบันทึก
เขาระบบทางศุลกากร ซึ่งเปนมูลคาที่มาก และการซื้อขายดังกลาวมีการซื้อขายกันมาชานาน จึงทําใหเกิดความ
อะลุมอลวยตอกันและกัน ระหวางผูซื้อคนลาวและเจาหนาที่ปฏิบัติงานทั้งไทยและลาวในแตละจุดผานแดน ดัง
ตารางที่ 1.3 
 
ตารางที่ 1.3 แสดงประมาณการมูลคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือของจังหวัดเลย 

ลําดับ จังหวัด จุดผอนปรน/ทาเทียบเรือของไทย 
ประมาณมูลคาการ
ซ้ือขายตอวันที่เปด

ดาน (บาท) 

ประมาณมูลคาการซ้ือขายตอเดือน (บาท)  

ตอดาน ทั้งจังหวัด 

1 

เลย  

บ.เหมืองแพร อ.นาแหว  400,000 1,600,000 

4,220,000 
2 บ.นาขา อ.ดานซาย  250,000 2,000,000 
3 บ.นากระเซ็ง อ.ทาลี่  100,000 200,000 
4 บ.หนองผือ อ.ทาลี่*   80,000 320,000 
5 บ.อาฮี อ.ทาลี่*  50,000 100,000 

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

3. ลักษณะการขนสงสินคา 
 จังหวัดเลย เปนจังหวัดเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีพรมแดนติดตอกับ สปป.ลาว โดยมีแมน้ํา 2 
แหงกั้นพรมแดน ไดแก แมน้ําเหือง และแมน้ําโขง ซึ่งการขนสงสินคาของจังหวัดเลย ผานจุดผานแดนถาวรและจุด
ผอนปรน ไดทั้งหมด 5 วิธี ดังนี้ 

1) แมน้ําเหืองกั้นพรมแดน ขามโดยสะพานในการขนสงสินคา ไดแก จุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพ
แมน้ําเหือง อําเภอทาลี่ โดยการขนสงสินคาผานชองทางนี้ มีการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกสินคาไปยัง สปป.ลาว ที่
แขวงไชยะบุลี และแขวงหลวงพะบาง และสวนใหญ รถบรรทุกสินคาขามไป สปป.ลาว บรรทุกสินคาไปลงเก็บไวใน
โกงดังสินคาหรือเปลี่ยนขนถายสินคาจากรถไทยไปยังรถของ สปป.ลาว หรือเปลี่ยนหัวลากรถสินคาจากรถไทยไป
ยังรถของ สปป.ลาว ซึ่งสินคาที่มีการขนสงมากที่สุด ไดแก วัสดุกอสราง โดยเฉพาะ ปูนซีเมนต มีความจําเปนตอง
นําเขาจากประเทศไทย เพราะใชสําหรับการกอสรางเขื่อนไซยะบุลี ซึ่งตั้งอยูหางจากพรมแดน  ประมาณ 250 
กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีการสงออกสินคาอุปโภคบริโภคอาหารไปยังเมืองไซยะบุลี และหลวงพะบาง 
 สวนการนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวจากแขวงไซยะบุลีเขามาไทย มีรูปแบบการขนสงจากโกดังผูขายคนลาวใน
เมืองแกนทาวที่รวบรวมจากผูปลูกคนลาวแบบคละเกรด แลวนําสงออกใหกับผูรับซื้อคนไทยในอําเภอทาลี่ ที่เก็บไว
ในโกดังตามแนวชายแดนรอการจําหนาย เพ่ือจัดหาสัตวของเครือสหฟารมและสงออก  
 2) แมน้ําเหืองกั้นพรมแดน ขามโดยเรือขนาดเล็กหรือเรือแจว ไดแก จุดผอนปรนบานกระเซ็ง อําเภอทาลี่ 
จุดผอนปรนบานนาขา อําเภอดานซาย ทาเทียบเรือบานอาฮี อําเภอทาลี่ และทาเทียบเรือบานหนองผือ อําเภอทาลี่ 
ซึ่งการขนสงคนและสินคาโดยวิธีนี้ ไมมีการรับประกันความสูญเสีย ไมวาจะเปนคนหรือสินคา สวนเรือที่ขามไปมา
ระหวางดานไทยและ ดาน สปป.ลาว บริเวณนี้ มีขอตกลงระหวางฝงไทยและฝง สปป.ลาว วา หากคนลาวที่ขาม
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มายังฝงไทย ตองนั่งเรือของคนลาว เมื่อสงผูโดยสารเสร็จเรียบรอย เรือลาวลําดังกลาว เปนเรือเปลากลับฝง   
สปป.ลาว สวนคนลาวที่ขามมาซื้อสินคาฝงไทยตองขึ้นเรือโดยสารของคนไทยกลับเทานั้น คาโดยสารคนลาว คนละ 
20-30 บาท ขึ้นอยูกับแตละจุดและการขนสงสินคา โดยสวนใหญคิดคาบริการแบบเหมาจายตามแตตกลงขึ้นอยูกับ
ปริมาณสินคาในการขนสง 
 3) แมน้ําเหืองกั้นพรมแดน ขามโดยแพไมไผ ที่จุดผอนปรนบานเหมืองแพร อําเภอนาแหว ซึ่งใชแพไมไผ
ขนาดกวางประมาณ 1.5 เมตร ยาวประมาณ 12 เมตร บรรทุกคนโดยสารใชการชักลากโดยเชือกขึงระหวางตลิ่ง
สองฝง คิดคาบริการไป-กลับคนละ 5 บาท 
 4) แมน้ําโขงกั้นพรมแดน โดยแพขนานยนต ที่จุดผานแดนถาวรบานคกไผ อําเภอปากชม ซึ่งรูปแบบการ
ขนถายสินคามีรูปแบบคลายกับการขนสงสินคาผานสะพาน คือ รถบรรทุกสินคาลงเรือแพขนานยนตขึ้น ฝง    
สปป.ลาวหรือฝงไทย แลวไปยังโกดังสินคาหรือเปลี่ยนขนถายสินคาจากรถไทยไปยังรถลากหรือเปลี่ยนหัวลากรถ
สินคาไทยเปนรถลาว 
 5) แมน้ําโขงกั้นพรมแดน ขามโดยเรือขนาดใหญ ไดแก จุดผานแดนถาวรบานเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 
และจดุผานแดนถาวรบานคกไผ อําเภอปากชม โดยเฉพาะดานอําเภอเชียงคาน มีทาขนสงสินคา สินคาสงออกผาน
ดานเชียงคาน ไดแก สินคาวัสดุกอสราง มีการสงออกไปแขวงเวียงจันทน และสินคาเขาผานดานเชียงคาน สวน
ใหญเปนสินคาเกษตร เชน ลูกเดือย ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน สวนจุดผานแดนถาวรบานคกไผ อําเภอปากชม โดย
เรือขนสงสินคา สวนใหญเปนการขนสงสินคาอุปโภคบริโภค สวนการขนสงเรือโดยสารระหวางฝงไทยและฝง สปป.ลาว 
มีขอตกลงวา หากเรือโดยสารฝงไทยใหบริการ สามารถรับผูโดยสารทั้งคนไทยและคนลาวจากฝงไทยมาสงยังฝง  
สปป.ลาว และขากลับหลังจากใหบริการสงผูโดยสารเรียบรอยแลว ตองนําเรือเปลามาฝงไทย ในขณะเดียวกันเรือ
โดยสารฝง สปป.ลาว ใหบริการ สามารถรับผูโดยสารทั้งคนไทยและคนลาวจากฝง สปป.ลาว มาสงยังฝงไทยและขา
กลับตองนําเรือเปลากลับมาฝง สปป.ลาว คาใชจายในการบริการคนละ 20 บาทตอเที่ยว หากมีการเหมาลําเรือ
ตองเสียคาใชจาย 300 บาทตอเที่ยว 
 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและดานบริการ 

4.1 ดานแรงงาน 
 จังหวัดเลย มีการนําเขาแรงงานคนลาวตามฤดูกาลในภาคเกษตรกรรม ระยะเวลาการทํางานประมาณ 2 
สัปดาห ซึ่งการเขามาทํางานมีการแนะนําโดยนายหนาคนไทยหรือคนลาว นอกจากนี้ยังมีการเขามาทํางานโดยมี
คนรูจักหรือเครือญาติที่ฝงไทยชักชวนเขามาทํางาน โดยการเขามาทํางานตองแจงชื่อเขาและออกในการมาทํางาน
กับเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ในแตละจุดผานแดน ซึ่งโดยมากเปนจุดผอนปรน จํานวนแรงงานที่เขามาในฤดูที่มีการ
ผลิตทางการเกษตรประมาณ 250 คนตอฤดูกาล คาจางแรงงานประมาณ 200-250 บาทตอวัน การเขามาทํางาน
ของแรงงานบางสวนพักคางแรมกับผูจางคนไทย และบางสวนมาเชาเย็นกลับ 

นอกจากนี้ จุดผานแดนถาวรบานคกไผ อําเภอปากชม มีแรงงานคนลาวเขามาทํางานภาคบริการตาม
รานอาหาร ซึ่งแรงงานคนลาวที่มาทํางานในดานบริการนั้น ตองมีเอกสารจาก สปป.ลาว มาแสดงใหเจาหนาที่ของ
ไทย โดยสามารถอยูทํางานได 30 วัน หากครบกําหนดแลวคนลาวตองการทํางานตอตองกลับไปขอใบอนุญาตใหม
จาก สปป.ลาว อีกครั้ง ซึ่งแรงงานหญิงสวนมากที่เขามารับจางในรานอาหารในเขตอําเภอปากชม มีนายจางคนไทย
มารอรับที่ดาน เพ่ือไปทํางานบริการในรานอาหาร รานคาราโอเกะ ซึ่งมีอยูหลายราน และมีการลักลอบคาประเวณี
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โดยมีนายจางเปนผูรับแรงงานหญิงคนลาวที่ดานเพ่ือไปทํางานตามรานอาหาร รานคาราโอเกะในพื้นที่อําเภอปากชม
และพ้ืนที่ใกลเคียง 

 
4.2 ดานบริการ 
การพ่ึงพาดานการศึกษาของจังหวัดเลย ที่จุดผอนปรนบานเมืองแพร อําเภอนาแหว มีนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาคนลาวขามมาเรียนที่โรงเรียนในหมูบานจํานวน 4 คน ซึ่งมีบิดา/มารดาเปนคนไทย และมารดาหรือ
บิดาเปนคนลาว เด็กนักเรียนเขามาอาศัยอยูญาติที่ฝง สปป.ลาว ทุกวันทีเ่ปดเรียนก็ขามมาเรียนระดับประถมศึกษา
ที่ฝงไทย นอกจากนีโ้รงเรียนบานเหมืองแพร มีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาลาวใหกับเด็กนักเรียนและมีครูคน
ลาวมาชวยสอนการเขียน การอานภาษาลาวใหกับเด็กนักเรียนในโรงเรียน 

การพ่ึงพาดานสาธารณสุขของจังหวัดเลย ตามจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรน มีคนลาวเขามาใชบริการ
สถานพยาบาล รักษาที่โรงพยาบาลประจําจังหวัด ประจําอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนประจําตําบล 
และคลินิกตาง ๆ ในแตละพ้ืนที่  
 
5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

5.1. นําปจจัยการผลิตจาก สปป.ลาว มาแปรรูปสินคาในเขตจังหวัดเลย 
1) ถั่วลิสงคั่วทราย มีการนําเขา ถั่วลิสง มาแปรรูปเปนถั่วคั่วทรายบรรจุหีบหอและสงไปขายตามสถานที่

ตาง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและใน สปป.ลาว พบไดที่จุดผอนปรนบานนาขาและเหมืองแพร 
2) กลุมหัตถกรรมหวายและผาทอบานนากระเซ็ง มีการนําเขาหวายเสนจาก สปป.ลาว โดยมีการรวบรวม

ของผูคาคนลาว แลวสงออกเปนหวายแปรรูปมาไทย โดยกลุมแปรรูปหวายบานนากระเซ็งเปนผูนําเขาแลวนํามา
แปรรูปเปนเฟอรนิเจอรหวาย จําหนายตามคําสั่งซื้อ โดยมีตัวแทนจากโกลบอลและเซ็นทรัลรับไปจําหนาย 

3) ขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งมีการซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบคละเกรด แลวมาคัดเกรดของขาวโพดเลี้ยงสัตว 
เพ่ือเพ่ิมราคาขาย  

4) ชัน โดยนําชันมาแปรรูป มาผลิตเครื่องเทศโบราณและสมุนไพร เพ่ือสงขาย  
5) ตนบง นําบงที่นําเขามาผลิตไมกวาด  
6) การนําเขาไมไผจาก สปป.ลาว มาทําเปนไมตะเกียบและไมเสียบลูกชิ้น ของโรงงานทําไมตะเกียบและ

ไมเสียบลูกชิ้น อําเภอเชียงคาน 
7) น้ํากระทอน หรือสะทอน ที่ทางลาวแปรรูปขั้นตนและนํามาแปรรูปเพ่ิมเติม เพ่ือใหไดน้ําสะทอนที่มี

คุณภาพ ที่บานเหมืองแพร 
5.2. นําปจจัยการผลิตในพื้นที่จังหวัดเลย มาแปรรูปสินคา 
1) การแปรรูปแมคคาเดเมีย ของกลุมแปรรูปผลผลิตการเกษตร บานบอเหมืองนอย ตําบลแสงภา อําเภอ

นาแหว จังหวัดเลย 
2) กลุมผูผลิตของที่ระลึกผีตาโขนบานหนามแทง เปนการนําวัสดุในพ้ืนที่คือกาบมะพราว และไมไผ โดย

กาบมะพราวที่ใชตองมีอายุอยางนอย 5 ป ที่มีความเบาและคงสภาพเดิมมากที่สุด มาเปนของที่ระลึกและของ
ประดับตกแตงจําหนายในพื้นที่และสงออกโดยเฉพาะที่ญี่ปุนนิยมมาก 
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6. ดานความม่ันคง 
 จังหวัดเลย เปนจังหวัดที่มีพรมแดนติดแมน้ําเหืองและแมน้ําโขง โดยเฉพาะแมน้ําเหือง ในหนาแลงที่
สามารถเดินขามดวยเทาไปมาหาสูกันได ในพ้ืนที่ดังกลาว จึงมีปญหาในดานการลักลอบนําเขาสิ่งผิดกฎหมาย เชน 
การลักลอบนําเขายาเสพติด การลักลอบขนรถจักรยานยนตที่ถูกโจรกรรมมาขามไปยังประเทศเพ่ือนบาน การ
หลบหนีลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมาย นอกจากนี้ พ้ืนที่ที่มีพรมแดนติดกับแมน้ําโขง มีการลักลอบนําเขายาเสพติด
ตลอดลําน้ําโขง และฝายความมั่นคงของไทยมีการดําเนินการสุมตรวจสอบผูเสพยาเสพติด หากตรวจพบมีการเสพ
สารเสพติดดําเนินการผลักดันกลับประเทศ และหามเขามาประเทศไทยในเวลา 15 วัน และเห็นมีการเขามาของ
หญิงสาวเพ่ือทํางานภาคบริการ และคาประเวณี ตามรานอาหาร รานคาราโอเกะ ในพื้นที่อําเภอปากชม  

 
7. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่จังหวัดเลย 

 
7.1 พฤติกรรมผูบริโภค 

จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาวที่ใชบริการจุดผานแดนในพ้ืนที่จังหวัดเลย โดยใชแบบ
สัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน  405 คน แบงเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 28.3 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 
71.7 อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 33.3 ระดับการศึกษาสวนมากอยูในระดับ
ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 55.3  

สวนมากประกอบอาชีพเกษตรกร รอยละ 81.2 โดยรายไดที่นํามาซื้อสินคา โดยสวนมากมาจากการทํา
การเกษตร รายไดครัวเรือนตอเดือน พบวา มีรายไดอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพ่ือการ
บริโภคของครอบครัวตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 1,001-3,000 บาท 

 
7.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 1.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจังหวัดเลย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอประเทศของ สปป.ลาว 3.81 0.690 มาก 
2 สปป.ลาว จํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย 3.79 0.751 มาก 
3 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.74 0.761 มาก 
4 ประเทศไทยมีความนาเช่ือถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 3.73 0.760 มาก 

5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อการ
พัฒนา สปป.ลาว 3.64 0.710 มาก 

รวม 3.74 0.734 มาก 
 
จากตารางที่ 1.4 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่มีตอประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

( ) รวม = 3.74 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว 
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สปป.ลาว จํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด 
เปนตน 

 
 7.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทย พิจารณาสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มี

ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย  
 

ตารางที่ 1.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาวท่ีจังหวัดเลย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานราคา 4.02 0.535 มาก 
2 ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.00 0.523 มาก 
3 ดานผลิตภัณฑ 3.99 0.646 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.96 0.544 มาก 

รวม 3.99 0.562 มาก 
 

จากตารางที่ 1.5 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ ย 
( ) รวม = 3.99 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  

1) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.02 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขายอยูใน สปป.ลาว 
การตั้งราคาสินคาของไทยเหมาะสมกับคุณภาพและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคามีปายแสดงบอกชัดเจนทุก
ครั้ง สินคาประกอบที่ขายอยูใน สปป.ลาว เปนตน 

2) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 4.00 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอ
ซื้อขาย ขั้นตอนการเขา-ออกประเทศ เพ่ือมาซื้อสินคามีความสะดวกและฤดูกาลมีผลตอการเดินทางมาซื้อสินคา
ของผูบริโภคคนลาว เปนตน 

3) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (( ) = 3.99 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย สินคาของไทยมีมาตรฐานในดานคุณภาพดี 
ความคุนเคยที่มีตอสินคาไทย สินคาของไทยที่ติดบารโคดมีความนาเชื่อถือและความคุนเคยที่มีตอเพ่ือนบานในฝง
ประเทศไทย เปนตน 

4) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 3.96 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีการติดปายโฆษณาดวยภาษาลาวที่บริเวณหนารานหรือบริเวณใกลเคียง 
โฆษณาสินคาของไทย ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้องายขึ้น มีการโฆษณาทางวิทยุชุมชน ผูบริโภคคนลาวรูสึกดี
และคลอยตามโฆษณาในการอยากใชสินคาของไทยและผูบริโภคคนลาวชอบโฆษณาสินคาของไทยเพราะมีลักษณะ
เหมือนหรือใกลเคียงกับโฆษณาสินคาท่ีผูบริโภคคนลาวชื่นชอบ เปนตน 
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7.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว  

 
ตารางที่ 1.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัดเลย 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การรับรูคุณภาพสินคา 4.13 0.510 มาก 
2 ความรูสึกพอใจของผูบริโภคตอสินคา 4.08 0.580 มาก 
3 ความตั้งใจซื้อ 4.05 0.494 มาก 
4 วัตถุประสงคในการซื้อ 4.00 0.761 มาก 

รวม 4.07 0.586 มาก 
 

จากตารางที่ 1.6 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาว ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.07 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  

1) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 4.13 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวา เมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจาก
ประเทศอ่ืน เชน จีนและเวียดนาม ที่มีจําหนายใน สปป.ลาว ผูบริโภคคนลาวรูสึกวาการมาซื้อสินคาของไทยมี
คุณคากับราคา คุณภาพและการเดินทางและการซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุดสําหรับผูบริโภคคนลาว 
เปนตน 

2) ความรูสึกพอใจของผูบริโภคตอสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญ
มาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.08 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวมีความพึงพอใจตอสินคาของไทย ผูบริโภคคน
ลาวมีความพึงพอใจตอผูขายสินคาของไทยและเมื่อผูบริโภคซื้อสินคาของไทยไปบริโภคสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคคนลาวไดมาก เปนตน 

3) ความตั้งใจซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.05 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวตั้งใจมาซื้อสินคาไทยแนนอน แมวาผูบริโภคคนลาวเพ่ิงซื้อสินคาประเภท
เดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ มา ผูบริโภคตั้งใจเขามาซื้อสินคาของไทยแนนอน แมวาราคาสินคาประเภทเดียวกันที่
ผลิตในประเทศอ่ืนที่ไมใชประเทศไทยมีราคาต่ํากวาและผูบริโภคคนลาวเขามาซื้อสินคาของไทยทุกครั้งที่ดานเปด
แนนอน เปนตน 

4) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 4.00 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ซื้อเพราะชื่นชอบและชื่นชมตัวสินคา ซื้อเพราะมี
ความแตกตางจากสินคาใน สปป.ลาว ไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้นใน สปป.ลาว และซื้อเพราะเปนของฝากใหผูอ่ืน 
เปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูสินคาไทยผานหลากหลายชองทาง โดยชองทางการโฆษณาสินคาไทยมากที่สุด คือ 
สื่อโทรทัศนไทยจากสวนกลาง ปากตอปาก วิทยุทองถิ่น ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาไทยมากที่สุด สื่อโทรทัศนไทยจากสวนกลาง ปากตอปาก วิทยุทองถิ่น ตามลําดับ 
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7.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวสวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝงไทย โดยการคิดรายการซื้อ

สินคามาเปนบางครั้ง ซึ่งมีวิธีการคิดไวในใจเพ่ือชวยจําในการมาซื้อสินคา คิดเปนรอยละ 58.5 และสํารวจดูสินคา
ใหมเพ่ิมเติม ถาหากสนใจในสินคาชนิดไหนจึงซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยสวนมากใชเงินสดที่พก
ติดตัวมาอยางเดียว รอยละ 99.5 ซึ่งเขามาซื้อสินคานั้นมีความถ่ีประมาณ 1 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีที่ลืมซื้อสินคา
ผูบริโภคคนลาวกลับมาซื้อในครั้งตอไป แตกรณีที่ของใชในบานหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนลาวซื้อสินคาประเภท
เดียวกันที่ผลิตในประเทศไทยจากรานในพ้ืนที่  

 
7.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย จากการ

สัมภาษณมีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม รอยละ 52.7 มีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น คิดเปนรอยละ 46.5 และมีการซื้อ
สินคาไทยนอยลง คิดเปนรอยละ 0.8 โดยกรณีที่มาซื้อสินคาไทยเทาเดิม เพราะรายไดของผูบริโภคคนลาวไม
เปลี่ยนแปลงและทางเลือกสินคาในตลาดการคาชายแดนเทาเดิม กรณีที่มาซื้อสินคาเพ่ิมขึ้น เพราะรสนิยมของ
ผูบริโภคคนลาวเปลี่ยนไปเกิดขึ้น เนื่องจากรสนิยมภายในประทศ รสนิยมของผูบริโภคคนลาวเปลี่ยนไป ชอบความ
ทันสมัยและมีคุณภาพมากขึ้น และในกรณีที่มาซื้อสินคาไทยนอยลง เพราะรายไดของผูบริโภคคนลาวลดลง 
รสนิยมของผูบริโภคคนลาวเปลี่ยนไป มีความชอบสินคาใน สปป.ลาวหรือประเทศอ่ืนมากขึ้น 
 

7.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานจุดผานแดนในจังหวัดเลย เรียงลําดับประเภทสินคาจากมากไปหา

นอย ดังนี้  
1) สินคาประเภทอุปโภคบริโภค ไดแก ผงชูรส ผงซักผาโปร น้ํามันพืช แชมพูแพนทีนและสบูลักส เปนตน 
2) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง กระโปรง รองเทาแตะและผาถุง เปนตน 
3) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค เปนตน 
4) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก หมอ จาน ชอน ทัพพีและมีด เปนตน 
5) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม ตูเย็น วิทยุ/โทรทัศนและลําโพง เปนตน 
6) สินคาประเภทอุปกรณไฟฟา ไดแก หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก คอนและสวิทซ เปนตน 
7) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก จอบ เมล็ดพันธุพืช ปุย ยาฆาแมลงปราบศัตรูพืชและเสียม 

เปนตน 
8) สินคาประเภทเชื้อเพลิงและยานยนต ไดแก น้ํามันเชิงเพลิง น้ํามันหลอลื่น ยางรถยนต ยางรถมอเตอรไซค

และรถมอเตอรไซค เปนตน 
 
7.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย โดยสวนมากเขามาซื้อสินคาในชวงเวลาเชา กอน 09.00 น. รอยละ 54.9 

โดยการเขามาซื้อสินคานิยมซื้อที่สินคาที่ตลาดตลาดนัด บริเวณดานรอยละ 56.4 เหตุผลที่นิยมซื้อ เพราะ ใกล 
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สะดวกและประหยัด เปนตน โดยปริมาณการเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวในหนึ่งครั้งสวนมากมีมูลคา
ระหวาง 1,001–1,900 บาท  

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก คุณภาพดีกวา สินคามีความคงทนมากกวา 
ราคาถูกกวา มีสินคาใหเลือกหลากหลาย เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคา ไดแก ราคา
สินคาสูงกวา คาภาษี/คาธรรมเนียม คาขนสงแพง ความยุงยากในการ ถือ/หิ้ว สินคากลับ เปนตน 

 
7.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวผานจุดผานแดนในจังหวัดเลย มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจากประเทศอ่ืน 

เชน จีน เวียดนาม รอยละ 5–10 ทั้งนี้ข้ึนอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน สปป .ลาว มีความ
หลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาว รอยละ 54.8 แตยังตองการซื้อสินคาไทยคงเดิม เพราะซื้อเหมือนเดิม มี
ความคงทน ราคาถูกรายไดเทาเดิม สินคาไทยมีความคงทน  สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทยมีปญหา
อุปสรรคในเรื่องของพาหนะใชในการเดินทาง คาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจาก สปป.ลาว สูง ระยะเวลาการ
เปดจุดผานแดน/จุดผอนปรน เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้น สงผลตอการมาซื้อสินคา
ของผูบริโภคคนลาวมาก ซึ่งมีผลกระทบความสัมพันธของทั้งสองประเทศในทางที่ไมแนใจในการมาซื้อของผูบริโภค
คนลาว 

 
7.2. ผูบริโภคคนไทย 

ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนตามจุดผานแดนในจังหวัดเลย โดยสวนมากเปน
ผูหญิงมากกวาผูชาย และมีอายุระหวาง 41-50 ป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณดานของจังหวัด มี
อาชีพหลัก คือ เกษตรกร รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 3,001-5,000 บาทตอเดือน ผูบริโภคคนไทยมาซื้อสินคาที่ตลาด
บริเวณดาน 1 ครั้งตอสัปดาหและมีการซื้อสินคาของ สปป.ลาว โดยสินคาที่ซื้อจากผูขายคนลาว ไดแก ผักหวาน 
เห็ดเผาะ หวาย เห็ดโคน สมุนไพร กลวยไมตาง ๆ ปลา หมูปา บาง หนู เหลา เบียร บุหรี่ ไวน เครื่องจักสาน 
อุปกรณนึ่งขาว ซึง เสื้อผาสําเร็จรูป ที่ตากใบยาสูบและหวด เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคาประมาณชวงสายหลัง
เวลา 09.00 น. 

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนลาววา สินคาบางชนิดนั้นไมมีจําหนายในประเทศไทย 
ราคาสินคาบางชนิดของ สปป.ลาว ถูกกวาของประเทศไทย แตถานอกเหนือจากสินคาขางตนแลวผูบริโภคคนไทย
เลือกซื้อสินคาไทยมากกวา สินคาจาก สปป.ลาว เนื่องจากสินคาจาก สปป.ลาว เปนสินคาตองหาม ความยุงยากใน
การหิ้วสินคากลับ สินคาไมมีคุณภาพ และสินคาไทยและสินคาจาก สปป.ลาว เปนสินคาท่ีมีคุณภาพเทากัน 

 
7.3. ผูประกอบการคนลาว 

ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาตามแนวชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดเลย โดยเปนเพศชายมากกวาเพศ
หญิง มีอายุระหวาง 21-51 ปขึ้นไป สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และเปนผูประกอบการรายยอย 
ซึ่งมีการเขามาซ้ือสินคาสวนใหญเปนวันเสาร ไมแนนอน วันศุกรและวันอาทิตย ตามลําดับ ทั้งนี้หากเปนจุดผอนปรน
ก็ข้ึนกับวันที่เปดทําการ จากการสัมภาษณผูประกอบการคนลาว สามารถสรุปไดดังนี้ 
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7.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  
 

ตารางที่ 1.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว 3.25 0.707 ปานกลาง 
2 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย 3.13 0.641 ปานกลาง 
3 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.13 0.641 ปานกลาง 
4 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิด

ที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 
3.13 0.641 ปานกลาง 

5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 
เพื่อการพัฒนา สปป.ลาว 

3.13 0.991 ปานกลาง 

รวม 3.15 0.724 ปานกลาง 
  
  จากตารางที่ 1.7 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.15 ไดแก ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว สปป.ลาว ไมควร
จํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทยและการซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยท่ีมีตอผูประกอบการคนไทยและมีความคุนเคยตอสินคาไทยเปนอยางดี 

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการคน
ลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.05 ไดแก ประเทศไทยมีการ
วิจัยดานเทคโนโลยี มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีความเปนมิตร มีอัตราจางแรงงาน
จํานวนมาก มีความชํานาญดานเทคนิค มีการผลิตที่ไดมาตรฐานและมีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิต เปนตน 

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตามแนว
ชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.88 ไดแก สินคาไทยที่จําหนายในรานคาตามแนวชายแดนมีความคงทน ตรา
สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึงประเทศไทยและตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีความ
นาเชื่อถือ เปนตน 
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7.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย โดยผานจุดผานแดนใน
จังหวัดเลย  

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

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภัณฑ 4.23 0.377 มาก 
2 ดานสถานท่ี 4.21 0.202 มาก 
3 ดานราคา 4.05 0.233 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.88 0.548 มาก 

รวม 4.09 0.340 มาก 
 

 จากตารางที่ 1.8 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.09 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.23 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาทันสมัย มี
คุณภาพดีและสินคาที่รานคาไทยนํามาจําหนายเปนที่รูจัก เปนตน 

2) ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.21 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สถานที่จําหนายสินคา
ตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขาย เวลาเปด-ปดใหบริการของรานคาเหมาะสมและเสียคาใชจาย
นอยในการขนสินคากลับ เปนตน 

3)  ดานราคา ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญ
มาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.05 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สามารถตอรองราคาสินคาได มี
การเปลี่ยนแปลงราคาสินคาตามตนทุนที่เพ่ิมทุกครั้งและการตั้งราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา เปนตน 

4)  ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.88 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีบริการรับ
สั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท มีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหาและมีการโฆษณาทางวิทยุชุมชน เปนตน 
 

7.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ไทย โดยผานจุดผานแดนในจังหวัดเลย  

 
ตารางที่ 1.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานเศรษฐกิจ 3.91 0.442 มาก 
2 ดานกฎหมายและการเมือง 3.78 0.700 มาก 

รวม 3.85 0.571 มาก 
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จากตารางที่ 1.9 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.85 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.91 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การขาดแคลนสินคาที่
จําเปนใน สปป.ลาว และผูบริโภคคนลาว มีความตองการสินคาไทยสูง รายไดในการนํามาซื้อสินคามีนอยและ
คาใชจายในการขนสงสูง เปนตน 

2)  ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.78 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก กฎหมายและ
ขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคามีความยุงยาก กฎหมายเกี่ยวกับภาษีการคาซับซอนในการนํามาปฏิบัติ
และรัฐบาลไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน  

 
7.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายที่ สปป.ลาว 
ผูประกอบการคนลาว สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองและขายสงในประเทศของตน มีการวางแผน

มาซื้อสินคาดวยวิธีการโทรศัพทมาสั่งซื้อสินคา หลังจากนั้นมารับสินคาดวยตนเอง และมาซื้อสินคาดวยตนเอง แต
ไมไดผานการติดตอมากอน โดยมีวิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อ พิจารณา
จากประเภทและชนิดของสินคาที่ขายไดมาก เพ่ือประมาณแนวโนมความตองการซื้อของลูกคาและเปนสินคาแปลก
ใหม เพื่อลองไปวางขาย ผูประกอบการคนลาวมาซื้อสินคาจากไทย ประมาณ 1-5 ครั้งตอเดือน  

การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประเทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 10 จากราคาเดิม
ของสินคา  

รานคาคนลาวที่ขายสินคาในแขวงไซยะบุลีและแขวงเวียงจันทน สปป.ลาว มีรานคาขายสินคาไทยรายใหญ
จํานวน 3 ราย มีสินคาจากประเทศเพ่ือนบานเพ่ิมขึ้น ซึ่งเปนสินคาที่มาจากประเทศจีนและประเทศไทย มา
วางขายในตลาดทองถิ่นเพ่ิมขึ้น มีแนวโนมที่ลูกคาเดิมที่สั่งสินคาเทาเดิมและมีแนวโนมรานคาใหมสั่งสินคาจาก
ผูประกอบการคนลาวเทาเดิม ในกรณีที่สินคาใน สปป.ลาว มีคุณภาพที่ใกลเคียงกับสินคาจากประเทศไทย ราคาถูก
กวา ผูประกอบการคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาในประเทศของตนเอง 

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนลาวที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ สปป .ลาว พบคือ ปญหาในเรื่อง
คาธรรมเนียม การขนสงสินคาและความสูญเสีย กลางทาง/ปลายทางของสินคา  
 

