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คํานํา 
 
รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษายุทธศาสตรการคาของจังหวัดตามแนวชายแดนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับสปป.ลาว และกัมพูชา เชื่อมโยง เวียดนาม และจีนตอนใต  หรือ โครงการเย็บ
ตะเข็บชายแดน : ยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน เชื่อมโยงอาเซียน 
ฉบับนี้เปนกรณีศึกษาการคาตามแนวชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี เปนการศึกษาสภาวะการคาชายแดนที่
เกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีจุดผานแดนถาวร 2 จุด ไดแก จุดผาน
แดนถาวรบานปากแซง และจุดผานแดนถาวรชองเม็ก จุดผอนปรน 5 จุด ไดแก จุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ บาน
สองคอน บานดานเกา ชองตาอู และชองอานมา 

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

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

 
 
           คณะผูศึกษา 
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ตารางที่ 1.4 แสดงประมาณการมูลคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือในพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานี 

1-4 

ตารางที่ 1.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคน
กัมพูชาที่จังหวัดอุบลราชธานี 

1-8 

ตารางที่ 1.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของ
ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาที่จังหวัดอุบลราชธานี 

1-8 

ตารางที่ 1.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยใน
จังหวัดอุบลราชธานี 

1-9 

ตารางที่ 1.8 แสดงคาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
ลาว/คนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย 

1-12 

ตารางที่ 1.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

1-13 

ตารางที่ 1.10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

1-14 

ตารางที่ 2.1 แสดงการบริหารจัดการจุดผานแดนถาวรบานปากแซง อําเภอนาตาล จังหวัด
อุบลราชธานี 

2-2 

ตารางที่ 2.2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่ดานบาน
ปากแซง มีตอประเทศไทย 

2-12 

ตารางที่ 2.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผานดานบานปากแซง 

2-13 

ตารางที่ 2.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผานดานบานปากแซง 

2-14 

ตารางที่ 2.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
ลาวที่มีตอประเทศไทย  

2-16 

ข-3

           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข-3 

 สารบัญตาราง (ตอ) 
 
 

 

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

ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
2-17 

ตารางที่ 2.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

2-18 

ตารางที่ 2.8 แสดงการบริหารจัดการจุดผานแดนถาวรชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี 

2-23 

ตารางที่ 2.9 สถิติคนเขา-ออก ผานดานชองเม็ก 2-25 
ตารางที่ 2.10 แสดงมูลคาสินคาชายแดน จากประเทศไทย – สปป.ลาว                                    2-34 
ตารางที่ 2.11 แสดงมูลคาและสินคาชายแดนสงออก จากประเทศไทย – สปป.ลาว 2-34 
ตารางที่ 2.12 แสดงมูลคาและสินคาชายแดนนําเขา จากประเทศไทย – สปป.ลาว 2-35 
ตารางที่ 2.13 แสดงสินคาผานแดน ผาน ดานชองเม็ก                                                                   2-35 
ตารางที่ 2.14 แสดงมูลคาและสินคาผานแดน จาก สปป.ลาว ไป ประเทศที่ 3                                      2-36 
ตารางที่ 2.15 แสดงมูลคาและสินคาผานแดน จาก ประเทศท่ี3 มา สปป.ลาว                                      2-36 
ตารางที่ 2.16 แสดงจํานวนบริษัทสงออก-นําเขาสินคา ผานจุดผานแดนถาวรชองเม็ก 2-36 
ตารางที่ 2.17 รายการสินคาเกษตรทั่วไป Contract Farming ป 2557 2-40 
ตารางที่ 2.18 รายการสินคาเกษตรทั่วไป Organic ป 2557 2-41 
ตารางที่ 2.19 ผูประกอบการไทย และผูประกอบการ สปป.ลาว ที่ลงนามบันทึก Contract 

Farmming ป 2557 
2-41 

ตารางที่ 2.20 ผูประกอบการไทย และผูประกอบการ สปป.ลาว ที่ลงนามบันทึก Contract 
Farmming ป 2557 

2-42 

ตารางที่ 2.21 ประเภทธุรกิจคูสัญญาที่จะลงนามบันทึกความรวมมือดาน การคาการลงทุน 
(Business Matching) ไทย-สปป.ลาว ป 2557 

2-42 

ตารางที่ 2.22 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่ดานชอง
เม็ก มีตอประเทศไทย 

2-57 

ตารางที่ 2.23 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผานดานชองเม็ก 

2-58 

ตารางที่ 2.24 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผานดานชองเม็ก 

2-59 

ตารางที่ 2.25 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
ลาวที่มีตอประเทศไทย  

2-61 



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี
           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข-4 

 สารบัญตาราง (ตอ) 
 
 

 

    หนา 
ตารางที่ 2.26 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผล

ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
2-62 

ตารางที่ 2.27 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

2-63 

ตารางที่ 3.1 แสดงการบริหารจัดการจุดผอนปรน อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 3-2 
ตารางที่ 3.2 แสดงมูลคาสินคาชายแดน จากประเทศไทย – สปป.ลาว                                               3-7 
ตารางที ่3.3 แสดงมูลคาและสินคาชายแดนสงออก จากประเทศไทย – สปป.ลาว                                  3-7 
ตารางที่ 3.4 แสดงมูลคาและสินคาชายแดนนําเขา จากประเทศไทย – สปป.ลาว                                   

ลาวที่มีตอประเทศไทย 
3-8 

ตารางที่ 3.5 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวที่จุดผอนปรน
เขมราฐมีตอประเทศไทย 

3-17 

ตารางที่ 3.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผานจุดผอนปรนเขมราฐ 

3-18 

ตารางที่ 3.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผานจุดผอนปรนเขมราฐ 

3-19 

ตารางที่ 3.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
ลาวที่มีตอประเทศไทย 

3-21 

ตารางที่ 3.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มผีล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

3-22 

ตารางที่ 3.10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

3-23 

ตารางที่ 3.11 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวจุดผอนปรน
บานสองคอนมีตอประเทศไทย 

3-33 

ตารางที่ 3.12 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยผาน
จุดผอนปรนบานสองคอน 

3-34 

ตารางที่ 3.13 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยผาน
จุดผอนปรนบานสองคอน 

3-35 

ตารางที่ 3.14 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
ลาวที่มีตอประเทศไทย 

3-37 

ตารางที่ 3.15 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

3-38 

ข-4 ข-5

           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข-5 

 สารบัญตาราง (ตอ) 
 
 

 

    หนา 
ตารางที ่3.16 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ

การเมือง และดานเศรษฐกิจ 
3-39 

ตารางที่ 3.17 แสดงการบริหารจัดการจุดผอนปรนบานดานเกา อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี 

3-42 

ตารางที่ 3.18 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวจุดผอนปรน
บานดานเกามีตอประเทศไทย 

3-56 

ตารางที่ 3.19 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผานจุดผอนปรนบานดานเกา 

3-56 

ตารางที่ 3.20 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผานจุดผอนปรนบานดานเกา 

3-57 

ตารางที่ 3.21 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
ลาวที่มีตอประเทศไทย 

3-60 

ตารางที่ 3.22 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

3-60 

ตารางที่ 3.23 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

3-61 

ตารางที่ 3.24 แสดงการบริหารจัดการจุดผอนปรนชองตาอู อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 3-67 
ตารางที่ 3.25 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทัศนคติของผูบริโภคคนลาวจุดผอนปรนบาน

หนองแสงมีตอประเทศไทย 
3-76 

ตารางที่ 3.26 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยผาน
จุดผอนปรนบานหนองแสง 

3-77 

ตารางที่ 3.27 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยผาน
จุดผอนปรนบานหนองแสง 

3-78 

ตารางที่ 3.28 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
ลาวที่มีตอประเทศไทย 

3-80 

ตารางที่ 3.29 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ทีม่ีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

3-81 

ตารางที่ 3.30 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

3-82 

ตารางที่ 3.31 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่จุดผอนปรน
ชองอานมามีตอประเทศไทย 

3-97 



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี

ข-4 ข-5

           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข-5 

 สารบัญตาราง (ตอ) 
 
 

 

    หนา 
ตารางที ่3.16 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ

การเมือง และดานเศรษฐกิจ 
3-39 

ตารางที่ 3.17 แสดงการบริหารจัดการจุดผอนปรนบานดานเกา อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี 

3-42 

ตารางที่ 3.18 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวจุดผอนปรน
บานดานเกามีตอประเทศไทย 

3-56 

ตารางที่ 3.19 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผานจุดผอนปรนบานดานเกา 

3-56 

ตารางที่ 3.20 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผานจุดผอนปรนบานดานเกา 

3-57 

ตารางที่ 3.21 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
ลาวที่มีตอประเทศไทย 

3-60 

ตารางที่ 3.22 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

3-60 

ตารางที่ 3.23 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

3-61 

ตารางที่ 3.24 แสดงการบริหารจัดการจุดผอนปรนชองตาอู อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 3-67 
ตารางที่ 3.25 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทัศนคติของผูบริโภคคนลาวจุดผอนปรนบาน

หนองแสงมีตอประเทศไทย 
3-76 

ตารางที่ 3.26 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยผาน
จุดผอนปรนบานหนองแสง 

3-77 

ตารางที่ 3.27 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยผาน
จุดผอนปรนบานหนองแสง 

3-78 

ตารางที่ 3.28 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
ลาวที่มีตอประเทศไทย 

3-80 

ตารางที่ 3.29 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ทีม่ีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

3-81 

ตารางที่ 3.30 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

3-82 

ตารางที่ 3.31 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่จุดผอนปรน
ชองอานมามีตอประเทศไทย 

3-97 



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี
           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข-6 

 สารบัญตาราง (ตอ) 
 
 

 

    หนา 
ตารางที่ 3.32 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย

ผานจุดผอนปรนชองอานมา 
3-98 

ตารางที่ 3.33 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
โดยผานจุดผอนปรนชองอานมา 

3-98 

ตารางที่ 3.34 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
กัมพูชาที่มีตอประเทศไทย 

3-101 

ตารางที่ 3.35 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

3-102 

ตารางที่ 3.36 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

3-103 
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           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข-7 

 สารบัญภาพ 
 
 

 

  หนา 
ภาพที่ 1.1 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรน ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 1-1 
ภาพที่ 1.2 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดน (สะพานฯ) จุดผอนปรน และ

ทาเทียบเรือ ในจังหวัดอุบลราชธานี 
1-3 

ภาพที่ 1.3 เสนทางการกระจายสินคานําเขาจาก สปป.ลาวผานดานสากล ดานทองถิ่น และดาน
ประเพณี เขาสูจังหวัดอุบลราชธานี 

1-3 

ภาพที่ 2.1 แสดงที่ตั้งจดุผานแดนถาวรบานปากแซง 2-1 
ภาพที่ 2.2 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรบานปากแซง 2-2 
ภาพที่ 2.3 อาคารทําการของเจาหนาที่ 2-3 
ภาพที่ 2.4 ปายพรมแดนจุดผานแดนถาวรบานปากแซง 2-3 
ภาพที่ 2.5 เรือโดยสารขามฝาก           2-3 
ภาพที่ 2.6 รถวีล ที่ใชในการขนสินคาลงเรือ   2-3 
ภาพที่ 2.7 ทาแพขนานยนตในการขนสงสินคา 2-4 
ภาพที่ 2.8 ทาแพขนานยนตในการขนสงสินคา 2-4 
ภาพที่ 2.9 ความสูงของบันไดขึ้น-ลงตอนระดับน้ําลด      2-4 
ภาพที่ 2.10 ความสูงของบันไดขึ้น-ลงตอนระดับน้ําเพ่ิม 2-4 
ภาพที่ 2.11 ตลาดนัดขายสินคาบานปากแซง 2-5 
ภาพที่ 2.12 ตลาดนัดขายสินคาบานปากแซง 2-5 
ภาพที่ 2.13 ทางข้ึน-ลงของทาเรือบานนาทราย 2-6 
ภาพที่ 2.14 จุดจอดเรือบานนาทราย 2-6 
ภาพที่ 2.15 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของผูขายคนไทยในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 2-8 
ภาพที่ 2.16 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของผูขายคนไทยในพ้ืนที่อําเภอนาตาล 2-8 
ภาพที่ 2.17 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดาน 2-9 
ภาพที่ 2.18 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน จ.อุบลราชธานี ที่ขายสินคาใหกับ

พอคารายยอย เมืองละคอนเพ็ง 
2-9 

ภาพที่ 2.19 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.นาตาล ที่ขายสินคาใหกับพอคาคน
กลาง เมืองละคอนเพ็ง 

2-9 

ภาพที่ 2.20 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.นาตาล ที่ขายสินคาใหกับพอคา
รายยอย เมืองละคอนเพ็ง 

2-9 

ภาพที่ 2.21 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.นาตาล ที่ขายสินคาใหกับผูบริโภค
โดยตรง เมืองละครเพ็ง 
 

2-10 
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ข-7 

 สารบัญภาพ 
 
 

 

  หนา 
ภาพที่ 1.1 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรน ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 1-1 
ภาพที่ 1.2 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดน (สะพานฯ) จุดผอนปรน และ

ทาเทียบเรือ ในจังหวัดอุบลราชธานี 
1-3 

ภาพที่ 1.3 เสนทางการกระจายสินคานําเขาจาก สปป.ลาวผานดานสากล ดานทองถิ่น และดาน
ประเพณี เขาสูจังหวัดอุบลราชธานี 

1-3 

ภาพที่ 2.1 แสดงที่ตั้งจดุผานแดนถาวรบานปากแซง 2-1 
ภาพที่ 2.2 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรบานปากแซง 2-2 
ภาพที่ 2.3 อาคารทําการของเจาหนาที่ 2-3 
ภาพที่ 2.4 ปายพรมแดนจุดผานแดนถาวรบานปากแซง 2-3 
ภาพที่ 2.5 เรือโดยสารขามฝาก           2-3 
ภาพที่ 2.6 รถวีล ที่ใชในการขนสินคาลงเรือ   2-3 
ภาพที่ 2.7 ทาแพขนานยนตในการขนสงสินคา 2-4 
ภาพที่ 2.8 ทาแพขนานยนตในการขนสงสินคา 2-4 
ภาพที่ 2.9 ความสูงของบันไดขึ้น-ลงตอนระดับน้ําลด      2-4 
ภาพที่ 2.10 ความสูงของบันไดขึ้น-ลงตอนระดับน้ําเพ่ิม 2-4 
ภาพที่ 2.11 ตลาดนัดขายสินคาบานปากแซง 2-5 
ภาพที่ 2.12 ตลาดนัดขายสินคาบานปากแซง 2-5 
ภาพที่ 2.13 ทางข้ึน-ลงของทาเรือบานนาทราย 2-6 
ภาพที่ 2.14 จุดจอดเรือบานนาทราย 2-6 
ภาพที่ 2.15 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของผูขายคนไทยในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 2-8 
ภาพที่ 2.16 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของผูขายคนไทยในพ้ืนที่อําเภอนาตาล 2-8 
ภาพที่ 2.17 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดาน 2-9 
ภาพที่ 2.18 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน จ.อุบลราชธานี ที่ขายสินคาใหกับ

พอคารายยอย เมืองละคอนเพ็ง 
2-9 

ภาพที่ 2.19 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.นาตาล ที่ขายสินคาใหกับพอคาคน
กลาง เมืองละคอนเพ็ง 

2-9 

ภาพที่ 2.20 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.นาตาล ที่ขายสินคาใหกับพอคา
รายยอย เมืองละคอนเพ็ง 

2-9 

ภาพที่ 2.21 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.นาตาล ที่ขายสินคาใหกับผูบริโภค
โดยตรง เมืองละครเพ็ง 
 

2-10 



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี
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ข-8 

 สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

 

  หนา 
ภาพที่ 2.22 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในตลาดนัดที่ดาน ที่ขายสินคาใหกับ

พอคารายยอย เมืองละครเพ็ง 
2-10 

ภาพที่ 2.23 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในตลาดนัดที่ดาน ที่ขายสินคาใหกับ
ผูบริโภคโดยตรง เมืองละคอนเพ็ง 

2-10 

ภาพที่ 2.24 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรชองเม็ก 2-21 
ภาพที่ 2.25 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรชองเม็ก 2-22 
ภาพที่ 2.26 อาคารทําการดารศุลกากรชองเม็ก                                2-22 
ภาพที่ 2.27 อาคารทําการตรวจคนเขาเมือง 2-22 
ภาพที่ 2.28 พ้ืนที่ของดานชองเม็กท่ีประชาชนรุกล้ํา 2-24 
ภาพที่ 2.29 พ้ืนที่ของดานชองเม็กท่ีประชาชนรุกล้ํา 2-24 
ภาพที่ 2.30 สินคาท่ีสงออกไปเมืองปากเซ สปป.ลาว ผานดานชองเม็ก 2-24 
ภาพที่ 2.31 สินคาท่ีสงออกไปเมืองปากเซ สปป.ลาว ผานดานชองเม็ก 2-24 
ภาพที่ 2.32 ตลาดขายสินคาบริเวณชองเม็ก                                   2-24 
ภาพที่ 2.33 เห็ดเผาะที่นําเขาจากสปป.ลาว 2-24 
ภาพที่ 2.34 ผลไมไทยที่สงออกไป สปป.ลาว                                  2-25 
ภาพที่ 2.35 แรงงานคนลาวรอรถตูไปกรุงเทพฯ 2-25 
ภาพที่ 2.36 ตลาดขายสินคาดานบานวังเตา สปป.ลาว 2-26 
ภาพที่ 2.37 ถั่วลิสงที่นําเขาไทยผานดานชองเม็ก                              2-26 
ภาพที่ 2.38 กลวยที่นําเขาไทยผานดานชองเม็ก 2-26 
ภาพที่ 2.39 แสดงที่ตั้งตลาดคาสงผัก 2-26 
ภาพที่ 2.40 สะพานมิตรภาพลาว-ญี่ปุนขามแมน้ําโขง เมืองโพนทอง  2-27 
ภาพที่ 2.41 น้ําตกตาดผาสวม 2-28 
ภาพที่ 2.42 ดอนเด็ดดอนคอนมหานทีสี่พันดอน สปป.ลาว 2-28 
ภาพที่ 2.43 สะพานปูน สปป.ลาว 2-28 
ภาพที่ 2.44 หัวจักรรถไฟที่ใชในการขนสงสินคา สปป.ลาว 2-28 
ภาพที่ 2.45 น้ําตกคอนพะเพ็ง สปป.ลาว  2-29 
ภาพที่ 2.46 ปราสาทหินวัดพู สปป.ลาว 2-29 
ภาพที่ 2.47 ตลาดขายสินคาของคุณนายดาวเรือง 2-30 
ภาพที่ 2.48 สินคาท่ีขายตลาดเมืองปากเซ 2-30 
ภาพที่ 2.49 สินคาท่ีขายตลาดเมืองปากเซ                                  2-31 
ภาพที่ 2.50 สินคาท่ีขายตลาดเมืองปากเซ 2-31 

ข-8 ข-9

           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

 

  หนา 
ภาพที่ 2.51 สินคาท่ีขายตลาดเมืองปากเซ 2-31 
ภาพที่ 2.52 สินคาท่ีขายตลาดเมืองปากเซ 2-31 
ภาพที่ 2.53 บรรยากาศเมืองปากเซ 2-32 
ภาพที่ 2.54 กะหล่ําปลีปลูกทีเ่มืองปากเซ คนลาวนํามาวางขาย 2-32 
ภาพที่ 2.55 บรรยากาศตลาดขายสินคาที่แขวงอัตตะปอ 2-33 
ภาพที่ 2.56 กะหล่ําปลีและผักกาดขาวที่นําเขาไทยที่ตลาดบานวังเตา 2-44 
ภาพที่ 2.57 กะหล่ําปลีและผักกาดขาวที่นําเขาไทยที่ตลาดบานวังเตา 2-44 
ภาพที่ 2.58 กะหล่ําปและผักกาดขาวที่นําเขาจาก สปป.ลาว มาขายที่ตลาดเจริญศรี จังหวัด

อุบลราชธานี 
2-44 

ภาพที่ 2.59 กะหล่ําปและผักกาดขาวที่นําเขาจาก สปป.ลาว มาขายที่ตลาดเจริญศรี จังหวัด
อุบลราชธานี 

2-44 

ภาพที่ 2.60 รถขนสงกะหล่ําปลีที่นําเขาผานดานชองเม็ก 2-44 
ภาพที่ 2.61 รถขนสงกะหล่ําปลีที่นําเขาผานดานชองเม็ก 2-44 
ภาพที่ 2.62 กะหล่ําปลีที่นําเขาจาก สปป.ลาว เพื่อนํามาตกแตงและบรรจุใหมที่ตลาดเจริญศรี 

จังหวัดอุบลราชธานี 
2-45 

ภาพที่ 2.63 กะหล่ําปลีที่นําเขาจาก สปป.ลาว เพื่อนํามาตกแตงและบรรจุใหมที่ตลาดเจริญศรี 
จังหวัดอุบลราชธานี 

2-45 

ภาพที่ 2.64 กระบวนการเพ่ิมมูลคาการคาของกะหล่ําปลีที่สงไปขายตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง 2-45 
ภาพที่ 2.65 กระบวนการเพ่ิมมูลคาการคาของกะหล่ําปลีที่สงไปขายที่ตลาดเจริญศรี จ.อุบลราชธานี 2-46 
ภาพที่ 2.66 กระบวนการซื้อ-ขายกะหล่ําปลี จาก สปป.ลาว ผาน จุดผานแดนถาวรชองเม็ก 2-47 
ภาพที่ 2.67 อัตราราคากะหล่ําปลี และสัดสวนการเพ่ิมข้ึนของราคากะหล่ําปลี ผานจุดผานแดน

ถาวรชองเม็ก 
2-48 

ภาพที่ 2.68 อัตราราคาและสัดสวนการเพ่ิมข้ึนของราคาถั่วลิสง ผานจุดผานแดนถาวรชองเม็ก 2-49 
ภาพที่ 2.69 กรณีถ่ัวลิสงที่แกะ สงใหกับบริษัท ไรทิพย จํากัด 2-49 
ภาพที่ 2.70 กรณีถ่ัวลิสงที่แกะเปลือก สงไปตลาดตาง ๆ ตามจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดตาง ๆ 2-49 
ภาพที่ 2.71 กระบวนการซื้อ-ขายถ่ัวลิสง จาก สปป.ลาว ผาน จุดผานแดนถาวรชองเม็ก 2-50 
ภาพที่ 2.72 แสดงลักษณะการพ่ึงพากรณีผูขายคนไทยรายใหญจากสวนกลาง 2-51 
ภาพที่ 2.73 แสดงลักษณะการพ่ึงพา กรณีผูขายคนไทยในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 2-51 
ภาพที่ 2.74 แสดงลักษณะการพ่ึงพา กรณีผูขายคนไทยในบริเวณดานชองเม็ก 2-51 
ภาพที่ 2.75 แสดงลักษณะการพ่ึงพา กรณีพอคาคนกลางคนลาวที่แขวงจําปาสัก สปป.ลาว 

 
2-52 



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี

ข-8 ข-9

           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข-9 

 สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

 

  หนา 
ภาพที่ 2.51 สินคาท่ีขายตลาดเมืองปากเซ 2-31 
ภาพที่ 2.52 สินคาท่ีขายตลาดเมืองปากเซ 2-31 
ภาพที่ 2.53 บรรยากาศเมืองปากเซ 2-32 
ภาพที่ 2.54 กะหล่ําปลีปลูกทีเ่มืองปากเซ คนลาวนํามาวางขาย 2-32 
ภาพที่ 2.55 บรรยากาศตลาดขายสินคาที่แขวงอัตตะปอ 2-33 
ภาพที่ 2.56 กะหล่ําปลีและผักกาดขาวที่นําเขาไทยที่ตลาดบานวังเตา 2-44 
ภาพที่ 2.57 กะหล่ําปลีและผักกาดขาวที่นําเขาไทยที่ตลาดบานวังเตา 2-44 
ภาพที่ 2.58 กะหล่ําปและผักกาดขาวที่นําเขาจาก สปป.ลาว มาขายที่ตลาดเจริญศรี จังหวัด

อุบลราชธานี 
2-44 

ภาพที่ 2.59 กะหล่ําปและผักกาดขาวที่นําเขาจาก สปป.ลาว มาขายที่ตลาดเจริญศรี จังหวัด
อุบลราชธานี 

2-44 

ภาพที่ 2.60 รถขนสงกะหล่ําปลีที่นําเขาผานดานชองเม็ก 2-44 
ภาพที่ 2.61 รถขนสงกะหล่ําปลีที่นําเขาผานดานชองเม็ก 2-44 
ภาพที่ 2.62 กะหล่ําปลีที่นําเขาจาก สปป.ลาว เพื่อนํามาตกแตงและบรรจุใหมที่ตลาดเจริญศรี 

จังหวัดอุบลราชธานี 
2-45 

ภาพที่ 2.63 กะหล่ําปลีที่นําเขาจาก สปป.ลาว เพื่อนํามาตกแตงและบรรจุใหมที่ตลาดเจริญศรี 
จังหวัดอุบลราชธานี 

2-45 

ภาพที่ 2.64 กระบวนการเพ่ิมมูลคาการคาของกะหล่ําปลีที่สงไปขายตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง 2-45 
ภาพที่ 2.65 กระบวนการเพ่ิมมูลคาการคาของกะหล่ําปลีที่สงไปขายที่ตลาดเจริญศรี จ.อุบลราชธานี 2-46 
ภาพที่ 2.66 กระบวนการซื้อ-ขายกะหล่ําปลี จาก สปป.ลาว ผาน จุดผานแดนถาวรชองเม็ก 2-47 
ภาพที่ 2.67 อัตราราคากะหล่ําปลี และสัดสวนการเพ่ิมข้ึนของราคากะหล่ําปลี ผานจุดผานแดน

ถาวรชองเม็ก 
2-48 

ภาพที่ 2.68 อัตราราคาและสัดสวนการเพ่ิมข้ึนของราคาถั่วลิสง ผานจุดผานแดนถาวรชองเม็ก 2-49 
ภาพที่ 2.69 กรณีถ่ัวลิสงที่แกะ สงใหกับบริษัท ไรทิพย จํากัด 2-49 
ภาพที่ 2.70 กรณีถ่ัวลิสงที่แกะเปลือก สงไปตลาดตาง ๆ ตามจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดตาง ๆ 2-49 
ภาพที่ 2.71 กระบวนการซื้อ-ขายถ่ัวลิสง จาก สปป.ลาว ผาน จุดผานแดนถาวรชองเม็ก 2-50 
ภาพที่ 2.72 แสดงลักษณะการพ่ึงพากรณีผูขายคนไทยรายใหญจากสวนกลาง 2-51 
ภาพที่ 2.73 แสดงลักษณะการพ่ึงพา กรณีผูขายคนไทยในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 2-51 
ภาพที่ 2.74 แสดงลักษณะการพ่ึงพา กรณีผูขายคนไทยในบริเวณดานชองเม็ก 2-51 
ภาพที่ 2.75 แสดงลักษณะการพ่ึงพา กรณีพอคาคนกลางคนลาวที่แขวงจําปาสัก สปป.ลาว 

 
2-52 



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี
           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข-10 

 สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

 

  หนา 
ภาพที่ 2.76 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยรายใหญจากสวนกลาง ขายสินคาใหแก

ผูขายรายใหญคนลาว 
2-52 

ภาพที่ 2.77 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยรายใหญจากสวนกลาง ขายสินคาใหแก
ผูขายรายยอยคนลาว 

2-52 

ภาพที่ 2.78 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในพ้ืนที่ จ.อุบลฯ ขายสินคาใหแกผูขาย
รายใหญคนลาว 

2-53 

ภาพที่ 2.79 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในพ้ืนที่ จ.อุบลฯ ขายสินคาใหแกผูขาย
รายยอยคนลาว 

2-53 

ภาพที่ 2.80 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในพ้ืนที่ จ.อุบลฯ ขายสินคาใหแกพอคา
คนกลาง คนลาว 

2-53 

ภาพที่ 2.81 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในบริเวณดานชองเม็ก ขายสินคาใหแก
ผูขายรายยอยคนลาว 

2-53 

ภาพที่ 2.82 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในบริเวณดานชองเม็ก ขายสินคาใหแก
ผูบริโภคโดยตรง คนลาว 

2-54 

ภาพที่ 2.83 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของพอคาคนกลางคนลาว ขายสินคาใหพอคาคนไทย ที่
ตลาดวังเตา 

2-54 

ภาพที่ 2.84 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของพอคาคนกลางคนลาว ขายสินคาใหพอคาคนไทยใน
จังหวัดอุบลราชธานี/จ.อ่ืน ๆ 

2-54 

ภาพที่ 2.85 แนวเขตแดนของไทยและ สปป.ลาว ที่ดานชองเม็ก 2-57 
ภาพที่ 2.86 แนวเสนทางรถไฟสายใหมอุบลราชธานี-ชองเม็ก 2-64 
ภาพที่ 2.87 การบุกรุกพ้ืนที่ของประชาชนในพ้ืนที่ของดานศุลกากร 2-65 
ภาพที่ 2.88 การบุกรุกพ้ืนที่ของประชาชนในพ้ืนที่ของดานศุลกากร 2-65 
ภาพที่ 3.1 แผนที่การเดินทางไปยังจุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ 3-1 
ภาพที่ 3.2 แผนที่การเดินทางไปยังจุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ 3-2 
ภาพที่ 3.3 เขตพ้ืนที่รับผิดชอบดานศุลกากรเขมราฐ 3-2 
ภาพที่ 3.4 บริเวณจุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ 3-3 
ภาพที่ 3.5 รถรอกไฟฟาใชมอเตอรที่จุดผอนปรน อําเภอเขมราฐ             3-3 
ภาพที่ 3.6 เรือโดยสารที่จุดผอนปรน อําเภอเขมราฐ 3-3 
ภาพที่ 3.7 รถสามลอรับจาง ที่จุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ 3-3 
ภาพที่ 3.8 รถสามลอรับจาง ที่จุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ 

 
3-3 

ข-10 ข-11

           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข-11 

 สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

 

  หนา 
ภาพที่ 3.9 กรรมกรแบกหาม ที่จุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ 3-4 
ภาพที่ 3.10 กรรมกรแบกหาม ที่จุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ 3-4 
ภาพที่ 3.11 บรรยากาศตลาดนัดที่อําเภอเขมราฐ 3-4 
ภาพที่ 3.12 บรรยากาศตลาดนัดที่อําเภอเขมราฐ 3-4 
ภาพที่ 3.13 หนอไมที่ผูคาคนลาวนํามาขาย ที่ตลาดนัดอําเภอเขมราฐ 3-4 
ภาพที่ 3.13 หนอไมที่ผูคาคนลาวนํามาขาย ที่ตลาดนัดอําเภอเขมราฐ 3-4 
ภาพที่ 3.15 รถรับแรงงานคนลาว 3-5 
ภาพที่ 3.16 แรงงานคนลาวรอนายจางมารับ 3-5 
ภาพที่ 3.17 กลุมแรงงานคนลาวที่เขามาทํานาในชวงฤดูกาล 3-5 
ภาพที่ 3.18 กลุมแรงงานคนลาวที่เขามาทํานาในชวงฤดูกาล 3-5 
ภาพที่ 3.19 สินคาท่ีสงออกที่ดานเขมราฐ 3-7 
ภาพที่ 3.20 สินคาท่ีสงออกที่ดานเขมราฐ 3-7 
ภาพที่ 3.21 รานยินดีเขมราฐ เปนรานขายสินคาใหคนลาวที่อําเภอเขมราฐ 3-8 
ภาพที่ 3.22 รานยินดีเขมราฐ เปนรานขายสินคาใหคนลาวที่อําเภอเขมราฐ 3-8 
ภาพที่ 3.23 บรรยากาศตลาดนัดขายสินคา           3-9 
ภาพที่ 3.24 ตัวอยางสินคาท่ีขายภายในตลาดนัด 3-9 
ภาพที่ 3.25 บรรยากาศตลาดนัดขายสินคา           3-9 
ภาพที่ 3.26 ตัวอยางสินคาท่ีคนลาวนํามาขาย 3-9 
ภาพที่ 3.27 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของผูขายคนไทยในพ้ืนที่อําเภอเขมราฐ 3-10 
ภาพที่ 3.28 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่วัดประชาเกษม 3-10 
ภาพที่ 3.29 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของพอคารายยอยคนลาวที่เมืองสองคอน สปป.ลาว 3-11 
ภาพที่ 3.30 แสดงการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.เขมราฐ ขายสินคาให พอคาคนกลาง เมือง

สองคอน 
3-11 

ภาพที่ 3.31 แสดงการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.เขมราฐ ขายสินคาให พอคารายยอย เมือง
สองคอน 

3-12 

ภาพที่ 3.32 แสดงการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.เขมราฐ ขายสินคาให ผูบริโภคโดยตรง 
เมืองสองคอน 

3-12 

ภาพที่ 3.33 แสดงการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในตลาดนัด ขายสินคาให พอคารายยอย เมือง
สองคอน 

3-12 

ภาพที่ 3.34 แสดงการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในตลาดนัด ขายสินคาให ผูบริโภคโดยตรง เมือง
สองคอน 

3-13 



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี

ข-10 ข-11

           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข-11 

 สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

 

