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บทสรุปผูบริหาร 
(Executive Summary) 

                                                                                                                                                                                   
ชื่อเรื่อง  : ยุทธศาสตรการคาของจังหวัดตามแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับสปป .

ลาว และกัมพูชา เชื่อมโยง เวียดนาม และจีนตอนใต 
คณะผูศึกษา : ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันยุทธศาสตรภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ปท่ีพิมพ : 2557 
แหลงทุน : กระทรวงมหาดไทย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หลักการและเหตุผล  
ประเทศไทยกําหนดยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน ป พ .ศ. 2558 ภายใตแนวทางการพัฒนา 8 

ยุทธศาสตร เพ่ือเตรียมความพรอมและใชโอกาสจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเมืองและ
ความมั่นคงของอาเซียน  ซึ่งยุทธศาสตรขอที่ 8 กลาวถึงการเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงอาเซียน มี
เปาหมาย ในการพัฒนาเมืองใหมีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ งในดานอุตสาหกรรม การ
ทองเที่ยว บริการ การลงทุน และการคาชายแดน ดวยเหตุที่ไทยมีพ้ืนที่ติดตอกับประเทศเพ่ือนบานทั้งทางบก และ
ทะเล จํานวน 5 ประเทศ ไดแก ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (เมียนมาร) มาเลเซีย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) มูลคา
การคาชายแดนทั้งประเทศในป พ.ศ. 2556 จํานวน 924,242 ลานบาท โดยในการนี้ มูลคาการคาชายแดนเกิดขึ้น
จากการคาชายแดนผานจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลคา 217,750 ลานบาท 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 24 เปนการคาชายแดนระหวางไทย กับ สปป.ลาว และ ไทย กับ กัมพูชา  

ในป พ.ศ. 2529 สปป.ลาว พัฒนาประเทศตามนโยบายจินตนาการใหม หรือ กลไกเศรษฐกิจใหม (New 
Economic Mechanism: NEM) และในป พ.ศ. 2531 ไดเปดประเทศพรอมทั้งฟนฟูความสัมพันธกับตางประเทศ
โดยเฉพาะกับไทยที่เปนคูคาที่สําคัญ ซึ่งประชากรของ สปป .ลาว กวารอยละ 75 ตั้งถิ่นฐานตามแนวลําน้ําโขง ที่
เปนเสนกั้นแบงพรมแดน ไทย -สปป .ลาว นอกจากนี้ยังมีแมน้ําเหืองเปนเสนแบงพรมแดนทางดานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในพ้ืนที่จังหวัดเลย และมีพ้ืนที่ที่เปนเขตแดนทางบกในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อ สปป.ลาว ไดเปดประเทศ มีสินคาไทยกวารอยละ 90 จําหนายตามแนวชายแดน แตในป 2556 ลดลงเหลือ
ประมาณรอยละ 67 โดยในปเดียวกันนี้ สปป.ลาว มีการนําเขาสินคาจีน กวารอยละ 16 เวียดนาม ประมาณรอย
ละ 7 และมีการนําเขาจากเกาหลีใต และญี่ปุน เพ่ิมมากขึ้น ทําใหคนลาวมีทางเลือกในการบริโภคสินคาที่
หลากหลายเพิ่มข้ึน ความสามารถในการสงออกของสินคาไทยตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
ลดลง สินคาสงออกไปจําหนายตามแนวชายแดนสวนมากเปนสินคาผลิตจากกรุงเทพฯ  ผลิตจากโรงงานในนิ คม
อุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่ปริมณฑล พ้ืนที่ภาคตะวันออก มีชนิดสินคาที่ผลิตในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนอยมาก โดยสินคาชนิดตาง ๆ ที่สงไปจําหนายตามแนวชายแดนไทย -สปป.ลาว ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีทั้งการสงตรงไปยังเมืองหลักตามแนวชายแดนของ สปป .ลาว และการสงสินคาไปศูนย
กระจายสินคาของตนเองตามจังหวัดใหญ เชน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแกน เปนศูนยกระจายสินคาไปยัง
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ผูคาสงรายใหญแตละจังหวัดตามแนวชายแดนเปนผูสงออก และเปนผูจําหนายแกผูคาสงรายยอย และผูคาปลีกใน
พ้ืนที่จังหวัด และอําเภอที่ติดชายแดนไดนําสินคาไปจําหนายผานจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรน ที่มีการเปด
มากขึ้น รวมถึงทาเทียบเรือตาง ๆ ตลอดลําน้ําเหือง และลําน้ําโขง  

การคาชายแดน ไทย-กัมพูชา ในป พ.ศ. 2530 สินคาไทยจําหนายตามแนวชายแดนกวารอยละ 93 แตในป 
พ.ศ. 2556 ลดลงคงเหลือประมาณรอยละ 60 ในขณะที่ภาพรวมการนําเขาสินคาในปเดียวกันนี้กัมพูชานําเขา
สินคาจากไทยประมาณรอยละ 27 เวียดนาม ประมาณรอยละ 20 จีน ประมาณรอยละ 19.5 สิงคโปร ประมาณ
รอยละ 7 ฮองกง ประมาณรอยละ 6 เกาหลีใต ประมาณรอยละ 4 และที่เหลือจากประเทศอ่ืน ๆ ที่เปนสวนแบง
ทางการตลาด การจําหนายสินคากระจายไปจําหนายยังพ้ืนที่ตาง ๆ ในกัมพูชา รวมถึงพ้ืนที่ชายแดนไทย -กัมพูชา 
ซึ่งคนกัมพูชามีทางเลือกในการบริโภคสินคาหลากหลายเพิ่มข้ึน เนื่องจากการเปดเสรีทางการคา มีการตัดถนนจาก
เมืองใหญไปเมืองตามชายแดนมากขึ้น ประกอบกับปญหาชายแดนไทย -กัมพูชา เปนปจจัยหนึ่งทําใหนําเขาสินคา
ไทยลดลง อีกทั้งอิทธิพลของเวียดนามที่มีตอกัมพูชาผานทางผูคาคนกัมพูชาเชื้อสายเวียดนามตามแนวชายแดนที่
นําเขาสินคาจากเวียดนาม และจีน มาจําหนายมากขึ้น ชี้วาพฤติกรรมการบริโภคสินคาของคนกัมพูชาตามแนว
ชายแดนไทย-กัมพูชา เปลี่ยนไป  

การคาชายแดนไทย-สปป.ลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามจุดผานแดนถาวร จํานวน 12 จุด และจุดผอน
ปรน จํานวน 20 จุด ในขณะที่การคาชายแดนไทย-กัมพูชา ตามจุดผานแดนถาวร จํานวน 2 จุด และจุดผอนปรน 
จํานวน 2 จุด จํานวนมูลคาการคาชายแดนจากป พ.ศ. 2551 ถึงป พ.ศ. 2556 มีแนวโนมที่เพ่ิมขึ้น มีความสะดวก
ในการซื้อขายสินคาระหวางคนไทยกับคนลาว และคนไทยกับคนกัมพูชามากขึ้น  

 

 
ภาพที่ 1 แสดงจุดผานแดนถาวรและจดุผอนปรน ไทย-สปป.ลาว และ ไทย-กัมพูชา ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
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การเปดจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรนที่เพ่ิมขึ้น เกิดธุรกิจบอนการพนันตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ ที่ติดตอกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 4 แหง คือ บอนการพนันในนครหลวงเวียงจันทน 
1 แหง ในพื้นที่ตลาดสินคาปลอดภาษี สปป.ลาว สะพานมิตรภาพ ลาว-ไทย แหงที่ 1 จํานวน 1 แหง โรงแรมแดน
สะหวันน้ํางึมรีสอรม แขวงเวียงจันทน 1 แหง บอนการพนันสะหวัน เวกัส ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน -เซโน 
แขวงสะหวันนะเขต 1 แหง ตรงขามดานทาเรือเมืองทาแขก 1 แหง และมีแนวโนมเปดเพ่ิมอีก 1 แหง ที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษทาแขก เมืองทาแขก แขวงคํามวน สวนบอนการพนันในกัมพูชาที่ตั้งตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวน 3 แหง คือ ที่จุดผานแดนถาวรชองสะงํา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห 
จังหวัดศรีสะเกษ มีบอนการพนันในพื้นที่กัมพูชา 1 แหง และคาดการณวาจะกอสรางเพ่ิมอีก 1 แหง ที่จุดผานแดน
ถาวรชองจอม อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร มีบอนการพนันในพ้ืนที่กัมพูชา 2 แหง ผูเดินทางไปเลนในบอนการ
พนันใน สปป.ลาว และกัมพูชา โดยมากเปนประชาชนจังหวัดตามแนวชายแดนและขางเคียงที่อยูใกลบอนการ
พนันใชเวลาเดินทางไมเกิน 4-5 ชั่วโมง ถึงบอนการพนัน เดินทางมาจากจังหวัดตามแนวชายแดน และจังหวัด
ชั้นในติดจังหวัดชายแดนเปนสวนใหญ กอใหเกิดปญหาเวลาในการทําธุรกิจลดลงและสวนใหญเสียมากกวาได ทํา
ใหธุรกิจมีความเสียหาย ในดานสังคม ปญหามัวเมาอบายมุข ครอบครัวแตกแยก เปนตัวอยางที่ไมดีตอลูกหลานกับ
ครอบครัวผูที่ไปเลนการพนัน เปนอีกหนึ่งประเด็นปญหาที่มีความเกี่ยวของกับบริบทของการคาชายแดน 

ดังนั้นเห็นไดวา การคาชายแดนที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ระหวาง ไทย -
สปป.ลาว และ ไทย-กัมพูชา จึงเปนชองทางการสรางงาน การพัฒนาภูมิภาคของไทย สปป .ลาว และกัมพูชา ใน
สวนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัดที่ติดชายแดน ไดแก จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
มุกดาหาร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร และบุรีรัมย จะไดรับประโยชนอยางไรจากการคา
ชายแดน ภาคการคา และผูประกอบการจะปรับตัวอยางไร เพ่ือใหไดรับประโยชนจากการคาชายแดน และจังหวัด
จะสนับสนุนธุรกิจประชาชนไดรับประโยชนจากการคาชายแดนอยางไร 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบการคา มูลคาการคา สินคา โลจิสติกส และสภาวการณของตลาด ของจุดผอนปรน และ

จุดผานแดนถาวร ตามแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไทย-สปป.ลาว และ ไทย-กัมพูชา  
2. เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคของคนลาว คนกัมพูชา คนไทย ตามแนวชายแดนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา  
3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการคาของผูประกอบการคนลาว คนกัมพูชา คนไทย ตามแนวชายแดนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา  
4. เพ่ือศึกษาโอกาสและลูทางการคาสินคาและบริการ ของผูประกอบการในจังหวัดตามแนวชายแดนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ กับเมืองคูคาตามแนวชายแดน ไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา  
5. เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะที่จะเพ่ิมมูลคาสินคาของจังหวัดตามแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
6. เพ่ือศึกษาสภาวะดานสังคมบางดาน ไดแก ดานแรงงาน ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานการพนัน 

ตลอดจนศึกษาสภาวะดานความมั่นคงที่ เกี่ ยวของกับการคาของจั งหวัดตามแนวชายแดนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไทย-สปป.ลาว และ ไทย-กัมพูชา  

7. เพ่ือจัดทํายุทธศาสตรการคาตามแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียง กับ สปป.ลาว และกัมพูชา  
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วิธีดําเนินการ 
1. การเก็บขอมูลดานเอกสาร และขอมูลภาคสนาม ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  ขอมูลเอกสาร ไดแก 
ขอมูลมูลคาการคาชายแดน ชนิดและประเภทของสินคานําเขา-สงออกของแตละดานศุลกากรตามจุดผานแดน
ถาวร และจุดผอนปรน ตลอดจนเสนทางคมนาคมในพ้ืนที่ ขอมูลกฎระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการคา-การลงทุน การ
นําเขา-สงออก การคาชายแดน ขอมูลของจังหวัด อําเภอ ตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแขวง /
เมืองตรงขามใน สปป .ลาว และกัมพูชา ขอมูลแผนพัฒนาของจังหวัด กลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอมูลแผนพัฒนาประเทศของ สปป.ลาว และกัมพูชา ขอมูลนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัด 
ขอนแกน หนองคาย มุกดาหาร และนครพนม ขอมูลความมั่นคง ขอมูลตามสนธิสัญญาที่ไทยทํากับสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส ขอมูลจาก Google Search Engine / Google Earth และ Google Map  
 

2. การเก็บขอมูลภาคสนาม  
2.1.  พืน้ที่เก็บขอมูลจุดผานแดนชายแดนไทย-สปป.ลาว ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนจุดผานแดน

ถาวร 12 แหง ในจังหวัดเลย 3 แหง ไดแก จุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพขามแมน้ําเหือง ไทย -สปป.ลาว 
อําเภอทาลี่ หรือดานทาลี่ จุดผานแดนถาวรเชียงคาน หรือดานเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จุดผานแดนคกไผ หรือ
ดานคกไผ อําเภอปากชม ในจังหวัดหนองคายมี 2 แหง คือ ดานสะพานมิตรภาพขามแมน้ําโขงไทย-สปป.ลาว แหง
ที่ 1 และดานทาเรือ หรือดานทาเสด็จ ในจังหวัดบึงกาฬมีดานบึงกาฬ 1 แหง จังหวัดนครพนมมี 2 แหง คือ ดาน
สะพานมิตรภาพขามแมน้ําโขงไทย-สปป.ลาว แหงที่ 3 และดานทาเรือเทศบาล ในจังหวัดมุกดาหารมี 2 แหง คือ 
ดานสะพานมิตรภาพขามแมน้ําโขงไทย-สปป.ลาว แหงที่ 2 และดานทาเรือในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ใน
จังหวัดอุบลราชธานีมี 2 แหง คือดานชองเม็ก อําเภอสิรินธร และดานปากแซง อําเภอนาตาล สวนพ้ืนที่เก็บขอมูล
ที่เปนจุดผอนปรนทั้ง 20 แหง ในเขตจังหวัด จังหวัดเลย 5 แหง ไดแก บานเหมืองแพร อําเภอนาแหว บานนาขา 
อําเภอดานซาย บานอาฮี บานนากระเซ็ง และบานหนองผือ อําเภอทาลี่ ในจังหวัดหนองคายมี 4 แหง ไดแก บาน
มวง อําเภอสังคม บานหมอ อําเภอศรีเชียงใหม บานจุมพล อําเภอโพนพิสัย บานเปงจาน อําเภอรัตนวาป ใน
จังหวัดบึงกาฬ มี 2 แหง คือ บานหวยคาด อําเภอปากคาด และบานบุงคลา อําเภอบุงคลา จังหวัดนครพนมมี 4 
แหง คือ บานโพธิ์ชัย อําเภอบานแพง อําเภอธาตุพนม บานหนาด อําเภอเมือง และอําเภอธาตุพนม จังหวัด
อํานาจเจริญ มี 1 แหง คือ บานยักษคุ อําเภอชานุมาน และจังหวัดอุบลราชธานี มี 4 แหง คือ บานเขมราฐ อําเภอ
เขมราฐ บานสองคอน อําเภอโพธิ์ไทร บานดานเกา อําเภอโขงเจียม และชองตาอู บานหนองแสง อําเภอบุณฑริก 
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 ภาพที ่2 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนในพื้นที่ จ.เลย 

 

 
 ภาพที ่3 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนในพื้นที่ จ.หนองคาย 
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            ภาพที่ 4 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนในพื้นที่ จ.บึงกาฬ          
 

บ.โพธชิัย ต.ไผลอม อ.บานแพง

อ.ทาอุเทน

สะพานมิตรภาพแหงที่ 3
และดานทาเรือ

บ.หนาด อ.เมือง

อ.ธาตุพนม

แสดงที่ต้ังจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรน ในพื้นที่จังหวัดนครพนม

บ.บุงกวาง เมืองปากกะด่ิง แขวงบอลิคําไซ

บ.หินบูน เมืองหินบูน แขวงคํามวน

บ.เวินใต เมืองทาแขก แขวงคํามวน

บ.ดาน เมืองหนองบก แขวงคํามวน 
บ.ปากเซบ้ังไฟ เมืองปากกะด่ิง 
แขวงสะหวันนะเขต

 บ.ปากเบง เมืองทาแขก แขวงคํามวน

212

212

212

212

212

 
             ภาพที่ 5 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนในพื้นที่ จ.นครพนม 
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             ภาพที่ 6 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรในพื้นที ่จ.มุกดาหาร                            

 

  
             ภาพที่ 7 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนในพื้นที่ จ.อํานาจเจริญ 
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            ภาพที่ 8 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี  

 

        
               ภาพที่ 9 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรในพื้นที ่จ.ศรีสะเกษ 
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            ภาพที่ 10 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรในพื้นที ่จ.สุรินทร 

 

 
            ภาพที่ 11 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนในพื้นที่ จ.บุรีรัมย 
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2.2.  พื้นที่เก็บขอมูลจุดผานแดนชายแดนไทย-กัมพูชา ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนจุดผานแดน
ถาวรทั้ง 2 แหง ในจังหวัดศรีสะเกษ 1 แหง ไดแกชองสะงํา อําเภอภูสิงห และที่จังหวัดสุรินทร 1 แหง คือ ชอง
จอม อําเภอกาบเชิง พ้ืนที่ทีเ่ปนจุดผอนปรนทั้ง 2 แหง ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 1 แหง คือ ชองอานมา บานน้ํา
ยืน อําเภอน้ํายืน และจังหวัดบุรีรัมย 1 แหง คือ ชองสายตะกู บานสายโท 6 ใต อําเภอบานกรวด 

2.3. การเก็บขอมูลภาพรวม (Macro Data) ซึ่งมีวิธีการจัดเก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เปนการ
ประชุมกลุมยอย (Focus Group) กับภาคเอกชน ผูประกอบการคนลาว หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรม 
สมาคมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัด การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key 
Informant) ในพ้ืนที่จากสวนราชการของแตละจังหวัดตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา ไดแก 
ผูแทนกงสุลใหญไทย ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป .ลาว ผูแทนเจาแขวงสะหวันนะเขต สปป .ลาว ผูวาราชการ
จังหวัด หรือรองผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสํานักงานจังหวัด ปองกันจังหวัด เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
นายอําเภอ หรือปลัดอาวุโส สวนราชการทหาร พาณิชยจังหวัด เกษตรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาการ
จังหวัด คลังจังหวัด ศุลกากร ตรวจคนเขาเมือง ตรวจพืช  และสัตว  สํานักงานการคาตางประเทศ ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาค จัดหางานจังหวัด สรรพากรจังหวัด เทศบาลตําบล หรือ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ใน
พ้ืนที่ที่เปนจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรน การสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญในภาคเอกชนผูพํานักในเขต
อําเภอเมือง และอําเภอที่เปนที่ตั้งจุดผานแดนถาวร หรือจุดผอนปรนของจังหวัดตามแนวชายแดนไทย -สปป.ลาว 
และไทย-กัมพูชา ไดแก ผูประกอบการรานคาปลีก รานคาสง และหางสรรพสินคาในพ้ืนที่ ขอมูลเอกสารการ
ประชุมรวมระหวางจังหวัดและกลุมจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับแขวงและเมือง ของ สปป .ลาว และ
กัมพูชา การสังเกตพฤติกรรมคนไทย คนลาว และคนกัมพูชา ตามจุดผานแดนถาวร จุดผอนปรน และทาเทียบเรือ 
การใชกลองถายรูป กลองวิดีโอ บันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง แลวนํากลับมาวิเคราะห และสังเคราะหภาพและเสียง
ของแตละพ้ืนที่  

 

  
ภาพที่ 12 สัมภาษณเชิงลึกรองเจาแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว            ภาพที่ 13 สัมภาษณเชิงลึกรองกงสุลใหญไทย ประจาํแขวงสะหวันนะเขต 
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ภาพที่ 14 สัมภาษณเชิงลึก นายอําเภอภูสิงห และเจาหนาที่ดานความมั่นคง ภาพที่ 15 ประชุมเก็บขอมูลกับหอการคา จ.มุกดาหาร  
 

2.4. สวนการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล (Micro Data) เปนขอมูลจากแบบสัมภาษณผูบริ โภคและ
ผูประกอบการ คนลาว คนกัมพูชา และคนไทย ณ จุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรน ตามชายแดนไทย-สปป.ลาว 
และ ไทย-กัมพูชา ในกลุมผูบริโภคคนลาวและคนกัมพูชาไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนของแตละพ้ืนที่ จึงใช
วิธีการหาจํานวนตัวอยางโดยไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรน เพราะ
ตัวเลขจํานวนการเขา-ออกของผูบริโภคคนลาว และคนกัมพูชา ในแตละวันตัวเลขไมตรงกัน จึงกําหนดจํานวน
ตัวอยางจากการสํารวจพ้ืนที่ขั้นตนในทุกจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรน มาประมาณการเพ่ือกําหนดจํานวน
ตัวอยางของดานขนาดใหญ จํานวน 8 ดาน จํานวนประชากร 2,260 ตัวอยาง ดานขนาดกลาง จํานวน 10 ดาน 
จํานวนประชากร 632 ตัวอยาง ดานขนาดเล็ก จํานวน 18 ดาน จํานวนประชากร 492 ตัวอยาง รวมทั้งหมด 36 
ดาน การกําหนดตัวอยางผูบริโภคคนไทย กําหนดจากจํานวนประชากรผูบริโภคคนไทยที่ซื้อสินคาจากผูขายคนลาว 
และคนกัมพูชาไมทราบจํานวนที่แนนอน เพราะผูบริโภคตามแนวชายแดนบางคนไมซื้อสินคาจากผูขายคนลาว 
และคนกัมพูชา และบางคนเปนทั้งผูบริโภคและผูขายในคนเดียวกัน การกําหนดจํานวนผูประกอบการคนลาว และ
คนกัมพูชา ไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน เพราะผูประกอบการบางรายหยุดกิจการ หรือไมมาติดตอซื้อสินคา 
ณ ดานที่ศึกษาอีกโดยไมทราบสาเหตุ โดยเฉพาะผูประกอบการรายเล็ก ๆ ที่ซื้อขายเปนประจํา หรือบางทีมี
ผูประกอบการรายใหมเขามาติดตอกับผูประกอบการไทยเพ่ิมข้ึน และหายไปโดยไมทราบสาเหตุก็มี 

 

  
ภาพที่ 16 สัมภาษณผูบริโภคคนลาว ดาน อ.โพนพิสัย จ. ภาพที่ 16 สัมภาษณผูบริโภคคนลาว จดุผอนปรน อ.โพนพิสยั จ.หนองคาย ภาพที่ 17 สัมภาษณผูบริโภคคนลาว จดุผานแดนถาวรปากแซง อ.นาตาล 

จ.อุบลราชธาน ี
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สรุปผลการศึกษาในประเด็นที่สําคัญ ดังนี้ 
1. รูปแบบการคา 

1.1. ในเชิงพื้นที่ แบง 3 ลักษณะ 
1) การคาที่จุดผานแดนถาวร เปนการคาชายแดนในระบบ เปนการนําเขาและสงสินคาออกที่ตองผาน

พิธีการศุลกากรตามชองทางการคาตามจังหวัดชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผูประกอบการตองจด
ทะเบียนเปนผูประกอบการนําเขา-สงออก มีการจดสถิติรายการสินคาและมูลคาการคาชายแดน ซึ่งพบเห็นไดตาม
จุดผานแดนถาวร และเปนดานศุลกากร ทั้ง 14 แหง ตามชายแดนไทย-สปป.ลาว และ ไทย-กัมพูชา 

  

  
ภาพที่ 18 จุดผานแดนถาวรชองเม็ก จ.อุบลราชธานี                  ภาพที่ 19 จุดผานแดนถาวรสะพาน ฯ ไทย-ลาวแหงที่ 3 จ.นครพนม 
 

2) การคาที่จุดผอนปรน ตามวัตถุประสงคของการเปดจุดผอนปรนเพ่ือชวยเหลือประเทศเพ่ือนบานดาน
มนุษยธรรม และสงเสริมความสัมพันธของประชาชนในระดับทองถิ่น ซึ่งเปนไปตามจุดประสงคเพ่ือมนุษยธรรม
ควบคูไปกับเปาหมายธุรกิจ ซึ่งระดับทองถิ่นของทั้งสองฝายไดเห็นชอบรวมกัน เพ่ือการผอนปรนใหมีการคาขาย มี
ทั้งการคาในระบบ และการคานอกระบบที่ไมสามารถบันทึกสถิติการคา โดยประชาชนหรือผูประกอบการที่มี
ภูมิลําเนาอยูใน จังหวัด อําเภอ หมูบานที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน ไดทําการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินคาระหวางประชาชนที่อยูอาศัยตามบริเวณชายแดนของทั้งสองฝาย โดยมีมูลคาครั้งละไมมากนัก สวนใหญเปน
สินคาที่มีความจําเปนตอชีวิตประจําวัน เชน สินคาอุปโภคบริโภค วัสดุกอสรางเพ่ือใชซอมแซมบานเรือน สินคา
เกษตรบางชนิด ยารักษาโรคที่จําเปน และสินคาที่หาไดจากธรรมชาติ ไดแก ของปา ซากสัตว เปนตน เปนการคาที่
มีกรรมวิธีไมยุงยาก และมีความสะดวกรวดเร็ว โดยมีจุดผอนปรนตลอดแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว และไทย-
กัมพูชา ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 22 แหง 
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ภาพที่ 20 อาคารทําการจุดผอนปรนบานนาขา จ.เลย                          ภาพที่ 21 อาคารทําการจุดผอนปรนบานเหมืองแพร จ.เลย 

 

  
ภาพที่ 22 เตนททําการจุดผอนปรนชองสายตะกู จ.บุรีรัมย                     ภาพที่ 23 ศาลาทําการจุดผอนปรนบานโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 
 

3) การคาที่ทาเทียบเรือ ซ่ึงเปนจุดเขา-ออก ที่คนลาวและคนไทยในพ้ืนที่ที่มีความเปนเครือญาติกันใชใน
การเดินทางสัญจรไปมาหาสูกันตั้งแตอดีต เปนไปตามเปาหมายเพ่ือมนุษยธรรมมากกวาเชิงธุรกิจ ซึ่งหนวยงานดาน
การปกครองในพ้ืนที่ของทั้งสองฝายกําหนดกฎระเบียบการใชทาเทียบเรือรวมกัน โดยมากแลวเปนคนลาวเขามา
ซื้อสินคาอุปโภคบริโภค วัสดุกอสรางเพ่ือใชซอมแซมบานเรือน สินคาเกษตรบางชนิด ยารักษาโรคที่จําเปน 
ปริมาณการซื้อขายไมมากนัก มีจํานวนหลายแหงตลอดลําน้ําโขงชายแดนไทย-สปป.ลาว โดยการศึกษาครั้งนี้ศึกษา 
3 แหง ในเขตอําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
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ภาพที่ 24 ศาลาทําการทาเทียบเรือ บ.เจื้อง อ.สังคม จ.หนองคาย 
 

1.2. รูปแบบการคาบริเวณจุดผานแดน แบงเปน 3 ลักษณะ  
1) การคาปลีก เปนรูปแบบการคาที่ผูประกอบการคนไทยจําหนายสินคาใหแกคนลาว และคนกัมพูชา ที่

เดินทางเขามาเพ่ือซื้อสินคาจําเปนในการดํารงชีวิต แบงเปนการคาปลีกแบบดั้งเดิม และการคาปลีกแบบทันสมัย 
สําหรับรูปแบบการคาปลีกแบบดั้งเดิมที่พบเห็นตามแนวชายแดนแสดงถึงวัฒนธรรมความเปนอยูของประชาชนใน
ถิ่นนั้น และในการเจรจาตอรองซื้อขายของผูประกอบการคนไทยกับผูซื้อคนลาว และคนกัมพูชา มีความเปนมิตร มี
ความเห็นอกเห็นใจกัน และมีความเปนกันเอง มีทั้งขายเงินสดและเงินเชื่อขึ้นกับระยะเวลาการคบหาทางการคา
และความไวเนื้อเชื่อใจกัน มีความยืดหยุนเรื่องราคาสินคา โดยรูปแบบการคาปลีกแบบดั้งเดิมที่พบเห็นตามแนว
ชายแดนไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกไดเปน   

(1) ยี่ปว ที่เปนตัวแทนของสินคารับสินคามาจากบริษัทสวนกลาง หรือจากแหลงผลิตโดยตรงพรอม
การกระจายสินคาใหกับผูผลิต สวนมากทําหนาที่คาสง มีรานคาตนเอง สวนมากอยูในเมืองใหญ เชน จังหวัด
นครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี อุบลราชธานี สินคาที่นํามาขายเปนสินคาท่ีขายดี หากเปนสินคาอุปโภคบริโภคเปน
สินคาในเครือบริษัทสหพัฒนพิบูล เครือบริษัทยูนิลีเวอร หรือ เครือบริษัทพร็อคเตอร แอนด แกมเบิล และอ่ืน ๆ  

(2) ซาปว มีการดําเนินธุรกิจแบบคาสงใหกับผูคาสงหลักมาซื้อสินคาเพ่ือไปขายตอรานคาโชวหวยอีก
ทอดหนึ่ง และในอีกสถานะหนึ่งมีการขายปลีกใหกับลูกคารายยอยที่อยูในพ้ืนที่ ซึ่งพบเห็นไดในทุกจังหวัด  และ
อําเภอที่มีเศรษฐกิจการคาดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ติดชายแดนไทย -สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา โดย
ผูประกอบการคนลาว และคนกัมพูชา เมื่อตองการซื้อสินคาปริมาณมากนิยมใชบริการจากซาปวในพ้ืนที่ที่เปนจุด
ผานแดนตาง ๆ  
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ภาพที่ 25 รานไทคูณ อ.เมือง จ.มุกดาหาร                        ภาพที่ 26 รานลัคกี้ อ.ทาอุเทน จ.นครพนม 
 

(3) โชหวย เปนรานที่ขายเครื่องอุปโภคบริโภคมีหลักแหลงที่แนนอนในพ้ืนที่ชุมชน หมูบาน ตําบล 
อําเภอ ในพื้นที่ท่ีมีการเปดจุดผานแดน จําหนายสินคาทั่วไปที่มีความจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน โดยมีการขาย
สินคาท่ัวไปเปนหลัก และมีสินคาจําพวกอาหารสดจําหนายบาง เชน เนื้อสัตว พืช ผักสวนครัวเพ่ือประกอบอาหาร 
ผูประกอบการรายเล็ก ๆ และผูบริโภค ทั้งคนลาว และคนกัมพูชา นิยมซื้อสินคาจากรานโชวหวย  

(4) รานชํา เปนรานขายเครื่องอุปโภคบริโภค มีทุกแหงตามจุดผานแดน รานคามีหลักแหลงที่แนนอน 
สวนมากอยูในตลาดสดชุมชน หมูบาน ตําบล อําเภอ ในพ้ืนที่ที่มีการเปดจุดผานแดน เนนการขายสินคาอาหารสด 
และ มีการขายสินคาท่ัวไปที่จําเปนตองใชในชีวิตประจําวันและอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ปริมาณการขายตอราย
ไมมากนัก  

 
 

  
ภาพที่ 27 รานโชหวยจุดผอนปรน บ.ดาน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี       ภาพที่ 28 รานของชําจุดผอนปรน บ.ดาน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี    
     

(5) กองคาราวานสินคา (ตลาดนัด) เปนสถานที่ซื้อขายสินคามีทั้งเปนอาคารโลง และลานดินโลง 
เปนสวนประกอบหนึ่งของจุดผอนปรนและจุดผานแดนถาวรตามแนวชายแดน เปดพ้ืนที่คาขายใหคนลาว คน
กัมพูชาสามารถนําผลผลิตดานการเกษตร ผลผลิตจากปา มาจําหนาย และซื้อสินคาที่พอคาคนไทยนํามาจําหนาย
กลับไป มีการเคลื่อนที่ไปตามวัน เวลา สถานที่ที่มีการเปดจุดผอนปรนและจุดผานแดนถาวร พบวารานคาเคลื่อนที่
ที่ขายของตามตลาดนัดตางหมุนเวียนขายสินคาตามจุดผอนปรนตาง ๆ สรางทางเลือกความหลากหลายของสินคา
ใหกับผูซื้อคนลาว คนกัมพูชา และคนไทย ตามราคาและคุณภาพของสินคา ทั้งนี้ จํานวนกองคาราวานสินคามาก
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ขึ้นอยูกับจังหวัดนั้นมีจํานวนจุดผานแดนมาก เชน จังหวัดอุบลราชธานี มีจุดผานแดน 6 แหง จังหวัดเลย มีจุดผาน
แดน 5 แหง สวนจังหวัดอ่ืนมีจุดผานแดนนอย กองคาราวานสินคาก็นอยตามไปดวย ปกติจุดผานแดนเกือบทุกแหง
ผูคาที่ตลาดนัดเริ่มวางสินคาและจําหนายสินคาตั้งแตเวลา 06.00 น. โดยประมาณ เปนตนไป และเก็บของเลิกขาย
สินคาหลังจากเวลา 11.00 น. เปนชวงเวลาสั้น ๆ แมวาจะปดดานเวลา 18.00 น.ก็ตาม ขึ้นอยูกับแตละดาน ยิ่งใกล
เวลาปดดาน การซื้อขายยิ่งลดลงมากขึ้น ทั้งนี้เพราะผูซื้อคนลาว และคนกัมพูชา รีบนําสินคาที่ซื้อไปกลับไปเพ่ือ
จําหนายหรือบริโภค  

 

  
ภาพที่ 29 ตลาดนัดจุดผอนปรน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม                     ภาพที่ 30 ตลาดนัดจุดผอนปรน บ.ดาน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 
 

(6) รานคาเร ที่พบเฉพาะตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว วางขายสินคาที่ทางออกดาน ในขณะที่คน
ลาวรอสินคาผานดาน หรือลงเรือ ทําใหมีการตัดสินใจซื้ออีกครั้งหนึ่ง สินคาที่ขาย เชน เครื่องดื่ม อาหาร ขนมของ
ขบเคี้ยว และพบมีการนําสินคาประเภทที่นอน หมอน มุง ไมกวาด อาหารสด เชนพืช ผักสวนครัว หอยแครง 
เนื้อสัตว จําหนายบริเวณหนาดานกอนเดินทางกลับประเทศ  

 

 
ภาพที่ 31 รถคาเรที่จุดผอนปรน อ.ชานุมาน จ.อาํนาจเจริญ        ภาพที่ 32 รถคาเรที่จุดผอนปรนบานนาขา อ.ดานซาย จ.เลย 
 

สวนธุรกิจคาปลีกแบบทันสมัยตามแนวชายแดน เปนรูปแบบการคาปลีกที่มีการตกแตงรานที่สวยงาม
สะอาดตา มีกระบวนการจัดจําหนายที่มุงเนนในการนําเสนอสินคาที่มีความหลากหลาย สินคาที่วางจําหนาย
จัดเรียงสินคาหลากหลายชนิดอยางเปนระเบียบเพ่ือใหผูบริโภคเลือกซื้อไดเองตามความพอใจ (Self Service) 

ก-16
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ผูประกอบการหรือลูกหลานมีการศึกษาดี มีระบบการจัดการที่อาศัยความรูความชํานาญและเทคโนโลยีมาชวย มี
ลักษณะเฉพาะของแตละรานแตกตางกันไป พบเห็นไดในพ้ืนที่จุดผานแดนที่อยูใกลกับเขตอําเภอ หรือในตัวจังหวัด 
ผูซื้อโดยมากเปนผูบริโภค ปริมาณการซื้อแตละครั้งไมมาก  

2) การคาสง ตามจุดผานแดนตาง ๆ มีสองอยางคือ การคาสงออก และการคานําเขา ในกรณีการคา
สงออก เชน สินคาอุปโภค บริโภค วัสดุกอสราง สินคาเกษตร ถังกาซหุงตม เครื่องไฟฟา เปนตน ในกรณีการคา
นําเขา เชน แร ไมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร ผานจุดผานแดนที่เปนดานแตละแหง มีปริมาณการซื้อขายแตละ
ครั้งเปนจํานวนมาก สินคานําเขาเหลานั้นก็กระจายไปสูพ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพ ปริมณฑล และ
จังหวัดตาง ๆ ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สวนใหญใชในการผลิตและการบริโภคในประเทศ และบางสวน
ผูประกอบการทําตัวเปนคนกลางนําผลผลิตเหลานั้นสงออกตางประเทศอีกทีหนึ่ง หากเปนสินคาที่ไทยสงออกไป
สปป.ลาว และกัมพูชา ก็กระจายไปสูเมืองตาง ๆ ในแขวง และจังหวัดที่ติดกับชายแดนไทย-สปป.ลาว และไทย-
กัมพูชา และมีการกระจายเขาสู พ้ืนที่ชั้นในของทั้งสองประเทศ ซึ่งสินคาไทยอยูใกลชายแดนมีสวนแบงทาง
การตลาดมากกวาสินคาประเทศอ่ืน เชน สินคาไทยตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว จํานวนรอยละ 67 ของสินคา
ทั้งหมด และถาไกลออกไป เชน ติดชายแดนจีนและเวียดนาม เชน แขวงหลวงพะบาง เซียงขวาง หัวพัน อัตตะปอ 
เซกอง มีจํานวนประมาณรอยละ 30 ของสินคาทั้งหมด ยิ่งไกลจากชายแดนไทย-สปป.ลาว สินคาไทยก็นอยลง 
ทั้งนี้ข้ึนกับความสะดวกในการขนสง ความนิยมสินคาไทย การทําการตลาดของผูประกอบการคนลาวที่ขนสงสินคา
ไป การติดตอระหวางผูประกอบการตามแนวชายแดนที่รับสินคาไทยกับผูประกอบการที่อยูตามแขวงตาง ๆ ตาม
แนวชายแดนจากประเทศที่มีอาณาเขตติด สปป.ลาว เชนเดียวกับชายแดนไทย-กัมพูชา สินคาไทยที่ติดตามแนว
ชายแดนไทยกัมพูชา ประมาณรอยละ 60 ยิ่งไกลจากชายแดนของไทย โดยเฉพาะตามแนวชายแดนกัมพูชา -
เวียดนาม สินคาไทยก็มีนอยลงเหลือประมาณรอยละ 25 คูแขงสําคัญของสินคาไทยใน สปป.ลาว และกัมพูชาคือ 
จีน เวียดนาม เกาหลีใต 

 

  
ภาพที่ 33 รถขนสงสินคาลงเรือที่จุดผอนปรน บ.มวง อ.สังคม จ.หนองคาย   ภาพที่ 34 รถขนสงสินคาไปยัง สปป.ลาว ที่จุดผานแดนถาวรชองเม็ก  

จ.อุบลราชธานี 
 

3) การคากึ่งปลีกกึ่งสง พบเห็นที่จุดผานแดนถาวรชองจอม จังหวัดสุรินทร ผูประกอบการเปดบอนการ
พนันโอรเสม็ดนําเขาสินคาเพ่ือการบริโภคจํานวนมากเพ่ือวัตถุประสงคใชในบอนการพนันจํานวนหนึ่ง และสวน
ใหญจําหนายใหแกผูคารายยอยคนกัมพูชา  
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ภาพที่ 35 บอนการพนันโอรเสม็ด จุดผานแดนถาวรชองจอม จ.สุรินทร        ภาพที่ 36 ชองทางคนเดินไปยังบอนโอรเสม็ด  
 

1.3. วิธีการซื้อ-ขาย กรณีการคาสงปริมาณมาก  
วิธีแรก ผูซื้อคนลาว และคนกัมพูชาสั่งซื้อสินคาผานผูแทนจําหนายสินคาของไทยใน สปป .ลาว และ

กัมพูชา นําเขาสินคา  
วิธีที่สอง ผูซื้อซึ่งสวนใหญอยูในเขตเมืองของแขวงและจังหวัดของประเทศเพ่ือนบาน ใชโทรศัพท แฟกซ 

อีเมล สั่งซื้อสินคาโดยตรงกับผูขายคนไทยในจังหวัดชั้นใน และจังหวัดตามแนวชายแดน  
วิธีที่สาม ผูซื้อคนลาว และคนกัมพูชาเดินทางมาสั่งซื้อสินคาดวยตนเองกับรานผูแทนจําหนายในจังหวัด

ตามแนวชายแดน  
การคาสงลักษณะนี้ใชชิปปงดําเนินการดานเอกสารการสงออก-นําเขา สวนการซื้อขายเพ่ือนําไปจําหนาย

ของผูขายรายยอยที่ผานเขา-ออก ตามจุดผานแดนตาง ๆ นิยมมาซื้อดวยตนเองเพ่ือตองการเลือกสินคาตรงกับ
ความตองการ ถามีการคาขายรวมกันเปนระยะเวลาหนึ่งบางกรณีมีการสั่งสินคาทางโทรศัพทและนัดวันรับสินคา 
โดยผูซื้อคนลาว คนกัมพูชามารับสินคาดวยตนเอง หรือจางใหนายหนาที่เปนคนลาว คนกัมพูชาเปนผูมารับสินคา
แทน หรือพอคาไทยดําเนินการในการจัดสงสินคาใหกับผูซื้อคนลาว คนกัมพูชา 

สําหรับการซื้อขายสินคาตามตลาดนัดตามจุดผานแดนไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา สินคาที่คนลาว 
และคนกัมพูชานํามาขายโดยบรรจุใสกระสอบถุงปุย ตะกรา กะละมัง เปนผลผลิตจากปาตามฤดูกาลที่ไทยมีนอย 
และมีราคาแพง ไดแก ไขมดแดง กบ เห็ดเผาะ หนอไม ตั๊กแตน หวาย พืชสมุนไพร เชน พลังชางสาร สาวนอยตก
เตียง เขาแกะ ยานางแดง ปะดงขอ มากระทืบโรง โดไมรูลม ประดงรอยแปด ยังมีการลักลอบนําพืชปา และสัตว
ปา ตามอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาใกลจะสูญพันธุ (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) ตามระบุไวในบัญชี
หมายเลข 1, 2 และ 3 ของอนุสัญญาฯ พบเห็นยังมีการจําหนายที่ตลาดจุดผอนปรนบานเปงจาน อําเภอรัตนวาป 
จังหวัดหนองคาย จุดผอนปรนอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม และในตลาดบานเหียง เมืองสุขุมา แขวงจําปาสัก 
สปป.ลาว ตรงขามชองตาอู บานหนองแสง ตําบลโพนงาม อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สวนตลาดบาน
สะเตียลกวาง ของกัมพูชาที่ชองอานมา มีซากสัตวปาจําหนายบางเล็กนอย ซึ่งยังมีคนไทยบางกลุมนิยมไปซื้อนําไป
ปรุงประกอบอาหาร นอกจากนี้จุดผานแดนอ่ืนของไทย-กัมพูชา มีสินคาตางประเทศเหมือนกับรานคาปลอดภาษี 
ประเภทเหลา ไวน บุหรี่ ตางประเทศ เสื้อผาจากจีน เกาหลีใต วางจําหนาย สามารถไปซื้อไดงายในราคาต่ําและ
ตามปริมาณที่ตองการ เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหจุดผอนปรนเหลานี้มีความคึกคัก และมูลคาการคาโดยรวมในวันที่
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เปดทําการอยูในระดับท่ีสูงกวาจุดผอนปรนอื่น ๆ ผูขายคนลาว คนกัมพูชา ที่นําผลผลิตจากปามาจําหนายเมื่อขาย
หมดแลวกวารอยละ 90 ซื้อสินคาไทยกลับไป และรวมถึงผูบริโภคคนลาว คนกัมพูชา ที่เดินทางมาเพ่ือซื้อสินคา
ไทยโดยเฉพาะ สินคาไทยที่ขายดีเปนสินคาปจจัยสี่ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต คือ อาหารและเครื่องปรุงรส สินคาที่
ใชในชีวิตประจําวัน เชน สบู ยาสีฟน ของใชในครัว ผงซักฟอก เสื้อผา รวมถึงวัสดุอุปกรณกอสราง ยารักษาโรค ใน
ฤดูกาลการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร สินคาที่จําหนายเพ่ิมขึ้นมาก ไดแก วัสดุอุปกรณการเกษตร เชน จอบ 
เสียม คราด อุปกรณจับปลา เมล็ดพันธุพืช ลูกปลา ปุย ยาปราบศัตรูพืช ผลไมตามฤดูกาล เชน เงาะ ทุเรียน ผลิต
ไดในจังหวัดศรีสะเกษ ถาผลไมเหลานี้หมด พอคาในทองถิ่นก็ไปซื้อ เงาะ ทุเรียน และมังคุด มาขายที่จุดผานแดน
เดิม รวมถึง พอคาจากภาคตะวันออกก็นําผลไมเหลานี้มาขายดวย 

 

  
ภาพที่ 37 การขายสัตวปาที่จุดผอนปรน อ.ทาอุเทน จ.นครพนม            ภาพที่ 38 การขายสัตวปาที่จุดผอนปรนบานเปงจาน อ.รัตนวาป จ.หนองคาย 
 

ปริมาณการซื้อสินคามีความแตกตางกันในแตละจุดผอนปรนในฝงประเทศเพ่ือนบานขึ้นอยูกับความ
หนาแนนของประชากร ผูบริโภคในฝงตรงขาม จํานวนหมูบานที่ตองมาซื้อสินคา ณ จุดผอนปรนนั้น ขึ้นอยูกับ
อาชีพ และรายไดของประชากรฝงตรงขาม ขึ้นอยูกับความสะดวกในการเดินทางใน สปป .ลาว และกัมพูชา และ
ความสะดวกเขามาซื้อ เชน มีพ้ืนที่ติดกัน มีลําน้ําที่แคบ ในชวงฤดูฝนมีการซื้อขายนอยกวานอกฤดูฝน เพราะสวน
ใหญมีอาชีพการเกษตร ทํานา ในฝงประเทศไทย ขึ้นอยูกับ จํานวนรานคา ความหลากหลายของสินคา ความเปน
กันเอง และความคุนเคยระหวางผูขายฝายไทย กับผูซื้อจากประเทศเพ่ือนบาน มีพ้ืนที่ติดกัน มีลําน้ําที่แคบ ความ
สูงชันของตลิ่ง ในการขนถายสินคา โดยเฉพาะสินคาขนาดใหญและมีน้ําหนักมาก ฤดูกาล ในชวงฤดูฝนขายไดนอย
กวานอกฤดูฝน ขึ้นอยูกับความหนาแนนของประชากรและจํานวนหมูบาน ราคาขายของสินคา คูแขงขันในพ้ืนที่ 
ราคาสินคาทดแทนในประเทศเพ่ือนบานที่เปนของประเทศอ่ืน 
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ภาพที่ 39-40 ระดับน้ําโขงในชวงฤดูแลง และฤดูฝน จุดผอนปรน บ. ดาน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี

 
คนกัมพูชานิยมบริโภคสินคาไทยเพราะมีคุณภาพตรงกับรสนิยม และสามารถบรรลุเปาหมายความ

ตองการไดดีกวาสินคาจากประเทศอ่ืน มีการเลียนแบบสินคาที่มีความนิยมของไทยซึ่งผลิตในเวียดนามและจีน ทํา
ใหคนกัมพูชาใหความสําคัญกับสินคาที่มีแถบบารโคด ถือวาเปนสินคาที่มีคุณภาพ และมีจําหนายในรานที่ทันสมัย
ในประเทศไทยเชนเดียวกัน  

ปญหาชายแดนไทย-กัมพูชา มีความออนไหวตอจิตใจของผูซื้อและผูบริโภคคนกัมพูชามาก นอกจากซื้อ
สินคากักตุนไวลวงหนาแลว ราคาขายในฝงกัมพูชาก็สูงขึ้น โดยเฉพาะสินคาจําเปน เชนยารักษาโรค ผูขายคนไทย
เมื่อทราบวาจะมีเหตุการณปญหาชายแดนเกิดขึ้น ก็จะกักตุนสินคาไวจําหนายและรีบขายใหกับผูคาและผูบริโภค
คนกัมพูชา บางครั้งคาดคะเนเหตุการณผิด ซึ่งไมมีเหตุการณเกิดขึ้น หรือเกิดข้ึนในระยะสั้น ทําใหผูขายคนไทยขาย
สินคาไมออก เพราะผูซื้อคนกัมพูชากักตุนสินคาไวมากเชนกัน 

1.4. ประเภทสินคาซื้อ-ขายตามจุดผานแดนตาง ๆ  
สินคาสงออกผานจุดผานแดนถาวร เปนสินคาที่สงออกแตละครั้งจํานวนมากมีมูลคาสูง โดยมากผลิตใน

กรุงเทพฯ และนิคมอุตสาหกรรมในเขตปริมณฑล หรือนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดรอบนอก เชน ชลบุรี ระยอง 
และนครราชสีมา และมีบางในบางจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดใหญ เชน ขอนแกน 
อุดรธานี อุบลราชธานี สินคาสงออกจากไทยไป สปป.ลาว อันดับที่ 1 ถึง 10 ของทุกดาน เรียงลําดับสลับตําแหนง
กันในแตละป ไดแก ผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา ของทําดวยเหล็ก เครื่องจักรที่ใชในการกอสรางและ
สวนประกอบ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ ยานพาหนะอ่ืน ๆ และสวนประกอบ รถยนต อุปกรณและ
สวนประกอบ รถยนตสําเร็จรูป รถยนตปคอัพ รถบรรทุกเกาใชแลว รถไถนา รถแทรคเตอร รถยนตใหม รถยนต
เกา รถบดถนน รถเครน รถยก Chassis, Body ของรถดั้ม ยางนอกรถยนต ยางรถบรรทุก น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันสําเร็จรูปอ่ืน ๆ กาซปโตรเลียม กาซหุงตม กาซธรรมชาติ 
เครื่องจักรและอุปกรณ มอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณสวนประกอบ เครื่องจักรที่ไมใช
ไฟฟาและสวนประกอบ แท็งกเปลา ชิ้นงานทําดวยพลาสติก เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ หนวย
ประมวลผลขอมูลใน Hard Disc สวนประกอบหัวอานคอมพิวเตอร (มอเตอรติดบนแผนเฟรม) ผาผืนและดาย 
เครื่องดื่มกระทิงแดง สินคากสิกรรม สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร ปุย ขาวโพด ผลไมสด เกลือ เครื่องอุปโภค
บริโภค บะหมี่ นมขนหวาน น้ํามันพืช/น้ํามันปาลม วัสดุอุปกรณกอสราง ผลิตภัณฑเซรามิก กระเบื้องมุงหลังคา 
กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องบุผนัง ปูนซีเมนต ปูนปรับสภาพดิน แกว/กระจกทุกชนิด ยางมะตอย  

 

rIS
NED KKU



ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ก-21

ก-21 

 
ภาพที่ 41 สินคาประเภทวัสดุกอสรางที่สงออกไปยัง สปป.ลาว ที่จุดผอนปรนบานมวง อ.สังคม จ.หนองคาย 

 
โดยสินคาสงออกไปกัมพูชา อันดับที่ 1 ถึง 10 ของจุดผานแดนถาวรชองสะงํา และชองจอม เรียงลําดับ

สลับตําแหนงกันในแตละป ประกอบดวยผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา ของทําดวยเหล็ก น้ํามันดีเซล น้ํามัน
สําเร็จรูปอ่ืน ๆ กาซปโตรเลียม กาซหุงตม กาซธรรมชาติ เครื่องดื่มและเครื่องดื่มบํารุงกําลัง เบียร สินคากสิกรรม 
สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร ปุย เกลือ เครื่องอุปโภคบริโภค บะหมี่ นมขนหวาน วัสดุอุปกรณกอสราง ผลิตภัณฑ
เซรามิก กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องปูพ้ืน กระเบื้องบุผนัง ปูนซีเมนต  

 

  
ภาพที่ 42 น้ํามันที่สงออก จุดผานแดนถาวรชองจอม จ.สุรินทร               ภาพที่ 43 สินคารอขาม จุดผานแดนถาวรชองสะงํา จ.ศรีสะเกษ 
 

สําหรับสินคานําเขา จาก สปป.ลาว มาไทย เปนการนําเขามาเพ่ือจําหนายหรือแปรรูปแลวจําหนายใน
ประเทศ ไดแก ธัญพืช ลูกตาว ลูกเดือย ลูกหยี ไมแปรรูปและผลิตภัณฑไมอ่ืน ๆ ไมสําเร็จรูป ไมคิ้วบัวหนาตาง วง
กบประตู ไมปาเก หวาย พืชและผลิตภัณฑจากพืชอ่ืน ๆ มันสําปะหลัง มันสําปะหลัง/สด/เสน/ชิ้น สินคากสิกรรม 
ถั่วลิสงทั้งเปลือก ถั่วลิสงแกะเปลือก กลวยดิบ มัน ผักและของปรุงแตงจากผัก ผลไมและของปรุงแตงจากผลไม 
กะหล่ําปลี มันเทศ มะขามเปยก ผักกาดขาว พริก/สด/แหง/ปน/พริกไทย เห็ด/เห็ดกระดาง พืชน้ํามันและ
ผลิตภัณฑ เสนใยใชในการทอ เสื้อผาสําเร็จรูป เสื้อผาสําเร็จรูปพรอมอุปกรณตกแตง สิ่งทอ เสื้อผาเกาใชแลว มี
สินคานําเขามาประกอบ แปรรูป จําหนายในประเทศ และมีการสงออก เชน เคมีภัณฑอนินทรีย ลวดและสาย
เคเบิลที่หุมฉนวน เครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมและสวนประกอบ มอเตอร มอเตอรสปนเดิล แผงวงจรพิมพ เศษ
กระดาษ กลองถายภาพยนตรและสวนประกอบ สวนประกอบกลองดิจิตอล สินแร โลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะอ่ืน ๆ 
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และผลิตภัณฑ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ โลหะขึ้นรูป รถยนตนั่งใหม ยานพาหนะ และสวนประกอบ ชิ้นสวน
ประกอบรถจักรยานยนต รถยนต/บรรทุก รถแวนและปกอัพ สินคาอุปโภคบริโภค ชาผง ชันกอน น้ํามันยาง/ชัน/ขี้
ใต/ยางรง สวนของพรรณไม/เปลือกบง แทงกเปลา ตัวตัดตอวงจรกระแสไฟฟา เครื่องจักรที่ไมใชไฟฟาและ
สวนประกอบ เครื่องใชสําหรับเดินทาง พลาสติกและผลิตภัณฑ เม็ดพลาสติก กรวด สินคานําเขาและสงออก เชน 
ทองแดงบริสุทธิ์ แรแบไรต 

 

  
ภาพที่ 44 การคัดกรองผักเกษตร ที่ตลาดวังเตา แขวงจําปาสัก สปป.ลาว     ภาพที่ 45 จุดเปลี่ยนถายกลวย ที่ตลาดวังเตา แขวงจําปาสัก สปป.ลาว 
     

   
ภาพที่ 46 จุดขนถายถั่วลิสง ที่ตลาดวังเตา แขวงจําปาสัก สปป.ลาว           ภาพที่ 47 เห็ดเผาะนําเขาจาก สปป.ลาว ผานดานชองเม็ก จ.อุบลราชธานี 

ในขณะที่สินคานําเขาจากกัมพูชาเพ่ือจําหนายหรือแปรรูปและจําหนายในประเทศ ไดแก ไมแปรรูป 
ผลิตภัณฑไมอ่ืน ๆ มันสําปะหลัง/สด/ชิ้น/ผลิตภัณฑ พริกไทย เสื้อผาสําเร็จรูป เสื้อผาเกาใชแลว ชันกอน 
น้ํามันยาง ขี้ใต ยางรง สวนของพรรณไม เปลือกบง พลาสติกและผลิตภัณฑ ถานไม สารเคมี รถจักรยาน เครื่องมือ
แพทยและอุปกรณ เชื้อเพลิงและน้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ  
 

ก-22
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ภาพที่ 48 ซัน นําเขาจากกัมพูชา ผานจุดผานแดนถาวรชองจอม จ.สุรินทร     ภาพที่ 49 ขี้ใต นําเขาจาก กัมพูชา ผานแดนถาวรชองสะงํา จ.ศรีสะเกษ 

กรณสีินคาของกลุมบริษัทยูนิลีเวอร เครือสหพัฒนพิบูล กลุมบริษัทพรอคเตอรแอนดแกมเบิล (พีแอนดจี) 
และอ่ืน ๆ ซึ่งมีการตั้งตัวแทนนําเขาสินคาของบริษัทในเครือจากไทย สํานักงานตั้งอยูที่นครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว 
และที่กรุงพนมเปญ กัมพูชา สินคานําเขาในเครือบริษัทเหลานี้บางชนิดมีการเปลี่ยนแปลงตราฉลากสินคาเปน
ภาษาลาว และภาษากัมพูชาจากโรงงานในไทยเพ่ือวางจําหนายใน สปป .ลาว และกัมพูชา ซึ่งทําใหเพ่ิมยอด
จําหนายขึ้น โดยเฉพาะกับผูบริโภคท่ีมีความเปนชาตินิยมสูง แตหากเปนสินคาในเครือของบริษัทเหลานี้ที่จําหนาย
ตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว เมื่อผลิตจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมในเขตปริมณฑล ก็กระจายสินคาไปยัง
ศูนยสงสินคาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมา และขอนแกน สวนเครือพีแอนดจีมีศูนยกระจาย
สินคาท่ีจังหวัดนครราชสีมา และอุดรธานี โดยศูนยกระจายสินคาเหลานี้เปนผูกระจายสินคาไปยังผูแทนจําหนายที่
เปนผูขายสงรายใหญตามจังหวัดตาง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผูขายสงรายใหญก็ขายสงใหกับผูขายสง
และผูขายปลีกในพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเพ่ือขายแกผูคาและผูบริโภคคนลาว คนกัมพูชาตามแนวชายแดน  

ในกรณีของกัมพูชา ผูนําเขาสินคารายใหญมีความสัมพันธกับอํานาจสวนกลางจากพนมเปญ และมี
ความสัมพันธกับผูวาราชการจังหวัดของกัมพูชา ทหารกัมพูชา ตามแนวชายแดนกัมพูชา มีการสั่งซื้อสินคาโดยตรง
จากตัวแทนจําหนายในไทย ในกรณีสินคาที่มีมูลคาสูง เชน น้ํามันเชื้อเพลิง วัสดุกอสราง กระเบื้อง ปูนซีเมนต มี
การผูกขาดในการซื้อขายนําเขาตราสินคาเพียงยี่หอเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ ผูประกอบการสงออกคนไทยที่เปน
ผูประกอบการรายใหญ มีอิทธิพลการเมืองทองถิ่น และระดับชาติ หรือเปนนักธุรกิจใหญในจังหวัด หรือนักธุรกิจ
ใหญในอําเภอตามแนวชายแดน ที่เขาถึงผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีกลไกและอํานาจรัฐจากสวนกลาง  สวน
ทองถิ่น และสวนภูมิภาคที่หนุนหลังอยู เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในคณะรัฐบาล สินคานําเขาอันดับตน ๆ ก็มีการ
เปลี่ยนแปลงยี่หอนําเขาได ชี้ใหเห็นถึงการเปดเสรีทางการคาตามแนวชายแดนในอนาคต รูปแบบการกีดกันการ
นําเขาโดยไมใชภาษี (Non-Tariff Barrier) มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นเพ่ือประโยชนที่เปนตัวเงินของคนบางกลุม
มากกวาการปกปองการคา 

สินคาที่มีการซื้อขายตามรานคาปลีก ซึ่งผูคารายยอย และผูบริโภคคนลาวและคนกัมพูชาเดินทางเขามา
ซื้อสินคาเพ่ือการบริโภค และอุปโภค ใชสอยในชีวิตประจําวัน จําแนกไดดังนี้ 

สินคาที่คนลาวนิยมซื้อมากอันดับตน ๆ 10 รายการแรก ประเภท สินคาผลิตภัณฑอาหาร เครื่องปรุงรส 
และเครื่องดื่ม ไดแก ผงชูรส น้ําปลา น้ํามันพืช สบูลักส ผงซักผาโปร ขนมขบเคี้ยว น้ําอัดลม แชมพูแพนทีน น้ําสม
ดีโด อาหารทะเล ประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก กระทะ หมอ จาน ทัพพี มีด ชอน อุปกรณนึ่งขาว ตะหลิว 
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ไมแขวนเสื้อ ฝอยขัดหมอ ประเภทเครื่องพลาสติก ไดแก กะละมังพลาสติก กระบอกน้ํา  กระติกน้ํา เกาอ้ี ที่นอน 
ชั้นวางของ ถังน้ํา ถังน้ําแข็ง ประเภทสินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม วิทยุ โทรทัศน ตูเย็น เครื่องเสียง แอร 
ลําโพง ประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง รองเทาแตะ กระโปรง ผาถุง ผาหมโตโต รองเทาบูท ประเภท
อุปกรณทางการเกษตร ไดแก จอบ ปุย เสียม อาหารสัตว เมล็ดพันธุพืช ยาฆาแมลงปราบศัตรูพืช เครื่องสะพายตัด
หญา คราด เครื่องสูบน้ํา รถอีแตน ประเภทอุปกรณกอสราง ไดแก หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก ตะปู สวิทซ คอน สี คีม 
สิ่ว กระจก ประเภทเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น รถจักรยาน ยางรถจักรยานยนต ยางรถยนต 
รถจักรยานยนต   

 

  
ภาพที่ 50-51 สินคาที่คนลาวนิยมซ้ือ ที่จุดผอนปรน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

สินคาที่คนกัมพูชานิยมซื้อมากอันดับตน ๆ 10 รายการแรก ประเภท สินคาผลิตภัณฑอาหาร เครื่องปรุง
รส และเครื่องดื่ม ไดแก ไก มะพราว น้ําอัดลม น้ําปลา เบียร สุรา ยาสูบ เครื่องดื่มบํารุงกําลัง ขนมขบเคี้ยว ผงชูรส 
น้ํามันพืช น้ําสมดีโด ประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก จาน กระทะ มีด ทัพพี ชอน หมอ ไมแขวนเสื้อ ตะหลิว 
อุปกรณนึ่งขาว ไมถูพ้ืน ประเภทเครื่องพลาสติก ไดแก กะละมังพลาสติก กระบอกน้ํา ผาพลาสติก ประเภทสินคา
เครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม ลําโพง วิทยุ โทรทัศน ตูเย็น เครื่องเสียง ประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง 
ผาถุง รองเทาแตะ รองเทาบูทยาง กระโปรง ผาหมโตโต ประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก เสียม จอบ เมล็ด
พันธุพืช คราด เครื่องสะพายตัดหญา เครื่องสูบน้ํา อาหารสัตว รถตัดหญา ปุย รถอีแตน ประเภทอุปกรณกอสราง 
ไดแก หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก ตะปู คีม คอน สี สังกะสี บาหลาด ขวาน ประเภทเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง 
น้ํามันหลอลื่น รถจักรยาน ยางรถยนต รถจักรยานยนต ยางรถจักรยานยนต 
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ภาพที่ 52 สินคาที่คนกัมพูชานิยมซ้ือที่จุดผอนปรนชองสายตะกู จ.บุรีรัมย   ภาพที่ 53 สินคาที่คนกัมพูชานิยมซ้ือที่จุดผานแดนถาวรชองจอม จ.สุรินทร         

สินคาตาง ๆ ของไทยทีผู่ซื้อคนลาว คนกัมพูชา ซื้อไปเพื่อจําหนายตอในประเทศตนเองมีการตั้งราคาสินคา
โดยบวกกําไรเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยรอยละ 20-25   

 

1.5. ลักษณะการขนสงสินคา เมื่อไดตกลงซื้อขายสินคาและตองใชรถบรรทุกสินคา ขนสงสินคาปริมาณมาก 
การนําสงสินคาในกรณี สปป.ลาว ประกอบดวย  

1) กรณีพื้นที่ติดกัน ที่จุดผานแดนถาวรชองเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ขนสงโดยรถยนตผานจุดผานแดน
เขาสู สปป.ลาว ประกอบดวยรถบรรทุกหกลอ สิบลอ รถพวง รถตูคอนเทนเนอร ขนสงจากแหลงผลิตที่กรุงเทพ 
นิคมอุตสาหกรรม ศูนยกระจายสินคาหลัก หรือรานคาตัวแทนจําหนายในพ้ืนที่ชายแดน เขา สปป.ลาว มีสาม
รูปแบบในการขนสินคา รูปแบบที่หนึ่ง รถบรรทุกสินคาของไทยมาถึงดาน ขามไป สปป .ลาว ลงสินคายังโกดัง 
รูปแบบที่สอง คลายกรณีแรก เพียงแตรถสินคาไทยเมื่อขามไป สปปลาว จอดรถในพ้ืนที่ที่กําหนดสําหรับเปลี่ยน
สินคา รอรถลาว มาจอดทายชนกันแลวขนถายสินคาลงจากรถไทย ขึ้นรถลาว ขนสงสินคาตอไป รูปแบบที่สาม 
รถบรรทุกสินคาไทยขามไป สปป.ลาว จอดพักรถโดยถอดหัวลากสวนรถพวงสินคาใหรถลาวมาตอพวงขนสินคา
ตอไป ซึ่งลักษณะการขนสงสินคาที่ดานชองเม็กในการสงสินคาออก และการนําเขาสินคามาไทย มีลักษณะการ
ขนสงสินคาที่คลายกัน แตการนําเขาพืชผลทางการเกษตร เชนกะหล่ําปลี มันสําปะหลัง ผักกาดขาว ถั่วลิสง กลวย 
และพืชสมุนไพร ซึ่งมีการคัดเกรดและบรรจุภัณฑเรียบรอยที่ตลาดวังเตา โดยลาวใหความสะดวกใหรถไทยไปรับ
สินคาที่ตลาดวังเตาที่ตั้งอยูหางจากชายแดนประมาณ 2 กิโลเมตร นําเขาไทยแลวกระจายไปยังตลาดเจริญศรี ใน
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนศูนยกระจายสินคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกสวนหนึ่ง
กระจายไปที่ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง ที่กรุงเทพฯ ตอไป หากเปนสินคานําเขาประเภท เห็ดเผาะ ผักสดบาง
ชนิด เมื่อนําเขามาแลวทําการคัดเกรด บรรจุภัณฑที่ตลาดชองเม็กกอนกระจายสูชั้นในตอไป 

การขนสงสินคาของรายยอย หรือกองทัพมด นิยมใชลอเข็นลากขนสินคาจากไทยไป สปป .ลาว และ
ขนสินคาจาก สปป.ลาว มาไทย การขนแตละครั้งปริมาณไมมาก แตใชการขนหลายเที่ยว เปนรูปแบบหนึ่งเพ่ือ
เลี่ยงการเสียภาษี ที่ชองเม็ก และชองตาอู 

2) กรณีที่มีแมน้ําเหืองกั้นพรมแดน กรณีจังหวัดเลย มีแมน้ําเหืองกั้นพรมแดน การขนสงโดยรถบรรทุก
สินคามีเฉพาะที่ดานสะพานขามแมน้ําเหือง อําเภอทาลี่ ซึ่งเปนจุดผานแดนถาวร รูปแบบการขนถายสิ นคาคลาย
กับกรณีที่ชองเม็ก คือรถบรรทุกสินคาขามไป สปป .ลาว บรรทุกสินคาไปลงเก็บไวในโกดังสินคา หรือ เปลี่ยนขน
ถายสินคาจากรถไทยไปยังรถลาว หรือเปลี่ยนหัวลากรถสินคาจากรถไทยเปนรถลาว แตหากเปนวัสดุกอสราง เชน 

ก-25
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ปูนซีเมนต จําเปนตองนําเขาจากประเทศไทยเพราะมีคุณภาพสูงใชสําหรับการเทฐานรากของเขื่อนไซยะบุลี ซึ่ง
ตั้งอยูหางจากพรมแดนประมาณ 250 กิโลเมตร รถบรรทุกสินคาวัสดุกอสรางของไทยบรรทุกสินคาถึงจุดกอสราง
เขื่อนไซยะบุลี นอกจากนี้ยังมีการสงออกสินคาอุปโภค บริโภค อาหาร ไปเมืองไซยะบุลี และหลวงพะบาง โดยใช
เสนทางนี้เชนเดียวกัน สวนการนําเขาขาวโพดจากแขวงไซยะบุลีเขามาไทยมีรูปแบบการขนสงจากโกดัง
ผูประกอบการคนลาวในเมืองแกนทาวที่รวบรวมขาวโพดคละเกรดแลวสงออกใหกับผูประกอบการคนไทยในอําเภอ
ทาลี่เปนผูรับซื้อเก็บไวในโกดังตามแนวชายแดนรอการจําหนายและสงออก 

 

 
                                               ภาพที่ 54 รถขนสงปูนซีเมนตไปกอสรางเขื่อนไซยะบุลีที่จุดผานแดนถาวร 

 ทาลี่ จ.เลย 
 

3) กรณีพื้นที่มีแมน้ําโขงกั้นพรมแดนมีสะพานขาม การขนสงผานจุดผานแดนถาวรโดยรถบรรทุกขาม
สะพานขามแมน้ําโขงไทย-ลาว ทั้งสามแหง ที่จังหวัดหนองคาย นครพนม และมุกดาหาร มีรูปแบบการขนถาย
สินคาคลายกับกรณีที่ชองเม็ก คือรถบรรทุกสินคาขามไป สปป .ลาว บรรทุกสินคาไปลงเก็บไวในโกดังสินคา หรือ 
เปลี่ยนขนถายสินคาจากรถไทยไปยังรถลาว หรือเปลี่ยนหัวลากรถสินคาจากรถไทยเปนรถลาว ซึ่งสะพานขาม
แมน้ําโขงฯ ทั้งสามแหงนี้เปนจุดผานแดนที่มีการสงออก และนําเขาสินคาปริมาณมาก 

 

 
     ภาพที่ 55 สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 1 จ.หนองคาย 
 

4) กรณีแมน้ําโขงกั้นพรมแดนมีแพขนานยนต ซึ่งเปนจุดผานแดนถาวร นอกจากจุดผานแดนที่เปน
สะพานขามแมน้ําโขง ยังมีจุดผานแดนที่ใชการขนสงโดยแพขนานยนตขามแมน้ําโขง พบไดที่จุดผานแดนถาวร 
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บานคกไผ จังหวัดเลย จุดผานแดนถาวรอําเภอเมืองบึงกาฬ และจุดผานแดนถาวรปากแซง จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยรูปแบบการขนถายสินคามีรูปแบบคลายกับกรณีที่ชองเม็ก คือรถบรรทุกสินคาลงเรือแพขนานยนต ขึ้นฝง 
สปป.ลาว ไปยังโกดังสินคา หรือ เปลี่ยนขนถายสินคาจากรถไทยไปยังรถลาว หรือเปลี่ยนหัวลากรถสินคาไทยเปน
รถลาว 

 

 
ภาพที่ 56 แพขนานยนตขามแมน้ําโขงที่จุดผานแดนถาวรบึงกาฬ          ภาพที่ 57 แพขนสงสินคาขามแมน้ําโขง ทาทรายแกว อ.นาตาล  

 จ.อุบลราชธานี 
 

5) กรณีแมน้ําโขงกั้นพรมแดนมีเรือ การขนถายสินคาตามจุดผานแดนถาวร จํานวน 7 แหง ที่ดานเชียง
คาน ดานคกไผ จังหวัดเลย ดานทาเรือหนองคาย ดานบึงกาฬ ดานทาเรือนครพนม ดานทาเรือมุกดาหาร และดาน
ปากแซง การขนถายสินคาผานจุดผอนปรน จํานวน14 แหง ที่จุดผอนปรนบานมวง บานหมอ บานจุมพล บานเปง
จาน จังหวัดหนองคาย จุดผอนปรนบานหวยคาด บานบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ จุดผอนปรนบานโพธิ์ชัย อําเภอทาอุเทน 
บานหนาด อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จุดผอนปรนบานยักษคุ จังหวัดอํานาจเจริญ จุดผอนปรนอําเภอ
เขมราฐ บานสองคอน บานดานเกา จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อมีการขนสินคาจากรานคาในจังหวัด หรืออําเภอตาม
แนวชายแดนขนถายกองรวมกันไวที่ดานแตละแหง แลวจางกรรมกรบางที่มีทั้งคนลาวในพ้ืนที่ฝงตรงขาม และคน
ไทยในพ้ืนที่ รับจางแบกหามสินคาลงเรือ ไดรับคาจางเปนรายชิ้น ๆ ละ 10-20 บาท แลวแตน้ําหนักและความยาก
งายตามความชันและระยะทางในการขนสง ถาเปนฤดูฝน น้ําหลาก คาจางแบกหามถูกกวาในฤดูแลง ในการแบก
หาม หรือรับจางเปนแบบเหมาจายตอจํานวนสินคาที่นําลงเรือทั้งหมด บางแหงมีการใชรอกมอเตอรไฟฟาชวยขน
สินคาทําใหใชแรงงานในพื้นที่ท้ังสองฝงลดลง เชน ที่จุดผอนปรนเขมราฐ และปากแซง สวนที่จุดผอนปรนบานหมอ 
นอกจากมีกรรมกรแบกหาม การขนถายสินคาลงเรือประเภทผัก ผลไม ที่บรรจุในกลอง หรือภาชนะพาสติก ใช
วิธีการปลอยไถลลื่นตามรางไมไผไหลลงเรือ ซึ่งตองอาศัยความชํานาญ ไมมีการรับประกันการเสียหายของสินคาใน
การขนสินคา หรือแบกหามลงเรือ เรือท่ีใชในการบรรทุกสินคา ซึ่งรวมถึงบรรทุกคนโดยสารทุกจุดผอนปรนเปนเรือ
หางยาว ยกเวนที่ดานทาเรือหนองคาย นครพนม มุกดาหาร เชียงคาน คกไผ บานหมอ บึงกาฬ มีการใชเรือ คน
โดยสารที่มีหลังคาบรรทุกสินคา 
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ภาพที่ 58 เรือหางยาวคนลาวที่จุดผอนปรนบ.หวยคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ  ภาพที่ 59 เรือหางยาวคนลาวที�จุดผอ่นปรน อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 
 

 
ภาพที่ 60 รถรอก ในการขนสินคาลงเรือที�จุดผอ่นปรน อ.ชานุมาน             ภาพที่ 61 รางเลื่อนขนสงสินคาที�จุดผอ่นปรน บ.หมอ อ.ศรีเชียงใหม 
             จ.อํานาจเจริญ                                                                       จ.หนองคาย 

 
การใชเรือหางยาวในการขนสงสินคา และบรรทุกคนโดยสาร เปนไปตามความเหมาะสมของแตละ

พ้ืนที่ มีความสะดวก คาใชจายถูก กรณีที่มีการบรรทุกน้ําหนักเกินอัตราไมมีหนวยงานไหนมาควบคุมดู แล รวมถึง
การซอมบํารุงใหอยูในสภาพการใชงานที่ดีและปลอดภัย เพราะมีทาเทียบเรือที่ใชเรือหางยาวจํานวนมากตลอดลํา
น้ําโขง คนขับเรือตองมีความชํานาญมาก มิฉะนั้นจะเกิดความสูญเสียทั้งคน สินคา และทรัพยสิน มีขอตกลงในการ
โดยสารเรือขามฟากระหวางเรือคนลาว และเรือคนไทย ตามจุดผอนปรนตาง ๆ กรณีที่คนลาวเดินทางมาไทยดวย
เรือโดยสารของคนลาวแลว ขากลับตองโดยสารเรือของคนไทย ซึ่งเปนการแบงปนผลประโยชนการรับจางโดยสาร
ระหวางเรือคนไทยกับเรือคนลาว มีบางเมื่อขากลับเจาของเรือคนไทยใหเรือคนลาวบรรทุกผูโดยสารกลับแทนโดย
คิดเปอรเซ็นตจากคาจางคนโดยสารทั้งหมดแลวแตตกลงกัน สวนคนลาวที่เดินทางมาโดยเรือเหมาลําไมอยูใน
ขอตกลงตองกลับโดยเรือของคนไทย  
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ภาพที่ 62 กรรมกรแบกสินคาลงเรือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม                   ภาพที่ 63 เรือขนสงสินคาที่จุดผอนปรน บ.หวยคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 
 

6) กรณีแมน้ําเหืองกั้นพรมแดน ตั้งแตจุดผอนปรนบานเหมืองแพร สิ้นสุดบริเวณที่แมน้ําเหืองบรรจบ
แมน้ําโขงทีบ่านทาดีหมี ตําบลปากชม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แมน้ําเหือง ในฤดูฝนน้ําหลากมีความกวางโดย
เฉลี่ยประมาณ 30-50 เมตร แตในฤดูแลงในบางพ้ืนที่สามารถเดินขามน้ําไปมาหากันได คนลาวเมื่อซื้อสินคาแลวมา
กองตั้งไวริมตลิ่งรอขนลงเรือขามน้ําเหือง เชน ที่จุดผอนปรนบานเหมืองแพร อําเภอนาแหว จังหวัดเลย ใชแพไมไผ
ขนาดกวางประมาณ 1.5 เมตร ยาวประมาณ 12 เมตร บรรทุกคนโดยสาร ชักลากโดยเชือกขึงระหวางตลิ่งสองฝง 
สวนการบรรทุกสินคาใชเรือแจวลากจูงดวยเชือกที่ผูกโยงระหวางสองตลิ่งเชนกัน ที่จุดผอนปรนบานนาขา อําเภอ
ดานซาย จังหวัดเลย ใชเรือแจวค้ําถอยาวประมาณ 3 เมตร บรรทุกคนโดยสาร สวนสินคาใชเรือหางยาวบรรทุก
สินคาขามน้ําเหือง ซึ่งความกวางของน้ําเหืองในชวงฤดูฝนประมาณ 30 เมตร มีกรรมกรรับจางทั้งคนลาวในฝงตรง
ขาม และคนไทยในพ้ืนที่ ประเภทสินคานําเขาจากลาว ผานจุดผอนปรนสองแหงนี้ สวนใหญไดแกถั่วลิสง คิด
คาจางกระสอบละ 40 สตางค ถานไมหุงตม คาจางแบกหามแบกลงเรือจากฝงลาว คิด 5 บาท แบกขึ้นจากเรือมา
ฝงไทย คิด 5 บาท มีขอตกลงในการโดยสารเรือขามฟากระหวางเรือคนลาว และเรือคนไทย มีเฉพาะที่จุดผอนปรน
บานนากระเซ็ง ซึ่งน้ําเหืองในฤดูฝนมีความกวางประมาณ 50 เมตร คนลาวเดินทางมาไทยดวยเรือโดยสารของคน
ลาวแลว ขากลับตองโดยสารเรือของคนไทย ซึ่งเปนการแบงผลประโยชนการรับจางโดยสารระหวางเรือคนไทยกับ
เรือคนลาว มีบางเมื่อขากลับเจาของเรือคนไทยใหเรือคนลาวบรรทุกผูโดยสารกลับแทนโดยคิดเปอรเซ็นตจาก
คาจางคนโดยสารทั้งหมดแลวแตตกลงกัน สวนคนลาวที่เดินทางมาโดยเรือเหมาลําไมอยูในขอตกลงตองกลับโดย
เรือของคนไทย 
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ภาพที่ 64 เรือขามฝากคํ้าถอไมไผ บ.นาขา อ.ดานซาย จ.เลย                  ภาพที่ 65 แพไมไผชักลากที่จุดผอนปรน บ.เหมืองแพร อ.นาแหว จ.เลย 
          

กรณีกัมพูชา ซึ่งเปนพ้ืนที่ติดกัน ลักษณะการขนสงสินคาที่จุดผานแดนถาวร ชองสะงํา และชองจอม ใน
กรณีการซื้อสินคาปริมาณมากใชรถบรรทุกสินคา การขนถายสินคานําเขาและสงออก มีลักษณะการขนถายสินคา
คลายกันกับกรณีของ สปป.ลาว คือรถบรรทุกสินคาขามไปกัมพูชา บรรทุกสินคาไปลงเก็บไวในโกดังสินคา หรือ ขน
ถายสินคาเปลี่ยนไปยังรถกัมพูชา หรือเปลี่ยนหัวลากรถสินคาเปนรถกัมพูชา สวนที่จุดผอนปรนชองอานม า การ
สงออกน้ํามันไปกัมพูชานั้นใชรถพวงบรรทุกน้ํามันขับเขาไปในหมูบานสะเตียลกวางหางจากชายแดนประมาณ 500 
เมตร มีจุดปลอยน้ํามันลงทอระยะทางกวา 5 กิโลเมตร ไปเก็บในคลังน้ํามันของกัมพูชา  

 

  
ภาพที่ 66 รถลอเข็นขนสงสินคาขามฝงกัมพูชาที่ชองสะงํา จ.ศรีสะเกษ       ภาพที่ 67 รถลอเข็นขนสงสินคาขามฝงกัมพูชาที่ชองจอม จ.สุรินทร   
 

การขนสงสินคาของรายยอย หรือกองทัพมด นิยมใชลอเข็นลากขนสินคาจากไทยไปกัมพูชา และขนสินคา
จากกัมพูชามาไทย การขนแตละครั้งปริมาณไมมาก แตใชการขนหลายเที่ยว เปนรูปแบบหนึ่งเพ่ือเลี่ยงการเสียภาษี 
พบเห็นทุกจุดผานแดนไทย-กัมพูชา ที่ชองอานมา ชองสายตะกู ชองจอม และชองสะงํา 

1.6. การชําระเงิน โดยมากชําระเงินเปนเงินไทยและเปนเงินสด นิยมใชกันทั้ง สปป.ลาว และกัมพูชา ยกเวน 
แขวง หรือจังหวัดที่อยูติดตามแนวชายแดนของประเทศจีน และเวียดนาม พบผูประกอบการขนสงสินคาที่จังหวัด
มุกดาหารทําธุรกิจรับจางขนสงสินคาจากไทยไปจีนตอนใต และรับจางขนสินคาจากจีนมาไทย การชําระเงินใชเงิน
หยวน เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนกับเงินดองเวียดนาม และเงินบาทไทย 
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การชําระคาสินคาผานบัญชีธนาคารใน สปป.ลาว ซึ่งมี 30 ธนาคาร เชน ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารการคาตางประเทศของลาว ธนาคาร
รวมพัฒนา ธนาคารพงสะหวัน ลาว-เวียด แบ็งค เมยแบ็งค  

สวนการคาชายแดนไทย-กัมพูชาที่มีการชําระเงินผานธนาคารในกัมพูชา เชน ธนาคารกรุงไทย พบเห็นมี
บางนอยรายที่รับชําระเปนเงินเหรียญสหรัฐ ทั้งนีข้ึ้นกับความสะดวกของผูคาและข้ึนกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  

การใหเครดิตทางการคาของผูประกอบการคนไทยกับคูคาคนลาว คนกัมพูชา ตอเมื่อ มีการคาขายรวมกัน
มาอยางนอยสามปขึ้นไป  

 

2. มูลคาการคาชายแดนไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา 
การคาชายแดนไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา อยูในความรับผิดชอบของดานศุลกากร 9 แหง คือ ดาน

ศุลกากรทาลี่ เชียงคาน หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร เขมราฐ ชองเม็ก และสุรินทร  
จุดผานแดนถาวร มีสินคาเขา-ออกจํานวนมาก ชนิดสินคามีขนาดใหญ มีการขนสงจํานวนมากและมีการใช

ตอเนื่อง มีความตองการใชมากเพ่ือเปนสวนประกอบในการขับเคลื่อนธุรกิจ เชน น้ํามัน รถยนต ชิ้นสวนเครื่องจักร 
เครื่องใชสํานักงาน เครื่องจักรในโรงงาน ที่มีความจําเปนตองผานดานที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยาย
ที่เปนจุดผานแดนถาวร มีชนิดสินคาที่ผานแตละดานเหมือนกัน เปนสินคาอุตสาหกรรม เปนสินคามีคุณภาพ และ
เปนที่ยอมรับของผูซื้อและผูบริโภคคนลาวมานานมาก สินคามีการขนสงจากระยะไกลมาถึงดาน  

มูลคาการสงออกสินคา ไทย–สปป.ลาว ในป พ.ศ. 2556 ตามจุดผานแดนถาวร พบวา จุดผานแดนถาวร
นครพนม มีมูลคาการสงออกมากท่ีสุด จํานวน 58,262 ลานบาท รองลงมาเปนจุดผานแดนถาวรหนองคาย จํานวน 
55,871 ลานบาท จุดผานแดนถาวรมุกดาหาร จํานวน 34,865 ลานบาท และจุดผานแดนถาวรชองเม็ก จํานวน 
10,998 ลานบาท ตามลําดับ สินคาที่สงออกในแตละดานเปนประเภทและชนิดใกลเคียงกัน ไดแก วัสดุกอสราง 
เครื่องดื่มบํารุงกําลัง น้ํามันดีเซล น้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องอิเลคทรอนิกส รถยนต ของใชประจําวัน เครื่องใชไฟฟา 
เหล็ก เหล็กกลา ลูกเหล็ก และปูนซีเมนต เปนตน  

มูลคาการนําเขาสินคา ไทย–สปป.ลาว ในป 2556 ตามจุดผานแดนถาวร พบวา จุดผานแดนถาวรมุกดาหาร 
มีมูลคาการนําเขามากที่สุด จํานวน 25,060 ลานบาท รองลงมาเปนจุดผานแดนถาวรนครพนม จํานวน 12,215 
ลานบาท จุดผานแดนถาวรหนองคาย จํานวน 3,391 ลานบาท และจุดผานแดนถาวรชองเม็ก จํานวน 1,609 ลาน
บาท ตามลําดับ สินคาท่ีนําเขาในแตละดานเปนประเภทและชนิดใกลเคียงกัน ไดแก สินคาแร สิ่งทอ เคมีภัณฑ- 
อนินทรีย กระหล่ําปลี เครื่องอิเลคทรอนิกส ลวดและสายเคเบิ้ล มันเทศ ไมแปรรูป ยานพาหนะ อุปกรณและ
สวนประกอบ เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม เครื่องใชสําหรับเดินทาง และเสื้อผาสําเร็จรูป เปนตน  

มูลคาการคาชายแดนโดยรวมของทุกจุดผานแดนถาวรไทย-สปป.ลาว มีแนวโนมที่เพ่ิมขึ้นในแตละป สวน
การคาชายแดนไทย-กัมพูชา ขึ้นกับสถานการณชายแดน โดยในป 2554 การเกิดปญหาพ้ืนที่ทับซอนปราสาทเขา
พระวิหารทําใหมูลคาการคาชายแดนลดลง และในป 2556 มูลคาการคาชายแดนไทย-กัมพูชา ลดลง เนื่องจากการ
รอรับฟงคําตัดสินของศาลโลกกรณีปราสาทพระวิหาร และพ้ืนที่ทับซอน  

การคาที่จุดผอนปรนมีจุดประสงคเ พ่ือชวยเหลือประเทศเพ่ือนบานดานมนุษยธรรม และสงเสริม
ความสัมพันธของประชาชนในระดับทองถิ่น เปนการคานอกระบบ การเขามาซื้อสินคาไทยเพ่ือนํากลับออกไปมี
มูลคารวมกันไมเกิน 20,000 บาท ไมตองเสียภาษี เมื่อเขา สปป.ลาว การจัดเก็บภาษีของลาวจัดเก็บตามชิ้น หรือ
เหมารวม ขึ้นอยูกับแตละพ้ืนที่ของแตละดาน ขึ้นกับอํานาจของแขวง 
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สวนมูลคาการคาชายแดนตามจุดผอนปรนของไทย-สปป.ลาว พบวา มูลคาการคาของจุดผอนปรนอําเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีมูลคาการคาที่มากที่สุด เนื่องจากการซื้อขายสินคาของจุดผอนปรนอําเภอธาตุพนมมี
การซื้อขายสินคาทั้งปลีกและสง และที่สําคัญเปนแหลงการขายสงสินคาใหกับกลุมพอคาคาราวานสินคาที่ขาย
สินคาตามตลาดนัดไดมาซื้อสินคาในจุดผอนปรนนี้ไปขายตอยังตลาดนัดหมูบาน และตลาดนัดตามจุดผอนปรนตาง ๆ ใน
บริเวณใกลเคียง อีกท้ังฝงตรงขามของจุดผอนปรน คือเมืองหนองบก แขวงคํามวน และเมืองไซบุลี แขวงสะหวันนะ
เขต และมีหมูบานใกลเคียงอีก 4 หมูบาน คือบานทาเดื่อ บานดินสะหวัน บานหวย บานหนองสะพังใหม มีพอคา
คนลาวนําสินคาจากฝงลาวมาขาย เชน ถานหุงตม ไมที่ใชเปนเชื้อเพลิงที่คนลาวเรียกไมแปก กบ หอย กลวย ปลา 
รังตอ ดักแด จิ้งหรีด เครื่องจักสาน พืชผักสวนครัว เปนตน มูลคาการซื้อขายสินคาของจุดผอนปรนอําเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม มีมูลคาการซื้อขายสูงประมาณ 2,000,000 บาทตอวันที่เปดดาน รองลงมาเปนจุดผอนปรนบาน
หมอ อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย โดยจุดผอนปรนนี้มีการสงออกผลไมทั้งของไทยและของจีน โดยใช
ขอยกเวนมาตรา 5 ทวิ พระราชบัญญัติของศุลกากร พ.ศ. 2480 สงออกพืชผักผลไมไปขายสงที่ตลาดสีไค นคร
หลวงเวียงจันทน เปนตลาดขายสงผลไมของ สปป.ลาว ที่กระจายผลไมไปยังแขวงตาง ๆ ของ สปป.ลาว มีมูลคา
การซื้อขายที่จุดผอนปรนแหงนี้ประมาณ 600,000 บาทตอวันที่เปดดาน รองลงมาเปนจุดผอนปรนอําเภอทาอุเทน 
จังหวัดนครพนม และจุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มีมูลคาการซื้ อขายแตละวันที่เปดทําการ
ประมาณ 500,000 บาทตอวัน ทั้งสองแหงมีตลาดนัดขายสินคาที่ใหญ จํานวนสินคาที่หลากหลาย มีทั้งการขายสง
และขายปลีก คนลาวนําสินคาผลผลิตจากปา จากธรรมชาติ พืชสมุนไพร มาจําหนาย ที่จุดผอนปรนอําเภอทาอุเทน 
มีการซื้อขายซากสัตวปา ที่ยังเปนความตองการซื้อของคนไทยบางกลุมในพ้ืนที่ใกลเคียงจุดเปดตลาดนัดมาซื้อนําไป
ปรุงประกอบอาหาร สวนจุดผอนปรนอ่ืน ๆ มีมูลคาการซื้อขายสินคาประมาณ 40,000-80,000 บาทตอวันที่เปด
ดาน ซึ่งมูลคาดังกลาวขึ้นอยูกับขนาดของหมูบานที่อยูตรงขามแตละจุดผอนปรน อีกท้ังความสะดวกในการเดินทาง
มาซื้อสินคาของคนลาว  

 

  
ภาพที่ 68-69 สินคาที่คนลาวนํามาขายที่จุดผอนปรนบานเปงจาน อ.รัตนวาป จ.หนองคาย 
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ภาพที่ 70-71 สินคาที่คนลาวนํามาขายที่จุดผอนปรน อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 

 

  
ภาพที่ 72-73 สินคาที่คนลาวนํามาขายที่จุดผอนปรน อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 

 
การคาชายแดนไทย-กัมพูชา ผานจุดผานแดนถาวร มีสินคาเขา-ออกจํานวนมาก ชนิดสินคามีขนาดใหญ มี

การขนสงจํานวนมากและมีการใชตอเนื่อง มีความตองการใชมากเพ่ือเปนสวนประกอบในการขับเคลื่อนธุรกิจ เชน 
น้ํามัน รถยนต ชิ้นสวนเครื่องจักร เครื่องใชสํานักงาน เครื่องจักรในโรงงาน ที่มีความจําเปนตองผานดานที่มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายที่เปนจุดผานแดนถาวร มีชนิดสินคาที่ผานแตละดานเหมือนกัน เปนสินคา
อุตสาหกรรม เปนสินคามีคุณภาพ และเปนที่ยอมรับของผูซื้อและผูบริโภคคนกัมพูชามานานมาก สินคามีการขนสง
จากระยะไกลมาถึงดาน  

มีการซื้อขายสินคาผานจุดผานแดนถาวร จํานวน 2 แหง และจุดผอนปรน จํานวน 2 แหง มูลคาการซื้อขาย
สินคาของจุดผานแดนถาวรชองจอม อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร มีมูลคาการคาสูงที่สุด มูลคาสินคาสงออกในป 
2556 จํานวน 1,068 ลานบาท สินคาที่สงออก ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง เบียร เครื่องดื่มน้ําผลไม กระเบื้องและนมขัน
หวาน เปนตน มูลคาสินคานําเขาในป 2556 จํานวน 205 ลานบาท สินคานําเขา ไดแก มันสําปะหลัง (มันเสน)  
เม็ดพลาสติก ชุดถายเลือดผานไตเทียม กระบอกกรองไตเทียม และเครื่องยอย เศษไม เปนตน สวนมูลคาการซื้อ
ขายสินคาของจุดผานแดนถาวรชองสะงํา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ มีมูลคาสินคาสงออกในป 2556 จํานวน 
779 ลานบาท สินคาที่สงออก ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง ปูนซีเมนตบรรจุถุง รถขุดดินพรอมอุปรกรณ รถยนตนั่ง
สําเร็จรูปใหมและเกลือปน เปนตน และมูลคาสินคานําเขาในป 2556 จํานวน 47 ลานบาท สินคานําเขา ไดแก มัน
สําปะหลัง (มันเสน) ซัน รถเครนเกาใชแลว น้ํามันยางและหวายเสน เปนตน 
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มูลคาการซื้อขายของจุดผอนปรนไทย-กัมพูชา 2 แหง คือ จุดผอนปรนชองสายตะกู อําเภอบานกรวด 
จังหวัดบุรีรัมย มีมูลคาการซื้อขายประมาณ 500,000 บาทตอวันที่เปดดาน โดยจุดผอนปรนนี้ มีตลาดนัดขาย
สินคาท้ังฝงไทยและฝงกัมพูชา ตลาดนัดฝงไทยขายสินคาบริโภค อาหาร ผลไมตามฤดูกาล และสินคาอุปโภค ของ
ใชสอยในชีวิตประจําวัน และใชในครัวเรือน สวนตลาดนัดฝงกัมพูชามีการจําหนายสุรา ไวน บุหรี่ของตางประเทศ 
เสื้อผาจากเกาหลีใต เครื่องสําอางจากมาเลเซีย ผลผลิตจากปา ถานไมหุงตม รานคาคนไทยในพ้ืนที่ รวมถึง
ผูบริโภคคนไทยในพื้นท่ีและใกลเคียงนิยมไปซื้อสุรา ไวน บุหรี่ตางประเทศ สงผลใหมีมูลคาการซื้อขายที่สูง สวนจุด
ผอนปรนชองอานมา อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี มีมูลคาการซื้อขายสินคาประมาณ 300,000 บาทตอวันที่
ดานเปด คนกัมพูชานําสินคาจากปา ผลผลิตจากธรรมชาติตามฤดูกาล ฤดูฝนมีมากเปนพิเศษ เชน กบ พืชสมุนไพร 
หวาย หนอไม มาจําหนายที่ตลาดนัด สวนคนไทยที่มีอาชีพทําธุรกิจขายสุรา ไวน บุหรี่ ขาราชการ และประชาชน
ทั่วไปที่นําไปบริโภคเอง หรือซื้อเปนของฝาก นิยมไปซื้อสุรา ไวน บุหรี่ตางประเทศ ในราคาที่ต่ํากวาในประเทศมาก 
มีการจําหนายซากสัตวปาแตมีจํานวนไมมากนัก โดยกลุมผูซื้อซากสัตวปามาบริโภคหรือนําไปขายตอรานอาหารปา
ในเขตอําเภอเมือง ซึ่งสวนใหญเปนคนในพ้ืนที่ และอาศัยอยูนอกเขตอําเภอเมือง โดยเฉพาะอําเภอตามแนว
ชายแดน  

 

  
ภาพที่ 74-75 สินคาที่คนกัมพูชานํามาขายที่ชองจอม จ.สุรินทร 

 
มูลคาการคาชายแดนตามจุดผอนปรนทั้ง 22 แหง รวมทาเทียบเรืออีก 3 แหง ที่ไมไดมีการเก็บขอมูลอยาง

ละเอียดครบถวน มีทั้งการซื้อขายสินคารายใหญ และรายยอย ประมาณการมีมูลคาสูงถึง  80,250,000 บาทตอ
เดือน ดวยความที่มีการติดตอซื้อขายสินคากันมาเปนระยะเวลานาน มีความอะลุมอลวย ใหความสะดวกแกคนลาว 
คนกัมพูชา ที่มาขายสินคา และซื้อสินคาไทยกลับไป 
 

3. ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคคนลาว คนกัมพูชา และคนไทย ตามแนวชายแดนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา 

พฤติกรรมการบริโภคของคนตามแนวชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีจุดผานแดนทั้งหมด 36 จุด เปน
จุดผานแดนถาวร 14 จุด จุดผอนปรน 22 จุด และมีทาเทียบเรือไทย-สปป.ลาว ซึ่งเปนทาเทียบเรือตามธรรมชาติที่
ทองถิ่นจัดระเบียบการเขา-ออก ของคนท้ังสองประเทศที่มีความเปนเครือญาติกันมาแตเดิม  
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ปจจัยที่มีผลตอสภาวการณตลาดและมูลคาการซื้อขายสินคาของผูบริโภคตามแนวชายแดน ไดแก  
1) ขึ้นอยูกับชวงฤดูกาล การซื้อขายสินคาในชวงฤดูหลังเก็บเกี่ยว และฤดูรอน มีมูลคาการซื้อขายสินคาที่

มากกวาการซื้อขายสินคาในชวงฤดูฝน ซึ่งบริเวณพ้ืนที่ติดฝงแมน้ําโขงพบปญหาระดับน้ําขึ้นน้ําลง น้ําโขงไหลเชี่ยว
มาก เสนทางคมนาคมจากหมูบานชั้นในของ สปป.ลาว มายังจุดผอนปรนมีการสัญจรที่ลําบาก เปนถนนดิน หรือ
ลูกรัง สวนกรณีพ้ืนที่ชายแดนทางบกติดกันในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงจําปาสัก ประชาชนทั้งสองประเทศ
ตางมีอาชีพทางการเกษตรเหมือนกัน ตองทําการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรจึงทําใหมีการซื้อขายลดลง  

2) ขึ้นอยูกับสถานการณการเมืองที่มีผลกระทบตอการคาตามชายแดนทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะไทย-กัมพูชา 
กับการรอรับฟงคําตัดสินจากศาลโลก กรณีประสาทพระวิหาร และพ้ืนที่ที่ไมมีความชัดเจนที่แตละฝายตางอางสิทธิ์
การเปนเจาของ  
     3) ขึ้นอยูกับอํานาจการซื้อสินคาของประชาชนเมืองตาง ๆ ตามแนวชายแดนของ สปป.ลาว ซ่ึงมีความ
หนาแนนของประชากรตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว โดยรวมประมาณ 32 คนตอตารางกิโลเมตร และกัมพูชา 
มีประชากรหนาแนนเบาบางประมาณ 20-49 คนตอตารางกิโลเมตร ในเขตเมืองของแขวงหรือจังหวัด มีอํานาจซื้อ
สูงเพียงกลุมเล็ก ๆ ที่ทําอาชีพธุรกิจ โดยเฉพาะในแขวงหลัก เชน นครหลวงเวียงจันทน แขวงเวียงจันทน สะหวัน
นะเขต จําปาสัก สวนในชนบทของแขวงมีอํานาจซื้อต่ํามาก สวนใหญประกอบอาชีพทําการเกษตร  

4) ขึ้นอยูกับจํานวนวันและเวลาในการเปด-ปดจุดผอนปรน หรือดานที่เปนจุดผานแดนถาวร  
5) ขึ้นอยูกับจํานวนและขนาดของรานคา และความหลากหลายของสินคา ในไทยที่มีการวางจําหนายในตําบล 

อําเภอ จังหวัด หรือในตลาดนัดเรที่เปดใหมีการคาขายในวันเปดทําการจุดผอนปรน  
6) ขึ้นอยูกับสินคาของประเทศอ่ืนที่ประกอบ หรือ สินคาทดแทนสินคาไทยในพ้ืนที่ ในกรณีที่เปนสินคา

ทดแทนก็เปนสินคาคูแขงกันสินคาไทย ถาเปนสินคาประกอบก็ทําใหสินคาไทยขายไดมากขึ้น 
พฤติกรรมการบริโภคตามแนวชายแดน โดยแบงเปนผูบริโภคคนลาว ผูบริโภคคนกัมพูชา และผูบริโภคคนไทย 

ซึ่งพฤติกรรมของคนแตละประเทศ มีทั้งสวนที่เหมือนกันและตางกัน ดังนี้  
 
พฤติกรรมของผูบริโภคคนลาว  
พฤติกรรมผูบริโภคของคนลาว เขามาซื้อสินคาในไทยแตเชา โดยมารอเวลาที่ดานเปด การเดินทางมาซื้อสินคา

ของคนลาว หากเปนจุดผอนปรนที่มีตลาดนัดและมีการจัดพ้ืนที่เฉพาะสําหรับคนลาวที่นําสินคาทางการเกษตรและ
สินคาที่หาไดจากธรรมชาติตามฤดูกาลมาจําหนาย เชน ไขมดแดง เห็ด หนอไม กบ หวาย พืชสมุนไพร มัน เผือก 
กระรอก กระแต บาง เครื่องจักสาน ไมยาง ขี้ไต เปนตน นอกจากนี้ ยังมีสินคาจากประเทศจีน และเวียดนามนํามา
ขาย เชน มะนาว แอปเปล แกวมังกร สาลี่ กระเปา เสื้อผา เปนตน มีตลาดนัดตามจุดผานแดนถาวร และจุดผอน
ปรน คือ ดานทาลี่ ดานเชียงคาน ดานบึงกาฬ ดานปากแซง ดานชองเม็ก จุดผอนปรนบานเหมืองแพร บานนาขา 
บานอาฮี บานหนองผือ จังหวัดเลย บานมวง ตําบลจุมพล บานเปงจาน จังหวัดหนองคาย บานหวยคาด จังหวัดบึง
กาฬ อําเภอทาอุเทน อําเภอธาตุพนม บานหนาด จังหวัดนครพนม บานยักษคุ จังหวัดอํานาจเจริญ อําเภอเขมราฐ 
บานดานเกา จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อคนลาวนําสินคามาขายไดเงินแลว กวารอยละ 70 นําเงินที่ไดจากการขาย
สินคาซื้อสินคาไทยกลับไปเพ่ือนําไปบริโภคภายในครัวเรือน ในการเดินทางมาขายและซื้อสินคาของผูบริโภคคน
ลาว สวนใหญเดินทางมาแตเชา และเดินทางกลับภายใน 11.00 น. เพ่ือนําสินคาไทยที่เปนของสดนํากลับไปปรุง
ประกอบอาหารเที่ยงไดทันเวลา และเก็บสวนที่เหลือไวปรุงอาหารวันตอไป หากขาดเหลือก็ซื้อสินคาจากรานคา
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ภายในหมูบาน สินคาโดยสวนใหญที่ผูบริโภคคนลาวซื้อ ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค สินคาของใชภายในครัวเ รือน 
สินคาเครื่องใชไฟฟา สินคาเครื่องนุงหม อุปกรณทางการเกษตร อุปกรณกอสราง เปนตน 

 

  
ภาพที่ 76 คนลาวรอตรวจคนที่จุดผอนปรน บ.เปงจาน จ.หนองคาย           ภาพที่ 77 คนลาวรอตรวจคนที่จุดผอนปรน อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  
       

การเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาว พิจารณาดานราคาเปนหลัก รองลงมาดานชองทางการจัดจําหนาย เชน 
สถานที่จําหนายสินคามีความสะดวกในการเขามาติดตอซื้อสินคา มีบริการสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท รานคาไทยมี
จัดรานสวยงามและสะดวกในการซื้อกวารานคาฝงลาว ดานการสงเสริมการขาย เชน การโฆษณาสินคาของไทย มี
การติดปายโฆษณาเปนภาษาลาว มีการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา ดานผลิตภัณฑ เชน สินคาไทยมี
ความหลากหลาย ตราสินคาเปนที่รูจัก สินคาไทยมีมาตรฐานและคุณภาพดี ตามลําดับ และปจจัยที่ทําใหผูบริโภค
คนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก คุณภาพดีกวาสินคาคูแขงจากประเทศจีน เวียดนาม มีสินคาใหเลือก
หลากหลาย สินคามีความคงทน สามารถหาซื้อไดงายและสะดวก ราคาถูก มีความเคยชินที่มาซื้อสินคาตลาด ใน
พ้ืนที่เปนประจํา และตอบสนองความตองการไดดีกวาสินคาประเทศอ่ืน มีความคุมคาและเหมาะสมกับราคาที่ซื้อ 
มีคุณคา รูสึกดี นําสมัย แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคา ไดแก ความเสียหายของสินคาในการ
ขนสง คาภาษ/ีคาธรรมเนียม ความยุงยากในการถือ/หิ้ว สินคากลับหมูบานใน สปป.ลาว เปนตน 

  

  
ภาพที่ 78 สินคาที่คนลาวนิยมซ้ือที่จุดผอนปรน บ.ดาน อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ ภาพที่ 79 สินคาที่คนลาวนิยมซ้ือที่จุดผอนปรน อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ 
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การมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวในแตละครั้งมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝงไทยทุกครั้ง 
ทั้งนี้เพราะตองใชเวลาเดินทาง ไป-กลับ มีความยุงยากและลําบาก แมระยะทางไมไกล แตตองขามแดนขาม
ประเทศ จึงจดใสกระดาษ และ/หรือคิดไวในใจ โดยการซื้อสินคาทําการซื้อตามท่ีไดจดใสกระดาษและคิดไวในใจให
หมดกอน หลังจากนั้น โดยเฉพาะผูคิดไวในใจไดเดินดูสินคาใหมภายในรานอีกครั้ง เพ่ือคิดวาตนเองลืมซื้ออะไรบาง 
สําหรับผูจดใสเศษกระดาษสามารถหาสินคาไดครบตามที่จดไว  หากมีสินคาตัวใหมที่นาสนใจก็ทําการสั่งสินคา
เพ่ิมเติมจากเดิม โดยเฉลี่ยการมาซื้อสินคาประมาณ 2-5 ครั้งตอเดือน ขึ้นอยูกับการเปด-ปดของแตละดาน หาก
กรณีที่ลืมซื้อสินคาที่ตองการหรือสินคาที่หมดกะทันหันก็ยั งคงซื้อสินคาไทยเหมือนเดิม แตซื้อสินคาไทยกับ
ผูประกอบการคนลาวที่อยูในหมูบานของตนเอง การซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวเปนการซื้อเงินสด นอกจากบาง
รายที่มีความสนิทสนมกันเปนพิเศษ มีการซื้อประจําดูแลวมีความซื่อสัตยเกิดความไววางใจในเวลาตอมาจึงเริ่มให
ซื้อเชื่อบางและดูพฤติกรรมการใชคืนตามสัญญาวามีความสม่ําเสมอหรือไม ถาทําไดเปนประจําก็ขยายวงเงิน
สินเชื่อเพ่ิมใหมากข้ึน มีทั้งผูซื้อไปขายตอและผูซื้อไปบริโภค 

 
พฤติกรรมของผูบริโภคคนกัมพูชา  
พฤติกรรมการบริโภคของคนกัมพูชาสวนมากเขามารอซื้อสินคากอนดานเปดแตเชา รอเวลาดานเปดตางเรงรีบ

เดินดวยเทา ใชลอเข็น ใชพาหนะรถจักรยาน มอเตอรไซด และรถยนต ในการขามแดนมาซื้อสินคาในไทย ที่จุด
ผานแดนถาวรที่ชองสะงํา และชองจอม สวนที่จุดผอนปรนชองอานมา ชองสายตะกู โดยมากเดินเขามา และใชลอ
เข็น เพ่ือบรรทุกสินคากลับไป คนกัมพูชาที่นําสินคามาขายมีสินคาคลายกับสินคาจาก สปป .ลาว เปนสินคาทาง
การเกษตรและสินคาที่หาไดจากธรรมชาติตามฤดูกาล ฤดูฝนมีมากเปนพิเศษ เชน เห็ด หนอไม กบ หวาย พืช
สมุนไพร มัน เผือก ผัก เปนตน เมื่อนําสินคามาขายไดเงินจากการขายสินคาแลว นําเงินสวนหนึ่งไปซื้อสินคา เพ่ือ
นําไปบริโภคภายในครัวเรือน การเดินทางมาขายและซื้อสินคาของผูบริโภคคนกัมพูชา สวนใหญเดินทางเขามาซื้อ
อยางเรงรีบเพ่ือตองการสินคาใหมสด และเลือกสินคาที่ดีไดมากกวาคนอ่ืน ใชเวลาในการซื้อสินคาไมเกิน 3 ชั่วโมง
และรีบเดินทางกลับภายในเวลา 11.00 น. เนื่องจากนําสินคาไทยที่มาซื้อไปประกอบอาหารเที่ยงไดทันเวลา และ
สวนที่เหลือก็เก็บไวใชและบริโภคมื้อตอไป หากขาดเหลือก็ซื้อสินคาจากรานคาภายในหมูบาน คนกัมพูชานิยมซื้อ 
อาหารทะเล ผลไมตาง ๆ ตามฤดูกาล สินคาอุปโภคบริโภค สินคาของใชภายในครัวเรือน อุปกรณกอสราง เปนตน 

  

  
ภาพที่ 80 คนกัมพูชารอเวลาเปดดานที่ชองสะงํา จ.ศรีสะเกษ                 ภาพที่ 81 คนกัมพูชารอเวลาเปดดานที่ชองจอม จ.สุรินทร 
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ปจจุบันกัมพูชามีคนเวียดนามที่อพยพมาอยูเปนจํานวนมาก จึงทําใหมีกลุมผูประกอบการคนกัมพูชาเชื้อสาย
เวียดนาม ซึ่งสวนหนึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจกัมพูชาตามแนวชายแดนไทย โดยผูประกอบการเหลานี้ไดนําสินคาจาก
เวียดนาม และจีน นําเขามาขายในกัมพูชา จึงทําใหสินคาของไทยมีสวนแบงทางการตลาดลดลง ซึ่งสินคาของไทย
ที่มีการขายในกัมพูชามีการกระจายอยูตามจังหวัดตามแนวชายแดนและจังหวัดชั้นในไมมาก ผูบริโภคคนกัมพูชา
ตามแนวชายแดนนิยมบริโภคสินคาไทย เพราะสินคาไทยเปนสินคาที่มีคุณภาพดีกวาสินคาคูแขงจากประเทศจีน 
เวียดนาม แตราคาสินคาไทยบางชนิดมีราคาสูงกวาสินคาคูแขง นอกจากนี้ สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย 
สินคามีความคงทน สามารถหาซื้อไดงายและสะดวก และมีความเคยชินที่มาซื้อสินคาในตลาดสดเปนประจํา การ
บริโภคคนกัมพูชาตางจากคนลาว คือ คนกัมพูชามีการซื้อสินคาที่จําเปนในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะปจจัยสี่ ยัง
ไมไดรับอิทธิพลของสินคาฟุมเฟอยมากนัก 

 

  
ภาพที่ 82-83 สินคาที่คนกัมพูชานิยมซ้ือที่ชองจอม จ.สุรินทร 

 
การเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคคนกัมพูชา พิจารณาดานผลิตภัณฑเปนหลัก เชน สินคาไทยมีใหเลือก

หลากหลาย สินคาไทยมีมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) มีความนาเชื่อถือ มีมาตรฐานใน
ดานคุณภาพดี สินคาไทยมีความทันสมัย รองลงมาดานราคา เชน สินคาที่ไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่กัมพูชา เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงราคาสินคามีปายแสดงราคาที่ชัดเจน ดานการสงเสริมการขาย เชน มีการติดปายโฆษณาสินคา
เปนภาษากัมพูชา มีใหบริการเปลี่ยนหรือคืนสินคา เมื่อสินคามีปญหา มีการสงเสริมการขายดวยการลด แลก แจก 
แถม ดานชองทางการจัดจําหนาย เชน สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในทําเลที่สะดวกในการซื้อสินคา เวลาเปด-ปด
ในการใหบริการของรานคาเหมาะสม รานคาของไทยมีการจัดรานสวยงาม และมีความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา 
ตามลําดับ และปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก ราคาถูก คุณภาพดี สามารถหาซื้อได
งายและสะดวก มีการลดราคาสินคาเปนบางชวง สินคาไทยมีใหเลือกหลากหลาย แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคน
กัมพูชาไมมาซื้อสินคา ไดแก ความยุงยากในการถือหรือหิ้ว สินคากลับ ราคาสินคาสูงกวาสินคาคูแขง คาขนสงแพง 
ขั้นตอนในการตรวจสอบยุงยาก เปนตน  

การมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนกัมพูชา มีลักษณะคลาย ๆ กับผูบริโภคคนลาว ซึ่งการมาซื้อสินคาในแตละครั้ง
มีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝงไทยทุกครั้ง ทั้งนี้เพราะตองใชเวลาเดินทาง ไป-กลับ มีความ
ยุงยากและลําบาก แมระยะทางไมไกล แตตองขามแดนขามประเทศ จึงมีการจดใสกระดาษ และคิดไวในใจ โดย
การซื้อสินคาทําการซื้อตามท่ีไดจดใสกระดาษและคิดไวในใจใหหมดกอน หลังจากนั้น โดยเฉพาะผูคิดไวในใจไดเดิน
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ดูสินคาใหมภายในรานอีกครั้ง เพ่ือคิดวาตนเองลืมซื้ออะไรบาง สําหรับผูจดใสเศษกระดาษสามารถหาสินคาไดครบ
ตามที่จดไว หากมีสินคาตัวใหมที่นาสนใจก็ทําการสั่งสินคาเพ่ิมเติมจากเดิม การมาซื้อสินคาประมาณ 1-2 ครั้งตอ
สัปดาห ขึ้นอยูกับปริมาณสินคาที่ตองการในแตละครั้ง และวันที่มีการเปดตลาดนัดในการขายสินคาของแตละดาน 
หากกรณีที่ลืมซื้อสินคาที่ตองการหรือสินคาที่หมดกะทันหันไมจําเปนที่ตองซื้อสินคาไทยอยางเดียว สามารถซื้อ
สินคาท่ีทดแทนกันไดของจีน เวียดนาม และเกาหลีใต แสดงใหทราบถึงคนกัมพูชาไมยึดติดกับการใชสินคาของไทย 
เนื่องจากมีทางเลือกในการซื้อสินคามากกวาคนลาว และไมมีความผูกพันตอผูประกอบการคนไทย ถารานคาใด
ขายสินคาชนิดเดียวกันที่มีราคาต่ํากวา หรือต่ําสุดในบริเวณพ้ืนที่นั้น ผูบริโภคคนกัมพูชา เปลี่ยนใจไปซื้อสินคากับ
รานคาทีข่ายสินคาราคาต่ํากวาทันที นอกจากบางรายที่มีความสนิทสนมกันเปนพิเศษ มีการซื้อประจําดูแลวมีความ
ซื่อสัตยเกิดความไววางใจในเวลาตอมาจึงเริ่มใหซื้อเชื่อบางและดูพฤติกรรมการใชคืนตามสัญญาวามีความ
สม่ําเสมอหรือไม ถาทําไดเปนประจําก็ขยายวงเงินสินเชื่อเพ่ิมใหมากข้ึน มีทั้งผูซื้อไปขายตอและผูซื้อไปบริโภค 

 
พฤติกรรมของผูบริโภคคนไทย 

พฤติกรรมผูบริโภคคนไทยที่นิยมมาซื้อสินคาตามแนวชายแดน สวนใหญเปนสินคาที่คนลาวและคน
กัมพูชานํามาขายบริเวณหนาดาน หรือบริเวณที่มีการจัดตั้งตลาดนัด โดยสินคาที่ผูบริโภคคนไทยนิยมซื้อ ไดแก 
ผลผลิตจากปาตามฤดูกาล เชน ในฤดูรอน ไขมดแดง ชวงฤดูฝน เห็ด หนอไม กบ และในทุกฤดู เชน หวาย พืช
สมุนไพร มัน เผือก กระรอก กระแต บาง เครื่องจักสาน โดยเฉพาะสัตวปาตามอนุสัญญาฯ ไซเตส ที่คนลาวนํามา
ขายเปนที่นิยมอยางมากของผูบริโภคคนไทยบางกลุม นอกจากนี้ คนลาวยังมีการนําสินคาของจีน เชนเครื่องไฟฟา
ที่คุณภาพต่ํา แอปเปล สาลี่ มาขายตามตลาดนัดชายแดนในไทย และสินคาเวียดนาม เชน มะนาว มาจําหนายใน
ราคาถูกกวาสินคาที่มีอยูที่ไทย คนไทยนิยมไปซื้อมาใช แมคุณภาพสินคาที่คนลาวและคนกัมพูชานํามาจําหนายมี
คุณภาพดอยกวาแตเนื่องจากราคาขายถูกกวาราคาสินคาของไทยจึงสามารถขายไดกับผูซื้อคนไทยที่มีอํานาจซื้อต่ํา 

 

  
ภาพที่ 84 คนไทยซ้ือสินคาจากลาวที่จุดผอนปรน อ.ทาอุเทน จ.นครพนม     ภาพที่ 85 คนไทยซ้ือสินคาจากลาวที่จุดผอนปรน บ.เปงจาน จ.หนองคาย 
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4. ผลการศึกษาพฤติกรรมการคาของผูประกอบการคนลาว คนกัมพูชา คนไทย ตามแนวชายแดนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา 
 

พฤติกรรมผูประกอบการตามแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พฤติกรรมของผูประกอบการตามแนวชายแดนที่มีการติดตอซ้ือขายกันกอนป พ.ศ. 2529 มีการซื้อขายกันนอย

มาก มีการลักลอบซื้อขาย ดวยเหตุที่ สปป .ลาวยังปดประเทศ หลังป พ.ศ. 2529 สปป.ลาวเปดประเทศตาม
นโยบายจินตนาการใหม การคาชายแดนคึกคัก มีการซื้อขายมาก มีสินคาไทยตามแนวชายแดนโดยเฉพาะในนคร
หลวงเวียงจันทน และเมืองของแขวงเศรษฐกิจหลักในตอนแรก ในระยะหลังตอมา เปนจํานวนกวารอยละ 90 
เพราะในขณะนั้น จีน เวียดนาม เปดประเทศใหม เศรษฐกิจยังไมเขมแข็งมากพอ จึงแทบไมมีสินคาจากประเทศ
เหลานี้เขามาขายใน สปป.ลาว  ในเชิงพฤติกรรม ผูซื้อสินคาคนลาว ในชวงแรกเดินทางมาซื้อสินคาดวยตนเอง และ
ผูประกอบการคนไทยยังไมสงสินคาออกไปขาย เพราะผูประกอบการคนลาวในขณะนั้นมีนอยมาก มีการชําระเงิน
ดวยเงินสดเทานั้น เมื่อมีผูประกอบการคนลาวเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในชวงสิบปที่ผานมา ทําใหมีการสงสินคาไป
ขายใหผูประกอบการคนลาว และมีผูประกอบการคนลาวมาซื้อสินคาที่ฝงไทยเอง มีสินคาจากจีน และเวียดนาม
เขามาแยงสวนแบงทางการตลาดมากขึ้น จนกระทั่งในปจจุบัน สวนแบงทางการตลาดของไทยเหลือรอยละ 67 
เพราะการคมนาคมใน สปป.ลาว ดีขึ้น การติดตอทางบกกับประเทศจีนและเวียดนามติดตอไดสะดวกหลาย
ชองทางมากขึ้น และการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารทางดานธุรกิจของ สปป .ลาว ดีขึ้น ทําใหการสื่อสารกับประเทศ
ตาง ๆ ไดมากขึ้น ทําใหสินคาจากประเทศอ่ืน นอกจากจีน และเวียดนามวางจําหนายตามเมืองของแขวงตาง ๆ 
ตามฝงน้ําโขงของ สปป.ลาว มากขึ้น แมวาในปจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีตาง ๆ ทําใหการซื้อ
ขายสินคาตามแนวชายแดนไดมีการพัฒนาไปดวย แตการเขาถึงผูบริโภคตามเมืองของแขวงตาง ๆ ที่ติดริมน้ําโขง 
สินคาจากประเทศอ่ืนตางก็เขาถึงกลุมผูบริโภคคนลาวไดมากเชนเดียวกัน แมวาผูประกอบการไทยมี การซื้อขาย
สินคากับผูประกอบการคนลาว มีหลากหลายรูปแบบในการสั่งซื้อสินคา 1) ผูประกอบการคนลาว คนกัมพูชาจด
บันทึกรายการสินคาที่ตองการแลวโทรศัพทสั่งสินคาแลวนัดวัน เวลา มารับสินคาดวยตนเอง 2) มาซื้อสินคาดวย
ตนเองและนําสินคากลับเอง 3) โทรศัพทสั่งสินคา และใหรานคาของไทยสงสินคาออกไปยังดานที่ระบุไวของ
ประเทศเพ่ือนบาน โดยใชชิปปงดําเนินการ 4) สั่งสินคาทางอีเมล แลวสงสินคาออกไปใหลูกคาปลายทาง โดยใชชิปปง
ดําเนินการเปนตน การสั่งซื้อที่ไดมีการพัฒนาหลากหลายรูป การชําระเงินก็ไดมีการพัฒนาไปดวยเชนกัน คือ เดิมมี
การชําระดวยเงินสดเพียงอยางเดียว แตในปจจุบันมีทั้งการชําระดวยเงินสด และการชําระเงินคาสินคาผานธนาคาร 
หรือการชําระสินคาดวยสิ่งของ เชน ดานทาลี่ จังหวัดเลย เมื่อผูประกอบการสงออกขาวโพดของลาวสงสินคาให
ผูประกอบการคนไทย แลวใหผูประกอบการคนไทยจัดสงสินคาประเภทวัสดุกอสราง เหล็ก ปูนซีเมนต กระเบื้อง 
จํานวนมูลคาเทากับราคาสงออกขาวโพด ดวยเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงสงผลใหมูลคาการคาตามแนว
ชายแดนของแตละดานมีแนวโนมที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และยังมีมูลคาการคาที่ไมไดผานพิธีศุลกากรที่มีแนวโนมสูงขึ้น
เชนเดียวกัน ยังไมมีหนวยงานใดที่เก็บขอมูลตัวเลขมูลคาการคาดังกลาวของแตละจุดผอนปรนไวเพ่ืออางอิงและ
ตรวจสอบได ประมาณการตัวเลขมูลคาของการคาที่ไมไดผานพิธีศุลกากร ทั้งจุดผานแดนถาวร จุดผอนปรน และ
ทาเทียบเรือ จํานวน 80,250,000 บาทตอเดือน หากนํามูลคาการคาที่ผานพิธีศุลกากรและมูลคาการคาที่ไมไดผาน
พิธีศุลกากรซึ่ งมีมูลค าที่สู ง  เห็นไดว าการคาชายแดนไทย -สปป .ลาว และไทย -กัมพูชา ในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กอประโยชนใหกับคนในทองถิ่นตามแนวชายแดนของไทยและประเทศเพ่ือนบานที่ชัดเจน 
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กอใหเกิดการสรางรายไดแกประชาชนที่อาศัยอยูตามชายแดนแตไมไดมากเทาที่ ควรจะเปน เนื่องจากสินคาที่
คาขายและที่สงออกผานจุดผานแดนถาวร จุดผอนปรน และทาเทียบเรือ โดยสวนใหญเปนสินคาที่ผลิตมาจาก
สวนกลางของประเทศไทย มีสวนนอยที่เปนสินคาที่ผลิตในอําเภอที่ตั้งของแตละดาน จึงทําใหผลประโยชนที่ไดรับ
โดยสวนใหญอยูท่ีผูประกอบการรายใหญจากสวนกลาง และผูประกอบการไมก่ีรายในพื้นที่บริเวณจุดผอนปรนนั้นๆ 

เมื่อศึกษาจากสภาวการณตลาดและมูลคาการซื้อขายสินคาของผูประกอบการตามแนวชายแดน สินคาที่ซื้อ
ขายของแตละดานมีความแตกตางกัน 1) จุดผานแดนถาวร สินคาสวนใหญที่ผานจุดผานแดนถาวรเปนสินคาจาก
สวนกลาง เชน กรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือจากนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลาง และภาคตะวั นออก เปนตน หรือ 
จังหวัดใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เปนจุดกระจายสินคาของบริษัทใหญจากสวนกลาง และสงผานไปยัง
ประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน เปนตน นอกจากนี้ มีสินคาจากผูประกอบการรายยอย มีการซื้อสินคาที่
หางสรรพสินคาหรือรานคาขนาดใหญในเมืองที่มีจุดผานแดนถาวร โดยการมาซื้อสินคามีทั้งเดินทางขามมาเองโดย
เรือ หรือนํารถเขามาเอง ขับขามมาซื้อเอง มีการชําระเงินเปนเงินสดและใหเครดิตกับผูประกอบการของประเทศ
เพ่ือนบาน แตตองมีการซื้อขายเปนเวลานานและมีความเชื่อใจจากผูประกอบการคนไทย 2) จุดผอนปรน/ทาเทียบ
เรือ โดยสวนใหญสินคาที่ผานจุดผอนปรน/ทาเทียบเรือ เปนสินคาที่นําไปเพ่ือการบริโภคมากกวาสินคาที่นําไป
จําหนายยังฝงตรงกันขาม โดยสินคาที่สงออกผานจุดนี้ เปนสินคาที่มาจากอําเภอเมืองของจุดผอนปรน /ทาเทียบ
เรือ หรือสินคาที่มาจากรานคาภายในอําเภอของบริเวณดาน หรือรานคาที่มีการวางจําหนายภายในตลาดนัด ณ 
บริเวณดานหรือใกลเคียงดาน  

พฤติกรรมการซื้อขายสินคาของผูประกอบการตามแนวชายแดน แบงเปนผูประกอบการคนลาว 
ผูประกอบการคนกัมพูชา และผูประกอบการคนไทย ซึ่งพฤติกรรมของแตละประเทศ มีทั้งสวนที่เหมือนกันและ
แตกตางกัน ซึ่งพิจารณาได ดังนี้  

 

พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว 
พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาวที่เขามาซื้อสินคาตามแนวชายแดนของไทย โดยสวนใหญเดินทางมาใน

ชวงเวลา 09.00 น. แตการเดินทางกลับของผูประกอบการคนลาว ซึ่งบางสวนสามารถที่ถือสินคากลับเองได กลับ
ทันทีเมื่อซื้อสินคาแลวเสร็จ เพ่ือที่นําสินคาไปขายใหทันเวลาเที่ยงของวันนั้น สวนรายใดที่มีการสั่งซื้อสินคาเปน
จํานวนมาก ตองรอใหผูประกอบการคนไทยไดนําสินคามาสงยังบริเวณดาน ซึ่งสวนใหญทางรานไดนําสินคามาสง
หลังเวลา 11.00 น. เนื่องจากลูกคาที่รานเริ่มเบาบาง ก็เริ่มทยอยสงสินคาใหแตละราย ซึ่งการมาซื้อสินคาของ
ผูประกอบการคนลาว สวนใหญเดินทางมาซื้อสินคาดวยตนเอง เพื่อใหไดสินคาตามที่ตองการ และหากมีสินคาใหม
ที่สนใจก็ซื้อกลับไปพรอมกัน สินคาที่ผูประกอบการคนลาวซื้อไปขาย ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค สินคาของใช
ภายในครัวเรือน สินคาเครื่องใชไฟฟา สินคาเครื่องนุงหม อุปกรณทางการเกษตร อุปกรณกอสราง เปนตน 
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ภาพที่ 86-87 รานคาผูขายคนลาวและสินคาในราน ที่บานปากกะดิ่ง แขวงบอลิคําไซ สปป.ลาว 

