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ก-1 

คํานํา 
 
รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษายุทธศาสตรการคาของจังหวัดตามแนวชายแดนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับสปป.ลาว และกัมพูชา เชื่อมโยง เวียดนาม และจีนตอนใต  หรือ โครงการเย็บ
ตะเข็บชายแดน : ยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน เชื่อมโยงอาเซียน 
ฉบับนี้เปนกรณีศึกษาการคาตามแนวชายแดนของจังหวัดอํานาจเจริญ เปนการศึกษาสภาวะการคาชายแดนที่
เกิดข้ึนตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ในพ้ืนที่จังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งมีจุดผอนปรน 1 จุด ไดแก จุดผอนปรนบาน
ยักษคุ อําเภอชานุมาน 

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

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

 
 
           คณะผูศึกษา 
         พฤษภาคม 2557 
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สารบัญตาราง 
 
 

  หนา 
ตารางที่ 1.1 แสดงพื้นท่ีติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนจังหวัด

อํานาจเจริญ 
1-1 

ตารางที่ 1.2 แสดงประมาณการมูลคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือในพ้ืนที่จังหวัด
อํานาจเจริญ 

1-2 

ตารางที่ 1.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จังหวัด
อํานาจเจริญ  

1-5 

ตารางที่ 1.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของ
ผูบริโภคคนลาวที่จังหวัดอํานาจเจริญ 

1-5 

ตารางที่ 1.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยใน
จังหวัดอํานาจเจริญ 

1-6 

ตารางที่ 1.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
ลาวที่มีตอประเทศไทย 

1-9 

ตารางที่ 1.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

1-10 

ตารางที่ 1.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

1-10 

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

ปรนบานยักษคุมีตอประเทศไทย 
2-21 

ตารางที่ 2.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผานจุดผอนปรนบานยักษคุ 

2-21 

ตารางที่ 2.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผาน จุดผอนปรนบานยักษคุ 

2-22 

ตารางที่ 2.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
ลาวที่มีตอประเทศไทย 

2-25 

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

2-26 

ตารางที่ 2.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

2-26 

 
 

ข-2

           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข-3 

สารบัญภาพ 
 
 

  หนา 
ภาพที่ 1.1 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรน ในพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญ 1-1 
ภาพที่ 1.2 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดน (สะพานฯ) จุดผอนปรน 

และทาเทียบเรือ ในจังหวัดอํานาจเจริญ 
1-2 

ภาพที่ 2.1 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนบานยักษคุ อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 2-1 
ภาพที่ 2.2 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนบานยักษคุ อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 2-2 
ภาพที่ 2.3 สถานที่ทําการของดานอําเภอชานุมาน 2-2 
ภาพที่ 2.4 รถชักรอกโดยใชมอเตอรไฟฟา 2-3 
ภาพที่ 2.5 กรรมกรรับจางขนสงสินคาคน 2-3 
ภาพที่ 2.6 เรือขามฝากของไทยและ สปป.ลาว        2-4 
ภาพที่ 2.7   รถสามลอบริการรับ-สง 2-4 
ภาพที่ 2.8 ตลาดนัดบานยักษคุ อําเภอชานุมาน 2-4 
ภาพที่ 2.9 รานคาบริเวณตลาดนัดบานยักษคุ อําเภอชานุมาน 2-4 
ภาพที่ 2.10 สภาพทั่วไปบริเวณจุดผอนปรนบานยักษคุ                                   2-5 
ภาพที่ 2.11 อาคารทําการจุดผอนปรนบานยักษคุ       2-5 
ภาพที่ 2.12 ตนทุนการเดินทางของคนลาวเขามาประเทศไทย ณ จุดผอนปรนบานยักษคุ 2-6 
ภาพที่ 2.13 สินคาท่ีคนลาวซื้อเพ่ือไปบริโภค 2-7 
ภาพที่ 2.14 สินคาท่ีคนลาวซื้อเพ่ือไปบริโภค 2-7 
ภาพที่ 2.15 สินคาท่ีคนลาวนํามาขายที่ตลาดนัดบานยักษคุ 2-7 
ภาพที่ 2.16 บรรยากาศบริเวณตลาดนัด         2-8 
ภาพที่ 2.17 การเตรียมขนสินคาลงเรือ 2-8 
ภาพที่ 2.18 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของผูขายคนไทยในพ้ืนที่จังหวัดอํานาจเจริญ/จังหวัดอ่ืน 2-8 
ภาพที่ 2.19 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของผูขายคนไทยในพ้ืนที่อําเภอชานุมาน 2-9 
ภาพที่ 2.20 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัด 2-9 
ภาพที่ 2.21 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของพอคาคนกลางคนลาวที่เมืองไซพูทอง สปป.ลาว 2-9 
ภาพที่ 2.22 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของพอคารายยอยคนลาวที่เมืองไซพูทอง สปป.ลาว 2-10 
ภาพที่ 2.23 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ 2-10 
ภาพที่ 2.24 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ 2-11 
ภาพที่ 2.25 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.ชานุมาน ที่ขายสินคาใหกับ

พอคาคนกลาง เมืองไซพูทอง 
2-11 

ภาพที่ 2.26 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.ชานุมาน ที่ขายสินคาใหกับ
พอคารายยอย เมืองไซพูทอง 

2-12 
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  หนา 
ตารางที่ 1.1 แสดงพื้นท่ีติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนจังหวัด

อํานาจเจริญ 
1-1 

ตารางที่ 1.2 แสดงประมาณการมูลคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือในพ้ืนที่จังหวัด
อํานาจเจริญ 

1-2 

ตารางที่ 1.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จังหวัด
อํานาจเจริญ  

1-5 

ตารางที่ 1.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของ
ผูบริโภคคนลาวที่จังหวัดอํานาจเจริญ 

1-5 

ตารางที่ 1.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยใน
จังหวัดอํานาจเจริญ 

1-6 

ตารางที่ 1.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
ลาวที่มีตอประเทศไทย 

1-9 

ตารางที่ 1.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

1-10 

ตารางที่ 1.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

1-10 

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

ปรนบานยักษคุมีตอประเทศไทย 
2-21 

ตารางที่ 2.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผานจุดผอนปรนบานยักษคุ 

2-21 

ตารางที่ 2.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
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สวนที่ 1 
สรุปสภาวะการคาชายแดนจังหวัดอํานาจเจริญ 

 
 
1. ขอมูลของจุดผอนปรนของจังหวัดอํานาจเจริญ 

 
จังหวัดอํานาจเจริญ มีพ้ืนที่ติดกับ สปป.ลาว ระยะทาง 38 กิโลเมตร เปนจุดผอนปรน 1 ดาน ซึ่งติด

กับแขวงสะหวันนะเขต รายละเอียดดังตารางที่ 1.1 
 
ตารางที่ 1.1 แสดงพื้นที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนจังหวัดอํานาจเจริญ 

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. 

 

 
                       ภาพที่ 1.1 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรน ในพื้นที่จังหวัดอาํนาจเจริญ 

 
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
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สินคาจํานวนมาก ซึ่งมูลคาการคาดังกลาวไมไดผานกระบวนการศุลกากร เนื่องจาก เปนมูลคาการซื้อขายที่ไม
เกิน 20,000 บาทตอครั้งตอคน จึงทําใหมูลคาดังกลาว ไมมีการจดบันทึกเขาระบบทางศุลกากร และการซื้อ
ขายดังกลาวมีการซื้อขายกันมาชานาน จึงทําใหเกิดความอะลุมอลวยตอกันและกัน ดังตารางที่ 1.2 

 
ตารางที่ 1.2 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 
    

 
ภาพที่ 1.2 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดน (สะพานฯ) จุดผอนปรน และทาเทียบเรือ ในจังหวัดอํานาจเจริญ 

 
3. ลักษณะการขนสงสินคาและการชําระเงิน 

จังหวัดอํานาจเจริญ มีพรมแดนติดแมน้ําโขง 38 กิโลเมตร ซึ่งมีการขนสงสินคาผานจุดผานแดนถาวร
และจุดผอนปรน ทั้งหมด 2 วิธี ดังนี้ 

1) แมน้ําโขงกั้นพรมแดน ขามโดยเรือขนาดใหญ ที่จุดผอนปรนบานยักษคุ อําเภอชานุมาน รูปแบบ
การขนสงสินคาเปนการขนสงสินคาจํานวนมาก และมีขอตกลงการขนสงทั้งคนและสินคา เหมือนกับจังหวัด
อ่ืนๆ เชน หนองคาย มีขอตกลงในการโดยสารเรือขามฟากระหวางเรือคนลาว และเรือคนไทย กรณีที่คนลาว
เดินทางมาไทยดวยเรือโดยสารของคนลาวแลว ขากลับตองโดยสารเรือของคนไทย ซึ่งเปนการแบงปน
ผลประโยชนการรับจางโดยสารระหวางเรือคนไทยกับเรือคนลาว มีบางเมื่อขากลับเจาของเรือคนไทยใหเรือคน
ลาวบรรทุกผูโดยสารกลับแทนโดยคิดเปอรเซ็นตจากคาจางคนโดยสารทั้งหมดแลวแตตกลงกัน สวนคนลาวที่
เดินทางมาโดยเรือเหมาลําไมอยูในขอตกลงตองกลับโดยเรือของคนไทย  
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2) แมน้ําโขงก้ันพรมแดน ขามโดยเรือขนาดเล็ก ที่จุดผอนปรนบานยักษคุ อําเภอชานุมาน รูปแบบการ
ขนสงโดยสารเรือหางยาว เปนการบรรทุกสินคาจํานวนไมมาก สวนใหญเปนการขนสงสินคาอุปโภคบริโภค 
และสินคาบางประเภทที่ผูขายคนลาว นํามาขายที่ฝงไทยในจํานวนไมมาก เชน ผลผลิตจากปาตามฤดูกาล ไข
มดแดง เห็ดเผาะ หนอไม เปนตน อาศัยความชํานาญมากในการขับเรือ แตก็เสี่ยงตอการเกิดความสูญเสียทั้ง
คน สินคา และทรัพยสิน ซึ่งมีขอตกลงในเรื่องคนลาวขามมาเหมือนกับการขามโดยเรือขนาดใหญ 

การชําระเงิน ใชเงินสดสกุลบาท คูคาที่มีการคาขายมากกวา 3 ปขึ้นไปมีการใหสินเชื่อขึ้นอยูกับการ
พิจารณาเปนรายวามีความซื่อสัตยและชําระคืนเต็มจํานวนตามกําหนดหรือไม วงเงินใหสินเชื่อไมมาก 
 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและดานบริการ 

4.1. ดานแรงงาน 
1) การพึ่งพาแรงงานในทองถิ่น คือ คนในพ้ืนที่อําเภอชานุมานที่มารับจางขับสามลอรับจาง 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 ขึ้นอยูกับชวงฤดูกาล หากเปนฤดูแลงคาจางแรงงานสูงกวาฤดูฝน เนื่องจากปริมาณน้ําในแม
โขงลดลงทําใหระยะที่ขนสงสินคาลงเรือไกลขึ้น   

2) การพึ่งพาแรงงานจากเมืองไซพูทอง ซึ่งแรงงานคนลาวกลุมนี้ เขามาทํางานท่ีไทยแบบมาเชา-เย็น
กลับ หรือมาทํางานตามชวงฤดูกาล สามารถแบงไดดังนี้  

2.1) แรงงานลาวที่มาเชา-กลับเย็น แรงงานกลุมนี้ มีการเขามารับจางขนสินคาจากดานลงไปเรือที่
แมน้ําโขง 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 ขึ้นยูกับปริมาณสินคาท่ีขนลงไปยังเรือ 

2.2) แรงงานคนลาวตามฤดูกาล สวนใหญเขามาทํางานในภาคการเกษตร เชน ทํานา เปนตน มา
จากหมูบานตาง ๆ ในเมืองไซพูทอง เพ่ือมารับจางในภาคการเกษตรในอําเภอชานุมาน และอําเภอตาง ๆ 
ใกลเคียงของจังหวัดอํานาจเจริญ การเขามานั้นแรงงานที่รับจางมีนายหนาคนลาวติดตอใหกับนายหนาคนไทย 
หรืออีกรูปแบบหนึ่ง คือ แรงงานที่เคยมารับจางผานนายหนาแลวในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวในปถัดไป ก็ติดตอกับ
เจาของสวนหรือที่นาโดยตรงไมผานนายหนาเพราะเปนที่ รูจักคุนเคยกันแลว ซึ่งแรงงานกลุมนี้ขามมาเปน
ชวงเวลา ไดแก เดือนมิถุนายนมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากขาวนาปรัง และเดือนธันวาคมเปนการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตจากขาวนาป เขามาทํางานประมาณ 15-20 วัน มีแรงงานคนลาวประมาณ 100-200 คน ไดรับคาจาง 
250-300 บาทตอวัน ขึน้อยูกับการดูแลของเจาของนา 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
ลักลอบขนไมพยุง 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 1.3 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 1.3 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 1.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาวที่จังหวัด

อํานาจเจริญ 

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 1.4 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญปานกลาง มี

คาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.26 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.76 

โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ความคุนเคยที่มีตอเพ่ือนบานในฝงประเทศไทย สินคาของไทยมีมาตรฐานในดาน
คุณภาพ สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย ประเทศไทยมีการศึกษาที่ดี และประเทศไทยมีความเปนมิตร 
เปนตน 
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2) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญปานกลาง 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.17 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน โฆษณาสินคาของประเทศไทยทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อ
ไดงายขึ้น ผูบริโภคคนลาวชอบโฆษณาสินคาของไทยเพราะมีลักษณะเหมือนหรือใกลเคียงกับโฆษณาอ่ืนที่
ผูบริโภคคนลาวชื่นชอบ ขณะที่ผูบริโภคคนลาวดูโฆษณาสินคาของไทยผูบริโภคคนลาวคิดไปดวยวาควรหรือไม
ควรซื้อสินคานั้น ปกติผูบริโภคคนลาวสนใจโฆษณาสินคาของไทยมากกวาโฆษณาของประเทศที่ไมใชของไทย
และโฆษณาสินคาของไทยทําใหผูบริโภคคนลาวคิดอยากลองใช 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 1.5 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 1.5 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
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กับราคา คุณภาพและการเดินทางและการซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุดสําหรับผูบริโภคคนลาว เปน
ตน 

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
โฆษณาสินคาไทยมากที่สุด คือ ปากตอปาก สื่อโทรทัศนไทยจากสวนกลาง วิทยุทองถิ่น ตามลําดับ สวน
ชองทางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ ปากตอปาก สื่อโทรทัศนไทยจากสวนกลาง สื่อ 
โทรทัศนทองถิ่น 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 ผาถุงและรองเทาแตะ เปนตน 
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2) สินคาประเภทอุปโภคบริโภค ไดแก ผงชูรส มะละกอ แชมพูแพนทีน เครื่องดื่มบํารุงกําลังและผงซักผาโปร 
เปนตน 

3) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค เปนตน 
4) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก กระทะ อุปกรณนึ่งขาว หมอ ชอนและจาน เปนตน 
5) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม ตูเย็น เปนตน 
6) สินคาประเภทเชื้อเพลิงและยานยนต ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน 
7) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก จอบ เสียมและยาฆาแมลงปราบศัตรูพืช เปนตน 
8) สินคาประเภทอุปกรณไฟฟา ไดแก หลอดไฟ ปูนและสี เปนตน 

 
7.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาท่ีฝงไทย โดยสวนมากเขามาซื้อสินคาในชวงเวลาเชา กอน 09.00 น. 