  หนา 
ภาพที่ 3.9 กรรมกรแบกหาม ที่จุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ 3-4 
ภาพที่ 3.10 กรรมกรแบกหาม ที่จุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ 3-4 
ภาพที่ 3.11 บรรยากาศตลาดนัดที่อําเภอเขมราฐ 3-4 
ภาพที่ 3.12 บรรยากาศตลาดนัดที่อําเภอเขมราฐ 3-4 
ภาพที่ 3.13 หนอไมที่ผูคาคนลาวนํามาขาย ที่ตลาดนัดอําเภอเขมราฐ 3-4 
ภาพที่ 3.13 หนอไมที่ผูคาคนลาวนํามาขาย ที่ตลาดนัดอําเภอเขมราฐ 3-4 
ภาพที่ 3.15 รถรับแรงงานคนลาว 3-5 
ภาพที่ 3.16 แรงงานคนลาวรอนายจางมารับ 3-5 
ภาพที่ 3.17 กลุมแรงงานคนลาวที่เขามาทํานาในชวงฤดูกาล 3-5 
ภาพที่ 3.18 กลุมแรงงานคนลาวที่เขามาทํานาในชวงฤดูกาล 3-5 
ภาพที่ 3.19 สินคาท่ีสงออกที่ดานเขมราฐ 3-7 
ภาพที่ 3.20 สินคาท่ีสงออกที่ดานเขมราฐ 3-7 
ภาพที่ 3.21 รานยินดีเขมราฐ เปนรานขายสินคาใหคนลาวที่อําเภอเขมราฐ 3-8 
ภาพที่ 3.22 รานยินดีเขมราฐ เปนรานขายสินคาใหคนลาวที่อําเภอเขมราฐ 3-8 
ภาพที่ 3.23 บรรยากาศตลาดนัดขายสินคา           3-9 
ภาพที่ 3.24 ตัวอยางสินคาท่ีขายภายในตลาดนัด 3-9 
ภาพที่ 3.25 บรรยากาศตลาดนัดขายสินคา           3-9 
ภาพที่ 3.26 ตัวอยางสินคาท่ีคนลาวนํามาขาย 3-9 
ภาพที่ 3.27 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของผูขายคนไทยในพ้ืนที่อําเภอเขมราฐ 3-10 
ภาพที่ 3.28 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่วัดประชาเกษม 3-10 
ภาพที่ 3.29 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของพอคารายยอยคนลาวที่เมืองสองคอน สปป.ลาว 3-11 
ภาพที่ 3.30 แสดงการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.เขมราฐ ขายสินคาให พอคาคนกลาง เมือง

สองคอน 
3-11 

ภาพที่ 3.31 แสดงการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.เขมราฐ ขายสินคาให พอคารายยอย เมือง
สองคอน 

3-12 

ภาพที่ 3.32 แสดงการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.เขมราฐ ขายสินคาให ผูบริโภคโดยตรง 
เมืองสองคอน 

3-12 

ภาพที่ 3.33 แสดงการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในตลาดนัด ขายสินคาให พอคารายยอย เมือง
สองคอน 

3-12 

ภาพที่ 3.34 แสดงการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในตลาดนัด ขายสินคาให ผูบริโภคโดยตรง เมือง
สองคอน 

3-13 



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี
           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข-12 

 สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

 

  หนา 
ภาพที่ 3.35 แสดงการขนสงสินคาของพอคารายยอยคนลาว เมืองสองคอน ขายสินคาให พอคาคน

ไทย จ.อุบลราชธานี 
3-13 

ภาพที่ 3.36 แสดงการขนสงสินคาของพอคารายยอยคนลาว เมืองสองคอน ขายสินคาให พอคาคน
ไทย อ.เขมราฐ 

3-14 

ภาพที่ 3.37 แสดงการขนสงสินคาของพอคารายยอยคนลาว เมืองสองคอน ขายสินคาให ผูบริโภคใน 
อ.เขมราฐ 

3-14 

ภาพที่ 3.38 บรรยากาศแรงงานเขามาทํางานตามฤดูกาล 3-15 
ภาพที่ 3.39 พ้ืนที่นําเขายาเสพติดตามแนวชายแดนตามแมน้ําโขง 3-17 
ภาพที่ 3.40 แผนที่จุดผอนปรนบานสองคอน ตําบลสองคอน อําเภอโพธิ์ไทร 3-25 
ภาพที่ 3.41 แผนที่จุดผอนปรนบานสองคอน ตําบลสองคอน อําเภอโพธิ์ไทร 3-26 
ภาพที ่3.42 บรรยากาศจุดผอนปรนบานสองคอน 3-27 
ภาพที่ 3.43 ศาลาบริเวณหนาจุดผอนปรนบานสองคอน 3-27 
ภาพที่ 3.44 บริเวณจุดจอดเรือของจุดผอนปรนบานสองคอน 3-27 
ภาพที่ 3.45 บริเวณจุดจอดเรือของจุดผอนปรนบานสองคอน 3-27 
ภาพที่ 3.46 บรรยากาศตลาดนัด  3-28 
ภาพที่ 3.47 บรรยากาศตลาดนัดของจุดผอนปรน 3-28 
ภาพที่ 3.48 บรรยากาศตลาดนัดของจุดผอนปรนบานสองคอน 3-28 
ภาพที่ 3.49 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของผูขายในพ้ืนที่ ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร 3-29 
ภาพที่ 3.50 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของผูขายในบริเวณตลาดนัดที่บานปาขาชุมชน ต.สองคอน  

อ.โพธิ์ไทร 
3-29 

ภาพที่ 3.51 แสดงผูขายคนไทยในพ้ืนที่ ต.สองคอน ขายสินคาให พอคารายยอยที่ เมืองละคอนเพ็ง 3-30 
ภาพที่ 3.52 แสดงผูขายคนไทยในพ้ืนที่ ต.สองคอน ขายสินคาให ผูบริโภคโดยตรง เมืองละคอนเพ็ง 3-30 
ภาพที่ 3.53 แสดงผูขายคนไทยในตลาดนัดบานปาขาชุมชน ขายสินคาให พอคารายยอยที่ เมือง

ละคอนเพ็ง 
3-30 

ภาพที่ 3.54 แสดงผูขายคนไทยในตลาดนัดบานปาขาชุมชน ขายสินคาให ผูบริโภคโดยตรง ที่ เมือง
ละคอนเพ็ง 

3-31 

ภาพที่ 3.55 ไมลอยน้ํา และทอนไมลอยน้ํา ที่จุดผอนปรนบานสองคอน 3-32 
ภาพที่ 3.56 ไมลอยน้ํา และทอนไมลอยน้ํา ที่จุดผอนปรนบานสองคอน 3-32 
ภาพที่ 3.57 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนบานดานเกา อําเภอโขงเจียม 3-41 
ภาพที่ 3.58 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนบานดานเกา อําเภอโขงเจียม 

 
3-42 

ข-12 ข-13

           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข-13 

 สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

 

  หนา 
ภาพที่ 3.59 อาคารทําการตรวจคนเขา-ออก จุดผอนปรนบานดานเกา   3-42 
ภาพที่ 3.60 อาคารทําการตรวจคนเขา-ออก จุดผอนปรนบานดานเกา   3-42 
ภาพที่ 3.61 ระดับน้ําโขงในชวงฤดูแลง                                          3-43 
ภาพที่ 3.62 ระดับน้ําโขงในชวงฤดูฝน 3-43 
ภาพที่ 3.63 การเดินทางขามมาของคนลาว 3-43 
ภาพที่ 3.64 การเดินทางขามมาของคนลาว 3-43 
ภาพที่ 3.65 การเดินทางเขาตัวอําเภอโขงเจียมของคนลาว 3-44 
ภาพที่ 3.66 ทางข้ึน-ลงจุดผอนปรน           3-44 
ภาพที่ 3.67 บริเวณกอนขนสินคาขามไป สปป.ลาว 3-44 
ภาพที่ 3.68 บรรยายกาศตลาดนัดวันเสาร  3-45 
ภาพที่ 3.69 บรรยายกาศตลาดนัดวันเสาร 3-45 
ภาพที่ 3.70 สินคาท่ีสงออกไป สปป.ลาว ผานจุดผอนปรนบานดานเกา 3-46 
ภาพที่ 3.71 สินคาท่ีสงออกไป สปป.ลาว ผานจุดผอนปรนบานดานเกา 3-46 
ภาพที่ 3.72 สินคาท่ีสงออกไป สปป.ลาว ผานจุดผอนปรนบานดานเกา 3-47 
ภาพที่ 3.73 สินคาที่สงออกไป สปป.ลาว ผานจุดผอนปรนบานดานเกา 3-47 
ภาพที่ 3.74 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของผูขายคนไทยในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 3-47 
ภาพที่ 3.75 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของผูขายคนไทยในพ้ืนที่อําเภอโขงเจียม 3-47 
ภาพที่ 3.76 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดาน 3-48 
ภาพที่ 3.77 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของพอคาคนกลางคนลาวที่เมืองซะนะสมบูน สปป.ลาว 3-48 
ภาพที่ 3.78 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของพอคารายยอยคนลาวที่เมืองซะนะสมบูน สปป.ลาว 3-48 
ภาพที่ 3.79 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 3-48 
ภาพที่ 3.80 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.โขงเจียม ที่ขายสินคาใหกับพอคา

คนกลาง เมืองซะนะสมบูน 
3-49 

ภาพที่ 3.81 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.โขงเจียม ที่ขายสินคาใหกับพอคา
รายยอย เมืองซะนะสมบูน 

3-49 

ภาพที่ 3.82 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.โขงเจียม ที่ขายสินคาใหกับ
ผูบริโภค เมืองซะนะสมบูน 

3-50 

ภาพที่ 3.83 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดาน ที่ขายสินคา
ใหกับพอคารายยอยเมืองซะนะสมบูน 

3-50 

ภาพที่ 3.84 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดาน ที่ขายสินคา
ใหกับพอคารายยอยเมืองซะนะสมบูน 

3-50 



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี

ข-12 ข-13

           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข-13 

 สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

 

  หนา 
ภาพที่ 3.59 อาคารทําการตรวจคนเขา-ออก จุดผอนปรนบานดานเกา   3-42 
ภาพที่ 3.60 อาคารทําการตรวจคนเขา-ออก จุดผอนปรนบานดานเกา   3-42 
ภาพที่ 3.61 ระดับน้ําโขงในชวงฤดูแลง                                          3-43 
ภาพที่ 3.62 ระดับน้ําโขงในชวงฤดูฝน 3-43 
ภาพที่ 3.63 การเดินทางขามมาของคนลาว 3-43 
ภาพที่ 3.64 การเดินทางขามมาของคนลาว 3-43 
ภาพที่ 3.65 การเดินทางเขาตัวอําเภอโขงเจียมของคนลาว 3-44 
ภาพที่ 3.66 ทางข้ึน-ลงจุดผอนปรน           3-44 
ภาพที่ 3.67 บริเวณกอนขนสินคาขามไป สปป.ลาว 3-44 
ภาพที่ 3.68 บรรยายกาศตลาดนัดวันเสาร  3-45 
ภาพที่ 3.69 บรรยายกาศตลาดนัดวันเสาร 3-45 
ภาพที่ 3.70 สินคาท่ีสงออกไป สปป.ลาว ผานจุดผอนปรนบานดานเกา 3-46 
ภาพที่ 3.71 สินคาท่ีสงออกไป สปป.ลาว ผานจุดผอนปรนบานดานเกา 3-46 
ภาพที่ 3.72 สินคาท่ีสงออกไป สปป.ลาว ผานจุดผอนปรนบานดานเกา 3-47 
ภาพที่ 3.73 สินคาที่สงออกไป สปป.ลาว ผานจุดผอนปรนบานดานเกา 3-47 
ภาพที่ 3.74 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของผูขายคนไทยในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 3-47 
ภาพที่ 3.75 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของผูขายคนไทยในพ้ืนที่อําเภอโขงเจียม 3-47 
ภาพที่ 3.76 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดาน 3-48 
ภาพที่ 3.77 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของพอคาคนกลางคนลาวที่เมืองซะนะสมบูน สปป.ลาว 3-48 
ภาพที่ 3.78 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของพอคารายยอยคนลาวที่เมืองซะนะสมบูน สปป.ลาว 3-48 
ภาพที่ 3.79 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 3-48 
ภาพที่ 3.80 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.โขงเจียม ที่ขายสินคาใหกับพอคา

คนกลาง เมืองซะนะสมบูน 
3-49 

ภาพที่ 3.81 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.โขงเจียม ที่ขายสินคาใหกับพอคา
รายยอย เมืองซะนะสมบูน 

3-49 

ภาพที่ 3.82 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.โขงเจียม ที่ขายสินคาใหกับ
ผูบริโภค เมืองซะนะสมบูน 

3-50 

ภาพที่ 3.83 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดาน ที่ขายสินคา
ใหกับพอคารายยอยเมืองซะนะสมบูน 

3-50 

ภาพที่ 3.84 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดาน ที่ขายสินคา
ใหกับพอคารายยอยเมืองซะนะสมบูน 

3-50 



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี
           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข-14 

 สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

 

  หนา 
ภาพที่ 3.85 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของพอคนกลางคนลาวที่เมืองซะนะสมบูน ที่ขายสินคา

ใหกับพอคาคนไทย 
3-51 

ภาพที่ 3.86 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของพอคาคนกลางคนลาวที่เมืองซะนะสมบูน ที่ขายสินคา
ใหกับพอคา 

3-51 

ภาพที่ 3.87 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของพอคารายยอยคนลาวที่เมืองซะนะสมบูน ที่ขายสินคา
ใหกับพอคาคนไทย 

3-52 

ภาพที่ 3.88 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของพอคารายยอยคนลาวที่เมืองซะนะสมบูน ที่ขายสินคา
ใหกับพอคาคนไทย 

3-52 

ภาพที่ 3.89 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของพอคารายยอยคนลาวที่เมืองซะนะสมบูน ที่ขายสินคา
ใหกับพอคาคนไทย 

3-52 

ภาพที่ 3.90 บรรยายกาศตลาดนัดวันเสาร 3-53 
ภาพที่ 3.91 บรรยายกาศตลาดนัดวันเสาร 3-53 
ภาพที่ 3.92 ดอกแขม ดอกหญาชนิดหนึ่งใชทําไมกวาด 3-54 
ภาพที่ 3.93 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนชองตาอู 3-64 
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ภาพที่ 3.96 บริเวณจุดผอนปรนชองตาอู 3-65 
ภาพที่ 3.97 อาคารที่ทําการศุลกากรจุดผอนปรนชองตาอู 3-66 
ภาพที่ 3.98 สภาพถนนทางไปจุดผอนปรนชองตาอู 3-66 
ภาพที่ 3.99 สภาพถนนทางไปจุดผอนปรนชองตาอู 3-66 
ภาพที่ 3.100 สภาพทั่วไปของตลาดบน ขายสินคา 3-67 
ภาพที่ 3.101 สภาพทั่วไปของตลาดบน ขายสินคา 3-67 
ภาพที่ 3.102 บรรยากาศบริเวณดานชองตาอู 3-67 
ภาพที่ 3.103 บรรยากาศบริเวณดานชองตาอู 3-67 
ภาพที่ 3.104 สภาพทั่วไปตลาดตาอู บานเหียง สปป.ลาว 3-69 
ภาพที่ 3.105 สภาพทั่วไปตลาดตาอู บานเหียง สปป.ลาว 3-69 
ภาพที่ 3.106 สินคาท่ีขายตลาดลาง จุดผอนปรนชองตาอู 3-69 
ภาพที่ 3.107 สินคาที่ขายตลาดลาง จุดผอนปรนชองตาอู 3-69 
ภาพที่ 3.108 สินคาท่ีขายตลาดลาง จุดผอนปรนชองตาอู 3-70 
ภาพที่ 3.109 สินคาท่ีขายตลาดลาง จุดผอนปรนชองตาอู 3-70 
ภาพที่ 3.110 แสดงการพ่ึงพาดานการคาของผูขายคนไทยบริเวณตลาดนัดที่ดาน 3-71 

ข-14 ข-15

           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข-15 

 สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

 

  หนา 
ภาพที่ 3.111 แสดงการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดานขายสินคาใหพอคาคน

กลาง เมืองสุขุมา 
3-72 

ภาพที่ 3.112 แสดงการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดานขายสินคาใหพอคาราย
ยอย เมืองสุขุมา 

3-72 

ภาพที่ 3.113 แสดงการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดานขายสินคาใหผูบริโภค
โดยตรง เมืองสุขุมา 

3-72 

ภาพที่ 3.114 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนชองอานมา 3-84 
ภาพที่ 3.115 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนชองอานมา 3-85 
ภาพที่ 3.116 บรรยากาศการรอเปดจุดผอนปรนของคนไทยและคนกัมพูชา 3-85 
ภาพที่ 3.117 บรรยากาศการรอเปดจุดผอนปรนของคนไทยและคนกัมพูชา 3-85 
ภาพที่ 3.118 เขตแดนจุดผอนปรนชองอานมา                                 3-86 
ภาพที่ 3.119 ฐานปฏิบัติการของกองรอยทหารพรานที่ 2301 3-86 
ภาพที่ 3.120 ถนนที่เดินทางไปจุดผอนปรน 3-87 
ภาพที ่3.121 จุดสิ้นสุดพรมแดนที่ชองอานมา 3-87 
ภาพที่ 3.122 บริเวณตั้งตลาดนัดชองอานมา       3-87 
ภาพที่ 3.123 บรรยากาศการซื้อขายตลาดนัด 3-87 
ภาพที่ 3.124 คนกัมพูชาขามดานเพื่อมาซื้อสินคาท่ีตลาดนัดที่จุดผอนปรนชองอานมา 3-88 
ภาพที่ 3.125 คนกัมพูชาขามดานเพื่อมาซื้อสินคาท่ีตลาดนัดที่จุดผอนปรนชองอานมา 3-88 
ภาพที่ 3.126 คนไทยขามดานเพ่ือไปซื้อสินคาท่ีดานบานสะเตียลกวาง 3-88 
ภาพที่ 3.126 คนไทยขามดานเพ่ือไปซื้อสินคาท่ีดานบานสะเตียลกวาง 3-88 
ภาพที่ 3.127 คนไทยขามดานเพ่ือไปซื้อสินคาท่ีดานบานสะเตียลกวาง 3-88 
ภาพที่ 3.128 แสดงที่ตั้งตลาดนัดที่ชองอานมาและตลาดที่บานสะเตียลกวาง 3-89 
ภาพที่ 3.129 สภาพถนนทางเดินไปตลาดบานสะเตียลกวาง 3-89 
ภาพที่ 3.130 บรรยากาศตลาดขายสินคาของกัมพูชา  3-90 
ภาพที่ 3.131 บรรยากาศตลาดขายสินคาของกัมพูชา 3-90 
ภาพที่ 3.132 ลักษณะการขนสินคากลับของคนกัมพูชา 3-90 
ภาพที่ 3.133 ลักษณะการขนสินคากลับของคนกัมพูชา 3-90 
ภาพที่ 3.134 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของผูขายคนไทยรายใหญจากสวนกลาง 3-91 
ภาพที่ 3.135 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่จุดผอนปรนชองอานมา 3-91 
ภาพที่ 3.136 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของพอคารายยอยคนกัมพูชาที่ อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร 3-92 
ภาพที่ 3.137 แสดงผูขายคนไทยรายใหญขายสินคาใหผูขายรายใหญ จ.พระวิหาร 3-92 
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สวนที่ 1 
สรุปสภาวะการคาชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
1. ขอมูลของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนของจังหวัดอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี มีจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรน จํานวนทั้งหมด 7 เปนจุดผานแดนถาวร 
จํานวน 2 ดาน และจุดผอนปรน จํานวน 4 ดาน มีแมน้ําโขงกั้นพรมแดนไทย-สปป.ลาว และพ้ืนที่ชายแดน
ติดตอทางพ้ืนดินของ สปป.ลาว ระยะทาง 428 กิโลเมตร นอกจากนี้ มีจุดผอนปรน จํานวน 1 จุด ที่มีชายแดน
ติดตอกับกัมพูชาภาคพ้ืนดิน ดวยระยะทาง 67 กิโลเมตร รายละเอียดดังตารางที่ 1.1-1.2 
 
ตารางที่ 1.1 แสดงพื้นที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนที่ติดตอกับ สปป.ลาว จังหวัดอุบลฯ 

จังหวัด 
จุดผาน
แดน
ถาวร 

จุด
ผอน
ปรน 

พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของ สปป.ลาว เวลาทําการ 

อุบลราธาน ี √  ชองเม็ก อําเภอสิรินธร ดานวังเตา เมืองโพนทอง 
แขวงจําปาสัก  

ทุกวัน  
เวลา 08.00-22.00 น. 

√  บานปากแซง ตําบลพระลาน 
อําเภอนาตาล 

บานปากตะพาน  
เมืองนะคอนเพ็ง  
แขวงสาละวัน  

ทุกวัน  
เวลา 08.00-18.00 น. 

 √ ตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ บานนาปากซัน  
เมืองสองคอน  
แขวงสะหวันนะเขต  

ทุกวันจันทร และวันศุกร  
เวลา 08.00-15.00 น. 

 √ บานสองคอน ตําบลสองคอน 
อําเภอโพธิ์ไทร 

บานหนองแสง/ 
บานดอนหมากเดื่อ  
เมืองนะคอนเพ็ง  
แขวงสาละวัน  

ทุกวันพฤหัสบดี  
เวลา 09.00-15.00 น. 

 √ บานดานเกา ตําบลโขงเจียม 
อําเภอโขงเจียม 

บานสิงสัมพัน  
เมืองซะนะสมบูน  
แขวงจําปาสัก  

ทุกวันอังคาร  
วันพฤหัสบดี และวันเสาร 
เวลา 06.00-16.30 น. 

 √ ชองตาอู บานหนองแสง  
ตําบลโพนงาม อําเภอบุญฑริก 

บานเหียง เ 
มืองสุขุมา 
แขวงจําปาสัก  

ทุกวั นจันทร  วั นพุ ธ 
และวันศุกร  
เวลา 08.00-15.00 น. 

 
ตารางที่ 1.2 แสดงพื้นที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนที่ติดตอกับกัมพชูา จังหวัดอุบลฯ 

จังหวัด 
จุดผาน
แดน
ถาวร 

จุด
ผอน
ปรน 

พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของกัมพชูา เวลาทําการ 

อุบลราธาน ี  √ ชองอานมา บานน้ํายืน 
ตําบลโซง อําเภอนํ้ายืน 

บานสะเตียลกวาง  
อําเภอจอมกระสาน  
จังหวัดพระวิหาร กัมพูชา 

ทุกวันอังคาร  
และวันพฤหัสบดี 
เวลา 09.00-15.00 น. 
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          ภาพที่ 1.1 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรน ในพื้นที่จังหวดัอุบลราชธาน ี
 
2. มูลคาการคาของจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนของจังหวัดอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี มีมูลคาการคารวมในป 2556 จํานวน 14,916.4 ลานบาท แบงเปนมูลคาสินคา
สงออก จํานวน 13,248.1 ลานบาท หรือ รอยละ 89 ของมูลคาการคารวมป 2556 และมีมูลคาสินคานําเขา 
จํานวน 1,668.3 ลานบาท หรือ รอยละ 11 ของมูลคาการคารวมป 2556 สินคาสงออกมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น เห็น
ไดจากป 2556 มีมูลคาที่เพ่ิมขึ้นจากป 2555 จํานวน 946.8 ลานบาท สวนสินคานําเขามีแนวโนมลดลงจากป 
2555 จํานวน 398.4 ลานบาท 
 
ตารางที่ 1.3 แสดงมูลคาการคาชายแดนของจุดผานแดนถาวรของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ-สปป.ลาว            หนวย:ลานบาท 

จุดผานแดนถาวร สินคาสงออก สินคานําเขา 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1. ดานเขมราฐ จ.อุบลฯ* 1,365.7 2,328.0 2,249.7 14.3 168.6 59.1 
2. ดานชองเม็ก จ.อุบลฯ  8,567.0 9,973.3 10,998.4 1,441.2 1,898.1 1,609.2 

รวม 9,932.7 12,301.3 13,248.1 1,455.5 2,066.7 1,668.3 
หมายเหต ุ: * หมายถึง ดานเขมราฐ เปนจุดผอนปรน แตมีดานศุลกากรเขมราฐประจําอยู 
ที่มา : ดานศุลกากรแตละพื้นที,่ 2557 
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ภาพที่ 1.2 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดน (สะพานฯ) จุดผอนปรน และทาเทียบเรือ ในจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 
ภาพที่ 1.3 เสนทางการกระจายสินคานาํเขาจาก สปป.ลาวผานดานสากล ดานทองถิ่น และดานประเพณี เขาสูจังหวัดอุบลราชธาน ี

 
จังหวัดอุบลราชธานี มีจุดผอนปรน จํานวน 5 จุด และมีทาเทียบเรือหรือดานประเพณีตามหมูบาน

ตลอดลําน้ําโขงและมีชองทางธรรมชาติในพื้นที่ติดตอกับกัมพูชา ซึ่งคณะผูศึกษา ไดลงพ้ืนที่สํารวจจุดผอนปรน 
ไดประมาณการมูลคาการซื้อขายสินคาตามจุดผอนปรนของจังหวัด พบวา มูลคาการคาตามจุดดังกลาว
ประมาณ 21.83 ลานบาทตอเดือน หากเทียบรายป จํานวน 261.96 ลานบาท เปนมูลคาการซื้อขายสินคา
จํานวนมาก ซึ่งมูลคาการคาดังกลาวไมไดผานกระบวนการศุลกากร เนื่องจาก เปนมูลคาการซื้อขายที่ไมเกิน 
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20,000 บาทตอครั้งตอคน จึงทําใหมูลคาดังกลาว ไมมีการจดบันทึกเขาระบบทางศุลกากร และการซื้อขาย
ดังกลาวมีการซื้อขายกันมาชานาน จึงทําใหเกิดความอะลุมอลวยตอกันและกัน ดังตารางที่ 1.4 
 
ตารางที่ 1.4 แสดงประมาณการมลูคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและทาเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธาน ี

ลําดับ  จังหวัด  จุดผอนปรน/ทาเทียบเรือของ
ไทย  

ประมาณมูลคาการซ้ือ
ขายตอวันที่เปดดาน 

(บาท)  

ประมาณมูลคาการซ้ือขายตอเดือน 
(บาท)  

ตอดาน  ทั้งจังหวัด  
1 

อุบลราช 
ธาน ี 

อําเภอเขมราฐ  500,000 10,000,000 

21,830,000 

2 บานสองคอน อําเภอโพธิ์ไพร  32,500 130,000 
3 บานดานเกา อําเภอโขงเจียม  375,000 4,500,000 
4 ชองตาอู บานหนองแสง  

อําเภอบุณฑริก  
400,000 4,800,000 

5 ชองอานมา อําเภอน้ํายืน   300,000* 2,400,000 
หมายเหต ุ*  หมายถึง ไมรวมมูลคาการสงออกน้ํามันเบนซินที่ชองอานมา จํานวน 1.6 ลานลิตรตอเดือน มูลคาดังกลาว ถูกนําไปรวมกบัมูลคาการ

สงออกที่ดานชองเม็ก 
ที่มา : จากการประมาณการของศูนย ROC มข. , 2556 

    
3. ลักษณะการขนสงสินคาและการชําระเงิน 

จังหวัดอุบลราชธานี มีพรมแดนติด สปป.ลาว 428 กิโลเมตร และ ติดกัมพูชา 67 กิโลเมตร ซึ่งมีการ
ขนสงสินคาผานจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรน ทั้งหมด 7 วิธี ดังนี้ 

1) แมน้ําโขงกั้นพรมแดน ขามโดยแพขนานยนต ที่ทาทรายหทัยแกวและทาทราย ตําบลเขมราฐ ใน
การขนสงสินคาตามมาตรา 5 ทวิ ซึ่งทาทรายทั้ง 2 แหงใกลจุดผานแดนถาวรบานปากแซง อําเภอนาตาล ซึ่ง
รูปแบบการขนถายสินคามีลักษณะคลายกับการขนสงสินคาผานสะพาน คือ รถบรรทุกสินคาลงเรือแพขนาน
ยนตขึ้นฝง สปป.ลาว หรือฝงไทย แลวไปยังโกดังสินคาหรือเปลี่ยนขนถายสินคาจากรถไทยไปยังรถลาว  หรือ
เปลี่ยนหัวลากรถสินคาไทยเปนรถลาว 

2) แมน้ําโขงกั้นพรมแดน ขามโดยเรือขนาดใหญ ที่จุดผานแดนถาวรบานปากแซง อําเภอนาตาล    
จุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ และจุดผอนปรนบานดานเกา อําเภอโขงเจียม รูปแบบการขนสงสินคาเปนการ
ขนสงสินคาจํานวนมาก และมีขอตกลงการขนสงทั้งคนและสินคาเหมือนกับจังหวัดอ่ืน ๆ เชน หนองคาย มี
ขอตกลงในการโดยสารเรือขามฟากระหวางเรือคนลาว และเรือคนไทย กรณีที่คนลาวเดินทางมาไทยดวยเรือ
โดยสารของคนลาวแลว ขากลับตองโดยสารเรือของคนไทย ซึ่งเปนการแบงปนผลประโยชนการรับจางโดยสาร
ระหวางเรือคนไทยกับเรือคนลาว มีบางเมื่อขากลับเจาของเรือคนไทยใหเรือคนลาวบรรทุกผูโดยสารกลับแทน
โดยคิดเปอรเซ็นตจากคาจางคนโดยสารทั้งหมดแลวแตตกลงกัน สวนคนลาวที่เดินทางมาโดยเรือเหมาลําไมอยู
ในขอตกลงตองกลับโดยเรือของคนไทย  

3) แมน้ําโขงกั้นพรมแดน ขามโดยเรือขนาดเล็ก ที่จุดผานแดนถาวรบานปากแซง อําเภอนาตาล     
จุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ จุดผอนปรนบานสองคอน อําเภอโพธิ์ไทร และจุดผอนปรนบานดานเกา อําเภอโขงเจียม 
รูปแบบการขนสงโดยสารเรือหางยาว เปนการบรรทุกสินคาจํานวนไมมาก สวนใหญเปนการขนสงสินคา
อุปโภคบริโภค และสินคาบางประเภทที่ผูขายคนลาว นํามาขายที่ฝงไทยในจํานวนไมมาก เชน  ผลผลิตจากปา
ตามฤดูกาล ไขมดแดง เห็ดเผาะ หนอไม เปนตน อาศัยความชํานาญมากในการขับเรือ แตก็เสี่ยงตอการเกิด
ความสูญเสียทั้งคน สินคา และทรัพยสิน ซึ่งมีขอตกลงในเรื่องคนลาวขามมาเหมือนกับการขามโดยเรือขนาด
ใหญ 
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4) พรมแดนเปนพ้ืนดินติดกับ สปป.ลาว ขามโดยรถยนต หรือรถบรรทุก ที่จุดผานแดนถาวรชองเม็ก 
อําเภอสิรินธร และจุดผอนปรนชองตาอู บานหนองแสง อําเภอบุญฑริก รูปแบบการขนสงสินคามีลักษณะ
คลายกับการขนสงสินคาผานสะพาน คือ รถบรรทุกสินคาผานดาน แลวไปยังโกดังสินคาหรือเปลี่ยนขนถาย
สินคาจากรถไทยไปยังรถลาว  

5) พรมแดนเปนพ้ืนดินติดกับ สปป.ลาว ขามโดยรถเข็นสินคา ที่จุดผานแดนถาวรชองเม็ก อําเภอสิรินธร 
และจุดผอนปรนชองตาอู บานหนองแสง อําเภอบุญฑริก รูปแบบการขนสงสินคาเปนการบรรทุกสินคาจํานวน
ไมมาก สวนใหญเปนการขนสงสินคาอุปโภคบริโภคจากไทยไปยัง สปป.ลาว และสินคาบางประเภทที่ผูขายคน
ลาว นํามาขายที่ฝงไทยในจํานวนไมมาก เชน ไขมดแดง เห็ดเผาะ หนอไม เปนตน ซึ่งผานจุดผอนปรนชองตาอู 
สวนดานชองเม็กการใชรถเข็นเหมือนกองทัพมดในการขนสินคานําเขาเปนผลผลิตจากปาตามฤดูกาล เห็ดเผาะ 
หนอไม โดยทยอยขนเขามากองรวมในจุดรวบรวมสินคาในพ้ืนที่ตลาดหนาดานกอนจําหนายใหกับพอคาคน
กลางคนไทยตอไป 

6) พรมแดนเปนพ้ืนดินติดกับกัมพูชา ขามโดยรถยนต หรือรถบรรทุก ที่จุดผอนปรนชองอานมา บาน
น้ํายืน อําเภอน้ํายืน รูปแบบการขนสงสินคาผานดานชองอานมา มีสินคาน้ํามันเบนชิน ที่นําเขาจากไทย ซึ่งมี
ลักษณะคลายกับการขนสงสินคาผานสะพาน คือ รถบรรทุกสินคาผานดานเขาไปในกัมพูชาประมาณ 800 
เมตร แลวเทถายน้ํามันลงทอนําสงน้ํามันไปยังคลังน้ํามันของกัมพูชาที่หางไปประมาณ 5 กิโลเมตร  

7) พรมแดนเปนพ้ืนดินติดกับกัมพูชาขามโดยรถเข็นสินคา ที่จุดผอนปรนชองอานมา บานน้ํายืน 
อําเภอน้ํายืน รูปแบบการขนสงสินคาเปนการซื้อขายสินคาปริมาณไมมาก สวนใหญเปนการนํารถเข็นของ
แรงงานคนกัมพูชามาขนสินคาที่คนกัมพูชาซื้อจากฝงไทย ซึ่งสินคาที่คนกัมพูชาซื้อ ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค
ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน  
 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและดานบริการ 

4.1. ดานแรงงาน 
 การพึ่งพาแรงงานในทองถิ่น การเปดจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนตาง ๆ ทําใหประชาชน

ในพ้ืนที่บริเวณ และอําเภอใกลเคียง มีรายไดที่เพ่ิมขึ้น อาชีพของแรงงาน ไดแก รับจางขนสินคาจากดานลงไป
เรือที่แมน้ําโขง รับจางขนสินคาขึ้น-ลงรถวีล (ลอลากเข็นใชมอเตอรไฟฟาชักลากขึ้น-ลง) รถสามลอรับจาง     
รถมอเตอรไซครับจาง เปนตน ซึ่งรายไดทีไ่ดแตละวัน ประมาณ 400-700 บาทตอวัน ขึ้นอยูกับชวงฤดูกาล  

การพึ่งพาแรงงานจาก สปป.ลาว 
แรงงานที่มาเชา-กลับเย็น สวนใหญเปนแรงงานที่เขามาผานจุดผานแดนถาวรที่ชองเม็ก เนื่อง