การเลือกซื้อสินคาของผูประกอบการคนลาว พิจารณาดานการสงเสริมการตลาดเปนหลัก เชน มีโปรโมชั่น ลด 
แลก แจก แถม มีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา มีการใหเครดิตในการซื้อสินคา มีบริการรับ
สั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท ดานผลิตภัณฑ เชน รานคาไทยจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมู การคนหาสินคาในรานคาไทย 
สินคาทันสมัย สินคามีความหลากหลาย ดานราคา เชน ตอรองราคาสินคาได มีปายแสดงราคาสินคาที่ชัดเจน ตั้ง
ราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา ดานชองทางการจัดจําหนาย เชน สถานที่ซื้อใกลและสะดวก การขนสง
สินคากลับมีความสะดวก เวลาเปด-ปดใหบริการเหมาะสม ตามลําดับ และปจจัยที่ทําใหผูประกอบการคนลาว
ตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก ความคุนเคยตอสินคาไทย ความคุนเคยตอผูประกอบการไทย สินคาไทยเปนที่
รูจักทําใหสินคาขายงาย สินคาไทยผลิตดวยเทคโนโลยีการผลิตที่ดี มีการออกแบบสวยงาม มีความคงทน มีคุณภาพ
ที่ดี มีลักษณะเฉพาะตัว ราคา ความนิยมของผูบริโภคคนลาว ไมมีสินคาจากคูแขงขันจากในประเทศ และประเทศ
อ่ืน เชนจีน เวียดนาม เกี่ยวกับฤดูกาล สินคาบางชนิดขายไดบางฤดูกาล เชน ผลิตภัณฑ วัสดุ อุปกรณการเกษตร 
ขายไดกอนเขาฤดูฝน ยารักษาโรค เชน ยาแกหวัด ขายไดในชวงฤดูฝน แรงจูงใจจากการโฆษณาจากสื่อสวนกลาง
และสื่อทองถิ่น การเลียนแบบเพ่ือตองการความทันสมัยกับผูที่อยูในประเทศไทย หรือผูที่อยูในเมืองของแขวง แต
ยังมีปจจัยที่ทําใหผูประกอบการคนลาวไมตองการมาซื้อสินคา ไดแก ความเสียหายของสินคาในการขนสง คาภาษี/
คาธรรมเนียมตางๆ มีความยุงยาก เปนตน  

การมาซื้อสินคาของผูประกอบการคนลาวในแตละครั้งมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝงไทย
ทุกครั้ง มีการจดใสกระดาษ และคิดไวในใจ โดยการซื้อสินคาทําการซื้อตามที่ไดจดใสกระดาษและคิดไวในใจให
หมดกอน หลังจากนั้น เดินดูสินคาใหมภายในราน หากมีสินคาตัวใหมที่นาสนใจก็ทําการสั่งสินคาเพ่ิมเติมจากเดิม 
บางกรณีผูประกอบการคนลาวเลือกซื้อสินคาจากรานคาอ่ืนที่มีราคาถูกกวา แมระยะทางไกลกวา และอยูที่ดานอ่ืน 
โดยเฉพาะดานที่ติดกับจังหวัดใหญ ซึ่งมีผูประกอบการรายใหญ มีการสต็อคสินคามาก เชน วัสดุอุปกรณกอสราง 
แตมีการพบเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีความซื่อสัตย ราคาไมใชเปนตัวตัดสินในการเปลี่ยนรานซื้อ ซึ่ง
ผูประกอบการคนลาวมีความผูกพัน มีความซื่อสัตย (Royalty) และซื้อสินคากับผูคารายเดิมแมราคาสินคาไมถูก
กวากัน เชน ที่อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ รานจําหนายวัสดุกอสราง สินเจริญวัสดุ ตั้งอยูนอกตัวอําเภอ 
หากซื้อที่จังหวัดอํานาจเจริญ หรือที่จังหวัดอุบลราชธานีราคาถูกกวามาก ผูประกอบการคนลาวซื้อสินคาจากการ
พิจารณาประเภทและชนิดสินคาที่ตนเองขายไดมาก เพ่ือประมาณแนวโนมความตองการซื้อของลูกคา โดย
ผูประกอบการคนลาวมาซื้อสินคาจากไทย ประมาณ 1-5 ครั้งตอเดือน ขึ้นอยูกับปริมาณสินคาที่ตองการ การชําระrIS
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ดวยเงินสด นอกจากบางรายที่มีความสนิทสนมกันเปนพิเศษ จนมีความไวใจ จึงยอมใหเครดิตกับผูประกอบการคน
ลาวคนนั้น 

ในปจจุบันหมูบานใน สปป.ลาว ที่ตรงขามจุดผานแดนตาง ๆ มีสินคาจากประเทศจีน เวียดนาม เปนตน เปน
สินคาทดแทนสินคาของไทย แตคุณภาพดอยกวา โดยมีตัวแทนขายในทองถิ่นมานําเสนอ และเปนที่นิยมของผูซื้อ
ในทองถิ่น มีราคาถูกกวาสินคาไทย ถามีสินคาท่ีผลิตภายใน สปป.ลาว มีคุณภาพใกลเคียงกันสินคาไทย แตราคาถูก
กวา ผูประกอบการคนลาวเปลี่ยนไปซื้อสินคาที่มีเทคโนโลยีการผลิตไมสลับซับซอนผลิตไดงายจากประเทศของ
ตนเองมากขึ้น จึงทําใหสินคาไทยมีสวนแบงทางการตลาดลดลง และมีการแขงขันที่สูงขึ้น 

 

พฤติกรรมของผูประกอบการคนกัมพูชา 
พฤติกรรมของผูประกอบการคนกัมพูชาเขามารอซื้อสินคากอนดานเปดแตเชา โดยเฉพาะผูซื้อคนกัมพูชาที่จาง

คนเข็นลอลากเพ่ือขนสินคามารอกอนดานเปดเพ่ือเลือกซื้อสินคาที่ตองการและมีคุณภาพกอนผูอ่ืน และรีบกลับ
ขามแดนเขากัมพูชาโดยเร็วเพ่ือนําสินคากลับไปขายในกัมพูชา หรือขายใหกับผู ขายปลีกในกัมพูชาตอ เพราะตอง
เดินทางไกลเขาไปยังพื้นท่ีชั้นในอีก ซึ่งตองใชเวลา บางจุดการคมนาคมไมสะดวกตองใชเวลามากข้ึน  

มีการตกลงซื้อสินคาอะไรกอนเปดดานเปนปกติ มีการซื้อขายประจําระหวางผูประกอบการคนไทย และคน
กัมพูชาอยูแลว ผูประกอบการคนกัมพูชาจึงจางรถเข็น ใหผูประกอบการคนไทยนําสินคาใสรถเข็นซึ่งเปนที่ทราบ
กันวาปริมาณ มูลคาเทาไหร ผูประกอบการเหลานี้รีบจายเงินใหผูคาคนไทยทันที และใหคนเข็นลอกลับเขากัมพูชา 
ใชเวลาในการซื้อสินคาระยะเวลาสั้น ๆ ไมเกิน 2 ชั่วโมง  

พฤติกรรมของผูประกอบคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาตามแนวชายแดนของไทย สวนใหญเดินทางมาซื้อสินคา
ตั้งแตเชารอกอนเวลาดานเปดประมาณ 30 นาที เพื่อตองการเปนผูซื้อสินคาไทยรายแรก ๆ เพ่ือใหไดสินคาที่ดี สด
ใหม เนื่องจากสินคามีจํากัด หากมาชาทําใหไมไดสินคาตามตองการ สินคาท่ีซื้อไปจําหนายเปนสินคาอุปโภคบริโภค 
สินคาของใชภายในครัวเรือน เชน อาหารทะเล สัตวปกโดยเฉพาะไก และผลไมของไทยโดยเฉพาะมะพราว มีความ
ตองการอยางมาก และเม่ือไดสินคาแลวตองรีบเดินทางกลับกอนเที่ยงเพ่ือที่นําสินคาที่ซื้อไปขายในหมูบาน การสั่ง
สินคาของผูประกอบการคนกัมพูชา โดยสวนใหญโทรศัพทสั่งสินคากอนวันที่ เดินทางมา 1 วัน เพ่ือให
ผูประกอบการคนไทยจัดสินคาใหเรียบรอย พอถึงวันผูประกอบการคนกัมพูชาจะมารับสินคาดวยตนเอง และหาก
ตองการสินคาเพ่ิมเติมก็สามารถสั่งเพ่ิมเติมทีหลัง จึงทําใหการมาซื้อสินคาของผูประกอบการคนกัมพูชามีความเรง
รีบในการซื้อสินคามากกวาผูประกอบการคนลาว  

 

  
ภาพที่ 88-89 รานคาผูขายคนกัมพูชาที่ บานจุบโกกี อ.บัณเตียอาํปน จ.อุดรมีชัย กัมพูชา (ชองสายตะกู) 
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การเลือกซื้อสินคาของผูประกอบการคนกัมพูชา พิจารณาดานชองทางการจัดจําหนายเปนหลัก เชน มีการ
ขนสงสินคากลับสะดวก สถานที่ขายสินคามีความเหมาะสม งายแกการซื้อขายสินคา สถานที่จอดรถเพียงพอ 
รองลงมา คือ ดานราคา เชน มีการตั้งราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา มีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาตามตนทุนที่
เพ่ิมขึ้นทุกครั้ง สามารถตอรองราคาสินคาได ดานผลิตภัณฑ เชน สินคาไทยมีใหเลือกหลากหลาย จัดเรียงสินคา
เปนหมวดหมู คนหาสินคาภายในรานไดงาย และดานการสงเสริมการตลาด เชน มีการใหเครดิตในการซื้อสินคา มี
การโฆษณาในหนังสือพิมพทองถิ่น มีบริการรับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท ตามลําดับ ปจจัยที่ทําใหผูประกอบการคน
กัมพูชาตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก มีความคุนเคยตอสินคาไทย และผูขายคนไทยสินคาไทยมีความนาเชื่อถือ 
สินคาไทยมีการผลิตดวยเทคโนโลยีการผลิตที่ดี สินคาไทยมีการออกแบบสวยงาม แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคน
กัมพูชาไมมาซื้อสินคา ไดแก ความยุงยากในการถือหรือหิ้ว สินคากลับ ราคาสินคาสูงกวาสินคาคูแขง คาขนสงแพง 
ขั้นตอนในการตรวจสอบยุงยาก เปนตน ปจจัยที่ทําใหผูประกอบการคนกัมพูชาไมมาซื้อสินคา ไดแก คาภาษี/
คาธรรมเนียมตางๆ มีความยุงยาก เปนตน 

ผูประกอบการคนกัมพูชาตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย วิธีการเลือกซื้อสินคาของไทย โดยพิจารณาจากประเภท
และชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อ และสินคาที่มีแนวโนมความตองการซื้อของลูกคาเพ่ิมขึ้น ตลอดจนความคุนเคยตอ
สินคาไทย ความคุนเคยตอผูประกอบการไทย ซึ่งการมาซื้อสินคาของผูประกอบการคนกัมพูชาในแตละครั้งมีการ
วางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝงไทยทุกครั้ง มีการจดใสกระดาษ และคิดไวในใจ และบางสวนโทรศัพท
มาสั่งสินคาลวงหนา โดยการซื้อสินคาทําการซื้อตามท่ีไดจดใสกระดาษและคิดไวในใจใหหมดกอน หลังจากนั้น เดิน
ดูสินคาใหมภายในราน หากมีสินคาตัวใหมที่นาสนใจก็ทําการสั่งสินคาเพ่ิมเติมจากเดิม และพิจารณาจากประเภท
และชนิดของสินคาที่สั่งซื้อที่ขายไดมากเพ่ือประมาณแนวโนมความตองการซื้อของลูกคา โดยผูประกอบการคน
กัมพูชาขามมาซื้อสินคาจากไทยมีความถี่ ประมาณ 2-5 ครั้งตอเดือน ขึ้นอยูกับปริมาณสินคาที่ตองการ การซื้อ
สินคาของผูประกอบการคนกัมพูชาโดนสวนใหญชําระดวยเงินสด นอกจากบางรายที่มีความสนิทสนมกันเปนพิเศษ 
จนมีความไวใจ จึงยอมใหเครดิตกับผูประกอบการคนกัมพูชาคนนั้น 

ในปจจุบันกัมพูชา มีสินคาจากประเทศอ่ืน ไดแก จีน เวียดนาม เกาหลีใต มาเลเซีย เปนตน เปนสินคาทดแทน
สินคาของไทย เนื่องจากคนกัมพูชาไดรับอิทธิพลจากการอพยพของเวียดนามเขามาอาศัยอยูกัมพูชาในอดีต จึงทํา
ใหมีคนกัมพูชาเชื้อสายเวียดนามเปนจํานวนมาก ซึ่งคนกลุมนี้มีการประกอบธุรกิจการคาตาง ๆ โดยนําสินคาจาก
เวียดนาม จีน มาขายภายในกัมพูชา จึงทําใหสวนแบงทางการตลาดของสินคาไทยลดลง หากเทียบกับสวนแบงทาง
การตลาดของสินคาไทยใน สปป.ลาว  

 
พฤติกรรมของผูประกอบการคนไทย 
ผูประกอบการคนไทย โดยสวนใหญเปนผูประกอบการรานคาตาง ๆ ในพ้ืนที่ของแตละดาน ที่มีการจําหนาย

สินคาไทยใหกับคนลาวและคนกัมพูชา ซึ่งการซื้อขายสินคาโดยสวนใหญเปนการชําระดวยเงินสด มากกวาให
เครดิต เนื่องจากไมคอยมีความไววางใจ มีการไมชําระหนี้เปนประจํา ดังนั้น การใหเครดิตไดตองมีความสนิทสนม
กันเปนพิเศษเปนเวลานาน โดยสวนใหญมากกวา 3 ปขึ้นไป และในสวนของผูประกอบการรายยอยคนไทยที่ซื้อ
สินคาจากผูประกอบการคนลาวและคนกัมพูชา โดยสวนใหญมารับซื้อสินคาตามฤดูกาล เชน ไขมดแดง กบ 
หนอไม หวาย เห็ด มัน พืชสมุนไพร เปนตน 
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5. ผลการศึกษาโอกาสและลูทางการคาสินคาและบริการ ของผูประกอบการในจังหวัดตามแนวชายแดนของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับเมืองคูคาตามแนวชายแดน ไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา 
ผูประกอบการในจังหวัดตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา ตองใชโอกาสที่ สปป.ลาว และ

กัมพูชา ไดรับสิทธิพิเศษตาง ๆ จากนานาชาติ เชน สถานการณปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับการอนุเคราะหยิ่ง (Most-
Favored Nation Treatment: MFN) จากสหรัฐอเมริกา และไดรับสิทธิพิเศษดานศุลกากร (Generalrized 
System of Preferences: GSP) จากกลุมประเทศสหภาพยุโรป ญี่ปุน สแกนดิเนเวีย แคนาดา และออสเตรเลีย 
โดยตองยกระดับความสามารถผูประกอบการในระดับทองถิ่นที่เปนผูประกอบการคนไทยในพ้ืนที่ ผูประกอบการ
คนไทยเชื้อสายจีน คนไทยเชื้อสายเวียดนาม 

 
สปป.ลาว 
การรวมลงทุนกับผูประกอบการคนลาวในพ้ืนที่ และสรางความสัมพันธอยางตอเนื่อง กระตุนใหผูประกอบการ

คนลาวเปดตลาดใหมในพื้นที่อยูชั้นในจากพ้ืนที่ชายแดน รวมถึงพ้ืนที่ที่ติดชายแดนจีน กัมพูชา และเวียดนาม เชน
แขวงหลวงน้ําทา อุดมไซ พงสาลี หัวพัน เซียงขวาง ไซสมบูน เซกอง อัตตะปอ ใหมากขึ้น เพ่ิมเติมจากพ้ืนที่
เศรษฐกิจหลักในนครหลวงเวียงจันทน แขวงเวียงจันทน หลวงพะบาง สะหวันนะเขต และจําปาสัก  

ดวยเหตุผลภายใตขอตกลงวาดวยการคาขายยกและการคาขายยอย (คาสงและคาปลีก) เปนอาชีพสงวน
สําหรับคนลาว การลงทุนรวมการคาโดยผูประกอบการคนไทยไมเปดเผยตัวที่มีคุณลักษณะสามารถขายสงสินคาใน
ราคาที่ต่ํามาก ลงทุนรวมกับผูประกอบการคนลาวโดยใหผูประกอบการคนลาว ทําเสมือนวานําเงินมาซื้อสินคาใน
ราคาที่สูงจากผูประกอบการคนไทยที่รวมลงทุนการคาเพ่ือคืนกําไรใหกับผูประกอบการคนไทยสวนหนึ่ง และทํา
การคาในลักษณะนี้เรื่อยไป ทั้งนี้ตองคํานึงถึงเรื่องการบรรจุภัณฑที่มีความทนทานรองรับสภาพถนนที่ใชในการ
ขนสงกระจายสินคาใน สปป.ลาว ไปยังพ้ืนที่ชั้นในบางพ้ืนที่เปนถนนดิน ขรุขระ เปนหลุมบอ บนภูเขาสูง 

ลูทางการคาสินคาดานอุตสาหกรรม ไดแก ดานเครื่องจักรกลการเกษตรและปจจัยการเกษตรที่เกี่ยวของกับ
การเพาะปลูกยางพารา ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยาสูบ ออย การผลิตภัณฑเครื่องสําอาง สบู ผลิตภัณฑรักษาผิว อุปกรณ
และสวนประกอบของรถยนต อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล และมีแอลกอฮอล ธุรกิจเกี่ยวกับคลังสินคา 
ของตกแตงบาน/โรงแรม/รานอาหาร  

 

  
ภาพที่ 90 พืชผลทางการเกษตรที่ตลาดวังเตา แขวงจาํปาสกั สปป.ลาว      ภาพที่ 91 โกดังเก็บขาวโพดเลี้ยงสัตวที ่เมืองแกนทาว แขวงไซยะบุลี  

       สปป.ลาว  
 

rIS
NED KKU



ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ก-46 

ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ไดแกการจับคูธุรกิจในการทําเกษตรพันธะสัญญา (Contract 
Farming) พืชผลทางการเกษตร เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง กาแฟ กะหล่ําปลี การเพาะปลูกพืชไรและ
พืชสวน เชน กลวยหอมทอง ลําไย มะมวง เพ่ือสงไปขายจีน การแปรรูปขาวเปนขนม/ของขบเคี้ยว การแปรรูป
อาหารสําเร็จรูปที่เปนอาหารพ้ืนบานที่คลายกันแตมีคุณภาพและรสชาติดีกวา การแปรรูปสาหรายน้ําจืดเปน
ผลิตภัณฑอาหาร อาหารทะเลแชแข็ง ไกสดแชเย็น/แข็ง เนื้อสัตว ชิ้นสวนตาง ๆ ผัก ผลไมตามฤดูกาล การเลี้ยง
ปลาสวยงาม เลี้ยงปลาหายากท่ีมีราคา การปลูกพืชเพ่ือการขยายพันธุพืช การแปรรูปอุตสาหกรรมนม การแปรรูป
สมุนไพรที่มีคุณภาพเปนยา อุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราที่ใชเทคโนโลยีอยางงาย เชน ยางรัด กาว ชิ้นสวน
อะไหลที่ทําจากยาง การแปรรูปผาไหมโดยใชเทคโนโลยีนาโน เปนตน  

โอกาสการคาดานธุรกิจบริการ ไดแก การพัฒนาแหลงทองเที่ยว รานอาหารและแฟรนไชส การออกแบบ
กอสราง การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สถานพยาบาล หางสรรพสินคา สถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิง อูซอมรถ ลางรถ ประดับยนต บํารุงรักษาซอมแซมอาคาร /เขื่อน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology: IT) คอมพิวเตอร รานเสริมสวย สถาบันความงาม สถาบันฝกอบรม จําหนายเครื่อง
ไฟฟาใชแลว มีคุณภาพ ราคาถูก ยังทันสมัย เครื่องใชสํานักงานทันสมัยพรอมซอมบํารุงเครื่องใชไฟฟา/เครื่องใช
สํานักงาน ตกแตงบาน จัดสวน จัดงานเลี้ยง งานพิธี กําจัดแมลง/วัชพืช  

โอกาสดานโลจิสติกส โดย สปป.ลาวพยายามเปดเสนทางการบินไปยังทุกแขวงทั่วประเทศ การเชื่อมโยงทาง
อากาศกับสนามบินตามจังหวัดชายแดนของไทย ที่เลย นครพนม และอุบลราชธานี กับเมืองเสียมเรียบ กรุง
พนมเปญ และนครโฮจิมินท อุตสาหกรรม Cold Chain Logistics ของอุตสาหกรรมผัก ผลไม และอุตสาหกรรม
ปศุสัตว โอกาสจากการใชรถไฟรางคู ความกวางของราง 1.435 เมตร วิ่งดวยความเร็วระดับ 120-160 กิโลเมตร
ตอชั่วโมง เสนทางจากสะหวันนะเขตไปลาวบาว ระยะทาง 220 กิโลเมตร กําหนดแลวเสร็จในป พ.ศ. 2561 
เชื่อมตอระบบขนสงสินคาในเวียดนามไปทาเรือน้ําลึกดานัง และทาเรือหวุงอาง จังหวัดหาตินห 

เนื่องจากโครงสรางอายุของประชากรลาว จํานวนกวารอยละ 66.9 อยูในชวงอายุ 1-29 ป โอกาสทาง
การตลาดสําหรับกลุมคนวัยรุน หรือการแบงตลาดในการกําหนดประเภทสินคาสําหรับคนลาวในแตละชวงอายุ 25-
29 ป เปนคนวัยทํางานมีอํานาจซื้อในระดับหนึ่ง ตองการสินคาที่มีความทันสมัย ชวงอายุ 20-24 ป เปนชวงเริ่มตน
เขาสูวัยทํางาน ความตองการสินคาดานอุปกรณสารสนเทศ เครื่องแตงกายที่ทันสมัย ชวงอายุ 15-19 ป ตองเปน
สินคาที่วัยรุนตองการ ความทันสมัยดานสารสนเทศ  

การนําผลพลอยไดจากการผลิตนําไปเปนปจจัยการผลิตใหม (By-Product) ที่เกิดขึ้นจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ใน สปป.ลาว มาแปรรูปในจังหวัดและกลุมจังหวัดรองรับการเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนที่จังหวัด
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร ซึ่งตองกําหนดทิศทางที่ชัดเจนในการปรับตัวของจังหวัดเพ่ือให เปนพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษและนิคมอุตสาหกรรม ตองมีขอไดเปรียบมากกวา มีแรงดึงดูดใจนักลงทุนจากในและตางประเทศให
มากกวา เชน การยกเวนภาษีอากรกําไรมากกวา 10 ป มากกวาสิทธิพิเศษลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.
ลาว ซึ่งไดดําเนินการกอนไทยหลายป และการสรางความเชื่อมโยงระหวางนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตามแนวชายแดนกับนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย 
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กัมพูชา 
ไดรับสิทธิพิเศษจากนานาชาติเชนเดียวกับ สปป.ลาว กัมพูชายังไมสามารถผลิตสินคา โดยเฉพาะสินคาอุปโภค 

บริโภค ไดเพียงพอกับความตองการของคนในประเทศที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง จึงตองอาศัยการนําเขาสินคาจาก
ตางประเทศ คนกัมพูชานิยมสินคาไทยตามการโฆษณาทางสื่อโทรทัศนไทย การเปดตลาดในพ้ืนที่ชั้นในจากพ้ืนที่
ชายแดน เชนจังหวัดเสียมเรียบ สวายเรียง กําปงจาม ตะบองขมุม ซึ่งเปนจังหวัดใหม แยกจากกําปงจาม เปน
จังหวัดที่ 24 ของกัมพูชา จังหวัดตาง ๆ เหลานี้มีจํานวนประชาชนหนาแนน สามารถเปนฐานขยายการคาเขาสู
เวียดนามตอนใต 

ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ไดแก  การจับคูธุรกิจในการทําเกษตรแบบมีพันธะสัญญา 
(Contract Farming) พืชผลทางการเกษตร เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ขาวและผลิตภัณฑขาวสาลี  การ
แปรรูปขาวเปนขนม/ของขบเคี้ยว อาหารฮาลาล สําหรับคนมุสลิมในกัมพูชากวา 1 ลานคน และในเวียดนาม กวา 
9 แสนคน การแปรรูปอุตสาหกรรมนม การแปรรูปสมุนไพรที่มีคุณภาพเปนยา อาหาร เครื่องสําอาง อาหารทะเล
แชแข็ง ไกสดแชเย็น/แข็ง เนื้อสัตว ชิ้นสวนตาง ๆ ผัก ผลไมตามฤดูกาล  

ดานธุรกิจบริการ โอกาสการคาไดแก การพัฒนาแหลงทองเที่ยว รานอาหารและแฟรนไชส การศึกษา 
สถานพยาบาล สถาบันฝกอบรม  

 
6. ขอเสนอแนะท่ีจะเพิ่มมูลคาสินคาของจังหวัดตามแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สปป.ลาว 

สินคานําเขาที่มีมูลคาสูง เชนเมล็ดขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยมากผูนําเขามาเพ่ือขายตอหรือสงออกทํากําไร สวน
การแปรรูปเปนอาหารสัตว ผลิตภัณฑอ่ืน ตองสงโรงงานในพ้ืนที่ชั้นใน การนําเขาพืชสมุนไพรของพอคาคนกลาง
ทองถิ่นสงไปแปรรูปเปนสวนประกอบของยาและเวชสําอาง และอาหาร ที่กรุงเทพ การนําเขาพืชผลทางการเกษตร 
กะหล่ําปลี ผักกาด ถั่วลิสง เปนตน ที่ชองเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี เปนการนําเขามาเพ่ือจําหนายตอทํากําไรพ้ืนที่
ของภาค และสงเขากรุงเทพที่ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง 

การเพ่ิมมูลคาของสินคานําเขาในพ้ืนที่ยังมีนอย มูลคาเพ่ิมไมสูงมาก คือ การนําเขาถั่วลิสงมาแปรรูปเปนถั่วคั่ว
ทราย ของกลุมแมบานที่จุดผอนปรนบานเหมืองแพร และบานนาขา จังหวัดเลย จําหนายในพ้ืนที่ ในจังหวัด
ใกลเคียง และมีสงไปขายที่ สปป.ลาว มีรายไดขั้นต่ําตอเดือนตอรายประมาณ 20,000 บาท  

การนําเขาหวายเสนเพ่ือประกอบทําเฟอรนิเจอรของกลุมหัตถกรรมหวายและผาทอ บานนากระเซ็ง จังหวัด
เลย ผลิตตามความตองการของลูกคา เชน เครือเซ็นทรัล โกลบอลเฮาส และผลิตจําหนายตามงานแสดงสินคา 
OTOP รายไดตอเดือนประมาณ 175,000 บาท  
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ภาพที่ 92 กลุมหัตถกรรมหวายและผาทอ บ.นากระเซ็ง จ.เลย                  ภาพที่ 93 กลุมหัตถกรรมหวายและผาทอ บ.นากระเซ็ง จ.เลย   
                         

การทําเฟอรนิเจอรโดยใชวัสดุรากไมที่เก็บไดจากการไหลมาตามลําน้ําโขง  โดยเฉพาะในฤดูฝน ของชาวบาน
โพธิ์ชัย อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม  

การนําเขาเครื่องจักสาน เชน ชะลอม ตะกรา สุมครอบเลี้ยงไก อุปกรณจับปลา พบเห็นมีการนําเขามากที่บาน
สังคม จังหวัดหนองคาย บานหนาด และอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม บานยักษคุ จังหวัดอํานาจเจริญ บาน
ดานเกา จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเครื่องจักสานที่นําเขานี้ผูประกอบการคนไทยนําไปปรับแตงปรับปรุงเพ่ือเสริม
ความแข็งแรง เพ่ือใหใชงานไดนาน มีความทนทาน เชน การเสริมความแข็งแรงของขอบตะกรา ขอบชะลอม เปน
ตน  

การนําเขาไมไผเพื่อแปรรูปเปนไมตะเกียบ และไมเสียบลูกชิ้น ของโรงงานตะเกียบเชียงคาน จังหวัดเลย  
การนําเขามันสําปะหลังเพ่ือแปรรูป ที่จังหวัดเลย และบานปากแซง อําเภอนาตาล และที่ชองเม็ก จังหวัด

อุบลราชธานี ซึ่งขณะนี้จีนไดตั้งโรงงานแปรรูปมันสําปะหลังที่เมืองไซยะบุลีแลว ถือเปนคูแขงขันการคามัน
สําปะหลังกับผูประกอบการที่จังหวัดเลย 

การนําเขาดอกหญาและไมไผลําเพ่ือทําไมกวาด ที่บานดานเกา จังหวัดอุบลราชธานี  
 

 

 
                                             ภาพที่ 94 ดอกหญา สินคานําเขาจาก สปป.ลาว ที่ทีจุ่ดผอนปรน บ.ดาน  

อ.โขงเจียม จ.อบุลราชธาน ี
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การนําเขาไมแปรรูปขั้นตนเพื่อนํามาแปรรูปเปนวงกบประตู หนาตาง พบเห็นการนําเขารายใหญที่ผานดาน
หนองคาย และบึงกาฬ นําไปแปรรูปเพิ่มที่โรงงานอุดรเกาเจริญทรัพย ที่จังหวัดอุดรธานี 

 
กัมพูชา 
การนําเขาพืชสมุนไพร ชัน เปลือกบง เพ่ือแปรรูปเปนยาสมุนไพรที่กรุงเทพ ฯ สวนในพ้ืนที่ที่นําเขาเพ่ือเพ่ิม

มูลคาสินคามีเพียงการนําเขามันสําปะหลัง ที่ชองสะงํา จังหวัดศรีสะเกษ และชองจอม จังหวัดสุรินทร มีโรงแปงมัน
สําปะหลังที่ใชหัวมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบที่จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ และมีการนําเขาจักรยานที่ชํารุด
และมีที่ใชการไดมาดัดแปลงซอมแซมจนใชงานได จําหนายที่ตลาดชองจอม 
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7. ผลการศึกษาสภาวะดานสังคมบางดาน ไดแก ดานแรงงาน ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานการพนัน 
ตลอดจนศึกษาสภาวะดานความม่ันคงที่ เกี่ยวของกับการคาของจังหวัดตามแนวชายแดนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไทย-สปป.ลาว และ ไทย-กัมพูชา 

 
ดานแรงงาน 
1) แรงงานที่ถูกกฎหมาย 

แรงงานคนลาวที่เขามาทํางานสวนใหญอยูในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยแรงงานที่เขามา 2 รูป 
แบบ คือ 1) แรงงานถูกกฎหมาย 2) แรงงานลักลอบเขามาทํางานในไทยกอนแลวขอยื่นพิสูจนสัญชาติของตนตอ
หนวยงานกรมจัดหางาน เพ่ือเปนแรงงานถูกตองตามกฎหมาย แรงงานทั้งสองประเภทอนุญาตใหทํางานในไทย 4 
ป แลวตองกลับพํานักท่ีประเทศของตน อยางนอย 2 ป จึงสามารถกลับมาทํางานที่ไทยใหมได  

จังหวัดหนองคายมีบริษัทนําเขาแรงงานลาว จํานวน 1 แหง ติดตอประสานงานกับบริษัทนําเขาแรงงานลาว
ที่นครหลวงเวียงจันทน จํานวน 14 แหง นําเขาแรงงานลาวมาทํางานในไทย โดยมากเปนการทํางาน
ภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางของไทย คนลาวที่ตองการทํางานในไทยโดยผานบริษัทนําเขา
แรงงานลาวตองเสียคาใชจายที่สูง นับแตคาใชจายในการทําหนังสือเดินทางที่นครหลวงเวียงจันทน หากอาศัยอยู
แขวงที่ไกลจากนครหลวงเวียงจันทนยิ่งตองเสียคาใชจายสูงเพ่ิมขึ้นอีก สวนคาใชจายดําเนินการขอเปนแรงงานกับ
บริษัทฯ หากแรงงานนั้นมีสถานที่ทํางานในไทยแนนอนแลว คือแรงงานเคยทํางานกับนายจางกอนแลวหมดอายุ
พํานักในไทย ตองการกลับไปทํางานที่เดิม เสียคาใชจายประมาณคนละ 18,000 บาท หากเปนคนลาวที่ไมเคย
ทํางานกับนายจางคนไทยรายใดมากอน เสียคาใชจายประมาณคนละ 23,000 บาท สําหรับบริษัทนําเขาแรงงาน
ลาวที่ตองหาสถานประกอบการใหคนลาว คาใชจายทั้งสองกรณี โดยมากแรงงานคนลาวใหนายจางคนไทยออก
ใหกับบริษัทฯ กอน แลวหักจากคาจางแรงงานคนลาวเมื่อเขาทํางาน 

แรงงานคนกัมพูชามีลักษณะการเขามาทํางานคลายแรงงานลาว คือ แรงงานนําเขาผานบริษัทนําเขา
แรงงานกัมพูชาที่กรุงพนมเปญ จํานวน 19 แหง จัดหาแรงงานกัมพูชาเขามาทํางานที่ประเทศไทยผานบริษัทนําเขา
แรงงานกัมพูชาในกรุงเทพ และภาคกลางของไทย สวนแรงงานลักลอบเขามาทํางานในไทยกอนแลวขอยื่นพิสูจน
สัญชาติของตนตอหนวยงานกรมจัดหางาน เพ่ือเปนแรงงานถูกตองตามกฎหมาย และมีจํานวนมากที่ไมยื่นพิสูจน
สัญาติของตน โดยมากอาศัยตามแนวชายแดน มีการสุมตรวจจับกุมเปนประจําที่จังหวัดสุรินทร 

 
2) แรงงานตามชวงฤดูกาล  

แรงงานคนลาว  
พ้ืนที่ตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว และจังหวัดชั้นในของไทยที่ไมไกลจากชายแดนมากนัก ประสบ

ปญหาขาดแคลนแรงงานในฤดูเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร การดํานา ปลูกขาว ปลูกออย ปลูกมันสําปะหลัง 
และชวงฤดูกาลการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร การเกี่ยวนวดขาว การตัดออย การกรีดยาง การขุดหัวมัน
สําปะหลัง เกษตรกรไทยตองไปจางแรงงานคนลาวเขามาทํางานภาคการเกษตร แรงงานรับจางกลุมนี้โดยมากเคย
รับจางมากอนหนาแลว รูจักสถานที่รับจาง เมื่อใกลถึงชวงฤดูกาลเพาะปลูก และฤดูกาลเก็บเกี่ยว นายจางโทรศัพท
แจงลวงหนาถึงจํานวนความตองการแรงงาน วันเวลาขามมาไทย ระยะเวลาการรับจางโดยมากคนลาวรับจาง
ทํางานตามฤดูกาลในไทยไมเกินสองสัปดาหแลวกลับไปทําการเกษตรที่หมูบานตนเอง คาจางวันละประมาณ 250-
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300 บาท ตามตกลงกับนายจาง จุดที่มีการเขา-ออก แรงงานตามชวงฤดูกาลที่จุดผอนปรนเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี รวมประมาณปละ 1,000 คน โดยทั่วไปการเขามาของแรงงานตามฤดูกาลตามจุดผอนปรนตาง ๆ 
ตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ในวันเปดจุดผอนปรนโดยเฉลี่ยประมาณ 30-50 คน 
 

  
ภาพที่ 95-96 แรงงานคนลาวตามชวงฤดูกาลที่จุดผอนปรน อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธาน ี

 

  
ภาพที่ 97 แรงงานคนลาวขามมาที่จุดผอนปรน อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี     ภาพที่ 98 แรงงานคนลาวนั่งรถไปที่ทํางานของนายจางที่จุดผอนปรน  

อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 
 

การนําพาเขามาของแรงงานคนลาวตามฤดูกาล นอกจากนายจางคนไทยติดตอโดยตรงกับแรงงานคนลาว
แลว ยังมีนายหนาทั้งคนไทย และคนลาว นําเขาแรงงานคนลาว โดยคิดคานายหนาในการนําเขาคนลาวคนละ 30-
50 บาท 

แรงงานคนกัมพูชา  
การเขามาทํางานของแรงงานคนกัมพูชาตามฤดูกาลเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร เชน ขาว 

มันสําปะหลัง และผลไม เงาะ ทุเรียน ที่ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะเวลาการรับจางทํางานไมเกินสัปดาห คาจาง
ประมาณวันละ 250-300 บาท  
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3) แรงงานไป-กลับ เชา-เย็น 
แรงงานคนลาว  
การเขามาทํางานของแรงงานคนลาวไป-กลับ เชา-เย็น ตามแนวชายแดน โดยมากอยูในภาคบริการ รับจาง

ขายสินคา เปนแมบาน รับจางกอสราง รับจางภาคเกษตร พบมีการเขา-ออก มากที่สุดในชวงฤดูกาลเพาะปลูกและ
เก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรที่ทาเทียบบานปากโสม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย วันละกวา 600 คนตอวัน สวน
จุดผอนปรนและทาเทียบเรืออ่ืนในวันเปดทําการมีแรงงานลาวที่ผาน เขา-ออก โดยเฉลี่ยประมาณ 40 คนตอวัน 
คาจางที่ไดรับประมาณ 220-250 บาทตอวัน ต่ํากวาแรงงานไทยที่ไดรับคาจางแรงงาน 300-350 บาทตอวัน ใน
พ้ืนที่ยังมีความตองการแรงงานคนลาวเพราะคาจางถูกกวาแรงงานคนไทย  

แรงงานคนกัมพูชา  
การเขามาทํางานของแรงงานคนกัมพูชาไป-กลับ เชา-เย็น โดยมากอยูในภาคบริการเชนเดียวกับแรงงานคน

ลาว รับจางขายสินคา พบเห็นมากที่ตลาดชองจอม มีคนกัมพูชาที่เปนแรงงานไป-กลับ เชา-เย็น กวา 300 คนตอ
วัน มีแรงงานรับจางขายของที่ตลาดชองจอมเปนประชากรแฝงกวา 300 คน นอกจากนี้มีการเขามารับจางเข็นลอ
บรรทุกสินคาทุกวันเสารที่มีตลาดนัด แรงงานรับจางเปนแมบาน รับจางกอสราง รับจางภาคเกษตรเชน ดํานา ปลูก
ขาว เก็บเกี่ยวขาว ไดคาจางประมาณ 220-250 บาท ต่ํากวาทีแ่รงงานไทยไดรับประมาณ 300-350 บาทตอวัน  

 
4) แรงงานทีผ่ิดกฎหมาย 

คนลาวที่เขามาไทยตามจุดผานแดนถาวรที่ใชหนังสือผานแดนชั่วคราว สามารถพํานักในไทยได 3 วัน 2 คืน
ภายในพ้ืนที่ที่กําหนด หรือใชหนังสือเดินทางที่สามารถพํานักในไทยได 30 วัน มารับจางทํางานที่ผิดกฎหมายใน
ภาคบริการเปนสวนมาก ที่นาเปนหวง คือ แรงงานสตรีคนลาวเขามาทํางานภาคบริการ ตามรานอาหาร รานคารา
โอเกะ ที่พบเห็นตามอําเภอ และในจังหวัด เชน อําเภอปากชม จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย นครพนม มุกดาหาร  

แรงงานที่ผิดกฎหมายอีกกลุมหนึ่ง เขาประเทศไทยตามจุดผานแดนตาง ๆ ตลอดแนวชายแดนแลวเดิน
ทางเขาสูกรุงเทพฯ และพ้ืนที่ชั้นในที่เปนเมืองใหญ รับจางทํางานอยางผิดกฎหมาย สวนใหญอยูในภาคบริการ และ
รับจางทั่วไป เมื่อตองการเดินทางกลับประเทศ เชนเทศกาลปใหม สงกรานต กวา 1,000 คน ก็ไปแจงเอกสาร
แสดงการพํานักอยูในไทยของตนสูญหาย โดยขอใหสถานเอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจําประเทศไทย ทําการ
ออกหนังสือยืนยันรับรองการเปนคนลาว เพื่อขอความอนุเคราะหใหเจาหนาที่ไทยที่เกี่ยวของใหความสะดวกแกคน
ลาวผูถือหนังสือฯ นี้เดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งไทยตองรับผิดชอบคาใชจายในการสงกลับแรงงานเหลานี้กลับ 
สปป.ลาว  
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ภาพที่ 99 ตัวอยางเอกสารคนลาวแสดงเมื่อผานจุดผอนปรนตาง ๆ           ภาพที่ 100 บัตรผานแดนคนลาว 
 

 
                         ภาพที่ 101 ตัวอยางหนังสือผานแดนชั่วคราวของไทย  

(Temporary Border Pass) 
 

การที่คาจางแรงงานของไทยเพ่ิมเปน 300 บาทตอวัน ทําใหแรงงานจากประเทศเพ่ือนบานตองการเขามา
ทํางานมากข้ึนในโรงงานตาง ๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีกระบวนการนายหนาหาแรงงานคนลาวใหกับโรงงาน
ที่มีความตองการแรงงานคนตางชาติ มีการจายคาตอบแทนใหนายหนาหาแรงงานคนลาว ประมาณ 3,000-5,000 
บาทตอแรงงานคนลาวหนึ่งคน การลักลอบนําเขาแรงงานคนลาวเปนกระบวนการแบบนําเขาเปนกลุม และแบบ
กองทัพมด คอยนําเขาครั้งละ 2-3 คน จํานวนไมมากเพ่ือไมใหเปนที่ผิดสังเกต ที่พบเห็นมีการลักลอบนําเขา
แรงงานคนลาวอยางผิดกฎหมายที่จุดผานแดนถาวรชองเม็ก อําเภอสิรินธร จุดผานแดนถาวรบานปากแซง อําเภอ
นาตาล จุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี การเดินทางเขาสูพ้ืนที่ชั้นในใชพาหนะรถตู หรือรถกระบะ 
มีการจายคาผานทางในรูปแบบตาง ๆ เชน คาสติกเกอรติดรถ สัญญาณไฟกระพริบ สวนใหญนายหนาเปนคนใน
พ้ืนทีท่ี่เปดจุดผานแดนนั้น ๆ แตละแหงมีนายหนาประมาณ 7-10 ราย  
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แรงงานคนลาวเมื่อเริ่มทํางานรับเงินเดือนถูกนายจางหักเงินจากท่ีไดจายใหคานายหนา หากมีเงินเหลือและ
สงเงินกลับ โดยโอนเงินผานบัญชีธนาคารของนายหนารายเดิมนี้ แลวโทรศัพทใหญาติขามมาไทยมารับเงิน กับ
นายหนาโดยเสียคาใชจายประมาณรอยละ 5-10 ของยอดเงินทีโ่อนมา 

แรงงานคนกัมพูชา ที่มีการหลบหนีเขามาทํางานในไทยผานทางจุดผานแดนตาง ๆ และชองทางธรรมชาติ
ตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กําลังเจาหนาที่นอยไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง ประกอบกับแรงงาน
อาศัยความชํานาญเสนทางทําเล ภูมิประเทศ รูถึงจังหวะและโอกาสวาควรเขามาจุดไหน เวลาใด ที่ ปลอดจาก
เจาหนาที่มากที่สุด นอกจากนี้ มีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของบางสวนรูเห็นเปนใจ มีการทํางานเปนกระบวนการ ซึ่ง
แรงงานเหลานี้สวนหนึ่งเขาสูพ้ืนที่ชั้นในไปรับจางในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร และบางสวนรับจางใน
ภาคบริการ และภาคการเกษตรในพ้ืนที่บริเวณชายแดน จากการที่ไทยจายคาจางแรงงานขั้นต่ํา 300 บาทตอวัน 
แมแรงงานผิดกฎหมายเหลานี้เมื่อมารับจางในไทยไดรับคาจางที่ต่ํากวาคาแรงขั้นต่ํา ประมาณ 220-250 บาทตอ
วัน ก็มีการหลบหนีเขามาทํางานซึ่งตรวจคนเขาเมืองกาบเชิง จังหวัดสุรินทร ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ดานชองจอม และ
ดานชองสะงํา ไดมีการจับกุมแรงงานกัมพูชาที่หลบหนีเขามาทํางานในไทยเปนประจํา  

การนําเขาแรงงานคนลาวเขามาทํางานภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่จําเปนตองนําแรงงานจากประเทศลาว
เขามา ประเด็นที่ตองพิจารณา คือ 1) วัฒนธรรมของแรงงานคนลาวจากภาคการเกษตรเขาสูวัฒนธรรมแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม ในดานวินัย ความรับผิดชอบ ความรู ความสามารถ ความซื่อสัตย ความตรงตอเวลา 2) แรงงาน
ลาวปจจุบันมีการจางงานตนเอง (Self-Employed) มากขึ้นในภาคการเกษตร เชน ทําสวนยาง เกษตรตอเนื่อง ปศุ
สัตว ซึ่งใชเวลาเต็มที่ในภาคการเกษตร 3) ขีดความสามารถของลาวลุม มีมากกวาลาวเทิง และลาวบน 4) การจาง
งานในภาคอุตสาหกรรมของลาวมีมากขึ้น เพราะมีการลงทุนจากตางประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะเมืองหลักที่มีนิคม
อุตสาหกรรม และมีคาจางแรงงานที่สูงขึ้น หาแรงงานไดยากขึ้น 5) แรงงานลาวที่อพยพเขามาตามแนวชายแดนใน
ภาคการเกษตร อพยพเขามาในชวงสั้นในตนฤดูฝน และชวงฤดูการเก็บเก่ียว 6) แรงงานเด็ก สตรี เยาวชน เขามาสู
ภาคบริการมากขึ้น ปญหาเรื่องการใชแรงงานเด็ก สตรี และเยาวชน ในภาคบริการตามแนวชายแดน และภาค
การเกษตร 7) การเขาไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ชั้นในไดรายไดสูงกวาที่อยูตามแนวชายแดน 8) ควร
ใหความสําคัญกับแรงงานจากเวียดนามใหมากขึ้น เพราะมีประชากรวัยแรงงานมาก 

 
ดานสาธารณสุข 
ปจจุบันคนลาวและคนกัมพูชา เมื่อเจ็บปวยนิยมเขามารักษาพยาบาลโดยใชบริการโรงพยาบาลประจําจังหวัด 

โรงพยาบาลประจําอําเภอ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล ที่อยูบริเวณไมไกลจากดานมากนัก สวนผู
ที่มีฐานะทางการเงิน นิยมมารักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลประจํามหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน เชน 
โรงพยาบาลเอกอุดร โรงพยาบาลศรีนครินทร โรงพยาบาลขอนแกนราม โรงพยาบาลกรุงเทพ (สาขาศรีสะเกษ) 
เปนตน โรงพยาบาลจังหวัดตามแนวชายแดนมีการใชภาษาลาวควบคูกับภาษาไทยเพ่ือใหคนไขคนลาว เขาใจได
งายขึ้น  

ที่ชองสายตะกูซึ่งเปนจุดผอนปรน มีบุคลากรจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสายโท 5 ใต มาทําการ
ตรวจรักษาพยาบาลฟรีใหกับคนกัมพูชาในวันเปดดาน 
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ภาพที่ 102-103 ใหบริการรักษาพยาบาลที่จุดผอนปรนชองสายตะกู จ.บุรีรัมย 

การเขามารักษาพยาบาลของคนลาว คนกัมพูชา นอกเวลาเปดทําการจุดผานแดน โดยเฉพาะตามจุดผอนปรน 
เจาหนาที่ของทั้งสองประเทศที่ประจําในแตละจุดตางใหการผอนผันเปนกรณีพิเศษ เชนไปรักษาพยาบาลให
เรียบรอยกอนแลวจึงทําเรื่องเอกสารการผานเขา-ออก  

พฤติกรรมของคนลาวเริ่มใสใจกับการดูแลผิวพรรณ ความงาม มีการตั้งสถานเสริมความงามวุฒิศักดิ์ 4 สาขา
ใน สปป.ลาว ที่นครหลวงเวียงจันทน หลวงพะบาง สะหวันนะเขต และปากเซ ในขณะที่นิติพลคลินิก ตั้ง 1 สาขา 
ที่นครหลวงเวียงจันทน 

 
ดานการศึกษา  
การศึกษาในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา บุตรหลานคนลาวที่มาเรียนในฝงไทย มี 2 ลักษณะ คือ 

1) พอแมมีฐานะทางการเงิน สงบุตรหลานเขามาเรียนในโรงเรียนเอกชนที่อยูในประเทศไทย 2) ตามจุดผอนปรน/
ทาเทียบเรือ พอ/แม ที่เปนคนไทย แตงงานกับคนลาว และพอ/แม ที่เปนคนไทย แตงงานกับคนกัมพูชา สงบุตร
เขาเรียนโรงเรียนในไทย  

การศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐบาล สปป.ลาว ไมสนับสนุนใหขาราชการมาเรียนระดับปริญญาตรีในประเทศ
ไทย ยกเวนประชาชนใชทุนตนเองสงบุตรหลานมาเรียนตามมหาวิทยาลัยราชภัฏตาง ๆ และมหาวิทยาลัยรัฐ เปน
ตน ในปจจุบัน มีการตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนของไทยที่นครหลวงเวียงจันทน คือ วิทยาลัยบริหารธุรกิจรัดตะนา (ใน
เครือมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต) แตทั้งนี้ รัฐบาล สปป.ลาว ไมไดหามในการไปเรียนประเทศอ่ืน ๆ  เชน เวียดนาม 
รัสเซีย จีน ญี่ปุน เกาหลีใต และประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชีย ออสเตรเรีย และประเทศตาง ๆ ในยุโรป เปนตน  
 

  
ภาพที่ 104 การเดินทางมาเรียนที่จุดผานแดนถาวรชองจอม จ.สุรินทร         ภาพที่ 105 การเดินทางมาเรียนที่จุดผอนปรน บ.เหมืองแพร จ.เลย  
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คนกัมพูชาที่มาเรียนในมหาวิทยาลัยตาง ๆ เชน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร เปนตน การมาเรียนมีทั้ง
การเขาเรียนตามบันทึกความเขาใจรวมกัน ระหวางมหาวิทยาลัยฯ กับจังหวัดของกัมพูชา เชน จังหวัดศรีสะเกษ 
ประกาศความรวมมือดานการศกึษากับ 3 จังหวัดของกัมพูชา คือจังหวัดพระวิหาร อุดรมีชัย และจังหวัดเสียมเรียบ 
การใหทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาตรี และปริญญาโท 

การศึกษาในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รัฐบาลสปป .ลาว นิยมสงบุตรหลานมาเรียนในระดับ
ปริญญาโท ปริญญาเอก มากข้ึน ในขณะที่กัมพูชานิยมสงบุตรหลานเขามาเรียนเพียงแคระดับปริญญาโท  

ทั้ง 2 ประเทศไดใหความสนใจหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นในดานตาง ๆ โดยเฉพาะทางดานการเกษตร 
ดานสาธารณสุข  

 
ดานการพนัน  
ปจจุบัน สปป.ลาว อนุญาตใหนักธุรกิจตางชาติดําเนินกิจการบอนคาสิโน 3 แหง ไดแก (1) แดนสะหวันคาสิโน 

ทีโ่รงแรมแดนสะหวันรีสอรท เชื่อนน้ํางึม แขวงเวียงจันทน ดําเนินกิจการโดยนักธุรกิจเชื้อสายจีนจากมาเลเซีย (2) 
สะหวัน-เวกัส คาสิโน ที่แขวงสะหวันนะเขต ผูลงทุนแรกเริ่มโดยบริษัท ซันนัม อินเวสตเมนท จํากัด (Sanum 
Investment Limited Company) บริษัทลงทุนขามชาติสํานักงานใหญอยูเขตบริหารพิเศษแหงมาเกา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ปจจุบันเปลี่ยนเปนนักธุรกิจจากจีนบริหารงาน เนื่องจากหุนสวนจากมาเกามีความขัดแยงกับหุนสวน
ฝายลาว คือ เอส ที กรุป ที่มีความใกลชิดกับผูมีอํานาจใน สปป .ลาว กดดันใหถอนทุน ไมอนุมัติใหไดรับสัมปทาน
โครงการใหม การเรียกเก็บภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ ยอนหลัง (3) คิง โรมัน คาสิโน ที่สามเหลี่ยมทองคํา แขวง
บอแกว แตก็มีบอนการพนันที่นักธุรกิจคนลาวบริหารงานหลายแหง เชน ที่บานทานาแลง ใกลดานตรวจคนเขา
เมือง สะพานมิตรภาพฯ แหงที่ 1 ตรงขามดานทาเรือขามฟากเมืองทาแขก แขวงคํามวน สปป .ลาว บอนการพนัน
ที่ชายแดน สปป.ลาว-เวียดนาม ที่แดนสะหวัน-ลาวบาว สวนบอนการพนันแหงที่ 4 ที่บอเต็นแดนคํา แขวงหลวงน้ํา
ทา บริหารงานโดยคนจีน ทางการ สปป.ลาว สั่งปดกิจการ ดวยเหตุผลกอใหเกิดปญหาภัยสังคมใน สปป.ลาว มี
การฝาฝนระเบียบกฎหมายดวยการอนุญาตใหคนลาวเขาไปเลนการพนันในบอน ทั้งที่กฎหมาย สปป .ลาว ไม
อนุญาตใหคนลาวเขาไปเลนการพนันในบอนโดยเด็ดขาด สวนบอนพนันตามแนวชายแดนประเทศกัมพูชามีจํานวน 
3 แหง ไดแกบอนการพนันที่ดานชองจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร 2 แหง เปนบอนเครือโอรเสม็ด รีสอรท ของนาย
พัด สุภาภา หรือ ลี ยงพัด นักธุรกิจสองสัญชาติไทย-กัมพูชา และ รอยัลฮิลล รีสอรท ของกลุมลึมเฮงกรุป ที่มีนาย
ลึมเฮง เปนเจาของ ตั้งใกลกับทางเขา-ออก ดานชองจอม อีกแหงเปนบอนการพนันที่ดานชองสะงํา อ.ภูสิงห จ.ศรี
สะเกษ เปนบอนการพนันในเครือรอยัลฮิลล ของนายลึมเฮง ตั้งหางจากทางเขา-ออก ดานชองสะงําประมาณ 250 
เมตร ซึ่งที่ชองสะงํานี้มีแนวโนมจะเปดเพ่ิมขึ้นอีก 1 แหง และมีแนวโนมที่จะมีการเปดเพ่ิมขึ้นที่ชองอานมา อีก 1 
แหง  

การชักจูงคนไทยตามแนวชายแดนและพ้ืนที่ชั้นในเขาไปเลนการพนันที่บอนคาสิโนสะหวัน-เวกัส ใชวิธีใหรถตู
นําคนมาเลนการพนัน โดยจายเงินใหเปลาใหคนละ 200-300 บาท แลวแตคัน พรอมบริการอาหารเที่ยงฟรี 
โดยมากผูที่ไดรับเงินมักนําไปเลนพนันจนหมดและตองเสียเงินตนเองเพ่ิม โดยในป 2553-54 จํานวนคนที่ผานเขา-
ออก ดานมุกดาหาร เดือนละประมาณ 4 หมื่นคน โดยมากเปนคนไปเลนการพนัน เปนกลุมคนจากจังหวัดยโสธร 
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มากที่สุด รองลงมาคืออุบลราชธานี และมุกดาหาร และจังหวัดใกลเคียงอ่ืน ๆ ประมาณการวามีการใชจายเงินเลน
การพนันประมาณ 300 ลานบาทตอเดือน แตในปลายป 2555 ผูบริหารของสะหวัน-เวกัส เปลี่ยนนโยบาย ไมมี
การใหรถตูตระเวนรับคนมาเลนการพนันดวยเห็นวาจํานวนคนที่ตองการไปเลนพนันจริงๆ นอยกวาคนไปเพ่ือหวัง
รับเงินกินเปลา ในขณะที่บอนการพนันที่ชองสะงํา ยังคงใชวิธีการจายใหกับรถตูคันละ 6,000 บาท ซึ่งเงินจํานวนนี้
คนขับรถตูนําไปจายใหกับผูโดยสารที่ตนเองตระเวนรับไปเลนการพนัน คนละ 200 บาท เฉลี่ยคันละ 8 คน โดย
ตระเวนรับคนตามหมูบาน อําเภอ และในตัวเมือง จากจังหวัดใกลเคียง โดยเฉลี่ยมีรถตูพาคนไปบอนพนันที่ชองสะงํา 
วันละกวา 100 คัน ประมาณกวา 1,000 คน สวนที่ชองจอม มีบอนการพนันสองแหงใชวิธีการจางรถตูนําคนมา
เลนพนันเชนเดียวกัน โดยเฉลี่ยวันละกวา 1,200 คน หากเปนวันหยุดเสารและอาทิตย จํานวนคนก็มากขึ้นเกือบ
เทาตัว ประมาณการวามีการใชจายเสียการพนันที่บอนการพนันรอยัลฮิลล ประมาณวันละ 2 ลานบาท และที่บอน
การพนันโอรเสม็ด ประมาณวันละ 3 ลานบาท กลุมผูเลนพนันเปนกลุมขาราชการเกษียณ ขาราชการครู เกษตรกร 
ชาวบานในพื้นที่ชายแดนและใกลเคียง พอคา-แมคา ในชุมชนเมือง เปนสวนใหญ  

 
 

  
ภาพที่ 106 บอนคาสิโนโอรเสม็ด รีสอรท ที่ชองจอม จ.สุรินทร                  ภาพที่ 107 บอนคาสิโน ที่ชองสะงํา จ.ศรีสะเกษ 
                           

การพนันตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา การบริหารงาน จัดการ ตาง ๆ ตั้งแตภายในบอน
การพนัน รวมถึงการจัดหาคนมาเลนการพนัน มีผูเกี่ยวของหลายสวน ไมสามารถดําเนินการไดโดยคนเดียว มีความ
สลับซับซอนในความรวมมือเพ่ือแบงปนผลประโยชนกับผูเกี่ยวของที่มีบทบาทหนาที่ควบคุมและดูแลตามแนว
ชายแดนของทั้งสองฝาย 

ผลกระทบจากบอนการพนันชายแดน มีผลดานลบตอสังคม เชื่อวาเปนแหลงฟอกเงิน แหลงหลบซอนของ
อาชญากรที่หลบหนีการจับกุม การคายาเสพติด และการคาประเวณี สินคาประเภทเหลา บุหรี่ ตางประเทศ 
เสื้อผา สินคาแบรนดเนมตางประเทศที่มีชื่อและเปนที่ตองการของตลาด และผูซื้อที่มีอํานาจสูงตองการ สวนดาน
บวก ทําใหคนไทยจํานวนหนึ่งมีงานทํา คนไทยมีสวนรวมในการบริหารจัดการธุรกิจบอนพนัน นักธุรกิจตามแนว
ชายแดนมีหุนบางสวน ธุรกิจการขนสง อาหาร การคาขายสินคาเพ่ือการอุปโภคบริโภคภายในบอนการพนันสวน
ใหญเปนสินคาที่ผลิตในประเทศไทย  rIS
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ดานความม่ันคง  
ปญหาความขัดแยงเรื่องเสนแบงเขตแดน 
กรณีไทย-สปป.ลาว เสนแบงเขตแดนไมตรงกัน โดยฝงไทย มีเสนเขตแดนไทย-ลาว มีความยาวทั้งสิ้น 1,810 

กิโลเมตร โดยแบงเปนทางบก 720 กิโลเมตร และทางน้ํา (น้ําโขงและน้ําเหือง) 1,108 กิโลเมตร สวนฝง สปป.ลาว 
อางวา เสนเขตแดนสวนที่ สปป.ลาว ติดกับไทย ทั้งสิ้น 1,835 กิโลเมตร โดยมีเสนเขตแดนทางบก 735 กิโลเมตร 
และทางน้ํา 1,100 กิโลเมตร ซึ่งเสนเขตแดนทั้งสิ้นที่มีปญหา 25 กิโลเมตร ประกอบดวย พรมแดนทางบก 15 
กิโลเมตร พรมแดนทางน้ํา 8 กิโลเมตร จึงทําใหปจจุบันพ้ืนที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบปญหาระหวาง
ไทย-สปป.ลาว แบงเปน 4 กรณี ไดแก 1) กรณีตามลําน้ําโขง โดยยึดตามสัญญาวาดวยการปกปนเขตแดน ระหวาง
สยามกับฝรั่งเศส ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2436 และซึ่งถือตามรองน้ําลึกของลําน้ําโขงเปนเสนแบงพรมแดนระหวางไทย
กับ สปป.ลาว  2) กรณีติดตอกันทางบก ซึ่งไมมีความชัดเจนในเขตแดนของทั้งสองประเทศ จากการสัมภาษณพบที่
จุดผอนปรนชองตาอู อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 3) การดูดทรายจากแมน้ําโขงของคนลาวดูดจากกลางลํา
น้ําโขงเขามาฝงไทยทําใหเสนแบงเขตแดนตามรองน้ําลึกเขามาใกลฝงไทย ถาหากดูภาพถายทางอากาศ เห็นวา 
ประเทศไทยโดนรุกล้ํามากทําใหเกิดผลเสียเวลาน้ําขึ้นเกิดการปะทะของทรายกระแทกฝงไทยเกิดความเสียหายตลิ่ง
พังทลาย  4) บริเวณดานศุลกากรชองเม็ก มีความไมชัดเจนของเขตแดน เนื่องจาก สปป.ลาว ไดมีการกอสรางดาน
ศุลกากรวังเตา สปป.ลาว บนพ้ืนที่ของเขตแดนของไทย แตฝง สปป.ลาว ใหความเห็นวา เปนพ้ืนที่ของ สปป.ลาว 
จึงทําใหเกิดปญหาความขัดแยงในเชิงพ้ืนที่ แตจากปญหาที่เกิดขึ้นขางตน เนื่องจากเปนปญหาเรื่องความเขาใจ 
การตีความ พยานหลักฐานทางประวัติศาสตรไมวาจะเปนสนธิสัญญาและแผนที่ไมตรงกัน ตางฝายตางเลือกใช
เอกสารพยาน หลักฐานเหลานั้นอยาง “คัดสรร” โดยคํานึงถึง “ผลประโยชน” แหงชาติของฝายตนเองเปนหลัก 
กรณีของไทยและลาวนั้นไมปรากฏหลักฐานแนชัดนักวาสยามและฝรั่งเศสไดเคยไดจัดทําหลักเขตแดนเอาไวอยางไร 
ความคลุมเครือเชนนี้ในดานหนึ่งก็เปนผลดีคือ สามารถใชเทคโนโลยีสมัยใหมถายทอดถอยคําตามสนธิสัญญาคือ 
“สันปนน้ํา” ลงไปในภูมิประเทศโดยงายและสามารถจัดทําหลักเขตใหมไดเลย โดยไมตองเสียเวลาหาหลักเขตเดิม 

กรณีไทย-กัมพูชา เสนแบงเขตแดนของไทย-กัมพูชา มีการติดตอกันทางบก ดวยระยะทาง 798 กิโลเมตร แต
ทางการกัมพูชา อางวา 603 กิโลเมตร ซึ่งเสนเขตแดนที่มีปญหาความยาว 195 กิโลเมตร ในเขตพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จากหลักเขตที่ 1 ที่ชองสะงํา จังหวัดศรีสะเกษ ไปทางทิศตะวันออกจนสุดที่ชองบก 
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งยังมีขอพิพาทตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในประเด็นที่เปนมีขอพิพาทใหญอยู 2 กรณี 
ไดแก เสนพรมแดนเขาพระวิหาร เมื่อ พ .ศ 2505 และศาลโลกไดวินิจฉัยตัดสินใหฝงไทยและฝงกัมพูชารวม
ปรึกษาหารือ จัดการพ้ืนที่รวมกันหลังเขาพระวิหารเปนมรดกโลก และแนวพรมแดนบางบริเวณเปนพ้ืนที่ราบมี
ลักษณะเปนปาดง และลําหวย ลําคลอง หลักเขตแดนหางกันมาก ทําใหประชาชนทั้ง 2 ประเทศเขาใจผิดเกี่ยวกับ
พ้ืนที่ทํามาหากิน มีการรุกล้ําขามเขตแดนเปนเหตุใหมีการพิพาทกันเปนประจํา  

ปจจุบันตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา พบปญหาเรื่องความไมปลอดภัย คือ กับระเบิด ถึงแมวาจะเก็บกูกับ
ระเบิดเปนจํานวนมากแลวก็ตาม ประกอบกับเปนบริเวณที่มีการประกอบอาชญากรรม และโจรกรรม โดยเฉพาะ
รถยนตจากประเทศไทยถูกลักขโมยและสงไปขายในกัมพูชาเปนประจํา รวมถึงปญหาการลักลอบตัดไมพะยูง ที่ดู
เหมือนมีกองกําลังตางชาติคอยดูแลการลักลอบตัดไมพะยูน แลวส งออกผานชองทางเขากัมพูชา มีการปะทะกับ
กองกําลังทหารไทยหลายครั้ง การลักลอบตัดไมจันทร ไมกฤษณา การลักลอบนําเขาพืชเศรษฐกิจ เชน ขาวโพด
เลี้ยงสัตว ของปา แรงงานขามชาติ ยาเสพติด ซึ่งเปนปญหาตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 
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             ภาพที่ 108 พื้นที่ยังไมมีการปกปนเขตแดนไทย-กัมพูชา 

 
ปญหาเกิดจากชองทางธรรมชาติจํานวนมาก  
กรณี ไทย- สปป.ลาว ที่จังหวัดเลย มีแมน้ําเหืองกั้นพรมแดน เมื่อระดับน้ําลดลงคนทั้งสองประเทศสามารถ

เดินขามไปมาหาสูกันไดตลอดลําน้ําเหือง สวนตามลําน้ําโขงเกาะตาง ๆ ที่คนลาวตั้งถิ่นฐานถาวรอยูใกลกับฝงไทย 
มีการเพาะปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว ในฤดูแลงระดับตื้นเขินมาก สามารถเดินขามขึ้นฝงไทย เชน พ้ืนที่บริเวณอําเภอ
ชานุมาน จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ชวงระหวางอําเภอปากชม จังหวัดเลย ถึงอําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
ในฤดูแลง สามารถผานไดหลายจุด โดยฝงสปป .ลาว เปนพ้ืนที่ปาเขา ฝงไทยเปนทางหลวงหมายเลข 211 เลียบ
ชายแดนตลอดลําน้ําโขง จึงอาจสงผลใหเกิดปญหาดานความมั่นคงตาง ๆ เชน การลักลอบเขาเมืองของแรงงาน 
การลักลอบนําเขายาเสพติดเขาประเทศ การลักลอบสงออกสินคาที่ผิดกฎหมายออกนอกประเทศ และที่อําเภอ
สังคมมีเกาะกลางลําน้ําโขงซึ่งเปนของ สปป .ลาว ที่ใหญที่สุด ตามแนวพรมแดนไทย-สปป.ลาว ในฤดูแลงบางจุด
สามารถเดินขามมาฝงไทยได เปนตน ทั้งหมดนี้ เกิดจากระดับน้ําโขงที่ลดลงอยางรวดเร็วในฤดูแลง ปญหาดาน
ความหลากหลายของพันธุพืช พันธุสัตวน้ําในลําน้ําโขง ก็ยังมีปญหาตอความมั่นคงดวย ทั้งนี้เกิดจากการสรางเขื่อน
กั้นลําน้ําโขงตอนบน 3 จุด ในประเทศจีน ไดแก เขื่อนจิ่งหง (Jinghong) เขื่อนมานหวาน (Manwan) และเขื่อนดา
เจาฉาน (Dachaoshan) และรวมถึงการสรางเขื่อนกั้นลําน้ําโขงที่แขวงไซยะบุลี ของ สปป.ลาวที่กําลังสรางสงผล
ตอระดับน้ําโขงที่ลดลงอยางรวดเร็ว กอใหเกิดปญหาดังกลาวขางตน 

กรณี ไทย-กัมพูชา เนื่องจากมีพ้ืนที่ติดตอกันทางบก จึงทําใหมีชองทางธรรมชาติเปนจํานวนมาก ทําใหการ
ดูแลความสงบเรียบรอยไมทั่วถึง และการบริการจัดการของเจาหนาที่ไมเพียงพอ จึงอาจสงผลใหเกิดปญหาดาน
ความมั่งคงในดานตาง ๆ เชน การลักลอบเขาเมืองของแรงงาน การลักลอบนําเขายาเสพติดการลักลอบสงออก
สินคาท่ีผิดกฎหมาย เปนตน  
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ขอเสนอแนะเพ่ือปองกันการเกิดปญหาผลกระทบดานความมั่นคง ตลอดแนวชายแดนไทย -สปป.ลาว และ
ไทย-กัมพูชา ใหมีการติดตั้งกลองวงจรปดในพ้ืนที่สําคัญที่เสี่ยงตอการเกิดปญหาดานความมั่นคงตลอดแนวลําน้ํา
เหือง ลําน้ําโขง ชายแดนไทย-สปป.ลาว และชายแดนไทย-กัมพูชา   

 
8. ยุทธศาสตรการคาตามแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ สปป.ลาว และกัมพูชา 

8.1. ยุทธศาสตรอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตร มีเปาหมายเพ่ือสงเสริมใหจังหวัดตามแนวชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ิมขีดความสามารถในการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรและอาหาร การนําวัตถุดิบดาน
การเกษตรมาแปรรูปในพ้ืนที่เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

8.2. ยุทธศาสตรอุตสาหกรรมที่ใชน้ํามาก มีเปาหมายเพ่ือใหความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องดื่มทีไ่มมีแอลกอฮอล และทีม่ีแอลกอฮอล การใชประโยชนจากน้ําโขงดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

8.3. ยุทธศาสตรการเชื่อมโยงโลจิสติกสหลายมิติ ทั้งทางบก ทางอากาศ ทางน้ํา มีเปาหมายเพ่ือการเชื่อมโยง
จุดผานแดนถาวร จุดผอนปรน ตลอดจนทาเทียบเรือ ระหวางเมืองชายแดนของไทยกับ สปป .ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม และจีนตอนใต โดยเฉพาะรูปแบบการบริหารการขนสงทั้งทางถนน ระบบราง การขนสงทางน้ํา การ
พัฒนาจุดผานแดนถาวร จุดผอนปรน และทาเทียบเรือ ปรับปรุงกฎระเบียบ ใหมีความสะดวกในการผานแดนของ
สินคา พรอมทั้งเพ่ิมทักษะและความรูดานการบริหารจัดการโลจิสติกสแกผูประกอบการ 

8.4. ยุทธศาสตรการเชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ OTOP อุตสาหกรรมที่ตั้งอยูปจจุบัน เชื่อมโยงกับ
นิคมอุตสาหกรรมที่กําลังเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดน มีเปาหมายในการพัฒนาหวงโซมูลคาเพ่ิมจากผลผลิต/
ผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่นสูกระบวนการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพ่ิม 

8.5. ยุทธศาสตรการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน มีเปาหมายเพ่ือชักนํานักทองเที่ยว
ตางประเทศที่เดินทางไปทองเที่ยวกัมพูชา สปป .ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต เดินทางมาทองเที่ยวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเสนทางอารยขอม เสนทางธรรมะ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีคนลุมน้ําโขง แหลง
ทองเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม 

8.6. ยุทธศาสตรสรางความสัมพันธตามแนวชายแดน มีเปาหมายเพ่ือพัฒนาจุดผอนปรน จุดผานแดนถาวร 
การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่อํานวยความสะดวกการคา การลงทุน ตามเมืองชายแดนไทย-สปป.ลาว และ
ไทย-กัมพูชา โดยสอดรับกับพันธกรณี และขอตกลงตาง ๆ 

8.7. ยุทธศาสตรการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและนิคมอุตสาหกรรมจังหวัด เชื่อมโยงระบบการผลิตกับ
พ้ืนที่กลุมจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพ้ืนที่ตอนในของประเทศ โดยเชื่อมโยงเครือขายการขนสงปจจัย
การผลิตและระบบการผลิต 

8.8. ยุทธศาสตรการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมรวม หรือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษรวม เปาหมายเพ่ือ
เชื่อมโยงการผลิตตามหวงโซมูลคาเพ่ิมระหวางนิคมอุตสาหกรรม กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

8.9. ยุทธศาสตรตลาดกลางสินคา (ผลไม ขาว พืชไร) มีเปาหมายเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงอนุภูมิภาคลุม
น้ําโขง 

8.10. ยุทธศาสตรศูนยกระจายสินคาไทยตามแนวชายแดน มีเปาหมายเพ่ือการกระจายสินคาตาง ๆ ของไทย
เขาสู สปป.ลาว  เวียดนาม จีน กัมพูชา โดยรักษาพ้ืนที่ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ และการเปดตลาด
ใหมในพ้ืนทีช่ั้นในเพื่อการเพ่ิมปริมาณการใชสินคา 
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8.11. ยุทธศาสตรการคารวม มีเปาหมายเพ่ือใหเกิดการรวมทุนคาปลีกกับผูประกอบการใน สปป .ลาว โดยผู
รวมลงทุนไทยจัดสงสินคาในราคาต่ําเพ่ือขายปลีกใน สปป.ลาว ซึ่งทําไดกับธุรกิจคาสงที่ใหญมากตามแนวชายแดน 

คนตามแนวชายแดนสวนใหญใชจุดผอนปรนและทาเทียบเรือ ในการคา การลงทุน การไปมาหาสู การ
เชื่อมโยงตามประเพณี ผูกโยงวิถีชีวิตรวมกันระหวางคนสองฟากฝง ทําใหเกิดความรูสึกผูกพันเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน การเกิดจากฐานความเปนเครือญาติกันมากอน มีการพ่ึงพาอาศัย แลกเปลี่ยนสินคาในสมัยก อนจนถึง
การคาระหวางสองฟากฝงในปจจุบัน การธํารงไวซึ่งความสัมพันธอันดี ทําใหเกิดประโยชนตอการขยายตัวทาง
การคาในอนาคต ในขณะที่คนในพ้ืนที่ชั้นในไดใชจุดผานแดนถาวรเพ่ือประโยชนการคา การทองเที่ยวมาก แตคน
ในพ้ืนที่ใชประโยชนทางการคาจากจุดผานแดนถาวรนอย 
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ข-1 

คํานํา 
 
 
รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษายุทธศาสตรการคาของจังหวัดตามแนวชายแดนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับ สปป.ลาว และกัมพูชา เชื่อมโยง เวียดนาม และจีนตอนใตหรือ โครงการเย็บ
ตะเข็บชายแดน : ยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน เชื่อมโยงอาเซียน
เปนการศึกษาสภาวะการคาชายแดนที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ระหวาง ไทย -
สปป.ลาว และ ไทย-กัมพูชา ตามจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรนในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร และบุรีรัมย รวม 10 จังหวัด ไดมีการนําเสนอ
ผลการศึกษาฯ ในบางสวนตอที่ประชุมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 และได
นําเสนอรายงานผลการศึกษาฯ บางสวนในการประชุมเพ่ือนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กับผูปฏิบัติงานดานขาวกรองแหงชาติ ศูนยประสานงานขาวกรองแหงชาติ ภาค 3 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 

ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Regional Operation Center: ROC) และ
สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอขอบคุณสวนงานพัฒนาความรวมมือ
ภาคเอกชนและกิจการพิเศษสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทย ที่ใหการสนับสนุนงบประมาณ ขอขอบคุณหนวยงานภาครัฐ จากสวนกลาง สวนภูมิภาค และ
สวนทองถิ่น ในพ้ืนที่ 10 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนวยงานภาคเอกชน ผูประกอบการ ประชาชนผูให
ความรวมมือใหขอมูลที่สําคัญและผูตอบแบบสัมภาษณทุกทานไว ณ ที่นี้ 

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

 
 
         คณะผูศึกษา 
         พฤษภาคม 2557 
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 หนา 
บทสรุปผูบริหาร           ก-1 
คํานํา            ข-1 
สารบัญเนื้อหา           ค-1 
สารบัญตาราง           ค-5 
สารบัญภาพ           ค-12 
บทที่ 1 ความเปนมาของโครงการ         1-1 
 1.1 หลักการและเหตุผล         1-1 
 1.2 วัตถุประสงค          1-2 
 1.3 ขอบเขตการศึกษา         1-3 
 1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ        1-3 
 1.5 นิยามศัพทเฉพาะ         1-4 
บทที่ 2 ระเบียบวิธีศึกษา ขอกําหนด และวิธีการที่ใชศึกษา      2-1 
 2.1 ที่มาของขอมูล         2-1 
 2.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง        2-15 
 2.3 การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ       2-16 
 2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล        2-16 
 2.5 วิธีวิเคราะหขอมูล         2-16 
บทที่ 3 บทวิเคราะหจากการสํารวจพื้นที่        3-1 

3.1 ภาพรวมการคาชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     3-1 
3.1.1 การคาชายแดนไทย-สปป.ลาว       3-1 
3.1.2 การคาชายแดนไทย-กัมพูชา       3-21 

3.2 สรุปสภาวะการคาชายแดนจังหวัดตามแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  3-33 
3.2.1 สภาวะการคาชายแดนจังหวัดเลย      3-33 
3.2.2 สภาวะการคาชายแดนจังหวัดหนองคาย      3-49 
3.2.3 สภาวะการคาชายแดนจังหวัดบึงกาฬ      3-69 
3.2.4 สภาวะการคาชายแดนจังหวัดนครพนม      3-83 
3.2.5 สภาวะการคาชายแดนจังหวัดมุกดาหาร      3-101 
3.2.6 สภาวะการคาชายแดนจังหวัดอํานาจเจริญ     3-115 
3.2.7 สภาวะการคาชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี     3-127 
3.2.8 สภาวะการคาชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ      3-145 
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ค-5 

 สารบัญตาราง 
 
 

 

  หนา 
ตารางที่ 1 การเก็บขอมูลภาคสนามในพ้ืนที่และภาพกิจกรรม ระหวางเดือนพฤษภาคม -

ธันวาคม 2556 
2-2 

ตารางที่ 2 ความยาวเสนพรมแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ สปป.ลาว และกัมพูชา 3-1 
ตารางที่ 3 พ้ืนที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนในจังหวัดที่มีพ้ืนที่

ชายแดนติด สปป.ลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3-1 

ตารางที่ 4 มูลคาการคาชายแดนใน สปป.ลาวของจุดผานแดนถาวรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3-4 
ตารางที่ 5 ประมาณการมูลคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือไทย -สปป.ลาว ใน

พ้ืนที่ของภาตะวันออกเฉียงเหนือ 
3-4 

ตารางที่ 6 สรุปรูปแบบการขนสงพ้ืนที่มีพรมแดนติดตอกับ สปป .ลาว และกัมพูชาของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3-6 

ตารางที่ 7 คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริ โภคคนลาวที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3-14 

ตารางที่ 8 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของ
ผูบริโภคคนลาวที่ใชบริการจุดผานแดนตามแนวชายแดนไทย -สปป.ลาวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3-14 

ตารางที่ 9 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3-15 

ตารางที่ 10 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มี
ตอประเทศไทย 

3-18 

ตารางที่ 11 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

3-19 

ตารางที่ 12 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง 
และดานเศรษฐกิจ 

3-19 

ตารางที่ 13 พ้ืนที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนในจังหวัดที่มีพ้ืนที่
ชายแดนติดประเทศกัมพูชา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3-21 

ตารางที่ 14 มูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-กัมพูชา 3-21 
ตารางที่ 15 ประมาณการมูลคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
3-21 

ตารางที่ 16 สรุปการขนส ง พ้ืนที่มีพรมแดนติดตอกับ สปป .ลาว และกัมพูชาของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3-22 
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ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ค-6 

 สารบัญตาราง (ตอ) 
 
 

 

  หนา 
ตารางที่ 17 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่ใชบริการจุด

ผานแดนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3-25 

ตารางที่ 18 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของ
ผูบริโภคคนกัมพูชาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3-26 

ตารางที่ 19 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3-27 

ตารางที่ 20 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนกัมพูชา
ที่มีตอประเทศไทย 

3-29 

ตารางที่ 21 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

3-30 

ตารางที่ 22 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง 
และดานเศรษฐกิจ 

3-31 

ตารางที่ 23 แสดงพื้นท่ีติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนจังหวัดเลย 3-33 
ตารางที่ 24  มูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สปป.ลาว 3-34 
ตารางที่ 25 ประมาณการมูลคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
3-36 

ตารางที่ 26 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จังหวัดเลย 3-39 
ตารางที่ 27 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของ

ผูบริโภคคนลาวที่จังหวัดเลย 
3-40 

ตารางที่ 28 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัด
เลย 

3-41 

ตารางที่ 29 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มี
ตอประเทศไทย 

3-44 

ตารางที่ 30 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

3-45 

ตารางที่ 31 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง 
และดานเศรษฐกิจ 

3-46 

ตารางที่ 32  พ้ืนที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนจังหวัดหนองคาย 3-49 
ตารางที่ 33  มูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สปป.ลาว 3-50 
ตารางที่ 34 ประมาณการมูลคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
3-52 
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ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ค-7 

 สารบัญตาราง (ตอ) 
 
 

 

  หนา 
ตารางที่ 35 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จังหวัด

หนองคาย 
3-56 

ตารางที่ 36 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของ
ผูบริโภคคนลาวที่จังหวัดหนองคาย 

3-56 

ตารางที่ 37 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัด
หนองคาย 

3-57 

ตารางที่ 38 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มี
ตอประเทศไทย 

3-60 

ตารางที่ 39 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

3-61 

ตารางที่ 40 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง 
และดานเศรษฐกิจ 

3-62 

ตารางที่ 41 พ้ืนที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนจังหวัดบึงกาฬ 3-69 
ตารางที่ 42 มูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สปป.ลาว 3-70 
ตารางที่ 43 ประมาณการมูลคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือในพ้ืนที่จังหวัด    

บึงกาฬ 
3-71 

ตารางที่ 44 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จังหวัดบึงกาฬ 3-73 
ตารางที่ 45 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของ

ผูบริโภคคนลาวที่จังหวัดบึงกาฬ 
3-74 

ตารางที่ 46 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัด
บึงกาฬ 

3-75 

ตารางที่ 47 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มี
ตอประเทศไทย 

3-78 

ตารางที่ 48 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

3-79 

ตารางที่ 49 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง 
และดานเศรษฐกิจ 

3-79 

ตารางที่ 50 พ้ืนที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนจังหวัดนครพนม 3-83 
ตารางที่ 51 มูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สปป.ลาว 3-84 
ตารางที่ 52 ประมาณการมูลคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
3-86 
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ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ค-8 

 สารบัญตาราง (ตอ) 
 
 

 

  หนา 
ตารางที่ 53 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จังหวัดนครพนม 3-88 
ตารางที่ 54 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของ

ผูบริโภคคนลาวที่จังหวัดนครพนม 
3-88 

ตารางที่ 55 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัด
นครพนม 

3-89 

ตารางที่ 56 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มี
ตอประเทศไทย 

3-92 

ตารางที่ 57 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคา 

3-93 

ตารางที่ 58 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง 
และดานเศรษฐกิจ 

3-93 

ตารางที่ 59 พ้ืนที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนจังหวัดมุกดาหาร 3-101 
ตารางที่ 60 มูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สปป.ลาว 3-102 
ตารางที่ 61 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จังหวัดมุกดาหาร 3-107 
ตารางที่ 62 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของ

ผูบริโภคคนลาวที่จังหวัดมุกดาหาร 
3-108 

ตารางที่ 63 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัด
มุกดาหาร 

3-109 

ตารางที่ 64 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มี
ตอประเทศไทย 

3-110 

ตารางที่ 65 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

3-111 

ตารางที่ 66 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง 
และดานเศรษฐกิจ 

3-112 

ตารางที่ 67 พ้ืนที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนจังหวัด
อํานาจเจริญ 

3-115 

ตารางที่ 68 ประมาณการมูลคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือในพ้ืนที่จังหวัด
อํานาจเจริญ 

3-116 

ตารางที่ 69 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จังหวัด
อํานาจเจริญ 

3-119 
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ค-9 

 สารบัญตาราง (ตอ) 
 
 

 

  หนา 
ตารางที่ 70 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของ

ผูบริโภคคนลาวที่จังหวัดอํานาจเจริญ 
3-119 

ตารางที่ 71 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัด
อํานาจเจริญ 

3-120 

ตารางที่ 72 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มี
ตอประเทศไทย 

3-123 

ตารางที่ 73 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

3-124 

ตารางที่ 74 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง 
และดานเศรษฐกิจ 

3-124 

ตารางที่ 75 พ้ืนที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนที่ติดตอกับ    
สปป.ลาว จังหวัดอุบลฯ 

3-127 

ตารางที่ 76 พ้ืนที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนที่ติดตอกับกัมพูชา 
จังหวัดอุบลฯ 

3-127 

ตารางที่ 77 มูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สปป.ลาว 3-128 
ตารางที่ 78 ประมาณการมูลคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือในพ้ืนที่จังหวัด

อุบลราชธานี 
3-130 

ตารางที่ 79 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคน
กัมพูชาที่จังหวัดอุบลราชธานี 

3-134 

ตารางที่ 80 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของ
ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาที่จังหวัดอุบลราชธานี 

3-134 

ตารางที่ 81 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัด
อุบลราชธานี 

3-135 

ตารางที่ 82 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาว/
คนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย 

3-138 

ตารางที่ 83 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

3-139 

ตารางที่ 84 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง 
และดานเศรษฐกิจ 

3-139 

ตารางที่ 85 พ้ืนที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรจังหวัดศรีสะเกษ 3-145 
ตารางที่ 86 มูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-กัมพูชา 3-146 
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ค-10 

 สารบัญตาราง (ตอ) 
 
 

 

  หนา 
ตารางที่ 87 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่จังหวัด     

ศรีสะเกษ 
3-150 

ตารางที่ 88 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของ
ผูบริโภคคนกัมพูชาที่จังหวัดศรีสะเกษ 

3-150 

ตารางที่ 89 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัด
ศรีสะเกษ 

3-151 

ตารางที่ 90 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนกัมพูชา
ที่มีตอประเทศไทย 

3-154 

ตารางที่ 91 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

3-155 

ตารางที่ 92 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง 
และดานเศรษฐกิจ 

3-156 

ตารางที่ 93 พ้ืนที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรจังหวัดสุรินทร 3-161 
ตารางที่ 94 มูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-กัมพูชา 3-162 
ตารางที่ 95 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่จังหวัด

สุรินทร 
3-166 

ตารางที่ 96 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของ
ผูบริโภคคนกัมพูชาทีจังหวัดสุรินทร 

3-167 

ตารางที่ 97 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัด
สุรินทร 

3-168 

ตารางที่ 98 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนกัมพูชา
ที่มีตอประเทศไทย 

3-171 

ตารางที่ 99 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

3-172 

ตารางที่ 100 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง 
และดานเศรษฐกิจ 

3-172 

ตารางที่ 101 พ้ืนที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผอนปรนจังหวัดบุรีรัมย 3-177 
ตารางที่ 102 ประมาณการมูลคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและดานประเพณีของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
3-178 

ตารางที่ 103 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่จังหวัด
บุรีรัมย 

3-179 
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ค-11 

 สารบัญตาราง (ตอ) 
 
 

 

  หนา 
ตารางที่ 104 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของ

ผูบริโภคคนกัมพูชาที่จังหวัดบุรีรัมย 
3-180 

ตารางที่ 105 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัด
บุรีรัมย 

3-181 

ตารางที่ 106 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนกัมพูชา
ที่มีตอประเทศไทย 

3-184 

ตารางที่ 107 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

3-185 

ตารางที่ 108 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง 
และดานเศรษฐกิจ 

3-186 

ตารางที่ 109 จุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4-1 
ตารางที่ 110 พ้ืนที่รับผิดชอบดานศุลกากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4-2 
ตารางที่ 111 จุดผอนปรนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4-3 
ตารางที่ 112 มูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สปป.ลาว 4-9 
ตารางที่ 113 ประมาณการมูลคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
4-10 

ตารางที่ 114 มูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-กัมพูชา 4-11 
ตารางที่ 115 ประมาณการมูลคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
4-12 

ตารางที่ 116 สินคาสงออก 10 อับดับแรก ของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-
สปป.ลาว ป 2556 

4-13 

ตารางที่ 117 สินคานําเขา 10 อับดับแรก ของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-
สปป.ลาว ป 2556 

4-15 

ตารางที่ 118 สินคาสงออก 10 อับดับแรก ของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-
กัมพูชา 

4-16 

ตารางที่ 119 สินคานําเขา 10 อับดับแรก ของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-
กัมพูชา 

4-16 
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ค-12 

 สารบัญภาพ 
 
 

 

  หนา 
ภาพที่ 1 จุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรน ไทย-สปป.ลาว และ ไทย-กัมพูชา ใน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ก-2 

ภาพที่ 2 จุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนในพ้ืนที่ จ.เลย ก-5 
ภาพที่ 3 จุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนในพ้ืนที่ จ.หนองคาย ก-5 
ภาพที่ 4 จุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนในพ้ืนที่ จ.บึงกาฬ          ก-6 
ภาพที่ 5 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนในพ้ืนที่ จ.นครพนม ก-6 
ภาพที่ 6 จุดผานแดนถาวรในพ้ืนที่ จ.มุกดาหาร ก-7 
ภาพที่ 7 จุดผอนปรนในพ้ืนที่ จ.อํานาจเจริญ ก-7 
ภาพที่ 8 จุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ก-8 
ภาพที่ 9 จุดผานแดนถาวรในพ้ืนที่ จ.ศรีสะเกษ ก-8 
ภาพที่ 10 จุดผานแดนถาวรในพ้ืนที่ จ.สุรินทร ก-9 
ภาพที่ 11 จุดผอนปรนในพ้ืนที่ จ.บุรีรัมย ก-9 
ภาพที่ 12 สัมภาษณเชิงลึกรองเจาแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ก-10 
ภาพที่ 13 สัมภาษณเชิงลึกรองกงสุลใหญไทย ประจําแขวงสะหวันนะเขต ก-10 
ภาพที่ 14 สัมภาษณเชิงลึก นายอําเภอภูสิงห และเจาหนาที่ดานความมั่นคง ก-11 
ภาพที่ 15 ประชุมเก็บขอมูลกับหอการคา จ.มุกดาหาร ก-11 
ภาพที่ 16 สัมภาษณผูบริโภคคนลาว จุดผอนปรน อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ก-11 
ภาพที่ 17 สัมภาษณผูบริโภคคนลาว จุดผานแดนถาวรปากแซง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ก-11 
ภาพที่ 18 จุดผานแดนถาวรชองเม็ก จ.อุบลราชธานี  ก-12 
ภาพที่ 19 จุดผานแดนถาวรสะพาน ฯ ไทย-ลาวแหงที่ 3 จ.นครพนม ก-12 
ภาพที่ 20 อาคารทําการจุดผอนปรนบานนาแหว จ.เลย ก-13 
ภาพที่ 21 อาคารทําการจุดผอนปรนบานเหมืองแพร จ.เลย ก-13 
ภาพที่ 22 เตนททําการจุดผอนปรนชองสายตะกู จ.บุรีรัมย  ก-13 
ภาพที่ 23 ศาลาทําการจุดผอนปรนบานโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ก-13 
ภาพที่ 24  ศาลาทําการทาเทียบเรือ บ.เจื้อง อ.สังคม จ.หนองคาย ก-14 
ภาพที่ 25 รานไทคูณ อ.เมือง จ.มุกดาหาร  ก-15 
ภาพที่ 26 รานลัคก้ี อ.ทาอุเทน จ.นครพนม ก-15 
ภาพที่ 27 รานโชหวยจุดผอนปรน บ.ดาน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  ก-15 
ภาพที่ 28 รานของชําจุดผอนปรน บ.ดานอ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ก-15 
ภาพที่ 29 ตลาดนัดจุดผอนปรน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ก-16 
ภาพที่ 30 ตลาดนัดจุดผอนปรน บ.ดาน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ก-16 

ค-12

rIS
NED KKU



ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ค-13 

 สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

 

  หนา 
ภาพที่ 31 รถคาเรท่ีจุดผอนปรน อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ ก-16 
ภาพที่ 32  รถคาเรท่ีจุดผอนปรนบานนาขา อ.ดานซาย จ.เลย ก-16 
ภาพที่ 33  รถขนสงสินคาลงเรือท่ีจุดผอนปรน บ.มวง อ.สังคม จ.หนองคาย   ก-17 
ภาพที่ 34 รถขนสงสินคาไปยัง สปป.ลาว ที่จุดผานแดนถาวรชองเม็ก จ.อุบลราชธานี ก-17 
ภาพที่ 35 บอนการพนันโอรเสม็ด จุดผานแดนถาวรชองจอม จ.สุรินทร ก-18 
ภาพที่ 36 ชองทางคนเดินไปยังบอนโอรเสม็ด ก-18 
ภาพที่ 37 การขายสัตวปาที่จุดผอนปรน อ.ทาอุเทน จ.นครพนม ก-19 
ภาพที่ 38 การขายสัตวปาที่จุดผอนปรนบานเปงจาน อ.รัตนวาป จ.หนองคาย ก-19 
ภาพที่ 39 ระดับน้ําโขงในชวงฤดูแลงและฤดูฝน จุดผอนปรน บ. ดาน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ก-20 
ภาพที่ 40 ระดับน้ําโขงในชวงฤดูแลงและฤดูฝน จุดผอนปรน บ. ดาน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ก-20 
ภาพที่ 41 สินคาประเภทวัสดุกอสรางที่สงออกไปยัง สปป .ลาว ที่จุดผอนปรนบานมวง อ.สังคม   

จ.หนองคาย 
ก-21 

ภาพที่ 42 น้ํามันที่สงออก จุดผานแดนถาวรชองจอม จ.สุรินทร  ก-21 
ภาพที่ 43 สินคารอขาม จุดผานแดนถาวรชองสะงํา จ.ศรีสะเกษ ก-21 
ภาพที่ 44 การคัดกรองผักเกษตร ที่ตลาดวังเตา แขวงจําปาสัก สปป.ลาว ก-22 
ภาพที่ 45 จุดเปลี่ยนถายกลวย ที่ตลาดวังเตา แขวงจําปาสัก สปป.ลาว ก-22 
ภาพที่ 46 จุดขนถายถ่ัวลิสง ที่ตลาดวังเตา แขวงจําปาสัก สปป.ลาว  ก-22 
ภาพที่ 47 เห็ดเผาะนําเขาจาก สปป.ลาว ผานดานชองเม็ก จ.อุบลราชธานี ก-22 
ภาพที่ 48 ซัน นําเขาจากกัมพูชา ผานจุดผานแดนถาวรชองจอม จ.สุรินทร ก-23 
ภาพที่ 49 ขี้ใต นําเขาจาก กัมพูชา ผานแดนถาวรชองสะงํา จ.ศรีสะเกษ ก-23 
ภาพที่ 50 สินคาท่ีคนลาวนิยมซื้อ ที่จุดผอนปรน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ก-24 
ภาพที่ 51 สินคาท่ีคนลาวนิยมซื้อ ที่จุดผอนปรน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ก-24 
ภาพที่ 52 สินคาท่ีคนกัมพูชานิยมซื้อที่จุดผอนปรนชองสายตะกู จ.บุรีรัมย ก-25 
ภาพที่ 53 สินคาท่ีคนกัมพูชานิยมซื้อที่จุดผานแดนถาวรชองจอม จ.สุรินทร ก-25 
ภาพที่ 54 รถขนสงปูนซีเมนตไปกอสรางเข่ือนไซยะบุลีที่จุดผานแดนถาวรทาลี่ จ.เลย ก-26 
ภาพที่ 55 สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 1 จ.หนองคาย ก-26 
ภาพที่ 56 แพขนานยนตขามแมน้ําโขงที่จุดผานแดนถาวรบึงกาฬ ก-27 
ภาพที่ 57 แพขนสงสินคาขามแมน้ําโขง ทาทรายแกว อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ก-27 
ภาพที่ 58 เรือหางยาวคนลาวที่จุดผอนปรนบ.หวยคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ   ก-28 
ภาพที่ 59 เรือหางยาวคนลาวที่จุดผอนปรน อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ก-28 
ภาพที่ 60 รถรอก ในการขนสินคาลงเรือที่จุดผอนปรน อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ ก-28 
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ค-14 

 สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

 

  หนา 
ภาพที่ 61 รางเลื่อนขนสงสินคาที่จุดผอนปรนบ.หมอ อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย ก-28 
ภาพที่ 62 กรรมกรแบกสินคาลงเรือ จ.อํานาจเจริญ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  ก-29 
ภาพที่ 63 เรือขนสงสินคาที่จุดผอนปรน บ.หวยคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ก-29 
ภาพที่ 64 เรือขามฝากคํ้าถอไมไผ จ.อํานาจเจริญ บ.นาขา อ.ดานซาย จ.เลย  ก-30 
ภาพที่ 65 แพไมไผชักลากท่ีจุดผอนปรน บ.เหมืองแพร อ.นาแหว จ.เลย ก-30 
ภาพที่ 66 รถลอเข็นขนสงสินคาขามฝงกัมพูชาที่ชองสะงํา จ.ศรีสะเกษ ก-30 
ภาพที่ 67 รถลอเข็นขนสงสินคาขามฝงกัมพูชาที่ชองจอม จ.สุรินทร ก-30 
ภาพที่ 68 สินคาท่ีคนลาวนํามาขายที่จุดผอนปรนบานเปงจาน อ.รัตนวาป จ.หนองคาย ก-32 
ภาพที่ 69 สินคาท่ีคนลาวนํามาขายที่จุดผอนปรนบานเปงจาน อ.รัตนวาป จ.หนองคาย ก-32 
ภาพที่ 70 สินคาท่ีคนลาวนํามาขายที่จุดผอนปรน อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ก-33 
ภาพที่ 71 สินคาท่ีคนลาวนํามาขายที่จุดผอนปรน อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ก-33 
ภาพที่ 72 สินคาท่ีคนลาวนํามาขายที่จุดผอนปรน อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ก-33 
ภาพที่ 73 สินคาท่ีคนลาวนํามาขายที่จุดผอนปรน อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ก-33 
ภาพที่ 74 สินคาท่ีคนกัมพูชานํามาขายที่ชองจอม จ.สุรินทร ก-34 
ภาพที่ 75 สินคาท่ีคนกัมพูชานํามาขายที่ชองจอม จ.สุรินทร ก-34 
ภาพที่ 76 คนลาวรอตรวจคนที่จุดผอนปรน บ.เปงจาน จ.หนองคาย ก-36 
ภาพที่ 77 คนลาวรอตรวจคนที่จุดผอนปรน อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ก-36 
ภาพที่ 78 สินคาท่ีคนลาวนิยมซื้อที่จุดผอนปรน บ.ดาน อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ ก-36 
ภาพที่ 79 สินคาท่ีคนลาวนิยมซื้อที่จุดผอนปรน อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ ก-36 
ภาพที่ 80 คนกัมพูชารอเวลาเปดดานที่ชองสะงํา จ.ศรีสะเกษ ก-37 
ภาพที่ 81 คนกัมพูชารอเวลาเปดดานที่ชองจอม จ.สุรินทร ก-37 
ภาพที่ 82 สินคาท่ีคนกัมพูชานิยมซื้อที่ชองจอม จ.สุรินทร ก-38 
ภาพที่ 83 สินคาท่ีคนกัมพูชานิยมซื้อที่ชองจอม จ.สุรินทร ก-38 
ภาพที่ 84 คนไทยซื้อสินคาจากลาวที่จุดผอนปรน อ.ทาอุเทน จ.นครพนม ก-39 
ภาพที่ 85 คนไทยซื้อสินคาจากลาวที่จุดผอนปรน บ.เปงจาน จ.หนองคาย ก-39 
ภาพที่ 86 รานคาผูขายคนลาวและสินคาในราน ที่บานปากกะดิ่ง แขวงบอลิคําไซ สปป.ลาว ก-41 
ภาพที่ 87 รานคาผูขายคนลาวและสินคาในราน ที่บานปากกะดิ่ง แขวงบอลิคําไซ สปป.ลาว ก-41 
ภาพที่ 88 รานคาผูขายคนกัมพูชาที่ บานจุบโกกี อ.บัณเตียอําปน จ.อุดรมีชัย กัมพูชา ก-43 
ภาพที่ 89 รานคาผูขายคนกัมพูชาที่ บานจุบโกกี อ.บัณเตียอําปน จ.อุดรมีชัย กัมพูชา ก-43 
ภาพที่ 90 ผักเกษตรที่ตลาดวังเตา แขวงจําปาสัก สปป.ลาว ก-45 
ภาพที่ 91 ขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ เมืองแกนทาว แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว ก-45 

ค-14

rIS
NED KKU



ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ค-15 

 สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

 

  หนา 
ภาพที่ 92 กลุมหัตถกรรมหวายและผาทอ บ.นากระเซ็ง จ.เลย ก-47 
ภาพที่ 93 กลุมหัตถกรรมหวายและผาทอ บ.นากระเซ็ง จ.เลย ก-47 
ภาพที่ 94 ดอกหญา  สินคานํา เขาจาก สปป .ลาว ที่ที่ จุ ดผอนปรน บ .ดาน อ .โขงเจียม               

จ.อุบลราชธานี 
ก-48 

ภาพที่ 95 แรงงานคนลาวตามชวงฤดูกาลที่จุดผอนปรน อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ก-50 
ภาพที่ 96 แรงงานคนลาวตามชวงฤดูกาลที่จุดผอนปรน อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ก-50 
ภาพที่ 97 แรงงานคนลาวขามมาท่ีจุดผอนปรน อ.เขมราฐ จ.อุบลราธานี ก-50 
ภาพที่ 98 แรงงานคนลาวนั่งรถไปที่ทํางานของนายจางที่จุดผอนปรน อ.เขมราฐ จ.อุบลราธานี ก-50 
ภาพที่ 99 ตัวอยางเอกสารคนลาวแสดงเมื่อผานจุดผอนปรนตาง ๆ ก-51 
ภาพที่ 100 บัตรผานแดนคนลาว ก-51 
ภาพที่ 101 ตัวอยางหนังสือผานแดนชั่วคราวของไทย (Temporary Border Pass) ก-52 
ภาพที่ 102 ใหบริการรักษาพยาบาลที่จุดผอนปรนชองสายตะกู จ.บุรีรัมย ก-53 
ภาพที่ 103 ใหบริการรักษาพยาบาลที่จุดผอนปรนชองสายตะกู จ.บุรีรัมย ก-53 
ภาพที่ 104 การเดินทางมาเรียนที่จุดผานแดนถาวรชองจอม จ.สุรินทร ก-54 
ภาพที่ 105 การเดินทางมาเรียนที่จุดผอนปรน บ.เหมืองแพร จ.เลย ก-54 
ภาพที่ 106 บอนคาสิโนโอรเสม็ด รีสอรท ที่ชองจอม จ.สุรินทร ก-56 
ภาพที่ 107 บอนคาสิโน ที่ชองสะงํา จ.ศรีสะเกษ ก-56 
ภาพที่ 108 พ้ืนที่ยังไมมีการปกปนเขตแดนไทย-กัมพูชา ก-57 
ภาพที่ 109 ประชุมกลุม (Focus Group) หอการคาจังหวัดเลยกับสภาการคาและอุตสาหกรรม

แขวงไซยบุลี สปป.ลาว 
2-3 

ภาพที่ 110 นายกสมาคมผูประกอบการ อ.ทาลี่และนายดานศุลกากรทาลี่ และหัวหนาดานกักกัน
พืชและสัตว 

2-3 

ภาพที่ 111 นายกสมาคมผูประกอบการ อ.ทาลี่และนายดานศุลกากรทาลี่ และหัวหนาดานกักกัน
พืชและสัตว 

2-3 

ภาพที่ 112 สัมภาษณเชิงลึกรองผูวาราชการ จ.นครพนม 2-4 
ภาพที่ 113 สัมภาษณเชิงลึกผูปฏิบัติหนาที่ประจําดานศุลกากรนครพนม 2-4 
ภาพที่ 114 สัมภาษณเชิงลึกพาณิชยนครพนม 2-4 
ภาพที่ 115 ประชุมกลุมหอการคา จ.นครพนม 2-4 
ภาพที่ 116 สัมภาษณเชิงลึก จนท.หนวยงานปองกัน จ.มุกดาหาร 2-4 
ภาพที่ 117 สัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการชิปปงใน จ.มุกดาหาร 2-4 
ภาพที่ 118 สัมภาษณเชิงลึกศุลกากร จ.มุกดาหาร 2-5 
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ค-16 

 สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

 

  หนา 
ภาพที่ 119 สัมภาษณเชิงลึกพาณิชย จ.มุกดาหาร 2-5 
ภาพที่ 120 สัมภาษณเชิงลึกนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลชานุมาน 2-5 
ภาพที่ 121 สัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการรานสินเจริญวัสดุ 2-5 
ภาพที่ 122 สัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการรานถนัดพาณิชย 2-5 
ภาพที่ 123 สัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการคาที่ จ.อุบลราธานี 2-6 
ภาพที่ 124 สัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการคาที่ จ.อุบลราธานี 2-6 
ภาพที่ 125 สัมภาษณเชิงลึกนายกเทศบาลตําบลชองเม็ก 2-6 
ภาพที่ 126 สัมภาษณเชิงลึก นายก อบต.ชองเม็ก 2-6 
ภาพที่ 127 สัมภาษณเชิงลึกรองเจาแขวงแขวงสะหวันนะเขต 2-6 
ภาพที่ 128 สัมภาษณเชิงลึกรองกงสุลใหญ ณ แขวงสะหวันนะเขต 2-6 
ภาพที่ 129 สัมภาษณเชิงลึกรองผูวาราชการ จ.หนองคาย 2-7 
ภาพที่ 130 สัมภาษณเชิงลึกพาณิชย จ.หนองคาย 2-7 
ภาพที่ 131 สัมภาษณเชิงลึกรองนายดานศุลกากรหนองคาย 2-7 
ภาพที่ 132 สัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการรานหนองคายชฎาทอง 2-7 
ภาพที่ 133 สัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการรานหนองคายนําเซงฮวด 2-7 
ภาพที่ 134 ประชุมกลุมรวมกับหอการคา จ.หนองคาย 2-7 
ภาพที่ 135 สัมภาษณเชิงลึกรองผูวาราชการ จ.บึงกาฬ 2-8 
ภาพที่ 136 สัมภาษณเชิงลึกผูแทนสํานักงานเกษตร จ.บึงกาฬ 2-8 
ภาพที่ 137 สัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการบ.อี.คิว.รับเบอร 2-8 
ภาพที่ 138 สัมภาษณเชิงลึกตรวจคนเขาเมือง จ.บึงกาฬ 2-8 
ภาพที่ 139 สัมภาษณเชิงลึก นายก อบต.โพนแพง อ.รัตนวาป 2-8 
ภาพที่ 140 สัมภาษณเชิงลึกผูแทนสํานักงานจัดหางาน จ.ศรีสะเกษ 2-9 
ภาพที่ 141 สัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการนําเขา-สงออกพริก 2-9 
ภาพที่ 142 สัมภาษณเชิงลึกนายอําเภอภูสิงห และ จนท.ดนความมั่นคงท่ีชองสะงํา 2-9 
ภาพที่ 143 ประชุมกลุมรวมกับหอการคา จ.ศรีสะเกษ 2-9 
ภาพที่ 144 สัมภาษณเชิงลึกตรวจคนเขาเมือง จ.สุรินทร 2-9 
ภาพที่ 145 สัมภาษณเชิงลึก จนท.สํานักงานพัฒนาการ จ.สุรินทร 2-9 
ภาพที่ 146 สัมภาษณเชิงลึก จนท.จัดหางาน จ.สุรินทร  2-10 
ภาพที่ 147 ประชุมกลุมหนวยานราชการ จ.สุรินทร 2-10 
ภาพที่ 148 สัมภาษณเชิงลึก ผูแทนสภาอุตสาหกรรม จ.สุรินทร 2-10 
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ค-17 

 สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

 

  หนา 
ภาพที่ 149 สัมภาษณเชิงลึก ร.ต.วัฒนาไชย ไชยหอม กองรอยทหารพรานที่ 2604 ที่จุดผอนปรน

ชองสายตะกู 
2-10 

ภาพที่ 150 สัมภาษณเชิงลึกผูบริโภคคนลาวที่จุดผอนปรนบานดานเกา อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 2-11 
ภาพที่ 151 การใหบริการตรวจรักษาคนกัมพูชาฟรี ที่ชองสายตะกู จ.บุรีรัมย 2-11 
ภาพที่ 152 สัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการคนไทยนําเขากระหล่ําปลีที่ปากเซ แขวงจําปาสัก     

สปป.ลาว 
2-11 

ภาพที่ 153 สัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการแปรรูปแมคคาเดเมีย จ.เลย 2-12 
ภาพที่ 154 จุดผอนปรน อ.ทาอุเทน จ.นครพนม 2-12 
ภาพที่ 155 สัมภาษณเชิงลึก จนท.ศุลกากรที่ทาเรือนครพนม 2-12 
ภาพที่ 156 สัมภาษณเชิงลึกจนท.ประจําจุดผอนปรน บ.หนาด จ.นครพนม  2-12 
ภาพที่ 157 บริเวณจุดผอนปรน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 2-12 
ภาพที่ 158 สัมภาษณเชิงลึกผูคาคนลาวที่ทาเรือหายโศก จ.หนองคาย 2-13 
ภาพที่ 159 ที่ทําการจุดผอนปรนบานหมอ ศรีเชียงใหม 2-13 
ภาพที่ 160 สินคาคนลาวบรรจุในถุงดําเพ่ือปกปดการตรวจสอบ ที่จุดผอนปรน อ .โพนพิสัย         

จ.หนองคาย 
2-13 

ภาพที่ 161 เก็บขอมูลตลาดนัดไทย-ลาว จุดผานแดนถาวรเชียงคาน จ.เลย 2-13 
ภาพที่ 162 เก็บขอมูลจุดผอนปรนปากคาด จ.บึงกาฬ 2-14 
ภาพที่ 163 คนลาวขามมาท่ีจุดผอนปรนบานมวง อ.สังคม จ.หนองคาย   2-14 
ภาพที่ 164 กรรมการชุมชน ตรวจสอบสิ่งของคนลาวนําเขาที่ทาเทียบเรือ บ.สังคม จ.หนองคาย 2-14 
ภาพที่ 165 ลงพื้นที่เก็บขอมูลแบบสัมภาษณคนลาว 2-14 
ภาพที่ 166 ลงพื้นที่เก็บขอมูลแบบสัมภาษณคนลาว 2-14 
ภาพที่ 167 ลงพื้นที่เก็บขอมูลแบบสัมภาษณคนลาว 2-15 
ภาพที่ 168 ลงพื้นที่เก็บขอมูลแบบสัมภาษณคนลาว 2-15 
ภาพที่ 169 ที่ตั้งจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรนในพื้นที่ จ.เลย 3-34 
ภาพที่ 170 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดนถาวร (สะพานฯ) จุดผอนปรน 

และทาเทียบเรือใน จ.เลย 
3-35 

ภาพที่ 171 เสนทางการกระจายสินคานําเขาของไทยผานจุดผานแดนถาวร (สะพานฯ) จุดผอนปรน 
และทาเทียบเรือใน จ.เลย 

3-35 

ภาพที่ 172 ที่ตั้งจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรน ในพ้ืนที่ จ.หนองคาย 3-50 
ภาพที่ 173 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดน (สะพานฯ) จุดผอนปรน และ

ทาเทียบเรือ ใน จ.หนองคาย 
3-51 
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ค-18 

 สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

 

  หนา 
ภาพที่ 174 เสนทางการกระจายสินคานําเขาจาก สปป.ลาว ดานทองถิ่น และดานประเพณี เขาสู   

จ.หนองคาย 
3-51 

ภาพที่ 175 ขั้นตอนหารเลี้ยงปลาในกระชังขาย 3-54 
ภาพที่ 176 ที่ตั้งจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรน ในพ้ืนที่ จ.บึงกาฬ 3-69 
ภาพที่ 177 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดน (สะพานฯ) จุดผอนปรน และ

ทาเทียบเรือ ใน จ.บึงกาฬ 
3-70 

ภาพที่ 178 เสนทางการกระจายสินคานําเขาจาก สปป.ลาว ดานทองถิ่น และดานประเพณี เขาสู  
จ.บึงกาฬ 

3-71 

ภาพที่ 179 ที่ตั้งจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรน ในพ้ืนที่ จ.นครพนม 3-84 
ภาพที่ 180 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดน (สะพานฯ) จุดผอนปรน และ

ทาเทียบเรือ ใน จ.นครพนม 
3-85 

ภาพที่ 181 เสนทางการกระจายสินคานําเขาจาก สปป.ลาว ดานทองถิ่น และดานประเพณี เขาสู  
จ.นครพนม 

3-85 

ภาพที่ 182 ตูใหบริการผานแดนที่อาคารควบคุมการผานแดน ดานถาวรสะพานมิตรภาไทย -ลาว 
แหงที่ 3 จ.นครพนม 

3-96 

ภาพที่ 183 ตูใหบริการผานแดนที่อาคารควบคุมการผานแดน ดานถาวรสะพานมิตรภาไทย -ลาว 
แหงที่ 3 จ.นครพนม 

3-96 

ภาพที่ 184 ตูใหบริการผานแดนที่อาคารควบคุมการผานแดน ดานถาวรสะพานมิตรภาไทย -ลาว 
แหงที่ 3 จ.นครพนม 

3-96 

ภาพที่ 185 ที่ตัง้จุดผานแดนถาวร ในพื้นที่ จ.มุกดาหาร 3-99 
ภาพที่ 186 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดน (สะพานฯ) จุดผอนปรน และ

ทาเทียบเรือ ใน จ.มุกดาหาร 
3-100 

ภาพที่ 187 เสนทางการกระจายสินคานําเขาจาก สปป.ลาว ดานทองถิ่น และดานประเพณี เขาสู  
จ.มุกดาหาร 

3-101 

ภาพที่ 188 ทีต่ั้งจุดผอนปรน ในพ้ืนที ่จ.อํานาจเจริญ 3-114 
ภาพที่ 189 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดน (สะพานฯ) จุดผอนปรน และ

ทาเทียบเรือ ใน จ.อํานาจเจริญ 
3-115 

ภาพที่ 190 ที่ตั้งจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรน ในพ้ืนที่ จ.อุบลราชธานี 3-128 
ภาพที่ 191 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดน (สะพานฯ) จุดผอนปรน และ

ทาเทียบเรือ ใน จ.อุบลราชธานี 
3-129 
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 สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

 

  หนา 
ภาพที่ 192 เสนทางการกระจายสินคานําเขาจาก สปป .ลาวผานดานสากล ดานทองถิ่น และดาน

ประเพณี เขาสู จ.อุบลราชธานี 
3-129 

ภาพที่ 193 ที่ตั้งจุดผานแดนถาวรชองสะงํา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห จ.ศรีสะเกษ 3-145 
ภาพที่ 194 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดนถาวรใน จ.ศรีสะเกษ 3-146 
ภาพที่ 195 เสนทางการกระจายสินคานําเขาจาก สปป .ลาวผานดานสากล ดานทองถิ่น และดาน

ประเพณี เขาสู จ.ศรีสะเกษ 
3-146 

ภาพที่ 196 ทีต่ั้งจุดผานแดนถาวรชองจอม บ.ดานพัฒนา ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร 3-161 
ภาพที่ 197 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดนถาวรใน จ.สุรินทร 3-162 
ภาพที่ 198 เสนทางการกระจายสินคานําเขาจาก สปป .ลาวผานดานสากล ดานทองถิ่น และดาน

ประเพณี เขาสู จ.สุรินทร 
3-162 

ภาพที่ 199 ที่ตั้งจุดผอนปรนเพ่ือมนุษยธรรมชองสายตะกู บ .สายโท 6 ใต ต.จันทบเพชร            
อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย 

3-177 

ภาพที่ 200 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดนถาวรใน จ.บุรีรัมย 3-178 
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1-1 

บทที่ 1  
ความเปนมาของโครงการ 

 
 

1.1 หลักการและเหตผุล 
ประเทศไทยกําหนดยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน ป พ .ศ. 2558 ภายใตแนวทางการพัฒนา 8 

ยุทธศาสตร เพ่ือเตรียมความพรอมและใชโอกาสจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและ
ความมั่นคงของอาเซียน ซึ่งยุทธศาสตรขอที่ 8 กลาวถึงการเพิ่มศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงอาเซียน มีเปาหมาย 
ในการพัฒนาเมืองใหมีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งในดานอุตสาหกรรม การทองเที่ยว 
บริการ การลงทุน และการคาชายแดน ดวยเหตุที่ไทยมีพ้ืนที่ติดตอกับประเทศเพ่ือนบานทั้งทางบก และทะเล 
จํานวน 5 ประเทศ ไดแก ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (เมียนมาร) มาเลเซีย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) มูลคา
การคาชายแดนทั้งประเทศในป พ.ศ. 2556 จํานวน 924,242 ลานบาท โดยในการนี้ มูลคาการคาชายแดนเกิดขึ้น
จากการคาชายแดนผานจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลคา 217,750 ลานบาท 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 24 เปนการคาชายแดนระหวางไทย กับ สปป.ลาว และ ไทย กับกัมพูชา  

ในป พ.ศ. 2529 สปป.ลาว พัฒนาประเทศตามนโยบายจินตนาการใหม หรือ กลไกเศรษฐกิจใหม (New 
Economic Mechanism: NEM) และในป พ.ศ. 2531 ไดเปดประเทศพรอมทั้งฟนฟูความสัมพันธกับตางประเทศ
โดยเฉพาะกับไทยที่เปนคูคาที่สําคัญ ซึ่งประชากรของ สปป .ลาว กวารอยละ 75 ตั้งถิ่นฐานตามแนวลําน้ําโขง ที่
เปนเสนกั้นแบงพรมแดน ไทย -สปป .ลาว นอกจากนี้ยังมีแมน้ําเหืองเปนเสนแบงพรมแดนทางดานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในพ้ืนที่จังหวัดเลย และมีพ้ืนที่ที่เปนเขตแดนทางบกในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อ สปป.ลาว ไดเปดประเทศ มีสินคาไทยกวารอยละ 90 จําหนายตามแนวชายแดน แตในป 2556 ลดลงเหลือ
ประมาณรอยละ 67 โดยในปเดียวกันนี้ สปป.ลาว มีการนําเขาสินคาจีน กวารอยละ 16 เวียดนาม ประมาณรอย
ละ 7 และมีการนําเขาจากเกาหลีใต และญี่ปุน เพ่ิมมากขึ้น ทําใหคนลาวมีทางเลือกในการบริโภคสินคาที่
หลากหลายเพิ่มข้ึน ความสามารถในการสงออกของสินคาไทยตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
ลดลง สินคาสงออกไปจําหนายตามแนวชายแดนสวนมากเปนสินคาผลิตจากกรุงเทพฯ ผลิตจาก โรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่ปริมณฑล พ้ืนที่ภาคตะวันออก มีชนิดสินคาที่ผลิตในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนอยมาก โดยสินคาชนิดตาง ๆ ที่สงไปจําหนายตามแนวชายแดนไทย -สปป.ลาว ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีทั้งการสงตรงไปยังเมืองหลักตามแนวชายแดนของ สปป.ลาว และการสงสินคาไปศูนย
กระจายสินคาของตนเองตามจังหวัดใหญ เชนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแกน เปนศูนยกระจายสินคาไปยัง
ผูคาสงรายใหญแตละจังหวัดตามแนวชายแดนเปนผูสงออก และเปนผูจําหนายแกผูคาสงรายยอยและผูคาปลีกใน
พ้ืนที่จังหวัด และอําเภอที่ติดชายแดนไดนําสินคาไปจําหนายผานจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรน ที่มีการเปด
มากขึ้น รวมถึงทาเทียบเรือตาง ๆ ตลอดลําน้ําเหือง และลําน้ําโขง 

การคาชายแดน ไทย-กัมพูชา ในป พ.ศ. 2530 สินคาไทยจําหนายตามแนวชายแดนกวารอยละ 93 แตใน
ป พ.ศ. 2556 ลดลงคงเหลือประมาณรอยละ 60 ในขณะที่ภาพรวมการนําเขาสินคาในปเดียวกันนี้กัมพูชานําเขา
สินคาจากไทยประมาณรอยละ 27 เวียดนาม ประมาณรอยละ 20 จีน ประมาณรอยละ 19.5 สิงคโปร ประมาณ
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รอยละ 7 ฮองกง ประมาณรอยละ 6 เกาหลีใต ประมาณรอยละ 4 และที่เหลือจากประเทศอ่ืน ๆ ที่เขามาแบง
ตลาดการจําหนายสินคากระจายไปจําหนายยังพ้ืนที่ตาง ๆ ในกัมพูชา รวมถึงพ้ืนที่ชายแดนไทย -กัมพูชา ซึ่งคน
กัมพูชามีทางเลือกในการบริโภคสินคาหลากหลายเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการเปดเสรีทางการคา มีการตัดถนนจากเมือง
ใหญไปเมืองตามชายแดนมากขึ้น ประกอบกับปญหาชายแดนไทย-กัมพูชา เปนปจจัยหนึ่งทําใหนําเขาสินคาไทย
ลดลง อีกทั้งอิทธิพลของเวียดนามที่มีตอกัมพูชาผานทางผูคาคนกัมพูชาเชื้อสายเวียดนามตามแนวชายแดนที่นําเขา
สินคาจากเวียดนาม และจีน มาจําหนายมากขึ้น ชี้วาพฤติกรรมการบริโภคสินคาของคนกัมพูชาตามแนวชายแดน
ไทย-กัมพูชา เปลี่ยนไป  

การคาชายแดนไทย-สปป.ลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามจุดผานแดนถาวร จํานวน 11 จุด และจุด
ผอนปรน จํานวน 21 จุด ในขณะที่การคาชายแดนไทย-กัมพูชา ตามจุดผานแดนถาวร จํานวน 2 จุด และจุดผอน
ปรน จํานวน 2 จุด จํานวนมูลคาการคาชายแดนจากป พ.ศ. 2551 ถึงป พ.ศ. 2556 มีแนวโนมที่เพ่ิมขึ้นมีความ
สะดวกในการซื้อขายสินคาระหวางคนไทยกับคนลาว และคนไทยกับคนกัมพูชามากขึ้น  

การเปดจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรนที่เพ่ิมขึ้น เกิดธุรกิจบอนการพนันตามแนวชายแดนไทย -    
สปป.ลาว ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย จํานวน 3 แหง คือ บอนการพนันในนครหลวงเวียงจันทน1 
แหง ในพ้ืนที่ตลาดสินคาปลอดภาษี สปป.ลาว สะพานมิตรภาพ ลาว-ไทย แหงที่ 1 จํานวน 1 แหง โรงแรมแดน
สะหวันน้ํางึมรีสอรม แขวงเวียงจันทน 1 แหง บอนการพนันสะหวัน เวกัส ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน -เซโน 
แขวงสะหวันนะเขต 1 แหง และมีแนวโนมเปดเพ่ิมอีก 1 แหง ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทาแขก เมืองทาแขก แขวงคํา
มวน สวนบอนการพนันในกัมพูชาที่ตั้งตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา มีจํานวน 3 แหง คือ ที่จุดผานแดนถาวรชอง
สะงํา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ มีบอนการพนันในพ้ืนที่กัมพูชา 1 แหง และคาดการณวาจะ
กอสรางเพ่ิมอีก 1 แหง ที่จุดผานแดนถาวรชองจอม อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร มีบอนการพนันในพ้ืนที่กัมพูชา 
2 แหง ผู เดินทางไปเลนในบอนการพนันใน สปป .ลาว และกัมพูชา โดยมากเปนประชาชนจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางมาจากจังหวัดตามแนวชายแดน และจังหวัดชั้นในติดจังหวัดชายแดนเปนสวนใหญ 
กอใหเกิดปญหาเศรษฐกิจและสังคมกับครอบครัวผูที่ไปเลนการพนัน เปนอีกหนึ่งประเด็นปญหาที่มีความเกี่ยวของ
กับบริบทของการคาชายแดน 

ดังนั้นเห็นไดวา การคาชายแดนที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ระหวาง 
ไทย-สปป.ลาว และ ไทย-กัมพูชา จึงเปนชองทางการสรางงาน การพัฒนาภูมิภาคของไทย สปป .ลาว และกัมพูชา 
ในสวนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัดที่ติดชายแดน ไดแก จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร และบุรีรัมย จะไดรับประโยชนอยางไรจาก
การคาชายแดน ภาคการคา และผูประกอบการจะปรับตัวอยางไร เพ่ือใหไดรับประโยชนจากการคาชายแดน และ
จังหวัดจะสนับสนุนธุรกิจประชาชนไดรับประโยชนจากการคาชายแดนอยางไร 
 
1.2 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการคา มูลคาการคา สินคา โลจิสติกส และสภาวการณของตลาด ของจุดผอนปรน 
และจุดผานแดนถาวร ตามแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไทย-สปป.ลาว และ ไทย-กัมพูชา 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของคนลาว คนกัมพูชา คนไทย ตามแนวชายแดนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา 
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3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการคาของผูประกอบการคนลาว คนกัมพูชา คนไทย ตามแนวชายแดนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา 

4. เพ่ือศึกษาโอกาสและลูทางการคาสินคาและบริการ ของผูประกอบการในจังหวัดตามแนวชายแดนของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับเมืองคูคาตามแนวชายแดน ไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา 

5. เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะที่จะเพ่ิมมูลคาสินคาของจังหวัดตามแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
6. เพ่ือศึกษาสภาวะดานสังคมบางดาน ไดแก ดานแรงงาน ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานการพนัน 

ตลอดจนศึกษาสภาวะดานความมั่นคงที่ เกี่ ยวของกับการคาของจั งหวัดตามแนวชายแดนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไทย-สปป.ลาว และ ไทย-กัมพูชา 

7. เพ่ือจัดทํายุทธศาสตรการคาตามแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียง กับ สปป.ลาว และกัมพูชา 
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
1. ขอบเขตดานประชากร 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาพฤติกรรมคนไทย คนลาว และคนกัมพูชาที่มาซื้อสินคา และ/หรือ ขายสินคา
บริเวณจุดผานแดนถาวร จุดผอนปรนทางการคา ทั้งหมด 36 จุด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. ขอบเขตดานพื้นที่การศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจังหวัดตามแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ไดแก เลย 
หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร และบุรีรัมย 

 
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบถึงรูปแบบการคา มูลคาการคา สินคา โลจิสติกส และสภาวการณของตลาด ของจุดผอนปรน 
และจุดผานแดนถาวร ตามแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไทย-สปป.ลาว และ ไทย-กัมพูชา 

2. ไดทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคของคนลาว คนกัมพูชา คนไทย ตามแนวชายแดนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา 

3. ไดทราบถึงพฤติกรรมการคาของผูประกอบการคนลาว คนกัมพูชา คนไทย ตามแนวชายแดนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา 

4. ไดทราบถึงโอกาสและลูทางการคาสินคาและบริการ ของผูประกอบการในจังหวัดตามแนวชายแดน
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับเมืองคูคาตามแนวชายแดน ไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา 

5. สามารถจัดทําขอเสนอแนะที่ จะเ พ่ิมมูลค าสินคาของจั งหวัดตามแนวชายแดนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

6. ไดทราบถึงสภาวะดานสังคมบางดาน ไดแก ดานแรงงาน ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานการ
พนัน ตลอดจนศึกษาสภาวะดานความมั่นคงที่เกี่ยวของกับการคาของจังหวัดตามแนวชายแดนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไทย-สปป.ลาว และ ไทย-กัมพูชา 

7. สามารถจัดทํายุทธศาสตรการคาตามแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียง กับ สปป.ลาว และกัมพูชา 
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1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 
1. จุดผานแดนถาวร หมายถึง ชองทางเขา-ออกที่รัฐบาลทั้งสองประเทศเปดเพ่ืออนุญาตใหประชาชนทั้ง

สองประเทศ บุคคลประเทศที่สาม นักทองเที่ยวและยานพาหนะ สามารถสัญจรไป -มาเพ่ือการคา การทองเที่ยว 
และอ่ืนๆ โดยออกเปนประกาศกระทรวงมหาดไทยเปดจุดผานแดนถาวร 

2. จุดผอนปรนทางการคา หมายถึง ชองทางที่รัฐบาลไทยเปดเพ่ือชวยเหลือประทศเพ่ือนบานในดาน
มนุษยธรรมและสงเสริมความสัมพันธของประชาชนในระดับทองถิ่น โดยการผอนปรนใหมีการคาขายสินคาอุปโภค
บริโภคและสินคาอ่ืนๆ ที่จําเปน 

3. การคาชายแดน หมายถึง การคาที่เกิดขึ้นในรูปแบบตางๆของประชาชนหรือผูประกอบการที่มี
ภูมิลําเนาอยูใน จังหวัด อําเภอ หมูบานที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน ไดทําการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินคาระหวางประชาชนที่อยูอาศัยตามบริเวณชายแดนของทั้งสองฝาย 

4. การคาผานแดน หมายถึง การคาที่เกิดขึ้นในรูปแบบตางๆ ที่ประชาชนหรือผูประกอบการคาจาก
ประเทศที่หนึ่งสงผานประเทศที่สองไปยังประเทศที่สามหรือจากประเทศที่สามผานแดนประเทศที่สองมายัง
ประเทศท่ีหนึ่ง ทั้งนี้ แตละประเทศตองยินยอมใหมีการขนสงสินคาผานแดนกันได 

5. ผูขาย/ผูประกอบการรายใหญ หมายถึง ผูคาสงสินคาอุปโภคบริโภคสินคาวัสดุกอสราง พืชผลทาง
การเกษตร อุสาหกรรมในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดใหญ เชน นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแกน ในพ้ืนที่กรุงเทพและ
ปริมณฑล ในนิคมอุสาหกรรมตาง ๆ  