รอยละ 73.7 โดยการเขามาซื้อสินคานิยมซื้อที่สินคาที่ตลาดนัดบริเวณดานและรานคาปลีกในทองถิ่น โดย
ปริมาณการเขามาซ้ือสินคาของผูบริโภคคนลาวในหนึ่งครั้งสวนมากมีมูลคา 100-1,000 บาท  

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก สินคาไทยมีคุณภาพกวา เพราะมีความ
จําเปนที่ตองซื้อไปใชตามฤดูกาล สามารถหาซื้อไดงายและสะดวก เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาว
ไมมาซื้อสินคา ไดแก ความเสียหายของสินคาในการขนสง ราคาสินคาสูงกวา คาภาษี/คาธรรมเนียม เปนตน 
 

7.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผานแดนในจังหวัดอํานาจเจริญ มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคา

จากประเทศอ่ืน เชน จีน เวียดนาม  รอยละ 16 – 20 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบัน
สินคาใน สปป.ลาว มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาว รอยละ 90.0 แตยังตองการซื้อสินคาไทย 
สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่องของพาหนะในการเดินทาง คาแรงขนสงสินคา 
คาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจาก สปป.ลาว สูง เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้น 
สงผลตอการมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวมาก ซึ่งมีผลกระทบมากที่สุดสําหรับความสัมพันธของทั้งสอง
ประเทศในการมาซื้อของผูบริโภคคนลาว 
 

7.2. ผูบริโภคคนไทย 
ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนตามจุดผานแดนในจังหวัดอํานาจเจริญ โดย

สวนมากเปนผูหญิงมากกวาผูชาย และมีอายุระหวาง 31-40 ป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณดานของ
จังหวัดอํานาจเจริญ มีอาชีพหลักคือ เกษตรกร รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 5,001-10,000 บาทตอเดือน ผูบริโภคคน
ไทยมาซื้อสินคาที่ตลาดบริเวณดาน 1 วันตอสัปดาห และมีการซื้อสินคาของ สปป.ลาว โดยสินคาที่ซื้อจาก
ผูประกอบการคนลาว ไดแก หวาย ผักหวาน เห็ดเผาะ สมุนไพร พันธุไมตาง ๆ แมลงตาง ๆ บุหรี่ อุปกรณนึ่ง ขาว 
ซึง เครื่องจักสานและตอกมัดขาว 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 
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7.3. ผูประกอบการคนลาว 
ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาตามแนวชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดอํานาจเจริญ โดยสวนใหญเปน

เพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุ 50 ปขึ้นไป สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และเปนผูประกอบการ
รายยอย ซึ่งมีการเขามาซ้ือสินคาสวนใหญเปนวันไมแนนอน วันอาทิตย และวันพุธ ตามลําดับ ทั้งนี้หากเปนจุด
ผอนปรนก็ขึ้นกับวันที่เปดทําการ จากการสัมภาษณผูประกอบการคนลาว สามารถสรุปไดดังนี้ 

 
7.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  
 

ตารางที่ 1.6 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 1.6 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับความสําคัญ
ปานกลาง ที่มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.11 ไดแก ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว มีความนาเชื่อถือและความ
ไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว และการซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด เปนตน   
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยที่มีตอผูประกอบการคนไทยและมีความคุนเคยตอสินคาไทยเปนอยางดี  
 พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการคนลาวที่
มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย  ( ) = 3.93 ไดแก ประเทศไทยมีการวิจัยดาน
เทคโนโลยี มีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิต มีรสนิยมสูงดานความคิดสรางสรรค มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีการ
ผลิตที่ไดมาตรฐาน มีการศึกษาที่ดี มีความเปนมิตรและมีการผลิตสินคาจํานวนมาก เปนตน   

หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตามแนว
ชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย  ( ) = 3.70 ไดแก ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึงประเทศไทย สินคาไทย
ที่จําหนายในรานคาตามแนวชายแดนมคีวามคงทนและสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีคุณภาพดี เปนตน 
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7.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย โดยผานจุดผานแดน
ในจังหวัดอํานาจเจริญ  

 
ตารางที่ 1.7 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 1.7 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 คุณสามารถ
ตอรองราคาสินคาได สินคาไทยที่เหมือนกันกับสินคา สปป.ลาว นั้น เปรียบเทียบราคาสินคาของไทยมีราคาถูก
กวาและมีปายแสดงราคาสินคาท่ีชัดเจน เปนตน  

3)  ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.76 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก เสียคาใชจายนอย
ในการขนสินคากลับ การขนสงสินคากลับมีความสะดวกและเวลาเปด-ปดใหบริการของรานคาเหมาะสม เปนตน  

4)  ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.75 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีการ
สงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) มีการโฆษณาในหนังสือพิมพทองถิ่นและมีการให
เครดิตในการซื้อสินคา เปนตน 

 
7.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

สินคาไทย โดยผานจุดผานแดนในจังหวัดอํานาจเจริญ  
 

ตารางที่ 1.8 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 

1-10 1-11

ตารางที่ 1.8  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางด้านกฎหมายและการเมือง และด้านเศรษฐกิจ 

ลำดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า S.D.
ระดับ

ความสำคัญ

1 ด้านเศรษฐกิจ 3.97 0.589 มาก

2 ด้านกฎหมายและการเมือง 3.72 0.605 มาก

รวม 3.85 0.597 มาก
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จากตารางที่ 1.8 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
อยางมีประสิทธิภาพและมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ เปนตน  
 

7.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายท่ี สปป.ลาว  
ผูประกอบการคนลาว สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองและขายสินคาสงในประเทศของตน 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 วิริยะ
เกด) รวมเปนองคปาฐก ที่ประชุมใหภาครัฐของทั้งสองฝายพิจารณาเรงรัดการยกฐานะจุดผอนปรนบานยักษคุ
เปนจุดผานแดนถาวร  
  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 ยืน
เอกสารใหกับศุลกากรเขมราฐ และกําหนดวันสงออกสินคา เพ่ือใหศุลกากรตรวจปลอยสินคา เชน สินคาวัสดุ
กอสราง สินคาอุปโภคบริโภค เปนตน 

2) การเดินทางขามมาฝงไทย จํากัดพ้ืนที่บริเวณตลาดนัด หามขามถนนหมายเลข 2034 สงผลใหคน
ลาวที่ตองการไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลชานุมานไมสามารถขามถนนไปได จึ งอะลุมอลวยเปนรายไปที่มี
ความจําเปนตองไปรักษาพยาบาลใหเดินทางไปได 

3) ปจจุบัน สปป.ลาว ไดรับอิทธิพลจากสินคาประเทศจีนและประเทศเวียดนามเพ่ิมข้ึน จึงทําใหสินคา
ไทยถูกแยงสวนแบงทางการตลาด 

 
10. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
 จุดผอนปรนบานยักษคุ ควรขยายเวลาเปดดานใหมีมากกวา 2 วันขึ้นไป เพ่ืออํานวยความสะดวกทาง
การคาที่มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
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สวนที่ 2 
จุดผอนปรน 

 
 

2.1 จุดผอนปรนบานยักษคุ ตําบลชานุมาน อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
 
1. สภาพโดยท่ัวไป  

1.1. ประวัติ ที่ตั้ง และการเดินทาง  
 จุดผอนปรนบานยักษคุ ตั้งอยู ตําบลชานุมาน อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ เปนจุดการคาที่มี
การซื้อขายสินคากับคนลาวมาเปนเวลานาน ไดยกระดับเปนจุดผอนปรนเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2549 เปดทํา
การทุกวันพุธและวันอาทิตย เวลา 06.00–18.00 น. การเดินทางมาจุดผอนปรนแหงนี้ใชการเดินทางจาก
จังหวัดอํานาจเจริญมาอําเภอชานุมาน โดยเสนทางหมายเลข 202 จากจังหวัดอํานาจเจริญไปทางอําเภอปทุมราชวงศา 
แลวใชเสนทางหมายเลข 3006 ถึงอําเภอชานุมาน ระยะทางประมาณ 64 กิโลเมตร  
 

 
                       ภาพที่ 2.1 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนบานยักษคุ อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
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          ภาพที่ 2.2 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนบานยักษคุ อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
 

1.2. การบริหารจัดการ หนวยงานรับผิดชอบ 
การบริหารจัดการจุดผอนปรนบานยักษคุ ไดมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2.1 แสดงการบริหารจดัการจุดผอนปรนบานยักษคุ อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจรญิ 
หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 

ฝายปกครอง อําเภอชานุมาน ดูแลความเรียบรอยการเขา-ออกของคน และเก็บคาธรรมเนียมคนลาวที่ผานจุดผอน
ปรนนี้ คนละ 10 บาท 

ศุลกากรเขมราฐ ดําเนินการตรวจปลอยสินคา เก็บภาษี 
ตํารวจตระเวนชายแดน 

ดําเนินการดูแลดานความมั่นคงตามแนวตะเข็บชายแดน ตํารวจน้ํา 
ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน 

อบต.ชานุมาน จัดเก็บคาเชาในวันเสารที่มีการตั้งตลาดนัด อัตราคาเชา 20-200 บาท ข้ึนอยูกับขนาด
พื้นที่ในการเชา  

 

 
       ภาพที่ 2.3 สถานที่ทําการของดานอาํเภอชานุมาน 
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1.3. ลักษณะทางกายภาพของดาน 
จุดผอนปรนบานยักษคุ อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ ตั้งอยูใกลอาคารที่ทําการเทศบาลตําบล

ชานุมาน ซึ่งในอนาคตกําหนดใหพ้ืนที่อาคารที่ทําการเทศบาลชั้น 1 เปนพ้ืนที่จุดตรวจผานเขา-ออกของจุด
ผอนปรน ซึ่งไดสรางบันไดทอดลงสูแมน้ําโขงแลว 

1) รถชักรอกโดยใชมอเตอรไฟฟาหรือทองถิ่นเรียกรถวีล มีใหบริการ จํานวน 1 คัน คิดคาบริการ
ขนสง เที่ยวละ 100 บาท โดยเรือ 1 ลํา สามารถขนสินคาจากรถวีล ประมาณ 2-5 เที่ยว ขึ้นอยูกับขนาดของ
สินคา  

 

   
  ภาพที่ 2.4 รถชักรอกโดยใชมอเตอรไฟฟา                   ภาพที ่2.5 กรรมกรรับจางขนสงสินคาคนลาว 
 

2) กรรมกรรับจางขนสงสินคา สวนใหญเปนแรงงานลาวที่ขามมารับจางทํางานในประเทศ เขามา
ทํางานไปเชา-กลับเย็น ไดคาขนสินคาลงเรือ จากรถวีล 1 คัน มีคาใชจาย 50 บาท  

3) เรือขามฝาก มีใหบริการทั้งเรือไทยและเรือ สปป.ลาว มีเรือไทยใหบริการทั้งหมด 33 ลํา แตมี
ใหบริการ จํานวน 23 ลําตอวัน ผูใชบริการเสียคาใชจาย คนละ 50 บาทตอเที่ยว  

4) รถสามลอ มีใหบริการจํานวน 25 คัน คาบริการคนละ 10 บาทตอเที่ยว ซึ่งการใหบริการจาก
บริเวณจุดผอนปรนไปบริเวณตลาดนัด มีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  
 จุดผอนปรนแหงนี้ มีสินคาสงออก สวนใหญเปนสินคาอุปโภคบริโภค มูลคาการคาที่ผานพิธีการทาง
ศุลกากร ประมาณ 3–5 ลานบาทตอป จุดผอนปรนแหงนี้มีพอคาคนไทยประมาณ 7 รายที่สงออกสินคาจาก
ไทย ไป สปป.ลาว แลวสงสินคาเขาสูเวียดนามโดยใชเสนทาง R9 มีพอคาคนกลางรายใหญ จากเมืองไซพูทอง 
แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว จํานวน 4 ราย สินคานําเขา สวนใหญเปนสินคาทางการเกษตร ของปาตาม
ฤดูกาล และสินคาประเภทเครื่องจักสาน ทุกวันอาทิตย ตั้งแตเวลา 07.00-11.00 น. มีตลาดนัดซึ่งหางจากจุด
ผอนปรนประมาณ 3 กิโลเมตร ตลาดนัดแหงนี้ มีคนลาวนําสินคามาวางขาย แลวนําเงินที่ไดจากการขายสินคา
ไปซื้อสินคาอุปโภคบริโภคเพ่ือใชในชีวิตประจําวัน มีจํานวนรานคา ประมาณ 150 ราน สินคาที่มีการขายใน
ตลาดนัด สวนใหญรอยละ 85 เปนสินคาอุปโภคบริโภค อาหารสด อาหารปรุงสําเร็จ ผลไม เสื้อผา 
เครื่องนุงหม เปนตน  
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 ภาพที่ 2.6 เรือขามฝากของไทยและ สปป.ลาว       ภาพที่ 2.7 รถสามลอบริการรับ-สง 
 

  
 ภาพที ่2.8 ตลาดนัดบานยกัษคุ อาํเภอชานุมาน                    ภาพที ่2.9 รานคาบริเวณตลาดนัดบานยกัษคุ อาํเภอชานุมาน 

 
หางจากจุดผอนปรนนี้ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีจุดจอดเรือปากหวยยาง ตําบลโคกสาร อําเภอชานุมาน 