บริเวณจุดผานแดนถาวรชองเม็กมีตลาดขายสินคาหลายประเภท ไดแก สินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปน
ชีวิตประจําวัน เสื้อผา เปนตน นอกจากนี้ บริเวณตลาดยังเปนจุดคัดกรองสินคาประเภทเห็ดจากลาว ผลไมจาก
ไทยทีส่งไปขาย สปป.ลาว โดยแรงงานลาวกลุมนี้ เดินทางเขามาทํางานในชวงเชา และเดินทางกลับในชวงเย็น 
มีคาจางแรงงาน วันละ 250-300 บาทตอคน  

แรงงานตามฤดูกาล ที่เขามาทํางานในจังหวัดอุบลราชธานีเปนจํานวนมาก โดยรวมประมาณ 
1,500-2,000 คนตอป ซึ่งจุดผอนปรนอําเภอเขมราฐเปนดานที่มีการเคลื่อนยายแรงงานคนลาวมากที่สุดของ
จังหวัดอุบลราชธานี ปละประมาณ 1,000 คน ซึ่งการเขามาทํางานแรงงานลาวมี 2 แบบ ไดแก 1) การเขามา
รับจางทํานา แบบมีนายหนา โดยเจาของแปลงนา เสียคานายหนา คนละ 30-50 บาทตอแรงงาน 1 คน 
เพ่ือใหหาแรงงานลาวเขามาทํานาในพ้ืนที่ใกลเคียงภายในจังหวัดอุบลราชธานี 2) การเขามาทํานา แบบไมมี
นายหนา ซึ่งการเขามาแบบนี้ เปนการติดตอจากเจาของแปลงนาโดยตรงกับแรงงานคนลาว ซึ่งเคยมารับจางใน
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ปกอนหนา การเขามาทํางานของแรงงานคนลาว ประมาณ 15-20 วัน โดยเจาของนาตองมาแจงชื่อแรงงาน
ลาว ทุก ๆ 2 วัน กับเจาที่ตรวจคนเขาเมือง คาจางแรงงาน คนละ 250-300 บาทตอวัน ขึ้นอยูกับการดูแลของ
เจาของแปลงนา คือ หากแรงงานลาว ทานอาหารกับเจาของแปลงนา ไดคาจางแรงงาน 250 บาทตอวัน แต
หากแรงงานลาวจัดหาอาหารทานเอง ไดคาจางแรงงาน 300 บาทตอวัน ซึ่งการเขามาของแรงงานลาวโดยสวน
ใหญ เปนการเขามาแบบครอบครัว มีเด็กติดตามผูใหญมาทํานา อาจทําใหเสี่ยงตอการเกิดปญหาแรงงานเด็ก 
แรงงานลักลอบเขาเมือง เนื่องจากไมสามารถตรวจสอบได เพราะการเขามาของแรงงานลาว มีเอกสาร 1 ฉบับ 
ที่แจงวามีรายชื่อผูใหญ 1 คนที่ขอเขามาไทยโดยผานจุดผอนปรนแหงนี้ และกรอกจํานวนผูติดตามมาที่มีอายุ
นอยกวา 17 ป มีกี่รายโดยไมไดลงรายชื่อของผูติดตาม จึงอาจทําใหเกิดปญหาดังกลาว 

แรงงานที่เขามาทํางานคอนขางถาวร มีทั้งแรงงานที่เขามาแบบถูกตองตามกฎหมายและ
ลักลอบเขามา ซึ่งแรงงานกลุมนี้ เปนแรงงานที่เขามาทําเปนครอบครัว สวนใหญเขามาทํางานในภาค
การเกษตร เชน ลานมัน สวนลําไย และรับจางรานขายวัสดุกอสราง เปนตน 
 

4.2. ดานบริการ 
1) การพึ่งพาดานสาธารณสุข 

 จังหวัดอุบลราชธานี มีคนลาวเมืองตรงกันขามเขามารักษาพยาบาลเปนประจํา เนื่องจากการ
รักษาที่ฝง สปป.ลาว ยังไมมีเครื่องมือในการรักษาครบถวน ประกอบกับบุคลากรทางการแพทยมีนอย และขีด
ความสามารถยังไมเพียงที่รักษาในโรคที่มีการใชความรูความสามารถสูงยั งไมสามารถรักษาได ประกอบกับมี
การเดินทางที่ไมสะดวกและไกลจากหมูบาน จึงนิยมขามมารักษาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
โรงพยาบาลประจําอําเภอ และโรงพยาบาลประจําจังหวัด ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนคลินิกตาง ๆ 
ใกลกับบริเวณดาน ซึ่งมีความพรอมในทุก ๆ ดานมากกวาการรักษาพยาบาลที่ฝงลาว 

สวนการเขามารักษาพยาบาลของคนกัมพูชาที่จุดผอนปรนชองอานมา เปนจุดที่คนกัมพูชาเขามา
รักษาพยาบาล ซึ่งการรักษาพยาบาลตองมีหนังสือสงตัวจากทหารกัมพูชา และตองนํามายื่นหนังสือใหกับทหาร
ที่ประจําจุดผอนปรนชองอานมา การเดินทางไปรักษาพยาบาลตองมีทหารไทยเปนผูนําพาสงไปโรงพยาบาล
และตองรอรับกลับมาสงที่จุดผอนปรนชองอานมา และตองเสียคาใชจาย คารถพาไป-กลับประมาณ 400 บาท
ตอคน  

2) การพึ่งพาดานทองเที่ยว 
จังหวัดอุบลราชธานีเปนจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวเปนจํานวนมาก ทั้งการทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เปนตน ประกอบแขวงจําปาสักของ สปป.ลาว ตรงขามกับจังหวัดอุบลราชธานีมี
สถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของลาวตอนใต ไดแก คอนละเพ็ง หลี่ผี น้ําตกผาสวม ปากซอง เปนตน ทําให
มองเห็นโอกาสจากแหลงทองเที่ยวทั้งของจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงตรงขามของ สปป.ลาว ในการสราง
ความเชื่อมโยงของแหลงทองเที่ยวสองประเทศ 

นอกจากนี้ จังหวัดอุบลราชธานีมีชายแดนติดตอกับกัมพูชา ที่จุดผอนปรนชองอานมา สวนหนึ่ง
อยูในเขตพ้ืนที่อุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร ซึ่งเปนจุดทองเที่ยวที่สําคัญและมีโอกาสในการพัฒนา คือ 
ปราสาทพระวิหาร แตในปจจุบัน เนื่องจากปญหาความไมชัดเจนในการจัดการพ้ืนที่ทับซอนจึงปดไมให
นักทองเที่ยวเขาไปเที่ยวได นอกจากนี้ ที่อําเภอน้ํายืนมีแหลงทองเที่ยวที่อุทยานแหงชาติน้ําตกแกงลําดวน 
จุดเดน คือ กุงเดินขบวน ที่เปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวได 
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5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 
1) ไมลอยน้ํา ทอนไมลอยน้ํา บริเวณจุดผอนปรนบานสองคอนมีไมลอยน้ํา และทอนไมลอยเปน

จํานวนมาก จึงทําใหมองเห็นถึงโอกาส และการสรางมูลคาเพ่ิมจากไมลอยน้ํา และทอนไมลอยน้ํา โดยการ
นําไปแปรรูปไดหลากหลาย เชน เสาบานไม เกาอ้ีไม โตะไม เฟอรนิเจอร เปนตน 

2) หวด เปนการนําเขาหวดจากคนลาว จํานวน 4,000-10,000 ใบตอครั้งที่นํามาสง ขึ้นอยูกับแตละ
ชวงฤดูกาล มีการสงสินคาจํานวนนอยในชวงฤดูฝน แตในชวงฤดูแลงและฤดูหนาวมีปริมาณการสั่งที่มากขึ้น 
พอคาคนกลางในบานเวินบึก เมืองซะนะสมบูน สปป .ลาว เปนผูรวบรวมมาสงพอคาคนกลางของไทยใน
ทองถิ่น หรือ พ้ืนที่ใกลเคียง เชน อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราธานี และบางอําเภอ จังหวัดยโสธร พอคาคน
ไทยนําไปเย็บขอบของหวดเพ่ิมเติม เพื่อเพ่ิมมูลคาสินคา นําสินคาดังกลาวไปกระจายทั่วประเทศไทย  

3) ไมกวาด การนําเขาวัตถุดิบจากเมืองตรงขามที่จุดผานแดนถาวรชองเม็ก และจุดผอนปรนบานดานเกา 
อําเภอโขงเจียม เชน ดอกแขม และไมไผทําดามไมกวาด นําไปผลิตเปนไมกวาด แลวสงสินคาไปขายทั่ว
ประเทศ 

 
6. ดานความม่ันคง 

1) การลักลอบนําเขา-สงออกสิ่งที่ผิดกฎหมาย เชน นําเขายาเสพติด การสงออกไมพะยูง การลักลอบ
นําเขาแรงงานผิดกฎหมาย การลักลอบนําเขาสัตวปา การลักลอบนําเขาสินคาเกษตร (ขาวเปลือก) เปนตน การ
ลักลอบดังกลาว สงผลใหเกิดปญหาอาชญากรรม และปญหาเรื่องการคามนุษยขามชาติ 

2) ความไมชัดเจนของเสนพรมแดนที่มีการติดตอกันทางบกของไทยและ สปป.ลาว ที่ตกลงกันไมได 
และความไมชัดเจนในเรื่องของเขตแดนระหวางไทย-กัมพูชาที่จุดผอนปรนชองตาอู มีการเรียกรองสิทธิ์ในพ้ืนที่ 
ซึ่งกัมพูชาไดกอสรางอนุสาวรียตาอุม ในพ้ืนที่ทับซอน และฝายกัมพูชามีการปรับพ้ืนที่เพ่ือกอสรางบอนการ
พนัน หางจากบริเวณพรมแดนประมาณ 300 เมตร ซึ่งไทยไดทักทวงไปใหกัมพูชาไดหยุดการกอสรางไวกอน 
รอการพิจารณาผลการประชุมรวมกันในระดับทองที่และในระดับนโยบาย ใหมีความชัดเจน 

3) การกอสรางบอนการพนัน ที่เมืองปากเซโดยนักลงทุนจากมาเลเซีย จึงอาจทําใหเกิดปญหาดาน
ความมั่นคงตามมาในอนาคตได 

4) การรุกล้ําเขตแดน เนื่องจากคนกัมพูชาที่อาศัยอยูตามแนวชายแดนมีการรุกล้ําเขามาในพ้ืนที่ไทย
เพ่ือเปนกันชน ซ่ึงพ้ืนที่ชายแดนเปนพื้นที่ปาสงวน ประชาชนคนไทยไมสามารถเขาอยูอาศัยได ทําใหเกิดปญหา
การรุกล้ําเขตแดนเกิดข้ึน 
 
7. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่จังหวัด

อุบลราชธานี 
7.1 พฤติกรรมผูบริโภค 

จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาที่ใชบริการจุดผานแดนในพ้ืนที่
จังหวัดอุบลราชธานี โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน  373 คน แบงเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 
28.0 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 72.0 อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 27.2 ระดับ
การศึกษาสวนมากอยูในระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 45.3  

สวนมากประกอบอาชีพประกอบเกษตรกร รอยละ 37.8 โดยรายไดที่นํามาซื้อสินคา โดยสวนมากมา
จากการทําการเกษตรกร รายไดครัวเรือนตอเดือน พบวา มีรายไดอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท และ
คาใชจายที่ใชเพื่อการบริโภคของครอบครัวตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 1,001-3,000 บาท 
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7.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาที่จังหวัดอุบลราชธานี มีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 1.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาที่จังหวัดอุบลราชธาน ี

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาวและประเทศกมัพูชา 3.61 0.978 มาก 
2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด 3.49 1.094 มาก 
3 สปป.ลาว และประเทศกมัพูชาจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจาก

ประเทศไทย 3.47 1.206 มาก 

4 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่
เสนอขายใหกับ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา 3.45 1.008 มาก 

5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ
การพัฒนา สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา 3.36 1.040 ปานกลาง 

รวม 3.48 1.065 มาก 
 
จากตารางที่ 1.5 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชา ที่มีตอประเทศไทย ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.61 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก ประเทศ
ไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด
และ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชาจํากัดชนิดหรือปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย เปนตน   
 

 7.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชา ที่มีตอประเทศไทย พิจารณาสวนประสม
ทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย  

 
ตารางที่ 1.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาว /ผูบริโภค

คนกัมพูชาที่จังหวัดอุบลราชธานี 
ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ

ความสําคัญ 
1 ดานผลิตภณัฑ 3.83 0.443 มาก 
2 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.69 0.535 มาก 
3 ดานราคา 3.66 0.616 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.58 0.584 มาก 

รวม 3.69 0.545 มาก 
 

จากตารางที่ 1.6 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) รวม = 3.69 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  

1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.83 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย สินคาของไทยมีมาตรฐานในดานคุณภาพดี 
ประเทศไทยมีความเปนมิตร ความคุนเคยที่มีตอสินคาไทยและสินคาของไทยที่ติดตราสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) มีความนาเชื่อถือ เปนตน 
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2) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.69 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ฤดูกาลมีผลตอการเดินทางมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาว /
ผูบริโภคคนกัมพูชา สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขาย ขั้นตอนการ
เขา-ออกประเทศ เพื่อมาซื้อสินคามีความสะดวก และเวลาเปด-ปดใหบริการของรานคาเหมาะสม เปนตน 

3) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.66 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขายใน สปป .ลาว
และประเทศกัมพูชา การตั้งราคาสินคาของไทยเหมาะสมกับคุณภาพและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาของ
สินคามีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง เปนตน 

4) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญปานกลาง 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.58 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชารูสึกดีและคลอยตาม
โฆษณาในการอยากใชสินคาของไทย มีการใหสินเชื่อในการซื้อสินคา โฆษณาสินคาของไทยทําใหผูบริโภคคน
ลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาคิดอยากลองใช และผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาชอบโฆษณาสินคาของไทย
เพราะมีลักษณะเหมือนหรือใกลเคียงกับโฆษณาสินคาอ่ืนที่ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาชื่นชอบ เปนตน 
 

7.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชา  

 
ตารางที่ 1.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัดอุบลราชธานี 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ความรูสึกพอใจของผูบริโภคตอสนิคา 3.80 0.504 มาก 
2 การรับรูคุณภาพสินคา 3.79 0.542 มาก 
3 วัตถุประสงคในการซื้อ 3.70 0.688 มาก 
4 ความตั้งใจซื้อ 3.68 0.581 มาก 

รวม 3.74 0.579 มาก 
 

จากตารางที่ 1.7 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคน
กัมพูชา ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.74 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไป
หาคานอย ดังนี้  

1) ความรูสึกพอใจของผูบริโภคตอสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.80 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชามีความพึง
พอใจตอผูขายสินคาของไทย ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชามีความพึงพอใจตอสินคาของไทย ผูบริโภค
คนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาพึงพอใจตอขั้นตอนในการเขามาซื้อสินคา ณ เขตชายแดน ผูบริโภคคนลาว /
ผูบริโภคคนกัมพูชาพึงพอใจตอขั้นตอนการชําระเงินคาสินคาของไทยและผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชา
มีความพอใจที่มาซื้อสินคาไทยทุกครั้ง เปนตน 

2)  การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.79 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวา เมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิด
เดียวกันจากสินคาของไทยมีความคุมคากับราคา คุณภาพและการเดินทางและการซื้อสินคาของไทยเปน
ประโยชนที่ดีที่สุดสําหรับผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชา เปนตน 
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3)  วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.70 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้นใน สปป.
ลาว และประเทศกัมพูชา ซื้อเพราะชื่นชอบและชื่นชมตัวสินคา ซื้อเพราะมีความแตกตางจากสินคาใน สปป.
ลาวและประเทศกัมพูชา และซื้อเพราะนําไปจําหนายตอ เปนตน 

4)  ความตั้งใจซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.68 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาตั้งใจซื้อสินคาของไทยที่ขายในทองถิ่น แมวา
ทองถิ่นของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชายังไมขาย ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาตั้งใจซื้อสินคา
ของไทยแนนอน แมวาผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาเพ่ิงซื้อสินคาประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ มา 
ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาตั้งใจซื้อสินคาของไทยในโอกาสอ่ืนแนนอน แมวารานคาใกลบานผูบริโภค
คนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาไมขาย และผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาตั้งใจซื้อสินคาของไทยแนนอน 
แมวาราคาสินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศอ่ืนที่ไมใชประเทศไทยมีราคาต่ํากวา เปนตน 

ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชารับรูสินคาไทยผานหลากหลายชองทาง โดยรับรูผานการโฆษณา
จากชองทางการโฆษณาสินคาไทย คือ ปากตอปากมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อโทรทัศนไทยจากสวนกลางและ
สื่อโทรทัศนทองถิ่น ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ ปากตอปาก 
สื่อโทรทัศน ไทยจากสวนกลาง สื่อโทรทัศนทองถิ่น ตามลําดับ 

 
7.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาใน

การมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาสวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝงไทย 

โดยการคิดรายการซื้อสินคามาทุกครั้ง ซึ่งมีวิธีการคิดไวในใจ เพ่ือชวยจํารายการสินคาเมื่อมาซื้อสินคา คิดเปน
รอยละ 39.5 หากสนใจในสินคาชนิดไหนจึงซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยสวนมากใชเงินสดที่
พกติดตัวมาอยางเดียว รอยละ 90.4 ซึ่งเขามาซื้อสินคานั้นมีความถ่ีประมาณ 2 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีลืมซื้อ
สินคาผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชากลับมาซื้อใหมในครั้งตอไป แตกรณีที่ของใชในบานหมดกะทันหัน 
ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาซื้อสินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศไทยจากรานในพื้นที่  

 
7.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนว

ชายแดนของไทย จากการสัมภาษณมีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 30.1 มีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม คิด
เปนรอยละ 60.4 และมีการซื้อสินคาไทยนอยลง คิดเปนรอยละ 9.5 โดยกรณีที่มาซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น เพราะ 
ทางเลือกสินคาในตลาดการคาชายแดนมีมากขึ้น รายไดของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาเพ่ิมขึ้นและ
รสนิยมของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาเปลี่ยนไปเกิดขึ้นเนื่องจากรสนิยมภายในประเทศ กรณีที่มาซื้อ
สินคาเทาเดิม เพราะรายไดของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาไมเปลี่ยนแปลง การคมนาคมเหมือนเดิม
และรสนิยมของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาไมเปลี่ยนแปลง  และกรณีที่มาซื้อสินคานอยลง เพราะ
รายไดของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาลดลง มีทางเลือกในการซื้อสินคาอ่ืนในประเทศมากขึ้นและ
รสนิยมของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาเปลี่ยนไป มีความชอบสินคาใน สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา
หรือประเทศอ่ืนมากขึ้น 
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7.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชามาซื้อสินคาไทยผานจุดผานแดนในจังหวัดอุบลราชธานี 

เรียงลําดับประเภทสินคาจากมากไปหานอย ดังนี้  
1) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง รองเทาแตะ กระโปรงและผาถุง เปนตน 
2) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค อื่น ๆ (เครื่องสําอาง) เปนตน  
3) สินคาประเภทอุปโภคบริโภค ไดแก น้ําอัดลม ขนมคบเคี้ยว ตะวัน เลย ไขไก ผงชูรสและน้ํามันพืช 

เปนตน 
4) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก หมอ กระทะ ทัพพี มีดและชอน เปนตน 
5) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม วิทยุ/โทรทัศน ตูเย็น เครื่องเสียงและแอร เปนตน 
6) สินคาประเภทอุปกรณไฟฟา ไดแก สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊ก ตะปูและสี เปนตน 
7) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก เสียม อาหารสัตว จอบ เมล็ดพันธุพืชและปุย เปนตน 
8) สินคาประเภทเชื้อเพลิงและยานยนต ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น รถจักรยาน รถมอเตอรไซค

และยางรถยนต เปนตน 
 

7.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย โดยสวนมากเขามาซื้อสินคาในชวงเชา  

กอนเวลา 09.00 น. รอยละ 58.6 โดยการเขามาซื้อสินคานิยมซื้อที่สินคาที่ตลาดนัดบริเวณดาน คิดเปนรอยละ 
36.2 เหตุผลที่นิยมซื้อ เพราะใกลบาน สินคาราคาถูก สะดวก และสินคามีความหลากหลาย เปนตน โดย
ปริมาณการเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาในหนึ่งครั้งสวนมากมีมูลคา 100-1,000 
บาท  

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก สินคาไทยมี
คุณภาพ ราคาสินคาถูก มีสินคาใหเลือกหลากหลาย สามารถหาซื้อสินคาไดงายและสะดวก เปนตน แตยังมี
ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาไมมาซื้อสินคา ไดแก ความยุงยากในการถือ/หิ้ว สินคากลับ 
ความเสียหายของสินคาในการขนสง คาภาษี/คาธรรมเนียม เปนตน 

 
7.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชาที่ผานจุดผานแดนในจังหวัดอุบลราชธานี มีความเห็นวา ราคา

สินคาไทยสูงกวาสินคาจากประเทศอ่ืน เชน จีน เวียดนาม รอยละ 5–10 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่
ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคน
ลาว/ผูบริโภคคนกัมพูชา รอยละ 58.9 ยังตองการซื้อสินคาไทยคงเดิม เพราะราคาสินคาถูกกวา คุณภาพของ
สินคา ใกลกวาในเมือง และเดินทางสะดวก สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่อง
ของพาหนะในการเดินทาง คาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจาก สปป.ลาว และประเทศกัมพูชามีคาใชจายสูง
และระยะเวลาการเปดจุดผานแดน/จุดผอนปรนไมมีกฎเกณฑแนนอนในการจัดเก็บภาษีหรือคาธรรมเนียม 
เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้น ไมสงผลตอการมาซื้ อสินคาของผูบริโภคคนลาว/
ผูบริโภคคนกัมพูชามาก  
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7.2. ผูบริโภคคนไทย 
ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนตามจุดผานแดนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยสวนมากเปน

ผูหญิงมากกวาผูชาย และมีอายุระหวาง 51 ปขึ้นไป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณดานของจังหวัด
อุบลราชธานี มีอาชีพหลักคือ เกษตรกร รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 3,001-5,000 บาทตอเดือน ผูบริโภคคนไทยมาซื้อสินคาที่
ตลาดบริเวณดาน 1 วันตอสัปดาห และมีการซื้อสินคาของ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา โดยสินคาที่ซื้อจาก
ผูประกอบการคนลาวและผูประกอบการคนกัมพูชา ไดแก หวาย เห็ดเผาะ ขนมของขบเคี้ยว ผักหวาน สมุนไพร พันธุไม
ตาง ๆ  กลวยไมตาง ๆ  กบ ปลา หมูปา หอย บุหรี่ เหลา ไวน เบียร เครื่องจักสาน เสื้อผาสําเร็จรูป เครื่องแตงกาย (กระเปา 
รองเทาและเครื่องประดับ) และอุปกรณเครื่องมือชาง เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคาประมาณชวงเชากอนเวลา 09.00 น. 

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนลาววา สินคาบางชนิดนั้นไมมีจําหนายในประเทศไทย อีก
ทั้งไดรับขอมูลสินคามาจากเพ่ือน/ญาติ ในขณะที่ผูบริโภคคนไทยเลือกซื้อสินคาของไทยมากกวา สินคาของ สปป.ลาว 
และประเทศกัมพูชา เนื่องจากสินคาจาก สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา เปนสินคาตองหาม สินคาไมมีคุณภาพ ราคา
สูงและมคีวามยุงยากในการถือ/หิ้ว สินคากลับ นอกจากนี้ผูบริโภคคนไทยยังเคยเขาไปประเทศกัมพูชา เพ่ือไปใชบริการ
หวยใตดิน บอนการพนันและสถานบริการบันเทิง เปนตน ในกรณีเลนหวยใตดินนั้นเขามาเลน 1-2 ครั้งตอเดือน ใน
กรณีเลนที่บอนการพนันมีความถี่ 3-4 ครั้งตอเดือน ผูบริโภคคนไทยกลาววาชอบเลนการพนันที่ประเทศกัมพูชา
มากกวา เพราะเปนบอนการพนันที่ที่ถูกตองตามกฎหมายและประเทศไทยไมมีบอนการพนัน สวนในการใชบริการ
สถานบันเทิง ผูบริโภคคนไทยชอบเที่ยวสถานบันเทิงที่ประเทศไทยมากกวา เนื่องจากมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินมากกวา โดยมคีวามถี่ถึง 1-2 ครั้งตอเดือน 

 
7.3. ผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชา 

ผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชาที่มาซื้อสินคาตามแนวชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยเปนเพศ
หญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 20-50 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และเปนผูประกอบการราย
ยอย ซึ่งมีการเขามาซื้อสินคาสวนใหญเปนวันพุธ วันเสารและวันพฤหัสบดี ตามลําดับ ทั้งนี้หากเปนจุดผอนปรนก็
ขึ้นกับวันที่เปดทําการ จากการสัมภาษณผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชา สามารถสรุปไดดังนี้ 

 
7.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชา ที่มีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ 

ตารางที่ 1.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 
1 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 4.21 1.122 มาก 
2 ประเทศไทยมีความสมัพันธท่ีดีตอ สปป.ลาว และประเทศกมัพูชา 4.14 0.949 มาก 
3 สปป.ลาว และประเทศกมัพูชา ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณ

สินคานําเขาจากประเทศไทย 
4.07 0.997 มาก 

4 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก
ชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา 

4.00 0.784 มาก 

5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 
เพื่อการพัฒนา สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา 

3.93 0.829 มาก 

รวม 4.07 0.936 มาก 
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ลำดับ ปัจจัยส่วนบุคคล S.D.
ระดับ

ความสำคัญ

1 การซื้อสินค้าของประเทศไทยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด 4.21 1.122 มาก

2 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา 4.14 0.949 มาก

3 สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา ไม่ควรจำกัดชนิด/ปริมาณ
สินค้านำเข้าจากประเทศไทย

4.07 0.997 มาก

4 ประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในสินค้าทุก
ชนิดที่เสนอขายให้กับ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา

4.00 0.784 มาก

5 ประเทศไทยให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน 
เพื่อการพัฒนา สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา

3.93 0.829 มาก

รวม 4.07 0.936 มาก

ตารางที่ 1.8  แสดงคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ของปจัจยัสว่นบคุคลของผูป้ระกอบการคนลาว/คนกมัพชูาทีม่ตีอ่ประเทศไทย 
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  จากตารางท่ี 1.8 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.07 ไดแก การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด 
ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชาและ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชาไมควร
จํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชาที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการ
คนไทย พบวา ผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชามีความคุนเคยตอสินคาไทยและมีความคุนเคยที่มีตอ
ผูประกอบการคนไทยเปนอยางดี 

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชาที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชาที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 
( ) = 4.46 ไดแก ประเทศไทยมีความเปนมิตร มีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิต มีการศึกษาที่ดี มีรสนิยมสูง
ดานความคิดสรางสรรค มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีการผลิตที่ไดมาตรฐาน  
และมีการวิจัยดานเทคโนโลยี เปนตน 

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชาที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่
ขายตามแนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชาที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนาย
ตามแนวชายแดน ในระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.18 ไดแก ตราสินคาไทยที่จําหนายตาม
แนวชายแดนมีความนาเชื่อถือ สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนผลิตดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสินคา
ไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีคุณภาพดี เปนตน 

 
7.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย โดยผานจุดผานแดน

ในจังหวัดอุบลราชธานี  
 

ตารางที่ 1.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภณัฑ 4.30 0.499 มาก 
2 ดานสถานท่ี 4.02 0.626 มาก 
3 ดานราคา 3.90 0.696 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.79 1.101 มาก 

รวม 4.00 0.731 มาก 
  
จากตารางที่ 1.9 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน

ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.00 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
1) ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.30 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก รานคา
ไทยจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมู สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย และสินคามีความทันสมัย เปนตน 

2) ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.02 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สถานที่จําหนายสินคา
ตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขาย มีพ้ืนที่จัดเก็บสินคาขายมากเพียงพอที่ลูกคาไดเห็นสินคา
และการขนสงสินคากลับมีความสะดวก เปนตน 

1-1 1-2
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3) ดานราคา ผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.90 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีปายแสดง
ราคาสินคาที่ชัดเจน การตั้งราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา  และมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาตาม
ตนทุนที่เพ่ิมทุกครั้ง เปนตน 

4) ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.79 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ 
ไดแก มีการติดปายโฆษณาบริเวณหนารานหรือบริเวณใกลเคียง มีการใหสินเชื่อในการซื้อสินคาและมีการ
สงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) เปนตน 
 

7.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาไทย โดยผานจุดผานแดนในจังหวัดอุบลราชธานี  

 
ตารางที่ 1.10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานกฎหมายและการเมือง 3.68 0.608 มาก 
2 ดานเศรษฐกิจ 3.50 0.714 มาก 

รวม 3.59 0.661 มาก 
 

จากตารางที่ 1.10 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.59 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจ
ซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.68 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ 
ไดแก กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคามีความยุงยาก กฎหมายเกี่ยวกับภาษีการคา
ซับซอนในการนํามาปฏิบัติและมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ เปนตน  

2) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.50 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การขาด
แคลนสินคาที่จําเปนใน สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา และผูบริโภคคนลาว/กัมพูชา มีความตองการสินคา
ไทยสูง รายไดในการนํามาซื้อสินคามีนอยและคาใชจายในการขนสงสูง เปนตน 

 
7.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชา ที่ซ้ือสินคาไปขายที่ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา 
ผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชา สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองในประเทศของตน มีการ

วางแผนมาซื้อสินคาดวยวิธีการโทรศัพทมาสั่งซื้อสินคา หลังจากนั้นมารับสินคาดวยตนเองและมาซื้อสินคาเอง 
แตไมไดผานการติดตอมากอน โดยมีวิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อ 
พิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่ขายไดมาก เพ่ือประมาณแนวโนมความตองการซื้อของลูกคาและ
เปนสินคาแปลกใหม เพื่อนําสินคาไปลองขาย ผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชา มาซื้อสินคาจากไทย ประมาณ 
1-5 ครั้งตอเดือน  
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การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประเทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ  30 จากราคา
เดิมของสินคา  

รานคาคนลาว/คนกัมพูชาที่ขายสินคาในแขวงสาละวัน แขวงจําปาสัก แขวงสะหวันนะเขต ใน สปป.ลาว และ
จังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา มีรานคาขายสินคาไทยรายใหญจํานวนมากกวา 3 ราย มีสินคาจากประเทศ
เพ่ือนบานเพ่ิมขึ้น ซึ่งเปนสินคาที่มาจากประเทศจีนและประเทศมาเลเซีย มาวางขายในตลาดทองถิ่นเพ่ิมขึ้น  
มีแนวโนมที่ลูกคาเดิมท่ีสั่งสินคาจากผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชา เพ่ิมขึ้น เมื่อราคาสินคาถูกและมีสินคาที่
แปลกใหม ทําใหมีแนวโนมรานคาใหม สั่งสินคาจากผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชา เพ่ิมขึ้น เพราะมีการ
ขยายกิจการ สินคาขายดีและมีคุณภาพ ในกรณีที่สินคาใน สปป .ลาว และประเทศกัมพูชา มีคุณภาพที่
ใกลเคียงกับสินคาจากประเทศไทย สวนใหญผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชา ตัดสินใจซื้อสินคาในประเทศ
ของตนเอง เนื่องจากไมเสียคาผานแดน 

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชา ที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ สปป.ลาว และประเทศ
กัมพูชาพบคือ ปญหาในเรื่องการขนสงสินคา สินคาถูกกีดกัน ความสูญเสีย กลางทาง/ปลายทางของสินคา 
และความปลอดภัย  
 

7.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณหนาดาน โดยสวนใหญประกอบธุรกิจคาปลีก เปนเวลา

มากกวา 9 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งสวนใหญไมเกิน 50,000 บาท โดย
สวนใหญผูบริโภคคนลาว/คนกัมพูชาและผูประกอบการคนลาว/คนกัมพูชา เขามาซื้อเองที่รานและบางราย
โทรศัพทมาสั่งกับผูประกอบการคนไทยโดยตรง สวนใหญจายเปนเงินสด แตหากเปนผูประกอบการคนลาว/คน
กัมพูชาที่สนิทและไวใจกัน มีการใหสินเชื่อประมาณ 7 วัน แนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทยเทาเดิม และ
แนวโนมที่รานใหมสั่งสินคาจากผูประกอบการคนไทยเทาเดิม ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทยพบคือ 
ปญหาในเรื่องการขนสงสินคา คาธรรมเนียม ความสูญเสีย กลางทาง/ปลายทางของสินคา การลงสินคาและ
สินคาถูกกีดกัน 
 
8. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและเมืองตรงกันขามของแตละดานในอนาคต 

1) จุดผานแดนถาวรบานปากแซง ไดมีการกอสรางอาคารเพ่ือใหเหมาะสมกับเปนดานถาวร 2 ชั้น มี
บริการแบบครบวงจร ซึ่งไดรับงบประมาณจากจังหวัดอุบลราชธานี 7 ลานบาท ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

2) การกอสรางสะพานขามแมน้ําโขงที่จุดผานแดนบานปากแซง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556      
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม พรอมคณะ ไดมาตรวจเยี่ยมจุดผานแดนบานปากแซง 
เพ่ือตรวจการความพรอมและโอกาสที่กอสรางสะพานขามแมน้ําโขง เนื่องจากจุดผานแดนบานปากแซง เปน
จุดที่สามารถเชื่อมตอกับเสนทาง หมายเลข 13 (R13) ของ สปป.ลาว ซึ่งเชื่อมตอเสนทางการเดินทางไปเสนทาง
เหนือ ใต ของ สปป.ลาว ได มีระยะทางหาง 16 กิโลเมตรจากดานทองถิ่นบานปากตะพาน เมืองละคอนเพ็ง และ
จุดที่สรางสะพานหางจากจุดผานแดนบานปากแซง 5 กิโลเมตรที่บานหวยปากแซง อําเภอนาตาล โดยมี
กําหนดการกอสรางในป 2558-2560 หรือหลังการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขงท่ีจังหวัดบึงกาฬแลวเสร็จ 