6. ผูขาย/ผูประกอบการรายยอย หมายถึง ผูคาปลีกตามแนวชายแดน 
7. ผูขาย/ผูประกอบการคนไทย หมายถึง ผูคาสงและผูคาปลีกในพื้นที่ชายแดน 
8. ผูขาย/ผูประกอบการคนลาว หมายถึง ผูคาสงและคาปลีกคนลาวในพ้ืนที่ชายแดน รวมถึงผูขายคน

ลาวที่นําสินคามาขายในตลาดนัดที่เปดตามแนวชายแดน 
9. ผูขาย/ผูประกอบการคนกัมพูชา หมายถึง ผูคาสงและคาปลีกคนลาวในพ้ืนที่ชายแดน รวมถึงผูขาย

คนกัมพูชาที่นําสินคามาขายในตลาดนัดที่เปดตามแนวชายแดน 
10. ผูบริโภคคนไทย หมายถึง ผูซื้อสินคาในบริเวณดาน/ตลาดนัดตามแนวชายแดนที่เปนคนไทย 
11. ผูบริโภคคนลาว หมายถึง ผูซื้อสินคาในบริเวณดาน/ตลาดนัดตามแนวชายแดนที่เปนคนลาว 
12. ผูบริโภคคนกัมพูชา หมายถึง ผูซื้อสินคาในบริเวณดาน/ตลาดนัดตามแนวชายแดนที่เปนคนกัมพูชา 
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บทที่ 2  
ระเบียบวิธีการศึกษา ขอกําหนดและวิธีการที่ใชในการศึกษา 

 
 
2.1 ที่มาของขอมูล 

การจัดเก็บขอมูล เปนการจัดเก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการจัดเก็บขอมูล 2 ดาน 
ดังนี้  

1.1.1. ขอมูลดานเอกสาร เปนการรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในแตละพ้ืนที่ไดแก 
1) ขอมูลมูลคาการคาชายแดน ชนิดและประเภทของสินคานําเขา-สงออกของแตละจุดผานแดน

ถาวร ตลอดจนเสนทางคมนาคมในพ้ืนที่ 
2) ขอมูลกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการคา-การลงทุน การนําเขา-สงออก การคาชายแดน  
3) ขอมูลของจังหวัด อําเภอ ตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแขวง/เมืองตรง

ขามใน สปป.ลาว และกัมพูชา 
4) ขอมูลแผนพัฒนาของจังหวัด กลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5) ขอมูลแผนพัฒนาประเทศของ สปป.ลาว และกัมพูชา 
6) ขอมูลนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัด ขอนแกน หนองคาย มุกดาหาร และนครพนม ซึ่งไดรับ

อนุมัติแลว 
7) ขอมูลความมั่นคงตามสนธิสัญญาที่ไทยทํากับประเทศฝรั่งเศส 
8) ขอมูลจาก Google Search Engine / Google Earth และ Google Map 
 

1.1.2. ขอมูลภาคสนาม เปนการรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในแตละพ้ืนที่ไดแก 
1) การประชุมกลุม (Focus Group) กับภาคเอกชน ผูประกอบการคนลาว หอการคาจังหวัด 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัด 
2) การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant)  

2.1) สวนราชการของแตละจังหวัดตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา 
ไดแก ผูแทนกงสุลใหญไทย ณ แขวงสะหวันนะเขต ผูแทนเจาแขวงสะหวันนะเขต ผูวาราชการจังหวัด หรือรอง
ผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสํานักงานจังหวัด ปองกันจังหวัด เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน นายอําเภอ 
หรือปลัดอาวุโส สวนราชการทหาร พาณิชยจังหวัด เกษตรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาการจังหวัด คลัง
จังหวัด ศุลกากร ตรวจคนเขาเมือง ตรวจพืชและสัตว  สํานักงานการคาตางประเทศ ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาค จัดหางานจังหวัด สรรพากรจังหวัด เทศบาลตําบล หรือ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ณ พ้ืนที่ของ
จุดผานแดน 

2.2) ภาคเอกชน ในเขตอําเภอเมือง และอําเภอที่ตั้งของดานของจังหวัดตามแนวชายแดน
ไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา ไดแก ผูประกอบการรานคาปลีก รานคาสง และหางสรรพสินคาในพ้ืนที่
รวมถึงประชาชนคนไทย คนลาว คนกัมพูชาที่ใชบริการจุดผานแดนที่ศึกษา 

2.3) เอกสารข อ มูลการประชุม ร วมระหว างจั งห วัดและกลุ มจั งห วัด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับแขวงและเมือง ของ สปป.ลาว และกัมพูชา 
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2.4) การสังเกตพฤติกรรมคนไทย คนลาว และคนกัมพูชา ตามจุดผานแดนถาวร จุดผอน
ปรน และทาเทียบเรือ 

2.5) ขอมูลจากแบบสัมภาษณ โดยสัมภาษณ ผูบริโภค ผูประกอบการ ทั้งคนลาว คน
กัมพูชา และคนไทย ณ จุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรน ไทย-สปป.ลาว และ ไทย-กัมพูชา จํานวน 36 จุด  

2.6) ใชกลองถายรูป กลองวิดีโอ บันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง แลวนํากลับมาวิเคราะห 
และสังเคราะหภาพและเสียงของแตละดาน 

 
1.1.3. การออกเก็บขอมูลภาคสนาม คณะศึกษาวิจัยไดแบงการลงพ้ืนที่ภาคสนามออกเปน 2 รอบ 

เพ่ือใหการลงพ้ืนที่เก็บขอมูลภาคสนามไดตรงกับวันที่เปดจุดผอนปรนทางการคาและมีตลาดนัดเพ่ือซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินคาระหวางประชาชนคนไทยกับคนลาว และคนไทยกับคนกัมพูชา ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 การเก็บขอมูลภาคสนามในพื้นที่และภาพกิจกรรม ระหวางเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2556 

วัน/เดือน วันที่ / พ้ืนที่เก็บขอมูลภาคสนาม วิธีการจัดเก็บขอมลู 
21-24 พ.ค. 2556 จังหวัดเลย  ประชุมกลุม/สัมภาษณเชิงลึก 
22 พ.ค. 2556 สัมภาษณเชิงลึกคณุนิยม ไวยรัชพานิช  สัมภาษณเชิงลึก 
23 พ.ค. 2556 เก็บขอมูลจากผูเขารวมสมัมนา Lao-Thai Business 

Outlook 2015 ณ กรุงเวียงจันทน  
สัมภาษณเชิงลึก 

28-29 พ.ค. 2556 จังหวัดนครพนม  ประชุมกลุม/สัมภาษณเชิงลึก 
30-31 พ.ค. 2556 จังหวัดมุกดาหาร  ประชุมกลุม/สัมภาษณเชิงลึก 
2-3 ม.ิย. 2556 จังหวัดอํานาจเจริญ  สัมภาษณเชิงลึก 
4-5 ม.ิย. 2556 จังหวัดอุบลราชธานี  สัมภาษณเชิงลึก 
10 ม.ิย. 2556 ดร.คําเผย ผันทะจอน รองเจาแขวงสะหวันนะเขต 

นายธนพล หวังออมกลาง รองกงสุลใหญ ณ แขวง
สะหวันนะเขต 

สัมภาษณเชิงลึก 

12-13 ม.ิย. 2556 จังหวัดหนองคาย  ประชุมกลุม/สัมภาษณเชิงลึก 
14-16 ม.ิย. 2556 จังหวัดบึงกาฬ สัมภาษณเชิงลึก 
24-26 ม.ิย. 2556 จังหวัดศรีสะเกษ  สัมภาษณเชิงลึก 
27-28 ม.ิย. 2556 จังหวัดสุรินทร ประชุมกลุม/สัมภาษณเชิงลึก 
29 ม.ิย. 2556 จังหวัดบุรีรมัย ประชุมกลุม/สัมภาษณเชิงลึก 
11 ก.ค. 2556 แมทัพนอยที่ 2 จังหวัดนครราชสมีา สัมภาษณเชิงลึก 
15-19 ก.ย. 2556 จังหวัดอุบลราชธานี (รอบสอง)  สัมภาษณเชิงลึก 
20 ก.ย. 2556 จังหวัดบุรีรมัย(รอบสอง) สัมภาษณเชิงลึก 
21-22 ก.ย. 2556 จังหวัดอุบลราชธานี (รอบสอง) และเมืองปากเซ แขวง

จําปาสัก  
สัมภาษณเชิงลึก 

25-28 ก.ย. 2556 จังหวัดเลย (รอบสอง)  สัมภาษณเชิงลึก 
29-30 ก.ย. 2556 จังหวัดนครพนม (รอบสอง)  สัมภาษณเชิงลึก 
1-2 ต.ค. 2556 จังหวัดนครพนม (รอบสอง)  สัมภาษณเชิงลึก 
4-5 ต.ค. 2556 จังหวัดหนองคาย (รอบสอง)  สัมภาษณเชิงลึก 
6 ต.ค. 2556 จังหวัดเลย (รอบสอง)  สัมภาษณเชิงลึก 
7 ต.ค. 2556 จังหวัดบึงกาฬ  (รอบสอง)  สัมภาษณเชิงลึก 
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ตารางที่ 1 การเก็บขอมูลภาคสนามในพื้นที่และภาพกิจกรรม ระหวางเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2556 (ตอ) 
วัน/เดือน วันที่ / พ้ืนที่เก็บขอมูลภาคสนาม วิธีการจัดเก็บขอมลู 

11-12 ต.ค. 2556 จังหวัดหนองคาย (รอบสอง)  สัมภาษณเชิงลึก 
ต.ค.-ธ.ค. 2556 จัดเก็บแบบสัมภาษณ 36 ดาน แบบสัมภาษณ 
 

วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2556 ลงพ้ืนที่จังหวัดเลยเก็บขอมูลกับสวนราชการและภาคเอกชนที่
เกี่ยวของ มีการจัดประชุมกลุม (Focus Group) และสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับบุคคลที่
เกี่ยวของ 

 

 
                                   ภาพที่ 109 ประชุมกลุม (Focus Group) หอการคาจังหวัดเลยกับสภา 

การคาและอุตสาหกรรมแขวงไซยะบุลี สปป.ลาว 
 

  
ภาพที่ 110-111 นายกสมาคมผูประกอบการ อ.ทาลี่ และนายดานศุลกากรทาลี่ และหวัหนาดานกักกันพืชและสัตว 

 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) คุณนิยม ไวยรัชพาณิชประธาน

หอการคาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เก็บขอมูลจากผูเขารวมสัมมนา Lao-Thai Business Outlook 2015 ณ 

กรุงเวียงจันทน 
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2556 ลงพ้ืนที่จังหวัดนครพนมเก็บขอมูลกับสวนราชการและภาคเอกชนที่

เกี่ยวของ รวมถึงเขาไปสังเกตการณและเก็บขอมูลบริเวณจุดผานแดน 
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ภาพที่ 112 สัมภาษณเชิงลึกรองผูวาราชการ จ.นครพนม                  ภาพที่ 113 สัมภาษณเชิงลึกผูปฏิบัติหนาที่ประจําดานศุลกากรนครพนม 
 

 
ภาพที ่114 สัมภาษณเชิงลึกพาณิชยนครพนม                                ภาพที่ 115 ประชุมกลุมหอการคา จ.นครพนม 
 

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2556 ลงพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหารเก็บขอมูลกับสวนราชการและภาคเอกชนที่
เกี่ยวของ รวมถึงเขาไปสังเกตการณและเก็บขอมูลบริเวณจุดผานแดน 

 

 
ภาพที่ 116 สัมภาษณเชิงลึก จนท.หนวยงานปองกัน จ.มุกดาหาร    ภาพที ่117 สัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการชิปปงใน จ.มุกดาหาร 
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ภาพที่ 118 สัมภาษณเชิงลึกศุลกากร จ.มุกดาหาร      ภาพที ่119 สัมภาษณเชิงลึกพาณิชย จ.มุกดาหาร 
 

วันที่ 2-3 มิถุนายน 2556 ลงพ้ืนที่จังหวัดอํานาจเจริญเก็บขอมูลกับสวนราชการและภาคเอกชน รวม
ถึงเขาไปสังเกตการณและเก็บขอมูลบริเวณจุดผอนปรนบานยักษคุ อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 

 

 
ภาพที่ 120 สัมภาษณเชิงลึกนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลชานุมาน      ภาพที่ 121 สัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการรานสินเจริญวัสดุ 
 

 
                                    ภาพที ่122 สัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการรานถนัดพาณิชย 
 
วันที่ 4-5 มิถุนายน 2556 ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเก็บขอมูลกับสวนราชการและภาคเอกชน และ

ไปสังเกตการณเก็บขอมูลบริเวณจุดผานแดนถาวรบานปากแซง อําเภอนาตาล จุดผานแดนถาวรชองเม็ก จุด
ผอนปรนทางการคาบานดานเกา อําเภอโขงเจียม 
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ภาพที่ 123 สัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการคาที่ จ.อบุลราธานี             ภาพที่ 124 สัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการคาที่ จ.อุบลราธาน ี
 

  
ภาพที่ 125 สัมภาษณเชิงลึกนายกเทศบาลตําบลชองเม็ก                 ภาพที ่126 สัมภาษณเชิงลึก นายก อบต.ชองเม็ก 
 

วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เขาสัมภาษณเชิงลึกกับรองเจาแขวงสะหวันนะเขตและรองกงสุลใหญ ณ 
แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และรองกงสุลไทย ประจําสะหวันนะเขต 

 

  
ภาพที่ 127 สัมภาษณเชิงลึกรองเจาแขวงแขวงสะหวันนะเขต               ภาพที่ 128 สัมภาษณเชิงลึกรองกงสุลใหญ ณ แขวงสะหวันนะเขต 

 
วันที่ 12-13 มิถุนายน 2556 ลงพ้ืนที่จังหวัดหนองคายประชุมกลุม (Focus Group) กับสมาชิก

หอการคาจังหวัดหนองคาย และสัมภาษณเชิงลึกกับผูประกอบการนําเขา-สงออก ในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
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ภาพที่ 129 สัมภาษณเชิงลึกรองผูวาราชการ จ.หนองคาย                    ภาพที ่130 สัมภาษณเชิงลึกพาณิชย จ.หนองคาย 
 

 
ภาพที่ 131 สัมภาษณเชิงลึกรองนายดานศุลกากรหนองคาย               ภาพที่ 132 สัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการรานหนองคายชฎาทอง 
 

 
ภาพที ่133 สัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการรานหนองคายนําเซงฮวด    ภาพที ่134 ประชุมกลุมรวมกับหอการคา จ.หนองคาย 

 
วันที่ 14-16 มิถุนายน 2556 ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬสัมภาษณเชิงลึกกับสวนราชการและภาคเอกชนที่

เกี่ยวของในพ้ืนที่ รวมถึงเขาไปสังเกตการณเก็บขอมูลบริเวณจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนในพ้ืนที่จังหวัด
บึงกาฬ rIS
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ภาพที่ 135 สัมภาษณเชิงลึกรองผูวาราชการ จ.บึงกาฬ                     ภาพที่ 136 สัมภาษณเชิงลึกผูแทนสํานักงานเกษตร จ.บึงกาฬ 
 

 
ภาพที่ 137 สัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการบ.อี.คิว.รับเบอร      ภาพที ่138 สัมภาษณเชิงลึกตรวจคนเขาเมือง จ.บึงกาฬ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            ภาพที่ 139 สัมภาษณเชิงลึก นายก อบต.โพนแพง อ.รัตนวาป 
 

วันที่ 24-26 มิถุนายน 2556 ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษสัมภาษณเชิงลึกกับสวนราชการและภาคเอกชน
ที่เก่ียวของรวมถึงเขาไปสังเกตการณและเก็บขอมูลบริเวณจุดผานแดนถาวรชองสะงํา จังหวัดศรีสะเกษ 
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ภาพที่ 140 สัมภาษณเชิงลึกผูแทนสํานกังานจัดหางาน จ.ศรีสะเกษ      ภาพที ่141 สัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการนําเขา-สงออกพริก 
  

  
ภาพที ่142 สัมภาษณเชิงลึกนายอําเภอภูสิงห และ จนท.ดนความมั่น     ภาพที่ 143 ประชุมกลุมรวมกับหอการคา จ.ศรีสะเกษ 
               คงที่ชองสะงํา  
 

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2556 ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทรสัมภาษณเชิงลึกกับสวนราชการและภาคเอกชนที่
เกี่ยวของ รวมถึงเขาไปสังเกตการณบริเวณจุดผานแดนถาวรชองจอม จังหวัดสุรินทร 

 

 
ภาพที่ 144 สัมภาษณเชิงลึกตรวจคนเขาเมือง จ.สุรินทร                   ภาพที่ 145 สัมภาษณเชิงลึก จนท.สํานักงานพัฒนาการ จ.สุรินทร rIS
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ภาพที่ 146 สัมภาษณเชิงลึก จนท.จัดหางาน จ.สุรินทร                   ภาพที่ 147 ประชุมกลุมหนวยงานราชการ จ.สุรินทร 

 

 
                                    ภาพที ่148 สัมภาษณเชิงลึก ผูแทนสภาอุตสาหกรรม จ.สุรินทร 

 
วันที่ 29 มิถุนายน 2556 ลงพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย สัมภาษณเชิงลึกกับ ร.ต.วัฒนาไชย ไชยหอม รวมถึง

เขาไปสังเกตการณและเก็บขอมูลบริเวณจุดแลกเปลี่ยนสินคาเพ่ือมนุษยธรรมชองสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย 
 

 
                                    ภาพที ่149 สัมภาษณเชิงลึก ร.ต.วัฒนาไชย ไชยหอม กองรอยทหาร 

                                                                   พรานที ่2604 ที่จุดผอนปรนชองสายตะก ู
 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ลงพ้ืนที่เขาสัมภาษณเชิงลึก ดานความมั่นคงและปญหาเรื่องเขตแดน กับ
แมทัพนอยที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา 
 วันที่ 15-19 กันยายน 2556 ลงพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีรอบที่สอง เขาสังเกตการณและเก็บขอมูล
บริเวณจุดผอนปรนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 
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                                          ภาพที่ 150 สัมภาษณเชิงลึกผูบริโภคคนลาวที่จุดผอนปรนบานดานเกา  
                                                           อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี

 
 วันที่ 20 กันยายน 2556 ลงพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมยเพ่ือสังเกตการณและเก็บขอมูลบริเวณจุดแลกเปลี่ยน
สินคาเพ่ือมนุษยธรรมชองสายตะกู จังหวัดบุรีรัมยและบริเวณตลาดฝงประเทศกัมพูชา 
 

 
                                           ภาพที่ 151 การใหบริการตรวจรักษาคนกัมพูชาฟร ีที่ชองสายตะกู  

จ.บุรีรัมย 
 

วันที่ 21-22 กันยายน 2556 ลงพื้นที่ชองเม็กจังหวัดอุบลราชธานีและศึกษาและเก็บขอมูลเสนทาง
การนําเขาผัก ผลไม ในเมืองปากเซ แขวงจําปาสัก สปป.ลาว 

 

 
ภาพที่ 152 สัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการคนไทยนําเขากระหล่ําปลีที ่

                                                           ปากเซ แขวงจาํปาสกั สปป.ลาว 
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 วันที่ 25-28 กันยายน 2556 ลงพ้ืนที่จังหวัดเลยรอบสอง สังเกตการณเก็บขอมูลบริเวณจุดผอนปรน
บานเหมืองแพร จุดผอนปรนบานนาแหว จุดผอนปรนบานอาฮี ตลาดนัดบริเวณสะพานมิตรภาพแมน้ําเหือง 
อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย 

 

 
ภาพที่ 153 สัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการแปรรูปแมคคาเดเมีย จ.เลย 

 
 วันที่ 29-30 กันยายน และ 1-2 ตุลาคม 2556 ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมรอบสอง เพ่ือสังเกตการณเก็บ
ขอมูลตามจุดผอนปรนในจังหวัดนครพนม 
 

  
ภาพที่ 154 จุดผอนปรน อ.ทาอุเทน จ.นครพนม       ภาพที่ 155 สัมภาษณเชิงลึก จนท.ศุลกากรที่ทาเรือนครพนม 
 

  
ภาพที่ 156 สัมภาษณเชิงลึก จนท.ประจําจุดผอนปรน บ.หนาด จ.นครพนม ภาพที่ 157บริเวณจุดผอนปรน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 
 

วันที่ 4-5 ตุลาคม 2556 ลงพื้นที่เก็บขอมูลบริเวณจุดผอนปรนในจังหวัดหนองคายรอบสอง  
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ภาพที่ 158 สัมภาษณเชิงลึกผูคาคนลาวที่ทาเรือหายโศก จ.หนองคาย     ภาพที่ 159 ที่ทําการจุดผอนปรนบานหมอ ศรีเชียงใหม 
 

 
                                            ภาพที่ 160 สินคาคนลาวบรรจุในถุงดําเพื่อปกปดการตรวจสอบ  
                                                             ที่จุดผอนปรน อ.โพนพิสยั จ.หนองคาย 

 
 วันที่ 6 ตุลาคม 2556 ลงพื้นที่เก็บขอมูลจังหวัดเลย 
 

 
    ภาพที ่161 เก็บขอมูลตลาดนัดไทย-ลาว จุดผานแดนถาวรเชียงคาน จ.เลย 

 
 วันที่ 7 ตุลาคม 2556 ลงพื้นที่เก็บขอมูลจังหวัดบึงกาฬ rIS
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                                           ภาพที่ 162 เก็บขอมูลจุดผอนปรนปากคาด จ.บึงกาฬ 
 
 วันที่ 11-12 ตุลาคม 2556 ลงพื้นที่เก็บขอมูลบริเวณจุดผอนปรน อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
 

  
ภาพที่ 163คนลาวขามมาทีจุ่ดผอนปรนบานมวง อ.สังคม จ.หนองคาย   ภาพที่ 164 กรรมการชุมชน ตรวจสอบสิ่งของคนลาวนําเขาที่ทาเทียบเรือ  

 บ.สังคม จ.หนองคาย 

 ในเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม จัดเก็บแบบสัมภาษณ บริเวณจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนทั้ง 36 
จุด 
 

 
ภาพที่ 165-166 ลงพื้นที่เก็บขอมูลแบบสัมภาษณคนลาว 
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ภาพที่ 167-168 ลงพื้นที่เก็บขอมูลแบบสัมภาษณคนลาว 

 
2.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.2.1 ประชากร ไดแก คนที่อาศัยอยูจังหวัดตามแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคนลาว
คนกัมพูชา ที่เขามาซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนสินคาตามตลาดนัดบริเวณชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.2.2 กลุมตัวอยาง จากการศึกษาในครั้งนี้ แบงกลุมตัวอยางได 2 ประเภท ดังนี้ 
1) ขอมูลจากแบบสัมภาษณ เปนการสัมภาษณ ผูบริโภค ผูประกอบการ คนลาว คนกัมพูชา และ

คนไทย ณ จุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรน ไทย-สปป.ลาว และ ไทย-กัมพูชา จํานวน 36 จุด ซึ่งมีจํานวน
ตัวอยาง ดังนี้  

1.1) จํานวนตัวอยางผูบริโภคคนลาว 2,431 ตัวอยาง  
1.2) จํานวนตัวอยางผูบริโภคคนกัมพูชา 946 ตัวอยาง  
1.3) จํานวนตัวอยางผูบริโภค ณ ดาน ที่เปนคนไทย 254 ตัวอยาง  
1.4) จํานวนตัวอยางผูประกอบการคนลาว 78 ตัวอยาง  
1.5) จํานวนตัวอยางผูประกอบการคนกัมพูชา 92 ตัวอยาง  
1.6) จํานวนตัวอยางผูประกอบการคนไทย 193 ตัวอยาง  

2) ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูใชขอมูลสําคัญ (Key Informant) ที่เปนตัวแทนของสวนราชการ
ของแตละจังหวัดตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา ไดแก ผูแทนกงสุลใหญไทย ณ แขวง
สะหวันนะเขต ผูแทนเจาแขวงสะหวัดนะเขต ผูวาราชการจังหวัด หรือรองผูวาราชการจังหวัด หัวหนา
สํานักงานจังหวัด ปองกันจังหวัด เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน นายอําเภอ หรือปลัดอาวุโส สวน
ราชการทหาร พาณิชยจังหวัด เกษตรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาการจังหวัด คลังจังหวัด ศุลกากร 
ตรวจคนเขาเมือง ตรวจพืชและสัตว  สํานักงานการคาตางประเทศ ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค จั ดหางาน
จังหวัด สรรพากรจังหวัด เทศบาลตําบล หรือ อบต. ณ พ้ืนที่ดาน ในสวนภาคเอกชน ในเขตอําเภอเมือง และ
อําเภอที่ตั้งของดานของจังหวัดตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา ไดแก ผูประกอบการรานคา
ปลีก รานคาสง และหางสรรพสินคาในพื้นที่ 
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2.3  การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ 
1) การหาความเที่ยงตรง (Validity) ในการทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณไดนําแบบ

สัมภาษณถามปรึกษาผูเชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงทางดานเนื้อหาวาสามารถวัดไดตรง
ตามประเด็นการศึกษา และความแตกตางสอดคลองกับทฤษฎีที่ใชเปนกรอบของการศึกษา 

2) การหาความนาเชื่อมั่น (Reliability) นําแบบสัมภาษณที่ไดตรวจสอบวามีความเที่ยงตรงแลวไป
ทดสอบกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ตัวอยาง เพ่ือทดสอบคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient Alpha) ของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) (บุญชม ศรีสะอาด,2545) กอนนําไปใชเก็บขอมูลจริง โดยทํา
การแจกแบบสัมภาษณไปยังกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาและไดรับคาความเชื่อมั่น 
0.96 จนอยูในระดับท่ีสามารถใชในการวิจัย 

3) หลักจากนั้นไดนําแบบสัมภาษณมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ และนําไปเก็บขอมูลกับกลุม
ตัวอยางตอไป 
2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1) การเก็บรวมรวมขอมูลดวยวิธีการสํารวจ (Survey Method) โดยการใชแบบสัมภาษณทําการ
สอบถามกลุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในจุดผานแดน
ถาวรและจุดผอนปรนในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ชายแดนติดกับ สปป .ลาว และประเทศกัมพูชา ระหวางเดือน
พฤษภาคม 2556-เดือนมกราคม 2557 

2) โดยการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลดานเอกสาร ขอมูลภาคสนาม ซึ่งคณะผูวิจัย เปนผูดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลตามระเบียบวิจัยจาก ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งคนไทย คนลาว 
และคนกัมพูชา 
2.5  วิธีวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีการสิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยวิธีการทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ SPSS For Windows เพ่ือหาคาสถิติของระดับความคิดเห็น นํามาวิเคราะหหาคาความถี่ 
(Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ
แจกแจงคาความถี่แบบสองทาง (Crosstabs) และการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปรดวย 
(Pearson Chi-Square) ใชการวิเคราะหแบบสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณแบบปลายปดและแบบปลายเปด 
ซึ่งแบบสัมภาษณมีลักษณะแบบสัมภาษณ 2 ประเภท ไดแก ลักษณะแบบสัมภาษณเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) และลักษณะแบบสัมภาษณเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งเกณฑ
ในการกําหนดคาน้ําหนักของการประเมินเปน 5 ระดับตามวิธีของลิเคิรท (Likert) (ธานินทร, 2555) ไดแก 

ระดับความคิดเห็น   คาน้ําหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ 
นอยที่สุด     กําหนดใหมีคาเทากับ 1 คะแนน 
นอย     กําหนดใหมีคาเทากับ 2 คะแนน 
ปานกลาง    กําหนดใหมีคาเทากับ 3 คะแนน 
มาก     กําหนดใหมีคาเทากับ 4 คะแนน 
มากที่สุด    กําหนดใหมีคาเทากับ 5 คะแนน 
การแปลความหมายของคะแนน ใชเกณฑการคิดคะแนนเฉลี่ย เพื่อกําหนดระดับความสําคัญดังนี้ 
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ระดับเกณฑการใหคะแนนคาเฉลี่ยแตละระดับชั้น 

อันตรภาคชั้น (Interval)= พิสัย (Range)
จํานวนชั้น (Class) 

                     =
5-1
5

 

                    =0.80 
 เกณฑการแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ยคาความคิดเห็น กําหนดเปนชวงคะแนน 
ดังตอไปนี้  
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 แปลความหมาย มีความคิดเห็นนอยที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 แปลความหมาย มีความคิดเห็นนอย 
  คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แปลความหมาย มีความคิดเห็นปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แปลความหมาย มีความคิดเห็นมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 แปลความหมาย มีความคิดเห็นมากที่สุด 
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บทที่ 3  
บทวิเคราะหจากการสํารวจพื้นที่ 

 
 

3.1 ภาพรวมการคาชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ตารางที่ 2 ความยาวเสนพรมแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ สปป.ลาว และกัมพูชา 

จังหวัด ความยาวพรมแดน (กิโลเมตร) 
สปป.ลาว กัมพูชา 

1. เลย 214 - 
2. หนองคาย 210 - 
3. บึงกาฬ 120 - 
4. นครพนม 174 - 
5. มุกดาหาร 72 - 
6. อํานาจเจรญิ 38 - 
7. อุบลราชธาน ี 428 67 
8. ศรีสะเกษ - 127 
9. สุรินทร - 90 
10. บุรีรัมย - 80 

รวม 1,256 364 
 

3.1.1 การคาชายแดนไทย-สปป.ลาว 
1) ขอมูลของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนไทย-สปป.ลาว ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ตารางที่ 3 แสดงพืน้ท่ีติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนในจังหวัดทีม่ีพื้นท่ีชายแดนติด สปป.ลาว 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัด 
จุดผาน
แดน
ถาวร 

จุด
ผอน
ปรน 

พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของ สปป.ลาว เวลาทําการ 

เลย √  ดานสะพานมิตรภาพขามแมน้ํา
เหือง ไทย-ลาว บานนากระเซ็ง 
ตําบลอาฮี อําเภอทาลี่ 

บานคอนผึ้ง เมืองแกนทาว 
แขวงไซยะบุลี  

ทุกวัน  
เวลา 07.00-18.00 น. 

√  ดานเชียงคาน บานเชียงคาน 
ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน  

เมืองซะนะคาม  
แขวงเวียงจันทน  

ทุกวัน  
เวลา 08.00-18.00 น. 

√  ดานคกไผ บานคกไผ ตําบลปาก
ชม อําเภอปากชม 

บานวัง เมืองซะนะคาม 
แขวงเวียงจันทน  

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

 √ บานเหมืองแพร ตําบลนาแหว 
อําเภอนาแหว 

บานเหมืองแพ  
เมืองบอแตน แขวงไซยะบุลี  

ทุกวันพระ  
เวลา 08.00-18.00 น. 
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ตารางที่ 3 แสดงพื้นที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนในจังหวัดทีม่ีพื้นท่ีชายแดนติด สปป.ลาว 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ) 

จังหวัด 
จุดผาน
แดน
ถาวร 

จุด
ผอน
ปรน 

พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของ สปป.ลาว เวลาทําการ 

เลย  √ บ านนาข า  ตํ าบลปากหมั น 
อําเภอดานซาย 

บานนาขา เมืองบอแตน 
แขวงไซยะบุลี  

ทุ ก วั น อั ง ค า ร แ ล ะ
พฤหัสบดี  
เวลา 08.00 -16.00 น. 

 √ บานอาฮี ตําบลอาฮี อําเภอทาลี่ บานนาแกงมา  
เมืองแกนทาว  
แขวงไซยะบุลี  

ทุกวันข้ึน 7 ค่ํา  
เวลา 07.00-18.00 น. 
(ปจจุบันไดยกเลิกการ
เปดจุดผอนปรนแหงนี้
เปนทาเทียบเรือ) 

 √ บานนากระ เซ็ ง  ตํ าบลอาฮี 
อําเภอทาลี่ 

บานเมืองหมอ  
เมืองแกนทาว แขวงไซยะบุลี  

ทุกวันเสารที่ 1 และ 3 
ของเดือน  
เวลา 06.00-18.00 น. 

 √ บานหนองผือ ตําบลหนองผือ 
อําเภอทาลี่ 

บานแกนทาว  
เมืองแกนทาว แขวงไซยะบุลี  

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

หนองคาย √  ดานสะพานมิตรภาพขามแมน้ํา
โขง ไทย-ลาว แหงที่  1 บาน
เ ห ล า จ อม ม ณี  ตํ า บ ล มี ชั ย 
อําเภอเมือง 

บานดงพูสี  
เมืองหาดซายฟอง  
นครหลวงเวียงจันทน  

ทุกวัน  
เวลา 06.00-22.00 น. 

√  ดานทาเสด็จ ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง 

บานทาเดื่อ  
เมืองหาดซายฟอง  
นครหลวงเวียงจันทน  

ทุกวัน  
เวลา 08.00-18.00 น. 

 √ บานมวง ตําบลบานมวง อําเภอ
สังคม 

บานโคกแห เมืองสังทอง 
แขวงเวียงจันทน  

ทุกวันเสาร  
เวลา 06.00-18.00 น. 

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

บานหนองดา  
เมืองสีโคดตะบอง  
นครหลวงเวียงจันทน  

ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี 
และเสาร  
เวลา 07.30-17.00 น. 

 √ บานจุมพล ตําบลจุมพล อําเภอ
โพนพิสัย 

บานโดนใต เมืองปากงึม 
นครหลวงเวียงจันทน  

วันอังคารและวันเสาร   
เวลา  08.00-16.00 น. 

 √ บานเปงจาน ตําบลโพนแพง 
อําเภอรัตนวาป 

บานทวย เมืองทาพะบาด 
แขวงบอลิคําไซ  

ทุ ก วั น พุ ธ แ ล ะ วั น
อาทิตย  
เวลา 08.30 – 16.30 น. 

บึงกาฬ √  ดานบึงกาฬ บานพันลํา ตําบล
วิศิษฐ อําเภอเมือง 

เมืองปากซัน  
แขวงบอลิคําไซ  

ทุกวัน  
เวลา 08.00-18.00 น.  

 √ บานหวยคาด ตําบลปากคาด 
อําเภอปากคาด 

บานทวย เมืองทาพะบาด 
แขวงบอลิคําไซ  

ทุกวันจันทร และวัน
พฤหัสบดี  
เวลา 06.00-18.00 น. 

 √ บ านบุ ง คล า  ตํ า บลบุ ง คล า 
อําเภอบุงคลา 

บานปากกะดิ่ง เมืองปาก
กะดิ่ง แขวงบอลิคําไซ  

ทุกวันอังคาร และวัน
ศุกร  
เวลา 08.00-18.00 น. 
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ตารางที่ 3 แสดงพื้นที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนในจังหวัดทีม่ีพื้นท่ีชายแดนติด สปป.ลาว 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ) 

จังหวัด 
จุดผาน
แดน
ถาวร 

จุด
ผอน
ปรน 

พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของ สปป.ลาว เวลาทําการ 

นครพนม √  ดานสะพานมิตรภาพขามแมน้ํา
โขง ไทย-ลาว แหงที่  3 บาน
หอม ตําบลอาจสามารถ อําเภอ
เมือง 

บานเวินใต เมืองทาแขก 
แขวงคํามวน  

ทุกวัน  
เวลา 06.00-22.00 น. 

√  ด านท า เ รื อ  ตํ าบล ใน เ มื อ ง 
อําเภอเมือง 

เมืองทาแขก แขวงคํามวน  ทุกวัน  
เวลา 06.00-16.00 น. 

 √ บ าน โพธิ์ ชั ย  ตํ า บล ไ ผ ล อม 
อําเภอบานแพง 

บานทาสะอาด เมืองปาก
กะดิ่ง แขวงบอลิคําไซ  

ทุกวันจันทร-ศุกร  
เวลา 08.30-16.30 น. 

 √ อําเภอทาอุเทน บานหินบูน เมืองหินบูน 
แขวงคํามวน  

ทุกวันจันทร  และวัน
พฤหัสบดี  
เวลา09.00-15.00 น. 

 √ บานหนาด ตําบลบานกลาง 
อําเภอเมือง 

บานปากเบง เมืองทาแขก 
แขวงคํามวน  

ทุกวันอังคาร และวัน
ศุกร  
เวลา 08.00-15.00 น. 

 √ อําเภอธาตุพนม บานดาน เมืองหนองบก 
แขวงคํามวน  

ทุกวันจันทร  และวัน 
พฤหัสบดี  
เวลา 07.00-15.00 น. 

มุกดาหาร √  ดานสะพานมิตรภาพขามแมน้ํา
โขง ไทย-ลาว แหงที่ 2 บานสง
เปอย ตํ าบลบางทรายใหญ 
อําเภอเมือง 

บานนาแก  
เมื อ ง ไกสอน  พมวิห าน 
แขวงสะหวันนะเขต  

ทุกวัน  
เวลา 06.00-22.00 น. 

√  ด านท า เ รื อ  ตํ าบล ใน เมื อ ง 
อําเภอเมือง 

เมื อ ง ไกสอน  พมวิห าน 
แขวงสะหวันนะเขต  

ทุกวัน  
เวลา 06.00-18.00 น. 

อํานาจเจริญ  √ บานยักษคุ อําเภอชานุมาน บานเหลามะหูด เมืองไซพู
ทอง แขวงสะหวันนะเขต  

ทุ ก วั น พุ ธ  แ ล ะ วั น
อาทิตย  
เวลา 06.00-18.00 น. 

อุบลราชธาน ี √  ดานชองเม็ก อําเภอสิรินธร ดานวังเตา เมืองโพนทอง 
แขวงจําปาสัก  

ทุกวัน  
เวลา 08.00-22.00 น. 

√  ดานปากแซง ตําบลพระลาน 
อําเภอนาตาล 

บ านปากตะพาน เมื อ ง
ละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน  

ทุกวัน  
เวลา 08.00-18.00 น. 

 √ ดานเขมราฐ ตํ าบลเขมราฐ 
อําเภอเขมราฐ 

บานนาปากซัน  
เมืองสองคอน  
แขวงสะหวันนะเขต  

ทุกวันจันทร  และวัน
ศุกร  
เวลา 08.00-15.00 น. 

 √ บานสองคอน ตําบลสองคอน 
อําเภอโพธิ์ไทร 

บานหนองแสง/บานดอน
หมากเดื่อ เมืองละคอนเพ็ง 
แขวงสาละวัน  

ทุกวันพฤหัสบดี  
เวลา 09.00-15.00 น. 
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ตารางที่ 3 แสดงพื้นที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนในจังหวัดทีม่ีพื้นท่ีชายแดนติด สปป.ลาว 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ) 

จังหวัด 
จุดผาน
แดน
ถาวร 

จุด
ผอน
ปรน 

พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของ สปป.ลาว เวลาทําการ 

อุบลราธาน ี  √ บานดานเกา ตําบลโขงเจียม 
อําเภอโขงเจียม 

บานสิงสัมพัน  
เมืองซะนะสมบูน  
แขวงจําปาสัก  

ทุ ก วั น อั ง ค า ร  วั น
พฤหัสบดี และวันเสาร 
เวลา 06.00-16.30 น. 

 √ ชองตาอู บานหนองแสง ตําบล
โพนงาม อําเภอบุญฑริก 

บานเหียง เมืองสุขุมา แขวง
จําปาสัก  

ทุกวั นจั นทร  วั นพุ ธ 
และวันศุกร  
เวลา 08.00-15.00 น. 

 
2)  มูลคาการคาของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ตารางที่ 4 แสดงมลูคาการคาชายแดนใน สปป.ลาวของจุดผานแดนถาวรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                  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 
3. ดานหนองคาย 4,1170.07 5,9547.04 5,5871.40 2,582.02 3,428.29 3,391.35 
4.  ดานบึงกาฬ 5,174.65 4,734.68 2,668.09 305.78 590.59 438.29 
5.  ดานนครพนม 4,602.81 8,308.04 58,261.59 2,429.71 5,201.81 12,215.06 
6. ดานมุกดาหาร 47,836.27 64,336.64 34,864.63 24,760.01 33,983.92 25,060.28 
7. ดานเขมราฐ จ.อุบลฯ* 1,365.7 2,328.0 2,249.7 14.3 168.6 59.1 
8. ดานชองเม็ก จ.อุบลฯ  8,567.0 9,973.3 10,998.4 1,441.20 1,898.10 1,609.20 

รวม 111,512.38 154,420.63 174,285.65 32,516.84 46,123.11 43,464.15 
หมายเหต ุ: * หมายถึง ดานเขมราฐ เปนจุดผอนปรน แตมีดานศุลกากรเขมราฐประจําอยู 
ที่มา : ดานศุลกากรแตละพื้นที,่ 2557 

 
ตารางที่ 5 แสดงประมาณการมูลคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือไทย -สปป .ลาว ในพื้นที่ของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลําดับ  จังหวัด  จุดผอนปรน/ทาเทียบเรือของไทย  ประมาณมูลคาการซื้อขาย
ตอวันที่เปดดาน (บาท)  

ประมาณมูลคาการซื้อขายตอเดือน 
(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.ทาลี ่ 100,000 200,000 
4 บ.หนองผือ อ.ทาลี่*   80,000 320,000 
5 บ.อาฮ ีอ.ทาลี่*  50,000 100,000 
6 

หนอง 
คาย 

บ.มวง อ.สังคม  300,000 1,200,000 

16,560,000 7 บานปากโสม ต.ผาตั้ง อ.สังคม*   60,000 960,000 
8 บานเจี้อง เทศบาลตําบลสังคม*   70,000 1,120,000 
9 บานสังคม อ.สังคม* 30,000 480,000 
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ตารางที่ 5 แสดงประมาณการมูลคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือไทย -สปป .ลาว ในพื้นที่ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ) 

ลําดับ  จังหวัด  จุดผอนปรน/ทาเทียบเรือของไทย  ประมาณมูลคาการซื้อขาย
ตอวันที่เปดดาน (บาท)  

ประมาณมูลคาการซื้อขายตอเดือน 
(บาท)  

ตอดาน  ทั้งจังหวัด  
10 หนอง 

คาย 

บ.หมอ อ.ศรีเชียงใหม  600,000 7,200,000 

 11 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย  400,000 3,200,000 
12 บ.เปงจาน อ.รัตนวาป  300,000 2,400,000 
13 บึงกาฬ  บ.หวยคาด อ.ปากคาด  200,000 1,600,000 3,600,000 14 บ.บุงคลา อ.บุงคลา  250,000 2,000,000 
15 

นคร  
พนม  

บ.โพธิ์ชยั ต.ไผลอม อ.บานแพง  350,000 7,000,000 

27,640,000 16 อ.ทาอุเทน  500,000 4,000,000 
17 บ.หนาด อ.เมือง  80,000 640,000 
18 อ.ธาตุพนม  2,000,000 16,000,000 
19 อํานาจเจริญ บ.ยักษค ุอ.ชานุมาน  300,000 2,400,000 2,400,000 
20 

อุบลราช 
ธาน ี 

อ.เขมราฐ  500,000 10,000,000 

19,430,000 21 บ.สองคอน อ.โพธิ์ไพร  32,500 130,000 
22 บ.ดานเกา อ.โขงเจียม  375,000 4,500,000 
23 ชองตาอู บ.หนองแสง อ.บุณฑริก  400,000 4,800,000 

รวมมูลคาจุดผอนปรน และทาเทียบเรอื (บางสวน) ที่ใชประจํา  73,850,000 
หมายเหต ุ*  หมายถึง ทาเทียบเรือ 

   ท่ีมา : จากการประมาณการของศูนย ROC มข. , 2556 
    

3) ลักษณะการขนสงสินคา 
 

ตารางที่ 6 สรุปรูปแบบการขนสงพื้นที่มีพรมแดนตดิตอกับ สปป.ลาว และกัมพูชาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รูปแบบการ

ขนสง 
แมน้ําเหืองกั้นพรมแดน แมน้ําโขงกั้นพรมแดน พรมแดนเปนพ้ืนดิน

ติดกัน 
ขามโดย
สะพาน 

ขามโดยเรือ
เล็ก หรือ เรือ

แจว 

ขามโดย
แพไมไผ 

ขามโดย
สะพาน 

ขามโดย
แพขนาน

ยนต 

ขามโดยเรือ 
ขนาดใหญ 

ขามโดยเรือ 
ขนาดเล็ก 

กั้นพรมแดน สปป.
ลาว 

ขามโดย
รถยนต 

ขาม
โดย

รถเข็น
สินคา 

เลย ดานทาลี ่ 1.ดาน บ.นา
กระเซ็ง 
2.ดาน บ.นา
ขา 
3.ดาน บ.อาฮี 
4.ดาน บ.
หนองผอื 

ดาน บ.
เหมือง
แพร 

 ดาน 
บ.คกไผ 

1.ดานเชียงคาน 
2.ดาน บ.คกไผ 

   

หนองคาย    ดาน
สะพาน
หนองคาย 

 1.ทาเรอืเมือง
หนองคาย 
2.ดาน บ.หมอ 
3.ดาน อ.โพนพิสัย 

1.ดาน บ.มวง 
2.ดาน บ.เปงจาน 

  

บึงกาฬ     ดานบึง
กาฬ 

1.ทาเรอื เมืองบึง
กาฬ 
2.ดาน อ. ปากคาด 

1.ดาน อ. ปาก
คาด 
2.ดาน บ.บุงคลา 
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ตารางที่ 6 สรุปรูปแบบการขนสงพื้นที่มีพรมแดนตดิตอกับ สปป.ลาว และกัมพูชาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ) 
รูปแบบการ

ขนสง 
แมน้ําเหืองกั้นพรมแดน แมน้ําโขงกั้นพรมแดน พรมแดนเปนพ้ืนดิน

ติดกัน 
ขามโดย
สะพาน 

ขามโดยเรือ
เล็ก หรือ เรือ

แจว 

ขามโดย
แพไมไผ 

ขามโดย
สะพาน 

ขามโดย
แพขนาน

ยนต 

ขามโดยเรือ 
ขนาดใหญ 

ขามโดยเรือ 
ขนาดเล็ก 

กั้นพรมแดน สปป.
ลาว 

ขามโดย
รถยนต 

ขาม
โดย

รถเข็น
สินคา 

นครพนม    ดาน 
สะพาน
นครพนม 

 1.ทาเรอืเมือง 
นครพนม 
2.ดาน อ.บานแพง 
3.ดาน อ.ทาอุเทน 
4.ดาน อ.ธาตุพนม 

1.ดาน อ.บานแพง 
2.ดาน อ.ทาอุเทน 
3.ดาน บ. หนาด 

  

มุกดาหาร    ดาน 
สะพาน
มุกดาหาร 

 ทาเรอืเมือง
มุกดาหาร 

   

อํานาจเจริญ      ดาน อ.ชานมุาน ดาน อ. ชานมุาน   
อุบลราชธาน ี     ดาน บ.

ปากแซง 
1.ดาน บ.ปากแซง 
2.ดาน อ.เขมราฐ 
3.ดาน อ.โขงเจียม 

1.ดาน บ.ปากแซง 
2.ดาน อ.เขมราฐ 
3.ดาน บ.สองคอน 
4.ดาน อ.โขงเจียม 

ดานชอง
เม็ก 
 

1.ดาน
ชองเมก็ 
2.ดาน
ชองตา
อ ู

 
 กรณีที่มีสะพานขามแมน้ําเหือง การขนสงโดยรถบรรทุกสินคามีเฉพาะที่ดานสะพานขามแมน้ําเหือง 
อําเภอทาลี่ ซึ่งเปนจุดผานแดนถาวร รูปแบบการขนถายสินคาคลายกับกรณีที่ชองเม็ก คือรถบรรทุกสินคาขาม
ไป สปป.ลาว บรรทุกสินคาไปลงเก็บไวในโกดังสินคา หรือ เปลี่ยนขนถายสินคาจากรถไทยไปยังรถลาว หรือ
เปลี่ยนหัวลากรถสินคาจากรถไทยเปนรถลาว แตหากเปนวัสดุกอสราง เชน ปูนซีเมนต จําเปนตองนําเขาจาก
ประเทศไทยเพราะมีคุณภาพสูงใชสําหรับการเทฐานรากของเขื่อนไซยะบุลี ซึ่งตั้งอยูหางจากพรมแดนประมาณ 
250 กิโลเมตร รถบรรทุกสินคาวัสดุกอสรางของไทยบรรทุกสินคาถึงจุดกอสรางเขื่อนไซยะบุลี นอกจากนี้ยังมี
การสงออกสินคาอุปโภค บริโภค อาหาร ไปเมืองไซยะบุลี และหลวงพะบาง โดยใชเสนทางนี้เชนเดียวกัน สวน
การนําเขาขาวโพดจากแขวงไซยะบุลีเขามาไทยมีรูปแบบการขนสงจากโกดังผูประกอบการคนลาวในเมืองแกน
ทาวที่รวบรวมขาวโพดคละเกรดแลวสงออกใหกับผูประกอบการคนไทยในอําเภอทาลี่เปนผูรับซื้อเก็บไวในโกดัง
ตามแนวชายแดนรอการจําหนายและสงออก 

กรณีแมน้ําเหืองกั้นพรมแดน ตั้งแตจุดผอนปรนบานนาขา สิ้นสุดบริเวณที่แมน้ําเหืองบรรจบแมน้ํา
โขงท่ีบานทาดีหมี ตําบลปากตม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไดแก จุดผอนปรนบานเหมืองแพร อําเภอนาแหว 
จุดผอนปรนบานนาขา อําเภอดานซาย จุดผอนปรนบานนากระเซ็ง อําเภอทาลี่ ซึ่งแมน้ําเหือง ในฤดูฝนน้ํา
หลากมีความกวางโดยเฉลี่ยประมาณ 30-50 เมตร แตในฤดูแลงในบางพ้ืนที่สามารถเดินขามน้ําไปมาหากันได 
คนลาวเมื่อซื้อสินคาแลวมากองตั้งไวริมตลิ่งรอขนลงเรือขามน้ําเหือง เชน ที่จุดผอนปรนบานเหมืองแพร 
อําเภอนาแหว จังหวัดเลย ใชแพไมไผขนาดกวางประมาณ 1.5 เมตร ยาวประมาณ 12 เมตร บรรทุกคน
โดยสาร ชักลากโดยเชือกขึงระหวางตลิ่งสองฝง สวนการบรรทุกสินคาใชเรือแจวลากจูงดวยเชือกที่ผูกโยง
ระหวางสองตลิ่งเชนกัน ที่จุดผอนปรนบานนาขา อําเภอดานซาย จังหวัดเลย ใชเรือแจวค้ําถอยาวประมาณ 3 
เมตร บรรทุกคนโดยสาร สวนสินคาใชเรือหางยาวบรรทุกสินคาขามน้ําเหือง ซึ่งความกวางของน้ําเหืองในชวง
ฤดูฝนประมาณ 30 เมตร มีกรรมกรรับจางทั้งคนลาวในฝงตรงขาม และคนไทยในพ้ืนที่ ประเภทสินคานําเขา
จากลาว ผานจุดผอนปรนสองแหงนี้ สวนใหญไดแกถั่วลิสง คิดคาจางกระสอบละ 40 สตางค ถานไมหุงตม 
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คาจางแบกหามแบกลงเรือจากฝงลาว คิด 5 บาท แบกขึ้นจากเรือมาฝงไทย คิด 5 บาท มีขอตกลงในการ
โดยสารเรือขามฟากระหวางเรือคนลาว และเรือคนไทย มีเฉพาะที่จุดผอนปรนบานนากระเซ็ง ซึ่งน้ําเหืองในฤดู
ฝนมีความกวางประมาณ 50 เมตร คนลาวเดินทางมาไทยดวยเรือโดยสารของคนลาวแลว ขากลับตองโดยสาร
เรือของคนไทย ซึ่งเปนการแบงผลประโยชนการรับจางโดยสารระหวางเรือคนไทยกับเรือคนลาว มีบางเมื่อขา
กลับเจาของเรือคนไทยใหเรือคนลาวบรรทุกผูโดยสารกลับแทนโดยคิดเปอรเซ็นตจากคาจางคนโดยสารทั้งหมด
แลวแตตกลงกัน สวนคนลาวที่เดินทางมาโดยเรือเหมาลําไมอยูในขอตกลงตองกลับโดยเรือของคนไทย 
 กรณีที่มีสะพานขามแมน้ําโขงไทย-ลาว ทั้งสามแหง ที่จังหวัดหนองคาย นครพนม และมุกดาหาร มี
รูปแบบการขนถายสินคาคลายกับกรณีที่ชองเม็ก คือรถบรรทุกสินคาขามไป สปป.ลาว บรรทุกสินคาไปลงเก็บ
ไวในโกดังสินคา หรือ เปลี่ยนขนถายสินคาจากรถไทยไปยังรถลาว หรือเปลี่ยนหัวลากรถสินคาจากรถไทยเปน
รถลาว ซึ่งสะพานขามแมน้ําโขงฯ ทั้งสามแหงนี้เปนจุดผานแดนที่มีการสงออก และนําเขาสินคาปริมาณมาก 
 กรณีแมน้ําโขงกั้นพรมแดนมีแพขนานยนต ซึ่งเปนจุดผานแดนถาวร นอกจากจุดผานแดนที่เปน
สะพานขามแมน้ําโขง ยังมีจุดผานแดนที่ใชการขนสงโดยแพขนานยนตขามแมน้ําโขง พบไดที่จุดผานแดนถาวร
บานคกไผ จังหวัดเลย จุดผานแดนถาวรอําเภอเมืองบึงกาฬ และจุดผานแดนถาวรปากแซง จังหวัด
อุบลราชธานี โดยรูปแบบการขนถายสินคามีรูปแบบคลายกับกรณีที่ชองเม็ก คือรถบรรทุกสินคาลงเรือแพ
ขนานยนต ขึ้นฝง สปป.ลาว ไปยังโกดังสินคา หรือ เปลี่ยนขนถายสินคาจากรถไทยไปยังรถลาว หรือเปลี่ยนหัว
ลากรถสินคาไทยเปนรถลาว 
 กรณีแมน้ําโขงกั้นพรมแดนมีเรือ การขนถายสินคาตามจุดผานแดนถาวร จํานวน 7 แหง ที่ดานเชียง
คาน ดานคกไผ จังหวัดเลย ดานทาเรือหนองคาย ดานบึงกาฬ ดานทาเรือนครพนม ดานทาเรือมุกดาหาร และ
ดานปากแซง การขนถายสินคาผานจุดผอนปรน จํานวน14 แหง ที่จุดผอนปรนบานมวง บานหมอ บานจุมพล 
บานเปงจาน จังหวัดหนองคาย จุดผอนปรนบานหวยคาด บานบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ จุดผอนปรนบานโพธิ์ไทร 
อําเภอทาอุเทน บานหนาด อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จุดผอนปรนบานยักษคุ จังหวัดอํานาจเจริญ จุด
ผอนปรนอําเภอเขมราฐ บานสองคอน บานดานเกา จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อมีการขนสินคาจากรานคาใน
จังหวัด หรืออําเภอตามแนวชายแดนขนถายกองรวมกันไวที่ดานแตละแหง แลวจางกรรมกรบางที่มีทั้งคนลาว
ในพ้ืนที่ฝงตรงขาม และคนไทยในพ้ืนที่ รับจางแบกหามสินคาลงเรือ ไดรับคาจางเปนรายชิ้น ๆ ละ 10-20 
บาท แลวแตน้ําหนักและความยากงายตามความชันและระยะทางในการขนสง ถาเปนฤดูฝน น้ําหลาก คาจาง
แบกหามถูกกวาในฤดูแลง ในการแบกหาม หรือรับจางเปนแบบเหมาจายตอจํานวนสินคาที่นําลงเรือทั้งหมด 
บางแหงมีการใชรอกมอเตอรไฟฟาชวยขนสินคาทําใหใชแรงงานในพ้ืนที่ทั้งสองฝงลดลง เชนที่ จุดผอนปรน
เขมราฐ และปากแซง สวนที่จุดผอนปรนบานหมอ นอกจากมีกรรมกรแบกหาม การขนถายสินคาลงเรือ
ประเภทผัก ผลไม ที่บรรจุในกลอง หรือภาชนะพาสติก ใชวิธีการปลอยไถลลื่นตามรางไมไผไหลลงเรือ ซึ่งตอง
อาศัยความชํานาญ ไมมีการรับประกันการเสียหายของสินคาในการขนสินคา หรือแบกหามลงเรือ เรือที่ใชใน
การบรรทุกสินคา ซึ่งรวมถึงบรรทุกคนโดยสารทุกจุดผอนปรนเปนเรือหางยาว ยกเวนที่ดานทาเรือหนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร เชียงคาน คกไผ บานหมอ บึงกาฬ มีการใชเรือคนโดยสารที่มีหลังคาบรรทุกสินคา 

การใชเรือหางยาวในการขนสงสินคา และบรรทุกคนโดยสาร เปนไปตามความเหมาะสมของแตละ
พ้ืนที่ มีความสะดวก คาใชจายถูก กรณีที่มีการบรรทุกน้ําหนักเกินอัตราไมมีหนวยงานไหนมาควบคุมดูแล 
รวมถึงการซอมบํารุงใหอยูในสภาพการใชงานที่ดีและปลอดภัย เพราะมีทาเทียบเรือที่ใชเรือหางยาวจํานวน
มากตลอดลําน้ําโขง คนขับเรือตองมีความชํานาญมาก มิฉะนั้นจะเกิดความสูญเสียทั้งคน สินคา และทรัพยสิน 
มีขอตกลงในการโดยสารเรือขามฟากระหวางเรือคนลาว และเรือคนไทย ตามจุดผอนปรนตาง ๆ กรณีที่คนลาว
เดินทางมาไทยดวยเรือโดยสารของคนลาวแลว ขากลับตองโดยสารเรือของคนไทย ซึ่งเปนการแบงป น
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ผลประโยชนการรับจางโดยสารระหวางเรือคนไทยกับเรือคนลาว มีบางเมื่อขากลับเจาของเรือคนไทยใหเรือคน
ลาวบรรทุกผูโดยสารกลับแทนโดยคิดเปอรเซ็นตจากคาจางคนโดยสารทั้งหมดแลวแตตกลงกัน สวนคนลาวที่
เดินทางมาโดยเรือเหมาลําไมอยูในขอตกลงตองกลับโดยเรือของคนไทย 

 
4) รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและดานบริการ 

4.1) ดานแรงงาน 
 1) แรงงานที่ถูกกฎหมาย 
แรงงานคนลาวที่เขามาทํางานสวนใหญอยูในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยแรงงาน

ที่เขามา 2 รูป แบบ คือ 1) แรงงานถูกกฎหมาย 2) แรงงานลักลอบเขามาทํางานในไทยกอนแลวขอยื่นพิสูจน
สัญชาติของตนตอหนวยงานกรมจัดหางาน เพ่ือเปนแรงงานถูกตองตามกฎหมาย แรงงานทั้งสองประเภท
อนุญาตใหทํางานในไทย 4 ป แลวตองกลับพํานักท่ีประเทศของตน อยางนอย 2 ป จึงสามารถกลับมาทํางานที่
ไทยใหมได  

จังหวัดหนองคายมีบริษัทนําเขาแรงงานลาว จํานวน 1 แหง ติดตอประสานงานกับบริษัท
นําเขาแรงงานลาวที่นครหลวงเวียงจันทน จํานวน 14 แหง นําเขาแรงงานลาวมาทํางานในไทย โดยมากเปน
การทํางานภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางของไทย คนลาวที่ตองการทํางานในไทยโดยผาน
บริษัทนําเขาแรงงานลาวตองเสียคาใชจายที่สูง นับแตคาใชจายในการทําหนังสือเดิน ทางที่นครหลวง
เวียงจันทน หากอาศัยอยูแขวงที่ไกลจากนครหลวงเวียงจันทนยิ่งตองเสียคาใชจายสูงเพ่ิมขึ้นอีก สวนคาใชจาย
ดําเนินการขอเปนแรงงานกับบริษัทฯ หากแรงงานนั้นมีสถานที่ทํางานในไทยแนนอนแลว คือแรงงานเคย
ทํางานกับนายจางกอนแลวหมดอายุพํานักในไทย ตองการกลับไปทํางานที่เดิม เสียคาใชจายประมาณคนละ 
18,000 บาท หากเปนคนลาวที่ไมเคยทํางานกับนายจางคนไทยรายใดมากอน เสียคาใชจายประมาณคนละ 
23,000 บาท สําหรับบริษัทนําเขาแรงงานลาวที่ตองหาสถานประกอบการใหคนลาว คาใชจายทั้งสองกรณี 
โดยมากแรงงานคนลาวใหนายจางคนไทยออกใหกับบริษัทฯ กอน แลวหักจากคาจางแรงงานคนลาวเมื่อเขา
ทํางาน 

2) แรงงานตามชวงฤดูกาล  
พ้ืนที่ตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว และจังหวัดชั้นในของไทยที่ไมไกลจากชายแดนมาก

นัก ประสบปญหาขาดแคลนแรงงานในฤดูเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร การดํานา ปลูกขาว ปลูกออย ปลูก
มันสําปะหลัง และชวงฤดูกาลการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร การเกี่ยวนวดขาว การตัดออย การกรีดยาง 
การขุดหัวมันสําปะหลัง เกษตรกรไทยตองไปจางแรงงานคนลาวเขามาทํางานภาคการเกษตร แรงงานรับจาง
กลุมนี้โดยมากเคยรับจางมากอนหนาแลว รูจักสถานที่รับจาง เมื่อใกลถึงชวงฤดูกาลเพาะปลูก และฤดูกาลเก็บ
เกี่ยว นายจางโทรศัพทแจงลวงหนาถึงจํานวนความตองการแรงงาน วันเวลาขามมาไทย ระยะเวลาการรับจาง
โดยมากคนลาวรับจางทํางานตามฤดูกาลในไทยไมเกินสองสัปดาหแลวกลับไปทําการเกษตรที่หมูบานตนเอง 
คาจางวันละประมาณ 250-300 บาท ตามตกลงกับนายจาง จุดที่มีการเขา-ออก แรงงานตามชวงฤดูกาลที่จุด
ผอนปรนเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รวมประมาณปละ 1,000 คน โดยทั่วไปการเขามาของแรงงานตาม
ฤดูกาลตามจุดผอนปรนตาง ๆ ตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ในวันเปดจุดผอนปรนโดยเฉลี่ยประมาณ 30-
50 คน 

การนําพาเขามาของแรงงานคนลาวตามฤดูกาล นอกจากนายจางคนไทยติดตอโดยตรงกับ
แรงงานคนลาวแลว ยังมีนายหนาทั้งคนไทย และคนลาว นําเขาแรงงานคนลาว โดยคิดคานายหนาในการ
นําเขาคนลาวคนละ 30-50 บาท  
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3) แรงงานไป-กลับ เชา-เย็น  
การเขามาทํางานของแรงงานคนลาวไป-กลับ เชา-เย็น ตามแนวชายแดน โดยมากอยูใน

ภาคบริการ รับจางขายสินคา เปนแมบาน รับจางกอสราง รับจางภาคเกษตร พบมีการเขา -ออก มากที่สุด
ในชวงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรที่ทาเทียบบานปากโสม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
วันละกวา 600 คนตอวัน สวนจุดผอนปรนและทาเทียบเรืออ่ืนในวันเปดทําการมีแรงงานลาวที่ผาน เขา-ออก 
โดยเฉลี่ยประมาณ 40 คนตอวัน คาจางที่ไดรับประมาณ 220-250 บาทตอวัน ต่ํากวาแรงงานไทยที่ไดรับ
คาจางแรงงาน 300-350 บาทตอวัน ในพ้ืนที่ยังมีความตองการแรงงานคนลาวเพราะคาจางถูกกวาแรงงานคน
ไทย  
 

4) แรงงานที่ผิดกฎหมาย 
คนลาวที่เขามาไทยตามจุดผานแดนถาวรที่ใชหนังสือผานแดนชั่วคราว สามารถพํานักใน

ไทยไดสามวันสองคืนภายในพ้ืนที่ที่กําหนด หรือใชหนังสือเดินทางที่สามารถพํานักในไทยได 30 วัน มารับจาง
ทํางานที่ผิดกฎหมายในภาคบริการเปนสวนมาก ที่นาเปนหวง คือ แรงงานสตรีคนลาวเขามาทํางานภาคบริการ 
ตามรานอาหาร รานคาราโอเกะ ที่พบเห็นตามอําเภอ และในจังหวัด เชน อําเภอปากชม จังหวัดเลย จังหวัด
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร  

แรงงานที่ผิดกฎหมายอีกกลุมหนึ่ง เขาประเทศไทยตามจุดผานแดนตาง ๆ ตลอดแนว
ชายแดนแลวเดินทางเขาสูกรุงเทพ และพ้ืนที่ชั้นในที่เปนเมืองใหญ รับจางทํางานอยางผิดกฎหมาย สวนใหญ
อยูในภาคบริการ และรับจางทั่วไป เมื่อตองการเดินทางกลับประเทศ เชนเทศกาลปใหม สงกรานต กวา 1,000 
คน ก็ไปแจงเอกสารแสดงการพํานักอยูในไทยของตนสูญหาย โดยขอใหสถานเอกอัครราชทูต สปป .ลาว 
ประจําประเทศไทย ทําการออกหนังสือยืนยันรับรองการเปนคนลาว เพื่อขอความอนุเคราะหใหเจาหนาที่ไทยที่
เกี่ยวของใหความสะดวกแกคนลาวผูถือหนังสือฯ นี้เดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งไทยตองรับผิดชอบคาใชจาย
ในการสงกลับแรงงานเหลานี้กลับ สปป.ลาว  

การที่คาจางแรงงานของไทยเพ่ิมเปน 300 บาทตอวัน ทําใหแรงงานจากประเทศเพ่ือนบาน
ตองการเขามาทํางานมากขึ้นในโรงงานตาง ๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีกระบวนการนายหนาหา
แรงงานคนลาวใหกับโรงงานที่มีความตองการแรงงานคนตางชาติ มีการจายคาตอบแทนใหนายหนาหา
แรงงานคนลาว ประมาณ 3,000-5,000 บาทตอแรงงานคนลาวหนึ่งคน การลักลอบนําเขาแรงงานคนลาวเปน
กระบวนการแบบนําเขาเปนกลุม และแบบกองทัพมด คอยนําเขาครั้งละ 2-3 คน จํานวนไมมากเพ่ือไมใหเปน
ที่ผิดสังเกต ที่พบเห็นมีการลักลอบนําเขาแรงานคนลาวอยางผิดกฎหมายที่จุดผานแดนถาวรชองเม็ก อําเภอสิ
รินธร จุดผานแดนถาวรบานปากแซง อําเภอนาตาล จุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี การ
เดินทางเขาสูพ้ืนที่ชั้นในใชพาหนะรถตู หรือรถกระบะ มีการจายคาผานทางในรูปแบบตาง ๆ เชน คาสติก     
เกอรติดรถ สัญญาณไฟกระพริบ สวนใหญนายหนาเปนคนในพ้ืนที่ที่เปดจุดผานแดนนั้น ๆ แตละแหงมี
นายหนาประมาณ 7-10 ราย  

แรงงานคนลาวเมื่อเริ่มทํางานรับเงินเดือนถูกนายจางหักเงินจากที่ไดจายใหคานายหนา 
หากมีเงินเหลือและสงเงินกลับ โดยโอนเงินผานบัญชีธนาคารของนายหนารายเดิมนี้ แลวโทรศัพทใหญาติขาม
มาไทยมารับเงิน กับนายหนาโดยเสียคาใชจายประมาณรอยละ 5-10 ของยอดเงินทีโ่อนมา 

การนําเขาแรงงานคนลาวเขามาทํางานภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่จําเปนตองนําแรงงาน
จากประเทศลาวเขามา ประเด็นที่ตองพิจารณา คือ 1) วัฒนธรรมของแรงงานคนลาวจากภาคการเกษตรเขาสู
วัฒนธรรมแรงงานภาคอุตสาหกรรม ในดานวินัย ความรับผิดชอบ ความรู ความสามารถ ความซื่อสัตย ความ
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ตรงตอเวลา 2) แรงงานลาวปจจุบันมีการจางงานตนเอง (Self-Employed) มากขึ้นในภาคการเกษตร เชน ทํา
สวนยาง เกษตรตอเนื่อง ปศุสัตว ซึ่งใชเวลาเต็มที่ในภาคการเกษตร 3) ขีดความสามารถของลาวลุม มีมากกวา
ลาวเทิง และลาวบน 4) การจางงานในภาคอุตสาหกรรมของลาวมีมากขึ้น เพราะมีการลงทุนจากตางประเทศ
มากขึ้น โดยเฉพาะเมืองหลักที่มีนิคมอุตสาหกรรม และมีคาจางแรงงานที่สูงขึ้น หาแรงงานไดยากขึ้น  5) 
แรงงานลาวที่อพยพเขามาตามแนวชายแดนในภาคการเกษตร อพยพเขามาในชวงสั้นในตนฤดูฝน และชวงฤดู
การเก็บเกี่ยว 6) แรงงานเด็ก สตรี เยาวชน เขามาสูภาคบริการมากขึ้น ปญหาเรื่องการใชแรงงานเด็ก สตรี 
และเยาวชน ในภาคบริการตามแนวชายแดน และภาคการเกษตร 7) การเขาไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม
ในพ้ืนที่ชั้นในไดรายไดสูงกวาที่อยูตามแนวชายแดน 8) ควรใหความสําคัญกับแรงงานจากเวียดนามใหมากขึ้น 
เพราะมีประชากรวัยแรงงานมาก 
 

4.2) ดานบริการ 
ดานสาธารณสุข 

      ปจจุบันคนลาว เมื่อเจ็บปวยนิยมเขามารักษาพยาบาลโดยใชบริการโรงพยาบาลประจํา
จังหวัด โรงพยาบาลประจําอําเภอ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล ที่อยูบริเวณไมไกลจากดาน
มากนัก สวนผูที่มีฐานะทางการเงิน นิยมมารักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลประจํามหาวิทยาลัย โรงพยาบาล
เอกชน เชน โรงพยาบาลเอกอุดร โรงพยาบาลศรีนครินทร โรงพยาบาลขอนแกนราม เปนตน โรงพยาบาล
จังหวัดตามแนวชายแดนมีการใชภาษาลาวควบคูกับภาษาไทยเพ่ือใหคนไขคนลาว เขาใจไดงายขึ้น  

พฤติกรรมของคนลาวเริ่มใสใจกับการดูแลผิวพรรณ ความงาม มีการตั้งสถานเสริมความงาม
วุฒิศักดิ์ 4 สาขาใน สปป.ลาว ที่นครหลวงเวียงจันทน หลวงพะบาง สะหวันนะเขต และปากเซ ในขณะที่นิติ
พลคลินิก ตั้ง 1 สาขา ที่นครหลวงเวียงจันทน 

ดานการศึกษา  
การศึกษาในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา บุตรหลานคนลาวที่มาเรี ยนในฝง

ไทย มี 2 ลักษณะ คือ 1) พอแมมีฐานะทางการเงิน สงบุตรหลานเขามาเรียนในโรงเรียนเอกชนที่อยูในประเทศ
ไทย 2) ตามจุดผอนปรน/ทาเทียบเรือ พอ/แม ที่เปนคนไทย แตงงานกับคนลาว และพอ/แม สงบุตรเขาเรียน
โรงเรียนในไทย  

การศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐบาล สปป .ลาว ไมสนับสนุนใหขาราชการมาเรียนระดับ
ปริญญาตรีในประเทศไทย ยกเวนประชาชนใชทุนตนเองสงบุตรหลานมาเรียนตามมหาวิทยาลัยราชภัฏตาง ๆ 
และมหาวิทยาลัยรัฐ เปนตน ในปจจุบัน มีการตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนของไทยที่นครหลวงเวียงจันทน คือ 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจรัดตะนา (ในเครือมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต) แตทั้งนี้ รัฐบาล สปป.ลาว ไมไดหามในการ
ไปเรียนประเทศอ่ืน ๆ  เชน เวียดนาม รัสเซีย จีน ญี่ปุน เกาหลีใต และประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชีย ออสเตรเรีย 
และประเทศตาง ๆ ในยุโรป เปนตน  

การศึกษาในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รัฐบาลสปป.ลาว นิยมสงบุตรหลานมา
เรียนในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก มากข้ึน  

ซึ่ง สปป.ลาว ไดใหความสนใจหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นในดานตาง ๆ โดยเฉพาะ
ทางดานการเกษตร ดานสาธารณสุข  
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5) การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 
  ชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไทย-สปป.ลาว  

สินคานําเขาท่ีมีมูลคาสูง เชนเมล็ดขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยมากผูนําเขามาเพ่ือขายตอหรือสงออกทํา
กําไร สวนการแปรรูปเปนอาหารสัตว ผลิตภัณฑอ่ืน ตองสงโรงงานในพ้ืนที่ชั้นใน การนําเขาพืชสมุนไพรของ
พอคาคนกลางทองถิ่นสงไปแปรรูปเปนสวนประกอบของยาและเวชสําอาง และอาหาร ที่กรุงเทพ การนําเขา
พืชผลทางการเกษตร กะหล่ําปลี ผักกาด ถั่วลิสง เปนตน ที่ชองเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี เปนการนําเขามาเพ่ือ
จําหนายตอทํากําไรพื้นที่ของภาค และสงเขากรุงเทพที่ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง 

การเพ่ิมมูลคาของสินคานําเขาในพ้ืนที่ยังมีนอย มูลคาเพ่ิมไมสูงมาก คือ การนําเขาถั่วลิสงมาแปร
รูปเปนถั่วคั่วทราย ของกลุมแมบานที่จุดผอนปรนบานเหมืองแพร และบานนาขา จังหวัดเลย จําหนายในพ้ืนที่ 
ในจังหวัดใกลเคียง และมีสงไปขายที่ สปป.ลาว มีรายไดขั้นต่ําตอเดือนตอรายประมาณ 20,000 บาท  

การนําเขาหวายเสนเพ่ือประกอบทําเฟอรนิเจอรของกลุมหัตถกรรมหวายและผาทอ บานนากระ
เซ็ง จังหวัดเลย ผลิตตามความตองการของลูกคา เชน เครือเซ็นทรัล โกลบอลเฮาส และผลิตจําหนายตามงาน
แสดงสินคา OTOP รายไดตอเดือนประมาณ 175,000 บาท  

ชาวบานโพธิ์ชัย อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม นําไม รากไมที่ไหลมาตามแมน้ําโขงมาตัดแตง
ทําเฟอรนิเจอร 

การนําเขาเครื่องจักสาน เชน ชะลอม ตะกรา สุมครอบเลี้ยงไก อุปกรณจับปลา พบเห็นมีการ
นําเขามากท่ีบานสังคม จังหวัดหนองคาย บานหนาด และอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม บานยักษคุ จังหวัด
อํานาจเจริญ บานดานเกา จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเครื่องจักสานที่นําเขานี้ผูประกอบการคนไทยนําไปปรับแตง
ปรับปรุงเพ่ือเสริมความแข็งแรง เพ่ือใหใชงานไดนาน มีความทนทาน เชนการเสริมความแข็งแรงของขอบ
ตะกรา ขอบชะลอม เปนตน  

การนําเขาไมไผเพ่ือแปรรูปเปนไมตะเกียบ และไมเสียบลูกชิ้น ของโรงงานตะเกียบเชียงคาน 
จังหวัดเลย  

การนําเขามันสําปะหลังเพ่ือแปรรูป ที่จังหวัดเลย และบานปากแซง อําเภอนาตาล และที่ชองเม็ก 
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งขณะนี้จีนไดตั้งโรงงาแปรรูปมันสําปะหลังที่เมืองไซยะบุลีแลว ถือเปนคูแขงขันการคา
มันสําปะหลังกับผูประกอบการที่จังหวัดเลย 

การนําเขาดอกหญาและไมไผลําเพ่ือทําไมกวาด ที่บานดานเกา จังหวัดอุบลราชธานี  
การนําเขาไมแปรรูปขั้นตนเพื่อนํามาแปรรูปเปนวงกบประตู หนาตาง พบเห็นการนําเขารายใหญที่

ผานดานหนองคาย และบึงกาฬ นําไปแปรรูปเพ่ิมที่โรงงานอุดรเกาเจริญทรัพย ที่จังหวัดอุดรธานี 
 

6) ดานความม่ันคง 
ปญหาความขัดแยงเรื่องเสนแบงเขตแดน 
กรณีไทย-สปป.ลาว เสนแบงเขตแดนไมตรงกัน โดยฝงไทย มีเสนเขตแดนไทย -ลาว มีความยาว

ทั้งสิ้น 1,810 กม. โดยแบงเปนทางบก 720 กม. และทางน้ํา (น้ําโขงและน้ําเหือง) 1,108 กม. สวนฝง     
สปป.ลาว อางวา เสนเขตแดนสวนที่ สปป.ลาว ติดกับไทย ทั้งสิ้น 1,835 กิโลเมตร โดยมีเสนเขตแดนทางบก 
735 กม. และทางน้ํา 1,100 กม. ซึ่งเสนเขตแดนทั้งสิ้นที่มีปญหา 25 กม. ประกอบดวย พรมแดนทางบก 15 
กม. พรมแดนทางน้ํา 8 กม. จึงทําใหปจจุบันพ้ืนที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบปญหาระหวางไทย- 
สปป.ลาว แบงเปน 4 กรณี ไดแก 1) กรณีตามลําน้ําโขง โดยยึดตามสัญญาวาดวยการปกปนเขตแดน ระหวาง
สยามกับฝรั่งเศส ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2436 และซึ่งถือตามรองน้ําลึกของลําน้ําโขงเปนเสนแบงพรมแดนระหวาง
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ไทยกับ สปป.ลาว  2) กรณีติดตอกันทางบก ซึ่งไมมีความชัดเจนในเขตแดนของทั้งสองประเทศ จากการ
สัมภาษณพบที่จุดผอนปรนชองตาอู อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 3) การดูดทรายจากแมน้ําโขงของคน
ลาวดูดจากกลางลําน้ําโขงเขามาฝงไทยทําใหเสนแบงเขตแดนตามรองน้ําลึกเขามาใกลฝงไทย ถาหากดู
ภาพถายทางอากาศ เห็นวา ประเทศไทยโดนรุกล้ํามากทําใหเกิดผลเสียเวลาน้ําขึ้นเกิดการปะทะของทราย
กระแทกฝงไทยเกิดความเสียหายตลิ่งพังทลาย  4) บริเวณดานศุลกากรชองเม็ก มีความไมชัดเจนของเขตแดน 
เนื่องจาก สปป.ลาว ไดมีการกอสรางดานศุลกากรวังเตา สปป .ลาว บนพ้ืนที่ของเขตแดนของไทย แตฝง   
สปป.ลาว ใหความเห็นวา เปนพ้ืนที่ของ สปป.ลาว จึงทําใหเกิดปญหาความขัดแยงในเชิงพ้ืนที่ แตจากปญหาที่
เกิดข้ึนขางตน เนื่องจากเปนปญหาเรื่องความเขาใจ การตีความ พยานหลักฐานทางประวัติศาสตรไมวาจะเปน
สนธิสัญญาและแผนที่ไมตรงกัน ตางฝายตางเลือกใชเอกสารพยาน หลักฐานเหลานั้นอยาง “คัดสรร” โดย
คํานึงถึง “ผลประโยชน” แหงชาติของฝายตนเองเปนหลัก กรณีของไทยและลาวนั้นไมปรากฏหลักฐานแนชัด
นักวาสยามและฝรั่งเศสไดเคยไดจัดทําหลักเขตแดนเอาไวอยางไร ความคลุมเครือเชนนี้ในดานหนึ่งก็เปนผลดี
คือ สามารถใชเทคโนโลยีสมัยใหมถายทอดถอยคําตามสนธิสัญญาคือ “สันปนน้ํา” ลงไปในภูมิประเทศโดยงาย
และสามารถจัดทําหลักเขตใหมไดเลย โดยไมตองเสียเวลาหาหลักเขตเดิม 

ปญหาเกิดจากชองทางธรรมชาติจํานวนมาก  
กรณี ไทย- สปป.ลาว ที่จังหวัดเลย มีแมน้ําเหืองก้ันพรมแดน เมื่อระดับน้ําลดลงคนทั้งสองประเทศ

สามารถเดินขามไปมาหาสูกันไดตลอดลําน้ําเหือง สวนตามลําน้ําโขงเกาะตาง ๆ ที่คนลาวตั้งถิ่นฐานถาวรอยู
ใกลกับฝงไทย มีการเพาะปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว ในฤดูแลงระดับตื้นเขินมาก สามารถเดินขามขึ้นฝงไทย เชน 
พ้ืนที่บริเวณอําเภอชานุมาน จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ชวงระหวางอําเภอปากชม จังหวัดเลย ถึงอําเภอ
สังคม จังหวัดหนองคาย ในฤดูแลง สามารถผานไดหลายจุด โดยฝงสปป .ลาว เปนพ้ืนที่ปาเขา ฝงไทยเปนทาง
หลวงหมายเลข 211 และ 212 เลียบชายแดนตลอดลําน้ําโขง จึงอาจสงผลใหเกิดปญหาดานความมั่นคงตาง ๆ 
เชน การลักลอบเขาเมืองของแรงงาน การลักลอบนําเขายาเสพติดเขาประเทศ การลักลอบสงออกสินคาที่ผิด
กฎหมายออกนอกประเทศ และที่อําเภอสังคมมีเกาะกลางลําน้ําโขงซ่ึงเปนของ สปป.ลาว ที่ใหญที่สุด ตามแนว
พรมแดนไทย-สปป.ลาว ในฤดูแลงบางจุดสามารถเดินขามมาฝงไทยได เปนตน ทั้งหมดนี้ เกิดจากระดับน้ําโขง
ที่ลดลงอยางรวดเร็วในฤดูแลง ปญหาดานความหลากหลายของพันธุพืช พันธุสัตวน้ําในลําน้ําโขง ก็ยังมีปญหา
ตอความมั่นคงดวย ทั้งนี้เกิดจากการสรางเขื่อนกั้นลําน้ําโขงตอนบน 3 จุด ในประเทศจีน ไดแก เขื่อนจิ่งหง 
(Jinghong) เขื่อนมานหวาน (Manwan) และเขื่อนดาเจาฉาน (Dachaoshan) และรวมถึงการสรางเขื่อนกั้น
ลําน้ําโขงที่แขวงไซยะบุลี ของ สปป .ลาวที่กําลังสรางสงผลตอระดับน้ําโขงที่ลดลงอยางรวดเร็ว กอใหเกิด
ปญหาดังกลาวขางตน 

ขอเสนอแนะเพ่ือปองกันการเกิดปญหาผลกระทบดานความมั่นคง ตลอดแนวชายแดนไทย -   
สปป.ลาว ใหมีการติดตั้งกลองวงจรปดในพ้ืนที่สําคัญที่เสี่ยงตอการเกิดปญหาดานความมั่นคงตลอดแนวลําน้ํา
เหือง ลําน้ําโขง ชายแดนไทย-สปป.ลาว  

ดานการพนัน  
ปจจุบัน สปป.ลาว อนุญาตใหนักธุรกิจตางชาติดําเนินกิจการบอนคาสิโน 3 แหง ไดแก (1) แดน

สะหวันคาสิโน ที่โรงแรมแดนสะหวันรีสอรท เชื่อนน้ํางึม แขวงเวียงจันทน ดําเนินกิจการโดยนักธุรกิจเชื้อสาย
จีนจากมาเลเซีย (2) สะหวัน-เวกัส คาสิโน ที่แขวงสะหวันนะเขต ผูลงทุนแรกเริ่มโดยบริษัท ซันนัม อินเวสต
เมนท จํากัด (Sanum Investment Limited Company) บริษัทลงทุนขามชาติสํานักงานใหญอยูเขตบริหาร
พิเศษแหงมาเกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ปจจุบันเปลี่ยนเปนนักธุรกิจจากจีนบริหารงาน เนื่องจากหุนสวน
จากมาเกามีความขัดแยงกับหุนสวนฝายลาว คือ เอส ที กรุป ที่มีความใกลชิดกับผูมีอํานาจใน สปป .ลาว 
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กดดันใหถอนทุน ไมอนุมัติใหไดรับสัมปทานโครงการใหม การเรียกเก็บภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ ยอนหลัง 
(3) คิง โรมัน คาสิโน ที่สามเหลี่ยมทองคํา แขวงบอแกว แตก็มีบอนการพนันที่นักธุรกิจคนลาวบริหารงาน
หลายแหง เชน ที่บานทานาแลง ใกลดานตรวจคนเขาเมือง สะพานมิตรภาพฯ แหงที่ 1 ตรงขามดานทาเรือ
ขามฟากเมืองทาแขก แขวงคํามวน สปป.ลาว บอนการพนันที่ชายแดน สปป.ลาว-เวียดนาม ที่แดนสะหวัน-
ลาวบาว สวนบอนการพนันแหงที่ 4 ที่บอเต็นแดนคํา แขวงหลวงน้ําทา บริหารงานโดยคนจีน ทางการ    
สปป.ลาว สั่งปดกิจการ ดวยเหตุผลกอใหเกิดปญหาภัยสังคมใน สปป .ลาว มีการฝาฝนระเบียบกฎหมายดวย
การอนุญาตใหคนลาวเขาไปเลนการพนันในบอน ทั้งที่กฎหมาย สปป.ลาว ไมอนุญาตใหคนลาวเขาไปเลนการ
พนันในบอนโดยเด็ดขาด  

การชักจูงคนไทยตามแนวชายแดนและพ้ืนที่ชั้นในเขาไปเลนการพนันที่บอนคาสิโนสะหวัน -เวกัส 
ใชวิธีใหรถตูนําคนมาเลนการพนัน โดยจายเงินใหเปลาใหคนละ 200-300 บาท แลวแตคัน พรอมบริการ
อาหารเที่ยงฟรี โดยมากผูที่ไดรับเงินมักนําไปเลนพนันจนหมดและตองเสียเงินตนเองเพ่ิม โดยในป 2553-
2554 จํานวนคนที่ผานเขา-ออก ดานมุกดาหาร เดือนละประมาณ 4 หมื่นคน โดยมากเปนคนไปเลนการพนัน 
เปนกลุมคนจากจังหวัดยโสธร มากที่สุด รองลงมาคืออุบลราชธานี และมุกดาหาร และจังหวัดใกลเคียงอ่ืน ๆ 
ประมาณการวามีการใชจายเงินเลนการพนันประมาณ 300 ลานบาทตอเดือน แตในปลายป 2555 ผูบริหาร
ของสะหวัน-เวกัส เปลี่ยนนโยบาย ไมมีการใหรถตูตระเวนรับคนมาเลนการพนันดวยเห็นวาจํานวนคนที่
ตองการไปเลนพนันจริง ๆ นอยกวาคนไปเพ่ือหวังรับเงินกินฟรี 

การพนันตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว การบริหารงาน จัดการ ตาง ๆ ตั้งแตภายในบอนการ
พนัน รวมถึงการจัดหาคนมาเลนการพนัน มีผูเกี่ยวของหลายสวน ไมสามารถดําเนินการไดโดยคนเดียว มีความ
สลับซับซอนในความรวมมือเพ่ือแบงปนผลประโยชนกับผูเกี่ยวของที่มีบทบาทหนาที่ควบคุมและดูแลตามแนว
ชายแดนของทั้งสองฝาย 

ผลกระทบจากบอนการพนันชายแดน มีผลดานลบตอสังคม เชื่อวาเปนแหลงฟอกเงิน แหลงหลบ
ซอนของอาชญากรที่หลบหนีการจับกุม การคายาเสพติด และการคาประเวณี สินคาประเภทเหลา บุหรี่ 
ตางประเทศ เสื้อผา สินคา แบรนดเนมตางประเทศที่มีชื่อและเปนที่ตองการของตลาด และผูซื้อที่มีอํานาจสูง
ตองการ สวนดานบวก ทําใหคนไทยจํานวนหนึ่งมีงานทํา คนไทยมีสวนรวมในการบริหารจัดการธุรกิจบอน
พนัน นักธุรกิจตามแนวชายแดนมีหุนบางสวน ธุรกิจการขนสง อาหาร การคาขายสินคาเพ่ือการอุปโภคบริโภค
ภายในบอนการพนันสวนใหญเปนสินคาที่ผลิตในประเทศไทย 

  
7. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

7.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
 จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาวที่ใชบริการจุดผานแดนตามแนวชายแดนไทย-     

สปป.ลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน   2,436 คน แบงเปนเพศ
ชาย คิดเปนรอยละ 25.1 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 74.9 อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปน
รอยละ 28.8 ระดับการศึกษาสวนมากอยูในระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 41.7  

ผูบริโภคคนลาวที่ใชบริการจุดผานแดนตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สวนมากประกอบอาชีพเกษตรกร รอยละ 44.2 โดยรายไดที่นํามาซื้อสินคา โดยสวนมากมาจากการทํา
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การเกษตร รายไดครัวเรือนตอเดือน พบวา มีรายไดอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพ่ือ
การบริโภคของครอบครัวตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 1,001-3,000 บาท 

 
7.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีใชบริการจุดผานแดนตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 3.92 0.834 มาก 
2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.84 0.970 มาก 
3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 3.80 0.947 มาก 

4 สปป.ลาวจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย 3.70 1.095 มาก 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ

การพัฒนา สปป.ลาว 3.62 0.949 มาก 

รวม 3.78 0.959 มาก 
 
  จากตารางที่ 7 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่ใชบริการจุดผานแดนตามแนวชายแดนไทย -
สปป.ลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีตอประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.78 
อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดี ตอ สปป.ลาว การซื้อ
สินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุดและประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก
ชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว เปนตน   
 

7.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่ใชบริการจุดผานแดนตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีตอประเทศไทย พิจารณาสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาไทย  

 
ตารางที่ 8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาวที่ใชบริการจุด

ผานแดนตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภณัฑ 4.00 0.505 มาก 
2 ดานราคา 3.97 0.563 มาก 
3 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.92 0.519 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.88 0.519 มาก 

รวม 3.94 0.527 มาก 
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จากตารางที่ 8 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) รวม = 3.94 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  

1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) 
= 4.00 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย ความคุนเคยที่มีตอสินคาไทย สินคาของ
ไทยที่ติดตราสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความนาเชื่อถือ สินคาของไทยมีมาตรฐานในดาน
คุณภาพดี และสินคาของไทยทันสมัย เปนตน 

2) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 
3.97 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาประเภทเดียวกันที่ขายในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขายอยูใน  
สปป.ลาว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคามีปายแสดงชัดเจนทุกครั้ง  และสินคาประกอบประเภท
เดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยราคาถูกกวาสินคาประกอบที่ขายใน สปป.ลาว เปนตน 

3) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.92 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยู ในตําแหนงที่สะดวกในการเขามา
ติดตอซื้อขาย ขั้นตอนการเขา-ออกประเทศ เพ่ือมาซื้อสินคามีความสะดวก และเวลาเปด-ปดใหบริการของ
รานคาใน สปป.ลาว เปนตน 

4) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.88 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน โฆษณาสินคาของไทยทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาได
งายขึ้น ผูบริโภคคนลาวรูสึกดีและคลอยตามโฆษณาในการอยากใชสินคาของไทย  และโฆษณาสินคาของไทย
ทําใหผูบริโภคคนลาวคิดอยากลองใช เปนตน 
 

7.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาวท่ีใชบริการจุดผานแดนตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  
ตารางที่ 9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การรับรูคุณภาพสินคา 4.09 0.571 มาก 
2 ความรูสึกพอใจของผูบริโภคตอสนิคา 4.03 0.513 มาก 
3 ความตั้งใจซื้อ 3.95 0.536 มาก 
4 วัตถุประสงคในการซื้อ 3.93 0.655 มาก 

รวม 4.00 0.569 มาก 
 

จากตารางที่ 9 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาว ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.00 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  

1) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 4.09 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวา เมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจาก
ประเทศอ่ืนที่มีจําหนายใน สปป.ลาว ผูบริโภคคนลาวรูสึกวาการมาซื้อสินคาของไทยมีคุณคากับราคา คุณภาพ
และการเดินทาง และการซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุดสําหรับผูบริโภคคนลาว เปนตน 
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2) ความรูสึกพอใจของผูบริโภคตอสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.03 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวมีความพึงพอใจตอสินคาของ
ไทย เมื่อผูบริโภคซื้อสินคาของไทยไปบริโภคสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคคนลาวไดมากและ
ผูบริโภคคนลาวพึงพอใจตอขั้นตอนในการเขามาซื้อสินคา ณ เขตชายแดน เปนตน 

3) ความตั้งใจซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 
3.95 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวตั้งใจมาซื้อสินคาไทยแนนอน แมวาผูบริโภคคนลาวเพ่ิงซื้อสินคา
ประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ มา ผูบริโภคตั้งใจเขามาซื้อสินคาของไทยแนนอน แมวาผูบริโภคคนลาวไม
มีเวลาไปเลือกซื้อและผูบริโภคคนลาวตั้งใจซื้อสินคาของไทยในโอกาสอ่ืนแนนอน แมวารานคาใกลบาน
ผูบริโภคคนลาวไมมีขาย เปนตน 

4) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.93 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้นใน  
สปป.ลาว ซื้อเพราะมีความแตกตางจากสินคาใน สปป.ลาว ซื้อเพราะชื่นชอบและชื่นชมตัวสินคาและซื้อเพราะ
นําไปจําหนายตอ เปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูสินคาไทยผานหลากหลายชองทาง โดยชองทางการโฆษณาสินคาไทย คือ สื่อ
โทรทัศนไทยจากสวนกลางมกที่สุด รองลงมา คือ ปากตอปาก และสื่อโทรทัศนทองถิ่น ตามลําดับ สวน
ชองทางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด ปากตอปาก สื่อโทรทัศนไทยจากสวนกลาง และสื่อ
โทรทัศนทองถิ่น ตามลําดับ 

 
7.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวสวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝงไทย โดยการคิดรายการ

ซื้อสินคามาเปนทุกครั้ง ซึ่งมีวิธีการคิดไวในใจ เพื่อชวยจําในการมาซื้อสินคา คิดเปนรอยละ 38.6 และสํารวจดู
สินคาใหมเพ่ิมเติม ถาหากสนใจในสินคาชนิดไหนจึงซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยสวนมากใช
เงินสดที่พกติดตัวมาอยางเดียว รอยละ 90 ซึ่งเขามาซื้อสินคานั้นมีความถ่ีประมาณ 1 ครั้งตอสัปดาห หากกรณี
ที่ลืมซื้อสินคาผูบริโภคคนลาวกลับมาซื้อในครั้งตอไป แตกรณีที่ของใชในบานหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนลาวซื้อ
สินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศไทยจากรานในพ้ืนที่  

 

7.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย จากการ

สัมภาษณมีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้นรอยละ 52.9  มีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม คิดเปนรอยละ 43.6 และมีการ
ซื้อสินคาไทยนอยลง คิดเปนรอยละ 3.5 โดยกรณีที่มาซื้อสินคาเพ่ิมขึ้น เพราะทางเลือกสินคาในตลาดการ
คาขายมีมากขึ้น รายไดของผูบริโภคคนลาวเพ่ิมขึ้นและรสนิยมของผูบริโภคคนลาวเปลี่ยนไป ชอบความ
ทันสมัยและมีคุณภาพมากข้ึน กรณีท่ีมาซื้อสินคาไทยเทาเดิม เพราะรายไดของผูบริโภคคนลาวไมเปลี่ยนแปลง 
ทางเลือกสินคาในตลาดการคาชายแดนเทาเดิมและรสนิยมของผูบริโภคคนลาวไมเปลี่ยนแปลง และในกรณี
ที่มาซื้อสินคาไทยนอยลง เพราะมีทางเลือกในการซื้อสินคาอ่ืนในประเทศมากขึ้น รายไดของผูบริโภคคนลาว
ลดลงและรสนิยมของผูบริโภคคนลาวเปลี่ยนไป มีความชอบสินคาใน สปป .ลาวหรือประเทศอ่ืน เชน จีน และ
เวียดนามมากขึ้น 
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7.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานจุดผานแดนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียงลําดับ

ประเภทสินคาจากมากไปหานอยดังนี้   
1. สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง รองเทาแตะ ผาถุง และกระโปรง เปนตน 
2. สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค อื่น ๆ (เครื่องสําอางและอุปกรณทําแผล) เปนตน 
3. สินคาประเภทอุปโภคบริโภค ไดแก ผงชูรส น้ําปลา น้ํามันพืช สบูลักส และผงซักผาโปร เปนตน 
4. สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม วิทยุ/โทรทัศน ตูเย็น เครื่องเสียง และแอร เปนตน 
5. สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก กระทะ หมอ จาน ทัพพี และมีด เปนตน 
6. สินคาประเภทอุปกรณไฟฟา ไดแก หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก ตะปู และสวิทซ เปนตน 
7. สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก จอบ ปุย เสียม อาหารสัตว และเมล็ดพันธุพืช เปนตน 
8. สินคาประเภทเชื้อเพลิงและยานยนต ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น รถจักรยาน ยางรถ

มอเตอรไซค และยางรถยนต เปนตน 
 

7.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาท่ีฝงไทย โดยสวนมากเขามาซื้อสินคาในชวงเชากอนเวลา 09.00 น. 

คิดเปนรอยละ 59.2 โดยการเขามาซื้อสินคานิยมซื้อที่สินคาที่ตลาดตลาดนัดบริเวณดาน คิดเปนรอยละ 30.9 
เหตุผลที่นิยมซื้อ เพราะ ใกล สินคามีมากมาย สะดวกและประหยัด เปนตน โดยปริมาณการเขามาซื้อสินคา
ของผูบริโภคคนลาวในหนึ่งครั้งสวนมากมีมูลคาระหวาง 100–1,000 บาท  

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก คุณภาพดีกวา สินคามีความคงทน
มากกวา ราคาถูกกวา มีสินคาใหเลือกหลากหลายและสามารถหาซื้อไดงาย เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําให
ผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคา ไดแก ราคาสินคาสูงกวา ความยุงยากในการ ถือหรือหิ้ว สินคากลับ ขั้นตอนใน
การตรวจสอบยุงยากและความเสียหายของสินคาในการขนสง เปนตน 
 

7.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจากประเทศ

อ่ืน เชน จีน เวียดนาม  รอยละ 5–10 ทั้งนี้ข้ึนอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน สปป.ลาว 
มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาว รอยละ 58.2 แตยังตองการซื้อสินคาไทยคงเดิม เพราะราคาถูก
กวา ความเคยชิน คุณภาพดีและมีความคงทน สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทยมีปญหาอุปสรรคในเรื่อง
ของพาหนะใชในการเดินทาง คาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจาก สปป.ลาวมีคาใชจายสูง ระยะเวลาการ
เปดจุดผานแดน/จุดผอนปรน เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้น สงผลตอการมาซื้อ
สินคาของผูบริโภคคนลาวมาก ซึ่งมีผลกระทบความสัมพันธของทั้งสองประเทศในทางที่ไมแนใจในการมาซื้อ
ของผูบริโภคคนลาว 
 

7.3. ผูประกอบการคนลาว 
ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาตามแนวชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย มีอายุ 20-50 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และเปนผูประกอบการรายยอย 
ซึ่งมีการเขามาซื้อสินคาสวนใหญไมแนนอน นิยมเขามาซื้อสินคาในวันเสารและวันจันทร ตามลําดับ จากการ
สัมภาษณผูประกอบการคนลาว สามารถสรุปไดดังนี้ 
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7.2.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  
 

ตารางที่ 10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.76 1.208 มาก 
2 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก

ชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 
3.72 1.115 มาก 

3 สปป.ลาว ไมควรจํากดัชนดิ/ปรมิาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 3.56 1.482 มาก 
4 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 3.53 1.148 มาก 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 

เพื่อการพัฒนา สปป.ลาว 
3.24 1.071 ปานกลาง 

รวม 3.56 1.205 มาก 
  

จากตารางที่ 10 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.56 ไดแก การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด ประเทศ
ไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว และ สปป.ลาว ไมควร
จํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย เปนตน 

เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย 
พบวา ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยตอสินคาไทย และความคุนเคยที่มีตอผูประกอบการคนไทยเปน
อยางดี 

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย  ( ) = 4.20 
ไดแก ประเทศไทยมีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีการศึกษาที่ดี มีทักษะและ
เทคโนโลยีในการผลิต มีอัตราจางแรงงานจํานวนมาก มีความเปนมิตร มีการวิจัยดานเทคโนโลยีและมีการผลิต
ที่ไดมาตรฐาน เปนตน 

หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน ใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.09 ไดแก ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีความนาเชื่อถือ ตราสินคา
ไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึงประเทศไทยและสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนผลิตด วย
เทคโนโลยี เปนตน 
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7.2.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผานแดน
คนลาว  

 
ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภณัฑ 4.34 0.516 มาก 
2 ดานสถานท่ี 4.15 0.511 มาก 
3 ดานราคา 3.97 0.463 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.80 0.709 มาก 

รวม 4.07 0.550 มาก 
 

จากตารางที่ 11 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.07 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.34 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาของไทยมี
ใหเลือกหลากหลาย การคนหาสินคาในรานคาไทยทําไดงายและสินคาทันสมัย เปนตน 

2) ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.15 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การขนสงสินคา
กลับมีความสะดวก สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขาย  และมีพ้ืนที่
จัดเก็บสินคาขายมากเพียงพอที่ลูกคาไดเห็นสินคา เปนตน 

3) ดานราคา ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.97 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การตั้งราคาสินคา
เหมาะสมกับคุณภาพสินคา มีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาตามตนทุนที่เพ่ิมทุกครั้ง และมีปายแสดงราคาสินคา
ที่ชัดเจน เปนตน 

4) ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) =3.80 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีการติด
ปายโฆษณาบริเวณหนารานหรือบริเวณใกลเคียง มีการโฆษณาทางวิทยุชุมชนและมีการสงเสริมการขายในเรื่อง
การจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) เปนตน 

 
7.2.3 ความคิดเห็นปจจัยทางดานกฎหมาย การเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจ

ซื้อสินคาไทย ดังนี้ 
 

ตารางที่ 12 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานเศรษฐกิจ 3.77 0.574 มาก 
2 ดานกฎหมายและการเมือง 3.61 0.720 มาก 

รวม 3.69 0.647 มาก 
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จากตารางที่ 12 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.69 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.77 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การขาดแคลน
สินคาที่จําเปนใน สปป.ลาว และผูบริโภคคนลาว มีความตองการสินคาไทยสูง คาใชจายในการขนสงสูงและ
รายไดในการนํามาซื้อสินคามีนอย เปนตน 

2) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.61 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก กฎหมาย
และขอบังคับตางๆเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคามีความยุงยาก รัฐบาลไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยาง
มีประสิทธิภาพและกฎหมายเกี่ยวกับภาษีการคาซับซอนในการนํามาปฏิบัติ เปนตน  

 
7.2.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายที่ สปป.ลาว 
ผูประกอบการคนลาว สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองในประเทศของตน มีการวางแผนมา

ซื้อสินคาดวยวิธีการมาซื้อสินคาเองโดยไมไดผานการติดตอมากอน โทรศัพทมาสั่งซื้อสินคา หลังจากนั้นมารับ
สินคาดวยตนเองและสั่งซื้อจากตัวแทนที่เปนคนลาวเหมือนกันที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ เปนผูรวบรวมรายการสินคา
และบริการสงถึงที่ โดยมีวิธีการพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่ขายไดมาก เพ่ือประมาณแนวโนม
ความตองการซื้อของลูกคา ซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อและเปนสินคาแปลก
ใหม เพื่อลองนําไปวางขาย ผูประกอบการคนลาวมาซื้อสินคาจากไทย ประมาณ 1-5 ครั้งตอเดือน  

การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 15 จาก
ราคาเดิมของสินคาและกรณีที่เปนสินคาจาก สปป.ลาว มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 20 จากราคาเดิม
ของสินคา ซึ่งผูประกอบการคนลาวสงสินคาใหกับรานคาประจํา 1 รายและมูลคาที่สงสินคาไมเกิน 50,000 
บาทตอครั้ง โดยมีการจายชําระเปนเงินสด ชําระเปนเงินเชื่อแบงเปนงวด ๆ และสั่งซื้อสินคากอน แลวจายที
หลัง 

รานคาที่ขายสินคาใน สปป.ลาว ที่นําเขาสินคาไทยรายใหญ แตมีสินคาจากประเทศจีน ประเทศ
เวียดนามเพ่ิมขึ้น แนวโนมที่ลูกคาเดิมในการสั่งซื้อสินคาจากผูประกอบการคนลาวเทาเดิมและรานใหมมี
แนวโนมในการสั่งซื้อสินคาจากผูประกอบการคนลาวเทาเดิม ในกรณีที่สินคาผลิตใน สปป .ลาว ที่มีคุณภาพ
ใกลเคียงกับสินคาของประเทศไทย ราคาถูกกวา ผูประกอบการคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาในประเทศของตนเอง 
เนื่องจากอุดหนุนสินคาประเทศของตนเอง สะดวกในการเดินทางและขนสงสินคา ชวยในการกระตุนเศรษฐกิจ
ของ สปป.ลาว และไมเสียคาใชจายในการผานแดน  

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนลาวที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ สปป .ลาว พบคือ ปญหาใน
เรื่องการขนสงสินคา คาธรรมเนียม ความสูญเสีย กลางทาง/ปลายทางของสินคา การลงสินคาและสินคาถูกกีด
กัน 
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 3.1.2 การคาชายแดนไทย-กัมพูชา 
1) ขอมูลของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ตารางที่ 13 แสดงพื้นที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนในจังหวัดที่มีพื้นที่ชายแดนติดประเทศ

กัมพูชาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัด 
จุดผาน
แดน
ถาวร 

จุด
ผอน
ปรน 

พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของ สปป.ลาว เวลาทําการ 

อุบลราชธาน ี  √ ชองอานมา บานน้ํายืน ตําบล
โซง อําเภอนํ้ายืน 

บานสะเตียลกวาง  
อําเภอจอมกระสาน  
จังหวัดพระวิหาร กัมพูชา 

ทุกวันอังคาร และวัน
พฤหัสบดี  
เวลา 09.00-15.00 น. 

ศรีสะเกษ √  ดานชองสะงํา ตําบลไพรพัฒนา 
อําเภอภูสิงห 

ชองจวม อําเภออัลลองเวง 
จังหวัดอุดรมีชัย กัมพูชา 

ทุกวัน  
เวลา 07.00-20.00 น. 

สุรินทร √  ดานชองจอม บานดานพัฒนา 
ตําบลกาบเชิง อําเภอกาบเชิง 

บานโอรเสม็ด อําเภอสําโรง 
จังหวัดอุดรมีชัย กัมพูชา 

ทุกวัน  
เวลา 07.00-22.00 น. 

บุรีรัมย  √ จุดผอนปรนชองสายตะกู บาน
สายโท 6 ใต ตําบลจันทบเพชร 
อําเภอบานกรวด 

บานจุบโกกี ตําบลอําปก 
อํ า เ ภ อ บั ณ เ ตี ย อํ า ป น 
จังหวัดอุดรมีชัย กัมพูชา 

ทุกวั นศุ ก ร  แล ะวั น
เสาร  
เวลา 08.30-14.00 น. 

 
2) มูลคาการคาของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ตารางที่ 14 แสดงมูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-กัมพูชา               หนวย:ลานบาท 

จุดผานแดนถาวร สินคาสงออก สินคานําเขา 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 

ดานชองสะงํา จ.ศรสีะเกษ 199.81 642.89 778.97 24.54 34.36 46.95 
ดานชองจอม จ.สุรินทร 604.61 888.68 1,068.36 34.20 173.01 204.70 

รวม 804.42 1,531.57 1,847.33 58.74 207.37 251.65 
ที่มา : ดานศุลกากรแตละพ้ืนท่ี, 2557 
 
ตารางที่ 15 แสดงประมาณการมูลคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลําดับ  จังหวัด  จุดผอนปรน/ทาเทียบเรือของไทย  

ประมาณมูลคา
การซ้ือขายตอ
วันที่เปดดาน 

(บาท)  

ประมาณมูลคาการซ้ือขายตอเดือน (บาท)  

ตอดาน  ทั้งจังหวัด  

1 อุบลราชธาน ี ชองอานมา อ.น้ํายืน 300,000* 2,400,000 2,400,000 
2 บุรีรัมย ชองสายตะกู อ.บานกรวด 500,000 4,000,000 4,000,000 

รวมมูลคาจุดผอนปรน และทาเทียบเรือ (บางสวน) ที่ใชประจํา  6,400,000 
หมายเหตุ * หมายถึง ไมรวมมูลคาการสงออกน้ํามันเบนซินที่ชองอานมา จํานวน 1.6 ลานลิตรตอเดือน มูลคาดังกลาว ถูกนําไปรวมกับขอมูลสงออก

ที่ดานชองเม็ก 
ที่มา : จากการประมาณการของศูนย ROC มข. , 2556 
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3) ลักษณะการขนสงสินคา 
 

ตารางที่ 16 สรุปการขนสงพื้นที่มพีรมแดนตดิตอกับ สปป.ลาว และกัมพูชาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รูปแบบการขนสง กั้นพรมแดน กัมพูชา 
ขามโดยรถยนต ขามโดยรถเข็นสนิคา 

อุบลฯ ชองอานมา ชองอานมา 
ศรีสะเกษ ดานชองสะงํา ดานชองสะงํา 
สุรินทร ดานชองจอม ดานชองจอม 
บุรีรัมย - ชองสายตะก ู
 

4) รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและดานบริการ 
4.1)  ดานแรงงาน 

              แรงงานที่ถูกกฎหมาย 
              แรงงานคนกัมพูชามีลักษณะการเขามาทํางานคลายแรงงานลาว คือ แรงงานนําเขาผาน
บริษัทนําเขาแรงงานกัมพูชาที่กรุงพนมเปญ จํานวน 19 แหง จัดหาแรงงานกัมพูชาเขามาทํางานที่ประเทศไทย
ผานบริษัทนําเขาแรงงานกัมพูชาในกรุงเทพ และภาคกลางของไทย สวนแรงงานลักลอบเขามาทํางานในไทย
กอนแลวขอยื่นพิสูจนสัญชาติของตนตอหนวยงานกรมจัดหางาน เพ่ือเปนแรงงานถูกตองตามกฎหมาย และมี
จํานวนมากที่ไมยื่นพิสูจนสัญชาติของตน โดยมากอาศัยตามแนวชายแดน มีการสุมตรวจจับกุมเปนประจําที่
จังหวัดสุรินทร 
  แรงงานตามชวงฤดูกาล  

การเขามาทํางานของแรงงานคนกัมพูชาตามฤดูกาลเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวพืชผลทาง
การเกษตร เชน ขาว มันสําปะหลัง และผลไม เงาะ ทุเรียน ที่จังหวัดศรีสะเกษ ระยะเวลาการรับจางทํางานไม
เกินสัปดาห คาจางประมาณวันละ 250-300 บาท  

 แรงงานไป-กลับ เชา-เย็น 
การเขามาทํางานของแรงงานคนกัมพูชาไป -กลับ เชา-เย็น โดยมากอยูในภาคบริการ

เชนเดียวกับแรงงานคนลาว รับจางขายสินคา พบเห็นมากที่ตลาดชองจอม มีคนกัมพูชาที่เปนแรงงานไป-กลับ 
เชา-เย็น กวา 300 คนตอวัน มีแรงงานรับจางขายของที่ตลาดชองจอมเปนประชากรแฝงกวา 300 คน 
นอกจากนี้มีการเขามารับจางเข็นลอบรรทุกสินคาทุกวันเสารที่มีตลาดนัด แรงงานรับจางเปนแมบาน รับจาง
กอสราง รับจางภาคเกษตรเชน ดํานา ปลูกขาว เก็บเกี่ยวขาว ไดคาจางประมาณ 220-250 บาท ต่ํากวาที่
แรงงานไทยไดรับประมาณ 300-350 บาทตอวัน  

 แรงงานที่ผิดกฎหมาย 
แรงงานคนกัมพูชา ที่มีการหลบหนีเขามาทํางานในไทยผานทางจุดผานแดนตาง ๆ และ

ชองทางธรรมชาติตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กําลังเจาหนาที่นอยไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง 
ประกอบกับแรงงานอาศัยความชํานาญเสนทางทําเล ภูมิประเทศ รูถึงจังหวะและโอกาสวาควรเขามาจุดไหน 
เวลาใด ที่ปลอดจากเจาหนาที่มากที่สุด นอกจากนี้ มีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของบางสวนรูเห็นเปนใจ มีการทํางาน
เปนกระบวนการ ซึ่งแรงงานเหลานี้สวนหนึ่งเขาสูพ้ืนที่ชั้นในไปรับจางในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร 
และบางสวนรับจางในภาคบริการ และภาคการเกษตรในพ้ืนที่บริเวณชายแดน จากการที่ไทยจายคาจาง
แรงงานขั้นต่ํา 300 บาทตอวัน แมแรงงานผิดกฎหมายเหลานี้เมื่อมารับจางในไทยไดรับคาจางที่ต่ํากวาคาแรง
ขั้นต่ํา ประมาณ 220-250 บาทตอวัน ก็มีการหลบหนีเขามาทํางานซึ่งตรวจคนเขาเมืองกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 
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ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ดานชองจอม และดานชองสะงํา ไดมีการจับกุมแรงงานกัมพูชาที่หลบหนีเขามาทํางานใน
ไทยเปนประจํา  

 
4.2) ดานบริการ 

ดานสาธารณสุข 
             ปจจุบันคนกัมพูชา เมื่อเจ็บปวยนิยมเขามารักษาพยาบาลโดยใชบริการโรงพยาบาลประจํา

จังหวัด โรงพยาบาลประจําอําเภอ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล ที่อยูบริเวณไมไกลจากดาน
มากนัก สวนผูที่มีฐานะทางการเงิน นิยมมารักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลประจํามหาวิทยาลัย โรงพยาบาล
เอกชน เชน โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค (จังหวัดอุบลราชธานี) โรงพยาบาลกรุงเทพ (สาขาศรีสะเกษ)  เปน
ตน โรงพยาบาลจังหวัดตามแนวชายแดนมีการใชภาษาเขมรควบคูกับภาษาไทยเพ่ือใหคนไขคนกัมพูชา เขาใจ
ไดงายขึ้น  

   ที่ชองสายตะกูซึ่งเปนจุดแลกเปลี่ยนสินคาเพ่ือมนุษยธรรม (ปจจุบันยกระดับเปนจุดผอน
ปรน) มีบุคลากรจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสายโท 5 ใต มาทําการตรวจรักษาพยาบาลฟรี
ใหกับคนกัมพูชาในวันเปดดาน 

  การเขามารักษาพยาบาลของคนกัมพูชา นอกเวลาเปดทําการจุดผานแดน โดยเฉพาะตาม
จุดผอนปรน เจาหนาที่ของประเทศที่ประจําในแตละจุดตางใหการผอนผันเปนกรณีพิเศษ เชนไป
รักษาพยาบาลใหเรียบรอยกอนแลวจึงทําเรื่องเอกสารการผานเขา-ออก  

 ดานการศึกษา 
    อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย มหาวิทยาลัยราช

ภัฎสุรินทร เปนตน การมาเรียนมีทั้งการเขาเรียนตามบันทึกความเขาใจรวมกัน ระหวางมหาวิทยาลัยฯ กับ
จังหวัดของกัมพูชา เชน จังหวัดศรีสะเกษ ประกาศความรวมมือดานการศึกษากับ 3 จังหวัดของกัมพูชา คือ
จังหวัดพระวิหาร อุดรมีชัย และจังหวัดเสียมเรียบ การใหทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญา
ตรี และปริญญาโท 

                    ในขณะที่กัมพูชานิยมสงบุตรหลานเขามาเรียนเพียงแคระดับปริญญาโท ทั้งประเทศกัมพูชา
ไดใหความสนใจหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นในดานตาง ๆ โดยเฉพาะทางดานการเกษตร ดานสาธารณสุข  

 
5) การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

การนําเขาพืชสมุนไพร ชัน เปลือกบง เพ่ือแปรรูปเปนยาสมุนไพรที่กรุงเทพ ฯ สวนในพ้ืนที่ที่นําเขา
เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคามีเพียงการนําเขามันสําปะหลัง ที่ชองสะงํา จังหวัดศรีสะเกษ และชองจอม จังหวัดสุรินทร 
มีโรงแปงมันสําปะหลังที่ใชหัวมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบที่ จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ และมีการนําเขา
จักรยานที่ชํารุดและมีท่ีใชการไดมาดัดแปลงซอมแซมจนใชงานได จําหนายที่ตลาดชองจอม 

 
6) ดานความม่ันคง 

ปญหาความขัดแยงเรื่องเสนแบงเขตแดน 
กรณีไทย-กัมพูชา เสนแบงเขตแดนของไทย-กัมพูชา มีการติดตอกันทางบก ดวยระยะทาง 798 

กม. แตทางการกัมพูชา อางวา 603 กม. ซึ่งเสนเขตแดนที่มีปญหาความยาว 195 กม. ในเขตพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จากหลักเขตที่ 1 ที่ชองสะงํา จังหวัดศรีสะเกษ ไปทางทิศตะวันออกจนสุดที่ชอง
บก จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งยังมีขอพิพาทตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในประเด็นที่เปนมีขอพิพาทใหญอยู 2 
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กรณี ไดแก เสนพรมแดนเขาพระวิหาร เมื่อ พ.ศ. 2505 และศาลโลกไดวินิจฉัยตัดสินใหฝงไทยและฝงกัมพูชา
รวมปรึกษาหารือ จัดการพ้ืนที่รวมกันหลังเขาพระวิหารเปนมรดกโลก และแนวพรมแดนบางบริเวณเปนพ้ืนที่
ราบมีลักษณะเปนปาดง และลําหวย ลําคลอง หลักเขตแดนหางกันมาก ทําใหประชาชนทั้ง 2 ประเทศเขาใจ
ผิดเกี่ยวกับพ้ืนที่ทํามาหากิน มีการรุกล้ําขามเขตแดนเปนเหตุใหมีการพิพาทกันเปนประจํา  

ปจจุบันตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา พบปญหาเรื่องความไมปลอดภัย คือ กับระเบิด ถึงแมวาจะ
เก็บกูกับระเบิดเปนจํานวนมากแลวก็ตาม ประกอบกับเปนบริเวณที่มีการประกอบอาชญากรรม และโจรกรรม 
โดยเฉพาะรถยนตจากประเทศไทยถูกลักขโมยและสงไปขายในกัมพูชาเปนประจํา รวมถึงปญหาการลักลอบตัด
ไมพะยูง ที่ดูเหมือนมีกองกําลังตางชาติคอยดูแลการลักลอบตัดไมพะยูง แลวสงออกผานชองทางเขากัมพูชา มี
การปะทะกับกองกําลังทหารไทยหลายครั้ง การลักลอบตัดไมจันทร ไมกฤษณา การลักลอบนําเขาพืชเศรษฐกิจ 
เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ของปา แรงงานขามชาติ ยาเสพติด ซึ่งเปนปญหาตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 

ปญหาเกิดจากชองทางธรรมชาติจํานวนมาก 
กรณี ไทย-กัมพูชา เนื่องจากมีพ้ืนที่ติดตอกันทางบก จึงทําใหมีชองทางธรรมชาติเปนจํานวนมาก 

ทําใหการดูแลความสงบเรียบรอยไมทั่วถึง และการบริการจัดการของเจาหนาที่ไมเพียงพอ จึงอาจสงผลใหเกิด
ปญหาดานความมั่งคงในดานตาง ๆ เชน การลักลอบเขาเมืองของแรงงาน การลักลอบนําเขายาเสพติดการ
ลักลอบสงออกสินคาที่ผิดกฎหมาย เปนตน  

ขอเสนอแนะเพ่ือปองกันการเกิดปญหาผลกระทบดานความมั่นคง ตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 
ใหมีการติดตั้งกลองวงจรปดในพื้นที่สําคัญท่ีเสี่ยงตอการเกิดปญหาดานความมั่นคงตลอดแนวลําน้ําเหือง ลําน้ํา
โขง ชายแดนไทย-กัมพูชา   

ดานการพนัน  
ปจจุบันบอนพนันตามแนวชายแดนประเทศกัมพูชามีจํานวน 3 แหง ไดแกบอนการพนันที่ดานชอง

จอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร 2 แหง เปนบอนเครือโอรเสม็ด รีสอรท ของนายพัด สุภาภา หรือ ลี ยงพัด นักธุรกิจ
สองสัญชาติไทย-กัมพูชา และ รอยัลฮิลล รีสอรท ของกลุมลึมเฮงกรุป ที่มีนายลึมเฮง เปนเจาของ ตั้งใกลกับ
ทางเขา-ออก ดานชองจอม อีกแหงเปนบอนการพนันที่ดานชองสะงํา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ เปนบอน
การพนันในเครือรอยัลฮิลล ของนายลึมเฮง ตั้งหางจากทางเขา -ออก ดานชองสะงําประมาณ 250 เมตร ซึ่งที่
ชองสะงํานี้มีแนวโนมจะเปดเพ่ิมข้ึนอีก 1 แหง และมีแนวโนมที่จะมีการเปดเพิ่มขึ้นที่ชองอานมา อีก 1 แหง 

ในขณะที่บอนการพนันที่ชองสะงํา ยังคงใชวิธีการจายใหกับรถตูคันละ 6,000 บาท ซึ่งเงินจํานวน
นี้คนขับรถตูนําไปจายใหกับผูโดยสารที่ตนเองตระเวนรับไปเลนการพนัน คนละ 200 บาท เฉลี่ยคันละ 8 คน 
โดยตระเวนรับคนตามหมูบาน อําเภอ และในตัวเมือง จากจังหวัดใกลเคียง โดยเฉลี่ยมีรถตูพาคนไปบอนพนัน
ที่ชองสะงําวันละกวา 100 คัน ประมาณกวา 1,000 คน สวนที่ชองจอม มีบอนการพนันสองแหงใชวิธีการจาง
รถตูนําคนมาเลนพนันเชนเดียวกัน โดยเฉลี่ยวันละกวา 1,200 คน หากเปนวันหยุดเสารและอาทิตย จํานวนคน
ก็มากขึ้นเกือบเทาตัว ประมาณการวามีการใชจายเสียการพนันที่บอนการพนันรอยัลฮิลล ประมาณวันละ 2 
ลานบาท และที่บอนการพนันโอรเสม็ด ประมาณวันละ 3 ลานบาท กลุมผูเลนพนันเปนกลุมขาราชการเกษียณ 
ขาราชการครู เกษตรกร ชาวบานในพื้นที่ชายแดนและใกลเคียง พอคา-แมคา ในชุมชนเมือง เปนสวนใหญ 

การพนันตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา การบริหารงาน จัดการ ตาง ๆ ตั้งแตภายในบอนการพนัน 
รวมถึงการจัดหาคนมาเลนการพนัน มีผูเกี่ยวของหลายสวน ไมสามารถดําเนินการไดโดยคนเดียว มีความ
สลับซับซอนในความรวมมือเพ่ือแบงปนผลประโยชนกับผูเกี่ยวของที่มีบทบาทหนาที่ควบคุมและดูแลตามแนว
ชายแดนของทั้งสองฝาย 
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ผลกระทบจากบอนการพนันชายแดน มีผลดานลบตอสังคม เชื่อวาเปนแหลงฟอกเงิน แหลงหลบ
ซอนของอาชญากรที่หลบหนีการจับกุม การคายาเสพติด และการคาประเวณี สินคาประเภทเหลา บุหรี่ 
ตางประเทศ เสื้อผา สินคา แบรนดเนมตางประเทศที่มีชื่อและเปนที่ตองการของตลาด และผูซื้อที่มีอํานาจสูง
ตองการ สวนดานบวก ทําใหคนไทยจํานวนหนึ่งมีงานทํา คนไทยมีสวนรวมในการบริหารจัดการธุรกิจบอน
พนัน นักธุรกิจตามแนวชายแดนมีหุนบางสวน ธุรกิจการขนสง อาหาร การคาขายสินคาเพ่ือการอุปโภคบริโภค
ภายในบอนการพนันสวนใหญเปนสินคาที่ผลิตในประเทศไทย  
 
7. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

7.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่ ว ไป ของผูบริ โภคคนกัมพูชาที่ ใชบริการจุดผ านแดนในพ้ืนที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 946 คน แบงเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 
44.2 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 55.8 อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 40 ระดับ
การศึกษาสวนมากระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 43.7  

ผูบริโภคคนกัมพูชาใชบริการจุดผานแดนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนมากประกอบอาชีพ
เกษตรกร รอยละ 37.2 โดยรายไดที่นํามาซ้ือสินคา โดยสวนมากมาจากการทําการคาขายพืชผลทางการเกษตร 
รายไดครัวเรือนตอเดือน พบวา มีรายไดอยูระหวาง 3,001-5,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพ่ือการบริโภคของ
ครอบครัวตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 1,001-3,000 บาท 

 
7.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่ใชบริการจุดผานแดนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี

ตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 17 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาใชบริการจดุผานแดนในพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอประเทศกัมพูชา 3.69 0.991 มาก 
2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.54 1.100 มาก 
3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชา 3.51 1.025 มาก 

4 ประเทศกัมพูชาจํากดัชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 3.51 1.062 มาก 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ

การพัฒนาประเทศกัมพูชา 3.48 1.050 มาก 

รวม 3.55 1.046 มาก 
 

  จากตารางที่  17 พบวา ทัศนคติของผูบริ โภคคนกัมพูชาใชบริการจุดผานแดนในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีตอประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.55 อธิบายโดย
เรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอประเทศกัมพูชา การซื้อสินคาของ
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ประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุดและประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอ
ขายใหประเทศกัมพูชา เปนตน  
  

 7.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชา ที่ใชบริการจุดผานแดนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ตอประเทศไทย พิจารณาสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย  

 
ตารางที่ 18 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนกัมพูชาที่ภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภัณฑ 4.01 0.492 มาก 
2 ดานราคา 3.93 0.649 มาก 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 3.89 0.603 มาก 
4 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.83 0.592 มาก 

รวม 3.92 0.584 มาก 
 

จากตารางที่ 18 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) รวม = 3.92 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  

1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 
4.01 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย สินคาของไทยที่ติดตราสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความนาเชื่อถือ ประเทศไทยมีความเปนมิตร สินคาของไทยมีมาตรฐานใน
ดานคุณภาพ และความคุนเคยที่มีตอสินคาไทย เปนตน 

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

3) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.89 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีการติดปายโฆษณาดวยภาษาเขมรที่บริเวณหนารานหรือบริเวณ
ใกลเคียง ผูบริโภคคนกัมพูชารูสึกดีและคลอยตามโฆษณาในการอยากใชสินคาของไทย  และผูบริโภคคน
กัมพูชาชอบโฆษณาสินคาของไทย เพราะมีลักษณะเหมือนหรือใกลเคียงกับโฆษณาสินคาอ่ืนที่ผูบริโภคคน
กัมพูชาชื่นชอบ เปนตน 

4) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.83 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามา
ติดตอซื้อขาย เวลาเปด-ปดใหบริการของรานคาเหมาะสม รานคาของไทยมีการจัดสวยงามและมีความสะดวก
กวารานคาในประเทศกัมพูชา ฤดูกาลมีผลตอการเดินทางมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนกัมพูชา และขั้นตอนการ
เขา-ออกประเทศ เพื่อมาซื้อสินคามีความสะดวก เปนตน 
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7.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนกัมพูชาผานจุผานแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ตารางที่ 19 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ความพึงพอใจของผูบริโภค 3.93 0.567 มาก 
2 การรับรูคุณภาพสินคา 3.92 0.570 มาก 
3 วัตถุประสงคในการซื้อ 3.90 0.685 มาก 
4 ความตั้งใจซื้อ 3.90 0.558 มาก 

รวม 3.91 0.595 มาก 
 

จากตารางที่ 19 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนกัมพูชา ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.91 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้ 

1) ความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.93 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนกัมพูชามีความพึงพอใจตอสินคาของไทย เมื่อ
ผูบริโภคคนกัมพูชาซื้อสินคาของไทยไปบริโภค สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคคนกัมพูชาไดมาก 
และผูบริโภคคนกัมพูชาพึงพอใจตอขั้นตอนในการเขามาซื้อสินคา ณ เขตชายแดน เปนตน  

2) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 3.92 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวา เมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจาก
ประเทศอ่ืน เชน จีนและเวียดนาม ที่มีจําหนายในประเทศกัมพูชา ผูบริโภคคนกัมพูชารูสึกวาการมาซื้อสินคา
ของไทยมีความคุมคากับราคาคุณภาพ และการเดินทางและการมาซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุด
สําหรับผูบริโภคคนกัมพูชา เปนตน  

3) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 3.90 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้นในประเทศ
กัมพูชา ซื้อเพราะมีความแตกตางจากสินคาในประเทศกัมพูชา ซื้อเพราะชื่นชอบและชื่นชมตัวสินคา  และซื้อ
เพราะเปนของฝากใหผูอื่น เปนตน 

4) ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.90 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนกัมพูชาตั้งใจสินคาของไทยแนนอน แมวาผูบริโภคคน
กัมพูชาเพ่ิงซื้อสินคาประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ มา ผูบริโภคคนกัมพูชาตั้งใจซื้อสินคาของไทยในโอกาส
อ่ืนแนนอน แมวารานคาใกลบานผูบริโภคคนกัมพูชาไมมีขายและผูบริโภคคนกัมพูชาตั้งใจซื้อสินคาของไทยที่
ขายในทองถิ่น แมวาทองถิ่นของผูบริโภคคนกัมพูชายังไมมีขาย เปนตน 

ผูบริโภคคนกัมพูชารับรูสินคาไทยผานหลากหลายชองทาง โดยรับรูผานการโฆษณาจากชองทางการ
โฆษณาสินคาไทย คือ ปากตอปากมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อโทรทัศนทองถิ่น และสื่อโทรทัศนไทยจาก
สวนกลาง ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ ปากตอปาก สื่อ
โทรทัศนทองถิ่น และสื่อโทรทัศนไทยจากสวนกลาง ตามลําดับ 

 
 

3-27

rIS
NED KKU



ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

3-28  

7.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนกัมพูชาเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนกัมพูชาสวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝงไทย โดยการคิด

รายการซื้อสินคามาทุกครั้ง ซึ่งมีวิธีการคิดไวในใจ เพ่ือชวยจํารายการสินคาเมื่อมาซื้อสินคา คิดเปนรอยละ 
47.4 หากสนใจในสินคาชนิดไหนจึงซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยสวนมากใชเงินสดที่พกติดตัว
มาอยางเดียว รอยละ 73.9 ซึ่งเขามาซื้อสินคานั้นมีความถี่ประมาณ 2 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีลืมซื้อสินคา
ผูบริโภคคนกัมพูชากลับมาซื้อใหมในครั้งตอไป แตกรณีที่ของใชในบานหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนกัมพูชาซื้อ
สินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศไทยจากรานในพ้ืนที่  

 

7.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย จาก

การสัมภาษณมีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 43.7 มีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม คิดเปนรอยละ 43.9 และมี
การซื้อสินคาไทยนอยลง คิดเปนรอยละ 12.5 โดยกรณีที่มาซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น เพราะรายไดของผูบริโภคคน
กัมพูชา ทางเลือกสินคาในตลาดการคาชายแดนมีมากขึ้น และรสนิยมของผูบริโภคคนกัมพูชาเปลี่ยนไปเกิดขึ้น
เนื่องจากรสนิยมภายในประเทศ  กรณีที่มาซื้อสินคาเทาเดิม เพราะรายไดของผูบริโภคคนกัมพูชาไม
เปลี่ยนแปลง การคมนาคมเหมือนเดิม และทางเลือกสินคาในตลาดการคาชายแดนมีเทาเดิม และกรณีที่มาซื้อ
สินคานอยลง เพราะรายไดของผูบริโภคคนกัมพูชาลดลง รสนิยมของผูบริโภคคนกัมพูชาเปลี่ยนไป มีความชอบ
สินคาในประเทศกัมพูชาหรือประเทศอ่ืน เชน จีน และเวียดนาม มากขึ้น  
 

7.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนกัมพูชาขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนกัมพูชามาซื้อสินคาไทยที่คนไทยผานจุดผานแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียงลําดับ

ประเภทสินคาจากมากไปหานอยดังนี้  
1) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค เปนตน  
2) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง ผาถุง รองเทาแตะ และรองเทาบูทยาง เปนตน 
3) สินคาประเภทอุปโภคบริโภค ไดแก น้ําอัดลม น้ําปลา ขนมคบเคี้ยว ตะวัน เลย เครื่องดื่มบํารุง

กําลัง และน้ําสมตราดีโด เปนตน 
4) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก เสียม จอบ เมล็ดพันธุพืช คราด และเครื่องสะพายตัด

หญา เปนตน 
5) สินคาประเภทเชื้อเพลิงและยานยนต ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น รถจักรยาน ยางรถยนต

และยางรถมอเตอรไซค เปนตน 
6) สินคาประเภทอุปกรณไฟฟา ไดแก หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก ตะปู และคีม เปนตน 
7) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม ลําโพง ตูเย็น วิทยุ/โทรทัศน และเครื่องเสียง เปนตน 
8) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก กระทะ จาน มีด ทัพพี และหมอ เปนตน 

 
7.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย โดยสวนมากเขามาซื้อสินคาในชวงเวลาเชากอน  09.00 

น. รอยละ 53.1 โดยการเขามาซื้อสินคานิยมซื้อที่สินคาที่ตลาดนัดบริเวณดาน เพราะสะดวก ใกลและประหยัด
คาใชจายในการเดินทาง เปนตน โดยปริมาณการเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคคนกัมพูชาในหนึ่งครั้งสวนมากมี
มูลคา 1,001-1,900 บาท  
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ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก ราคาถูกกวา คุณภาพดีกวา มีสินคา
ใหเลือกหลากหลาย สินคามีความคงทนและสามารถหาซื้อไดงาย เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคน
กัมพูชาไมมาซื้อสินคา ไดแก ความยุงยากในการถือหรือหิ้ว สินคากลับ ราคาสินคาสูงกวา คาขนสงสูงและ
ขั้นตอนในการตรวจสอบยุงยาก เปนตน 

 

7.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนกัมพูชาที่ผานจุดผานแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูง

กวาสินคาจากประเทศอ่ืน เชน จีน เวียดนาม  รอยละ 5–10 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ใน
ปจจุบันสินคาในประเทศกัมพูชา มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนกัมพูชา รอยละ 41.8 ยังตองการ
ซื้อสินคาไทยคงเดิม เพราะ ความเคยชิน สะดวกสบาย ชอบสินคาไทย  สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย 
มีปญหาอุปสรรคในเรื่องของ พาหนะใชในการเดินทาง คาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจากประเทศของ
ผูบริโภคคนกัมพูชา คาแรงขนสงสินคามีคาใชจายสูง เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้น 
สงผลตอการมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนกัมพูชามาก ซึ่งมีผลกระทบความสัมพันธของทั้งสองประเทศมากที่สุด 
ในการมาซื้อของผูบริโภคคนกัมพูชา 

 
7.2. ผูประกอบการคนกัมพูชา 

ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มาซื้อสินคาตามแนวชายแดน โดยเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  มีอายุ 
21-30 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และสวนใหญเปนผูประกอบการรายยอย ซึ่งมีการเขามา
ซื้อสินคาสวนใหญเปนเวลาไมแนนอน โดยมากเปนวันเสาร จากการสัมภาษณผูประกอบการคนกัมพูชา 
สามารถสรุปไดดังนี้ 

 
7.2.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนกัมพูชา ที่มีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  

 
ตารางที่ 20 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอประเทศกัมพูชา 3.94 0.866 มาก 
2 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก

ชนิดที่เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชา 
3.91 0.830 มาก 

3 
  

ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 
เพื่อการพัฒนาประเทศกัมพูชา 

3.89 0.827 มาก 

4 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.86 0.829 มาก 
5 ประเทศกัมพูชา ไมควรจาํกัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจาก

ประเทศไทย 
3.84 0.833 มาก 

รวม 3.89 0.837 มาก 
  
  จากตารางที่ 20 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.89 ไดแก ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอประเทศกัมพูชา ประเทศไทย
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มีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชาและประเทศไทยใหความ
ชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพ่ือการพัฒนาประเทศกัมพูชา เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย  
พบวา ผูประกอบการคนกัมพูชา มีความคุนเคยตอสินคาไทยและมีความคุนเคยที่มีตอผูประกอบการคนไทย
เปนอยางด ี

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา  
ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย   ( ) = 4.25 
ไดแก ประเทศไทยมีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีอัตราจางแรงงานจํานวนมาก มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มี
ความชํานาญดานเทคนิค มีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิต มีการศึกษาที่ดี มีความเปนมิตรและมีรสนิยมสูง
ดานความคิดสรางสรรค เปนตน 

หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขาย
ตามแนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนว
ชายแดน ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.13 ไดแก สินคาไทยที่จําหนายในรานคาตามแนว
ชายแดนก็มีจําหนายในหลายประเทศเหมือนกัน ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีความนาเชื่ อถือ
และตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึงประเทศไทย เปนตน 

 
7.2.2 พิจารณาสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยที่จุดผาน

แดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  

ตารางที่ 21 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานราคา 4.13 0.598 มาก 
2 ดานผลิตภณัฑ 4.12 0.507 มาก 
3 ดานสถานท่ี 4.09 0.498 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 4.00 0.586 มาก 

รวม 4.09 0.547 มาก 
 
 จากตารางที่ 21 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.07 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานราคา ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) =4.13 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การตั้งราคาสินคา
เหมาะสมกับคุณภาพสินคา มีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาตามตนทุนที่เพ่ิมทุกครั้ง  และสามารถตอรองราคา
สินคาได เปนตน 

2) ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.12 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาของ
ไทยมีใหเลือกหลากหลาย รานคาไทยจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมู และการคนหาสินคาในรานคาไทยทําไดงาย 
เปนตน 
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3) ดานสถานที่ ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.09 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การขนสงสินคา
กลับมีความสะดวก สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขาย  และเสีย
คาใชจายนอยในการขนสงสินคากลับ เปนตน 

4) ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.00 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มี
การใหเครดิตในการซื้อสินคา มีการโฆษณาในหนังสือพิมพทองถิ่น มีการติดปายโฆษณาบริเวณหนารานหรือ
บริเวณใกลเคียง เปนตน 

 
7.2.3 พิจารณาความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อสินคาไทย ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
 

ตารางที่ 22 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานกฎหมายและการเมือง 4.13 0.570 มาก 
2 ดานเศรษฐกิจ 4.04 0.613 มาก 

รวม 4.09 0.592 มาก 
 

จากตารางที่ 22 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.09 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.13 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ รัฐบาลไทยไมมีการควบคุมการดํา เนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ
กฎหมาย และขอบังคับตางๆเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคามีความยุงยาก เปนตน  

2) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.04 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก รายไดในการ
นํามาซื้อสินคามีนอย การขาดแคลนสินคาท่ีจําเปนในประเทศกัมพูชา และผูบริโภคคนกัมพูชา มีความตองการ
สินคาไทยสูงและคาใชจายในการขนสงสูง เปนตน  

 
7.2.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนกัมพูชา ที่ซ้ือสินคาไปขายที่ประเทศกัมพูชา 
ผูประกอบการคนกัมพูชา สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองในประเทศของตน มีการวางแผนมา

ซื้อสินคาดวยวิธีการโทรมาสั่งซื้อเอง ซึ่งมารับสินคาดวยตนเอง มาซื้อสินคาดวยตนเองแตไมไดผานการติดตอ
มากอน โทรศัพทมาสั่งแตใหตัวแทนไปรับและสงสินคาถึงที่รานและสั่งซื้อจากตัวแทนที่เปนคนกัมพูชา
เหมือนกันเปนผูรวบรวมรายการสินคาใหบริการสงถึงที่หมาย โดยมีวิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและ
ชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อ พิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่ขายไดมาก เพ่ือประมาณแนวโนมความ
ตองการซื้อของลูกคาและเปนสินคาแปลกใหม เพ่ือลองนําไปวางขาย ผูประกอบการคนกัมพูชาสวนใหญมาซื้อ
สินคาจากไทย ประมาณ 1-5 ครั้งตอเดือน  
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การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประเทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 10 จากราคา
เดิมของสินคาและกรณีที่เปนสินคาจากประเทศกัมพูชา มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 5 จากราคาเดิม
ของสินคา มูลคาการขายที่สงสินคาสวนมากไมเกิน 50,000 บาทตอครั้ง โดยมีการจายชําระเปนเงินสด  

รานคาที่ขายสินคาในประเทศกัมพูชา มีรานคาขายสินคาไทย ซึ่งเปนสินคาจากประเทศจีน ประเทศ
เกาหลี ประเทศเวียดนามและไตหวัน ที่มีแนวโนมมาวางในตลาดทองถิ่นมากขึ้น รานคาเดิมของผูประกอบการ
คนกัมพูชามีแนวโนมในการสั่งซื้อสินคาเพ่ิมข้ึน เนื่องจากสินคามีความนาเชื่อถือและคาดวารานคารายใหมของ
ผูประกอบการคนกัมพูชามีแนวโนมสั่งซื้อสินคาเพ่ิม ในกรณีที่สินคาในประเทศกัมพูชามีคุณภาพใกลเคียงกัน
กับสินคาในประเทศไทย ราคาถูกกวา ผูประกอบการคนกัมพูชาตัดสินใจซื้อสินคาจากประเทศของตนเอง 
เนื่องจากลดคาใชจายในการเดินทางผานแดน 

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนกัมพูชาที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ประเทศกัมพูชาพบคือ ปญหา
ในเรื่องการขนสงสินคา การลงสินคา ความสูญเสีย กลางทางหรือปลายทางของสินคา คาธรรมเนียมและสินคา
ถูกกีดกัน  
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3.2 สรุปสภาวะการคาชายแดนจังหวัดตามแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
3.2.1 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 23 

 

ตารางที่ 23 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  
ตําบลปากชม 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  

ทุกวันข้ึน 7 ค่ํา 
เวลา 07.00-18.00 น. 