เปนทาเรือประเพณีที่มีคนลาวขามมาซื้อสินคา และสงออกสินคาไปยังฝงตรงขามอีกหนึ่งแหง เนนใหเฉพาะคน
ลาวนําเรือเขามาจอดเทียบเทานั้น การซื้อ-ขายสินคาผานทาเรือนี้ ไมมีการใชเอกสารใด ๆ เพ่ือแจงรายการสินคา
เนื่องจากเปนการคาขายมูลคาไมมาก นอกจากนี้ยังมี ทาเรือบานนาสีดา ทาเรือบานบุงเขียว เปนตน ซึ่งทาเรือ
ดังกลาว เปนทาเรือประเพณีที่คนลาวเขามาซื้อสินคาหรือทั้งคนไทยและคนลาวใชในการเดินทางไปมากันเปน
เวลานานแลว 

 
1.4. จํานวนคนเขา-ออก 

  จุดผอนปรนบานยักษคุ อําเภอชานุมาน มีคนลาวขามมาในวันอาทิตย มากกวาวันพุธ ประมาณ 200-250 
คน ขึ้นอยูกับชวงฤดูกาล และวันพุธมีคนขามมาวันละประมาณ 100 คน โดยวันพุธคนลาวที่ขามมา สวนใหญเปน
พอคาคนลาว ที่ขามมาซื้อสินคาจากอําเภอชานุมานไปขาย 
 นอกจากเปดใหบริการทุกวันพุธและวันอาทิตย ในวันที่ไมไดเปดจุดผอนปรนผูคาสามารถใชหลัก
กฎหมาย มาตรา 5 ทวิ ตามพระราชบัญญัติของศุลกากรเพ่ือใชในการขนสงสินคา ความวา ในกรณีที่ผูนําของ
เขาหรือผูสงของออกหรือผูขนสงมีเหตุจําเปนและแสดงความจํานงลวงหนาตออธิบดี หรือผูที่อธิบดีมอบหมาย
วาจะขนสงของผานเขตแดนใด ๆ ทางบกหรือตอนใดแหงเขตแดนนั้นตามทางอ่ืนนอกจากทางอนุมัติ อธิบดี
หรือผูที่อธิบดีมอบหมายอาจอนุญาตเปนหนังสือใหขนสงตามทางที่ขอ โดยกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติ
ประการใดก็ได ใหถือวาทางท่ีไดอนุญาตเชนวานี้เปนทางอนุมัติเฉพาะคราว 
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 ภาพที ่2.10 สภาพทั่วไปบริเวณจุดผอนปรนบานยักษคุ                   ภาพที่ 2.11 อาคารทําการจุดผอนปรนบานยักษค ุ
 
2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 

จุดผอนปรนบานยักษคุ อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ อยูตรงขาม บานเหลามะหูด เมืองไซพูทอง 
แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว มีแมน้ําโขงกั้นกลางตามแนวชายแดน และพ้ืนที่ฝงตรงขามยังมีหมูบานที่อยู
ใกลเคียงกันเดินทางมาซื้อสินคาที่บริเวณจุดผอนปรนบานยักษคุ เชน บานวินคูน บานเรือนหิน บานนาฟองทา 
บานนาฟองติ้ว บานศรีสวาง บานนาจิก บานกลางของ บานดาน บานทาบุชัย บานนารี บานหัวนาคํา เปนตน แต
ละหมูบานมีประชากรประมาณ 200-300 คน  

 นอกจากบานเหลามะหูดแลว ยังมีหมูบานที่อยูบนเกาะกลางแมน้ําโขง มีประชากรอาศัยอยูประมาณ 
1,000 คน สวนใหญเปนคนไทยที่ไปอาศัยอยู แตเกาะดังกลาวเปนเกาะของ สปป .ลาว ยึดตามสัญญาวาดวย
การปกปนเขตแดน ระหวางสยามกับฝรั่งเศส ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2436 ประชาชนบนเกาะนี้มีการประกอบ
อาชีพในการเพาะปลูกทางการเกษตร เชน การปลูกขาว ยางพารา  

พอคารายใหญคนลาวที่ขามมาซื้อสินคาผานจุดผอนปรนนี้ จํานวน 4 ราย สวนใหญพอคาเหลานี้ขาม
มาซื้อสินคาในวันพุธ และกระจายสินคาไปยังผูขายรายยอยที่ขายสินคาในหมูบานตาง ๆ ของเมือง ไซพูทอง 
พอคาคนไทยรายใหญมีการใหเครดิตแกผูขายรายยอยคนลาว ประมาณ 5-7 วัน แตมีการบวกราคาเพ่ิมรอยละ 
2 ของราคาสินคา นอกจากนี้มีผูขายรายยอยคนลาวที่ขามมาซื้อสินคาไทยไปขายเอง จํานวน 10-15 ราย การ
มาซื้อของผูขายรายยอยคนลาว สวนใหญเขามาซื้อสินคาในวันที่มีตลาดนัด คือ วันอาทิตย เนื่องจากบางสวน
ไดนําสินคาฝงลาวมาขายดวย เชน ไขมดแดง หนอไม เห็ดเพาะ เปนตน การนําสินคามาขายมีพอคาคนไทยใน
พ้ืนที่ และจังหวัดใกลเคียง มารอรับซื้อสินคาดังกลาวบริเวณหนาดาน และนําสินคาที่ซื้อมาไปขายตอในตลาด
ตาง ๆ ตามที่พอคาคนไทยนั้นอยู นอกจากนี้ พอคาคนลาว มีการนําเครื่องจักสาน เชน หวด กลองขาว เปนตน 
มาขายใหแกพอคาคนไทย ซึ่งพอคาคนไทยนําไปตกแตง เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมของสินคา เชน การเสริมขอบ
กระดง หวด ใหมีความแข็งแรงมากขึ้น 

สวนสินคาที่คนลาว เขามาซื้อจากฝงไทย ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค สินคาเครื่องใชไฟฟา สินคา
อุปกรณทางการเกษตร สินคาเครื่องนุงหม เปนตน นอกจากนี้ ยังมีสินคาประเภทที่นอน หมอน ที่สงออกไปยัง
ประเทศเวียดนาม ผานชองทางนี้  

 แรงงานลาว ทีล่ักลอบเขามาในประเทศไทย เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ไดมีการจับกุมแรงงานลาว
และผลักดันกลับประเทศ จํานวน 200 คน คาใชจายตาง ๆ ภาครัฐของไทยเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด ยังคงมี
การผลักดันแรงงานลาวกลับประเทศเปนประจํา โดยเฉพาะในชวงเทศกาลตาง ๆ เชน เทศกาลปใหม เทศกาล
สงกรานต เปนตน 
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 ดานการทองเที่ยว เมืองไซพูทอง สปป.ลาว มีแหลงทองเที่ยวสําคัญ คือ ปราสาทหิน ซึ่งเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพุทธศาสนา ซึ่งสถานที่ทองเที่ยวของ สปป.ลาว แตกอนมีการบริหารจัดการจาก
หนวยงานทองถิ่นของเมืองนั้น แตในปจจุบันมีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจมากขึ้น และภาครัฐของ สปป.ลาว 
ใหการสนับสนุน  
 
3. รูปแบบการคาขาย 

3.1. สินคาและมูลคาการคา  
จุดผอนปรนบานยักษคุ อําเภอชานุมาน เปนจุดผอนปรนและเปนจุดผานแดนเพียงแหงเดียวของ

จังหวัดอํานาจเจริญที่มีการสงออกสินคาไป สปป.ลาว และสินคาบางประเภทสงออกไปยังประเทศเวียดนาม 
เชน น้ําสมตราดีโด เปนตน มีผูขายรายใหญคนไทยประมาณ 7 ราย คนลาวขามมาซื้อสินคาที่จุดผอนปรนนี้ใน
วันอาทิตยเฉลี่ยประมาณ 200–250 คน เนื่องจากวันอาทิตยมีตลาดนัดขายสินคา และคนลาวบางสวนไดนํา
สินคามาวางขาย เมื่อไดเงินจากการขายสินคาแลว นําเงินดังกลาวไปซื้อสินคาไทยกลับไปใชในครัวเรือน เสีย
คาใชจาย คือ คาผานแดนฝง สปป.ลาว จํานวน 50 บาท คาเรือขามฟากมาฝงไทย เที่ยวละ 50 บาท และคา
เหยียบแผนดินไทย คนละ 10 บาท นอกจากนั้น คารถสามลอ คนละ 10 บาท เนื่องจุดผอนปรนหางจากตลาด
นัดประมาณ 3 กิโลเมตร ดังภาพ 

 

 
      ภาพที ่2.12 ตนทุนการเดินทางของคนลาวเขามาประเทศไทย ณ จุดผอนปรนบานยักษคุ 

 
 คนลาวที่ขามมาซื้อสินคาที่จุดผอนปรนบานยักษคุ สามารถแบงประเภทตามลักษณะคนลาวที่เขามา
ซื้อสินคา ดังนี้  
 1) คนลาวที่เขามาซื้อสินคา เพ่ือนํากลับไปใชในครัวเรือน ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค สินคาประเภท
อาหารสด ผัก ผลไม รวมถึงเครื่องปรุงรส ประมาณการคนลาวที่เขามาซื้อสินคา จํานวน 150 คนในวันที่เปด
ตลาดนัด และประมาณการคนลาว 1 คน ซื้อสินคาเฉลี่ยคนละ 600 บาท หากรวมเปนมูลคาการซื้อสินคาใน
วันที่มีตลาดนัด จํานวน 90,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีคนลาวบางคนที่นําสินคาประเภทของปาตามฤดูกาลมา
ขาย เชน ไขมดแดง เห็ดเผาะ หนอไม เปนตน แลวนําเงินที่ไดจากการขายสินคา ประมาณ 1,000-2,000 บาท 
และแบงเงินที่ไดจากการขายไว 500 บาท เพื่อไวเปนคาใชจายในการเดินทางกลับ สวนเงินที่เหลือจากการขาย
สินคาหักคาเดินทางกลับแลว นําไปซื้อสินคาไทย เพ่ือนําไปใชบริโภคในครัวเรือน สินคาที่ซื้อเปนสินคาอุปโภค
บริโภค เชน ผงซักฟอก สบู ยาสีฟน น้ํายาลางจาน ขนมขบเคี้ยว น้ําสมดีโด นมแล็คตาซอย เครื่องดื่มชูกําลัง 
เปนตน 
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ภาพที่ 2.13-2.14 สินคาที่คนลาวซ้ือเพื่อไปบริโภค 

 
 2) คนลาวที่มาซื้อสินคาไปขาย สามารถแบงผูขายคนลาว ไดดังนี้ (1) ผูขายรายใหญ เขามาซื้อสินคา
เพ่ือนําไปขายสงใหผูขายรายยอย ในเมืองไซพูทอง สินคาที่ซื้อ เชน น้ําสมดีโด ผงซักฟอง เครื่องปรุงรส 
เครื่องดื่มชูกําลัง ขนมคบเค้ียว สินคาเบ็ดเตล็ด เปนตน มูลคาการซื้อแตละครั้งประมาณ 60,000–80,000 บาท 
และลักษณะการซื้อใชการโทรศัพทมาสั่งสินคากับรานคาประจําที่ไทยไวลวงหนา เมื่อถึงวันที่มีการเปดตลาด
นัดผูขายรายใหญคนลาวขามมารับสินคาตามที่สั่งไว จํานวนผูขายรายใหญคนลาว ประมาณ 4 ราย (2) ผูขาย
รายยอย เขามาซื้อสินคาไปขายดวยตนเอง มีมูลคาที่ซ้ือแตละครั้งประมาณ 8,000–10,000 บาท และนําสินคา
กลับเอง  
 

 
                                            ภาพที ่2.15 สินคาที่คนลาวนํามาขายทีต่ลาดนัดบานยักษคุ 

 
3) พอคาคนลาวที่นําสินคามาขายใหกับพอคาคนไทยเปนจํานวนมาก สินคาที่นํามาขาย ไดแก หนอไม 

ไขมดแดง เห็ดเพาะ เครื่องจักสาน เปนตน ซึ่งมูลคาการขายสินคาในแตละครั้ง 5,000-10,000 บาท และ
พอคาคนไทยไดนําไปขายตามตลาดตาง ๆ ในทองถิ่น  

 
 สวนสินคาที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทย เพื่อไปบริโภคหรือขาย โดยแบงเปนประเภท ดังนี้ 
  1) สินคาอุปโภคบริโภค ไดแก ผงชูรส มะละกอ แชมพูแพนทีน ผงซักฟอกโปร เครื่องดื่มบํารุงกําลัง 
ขนมคบเคี้ยว น้ําสมตราดีโด น้ําอัดลม น้ําปลา น้ํามันพืช มะเขือและหอมแดง เปนตน 
  2) สินคาของใชภายในครัวเรือน ไดแก กระทะ หมอนิ่ง ซึง หมอ ตะหลิว ชอน จานและสายยาง เปนตน 

3) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลมและตูเย็น เปนตน 
4) สินคาเครื่องนุงหม ไดแก กางเกง เสื้อ กระโปรง ผาถุงและรองเทาแตะ เปนตน 
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5) สินคาอุปกรณทางการเกษตร ไดแก จอบ เสียมและยาฆาแมลงปราบศัตรูพืช เปนตน 
6) สินคาอุปกรณกอสราง ไดแก สี หลอดไฟและปลั๊ก เปนตน 
7) สินคาเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน 

 

  
 ภาพที ่2.16 บรรยากาศบริเวณตลาดนัด              ภาพที ่2.17 การเตรียมขนสินคาลงเรือ 