3) ดานชองเม็กมีรถโดยสารประจําเสนทางจังหวัดอุบลราชธานี-เมืองปากเซ และมีโครงการเสนทาง
คมนาคมระหวางจังหวัดอุบลราชธานีไปถึงเมืองปากเซ แขวงจําปาสัก สปป.ลาว ตลอดจนไดเตรียมการพัฒนา
เสนทางคมนาคมจากเมืองปากเซ แขวงจําปาสัก ไปสูชายแดนประเทศเวียดนาม เพ่ือไปสูเมืองเว และทาเรือ
ดานัง ปจจุบันอยูในระหวางการกอสราง มีระยะทางประมาณ 400 กิโลเมตร จากเมืองปากเซ ดวยเหตุผล
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ทั้งหมดดังกลาว ทําใหแนวโนมดานการคาขายและการทองเที่ยวของ จังหวัดอุบลราชธานี เปนศูนยกลางใน
การเชื่อมโยงเสนทางการคาจากทาเรือดานัง ของประเทศเวียดนาม ไปสูอาวไทยและทะเลอันดามันไดใน
อนาคต  

4) ในอนาคตบริเวณดานชองเม็ก มีการเสนอโครงการในการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เพื่อเปนศูนยกระจายสินคาบริเวณดานชองเม็ก   

5) ปจจุบันจุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ อยูระหวางดําเนินการเพ่ือยกระดับเปนจุดผานแดนถาวร 
เนื่องจากจุดผอนปรนแหงนี้ มีการประมาณการมูลคาการคาชายแดนที่เพ่ิมสูงขึ้นในแตละที่และสินคาที่
สงออกสามารถกระจายเขาไปในพ้ืนที่ชั้นในของ สปป.ลาว ไดมาก 

6) จุดผอนปรนชองตาอู มีมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2555 ณ จังหวัดสุรินทร รับทราบตามที่ 
กกร.เสนอใหพิจารณายกระดับจุดผอนปรนชั่วคราวเปนจุดผานแดนถาวร เพ่ือสงเสริมอํานวยความสะดวก
การคาชายแดนระหวางไทย-ลาว ณ จุดผอนปรนชองตาอู บานหนองแสง อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี-บาน
เหียง เมืองสุขุมา แขวงจําปาสัก สปป.ลาว เมื่อการประชุมคณะทํางานรวมไทย-ลาว เพ่ือตรวจสอบความพรอมใน
การเปดจุดผานแดน/การยกระดับจุดผานแดนเพ่ิมเติมระหวางอําเภอกับเมืองที่มีพ้ืนที่ติดกัน เมื่อวันที่ 6-7 
กันยายน 2555 ฝายไทยมีความประสงคในการยกระดับจุดผอนปรนชองตาอูเปนจุดผานแดนถาวร และขอ
ทราบความเห็นของฝายลาวในการยกระดับดานประเพณีชองตาอูเปนดานสากล แตฝาย สปป.ลาว อยูระหวาง
พิจารณา 

7) จุดผอนปรนชองตาอูไดมีการกอสรางตลาดใหมบนพื้นที่ 36 ไร เปนตลาดที่ตั้งถาวร ซึ่งเดิมมีการตั้ง
ตลาดบริเวณพ้ืนที่ที่เปนกันชนระหวางสองประเทศและเปนพ้ืนที่ปาสงวน จึงทําใหเกิดปญหาดานการคาขาย
ไมสามารถสรางอาคารถาวรได จึงทําใหพอคาแมคายายมาขายสินคาในบริเวณตลาดลาง แตในปจจุบันไดมี
การเจรจาตอรองใหวันพุธและวันศุกร มีการขายสินคาที่บริเวณตลาดบนที่อยูหางจากจุดสกัดตํารวจตะเวน
ชายแดน 225 ประมาณ 1 กิโลเมตร มีการขายสินคาได และในอนาคต บริเวณตลาดบนแหงนี้ จะมีการ
กอสรางพ้ืนที่ตลาด บนพื้นที่ 36 ไร  

 
9. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด 

1) ปจจุบันบริเวณจุดผานแดนถาวรบานปากแซงซึ่งติดกับดานทองถิ่นบานปากตะพานของ สปป.ลาว 
ที่ยังไมยกระดับเปนจุดผานแดนถาวรหรือที่เรียกวาดานสากล สงผลใหมีขอจํากัดในเรื่องของบุคคลเขาออกที่
ตองเปนคนไทยและคนลาวเทานั้น บุคคลประเทศที่ 3 ไมสามารถเดินทางผานบริเวณจุดผานแดนตรงนี้ได 
จําเปนที่ตองใหบานปากตะพาน สปป.ลาว เปนดานสากล ซึ่งผูบริหารในพ้ืนที่ที่เกี่ยวของตองมีการเจรจา เพ่ือ
ยกระดับดานบานปากตะพานเปนดานสากล 

2) ปจจุบันปายบอกทางยังไมชัดเจน และปายบอกขั้นตอนของบุคคลที่เขา-ออกในประเทศไทย ยังไม
มีปายประชาสัมพันธของขั้นตอนอยางชัดเจน 

3) ดานชองเม็กมีการบุกรุกพ้ืนที่บริเวณดาน ประมาณ 20 ไร สงผลใหพอคารายใหญไมสามารถวาง
สินคาบริเวณดานได ซึ่งเปนพ้ืนที่บริเวณดานชองเม็ก ไมมีเอกสิทธิ์ จึงทําใหดานชองเม็กไมสามารถพัฒนาเปน
ศูนยกระจายสินคาได 

4) ดานชองเม็กเปนดานสากล แตบริเวณดานมีตลาด และแผงลอยวางขายกินพ้ืนที่จราจร เปนปญหา
ในการขนสงสินคา ซึ่งพ้ืนที่ดานเปนพ้ืนที่ของกรมธนารักษ แตในปจจุบันมีประชาชนบุกรุกพ้ืนที่ดาน ประมาณ 
300 กวาหลังคา 

5) ผูประกอบไทยที่รับซื้อสินคาเกษตรของลาว มีการแขงขันดานราคาในการรับซื้อสินคา  
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6) เจาหนาที่ราชการมีการเปลี่ยนและยายของเจาหนาที่ที่ดูแลความมั่นคง ทําใหมีปญหาการ
บริหารงานไมตอเนื่อง 

7) การนําเขาสินคาจาก สปป .ลาว มีการเสียคาใชจายนอกระบบจากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเปน
ประจํา 

8) การเขามาของแรงงานคนลาวโดยสวนใหญ เปนการเขามาแบบครอบครัว มีเด็กติดตามผูใหญมา
ทําใหเสี่ยงตอการเกิดปญหาแรงงานเด็ก แรงงานลักลอบเขาเมือง เนื่องจากไมสามารถตรวจสอบได เพราะการ
เขามาของแรงงานคนลาว มีเอกสาร 1 ฉบับ ที่แจงรายชื่อผูใหญ 1 คน และกรอกจํานวนผูติดตามมาที่มีอายุ
นอยกวา 17 ป วามีก่ีรายแตไมไดลงรายชื่อของผูติดตามแตอยางไร เสี่ยงตอการเกิดปญหาดังกลาว 

9) กฎระเบียบของ สปป.ลาว ไมแนนอน ขึ้นอยูกับอํานาจของแตละแขวง เชน กฎระเบียบในการเก็บ
ภาษีการนําเขาและสงออกสินคา การเดินทางขามไปมาของคนไทยและคนลาว ซึ่งมีความไมแนนอนขึ้นอยูกับ
เจาแขวง เปนตน และหากมีการเขาถึงเจาหนาที่ของแขวงไดสามารถมีสิทธิพิเศษ จึงทําใหมีชองโหวใหแก
พอคาคนกลางในการลักลอบการสงออกสินคา ไปยัง สปป.ลาว ทําใหราคาสินคาต่ํากวา เพราะไมมีคาใชจายทั้ง
คาขนสง คาภาษี ทั้งนี้ สินคาท่ีสงออกไป สปป.ลาว ควรที่ราคาสูงกวาที่ขายในไทย  

10) ทางขึ้น-ลงแมน้ําโขงฝงไทยมีการกอสรางระดับหนึ่ง ซึ่งบันไดเหมาะสมกับฤดูฝน และตนฤดู
หนาว แตเมื่อปลายฤดูหนาวจนกระทั่งปลายฤดูแลง เมื่อระดับน้ําโขงลดทําใหประชาชนเกิดความลําบากใน
การขนสินคาข้ึน-ลง ซึ่งบันไดที่สรางเปนการรองรับระดับน้ําโขงท่ีเพ่ิมข้ึน จึงทําใหการขนสงสินคาในชวงฤดูแลง
และฤดูหนาว การขนสินคาลง สวนหนึ่งเปนบันได และสวนหนึ่งเปนทางขรุขระ  

11) การบริหารจัดการบริเวณจุดผอนปรน อยูในความดูแลของหลายหนวยงาน ทําใหเกิดการทํางาน
ที่ซ้ําซอนและทําใหเกิดความสับสนของผูใชบริการทั้งสองฝง รวมถึงสิ้นเปลืองงบประมาณในการดูแลจุดผอน
ปรนนี้   

12) เสนทางที่เชื่อมโยงระหวางดานชองตาอู ฝงไทย และดานประเพณีบานเหียง ฝงลาว ตองมี
ปรับปรุงใหมีการพัฒนาเดินทางไดทุกฤดูกาล สวนของ สปป.ลาว เสนทางการเดินทางจากบานเหียงมายังตลาด
ตาอู เปนเสนทางท่ีเปนเนินเขา ลาดชัน 

13) พ้ืนที่บริเวณจุดผอนปรนชองตาอู เปนพ้ืนที่ปาอนุรักษ ทําใหไมสะดวกตอการคาขายซึ่งกันและกัน 
จากที่สังเกต พบวา จุดผอนปรนอ่ืน ๆ การคาขายตามชายแดนมีการขายสินคาบริเวณใกลกับบริเวณจุดผอนปรน  

14) การคาในเรื่องสินคาตองหาม ประเภทการคาสัตวปาและพรรณพืชที่ผิดไซเตส ทําใหการคาขาย
ผิดกฎหมาย ซึ่งเปนการคาที่เกิดข้ึนเฉพาะกลุม ที่มีรสนิยม ความชอบ เหมือน ๆ กัน เชน ของปา เปนตน 

15) ระบบการสื่อสารยังไมคลอบคลุมพ้ืนที่บริเวณจุดผอนปรน การใชโทรศัพทเคลื่อนที่นั้น ทางทหาร
ที่ตรวจการประจําจุดผอนปรนนี้ ไดคิดวิธีการคนหาคลื่นโทรศัพทตามวิถีชาวบาน คือ นําขวดพลาสติกขวดเล็ก
มาตัดครึ่งขวด แลวนําครึ่งขวดตอนลางติดตั้งไวกับเสาที่บริเวณศาลาประจําการ แลวนําโทรศัพทวางไวในขวด
พลาสติกตอดวยสายหูฟง ทําใหโทรศัพทมีคลื่นสัญญาณ และสามารถที่โทรออกได แตมีความยากลําบากใน
การติดตอสื่อสาร 

16) หลักเกณฑ ขอหาม สินคาผิดกฎหมาย ยังไมมีความชัดเจน เพราะบางครั้งนําเขามาได แต
บางครั้งก็ไมสามารถนําเขามา ซึ่งเปนการกําหนดของทหาร เชน ผลิตภัณฑจากไม เครื่องปรุงรส น้ําตาล ซึ่ง
เปนการซื้อบริโภคในครัวเรือนบางครั้งก็หามนําเขาซึ่งไมมีกฎเกณฑท่ีแนนอน 
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10. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
1) จังหวัดควรเรงผลักดันใหแขวงสาละวัน สปป.ลาว ยกระดับดานบานปากตะพานใหเปนดานสากล 

เพ่ือสอดรับกับจุดผานแดนถาวรบานปากแซง อําเภอนาตาล ของไทย เพ่ืออํานวยความสะดวกและรวดเร็วกับ
ผูใชสะพาน เพ่ือประโยชนดานเศรษฐกิจ ดานการทองเที่ยว เชน แกบุคคลประเทศที่ 3 เมื่อมีการเดินทางเขา
มาทองเที่ยวในอนาคต 

2) ควรพัฒนาพ้ืนที่ใหเอ้ืออํานวยความสะดวกแกบุคคลที่สัญจรผานดานไปมา รวมทั้งการจัดทําปาย
บอกทาง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ใหมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

3) จัดใหมีสวนราชการที่เก่ียวของใหครบถวน ตามมาตรฐานของดานสากล 
4) การพัฒนาบริเวณหนาดาน ดานชองเม็กมอบอํานาจใหเทศบาลตําบลชองเม็กเปนผูบริหารจัดการ 

ควรมีแสดงลายลักษณอักษรที่ชัดเจน จึงทําใหผูที่รับผิดชอบสามารถดําเนินการไดเต็มที 
5) ดานชองเม็ก ควรเปนจุดกระจายสินคามากกวาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลควรตั้งและลงทุน 
6) สรางรถไฟรางคูในการขนสงสินคา เพ่ือรองรับการขยายตัวของสินคาในการสงออกและนําเขา และ

ลดตนทุนการขนสงสินคา 
7) ควรมีการจัดการมาตรฐานของจุดผอนปรนที่เหมือนกันในทุก ๆ ดาน เพื่อใหมีมาตรฐานที่ตรงกัน 
8) การตรวจจํานวนคนเขา-ออกควรมีจํานวนตองตรงกันในแตละวัน การนําเทคโนโลยีเขามา

ตรวจสอบ เพ่ือใหมีหลักฐานที่ชัดเจน เชน ใชคอมพิวเตอร กลองถายรูป เปนตน และทําใหไมเกิดปญหาการ
ลักลอบเขาเมือง 

9) ควรมีฐานขอมูลในการตรวจคนเขาเมืองแบงกลุมเปาหมาย เชน กลุมคนที่เขามาประจํา กลุมคนที่
เขามาใหม เพื่ออํานวยความสะดวกในการผานดานใหเร็วขึ้น 

10) การตรวจสอบเรื่องยาเสพติด ใชวิธีการตรวจสอบกลุมเปาหมายที่สงสัยกับกลุมประชาชนทั่วไป 
โดยการขาวที่เปนปจจุบันและทันสมัยเพื่อใชวิธีการตรวจสอบที่แตกตางกัน เชน อุปกรณท่ีสามารถตรวจคนเขา
และออกผานดานที่ผิดกฎหมาย ตลอดจน ควรมีเจาหนาที่ผูหญิงประจําดาน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบผูตองสงสัยหญิง 

11) เสนทางที่เชื่อมโยงระหวางจุดผอนปรนชองตาอู ฝงไทย และดานประเพณีบานเหียง สปป .ลาว 
ตองมีปรับปรุงโครงสรางพื้นที่ดานการคมนาคมใหสะดวกมากขึ้น เพ่ือใหสัญจรไดทุกฤดู และลักษณะถนนจาก
บานเหียงมายังตลาดตาอู สปป.ลาว มีลักษณะเปนเนินเขา ลาดชัน ทําใหมีการสัญจรลําบาก ควรตองไดรับการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานมากข้ึน  

12) โครงสรางพื้นฐานทางดานการคาของจุดผอนปรนชองตาอู เชน อาคารขายสินคา ตลอดจนดาน
สาธารณูปโภค ยังไมมีไฟฟาใช และบริเวณตลาดในชวงฤดูฝน มีโคลน ทําใหการซื้อขายสินคาไมคอยสะดวก 
ควรตองมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

13) ควรพัฒนาโครงขายทางการสื่อสารใหคลอบคลุมพ้ืนที่บริเวณจุดผอนปรน เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแกเจาหนาที่รักษาการบริเวณจุดผอนปรนชองอานมา 
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สวนที่ 2 
จุดผานแดนถาวร 

 
 

2.1 จุดผานแดนถาวรบานปากแซง อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 
 
1. สภาพโดยท่ัวไป 

1.1. ประวัติ ที่ตั้ง และการเดินทาง 
จุดผานแดนถาวรบานปากแซง ตั้งอยูที่ หมู 3 ตําบลพะลาน อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เริ่ม

เปดทําการตั้งแตป 2533 ตั้งแตเวลา 08.00-18.00 น. และในวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 ไดยกระดับเปนจุด
ผานแดนถาวร เปดทําการทุกวัน ตั้งแตเวลา 08.00-18.00 น. และในปจจุบันไดขยายระยะเวลาเปด ตั้งแต 
06.00-18.00 น. 
  จุดผานแดนถาวรนี้ หางจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 120 กิโลเมตร และหางจากอําเภอเขมราฐ 
ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร การเดินทางจากอําเภอเขมราฐ ใชเสนทาง หมายเลข 2050 ไปทางอําเภอ
ตระกาลพืชผลประมาณ 2 กิโลเมตร แลวเลี้ยวซายไปตามทางหมายเลข 2112 ที่เลียบแมน้ําโขงไปประมาณ 
26 กิโลเมตร ดานซายมีทางแยกเขาวัดปากแซง (วัดพระโต) เลี้ยวซาย ระยะทาง 2 กิโลเมตร ถึงจุดผานแดน
ถาวรบานปากแซง สภาพถนน ลูกรังสลับคอนเกรีต สองชองจราจร 
 

 
                    ภาพที่ 2.1 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรบานปากแซง 
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           ภาพที ่2.2 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรบานปากแซง 

 
1.2. การบริหารจัดการ หนวยงานรับผิดชอบ 

การบริหารจัดการจุดผานแดนถาวรบานปากแซง ไดมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการ
ดําเนินการ ดังนี้  

 
ตารางที่ 2.1 แสดงการบริหารจัดการจุดผานแดนถาวรบานปากแซง อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 

หนวยงาน บทบาทหนาที่ 
ฝายปกครอง อําเภอนาตาล ดูแลความเรียบรอยการเขา-ออกของคน  
ศุลกากรเขมราฐ ดําเนินการตรวจปลอยสินคา เก็บภาษี 

ตรวจพืช ควบคุม ตรวจสอบพืช ตรวจสอบโรคแมลงในศัตรูพืชและวัชพืชในพืชผักผลไมและสินคาเกษตร 
เพื่อออกใบรับรองศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate) 

ตํารวจตระเวนชายแดน 
ดําเนินการดูแลดานความม่ันคงตามแนวชายแดน ตํารวจนํ้า 

ชุดรกัษาความปลอดภัยหมูบาน 

กรรมการหมูบานปากแซง จัดเก็บคาเชาท่ีในวันเสารท่ีมีการตั้งตลาดนัด อัตราคาเชา 10-100 บาท ขึ้นอยูกับขนาดพื้นท่ีใน
การเชา  

 
1.3. ลักษณะทางกายภาพของดาน 

จุดผานแดนถาวรบานปากแซง มีอาคารทําการถาวรบริเวณดาน ขนาด 8x8 เมตร และเมื่อเดือน
มกราคม 2556 ไดรับงบประมาณจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 7 ลานบาท ใหกอสรางอาคาร 2 ชั้น เปนที่
ทําการใหม และในอนาคตมีโครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขง ไทย-สปป.ลาว แหงที่ 6 ที่จุดผานแดนบาน
ปากแซง โดยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม พรอมคณะ 
ไดมาตรวจเยี่ยมจุดผานแดนบานปากแซง เพ่ือตรวจการความพรอมและโอกาสในการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขง
ฯ เนื่องจากจุดผานแดนบานปากแซง เปนจุดที่สามารถเชื่อมตอกับเสนทาง หมายเลข 13 (R13) ของ สปป.ลาว ซึ่ง
หางจากพรมแดน มีระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร จากดานทองถิ่นบานปากตะพาน เมืองละคอนเพ็ง โดยจุดที่
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คาดวาเปนจุดกอสรางสะพานหางจากจุดผานแดนบานปากแซง 5 กิโลเมตร ไปทางใตที่บานหวยปากแซง อําเภอนาตาล 
โดยมีกําหนดการกอสรางในป 2558-2560 หรือหลังการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขงที่จังหวัดบึงกาฬแลวเสร็จ  

 

  
ภาพที่ 2.3 อาคารทําการของเจาหนาที ่                            ภาพที่ 2.4 ปายพรมแดนจุดผานแดนถาวรบานปากแซง 
 
  จุดผานแดนถาวรบานปากแซง เปดทําการทุกวัน โดยทุกวันพุธ มีการตั้งตลาดนัดระหวางเวลา 06.00-08.00 น. 
ในบริเวณดานหนาดาน มีผูคาเปนคนในพ้ืนที่ในอําเภอนาตาล และอําเภอใกลเคียง สินคาที่จําหนาย อาทิ 
ผลไมตามฤดูกาล เครื่องใชในชีวิตประจําวัน เครื่องปรุงรส และอาหารปรุงสําเร็จ  เพ่ือขายสินคาใหคนลาวที่
ขามมาจับจายใชสอยในตลาดดังกลาว โดยรานคาตั้งอยูบริเวณหนาอาคารของดานตรวจคนเขาเมือง มีจํานวน
รานคา ประมาณ 50 ราน เสียคาเชาที่ รานละ 10-100 บาท ขึ้นอยูกับขนาดพ้ืนที่ในการเชา นอกจากนี้ จุด
ผานแดนนี้ มีสิ่งอํานวยความสะดวก ดังนี้  
 

  
ภาพที่ 2.5 เรือโดยสารขามฝาก                ภาพที่ 2.6 รถวีล ที่ใชในการขนสินคาลงเรือ   
 
  ดานหนาอาคารตรวจคนเขาเมือง มีบันไดทอดลงตลิ่งแมน้ําโขงในหนาแลงสูงกวา 15 เมตร ในฤดูฝน 
น้ําโขงข้ึนสูง หางจากตลิ่งประมาณ 2-3 เมตร 
  มีเรือโดยสารขามแมน้ําโขงของคนไทยจํานวน 3 ลํา และเรือโดยสารคนลาว จํานวน 6 ลํา คาบริการ
คนละ 50 บาท ตอเที่ยว ใหบริการผูโดยสาร ตั้งแต 2 คนข้ึนไป 
  จุดผานแดนแหงนี้ มีการสรางมอเตอรไฟฟาชักรอกรถขนสินคาขึ้น-ลง ทองถิ่นเรียก รถวีล คิด
คาบริการประมาณ 30-50 บาทตอเที่ยว ขึ้นอยูกับชนิดและปริมาณของสินคา  
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  จากจุดผานแดนบานปากแซงหากยอนกลับไปทางอําเภอเขมราฐ ตามเสนทางหมายเลข 2112 
ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ขวามือมีปายบอกทางไปทาทรายหทัยแกวเขาไปเปนถนนลูกรังประมาณ 5 
กิโลเมตร เปนจุดที่มีทาแพขนานยนต 2 แหง ไดแก  

1) ทาทราย ต.เขมราฐ ทาแพขนานยนตแหงนี้ มีแพขานยนต ใหบริการ 2 ลํา แตละลําสามารถ
บรรทุกรถสินคาชนิดพวง ได 2 คัน หรือ รถบรรทุกสินคา 6 ลอ จํานวน 4 คัน คาใชจายการขนสง คันละ 
2,000 บาท  

2) ทาทราย หทัยแกว ทาแพขนานยนตแหงนี้ มีแพขนานยนต ใหบริการ 2 ลํา และกําลังตอแพขนานยนต
เพ่ิมอีก 2 ลํา โดยเรือแตละลําสามารถบรรทุกรถสินคา ชนิดพวง ได 4 คัน หรือ รถบรรทุกสินคา 6 ลอ จํานวน 
8 คัน คาใชจายการขนสงคันละ 2,000 บาท  

 

  
ภาพที่ 2.7-2.8 ทาแพขนานยนตในการขนสงสินคา 

 
การขนสงสินคาของทาเรือแพขนานยนตทั้งสองแหงนี้ ขนสงสินคาไปยังทาเรือบานหนองยาว ที่เมือง

ละคอนเพ็ง สปป.ลาว โดยรถขนสงสินคาจากไทย สามารถขับรถขนสงสินคาไปใหผูประกอบการคนลาวถึงบาน
ถ้ําพวง เมืองละคอนเพ็ง คอนขางครอบคลุมเมืองตาง ๆ ของแขวงสาละวัน มูลคาการคาที่ขนสงผานทาแพ
ขนานยนตสองแหงนี้ รวมในมูลคาการคาของจุดผานแดนถาวรบานปากแซง จึงเปนเหตุผลที่ทําให เปนจุดผาน
แดนถาวรบานปากแซง และในอนาคตเมื่อการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 6 แลวเสร็จ การสงสินคา
ผานแพขนานยนตสองแหงนี้ หมดความสําคัญลง ปจจุบันสินคาที่สงออกผานทาแพ ทั้งสองแหง ไดแก วัสดุ
กอสราง เหล็กเสน ปูนซิเมนต เปนตน สวนสินคานําเขาผานทาแพขนานยนต ไมคอยมีมากนัก เดิมสินคา
นําเขาเมื่อ 4 ปที่ผานมา เปนมันสําปะหลัง ปจจุบันหามนําเขามันสําปะหลัง เนื่องจากเปนสินคาทางเกษตร 
ประกอบกับเปนสินคาท่ีอยูในการควบคุมของภาครัฐ 

 

  
 ภาพที ่2.9 ความสูงของบันไดขึ้น-ลงตอนระดับน้ําลด              ภาพที่ 2.10 ความสูงของบันไดขึ้น-ลงตอนระดับน้ําเพิ่ม 
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  บริเวณใกลกับจุดผานแดนถาวรบานปากแซง มีจุดจอดเรือบานนาทราย ตําบลพะลาน อําเภอนาตาล 
จังหวัดอุบลราชธานี (ตรงขามบานบุงสะนม บานหัวสะพาน เมืองละคอนเพ็ง) หางจากบานปากแซง ไปทาง
อําเภอเขมราฐ ตามเสนทางหมายเลข 2112 ระยะทาง 5 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเขาหมูบานเปนถนนลูกรัง จุดจอด
เรือแหงนี้ เปดทําการตั้งแตป 2543 เปดทําการทุกวัน ตั้งแตเวลา 06.00-18.00 น. เปนเวลาเดียวกับจุดผาน
แดนถาวรบานปากแซง ที่จุดจอดเรือบานนาทราย เปดตลาดนัดทุกวันเสาร มีจํานวนผูคาคนไทยและผูซื้อคน
ลาวขามมาซื้อสินคาเปนจํานวนมากในชวงเวลา 06.00-11.00 น. เนื่องจากจุดจอดเรือนี้ การตรวจสอบการ
เขา-ออกของคนลาวไมเขมงวด มีเจาหนาที่ชุดตรวจในชุมชนประจําการทุกวัน สวนวันเสารที่มีตลาดนัดมี 
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติการเพ่ิมเติม ไดแก เจาหนาที่ชุดตรวจชุมชน ตรวจคนเขาเมือง ศุลกากร และตํารวจตะเวน
ชายแดน ตลาดนัดแหงนี้มีคนลาวขามมาซื้อสินคาในตลาดนัดมีประมาณ 200-300 คน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
สะดวกตามฤดูกาล ในฤดูฝนคนลาวขามมานอย สวนในฤดูหนาวและฤดูแลงคนลาวขามมามาก คาเรือขามฝาก
คนละ 60 บาทตอเที่ยวทุกฤดู มีเรือใหบริการ จํานวน 5 ลํา เปนของคนในหมูบานฝงไทยที่ใหบริการ โดย
เจาของเรือจายคาธรรมเนียมบางสวนใหกับชุมชนเพื่อใชในกิจการสาธารณประโยชน 
 

  
ภาพที่ 2.11-2.12 ตลาดนัดขายสินคาบานปากแซง 

 
  จุดจอดเรือบานนาทรายเปนจุดที่มีผูขายคนไทยและผูซื้อคนลาว จํานวนมากกวาที่จุดแผนแดนถาวร
บานปากแซง โดยมีผูขายคนไทยในวันที่เปดตลาดนัด จํานวน 100-150 ราย เสียคาเชาที่ ประมาณ 10-20 
บาท มีพอคาคนกลาง และพอคารายยอยคนลาวประมาณ 10 ราย มาซื้อสินคาที่จุดจอดเรือแหงนี้ โดยแตละ
ราย ซื้อสินคา ประมาณ 20,000-30,000 บาทตอวันที่เปดตลาดนัด จึงทําใหจุดจอดเรือบานนาทราย ที่คนลาว
นิยมขามผานจุดนี้มากกวาที่ขามผานจุดผานแดนถาวรบานปากแซง ดังปจจัยที่กลาวมาขางตน  นอกจากนี้ จุด
จอดเรือแหงนี้ มีสิ่งอํานวยความสะดวกใหคนลาวที่มาซื้อสินคาผานจุดนี้ ไดแก  

1) เรือขามฝาก คาบริการคนละ 60 บาท และคาขนสงสินคา ประมาณ 100-200 บาท ขึ้นอยูกับ
ปริมาณและน้ําหนักสินคาแตละชนิด 

2) มอเตอรไฟฟาชักรอกรถลอเข็นบรรทุกสินคา หรือ ทองถิ่นเรียกวา วีล ที่จุดจอดเรือบานนา
ทราย คิดคาบริการประมาณ 30-50 บาทตอเที่ยว ขึ้นอยูกับปริมาณและน้ําหนักสินคาแตละชนิด 

3) แรงงานคนลาวรับจางขนสินคาขึ้น-ลง เพราะแรงงานทองถิ่นหายาก และมีคาจางสูง ไมนิยม
รับจางทํางานประเภทนี้ จึงมีแรงงานคนลาวซึ่งแรงงานเหลานี้เปนแรงงานมาเชากลับเย็น รายไดที่ไดรับ 
ประมาณวันละ 250-500 บาทตอวัน ขึ้นอยูกับปริมาณและจํานวนเที่ยวที่ขนสินคาไดในแตละวันทําการเปดดาน 
 การเดินทางของคนลาวในทองถิ่นฝงตรงขามของทาเทียบเรือนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือการจับจายซื้อสินคา
อุปโภคบริโภค ซึ่งเปนสินคาจําเปนที่ใชในครัวเรือนและใชในชีวิตประจําวัน แตไมคอยผานจุดผานแดนถาวรบาน
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ปากแซง ตองใชเอกสารเขาเมืองไมมีความสะดวก เพราะเขียนภาษาไทยไมเปน มีขั้นตอน ทําใหเกิดความลาชา 
จึงไมมีความสะดวกในการเขามา มีสวนทําใหการคาตลาดนัดทุกวันพุธที่จุดผานแดนบานปากแซงมีผูคาและผูซื้อ
ไมมากเทาที่ควร เมื่อเทียบกับ จุดจอดเรือบานนาทราย มีการเขาออกไดงาย เพียงแจงชื่อ และไมเสียคาใชจาย
คาธรรมเนียมในการเดินทางเขามา ทําใหคนลาวในฝงตรงกันขามนิยมใชบริการที่ทาเทียบเรือบานนาทราย
มากกวา เวลาในการเปด-ปดตลาดนัดทั้งสองแหงตางกัน คือ ตลาดนัดบานปากแซง เปดเวลา 06.00-09.00 น. 
สวนตลาดนัดบานนาทราย เปดเวลา 06.00-11.00 น. สงผลใหจํานวนเวลาในการเขา-ออก มาซื้อสินคาของคน
ลาวฝงตรงขาม มีมากกวาและมีความสะดวกมากกวา ซึ่งทั้งสองจุดนี้ คนลาวฝงตรงกันขาม หมูบานตาง ๆ ที่อยู
ใกลกับจุดผานแดนถาวรบานปากแซง และจุดจอดเรือบานนาทรายมาซื้อสินคาเพ่ืออุปโภคบริโภคที่ใชสอยใน
ชีวิตประจําวัน มากกวาซื้อไปเพ่ือจําหนาย หรือกระจายสินคาตอไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่ แขวงสาละวัน สปป.ลาว 
 

  
ภาพที่ 2.13 ทางขึ้น-ลงของทาเรือบานนาทราย                                 ภาพที่ 2.14 จุดจอดเรือบานนาทราย 
  

1.4. จํานวนคนเขา-ออกดาน 
จุดผานแดนถาวรบานปากแซง มีจํานวนคนลาวที่เขา-ออกผานดานนี้ ในชวงฤดูแลงและฤดูหนาว เฉลี่ย

วันละ 40 คน สวนชวงฤดูฝน เฉลี่ยวันละ 20 คน คาใชจายในคาโดยสารเรือขามฟาก คนละ 50 บาทตอเที่ยว 
ดวยเงื่อนไขตองเดินทาง 2 คน ขึ้นไป หากเหมาลํา ตองเหมา 100 บาท เปนคาใชจายที่คงที่ทุกฤดูกาล 
 

1.5. พิธีการในการเดินทางเขา-ออก 
การเดินทางผานจุดผานแดนถาวรแหงนี้ ตองใชบัตรผานแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) 

เทานั้น เนื่องจาก สปป.ลาว ดานทองถิ่นบานปากตะพาน แขวงสาละวัน ยังไมมีความพรอมเทาที่ควร แตเมื่อ
ชวงเดือนมกราคม ป 2556 สามารถใชหนังสือเดินทาง (Passport) ผานแดนได แตก็ใชไดระหวางคนไทยกับ
คนลาวเทานั้น ยังไมอนุญาตใหประเทศที่สามผานจุดผานแดนถาวรบานปากแซงได สวนการสงออก-นําเขา
สินคาผานทาแพขนานยนต เปนการเปดชองทางตามมาตรา 5 ทวิ ของศุลกากร ใชเอกสารยื่นตอเจาหนาที่
ดานศุลกากรเขมราฐ ลวงหนากอนสงสินคา เพื่อใหศุลกากรมาตรวจปลอยสินคาในวันที่สงออก 
 
2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 

  จุดผานแดนบานปากแซง ตําบลพะลาน อําเภอนาตาล อยูตรงขามกับดานทองถิ่นปากตะพาน เมือง
ละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน ซ่ึงบานปากตะพาน ประกอบดวย 3 หมูบาน ไดแก บานปากตะพานเหนือ บานปาก
ตะพานกลาง บานปากตะพานใต รวมทั้งหมดประมาณ 600 หลังคาเรือน หมูบานใกลเคียงคือ บานถ้ําพวง 
ดานทองถิ่นบานปากตะพาน หางจากถนนสายหลักเหนือ-ใตของ สปป.ลาว หมายเลข 13 (R13) ประมาณ 16 