7.4. ผูประกอบการคนไทย 
ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณหนาดาน โดยสวนใหญประกอบธุรกิจคาปลีก เปนเวลาระหวาง 

1-3 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งสวนใหญไมเกิน 50,000 บาท โดยสวนใหญ
ผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานและบางรายโทรศัพทมาสั่งกับผูประกอบการคนไทย
โดยตรง สวนใหญจายเปนเงินสด แตหากเปนผูประกอบการคนลาวที่สนิทและไวใจกัน มีการใหสินคาประมาณ 7 วัน 
แนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทยเพ่ิมขึ้น เนื่องจากความตองการสินคามากขึ้นและมีรานคาเพ่ิมขึ้น และ
แนวโนมที่รานใหมที่สั่งสินคาจากผูประกอบการคนไทยเพ่ิมขึ้น เพราะมีผูบริโภคคนลาวเดินทางเขามาในประเทศ
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ไทยตลอดเวลา ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทยพบคือ ปญหาในเรื่องการขนสงสินคา คาธรรมเนียมและ
ความสูญเสีย กลางทาง/ปลายทางของสินคา 
 
8. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและเมืองตรงกันขามของแตละดานในอนาคต 

1)  จุดผอนปรนบานนาขา อําเภอดานซาย อยูระหวางการสํารวจความเปนไปไดของการพัฒนาเปดเปน
จุดผานแดนถาวร ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความพรอมของดานประเพณีบานนาขา สปป.ลาว 

2)  จุดผอนปรนบานนาขา อําเภอดานซาย ในอนาคต มีแผนการกอสรางสะพานขามแมน้ําเหือง เพ่ือ
อํานวยความสะดวกแกประชาชนของทั้งสองฝงในการคาและการติดตอกันระหวางประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

3)  จุดผานแดนถาวรบานคกไผ อําเภอปากชม ในอนาคต มีแผนการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขง แตยัง
ไมมีรายละเอียดความชัดเจนวาจะดําเนินการในปใด 

4)  จุดผานแดนถาวรบานเชียงคาน อําเภอเชียงคาน มีการขยายพ้ืนที่ใหบริการของดาน เพ่ือรองรับการ
ใชบริการการคา และการเดินทางเขาและออกของคนลาวทีเ่พ่ิมขึ้น 
 
9. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด 

1) การเปดจุดผอนปรนตาง ๆ ในจังหวัดเลย อนุญาตใหคนลาวขามมา ในขณะที่ขอจํากัดในการขามไป
ของคนไทยตองมีคนลาวในพ้ืนที่รับรองตัวบุคคลคนไทยกอนจึงสามารถขามไปได 

2) จุดผอนปรนบานนาขา มีพ้ืนที่ทําการของจุดตรวจคนเขาเมืองในบริเวณดาน มีพ้ืนที่จํากัด ไมสามารถ
ขยายพ้ืนที่ไดถาหากมีการพัฒนาเปนจุดผานแดนถาวร 

3) จุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนตาง ๆ ขาดแคลนเจาหนาที่ที่เปนผูหญิงสําหรับตรวจคนผูตองสงสัย
หญิง ที่สงสัยลักลอบนําเขาสิ่งผิดกฎหมาย ในแนวทางแกไข เจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของขอความรวมมือ
จากชาวบานที่เปนผูหญิงดวยกันชวยในการตรวจคน เชน ที่จุดผอนปรนบานนากระเซ็ง 

4) เจาหนาทีภ่าครัฐมีอัตรากําลังคนทํางานภาครัฐยังไมมีเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ 
5) หนวยงานภาครัฐขาดการบูรณาการการทํางานรวมกัน เชน กระบวนการตรวจสินคานําเขา-สงออก 

ของแตละหนวยงานไมเหมือนกัน เชน ดานตรวจพืช ดานศุลกากร ฝายความมั่นคง เปนตน จึงทําใหเกิดปญหา
ความลาชา ในการนําเขา-สงออกสินคา 

6) ผูประกอบการรายใหมที่เขาทําธุรกิจการเกษตรการคาชายแดน มีความรูไมเพียงพอ และที่สําคัญการ
ทําธุรกิจเก่ียวกับสินคาเกษตรตองมีโควตาในการนําเขา-สงออก จึงเปนปญหาของผูประกอบการรายใหมมีเขามาได
ยาก เนื่องจากมีโควตาจํากัดและผูนําเขาหลายราย โดยเฉพาะการนําเขา-สงออกขาวโพดเลี้ยงสัตว 

7) ขาดการวางระบบผังเมืองชายแดน ไมมีจุดพักรถจึงทําใหเกิดการสัญจรไมสะดวก 
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10. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
1) ควรสนับสนุนเจาหนาที่หญิงมาประจําการตามดานตาง ๆ และสุนัขทหาร เพ่ือตรวจคนสิ่งผิดกฎหมาย 
2) ควรเรงสรางจุดตรวจคนเขา-ออก เพ่ือความสะดวกและเรียบรอยในการตรวจคนเขา-ออก 
3) ดานความมั่นคงชายแดน ควรตั้งคณะกรรมการชายแดนขึ้นมาดูแลในเรื่องชายแดนโดยเฉพาะ ซึ่งมี

หนวยงาน ไดแก สํานักงานจังหวัด เจาหนาที่ดานความมั่นคง ตรวจคนเขาเมือง ศุลกากร ทหาร เปนตน เพ่ือ
อํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนในการเพิ่มมูลคาทางการคาที่เพ่ิมข้ึน 

4) บุคลากรบางหนวยงานยังไมมีประสบการณดานการคาระหวางประเทศ ตลอดจนควรมีการจัดอบรม
ใหแกบุคลากร และชาวบานใหมีความรูเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะดานความรูเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

5) ควรจัดสรรอัตรากําลังใหสอดคลองกับงานที่มีอยูในปจจุบันและอนาคต พรอมทั้ งเรงรัดการกอสราง
ดานพรมแดนฯ พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก โครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปน และเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือรองรับตอ
การคา และการทองเที่ยวที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึนโดยดวน 

6) ภาคเอกชนของไทยและ สปป.ลาว ควรมีความรวมมือเปนพันธมิตรทางการคา มากกวาเปนคูแขงกัน 
7) หัวหนาสวนราชการของจังหวัดที่อยูชายแดน ควรมีความรู ความเขาใจ ความสัมพันธที่ดีเกี่ยวกับงาน

ชายแดน เพื่อสามารถทํางานใหสอดคลองกันได 
8) อนาคตของขาวโพดเลี้ยงสัตว 1) ดานการตลาด ควรมีการคาขายขาวโพดเลี้ยงสัตวตลอดทั้งป เพราะ

ขาวโพดเลี้ยงสัตวมีมากในเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ เมื่อถึงเดือนมีนาคม-เมษายน ไมมีขาวโพดเลี้ยงสัตวในการสง
ขาย 2) ดานคุณภาพ หากมีการเปดตลาดขายขาวโพดตลอดทั้งป ทําใหผูปลูกขาวโพดสามารถผลิตขาวโพดมี
คุณภาพตามความตองการของตลาดได 
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สวนที่ 2 
จุดผานแดนถาวร 

 
 

2.1 ดานสะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย-ลาว อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย 
 
1. สภาพโดยท่ัวไป 

1.1. ประวัติ ที่ตั้ง และการเดินทาง 
 ดานสะพานมิตรภาพน้ําเหือง ไทย-ลาว เกิดจากความตั้งใจของประชาชนในจังหวัดเลย โดยเฉพาะ
ประชาชนในอําเภอทาลี่ และประชาชนเมืองแกนทาว แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว เพ่ือเชื่อมโยงเสนทางระหวาง
อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย กับเมืองแกนทาว แขวงไซยะบุลี โดยรัฐบาลไทยเปนผูสนับสนุนงบประมาณกอสราง
สะพานฯ จํานวนเงิน 43.08 ลานบาท ฝงไทยตั้งอยูที่บานนากระเซ็ง ตําบลอาฮี อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย และฝง
ลาวอยูในบริเวณพ้ืนที่บานเมืองหมอใต (บานคอนผึ้ง) เมืองแกนทาว แขวงไซยะบุลี เปนสะพานคอนกรีตขาม
แมน้ําเหือง ความยาว 110 เมตร กวาง 9 เมตร พรอมทางเทาขางละ 1.50 เมตร เชื่อมถนนฝงไทยยาว 689 
เมตร ผังจราจรกวาง 7 เมตร และเชื่อมถนนฝงลาว ยาว 2.13 กิโลเมตร บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 ผัง
จราจร 7 เมตร 
 พิธีเปดสะพานมิตรภาพน้ําเหืองลาว-ไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2547 โดยมี ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศไทย และ  นายสมสะหวาด เลงสะหวัด รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศของ สปป.ลาว เปนประธาน หลังจากนั้นไทย-สปป.ลาว มีการ ลงนามใน
ความตกลงดวยการ ยกเวนการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดาไทย - ลาว มีผลใชบังคับในวันที่ 2 
ธันวาคม 2547 รวมทั้งลงนาม หนังสือแลกเปลี่ยนเปดจุดผานแดนถาวรที่สะพานมิตรภาพน้ําเหืองไทย - ลาว 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทาง การคมนาคมขนสงตลอดจนเปนสะพานเชื่อมตอกับเสนทางการคา 
การลงทุน การทองเที่ยวของไทย และ สปป.ลาว  
 

  
ภาพที ่2.1-2.2 สภาพบริเวณดานสะพานมิตรภาพแมน้าํเหืองไทย-ลาว 
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ภาพที่ 2.3-2.4 อาคารที่ทําการเดิมของดานตรวจคนเขาเมืองดานทาลี่ จ.เลย 

 
 ดานสะพานมิตรภาพน้ําเหืองไทย–ลาว เปดทําการทุกวัน เวลา 07.00–18.00 น. ซึ่งดานของ
ประเทศไทยเปนจุดผานแดนถาวร สวนดานของ สปป .ลาว เปนดานทองถิ่น การใชเสนทางผานดานสะพาน
แหงนี้ สามารถเชื่อมตอเสนทางการทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูงจากแขวงไซยะบุลี ไปสูเมืองมรดกโลก คือ หลวงพะบาง 
ดวยระยะทาง 363 กิโลเมตร  
 การเดินทางจากจังหวัดเลย ไปดานสะพานมิตรภาพน้ําเหืองไทย-ลาว ใช ถนนเลย-ทาลี่ ทางหลวง
หมายเลข 2115 เปนถนน 4 เลน ระยะทาง 47 กิโลเมตร กอนถึงตัวอําเภอทาลี่ ใหเลี้ยวขวาตามทางหลวง
หมายเลข 2115 เปนถนน 2 เลน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใหเลี้ยวซายไปตามถนนหมายเลข 2195 
ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงบริเวณดานสะพานฯ  
 

 
                       ภาพที ่2.5 แผนที่ตั้งจุดผานแดนถาวร สะพานมิตรภาพแมน้ําเหือง ไทย-ลาว  
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           ภาพที ่2.6 แผนที่ตั้งจุดผานแดนถาวร สะพานมิตรภาพแมน้าํเหือง ไทย-ลาว  

 
 ในปจจุบันมีการกอสรางอาคารดานศุลกากรและดานตรวจคนเขาเมืองรอการตรวจรับและเขาใช
อาคาร (พฤษภาคม 2556) ซึ่งอาคารที่ทําการใหมเมื่อแลวเสร็จสามารถอํานวยความสะดวกใหประชาชน 
ผูประกอบการทั้งคนไทย และคนลาวในการทําธุรกรรมที่มีความรวดเร็ว โดยไดนําระบบ One Stop Service 
มาใหบริการ  
 ปจจุบัน สปป.ลาว มีโครงการสรางโรงไฟฟาพลังน้ําไซยะบุลี ตั้งอยูในแขวงไซยะบุลีซึ่งเปนการสราง
เขื่อนทดน้ําบนแมน้ําโขงเพ่ือยกระดับน้ําใหสูงขึ้น ในชวงการกอสรางเขื่อนจึงทําใหมูลคาสินคาสงออกของดาน
สะพานแหงนี้เพ่ิมขึ้นในแตละเดือนมีรถขนสงสินคากวา 7,000 คันตอเดือน โดยเฉพาะสินคาที่เกี่ยวกับวัสดุ
กอสราง เชน เหล็กเสน ปูนซีเมนต หิน เปนตน รองลงมาเปนสินคาอุปโภคบริโภคซึ่งมีแรงงานคนไทยและคนลาว
กอสรางเขื่อน สวนสินคานําเขา สวนใหญเปนสินคาเกษตร ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ลูกเดือย งาขาว 
ถั่วแดง ชัน และบง เปนตน  
 

 
         ภาพที ่2.7 การกอสรางอาคารศุลกากรดานทาลี ่และดานตรวจคนเขาเมือง (พฤษภาคม 2556) 
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 ดานศุลกากรทาลี่ จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 49 พ.ศ.2508 (กฎกระทรวงฉบับที่
130 พ.ศ. 2543) ไดกําหนดใหดานศุลกากรทาลี่ เปนที่สําหรับนําเขาหรือสงออกซึ่งของทุกประเภท และตอมา
ไดกําหนดทางอนุมัติดานพรมแดนและดานศุลกากรใหม โดยการเพ่ิมทางถนนจากสะพานมิตรภาพแมน้ําเหือง
ไทย-ลาว มายังดานศุลกากรทาลี่ เปนทางอนุมัติและตั้งดานพรมแดนนากระเซ็งแหงใหมขึ้น และกําหนดเวลา
ขนสงของเขาหรือออกในราชอาณาจักร ตั้งแต 06.00-18.00 น. 
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 เห็นชอบใหกอสรางสะพานมิตรภาพน้ําเหือง
ไทย-ลาว และดานพรมแดนบานนากระเซ็ง ดานศุลกากรทาลี่แหงใหม ที่บริเวณสะพานมิตรภาพน้ําเหืองไทย-ลาว 
ตั้งอยูที่บานนากระเซ็ง ตําบลอาฮี อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย โดยขอตกลงรวมระหวางรัฐบาลทั้งสองฝาย 
กําหนดใหเปนดานถาวรและดานสากล เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการคาและการทองเที่ยวแกกัน เนื่องจากทั้ง
จังหวัดเลย และแขวงไซยะบุลี ตางมีการคาและการทองเที่ยวมานานมากนับหลายป ปจจุบัน สปป .ลาว มี
โครงการพัฒนาขยายปรับปรุงถนนจากแขวงไซยะบุลี สูเมืองหลวงพะบาง ซึ่งเปนมรดกโลกมีระยะทาง
ประมาณ 360 กิโลเมตร สงผลใหปริมาณการคาและการทองเที่ยวที่ดานศุลกากรทาลี่ และดานพาสีคอนผึ้ง มี
อัตราการขยายตัวอยางมาก ซึ่งปจจุบันมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ 30 ตอป 

พ้ืนที่ความรับผิดชอบของดานศุลกากรทาลี่ 
1. ดานพรมแดนบานนากระเซ็ง ตําบลอาฮี อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย เปดทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. 
2. ดานพรมแดนบานปากหวย ตําบลหนองผือ อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย เปดทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. 

(อยูในระหวางดําเนินการขอยกเลิก) 
3. จุดผอนปรนบานนากระเซ็ง อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย เปดทุกวัน แรม 1 ค่ํา และขึ้น 9 ค่ํา เวลา 

08.00-18.00 น. 
4. จุดผอนปรนบานนาขา ตําบลปากหมัน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย เปดทุกวันอังคาร และวัน

พฤหัสบดี เวลา 08.00-18.00 น. 
5. จุดผอนปรนบานเหมืองแพร อําเภอนาแหว จังหวัดเลย เปดทุกวันพระ เวลา 08.00-18.00 น. 

 
2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 

 เมืองแกนทาว เปนเมืองหนึ่งในสิบเมืองของแขวงไซยะบุลี ประกอบดวย 53 หมูบาน จํานวนประชากร
ประมาณ 37,000 คน เมืองแกนทาว อยูทางทิศใตของแขวงไชยบุรีหางจากเมืองไซยะบุลี แขวงไซยะบุลีเปน
ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน ทิศตะวันตกติดกับเมืองบอ
แตน แขวงหลวงน้ําทา ทิศใตติดกับจังหวัดเลย ประเทศไทย  
 เมืองแกนทาว เปนเมืองใหญ ในตัวเมืองมีถนน 4 ชองจราจร มีการขยายตัวของเมืองสูง มีตลาดเมือง
แกนทาวขายสินคาโดยเฉพาะผลผลิตจากปา อาทิ เห็ด สัตวปา ผัก ผลไม สินคาอุปโภคบริโภค เปนตน ซึ่งกลุม
สินคาอุปโภคบริโภค สวนใหญเปนสินคาจากประเทศไทย ประชากรในเมืองแกนทาว โดยสวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ลูกเดือย เปนตน เมืองแกนทาวมีนักวิชาการ
การเกษตร สมาคมกองทุนพัฒนากสิกรรมยืนยง สปป .ลาว ทําหนาที่ใหความรู สงเสริม และแนะนําใหกับ
เกษตรกรในเมืองแกนทาว  
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ภาพที่ 2.8 สภาพเมืองแกนทาว แขวงไชยะบุลี       ภาพที่ 2.9 สภาพเมืองแกนทาว แขวงไชยะบุลี 
 

  
ภาพที่ 2.10 ตลาดเมืองแกนทาว แขวงไชยะบุลี       ภาพที่ 2.11 สภาพเมืองแกนทาว แขวงไชยะบุลี 
  
 บานคอนผึ้ง เมืองแกนทาว แขวงไชยะบุลี เปนหมูบานตรงจุดกอสรางสะพานมิตรภาพแมน้ําเหือง 
ไทย-ลาว ตรงขามกับบานนากระเซ็ง ตําบลอาฮี อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย 
 มีนักลงทุนขาวตางชาติ ไดแก จีน เวียดนาม เกาหลีใตมาลงทุนเปนจํานวนมาก ซึ่งการเขามาสวนใหญ
ลงทุนดานการเกษตร ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ประสบปญหาการตัดราคาสินคาทางการเกษตร
โดยเฉพาะผูประกอบการไทยที่ไปสงเสริมลงทุนดานการเกษตรใหแกเกษตรกรของเมืองแกนทาวไดรับ
ผลกระทบจากการตัดราคาโดยเฉพาะขาวโพดเลี้ยงสัตว  
 ในป 2555 ที่เมืองแกนทาว มีไซโลอบแหง จํานวน 1 แหง และ เมืองปากลาย จํานวน 2 แหง ความสามารถใน
การอบของไซโล 50 ตันตอวัน 
 แขวงไซยะบุลี มีเมืองไซยะบุลีเปนเมืองเอก อยูหางจากดานทาลี่ ประมาณ 220 กิโลเมตร เมืองไซยะบุลี
ถูกวางผังเมืองใหมโดยองคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (Japan International Cooperation 
Agency: JICA) มีแรธาตุที่สําคัญคือ ทองคํา มีผลผลิตดานการเกษตรที่สําคัญ คือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว สามารถ
ผลิตไดไรละ 1 ตัน มีการปลูกลูกเดือยสงออกไปจีนเพื่อทําไวน ในพื้นที่เมืองคอน ตัดอําเภอเชียงคํา 
จังหวัดนาน มีการปลูกขิงสงออกไปทางจังหวัดนานผานดานภูคู ซึ่งขิงนี้สงออกไปเยอรมนี มีการเลี้ยงชางมาก
ในแขวงนี้ ซึ่งมีสัญลักษณประจําเมืองเปนชาง  
 ดานเศรษฐกิจ มี 8 ธนาคาร อาทิ ธนาคารการคาระหวางประเทศลาว ธนาคารสงเสริมกสิกรรม มี
ระบบ ATM Pool อัตราดอกเบี้ยในการใหสินเชื่อ รอยละ 1.8 ตอเดือน สินคาจากไทยมีสวนแบงทางการตลาด
ประมาณรอยละ 60 จากจีน และเวียดนาม ประมาณรอยละ 30 และสินคาของลาวประมาณรอยละ 10 
คาแรงประมาณ 200 บาทตอวัน เปรียบเทียบราคาสินคาไทยตอสินคาจีน รถมอเตอรไซดฮอนดารุนเวฟ ราคา
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ขายที่ไซยะบุลี คันละ 65,000 บาท สวนของจีนรูปทรงคลายกัน ราคาขายคันละ 15,000 บาท รถไถ คูโบตา 
ขายราคา 45,000 บาท ของจีนขายราคาคันละ 12,000 บาท 
 
3. รูปแบบการคาขาย 

3.1. สินคาและมูลคาการคา 
1) มูลคาการสงออกสินคาของดานทาลี่ พบวา มูลคาการสงออก ในป 2555 มีมูลคาการสงออก 

จํานวน 4,507.93 ลานบาท และในป 2556F มีมูลคาการสงออก จํานวน 8,875.25 ลานบาท ซึ่งมีอัตราการ
เจริญเติบโตที่เพ่ิมขึ้น รอยละ 96.90 เนื่องจาก สปป.ลาว มีโครงการสรางโรงไฟฟาพลังน้ําไซยะบุลี ตั้งอยูใน
แขวงไซยะบุลี โดยกอสรางเขื่อนทดน้ําบนแมน้ําโขง เพ่ือยกระดับน้ําใหสูงขึ้น จึงสงผลใหมูลคาสินคาสงออกมี
ปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น  

หากพิจารณาสินคา พบวา สินคาที่เกี่ยวของกับวัสดุกอสรางมีสัดสวนที่เพ่ิมอยางเห็นไดชัดเจน 
สินคาสงออกอันดับแรก คือ เหล็กและเหล็กกลา ป 2555 มีมูลคา 521.48 ลานบาท หรือคิดเปน รอยละ 
11.57 ของมูลคาสินคาสงออกของดานและมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยในป 2556 มีมูลคา 2,124.43 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 23.94 ของมูลคาสินคาสงออกของดานรองลงมา คือ เครื่องจักรที่ใชในการกอสรางและสวนประกอบ 
ในป 2555 มีมูลคา 301.78 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.69 ของมูลคาสินคาสงออกของดานและมีแนวโนม
เพ่ิมขึ้นในป 2556 มาอยูที่มูลคา 1,231.25 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13.84 ของมูลคาสินคาสงออกของ
ดานนอกจากนั้นยังมีสินคาสงออกเปนจํานวนมาก เชน ยานพาหนะอ่ืน ๆ และสวนประกอบ น้ํามันดีเซล 
รถยนต ผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา น้ํามันเบนซิน เปนตน ดังตารางที่ 2.1 

 
ตารางที่ 2.1 มูลคาการสงออก 10 อันดับแรกของดานทาลี่ ป 2553-2556F                        หนวย: ลานบาท 

สินคาสงออก 2553 % 2554 % 2555 % 2556F % 
1.เหล็กและเหล็กกลา 136.81 10.68 194.77 8.83 521.48 11.57 2,124.43 23.94 
2.เครื่องจักรที่ใชในการกอสราง
และสวนประกอบ 12.12 0.95 77.41 3.51 301.78 6.69 1,231.25 13.87 

3.ยานพาหนะอื่น ๆ  
และสวนประกอบ 186.27 14.54 361.31 16.38 497.67 11.04 1,009.37 11.37 

4.น้ํามันดีเซล 300.02 23.42 388.24 17.61 614.85 13.64 882.12 9.94 
5.รถยนตอุปกรณ 
และสวนประกอบ 41.24 3.22 196.69 8.92 634.18 14.07 779.38 8.78 

6.ผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา 23.05 1.80 55.61 2.52 196.99 4.37 415.37 4.68 
7.น้ํามันเบนซิน 76.95 6.01 97.63 4.43 77.91 1.73 196.99 2.22 
8.มอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา 0 - 0 - 6.78 0.15 99.53 1.12 
9.ขาวโพด 20.89 1.63 42.6 1.93 44.96 1.00 88.8 1.00 
10.เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 4.22 0.33 23.8 1.08 75.62 1.68 84.29 0.95 
11.อื่น ๆ 479.48 37.43 767.20 34.79 1,535.71 34.07 1,963.72 22.13 
มูลคาสินคาสงออก 1,281.05 100.00 2,205.26 100.00 4,507.93 100.00 8,875.25 100.00 
ที่มา : ดานศุลกากรทาลี่, 2556 
หมายเหตุ : ขอมูลป 2556 เดือนมิถุนายน-ธันวาคม เปนการพยากรณวิธี Moving Average ของ Growth Average ยอนหลัง 3 ป 
 
 หากพิจารณาแนวโนมของสินคาการสงออก ป 2557-2559 พบวา แนวโนมของสินคาเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ
สินคาเหล็กและเหล็กกลา เครื่องจักรที่ใชในการกอสรางและสวนประกอบ ที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้นอยางเห็นได
ชัดเจน โดยเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 91.1  
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 หากพิจารณาสินคาเกษตรที่โดดเดนของดานทาลี่ คือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว มีมูลคาการสงออกเปน
อันดับที่ 9 ของสินคาสงออก พบวาป 2555 จํานวน 44.96 ลานบาท และป 2556 จํานวน 88.80 ลานบาท 
ซ่ึงมีแนวโนมทีเ่พ่ิมข้ึนรอยละ 98  
 
 2) มูลคาการนําเขาสินคาของดานทาลี่ จากการพิจารณามูลคาการนําเขาในป 2555 จํานวน 
721.65 ลานบาท และในป 2556 จํานวน 516.74 ลานบาท ลดลงจํานวน 204.91 หรือ รอยละ 28.39 และมี
อัตราการเจริญเติบโตอยูที่รอยละ 96.88 ของมูลคาการนําเขาป 2555 หากพิจารณาสินคานําเขาอันดับที่หนึ่ง 
เปนสินคาธัญพืช มีมูลคา 496.74 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 68.83 ของมูลคาการนําเขาของดาน และในป 
2556 มีมูลคา 371.69 ลานบาท ของมูลคาการนําเขาของดานหรือคิดเปนรอยละ 71.93 ของมูลคาการนําเขา
ของดาน ซึ่งสินคาธัญพืชหลัก คือ ลูกเดือย จะเห็นไดจากตารางที่ 2.2  
 
ตารางที่ 2.2 มูลคาการนําเขา 7 อันดับแรกของดานทาลี่ ป 2553-2556F                                   หนวย : ลานบาท 

สินคานําเขา 2553 % 2554 % 2555 % 2556F % 
1. ธัญพืช 510.40 53.77 526.54 63.50 496.74 68.83 371.69 71.93 
2. ไมแปรรูป 390.23 41.11 238.86 28.80 167.74 23.24 83.76 16.21 
3. พืชและผลิตภัณฑจากพืชอื่น ๆ 6.61 0.70 13.78 1.66 8.77 1.22 15.98 3.09 
4. ผลิตภัณฑไมอื่น ๆ 11.50 1.21 7.99 0.96 11.43 1.58 14.81 2.87 
5. ผักและของปรุงแตงจากผัก 4.43 0.47 7.82 0.94 11.81 1.64 13.70 2.65 
6. พืชน้ํามันและผลิตภัณฑ 12.16 1.28 20.70 2.50 15.74 2.18 8.66 1.68 
7. เสนใยใชในการทอ 7.60 0.80 5.61 0.68 5.03 0.70 6.05 1.17 
8. อื่น ๆ 6.33 0.67 7.95 0.96 4.39 0.61 2.09 0.40 
มูลคาสินคานําเขา 949.26 100.00 829.25 100.00 721.65 100.00 516.74 100.00 
ที่มา : ดานศุลกากรทาลี่, 2556 
หมายเหตุ : ขอมูลป 2556 เดือนมิถุนายน-ธันวาคม เปนการพยากรณวิธี Moving Average ของ Growth Average ยอนหลัง 3 ป 
 
 หากพิจารณาแนวโนมของสินคานําเขาของดานทาลี่ พบวา มีแนวโนมที่ลดลงเห็นไดจากสินคา
ธัญพืช ไมแปรรูป ซึ่งมีแนวโนมลดลงโดยเฉลี่ยรอยละ 18 โดยมีนักลงทุนชาวจีนไปลงทุนซื้อสินคาธัญพืชเพ่ือ
สงออกไปประเทศจีนเพิ่มข้ึน 
 

3.2 รูปแบบการพึ่งพาดานการคา 
 ลักษณะของการพึ่งพาทางดานการเกษตร พบวา เมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว ที่มีผูประกอบการ

คนไทย ไดสงเสริมเมล็ดพันธุขาวโพด และใหความรูเกี่ยวกับการเพาะปลูก ซึ่งที่เมืองแกนทาว แขวงไซยะบุลี มี
การจัดตั้งสมาคมกองทุนพัฒนากสิกรรมยืนยง เพื่อทําหนาที่ใหความรู สงเสริม และแนะนําใหกับเกษตรกรและ
สมาคมกองทุนพัฒนากสิกรรมยืนยงแตยังตองการความรูและเทคโนโลยีใหมจากประเทศไทย ซึ่งการพ่ึงพาใน
สวนนี้ สงผลใหผลผลิตของเกษตรกรลาวเพ่ิมขึ้น แตยังพบปญหาในเรื่องของการนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวจาก
ประเทศเพ่ือนบาน ไมวาจะเปนสินคาชายแดน หรือสินคาผานแดน มีขอจํากัดของการนําเขา ซึ่งอยูในชวง
ระหวางในการปรับแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
  สินคาที่สงออกจากดานทาลี่ไปเมืองแกนทาว ผลิตภัณฑทางการเกษตร เชน ยาฆาหญา พันธุขาวโพด 
(มีพันธุของเครือเจริญโภคภัณฑ (CP) ซึ่งจําหนายเฉพาะเมล็ดพันธุ รอยละ 80 รองลงมาเปน พันธุแปซิฟกของ
เวียดนาม) พืชตระกูลถั่ว (ถั่วดํา ถั่วแดง และถั่วลิสง) 
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 ซ่ึงดานศุลกากรทาลี่ มีความพิเศษที่แตกตางจากดานอ่ืน เนื่องจากมีการนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตว 
โดยกระบวนการนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวไมมีการเสียภาษี ในชวงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน และในปจจุบัน
องคการคลังสินคา (อคส.) ไดอนุญาตใหนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนสินคาผานแดน ในชวงเดือนมกราคม ถึง 
กุมภาพันธ แตกระบวนการนําเขาสินคาผานแดนตองมีโควตาในการนําเขาจากของผูประกอบการไทย มิฉะนั้น
ไมสามารถนําเขาสินคาผานแดนได 

1) ผลผลิตทางการเกษตร มีคนจีนมารับซื้อถึงแหลงผลิตในปจจุบันที่เมืองแกนทาว มีโรงงานแปงมัน
สําปะหลัง คนจีนเปนผูลงทุนในป 2555 มีการสงออกมันสดไปจีนกวา 500 ตัน 

2) รัฐบาลลาวไดใหนักวิชาการเกษตร สงเสริมเกษตรกรคนลาว เชน เทคนิคการเพาะปลูก ติดตาม
ผลผลิต การนําไปขาย เปนตน 

3) ขาวโพด สปป.ลาว เมื่อผานชวงเปดขาวโพดเสรีในเดือน มีนาคม-มิถุนายน ตองรอขายอีกรอบในป
หนา ถาผลผลิตออกมา ตองเอาไวรอขายปหนา จึงทําใหราคาขาวโพดฝง สปป.ลาว ราคาลดลง  

4) การพิจารณาคุณภาพขาวโพด จาก 1) เชื้อรา (ไมมีกลิ่นติดเปรี้ยว) 2) ความชื้น (ไมมีเมล็ดเนา) 3) 
ฝุน (ไมมีฝุน ไมมีมอด) 

5) มีบริษัทสงออกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เมืองแกนทาว 36 บริษัท รายใหญ 5 ราย ไดแก บริษัท เวียงซัย 
สงออกประมาณ 20,000 ตัน นัฐกร โชคชัย มะลิวัน และ สมัย 

6) สินคาที่นําเขา-สงออกของสินคาเกษตร ดานทาลี่ ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง งาขาว ถั่วแดง 
ลูกเดือย ถั่วดํา ปอสา ชัน (นําไปทําเครื่องเทศ เครื่องสมุนไพร) ไผบง (นําไปทําดามไมกวาด) แรแบไรท 

7) ผูประกอบการทาลี่เกือบทั้งหมด สงใหกับนานาพันธุและมีสงใหสหฟารม สมาคมผูประกอบการทาลี่ 
มีสมาชิกจํานวน 16 คน แตที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับขาวโพด จํานวน 6 คน ภายใตโควตา 200,000 ตันตอป 
การจัดตั้งสมาคมผูประกอบการทาลี่ รวมตัวกันเฉพาะเดือนที่ไมมีการเปดการคาขาวโพดเสรี (มีนาคม-
มิถุนายน) นอกเหนือจากนั้น มีการรวมตัวของสมาคม จํานวน 8 เดือน 

8) มีการนําเขาขาวโพดจาก สปป.ลาว รอยละ 80 ของมูลคาการคาทั้งหมดของสมาคม เกษตรที่  
สปป.ลาว มีการเพาะปลูกขาวโพดที่เมืองปากลาย ประมาณ 40 ราย และที่เมืองแกนทาว ประมาณ 46 ราย 
ซึ่งทั้งหมดเปนผูผลิตรายใหญทั้งสิ้น 46 รายสวนขาวโพดผานแดนตอป เฉลี่ย รอยละ 60 
 