7  √ บานนากระเซ็ง ตําบลอาฮี อําเภอ
ทาลี่* 

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 169 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรนในพื้นที่ จ.เลย 

 
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 24 แสดงมูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-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 170 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดนถาวร (สะพานฯ) จุดผอนปรน และทาเทียบเรือใน จ.เลย 

 

 
            ภาพที่ 171 เสนทางการกระจายสินคานาํเขาจาก สปป.ลาว ดานทองถิ่น และดานประเพณี เขาสู จ.เลย 

 
 จังหวัดเลย มีจุดผอนปรน จํานวน 3 จุด และมีทาเทียบเรือหรือดานประเพณีจํานวนมาก เชน ทาเทียบ
เรือบานหนองผือ อําเภอทาลี่ ทาเทียบเรือบานอาฮี อําเภอทาลี่ เปนตน ซึ่งคณะผูศึกษา ไดลงพ้ืนที่สํารวจจุดผอน
ปรน 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 25 
 
ตารางที่ 25 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 อําเภอทา
ลี่ ซึ่งการขนสงคนและสินคาโดยวิธีนี้ ไมมีการรับประกันความสูญเสีย ไมวาจะเปนคนหรือสินคา สวนเรือที่ขามไป
มาระหวางดานไทยและ 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 บรรทุกคนโดยสารใชการซักลากโดยเชือกขึงระหวางตลิ่ง
สองฝง คิดคาบริการไป-กลับคนละ 5 บาท 
 4) แมน้ําโขงกั้นพรมแดน โดยแพขนานยนต ที่จุดผานแดนถาวรบานคกไผ อําเภอปากชม ซึ่งรูปแบบการ
ขนถายสินคามีรูปแบบคลายกับการขนสงสินคาผานสะพาน คือ รถบรรทุกสินคาลงเรือแพขนานยนตขึ้นฝง    
สปป.ลาวหรือฝงไทย แลวไปยังโกดังสินคาหรือเปลี่ยนขนถายสินคาจากรถไทยไปยังรถลากหรือเปลี่ยนหัวลากรถ
สินคาไทยเปนรถลาว 
 5) แมน้ําโขงกั้นพรมแดน ขามโดยเรือขนาดใหญ ไดแก จุดผานแดนถาวรบานเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 
และจุผานแดนถาวรบานคกไผ อําเภอปากชม โดยเฉพาะดานอําเภอเชียงคาน มีทาขนสงสินคา สินคาสงออกผาน
ดานเชียงคาน ไดแก สินคาวัสดุกอสราง มีการสงออกไปแขวงหลวงพะบาง และสินคานําเขาผานดานเชียงคาน 
สวนใหญเปนสินคาเกษตร เชน ลูกเดือย ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน สวนจุดผานแดนถาวรบานคกไผ อําเภอปากชม 
โดยเรือขนสงสินคา สวนใหญเปนการขนสงสินคาอุปโภคบริโภค สวนการขนสงเรือโดยสารระหวางฝงไทยและฝง 
สปป.ลาว มีขอตกลงวา หากเรือโดยสารฝงไทยใหบริการ สามารถรับผูโดยสารทั้งคนไทยและคนลาวจากฝงไทยมา
สงยังฝง สปป.ลาว และขากลับหลังจากใหบริการสงผูโดยสารเรียบรอยแลว ตองนําเรือเปลามาฝงไทย ใน
ขณะเดียวกันเรือโดยสารฝง สปป.ลาว ใหบริการ สามารถรับผูโดยสารทั้งคนไทยและคนลาวจากฝง สปป.ลาว มา
สงยังฝงไทยและขากลับตองนําเรือเปลากลับมาฝง สปป.ลาว คาใชจายในการบริการคนละ 20 บาทตอเที่ยว หากมี
การเหมาลําเรือตองเสียคาใชจาย 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 จุดผานแดนบานคกไผ 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 รานคาราโอเกะในพ้ืนที่อําเภอปาก
ชมและพ้ืนที่ใกลเคียง 

 
4.2 ดานบริการ 
การพ่ึงพาดานการศึกษาของจังหวัดเลย ที่จุดผอนปรนบานเมืองแพร อําเภอนาแหว มีนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาคนลาวขามมาเรียนที่โรงเรียนในหมูบานจํานวน 4 คน ซึ่งมีบิดา/มารดาเปนคนไทย และมารดาหรือ
บิดาเปนคนลาว เด็กนักเรียนเขามาอาศัยอยูญาติที่ฝง สปป.ลาว ทุกวันทีเ่ปดเรียนก็ขามมาเรียนระดับประถมศึกษา
ที่ฝงไทย นอกจากนี้โรงเรียนบานเหมืองแพร 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 มาผลิตเครื่องเทศโบราณและสุมนไพร เพ่ือสงขาย  
5) ตนบง นําบงที่นําเขามาผลิตไมกวาด  
6) การนําเขาไมไผจาก สปป.ลาว มาทําเปนไมตะเกียบและไมเสียบลูกชิ้น ของโรงงานทําไมตะเกียบและ

ไมเสียบลูกชิ้น อําเภอเชียงคาน 
7) น้ํากระทอน หรือสะทอน ที่ทางลาวแปรรูปขั้นตนและนํามาแปรรูปเพ่ิมเติม เพ่ือใหไดน้ําสะทอนที่มี

คุณภาพ ที่บานเหมืองแพร 
5.2. นําปจจัยการผลิตในพื้นที่จังหวัดเลย มาแปรรูปสินคา 
1) การแปรรูปถั่วแมคคาเดเมีย ของกลุมแปรรูปผลผลิตการเกษตร บานบอเหมืองนอย ตําบลแสงภา 

อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 
2) กลุมผูผลิตของที่ระลึกผีตาโขนบานหนามแทง เปนการนําวัสดุในพ้ืนที่คือกาบมะพราว และไมไผ โดย

กาบมะพรอมที่ใชตองมีอายุอยางนอย 5 ป ที่มีความเบาและคงสภาพเดิมมากที่สุด มาเปนของที่ระลึกและของ
ประดับตกแตงจําหนายในพืน้ที่และสงออกโดยเฉพาะที่ญี่ปุนนิยมมาก 
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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 ระดับการศึกษาสวนมากอยูในระดับประถมศึกษา คิด
เปนรอยละ 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 26 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 26 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่มีตอประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.74 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ
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สปป.ลาว สปป.ลาวจํากัดชนิดหรือปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย การซื้อสินคาของประเทศไทยเปน
ทางเลือกท่ีดีที่สุด เปนตน 

 
 7.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทย พิจารณาสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มี

ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย  
 

ตารางที่ 27 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 27 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) 

รวม = 3.99 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
1) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.02 โดย

มีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขายอยูใน สปป .ลาว การ
ตั้งราคาสินคาของไทยเหมาะสมกับคุณภาพ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคามีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง 
สินคาประกอบที่ขายอยูใน สปป.ลาว เปนตน 

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

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

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

  
ตารางที่ 28 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 28 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาว ในระดับความสําคัญ
มาก 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 คุณภาพ และการเดินทางและการซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุดสําหรับผูบริโภคคนลาว 
เปนตน 

2) ความรูสึกพอใจของผูบริโภคตอสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญ
มาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.08 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวมีความพึงพอใจตอสินคาของไทย ผูบริโภคคน
ลาวมีความพึงพอใจตอผูขายสินคาของไทย และเมื่อผูบริโภคซื้อสินคาของไทยไปบริโภคสามารถตอบสนองความ
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 โดยผานชองทางการโฆษณาสินคาไทย คือ สื่อ 
โทรทัศนไทยจากสวนกลางมากที่สุด รองลงมา คือ ปากตอปาก และวิทยุทองถิ่น ตามลําดับ สวนชองทางที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด สื่อโทรทัศนไทยจากสวนกลาง ปากตอปาก และวิทยุทองถิ่น 
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 .ลาวหรือประเทศอ่ืน เชน จีน และเวียดนามมาก
ขึ้น 
 

7.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานจุดผานแดนในจังหวัดเลย เรียงลําดับประเภทสินคาจากมากไปหา

นอยดังนี้  
1) สินคาประเภทอุปโภคบริโภค ไดแก ผงชูรส ผงซักผาโปร น้ํามันพืช แชมพูแพนทีน และสบูลักส เปนตน 
2) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง กระโปรง รองเทาแตะ และผาถุง เปนตน 
3) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค เปนตน 
4) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก หมอ จาน ชอน ทัพพี และมีด เปนตน 
5) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม ตูเย็น วิทยุ/โทรทัศน และลําโพง เปนตน 
6) สินคาประเภทอุปกรณไฟฟา ไดแก หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก คอน และสวิทซ เปนตน 
7) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก จอบ เมล็ดพันธุพืช ปุย ยาฆาแมลงปราบศัตรูพืช  และ

เสียม เปนตน 
8) สินคาประเภทเชื้อเพลิงและยานยนต ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น ยางรถยนต ยางรถ

มอเตอรไซค และรถมอเตอรไซด เปนตน 
 
7.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาท่ีฝงไทย โดยสวนมากเขามาซื้อสินคาในชวงเชากอนเวลา 09.00 น. รอย

ละ 54.9 โดยการเขามาซื้อสินคานิยมซื้อที่สินคาที่ตลาดตลาดนัดบริเวณดานรอยละ 56.4 เหตุผลที่นิยมซื้อ เพราะ 
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ใกล สะดวกและประหยัด เปนตน โดยปริมาณการเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวในหนึ่งครั้งสวนมากมีมูลคา
ระหวาง 1,001–1,900 บาท  

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก คุณภาพดีกวา สินคามีความคงทนมากกวา 
ราคาถูกกวา มีสินคาใหเลือกหลากหลาย เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้ อสินคา 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 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน สปป .ลาว มีความ
หลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาว รอยละ 54.8 ยังตองการซื้อสินคาไทยคงเดิม เพราะสินคามีความคงทน 
ราคาถูก มีรายไดเทาเดิม สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทยมีปญหาอุปสรรคในเรื่องของพาหนะใชในการ
เดินทาง คาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจาก สปป.ลาว มีคาใชจายสูง ระยะเวลาการเปดจุดผานแดน/จุดผอน
ปรน เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดข้ึน สงผลตอการมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวมาก  

 
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 ไมมีคุณภาพ เปนสินคาตองหาม 
รวมถึงความยุงยากในการหิ้วสินคากลับ  

 
7.3. ผูประกอบการคนลาว 

ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาตามแนวชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดเลย โดยเปนเพศชายมากกวาเพศ
หญิง มีอายุระหวาง 21-51 ปขึ้นไป สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และเปนผูประกอบการราย
ยอย ซึ่งมีการเขามาซื้อสินคาสวนใหญเปนวันเสาร ไมแนนอน วันศุกรและวันอาทิตย ตามลําดับ ทั้งนี้หากเปนจุด
ผอนปรนก็ขึ้นอยูกับวันที่เปดทําการ จากการสัมภาษณผูประกอบการคนลาว สามารถสรุปไดดังนี้ 
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7.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  
 

ตารางที่ 29 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว 3.25 0.707 ปานกลาง 
2 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศ

ไทย 
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 29 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.15 ไดแก ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว สปป.ลาว ไมควร
จํากัดชนิดหรือปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทยและการซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยท่ีมีตอผูประกอบการคนไทยและมีความคุนเคยตอสินคาไทยเปนอยางดี 

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการคน
ลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.05 ไดแก ประเทศไทยมีการ
วิจัยดานเทคโนโลยี มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีความเปนมิตร มีอัตราจา งแรงงาน
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 30 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดบั
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 30 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 31 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 

3-45

rIS
NED KKU



ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3-46 

จากตารางที่ 31 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.85 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) =3.91 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การขาดแคลนสินคาที่
จําเปนในประเทศกัมพูชา และผูบริโภคคนกัมพูชา มีความตองการสินคาไทยสูง รายไดในการนํามาซื้อสินคามีนอย
และคาใชจายในการขนสงสูง เปนตน 

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

 
7.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายที่ สปป.ลาว 
ผูประกอบการคนลาว สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองและขายสงในประเทศของตน มีการวางแผน

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

การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประเทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 10 จากราคาเดิม
ของสินคา  

รานคาคนลาวที่ขายสินคาในแขวงไซยะบุลีและแขวงเวียงจันทน สปป .ลาว มีรานคาขายสินคาไทยราย
ใหญจํานวน 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 มีการใหเครดิตประมาณ 7 
วัน แนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทยเพ่ิมขึ้น เนื่องจากความตองการสินคามากขึ้นและมีรานคาเ พ่ิมขึ้น และ
แนวโนมที่รานใหมที่สั่งสินคาจากผูประกอบการคนไทยเพ่ิมขึ้น เพราะมีผูบริโภคคนลาวเดินทางเขามาในประเทศ
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ไทยตลอดเวลา ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทยพบคือ ปญหาในเรื่องการขนสงสินคา คาธรรมเนียมและ
ความสูญเสีย กลางทางหรือปลายทางของสินคา 
 
8. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและเมืองตรงกันขามของแตละดานในอนาคต 

1) จุดผอนปรนบานนาขา อําเภอดานซาย อยูระหวางการสํารวจความเปนไปไดของการพัฒนาเปดเปนจุด
ผานแดนถาวร ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความพรอมของดานประเพณีบานนาขา สปป.ลาว 

2) จุดผอนปรนบานนาขา อําเภอดานซาย ในอนาคต มีแผนการกอสรางสะพานขามแมน้ําเหือง เพ่ือ
อํานวยความสะดวกแกประชาชนของทั้งสองฝงในการคาและการติดตอกันระหวางประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

3) จุดผานแดนถาวรบานคกไผ อําเภอปากชม ในอนาคต มีแผนการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขง แตยัง
ไมมีรายละเอียดความชัดเจนวาจะดําเนินการในปใด 

4) จุดผานแดนถาวรบานเชียงคาน อําเภอเชียงคาน มีการขยายพ้ืนที่ใหบริการของดาน เพ่ือรองรับการใช
บริการการคา 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 พรอมทั้งเรงรัดการกอสราง
ดานพรมแดน ฯ พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก โครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปน และเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือรองรับตอ
การคา และการทองเที่ยวที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึนโดยดวน 

6) ภาคเอกชนของไทยและสปป.ลาว ควรมีความรวมมือเปนพันธบัตรทางการคา มากกวาเปนคูแขงกัน 
7) หัวหนาสวนราชการของจังหวัดที่อยูชายแดน ควรมีความรู ความเขาใจ ความสัมพันธที่ดีเกี่ยวกับงาน

ชายแดน เพื่อสามารถทํางานใหสอดคลองกันได 
8) อนาคตของขาวโพดเลี้ยงสัตว 1) ดานการตลาด ควรมีการคาขายขาวโพดเลี้ยงสัตวตลอดทั้งป เพราะ

ขาวโพดเลี้ยงสัตวมีมากในเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ พอถึงเดือนมีนาคม-เมษายน ไมมีขาวโพดเลี้ยงสัตวในการสง
ขาย 2) ดานคุณภาพ หากมีการเปดตลาดขายขาวโพดตลอดทั้งป ทําใหผูปลูกขาวโพดสามารถผลิตขาวโพดมี
คุณภาพตามความตองการของตลาดได 

 
 
 

3-48

rIS
NED KKU



ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3-49  

3.2.2 สภาวะการคาชายแดนจังหวัดหนองคาย 
 
 
1. ขอมูลของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนของจังหวัดหนองคาย 

 
จังหวัดหนองคาย มีพ้ืนที่ชายแดนติดกับ สปป.ลาว ระยะทาง 210 กิโลเมตร เปนจุดผานแดนถาวร 

จํานวน 2 จุด และจุดผอนปรน จํานวน 4 จุด ซึ่งมีชายแดนติดกับ สปป.ลาว คือ นครหลวงเวียงจันทนกับอีก 2 
แขวง ไดแก แขวงเวียงจันทน และแขวงบอลิคําไซ ซึ่งเปนเมืองเศรษฐกิจหลักของ สปป .ลาว คือ นครหลวง
เวียงจันทน รายละเอียดดังตารางที่ 32 
 
ตารางที่ 32 แสดงพื้นที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนจังหวัดหนองคาย 

จังหวัด 

จุด
ผาน
แดน
ถาวร 

จุด
ผอน
ปรน 

พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของ สปป.ลาว เวลาทําการ 

หนองคาย √  ดานสะพานมิตรภาพขามแมน้ํา
โขง ไทย -ลาว แหงที่  1 บาน
เ ห ล า จ อ ม ม ณี  ตํ า บ ล มี ชั ย 
อําเภอเมือง 

บานดงพูส ี 
เมืองหาดซายฟอง  
นครหลวงเวียงจันทน  

ทุกวัน  
เวลา 06.00-22.00 น. 

√  ดานทาเสด็จ ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง 

บานทาเดื่อ  
เมืองหาดซายฟอง  
นครหลวงเวียงจันทน  

ทุกวัน  
ตั้งแตเวลา 08.00-18.00 น. 

 √ บานมวง ตําบลบานมวง อําเภอ
สังคม 

บานโคกแห เมืองสังทอง 
แขวงเวียงจันทน  

ทุกวันเสาร  
เวลา 06.00-18.00 น. 

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

บานหนองดา  
เมืองสีโคดตะบอง  
นครหลวงเวียงจันทน  

ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี 
 และเสาร  
เวลา 07.30-17.00 น. 

 √ บานจุมพล ตําบลจุมพล อําเภอ
โพนพิสัย 

บานโดนใต เมืองปากงึม 
นครหลวงเวียงจันทน  

วันอังคารและวันเสาร   
เวลา  08.00-16.00 น. 

 √ บานเปงจาน ตําบลโพนแพง 
อําเภอรัตนวาป 

บานทวย เมืองทาพะบาด 
แขวงบอลิคําไซ  

ทุกวันพุธและวันอาทิตย 
เวลา 08.30-16.30 น. 
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         ภาพที ่172 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรน ในพื้นที่ จ.หนองคาย 
 
2. มูลคาการคาของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนของจังหวัดหนองคาย 

จังหวัดหนองคายมีมูลคาการคารวมในป 2556 จํานวน 59,262.75 ลานบาท แบงเปนมูลคาสินคา
สงออก จํานวน 55,871.40 ลานบาท หรือ รอยละ 94 ของมูลคาการคารวมป 2556 และมีมูลคาสินคานําเขา 
จํานวน 3,391.35 ลานบาท หรือ รอยละ 6 ของมูลคาการคารวมป 2556 สินคาสงออกมีแนวโนมลดลง เห็นได
จากป 2556 มีมูลคาที่ลดลงจากป 2555 จํานวน 3,675.69 ลานบาท สวนสินคานําเขามีแนวโนมลดลงจากป 
2555 จํานวน 36.94 ลานบาท  
 
ตารางที่ 33 แสดงมูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สปป.ลาว             หนวย:ลานบาท 

จุดผานแดนถาวร สนิคาสงออก สินคานําเขา 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1. ดานหนองคาย* 41,170.07 59,547.04 55,871.40 2,582.02 3,428.29 3,391.35 
หมายเหต ุ: มูลคาการคาที่ผานดานทาเสด็จ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง ไดถูกรวมกับดานสะพานมิตรภาพขามแมน้ําโขง ไทย-ลาว แหงที่ 1 
ที่มา : ดานศุลกากรแตละพื้นที,่ 2557 
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         ภาพที ่173 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดน (สะพานฯ) จุดผอนปรน และทาเทียบเรือ ใน จ.หนองคาย 
 

 
          ภาพที่ 174 เสนทางการกระจายสินคานําเขาจาก สปป.ลาว ดานทองถิ่น และดานประเพณี เขาสู จ.หนองคาย 

 
จังหวัดหนองคาย มีจุดผอนปรน จํานวน 4 จุด และมีทาเทียบเรือหรือดานประเพณีจํานวนมาก เชน 

ทาเทียบเรือบานปากโสม ตําบลผาตั้ง อําเภอสังคม ทาเทียบเรือบานเจี้อง เทศบาลตําบลสังคม ทาเทียบเรือ
บานสังคม อําเภอสังคม เปนตน ซึ่งคณะผูศึกษา ไดลงพ้ืนที่สํารวจจุดผอนปรน และดานประเพณีของ      
สปป.ลาว บางจุดที่สําคัญ ไดประมาณการมูลคาการซื้อขายสินคาตามจุดผอนปรนและทาเทียบเรือบางสวน
ของจังหวัด พบวา มูลคาการคาตามจุดดังกลาวประมาณ 16.56 ลานบาทตอเดือน หากเทียบรายป จํานวน
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ประมาณ 198.72 ลานบาท เปนมูลคาการซื้อขายสินคาจํานวนมาก ซึ่งมูลคาการคาดังกลาวไมไดผาน
กระบวนการศุลกากร เนื่องจาก เปนมูลคาการซื้อขายที่ไมเกิน 20,000 บาทตอครั้ง จึงทําใหมูลคาดังกลาว ไม
มีการจดบันทึกเขาระบบทางศุลกากร ซึ่งเปนเงินจํานวนมาก และการซื้อขายดังกลาวมีการซื้อขายกันมาชา
นาน จึงทําใหเกิดความอะลุมอลวยตอกันและกัน ระหวางผูซื้อคนลาวและเจาหนาที่ปฏิบัติงานทั้งไทยและลาว
ในแตละจุดผานแดน ดังตารางที่ 34 
 
ตารางที่ 34 แสดงประมาณการมลูคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือของจังหวัดหนองคาย 

ลําดับ  จังหวัด  จุดผอนปรน/ทาเทียบเรือของไทย  

ประมาณมูลคา
การซ้ือขายตอ
วันที่เปดดาน 

(บาท)  

ประมาณมูลคาการซ้ือขายตอเดือน (บาท)  

ตอดาน  ทั้งจังหวัด  

1 

หนองคาย 

บานมวง อ.สังคม  300,000 1,200,000 

16,560,000 

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

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

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

1) แมน้ําโขงก้ันพรมแดน ขามโดยสะพานในการขนสงสินคา ไดแก จุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แหงที่ 1 จังหวัดหนองคาย ซึ่งการขนสงโดยรถบรรทุกสินคาขามไป สปป.ลาว สวนใหญเปนสินคา
ที่มาจากสวนกลางของไทยเปนประเภทสินคาอุปโภคบริโภค สินคาประเภทเชื้อเพลิง สินคาประเภทวัสดุ
กอสราง เปนตน การขนสงสินคาจากรถไทยไปยังรถลาว หรือเปลี่ยนหัวลากรถสินคาจากรถไทยเปนรถลาว ซึ่ง
การสงออกผานดานหนองคาย ในป 2556 มีมูลคาการสงออกจํานวน 55,871 ลานบาท ซึ่งมีมูลคาการสงออก
ที่มากที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนการนําเขาผานดานหนองคายในป 2556 มีมูลคา 3,391 ลาน
บาทเปนอันดับสองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2) แมน้ําโขงก้ันพรมแดน โดยเรือขนาดใหญ ไดแก ทาเทียบเรือหายโศก อําเภอเมือง จุดผอนปรนบาน
หมอ อําเภอศรีเชียงใหม และจุดผอนปรนบานจุมพล ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย ซึ่งการขนสงสินคาสงออก
เพียงอยางเดียว ซึ่งสินคานําเขาจาก สปป.ลาว ไมสามารถนําเขาผานดานนี้ไดตองนําสินคาไปผานที่ดาน
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 (หนองคาย) เทานั้น สินคาที่สงออกผานทาเทียบเรือหายโศก อําเภอเมือง 
เปนสินคาประเภทสินคาอุปโภคบริโภค ที่ใชในชีวิตประจําวัน สวนจุดผอนปรนบานหมอ อําเภอศรีเชียงใหม 
สวนใหญสินคาทีส่งออกเปนผลไมของไทย พืชผักสวนครัว และสินคาบางสวนจากประเทศจีนที่ผานเขามาตาม
เสนทาง R3A (เชียงของ-หวยทราย) ซึ่งสินคาประเภทผลไม มีศูนยกระจายที่ตลาดเจริญศรี จังหวัดอุดรธานี 
ผลไมที่สงออกไปยัง แขวงเวียงจันทน สปป .ลาว เพ่ือที่นําไปกระจายผลไมไปยังแขวงตาง ๆ ของ สปป.ลาว 
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และสินคานําเขาที่ผานดานนี้ เปนเพียงสินคาทางธรรมชาติที่ผูขายคนลาวรายยอยนํามาขายแลวนําเงินสวน
หนึ่งไปซื้อสินคาไทย เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

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

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

4) แมน้ําโขงกั้นพรมแดน ขามโดยเรือหางยาวขนาดเล็กมีการขนสงทั้งคนและสินคา ไดแก จุดผอน
ปรนบานมวง อําเภอสังคมและจุดผอนปรนบานเปงจาน อําเภอรัตนวาป การขนสงโดยสารเรือหางยาว เปน
การบรรทุกสินคาจํานวนไมมาก สวนใหญเปนการขนสงสินคาอุปโภคบริโภค และสินคาบางประเภทที่ผูขายคน
ลาว นํามาขายที่ฝงไทยในจํานวนไมมาก เชน ไขมดแดง เห็ดเผาะ หนอไม เปนตน แตการบรรทุกสินคาและคน
ไมมีผูรับผิดชอบความเสียหายในระหวางการขนสงและไมมีการปองกันโดยการใสชุดชูชีพใหกับผูโดยสาร ซึ่ง
ทางการของทั้งสองประเทศตองปรึกษาหารือกัน เพ่ือปองกันการเกิดเหตุที่สูญเสียทรัพยสินและชีวิต 

 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและดานบริการ 

1.1. ดานแรงงาน 
  การพ่ึงพาดานแรงงานคนลาวในชวงฤดูเพาะปลูกและชวงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด
หนองคายมีเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะทาเทียบเรือบานปากโสม มีแรงงานจากฝงลาวเขามาสูงสุดเปนจํานวน
ประมาณ 700 คนตอวัน ซึ่งเขามาทํางานมาเชา-เย็นกลับ ระยะเวลาทํางานประมาณ 15 วัน แตนอกชวงเวลา
การเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรมีแรงงานมาเชา -เย็นกลับของจังหวัดหนองคายโดยรวม
ประมาณ 200 คนตอวัน  

1.2. ดานบริการ 
การพ่ึงพาดานสาธารณสุขของจังหวัดหนองคาย ตามจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรน มีคนลาวเขา

มาใชบริการสถานพยาบาล รักษาที่โรงพยาบาลประจําจังหวัด ประจําอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ชุมชนประจําตําบล และคลินิกตาง ๆ ในแตละพ้ืนที่  

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

1) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยใชวัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบาน คือ ขาวโพดออน 
มะเขอืเทศ ในปจจุบันสงออกขาวโพดฝกออน มะเขือเทศ สงออกไปขายที่แหลมฉบัง 

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

3) มีการนําเขาเครื่องจักสานจากคนลาว ประเภทสุมไก กระบุง ตะกรา นําเขามาแลวนําไปเสริม
ความแข็งแรงหรือเสริมความสวยงามกอนจําหนายเพื่อเพ่ิมมูลคาตอไป 

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

สงเสริมเกษตรไทย และจัดตั้งกองทุนหรือสหกรณ สรางจิตสํานึกในการเปนผูประกอบการที่ดีแลวนําขาวไปวาง
จําหนายยัง สปป.ลาว โดยการบรรจุหีบหอ การพัฒนาผลิตภัณฑใหม ตลอดจนการเพ่ิมชองทางการเขาถึง
สินคาใหครอบคลุมแลวสงไปจําหนายยังประเทศเพ่ือนบานได  

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

 
ภาพที่ 175 แสดงขั้นตอนการเลี้ยงปลาในกระชังขาย 

 
การประมง ปลาน้ําโขง สงเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงขยายพันธุ สามารถสงออกไป

ขายได เนื่องจากไดปลาเนื้อแนน มีคุณภาพดี เปนที่ตองการของตลาด อีกทั้งยังสามารถแปรรูปเพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิม อาทิ ปลารมควัน และเนื้อปลาแชแข็ง 

3) สงเสริมการเพาะปลูกผักปลอดสารพิษในแมน้ําโขง แลวสงไปจําหนายยังประเทศมาเลเซีย 
ประเทศสิงคโปร กรณีมีรถไฟฟาความเร็วสูงผาน ศักยภาพในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เพราะติดลําน้ําโขง 
เอ้ือตอการปลูกพืชปลอดสารพิษ สงเสริมการปลูกเพ่ือสงออก 

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

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

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

ลูกปลา 
นํามาเลี้ยงที่

บอดิน 

 
ปลาเริ่มโต 

ปลาใหญ 
คุณภาพดี 
เนื้อแนน 

เลี้ยงในกระชังที่แมน้ําโขง สงขาย ราคาด ี

3-54

rIS
NED KKU



ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3-55  

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

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

6.1 ปญหาการลักลอบหลบหนีเขาเมือง และปญหาแรงงานตางดาว  
ประชาชนของทั้งสองประเทศสวนหนึ่งเปนเครือญาติกัน ทําใหมีการเดินทางไปมาหาสูกัน และสภาวะ

เศรษฐกิจที่แตกตางกัน คาแรงท่ีสูงของประเทศไทยทําใหประชาชน สปป.ลาว มีความตองการเขามาทํางานใน
ประเทศไทยเปนจํานวนมาก และเขามาอยางผิดกฎหมาย ไมไดขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว จากปญหา
ดังกลาว ทําใหประชาชน สปป .ลาว ลักลอบเขามากระจายกันอยูทั่วประเทศไทย โดยอาชีพที่แรงงาน      
สปป.ลาว มาทํางานมากที่สุด คือ แมบาน กรรมกรแบกหาม แรงงานในภาคบริการ ซึ่งเปนแรงงานประเภทไร
ฝมือเปนสวนใหญ 

6.2 ปญหายาเสพติด  
 ปจจุบันยาเสพติดที่ลักลอบนําเขาในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น ไดแก ยาบา กัญชา ฝน ยาไอซ เปนตน โดย
การลักลอบนําเขามาในรูปแบบตาง ๆ เชน ลักลอบนําเขาตามชองทางธรรมชาติ ตามหมูบานที่ติดตามแนว
ชายแดน และจุดผอนปรน  

6.3 ปญหาการเปดบอนคาสิโน 
ผลกระทบจากบอนการพนันชายแดนมีผลดานลบตอสังคม เชื่อวาเปนแหลงฟอกเงิน แหลงหลบซอน

ของอาชญากรที่หลบหนีการจับกุมการคายาเสพติด และการคาประเวณี สวนดานบวก ทําใหคนไทยจํานวน
หนึ่งมีงานทํา และสินคาเพ่ือการอุปโภคบริโภคภายในบอนการพนันสวนใหญเปนสินคาที่ผลิตในระเทศไทย  

6.4 การดูดทรายจากแมน้ําโขงของฝง สปป.ลาว มีผลกระทบตอพรมแดนไทย  
 การดูดทรายจากแมน้ําโขงของฝง สปป.ลาว มีการดูดทรายจากกลางลําน้ําโขงเขามาทางฝงไทย ทําให
รองน้ําลึกเปลี่ยนมาใกลไทย การแบงเขตแดนตามรองน้ําลึก แลวรองน้ําลึกอยูใกลฝงไทย เพราะยิ่งดูดทราย
มาก รองน้ําลึกก็เขามาอยูใกลไทย ถาหากดูภาพถายทางอากาศ เห็นวา ประเทศไทยโดนรุกล้ํามาก ทําให
เกิดผลเสียเวลาน้ําขึ้นน้ําโขงเซาะตลิ่งไทยพังทลายเกิดความเสียหาย 
 
7. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่จังหวัด
หนองคาย 

 
7.1 พฤติกรรมผูบริโภค 

จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาวที่ใชบริการจุดผานแดนในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย โดย
ใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 444 คน แบงเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 21.1 และเพศหญิง คิดเปน
รอยละ 78.9 อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 32.6 ระดับการศึกษาสวนมากอยูใน
ระดับอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 27.9  
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สวนมากประกอบอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว รอยละ 21.2 โดยรายไดที่นํามาซื้อสินคา โดยสวนมาก
มาจากการทําการคาขาย รายไดครัวเรือนตอเดือน พบวา มีรายไดอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท และ
คาใชจายที่ใชเพื่อการบริโภคของครอบครัวตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 1,001-3,000 บาท 

 
7.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีผานจุดผานแดนในพื้นที่จังหวัดหนองคายมีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 35 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจังหวัดหนองคาย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

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

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 3.88 0.990 
มาก 

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

การพัฒนา สปป.ลาว 3.43 1.197 มาก 

รวม 3.79 1.058 มาก 
 

จากตารางที่ 35 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวผานจุดผานแดนในพ้ืนที่จังหวัดหนองคายมีตอ
ประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.79 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคา
นอย ไดแก การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว 
และประเทศมีความเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว เปนตน   
 

 7.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผานแดนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่มีตอประเทศไทย 
พิจารณาสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย  

 
ตารางที่ 36 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาวที่จังหวัด

หนองคาย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

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

รวม 4.02 0.504 มาก 
 

จากตารางที่ 36 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) รวม = 4.02 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  

3-56

rIS
NED KKU



ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3-57  

1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 
4.17 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยที่ติดตราสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความ
นาเชื่อถือ สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย สินคาของไทยมีมาตรฐานในดานคุณภาพดี สินคาของไทยมี
ความคงทน และประเทศไทยมีความเปนมิตร เปนตน 

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

3) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.94 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามา
ติดตอซื้อขาย เวลาเปด-ปดใหบริการของรานคาเหมาะสม ขั้นตอนการเขา-ออกประเทศ เพ่ือมาซื้อสินคามี
ความสะดวก รานคาของไทยมีการจัดสวยงามมีความสะดวกกวารานคาใน สปป.ลาว และมีพนักงานเพียงพอที่
คอยบริการและหยิบสินคาให เปนตน 

4) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.89 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวรูสึกดีและคลอยตามโฆษณาในการอยากใชสินคา
ของไทย มีการสงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) โฆษณาสินคาของไทยทําให
ผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น โฆษณาสินคาของไทยทําใหทานคิดอยากลองใช และโฆษณาสินคาของ
ไทยทําใหผูบริโภคคนลาวเกิดความรูสึกตองการสินคาที่มีคุณภาพดีกวาสินคาที่ผูบริโภคคนลาวใชอยู เปนตน 

 
7.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ

ผูบริโภคคนลาวผานจุดผานแดนในจังหวัดหนองคาย 
  

ตารางที่ 37 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัดหนองคาย 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

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

รวม 4.01 0.573 มาก 
 

จากตารางที่ 37 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาว ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.01 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  

1) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 4.15 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวา เมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจาก
ประเทศอ่ืนที่มีจําหนายใน สปป.ลาว ผูบริโภคคนลาวรูสึกวาการมาซื้อสินคาของไทยมีความคุมคากับราคา 
คุณภาพและการเดินทาง และการซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุดสําหรับผูบริโภคคนลาว เปนตน 
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2) ความรูสึกพอใจของผูบริโภคตอสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.10 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวมีความพึงพอใจตอสินคาไทย 
ผูบริโภคมีความพอใจที่มาซื้อสินคาไทยทุกครั้งและเมื่อผูบริโภคคนลาวซื้อสินคาของไทยไปบริโภคสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคคนลาวไดมาก เปนตน 

3) ความตั้งใจซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 
3.93 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวตั้งใจซ้ือสินคาของไทยที่ขายในทองถิ่น แมวาทองถิ่นของผูบริโภค
คนลาวยังไมมีขาย ผูบริโภคคนลาวตั้งใจซื้อสินคาของไทยในโอกาสอ่ืนแนนอน แมวารานคาใกลบานผูบริโภค
คนลาวไมมีขายและผูบริโภคคนลาวตั้งใจซ้ือสินคาของไทย แมวาผูบริโภคคนลาวเพ่ิงซื้อสินคาประเภทเดียวกัน
ของประเทศอ่ืน เชน จีนและเวียดนาม เปนตน 

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

ผูบริโภคคนลาวรับรูสินคาไทยผานหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากชองทางการโฆษณา
สินคาไทย คือ สื่อโทรทัศนไทยจากสวนกลางมากที่สุด รองลงมา คือ สื่อโทรทัศนทองถิ่น และปากตอปาก 
ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ สื่อโทรทัศนไทยจากสวนกลาง 
ปากตอปาก สื่อโทรทัศนทองถิ่น ตามลําดับ 
 

7.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวสวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝงไทย โดยมีการคิดรายการ

ซื้อสินคามาทุกครั้ง ซึ่งมีวิธีการคิดไวในใจเพ่ือชวยจําในการมาซื้อสินคา คิดเปนรอยละ 39.9 หากสนใจในสินคา
ชนิดไหนจึงซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยสวนมากใชเงินสดที่พกติดตัวมาอยางเดียว รอยละ 
86.4 ซึ่งเขามาซื้อสินคานั้นมีความถี่ประมาณ 1 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีลืมซื้อสินคาผูบริโภคคนลาวกลับมา
ซ้ือในครั้งตอไป แตกรณีที่ของใชในบานหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนลาวซื้อสินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตใน
ประเทศไทยจากรานในพ้ืนที่  

 
7.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย จากการ

สัมภาษณมีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 51 มีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม คิดเปนรอยละ 45.2 และมีการซื้อ
สินคาไทยนอยลง คิดเปนรอยละ 3.8 โดยกรณีที่มาซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น เพราะทางเลือกสินคาในตลาดการคา
ชายแดนมีมากขึ้น รายไดของผูบริโภคคนลาวเพ่ิมข้ึน และการคมนาคมในการเดินทางมาซื้อสินคาสะดวกสบาย
ขึ้น กรณีท่ีมาซื้อสินคาเทาเดิม เพราะรายไดของผูบริโภคคนลาวไมเปลี่ยนแปลง รสนิยมของผูบริโภคคนลาวไม
เปลี่ยนแปลง ทางเลือกสินคาในตลาดการคาชายแดนมีเทาเดิม และในกรณีที่มาซื้อสินคาไทยนอยลง เพราะมี
ทางเลือกในการซื้อสินคาอ่ืนในประมากขึ้น เชน จีน และเวียดนาม รสนิยมของผูบริโภคคนลาวเปลี่ยนไป มี
ความชอบสินคาใน สปป.ลาว หรือประเทศอ่ืนมากขึ้น และรายไดของผูบริโภคคนลาวลดลง 
 

7.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานจุดผานแดนในจังหวัดหนองคาย เรียงลําดับประเภทสินคาจาก

มากไปหานอยดังนี้  
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1) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง รองเทาแตะ กระโปรง และผาหมโตโต เปนตน  
2) สินคาประเภทอุปโภคบริโภค ไดแก ขนมคบเคี้ยว ตะวัน เลย น้ําอัดลม น้ํามันพืช น้ําปลา และสบูลักส 

เปนตน 
3) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค เปนตน 
4) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก มีด กระทะ จาน หมอ และชอน เปนตน 
5) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม วิทยุ/โทรทัศน ตูเย็น เครื่องเสียง และลําโพง เปนตน 
6) สินคาประเภทอุปกรณไฟฟา ไดแก หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก สวิทช และตะปู เปนตน 
7) สินคาประเภทเชื้อเพลิงและยานยนต ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น ยางรถยนต รถจักรยาน

และยางรถมอเตอรไซค เปนตน 
8) สินคาประเภทอุปกรณกอสราง ไดแก หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก สวิทช และตะปู เปนตน 

 
7.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย โดยสวนมากเขามาซื้อสินคาในชวงเชากอนเวลา 09.00 น. 

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

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก ราคาถูกกวา มีสินคาใหเลือก
หลากหลาย สามารถหาสินคาไดงายและสะดวก เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคา 
ไดแก ระยะเวลาการเปดจุดผานแดน/จุดผอนปรน คาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจาก สปป.ลาว มี
คาใชจายสูง และความสะดวกในเรื่องพาหนะใชในการเดินทาง เปนตน 
 

7.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผานแดนในจังหวัดหนองคาย มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจาก

ประเทศอ่ืน เชน จีน เวียดนาม  รอยละ 5 – 10 ทั้งนี้ข้ึนอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน 
สปป.ลาว มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาว รอยละ 58.6 แตยังตองการซื้อสินคาไทยคงเดิม 
เพราะสินคามีคุณภาพ สินคาหลากหลาย ราคาถูก สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหาอุปสรรคใน
เรื่องของระยะเวลาการเปดจุดผานแดน/จุดผานปรน คาธรรมเนียมทําบัตรออดจาก สปป.ลาว สูง และพาหนะ
ใชในการเดินทาง เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้น สงผลตอการมาซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาวมาก  

 
7.2. ผูบริโภคคนไทย 

ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนตามจุดผานแดนในจังหวัดหนองคาย โดย
สวนมากเปนผูหญิงมากกวาผูชาย และมีอายุระหวาง 31-40 ป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณดาน
ของจังหวัด มีอาชีพหลัก คือ ประกอบธุรกิจสวนตัว รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 5,001-10,000 บาทตอเดือน 
ผูบริโภคคนไทยมาซื้อสินคาที่ตลาดบริเวณดานนาน ๆ ครั้งเขามาซื้อสินคา และมีการซื้อสินคาของ สปป .ลาว 
โดยสินคาทีซ่ื้อจากผูขายคนลาว ไดแก เห็ดโคน ผักหวาน ขนมขบเค้ียว หวาย พันธุไมตาง ๆ สมุนไพร กลวยไม
ตาง ๆ ฟกทอง ไวน เหลา เบียร ว็อดกา บุหรี่ เครื่องแตงกาย (กระเปา/รองเทา/เครื่องประดับ) เครื่องจักสาน 
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อุปกรณนึ่งขาว ซึง หวด อุปกรณหาปลาและอ่ืน ๆ กระดง เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคาประมาณชวงสายหลัง
เวลา 09.00 น. 

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนลาววา สินคาบางชนิดนั้นไมมีจําหนายในประเทศ
ไทย ราคาสินคาบางชนิดของ สปป .ลาว ถูกกวาของประเทศไทย แตถานอกเหนือจากสินคาขางตนแลว
ผูบริโภคคนไทยเลือกซื้อสินคาไทยมากกวา สินคาจาก สปป .ลาว เนื่องจากสินคาจาก สปป.ลาว สินคาไมมี
คุณภาพ สินคาราคาสูง สินคาไมสะอาด นอกจากนี้ผูบริโภคคนไทยขามไปใชบริการใน สปป.ลาว เชน เลนหวย
ใตดิน บอนการพนันและสถานบันเทิง เปนตน หวยใตดินของ สปป .ลาว ผูบริโภคคนไทยเลนหวยใตดินที่  
สปป.ลาว 1-2 ครั้งตอเดือน สวนการเลนการพนันและการทองเที่ยวในสถานบันเทิงผูบริโภคคนไทยสวนมาก
ชอบไปเลนการพนันและการทองเที่ยวใน สปป.ลาว ถือเปนการไปผักผอนเทานั้น 

 
7.3. ผูประกอบการคนลาว 

ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาตามแนวชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย เปนเพศหญิงมากกวา
เพศชาย มีอายุระหวาง 21-51 ปขึ้นไป สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และเปน
ผูประกอบการรายยอย ซึ่งมีการเขามาซื้อสินคาสวนใหญเปนวันเสาร วันพุธ และวันอาทิตย ตามลําดับ ทั้งนี้
หากเปนจุดผอนปรนก็ข้ึนกับวันที่เปดทําการ จากการสัมภาษณผูประกอบการคนลาว สามารถสรุปไดดังนี้ 

 
7.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  
 

ตารางที่ 38 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก
ชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 

3.60 1.314 ปานกลาง 

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

เพื่อการพัฒนา สปป.ลาว 
3.15 0.875 ปานกลาง 

5 สปป.ลาว ไมควรจํากดัชนดิ/ปรมิาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 2.70 2.029 ปานกลาง 
รวม 3.19 1.413 ปานกลาง 

  
  จากตารางที่ 38 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับปาน
กลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.19 ไดแก ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่ เสนอ
ขายใหกับ สปป.ลาว การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุดและประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ 
สปป.ลาว เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยตอสินคาไทยและมีความคุนเคยที่มีตอผูประกอบการคนไทยเปนอยางดี 

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.06 ไดแก ประเทศไทย

3-60

rIS
NED KKU



ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3-61  

มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีอัตราจางแรงงานจํานวนมาก มีทักษะและ
เทคโนโลยีในการผลิต มีการผลิตที่ไดมาตรฐาน มีความเปนมิตร มีการศึกษาที่ดีและมีความชํานาญดานเทคนิค 
เปนตน 

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.99 ไดแก ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีความ
นาเชื่อถือ สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนผลิตดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสินคาไทยที่จําหนายใน
รานคาตามแนวชายแดนก็มีจําหนายในหลายประเทศเหมือนกัน เปนตน 

 
7.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผานแดน

ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย  
 

ตารางที่ 39 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

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

รวม 3.97 0.393 มาก 
 

 จากตารางที่ 39 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.97 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

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

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

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

4) ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.86 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีการ
สงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) มีบริการรับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพทและมีการให
เครดิตในการซื้อสินคา เปนตน 
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7.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาไทยโดยผานจุดผานแดนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย 

  
ตารางที่ 40 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานเศรษฐกิจ 3.64 0.541 มาก 
2 ดานกฎหมายและการเมือง 3.51 0.620 มาก 

รวม 3.58 0.581 มาก 
 

จากตารางที่ 40 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.58 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินในซื้อสินคาไทยในระดับมาก 
ที่มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.64 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
รัฐบาลบอย ๆ คาใชจายในการขนสงสูงและการขาดแคลนสินคาที่จําเปนใน สปป.ลาว และผูบริโภคคนลาว มี
ความตองการสินคาไทยสูง เปนตน 

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

 
7.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายที่ สปป.ลาว 
ผูประกอบการคนลาว สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองในประเทศของตน มีการวางแผนมาซื้อ

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

การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประเทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 10 จากราคา
เดิมของสินคา  

รานคาคนลาวที่ขายสินคาในแขวงบอลิคําไซและนครหลวงเวียงจันทน สปป .ลาว มีรานคาขายสินคา
ไทยรายใหญ จํานวนมากกวา 2 ราย มีสินคาจากประเทศเพ่ือนบานเพ่ิมขึ้น ซึ่งเปนสินคาที่มาจากประเทศจีน
และประเทศเวียดนาม มาวางขายในตลาดทองถิ่นเพ่ิมขึ้น มีแนวโนมที่ลูกคาเดิมที่สั่งสินคาเทาเดิมและมี
แนวโนมรานคาใหมสั่งสินคาจากผูประกอบการคนลาวเทาเดิม ในกรณีที่สินคาใน สปป .ลาว มีคุณภาพที่
ใกลเคียงกับสินคาจากประเทศไทย ราคาถูกกวา สวนใหญผูประกอบการคนลาวตัดสินใจไมซื้อสินคาใน
ประเทศของตนเอง เนื่องจากสินคาไทยเปนที่นิยมและมีคุณภาพดีกวา 

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนลาวที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ สปป.ลาว พบคือ ปญหาในเรื่องการ
ขนสงสินคา คาธรรมเนียม ความสูญเสีย กลางทางหรือปลายทางของสินคาและสินคาถูกกีดกัน  
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7.4. ผูประกอบการคนไทย 
ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณหนาดาน โดยสวนใหญประกอบธุรกิจคาปลีก เปนเวลา

มากกวา 9 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงของในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งสวนใหญไมเกิน 50,000 บาท 
โดยสวนใหญผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานและบางรายโทรศัพทมาสั่งกับ
ผูประกอบการคนไทยโดยตรง สวนใหญจายเปนเงินสด แตหากเปนผูประกอบการคนลาวที่สนิทและไวใจกัน มี
การใหเครดิตประมาณ 30 วัน แนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทยเทาเดิม และแนวโนมที่รานใหมสั่งสินคา
จากผูประกอบการคนไทยเพ่ิมขึ้น เพราะความตองการของประชากรที่มีอัตราเพ่ิมขึ้นและสินคามีราคาถูก 
ปญหาอุปสรรคท่ีผูประกอบการคนไทยพบคือ ปญหาในเรื่องการขนสงสินคา คาธรรมเนียม ความสูญเสีย กลาง
ทางหรือปลายทางของสินคา สินคาถูกกีดกันและการลงสินคา  
 
8. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและเมืองตรงกันขามของแตละดานในอนาคต 

8.1 ศักยภาพของเมือง   
จังหวัดหนองคาย ที่เปนเมืองชายแดนติดแมน้ําโขง ยาว 210 กิโลเมตร มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีความ

เปนเมืองเกา ที่ทาเสด็จ มีปรากฏการณทางธรรมชาติบั้งไฟพญานาคที่เปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยว ซึ่งเปนการ
ทองเที่ยวแบบยั่งยืนและเปนประตูสูนครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว โดยผานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 
1 ที่มีแมน้ําโขงเปนพรมแดน 

จังหวัดหนองคายเปนจังหวัดหนึ่งที่อยูบนระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิง-สิงคโปร โดยภายใตกรอบความ
รวมมือทางเศรษฐกิจรอบอาวเปยปู (Pan-Beibu Gulf Economic Cooperation: PBGEC) ซึ่งประกอบดวย
ประเทศจีน เวียดนาม ไทย มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และบรูไน โดยภายใตกรอบความรวมมือ
ดังกลาว จีนไดผลักดันระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิง-สิงคโปร (Nanning-Singapore Economic Corridor) เขา
สูแผนงานสนับสนุนเงินทุนความรวมมือทางการลงทุนจีน-อาเซียน เพ่ือสงเสริมการคา โลจิสติกส การทองเที่ยว 
และการคมนาคมครอบคลุม 7 ประเทศ 5 เมืองหลวง คือ จีน (เมืองหนานหนิง) – เวียดนาม (กรุงฮานอย) - 
สปป.ลาว (นครเวียงจันทน) – กัมพูชา (กรุงพนมเปญ) – ไทย (กรุงเทพมหานคร) – มาเลเซีย (กรุง
กัวลาลัมเปอร) และ สิงคโปร ภายใตกรอบความรวมมือนี้ กระทรวงการรถไฟแหงประเทศจีน ไดนําเสนอแนว
ทางการเชื่อมตอทางรถไฟนครหนานหนิง-สิงคโปร (Nanning- Singapore Railways) เชื่อมกับ 7 ประเทศ 5 
เมืองหลวง ดังกลาวขางตน โดยในเสนทางดังกลาวนี้ จังหวัดหนองคายเปนหนึ่งจังหวัดที่รถไฟวิ่งผาน จึงถือเปน
โอกาสที่ดีในดานการพัฒนาระบบโลจิสติกสใหกาวหนาตอไปในอนาคต 

นอกจากนี้ การพัฒนาดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย มีโอกาสและศักยภาพในการ
พัฒนาจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนดานการผลิตเพ่ือการสงออก 
(Export Processing Zone: EPZ) โดยมีพ้ืนที่ที่เหมาะสม ไดแก พ้ืนที่อําเภอเมือง อําเภอสระใคร อําเภอทา
บอ และอําเภอรัตนวาป แตยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจน และจังหวัดหนองคายเปนจังหวัดที่ตั้งอยูศูนยกลาง ระหวาง
จังหวัดอุดรธานี กับนครหลวงเวียงจันทน จึงมีศักยภาพในการพัฒนาจังหวัดหนองคายใหเปนเมืองนาอยู (เมือง
สีเขียว) เพ่ือดึงดูดนักลงทุนคนตางชาติที่ไปลงทุนที่เวียงจันทนหรือจังหวัดอุดรธานี และมาพักอาศัยอยูจังหวัด
หนองคาย สงผลใหหนองคายมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 

 

3-63

rIS
NED KKU



ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3-64  

8.2 ทิศทางการพัฒนา  
1) โครงการรถไฟความเร็วสูง มีเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงตลาดการคา ระหวาง

กลุมประเทศแถบลุมแมน้ําโขง ประเทศไทยถือเปนศูนยกลางของอินโดจีน จังหวัดหนองคายเปนจังหวัดที่อยู
บนเสนทางของโครงการนี้ทําใหเกิดการพัฒนาดานระบบโลจิสติกส   

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

3) โครงการกอสรางสะพานคูขนาน กับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน) 
สะพานมิตรภาพแหงนี้ ไดมีการกอสรางมาเปนเวลานาน มีการจราจรที่หนาแนน และเปนสะพานที่มีการใช
รวมกันระหวางรถยนตและรถไฟ ซึ่งในชวงเวลาที่รถไฟวิ่ง การจราจรทางรถยนตตองหยุดชะงักบริเวณหนา
ดานการจราจรคับคั่ง สงผลตอการการคา การขนสง จึงมีโครงการกอสรางสะพานคูขนาน เพ่ือลดปญหาดังที่
กลาว และอํานวยความสะดวกดานการคา การขนสงเพ่ิมข้ึน  

4) ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว (Single Window) ดานศุลกากรหนองคายไดนําระบบ
ศุลกากรอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว (Single Window) มาใช เพื่อใหเกิดการใชขอมูลรวมกันระหวางหนวยงาน
ภาครัฐและภาคธุรกิจ อันนําไปสูผลประโยชนรวมกันทางดานการคาระหวางประเทศของผูเกี่ยวของทุกฝายใน
ระยะยาว  

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

 
9. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด 

1) สภาวะปจจุบันสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 ไดมีการเปดใชงานมาเปนเวลานาน โดยสภาพ
ของการจราจรนั้น มีปริมาณรถโดยสาร รถยนตสวนตัว และรถบรรทุก ผานเขาออกเปนจํานวนมาก อีกทั้ง
สะพานยังมีทางรถไฟรวมในพ้ืนที่ดวย ชวงเวลาที่เปดใหรถไฟใชเสนทาง การขนสงทางรถยนตตองหยุดชะงัก 
ทําใหการจราจรติดขัด เปนอุปสรรคตอการคา ขนสง เปนอยางมาก 

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

3) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษยังไมมีความชัดเจน เนื่องจากยังไมมีหนวยงานใดสามารถใหคําตอบ
ได สวนในเรื่องการบริหารจัดการ รูปแบบการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการวางผังเมืองเปนพ้ืนที่สีเขียว 
สงผลกระทบตอความสามารถในการขยายพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจในเขตจังหวัดหนองคายเปนอยางมาก 

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

6) การบริหารจัดการตามแนวชายแดนดูแลไมทั่วถึงและไมเขมงวดเทาที่ควร เนื่องจากจังหวัด
หนองคายมีพรมแดนติดแมน้ําโขง 210 กิโลเมตร  

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

8) ประชาชนและแรงงานของ สปป.ลาว จํานวนมากไมมีนามสกุล ไมมีบัตรประชาชน ไมมีสําเนา
ทะเบียนบาน ทําใหแรงงานขาดหลักฐานแสดงยืนยันตัวตนของคนลาว จึงทําใหไมสามารถออกหนังสือเดินทาง
ได และหากหนังสือเดินทางสูญหาย ตองเดินทางไปที่นครหลวงเวียงจันทนเทานั้น โดยมีคาใชจายในการออก
หนังสือเดินทางสูง และมีความยุงยากในการดําเนินการ จึงเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่สําคัญที่ทําใหแรงงานลาว
ลักลอบเขามาทํางานในไทยอยางผิดกฎหมาย 

9) คาใชจายในการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวสูงเกินไป จึงทําใหแรงงานตางดาวไมคอยขึ้นทะเบียน 
โดยคิดเปนสัดสวน 2 ใน 3 ของจํานวนแรงงานทั้งหมด  

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

11) ผูประกอบการสินคา OTOP ไมมีความรูในการบริหารจัดดานปจจัยการผลิต จึงทําใหวัตถุดิบการ
ผลิตขาดแคลน  

12) ผูประกอบการไทยที่ไดเขาไปลงทุนใน สปป.ลาว ไมมารวมแบงปนความรูประสบการณ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการลงทุนเพ่ือเปนประโยชนแกผูประกอบการรายใหม ทําใหผูประกอบการ
รายใหมทีต่องการเขาไปลงทุนใน สปป.ลาว ขาดความรู การปฏิบัติตนที่เหมาะสมที่ถูกตองและโอกาสที่ประสบ
ความสําเร็จในการลงทุนใน สปป.ลาว จึงกลายเปนเรื่องยาก 

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

14) การลงทุนที่นครหลวงเวียงจันทนมีการขยายมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจหางสรรพสินคาขนาดใหญ 
สงผลกระทบตอธุรกิจคาปลีก คาสง ของไทย 

15) การตรวจคนเขาเมือง ผูที่เขาเมืองมาพรอมรถยนตสวนบุคคลตองมายื่นเอกสารที่ดานตรวจคน
เขาเมือง แตการยื่นเอกสารไมสามารถตรวจสอบไดวา บุคคลที่เขามาในประเทศไทยลงรถมายื่นเอกสารครบทุก
คนหรือไม จึงอาจทําใหเกิดปญหาการลักลอบเขาเมืองได 

16) ระบบบริการแบบหนาตางเดี่ยว (Single Windows) ประเทศไทยมีความพรอม แตประเทศ
เพ่ือนบานยังไมพรอม เนื่องจากระบบซอฟแวรตางกัน จึงทําใหระบบไมเชื่อมโยงกัน 

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

โดยตรงมาดูแลความสงบและเรียบรอย ณ จุดผอนปรน 
2) รัฐบาลควรสงเสริมคนในชุมชนที่มีทักษะดานการคา โดยเริ่มจากรานคาในหมูบาน หรือ กลุม

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

3) ผูประกอบการที่ไปลงทุนที่เวียงจันทน ตองมีการวางแผนในการลงทุนที่ดี การสรางความไวเนื้อเชื่อ
ใจระหวางกันและวิเคราะหผลกระทบจากการลงทุน ตลอดจนวิเคราะหคูแขงที่มาลงทุน ในเวียงจันทนดวย  
เพ่ือเตรียมรับมือและสามารถแกไขสถานการณที่วิกฤตไดทันทวงที 

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

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

6) หางสรรพสินคาขนาดใหญ ที่ลงทุนในจังหวัดหนองคาย ไดมาแยงสวนแบงทางการตลาดราน      
โชหวยภายในจังหวัด และแยงลูกคาคนลาว เปนจํานวนมาก ดังนั้น รานโชหวย ตองปรับกลยุทธในการขาย
สินคาที่สนองความตองการของลูกคาคนลาว เพิ่มข้ึน  

7) จังหวัดหนองคายควรจัดตั้งเขตเศรษฐกิจการคา มากกวาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (เขตนิคม
อุตสาหกรรม) โดยเสนอใหมีการตั้งเขตการคาและเปนศูนยการกระจายสินคา (Distribution Center) ไปยัง
ประเทศในกลุมอาเซียน ทําใหหนองคายเปนศูนยรวมสินคาในประเทศอาเซียน โดยกําหนดพ้ืนที่ (Zoning) ใน
พ้ืนที่ ใชกฎหมายมาบังคับ มีสิทธิพิเศษในการลงทุนทางการคาในการตั้งคลังสินคา (Warehouse) มีลักษณะ
เหมือนหางแตจัดในพ้ืนที่นั้น และนําเขาแรงงานจาก สปป .ลาว เขามาทํางานไปเชา-กลับเย็น เพ่ือจูงใจใหนัก
ธุรกิจทั้งคนไทยและคนตางชาติ เชน คนลาว คนเวียดนาม คนจีน คนมาเลเซีย เปนตน มารวมลงทุนในจังหวัด
หนองคาย หากจัดตั้งเปนเขตเศรษฐกิจการคา สามารถสรางรายไดใหกับผูที่จบการศึกษาดานสายอาชีพเพ่ิมขึ้น 
ทําใหมีงานทําเพ่ิมข้ึน  

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

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

11) สงเสริมนักศึกษาดูงานโครงการอุตสาหกรรมของประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือนํามาประยุกตปรับใช
กับประเทศไทย และหาแนวทางในการแกไขปญหาในอนาคต  

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

13) ปจจุบันมีการสงออกสัตวมีชีวิตเพ่ิมขึ้น เชน วัว ควาย เปนตน ควรที่สงเสริมการแปรรูปเนื้อสัตว
มากกวาการสงออกสัตวแบบมีชีวิต 

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

15) ควรมีการปรับปรุงกระบวนการขามสะพานใหมีความสะดวกรวดเร็ว ทั้งในดานขาเขาและขาออก
ของทั้งสองประเทศ (ไทย-ลาว) 

16) สปป.ลาว มีการผลิตพลังงานไฟฟาจํานวนมาก โดยแหลงน้ําและเขื่อนหลายแหง ซึ่งเปนจุดเดน
ของสปป.ลาว แตสปป.ลาว ไมมีเสนทางออกสูทะเล สวนจุดเดนของไทยมีเสนทางออกสูทะเล ฉะนั้น ควร
ลงทุนรวมกัน เพ่ือสงออกไปยังประเทศตาง ๆ โดย สปป .ลาว ผลิตวัตถุดิบสงมายังประเทศไทยเพ่ือเขาสู
กระบวนการแปรรูปและสงออกสินคา เชน ปาลมน้ํามัน ยางพารา เปนตน 

3-67

rIS
NED KKU



rIS
NED KKU



ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 3-69 

3.2.3 สภาวะการคาชายแดนจังหวัดบึงกาฬ 
 
 
1. ขอมูลของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนของจังหวัดบึงกาฬ 
 

จังหวัดบึงกาฬ มีพ้ืนที่ติดกับ แขวงบอลิคําไซ สปป.ลาว ระยะทาง 120 กิโลเมตร มีจุดผานแดนถาวร 
จํานวน 1 จุด และจุดผอนปรน จํานวน 2 จุด ที่ รายละเอียดดังตารางที่ 41 

 
ตารางที่ 41 แสดงพื้นที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนจังหวัดบึงกาฬ 

จังหวัด 
จุดผาน
แดน
ถาวร 

จุด
ผอน
ปรน 

พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของ สปป.ลาว เวลาทําการ 

บึงกาฬ √  ด านบึ งกาฬ บ านพันลํ า 
ตําบลวิศิษฐ อําเภอบึงกาฬ 

เมืองปากซัน 
แขวงบอลิคําไซ  

ทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.  

 √ บานหวยคาด ตําบลปาก
คาด อําเภอบึงกาฬ 

บานทวย เมืองทาพะบาด 
แขวงบอลิคําไซ  

ทุกวันจันทรและวันพฤหัสบดี 
เวลา 06.00-18.00 น. 

 √ บานบุงคลา ตําบลบุงคลา 
อําเภอบุงคลา 

บานปากกะดิ่ง  
เมืองปากกะดิ่ง 
แขวงบอลิคําไซ  

ทุกวันอังคาร และวันศุกร 
เวลา 08.00-18.00 น. 

 

 
         ภาพที ่176 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรน ในพื้นที่ จ.บงึกาฬ 

 
2. มูลคาการคาของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนของจังหวัดบึงกาฬ 

จังหวัดบึงกาฬมีมูลคาการคารวมในป 2556 จํานวน 3,126.38 ลานบาท แบงเปนมูลคาสินคาสงออก 
จํานวน 2,688.09 ลานบาท หรือ รอยละ 85.98 ของมูลคาการคารวมป 2556 และมีมูลคาสินคานําเขา 
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จํานวน 438.29 ลานบาท หรือ รอยละ 14.02 ของมูลคาการคารวมป 2556 สินคาสงออกมีแนวโนมลดลง 
เห็นไดจากป 2556 มีมูลคาที่ลดลงจากป 2555 จํานวน 2,065.39 ลานบาท สวนสินคานําเขามีแนวโนมลดลง
จากป 2555 จํานวน 152.30 ลานบาท  
 
ตารางที่ 42 แสดงมูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สปป.ลาว               หนวย:ลานบาท 

จุดผานแดนถาวร สินคาสงออก สินคานําเขา 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

 
        ภาพที่ 177 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดน (สะพานฯ) จุดผอนปรน และทาเทียบเรือ ใน จ.บึงกาฬ 
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         ภาพที ่178 เสนทางการกระจายสินคานําเขาจาก สปป.ลาว ดานทองถิ่น และดานประเพณ ีเขาสู จ.บึงกาฬ 
 
 จังหวัดบึงกาฬ มีจุดผอนปรน จํานวน 2 จุดและมีทาเทียบเรือหรือดานประเพณีตามหมูบานตลอด
แนว ซึ่งคณะผูศึกษา ไดลงพ้ืนที่สํารวจจุดผอนปรน ไดประมาณการมูลคาการซื้อขายสินคาตามจุดผอนปรน
ของจังหวัด พบวา มูลคาการคาตามจุดดังกลาวประมาณ 3.6 ลานบาทตอเดือน หากเทียบรายป จํานวน 43.2 
ลานบาท เปนมูลคาการซื้อขายสินคาจํานวนมาก ซึ่งมูลคาการคาดังกลาวไมไดผานกระบวนการศุลกากร 
เนื่องจาก เปนมูลคาการซื้อขายที่ไมเกิน 20,000 บาทตอครั้งตอคน จึงทําใหมูลคาดังกลาว ไมมีการจดบันทึก
เขาระบบทางศุลกากร และการซื้อขายดังกลาวมีการซื้อขายกันมาชานาน จึงทําใหเกิดความอลุมอลวยตอกัน
และกัน ดังตารางที่ 43 
 
ตารางที่ 43 แสดงประมาณการมลูคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ 

ลําดับ  จังหวัด  จุดผอนปรน/ทาเทียบเรือของไทย  

ประมาณมูลคา
การซ้ือขายตอ
วันที่เปดดาน 

(บาท)  

ประมาณมูลคาการซ้ือขายตอเดือน (บาท)  

ตอดาน  ทั้งจังหวัด  

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

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

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

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

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

การชําระเงิน ใชเงินสกุลบาท คูคาที่มีการคาขายมากวา 3 ปขึ้นไปมีการใหสินเชื่อขึ้นกับการพิจารณา
เปนรายวามีความซื่อสัตยและชําระคืนเต็มจํานวนตามกําหนดหรือไม วงเงินใหสินเชื่อไมมากนัก 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและดานบริการ 
 การพ่ึงพาดานแรงงาน ในชวงฤดูเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรมีแรงงานคนลาวขามมา
รับจางเก็บเกี่ยวผลผลิต เชน ดํานา เกี่ยวขาว กรีดยางพารา เปนแรงงานเชามาเย็นกลับ โดยรวมประมาณ 100 
คนตอวัน โดยขามตามทาเรือประเพณีตาง ๆ ตามแนวลําน้ําโขง ซึ่งแรงงานเหลานี้รูจักคุนเคยกับนายจางที่เคย
ทํางานรวมกันมากอน คาจางท่ีไดรับประมาณวันละ 300 บาท  
 การพ่ึงพาดานสาธารณสุขของจังหวัดบึงกาฬ ตามจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรน มีคนลาวเขามา
ใชบริการสถานพยาบาล รักษาที่โรงพยาบาลประจําจังหวัด ประจําอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
และคลินิกตาง ๆ ในแตละพ้ืนที่ 
 
5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

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

2) การใชประโยชนจากแมน้ําโขง สงเสริมใหชาวบานทําประมงเลี้ยงปลาในกระชัง และแปรรูป 

3-72 3-73
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3) ลักษณะสภาพพ้ืนที่ที่อํานวยของจังหวัดบึงกาฬ ควรมีการสงเสริมการปลูกไมผล เชน มะมวง
เขียวเสวย สงไปจําหนายประเทศจีน หรือไมผลชนิดอ่ืน เชน เงาะ ทุเรียน เปนตน และมีการทําลง (พอคาคน
กลางที่มีโรงรับซื้อผลิตผลเกษตร) ใกล ๆ สวนแทนการสงไปตลาดสี่มุมเมืองหรือตลาดไท 
 
6. ดานความม่ันคง 
 จังหวัดบึงกาฬยังมีการลักลอบนําสัตวปาตามอนุสัญญาไซเตสมาจําหนายตามจุดผอนปรน แตมี
จํานวนนอย และการลักลอบนําเขายาเสพติดขามมาบริเวณพ้ืนที่จุดตาง ๆ ตลอดแนวแมน้ําโขง จึงยากตอการ
ควบคุมดูแลใหทั่วถึง 
 
7. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผู ประกอบการและผูบริโภคของประเทศคู คาที่

จังหวัดบึงกาฬ 
 

7.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาวที่ใชบริการจุดผานแดนในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ โดยใช

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

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

 
7.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย 

 
ตารางที่ 44 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจังหวัดบึงกาฬ 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 4.34 0.718 มาก 
2 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 4.24 0.705 มาก 

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

การพัฒนา สปป.ลาว 3.80 0.826 มาก 

รวม 4.11 0.738 มาก 
 

จากตารางที่ 44 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่มีตอประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.11 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก การซื้อสินคาของประเทศไทย
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เปนทางเลือกที่ดีที่สุด ประเทศไทยมีความเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกั บ      
สปป.ลาว และประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว เปนตน   

 7.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทย พิจารณาสวนประสมทางการตลาด (4P’s) 
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย   

 
ตารางที่ 45 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาวที่จังหวัดบึงกาฬ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

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

รวม 3.93 0.367 มาก 
 
จากตารางที่ 45 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

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

4.00 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ความคุนเคยที่มีตอสินคาไทย สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย ประเทศไทยมี
ความเปนมิตร สินคาไทยมีความคงทน และสินคาของไทยที่ติดตราสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) มีความนาเชื่อถือ เปนตน 

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

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

4) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.87 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขายใน สปป .ลาว 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคามีปายแสดงผลบอกชัดเจนทุกครั้ง และสินคาประกอบประเภทเดียวกันที่ขาย
ในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาประกอบที่ขายอยูใน สปป.ลาว เปนตน 
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7.1.2  การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว  

 
ตารางที่ 46 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัดบึงกาฬ 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การรับรูคุณภาพสินคา 4.12 0.455 มาก 
2 วัตถุประสงคในการซื้อ 4.06 0.406 มาก 
3 ความตั้งใจซื้อ 4.04 0.411 มาก 
4 ความรูสึกพอใจของผูบริโภคตอสนิคา 3.99 0.366 มาก 

รวม 4.05 0.410 มาก 
 

จากตารางที่ 46 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาว ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.05 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  

1) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 4.12 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจาก
ประเทศอ่ืน เชน จีน และเวียดนาม ที่มีจําหนายใน สปป.ลาว การซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุด
สําหรับผูบริโภคคนลาว และผูบริโภคคนลาวรูสึกวาการมาซื้อสินคาของไทยมีความคุมคากับราคา คุณภาพ 
และการเดินทาง เปนตน 

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

3) ความตั้งใจซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 
4.04 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคตั้งใจซื้อสินคาของไทยแนนอน แมวาผูบริโภคคนลาวไมมีเวลาไปเลือกซื้อ
ของนัก ผูบริโภคคนลาวตั้งใจซื้อสินคาของไทยแนนอน เปนตน 

4) ความรูสึกพอใจของผูบริโภคตอสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.99 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอสินคาของไทย เมื่อ
ผูบริโภคซื้อสินคาของไทยไปบริโภคสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดมาก และผูบริโภคพึงพอใจ
ตอการปฏิบัติของเจาหนาที่ไทยในการเขามาซ้ือสินคาในฝงไทย เปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูสินคาไทยผานหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากชองทางการโฆษณา
สินคาไทย คือ สื่อโทรทัศนไทยจากสวนกลางมากที่สุด รองลงมา คือ ปากตอปาก และสื่อโทรทัศนทองถิ่น 
ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ สื่อโทรทัศนไทยจากสวนกลาง 
ปากตอปาก สื่อ โทรทัศนทองถิ่น ตามลําดับ 

 
7.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวสวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝงไทย โดยมีการคิดรายการ

ซื้อสินคามาทุกครั้ง ซึ่งมีวิธีการคิดไวในและจดใสกระดาษเพ่ือชวยจํารายการสินคาเมื่อมาซื้อสินคา คิดเปนรอย
ละ 46.9 หากสนใจในสินคาชนิดไหนจึงซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยสวนมากใชเงินสดที่พก
ติดตัวมาอยางเดียว รอยละ 81.7 ซึ่งเขามาซื้อสินคานั้นมีความถี่ประมาณ 1 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีลืมซื้อ
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สินคาผูบริโภคคนลาวกลับมาซื้อใหมในครั้งตอไป แตกรณีที่ของใชในบานหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนลาวซื้อ
สินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศไทยจากรานในพ้ืนที่ 

 
7.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย จากการ

สัมภาษณมีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 83.5 มีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม คิดเปนรอยละ 14.3 และมีการ
ซื้อสินคาไทยนอยลง คิดเปนรอยละ 2.2 โดยกรณีที่มาซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น เพราะรายไดของผูบริโภคคนลาว
เพ่ิมขึ้น รสนิยมของผูบริโภคคนลาวเปลี่ยนไปเกิดขึ้นเนื่องจากรสนิยมภายใน สปป .ลาว และรสนิยมของ
ผูบริโภคคนลาวเปลี่ยนไป ชอบความทันสมัยและมีคุณภาพมากขึ้น กรณีที่มาซื้อสินคาเทาเดิม เพราะทางเลือก
สินคาในตลาดการคาชายแดนมีเทาเดิม รายไดของผูบริโภคคนลาวไมเปลี่ยนแปลงและรสนิยมของผูบริโภคคน
ลาวไมเปลี่ยนแปลง  และในกรณีที่มาซื้อสินคาไทยนอยลง เพราะรสนิยมของผูบริโภคคนลาวเปลี่ยนไป มี
ความชอบสินคาใน สปป.ลาว หรือประเทศอ่ืนมากขึ้น เชน จีน และเวียดนาม  มีทางเลือกในการซื้อสินคาอ่ืน
ในประเทศมากข้ึน และการคมนาคมในการเดินทางไปซื้อสินคาแหลงอ่ืนดีกวา  
 

7.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานจุดผานแดนในจังหวัดบึงกาฬ เรียงลําดับประเภทสินคาจากมาก

ไปหานอยดังนี้   
1) สินคาประเภทอุปโภคบริโภค ไดแก ผงชูรส ผงซักผาโปร น้ํามันพืช แชมพูแพนทีน และสบูลักส 

เปนตน 
2) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค เปนตน 
3) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง กระโปรง รองเทา แตะและผาถุง เปนตน 
4) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก หมอ จาน ชอน ทัพพี และมีด เปนตน 
5) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม ตูเย็น วิทยุ/โทรทัศน ลําโพง และเครื่องเสียง เปนตน 
6) สินคาประเภทอุปกรณไฟฟา ไดแก หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก คอน และสวิทซ เปนตน 
7) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก อาหารสัตว ปุย เมล็ดพันธุพืช รถตัดหญา เสียม และ

ยาฆาแมลงปราบศัตรูพืช เปนตน 
8) สินคาประเภทเชื้อเพลิงและยานยนต ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น ยางรถมอเตอรไซค ยาง

รถยนตและรถมอเตอรไซค เปนตน 
 
7.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย โดยสวนมากเขามาซื้อสินคาในชวงเชากอนเวลา 09.00 น. 

รอยละ 85.8 โดยการเขามาซื้อสินคานิยมซื้อที่สินคาที่โลตัสและตลาดสด เหตุผลที่นิยมซื้อ เพราะสะดวก 
สินคาหลากหลาย ราคาถูก เปนตน โดยปริมาณการเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวในหนึ่งครั้ งสวนมากมี
มูลคาระหวาง 1,001–1,900 บาท  

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก ราคาถูกกวา มีสินคาใหเลือก
หลากหลาย สามารถหาสินคาไดงายและสะดวก เพราะเห็นจากสื่อโฆษณาใน โทรทัศน และคุนเคยกับ
ผูประกอบการคนไทย เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคา ไดแก ราคาสินคาสูงกวา 
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ความยุงยากในการถือหรือหิ้วสินคากลับ ขั้นตอนในการตรวจสอบยุงยาก คาภาษี/คาธรรมเนียม ความเสียหาย
ของสินคาในการขนสง เปนตน 
 

7.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผานแดนในจังหวัดบึงกาฬ มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจาก

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

7.2. ผูบริโภคคนไทย 
ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนตามจุดผานแดนในจังหวัดบึงกาฬ โดยสวนมาก

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

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนลาววา สินคาบางชนิดนั้นไมมีจําหนายในประเทศ
ไทย ราคาสินคาบางชนิดของ สปป.ลาว ถูกกวาของประเทศไทยและมีสินคาท่ีหลากหลาย แตถานอกเหนือจาก
สินคาขางตนแลวผูบริโภคคนไทยเลือกซื้อสินคาไทยมากกวา สินคาจาก สปป .ลาว เนื่องจากสินคาจาก     
สปป.ลาว เปนสินคาตองหาม ราคาสูง สินคาไมมีคุณภาพ นอกจากนี้ผูบริโภคคนไทยขามไปรับริการใน    
สปป.ลาว เชน บอนการพนันและสถานบันเทิง เปนตน การเลนการพนันนั้นผูบริโภคคนไทยชอบเลน 1-2 ครั้ง
ตอเดือน และชอบเลนการพนันที่ สปป.ลาว มากกวา เนื่องจากไดเงินงายกวา สวนการเที่ยวสถานบันเทิงไป  
1-2 ครั้งตอเดือน และผูบริโภคคนไทยชอบเที่ยวสถานบันเทิงที่ สปป.ลาว มากกวา  

 
7.3. ผูประกอบการคนลาว 

ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาตามแนวชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ โดยเปนเพศหญิงมากกวา
เพศชาย มีอายุระหวาง 21-51 ปขึ้นไป สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และเปนผูประกอบการราย
ยอย ซึ่งมีการเขามาซื้อสินคาสวนใหญเปนวันศุกร วันอังคารและไมแนนอน ตามลําดับ ทั้งนี้หากเปนจุดผอน
ปรนก็ขึ้นอยูกับวันที่เปดทําการ จากการสัมภาษณผูประกอบการคนลาว สามารถสรุปไดดังนี้ 
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7.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  
 

ตารางที่ 47 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก
ชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 

4.50 0.756 มากที่สุด 

2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 4.38 0.916 มาก 
3 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 4.25 0.707 มาก 
4 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศ

ไทย 
3.88 1.246 มาก 

5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 
เพื่อการพัฒนา สปป.ลาว 

3.00 0.926 ปานกลาง 

รวม 4.00 0.910 มาก 
  
  จากตารางที่ 47 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.00 ไดแก ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก
ชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุดและประเทศไทยมี
ความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยตอสินคาไทยและมีความคุนเคยที่มีตอผูประกอบการคนไทยเปนอยางดี 

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

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.07 ไดแก ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึงประเทศ
ไทย สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีคุณภาพดีและสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนผลิตดวย
เทคโนโลยี เปนตน 
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7.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผานแดน
ในจังหวัดบึงกาฬ 

  
ตารางที่ 48 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

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

รวม 3.90 0.440 มาก 
 

 จากตารางที่ 48 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.90 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

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

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

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

4) ดานราคา ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.45 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีการ
เปลี่ยนแปลงราคาสินคาตามตนทุนที่เพ่ิมทุกครั้ง มีปายแสดงราคาสินคาที่ชัดเจน และการตั้งราคาสินคา
เหมาะสมกับคุณภาพสินคา เปนตน 

 
7.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมาย การเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา

ไทยโดยผานจุดผานแดนในจังหวัดบึงกาฬ  
 

ตารางที่ 49 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานเศรษฐกิจ 4.06 0.513 มาก 
2 ดานกฎหมายและการเมือง 3.09 0.706 ปานกลาง 

รวม 3.58 0.610 มาก 
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จากตารางที่ 49 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.58 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

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

2) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.09 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก 
รัฐบาลไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ กฎหมาย และขอบังคับตางๆเกี่ยวกับการเขา
มาซื้อสินคามีความยุงยากและมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ เปนตน  

 
7.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายที่ สปป.ลาว 
ผูประกอบการคนลาว สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองและขายสงในประเทศของตน มีการ

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

รานคาคนลาวที่ขายสินคาในแขวงบอลิคําไซ สปป .ลาว มีรานคาขายสินคาไทยรายใหญจํานวน
มากกวา 3 ราย มีสินคาจากประเทศเพ่ือนบานเพิ่มข้ึน ซึ่งเปนสินคาที่มาจากประเทศจีนและประเทศเวียดนาม 
มาวางขายในตลาดทองถิ่นเพ่ิมขึ้น มีแนวโนมที่ลูกคาเดิมที่สั่งสินคาเทาเดิมและมีแนวโนมรานคาใหมสั่งสินคา
จากผูประกอบการคนลาวเทาเดิม ในกรณีที่สินคาใน สปป.ลาว มีคุณภาพที่ใกลเคียงกับสินคาจากประเทศไทย 
ราคาถูกกวา สวนใหญผูประกอบการคนลาวตัดสินใจไมซื้อสินคาในประเทศของตนเอง  เนื่องจากสินคาไทยมี
คุณภาพดี คนทาน ปลอดภัยและสะอาด 

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนลาวที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ สปป.ลาว พบคือ ปญหาในเรื่องการ
ลงสินคาและการขนสงสินคา  

 
7.4. ผูประกอบการคนไทย 

ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณหนาดาน โดยสวนใหญประกอบธุรกิจคาสง เปนเวลา
มากกวา 9 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งสวนใหญไมเกิน 10,000 บาท โดย
สวนใหญผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานโดยตรง สวนใหญจายเปนเงินสด 
แนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทยเทาเดิม และแนวโนมที่รานใหมสั่งสินคาจากผูประกอบการคนไทยเทา
เดิม ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทยพบคือ ปญหาในเรื่องการลงสินคาและคาธรรมเนียม 
 
8. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและเมืองตรงกันขามของแตละดานในอนาคต 

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

2) โครงการกอสรางขยายชองทางจราจรเปน 4 ชองจราจร จากทางแยกบานหนองเดิ่น-หนา 
โรงพยาบาลอําเภอบุงคลา 
 
9. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด 

1) มีการผูกขาดแพขนานยนตเปนของเอกชนรายเดียว เคยมีเหตุการณเรือแพขนานยนตจอดซอม 
และไมมีการเตรียมการสํารองเรือทดแทนทําใหผูประกอบการตองเสียเวลาและไมสามารถวางแผนทางธุรกิจได 
หลังจากสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 3 ที่จังหวัดนครพนม เปดใหบริการมีผูประกอบการหลายรายเปลี่ยนไปใช
การขนสงที่สะพานฯ แทนการขามแพขนานยนต 

2) ปญหาการกัดเซาะตลิ่งบริเวณทาแพขนานยนต มีความเสี่ยงในการขึ้น -ลงของรถบรรทุกสินคา
โดยเฉพาะในฤดูฝนน้ําโขงไหลเชี่ยว 

3) แพขนานยนตที่ใชขนสงประจําสามารถรองรับไดเพียงรถบรรทุกทั่วไปสวนรถคอนเทนเนอรนั้นยัง
ไมสามารถรองรับไดเพราะโอกาสเสี่ยงเกิดแพลม 

4) ยังคงมีปญหาบางประการในการประสานงานกันระหวางเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของไทยและ     
สปป.ลาว ในการนําเขา-สงออกสินคา 

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

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

7) การนําสุนัขทหารมาใชในกระบวนการตรวจคนเขาเมือง ณ จุดผอนปรนบานบุงคลา มีความ
ออนไหวในดานความรูสึกตอการใหเกียรติคนลาวที่ขามมาเปนประจําและมีความบริสุทธิ์ใจ  

8) การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมของจุดผอนปรนของจังหวัดในการเดินทางเขามาในแตละจุดยังไมมี
เกณฑมาตรฐาน และโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับดานของแตละจังหวัด 
 
10. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

ผูแทนจากองคการบริหารสวนตําบลเสนอวาควรใหทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและบริหาร
จัดการจุดผานแดนในพื้นท่ี 
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3.2.4 สภาวะการคาชายแดนจังหวัดนครพนม 
 
 
1. ขอมูลของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนของจังหวัดนครพนม 

 
จังหวัดนครพนม มีพ้ืนที่ติดกับ สปป.ลาว ระยะทาง 174 กิโลเมตร เปนจุดผานแดนถาวร จํานวน 2 

จุด และจุดผอนปรน จํานวน 4 จุด ซึ่งมีชายแดนติดกับ สปป.ลาว 2 แขวง ไดแก แขวงบอลิคําไซ และแขวงคํา
มวน รายละเอียดดังตารางที่ 50 
 
ตารางที่ 50 แสดงพื้นที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนจังหวัดนครพนม 

จังหวัด จุดผาน
แดนถาวร 

จุดผอน
ปรน พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของ สปป.ลาว เวลาทําการ 

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

บานเวินใต  
เมืองทาแขก  
แขวงคํามวน  

ทุกวัน  
เวลา 06.00-22.00 น. 

√  ดานทาเรือ ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง 

เมืองทาแขก  
แขวงคํามวน  

ทุกวัน 
เวลา 06.00-16.00 น. 

 √ บานโพธิ์ชัย ตําบลไผลอม อําเภอ
บานแพง 

บานทาสะอาด  
เมืองปากกะดิ่ง  
แขวงบอลิคําไซ  

ทุกวันจันทร  และวัน
ศุกร  
เวลา 08.00-16.00 น. 

 √ อําเภอทาอุเทน บานหินบูน  
เมืองหินบูน  
แขวงคํามวน  

ทุกวันจันทร  และวัน
พฤหัสบดี  
เวลา09.00-15.00 น. 

 √ บ านหนาด  ตํ าบลบ านกลา ง 
อําเภอเมือง 

บานปากเบง  
เมืองทาแขก  
แขวงคํามวน  

ทุกวันอังคาร และวัน
ศุกร 
เวลา 08.00-15.00 น. 

 √ อําเภอธาตุพนม บานดาน  
เมืองหนองบก  
แขวงคํามวน  

ทุกวันจันทร  และวัน 
พฤหัสบดี  
เวลา 07.00-15.00 น. 
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         ภาพที ่179 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรน ในพื้นที่ จ.นครพนม 
 

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

สงออก จํานวน 58,261.59 ลานบาท หรือ รอยละ 83 ของมูลคาการคารวมป 2556 และมีมูลคาสินคานําเขา 
จํานวน 12,215.06 ลานบาท หรือ รอยละ 17 ของมูลคาการคารวมป 2556 สินคาสงออกมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น 
เห็นไดจากป 2556 มีมูลคาที่เพ่ิมขึ้นจากป 2555 จํานวน 49,953.55 ลานบาท สวนสินคานําเขามีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนจากป 2555 จํานวน 9,013.25 ลานบาท  
 
ตารางที่ 51 แสดงมูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สปป.ลาว            หนวย:ลานบาท 

จุดผานแดนถาวร สินคาสงออก สินคานําเขา 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1.  ดานนครพนม* 4,602.81 8,308.04 58,261.59 2,429.71 3,201.81 12,215.06 
หมายเหต ุ: * หมายถึง มูลคาการคาดานนครพนม รวมจากดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3 และดานทาเรือ ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครพนม 
ที่มา : ดานศุลกากรนครพนม, 2557 
 

3-84 3-85

rIS
NED KKU



ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3-84 3-853-85 

 
         ภาพที ่180 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดน (สะพานฯ) จุดผอนปรน และทาเทียบเรือ ใน จ.นครพนม 
 

 
         ภาพที ่181 เสนทางการกระจายสินคานําเขาจาก สปป.ลาว ดานทองถิ่น และดานประเพณ ีเขาสู จ.นครพนม 
 

จังหวัดนครพนม มีจุดผอนปรน จํานวน 4 จุด และมีทาเทียบเรือตลอดแนวลําน้ําโขง จํานวนมาก ซึ่ง
คณะผูศึกษา ไดลงพ้ืนที่สํารวจจุดผอนปรน ไดประมาณการมูลคาการซื้อขายสินคาตามจุดผอนปรนของจังหวัด 
พบวา มูลคาการคาตามจุดดังกลาวประมาณ 27.64 ลานบาทตอเดือน หากเทียบรายป จํานวน 331.68 ลาน
บาท เปนมูลคาการซื้อขายสินคาจํานวนมาก ซึ่งมูลคาการคาดังกลาวไมไดผานกระบวนการศุลกากร เนื่องจาก 
เปนมูลคาการซื้อขายที่ไมเกิน 20,000 บาทตอครั้ง จึงทําใหมูลคาดังกลาว ไมมีการจดบันทึกเขาระบบทาง

rIS
NED KKU



ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3-86 

ศุลกากร ซึ่งเปนมูลคาที่มหาศาล และการซื้อขายดังกลาวมีการซื้อขายกันมาชานาน จึงทําใหเกิดความ
อะลุมอลวยตอกันและกัน ดังตารางที่ 52 
 
ตารางที่ 52 แสดงประมาณการมลูคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลํา 
ดับ  จังหวัด  จุดผอนปรน/ทาเทียบเรือของ

ไทย  

ประมาณมูลคาการ
ซ้ือขายตอวันที่เปด

ดาน (บาท)  

ประมาณมูลคาการซ้ือขายตอเดือน 
(บาท)  

ตอดาน  ทั้งจังหวัด  
1 

นครพนม  

บานโพธิชั์ย ตําบลไผลอม  
อําเภอบานแพง  350,000 7,000,000 

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

ที่มา : จากการประมาณการของศูนย ROC มข. , 2556 
    

3. ลักษณะการขนสงสินคาและการชําระเงิน 
จังหวัดนครพนม มีพรมแดนติดแมน้ําโขง 174 กิโลเมตร ซึ่งมีการขนสงสินคาผานจุดผานแดนถาวร

และจุดผอนปรน ทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้ 
1) แมน้ําโขงก้ันพรมแดน ขามโดยสะพานในการขนสงสินคา ไดแก จุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพ

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

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

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

4.1 ดานแรงงาน 
 การพ่ึงพาดานแรงงานคนลาวในชวงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดนครพนมมีเปน
จํานวนมาก โดยเฉพาะที่จุดผอนปรนอําเภอทาอุเทนในชวงฤดูกาลเพาะปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร มี
แรงงานจากฝงลาวเขามาสูงสุดเปนจํานวนประมาณ 400 คนตอวัน ซึ่งการเขามาทํางานของคนลาวมาเชา-เย็น
กลับและเขามาอยูอาศัยในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน ซึ่งแรงงานกลุมที่เขามามักเปน
กลุมแรงงานเดิม เพื่อนํารายไดไปใชจายในประเทศ โดยคาจางแรงงานประมาณ 200-300 บาทตอวัน  

มีแรงงานผิดกฎหมายที่ลักลอบหลบหนีเขามาทํางานในภาคใหบริการในรานอาหาร และราน          
คาราโอเกะ นอกจากนี้การเขามาของแรงงานคนเวียดนามมาจากเวียดนามตอนเหนือและเวียดนามกลาง
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ตอนบนผานเสนทางหมายเลข 8 และ 12 เขามาทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 3 โดยนั่งรถโดยสาร
ระหวางประเทศ นครพนม-ทาแขก ซึ่งมี 8 เที่ยวตอวันโดยเฉพาะชวงเย็นมีคนเวียดนามเขามามากวันละกวา 
100 คน 

 
4.2 ดานบริการ 
การพ่ึงพาดานสาธารณสุขของจังหวัดนครพนม ตามจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรน มีคนลาวเขามา

ใชบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลประจําจังหวัด ประจําอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล 
และคลินิกตาง ๆ ในพ้ืนที่ใกลเคียง ซึ่งเขามารับการรักษาโรคที่เปนตามฤดูกาลและเปนโรคที่มีการรักษายาก  

   
5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

5.1 นําปจจัยการผลิตในพื้นที่จังหวัดนครพนมนํามาแปรรูปสินคา เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 
 1) มีโรงบมยาและแปรรูปยาเสนตราพญานาค ที่อําเภอบานแพงจําหนายในภูมิภาคตาง ๆ ของ

ประเทศ 
 2) มีการเลี้ยงปลาในกระชังในบริเวณพ้ืนที่ริมแมน้ําโขง โดยมีกลุมบริษัทโกรเบสท ในจังหวัดนครพนม

เปนผูรับซื้อปลาจากเกษตรกร เพ่ือนําไปแปรรูป โดยการแลและเอาไปแชแข็ง เพ่ือสงออกไปยังประเทศญี่ปุน 
และยุโรป 

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

บานแพง 
5.2 นําปจจัยการผลิตจาก สปป.ลาว นํามาแปรรูปสินคา เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 

 1) นําเขาพืชสมุนไพรจาก สปป.ลาว ที่อําเภอทาอุเทน พอคาจากกรุงเทพฯ มารับซื้อ เพ่ือนําไปทําเปน
ยา เชน พลังชางสาร สาวนอยตกเตียง เขาแกะ ยานางแดง ประดงขอ มากระทืบโลง โดง ไมรูลม ยาน้ํานมมา 
บอยเลือด ประดงรอยแปด ตากวาง กระจอนเนา เปนตน 

 2) นําเขาเครื่องจักสานตาง ๆ มาเสริมความแข็งแรงและตกแตงความสวยงามเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมขึ้น 
จากจุดผอนปรนบานหนาด 

 3) การนําเขาหวายเสน เพ่ือนําไปแปรรูปเปนเฟอรนิเจอรจากหวายที่อําเภอทาอุเทน 
 
6. ดานความม่ันคง 

 จังหวัดนครพนม ปจจุบันมีแรงงานที่ลักลอบหลบหนีเขามาทํางานแบบผิดกฎหมาย มีการคามนุษย 
แรงงานเด็กและสตรี ซึ่งสวนใหญเขามาผานจุดผอนปรนตาง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม นอกจากนี้ มีการ
ลักลอบสงออกไมพะยูงเปนจํานวนมาก เนื่องจากทางฝง สปป.ลาว เปนสินคาที่ถูกกฎหมายและมีเรื่อง
ผลประโยชนมาเกี่ยวของ และการคาสุนัขจากฝงไทยไปยังประเทศเพ่ือนบาน เชน สปป .ลาว และประเทศ
เวียดนาม เนื่องจากยังมีผูบริโภคบางกลุมนิยมในการรับประทานเนื้อสุนัข  และในปจจุบันมีการลักลอบยาเสพ
ติดเขาในประเทศไทย เชน ยาบา ยามาและยาไอซ เปนตน  โดยการลักลอบเขามาตามหมูบานที่ติดตามแนว
ชายแดน 
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7. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่จังหวัด
นครพนม 
 

7.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาวที่ใชบริการจุดผานแดนในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม โดยใช

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

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

 
7.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 53 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจังหวัดนครพนม 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 4.12 0.837 มาก 
2 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ

การพัฒนา สปป.ลาว 3.85 0.978 มาก 

3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่
เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 3.72 1.183 มาก 

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

รวม 3.77 1.148 มาก 
 

จากตารางที่ 53 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่มีตอประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.77 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดี
ตอ สปป.ลาว ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพ่ือการพัฒนา สปป .ลาว และ
ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว เปนตน 
 

 7.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทย พิจารณาสวนประสมทางการตลาด (4P’s) 
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย  

 
ตารางที่ 54 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาวที่จังหวัด

นครพนม 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานราคา 4.20 0.477 มาก 
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ตารางที่ 54 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาวที่จังหวัด
นครพนม (ตอ) 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

2 ดานผลิตภณัฑ 4.03 0.374 มาก 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 3.99 0.502 มาก 
4 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.98 0.559 มาก 

รวม 4.05 0.478 มาก 
 

จากตารางที่ 54 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) รวม = 4.05 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  

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

2) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 
4.03 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย สินคาของไทยที่ติดบารโคดมีความนาเชื่อถือ 
สินคาของไทยทันสมัย สินคาของไทยมีความคงทน และสินคาของไทยที่ติดตราสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) มีความนาเชื่อถือ เปนตน 

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

4) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.98 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามา
ติดตอซื้อขาย เวลาเปด-ปดใหบริการของรานคาเหมาะสม มีพ้ืนที่แสดงใหลูกคามองเห็นสินคาไดสะดวกและ
ทั่วถึง เสียคาใชจายนอยในการขนสินคากลับ และขั้นตอนการเขา-ออกประเทศเพ่ือมาซื้อสินคามีความสะดวก 
เปนตน 

 
7.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ

ผูบริโภคคนลาว  
 

ตารางที่ 55 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัดนครพนม 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การรับรูคุณภาพสินคา 4.22 0.728 มาก 
2 ความรูสึกพอใจของผูบริโภคตอสนิคา 4.12 0.429 มาก 
3 ความตั้งใจซื้อ 4.03 0.512 มาก 
4 วัตถุประสงคในการซื้อ 3.98 0.568 มาก 
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ตารางที่ 55 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัดนครพนม (ตอ) 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

รวม 4.09 0.559 มาก 
 

จากตารางที่ 55 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาว ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.09 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  

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

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

3) ความตั้งใจซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 
4.03 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวตั้งใจซ้ือสินคาของไทยแนนอน แมวาผูบริโภคคนลาวเพ่ิงซื้อสินคา
ประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ มา เชน จีน และเวียดนาม ผูบริโภคคนลาวตั้งใจซื้อสินคาของไทยในโอกาส
อ่ืนแนนอน แมวารานคาใกลบานผูบริโภคคนลาวไมมีขาย และผูบริโภคคนลาวตั้งใจซื้อสินคาของไทยแนนอน  
แมวาไมมีเวลาไปเลือกซ้ือของนัก เปนตน 

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

ผูบริโภคคนลาวรับรูสินคาไทยผานหลากหลายชองทาง โดยรับรูผานการโฆษณาจากชองทางการ
โฆษณาสินคาไทย คือ ปากตอปากมากที่สุด รองลงมา คือ สื่อโทรทัศนไทยจากสวนกลาง และวิทยุทองถิ่น 
ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ ปากตอปาก สื่อโทรทัศนไทยจาก
สวนกลาง และวิทยุทองถิ่น ตามลําดับ 

 
7.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวสวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝงไทย โดยมีการคิดรายการ

ซื้อสินคามาทุกครั้ง ซึ่งมีวิธีการจดใสกระดาษและคิดไวในใจ เพ่ือชวยจํารายการสินคาเมื่อมาซื้อสินคา คิดเปน
รอยละ 47.8 หากสนใจในสินคาชนิดไหนจึงซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยสวนมากใชเงินสดที่
พกติดตัวมาอยางเดียว รอยละ 83.5 ซึ่งเขามาซื้อสินคานั้นมีความถ่ีประมาณ 1 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีลืมซื้อ
สินคาผูบริโภคคนลาวกลับมาซื้อใหมในครั้งตอไป แตกรณีที่ของใชในบานหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนลาวซื้อ
สินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศไทยจากรานในพ้ืนที่  
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7.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย จากการ

สัมภาษณมีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 60.8 มีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม คิดเปนรอยละ 35.4 และมีการ
ซื้อสินคาไทยนอยลง คิดเปนรอยละ 3.8 โดยกรณีที่มาซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น เพราะรายไดของผูบริโภคคนลาว
เพ่ิมขึ้น รสนิยมของผูบริโภคคนลาวเปลี่ยนไป ชอบความทันสมัยและมีคุณภาพมากข้ึนและรสนิยมของผูบริโภค
คนลาวเปลี่ยนไปเกิดขึ้นเนื่องจากรสนิยมภายใน สปป .ลาว กรณีที่มาซื้อสินคาเทาเดิม เพราะรายไดของ
ผูบริโภคคนลาวไมเปลี่ยนแปลง รสนิยมของผูบริโภคคนลาวไมเปลี่ยนแปลง และการคมนาคมเหมือนเดิม  และ
ในกรณีที่มาซื้อสินคาไทยนอยลง เพราะรายไดของผูบริโภคคนลาวลดลง รสนิยมของผูบริโภคคนลาวเปลี่ยนไป 
มีความชอบสินคาใน สปป.ลาว หรือประเทศอ่ืนมากขึ้น และมีทางเลือกในหารซื้อสินคาอ่ืนในประเทศมากขึ้น 
เชน จีน และเวียดนาม 
 

7.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานจุดผานแดนในจังหวัดนครพนม เรียงลําดับประเภทสินคาจากมาก

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

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

เปนตน 
5) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม วิทยุ/โทรทัศน ตูเย็น เครื่องเสียง และลําโพง เปนตน 
6) สินคาประเภทอุปกรณไฟฟา ไดแก หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก สวิทซ และตะปู เปนตน 
7) สินคาประเภทเชื้อเพลิงและยานยนต ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น ยางรถยนต รถจักรยาน

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

แมลงปราบศัตรูพืช และเครื่องสูบน้ํา เปนตน 
 
7.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย โดยสวนมากเขามาซื้อสินคาในชวงเชากอนเวลา 09.00 น. 

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

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก สินคามีความคงทน สินคาราคาถูก และ
สินคามีความหลากหลาย เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคา ไดแก ราคาสินคาสูงกวา  
ความเสียหายของสินคาในการขนสง ขั้นตอนในการตรวจสอบยุงยาก เปนตน 
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7.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผานแดนในจังหวัดนครพนม มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจาก

ประเทศอ่ืน เชน จีน เวียดนาม รอยละ 5–10 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน 
สปป.ลาว มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาว รอยละ 41.4 ยังตองการซื้อสินคาไทยคงเดิม เพราะ
ความเคยชิน สินคามีคุณภาพและสินคาไทยมีราคาถูก สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหา
อุปสรรคในเรื่องของคาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจาก สปป.ลาว มีคาใชจายสูง ระยะเวลาการเปดจุดผาน
แดน/จุดผอนปรนและคาแรงขนสงสินคา เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้น สงผลตอ
การมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวมาก  
 

7.2. ผูบริโภคคนไทย 
ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนตามจุดผานแดนในจังหวัดนครพนม โดย

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

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

 
7.3. ผูประกอบการคนลาว 

ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาตามแนวชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม โดยเปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 21-51 ปขึ้นไป สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และเปน
ผูประกอบการรายยอย ซึ่งมีการเขามาซ้ือสินคาสวนใหญเปนวันจันทร วันพฤหัสบดี และไมแนนอน ตามลําดับ 
ทั้งนี้หากเปนจุดผอนปรนก็ข้ึนกับวันที่เปดทําการ จากการสัมภาษณผูประกอบการคนลาว สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

7.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  
 

ตารางที่ 56 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 สปป.ลาว ไมควรจํากดัชนดิ/ปรมิาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 4.43 0.852 มาก 
2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.79 0.975 มาก 

 ตารางที่ 56 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย (ตอ) 
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ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก
ชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 

3.29 1.267 ปานกลาง 

4 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 2.79 0.893 ปานกลาง 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 

เพื่อการพัฒนา สปป.ลาว 
2.71 0.994 ปานกลาง 

รวม 3.40 0.996 ปานกลาง 
  
  จากตารางที่ 56 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.40 ไดแก สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศ
ไทย การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุดและประเทศไทยมีความนาเชื่อถื อและความไววางใจ
ในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยตอสินคาไทยและมีความคุนเคยที่มีตอผูประกอบการคนไทยเปนอยางดี 

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

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.25 ไดแก ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีความ
นาเชื่อถือ สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีการออกแบบสวยงามและสินคาไทยที่จําหนายตามแนว
ชายแดนผลิตดวยเทคโนโลยีที่ทนัสมัย เปนตน 
 

7.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผานแดน
ในจังหวัดนครพนม 

 
ตารางที่ 57 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

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

รวม 4.20 0.421 มาก 
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 จากตารางที่ 57 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.20 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

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

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

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

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

7.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมาย การเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ไทยโดยผานจุดผานแดนในจังหวัดนครพนม  

 
ตารางที่ 58 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานเศรษฐกิจ 3.80 0.666 มาก 
2 ดานกฎหมายและการเมือง 3.59 0.964 มาก 

รวม 3.70 0.815 มาก 
 

จากตารางที่ 58 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.70 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

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

2) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.59 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก รัฐบาล
ไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการเขามาซื้อ
สินคามีความยุงยากและมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ เปนตน  
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7.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายที่ สปป.ลาว 
ผูประกอบการคนลาว สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองในประเทศของตน มีการวางแผนมาซื้อ

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

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

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

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนลาวที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ สปป .ลาว พบคือ ปญหาในเรื่อง
สินคาถูกกีดกันและความสูญเสีย กลางทาง/ปลายทางของสินคา  

 
7.4. ผูประกอบการคนไทย 

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

 
8. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและเมืองตรงกันขามของแตละดานในอนาคต 

1) จุดผอนปรนบานทาอุเทน อําเภอทาอุเทน มีโครงการพัฒนาใหเปนจุดผานแดนถาวร แตยังไมมีการ
กําหนดรายละเอียดหรือขอมูลที่ชัดเจน 

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

1) จุดผอนปรนบานดอนแพง อําเภอบานแพง ไดถูกยกเลิกแลวแตในความเปนจริงมีการใชงานอยู 
เพราะทําเลที่ตั้งสะดวกตอการคาขายของผูซื้อและผูขายรายยอยของทั้งสองฝงทําใหเกิดปญหาในการควบคุม
คนและสินคา รวมทั้งสิ่งผิดกฎหมาย อาทิเชน การลักลอบเขาออกเมืองและยาเสพติด 

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

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

4) จังหวัดนครพนมมีชายแดนติดกับลําน้ําโขง ระยะทางยาว 175 กิโลเมตร มีปญหายากตอการ
ปองกันและปราบปรามการลักลอบคนเขาเมือง และสินคาผิดกฎหมาย ยาเสพติด  การเขา-ออกนอกประเทศ 
เพราะทุกจุดสามารถใชเรือขามผานไปมาไดในทุกฤดู โดยเฉพาะพ้ืนที่ไมมีที่ตั้งบานเรือนของประชาชนทั้งสอง
ฝง  เจาหนาที่ไมเพียงพอตอการตรวจตราดูแลไมสามารถควบคุมตลอดชายแดนได โดยเฉพาะอยางยิ่งในยาม
วิกาล  

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

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

7) การออกแบบชองทางจราจรภายในดานควบคุมการผานแดนสะพานฯ แหงที่ 3 ไมสามารถทําให
รถไหลผานไดเร็วนัก แมมีตูที่ใหบริการการผานแดนหลายตู แตการเรียงตูตอกันเปนแนวเดียวกันและการ
ออกแบบทางเขาเปนลักษณะคอขวด ทําใหรถคันที่ 2 จําเปนตองรอคิวใหรถคันที่ 1 ทําธุรกรรมที่ตูที่ 1 ให
เรียบรอยกอน รถคันท่ี 2 ไมสามารถขับผานตูที่ 1 ไปยังตูที่ 2 ได ทําใหเกิดการจราจรติดขัด  
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8) หนวยงานที่ออกแบบกอสรางอาคารและหนวยงานที่ใชงานหรือผูปฏิบัติงานเปนคนละหนวยงาน
กัน สงผลใหไมเขาใจสภาพแวดลอมของผูปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 182-184 ตูใหบริการผานแดนทีอ่าคารควบคุมการผานแดน ดานถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3 จ.นครพนม 
 

9) เขตพ้ืนที่พัฒนาใหเปนเขตเศรษฐกิจหรือนิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ ในจังหวัดนครพนม สวนใหญ
เปนเขตปาสงวน ทําใหมีการติดขัดทางดานกฎหมาย นอกจากนี้ การใชประโยชนจากพ้ืนที่บริเวณสะพานฯ ฝง
ไทย ติดขัดเรื่องกฎหมายปาสงวนและกฎหมายกรมทางหลวง 

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

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

12) เนื่องจากเสนทางนี้ไมอยูในขอตกลงการขนสงขามพรมแดน (Greater Makong Subregion 
Cross-Border Transport Agreement: GMS CBTA) ระหวางไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม ดังนั้นรถขนสงสินคา
ตองเสียคาธรรมเนียมผานทางใหกับ สปป.ลาว ที่เรียกวา “คาใชจายสําหรับการขนสงสินคานําเขาเพ่ือการ
สงออก” ในอัตรารอยละ 2-6 ของราคาสินคา (ผลไม พลาสติก อัตรารอยละ 6 เครื่องใชไฟฟา อัตรารอยละ 4 
และเสื้อผาอัตรารอยละ 2) และตองนํารายการดังกลาวขางตนไปคํานวณเปนภาษีทางการคาในอัตรารอยละ 
1.5 
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13) จากการที่ดานฝูจายของจีน ซึ่งถือเปนจุดผอนปรนการคาชายแดนจีน-เวียดนามนั้น ทางการจีน
ใหสิทธิพอคาเวียดนามหรือพอคาจีนที่อาศัยอยูในบริเวณนั้น ขนสินคาขามแดนไดไมเกินวันละ 8,000 หยวน
ตอคน (ประมาณ 40,000 บาท) โดยไมตองเสียภาษีใด ๆ รวมถึงภาษีมูลคาเพ่ิม ซึ่งมีอัตรารอยละ 13 ในขณะที่
หากสงเขาทางดานสากลตองเสียภาษีชนิดนี้ ทําใหการสงสินคาไทยไปยังกวางซี จึงสงผานพอคาคนกลางคน
เวียดนามแทน เชน ผลไมไทย ซึ่งทําใหยอดการนําเขาผลไมผานดานโหยวอ้ีกวาน ซึ่งเปนดานสากล มีมูลคา
ศูนยบาท ในขณะที่สามารถพบเห็นผลไมไทยไดทั่วไปในกวางซีจวง 

 
10. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

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

2) ใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลจุดรวมเรือ พ้ืนที่ตามแนวชายแดน 2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด กํากับ
ดูแลเรื่องนโยบาย และอําเภอเปนฝายปฏิบัติการ  

3) นายอําเภอเจาของพ้ืนที่ ตองทําหนาที่เปนหัวหนาคณะทํางานเพ่ือประสานการปฏิบัติกับหนวยงาน
ที่เก่ียวของ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรการที่กําหนดของจุดผอนปรนการคาอยางเครงครัด 

4) ควรมีการปรึกษาหารือระหวางจังหวัดและท้ังสองแขวงของ สปป.ลาว เกี่ยวกับเงื่อนไขในการขนสง
สินคาและใหบริการผูโดยสารเพ่ือใหเกิดประโยชนทั้งสองฝาย 

5) ขอรับการสนับสนุน สุนัขตํารวจ หรือเครื่องเอ็กซเรย เพ่ือตรวจหาสิ่งเสพติด ในการปองกันการ
ลักลอบนําเขายาเสพติด  

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

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

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

9) จัดหาเครื่องมือเทคโนโลยีใหม ๆ เชน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ณ จุดผอนปรน อยางนอยจุดละ 1 
เครื่อง เมื่อมีผูที่เดินทางเขา ก็ใหสแกนลายนิ้วมือ และเมื่อเดินทางออก ก็ใหสแกนลายนิ้วมืออีกครั้ง ก็ทราบถึง
จํานวนคนที่เขาออก ที่ลักลอบหนีเขาเมืองโดยไมไดรับอนุญาตเทาไหร เปนตน 
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10) ตองจัดใหมีการประชุมเจาหนาที่ทํางานระดับอําเภอ เพ่ือสรุปปญหา และแนวทางแกไข อยาง
เปนรูปธรรม เปนประจํา หากมีปญหาอุปสรรคเกินกวาที่แกไขได ใหรายงานจังหวัดเพ่ือหาแนวทางในการ
ปฏิบัติหนาที่ตอไป 

11) จัดหาเจาหนาที่ สนับสนุนงบประมาณเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน และจัดหาวัสดุอุปกรณใน
การทํางาน 

12) การขามแดน จะตองเปนไปตามจุดที่ทางราชการกําหนด ไมมีดานประเพณี และกรณีเจ็บปวย ซึ่ง
เปนเรื่องมนุษยธรรม ตองไดรับการพิจารณาเปนรายกรณี 

13) การพัฒนายกระดับรานคาปลีกใหเปนซุปเปอรมาเก็ตขนาดกลาง  
14) การวางตําแหนงจังหวัดนครพนมใหเปนฐานในเรื่องการนําเขาสงออก หรืออุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยว หากเปนอุตสาหกรรมการผลิตทําใหเกิดผลกระทบดานลบตามมา อาทิ ปญหาดานสิ่งแวดลอม 
15) การเสนอใหเสนทางหมายเลข 8 และ 12 ใน สปป.ลาว อยูในกรอบ GMS-CBTA 
16) ใหมีการตัดถนนจากอําเภอสวางแดนดินจังหวัดสกลนครเขาสูจังหวัดนครพนม 
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3.2.5 สภาวะการคาชายแดนจังหวัดมุกดาหาร 
 
 
1. ขอมูลของจุดผานแดนถาวรจังหวัดมุกดาหาร 
 

จังหวัดมุกดาหาร มีพ้ืนที่ติดกับ สปป.ลาว ระยะทาง 72 กิโลเมตร เปนจุดผานแดนถาวร จํานวน 2 
ดาน ซึ่งมีชายแดนติดกับ สปป.ลาว ที่แขวงสะหวันนะเขต รายละเอียดดังตารางที่ 59 
 
ตารางที่ 59 แสดงพื้นที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนจังหวัดมุกดาหาร 

จังหวัด 
จุดผาน
แดน
ถาวร 

จุด
ผอน
ปรน 

พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของ สปป.ลาว เวลาทําการ 

มุกดาหาร √  ดานสะพานมิตรภาพขามแมน้ําโขง 
ไทย-ลาว แหงที่ 2 บานสงเปอย 
ตําบลบางทรายใหญ อําเภอเมือง 

บานนาแก  
เมื อง ไกสอน พมวิห าน 
แขวงสะหวันนะเขต  

ทุกวัน  
เวลา 06.00-22.00 น. 

√  ดานทาเรือ ตําบลในเมือง  
อําเภอเมือง 

เมื อง ไกสอน พมวิห าน 
แขวงสะหวันนะเขต  

ทุกวัน  
เวลา 06.00-18.00 น. 