2-6



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี

2-7 

กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 40 หลังคาเรือน สวนบานสะนมอยูทางใตลงมาของบานปากตะพาน มี
ประชากรประมาณ 100 หลังคาเรือน และยังมีบานเสนวล บานเสบางเหียง บานสองคอน อยูถัดลงมาทางใต
ของบานปากตะพานและบานถ้ําพวง ดานทองถิ่นบานปากตะพาน หางจากเมืองละคอนเพ็ง ประมาณ 60 
กิโลเมตร ตามเสนทางหมายเลข 13 ลงทางใต หากตองการไปเมืองสาละวันก็ใชเสนทางหมายเลข 13 ถึงเมือง
คงเซโดน เลี้ยวซายไปตามถนนหมายเลข 20 ประมาณ 80 กิโลเมตร แตหากไมเลี้ยวซายไปเมืองสาละวัน
โดยตรงไปทางเมืองปากเซ ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร  
 ประชากรในบานปากตะพาน สวนใหญประกอบอาชีพทํานาปลูกขาวเหนียวไวบริโภค และปลูกขาวเจาไว
จําหนายภายในประเทศ นอกจากนี้ มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังและยางพาราเพ่ิมขึ้น มีนักลงทุนคน
ไทยไปลงทุนปลูกยางพารา ในบานปากตะพาน โดยนําพันธุยางพาราจากไทยไปปลูกที่บานปากตะพาน มีรานขาย
วัสดุกอสรางขนาดใหญ ทั้งขายสงและขายปลีก จํานวน 2 ราน โดยขายสินคาใหกับประชาชนคนลาวในพ้ืนที่ 
เนื่องจาก เมืองละคอนเพ็งมีการขยายการกอสรางเพ่ิมขึ้น โดยรับสินคาจากฝงไทยไปขายตอใหกับประชาชน
คนลาว และในปจจุบัน รัฐบาล สปป.ลาว มีการสนับสนุนโครงการตาง ๆ ใหแกประชาชนในเมืองละคอนเพ็ง 
เชน การกอสรางถนน สงเสริมอาชีพ แนะนําการประกอบอาชีพ สรางโรงพยาบาล เปนตน   
 
3. รูปแบบการคาขาย 

3.1. สินคาและมูลคาการคา  
 มูลคาการคาการซื้อขายของจุดผานแดนบานปากแซง การซื้อสินคาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ประมาณ 
50,000 บาทตอวันที่มีการเปดตลาดนัด ซึ่งมีผูคาสงสินคาอุปโภคบริโภค จํานวน 2 ราย จากอําเภอนาตาลและ
อีกรายหนึ่งมาจากอําเภอเขมราฐ มาตั้งรานคาสงในพ้ืนที่นี้ มีมูลคาสงออกเฉลี่ยตอวัน 50,000 บาทตอวัน หรือ
โดยเฉลี่ย เดือนละ 400,000 บาท ในขณะที่จุดจอดเรือบานนาทรายประมาณการ มีมูลคาการคาโดยเฉลี่ย 
130,000 บาทในวันที่เปดตลาดนัด หรือเฉลี่ยประมาณเดือนละ 520,000 บาท  
 ตลาดนัดที่จุดจอดเรือบานนาทรายมีจํานวนรานคาที่นําสินคามาจําหนายประมาณ 150-200 ราน 
ขึ้นอยูกับชวงฤดูกาล โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวแลวเสร็จใหม ๆ หรือฤดูแลงมีผูซื้อคนลาว
ขามมามาก ทําใหมีรานคามาก นอกจากนี้ จํานวนรานคาข้ึนอยูกับความสะดวกและความหางไกลที่เคลื่อนยาย
สินคาเขามาขายในพ้ืนที่ รวมถึงความคุมทุนและกําไร คาใชจายในการเชาพ้ืนที่ จํานวน 10-20 บาท ตลาดนัด
ที่จุดจอดเรือนี้ มีกลุมผูซื้อประจําเปนพอคาคนลาวที่อยูตามหมูบานตาง ๆ ในฝงตรงกันขามมาซื้อสินคาไปขาย
และกระจายตอ ประมาณ 10 ราย มูลคาในการซื้อ จํานวนประมาณ 20,000-30,000 บาทตอครั้ง และ
พฤติกรรมของพอคาคนลาวเหลานี้มาซื้อสินคาในรานที่เคยซื้อสินคาประจํา เพราะมีความคุนเคยกับ
ผูประกอบการรานคาคนไทย รูเรื่องราคา ปริมาณ และคุณภาพในการสั่งซื้อ ทําใหสะดวก งาย และรวดเร็ว 
ปกตินอกจากมาซ้ือโดยตรงแลวยังโทรศัพทเขามาสั่งซื้อลวงหนาอีกดวย  
 สินคาท่ีคนลาวมาซื้อสินคาของไทย เพื่อไปบริโภคหรือขาย โดยแบงเปนประเภท ดังนี้ 
   1) สินคาอุปโภคบริโภค ไดแก ผงชูรส น้ําปลา พริกสด น้ํามันพืช เกลือ น้ําอัดลม น้ําสมดีโด ขนมคบเคี้ยว 
พริกไทย เครื่องดื่มชูกําลัง กุงแหง หอมแดง ไขไก ผงซักผาโปร ปลากกระปองและกระเทียม เปนตน 
   2) สินคาของใชภายในครัวเรือน ไดแก กระทะ หมอนิ่ง ซึง หมอ ทัพพี ตะหลิว ชอน จาน มีด ไมแขวนเสื้อ 
กะละมังพลาสติก ไมถูกพ้ืนและกระบอกน้ํา เปนตน 
   3) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม ตูเย็น วิทยุ/โทรทัศนและเครื่องเสียง เปนตน 
   4) สินคาเครื่องนุงหม ไดแก กางเกง เสื้อ กระโปรง ผาถุง รองเทาแตะและรองเทาบูทยาง เปนตน 
   5) สินคาอุปกรณทางการเกษตร ไดแก จอบ เสียม คราด รถตัดหญา รถอีแตนและปุย เปนตน 
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   6) สินคาอุปกรณกอสราง ไดแก ตะปู ปลั๊ก หลอดไฟ สี สายไฟ สังกะสี ปูน สีและคอน เปนตน 
   7) สินคาเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน 
 

3.2. รูปแบบการพึ่งพาดานการคา 
1) กรณีผูขายคนไทยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ขายสินคาใหกับพอคาคนกลางที่ เมืองละคอน

เพ็ง สปป.ลาว พอคาคนกลางเมืองละครเพ็ง มารับสินคาที่ดานบานปากตะพาน เมืองละคอนเพ็ง แลวนําไป
กระจายตอใหพอคารายยอยท่ีหมูบานใกลเคียง  
 
 
 
 
   

2) กรณีผูขายคนไทยในพื้นที่อําเภอนาตาล ขายสินคาใหกับคนลาว แบงออกเปน 3 ประเภท 
ไดแก (1) ขายสินคาใหกับพอคาคนกลางฝง สปป.ลาว โดยขามมาซื้อสินคาฝงไทย และผูขายคนไทยนําสินคา
ไปสงที่ดานบานปากตะพาน เมืองละครเพ็ง แลวพอคาคนกลางนําไปกระจายตอใหพอคารายยอยที่หมูบาน
ใกลเคียง (2) ขายสินคาใหพอคารายยอยฝง สปป.ลาว แลวนําสินคาไปขายที่รานโดยตรง (3) ขายสินคาให
ผูบริโภคคนลาวโดยตรง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) กรณีผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดาน ขายสินคาใหคนลาว แบงออกเปน 2 ประเภท 

ไดแก (1) ขายสินคาพอคารายยอยท่ีเมืองละคอนเพ็ง แลวนําสินคาไปขายเอง (2) ขายสินคาใหผูบริโภคคนลาว
โดยตรง 

 
 
 
 
 
 

ผูขายในจังหวัด 
อุบลราชธาน ี

พอคาคนกลาง 
เมืองละคอนเพ็ง 

พอคารายยอย 
เมืองละคอนเพ็ง 

 
ขายสินคาที่ไทย กระจายสินคา 

ภาพที่ 2.15 แสดงรูปแบบการพึ่งพาของผูขายคนไทยในพื้นที่จังหวัดอบุลราชธานี 

ผูขายในอําเภอ 
บานปากแซง 

พอคาคนกลาง 
ละคอนเพ็ง 

 

พอคารายยอย 
เมืองละคอนเพ็ง 

 

ขายสินคาที่ไทย กระจายสินคา 

ผูขายรายยอย 
เมืองละคอนเพ็ง ขายสินคาที่ บานปากแซง 

ผูบริโภค 
เมืองละคอนเพ็ง ขายสินคาที่ บานปากแซง 

 
ภาพที่ 2.16 แสดงรูปแบบการพึ่งพาของผูขายคนไทยในพื้นที่อําเภอนาตาล 

ผูบริโภค 
เมืองละคอนเพ็ง 

 

ขายสินคาที่ บานปากแซง 

 

ผูขายใน 
ตลาดนดัที่จุดผอนปรน 

ผูขายรายยอย 
เมืองละคอนเพ็ง 

 

ขายสินคาที่ บานปากแซง 

ภาพที่ 2.17 แสดงรูปแบบการพึ่งพาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดาน 
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3.3. ลักษณะการขนสง  
1) กรณีผูขายคนไทยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 

2) กรณีผูขายคนไทยในพื้นที่บานปากแซง อําเภอนาตาล 
 
กรณีที่ 2.1) ขายสินคาใหกับพอคาคนกลาง เมืองละคอนเพ็ง 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีที่ 2.2) ขายสินคาใหพอคารายยอย เมืองละคอนเพ็ง 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีที่ 2.3) ขายสินคาใหผูบริโภคโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูขายคน
ไทย 

จ.อุบลฯ 

พอคาคน
กลางเมือง 
ละคอนเพ็ง 

จุดผานแดน
ถาวรบาน
ปากแซง 

ดานทองถิ่น
บานปาก
ตะพาน 

พอคนกลางฝงลาว โทรมาสั่งสินคากับผูขายฝงไทย 

สงสินคา สงสินคา สงสินคา พอคาราย
ยอยเมือง 

ละคอนเพ็ง 

กระจาย
สินคา 

ภาพที่ 2.18 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน จ.อุบลราชธาน ีที่ขายสินคาใหกับพอคารายยอย เมืองละคอนเพ็ง 

ผูขายคน
ไทยบาน
ปากแซง 

พอคาคน
กลางเมือง 
ละคอนเพ็ง 

จุดผานแดน
ถาวรบาน
ปากแซง 

ดานทองถิ่น
บานปาก
ตะพาน 

จดรายการ แลวมาเลือกสินคาท่ีรานขาย 

สงสินคา นําสินคา
กลับเอง 

พอคาราย
ยอยเมือง 

ละคอนเพ็ง 

กระจาย
สินคา 

นําสินคา
กลับเอง 

ภาพที่ 2.19 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.นาตาล ที่ขายสินคาใหกับพอคาคนกลาง เมืองละคอนเพ็ง 

ผูขายคน
ไทยบาน
ปากแซง 

พอคาราย
ยอย เมือง 

ละคอนเพ็ง 

จุดผานแดน
ถาวรบาน
ปากแซง 

ดานทองถิ่น
บานปาก
ตะพาน 

เดินทางมาเลือกสินคาดวยตัวเอง 

สงสินคา นําสินคา 
กลับเอง 

ผูบริโภค 
เมืองละคอน

เพ็ง 

ขาย 
สินคา 

นําสินคา 
กลับเอง 

ภาพที่ 2.20 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.นาตาล ที่ขายสินคาใหกับพอคารายยอย เมืองละคอนเพ็ง 

ผูขายคน
ไทยบาน
ปากแซง 

ผูบริโภค 
เมือง 
ละคอนเพ็ง 

จุดผานแดน
ถาวรบาน
ปากแซง 

ดานทองถิ่น
บานปาก
ตะพาน 

เดินทางมาเลือกสินคาดวยตัวเอง 

สงสินคา นําสินคา 
กลับเอง 

นําสินคา 
กลับเอง 

ภาพที่ 2.21 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.นาตาล ที่ขายสินคาใหกับผูบริโภคโดยตรง เมืองละคอนเพ็ง 
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3) กรณีผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดาน 
 

กรณีที่ 3.1) ขายสินคาใหพอคารายยอยท่ีเมืองละคอนเพ็ง 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีที่ 3.2) ขายสินคาใหผูบริโภคโดยตรง  
 
 
 
 
 
 

 
3.4. รูปแบบการชําระเงิน แบงออกเปน 2 กรณ ี

1) กรณีขายเชื่อ การขายสินคาแบบเงินเชื่อกับคนลาวไดตองมีการติดตอซื้อขายกันมาเปนเวลานาน 
และมีความไวใจกัน สวนใหญการขายเชื่อเปนการขายสินคาใหพอคาคนกลาง  และพอคารายยอย เนื่องจากมี
ความไววางใจ กอนการคาเงินเชื่อ มีการซื้อขายเปนเงินสดมากอน จนเกิดความไววางใจ จึงซื้อสินคาเปนเงิน
เชื่อได การใหสินเชื่อเปนการใหรอบชนรอบ เชน ซื้อสินคาวันพุธ พอถึงพุธหนาก็นําเงินมาชําระคาสินคาของ
งวดวันพุธที่ผานมา นอกจากนี้ ผูขายคนไทยที่ขายสินคาเปนเงินเชื่อ เกิดปญหาการหนีหนี้ ตองติดตามทวงหนี้ 
ซึ่งแบงประเภทลูกหนี้ไดดังนี้ 1) จายประจํา 2) จายผอนผันไปบางครั้ง 3) จายผอนผันเปนหลายครั้งและตอง
ตามทวงหนี้ 4) ลูกหนี้คนที่ลาวที่หายไปเลย แตสวนใหญถือความซื่อสัตย ตองมาซ้ือสินคาท่ีฝงไทยเปนประจํามี
การจายหนี้ประจําเมื่อครบกําหนด ดังนั้น วิธีการติดตาม ไดแก 1) คนไทยติดตามเอง 2) คนลาวติดตามให แต
มีความเปนไปไดยาก 3) ปลอยสินเชื่อนอยกวามูลคาสินคา 

2) กรณีขายเงินสด การขายสินคาเงินสด สวนใหญเปนการขายสินคาใหกับผูบริโภคโดยตรง 
นอกจากนี้ยังมีพอคารายยอยบางคนที่มีการซื้อขายสินคาเปนเงินสด เนื่องจากทางผูขายยังไมไววางใจใหสินเชื่อ 
นอกจากผูประกอบการตองการหมุนเวียนเงินในกิจการ และรานคารูวา คนลาวเตรียมเงินสดมาซื้อสินคาอยู
แลว มิฉะนั้น ไมขามมาซื้อสินคา นอกจากนี้ มีบางที่คนลาวขามมาซื้อสินคามีการนําผลผลิตทางการเกษตร 
ผลผลิตจากปาตามฤดูกาลหรือสัตวปาที่จับไดนํามาขายในตลาดกอนเพ่ือใหมีเงินแลวจึง ซื้อสินคาไทยกลับไป
ยังครัวเรือนของตนเอง  

 
 
 
 

ผูขายคนไทย 
ตลาดนัดบาน

ปากแซง 

พอคาราย
ยอย เมือง 
ละคอนเพ็ง 

จุดผานแดน
ถาวรบาน
ปากแซง 

ดานทองถิ่น
บานปาก
ตะพาน 

เดินทางมาเลือกสินคาดวยตัวเอง 

สงสินคา นําสินคา 
กลับเอง 

ผูบริโภค
เมืองละคอน

เพ็ง 

ขาย 
สินคา 

นําสินคา 
กลับเอง 

ภาพที่ 2.22 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในตลาดนัดที่ดาน ที่ขายสินคาใหกับพอคารายยอย เมืองละคอนเพ็ง 

ผูขายคนไทย 
ตลาดนัดบาน

ปากแซง 

ผูบริโภค 
เมือง 
ละคอนเพ็ง 

จุดผานแดน
ถาวรบาน
ปากแซง 

ดานทองถิ่น
บานปาก
ตะพาน 

เดินทางมาเลือกสินคาดวยตัวเอง 

สงสินคา นําสินคา 
กลับเอง 

นําสินคา 
กลับเอง 

ภาพที่ 2.23 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในตลาดนัดที่ดาน ที่ขายสินคาใหกับผูบริโภคโดยตรง เมืองละคอนเพ็ง 
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4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและการบริการ 
4.1. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงาน  

  การพ่ึงพาดานแรงงานคนลาวมารับจางตามฤดูกาลเพาะปลูกขาว และเกี่ยวเก็บขาว ประมาณ 40 คน 
ระยะเวลาอยูอาศัยประมาณ 2 สัปดาห และมีระยะเวลาพํานัก 3 วัน หากครบกําหนดระยะเวลาตองมาแจงอยู
ตอ ซึ่งแรงงานที่เขามามีความคุนเคยกับผูวาจาง ไมมีนายหนาในการจัดหาแรงงานในพ้ืนที่นี้ และเขาใจในงาน
ที่วาจางเปนอยางดี ตลอดจนมีความสะดวกในการติดตอ คาจางแรงงานคนลาว ประมาณ 200-300 บาทตอ
วัน ในกรณีที่ตองเลี้ยงอาหาร จายคาจาง 200 บาทตอวัน ถาไมเลี้ยงอาหารจายคาจาง 300 บาทตอวัน พ้ืนที่
ทํางานอยูในเขตอําเภอนาตาลและอําเภอใกลเคียง คาจางไดรับเปนเงินสด เมื่องานเสร็จ 

 
4.2. รูปแบบการพึ่งพาดานบริการ 

1) รูปแบบการพึ่งพาดานสาธารณสุข 
  บริเวณจุดผานแดนถาวรบานปากแซง และจุดจอดเรือบานนาทราย อํานวยความสะดวกคนลาวที่
เจ็บปวย มารักษาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพะลาน โดยเฉลี่ยรวมกับ 2 จุด วันละประมาณ 2 รายมี
คาใชจาย คารักษาพยาบาลขั้นต่ํา 30 บาท คนลาวเวลาเจ็บปวย รอยละ 40 ซื้อยาในทองถิ่นรับประทานเอง 
และรอยละ 36 ไปสถานพยาบาลในทองถิ่น สวนใหญไมคอยมารักษาพยาบาลที่ฝงไทย ถามารักษาที่ฝงไทย 
สวนใหญไปรักษาท่ีศูนยสงเสริมสุขภาพประจําตําบล มีคาใชจายเฉลี่ยตอครั้งในการรักษา ประมาณ 500-1000 
บาทตอครั้ง 
 
5. ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม 

  ในพ้ืนที่บานปากแซงและหมูบานใกลเคียงตามแนวลําน้ําโขง ประชาชนทั้งคนไทยและลาวมีการไปมาหา
สูกัน เปรียบเสมือนเปนเครือญาติ มีการแตงงานและมีครอบครัวอาศัยอยูทั้งสองแผนดิน โดยพื้นที่บานปากแซง 
ปจจุบันมีคนไทยรอยละ 20 ที่แตงงานกับคนลาวมานานแลว และประกอบอาชีพในบานปากแซง มีวัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตที่มีความคลายคลึงกัน จนแบงแยกความแตกตางไมได ในพ้ืนที่บานปากแซงมีศาสนวัตถุ เชน วัด
ปากแซง หรือวัดพระโต คนลาวในพ้ืนที่ตรงกันขามบานปากแซงไดมาทําบุญในงานประเพณีพุทธศาสนาที่
สําคัญเปนประจําตั้งแตอดีต อาทิ งานบุญประเพณี วันมาฆบูชา คนลาวขามมาทําบุญที่วัดปากแซง ที่มีพระโต
อันเปนที่ศรัทธาทั้งคนลาวและคนไทยในพ้ืนที่ มีประเพณีแขงเรือในวันออกพรรษาของทุกป 
  นอกจากนี้ ยังมีการพ่ึงพาแรงงานของคนทั้งสองฟากฝงโดยอาศัยเครือญาติจากฝงลาว กลาวคือ เมื่อ
ถึงฤดูกาลหวานกลา ดํานา และเก็บเกี่ยวผลผลิต เครือญาติจากฝงลาวเขามาชวยในการดํานา หวานกลา และ
เก็บเกี่ยว ไดรับเงินและขาว ปุย ยาฆาแมลงกลับไปทําการเกษตรในฝงของตนบาง และบางครั้งก็ไปชวยเปน
แรงงานก็มี ขึ้นอยูกับความพรอมของแตละเครือญาติ  
  บานปากแซงมีประมาณ 150 หลังคาเรือน ประชากรประมาณ 400 คน รอยละ 20 ของประชากรใน
พ้ืนที่ เปนคนลาวที่เขามาแตงงานกับคนไทย รอยละ 40 เปนคนลาวที่เขามาอาศัยอยูกอนป พ.ศ. 2530 และ
เปนคนไทยไดบัตรประชาชนเรียบรอย สวนการพนัน คนลาวไมนิยมเลนหวยใตดินของไทย แตมีคนลาวบางคน
นิยมเลนหวยของ สปป.ลาว โดยเลนเฉลี่ย 1-2 ครัง้ตอเดือน 
 
6. ดานความม่ันคง 

จุดผานแดนถาวรบานปากแซง ยังไมมีปญหาเรื่องเสนแบงเขตแดน มีการลักลอบนําเขา สิ่งผิดกฎหมาย 
ยาเสพติด เปนตน แตจํานวนไมมาก  
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7. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่จุดผาน 
แดนถาวรบานปากแซง  
 

7.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาว ณ ดานบานปากแซง อําเภอนาตาล จังหวัด

อุบลราชธานี โดยใชแบบสัมภาษณ ทําการสัมภาษณกลุมตัวอยาง จํานวน 24 คน แบงเปนเพศชาย จํานวน 6 
คน และเพศหญิง จํานวน 19 คน อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 40 ระดับการศึกษา
สวนมากอยูในระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 72 อาศัยอยูหมูบานปากตะพาน และหมูบานแกงทัน คนใน
หมูบานประกอบอาชีพเกษตรกร 

ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาบริเวณดานบานปากแซง สวนมากประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเปน
รอยละ 60 รายไดที่นํามาซื้อสินคา โดยสวนมากมาจากการเกษตรกร รายไดครัวเรือนตอเดือน โดยสวนมากอยู
ระหวาง 1,001-3,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพ่ือการบริโภคของครอบครัวตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 
1,001-3,000 บาท  

 
7.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีดานบานปากแซง ตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 2.2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีดานบานปากแซง มีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่
เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 4.08 0.572 มาก 

2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 4.04 0.806 มาก 
3 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 3.96 0.806 มาก 
4 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 3.92 1.935 มาก 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ

การพัฒนา สปป.ลาว 3.36 2.059 มาก 

รวม 3.87 1.236 มาก 
 
จากตารางที่ 2.2 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่จุดผอนปรนบานปากแซง มีตอประเทศไทย ใน

ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.87 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก 
ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว การซื้อสินคาของ
ประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด สปป .ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย 
ตามลําดับ   
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 7.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ท่ีดานบานปากแซง มีตอประเทศไทย พิจารณาสวนประสม
ทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

 
ตารางที่ 2.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานดานบานปากแซง  

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภัณฑ 3.95 0.207 มาก 
2 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.92 0.248 มาก 
3 ดานราคา 3.91 0.283 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.51 0.244 มาก 

รวม 3.82 0.245 มาก 
 
  จากตารางที่ 2.3 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) รวม = 3.82 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
  1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) =3.95 โดย
มีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยที่ติดตราสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทําใหเกิดความ
นาเชื่อถือ สินคาไทยมีความทันสมัย มีใหเลือกหลากหลาย รวมถึงประเทศไทยมีความเปนมิตรนาไววางใจ เกิด
ความคุนเคยที่มีตอเพ่ือนบานในฝงประเทศไทยทั้งสินคา และผูขายคนไทย เปนตน 
 2) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.92 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามา
ติดตอซื้อขาย ฤดูกาลมีผลตอการเดินทางมาซื้อสินคาเพราะ หากเปนฤดูฝนคนลาวขามมานอย สวนในฤดู
หนาวและฤดูแลงคนลาวขามมามาก ขั้นตอนการเขา-ออกประเทศเพ่ือมาซื้อสินคาและการขนสงสินคากลับมี
ความสะดวก เสียคาใชจายนอยในการขนสินคากลับ และมีบริการรับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท เปนตน 
 3) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.91 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การตั้งราคาสินคาของไทยเหมาะสมกับคุณภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคา
มีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง และสินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขาย
อยูใน สปป.ลาว เปนตน 

4) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) =3.51 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีการใหสินเชื่อในการซื้อสินคา มีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคา
เมื่อสินคามีปญหา มีการสงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) โฆษณาสินคาของไทย
ทําใหตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น คิดอยากลองใช รูสึกดีและคลอยตามโฆษณาในการอยากใชสินคาของไทย มีการ
โฆษณาทางวิทยุชุมชน มีการติดปายโฆษณาดวยภาษาลาว เปนตน 
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7.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว ณ ดานบานปากแซง 

 
ตารางที ่2.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานดานบานปากแซง 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ความพึงพอใจของผูบริโภค 4.05 0.270 มาก 
2 การรับรูคุณภาพสินคา 3.85 0.345 มาก 
3 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 3.79 0.338 มาก 
4 วัตถุประสงคในการซื้อ 3.56 0.302 มาก 

รวม 3.81 0.314 มาก 
 
จากตารางที่ 2.4 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

( ) รวม = 3.81 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
 1) การความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.05 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวพึงพอใจตอขั้นตอนการชําระเงินคาสินคาของ
ไทย การปฏิบัติของเจาหนาที่ไทย สินคาของไทย และผูขายสินคาของไทย ทําใหมีความพอใจที่มาซื้อสินคาไทย
ทุกครั้ง เปนตน 
 2) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 3.85 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวรูสึกวาการมาซื้อสินคาของไทยมีความคุมคากับราคา 
คุณภาพ และการเดินทาง การซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุด สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจากประเทศอ่ืน เชน จีน และเวียดนาม ที่มีจําหนายใน สปป.ลาว เปนตน 
 3) ดานความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.79 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ตั้งใจเขาซื้อสินคาของไทยทุกครั้งที่ดานเปด ตั้งใจซิ้อสินคาของ
ไทยที่ขายในทองถิ่นแมวาทองถิ่นยังไมมีขาย ตั้งใจซื้อสินคาของไทยแมวาไมมีเวลาไปเลือกซื้อของนัก เปนตน 
 4) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) =3.56 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ซื้อเพราะไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้นใน
ประเทศของตน ซื้อเพราะมีความแตกตางจากสินคาใน สปป.ลาว ซื้อเพราะนําไปจําหนายตอ เปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากชองทางปากตอปาก 
มากที่สุด รองลงมาคือ สื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง และสื่อโทรทัศนทองถิ่น ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด สื่อปากตอปาก สื่อโทรทัศนไทย และสื่อโทรทัศนทองถิ่น ตามลําดับ 

 
7.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  

ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผานแดนถาวรบานปากแซงสวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอน
ที่มาซื้อสินคาฝงไทย บางครั้งจดใสกระดาษและคิดไวในใจ คิดเปนรอยละ 50 หากสนใจในสินคาชนิดไหนก็ซื้อ
สินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยนั้นสวนมากใชเงินสดที่พกติดตัวมาอยางเดียว รอยละ 69.6 ซึ่งเขา
มาซื้อสินคานั้นมีความถี่ประมาณ 1 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีที่ลืมซื้อสินคาหรือสินคาหมดกะทันหัน ผูบริโภค
คนลาวจะทําการซื้อสินคาไทยเหมือนเดิม แตซื้อกับผูประกอบการคนลาวในหมูบานใกลเคียง 
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7.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผานแดนถาวรบานปากแซงเขามาซื้อสินคา

ไทยตามแนวชายแดนของไทย จากการสัมภาษณ มีความเห็นวา ปริมาณการซื้อสินคาเมื่อ 5 ปที่ผานมามีการ
ซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 41.7 และมีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม รอยละ 54.2 โดยกรณีที่มีการซื้อสินคาที่
เพ่ิมข้ึนเนื่องจาก รายไดเพ่ิมข้ึน ทางเลือกสินคาในตลาดการคาชายแดนมีมากขึ้น รสนิยมเปลี่ยนไป ชอบความ
ทันสมัย และมีคุณภาพมากขึ้น สวนกรณีที่มีการซื้อสินคาเทาเดิมเนื่องจาก การคมนาคมเหมือนเดิม รายไดไม
เปลี่ยนแปลง รสนิยมไมเปลี่ยนแปลง เปนตน 
 

7.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทย เรียงลําดับประเภทสินคาจากมากไปนอย ไดแก สินคาประเภท

ของใชในชีวิตประจําวัน สินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่ม สินคาประเภทเครื่องปรุงรส  สินคาประเภทของใช
ภายในครัวเรือน สินคาเครื่องนุงหม สินคาประเภทเครื่องสําอาง สินคาประเภทเชื้อเพลิง สินคาประเภท
เวชภัณฑ ตามลําดับ 

 
7.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  

ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผานแดนถาวรบานปากแซงเขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย โดยทั้งหมดเขามา
ซื้อสินคาในชวงเชากอนเวลา 09.00 น. โดยการเขามาซื้อสินคาโดยสวนใหญนิยมซื้อที่สินคาที่ ตลาดนัดบริเวณ
ดาน เหตุผลที่นิยมซื้อ เพราะ ใกลบาน มีความสะดวก เปนตน โดยปริมาณการเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคคน
ลาวในหนึ่งครั้งสวนมากนั้นมีปริมาณไมเกิน 1,000 บาท 

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย เพราะ สามารถหาซื้อไดงายและสะดวก 
ราคาถูกกวา คุณภาพดีกวา มีความเคยชิน มาซื้อในตลาดสดเปนประจํา เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภค
คนลาวไมมาซื้อสินคา ไดแก ความยุงยากในการถือหรือหิ้วสินคากลับ ขั้นตอนในการตรวจสอบยุงยาก ราคา
สินคาสูงกวา คาขนสงแพง เปนตน 

 
7.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  

ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผานแดนถาวรบานปากแซง มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคา
จากประเทศอ่ืน เชน จีน และเวียดนาม รอยละ 11–15 ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคา
ใน สปป.ลาว มีความหลากหลายมากข้ึน แตผูบริโภคคนลาว รอยละ 78.3 บอกวา ซื้อสินคาไทยคงเดิม เพราะ 
คุณภาพของสินคา รายไดยังคงเดิม การเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่องของ พาหนะใช
ในการเดินทาง คาแรงขนสงสินคา คาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจาก สปป.ลาว มีคาใชจายสูง ระยะเวลา
การเปดจุดผานแดนหรือจุดผอนปรน เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้นไมสงผลตอการ
มาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวมาก  
 

7.2. ผูบริโภคคนไทย 
ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนที่ผานจุดผานแดนถาวรบานปากแซง โดยสวน

ใหญเปนผูหญิงมากกวาผูชาย การสัมภาษณครั้งนี้ทําการสัมภาษณผูบริโภคชาวไทยเพศหญิง มีอายุระหวาง 
31-40 ป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณดาน มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกร และประกอบธุรกิจสวนตัว 
รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 20,001-50,000 บาทตอเดือน ผูบริโภคคนไทยมาซื้อสินคาที่ตลาดบริเวณดาน 1 ครั้งตอ
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สัปดาห และมีการซื้อสินคาของ สปป.ลาว โดยสินคาที่ซื้อจากผูขายคนลาว ไดแก เห็ดโคน เห็ดเผาะ แมลงตาง ๆ 
เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคาประมาณชวงเชากอนเวลา 09.00 น. 