3.3 รูปแบบการชําระเงิน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.12 รูปแบบการชําระเงิน 
 

 ผูสงออกขาวโพดเลี้ยงสัตวคนลาวบางรายเมื่อสงออกผลผลิตใหคนไทยผูนําเขาแลว บางรายไมรับเปน
เงินสด แตขอรับเปนสินคาวัสดุกอสราง หรือสินคาอุปโภคบริโภคแลกเปลี่ยนตามมูลคาเทากัน การสงออก
สินคานั้น ในแขวงไซยะบุลี มีการจัดตั้งสมาคมผูประกอบการคาชายแดน 
 

ผูประกอบการ 
สปป.ลาว 

ผูประกอบการ 
ไทย 

นานาพนัธุ 

สงออกขาวโพด
เลี้ยงสัตว 

สงขายขาวโพดเลี้ยง
สัตวตามโควตา 

โอนเงินชําระคาขาวโพดเลี้ยงสัตว 
มี 2 ธนาคาร คอื  

1) ธนาคารการคาระหวางประเทศ 
2) ธนาคารการคา  

โอนเงินคาขาวโพดเลี้ยงสัตว 
เสียคาธรรมเนียม 500 บาท 
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4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและการบริการ 
4.1 การพึ่งพาดานแรงงาน 

1) แรงงานอพยพตามฤดูกาลในภาคการเกษตร (Seasonal Migration) และเขามาเปนครอบครัว 
2) แรงงานในภาคอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ และนิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ  
3) แรงงานในภาคบริการตามจังหวัดชายแดน ในหัวเมืองที่เจริญมีแรงงานเขามาในภาคการบริการ 
แรงงานลาวสามารถกลมกลืนกับแรงงานไทย แตกตางจากแรงงานเวียดนามที่ทํางานกับนายจางคน

เวียดนาม โดยแรงงานเวียดนามรับจางทํางานหลายแหง และมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันระหวางลูกจาง
กับนายจาง แรงงานเวียดนามชายแดนมากหรือนอยขึ้นอยูกับลักษณะเศรษฐกิจของแตละเมืองตามแนว
ชายแดน และจํานวนนายจางเชื้อสายเวียดนาม คาแรงของที่เมืองแกนทาวประมาณ 150 บาทตอวัน 

 
5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) มีนําเขาปจจัยการผลิต เพื่อสรางมูลคาเพ่ิม ไดแก  

1) ขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งมีการซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบคละเกรด แลวมาคัดเกรดของขาวโพดเลี้ยงสัตว
จําหนายในราคาตามเกรดที่คัดแยก  

2) ชัน โดยนําชันมาแปรรูป มาผลิตเครื่องเทศโบราณและสมุนไพร เพ่ือสงขาย  
3) ไผบง นําไผบงที่นําเขามาผลิตดามไมกวาด  

 
6. ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม 

  กิจกรรมความสัมพันธระหวางไทยกับเพ่ือนบาน ความสัมพันธระหวางภาครัฐของไทยกับ ภาครัฐของ 
สปป.ลาว ไดมีการจัดกิจกรรมรวมกันเปนประจํา เชน สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู ความคิดรวมกัน จัดแขงกีฬา
ระหวางหนวยงานของ 2 ประเทศ เปนตน สวนความสัมพันธระหวางภาคเอกชนของไทยกับภาครัฐของ สปป.ลาว 
มีความสัมพันธที่ดีตอกัน โดยเฉพาะในสวนของผูประกอบการของไทย ไดนําเมล็ดพันธุขาวโพดไปสงเสริมให
ความรูแกนักวิชาการของ สปป.ลาว ตลอดจนสงเสริมเกษตรกรคนลาว เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรที่
เพ่ิมข้ึน  
  ผูประกอบการของประเทศเพ่ือนบานมีทัศนคติที่ดีในบางกลุม เนื่องจากพอคาคนไทยโดยสวนใหญ 
เปนนักลงทุนเพื่อหวังผลประโยชนมากเกินไป ซึ่งการลงทุนใน สปป.ลาว คนลาวชอบใหนักลงทุนที่มาลงทุนใน 
สปป.ลาว เปนแบบญาติมิตรมากกวาเปนนักลงทุน ซึ่งเปนเพียงแคคนบางกลุมเทานั้น แตโดยสวนใหญ 
ผูประกอบการของ สปป.ลาว มีทัศนคติที่ดีตอพอคาไทย เพราะพอคาไทยไดใหความรูและสงเสริมทางการ
เกษตรใหแกเกษตรกรคนลาว แตพอคาไทย ยังประสบกับปญหาเรื่องของการแขงขันดานราคาของพอคาชาติ
อ่ืนที่เขามาที่ สปป.ลาว เชน จีน และเวียดนาม ทําใหผูประกอบการคนลาว นําผลผลิตทางการเกษตรขาย
ใหกับพอคาท่ีใหราคาสูงที่สุด จึงอาจเปนอุปสรรคกับพอคาไทยอยางมาก 
  ดวยเหตุผลที่แมน้ําเหืองในชวงฤดูแลง น้ําลด ในบางพ้ืนที่ สามารถเดินเทาขามแมน้ําได ซึ่งมีหลายจุด 
ตลอดลําน้ําเหือง ตามแนวชายแดน ปญหาดานความมั่นคงที่พบเห็น ไดแก การลักลอบเขามาคาขาย การ
นําเขาสิ่งผิดกฎหมาย โดยเฉพาะยาเสพติดที่มาจากทางภาคเหนือของประเทศไทยสงมาพักรอลักลอบนําเขา
ไทยตามลําน้ําเหือง การลักลอบขโมยรถยนต รถจักรยานยนต ออกนอกประเทศ ซึ่งกําลังเจาหนาที่ มีไม
เพียงพอในการดูแลรักษาความสงบเรียบรอย จึงยังคงมีปญหาดังกลาวเกิดข้ึน 
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7. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่ดานสะพาน
มิตรภาพแมน้ําเหืองไทย-ลาว อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย 
 

7.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาว ณ ดานสะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย-ลาว อําเภอทาลี่ 

จังหวัดเลย โดยใชแบบสัมภาษณ ทําการสัมภาษณกลุมตัวอยาง จํานวน 224 คน เพศชาย คิดเปนรอยละ 26.2  
และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 73.8 อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 39.3 ระดับการศึกษา
สวนมากอยูในระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 57.9 พักอาศัยอยูที่หมูบานหวยลึก หมูบานปากแคน หมูบานปากตม 
หมูบานนาแซง และหมูบานนากอก คนในหมูบานสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร 

ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาบริเวณดานสะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย-ลาว สวนมากประกอบ
อาชีพเกษตรกรเปนหลัก โดยมีรายไดที่นํามาซื้อสินคาสวนใหญมาจากการทําการเกษตรซึ่งเกิดจากการขาย
ผลผลิต เชน ขาวโพด ขาวสาลี ขาว เปนตน รายไดครัวเรือนตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 5,001-10,000 
บาท และคาใชจายที่ใชเพื่อการบริโภคของครอบครัวตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 1,001-3,000 บาท  

 
7.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีดานสะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย-ลาวมีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 2.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่ดานสะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย-ลาวมีตอ
ประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล �̅� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 3.71 0.729 มาก 
2 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 3.66 0.601 มาก 
3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 3.63 0.73 มาก 

4 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.61 0.744 มาก 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ

การพัฒนา สปป.ลาว 3.55 0.714 มาก 

รวม 3.63 0.704 มาก 
 
 จากตารางที่ 2.3 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่ดานสะพานแมน้ําเหืองไทย-ลาว มีตอประเทศไทย 
อยูในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) รวม = 3.63 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก 
สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว 
ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว เปนตน  
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7.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่ดานสะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย-ลาว มีตอประเทศไทย 
พิจารณาสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

 
ตารางที่ 2.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาวที่ดาน

สะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย-ลาว  

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย �̅� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภณัฑ 4.06 0.366 มาก 
2 ดานราคา 4.03 0.425 มาก 
3 ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.00 0.457 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.95 0.477 มาก 

รวม 4.01 0.431 มาก 
 
จากตารางที่ 2.4 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

(�̅�) = 4.01 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.06 

โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ความคุนเคยที่มีตอสินคาไทย ผูขายคนไทยมีความเปนมิตร นอกจากนั้นแลวผูบริโภค
คนลาวกลาววา สินคาของไทยติดบารโคดมีความนาเชื่อถือ มีมาตรฐานในคุณภาพ มีความทันสมัยคงทน  มีให
เลือกหลากหลาย และประเทศไทยมีความชํานาญในดานเทคโนโลยีการผลิตที่ด ีเปนตน 
 2) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.03 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยนั้นมีราคาถูกกวาสินคาที่ขายอยูใน 
สปป.ลาว หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคาจะมีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง และการตั้งราคาสินคาของ
ไทยมีความเหมาะสมกับคุณภาพ เปนตน 

3) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย (�̅�) = 4.00 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ในเรื่องของสถานที่ขายสินคานั้นมีความสะดวกตอการเขามา
ติดตอซื้อขาย รวมไปถึงขั้นตอนการเขา-ออกประเทศ และการขนสงสินคากลับ สปป.ลาว มีความสะดวกดวย
เชนกัน สวนในเรื่องของฤดูกาลนั้นมีอิทธิพลตอการเดินทางมาซื้อสินคาของผูบริโภคลาวเพราะหากเปนฤดูแลง
ผูบริโภคคนลาวสามารถเดินขามมาฝงไทยได หากเปนฤดูฝนมีแมน้ําไหลเชี่ยว มีปริมาณน้ําในแมน้ําสูงขึ้นทําให
ผูประกอบการเรือหางยาวปรับคาโดยสารเพิ่ม เปนตน 

4) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย (�̅�) = 3.95 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีการติดปายโฆษณาดวยภาษาลาว การโฆษณาทางวิทยุชุมชน
หรือหนังสือพิมพทองถิ่น สงผลใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาไดงายขึ้น มีความรูสึกดีและคลอยตาม
โฆษณาในการอยากใชสินคาของไทย เกิดความรูสึกตองการสินคาที่มีคุณภาพดีกวาสินคาที่ใชอยูในปจจุบัน 
นอกจากนี้ผูขายคนไทยมีการใหเครดิตในการซื้อสินคากับผูบริโภคคนลาว  และมีการสงเสริมการขายในเรื่อง
การจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) อีกท้ังยังมีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา เปนตน 

 

2-10 2-11

rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดเลย

2-12  

7.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว ณ ดานสะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย-ลาว 

 
ตารางที่ 2.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย โดยผานดานสะพานมิตรภาพ

แมน้ําเหืองไทย-ลาว  

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย �̅� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 วัตถุประสงคในการซื้อ 4.10 0.382 มาก 
2 ความพึงพอใจของผูบริโภค 4.08 0.517 มาก 
3 การรับรูคุณภาพสินคา 4.07 0.452 มาก 
4 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 4.00 0.394 มาก 

รวม 4.06 0.436 มาก 
 
 จากตารางที่ 2.5 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาว ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) รวม=4.06 สามารถอธิบายเปนรายดานโดยใหความสําคัญในเรื่อง ดังนี้  
 1) ดานวัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย (�̅�) = 4.10 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวสวนมากซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ชื่นชอบ
และชื่นชมในตัวสินคา สินคาไมมีผลิตใน สปป .ลาว เปนของฝากใหผูอ่ืน และสินคาไทยมีความแตกตางจาก
สินคาใน สปป.ลาว เปนตน 

2) ความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย (�̅�) = 4.08 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวมีความพึงพอใจตอสินคาของไทยและผูขายคน
ไทย เมื่อคนลาวซื้อสินคาของไทยสามารถตอบสนองความตองการไดมาก สวนการปฏิบัติของเจาหนาที่ไทยนั้น
มีการใหบริการที่ด ีและข้ันตอนการชําระเงินคาสินคาของไทยนั้นสะดวกและรวดเร็ว เปนตน 
 3) ดานการรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย (�̅�) = 4.07 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพ และมีความคุมคากวาเมื่อเปรียบเทียบ
กับสินคาชนิดเดียวกันจากประเทศอ่ืนที่มีขายใน สปป .ลาว ทําใหผูบริโภคคนลาวมีความรูสึกที่ดีที่ไดเปน
เจาของ และมีความรูสึกวาการมาซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุด เปนตน 
 4) ดานความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.00 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวตั้งใจซื้อสินคาของไทย แมวาเพ่ิงซื้อสินคา
ประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ มา เชน จีน และเวียดนาม ตั้งใจซื้อสินคาของไทย แมวาสินคาของประเทศ
อ่ืน ๆ เชน จีน และเวียดนาม มีราคาถูกกวา และมีการขามมาซื้อสินคาของไทยทุกครั้งที่ดานเปด เปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากชองทาง สื่อโทรทัศน
ไทยสวนกลางมากที่สุด รองลงมาคือ ปากตอปาก และวิทยุทองถิ่น ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ สื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง ปากตอปาก และวิทยุทองถิ่น ตามลําดับ  

 
7.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  

ผูบริโภคคนลาวที่ผานดานสะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย-ลาว สวนมากมาซื้อสินคาที่ไทยมีการ
คิดไวในใจ รอยละ 58.9 หลังจากนั้นผูบริโภคคนลาวเดินเลือกซื้อสินคาของไทย หากมีสินคาชนิดไหนถูกใจจึง
ซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดยสวนมากในการมาซื้อสินคาที่ไทยนั้น ใชเงินสดที่พกติดตัวมาอยางเดียว รอยละ 99.5 ซึ่ง
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เขามาซื้อสินคาที่ประเทศไทยมีความถี่ประมาณ 1 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีที่ลืมซื้อสินคาหรือสินคาหมด
กะทันหัน ผูบริโภคคนลาวก็ซื้อสินคาไทยเหมือนเดิม แตซื้อกับผูประกอบการคนลาวในหมูบานใกลเคียง 

 
7.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  

ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่ผานดานสะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย-ลาว เขา
มาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย จากการสัมภาษณ มีความเห็นวา ปริมาณการซื้อสินคาเมื่อ 5 ปที่
ผานมามีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 41.9 และมีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม รอยละ 57.2 โดยกรณีที่มีการ
ซื้อสินคาที่เ พ่ิมขึ้นนั้นเนื่องจาก รสนิยมของผูบริโภคคนลาวเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้น  เนื่องจากรสนิยม
ภายในประเทศ การที่ผูบริโภคคนลาวมีรายไดเพ่ิมขึ้น ชอบความทันสมัยและมีคุณภาพ สวนกรณีที่มีการซื้อ
สินคาเทาเดิมนั้น เนื่องจากรายไดของผูบริโภคคนลาวไมเปลี่ยนแปลง รวมถึงทางเลือกสินคาในตลาดการคา
ชายแดนมีเทาเดิม รวมไปถึงการคมนาคมที่ยังคงเหมือนเดิม  เปนตน 

 
7.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  

ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานดานสะพานมิตรภาพน้ําเหืองไทย-ลาว เรียงลําดับประเภท
สินคาจากมากไปนอย ดังนี้  

1) สินคาอุปโภคบริโภค ไดแก ผงชูรส ผงซักผาโปร แชมพูแพนทีน น้ํามันพืชและสบูลักส เปนตน 
2) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง กระโปรง ผาถุงและรองเทาแตะ เปนตน 
3) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก ชอน ทัพพี มีด กระทะและหมอ เปนตน 
4) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค เปนตน 
5) สินคาประเภทอุปกรณกอสราง ไดแก หลอดไฟ ปลั๊ก กระจก คอนและลูกบิด เปนตน 
6) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก เมล็ดพันธุพืช จอบ ปุย เสียมและเครื่องสูบน้ํา เปนตน 
7) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม ตูเย็น วิทยุ/โทรทัศน เครื่องเสียงและลําโพง เปนตน 

 
7.1.7 พิจารณาจากพฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  

ผูบริโภคคนลาวที่ผานดานสะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย-ลาว เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย โดยสวนมาก
เขามาซื้อสินคาในชวงกอนเวลา 09.00 น. โดยการเขามาซื้อสินคานิยมซื้อสินคาที่ ตลาดนัดบริเวณดาน รอยละ 
76.1 เหตุผลที่นิยมซื้อ เพราะ ใกลบานเกิดความสะดวกในการซื้อสินคา ประหยัดคาใชจายในการเดินทางอีก
ดวย โดยปริมาณการเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวในแตละครั้งสวนมากมีปริมาณอยูที ่1,001–1,900 บาท 

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก คุณภาพของสินคาไทย มีความ
คงทน ราคาสินคาไทยมีความเหมาะสม เปนตน แตอยางไรก็ตามยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อ
สินคาไทย ไดแก สินคาไทยบางประเภทมีราคาสูง คาขนสงยังมีราคาแพง ตลอดจนความยุงยากในการถือหรือ
หิ้วสินคากลับในบางครั้งทําใหเกิดความเสียหาย เปนตน 

 
7.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  

ผูบริโภคคนลาวที่ผานดานสะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย-ลาว มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูง
กวาสินคาจากประเทศอ่ืน เชน จีน และเวียดนาม รอยละ 5–10 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ใน
ปจจุบันสินคาใน สปป.ลาว มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาวสวนมาก รอยละ 47.7 บอกวา 
ตองการซื้อสินคาไทยเทาเดิม เพราะ สินคาไทยมีความคงทนและมีคุณภาพ   กรณีรายไดของผูบริโภคลาว
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เพ่ิมข้ึน ผูบริโภคลาวซื้อสินคาจากประเทศไทยเพ่ิมข้ึนสูงถึง รอยละ 60.1 สวนในการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝง
ไทยนั้น มีปญหาอุปสรรคในเรื่องของ พาหนะที่ใชในการเดินทาง รวมไปถึงคาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออก
จาก สปป.ลาว และคาแรงขนสงสินคามีคาใชจายสูง เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้น
จะมีผลตอผูบริโภคคนลาวในการมาซื้อสินคาไทยมาก  
 

7.2. ผูบริโภคคนไทย 
ผูบริโภคคนไทยที่ผานดานสะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย -ลาว นิยมมาซื้อขายสินคาตามแนว

ชายแดน โดยสวนมากเปนผูหญิงมากกวาผูชาย การสัมภาษณครั้งนี้เลือกผูบริโภคคนไทยเปนเพศหญิง ที่มีอายุ
ระหวาง 21-30 ป อาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณดาน มีอาชีพหลัก คือ เปนนักเรียน/นักศึกษา รายได
โดยเฉลี่ยอยูที่ 3,001-5,000 บาทตอเดือน ผูบริโภคคนไทยโดยมากมาซื้อสินคาที่ตลาดบริเวณดานทุกวันเปด
ดาน และมีการซื้อสินคาของ สปป.ลาว โดยสินคาที่ซื้อจากผูขายคนลาว ไดแก ผักหวาน กลวยไมตาง  ๆ หนู 
ปลา หอย ไวน เบียร บุหรี่ อุปกรณนึ่งขาว ซึง อุปกรณเครื่องมือชางและอุปกรณไฟฟา เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อ
สินคาประมาณชวงเชากอนเวลา 09.00 น. 

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนลาววา สินคาของผูขายคนลาวไมมีจําหนายใน
ประเทศไทย อีกทั้งยังมีราคาที่ถูกกวา และรวมไปถึงความเคยชินที่เขามาซื้อในตลาดเปนประจํา แตถา
นอกเหนือจากสินคาขางตนแลว ผูบริโภคคนไทยเลือกซื้อสินคาของไทยมากกวา สินคาจาก สปป .ลาว 
เนื่องจากตองการอุดหนุนคนไทยดวยกัน และมีความเห็นวา สินคาที่คนลาว นํามาขายในตลาดนั้น เปนสินคาที่
มีคุณภาพเทากันเม่ือเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันในตลาดอ่ืน 

 
7.3. ผูประกอบการคนลาว 

ผูประกอบการคนลาวที่ผานดานสะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย-ลาว มาซื้อสินคาตามแนวชายแดน 
โดยสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-40 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ผูประกอบการคนลาวสวนใหญเปนผูประกอบการรายยอย ซึ่งมีการเขามาซื้อสินคาสวนใหญวันเสาร 
วันศุกร และวันอาทิตย เปนตน จากการสัมภาษณผูประกอบการคนลาว สามารถสรุปไดดังนี้ 

 
7.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ที่มีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ โดยจากการสัมภาษณ

ของผูประกอบการคนลาว ณ จุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย-ลาว อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย  
 

ตารางที่ 2.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล �̅� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ
การพัฒนาประเทศของ สปป.ลาว 

3.60 0.548 มาก 

2 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 3.40 0.548 ปานกลาง 
3 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.40 0.548 ปานกลาง 
4 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 
3.40 0.548 ปานกลาง 

5 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 3.20 0.837 ปานกลาง 
รวม 3.40 0.606 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 2.6 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 3.40 ไดแก ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใช
การเงิน เพ่ือการพัฒนา สปปป.ลาว สปป.ลาวไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย การซื้อ
สินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด เปนตน   
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาวมีความคุนเคยมีตอผูประกอบการคนไทยและมีความคุนเคยตอสินคาไทย มีความรูจัก
สินคาของไทยเปนอยางดี   
  พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.10 ไดแก ประเทศไทย
มีการวิจัยดานเทคโนโลยี มีการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ มีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีความเปนมิตร มีอัตราจาง
แรงงานจํานวนมาก มีความชํานาญดานเทคนิค มีการผลิตที่ไดมาตรฐานและมีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิต 
เปนตน   

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน  ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.03 ไดแก สินคาไทยที่จําหนายในรานคาตามแนวชายแดนมีความ
คงทน ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึงประเทศไทย ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน
มีความนาเชื่อถือ เปนตน 

 
7.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย โดยจุดผานแดนถาวร

สะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย-ลาว อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย  
 

ตารางที่ 2.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา 𝒙� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภณัฑ 4.37 0.431 มาก 
2 ดานสถานท่ี 4.29 0.202 มาก 
3 ดานราคา 4.16 0.167 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.86 0.721 มาก 

รวม 4.17 0.381 มาก 
  
  จากตารางที่ 2.7 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.17 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1)  ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.37 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาทันสมัย มี
คุณภาพดีและรานคาไทยนํามาจําหนายเปนที่รูจัก เปนตน 

2) ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.29 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สถานที่จําหนาย
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สินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขาย การขนสงสินคากลับมีความสะดวกและเวลาเปด -
ปดใหบริการของรานคาเหมาะสม เปนตน  

3) ดานราคา ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.16 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สามารถตอรอง
ราคาสินคาได มีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาตามตนทุนที่เพ่ิมทุกครั้งและการตั้งราคาสินคาเหมาะสมกับ
คุณภาพสินคา เปนตน 

4)  ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 3.86 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีบริการ
รับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท มีการใหเครดิตในการซื้อสินคาและมีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามี
ปญหา เปนตน  

 
8.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

สินคาไทย โดยจุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย-ลาว อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย 
  

ตารางที่ 2.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา 𝒙� S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานเศรษฐกิจ 3.90 0.576 มาก 
2 ดานกฎหมายและการเมือง 3.90 0.822 มาก 

รวม 3.90 0.699 มาก 
 
จากตารางที่ 2.8 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 3.90 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
1) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 3.90 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การขาดแคลน
สินคาที่จําเปนใน สปป.ลาว และผูบริโภคคนลาว มีความตองการสินคาไทยสูง รายไดในการนํามาซื้อสินคามี
นอยและคาใชจายในการขนสงสูง เปนตน 

2) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�) = 3.90 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก กฎหมาย
และขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคามีความยุงยาก กฎหมายเกี่ยวกับภาษีการคาซับซ อนในการ
นํามาปฏิบัติและรัฐบาลไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน  

8.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายที่ สปป.ลาว 
ผูประกอบการคนลาวที่ผานดานสะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย-ลาว สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไป

ขายเองในประเทศของตน มีการวางแผนมาซื้อสินคาดวยวิธีการโทรศัพทมาสั่งซื้อสินคาและมาซื้อสินคาเอง 
หลังจากนั้นมารับสินคาดวยตนเอง โดยมีวิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อ 
เปนสินคาแปลกใหม เพ่ือลองนําไปวางขายและพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่ขายไดมาก เพ่ือ
ประมาณแนวโนมความตองการซื้อของลูกคา ผูประกอบการคนลาวมาซื้อสินคาจากไทย ประมาณ 1-5 ครั้งตอเดือน  
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การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประเทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 10 จากราคา
เดิมของสินคา ซึ่งผูประกอบการคนลาวมีจํานวนรานคาที่สงสินคาเปนประจํามากกวา 4 รายและมูลคาที่สง
สินคา 50,001-100,000 บาทตอครั้ง โดยมีการจายชําระเปนเงินสด 

รานคาที่ขายสินคาในบานคอนผึ้ง เมืองแกนทาว แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว พบวา สินคาจากประเทศจีน
มีแนวโนมมาวางขายใน สปป.ลาว มากขึ้น แตในกรณีที่สินคาที่ผลิตใน สปป.ลาว มีคุณภาพใกลเคียงกับสินคา
ของไทย ราคาถูกกวา ผูประกอบการคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาในประเทศของตน เพราะราคาถูกกวา ไมเสีย
คาใชจายในการเดินทางและขนสงสินคา 

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนลาวที่ซื้อสินคาไทยไปยังที่ สปป .ลาว พบคือ ปญหาในเรื่อง
คาธรรมเนียมและการขนสงของสินคา  
 

8.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณดานสะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย-ลาว โดยสวนใหญ

ประกอบธุรกิจคาปลีก เปนเวลามากกวา 9 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งไม
เกิน 50,000 บาท โดยสวนมากผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานและจายสินคา
เปนเงินสด แนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทยเพ่ิมขึ้น เพราะตองการสินคาเปนจํานวนมาก รานคาใหมมี
แนวโนมในการสั่งสินคาจากผูประกอบการคนไทยเพ่ิมข้ึน 

 
9. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของเมืองและดานในอนาคต 

1) การกอสรางเข่ือนไซยะบุลี มูลคา 3.5 พันลานดอลลารสหรัฐเปนการรวมลงทุนระหวางบริษัท ไซยะบุลี 
พาวเวอร จํากัด (ถือหุนโดย ช.การชาง) บริษัทในเครือ ปตท. จํากัด (มหาชน) และการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย โครงการฯ เริ่มกอสราง เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2555 คาดวาจะแลวเสร็จในป 2562 เชื่อมกับแมน้ํา
โขงทางทิศใตของเมืองหลวงพะบาง ประมาณ 80 กิโลเมตร เมื่อโครงการแลวเสร็จ สามารถสงพลังไฟฟาใหกับ
ประเทศไทยจํานวน 1,220 เมกะวัตต ในชวงระหวางการกอสรางเมืองไซยะบุลี รถบรรทุกสินคา อุปโภค 
บริโภค วัสดุกอสราง ผานเขา-ออก ดานทาลี่ เดือนหนึ่งกวา 7,000 คัน  

2) อนาคต มีโครงการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพการคาและการทองเที่ยวที่ดานพรมแดนบานนากระเซ็ง ดาน
ศุลกากรทาลี่ สะพานมิตรภาพน้ําเหืองไทย-ลาว งบประมาณ 91.3 ลานบาท ซึ่งมีการกอสราง ดังนี้ สราง
อาคารดานพรมแดนพรอมหลังคาคลุมชองตรวจยานพาหนะ การปรับปรุงผิวถนนชองตรวจและลานตรวจ 
กอสรางถนนภายในโครงการ สรางรั้วกั้นบริเวณสะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย-ลาว เปนตน โดยดานศุลกากร
ทาลี่ ไดของบประมาณจากกรมศุลกากร จํานวน 120 ลานบาท เพ่ือกอสรางที่ทําการดานศุลกากรทาลี่และ
สิ่งกอสราง เชน ลานตรวจปลอยสินคา คลังกลาง เปนตน  (ขอมูล ณ เดือน ตุลาคม 2556 อยูระหวาง การ
ตรวจรับงาน) เนื่องจากที่ทําการดาน ในปจจุบันมีสภาพเกาและคับแคบ ไมสามารถรองรับการขยายตัวทาง
การคาและการทองเที่ยวที่เกิดข้ึนในอนาคตได (ขอมูล มิถุนายน 2556) พรอมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุม
ทางศุลกากร จัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศดานศุลกากรทาลี่ ระบบ CCTV โดยติดตั้ง เครื่องเอ็กซเรย (X-Ray) 
สัมภาระบุคคลเดินทางเขา-ออก และตูคอนเทนเนอร เริ่มมีการใชงานจริงสิ้นป 2556 

3) ปจจุบัน ถนนเมืองแกนทาว ถึงหลวงพะบาง ไดรับการปรับปรุงลาดยางและขยายไหลทางแลวเสร็จ
ระยะทาง 363 กิโลเมตร สงผลใหการคา การทองเที่ยว ที่ผานดานพรมแดนบานนากระเซ็ง อําเภอทาลี่ 
เพ่ิมขึ้นไมนอยกวา รอยละ 20 นอกจากปริมาณการนําเขา-สงออกสินคาเพ่ิมขึ้น ระบบการขนสงสินคาก็
เปลี่ยนไปจากเดิม โดยสินคาสงออกมีการพักตามโกดังบริเวณตามแนวชายแดน เพ่ือรอรถบรรทุกสินคาจาก 
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สปป.ลาว มารับสินคา เนื่องจากรถบรรทุกสินคาจากฝงไทย ไมยอมขามไป เพราะ ถนน สปป .ลาว ไมคอยดี 
แตในอนาคต รถบรรทุกขนสงจากไทยสามารถขามไปสงถึงปลายทางได โดยไมตองขนถายสินคาลงตามโกดัง 
สามารถลดตนทุนในระบบการขนสง สิ่งที่ตองเตรียมรองรับ คือ ตองเตรียมลานจอดรถบรรทุกสินคา และลาน
ตรวจปลอยสินคาเพ่ือไมใหไปจอดตามขางทาง สงผลกระทบกับการสัญจรไปมาของประชาชนทั่วไปที่ใช
เสนทาง โดยตองมีลานจอดรถบรรทุกตรวจปลอยสินคาในพ้ืนที่ 30-50 ไร ใชงบประมาณ 45 ลานบาท ใน
ระยะอีก 5-10 ปขางหนา 

4) การพัฒนาเสนทางการขนสงเชื่อมจากไซยะบุลี มีการกอสรางเขื่อนขนาดใหญ และกอสรางโรงผลิต
กระแสไฟฟา และผลผลิตยางพาราในเขตจังหวัดเลย และกลุมจังหวัด ซึ่งมีปริมาณนับลานไร ก็สามารถขนสง
ไปสูจีนตามเสนทางนี้ได ดังนั้น การคาการขนสงสินคา และบุคคลที่เดินทางผานดานพรมแดนทาลี่เพ่ิมขึ้นอยาง
มาก 

5) การเตรียมความพรอมรองรับในเรื่องตรวจปลอยสินคาและรถบรรทุกแลว มีความจําเปนตองขยายและ
ปรับปรุงถนนที่เชื่อมโยงระหวางดานพรมแดนกับเมืองตาง ๆ ซึ่งเปนการเพ่ิมศักยภาพในดานโลจิสติกส เพ่ือ
สงเสริมการคาชายแดน 

6) ระยะทางจากทาลี่ ดานพรมแดนบานนากระเซ็ง ไทย–เมืองแกนทาว สปป.ลาว–เมืองปากลาย สปป.ลาว–แขวง
ไซยะบุลี สปป.ลาว–หลวงพะบาง สปป.ลาว–อุดมไซ สปป.ลาว–หลวงน้ําทา สปป.ลาว–ดานโมหาน จีน–สิบสองปนนา 
จีน ระยะทางประมาณ 1,410 กิโลเมตร  

7) เสนทางจากทาลี่ สามารถเชื่อมได 4 เสนทาง ไดแก 
7.1) เลย–เมืองแกนทาว–เมืองปากลาย–แขวงไซยะบุลี–แขวงหลวงพะบาง–เมืองไชย–ดานบอเต็น–

ดานโมหาน-สิบสองปนนา–คุนหมิง ระยะทาง 1,458 กม 
7.2) เลย–ไซยะบุลี–แขวงหลวงพะบาง (สปป.ลาว)–เมืองแปก–เมืองเถียนหั่น (เวียดนาม)–ฮานอย–

หนานหนิง (จีน) 
7.3) เลย–นครพนม–ทาแขก–เมืองวิงห (เวียดนาม)–ฮานอย–หนานหนิง (จีน) 
7.4) เลย–มุกดาหาร–สะหวันนะเขต (สปป.ลาว)–ดานัง (เวียดนาม) 

8) การกอสรางถนน สะพานขามแมน้ําโขงที่แขวงไซยะบุลี เชื่อมตอเมืองหลวงพะบาง แลวเสร็จและเปดใช
งานในปลายป 2556 