 
3.2. รูปแบบการพึ่งพาดานการคา  

1) กรณีผูขายคนไทยในพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญหรือจังหวัดอ่ืน ขายสินคาใหกับคนลาว แบง
ออกเปน 2 กรณี คือ (1) ขายสินคาใหกับพอคาคนกลางที่ เมืองไซพูทอง สปป.ลาว พอคาคนกลางเมืองไซพูทอง มารับ
สินคาที่ดานบานเหลามะหูด เมืองไซพูทอง แลวนําไปกระจายตอใหพอคารายยอยที่หมูบานใกลเคียง (2) ขาย
สินคาใหกับพอคาคนกลางคนลาวที่เมืองไซพูทอง แลวพอคาคนลาว นําสินคาไทยไปสงตอยังพอคาคนกลางคน
เวียดนาม ซึ่งพอคาคนเวียดนามมารอรับสินคาที่ดานเวียดนาม แลวนําไปกระจายตอใหพอคารายยอยที่
เวียดนาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2) กรณีผูขายคนไทยในพื้นที่อําเภอชานุมาน ขายสินคาใหกับคนลาว แบงออกเปน 3 กรณี คือ (1) 
ขายสินคาใหกับพอคาคนกลางฝง สปป.ลาว โดยขามมาซื้อสินคาฝงไทย และผูขายคนไทยนําสินคาไปสงที่ดาน
บานเหลามะหูด เมืองไซพูทอง แลวพอคาคนกลางนําไปกระจายตอใหพอคารายยอยที่หมูบานใกลเคียง (2) ขาย
สินคาใหพอคารายยอยฝง สปป.ลาว แลวนําสินคาไปขายที่รานโดยตรง (3) ขายสินคาใหผูบริโภคคนลาวโดยตรง 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.18 แสดงรูปแบบการพึ่งพาของผูขายคนไทยในพื้นที่จังหวัดอาํนาจเจรญิ/จังหวัดอื่น 

ผูขายใน
จังหวัด 

อํานาจเจรญิ/
จังหวัดอื่น 

พอคาคนกลาง 
เมืองไซพูทอง 

พอคารายยอย 
เมืองไซพูทอง 

 
ขายสินคาที่ไทย กระจายสินคา 

พอคาคนกลาง
ประเทศเวยีดนาม 

 

พอคาคนกลาง 
เมืองไซพูทอง สงสินคาไทย สงสินคา 
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3) กรณีผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดาน ขายสินคาใหคนลาว แบงออกเปน 3 กรณี ไดแก (1) 
ขายสินคาใหกับพอคาคนกลางเมืองไซพูทอง ขามมาซื้อสินคาที่ฝงไทย แลวนําสินคาไปกระจายตอใหกับผูคา
รายยอยคนลาวในหมูบานใกลเคียง (2) พอคารายยอยที่เมืองไซพูทอง แลวนําสินคาไปขายเอง (3) ขายสินคา
ใหผูบริโภคคนลาวโดยตรง 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

4) กรณีพอคาคนกลางคนลาวที่เมืองไซพูทอง สปป.ลาว นําสินคามาขายใหกับพอคาคนไทย ที่
บริเวณจุดผอนปรนบานยักษคุ อําเภอชานุมาน แบงออกเปน 2 กรณี คือ (1) ขายสินคาใหพอคาคนไทยใน
จังหวัดอํานาจเจริญหรือจังหวัดอ่ืน (2) ขายสินคาใหพอคาคนไทยในอําเภอชานุมาน ซึ่งนําสินคา/ผลผลิตจาก 
สปป.ลาว ไปแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลคาของสินคา  
 
 
 
 
 
 
 

ผูขายในอําเภอ 
ชานุมาน 

พอคาคนกลาง 
เมืองไซพูทอง 

 

พอคารายยอย 
เมืองไซพูทอง 

 

ขายสินคาที่ไทย กระจายสินคา 

ผูขายรายยอย 
เมืองไซพูทอง ขายสินคาที่ อ.ชานุมาน 

ผูบริโภค 
เมืองไซพูทอง ขายสินคาที่ อ.ชานุมาน 

 
ภาพที่ 2.19 แสดงรูปแบบการพึ่งพาของผูขายคนไทยในพื้นที่อําเภอชานุมาน 

 
 
 
 

ผูขายใน
บริเวณ 

ตลาดนดั 

พอคาคนกลาง 
เมืองไซพูทอง 

 

พอคารายยอย 
เมืองไซพูทอง 

 
ขายสินคาที่ไทย กระจายสินคา 

ผูขายรายยอย 
เมืองไซพูทอง ขายสินคาที่ อ.ชานุมาน 

ผูบริโภค 
เมืองไซพูทอง ขายสินคาที่ อ.ชานุมาน 

 
ภาพที่ 2.20 แสดงรูปแบบการพึ่งพาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัด 

ภาพที่ 2.21 แสดงรูปแบบการพึ่งพาของพอคาคนกลางคนลาวที่เมืองไซพูทอง สปป.ลาว 

พอคาคนกลางจาก 
เมืองไซพูทอง 

พอคาคนไทยใน 
จ.อํานาจเจรญิ/จ.อื่น 

ขายสินคาที่จุดผอนปรน 
พอคาคนไทยใน 
อําเภอชานุมาน 
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5) กรณีพอคารายยอยคนลาวที่เมืองไซพูทอง สปป.ลาว นําสินคามาขายใหกับคนไทย ที่บริเวณจุด
ผอนปรนบานยักษคุ อําเภอชานุมาน แบงออกเปน 3 กรณี คือ (1) ขายสินคาใหพอคาคนไทยในจังหวัด
อํานาจเจริญและจังหวัดอ่ืน (2) ขายสินคาใหพอคาคนไทยในอําเภอชานุมาน (3) ขายสินคาใหผูบริโภคโดยตรง   

 
6)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. ลักษณะการขนสง 
1) กรณีผูขายคนไทยในพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญหรือจังหวัดอืน่ 

กรณีที่ 1.1) ขายสินคาใหกับพอคาคนกลางที่ เมืองไซพูทอง สปป.ลาว 
 
 
 
 
 
 
 
  ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีที่ผูขายคนไทยในพ้ืนที่จังหวัดอํานาจเจริญหรือจังหวัดอ่ืน ขายสง
ใหกับพอคาคนกลางในเมืองไซพูทอง ซึ่งที่พอคาคนกลางคนลาวโทรศัพทสั่งสินคาจากรานคาปลีกในจังหวัด
อํานาจเจริญหรือจังหวัดอ่ืน สวนใหญเปนรานคาประจําที่เคยติดตอซื้อขายกันมาเปนเวลานาน ผูขายคนไทย
จัดเตรียมสินคาตามท่ีพอคาคนลาวสั่งซื้อแลวสงไปยัง สปป.ลาว ผานบริเวณจุดผอนปรนบานยักษคุ อําเภอชานุ
มาน จังหวัดอํานาจเจริญ ในกรณีที่สงสินคาออกเกิน 20,000 บาท ตองเสียภาษีใหกับศุลกากรโดยมีเจาหนาที่
ศุลกากรเขมราฐ มาตรวจปลอยสินคากอนจึงสามารถนําสินคาลงเรือได การขนสงลงเรือผูขายคนไทยเปนผูเสีย
คาจางแรงงานในการขนสงลงเรือ เฉลี่ยประมาณ 200–500 บาท จากนั้นพอคาคนกลางคนลาวรอรับสินคาที่
ดานประเพณบีานเหลามะหูด คาใชจายที่เกิดข้ึนระหวางการขนสงของฝง สปป.ลาว พอคาคนกลางคนลาวเปน
ผูรับผิดชอบทั้งหมด และพอคาคนกลางนําสินคาไปกระจายตอใหกับพอคารายยอยในเมืองไซพูทอง สปป.ลาว 
ตอไป 
 
 

ผูขายคน
ไทย 

จ.อื่น ๆ 

พอคาคน
กลางเมือง 
ไซพูทอง 

จุดผอนปรน 
บานยักษคุ 

ดานประเพณ ี
บานเหลา 

มะหูด 
 

พอคนกลางฝงลาว โทรมาสั่งสินคากับผูขายฝงไทย 

สงสินคา สงสินคา สงสินคา พอคาราย
ยอยเมือง 
ไซพูทอง 

กระจาย
สินคา 

ภาพที่ 2.23 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ 

ภาพที่ 2.22 แสดงรูปแบบการพึ่งพาของพอคารายยอยคนลาวที่เมืองไซพูทอง สปป.ลาว 

พอคาคนไทยใน 
อําเภอชานุมาน 

พอคารายยอยจาก 
เมืองไซพูทอง 

ผูบริโภคคนไทยใน 
อําเภอชานุมาน 

ขายสินคาที่จุดผอนปรน 

พอคาคนไทยใน 
จังหวัดอํานาจเจริญ/จังหวัด

อื่น 
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กรณีที่ 1.2) ขายสินคาใหกับพอคาคนกลางคนลาวที่เมืองไซพูทอง และสงตอไปยังพอคาคนกลางคน
เวียดนาม 

 
 
 
 
 
 
 

 ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีที่ผูขายคนไทยในพ้ืนที่จังหวัดอํานาจเจริญหรือจังหวัดอ่ืน ขายสง
ใหกับพอคาคนกลางคนเวียดนาม ผานคนกลาง คือ พอคาคนลาวที่เมืองไซพูทอง การสั่งสินคาเปนการ
โทรศัพทสั่งจากพอคาคนเวียดนาม ตรงมาท่ีพอคาคนไทย เพื่อใหจัดสินคาสงไปยังเวียดนามในวันและเวลาที่ตก
ลงทั้งสองฝาย ซึ่งการขนสงสินคาผาน สปป .ลาว เพ่ือเปนการงาย ตองมีพอคาคนลาวเปนตัวกลางในการนํา
สินคาไปสงยังบริเวณดานลาว-เวียดนาม แลวพอคาคนเวียดนามมารับสินคาตามวันและเวลาที่ตกลงกันไว ซึ่ง
คาใชจายระหวางการขนสงสินคา พอคาคนเวียดนามเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด สินคาที่สงออกไปยังเวียดนาม
มากที่สุด คือ น้ําสมดีโด  

 
2) กรณีผูขายคนไทยในพื้นที่อําเภอชานุมาน 
 

กรณีที่ 2.1) ขายสินคาใหกับพอคาคนกลาง เมืองไซพูทอง 
 

 
 
 
 
 
 
  ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีที่ผูขายคนไทยอยูในพ้ืนที่อําเภอชานุมาน ที่ขายสินคาใหกับพอคาคน
กลางคนลาวที่ขามมาซื้อสินคาดวยตนเอง พอคาคนกลางรวบรวมใบสั่งสินคาจากพอคารายยอยในเมืองไซพูทอง 
สปป.ลาว แลวขามมาซื้อสินคาในวันที่เปดดานแลวนําสินคากลับเอง ซึ่งคาใชจายในการขนสงสินคาพอคาคน
กลางคนลาวเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด จากนั้นพอคาคนกลางคนลาวนําสินคาไปสงใหพอคารายยอยใน
เมืองไซพูทอง 
 

ผูขายคน
ไทย 

อ.ชานุมาน 

พอคาคน
กลางเมือง 
ไซพูทอง 

จุดผอนปรน 
บานยักษคุ 

ดานประเพณ ี
บานเหลา 

มะหูด 

จดรายการ แลวมาเลือกสินคาท่ีรานขาย 

สงสินคา นําสินคา
กลับเอง 

พอคาราย
ยอยเมือง 
ไซพูทอง 

กระจาย
สินคา 

นําสินคา
กลับเอง 

ภาพที่ 2.25 แสดงลกัษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.ชานุมาน ทีข่ายสินคาใหกบัพอคาคนกลาง เมืองไซพูทอง 

ภาพที่ 2.24 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ 

ผูขายคน
ไทย 

จ.อื่น ๆ 

พอคาคน
กลางเมือง 
ไซพูทอง 

จุดผอนปรน 
บานยักษคุ 

ดานประเพณ ี
บานเหลา 

มะหูด 
 

พอคนกลางฝงลาว โทรมาสั่งสินคากับผูขายฝงไทย 

สงสินคา สงสินคา สงสินคา พอคาคน
กลางคน
เวียดนาม 

สงสินคา 
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กรณีที่ 2.2) ขายสินคาใหพอคารายยอย เมืองไซพูทอง 
 
 
 
 
   
 
 

  ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีที่พอคารายยอยคนลาว ที่ขามมาซื้อสินคาดวยตนเอง และนําสินคา
กลับดวยตนเอง สินคาที่ซื้อเปนสินคาอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน คาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้น พอคาคนลาว
เปนผูรับผิดชอบ ทั้งคาแรงงานขนสินคาลงเรือประมาณ 200-500 บาท คาเรือประมาณ 200 บาท ในกรณี
เหมาลําในขนสินคานํากลับ ตลอดจนมีคาภาษีใน สปป.ลาว ขึ้นอยูกับปริมาณสินคาที่เจาหนาที่ ของ สปป.ลาว 
พิจารณาแตละรายสินคา 
 
กรณีที่ 2.3) ขายสินคาใหผูบริโภคโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
   
  ลักษณะการขนสงในกรณีที่ผูบริโภคคนลาวขามมาซื้อสินคาโดยตรง โดยเรือขามฟากเขามาที่จุดผอน
ปรนนี้ ผูบริโภคขามมาซื้อสินคาในรานคาปลีก-คาสง ในอําเภอชานุมาน เพ่ือนําไปใชอุปโภคบริโภคในครัวเรือน
หรือเพ่ือการเกษตร คาใชจายในการขามฝงมีคาเรือโดยสาร 50 บาทตอเที่ยว คาเหยียบแผนดินไทย 10 บาท 
และคารถโดยสารเพ่ือเขาไปตลาดหรือรานคาในตัวอําเภอชานุมาน คนละ 10 บาท ซึ่งสินคาที่คนลาวซื้อ เชน 
อุปกรณทางการเกษตร เครื่องปรุงรส เครื่องพลาสติก ของใชในครัวเรือน เปนตน 
 

3) กรณีผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดาน 
 

กรณีที่ 3.1) ขายสินคาใหกับพอคาคนกลาง เมืองไซพูทอง 
 

 
 
 
 
 
   

ผูขายคน
ไทย 

อ.ชานุมาน 

พอคาราย
ยอย เมือง 
ไซพูทอง 

จุดผอนปรน 
บานยักษคุ 

ดานประเพณ ี
บานเหลา 

มะหูด 

เดินทางมาเลือกสินคาดวยตัวเอง 

สงสินคา นําสินคา 
กลับเอง 

ผูบริโภค 
เมืองไซพู

ทอง 

ขาย 
สินคา 

นําสินคา 
กลับเอง 

ภาพที่ 2.26 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.ชานุมาน ทีข่ายสินคาใหกบัพอคารายยอย เมืองไซพูทอง 

ผูขายคน
ไทย 

อ.ชานุมาน 

ผูบริโภค 
เมือง 

ไซพูทอง 

จุดผอนปรน 
บานยักษคุ 

ดานประเพณี 
บานเหลา 

มะหูด 

เดินทางมาเลือกสินคาดวยตัวเอง 

สงสินคา นําสินคา 
กลับเอง 

นําสินคา 
กลับเอง 

ภาพที่ 2.27 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.ชานุมาน ทีข่ายสินคาใหกบัผูบริโภค เมืองไซพูทอง 