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนลาว เนื่องจากไมมีจําหนายในประเทศไทย สินคามี
ราคาถูก แตถานอกเหนือจากสินคาขางตนผูบริโภคคนไทยเลือกซื้อสินคาของไทยมากกวา สินคาจาก สปป.ลาว และมี
ความเห็นวาสินคาของ สปป.ลาว มีคุณภาพเทากันเมื่อเทียบกับดานอ่ืน 
 

7.3. ผูประกอบการคนลาว 
ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาจุดผานแดนถาวรบานปากแซงโดยเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มี

อายุระหวาง  31-40 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และเปนผูประกอบการรายยอย ซึ่งมีการเขามา
ซื้อสินคาสวนใหญวันพุธและวันเสาร ตามลําดับ จากการสัมภาษณผูประกอบการคนลาว สามารถสรุปไดดังนี้ 

 
7.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ที่มีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ โดยจากการสัมภาษณ

ของผูประกอบการคนลาว ณ จุดผานแดนถาวรบานปากแซง 
 

ตารางที่ 2.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจาก
ประเทศไทย 

5.00 0.000 มากที่สุด 

2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 5.00 0.000 มากที่สุด 
3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก

ชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 
5.00 0.000 มากที่สุด 

4 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 
เพื่อการพัฒนา สปป.ลาว 

5.00 0.000 มากที่สุด 

5 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 5.00 0.000 มากที่สุด 

รวม 5.00 0.000 มากที่สุด 
  
  จากตารางที่ 2.5 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 5.00 ไดแก สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจาก
ประเทศไทย การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุดและประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความ
ไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคน มีความคุนเคยที่มีตอผูประกอบการคนไทยและมีความคุนเคยตอสินคาไทยเปนอยางดี 

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการคน
ลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 5.00 ไดแก ประเทศไทยมี
การวิจัยดานเทคโนโลยี มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีอัตราจางแรงงานจํานวนมาก 
มีความชํานาญดานเทคนิค มีการผลิตที่ไดมาตรฐาน มีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิตและมีรสนิยมสูงดาน
ความคิดสรางสรรค เปนตน 
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 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน  ใน
ระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( )  = 4.69 ไดแก ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึง
ประเทศไทย ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีความนาเชื่อถือและสินคาไทยที่จําหนายตามแนว
ชายแดนผลิตดวยเทคโนโลยี เปนตน 

 
7.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผานแดน

ถาวรบานปากแซง  
 

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

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานสถานท่ี 4.79 0.303 มากที่สุด 
2 ดานผลิตภณัฑ 4.67 0.471 มากที่สุด 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 4.36 0.909 มาก 
4 ดานราคา 4.00 1.414 มาก 

รวม 4.46 0.774 มากที่สุด 
   
  จากตารางที่ 2.6 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.46 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1)  ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจในการมาซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.79 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มี
พนักงานขายเพียงพอที่คอยบริการ และหยิบสินคาให มีพ้ืนที่จัดเก็บสินคาขายมากเพียงพอที่ลูกคาไดเห็น
สินคาและสถานที่จอดรถมีเพียงพอ เปนตน  

2)  ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.67 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาที่
รานคาไทยนํามาจําหนายเปนที่รูจัก การคนหาสินคาในรานคาไทยทําไดงายและสินคาทันสมัย เปนตน 

3)  ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.36 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีบริการ
รับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท มีการใหเครดิตในการซื้อสินคาและมีการสงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น  
(ลด แลก แจก แถม) เปนตน 

4) ดานราคา ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญ
มาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.00 ซ่ึงมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สามารถตอรองราคาสินคาได มี
ปายแสดงราคาสินคาที่ชัดเจนและมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาตามตนทุนที่เพ่ิมทุกครั้ง เปนตน 
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7.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาไทย โดยผานจุดผานแดนถาวรบานปากแซง  

 
ตารางที่ 2.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานกฎหมายและการเมือง 3.75 1.061 มาก 
2 ดานเศรษฐกิจ 2.75 0.354 ปานกลาง 

รวม 3.25 0.708 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 2.7 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ

ความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.25 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
1) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.75 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก กฎหมาย
เกี่ยวกับภาษีการคาซับซอนในการนํามาปฏิบัติ กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคามี
ความยุงยาก และรัฐบาลไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน  

2) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( )  = 3.50 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การขาดแคลน
สินคาที่จําเปนใน สปป.ลาว และผูบริโภคคนลาว มีความตองการสินคาไทยสูง รายไดในการนํามาซื้อสินคามี
นอยและคาใชจายในการขนสงสูง เปนตน 
 

7.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายที่ สปป.ลาว 
ผูประกอบการคนลาวที่ผานจุดผานแดนถาวรบานปากแซง สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองใน

ประเทศของตน มีการวางแผนมาซื้อสินคาดวยวิธีการโทรศัพทมาสั่งซื้อสินคา หลังจากนั้นมารับสินคาดวย
ตนเองและมาซื้อสินคาดวยตนเอง โดยไมไดผานการติดตอมากอน โดยมีวิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภท
และชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อและพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่ขายไดมาก เพ่ือประมาณ
แนวโนมความตองการซื้อของลูกคา ผูประกอบการคนลาวมาซื้อสินคาจากไทย ประมาณ 1-5 ครั้งตอเดือน  

การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมข้ึน รอยละ 20 จากราคาเดิม
ของสินคา ซึ่งผูประกอบการคนลาวสงสินคาในกับรานคาประจํา 1 รายและมูลคาที่สงสินคาไมเกิน 50,000 
บาทตอครั้ง โดยมีการจายชําระเปนเงินสด 

รานคาที่ขายสินคาในบานปากตะพาน เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สปป .ลาว แนวโนมที่รานเกา
สั่งซื้อสินคาเพ่ิมข้ึน เนื่องจากสินคามีราคาถูกและรานใหมมีแนวโนมในการสั่งซื้อสินคาเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสินคา
มีราคาถูกเชนกัน สินคาจากประเทศจีนมีแนวโนมที่มาวางขายใน สปป .ลาว เพ่ิมขึ้น ในกรณีที่สินคาผลิตใน 
สปป.ลาว ที่มีคุณภาพใกลเคียงกับสินคาของประเทศไทย ราคาถูกกวา ผูประกอบการคนลาวตัดสินใจไมซื้อ
สินคาในประเทศของตนเอง เนื่องจากสินคาของไทยมีคุณภาพดีและแตกตางจากประเทศของตน 

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนลาวที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ สปป .ลาว พบคือ ปญหาในเรื่องการ
ความปลอดภัย 
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7.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณหนาดาน โดยสวนใหญประกอบธุรกิจคาปลีก เปนเวลา

ระหวาง 4-6 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงของในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งไมเกิน 50,000 บาท โดย
สวนใหญผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานและบางรายโทรศัพทมาสั่ งกับ
ผูประกอบการคนไทยโดยตรง สวนใหญจายเปนเงินสด แตหากเปนผูประกอบการคนลาวที่สนิทและไวใจกัน มี
การใหสินเชื่อประมาณ 7 วัน แนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทยเทาเดิม และแนวโนมที่รานใหมที่สั่งสินคา
จากผูประกอบการคนไทยเทาเดิม ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทยพบคือ ปญหาในเรื่องการขนสงสินคา 
และความสูญเสีย กลางทาง/ปลายทางของสินคา 
 
8. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาดานในอนาคต 

1) โครงการกอสรางอาคารที่ทําการจุดผานแดนถาวรบานปากแซงเปนอาคาร 2 ชั้น มีบริการของ
หนวยทางที่เกี่ยวของ ภายในอาคารเดียวกันแบบครบวงจร ไดรับงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาก
จังหวัดอุบลราชธานี 7 ลานบาท  

2) โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขงไทย-สปป.ลาว แหงที่ 6 บานหวยปากแซง บานปากตะพาน 
ภายหลังจากกอสรางสะพานฯ แหงที่ 5 ที่จังหวัดบึงกาฬแลวเสร็จ 
 จากการสํารวจของคณะผูศึกษากับประชาชนในพื้นที่ พบวา ประชาชานในพื้นที่บริเวณบานปากแซง 
อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ไมมีบทบาทหรือมีสวนรวมในการสรางสะพานแหงนี้ ดวยเห็นวา  ผูที่ใช
บริการสะพานแหงนี้เปนการขนสงสินคาจากสวนกลางและจังหวัดใกลเคียง ประชาชนในพ้ืนที่ดานทั้งสองฝงก็
ยังคงสัญจรผานทางเรือมากกวาสะพานเพราะมีความสะดวก ไมเสียเวลา ไมตองกรอกเอกสาร เสียคาใชจายนอย  

ประโยชนของประชาชนในพื้นท่ีคาดวาไดรับก็คือ จุดจอดรถ การขนสงระยะสั้นของรถโดยสาร การ
ทองเที่ยว รานอาหาร จุดพักสินคา รานซอมรถ รานขายของชํา รานขายของที่ระลึก รีสอรทที่พัก รานถายรูป 
ชิปปงบริการสงออก-นําเขา สวนราชการตาง ๆ อาทิ ศุลกากร ตรวจคนเขาเมือง ตรวจพืชและสัตว ตํารวจน้ํา 
สงผลใหราคาที่ดินเพ่ิมข้ึน ซึ่งประชาชนในพื้นท่ีตองปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงเหลานี้  

ปจจุบันประชาชนในพ้ืนที่เหลานั้น ยังไมทราบถึงผลไดที่ควรจะไดรับจากการมีสะพาน จึงไมเห็น
ประโยชนที่ตนควรไดรับเทาที่ควร และบางสวนยังตอตาน เพราะไมเห็นประโยชนรวมถึงกลุมองคกรเอกชน 
กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมที่ตอตาน 

 
9. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด  

1) ปจจุบันบริเวณจุดผานแดนถาวรบานปากแซงซึ่งติดกับดานทองถิ่นบานปากตะพานของ สปป.ลาว ซึ่ง
ยังไมยกระดับเปนดานสากล สงผลใหมีขอจํากัดในเรื่องของบุคคลเขาออกที่ตองเปนคนไทยและคนลาวเทานั้น 
บุคคลประเทศท่ี 3 ไมสามารถเดินทางผานบริเวณจุดผานแดนตรงนี้ได  

2) บริเวณจุดผานแดนถาวรบานปากแซงยังมีขอจํากัดของการออกเอกสารที่เปนจุดผานแดนถาวร จึงไม
สามารถออกเอกสารที่เปนหนังสือผานแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) ได ตองไปที่วาการอําเภอนาตาล 
ไกลออกไปประมาณ 12 กิโลเมตร 

3) ปจจุบันปายบอกทางยังไมชัดเจน และปายบอกขั้นตอนของบุคคลที่เขา-ออกในประเทศไทย ยังไมมี
ปายประชาสัมพันธของขั้นตอนอยางชัดเจน 

4) สวนราชการที่เก่ียวของมียังไมครบ เชน ตรวจพืชและสัตว ตํารวจน้ํา เปนตน 
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10. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
1) จังหวัดควรเรงผลักดันใหแขวงสาละวัน สปป.ลาว ยกระดับดานทองถิ่นบานปากตะพานใหเปนดาน

สากล เพ่ือสอดรับกับจุดผานแดนถาวรบานปากแซง อําเภอนาตาล ของไทย เพ่ืออํานวยความสะดวกเมื่อมี
สะพานฯ เกิดขึ้น เพ่ือประโยชนดานเศรษฐกิจ ดานการทองเที่ยว เชน บุคคลประเทศที่ 3 เดินทางเขามา
ทองเที่ยวในพ้ืนที่ 

2) ควรพัฒนาพื้นที่ใหเอื้ออํานวยความสะดวกแกบุคคลที่สัญจรผานดานไปมา รวมทั้งการจัดทําปายบอก
ทาง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ ใหมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

3) จัดใหมีสวนราชการที่เก่ียวของใหครบถวน ตามมาตรฐานของจุดผานแดนถาวร 
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2.2 จุดผานแดนถาวรชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
 
1. สภาพโดยท่ัวไปของจุดผานแดนถาวร 

1.1. ประวัติ ที่ตั้ง และการเดินทาง 
  ดานชองเม็กเปนจุดผานแดนถาวร อยูในเขตอําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ตรงขามเปนดาน
สากลวังเตา เมืองโพนทอง แขวงจําปาสัก สปป.ลาว แตเดิมกอนเปดดานชองเม็กประชาชน ไทย-ลาว ตามแนว
ชายแดนมีการติดตอซื้อขาย สินคาสวนใหญเปนสินคาทางการเกษตรและของปา เขาทางปากแมน้ํามูลผาน
อําเภอโขงเจียมมาขึ้นฝงดานศุลกากรพิบูลมังสาหาร จนกระทั่งป 2482 ดานชองเม็กไดเปลี่ยนมาใชทางบก
ผานจุดผานแดนถาวรชองเม็ก และในป 2498 ไดยายมาสรางอาคารที่ทําการและบานพักบริเวณริมทางหลวง
หมายเลข 217 อําเภอพิบูลมังสาหาร จนกระทั่งป 2518 มีการปดจุดผานแดนถาวรชองเม็ก เนื่องจากเกิด
ความไมสงบและการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน สปป.ลาว  
  ตอมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2531 มีการเปดจุดผานแดนถาวรชองเม็กโดยฝง สปป.ลาว ไดจัดตั้งเปน
ดานสากลวังเตา จนกระทั่งในป 2535 มีพระราชกฤษฎีกาตั้งอําเภอสิรินธร แยกจากอําเภอพิบูลมังสาหารและ
อําเภอโขงเจียม ในป 2547 จึงมีการพัฒนาดานชองเม็กใหเปนประตูการคาสูอินโดจีน และไดดําเนินการ
กอสรางอาคารดานศุลกากรแหงใหม บริเวณจุดผานแดนถาวรชองเม็ก อําเภอสิรินธร บนพ้ืนที่ประมาณ 70 ไร 
ปจจุบันกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว 

 

  
                             ภาพที ่2.24 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรชองเม็ก 
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          ภาพที่ 2.25 แสดงที่ตั้งจุดผานแดนถาวรชองเม็ก 

 
การเดินทางไปจุดผานแดนถาวรชองเม็ก จากจังหวัดอุบลราชธานีใชเสนทางหมายเลข 217 ถึงดาน

ศุลกากรชองเม็กมีระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร และอนุมัติใหรถไทยขนสงสินคาทั้งขาเขาและขาออกไดถึง
เมืองโพนทอง แขวงจําปาสัก สปป.ลาว ตรงหลักเขตแดนหมายเลข กม.87-107 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 
217 ถึงดานศุลกากรชองเม็ก บานชองเม็ก ตําบลชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เปนถนนสี่ชอง
จราจร ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร 

จุดผานแดนถาวรชองเม็ก เปดบริการทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น. และในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 
ไดมีการขยายเวลาใหบริการเพ่ิมขึ้น เปนเวลา 06.00-20.00 น. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสัญจรและการ
ติดตอ คาขายของประชาชน และดานชองเม็กมีพ้ืนที่ทางบกติดตอ สปป.ลาว ประมาณ 40 กิโลเมตร ซึ่งเปน
จุดผานแดนถาวรจุดเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สามารถเดินทางไป สปป.ลาว โดยทางพ้ืนดิน 

 

  
  ภาพที ่2.26 อาคารทําการดารศุลกากรชองเม็ก                             ภาพที่ 2.27 อาคารทําการตรวจคนเขาเมอืง 

 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557 จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 20 

จังหวัด ไดดําเนินกิจกรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ เพ่ือลดอุปสรรคทางการคากับประเทศเพ่ือนบาน โดยผูวา
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ราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายวันชัย สุทธิวรชัย) เปนประธานรวมฝายไทย กับประเทศเพ่ือนบาน 3 
ประเทศ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา (จังหวัดพระวิหาร อุดรมีชัย และกัมปงธม) โดยผูวาราชการจังหวัดพระ
วิหาร (ทานอุม มารา) เปนประธานรวมฝายกัมพูชา สปป.ลาว (แขวงจําปาสัก สะหวันนะเขต เซกอง อัตตะปอ 
และ สาละวัน) โดยรองเจาแขวงจําปาสัก สปป.ลาว (ทานบัวสอน วงสองคอน) เปนประธานรวมฝายสปป.ลาว 
และประเทศเวียดนาม (จังหวัดเถือเทียนเว จังหวัดกวางนาม) โดยทูตพาณิชยเวียดนาม ประจําประเทศไทย 
(ทาน เหงวี๋ยน ทันญ ฮาย) เปนประธานรวม ฝายเวียดนาม ไดมีความเห็นรวมกันใหมีการขยายเวลาเปด-ปด
ดานพรมแดนชองเม็ก จากเวลา 06.00-20.00 น. เปนเวลา 06.00-22.00 น. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ
การเดินทางขามแดนของนักธุรกิจและนักทองเที่ยว 

 
1.2. การบริหารจัดการ หนวยงานรับผิดชอบ 
การบริหารจัดการดานชองเม็ก ไดมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังนี้  
 

ตารางที่ 2.8 แสดงการบริหารจัดการจุดผานแดนถาวรชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 

ศุลกากรชองเม็ก ดําเนินการตรวจปลอยสินคา เก็บภาษี 
ตรวจคนเขาเมืองพิมูลมังสาหาร ดําเนินการตรวจคนเขา-ออกดาน 
ตรวจพืชและสัตว ดําเนินการตรวจโรคพืช/สัตว 
ตํารวจตระเวนชายแดน ดําเนินการดูแลดานความมั่นคงตามแนวชายแดน ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน 
อบต.ชองเม็ก ดูแลความเรียบรอยของชุมชมฝงขวาของดาน 
เทศบาลชองเม็ก ดูแลความเรียบรอยของชุมชมฝงซายของดาน 

 
1.3. ลักษณะทางกายภาพของดาน 
จังหวัดอุบลราชธานี มีพ้ืนที่ติดชายแดน ระยะทาง 264 กิโลเมตร โดยเฉพาะพ้ืนที่ความรับผิดชอบ

ของจุดผานแดนถาวรชองเม็กที่ติดชายแดน ระยะทาง 40 กิโลเมตร เปนพ้ืนที่ที่ติดตอกันทางบก ซึ่งพ้ืนที่ดาน
ประมาณ 70 ไร ประกอบดวย อาคารที่ทําการดานศุลกากรชองเม็ก อาคารที่พักเจาหนาที่ศุลกากร อาคารโรง
ตรวจสินคาขาออก และอาคารดานพรมแดนชองเม็ก นอกจากนี้ บริเวณหนาดานชองเม็ก มีรานคาประมาณ 
400 รานคา ผูประกอบการที่เปนคนในและนอกพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี  มาประกอบธุรกิจเปนเวลานาน 
ประมาณ 10-20 ป สินคาท่ีจําหนาย ไดแก สินคาเกษตรจาก สปป.ลาว สินคาอุปโภคบริโภค น้ํามัน เหล็กเสน 
และสินคาทั่วไป พ้ืนที่บริเวณหนาดานเปนพ้ืนที่ของศุลกากรชองเม็ก ตามกฎระเบียบของศุลกากรไมอนุญาตให
ตั้งรานคาหรือที่อยูอาศัย เพ่ือเปนลานตรวจสินคาขาเขา-ขาออก แตเนื่องจากบริเวณดังกลาวมีประชาชนรุกล้ํา
เขาไปใชพ้ืนที่เพ่ือประกอบธุรกิจและจัดตั้งรานคาเปนระยะเวลานานประมาณ 10-20 ป และไมยายออกจาก
พ้ืนที่ ทําใหดานชองเม็กไมสามารถใชพ้ืนที่ดังกลาวได ขณะนี้ทางดานฯ อยูระหวางดําเนินการหาพ้ืนที่อ่ืนเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการเผชิญหนากับประชาชนที่ประกอบการคา รานคาตาง ๆ  
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ภาพที ่2.28-2.29 พื้นที่ของดานชองเม็กที่ประชาชนรุกล้าํ 

 

  
ภาพที ่2.30-2.31 สินคาที่สงออกไปเมืองปากเซ สปป.ลาว ผานดานชองเม็ก 

 
พ้ืนที่บริเวณดานชองเม็ก เปนพ้ืนที่อยูในความดูแลของเทศบาลตําบลชองเม็กและองคการบริหารสวน

ตําบลชองเม็ก บริเวณฝงซายของดาน อยูในความดูแลของเทศบาลตําบลชองเม็ก มีประชากรประมาณ 3,100 คน 
พ้ืนที่ฝงซายของดาน สวนใหญเปนหมูบานพักอาศัยของประชาชน สวนบริเวณฝงขวาของดาน อยูในความดูแล
ขององคการบริหารสวนตําบลชองเม็ก มีประชากรประมาณ 5,500 คน พ้ืนที่ฝงขวา สวนใหญเปนรานคาขาย
สินคาหลากหลาย เชน สินคาอุปโภคบริโภค สินคาทางการเกษตร เปนตน จํานวนรานคาประมาณ 400 ราน 
ซึ่งคนที่ขายสินคาในรานตาง ๆ บริเวณพ้ืนที่ดังกลาว มีทั้งคนไทยและคนลาว แรงงานลาวที่เขามาทํางาน
บริเวณนี้ สวนใหญเปนแรงงานที่เขามาทํางานตอนเชาและเดินทางกลับในตอนเย็นของทุกวัน และมีแรงงาน
ลาวบางกลุมที่เขามาอยูในรูปของประชากรแฝงทั้งสองหนวยงานดูแลเรื่องการจัดระเบียบของรานคา การ
จัดเก็บขยะ  

 

  
ภาพที ่2.32 ตลาดขายสินคาบริเวณชองเม็ก                                  ภาพที่ 2.33 เห็ดเผาะที่นําเขาจาก สปป.ลาว 
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ภาพที ่2.34 ผลไมไทยที่สงออกไป สปป.ลาว                                 ภาพที่ 2.35 แรงงานคนลาวรอรถตูไปกรุงเทพฯ 
 

เทศบาลตําบลชองเม็ก ไดมีการกอสรางอาคารขายสินคาถาวร เพ่ือใหรานคาที่บุกรุกพ้ืนที่ของดาน
ศุลกากรชองเม็ก ยายสถานที่ขายสินคามายังอาคารกอสรางใหม แตไมเปนผลสําเร็จปลอยรางไว เนื่องจากกลุม
รานคาตาง ๆ ไดมีการขายสินคาในสถานที่นั้น มากวา 10-20 ป มีความคุนเคยกับสถานที่เดิมใกลทางเขา-ออก 
ของดาน 

  
1.4. จํานวนคนเขา-ออกดาน 

   จุดผานแดนถาวรชองเม็ก เปนมีคนผานเขา-ออกเปนจํานวนมาก ทั้งคนไทย คนลาว และประชาชน
ประเทศท่ีสาม เชน เวียดนาม จีน ยุโรป เปนตน ในป 2556 ดานชองเม็กผานดานขาเขา จํานวน 900,646 คน 
และผานดานขาออก จํานวน 868,602 คน ซึ่งมีจํานวนคนผานเขา-ออกดานชองเม็กนอยลงจากป 2555 คิด
เปนรอยละ 4 ดังตารางที่ 2.9  
 
ตารางที่ 2.9 สถิติคนเขา-ออก ผานดานชองเม็ก                                                                                 หนวย: คน 

ป ขาเขา ขาออก 
2554 880,557 849,993 
2555 942,489 908,526 
2556 900,646 868,602 

ที่มา: ตรวจคนเขาเมืองพิบูลมังสาหาร, 2556 
 
2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 

2.1 ขอมูลดานวังเตา เมืองโพนทอง แขวงจําปาสัก 
  จุดผานแดนถาวรชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยูตรงขามกับ ดานสากลวังเตา เมือ ง
โพนทอง แขวงจําปาสัก สปป.ลาว เมื่อเดินทางเขาดานสากลวังเตาบริเวณฝงซาย เปนอาคารพาณิชยเปดเปน
รานคาปลอดภาษีมีหลายราน เชน รานดาวเฮือง และรานขายสินคาประเภทตาง ๆ จากประเทศจีน ประเทศ
เวียดนาม และ สปป.ลาว นอกจากนั้น มีสินคาทางการเกษตรประเภทผักตาง ๆ ที่คนลาวเพาะปลูกเองนํามา
วางจําหนาย ผลผลิตจากปาตามฤดูกาล เชน เห็ด หนอไม ผักตาง ๆ เปนตน หมูบานใกลเคียงดานวังเตา ไดแก 
บานโคกกอง ดอนโจด โนนคูน โนนสวาง โนนสะอาด ปากเซ โพนทอง วังเตา สะพาย หนองสะพัง เปนตน 
นอกจากนี้ รัฐบาลมีโครงการสนับสนุนในการพัฒนาเมือง ไดแก สรางถนน เงินชวยเหลือ พัฒนาโรงเรียน 
ไฟฟา สรางสะพาน เปนตน 
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                                            ภาพที่ 2.36 ตลาดขายสินคาดานบานวังเตา สปป.ลาว 
 

   
ภาพที ่2.37 ถั่วลิสงที่นําเขาไทยผานดานชองเม็ก                             ภาพที่ 2.38 กลวยที่นําเขาไทยผานดานชองเม็ก 
 

 
ภาพที ่2.39 แสดงที่ตั้งตลาดคาสงผัก 

  
  ระยะทางจากดานวังเตา ประมาณ 5 กิโลเมตร มีตลาดวังเตาหรือตลาดลาง ซึ่งเปนสถานที่ที่มีการ
จําหนายผลผลิตทางการเกษตรจากเมืองปากเซและเมืองใกลเคียง มีแมคาคนไทยมารอรับซื้อผลผลิตทางการ
เกษตร ไดแก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ถั่วลิสง กลวยดิบ มันเทศ พริก เปนตน และจากบริเวณตลาดวังเตา ไป
เมืองปากเซประมาณ 35 กิโลเมตร มีสะพานมิตรภาพลาว-ญี่ปุน ซึ่งเปนสะพานขามแมน้ําโขงที่เมืองโพนทอง 
ความยาวประมาณ 1.38 กิโลเมตร และในปจจุบันมีการกอสรางถนน 4 ชองจราจร จากบานวังเตาไปถึงเมือง
ปากเซ ซึ่งเมืองโพนทองเปนเมืองหนึ่งที่ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของแขวงจําปาสัก ทิศตะวันออกติดกับเมืองปากเซ 
ทิศใตติดกับเมืองจําปาสัก ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับประเทศไทย เปนเมืองที่เปนทางผานของการขนสง
สินคาระหวางประเทศไทย-สปป.ลาว และการขนสงสินคาผานแดน ไทย-กัมพูชา และเปนแหลงเพาะปลูกขาว 
ในปจจุบันเมืองโพนทองมีโรงงานแปรรูปมัน ซึ่งทําการแปรรูปเปนแปงหลากหลายชนิด 

2-26



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี

2-27 

 
ภาพที่ 2.40 สะพานมิตรภาพลาว-ญี่ปุนขามแมน้ําโขง เมืองโพนทอง  

 
2.2 ขอมูลแขวงจําปาสัก  

 ตั้งอยูตอนใตของ สปป.ลาว หางจากนครหลวงเวียงจันทร 610 กิโลเมตร ทิศเหนือติดแขวงสาละวันทิศใต
ติดกัมพูชา ทิศตะวันออกติดกับแขวงเซกองและอัตตะปอ ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดอุบลราชธานี เปนแขวงเดียว
ทางตอนใตของ สปป.ลาว ที่ติดพ้ืนที่บนสองฝงแมน้ําโขง สภาพโดยทั่วไปของแขวงจําปาสัก มีแนวเทือกเขาสูงอยู
ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก บริเวณตอนกลางของแขวงเปนพ้ืนที่ลุมแมน้ําโขงและแมน้ําเซโตน  บริเวณ
ทางดานทิศตะวันออกเปนที่ราบสูงบอละเวน (Bolaven Plateau) ซึ่งมีความสูงประมาณ 1,500-1,800 เมตร 
จากระดับน้ําทะเลปานกลาง พ้ืนที่ทั่วไปมีความสูงไมเกิน 1,000 เมตร จึงทําใหบริเวณนี้มีฝนตกมาก และ
อากาศชุมเย็นตลอดทั้งป บริเวณภูเขาในแขวงนี้เปนแนวเทือกเขาของภูเขาไฟที่ดับแลว บริเวณตอนใตของ
แขวงเปนดินแดนที่เปนเกาะแกงมากมาย ในลําน้ําโขงที่เรียกวา "สี่พันดอน" โดยมี เกาะดอนโขง เปนเกาะหรือ
ดอนที่ใหญที่สุด นอกจากนี้ ลักษณะดินของแขวงจําปาสัก สวนใหญเปนดินที่มีคุณภาพดี จึงเหมาะแกการ
เพาะปลูก อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปของแขวงจําปาสักประมาณ 27 องศาเซลเซียส แตในบริเวณทางทิศเหนือ
ของแขวง คือ ที่เมืองปากซองมีอากาศเย็นตลอดทั้งป อุณหภูมิเฉลี่ยต่ํากวา 20 องศาเซลเซียส และมีความชื้น
สัมพทัธสูง ปริมาณฝนตกในระดับ 1,400-2,000 มิลลิเมตรตอป ยกเวนที่ราบสูง  

แขวงจําปาสัก มีเนื้อที่ทั้งหมด 15,410 ตารางกิโลเมตร เปนแขวงหนึ่งที่มีแมน้ําโขงไหลผานแขวงทั้ง
สองฝงโขง ทําใหแขวงจําปาสักเปนแขวงที่อุดมสมบูรณแหงหนึ่ง เพราะมีดินดําน้ําชุม เหมาะแกการเพาะปลูก
และเลี้ยงสัตว ซึ่งแตกตางกันไปจากลักษณะของภูมิประเทศ อีกทั้ง การเปนพ้ืนที่ "สี่พันดอน" ทําใหมีปลาอุดม
สมบูรณหลายชนิด เชน ปลาเพีย ปลากด ปลาหอน ปลาเคิง ปลาแข รวมทั้งปลาขา หรือปลาโลมาน้ําจืด ซึ่ง มี
แหงเดียวในแมน้ําโขง และใกลสูญพันธุ ประชากรสวนใหญของแขวงจําปาสักมีอาชีพทางการเกษตร ไดแก 
ขาวและกาแฟ ซึ่งมีชื่อของแขวง โดยสามารถสงออกจําหนายทั้งภายในและภายนอกประเทศ ขาวที่ปลูกสวน
ใหญเปนขาวเหนียว สวนกาแฟสงออกไปยังยุโรป นอกจากนี้ ยังมีพืชสงออกอีกชนิดหนึ่งสงออกไปญี่ปุน ไดแก 
หมากแหนง เปนพืชสมุนไพรที่สามารถสกัดทํายารักษาโรคประเภทยาแกปวด ยาดม และยาบํารุง  นอกจากนี้ 
แขวงจําปาสักเปนแหลงแรบอกไซตขนาดใหญติดอันดับโลก และมีเขื่อนผลิตไฟฟาอีกหลายแหง รวมทั้งเขื่อนกั้น
ลําน้ําโขงทีส่ําคัญและไดมีการลงนามไปแลว เชน เขื่อนบานกุม ติดชายแดนไทย-สปป.ลาว บริเวณ ตําบลหวยไผ 
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เขื่อนดอนสะโฮง ในพ้ืนที่สี่พันดอน เขตเมืองโขง หางจากชายแดนกัมพูชา
ประมาณ 2 กิโลเมตร และ เขื่อนลาดเสือ ตั้งอยูที่บานลาดเสือ เมืองซะนะสมบูน กับบานคันยาง เมืองโพนทอง  

แขวงจําปาสักเปนแขวงที่มีสถานที่ทองเที่ยวนาสนใจจํานวนมาก โดยมีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ
มาก จํานวน 44 แหง สถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จํานวน 20 แหง และสถานที่ทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร 31 แหง รวมทั้งสิ้น 95 แหง อยางไรก็ตาม พบวา สถานที่ทองเที่ยวมีเพียง 59 แหงที่มีศักยภาพ
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ในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวได สวนที่เหลือยังคงตองไดรับการสํารวจและอยูในขั้นตอนพัฒนาเพ่ือเปนแหลง
ทองเที่ยวในอนาคต ผลของการมีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจเปนจํานวนมาก สงผลใหการทองเที่ยวของแขวงจําปาสักมี
การขยายตัวเพ่ิมขึ้นทุกป มีผูประกอบการคนไทย โดยเฉพาะผูประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี ลงทุนในรูปแบบ
สํานักงานหลักของบริษัท (Head Quarter) ตั้งอยูที่จังหวัดอุบลราชธานี และตั้งสาขาที่เมืองปากเซ อยางไรก็ดี การจัดตั้ง
บริษัทในแขวงจําปาสัก มีขอจํากัดในเรื่องกฎหมาย พิธีการ และรูปแบบพอสมควร ผูประกอบการที่สนใจลงทุนควร
ทําการศึกษาการลงทุนเปนอยางดี แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแขวงจําปาสัก ไดแก  

1) น้ําตกตาดผาสวม เปนสายน้ําที่ไหลผานหินผาขนาดใหญที่มีลักษณะเปนแกงรูปรางคลายหองหอ
ของคูบาวสาว 

2) ดอนเด็ดดอนคอนมหานทีสี่พันดอน ลาวใต เปนเกาะเล็ก ๆ หนึ่งในมหานทีสี่พันดอน ตั้งอยูทางตอนเหนือ
ของดอนคอน มีเรือหางยาวลําเล็กใหบริการลองตามรองน้ําแคบ ๆ ระหวาง ดอนเด็ดและดอนคอนทั้งสองเกาะนี้ ยังคง
เหลือสิ่งปลูกสรางซากปรักหักพัง ครั้งเมื่อสมัยฝรั่งเศสยึดครองอินโดจีน บรรยากาศรอบ ๆ เกาะเงียบสงบวิถีการ
เปนอยูของชาวบานริมฝงน้ําอันเรียบงาย ไดรับความนิยมของนักทองเที่ยวตางชาติยุโรป เอเชียที่มาพัก  

 

  
ภาพที่ 2.41 น้ําตกตาดผาสวม                    ภาพที่ 2.42 ดอนเด็ดดอนคอนมหานทีสี่พันดอน สปป.ลาว 
ที่มา: www.oceansmile.com         ที่มา: www.oceansmile.com 

 
3) สะพานปูน เปนสะพานรถไฟที่เชื่อมเกาะดอนเด็ดและดอนคอนสรางเมื่อครั้งฝรั่งเศสยึดครองอินโดจีน

ใชประโยชนในการลําเลียงสินคาไปยังตอนกลางของลาว เนื่องจากเรือสินคาขนาดใหญไมสามารถแลนขึ้นผาน
เกาะแกงตาง ๆ ไดฝรั่งเศสจึงสรางทาเรือและทางรถไฟเชื่อมทั้งสองดอนนี้ แตปจจุบัน สปป.ลาว ไดเอาทางรถไฟ
ออกไปแลวทําเปนถนนแทน แตยังคงรักษาสภาพบรรยากาศเดิมไว 

  

  
ภาพที่ 2.43 สะพานปูน สปป.ลาว                    ภาพที่ 2.44 หัวจักรรถไฟที่ใชในการขนสงสินคา สปป.ลาว 
ที่มา: www.oceansmile.com         ที่มา: www.oceansmile.com 
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4) น้ําตกคอนพะเพ็ง เปนน้ําตกขนาดใหญที่สุดในเขตแมน้ําโขงตอนลาง ตั้งอยูบนแกงหินขนาดใหญ
ขวางกั้นเสนทางการไหลของแมน้ําโขงทั้งสาย มีลักษณะตางระดับกันสูงประมาณ 10 เมตร เปนแหลง
ทองเที่ยวมีชื่อเสียง มีนักทองเที่ยวไปชมจํานวนมากในแตละป 

5) น้ําตกตาดฟานเรียกอีกชื่อวา น้ําตกดงหัวสาวหรือน้ําตกเกง เปนน้ําตกสูงที่สุดในแขวงจําปาสัก 
จุดเดนอยูตรงสายน้ํา 2 สายที่ไหลลงจากหนาผาสูงราว 120 เมตร โดยสายน้ําทางซายมือไหลมาจากหวยผักกูด 
และทางขวามือเปนสายน้ําที่ไหลมาจากอุทยานแหงชาติดงหัวสาว มีจุดชมวิวที่ตั้งอยูคนละฟากเขากับตัวน้ําตก 
ในระดับความสูงเทา ๆ กัน สามารถชมวิวน้ําตกในมุมสูงไดอยางชัดเจน และในยามเชายังเปนจุดชมทะเล
หมอกท่ีสวยงามอีกแหง และยังสามารถเดินเขาไปชมน้ําตกอยางใกลชิดได 