9) โอกาสของดานทาลี่ ใกลกับเมืองไซยะบุลี (เมืองใหญ) และเมืองหลวงพะบาง เปนเมืองที่ศักยภาพดาน
การทองเที่ยว และหลวงพะบางสามารถเชื่อมไปที่หลวงน้ําทา บอเต็น และคุนหมิง ที่ประเทศจีนได หากมีรถไฟ
ความเร็วสูงมาที่หลวงพะบาง ทําใหดานทาลี่มีโอกาสใชประโยชนจากโครงการรถไฟความเร็วสูงใน สปป.ลาว ในการ
เพ่ิมมูลคาการคาชายแดนของดานในอนาคต 
 
10. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด 

1) การนําเขาสินคาเกษตร เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว มีชวงเวลาการนําเขาแบบปลอดภาษีในชวงเดือน 
มีนาคม-มิถุนายน ของทุกป แต อคส. อนุญาตใหนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวผานแดน ในชวงเดือน  มกราคม-
กุมภาพันธ แตชวงเวลาที่เหลือในครึ่งปหลังตั้งแตเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม ยังอยูในชวงการขออนุญาตการ
นําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวผานแดน ปญหาที่พบ คือ การขออนุญาตจาก อคส. จะตองทําเรื่องในการขออนุญาต
ทุกป เพื่อขอโควตาการนําเขาสินคาผานแดนทุกป  

2) ดานสะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย-ลาว อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ยังไมมีการประชาสัมพันธที่ดี
เทาท่ีควร เชน กฎ ระเบียบ การนําเขา-สงออก สินคา เมล็ดพันธุขาวโพด สินคาประเภทอุปโภค บริโภค 
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3) อัตรากําลังเจาหนาที่ไมเพียงพออีกทั้งขาดบูรณาการการทํางาน ในดานศุลกากรตั้งแตการ เขา-ออก 
ของคน การตรวจสอบสินคา การตรวจพืช 

4) ผูประกอบการรายใหมตองการเขาทําธุรกิจการเกษตรการคาชายแดนยังไมมีความรูที่เพียงพอ และที่
สําคัญการทําธุรกิจเกี่ยวกับสินคาเกษตรการนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวตองมีโควตาในการนําเขา-สงออก จึงเปน
ปญหาในการเกิดผูประกอบการรายใหมเขามาไดยากเนื่องจากมีโควตาจํากัดแตมผีูนําเขาหลายราย  

5) ยังไมมีหนวยงานเขามาดูแลใหความรูในการนําเขา-สงออกแกผูประกอบการ 
6) มีการนําเขาไมแปรรูปลดลง เนื่องจากนโยบายปดปาและการเขมงวดการสงออกไมของ สปป.ลาว จึง

สงผลใหการจัดเก็บอากรไม และผลิตภัณฑจากไมลดลง 
7) อาคารทําการไมเหมาะสม ขาดโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปนตอการอํานวยความสะดวกตอการคาและ

การทองเที่ยว 
8) คนไทยกับคนลาว ใชภาษาท่ีใกลเคียงกัน สื่อสารกันเขาใจ ทําไมเขารูเรา แตเราไมรูเขา  
9) ขาดการวางระบบผังเมืองชายแดน ไมมีที่จุดพักรถการสัญจรไมสะดวก 
10) เหตุผลที่ขาวโพดของ สปป.ลาว ไมสามารถนําเขาในชวงการเปดเสรี 4 เดือน เนื่องจากผลผลิตของ 

สปป.ลาว ออกมาตรงกับ ผลผลิตของไทย แตในความเปนจริง ตลาดการคาขาวโพดของไทยและ สปป.ลาว 
ไมใชตลาดเดียวกัน  

11) ยอดที่แจงไวในระบบศุลกากรเปนเพียงรอยละ 70 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด ขอดีของ
ผูประกอบการ สามารถเลี่ยงภาษีได แตมีการจายเงินเพ่ิมใหเจาหนาที่ ขอเสีย ไมสามารถขอวงเงินสินเชื่อไดสูง 

12) การขอโควตาการนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตว ตองมีการขออนุญาตทุกป  
13) บริษัท ในเครือเจริญโภคภัณฑ มีการขายเมล็ดพันธุขาวโพดใหกับ สปป.ลาว ไมเนนการสงเสริม ให

ความรูกับเกษตรกรคนลาวและบางครั้งไมมีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร สปป.ลาว 
14) ในแขวงไซยะบุลี มีคนจีน และคนเวียดนาม มารับซื้อพืชผลทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น แตผูประกอบการ

คนลาว ไมไดใหความไววางใจกับพอคาคนจีนและคนเวียดนาม และมีการซื้อขายเปนเงินสดเทานั้น ตางจาก
พอคาคนไทยมีการซื้อเปนเงินเชื่อได เนื่องจากพอคาคนจีน มีการยายถิ่นฐานมา ไมทราบที่อยูที่แนนอน จึงทํา
ใหเกิดความเสี่ยงมากกวา ผูประกอบการฝงลาว ขายผลผลิตใหพอคาจีนไมมาก หากเทียบกับพอคาคนไทย  

 
11. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

1) ดานความมั่นคงชายแดน ควรตั้งคณะกรรมการชายแดนขึ้นมาดูแลในเรื่องชายแดนโดยเฉพาะ ซึ่งมี
หนวยงาน ไดแก สํานักงานจังหวัด เจาหนาที่ดานความมั่นคงตรวจคนเขาเมือง ศุลกากร ทหาร เปนตน ซึ่งคน
ตรวจการชายแดน ควรดูแลเรื่องการคาชายแดนดวย เพ่ือกอใหเกิดมูลคาทางการคาที่เพ่ิมข้ึน 

2) บุคลากรบางหนวยงานยังไมมีประสบการณดานการคาระหวางประเทศ ตลอดจนควรมีการจัดอบรม
ใหแกบุคลากร และชาวบานใหมีความรูเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะดานความรูเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3) ควรยายที่ทําการดานศุลกากรทาลี่ไป ตั้งบริเวณเดียวกับดานพรมแดน ซึ่งมีความพรอมเหมาะสมและ
สามารถรองรับตอการใหบริการในรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ไดดีกวา (ขอมูล มิถุนายน 2556) พรอมทั้งสิ่ง
อํานวยความสะดวก ตูบริการเงินสด (ATM) รานสะดวกซ้ือ 

4) ควรจัดสรรอัตรากําลังใหสอดคลองกับงานที่มีอยูในปจจุบันและอนาคต พรอมทั้งเรงรัดการกอสราง
ดานพรมแดน ฯ พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก และโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปน  การนําเทคโนโลยีมาใช เพ่ือ
รองรับตอการคา และการทองเที่ยวที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

2-18 2-19

rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดเลย

2-20  

5) ภาคเอกชนของไทยและ สปป.ลาว ควรมีความรวมมือกันอยางเปนพันธมิตรทางการคา มากกวาเปน
คูแขงกัน 

6) หัวหนาสวนราชการของจังหวัดที่อยูชายแดน ควรมีความรู ความเขาใจ ความสัมพันธที่ดีเกี่ยวกับงาน
ชายแดน เพ่ือการทํางานทีส่อดคลองกับประเทศเพ่ือนบานได 

7) ผูประกอบการของอําเภอทาลี่ ไดขอเสนอการคาขาวโพดเลี้ยงสัตวภายในประเทศเปน 3 รอบ ไดแก 
รอบแรก เดือนสิงหาคม-กันยายน รอบสอง เดือนธันวาคม-มกราคม รอบสาม เดือนเมษายน-พฤษภาคม 
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2.2 จุดผานแดนถาวรเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
 
 
1. สภาพโดยท่ัวไป  

1.1 ประวัติ ที่ตั้ง และการเดินทาง 
  จุดผานแดนถาวรอําเภอเชียงคาน ตั้งอยูบริเวณอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เปดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 
ป 2532 เปดทําการทุกวัน ตั้งแตเวลา 08.00-18.00 น. จุดผานแดนถาวรแหงนี้ อยูในการความดูแลของ
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีหนวยงานปฏิบัติงาน ไดแก ตรวจคนเขาเมือง ศุลกากร ตํารวจน้ํา ตํารวจ
ตะเวนชายแดน 
  การเดินทางไปยังจุดผานแดนถาวรแหงนี้ เดินทางจากจังหวัดเลยตามเสนทางหลวงหมายเลข 201 
ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร แลวเลี้ยวขวาใชเสนทางหมายเลข 211 เขาอําเภอเชียงคาน ผานโรงเรียน
บานเชียงคาน แลวเลี้ยวซายใชถนนเลียบโขงลงระยะทางประมาณ 200 เมตร ก็ถึงดานเชียงคาน  
 

 
                      ภาพที ่2.13 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรเชียงคาน 
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         ภาพที ่2.14 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรเชียงคาน 
 

1.2 ลักษณะทางกายภาพของดาน 
  พ้ืนที่บริเวณดานเชียงคาน ประกอบดวยอาคารที่ทําการ และอาคารกักเก็บสินคา นอกจากนั้น มีลาน
คอนกรีต และบันไดคอนกรีตลงสูโปะทาเรือ ซึ่งมีเรือโดยสารใหบริการ ประกอบดวย เรือโดยสารของคนไทย 
จํานวน 10 ลํา และเรือโดยสารของคนลาว จํานวน 12 ลํา การคิดคาบริการคนละ 50 บาทตอเที่ยว หากเหมา
ลําเรือคิดอัตรา 200 บาท ใชระยะเวลาในการวิ่งเรือขามแมน้ําโขงประมาณ 5 นาท ี
  บริเวณใกลเคียงมีอาคารที่ทําการทาเรือขนสงสินคา เปนเสนทางขนสงสินคาหลักไปยังนครหลวง
เวียงจันทน สปป.ลาว ซ่ึงแยกจากจุดขึ้น-ลง ของคนลาว โดยที่ทาเรือขนสงสินคามีแรงงานรับจางสินคาลงเรือ 
จํานวน 30 คน สินคาท่ีขนสงทางเรือสวนมากเปนวัสดุกอสราง ปูนซีเมนต 
 

   
ภาพที ่2.15-2.16 ดานหนาอาคารทําการ และทาเทียบเรือ 

 
  คาบริการรถสามลอเครื่องจากดานไปยังจุดตาง ๆ ในตัวอําเภอเชียงคาน คาบริการคนละ 30 บาทตอ
เที่ยว จํานวนสามลอเครื่องที่มีไวบริการจํานวน 150 คัน และมีรถยนตรับจาง สําหรับคนลาวที่ตองการเขาไป
ซื้อสินคาในตัวจังหวัดเลย มีผูรับจางหลักอยู 6 ราย คาใชจายเหมาไป-กลับ จํานวน 900 บาท ซึ่งหากมีสิ่งของ
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สินคาจํานวนมากตองใชแรงงานรับจางขนถายสินคาซึ่งมีอยู 15 คน คิดคาใชจายในการขนสินคาลงตามแตตก
ลงราคา โดยเฉลี่ยอยูที่ 20-100 บาทตอชิ้น หรือเหมารวม  
  จุดผานแดนถาวรอําเภอเชียงคาน มีการนําเขาสินคาจาก สปป.ลาว อาทิ ไมแปรรูป แรแบไรท เพ่ือ
สงออกตอไปยังประเทศมาเลเซีย ลูกเดือย ลูกชิดและเม็ดงา เปนตน สวนสินคาที่ไทยสงออก เปนสินคา
ยานพาหนะและสวนประกอบ และสินคาอุปโภคบริโภค  
 

  
ภาพที่ 2.17 เส้ือผาสําเร็จรูปที่คนลาวซ้ือไปจําหนาย                        ภาพที่ 2.18 รถขนสินคาขนถายสินคาลงเรือไปเวียงจันทน 
 

  
ภาพที่ 2.19-2.20 สินคาวัสดกุอสรางขนสงทางเรือ ปลายทางนครหลวงเวียงจนัทน 

 
1.3 จํานวนคนเขา-ออกดาน  
 จุดผานแดนแหงนี้ มีจํานวนคนเขา-ออก ในแตละวันโดยเฉลี่ยประมาณ 100 คน และเพ่ิมเปนจํานวน

กวา 200 คน ในวันที่มีตลาดนัด ทุก ๆ วัน 2 ค่ํา โดยคนลาวที่ขามมาเพ่ือซื้อสินคาอุปโภคบริโภค สินคาจําเปน
ที่ใชในครัวเรือน และใชในชีวิตประจําวัน เสื้อผา เปนตน พ้ืนที่ตลาดอยูหางจากดานประมาณ 500 เมตร 
บริเวณหนาที่วาการอําเภอเชียงคาน มีรานคากวา 150 ราน โดยสวนใหญเปนสินคาประเภทเสื้อผา ทั้งเสื้อผา
ใหม และเสื้อผามือสอง และสินคาอุปโภคบริโภคใชสอยในชีวิตประจําวัน เครื่องตกแตงประทินโฉม ซึ่งตลาด
นัดแหงนี้ มีคนไทยในพ้ืนที่อําเภอเชียงคาน และใกลเคียง มาซื้อสินคาเปนปริมาณท่ีมากกวาคนลาวที่ขามมาซื้อ
สินคา คนลาวนําสินคา ผลิตผลจากปา ตามฤดูกาล เชน หนอไม หวาย กบ มาจําหนายแตไมมากนัก 

 
ตารางที่ 2.9 สถิติคนเขา-ออก ผานจุดผานแดนถาวรเชียงคาน                                                               หนวย : คน 

ป คนไทย คนลาว 
เขา ออก เขา ออก 

2554 5,477 6,077 32,478 23,110 
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ตารางที่ 2.9 สถิติคนเขา-ออก ผานจุดผานแดนถาวรเชียงคาน (ตอ)                                                         หนวย : คน 
ป คนไทย คนลาว 

เขา ออก เขา ออก 
2555 4,669 5,368 36,230 20,616 
2556 5,954 7,208 37,817 24,194 
ที่มา : ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเลย, 2557 
 
2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 

  จุดผานแดนถาวรอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อยูตรงขามกับเมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน 
ระยะทางจากดานถึงตัวเมืองสานะคาม 3 กิโลเมตร ในพ้ืนที่ดานเมืองสานะคามมีการกอสรางอาคาร 2 อาคาร 
ลอมรั้วรอบ บันไดคอนกรีตถาวรสําหรับขึ้น-ลง ทาเรือ เมื่อออกจากพ้ืนที่ดานแลว หากตองการเขาไปในเมือง
สานะคาม มีรถกระบะ 4 ลอ รับจางใหบริการไปยังเมืองสานะคาม โดยในตัวเมืองสานะคามเปนเมืองเล็ก มี
ตลาดในตัวเมือง ประกอบดวยรานขายสงและขายปลีกประมาณ 5 ราน มีสินคาหลากหลายประเภท อาทิ 
สินคาอุปโภคบริโภคกวารอยละ 80 ของสินคาในราน เครื่องใชในครัวเรือน ของตกแตงประทินโฉม วัสดุ
กอสราง วัสดุและอุปกรณทางการเกษตร 
 

  
ภาพที่ 2.21-2.22 ทางขึ้นดานเมืองสานะคาม และอาคารที่ทําการดานเมืองสานะคาม 

 
3. รูปแบบการคาขาย 

3.1. สินคาและมูลคาการคา 
 มูลคาสินคาชายแดนที่ผานจุดผานแดนถาวรเชียงคาน ในปงบประมาณ 2556 จํานวน 747 ลานบาท 
เปนสินคาสงออก จํานวน 603 ลานบาท และสินคานําเขา จํานวน 144 ลานบาท ซึ่งสินคาสงออกมีแนวโนมที่
ลดลง รอยละ 6 จากปงบประมาณ 2555 และสินคานําเขามีแนวโนมคงที่ ดังตารางที่ 2.10 และตารางที่ 2.11 
เปนตารางแสดงสินคาสงออกและนําเขา ปงบประมาณ 2556 10 อันดับแรก 

 
ตารางที่ 2.10 มูลคาการคาของจุดผานแดนถาวรเชียงคาน ปงบประมาณ 2554-2556                           หนวย : ลานบาท        

มูลคาการคา 2554 2555 YoY 2556 YoY 
สินคาสงออก 566 642 14% 603 -6% 
สินคานําเขา 162 144 -11% 144 0% 

รวม 727 786 8% 747 -5% 
ที่มา : ดานศุลกากรเชียงคาน, 2557 
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ตารางที่ 2.11 แสดงสินคาสงออกและนําเขา ปงบประมาณ 2556 10 อันดับแรกของจุดผานแดนถาวรเชียงคาน 

ลําดับ ชนิดสนิคา 
สินคาสงออก สินคานําเขา 

1 เครื่องดื่มใหพลังงาน นมถั่วเหลือง ลูกเดือยทั้งเปลือก 
2 ซอสปรุงรส ผงปรุงรส นํ้าปลา แรแบไรท 
3 บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ลูกตาว 
4 ลูกเดือยทั้งเปลือก ดอกหญาแขม เปลือกปอสาแหง 
5 สังกะสีขนาดตาง ๆ เมลด็งาดิบ 
6 แชมพู ครีมนวดผม ซัน 
7 ผงชูรส ตะเกียบไมไผ 
8 กระเบื้องมุมหลังคาพรอมอุปกรณ ลูกหยีแหง มะขามแกะเปลือก 
9 ปูนซีเมนต ยาหัว 
10 น้ําดื่ม วงกบประต-ูหนาตางทําดวยไม 

ที่มา : ดานศุลกากรเชียงคาน, 2557 
 

3.2. รูปแบบการพึ่งพาดานการคา 
 รูปแบบการคาของดานเชียงคาน มีสองรูปแบบ คือ  
 1) ผูบริโภครายยอย มีการซื้อสินคาอุปโภคบริโภคที่ตลาดในอําเภอเชียงคานและในตลาดนัด มีการ
ชําระเปนเงินสด  
 2) ผูคาจากเมืองสานะคาม ซื้อสินคาในอําเภอเชียงคาน หรือเขาไปซื้อสินคากับผูคาสงภายในจังหวัด
เลย หากซื้อสินคาในรานคาท่ีเคยซื้อขายกันมากอน มีการใหสินเชื่อในการซื้อ ระยะเวลาการชําระหนี้ประมาณ 
2 สัปดาห สินคาสวนใหญเปนสินคาอุปโภคบริโภค สินคาจําเปนที่ใชในครัวเรือน และใชในชีวิตประจําวัน
เครื่องประทินโฉม เสื้อผา ของตกแตงรางกาย สินคาที่นําไปขายตอมีการบวกเพ่ิมราคาสินคา ประมาณรอยละ 
20-25 มีคาใชจายในการขนสงรวมแบกหามตอครั้งประมาณ 3,000 บาท  
 

  
ภาพที่ 2.23-2.24 สภาพตัวเมืองสานะคาม และรานคาในตลาด 
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ภาพที่ 2.25-2.26 สินคาไทยที่นําเขาจากอําเภอเชียงคาน จําหนายในรานขายของชําในตัวเมืองสานะคาม 

 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและการบริการ 

4.1. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงาน  
  มีแรงงานที่เขามาทํางานตามฤดูกาล และพํานักอยูประมาณหนึ่งสัปดาห โดยมากเปนแรงงานเขามา
ทํางานกับนายจางเดิมที่เคยทํางานมากอน ซึ่ งการเขามาของแรงงานมีทั้งเขามาเดี่ยว และเปนกลุมโดยมี
นายหนาคนลาวเปนผูรวบรวมจํานวนแรงานตามความตองการของนายจางคนไทย ซึ่งเปนความคุนเคยในการ
จางแรงงานกันมากอน มีแรงงานตามชวงฤดูกาลขามมาประมาณ 40-60 คน 
 

4.2. รูปแบบการพึ่งพาดานบริการ 
  มีคนลาวเขามาใชบริการสถานพยาบาล รักษาที่โรงพยาบาลเชียงคาน คลินิก และโรงพยาบาลจังหวัดเลย 

 
5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

 มีการนําเขาไมไผจาก สปป.ลาว มาทําเปนไมตะเกียบและไมเสียบลูกชิ้น ของโรงงานทําไมตะเกียบ
และไมเสียบลูกชิ้น อําเภอเชียงคาน 

 
6. ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม 

 ประชาชนริมฝงโขงไทยและลาว มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีท่ีคลายคลึงกัน มีความเชื่อ ความศรัทธา
คลายกัน ประเพณีท่ีสรางความสัมพันธระหวางเมืองเชียงคานและเมืองสานะคาม ที่สําคัญคืองานบุญประเพณี
ออกพรรษาแขงเรือระหวางสองเมือง 

 
7. ดานความม่ันคง 

 ยังคงมีการลักลอบนําเขายาเสพติดในพ้ืนที่ ตามแนวลําน้ําโขง 
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8. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่จุดผาน
แดนถาวรเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
 

8.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาว ณ ดานบานเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 70 คน แบงเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 37.7 และเพศหญิง คิด
เปนรอยละ 62.3 อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 30 ระดับการศึกษาสวนมากอยูใน
ระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 56.1 อาศัยอยูหมูบานแค หมูบานสานะคาม หมูบานดงขา หมูบานนาปาฝา 
และหมูบานบอสราง คนในหมูบานประกอบอาชีพเกษตรกร 

ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาบริเวณดานบานเชียงคาน สวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรเปนหลัก 
รายไดที่นํามาซื้อสินคาสวนมากมาจากการทําการเกษตร เชน ขาว ขาวโพด ลูกเดือยและยางพารา เปนตน 
รายไดครัวเรือนตอเดือน อยูระหวาง 5,001-10,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพ่ือการบริโภคของครอบครัวตอ
เดือน อยูระหวาง 1,001-3,000 บาท  

 
8.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีดานบานเชียงคานมีตอประเทศไทย 

 
ตารางที่ 2.12 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีดานบานเชียงคานมีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 4.01 0.789 มาก 
2 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 3.99 0.825 มาก 
3 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.97 0.780 มาก 
4 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 3.93 0.767 มาก 

5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ
การพัฒนา สปป.ลาว 3.76 0.751 มาก 

รวม 3.93 0.78 มาก 
 
จากตารางที่ 2.12 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่ดานบานเชียงคาน มีตอประเทศไทย ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.93 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก ประเทศไทย
มีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว ซ่ึง สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิดหรือปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย และ
การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด ตามลําดับ 
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8.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่ดานบานเชียงคานพิจารณาสวนประสมทางการตลาด (4P’s) 
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

 
ตารางที่ 2.13 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาวท่ีดานบาน

เชียงคาน 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภัณฑ 4.28 0.449 มาก 
2 ดานราคา 4.28 0.314 มาก 
3 ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.21 0.396 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 4.20 0.460 มาก 

รวม 4.24 0.405 มาก 
 
จากตารางที่ 2.13 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี

คาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.24 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.28 

โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ความคุนเคยที่มีตอเพ่ือนบานในฝงประเทศไทย ตอสินคาไทย และผูขายคนไทยสงผล
ใหผูบริโภคคนลาวชอบซื้อสินคาของไทยอยางมาก อีกทั้งในเรื่องของตราสินคาของไทยมีความนาเชื่อถือ มีให
เลือกหลากหลาย สินคาของไทยติดตราสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทําใหรูวามีมาตรฐานใน
ดานคุณภาพ เปนตน 
 2) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.28 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขายอยูใน       
สปป.ลาว การตั้งราคาสินคาของไทยมีความเหมาะสมกับคุณภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคามีปาย
แสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง เปนตน 
 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 4.21 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ขั้นตอนการเขา-ออกประเทศเพ่ือมาซื้อสินคามีความสะดวก 
สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขาย เวลาเปด-ปดใหบริการของรานคา
เหมาะสม มีพ้ืนที่แสดงใหลูกคามองเห็นสินคาไดสะดวกและทั่วถึง เสียคาใชจายนอยในการขนสินคากลับ การ
ขนสงสินคากลับมีความสะดวก และมีบริการรับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท เปนตน 

4) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 4.20 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ขณะที่ดูโฆษณาสินคาไทยทําใหคิดไปดวยวาควรหรือไมควรซื้อ
สินคานั้น นอกจากนี้มีการโฆษณาทางวิทยุชุมชน มีการติดปายโฆษณาดวยภาษาลาว มีบริการใหเปลี่ยนหรือ
คืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา มีการสงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) มีการให
สินเชื่อในการซื้อสินคา เปนตน 
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8.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว ณ ดานบานเชียงคาน 

 
ตารางที่ 2.14 แสดงคาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจยัที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานดานบานเชียงคาน  

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การรับรูคุณภาพสินคา 4.37 0.510 มาก 
2 ความพึงพอใจของผูบริโภค 4.33 0.462 มาก 
3 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 4.32 0.441 มาก 
4 วัตถุประสงคในการซื้อ 4.19 0.548 มาก 

รวม 4.30 0.490 มาก 
 
จากตารางที่ 2.14 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาว ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.30 สามารถอธิบายเปนรายดานโดยใหความสําคัญในเรื่อง ดังนี้  
 1) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 4.37 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การมาซื้อสินคาของไทยมีความคุมคากับราคา คุณภาพ และการเดินทาง 
สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจากประเทศอ่ืนที่มีขายใน   สปป.ลาว ทํา
ใหมีความรูสึกที่ดีท่ีไดเปนเจาของและเปนประโยชนที่ดีที่สุด เปนตน 
 2) ดานความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.33 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวมีความพึงพอใจตอขั้นตอนการชําระเงินซื้อสินคา
ของไทย รวมถึงขั้นตอนในการเขามาซื้อสินคา ณ เขตชายแดน การปฏิบัติของเจาหนาที่ไทย เมื่อซื้อสินคาของ
ไทยไปบริโภคสามารถตอบสนองความตองการไดมาก มีความพึงพอใจตอสินคาของไทย และมีความพอใจที่มา
ซื้อสินคาไทยทุกครั้ง เปนตน 
 3) ดานความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.32 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวมีความตั้งใจซื้อสินคาของไทยในโอกาสอ่ืน แมวา
รานคาใกลบานไมมสีินคาไทยวางขาย ตั้งใจเขามาซื้อสินคาของไทย แมวาราคาสินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตใน
ประเทศอ่ืน เชน จีน เวียดนาม ที่ไมใชประเทศไทยมีราคาถูกกวา ตั้งใจซื้อสินคาของไทย แมวาไมมีเวลาไป
เลือกซื้อ เปนตน 

4) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 4.19 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวสวนมากซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ซื้อเพราะมีความ
แตกตางจากสินคาใน สปป.ลาว ซื้อเพราะชื่นชอบและชื่นชมตัวสินคา ไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้นในประเทศ
ของตน และซื้อเพราะเปนของฝากใหผูอื่น เปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากชองทางปากตอ
ปากมากที่สุด รองลงมาคือสื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง และสื่อโทรทัศนทองถิ่น ตามลําดับ สวนชองทางที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ ปากตอปาก สื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง และสื่อโทรทัศน
ทองถิ่น ตามลําดับ 
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8.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผานแดนถาวรเชียงคาน สวนมากไมไดมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนมา

ซื้อสินคาฝงไทย และไมมีการจดใสกระดาษ โดยสวนใหญคิดไวในใจ และหากมีสินคาชนิดไหนถูกใจก็ซื้อสินคา
นั้นเพิ่ม โดยในการมาซื้อสินคาท่ีไทยนั้นสวนมากทั้งหมด ใชเงินสดที่พกติดตัวมาอยางเดียว ซึ่งเขามาซื้อสินคาที่
ประเทศไทยมีความถ่ีประมาณ 1 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีที่ลืมซื้อสินคาหรือสินคาหมดกะทันหัน ผูบริโภคคน
ลาวก็ซื้อสินคาไทยเหมือนเดิม แตซื้อกับผูประกอบการคนลาวในหมูบาน 

 
8.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผานแดนถาวรเชียงคานเขามาซื้อสินคาไทยตาม

แนวชายแดนของไทย จากการสัมภาษณ มีความเห็นวา ปริมาณการซื้อสินคาเมื่อ 5 ปที่ผานมามีการซื้อสินคา
ไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 58.6 และมีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม รอยละ 40 โดยกรณีที่มีการซื้อสินคาที่เพ่ิมขึ้น
เนื่องจาก เสนทางการคมนาคมในการเดินทางมาซื้อสินคาสะดวกสบายขึ้น มีรถยนตและสามลอรับจางคอย
ใหบริการ รสนิยมเปลี่ยนไป ชอบความทันสมัยและมีคุณภาพ สวนกรณีที่มีการซื้อสินคาเทาเดิม  เนื่องจาก
รายไดไมเปลี่ยนแปลง ทางเลือกสินคาในตลาดการคาชายแดนมีเทาเดิม และรสนิยมไมเปลี่ยนแปลง เปนตน 

 
8.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยที่ผานจุดผานแดนถาวรเชียงคาน เรียงลําดับประเภทสินคาจากมากไป

นอย ดังนี้  
1) สินคาอุปโภคบริโภค ไดแก ผงชูรส อาหารทะเล น้ําสมตราดีโด น้ําอัดลมและไขไก เปนตน 
2) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง รองเทาแตะ ผาถุงและผาหมโตโต เปนตน 
3)  สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก หมอ อุปกรณนึ่งขาว มีด ฝอยขัดหมอและกระทะ 

เปนตน 
4)  สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก จอบ เมล็ดพันธุพืช ปุย อาหารสัตวและยาฆาแมลง

ปราบศัตรูพืช เปนตน 
5) สินคาประเภทอุปกรณกอสราง ไดแก หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก ตะปูและคอน เปนตน  
6) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค เปนตน 
7) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม วิทยุ/โทรทัศน ตูเย็น แอรและเครื่องเสียง เปนตน 

 
8.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาท่ีฝงไทยผานจุดผานแดนถาวรเชียงคาน โดยสวนใหญเขามาซื้อสินคา

ในชวงสายหลังเวลา 09.00 น. รอยละ 51.4 โดยการเขามาซื้อสินคาสวนใหญนิยมซื้อที่สินคาโลตัส รอยละ 
31.3 เหตุผลที่นิยมซื้อ เพราะ สถานที่ใกลบาน สินคาราคาถูก และสินคามีใหเลือกหลากหลาย เปนตน โดย
ปริมาณการเขามาซ้ือสินคาของผูบริโภคคนลาวในแตละครั้งสวนมากมีมูลคาประมาณ 1,001–1,900 บาท 

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก ราคาสินคาถูก คุณภาพดี เคยไดยิน
โฆษณาจากวิทยุทองถิ่นจึงทําใหเกิดความตองการซื้อสินคา และมีสินคาใหเลือกหลากหลาย เปนตน แต
อยางไรก็ตามยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคาไทย ไดแก มีคาภาษีหรือคาธรรมเนียมการนํา
สินคากลับ ขั้นตอนในการตรวจสอบยุงยาก ความเสียหายของสินคาในการขนสง คาขนสงมีราคาแพง เปนตน 
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8.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผานแดนถาวรเชียงคาน มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจาก

ประเทศอ่ืน เชน จีน และเวียดนาม รอยละ 5–10 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคา
ใน สปป.ลาว มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาวสวนมาก รอยละ 58.8 เห็นวา ยังคงซื้อสินคาไทย
เทาเดิมเพราะ สินคาของไทยราคาถูก และมีความเคยชินที่มาซื้อสินคาไทย สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝง
ไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่องของพาหนะใชในการเดินทาง คาแรงขนสงสินคามีราคาแพง เปนตน หากมี
เหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดข้ึนมีผลตอการมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวมาก  

 
8.2. ผูบริโภคคนไทย 

ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนในตลาดนัดจุดผานแดนถาวรเชียงคาน โดยสวน
ใหญทําการสัมภาษณผูชายมากกวาผูหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป อาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณดาน 
มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกร และประกอบธุรกิจสวนตัว รายไดประมาณ 1,000-20,000 บาทตอเดือน ผูบริโภค
คนไทยโดยมาซื้อสินคาในวันเปดตลาดนัดทุกวัน และมีการซื้อสินคาที่คนลาวนํามาขาย โดยสินคาที่ซื้อจาก
ผูขายคนลาว ไดแก ผักหวาน สมุนไพร ปลาและกบ เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคาประมาณชวงสายหลังเวลา 
09.00 น. 