ผูขายคน
ไทย 

ตลาดนัด 

พอคาคน
กลางเมือง 
ไซพูทอง 

จุดผอนปรน 
บานยักษคุ 

ดานประเพณ ี
บานเหลา 

มะหูด 

จดรายการ แลวมาเลือกสินคาท่ีรานขาย 

สงสินคา นําสินคา
กลับเอง 

พอคาราย
ยอยเมือง 
ไซพูทอง 

กระจาย
สินคา 

นําสินคา
กลับเอง 

ภาพที่ 2.28 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในตลาดนัด ที่ขายสินคาใหกับพอคาคนกลาง เมืองไซพูทอง 
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  ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีที่ผูขายคนไทยอยูในบริเวณตลาดนัด ที่ขายสินคาใหกับพอคาคน
กลางคนลาวที่ขามมาซื้อสินคาดวยตนเอง ซึ่งพอคาคนกลางรวบรวมใบสั่ งสินคาจากพอคารายยอยใน       
เมืองไซพูทอง สปป.ลาว แลวขามมาซื้อสินคาในวันที่เปดดานแลวนําสินคากลับเอง สวนคาใชจายในการขนสง
สินคาพอคาคนกลางคนลาวเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด จากนั้นพอคาคนกลางคนลาวนําสินคาไปสงให
พอคารายยอยในเมืองไซพูทอง 
 
กรณีที่ 3.2) ขายสินคาใหพอคารายยอย เมืองไซพูทอง 
 
   
 
 
 
 
 
  ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีที่พอคารายยอยคนลาว ที่ขามมาซื้อสินคาดวยตนเอง และนําสินคา
กลับดวยตนเอง สินคาที่ซื้อเปนสินคาอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน และคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้น พอคาคน
ลาวเปนผูรับผิดชอบ ทั้งคาแรงงานขนสินคาลงเรือประมาณ 200-500 บาท คาเรือประมาณ 200 บาท ในกรณี
เหมาลําในขนสินคานํากลับ ตลอดจนมีคาภาษีใน สปป .ลาว ขึ้นอยูกับปริมาณสินคาที่เจาหนาที่ สปป.ลาว 
พิจารณาแตละรายสินคา 
 
กรณีที่ 3.3) ขายสินคาใหผูบริโภคโดยตรง 
 
 
 
 
  
 
 

  ลักษณะการขนสงในกรณีที่ผูบริโภคคนลาวขามมาซื้อสินคาโดยตรง ซึ่งเรือขามฟากเขามาที่จุดผอน
ปรนนี้ ผูบริโภคขามมาซื้อสินคาในรานคาปลีก-คาสง ในอําเภอชานุมาน เพื่อนําไปใชอุปโภคบริโภคในครัวเรือน
หรือเพ่ือการเกษตร คาใชจายในการขามฝงมีคาเรือโดยสาร 50 บาทตอเที่ยว คาเหยียบแผนดินไทย 10 บาท 
และคารถโดยสารเพ่ือเขาไปตลาดหรือรานคาในตัวอําเภอชานุมาน คนละ 10 บาท สินคาที่คนลาวซื้อ เชน 
อุปกรณทางการเกษตร เครื่องปรุงรส เครื่องพลาสติกและของใชในครัวเรือน เปนตน 
 
 
 
 
 

ผูขายคน
ไทย 

ตลาดนัด 

พอคาราย
ยอย เมือง 
ไซพูทอง 

จุดผอนปรน 
บานยักษคุ 

ดานประเพณ ี
บานเหลา 

มะหูด 

เดินทางมาเลือกสินคาดวยตัวเอง 

สงสินคา นําสินคา 
กลับเอง 

ผูบริโภค 
เมืองไซพู

ทอง 

ขาย 
สินคา 

นําสินคา 
กลับเอง 

ภาพที่ 2.29 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในตลาดนัด ที่ขายสินคาใหกับพอคารายยอย เมืองไซพูทอง 

ผูขายคน
ไทย 

ตลาดนัด 

ผูบริโภค 
เมือง 

ไซพูทอง 

จุดผอนปรน 
บานยักษคุ 

ดานประเพณี 
บานเหลา 

มะหูด 

เดินทางมาเลือกสินคาดวยตัวเอง 

สงสินคา นําสินคา 
กลับเอง 

นําสินคา 
กลับเอง 

ภาพที่ 2.30 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน ตลาดนัด ที่ขายสินคาใหกับผูบริโภค เมืองไซพูทอง 
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4) กรณีพอคาคนกลางคนลาวท่ีเมืองไซพูทอง สปป.ลาว  
 

กรณีที่ 4.1) ขายสินคาใหพอคาคนไทยในจังหวัดอํานาจเจริญหรือจังหวัดอื่น 
 
 
 
 
 
 
   

  ลักษณะการขนสงสินคาที่พอคาคนกลางคนลาวนํามาจําหนายใหกับพอคาคนไทยในจังหวัดอํานาจเจริญ
หรือจังหวัดอ่ืน ลักษณะนี้พอคาคนกลางเปนผูรวบรวมสินคาสวนมากเปนผลิตภัณฑจากปา เครื่องจักสาน แลว
นําเขามาจําหนายใหกับพอคาคนไทยในจังหวัดอํานาจเจริญ หรือจังหวัดอ่ืน ผานชองทางดานประเพณีบานเหลา
มะหูด สปป.ลาว ขามมาฝงไทย ที่จุดผอนปรนบานยักษคุ อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
 
กรณีที่ 4.2) ขายสินคาใหพอคาคนไทยในอําเภอชานุมาน 
 
 
   
 
 
 
 
  ลักษณะการขนสงสินคาจาก สปป.ลาว ของพอคาคนกลางคนลาวใหกับพอคาคนไทยที่อยูในอําเภอ
ชานุมาน ผานดานประเพณีบานเหลามะหูด ซึ่งพอคาคนกลางเปนผูรวบรวมสินคาโดยมากเปนผลผลิตจากปา 
เครื่องจักสาน แลวนําเขามาสงใหกับพอคาคนไทยที่อยูในอําเภอชานุมาน ในวันที่เปดจุดผอนปรน เพ่ือนําไป
แปรรูปสินคาในการสรางมูลคาเพ่ิม และกระจายสินคาไปขายทั่วประเทศตอไป 
 

5) กรณีพอคารายยอยคนลาวท่ีเมืองไซพูทอง สปป.ลาว  
 

กรณีที่ 5.1) ขายสินคาใหพอคาคนไทยในจังหวัดอํานาจเจริญหรือจังหวัดอื่น 
 
 
 
 
 
 
  

พอคาคน
กลาง  

เมืองไซพูทอง 

พอคาคน
ไทย จ.อื่น 

 

ดานประเพณ ี
บานเหลา 

มะหูด 

 

จุดผอน
ปรนบาน
ยักษค ุ

นําสินคามาขายดวยตัวเอง 

นําสินคา 
มา 

นําสินคา 
มา 

ผูบริโภค
คนไทย 

แปรรูป/ 
ขาย 

สินคา 

นําสินคา 
กลับเอง 

ผูผลิต
สินคา 

สปป.ลาว 
รวบรวม 
สินคา 

ภาพที่ 2.31 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของพอคนกลางคนลาวที่เมืองไซพูทอง ที่ขายสินคาใหกับพอคาคนไทย 

พอคาคน
กลาง เมือง 
ไซพูทอง 

พอคาคน
ไทย อําเภอ
ชานุมาน 

ดานประเพณ ี
บานเหลา 

มะหูด 

 

จุดผอน
ปรนบาน
ยักษค ุ

นําสินคามาขายดวยตัวเอง 

นําสินคา 
มา 

นําสินคา 
มา 

ผูบริโภค
คนไทย 

แปรรูป/ 
ขาย 

สินคา 

นําสินคา 
กลับเอง 

ผูผลิต
สินคา 

สปป.ลาว 
รวบรวม 
สินคา 

ภาพที่ 2.32 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของพอคาคนกลางคนลาวที่เมืองไซพูทอง ที่ขายสินคาใหกับพอคา 

พอคาราย
ยอย เมือง 
ไซพูทอง 

พอคาคน
ไทย จ.อื่น 

ดานประเพณ ี
บานเหลา 

มะหูด 

 

จุดผอน
ปรนบาน
ยักษค ุ

นําสินคามาขายดวยตัวเอง 

นําสินคา 
มา 

นําสินคา 
มา 

ผูบริโภค
คนไทย 

แปรรูป/ 
ขาย 

สินคา 

นําสินคา 
กลับเอง 

ผูผลิต
สินคา 

สปป.ลาว 
รวบรวม 
สินคา 

ภาพที่ 2.33 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของพอคารายยอยคนลาวที่เมืองไซพูทอง ที่ขายสินคาใหกับพอคาคนไทย 
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 ลักษณะการขนสงสินคาจาก สปป.ลาว ในกรณีพอคารายยอยที่เปนทั้งผูผลิตและรวบรวมจากผูผลิต
รายอ่ืน ๆ ในหมูบานมาสงใหกับพอคาคนไทยที่ในจังหวัดอํานาจเจริญหรือจังหวัดอ่ืน พอคารายยอยนําสินคา
มาสงใหพอคาคนไทยที่จุดผอนปรนบานยักษคุ บางรายมีการโทรสั่งสินคาและนัดหมายวันเวลามารับสินคา
บริเวณจุดผอนปรนบานยักษคุ 
 
กรณีที่ 5.2) ขายสินคาใหพอคาคนไทยในอําเภอชานุมาน 
 
 
 
 
 
 
 
 ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีพอคารายยอยคนลาวที่เปนทั้งผูผลิตและรวบรวมจากคนในหมูบานมา
ขายใหกับพอคาคนไทยในพื้นท่ีอําเภอชานุมาน แลวพอคาคนไทยนําสินคาหรือวัตถุดิบ จากพอคาคนลาว นําไป
แปรรูปสินคา เพื่อเพ่ิมมูลคาทางการคา และขายสินคาใหแกผูบริโภคคนไทยตอไป 
 
กรณีที่ 5.3) ขายสินคาใหผูบริโภคในอําเภอชานุมาน 
 
 
 
 
 
  
 

 ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีที่พอคารายยอยคนลาวนําเขามาจําหนายใหกับผูบริโภคคนไทย
โดยตรง มีลักษณะที่พอคารายยอยที่เปนทั้งผูผลิต ผูรวบรวมสินคาจากคนในหมูบานและพ้ืนที่ใกลเคียงมาขาย
บริเวณจุดผอนปรนบานยักษคุ อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ ในวันที่เปดตลาดนัด เชน เครื่องจักสาน 
ของปา เปนตน 
 หากพิจารณาตนทุนการขนสงสินคาจาก ไทย ไป สปป.ลาว ผานจุดผอนปรนบานยักษคุ พบวา คนลาวที่
ขามมาซื้อสินคาไปขายมีตนทุนการขนสงสินคาสูง ทําใหราคาสินคาที่ขายในฝงลาวมีราคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 30-40 
ของราคาสินคาที่ขายที่ไทยซ่ึงมีคาใชจาย ดังนี้ เสียคาผานแดนที่ฝงลาว คนละ 50 บาท คาเรือขามฟาก คนละ 50 
บาทตอเที่ยว ถาในกรณีเหมาลําคิดในราคา 100 บาท ขึ้นมาฝงไทยเสียคาเหยียบแผนดินไทยคนละ 10 บาท และ
คนลาวที่เขาไปซื้อสินคารานในตลาด เสียคารถสามลอ คนละ 10 ตอเที่ยว สวนใหญมีรานที่ซื้อสินคาเปนประจํา 
เนื่องจากมีที่สนิทสนม ติดตอกันเปนเวลานาน จนเกิดความไวใจกัน ซึ่งบางรายมีการใหเครดิตสินคาแกคนลาว 
และผูขายคนลาว การสั่งสินคามีทั้งการเดินทางมาซื้อสินคาดวยตนเอง หรือการโทรมาสั่งสินคาไวลวงหนาแลวมา
รับสินคาในวันที่เปดดาน หากมีการซื้อในปริมาณมากรานคาที่ขายสินคามีรถบริการสงสินคามายังบริเวณดาน 
สวนคาใชจายในการขนสินคาลงไปยังเรือขามฟาก และคาภาษีสินคาของฝง สปป .ลาว ผูขายคนลาวเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด สวนใหญสินคาที่มาซื้อ เปนสินคาอุปโภคบริโภค เชน ผงซักฟอก น้ํายาลางหองน้ํา 

พอคาราย
ยอย เมืองไซ

พูทอง 

พอคาคน
ไทย อ.ชานุ

มาน 

 

ดานประเพณ ี
บานเหลา 

มะหูด 

 

จุดผอน
ปรนบาน
ยักษค ุ

นําสินคามาขายดวยตัวเอง 

นําสินคา 
มา 

นําสินคา 
มา 

ผูบริโภค
คนไทย 

แปรรูป/ 
ขาย 

สินคา 

นําสินคา 
กลับเอง 

ผูผลิต
สินคา 

สปป.ลาว 
รวบรวม 
สินคา 

ภาพที่ 2.34 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของพอคารายยอยคนลาวที่เมืองไซพูทอง ที่ขายสินคาใหกับพอคาคนไทย 

พอคาราย
ยอย เมืองไซ

พูทอง 

ดานประเพณ ี
บานเหลา 

มะหูด 

 