 

  
ภาพที่ 2.45 น้ําตกคอนพะเพ็ง สปป.ลาว       ภาพที ่2.46 ปราสาทหินวัดพ ูสปป.ลาว 
ที่มา: www.oceansmile.com         ที่มา: www.oceansmile.com 
 

6) น้ําตกตาดเยืองหรือน้ําตกเลียงผา เปนน้ําตกสวยงามอีกแหงหนึ่งของเมืองปากซองอยูไมไกลจาก
น้ําตกตาดฟาน เปนน้ําตกขนาดกลางไมสูงใหญเทาน้ําตกตาดฟาน แตก็มีความสวยงามไมแพกัน 

7) ปราสาทหินวัดพู (มรดกโลกของลาวตอนใต) เปนโบราณสถาน ไดรับการรับรองและขึ้นทะเบียนจาก
องคการ ยูเนสโก (UNESCO) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2545 เปนมรดกโลก แหงที่สองของ สปป.ลาว ซึ่งตั้งอยูบน
เนินเขาภู หรือเรียกวา ภูเขาควาย หางจากตัวเมืองจําปาสัก ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร มีเทวสถานขอม 
คลายกับ เขาพระวิหาร  

เจาแขวงจําปาสัก ทาน สอนไซ สีพันดอน ไดประกาศเจตนารมณในการดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือทํา
ใหคนลาวทุกคนในแขวงจําปาสักนั้นหลุดพนจากความยากจนใหไดภายในป 2558 ทั้งนี้ทางการลาวไดทําแผน
แมบทการพัฒนาแขวงจําปาสักออกมา 2 สวน คือ ยึดเมืองปากเซเปนศูนยกลางของธุรกิจในลาวใต เปนจุด
เชื่อมตอระหวางประเทศ โดยมีแขนงกสิกรรม การทองเที่ยว และเหมืองแรเปนจุดแข็งในการพัฒนา กับเมือง
โขงซ่ึงเปนที่ตั้งของเศรษฐกิจพิเศษ และมีการทองเที่ยวเชิงนิเวศนเปนหัวใจสําคัญ 
 แขวงจําปาสักเปนแขวงที่มีภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะแกการปลูกพืช ดวยเหตุที่มีทรัพยากร
อุดมสมบูรณ เรียกวา “มีดินงาม ดินดําน้ําชุม” โดยเฉพาะบริเวณเมืองปากซองที่ถือวาเปน “ผืนแผนดินดํา” 
ทั้งภูมิอากาศและดินเหมาะแกการปลูกพืชหลายชนิด โดยเฉพาะกาแฟซึ่งเปนพืชที่มีการสงออกมากที่สุด 
ผลผลิตอ่ืน ๆ เชน กะหล่ําปลี สามารถปลูกไดและไมใชสารเคมี เมื่อเทียบกับการผลิตในประเทศไทย 
กะหล่ําปลีจากปากซองจึงมีเนื้อแนน กรอบ อรอย ทั้งยังเก็บไวไดนานกวากะหล่ําปลีที่ผลิตในไทยอีกดวย อีก
ทั้งพ้ืนที่ในการทําการเกษตรในเขตนี้มีจํานวนมาก โดยเฉพาะในเขตรอยตอระหวางแขวงจําปาสักและแขวง
สาละวัน แตยังไมไดพัฒนาศักยภาพเพ่ือสงออกสินคาเกษตรใหแกอุบลราชธานีในฐานะเปนจังหวัดรับซื้อสินคา
เกษตรสงออกที่สําคัญจากลาวใต ดังนั้น ทางการทั้งสองจึงเห็นรวมกันวาพ้ืนที่เพาะปลูกในลาวมีศักยภาพใน
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การผลิตสูงและคาดวาจะผลิตไดปริมาณมากพอในเชิงพาณิชย นอกจากนี้ อุบลราชธานีมีความตองการสินคา
เกษตรจากเกษตรจําปาสักอยางตอเนื่อง และคาดวาจําปาสักสามารถผลิตสินคาเกษตรไดอยางเพียงพอในเชิง
พาณิชย  
 แขวงจําปาสักมีทั้งหมด 10 เมือง ไดแก เมืองปากเซ  เมืองชนะสมบูรณ เมืองบาเจียงเจริญสุข เมือง
ปากชอง เมืองปทุมพร เมืองโพนทอง เมืองจําปาสัก เมืองสุขุมา เมืองมูลละปาโมก เมืองโขงมีดินแดนติดกับ
แขวงสาละวันและแขวงอัดตะปอและประเทศไทย ซึ่งเมืองสําคัญตาง ๆ ของแขวง ดังนี้  

  
1) เมืองปากเซ 

ปากเซ เปนเมืองเอกของแขวงจําปาสัก อยูริมแมน้ําโขง เปนเมืองใหม และตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําเซโดน 
ที่บรรจบกับแมน้ําโขงที่เมืองปากเซ นอกจากนี้ แผนแมบทการพัฒนาแขวงจําปาสัก กําหนดใหเมืองปากเซเปน
ศูนยกลางของธุรกิจในลาวใต เปนจุดเชื่อมตอระหวางประเทศ มีแขนงกสิกรรม การทองเที่ยว และเหมืองแร 
ดังนั้น เมืองปากเซ จึงเปนเมืองที่มีสําคัญทางดานเศรษฐกิจของแขวงจําปาสัก และมีประชาชนหลากหลายชนชาติ
มาอาศัยอยูในเมืองนี้  

การเดินทางไปยังเมืองปากเซ แขวงจําปาสัก จากดานพรมแดนชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี อยูหางจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ 90 กิโลเมตร ซึ่งเปนประตูสูเมืองปากเซ แขวงจําปาสัก 
ตามทางหลวงหมายเลข 10 ซึ่งเปนถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร ถึงสะพานมิตรภาพลาว-
ญี่ปุน ขามแมน้ําโขงไปเมืองปากเซ ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง มีสถานีขนสงที่อยูหางจากดานวังเตา 
ประมาณ 300 เมตร มีรถโดยสารประจําทาง รถสองแถว วันละหลายเที่ยว แตถามีประมาณ 3-4 คน แนะนํา
ใหใชบริการรถยนตรับจางจะสะดวกและเร็วกวา สวนการเดินทางดวยรถโดยสารจากเมืองปากเซไปจังหวัด
อุบลราชธานี สถานีรถตั้งอยูตรงหลักกิโลเมตรที่สอง หรือหลักสอง ทางไปจําปาสักสายใต คารถโดยสาร คนละ 
60,000 กีบ หรือ 240 บาท ใชเวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง เที่ยวแรกออกเวลา 08.30 น. เที่ยวบายออก เวลา 
15.30 น. ไมมีบริการจองตั๋วลวงหนา หากเดินทางวันไหนใหซื้อตั๋วในวันนั้น นอกจากนี้ มีสนามบินปากเซ หรือ
ทาอากาศยานปากเซ สนามบินนี้มีขอมลูเที่ยวบินและตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดดวยเชนกัน 

 

  
 ภาพที่ 2.47 ตลาดขายสินคาของคุณนายดาวเรือง                 ภาพที่ 2.48 สินคาที่ขายตลาดเมืองปากเซ 
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  ภาพที่ 2.49 สินคาที่ขายตลาดเมืองปากเซ                                 ภาพที่ 2.50 สินคาที่ขายตลาดเมืองปากเซ 
 

เมืองปากเซไมมีอารยธรรมเกาแกเหมือนกับเมืองจําปาสัก แตมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ 
ประเพณีและวัฒนธรรม มีจํานวนประชากรประมาณ 70,000 คน นอกจากคนลาวแลว ยังมีคนจีนและคน
เวียดนามเขามาตั้งรกรากเปนจํานวนมาก บรรยากาศทั่วไปเมืองปากเซเงียบสงบเปนธรรมชาติ ประชากรมีวิถี
ชีวิตเรียบงาย และเมืองปากเซมีตลาดขายสินคาสรางข้ึนโดยคุณนายดาวเฮือง ซึ่งเปนเจาของกิจการหลายอยาง 
เชน รานคาปลอดภาษี โรงแรมเจาของตลาดดาวเฮือง และตลาดดาวเฮืองยังเปนที่จําหนายสินคามากมาย
ทั่วไป เชน เครื่องเงิน เครื่องหนัง เสื้อผา เครื่องใชไฟฟา ขนม อาหาร ยารักษาโรค เปนตน ตลาดแหงนี้เปน
ศูนยรวมของประชาชนคนลาวที่มาประกอบอาชีพและทําธุรกิจเปนสวนใหญ จึงทําใหตลาดแหงนี้พลุกพลานไป
ดวยผูคนไมวาเปนผูที่มาจับจายซื้อสินคา พอคาแมคา และนักทองเที่ยวที่หลั่งไหลเขามาที่ตลาดแหงนี้  
นอกจากนี้ เมืองปากเซมีขยายเมืองอยางมาก มีการกอสรางเปนจํานวนมาก ทําใหเมืองปากเซมีรานขายวัสดุ
กอสรางขนาดใหญประมาณ 10 ราน เนื่องจากอนาคตมีเปาหมายพัฒนาเมืองปากเซใหเปนนครปากเซ สินคา
วัสดุที่นํามาขายมีการนําเขามาจากผูประกอบการคนไทย และสินคาอุปโภคบริโภค ซึ่งมีการนําเขาสินคาจาก
ประเทศไทย โดยบริษัทไทยเวลิด จํากัด ไดดําเนินธุรกิจในการนําเขา-สงออกที่เมืองปากเซ โดยจดทะเบียนใน
นาม บริษัท ลาวเวลิด จํากัด  

 

   
ภาพที่ 2.51-2.52 สินคาที่ขายตลาดเมอืงปากเซ 
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 ภาพที่ 2.53 บรรยากาศเมืองปากเซ      ภาพที่ 2.54 กะหล่ําปลีปลูกที่เมืองปากเซ คนลาวนํามาวางขาย 
 
  2) เมืองปากซอง 
  เมืองปากซอง เปนเมืองที่ตั้งอยูที่ระดับความสูงประมาณ 1,300 เมตร บนที่ราบสูงโบโลเวน และ
ลักษณะดินเปนสีดํา ซึ่งเปนแหลงกําเนิดของภูเขาไฟที่ดับแลว มีความอุดมสมบูรณมาก อากาศเย็นตลอดทั้งป 
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ํากวา 20 องศาเซลเซียส และมีความชื้นสัมพัทธสูง ปริมาณฝนตกในระดับ 1,400-2,000 
มิลลิเมตรตอป ยกเวนที่ราบสูง จึงเหมาะแกการเพาะปลูกกาแฟ ชา และผลผลิตทางการเกษตรตาง ๆ เชน 
กลวยดิบ กะหล่ําปลี ผักกาดขาว เปนตน แตเมืองปากซองถือเปนแหลงที่มีการเพาะปลูกกาแฟที่ใหญที่สุดและ
เหมาะสมที่สุดของ สปป .ลาว ซึ่งเปนกาแฟพันธุอาราบิกา ที่สินคาสงออกไปยังประเทศฝงยุโรป โดยมี
ประชาชนเมืองปากซอง จํานวน 5,000 ครอบครัว มีการเพาะปลูกกาแฟทั้งหมูบานใหญและหมูบานเล็ก ซึ่ง
สามารถสรางรายไดใหแกประชาชนในเมืองปากซองเปนจํานวนมาก 
 

2.3 ขอมูลแขวงอัตตะปอ 
  แขวงอัตตะปอ เปนแขวงที่อยูใตสุดของ สปป .ลาว และเปนดินแดนที่สมบูรณไปดวยเนื้อที่ทํา
การเกษตร ปาไม และทรัพยากรธรรมชาติ แขวงอัตตะปอนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด 10,320 ตารางกิโลเมตร ระยะหาง
จากเวียงจันทน 970 กิโลเมตร ไมมีพรมแดนติดกับไทย ทิศเหนือ ติดกับแขวงเซกอง และแขวงจําปาสัก ทิศใต 
ติดกับจังหวัดสตรึงเตร็ง และจังหวัดรัตนคีรี กัมพูชา ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดกอนตูม เวียดนาม ทิศ
ตะวันตก ติดกับแขวงจําปาสัก มีอุณหภูมิเฉลี่ย 18–32 องศาเซลเซียส มีแมน้ํา 7 สาย ไดแก เซกอง เซกะ
หมาน เซเปยน เซคําพอ เซซุ และน้ํากง และปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 2,200–2,500 มิลลิเมตรตอป  
  แขวงอัตตะปอ ในป 2556 มีประชากร 123,398 คน ประกอบดวย 5 เมือง คือ เมืองไชยเชษฐา เมือง
สามัคคี เมืองสนามไชย และเมืองพูวง แขวงนี้ยังมีการรักษาธรรมชาติไวไดอยางดีมาก อุดมไปดวย
ทรัพยากรธรรมชาติ แขวงอัตตะปอเปนแขวงที่ยังคงรักษา บรรดาชนเผาตาง ๆ จํานวน 13 ชนเผา คือ ลาวลุม 
โอย ตะโอย เจ็ง สะดาง อาลัก ปะเทิน ชุ เบรา (ละแว) ละเวน (อาศัยอยูหลังภูหลวง) คะเหลียง แยะ กะยอง ความ
หนาแนนประชากรเฉลี่ย 114 คนตอตารางกิโลเมตร อัตราการขยายตัวของประชากรรอยละ 2.4 ตอป 
  ประชากรในแขวง รอยละ 85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ปลูกขาว ปศุสัตว ประมง เปนตน 
รอยละ 10 ประกอบอาชีพในภาคบริการ เชน คาขาย ขนสง ทองเที่ยว พนักงานรัฐและเอกชน เปนตน และ
รอยละ 5 ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม เชน เหมืองแร โรงงานแปรรูปไม เปนตน ภายในแขวงมีพ้ืนที่การ
เพาะปลูกพืชที่สําคัญ ไดแก มะมวงหิมพานต ชา กาแฟ ขาวโพด พืชตระกูลถั่ว ตนไมที่ผลิตกระดาษ (ยางบง ไม
ยูคาลิปตัส ไมกระถิน ไมปอง) ตระกูลไมยาง และน้ํามัน (ยางพารา ตนปาลม สบูดํา) และอ่ืน ๆ และมีไมที่
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สําคัญ ไดแก ไมพะยูง ไมประดู ไมยาง ไมสัก เปนตน นอกจากนี้ แขวงอัตตะปอ มีการกอสรางเขื่อนไฟฟาหวยเฮาะ 
เพ่ือสงกระแสไฟฟาใหแขวงอัตตะปอและขายไปตางประเทศ และเขื่อนไฟฟาขนาดเล็กหวยสมอง ทีเ่มืองสะหนามไช 
  สวนอุตสาหกรรมและการคาของแขวงนี้ มีธุรกิจ 309 กิจการ เปนโรงงานขนาดใหญ 2 แหง ขนาดกลาง 
4 แหง และขนาดเล็ก 303 แหง สินคาสงออกสวนใหญ ไดแก ผลิตภัณฑไม ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ตนยาง ลูก
สํารองแหง สวนสินคานําเขา เชน เหล็กเสน เมล็ดพันธุพืช เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุกอสรางและอ่ืน ๆ 
เพ่ือใชในโครงการตาง ๆ สวนการลงทุนมีกลุมบริษัทไทย 2 โครงการ คือ 1) บริษัท สวิฟท (ลาว) จํากัด สราง
โรงงานปุย ปลูกผัก และผลไมโรงงานบรรจุผลไมเพ่ือสงขายภายในและตางประเทศ ระยะเวลา 10 ป มูลคา 
500,000 เหรียญสหรัฐ 2) บริษัท สมบูรณสุข อุตสาหกรรม เปนกลุมรวมคาประกอบดวย 6 บริษัท คือ 1.หจก.
บุญเลิศ อิเลคทริคแอนดเซอรวิส 2.บ.สมบูรณสุข อุตสาหกรรม จํากัด 3.บ.ที.แอล.พี.ทัวรและการชาง จํากัด 4.
หจก.โลกิยะปญญา 5.หจก.ช.สหมั่นคง คอนสตรัคชั่น และ 6.บ.เค.เอ็น.พี.เทพถาวร จํากัด (ลาว) ไดรับสัมปทาน
กอสรางถนนลาดยาง กวาง 7 เมตร ยาว 45.5 กิโลเมตร ระยะเวลาโครงการ 3 ป ในเขตเทศบาลเมืองสะหนาม
ไช แขวงอัตตะปอ มูลคา 83 พันลานกีบ (หรือประมาณ 10,333,665 เหรียญสหรัฐ) นอกจาก นักลงทุนคนไทย
แลว ยังมีนักลงทุนรายใหญจากประเทศเวียดนาม ซึ่งมาลงทุนในการปลูกยางพารา และมันสําปะหลัง และนัก
ลงทุนจากประเทศอินเดีย ซึ่งมาลงทุนในการสรางสายนําสงไฟฟาแรงสูงจากแขวงอัตตะปอไปยังเมืองปะทุมพอน แขวง
จําปาสัก นอกจากนี้ แขวงอัตตะปอยังไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ เชน โครงการสรางสะพาน-ถนน 
โครงการดานการศึกษา โครงการดานสาธารณสุข โครงการกสิกรรม เปนตน 
  แขวงอัตตะปอ เปนแขวงที่อุดมไปดวยแรทองคํา และมีวัฒนธรรมที่เกาแก มีทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของแขวง ไดแก ตาดสามองพะ หนองฟา เมืองสานไซ หนองไกโอด วัด
หลวงเมืองเกา (เมืองไซเสดถา) พระองคแสน (วัดสะแคะ) หินจองเจือง ตามเสนทางโฮจิมินห นอกจากความ
โดดเดนในเรื่องความสงบ วิถีชีวิตที่เรียบงายของชาวบาน ที่เปนเสนหและความนารักของเมืองแหงนี้แลว 
สภาพภูมิศาสตรที่โอบลอมดวยขุนเขา มีแมน้ําเซกองและเซกะมานไหลผานเปนแมน้ําสายหลักที่นําพาความชุม
ชื่น และสรางธรรมชาติใหเมืองสามัคคีชัยไดรับการขนานนามวา เมืองสวนไมสีเขียว เพราะไมวามองไปทาง
ไหนก็เห็นความเขียวชอุมของพุมไมรายลอมบานเรือน บรรยากาศบริสุทธิ์ และแขวงนี้ ยังมีการตลาดขายสินคา
ของประชาชนคนลาวนํามาขาย ปจจุบันมีคนเวียดนามเขามาอาศัยอยูใน สปป.ลาว มากขึ้น โดยเฉพาะแขวง
อัตตะปอ คนเวียดนามเขามาปลูกยางพารา แลวนํายางพาราและขี้ยางสงออกไปประเทศเวียดนาม ซึ่งไม
สงออกผานไทย  
 

 
                                           ภาพที่ 2.55 บรรยากาศตลาดขายสินคาที่แขวงอัตตะปอ 

   ที่มา: www.oceansmile.com       
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3. รูปแบบการคาขาย 
3.1 สินคาและมูลคาการคา  
1) มูลคาการคาและสินคา 

1.1)  มูลคาและสินคาชายแดน  
 มูลคาสินคาชายแดนที่ผานจุดผานแดนถาวรชองเม็กในป 2556 จํานวน 12,607.6 ลานบาท เปน

สินคาสงออก จํานวน 10,998.4 ลานบาท และสินคานําเขา จํานวน 1,609.2 ลานบาท ซึ่งสินคาสงออกมีแนวโนมที่
เพ่ิมขึ้น รอยละ 10 จากป 2555 สวนสินคานําเขามีแนวโนมลดลงรอยละ 15 จากป 2555 ดังตารางที่ 2.10 

 
ตารางที่ 2.10 แสดงมูลคาสินคาชายแดน จากประเทศไทย–สปป.ลาว                                               หนวย : ลานบาท 

มูลคาการคา 2554 2555 YoY 2556 YoY 
สินคาสงออก   8,567.0    9,973.3  16%  10,998.4  10% 
สินคานําเขา   1,441.2    1,898.1  32%    1,609.2  -15% 
ที่มา : ดานศุลกากรชองเม็ก, 2557 
 
  มูลคาสินคาสงออกในป 2556 จํานวน 10,998.4 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 จากป 2555 ซึ่งป 
2555 มีมูลคาจํานวน 9,973.3 ลานบาท สินคาที่สงออกในป 2556 ไดแก น้ํามันดีเซล รอยละ 23 น้ํามัน
เบนซินธรรมดาไรสารตะก่ัว รอยละ 16 เครื่องอุปโภคบริโภค รอยละ 16 อุปกรณกอสราง รอยละ 15 รถยนต 
รอยละ 8 ของมูลคาการสงออกทั้งหมดของป 2556 เปนตน ซึ่งสินคา 10 อันดับ เปนสินคาที่สงออกจาก
สวนกลาง แตสินคาที่สงออกท่ีเปนสินคาเกษตรที่ผานจุดผานแดนถาวร ไดแก เมล็ดพันธุขาวโพด เมล็ดขาวโพด 
กิ่งพันธุมันสําปะหลัง ตนกลาพันธุสม กิ่งพันธุออย เปนตน ดังตารางที่ 2.11 
 
ตารางที่ 2.11 แสดงมูลคาและสินคาชายแดนสงออก จากประเทศไทย–สปป.ลาว                                  หนวย : ลานบาท 

ลําดับ รายการ 2554 2555 2556 
มูลคา สัดสวน มูลคา สัดสวน มูลคา สัดสวน 

1 น้ํามันดีเซล 1,691.4  20 1,879.0  19 2,522.5  23 
2 น้ํามันเบนซินธรรมดาไรสารตะกั่ว 1,190.0  14 1,396.4  14 1,795.1  16 
3 เครื่องอุปโภคบริโภค 1,651.0  19 1,820.1  18 1,722.5  16 
4 อุปกรณกอสราง 1,548.0  18 1,966.3  20 1,676.5  15 
5 รถยนต      125.1  1      369.5  4       933.5  8 
6 เครื่องใชไฟฟา      283.3  3      342.9  3       248.4  2 
7 รถแทรคเตอรและอุปกรณ      177.6  2        90.7  1       223.9  2 
8 ปุยเคม ี      109.9  1      178.2  2       183.2  2 
9 อาหารสตัว        45.2  1      134.1  1       163.0  1 
10 น้ํามันหลอลื่น      135.1  2      188.1  2       155.2  1 
11 อื่น ๆ 1,610.6  19    1,608.0  16 1,374.6  12 

รวมสินคาสงออก 8,567.0  100 9,973.3  100 10,998.4  100 
ที่มา : ดานศุลกากรชองเม็ก, 2557 
 
  มูลคาสินคานําเขาในป 2556 จํานวน 1,609.2 ลานบาท ลดลงรอยละ 15 ของป 2555 ในป 2555 มี
มูลคาจํานวน 1,898.1 ลานบาท สินคาท่ีนําเขาในป 2556 ไดแก กะหล่ําปลี รอยละ 28 มันเทศ รอยละ 13 ไม
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แปรรูป รอยละ 12 มะขามเปยก รอยละ 9 ถั่วลิสงแกะ รอยละ 7 กลวยดิบ รอยละ 7 ผักกาดขาว รอยละ 3 
ถั่วลิสงทั้งเปลือก รอยละ 3 ของมูลคาสินคานําเขาทั้งหมดของป 2556 สินคาที่นําเขาเปนสินคาเกษตรจาก
แขวงจําปาสัก ที่มีการเพาะปลูกการเกษตรเปนจํานวนมาก และสินคานําเขาทางการเกษตรจากฝง สปป .ลาว 
มีการนํามาขายที่ตลาดในจังหวัดอุบลราชธานี ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง แลวกระจายสินคาไปทั่วประเทศ 
ดังตารางที่ 2.12 
 
ตารางที่ 2.12 แสดงมูลคาและสินคาชายแดนนําเขา จากประเทศไทย–สปป.ลาว                                  หนวย : ลานบาท 

ลําดับ รายการ 2554 2555 2556 
มูลคา สัดสวน มูลคา สัดสวน มูลคา สัดสวน 

1 กะหล่ําปล ี      286.9  20      462.6  24      443.6  28 
2 มันเทศ      149.0  10      222.6  12      212.7  13 
3 ไมแปรรูป      244.3  17      205.7  11      197.5  12 
4 มะขามเปยก        14.0  1      133.3  7      148.8  9 
5 ถั่วลิสงแกะเปลือก      187.9  13      148.2  8      118.2  7 
6 กลวยดิบ        68.7  5      102.8  5      106.7  7 
7 ผักกาดขาว        54.9  4        56.7  3        45.2  3 
8 ถั่วลิสงทั้งเปลือก        18.5  1        65.7  3        42.9  3 
9 เสื้อผาสําเร็จรูป      193.9  13      140.8  7        24.2  2 
10 กาแฟ,กาแฟสําเรจ็รูป 3IN1         0.6  0        14.5  1        22.0  1 
11 อื่น ๆ      222.5  15      345.3  18      247.3  15 

รวมสินคานําเขา 1,441.2  100 1,898.1  100 1,609.2  100 
ที่มา : ดานศุลกากรชองเม็ก, 2557 
 

1.2)  มูลคาและสินคาผานแดน  
 มูลคาสินคาผานแดน ที่ผานจุดผานแดนถาวรชองเม็ก ซึ่งมีสินคาผานแดนจาก สปป.ลาว ไปยัง

ประเทศท่ีสามในป 2556 มีมูลคา 2,985.4 ลานบาท มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น รอยละ 8 จากป 2555 ในป 2555 มี
มูลคาจํานวน 2,755.7 ลานบาท สวนสินคาผานแดนจากประเทศที่สาม ไป สปป.ลาว ในป 2556 มีมูลคา 962.1 
ลานบาท ซึง่มีแนวโนมลดลงรอยละ 1 จากป 2555 ซึ่งในป 2555 มีมูลคา 967.6 ลานบาท ดังตารางที่ 2.13 
 
ตารางที่ 2.13 แสดงสินคาผานแดน ผาน ดานชองเม็ก                                                                  หนวย : ลานบาท 

มูลคาสนิคา 2554 2555 YoY 2556 YoY 
สินคาผานจาก สปป.ลาว ไป ประเทศท่ี 3    2,222.1     2,755.7  24    2,985.4  8 
สินคาผานจาก ประเทศท่ี 3 ไป สปป.ลาว    1,383.4       967.6  -30      962.1  -1 
ที่มา : ดานศุลกากรชองเม็ก, 2557 
 
  มูลคาสินคาผานแดน จาก สปป.ลาว ไปประเทศที่ 3 ในป 2556 จํานวน 2,985.4 ลานบาท เพ่ิมขึ้น
จากป 2555 จํานวน 229.7 ลานบาท หรือ รอยละ 8 สินคาผานแดนจาก สปป.ลาว ไป ประเทศที่สาม ไดแก 
เมล็ดกาแฟดิบ รอยละ 67 (สงออกไปประเทศญี่ปุน และยุโรป) รองลงมาเปน ไมแปรรูป รอยละ 18 ขาวสาร 
รอยละ 5 ชิ้นสวนเฟอรนิเจอร รอยละ 4 ยางพารา รอยละ 4 ของมูลคาสินคาผานแดนจาก สปป.ลาว ไป 
ประเทศท่ี 3 ตามลําดับ ดังตารางที่ 2.14 
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ตารางที่ 2.14 แสดงมูลคาและสินคาผานแดน จาก สปป.ลาว ไป ประเทศท่ี 3                                     หนวย : ลานบาท 

ลําดับ รายการ 2554 2555 2556 
มูลคา สัดสวน มูลคา สัดสวน มูลคา สัดสวน 

1 เมลด็กาแฟดิบ    1,995.6  90    2,084.9  76    1,986.7  67 
2 ไมแปรรูป        26.7  1      276.0  10      548.9  18 
3 ขาวสาร        66.2  3        61.2  2      136.9  5 
4 ช้ินสวนเฟอรนิเจอร        44.5  2      124.2  5      115.2  4 
5 ยางพารา          -    0      102.9  4      113.9  4 
6 อื่น ๆ        89.1  4      106.4  4        83.8  3 

รวมท้ังหมด    2,222.1  100    2,755.7  100    2,985.4  100 
ที่มา : ดานศุลกากรชองเม็ก, 2557 
 
  มูลคาสินคาผานแดน จาก ประเทศที่ 3 มา สปป.ลาว ในป 2556 จํานวน 962.1 ลานบาท ลดลงจากป 
2555 จํานวน 5.5 ลานบาท หรือ ลดลงรอยละ 1 สินคาผานแดนจาก ประเทศที่สาม ไป สปป.ลาว ไดแก อุปกรณ
กอสราง รอยละ 27 รองลงมาเปน รถบรรทุกเกาใชแลว รอยละ 15 ขาวมอลล รอยละ 11 เครื่องจักร รอยละ 6 
เครื่องชงกาแฟ รอยละ 4 ของมูลคาสินคาผานแดนจาก ประเทศที่ 3 ไป สปป.ลาว ตามลําดับ ดังตารางที่ 2.15 
 
ตารางที่ 2.15 แสดงมูลคาและสินคาผานแดน จาก ประเทศท่ี3 มา สปป.ลาว                                      หนวย : ลานบาท 

ลําดับ รายการ 2554 2555 2556 
มลูคา สัดสวน มูลคา สัดสวน มูลคา สัดสวน 

1 อุปกรณกอสราง          -    0      203.8  21      255.4  27 
2 รถบรรทุกเกาใชแลว        26.6  2        28.2  3      141.5  15 
3 ขาวมอลล        78.4  6      106.3  11      109.0  11 
4 เครื่องจักร        61.3  4        35.6  4        59.6  6 
5 เครื่องชงกาแฟ      340.2  25        36.7  4        37.0  4 
6 อื่น ๆ      876.9  63      557.0  58      359.6  37 

รวมทั้งหมด    1,383.4  100 967.6 100 962.1 100 
ที่มา : ดานศุลกากรชองเม็ก, 2557 
 
  การสงออก-นําเขาสินคา ผานจุดผานแดนถาวรชองเม็ก สวนใหญสินคาที่สงออก เปนสินคาที่มาจาก
สวนกลาง เห็นไดจาก บริษัทที่มีรายชื่อการสงออกสินคาผานชุดผานแดนถาวรชองเม็ก มีบริษัทนอกพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานี จํานวน 97 บริษัท และบริษัทในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 45 บริษัท รวมบริษัทที่สงออก
ทั้งหมด จํานวน 142 บริษัท สวนบริษัทที่นําเขาสินคาผานจุดผานแดนถาวรชองเม็ก มีบริษัทในพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานี จํานวน 17 บริษัท และบริษัทนอกพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 13 บริษัท ดังตารางที่ 2.16 
 
ตารางที่ 2.16 แสดงจํานวนบริษทัสงออก-นําเขาสินคา ผานจดุผานแดนถาวรชองเม็ก 

จํานวนบริษัท บริษัทในพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธาน ี

บริษัทนอกพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธาน ี

บริษัทท้ังหมดท่ีจดทะเบียน
สงออก-นําเขา 

บริษัทท่ีสงออกสินคา 45 97 142 
บริษัทท่ีนําเขาสินคา 17 13 30 

จํานวนทั้งหมด 62 110 172 
ที่มา : ดานศุลกากรชองเม็ก, 2556 
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  จุดผานแดนถาวรชองเม็ก เปนจุดผานที่มีการสงออก-นําเขาสินคาเปนจํานวน แตมีผูบริโภคทั้งคนไทย
และคนลาว ที่ขามมาซื้อสินคาของทั้งสองฝง เพ่ือใชการบริโภค คนไทยสวนใหญขามไปซื้อสินค าฝงลาว ที่
บริเวณดานบานวังเตาที่มีการขายสินคาตาง ๆ มากมาย เชน กระเปา เสื้อผา รานปลอดภาษี ผักตาง ๆ เปนตน 
นอกจากนี้ คนลาวขามมาฝงลาวมาซื้อสินคาของไทย เพ่ือไปบริโภคหรือไปขายตอในหมูบาน สามารถแบง
ประเภทสินคา ดังนี้  
  1) สินคาอุปโภคบริโภค ไดแก พริกสด ถั่วฝกยาว น้ําอัดลม ขนมคบเคี้ยว ไขไก น้ํามันพืช ผงชูรส 
น้ําปลา พริกไทย หอมแดง อาหารทะเล แชมพูแพนทีนและปลากระปอง เปนตน 
  2) สินคาของใชภายในครัวเรือน ไดแก ทัพพี กระทะ หมอ หมอนิ่ง ซึง หมอ ตะหลิว ชอนและมีด เปนตน 

3) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม ตูเย็น วิทยุ/โทรทัศนและลําโพง เปนตน 
4) สินคาเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง กระโปรง รองเทาแตะ ผาถุงและรองเทาบูท เปนตน 
5) สินคาอุปกรณทางการเกษตร ไดแก อาหารสัตว เสียม เมล็ดพันธุพืช จอบ คราดและปุย เปนตน 
6) สินคาอุปกรณกอสราง ไดแก สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊ก ปูน ตะปู สี คอน คีม ขวาน กระจก สังกะสี 

บานพับ บานเกล็ดและอิฐบล็อก เปนตน 
7) สินคาเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น ยางรถยนตและรถจักรยาน เปนตน 

  ซึ่งมูลคาการซื้อขายดังกลาวของผูบริโภคคนลาวที่ขามมาซื้อสินคาเปนมูลคาที่ไมไดมีการบันทึกมูลคา
การซื้อขายในแตครั้ง เนื่องจากมูลคาการซื้อขายดังกลาวเปนมูลคาที่ไมมาก ที่เขาตามเกณฑของศุลกากร
กําหนดไว เพราะมีการซื้อขายกันมาเปนเวลานานจึงอะลุมอลวยใหกัน 
 

2) ขอตกลงสินคาเกษตร (Contract Farming) และการจับคูธุรกิจ (Business Matching) 
การดําเนินกิจกรรมตามโครงการตลาดขอตกลงสินคาเกษตร (Contract Farming) เมื่อวันที่ 18 