 

 
          ภาพที่ 185 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวร ในพื้นที่ จ.มุกดาหาร 
 
2. มูลคาการคาของจุดผานแดนถาวรของจังหวัดมุกดาหาร 

จังหวัดมุกดาหาร มีมูลคาการคารวมในป 2556 จํานวน 59,924.91 ลานบาท แบงเปนมูลคาสินคา
สงออก จํานวน 34,864.63 ลานบาท หรือ รอยละ 58 ของมูลคาการคารวมป 2556 และมีมูลคาสินคานําเขา 
จํานวน 25,060.28 ลานบาท หรือ รอยละ 42 ของมูลคาการคารวมป 2556 สินคาสงออกมีแนวโนมลดลง 
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เห็นไดจากป 2556 มีมูลคาที่ลดลงจากป 2555 จํานวน 29,472.01 ลานบาท สวนสินคานําเขามีแนวโนมลดลง
จากป 2555 จํานวน 8,923.64 ลานบาท  
 
ตารางที่ 60 แสดงมูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สปป.ลาว              หนวย:ลานบาท 

จุดผานแดนถาวร สินคาสงออก สินคานําเขา 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1. ดานมุกดาหาร* 47,836.27 64,336.64 34,864.63 2,476.01 33,983.92 25,060.28 
หมายเหต ุ: * หมายถึง มูลคาการคาดานมุกดาหาร รวมจากดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 และทาเทียบเรือ ต.ในเมือง จ.มุกดาหาร 
ที่มา : ดานศุลกากรมุกดาหาร, 2557 
 

 
         ภาพที ่186 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดน (สะพานฯ) จุดผอนปรน และทาเทียบเรือ ใน จ.มุกดาหาร 
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        ภาพที่ 187 เสนทางการกระจายสินคานําเขาจาก สปป.ลาว ดานทองถิ่น และดานประเพณ ีเขาสู จ.มกุดาหาร 
 
3. ลักษณะการขนสงสินคาและการชําระเงิน 

จังหวัดมุกดาหาร มีพรมแดนติดแมน้ําโขง 72 กิโลเมตร ซึ่งมีการขนสงสินคาผานจุดผานแดนถาวร 
ทั้งหมด 2 วิธี ดังนี้ 

1) แมน้ําโขงก้ันพรมแดน ขามโดยสะพานในการขนสงสินคา ไดแก จุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แหงที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งการขนสงโดยรถบรรทุกสินคาขามไป สปป .ลาว สวนใหญเปนสินคา
ที่มาจากสวนกลางของไทยเปนประเภทสินคาอุปโภคบริโภค สินคาเชื้อเพลิง สินคาวัสดุกอสราง เปนตน การ
ขนสงสินคาจากรถไทยไปยังรถลาว หรือเปลี่ยนหัวลากรถสินคาจากรถไทยเปนรถลาว ซึ่งดานมุกดาหารเปน
ดานที่มีสินคานําเขามาเปนอันดับหนึ่งของจังหวัดตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2) แมน้ําโขงกั้นพรมแดน ขามโดยเรือขนาดใหญ ที่ทาเทียบเรืออําเภอเมืองมุกดาหาร รูปแบบการ
ขนสงสินคาเปนการขนสงสินคาจํานวนมาก ใชเรือขนสงสินคา 

  
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและดานบริการ 

สภาพเศรษฐกิจการคาของจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแตเปนอําเภอ แลวยกฐานะขึ้นเปนจังหวัด (ในป พ.ศ. 
2525) ขึ้นกับการคาชายแดนที่ผูกติดกับแขวงสะหวันนะเขต ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจรองจากนครหลวง
เวียงจันทน เมื่อสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 เปดใชบริการในป พ.ศ. 2550 เปนหนึ่งปจจัยหลักที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของมุกดาหารใหเติบโตขึ้น จํานวนประชากรของจังหวัดมุกดาหาร  342,868 คน แตเปน
ตลาดที่มีประชากรของแขวงสะหวันนะเขตจํานวน 937,907 คน รวมอยูดวย ซึ่งเปนตลาดแฝงของมุกดาหาร 
ทําใหมีการเติบโตแบบกาวกระโดด มูลคาราคาอาคารพาณิชยในชวงเริ่มกอสรางสะพานฯ ประมาณ 8-9 แสน
บาท และในปจจุบันราคาสูงขึ้นประมาณ 5-6 ลานบาท ในขณะที่ภาคพาณิชกรรมมีการเติบโตมากมีการลงทุน
ของรานคาปลีก-คาสงขนาดใหญ คือ เทสโกโลตัส บิ๊กซี แมกโคร โกลบอลเฮาส ไทวัสดุ และในปหนามีการ
ลงทุนของโฮมโปร และหางสรรพสินคาโรบินสน การเติบโตของภาคการลงทุน บริษัท  ศรีตรังแอโกรอินดัสตรี 
จํากัด (มหาชน) ไดลงทุนตั้งโรงงานผลิตยางแทงในนาม บริษัท รับเบอรแลนด จํากัด สาขามุกดาหาร เปน
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โรงงานสาขาท่ี 44 ของกลุมบริษัทฯ โดยเปนสาขาที่สามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนับจากสาขาบึงกาฬ และ
บุรีรัมย กําลังการผลิต 5,000 ตันตอเดือน ใชเงินลงทุนกวา 430 ลานบาท สามารถสรางงานใหกับประชานใน
ทองถิ่นกวา 300 อัตรา นอกจากนี้ยังมีบริษัท เอ็นเทคโพลีเมอร จํากัด ตั้งโรงงานผลิตยางพาราสงออกยางแทง 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคาเปน Modern Trade จากการขยายเปดสาขาของ Discount Store 
ขนาดใหญ เทสโกโลตัส เปดเปนแหงแรกหลังจากการกอสรางสะพานเสร็จสิ้นลง หลังจากนั้นหางบิกซี ไดลงทุน
เปดกิจการเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 มีการประมาณการยอดขายวันแรกกวา 9 ลานบาท และหางแมกโคร
ไดเปดขายวันแรกประมาณการรายไดกวา 6 ลานบาท ผลกระทบกับผูประกอบการคาสงรายใหญ รายหลัก ๆ 
ในจังหวัดมุกดาหาร รานไทคูณ (บริษัทไทคูณซุปเปอรสโตร จํากัด) รานบานชื่น ยอมรับวามีผลกระทบมากใน
ชวงแรก แตรานคาเหลานี้ยังมีขอไดเปรียบจากการจัดหาสินคาที่ไมมีการวางจําหนายในหางใหญ มาไวบริการ
แกผูซื้อคนลาว ซึ่งมีลูกคาประจําของแตละราน ทั้งที่เปนผูซื้อไปใชเอง และผูซื้อไปเพ่ือจําหนายและ/หรือขาย
สงตอในแขวงสะหวันนะเขต และถือเปนผูซื้อรายยอย มีมูลคาการซื้อแตละครั้งเฉลี่ยนอยกวา 1 แสนบาท
สินคาที่ซื้อเปนของอุปโภค-บริโภค เหมือนกับที่คนไทยบริโภค โดยคนลาวนิยมใชสินคาตามโฆษณาสื่อทีวีชอง 
7 และชอง 3 และสื่อวิทยุทองถิ่น ซึ่งมีการแบงระดับการใชสินคาที่ชัดเจนสองระดับ คือ การซื้อไปจําหนายแก
ผูบริโภคที่มีรายได มีจํานวนที่เพ่ิมขึ้นมาก อีกกลุมคือผูบริโภคที่มีรายไดนอย ยังใชสินคาคุณภาพดอย อาทิ 
เครื่องสําอางที่มีสวนผสมสารปรอท ขนมของขบเค้ียวที่ไมเนนการบรรจุภัณฑที่สวยงาม ไมมีการโฆษณา 

กรณีที่มีการซื้อสินคามากกวา 1 แสนบาท ซึ่งเปนการซื้อโดยตรงจากสวนกลางที่กรุงเทพมหานคร 
หรือจังหวัดใหญที่เปนศูนยกระจายสินคา ขนสงโดยรถบรรทุกซึ่งผูซื้อคนลาวมีการทําธุรกิจรวมกันมากอน มี
การเปด L/C สั่งสินคาจากสวนกลางซึ่งจะกรอกขอมูลรายการสินคาสงออกในคอมพิวเตอรสงใหศุลกากร และ
ชิปปง แลวชิปปงเปนผูประสานงานกับรถบรรทุกสินคาและเจาหนาที่ศุลกากรในการแจงเอกสารสงออก และ
ตรวจสอบรายการสินคาผานทางหนาจอคอมพิวเตอร (Paperless) โดยรถบรรทุกสินคาเมื่อมาถึงดานฯ ถูก
เอ็กซเรย (X-ray) เพ่ือตรวจสอบมีสิ่งของตองหามซุกซอนหรือไม และอาจมีการสุมตรวจสอบวาปริมาณสงออก
ตรงตามรายการที่แจงไวหรือไม ขั้นตอนการดําเนินการนับแตรถบรรทุกสินคามาถึงดานฯ ใชเวลาประมาณ 15 
นาที และตองประสานงานกับชิปปงที่แขวงสะหวันนะเขต เพ่ือใหไปรับสินคา จนกวารถบรรทุกสินคาผานการ
ตรวจเพื่อเขาสะหวันนะเขตจึงจบกระบวนการทํางานของชิปปง โดยบริษัทชิปปงในจังหวัดมุกดาหารรายใหญมี
ประมาณ 10 ราย สวนชิปปงวิ่งเอกสารรถขามแดนมีจํานวนมากกวา 

ปริมาณสินคาที่สงออกรอยละ 80 สงไปจําหนายที่เวียดนาม สําหรับการสงออกผลไมตามฤดูกาล ที่
ดานศุลกากรจังหวัดมุกดาหาร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 โดยมากเปนการสงผานไปประเทศจีนตาม
ทางหมายเลข 9 เขาประเทศเวียดนามไปกรุงฮานอย เขาประเทศจีนที่ดานผิงเสียน และที่ดานหมงกาย -ตงซิง 
กอนป พ.ศ. 2555 มูลคาการสงออกของไทยไปยังนครหนานหนิง ประเทศจีน ประมาณ 200-300 ลานบาทตอ
ป หลังจากป พ.ศ. 2555 มูลคาการสงออกจากไทยไปจีนลดลงเปนศูนย เนื่องจากผูประกอบการใชประโยชน
จากสิทธิพิเศษใชประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณเมืองชายแดนเวียดนาม-จีน ในการนําเขาสินคาไปจีนไดคนละไม
เกิน 8,000 หยวนตอคนตอวัน และนําเขาสินคาจากจีนไดไมเกินคนละ 700 หยวนตอคนตอวัน จึงมีการ
เปลี่ยนถายสินคาจากไทยเปนสินคาของเวียดนาม และหากเปนการขนสงโดยตูคอนเทนเนอรที่เปนพืชผลทาง
การเกษตร ภาษีการนําเขาจากเวียดนาม-จีน ซึ่งเปนผูประกอบการคนเวียดนามจะเสียภาษีชายแดนในอัตรา
รอยละ 5 หากเปนภาษีระหวางประเทศเก็บรอยละ 13 ซึ่งสินคาเกษตรจากไทยหากไมแปลงสัญชาติเปนสินคา
ของเวียดนาม ตองเสียภาษีในอัตรารอยละ 13 ของมูลคาสินคา เชนหากตูคอนเทนเนอรสินคาเกษตรมีมูลคา
หาหมื่นหยวนถาไมมีการแปลงสัญชาติตองเสียภาษีรอยละ 13 เทากับ 6,500 หยวนตอตู ถาสงออกปริมาณ 30 
ตูคอนเทนเนอร จะเสียภาษีรวม 195,000 หยวน แตถาแปลงสัญชาติเปนสินคาของเวียดนามเสียภาษีจํานวน 
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75,000 หยวน ซึ่งผูประกอบการจะใชเสนทาง R9 เพ่ือรับสิทธิพิเศษนี้ หากเปนเสนทาง R8 จะไมไดรับสิทธิ
พิเศษภาษีชายแดนสําหรับเวียดนาม-จีน สําหรับผลไมที่นิยมสงออกไปจีนคือ ลําไยจากเชียงใหม ลําพูน มังคุด 
ขนุน จากจันทบุรี หลังสวน ชุมพร นครศรีธรรมราช ซึ่งปจจุบันพอคาคนจีนมาตกเขียวผลไมเหลานั้นถึงสวนแลว 

ดานพรมแดนมุกดาหาร สะพานฯ ยังเปนชองทางสงออกโคและกระบือ ไปประเทศเวียดนามปลายทาง
กรุงฮานอย และโฮจิมินห โดยเฉลี่ยสงออกสัปดาหละ 200 ตัว สําหรับรายใหญ ซึ่งมีประมาณ 3 ราย ในพ้ืนที่
จังหวัดมุกดาหาร และจากอําเภอชานุมานจังหวัดอํานาจเจริญ โดยผานทางเสนทาง R9 และ R8 โดยผานชิปปง 
มีคาดําเนินการใบขนสินคาครั้งละ 3,500 บาท มีคาใชจายเปนตนทุนในการขนสงตัวละ 1,100 บาท หากมีสัตว
บาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุกอนถึงจุดหมายปลายทาง ผูประกอบการคนไทยก็ชวยเหลือคาใชจายสวนหนึ่งเปน
การรักษาความสัมพันธกับคูคาไว โดยโคจําหนายสงออกเปนโคขุนอายุ 6 เดือน ขึ้นกับความตองการของลูกคา 
ซื้อจากจังหวัดขอนแกน รอยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี หากมีการขาดแคลนมากตองไปซื้อจากแมสอด 
 สําหรับสินคานําเขาจากประเทศ สปป .ลาว มีแรแบไรททองแดงซึ่งถลุงที่เวียดนาม ทําเปนแทง
ทองแดงนําเขามา 
 

การชําระเงิน 
การคาขายระหวางผูขายในจังหวัดมุกดาหารกับผูซื้อจากแขวงสะหวันนะเขต ใชเงินสด และมีบางที่

เมื่อซื้อสินคาแลวเงินสดไมพอขาดอีกจํานวนไมมากก็ใหติดหนี้ไวกอน รอสองสามวันจึงนํามาจายชําระหนี้ที่คาง 
ซึ่งเปนกรณีผูที่ซื้อประจํา  

สําหรับผูประกอบการรายใหญที่สั่งสินคาจากสวนกลางใชระบบ L/C ในขณะที่ผูประกอบการสงออก
ผลไมไปจีนใชระบบธนาคาร โดยเปดบัญชีที่จีน และไทย โดยโอนเงินจากบัญชีที่ไทยเมื่อซื้อสินคาที่จีน และ
ทํานองเดียวกันกับการโอนเงินจากจีนเขาบัญชีธนาคารที่ไทยเมื่อตองการซื้อสินคาไทยไปจีน ซึ่งมีการ
แลกเปลี่ยนเงินหยวน-เงินบาท โดยไมผานเงินดอลลารสหรัฐซึ่งหากมีการใชจายที่เวียดนามก็แปลงคาเงินบาท-
เงินหยวน แลวแปลงคาเปนเงินดองเวียดนาม ลดความเสี่ยงจากการผันผวนเงินดอลลารสหรัฐ 

ใน สปป.ลาว สามารถเบิกเงินไดทุกสกุล เมื่อเก็บเงินจากลูกคาเปนเงินกีบ เชน รับเช็คเปนเงินกีบมา
สิบลานกีบ แลวเบิกเปนเงินกีบเขาบัญชีเปนเงินกีบหรือเบิกเปนเงินบาทแลวเขาบัญชีเปนเงินบาทตามอัตรา
แลกเปลี่ยนในวันนั้น 

 
ดานแรงงานและการบริการ 
แรงงานคนลาวที่เขามาทางดานพรมแดนมุกดาหาร และทาเทียบเรือ หากเปนชายโดยมากเขาทํางาน

ภาคอุตสาหกรรม และบริการ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สวนผูที่ทํางานในพ้ืนที่ภาคบริการ รานอาหาร และ
มีบางสวนยินยอมทํางานใหบริการ ในเขตจังหวัดมุกดาหารที่พบเดนชัด โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบหอแกว
มุกดาหาร ประมาณ 120 คน มีรายไดเฉลี่ย 40,000 บาทตอคนตอเดือน และบางรายสามารถทํารายไดถึง
เดือนละ 1 แสนบาทตอเดือนตอคน 

แรงงานลาวสามารถปรับตัวและวางตัวกลมกลืนกับสถานประกอบการและแรงงานไทยไดดี แตกตาง
จากแรงงานเวียดนามที่ทํางานกับนายจางคนเวียดนาม โดยแรงงานเวียดนามรับจางทํางานหลายแหง และมี
ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันระหวางลูกจางกับนายจาง แรงงานเวียดนามชายแดนมากหรือนอยขึ้นอยูกับ
ลักษณะเศรษฐกิจของแตละเมืองตามแนวชายแดน และจํานวนนายจางเชื้อสายเวียดนาม 

สําหรับแรงงานคนเวียดนามที่เขาเมืองมาทํางานโดยไมถูกกฎหมาย เปนงานบริการโดยทํางานในพ้ืนที่
จังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร อุบลราชธานี และอุดรธานี กับนายจางเชื้อสายเวียดนามซึ่งการจางเปน
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การจางงานหมุนเวียนตามบานนายจาง เชน เชาทํางานลางจานบานคนไทยเชื้อสายเวียดนามคนหนึ่ง รับ
คาจาง 100 บาท ตอนสายไปรับจางเติมแก็สที่ปมแก็สของคนเวียดนาม รับคาจาง 100 บาท ตอนเย็นไปทํา
ความสะอาดบานอีกหลังหนึ่งของคนเวียดนาม รับคาจาง 100 บาท รับคาจางรวม 300 บาท จากนายจางทั้ง
สามที่ ในขณะที่คนลาวชอบความสบายทํางานที่เดียว รับคาจาง 100 บาทตอวันนอยกวาคนเวียดนาม 

มีแรงงานคนลาว และคนเวียดนามไปรับจางกรีดยางที่ภาคใต รับคาจางวันละ กวา 500 บาทตอวัน 
หากทํางานที่กรุงเทพยังไดรับคาจาง 300 บาทตอวันโดยกลุมแรงงานกลุมนี้ที่ถือหนังสือเดินทางเมื่อใกล
หมดอายุที่ใหอยูไดไมเกิน 30 วัน สวนมากเดินทางออกนอกประเทศไปกัมพูชา โดยผานชายแดนจังหวัด
จันทบุรี ตราด เพ่ือแจงออก และเขาประเทศใหม (IN-OUT) ภายในวันเดียว ซึ่งกรณีดังกลาวนี้หากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองพบเห็นบุคคลดังกลาวเขา-ออกประเทศไทยภายในวันเดียว บางคนแตละเดือนมาแจงออก
และเขาประเทศทุกเดือน 4 ครั้ง ภายใน 4 เดือน ซึ่งสอเจตนาหลบหนีเขาเมืองมาทํางานโดยไมถูกกฎหมายก็
เรียกตัวสอบสวนเพื่อผลักดันกลับประเทศตอไป 
 

การสงกลับเงิน 
คนลาวที่มารับจางแรงงานในสวนกลางการถือเงินสดกลับบางสวนเพียงพอคารถโดยสารประจําทาง 

คาธรรมเนียม และคาโดยสารรถ/เรือ กลับประเทศ แลวโอนเงินกอนเขาบัญชีในตัวจังหวัดมุกดาหารที่มีการ
เปดบัญชีของคนลาวที่เปนญาติพ่ีนองไวกอนลวงหนา แลวมาถอนเงินกอนเดินทางกลับ ซึ่งมีการซื้อสินคา
เครื่องอุปโภค-บริโภค เครื่องใชไฟฟา โทรทัศน ตูเย็น พัดลม วัสดุกอสราง สังกะสี เหล็กเสน กลับไปพรอมดวย 
และยังคงเหลือเงินบางสวนใหครอบครัว สวนผูที่ทํางานรับจางในพื้นที่การสงเงินกลับเปนการถือเงินสดกลับไป 
และซื้อสิ่งของกลับไปเชนเดียวกัน 
 
5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

1) การนําเขาปจจัยการผลิตมาสรางมูลคาเพ่ิม การนําเขาพืชผลทางการเกษตรมาแปรรูป 
2) การสรางมูลคาเพ่ิมจากปจจัยการผลิตภายในประเทศเพ่ือการสงออก : ขาวหอมมะลิ สรางตราของ

จังหวัดมุกดาหารสงไปจีน ซึ่งสามารถดําเนินการไดเพียงแตไมสามารถสงออกปริมาณมากท่ีจะตองขอโควตากับ
สมาคมผูคาขาวของไทย ตะกราพลาสติกสาน มีศักยภาพพัฒนาสงออก 

3) ปจจัยการผลิตที่มีศักยภาพสามารถนําเขาเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม : การแปรรูปอุตสาหกรรมการเกษตร
การสรางแมน้ําโขงเพ่ือการทองเที่ยว การประชุมสัมมนา ตอการทองเที่ยว 
 
6. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่จังหวัด
มุกดาหาร 
 

6.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาวที่ใชบริการจุดผานแดนในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร โดย

ใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 406 คน แบงเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 19.5 และเพศหญิง คิดเปน
รอยละ 80.5 อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 36.0 ระดับการศึกษาสวนมากอยูในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 27.7 
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สวนมากประกอบอาชีพประกอบเกษตรกร รอยละ 40.5 โดยรายไดที่นํามาซื้อสินคา โดยสวนมากมา
จากการทําการคาขาย รายไดครัวเรือนตอเดือน พบวา มีรายไดอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท และคาใชจาย
ที่ใชเพื่อการบริโภคของครอบครัวตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท 
 

6.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 61 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จังหวัดมุกดาหาร 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 4.20 0.892 มาก 
2 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 3.98 0.764 มาก 
3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 3.83 0.819 
มาก 

4 สปป.ลาวจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย 3.68 1.180 มาก 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ

การพัฒนา สปป.ลาว 3.30 1.350 มาก 

รวม 3.80 1.001 มาก 
 

จากตารางที่ 61 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่มีตอประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.80 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก การซื้อสินคาของประเทศไทย
เปนทางเลือกที่ดีที่สุด ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป .ลาว และประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและ
ความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว เปนตน   
 

 6.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทย พิจารณาสวนประสมทางการตลาด (4P’s) 
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย  

 
ตารางที่ 62 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาวที่จังหวัด

มุกดาหาร 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานราคา 4.23 0.468 มาก 
2 ดานผลิตภณัฑ 4.07 0.361 มาก 
3 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.99 0.445 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.91 0.464 มาก 

รวม 4.05 0.435 มาก 
 

จากตารางที่ 62 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) รวม = 4.05 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  

1) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.23 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การตั้งราคาสินคาของไทยเหมาะสมกับคุณภาพ สินคาประกอบประเภทเดียวกันที่ขาย
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ในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาประกอบที่ขายอยูใน สปป.ลาว และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคามีปาย
แสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง เปนตน 

2) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.07 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย สินคาของไทยมีมาตรฐานในดานคุณภาพดี สินคา
ของไทยมีความคงทน สินคาของไทยมีติดตราสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความนาเชื่อถือ 
และตราสินคาของไทยมีความนาเชื่อถือ เปนตน 

3) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.99 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามา
ติดตอซื้อขาย รานคาของไทยมีการจัดสวยงาม และมีความสะดวกกวารานคาใน สปป .ลาว มีพ้ืนที่แสดงให
ลูกคามองเห็นสินคาไดสะดวกทั่วถึง และเวลาเปด-ปดใหบริการของรานคาเหมาะสม เปนตน 

4) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.91 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน โฆษณาสินคาของไทยทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น 
โฆษณาสินคาของไทยทําใหผูบริโภคคนลาวคิดอยากลองใช ผูบริโภคคนลาวรูสึกดีและคลอยตามโฆษณาในการ
อยากใชสินคาของไทยและมีการติดปายโฆษณาดวยภาษาลาวที่บริเวณหนารานหรือบริเวณใกลเคียง เปนตน 
 

6.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว 

  
ตารางที่ 63 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัดมุกดาหาร 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคญั 

1 การรับรูคุณภาพสินคา 4.33 0.511 มาก 
2 ความรูสึกพอใจของผูบริโภคตอสนิคา 4.15 0.404 มาก 
3 ความตั้งใจซื้อ 4.05 0.589 มาก 
4 วัตถุประสงคในการซื้อ 3.93 0.568 มาก 

รวม 4.12 0.518 มาก 
 

จากตารางที่ 63 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาว ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.12 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  

1)  การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 4.33 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจาก
ประเทศอ่ืนที่มีจําหนายใน สปป.ลาว ผูบริโภคคนลาวรูสึกวาการมาซื้อสินคาของไทยมีความคุมคากับราคา 
คุณภาพ และการเดินทางและการซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุดสําหรับผูบริโภคคนลาว เปนตน 

2) ความรูสึกพอใจของผูบริโภคตอสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.15 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวมีความพึงพอใจตอสินคาของ
ไทย ผูบริโภคคนลาวมีความพอใจที่มาซื้อสินคาไทยทุกครั้งและผูบริโภคคนลาวพึงพอใจตอขั้นตอนในการเขา
มาซื้อสินคา ณ เขตชายแดน เปนตน 

3) ความตั้งใจซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.05 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวตั้งใจซื้อสินคาของไทยที่ขายในทองถิ่น แมวาทองถิ่นของผูบริโภคคน
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ลาวไมมีขาย ผูบริโภคคนลาวเขามาซื้อสินคาของไทยทุกครั้งที่ดานเปดแนนอน และผูบริโภคคนลาวตั้งใจเขามา
ซื้อสินคาของไทยแนนอน แมวาราคาสินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศอ่ืนที่ไมใชประเทศไทยมีราคาต่ํา
กวา เปนตน 

4) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 3.93 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ซื้อเพราะมีความแตกตางจากสินคาใน สปป.ลาว 
และซื้อเพราะชื่นชอบและชื่นชมตัวสินคา เปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูสินคาไทยผานหลากหลายชองทาง โดยรับรูผานการโฆษณาจากชองทางการ
โฆษณาสินคาไทย คือ ปากตอปากมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อโทรทัศนไทยจากสวนกลางและวิทยุทองถิ่น 
ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ ปากตอปาก สื่อโทรทัศนไทยจาก
สวนกลางและวิทยุทองถิ่น ตามลําดับ 
 

6.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวสวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝงไทย โดยการคิดรายการ

ซื้อสินคามาทุกครั้ง ซึ่งมีวิธีการจดใสกระดาษและคิดไวในใจ เพ่ือชวยจํารายการสินคาเมื่อมาซื้อสินคา คิดเปน
รอยละ 51.4 หากสนใจในสินคาชนิดไหนจึงซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยสวนมากใชเงินสดที่
พกติดตัวมาอยางเดียว รอยละ 74.4 และใชเงินสดที่พกติดตัวและสวนหนึ่งคางชําระเปนเงินเชื่อ คิดเปนรอย
ละ 25.3 ซึ่งเขามาซื้อสินคานั้นมีความถี่ประมาณ 1 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีลืมซื้อสินคาผูบริโภคคนลาว
กลับมาซื้อใหมในครั้งตอไป แตกรณีทีข่องใชในบานหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนลาวซื้อสินคาประเภทเดียวกันที่
ผลิตในประเทศไทยจากรานในพ้ืนที่  
 

6.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย จากการ

สัมภาษณมีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 64.4 และมีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม คิดเปนรอยละ 35.6 โดย
กรณีที่มาซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น เพราะรายไดของผูบริโภคคนลาวเพ่ิมขึ้น ทางเลือกสินคาในตลาดการคา
ชายแดนมีมากขึ้น และการคมนาคมในการเดินทางมาซื้อสะดวกสบายขึ้น และกรณีที่มาซื้อสินคาเทาเดิม 
เพราะรายไดของผูบริโภคคนลาวไมเปลี่ยนแปลง การคมนาคมเหมือนเดิมและรสนิยมของผูบริโภคคนลาวไม
เปลี่ยนแปลง   

 
6.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานจุดผานแดนในจังหวัดมุกดาหาร เรียงลําดับประเภทสินคาจาก

มากไปหานอยดังนี้  
1) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค อื่น ๆ (ยาหมอเส็ง ครีมและยารักษาสิว) เปนตน  
2) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง ผาหมโตโต รองเทาแตะ และกระโปรง เปนตน 
3) สินคาประเภทอุปโภคบริโภค ไดแก ผงซักผาโปร น้ําปลา สบูลักส ผงชูรส และขนมคบเคี้ยว ตะวัน 

เลย เปนตน 
4) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม วิทยุ/โทรทัศน ตูเย็น เครื่องเสียง และลําโพง เปนตน 
5) สินคาประเภทเชื้อเพลิงและยานยนต ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น รถจักรยาน ยางรถยนต

และยางรถมอเตอรไซค เปนตน 
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6) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก หมอ กระทะ ไมถูพ้ืน ทัพพี จาน และชอน เปนตน 
7) สินคาประเภทอุปกรณไฟฟา ไดแก ปลั๊ก สายไฟ หลอดไฟ ตะปูและสี เปนตน 
8) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก เสียม จอบ เมล็ดพันธุพืช ปุย อาหารสัตว  และยาฆา

แมลงปราบศัตรูพืช เปนตน 
 

6.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย โดยสวนมากเขามาซื้อสินคาในชวงสายหลังเวลา 09.00 น. 

รอยละ 29.8 โดยการเขามาซื้อสินคานิยมซื้อที่สินคาที่โลตัส คิดเปนรอยละ 30.8 เหตุผลที่นิยมซื้อ เพราะ
สะดวกในการเดินทาง และมีสินคาใหเลือกจํานวนมาก เปนตน โดยปริมาณการเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคคน
ลาวในหนึ่งครั้งสวนมากมีมูลคา 2,801 บาทข้ึนไป  

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก สินคาไทยมีคุณภาพ ราคาสินคาถูก มี
สินคาใหเลือกหลากหลาย และสินคามีความคงทน เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคา 
ไดแก ราคาสินคาสูงกวา ความเสียหายของสินคาในการขนสง คาขนสงสินคาสูง และขั้นตอนในการตรวจสอบ
ยุงยาก เปนตน 

 
6.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผานแดนในจังหวัดมุกดาหาร มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจาก

ประเทศอ่ืน เชน จีน เวียดนาม รอยละ 11–15 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน 
สปป.ลาว มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาว รอยละ 51.4 แตยังตองการซื้อสินคาไทยคงเดิม 
เพราะความเคยชินกับสินคาไทย ใชในชีวิตประจําวัน สินคาไทยมีคุณภาพ มีมาตรฐานมากกวา และสินคาไทย
มีความคงทน สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่องของพาหนะในการเดินทาง 
คาแรงขนสงสินคา คาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจาก สปป.ลาว มีคาใชจายสูง เปนตน หากมีเหตุการณไม
สงบตามแนวชายแดนเกิดข้ึน ไมสงผลตอการมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวมาก  

 
6.2. ผูบริโภคคนไทย 

ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนตามจุดผานแดนในจังหวัดมุกดาหาร โดย
สวนมากเปนผูหญิงมากกวาผูชาย และมีอายุระหวาง 31-40 ป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณดาน
ของจังหวัดมุกดาหาร มีอาชีพหลักคือ เกษตรกร รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 5,001-10,000 บาทตอเดือน ผูบริโภค
คนไทยมาซื้อสินคาที่ตลาดบริเวณดาน 1 วันตอสัปดาห และมีการซื้อสินคาของ สปป.ลาว โดยสินคาที่ซื้อจาก
ผูประกอบการคนลาว ไดแก หวาย ผักหวาน เห็ดเผาะ กลวยไมตางๆ สมุนไพร ปลา หมูปา หอย เหลา บุหรี่ 
ไวน อุปกรณไฟฟา อุปกรณนึ่งขาว ซึง และเครื่องจักสาน เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคาประมาณชวงเชากอน
เวลา 09.00 น. 

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนลาววา สินคาบางชนิดนั้นไมมีจําหนายในประเทศ
ไทย ราคาสินคาบางชนิดของ สปป.ลาว ถูกกวาของประเทศไทยและมีสินคาที่หลากหลาย มีคุณภาพดีกวา 
และไดรับขอมูลสินคามาจากเพ่ือน/ญาติ แตในขณะที่ผูบริโภคคนไทยมองวา สินคาของ สปป .ลาว เปนสินคา
ตองหาม ไมมีคุณภาพ ราคาสูง ตลาดไมถูกสุขลักษณะและผูประกอบการคนลาวไมรักษาอนามัย นอกจากนี้
ผูบริโภคคนไทยเขาไป สปป.ลาว เพ่ือไปใชบริการหวยใตดิน บอนการพนัน และสถานบริการบันเทิง เปนตน 
ในกรณีเลนหวยใตดินนั้นเขามาเลน 3-4 ครั้งตอเดือน หากแตชอบเลนหวยใตดินของไทยมากกวา เพราะหวย
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ใตดินของไทยมีมาตรฐานดีกวา โดยเขาไปเลนที่บอนการพนัน 3-4 ครั้งตอเดือน ชอบเลนการพนันที่ สปป.ลาว
มากกวา เพราะเปนบอนการพนันที่ที่ถูกตองตามกฎหมายและประเทศไทยไมมีบอนการพนัน สวนในการใช
บริการสถานบันเทิงผูบริโภคคนไทยชอบเที่ยวสถานบันเทิงที่ประเทศไทยมากกวา เนื่องจากมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินมากกวา 

 
6.3. ผูประกอบการคนลาว 

ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาตามแนวชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร โดยเปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 21-50 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และเปนผูประกอบการ
ทางการเกษตร ซึ่งมีการเขามาซื้อสินคาสวนใหญไมแนนอน วันเสาร และวันพุธ ตามลําดับ ทั้งนี้หากเปนจุด
ผอนปรนก็ขึ้นกับวันเปดทําการ จากการสัมภาษณผูประกอบการคนลาว สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

6.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ 
  

ตารางที่ 64 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 4.71 0.488 มากที่สุด 
2 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก

ชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 
4.71 0.488 มากที่สุด 

3 สปป.ลาว ไมควรจํากดัชนดิ/ปรมิาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 4.57 0.535 มากที่สุด 
4 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 4.29 0.756 มาก 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 

เพื่อการพัฒนา สปป.ลาว 
4.00 1.915 มาก 

รวม 4.46 0.836 มากที่สุด 
  
  จากตารางที่ 64 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.46 ไดแก การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด 
ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว และประเทศของ
ทานไมควรจํากัดชนิดหรือปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยตอสินคาไทยและมีความคุนเคยที่มีตอผูประกอบการคนไทยเปนอยางดี 

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.74 ไดแก 
ประเทศไทยมีอัตราจางแรงงานจํานวนมาก มีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีความชํานาญดานเทคนิค มีการผลิต
ที่ไดมาตรฐาน มีการศึกษาท่ีดี มีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิต มีการวิจัยดานเทคโนโลยีและมีการผลิตสินคา
ที่มีคุณภาพ เปนตน 

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน ใน
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ระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.59 ไดแก ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึง
ประเทศไทย ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีความนาเชื่อถือ และสินคาไทยที่จําหนายตามแนว
ชายแดนผลิตดวยเทคโนโลยี เปนตน 
 

6.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย โดยผานจุดผานแดน
ในจังหวัดมุกดาหาร  

 
ตารางที่ 65 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภณัฑ 4.90 0.131 มากที่สุด 
2 ดานสถานท่ี 4.73 0.253 มากที่สุด 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 4.53 0.500 มากที่สุด 
4 ดานราคา 4.34 0.151 มาก 

รวม 4.63 0.259 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 65 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.63 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1)  ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.90 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาที่
รานคาไทยนํามาจําหนายเปนที่รูจัก การคนหาสินคาในรานคาไทยทําไดงาย และรานคาไทยจัดเรียงสินคาเปน
หมวดหมู เปนตน 

2)  ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจในการมาซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.73 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มี
พนักงานขายเพียงพอที่คอยบริการ และหยิบสินคาให มีพ้ืนที่จัดเก็บสินคาขายมากเพียงพอที่ลูกคาไดเห็น
สินคาและการขนสงสินคากลับมีความสะดวก เปนตน 

3)  ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.53 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มี
การใหเครดิตในการซื้อสินคา มีการติดปายโฆษณาบริเวณหนารานหรือบริเวณใกลเคียง และมีการสงเสริมการ
ขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) เปนตน 

4) ดานราคา ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.34 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สามารถตอรอง
ราคาสินคาได มีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาตามตนทุนที่เพ่ิมทุกครั้งและการตั้งราคาสินคาเหมาะสมกับ
คุณภาพสินคา เปนตน 
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6.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาไทยโดยผานจุดผานแดนในจังหวัดมุกดาหาร  

 
ตารางที่ 66 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานกฎหมายและการเมือง 4.00 0.707 มาก 
2 ดานกฎเศรษฐกิจ 3.89 0.476 มาก 

รวม 3.95 0.592 มาก 
 

จากตารางที่ 66 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.95 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.00 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก รัฐบาล
ไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ และ
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีการคาซับซอนในการนํามาปฏิบัติ เปนตน  

2) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.89 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การขาดแคลน
สินคาที่จําเปนใน สปป.ลาว และผูบริโภคคนลาว มีความตองการสินคาไทยสูง คาใชจายในการขนสงสูงและ
รายไดในการนํามาซื้อสินคามีนอย เปนตน 

 
6.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายที่ สปป.ลาว 
ผูประกอบการคนลาว สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองในประเทศของตน มีการวางแผนมาซื้อ

สินคาดวยวิธีการโทรศัพทมาสั่งซื้อสินคา หลังจากนั้นมารับสินคาดวยตนเอง โทรศัพทมาสั่งและใหตัวแทนไป
รับและสงสินคาใหผูประกอบการคนลาว และมาซื้อสินคาดวยตนเอง แตไมไดผานการติดตอมากอน โดยมี
วิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อ พิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคา
ที่ขายไดมาก เพ่ือประมาณแนวโนมความตองการซื้อของลูกคาและเปนสินคาแปลกใหม เพ่ือที่นําสินคาไปลอง
ขาย ผูประกอบการคนลาวมาซื้อสินคาจากไทย ประมาณ 6-10 ครั้งตอเดือน  

การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประเทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ15 จากราคา
เดิมของสินคา  

รานคาคนลาวที่ขายสินคาในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว มีรานคาขายสินคาไทยรายใหญจํานวน 2 
ราย มีสินคาจากประเทศเพ่ือนบานเพ่ิมขึ้น ซึ่งเปนสินคาที่มาจากประเทศจีน ประเทศเวียดนามและประเทศ
เกาหลี มาวางขายในตลาดทองถิ่นเพ่ิมขึ้น มีแนวโนมที่ลูกคาเดิมที่สั่งสินคากับผูประกอบการคนลาวเทาเดิม
และมีแนวโนมรานคาใหมสั่งสินคาจากผูประกอบการคนลาวเทาเดิม ในกรณีที่สินคาใน สปป.ลาว มีคุณภาพที่
ใกลเคียงกับสินคาจากประเทศไทย ราคาถูกกวา สวนใหญผูประกอบการคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาในประเทศ
ของตนเอง เนื่องจากทันตอความตองการ ไมเสียคาผานดาน และสะดวกในการเดินทาง 

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนลาวที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ สปป.ลาว พบคือ ปญหาในเรื่องการ
ขนสงสินคา และการลงสินคา 
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6.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณหนาดาน โดยสวนใหญประกอบธุรกิจคาปลีก เปนเวลา

มากกวา 9 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งสวนใหญไมเกิน 100,000 บาท 
โดยสวนใหญผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานและบางรายโทรศัพทมาสั่งกับ
ผูประกอบการคนไทยโดยตรง สวนใหญจายเปนเงินสด แตหากเปนผูประกอบการคนลาวที่สนิทและไวใจกัน มี
การใหเครดิตประมาณ 15 วัน แนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทยเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีผูบริโภคคนลาวและ
ผูประกอบการคนลาวรูจักสินคาของไทยมากขึ้น และแนวโนมที่รานใหมสั่งสินคาจากผูประกอบการคนไทย
เพ่ิมข้ึน เพราะสินคามีราคาถูกและอัตราผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาวเพ่ิมมากขึ้น ปญหาอุปสรรค
ที่ผูประกอบการคนไทยพบคือ ปญหาในเรื่องการขนสงสินคา คาธรรมเนียม การลงสินคาและสินคาถูกกีดกัน 

 
7. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด 

 1) การตรวจสินคาสงออกหลายขั้นตอน ควรลดขั้นตอนลง 
2) สรรพสามิตเนื่องจากไมสามารถไปสุมตรวจในพ้ืนที่ดานศุลกากรจึงทําการสุมตรวจรถนักทองเที่ยว

คนไทยที่ไปเที่ยวที่สะหวันนะเขต เพ่ือตรวจจับการนําเขา สุรา ยาสูบ ซึ่งทําให นักทองเที่ยวที่ไมมีการนําเขา
สุรา ยาสูบเกินกําหนด ไมใหวิ่งตามสะดวก 

3) ผูสงออกสินคาไป สปป.ลาว เวียดนาม หรือจีน (หนานหนิง) เมื่อสงสินคาไป ขากลับไมมีสินคา
สงกลับมา เพิ่มตนทุนดานโลจิสติกส ซึ่งหากเปดเสรีอาเซียนโอกาสที่นักลงทุนรายใหญ ที่มีเงินลงทุนสูง เขามา
แขงขัน สงผลตอผูประกอบการในทองถิ่นท่ีไมมีทุนแขงขันได 

 
8. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

1) ใหจังหวัดมีอํานาจในการออกบัตรผานแดนสําหรับแรงงานคนลาวมาทํางานเชากลับเย็น 
2) ใหรัฐบาลสนับสนุนการสรางสนามบินที่อําเภอเลิงนกทา ซึ่งอยูในความดูแลของกรรมการ ตั้งอยูที่ 

ตําบลโคกสําราญ อําเภอเลิงนกทา ใหเปนสนามบินพาณิชย รองรับบริการพ้ืนที่  3 จังหวัดคือ ยโสธร 
อํานาจเจริญ และมุกดาหาร สนามบินแหงนี้หางจากจังหวัดยโสธร 75 กิโลเมตรหางจากจังหวัดอํานาจเจริญ 
30 กิโลเมตร และหางจากจังหวัดมุกดาหารประมาณ 48 กิโลเมตร 

3) ถนนมอเตอรเวย เชื่อมระหวางจังหวัดมุกดาหาร กับนครราชสีมาปจจุบันระยะทางขนสงสินคาจาก
กรุงเทพฯมามุกดาหารระยะทาง 642 กิโลเมตร ระยะเวลาประมาณ 14 ชั่วโมง ถามีทางดวนเชื่อมมุกดาหาร-
นครราชสีมา ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร เชื่อมตอทางดวนมอเตอรเวย นครราชสีมา -บางปะหัน 
ประมาณ 196 กิโลเมตรถึงกรุงเทพ ลดระยะทางลงประมาณ 500 กิโลเมตร ลดเวลาการเดินทางเหลือ
ประมาณ 6-7 ชั่วโมง 

4) มติคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 กําหนดให จังหวัด
มุกดาหารเปดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดานหนาของจังกวัดมุกดาหาร ควรเปดเปนเมืองยุทธศาสตรดานโลจิสติกส 
ใหสิทธิพิเศษดานภาษี เปนเขตปลอดภาษี เปดตูคอนเทนเนอร 

5) ควรมีธนาคารรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME Bank) ใหตั้งอยูในจังหวัดชายแดนใหญ 
ชวยในการทําธุรกรรมทางการเงิน ใหกับผูประกอบการทองถิ่น  
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3.2.6 สภาวะการคาชายแดนจังหวัดอํานาจเจริญ 
 
 
1. ขอมูลของจุดผอนปรนของจังหวัดอํานาจเจริญ 

 
จังหวัดอํานาจเจริญ มีพ้ืนที่ติดกับ สปป.ลาว ระยะทาง 38 กิโลเมตร เปนจุดผอนปรน 1 ดาน ซึ่งติด

กับแขวงสะหวันนะเขต รายละเอียดดังตารางที่ 67 
 
ตารางที่ 67 แสดงพื้นที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผอนปรนในจงัหวัดอํานาจเจรญิ 

จังหวัด 
จุดผาน
แดน
ถาวร 

จุดผอน
ปรน พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของ สปป.ลาว เวลาทําการ 

อํานาจเจริญ  √ บานยักษคุ อําเภอชานุมาน บานเหลามะหูด  
เมืองไซพูทอง  
แขวงสะหวันนะเขต  

ทุกวันพุธ และวันอาทิตย 
เวลา 06.00-18.00 น. 

 

 
         ภาพที ่188 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรน ในพื้นที่ จ.อํานาจเจริญ 

 
2. มูลคาการคาของจุดผอนปรนของจังหวัดอํานาจเจริญ 

จังหวัดอํานาจเจริญ มีจุดผอนปรนแหงเดียวที่ติดชายแดน สปป.ลาว ที่ บานยักษคุ อําเภอชานุมาน 
นอกจากนี้ มีทาเทียบเรือหรือดานประเพณีจํานวนมาก เชน ทาเทียบเรือปากหวยยาง ตําบลโคกสาร อําเภอ
ชานุมาน เปนตน ซึ่งคณะผูศึกษา ไดลงพ้ืนที่สํารวจจุดผอนปรน และดานประเพณีบางสวนที่สําคัญ ได
ประมาณการมูลคาการซื้อขายสินคาตามจุดผอนปรนและทาเทียบเรือบางสวนของจังหวัด พบวา มูลคาการคา
ตามจุดดังกลาวประมาณ 2.4 ลานบาทตอเดือน หากเทียบรายป จํานวน 28.8 ลานบาท เปนมูลคาการซื้อขาย
สินคาจํานวนมาก ซึ่งมูลคาการคาดังกลาวไมไดผานกระบวนการศุลกากร เนื่องจาก เปนมูลคาการซื้อขายที่ไม
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เกิน 20,000 บาทตอครั้งตอคน จึงทําใหมูลคาดังกลาว ไมมีการจดบันทึกเขาระบบทางศุลกากร และการซื้อ
ขายดังกลาวมีการซื้อขายกันมาชานาน จึงทําใหเกิดความอะลุมอลวยตอกันและกัน ดังตารางที่ 68 

 
ตารางที่ 68 แสดงประมาณการมลูคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดอํานาจเจรญิ 

ลําดับ  จังหวัด  จุดผอนปรน/ทาเทียบเรือของ
ไทย  

ประมาณมูลคาการซ้ือ
ขายตอวันที่เปดดาน 

(บาท)  

ประมาณมูลคาการซ้ือขายตอ
เดือน (บาท)  

ตอดาน  ทั้งจังหวัด  
1 อํานาจเจรญิ บ.ยักษค ุอ.ชานุมาน  300,000 2,400,000 2,400,000 

ที่มา : จากการประมาณการของศูนย ROC มข. , 2556 
    

 
         ภาพที ่189 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดน (สะพานฯ) จุดผอนปรน และทาเทียบเรือ ใน จ.อํานาจเจริญ 

 
3. ลักษณะการขนสงสินคาและการชําระเงิน 

จังหวัดอํานาจเจริญ มีพรมแดนติดแมน้ําโขง 38 กิโลเมตร ซึ่งมีการขนสงสินคาผานจุดผานแดนถาวร
และจุดผอนปรน ทั้งหมด 2 วิธี ดังนี้ 

1) แมน้ําโขงกั้นพรมแดน ขามโดยเรือขนาดใหญ ที่จุดผอนปรนบานยักษคุ อําเภอชานุมาน รูปแบบการ
ขนสงสินคาเปนการขนสงสินคาจํานวนมาก และมีขอตกลงการขนสงทั้งคนและสินคา เหมือนกับจังหวัดอ่ืน ๆ 
เชน หนองคาย มีขอตกลงในการโดยสารเรือขามฟากระหวางเรือคนลาว และเรือคนไทย กรณีที่คนลาว
เดินทางมาไทยดวยเรือโดยสารของคนลาวแลว ขากลับตองโดยสารเรือของคนไทย ซึ่งเปนการแบงปน
ผลประโยชนการรับจางโดยสารระหวางเรือคนไทยกับเรือคนลาว มีบางเมื่อขากลับเจาของเรือคนไทยใหเรือคน
ลาวบรรทุกผูโดยสารกลับแทนโดยคิดเปอรเซ็นตจากคาจางคนโดยสารทั้งหมดแลวแตตกลงกัน สวนคนลาวที่
เดินทางมาโดยเรือเหมาลําไมอยูในขอตกลงตองกลับโดยเรือของคนไทย  

2) แมน้ําโขงก้ันพรมแดน ขามโดยเรือขนาดเล็ก ที่จุดผอนปรนบานยักษคุ อําเภอชานุมาน รูปแบบการ
ขนสงโดยสารเรือหางยาว เปนการบรรทุกสินคาจํานวนไมมาก สวนใหญเปนการขนสงสินคาอุปโภคบริโภค 
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และสินคาบางประเภทที่ผูขายคนลาว นํามาขายที่ฝงไทยในจํานวนไมมาก เชน ผลผลิตจากปาตามฤดูกาล ไข
มดแดง เห็ดเผาะ และหนอไม เปนตน อาศัยความชํานาญมากในการขับเรือ แตก็เสี่ยงตอการเกิดความสูญเสีย
ทั้งคน สินคา และทรัพยสิน ซึ่งมีขอตกลงในเรื่องคนลาวขามมาเหมือนกับการขามโดยเรือขนาดใหญ 

การชําระเงิน ใชเงินสดสกุลบาท คูคาที่มีการคาขายมากกวา 3 ปขึ้นไปมีการใหสินเชื่อ ขึ้นกับการ
พิจารณาเปนรายวามีความซื่อสัตย และชําระคืนเต็มจํานวนตามกําหนดหรือไม วงเงินใหสินเชื่อไมมาก 
 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและดานบริการ 

4.1. ดานแรงงาน 
1) การพึ่งพาแรงงานในทองถิ่น คือ คนในพ้ืนที่อําเภอชานุมาน ที่มารับจางขับสามลอรับจาง รับ

ผูโดยสารจากบริเวณจุดผอนปรนมายังบริเวณตลาดนัด ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร คาโดยสารคนละ 10 
บาทตอเที่ยว มีรถสามลอรับจางทั้งหมด 25 คัน ซึ่งมีรายไดในวันที่ดานเปด ประมาณ 400-500 บาท ขึ้นอยู
กับชวงฤดูกาล แรงงานกลุมนี้ ในวันที่ดานปดมีการประกอบอาชีพเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีอาชีพในการขับเรือ
ขามฟากไปสงคนลาวที่ฝงลาว มีเรือไทยใหบริการทั้งหมด 33 ลํา แตมีใหบริการ จํานวน 23 ลําตอวันที่เปด
ดาน ผูใชบริการเสียคาใชจาย คนละ 50 บาทตอเที่ยว 

อาชีพรับจางขนสินคาจากดานลงไปเรือที่แมน้ําโขง อาชีพขับมอเตอรไซดรับจาง อาชีพรถสามลอ
รับจาง การมีจุดผอนปรนแหงนี้ ทําใหกลุมคนดังกลาว มีการสรางรายได ซึ่งรายไดเฉลี่ยตอวัน ประมาณ 300-
600 บาทตอวัน ขึ้นอยูกับชวงฤดู หากเปนฤดูแลงคาจางแรงงานสูงกวาฤดูฝน เนื่องจากปริมาณน้ําในแมโขง
ลดลงทําใหระยะที่ขนสงสินคาลงเรือไกลขึ้น   

2) การพึ่งพาแรงงานจากเมืองไซพูทอง ซึ่งแรงงานคนลาวกลุมนี้ เขามาทํางานท่ีไทยแบบมาเชา-เย็น
กลับ หรือมาทํางานตามชวงฤดูกาล สามารถแบงไดดังนี้  

2.1) แรงงานลาวที่มาเชา-กลับเย็น แรงงานกลุมนี้ มีการเขามารับจางขนสินคาจากดานลงไปเรือ
ที่แมน้ําโขง ดวยวิธีการใชวีลหรือลอลากเข็นโดยใชมอเตอรไฟฟาชักลากขึ้น-ลง มีใหบริการ จํานวน 1 คัน 
คาบริการขนสง เที่ยวละ 100 บาท โดยเรือ 1 ลํา ใชวีลขนสินคาลงเรือ ประมาณ 2-5 เที่ยว ขึ้นอยูกับขนาด
ของสินคา ซึ่งแรงงานลาวไดรับคาจางการขนสงสินคานี้จากเจาของรถวีล ไดคาขนสินคาลงเรือ รถวีล  1 เที่ยว 
50 บาทตอเที่ยว มีแรงงานคนลาวที่เขามาทํางานประมาณ 10-15 คน ในวันที่เปดดาน แรงงานคนลาวกลุมนี้มี
รายไดเฉลี่ยในแตละวัน ประมาณ 250-300 บาทตอวัน ขึ้นกับปริมาณสินคาที่ขนลงไปยังเรือ 

2.2) แรงงานคนลาวตามฤดูกาล สวนใหญเขามาทํางานในภาคการเกษตร เชน ทํานา เปนตน มา
จากหมูบานตาง ๆ ในเมืองไซพูทอง เพ่ือมารับจางในภาคการเกษตรในอําเภอชานุมาน และอําเภอตาง ๆ 
ใกลเคียงของจังหวัดอํานาจเจริญ การเขามานั้นแรงงานที่รับจางมีนายหนาคนลาวติดตอใหกับนายหนาคนไทย 
หรืออีกรูปแบบหนึ่ง คือ แรงงานที่เคยมารับจางผานนายหนาแลวในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวในปถัดไป ก็ติดตอกับ
เจาของสวนหรือที่นาโดยตรงไมผานนายหนาเพราะเปนที่รูจักคุนเคยกันแลว ซึ่งแรงงานกลุมนี้ขา มมาเปน
ชวงเวลา ไดแก เดือนมิถุนายนมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากขาวนาปรัง และเดือนธันวาคมเปนการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตจากขาวนาป เขามาทํางานประมาณ 15-20 วัน มีแรงงานคนลาวประมาณ 100-200 คน ไดรับคาจาง 
250-300 บาทตอวัน ขึ้นอยูกับการดูแลของเจาของนา หากเลี้ยงอาหาร ไดคาแรงวันละ 250 บาท และไมเลี้ยง
อาหาร ไดคาแรงวันละ 300 บาท 
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4.2. ดานบริการ 
การพ่ึงพาดานสาธารณสุข คือ การใหบริการทางดานการแพทย กลาวคือ มีกลุมคนลาวจํานวนหนึ่งที่

ขามมาใชบริการทางการแพทยในประเทศไทย มีการเขามารักษาพยาบาลโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
ของประเทศไทย รวมถึงคลินิกท่ีเปดบริการบริเวณพ้ืนที่ชายแดนดวย  

การพ่ึงพาดานทองเที่ยว ตรงขามจุดผอนปรนแหงนี้ เปนดานสากลบานเหลามะหูด เมืองไซพูทอง มี
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ เชน ปราสาทหินมีงานบุญทุกวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 4 เปนตน หากพัฒนาจุดผอนปรน
บานชานุมานเปนจุดผานแดนถาวร ในขณะที่ ดานของฝง สปป .ลาว เปนดานสากล ทําใหเปนโอกาสในการ
พัฒนาดานการทองเที่ยวไทย- สปป.ลาว 
 
5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

 หวด มีการนําเขาหวดมากกวา 2,000 ใบในแตละครั้งที่พอคาคนลาวรวบรวมมาสง ขึ้นอยูกับแตละ
ชวงฤดูกาล มีการสงสินคาจํานวนนอยในชวงฤดูฝน แตสงมากในชวงฤดูแลงและฤดูหนาว พอคาคนกลาง เมือง
ไซพูทอง สปป.ลาว เปนผูรวบรวมมาสงพอคาคนกลางของไทยในทองถิ่น หรือ พ้ืนที่ใกลเคียง พอคาคนไทย
นําไปเย็บขอบหวดเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา สงผลใหราคาสินคาเพ่ิมขึ้นจากราคาที่ซื้อมาจาก สปป.ลาว 
ประมาณรอยละ 40-60 ขึ้นอยูกับปริมาณสินคาในแตละครั้งที่ไดรับจากฝง สปป .ลาว หลังจากนั้น นําสินคา
ดังกลาวไปจําหนายในภูมิภาคและกระจายทั่วประเทศไทย  
 
6. ดานความม่ันคง 

 จุดผอนปรนบานยักษคุ เปนจุดผอนปรนที่มีชายแดนติดกับแมน้ําโขง มีเกาะกลางลําน้ําโขง คือ ดอน
สะโหนด คนลาวปลูกเรือนอาศัยอยูกวา 60 หลังคาเรือน มีความลําบากในการดูแลความเรียบรอยของ
เจาหนาที่ในพ้ืนที่มีกําลังพลไมเพียงพอ จึงทําใหเกิดความเสี่ยงในการลักลอบนําเขาสิ่งที่ผิดกฎหมาย เชน การ
ลักลอบนําเขายาเสพติด การลักลอบนําเขาแรงงาน การลักลอบนําเขาน้ํามันและแก็ส นอกจากนี้ ยังมีการ
ลักลอบขนไมพะยูง ซึ่งเปนเปนปญหาที่มีผลตอความมั่นคงตามแนวชายแดน 
 
7. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่จังหวัด
อํานาจเจริญ 
 

7.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาวที่ใชบริการจุดผานแดนในพ้ืนที่ จังหวัดอํานาจเจริญ 

โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน  24 คน แบงเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 20.8 และเพศหญิง คิด
เปนรอยละ 79.2 อายุโดยสวนมากอยู 51 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 29.2 ระดับการศึกษาสวนมากอยูในระดับ
ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 66.7  

สวนมากประกอบอาชีพประกอบเกษตรกร รอยละ 41.7 โดยรายไดที่นํามาซื้อสินคา โดยสวนมากมา
จากการทําการคาขาย รายไดครัวเรือนตอเดือน พบวา มีรายไดอยูระหวาง 3,001-10,000 บาท และคาใชจาย
ที่ใชเพื่อการบริโภคของครอบครัวตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 1,001-3,000 บาท 
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7.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจังหวัดอํานาจเจริญมีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 69 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจังหวัดอํานาจเจริญ 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.50 0.978 มาก 
2 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 3.50 1.063 มาก 

3 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 3.46 0.932 มาก 
4 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ

การพัฒนา สปป.ลาว 3.42 0.830 ปานกลาง 

5 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 3.42 0.974 ปานกลาง 
รวม 3.46 0.955 มาก 

 
จากตารางที่ 69 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่มีตอประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มี

คาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.46 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก การซื้อสินคาของประเทศไทย
เปนทางเลือกที่ดีที่สุด ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป .
ลาว และประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว เปนตน   
 

 7.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทย พิจารณาสวนประสมทางการตลาด (4P’s) 
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย  

 
ตารางที่ 70 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาวที่จังหวัดอาํนาจเจรญิ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภัณฑ 3.76 0.422 มาก 
2 ดานการสงเสริมการตลาด 3.17 0.467 ปานกลาง 
3 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.15 0.421 ปานกลาง 
4 ดานราคา 2.95 0.487 ปานกลาง 

รวม 3.26 0.449 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 70 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญปานกลาง มี
คาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.26 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  

1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.76 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ความคุนเคยที่มีตอเพ่ือนบานในฝงประเทศไทย สินคาของไทยมีมาตรฐานในดานคุณภาพ 
สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย ประเทศไทยมีการศึกษาที่ดี และประเทศไทยมีความเปนมิตร เปนตน 

2) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญปานกลาง 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.17 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน โฆษณาสินคาของประเทศไทยทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อ
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ไดงายขึ้น ผูบริโภคคนลาวชอบโฆษณาสินคาของไทยเพราะมีลักษณะเหมือนหรือใกลเคียงกับโฆษณาอ่ืนที่
ผูบริโภคคนลาวชื่นชอบ ขณะที่ผูบริโภคคนลาวดูโฆษณาสินคาของไทย ผูบริโภคคนลาวคิดไปดวยวาควร
หรือไมควรซื้อสินคานั้น ปกติผูบริโภคคนลาวสนใจโฆษณาสินคาของไทยมากกวาโฆษณาของประเทศที่ไมใช
ของไทยและโฆษณาสินคาของไทยทําใหผูบริโภคคนลาวคิดอยากลองใช เปนตน 

3) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญปาน
กลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.15 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการ
เขามาติดตอซื้อขาย ฤดูกาลมีผลตอการเดินทางมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาว รานคาของไทยมีการจัด
สวยงามและมีความสะดวกกวารานคาใน สปป .ลาว และมีพนักงานเพียงพอที่คอยบริการและหยิบสินคาให 
เปนตน 

4) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 2.95 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาสินคาถูกกวาสินคาที่ขายอยูใน 
สปป.ลาว การตั้งราคาสินคาของไทยเหมาะสมกับคุณภาพ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคามีปายบอก
ชัดเจนทุกครั้ง เปนตน 
 

7.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว  

 
ตารางที่ 71 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัดอํานาจเจริญ 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ความพึงพอใจของผูบริโภค 3.97 0.423 มาก 
2 การรับรูคุณภาพสินคา 3.83 0.776 มาก 
3 วัตถุประสงคในการซื้อ 3.17 1.019 ปานกลาง 
4 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 2.86 0.493 ปานกลาง 

รวม 3.46 0.678 มาก 
 
จากตารางที่ 71 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาว ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.46 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
1) ความรูสึกพอใจของผูบริโภคตอสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.97 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน เมื่อผูบริโภคคนลาวซื้อสินคาของไทยไปบริโภค 
สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคคนลาวไดมาก ผูบริโภคคนลาวมีความพึงพอใจตอรานคาที่ขาย
สินคาของไทย ผูบริโภคคนลาวมีความพึงพอใจตอรานคาที่ขายสินคาของไทย ผูบริโภคคนลาวมีความพึงพอใจ
ตอผูขายสินคาของไทยและผูบริโภคคนลาวมีความพึงพอใจตอสินคาของไทย เปนตน 

2)  การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.83 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวา เมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิด
เดียวกันจากประเทศอ่ืนที่มีจําหนายใน สปป.ลาว ผูบริโภคคนลาวรูสึกวาการมาซื้อสินคาของไทยมีความคุมคา
กับราคา คุณภาพและการเดินทางและการซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุดสําหรับผูบริโภคคนลาว เปนตน 
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3) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญปานกลาง มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.17 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้นใน  
สปป.ลาว และซื้อเพราะมีความแตกตางจากสินคาใน สปป.ลาว เปนตน 

4) ความตั้งใจซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย 
( ) = 2.86 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวตั้งใจซื้อสินคาของไทยแนนอน แมวาผูบริโภคคนลาวเพ่ิง
ซื้อสินคาประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ มา ผูบริโภคคนลาวตั้งใจเขามาซื้อสินคาของไทยแนนอน แมวา
ราคาสินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศอ่ืนที่ไมใชประเทศไทยมีราคาต่ํากวา และผูบริโภคคนลาวตั้งใจซื้อ
สินคาของไทยแนนอน แมวาผูบริโภคคนลาวไมมีเวลาเลือกซ้ือสินคา เปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูสินคาไทยผานหลากหลายชองทาง โดยรับรูผานการโฆษณาจากชองทางการ
โฆษณาสินคาไทย คือ ปากตอปากมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อโทรทัศนไทยจากสวนกลาง และวิทยุทองถิ่น 
ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ ปากตอปาก สื่อโทรทัศนไทยจาก
สวนกลาง และสื่อโทรทัศนทองถิ่น ตามลําดับ 
 

7.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวสวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝงไทย โดยการคิดรายการ

ซื้อสินคามาทุกครั้ง ซึ่งมีวิธีการจดใสกระดาษและคิดไวในใจ เพ่ือชวยจํารายการสินคาเมื่อมาซื้อสินคา คิดเปน
รอยละ 90.9 หากสนใจในสินคาชนิดไหนจึงซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยสวนมากใชเงินสดที่
พกติดตัวมาอยางเดียว รอยละ 94.7 ซึ่งเขามาซื้อสินคานั้นมีความถ่ีประมาณ 1 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีลืมซื้อ
สินคาผูบริโภคคนลาวกลับมาซื้อใหมในครั้งตอไป แตกรณีที่สินคาในบานหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนลาวซื้อ
สินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศไทยจากรานในพ้ืนที่  

 
7.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย จากการ

สัมภาษณมีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมข้ึน รอยละ 8.3 มีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม คิดเปนรอยละ 66.7 และมีการซื้อ
สินคาไทยนอยลง คิดเปนรอยละ 25.0 โดยกรณีที่มาซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น เพราะรายไดของผูบริโภคคนลาว
เพ่ิมขึ้น รสนิยมของผูบริโภคคนลาวเปลี่ยนไป ชอบความทันสมัยและมีคุณภาพมากขึ้นและทางเลือกสินคาใน
ตลาดการคาชายแดนมีมากขึ้น กรณีที่มาซื้อสินคาเทาเดิม เพราะรายไดของผูบริโภคคนลาวไมเปลี่ยนแปลง 
ทางเลือกสินคาในตลาดการคาชายแดนมีเทาเดิมและการคมนาคมเหมือนเดิม และในกรณีที่มาซื้อสินคานอยลง 
เพราะรายไดของผูบริโภคคนลาวลดลง รสนิยมของผูบริโภคคนลาวเปลี่ยนไป มีความชอบสินคาใน สปป.ลาว 
หรือประเทศอ่ืนมากขึ้นและมีทางเลือกในการซื้อสินคาอ่ืนในประเทศมากขึ้น 
 

7.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานจุดผานแดนในจังหวัดอํานาจเจริญ เรียงลําดับประเภทสินคาจาก

มากไปหานอยดังนี้   
1) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง กระโปรง ผาถุง และรองเทาแตะ เปนตน 
2) สินคาประเภทอุปโภคบริโภค ไดแก ผงชูรส มะละกอ แชมพูแพนทีน เครื่องดื่มบํารุงกําลัง  และผง

ซักผาโปร เปนตน 
3) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค เปนตน 

3-121 3-120

rIS
NED KKU



ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3-122 

4) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก กระทะ อุปกรณนึ่งขาว หมอ ชอน และจาน เปนตน 
5) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม และตูเย็น เปนตน 
6) สินคาประเภทเชื้อเพลิงและยานยนต ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน 
7) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก จอบ เสียม และยาฆาแมลงปราบศตัรูพืช เปนตน 
8) สินคาประเภทอุปกรณไฟฟา ไดแก หลอดไฟ ปูน และสี เปนตน 

 
7.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย โดยสวนมากเขามาซื้อสินคาในชวงเชากอนเวลา 09.00 น. 

รอยละ 73.7 โดยการเขามาซื้อสินคานิยมซื้อที่สินคาที่ตลาดนัดบริเวณดานและรานคาปลีกในทองถิ่น โดย
ปริมาณการเขามาซ้ือสินคาของผูบริโภคคนลาวในหนึ่งครั้งสวนมากมีมูลคา 100-1,000 บาท  

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก สินคาไทยมีคุณภาพดีกวา มีความจําเปน
ที่ตองซื้อไปใชตามฤดูกาล สามารถหาซื้อไดงายและสะดวก เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมา
ซื้อสินคา ไดแก ความเสียหายของสินคาในการขนสง ราคาสินคาสูงกวา คาภาษี/คาธรรมเนียม เปนตน 
 

7.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผานแดนในจังหวัดอํานาจเจริญ มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคา

จากประเทศอ่ืน เชน จีน เวียดนาม รอยละ 16–20 ทั้งนี้ข้ึนอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคา
ใน สปป.ลาว มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาว รอยละ 90 แตยังตองการซื้อสินคาไทย สวนการ
เดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่องของพาหนะในการเดินทาง คาแรงขนสงสินคา 
คาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจาก สปป .ลาว มีคาใชจายสูง เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนว
ชายแดนเกิดข้ึน สงผลตอการมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวมาก ซึ่งมีผลกระทบมากที่สุดความสัมพันธของทั้ง
สองประเทศในการมาซื้อของผูบริโภคคนลาว 
 

7.2. ผูบริโภคคนไทย 
ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนตามจุดผานแดนในจังหวัดอํานาจเจริญ โดย

สวนมากเปนผูหญิงมากกวาผูชาย และมีอายุระหวาง 31-40 ป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณดาน
ของจังหวัดอํานาจเจริญ มีอาชีพหลักคือ เกษตรกร รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 5,001-10,000 บาทตอเดือน 
ผูบริโภคคนไทยมาซื้อสินคาท่ีตลาดบริเวณดาน 1 วันตอสัปดาห และมีการซื้อสินคาของ สปป.ลาว โดยสินคาที่
ซื้อจากผูประกอบการคนลาว ไดแก หวาย ผักหวาน เห็ดเผาะ สมุนไพร พันธุไมตาง ๆ แมลงตาง ๆ บุหรี่ 
อุปกรณนึ่ง ขาว ซึง เครื่องจักสาน และตลาดมัดขาว เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคาประมาณชวงเชากอน 09.00 น. 

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนลาววา สินคาบางชนิดนั้นไมมีจําหนายในประเทศ
ไทย และไดรับขอมูลสินคามาจากเพ่ือน/ญาติ หากผูบริโภคคนไทยเลือกซื้อสินคาไทยมากกวา สปป .ลาว 
เพราะสินคาจาก สปป.ลาว มีคุณภาพนอยกวา นอกจากนี้ผูบริโภคคนไทยเขาไปเลนหวยใตดินที่ สปป .ลาว 
โอยการเขาไปเลน 5-6 ครั้งตอเดือน แตผูบริโภคคนไทยเลนหวยใตดินที่ประเทศไทยมากกวา สปป.ลาว 

 
7.3. ผูประกอบการคนลาว 

ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาตามแนวชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดอํานาจเจริญ โดยสวนใหญเปน
เพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุ 50 ปขึ้นไป สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และเปนผูประกอบการ
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รายยอย ซึ่งมีการเขามาซื้อสินคาสวนใหญนั้นไมแนนอน วันอาทิตย และวันพุธ ตามลําดับ ทั้งนี้หากเปนจุด
ผอนปรนก็ขึ้นกับวันที่เปดทําการ จากการสัมภาษณผูประกอบการคนลาว สามารถสรุปไดดังนี้ 

 
7.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ 
  

ตารางที่ 72 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 3.44 1.236 ปานกลาง 
2 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 
3.22 0.833 ปานกลาง 

3 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.22 0.972 ปานกลาง 
4 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ

การพัฒนา สปป.ลาว 
3.00 0.500 ปานกลาง 

5 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 2.67 1.000 ปานกลาง 
รวม 3.11 0.908 ปานกลาง 

  
  จากตารางที่ 72 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับปาน
กลาง ที่มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.11 ไดแก ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว มีความนาเชื่อถือและความ
ไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว และการซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด 
เปนตน   
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยท่ีมีตอผูประกอบการคนไทยและมีความคุนเคยตอสินคาไทยเปนอยางดี  
 พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.93 ไดแก ประเทศไทย
มีการวิจัยดานเทคโนโลยี มีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิต มีรสนิยมสูงดานความคิดสรางสรรค มีการผลิต
สินคาที่มีคุณภาพ มีการผลิตที่ไดมาตรฐาน มีการศึกษาที่ดี มีความเปนมิตร และมีการผลิตสินคาจํานวนมาก 
เปนตน   

หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตามแนว
ชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน  ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย  ( ) = 3.70 ไดแก ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึงประเทศ
ไทย สินคาไทยที่จําหนายในรานคาตามแนวชายแดนมีความคงทนและสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมี
คุณภาพดี เปนตน 
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7.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย โดยผานจุดผานแดน
ในจังหวัดอํานาจเจริญ 

  
ตารางที่ 73 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภณัฑ 3.85 0.377 มาก 
2 ดานราคา 3.82 0.452 มาก 
3 ดานสถานท่ี 3.76 0.562 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.75 0.588 มาก 

รวม 3.80 0.495 มาก 
   
  จากตารางที่ 73 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.80 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1)  ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.85 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การคนหาสินคา
ในรานคาไทยทําไดงาย สินคามีคุณภาพดีและรานคาไทยจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมู เปนตน 

2) ดานราคา ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.82 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สามารถตอรอง
ราคาสินคาได สินคาไทยที่เหมือนกันกับสินคา สปป.ลาว นั้น เปรียบเทียบราคาสินคาของไทยมีราคาถูกกวา
และมีปายแสดงราคาสินคาที่ชัดเจน เปนตน  

3)  ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.76 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก เสียคาใชจายนอย
ในการขนสินคากลับ การขนสงสินคากลับมีความสะดวกและเวลาเปด-ปดใหบริการของรานคาเหมาะสม เปน
ตน  

4)  ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.75 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีการ
สงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) มีการโฆษณาในหนังสือพิมพทองถิ่นและมีการให
สินเชื่อในการซื้อสินคา เปนตน 

 
7.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

สินคาไทย โดยผานจุดผานแดนในจังหวัดอํานาจเจริญ 
  

ตารางที่ 74 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานเศรษฐกิจ 3.97 0.589 มาก 
2 ดานกฎหมายและการเมือง 3.72 0.605 มาก 

รวม 3.85 0.597 มาก 
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จากตารางที่ 74 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.85 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) 3.97 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก รายไดในการนํามา
ซื้อสินคามีนอย คาใชจายในการขนสงสูงและการขาดแคลนสินคาท่ีจําเปนใน สปป.ลาว และผูบริโภคคนลาว มี
ความตองการสินคาไทยสูง เปนตน  

2) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.73 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก กฎหมาย
และขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคามีความยุงยาก รัฐบาลไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจ
อยางมีประสิทธิภาพ และมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ เปนตน  
 

7.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายท่ี สปป.ลาว  
ผูประกอบการคนลาว สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองและขายสินคาส งในประเทศของตน มี

การวางแผนมาซื้อสินคาดวยวิธีการสั่งซื้อจากตัวแทนที่เปนคนลาวในพ้ืนที่  เปนผูรวบรวมรายการสินคาและ
จัดสงถึงที่ โทรศัพทมาสั่งหลังจากนั้นมารับสินคาเองและมีผูประกอบการคนไทยไปติดตอและสงของไปใหเอง 
โดยมีวิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่ขายไดมาก เพ่ือประมาณแนวโนมความ
ตองการซื้อของลูกคา พิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อและเปนสินคาแปลกใหม ลองนําไป
วางขายในประเทศของตน ผูประกอบการคนลาวมาซื้อสินคาจากไทย ประมาณ 1-5 ครั้งตอเดือน  

การขายสินคาในกรณีที่สินคาจากประเทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้นรอยละ 30 จากราคาเดิม
ของสินคา  

รานคาคนลาวที่ขายสินคาในเมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว มีรานคาขายสินคาไทยราย
ใหญจํานวน 3 ราย ซึ่งมีแนวโนมประเทศเวียดนามที่มาวางขายใน สปป .ลาว เพ่ิมขึ้น เนื่องจากราคาสินคาถูก
กวาและมีตัวแทนเขามาขายใน สปป.ลาว ในกรณีที่สินคาผลิตใน สปป.ลาว มีคุณภาพใกลเคียงกับสินคาไทย 
แตราคาถูกกวา ผูประกอบการคนลาวมีการตัดสินใจไปซื้อสินคาของประเทศตน เพ่ือไปขายในรานของตนเอง 
เพราะสะดวกและไมมีคาใชจายในการเดินทาง 

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนลาวที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ สปป.ลาว พบคือ คาธรรมเนียม การ
ขนสงสินคาและความสูญเสีย กลางทาง/ปลายทางของสินคา 

 
7.4. ผูประกอบการคนไทย 

 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณหนาดาน โดยสวนใหญประกอบธุรกิจคาปลีก เปนเวลา
มากกวา 9 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งสวนใหญไมเกิน 10,000 บาท โดย
สวนใหญผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานโดยตรง ซึ่งสวนใหญจายเปนเงินสด 
แนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทยเทาเดิม และแนวโนมที่รานใหมสั่งสินคาจากผูประกอบการคนไทยเทา
เดิม ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทยพบคือ ปญหาในเรื่องการลงสินคา การขนสงสินคา การกีดกัน 
คาธรรมเนียมและความสูญเสีย กลางทาง/ปลายทางของสินคา 
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8. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและเมืองตรงกันขามของแตละดานในอนาคต 
  ทิศทางการพัฒนาจุดผอนปรนบานยักษคุ มีการเตรียมความพรอมในการยกระดับจุดผอนปรนดังกลาว
ซึ่งแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาโครงการยกระดับจุดผอนปรนบานยักษคุ อําเภอชานุมาน ใหเปนจุดผานแดน
ถาวร เพ่ือสงเสริมการคาชายแดนและการทองเที่ยว และในการประชุมความรวมมือทางดานธุรกิจไทย -ลาว 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 มีรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค สุวรรณคีรี) รัฐมนตรีชวยกระทรวงพาณิชย 
(นายอลงกรณ พลบุตร) และ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมและการคาแหง สปป.ลาว (ดร.นาม วิริยะเกด) 
รวมเปนองคปาฐก ที่ประชุมใหภาครัฐของทั้งสองฝายพิจารณาเรงรัดการยกฐานะจุดผอนปรนบ านยักษคุเปน
จุดผานแดนถาวร  
  นอกจากนี้ ในการประชุมคณะผูวาราชการจังหวัดและเจาแขวงชายแดนไทย -ลาว ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 
28 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2554 ณ แขวงหลวงพะบาง ไดมีการหารือเกี่ยวกับความรวมมือกันในอนาคต ซึ่ง
เสนอใหมีการเปดและยกระดับจุดผานแดนระหวางกันใหมากขึ้น โดยสิ่งที่ตองการคือ ฝายไทยพรอมยกระดับ
จุดผอนปรนบานยักษคุ อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ เปนจุดผานแดนถาวร และเรงรัดผลักดันขอให
ฝายลาวยกระดับดานบานเหลาหมากหูด เมืองไชพูทอง แขวงสะหวันนะเขต เปนดานสากล   
 นอกจากนี้ จุดผอนปรนนี้ เปนจุดที่ระยะทางหางจากเสน R9 ประมาณ 29 กิโลเมตร สภาพถนนเปน
ถนนลาดยางมีความสะดวก และเปนเสนทางที่เชื่อมตอกับประเทศเวียดนามได  ซึ่งถือเปนโอกาสของจุดผอน
ปรนแหงนี้ได 
 
9. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด 

1) การขนสงสินคาสงออกผานจุดผอนปรนนี้ มีความลาชา เนื่องจากไมมีเจาหนาที่ศุลกากรประจํา
ดาน เพราะการสงออกสินคาตองยื่นเอกสารใหแกศุลกากรเขมราฐ กอนสงออกสินคา เพ่ือใหศุลกากรตรวจ
ปลอยสินคา หากมีการสงออกสินคาในวันที่ไมไดเปดจุดผอนปรน ผูสงออกตองใชหลักตามมาตรา 5 ทวิ ยื่น
เอกสารใหกับศุลกากรเขมราฐ และกําหนดวันสงออกสินคา เพ่ือใหศุลกากรตรวจปลอยสินคา เชน สินคาวัสดุ
กอสราง สินคาอุปโภคบริโภค เปนตน 

2) การเดินทางขามมาฝงไทย จํากัดพ้ืนที่บริเวณตลาดนัด หามขามถนนหมายเลข 2034 สงผลใหคน
ลาวที่ตองการไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลชานุมานไมสามารถขามถนนไปได จึงอะลุมอลวยเปนรายไปที่มี
ความจําเปนตองไปรักษาพยาบาลใหเดินทางไปได 

3) ปจจุบัน สปป.ลาว ไดรับอิทธิพลจากสินคาประเทศจีนและประเทศเวียดนามเพ่ิมข้ึน จึงทําใหสินคา
ไทยถูกแยงสวนแบงทางการตลาด 

 
10. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
 จุดผอนปรนบานยักษคุ ควรขยายเวลาเปดดานใหมีมากกวา 2 วันขึ้นไป เพ่ืออํานวยความสะดวกทาง
การคาที่มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
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3.2.7 สภาวะการคาชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
1. ขอมูลของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนของจังหวัดอุบลราชธานี 

 
จังหวัดอุบลราชธานี มีจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรน จํานวนทั้งหมด 7 แหง เปนจุดผานแดนถาวร 

จํานวน 2 จุด และจุดผอนปรน จํานวน 4 จุด มีแมน้ําโขงกั้นพรมแดนไทย-สปป.ลาวและพ้ืนที่ชายแดนติดตอ
ทางพ้ืนดินของ สปป.ลาว ระยะทาง 428 กิโลเมตร นอกจากนี้ มีจุดผอนปรน จํานวน 1 จุด ที่มีชายแดนติดตอ
กับกัมพูชาภาคพ้ืนดิน ดวยระยะทาง 67 กิโลเมตร รายละเอียดดังตารางที่ 75-76 
 
ตารางที่ 75 แสดงพื้นที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนที่ติดตอกับ สปป.ลาว จังหวัดอุบลฯ 

จังหวัด 
จุดผาน
แดน
ถาวร 

จุด
ผอน
ปรน 

พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของ สปป.ลาว เวลาทําการ 

อุบลราธาน ี √  ชองเม็ก อําเภอสิรินธร ดานวังเตา  
เมืองโพนทอง  
แขวงจําปาสัก  

ทุกวัน  
เวลา 08.00-22.00 น. 

√  บานปากแซง ตําบลพระลาน 
อําเภอนาตาล 

บานปากตะพาน  
เมืองนะคอนเพ็ง 
แขวงสาละวัน  

ทุกวัน  
เวลา 08.00-18.00 น. 

 √ ตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ บานนาปากซัน  
เมืองสองคอน  
แขวงสะหวันนะเขต  

ทุกวันจันทร  
และวันศุกร  
เวลา 08.00-15.00 น. 

 √ บานสองคอน ตําบลสองคอน 
อําเภอโพธิ์ไทร 

บานหนองแสง/บานดอน
หมากเดื่อ  
เมืองนะคอนเพ็ง  
แขวงสาละวัน  

ทุกวันพฤหัสบดี  
เวลา 09.00-15.00 น. 

 √ บานดานเกา ตําบลโขงเจียม 
อําเภอโขงเจียม 

บานสิงสัมพัน  
เมืองซะนะสมบูน  
แขวงจําปาสัก  

ทุ ก วั น อั ง ค า ร  วั น
พฤหัสบดี และวันเสาร 
เวลา 06.00-16.30 น. 

 √ ชองตาอู บานหนองแสง  
ตําบลโพนงาม อําเภอบุญฑริก 

บานเหียง  
เมืองสุขุมา 
 แขวงจําปาสัก  

ทุกวั นจันทร  วั นพุ ธ 
และวันศุกร  
เวลา 08.00-15.00 น. 

 
ตารางที่ 76 แสดงพื้นที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนที่ติดตอกับกัมพชูา จังหวัดอุบลฯ 

จังหวัด 
จุดผาน
แดน
ถาวร 

จุด
ผอน
ปรน 

พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของกัมพชูา เวลาทําการ 

อุบลราธาน ี  √ ชองอานมา บานน้ํายืน 
ตําบลโซง อําเภอนํ้ายืน 

บานสะเตียลกวาง  
อําเภอจอมกระสาน  
จังหวัดพระวิหาร กัมพูชา 

ทุกวันอังคาร  
และวันพฤหัสบดี  
เวลา 09.00-15.00 น. 
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        ภาพที่ 190 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรน ในพื้นที่ จ.อบุลราชธาน ี
 
2. มูลคาการคาของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนของจังหวัดอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี มีมูลคาการคารวมในป 2556 จํานวน 14,916.4 ลานบาท แบงเปนมูลคาสินคา
สงออก จํานวน 13,248.1 ลานบาท หรือ รอยละ 89 ของมูลคาการคารวมป 2556 และมีมูลคาสินคานําเขา 
จํานวน 1,668.3 ลานบาท หรือ รอยละ 11 ของมูลคาการคารวมป 2556 สินคาสงออกมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น เห็น
ไดจากป 2556 มีมูลคาที่เพ่ิมขึ้นจากป 2555 จํานวน 946.8 ลานบาท สวนสินคานําเขามีแนวโนมลดลงจากป 
2555 จํานวน 398.4 ลานบาท 
 
ตารางที่ 77 แสดงมูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สปป.ลาว             หนวย:ลานบาท 

จุดผานแดนถาวร สินคาสงออก สินคานําเขา 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1. ดานเขมราฐ จ.อุบลฯ* 1,365.7 2,328.0 2,249.7 14.3 168.6 59.1 
2. ดานชองเม็ก จ.อุบลฯ  8,567.0 9,973.3 10,998.4 1,441.2 1,898.1 1,609.2 

รวม 9,932.7 12,301.3 13,248.1 1,455.5 2,066.7 1,668.3 
หมายเหต ุ: * หมายถึง ดานเขมราฐ เปนจุดผอนปรน แตมีดานศุลกากรเขมราฐประจําอยู 
ที่มา : ดานศุลกากรแตละพื้นที,่ 2557 
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         ภาพที ่191 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทย ผานจุดผานแดน (สะพานฯ) จุดผอนปรน และทาเทียบเรอื ใน จ.อุบลราชธาน ี

 

 
         ภาพที ่192 เสนทางการกระจายสินคานําเขาจาก สปป.ลาว ผานดานสากล ดานทองถิ่น และดานประเพณี เขาสู จ.อุบลราชธาน ี
 

จังหวัดอุบลราชธานี มีจุดผอนปรน จํานวน 5 จุด และมีทาเทียบเรือหรือดานประเพณีตามหมูบาน
ตลอดลําน้ําโขงและมีชองทางธรรมชาติในพื้นที่ติดตอกับกัมพูชา ซึ่งคณะผูศึกษา ไดลงพ้ืนที่สํารวจจุดผอนปรน 
ไดประมาณการมูลคาการซื้อขายสินคาตามจุดผอนปรนของจังหวัด พบวา มูลคาการคาตามจุดดังกลาว
ประมาณ 21.83 ลานบาทตอเดือน หากเทียบรายป จํานวน 261.96 ลานบาท เปนมูลคาการซื้อขายสินคา
จํานวนมาก ซึ่งมูลคาการคาดังกลาวไมไดผานกระบวนการศุลกากร เนื่องจาก เปนมูลคาการซื้อขายที่ไมเกิน 
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20,000 บาทตอครั้งตอคน จึงทําใหมูลคาดังกลาว ไมมีการจดบันทึกเขาระบบทางศุลกากร และการซื้อขาย
ดังกลาวมีการซื้อขายกันมาชานาน จึงทําใหเกิดความอะลุมอลวยตอกันและกัน ดังตารางที่ 78 
 
ตารางที่ 78 แสดงประมาณการมลูคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธาน ี

ลําดับ  จังหวัด  จุดผอนปรน/ทาเทียบเรือของ
ไทย  

ประมาณมูลคาการ
ซ้ือขายตอวันที่เปด

ดาน (บาท)  

ประมาณมูลคาการซ้ือขายตอเดือน 
(บาท)  

ตอดาน  ทั้งจังหวัด  
1 

อุบลราชธาน ี 

อําเภอเขมราฐ  500,000 10,000,000 

21,830,000 

2 บานสองคอน อําเภอโพธิ์ไพร  32,500 130,000 
3 บานดานเกา อําเภอโขงเจียม  375,000 4,500,000 
4 ชองตาอู บานหนองแสง อําเภอ

บุณฑริก  
400,000 4,800,000 

5 ชองอานมา อําเภอน้ํายืน   300,000* 2,400,000 
หมายเหต ุ* หมายถึง ไมรวมมูลคาการสงออกน้ํามันเบนซินที่ชองอานมา จํานวน 1.6 ลานลิตรตอเดือน มูลคาดังกลาว ถูกนําไปรวมกบัมูลคาการ

สงออกที่ดานชองเม็ก 
ที่มา : จากการประมาณการของศูนย ROC มข. , 2556 

    
3. ลักษณะการขนสงสินคาและการชําระเงิน 

จังหวัดอุบลราชธานี มีพรมแดนติด สปป.ลาว 428 กิโลเมตร และ ติดกัมพูชา 67 กิโลเมตร ซึ่งมีการ
ขนสงสินคาผานจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรน ทั้งหมด 7 วิธี ดังนี้ 

1) แมน้ําโขงกั้นพรมแดน ขามโดยแพขนานยนต ที่ทาทรายหทัยแกวและทาทราย ต.เขมราฐ ในการ
ขนสงสินคาตามมาตรา 5 ทวิ ซึ่งทาทรายทั้ง 2 แหงใกลจุดผานแดนถาวรบานปากแซง อําเภอนาตาล ซึ่ง
รูปแบบการขนถายสินคามีลักษณะคลายกับการขนสงสินคาผานสะพาน คือ รถบรรทุกสินคาลงเรือแพขนาน
ยนตขึ้นฝง สปป.ลาวหรือฝงไทย แลวไปยังโกดังสินคาหรือเปลี่ยนขนถายสินคาจากรถไทยไปยังรถลาว  หรือ
เปลี่ยนหัวลากรถสินคาไทยเปนรถลาว 

2) แมน้ําโขงกั้นพรมแดน ขามโดยเรือขนาดใหญ ที่จุดผานแดนถาวรบานปากแซง อําเภอนาตาล จุด
ผอนปรนอําเภอเขมราฐ และจุดผอนปรนบานดานเกา อําเภอโขงเจียม รูปแบบการขนสงสินคาเปนการขนสง
สินคาจํานวนมาก และมีขอตกลงการขนสงทั้งคนและสินคาเหมือนกับจังหวัดอ่ืน ๆ เชน หนองคาย มีขอตกลง
ในการโดยสารเรือขามฟากระหวางเรือคนลาว และเรือคนไทย กรณีที่คนลาวเดินทางมาไทยดวยเรือโดยสาร
ของคนลาวแลว ขากลับตองโดยสารเรือของคนไทย ซึ่งเปนการแบงปนผลประโยชนการรับจางโดยสารระหวาง
เรือคนไทยกับเรือคนลาว มีบางเมื่อขากลับเจาของเรือคนไทยใหเรือคนลาวบรรทุกผูโดยสารกลับแทนโดยคิด
เปอรเซ็นตจากคาจางคนโดยสารทั้งหมดแลวแตตกลงกัน สวนคนลาวที่เดินทางมาโดยเรือเหมาลําไมอยูใน
ขอตกลงตองกลับโดยเรือของคนไทย  

3) แมน้ําโขงกั้นพรมแดน ขามโดยเรือขนาดเล็ก ที่จุดผานแดนถาวรบานปากแซง อําเภอนาตาล จุด
ผอนปรนอําเภอเขมราฐ จุดผอนปรนบานสองคอน อําเภอโพธิ์ไทร และจุดผอนปรนบานดานเกา อําเภอโขงเจียม 
รูปแบบการขนสงโดยสารเรือหางยาว เปนการบรรทุกสินคาจํานวนไมมาก สวนใหญเปนการขนสงสินคาอุปโภค
บริโภค และสินคาบางประเภทที่ผูขายคนลาว นํามาขายที่ฝงไทยในจํานวนไมมาก เชน  ผลผลิตจากปาตาม
ฤดูกาล ไขมดแดง เห็ดเผาะ หนอไม เปนตน อาศัยความชํานาญมากในการขับเรือ แตก็เสี่ยงตอการเกิดความ
สูญเสียทัง้คน สินคา และทรัพยสิน ซึ่งมีขอตกลงในเรื่องคนลาวขามมาเหมือนกับการขามโดยเรือขนาดใหญ 
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4) พรมแดนเปนพ้ืนดินติดกับ สปป.ลาว ขามโดยรถยนต หรือรถบรรทุก ที่จุดผานแดนถาวรชองเม็ก 
อําเภอสิรินธร และจุดผอนปรนชองตาอู บานหนองแสง อําเภอบุญฑริก รูปแบบการขนสงสินค ามีลักษณะ
คลายกับการขนสงสินคาผานสะพาน คือ รถบรรทุกสินคาผานดาน แลวไปยังโกดังสินคาหรือเปลี่ยนขนถาย
สินคาจากรถไทยไปยังรถลาว  

5) พรมแดนเปนพ้ืนดินติดกับ สปป.ลาว ขามโดยรถเข็นสินคา ที่จุดผานแดนถาวรชองเม็ก อําเภอสิรินธร 
และจุดผอนปรนชองตาอู บานหนองแสง อําเภอบุญฑริก รูปแบบการขนสงสินคาเปนการบรรทุกสินคาจํานวนไม
มาก สวนใหญเปนการขนสงสินคาอุปโภคบริโภคจากไทยไปยัง สปป.ลาว และสินคาบางประเภทที่ผูขายคนลาว 
นํามาขายที่ฝงไทยในจํานวนไมมาก เชน ไขมดแดง เห็ดเผาะ หนอไม เปนตน ซึ่งผานจุดผอนปรนชองตาอู สวน
ดานชองเม็กการใชรถเข็นเหมือนกองทัพมดในการขนสินคานําเขาเปนผลผลิตจากปาตามฤดูกาล เห็ดเผาะ 
หนอไม โดยทะยอยขนเขามากองรวมในจุดรวบรวมสินคาในพ้ืนที่ตลาดหนาดานกอนจําหนายใหกับพอคาคน
กลางคนไทยตอไป 

6) พรมแดนเปนพ้ืนดินติดกับกัมพูชา ขามโดยรถยนต หรือรถบรรทุก ที่จุดผอนปรนชองอานมา บาน
น้ํายืน อําเภอน้ํายืน รูปแบบการขนสงสินคาผานดานชองอานมา มีสินคาน้ํามันเบนชิน ที่นําเขาจากไทย ซึ่งมี
ลักษณะคลายกับการขนสงสินคาผานสะพาน คือ รถบรรทุกสินคาผานดานเขาไปในกัมพูชาประมาณ 800 
เมตร แลวเทถายน้ํามันลงทอนําสงนําสงน้ํามันไปยังคลังน้ํามันของกัมพูชาที่หางไปประมาณ 5 กิโลเมตร  

7) พรมแดนเปนพ้ืนดินติดกับกัมพูชาขามโดยรถเข็นสินคา ที่จุดผอนปรนชองอานมา บานน้ํายืน 
อําเภอน้ํายืน รูปแบบการขนสงสินคาเปนการซื้อขายสินคาปริมาณไมมาก สวนใหญเปนการนํารถเข็นของ
แรงงานคนกัมพูชามาขนสินคาที่คนกัมพูชาซื้อจากฝงไทย ซึ่งสินคาที่คนกัมพูชาซื้อ ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค
ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน  
 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและดานบริการ 

4.1. ดานแรงงาน 
การพึ่งพาแรงงานในทองถิ่น การเปดจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนตาง ๆ ทําใหประชาชนใน

พ้ืนที่บริเวณ และอําเภอใกลเคียง มีรายไดที่เพ่ิมข้ึน อาชีพของแรงงาน ไดแก รับจางขนสินคาจากดานลงไปเรือ
ที่แมน้ําโขง รับจางขนสินคาขึ้น-ลงรถวีล (ลอลากเข็นใชมอเตอรไฟฟาชักลากขึ้น-ลง) รถสามลอรับจาง รถ
มอเตอรไซตรับจาง เปนตน ซึ่งรายไดที่ไดแตละวัน ประมาณ 400-700 บาทตอวัน ขึ้นอยูกับชวงฤดูกาล  

การพึ่งพาแรงงานจาก สปป.ลาว 
แรงงานที่มาเชา-กลับเย็น สวนใหญเปนแรงงานที่เขามาผานจุดผานแดนถาวรที่ชองเม็ก เนื่องบริเวณ

จุดผานแดนถาวรชองเม็กมีตลาดขายสินคาหลายประเภท ไดแก สินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนชีวิตประจําวัน 
เสื้อผา เปนตน นอกจากนี้ บริเวณตลาดยังเปนจุดคัดกรองสินคาประเภทเห็ดจากลาว ผลไมจากไทยทีสงไปขาย 
สปป.ลาว โดยแรงงานลาวกลุมนี้ เดินทางเขามาทํางานในชวงเชา และเดินทางกลับในชวงเย็น มีคาจางแรงงาน 
วันละ 250-300 บาทตอคน  

แรงงานตามฤดูกาล ทีเ่ขามาทํางานในจังหวัดอุบลราชธานีเปนจํานวนมาก โดยรวมประมาณ 1,500-
2,000 คนตอป ซึ่งจุดผอนปรนอําเภอเขมราฐเปนดานที่มีการเคลื่อนยายแรงงานคนลาวมากที่สุดของจังหวัด
อุบลราชธานี ปละประมาณ 1,000 คน ซึ่งการเขามาทํางานแรงงานลาวมี 2 แบบ ไดแก 1) การเขามารับจาง
ทํานา แบบมีนายหนา โดยเจาของแปลงนา เสียคานายหนา คนละ 30-50 บาทตอแรงงาน 1 คน เพ่ือใหหา
แรงงานลาวเขามาทํานาในพ้ืนที่ใกลเคียงภายในจังหวัดอุบลราชธานี 2) การเขามาทํานา แบบไมมีนายหนา ซึ่ง
การเขามาแบบนี้ เปนการติดตอจากเจาของแปลงนาโดยตรงกับแรงงานคนลาว ซึ่งเคยมารับจางในปกอนหนา 
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การเขามาทํางานของแรงงานคนลาว ประมาณ 15-20 วัน โดยเจาของนาตองมาแจงชื่อแรงงานลาว ทุก ๆ 2 วัน 
กับเจาที่ตรวจคนเขาเมือง คาจางแรงงาน คนละ 250-300 บาทตอวัน ขึ้นอยูกับการดูแลของเจาของแปลงนา คือ 
หากแรงงานลาว ทานอาหารกับเจาของแปลงนา ไดคาจางแรงงาน 250 บาทตอวัน แตหากแรงงานลาวจัดหา
อาหารทานเอง ไดคาจางแรงงาน 300 บาทตอวัน ซึ่งการเขามาของแรงงานลาวโดยสวนใหญ เปนการเขามาแบบ
ครอบครัว มีเด็กติดตามผูใหญมาทํานา อาจทําใหเสี่ยงตอการเกิดปญหาแรงงานเด็ก แรงงานลักลอบเขาเมือง 
เนื่องจากไมสามารถตรวจสอบได เพราะการเขามาของแรงงานลาว มีเอกสาร 1 ฉบับ ที่แจงวามีรายชื่อผูใหญ 1 
คน ที่ขอเขามาไทยโดยผานจุดผอนปรนแหงนี้ และกรอกจํานวนผูติดตามมาที่มีอายุนอยกวา 17 ป มีกี่รายโดย
ไมไดลงรายชื่อของผูติดตาม จึงอาจทําใหเกิดปญหาดังกลาว 

แรงงานที่เขามาทํางานคอนขางถาวร มีทั้งแรงงานที่เขามาแบบถูกตองตามกฎหมายและลักลอบเขา
มา ซึ่งแรงงานกลุมนี้ เปนแรงงานที่เขามาทําเปนครอบครัว สวนใหญเขามาทํางานในภาคการเกษตร เชน ลาน
มัน สวนลําไย และรับจางรานขายวัสดุกอสราง เปนตน 
 

4.2. ดานบริการ 
1) การพึ่งพาดานสาธารณสุข 

 จังหวัดอุบลราชธานี มีคนลาวเมืองตรงกันขามเขามารักษาพยาบาลเปนประจํา เนื่องจากการ
รักษาที่ฝง สปป.ลาว ยังไมมีเครื่องมือในการรักษาครบถวน ประกอบกับบุคลากรทางการแพทยมีนอย และขีด
ความสามารถยังไมเพียงที่รักษาในโรคที่มีการใชความรูความสามารถสูงยังไมสามารถรักษาได ประกอบกับมี
การเดินทางที่ไมสะดวกและไกลจากหมูบาน จึงนิยมขามมารักษาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
โรงพยาบาลประจําอําเภอ และโรงพยาบาลประจําจังหวัด ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนคลินิกตาง ๆ 
ใกลกับบริเวณดาน ซึ่งมีความพรอมในทุก ๆ ดานมากกวาการรักษาพยาบาลที่ฝง สปป.ลาว 

สวนการเขามารักษาพยาบาลของคนกัมพูชาที่จุดผอนปรนชองอานมา เปนจุดที่คนกัมพูชาเขามา
รักษาพยาบาล ซึ่งการรักษาพยาบาลตองมีหนังสือสงตัวจากทหารกัมพูชา และตองนํามายื่นหนังสือใหกับทหาร
ที่ประจําจุดผอนปรนชองอานมา การเดินทางไปรักษาพยาบาลตองมีทหารไทยเปนผูนําพาสงไปโรงพยาบาล
และตองรอรับกลับมาสงที่จุดผอนปรนชองอานมา และตองเสียคาใชจายคารถพาไป-กลับประมาณ 400 บาท
ตอคน  

2) การพึ่งพาดานทองเที่ยว 
จังหวัดอุบลราชธานีเปนจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวเปนจํานวนมาก ทั้งการทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เปนตน ประกอบแขวงจําปาสักของ สปป.ลาว ตรงขามกับจังหวัดอุบลราชธานีมี
สถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของลาวตอนใต ไดแก คอนละเพ็ง หลี่ผี น้ําตกผาสวม ปากซอง เปนตน ทําให
มองเห็นโอกาสจากแหลงทองเที่ยวทั้งของจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงตรงขามของ สปป.ลาว ในการสราง
ความเชื่อมโยงของแหลงทองเที่ยวสองประเทศ 

นอกจากนี้ จังหวัดอุบลราชธานีมีชายแดนติดตอกับกัมพูชา ที่จุดผอนปรนชองอานมา สวนหนึ่ง
อยูในเขตพ้ืนที่อุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร ซึ่งเปนจุดทองเที่ยวที่สําคัญและมีโอกาสในการพัฒนา คือ 
ปราสาทพระวิหาร แตในปจจุบัน เนื่องจากปญหาความไมชัดเจนในการจัดการพ้ืนที่ทับซอนจึงปดไมให
นักทองเที่ยวเขาไปเที่ยวได นอกจากนี้ ที่อําเภอน้ํายืนมีแหลงทองเที่ยวที่อุทยานแหงชาติน้ําตกแกงลําดวน 
จุดเดน คือ กุงเดินขบวน ที่เปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวได 
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5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 
1) ไมลอยน้ํา ทอนไมลอยน้ํา บริเวณจุดผอนปรนบานสองคอนมีไมลอยน้ํา และทอนไมลอยเปน

จํานวนมาก จึงทําใหมองเห็นถึงโอกาสและการสรางมูลคาเพ่ิมจากไมลอยน้ํา และทอนไมลอยน้ํา โดยการนําไป
แปรรูปไดหลากหลาย เชน เสาบานไม เกาอ้ีไม โตะไม เฟอรนิเจอร เปนตน 

2) หวด เปนการนําเขาหวดจากคนลาว จํานวน 4,000-10,000 ใบตอครั้งที่นํามาสง ขึ้นอยูกับแตละ
ชวงฤดูกาล มีการสงสินคาจํานวนนอยในชวงฤดูฝน แตในชวงฤดูแลงและฤดูหนาวมีปริมาณการสั่งที่มากขึ้น 
พอคาคนกลางในบานเวินบึก เมืองซะนะสมบูน สปป .ลาว เปนผูรวบรวมมาสงพอคาคนกลางของไทยใน
ทองถิ่น หรือ พ้ืนที่ใกลเคียง เชน อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราธานี และบางอําเภอ จังหวัดยโสธร พอคาคน
ไทยนําไปเย็บขอบของหวดเพ่ิมเติม เพื่อเพ่ิมมูลคาสินคา นําสินคาดังกลาวไปกระจายทั่วประเทศไทย  

3) ไมกวาด การนําเขาวัตถุดิบจากเมืองตรงขามที่จุดผานแดนถาวรชองเม็ก และจุดผอนปรนบาน 
ดานเกา อําเภอโขงเจียม เชน ดอกแขม และไมไผทําดามไมกวาด นําไปผลิตเปนไมกวาด แลวสงสินคาไปขาย
ทั่วประเทศ 

 
6. ดานความม่ันคง 

1) การลักลอบนําเขา-สงออกสิ่งที่ผิดกฎหมาย เชน นําเขายาเสพติด การสงออกไมพะยูง การ
ลักลอบนําเขาแรงงานผิดกฎหมาย การลักลอบนําเขาสัตวปา การลักลอบนําเขาสินคาเกษตร (ขาวเปลือก) เปน
ตน การลักลอบดังกลาว สงผลใหเกิดปญหาอาชญากรรม และปญหาเรื่องการคามนุษยขามชาติ 

2) ความไมชัดเจนของเสนพรมแดนที่มีการติดตอกันทางบกของไทยและ สปป.ลาว ที่ตกลงกันไมได 
และความไมชัดเจนในเรื่องของเขตแดนระหวางไทย-กัมพูชาที่จุดผอนปรนชองอานมา มีการเรียกรองสิทธิ์ใน
พ้ืนที่ ซึ่งกัมพูชาไดกอสรางอนุสาวรียตาอุม ในพ้ืนที่ทับซอน และฝายกัมพูชามีการปรับพ้ืนที่เพ่ือกอสรางบอน
การพนัน หางจากบริเวณพรมแดนประมาณ 300 เมตร ซึ่งไทยไดทักทวงไปใหกัมพูชาไดหยุดการกอสรางไว
กอน รอการพิจารณาผลการประชุมรวมกันในระดับทองที่และในระดับนโยบาย ใหมีความชัดเจน 

3) การกอสรางบอนการพนัน ที่เมืองปากเซโดยนักลงทุนจากมาเลเซีย จึงอาจทําใหเกิดปญหาดาน
ความมั่นคงตามมาในอนาคตได 

4) การรุกล้ําเขตแดน เนื่องจากคนกัมพูชาที่อาศัยอยูตามแนวชายแดนมีการรุกล้ําเขามาในพ้ืนที่ไทย
เพ่ือเปนกันชน ซ่ึงพ้ืนที่ชายแดนเปนพื้นที่ปาสงวน ประชาชนคนไทยไมสามารถเขาอยูอาศัยได ทําใหเกิดปญหา
การรุกล้ําเขตแดนเกิดข้ึน 
 
7. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่จังหวัด

อุบลราชธานี 
 

7.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาที่ใชบริการจุดผานแดนในพ้ืนที่

จังหวัดอุบลราชธานี โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน  373 คน แบงเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 
28.0 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 72.0 อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 27.2 ระดับ
การศึกษาสวนมากอยูในระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 45.3  
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สวนมากประกอบอาชีพประกอบเกษตรกร รอยละ 37.8 โดยรายไดที่นํามาซื้อสินคา โดยสวนมากมา
จากการทําการเกษตรกร รายไดครัวเรือนตอเดือน พบวา มีรายไดอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท และ
คาใชจายที่ใชเพื่อการบริโภคของครอบครัวตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 1,001-3,000 บาท 

 
7.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาที่จังหวัดอุบลราชธานีมีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 79 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาที่จังหวัดอุบลราชธาน ี

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาวและประเทศกมัพูชา 3.61 0.978 มาก 
2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.49 1.094 มาก 
3 สปป.ลาวและประเทศกมัพูชาจํากดัชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจาก

ประเทศไทย 3.47 1.206 มาก 

4 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่
เสนอขายใหกับ สปป.ลาวและประเทศกัมพูชา 3.45 1.008 มาก 

5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ
การพัฒนา สปป.ลาวและประเทศกัมพูชา 3.36 1.040 ปานกลาง 

รวม 3.48 1.065 มาก 
 

จากตารางที่ 79 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชา ที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.48 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก ประเทศ
ไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด
และ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชาจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย เปนตน   
 

 7.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชา ที่มีตอประเทศไทย พิจารณาสวนประสม
ทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

  
ตารางที่ 80 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคน

กัมพูชาที่จังหวัดอุบลราชธานี 
ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ

ความสําคัญ 
1 ดานผลิตภณัฑ 3.83 0.443 มาก 
2 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.69 0.535 มาก 
3 ดานราคา 3.66 0.616 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.58 0.584 มาก 

รวม 3.69 0.545 มาก 
 

จากตารางที่ 80 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) รวม = 3.69 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
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1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 
3.83 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย สินคาของไทยมีมาตรฐานในดานคุณภาพดี 
ประเทศไทยมีความเปนมิตร ความคุนเคยที่มีตอสินคาไทยและสินคาของไทยที่ติดตราสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) มีความนาเชื่อถือ เปนตน 

2) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.69 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ฤดูกาลมีผลตอการเดินทางมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาว /
ผูบริโภคคนกัมพูชา สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขาย ขั้นตอนการ
เขา-ออกประเทศ เพื่อมาซื้อสินคามีความสะดวกและเวลาเปด-ปดใหบริการของรานคาเหมาะสม เปนตน 

3) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.66 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขายใน สปป.ลาว
และประเทศกัมพูชา การตั้งราคาสินคาของไทยเหมาะสมกับคุณภาพและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาของ
สินคามีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง เปนตน 

4) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญปานกลาง 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.58 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชารูสึกดีและคลอยตาม
โฆษณาในการอยากใชสินคาของไทย มีการใหเครดิตในการซื้อสินคา โฆษณาสินคาของไทยทําใหผูบริโภคคน
ลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาคิดอยากลองใชและผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาชอบโฆษณาสินคาของไทย
เพราะมีลักษณะเหมือนหรือใกลเคียงกับโฆษณาสินคาอ่ืนที่ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาชื่นชอบ เปนตน 
 

7.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชา  

 
ตารางที่ 81 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัดอุบลราชธานี 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ความรูสึกพอใจของผูบริโภคตอสนิคา 3.80 0.504 มาก 
2 การรับรูคุณภาพสินคา 3.79 0.542 มาก 
3 วัตถุประสงคในการซื้อ 3.70 0.688 มาก 
4 ความตั้งใจซื้อ 3.68 0.581 มาก 

รวม 3.74 0.579 มาก 
 

จากตารางที่ 81 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคน
กัมพูชา ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.74 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไป
หาคานอย ดังนี้  

1) ความรูสึกพอใจของผูบริโภคตอสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.80 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชามีความพึง
พอใจตอผูขายสินคาของไทย ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชามีความพึงพอใจตอสินคาของไทย ผูบริโภค
คนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาพึงพอใจตอขั้นตอนในการเขามาซื้อสินคา ณ เขตชายแดน ผูบริโภคคนลาว /
ผูบริโภคคนกัมพูชาพึงพอใจตอขั้นตอนการชําระเงินคาสินคาของไทยและผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชา
มีความพอใจที่มาซื้อสินคาไทยทุกครั้ง เปนตน 
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2) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 3.79 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวา เมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจาก
สินคาของไทยมีความคุมคากับราคา คุณภาพและการเดินทางและการซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุด
สําหรับผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชา เปนตน 

3) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 3.70 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้นใน สปป .ลาว 
และประเทศกัมพูชา ซื้อเพราะชื่นชอบและชื่นชมตัวสินคา ซื้อเพราะมีความแตกตางจากสินคาใน สปป .ลาว
และประเทศกัมพูชาและซือ้เพราะนําไปจําหนายตอ เปนตน 

4) ความตั้งใจซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 
3.68 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาตั้งใจซื้อสินคาของไทยที่ขายในทองถิ่น แมวา
ทองถิ่นของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชายังไมขาย ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาตั้งใจซื้อสินคา
ของไทยแนนอน แมวาผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาเพ่ิงซื้อสินคาประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืนๆ มา 
ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาตั้งใจซื้อสินคาของไทยในโอกาสอ่ืนแนนอน แมวารานคาใกลบานผูบริโภค
คนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาไมขาย และผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาตั้งใจซื้อสินคาของไทยแนนอน 
แมวาราคาสินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศอ่ืนที่ไมใชประเทศไทยมีราคาต่ํากวา เปนตน 

ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชารับรูสินคาไทยผานหลากหลายชองทาง โดยรับรูผานการโฆษณา
จากชองทางการโฆษณาสินคาไทย ปากตอปากมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อโทรทัศนไทยจากสวนกลาง และสื่อ
โทรทัศนทองถิ่น ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ ปากตอปาก สื่อ
โทรทัศน ไทยจากสวนกลาง และสื่อโทรทัศนทองถิ่น ตามลําดับ 

 
7.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาใน

การมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาสวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝงไทย 

โดยการคิดรายการซื้อสินคามาทุกครั้ง ซึ่งมีวิธีการคิดไวในใจ เพ่ือชวยจํารายการสินคาเมื่อมาซื้อสินคา คิดเปน
รอยละ 39.5 หากสนใจในสินคาชนิดไหนจึงซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยสวนมากใชเงินสดที่
พกติดตัวมาอยางเดียว รอยละ 90.4 ซึ่งเขามาซื้อสินคานั้นมีความถ่ีประมาณ 2 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีลืมซื้อ
สินคาผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชากลับมาซื้อใหมในครั้งตอไป แตกรณีที่ของใชในบานหมดกะทันหัน 
ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาซื้อสินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศไทยจากรานในพ้ืนที่  

 
7.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนว

ชายแดนของไทย จากการสัมภาษณมีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 30.1 มีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม คิด
เปนรอยละ 60.4 และมีการซื้อสินคาไทยนอยลง คิดเปนรอยละ 9.5 โดยกรณีที่มาซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น เพราะ 
ทางเลือกสินคาในตลาดการคาชายแดนมีมากขึ้น รายไดของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาเพ่ิมขึ้นและ
รสนิยมของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาเปลี่ยนไปเกิดขึ้นเนื่องจากรสนิยมภายในประเทศ กรณีที่มาซื้อ
สินคาเทาเดิม เพราะรายไดของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาไมเปลี่ยนแปลง การคมนาคมเหมือนเดิม
และรสนิยมของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาไมเปลี่ยนแปลง  และกรณีที่มาซื้อสินคานอยลง เพราะ
รายไดของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาลดลง มีทางเลือกในการซื้อสินคาอ่ืนในประเทศมากขึ้นและ
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รสนิยมของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาเปลี่ยนไป มีความชอบสินคาใน สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา
หรือประเทศอ่ืนมากขึ้น 
 

7.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชามาซื้อสินคาไทยผานจุดผานแดนในจังหวัดอุบลราชธานี 

เรียงลําดับประเภทสินคาจากมากไปหานอยดังนี้  
1) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง รองเทาแตะ กระโปรงและผาถุง เปนตน 
2) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค อื่น ๆ (เครื่องสําอาง) เปนตน  
3) สินคาประเภทอุปโภคบริโภค ไดแก น้ําอัดลม ขนมคบเค้ียว ตะวัน เลย ไขไก ผงชูรส และน้ํามันพืช 

เปนตน 
4) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก หมอ กระทะ ทัพพี มีด และชอน เปนตน 
5) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม วิทยุ/โทรทัศน ตูเย็น เครื่องเสียง และแอร เปนตน 
6) สินคาประเภทอุปกรณไฟฟา ไดแก สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊ก ตะปู และสี เปนตน 
7) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก เสียม อาหารสัตว จอบ เมล็ดพันธุพืช และปุย เปนตน 
8) สินคาประเภทเชื้อเพลิงและยานยนต ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น รถจักรยาน รถ

มอเตอรไซค และยางรถยนต เปนตน 
 

7.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย โดยสวนมากเขามาซื้อสินคาในชวงเชา

กอนเวลา 09.00 น. รอยละ 58.6 โดยการเขามาซื้อสินคานิยมซื้อที่สินคาที่ตลาดนัดบริเวณดาน คิดเปนรอยละ 
36.2 เหตุผลที่นิยมซื้อ เพราใกลบาน ของถูก สะดวกและสินคาหลากหลาย เปนตน โดยปริมาณการเขามาซื้อ
สินคาของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาในหนึ่งครั้งสวนมากมีมูลคา 100-1,000 บาท  

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก สินคาไทยมี
คุณภาพ ราคาสินคาถูก คุณภาพดีกวา มีสินคาใหเลือกหลากหลาย สามารถหาซื้อสินคาไดงายและสะดวก เปน
ตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาไมมาซื้อสินคา ไดแก ความยุงยากในการถือ/หิ้ว 
สินคากลับ ความเสียหายของสินคาในการขนสง คาภาษี/คาธรรมเนียม เปนตน 

 
7.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาที่ผานจุดผานแดนในจังหวัดอุบลราชธานี มีความเห็นวา ราคา

สินคาไทยสูงกวาสินคาจากประเทศอ่ืน เชน จีน เวียดนาม  รอยละ 5 – 10 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่
ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคน
ลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชา รอยละ 58.9 ยังตองการซื้อสินคาไทยคงเดิม เพราะราคาสินคาถูกกวา คุณภาพของ
สินคา ใกลกวาในเมือง และเดินทางสะดวก สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่อง
ของพาหนะในการเดินทาง คาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจาก สปป.ลาว และประเทศกัมพูชามีคาใชจาย
และระยะเวลาการเปดจุดผานแดน/จุดผอนปรนไมมีกฎเกณฑแนนอนในการจัดเก็บภาษีหรือคาธรรมเนียม 
เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้น ไมสงผลตอการมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาว/
ผูบริโภคคนกัมพูชามาก  
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7.2. ผูบริโภคคนไทย 
ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนตามจุดผานแดนในจังหวัดอุบลราชธานี โดย

สวนมากเปนผูหญิงมากกวาผูชาย และมีอายุระหวาง 51 ปขึ้นไป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณ
ดานของจังหวัดอุบลราชธานี มีอาชีพหลักคือ เกษตรกร รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 3,001-5,000 บาทตอเดือน 
ผูบริโภคคนไทยมาซื้อสินคาที่ตลาดบริเวณดาน 1 วันตอสัปดาห และมีการซื้อสินคาของ สปป .ลาว และ
ประเทศกัมพูชา โดยสินคาที่ซื้อจากผูประกอบการคนลาวและผูประกอบการคนกัมพูชา ไดแก หวาย เห็ดเผาะ 
ขนมของขบเค้ียว ผักหวาน สมุนไพร พันธุไมตาง ๆ กลวยไมตาง ๆ กบ ปลา หมูปา หอย บุหรี่ เหลา ไวน เบียร 
เครื่องจักสาน เสื้อผาสําเร็จรูป เครื่องแตงกาย (กระเปา รองเทาและเครื่องประดับ) และอุปกรณเครื่องมือชาง 
เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคาประมาณชวงเชากอน 09.00 น. 