จุดผอน
ปรนบาน
ยักษค ุ

นําสินคามาขายดวยตัวเอง 

นําสินคา 
มา 

นําสินคา 
มา 

ผูบริโภค
คนไทย 

ขายสินคา 
 

ผูผลิต
สินคา 

สปป.ลาว 
รวบรวม 
สินคา 

ภาพที่ 2.35 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของพอคารายยอยคนลาวที่เมืองไซพูทอง ที่ขายสินคาใหกับพอคาคนไทย 
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สบู ยาสีฟน แปรงสีฟน ยาสระผม เครื่องดื่มชูกําลัง นม น้ําสมตราดีโด บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตรามามา ขนมขบเคี้ยว 
ของใชเบ็ดเตล็ด เปนตน จากนั้นบริเวณดาน มีแรงงานในการขนสินคาลงเรือ ใชรอกมอเตอรไฟฟาขนสินคาลงไป
บริเวณทาเทียบเรือ หรือชาวบานเรียกกันวา “วีล” คิดคาบริการเที่ยวละ 50 บาท ผูขาย 1 ราย เสียคาวีล เฉลี่ย 3 
เที่ยว หรือ 150 บาท ขึ้นอยูกับปริมาณสินคาในการซื้อแตละครั้ง นอกจากนี้ มีคาเรือขนสงสินคาไปฝง สปป.ลาว 
ขั้นต่ําอยูที่ 100 บาท ขึ้นอยูกับปริมาณสินคาที่นํากลับในแตเที่ยว สวนการขนสินคาขึ้นจาก ฝง สปป.ลาว มีการ
ใชรอกมอเตอรไฟฟาเชนเดียวกับฝงไทย เที่ยวละ 50 บาทเชนเดียวกัน เมื่อนําสินคาไปถึงจุดผานแดนบานเหลามะ
หูด ผูขายคนลาวตองเสียภาษีในการนําเขาสินคาขั้นต่ําอยูที่ 1,000 บาท ขึ้นอยูกับปริมาณสินคาที่นําเขา เห็นวา 
ตนทุนการเขามาซื้อสินคาและนําสินคากลับไปขั้นต่ําอยูที่ 1,570 บาท ดังภาพที่ 2.36 
 

 
ภาพที่ 2.36 ตนทุนกระบวนการขนสงสินคาจากไทยไป สปป.ลาว ณ จุดผอนปรนบานยักษค ุ 

 

 
   ภาพที่ 2.37 ลักษณะ “วีล” ที่ใชขนสินคาลงเรือ 

 
3.4. รูปแบบการชําระเงิน 

1) กรณีขายใหสินเชื่อ 
การขายสินคาใหสินเชื่อกับคนลาวไดตองมีการติดตอซื้อขายกันมาเปนเวลานาน และมีความไวใจ

กัน สวนใหญการขายเชื่อเปนการขายสินคาใหกับพอคาคนกลาง และพอคารายยอย เนื่องจากมีความไววางใจ 
แตกอนที่มีการซื้อขายโดยใหสินเชื่อ มีการซื้อขายเปนเงินสดมากอน จนเกิดความไววางใจ จึงสามารถที่ซื้อ
สินคาใหสินเชื่อ ซึ่งการใหสินเชื่อเปนการใหรอบชนรอบ เชน ซื้อสินคาวันอาทิตย พอถึงวันอาทิตยหนาก็นําเงิน
มาชําระคาสินคาของงวดวันอาทิตยที่ผานมา 
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2) กรณีขายเงินสด  
การขายสินคาเงินสด สวนใหญเปนการขายสินคาใหกับผูบริโภคโดยตรง นอกจากนี้ยังมีพอคาราย

ยอยบางคนที่มีการซื้อขายสินคาเปนเงินสด เนื่องจากผูขายยังไมไววางใจในการใหสินเชื่อ เพราะกลัวปญหา
การผิดนัดชําระหนี้ 
 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและการบริการ 

4.1. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงาน  
1) การพึ่งพาแรงงานในทองถิ่น คือ คนในพ้ืนที่อําเภอชานุมานมารับจางขับสามลอรับจาง ซึ่งรับ

ผูโดยสารจากบริเวณจุดผอนปรนมายังบริเวณตลาดนัด ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร คาโดยสารคนละ 10 
บาทตอเที่ยว มีรถสามลอรับจางทั้งหมด 25 คัน ซึ่งมีรายไดในวันที่ดานเปด ประมาณ 400-500 บาท ขึ้นอยู
กับชวงฤดูกาล แรงงานกลุมนี้ ในวันที่ดานไมเปดมีการประกอบอาชีพเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีอาชีพในการขับ
เรือขามฟากไปสงคนลาวที่ฝงลาว มีเรือไทยใหบริการทั้งหมด 33 ลํา แตมีใหบริการ จํานวน 23 ลําตอวัน 
ผูใชบริการเสียคาใชจาย คนละ 50 บาทตอเที่ยว 

อาชีพรับจางขนสินคาจากดานลงไปเรือที่แมน้ําโขง อาชีพขับมอเตอรไซดรับจาง อาชีพรถสามลอ
รับจาง การมีจุดผอนปรนแหงนี้ ทําใหกลุมคนดังกลาว มีการสรางรายได ซึ่งรายไดเฉลี่ยตอวัน ประมาณ 300-
600 บาทตอวัน ขึ้นอยูกับชวงฤดูกาล หากเปนฤดูแลงคาจางแรงงานสูงกวาฤดูฝน เนื่องจากปริมาณน้ําในแม
โขงลดลงทําใหระยะที่ขนสงสินคาลงเรือไกลขึ้น   

2) การพึ่งพาแรงงานจากเมืองไซพูทอง ซึ่งแรงงานลาวกลุมนี้ เขามาทํางานที่ไทยแบบมาเชา-เย็น
กลับ หรือมาทํางานตามชวงฤดูกาล สามารถแบงไดดังนี้  

2.1) แรงงานลาวที่มาเชา-กลับเย็น แรงงานกลุมนี้ มีการเขามารับจางขนสินคาจากดานลงไปเรือที่
แมน้ําโขง ดวยวิธีการใชวีล มีใหบริการ จํานวน 1 คัน คาบริการขนสง เที่ยวละ 100 บาท โดยเรือ 1 ลํา ใชวีล
ขนสินคาลงเรือ ประมาณ 2-5 เที่ยว ขึ้นอยูกับขนาดของสินคา ซึ่งแรงงานลาวไดรับคาจางการขนสงสินคานี้
จากเจาของรถวีล ไดคาขนสินคาลงเรือ รถวีล 1 เที่ยว 50 บาทตอเที่ยว มีแรงงานคนลาวที่เขามาทํางาน
บริเวณนี้ ประมาณ 10-15 คน ในวันที่เปดดานแรงงานคนลาวกลุมนี้มีรายไดเฉลี่ยในแตละวัน ประมาณ 250-
300 บาทตอวัน ขึ้นอยูกับปริมาณสินคาท่ีขนลงไปยังเรือ 

2.2) แรงงานคนลาวตามฤดูกาล สวนใหญเขามาทํางานในภาคการเกษตร เชน ทํานา เปนตน มา
จากหมูบานตาง ๆ ในเมืองไซพูทอง เพ่ือมารับจางในภาคการเกษตรในอําเภอชานุมาน และอําเภอตาง ๆ 
ใกลเคียงของจังหวัดอํานาจเจริญ การเขามานั้นแรงงานที่รับจางมีนายหนาคนลาวติดตอใหกับนายหนาคนไทย 
หรืออีกรูปแบบหนึ่ง คือ แรงงานที่เคยมารับจางผานนายหนาแลวในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวในปถัดไป ก็ติดตอกับ
เจาของสวนหรือที่นาโดยตรงไมผานนายหนาเพราะเปนที่รูจักคุนเคยกันแลว ซึ่งแรงงานกลุมนี้ขามมาเปน
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 

นอกจากนี้ การเขามาทํางานของแรงงานคนลาวทําใหไทยประสบปญหาแรงงานตางดาวที่หลบหนีเขา
มาไทยเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดปญหาที่ยากแกการจัดการ และปญหาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 
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1. แรงงานตางด าวคนลาว มีลักษณะทางกายภาพทั่ว ไปที่คล ายคลึ งกับคนไทยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ใกลเคียงกัน เมื่อเขามาอาศัยอยูใน
หมูบาน หรือชุมชนก็กลมกลืนไปกับคนในชุมชนทําใหยากแกการตรวจสอบ 

2. งานบางประเภทคนไทยไมทํา ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในงานบางประเภทบางกิจการ เชน 
งานกอสราง งานทางดานการเกษตร งานคาขายหนาราน งานทําความสะอาดบาน งานบริการตาง ๆ และ
กรรมกร เปนตน ทําใหนายจางตองจางแรงงานคนลาวแทน 

3. แรงงานขามชาติที่อพยพเขามาอาศัยตามแนวชายแดนเปนระยะเวลานาน บางคนมีครอบครัว
แตงงานกับคนไทยมีบุตรหลาน เครือญาติที่เกี่ยวของสัมพันธกับคนไทย ทําใหยากตอการจัดการ และการ
ดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

4. มีกระบวนการนําเขาแรงงานคนลาวในประเทศหลายรูปแบบ เขามารับจางทํางานในพ้ืนที่ตาม
แนวชายแดน รวมทั้งเพ่ือสงไปทํางานในกรุงเทพฯ และจังหวัดอ่ืน ๆ ทั่วประเทศไทย  

5. การเขามาทํางานรับจางในภาคการเกษตรตามฤดูกาล และการเขามาทํางานรับจางอ่ืน ๆ  แบบ
ไปเชา-เย็นกลับ ยังไมมีแนวปฏิบัติในการควบคุมดูแลแรงงานกลุมนี้อยางชัดเจน 

สวนประเภทของแรงงานคนลาวที่ขามมาอําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ มีประชากรแฝงเปน
จํานวนมาก ซึ่งเกิดจากการลักลอบเขามาของแรงงานคนลาวซึ่งมีวัตถุประสงคที่แตกตางกันออกไป โดยจําแนก
เปน 2 กลุม ดังนี้  

1.  กลุมแรงงานคนลาวที่ลักลอบเขามารับจางทํางาน 
 แรงงานตางดาวกลุมนี้ขามมาในประเทศไทย มีวัตถุประสงค เพ่ือลักลอบเขามารับจางทํางาน
โดยตรง สวนใหญทํางานเปนลูกจางตามรานอาหาร รานขายสินคา กรรมกรแบกหาม และงานดานบริการตาง ๆ 
ตลอดจนการรับจางทํางานเกษตรกรรมตามฤดูกาล เชน ดํานา เกี่ยวขาว ปลูกผัก ฯลฯ 
 ผูวาจางทราบถึงการกระทําผิดลักลอบจางแรงงานตางดาวไมมีใบอนุญาตการเขาเมืองเห็นวา การ
ขอใบอนุญาตมีขั้นตอนที่ยุงยากใชเวลานานและมีคาใชจายสูง ในกรณีที่นายจาง หากพาแรงงานไปทํา
ใบอนุญาตแลวแรงงานบางคนก็หนีไปทํางานที่อ่ืน ทําใหไมคุมกับการนําแรงงานไปขอใบอนุญาตตามกฎหมาย 
จึงเกิดปญหาแรงงานที่ลักลอบเขามาโดยผิดกฎหมายเปนจํานวนมาก แมมีหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาดูแลดาน
แรงงานระดับจังหวัด หนวยงานตํารวจตรวจคนเขาเมืองเขามาชี้แจง และดําเนิ นการจับกุมแรงงานที่ผิด
กฎหมายอยูเสมอ โดยเฉพาะในชวงเทศกาลบริเวณจุดผอนปรนบานยักษคุแหงนี้มีการผลักดันแรงงานคนลาว
กลับประเทศ 200–300 คน ซึ่งกลุมแรงงานดังกลาวลักลอบเขามาทํางาน พอถึงชวงเวลาเทศกาลตาง ๆ เชน 
เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต ก็ยอมใหตํารวจตรวจคนเขาเมืองจับกุมเพ่ือสงกลับแรงงานออกนอกประเทศ 
โดยแรงงานกลุมนี้คิดวาเปนการประหยัดคาใชจายในการเดินทางกลับ  

2.  กลุมแรงงานตางดาวที่ลักลอบเขามาอาศัยอยูกับครอบครัวเครือญาติ 
 ผูคนในพื้นที่ชายแดนสวนใหญมีสายสัมพันธของเครือญาติเชื่อมโยงกัน มีการขามไปมาหาสูกันอยาง
สม่ําเสมอตลอดมา การแตงงานเปนครอบครัวมีลูกหลานสืบตอกันมาเชื่อมโยงใหเกิดสายสัมพันธในลักษณะ
ตาง ๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จากการเลาของคนในชุมชนทําใหเห็นวิถีชีวิตของผูคนชายแดนที่มีการ
ปรับเปลี่ยนตามบริบทสภาพสังคม และเศรษฐกิจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา  
 การขามไปมาของแรงงานคนลาวเพ่ือมารับจางทํานา ทําสวน เพาะปลูกพืชผัก ผลไมในหมูบาน
ชายแดน ซ่ึงไมจํากัดวาเปนฝงไทยหรือฝงลาว เนื่องจากสมัยกอนยังไมมีการกําหนดเสนเขตแดนและจํากัดการ
ขามแดนอยางเปนทางการ แรงงานคนลาวหลายชีวิตขามแดนไปมาทํางานหาอยูหากินเลี้ยงชีพสืบตอกันมา
ตลอดตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในสภาพสังคมความเปนพ่ีนองเครือญาติกันในชุมชนชายแดนเปนสิ่งที่เอ้ือตอ
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การทํางาน ประชาชนตามแนวชายแดนที่มีสายสัมพันธเชื่อมโยงกันตลอดมา ไมไดเห็นถึงความแตกตาง
ระหวางกันนอกจากอยูคนละประเทศเทานั้น คนในหมูบานสองฝงโขงหลายหมูบานทั้งฝงไทยและฝงลาวที่อยู
ตรงขามกันมีวิถีชีวิต ภาษา ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน 
 นอกจากนี้ ลักษณะการเคลื่อนยายแรงงานเหลานี้ การเดินทางขามพรมแดนระหวางประเทศ ตองมี
ความเกี่ยวของกับกฎหมาย และกลไกลของรัฐที่กําหนดการขามแดนในปจจุบันแยกออกเปน 3 ประเภทคือ 

1. ใชเอกสารขามแดน (Border Pass) กรณีที่ตองการขามพรมแดนรายวันไมคางคืน หรืออาศัยอยู
ไมนานเกินกวา 3–7 วัน 

2. ใชวีซานักทองเที่ยว (Tourist Visa) กรณีเดินทางขามพรมแดน และตองการอยูในประเทศนั้น ๆ 
ภายใน 15–30 วัน 

3. ใชใบอนุญาตใหทํางาน (Work Permit) กรณีนายจางรับรอง และรับเขาไปทํางาน 
  ในปจจุบันการเขามาของแรงงานตางดาวมีจํานวนมาก และประเทศไทยตองพ่ึงพาแรงงานคนลาว
เหลานี้เปนจํานวนมาก เพ่ือเขามาทํางานในประเทศไทย เพราะงานบางประเภทแรงงานคนไทยไมยอมรับจาง
ทําจึงจําเปนตองพ่ึงพาแรงงานตางดาวเขามาทํางานแทน  