 
8.3. ผูประกอบการคนลาว 

ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาตามแนวชายแดนที่ผานจุดผานแดนถาวรเชียงคาน โดยสวนใหญ
เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 41-50 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเปน
ผูประกอบการรายยอย โดยสวนใหญมีการเขามาซ้ือสินคาท่ีไมแนนอน จากการสัมภาษณผูประกอบการคนลาว 
สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

8.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  
 

ตารางที่ 2.15 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย 3.00 0.000 ปานกลาง 
2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.00 0.000 ปานกลาง 
3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 
3.00 0.000 ปานกลาง 

4 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ
การพัฒนา สปป.ลาว 

3.00 0.000 ปานกลาง 

5 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว 3.00 0.000 ปานกลาง 
รวม 3.00 0.000 ปานกลาง 

   
  จากตารางที่ 2.15 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.00 ไดแก สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิดหรือปริมาณสินคานําเขา
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จากประเทศไทย การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุดและประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและ
ความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว เปนตน   
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยตอผูประกอบการคนไทยและมีความคุนเคยตอสินคาไทยเปนอยางดี 
 พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการ
คนลาวมีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.90 ไดแก ประเทศไทยมี
การวิจัยดานเทคโนโลยี มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีอัตราจางแรงงานสูง มีความ
ชํานาญดานเทคนิค มีการผลิตที่ไดมาตรฐาน มีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิตและมีรสนิยมสูงดานความคิด
สรางสรรค เปนตน  
  หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน  ใน
ระดับความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.00 ไดแก ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึง
ประเทศไทย ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีความนาเชื่อถือและสินคาไทยที่จําหนายตามแนว
ชายแดนผลิตดวยเทคโนโลยีการผลิตที่ดี เปนตน 
 

8.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย โดยผานจุดผานแดน
ถาวรบานเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  

 
ตารางที่ 2.16 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดบั
ความสําคัญ 

1 ดานการสงเสริมการตลาด 4.00 0.000 มาก 
2 ดานสถานท่ี 4.00 0.000 มาก 
3 ดานผลิตภณัฑ 4.00 0.000 มาก 
4 ดานราคา 3.60 0.000 มาก 

รวม 3.90 0.000 มาก 
 
  จากตารางที่ 2.16 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดบัความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.90 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1)  ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.00 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีบริการ
รับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท มีการใหสินเชื่อในการซื้อสินคา มีการสงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด 
แลก แจก แถม) มีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหาและมีการโฆษณาทางวิทยุชุมชน เปนตน  

2) ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.00 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีพนักงานขาย
เพียงพอที่คอยบริการ และหยิบสินคาให มีพ้ืนที่จัดเก็บสินคาขายมากเพียงพอที่ลูกคาไดเห็นสินคา สถานที่จอด
รถมีเพียงพอ เสียคาใชจายนอยในการขนสินคากลับและการขนสงสินคากลับมีความสะดวก เปนตน 

3)  ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.00 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาทันสมัย มี
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คุณภาพดี รานคาไทยนํามาจําหนายเปนที่รูจัก คนหาสินคาในรานคาไทยทําไดงายและรานคาไทยจัดเรียง
สินคาเปนหมวดหมู เปนตน 

4) ดานราคา ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก ที่มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.60 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สามารถตอรอง
ราคาสินคาได มีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาตามตนทุนที่เพ่ิมทุกครั้ง การตั้งราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพ
สินคา มีปายแสดงราคาสินคาที่ชัดเจนและสินคาไทยที่เหมือนกันกับสินคาลาวนั้น เปรียบเทียบราคาสินคาของ
ไทยมีราคาถูกกวา เปนตน 

 
8.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

สินคาไทย โดยผานจุดผานแดนถาวรบานเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  
 

ตารางที่ 2.17 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานเศรษฐกิจ 3.75 0.000 มาก 
2 ดานกฎหมายและการเมือง 3.00 0.000 ปานกลาง 

รวม 3.38 0.000 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 2.17 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ

ความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.38 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
1) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.75 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก รายไดในการนํามา
ซื้อสินคามีนอย คาใชจายในการขนสงสูงและการขาดแคลนสินคาที่จําเปนใน  สปป.ลาว และผูบริโภคชาวลาว 
มีความตองการสินคาไทยสูง เปนตน  

2) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.00 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก 
รัฐบาลไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ 
และกฎหมายเกี่ยวกับภาษีการคาซับซอนในการนํามาปฏิบัติ เปนตน  

 
8.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายที่ สปป.ลาว  
ผูประกอบการคนลาวที่ผานจุดผานแดนถาวรเชียงคาน สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองใน

ประเทศของตน มีการวางแผนมาซื้อสินคาดวยวิธีการจดใสกระดาษ มาซื้อสินคาดวยตนเอง โดยมีวิธีการซื้อ
สินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อ ผูประกอบการคนลาวมาซื้อสินคาจากไทย 
ประมาณ 1-5 ครั้งตอเดือน  

การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประเทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 30 จากราคา
เดิมของสินคา โดยวิธีการจายชําระเปนเงินสด 

รานคาที่ขายสินคาในเมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน สปป.ลาว ผูประกอบการคนลาวมีแนวโนมใน
การซื้อสินคาจากประเทศจีน มาวางขายในราน เพ่ือเปนสินคาทดแทนสินคาจากประเทศไทย เนื่องจากเปน
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2.3 จุดผานแดนถาวรบานคกไผ ตําบลปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย 
 
 
1. สภาพโดยท่ัวไป  

1.1 ประวัติ ที่ตั้ง และการเดินทาง 
  จุดผานแดนถาวรบานคกไผ ตําบลปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย เปดทําการตั้งแตวันที่ 1 
ธันวาคม 2535 เปดทําการทุกวัน ระหวางเวลา 08.00-16.00 น. ยกเวนวันเสาร เปดทําการระหวางเวลา 08.00-
17.00 น. จุดผานแดนถาวรบานคกไผ หางจากอําเภอปากชม 4 กิโลเมตร ตามเสนทางถนนหมายเลข 221 ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
 

 
                      ภาพที่ 2.27 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรบานคกไผ 
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          ภาพที ่2.28 แสดงที่ตัง้จุดผานแดนถาวรบานคกไผ 
 
  จุดผานแดนถาวรบานคกไผ เปดใหบริการผานแดนแกคนไทย และคนลาว โดยคนไทยสามารถใชบัตร
ผานแดนชั่วคราวติดตอทําบัตรได ณ ที่วาการอําเภอปากชมเพ่ือเดินทางออกนอกประเทศ แตยังไมสามารถใช
หนังสือเดินทาง (Passport) ในการเดินทางออกนอกประเทศ ณ จุดผานแดนฯ นี้ได 
 

 
         ภาพที ่2.29 แสดงแผนผังอาคารทําการบริเวณจุดผานแดนถาวรบานคกไผ 
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                                    ภาพที ่2.30 อาคารทําการจุดผานแดนถาวรบานคกไผ 

 
1.2 การบริหารจัดการ หนวยงานรับผิดชอบ 

 การบริหารจัดการจุดผานแดนถาวรบานคกไผ ไดมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังนี้  
 
ตารางที่ 2.18 การแบงหนาท่ีความรับผดิชอบในการดําเนินการ 

หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 
ฝายปกครอง อําเภอปากชม ดูแลความเรียบรอยการเขา-ออกของคน 
ศุลกากรเชียงคาน ดําเนินการตรวจปลอยสินคา เก็บภาษี 
สํานักงานตรวจคนเขาเมืองเชียงคาน ดําเนินการตรวจคนเกี่ยวกับการเขามาในราชอาณาจักร 

ดานตรวจพืช ควบคุม ตรวจสอบพืช ตรวจสอบโรคแมลงในศัตรูพืชและวัชพืชในพืชผักผลไมและ
สินคาเกษตร เพื่อออกใบรับรองศตัรูพืช (Phytosanitary Certificate)  

ตํารวจตระเวนชายแดนเชียงคาน 
ดําเนินการดูแลดานความมั่นคงตามแนวชายแดนพื้นที่จุดผานแดนถาวรบานคกไผ ตํารวจน้ําเชียงคาน 

ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน 

อบต.ปากชม 
  เก็บคาธรรมเนียมคนลาวเขาประเทศคนละ 20 บาท  
  จัดเก็บคาธรรมเนียมรถสินคา รถบรรทุก 100-300 บาทตอคัน รถ 4 ลอ หรือรถ

สวนบุคคล 50 บาทตอคัน  
 
1.3 ลักษณะทางกายภาพของดาน 

  จุดผานแดนถาวรบานคกไผ มีอาคารทําการตรวจคนเขาเมือง ศุลกากร ตรวจกักกันโรคพืช นอกจากนี้
ในอาคารใกลเคียงดานหนา อบต.ปากชม ไดสงเจาหนาที่มาจัดเก็บคาธรรมเนียมคนเขา-ออก และรถบรรทุก
สินคา ที่มาขนถายสินคานําเขาจาก สปป.ลาว บริเวณลานคอนกรีตดานหนาอาคารพาณิชยจํานวน 18 คูหา 
ของเอกชนซึ่งอยูระหวางการกอสรางใกลแลวเสร็จ ซึ่งรถบรรทุกลาวสามารถขึ้นจากทาเรือแพขนานยนตเพ่ือ
มาเปลี่ยนถายสินคาได 
  สิ่งอํานวยความสะดวกที่จุดผานแดนถาวรบานคกไผ มีเรือโดยสารขามฟากใหบริการ เปนเรือโดยสาร
ของคนไทยจํานวน 6 ลํา ของคนลาวจํานวน 8 ลํา เปนเรือโดยสารขนาดบรรทุกคน 60 คน ในการใหบริการ
เรือโดยสารแตละวันใชเรือไทยและลาวอยางละ 1 ลํา เรือโดยสารของลาวรับคนลาวมาสงที่ฝงไทย สวนการ
เดินทางกลับประเทศตองนั่งเรือโดยสารไทยกลับ คาโดยสารเรือคนละ 50 บาทตอเที่ยว หากเหมาลําคิดราคา 
200 บาทตอเที่ยว ในกรณีที่ขนถายสินคาจากไทยไป สปป.ลาว คิดคาใชจายขนสง 500 บาทตอลํา 
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ภาพที่ 2.31 อาคารที่ทําการตรวจคนเขาเมือง จุดผานแดนถาวรบานคกไผ ภาพที่ 2.32 ทาเทียบเรอื จุดผานแดนถาวรบานคกไผ 
 

  
ภาพที่ 2.33-2.34 ทาเรือขนสงสินคาและเรือขามฟาก จุดผานแดนถาวรบานคกไผ 

 
  โดยที่จุดผานแดนถาวรบานคกไผนี้มีแพขนานยนต 1 ลํา ใหบริการรถบรรทุกสินคาจาก สปป.ลาว 
บรรทุกสินคา ผลิตผลทางการเกษตรนําเขามาประเทศไทย โดยมีรถบรรทุกสินคาของไทยมารับขนถายสินคา
ภายในพ้ืนที่ลานคอนกรีตดานขางอาคารดานศุลกากร คาบริการแพขนานยนตในการขนสงรถสินคาคันละ 200 
บาทตอเที่ยว 
 

1.4 จํานวนคนเขา-ออกดาน 
  จุดผานแดนถาวรบานคกไผ เปดทําการทุกวัน โดยปกติมีคนลาวเขา-ออก เฉลี่ยวันละประมาณ 20-40 
คน หากเปนวันที่มีตลาดนัดทุกวันเสารมีคนลาวเขา-ออก ประมาณ 100-120 คน  
 
ตารางที่ 2.19 สถิติคนเขา-ออก ผานจุดผานแดนถาวรบานคกไผ                  หนวย : คน 

ป คนไทย คนลาว 
เขา ออก เขา ออก 

2554 1,010 1,213 8,521 6,583 
2555 1,601 1,438 10,510 8,284 
2556 1,550 1,708 11,336 8,679 

ที่มา: ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเลย, 2557 
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1.5 พิธีการในการเดินทางเขาออก 
  ในการเดินทางเขา-ออก คนไทยและคนลาว ใชหนังสือผานแดนชั่วคราว โดยคนไทยสามารถขอทํา
หนังสือผานแดนชั่วคราวได ณ ที่วาการอําเภอปากชม ยังไมอนุญาตใชหนังสือเดินทาง หรือ Passport เขา-
ออก ได สวนการนําเขาและสงออกสินคาตามพิธีการศุลกากร 
 
2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 

  จุดผานแดนถาวรบานคกไผ อําเภอปากชม จังหวัดเลย ตรงขามกับดานประเพณีบานวัง เมืองหมื่น 
แขวงเวียงจันทน  หางจากนครหลวงเวียงจันทนขึ้นไปทางเหนือประมาณ 160 กิโลเมตร มีหมูบานใกลเคียง
ประกอบดวยบานนาคํา น้ําเขิน น้ําฮี น้ําแพก บานทา ปากซาว 

 
3. รูปแบบการคาขาย 

3.1 มูลคาการคาและการพึ่งพาทางการคา 
  ขอมูลปริมาณสินคาและมูลคาการคา ณ จุดผานแดนถาวรบานคกไผ อําเภอปากชม จังหวัดเลย 
รวมอยูในขอมูลการคาของดานศุลกากรเชียงคาน 
  สินคานําเขาเปนแรแบไรท ลูกตาว ลูกเดือย ลูกหยี สวนใหญแลวที่จุดผานแดนฯ นี้ คนลาวนิยม
เดินทางมาจับจายใชสอยในวันที่เปดทําการตลาดนัดที่เปดขายสินคาบริเวณสถานีรถโดยสารอําเภอปากชม มี
คนลาวเดินทางมาซื้อสินคาเพ่ือบริโภคและใชสอยในชีวิตประจําวัน สินคาที่จําหนาย โดยหลักเปนเสื้อผา
สําเร็จรูป เสื้อผามือสอง สินคาอุปโภคบริโภค สินคาจําเปนที่ใชในครัวเรือน และใชในชีวิตประจําวัน เครื่อง
พลาสติก อุปกรณทางการเกษตร วัสดุกอสราง อาหารปรุงสําเร็จ มีรานคาจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค 
เครื่องใชสอยในครัวเรือน อุปกรณและเครื่องใชทางการเกษตร โดยขายสงและขายปลีกเปนรานขนาดใหญ
จํานวน 2 ราน ในตัวอําเภอปากชม การชําระเงินเปนเงินสด  
 

3.2 ลักษณะการขนสง 
  การนําเขาแรแบไรทเปนการขนสงแรแบไรท จากแหลงผลิตโดยรถบรรทุกของ สปป .ลาว บรรทุกลง
แพขนานยนตขามมาประเทศไทย และเปลี่ยนถายใสรถบรรทุกของไทยเพ่ือขนสงไปยังปลายทางสวนการขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ลูกตาว ลูกเดือย ลูกหยี มีผูรวบรวมในฝงลาว และใชการขนสงทางเรือโดยสาร
ขามมาท่ีฝงประเทศไทย  

 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและการบริการ 

4.1. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงาน  
  ในชวงฤดูเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร มีแรงงานคนลาวขามมารับจางทํางาน เชน
ดํานา เกี่ยวขาว เปนแรงงานเชามาเย็นกลับ ซึ่งแรงงานเหลานี้รูจักคุนเคยกับนายจางที่เคยทํางานรวมกันมา
กอน คาจางท่ีไดรับประมาณวันละ 300 บาท  
  มีแรงงานภาคบริการเขามา โดยทํางานรับจางตามรานอาหาร ซึ่งคนที่มาทํางานในดานบริการนั้นตอง
มีเอกสารจาก สปป.ลาว มาแสดงใหเจาหนาที่ของไทย โดยสามารถอยูทํางานได 30 วัน หากครบกําหนดแลว
คนลาวตองการทํางานตอตองกลับไปขอใบอนุญาตใหมจาก สปป.ลาว อีกครั้ง ซึ่งแรงงานหญิงสวนมากที่เขามา
รับจางในรานอาหารในเขตอําเภอปากชม มีนายจางคนไทยมารอรับที่ดานเพ่ือไปทํางานบริการในรานอาหาร  
รานคาราโอเกะ ซึ่งมีอยูหลายราน และมีการลักลอบคาประเวณีโดยมีนายจางเปนผูรับแรงงานหญิงคนลาวที่
ดานเพื่อไปทํางานตามรานอาหาร รานคาราโอเกะ  
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4.2. รูปแบบการพึ่งพาดานบริการ 
1. การพึ่งพาดานสาธารณสุข 

   จุดผานแดนถาวรบานคกไผ มีคนลาวขามมาใชบริการในการรักษาพยาบาลยังคลินิกตาง ๆ และ
โรงพยาบาลอําเภอปากชม โดยเฉลี่ยวันละ 3-4 ราย 
 
5. ดานความม่ันคง 

 จุดผานแดนถาวรยังมีการลักลอบนําเขายาเสพติดขามมาบริเวณพ้ืนที่บานคกไผ นอกจากนี้ฝายความ
มั่นคงดําเนินการสุมตรวจสอบผูเสพยาเสพติด หากตรวจพบมีการเสพสารเสพติดดําเนินการผลักดันกลับ
ประเทศและหามเขามาประเทศไทยในเวลา 15 วัน 
 จุดผานแดนถาวรมีการเขามาของหญิงสาวเพ่ือทํางานภาคบริการ และคาประเวณี ตามรานอาหาร 
รานคาราโอเกะ ในพื้นที่อําเภอปากชม 
 
6. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของ สปป.ลาว ที่จุดผานแดน

ถาวรบานคกไผ ตําบลปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย 
 

6.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาว ณ จุดผานแดนถาวรบานคกไผ ตําบลปากชม อําเภอ

ปากชม จังหวัดเลย โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 23 คน แบงเปนเพศชาย จํานวน 10 คน และ
เพศหญิง จํานวน 13 คน อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 30.4 ระดับการศึกษาสวนมาก
ไมไดรับการศึกษา คิดเปนรอยละ 95 อาศัยอยูหมูบานวัง หมูบานน้ําฮ่ี หมูบานปาวชาว หมูบานนาคํา และ
หมูบานน้ําเขิน  

ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาบริเวณจุดผานแดนถาวรบานคกไผ สวนมากประกอบอาชีพเกษตรกร
เปนหลัก รายไดที่นํามาซื้อสินคาสวนมากมาจากการทําการเกษตร รายไดครัวเรือนตอเดือน โดยสวนมากอยู
ระหวาง 50,001-100,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพ่ือการบริโภคของครอบครัวตอเดือน โดยสวนมากอยู
ระหวาง 3,001-5,000 บาท  

 
6.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจุดผานแดนถาวรบานคกไผ มีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 2.20 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวทีป่ระเทศไทยมีตอ สปป.ลาว 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 4.87 0.352 มากที่สุด 
2 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 4.86 0.363 มากที่สุด 

3 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 4.75 0.452 มากที่สุด 
4 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 4.73 0.467 มากที่สุด 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ

การพัฒนา สปป.ลาว 4.45 0.688 มากที่สุด 

รวม 4.73 0.464 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 2.20 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จุดผานแดนถาวรบานคกไผ มีตอประเทศไทย 
อยูในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.73 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก 
ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิด
ที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว และการซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด ตามลําดับ  
 

6.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่จุดผานแดนถาวรบานคกไผ พิจารณาสวนประสมทาง
การตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

 
ตารางที่ 2.21 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยผานจุดผานแดนถาวรบานคกไผ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.06 1.030 ปานกลาง 
2 ดานราคา 2.91 0.894 ปานกลาง 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 2.80 1.712 ปานกลาง 
4 ดานผลิตภัณฑ 2.24 1.393 นอย 

รวม 2.75 1.257 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 2.21 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญปานกลาง มี

คาเฉลี่ย ( ) รวม = 2.75 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
1) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญปานกลาง 

มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.06 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน เสียคาใชจายนอยในการขนสินคากลับ การขนสงสินคากลับมี
ความสะดวก มีพ้ืนที่แสดงใหลูกคามองเห็นสินคาไดทั่วถึง ขั้นตอนการเขา-ออกประเทศเพ่ือมาซื้อสินคามีความ
สะดวกเนื่องจากผูบริโภคคนลาวใชหนังสือผานแดนชั่วคราวได สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่
สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขาย เวลาเปด-ปดใหบริการของรานคาเหมาะสม มีพนักงานเพียงพอที่คอย
บริการ และหยิบสินคาให เปนตน 
 2) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย (( ) = 2.91 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การตั้งราคาสินคาของไทยเหมาะสมกับคุณภาพ สินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูใน
ประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขายอยูใน สปป.ลาว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคามีปายแสดงบอก
ชัดเจนทุกครั้ง เปนตน 
 3) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญปานกลาง 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 2.80 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีการสงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก 
แถม) มีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา นอกจากนี้ผูประกอบการคนไทยมีการใหเครดิตกับ
ผูประกอบการคนลาวในการซื้อสินคา มีการโฆษณาทางวิทยุชุมชน ติดปายโฆษณาดวยภาษาลาว ซึ่งการ
โฆษณาสินคาของไทยทําใหเกิดความรูสึกวาตองการสินคาที่มีคุณภาพและคิดวาไดรับผลจากการใชเหมือนใน
โฆษณา ทําใหรูสึกดีและคลอยตามโฆษณาในการอยากใชสินคาของไทย เปนตน 

4) ดานดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญนอย มีคาเฉลี่ย 
( ) = 2.24 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ความคุนเคยที่มีตอเพ่ือนบานในฝงประเทศไทย ประเทศไทยมีความเปน
มิตร คนไทยมีความซื่อสัตย ประเทศไทยมีการศึกษาดี คนไทยนาไววางใจ สินคาของไทยมีมาตรฐานคุณภาพดี 
ตราสินคาของไทยมีความนาเชื่อถือ มีความคงทน มีใหเลือกหลากหลาย ที่สําคัญสินคาไทยที่ติดตราสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความนาเชื่อถือ เปนตน 
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6.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว ณ จุดผานแดนถาวรบานคกไผ  

 
ตารางที่ 2.22 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยผานจุดผานแดนถาวร บานคกไผ  

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การรับรูคุณภาพสินคา 3.66 1.142 มาก 
2 ความพึงพอใจของผูบริโภค 3.53 1.215 มาก 
3 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 3.10 1.514 มาก 
4 วัตถุประสงคในการซื้อ 1.98 1.633 นอย 

รวม 3.07 1.376 มาก 
 
จากตารางที่ 2.22 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี

คาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.07 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
 1) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 3.66 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวกลาววาการมาซื้อสินคาของไทยมีความคุมคากับราคา 
คุณภาพ และการเดินทาง สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจากประเทศอ่ืน 
เชน จีน และเวียดนาม ที่มีจําหนายใน สปป.ลาว และการซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่สุด เปนตน 

2) ดานความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.53 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคลาวมีความพึงพอใจตอขั้นตอนการชําระเงินคาสินคา
ของไทย การปฏิบัติของเจาหนาที่ รานคาที่ขายสินคามีการตกแตงที่สวยงาม และผูขายมีความเปนมิตร เปนตน 
 3) ดานความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.10 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวตั้งใจเขามาซื้อสินคาของไทย แมวาราคาสินคา
ประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศอ่ืน เชน จีน และเวียดนาม ที่ไมใชประเทศไทยมีราคาถูกกวา ตั้งใจซื้อสินคา
ของไทย แมวาเพิ่งซื้อสินคาประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ มา เชน จีน และเวียดนาม ตั้งใจสินคาของไทย
ที่ขายในทองถิ่น แมวาทองถิ่นของยังไมมีขาย เปนตน 
 4) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญนอย มี
คาเฉลี่ย ( ) = 1.98 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวสวนมากซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน นําไปขาย
ตอ ไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้นในประเทศของตน มีความแตกตางจากสินคาในประเทศตน และซื้อเพราะชื่น
ชอบและชื่นชมตัวสินคา เปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากการบอกปากตอ
ปากมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง และวิทยุทองถิ่น ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ ปากตอปาก สื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง และสื่อโทรทัศนทองถิ่น 
ตามลําดับ 

 
6.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวผานจุดผานแดนบานคกไผ สวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคา

ฝงไทยทุกครั้ง และไมมีการจดใสกระดาษ โดยมากคิดไวในใจ รอยละ 57.1 และหากมีสินคาชนิดไหนถูกใจก็ซื้อ
สินคานั้นเพ่ิม ในการมาซื้อสินคาที่ไทยนั้นทั้งหมด ใชเงินสดที่พกติดตัวมาอยางเดียว ซึ่งเขามาซื้อสินคาที่
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ประเทศไทยมีความถ่ีประมาณ 1 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีที่ลืมซื้อสินคาหรือสินคาหมดกะทันหัน ผูบริโภคคน
ลาวก็ซื้อสินคาไทยเหมือนเดิม แตซื้อกับผูประกอบการคนลาวในหมูบาน 
 

6.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทยผานจุด

ผานแดนถาวรบานคกไผ จากการสัมภาษณ มีความเห็นวา ปริมาณการซื้อสินคาเมื่อ 5 ปที่ผานมามีการซื้อ
สินคาไทยเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 28.6 ในขณะที่มีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม รอยละ 71.4 โดยกรณีที่มีการซื้อ
สินคาที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจาก เสนทางการคมนาคมในการเดินทางมาซื้อสินคาสะดวกสบายขึ้น รสนิยมเปลี่ยนไป  
ชอบความทันสมัยและมีคุณภาพมากขึ้น และทางเลือกสินคาในตลาดการคาชายแดนมีมากขึ้น เปนตน สวน
กรณีท่ีมีการซื้อสินคาเทาเดิมเนื่องจาก ทางเลือกสินคาในตลาดการคาชายแดนมีเทาเดิม รายไดไมเปลี่ยนแปลง 
เสนทางการคมนาคมเหมือนเดิม เปนตน 

 
6.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานจุดผานแดนถาวรบานคกไผ เรียงลําดับประเภทสินคาจากมากไป

นอย ดังนี้ 
1) สินคาอุปโภคบริโภค ไดแก ขนมคบเคี้ยว น้ําปลา ซอส ผงชูรสและน้ําอัดลม เปนตน 
2) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก ยาฆาแมลงปราบศัตรูพืช ปุยและเครื่องสะพายตัดหญา เปนตน 
3) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง กระโปรงและรองเทาแตะ เปนตน 
4) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก เครื่องพลาสติก เปนตน 

 
6.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผานแดนบานคกไผ เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย โดยสวนใหญเขามาซื้อสินคา

ในชวงสายหลังเวลา 09.00 น. คิดเปนรอยละ 51.4 โดยการเขามาซื้อสินคาโดยสวนใหญนิยมซื้อที่สินคาที่ 
โลตัส รอยละ 47.7 เหตุผลที่นิยมซื้อ เพราะ มีรานใหญอยูรานเดียว สินคามีใหเลือกหลากหลาย เปนตน โดย
มูลคาการเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวในแตละครั้งสวนมากมีมูลคาประมาณ 2,801 บาทข้ึนไป 

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก ราคาสินคาถูกกวา คุณภาพดี และมี
สินคาใหเลือกหลากหลาย  และเคยไดยินโฆษณาจากวิทยุทองถิ่น เปนตน แตอยางไรก็ตามยังมีปจจัยที่ทําให
ผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคาไทย ไดแก เสียคาภาษีหรือคาธรรมเนียม ขั้นตอนในการตรวจสอบยุงยาก และ
เกิดความเสียหายของสินคาในการขนสง เปนตน 

 
6.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวผานจุดผานแดนบานคกไผ มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจากประเทศอ่ืน 

เชน จีน และเวียดนาม รอยละ 5–10 ทั้งนี้ข้ึนอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน สปป.ลาว 
มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาวที่ใหสัมภาษณทั้งหมด ตองการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น และถา
รายไดของผูบริโภคคนลาวเพ่ิมขึ้นผูบริโภคคนลาวยังคงซื้อสินคาของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นเชนกัน สวนการเดิน
ทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่องคาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจาก สปป .ลาว มี
คาใชจายสูง หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดข้ึนมีผลตอการมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวมาก  
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6.2. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณหนาจุดผานแดนถาวรบานคกไผ โดยสวนใหญประกอบธุรกิจ

คาปลีก รานชาปว รานขายของชําและรานโชหวย เปนเวลามากกวา 9 ป โดยสวนมากผูบริโภคคนลาวและ
ผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานและจายสินคาเปนเงินสด แนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทยเทา
เดิมและรานใหมสั่งสินคาจากผูประกอบการคนไทยมีแนวโนมเทาเดิม จากปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการคน
ไทยพบคือ ปญหาในเรื่องการขนสงและคาธรรมเนียมนําสินคากลับประเทศ 
 
7. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของเมืองและดานในอนาคต 

  มีการกลาวถึงแผนการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขงบริเวณจุดผานแดนถาวรบานคกไผ แตยังไมมี
ความชัดเจน 
 
8. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด  

1) คนลาวเมื่อเขามาประเทศไทยที่จุดผานแดนฯ แลวตองเชารถกระบะรับจางเพ่ือเขาไปในอําเภอ
ปากชม คนละ 100 บาทตอเที่ยว ทําใหมีคาใชจายในการเดินทางที่สูงขึ้น 

2) ปญหาการบริหารจัดการพ้ืนที่ยังไมมีความชัดเจน ระหวางอบต.ปากชม และเอกชนที่กอสราง
อาคารพาณิชย พรอมลานคอนกรีตสําหรับขนถายสินคา 
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สวนที่ 3 
จุดผอนปรน 

 
 

3.1 จุดผอนปรนบานเหมืองแพร ตําบลนาแหว อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 
 
1. สภาพโดยท่ัวไป  

1.1 ประวัติ ที่ตั้ง และการเดินทาง 
  จุดผอนปรนบานเหมืองแพร ตําบลนาแหว อําเภอนาแหว จังหวัดเลย กอตั้งในป พ.ศ. 2527 เปด   
จุดผอนปรน ทุก ๆ 8 ค่ํา และ 15 ค่ํา หรือเฉพาะวันพระ ระหวางเวลา 08.00-18.00 น. เหตุที่ตองทําการเปด
จุดผอนปรนในวันพระ เนื่องจากในอดีตถือวันพระเปนวันหยุดงานจากการประกอบอาชีพตาง ๆ เพ่ือไปรวม
ทําบุญ และสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งวันเปดดานเปนวันที่มีตลาดนัดซื้อขายสินคาที่ฝงไทย นอกจากเปดดาน
ตามกําหนดในทุกวันพระ ไดผอนปรนเปดดานทุกวัน ในชวงเชา ระหวางเวลา 06.00-09.00 น. และชวงเย็น 
ระหวางเวลา 15.00-18.00 น. เพ่ือใหคนลาวฝงตรงขามจากบานเหมืองแพ ไดมาจับจายซื้อสินคาประจําวัน
และสงบุตรหลานที่คนไทยและคนลาวแตงงานกันอาศัยอยูฝงลาวไดมาเรียนหนังสือในตัวอําเภอนาแหว พบ
เห็นมีอยู 4 คน ซึ่งจุดผอนปรนนี้หากคนลาวเจ็บปวยสามารถขออนุญาตขามมารักษาพยาบาลผานจุดผอนปรน
นี้ไดตลอดเวลา ซึ่งมีเจาหนาที่จากกองรอยอาสารักษาดินแดน (อส.) ของฝายปกครอง ประจําที่ดาน 1 นาย 
คอยตรวจเช็ครายชื่อผูเดินทางเขา-ออก โดยคนลาวที่ขามมารักษาใชบริการที่โรงพยาบาลอําเภอนาแหว 
โรงพยาบาลอําเภอดานซาย และโรงพยาบาลจังหวัดเลย 
 

 
                     ภาพที ่3.1 แผนที่การเดินทางไปยังจุดผอนปรนบานเหมืองแพร 
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          ภาพที่ 3.2 แผนที่การเดินทางไปยังจุดผอนปรนบานเหมืองแพร 
 
  บานเหมืองแพร ตําบลนาแหว อําเภอนาแหว จังหวัดเลย มีจํานวน 140 หลังคาเรือน ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมปลูกขาวเปนอาชีพหลัก  
  การเดินทางไปยังจุดผอนปรนบานเหมืองแพรออกจากอําเภอนาแหว ใชเสนทางหมายเลข 2113 ตาม
เสนทางไปอุทยานแหงชาติภูสวนทราย ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เมื่อพบเสนทางหมายเลข 1268 ที่บาน
เหมืองแพร ใหเลี้ยวขวาเขาถนนคอนกรีตหมูบาน ระยะทางประมาณ 200 เมตร ถึงบริเวณจุดผอนปรนริมฝง
แมน้ําเหือง 
 

1.2 การบริหารจัดการ 
  มีหนวยงานฝายปกครอง (กองรอยอาสารักษาดินแดน) ดูแลความเรียบรอย บันทึกรายชื่อคนลาวเดิน
ทางเขา-ออก เจาหนาที่ฝายความมั่นคงซึ่งสนธิกําลัง พลเรือน ตํารวจ ทหาร ปาไม ดูแลความเรียบรอยดาน
ความมั่นคงชายแดน ตรวจคนการลักลอบขนยาเสพติดในพ้ืนที่จุดผอนปรน เจาหนาที่ศุลกากร ดูแลการจัดเก็บ
ภาษีอากร และพิธีการศุลกากร สําหรับการนําเขาและสงออกของ ณ จุดผอนปรน 
 