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนลาววา สินคาบางชนิดนั้นไมมีจําหนายในประเทศ
ไทย เพราะไดรับขอมูลสินคามาจากเพ่ือน/ญาติ แตในขณะที่ผูบริโภคคนไทยเลือกซื้อสินคาของไทยมากกวา 
สินคาของ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา เนื่องจากสินคาจาก สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา เปนสินคา
ตองหาม สินคาไมมีคุณภาพ ราคาสูง ความยุงยากในการถือ/หิ้ว สินคากลับ นอกจากนี้ผูบริโภคคนไทยเขาไป
ประเทศกัมพูชา เพื่อไปใชบริการหวยใตดิน บอนการพนันและสถานบริการบันเทิง เปนตน ในกรณีเลนหวยใต
ดินนั้นเขามาเลน 1-2 ครั้งตอเดือน หากแตชอบเลนหวยใตดินของ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชามากกวา 
เพราะหวยใตดินของไทยมีมาตรฐานดีกวา โดยเขาไปเลนที่บอนการพนัน 3-4 ครั้งตอเดือน ชอบเลนการพนันที่
ประเทศกัมพูชามากกวา เพราะเปนบอนการพนันที่ที่ถูกตองตามกฎหมายและประเทศไทยไมมีบอนการพนัน 
สวนในการใชบริการสถานบันเทิงผูบริโภคคนไทยชอบเที่ยวสถานบันเทิงที่ประเทศไทยมากกวา เนื่องจากมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากกวา โดยมเขาไปเที่ยวสถานบันเทิง 1-2 ครั้งตอเดือน 

 
7.3. ผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชา 

ผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชาที่มาซื้อสินคาตามแนวชายแดนในพ้ืนที่จังอุบลราชธานี โดยเปนเพศ
หญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวางนอยกวา 20-50 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และเปน
ผูประกอบการรายยอย ซึ่งมีการเขามาซ้ือสินคาสวนใหญเปนวันพุธ วันเสาร และวันพฤหัสบดี ตามลําดับ ทั้งนี้
หากเปนจุดผอนปรนก็ข้ึนกับวันที่เปดทําการ จากการสัมภาษณผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชา สามารถสรุป
ไดดังนี้ 

 
7.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชา ที่มีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ 
 

ตารางที่ 82 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 4.21 1.122 มาก 
2 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาวและประเทศ

กัมพูชา 
4.14 0.949 มาก 

3 สปป.ลาวและประเทศกัมพูชา ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณ
สินคานําเขาจากประเทศไทย 

4.07 0.997 มาก 
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ตารางที่ 82 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย (ตอ)  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

4 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก
ชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา 

4.00 0.784 มาก 

5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 
เพื่อการพัฒนา สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา 

3.93 0.829 มาก 

รวม 4.07 0.936 มาก 
  
  จากตารางที่ 82 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.07 ไดแก การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด 
ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชาและ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชาไมควร
จํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชาที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการ
คนไทย พบวา ผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชามีความคุนเคยตอสินคาไทยและมีความคุนเคยที่มีตอ
ผูประกอบการคนไทยเปนอยางดี 

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชาที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชาที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 
( ) = 4.46 ไดแก ประเทศไทยมีความเปนมิตร มีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิต มีการศึกษาที่ดี มีรสนิยมสูง
ดานความคิดสรางสรรค มีการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ มีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีการผลิตที่ไดมาตรฐานและ
มีการวิจัยดานเทคโนโลยี เปนตน 

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชาที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่
ขายตามแนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชาที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนาย
ตามแนวชายแดน ในระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.18 ไดแก ตราสินคาไทยที่จําหนายตาม
แนวชายแดนมีความนาเชื่อถือ สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนผลิตดวยเทคโนโลยีและสินคาไทยที่
จําหนายตามแนวชายแดนมีคุณภาพดี เปนตน 

 
7.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผานแดน

ในจังหวัดอุบลราชธานี  
 

ตารางที่ 83 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภณัฑ 4.30 0.499 มาก 
2 ดานสถานท่ี 4.02 0.626 มาก 
3 ดานราคา 3.90 0.696 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.79 1.101 มาก 

รวม 4.00 0.731 มาก 
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 จากตารางที่ 83 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.00 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.30 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก รานคา
ไทยจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมู สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย และสินคาทันสมัย เปนตน 

2) ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.02 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สถานที่จําหนายสินคา
ตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขาย มีพ้ืนที่จัดเก็บสินคาขายมากเพียงพอที่ลูกคาไดเห็นสินคา
และการขนสงสินคากลับมีความสะดวก เปนตน 

3) ดานราคา ผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.90 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีปายแสดง
ราคาสินคาที่ชัดเจน การตั้งราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา และมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาตาม
ตนทุนที่เพ่ิมทุกครั้ง เปนตน 

4) ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.79 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ 
ไดแก มีการติดปายโฆษณาบริเวณหนารานหรือบริเวณใกลเคียง มีการใหเครดิตในการซื้อสินคา  และมีการ
สงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) เปนตน 
 

7.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาไทยโดยผานจุดผานแดนในจังหวัดอุบลราชธานี  

 
ตารางที่ 84 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคญั 

1 ดานกฎหมายและการเมือง 3.68 0.608 มาก 
2 ดานเศรษฐกิจ 3.50 0.714 มาก 

รวม 3.59 0.661 มาก 
 

จากตารางที่ 84 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.59 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจ
ซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.68 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ 
ไดแก กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคามีความยุงยาก กฎหมายเกี่ยวกับภาษีการคา
ซับซอนในการนํามาปฏิบัติ และมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ เปนตน  

2) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.50 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การขาด
แคลนสินคาท่ีจําเปนใน สปป.ลาวและประเทศกัมพูชา และผูบริโภคคนลาว/กัมพูชา มีความตองการสินคาไทย
สูง รายไดในการนํามาซื้อสินคามีนอยและคาใชจายในการขนสงสูง เปนตน 
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7.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายที่ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา 
ผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชา สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองในประเทศของตน มีการ

วางแผนมาซื้อสินคาดวยวิธีการโทรศัพทมาสั่งซื้อสินคา หลังจากนั้นมารับสินคาดวยตนเองและมาซื้อสินคาเอง 
แตไมไดผานการติดตอมากอน โดยมีวิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อ 
พิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่ขายไดมาก เพ่ือประมาณแนวโนมความตองการซื้อของลูกคาและ
เปนสินคาแปลกใหม เพื่อนําสินคาไปลองขาย ผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชา มาซื้อสินคาจากไทย ประมาณ 
1-5 ครั้งตอเดือน  

การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประเทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ  30 จากราคา
เดิมของสินคา  

รานคาคนลาว/คนกัมพูชาที่ขายสินคาในแขวงสาละวัน แขวงจําปาสัก แขวงสะหวันนะเขต ใน    
สปป.ลาวและจังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา มีรานคาขายสินคาไทยรายใหญจํานวนมากกวา 3 ราย มี
สินคาจากประเทศเพ่ือนบานเพ่ิมขึ้น ซึ่งเปนสินคาที่มาจากประเทศจีนและประเทศมาเลเซีย มาวางขายใน
ตลาดทองถิ่นเพ่ิมข้ึน  มีแนวโนมที่ลูกคาเดิมท่ีสั่งสินคาจากผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชา เพ่ิมขึ้น เมื่อราคา
สินคาถูกและมีสินคาที่แปลกใหม และมีแนวโนมรานคาใหมสั่งสินคาจากผูประกอบการคนลาว /คนกัมพูชา 
เพ่ิมข้ึน เพราะมีการขยายกิจการ สินคาขายดีและมีคุณภาพ ในกรณีที่สินคาใน สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา 
มีคุณภาพที่ใกลเคียงกับสินคาจากประเทศไทย ราคาถูกกวา สวนใหญผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชา 
ตัดสินใจซื้อสินคาในประเทศของตนเอง เนื่องจากไมเสียคาผานแดน 

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชา ที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ สปป.ลาว และประเทศ
กัมพูชาพบคือ ปญหาในเรื่องการขนสงสินคา สินคาถูกกีดกัน ความสูญเสีย กลางทาง/ปลายทางของสินคา 
และความปลอดภัย  
 

7.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณหนาดาน โดยสวนใหญประกอบธุรกิจคาปลีก เปนเวลา

มากกวา 9 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งสวนใหญไมเกิน 50,000 บาท โดย
สวนใหญผูบริโภคคนลาว/กัมพูชาและผูประกอบการคนลาว/กัมพูชา เขามาซื้อเองที่รานและบางรายโทรศัพท
มาสั่งกับผูประกอบการคนไทยโดยตรง สวนใหญจายเปนเงินสด แตหากเปนผูประกอบการคนลาวที่สนิทและ
ไวใจกัน มีการใหเครดิตประมาณ 7 วัน แนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทยเทาเดิม และแนวโนมที่รานใหม
สั่งสินคาจากผูประกอบการคนไทยเทาเดิม ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทยพบคือ ปญหาในเรื่องการ
ขนสงสินคา คาธรรมเนียม ความสูญเสีย กลางทาง/ปลายทางของสินคา การลงสินคาและสินคาถูกกีดกัน 
 
8. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและเมืองตรงกันขามของแตละดานในอนาคต 

1) จุดผานแดนถาวรบานปากแซง ไดมีการกอสรางอาคารเพ่ือใหเหมาะสมกับเปนดานถาวร 2 ชั้น มี
บริการแบบครบวงจร ซึ่งไดรับงบประมาณจากจังหวัดอุบลราชธานี 7 ลานบาท ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

2) การกอสรางสะพานขามแมน้ําโขงที่จุดผานแดนบานปากแซง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556 
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม พรอมคณะ ไดมาตรวจเยี่ยมจุดผานแดนบาน
ปากแซง เพื่อตรวจการความพรอมและโอกาสที่กอสรางสะพานขามแมน้ําโขง เนื่องจากจุดผานแดน
บานปากแซง เปนจุดที่สามารถเชื่อมตอกับเสนทาง หมายเลข 13 (R13) ของ สปป.ลาว ซึ่งเชื่อมตอเสนทางการ
เดินทางไปเสนทางเหนือ ใต ของ สปป.ลาว ได มีระยะทางหาง 16 กิโลเมตรจากดานทองถิ่นบานปากตะพาน เมือง
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ละคอนเพ็ง และจุดที่สรางสะพานหางจากจุดผานแดนบานปากแซง 5 กิโลเมตรที่บานหวยปากแซง อําเภอนาตาล 
โดยมีกําหนดการกอสรางในป 2558-2560 หรือหลังการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขงที่จังหวัดบึงกาฬแลวเสร็จ 

3) ดานชองเม็กมีรถโดยสารประจําเสนทางจังหวัดอุบลราชธานี-เมืองปากเซ และมีโครงการเสนทาง
คมนาคมระหวางจังหวัดอุบลราชธานีไปถึงเมืองปากเซ แขวงจําปาสัก สปป.ลาว ตลอดจนไดเตรียมการพัฒนา
เสนทางคมนาคมจากเมอืงปากเซ แขวงจําปาสัก ไปสูชายแดนประเทศเวียดนาม  เพ่ือไปสูเมืองเว และทาเรือ
ดานัง ปจจุบันอยูในระหวางการกอสราง มีระยะทางประมาณ 400 กิโลเมตร จากเมืองปากเซ ดวยเหตุผล
ทั้งหมดดังกลาว ทําใหแนวโนมดานการคาขายและการทองเที่ยวของ จังหวัดอุบลราชธานี เปนศูนยกลางใน
การเชื่อมโยงเสนทางการคาจากทาเรือดานัง ของประเทศเวียดนาม ไปสูอาวไทยและทะเลอันดามันไดใน
อนาคต  

4) ในอนาคตบริเวณดานชองเม็ก มีการเสนอโครงการในการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เพื่อเปนศูนยกระจายสินคาบริเวณดานชองเม็ก  

5) ปจจุบันจุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ อยูระหวางดําเนินการเพ่ือยกระดับเปนจุดผานแดนถาวร 
เนื่องจากจุดผอนปรนแหงนี้ มีการประมาณการมูลคาการคาชายแดนที่เพ่ิมสูงขึ้นในแตละที่และสินคาที่
สงออกสามารถกระจายเขาไปในพ้ืนที่ชั้นในของ สปป.ลาว ไดมาก 

6) จุดผอนปรนชองตาอู มีมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2555 ณ จังหวัดสุรินทร รับทราบตามที่ กกร.
เสนอใหพิจารณายกระดับจุดผอนปรนชั่วคราวเปนจุดผานแดนถาวร เพ่ือสงเสริมอํานวยความสะดวกการคา
ชายแดนระหวางไทย-ลาว ณ จุดผอนปรนชองตาอู บานหนองแสง อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี-บานเหียง 
เมืองสุขุมา แขวงจําปาสัก สปป.ลาว เมื่อการประชุมคณะทํางานรวมไทย-ลาว เพ่ือตรวจสอบความพรอมใน
การเปดจุดผานแดน/การยกระดับจุดผานแดนเพ่ิมเติมระหวางอําเภอกับเมืองที่มีพ้ืนที่ติดกัน เมื่อวันที่ ๖-๗ 
กันยายน ๒๕๕๕ ฝายไทยมีความประสงคในการยกระดับจุดผอนปรนชองตาอูเปนจุดผานแดนถาวร และขอ
ทราบความเห็นของฝายลาวในการยกระดับดานประเพณีชองตาอูเปนดานสากล แตฝาย สปป .ลาว อยู
ระหวางพิจารณา 

7) จุดผอนปรนชองตาอูไดมีการกอสรางตลาดใหมบนพื้นที่ 36 ไร เปนตลาดที่ตั้งถาวร ซึ่งเดิมมีการตั้ง
ตลาดบริเวณพ้ืนที่ที่เปนกันชนระหวางสองประเทศและเปนพ้ืนที่ปาสงวน จึงทําใหเกิดปญหาดานการคาขาย
ไมสามารถสรางอาคารถาวรได จึงทําใหพอคาแมคายายมาขายสินคาในบริเวณตลาดลาง แตในปจจุบันไดมี
การเจรจาตอรองใหวันพุธและวันศุกร มีการขายสินคาที่บริเวณตลาดบนที่อยูหางจากจุดสกัดตํารวจตะเวน
ชายแดน 225 ประมาณ 1 กิโลเมตร มีการขายสินคาได และในอนาคต บริเวณตลาดบนแหงนี้ มีการกอสราง
พ้ืนที่ตลาด บนพื้นที่ 36 ไร  

 
9. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด 

1) ปจจุบันบริเวณจุดผานแดนถาวรบานปากแซงซึ่งติดกับดานทองถิ่นบานปากตะพานของ สปป .ลาว 
ที่ยังไมยกระดับเปนจุดผานแดนถาวรหรือที่เรียกวาดานสากล สงผลใหมีขอจํากัดในเรื่องของบุคคลเขาออกที่
จะตองเปนคนไทยและคนลาวเทานั้น บุคคลประเทศที่ 3 ไมสามารถเดินทางผานบริเวณจุดผานแดนตรงนี้ได 
จําเปนที่จะตองใหบานปากตะพาน สปป.ลาว เปนดานสากล ซึ่งผูบริหารในพ้ืนที่ที่เกี่ยวของตองมีการเจรจา 
เพ่ือยกระดับดานบานปากตะพานเปนดานสากล 

2) ปจจุบันปายบอกทางยังไมชัดเจน และปายบอกขั้นตอนของบุคคลที่เขา-ออกในประเทศไทย ยังไม
มีปายประชาสัมพันธของขั้นตอนอยางชัดเจน 
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3) ดานชองเม็กมีการบุกรุกพ้ืนที่บริเวณดาน ประมาณ 20 ไร และไมมีเอกสารสิทธิ์ จึงทําใหดานชอง
เม็กไมสามารถพัฒนาเปนศูนยกระจายสินคาได 

4) ดานชองเม็กเปนดานสากล แตบริเวณดานมีตลาด และแผงลอยวางขายกินพ้ืนที่จราจร เปนปญหา
ในการขนสงสินคา ซึ่งพ้ืนที่ดานเปนพ้ืนที่ของกรมธนารักษ แตในปจจุบันมีประชาชนบุกรุกพ้ืนที่ดาน ประมาณ 
300 กวาหลังคา 

5) ผูประกอบไทยที่รับซื้อสินคาเกษตรของลาว มีการแขงขันดานราคาในการรับซื้อสินคา  
6) เจาหนาที่ราชการมีการเปลี่ยนและยายของเจาหนาที่ที่ดูแลความมั่นคง ทําใหมีปญหาการ

บริหารงานไมตอเนื่อง 
7) การนําเขาสินคาจาก สปป.ลาว มีการเสียคาใชจายนอกระบบเนนตนทุนของผูประกอบการนําเขา

สินคา 
8) การเขามาของแรงงานคนลาวโดยสวนใหญ เปนการเขามาแบบครอบครัว มีเด็กติดตามผูใหญมา

ทําใหเสี่ยงตอการเกิดปญหาแรงงานเด็ก แรงงานลักลอบเขาเมือง เนื่องจากไมสามารถตรวจสอบได เพราะการ
เขามาของแรงงานคนลาว มีเอกสาร 1 ฉบับ ที่แจงรายชื่อผูใหญ 1 คน และกรอกจํานวนผูติดตามมาที่มีอายุ
นอยกวา 17 ป วามีก่ีรายแตไมไดลงรายชื่อของผูติดตามแตอยางไร เสี่ยงตอการเกิดปญหาดังกลาว 

9) กฎระเบียบของ สปป.ลาว ไมแนนอน ขึ้นอยูกับอํานาจของแตละแขวง เชน กฎระเบียบในการเก็บ
ภาษีการนําเขาและสงออกสินคา การเดินทางขามไปมาของคนไทยและคนลาว ซึ่งมีความไมแนนอนขึ้นอยูกับ
เจาแขวง เปนตน และหากมีการเขาถึงเจาหนาที่ของแขวงไดสามารถมีสิทธิพิเศษ จึงทําใหมีชองโหวใหแก
พอคาคนกลางในการลักลอบการสงออกสินคา ไปยัง สปป.ลาว ทําใหราคาสินคาต่ํากวา เพราะไมมีคาใชจายทั้ง
คาขนสง คาภาษี ทั้งนี้ สินคาที่สงออกไป สปป.ลาว ควรที่ราคาสูงกวาที่ขายในไทย  

10) ทางขึ้น-ลงแมน้ําโขงฝงไทยมีการกอสรางระดับหนึ่ง ซึ่งบันไดเหมาะสมกับฤดูฝน และตนฤดู
หนาว แตเมื่อปลายฤดูหนาวจนกระทั่งปลายฤดูแลง เมื่อระดับน้ําโขงลดทําใหประชาชนเกิดความลําบากใน
การขนสินคาขึ้น-ลง ซึ่งบันไดที่สรางเปนการรองรับระดับน้ําโขงท่ีเพ่ิมข้ึน จึงทําใหการขนสงสินคาในชวงฤดูแลง
และฤดูหนาว การขนสินคาลง สวนหนึ่งเปนบันได และสวนหนึ่งเปนทางขรุขระ  

11) การบริหารจัดการบริเวณจุดผอนปรน อยูในความดูแลของหลายหนวยงาน ทําใหเกิดการทํางาน
ที่ซ้ําซอนและทําใหเกิดความสับสนของผูใชบริการทั้งสองฝง รวมถึงสิ้นเปลืองงบประมาณในการดูแลจุดผอน
ปรนนี้   

12) เสนทางที่เชื่อมโยงระหวางดานชองตาอู ฝงไทย และดานประเพณีบานเหียง ฝงลาว ตองมี
ปรับปรุงใหมีการพัฒนาเดินทางไดทุกฤดู สวนของ สปป.ลาว เสนทางการเดินทางจากบานเหียงมายังตลาดตาอู 
เปนเสนทางที่เปนเนินเขา ลาดชัน 

13) พ้ืนที่บริเวณจุดผอนปรนชองตาอู เปนพ้ืนที่ปาอนุรักษ ทําใหไมสะดวกตอการคาขายซึ่งกันและ
กัน จากที่สังเกต พบวา จุดผอนปรนอ่ืน ๆ การคาขายตามชายแดนมีการขายสินคาบริเวณใกลกับบริเวณจุด
ผอนปรน  

14) การคาในเรื่องสินคาตองหาม ประเภทการคาสัตวปาและพรรณพืชที่ผิดไซเตส ทําใหการคาขาย
ผิดกฎหมาย ซึ่งเปนการคาที่เกิดขึ้นเฉพาะกลุม ที่มีรสนิยม ความชอบ เหมือน ๆ กัน เชน ของปา เปนตน 

15) ระบบการสื่อสารยังไมคลอบคลุมพ้ืนที่บริเวณจุดผอนปรนชองอานมา การใชโทรศัพทเคลื่อนที่
นั้น ทางทหารที่ตรวจการประจําจุดผอนปรนนี้ ไดคิดวิธีการคนหาคลื่นโทรศัพทตามวิถีชาวบาน คือ นําขวด
พลาสติกขวดเล็กมาตัดครึ่งขวด แลวนําครึ่งขวดตอนลางติดตั้งไวกับเสาที่บริเวณศาลาประจําการ แลวนํา
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โทรศัพทวางไวในขวดพลาสติกตอดวยสายหูฟง ทําใหโทรศัพทมีคลื่นสัญญาณ และสามารถที่โทรออกได แตมี
ความยากลําบากในการติดตอสื่อสาร 

16) ที่ชองอานมาหลักเกณฑ ขอหาม สินคาผิดกฎหมาย ยังไมมีความชัดเจน เพราะบางครั้งนําเขามา
ได แตบางครั้งก็ไมสามารถนําเขามา ซึ่งเปนการกําหนดของทหาร เชน ผลิตภัณฑจากไม เครื่องปรุงรส น้ําตาล 
ซึ่งเปนการซื้อบริโภคในครัวเรือนบางครั้งก็หามนําเขาซึ่งไมมีกฎเกณฑท่ีแนนอน 
 
10. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

1) จังหวัดควรเรงผลักดันใหแขวงสาละวัน สปป.ลาว ยกระดับดานบานปากตะพานใหเปนดานสากล 
เพ่ือสอดรับกับจุดผานแดนถาวรบานปากแซง อําเภอนาตาล ของไทย เพ่ืออํานวยความสะดวกและรวดเร็วกับ
ผูใชสะพาน เพ่ือประโยชนดานเศรษฐกิจ ดานการทองเที่ยว เชน แกบุคคลประเทศที่ 3 เมื่อมีการเดินทางเขา
มาทองเที่ยวในอนาคต 

2) ควรพัฒนาพ้ืนที่ใหเอ้ืออํานวยความสะดวกแกบุคคลที่สัญจรผานดานไปมา รวมทั้งการจัดทําปาย
บอกทาง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ใหมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

3) จัดใหมีสวนราชการที่เก่ียวของใหครบถวน ตามมาตรฐานของดานสากล 
4) การพัฒนาบริเวณหนาดาน ดานชองเม็กมอบอํานาจใหเทศบาลตําบลชองเม็กเปนผูบริหารจัดการ 

ควรมีแสดงลายลักษณอักษรที่ชัดเจน จึงทําใหผูที่รับผิดชอบสามารถดําเนินการไดเต็มท ี
5) ดานชองเม็ก ควรเปนจุดกระจายสินคามากกวาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลควรตั้งและลงทุน 
6) สรางรถไฟรางคูในการขนสงสินคา เพ่ือรองรับการขยายตัวของสินคาในการสงออกและนําเขา และ

ลดตนทุนการขนสงสินคา 
7) ควรมีการจัดการมาตรฐานของจุดผอนปรนที่เหมือนกันในทุก ๆ ดาน เพื่อใหมีมาตรฐานที่ตรงกัน 
8) การตรวจจํานวนคนเขา-ออกควรมีจํานวนตองตรงกันในแตละวัน การนําเทคโนโลยีเขามา

ตรวจสอบ เพ่ือใหมีหลักฐานที่ชัดเจน เชน ใชคอมพิวเตอร กลองถายรูป เปนตน และทําใหไมเกิดปญหาการ
ลักลอบเขาเมือง 

9) ควรมีฐานขอมูลในการตรวจคนเขาเมืองแบงกลุมเปาหมาย เชน กลุมคนที่เขามาประจํา กลุมคนที่
เขามาใหม เพื่ออํานวยความสะดวกในการผานดานใหเร็วขึ้น 

10) การตรวจสอบเรื่องยาเสพติด ใชวิธีการตรวจสอบกลุมเปาหมายที่สงสัยกับกลุมประชาชนทั่วไป 
โดยการขาวที่เปนปจจุบันและทันสมัยเพื่อใชวิธีการตรวจสอบที่แตกตางกัน เชน อุปกรณท่ีสามารถตรวจคนเขา
และออกผานดานที่ผิดกฎหมาย ตลอดจน ควรมีเจาหนาที่ผูหญิงประจําดาน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบผูตองสงสัยหญิง 

11) เสนทางที่เชื่อมโยงระหวางจุดผอนปรนชองตาอู ฝงไทย และดานประเพณีบานเหียง สปป .ลาว 
ตองมีปรับปรุงโครงสรางพ้ืนที่ดานการคมนาคมใหสะดวกมากขึ้น เพ่ือใหสัญจรไดทุกฤดู และลักษณะถนนจาก
บานเหียงมายังตลาดตาอู สปป.ลาว มีลักษณะเปนเนินเขา ลาดชัน ทําใหมีการสัญจรลําบาก ควรตองไดรับการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานมากข้ึน  

12) โครงสรางพื้นฐานทางดานการคาของจุดผอนปรนชองตาอู เชน อาคารขายสินคา ตลอดจนดาน
สาธารณูปโภค ยังไมมีไฟฟาใช และบริเวณตลาดในชวงฤดูฝน มีโคลน ทําใหการซื้อขายสินคาไมคอยสะดวก 
ควรตองมีการพัฒนาเพิ่มข้ึน 

13) ควรพัฒนาโครงขายทางการสื่อสารใหคลอบคลุมพ้ืนที่บริเวณจุดผอนปรน เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแกเจาหนาที่รักษาการบริเวณจุดผอนปรนชองอานมา 
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3.2.8 สภาวะการคาชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
1. ขอมูลของจุดผานแดนถาวรของจังหวัดศรีสะเกษ 

 
จังหวัดศรีสะเกษ มีพ้ืนที่ติดตอกันทางพ้ืนดินกับกัมพูชา ระยะทาง 127 กิโลเมตร เปนจุดผานแดน

ถาวรแหงเดียวคือ ชองสะงํา นอกจากนี้ จังหวัดศรีสะเกษมีชองทางธรรมชาติจํานวนมากตลอดแนวชายแดน
ติดกับกัมพูชา รายละเอียดดังตารางที่ 85 
 
ตารางที่ 85 แสดงพื้นที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรจังหวัดศรสีะเกษ 

จังหวัด 
จุดผาน
แดน
ถาวร 

จุด
ผอน
ปรน 

พื้นที่ของไทย พื้นที่ของกัมพูชา เวลาทําการ 

ศรีสะเกษ √  ดานชองสะงํา ตําบลไพร
พัฒนา อําเภอภูสิงห 

ชองจวม อําเภออัลลองเวง 
จังหวัดอุดรมีชัย กัมพูชา 

ทุกวัน  
เวลา 07.00-20.00 น. 

 

 
         ภาพที ่193 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรชองสะงํา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห จ.ศรีสะเกษ 
 
2. มูลคาการคาของจุดผานแดนถาวรของจังหวัดศรีสะเกษ 

จังหวัดศรีสะเกษ มีมูลคาการคารวมในป 2556 จํานวน 825.92 ลานบาท แบงเปนมูลคาสินคาสงออก 
จํานวน 778.97 ลานบาท หรือ รอยละ 94 ของมูลคาการคารวมป 2556 และมีมูลคาสินคานําเขา จํานวน 
46.95 ลานบาท หรือ รอยละ 6 ของมูลคาการคารวมป 2556 สินคาสงออกมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น เห็นไดจากป 
2556 มีมูลคาที่เพ่ิมขึ้นจากป 2555 จํานวน 136.08 ลานบาท สวนสินคานําเขามีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากป 2555 
จํานวน 12.59 ลานบาท ดังตารางที่ 86 
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ตารางที่ 86 แสดงมูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของจังหวัดศรสีะเกษ-กัมพูชา                         หนวย:ลานบาท 

จุดผานแดนถาวร สินคาสงออก สินคานําเขา 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1. ดานชองสะงํา จ.ศรสีะเกษ 199.81 642.89 778.97 24.54 34.36 46.95 
ที่มา : ดานศุลกากรแตละพื้นที,่ 2557 
 

 
         ภาพที ่194 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดนถาวรใน จ.ศรีสะเกษ 
 

 
         ภาพที ่195 เสนทางการกระจายสินคานําเขาจาก สปป.ลาวผานดานสากล ดานทองถิ่น และดานประเพณี เขาสู จ.ศรีสะเกษ 
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3. ลักษณะการขนสงสินคาและการชําระเงิน 
จังหวัดศรีสะเกษ มีพรมแดนติดกัมพูชา 127 กิโลเมตร ซึ่งมีการขนสงสินคาผานจุดผานแดนถาวรชอง

สะงํา ทั้งหมด 2 วิธี ดังนี้ 
1) พรมแดนเปนพ้ืนดินติดกับกัมพูชา ขามโดยรถยนต หรือรถบรรทุก ที่จุดผานแดนถาวรชองสะงํา 

รถบรรทุกสินคาผานดาน แลวไปยังโกดังสินคาหรือเปลี่ยนขนถายสินคาจากรถไทยไปยังรถกัมพูชา 
2) พรมแดนเปนพ้ืนดินติดกับกัมพูชาขามโดยรถเข็นสินคา ที่จุดผานแดนถาวรชองสะงํา รูปแบบการ

ขนสงสินคา เปนการนํารถเข็นของแรงงานคนกัมพูชามาขนสินคาที่คนกัมพูชาซื้อจากฝงไทย ซึ่งสินคาที่คน
กัมพูชาซื้อ ไดแก สินคาอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน 
 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและดานบริการ 

4.1.  ดานแรงงาน 
จังหวัดศรีสะเกษ มีแรงงานตางดาวในป 2555 จํานวน 556 คน เปนคนลาว 211 คน คนกัมพูชา 210 

คน และคนพมา 135 คน สวนใหญทํางานกรรมกร คนรับใชภายในบาน เนื่องจากมีแรงงานนอยที่มาทํางาน
ภาคเกษตรและคาแรงงานที่ไทยสูงกวากัมพูชา ซึ่งคาแรงงานประเภทกรรมกรที่กัมพูชา ไดรับคาจาง 3,000 
บาทตอเดือน คาจางรายวัน วันละ 180-200 บาท และระดับหัวหนา เงินเดือน 15,000 บาทตอเดือน หัวหนา
งานสวนใหญเปนคนจีน หรือคนเวียดนาม คนกัมพูชาเปนกรรมกร นอกจากนี้ แรงงานบางรายที่ลักลอบเขามา
ทํางานที่ไทย ปจจุบันทางการไทยไดใหโอกาสกับแรงงานกลุมนี้ ขึ้นทะเบียนเพ่ือพิสูจนสัญชาติของตนอยางถูก
กฎหมาย ซึ่งมีหนวยงาน คือ เจาที่ในการพิสูจนหลักฐาน 3 ประเทศ (ไทย-สปป.ลาว-กัมพูชา) หนวยงานไทย 
ไดแก เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง เจาหนาที่จัดหาแรงงาน และแพทย  

บริเวณจุดผานแดนถาวรชองสะงํา มีการพึ่งพาแรงงานกัมพูชาที่เขามาเชา-กลับเย็น ที่เขามาใหบริการ
เข็นสินคาจากตลาดนัดชองสะงําขนสินคาขามไปยังฝงกัมพูชา ทั้งนี้ เปนขอตกลงระหวางไทยและกัมพูชา ที่
อนุญาตใหแรงงานกัมพูชานํารถเข็นมาเข็นสินคาไปยังฝงกัมพูชา การเข็นสินคาในแตรอบ ไดเงินคาบริการครั้ง
ละ 150-200 บาท แลวแตปริมาณของสินคาที่เข็น เปนการเพิ่มรายไดใหกับแรงงานคนกัมพูชา  
 

4.2.  ดานบริการ 
 การพ่ึงพาดานการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษไดมีการสงเสริมความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทย-
กัมพูชา ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษใหการสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรระยะสั้น ใหแกนักศึกษาและประชาชนคนกัมพูชา
ในจังหวัดอุดรมีชัย และจังหวัดพระวิหาร โดยไดรับการสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยการ
อาชีพขุนหาญ และมีหลักสูตรอบรมวิชาชีพระยะสั้นตาง ๆ และจังหวัดเสียมเรียบ กัมพูชา ไดสงบุคคลากร
ทางการศึกษามาศึกษาดูงานสถานศึกษาทุกแหงในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษและสัมมนาวิชาการตาง ๆ  
 นอกจากนี้ สถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษไดใหการสนับสนุนทุนการศึกษาชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา
คนกัมพูชา โดยมีทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ ยังมีโครงการ
ตาง ๆ อีกเปนจํานวนมาก เชน โครงการความรวมมือทางวิชาการและกีฬากับประเทศเพ่ือนบาน เปนตน 
 สวนการพ่ึงพาดานสาธารณสุขของคนกัมพูชาที่เขาใชบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไพร
พัฒนาเปนจํานวนมาก เนื่องจากการเปดดานชองสะงําทุกวัน สวนคนกัมพูชาที่มีฐานะที่ดีนิยมเขาไปรักษาที่
โรงพยาบาลประจําอําเภอ และประจําจังหวัด เชน โรงพยาบาลกันทรลักษณ โรงพยาบาลขุนหาญ โรงพยาบาล
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ภูสิงห และโรงพยาบาลศรีสะเกษ จากการสัมภาษณ คนกัมพูชาที่เขามารักษาพยาบาลในฝงไทย มีการเขามา
รักษาพยาบาล 1-3 ครั้งตอเดือน และเสียคาใชจายตอครั้งไมเกิน 5,000 บาท 
 สวนการพ่ึงพาดานการทองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษของไทยและจังหวัดเสียมเรียบของกัมพูชา ไดมี
ขอตกลงความรวมมือเปนเมืองคูแฝด มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว อํานวยความสะดวกใน
การเดินทางใหแกนักทงเที่ยว ตลอดจนสงเสริมธุรกิจการทองเที่ยวระหวางไทยและกัมพูชา ซึ่งเมืองเสียมเรียบ
มีแหลงทองเที่ยวอารยธรรมขอม เชน ปราสาทนครวัด นครธม เปนตน จากความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวาง
ไทยและกัมพูชา ทําใหมีการพัฒนาถนนหมายเลข 67 (ชองสะงํา-อัลลองเวง-เสียมเรียบ) รัฐบาลไทยไดใหการ
สนับสนุนงบประมาณ จํานวน 1,300 ลานบาท เพ่ือใหการเดินทางทางรถยนตระหวาง 2 ประเทศมีความ
สะดวกขึ้น และสงผลใหการขนสงสินคาและธุรกิจการทองเที่ยวเติบโต การเดินทางจากดานชองสะงําไปจังหวัด
เสียมเรียบ ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง นักทองเที่ยวนิยมมาทองเที่ยวที่กัมพูชาในเดือนเมษายน-
พฤษภาคม และใชเสนทางผานดานชองสะงํา ประมาณ 1,600-1,800 คน ซึ่งการพ่ึงพาดานการทองเที่ยวทําให
มีการสรางรายไดและอาชีพใหกับคนไทยและคนกัมพูชาบริเวณเสนทางสัญจร  
 
5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

1) ผักปลอดสารพิษ คนกัมพูชานิยมบริโภคผักปลอดสารพิษ และพ่ึงพาสินคาประเภทพืช ผักจาก
ประเทศไทยเปนจํานวนมาก อีกทั้งบริเวณจุดผานแดนชองสะงํามีเสนทางที่เขาไปประเทศกัมพูชาผานเมือง   
อัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ไปเสียมเรียบ ตามเสนทางหมายเลข 67 ถือเปนโอกาสดานชองสะงําที่สามารถ
สงออกไปที่จังหวัดอุดรมีชัย และจังหวัดเสียมเรียบ ซึ่งเปนเมืองทองเที่ยวมรดกโลก อีกทั้งการพัฒนาเมืองใหม  
ชอง สะงําใหเปนจุดกระจายสินคาและดึงดูดนักทองเที่ยว ซึ่งถือเปนโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทองถิ่น 
เพ่ือประกอบธุรกิจการคาชายแดนของไทย–กัมพูชา และสงออกสินคาไปจังหวัดอุดรมีชัย และจังหวัดเสียม
เรียบ  

2) มันสําปะหลัง ประชาชนคนกัมพูชามีพ้ืนที่เกษตรกรรม มีแรงงานแตขาดเทคโนโลยีการผลิต วัสดุ
ปจจัย เชน ทอนพันธุ ปุย การสรางการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนวัสดุปจจัย และสงผลผลิตทางการเกษตรกลับมา
ขายใหพอคาคนไทย เปนวัสดุขั้นกลาง เชน มันเสน เพ่ือเขาสูอุตสาหกรรมเอทานอล หรือ หัวมันสดเขาสู
โรงงานผลิตแปงมัน 
 
6. ดานความม่ันคง 

1) พื้นที่ทับซอน 
 สภาพบริเวณจุดผานแดนถาวรชองสะงํา จังหวัดศรีสะเกษ ยังไมมีสิ่งปลูกสรางถาวร เนื่องจากมีขอ
พิพาทพ้ืนที่ทับซอนกันระหวางไทยกับกัมพูชา และไทยไดใหการชวยเหลือการสรางถนนลาดยางภายในกัมพูชา 
หมายเลข 67 จากจุดผอนปรนชองสะงําถึงจังหวัดเสียมเรียบ ซึ่งการกอสรางครั้งนี้ มีวัสดุกอสรางเหลือ จึง
สรางถนนเกินกวาที่กําหนดเขามาในเขตแดนไทย จึงทําใหกัมพูชา อางสิทธิ์เขตแดนกัมพูชา สิ้นสุดที่กอสราง
ถนนลาดยาง หมายเลข 67 และในอนาคต บริเวณดานชองสะงํา ไดยายประชาชนและรานคาตาง ๆ เขาไปที่
เมืองใหมชองสะงํา สงผลใหเกิดการรุกคืบจากกัมพูชา  

2) บอนการพนัน 
  บอนคาสิโน ผูกอตั้ง ชื่อ นายลึม เฮง เปนคนกัมพูชาเชื่อสายจีน และผูลงทุนกอสราง และนายทุนคน
ไทยในจังหวัดสุรินทร มีหนาที่ดานบริหารจัดการนําคนไปเลนที่บอน ตั้งอยูบริเวณจุดผานแดนถาวรชองจวม 
ตําบลตรอเปรียงไปร อําเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ซึ่งเปนเจาของคนเดียวกันกับ บอนคาสิโนรอยัล ฮิลล 
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รีสอรท ที่ดานชองจอม จังหวัดสุรินทร บอนคาสิโนมีแผนดําเนินการกอสรางสถาบันเทิงครบวงจร บนเสนทาง
หมายเลข 67 และฝงตรงขามบอนคาสิโนมีรานขายสินคาประเภทบุหรี่ สุราตางประเทศ จํานวน 20 ราน เมื่อ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ไดอนุมัติใหนายลึม เฮง เขามาพัฒนา
พ้ืนที่บอนคาสิโน ตรงขามดานชองสะงํา เพ่ือกอสรางสถานบันเทิงครบวงจร โรงแรม 12 ชั้น ที่พักสําหรับ
นักทองเที่ยว ตลาดการคา ตลาดปลอดภาษี ซึ่งพ้ืนที่ดังกลาว หางจากแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประมาณ 
250 เมตร เปดใหเลนการพนันตลอด 24 ชั่วโมง 
 ผลกระทบจากบอนการพนันชายแดนมีผลดานลบตอสังคม เชื่อวาเปนแหลงฟอกเงิน แหลงหลบซอน
ของอาชญากรที่หลบหนีการจับกุมการคายาเสพติด และการคาประเวณี สวนดานบวก ทําใหคนไทยจํานวน
หนึ่งมีงานทํา และสินคาเพ่ือการอุปโภคบริโภคภายในบอนการพนันสวนใหญเปนสินคาที่ผลิตในระเทศไทย 
และเจาของบอนการพนันที่เปนคนไทย นําเงินที่ไดจากธุรกิจการพนันถายโอนไปลงทุนในธุรกิจอ่ืนซึ่งเปนธุรกิจ
ที่ถูกกฎหมายตั้งอยูในประเทศไทยทําใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดข้ึน เชน การจางงาน มีรายได และมีการ 
บริโภค ฯลฯ 

3) ชองทางธรรมชาติจํานวนมาก แรงงานตางดาว และการลักลอบสิ่งผิดกฎหมาย 
 จังหวัดศรีสะเกษ มีแนวชายแดนติดตอกัมพูชา ระยะทาง 127 กิโลเมตร ซึ่งมีชองทางธรรมชาติ
ทั้งหมด 7 ชองทาง เปนจุดผานแดนถาวร 1 ชองทาง คือ จุดผานแดนถาวรชองสะงํา และชองทางธรรมชาติ 6 
ชองทาง ไดแก ชองตามเฒา ชองคําผกา ชองโดย ชองโดนเอาส ชองพระพลัย และชองจะบก จึงทําใหเกิด
ปญหาดานความมั่นคงตามแนวชายแดน และปญหาการลักลอบสิ่งผิดกฎหมาย เชน ลักลอบนําเขายาเสพติด 
ลักลอบขนสินคาหลักเลี่ยงภาษี ลักลอบตัดไมพะยูงตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา แลวสงออกผานกัมพูชาไปยัง
จีนและเวียดนาม ตลอดจนปญหาการลักลอบนําเขาแรงงานกัมพูชาผิดกฎหมาย 
 
7. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่จังหวัด    
ศรีสะเกษ 
 

7.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนกัมพูชาที่ใชบริการจุดผานแดนในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ 

โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน  420 คน แบงเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 44.0 และเพศหญิง คิด
เปนรอยละ 56.0 อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 40.8 ระดับการศึกษาสวนมากอยูใน
ระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 51.0  

สวนมากประกอบอาชีพประกอบเกษตรกร รอยละ 39.7 โดยรายไดที่นํามาซื้อสินคา โดยสวนมากมา
จากการทําการคาขาย รายไดครัวเรือนตอเดือน พบวา มีรายไดอยูระหวาง 3,001-5,000 บาท และคาใชจายที่
ใชเพื่อการบริโภคของครอบครัวตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 1,001-3,000 บาท 
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7.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 87 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่จังหวัดศรสีะเกษ 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอประเทศกัมพูชา 3.57 0.913 มาก 
2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.48 0.921 มาก 
3 ประเทศกัมพูชาจํากดัชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 3.46 0.961 มาก 

4 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่
เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชา 3.43 0.955 ปานกลาง 

5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ
การพัฒนาประเทศกัมพูชา 3.42 0.877 ปานกลาง 

รวม 3.47 0.925 มาก 
 

จากตารางที่ 87 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชา ที่มีตอประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.47 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก ประเทศไทยมีความสัมพันธที่
ดีตอประเทศกัมพูชา การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุดและประเทศกัมพูชาจํากัดชนิด /
ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย เปนตน   
 

 7.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชา ที่มีตอประเทศไทย พิจารณาสวนประสมทางการตลาด 
(4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย  

 
ตารางที่ 88 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนกัมพูชาที่จังหวัด

ศรีสะเกษ 
ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ

ความสําคัญ 
1 ดานผลิตภณัฑ 3.99 0.488 มาก 
2 ดานราคา 3.95 0.743 มาก 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 3.91 0.641 มาก 
4 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.85 0.632 มาก 

รวม 3.92 0.626 มาก 
 

จากตารางที่ 88 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) รวม = 3.92 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  

1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 
3.99 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย สินคาของไทยที่ติดตราสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความนาเชื่อถือ สินคาของไทยมีมาตรฐานในดานคุณภาพดี ตราสินคา
ของไทยมีความนาเชื่อถือและประเทศไทยมีความเปนมิตร เปนตน 
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2) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.95 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขายในประเทศ
กัมพูชา สินคาประเภทเดียวกันที่ขายในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขายในประเทศกัมพูชาและเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาของสินคามีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง เปนตน 

3) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.91 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีการติดปายโฆษณาดวยภาษาประเทศกัมพูชาที่บริเวณหนาราน
หรือบริเวณใกลเคียง มีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคา เมื่อสินคามีปญหา มีการใหเครดิตในการซื้อสินคา มีการ
โฆษณาทางวิทยุชุมชน และมีการโฆษณาในหนังสือพิมพทองถิ่น เปนตน 

4) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.85 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีพนักงานเพียงพอที่คอยบริการและหยิบสินคาให เวลาเปด -ปด
ใหบริการของรานคาเหมาะสม สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขาย มี
พ้ืนที่แสดงใหลูกคามองเห็นสินคาไดสะดวกและท่ัวถึง และการขนสงสินคากลับมีความสะดวก เปนตน 
 

7.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนกัมพูชา 

  
ตารางที่ 89 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัดศรีสะเกษ  

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การรับรูคุณภาพสินคา 3.91 0.554 มาก 
2 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 3.90 0.525 มาก 
3 วัตถุประสงคในการซื้อ 3.89 0.667 มาก 
4 ความพึงพอใจของผูบริโภค 3.89 0.512 มาก 

รวม 3.90 0.565 มาก 
 

จากตารางที่ 89 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนกัมพูชา ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.90 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  

1) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 3.91 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวา เมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจาก
ประเทศอ่ืนที่มีจําหนายในประเทศกัมพูชา การซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุดสําหรับผูบริโภคคน
กัมพูชาและผูบริโภคคนกัมพูชารูสึกกวาการมาซื้อสินคาของไทยมีความคุมคากับราคา คุณภาพและการ
เดินทาง เปนตน 

2) ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.90 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคตั้งใจซื้อสินคาของไทยแนนอน แมวาผูบริโภคคนกัมพูชา
เพ่ิงซื้อสินคาประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ มา ผูบริโภคคนกัมพูชาตั้งใจซื้อสินคาของไทยในโอกาสอ่ืน
แนนอน แมวารานคาใกลบานผูบริโภคคนกัมพูชาไมมีขายและผูบริโภคคนกัมพูชาตั้งใจซื้อสินคาของไทยที่ขาย
ในทองถิ่น แมวาทองถิ่นของผูบริโภคคนกัมพูชายังไมมีขาย เปนตน 
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3) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 3.89 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะนําไปจําหนายตอ ไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้นในประเทศกัมพูชา 
ซ้ือเพราะใชในชีวิตประจําวัน ซื้อเพราะเปนของฝากใหผูอื่นและซื้อเพราะชื่นชอบและชื่นชมตัวสินคา เปนตน 

4) ความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.89 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนกัมพูชามีความพึงพอใจตอสินคาของไทย เมื่อ
ผูบริโภคคนกัมพูชาซื้อสินคาของไทยไปบริโภคสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคคนกัมพูชาไดมาก 
ผูบริโภคมีความพอใจที่มาซื้อสินคาไทยทุกครั้ง ผูบริโภคคนกัมพูชาพึงพอใจตอขั้นตอนการชําระเงินคาสินคา
ของไทยและผูบริโภคคนกัมพูชาพึงพอใจตอขั้นตอนในการเขามาซื้อสินคา ณ เขตชายแดน เปนตน 

ผูบริโภคคนกัมพูชารับรูสินคาไทยผานหลากหลายชองทาง โดยรับรูผานการโฆษณาจากชองทางการ
โฆษณาสินคาไทย คือ ปากตอปากมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อโทรทัศนทองถิ่น และสื่อโทรทัศนไทยจาก
สวนกลาง ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ ปากตอปาก สื่อ
โทรทัศนทองถิ่น และสื่อโทรทัศนไทยจากสวนกลาง ตามลําดับ 
 

7.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนกัมพูชาเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนกัมพูชาสวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝงไทย โดยการคิด

รายการซื้อสินคามาทุกครั้ง ซึ่งมีวิธีการจดใสกระดาษ เพ่ือชวยจํารายการสินคาเมื่อมาซื้อสินคา คิดเปนรอยละ 
44.9 หากสนใจในสินคาชนิดไหนจึงซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยสวนมากใชเงินสดที่พกติดตัว
มาอยางเดียว รอยละ 76.5 ซึ่งเขามาซื้อสินคานั้นมีความถี่ประมาณ 2 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีลืมซื้อสินคา
ผูบริโภคคนกัมพูชากลับมาซื้อใหมในครั้งตอไป แตกรณีที่ของใชในบานหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนกัมพูชาซื้อ
สินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศไทยจากรานในพื้นท่ี  

 
7.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย จาก

การสัมภาษณมีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 43.4 มีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม คิดเปนรอยละ 40.4 และมี
การซื้อสินคาไทยนอยลง คิดเปนรอยละ 16.2 โดยกรณีที่มาซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น เพราะรายไดของผูบริโภคคน
กัมพูชาเพ่ิมข้ึน ทางเลือกสินคาในตลาดการคาชายแดนมีมากขึ้นและรสนิยมของผูบริโภคคนกัมพูชาเปลี่ยนไป 
ชอบความทันสมัยและมีคุณภาพมากขึ้น กรณีที่มาซื้อสินคาเทาเดิม เพราะรสนิยมของผูบริโภคคนกัมพูชาไม
เปลี่ยนแปลง รายไดของผูบริโภคคนกัมพูชาไมเปลี่ยนแปลงและการคมนาคมเหมือนเดิม และกรณีที่มาซื้อ
สินคานอยลง เพราะการคมนาคมในการเดินทางไปซื้อสินคาแหลงอ่ืนดีกวา รสนิยมของผูบริโภคคนกัมพูชา
เปลี่ยนไป มีความชอบสินคาใน ประเทศกัมพูชาหรือประเทศอ่ืนมากขึ้นและมีทางเลือกในการซื้อสินคาใน
ประเทศมากข้ึน 
 

7.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนคนกัมพูชาขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนกัมพูชามาซื้อสินคาไทยที่ผานจุดผานแดนในจังหวัดศรีสะเกษ เรียงลําดับประเภทสินคา

จากมากไปหานอยดังนี้  
1) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค เปนตน  
2) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก กางเกง เสื้อ ผาถุง รองเทาแตะและกระโปรง เปนตน  
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3) สินคาประเภทอุปโภคบริโภค ไดแก เบียร สุรา ยาสูบ น้ําอัดลม น้ําสมตราดีโด ขนมคบเคี้ยว ตะวัน 
เลย และเครื่องดื่มบํารุงกําลัง เปนตน 

4) สินคาประเภทเชื้อเพลิงและยานยนต ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น รถจักรยาน ยางรถยนต
และรถมอเตอรไซค เปนตน 

5) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก เสียม จอบ เมล็ดพันธุพืช อาหารสัตวและเครื่อง
สะพายตัดหญา เปนตน 

6) สินคาประเภทอุปกรณไฟฟา ไดแก หลอดไฟ สายไฟ ตะปู ปลั๊กและคีม เปนตน 
7) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก ลําโพง พัดลม วิทยุ/โทรทัศน ตูเย็นและเครื่องเสียง เปนตน 
8) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก กระทะ จาน ไมแขวนเสื้อ มีดและทัพพี เปนตน 
 
7.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย โดยสวนมากเขามาซื้อสินคาในชวงเชากอนเวลา 09.00 น. 

รอยละ 58.6 โดยการเขามาซื้อสินคานิยมซื้อที่สินคาที่ตลาดนัดในทองถิ่นและตลาดนัดบริเวณดาน คิดเปนรอย
ละ 35.6 เหตุผลที่นิยมซื้อ เพราะสะดวก หาซื้องาย ราคาถูกและสินคามีมากมาย เปนตน โดยปริมาณการเขา
มาซื้อสินคาของผูบริโภคคนกัมพูชาในหนึ่งครั้งสวนมากมีมูลคา 100-1,000 บาท  

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก ราคาถูกกวา สามารถหาซื้อสินคาได
งาย สะดวกและมีคุณภาพดีกวาเพราะลดราคาเปนบางชวง เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาไม
มาซื้อสินคา ไดแก ความยุงยากในการถือหรือหิ้ว สินคากลับ ราคาสินคาสูงกวาและคาขนสงแพง เปนตน 

 
7.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนกัมพูชาที่ผานจุดผานแดนในจังหวัดศรีสะเกษ มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคา

จากประเทศอ่ืน เชน จีน เวียดนาม รอยละ 5-10 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคา
ในประเทศกัมพูชา มีความหลากหลายมากข้ึน แตผูบริโภคคนกัมพูชา รอยละ 43.1 ยังตองการซื้อสินคาไทยคง
เดิม เพราะสะดวกสบาย ความเคยชิน งายในการซื้อสินคาและราคาถูก สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย 
มีปญหาอุปสรรคในเรื่องของพาหนะในการเดินทาง คาแรงขนสงสินคาและคาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออก
จากประเทศกัมพูชา มีคาใชจายสูง เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดข้ึน สงผลตอการมาซื้อ
สินคาของผูบริโภคคนกัมพูชามาก ซึ่งมีผลกระทบความสัมพันธของทั้งสองประเทศมากที่สุดในการมาซื้อของ
ผูบริโภคคนกัมพูชา 
 

7.2. ผูบริโภคคนไทย 
ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนตามจุดผานแดนในจังหวัดศรีสะเกษ โดย

สวนมากเปนผูหญิงมากกวาผูชาย และมีอายุระหวาง 41-50 ป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณดาน
ของจังหวัดศรีสะเกษ มีอาชีพหลักคือ เกษตรกร รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 5,001-10,000 บาทตอเดือน ผูบริโภค
คนไทยมาซื้อสินคาท่ีตลาดบริเวณดาน 2 วันตอสัปดาห และมีการซื้อสินคาของประเทศกัมพูชา โดยสินคาที่ซื้อ
จากผูประกอบการคนกัมพูชา ไดแก เห็ดโคน ผักหวาน หวาย เห็ดเผาะ กลวยไมตาง ๆ พันธุไมตาง ๆ สมุนไพร 
ปลา กบ แมลงตาง ๆ บุหรี่ เหลา และเบียร เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคาประมาณชวงสายหลัง 09.00 น. 

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนกัมพูชาวา สินคาบางชนิดนั้นไมมีจําหนายในประเทศ
ไทย เพราะสินคาราคาถูกและมีสินคาใหเลือกหลากหลาย แตในขณะที่ผูบริโภคคนไทยเลือกซื้อสินคาของไทย
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มากกวา สินคาของประเทศกัมพูชา เนื่องจากสินคาจากประเทศกัมพูชา เปนสินค าตองหาม ความยุงยากใน
การถือหรือหิ้ว สินคากลับและราคาสูง  นอกจากนี้ผูบริโภคคนไทยเขาไปประเทศกัมพูชา เพ่ือไปใชบริการหวย
ใตดินและบอนการพนัน เปนตน ในกรณีเลนหวยใตดินนั้นเขามาเลน 3-4 ครั้งตอเดือนและเลนหวยใตดินของ
ไทยนั้น เลน 2 ครั้งตอเดือน โดยเขาไปเลนที่บอนการพนันมากกวา 10 ครั้งตอเดือนและผูบริโภคคนไทยชอบ
เลนการพนันที่ประเทศกัมพูชามากกวา  
 

7.3. ผูประกอบการคนกัมพูชา 
ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มาซื้อสินคาตามแนวชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย มีอายุ 50 ปขึ้นไป สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และเปนผูประกอบการรายยอย 
ซึ่งมีการเขามาซ้ือสินคาสวนใหญเปนวันเสาร ไมแนนอน วันศุกร ไมมีวันหยุด วันอาทิตยและวันพุธ ตามลําดับ 
ทั้งนี้หากเปนจุดผอนปรนก็ขึ้นกับวันที่เปดทําการ จากการสัมภาษณผูประกอบการคนกัมพูชา สามารถสรุปได
ดังนี้ 

 
7.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนกัมพูชา ที่มีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  

 
ตารางที่ 90 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศกัมพูชาไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจาก
ประเทศไทย 

3.38 0.775 ปานกลาง 

2 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอประเทศกัมพูชา 3.38 1.015 ปานกลาง 
3 

  
ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก
ชนิดที่เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชา 

3.34 0.670 ปานกลาง 

4 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.31 0.660 ปานกลาง 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 

เพื่อการพัฒนาประเทศกัมพูชา 
3.31 0.761 ปานกลาง 

รวม 3.34 0.776 ปานกลาง 
  
  จากตารางที่ 90 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.34 ไดแก ประเทศกัมพูชา ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขา
จากประเทศไทย ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอประเทศกัมพูชาและประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและ
ความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชา เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย  
พบวา ผูประกอบการคนกัมพูชา มีความคุนเคยที่มีตอผูประกอบการคนไทยและมีความคุนเคยตอสินคาไทย 
เปนอยางด ี

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา 
ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ ย ( ) = 3.97 
ไดแก ประเทศไทยมีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิต มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีความชํานาญดานเทคนิค 
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มีการผลิตที่ไดมาตรฐาน มีรสนิยมสูงดานความคิดสรางสรรค มีการศึกษาที่ดี มีการผลิตสินคาจํานวนมากและมี
การวิจัยดานเทคโนโลยี เปนตน 

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน  
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.81 ไดแก ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึง
ประเทศไทย สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนผลิตดวยเทคโนโลยีและสินคาไทยที่จําหนายในรานคาตาม
แนวชายแดนมีความคงทน เปนตน 

 
7.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย โดยผานจุดผานแดน

ในจังหวัดศรีสะเกษ 
  

ตารางที่ 91 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานสถานท่ี 3.89 0.452 มาก 
2 ดานราคา 3.89 0.638 มาก 
3 ดานผลิตภณัฑ 3.86 0.521 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.71 0.523 มาก 

รวม 3.84 0.534 มาก 
 

 จากตารางที่ 91 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.84 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานสถานที่ ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.89 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การขนสงสินคา
กลับมีความสะดวก สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขายและเวลาเปด-
ปดใหบริการของรานคาเหมาะสม เปนตน 

2) ดานราคา ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.89 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาไทยที่
เหมือนกันกับสินคากัมพูชานั้นเปรียบเทียบราคาสินคาของไทยมีราคาถูกกวา การตั้งราคาสินคาเหมาะสมกับ
คุณภาพสินคาและสามารถตอรองราคาสินคาได เปนตน 

3) ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.86 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาของไทยมีให
เลือกหลากหลาย การคนหาสินคาในรานคาไทยทําไดงาย และรานคาไทยจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมู เปนตน 

4) ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.71 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีการให
เครดิตในการซื้อสินคา มีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหาและมีการโฆษณาในหนังสือพิมพทองถิ่น 
เปนตน 
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7.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาไทย โดยผานจุดผานแดนในจังหวัดศรีสะเกษ  

 
ตารางที่ 92 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานกฎหมายและการเมือง 3.77 0.571 มาก 
2 ดานเศรษฐกิจ 3.68 0.542 มาก 

รวม 3.73 0.557 มาก 
 

จากตารางที่ 92 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.73 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
  1) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.77 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก 
รัฐบาลไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ 
และกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคามีความยุงยาก เปนตน  

2) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.68 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การขาดแคลน
สินคาท่ีจําเปนในประเทศกัมพูชา และผูบริโภคคนกัมพูชา มีความตองการสินคาไทยสูง คาใชจายในการขนสง
สูงและรายไดในการนํามาซื้อสินคามีนอย เปนตน  
 

7.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนกัมพูชา ที่ซ้ือสินคาไปขายที่ประเทศกัมพูชา 
ผูประกอบการคนกัมพูชา สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองและขายสงในประเทศของตน มีการ

วางแผนมาซื้อสินคาดวยวิธีการโทรมาสั่งซื้อเอง หลังจากนั้นมารับสินคาดวยตนเอง มาซื้อสินคาดวยตนเองแต
ไมไดผานการติดตอมากอนและสั่งซื้อจากตัวแทนที่เปนคนกัมพูชาเปนผูรวบรวมรายการสินคาและทําการสง
สินคาถึงที่หมาย  โดยมีวิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อ  เปนสินคาแปลก
ใหม เพ่ือลองนําไปวางขายและพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่ขายไดมาก เพ่ือประมาณแนวโนม
ความตองการซื้อของลูกคา ผูประกอบการคนกัมพูชามาซื้อสินคาจากไทย ประมาณ 1-5 ครั้งตอเดือน  

การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประเทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 10 จากราคา
เดิมของสินคา  

รานคาคนกัมพูชาที่ขายสินคาในชองจวม อําเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา มีราน
คาขายสินคาไทยรายใหญมากกวา 3 ราย สงผลใหยอดขายลดลงและมีสินคาจากประเทศเพ่ือนบานเพ่ิมขึ้น ซึ่ง
มีสินคาจากประเทศเวียดนาม ประเทศเกาหลีใตและไตหวัน ที่มีแนวโนมที่มาวางในตลาดทองถิ่นมากขึ้นและ
ลูกคาเดิมของผูประกอบการคนกัมพูชามีแนวโนมในการสั่งซื้อสินคาเพ่ิมขึ้น คาดวารานคารายใหมของ
ผูประกอบการคนกัมพูชามีแนวโนมสั่งซื้อสินคาเทาเดิม ในกรณีที่สินคาในประเทศกัมพูชามีคุณภาพใกลเคียง
กันกับสินคาในประเทศไทย ราคาถูกกวา ผูประกอบการคนกัมพูชาตัดสินใจซื้อสินคาจากประเทศของตนเอง 
เนื่องจากลดคาใชจายในการเดินทางขามแดน 
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ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนกัมพูชาที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ประเทศกัมพูชาพบคือ ปญหาใน
เรื่องความสูญเสีย กลางทาง/ปลายทางของสินคา สินคาถูกกีดกัน การลงสินคา คาธรรมเนียมและการขนสง
สินคา  
 

7.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณหนาดาน โดยสวนใหญประกอบธุรกิจคาปลีก เปนเวลา

มากกวา 9 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งสวนใหญไมเกิน 50,000 บาท โดย
สวนใหญผูบริโภคคนกัมพูชาและผูประกอบการคนกัมพูชา เขามาซื้อเองที่รานและบางรายโทรศัพทมาสั่งกับ
ผูประกอบการคนไทยโดยตรง สวนใหญจายเปนเงินสด แตหากเปนผูประกอบการคนกัมพูชาที่สนิทและไวใจ
กัน มีการใหเครดิตประมาณ 7 วัน แนวโนมที่คนกัมพูชามาซื้อสินคาของไทยเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสินคาเปนที่นิยม 
และแนวโนมที่รานใหมสั่งสินคาจากผูประกอบการคนไทยเพ่ิมขึ้น เพราะสินคาของไทยมีคุณภาพ ปญหา
อุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทยพบคือ ปญหาในเรื่องการขนสงสินคา คาธรรมเนียมและสินคาถูกกีดกัน 
 
8. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและเมืองตรงกันขามของแตละดานในอนาคต 

 จุดผานแดนถาวรชองสะงํา เปนดานที่สามารถเดินทางไปจังหวัดเสียมเรียบ ดวยระยะทาง 130 
กิโลเมตร ซึ่งเปนเสนทางที่ระยะใกลที่สุด ผานทางเสนหมายเลข 67 โดยผานเมืองอัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย 
และเขาจังหวัดเสียมเรียบ นอกจากนี้ถือเปนเสนทางที่สามารถกระจายสินคาไทยไปยังจังหวัดเสียมเรียบ เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และจังหวัดเสียมเรียบไดมีการกอสรางเมืองใหม
เสียมเรียบ หางจากนครวัด ระยะทาง 40 กิโลเมตร ซึ่งเปนสนามบินแหงใหมที่รองรับเครื่องบินขนาดใหญ
และนักทองเที่ยวจํานวนมาก ตลอดจนมีศูนยการคาขนาดใหญ โรงแรมขนาดใหญ ตลอดจนสิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ บนพ้ืนที่ 40 ตารางกิโลเมตร ทําใหเปนโอกาสของจังหวัดศรีสะเกษ  
  กัมพูชาเปนประเทศที่มีความอุดมสมบูรณดานทรัพยากรเปนจํานวนมาก จึงทําใหมีความสามารถใน
การเพาะปลูกสินคาเกษตรเพ่ือสงออกไปยังประเทศเพ่ือนบานได เชน มันเสน พืชสมุนไพร หวาย ของปา เปน
ตน จังหวัดศรีสะเกษ เปนจังหวัดที่ติดตอกับกัมพูชา ทําใหสามารถนําเขาวัตถุดิบและสินคาจากกัมพูชาไมตอง
เสียภาษี ซึ่งไดเพ่ิมทางเลือกในการแสวงหาวัตถุดิบจากแหลงผลิตที่มีตนทุนต่ํากวา เพ่ือนําสินคาไปเพ่ิมมูลคา
ทางการคา เชน กรณีนําเขามันสําปะหลัง นําเขาสูอุตสาหกรรมแปรรูปไดผลิตภัณฑตาง ๆ ไดแก มันเสน แปง
มัน เอทานอล เปนตน จึงทําใหโอกาสของดานชองสะงําเปนจุดพักของสินคาเกษตรที่นําเขาจากกัมพูชา 
  บริเวณจุดผานแดนถาวรชองสะงํา มีการจัดตั้งตลาดขายสินคาหางจากดาน ระยะทาง 1 กิโลเมตร 
และในอนาคตตลาดแหงนี้ มีการยายเขาไปที่บริเวณพ้ืนที่เมืองใหมชองสะงํา ที่มีการกอสรางเสร็จเรียบรอย
แลว แตยังไมมีผูประกอบการรายใดยายเขาไป เนื่องจากไมมีความชัดเจนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งอยูในระหวาง
เจรจาของเจาหนาทีภ่าครัฐที่เกี่ยวของ หากมีการยายไปที่เมืองใหมชองสะงํา สงผลใหมีการพัฒนาการคาเต็ม
รูปแบบมากขึ้น นอกจากนี้ บริเวณถนนที่เชื่อมตอไปยังบริเวณดานชองสะงําอยูในระหวางการกอสรางเปน
ถนน 4 เลน เพื่อรองรับการขยายตัวดานการคาท่ีมีมากข้ึน  
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9. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด 
1) เมืองใหมชองสะงํา ไมมีหนวยงานที่บริหารจัดการที่ชัดเจน ไกลจากดาน และไมมีความชัดเจนใน

สิทธิ์การถือครองของผูประกอบการที่ยายเขาไป และเกิดปญหาคนกัมพูชาไมมาซื้อสินคา เนื่องจากระยะ
ทางไกล ทําใหเสียคาใชจายทั้งคาเดินทางและคาขนสินคามากขึ้น  

2) เมืองใหมชองสะงํา มีระยะทางท่ีไกลจากจุดผานแดนถาวรชองสะงํา ประมาณ 2 กิโลเมตร 
3) เมืองใหมชองสะงํา สํานักงานจังหวัดไดทําหนังสือสงมอบทรัพยสินสมบูรณรอยละ 100 ใหแก 

อบจ. เซ็นรับมอบวา ทุกอยางเสร็จสมบูรณรอยละ 100 แตในความเปนจริงยังไมเสร็จสมบูรณตามหนังสือสง
มอบ จึงทําให อบจ. ไมสามารถเซ็นรับ  

4) ความไมชัดเจนของเขตแดน ซึ่งมีปญหาพ้ืนที่ทับซอน และมีการยายตลาดไปที่เมืองใหมชองสะงํา 
สงผลใหเกิดการรุกล้ําเขตแดนเพิ่มขึ้น หากยังคงพ้ืนที่บริเวณตลาดเกา สามารถเปนกันชนแนวเขตแดนไทยได  

5) นโยบายของรัฐบาลกัมพูชามีการกีดกันสินคาไทยของกัมพูชา เชน เครื่องใชไฟฟา เปนตน หาม
นําเขาจากไทย ซึ่งมีการผูกขาดกับสินคาจากเวียดนาม ดังนั้น การนําเขา -สงออกสินคาขึ้นอยูกับกลุมที่มี
อิทธิพลจากสวนกลางที่มีตอตามแนวชายแดน  

6) การเปดปดดานชองสะงํามีความไมแนนอน ขึ้นอยูกับทหารและกระทรวงมหาดไทย เหตุจากพ้ืนที่
ที่มีความไมชัดเจนในเขตแดน จึงสงผลตอการคาตามแนวชายแดนของดานชองสะงํา การทองเที่ยวขาดความ
ตอเนื่อง และสงผลตอการพัฒนาในดานตาง ๆ ของดานชองสะงํา นอกจากการซื้อสินคาไทยของคนกัมพูชามี
แนวโนมลดลง เนื่องจากมีสินคาจากเวียดนาม จีน และเกาหลีใต แยงสวนแบงทางการตลาดของสินคาไทย
เพ่ิมข้ึน  

7) การพิจารณาใหจุดผานแดนถาวรชองสะงํา อําเภอภูสิงห ใชบัตรผานแดนชั่วคราวได (Temporary 
Border Pass) การเดินทางขามแดนบริเวณจุดผานแดนถาวรชองสะงํา ตองใชเอกสารเดินทาง คือ  หนังสือ
เดินทาง (Passport) และบัตรผานแดน (Border Pass)  ตามความตกลงระหวางไทยกับกัมพูชา วาดวยการ
สัญจรขามแดนระหวางประเทศทั้งสอง ไมสามารถอํานวยความสะดวกใหกับคนไทยและคนกัมพูชาที่เดินทาง
ทองเที่ยวแลวไมมีเอกสารดังกลาว ตอมาเมื่อป พ .ศ. 2546 ไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงระหวางผูวา
ราชการจังหวัดศรีสะเกษ และผูวาราชการจังหวัดอุดรมีชัย ใหสามารถขามแดนได โดยตองลงชื่อในสมุดคุมและ
แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารที่แตละฝายออกให ซึ่งไมเปนสากล ดังนั้น จังหวัดจึงตองการใหมี
การประกาศใชบัตรผานแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) บริเวณจุดผานแดนชองสะงําได และ
ขั้นตอนการนําเขา-สงออกชัดเจน (เอกสารที่ใช/กฎระเบียบตาง ๆ ภาษีและไมใชภาษี ขอกีดกันทางการคาตาง ๆ  

8) การติดตอทางธุรกิจระหวางคนไทยและคนกัมพูชาไมมีความจริงใจ และซื่อสัตย จึงทําใหขาดความ
ไวเนื้อเชื่อใจในการติดตอธุรกิจระหวางกัน  

9) เจาหนาที่ราชการไมเพียงพอในการบริหารจัดการบริเวณดาน และมีการเปลี่ยนแปลง โยกยายบอย 
นอกจากนี้ ไมสามารถใชภาษาเขมรในการติดตอสื่อสาร 

10) การซื้อขายสินคาที่ดานชองสะงํา ตองมีการสื่อสารดวยภาษาเขมรในการติดตอสื่อสาร ซึ่งทําให
เปนอุปสรรคกับผูขายคนไทยตองสามารถติดตอดวยภาษาเขมรได  

11) ความไมชัดเจนของนโยบายในการจัดการบริหารพื้นที่ระหวางตลาดเกาและเมืองใหมชองสะงํา 
12) ปจจุบันบัตรผานแดน (Border Pass) ที่ใชไดเฉพาะคนทองถิ่น ซึ่งสามารถเดินทางไปไดเพียง

จังหวัดอุดรมีชัยเทานั้น จังหวัดศรีสะเกษ ตองการประกาศใชบัตรผานแดนชั่วคราว (Temporary Boder 
Pass) บริเวณจุดผานแดนชองสะงํา ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกในการเดินทางผานทั้งเพ่ือการคาและการ
ทองเที่ยว 
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13) การบริหารจัดการและการขามแดน มีเรื่องผลประโยชนเขามาเก่ียวของและมีความซับซอน 
14) ปจจุบันกัมพูชา มีสินคาจากญี่ปุน จีน เกาหลีใต และเวียดนามจํานวนมาก ทําใหสวนแบงทาง

การตลาดสินคาไทยลดลง และอนาคตทําใหสินคาจากประเทศเหลานี้ทะลักเขามายังไทยตามแนวชายแดน  
15) การขนสงสินคาผานดานชองสะงํา รถไทยสามารถนําเขาไปกัมพูชาไดเพียง 30 กิโลเมตร ทําให

เกิดความไมสะดวกในการขนสงสินคา 
16) การหลั่งไหลของแรงงานเสรีสินคา เนื่องจากแรงงานกัมพูชาแสวงหาตลาดแรงงานในไทย ซึ่งมี

คาแรงที่สูงกวา ในขณะเดียวกัน นายจางคนไทยตองการแรงงานราคาถูก ประกอบกับแรงงานไทยมีการเลือก
งานหรือไมพัฒนาฝมือแรงงาน สงผลใหแรงงานไทยมีอัตราการวางงานเพิ่มข้ึน 

17) ประเทศไทยไมมีไกดทองถิ่นนําเที่ยวเมื่อนักทองเที่ยวกัมพูชาเขามาเที่ยวที่ไทย แตตรงกันขาม
เมื่อนักทองเที่ยวไทยไปเที่ยวที่กัมพูชา ตองมีไกดทองถิ่นกัมพูชานําเที่ยว 

18) การคมนาคมสะดวกทําใหเกิดปญหาดึงแรงงานไปทํางานในจังหวัดใหญ สงผลใหจังหวัดเล็กไมมี
แรงงานทํา ประชากรศรีสะเกษมีจํานวน 1.5 ลานคน แตมีประชากรอาศัยอยูจริง 900,000 คน 

19) ดานการลงทุนและสงออกกับประเทศกัมพูชา ยังมีความยุงยากโดยเฉพาะฝงกัมพูชา ประจวบกับ
กําลังซื้อของคนกัมพูชายังมีปริมาณนอย การซื้อ-ขายสินคาดวยระบบเงินสด ไมมีหลักประกัน จึงทําใหมีความ
เสี่ยงสูงในการประกอบธุรกิจ 

20) การพิสูจนสัญชาติ มีปญหาในเรื่อง 1) เมื่อแรงงานที่พิสูจนสัญชาติไมผาน จะทําอยางไร         
2) แรงงานตางดาวที่ได วีซา เขาทํางาน 4 ป ครบอายุแลว รัฐบาลไทยจะอนุญาตใหกับแรงงานทํางานตอ
หรือไม ซึ่งอาจสงผลใหไทยเกิดปญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคต 

21) การเก็บคาผานแดนตรวจคนเขาเมืองของกัมพูชา คนละ 100 บาท แตในความเปนจริง การเก็บ
คาผานแดนของกัมพูชา คนละ 10 บาท 

22) จากการนําเขาสินคาจากกัมพูชา เชน พริกแหง ตองมีโควตาสําหรับผูประกอบการแตละราย จึง
สามารถนําเขาสินคาดังกลาวได และในกรณีนําเขาสินคาที่นอกเหนือจากโควตา เชน เม็ดมะมวงหิมพานต มี
คาใชจายภาษีนําเขาสูง รอยละ 50  สวนการยกเวนภาษีตามขอตกลง AFTA ก็ยังทําไมได เนื่องจากขอตกลง
ดังกลาวมีการกีดกันโควตาใหกับผูประกอบการรายใหญ เชน บริษัท ไรทิพย เปนตน สวนผูประกอบการราย
ยอย หรือคนในพื้นท่ี ไมมีโควตาการนําเขาสินคาเกษตร จึงทําใหมีคาใชจายภาษีนําเขาจํานวนมาก 
 
10. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

1) จังหวัดศรีสะเกษ เปนเสนทางที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศตาง ๆ ไดหลายประเทศ นอกจากกัมพูชา
แลว ยังสามารถเดินทางไปที่ สปป.ลาว และเวียดนามได ดวยระยะทางที่ไมไกลมาก ดังนั้น จังหวัดศรีสะเกษจึง
สงเสริมดานการคาและการทองเที่ยวของจังหวัด เพ่ือใหเปนที่สนใจแกนักลงทุน  

2) ควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการอํานวยความสะดวกของหนวยงานที่เกี่ยวของบริเวณดานชองสะงํา 
เชน ดานศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง ดานกักกันพืช/สัตว ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการคา ให
เปนไปตามระเบียบและกระบวนการที่รวดเร็วมากขึ้น 

3) สงเสริมสนับสนุนใหนักธุรกิจมีการเขาถึงตลาดเชิงรุกมากข้ึน เชน การจัดกิจกรรมพบปะเจรจาทาง
การคาไทย-กัมพูชา การเจรจาลดปญหาอุปสรรคระหวางกัน เปนตน 

4) ควรมีความโปรงใสในการใหบริการผูประกอบธุรกิจ และนักธุรกิจควรมีความโปรงใสในการทํา
การคา มีความซื่อสัตย ความจริงใจ เพื่อสรางความเชื่อม่ัน และสรางภาพลักษณที่ดีระหวางกัน 
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5) การคาชายแดนไทย-กัมพูชา ของจังหวัดศรีสะเกษมีแนวโนมการเติบโตที่สูงขึ้น เนื่องจากมีปจจัย
สนับสนุนหลายประการ ไดแก การเชื่อมโยงระบบคมนาคม นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาชาติ ทําใหมี
การสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ บริเวณแนวชายแดนมากขึ้น 

6) โอกาสสําหรับผูประกอบการชายแดน ทั้งไทยและกัมพูชา ในการขยายการคาระหวางกัน 
โดยเฉพาะสินคาอุปโภคบริโภค สินคาเกษตร และวัสดุปจจัยทางการผลิตทางดานเกษตร เชน ปุยเคมี ปุย
ชีวภาพ ธุรกิจการทองเที่ยว 

7) ควรมีการทํางานอยางใกลชิดระหวางภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนขอมูล 
ความกาวหนา กฎระเบียบทางการคาและดานอื่น ๆ เพื่อลดปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น 

8) ควรมีการเตรียมความพรอม ณ ดานชายแดน และ การจัดระเบียบบริหารจัดการเมืองใหมชองสะงํา
ใหมีความชัดเจนมากขึ้น   

9) ควรมีจัดการเรื่องบัตรผานแดนของคนไทยและคนกัมพูชาที่ผานเขา-ออกดานชองสะงําใหมีความ
ชัดเจน เพ่ือเอ้ืออํานวยดานการคาและการทองเที่ยว 

10) ไทยควรมีไกดทองถิ่นนําเที่ยวเมื่อนักทองเทีย่วกัมพูชาเขามาเที่ยวที่ไทย  
11) ควรกระตุนใหมีการพัฒนาศักยภาพการผลิตของประเทศเพ่ือนบาน เกิดการแขงขันเพ่ือใหได

สินคา หรือผลผลิตที่มีคุณภาพสูง สงผลใหประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ เกิดการเสียเปรียบดานความสามารถ
ทางการแขงขัน จึงมีการปรับปรุงคุณภาพสินคาใหดีข้ึน และสามารถลดตนทุนไดมากข้ึน 

12) ควรจัดใหมีศูนยแลกเปลี่ยน หรือบริการขอมูล (One Stop Service) เชน ขอมูลดานการขนสง 
กฎระเบียบการคาระหวางประเทศ ขอมูลการทําหนังสือผานแดน ขอมูลการทองเที่ยว ที่พัก รานอาหาร เปนตน 
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3.2.9 สภาวะการคาชายแดนจังหวัดสุรินทร 
 
 
1. ขอมูลของจุดผานแดนถาวรของจังหวัดสุรินทร 

 
จังหวัดสุรินทร มีพ้ืนที่ติดกับกัมพูชา ระยะทาง 90 กิโลเมตร เปนจุดผานแดนถาวร จํานวน 1 จุด คือ

ชองจอม ตรงขาม บานโอรเสม็ด อําเภอสําโรง จังหวัดอุดรมีชัย กัมพูชารายละเอียดดังตารางที่ 93 
 
ตารางที่ 93 แสดงพื้นที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรจังหวัดสรุินทร 

จังหวัด 
จุดผาน
แดน
ถาวร 

จุด
ผอน
ปรน 

พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของกัมพชูา เวลาทําการ 

สุรินทร √  ดานชองจอม บานดานพัฒนา 
ตําบลกาบเชิง อําเภอกาบเชิง 

บานโอรเสม็ด อําเภอสําโรง 
จังหวัดอุดรมีชัย  
ประเทศกัมพูชา 

ทุกวัน  
เวลา 07.00-22.00 น. 

 

 
          ภาพที่ 196 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรชองจอม บ.ดานพัฒนา ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร 
 
2. มูลคาการคาของจุดผานแดนถาวรของจังหวัดสุรินทร 

จังหวัดสุรินทร มีมูลคาการคารวมในป 2556 จํานวน 1,273.06 ลานบาท แบงเปนมูลคาสินคาสงออก 
จํานวน 1,068.36 ลานบาท หรือ รอยละ 84 ของมูลคาการคารวมป 2556 และมีมูลคาสินคานําเขา จํานวน 
204.70 ลานบาท หรือ รอยละ 16 ของมูลคาการคารวมป 2556 สินคาสงออกมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น เห็นไดจากป 
2556 มีมูลคาที่เพ่ิมขึ้นจากป 2555 จํานวน 179.68 ลานบาท สวนสินคานําเขามีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากป 2555 
จํานวน 31.69 ลานบาท ดังตารางที่ 94 
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ตารางที่ 94 แสดงมูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-กัมพูชา               หนวย:ลานบาท 

จุดผานแดนถาวร สินคาสงออก สินคานําเขา 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

 
         ภาพที ่197 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดนถาวรใน จ.สุรินทร 
 

 
         ภาพที ่198 เสนทางการกระจายสินคานําเขาจาก สปป.ลาวผานดานสากล ดานทองถิ่น และดานประเพณี เขาสู จ.สุรินทร 
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3. ลักษณะการขนสงสินคาและการชําระเงิน 
จังหวัดสุรินทร มีพรมแดนติดกัมพูชา 90 กิโลเมตร ซึ่งมีการขนสงสินคาผานจุดผานแดนถาวรและจุด

ผอนปรน ทั้งหมด 2 วิธี ดังนี้ 
1) พรมแดนเปนพ้ืนดินติดกับกัมพูชา ขามโดยรถยนต หรือรถบรรทุก ที่จุดผานแดนถาวรชองจอม 

อําเภอกาบเชิง รถบรรทุกสินคาผานดาน แลวไปยังโกดังสินคาหรือเปลี่ยนขนถายสินคาจากรถไทยไปยังรถ
กัมพูชาในจุดที่กําหนด 

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

4.1.  ดานแรงงาน 
1) การพ่ึงพาแรงงานจากคนในพ้ืนที่ เชน มอเตอรไซครับจาง รถสามลอเครื่อง รถเมลประจําทาง ซึ่ง

เปนคนในพ้ืนที่สวนใหญ และหมูบานใกลเคียง เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับชาวบาน ซึ่งมอเตอรไซครับจาง จํานวน 
120 คัน ในวันจันทร-ศุกร มอเตอรไซครับจางไมไดนําออกมาครบ 120 คัน เนื่องจากคนรับจางขับมอเตอรไซค
มีงานประจํา จะรับจางขับในวันเสารและอาทิตย มอเตอรไซครับจางมีการออกวิน เกือบครบ 120 คัน เพราะมี
ประชาชนขามมาดานชองจอมจํานวนมาก ประมาณ 3,000 คน จึงทําใหประชาชนในพ้ืนที่และหมูบาน
ใกลเคียงมีรายไดเพ่ิมข้ึน  

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

นอกจากนี้ จุดผานแดนถาวรชองจอม ไดมีการผอนผันใหแรงงานกัมพูชา เขามาทํางานไปเชา -กลับ
เย็น ใชเอกสารเปนบัตรผานแดน (สามารถอาศัยอยูในเขตพ้ืนที่สุรินทร ไมเกิน 30 กิโลเมตร จากดานชองจอม) 
ซึ่งแรงงานกลุมนี้ บางรายเขามาทํางานในประเทศไทยไมกลับไปยังประเทศกัมพูชา และลักลอบเขาไปทํางาน
ยังจังหวัดอ่ืน ๆ หรือ แหลงอุตสาหกรรมในสวนกลางของประเทศ ทําใหไทยยังประสบกับปญหาแรงงาน
ลักลอบเขามาทํางานอยางผิดกฎหมาย  

 
4.2. ดานบริการ 
1) การพ่ึงพาดานการทองเที่ยวจากประเทศกัมพูชา คือ การทองเที่ยวที่เมืองเสียมเรียบ เขาพระวิหาร 

ซึ่งนักทองเที่ยวทั้งคนไทยและตางชาติที่นิยมไปทองเที่ยว แตมีขอจํากัดในเรื่องการแบงแยกเสนแดนยังไม
เรียบรอย สวนการเดินทางไปเขาพระวิหาร นักทองเที่ยวใชเสนทางผานจุดผานแดนถาวรชองสะงํามากกวาจุด
ผานแดนถาวรชองจอม เนื่องจากมีเสนทางการเดินทางที่ใกลและสะดวกกวา  

สวนจุดผานแดนถาวรชองจอม ดานทองเที่ยว สวนใหญเปนการเดินทางขามไปเลนการพนัน ที่บอน
คาสิโนที่กัมพูชา และการซื้อสินคาตามแนวชายแดน จึงทําใหการทองเที่ยวเปนการทองเที่ยวของฝายไทยไป
ทองเที่ยวฝงกัมพูชาอยางเดียว เนื่องจากคนกัมพูชาไมมีอํานาจในการทองเที่ยว สงผลใหประเทศไทยเสีย
ดุลการคาจํานวนมาก 
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2) การพ่ึงพาดานการศึกษา เห็นไดชัดวา บริเวณตลาดชองจอมที่มีการขายสินคาทุกวัน ภายในตลาด
มีการจัดตั้งศูนยการศึกษาของเด็ก มีการสอนลูก ๆ ของพอคาแมคาคนกัมพูชาที่เขามาทําการคาบริเวณตลาด
ชองจอมและตําบลบานดาน ซึ่งมีการสอนในระดับกอนอนุบาลและระดับอนุบาล เริ่มแรกอยูภายใตการดูแล
ของกระทรวงศึกษาธิการ แตในปจจุบันอยูในการดูแลของคนกัมพูชาและไดนําครูคนกัมพูชามาสอนแทน ซึ่งอิง
หลักสูตรของกัมพูชา มีการสอนภาษาทั้งภาษาเขมรและภาษาไทยเด็กที่เขาเรียนในระดับประถม ยังตองขามไป
เรียนที่ฝงกัมพูชา เนื่องจากเด็กที่มาอยูในไทย ยังเปนคนกัมพูชา ไมมีสิทธิ์เขาหลักสูตรการเรียนการสอนของ
ไทยได จึงตองขามฝงไปเรียนที่กัมพูชา ดังนั้น การพึ่งพาดานศึกษาในระดับกอนอนุบาลและระดับอนุบาล และ
ในอนาคตการอาจมีปญหาเรื่องบุคคลสองสัญชาติ  

3) การพ่ึงพาดานการสาธารณสุข รัฐบาลไทยไดใหความชวยเหลือโรงพยาบาลสําโรง จังหวัดอุดรมีชัย 
เกี่ยวกับการปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอรายแรงทั้งในคนและสัตวในพ้ืนที่ชาดแดน ไดแก HIV / AIDS 
มาลาเรีย ไขหวัดนก โรคปากและเทาเปอยในโคและกระบือ และใหทุนฝกอบรมแพทยและพยาบาล 
นอกจากนี้ หนวยงานในระดับทองถิ่นยังใหความอนุเคราะหแกคนกัมพูชาในพ้ืนที่ชายแดนสามารถเขามารับ
การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลและสถานีอนามัยในประเทศไทยดวย คนกัมพูชาที่เขามารักษาที่ฝงไทย
สวนใหญมาใชการรักษา 3 ครั้งตอเดือน และเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ย ไมเกิน 500 บาทตอครั้ง 

ดังนั้น การพึ่งพาดานการสาธารณสุข พบวา ประชาชนคนกัมพูชาขามมาใชบริการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานดานเปนจํานวนมาก เนื่องจากการเปดดานของชองจอมทุกวัน สวนประชาชนคนกัมพูชาที่มี
ฐานะที่ดี ไปรักษาที่โรงพยาบาลในตัวอําเภอ และจังหวัดเปนสวนใหญ ดังนั้น การพ่ึงพาดานสาธารณสุข 
ประเทศไทยเปนคนใหมากวาเปนคนรับผลประโยชน โดยในป 2556 ไทยมีแผนพัฒนาทีมแพทยพยาบาล 
เจาหนาที่ของกัมพูชา เรื่องมาตรฐานการดูแลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยเฉพาะทีมแพทยกูชีพฉุกเฉิน ระบบ
การดูแลที่หองอีอาร การควบคุมโรคตามแนวชายแดนโดยเฉพาะโรคมาลาเรียชนิดดื้อยาอารติมิชินิน และอบรม
เพ่ิมศักยภาพ อสม.หมูบานคูขนานชายแดนไทย-กัมพูชา 

 
5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

1) การนําเขาปจจัยการผลิตมาสรางมูลคาเพิ่ม 
1.1) หวายเสน เปนสินคาที่นําเขาจากกัมพูชา แลวนําไปแปรรูปสินคาเพ่ือเพ่ิมมูลคา สามารถ

นําไปเปนเฟอรนิเจอร เชน เกาหวาย โตะหวาย ชั้นหวาย เปนตน ซึ่งหวายเสนเปนวัสดุที่มีความคงทน และ
สามารถสรางมูลคาของสินคาได 

1.2) ถานไม เปนสินคาที่นําเขามาจากกัมพูชาเพ่ือนําไปเปนเชื้อเพลิงและใชประโยชนในดานตาง ๆ 
ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ตลอดจนภาคครัวเรือน เชน นําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตสารเคมี
ตาง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ใชเปนการดูดซับกลิ่นและความชื้นในสถานที่ตาง ๆ ใชเปนสารปรับปรุงดิน ใชผสม
อาหารสัตว ตลอดจนสามารถใชในการปรับปรุงคุณภาพแหลงน้ํา เปนตน 

2) การสรางมูลคาเพิ่มจากปจจัยการผลิตภายในประเทศเพื่อการสงออก  
2.1) ผักปลอดสารพิษ สงเสริมประชาชนในกัมพูชาปลูกผักปลอดสารพิษ โดยใหเมล็ดพันธุ ให

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

3) ปจจัยการผลิตภายในประเทศหรือนําเขาจากประเทศเพื่อนบานที่มีศักยภาพเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มเพื่อการสงออก 

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

4) ปจจัยการผลิตที่สรางมูลคาเพิ่มอยูแลวสามารถตอยอดในการสรางมูลคาเพิ่มได  
4.1) มันเสน มันบด ปจจุบันอําเภอกาบเชิงมีโครงการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมพิเศษ เนนในการ

แปรรูปสินคาการเกษตรตามแนวชายแดน เชน มันสําปะหลัง ทั้งมันเสนและมันบด ที่มีการเพาะปลูกมากใน
พ้ืนที่จังหวัดสุรินทร ซึ่งผลผลิตจากมันสําปะหลังสามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับแปงไดมากกวา 200 
ชนิด เชน ซอล ซีอ้ิว แปงมัน เปนตน สินคาเหลานี้มีความตองการของตลาดประเทศจีน อินโดนีเซีย อยางมาก
และอํานาจซื้อของทั้งสองประเทศคอนขางสูง จึงถือเปนโอกาสเชิงพ้ืนที่ที่สรางมูลคาเพ่ิมจากการแปรรูปสินคา
ดังกลาว   
 
6. ดานความม่ันคง 

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

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

3) บอนคาสิโน จุดผานแดนถาวรชองจอม ฝงตรงขามมีบอนคาสิโน อยู 2 แหง ไดแก โอรเสม็ด       
รีสอรท (O-Smach Resort) และ โรยัล ฮิลล รีสอรท (Royal Hill Resort) ซึ่งนักเลนพนันบอนคาสิโน 2 แหง 

rIS
NED KKU



ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3-166  

สวนใหญเปนคนไทย ชวงอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป จนถึง วัยหลังเกษียณ ซึ่งกฎหมายของกัมพูชาไมอนุญาตใหคน
กัมพูชาเลนการพนันในบอนคาสิโน แตสามารถที่เขาทํางานในบอนคาสิโนได สงผลใหประเทศไทยสูญเสีย
ดุลการคาจากผูเลนการพนันเปนจํานวนมาก อาจสงผลดานความมั่นคง ตลอดจนดานเศรษฐกิจและสังคม 

 
7. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่จังหวัดสุรินทร 
 

7.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนกัมพูชาที่ใชบริการจุดผานแดนในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร โดย

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

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

7.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 95 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่จังหวัดสรุินทร 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอประเทศกัมพูชา 3.91 0.912 มาก 
2 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชา 3.75 1.094 มาก 

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

พัฒนาประเทศกัมพูชา 3.68 1.010 มาก 

รวม 3.75 1.028 มาก 
 

จากตารางที่ 95 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชา ที่มีตอประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.75 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก ประเทศไทยมีความสัมพันธที่
ดีตอประเทศกัมพูชา ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่ เสนอขายใหกับ
ประเทศกัมพูชาและการซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด เปนตน   
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7.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชา ที่มีตอประเทศไทย พิจารณาสวนประสมทางการตลาด 
(4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

  
ตารางที่ 96 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนกัมพูชาทีจังหวัด

สุรินทร 
ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ

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

รวม 3.94 0.555 มาก 
 

จากตารางที่ 96 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) รวม = 3.94 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  

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

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

3) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.91 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีการใหเครดิตในการซื้อสินคา ผูบริโภคคนกัมพูชารูสึกดีและ
คลอยตามโฆษณาในการอยากใชสินคาของไทย โฆษณาสินคาของไทยทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาเกิดความรูสึก
ตองการสินคาที่มีคุณภาพดีกวาสินคาที่ทานใชอยู มีการติดปายโฆษณาดวยภาษาเขมรที่บริเวณหนารานหรือ
บริเวณใกลเคียงและโฆษณาสินคาของไทยทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาคิดอยากลองใช เปนตน 

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

ผูบริโภคคนกัมพูชา  
 

ตารางที่ 97 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัดสุรินทร 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

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

รวม 3.95 0.615 มาก 
 

จากตารางที่ 97 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนกัมพูชา ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.95 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้ 

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

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

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

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

ผูบริโภคคนกัมพูชารับรูสินคาไทยผานหลากหลายชองทาง โดยรับรูผานการโฆษณาจากชองทางการ
โฆษณาสินคาไทย คือ ปากตอปากมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อโทรทัศนทองถิ่น และวิทยุทองถิ่น ตามลําดับ สวน
ชองทางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ ปากตอปาก สื่อ โทรทัศนทองถิ่น และสื่อ
โทรทัศนไทยจากสวนกลาง ตามลําดับ 
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7.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนกัมพูชาเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนกัมพูชาสวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝงไทย โดยการคิด

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

 
7.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย จาก

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

7.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนกัมพูชามาซื้อสินคาไทยที่ผานจุดผานแดนในจังหวัดสุรินทร เรียงลําดับประเภทสินคาจาก

มากไปหานอยดังนี้  
1) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค เปนตน  
2) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง ผาถุง รองเทาแตะ และรองเทาบูทยาง เปนตน  
3) สินคาประเภทอุปโภคบริโภค ไดแก น้ําอัดลม น้ําปลา ผงชูรส น้ํามันพืช และสบูลักส เปนตน 
4) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม เครื่องเสียง ตูเย็น วิทยุ/โทรทัศน และลําโพง เปนตน 
5) สินคาประเภทอุปกรณไฟฟา ไดแก หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก ตะปู และสี เปนตน 
6) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก เสียม จอบ คราด เมล็ดพันธุพืช และเครื่องสูบน้ํา เปนตน 
7) สินคาประเภทเชื้อเพลิงและยานยนต ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น รถจักรยาน รถ

มอเตอรไซค และยางรถมอเตอรไซด เปนตน 
8) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก มีด จาน กระทะ ชอน และหมอ เปนตน 

 
7.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย โดยสวนมากเขามาซื้อสินคาในชวงเชากอนเวลา 09.00 น. 

รอยละ 50.6 โดยการเขามาซื้อสินคานิยมซื้อที่สินคาที่ตลาดนัดบริเวณดาน คิดเปนรอยละ 50.6 เหตุผลที่นิยม
ซื้อ เพราะสะดวก หาซื้องายและใกลบาน เปนตน โดยปริมาณการเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคคนกัมพูชาใน
หนึ่งครั้งสวนมากมีมูลคา 100-1,000 บาท  
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ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก ราคาถูกกวา คุณภาพดีกวา สามารถ
หาซื้อสินคาไดงายและสะดวก เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาไมมาซื้อสินคา ไดแก ความ
ยุงยากในการถือหรือหิ้ว สินคากลับ ความเสียหายของสินคาในการขนสงและขั้นตอนในการตรวจสอบยุงยาก 
เปนตน 

 
7.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนกัมพูชาที่ผานจุดผานแดนในจังหวัดสุรินทร มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคา

จากประเทศอ่ืน เชน จีน เวียดนาม  รอยละ 5–10 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคา
ในประเทศกัมพูชา มีความหลากหลายมากข้ึน แตผูบริโภคคนกัมพูชา รอยละ 42.1 ยังตองการซื้อสินคาไทยคง
เดิม เพราะความเคยชิน ชอบในสินคาไทย สินคามีมาตรฐานและหาซื้อไดงาย สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคา
ฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่องของพาหนะในการเดินทาง คาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจากประเทศ
กัมพูชาสูงและคาแรงขนสงสินคา เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้น สงผลตอการมาซื้อ
สินคาของผูบริโภคคนกัมพูชามาก ซึ่งมีผลกระทบความสัมพันธของทั้งสองประเทศมากในการมาซื้อของ
ผูบริโภคคนกัมพูชา 
 

7.2. ผูบริโภคคนไทย 
ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนตามจุดผานแดนในจังหวัดสุรินทร โดยสวนมาก

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

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนกัมพูชาวา สินคาบางชนิดนั้นไมมีจําหนายในประเทศ
ไทย เพราะสินคาราคาถูกและมีสินคาใหเลือกหลากหลาย แตในขณะที่ผูบริโภคคนไทยเลือกซื้อสินคาของไทย
มากกวาสินคาของประเทศกัมพูชา เนื่องจากสินคาจากประเทศกัมพูชา เปนสินคาตองหาม ความยุงยากในการ
ถือ/หิ้ว สินคากลับและราคาสูง  นอกจากนี้ผูบริโภคคนไทยเขาไปประเทศกัมพูชา เพ่ือไปใชบริการหวยใตดิน
และบอนการพนัน เปนตน ในกรณีเลนหวยใตดินนั้นเขามาเลน 3-4 ครั้งตอเดือนและเลนหวยใตดินของไทยนั้น 
เลน 2 ครั้งตอเดือน โดยเขาไปเลนที่บอนการพนันมากกวา 10 ครั้งตอเดือนและผูบริโภคคนไทยชอบเลนการ
พนันที่ประเทศกัมพูชามากกวา 

 
7.3. ผูประกอบการคนกัมพูชา 

ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มาซื้อสินคาตามแนวชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร โดยเปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 20-40 ป สวนใหญไมไดรับการศึกษา และเปนผูประกอบการรายยอย ซึ่งมี
การเขามาซื้อสินคาสวนใหญนั้นไมแนนอน และวันพุธ ตามลําดับ ทั้งนี้หากเปนจุดผอนปรนก็ขึ้นกับวันที่เปดทํา
การ จากการสัมภาษณผูประกอบการคนกัมพูชา สามารถสรุปไดดังนี้ 
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7.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนกัมพูชา ที่มีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  

ตารางที่ 98 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนกมัพูชาที่มีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอประเทศกัมพูชา 4.62 0.494 มากที่สุด 
2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 4.38 0.728 มาก 
3 

  
ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 
เพื่อการพัฒนาประเทศกัมพูชา 

4.34 0.670 มาก 

4 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก
ชนิดที่เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชา 

4.31 0.761 มาก 

5 ประเทศกัมพูชา ไมควรจาํกัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจาก
ประเทศไทย 

4.28 0.797 มาก 

รวม 4.39 0.690 มาก 
  
  จากตารางที่ 98 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.39 ไดแก ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอประเทศกัมพูชา การซื้อสินคา
ของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุดและประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน  เพ่ือ
การพัฒนาประเทศกัมพูชา เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย  
พบวา ผูประกอบการคนกัมพูชา มีความคุนเคยที่มีตอผูประกอบการคนไทยและมีความคุนเคยตอสินคาไทย 
เปนอยางด ี

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

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

  
ตารางที่ 99 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

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

รวม 4.33 0.474 มาก 
 

 จากตารางที่ 99 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.33 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

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

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

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

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

7.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาไทย โดยผานจุดผานแดนในจังหวัดสุรินทร 

  
ตารางที่ 100 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานกฎหมายและการเมือง 4.42 0.486 มาก 
2 ดานเศรษฐกิจ 4.21 0.540 มาก 

รวม 4.32 0.513 มาก 
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จากตารางที่ 100 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.32 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

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

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

7.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนกัมพูชา ที่ซื้อสินคาไปขายที่ประเทศกัมพูชา 
ผูประกอบการคนกัมพูชา สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองในประเทศของตน มีการวางแผนมา

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

การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประเทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 10 จากราคา
เดิมของสินคา  

รานคาที่ขายสินคาในโอรเสม็ด อําเภอสําโรง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ซึ่งลูกคาเดิมของ
ผูประกอบการคนกัมพูชามีแนวโนมในการสั่งซื้อสินคาเพ่ิมข้ึน เพราะมีความนาเชื่อถือได และคาดวารานคาราย
ใหมของผูประกอบการคนกัมพูชามีแนวโนมสั่งซื้อสินคาเพ่ิมขึ้น มีสินคาจากประเทศเวียดนาม ที่มีแนวโนมที่มา
วางในตลาดทองถิ่นมากขึ้น ในกรณีที่สินคาในประเทศกัมพูชามีคุณภาพใกลเคียงกันกับสินคาในประเทศไทย 
ราคาถูกกวา ผูประกอบการคนกัมพูชาตัดสินใจซื้อสินคาจากประเทศของตนเอง  

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนกัมพูชาที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ประเทศกัมพูชาพบคือ ปญหาใน
เรื่องการขนสงสินคา การลงสินคาและคาธรรมเนียม 
 

7.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณหนาดาน โดยสวนใหญประกอบธุรกิจคาปลีก เปนเวลา

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

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

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

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

ตลาดใหมอีกแหงหนึ่ง 
5) จังหวัดสุรินทร ไดทําการลงนามบันทึกความเขาใจการสถาปนาความสัมพันธของเมืองคูมิตรกับ

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

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

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

8) บริเวณตําบลบานดาน มีโครงการจัดศูนยประชุมของ อบต. 
 
9. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด 

1) การจัดหาพ้ืนที่ในการพัฒนา เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณดานชายแดนชองจอมอยูในเขตรักษาพันธุสัตว
ปาหวยทับทัน–หวยสําราญ จังหวัดสุรินทร เปนผลใหการจัดทําแนวทางการพัฒนาที่เปนรูปธรรมตองรอการ
อนุญาตจากหลายหนวยงานในการใชพื้นที่ 

2) บริเวณจุดผานแดนชองจอม เปนพ้ืนที่ความมั่นคง มีการประกาศกฎอัยการศึก ทําใหหนวยงาน
ดานความมั่นคงเขาดูแลอยางเขมงวด เชน ทหาร ตํารวจ  ปกครองจังหวัด อส . จึงทําใหการทํางานของ
ศุลกากรลําบาก 

3) ระบบราชการมีการโยกยายผูบริหารบอย ทําใหสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายดวย ใน
ระดับทองถิ่นมีการเปลี่ยนผูนําบอย มีการขัดแยงกันในอํานาจและผลประโยชนตามแนวชายแดน ทําใหมีผลตอ
การพัฒนาชองจอม  

3-174 3-175
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4) ประเทศกัมพูชาไมอนุญาตใหรถยนตของไทยขับเขาได เนื่องจากพวงมาลัยอยูดานขวา แตรถขนสง
สินคาสามารถขับเขาไปในประเทศกัมพูชา ระยะทาง 30 กิโลเมตรเทานั้น จึงทําใหเปนอุปสรรคในการการคา 
เพราะตองเสียเวลาในการขนถายสินคา 

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

6) ประเทศกัมพูชา มีสินคาที่มาจากญี่ปุน จีน เกาหลีใต และเวียดนามจํานวนมาก ในอนาคตอาจมี
ปญหาเรื่องสินคาทะลักเขามายังไทยตามแนวชายแดน มีผลกระทบตอสินคาที่ผลิตในประเทศไทยที่จําหนาย
ตามแนวชายแดน 

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

8) การพิสูจนสัญชาติ มีปญหาในเรื่อง 1) เมื่อแรงงานที่พิสูจนสัญชาติไมผาน จะทําอยางไร           
2) แรงงานตางดาวที่ได วีซา เขาทํางาน 4 ป ครบอายุแลว รัฐบาลไทยตอสัญชาติใหกับแรงงานหรือไม อาจทํา
ใหไทยเกิดปญหาในอนาคตในเรื่องการขาดแคลนแรงงาน 

9) ความไมสงบตามแนวชายแดน เปนปญหาอุปสรรคสําคัญที่สงผลใหการนําเขา -สงออกสินคา 
การคาตลาดชายแดน และการทองเที่ยวชายแดนหยุดชะงักขาดความตอเนื่อง 

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

11) บริเวณตลาดดานชองจอม มีการอพยพของพอคาแมคาคนกัมพูชา เชื้อสายเวียดนาม ซึ่งอาศัยอยู
บริเวณดานชองจอมเปนเวลานาน อาจสงผลใหในอนาคตมีประชาชนแฝง และมีบุคคล 2 สัญชาติเปนจํานวน
มาก 

12) การผานขามแดนของจุดผานแดนถาวรชองจอม เปนดานถาวร ในทางปฏิบัติตองใชหนังสือ
เดินทาง (Passport) กับบุคคลที่อยูนอกพ้ืนที่ชายแดนใหใชหนังสือเดินทางสําหรับจุดผานแดนระหวางประเทศ 
และบัตรผานแดน (Border Pass) ใชกับบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหอยูอยางถาวร ณ พ้ืนที่ชายแดน มีอายุ 2 ป 
(เฉพาะอําเภอสําโรง ของกัมพูชา และอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร) ซึ่งพํานักไดระยะเวลา 7 วันตอครั้ง แต
ไมเกิน15 วัน ปจจุบัน การผานขามแดนจุดผานแดนถาวรชองจอม มีการใชเอกสารแบบตั๋วฉีก ซึ่งยังไมถูกตอง
ตามกฎระเบียบ  

13) เหตุผลที่ธุรกิจไทยไมคอยไปลงทุนที่กัมพูชา คือ 1) มีกฎระเบียบที่ยุงยากในการเขาไปลงทุน     
2) ภาครัฐของกัมพูชา/ทหารกัมพูชา มีการเรียกเก็บเงินเพ่ิมจํานวนมากและบอย 3) กําลังซื้อของคนกัมพูชาไม
มาก 4) ความสะดวกความงายในการเขาไปลงทุน ตองเขาถึงอํานาจรัฐ 5) การสรางกระแสความเปนชาตินิยม
ที่ตอตานประเทศไทยในเรื่องของพ้ืนที่ทับซอนตามแนวชายแดน สงผลตอความไมมั่นคงทางการคาการลงทุน 
ของธุรกิจไทยในกัมพูชา  

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

ควรมีการจัดตั้งองคกร เพ่ือทําหนาที่ในการดูแลในเรื่องการคาตางประเทศใหกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาด
กลาง สงเสริมใหเขาถึงตลาดเชิงรุกมากข้ึน  

2) บริเวณตลาดนัดดานชองจอม ควรมีระบบการจัดโซนนิ่งตลาด โดยแยกประเภทของผัก เสื้อผา 
โซนสินคาแตละชนิดใหชัดเจนมากข้ึน 

3) ดานการทองเที่ยว เสนอใหเขื่อนตะเกา เปนอางเก็บน้ําที่พักผอนหยอนใจของอําเภอกาบเชิง ที่
สามารถเพ่ิมรายไดใหกับประชาชนในทองถิ่นได 

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

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

6) จุดผานแดนถาวรชองจอม ควรมีการควบคุมใหเขมงวด การจัดทําทะเบียนแรงงานตางดา วให
ชัดเจน 

7) บริเวณจุดผานแดนถาวรชองจอม ควรมีการดําเนินการปกปนเสันเขตแดนใหชัดเจน หรือมีการทํา
ความตกลงในเรื่องดังกลาวที่เปนรูปธรรมมากขึ้น 

8) ภาครัฐควรมีการจัดใหมีการประชุมเชื่อมความสัมพันธ ความรวมมือในดานตาง ๆ มากขึ้น เพ่ือให
เกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 

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

10) การทํางานระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ควรมีการทํางานกันอยางใกลชิด เพ่ือ
แลกเปลี่ยนขอมูลในดานตาง ๆ  

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

 
จังหวัดบุรีรัมย มีพ้ืนที่ติดกับกัมพูชา ระยะทาง 80 กิโลเมตร เปนจุดผอนปรนแหงเดียว ซึ่งมีชายแดน

ติดกับกัมพูชา ทีบ่านจุบโกกี ตําบลอําปก อําเภอบัณเตียอําปน จังหวัดอุดรมีชัย รายละเอียดดังตารางที่ 101 
 

 

 
         ภาพที ่199 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนชองสายตะกู บ.สายโท 6 ใต ต.จันทบเพชร อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย 
 
2. มูลคาการคาของจุดผอนปรนของจังหวัดบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย มีจุดผอนปรนแหงเดียวที่ติดชายแดนกัมพูชาที่ บานจุบโกกี ตําบลอําปก อําเภอบัณเตียอําปน 
จังหวัดอุดรมีชัย ซึ่งคณะผูศึกษา ไดลงพ้ืนที่สํารวจจุดผอนปรน  ไดประมาณการมูลคาการซื้อขายสินคาตามจุด
ผอนปรนของจังหวัด พบวา มูลคาการคาตามจุดดังกลาวประมาณ 4 ลานบาทตอเดือน หากเทียบรายป 

ตารางที่ 101 แสดงพื้นที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผอนปรนจังหวัดบุรีรมัย 

จังหวัด 
จุดผาน
แดน
ถาวร 

จุด
ผอน
ปรน 

พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของกัมพชูา เวลาทําการ 

บุรีรัมย  √ จุดแลกเปลี่ยนสินคาเพื่อมนุษยธรรม
ชองสายตะกู บานสายโท 6 ใต 
ตําบลจันทบเพชร อําเภอบานกรวด 
ปจจุบันไดยกระดับเปนจุดผอนปรน
เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2557 

บานจุบโกกี  
ตําบลอําปก  
อํ า เ ภ อ บั ณ เ ตี ย อํ า ป น 
จังหวัดอุดรมีชัย  
ประเทศกัมพูชา 

ทุกวันศุกร  
และวันเสาร  
เวลา 08.30-14.00 น. 
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จํานวน 48 ลานบาท เปนมูลคาการซื้อขายสินคาจํานวนมาก ซึ่งมูลคาการคาดังกลาวไมไดผานกระบวนการ
ศุลกากร ดังตารางที่ 102 

 
ตารางที่ 102 แสดงประมาณการมูลคาการซ้ือขายของจุดผอนปรนและดานประเพณีของจังหวัดบุรีรัมย 

ลําดับ  จังหวัด  จุดผอนปรน/ทาเทียบเรือของไทย  ประมาณมูลคาการซื้อขาย
ตอวันที่เปดดาน (บาท)  

ประมาณมูลคาการซื้อขายตอเดือน (บาท)  
ตอดาน  ทั้งจังหวัด  

1 บุรีรมัย  ชองสายตะก ูอ.บานกรวด  500,000 4,000,000 4,000,000 
ที่มา : จากการประมาณการของศูนย ROC มข. , 2556 
 

   

 
         ภาพที ่200 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผอนปรนใน จ.บุรีรัมย 
 
3. ลักษณะการขนสงสินคาและการชําระเงิน 

จังหวัดบุรีรัมย มีพรมแดนติดกัมพูชา 80 กิโลเมตร ซึ่งมีการขนสงสินคาผานจุดผานแดนถาวรและจุด
ผอนปรน มีวิธีเดียวโดยรถเข็นสินคา สวนใหญเปนการนํารถเข็นของแรงงานคนกัมพูชามาขนสินคาที่คน
กัมพูชาซื้อจากฝงไทย ซึ่งสินคาท่ีคนกัมพูชาซื้อ ไดแก สินคาอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน 
 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและการบริการ 

4.1. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงาน  
ชองสายตะกู ไมมีการพ่ึงพาดานแรงงาน เนื่องจากชองสายตะกู มีการเปดดานเพ่ือเปนจุดแลกเปลี่ยน

ทางการคาในพ้ืนที่กําหนดไว ทั้งคนไทยและคนกัมพูชา ไมสามารถออกนอกพ้ืนที่ได 
4.2. รูปแบบการพึ่งพาดานบริการ 
ชองสายตะกู มีการพ่ึงพาดานบริการรักษาพยาบาลในวันเปดดานมีเจาหนาที่จากโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลบานสายโท 5 ใตมาใหบริการตรวจรักษาใหยาผูปวยคนกัมพูชาฟรี โดยบุคลากรทางการแพทย
ที่มาใหบริการ นั้นสามารถพูดภาษากัมพูชา เพ่ือสื่อสารกับคนไขได 
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5. ดานความม่ันคง 
1) ความไมชัดเจนของเสนปกปนเขตแดนของทั้งสองประเทศ แตในเชิงพื้นที่ไมมีความขัดแยงกัน 
2) การลักลอบนําเขายาเสพติด เมื่อมีการลักลอบฝายทหารของไทยสั่งปดจุดผอนปรนชองสายตะกู นี้

ทันท ี
 
6. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่จังหวัด
บุรีรัมย 
 

6.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนกัมพูชาที่ใชบริการจุดผานแดนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย โดย

ใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน แบงเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 56.6 และเพศหญิง คิดเปน
รอยละ 43.4 อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 40.2 ระดับการศึกษาสวนมากไมไดรับ
การศึกษา คิดเปนรอยละ 35.6  

สวนมากประกอบอาชีพเกษตรกร รอยละ 39.8 โดยรายไดที่นํามาซื้อสินคา โดยสวนมากมาจากการ
ทําการคาขาย รายไดครัวเรือนตอเดือน พบวา มีรายไดอยูระหวาง 3,001-5,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพ่ือ
การบริโภคของครอบครัวตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 1,001-3,000 บาท 

 
6.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 103 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่จังหวัดบุรรีัมย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอประเทศกัมพูชา 3.43 1.415 ปานกลาง 
2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.11 1.641 ปานกลาง 
3 ประเทศกมัพูชาไมควรจํากดัชนดิ/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย 3.05 1.366 ปานกลาง 
4 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชา 3.05 1.335 ปานกลาง 

5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ
การพัฒนาประเทศกัมพูชา 2.96 1.597 ปานกลาง 

รวม 3.12 1.471 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 103 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชา ที่มีตอประเทศไทย ในระดับความสําคัญ
ปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.12 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก ประเทศไทยมี
ความสัมพันธที่ดีตอประเทศกัมพูชา การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุดและประเทศกัมพูชาไม
ควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย เปนตน   
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 6.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชา ที่มีตอประเทศไทย พิจารณาสวนประสมทางการตลาด 
(4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

  
ตารางที่ 104 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนกัมพูชาที่

จังหวัดบุรีรัมย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภัณฑ 3.87 0.480 มาก 
2 ดานราคา 3.81 0.497 มาก 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 3.76 0.488 มาก 
4 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.75 0.486 มาก 

รวม 3.80 0.488 มาก 
 

จากตารางที่ 104 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.80 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  

1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.87 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย สินคาของไทยที่ติดตราสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) มีความนาเชื่อถือ สินคาของไทยทันสมัย ประเทศไทยมีความเปนมิตรและประเทศไทยมี
รสนิยมสูงดานความคิดสรางสรรค เปนตน 

2) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.81 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขายอยูในประเทศ
กัมพูชา เมื่อผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคามีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง  และการตั้งราคาสินคาของ
ไทยเหมาะสมกับคุณภาพ เปนตน 

3) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.76 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีการติดปายโฆษณาดวยภาษาเขมรที่บริเวณหนารานหรือบริเวณ
ใกลเคียง ผูบริโภคคนกัมพูชารูสึกดีและคลอยตามโฆษณาในการอยากใชสินคาของไทย โฆษณาสินคาของไทย
ทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาคิดอยากลองใช มีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคา เมื่อสินคามีปญหา และผูบริโภคคน
กัมพูชารูสึกวาเมื่อผูบริโภคคนกัมพูชาใชสินคาของไทยไดรับผลเหมือนในโฆษณา เปนตน 

4) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.75 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีพ้ืนที่แสดงใหลูกคามองเห็นสินคาไดสะดวกและทั่วถึง ฤดูกาลมี
ผลตอการเดินทางมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนกัมพูชา ขั้นตอนการเขา -ออกประเทศ เพ่ือมาซื้อสินคามีความ
สะดวก สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขายและการขนสงสินคากลับมี
ความสะดวก เปนตน 
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6.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนกัมพูชา 

 
ตารางที่ 105 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัดบุรีรัมย 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ความพึงพอใจของผูบริโภค 3.91 0.693 มาก 
2 วัตถุประสงคในการซื้อ 3.84 0.888 มาก 
3 การรับรูคุณภาพสินคา 3.84 0.477 มาก 
4 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 3.83 0.490 มาก 

รวม 3.86 0.637 มาก 
 

จากตารางที่ 105 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนกัมพูชา ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.86 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้ 

1) ความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.91 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนกัมพูชาพึงพอใจตอขั้นตอนในการเขามาซื้อสินคา ณ 
เขตชายแดน เมื่อผูบริโภคคนกัมพูชาซื้อสินคาของไทยไปบริโภคสามารถ ตอบสนองความตองการของผูบริโภค
คนกัมพูชาไดมาก ผูบริโภคคนกัมพูชามีความพึงพอใจตอสินคาของไทย ผูบริโภคคนกัมพูชามีความพอใจที่มา
ซื้อสินคาไทยทุกครั้งและผูบริโภคคนกัมพูชาพึงพอใจตอขั้นตอนในการเขามาซื้อสินคาในฝงไทย เปนตน  

2) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 3.84 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะนําไปจําหนายตอ ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ไมมีการผลิต
สินคาชนิดในประเทศกัมพูชา ซื้อเพราะเปนของฝากใหผูอ่ืน และซื้อเพราะมีความแตกตางจากสินคาจากสินคา
ในประเทศกัมพูชา เปนตน 

3) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 3.84 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวา เมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจาก
ประเทศอ่ืนที่มีจําหนายในประเทศกัมพูชา สินคาของไทยทําใหมีความรูสึกที่ดีที่ไดเปนเจาของ  ผูบริโภคคน
กัมพูชารูสึกวาการมาซ้ือสินคาของไทยมีความคุมคากับราคา คุณภาพ และการเดินทาง เปนตน 

4) ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.83 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนกัมพูชาตั้งใจซื้อสินคาของไทยแนนอน แมวาผูบริโภค
คนกัมพูชาเพ่ิงซื้อสินคาประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ มา ผูบริโภคคนกัมพูชาเขามาซื้อสินคาของไทยทุก
ครั้งที่ดานเปดแนนอนและผูบริโภคคนกัมพูชาตั้งใจซื้อสินคาของไทยในโอกาสอ่ืนแนนอน แมวารานใกลบาน
ผูบริโภคคนกัมพูชาไมมีขาย เปนตน 

ผูบริโภคคนกัมพูชารับรูสินคาไทยผานหลากหลายชองทาง โดยรับรูผานการโฆษณาจากชองทางการ
โฆษณาสินคาไทย คือ ปากตอปากมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อโทรทัศนทองถิ่น และวิทยุทองถิ่น ตามลําดับ สวน
ชองทางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ ปากตอปาก สื่อโทรทัศนทองถิ่น และสื่อ
โทรทัศนไทยจากสวนกลาง ตามลําดับ 
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6.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนกัมพูชาเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนกัมพูชาสวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝงไทย  โดยการคิด

รายการซื้อสินคามาบางครั้ง ซึ่งมีวิธีการคิดไวในใจ เพ่ือชวยจํารายการสินคาเมื่อมาซื้อสินคา คิดเปนรอยละ 
63.0 หากสนใจในสินคาชนิดไหนจึงซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยสวนมากใชเงินสดที่พกติดตัว
มาอยางเดียว รอยละ 67.9 ซึ่งเขามาซื้อสินคานั้นมีความถี่ประมาณ 2 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีลืมซื้อสินคา
ผูบริโภคคนกัมพูชากลับมาซื้อใหมในครั้งตอไป แตกรณีที่ของใชในบานหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนกัมพูชาซื้อ
สินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศไทยจากรานในพ้ืนที่  

 
6.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย จาก

การสัมภาษณมีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 58.5 มีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม คิดเปนรอยละ 38.5 และมี
การซื้อสินคาไทยนอยลง คิดเปนรอยละ 3.1 โดยกรณีที่มาซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น เพราะรายไดของผูบริโภคคน
กัมพูชา รสนิยมของผูบริโภคคนกัมพูชาเปลี่ยนไปเกิดขึ้นเนื่องจากรสนิยมภายในประเทศและรสนิยมของ
ผูบริโภคคนกัมพูชาเปลี่ยนไปเกิดขึ้นเนื่องจากสื่อของไทย กรณีที่มาซื้อสินคาเทาเดิม เพราะรายไดของผูบริโภค
คนกัมพูชาไมเปลี่ยนแปลง การคมนาคมเหมือนเดิมและรสนิยมของผูบริโภคคนกัมพูชาไมเปลี่ยนแปลง และ
กรณีที่มาซื้อสินคานอยลง เพราะการคมนาคมในการเดินทางไปซื้อสินคาแหลงอ่ืนดีกวา รสนิยมของผูบริโภค
คนกัมพูชาเปลี่ยนไป มีความชอบสินคาใน ประเทศกัมพูชาหรือประเทศอ่ืนมากขึ้นและมีทางเลือกในการซื้อ
สินคาอ่ืนในประเทศมากขึ้น 
 

6.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนกัมพูชาขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนกัมพูชามาซื้อสินคาไทยที่ผานจุดผานแดนในจังหวัดบุรีรัมย เรียงลําดับประเภทสินคาจาก

มากไปหานอยดังนี้  
1) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค เปนตน  
2) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก กางเกง เสื้อ ผาถุง รองเทาบูทยาง และรองเทาแตะ เปนตน 
3) สินคาประเภทอุปโภคบริโภค ไดแก น้ําปลา เครื่องดื่มบํารุงกําลัง เบียร สุรา ยาสูบ กระเทียม และ

น้ําสมตาดีโด เปนตน 
4) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก เสียม จอบ คราด เครื่องสะพายตัดหญา  และเมล็ด

พันธุพืช เปนตน 
5) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก กระทะ มีด ทัพพี จาน และอุปกรณนึ่งขาว ซึง เปนตน 
6) สินคาประเภทเชื้อเพลิงและยานยนต ไดแก น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเชื้อเพลิง รถจักรยาน ยางรถ

มอเตอรไซค และยางรถยนต เปนตน 
7) สินคาประเภทอุปกรณไฟฟา ไดแก สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊ก คีม และตะปู เปนตน 
8) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก ตูเย็น เครื่องเสียง พัดลม วิทยุ/โทรทัศน และลําโพง เปนตน 

 
6.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย โดยสวนมากเขามาซื้อสินคาในชวงเชากอนเวลา 09.00 น. 

รอยละ 53.4 โดยการเขามาซื้อสินคานิยมซื้อที่สินคาเพราะสะดวก ใกลและประหยัดคาใชจายในการเดินทาง 
เปนตน โดยปริมาณการเขามาซ้ือสินคาของผูบริโภคคนกัมพูชาในหนึ่งครั้งสวนมากมีมูลคา 100-1,000 บาท  
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ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก ราคาถูกกวา คุณภาพดีกวา มีสินคา
ใหเลือกหลากหลายและสินคามีความคงทน เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาไมมาซื้อสินคา 
ไดแก ความยุงยากในการถือ/หิ้ว สินคากลับ ราคาสินคาสูงกวา และข้ันตอนในการตรวจสอบยุงยาก เปนตน 

 
6.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนกัมพูชาที่ผานจุดผานแดนในจังหวัดบุรีรัมย มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคา

จากประเทศอ่ืน เชน จีน เวียดนาม รอยละ 5–10 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคา
ในประเทศกัมพูชา มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนกัมพูชา รอยละ 45.7 ยังตองการซื้อสินคาไทย
ลดลง เพราะชวยซื้อสินคาในประเทศกัมพูชา มีจุดจําหนายที่ ใกลกวาไปเสียคาขนสงสูงและสินคาในประทศ
กัมพูชาหาซื้อไดงายกวา  สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่องของคาธรรมเนียมทํา
บัตรอนุญาตออกจากประเทศกัมพูชามีคาใชจายสูง คาแรงขนสงสินคาและพาหนะในการเดินทาง เปนตน หาก
มีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้น สงผลตอการมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนกัมพูชามาก ซึ่งมี
ผลกระทบความสัมพันธของทั้งสองประเทศมากในการมาซื้อของผูบริโภคคนกัมพูชา 
 

6.2. ผูบริโภคคนไทย 
ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนตามจุดผานแดนในจังหวัดบุรีรัมย โดยสวนมาก

เปนผูหญิงมากกวาผูชาย และมีอายุระหวาง 31-40 ป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณดานของ
จังหวัดบุรีรัมย มีอาชีพหลักคือ รับจางกอสราง รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 5,001-10,000 บาทตอเดือน ผูบริโภคคน
ไทยมาซื้อสินคาของประเทศกัมพูชา โดยสินคาที่ซื้อจากผูประกอบการคนกัมพูชา ไดแก กลวยไมตาง ๆ 
สมุนไพร พันธุไมตาง ๆ ปลา แมลงตาง ๆ กบ บาง เสื้อผาสําเร็จรูป อุปกรณนึ่งขาว ซึงและเครื่องแตงกาย 
(กระเปา รองเทาและเครื่องประดับ) เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคาประมาณชวงสายหลัง 09.00 น. 

ที่ผูบริโภคคนไทยเลือกซื้อสินคาของไทยมากกวาสินคาของประเทศกัมพูชา เนื่องจากสินคาของไทยมี
คุณภาพกวา นอกจากนี้ผูบริโภคคนไทยเขาไปประเทศกัมพูชา เพ่ือไปใชบริการสถานบันเทิง โดยการเขาไป
เที่ยวสถานบันเทิง 1-2 ครั้งตอเดือน แตผูบริโภคคนไทยชอบเที่ยวสถานบันเทิงที่ประเทศไทยมากกวาประเทศ
กัมพูชา 
 

6.3. ผูประกอบการคนกัมพูชา 
ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มาซื้อสินคาตามแนวชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย โดยเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย มีอายุนอยกวา 20 ปถึง 50 ปขึ้นไป สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และเปน
ผูประกอบการรายยอยและประกอบธุรกิจทางการเกษตร ซึ่งมีการเขามาซื้อสินคาสวนใหญเปนวันเสาร ไม
แนนอน วันอาทิตย ไมมีวันหยุด และวันศุกร ตามลําดับ ทั้งนี้หากเปนจุดผอนปรนก็ขึ้นกับวันที่เปดทําการ จาก
การสัมภาษณผูประกอบการคนกัมพูชา สามารถสรุปไดดังนี้ 
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6.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนกัมพูชา ที่มีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  
 

ตารางที่ 106 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก
ชนิดที่เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชา 

4.10 0.759 มาก 

2 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 
เพื่อการพัฒนาประเทศกัมพูชา 

4.03 0.718 มาก 

3 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.90 0.759 มาก 
4 ประเทศกัมพูชา ไมควรจาํกัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจาก

ประเทศไทย 
3.90 0.712 มาก 

5 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอประเทศกัมพูชา 3.87 0.507 มาก 

รวม 3.96 0.691 มาก 
  
  จากตารางที่ 106 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.96 ไดแก ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก
ชนิดที่เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชา ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน  เพ่ือการ
พัฒนาประเทศกัมพูชาและการซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย 
พบวา ผูประกอบการคนกัมพูชา มีความคุนเคยตอสินคาไทยและมีความคุนเคยที่มีตอผูประกอบการคนไทย
เปนอยางด ี

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา 
ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.23 
ไดแก ประเทศไทยมีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีอัตราจางแรงงานจํานวนมาก มีความชํานาญดานเทคนิค มี
ความเปนมิตร มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิต มีการศึกษาที่ดีและมีการผลิตที่
ไดมาตรฐาน เปนตน 

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.14 ไดแก สินคาไทยที่จําหนายในรานคาตามแนวชายแดนก็มี
จําหนายในหลายประเทศเหมือนกัน สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีการออกแบบสวยงามและตรา
สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีความนาเชื่อถือ เปนตน 
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6.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผานแดนใน 
จังหวัดบุรีรัมย  

 
ตารางที่ 107 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานการสงเสริมการตลาด 4.13 0.434 มาก 
2 ดานราคา 4.13 0.532 มาก 
3 ดานสถานท่ี 4.10 0.524 มาก 
4 ดานผลิตภณัฑ 4.09 0.456 มาก 

รวม 4.11 0.487 มาก 
 

 จากตารางที่ 107 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.11 ซ่ึงสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.13 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มี
การใหสินเชื่อในการซื้อสินคา มีการโฆษณาในหนังสือพิมพทองถิ่น และมีบริการรับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท 
เปนตน 

2) ดานราคา ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.13 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีการ
เปลี่ยนแปลงราคาสินคาตามตนทุนท่ีเพ่ิมทุกครั้ง การตั้งราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคาและสินคาไทยที่
เหมือนกันกับสินคากัมพูชานั้นเปรียบเทียบราคาสินคาของไทยมีราคาถูกกวา เปนตน 

3) ดานสถานที่ ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.10 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก เสียคาใชจายนอย
ในการขนสินคากลับ สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขายและการขนสง
สินคากลับมีความสะดวก เปนตน 

4) ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.09 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาของไทยมี
ใหเลือกหลากหลาย รานคาไทยจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูและสินคามีคุณภาพดี เปนตน 
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6.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาไทยโดยผานจุดผานแดนในจังหวัดบุรีรัมย 

  
ตารางที่ 108 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานกฎหมายและการเมือง 4.26 0.397 มาก 
2 ดานเศรษฐกิจ 4.23 0.549 มาก 

รวม 4.25 0.473 มาก 
 

จากตารางที่ 108 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.25 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.26 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคามีความ
ยุงยากและรัฐบาลไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน  

2) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.23 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก คาใชจายในการ
ขนสงสูง รายไดในการนํามาซื้อสินคามีนอยและการขาดแคลนสินคาที่จําเปนในประเทศกัมพูชา และผูบริโภค
คนกัมพูชา มีความตองการสินคาไทยสูง เปนตน  
 

6.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนกัมพูชา ที่ซ้ือสินคาไปขายที่ประเทศกัมพูชา 
ผูประกอบการคนกัมพูชา สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองในประเทศของตน มีการวางแผนมา

ซื้อสินคาดวยวิธีการโทรมาสั่งซื้อเอง ซึ่งมารับสินคาดวยตนเอง มาซื้อสินคาดวยตนเอง แตไมไดผานการติดตอ
มากอน โทรศัพทมาสั่งแตใหตัวแทนไปรับจากนั้นสงสินคาถึงที่รานและสั่งซื้อจากตัวแทนที่เปนคนกัมพูชา
เหมือนกันเปนผูรวบรวมรายการสินคาใหบริการสงถึงที่หมาย โดยมีวิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและ
ชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อ พิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่ขายไดมาก เพ่ือประมาณแนวโนมความ
ตองการซื้อของลูกคาและเปนสินคาแปลกใหม เพื่อนําไปวางขาย ผูประกอบการคนกัมพูชามาซื้อสินคาจากไทย 
ประมาณ 6-10 ครั้งตอเดือน  

การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประเทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 10 จากราคา
เดิมของสินคาและกรณีที่เปนสินคาจากประเทศกัมพูชา มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 5 จากราคาเดิม
ของสินคา  

รานคาคนกัมพูชาที่ขายสินคาในบานจุบโกกี อําเภอสําโรง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา มีราน
คาขายสินคาไทยรายใหญจํานวนมากกวา 3 ราย สงผลใหยอดขายเทาเดิมและมีสินคาจากเพ่ือนบานเพ่ิมขึ้น มี
สินคาจากประเทศเวียดนามและประเทศเกาหลี ที่มีแนวโนมที่มาวางในตลาดทองถิ่นมากขึ้น ซึ่งลูกคาเดิมของ
ผูประกอบการคนกัมพูชามีแนวโนมในการสั่งซื้อสินคาเทาเดิมและคาดวารานคารายใหมของผูประกอบการคน
กัมพูชามีแนวโนมสั่งซื้อสินคาเทาเดิมเชนกัน ในกรณีที่สินคาในประเทศกัมพูชามีคุณภาพใกลเคียงกันกับสินคา
ในประเทศไทย ราคาถูกกวา ผูประกอบการคนกัมพูชาตัดสินใจซื้อสินคาจากประเทศของตนเอง  
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ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนกัมพูชาที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ประเทศกัมพูชาพบคือ ปญหาใน
เรื่องการขนสงสินคาและคาธรรมเนียม 

 
6.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณหนาดาน โดยสวนใหญประกอบธุรกิจคาปลีก เปนเวลา

ระหวาง 1-3 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งสวนใหญไมเกิน 10,000 บาท 
โดยสวนใหญผูบริโภคคนกัมพูชาและผูประกอบการคนกัมพูชา เขามาซื้อเองที่ราน สวนใหญจายเปนเงินสด 
แนวโนมที่คนกัมพูชามาซื้อสินคาของไทยเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสินคามีราคาถูก และแนวโนมที่รานใหมสั่งสินคา
จากผูประกอบการคนไทยเพ่ิมขึ้น เพราะขายสินคาราคาถูก ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทยพบคือ 
ปญหาในเรื่องการลงและสินคาการขนสงสินคา 
 
7. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและเมืองตรงกันขามของแตละดานในอนาคต 

 จุดแลกเปลี่ยนเพ่ือมนุษยธรรมชองสายตะกู มีมติใหยกระดับเปนจุดผอนปรนทางการคาในวันที่ 11 
เมษายน 2557 และในอนาคต มีความตองการพัฒนาเปนจุดผานแดนถาวร 
 
8. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด 

การซือ้ขายสินคาตองสื่อสารภาษากัมพูชาได  
 

9. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
กลุมผูคาคนกัมพูชา ไมตองการใหเปดเปนจุดผานแดนถาวร เนื่องจากรูปแบบการคาขาย ขั้นตอนใน

การผานแดน กฎระเบียบทางการคา มีความยุงยากมากข้ึน จึงไมอยากใหมีการยกระดับการพัฒนา  
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4-14-1 

บทที่ 4  
บทวิเคราะหการคาชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

สวนที่ 1 ผลการศึกษารูปแบบการคา มูลคาการคา สินคา โลจิสติกส และสภาวการณของตลาด 
ของจุดผอนปรน และจุดผานแดนถาวร ตามแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไทย -สปป.ลาว 
และ ไทย-กัมพูชา 
 
1.1. รูปแบบการคา 

1.1.1. ในเชิงพื้นที่ แบง 3 ลักษณะ 
1) การคาที่จุดผานแดนถาวร เปนการคาชายแดนในระบบ เปนการนําเขาและสงสินคาออกที่

ตองผานพิธีการศุลกากรตามชองทางการคาตามจังหวัดชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผูประกอบการ
ตองจดทะเบียนเปนผูประกอบการนําเขา-สงออก มีการจดสถิติรายการสินคาและมูลคาการคาชายแดน ซึ่งพบ
เห็นไดตามจุดผานแดนถาวร จํานวน 14 จุด และพ้ืนที่ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของดานศุลกากรตาง ๆ  
จํานวน 9 แหง ตามชายแดนไทย-สปป.ลาว และ ไทย-กัมพูชา 
 
ตารางที่ 109 แสดงจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ลําดับ จังหวัด พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของประเทศเพ่ือนบาน เวลาทําการ 

1 เลย ดานสะพานมิตรภาพขามแมน้ํา
เหือง ไทย-ลาว บานนากระเซ็ง 
ตําบลอาฮี อําเภอทาลี่ 

บานคอนผึ้ง  
เมืองแกนทาว  
แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว 

ทุกวัน  
เวลา 07.00-18.00 น. 

2 ด านเ ชียงคาน บ าน เ ชียงคาน 
ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน  

เมืองซะนะคาม  
แขวงเวียงจันทน สปป.ลาว 

ทุกวัน  
เวลา 08.00-18.00 น. 

3 ดานคกไผ บานคกไผ ตําบลปาก
ชม อําเภอปากชม 

บานวัง เมืองซะนะคาม  
แขวงเวียงจันทน สปป.ลาว 

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

4 หนองคาย ดานสะพานมิตรภาพขามแมน้ําโขง 
ไทย-ลาว แหงที่ 1 บานเหลาจอม
มณี ตําบลมีชัย อําเภอเมือง 

บานดงพูสี เมืองหาดซายฟอง 
นครหลวงเวียงจันทน  
สปป.ลาว  

ทุกวัน  
เวลา 06.00-22.00 น. 

5 ดานทาเสด็จ ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง 

บานทาเดื่อ เมืองหาดซายฟอง 
นครหลวงเวียงจันทน  
สปป.ลาว 

ทุกวัน ตั้งแตเวลา 08.00-
18.00 น. 

6 บึงกาฬ ดานบึงกาฬ บานพันลํา ตําบล
วิศิษฐ อําเภอบึงกาฬ 

เมืองปากซัน แขวงบอลิคําไซ 
สปป.ลาว 

ทุกวัน  
เวลา 08.00-18.00 น.  

7 นครพนม ดานสะพานมิตรภาพขามแมน้ําโขง 
ไทย -ลาว  แห งที่  3 บ านห อม 
ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมือง 

บานเวินใต เมืองทาแขก  
แขวงคํามวน สปป.ลาว 

ทุกวัน  
เวลา 06.00-22.00 น. 

8 ดานทาเรือ ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง 

เมืองทาแขก แขวงคํ ามวน 
สปป.ลาว 

ทุกวัน  
เวลา 06.00-16.00 น. 
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ตารางที่ 109 แสดงจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ) 
ลําดับ จังหวัด พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของประเทศเพ่ือนบาน เวลาทําการ 

9 มุกดาหาร ดานสะพานมิตรภาพขามแมน้ําโขง 
ไทย-ลาว แหงที่ 2 บานสงเปอย 
ตําบลบางทรายใหญ อําเภอเมือง 

บานนาแก  
เมืองไกสอน พมวิหาน  
แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว  

ทุกวัน  
เวลา 06.00-22.00 น. 

10 ดานทาเรือ ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง 

เมืองไกสอน พมวิหาน  
แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 

ทุกวัน  
เวลา 06.00-18.00 น. 

11 อุบลราชธาน ี ดานชองเม็ก อําเภอสิรินธร ด านวั ง เต า  เมื อง โพนทอง 
แขวงจําปาสัก สปป.ลาว 

ทุกวัน  
เวลา 08.00-22.00 น. 

12 ด านปากแซง ตํ าบลพระลาน 
อําเภอนาตาล 

บานปากตะพาน  
เมืองละคอนเพ็ง  
แขวงสาละวัน สปป.ลาว 

ทุกวัน  
เวลา 08.00-18.00 น. 

13 ศรีสะเกษ ดานชองสะงํา ตําบลไพรพัฒนา 
อําเภอภูสิงห 

ชองจวม อําเภออัลลองเวง 
จังหวัดอุดรมีชัย กัมพูชา 

ทุกวัน  
เวลา 07.00-20.00 น. 

14 สุรินทร ดานชองจอม บานดานพัฒนา 
ตําบลกาบเชิง อําเภอกาบเชิง 

บานโอรเสม็ด อําเภอสําโรง 
จังหวัดอุดรมีชัย กัมพูชา 

ทุกวัน  
เวลา 07.00-22.00 น. 