 
4.2. รูปแบบการพึ่งพาดานบริการ 

1) การพึ่งพาดานสาธารณสุข 
 การพ่ึงพาของคนลาวที่เขามาประเทศไทยอีกวัตถุประสงคหนึ่งคือ การพ่ึงพาการบริการทางดาน
การแพทย กลาวคือ มีกลุมคนลาวจํานวนหนึ่งที่ขามมาใชบริการทางการแพทย ในประเทศไทย มีการเขามา
รักษาพยาบาลโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศไทย รวมถึงคลินิกที่เปดบริการบริเวณพ้ืนที่
ชายแดนดวย จากการสัมภาษณ พบวา คนลาวที่มีการเจ็บปวย สวนใหญเขารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลใน
ทองถิ่น และซื้อยาในทองถิ่นของตนเอง รอยละ 91 สวนที่เหลือรอยละ 9 เปนคนลาวที่เขามารักษาพยาบาลที่
ฝงไทย 
 

2) การพึ่งพาดานทองเที่ยว 
 ฝงตรงขามจุดผอนปรนแหงนี้ เปนดานสากลบานเหลามะหูด เมืองไซพูทอง มีแหลงทองเที่ยว เชน 

ปราสาทหิน เปนตน หากพัฒนาจุดผอนปรนบานชานุมานเปนจุดผานแดนถาวร ในขณะที่ ดานของฝง สปป.ลาว เปน
ดานสากล ทําใหเปนโอกาสในการพัฒนาดานการทองเที่ยวไทย- สปป.ลาว 

 
5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

หวด มีการนําเขาหวดมากกวา 2,000 ใบในแตละครั้งที่พอคาคนลาวรวบรวมมาสง ขึ้นอยูกับแตละชวง
ฤดูกาล มีการสงสินคาจํานวนนอยในชวงฤดูฝน แตสงสินคาจํานวนมากในชวงฤดูแลงและฤดูหนาว พอคาคน
กลาง เมืองไซพูทอง สปป.ลาว เปนผูรวบรวมมาสงพอคาคนกลางของไทยในทองถิ่น หรือ พื้นที่ใกลเคียง พอคา
คนไทยนําไปเย็บขอบหวดเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา สงผลใหราคาสินคาเพ่ิมขึ้นจากราคาที่ซื้อมาจาก สปป.ลาว 
ประมาณรอยละ 40-60 ขึ้นอยูกับปริมาณสินคาในแตละครั้งที่ไดรับจากฝง สปป.ลาว หลังจากนั้น นําสินคา
ดังกลาวไปจําหนายในภูมิภาคและกระจายทั่วประเทศไทย  
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6. ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม 
ลักษณะสังคมบริเวณชายแดนบริเวณจุดผอนปรนบานยักษคุ อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 

ตรงขามกับบานเหลาหมากหูด เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว คนทั้งสองฝงมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณี ความเชื่อ ที่คลายคลึงกัน ทําใหการสื่อสารไปมาหาสูกันเปรียบเสมือนเครือญาติกันทั้งสองฝง มีการ
พ่ึงพาอาศัยกันเปรียบเสมือนน้ําพ่ึงเรือเสือพ่ึงปานับตั้งแตอดีตสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน พ้ืนที่บริเวณนี้จึง
เปรียบเสมือนพ้ืนที่สะทอนถึงความหลากหลายทางอัตลักษณของผูคน ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธทางสังคม
ผานการคาขาย พิธีกรรม ประเพณี ประสบการณในชีวิตประจําวัน การติดตอแลกเปลี่ยนกับคนที่อยูอี กฟาก
ของชายแดนที่มีแมน้ําโขงกั้นกลาง เกิดการพ่ึงพากันในดานตาง ๆ พ้ืนที่ชายแดนตรงนี้จึงเปนพ้ืนที่ที่มีความ
หลากหลายของการความสัมพันธของผูคนที่ขามแดนไป-มาในลักษณะที่เคลื่อนไหว  และเต็มไปดวยกิจกรรมที่
ปรับเปลี่ยนตามบริบท มีทั้งความขัดแยง การแลกเปลี่ยน การตอสู  ตอรอง และการสรางเครือขาย
ความสัมพันธในหลายรูปแบบ เพ่ือการดํารงชีวิตและผลประโยชน เชื่อมโยงกับประเด็นปญหาของอํานาจ 
กระบวนการโลกาภิวัตน ซึ่งทําใหทุน ผูคน สินคา วัฒนธรรม และอ่ืน ๆ กาวไปมาขามชายแดนอยางรวดเร็ว 
เกิดการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนในดานตาง ๆ มากมาย โดยเฉพาะการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การคา และการ
ทองเที่ยว สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงตอระบบการผลิต การบริการ และการจัดการในดานตาง ๆ ซึ่งตองอาศัย
แรงงานเปนจํานวนมาก ประเทศไทยจึงเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานทั้งในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
การคา การทองเที่ยว และการบริการ เปนตน เพราะแรงงานไทยสวนหนึ่งไมรับจางทํางานในบางประเภท เชน 
กรรมกรแบกหาม งานบริการในรานอาหาร เปนตน ผูประกอบการของประเทศไทยจึงจําเปนตองพ่ึ งพา
แรงงานตางดาวจาก สปป.ลาว  

จากการสํารวจพ้ืนที่บริเวณจุดผอนปรนบานยักษคุและสัมภาษณบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน พบวา มีแรงงานที่อพยพเขามาอาศัยในพ้ืนที่บริเวณชายแดนฝงนี้ และไมกลับประเทศของตน 
อาศัยอยูอยางผิดกฎหมายและถูกกฎหมาย รวมทั้งผูลักลอบขามแดนมาเปนครั้งคราว และขามไปมาเปน
ประจํา ซึ่งบางครั้งอาจกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา และยากแกการจัดการ  รวมทั้งการพ่ึงพาดานบริการ
ของคนลาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเขามาใชบริการทางดานการแพทยตามโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ตั้งอยู
บริเวณชายแดน และกลุมที่มีรายไดสูงขามมารักษาที่โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง สวนเรื่องการพนัน คนลาว สวน
ใหญที่ผานจุดผอนปรนแหงนี้ ไมเคยเลนหวยใตดินของไทย แตเคยเลนหวยของ สปป.ลาว รอยละ 53 เฉลี่ย 3-4 ครั้งตอ
เดือน รอยละ 71 และเลนเฉลี่ย 1-2 ครั้งตอเดือน รอยละ 29 

 
7. ดานความม่ันคง 

 จุดผอนปรนบานยักษคุ เปนจุดผอนปรนที่มีชายแดนติดกับแมน้ําโขง มีความลําบากในการดูแลความ
เรียบรอยของเจาหนาที่ในพ้ืนที่มีกําลังพลไมเพียงพอ จึงทําใหเกิดความเสี่ยงในการลักลอบนําเขาสิ่งที่ผิด
กฎหมาย เชน การลักลอบนําเขายาเสพติด การลักลอบนําเขาแรงงาน การลักลอบนําเขาน้ํามันและแก็ส 
นอกจากนี้ ยังมีการลักลอบขนไมพะยูง ซึ่งเปนเปนปญหาที่มีผลตอความมั่นคงตามแนวชายแดน 
 
 
 
 
 

2-20 2-21



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดอำนาจเจริญ

2-20 2-21

 
 

2-21 

8. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่ จุดผอน
ปรนบานยักษคุ ตําบลชานุมาน อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
 

8.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
 จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนบานยักษคุ อําเภอชานุมาน จังหวัด
อํานาจเจริญ โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยางจํานวน 24 คน แบงเปนเพศชาย จํานวน 5 คน และเพศหญิง 
จํานวน 19 คน อายุโดยสวนมากอยูที่ 51 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 29.2 ระดับการศึกษาสวนมากอยูในระดับ
ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 66.7 อาศัยอยูหมูบานเหลามะหูด และหมูบานดงดอกไม คนในหมูบานสวนมาก
ประกอบอาชีพคาขาย และเกษตรกร 

 ผูบริโภคคนลาวที่มาซื้อสินคาบริเวณดาน สวนมากประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 41.7 
รายไดที่นํามาซื้อสินคาสวนใหญมาจากการคาขายพืชผลทางการเกษตร เชน ขาว และยางพารา เปนตน หาก
รวมรายไดครัวเรือนตอเดือน อยูระหวาง 3,001-10,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพ่ือการบริโภคของครอบครัว
ตอเดือน อยูระหวาง 1,001-3,000 บาท  

 
8.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจุดผอนปรนบานยักษคุมีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 2.2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจุดผอนปรนบานยักษคุมีตอประเทศไทย 

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 2.2 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว จุดผอนปรนบานยักษคุ มีตอประเทศไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.46 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก การ
ซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก
ชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว และประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว ตามลําดับ 
 
 8.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ท่ีจุดผอนปรนบานยักษคุ มีตอประเทศไทย พิจารณาสวนประสม
ทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
 
ตารางที่ 2.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผอนปรนบานยักษคุ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภัณฑ 3.76 0.422 มาก 
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ตารางที่ 2.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผอนปรนบานยักษคุ (ตอ) 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

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 2.3 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญปานกลาง มี

คาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.26 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.76 

โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวมีความคุนเคยตอสินคาไทยและผูขายคนไทย สินคาของไทยมีมาตรฐาน
ในดานคุณภาพ มีใหเลือกหลากหลาย มีความคงทน และทันสมัย ประเทศไทยมีความเปนมิตร มีความคิด
สรางสรรค และมีทักษะดานเทคโนโลยีการผลิตที่ดี เปนตน 
 2) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญปานกลาง 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.17 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน โฆษณาสินคาของไทยทําใหตัดสินใจซื้อไดงายขึ้นเพราะขณะที่ดู
โฆษณาทําใหพิจารณาวาควรหรือไมควรซื้อสินคานั้น มีการโฆษณาทางวิทยุชุมชนหนังสือพิมพทองถิ่น หรือติด
ปายโฆษณาดวยภาษาลาว มีการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) มีการใหเครดิตผูประกอบการคนลาวใน
การซื้อสินคา และมีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา เปนตน  
 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญปาน
กลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.15 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขา
มาตดิตอซื้อขาย สวนฤดูกาลมีผลตอจัดจําหนายสินคาดวยเชนกันเนื่องจากหากเปนฤดูแลงปริมาณน้ําในแมโขง
ลดลงทําใหระยะที่ขนสงสินคาลงเรือไกลขึ้น และมีบริการรับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท เปนตน 
 4) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 2.95 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การตั้งราคาสินคาของไทยมีความเหมาะสมกับคุณภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาของ
สินคามีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง และสินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขาย
อยูใน สปป.ลาว เปนตน 
 

8.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนบานยักษคุ 

 
ตารางที่ 2.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผาน จุดผอนปรนบานยักษคุ 

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 
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จากตารางที่ 2.4 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) รวม = 3.46 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  

1) ความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.97 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวเมื่อซื้อสินคาของไทยสามารถตอบสนองความ
ตองการไดมาก มีความพึงพอใจตอรานคาและผูขายสินคาของไทย รวมถึงขั้นตอนการชําระเงินของไทย มี
ความพึงพอใจตอขั้นตอนในการเขามาซื้อสินคา ณ บริเวณตามแนวชายแดน และมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติ
ของเจาหนาที่ไทยในการเขามาซ้ือสินคาในฝงไทย เปนตน 
 2) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 3.83 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจาก
ประเทศอ่ืน เชน จีน เวียดนาม ที่มีขายใน สปป.ลาว ทําใหรูสึกวา การมาซื้อสินคาของไทยมีความคุมคากับ
ราคา คุณภาพ และการเดินทาง สินคาของไทยทําใหมีความรูสึกดีท่ีไดเปนเจาของ เปนตน 
 3) ดานวัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญปานกลาง 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 2.86 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ซื้อเพราะไมมีการผลิตสินคาชนิด
นั้นในประเทศของตน ซื้อเพราะมีความแตกตางจากสินคาในประเทศตน และซื้อเพราะชื่นชอบและชื่นชมในตัว
สินคา เปนตน 
 4) ความความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญ
ปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.89 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวตั้งใจสินคาของไทยแมวาเพ่ิงซื้อสินคา
ประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ มา ตั้งใจเขามาซื้อสินคาของไทยแมวาราคาสินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตใน
ประเทศอ่ืน เชน จีน เวียดนาม ที่ไมใชประเทศไทยมีราคาถูกกวา และตั้งใจซื้อสินคาของไทยแมวาไมมีเวลาไป
เลือกซื้อของนัก เปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากการพูดปากตอ
ปากมากที่สุด รองลงมาคือสื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง และสื่อโทรทัศนทองถิ่น ตามลําดับ สวนชองทางที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุดคือ สื่อปากตอปาก สื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง และสื่อโทรทัศน
ทองถิ่น ตามลําดับ 

 
8.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  

ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนชานุมานสวนใหญมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคา
ฝงไทยทุกครั้ง และโดยสวนใหญไมไดจดใสกระดาษแตคิดไวในใจ รอยละ 90.9 และหากมีสินคาชนิดไหนถูกใจ
ก็ซ้ือสินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซ้ือสินคาท่ีไทยนั้นสวนใหญ ใชเงินสดที่พกติดตัวมาอยางเดียว รอยละ 94.7 ซึ่ง
การเขามาซื้อสินคานั้นมีความถี่ประมาณ 1 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีที่ลืมซื้อสินคาหรือสินคาหมดกะทันหัน 
ผูบริโภคคนลาวก็ซื้อสินคาไทยเหมือนเดิม แตซื้อกับผูประกอบการคนลาวในหมูบาน 

 
8.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  

ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย จากการ
สัมภาษณสวนใหญมีความเห็นวา ปริมาณการซื้อสินคาเมื่อ 5 ปที่ผานมามีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม รอยละ 
66.7 และมีการซื้อสินคาไทยนอยลงรอยละ 25 โดยกรณีที่มีการซื้อสินคาที่เทาเดิมเนื่องจาก รายไดไม
เปลี่ยนแปลง เสนทางการคมนาคมเหมือนเดิม สวนกรณีที่มีการซื้อสินคาลดลงเนื่องจากมีรายไดลดลง ชอบ
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สินคาของประเทศอ่ืนมากกวา เชน จีน เวียดนาม มีทางเลือกในการซื้อสินคาอ่ืนในประเทศมากขึ้น เชน สินคา
จีน สินคาเวียดนาม เปนตน 
 