  
ภาพที่ 3.3 บริเวณทางขึ้นจุดผอนปรน                                         ภาพที่ 3.4 อาคารที่ทําการจุดผอนปรนเหมืองแพร 
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 1.3 ลักษณะทางกายภาพของจุดผอนปรนบานเหมืองแพร  
  จุดผอนปรนบานเหมืองแพร มีอาคารที่ทําการรวมกันของฝายปกครองและฝายความมั่นคง เปนปอม
อาคารขนาด 2.50 x 3 เมตร โดยคนลาวที่ขามแมน้ําเหืองมาแลวตองมาลงชื่อแจงเขา-ออก ประเทศไทย ณ 
จุดนี้  
  จุดผอนปรนแหงนี้มีแมน้ําเหืองกั้นพรมแดนไทย-ลาว หากเปนชวงฤดูฝนน้ําหลาก ความกวางของ
แมน้ําเหืองประมาณ 20 เมตร แตในหนาแลงสามารถเดินเทาขามไปมาหาสูกันได ในชวงฤดูฝน น้ําลึกประมาณ 
3-4 เมตร คนลาวขามโดยใชบริการแพไมไผชักลาก และเรือแจว โดยเรือแจวใชสําหรับขนสินคา สวนแพไมไผ
เปนพาหนะท่ีคนขามเปนประจํา เปนแพไมไผชักลากใชไมไผมัดรวมกันเปนแพ ความกวางประมาณ 1.5 เมตร 
ความยาวประมาณ 12 เมตร ผูกติดกับเชือกที่ขึงโยงระหวางตลิ่งสองฝง ใชคนลาก บรรทุกผูโดยสารเที่ยวละไม
เกินหาคน คาโดยสารไป-กลับ คนละ 5 บาท มีคนลาวเปนผูรับจาง 
  ในชวงฤดูฝน น้ําหลาก มีลําน้ําสาขาของแมน้ําเหืองจากฝงไทย และลาว ไหลลงไปรวมกัน โดยลําน้ํา
สาขาจากฝงไทยประกอบดวย ลําน้ําภา ลําน้ําแพร ลําน้ําหู ลําน้ําผึ้ง และลําน้ําไพร สวนฝงลาว มีลําเฮียงซาย 
ลําเฮียงหลา ลําหวยถัง ลําหวยซาย และลําสีแง ทําใหแมน้ําเหืองชวงนี้น้ําหลากและไหลเชี่ยว 
 

 
  ภาพที่ 3.5-3.6 ผูโดยสารคนลาวเดินทางมาโดยใชแพชักลากขามแมน้ําเหอืง 

 
2. สภาพโดยท่ัวไปของเมืองคูคา 
  จุดผอนปรนบานเหมืองแพร ตรงขามกับดานประเพณีบานเหมืองแพ ซึ่งเปนชื่อเดียวกันกับฝงไทย มี
จํานวนครัวเรือนประมาณ 70 หลังคาเรือน มีหมูบานใกลเคียงติดแมน้ําเหืองใกลจุดผอนปรน คือ บานใหมสี
วิไล และหมูบานอ่ืน ๆ ลึกเขาไปในพ้ืนที่ดานใน ประกอบดวยบานนาเทา บานบอหางนา บานากาว บานนาบอ
นอย บานนานอย บานตนตาล และบานบอสาง ซึ่งอยูไกลสุดหางจากจุดผอนปรนประมาณ 30 กิโลเมตร โดยมี
ถนนทางดินเชื่อมระหวางหมูบาน มีความลําบากในการสัญจรชวงฤดูฝน 
 
3. รูปแบบการพึ่งพาดานการคา 
  จุดผอนปรนแหงนี้ ในชวงกอนฤดูเพาะปลูก มีการสงออกปุย ยาฆาหญา อะไหลรถไถนา พันธุปลา 
พันธุขาวโพด ประมาณ 1,600,000 บาทตอเดือน นอกจากชวงดังกลาวนี้ สินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก ปุยเคมี 
อะไหลรถไถนา พันธุปลา พันธุขาวโพด สินคาอุปโภคบริโภค เสื้อผา ปูนซิเมนต น้ํามันเบนซิน เหล็ก อุปกรณ
วัสดุกอสราง ยาฆาหญา เปนตน การนําเขาสินคาจาก สปป .ลาว มูลคาสินคานําเขาโดยเฉลี่ยตอเดือน 
ประมาณ 40,000-200,000 บาท แลวแตชวงฤดูกาล สินคานําเขา ไดแก ถั่งลิสง ถาน เครื่องจักสาน น้ําผึ้งปา 
ขาวสาร มะพราว ผลิตภัณฑจากปาตามฤดูกาลแตมีปริมาณไมมาก  
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ภาพที่ 3.7-3.8 ถั่วค่ัวทราย 

 

  
ภาพที่ 3.9-3.10 การค่ัวทรายและถุงบรรจุภัณฑ 

 
  มีการนําเขาถั่วลิสงตามฤดูกาล โดยมีผูประกอบการคนลาวรวบรวมถั่วลิสงที่บานเหมืองแพ (ฝงลาว)
กอนนําเขามายังประเทศไทย ปริมาณการนําเขาขึ้นอยูกับผูประกอบการคนไทยแจงจํานวนปริมาณความ
ตองการในการนําเขา ราคานําเขาโดยเฉลี่ยอยูที่ 37-45 บาทตอกิโลกรัม (เปนถั่วลิสงดิบลางดินแลว) บรรจุใส
กระสอบปุยขนลงเรือ คาแบกหามขึ้น-ลง คาใชจาย 40 สตางคตอกิโลกรัม วันละประมาณ 2 ตัน และมีพอคา
จากตางพ้ืนที่มารับซื้อไปขายตอยังที่ตาง ๆ ในประเทศ สําหรับผูนําเขาในหมูบานเหมืองแพรโดยมากนําไปแปร
รูปเปนถั่วลิสงคั่วทราย บรรจุถุงขายปลีก-สง ในลาวและในประเทศไทย 
  วันที่เปดจุดผอนปรน มีการเปดตลาดนัดในฝงไทย หางจากจุดผอนปรนมีระยะทางประมาณ 700 
เมตร ตั้งอยูในพื้นท่ีของเอกชนริมถนนหมายเลข 2113 มีรานคาคนไทยในพ้ืนที่มาจําหนายกวา 30 ราน มีราน
ขนาดใหญขายสินคาอุปโภคบริโภคประมาณ 5 ราย มีรานขายสินคาประเภทตาง ๆ เชน เสื้อผาใหม และ
เสื้อผามือสอง หมวก รองเทา อุปกรณไฟฟา เครื่องใชในครัวเรือน เครื่องสําอางประทินโฉม อาหารปรุงสําเร็จ 
โดยผูประกอบการที่มาวางขายสินคาเสียคาเชาพ้ืนที่รายป ๆ ละ 2,000 บาท และคาเชาพ้ืนที่แตละครั้งของ
ผูคาขาจรรายยอย 20 บาทตอครั้ง  
  คนลาวที่มาตลาดบริเวณจุดผอนปรนกวารอยละ 90 ซื้อสินคาเพ่ืออุปโภคบริโภค สินคาจําเปนที่ใชใน
ครัวเรือน และใชในชีวิตประจําวัน มูลคาการซื้อแตละรายประมาณ 300-800 บาท มีเพียงประมาณรอยละ 10 
เปนผูประกอบการรายยอยของคนลาวที่มาซื้อเพ่ือนํากลับไปจําหนาย โดยสินคาที่ซื้อเพ่ือนําไปจําหนายตอเปน
สินคาเพ่ืออุปโภคบริโภค การชําระเงินเปนเงินสดโดยใชเงินบาท มูลคาการซื้อในแตละครั้งประมาณ 5,000-20,000 
บาท มีทั้งซื้อจากตลาดนัด และรานคาขายสินคาอุปโภคบริโภคขายสงในหมูบาน ที่มีประมาณ 7 ราน  
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ภาพที่ 3.11-3.12 สภาพตลาดนัดในวนัเปดทําการจุดผอนปรนบานเหมืองแพร 

 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและการบริการ 

4.1. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงาน  
มีการนําเขาแรงงานคนลาวตามฤดูกาล โดยมีนายหนาคนไทย และคนลาว ทําการรวบรวมแรงงานคน

ลาวเขามาทํางานภาคการเกษตรในฤดูเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวขาว ขาวโพด โดยมากแรงงานที่เขามาเปน
แรงงานที่เคยเขามาประจํา และคุนเคยกับนายหนาและนายจาง จํานวนแรงงานคนลาวตามฤดูกาลประมาณ 
30-40 คน 

 
4.2. รูปแบบการพึ่งพาดานบริการ 

1) การพึ่งพาดานการศึกษา 
บริเวณจุดผอนปรนบานเมืองแพร มีนักเรียนระดับประถมศึกษาคนลาวขามมาเรียนที่โรงเรียนใน

หมูบานจํานวน 4 คน ซ่ึงมีบิดาเปนคนไทยและมารดาเปนคนลาว เด็กอาศัยอยูญาติฝายมารดาที่ฝงลาว ทุกวัน
เปดเรียนก็ขามมาเรียนระดับประถมศึกษาทีฝ่งไทย  

ดานการศึกษา ในโรงเรียนบานเหมืองแพรมีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาลาวใหกับเด็กนักเรียน
และมีครูคนลาวมาชวยสอนการเขียน การอานภาษาลาวใหกับเด็กนักเรียนในโรงเรียน 

 

 
        ภาพที่ 3.13 เด็กนักเรียนจากบานเหมืองแพ สปป.ลาว มาโรงเรียน 

 
2) การพึ่งพาดานสาธารณสุข 
ดานสาธารณสุข มีคนลาวขามมารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และคลินิกที่เปด

อยูในตัวอําเภอนาแหว ซึ่งคนลาวเขามารักษาพยาบาลในวันเปดจุดผอนปรนประมาณ 3-4 รายตอวัน 
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5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 
5.1. ถั่วลิสงคั่วทราย กลุมชาวบานวิสาหกิจชุมชน บานเหมืองแพร ไดนําเขา ถั่วลิสง จาก สปป.ลาว 

มาแปรรูปเปนถั่วคั่วทรายบรรจุถุงจําหนาย มีตนทุนการนําเขาถั่วลิสงประมาณ 30-45 บาทตอกิโลกรัม ราคา
ถูกที่สุดเปนชวงเดือนกันยายน ถั่วมีราคาแพงที่สุดชวงเดือนมีนาคม ในการนํามาแปรรูปเปนถั่วคั่วทรายของ
กลุมชาวบานวิสาหกิจชุมชนบานเหมืองแพร สามารถเพ่ิมมูลคาการขายไดในราคากิโลกรัมละ 80-100 บาท 
ขึ้นอยูกับชนิดของถั่วลิสงเปนหนึ่งขอหรือสองขอ  

 

  
ภาพที่ 3.14-3.15 บรรจุภัณฑถัว่ค่ัวทรายกลุมชาวบานวิสาหกิจชุมชน 

 
5.2. น้ํากระทอน หรือสะทอน เปนน้ําปรุงรสอาหารแทนน้ําปลา โดยนําใบกระทอนหรือสะทอน ซึ่ง

เปนไมปายืนตน เนื้อแข็ง ในชวงปลายเดือนกุมภาพันธถึงตนเดือนมีนาคมของทุกป เปนชวงที่ใบของกระทอน
จะเริ่มแตกใบออน ก็นําใบออนกระทอนและกิ่งออนของกระทอนมาตําโดยใชครกกระเดื่อง แตไมถึงกับ
ละเอียดมากนัก จากนั้นนํามาหมักในโองมังกรไวประมาณ 4-5 วัน แลวจึงนํามาคั้นน้ํา กรองดวยผาขาวบางเอา
เศษใบกระทอนที่เหลือออกไดน้ํากระทอนที่มีสีเขียวออน นําน้ํากระทอนที่ไดมาเคี่ยวในกระทะใบบัวประมาณ 
6 ชั่วโมง หรือเคี่ยวจนน้ําแหงเหลือประมาณ 1 ใน 3 สวนของน้ําที่ตมสีของน้ํากระทอนจะกลายเปนสีน้ําตาล
เขม เติมเกลือเพ่ือปรุงรสเพ่ิมรสชาติใหกลมกลอม ตั้งไวใหเย็นแลวบรรจุในภาชนะขวดแกว พรอมปดฝาใหแนน 
นําไปปรุงอาหารแทนน้ําปลา ซี่งปจจุบันในพ้ืนที่บานเมืองแพรของไทยมิใครมีผูทําน้ํากระทอนแลว มีเพียงคน
ลาวทีท่ําน้ํากระทอนหมัก บรรจุขวดมาขายใหกับผูคาคนไทยที่บานเหมืองแพร ซึ่งตองนําน้ําหมักกระทอนนี้ไป
เคี่ยวจนน้ําแหงไดน้ํากระทอนที่มีสีน้ําตาลเขม บรรจุขวดพลาสติกขนาด 500 มิลลิลิตร จําหนายปลีก ขวดละ 
50 บาท  

 

 
                                ภาพที่ 3.16 น้ํากระทอน หรอืสะทอนบรรจุขวด 
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5.3. แมคคาเดเมีย โดยกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของบานบอเหมืองนอย ตําบลแสงภา 
อําเภอนาแหว จังหวัดเลย เปนหมูบานความมั่นคงตั้งใหมตามแนวชายแดน โดยกองทัพภาคที่ 2 จัดสรรที่ทํา
กินใหแกผูอพยพมาทํากินในพ้ืนที่ ตั้งแตป พ.ศ. 2531 โดยไดเริ่มปลูกแมคคาเดเมียในป พ.ศ. 2534 ผลผลิต
เริ่มออกในป พ.ศ. 2541 เปนสินคา OTOP ของจังหวัด ในป พ.ศ. 2548-2551 มีชื่อเสียงเปนที่รูจัก ผลิตและ
จําหนายตามแหลงทองเที่ยวของจังหวัด และจังหวัดใกลเคียง เคยมีการนําไปจําหนายในประเทศ สปป.ลาว 
แตเนื่องจากราคาคอนขางสูงจําหนายไดไมมาก 
  การแปรรูปแมคคาเดเมีย มีการขยายไปสูกลุมชาวบานวิสาหกิจชุมชน บานเหมืองแพรดวยแตปริมาณ
การผลิตยังไมมากมีเพียง 2-3 รายที่ทําอยู 
 

  
ภาพที่ 3.17-3.18 ผลิตภัณฑแปรรูปแมคคาเดเมีย กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของบานบอเหมอืงนอย 

 

  
ภาพที่ 3.19-3.20 ผลิตภัณฑแปรรูปแมคคาเดเมีย กลุมชาวบานวิสาหกจิชุมชน บานเหมืองแพร 

 
6. ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม 

สภาพสังคมของพ้ืนที่ของคนท่ังสองฝงเปนสังคมเกษตรกรรมที่มีการพ่ึงพาอาศัยกันมาตั้งแตโบราณ มี
วัฒนธรรมประเพณีที่คลายคลึงกันมาก การพ่ึงพาอาศัยของคนลาวจากบานเหมืองแพและใกลเคียงเขามาซื้อ
สินคาเพ่ืออุปโภคบริโภคที่บานเหมืองแพร การเขามารักษาพยาบาล คนบริเวณชายแดนมีความสนิทสนม
คุนเคยกันเปนอยางด ีมีความเปนเครือญาติกันของทั้งสองฟากฝง 

บานเหมืองแพ และหมูบานใกลเคียงขึ้นตรงตอเมืองบอแตน แขวงไซยะบุลี ซึ่งมีกิจกรรมดานกีฬา
รวมกับ อําเภอนาแหว และอําเภอดานซาย เปนการแขงขันกีฬา “บังตะเว็นเกมส” เปนการแขงขันกีฬา
ฟุตบอล เปตอง ตระกรอ และกีฬาพ้ืนบาน เชน วิ่งกระสอบ ระหวางประชาชนสองฝง กําหนดจัดกิจกรรม
ขึ้นกับการตกลงวันเวลาทั้งสองฝง 
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7. ดานความม่ันคง  
  ดวยลักษณะภูมิประเทศที่มีแมน้ําเหืองกั้นเปนพรมแดน มีความกวางประมาณ 10-30 เมตร โดยเฉพาะ

ในหนาแลงที่สามารถเดินทางเทาไปมาหาสูกันไดเลย ในพ้ืนที่จุดผอนปรนดังกลาวนี้จึงมีปญหาในดานการ
ลักลอบนําเขาสิ่งผิดกฎหมาย เชน ยาเสพติด การลักลอบขนรถจักรยานยนตที่ถูกโจรกรรมมาขามไปยัง
ประเทศเพ่ือนบาน การหลบหนีลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมาย 

 
8. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของ สปป.ลาว ทีจุ่ดผอนปรน 
บานเหมืองแพร ตําบลนาแหว อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 
 

8.1. พฤติกรรมผูบริโภค  
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนบานเหมืองแพร อําเภอนาแหว จังหวัด

เลย โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 24 คน แบงเปนเพศชาย จํานวน 7 คน และเพศหญิง จํานวน 
17 คน อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 34.8 ระดับการศึกษาสวนมากอยูในระดับ
ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 54.5 พักอาศัยอยูหมูบานนาบอนอย หมูบานตนตาล หมูบานนากาว และหมูบาน
บอสาง 

ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาบริเวณจุดผอนปรนบานเหมืองแพร สวนมากประกอบอาชีพ
เกษตรกรเปนหลัก โดยรายไดที่นํามาซื้อสินคาสวนมากมาจากการทําการเกษตร ไดแก ขาวโพด และขาว เปนตน 
รายไดครัวเรือนตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 1,001-3,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพ่ือการบริโภคของ
ครอบครัวตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 1,001-3,000 บาท  

 
8.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจุดผอนปรนบานเหมืองแพรมีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 3.1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวทีจุ่ดผอนปรนบานเหมืองแพรมีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.92 0.654 มาก 
2 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 3.75 0.794 มาก 
3 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 3.75 0.442 มาก 
4 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงินเพื่อ

การพัฒนา สปป.ลาว 3.71 0.550 มาก 

5 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่
เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 3.67 0.917 มาก 

รวม 3.76 0.671 มาก 
 
จากตารางที่ 3.1 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่จุดผอนปรนบานเหมืองแพรมีตอประเทศไทย 

ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.76 อธิบายไดโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก 
การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด สปป .ลาว ไมควรจํากัดชนิดหรือปริมาณสินคานําเขาจาก
ประเทศไทย และมีความเห็นวาประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว เปนตน  
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8.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่จุดผอนปรนบานเหมืองแพรมีตอประเทศไทย พิจารณาสวน
ประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

 
ตารางที่ 3.2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาวที่จุดผอนปรน

บานเหมืองแพร 
ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับความสําคัญ 

1 ดานผลิตภัณฑ 4.04 0.499 มาก 
2 ดานราคา 4.02 0.395 มาก 
3 ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.00 0.565 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.99 0.502 มาก 

รวม 4.01 0.490 มาก 
 
จากตารางที่ 3.2 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

( ) รวม = 4.01 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.04 

โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผลิตภัณฑสินคาของไทยมีมาตรฐานในเรื่องคุณภาพ และมีรูปแบบภายนอกที่สวยงาม 
มีความทันสมัย มีเอกลักษณเฉพาะตัว ตลอดจนในดานการผลิตของประเทศไทยที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่ดีมี
ความชํานาญทางดานเทคนิค สงผลใหผูบริโภคคนลาวมีความคุนเคยในสินคาไทย ตลอดจนผูขายคนไทยมี
ความนาไววางใจ และมีความเปนมิตรตอกัน เปนตน 
 2) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.02 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การตั้งราคาสินคาของไทยมีความเหมาะสมกับคุณภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคา
สินคามีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง และสินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่
ขายใน สปป.ลาว เปนตน 
 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 4.00 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การขนสงสินคา และขั้นตอนการเขา-ออกประเทศเพ่ือมาซื้อสินคา
ที่ไทยมีความสะดวก ในขณะที่ฤดูกาลมีผลตอชองทางการจัดจําหนายเพราะหากเปนชวงกอนฤดูเพาะปลูก 
สินคาประเภทอุปกรณการเกษตรถูกสงออกเปนจํานวนมาก เปนตน 
 4) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.99 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีการใหสินเชื่อตอผูประกอบการคนลาวในการซื้อสินคาอีกทั้งยังมี
บริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา มีการสงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก
แถม) ติดปายโฆษณาดวยภาษาลาวทําใหผูบริโภคคนลาวที่ดูโฆษณาสินคาของไทยคิดอยากลองใชสินคาไทย
และมีความรูสึกวาเมื่อใชสินคาของไทยแลวจะไดรับผลจากการใชเหมือนในโฆษณา เปนตน  
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8.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนบานเหมืองแพร  

 
ตารางที่ 3.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผาน จุดผอนปรนบานเหมืองแพร  

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การรับรูคุณภาพสินคา 4.22 0.523 มาก 
2 ความพึงพอใจของผูบริโภค 4.20 0.497 มาก 
3 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 4.10 0.458 มาก 
4 วัตถุประสงคในการซื้อ 4.06 0.581 มาก 

รวม 4.15 0.515 มาก 
 
จากตารางที่ 3.3 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาว ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.15 สามารถอธิบายเปนรายดานโดยใหความสําคัญในเรื่อง ดังนี้  
 1) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 4.22 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การมาซื้อสินคาไทยมีความคุมคากับ ราคา คุณภาพ และการเดินทางสงผล
ใหผูบริโภคคนลาวมีความรูสึกดีที่ไดเปนเจาของ และสินคาของไทยมีคุณภาพดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคา
ชนิดเดียวกันจากประเทศอ่ืน เชน จีน เวียดนาม ที่มีจําหนายใน สปป.ลาว เปนตน 

2) ดานความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.20 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวพึงพอใจมีความพึงพอใจในตัวสินคาไทยซึ่ง
รวมถึง รานคา ผูขาย ขั้นตอนการชําระเงิน และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไทย เมื่อซื้อสินคาของไทยไป
บริโภคสามารถตอบสนองความตองการไดมาก เปนตน 
 3) ดานความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.10 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวเขามาซื้อสินคาของไทยทุกครั้งที่ดานเปด
ถึงแมวาราคาสินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศอ่ืนมีราคาถูกกวาก็ตั้งใจซื้อสินคาของไทย แมวาราคา
สินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศอ่ืน เชน จีน เวียดนาม มีราคาถูกกวา เปนตน 
 4) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 4.06 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวซื้อสวนมากซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ชื่นชอบและชื่น
ชมในตัวสินคาซ่ึงไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้นใน สปป.ลาว และซ้ือเปนของฝาก เปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากชองทางปากตอ
ปากมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง และวิทยุทองถิ่น ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ จากปากตอปาก วิทยุทองถิ่น และสื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง ตามลําดับ 

 
8.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา 
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานเหมืองแพร สวนมากไมไดมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนมา

ซื้อสินคาที่ฝงไทย และไมมีการจดใสกระดาษ ซึ่งสวนมากคิดไวในใจ คิดเปนรอยละ 83.3 และสํารวจดูสินคา
ใหมเพ่ิมเติมถาหากสนใจในสินคาชนิดไหนก็ซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยสวนมากใชเงินสดที่
พกติดตัวมาเพียงอยางเดียว คิดเปนรอยละ 91.7 ซึ่งเขามาซื้อสินคาที่ประเทศไทยมีความถี่ประมาณ 1 ครั้งตอ

3-10 3-11

rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดเลย

3-10 3-11

 
 

3-11 

สัปดาห หากกรณีที่ลืมซื้อสินคาหรือสินคาหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนลาวก็ซื้อสินคาไทยเหมือนเดิม แตซื้อกับ
ผูประกอบการคนลาวในหมูบาน 

 
   8.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  

ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานเหมืองแพรเขามาซื้อสินคาไทยตาม
แนวชายแดนของไทย จากการสัมภาษณ มีความเห็นวา ปริมาณการซื้อสินคาเมื่อ 5 ปที่ผานมานั้น มีการซื้อ
สินคาไทยเพ่ิมข้ึน รอยละ 63.6 และมีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม รอยละ 36.4 โดยกรณีที่มีการซื้อสินคาเพ่ิมขึ้น
เนื่องจาก รสนิยมของผูบริโภคลาวเปลี่ยนไป เกิดขึ้นจากสื่อโฆษณาของไทย รวมไปถึงการคมนาคมในการ
เดินทางมาซื้อสินคาที่ไทยสะดวกสบายขึ้น อีกทั้งผูบริโภคคนลาวชอบความทันสมัยและตองการสินคาที่มี
คุณภาพมากขึ้น   สวนกรณีที่มีการซื้อสินคาเทาเดิมนั้นเนื่องจาก เสนทางการคมนาคมบางเสนทางนั้นยังคง
เหมือนเดิม อีกทั้งทางเลือกของสินคาในตลาดการคาชายแดนนั้นมีเทาเดิม รวมไปถึงรายไดของผูบริโภคลาว
นั้นไมเปลี่ยนแปลง  
 

8.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา 
  ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานจุดผอนปรนบานเหมืองแพร เรียงลําดับประเภทสินคาจากมากไป
นอย ดังนี้  

1) สินคาประเภทอุปโภคบริโภค ไดแก ผงชูรส หอมแดง กระทียม แชมพูแพนทีนและสบูลักส เปนตน 
2) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง รองเทาแตะ ผาถุงและผาหมโตโต เปนตน 
3) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก กระทะ หมอ มีด ตะหลิวและจาน เปนตน 
4) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค เปนตน 
5) สินคาประเภทเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่นและรถจักรยาน เปนตน 
6) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลมและตูเย็น เปนตน 
7) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก จอบและเมล็ดพันธุพืช เปนตน 

 
8.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา 
ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทยผานจุดผอนปรนบานเหมืองแพร สวนมากเขามาซื้อสินคา

ในชวงกอนเวลา 09.00 น. รอยละ 69.6 โดยการเขามาซื้อสินคานิยมซื้อสินคาที่ตลาดนัดบริเวณจุดผอนปรน
ทั้งหมด เหตุผลที่นิยมซื้อสินคาบริเวณนี้เพราะ ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาที่ไทยเปนประจํา อีกทั้งยังมีสินคา
ใหเลือกมากเปนสินคาที่มีความตองการ โดยมูลคาการเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวในแตละครั้งสวนมาก
มีมูลคาไมเกิน 1,000 บาท 

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก สินคาไทยมีคุณภาพ มีความคงทน 
ราคาถูก อีกทั้งยังเกิดความเคยชินในการใชสินคาไทยและมาซื้อสินคาในตลาดนัดบริเวณดานเปนประจํา แต
อยางไรก็ตามยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคาไทย ไดแก ราคาสินคาบางประเภทมีราคาสูง อีก
ทั้งความยุงยากในการถือหรือหิ้วสินคากลับ รวมไปถึงการขนสงสินคามีคาใชจายสูง และมีขั้นตอนในการ
ตรวจสอบยุงยาก เปนตน 

 

rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดเลย  
 

3-12 

8.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย 
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานเหมืองแพร มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจาก

ประเทศอ่ืน เชน จีน เวียดนาม รอยละ 5–10 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน 
สปป.ลาว มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาวกวา รอยละ 56.3 ตองการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น และ
หากรายไดของผูบริโภคคนลาวเพ่ิมข้ึนก็ยังคงซื้อสินคาจากประเทศไทยเพ่ิมขึ้นดวยเชนกัน สวนการเดินทางเขา
มาซื้อสินคาฝงไทยนั้นมีปญหาอุปสรรคในเรื่องของคาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจาก สปป.ลาว มีคาใชจาย
สูง และพาหนะใชในการเดินทางไมสะดวก เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้นไมสงผลตอ
การมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวผานจุดผอนปรนบานเหมืองแพรมากนัก  
 

8.2. ผูบริโภคคนไทย 
ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาที่จุดผอนปรนบานเหมืองแพร โดยสวนมากเปนผูหญิงมากกวา

ผูชาย มีอายุระหวาง 41-50 ป อาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณจุดผอนปรนที่บานเหมืองแพร มีอาชีพ
หลัก คือ เกษตรกร รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 1,000-5,000 บาทตอเดือน ผูบริโภคคนไทยโดยมากมาซื้อสินคาที่
ตลาดทุกวันเปดดาน และมีการซื้อสินคาของ สปป .ลาว โดยสินคาที่ซื้อจากผูขายคนลาว ไดแก เห็ดเผาะ 
กลวยไมตาง ๆ ปลา เครื่องจักสานและที่ตากใบยาสูบ เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคาประมาณชวงสายหลังเวลา 
09.00 น. 

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนลาววา สินคาบางชนิดนั้นไมมีจําหนายในประเทศ
ไทย ราคาสินคาบางชนิดของ สปป .ลาว ถูกกวาของประเทศไทย แตถานอกเหนือจากสินคาขางตนแลว
ผูบริโภคคนไทยเลือกซื้อสินคาของไทยมากกวาสินคาจาก สปป.ลาว เนื่องจากสินคาจาก สปป.ลาว ราคาแพง 
ไมมีคณุภาพ รวมถึงความยุงยากในการนําสินคากลับอีกดวย 

 
8.3. ผูประกอบการคนลาว 

ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาผานจุดผอนปรนบานเหมืองแพร โดยเปนเพศชายมากกวาเพศ
หญิง มีอายุ 51 ปขึ้นไป สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และเปนผูประกอบการรายยอย จากการ
สัมภาษณผูประกอบการคนลาว สามารถสรุปไดดังนี้ 

 
8.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  
 

ตารางที่ 3.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว 3.50 0.707 มาก 
2 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย 2.50 0.707 ปานกลาง 
3 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 2.50 0.707 ปานกลาง 
4 ประเทศไทยมีความนาเช่ือถือและความไววางใจในสินคาทุก

ชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 2.50 0.707 ปานกลาง 

5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 
เพื่อการพัฒนา สปป.ลาว 2.00 1.414 นอย 

รวม 2.60 0.848 ปานกลาง 

3-12 3-13

ตารางที่ 3.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย 

ลำดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D.
ระดับ

ความสำคัญ

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว 3.50 0.707 มาก

2 สปป.ลาว ไมควรจำกัดชนิด/ปริมาณสินคานำเขาจากประเทศไทย 2.50 0.707 ปานกลาง

3 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด 2.50 0.707 ปานกลาง

4 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก

ชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว
2.50 0.707 ปานกลาง

5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 

เพื่อการพัฒนา สปป.ลาว
2.00 1.414 นอย

รวม 2.60 0.848 ปานกลาง

rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดเลย

3-12 3-13

 
 

3-13 

  จากตารางที่ 3.4 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 2.60 ไดแก ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว สปป.ลาวไม
ควรจํากัดชนิดหรือปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทยและการซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดี
ที่สุด เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยตอสินคาไทยและมีความคุนเคยตอผูประกอบการคนไทยเปนอยางดี 

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.00 ไดแก ประเทศไทย
มีการวิจัยดานเทคโนโลยี มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีอัตราจางแรงงานสูง มี
ความชํานาญดานเทคนิค มีการผลิตที่ไดมาตรฐาน มีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิตและมีรสนิยมในดาน
ความคิดสรางสรรค เปนตน 

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน  ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.94 ไดแก ตราสินคาไทยที่มีจําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึงประเทศ
ไทย ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีความนาเชื่อถือและสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนใช
เทคโนโลยีในการผลิต เปนตน 

 
8.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผอนปรน

บานเหมืองแพร อําเภอนาแหว จังหวัดเลย  
 

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

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานสถานท่ี 4.14 0.202 มาก 
2 ดานราคา 4.00 0.000 มาก 
3 ดานผลิตภณัฑ 4.00 0.000 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.86 0.000 มาก 

รวม 4.00 0.051 มาก 
 
  จากตารางที่ 3.5 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.00 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจในการมาซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.14 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก เสีย
คาใชจายนอยในการขนสินคากลับ เวลาเปด-ปดใหบริการของรานคาเหมาะสม มีพนักงานขายเพียงพอที่คอย
บริการ และหยิบสินคาใหและมีพ้ืนที่จัดเก็บสินคาขายมากเพียงพอที่ลูกคาไดเห็นสินคา เปนตน 

2) ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจในการมาซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.00 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคา
ทันสมัย มีคุณภาพดี สินคาที่นํามาจําหนายเปนที่รูจัก การคาหาสินคาในรานคาไทยทําไดงายและรานคาไทย
จัดเรียงสินคาเปนหมวดหมู เปนตน 
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3) ดานราคา ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจในการมาซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.00 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สามารถตอรอง
ราคาสินคาได มีปายแสดงราคาสินคาที่ชัดเจนและมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาตามตนทุนที่เพ่ิมทุกครั้ง เปนตน 

4) ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจในการมาซื้อ
สินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.86 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก 
มีบริการรับสั่งซื้อสินคา ทางโทรศัพท มีการสงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) และ
มีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา เปนตน 

 
8.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา

ไทย โดยผานจุดผอนปรนบานเหมืองแพร อําเภอนาแหว จังหวัดเลย  
 

ตารางที่ 3.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานเศรษฐกิจ 4.00 0.000 มาก 
2 ดานกฎหมายและการเมือง 3.88 0.177 มาก 

รวม 3.94 0.089 มาก 
 
จากตารางที่ 3.6 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.94 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
1) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ

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

2) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.88 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก รัฐบาล 
สปป.ลาว ไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบกฎหมายและ
ขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคามีความยุงยาก เปนตน  

 
8.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายที่ สปป.ลาว 
ผูประกอบการคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานเหมืองแพร สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองใน

ประเทศของตน มีการวางแผนมาซื้อสินคาดวยวิธีการโทรศัพทมาสั่งซื้อสินคาและมาซื้อสินคาเอง หลังจากนั้น
มารับสินคาดวยตนเอง โดยมีวิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่ขายไดมาก เพ่ือ
ประมาณแนวโนมความตองการซื้อของลูกคา ผูประกอบการคนลาวมาซื้อสินคาจากไทย โดยเฉลี่ยสัปดาหละ
ครั้ง 

 การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประเทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 5 จากราคา
เดิมของสินคา ซึ่งผูประกอบการคนลาวมีจํานวนรานคาท่ีสงสินคาเปนประจํา 2 รายและมูลคาที่สงสินคาไมเกิน 
10,000 บาทตอครั้ง โดยมีการจายชําระเปนเงินสด 
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 รานคาที่ขายสินคาในเมืองบอแตน แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว มีรานคาขายสินคาไทยรายใหญจํานวน 3 
ราย มีสินคาไทยที่วางขายในรานคานั้น มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นแตก็มีสินคาจากประเทศเพ่ือนบานเพ่ิมขึ้น  เชน
ประเทศเวียดนาม และจีน เปนตน 
 

8.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณดานหนาจุดผอนปรนบานเหมืองแพร โดยสวนใหญประกอบ

ธุรกิจคาปลีก เปนรานชํา รานโชหวย เปนเวลามากกวา 9 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการ
คาขายแตละครั้งไมเกิน 50,000 บาท โดยสวนใหญผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่
รานและบางรายโทรศัพทมาสั่งกับผูประกอบการคนไทยโดยตรง การจายเงินสวนใหญเปนเงินสด แตหากเปน
ผูประกอบการคนลาวที่สนิทและไวใจกัน มีการใหสินเชื่อประมาณ 7 วัน แนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทย
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีรานของคนลาวเปดตรงขามเปดขายเปนจํานวนมากขึ้น และแนวโนมที่รานใหมสั่งสินคาจาก
ผูประกอบการคนไทยเพ่ิมข้ึน ปญหาอุปสรรคท่ีผูประกอบการคนไทยพบคือ ปญหาในเรื่องการขนสงสินคา 

 
9. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของเมืองและดานในอนาคต 

 จุดผอนปรนบานเหมืองแพร เปนจุดผอนปรนเล็ก ที่คนของ สปป.ลาว พ่ึงพาการใชสินคาอุปโภค
บริโภค สินคาที่ใชในชีวิตประจําวัน หมูบานใน สปป .ลาว เปนหมูบานเล็ก ซึ่งผลผลิตการเกษตรที่สําคัญคือ
ขาวโพดสงออกที่ดานสะพานทาลี่ ดังนั้น จุดผอนปรนฯ นี้ยังคงเปนจุดผอนปรนสําหรับคนลาวที่จําเปนตอง
ขามมาซื้อสินคา การเขามาใชบริการดานสาธารณสุข และการศึกษา  

 
10. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด  

  การเปดจุดผอนปรนฯ นี้ อนุญาตใหคนลาวขามมา ในขณะที่ขอจํากัดในการขามไปของคนไทยตองมี
คนลาวในพ้ืนที่รับรองตัวบุคคลคนไทยกอนจึงสามารถขามไปได 
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3.2 จุดผอนปรนบานนาขา ตําบลปากหมัน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย 
 
 
1. สภาพโดยท่ัวไป  

1.1 ประวัติ ที่ตั้ง และการเดินทาง 
  จุดผอนปรนบานนาขา ตําบลปากหมัน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย เปดใหบริการทุกวันอังคารและ
พฤหัสบดี ตั้งแตเวลา 08.00–16.00 น. โดยวันที่เปดใหบริการมีเจาหนาที่จากกองรอยทหารพรานที่ 2107 
อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ศุลกากรจากดานทาลี่ มาปฏิบัติหนาที่ในวันเปดทําการ 
  บานนาขา ตําบลปากหมัน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย มีประชากรประมาณ 160 หลังคาเรือน อาชีพ
สวนใหญทําการเกษตร เพาะปลูกขาวโพดกวารอยละ 80 รองลงมาคือ ปลูกขาว และปลูกถ่ัว ตามลําดับ  
 

  
ภาพที่ 3.21-3.22 บริเวณทางขึ้นจุดผอนปรนบานนาขา และอาคารที่ทําการ 

 
  การเดินทางไปจุดผอนปรนบานนาขา เริ่มตนจากอําเภอดานซาย ไปตามเสนทางหมายเลข 2114 
ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร ถึงโรงเรียนบานนาขาแลวเลี้ยวซายเขาไปตามถนนคอนกรีตหมูบาน 
ระยะทางประมาณ 300 เมตร ถึงจุดผอนปรนบานนาขา ติดแมน้ําเหือง พ้ืนที่บริเวณจุดผอนปรนมีอาคารทํา
การขนาด 4x4 เมตร สองหลังติดกัน โดยมีแมน้ําเหืองกั้นระหวางบานนาขาของไทยและบานนาขา เมืองบอแตน 
แขวงไซยะบุลี ความกวางของแมน้ําเหืองในชวงฤดูฝนประมาณ 30 เมตร การเดินทางเขามาของคนลาวใชเรือ
แจวค้ําถอขามแมน้ําเหืองมา ความลึกของแมน้ําเหืองในชวงฤดูฝนโดยประมาณ 2-3 เมตร คนลาวเสียคาใชจาย
การเดินทางโดยเรือ 10 บาทตอเที่ยว มีเรือใหบริการที่เปนเรือลาว 2 ลํา และเรือไทย 7 ลํา จํานวนคนลาวที่
เดินทางเขามาในประเทศไทยในวันที่เปดจุดผอนปรน ในฤดูฝนประมาณกวา 200 คน แตถาเปนฤดูแลงคนลาว
จะเขามาประมาณกวา 400 คน ซ่ึงในฤดูแลงสามารถเดินขามไป-มาหากันได 
  จากจุดผอนปรน ระยะหางประมาณ 100 เมตร อบต.ปากหมัน ไดจัดเตรียมพ้ืนที่จัดตั้งเปนตลาดนัด 
โดย คณะกรรมการหมูบานเปดใหมีการประมูลพ้ืนที่ คาใชจายในการประมูล 20,000 บาทตอป โดยผูไดรับ
การประมูลจัดสรรใหผูประกอบการเขามาเชาพื้นที่มีประมาณ 50 ราย โดยรานคาแตละรานมีพ้ืนที่ 8x8 ตาราง
เมตร คาใชจายในการเชาพ้ืนที่ประมาณ 20-80 บาท แลวแตขนาดของราน สวนพ้ืนที่ใกลเคียงที่เปนหนาบาน
ของชาวบานชุมชนบานนาขา หากตองการขายสินคาหนาบานตองเสียคาเชาที่ใหเจาของบาน 50 บาท และคา
เก็บขยะอีก 20 บาทตอครั้ง โดยตลาดนัดมีทุกวันพฤหัสบดี ประมาณการมูลคาการคาในแตละวันที่มีการซื้อ
ขายประมาณ 250,000 บาท  
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                       ภาพที่ 3.23 แสดงแผนที่ตั้งจุดผอนปรนบานนาขา 
 

 
          ภาพที่ 3.24 แสดงแผนที่ตั้งจุดผอนปรนบานนาขา 

 
  สินคานําเขาหลัก คือ ถั่วลิสง มีการนําเขาชวงประมาณเดือนสิงหาคม กันยายน และธันวาคม และมี
ถานไมบรรจุกระสอบที่นําเขามา ในวันเปดทําการจุดผอนปรน ปริมาณนําเขาถั่วลิสงตอครั้งประมาณกวาสอง
ตัน ถานหุงตมประมาณวันละ 100 กระสอบ ราคาขายสงกระสอบละ 160 บาท สวนสินคานําเขาในเดือนอ่ืน 
เปนสินคาตามฤดูกาล เชน งา ลูกตาว มะขามเปยก เห็ด กบ จิ้งหรีด เปนตน  
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ภาพที่ 3.25-3.26 คนลาวนั่งเรือที่ใชคนคํ้าถอในการขามแมน้ําเหอืงมาไทย 

 
2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 

  ดานประเพณีบานนาขา เมืองบอแตน แขวงไซยะบุลี เมืองตรงขามคือ บานนาขา เปนชื่อเดียวกันกับ
บานนาขา ของไทย ซึ่ง บานนาขา ของ สปป.ลาว มีประชากรประมาณ 400 หลังคาเรือน มีเสนทางที่เชื่อม
ตอไปยังเมืองไซยะบุลี โดยบานนาขาหางจากเมืองบอแตนระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร มีหมูบานใกลเคียง
บานนาขา คือ บานดอนตาปู เมืองหมอ ดอนสวาง บานทา และหนองผักบุง 
  ชาวบานนาขา เมืองบอแตน แขวงไซยะบุลี สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําไร ทํานา และมี
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญคือ ถั่วลิสง ขาวโพด เปนตน 
  สินคาหลักที่คนลาวนําเขาผานจุดผอนปรนนี้ ไดแก ถั่วลิสง ถานไมหุงตม หวาย โดยถั่วลิสงจะนําเขา
ในเดือนสิงหาคม กันยายน และธันวาคม  
 
3. รูปแบบการคาขาย 

 การนําเขาถ่ัวลิสง มีผูประกอบการคนลาว เปนผูรวบรวมผลผลิตถั่วลิสงที่บานนาขา เมืองบอแตนกอน
นําเขามาโดยผานจุดผอนปรนบานนาขา ปริมาณการนําเขาขึ้นอยูกับผูประกอบการไทยที่ไดแจงจํานวนความ
ตองการในการนําเขา ราคานําเขาโดยเฉลี่ยอยูที่ 37-45 บาทตอกิโลกรัม (เปนถั่วลิสงดิบลางดินแลว) บรรจุใส
กระสอบปุยขนลงเรือ คาแบกหามขึ้นลง 40 สตางคตอกิโลกรัม โดยถั่วลิสงที่นําเขามามีผูประกอบการคนไทย
ในหมูบานนาขาจํานวน 5 รายเปนผูสั่งนําเขา มีการนําเขาสูงสุดตอฤดูเก็บเกี่ยวประมาณ 50 ตัน มีพอคาจาก
ตางพ้ืนที่มารับซื้อไปขายตอยังที่ตาง ๆ ในประเทศ บางสวนนํามาแปรรูปโดยกลุมชาวบานวิสาหกิจชุมชนบาน
นาขา เปนถั่วลิสงคั่วทราย บรรจุหีบหอขายใน สปป.ลาว และไทย 
  มีการนําเขาถานไมหุงตมในวันที่มีการเปดจุดผอนปรน ประมาณ 100 กระสอบตอวัน ราคาตนทุนจาก
ลาว 110 บาทตอถุง คาจางขนลงเรือ 5 บาทตอกระสอบ และคาจางแรงงานขนขึ้นฝงไทย 5 บาทตอกระสอบ 
มีพอคาคนกลางมารับซื้อเพ่ือไปขายตอในราคา 160 บาทตอกระสอบ 
  สําหรับสินคานําเขาจากประเทศลาวผานจุดผอนปรนนี้ประเภทอื่น ๆ ไดแก งา ลูกตาว และผลิตภัณฑ
จากปาตามฤดูกาลแตมีปริมาณไมมากนัก 
  คนลาวที่ขามมาบริเวณจุดผอนปรนนี้ เกือบทั้งหมดมาซื้อสินคา อุปโภคบริโภค สินคาจําเปนที่ใชใน
ครัวเรือน และใชในชีวิตประจําวัน ของตกแตงรางกาย เครื่องประทินโฉม ในตลาดนัดที่เปดหางจากจุดตรวจ
คนเขาเมืองประมาณ 100 เมตร ซึ่งมีรานคาคนไทยจากพ้ืนที่ใกลเคียงและคนในพ้ืนที่มาจําหนายประมาณ 50 
ราน มีรานขนาดใหญขายสินคาอุปโภคบริโภคประมาณ 5 ราย มีรานขายสินคาประเภทตาง ๆ เชน เสื้อผา 
หมวก รองเทา อุปกรณไฟฟา เครื่องใชในครัวเรือน เครื่องสําอาง อาหารปรุงสําเร็จ โดยผูประกอบการที่มา
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วางขายสินคาตองเสียคาเชาพ้ืนที่ประมาณ 20-80 บาทขึ้นอยูกับขนาดของพ้ืนที่ในการวางขายของในแตละ
ราย โดยมีคณะกรรมการหมูบานนาขาเปนผูบริหารจัดการจัดเก็บคาเชา 
 

  
ภาพที่ 3.27-3.28 สินคาที่คนลาวซ้ือเปนเครื่องอุปโภคบริโภคของใชในชีวิตประจําวัน 

  
  คนลาวที่มาตลาดบริเวณจุดผอนปรนรอยละ 90 ซื้อสินคาเพ่ืออุปโภคบริโภค สินคาจําเปนที่ใชใน
ครัวเรือน และใชในชีวิตประจําวัน มูลคาการใชจายแตละรายประมาณ 300-800 บาท มีประมาณรอยละ 10 
เปนผูประกอบการรายยอยของคนลาวที่มาซื้อเพ่ือนํากลับไปจําหนาย โดยสินคาที่ซื้อเปนสินคาเพ่ืออุปโภค
บริโภค มูลคาการซื้อในแตละครั้งประมาณ 5,000-20,000 บาท การชําระเงินใชเงินสด สกุลบาท 
 

  
ภาพที่ 3.29-3.30 สภาพตลาดนัดใกลจดุผอนปรนบานนาขา 

 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและการบริการ 

4.1.รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงาน  
  มีแรงงานฝงลาวที่เขามาตามฤดูกาลเพื่อรับจางในภาคเกษตรกรรม ระยะเวลาการอยูไมเกิน 2 สัปดาห
โดยทํางานกับคนในพ้ืนที่ที่เคยทําดวยกันมากอนหรือเปนเครือญาติพ่ีนอง การเขามาทํางานโดยการแจงชื่อเขา
ตอเจาหนาที่ (อส.) ในวันเขาและวันออก จํานวนแรงงานที่เขามาในฤดูที่มีการผลิตทางการเกษตรประมาณ 40 
คน คาจางแรงงานประมาณ 200-250 บาทตอวัน 
 

4.2.รูปแบบการพึ่งพาดานบริการ 
  บริเวณจุดผอนปรนบานนาขา มีคนลาวขามมาพ่ึงพาการรักษาพยาบาลตามคลินิก หรือโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพชุมชน โดยบริเวณจุดผอนปรนบานนาขา มีรถกระบะรับจางไวคอยบริการขนสงผูปวยคนลาว
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เพ่ือไปรักษาพยาบาล คิดคาบริการเหมาจาย 500 บาทตอเที่ยว โดยมีชมรมผูประกอบการรถรับจาง มีสมาชิก
จํานวน 7 คน โดยสมาชิกผูรับจางแตละรายตองจายใหกับสวนกลางครั้งละ 20 บาท ตอการรับจางแตละครั้ง 

 
5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

กลุมชาวบานวิสาหกิจชุมชน กลุมคั่วทราย ณ จุดผอนปรนบานนาขามีการนําเขา ถั่วลิสง มาแปรรูป
เปนถั่วคั่วทรายบรรจุหีบหอและนําไปขายตามสถานที่ตาง ๆ ตนทุนการนําเขาถั่วลิสงประมาณ 30-45 บาท 
ชวงที่ราคาถูกที่สุดเปนชวงเดือนกันยายน และชวงที่ถ่ัวมีราคาแพงที่สุดเปนชวงเดือนมีนาคม การนํามาแปรรูป
ของกลุมชาวบานวิสาหกิจชุมชน สามารถแปรรูปมาขายไดในราคากิโลกรัมละ 80-100 บาท ขึ้นอยูกับชนิดของ
ถั่วลิสงเปนหนึ่งขอหรือสองขอ 

 

   
ภาพที ่3.31-3.32 ผูรับซื้อถั่วลิลงคนไทยตั้งจุดรับซื้อถั่วลิสงที่คนลาวนํามาขายใกลจุดผอนปรน 

 
กลุมผูผลิตของที่ระลึกผีตาโขนบานหนามแทง เปนการนําวัสดุในพ้ืนที่คือกาบมะพราว และไมไผ โดย

กาบมะพราวที่ใชตองมีอายุอยางนอย 5 ป ที่มคีวามเบาและคงสภาพเดิมมากที่สุด หากกาบมะพราวที่ใชมีอายุ
นอยทําใหเปลี่ยนสภาพเหี่ยวแหงเมื่อเวลาผานไป การทําหนากากผีตาโขน มีการจางงานคนในพ้ืนที่รวมถึง
นักศึกษาเปนการสรางรายไดใหแกคนในพ้ืนที่ ของที่ระลึก หนากากผีตาโขน ราคาตอชิ้นประมาณ 3,000-
3,500 บาท (หากเปนชิ้นใหญสามารถสวมหัวคนได ใชเวลาทําประมาณ 1 เดือนตอชิ้น) มีการสงสินคาจําหนาย
ไปยังตางประเทศ ในยุโรป และในเอเชีย เชน จีน ญี่ปุน นอกจากนี้ยังมีการทําของที่ระลึกประเภทพวงกุญแจ 
ของประดับตกแตงหลายประเภทที่ใชหนากากผีตาโขน 

 

  
ภาพที่ 3.33-3.34 เครื่องประดับตกแตงผีตาโขนจําหนายเปนสินคาของที่ระลึก 
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6. ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม 
  บานนาขา อําเภอดานซาย จังหวัดเลย มีประมาณ 160 หลังคาเรือน จํานวนประชากรประมาณ 720 
คน เปนคนไทย 600 คน มีคนลาวที่เขามาอาศัยอยูเกิน 20 ป และสามารถขอสัญชาติไทย ประมาณ 120 คน 
โดยคนลาวกลุมนี้สามารถไดรับสิทธิการรักษาพยาบาล 30 บาทรักษาทุกโรค แตไมไดสิทธิรับเบี้ยยังชีพของ
ผูสูงอายุ 
  สภาพสังคมของพ้ืนที่ของคนท้ังสองฝงเปนสังคมเกษตรกรรมที่มีการพ่ึงพาอาศัยกันมาตั้งแตโบราณ มี
วัฒนธรรมประเพณีที่คลายคลึงกันมาก การพ่ึงพาอาศัยของคนลาวที่เขามาซื้อสินคาเพ่ืออุปโภคบริโภคที่บาน
นาขา การเขามารักษาพยาบาล คนบริเวณชายแดนมีความสนิทสนมคุนเคยกันเปนอยางดี  มีความเปนเครือ
ญาติกันของทั้งสองฟากฝง 
  มีกิจกรรมความสัมพันธระหวางเมืองบอแตนและหมูบานตาง ๆ ของอําเภอนาแหว และอําเภอดานซาย 
จังหวัดเลย เปนการแขงขันกีฬา “บังตะเว็นเกมส” เชน แขงขันฟุตบอล เปตอง ตระกรอ และกีฬาพ้ืนบาน เชน 
วิ่งกระสอบ เปนตน 

 
7. ดานความม่ันคง 
 ดวยลักษณะภูมิประเทศที่มีแมน้ําเหืองกั้นเปนพรมแดน มีความกวางประมาณ 30 เมตร โดยเฉพาะใน
หนาแลงที่สามารถเดินทางเทาไปมาหาสูกันไดเลย ในพ้ืนที่จุดผอนปรนดังกลาวนี้จึงมีปญหาในดานการ
ลักลอบนําเขาสิ่งผิดกฎหมาย เชน ยาเสพติด การลักลอบขนรถจักรยานยนตที่ถูกโจรกรรมมาขามไปยัง
ประเทศเพ่ือนบาน การลักลอบเขามาของแรงงานผิดกฎหมาย 
 
8. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคา ณ จุดผอน 

ปรนบานนาขา ตําบลปากหมัน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย 
 

8.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนบานนาขา ตําบลปากหมัน อําเภอดานซาย 

จังหวัดเลย โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยางจํานวน 26 คน แบงเปนเพศชาย จํานวน 4 คน และเพศหญิง 
จํานวน 22 คน อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 38.5 ระดับการศึกษาสวนมากอยูใน
ระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 65.2 อาศัยอยูหมูบานนาขา หมูบานบอแตน และหมูบานดอนสวาง คนใน
หมูบานสวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําไร ทํานา  

ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาบริเวณจุดผอนปรนบานนาขา สวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรเปน
หลัก โดยรายไดที่นํามาซื้อสินคาสวนมากมาจากการทําการเกษตร ไดแก ถั่วลิสง และขาวโพด เปนตน รายได
ครัวเรือนตอเดือนพบวามีสองกลุมมีรายไดเทากันคือ มีรายไดต่ํากวา 1,000 บาท และมีรายไดอยูระหวาง 
5,001-10,000 บาท สําหรับคาใชจายที่ใชเพ่ือการบริโภคของครอบครัวตอเดือนพบวามสีองกลุมมีคาใชจาย
เทากัน คือมีคาใชจายต่ํากวา 1,000 บาท และมีคาใชจายอยูระหวาง 1,001-3,000 บาท  
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8.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจุดผอนปรนบานนาขามีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 3.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจดุผอนปรนบานนาขามีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 4.12 0.816 มาก 
2 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 3.88 0.711 มาก 
3 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.85 0.732 มาก 
4 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 3.77 0.652 มาก 

5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ
การพัฒนา สปป.ลาว 3.73 0.604 มาก 

รวม 3.87 0.703 มาก 
 
 จากตารางที่ 3.7 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จุดผอนปรนบานนาขามีตอประเทศไทย อยูใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.87 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก 
ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว โดย สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิดหรือปริมาณสินคานําเขาจาก
ประเทศไทย และการซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด เปนตน   

 
 8.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่จุดผอนปรนบานนาขามีตอประเทศไทย พิจารณาสวน

ประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
 
ตารางที่ 3.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาวที่จุดผอนปรนบานนาขา 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานราคา 4.18 0.499 มาก 
2 ดานผลิตภัณฑ 4.16 0.273 มาก 
3 ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.15 0.479 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 4.00 0.377 มาก 

รวม 4.13 0.407 มาก 
 
จากตารางที่ 3.8 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

( ) รวม = 4.13 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
 1) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.18
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การตั้งราคาสินคาของไทยมีความเหมาะสมกับคุณภาพ สินคาชนิดเดียวกันที่ขายอยูใน
ประเทศไทยนั้นมีราคาถูกกวาสินคาท่ีขายอยูใน สปป.ลาว และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคาไทยมีปาย
แสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง เปนตน 

2) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (( ) = 4.16 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวมีความคุนเคยในสินคาไทย และผูขายคนไทยมีความซื่อสัตย  มีความ
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เปนมิตร รวมถึงสินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย มีความนาเชื่อถือมีติดตราสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) อีกท้ังตราสินคาของไทยสื่อใหรูวามาจากประเทศไทย เปนตน 
 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 4.15 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สถานที่ขายสินคาของไทยตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามา
ติดตอซื้อขาย อีกท้ังฤดูกาลมีอิทธิพลตอการเดินทางมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาว นอกจากนี้รานคาของไทย
มีการจัดรานที่สวยงาม มีพ้ืนที่แสดงใหลูกคามองเห็นสินคาไดสะดวกและทั่วถึง และในเรื่องของการขนสง
สินคากลับ สปป.ลาว มีความสะดวกทําใหเสียคาใชจายนอยในการขนสินคากลับ สปป.ลาว เปนตน 
 4) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 4.00 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน โฆษณาสินคาของไทยมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยเพราะทํา
ใหผูบริโภคคนลาวเกิดการอยากลองใช นอกจากนั้นแลวยังมีการโฆษณาทางวิทยุ ทางหนังสือพิมพทองถิ่น และ
มีการติดปายโฆษณาดวยภาษาลาว ที่บริเวณหนารานหรือบริเวณใกลเคียงชุมชน รวมไปถึงในเรื่องของการ
สงเสริมการขายในการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) ที่สําคัญคือมีการใหสินเชื่อในการซื้อสินคา และให
เปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา เปนตน 
 

8.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนบานนาขา  

 
ตารางที่ 3.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผาน จุดผอนปรนบานนาขา  

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การรับรูคุณภาพสินคา 4.32 0.450 มาก 
2 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 4.19 0.475 มาก 
3 ความพึงพอใจของผูบริโภค 4.16 0.435 มาก 
4 วัตถุประสงคในการซื้อ 4.11 0.665 มาก 

รวม 4.20 0.506 มาก 
 
จากตารางที่ 3.9 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาว ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.20 สามารถอธิบายเปนรายดานโดยใหความสําคัญในเรื่อง ดังนี้  
 1) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 4.32 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจาก
ประเทศอ่ืน เชน จีน และเวียดนาม ที่มีจําหนายใน สปป.ลาว ทําใหมีความรูสึกดีที่ไดเปนเจาของ รวมถึงการ
มาซื้อสินคาของไทยมีความคุมคากับราคา คุณภาพ และการเดินทาง เปนตน 

2) ดานความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.19 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวเขามาซื้อสินคาของไทยทุกครั้งที่เปดจุดผอนปรน 
โดยมีความตั้งใจเขามาซื้อสินคาไทย แมวาราคาสินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศอ่ืน เชน จีน และ
เวียดนาม มีราคาถูกกวา และตั้งใจซื้อสินคาของไทยถึงแมวาไมมีเวลาเลือกซื้อสินคามากนัก เปนตน 

3) ดานความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.16 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวมีความพึงพอใจในตัวสินคาไทย รานคา ผูขาย 
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ขั้นตอนการชําระเงิน และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไทย เมื่อซื้อสินคาของไทยไปบริโภคสามารถตอบสนอง
ความตองการไดมาก เปนตน 
 4) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 4.11 ตามลําดับ โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวสวนมากซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน 
ชื่นชอบและชื่นชมตัวสินคา มีความแตกตางจากสินคาในประเทศตน และเปนของฝากใหผูอื่น เปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากชองทางจากสื่อวิทยุ
ทองถิ่นมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อโทรทัศนทองถิ่น และสื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง ตามลําดับ สวนชองทางที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ สื่อปากตอปาก วิทยุทองถิ่น และสื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง 
ตามลําดับ 

 
8.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานนาขา สวนมากไดมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนมาซื้อ

สินคาฝงไทยทุกครั้ง ซึ่งมีการคิดไวในใจ รอยละ 76.9 หลังจากนั้นผูบริโภคคนลาวจึงซื้อสินคา และสํารวจดู
สินคาใหมเพ่ิมเติมถาหากสนใจในสินคาชนิดไหนก็ซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยสวนมากนั้นใช
เงินสดที่พกติดตัวมาเพียงอยางเดียว รอยละ 95 การเขามาซื้อสินคาที่ประเทศไทยมีความถี่ประมาณ 1 ครั้งตอ
สัปดาห หากกรณีที่ลืมซื้อสินคาหรือสินคาหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนลาวก็ซื้อสินคาไทยเหมือนเดิม แตซื้อกับ
ผูประกอบการคนลาวในหมูบาน 

 
8.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานนาขาเขามาซื้อสินคาไทยตามแนว

ชายแดนของไทย จากการสัมภาษณ มีความเห็นวา ปริมาณการซื้อสินคาเมื่อ 5 ปที่ผานมามีการซื้อสินคาไทย
เพ่ิมข้ึน รอยละ 69.2 และมีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม รอยละ 30.8 โดยกรณีท่ีมีการซื้อสินคาที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจาก 
ผูบริโภคคนลาวมีรสนิยมเปลี่ยนไปเนื่องจากโฆษณาสินคาไทย ชอบความทันสมัยและมีคุณภาพมากขึ้น รวมถึง
เสนทางการเดินทางมาซื้อสินคาสะดวกสบายขึ้น สวนกรณีที่มีการซื้อสินคาเทาเดิมเนื่องจาก ผูบริโภคคนลาวมี
รายไดไมเปลี่ยนแปลง รสนิยมไมเปลี่ยนแปลง และเสนทางการคมนาคมบางเสนทางนั้นยังคงเหมือนเดิม เปนตน 

 
8.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานจุดผอนปรนบานนาขา เรียงลําดับประเภทสินคาจากมากไปนอย ดังนี้  
1) สินคาอุปโภคบริโภค ไดแก ผงชูรส น้ําปลา กะป เกลือและพริกสด เปนตน 
2) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก หมอ กระทะ ทัพพี ชอนและมีด เปนตน 
3) สินคาประเภทอุปกรณกอสราง ไดแก หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก สวิทซและตะปู เปนตน 
4) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง รองเทาแตะ กระโปรงและรองเทาบูทยาง เปนตน 
5) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก จอบ ปุย อาหารสัตว เสียมและเมล็ดพันธุพืช เปนตน 
6) สินคาประเภทเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม ตูเย็น วิทยุ/โทรทัศน ลําโพงและเครื่องเสียง เปนตน 
7) สินคาประเภทเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น ยางรถมอเตอรไซคและยางรถยนต เปนตน 
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8.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทยผานจุดผอนปรนบานนาขา โดยสวนมากเขามาซื้อสินคา

ในชวงกอนเวลา 09.00 น. รอยละ 84 โดยการเขามาซื้อสินคานิยมซื้อสินคาที่ตลาดนัดบริเวณใกลจุดผอนปรน 
คิดเปนรอยละ 57.1 เหตุผลที่นิยมซื้อ เพราะแหลงซื้อขายสินคาใกลบาน สะดวก สามารถขามมาไดงาย และ
สินคาราคาถูก เปนตน โดยมูลคาการเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวในแตละครั้งสวนมากมีมูลคาไมเกิน 
1,000 บาท 

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก ราคาสินคา สามารถหาซื้อไดงาย
สะดวก มีสินคาใหเลือกหลากหลาย ความเคยชินในสินคาไทย  และมาซื้อสินคาไทยเปนประจํา เปนตน แต
อยางไรก็ตามยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคาไทย ไดแก สินคาบางประเภทมีราคาสูงกวา คา
ขนสงมีราคาแพง ตลอดจนความยุงยากในการถือหรือหิ้วสินคากลับในบางครั้งทําใหเกิดความเสียหาย เปนตน 

 
8.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานนาขา มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจากประเทศ

อ่ืน เชน จีน และเวียดนาม รอยละ 5–10 ทั้งนี้ข้ึนอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน สปป.ลาว 
มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาวสวนมาก รอยละ 76.5 ตองการซื้อสินคาไทยเทาเดิม เพราะ
แหลงซื้อขายสินคาอยูใกล มาซื้อสินคาเฉพาะสินคาจําเปนเทานั้น และมีความเคยชินในการใชสินคาไทย เปนตน 
สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่องพาหนะที่ใชในการเดินทาง คาธรรมเนียมทํา
บัตรอนุญาตออกจาก สปป.ลาว มีคาใชจายสูง มีคาแรงในการขนสงสินคา เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตาม
แนวชายแดนเกิดข้ึนไมสงผลตอการมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวมากนัก  

 
8.2. ผูบริโภคคนไทย 

ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนที่ตลาดจุดผอนปรนบานนาขา โดยสวนมากเปน
ผูหญิงมากกวาผูชาย และมีอายุระหวาง 51 ปขึ้นไป อาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับจุดผอนปรนมีอาชีพหลัก 
คือ เกษตรกร รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 5,001-10,000 บาทตอเดือน ผูบริโภคคนไทยโดยมากมาซื้อสินคาที่ตลาด
ทุกวันเปดดานและมีการซื้อสินคาของ สปป .ลาว โดยสินคาที่ซื้อจากผูขายคนลาว ไดแก หวาย ผักหวาน 
เห็ดโคน เห็ดเผาะ ขนมของขบเค้ียว สมุนไพร หมูปา บาง หนู เครื่องจักสาน เสื้อผาสําเร็จรูปและหวด เปนตน 
ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคาประมาณชวงเชากอนเวลา 09.00 น. 