 
ตารางที่ 110 แสดงพื้นที่รับผิดชอบดานศุลกากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ลําดับ ดานศุลกากร พ้ืนที่รับผิดชอบ 

1 ดานศุลกากรทาลี ่ 1. จุดผานแดนถาวรสะพานมติรภาพขามแมน้ําเหือง ไทย-ลาว บานนากระเซ็ง อําเภอ
ทาลี่ (ดานทาลี่) จังหวัดเลย 

2. จุดผอนปรนบานเหมืองแพร ตาํบลนาแหว อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 
3. จุดผอนปรนบานนาขา ตําบลปากหมัน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย 
4. จุดผอนปรนบานนากระเซ็ง ตําบลอาฮี อําเภอทาลี ่จังหวัดเลย 
5. ทาเทียบเรือบานอาฮี ตําบลอาฮี อาํเภอทาลี ่จังหวัดเลย 
6. ทาเทยีบเรือบานหนองผือ ตําบลหนองผือ อําเภอทาลี ่จังหวัดเลย 

2 ดานศุลกากรเชียงคาน 1. จุดผานแดนถาวรบานเชียงคาน ตาํบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
2. จุดผานแดนถาวรบานคกไผ ตําบลปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย 

3 ดานศุลกากรหนองคาย 1. จุดผานแดนถาวรสะพานมติรภาพขามแมน้ําโขง ไทย-ลาว แหงที่ 1 บานเหลาจอม
มณี ตําบลมีชัย อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

2. ทาเทียบเรือทาเสด็จ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
3. จุดผอนปรนบานมวง ตําบลบานมวง อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
4. จุดผอนปรนบานหมอ ตําบลบานหมอ อําเภอศรเีชียงใหม จังหวัดหนองคาย 
5. จุดผอนปรนบานจุมพล ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย 
6. จุดผอนปรนบานเปงจาน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย 

4 ดานศุลกากรบึงกาฬ 1. จุดผานแดนถาวรบึงกาฬ บานพันลํา ตําบลวิศิษฐ อําเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
2. จุดผอนปรนบานหวยคาด ตําบลปากคาด อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 
3. จุดผอนปรนบานบุงคลา ตาํบลบุงคลา อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ 

 
 
 
 
 

4-2 4-3

rIS
NED KKU



ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4-2 4-34-3 

ตารางที่ 110 แสดงพื้นที่รับผิดชอบดานศุลกากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ) 
ลําดับ ดานศุลกากร พ้ืนที่รับผิดชอบ 

5 ดานศุลกากรนครพนม 1. จุดผานแดนถาวรสะพานมติรภาพขามแมน้ําโขง ไทย-ลาว แหงที่ 3 บานหอม ตําบล
อาจสามารถ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

2. ทาเทียบเรือตาํบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
3. จุดผอนปรนบานโพธ์ิชัย ตําบลไผลอม อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม 
4. จุดผอนปรนอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 
5. จุดผอนปรนบานหนาด ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
6. จุดผอนปรนอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

6 ดานศุลกากรมุกดาหาร 1. จุดผานแดนถาวรสะพานมติรภาพขามแมน้ําโขง ไทย-ลาว แหงที่ 2 บานสงเปอย 
ตําบลบางทรายใหญ อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

2. ทาเทียบเรือ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
7 ดานศุลกากรเขมราฐ 1. จุดผอนปรนบานยักษคุ อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 

2. จุดผานแดนถาวรบานปากแซง ตําบลพระลาน อําเภอนาตาล จังหวดัอุบลราชธาน ี
3. จุดผอนปรนเขมราฐ ตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธาน ี
4. จุดผอนปรนบานสองคอน ตําบลสองคอน อําเภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธาน ี

8 ดานศุลกากรชองเม็ก 1. จุดผานแดนถาวรชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธาน ี
2. จุดผอนปรนบานดานเกา ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธาน ี
3. จุดผอนปรนชองตาอู บานหนองแสง ตําบลโพนงาม อําเภอบุญฑริก จังหวัด

อุบลราชธาน ี
4. จุดผอนปรนชองอานมา บานนํ้ายนื ตําบลโซง อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธาน ี

9 ดานศุลกากรชองจอม 1. จุดผานแดนถาวรชองสะงํา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภสูิงห จังหวัดศรีสะเกษ 
2. จุดผานแดนถาวรชองจอม บานดานพัฒนา ตําบลกาบเชิง อําเภอกาบเชิง จังหวัด

สุรินทร 
3. จุดผอนปรนชองสายตะกู บานสายโท 6 ใต ตําบลจันทบเพชร อําเภอบานกรวด 

จังหวัดบุรีรมัย 
 

2) การคาที่จุดผอนปรน ตามวัตถุประสงคของการเปดจุดผอนปรนเพ่ือชวยเหลือประเทศเพ่ือน
บานดานมนุษยธรรม และสงเสริมความสัมพันธของประชาชนในระดับทองถิ่น  ซึ่งเปนไปตามจุดประสงคเพ่ือ
มนุษยธรรมควบคูไปกับเปาหมายธุรกิจ ซึ่งระดับทองถิ่นของทั้งสองฝายไดเห็นชอบรวมกัน เพ่ือการผอนปรนให
มีการคาขาย มีทั้งการคาในระบบ และการคานอกระบบที่ไมสามารถบันทึกสถิติการคา โดยประชาชนหรือ
ผูประกอบการที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัด อําเภอ หมูบานที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน ไดทําการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสินคาระหวางประชาชนที่อยูอาศัยตามบริเวณชายแดนของทั้งสองฝาย โดยมีมูลคาครั้งละไม
มากนัก สวนใหญเปนสินคาที่มีความจําเปนตอชีวิตประจําวัน เชน สินคาอุปโภคบริโภค วัสดุกอสรางเพ่ือใช
ซอมแซมบานเรือน สินคาเกษตรบางชนิด ยารักษาโรคที่จําเปน และสินคาที่หาไดจากธรรมชาติ ไดแก ของปา 
ซากสัตว เปนตน เปนการคาที่มีกรรมวิธีไมยุงยาก และมีความสะดวกรวดเร็ว โดยมีจุดผอนปรนตลอดแนว
ชายแดนไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 22 แหง 
 
ตารางที่ 111 แสดงจุดผอนปรนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ลําดับ จังหวัด พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของประเทศเพ่ือนบาน  เวลาทําการ 
1 เลย บานเหมืองแพร ตําบลนาแหว 

อําเภอนาแหว 
บานเหมืองแพร เมืองบอแตน 
แขวงไซยะบุลี  

ทุกวันพระ เวลา 08.00-
18.00 น. 
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ตารางที่ 111 แสดงจุดผอนปรนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ) 
ลําดับ จังหวัด พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของประเทศเพ่ือนบาน  เวลาทําการ 
2  บ า นน าข า  ตํ า บล ปา กห มั น 

อําเภอดานซาย 
บานนาขา เมืองบอแตน แขวง
ไซยะบุลี  

ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี 
เวลา 08.00 น. – 16.00 น. 

3 บานอาฮี ตําบลอาฮี อําเภอทาลี่ 
(ปจจุบันเปนทาเทียบเรือ) 

บานนาแกงมา เมืองแกนทาว 
แขวงไซยะบุลี  

ทุกวันข้ึน 7 ค่ํา  
เวลา 07.00-18.00 น. 

4 บ านนากระ เ ซ็ ง  ตํ า บลอา ฮี 
อําเภอทาลี่ 

บานเมืองหมอ เมืองแกนทาว 
แขวงไซยะบุลี  

ทุกวันเสารที่ 1 และ 3 ของ
เดือน  
เวลา 06.00-18.00 น. 

5 บานหนองผือ ตําบลหนองผือ 
อําเภอทาลี่ (ปจจุบันเปนทาเทียบ
เรือ) 

บานแกนทาว เมืองแกนทาว 
แขวงไซยะบุลี  

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

6 หนองคาย บานมวง ตําบลบานมวง  
อําเภอสังคม 

บานโคกแห เมืองสังทอง  
แขวงเวียงจันทน  

ทุกวันเสาร  
เวลา 06.00-18.00 น. 

7 บานหมอ ตําบลบานหมอ  
อําเภอศรีเชียงใหม 

บานหนองดา เมืองสีโคดตะบอง 
นครหลวงเวียงจันทน  

ทุกวันอั งคาร พฤหัสบดี 
และเสาร  
เวลา 07.30-17.00 น. 

8 บานจุมพล ตําบลจุมพล  
อําเภอโพนพิสัย 

บานโดนใต เมืองปากงึม  
นครหลวงเวียงจันทน  

วันอังคารและวันเสาร   
เวลา  08.00 - 16.00 น. 

9 บานเปงจาน ตําบลโพนแพง 
อําเภอรัตนวาป 

บานทวย เมืองทาพะบาด  
แขวงบอลิคําไซ  

ทุกวันพุธและวันอาทิตย 
เวลา 08.30 – 16.30 น. 

10 บึงกาฬ บานหวยคาด ตําบลปากคาด 
อําเภอปากคาด 

บานทวย เมืองทาพะบาด  
แขวงบอลิคําไซ  

ทุ ก วั น จั น ท ร แ ล ะ วั น
พฤหัสบดี  
เวลา 06.00 น. – 18.00 น. 

11 บานบุงคลา ตําบลบุงคลา  
อําเภอบุงคลา 

บานปากกะดิ่ง เมืองปากกะดิ่ง 
แขวงบอลิคําไซ  

ทุกวันอังคาร และวันศุกร 
เวลา 08.00 น. – 18.00 น. 

12 นครพนม บานโพธ์ิชัย ตําบลไผลอม  
อําเภอบานแพง 

บานทาสะอาด เมืองปากกะดิ่ง 
แขวงบอลิคําไซ  

ทุกจันทร-ศุกร  
เวลา 08.30-16.30 น. 

13 อําเภอทาอุเทน บานหินบูน เมืองหินบูน  
แขวงคํามวน  

ทุ ก วั น จั น ท ร  แ ล ะ วั น
พฤหัสบดี  
เวลา09.00-15.00 น. 

14 บานหนาด ตํ าบลบ านกลาง 
อําเภอเมือง 

บานปากเบง เมืองทาแขก  
แขวงคํามวน  

ทุกวันอังคาร และวันศุกร 
เวลา 08.00-15.00 น. 

15 อําเภอธาตุพนม บานดาน เมืองหนองบก  
แขวงคํามวน  

ทุ ก วั น จั น ท ร  แ ล ะ วั น 
พฤหัสบดี  
เวลา 07.00-15.00 น. 

16 อํานาจเจรญิ บานยักษคุ อําเภอชานุมาน บนเหลามะหูด เมืองไซพูทอง 
แขวงสะหวันนะเขต  

ทุกวันพุธ และวันอาทิตย 
เวลา 06.00-18.00 น. 

17 อุบลราชธาน ี ด าน เขมราฐ  ตํ าบล เขมราฐ 
อําเภอเขมราฐ 

บานนาปากซัน เมืองสองคอน 
แขวงสะหวันนะเขต  

ทุกวันจันทร และวันศุกร 
เวลา 08.00-15.00 น. 

18 บานสองคอน ตําบลสองคอน 
อําเภอโพธิ์ไทร 

บานหนองแสง/บานดอนหมาก
เดื่อ เมืองละคอนเพ็ง  
แขวงสาละวัน  

ทุกวันพฤหัสบดี  
เวลา 09.00-15.00 น. 
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ตารางที่ 111 แสดงจุดผอนปรนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ) 
ลําดับ จังหวัด พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของประเทศเพ่ือนบาน  เวลาทําการ 
19 อุบลราชธาน ี บานดานเกา ตําบลโขงเจียม 

อําเภอโขงเจียม 
บานสิงสัมพัน เมืองซะนะสมบูน 
แขวงจําปาสัก  

ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี 
และวันเสาร  
เวลา 06.00-16.30 น. 

20 ชองตาอู บานหนองแสง  
ตําบลโพนงาม อําเภอบุญฑริก 

บานเหียง เมืองสุขุมา  
แขวงจําปาสัก  

ทุกวันจันทร วันพุธ และวัน
ศุกร  
เวลา 08.00-15.00 น. 

21 ชองอานมา บานนํ้ายืน ตําบลโซง 
อําเภอน้ํายืน 

บานสะเตียลกวาง  
อําเภอจอมกระสาน  
จังหวัดพระวิหาร กัมพูชา 

ทุ ก วั น อั ง ค า ร  แ ล ะ วั น
พฤหัสบดี  
เวลา 09.00-15.00 น. 

22 บุรีรัมย ชองสายตะกู บานสายโท 6 ใต 
ตําบลจันทบเพชร อําเภอบาน
กรวด 

บานจุบโกกี ตําบลอําปก  
อําเภอบัณเตียอําปน  
จังหวัดอุดรมีชัย กัมพูชา 

ทุกวนัศุกร วันเสาร และวัน
อาทิตย  
เวลา 08.30-15.00 น. 

 
3) การคาที่ทาเทียบเรือ ซึ่งเปนจุดเขา-ออก ที่คนลาวและคนไทยในพื้นที่ที่มีความเปนเครือญาติ

กันใชในการเดินทางสัญจรไปมาหาสูกันตั้งแตอดีต เปนไปตามเปาหมายเพ่ือมนุษยธรรมมากกวาเชิงธุรกิจ ซึ่ง
หนวยงานดานการปกครองในพ้ืนที่ของทั้งสองฝายกําหนดกฎระเบียบการใชทาเทียบเรือรวมกัน โดยมากแลว
เปนคนลาวเขามาซื้อสินคาอุปโภคบริโภค วัสดุกอสรางเพ่ือใชซอมแซมบานเรือน สินคาเกษตรบางชนิด ยา
รักษาโรคที่จําเปน ปริมาณการซื้อขายไมมากนัก มีจํานวนหลายแหงตลอดลําน้ําโขงชายแดนไทย -สปป.ลาว 
โดยการศึกษาครั้งนี้ศึกษา 3 แหง ไดแก อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อําเภอปากแซง จังหวัดอุบลราชธานี 
อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย   

 
1.1.2. รูปแบบการคาบริเวณจุดผานแดน แบงเปน 3 ลักษณะ  

1) การคาปลีก เปนรูปแบบการคาที่ผูประกอบการคนไทยจําหนายสินคาใหแกคนลาว และคน
กัมพูชา ที่เดินทางเขามาเพ่ือซื้อสินคาจําเปนในการดํารงชีวิต แบงเปนการคาปลีกแบบดั้งเดิม และการคาปลีก
แบบทันสมัย สําหรับรูปแบบการคาปลีกแบบดั้งเดิมที่พบเห็นตามแนวชายแดนแสดงถึงวัฒนธรรมความเปนอยู
ของประชาชนในถิ่นนั้น และในการเจรจาตอรองซื้อขายของผูประกอบการคนไทยกับผูซื้อคนลาว และคน
กัมพูชา มีความเปนมิตร มีความเห็นอกเห็นใจกัน และมีความเปนกันเอง มีทั้งขายเงินสดและเงินเชื่อขึ้นกับ
ระยะเวลาการคบหาทางการคาและความไวเนื้อเชื่อใจกัน มีความยืดหยุนเรื่องราคาสินคา โดยรูปแบบการคา
ปลีกแบบดั้งเดิมที่พบเห็นตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จําแนกไดเปน   

(1) ยี่ปว ที่เปนตัวแทนของสินคารับสินคามาจากบริษัทสวนกลาง หรือจากแหลงผลิตโดยตรง
พรอมการกระจายสินคาใหกับผูผลิต สวนมากทําหนาที่คาสง มีรานคาตนเอง สวนมากอยูในเมืองใหญ เชน 
จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี อุบลราชธานี สินคาที่นํามาขายเปนสินคาที่ขายดี หากเปนสินคา
อุปโภคบริโภคเปนสินคาในเครือบริษัทสหพัฒนพิบูล เครือบริษัทยูนิลีเวอร หรือ เครือบริษัทพร็อคเตอร แอนด 
แกมเบิล และอ่ืน ๆ  

(2) ซาปว มีการดําเนินธุรกิจแบบคาสงใหกับผูคาสงหลักมาซื้อสินคาเพ่ือไปขายตอรานคาโชว
หวยอีกทอดหนึ่ง และในอีกสถานะหนึ่งมีการขายปลีกใหกับลูกคารายยอยที่อยูในพ้ืนที่ ซึ่งพบเห็นไดในทุก
จังหวัด และอําเภอที่มีเศรษฐกิจการคาดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ติดชายแดนไทย -สปป.ลาว และไทย-
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กัมพูชา โดยผูประกอบการคนลาว และคนกัมพูชา เมื่อตองการซื้อสินคาปริมาณมากนิยมใชบริการจากซาปว
ในพ้ืนที่ที่เปนจุดผานแดนตางๆ  

 (3) โชหวย เปนรานที่ขายเครื่องอุปโภคบริโภคมีหลักแหลงที่แนนอนในพ้ืนที่ชุมชน หมูบาน 
ตําบล อําเภอ ในพื้นที่ท่ีมีการเปดจุดผานแดน จําหนายสินคาท่ัวไปที่มีความจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน โดย
มีการขายสินคาทั่วไปเปนหลัก และมีสินคาจําพวกอาหารสดจําหนายบาง เชนเนื้อสัตว พืช ผักสวนครัวเพ่ือ
ประกอบอาหาร ผูประกอบการรายเล็ก ๆ และผูบริโภค ทั้งคนลาวและคนกัมพูชา นิยมซื้อสินคาจากรานโชหวย  

(4) รานชํา เปนรานขายเครื่องอุปโภคบริโภค มีทุกแหงตามจุดผานแดน รานคามีหลักแหลงที่
แนนอน สวนมากอยูในตลาดสดชุมชน หมูบาน ตําบล อําเภอ ในพ้ืนที่ที่มีการเปดจุดผานแดน เนนการขาย
สินคาอาหารสด และ มีการขายสินคาทั่วไปที่จําเปนตองใชในชีวิตประจําวันและอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 
ปริมาณการขายตอรายไมมากนัก  

 (5) กองคาราวานสินคา (ตลาดนัด) เปนสถานที่ซื้อขายสินคามีทั้งเปนอาคารโลง และลานดิน
โลง เปนสวนประกอบหนึ่งของจุดผอนปรนและจุดผานแดนถาวรตามแนวชายแดน เปดพ้ืนที่คาขายใหคนลาว 
คนกัมพูชาสามารถนําผลผลิตดานการเกษตร ผลผลิตจากปา มาจําหนาย และซื้อสินคาที่พอคาคนไทยนํามา
จําหนายกลับไป มีการเคลื่อนที่ไปตามวัน เวลา สถานที่ที่มีการเปดจุดผอนปรนและจุดผานแดนถาวร พบวา
รานคาเคลื่อนที่ที่ขายของตามตลาดนัดตางหมุนเวียนขายสินคาตามจุดผอนปรนตาง ๆ สรางทางเลือกความ
หลากหลายของสินคาใหกับผูซื้อคนลาว คนกัมพูชา และคนไทย ตามราคาและคุณภาพของสินคา ทั้งนี้ จํานวน
กองคาราวานสินคามากขึ้นอยูกับจังหวัดนั้นมีจํานวนจุดผานแดนมาก เชนจังหวัดอุบลราชธานี มีจุดผานแดน 6 
แหง จังหวัดเลย มีจุดผานแดน 5 แหง สวนจังหวัดอ่ืนมีจุดผานแดนนอย กองคาราวานสินคาก็นอยตามไปดวย 
ปกติจุดผานแดนเกือบทุกแหงผูคาที่ตลาดนัดเริ่มวางสินคาและจําหนายสินคาตั้งแตเวลา 06.00 น. 
โดยประมาณ เปนตนไป และเก็บของเลิกขายสินคาหลังจากเวลา 11.00 น. เปนชวงเวลาสั้น ๆ แมวาปดดาน
เวลา 18.00 น.ก็ตาม ขึ้นอยูกับแตละดาน ยิ่งใกลเวลาปดดาน การซื้อขายยิ่งลดลงมากขึ้น ทั้งนี้เพราะผูซื้อคน
ลาว และคนกัมพูชา รีบนําสินคาที่ซ้ือไปกลับไปเพ่ือจําหนายหรือบริโภค  

 (6) รานคาเร ที่พบเฉพาะตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว วางขายสินคาที่ทางออกดาน 
ในขณะที่คนลาวรอสินคาผานดาน หรือลงเรือ ทําใหมีการตัดสินใจซื้ออีกครั้งหนึ่ง สินคาที่ขาย เชน เครื่องดื่ม 
อาหาร ขนมของขบเคี้ยว และพบมีการนําสินคาประเภทที่นอน หมอน มุง ไมกวาด อาหารสด เชน พืช ผัก
สวนครัว หอยแครง เนื้อสัตว จําหนายบริเวณหนาดานกอนเดินทางกลับประเทศ  

สวนธุรกิจคาปลีกแบบทันสมัยตามแนวชายแดน เปนรูปแบบการคาปลีกที่มีการตกแตงรานที่
สวยงามสะอาดตา มีกระบวนการจัดจําหนายที่มุงเนนในการนําเสนอสินคาที่มีความหลากหลาย สินคาที่วาง
จําหนายจัดเรียงสินคาหลากหลายชนิดอยางเปนระเบียบเพ่ือใหผูบริโภคเลือกซื้อไดเองตามความพอใจ (Self 
Service) ผูประกอบการหรือลูกหลานมีการศึกษาดี มีระบบการจัดการที่อาศัยความรูความชํานาญและ
เทคโนโลยีมาชวย มีลักษณะเฉพาะของแตละรานแตกตางกันไป พบเห็นไดในพ้ืนที่จุดผานแดนที่อยูใกลกับเขต
อําเภอ หรือในตัวจังหวัด ผูซื้อโดยมากเปนผูบริโภค ปริมาณการซื้อแตละครั้งไมมาก  

2) การคาสง ตามจุดผานแดนตาง ๆ มีสองอยางคือ การคาสงออก และการคานําเขา ในกรณี
การคาสงออก เชน สินคาอุปโภค บริโภค วัสดุกอสราง สินคาเกษตร ถังกาซหุงตม เครื่องไฟฟา เปนตน ใน
กรณีการคานําเขา เชน แร ไมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร ผานจุดผานแดนที่เปนดานแตละแหง มีปริมาณ
การซื้อขายแตละครั้งเปนจํานวนมาก สินคานําเขาเหลานั้นก็กระจายไปสูพ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดตาง ๆ ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สวนใหญใชในการผลิตและการบริโภคใน
ประเทศ และบางสวนผูประกอบการทําตัวเปนคนกลางนําผลผลิตเหลานั้นสงออกตางประเทศอีกทีหนึ่ง หาก
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เปนสินคาที่ไทยสงออกไปสปป .ลาว และกัมพูชา ก็กระจายไปสูเมืองตาง ๆ ในแขวง และจังหวัดที่ติดกับ
ชายแดนไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา และมีการกระจายเขาสูพ้ืนที่ชั้นในของทั้งสองประเทศ ซึ่งสินคาไทย
อยูใกลชายแดนมีสวนแบงทางการตลาดมากกวาสินคาประเทศอ่ืน เชน สินคาไทยตามแนวชายแดนไทย-สปป.
ลาว จํานวนรอยละ 67 ของสินคาทั้งหมด และถาไกลออกไป เชนติดชายแดนจีนและเวียดนาม เชน แขวง
หลวงพะบาง เซียงขวาง หัวพัน อัตตะปอ เซกอง มีจํานวนประมาณรอยละ 30 ของสินคาทั้งหมด ยิ่งไกลจาก
ชายแดนไทย-สปป.ลาว สินคาไทยก็นอยลง ทั้งนี้ขึ้นกับความสะดวกในการขนสง ความนิยมสินคาไทย การทํา
การตลาดของผูประกอบการคนลาวที่ขนสงสินคาไป การติดตอระหวางผูประกอบการตามแนวชายแดนที่รับ
สินคาไทยกับผูประกอบการที่อยูตามแขวงตาง ๆ ตามแนวชายแดนจากประเทศที่มีอาณาเขตติด สปป .ลาว 
เชนเดียวกับชายแดนไทย-กัมพูชา สินคาไทยที่ติดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ประมาณรอยละ 60 ยิ่งไกล
จากชายแดนของไทย โดยเฉพาะตามแนวชายแดนกัมพูชา-เวียดนาม สินคาไทยก็มีนอยลงเหลือประมาณรอย
ละ 25 คูแขงสําคัญของสินคาไทยใน สปป.ลาว และกัมพูชาคือ จีน เวียดนาม เกาหลีใต 

3) การคากึ่งปลีกกึ่งสง พบเห็นที่จุดผานแดนถาวรชองจอม จังหวัดสุรินทร ผูประกอบการเปด
บอนการพนันโอรเสม็ดนําเขาสินคาเพ่ือการบริโภคจํานวนมากเพ่ือวัตถุประสงคใชในบอนการพนันจํานวนหนึ่ง 
และสวนใหญจําหนายใหแกผูคารายยอยคนกัมพูชา  

 
1.1.3. วิธีการซื้อ-ขาย กรณีการคาสงปริมาณมาก  

วิธีแรก ผูซื้อคนลาว และคนกัมพูชาสั่งซื้อสินคาผานผูแทนจําหนายสินคาของไทยใน สปป .
ลาว และกัมพูชา นําเขาสินคา  

วิธีที่สอง ผูซื้อซึ่งสวนใหญอยูในเขตเมืองของแขวงและจังหวัดของประเทศเพ่ือนบาน ใช
โทรศัพท แฟกซ อีเมล สั่งซื้อสินคาโดยตรงกับผูขายคนไทยในจังหวัดชั้นใน และจังหวัดตามแนวชายแดน  

วิธีที่สาม ผูซื้อคนลาว และคนกัมพูชาเดินทางมาสั่งซื้อสินคาดวยตนเองกับรานผูแทน
จําหนายในจังหวัดตามแนวชายแดน  

การคาสงลักษณะนี้ใชชิปปงดําเนินการดานเอกสารการสงออก -นําเขา สวนการซื้อขายเพ่ือ
นําไปจําหนายของผูขายรายยอยที่ผานเขา-ออก ตามจุดผานแดนตาง ๆ นิยมมาซื้อดวยตนเองเพ่ือตองการ
เลือกสินคาตรงกับความตองการ ถามีการคาขายรวมกันเปนระยะเวลาหนึ่งบางกรณีมีการสั่งสินคาทาง
โทรศัพทและนัดวันรับสินคา โดยผูซื้อคนลาว คนกัมพูชามารับสินคาดวยตนเอง หรือจางใหนายหนาที่เปนคน
ลาว คนกัมพูชาเปนผูมารับสินคาแทน หรือพอคาไทยดําเนินการในการจัดสงสินคาใหกับผูซื้ อคนลาว คน
กัมพูชา 

สําหรับการซื้อขายสินคาตามตลาดนัดตามจุดผานแดนไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา สินคา
ที่คนลาว และคนกัมพูชานํามาขายโดยบรรจุใสกระสอบถุงปุย ตะกรา กะละมัง เปนผลผลิตจากปาตามฤดูกาล
ที่ไทยมีนอย และมีราคาแพง ไดแก ไขมดแดง กบ เห็ดเผาะ หนอไม ตั๊กแตน หวาย พืชสมุนไพร เชน พลังชาง
สาร สาวนอยตกเตียง เขาแกะ ยานางแดง ปะดงขอ มากระทืบโรง โดไมรูลม ประดงรอยแปด ยังมีการลักลอบ
นําพืชปา และสัตวปา ตามอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาใกลจะสูญพันธุ 
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) 
ตามระบุไวในบัญชีหมายเลข 1 2 และ 3 ของอนุสัญญาฯ พบเห็นยังมีการจําหนายที่ตลาดจุดผอนปรนบานเปง
จาน อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย จุดผอนปรนอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม และในตลาดบานเหียง 
เมืองสุขุมา แขวงจําปาสัก สปป.ลาว ตรงขามชองตาอู บานหนองแสง ตําบลโพนงาม อําเภอบุณฑริก จังหวัด
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อุบลราชธานี สวนตลาดบานสะเตียลกวาง ของกัมพูชาที่ชองอานมา มีซากสัตวปาจําหนายบางเล็กนอย ซึ่งยังมี
คนไทยบางกลุมนิยมไปซื้อนําไปปรุงประกอบอาหาร  

นอกจากนี้จุดผานแดนของไทย-กัมพูชา ไดแก จุดผานแดนถาวรชองจอม จังหวัดสุรินทร จุด
ผานแดนถาวรชองสะงํา จังหวัดศรีสะเกษ จุดผอนปรนชองอานมา จังหวัดอุบลราชธานี จุดผอนปรนชองสาย
ตะกู จังหวัดบุรีรัมย มีสินคาตางประเทศเหมือนกับรานคาปลอดภาษี ประเภทเหลา ไวน บุหรี่ ตางประเทศ 
เสื้อผาจากจีน เกาหลีใต วางจําหนาย สามารถไปซื้อไดงายในราคาต่ําและตามปริมาณที่ตองการ เปนอีกปจจัย
หนึ่งที่ทําใหจุดผอนปรนเหลานี้มีความคึกคัก และมูลคาการคาโดยรวมในวันที่เปดทําการอยูในระดับที่สูงกวา
จุดผอนปรนอ่ืน ๆ ผูขายคนลาว คนกัมพูชา ที่นําผลผลิตจากปามาจําหนายเมื่อขายหมดแลวกวารอยละ 90 
ซื้อสินคาไทยกลับไป และรวมถึงผูบริโภคคนลาว คนกัมพูชา ที่เดินทางมาเพ่ือซื้อสินคาไทยโดยเฉพาะ สินคา
ไทยที่ขายดีเปนสินคาปจจัยสี่ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต คือ อาหารและเครื่องปรุงรส สินคาที่ ใชใน
ชีวิตประจําวัน เชน สบู ยาสีฟน ของใชในครัว ผงซักฟอก เสื้อผา รวมถึงวัสดุอุปกรณกอสราง ยารักษาโรค ใน
ฤดูกาลการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร สินคาที่จําหนายเพ่ิมขึ้นมาก ไดแก วัสดุอุปกรณการเกษตร เชน 
จอบ เสียม คราด อุปกรณจับปลา เมล็ดพันธุพืช ลูกปลา ปุย ยาปราบศัตรูพืช ผลไมตามฤดูกาล เช น เงาะ 
ทุเรียน ผลิตไดในจังหวัดศรีสะเกษ ถาผลไมเหลานี้หมด พอคาในทองถิ่นก็ไปซื้อ เงาะ ทุเรียน และมังคุด มา
ขายที่จุดผานแดนเดิม รวมถึง พอคาจากภาคตะวันออกก็นําผลไมเหลานี้มาขายดวย 

ปริมาณการซื้อสินคามีความแตกตางกันในแตละจุดผอนปรนในฝงประเทศเพ่ือนบานขึ้นอยู
กับความหนาแนนของประชากร ผูบริโภคในฝงตรงขาม จํานวนหมูบานที่ตองมาซื้อสินคา ณ จุดผอนปรนนั้น 
ขึ้นอยูกับอาชีพ และรายไดของประชากรฝงตรงขาม ขึ้นอยูกับความสะดวกในการเดินทางใน สปป .ลาว และ
กัมพูชา และความสะดวกเขามาซื้อ เชน มีพ้ืนที่ติดกัน มีลําน้ําที่แคบ ในชวงฤดูฝนมีการซื้อขายนอยกวานอก
ฤดูฝน เพราะสวนใหญมีอาชีพการเกษตร ทํานา ในฝงประเทศไทย ขึ้นอยูกับ จํานวนรานคา ความหลากหลาย
ของสินคา ความเปนกันเอง และความคุนเคยระหวางผูขายฝายไทย กับผูซื้อจากประเทศเพ่ือนบาน มีพ้ืนที่
ติดกัน มีลําน้ําที่แคบ ความสูงชันของตลิ่ง ในการขนถายสินคา โดยเฉพาะสินคาขนาดใหญและมีน้ําหนักมาก 
ฤดูกาล ในชวงฤดูฝนขายไดนอยกวานอกฤดูฝน ขึ้นอยูกับความหนาแนนของประชากรและจํานวนหมูบาน 
ราคาขายของสินคา คูแขงขันในพ้ืนที่ ราคาสินคาทดแทนในประเทศเพ่ือนบานที่เปนของประเทศอ่ืน 

 
1.2. มูลคาการคา 

1.2.1. มูลคาการคาชายแดนไทย-สปป.ลาว 
การคาชายแดนไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา อยูในความรับผิดชอบของดานศุลกากร 9 แหง คือ 

ดานศุลกากรทาลี่ เชียงคาน หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร เขมราฐ ชองเม็ก และสุรินทร  
จุดผานแดนถาวร มีสินคาเขา-ออกจํานวนมาก ชนิดสินคามีขนาดใหญ มีการขนสงจํานวนมากและมี

การใชตอเนื่อง มีความตองการใชมากเพ่ือเปนสวนประกอบในการขับเคลื่อนธุรกิจ เชน น้ํามัน รถยนต ชิ้นสวน
เครื่องจักร เครื่องใชสํานักงาน เครื่องจักรในโรงงาน ที่มีความจําเปนตองผานดานที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การเคลื่อนยายที่เปนจุดผานแดนถาวร มีชนิดสินคาที่ผานแตละดานเหมือนกัน เปนสินคาอุตสาหกรรม เปน
สินคามีคุณภาพ และเปนที่ยอมรับของผูซื้อและผูบริโภคคนลาวมานานมาก สินคามีการขนสงจากระยะไกล
มาถึงดาน  

มูลคาการสงออกสินคา ไทย–สปป.ลาว ในป พ.ศ. 2556 ตามจุดผานแดนถาวร พบวา จุดผานแดน
ถาวรหนองคาย มีมูลคาการสงออกมากที่สุด จํานวน 56,098 ลานบาท รองลงมาเปนจุดผานแดนถาวร
นครพนม จํานวน 38,261 ลานบาท จุดผานแดนถาวรมุกดาหาร จํานวน 34,865 ลานบาท และจุดผานแดน

4-8 4-9

rIS
NED KKU



ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4-8 4-94-9 

ถาวรชองเม็ก จํานวน 10,806 ลานบาท ตามลําดับ สินคาท่ีสงออกในแตละดานเปนประเภทและชนิดใกลเคียง
กัน ไดแก น้ํามันดีเซล รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 
เครื่องจักรที่ใชในการกอสรางและสวนประกอบ น้ํามันเบนซิน น้ํามันสําเร็จรูปอ่ืน ๆ ผลิตภัณฑเหล็กและ
เหล็กกลา เหล็กและเหล็กกลา ผาผืนและดาย เปนตน  

 
ตารางที่ 112 แสดงมูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สปป.ลาว       หนวย:ลานบาท 

จุดผานแดนถาวร สินคาสงออก สินคานําเขา 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1. ดานทาลี่ จังหวัดเลย 2,205.26 4,507.93 8,875.25 829.25 721.65 516.74 
2. ดานเชียงคาน จงัหวัดเลย 590.62 685.00 496.59 154.57 130.15 174.13 
3. ดานหนองคาย 4,1170.07 5,9547.04 5,5871.40 2,582.02 3,428.29 3,391.35 
4.  ดานบึงกาฬ 3,146.18 4,730.50 2,668.09 305.78 589.97 438.29 
5.  ดานนครพนม 4,602.81 8,308.04 5,8261.59 2,429.71 52,01.81 12,215.06 
6. ดานมุกดาหาร 47,836.27 64,336.64 34,864.63 24,760.01 33,983.92 25,060.28 
7. ดานเขมราฐ จังหวัดอุบลฯ* 1,365.7 2,328.0 2,249.7 14.3 168.6 59.1 
8. ดานชองเม็ก จังหวัดอุบลฯ  8,567.0 9,973.3 10,998.4 1,441.20 1,898.10 1,609.20 

รวม 111,512.38 154,420.63 174,285.65 32,516.84 46,123.11 43,464.15 
หมายเหต ุ: * ดานเขมราฐ เปนจุดผอนปรน แตมีดานศุลกากรเขมราฐประจําอยู 
ที่มา : ดานศุลกากรแตละพื้นที,่ 2557 

 
มูลคาการนําเขาสินคา ไทย–สปป.ลาว ในป 2556 ตามจุดผานแดนถาวร พบวา จุดผานแดนถาวร

มุกดาหาร มีมูลคาการนําเขามากที่สุด จํานวน 25,060 ลานบาท รองลงมาเปนจุดผานแดนถาวรนครพนม 
จํานวน 12,215 ลานบาท จุดผานแดนถาวรหนองคาย จํานวน 2,990 ลานบาท และจุดผานแดนถาวรชองเม็ก 
จํานวน 1,622 ลานบาท ตามลําดับ สินคาที่นําเขาในแตละดานเปนประเภทและชนิดใกล เคียงกัน ไดแก 
เคมีภัณฑอนินทรีย ลวดและสายเคเบิล ที่หุมฉนวน ไมแปรรูป เครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมและสวนประกอบ 
เสื้อผาสําเร็จรูป เศษกระดาษ ผลไม และของปรุงแตงจากผลไม เปนตน  

มูลคาการคาชายแดนโดยรวมของทุกจุดผานแดนถาวรไทย-สปป.ลาว มีแนวโนมที่เพ่ิมขึ้นในแตละป 
สวนการคาชายแดนไทย-กัมพูชา ขึ้นกับสถานการณชายแดน โดยในป 2554 การเกิดปญหาพ้ืนที่ทับซอน
ปราสาทเขาพระวิหารทําใหมูลคาการคาชายแดนลดลง และในป 2556 มูลคาการคาชายแดนไทย-กัมพูชา 
ลดลง เนื่องจากการรอรับฟงคําตัดสินของศาลโลกกรณีปราสาทพระวิหาร และพ้ืนที่ทับซอน  

การคาที่จุดผอนปรนมีจุดประสงคเพ่ือชวยเหลือประเทศเพ่ือนบานดานมนุษยธรรม และสงเสริม
ความสัมพันธของประชาชนในระดับทองถิ่น เปนการคานอกระบบ การเขามาซื้อสินคาไทยเพ่ือนํากลับออกไป
มีมูลคารวมกันไมเกิน 20,000 บาท ไมตองเสียภาษี เมื่อเขา สปป.ลาว การจัดเก็บภาษีของลาวจัดเก็บตามชิ้น 
หรือเหมารวม ขึ้นอยูกับแตละพ้ืนที่ของแตละดาน ขึ้นกับอํานาจของแขวง 
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ตารางที่ 113 แสดงประมาณการมูลคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลําดั
บ  จังหวัด  จุดผอนปรน/ทาเทียบเรือของไทย  

ประมาณ
มูลคาการซ้ือ
ขายตอวันที่

เปดดาน 
(บาท)  

ประมาณมูลคาการซ้ือขายตอเดือน 
(บาท)  

ตอดาน  ทั้งจังหวัด  

1 

เลย  

บานเหมืองแพร อําเภอนาแหว  400,000 1,600,000 

4,220,000 
2 บานนาขา อําเภอดานซาย  250,000 2,000,000 
3 บานนากระเซ็ง อําเภอทาลี ่ 100,000 200,000 
4 บานหนองผือ อําเภอทาลี่*   80,000 320,000 
5 บานอาฮ ีอําเภอทาลี่*  50,000 100,000 
6 

หนอง 
คาย 

บานมวง อําเภอสังคม  300,000 1,200,000 

16,560,000 

7 บานปากโสม ตําบลผาตั้ง อําเภอสงัคม*   60,000 960,000 
8 บานเจี้อง เทศบาลตาํบลสังคม*   70,000 1,120,000 
9 บานสังคม อําเภอสังคม* 30,000 480,000 
10 บานหมอ อําเภอศรเีชียงใหม  600,000 7,200,000 
11 ตําบลจมุพล อําเภอโพนพิสัย  400,000 3,200,000 
12 บานเปงจาน อําเภอรตันวาป  300,000 2,400,000 
13 บึงกาฬ  บานหวยคาด อําเภอปากคาด  200,000 1,600,000 3,600,000 14 บานบุงคลา อําเภอบุงคลา  250,000 2,000,000 
15 

นคร  
พนม  

บานโพธิชั์ย ต.ไผลอม อําเภอบานแพง  350,000 7,000,000 

11,640,000 16 อําเภอทาอุเทน  500,000 4,000,000 
17 บานหนาด อําเภอเมือง  80,000 640,000 
18 อําเภอธาตุพนม  2,000,000 16,000,000 
19 อํานาจเจริญ บานยักษค ุอําเภอชานุมาน  300,000 2,400,000 2,400,000 
20 

อุบลราช 
ธาน ี 

อําเภอเขมราฐ  500,000 10,000,000 

19,430,000 
21 บานสองคอน อําเภอโพธิ์ไพร  32,500 130,000 
22 บานดานเกา อําเภอโขงเจียม  375,000 4,500,000 
23 ชองตาอู บานหนองแสง อําเภอ

บุณฑริก  
400,000 4,800,000 

รวมมูลคาจุดผอนปรน และทาเทียบเรือ (บางสวน) ที่ใชประจํา  56,030,000 
หมายเหต ุ* ทาเทียบเรือ 

   ที่มา : จากการประมาณการของศูนย ROC มข. , 2556 
    

สวนมูลคาการคาชายแดนตามจุดผอนปรนของไทย-สปป.ลาว พบวา มูลคาการคาของจุดผอนปรน
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีมูลคาการคาที่มากที่สุด เนื่องจากการซื้อขายสินคาของจุดผอนปรนอําเภอ
ธาตุพนมมีการซื้อขายสินคาทั้งปลีกและสง และที่สําคัญเปนแหลงการขายสงสินคาใหกับกลุมพอคาคาราวาน
สินคาท่ีขายสินคาตามตลาดนัดไดมาซื้อสินคาในจุดผอนปรนนี้ไปขายตอยังตลาดนัดหมูบาน และตลาดนัดตาม
จุดผอนปรนตาง ๆ ในบริเวณใกลเคียง อีกทั้งฝงตรงขามของจุดผอนปรน คือเมืองหนองบก แขวงคํามวน และ
เมืองไซบุลี แขวงสะหวันนะเขต และมีหมูบานใกลเคียงอีก 4 หมูบาน คือบานทาเดื่อ บานดินสะหวัน บานหวย 
บานหนองสะพังใหม มีพอคาคนลาวนําสินคาจากฝงลาวมาขาย เชน ถานหุงตม ไมที่ใชเปนเชื้อเพลิงที่คนลาว
เรียกไมแปก กบ หอย กลวย ปลา รังตอ ดักแด จิ้งหรีด เครื่องจักสาน พืชผักสวนครัว  เปนตน มูลคาการซื้อ
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ขายสินคาของจุดผอนปรนอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีมูลคาการซื้อขายสูงประมาณ 2,000,000 บาท
ตอวันที่เปดดาน รองลงมาเปนจุดผอนปรนบานหมอ อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย โดยจุดผอนปรนนี้มี
การสงออกผลไมทั้งของไทยและของจีน โดยใชขอยกเวนมาตรา 5 ทวิ พระราชบัญญัติของศุลกากร ป 2480 
สงออกพืชผักผลไมไปขายสงที่ตลาดสีไค นครหลวงเวียงจันทน เปนตลาดขายสงผลไมของ สปป.ลาว ที่กระจาย
ผลไมไปยังแขวงตาง ๆ ของ สปป.ลาว มีมูลคาการซื้อขายที่จุดผอนปรนแหงนี้ประมาณ 600,000 บาทตอวันที่
เปดดาน รองลงมาเปนจุดผอนปรนอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม และจุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี มีมูลคาการซื้อขายแตละวันที่เปดทําการประมาณ 500,000 บาทตอวัน ทั้งสองแหงมีตลาดนัด
ขายสินคาที่ใหญ จํานวนสินคาที่หลากหลาย มีทั้งการขายสงและขายปลีก คนลาวนําสินคาผลผลิตจากปา จาก
ธรรมชาติ พืชสมุนไพร มาจําหนาย ที่จุดผอนปรนอําเภอทาอุเทน มีการซื้อขายซากสัตวปา ที่ยังเปนความ
ตองการซื้อของคนไทยบางกลุมในพ้ืนที่ใกลเคียงจุดเปดตลาดนัดมาซื้อนําไปปรุงประกอบอาหาร สวนจุดผอน
ปรนอื่น ๆ มีมูลคาการซื้อขายสินคาประมาณ 40,000-80,000 บาทตอวันที่เปดดาน ซึ่งมูลคาดังกลาวขึ้นอยูกับ
ขนาดของหมูบานที่อยูตรงขามแตละจุดผอนปรน อีกทั้งความสะดวกในการเดินทางมาซื้อสินคาของคนลาว  
 

1.2.2. มูลคาการคาชายแดนไทย-กัมพูชา 
การคาชายแดนไทย-กัมพูชา ผานจุดผานแดนถาวร มีสินคาเขา-ออกจํานวนมาก ชนิดสินคามีขนาด

ใหญ มีการขนสงจํานวนมากและมีการใชตอเนื่อง มีความตองการใชมากเพ่ือเปนสวนประกอบในการขับเคลื่อน
ธุรกิจ เชน น้ํามัน รถยนต ชิ้นสวนเครื่องจักร เครื่องใชสํานักงาน เครื่องจักรในโรงงาน ที่มีความจําเปนตองผาน
ดานที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายที่เปนจุดผานแดนถาวร มีชนิดสินคาที่ผานแตละดาน
เหมือนกัน เปนสินคาอุตสาหกรรม เปนสินคามีคุณภาพ และเปนที่ยอมรับของผูซื้อและผูบริโภคคนกัมพูชามา
นานมาก สินคามีการขนสงจากระยะไกลมาถึงดาน  

มีการซื้อขายสินคาผานจุดผานแดนถาวร จํานวน 2 แหง และจุดผอนปรน จํานวน 2 แหง มูลคาการ
ซื้อขายสินคาของจุดผานแดนถาวรชองจอม อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร มีมูลคาการคาสูงที่สุด มูลคาสินคา
สงออกในป 2556 จํานวน 1,068 ลานบาท สินคาที่สงออก ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง ปูนซีเมนตบรรจุถุง รถขุดดิน
พรอมอุปกรณ เบียร รถยนตนั่ง เปนตน มูลคาสินคานําเขาในป 2556 จํานวน 205 ลานบาท สินคานําเขา 
ไดแก มันสําปะหลัง (มันเสน มันหัว) รถแทร็กเตอรเกาใชแลว รถยนตบรรทุกเกาใชแลว ชัน พริกแหง เครื่อง
ยอยเศษไม น้ํามันยาง หวายเสน เปนตน สวนมูลคาการซื้อขายสินคาของจุดผานแดนถาวรชองสะงํา อําเภอภู
สิงห จังหวัดศรีสะเกษ มีมูลคาสินคาสงออกในป 2556 จํานวน 779 ลานบาท และมูลคาสินคานําเขาในป 
2556 จํานวน 47 ลานบาท สินคาสงออกและสินคานําเขาของจุดผานแดนถาวรชองสะงํา เปนสินคาประเภท
เดียวกับจุดผานแดนถาวรชองจอม  
 
ตารางที่ 114 แสดงมูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-กัมพูชา             หนวย:ลานบาท 

จุดผานแดนถาวร สินคาสงออก สินคานําเขา 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1. ดานชองสะงํา จังหวัดศรสีะเกษ 199.81 642.89 778.97 24.54 34.36 46.95 
2. ดานชองจอม จงัหวัดสุรินทร 604.61 888.68 1,068.36 34.20 173.01 204.70 

รวม 804.42 1,531.57 1,847.33 58.74 207.37 251.65 
ที่มา : ดานศุลกากรแตละพื้นที,่ 2557 
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มูลคาการซื้อขายของจุดผอนปรนไทย-กัมพูชา 2 แหง คือ จุดผอนปรนชองสายตะกู อําเภอบานกรวด 
จังหวัดบุรีรัมย มีมูลคาการซื้อขายประมาณ 500,000 บาทตอวันที่เปดดาน โดยจุดผอนปรนนี้ มีตลาดนัดขาย
สินคาทั้งฝงไทยและฝงกัมพูชา ตลาดนัดฝงไทยขายสินคาบริโภค อาหาร ผลไมตามฤดูกาล และสินคาอุปโภค 
ของใชสอยในชีวิตประจําวัน และใชในครัวเรือน สวนตลาดนัดฝงกัมพูชามีการจําหนายสุรา ไวน บุหรี่ของ
ตางประเทศ เสื้อผาจากเกาหลีใต เครื่องสําอางจากมาเลเซีย ผลผลิตจากปา ถานไมหุงตม รานคาคนไทยใน
พ้ืนที่ รวมถึงผูบริโภคคนไทยในพื้นท่ีและใกลเคียงนิยมไปซื้อสุรา ไวน บุหรี่ตางประเทศ สงผลใหมีมูลคาการซื้อ
ขายที่สูง สวนจุดผอนปรนชองอานมา อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี มีมูลคาการซื้อขายสินคาประมาณ 
300,000 บาทตอวันที่ดานเปด คนกัมพูชานําสินคาจากปา ผลผลิตจากธรรมชาติตามฤดูกาล ฤดูฝนมีมากเปน
พิเศษ เชน กบ พืชสมุนไพร หวาย หนอไม มาจําหนายที่ตลาดนัด สวนคนไทยที่มีอาชีพทําธุรกิจขายสุรา ไวน 
บุหรี่ ขาราชการ และประชาชนทั่วไปที่นําไปบริโภคเอง หรือซื้อเปนของฝาก นิยมไปซื้อสุรา ไวน บุหรี่
ตางประเทศ ในราคาที่ต่ํากวาในประเทศมาก มีการจําหนายซากสัตวปาแตมีจํานวนไมมากนัก โดยกลุมผูซื้อ
ซากสัตวปามาบริโภคหรือนําไปขายตอรานอาหารปาในเขตอําเภอเมือง ซึ่งสวนใหญเปนคนในพ้ืนที่ และอาศัย
อยูนอกเขตอําเภอเมือง โดยเฉพาะอําเภอตามแนวชายแดน  
 
ตารางที่ 115 แสดงประมาณการมูลคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลําดับ  จังหวัด  จุดผอนปรน/ทาเทียบเรือของไทย  

ประมาณมูลคา
การซ้ือขายตอ
วันที่เปดดาน 

(บาท)  

ประมาณมูลคาการซ้ือขายตอเดือน (บาท)  

ตอดาน  

1 อุบลราชธาน ี ชองอานมา อําเภอน้ํายืน   300,000* 2,400,000 
2 บุรีรัมย  ชองสายตะก ูอําเภอบานกรวด  500,000 4,000,000 

รวมมูลคาจุดผอนปรน และทาเทียบเรือ (บางสวน) ที่ใชประจํา  6,400,000 
หมายเหต ุ* ไมรวมมูลคาการสงออกน้าํมันเบนซินที่ชองอานมา จาํนวน 1.6 ลานลิตรตอเดือน มูลคาดังกลาว ถกูนําไปรวมกับมูลคาการสงออกที่ดาน 
                ชองเม็ก 
ที่มา : จากการประมาณการของศูนย ROC มข. , 2556 
 

มูลคาการคาชายแดนตามจุดผอนปรนทั้ง 2 แหง ที่ไมไดมีการเก็บขอมูลอยางละเอียดครบถวน มีทั้ง
การซื้อขายสินคารายใหญ และรายยอย ประมาณการมีมูลคาสูงถึง 6,400,000 บาทตอเดือน ดวยความที่มีการ
ติดตอซื้อขายสินคากันมาเปนระยะเวลานาน มีความอะลุมอลวย ใหความสะดวกแกคนลาว คนกัมพูชา ที่มา
ขายสินคา และซื้อสินคาไทยกลับไป 
 
1.3. ประเภทสินคาซื้อ-ขายตามจุดผานแดนตาง ๆ  

1.3.1. สินคาที่ซื้อ-ขายของคนลาวตามจุดผานแดนตาง ๆ 
สินคาสงออกผานจุดผานแดนถาวร เปนสินคาที่สงออกแตละครั้งจํานวนมากมีมูลคาสูง โดยมากผลิต

จากกรุงเทพ จากนิคมอุตสาหกรรมในเขตปริมณฑล หรือจากนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดรอบนอก เชน ชลบุรี 
ระยอง และนครราชสีมา และมีบางในบางจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดใหญ เชน 
ขอนแกน อุดรธานี อุบลราชธานี สินคาสงออกจากไทยไป สปป.ลาว อันดับที่ 1 ถึง 10 ของทุกดาน เรียงลําดับ
สลับตําแหนงกันในแตละป ไดแก ผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา ของทําดวยเหล็ก เครื่องจักรที่ใชในการ
กอสรางและสวนประกอบ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ ยานพาหนะอ่ืน ๆ และสวนประกอบ รถยนต 
อุปกรณและสวนประกอบ รถยนตสําเร็จรูป รถยนตปคอัพ รถบรรทุกเกาใชแลว รถไถนา รถแทรคเตอร 

4-12 4-13
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รถยนตใหม รถยนตเกา รถบดถนน รถเครน รถยก Chassis, Body ของรถดั้ม ยางนอกรถยนต ยางรถบรรทุก 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันสําเร็จรูปอ่ืน ๆ กาซปโตรเลียม กาซหุงตม กาซ
ธรรมชาติ เครื่องจักรและอุปกรณ มอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณสวนประกอบ 
เครื่องจักรที่ไมใชไฟฟาและสวนประกอบ แท็งกเปลา ชิ้นงานทําดวยพลาสติก เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ
สวนประกอบ หนวยประมวลผลขอมูลในหนวยความจํา (Hard Disc) สวนประกอบหัวอานคอมพิวเตอร 
(มอเตอรติดบนแผนเฟรม) ผาผืนและดาย เครื่องดื่มกระทิงแดง สินคากสิกรรม สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร 
ปุย ขาวโพด ผลไมสด เกลือ เครื่องอุปโภคบริโภค บะหมี่ นมขนหวาน น้ํามันพืช/น้ํามันปาลม วัสดุอุปกรณ
กอสราง ผลิตภัณฑเซรามิก กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องปูพ้ืน กระเบื้องบุผนัง ปูนซีเมนต ปูนปรับสภาพดิน 
แกว/กระจกทุกชนิด ยางมะตอย  
 
ตารางที่ 116 แสดงสินคาสงออก 10 อับดับแรก ของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สปป.ลาว  ป 2556  
ลําดับ
สินคา
สงออก 

ดานทาลี่ 
จังหวัดเลย 

ดานเชียง
คาน จังหวัด

เลย 

ดาน
หนองคาย ดานบึงกาฬ* ดานนครพนม ดานมุกดาหาร 

ดาน
เขมราฐ 
จังหวัด 
อุบลฯ* 

ดานชองเม็ก 
จังหวัดอุบลฯ 

1 อุปกรณ
กอสราง 

วัสดุกอสราง น้ํามัน
เช้ือเพลิง 

เครื่องดื่มกระทิง
แดง 

เครื่องดื่ม
บํารุงกําลัง 

เครื่อง
อิเลคทรอนิกส 

ยานพาหนะ น้ํามันดีเซล 

2 น้ํามัน
ดีเซล 

 ของใช
ประจําวัน 

รถยนต ตูเย็น 
 

เครื่อง
อิเลคทรอนิกส 

สินคา
เช้ือเพลิง 

เครื่องจักร
ไมใชไฟฟา 

น้ํามันเบนซิน 

3 รถ
แทรกเตอร 

สินคา
เช้ือเพลิง 

เครือ่ง
คอมพิวเตอร
และ
สวนประกอบ 

Chassis Body 
รถดั้ม 

สินคากสิ
กรรม 

สินคา
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

วัสดุ
กอสราง 

เครื่องอุปโภค
บริโภค 

4 สินคา
อุปโภค
บริโภค 

ยานพาหนะ 
อุปกรณ 

รถ
(เครื่องจักรกล
หนัก) 

หมอหุงขาว สินคา
เช้ือเพลิง 

ยานพาหนะ
และ
สวนประกอบ 

แกวและ
ผลิตภัณฑ 

อุปกรณ
กอสราง 

5 ปูนซีเมนต เครื่องจักรที่
ไมใชไฟฟา 

ผงหมึก  
น้ํายาลาง
เครื่องพิมพ 

น้ํามันเครื่อง สินคา
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

สินคากสิ
กรรม 

น้ํามัน
เช้ือเพลิง 

รถยนต 

6 น้ํามัน
เบนซิน 

สินคา
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

เหล็ก  
ลูกเหล็ก 

น้ํามันดีเซล 
  

เหล็กและ
เหล็กกลาและ
ผลิตภัณฑ 

ของใช
ประจําวัน 

เฟอรนิเจอร
และชิ้นสวน 

เครื่องใชไฟฟา 

7 รถยนต เครื่องใชไฟฟา
และอุปกรณ 

ไอโซแทงค
สําหรับบรรจุ
กาซ 

รถยนตนั่งใหม เครื่องจักรที่
ไมใชไฟฟา
และ
สวนประกอบ 

วัสดุกอสราง ของใช
ประจําวัน 
(อุปโภค 
บริโภค) 

รถแทรคเตอร
และอุปกรณ 

8 ยางมะ
ตอย 

สินคากสิ
กรรม 

ปูนซีเมนต ยางมะตอย ผลิตภัณฑ
เซรามิค 

เครื่องดื่ม 
เครื่องดื่ม
บํารุงกําลัง 

เครื่องจักร
ใชไฟฟา 

ปุยเคมี 

9 เมล็ดพันธุ
ขาวโพด 

ผลิตภัณฑ
โลหะ 

ผงชูรส เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ
และ
สวนประกอบ 

สิ่งทอ เหล็ก 
เหล็กกลา 

อาหารสัตว 

10 รถไถนา
เดินตาม 

ผลิตภัณฑ
เซรามิก 

ขนม รถยนตนั่งตรวจ
การณ 

วัสดุกอสราง เครื่องใชไฟฟา
และ
สวนประกอบ 

ปุย ยา
กําจัดวัชพืช 

น้ํามันหลอลื่น 

หมายเหต ุ: *  ดานเขมราฐ เปนจุดผอนปรน แตมีดานศุลกากรเขมราฐประจําอยู 
ที่มา : ดานศุลกากรแตละพื้นที,่ 2557 
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สําหรับสินคานําเขา จาก สปป.ลาว มาไทย เปนการนําเขามาเพ่ือจําหนายหรือแปรรูปแลวจําหนายใน
ประเทศ ไดแก ธัญพืช ลูกตาว ลูกเดือย ลูกหยี ไมแปรรูปและผลิตภัณฑไมอ่ืน ๆ ไมสําเร็จรูป ไมคิ้วบัวหนาตาง 
วงกบประตู ไมปาเก หวาย พืชและผลิตภัณฑจากพืชอ่ืน ๆ มันสําปะหลัง มันสําปะหลัง/สด/เสน/ชิ้น สินคากสิ-
กรรม ถั่วลิสงทั้งเปลือก ถั่วลิสงแกะเปลือก กลวยดิบ มัน ผักและของปรุงแตงจากผัก ผลไมและของปรุงแตงจาก
ผลไม กะหล่ําปลี มันเทศ มะขามเปยก ผักกาดขาว พริก/สด/แหง/ปน/พริกไทย เห็ด/เห็ดกระดาง พืชน้ํามัน
และผลิตภัณฑ เสนใยใชในการทอ เสื้อผาสําเร็จรูป เสื้อผาสําเร็จรูปพรอมอุปกรณตกแตง สิ่งทอ เสื้อผาเกาใช
แลว มีสินคานําเขามาประกอบ แปรรูป จําหนายในประเทศ และมีการสงออก เชน เคมีภัณฑอนินทรีย ลวด
และสายเคเบิลที่หุมฉนวน เครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมและสวนประกอบ มอเตอร  มอเตอรสปนเดิล 
แผงวงจรพิมพ เศษกระดาษ กลองถายภาพยนตรและสวนประกอบ สวนประกอบกลองดิจิตัล สินแร โลหะอ่ืน ๆ  
เศษโลหะอ่ืน ๆ และผลิตภัณฑ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ โลหะขึ้นรูป รถยนตนั่งใหม ยานพาหนะ และ
สวนประกอบ ชิ้นสวนประกอบรถจักรยานยนต รถยนต/บรรทุก รถแวนและปกอัพ สินคาอุปโภคบริโภค ชาผง 
ชันกอน น้ํามันยาง/ชัน/ขี้ใต/ยางรง สวนของพรรณไม/เปลือกบง แทงกเปลา ตัวตัดตอวงจรกระแสไฟฟา 
เครื่องจักรที่ไมใชไฟฟาและสวนประกอบ เครื่องใชสําหรับเดินทาง พลาสติกและผลิตภัณฑ เม็ดพลาสติก กรวด 
สินคานําเขามาและสงออก เชน ทองแดงบริสุทธิ์ แรแบไรต 
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สินคาท่ีมีการซื้อขายตามรานคาปลีก ซึ่งผูคารายยอย และผูบริโภคคนลาวและคนกัมพูชาเดินทางเขา

มาซื้อสินคาเพ่ือการบริโภค และอุปโภค ใชสอยในชีวิตประจําวัน จําแนกไดดังนี้ 
สินคาที่คนลาวนิยมซื้อมากอันดับตน ๆ 10 รายการแรก ประเภท สินคาผลิตภัณฑอาหาร เครื่องปรุง

รส และเครื่องดื่ม ไดแก ผงชูรส น้ําปลา น้ํามันพืช สบูลักส ผงซักผาโปร ขนมขบเคี้ยว น้ําอัดลม แชมพูแพนทีน 
น้ําสมดีโด อาหารทะเล ประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก กระทะ หมอ จาน ทัพพี มีด ชอน อุปกรณนึ่ง
ขาว ตะหลิว ไมแขวนเสื้อ ฝอยขัดหมอ ประเภทเครื่องพลาสติก ไดแก กะละมังพลาสติก กระบอกน้ํา  กระติก
น้ํา เกาอ้ี ที่นอน ชั้นวางของ ถังน้ํา ถังน้ําแข็ง ประเภทสินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม วิทยุ โทรทัศน ตูเย็น 
เครื่องเสียง แอร ลําโพง ประเภทเครื่องนุมหม ไดแก เสื้อ กางเกง รองเทาแตะ กระโปรง ผาถุง ผาหมโตโต 

ตารางที่ 117 แสดงสินคานําเขา 10 อับดับแรก ของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สปป.ลาว ป 2556 
ลําดับ
สินคา
นําเขา 

ดานทาลี่ 
จังหวัดเลย 

ดานเชียงคาน 
จังหวัดเลย 

ดาน
หนองคาย 

ดานบึงกาฬ ดานนครพนม ดานมุกดาหาร ดานเขมราฐ 
จังหวัดอุบลฯ* 

ดานชองเม็ก 
จังหวัดอุบลฯ 

1 ขาวโพด สินคากสิ
กรรม 

เคมีภัณฑอนิ
นทรีย 

ไมแปรรูป สิ่งทอ สินคาแร สินคากสิ
กรรม 

กระหล่ําปล ี

2 ไมแปรรูป สินคาไม ไม
แปรรูปและ
ผลิตภัณฑ 

ลวดและสาย
เคเบิ้ล 

มันสําปะหลัง เครื่อง
อิเลคทรอนิกส 

เครื่อง
อิเลคทรอนิกส 

วัสดุกอสราง มันเทศ 

3 งา สินคาแร ไมแปรรูป รถยนตนั่ง
ใหม
พวงมาลัย
ซาย 

ไม ไมแปรรูป
และ
ผลิตภัณฑ 

สิ่งทอ ไมและไม
แปรรูป 

ไมแปรรูป 

4 ลูกเดือย ยานพาหนะ 
อุปกรณ 

เครื่องจักรใช
ใน
อุตสาหกรรม
และ
สวนประกอบ 

ชาผง เครื่องใช
สําหรับ
เดินทาง 

ยานพาหนะ 
อุปกรณพรอม
สวนประกอบ 

ยานพาหนะ มะขามเปยก 

5 บานประตู
หนาตาง 

เครื่องจักรไม
ใชไฟฟาและ
อุปกรณ 

เส้ือผา
สําเร็จรูป 

รถยนตนั่ง
ใหม 

เครื่องจักรที่
ไมใชไฟฟา
และ
สวนประกอบ 

เครื่องจักรที่
ใชไฟฟาและ
สวนประกอบ 

สิ่งทอ ถั่วลิสงแกะ
เปลือก 

6 ไมสําเร็จรูป วัสดุกอสราง เศษกระดาษ ไมสําเร็จรูป เหล็ก 
เหลก็กลาและ
ผลิตภัณฑ 

ไม ไมแปรรูป
และ
ผลิตภัณฑ 

- กลวยดิบ 

7 ถั่วแดง เฟอรนิเจอร
และชิ้นสวน 

ผลไมและ
ของปรุงแตง
จากผลไม 

ชันกอน ยานพาหนะ
และ
สวนประกอบ 

วัสดุกอสราง - ผักกาดขาว 

8 ปอสา เหล็ก 
เหล็กกลา
และ
ผลิตภัณฑ 

กลอง
ถายภาพและ
สวนประกอบ 

วงกบประต ู พลาสติกและ
ผลิตภัณฑ 

เครื่องจักรที่
ไมใชไฟฟา 

- ถั่วลิสงทั้ง
เปลือก 

9 แขม สินคา
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

ผลิตภัณฑไม
อื่นๆ 

บานประต ู เครื่องจักที่ใช
ไฟฟาและ
สวนประกอบ 

พลาสติกและ
ผลิตภัณฑ 

- เส้ือผา
สําเร็จรูป 

10 ไมวีเนียร สิ่งทอ สินแร โลหะ 
อื่นๆ 

รถบรรทุก สินคาอุปโภค
บริโภค 

เครื่องใชไฟฟา 
อุปกรณและ
สวนประกอบ 

- กาแฟและ
กาแฟ
สําเร็จรูป 

หมายเหตุ : * ดานเขมราฐ เปนจุดผอนปรน แตมีดานศุลกากรเขมราฐประจําอยู 
ท่ีมา : ดานศุลกากรแตละพื้นที,่ 2557 rIS
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รองเทาบูท ประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก จอบ ปุย เสียม อาหารสัตว เมล็ดพันธุพืช ยาฆาแมลงปราบ
ศัตรูพืช เครื่องสะพายตัดหญา คราด เครื่องสูบน้ํา รถอีแตน ประเภทอุปกรณไฟฟา ไดแก หลอดไฟ สายไฟ 
ปลั๊ก ตะปู สวิทซ คอน สี คีม สิ่ว กระจก ประเภทเชื้อเพลิงและยานยนต ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น 
รถจักรยาน ยางรถจักรยานยนต ยางรถยนต รถจักรยานยนต   

 
1.3.2. สินคาที่ซื้อ-ขายของคนกัมพูชาตามจุดผานแดนตาง ๆ 
สินคาสงออกไปกัมพูชา อันดับที่ 1 ถึง 10 ของจุดผานแดนถาวรชองสะงํา และชองจอม เรียงลําดับ

สลับตําแหนงกันในแตละป ประกอบดวยผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา ของทําดวยเหล็ก น้ํามันดีเซล น้ํามัน
สําเร็จรูปอ่ืน ๆ กาซปโตรเลียม กาซหุงตม กาซธรรมชาติ เครื่องดื่มและเครื่องดื่มบํารุงกําลัง เบียร สินคากสิ-
กรรม สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร ปุย เกลือ เครื่องอุปโภคบริโภค บะหมี่ นมขนหวาน วัสดุอุปกรณกอสราง 
ผลิตภัณฑเซรามิก กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องบุผนัง ปูนซีเมนต  

 
ตารางที่ 118 แสดงสินคาสงออก 10 อับดับแรก ของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-กัมพูชา 

ลําดับสินคา
สงออก 

ดานชองสะงํา จังหวัดศรีสะเกษ ดานชองจอม จังหวัดสุรินทร 
2556 2556 

1 น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเชื้อเพลิง 
2 ปูนซีเมนตบรรจุถุง เบียร 
3 รถขุดดินพรอมอุปกรณ เครื่องดื่มน้ําผลไม 
4 รถยนตนั่งสําเร็จรูปใหม กระเบื้อง 
5 เกลือปน นมขนหวาน 
6 กระเบื้อง แผนบังคับโซ 
7 ปูนซีเมนตผง แผงโซลาเซลล 
8 รถยนตนั่งสวนบุคคล รถบดถนนเกาใชแลว 
9 กระจกเทปเปอรใส ปูนซีเมนตถงุ 
10 กาซ LPG วิสกี้ 

ที่มา : ดานศุลกากรแตละพื้นที,่ 2557 
 

ในขณะที่สินคานําเขาจากกัมพูชาเพ่ือจําหนายหรือแปรรูปและจําหนายในประเทศ ไดแก ไมแปรรูป 
ผลิตภัณฑไมอ่ืน ๆ มันสําปะหลัง/สด/ชิ้น/ผลิตภัณฑ พริกไทย เสื้อผาสําเร็จรูป เสื้อผาเกาใชแลว ชันกอน 
น้ํามันยาง ขี้ใต ยางรง สวนของพรรณไม เปลือกบง พลาสติกและผลิตภัณฑ ถานไม สารเคมี รถจักรยาน 
เครื่องมือแพทยและอุปกรณ เชื้อเพลิงและน้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ  

 
ตารางที่ 119 แสดงสินคานําเขา 10 อับดับแรก ของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-กัมพูชา 
ลําดับสินคานําเขา ดานชองสะงํา จังหวัดศรีสะเกษ ดานชองจอม จังหวัดสุรินทร 

1 มันสําปะหลัง (มันเสน) มันสําปะหลัง (มันเสน) 
2 ซัน เม็ดพลาสติก 
3 รถเครนเกาใชแลว ชุดถายเลือดผานไตเทียม 
4 น้ํามันยาง กระบอกกรองไตเทียม 
5 หวายเสน เครื่องยอยเศษไม 
6 รถยนตนั่งสวนบุคคลใหม ของทําดวยพลาสติก 
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ตารางที่ 119 แสดงสินคานําเขา 10 อับดับแรก ของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-กัมพูชา (ตอ) 
ลําดับสินคานําเขา ดานชองสะงํา จังหวัดศรีสะเกษ ดานชองจอม จังหวัดสุรินทร 

7 ขี้ใต รถจักรยานเกาใชแลว 
8 ถานไม เสื้อผาเกาใชแลว 
9 รถจักรยานยนตใหม ซัน 
10 เปลือกบง เครื่องฉีดน้ําพลาสติกพรอมอุปกรณ 

ที่มา : ดานศุลกากรแตละพื้นที,่ 2557 
 

ในกรณีของกัมพูชา ผูนําเขาสินคารายใหญมีความสัมพันธกับอํานาจสวนกลางจากพนมเปญ และมี
ความสัมพันธกับผูวาราชการจังหวัดของกัมพูชา ทหารกัมพูชา ตามแนวชายแดนกัมพูชา มีการสั่งซื้อสินคา
โดยตรงจากตัวแทนจําหนายในไทย ในกรณีสินคาที่มีมูลคาสูง เชน น้ํามันเชื้อเพลิง วัสดุกอสราง กระเบื้อง 
ปูนซีเมนต มีการผูกขาดในการซื้อขายนําเขาตราสินคาเพียงยี่หอเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ ผูประกอบการสงออกคน
ไทยที่เปนผูประกอบการรายใหญ มีอิทธิพลการเมืองทองถิ่น และระดับชาติ หรือเปนนักธุรกิจใหญในจังหวัด 
หรือนักธุรกิจใหญในอําเภอตามแนวชายแดน ที่เขาถึงผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีกลไกและอํานาจรัฐจาก
สวนกลาง สวนทองถิ่น และสวนภูมิภาคที่หนุนหลังอยู เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในคณะรัฐบาล สินคานําเขา
อันดับตน ๆ ก็มีการเปลี่ยนแปลงยี่หอนําเขาได ชี้ใหเห็นถึงการเปดเสรีทางการคาตามแนวชายแดนในอนาคต 
รูปแบบการกีดกันการนําเขาโดยไมใชภาษี (non-tariff barrier) มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นเพ่ือประโยชนที่
เปนตัวเงินของคนบางกลุมมากกวาการปกปองการคา 

สินคาท่ีมีการซื้อขายตามรานคาปลีก ซึ่งผูคารายยอย และผูบริโภคคนกัมพูชาเดินทางเขามาซื้อสินคา
เพ่ือการอุปโภคบริโภค ใชสอยในชีวิตประจําวัน จําแนกไดดังนี้ 

สินคาที่คนกัมพูชานิยมซื้อมากอันดับตน ๆ 10 รายการแรก ประเภท สินคาผลิตภัณฑอาหาร 
เครื่องปรุงรส และเครื่องดื่ม ไดแก ไก มะพราว น้ําอัดลม น้ําปลา เบียร สุรา ยาสูบ เครื่องดื่มบํารุงกําลัง ขนม
ขบเค้ียว ผงชูรส น้ํามันพืช น้ําสมดีโด ประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก จาน กระทะ มีด ทัพพี ชอน หมอ 
ไมแขวนเสื้อ ตะหลิว อุปกรณนึ่งขาว ไมถูพ้ืน ประเภทเครื่องพลาสติก ไดแก กะละมังพลาสติก กระบอกน้ํา ผา
พลาสติก ประเภทสินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม ลําโพง วิทยุ โทรทัศน ตูเย็น เครื่องเสียง ประเภทเครื่อง
นุมหม ไดแก เสื้อ กางเกง ผาถุง รองเทาแตะ รองเทาบูทยาง กระโปรง ผาหมโตโต ประเภทอุปกรณทาง
การเกษตร ไดแก เสียม จอบ เมล็ดพันธุพืช คราด เครื่องสะพายตัดหญา เครื่องสูบน้ํา อาหารสัตว รถตัดหญา 
ปุย รถอีแตน ประเภทอุปกรณไฟฟา ไดแก หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก ตะปู คีม คอน สี สังกะสี บาหลาด ขวาน 
ประเภทเชื้อเพลิงและยานยนต ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น รถจักรยาน ยางรถยนต รถจักรยานยนต 
ยางรถจักรยานยนต 

กรณีสินคาของกลุมบริษัทยูนิลีเวอร เครือสหพัฒนพิบูล กลุมบริษัทพรอคเตอรแอนดแกมเบิล        
(พีแอนดจี) และอ่ืน ๆ ซึ่งมีการตั้งตัวแทนนําเขาสินคาของบริษัทในเครือจากไทย สํานักงานตั้งอยูที่นครหลวง
เวียงจันทน สปป.ลาว และที่กรุงพนมเญ กัมพูชา สินคานําเขาในเครือบริษัทเหลานี้บางชนิดมีการเปลี่ยนแปลง
ตราฉลากสินคาเปนภาษาลาว และภาษาเขมรจากโรงงานในไทยเพ่ือวางจําหนายใน สปป.ลาว และกัมพูชา ซึ่ง
ทําใหเพิ่มยอดจําหนายขึ้น โดยเฉพาะกับผูบริโภคท่ีมีความเปนชาตินิยมสูง แตหากเปนสินคาในเครือของบริษัท
เหลานี้ที่จําหนายตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว เมื่อผลิตจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมในเขตปริมณฑล ก็
กระจายสินคาไปยังศูนยสงสินคาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมา และขอนแกน สวนเครือพี
แอนดจีมีศูนยกระจายสินคาที่จังหวัดนครราชสีมา และอุดรธานี โดยศูนยกระจายสินคาเหลานี้เปนผูกระจาย
สินคาไปยังผูแทนจําหนายที่เปนผูขายสงรายใหญตามจังหวัดตาง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผูขายสง
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รายใหญก็ขายสงใหกับผูขายสงและผูขายปลีกในพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเพ่ือขายแกผูคาและผูบ ริโภค คน
กัมพูชาตามแนวชายแดน  

สินคาตาง ๆ ของไทยที่ผูซื้อคนกัมพูชา ซื้อไปเพื่อจําหนายตอในประเทศตนเองมีการตั้งราคาสินคาโดย
บวกกําไรเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยรอยละ 20-25   
 
1.4. รูปแบบการขนสงสินคา 

ลักษณะการขนสงสินคา เมื่อไดตกลงซื้อขายสินคาและตองใชรถบรรทุกสินคา ขนสงสินคาปริมาณ
มาก การนําสงสินคาในกรณี สปป.ลาว ประกอบดวย  

1.4.1. กรณีพื้นที่ติดกัน ที่จุดผานแดนถาวรชองเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ขนสงโดยรถยนตผานจุด
ผานแดนเขาสู สปป.ลาว ประกอบดวยรถบรรทุกหกลอ สิบลอ รถพวง รถตูคอนเทนเนอร ขนสงจากแหลงผลิต
ที่กรุงเทพ นิคมอุตสาหกรรม ศูนยกระจายสินคาหลัก หรือรานคาตัวแทนจําหนายในพ้ืนที่ชายแดน เขา    
สปป.ลาว มีสามรูปแบบในการขนสินคา รูปแบบที่หนึ่ง รถบรรทุกสินคาของไทยมาถึงดาน ขามไป สปป.ลาว 
ลงสินคายังโกดัง รูปแบบที่สอง คลายกรณีแรก เพียงแตรถสินคาไทยเมื่อขามไป สปปลาว จอดรถในพ้ืนที่ที่
กําหนดสําหรับเปลี่ยนสินคา รอรถลาว มาจอดทายชนกันแลวขนถายสินคาลงจากรถไทย ขึ้นรถลาว ขนสง
สินคาตอไป รูปแบบที่สาม รถบรรทุกสินคาไทยขามไป สปป.ลาว จอดพักรถโดยถอดหัวลากสวนรถพวงสินคา
ใหรถลาวมาตอพวงขนสินคาตอไป ซึ่งลักษณะการขนสงสินคาที่ดานชองเม็กในการสงสินคาออก และการ
นําเขาสินคามาไทย มีลักษณะการขนสงสินคาที่คลายกัน แตการนําเขาพืชผลทางการเกษตร เชนกะหล่ําปลี 
มันสําปะหลัง ผักกาดขาว ถั่วลิสง กลวย และพืชสมุนไพร ซึ่งมีการคัดเกรดและบรรจุภัณฑเรียบรอยที่ตลาดวัง
เตา โดยลาวใหความสะดวกใหรถไทยไปรับสินคาที่ตลาดวังเตาที่ตั้งอยูหางจากชายแดนประมาณ 2 กิโลเมตร 
นําเขาไทยแลวกระจายไปยังตลาดเจริญศรี ในอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนศูนยกระจาย
สินคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกสวนหนึ่งกระจายไปที่ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง ที่กรุงเทพฯ  ตอไป 
หากเปนสินคานําเขาประเภท เห็ดเผาะ ผักสดบางชนิด เมื่อนําเขามาแลวทําการคัดเกรด บรรจุภัณฑที่ตลาด
ชองเม็กกอนกระจายสูชั้นในตอไป 

การขนสงสินคาของรายยอย หรือกองทัพมด นิยมใชลอเข็นลากขนสินคาจากไทยไป สปป .ลาว และ
ขนสินคาจาก สปป.ลาว มาไทย การขนแตละครั้งปริมาณไมมาก แตใชการขนหลายเที่ยว เปนรูปแบบหนึ่งเพ่ือ
เลี่ยงการเสียภาษี ที่ดานชองเม็ก และชองตาอู 

1.4.2. กรณีที่มีสะพานขามแมน้ําเหืองไทย-สปป.ลาว การขนสงโดยรถบรรทุกสินคามีเฉพาะที่ดาน
สะพานขามแมน้ําเหือง อําเภอทาลี่ ซึ่งเปนจุดผานแดนถาวร รูปแบบการขนถายสินคาคลายกับกรณีที่ชองเม็ก 
คือรถบรรทุกสินคาขามไป สปป.ลาว บรรทุกสินคาไปลงเก็บไวในโกดังสินคา หรือ เปลี่ยนขนถายสินคาจากรถ
ไทยไปยังรถลาว หรือเปลี่ยนหัวลากรถสินคาจากรถไทยเปนรถลาว แตหากเปนวัสดุกอสราง เชน ปูนซีเมนต 
จําเปนตองนําเขาจากประเทศไทยเพราะมีคุณภาพสูงใชสําหรับการเทฐานรากของเขื่อนไซยะบุลี ซึ่งตั้งอยูหาง
จากพรมแดนประมาณ 250 กิโลเมตร รถบรรทุกสินคาวัสดุกอสรางของไทยบรรทุกสินคาถึงจุดกอสรางเขื่อนไซ
ยะบุลี นอกจากนี้ยังมีการสงออกสินคาอุปโภค บริโภค อาหาร ไปเมืองไซยะบุลี และหลวงพะบาง โดยใช
เสนทางนี้เชนเดียวกัน สวนการนําเขาขาวโพดจากแขวงไซยะบุลีเขามาไทยมีรูปแบบการขนสงจากโกดัง
ผูประกอบการคนลาวในเมืองแกนทาวที่รวบรวมขาวโพดคละเกรดแลวสงออกใหกับผูประกอบการคนไทยใน
อําเภอทาลี่เปนผูรับซื้อเก็บไวในโกดังตามแนวชายแดนรอการจําหนายและสงออก 

1.4.3. กรณีที่มีสะพานขามแมน้ําโขงไทย-สปป.ลาว ทั้งสามแหง ที่จังหวัดหนองคาย นครพนม 
และมุกดาหาร มีรูปแบบการขนถายสินคาคลายกับกรณีที่ชองเม็ก คือรถบรรทุกสินคาขามไป สปป .ลาว 

4-18 4-19

rIS
NED KKU



ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4-18 4-194-19 

บรรทุกสินคาไปลงเก็บไวในโกดังสินคา หรือ เปลี่ยนขนถายสินคาจากรถไทยไปยังรถลาว หรือเปลี่ยนหัวลากรถ
สินคาจากรถไทยเปนรถลาว ซึ่งสะพานขามแมน้ําโขงฯ ทั้งสามแหงนี้เปนจุดผานแดนที่มีการสงออก และนําเขา
สินคาปริมาณมาก 

1.4.4. กรณีแมน้ําโขงกั้นพรมแดนมีแพขนานยนต ซึ่งเปนจุดผานแดนถาวร นอกจากจุดผานแดนที่
เปนสะพานขามแมน้ําโขง ยังมีจุดผานแดนที่ใชการขนสงโดยแพขนานยนตขามแมน้ําโขง พบไดที่จุดผานแดน
ถาวรบานคกไผ จังหวัดเลย จุดผานแดนถาวรอําเภอเมืองบึงกาฬ และจุดผานแดนถาวรปากแซง จังหวัด
อุบลราชธานี โดยรูปแบบการขนถายสินคามีรูปแบบคลายกับกรณีที่ชองเม็ก คือรถบรรทุกสินคาลงเรือแพ
ขนานยนต ขึ้นฝง สปป.ลาว ไปยังโกดังสินคา หรือเปลี่ยนขนถายสินคาจากรถไทยไปยังรถลาว หรือเปลี่ยนหัว
ลากรถสินคาไทยเปนรถลาว 

1.4.5. กรณีแมน้ําโขงกั้นพรมแดนมีเรือ การขนถายสินคาตามจุดผานแดนถาวร จํานวน 7 แหง ที่
ดานเชียงคาน ดานคกไผ จังหวัดเลย ดานทาเรือหนองคาย ดานบึงกาฬ ดานทาเรือนครพนม ดานทาเ รือ
มุกดาหาร และดานปากแซง การขนถายสินคาผานจุดผอนปรน จํานวน14 แหง ที่จุดผอนปรนบานมวง บาน
หมอ บานจุมพล บานเปงจาน จังหวัดหนองคาย จุดผอนปรนบานหวยคาด บานบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ จุด
ผอนปรนบานโพธิ์ไทร อําเภอทาอุเทน บนหนาด อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จุดผอนปรนบานยักษคุ 
จังหวัดอํานาจเจริญ จุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ บานสองคอน บานดานเกา จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อมีการขน
สินคาจากรานคาในจังหวัด หรืออําเภอตามแนวชายแดนขนถายกองรวมกันไวที่ดานแตละแหง แลวจาง
กรรมกรบางที่มีท้ังคนลาวในพ้ืนที่ฝงตรงขาม และคนไทยในพื้นท่ี รับจางแบกหามสินคาลงเรือ ไดรับคาจางเปน
รายชิ้น ๆ ละ 10-20 บาท แลวแตน้ําหนักและความยากงายตามความชันและระยะทางในการขนสง ถาเปนฤดู
ฝน น้ําหลาก คาจางแบกหามถูกกวาในฤดูแลง ในการแบกหาม หรือรับจางเปนแบบเหมาจายตอจํานวนสินคา
ที่นําลงเรือทั้งหมด บางแหงมีการใชรอกมอเตอรไฟฟาชวยขนสินคาทําใหใชแรงงานในพ้ืนที่ทั้งสองฝงลดลง 
เชนที่จุดผอนปรนเขมราฐ และปากแซง สวนที่จุดผอนปรนบานหมอ นอกจากมีกรรมกรแบกหาม การขนถาย
สินคาลงเรือประเภทผัก ผลไม ที่บรรจุในกลอง หรือภาชนะพาสติก ใชวิธีการปลอยไถลลื่นตามรางไมไผไหลลง
เรือ ซึ่งตองอาศัยความชํานาญ ไมมีการรับประกันการเสียหายของสินคาในการขนสินคา หรือแบกหามลงเรือ 
เรือที่ใชในการบรรทุกสินคา ซึ่งรวมถึงบรรทุกคนโดยสารทุกจุดผอนปรนเปนเรือหางยาว ยกเวนที่ดานทาเรือ
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร เชียงคาน คกไผ บานหมอ บึงกาฬ มีการใชเรือคนโดยสารที่มีหลังคาบรรทุก
สินคา 

การใชเรือหางยาวในการขนสงสินคา และบรรทุกคนโดยสาร เปนไปตามความเหมาะสมของแตละ
พ้ืนที่ มีความสะดวก คาใชจายถูก กรณีที่มีการบรรทุกน้ําหนักเกินอัตราไมมีหนวยงานไหนมาควบคุมดูแล 
รวมถึงการซอมบํารุงใหอยูในสภาพการใชงานที่ดีและปลอดภัย เพราะมีทาเทียบเรือที่ใชเรือหางยาวจํานวน
มากตลอดลําน้ําโขง คนขับเรือตองมีความชํานาญมาก มิฉะนั้นเกิดความสูญเสียทั้งคน สินคา และทรัพยสิน มี
ขอตกลงในการโดยสารเรือขามฟากระหวางเรือคนลาว และเรือคนไทย ตามจุดผอนปรนตาง ๆ กรณีที่คนลาว
เดินทางมาไทยดวยเรือโดยสารของคนลาวแลว ขากลับตองโดยสารเรือของคนไทย ซึ่งเปนการแบงปน
ผลประโยชนการรับจางโดยสารระหวางเรือคนไทยกับเรือคนลาว มีบางเมื่อขากลับเจาของเรือคนไทยใหเรือคน
ลาวบรรทุกผูโดยสารกลับแทนโดยคิดเปอรเซ็นตจากคาจางคนโดยสารทั้งหมดแลวแตตกลงกัน สวนคนลาวที่
เดินทางมาโดยเรือเหมาลําไมอยูในขอตกลงตองกลับโดยเรือของคนไทย  

1.4.6. กรณีแมน้ําเหืองกั้นพรมแดน ตั้งแตจุดผอนปรนบานนาขา สิ้นสุดบริเวณท่ีแมน้ําเหืองบรรจบ
แมน้ําโขงที่บานทาดีหมี ตําบลปากตม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไดแก จุดผอนปรนบานเหมืองแพร อําเภอ
นาแหว จุดผอนปรนบานนาขา อําเภอดานซาย จุดผอนปรนบานนากระเซ็ง อําเภอทาลี่ ซึ่งแมน้ําเหือง ในฤดู

rIS
NED KKU



ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4-20 

ฝนน้ําหลากมีความกวางโดยเฉลี่ยประมาณ 30-50 เมตร แตในฤดูแลงในบางพ้ืนที่สามารถเดินขามน้ําไปมาหา
กันได คนลาวเมื่อซื้อสินคาแลวมากองตั้งไวริมตลิ่งรอขนลงเรือขามน้ําเหือง เชน ที่จุดผอนปรนบานเหมืองแพร 
อําเภอนาแหว จังหวัดเลย ใชแพไมไผขนาดกวางประมาณ 1.5 เมตร ยาวประมาณ 12 เมตร บรรทุกคน
โดยสาร ชักลากโดยเชือกขึงระหวางตลิ่งสองฝง สวนการบรรทุกสินคาใชเรือแจวลากจูงดวยเชือกที่ผูกโยง
ระหวางสองตลิ่งเชนกัน ที่จุดผอนปรนบานนาขา อําเภอดานซาย จังหวัดเลย ใชเรือแจวค้ําถอยาวประมาณ 3 
เมตร บรรทุกคนโดยสาร สวนสินคาใชเรือหางยาวบรรทุกสินคาขามน้ําเหือง ซึ่งความกวางของน้ําเหืองในชวง
ฤดูฝนประมาณ 30 เมตร มีกรรมกรรับจางทั้งคนลาวในฝงตรงขาม และคนไทยในพ้ืนที่ ประเภทสินคานําเขา
จากลาว ผานจุดผอนปรนสองแหงนี้ สวนใหญไดแกถั่วลิสง คิดคาจางกระสอบละ 40 สตางค ถานไมหุงตม 
คาจางแบกหามแบกลงเรือจากฝงลาว คิด 5 บาท แบกขึ้นจากเรือมาฝงไทย คิด 5 บาท มีขอตกลงในการ
โดยสารเรือขามฟากระหวางเรือคนลาว และเรือคนไทย มีเฉพาะที่จุดผอนปรนบานนากระเซ็ง ซึ่งน้ําเหืองในฤดู
ฝนมีความกวางประมาณ 50 เมตร คนลาวเดินทางมาไทยดวยเรือโดยสารของคนลาวแลว ขากลับตองโดยสาร
เรือของคนไทย ซึ่งเปนการแบงผลประโยชนการรับจางโดยสารระหวางเรือคนไทยกับเรือคนลาว มีบางเมื่อขา
กลับเจาของเรือคนไทยใหเรือคนลาวบรรทุกผูโดยสารกลับแทนโดยคิดเปอรเซ็นตจากคาจางคนโดยสารทั้งหมด
แลวแตตกลงกัน สวนคนลาวที่เดินทางมาโดยเรือเหมาลําไมอยูในขอตกลงตองกลับโดยเรือของคนไทย 

1.4.7. กรณีกัมพูชา ซึ่งเปนพ้ืนที่ติดกัน ลักษณะการขนสงสินคาที่จุดผานแดนถาวร ชองสะงํา และ
ชองจอม ในกรณีการซื้อสินคาปริมาณมากใชรถบรรทุกสินคา การขนถายสินคานําเขาและสงออก มีลักษณะ
การขนถายสินคาคลายกันกับกรณีของ สปป.ลาว คือรถบรรทุกสินคาขามไปกัมพูชา บรรทุกสินคาไปลงเก็บไว
ในโกดังสินคา หรือ ขนถายสินคาเปลี่ยนไปยังรถกัมพูชา หรือเปลี่ยนหัวลากรถสินคาเปนรถกัมพูชา สวนที่จุด
ผอนปรนชองอานมา การสงออกน้ํามันไปกัมพูชานั้นใชรถพวงบรรทุกน้ํามันขับเขาไปในหมูบานสะเตียลกวาง
หางจากชายแดนประมาณ 500 เมตร มีจุดปลอยน้ํามันลงทอระยะทางกวา 5 กิโลเมตร ไปเก็บในคลังน้ํามัน
ของกัมพูชา  

การขนสงสินคาของรายยอย หรือกองทัพมด นิยมใชลอเข็นลากขนสินคาจากไทยไปกัมพูชา และขน
สินคาจากกัมพูชามาไทย การขนแตละครั้งปริมาณไมมาก แตใชการขนหลายเที่ยว เปนรูปแบบหนึ่งเพ่ือเลี่ยง
การเสียภาษี พบเห็นทุกจุดผานแดนไทย-กัมพูชา ที่ชองอานมา ชองสายตะกู ชองจอม และชองสะงํา 

 
1.5. รูปแบบการชําระเงิน 

การชําระเงิน โดยมากชําระเงินเปนเงินไทยและเปนเงินสด นิยมใชกันทั้ง สปป .ลาว และกัมพูชา 
ยกเวน แขวง หรือจังหวัดที่อยูติดตามแนวชายแดนของประเทศจีน และเวียดนาม พบผูประกอบการขนสง
สินคาที่จังหวัดมุกดาหารทําธุรกิจรับจางขนสงสินคาจากไทยไปจีนตอนใต และรับจางขนสินคาจากจีนมาไทย 
การชําระเงินใชเงินหยวน เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนกับเงินดองเวียดนาม และเงินบาทไทย 

การชําระคาสินคาผานบัญชีธนาคารใน สปป .ลาว ซึ่งมี 30 ธนาคาร เชน ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารการคาตา งประเทศของลาว 
ธนาคารรวมพัฒนา ธนาคารพงสะหวัน ลาว-เวียด แบ็งค เมยแบ็งค  

สวนการคาชายแดนไทย-กัมพูชาที่มีการชําระเงินผานธนาคารในกัมพูชา เชน ธนาคารกรุงไทย พบ
เห็นมีบางนอยรายที่รับชําระเปนเงินเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ขึ้นกับความสะดวกของผูคาและขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา  

การใหเครดิตทางการคาของผูประกอบการคนไทยกับคูคาคนลาว คนกัมพูชา ตอเมื่อมีการคาขาย
รวมกันมาอยางนอยสามปขึ้นไป  
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สวนที่ 2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของคนลาว คนกัมพูชา คนไทย ตามแนวชายแดน
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา 

 
2.1. พฤติกรรมผูบริโภคตามแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พฤติกรรมการบริโภคของคนตามแนวชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีจุดผานแดนทั้งหมด 36 
จุด เปนจุดผานแดนถาวร 14 จุด จุดผอนปรน 22 จุด และมีทาเทียบเรือไทย-สปป.ลาว ซึ่งเปนทาเทียบเรือ
ตามธรรมชาติที่ทองถิ่นจัดระเบียบการเขา-ออก ของคนท้ังสองประเทศที่มีความเปนเครือญาติกันมาแตเดิม  

ปจจัยที่มีผลตอสภาวการณตลาดและมูลคาการซื้อขายสินคาของผูบริโภคตามแนวชายแดน ไดแก  
1) ขึ้นอยูกับชวงฤดูกาล การซื้อขายสินคาในชวงฤดูหลังเก็บเกี่ยว และฤดูรอน มีมูลคาการซื้อขาย

สินคาที่มากกวาการซื้อขายสินคาในชวงฤดูฝน ซึ่งบริเวณพ้ืนที่ติดฝงแมน้ําโขงพบปญหาระดับน้ําขึ้นน้ําลง น้ํา
โขงไหลเชี่ยวมาก เสนทางคมนาคมจากหมูบานชั้นในของ สปป .ลาว มายังจุดผอนปรนมีการสัญจรที่ลําบาก 
เปนถนนดิน หรือลูกรัง สวนกรณีพ้ืนที่ชายแดนทางบกติดกันในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงจําปาสัก 
ประชาชนทั้งสองประเทศตางมีอาชีพทางการเกษตรเหมือนกัน ตองทําการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรจึง
ทําใหมีการซื้อขายลดลง  

2) ขึ้นอยูกับสถานการณการเมืองที่มีผลกระทบตอการคาตามชายแดนทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะ
ไทย-กัมพูชา กับการรอรับฟงคําตัดสินจากศาลโลก กรณีประสาทพระวิหาร (มิถุนายน 2556) และพ้ืนที่ที่ไมมี
ความชัดเจนที่แตละฝายตางอางสิทธิ์การเปนเจาของ  

3) ขึ้นอยูกับอํานาจการซื้อสินคาของประชาชนเมืองตาง ๆ ตามแนวชายแดนของ สปป.ลาว ซึ่งมีความ
หนาแนนของประชากรตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว โดยรวมประมาณ 32 คนตอตารางกิโลเมตร และ
กัมพูชา มีประชากรหนาแนนเบาบางประมาณ 20-49 คนตอตารางกิโลเมตร ในเขตเมืองของแขวงหรือจังหวัด 
มีอํานาจซื้อสูงเพียงกลุมเล็ก ๆ ที่ทําอาชีพธุรกิจ โดยเฉพาะในแขวงหลัก เชน นครหลวงเวียงจันทน แขวง
เวียงจันทน สะหวันนะเขต จําปาสัก สวนในชนบทของแขวงมีอํานาจซื้อต่ํามาก สวนใหญประกอบอาชีพทํา
การเกษตร ในกัมพูชาตามแนวชายแดน  

4) ขึ้นอยูกับจํานวนวันและเวลาในการเปด-ปดจุดผอนปรน หรือดานที่เปนจุดผานแดนถาวร  
5) ขึ้นอยูกับจํานวนและขนาดของรานคา และความหลากหลายของสินคา ในไทยที่มีการวางจําหนาย

ในตําบล อําเภอ จังหวัด หรือในตลาดนัดเรที่เปดใหมีการคาขายในวันเปดทําการจุดผอนปรน  
6) ขึ้นอยูกับสินคาของประเทศอ่ืนที่ประกอบ หรือ สินคาทดแทนสินคาไทยในพ้ืนที่ ในกรณีที่เป น

สินคาทดแทนก็เปนสินคาคูแขงกันสินคาไทย ถาเปนสินคาประกอบก็ทําใหสินคาไทยขายไดมากขึ้น 
พฤติกรรมการบริโภคตามแนวชายแดน โดยแบงเปนผูบริโภคคนลาว ผูบริโภคคนกัมพูชา และ

ผูบริโภคคนไทย ซึ่งพฤติกรรมของคนแตละประเทศ มีทั้งสวนที่เหมือนกันและตางกัน ดังนี้  
 

2.2. พฤติกรรมของผูบริโภคคนลาว  
พฤติกรรมผูบริโภคของคนลาว เขามาซื้อสินคาในไทยแตเชา โดยมารอเวลาที่ดานเปด การเดินทางมา

ซื้อสินคาของคนลาว หากเปนจุดผอนปรนที่มีตลาดนัดและมีการจัดพ้ืนที่เฉพาะสําหรับคนลาวที่นําสินคา
ทางการเกษตรและสินคาที่หาไดจากธรรมชาติตามฤดูกาลมาจําหนาย เชน ไขมดแดง เห็ด หนอไม กบ หวาย 
พืชสมุนไพร มัน เผือก กระรอก กระแต บาง เครื่องจักสาน ไมยางขี้ไต เปนตน นอกจากนี้ ยังมีสินคาจาก
ประเทศจีน และเวียดนามนํามาขาย เชน มะนาว แอปเปล แกวมังกร สาลี่ กระเปา เสื้อผา เปนตน มีตลาดนัด
ตามจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรน คือ ดานทาลี่ ดานเชียงคาน ดานบึงกาฬ ดานปากแซง ดานชองเม็ก 
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จุดผอนปรนบานเหมืองแพร บานนาขา บานอาฮี บานหนองผือ จังหวัดเลย บานมวง ตําบลจุมพล บานเปง
จาน จังหวัดหนองคาย บานหวยคาด จังหวัดบึงกาฬ อําเภอทาอุเทน อําเภอธาตุพนม บ านหนาด จังหวัด
นครพนม บานยักษคุ จังหวัดอํานาจเจริญ อําเภอเขมราฐ บานดานเกา จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อคนลาวนํา
สินคามาขายไดเงินแลว กวารอยละ 70 นําเงินที่ไดจากการขายสินคาซื้อสินคาไทยกลับไปเพ่ือนําไปบริโภค
ภายในครัวเรือน ในการเดินทางมาขายและซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาว สวนใหญเดินทางมาแตเชา และ
เดินทางกลับภายใน 11.00 น. เพ่ือนําสินคาไทยที่เปนของสดนํากลับไปปรุงประกอบอาหารเที่ยงไดทันเวลา 
และเก็บสวนที่เหลือไวปรุงอาหารวันตอไป หากขาดเหลือก็ซื้อสินคาจากรานคาภายในหมูบาน สินคาโดยสวน
ใหญที่ผูบริโภคคนลาวซื้อ ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค สินคาของใชภายในครัวเรือน สินคาเครื่องใชไฟฟา สินคา
เครื่องนุงหม อุปกรณทางการเกษตร อุปกรณกอสราง เปนตน 

จําหนายสินคามีความสะดวกในการเขามาติดตอซื้อสินคา มีบริการสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท รานคา
ไทยมีจัดรานสวยงามและสะดวกในการซื้อกวารานคาฝงลาว ดานการสงเสริมการขาย เชน การโฆษณาสินคา
ของไทย มีการติดปายโฆษณาเปนภาษาลาว มีการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา ดานผลิตภัณฑ 
เชน สินคาไทยมีความหลากหลาย ตราสินคาเปนที่รูจัก สินคาไทยมีมาตรฐานและคุณภาพดี ตามลําดับ และ
ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก คุณภาพดีกวาสินคาคูแขงจากประเทศจีน 
เวียดนาม มีสินคาใหเลือกหลากหลาย สินคามีความคงทน สามารถหาซื้อไดงายและสะดวก ราคาถูก มีความ
เคยชินที่มาซื้อสินคาตลาดในพ้ืนที่เปนประจํา และตอบสนองความตองการไดดีกวาสินคาประเทศอ่ืน มีความ
คุมคาและเหมาะสมกับราคาที่ซื้อ มีคุณคา รูสึกดี นําสมัย แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคา 
ไดแก ความเสียหายของสินคาในการขนสง คาภาษี/คาธรรมเนียม ความยุงยากในการถือ/หิ้ว สินคากลับ
หมูบานใน สปป.ลาว เปนตน  

การมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวในแตละครั้งมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝง
ไทยทุกครั้ง ทั้งนี้เพราะตองใชเวลาเดินทาง ไป-กลับ มีความยุงยากและลําบาก แมระยะทางไมไกล แตตองขาม
แดนขามประเทศ จึงจดใสกระดาษ และคิดไวในใจ โดยการซื้อสินคาทําการซื้อตามที่ไดจดใสกระดาษและคิดไว
ในใจใหหมดกอน หลังจากนั้น ผูคิดไวในใจไดเดินดูสินคาใหมภายในรานอีกครั้ง เพ่ือคิดวาตัวเองลืมซื้อ
อะไรบาง สําหรับผูจดใสเศษกระดาษสามารถหาสินคาไดครบตามที่จดไว หากมีสินคาตัวใหมที่นาสนใจก็ทํา
การสั่งสินคาเพ่ิมเติมจากเดิม โดยเฉลี่ยการมาซื้อสินคาประมาณ 2-5 ครั้งตอเดือน ขึ้นอยูกับการเปด-ปดของ
แตละดาน หากกรณีที่ลืมซื้อสินคาที่ตองการหรือสินคาที่หมดกะทันหันก็ยังคงซื้อสินคาไทยเหมือนเดิม แตซื้อ
สินคาไทยกับผูประกอบการคนลาวที่อยูในหมูบานของตนเอง การซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวเปนการซื้อเงิน
สด นอกจากบางรายที่มีความสนิทสนมกันเปนพิเศษ มีการซื้อประจําดูแลวมีความซื่อสัตยเกิดความไววางใจใน
เวลาตอมาจึงเริ่มใหซื้อเชื่อบางและดูพฤติกรรมการใชคืนตามสัญญาวามีความสม่ําเสมอหรือไม ถาทําไดเปน
ประจําก็ขยายวงเงินสินเชื่อเพ่ิมใหมากข้ึน มีทั้งผูซื้อไปขายตอและผูซื้อไปบริโภค 

 
2.3. พฤติกรรมของผูบริโภคคนกัมพูชา  

พฤติกรรมการบริโภคของคนกัมพูชาสวนมากเขามารอซื้อสินคากอนดานเปดแตเชา รอเวลาดานเปด
ตางเรงรีบเดินดวยเทา ใชลอเข็น ใชพาหนะรถจักรยาน มอเตอรไซด  และรถยนต ในการขามแดนมาซื้อสินคา
ในไทย ที่จุดผานแดนถาวรที่ชองสะงํา และชองจอม สวนที่จุดผอนปรนชองอานมา ชองสายตะกู โดยมากเดิน
เขามา และใชลอเข็น เพ่ือบรรทุกสินคากลับไป คนกัมพูชาที่นําสินคามาขายมีสินคาคลายกับสินคาจาก    
สปป.ลาว เปนสินคาทางการเกษตรและสินคาที่หาไดจากธรรมชาติตามฤดูกาล ฤดูฝนมีมากเปนพิเศษ เชน 
เห็ด หนอไม กบ หวาย พืชสมุนไพร มัน เผือก ผัก เปนตน เมื่อนําสินคามาขายไดเงินจากการขายสินคาแลว 
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นําเงินสวนหนึ่งไปซื้อสินคา เพ่ือนําไปบริโภคภายในครัวเรือน การเดินทางมาขายและซื้อสินคาของผูบริโภคคน
กัมพูชา สวนใหญเดินทางเขามาซื้ออยางเรงรีบเพ่ือตองการสินคาใหมสด และเลือกสินคาที่ดีไดมากกวาคนอ่ืน 
ใชเวลาในการซื้อสินคาไมเกิน 3 ชั่วโมงและรีบเดินทางกลับภายในเวลา 11.00 น. เนื่องจากนําสินคาไทยที่มา
ซื้อไปประกอบอาหารเที่ยงไดทันเวลา และสวนที่เหลือก็เก็บไวใชและบริโภคมื้อตอไป หากขาดเหลือก็ซื้อสินคา
จากรานคาภายในหมูบาน คนกัมพูชานิยมซื้อ อาหารทะเล ผลไมตาง ๆ ตามฤดูกาล สินคาอุปโภคบริโภค 
สินคาของใชภายในครัวเรือน อุปกรณกอสราง เปนตน  

ปจจุบันกัมพูชามีคนเวียดนามที่อพยพมาอยูเปนจํานวนมาก จึงทําใหมีกลุมผูประกอบการคนกัมพูชา
เชื้อสายเวียดนาม ซึ่งสวนหนึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจกัมพูชาตามแนวชายแดนไทย โดยผูประกอบการเหลานี้ได
นําสินคาจากเวียดนาม และจีน นําเขามาขายในกัมพูชา จึงทําใหสินคาของไทยมีสวนแบงทางการตลาดลดลง 
ซึ่งสินคาของไทยที่มีการขายในกัมพูชามีการกระจายอยูตามจังหวัดตามแนวชายแดนและจังหวัดชั้นในไมมาก 
ผูบริโภคคนกัมพูชาตามแนวชายแดนนิยมบริโภคสินคาไทย เพราะสินคาไทยเปนสินคาที่มีคุณภาพดีกวาสินคา
คูแขงจากประเทศจีน เวียดนาม แตราคาสินคาไทยบางชนิดมีราคาสูงกวาสินคาคูแขง นอกจากนี้  สินคาของ
ไทยมีใหเลือกหลากหลาย สินคามีความคงทน สามารถหาซื้อไดงายและสะดวก และมีความเคยชินที่มาซื้อ
สินคาในตลาดสดเปนประจํา การบริโภคคนกัมพูชาตางจากคนลาว คือ คนกัมพูชามีการซื้อสินคาที่จําเปนใน
ชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะปจจัยสี่ ยังไมไดรับอิทธิพลของสินคาฟุมเฟอยมากนัก 

คนกัมพูชานิยมบริโภคสินคาไทยเพราะมีคุณภาพตรงกับรสนิยม และสามารถบรรลุเปาหมายความ
ตองการไดดีกวาสินคาจากประเทศอ่ืน มีการเลียนแบบสินคาที่มีความนิยมของไทยซึ่งผลิตในเวียดนามและจีน 
ทําใหคนกัมพูชาใหความสําคัญกับสินคาที่มีแถบบารโคด ถือวาเปนสินคาที่มีคุณภาพ และมีจําหนายในรานที่
ทันสมัยในประเทศไทยเชนเดียวกัน  

 การเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคคนกัมพูชา พิจารณาดานผลิตภัณฑเปนหลัก เชน สินคาไทยมีใหเลือก
หลากหลาย สินคาไทยมีมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความนาเชื่อถือ มีมาตรฐาน
ในดานคุณภาพดี สินคาไทยมีความทันสมัย รองลงมาดานราคา เชน สินคาที่ไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่กัมพูชา 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคามีปายแสดงราคาที่ชัดเจน ดานการสงเสริมการขาย เชน มีการติดปายโฆษณา
สินคาเปนภาษากัมพูชา มีใหบริการเปลี่ยนหรือคืนสินคา เมื่อสินคามีปญหา มีการสงเสริมการขายดวยการลด 
แลก แจก แถม ดานชองทางการจัดจําหนาย เชน สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในทําเลที่สะดวกในการซื้อสินคา 
เวลาเปด-ปดในการใหบริการของรานคาเหมาะสม รานคาของไทยมีการจัดรานสวยงาม และมีความสะดวกใน
การเลือกซื้อสินคา ตามลําดับ และปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก ราคาถูก 
คุณภาพดี สามารถหาซื้อไดงายและสะดวก มีการลดราคาสินคาเปนบางชวง สินคาไทยมีใหเลือกหลากหลาย 
แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาไมมาซื้อสินคา ไดแก ความยุงยากในการถือ/หิ้ว สินคากลับ ราคา
สินคาสูงกวาสินคาคูแขง คาขนสงแพง ขั้นตอนในการตรวจสอบยุงยาก เปนตน  

การมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนกัมพูชา มีลักษณะคลาย ๆ กับผูบริโภคคนลาว ซึ่งการมาซื้อสินคาใน
แตละครั้งมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝงไทยทุกครั้ ง ทั้งนี้เพราะตองใชเวลาเดินทาง ไป-
กลับ มีความยุงยากและลําบาก แมระยะทางไมไกล แตตองขามแดนขามประเทศ จึงมีการจดใสกระดาษ และ
คิดไวในใจ โดยการซื้อสินคาทําการซื้อตามที่ไดจดใสกระดาษและคิดไวในใจใหหมดกอน หลังจากนั้น 
โดยเฉพาะผูคิดไวในใจไดเดินดูสินคาใหมภายในรานอีกครั้ง เพื่อคิดวาตัวเองลืมซื้ออะไรบาง สําหรับผูจดใสเศษ
กระดาษสามารถหาสินคาไดครบตามที่จดไว หากมีสินคาตัวใหมที่นาสนใจก็ทําการสั่งสินคาเพ่ิมเติมจากเดิม 
การมาซื้อสินคาประมาณ 1-2 ครั้งตอสัปดาห ขึ้นอยูกับปริมาณสินคาที่ตองการในแตละครั้ ง และวันที่มีการ
เปดตลาดนัดในการขายสินคาของแตละดาน หากกรณีที่ลืมซื้อสินคาที่ตองการหรือสินคาที่หมดกะทันหันไม
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จําเปนที่ตองซื้อสินคาไทยอยางเดียว สามารถซื้อสินคาที่ทดแทนกันไดของจีน เวียดนาม และเกาหลีใต แสดง
ใหทราบถึงคนกัมพูชาไมยึดติดกับการใชสินคาของไทย เนื่องจากมีทางเลือกในการซื้อสินคามากกวาคนลาว 
และไมมีความผูกพันตอผูประกอบการคนไทย ถารานคาใดขายสินคาชนิดเดียวกันที่มีราคาต่ํากวา หรือต่ําสุดใน
บริเวณพ้ืนที่นั้น ผูบริโภคคนกัมพูชาเปลี่ยนใจไปซื้อสินคากับรานคาที่ขายสินคาราคาต่ํากวาทันที นอกจากบาง
รายที่มีความสนิทสนมกันเปนพิเศษ มีการซื้อประจําดูแลวมีความซื่อสัตยเกิดความไววางใจในเวลาตอมาจึงเริ่ม
ใหซื้อเชื่อบางและดูพฤติกรรมการใชคืนตามสัญญาวามีความสม่ําเสมอหรือไม ถาทําไดเปนประจําก็ขยายวงเงิน
สินเชื่อเพ่ิมใหมากข้ึน มีทั้งผูซื้อไปขายตอและผูซื้อไปบริโภค 

ปญหาชายแดนไทย-กัมพูชา มีความออนไหวตอจิตใจของผูซื้อและผูบริโภคคนกัมพูชามาก นอกจาก
ซื้อสินคากักตุนไวลวงหนาแลว ราคาขายในฝงกัมพูชาก็สูงขึ้น โดยเฉพาะสินคาจําเปน เชนยารักษาโรค ผูขาย
คนไทยเมื่อทราบวาจะมีเหตุการณปญหาชายแดนเกิดขึ้น ก็จะกักตุนสินคาไวจําหนายและรีบขายใหกับผูคา
และผูบริโภคคนกัมพูชา บางครั้งคาดคะเนเหตุการณผิด ซึ่งไมมีเหตุการณเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นในระยะสั้น ทําให
ผูขายคนไทยขายสินคาไมออก เพราะผูซื้อคนกัมพูชากักตุนสินคาไวมากเชนกัน 

 
2.4. พฤติกรรมของผูบริโภคคนไทย 

พฤติกรรมผูบริโภคคนไทยที่นิยมมาซื้อสินคาตามแนวชายแดน สวนใหญเปนสินคาที่คนลาวและคน
กัมพูชานํามาขายบริเวณหนาดาน หรือบริเวณท่ีมีการจัดตั้งตลาดนัด โดยสินคาที่ผูบริโภคคนไทยนิยมซื้อ ไดแก 
ผลผลิตจากปาตามฤดูกาล เชน ในฤดูรอน ไขมดแดง ชวงฤดูฝน เห็ด หนอไม กบ และในทุกฤดู เชน หวาย พืช
สมุนไพร มัน เผือก กระรอก กระแต บาง เครื่องจักสาน โดยเฉพาะสัตวปาตามอนุสัญญาฯ ไซเตส ที่คนลาว
นํามาขายเปนที่นิยมอยางมากของผูบริโภคคนไทยบางกลุม นอกจากนี้ คนลาวยังมีการนําสินคาของจีน เชน
เครื่องไฟฟาที่คุณภาพต่ํา แอปเปล สาลี่ มาขายตามตลาดนัดชายแดนในไทย และสินคาเวียดนาม เชน มะนาว 
มาจําหนายในราคาถูกกวาสินคาท่ีมีอยูที่ไทย คนไทยนิยมไปซื้อมาใช แมคุณภาพสินคาที่คนลาวและคนกัมพูชา
นํามาจําหนายมีคุณภาพดอยกวาแตเนื่องจากราคาขายถูกกวาราคาสินคาของไทยจึงสามารถขายไดกับผูซื้อคน
ไทยที่มีอํานาจซื้อต่ํา 
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สวนที่ 3 ผลการศึกษาพฤติกรรมการคาของผูประกอบการคนลาว คนกัมพูชา คนไทย ตามแนว
ชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา 

 
3.1. พฤติกรรมผูประกอบการตามแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พฤติกรรมของผูประกอบการตามแนวชายแดนที่มีการติดตอซื้อขายกันกอนป พ.ศ. 2529 มีการซื้อ
ขายกันนอยมาก มีการลักลอบซื้อขาย ดวยเหตุที่ สปป .ลาวยังปดประเทศ หลังป พ.ศ. 2529 สปป.ลาว เปด
ประเทศตามนโยบายจินตนาการใหม การคาชายแดนคึกคัก มีการซื้อขายมาก มีสินคาไทยตามแนวชายแดน
โดยเฉพาะในนครหลวงเวียงจันทน และเมืองของแขวงเศรษฐกิจหลักในตอนแรก ในระยะหลังตอมา เปน
จํานวนกวารอยละ 90 เพราะในขณะนั้น จีน เวียดนาม เปดประเทศใหม เศรษฐกิจยังไมเขมแข็งมากพอ จึง
แทบไมมีสินคาจากประเทศเหลานี้เขามาขายใน สปป.ลาว ในเชิงพฤติกรรม ผูซื้อสินคาคนลาว ในชวงแรก
เดินทางมาซื้อสินคาดวยตนเอง และผูประกอบการคนไทยยังไมสงสินคาออกไปขาย เพราะผูประกอบการคน
ลาวในขณะนั้นมีนอยมาก มีการชําระเงินดวยเงินสดเทานั้น เมื่อมีผูประกอบการคนลาวเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในชวงสิบปที่ผานมา ทําใหมีการสงสินคาไปขายใหผูประกอบการคนลาว และ/หรือ ผูประกอบการคนลาวมา
ซื้อสินคาท่ีฝงไทยเอง มีสินคาจากจีน และเวียดนามเขามาแยงสวนแบงการตลาดมากขึ้น จนกระทั่งในปจจุบัน 
สวนแบงทางการตลาดของไทยเหลือรอยละ 67 เพราะการคมนาคมใน สปป.ลาว ดีขึ้น การติดตอทางบกกับ
ประเทศจีนและเวียดนามติดตอไดสะดวกหลายชองทางมากข้ึน และการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารทางดานธุรกิจ
ของ สปป.ลาว ดีขึ้น ทําใหการสื่อสารกับประเทศตาง ๆ ไดมากขึ้น ทําใหสินคาจากประเทศอ่ืน นอกจากจีน 
และเวียดนามวางจําหนายตามเมืองของแขวงตาง ๆ ตามฝงน้ําโขงของ สปป .ลาว มากขึ้น แมวาในปจจุบัน
ประเทศไทยมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีตาง ๆ ทําใหการซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนไดมีการพัฒนาไปดวย 
แตการเขาถึงผูบริโภคตามเมืองของแขวงตาง ๆ ที่ติดริมน้ําโขง สินคาจากประเทศอ่ืนตางก็เขาถึงกลุมผูบริโภค
คนลาวไดมากเชนเดียวกัน แมวาผูประกอบการไทยมีการซื้อขายสินคากับผูประกอบการคนลาว มีหลากหลาย
รูปแบบในการสั่งซื้อสินคา 1) ผูประกอบการคนลาว คนกัมพูชาจดบันทึกรายการสินคาที่ตองการแลวโทรศัพท
สั่งสินคาแลวนัดวัน เวลา มารับสินคาดวยตนเอง 2) มาซื้อสินคาดวยตนเองและนําสินคากลับเอง 3) โทรศัพท
สั่งสินคา และใหรานคาของไทยสงสินคาออกไปยังดานที่ระบุไวของประเทศเพ่ือนบาน โดยใชชิปปงดําเนินการ 
4) สั่งสินคาทางอีเมล แลวสงสินคาออกไปใหลูกคาปลายทาง โดยใชชิปปงดําเนินการเปนตน การสั่งซื้อที่ไดมี
การพัฒนาหลากหลายรูป การชําระเงินก็ไดมีการพัฒนาไปดวยเชนกัน คือ เดิมมีการชําระดวยเงินสดเพียง
อยางเดียว แตในปจจุบันมีทั้งการชําระดวยเงินสด และการชําระเงินคาสินคาผานธนาคาร หรือการชําระสินคา
ดวยสิ่งของ เชนที่ดานทาลี่ จังหวัดเลย เมื่อผูประกอบการสงออกขาวโพดของลาวสงสินคาใหผูประกอบการคน
ไทย แลวใหผูประกอบการคนไทยจัดสงสินคาประเภทวัสดุกอสราง เหล็ก ปูนซีเมนต กระเบื้อง จํานวนมูลคา
เทากับราคาสงออกขาวโพด ดวยเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงสงผลใหมูลคาการคาตามแนวชายแดนของแต
ละดานมีแนวโนมที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ และยังมีมูลคาการคาที่ไมไดผานพิธีศุลกากรที่มีแนวโนมสูงขึ้นเชนเดียวกัน ยัง
ไมมีหนวยงานใดที่เก็บขอมูลตัวเลขมูลคาการคาดังกลาวของแตละจุดผอนปรนไวเพ่ืออางอิงและตรวจสอบได 
ประมาณการตัวเลขมูลคาของการคาที่ไมไดผานพิธีศุลกากร ทั้งจุดผานแดนถาวร จุดผอนปรน และทาเทียบ
เรือ จํานวน 80,250,000 บาทตอเดือน หากนํามูลคาการคาที่ผานพิธีศุลกากรและมูลคาการคาที่ไมไดผานพิธี
ศุลกากรซึ่ งมีมูลคาที่สู ง  เห็นไดว าการคาชายแดนไทย -สปป .ลาว และไทย -กัมพูชา ในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กอประโยชนใหกับคนในทองถิ่นตามแนวชายแดนของไทยและประเทศเพ่ือนบานที่
ชัดเจน กอใหเกิดการสรางรายไดแกประชาชนที่อาศัยอยูตามชายแดนแตไมไดมากเทาที่ควรเปน เนื่องจาก
สินคาท่ีคาขายและที่สงออกผานจุดผานแดนถาวร จุดผอนปรน และทาเทียบเรือ โดยสวนใหญเปนสินคาที่ผลิต
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มาจากสวนกลางของประเทศไทย มีสวนนอยที่เปนสินคาที่ผลิตในอําเภอที่ตั้งของแตละดาน จึงทําให
ผลประโยชนที่ไดรับโดยสวนใหญอยูท่ีผูประกอบการรายใหญจากสวนกลาง และผูประกอบการไมกี่รายในพ้ืนที่
บริเวณจุดผอนปรนนั้น ๆ 

เมื่อศึกษาจากสภาวการณตลาดและมูลคาการซื้อขายสินคาของผูประกอบการตามแนวชายแดน 
สินคาที่ซื้อขายของแตละดานมีความแตกตางกัน 1) จุดผานแดนถาวร สินคาสวนใหญที่ผานจุดผานแดนถาวร
เปนสินคาจากสวนกลาง เชน กรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือจากนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลาง และภาคตะวันออก 
เปนตน หรือ จังหวัดใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เปนจุดกระจายสินคาของบริษัทใหญจากสวนกลาง 
และสงผานไปยังประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน เปนตน นอกจากนี้ มีสินคาจากผูประกอบการราย
ยอย มีการซื้อสินคาท่ีหางสรรพสินคาหรือรานคาขนาดใหญในเมืองที่มีจุดผานแดนถาวร โดยการมาซื้อสินคามี
ทั้งเดินทางขามมาเองโดยเรือ หรือนํารถเขามาเอง ขับขามมาซื้อเอง มีการชําระเงินเปนเงินสดและใหเครดิตกับ
ผูประกอบการของประเทศเพ่ือนบาน แตตองมีการซื้อขายเปนเวลานานและมีความเชื่อใจจากผูประกอบการ
คนไทย 2) จุดผอนปรน/ทาเทียบเรือ โดยสวนใหญสินคาที่ผานจุดผอนปรน/ทาเทียบเรือ เปนสินคาที่นําไปเพ่ือ
การบริโภคมากกวาสินคาที่นําไปจําหนายยังฝงตรงกันขาม โดยสินคาที่สงออกผานจุดนี้ เปนสินคาที่มาจาก
อําเภอเมืองของจุดผอนปรน/ทาเทียบเรือ หรือสินคาท่ีมาจากรานคาภายในอําเภอของบริเวณดาน หรือรานคา
ที่มีการวางจําหนายภายในตลาดนัด ณ บริเวณดานหรือใกลเคียงดาน  

พฤติกรรมการซื้อขายสินคาของผูประกอบการตามแนวชายแดน แบงเปนผูประกอบการคนลาว 
ผูประกอบการคนกัมพูชา และผูประกอบการคนไทย ซึ่งพฤติกรรมของแตละประเทศ มีทั้งสวนที่เหมือนกัน
และแตกตางกัน ซึ่งพิจารณาได ดังนี้  

 
3.2. พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว 

พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาวที่เขามาซื้อสินคาตามแนวชายแดนของไทย โดยสวนใหญเดินทาง
มาในชวงเวลา 09.00 น. แตการเดินทางกลับของผูประกอบการคนลาว ซึ่งบางสวนสามารถที่ถือสินคากลับเอง
ได กลับทันทีเมื่อซื้อสินคาแลวเสร็จ เพ่ือที่นําสินคาไปขายใหทันเวลาเที่ยงของวันนั้น สวนรายใดที่มีการสั่งซื้อ
สินคาเปนจํานวนมาก ตองรอใหผูประกอบการคนไทยไดนําสินคามาสงยังบริเวณดาน ซึ่งสวนใหญทางรานได
นําสินคามาสงหลังเวลา 11.00 น. เนื่องจากลูกคาที่รานเริ่มเบาบาง ก็เริ่มทยอยสงสินคาใหแตละราย ซึ่งการมา
ซื้อสินคาของผูประกอบการคนลาว สวนใหญเดินทางมาซื้อสินคาดวยตนเอง เพ่ือใหได สินคาตามที่ตองการ 
และหากมีสินคาใหมที่สนใจก็ซื้อกลับไปพรอมกัน สินคาที่ผูประกอบการคนลาวซื้อไปขาย ไดแก สินคาอุปโภค
บริโภค สินคาของใชภายในครัวเรือน สินคาเครื่องใชไฟฟา สินคาเครื่องนุงหม อุปกรณทางการเกษตร อุปกรณ
กอสราง เปนตน 

การเลือกซื้อสินคาของผูประกอบการคนลาว พิจารณาดานการสงเสริมการตลาดเปนหลัก เชน มี
โปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม มีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา มีการให สินเชื่อในการซื้อ
สินคา มีบริการรับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท ดานผลิตภัณฑ เชน รานคาไทยจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมู การ
คนหาสินคาในรานคาไทย สินคาทันสมัย สินคามีความหลากหลาย ดานราคา เชน ตอรองราคาสินคาได มีปาย
แสดงราคาสินคาที่ชัดเจน ตั้งราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา ดานชองทางการจัดจําหนาย เชน สถานที่
ซื้อใกลและสะดวก การขนสงสินคากลับมีความสะดวก เวลาเปด-ปดใหบริการเหมาะสม ตามลําดับ และปจจัย
ที่ทําใหผูประกอบการคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก ความคุนเคยตอสินคาไทย ความคุนเคยตอ
ผูประกอบการไทย สินคาไทยเปนที่รูจักทําใหสินคาขายงาย สินคาไทยผลิตดวยเทคโนโลยีการผลิตที่ดี มีการ
ออกแบบสวยงาม มีความคงทน มีคุณภาพที่ดี มีลักษณะเฉพาะตัว ราคา ความนิยมของผูบริโภคคนลาว ไมมี
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สินคาจากคูแขงขันจากในประเทศ และประเทศอ่ืน เชนจีน เวียดนาม เกี่ยวกับฤดูกาล สินคาบางชนิดขายได
บางฤดูกาล เชน ผลิตภัณฑ วัสดุ อุปกรณการเกษตร ขายไดกอนเขาฤดูฝน ยารักษาโรค เชน ยาแกหวัด ขายได
ในชวงฤดูฝน แรงจูงใจจากการโฆษณาจากสื่อสวนกลางและสื่อทองถิ่น การเลียนแบบเพ่ือตองการความ
ทันสมัยกับผูที่อยูในประเทศไทย หรือผูที่อยูในเมืองของแขวง แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูประกอบการคนลาวไม
อยากมาซื้อสินคา ไดแก ความเสียหายของสินคาในการขนสง คาภาษี/คาธรรมเนียมตางๆ มีความยุงยาก เปน
ตน  

การมาซื้อสินคาของผูประกอบการคนลาวในแตละครั้งมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคา
ฝงไทยทุกครั้ง มีการจดใสกระดาษ และคิดไวในใจ โดยการซื้อสินคาทําการซื้อตามที่ไดจดใสกระดาษและคิดไว
ในใจใหหมดกอน หลังจากนั้น เดินดูสินคาใหมภายในราน หากมีสินคาตัวใหมที่นาสนใจก็ทําการสั่งสินคา
เพ่ิมเติมจากเดิม บางกรณีผูประกอบการคนลาวเลือกซื้อสินคาจากรานคาอ่ืนที่มีราคาถูกกวา แมระยะทางไกล
กวา และอยูที่ดานอ่ืน โดยเฉพาะดานที่ติดกับจังหวัดใหญ ซึ่ งมีผูประกอบการรายใหญ มีการสต็อคสินคามาก 
เชน วัสดุอุปกรณกอสราง แตมีการพบเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีความซื่อสัตย ราคาไมใชเปนตัวตัดสินใน
การเปลี่ยนรานซื้อ ซึ่งผูประกอบการคนลาวมีความผูกพัน มีความซื่อสัตย (Royalty) และซื้อสินคากับผูคาราย
เดิมแมราคาสินคาไมถูกกวากัน เชน ที่อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ รานจําหนายวัสดุกอสราง สินเจริญ
วัสดุ ตั้งอยูนอกตัวอําเภอ หากซื้อที่จังหวัดอํานาจเจริญ หรือที่จังหวัดอุบลราชธานีราคาถูกกวามาก 
ผูประกอบการคนลาวซื้อสินคาจากการพิจารณาประเภทและชนิดสินคาที่ตนเองขายไดมาก เพ่ือประมาณ
แนวโนมความตองการซื้อของลูกคา โดยผูประกอบการคนลาวมาซื้อสินคาจากไทย ประมาณ 1-5 ครั้งตอเดือน 
ขึ้นอยูกับปริมาณสินคาที่ตองการ การชําระดวยเงินสด นอกจากบางรายที่มีความสนิทสนมกันเปนพิเศษ จนมี
ความไวใจ จึงยอมใหเครดิตกับผูประกอบการคนลาวคนนั้น 

ในปจจุบันหมูบานใน สปป.ลาว ที่ตรงขามจุดผานแดนตาง ๆ มีสินคาจากประเทศจีน เวียดนาม 
มาเลเซีย เปนตน เปนสินคาทดแทนสินคาของไทย แตคุณภาพดอยกวา โดยมีตัวแทนขายในทองถิ่นมานําเสนอ 
และเปนที่นิยมของผูซื้อในทองถิ่น มีราคาถูกกวาสินคาไทย ถามีสินคาที่ผลิตภายใน สปป.ลาว มีคุณภาพ
ใกลเคียงกันสินคาไทย แตราคาถูกกวา ผูประกอบการคนลาวเปลี่ยนไปซื้อสินคาที่มีเทคโนโลยีการผลิตไม
สลับซับซอนผลิตไดงายจากประเทศของตนเองมากขึ้น จึงทําใหสินคาไทยมีสวนแบงทางการตลาดลดลง และมี
การแขงขันท่ีสูงขึ้น 