8.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยที่ผานจุดผานแดนถาวรบึงกาฬ เรียงลําดับประเภทสินคาจากมากไป

นอย ไดแก สินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่ม  สินคาประเภทของใชในชีวิตประจําวัน สินคาประเภทของใช
ภายในครัวเรือน สินคาประเภทเครื่องปรุงรส สินคาประเภทเครื่องสําอาง สินคาประเภทเครื่องใชไฟฟา และ
สินคาเครื่องนุงหม ตามลําดับ 
 

8.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทยที่ผานจุดผอนปรนชานุมาน โดยสวนมากเขามาซื้อสินคา

ในชวงเชากอนเวลา 09.00 น. รอยละ 73.7 โดยการเขามาซื้อสินคาโดยสวนมากนิยมซื้อสินคาที่ตลาดนัด
บริเวณจุดผอนปรน และรานคาปลีกในทองถิ่น โดยมูลคาการเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวในแตละครั้ง
สวนมากนั้นมีมูลคา 100–1,000 บาท 

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก สินคาไทยมีคุณภาพดี สามารถหาซื้อได
งายสะดวก และสินคาบางประเภทมีความจําเปนที่ตองซื้อไปใชตามฤดูกาล เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําให
ผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคา ไดแก เกิดความเสียหายของสินคาในการขนสง ราคาสินคาบางประเภทสูงกวา  
และมีคาภาษีหรือคาธรรมเนียมเกิดขึ้น เปนตน 

 
8.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  

ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนชานุมาน มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจากประเทศ
อ่ืน เชน จีน เวียดนาม รอยละ 16–20 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน สปป.ลาว มี
ความหลากหลายมากขึ้นสงผลผูบริโภคคนลาว รอยละ 90 ตองการซื้อสินคาไทยนอยลง สวนการเดินทางเขา
มาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่องพาหนะที่ใชในการเดินทาง คาแรงในการขนสงสินคา คาธรรมเนียม
ทําบัตรอนุญาตออกจาก สปป.ลาว มีคาใชจายสูง เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้นจะ
สงผลตอการมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวมาก  

 
8.2. ผูบริโภคคนไทย 

ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาผานจุดผอนปรนบานยักษคุ ซึ่งในการสัมภาษณครั้งนี้ทําการ
สัมภาษณผูบริโภคคนไทยเพศชาย ที่มีอายุระหวาง 31-40 ป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณดาน มี
อาชีพหลัก คือ เกษตรกร รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 5,001-10,000 บาทตอเดือน ผูบริโภคคนไทยมาซื้อสินคาที่
ตลาดบริเวณดาน 1 ครั้งตอสัปดาห และมีการซื้อสินคาของ สปป.ลาว โดยสินคาที่ซื้อจากผูขายคนลาว ไดแก 
หวาย ผักหวาน เห็ดโคน เห็ดเผาะ สมุนไพร พันธุไมตาง ๆ แมลงตาง ๆ อุปกรณนึ่งขาว ซึง เครื่องจักสาน เปนตน ซึ่ง
เวลาที่มาซื้อสินคาประมาณชวงเชากอนเวลา 09.00 น. 

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนลาว เนื่องจากสินคาบางประเภทไมมีขายอยูใน
ประเทศไทย ไดรับขอมูลจากเพ่ือนและญาติในการเขามาซื้อสินคาบริเวณจุดผอนปรน แตถานอกเหนือจาก
สินคาขางตนผูบริโภคคนไทยจะเลือกซื้อสินคาของไทยมากกวา สินคาจาก สปป .ลาว เนื่องจาก สินคาจาก 
สปป.ลาว มีคุณภาพนอยกวา นอกจากนี้ผูบริโภคคนไทยเคยเลนหวยใตดิน ของ สปป.ลาว อีกดวย ซึ่งมีความถี่
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ในการเขาเลนหวยประมาณ 5-6 ครั้งตอเดือน แตอยางไรก็ตามผูบริโภคคนไทยกลาววาชอบเลนหวยใน
ประเทศไทยมากกวา สปป.ลาว 

 
8.3. ผูประกอบการคนลาว 

ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาผานจุดผอนปรนชานุมาน โดยสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย มีอายุ 50 ปขึ้นไป สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และเปนผูประกอบการรายยอย ซึ่งมีการเขา
มาซื้อสินคาสวนใหญเปนวันอาทิตย จากการสัมภาษณผูประกอบการคนลาว สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

8.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  
 

ตารางที่ 2.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาว ที่มีตอประเทศไทย  

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 2.5 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับปานกลาง ที่มี
คาเฉลี่ย ( ) รวม = 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 มีความเปนมิตรและมีการผลิตสินคาจํานวนมาก 
เปนตน   

หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน  ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย  ( ) = 3.70 ไดแก ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึงประเทศ
ไทย สินคาไทยที่จําหนายในรานคาตามแนวชายแดนมีความคงทนและสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมี
คุณภาพดี เปนตน 
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8.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย โดยผานจุดผอนปรน
บานยักษคุ อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ  

 
ตารางที่ 2.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดบั
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 2.6 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดบัความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.80 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1)  ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.85 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การคนหาสินคาใน
รานคาไทยทําไดงาย 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 เปนตน  

4)  ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.75 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีการ
สงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) มีการโฆษณาในหนังสือพิมพทองถิ่นและมีการให
เครดิตในการซื้อสินคา เปนตน 

 
8.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา

ไทย โดยผานจุดผอนปรนบานยักษคุ อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ  
 

ตารางที่ 2.7 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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ตารางที่ 2.7  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางด้านกฎหมายและการเมือง และด้านเศรษฐกิจ 

ลำดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า S.D.
ระดับ

ความสำคัญ

1 ด้านเศรษฐกิจ 3.97 0.589 มาก

2 ด้านกฎหมายและการเมือง 3.72 0.605 มาก

รวม 3.85 0.597 มาก
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จากตารางที่ 2.7 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.85 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.97 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก รายไดในการนํามา
ซื้อสินคามีนอย คาใชจายในการขนสงสูง ขาดแคลนสินคาที่จําเปนใน สปป.ลาว และผูบริโภคคนลาวมีความ
ตองการสินคาไทยสูง เปนตน  

2) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.73 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก กฎหมาย
และขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคามีความยุงยาก รัฐบาลไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจ
อยางมีประสิทธิภาพและมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ เปนตน  

 
8.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายท่ี สปป.ลาว  
ผูประกอบการคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานยักษคุ สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองและขาย

สินคาสงในประเทศของตน มีการวางแผนมาซื้อสินคาดวยวิธีการสั่งซื้อจากตัวแทนที่เปนคนลาวในพ้ืนที่ เปนผู
รวบรวมรายการสินคาและจัดสงถึงที่ โทรศัพทมาสั่งหลังจากนั้นมารับสินคาเองและมีผูประกอบการคนไทยไป
ติดตอและสงของไปใหเอง โดยมีวิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่ขายไดมาก เพ่ือ
ประมาณแนวโนมความตองการซื้อของลูกคา พิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อและเปน
สินคาแปลกใหม ลองนําไปวางขายในประเทศของตน ผูประกอบการคนลาวมาซื้อสินคาจากไทย ประมาณ 1-5 
ครั้งตอเดือน  

การขายสินคาในกรณีที่สินคาจากประเทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้นรอยละ 30 จากราคาเดิม
ของสินคา ซึ่งผูประกอบการคนลาวสงสินคาใหกับรานคาประจํา 2 รายและมูลคาที่สงสินคาไมเกิน 10,000 
บาทตอครั้ง โดยมีการจายชําระเปนเงินสด 

รานคาที่ขายสินคาในเมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต สปป .ลาว มีรานคาขายสินคาไทยรายใหญ
จํานวน 3 ราย ซึ่งมีแนวโนมประเทศเวียดนามที่มาวางขายใน สปป.ลาว เพ่ิมขึ้น เนื่องจากราคาสินคาถูกกวา
และมีตัวแทนเขามาขายใน สปป.ลาว ในกรณีที่สินคาผลิตใน สปป.ลาว มีคุณภาพใกลเคียงกับสินคาไทย แต
ราคาถูกกวา ผูประกอบการคนลาวมีการตัดสินใจไปซื้อสินคาของประเทศตน เพ่ือไปขายในรานของตนเอง 
เพราะสะดวกและไมมีคาใชจายในการเดินทาง 

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนลาวที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ สปป.ลาว พบคือ คาธรรมเนียม การ
ขนสงสินคาและความสูญเสีย กลางทางหรือปลายทางของสินคา 
 

8.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาผานจุดผอนปรนบานยักษคุ โดยสวนใหญประกอบธุรกิจคาปลีก 

เปนเวลามากกวา 9 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งไมเกิน 10,000 บาทตอ
ครั้ง สวนใหญผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานโดยตรง และจายเปนเงินสด 
แนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทยเทาเดิม ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทย พบคือ ปญหาในเรื่อง
การลงสินคา การขนสงสินคา การกีดกัน คาธรรมเนียมและความสูญเสีย กลางทางหรือปลายทางของสินคา 
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9. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของเมืองและดานในอนาคต 
  ทิศทางการพัฒนาจุดผอนปรนบานยักษคุ มีการเตรียมความพรอมในการยกระดับจุดผอนปรน
ดังกลาวซ่ึงแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาโครงการยกระดับจุดผอนปรนบานยักษคุ อําเภอชานุมาน ใหเปนจุดผาน
แดนถาวร เพ่ือสงเสริมการคาชายแดนและการทองเที่ยว และในการประชุมความรวมมือทางดานธุรกิจไทย-ลาว เมื่อ
วันที่ 27 มกราคม 2554 มีรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค สุวรรณคีรี) รัฐมนตรีชวยกระทรวงพาณิชย (นาย
อลงกรณ พลบุตร) และ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมและการคาแหง สปป.ลาว (ดร.นาม วิริยะเกด) รวม
เปนองคปาฐก ที่ประชุมใหภาครัฐของทั้งสองฝายพิจารณาเรงรัดการยกฐานะจุดผอนปรนบานยักษคุเปนจุด
ผานแดนถาวร  
  นอกจากนี้ ในการประชุมคณะผูวาราชการจังหวัดและเจาแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 
28 กุมภาพันธ–2 มีนาคม 2554 ณ แขวงหลวงพะบาง การประชุมรวมระหวางจังหวัดและแขวงกอนการ
ประชุมฯ ขางตน ไดมีการหารือเกี่ยวกับความรวมมือกันในอนาคต ซึ่งเสนอใหมีการเปดและยกระดับจุดผาน
แดนระหวางกันใหมากขึ้น โดยสิ่งที่ตองการคือ ฝายไทยพรอมยกระดับจุดผอนปรนบานยักษคุ อําเภอชานุมาน 
จังหวัดอํานาจเจริญ เปนจุดผานแดนถาวร และเรงรัดผลักดันขอใหฝายลาวยกระดับดานบานเหลาหมากหูด 
เมืองไชพูทอง แขวงสะหวันนะเขต เปนดานสากล   
 นอกจากนี้ จุดผอนปรนนี้ เปนจุดที่ระยะทางหางจากเสน R9 ประมาณ 29 กิโลเมตร สภาพถนนเปน
ถนนลาดยางมีความสะดวก และเปนเสนทางที่เชื่อมตอกับประเทศเวียดนามได  ซึ่งถือเปนโอกาสของจุดผอน
ปรนแหงนี้ได 
 
10. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด  

1) การขนสงสินคาสงออกผานจุดผอนปรนนี้ มีความลาชา เนื่องจากไมมีเจาหนาที่ศุลกากรประจําดาน 
เพราะการสงออกสินคาตองยื่นเอกสารใหแกศุลกากรเขมราฐ กอนสงออกสินคา เพ่ือใหศุลกากรตรวจปลอย
สินคา หากมีการสงออกสินคาในวันที่ไมไดเปดจุดผอนปรน ผูสงออกตองใชหลักตามมาตรา 5 ทวิ ใหกับ
ศุลกากรเขมราฐ และกําหนดวันสงออกสินคา เพ่ือใหศุลกากรตรวจปลอยสินคา เชน สินคาวัสดุกอสราง สินคา
อุปโภคบริโภค เปนตน 

2) การเดินทางขามมาฝงไทย จํากัดพ้ืนที่บริเวณตลาดนัด หามขามถนนหมายเลข 2034 สงผลใหคนลาว
ที่ตองการไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลชานุมานไมสามารถขามถนนไปได จึงอะลุมอลวยเปนรายไปที่มีความ
จําเปนตองไปรักษาพยาบาลใหเดินทางไปได 

3) ปจจุบัน สปป.ลาว ไดรับอิทธิพลจากสินคาประเทศจีนและประเทศเวียดนามเพ่ิมขึ้น จึงทําใหสินคา
ไทยถูกแยงสวนแบงทางการตลาด 

 
11. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

  จุดผอนปรนบานยักษคุ ควรขยายเวลาเปดดานใหมีมากกวา 2 วันขึ้นไป เพ่ืออํานวยความสะดวกทาง
การคาที่มีแนวโนมที่เพ่ิมข้ึน 
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คณะผูศึกษา 
 
คณะที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารยรังสรรค เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตร  ประธานท่ีปรึกษา 
            มหาวิทยาลัยขอนแกน 
รองศาสตราจารย ดร.ลําปาง แมนมาตย     ท่ีปรึกษา  
รองศาสตราจารยสุนีย เลี่ยวเพ็ญวงษ      ท่ีปรึกษา 
ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย ครองยุทธ     ท่ีปรึกษา 
อาจารยวีระ ภาคอุทัย        ท่ีปรึกษา 
อาจารยศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล       ท่ีปรึกษา 
 
คณะผูศึกษา 
 
รองศาสตราจารยสุเมธ แกนมณี  หัวหนาโครงการ 
นายเกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม   นักวิจัย 
นายอนุวรรตน ศรีสวัสดิ์   นักวิจัย 
นางสาวสริญญา ลัทธิ์ถีระสุวรรณ  นักวิจัย 
นางสาวนวรัตน พงษจะโปะ   นักวิจัย 
นายพชร โนนทิง    นักวิจัย 
นางสาวกนกพร จรบุรมย   นักวิจัย 
 
งบประมาณ 

สวนงานพัฒนาความรวมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษสํานักพัฒนาและสงเสริมการ
บริหารราชการจังหวัด สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 

 
 
จัดทำโดย 

 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันยุทธศาสตร์ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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