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนลาววา สินคาบางประเภทไมมีจําหนายในประเทศไทย 
บางชนิดราคาถูกกวา แตถานอกเหนือจากสินคาขางตนผูบริโภคคนไทยเลือกซื้อสินคาของไทยมากกวา สินคา
จาก สปป.ลาว เนื่องจากตองการอุดหนุนคนไทยดวยกัน อีกทั้งมีความเห็นวาสินคาที่คนลาวนํามาขายในตลาด
จุดผอนปรนเปนสินคาชนิดเดียวกันและมีคุณภาพ  

 
8.3. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณจุดผอนปรนบานนาขา โดยสวนใหญประกอบธุรกิจคาปลีก 

รานชํา และโชหวย เปนเวลาระหวาง 1-3 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงของในวันเปดตลาดนัดทําการคาขาย
แตละครั้งไมเกิน 50,000 บาท โดยสวนใหญผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานและ
โทรศัพทมาสั่งกับผูประกอบการคนไทยโดยตรง ซึ่งมีชําระสินคาเปนเงินสด มีแนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของ
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ไทยเทาเดิม ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทยพบคือ การขนสงไปใน สปป.ลาว มีคาธรรมเนียมและความ
สูญเสียเกิดข้ึนในระหวางทางและปลายทาง เปนตน 

 
9. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของเมืองและดานในอนาคต 

  มีการสํารวจความเปนไปไดของการพัฒนาเปดจุดผอนปรนบานนาขา ของไทยเปนจุดผานแดนถาวร 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมของดานประเพณีบานนาขา สปป.ลาว และมีแผนในอนาคตในการกอสรางสะพาน
ขามแมน้ําเหือง เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนของทั้งสองฝงในการคาและการติดตอกันระหวาง
ประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
 
10. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด  

  พ้ืนที่ทําการของจุดตรวจคนเขาเมืองในบริเวณดาน มีพ้ืนที่จํากัด ไมสามารถขยายพ้ืนที่ไดหากมีการ
พัฒนาเปนจุดผานแดนถาวร 
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3.3 จุดผอนปรนบานอาฮี ตําบลอาฮี อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย (ปจจุบันเปนทาเทียบเรือ) 
 
 
1. สภาพโดยท่ัวไป  

1.1 ประวัติ ที่ตั้ง และการเดินทาง 
  จุดผอนปรนบานอาฮี ตําบลอาฮี อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย เปดใหบริการทุกวันขึ้น 7 ค่ํา ระหวางเวลา 
07.00-18.00 น. โดยวันเปดทําการมีการเปดตลาดนัดเพ่ือใหคนลาวขามมาซื้อสินคาอุปโภคบริโภค สินคา
จําเปนที่ใชในครัวเรือน และใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งมีรานคานําสินคามาจําหนายไมมากนัก เนื่องจากในพ้ืนที่
ดังกลาวใกลสะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย-ลาว ที่มีการเปดตลาดนัดทุกวันเสาร เวนเสาร มีรานคาจํานวน
มาก และมีสินคาใหเลือกมากกวา ปจจุบันคนลาวสวนมากนิยมขามไปซื้อสินคาที่ดานทาลี่มากกวา  
 

  
ภาพที่ 3.35-3.36 สภาพทางขึ้นบริเวณจุดผอนปรนบานอาฮี 

 
1.2 สภาพโดยท่ัวไปของจุดผอนปรน 

  การเดินทางไปยังจุดผอนปรนบานอาฮี ออกเดินทางจากหนาที่วาการอําเภอทาลี่ ใชเสนทางหมายเลข 
2099 ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ถึงบานอาฮี เลี้ยวขวาตามเสนทางหมายเลข 2195 เดินทางไปอีกระยะทาง
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถึงจุดผอนปรนบริเวณซายมือของถนน เปนลานกวางประมาณ 80x80 เมตร เปนพ้ืนที่
สําหรับตั้งแผงรานคาตลาดนัดที่มีทุกวันขึ้น 7 ค่ํา และมีทางเดินลงไปยังแมน้ําเหืองระยะทางประมาณ 30 
เมตร เปนทาเทียบเรือทองถิ่น ความกวางของแมน้ําเหืองในฤดูฝน ณ จุดผอนปรนนี้ ประมาณ 40 เมตร  
 

  
ภาพที่ 3.37 บริเวณทางขึ้นจุดผอนปรน        ภาพที่ 3.38 ฝงตรงขามเปนบานนาแกงมา 

3-29

rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดเลย

3-30 

 
                       ภาพที่ 3.39 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนบานอาฮ ี
   

 
         ภาพที ่3.40 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนบานอาฮ ี

 
2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 

  จุดผอนปรนบานอาฮี อยูตรงขามกับดานประเพณีบานนาแกงมา เมืองแกนทาว แขวงไซยะบุลี คนลาว
เดินทางเขา-ออกผานจุดผอนปรนนี้เพ่ือมาซื้อสินคาและรักษาพยาบาล 
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3. รูปแบบการคาขาย 
  เนื่องจากมีตลาดนัดที่สะพานฯ ทาลี่ ที่มีผูขายและสินคาใหเลือกมากกวา ทําใหคนลาวขามไปซื้อ
สินคาบริเวณดานสะพานฯ ทาลี่มากกวา ในขณะที่ตลาดนัดบริเวณจุดผอนปรนมีคนลาวมาใชบริการนอยลง 
และไมใครนําสินคาผลิตผลจากปามาจําหนายมากนัก  
 

   
ภาพที่ 3.41-3.42 บริเวณจัดตลาดนัดริมถนนทางหลวงหมายเลข 2195 ดานหนาทางขึ้นจากทาเรือ 

 
4. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่จุดผอนปรน
บานอาฮี ตําบลอาฮี อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย 
 

4.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนบานอาฮี ตําบลอาฮี อําเภอทาลี่ 

จังหวัดเลย โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 38 คน เพศชายคิดเปนรอยละ 22.2 และเพศหญิง คิด
เปนรอยละ 77.8 อายุโดยสวนมากพบวาอยูที่ 51 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 32.4 ระดับการศึกษาสวนมากอยูใน
ระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 63 พักอาศัยอยูหมูบานนาแกงมา หมูบานเมืองหมอ และหมูบานนาหิน 

ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาบริเวณจุดผอนปรนบานอาฮี สวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรเปน
หลัก รายไดท่ีนํามาซื้อสินคา สวนมากมาจากการทําการเกษตร เชน มันสําปะหลังและขาวโพด เปนตน รายได
ครัวเรือนตอเดือน สวนมากต่ํากวา 1,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพ่ือการบริโภคของครอบครัวตอเดือน 
สวนมากต่ํากวา 1,000 บาท เชนกัน 

 
4.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจุดผอนปรนบานอาฮี มีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 3.10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จุดผอนปรนบานอาฮี มีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 3.68 0.62 มาก 
2 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 3.61 0.547 มาก 
3 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.58 0.642 มาก 
4 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 3.58 0.599 มาก 

5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ
การพัฒนา สปป.ลาว 3.55 0.602 มาก 
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ตารางที่ 3.10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จุดผอนปรนบานอาฮี มีตอประเทศไทย (ตอ) 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

รวม 3.60 0.602 มาก 
 
 จากตารางที่ 3.10 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จุดผอนปรนบานอาฮี มีตอประเทศไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.60 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก 
ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว ซึ่งสปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิดหรือปริมาณสินคานําเขาจาก
ประเทศไทย และการซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด เปนตน 
 
 4.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่จุดผอนปรนบานนาขามีตอประเทศไทย พิจารณาสวน
ประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
 
ตารางที่ 3.11 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาวที่จุดผอน ปรนบานอาฮี 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภัณฑ 4.02 0.277 มาก 
2 ดานราคา 3.88 0.302 มาก 
3 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.83 0.581 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.78 0.288 มาก 

รวม 3.88 0.362 มาก 
 
จากตารางที่ 3.11 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี

คาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.88 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย (( ) = 4.02 

โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีความคงทน ทันสมัย และมีใหเลือกหลากหลาย  หากมองในเรื่องของ
การผลิตประเทศไทยมีความคิดสรางสรรค มีเทคโนโลยีการผลิตที่ดี รวมถึงความคุนเคยที่มีตอสินคาไทย ตอ
เพ่ือนบานในฝงประเทศไทย และตอผูขายคนไทย รวมไปถึงประเทศไทยมีความเปนมิตรตอ สปป .ลาว อีกดวย 
เปนตน 

2) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.88 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การตั้งราคาสินคาของไทยนั้นเหมาะสมกับคุณภาพ รวมไปถึงสินคาประเภทเดียวกันที่
ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขายอยูใน สปป.ลาว หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคามีปาย
แสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง เปนตน 
 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.83 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ในการมาซื้อสินคาท่ีไทยนั้นเสียคาใชจายนอยในการขนสินคากลับ 
สปป.ลาว และมีความสะดวกมากยิ่งข้ึนเนื่องจากมีสถานที่จําหนายสินคาที่ตั้งอยูในตําแหนงที่งายตอการเขามา
ติดตอซื้อขาย รวมไปถึงในเรื่องของฤดูกาลที่มีอิทธิพลตอการเดินทางมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาว เพราะ
หากเปนฤดูฝนความกวางของแมน้ํา ณ จุดผอนปรนนี้จะขยายกวางกวาฤดูอ่ืน แมน้ําไหลเชี่ยว  ทําใหผูบริโภค
คนลาวไมคอยขามมาฝงไทยนัก ในขณะที่ฤดูแลง น้ําแหง ลดลงสามารถเดินขามมาฝงไทยไดสะดวกกวา เปนตน 
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 4) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.78 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีการติดปายโฆษณาดวยภาษาลาวที่บริเวณหนารานหรือบริเวณ
ใกลเคียง มีการโฆษณาในหนังสือพิมพทองถิ่นและวิทยุชุมชน ซึ่งการโฆษณาสินคาของไทยทําใหผูบริโภคคน
ลาวตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น ทําใหรูสึกวาเมื่อใชสินคาของไทยแลวไดรับผลจากการใชเหมือนในโฆษณา เกิด
ความรูสึกดีและคลอยตามโฆษณาในการอยากใชสินคาของไทย นอกจากนี้ผูประกอบการคนไทยยังมีการให
เครดิตในการซื้อสินคา อีกทั้งมีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา และมีการสงเสริมการขายใน
เรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) เปนตน 
 

4.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนบานอาฮี  

 
ตารางที่ 3.12 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผอนปรนบานอาฮี  

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 วัตถุประสงคในการซื้อ 4.16 0.285 มาก 
2 การรับรูคุณภาพสินคา 3.91 0.311 มาก 
3 ความพึงพอใจของผูบริโภค 3.89 0.371 มาก 
4 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 3.87 0.394 มาก 

รวม 3.95 0.340 มาก 
 
จากตารางที่ 3.12 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาว ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.95 สามารถอธิบายเปนรายดานโดยใหความสําคัญในเรื่อง ดังนี้  
 1) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย
( ) = 4.16 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวสวนมากซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน เปนของฝากใหผูอ่ืน 
ชื่นชอบและชื่นชมในตัวสินคา มีความแตกตางจากสินคาในประเทศตน และนําไปขายตอ เปนตน 
 2) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย
( ) = 3.91 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวมองวาการซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุด  มี
คุณภาพเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจากประเทศอ่ืนที่มีขายใน สปป.ลาว และทําใหมีความรูสึกที่ดีที่
ไดเปนเจาของ ทําใหในการมาซื้อสินคาของไทยมีความคุมคากับราคา คุณภาพ และการเดินทาง เปนตน 
 3) ความพึงพอใจของผูบริโภคคนลาว มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญ
มาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.89 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวมีความพึงพอใจในตัวสินคาไทย รานคา 
ผูขาย ขั้นตอนการชําระเงิน และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไทย เมื่อซื้อสินคาของไทยไปบริโภคสามารถ
ตอบสนองความตองการไดมาก เปนตน 
 4) ความตั้งใจซื้อของผูบริโภคคนลาว มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญ
มาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.87 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวมีความตั้งใจซื้อสินคาของไทย แมวาเพ่ิงซื้อ
สินคาประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ มา เชน สินคาของจีนหรือเวียดนาม ตั้งใจซื้อสินคาของไทยที่ขายใน
ทองถิ่น แมวาทองถิ่นยังไมมีขาย ตั้งใจเขามาซื้อสินคาของไทย แมวาราคาสินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตใน
ประเทศอ่ืน เชน จีน เวียดนาม ที่ไมใชประเทศไทยมีราคาถูกกวา เปนตน 
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ผูบริโภคคนลาวรับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากการบอกปากตอ
ปากมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง และสื่อโทรทัศนทองถิ่น ตามลําดับ สวนชองทางที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ ปากตอปาก สื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง และสื่อโทรทัศน
ทองถิ่น ตามลําดับ 

 
4.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานอาฮี สวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคา

ฝงไทยไมมีการจดใสกระดาษ โดยสวนมากคิดไวในใจ รอยละ 68.6 และหากมีสินคาชนิดไหนถูกใจซื้อสินคานั้น
เพ่ิม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยนั้นสวนมากใชเงินสดที่พกติดตัวมาอยางเดียวทั้งหมด ซึ่งเขามาซื้อสินคาที่
ประเทศไทยมีความถ่ีประมาณ 1 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีที่ลืมซื้อสินคาหรือสินคาหมดกะทันหัน ผูบริโภคคน
ลาวก็ซื้อสินคาไทยเหมือนเดิม แตซื้อกับผูประกอบการคนลาวในหมูบาน 

 
4.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานอาฮี เขามาซื้อสินคาไทยตามแนว

ชายแดนของไทยผานจุดผอนปรนบานอาฮี จากการสัมภาษณ มีความเห็นวา ปริมาณการซื้อสินคาเมื่อ 5 ปที่
ผานมามีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมข้ึนเพียง รอยละ 28.9 และมีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม รอยละ 71.1 โดยกรณีที่มี
การซื้อสินคาท่ีเพ่ิมข้ึนเนื่องจาก รสนิยมเปลี่ยนไป รายไดเพ่ิมข้ึน ชอบความทันสมัยและมีคุณภาพ เปนตน สวน
กรณีท่ีมีการซื้อสินคาเทาเดิมเนื่องจาก รายไดไมเปลี่ยนแปลง ทางเลือกสินคาในตลาดการคาชายแดนมีเทาเดิม 
เสนทางการเดินทางเหมือนเดิม และรสนิยมไมเปลี่ยนแปลง เปนตน 
 

4.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
  ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานจุดผอนปรนบานอาฮี เรียงลําดับประเภทสินคาจากมากไปนอย ดังนี้  

1) สินคาอุปโภคบริโภค ไดแก ผงชูรส ไขไก ปลากระปอง น้ํามันพืชและน้ําปลา เปนตน 
2) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง รองเทาแตะ กระโปรงและผาหมโตโต เปนตน 
3) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก อุปกรณนึ่งขาว กระทะ จาน ฝอยขัดหมอ และหมอ เปนตน 
4) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค เปนตน 
5) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก จอบ เสียมและอาหารสัตว เปนตน 
6) สินคาประเภทอุปกรณกอสราง ไดแก หลอดไฟและปลั๊ก เปนตน 
7) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก ตูเย็น แอร เปนตน 

 
4.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานอาฮี เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย โดยสวนใหญเขามาซื้อสินคา

ในชวงสายหลังเวลา 09.00 น. รอยละ 52.6 โดยการเขามาซื้อสินคานิยมซื้อสินคาที่ตลาดนัดบริเวณจุดผอนปรน 
รอยละ 85 เหตุผลที่นิยมซื้อ เพราะ เสียคาใชจายนอยในการเดินทางเนื่องจากใกลบาน เปนตน โดยปริมาณ
การเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวในแตละครั้งสวนมากมีมูลคาประมาณ 1,001–1,900 บาท 

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก คุณภาพสินคา มีความคงทน ราคาถูก 
เปนตน แตอยางไรก็ตามยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคาไทย ไดแก ราคาสินคาบางประเภทมี
ราคาสูงกวา ตลอดจนความยุงยากในการถือหรือหิ้วสินคากลับในบางครั้งทําใหเกิดความเสียหาย เปนตน 
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4.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานอาฮี มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจากประเทศ

อ่ืน เชน จีน เวียดนาม รอยละ 5–10 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน สปป.ลาว 
มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาว รอยละ 91.9 ตองการซื้อสินคาไทยเทาเดิม และหากรายไดของ
ผูบริโภคคนลาว เพ่ิมขึ้นยังคงซื้อสินคาจากประเทศไทยเหมือนเดิม รอยละ 49.2 สวนการเดินทางเขามาซื้อ
สินคาฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่องของระยะเวลาการเปดจุดผอนปรน  พาหนะใชในการเดินทาง 
คาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจาก สปป .ลาว มีคาใชจายสูง เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนว
ชายแดนเกิดข้ึนมีผลตอการมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวมาก  

 
 
 
 
 

3-35

rIS
NED KKU



rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดเลย

3-37 

3.4 จุดผอนปรนบานนากระเซ็ง ตําบลอาฮี อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย 
 
 
1. สภาพโดยท่ัวไป  

1.1 ประวัติ ที่ตั้ง และการเดินทาง 
  จุดผอนปรนบานนากระเซ็ง ตําบลอาฮี อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย เปดทําการทุกวันเสารที่ 1 และ 3 ของ
เดือน ระหวางเวลา 06.00-18.00 น. แตในทางปฏิบัติคนลาวจากบานเมืองหมอและหมูบานใกลเคียงก็สามารถ
ขามมายังประเทศไทยโดยผานจุดผอนปรนนี้ได ดวยการอะลุมอลวยกัน เชน การเขามาเพ่ือรักษาพยาบาล 
และซื้อสินคาอุปโภคบริโภค สินคาจําเปนที่ใชในครัวเรือน และใชในชีวิตประจําวัน  การเดินทางเขา-ออก โดย
แจงชื่อตอทหารพรานจากกองรอยทหารพรานที่ 2106 ประจําการบริเวณท่ีทําการหนาทาเทียบเรือ  
 

  
ภาพที่ 3.43-3.44 ปายทางเขาจุดผอนปรนบานนากระเซ็ง และทาเทียบเรือ 

 
  ในวันที่เปดทําการ หากเปนชวงฤดูแลงจํานวนคนลาวเขา-ออก กวา 400 คน ซึ่งสามารถเดินดวยเทา
ขามแมน้ําเหืองมาได ในฤดูฝนมีคนลาวเขา-ออก ประมาณกวา 200 คน โดยใชเรือหางยาวขามน้ําเหืองที่ลึก
ประมาณ 4 เมตร คาโดยสารเรือขามฝาก 10 บาทตอคนตอเที่ยว แตหากแมน้ําเหืองมีปริมาณน้ําที่สูงขึ้นมาก
คาโดยสารเรือเพ่ิมขึ้นถึง 20 บาทตอคนตอเที่ยว ในการเดินทางขามโดยเรือหางยาวมีจํานวนเรือของคนลาว 
18 ลํา เรือของคนไทย 4 ลํา 
 

  
ภาพที่ 3.45-3.46 คนลาวใชเรืองหางยาวขามฟากมาไทยที่จุดผอนปรนบานนากระเซ็ง 
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  การซื้อขายสินคา ณ จุดผอนปรนตั้งแตระยะเริ่มแรกนั้น มีการซื้อขายในหมูบานนากระเซ็งซึ่งเปด
ตลาดนัดหางจากบริเวณทาเรือประมาณ 500 เมตร เปดทุกวันขึ้น 1 ค่ําและ 9 ค่ําของเดือน ครั้นในป พ.ศ. 2547 เมื่อ
การกอสรางสะพานขามแมน้ําเหืองแลวเสร็จ ผูขายตลาดนัดไดยายการขายจากบานนากระเซ็ง ไปเปดตลาดนัด
บริเวณขางสะพานฯ เปดตลาดนัดทุกวันเสาร แตเมื่อมีการจับกุมการลักลอบนําเขายาเสพติด  ฝายความมั่นคง
ของจังหวัดจึงกําหนดเปดตลาดนัดเปนเฉพาะเสารที่ 1 และเสารที่ 3 ของเดือน  
  กอนการเปดดานสะพานฯ คนลาวขามมาประเทศไทยที่จุดผอนปรนฯ นี้ โดยการโดยสารทางเรือ
จํานวนสูงสุดกวา 1,000 คนตอวันในวันเปดจุดผอนปรน แตเมื่อสะพานสรางแลวเสร็จมีคนลาวขามมาไทยที่จุด
ผอนปรนลดเหลือประมาณ 300 คนตอวันที่ทําการเปดจุดผอนปรน 
  การเดินทางไปยังจุดผอนปรนบานนากระเซ็ง จากจังหวัดเลยเดินทางไปอําเภอทาลี่โดยเสนทาง
หมายเลข 2115 เดินทางไปยังสะพานมิตรภาพแมน้ําเหือง ไทย-ลาว ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร แลว
เลี้ยวซายเขาเสนทางหมายเลข 2195 ไปทางสะพานฯ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ถึงสะพานฯ แลวเลี้ยว
ซายเขาบานนากระเซ็ง ระยะทางอีก 2 กิโลเมตร จํานวนประชากรประมาณ 200 หลังคาเรือน  
 

 
                      ภาพที่ 3.47 แผนทีต่ั้งจุดผอนปรนบานนากระเซ็ง 
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           ภาพที ่3.48 แผนที่ตั้งจุดผอนปรนบานนากระเซ็ง 

 
  บริเวณจุดผอนปรน มีทหารพรานที่ 2106 ประจําการคอยตรวจเช็ครายชื่อคนลาวเขา-ออก โดยมาก
เปนคนลาวจากหมูบานตรงขามบานนากระเซ็ง คือ บานเมืองหมอ เปนหมูบานหางจากเมืองแกนทาว 
ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 400 หลังคาเรือน ซึ่งคนลาวที่เดินทางเขา ณ จุดนี้ ไม
เสียคาใชจายเขา-ออก 
 

  
ภาพที ่3.49 ทางขึ้นจากทาเรือ                                    ภาพที่ 3.50 เกาะกลางแมน้าํเหือง มองจากทาเรือบานนากระเซ็ง 
   
  จากถนนในหมูบานเปนทางคอนกรีตลาดลงทาเรือประมาณ 30 เมตร ซึ่งคนลาวที่ขามมาเพ่ือไปตลาด
นัดบริเวณสะพานฯ หากนั่งสามลอเครื่องบริการไปตลาดนัดเสียคาโดยสารคนละ 20 บาทตอเที่ยว  
 
2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 

  บานตรงขามบานนากระเซ็ง ของไทย คือ บานเมืองหมอ หางจากเมืองแกนทาวระยะทางประมาณ 10 
กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 400 หลังคาเรือน เดิมจุดผอนปรนนี้ คนลาวจากเมืองหมอ และเมืองใกลเคียง
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ขามมาเพ่ือซื้อสินคา แตปจจุบันสวนมากผูที่มียานพาหนะไดเปลี่ยนไปใชเสนทางสะพานฯ แทนการขามดวย
เรือ แตหากเปนชวงฤดูแลงน้ําลดก็สามารถเดินเทาขามได 

 
3. รูปแบบการคาขาย  

  เกือบทั้งหมดของคนลาวที่ขามฝงที่จุดผอนปรนนี้ มาเพ่ือใชจายซื้อสินคาอุปโภคบริโภค สินคาจําเปนที่
ใชในครัวเรือน และใชในชีวิตประจําวันที่ตลาดนัดบริเวณสะพานมิตรภาพขามแมน้ําเหืองไทย-ลาว จากการ
ประมาณการมูลคาการซื้อสินคาและสอบถามผูซื้อชาวลาวที่เขามาซื้อสินคาที่จุดผอนปรนบานนากระเซ็ ง ซึ่ง
สวนใหญเปนสินคาที่ใชในชีวิตประจําวันรวมมูลคาประมาณ 150,000–200,000 บาทตอวันที่เปดตลาดนัด 
 

 
ภาพที่ 3.51 คนลาวนําตั๊กแตนที่จับไดมาจําหนายที่ตลาดนัดดานสะพานขามแมน้ําเหือง 

 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและการบริการ 

4.1 รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงาน  
  มีการนําเขาแรงงานตามฤดูกาลเขามาทํางานงานในพ้ืนที่ โดยมีนายหนาคนลาวเปนผูรวบรวมตาม
จํานวนที่นายจางคนไทยตองการ แลวนํามาสงใหนายจาง โดยมากเปนการจางเพ่ือการเพาะ และเก็บเกี่ยวขาว
ตามฤดูกาล และเปนกลุมเดิม โดยเฉลี่ยมีแรงงานประมาณ 30-40 คน ระยะเวลาการอยูทํางานประมาณหนึ่ง
สัปดาห 

4.2 รูปแบบการพึ่งพาดานบริการ 
   การเขามาเพ่ือการรักษาพยาบาลของคนลาว ณ จุดผอนปรนนี้ คนลาวสามารถขามมารักษาพยาบาล
ไดโดยสะดวก สถานพยาบาลที่คนลาวนิยมไปคือ โรงพยาบาลในอําเภอทาลี่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
คลินิกตาง ๆ  
 
5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

  กลุมหัตถกรรมหวายและผาทอบานนากระเซ็ง มีการนําเขาหวายเสนจาก สปป.ลาว โดยมีการรวบรวม
ของผูคาคนลาว แลวสงออกเปนหวายแปรรูปมาไทย โดยกลุมแปรรูปหวายบานนากระเซ็งเปนผูนําเขาแลว
นํามาแปรรูปเปนเฟอรนิเจอรหวาย ปจจุบันนี้ทําตามความตองการของลูกคา และจําหนายผานหางโกลบอล 
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ผูคาสงวัสดุกอสราง มีการปรับใชหวายเทียมซึ่งเปนพลาสติกสั่งจากโรงงานจากกรุงเทพฯ มาใชเปนวัสดุทํา
เฟอรนิเจอรชุดโซฟารับแขก โตะ เกาอ้ี ทดแทนหวายจากธรรมชาติที่มีปริมาณลดลง 
 

  
ภาพที่ 3.52-3.53 กลุมหัตถกรรมหวายและผาทอ บานนากระเซ็ง กับการจักสานหวาย 

 

  
ภาพที่ 3.54-3.55 กลุมหัตถกรรมหวายและผาทอ บานนากระเซ็ง กับการจักสานหวาย 

 
6. ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม 
  บานนากระเซ็ง มีคนลาวแฝงอยูในหมูบานจํานวน 50 คน ที่ไดแตงงานกับคนไทย และอาศัยอยูใน
หมูบาน ซึ่งคลาย ๆ กับหลายหมูบานตามแนวชายแดนไทย-ลาว ที่มีความเปนเครือญาติ และมีการแตงงาน
ระหวางคนไทยและคนลาว 

 
7. ดานความม่ันคง 
 ยังคงมีปญหาการลักลอบนําเขายาเสพติดตามแนวชายแดน บริเวณจุดผอนปรนและบริเวณใกลเคียง 

 
8. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด  

1) ไมมีเจาหนาที่ที่เปนผูหญิงสําหรับตรวจคนผูตองสงสัยหญิง ที่สงสัยลักลอบนําเขาสิ่งผิดกฎหมาย ใน
แนวทางแกไข เจาหนาที่ทหารพรานขอความรวมมือจากชาวบานนากระเซ็งที่เปนผูหญิงดวยกันชวยในการ
ตรวจคน 

2) ไมมีพ้ืนทีเ่ฉพาะเพ่ือการอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ และคนลาวในการเขา-ออก ที่เปนจุดตรวจ
เฉพาะ เดิมมีแผนที่จะกอสรางปอมยามเปนจุดตรวจของ อส. แตปจจุบันยังไมมีการดําเนินการใด ๆ 
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9. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
1) มีความตองการรับการสนับสนุนเจาหนาที่หญิงมาประจําการ และสุนัขทหารเพ่ือตรวจคนสิ่งผิด

กฎหมาย 
2) ควรเรงสรางจุดตรวจคนเขา-ออก เพ่ือความสะดวกและเรียบรอยในการตรวจคนเขา-ออก 
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3.5 จุดผอนปรนบานหนองผือ ตําบลหนองผือ อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย (ปจจุบันเปนทาเทียบเรือ) 
 
 
1. สภาพโดยท่ัวไป  

1.1 ประวัติ ที่ตั้ง และการเดินทาง 
  จุดผอนปรนบานหนองผือ ตําบลหนองผือ อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย เปดทําการทุกวัน 3 ค่ํา และ 8 ค่ํา 
ระหวางเวลา 07.00-18.00 น. โดยมีทหารพรานจากกองรอยทหารพรานที่ 2106 ปฏิบัติหนาที่บริเวณจุดนี้ 
โดยในวันเปดทําการของจุดผอนปรนเปนวันที่มีตลาดนัดขายสินคาที่พอคาคนไทยในพ้ืนที่นําสินคาอุปโภค
บริโภค ของใชในชีวิตประจําวันมาจําหนาย มีรานคาประมาณ 50 ราน และมีรานขายสงในหมูบาน 2 ราน 
แตถาวันเปดจุดผอนปรนตรงกับวันเสารที่มีการเปดตลาดนัดบริเวณสะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย-ลาว ผูคา
คนไทยยายไปขายสินคาที่ตลาดนัดบริเวณสะพานขามแมน้ําเหือง รวมถึงผูซื้อคนลาวก็ไปจับจายซื้อสินคาที่
ตลาดสะพานฯ  
  ในทางปฏิบัติประชาชนคนลาวจากบานที่ตรงขาม คือ บานเมืองหมอและใกลเคียง หากปวยไข
สามารถขามมายังจุดผอนปรนนี้ไดตลอดเวลา โดยยึดหลักการอะลุมอลวยกัน หรือมาเพ่ือซื้อของอุปโภค
บริโภค สินคาจําเปนที่ใชในครัวเรือน และใชในชีวิตประจําวัน  โดยการเขา-ออก ใหแจงชื่อตอทหารพรานที่
ปฏิบัติหนาที่บริเวณศาลาหนาทาเรือ  
  การเดินทางไปยังจุดผอนปรนบานหนองผือ จากจังหวัดเลยเดินทางไปอําเภอทาลี่โดยเสนทาง
หมายเลข 2115 กอนเขาตัวอําเภอทาลี่ใหเลี้ยวขวาไปตามเสนทางหมายเลข 2115 เสนเดิม ประมาณ 9 
กิโลเมตร ใหเลี้ยวขวาไปตามเสนทางหมายเลข 2195 ประมาณ 3 กิโลเมตร แลวเลี้ยวซายเขาบานหนองผือ
ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร  
 

 
                      ภาพที่ 3.56 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนบานหนองผือ  
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          ภาพที่ 3.57 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนบานหนองผือ  

 
  บริเวณจุดผอนปรน มีศาลาที่พักโลง สําหรับใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานในวันเปดทําการจุดผอนปรน ซึ่ง
หากเปนวันที่เปดทําการจุดผอนปรนมีคนลาวเขา-ออก ประมาณกวา 400 คน หากเปนวันที่ไมไดเปดทําการ 
ก็มีการอนุโลมใหมีการเขา-ออก กรณีเขามารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวยฉุกเฉิน หรือคนในพ้ืนที่ซึ่งมี
ความคุนเคยกันเพ่ือมาซื้อสินคาอุปโภคบริโภคประจําวัน โดยเฉลี่ยปริมาณคนเขา-ออก นอกวันทําการ
ประมาณ 50 คนในชวงฤดูฝน และประมาณ 100 คน ในชวงฤดูหนาวและแลง ไมมีคาใชจายในการเดิน
ทางเขา-ออก ประเทศไทย การขามแมน้ําเหืองโดยใชเรือหางยาวขาม คาเรือ 10 บาทตอคนตอเที่ยว มีเรือ
ของคนไทย 20 ลํา แมน้ําเหืองในฤดูฝนความกวาง ณ จุดผอนปรนประมาณ 80 เมตร 
 

  
ภาพที่ 3.58-3.59 แสดงทางขึ้นจากทาเรือ 

 
2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 

  เมืองแกนทาว แขวงไซยะบุลี เปนเมืองตรงขามบานหนองผือ ตําบลหนองผือ อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย 
(ขอมูลรายละเอียดในดานทาลี่) 
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3. รูปแบบการคาขาย  
  ตลาดจุดผอนปรนบานหนองผือ เปนลักษณะเชนเดียวกับตลาดจุดผอนปรนอ่ืนในพ้ืนที่จังหวัดเลย ซึ่ง
คนลาวสวนใหญเดินทางมาซื้อสินคาอุปโภคบริโภค สินคาจําเปนที่ใชในครัวเรือน และใชในชีวิตประจําวัน และ
มีการซื้อเพ่ือไปขายตอ แหลงซื้อในตลาดนัดแตละที่ของจุดผอนปรน หากตรงกับวันที่เปดตลาดนัดสะพานฯ 
ทาลี่ ซึ่งเปดทุกวันเสารที่หนึ่ง และเสารที่สามของเดือน เปนตลาดนัดที่คนลาวจํานวนมากนิยมไปซื้อสินคา  
 

  
ภาพที่ 3.60 รานคารายใหญ 1 ใน 2 ราย                 ภาพที ่3.61 เรือคนลาวจอดฝงไทย ฝงตรงขามเปนเมืองแกนทาว  
 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและการบริการ 

4.1. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงาน  
 มีการนําเขาแรงงานตามฤดูกาลการเพาะปลูกดานการเกษตรเขาทํางานในพ้ืนที่ โดยมีนายหนาคนลาว
ประสานติดตองานกับนายจางคนไทย แลวรวบรวมตามจํานวนที่ตกลงกันสงแรงงานไปทํางานกับนายจาง 
โดยมากเปนแรงงานที่เคยทํางานกับนายจางคนไทยเดิมอยูแลว โดยเฉลี่ยจํานวนแรงงานเขามาทํางานในไทย
ตามชวงฤดูกาลประมาณ 30-40 คน ระยะเวลาการพํานักและทํางานไมเกินหนึ่งสัปดาห 
 

4.2. รูปแบบการพึ่งพาดานบริการ 
  การพึ่งพาดานสาธารณสุข 
  คนลาวที่เจ็บปวยฉุกเฉินสามารถขามมารักษาพยาบาลไดตลอดเวลา โดยแจงชื่อเขา-ออก ตอ
เจาหนาที่ทหารพรานที่ปฏิบัติหนาที่ สถานพยาบาลที่คนลาวนิยมไปรักษาพยาบาลคือคลินิกหมอในอําเภอทาลี่ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลทาลี่ ซึ่งบริเวณจุดผอนปรนนี้มีรถกระบะรับจางของคนในพ้ืนที่
ไวคอยบริการรับ-สงคนลาวที่ตอการเกินทางไป อําเภอทาลี่ 
 
5. ดานความม่ันคง 
 ยังคงมีปญหาการลักลอบนําเขายาเสพติดตามแนวชายแดน บริเวณจุดผอนปรนและบริเวณใกลเคียง 
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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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