 
3.3. พฤติกรรมของผูประกอบการคนกัมพูชา 

พฤติกรรมของผูประกอบการคนกัมพูชาเขามารอซื้อสินคากอนดานเปดแตเชา โดยเฉพาะผูซื้อคน
กัมพูชาที่จางคนเข็นลอลากเพ่ือขนสินคามารอกอนดานเปดเพ่ือเลือกซื้อสินคาที่ตองการและดีกอนคนอ่ืน และ
รีบกลับขามแดนเขากัมพูชาโดยเร็วเพ่ือนําสินคากลับไปขายในกัมพูชา หรือขายใหกับผูขายปลีกในกัมพูชาตอ 
เพราะตองเดินทางไกลเขาไปยังพื้นท่ีชั้นในอีก ซึ่งตองใชเวลา บางจุดการคมนาคมไมสะดวกตองใชเวลามากข้ึน  

มีการตกลงซื้อสินคาอะไรกอนเปดดานเปนปกติ มีการซื้อขายประจําระหวางผูประกอบการคนไทย 
และคนกัมพูชาอยูแลว ผูประกอบการคนกัมพูชาจึงจางรถเข็น ใหผูประกอบการคนไทยนําสินคาใสรถเข็นซึ่ง
เปนที่ทราบกันวาปริมาณ มูลคาเทาไหร ผูประกอบการเหลานี้รีบจายเงินใหผูคาคนไทยทันที และใหคนเข็นลอ
กลับเขากัมพูชา ใชเวลาในการซื้อสินคาระยะเวลาสั้น ๆ ไมเกิน 2 ชั่วโมง  

พฤติกรรมของผูประกอบคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาตามแนวชายแดนของไทย สวนใหญเดินทางมา
ซื้อสินคาตั้งแตเชารอกอนเวลาดานเปดประมาณ 30 นาที เพ่ือตองการเปนผูซื้อสินคาไทยรายแรก ๆ เพ่ือใหได
สินคาที่ดี สดใหม เนื่องจากสินคามีจํากัด หากมาชาทําใหไมไดสินคาตามตองการ สินคาที่ซื้อไปจําหนายเปน
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สินคาอุปโภคบริโภค สินคาของใชภายในครัวเรือน เชน อาหารทะเล สัตวปกโดยเฉพาะไก และผลไมของไทย
โดยเฉพาะมะพราว มีความตองการอยางมาก และเมื่อไดสินคาแลวตองรีบเดินทางกลับกอนเที่ยงเพ่ือที่นํา
สินคาที่ซื้อไปขายในหมูบาน การสั่งสินคาของผูประกอบการคนกัมพูชา โดยสวนใหญโทรศัพทสั่งสินคากอน
วันที่เดินทางมา 1 วัน เพ่ือใหผูประกอบการคนไทยจัดสินคาใหเรียบรอย พอถึงวันผูประกอบการคนกัมพูชามา
รับสินคาดวยตนเอง และหากตองการสินคาเพ่ิมเติมก็สามารถสั่งเพ่ิมเติมทีหลัง จึงทําใหการมาซื้อสินคาของ
ผูประกอบการคนกัมพูชามีความเรงรีบในการซื้อสินคามากกวาผูประกอบการคนลาว  

การเลือกซื้อสินคาของผูประกอบการคนกัมพูชา พิจารณาดานชองทางการจัดจําหนายเปนหลัก เชน 
มีการขนสงสินคากลับสะดวก สถานที่ขายสินคามีความเหมาะสม งายแกการซื้อขายสินคา สถานที่จอดรถ
เพียงพอ รองลงมาดานดานราคา เชน มีการตั้งราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา มีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคา
ตามตนทุนที่เพ่ิมข้ึนทุกครั้ง สามารถตอรองราคาสินคาได ดานผลิตภัณฑ เชน สินคาไทยมีใหเลือกหลากหลาย 
จัดเรียงสินคาเปนหมวดหมู คนหาสินคาภายในรานไดงาย และดานการสงเสริมการตลาด เชน มีการใหสินเชื่อ
ในการซื้อสินคา มีการโฆษณาในหนังสือพิมพทองถิ่น มีบริการรับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท ตามลําดับ  ปจจัยที่
ทําใหผูประกอบการคนกัมพูชาตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก มีความคุนเคยตอสินคาไทย และผูขายคนไทย
สินคาไทยมีความนาเชื่อถือ สินคาไทยมีการผลิตดวยเทคโนโลยีการผลิตที่ดี สินคาไทยมีการออกแบบสวยงาม 
แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาไมมาซื้อสินคา ไดแก ความยุงยากในการถือ/หิ้ว สินคากลับ ราคา
สินคาสูงกวาสินคาคูแขง คาขนสงแพง ขั้นตอนในการตรวจสอบยุงยาก เปนตน ปจจัยที่ทําใหผูประกอบการคน
กัมพูชาไมมาซื้อสินคา ไดแก คาภาษี/คาธรรมเนียมตาง ๆ มีความยุงยาก เปนตน 

ผูประกอบการคนกัมพูชาตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย วิธีการเลือกซื้อสินคาของไทย โดยพิจารณาจาก
ประเภทและชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อ และสินคาที่มีแนวโนมความตองการซื้อของลูกคาเพ่ิมขึ้น ตลอดจน
ความคุนเคยตอสินคาไทย ความคุนเคยตอผูประกอบการไทย ซึ่งการมาซื้อสินคาของผูประกอบการคนกัมพูชา
ในแตละครั้งมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝงไทยทุกครั้ง มีการจดใสกระดาษ และคิดไวในใจ 
และบางสวนโทรศัพทมาสั่งสินคาลวงหนา โดยการซื้อสินคาทําการซื้อตามที่ไดจดใสกระดาษและคิดไวในใจให
หมดกอน หลังจากนั้น เดินดูสินคาใหมภายในราน หากมีสินคาตัวใหมที่นาสนใจก็ทําการสั่งสินคาเพ่ิมเติมจาก
เดิม และพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่สั่งซื้อ และพิจารณาจากประเภทและชนิดสินคาที่ขายได
มากเพ่ือประมาณแนวโนมความตองการซื้อของลูกคา โดยผูประกอบการคนกัมพูชามาซื้อสินคาจากไทย 
ประมาณ 2-5 ครั้งตอเดือน ขึ้นอยูกับปริมาณสินคาที่ตองการ การซื้อสินคาของผูประกอบการคนกัมพูชาโดน
สวนใหญชําระดวยเงินสด นอกจากบางรายที่มีความสนิทสนมกันเปนพิเศษ จนมีความไวใจ จึงยอมใหเครดิต
กับผูประกอบการคนกัมพูชาคนนั้น 

ในปจจุบันกัมพูชา มีสินคาจากประเทศอ่ืน ไดแก จีน เวียดนาม เกาหลีใต มาเลเซีย เปนตน เปนสินคา
ทดแทนสินคาของไทย เนื่องจากคนกัมพูชาไดรับอิทธิพลจากการอพยพของเวียดนามเขามาอาศัยอยูกัมพูชาใน
อดีต จึงทําใหมีคนกัมพูชาเชื้อสายเวียดนามเปนจํานวนมาก ซึ่งคนกลุมนี้มีการประกอบธุรกิจการคาตาง ๆ โดย
นําสินคาจากเวียดนาม จีน มาขายภายในกัมพูชา จึงทําใหสวนแบงทางการตลาดของสินคาไทยลดลง หาก
เทียบกับสวนแบงทางการตลาดของสินคาไทยใน สปป.ลาว  
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3.4. พฤติกรรมของผูประกอบการคนไทย 
ผูประกอบการคนไทย โดยสวนใหญเปนผูประกอบการรานคาตาง ๆ ในพ้ืนที่ของแตละดาน ที่มีการ

จําหนายสินคาไทยใหกับคนลาวและคนกัมพูชา ซึ่งการซื้อขายสินคาโดยสวนใหญเปนการชําระดวยเงิ นสด 
มากกวาใหเครดิต เนื่องจากไมคอยมีความไววางใจ มีการไมชําระหนี้เปนประจํา ดังนั้น การใหเครดิตไดตองมี
ความสนิทสนมกันเปนพิเศษเปนเวลานาน โดยสวนใหญมากกวา 3 ปขึ้นไป และในสวนของผูประกอบการราย
ยอยคนไทยที่ซื้อสินคาจากผูประกอบการคนลาวและคนกัมพูชา โดยสวนใหญมารับซื้อสินคาตามฤดูกาล เชน 
ไขมดแดง กบ หนอไม หวาย เห็ด มัน พืชสมุนไพร เปนตน  
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สวนที่ 4 ผลการศึกษาโอกาสและลูทางการคาสินคาและบริการ ของผูประกอบการในจังหวัดตาม
แนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับเมืองคูคาตามแนวชายแดน ไทย-สปป.ลาว และไทย-
กัมพูชา 

 
ผูประกอบการในจังหวัดตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา ตองใชโอกาสที่ สปป.ลาว 

และกัมพูชา ไดรับสิทธิพิเศษตาง ๆ จากนานาชาติ เชน สถานการณปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับการอนุเคราะหยิ่ง 
(Most-Favored Nation Treatment: MFN) จากสหรัฐอเมริกา และไดรับสิทธิพิเศษดานศุลกากร 
(Generalrized System of Preferences: GSP) จากกลุมประเทศสหภาพยุโรป ญี่ปุน สแกนดิเนเวีย 
แคนาดา และออสเตรเลีย โดยตองยกระดับความสามารถผูประกอบการในระดับทองถิ่นที่เปนผูประกอบการ
คนไทยในพ้ืนที่ ผูประกอบการคนไทยเชื้อสายจีน คนไทยเชื้อสายเวียดนาม 

 
4.1. แนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไทย-สปป.ลาว  

การรวมลงทุนกับผูประกอบการคนลาวในพ้ืนที่ และสรางความสัมพันธอยางตอเนื่อง กระตุนให
ผูประกอบการคนลาวเปดตลาดใหมในพ้ืนที่อยูชั้นในจากพ้ืนที่ชายแดน รวมถึงพ้ืนที่ที่ติดชายแดนจีน กัมพูชา 
และเวียดนาม เชนแขวงหลวงน้ําทา อุดมไซ พงสาลี หัวพัน เซียงขวาง ไซสมบูน เซกอง อัตตะปอ ใหมากขึ้น 
เพ่ิมเติมจากพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักในนครหลวงเวียงจันทน แขวงเวียงจันทน หลวงพะบาง สะหวันนะเขต และ
จําปาสัก  

ดวยเหตุผลภายใตขอตกลงวาดวยการคาขายยกและการคาขายยอย (คาสงและคาปลีก) เปนอาชีพ
สงวนสําหรับคนลาว การลงทุนรวมการคาโดยผูประกอบการคนไทยไมเปดเผยตัวที่มีคุณลักษณะสามารถขาย
สงสินคาในราคาท่ีต่ํามาก ลงทุนรวมกับผูประกอบการคนลาวโดยใหผูประกอบการคนลาว ทําเสมือนวานําเงิน
มาซื้อสินคาในราคาที่สูงจากผูประกอบการคนไทยที่รวมลงทุนการคาเพ่ือคืนกําไรใหกับผูประกอบการคนไทย
สวนหนึ่ง และทําการคาในลักษณะนี้เรื่อยไป ทั้งนี้ตองคํานึงถึงเรื่องการบรรจุภัณฑที่มีความทนทานรองรับ
สภาพถนนที่ใชในการขนสงกระจายสินคาใน สปป.ลาว ไปยังพ้ืนที่ชั้นในบางพ้ืนที่เปนถนนดิน ขรุขระ เปนหลุม
บอ บนภูเขาสูง 

ลูทางการคาสินคาดานอุตสาหกรรม ไดแก ดานเครื่องจักรกลการเกษตรและปจจัยการเกษตรที่
เกี่ยวของกับการเพาะปลูกยางพารา ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยาสูบ ออย การผลิตภัณฑเครื่องสําอาง สบู ผลิตภัณฑ
รักษาผิว อุปกรณและสวนประกอบของรถยนต อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล และมีแอลกอฮอล 
ธุรกิจเกี่ยวกับคลังสินคา ของตกแตงบาน/โรงแรม/รานอาหาร  

พืชผลทางการเกษตร เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง กาแฟ กะหล่ําปลี การเพาะปลูกพืชไรและ
พืชสวน เชน กลวยหอมทอง ลําไย มะมวง เพื่อสงไปขายจีน การแปรรูปขาวเปนขนม/ของขบเคี้ยว การแปรรูป
อาหารสําเร็จรูปที่เปนอาหารพ้ืนบานที่คลายกันแตมีคุณภาพและรสชาติดีกวา การแปรรูปสาหรายน้ําจืดเปน
ผลิตภัณฑอาหาร อาหารทะเลแชแข็ง ไกสดแชเย็น/แข็ง เนื้อสัตว ชิ้นสวนตาง ๆ ผัก ผลไมตามฤดูกาล การ
เลี้ยงปลาสวยงาม เลี้ยงปลาหายากที่มีราคา การปลูกพืชเพ่ือการขยายพันธุพืช การแปรรูปอุตสาหกรรมนม 
การแปรรูปสมุนไพรที่มีคุณภาพเปนยา อุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราที่ใชเทคโนโลยีอยางงาย เชน ยางรัด 
กาว ชิ้นสวนอะไหลที่ทําจากยาง การแปรรูปผาไหมโดยใชเทคโนโลยีนาโน เปนตน  

โอกาสการคาดานธุรกิจบริการ ไดแก การพัฒนาแหลงทองเที่ยว รานอาหารและแฟรนไชส การ
ออกแบบกอสราง การวางระบบสารสนเทศดานการศึกษา สถานพยาบาล หางสรรพสินคา สถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิง อูซอมรถ ลางรถ ประดับยนต บํารุงรักษาซอมแซมอาคาร/เขื่อน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(Information Technology: IT) คอมพิวเตอร รานเสริมสวย สถาบันความงาม สถาบันฝกอบรม จําหนาย
เครื่องไฟฟาใชแลว มีคุณภาพ ราคาถูก ยังทันสมัย เครื่องใชสํานักงานทันสมัยพรอมซอมบํารุงเครื่องใชไฟฟา /
เครื่องใชสํานักงาน ตกแตงบาน จัดสวน จัดงานเลี้ยง งานพิธี กําจัดแมลง/วัชพืช  

โอกาสดานโลจิสติกส โดย สปป .ลาวพยายามเปดเสนทางการบินไปยังทุกแขวงทั่วประเทศ การ
เชื่อมโยงทางอากาศกับสนามบินตามจังหวัดชายแดนของไทย ที่เลย นครพนม และอุบลราชธานี กับเมืองเสียม
เรียบ กรุงพนมเปญ และนครโฮจิมินท อุตสาหกรรม Cold Chain Logistics ของอุตสาหกรรมผัก ผลไม และ
อุตสาหกรรมปศุสัตว โอกาสจากการใชรถไฟรางคู ความกวางของราง 1.435 เมตร วิ่งดวยความเร็วระดับ 
120-160 กิโลเมตรตอชั่วโมง เสนทางจากสะหวันนะเขตไปลาวบาว ระยะทาง 220 กิโลเมตร กําหนดแลวเสร็จ
ในป พ.ศ. 2561 เชื่อมตอระบบขนสงสินคาในเวียดนามไปทาเรือน้ําลึกดานัง และทาเรือหวุงอาง จังหวัดหา
ตินห 

เนื่องจากโครงสรางอายุของประชากรลาว จํานวนกวารอยละ 66.9 อยูในชวงอายุ 1-29 ป โอกาสทาง
การตลาดสําหรับกลุมคนวัยรุน หรือการแบงตลาดในการกําหนดประเภทสินคาสําหรับคนลาวในแตละชวงอายุ 
25-29 ป เปนคนวัยทํางานมีอํานาจซื้อในระดับหนึ่ง ตองการสินคาที่มีความทันสมัย ชวงอายุ 20-24 ป เปน
ชวงเริ่มตนเขาสูวัยทํางาน ความตองการสินคาดานอุปกรณสารสนเทศ เครื่องแตงกายที่ทันสมัย ชวงอายุ 15-
19 ป ตองเปนสินคาที่วัยรุนตองการ ความทันสมัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การนําผลพลอยไดจากการผลิตนําไปเปนปจจัยการผลิตใหม (By-Product) ที่เกิดขึ้นจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษใน สปป.ลาว มาแปรรูปในจังหวัดและกลุมจังหวัดรองรับการเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนว
ชายแดนที่จังหวัดหนองคาย นครพนม มุกดาหาร ซึ่งตองกําหนดทิศทางที่ชัดเจนในการปรับตัวของจังหวัด
เพ่ือใหเปนพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและนิคมอุตสาหกรรม ตองมีขอไดเปรียบมากกวา มีแรงดึงดูดใจนักลงทุน
จากในและตางประเทศใหมากกวา เชน การยกเวนภาษีอากรกําไรมากกวา 10 ป มากกวาสิทธิพิเศษลงทุนใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว ซึ่งไดดําเนินการกอนไทยหลายป และการสรางความเชื่อมโยงระหวางนิคม
อุตสาหกรรม หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนกับนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย 

 
4.2. แนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไทย-กัมพูชา 

ไดรับสิทธิพิเศษจากนานาชาติเชนเดียวกับ สปป .ลาว กัมพูชายังไมสามารถผลิตสินคา โดยเฉพาะ
สินคาอุปโภค บริโภค ไดเพียงพอกับความตองการของคนในประเทศที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง จึงตองอาศัยการ
นําเขาสินคาจากตางประเทศ คนกัมพูชานิยมสินคาไทยตามการโฆษณาทางสื่อโทรทัศนไทย การเปดตลาดใน
พ้ืนที่ชั้นในจากพ้ืนที่ชายแดน เชนจังหวัดเสียมเรียบ สวายเรียง กําปงจาม ตะบองขมุม ซึ่งเปนจังหวัดใหม แยก
จากกําปงจาม เปนจังหวัดที่ 24 ของกัมพูชา จังหวัดตาง ๆ เหลานี้มีจํานวนประชาชนหนาแนน สามารถเปน
ฐานขยายการคาเขาสูเวียดนามตอนใต 

ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ไดแกการจับคูธุรกิจในการทําเกษตรแบบมีพันธะสัญญา 
(Contract Farming) พืชผลทางการเกษตร เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ขาวและผลิตภัณฑขาวสาลี 
การแปรรูปขาวเปนขนม/ของขบเคี้ยว อาหารฮาลาล สําหรับคนมุสลิมในกัมพูชากวา 1 ลานคน และใน
เวียดนาม กวา 9 แสนคน การแปรรูปอุตสาหกรรมนม การแปรรูปสมุนไพรที่มีคุณภาพเปนยา อาหาร 
เครื่องสําอาง อาหารทะเลแชแข็ง ไกสดแชเย็น/แข็ง เนื้อสัตว ชิ้นสวนตาง ๆ ผัก ผลไมตามฤดูกาล  

ดานธุรกิจบริการ โอกาสการคาไดแก การพัฒนาแหลงทองเที่ยว รานอาหารและแฟรนไชส การศึกษา 
สถานพยาบาล สถาบันฝกอบรม  
 

rIS
NED KKU



ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4-32 

สวนที่  5 ขอเสนอแนะที่จะเพิ่มมูลค าสินคาของจังหวัดตามแนวชายแดนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
5.1. ชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไทย-สปป.ลาว  

สินคานําเขาที่มีมูลคาสูง เชนเมล็ดขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยมากผูนําเขามาเพ่ือขายตอหรือสงออกทํา
กําไร สวนการแปรรูปเปนอาหารสัตว ผลิตภัณฑอ่ืน ตองสงโรงงานในพ้ืนที่ชั้นใน การนําเขาพืชสมุนไพรของ
พอคาคนกลางทองถิ่นสงไปแปรรูปเปนสวนประกอบของยาและเวชสําอาง และอาหาร ที่กรุงเทพ การนําเขา
พืชผลทางการเกษตร กะหล่ําปลี ผักกาด ถั่วลิสง เปนตน ที่ชองเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี เปนการนําเขามาเพ่ือ
จําหนายตอทํากําไรพื้นทีข่องภาค และสงเขากรุงเทพที่ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง 

การเพ่ิมมูลคาของสินคานําเขาในพ้ืนที่ยังมีนอย มูลคาเพ่ิมไมสูงมาก คือ การนําเขาถั่วลิสงมาแปรรูป
เปนถั่วคั่วทราย ของกลุมแมบานที่จุดผอนปรนบานเหมืองแพร และบานนาขา จังหวัดเลย จําหนายในพ้ืนที่ ใน
จังหวัดใกลเคียง และมีสงไปขายที่ สปป.ลาว มีรายไดขั้นต่ําตอเดือนตอรายประมาณ 20,000 บาท  

การนําเขาหวายเสนเพ่ือประกอบทําเฟอรนิเจอรของกลุมหัตถกรรมหวายและผาทอ บานนากระเซ็ง 
จังหวัดเลย ผลิตตามความตองการของลูกคา เชน เครือเซ็นทรัล โกลบอลเฮาส และผลิตจําหนายตามงานแสดง
สินคา OTOP รายไดตอเดือนประมาณ 175,000 บาท  

ชาวบานโพธิ์ชัย อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม นําไม รากไมที่ไหลมาตามแมน้ําโขงมาตัดแตงทํา
เฟอรนิเจอร 

การนําเขาเครื่องจักสาน เชน ชะลอม ตะกรา สุมครอบเลี้ยงไก อุปกรณจับปลา พบเห็นมีการนําเขา
มากที่บานสังคม จังหวัดหนองคาย บานหนาด และอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม บานยักษคุ จังหวัด
อํานาจเจริญ บานดานเกา จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเครื่องจักสานที่นําเขานี้ผูประกอบการคนไทยนําไปปรับแตง
ปรับปรุงเพ่ือเสริมความแข็งแรง เพ่ือใหใชงานไดนาน มีความทนทาน เชนการเสริมความแข็งแรงของขอบ
ตะกรา ขอบชะลอม เปนตน  

การนําเขาไมไผเพื่อแปรรูปเปนไมตะเกียบ และไมเสียบลูกชิ้น ของโรงงานตะเกียบเชียงคาน จังหวัดเลย  
การนําเขามันสําปะหลังเพ่ือแปรรูป ที่จังหวัดเลย และบานปากแซง อําเภอนาตาล และที่ชองเม็ก 

จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งขณะนี้จีนไดตั้งโรงงานแปรรูปมันสําปะหลังที่เมืองไซยะบุลีแลว ถือเปนคูแขงขันการคา
มันสําปะหลังกับผูประกอบการที่จังหวัดเลย 

การนําเขาดอกหญาและไมไผลําเพ่ือทําไมกวาด ที่บานดานเกา จังหวัดอุบลราชธานี  
การนําเขาไมแปรรูปขั้นตนเพ่ือนํามาแปรรูปเปนวงกบประตู หนาตาง พบเห็นการนําเขารายใหญที่

ผานดานหนองคาย และบึงกาฬ นําไปแปรรูปเพ่ิมที่โรงงานอุดรเกาเจริญทรัพย ที่จังหวัดอุดรธานี 
 

5.2. ชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไทย-กัมพูชา 
การนําเขาพืชสมุนไพร ชัน เปลือกบง เพ่ือแปรรูปเปนยาสมุนไพรที่กรุงเทพ ฯ สวนในพ้ืนที่ที่นําเขา

เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคามีเพียงการนําเขามันสําปะหลัง ที่ชองสะงํา จังหวัดศรีสะเกษ และชองจอม จังหวัดสุรินทร 
มีโรงแปงมันสําปะหลังที่ใชหัวมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบที่จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ และมีการนําเขา
จักรยานที่ชํารุดและมีท่ีใชการไดมาดัดแปลงซอมแซมจนใชงานได จําหนายที่ตลาดชองจอม 
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สวนที่ 6 เพื่อศึกษาสภาวะดานสังคมบางดาน ไดแก ดานแรงงาน ดานการศึกษา ดาน
สาธารณสุข ดานการพนัน ตลอดจนศึกษาสภาวะดานความม่ันคงที่เกี่ยวของกับการคาของจังหวัดตาม
แนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไทย-สปป.ลาว และ ไทย-กัมพูชา 
 
6.1. ดานแรงงาน 

6.1.1. แรงงานที่ถูกกฎหมาย 
แรงงานคนลาวที่เขามาทํางานสวนใหญอยูในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยแรงงานที่เขามา 2 

รูป แบบ คือ 1) แรงงานถูกกฎหมาย 2) แรงงานลักลอบเขามาทํางานในไทยกอนแลวขอยื่นพิสูจนสัญชาติของ
ตนตอหนวยงานกรมจัดหางาน เพ่ือเปนแรงงานถูกตองตามกฎหมาย แรงงานทั้งสองประเภทอนุญาตใหทํางาน
ในไทย 4 ป แลวตองกลับพํานักท่ีประเทศของตน อยางนอย 2 ป จึงสามารถกลับมาทํางานที่ไทยใหมได  

จังหวัดหนองคายมีบริษัทนําเขาแรงงานลาว จํานวน 1 แหง ติดตอประสานงานกับบริษัทนําเขา
แรงงานลาวที่นครหลวงเวียงจันทน จํานวน 14 แหง นําเขาแรงงานลาวมาทํางานในไทย โดยมากเปนการ
ทํางานภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางของไทย คนลาวที่ตองการทํางานในไทยโดยผาน
บริษัทนําเขาแรงงานลาวตองเสียคาใชจายที่สูง นับแตคาใชจายในการทําหนังสือเดินทางที่นครหลวง
เวียงจันทน หากอาศัยอยูแขวงที่ไกลจากนครหลวงเวียงจันทนยิ่งตองเสียคาใชจายสูงเพ่ิมขึ้นอีก สวนคาใชจาย
ดําเนินการขอเปนแรงงานกับบริษัทฯ หากแรงงานนั้นมีสถานที่ทํางานในไทยแนนอนแลว คือแรงงานเคย
ทํางานกับนายจางกอนแลวหมดอายุพํานักในไทย ตองการกลับไปทํางานที่เดิม เสียคาใชจายประมาณคนละ 
18,000 บาท หากเปนคนลาวที่ไมเคยทํางานกับนายจางคนไทยรายใดมากอน เสียคาใชจายประมาณคนละ 
23,000 บาท สําหรับบริษัทนําเขาแรงงานลาวที่ตองหาสถานประกอบการใหคนลาว คาใชจายทั้งสองกรณี 
โดยมากแรงงานคนลาวใหนายจางคนไทยออกใหกับบริษัทฯ กอน แลวหักจากคาจ างแรงงานคนลาวเมื่อเขา
ทํางาน 

แรงงานคนกัมพูชามีลักษณะการเขามาทํางานคลายแรงงานลาว คือ แรงงานนําเขาผานบริษัทนําเขา
แรงงานกัมพูชาที่กรุงพนมเปญ จํานวน 19 แหง จัดหาแรงงานกัมพูชาเขามาทํางานที่ประเทศไทยผานบริษัท
นําเขาแรงงานกัมพูชาในกรุงเทพ และภาคกลางของไทย สวนแรงงานลักลอบเขามาทํางานในไทยกอนแลวขอ
ยื่นพิสูจนสัญชาติของตนตอหนวยงานกรมจัดหางาน เพ่ือเปนแรงงานถูกตองตามกฎหมาย และมีจํานวนมากที่
ไมยื่นพิสูจนสัญชาติของตน โดยมากอาศัยตามแนวชายแดน มีการสุมตรวจจับกุมเปนประจําที่จังหวัดสุรินทร 

 
6.1.2. แรงงานตามชวงฤดูกาล  

1) แรงงานคนลาว  
พ้ืนที่ตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว และจังหวัดชั้นในของไทยที่ไมไกลจากชายแดนมากนัก 

ประสบปญหาขาดแคลนแรงงานในฤดูเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร การดํานา ปลูกขาว ปลูกออย ปลูกมัน
สําปะหลัง และชวงฤดูกาลการเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตร การเกี่ยวนวดขาว การตัดออย การกรีดยาง การ
ขุดหัวมันสําปะหลัง เกษตรกรไทยตองไปจางแรงงานคนลาวเขามาทํางานภาคการเกษตร แรงงานรับจางกลุมนี้
โดยมากเคยรับจางมากอนหนาแลว รูจักสถานที่รับจาง เมื่อใกลถึงชวงฤดูกาลเพาะปลูก และฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
นายจางโทรศัพทแจงลวงหนาถึงจํานวนความตองการแรงงาน วันเวลาขามมาไทย ระยะเวลาการรับจาง
โดยมากคนลาวรับจางทํางานตามฤดูกาลในไทยไมเกินสองสัปดาหแลวกลับไปทําการเกษตรที่หมูบานตนเอง 
คาจางวันละประมาณ 250-300 บาท ตามตกลงกับนายจาง จุดที่มีการเขา-ออก แรงงานตามชวงฤดูกาลที่จุด
ผอนปรนเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รวมประมาณปละ 1,000 คน โดยทั่วไปการเขามาของแรงงานตาม
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ฤดูกาลตามจุดผอนปรนตาง ๆ ตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ในวันเปดจุดผอนปรนโดยเฉลี่ยประมาณ 30-
50 คน 

การนําพาเขามาของแรงงานคนลาวตามฤดูกาล นอกจากนายจางคนไทยติดตอโดยตรงกับ
แรงงานคนลาวแลว ยังมีนายหนาทั้งคนไทย และคนลาว นําเขาแรงงานคนลาว โดยคิดคานายหนาในการ
นําเขาคนลาวคนละ 30-50 บาท 

2) แรงงานคนกัมพูชา  
การเขามาทํางานของแรงงานคนกัมพูชาตามฤดูกาลเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวพืชผลทาง

การเกษตร เชน ขาว มันสําปะหลัง และผลไม เงาะ ทุเรียน ที่จังหวัดศรีสะเกษ ระยะเวลาการรับจางทํางานไม
เกินสัปดาห คาจางประมาณวันละ 250-300 บาท  

 
6.1.3. แรงงานไป-กลับ เชา-เย็น 

1) แรงงานคนลาว  
การเขามาทํางานของแรงงานคนลาวไป-กลับ เชา-เย็น ตามแนวชายแดน โดยมากอยูในภาค

บริการ รับจางขายสินคา เปนแมบาน รับจางกอสราง รับจางภาคเกษตร พบมีการเขา -ออก มากที่สุดในชวง
ฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรที่ทาเทียบบานปากโสม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย วันละ
กวา 600 คนตอวัน สวนจุดผอนปรนและทาเทียบเรืออ่ืนในวันเปดทําการมีแรงงานลาวที่ผาน เขา -ออก โดย
เฉลี่ยประมาณ 40 คนตอวัน คาจางที่ไดรับประมาณ 220-250 บาทตอวัน ต่ํากวาแรงงานไทยที่ไดรับคาจาง
แรงงาน 300-350 บาทตอวัน ในพ้ืนที่ยังมีความตองการแรงงานคนลาวเพราะคาจางถูกกวาแรงงานคนไทย  

2) แรงงานคนกัมพูชา  
การเขามาทํางานของแรงงานคนกัมพูชาไป -กลับ เชา-เย็น โดยมากอยูในภาคบริการ

เชนเดียวกับแรงงานคนลาว รับจางขายสินคา พบเห็นมากที่ตลาดชองจอม มีคนกัมพูชาที่เปนแรงงานไป-กลับ 
เชา-เย็น กวา 300 คนตอวัน มีแรงงานรับจางขายของที่ตลาดชองจอมเปนประชากรแฝงกวา 300 คน 
นอกจากนี้มีการเขามารับจางเข็นลอบรรทุกสินคาทุกวันเสารที่มีตลาดนัด แรงงานรับจางเปนแมบาน รับจ าง
กอสราง รับจางภาคเกษตรเชน ดํานา ปลูกขาว เก็บเกี่ยวขาว ไดคาจางประมาณ 220-250 บาท ต่ํากวาที่
แรงงานไทยไดรับประมาณ 300-350 บาทตอวัน  

 
6.1.4. แรงงานที่ผิดกฎหมาย 

คนลาวที่เขามาไทยตามจุดผานแดนถาวรที่ใชหนังสือผานแดนชั่วคราว สามารถพํานักในไทย
ได 3 วัน 2 คืนภายในพื้นท่ีที่กําหนด หรือใชหนังสือเดินทางที่สามารถพํานักในไทยได 30 วัน มารับจางทํางาน
ที่ผิดกฎหมายในภาคบริการเปนสวนมาก ที่นาเปนหวง คือ แรงงานสตรีคนลาวเขามาทํางานภาคบริการ ตาม
รานอาหาร รานคาราโอเกะ ที่พบเห็นตามอําเภอ และในจังหวัด เชน อําเภอปากชม จังหวัดเ ลย จังหวัด
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร  

แรงงานที่ผิดกฎหมายอีกกลุมหนึ่ง เขาประเทศไทยตามจุดผานแดนตาง ๆ ตลอดแนว
ชายแดนแลวเดินทางเขาสูกรุงเทพ และพ้ืนที่ชั้นในที่เปนเมืองใหญ รับจางทํางานอยางผิดกฎหมาย สวนใหญ
อยูในภาคบริการ และรับจางทั่วไป เมื่อตองการเดินทางกลับประเทศ เชนเทศกาลปใหม สงกรานต กวา 1,000 
คน ก็ไปแจงเอกสารแสดงการพํานักอยูในไทยของตนสูญหาย โดยขอใหสถานเอกอัครราชทูต สปป .ลาว 
ประจําประเทศไทย ทําการออกหนังสือยืนยันรับรองการเปนคนลาว เพื่อขอความอนุเคราะหใหเจาหนาที่ไทยที่

4-34 4-35

rIS
NED KKU



ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4-34 4-354-35 

เกี่ยวของใหความสะดวกแกคนลาวผูถือหนังสือฯ นี้เดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งไทยตองรับผิดชอบคาใชจาย
ในการสงกลับแรงงานเหลานี้กลับ สปป.ลาว  

การที่คาจางแรงงานของไทยเพ่ิมเปน 300 บาทตอวัน ทําใหแรงงานจากประเทศเพ่ือนบาน
ตองการเขามาทํางานมากขึ้นในโรงงานตาง ๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มี กระบวนการนายหนาหา
แรงงานคนลาวใหกับโรงงานที่มีความตองการแรงงานคนตางชาติ มีการจายคาตอบแทนใหนายหนาหา
แรงงานคนลาว ประมาณ 3,000-5,000 บาทตอแรงงานคนลาวหนึ่งคน การลักลอบนําเขาแรงงานคนลาวเปน
กระบวนการแบบนําเขาเปนกลุม และแบบกองทัพมด คอยนําเขาครั้งละ 2-3 คน จํานวนไมมากเพ่ือไมใหเปน
ที่ผิดสังเกต ที่พบเห็นมีการลักลอบนําเขาแรงานคนลาวอยางผิดกฎหมายที่จุดผานแดนถาวรชองเม็ก อําเภอสิ
รินธร จุดผานแดนถาวรบานปากแซง อําเภอนาตาล จุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี การ
เดินทางเขาสู พ้ืนที่ชั้นในใชพาหนะรถตู หรือรถกระบะ มีการจายคาผานทางในรูปแบบตาง ๆ เชน คา        
สติกเกอรติดรถ สัญญาณไฟกระพริบ สวนใหญนายหนาเปนคนในพ้ืนที่ที่เปดจุดผานแดนนั้น ๆ แตละแหงมี
นายหนาประมาณ 7-10 ราย  

แรงงานคนลาวเมื่อเริ่มทํางานรับเงินเดือนถูกนายจางหักเงินจากที่ไดจายใหคานายหนา หาก
มีเงินเหลือและสงเงินกลับ โดยโอนเงินผานบัญชีธนาคารของนายหนารายเดิมนี้ แลวโทรศัพทใหญาติขามมา
ไทยมารับเงิน กับนายหนาโดยเสียคาใชจายประมาณรอยละ 5-10 ของยอดเงินที่โอนมา 

แรงงานคนกัมพูชา ที่มีการหลบหนีเขามาทํางานในไทยผานทางจุดผานแดนตาง ๆ และ
ชองทางธรรมชาติตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กําลังเจาหนาที่นอยไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง 
ประกอบกับแรงงานอาศัยความชํานาญเสนทางทําเล ภูมิประเทศ รูถึงจังหวะและโอกาสวาควรเขามาจุดไหน 
เวลาใด ที่ปลอดจากเจาหนาที่มากที่สุด นอกจากนี้ มีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของบางสวนรูเห็นเปนใจ มีการทํางาน
เปนกระบวนการ ซึ่งแรงงานเหลานี้สวนหนึ่งเขาสูพ้ืนที่ชั้นในไปรับจางในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร 
และบางสวนรับจางในภาคบริการ และภาคการเกษตรในพ้ืนที่บริเวณชายแดน จากการที่ไทยจายคาจาง
แรงงานขั้นต่ํา 300 บาทตอวัน แมแรงงานผิดกฎหมายเหลานี้เมื่อมารับจางในไทยไดรับคาจางที่ต่ํากวาคาแรง
ขั้นต่ํา ประมาณ 220-250 บาทตอวัน ก็มีการหลบหนีเขามาทํางานซึ่งตรวจคนเขาเมืองกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 
ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ดานชองจอม และดานชองสะงํา ไดมีการจับกุมแรงงานกัมพูชาที่หลบหนีเข ามาทํางานใน
ไทยเปนประจํา  

การนําเขาแรงงานคนลาวเขามาทํางานภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่จําเปนตองนําแรงงานจาก
ประเทศลาวเขามา ประเด็นที่ตองพิจารณา คือ 1) วัฒนธรรมของแรงงานคนลาวจากภาคการเกษตรเขาสู
วัฒนธรรมแรงงานภาคอุตสาหกรรม ในดานวินัย ความรับผิดชอบ ความรู ความสามารถ ความซื่อสัตย ความ
ตรงตอเวลา 2) แรงงานลาวปจจุบันมีการจางงานตนเอง (Self-Employed) มากขึ้นในภาคการเกษตร เชน ทํา
สวนยาง เกษตรตอเนื่อง ปศุสัตว ซึ่งใชเวลาเต็มที่ในภาคการเกษตร 3) ขีดความสามารถของลาวลุม มีมากกวา
ลาวเทิง และลาวบน 4) การจางงานในภาคอุตสาหกรรมของลาวมีมากขึ้น เพราะมีการลงทุนจากตางประเทศ
มากขึ้น โดยเฉพาะเมืองหลักที่มีนิคมอุตสาหกรรม และมีคาจางแรงงานที่สูงขึ้น หาแรงงานไดยากขึ้น  5) 
แรงงานลาวที่อพยพเขามาตามแนวชายแดนในภาคการเกษตร อพยพเขามาในชวงสั้นในตนฤดูฝน และชวงฤดู
การเก็บเกี่ยว 6) แรงงานเด็ก สตรี เยาวชน เขามาสูภาคบริการมากขึ้น ปญหาเรื่องการใชแรงงานเด็ก สตรี 
และเยาวชน ในภาคบริการตามแนวชายแดน และภาคการเกษตร 7) การเขาไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม
ในพ้ืนที่ชั้นในไดรายไดสูงกวาที่อยูตามแนวชายแดน 8) ควรใหความสําคัญกับแรงงานจากเวียดนามใหมากขึ้น 
เพราะมีประชากรวัยแรงงานมาก 
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6.2. ดานสาธารณสุข 
     ปจจุบันคนลาวและคนกัมพูชา เมื่อเจ็บปวยนิยมเขามารักษาพยาบาลโดยใชบริการโรงพยาบาล

ประจําจังหวัด โรงพยาบาลประจําอําเภอ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล ที่อยูบริเวณไมไกลจาก
ดานมากนัก สวนผูที่มีฐานะทางการเงิน นิยมมารักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลประจํามหาวิทยาลัย 
โรงพยาบาลเอกชน เชน โรงพยาบาลเอกอุดร โรงพยาบาลศรีนครินทร โรงพยาบาลขอนแกนราม โรงพยาบาล
กรุงเทพ (สาขาศรีสะเกษ) เปนตน โรงพยาบาลจังหวัดตามแนวชายแดนมีการใชภาษาลาวควบคูกับภาษาไทย
เพ่ือใหคนไขคนลาว เขาใจไดงายขึ้น  

  ที่ชองสายตะกูซึ่งเปนจุดแลกเปลี่ยนสินคาเพ่ือมนุษยธรรม  (ปจจุบันยกระดับเปนจุดผอนปรน) มี
บุคลากรจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสายโท 5 ใต มาทําการตรวจรักษาพยาบาลฟรีใหกับคน
กัมพูชาในวันเปดดาน 

การเขามารักษาพยาบาลของคนลาว คนกัมพูชา นอกเวลาเปดทําการจุดผานแดน โดยเฉพาะตามจุด
ผอนปรน เจาหนาที่ของทั้งสองประเทศที่ประจําในแตละจุดตางใหการผอนผันเปนกรณีพิเศษ เชนไป
รักษาพยาบาลใหเรียบรอยกอนแลวจึงทําเรื่องเอกสารการผานเขา-ออก  

พฤติกรรมของคนลาวเริ่มใสใจกับการดูแลผิวพรรณ ความงาม มีการตั้งสถานเสริมความงามวุฒิศักดิ์ 4 
สาขาใน สปป.ลาว ที่นครหลวงเวียงจันทน หลวงพะบาง สะหวันนะเขต และปากเซ ในขณะที่นิติพลคลินิก ตั้ง 
1 สาขา ที่นครหลวงเวียงจันทน 

 
6.3. ดานการศึกษา  

การศึกษาในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา บุตรหลานคนลาวที่มาเรียนในฝงไทย มี 2 
ลักษณะ คือ 1) พอแมมีฐานะทางการเงิน สงบุตรหลานเขามาเรียนในโรงเรียนเอกชนที่อยูในประเทศไทย 2) 
ตามจุดผอนปรน/ทาเทียบเรือ พอ/แม ที่เปนคนไทย แตงงานกับคนลาว และพอ/แม ที่เปนคนไทย แตงงานกับ
คนกัมพูชา สงบุตรเขาเรียนโรงเรียนในไทย  

การศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐบาล สปป.ลาว ไมสนับสนุนใหขาราชการมาเรียนระดับปริญญาตรีใน
ประเทศไทย ยกเวนประชาชนใชทุนตนเองสงบุตรหลานมาเรียนตามมหาวิทยาลัยราชภัฏตาง ๆ และ
มหาวิทยาลัยรัฐ เปนตน ในปจจุบัน มีการตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนของไทยที่นครหลวงเวียงจันทน คือ วิทยาลัย
บริหารธุรกิจรัดตะนา (ในเครือมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต) แตทั้งนี้ รัฐบาล สปป.ลาว ไมไดหามในการไปเรียน
ประเทศอ่ืน ๆ  เชน เวียดนาม รัสเซีย จีน ญี่ปุน เกาหลีใต และประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชีย ออสเตรเรีย และ
ประเทศตาง ๆ ในยุโรป เปนตน  

อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร 
เปนตน การมาเรียนมีทั้งการเขาเรียนตามบันทึกความเขาใจรวมกัน ระหวางมหาวิทยาลัยฯ กับจังหวัดของ
กัมพูชา เชน จังหวัดศรีสะเกษ ประกาศความรวมมือดานการศึกษากับ 3 จังหวัดของกัมพูชา คือจังหวัดพระ
วิหาร อุดรมีชัย และจังหวัดเสียมเรียบ การใหทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาตรี และ
ปริญญาโท 

การศึกษาในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รัฐบาล สปป.ลาว นิยมสงบุตรหลานมาเรียนใน
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก มากข้ึน ในขณะที่กัมพูชานิยมสงบุตรหลานเขามาเรียนเพียงแคระดับปริญญาโท  

ทั้ง 2 ประเทศไดใหความสนใจหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นในดานตาง ๆ โดยเฉพาะทางดาน
การเกษตร ดานสาธารณสุข  
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6.4. ดานการพนัน  
ปจจุบัน สปป.ลาว อนุญาตใหนักธุรกิจตางชาติดําเนินกิจการบอนคาสิโน 3 แหง ไดแก (1) แดน

สะหวันคาสิโน ที่โรงแรมแดนสะหวันรีสอรท เชื่อนน้ํางึม แขวงเวียงจันทน ดําเนินกิจการโดยนักธุรกิจเชื้อสาย
จีนจากมาเลเซีย (2) สะหวัน-เวกัส คาสิโน ที่แขวงสะหวันนะเขต ผูลงทุนแรกเริ่มโดยบริษัท ซันนัม อินเวสต
เมนท จํากัด (Sanum Investment Limited Company) บริษัทลงทุนขามชาติสํานักงานใหญอยูเขตบริหาร
พิเศษแหงมาเกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ปจจุบันเปลี่ยนเปนนักธุรกิจจากจีนบริหารงาน เนื่องจากหุนสวน
จากมาเกามีความขัดแยงกับหุนสวนฝายลาว คือ เอส ที กรุป ที่มีความใกลชิดกับผูมีอํานาจใน สปป .ลาว 
กดดันใหถอนทุน ไมอนุมัติใหไดรับสัมปทานโครงการใหม การเรียกเก็บภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ ยอนหลัง 
(3) คิง โรมัน คาสิโน ที่สามเหลี่ยมทองคํา แขวงบอแกว แตก็มีบอนการพนันที่นักธุรกิจคนลาวบริหารงาน
หลายแหง เชน ที่บานทานาแลง ใกลดานตรวจคนเขาเมือง สะพานมิตรภาพฯ แหงที่ 1 ตรงขามดานทาเรือ
ขามฟากเมืองทาแขก แขวงคํามวน สปป.ลาว บอนการพนันที่ชายแดน สปป.ลาว-เวียดนาม ที่แดนสะหวัน-
ลาวบาว สวนบอนการพนันแหงที่ 4 ที่บอเต็นแดนคํา แขวงหลวงน้ําทา บริหารงานโดยคนจีน ทางการ    
สปป.ลาว สั่งปดกิจการ ดวยเหตุผลกอใหเกิดปญหาภัยสังคมใน สปป .ลาว มีการฝาฝนระเบียบกฎหมายดวย
การอนุญาตใหคนลาวเขาไปเลนการพนันในบอน ทั้งที่กฎหมาย สปป.ลาว ไมอนุญาตใหคนลาวเขาไปเลนการ
พนันในบอนโดยเด็ดขาด สวนบอนพนันตามแนวชายแดนประเทศกัมพูชามีจํานวน 3 แหง ไดแกบอนการพนัน
ที่ดานชองจอม อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 2 แหง เปนบอนเครือโอรเสม็ด รีสอรท ของนายพัด สุภาภา 
หรือ ลี ยงพัด นักธุรกิจสองสัญชาติไทย-กัมพูชา และ รอยัลฮิลล รีสอรท ของกลุมลึมเฮงกรุป ที่มีนายลึมเฮง 
เปนเจาของ ตั้งใกลกับทางเขา-ออก ดานชองจอม อีกแหงเปนบอนการพนันที่ดานชองสะงํา อําเภอภูสิงห 
จังหวัดศรีสะเกษ เปนบอนการพนันในเครือรอยัลฮิลล ของนายลึมเฮง ตั้งหางจากทางเขา-ออก ดานชองสะงํา
ประมาณ 250 เมตร ซึ่งที่ชองสะงํานี้มีแนวโนมจะเปดเพ่ิมขึ้นอีก 1 แหง และมีแนวโนมที่จะมีการเปดเพ่ิมขึ้นที่
ชองอานมา อีก 1 แหง  

การชักจูงคนไทยตามแนวชายแดนและพ้ืนที่ชั้นในเขาไปเลนการพนันที่บอนคาสิโนสะหวัน-เวกัส ใชวิธี
ใหรถตูนําคนมาเลนการพนัน โดยจายเงินใหเปลาใหคนละ 200-300 บาท แลวแตคัน พรอมบริการอาหาร
เที่ยงฟรี โดยมากผูที่ไดรับเงินมักนําไปเลนพนันจนหมดและตองเสียเงินตนเองเพ่ิม โดยในป 2553-54 จํานวน
คนที่ผานเขา-ออก ดานมุกดาหาร เดือนละประมาณ 4 หมื่นคน โดยมากเปนคนไปเลนการพนัน เปนกลุมคน
จากจังหวัดยโสธร มากที่สุด รองลงมาคืออุบลราชธานี และมุกดาหาร และจังหวัดใกลเคียงอ่ืน ๆ ประมาณการ
วามีการใชจายเงินเลนการพนันประมาณ 300 ลานบาทตอเดือน แตในปลายป 2555 ผูบริหารของสะหวัน-
เวกัส เปลี่ยนนโยบาย ไมมีการใหรถตูตระเวนรับคนมาเลนการพนันดวยเห็นวาจํานวนคนที่ตองการไปเลนพนัน
จริง ๆ นอยกวาคนไปเพื่อหวังรับเงินกินเปลา ในขณะที่บอนการพนันที่ชองสะงํา ยังคงใชวิธีการจายใหกับรถตู
คันละ 6,000 บาท ซึ่งเงินจํานวนนี้คนขับรถตูนําไปจายใหกับผูโดยสารที่ตนเองตระเวนรับไปเลนการพนัน คน
ละ 200 บาท เฉลี่ยคันละ 8 คน โดยตระเวนรับคนตามหมูบาน อําเภอ และในตัวเมือง จากจังหวัดใกลเคียง 
โดยเฉลี่ยมีรถตูพาคนไปบอนพนันที่ชองสะงําวันละกวา 100 คัน ประมาณกวา 1,000 คน สวนที่ชองจอม มี
บอนการพนันสองแหงใชวิธีการจางรถตูนําคนมาเลนพนันเชนเดียวกัน โดยเฉลี่ยวันละกวา 1,200 คน หากเปน
วันหยุดเสารและอาทิตย จํานวนคนก็มากขึ้นเกือบเทาตัว ประมาณการวามีการใชจายเสียการพนันที่บอนการ
พนันรอยัลฮิลล ประมาณวันละ 2 ลานบาท และที่บอนการพนันโอรเสม็ด ประมาณวันละ 3 ลานบาท กลุมผู
เลนพนันเปนกลุมขาราชการเกษียณ ขาราชการครู เกษตรกร ชาวบานในพ้ืนที่ชายแดนและใกลเคียง พอคา -
แมคา ในชุมชนเมือง เปนสวนใหญ  
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การพนันตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา การบริหารงาน จัดการ ตาง ๆ ตั้งแต
ภายในบอนการพนัน รวมถึงการจัดหาคนมาเลนการพนัน มีผูเกี่ยวของหลายสวน ไมสามารถดําเนินการไดโดย
คนเดียว มีความสลับซับซอนในความรวมมือเพ่ือแบงปนผลประโยชนกับผูเกี่ยวของที่มีบทบาทหนาที่ควบคุม
และดูแลตามแนวชายแดนของทั้งสองฝาย 

ผลกระทบจากบอนการพนันชายแดน มีผลดานลบตอสังคม เชื่อวาเปนแหลงฟอกเงิน แหลงหลบซอน
ของอาชญากรที่หลบหนีการจับกุม การคายาเสพติด และการคาประเวณี สินคาประเภทเหลา บุหรี่ 
ตางประเทศ เสื้อผา สินคา แบรนดเนมตางประเทศที่มีชื่อและเปนที่ตองการของตลาด และผูซื้อที่มีอํานาจสูง
ตองการ สวนดานบวก ทําใหคนไทยจํานวนหนึ่งมีงานทํา คนไทยมีสวนรวมในการบริหารจัดการธุรกิจบอน
พนัน นักธุรกิจตามแนวชายแดนมีหุนบางสวน ธุรกิจการขนสง อาหาร การคาขายสินคาเพ่ือการอุปโภคบริโภค
ภายในบอนการพนันสวนใหญเปนสินคาที่ผลิตในประเทศไทย  

 
6.5. ดานความม่ันคง  

1) ปญหาความขัดแยงเรื่องเสนแบงเขตแดน 
กรณีไทย-สปป.ลาว เสนแบงเขตแดนไมตรงกัน โดยฝงไทย มีเสนเขตแดนไทย-ลาว มีความยาวทั้งสิ้น 

1,810 กิโลเมตร โดยแบงเปนทางบก 720 กิโลเมตร และทางน้ํา (น้ําโขงและน้ําเหือง) 1,108 กิโลเมตร สวนฝง 
สปป.ลาว อางวา เสนเขตแดนสวนที่ สปป.ลาว ติดกับไทย ทั้งสิ้น 1,835 กิโลเมตร โดยมีเสนเขตแดนทางบก 
735 กิโลเมตร และทางน้ํา 1,100 กิโลเมตร ซึ่งเสนเขตแดนทั้งสิ้นที่มีปญหา 25 กิโลเมตร ประกอบดวย 
พรมแดนทางบก 15 กิ โล เมตร  พรมแดนทางน้ํ า  8  กิ โล เมตร จึ งทํ า ใหปจจุบัน พ้ืนที่ อยู ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบปญหาระหวางไทย-สปป.ลาว แบงเปน 4 กรณี ไดแก 1) กรณีตามลําน้ําโขง โดยยึด
ตามสัญญาวาดวยการปกปนเขตแดน ระหวางสยามกับฝรั่งเศส ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2436 และซึ่งถือตามรองน้ํา
ลึกของลําน้ําโขงเปนเสนแบงพรมแดนระหวางไทยกับ สปป.ลาว  2) กรณีติดตอกันทางบก ซึ่งไมมีความชัดเจน
ในเขตแดนของทั้งสองประเทศ จากการสัมภาษณพบที่ จุดผอนปรนชองตาอู อําเภอบุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธานี 3) การดูดทรายจากแมน้ําโขงของคนลาวดูดจากกลางลําน้ําโขงเขามาฝงไทยทําใหเสนแบงเขต
แดนตามรองน้ําลึกเขามาใกลฝงไทย ถาหากดูภาพถายทางอากาศ เห็นวา ประเทศไทยโดนรุกล้ํามากทําให
เกิดผลเสียเวลาน้ําขึ้นเกิดการปะทะของทรายกระแทกฝงไทยเกิดความเสียหายตลิ่งพังทลาย  4) บริเวณดาน
ศุลกากรชองเม็ก มีความไมชัดเจนของเขตแดน เนื่องจาก สปป .ลาว ไดมีการกอสรางดานศุลกากรวังเตา   
สปป.ลาว บนพ้ืนที่ของเขตแดนของไทย แตฝง สปป.ลาว ใหความเห็นวา เปนพ้ืนที่ของ สปป.ลาว จึงทําใหเกิด
ปญหาความขัดแยงในเชิงพื้นที่ แตจากปญหาที่เกิดขึ้นขางตน เนื่องจากเปนปญหาเรื่องความเขาใจ การตีความ 
พยานหลักฐานทางประวัติศาสตรไมวาจะเปนสนธิสัญญาและแผนที่ไมตรงกัน ตางฝายตางเลือกใชเอกสาร
พยาน หลักฐานเหลานั้นอยาง “คัดสรร” โดยคํานึงถึง “ผลประโยชน” แหงชาติของฝายตนเองเปนหลัก กรณี
ของไทยและลาวนั้นไมปรากฏหลักฐานแนชัดนักวาสยามและฝรั่งเศสไดเคยไดจัดทําหลักเขตแดนเอาไวอยางไร 
ความคลุมเครือเชนนี้ในดานหนึ่งก็เปนผลดีคือ สามารถใชเทคโนโลยีสมัยใหมถายทอดถอยคําตามสนธิสัญญา
คือ “สันปนน้ํา” ลงไปในภูมิประเทศโดยงายและสามารถจัดทําหลักเขตใหมไดเลย โดยไมตองเสียเวลาหาหลัก
เขตเดิม 

กรณีไทย-กัมพูชา เสนแบงเขตแดนของไทย-กัมพูชา มีการติดตอกันทางบก ดวยระยะทาง 798 
กิโลเมตร แตทางการกัมพูชา อางวา 603 กิโลเมตร ซึ่งเสนเขตแดนที่มีปญหาความยาว 195 กิโลเมตร ในเขต
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จากหลักเขตที่ 1 ที่ชองสะงํา จังหวัดศรีสะเกษ ไปทางทิศตะวันออกจน
สุดที่ชองบก จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งยังมีขอพิพาทตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในประเด็นที่เปนมีขอพิพาท
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ใหญอยู 2 กรณี ไดแก เสนพรมแดนเขาพระวิหาร เมื่อ พ.ศ 2505 และศาลโลกไดวินิจฉัยตัดสินใหฝงไทยและ
ฝงกัมพูชารวมปรึกษาหารือ จัดการพื้นที่รวมกันหลังเขาพระวิหารเปนมรดกโลก และแนวพรมแดนบางบริเวณ
เปนพ้ืนที่ราบมีลักษณะเปนปาดง และลําหวย ลําคลอง หลักเขตแดนหางกันมาก ทําใหประชาชนทั้ง 2 
ประเทศเขาใจผิดเกี่ยวกับพ้ืนที่ทํามาหากิน มีการรุกล้ําขามเขตแดนเปนเหตุใหมีการพิพาทกันเปนประจํา  

ปจจุบันตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา พบปญหาเรื่องความไมปลอดภัย คือ กับระเบิด ถึงแมวาจะเก็บ
กูกับระเบิดเปนจํานวนมากแลวก็ตาม ประกอบกับเปนบริเวณที่มีการประกอบอาชญากรรม และโจรกรรม 
โดยเฉพาะรถยนตจากประเทศไทยถูกลักขโมยและสงไปขายในกัมพูชาเปนประจํา รวมถึงปญหาการลักลอบตัด
ไมพะยูน ที่ดูเหมือนมีกองกําลังตางชาติคอยดูแลการลักลอบตัดไมพะยูน แลวสงออกผานชองทางเขากัมพูชา มี
การปะทะกับกองกําลังทหารไทยหลายครั้ง การลักลอบตัดไมจันทร ไมกฤษณา การลักลอบนําเขาพืชเศรษฐกิจ 
เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ของปา แรงงานขามชาติ ยาเสพติด ซึ่งเปนปญหาตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 

 
2) ปญหาเกิดจากชองทางธรรมชาติจํานวนมาก  
กรณี ไทย- สปป.ลาว ที่จังหวัดเลย มีแมน้ําเหืองกั้นพรมแดน เมื่อระดับน้ําลดลงคนทั้งสองประเทศ

สามารถเดินขามไปมาหาสูกันไดตลอดลําน้ําเหือง สวนตามลําน้ําโขงเกาะตาง ๆ ที่คนลาวตั้งถิ่นฐานถาวรอยู
ใกลกับฝงไทย มีการเพาะปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว ในฤดูแลงระดับตื้นเขินมาก สามารถเดินขามขึ้นฝงไทย เชน 
พ้ืนที่บริเวณอําเภอชานุมาน จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ชวงระหวางอําเภอปากชม จั งหวัดเลย ถึงอําเภอ
สังคม จังหวัดหนองคาย ในฤดูแลง สามารถผานไดหลายจุด โดยฝง สปป.ลาว เปนพ้ืนที่ปาเขา ฝงไทยเปนทาง
หลวงหมายเลข 211 เลียบชายแดนตลอดลําน้ําโขง จึงอาจสงผลใหเกิดปญหาดานความมั่นคงตาง ๆ เชน การ
ลักลอบเขาเมืองของแรงงาน การลักลอบนําเขายาเสพติดเขาประเทศ การลักลอบสงออกสินคาที่ผิดกฎหมาย
ออกนอกประเทศ และที่อําเภอสังคมมีเกาะกลางลําน้ําโขงซ่ึงเปนของ สปป.ลาว ที่ใหญที่สุด ตามแนวพรมแดน
ไทย-สปป.ลาว ในฤดูแลงบางจุดสามารถเดินขามมาฝงไทยได เปนตน ทั้งหมดนี้ เกิดจากระดับน้ําโขงที่ลดลง
อยางรวดเร็วในฤดูแลง ปญหาดานความหลากหลายของพันธุพืช พันธุสัตวน้ําในลําน้ําโขง ก็ยังมีปญหาตอความ
มั่นคงดวย ทั้งนี้เกิดจากการสรางเขื่อนกั้นลําน้ําโขงตอนบน 3 จุด ในประเทศจีน ไดแก เขื่อนจิ่งหง (Jinghong) 
เขื่อนมานหวาน (Manwan) และเขื่อนดาเจาฉาน (Dachaoshan) และรวมถึงการสรางเขื่อนกั้นลําน้ําโขงที่
แขวงไซยะบุลี ของ สปป.ลาวที่กําลังสรางสงผลตอระดับน้ําโขงที่ลดลงอยางรวดเร็ว กอใหเกิดปญหาดังกลาว
ขางตน 

กรณี ไทย-กัมพูชา เนื่องจากมีพ้ืนที่ติดตอกันทางบก จึงทําใหมีชองทางธรรมชาติเปนจํานวนมาก ทํา
ใหการดูแลความสงบเรียบรอยไมทั่วถึง และการบริการจัดการของเจาหนาที่ไมเพียงพอ จึงอาจสงผลใหเกิด
ปญหาดานความมั่งคงในดานตาง ๆ เชน การลักลอบเขาเมืองของแรงงาน การลักลอบนําเขายาเสพติดการ
ลักลอบสงออกสินคาที่ผิดกฎหมาย เปนตน  

ขอเสนอแนะเพ่ือปองกันการเกิดปญหาผลกระทบดานความมั่นคง ตลอดแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว 
และไทย-กัมพูชา ใหมีการติดตั้งกลองวงจรปดในพ้ืนที่สําคัญที่เสี่ยงตอการเกิดปญหาดานความมั่นคงตลอดแนว
ลําน้ําเหือง ลําน้ําโขง ชายแดนไทย-สปป.ลาว และชายแดนไทย-กัมพูชา   rIS
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สวนที่ 7 ยุทธศาสตรการคาตามแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียง กับ สปป.ลาว และกัมพูชา  
 

7.1. ยุทธศาสตรอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตร มีเปาหมายเพ่ือสงเสริมใหจังหวัดตามแนว
ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ิมขีดความสามารถในการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรและอาหาร 
การนําวัตถุดิบดานการเกษตรมาแปรรูปในพื้นที่เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

7.2. ยุทธศาสตรอุตสาหกรรมที่ใชน้ํามาก มีเปาหมายเพ่ือใหความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิตเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล และที่มีแอลกอฮอล การใชประโยชนจากน้ําโขงดานอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว 

7.3. ยุทธศาสตรการเชื่อมโยงโลจิสติกสหลายมิติ ทั้งทางบก ทางอากาศ ทางน้ํา มีเปาหมายเพ่ือการ
เชื่อมโยงจุดผานแดนถาวร จุดผอนปรน ตลอดจนทาเทียบเรือ ระหวางเมืองชายแดนของไทยกับ สปป .ลาว 
กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต โดยเฉพาะรูปแบบการบริหารการขนสงทั้งทางถนน ระบบราง การขนสงทาง
น้ํา การพัฒนาจุดผานแดนถาวร จุดผอนปรน และทาเทียบเรือ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ใหมีความสะดวกในการ
ผานแดนของสินคา พรอมทั้งเพ่ิมทักษะและความรูดานการบริหารจัดการโลจิสติกสแกผูประกอบการ 

7.4. ยุทธศาสตรการเชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ OTOP อุตสาหกรรมที่ตั้งอยูปจจุบัน 
เชื่อมโยงกับนิคมอุตสาหกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดน มีเป าหมายในการพัฒนาหวงโซมูลคาเพ่ิม
จากผลผลิต/ผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่นสูกระบวนการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพ่ิม 

7.5. ยุทธศาสตรการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน มีเปาหมายเพ่ือชักนํานักทองเที่ยว
ตางประเทศที่เดินทางไปทองเที่ยวกัมพูชา สปป .ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต เดินทางมาทองเที่ยวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเสนทางอารยขอม เสนทางธรรมะ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีคนลุมน้ําโขง 
แหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม 

7.6. ยุทธศาสตรสรางความสัมพันธตามแนวชายแดน มีเปาหมายเพ่ือพัฒนาจุดผอนปรน จุดผานแดน
ถาวร การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่อํานวยความสะดวกการคา การลงทุน ตามเมืองชายแดนไทย -  
สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา โดยสอดรับกับพันธกรณี และขอตกลงตาง ๆ 

7.7. ยุทธศาสตรการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและนิคมอุตสาหกรรมจังหวัด เชื่อมโยงระบบการ
ผลิตกับพ้ืนที่กลุมจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพ้ืนที่ตอนในของประเทศ โดยเชื่อมโยงเครือขายการ
ขนสงปจจัยการผลิต ระบบการผลิต 

7.8. ยุทธศาสตรการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมรวม หรือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษรวม เปาหมาย
เพ่ือเชื่อมโยงการผลิตตามหวงโซมูลคาเพ่ิมระหวางนิคมอุตสาหกรรม กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

7.9. ยุทธศาสตรตลาดกลางสินคา (ผลไม ขาว พืชไร) มีเปาหมายเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง 

7.10. ยุทธศาสตรศูนยกระจายสินคาไทยตามแนวชายแดน มีเปาหมายเพ่ือการกระจายสินคาตาง ๆ 
ของไทยเขาสู สปป.ลาว  เวียดนาม จีน กัมพูชา โดยรักษาพ้ืนที่ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ และการ
เปดตลาดใหมในพื้นที่ชั้นในเพื่อการเพ่ิมปริมาณการใชสินคา 

7.11. ยุทธศาสตรการคารวม มีเปาหมายเพ่ือใหเกิดการรวมทุนคาปลีกกับผูประกอบการใน สปป.ลาว 
โดยผูรวมลงทุนไทยจัดสงสินคาในราคาต่ําเพ่ือขายปลีกใน สปป.ลาว ซึ่งทําไดกับธุรกิจคาสงที่ใหญมากตามแนว
ชายแดน 
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บทที่ 5  
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
 

5.1 สรุป 
การศึกษายุทธศาสตรการคาของจังหวัดตามแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับ  

สปป.ลาว และกัมพูชา เชื่อมโยง เวียดนาม และจีนตอนใต พบวา 
รูปแบบการคาตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนการคาชายแดน

ผานจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรน มีแมน้ําเหือง แมน้ําโขง และพ้ืนดินที่ติดตอกัน เปนเสนแบงพรมแดน 
โดยการคาชายแดนที่ผานจุดผานแดนถาวร เปนการคาที่ผานขั้นตอนดานศุลกากรสินคาสงออก-นําเขา มี
ปริมาณมาก และมีมูลคาสูง สินคาสงออกผานจุดผานแดนถาวร14 จุดเกือบทั้งหมดเปนสินคาที่ผลิตจาก
สวนกลาง เปนสินคาที่ผลิตในนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑล ผลิตในนิคมอุตสาหกรรมใน
จังหวัดชลบุรี และระยอง และมีที่ผลิตจากนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา หากเปนสินคาประเภท
วัสดุกอสราง อาทิ ปูนซีเมนต มีแหลงผลิตจากจังหวัดสระบุรี พืชผลทางการเกษตร ผลไมตามฤดูกาลจากภาค
กลาง ภาคตะวันออก และภาคใต สินคาประเภทอุปโภคบริโภคของใชในครัวเรือน เครื่องประทินโฉม อาทิ 
ผลิตภัณฑของเครือบริษัทสหพัฒนพิบูล เครือบริษัทยูนิลีเวอร หรือ เครือบริษัทพร็อคเตอร แอนด แกมเบิล  
และอ่ืน ๆ ผูผลิตมีคลังสินคาตั้งอยูจังหวัดใหญ คือนครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี สําหรับกระจายผลิตภัณฑ
สินคาตาง ๆ ไปจังหวัดตามแนวชายแดน รวมถึงการสงออกโดยตรงไปยังนครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว หรือ
เมืองใหญที่เปนเมืองเศรษฐกิจของ สปป.ลาว เชน เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต เมืองปากเซ 
แขวงจําปาสัก โดยสินคาที่สงออกไปเมืองใหญเหลานี้ถูกกระจายไปยังรานคาปลีกตามเมืองและหมูบานตาง ๆ 
ภายในแขวง และเมือง หมูบานตาง ๆ ในแขวงใกลเคียงที่ไมไดมีพ้ืนที่ติดชายแดนของไทย เชน สินคาไทยจาก
นครหลวงเวียงจันทนมีการกระจายสงไปจําหนายในแขวงหลวงพะบาง อุดมไซ เซียงขวาง เซกอง และอัตตะ
ปอ สวนแขวงที่อยูติดชายแดนจีน เชน แขวงหลวงน้ําทา และพงสาลี นั้น สินคาไทยถูกสินคาจีนแยงสวนแบง
ทางการตลาดไปมาก และในพ้ืนที่ชายแดนของแขวงที่ติดชายแดนเวียดนาม สินคาไทยถูกสินคาเวียดนามแยง
สวนแบงการตลาดไปในพ้ืนที่แขวงหัวพัน และในพ้ืนที่ชายแดน สปป .ลาว-เวียดนาม ในแขวงตาง ๆ เนื่องจาก
การคมนาคมใน สปป.ลาว ที่สะดวกขึ้น ประกอบกับการขยายอิทธิพลทางการคาของจีนลงมาในประเทศกลุม
ลุมน้ําโขง 

การคาชายแดนผานจุดผอนปรน รวมถึงการคาผานทาเทียบเรือทางธรรมชาติตลอดลําน้ําเหือง และลํา
น้ําโขงตามวัตถุประสงคของการเปดจุดผอนปรนเพื่อชวยเหลือประเทศเพ่ือนบานดานมนุษยธรรม และสงเสริม
ความสัมพันธของประชาชนในระดับทองถิ่นซึ่งเปนไปตามจุดประสงคเพ่ือมนุษยธรรมควบคูไปกับเปาหมาย
ธุรกิจ ซึ่งระดับทองถิ่นของทั้งสองฝายไดเห็นชอบรวมกัน เพ่ือการผอนปรนใหมีการคาขาย มีทั้งการคาในระบบ 
และการคานอกระบบที่ไมสามารถบันทึกสถิติการคา โดยประชาชนหรือผูประกอบการที่มีภูมิลําเนาอยูใน 
จังหวัด อําเภอ หมูบานที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน ไดทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาระหวาง
ประชาชนที่อยูอาศัยตามบริเวณชายแดนของทั้งสองฝาย โดยมีมูลคาครั้งละไมมากนัก สวนใหญเปนสินคาที่มี
ความจําเปนตอชีวิตประจําวัน เชน สินคาอุปโภคบริโภค วัสดุกอสรางเพ่ือใชซอมแซมบานเรือน สินคาเกษตร
บางชนิด ผลไมตามฤดูกาล ยารักษาโรคที่จําเปน และสินคาที่หาไดจากธรรมชาติ ไดแก ของปา ซากสัตว เปน
ตน เปนการคาที่มีกรรมวิธีไมยุงยาก และมีความสะดวกรวดเร็ว  สินคาเกือบทั้งหมดเปนสินคาที่มาจาก
สวนกลาง หรือจากนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่สวนกลาง โดยการสั่งสินคาของผูคาสงรายใหญประจําจังหวัด
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ตางๆ   ตามแนวชายแดน มีคลังเก็บสินคาเพ่ือจําหนายแกผูคาสงรายยอย รวมถึงผูคาปลีกในพ้ืนที่ ซึ่งกลุมผูคา
สงรายใหญ รายยอย และผูคาปลีก เปนกลไกหนึ่งในการนําสินคาไปจําหนายแกคนลาว ทั้งที่เปนผูคารายใหญ 
หรือรายยอย รวมถึงผูบริโภค โดยการขายสินคาใหกับคนลาวมีทั้งการขายสินคาผานจุดผานแดนถาวร การขาย
ใหแกผูซื้อคนลาวตามจุดผอนปรนตาง ๆ และผูซื้อคนลาวที่เขามาซื้อตามทาเทียบเรือทางธรรมชาติ หากการ
ขายสินคาสงออกผานจุดผานแดนถาวร มูลคาการสงออกที่เกิดขึ้นตามขนาดของเมืองตรงขามใน สปป.ลาว 
โดยเฉพาะจุดผานแดนถาวรที่เปนสะพานขามแมน้ําโขงทั้งสามแหง มูลคาการสงออกในป พ .ศ. 2556 ของจุด
ผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แหงที่ 3 จังหวัดนครพนม เมืองตรงขามคือคํามวน แขวงสะหวัน
นะเขต สูงสุด จํานวน 58,261.59 ลานบาท รองลงมาเปนการสงออกผานจุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพ
ไทย-สปป.ลาว แหงที่ 1 จังหวัดหนองคาย เมืองตรงขามคือนครหลวงเวียงจันทน มีมูลคาการสงออกจํานวน 
55,871.40 ลานบาท และอันดับสามเปนการคาสงออกผานจุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว 
แหงที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร เมืองตรงขามคือเมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต มีมูลคาจํานวน 
34,864.63 ลานบาท สวนการคาผานจุดผานแดนอื่น ๆ มูลคาการคาก็ลดนอยลงตามขนาดของเมืองตรงขามที่
มีจํานวนประชากร และขนาดเศรษฐกิจที่แตกตางกัน  

สําหรับมูลคาการคาชายแดนผานจุดผอนปรน และทาเทียบเรือตาง ๆ นั้น ทั้งผูซื้อและผูขายสวนมาก
แจงขอมูลมูลคาการซื้อและการขายต่ํากวาความเปนจริงเพ่ือการเสียภาษีที่นอยลง หรือการใหอามิสสินจาง
แทนการเสียภาษีตามความเปนจริง การคาชายแดนที่เกิดขึ้นตามจุดผอนปรนหรือทาเทียบเรือ ผูที่ไดรับ
ประโยชนแบงเปนสองกลุม คือ กลุมผูคาคนไทยที่เปนผูคาในพ้ืนที่ ไดแก ผูคาสง และผูคาปลีก มีจํานวนไมกี่
รายที่มีการคากับคนลาว ซึ่งคนลาวเมื่อติดตอคาขายกับผูคาคนไทยรายใดมักมีความผูกพันและซื่อสัตยตอคูคา
คนไทยรายเดิมไมเปลี่ยนแปลงคูคาโดยงาย อีกกลุมคือ ผูมีอาชีพรับจาง ไดแก รถสามลอเครื่องรับจาง 
กรรมการรับจางเข็นลอ กรรมกรรับจางแบกหามสินคาขึ้น-ลง เรือ ตามจุดผอนปรนและทาเทียบเรือตาง ๆ ซึ่ง
เปนคนในพ้ืนที่ และมีคนลาวที่ขามมาเชา กลับเย็นในวันเปดจุดผอนปรนเพ่ือมารับจางเปนกรรมการแบกหาม
สินคาโดยเฉพาะ เชนที่จุดผอนปรนบานยักษคุ อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ การประมาณการมูลคา
การคาชายแดนผานจุดผอนปรนและทาเทียบเรือตาง ๆ โดยการสังเกตพฤติกรรมการซื้อสินคาของคนลาวที่ซื้อ
สินคาไทยตาง ๆ ไปเพ่ือจําหนายตอ หรือเพ่ือการบริโภค ใชสอยในครัวเรือน รวมถึงการสัมภาษณ มีมูลคาการ
ซื้อสินคาของคนลาวประมาณ 73,850,000 บาทตอเดือน 

รูปแบบการขนสงสินคาจากไทยไป สปป.ลาว มี 2 รูปแบบคือ การขนสงสินคาขามน้ํา ไดแกการขนสง
สินคาขามแมน้ําเหือง และแมน้ําโขง และ การขนสงสินคาบนดิน 

การขนสงสินคาขามน้ําประกอบดวยการขนสงขามสะพาน 4 แหง ไดแก สะพานขามแมน้ําเหือง ไทย-
ลาว จังหวัดเลย สะพานขามแมน้ําโขงมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 2 และ 3 ในจังหวัดหนองคาย มุกดาหาร 
และนครพนมตามลําดับ โดยใชรถบรรทุกคอนเทนเนอร รถพวง รถบรรทุก รถกระบะ รวมถึงรถยนตสวน
บุคคล ซึ่งรูปแบบการขนสงสินคาปริมาณมากใชการขนสงขามสะพานแลวนําไปเทกองยังจุดพักสินคาในพ้ืนที่
กําหนดไว หรือตามโกดังสินคา แลวรถยนตลาวมาบรรทุกกระจายสินคาเพ่ือกระจายไปรานคารายยอยในพ้ืนที่
ตอไป หรือหากไมเทกองก็ขนถายสินคาจากรถไทยไปรถลาว หรือเปลี่ยนหัวลากเปนรถลาว สําหรับรถไฟขาม
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 จังหวัดหนองคาย ใชบรรทุกคนโดยสารอยางเดียว สินคาที่สงทางรถไฟถูก
เปลี่ยนถายที่สถานีรถไฟหนองคายการใชเรือแพขนานยนตบรรทุกรถบรรทุกสินคา ที่ทาทรายหทัยแกว และทา
ทราย ตําบลเขมราฐ บริเวณจุดผานแดนถาวรบานปากแซง อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี การใชเรือ
บรรทุกสินคาขนาดใหญบรรทุกสินคาประเภทวัสดุกอสรางที่จุดผานแดนถาวรเชียงคาน การใชเรือโดยสาร
บรรทุกสินคา พบไดตามจุดผานแดนถาวรที่เปนทาเทียบเรือในเขตเทศบาลจังหวัดหนองคาย นครพนม 
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มุกดาหาร จุดผานแดนถาวรเชียงคาน คกไผ บึงกาฬ และปากแซง และที่จุดผอนปรนบานหมอ และโพธิ์ชัย 
การใชเรือหางยาวที่มีขนาดเครื่องยนตและความกวาง ความยาวของเรือแตกตางกันบรรทุกสินคา พบเห็นได
ตามจุดผอนปรนและทาเทียบเรือทุกแหง ซึ่งสวนมากมีการบรรทุกคนโดยสารไมมีการสวมเสื้อชูชีพ รวมทั้ง
บรรทุกสินคาที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุเรือลมสงผลตอทรัพยสินและชีวิต ยังไมมีหนวยงานที่เขามาดูแลจัด
ระเบียบความปลอดภัย สวนการใชเรือพาย เรือแจว เรือค้ําถอ การใชแพไมไผชักลากบรรทุกสินคาขามน้ําพบ
ไดในเขตแมน้ําเหือง ซึ่งมีความกวางไมมากนัก ในฤดูฝนชวงน้ําหลาก แมน้ําเหืองในพ้ืนที่จุดผอนปรนความ
กวางประมาณ 20-30 เมตร ที่จุดผอนปรนบานเหมืองแพร บานนาขา และความกวางประมาณ 60-80 เมตร 
ที่จุดผอนปรนบานนากระเซ็ง และบานหนองผือ  

การขนสงสินคาบนดินในพ้ืนที่ชายแดนไทย-สปป.ลาว มีเขตแดนบนบกติดตอกันที่จุดผานแดนถาวร
ชองเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี มีรูปแบบการขนสงสินคาเชนเดียวกับการขนสงสินคาขามสะพาน นอกจากนี้ยังมี
การขนสงโดยกองทัพมดใชลอเข็นลากจูงทยอยขนสินคาเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีที่ถูกตอง เปนลักษณะ
เดียวกันกับที่จุดผอนปรนชองตาอู ที่ใชลอเข็นขนสินคาขามไป สปป.ลาว 

รูปแบบการคาตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนการคาชายแดน
ผานจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรน ซึ่งมีพ้ืนดินติดกันเปนชายแดนทางบกการคาผานจุดผานแดนถาวร 2 
จุด ที่ชองสะงํา จังหวัดศรีสะเกษ และชองจอม จังหวัดสุรินทร และการการคาผานจุดผอนปรน 2 จุด ที่ชอง
อานมา จังหวัดอุบลราชธานี และชองสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย มูลคาการคาผานจุดผานแดนถาวร ในป พ.ศ. 
2556 รวมทั้งหมด 1,847.33 ลานบาท มูลคาการนําเขา 251.65 ลานบาท ประเภทและชนิดสินคาสงออกเปน
เชนเดียวกับสินคาสงออกไป สปป.ลาว ที่ผลิตจากสวนกลางเปนสวนใหญ สวนการคาที่จุดผอนปรนเปนการคา
ปลีก เปดตลาดนัดขายสินคาในวันที่เปดจุดผอนปรน โดยผูคาสวนใหญเปนคนในพ้ืนที่นําสินคาอุปโภค บริโภค 
เครื่องใชสอยในชีวิตประจําวัน ผลไมตามฤดูกาลจากแหลงผลิตภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต มา
จําหนาย เปนการจําหนายชวงระยะเวลาสั้น ๆ เฉพาะชวงเชา หลังจากเปดดานระหวางเวลา 08.30-09.00 น. 
ถึงเวลาประมาณ 11.00 น. ผูซื้อคนกัมพูชาเกือบทั้งหมดตางทยอยกันกลับบานนําสินคาที่เปนของสดไป
จําหนายตอ หรือนําไปประกอบอาหารในครัวเรือน โดยประมาณการมูลคาการคาชายแดนผานจุดผอนปรน 
โดยการสังเกตพฤติกรรมการซื้อสินคาของคนกัมพูชาที่ซื้อสินคาไทยตาง ๆ ไปเพ่ือจําหนายตอ หรือเพ่ือการ
บริโภค ใชสอยในครัวเรือน รวมถึงการสัมภาษณ มีมูลคาการซื้อสินคาของคนกัมพูชาประมาณ 6,400,000 
บาทตอเดือน 

การซื้อขายสินคาระหวางผูคาคนไทยกับคนลาว และคนกัมพูชา ใชเงินไทย สกุลเงินบาท เปนเงินสด 
หากมีการใหสินเชื่อกับผูซื้อคนลาว และคนกัมพูชา นั่นหมายถึงทั้งสองฝายตางมีการคาขายรวมกันมาระยะ
หนึ่ง มีความไวเนื้อเชื่อใจตอกัน อยางนอยประมาณ 3 ป ขึ้นไป จึงลองใหสินเชื่อในมูลคาไมมากนัก ระยะเวลา
การชําระหนี้เปนรอบเวลาการมาซื้อสินคา เชนมาซื้อสินคาในวันเปดตลาดนัดวันจันทร ขายโดยใหสินเชื่อ และ
ตองมาชําระคืนคาสินคาในวันเปดตลาดนัดวันจันทรสัปดาหตอไป และมีการพิจารณาเปนรายในการเพ่ิมวงเงิน
สินเชื่อ หรือขยายเวลาการชําระคืน แตโดยมากมักไมใหวงเงินสินเชื่อสูงมากนัก เพราะเกรงไมชําระหนี้คืนทั้งนี้
แตกตางจากผูคารายใหญ หรือผูคาจากสวนกลาง หรือผูคาสงในพ้ืนที่ ใชระบบธนาคารในการทําธุรกรรม
ทางการคา ซึ่งมีธนาคารไทยตั้งสาขาใน สปป.ลาว  หลายสาขา ประกอบดวยธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย เพ่ิมชองทางความสะดวกในการทําธุรกิจ
ระหวางประเทศ สวนธนาคารไทยในกัมพูชามีสองธนาคาร คือ ธนาคารกัมพูชาพาณิชย และกรุงไทย 

การขนสงสินคาผานจุดผานแดนถาวรเปนเชนเดียวกันกับการขนสงบนบกที่ สปป.ลาว มีทั้งรถบรรทุก
สินคา และลอลากเข็น ที่จุดผอนปรนชองอานมา มีการสงออกน้ํามัน รถบรรทุกน้ํามันขามพรมแดนไปบาน
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สะเตียลกวาง ระยะทางประมาณ 500 เมตร เชื่อมตอทอสงน้ํามันผานทอไปยังคลังน้ํามันระยะทางกวา 5 
กิโลเมตร สวนที่จุดผอนปรนชองสายตะกู มีเพียงลอเข็นท่ีคนกัมพูชานําเขามาเพ่ือขนสินคากลับไป 

พฤติกรรมการบริโภคของคนลาวตามแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไทย-สปป.ลาว ใน
การเขามาซื้อสินคามาซื้อตอนเชาตั้งแตเปดดาน ใชเวลาในการซื้อประมาณ 2 ชั่วโมง มีการคิดไวในใจลวงหนา
กอนขามมาซื้อสินคา และเมื่อซื้อสินคาตามรายการที่คิดไวแลวจึงเลือกซื้อสินคาที่สนใจประเภทอ่ืนที่มีวาง
จําหนายในราน สินคาที่คนลาวนิยมซื้อมากอันดับตน 10 รายการแรก ในแตละประเภทดังนี้ ประเภท สินคา
ผลิตภัณฑอาหาร เครื่องปรุงรส และเครื่องดื่ม ไดแก ผงชูรส น้ําปลา น้ํามันพืช สบูลักส ผงซักผาโปร ขนมขบ
เคี้ยว น้ําอัดลม แชมพูแพนทีน น้ําสมดีโด อาหารทะเล ประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแกกระทะ หมอ 
จาน ทัพพี มีด ชอน อุปกรณนึ่งขาว ตะหลิว ไมแขวนเสื้อ ฝอยขัดหมอ ประเภทเครื่องพลาสติก ไดแก กะละมัง
พลาสติก กระบอกน้ํากระติกน้ํา เกาอ้ี ที่นอน ชั้นวางของ ถังน้ํา ถังน้ําแข็ง ประเภทสินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก 
พัดลม วิทยุ โทรทัศน ตูเย็น เครื่องเสียง แอร ลําโพง ประเภทเครื่องนุมหม ไดแก เสื้อ กางเกง รองเทาแตะ 
กระโปรง ผาถุง ผาหมโตโต รองเทาบูท ประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก จอบ ปุย เสียม อาหารสัตว 
เมล็ดพันธุพืช ยาฆาแมลงปราบศัตรูพืช เครื่องสะพายตัดหญา คราด เครื่องสูบน้ํา รถอีแตน ประเภทอุปกรณ
ไฟฟา/วัสดุกอสราง ไดแกหลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก ตะปู สวิทซ คอน สี คีม สิ่ว กระจก อ่ืน ๆ เชน ยาง
รถจักรยานยนต ยางรถยนต 

พฤติกรรมการบริโภคของคนกัมพูชาตามแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไทย-กัมพูชาทั้งที่
จุดผานแดนถาวรชองสะงํา ชองจอม และจุดผอนปรนชองอานมา ชองสายตะกู ในวันเปดจุดผานแดนและมี
ตลาดนัด ผูซื้อคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาฝงไทยมักมายืนรอหนาประตูดานรอเวลาดานเปด เมื่อถึงเวลาเปด
ดานตางรีบกรูไปยังตลาดนัด มีความเรงรีบในการซื้อสินคา ตางตองการสินคาสด ใหม และมีโอกาสเลือกซื้อ
สินคากอนคนอ่ืน ใชเวลาในการซื้อประมาณ 2 ชั่วโมง มีการคิดไวในใจลวงหนากอนขามมาซื้อสินคา และเมื่อ
ซื้อสินคาตามรายการที่คิดไวแลวจึงเลือกซื้อสินคาที่สนใจประเภทอ่ืนที่มีวางจําหนายในรานถาสินคาไทยที่มี
เครื่องหมายบารโคดถือเปนสินคาที่มีคุณภาพ สินคาที่คนกัมพูชานิยมซื้อมากอันดับตน 10 รายการแรก ในแต
ละประเภทดังนี้ ประเภท สินคาผลิตภัณฑอาหาร เครื่องปรุงรส และเครื่องดื่ม ไดแก ไก มะพราว น้ําอัดลม 
น้ําปลา เบียร สุรา ยาสูบ เครื่องดื่มบํารุงกําลัง ขนมขบเคี้ยว ผงชูรส น้ํามันพืช น้ําสมดีโด ประเภทของใช
ภายในครัวเรือน ไดแกจาน กระทะ มีด ทัพพี ชอน หมอ ไมแขวนเสื้อ ตะหลิว อุปกรณนึ่งขาวไมถูพ้ืน ประเภท
เครื่องพลาสติก ไดแก กะละมังพลาสติกกระบอกน้ํา ผาพลาสติก ประเภทสินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม 
ลําโพง วิทยุ โทรทัศน ตูเย็น เครื่องเสียง ประเภทเครื่องนุมหม ไดแก เสื้อ กางเกง ผาถุง รองเทาแตะ รองเทา
บูทยาง กระโปรง ผาหมโตโต ประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก เสียม จอบ เมล็ดพันธุพืช คราด เครื่อง
สะพายตัดหญา เครื่องสูบน้ํา อาหารสัตว รถตัดหญา ปุย รถอีแตน ประเภทอุปกรณ ไฟฟาและกอสราง ไดแก
หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก ตะปู คีม คอน สี สังกะสี บาหลาด ขวาน อ่ืน ๆ เชน ยางรถยนต ยางรถจักรยานยนต 
คนลาวเลือกซื้อสินคาโดยพิจารณาดานราคาสินคาเปนหลัก ในขณะที่คนกัมพูชาพิจารณาผลิตภัณฑเปนหลัก 
เชน สินคาไทยมีใหเลือกหลากหลาย สินคาไทยมีมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มี
ความนาเชื่อถือ มีมาตรฐานในดานคุณภาพดี สินคาไทยมีความทันสมัย 

พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยตามแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไทย-สปป.ลาว และ
ไทย-กัมพูชานิยมซื้อสินคาปลอดภาษี สุรา ไวน บุหรี่ตางประเทศ เสื้อผาสําเร็จรูป กระเปาถือ สินคาแฟชั่นมี
ยี่หอจากตางประเทศ น้ําหอม จากรานคาปลอดภาษีผานจุดผานแดนถาวรตลอดแนวชายแดนไทย -สปป.ลาว 
และ ไทย-กัมพูชา นอกจากนี้ยังมีสินคาโทรศัพทมือถือลอกเลียนแบบยี่หอดัง แท็บเล็ท เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ 
เสื้อผาสําเร็จรูป กระเปาลอกเลียนแบบสินคามีชื่อ ที่ผลิตจากจีนนํามาจําหนาย  พบเห็นไดตามแนวชายแดน
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ไทย-สปป.ลาว และ ไทย-กัมพูชา เชน จุดผานแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 จังหวัดหนองคาย 
สะพานฯ แหงที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร และท่ีจุดผานแดนถาวรชองเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี สวนสินคาที่คนไทย
นิยมซื้อตามจุดผอนปรน สวนมากเปนผลผลิตจากปาที่ไทยมีนอย หรือไมมี หรือขาดแคลน และมีราคาสูง เชน
ผลผลิตจากปาตามฤดูกาล ประเภทเห็ดเผาะ ไขมดแดง พืชสมุนไพร เปนตน รวมถึงสิ่งของผิดกฎหมาย เชน
สัตวปา และซากสัตว พันธุไมและกลวยไมตองหามตามอนุสัญญาไซเตส พบเห็นมีการจําหนายที่บานเปงจาน 
อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม และในตลาดบานเหียง เมืองสุขุมา แขวง
จําปาสัก ตรงขามจุดผอนปรนชองตาอู อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 

พฤติกรรมการคาของผูประกอบการคนลาวสวนใหญเดินทางมาซื้อสินคาดวยตนเอง เพ่ือใหไดสินคา
ตามท่ีตองการ และหากมีสินคาใหมที่สนใจก็ซ้ือกลับไปพรอมกัน สินคาท่ีผูประกอบการคนลาวซื้อไปขาย ไดแก 
สินคาอุปโภคบริโภค สินคาของใชภายในครัวเรือน สินคาเครื่องใชไฟฟา สินคาเครื่องนุงหม อุปกรณทาง
การเกษตร อุปกรณกอสราง เปนตนการเลือกซื้อสินคาของผูประกอบการคนลาว พิจารณาดานการสงเสริม
การตลาดเปนหลัก เชน มีโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) มีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา
พิจารณาประเภทและชนิดสินคาที่ตนเองขายไดมาก เพ่ือประมาณแนวโนมความตองการซื้อของลูกคาในการ
เดินทางมาซื้อสินคาแตละครั้งมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝงไทยทุกครั้ง มีการจดใส
กระดาษ และคิดไวในใจ โดยการซื้อสินคาทําการซื้อตามที่ไดจดใสกระดาษและคิดไวในใจใหหมดกอน 
หลังจากนั้น เดินดูสินคาใหมภายในราน หากมีสินคาตัวใหมที่นาสนใจก็ทําการสั่งสินคาเพ่ิมเติมจากเดิม บาง
กรณีผูประกอบการคนลาวเลือกซื้อสินคาจากรานคาอ่ืนที่มีราคาถูกกวา แมระยะทางไกลกวา และอยูที่ดานอ่ืน 
โดยเฉพาะดานที่ติดกับจังหวัดใหญ ซึ่งมีผูประกอบการรายใหญ มีกาสต็อกสินคามาก เชน สินคาประเภทวัสดุ
อุปกรณกอสราง ที่พบเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีความซื่อสัตย (Royalty) มีความผูกพัน ซื้อสินคากับผูคา
รายเดิมแมราคาสินคาไมถูกกวากัน แตราคาไมใชเปนตัวตัดสินในการเปลี่ยนรานซื้อ เชน ที่อําเภอชานุมาน 
จังหวัดอํานาจเจริญ รานจําหนายวัสดุกอสราง สินเจริญวัสดุ ตั้งอยูนอกตัวอําเภอ หากผูคาคนลาวซื้อที่จังหวัด
อํานาจเจริญ หรือที่จังหวัดอุบลราชธานียอมไดราคาถูกกวามาก  

พฤติกรรมการคาของผูประกอบการคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาตามแนวชายแดนของไทย สวนใหญ
เดินทางมาซื้อสินคาตั้งแตเชารอกอนเวลาดานเปดประมาณ 30 นาที เพ่ือตองการเปนผูซื้อสินคาไทยเปนราย
แรก เพ่ือใหไดสินคาที่ดี สดใหม เนื่องจากสินคามีจํากัด หากมาชาทําใหไมไดสินคาตามตองการ สินคาที่ซื้อไป
จําหนายเปนสินคาอุปโภคบริโภค สินคาของใชภายในครัวเรือน เชน อาหารทะเล สัตวปกโดยเฉพาะไก และ
ผลไมของไทยโดยเฉพาะมะพราว (พันธุพ้ืนเมืองลูกโต) มีความตองการอยางมาก และเมื่อไดสินคาแลวตองรีบ
เดินทางกลับกอนเที่ยงเพ่ือที่นําสินคาที่ซื้อไปขายในหมูบาน การสั่งสินคาของผูประกอบการคนกัมพูชา โดย
สวนใหญโทรศัพทสั่งสินคากอนวันที่เดินทางมา 1 วัน เพ่ือใหผูประกอบการคนไทยจัดสินคาใหเรียบรอย พอถึง
วันผูประกอบการคนกัมพูชาจะมารับสินคาดวยตนเอง และหากตองการสินคาเพ่ิมเติมก็สามารถสั่งเพ่ิมเติมที
หลัง จึงทําใหการมาซ้ือสินคาของผูประกอบการคนกัมพูชามีความเรงรีบในการซื้อสินคามากกวาผูประกอบการ
คนลาว ในการซื้อสินคามีวิธีการเลือกซื้อสินคาของไทย โดยพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่เคย
สั่งซื้อ และสินคาที่มีแนวโนมความตองการซื้อของลูกคาเพ่ิมขึ้น ตลอดจนความคุนเคยตอสินคาไทย 
ความคุนเคยตอผูประกอบการไทย ซึ่งการมาซื้อสินคาของผูประกอบการคนกัมพูชาในแตละครั้งมีการวางแผน
ในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝงไทยทุกครั้ง มีการจดใสกระดาษ และคิดไวในใจ และบางสวนโทรศัพทมา
สั่งสินคาลวงหนา โดยการซื้อสินคาทําการซื้อตามที่ไดจดใสกระดาษและคิดไวในใจใหหมดกอน หลังจากนั้น 
เดินดูสินคาใหมภายในราน หากมีสินคาตัวใหมที่นาสนใจก็ทําการสั่งสินคาเพ่ิมเติมจากเดิม และพิจารณาจาก
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ประเภทและชนิดของสินคาที่สั่งซื้อ และพิจารณาจากประเภทและชนิดสินคาที่ขายไดมากเพ่ือประมาณ
แนวโนมความตองการซื้อของลูกคา 

ในปจจุบันหมูบานใน สปป.ลาว ที่ตรงขามจุดผานแดนตาง ๆ มีสินคาจากประเทศจีน เวียดนาม 
มาเลเซีย เปนตน เปนสินคาทดแทนสินคาของไทย แตคุณภาพดอยกวา โดยมีตัวแทนขายในทองถิ่นมานําเสนอ 
และเปนที่นิยมของผูซื้อในทองถิ่น มีราคาถูกกวาสินคาไทย ถามีสินคาที่ผลิตภายใน สปป.ลาว มีคุณภาพ
ใกลเคียงกันสินคาไทย แตราคาถูกกวา ผูประกอบการคนลาวเปลี่ยนไปซื้อสินคาที่มีเทคโนโลยีการผลิตไม
สลับซับซอนผลิตไดงายจากประเทศของตนเองมากขึ้น จึงทําใหสินคาไทยมีสวนแบงทางการตลาดลดลง และมี
การแขงขันท่ีสูงขึ้น เชนเดียวกับท่ีกัมพูชา มีสินคาจากประเทศอ่ืน ไดแก จีน เวียดนาม เกาหลีใต มาเลเซีย เปน
ตน เปนสินคาทดแทนสินคาของไทย เนื่องจากคนกัมพูชาไดรับอิทธิพลจากการอพยพของเวียดนามเขามา
อาศัยอยูกัมพูชาในอดีต จึงทําใหมีคนกัมพูชาเชื้อสายเวียดนามเปนจํานวนมาก ซึ่งคนกลุมนี้มีการประกอบ
ธุรกิจการคาตาง ๆ โดยนําสินคาจากเวียดนาม จีน มาขายภายในกัมพูชา จึงทําใหสวนแบงทางการตลาดของ
สินคาไทยลดลงเชนเดียวกับกับสวนแบงทางการตลาดของสินคาไทยใน สปป.ลาว 

พฤติกรรมการคาของผูประกอบการคนไทยตามแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไทย - 
สปป.ลาว และไทย-กัมพูชาการซื้อขายสินคาโดยสวนใหญเปนการชําระดวยเงินสดมากกวาใหสินเชื่อ เนื่องจาก
ไมคอยมีความไววางใจ มีการไมชําระหนี้เปนประจํา ดังนั้น การใหเครดิตไดตองมีความสนิทสนมกันเปนพิเศษ
เปนเวลานาน โดยสวนใหญมากกวา 3 ปขึ้นไป 

ผลการศึกษาสภาวะดานแรงงาน พบวาแรงงานคนลาว และคนกัมพูชาที่เขามาทํางานในประเทศไทย
ประกอบดวยแรงงานที่เขามาอยางถูกตองตามกฎหมาย แรงงานที่เขามาอยางผิดกฎหมายแลวขอรับการพิสูจน
สัญชาติเปนแรงงานที่ถูกตองตามกฎหมาย และแรงงานที่หลบหนีเขามาทํางานอยางผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึง
แรงงานที่เปนประชากรแฝงตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา  

การเขามาของแรงงานคนลาวเปนการเขามาแบบเชากลับเย็น เพ่ือรับจาง ภาคกอสราง บริการ และ
ภาคเกษตร แรงงานตามฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร เชน ดํานา ปลูกขาว เกี่ยวขาว 
กรีดยางพารา เปนการอพยพเขามาเปนครอบครัว รวมถึงเด็กที่เปนลูก หลาน มีความเสี่ยงตอการเปนแรงงาน
เด็ก หากเปนสตรีเสี่ยงตอการถูกลอลวงโดยมิจฉาชีพ การเขามาทํางานตามฤดูกาลภาคการเกษตรระยะเวลา
ประมาณ 15 วัน แลวกลับคืนไปทําอาชีพเกษตรกรรมที่บานตนเองใน สปป.ลาว มีนายหนาคนไทยและคนลาว
นําเขาแรงงานโดยคิดคาหัวคนละ 30-50 บาท กับอีกกลุมหนึ่งที่เคยมาทํางานกับนายจางคนไทยในฤดูกาล
กอนในฤดูกาลนี้ก็ขามมาทํางานโดยไมผานนายหนา การเขามาของแรงงานเหลานี้สาเหตุหนึ่งจากการที่
ประเทศไทยปรับคาแรงขั้นต่ําเปนวันละ 300 เปนแรงจูงใจใหแรงงานเหลานี้อพยพเขามาหางานทําในภาค
บริการ รับจางภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ชายแดน และเขาสูพ้ืนที่ชั้นในเขตกรุงเทพ และ
ปริมณฑล พบเห็นแรงงานสตรีเขาสูภาคบริการ ทํางานตามรานอาหาร รานคาราโอเกะ สุมเสี่ยงตอการขาย
บริการทางเพศ ในเขตเมืองใหญของไทยตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว  

แรงงานคนกัมพูชาพบเห็นที่จุดผานแดนถาวรชองสะงํา จังหวัดศรีสะเกษ มีการเขามารับจางแบบมา
เชากลับเย็น และเขามาตามฤดูกาลเพาะปลูก เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร ดํานา ปลูกขาว เกี่ยวขาว เก็บ
ทุเรียน ระยะเวลาการเขามาทํางานประมาณหนึ่งสัปดาห สวนที่ชองจอม จังหวัดสุรินทร พบเห็นแรงงานที่เปน
ประชากรแฝงในตลาดชองจอม ซึ่งมีบางสวนเขาสู พ้ืนที่ชั้นในกรุงเทพและปริมณฑล ทํางานภาคบริการ 
กอสราง อุตสาหกรรม 

ดานการศึกษา การศึกษาในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา บุตรหลานคนลาวที่มาเรียนใน
ฝงไทย มี 2 ลักษณะ คือ 1) พอแมมีฐานะทางการเงิน สงบุตรหลานเขามาเรียนในโรงเรียนเอกชนที่อยูใน
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ประเทศไทย 2) ตามจุดผอนปรน/ทาเทียบเรือ พอ/แม ที่เปนคนไทย แตงงานกับคนลาว และพอ/แม ที่เปนคน
ไทย แตงงานกับคนกัมพูชา สงบุตรเขาเรียนโรงเรียนในไทย สวนที่ตลาดชองจอม จังหวัดสุรินทร บุตรหลานคน
กัมพูชาที่เปนประชากรแฝง มีการศึกษาเลาเรียนในระดับกอนอนุบาล และระดับอนุบาล มีครูคนกัมพูชาเปน
ผูสอน สวนระดับประถมศึกษานั้นบุตรหลานของประชากรแฝงเหลานี้ไปเรียนที่โอรเสม็ด กัมพูชา โดยไปเชา 
กลับเย็น การศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐบาล สปป.ลาว ไมสนับสนุนใหขาราชการมาเรียนระดับปริญญาตรีใน
ประเทศไทย ยกเวนปริญญาโท และเอก แตประชาชนสามารถใชทุนตนเองสงบุตรหลานมาเรียนตาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎตาง ๆ และมหาวิทยาลัยรัฐ เปนตน ในปจจุบัน มีการตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนของไทยที่
นครหลวงเวียงจันทน คือ วิทยาลัยบริหารธุรกิจรัดตะนา (ในเครือมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต) แตทั้งนี้ รัฐบาล 
สปป.ลาว ไมไดหามในการไปเรียนประเทศอ่ืน ๆ  เชน เวียดนาม รัสเซีย จีน ญี่ปุน เกาหลีใต และประเทศอ่ืนๆ 
ในเอเชีย ออสเตรเรีย และประเทศตาง ๆ ในยุโรป เปนตน คนกัมพูชาที่มาเรียนในมหาวิทยาลัยตาง ๆ เชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฎบุรีรัมย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร เปนตน การมาเรียนมีทั้งการเขาเรียนตามบันทึกความเขาใจ
รวมกัน ระหวางมหาวิทยาลัยฯ กับจังหวัดของกัมพูชา เชน จังหวัดศรีสะเกษ มีความรวมมือดานการศึกษากับ 
3 จังหวัดของกัมพูชา คือจังหวัดพระวิหาร อุดรมีชัย และจังหวัดเสียมเรียบ การใหทุนการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาตรี และปริญญาโท ซึ่งคนกัมพูชานิยมสงบุตรหลานเขามาเรียนเพียงแคระดับ
ปริญญาโท ทั้ง 2 ประเทศไดใหความสนใจหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นในดานตาง ๆ โดยเฉพาะทางดาน
การเกษตร ดานสาธารณสุข 

ดานสาธารณสุข คนลาวและคนกัมพูชา เมื่อเจ็บปวยนิยมเขามารักษาพยาบาลโดยใชบริการ
โรงพยาบาลประจําจังหวัด โรงพยาบาลประจําอําเภอ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล ที่อยู
บริเวณไมไกลจากดานมากนัก สวนผูที่มีฐานะทางการเงิน นิยมมารักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลประจํา
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน เชน โรงพยาบาลเอกอุดร โรงพยาบาลศรีนครินทร โรงพยาบาลขอนแกนราม 
โรงพยาบาลกรุงเทพ (สาขาศรีสะเกษ) โรงพยาบาลอุบลราชธานี เปนตน โรงพยาบาลจังหวัดตามแนวชายแดน
มีการใชภาษาลาวควบคูกับภาษาไทยเพ่ือใหคนไขคนลาว เขาใจไดงายขึ้น มีการใหบริการตรวจรักษาใหยาฟรี
จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสายโท 5 ใตแกผูเจ็บปวยคนกัมพูชาที่ชองสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย 
ในวันเปดดาน การเขามารักษาพยาบาลของคนลาว คนกัมพูชา นอกเวลาเปดทําการจุดผานแดน โดยเฉพาะ
ตามจุดผอนปรน เจาหนาที่ของทั้งสองประเทศที่ประจําในแตละจุดตางใหการผอนผันเปนกรณีพิเศษ เชนไป
รักษาพยาบาลใหเรียบรอยกอนแลวจึงทําเรื่องเอกสารการผานเขา-ออก  

ดานการพนัน ตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว มีบอนการพนันขนาดใหญ 2 แหง คือที่แดนสะหวัน
คาสิโน โรงแรมแดนสะหวันรีสอรท เชื่อนน้ํางึม แขวงเวียงจันทน และสะหวัน-เวกัส แขวงสะหวันนะเขต 
นอกจากนี้ยังมีบอนการพนันเล็ก ๆ ที่บานทานาแลง ใกลดานตรวจคนเขาเมือง สปป .ลาว สะพานมิตรภาพฯ 
แหงที่ 1 และอีกแหงตรงขามดานทาเรือขามฟากเมืองทาแขก แขวงคํามวน สปป .ลาว สวนบอนการพนันที่
ชายแดนไทย-กัมพูชา มีบอนการพนันขนาดใหญ 3 แหง ในพ้ืนที่กัมพูชาใกลชายแดนไทย คือ บอนการพนัน
โอรเสม็ด รีสอรท และบอนการพนันรอยัลฮิลล รีสอรท ที่ชองจอม จังหวัดสุรินทร และอีกแหงที่ชองสะงํา 
จังหวัดศรีสะเกษ มีบอนการพนันเจาของเดียวกับบอนการพนันรอยัลฮิลล รีสอรท ที่ชองจอม จังหวัดสุรินทร  
ประมาณการวาเงินรายรับของบอนการพนันโอรเสม็ด รีสอรท วันละ 3 ลานบาท รอยัลฮิลล รีสอรท ที่ชอง
จอม วันละประมาณ 2 ลานบาท สวนที่ชองสะงําประมาณการวันละไมนอยกวาหนึ่งลานบาท สวนบอนการ
พนันสะหวัน-เวกัส ที่แขวงสะหวันนะเขต ในป พ.ศ. 2555 ซึ่งมีจํานวนคนไปเลนการพนันเดือนหนึ่งกวาสี่หมื่น
คนนั้น ประมาณการไดเดือนละกวา 10 ลานบาท แมในชวงหลังจํานวนคนไปเลนลดนอยลงเนื่องจากผูบริหาร
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บอนการพนันปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาดในการดึงนักพนันจากไทยไปเลนพนัน แตประมาณการรายได
ตอวันไมต่ํากวาหาแสนบาท กลุมผูไปเลนการพนันเปนกลุมขาราชการเกษียณ ขาราชการครู เกษตรกร 
ชาวบานในพื้นที่ชายแดนและใกลเคียง พอคา-แมคา ในชุมชนเมือง เปนสวนใหญ 

การพนันตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา การบริหารงาน จัดการ ตาง ๆ ตั้งแต
ภายในบอนการพนัน รวมถึงการจัดหาคนมาเลนการพนัน มีผูเกี่ยวของหลายสวน ไมสามารถดําเนินการไดโดย
คนเดียว มีความสลับซับซอนในความรวมมือเพ่ือแบงปนผลประโยชนกับผูเกี่ยวของที่มีบทบาทหนาที่ควบคุม
และดูแลตามแนวชายแดนของทั้งสองฝายเชน การวาจางรถตูรับนักเลนพนันจากหมูบาน ตําบล อําเภอ และ
จังหวัดในพ้ืนที่ และใกลเคียง ไปเลนพนันที่ชองจอม และชองสะงํา อัตราเหมาจายรถตูคันละ 6,000 บาท ซึ่ง
ตองแบงจายใหกับนักเลนพนันที่มากับรถตูเปนเงินกินเปลา 200 บาท รถตูหนึ่งคันบรรทุกนักเลนพนันคันละ 
8-10 คน ไปสงที่บอนการพนันโดยประมาณเวลา 10.00-12.00 น. แลวจอดรอรับนักเลนพนันเดินทางกลับ 
โดยมากกลับหลังจากเวลา 16.00 น. เปนตนไป บอนการพนันสะหวัน-เวกัส แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 
เคยใชวิธีการใหรถตูรับ-สง นักพนันไปเลนพนันในป พ.ศ.2553-54 แลวยกเลิกในชวงปลายป พ.ศ. 2555 
ปรับเปลี่ยนวิธีการใหมเพราะเห็นวาผูไปเลนพนันในรถตูหนึ่งคันมีประมาณ 1 หรือ 2 คน เปลี่ยนเปนเตรียมรถ
บริการจากดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 มุกดาหาร รับผูที่ไปเลนพนัน โดยมีเจาหนาที่ของบอนการ
พนันคอยอํานวยความสะดวกในการผานเขา-ออก ไทย และ สปป.ลาว  

ผลกระทบจากบอนการพนันชายแดน มีผลดานลบตอสังคม เชื่อวาเปนแหลงฟอกเงิน แหลงหลบซอน
ของอาชญากรที่หลบหนีการจับกุมการคายาเสพติด และการคาประเวณี สินคาประเภทเหลา บุหรี่ 
ตางประเทศ เสื้อผา สินคาตางประเทศท่ีมีชื่อและเปนที่ตองการของตลาด และผูซื้อที่มีอํานาจสูงตองการ สวน
ดานบวก ทําใหคนไทยจํานวนหนึ่งมีงานทํา คนไทยมีสวนรวมในการบริหารจัดการธุรกิจบอนพนัน นักธุรกิจ
ตามแนวชายแดนมีหุนบางสวน ธุรกิจการขนสง อาหาร การคาขายสินคาเพ่ือการอุปโภคบริโภคภายในบอน
การพนันสวนใหญเปนสินคาที่ผลิตในประเทศไทย  

ดานความมั่นคง ปญหาความขัดแยงเรื่องเสนแบงเขตแดนกรณีไทย-สปป.ลาว เสนแบงเขตแดนไม
ตรงกัน โดยฝงไทย มีเสนเขตแดนไทย-ลาว มีความยาวทั้งสิ้น 1,810 กิโลเมตร โดยแบงเปนทางบก 720 
กิโลเมตร และทางน้ํา (น้ําโขงและน้ําเหือง) 1,108 กิโลเมตร สวนฝง สปป.ลาว อางวา เสนเขตแดนสวนที่ 
สปป.ลาว ติดกับไทย ทั้งสิ้น 1,835 กิโลเมตร โดยมีเสนเขตแดนทางบก 735 กิโลเมตร และทางน้ํา 1,100 
กิโลเมตร ซึ่งเสนเขตแดนทั้งสิ้นที่มีปญหา 25 กิโลเมตร ประกอบดวย พรมแดนทางบก 15 กิโลเมตร พรมแดน
ทางน้ํา 8 กิโลเมตร พ้ืนที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบปญหาระหวางไทย-สปป.ลาว แบงเปน 4 กรณี 
ไดแก 1) กรณีตามลําน้ําโขง โดยยึดตามสัญญาวาดวยการปกปนเขตแดน ระหวางสยามกับฝรั่งเศส ลงวันที่ 3 
ตุลาคม 2436 และซึ่งถือตามรองน้ําลึกของลําน้ําโขงเปนเสนแบงพรมแดนระหวางไทยกับ สปป .ลาว  2) กรณี
ติดตอกันทางบก ซึ่งไมมีความชัดเจนในเขตแดนของทั้งสองประเทศ จากการสัมภาษณพบที่จุดผอนปรนชองตา
อู อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 3) การดูดทรายจากแมน้ําโขงของคนลาวดูดจากกลางลําน้ําโขงเขามา
ฝงไทยทําใหเสนแบงเขตแดนตามรองน้ําลึกเขามาใกลฝงไทย ถาหากดูภาพถายทางอากาศ เห็นวา ประเทศไทย
โดนรุกล้ํามากทําใหเกิดผลเสียเวลาน้ําขึ้นเกิดการปะทะของทรายกระแทกฝงไทยเกิดความเสียหายตลิ่ง
พังทลาย  4) บริเวณดานศุลกากรชองเม็ก มีความไมชัดเจนของเขตแดน เนื่องจาก สปป.ลาว ไดมีการกอสราง
ดานศุลกากรวังเตา สปป.ลาว บนพ้ืนที่ของเขตแดนของไทย แตฝง สปป .ลาว ใหความเห็นวา เปนพ้ืนที่ของ 
สปป.ลาว จึงทําใหเกิดปญหาความขัดแยงในเชิงพ้ืนที่ แตจากปญหาที่เกิดขึ้นขางตน เนื่องจากเปนปญหาเรื่อง
ความเขาใจ การตีความ พยานหลักฐานทางประวัติศาสตรไมวาจะเปนสนธิสัญญาและแผนที่ไมตรงกัน ตางฝาย
ตางเลือกใชเอกสารพยาน หลักฐานเหลานั้นอยาง “คัดสรร” โดยคํานึงถึง “ผลประโยชน” แหงชาติของฝาย
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ตนเองเปนหลัก กรณีของไทยและลาวนั้นไมปรากฏหลักฐานแนชัดนักวาสยามและฝรั่งเศสไดเคยไดจัดทําหลัก
เขตแดนเอาไวอยางไร ความคลุมเครือเชนนี้ในดานหนึ่งก็เปนผลดีคือ สามารถใชเทคโนโลยีสมัยใหมถายทอด
ถอยคําตามสนธิสัญญาคือ “สันปนน้ํา” ลงไปในภูมิประเทศโดยงายและสามารถจัดทําหลักเขตใหมไดเลย โดย
ไมตองเสียเวลาหาหลักเขตเดิม 

กรณีไทย-กัมพูชา เสนแบงเขตแดนของไทย-กัมพูชา มีการติดตอกันทางบก ดวยระยะทาง 798 
กิโลเมตร แตทางการกัมพูชา อางวา 603 กิโลเมตร ซึ่งเสนเขตแดนที่มีปญหาความยาว 195 กิโลเมตร ในเขต
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จากหลักเขตที่ 1 ที่ชองสะงํา จังหวัดศรีสะเกษ ไปทางทิศตะวันออกจน
สุดที่ชองบก จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งยังมีขอพิพาทตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในประเด็นที่เปนมีขอพิพาท
ใหญอยู 2 กรณี ไดแก เสนพรมแดนเขาพระวิหาร เมื่อ พ.ศ.2505 และศาลโลกไดวินิจฉัยตัดสินใหฝงไทยและ
ฝงกัมพูชารวมปรึกษาหารือ จัดการพื้นที่รวมกันหลังเขาพระวิหารเปนมรดกโลก และแนวพรมแดนบางบริเวณ
เปนพ้ืนที่ราบมีลักษณะเปนปาดง และลําหวย ลําคลอง หลักเขตแดนหางกันมาก ทําใหประชาชนทั้ง 2 
ประเทศเขาใจผิดเกี่ยวกับพ้ืนที่ทํามาหากิน มีการรุกล้ําขามเขตแดนเปนเหตุใหมีการพิพาทกันเปนประจํา  

ปจจุบันตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา พบปญหาเรื่องความไมปลอดภัย คือ กับระเบิด ถึงแมวาจะเก็บ
กูกับระเบิดเปนจํานวนมากแลวก็ตาม ประกอบกับเปนบริเวณที่มีการประกอบอาชญากรรม และโจรกรรม 
โดยเฉพาะรถยนตจากประเทศไทยถูกลักขโมยและสงไปขายในกัมพูชาเปนประจํา รวมถึงปญหาการลักลอบตัด
ไมพะยูน ที่ดูเหมือนมีกองกําลังตางชาติคอยดูแลการลักลอบตัดไมพะยูน แลวสงออกผานชองทางเขากัมพูชา มี
การปะทะกับกองกําลังทหารไทยหลายครั้ง การลักลอบตัดไมจันทร ไมกฤษณา การลักลอบนําเขาพืชเศรษฐกิจ 
เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ของปา แรงงานขามชาติ ยาเสพติด ซึ่งเปนปญหาตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 

ปญหาเกิดจากชองทางธรรมชาติจํานวนมาก กรณี ไทย- สปป.ลาว ที่จังหวัดเลย มีแมน้ําเหืองกั้น
พรมแดน เมื่อระดับน้ําลดลงคนทั้งสองประเทศสามารถเดินขามไปมาหาสูกันไดตลอดลําน้ําเหือง สวนตามลํา
น้ําโขงเกาะตาง ๆ ที่คนลาวตั้งถิ่นฐานถาวรอยูใกลกับฝงไทย มีการเพาะปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว ในฤดูแลงระดับ
ตื้นเขินมาก สามารถเดินขามขึ้นฝงไทย เชน พ้ืนที่บริเวณอําเภอชานุมาน จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ชวง
ระหวางอําเภอปากชม จังหวัดเลย ถึงอําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ในฤดูแลง สามารถผานไดหลายจุด โดย
ฝง สปป.ลาว เปนพ้ืนที่ปาเขา ฝงไทยเปนทางหลวงหมายเลข 211 เลียบชายแดนตลอดลําน้ําโขง จึงอาจสงผล
ใหเกิดปญหาดานความมั่นคงตาง ๆ เชน การลักลอบเขาเมืองของแรงงาน การลักลอบนําเขายาเสพติ ดเขา
ประเทศ การลักลอบสงออกสินคาที่ผิดกฎหมายออกนอกประเทศ และที่อําเภอสังคมมีเกาะกลางลําน้ําโขงซึ่ง
เปนของ สปป.ลาว ที่ใหญที่สุด ตามแนวพรมแดนไทย-สปป.ลาว ในฤดูแลงบางจุดสามารถเดินขามมาฝงไทยได 
เปนตน ทั้งหมดนี้ เกิดจากระดับน้ําโขงท่ีลดลงอยางรวดเร็วในฤดูแลง ปญหาดานความหลากหลายของพันธุพืช 
พันธุสัตวน้ําในลําน้ําโขง ก็ยังมีปญหาตอความมั่นคงดวย ทั้งนี้เกิดจากการสรางเขื่อนกั้นลําน้ําโขงตอนบน 3 จุด 
ในประเทศจีน ไดแก  เขื่ อนจิ่ งหง (Jinghong)  เขื่ อนมานหวาน (Manwan) และเขื่ อนดาเจ าฉาน 
(Dachaoshan) และรวมถึงการสรางเขื่อนกั้นลําน้ําโขงที่แขวงไซยะบุลี ของ สปป.ลาว ที่กําลังสรางสงผลตอ
ระดับน้ําโขงที่ลดลงอยางรวดเร็ว กอใหเกิดปญหาดังกลาวขางตน 

กรณี ไทย-กัมพูชา เนื่องจากมีพ้ืนที่ติดตอกันทางบก จึงทําใหมีชองทางธรรมชาติเปนจํานวนมาก ทํา
ใหการดูแลความสงบเรียบรอยไมทั่วถึง และการบริการจัดการของเจาหนาที่ไมเพียงพอ จึงอาจสงผลใหเกิด
ปญหาดานความมั่งคงในดานตาง ๆ เชน การลักลอบเขาเมืองของแรงงาน การลักลอบนําเขายาเสพติดการ
ลักลอบสงออกสินคาที่ผิดกฎหมาย เปนตน  

การเพ่ิมมูลคาสินคาของจังหวัดตามแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาตามจุดผานแดน
ตลอดชายแดนไทย-สปป.ลาว มีการนําเขาทรัพยากรที่เปนวัตถุดิบ และมีการแปรรูปขั้นตนแลว นํามาแปรรูป
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เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมของคนในพ้ืนที่ เชน การนําเขาถั่วลิสงดิบพรอมเปลือกมาแปรรูปเปนถั่วคั่วทรายที่จุดผอน
ปรนบานเหมืองแพร บานนาขา จังหวัดเลย การนําเขาหวายเสนแปรรูปในเบื้องตนแลวมาประกอบเปน
เฟอรนิเจอรที่บานนากระเซ็ง จังหวัดเลย อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม การนําเขาเครื่องจักสานประเภทสุม
ไก หวดขาว กระดง อุปกรณจับปลา มาเสริมความแข็งแรงของผลิตภัณฑ และตกแตงความสวยงามเพ่ือ
จําหนายตอใหไดราคาสูงข้ึน เชนที่บานมวง จังหวัดหนองคาย บานดานเกา จังหวัดอุบลราชธานี และอีกหลาย
จุดผอนปรน การนําเขาแขม เพ่ือทําไมกวาด ที่บานดานเกา จังหวัดอุบลราชธานี การนําเขาพืชสมุนไพรเพ่ือ
นําไปเปนสวนประกอบของยาและเวชภัณฑที่จุดผอนปรนอําเภอทาอุเทน เปนตน และการใชประโยชนจากไม 
รากไม ที่ไหลมาตามลําน้ําโขงมาทําเฟอรนิเจอร ที่บานโพธิ์ชัย จังหวัดนครพนม การนําเขาไมแปรรูปขั้นตนเพ่ือ
มาประกอบเปนวงกบประตู หนาตาง เฟอรนิเจอร ที่ดานบึงกาฬ เปนตน การนําเขาผลผลิตทางการเกษตร
ประเภทเมล็ดขาวโพดเลี้ยงสัตวเพ่ือนําไปเปนวัตถุดิบทําอาหารสัตวที่ดานทาลี่ จังหวัดเลย การนําเขาดอก
กระเจี๊ยบ มันฝรั่ง เพื่อไปแปรรูปเปนเครื่องดื่มและอาหาร ที่ดานชองเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี  

ตามจุดผานแดนไทย-กัมพูชา พบมีการนําเขาพืชสมุนไพร ชัน บง เพ่ือเปนสวนประกอบของยา และ
เวชภัณฑ ที่ชองสะงํา และชองจอม  

การนําเขาทรัพยากรที่เปนวัตถุดิบ และมีการแปรรูปขั้นตนแลว นํามาแปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมของ
คนในพ้ืนที่ตามแนวชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังมีจํานวนนอย และสรางมูลคาเพ่ิมไมสูงมากนัก 
ในขณะที่มีการนําวัตถุดิบไปแปรรูปในพ้ืนที่ชั้นในเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมที่สูงมากกวาในพ้ืนที่ ไดแก การแปรรูป
อาหารสัตวจากเมล็ดขาวโพด การแปรรูปเครื่องดื่มจากดอกกระเจี๊ยบ และการแปรรูปอาหารของขบเคี้ยวจาก
มันฝรั่ง 

การสรางมูลคาเพ่ิมสินคาในพ้ืนที่ตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแลวสงไปจําหนายใน 
สปป.ลาว เวียดนาม หรือจีนตอนใต ยังมีนอย มูลคาไมสูงมาก พบเห็นการนําถั่วคั่วทรายไปจําหนายใน    
สปป.ลาว และการแปรรูปแมคคาเดเมียจําหนายใน สปป .ลาว ที่บานเหมืองแพร บานนาขา จังหวัดเลย การ
แปรรูปปลาเลี้ยงในกระชังจําหนายใน สปป.ลาว ที่จังหวัดหนองคาย นครพนม และอีกหลายพ้ืนที่ แตเปนราย
ยอย ยังไมมีการรวมกลุม หากเปนรายใหญ เชนกลุมบริษัทโกรเบสท ที่จังหวัดนครพนม เปนการสงออกไป
ยุโรป นอกเหนือจากนี้เปนการซื้อมาและขายเพ่ือทํากําไร ไมไดมีการสรางมูลคาเพ่ิมในตัวสินคา  

 
5.2 ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการเพ่ิมมูลคาของสินคาในจังหวัดตามแนวชายแดนไทย -สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา 
นั้น จังหวัดตามแนวชายแดนตองสรางโอกาสจากอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตร อาทิ พืชผักชนิดตาง ๆ 
(กลวย มันสําปะหลัง ถั่วลิสง มันฝรั่ง มันเทศ ดอกกระเจี๊ยบ กะหล่ําปลี แตง ผักกาด) จากแขวงจําปาสัก  
สปป.ลาว เพ่ิมขีดความสามารถในการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรและอาหาร การนําวัตถุดิบดาน
การเกษตรจาก สปป.ลาว มาแปรรูปในพื้นท่ีเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

จังหวัดชายแดนที่ติดแมน้ําโขงตองสรางโอกาสในการนําน้ําโขงมาใชประโยชน การใหความสําคัญกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล และที่มีแอลกอฮอล การใชประโยชนจากน้ําโขง
ดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

ดวยลักษณะที่ตั้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนประตู (Gateway) ออกสูประเทศในกลุมลุมน้ําโขง 
มีเสนทางคมนาคมท่ีเชื่อมโยงระบบโลจิสติกสหลายมิติ ทั้งทางบก ทางอากาศ ทางน้ํา จังหวัดและกลุมจังหวัด
ตามแนวชายแดนควรสรางโอกาสในการเชื่อมโยงจุดผานแดนถาวร จุดผอนปรน ตลอดจนทาเทียบเรือ ระหวาง
เมืองชายแดนของไทยกับ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต โดยเฉพาะรูปแบบการบริหารการขนสง
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ทั้งทางถนน ระบบราง การขนสงทางน้ํา การพัฒนาจุดผานแดนถาวร จุดผอนปรน และทาเทียบเรือ ปรับปรุง
กฎ ระเบียบ ใหมีความสะดวกในการผานแดนของสินคา พรอมทั้งเพ่ิมทักษะและความรูดานการบริหาร
จัดการโลจิสติกสแกผูประกอบการ 

ดวยความสะดวกสบายในการเดินทาง การพัฒนาดานการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน มี
เปาหมายเพื่อชักนํานักทองเที่ยวตางประเทศที่เดินทางไปทองเที่ยวกัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต 
เดินทางมาทองเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเสนทางอารยธรรมขอม เสนทางธรรมะ วิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียมประเพณีคนลุมน้ําโขง แหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม 

การพัฒนาหวงโซมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑ OTOP ในพ้ืนที่ชายแดนใหเชื่อมโยงกับนิคมอุตสาหกรรมที่
กําลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีเปาหมายในการพัฒนาหวงโซมูลคาเพ่ิม
จากผลผลิต/ผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่นสูกระบวนการแปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนที่
กลุมจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพ้ืนที่ตอนในของประเทศ โดยเชื่อมโยงเครือขายการขนสงปจจัย
การผลิต ระบบการผลิต โดยพิจารณาถึงทิศทางการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมรวม หรือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษรวม เปาหมายเพ่ือเชื่อมโยงการผลิตตามหวงโซมูลคาเพ่ิมระหวางนิคมอุตสาหกรรม กับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่อํานวยความสะดวกการคา การลงทุน ตามเมืองชายแดนไทย -
สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา โดยสอดรับกับพันธกรณี และขอตกลงตาง ๆ 

การพัฒนาตลาดกลางสินคา (ผลไม ขาว พืชไร) มีเปาหมายเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง รวมถึงการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาไทยตามแนวชายแดน มีเปาหมายเพ่ือการกระจายสินคาตาง ๆ 
ของไทยเขาสู สปป.ลาว  เวียดนาม จีน กัมพูชา โดยรักษาพ้ืนที่ตามแนวชายแดนของ สปป.ลาว และกัมพูชา 
และการเปดตลาดใหมในพ้ืนที่ชั้นในของทั้งสองประเทศเพ่ือการเพ่ิมปริมาณการใชสินคาไทย และการเปนจุด
กระจายสินคาไปสูประเทศเวียดนาม โดยการคารวม มีเปาหมายเพ่ือใหเกิดการรวมทุนค าปลีกกับ
ผูประกอบการใน สปป.ลาว โดยผูรวมลงทุนไทยจัดสงสินคาในราคาต่ําเพ่ือขายปลีกใน สปป .ลาว ซึ่งทําไดกับ
ธุรกิจคาสงที่ใหญมากตามแนวชายแดน 

การปองกันการเกิดปญหาผลกระทบดานความมั่นคง ตลอดแนวชายแดนไทย -สปป.ลาว และไทย-
กัมพูชา ใหมีการติดตั้งกลองวงจรปดในพ้ืนที่สําคัญที่เสี่ยงตอการเกิดปญหาดานความมั่นคงตลอดตามแนว
ชายแดนไทย-สปป.ลาว ตลอดลําน้ําเหือง ลําน้ําโขง และตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 
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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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