พฤษภาคม 2549 สํานักงานพาณิชยจังหวัด รวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติหรือ สศช. ไดดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงานตามโครงการ Contract Farming 2 กรอบ คือ    
1) กรอบความรวมมือ ASEAN เปนการใหสิทธิพิเศษทางการคากับประเทศสมาชิกอาเซียนใหม (AISP) จํานวน
ประมาณ 300 รายการ เปนสินคาเกษตรที่ไทยเรียกเก็บรอยละ 0-5 2) กรอบความรวมมือ ACMECS เปนการ
ยกเวนภาษีนําเขารอยละ 0 ในลักษณะ One Way Free Trade ตามโครงการ Contract Farming จํานวน 9 
รายการ ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวโพดหวาน ถั่วเขียวผิวมัน ลูกเดือย ถั่วเหลือง ถั่วลิสง เมล็ดละหุง ยูคา
ลิปตัส และงา เปนตน  

ซึงมวีิธีการดําเนินงาน 2 วิธี คือ 1) การตกลงในรูปแบบสัญญา (Contract) 2) การตกลงที่ไมใชสัญญา 
เชน ดวยวาจา โทรศัพท หรืออ่ืน ๆ (Gentleman Agreement) ลักษณะสินคาเกษตรที่นํามาทําขอตกลง 
Contract Farming ไดแก  

1) สินคาเกษตรที่เกษตรกรแขวงจําปาสัก มีศักยภาพในการผลิตมากอนแลว ซึ่ง ผลิตไดปริมาณ
มากพอในเชิงพาณิชย และมีความชํานาญในการเพาะปลูก ไมตองพ่ึงพาหรือขอรับการสนับสนุนในดานตาง ๆ 
(ดานวิชาการ หรือปจจัยการผลิต) จากไทย เชน กะหล่ําปลี กลวยน้ําวา เปนตน  

2) สินคาเกษตรที่ผูประกอบการไทยมีความตองการ แตเกษตรกร สปป.ลาว ยังขาดความรูและ
ประสบการณในการผลิต และมีความประสงคใหคูสัญญาสนับสนุนดานวิชาการเพาะปลูก และปจจัยการผลิต 
(เมล็ดพันธุ ปุย อ่ืน ๆ) เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ละหุง เปนตน  
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 หนวยงานที่รับผิดชอบหลักในการพิจารณาคัดเลือกผูประกอบการภาคเอกชนเขารวมโครงการ คือ 
สํานักงานพาณิชยจงหวัดอุบลราชธานี และหอการคาจังหวัดอุบลราชธานี  โดยการดําเนินงานเริ่มตั้งแต ป 
2548 ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 ป 2548 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 ไดมีการจัดพิธีลงนามในสัญญาสงเสริมตลาดขอตกลงสินคา
เกษตร (Contract Farming) ป 2548 ระหวางผูประกอบการไทย 8 ราย กับ ผูประกอบการ สปป.ลาว 6 ราย 
(แขวงจําปาสัก 4 ราย แขวงสาละวัน 2 ราย) ซึ่งไดมีการรวมลงนามใน 16 สัญญา 7 ชนิดสินคา มูลคา
ประมาณ 180 ลานบาท  
 ป 2549 ระหวางวันที่ 24-26 เมษายน 2549 จังหวัดอุบลราชธานี ไดนําภาครัฐ และภาคเอกชน รวม
เดินทางไปดําเนินกิจกรรมสงเสริมสัญญาตลาดขอตกลงสินคาเกษตร (Contract Farming) ป 2549 ซึ่งมีพิธีลง
นามของผูประกอบการไทย 11 ราย กับ ผูประกอบการ สปป.ลาว 5 ราย ใน 23 สัญญา 12 ชนิดสินคา มูลคา
ประมาณ 200 ลานบาท  
 ป 2550 ระหวางวันที่ 15-17 มีนาคม 2550 จังหวัดอุบลราชธานี ไดนําผูแทนภาครัฐและภาคเอกชน 
เดินทางไปรวมประชุมหารือ และลงนามในสัญญาตามโครงการ Contract Farming ป 2550 ณ แขวงจําปาสัก 
สปป.ลาว ระหวางผูประกอบการไทย 14 ราย กับ ผูประกอบการ สปป.ลาว 6 ราย ซึ่งมีการ ลงนาม 69 
สัญญา 13 ชนิดสินคา ไดแก กะหล่ําปลี กลวยน้ําวา มะขามเปยก ผักกาดขาว ฝาย ลูกเดือย ถั่วเหลือง 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว เมล็ดละหุง มันเทศ ขิง ถัว่ลิสง และบรอคโคลี่ มูลคาประมาณ 230 ลานบาท  
 จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 เรื่องการจัดทําโครงการสงเสริมตลาดขอตกลง
สินคาเกษตร (Contract Farming) พืชเปาหมายตามสัญญา 9 ชนิด ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวโพดหวาน 
ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียวผิวมัน ละหุง ยูคาลิปตัส ลูกเดือย และงา มีพ้ืนที่เพาะปลูก ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณ
ชายแดนและพ้ืนที่ตอนในของประเทศเพ่ือนบาน 1,177,021 ไร เปาหมาย 6 จังหวัดชายแดน ไดแก ตาก (ดาน
พมา) อุบลราชธานี เลย นครพนม (ดานลาว) และจันทบุรี สระแกว (ดานกัมพูชา)  
 จังหวัดอุบลราชธานี เปนหนึ่งจังหวัดเปาหมาย ในการดําเนินโครงการฯ ป 2550/51 มีผูประกอบการ
เขารวมโครงการ Contract Farming จํานวน 14 ราย จํานวน 13 ชนิดสินคา ทั้งนี้ เปนสินคาในกรอบความ
รวมมืออนุภูมิภาค : ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady-Chao 
Phraya-Mekong Economic Cooperation : ACMECS) จํานวน 5 ชนิด ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถั่วเหลือง 
ถั่วลิสง เมล็ดละหุง ลูกเดือย และ อยูในกรอบการใหสิทธิพิเศษทางภาษีอากรแประเทศสมาชิกใหมอาเซียน 
(ASEAN Integration System of Preferences : AISP) จํานวน 7 ชนิด ไดแก กะหล่ําปลี กลวยน้ําวา ฝาย 
มะขามเปยก ผักกาดขาว ขิง บรอคโคลี่ ซึ่งไดรับการลดหยอนภาษีศุลกากรรอยละ 0 ในสวน มันเทศ เปน
รายการสินคาที่ไมไดอยูภายใตกรอบ AISP 
 อนาคตจังหวัดมีแนวทางที่จะเพ่ิมชนิดพืชพลังงาน คือ มันสําปะหลัง ทั้งนี้ เนื่องจากผลผลิตของ
จังหวัดและจังหวัดใกลเคียง ไมเพียงพอตอการสงเขาโรงงานผลิตเอทานอล คาดวาจะเปดดําเนินการไดในป 
2551/2552 ซึ่งมีการตั้งโรงงานอยู 2 แหง ไดแก อําเภอเขมราฐ และ อําเภอนาเยีย ในจังหวัดอุบลราชธานี 
แขวงจําปาสัก มีพ้ืนที่ใชในการเพาะปลูกเปนจํานวนมาก พรอมทั้งเสนทางการขนสงที่มีระยะทางใกลกับ
จังหวัด จึงเปนโอกาสในการใชพ้ืนที่ของแขวงจําปาสักเพ่ือการเพาะปลูก มันสําปะหลัง อีกทางหนึ่ง แต
เนื่องจากสภาวการณ มันสําปะหลังภายในประเทศเกษตรกรไทยสามารถผลิตได ดังนั้น เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 
2550 คณะรัฐมนตรี ไดมีการพิจารณาการลงทุนตามโครงการ Contract Farming ของพืชพลังงานในประเทศ
เพ่ือนบานและการนําเขามาเปนวัตถุดิบ เพ่ือผลิตพลังงาน (มันสําปะหลัง) ทดแทนในประเทศ จึงมอบหมายให 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
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แหงชาติ เปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ พิจารณาความเปนไปไดและความเหมาะสม เพ่ือนําเขาผลผลิต
มาใชเปนวัตถุดิบผลิตพลังงานทดแทนในประเทศ แตตองไมกระทบตอเกษตรกรไทย 
 มีการประชุมแผนความรวมมือระหวางพาณิชยจังหวัดแหงราชอาณาจักรไทยกับหัวหนาแผนกอุตสาหกรรม
และการคา สปป.ลาว เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายพิษณุ เหรียญมหาสาร รอง
ปลัดกระทรวงพาณิชยแหงราชอาณาจักรไทย และนายบุญยืน โคดสีเมือง รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา
แหง สปป.ลาว ไดเปนประธานรวมเปดการประชุม และเปนสักขีพยานในการลงนามบันทึกผลการประชุมระหวาง
พาณิชยจังหวัด 11 จังหวัดที่มีชายแดนติดกับ สปป.ลาว และจังหวัดใกลเคียง 14 จังหวัดของไทย กับ หัวหนาแผนก
อุตสาหกรรมและการคา สปป.ลาว 9 แขวงที่มีพ้ืนที่ชายแดนติดกับไทย และแขวงใกลเคียง 5 แขวง ซึ่งทั้งสองฝายได
นําความรวมมือระหวางแขวงจําปาสัก-อุบลราชธานี เปน “โครงการนํารอง และขยายไปยัง/แขวงตาง ๆ ตามแนว
ชายแดนไทย-สปป.ลาว และจังหวัด/แขวงใกลเคียง” (สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี, 13 กุมภาพันธ 2551) 
  ในป 2552 จังหวัดอุบลราชธานี ไดดําเนินโครงการ Contract Farming และ โครงการจับคูธุรกิจ 
(Business Matching) กับแขวงจําปาสัก สาละวัน และเซกอง สปป.ลาว เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ 2552 
โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายชาตรี  ดิเรกศรี) เปนหัวหนาคณะเดินทางนําผูแทนภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ซึ่งผูประกอบการทั้ง 2 ฝาย ไดลงนามสัญญา Contract Farming จํานวน 25 สัญญา ประเภท
สินคา 25 ชนิด ไดแก กะหล่ําปลี กลวยน้ําหวา มะขามเปยก ผักกาดขาว ฝาย ลูกเดือย ถั่วเหลือง ขาวโพด
เลี้ยงสัตว เมล็ดละหุง มันเทศ ขิง ถั่วลิสง มะเขือเทศ พริก แครอท ถั่วเขียว เมล็ดนุน เมล็ดแมงลัก ผักกาดแกว 
(ผักสลัด) ถั่วลันเตา ถั่วฝกยาว หนอไมฝรั่ง ฟกแมว เห็ดหอม และอาโวคาโร นอกจากนี้ วันที่ 5-6 มีนาคม 
2552 มีการจับคูธุรกิจในสาขาตาง ๆ 15 ประเภทธุรกิจ จํานวน 24 กิจการ ไดแก 1) วัสดุกอสราง 2) ทองเที่ยว 
3) โรงแรม 4) เครื่องสําอาง 5) สปา/นวดแผนโบราณ 6) รานอาหาร 7) อูซอมรถยนต/เคาะพนสี/Car Care        
8) เครื่องจักรกลการเกษตรอะไหลและอุปกรณ 9) วัสดุปจจัยทางการผลิตสินคาเกษตร 10) สินคาอุปโภค
บริโภค 11) อาหารสด-อาหารแหง 12) สุขภาพ/ยารักษาโรค 13) เครื่องจักรอื่น ๆ /แอร 14)เฟอรนิเจอร 
15) ตกแตงบาน เหล็ก/สแตนเลส 
         ในป 2553 จังหวัดอุบลราชธานี ไดดําเนินโครงการ Contract Farming และ โครงการจับคูธุรกิจ 
(Business Matching) กับแขวงจําปาสัก สาละวัน และเซกอง สปป.ลาว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 โดยมีรอง
ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสุรพล สายพันธ) เปนหัวหนาคณะเดินทางนําผูแทนภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ซึ่งผูประกอบการทั้ง 2 ฝาย ไดลงนามสัญญาขอตกลงสินคาเกษตร (Contract Farming) รวม
ทั้งสิ้น 19 สัญญา แบงเปน สินคาเกษตรทั่วไป จํานวน 18 สัญญา รวม 13 ชนิดสินคา และสินคาเกษตร
อินทรีย จํานวน 1 สัญญา 17 ชนิดสินคา และบันทึกความรวมมือดานการคา การลงทุน ตามกิจกรรมเจรจา
จับคูธุรกิจ (Business Matching) จํานวน 8 ฉบับ รวม 6 ประเภทธุรกิจ  
  ในป 2554 จังหวัดอุบลราชธานี ไดดําเนินโครงการ Contract  Farming และ โครงการจับคูธุรกิจ 
(Business Matching) กับแขวงจําปาสัก สาละวัน และเซกอง สปป.ลาว เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2554 โดยมี
ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสุรพล สายพันธ) เปนหัวหนาคณะเดินทางนําผูแทนภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ซึ่งผูประกอบการทั้ง 2 ฝาย ไดลงนามสัญญาขอตกลงสินคาเกษตร (Contract Farming) รวม
ทั้งสิ้น 21 สัญญา แบงเปน สินคาเกษตรทั่วไป จํานวน 20 สัญญา รวม 25 ชนิดสินคา และสินคาเกษตร
อินทรีย จํานวน 1 สัญญา 20 ชนิดสินคา และบันทึกความรวมมือดานการคา การลงทุน ตามกิจกรรมเจรจา
จับคูธุรกิจ (Business Matching) จํานวน 23 ฉบับ รวม 11 ประเภทธุรกิจ 
  ในป 2555 จังหวัดอุบลราชธานี ไดดําเนินโครงการ Contract Farming และ โครงการจับคูธุรกิจ 
(Business Matching) กับแขวงจําปาสัก สาละวัน และเซกอง สปป.ลาว เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2555 
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โดยมีผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสุรพล สายพันธ) และที่ปรึกษาการพาณิชย (นายนพดล สระวาสี) 
เปนหัวหนาคณะเดินทางนําผูแทนภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งผูประกอบการทั้ง 2 ฝาย ไดลงนามสัญญา
ขอตกลงสินคาเกษตร (Contract Farming) รวมทั้งสิ้น 30 สัญญา แบงเปน สินคาเกษตรทั่วไป จํานวน 29 
สัญญา รวม 31 ชนิดสินคา และสินคาเกษตรอินทรีย จํานวน 1 สัญญา 20 ชนิดสินคา และบันทึกความรวมมือ
ดานการคา การลงทุน ตามกิจกรรมเจรจาจับคูธุรกิจ (Business Matching) จํานวน 29 ฉบับ รวม 13 
ประเภทธุรกิจ 
  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557 จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 20 
จังหวัด ไดดําเนินกิจกรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ เพ่ือลดอุปสรรคทางการคากับประเทศเพ่ือนบาน โดยผูวา
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายวันชัย สุทธิวรชัย) เปนประธานรวมฝายไทย กับประเทศเพ่ือนบาน 3 
ประเทศ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา (จังหวัดพระวิหาร อุดรมีชัย และกัมปงธม) โดยผูวาราชการจังหวัดพระวิหาร 
(ทานอุม มารา) เปนประธานรวมฝายกัมพูชา สปป.ลาว (แขวงจําปาสัก สะหวันนะเขต เซกอง อัตตะปอ และ 
สาละวัน) โดยรองเจาแขวงจําปาสัก สปป.ลาว (ทานบัวสอน วงสองคอน) เปนประธานรวมฝาย สปป.ลาว และ
ประเทศเวียดนาม (จังหวัดเถือเทียนเว จังหวัดกวางนาม) โดยทูตพาณิชยเวียดนาม ประจําประเทศไทย (ทาน 
เหงวี๋ยน ทันญ ฮาย) เปนประธานรวม ฝายเวียดนาม ไดมีความรวมมือดานการคา การลงทุน การทองเที่ยว 
และมีกิจกรรมจัดทําขอตกลงสินคาเกษตร (Contract Farming) และเจรจาจับคูธุรกิจ (Business Matching) 
ระหวางผูประกอบการไทย กับ ประเทศเพ่ือนบาน (กัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม) มีการลงนามสัญญา
ขอตกลงสินคาเกษตร (Contract Farming) รวมทั้งสิ้น 50 สัญญา 45 ชนิดสินคา มูลคารวมทั้งสิ้น 
1,075,697,000 บาท แยกเปน 1) ไทย-สปป.ลาว จํานวน 41 คูสัญญา (แขวงจําปาสัก 36 คูสัญญา แขวง
สาละวัน 2 คูสัญญา แขวงอัตตะปอ 2 คูสัญญา และแขวงสะหวันนะเขต 2 คูสัญญา) และ 2) ไทย–กัมพูชา 
จํานวน 9 คูสัญญา (จังหวัดพระวิหาร 3 คูสัญญา และจังหวัดกัมปงธม 6 คูสัญญา) และไดมีบันทึกขอตกลง
ดานการคาการลงทุนกิจกรรมเจรจาจับคูธุรกิจ (Business Matching) จํานวน 61 ฉบับ 19 ประเภทธุรกิจ 
แยกเปน 1) ไทย-สปป.ลาว จํานวน 51 ฉบับ (แขวงจําปาสัก 39 ฉบับ และแขวงอัตตะปอ 12 ฉบับ) 2) ไทย–
กัมพูชา จํานวน 10 ฉบับ (จังหวัดพระวิหาร 2 ฉบับ จังหวัดกัมปงธม 7 ฉบับ และ จังหวัดอุดรมีชัย 1 ฉบับ) 
นอกจากนี้ มีการจัดแสดงสินคา มหกรรมการคาลุมน้ําโขง สินคาที่นํามาแสดง ไดแก สินคาประเภทผาและ
เครื่องแตงกาย สินคาประเภทของใชของตกแตง ของที่ระลึก สินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่ม สินคา
หัตถกรรมจากประเทศเพ่ือนบาน เปนตน มียอดจําหนายและสั่งซื้อสินคา มูลคา 33.49 ลานบาท  
 
ตารางที่ 2.17 รายการสินคาเกษตรทั่วไป Contract Farming ป 2557 

ลําดับ รายการสินคา ลําดับ รายการสินคา 
1 ขาว 24 มันเสน 
2 ขาวโพดเลีย้งสัตว 25 มันสําปะหลัง 
3 ถั่วเขียว 26 มันฝรั่ง 
4 มะนาว 27 เมลด็ทานตะวัน 
5 เมลด็กาแฟ 28 หัวไซเทา (หัวผักกาดขาว) 
6 ใบตอง 29 พริกสด 
7 กลวยน้ําหวา 30 พริกแหง 
8 กะหล่ําปล ี 31 แตงกวา 
9 ผักกาดขาว 32 วานหางจระเข 
10 ถั่วลิสง 33 กระเจี๊ยบ 
11 มะขามเปยก 34 มะเขือ, มะเขือสีมวง 
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ตารางที่ 2.17 รายการสินคาเกษตรทั่วไป Contract Farming ป 2557 (ตอ) 
ลําดับ รายการสินคา ลําดับ รายการสินคา 

12 ขิง 35 ตนหอม 
13 ถั่วเหลือง 36 หนอไมฝรั่ง 
14 มะละกอดิบ 37 ผักกาดฮองเต 
15 มันเทศ 38 ถั่วแขก 
16 ฝาย 39 ใบโหระพา 
17 ลูกเดือย 40 ใบกะเพรา 
18 มะเขือเทศ 41 ใบแมงลัก 
19 พริกหวาน 42 มะระขี้นก 
20 ฟกทอง 43 ตะไคร 
21 ฟกเขียว 44 น้ําเตา 
22 ขาวโพดขาวเหนียว 45 ถั่วลันเตา 
23 เม็ดมะมวงหิมพานต     

ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดอบุลราชธานี, 2557 
 
ตารางที่ 2.18 รายการสินคาเกษตรทั่วไป Organic ป 2557 

ลําดับ รายการสินคา ลําดับ รายการสินคา 
1 กะหล่ําปลีเขียว 11 ถั่วลันเตา 
2 กะหล่ําปลีมวง 12 แตงกวาญี่ปุน 
3 ผักสลัดแกว (สีมวง,สีเขียว) 13 ฟกแมว-ยอดฟกแมว 
4 ลูกอาโวกาโด 14 แครอท 
5 ผักกาดขาว-ผักกาดฮองเต 15 มันเทศ 
6 มะนาว 16 ฟกทอง 
7 มะเขือเทศ 17 หัวหอมญี่ปุน 
8 พริกหยวก 18 เมลด็กาแฟ 
9 ผลซูกิน ี 19 ถั่วเหลือง 
10 ถั่วแขก 20 ถั่วเขียว 

ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดอบุลราชธานี, 2557 
 
ตารางที่ 2.19 ผูประกอบการไทย และผูประกอบการ สปป.ลาว ที่ลงนามบันทึก Contract Farmming ป 2557  

ลําดับ ผูประกอบการไทย ผูประกอบการแขวงจําปาสัก สปป.ลาว 
จํานวนราย ประเภทสินคา 

1 จังหวัดอุบลราชธาน ี 19 สินคาเกษตรทั่วไป 2-30 
2 จังหวัดสุรินทร 3 สินคาเกษตรทั่วไป 2-30 
3 จังหวัดนครราชสีมา 4 สินคาเกษตรทั่วไป 2, 11-12, 24-25, 31-32 

4 กรุงเทพฯ 4 สินคาเกษตรทั่วไป 5, 13, 24 
สินคาเกษตร Organic 1-20 

5 จังหวัดชลบุร ี 3 สินคาเกษตรทั่วไป 24-25 
6 จังหวัดสระแกว 2 สินคาเกษตรทั่วไป 22, 24-26 

รวม 35  ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี, 2557 
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ตารางที่ 2.20 ผูประกอบการไทย และผูประกอบการ สปป.ลาว ที่ลงนามบันทึก Contract Farmming ป 2557  

ลํา 
ดับ 

ผูประกอบการ
ไทย 

ผูประกอบการ สปป.ลาว 
แขวงอัตตะปอ แขวงสาละวัน แขวงสะหวันนะเขต แขวงเซกอง 

จํานวน
ราย 

ประเภท
สินคา 

จํานวน
ราย ประเภทสินคา จํานว

นราย 
ประเภท 
สินคา จํานวนราย ประเภท 

สินคา 

1 จ.อุบลราชธาน ี 1 
สินคาเกษตร
ทั่วไป 2, 24-
25    1 

สินคาเกษตร
ทั่วไป 8-9, 18, 
35, 37-41 

    

2 จ.สุรนิทร 1 สินคาเกษตร
ทั่วไป 1 1 สินคาเกษตร

ทั่วไป 2        

3 จ.ศรีสะเกษ    1 สินคาเกษตร
ทั่วไป 24-25        

4 กรุงเทพฯ          1 

สินคาเกษตร
ทั่วไป 1, 8-9, 
12, 15,20, 
33-45 

รวม 2  2  1  1  ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดอบุลราชธานี, 2557 
 
ตารางที่ 2.21 ประเภทธุรกิจคูสัญญาที่จะลงนามบันทึกความรวมมือดาน การคาการลงทุน (Business Matching) ไทย-สปป.ลาว 

ป 2557 
ลําดับ ประเภท จํานวนคูสญัญา แขวงจําปาสัก แขวงอัตตะปอ 

1 กอสราง 1 กรุงเทพฯ 1 ราย   
2 การขนสง 1 กรุงเทพฯ 1 ราย    

3 สัมปทานท่ีดิน (สงเสรมิการปลูก
พืชพลังงาน) 4 อุบลฯ 2 ราย ยโสธร 1 ราย 

กรุงเทพฯ 1 ราย   

4 เครื่องสําอาง 2 ยโสธร 1 ราย อุบลฯ 1 ราย 

5 ปุนอินทรีย 4 
อุบลฯ 1 ราย 
นครราชสมีา 1 ราย 
ยโสธร 1 ราย 

ยโสธร 1 ราย 

6 พืชสมุนไพร 4 ศรีสะเกษ 1 ราย อุบลฯ 2 ราย  
ยโสธร 1 ราย 

7 แกส LPG 1 อุบลฯ 1 ราย   
8 ฟารมปลา 4 อุบลฯ 4 ราย   

9 การแพทยและอุปกรณทางการ
แพทย 2 อุบลฯ 1 ราย 

นครราชสมีา 1 ราย   

10 เครื่องจักรและวัสดุการเกษตร 4 อุบลฯ 2 ราย สุรนิทร 1 ราย 
ศรีสะเกษ 1 ราย   
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ตารางที่ 2.21 ประเภทธุรกิจคูสญัญาที่จะลงนามบันทึกความรวมมือดาน การคาการลงทุน (Business Matching) ไทย-สปป.ลาว ป 2557 
ลําดับ ประเภท จํานวนคูสญัญา แขวงจําปาสัก แขวงอัตตะปอ 

11 สินคาอุปโภคบริโภค 8 
อุบลฯ 4 ราย อุดรฯ 1 ราย 
สุรินทร 1 ราย ศรีสะเกษ 1 ราย 
นนทบุรี 1 ราย 

  

12 อาหารสตัว 2   ศรีสะเกษ 2 ราย 

13 อาหารแปรรูป 9 
อุบลฯ 2 ราย สุรินทร 1 ราย 
นนทบุรี 1 ราย ยโสธร 1 ราย 
ชัยภูมิ 1 ราย 

กรุงเทพฯ 1 ราย  
อุบลฯ 1 ราย 
ศรีสะเกษ 1 ราย 

14 ฟารมหม ู 1   นครราชสมีา 1 ราย 
15 โรงงานพลาสติก 1 ศรีสะเกษ 1 ราย   
16 การสื่อสารโทรคมนาคม 1 อุบลฯ 1 ราย   
17 เฟอรนิเจอร 1   อุบลฯ 1 ราย 
18 ดานการศึกษา 1 อุบลฯ 1 ราย   

 รวม 51     
ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี, 2557 
 
  ปจจุบันสินคาทางการเกษตรที่มีการลงนาม Contract Farming กับแขวงจําปาสัก สปป.ลาว ไดแก 
กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ถั่วลิสง พริกสด ขิง กลวยดิบ มันเทศ ฟกทอง เห็ด มันสําปะหลัง มะขามเปยก เปนตน 
และในปจจุบันมีการสงเสริมเมล็ดพันธุเกษตรกรคนลาวที่แขวงอัตตะปอและแขวงจําปาสัก สปป.ลาว และนํา
ผลผลิตสงกลับมายังประเทศ สินคาเกษตรที่สงเสริม ไดแก 1) กระเจี๊ยบ พ้ืนที่การเพาะปลูกจํานวน 500 ไร ซึ่ง
ผลผลิตออกในเดือนสี่ 2) มะละกอ พ้ืนที่การเพาะปลูกจํานวน 500 ไร และผลผลิตออกในเดือนแปด 3) พริก 
พ้ืนที่การเพาะปลูกจํานวน 200 ไร และผลผลิตออกในเดือนสี่ 4) มะเขือสม/มะเขือเทศ พ้ืนที่การเพาะปลูก
จํานวน 100 ไร และผลผลิตออกในเดือนสาม 5) ฟกทอง ซึ่งสินคาทั้ง 5 รายการ ไดมีการประกันราคาขั้นต่ําไว
ที่กิโลกรัมละ 2 บาท สวนคาใชจายอยางอ่ืน เกษตรกรลาวเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งหมูบานที่มีการสงเสริมในแขวง
อัตตะปอและแขวงจําปาสัก ไดแก ปากซอง ทุมเสร็จ หลักซาว ภูดงผักหวาน  หนองกะดี หวยซัน เซตะปุง 
ทั้งหมด 14 หมูบาน หรือ 500 หลังคาเรือน สินคาทางเกษตรที่นําเขาจาก สปป.ลาว เปนสินคาที่มีคุณภาพดี 
ปลอดสารพิษ จึงทําใหเปนจุดเดนของสินคาทางการเกษตรของ สปป.ลาว  
 

3) กระบวนการซื้อขายสินคาเกษตร สินคาการเกษตรที่นําเขาของ สปป.ลาว ที่สําคัญ ไดแก  
3.1) กะหล่ําปลี และผักกาดขาว 

  กะหล่ําปลี และผักกาดขาว มีการนําเขากะหล่ําปลีวันละ 60-100 ตัน ขึ้นอยูกับชวงฤดูกาล ซึ่ง
กะหล่ําปลีและผักกาดขาว นําเขาสินคามากในชวงเดือนมิถุนายน -สิงหาคม ของทุกป มีการนําเขาวันละ 100 
ตันตอวัน มีผูประกอบการคนไทยที่นําเขาสินคาประเภทนี้ จํานวน 7 ราย ดังภาพที่ 2.66 แสดงกระบวนการ
ซื้อ-ขายกะหล่ําปลี จาก สปป.ลาว ผาน จุดผานแดนถาวรชองเม็ก และนอกจากนี้ ไดศึกษากระบวนการเพ่ิม
มูลคาการคาของกะหล่ําปลีที่สงไปขายที่ตลาดไทย และตลาดสี่มุมเมือง กรุงเทพฯ ดังภาพที่ 2.64 และ
กระบวนการเพ่ิมมูลคาการคาของกะหล่ําปลีที่สงขายที่ตลาดเจริญศรี จังหวัดอุบลราชธานี ดังภาพที่ 2.65 
ตลอดจน อัตราราคากะหล่ําปลี และสัดสวนการเพ่ิมขึ้นของราคากะหล่ําปลี ผานจุดผานแดนถาวรชองเม็ก ดัง
ภาพที่ 2.67 โดยเมืองที่มีการเพาะปลูกมากที่สุด ไดแก เมืองปากซอง และเมืองเหลางาม ซึ่งมีระยะทางหาง
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จากจุดผานแดนถาวรชองเม็ก ประมาณ 120 กิโลเมตร แตจุดรับซื้อสินคาประเภทนี้อยูที่ บานวังเตา เมืองโพนทอง 
แขวงจําปาสัก อยูหางจากดานสากลวังเตาประมาณ 3 กิโลเมตร 
 

  
ภาพที่ 2.56-2.57 กะหล่ําปลแีละผักกาดขาวที่นําเขาไทยที่ตลาดบานวังเตา 

 

  
ภาพที่ 2.58-2.59 กะหล่ําปและผักกาดขาวที่นําเขาจาก สปป.ลาว มาขายที่ตลาดเจริญศรี จังหวัดอุบลราชธานี 

 

   
ภาพที่ 2.60-2.61 รถขนสงกะหล่ําปลทีี่นําเขาผานดานชองเม็ก 
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ภาพที่ 2.62-2.63 กะหล่ําปลีที่นาํเขาจาก สปป.ลาว เพือ่นํามาตกแตงและบรรจุใหมที่ตลาดเจริญศรี จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.64 กระบวนการเพิ่มมูลคาการคาของกะหล่ําปลีที่สงไปขายตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง 

เกษตรกร สปป.ลาว 
บรรทุกกะหล่ําปลี 3 ตัน ตอ 1 รถกระบะ 
ราคาขาย 2.00-2.50 บาทตอกิโลกรัม (เฉลี่ย 2.25 บาท)  
มูลคาทั้งหมด = 3,000 กก. X 2.25 บาท/กก. = 6,750 บาท 

ผูรวบรวมคนลาว 
บรรทุกกะหล่ําปลี 3 ตัน ตอ 1 รถกระบะ 
ราคาขาย 3 บาทตอกิโลกรัม   
มูลคาทั้งหมด = 3,000 กก. X 3 บาท/กก. = 9,000 บาท 

ผูคาไทยนําเขากะหล่ําปล ี
จาก สปป.ลาว 

บรรทุกกะหล่ําปลี 9 ตันตอหนึ่งรถบรรทุก (หักตกแตง/คัดแยก/บรรจุ เหลือ 7.5 ตัน)  
ขนสงใสเขงละ 20 กก. 
ราคาขาย 17-18 บาทตอกิโลกรัม (เฉลี่ย 17.5 บาท)  
มูลคาทั้งหมด = 7,500 กก. X 17.5 บาท/กก.                         = 131,500 บาท 
หัก คาใชจาย 

1) ตนทุนกะหล่ําปล ี(3บาท/กก.X9,000 กก.)           = 27,000 บาท 
2) คาแรงงานคัดแยก/บรรจุ (0.2บาทตอกก.X7,500 กก.) = 1,500 บาท 
3) คาขนสงสินคาขึ้นรถบรรทุก (ตันละ 70บาทX7.5 ตัน)  = 525 บาท 
4) คาเขงบรรจุ (ใบละ 8 บาทX375 เขง)           = 3,000 บาท 
5) คาขนสง เท่ียวละ                            = 8,000 บาท 
6) คาฟอรม D (100 ตัน ตอ 7,000 บาท)                    =  175 บาท 
7) คาชิปปงคนไทย (10,000 บาท/ด)                         =  300 บาท 

ประมาณกําไรสุทธ ิ                           = 91,000 บาท 
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ภาพที่ 2.65 กระบวนการเพิ่มมูลคาการคาของกะหล่ําปลีที่สงไปขายที่ตลาดเจริญศรี จ.อุบลราชธาน ี
 

เกษตรกร สปป.ลาว 
บรรทุกกะหล่ําปลี 3 ตัน ตอ 1 รถกระบะ 
ราคาขาย 2.00-2.50 บาทตอกิโลกรัม (เฉลี่ย 2.25 บาท)  
มูลคาทั้งหมด = 3,000 กก. X 2.25 บาท/กก. = 6,750 บาท 

ผูรวบรวมคนลาว 
บรรทุกกะหล่ําปลี 3 ตัน ตอ 1 รถกระบะ 
ราคาขาย 3 บาทตอกิโลกรัม   
มูลคาทั้งหมด = 3,000 กก. X 3 บาท/กก. = 9,000 บาท 

ผูคาไทยนําเขากะหล่ําปล ี
จาก สปป.ลาว 

บรรทุกกะหล่ําปลี 3 ตัน (หักตกแตง/คัดแยก/บรรจุ เหลือ 2.5 ตัน) 
ราคาขาย 4-5 บาทตอกิโลกรัม (เฉลี่ย 4.5 บาท)  
มูลคาทั้งหมด = 2,500 กก. X 4.5 บาท/กก.      = 11,250 บาท 
หัก คาใชจาย 

1) คาแรงงานคัดแยก/บรรจุ (2บาทX250 ถุง) = 500 บาท 
2) คาขนสง (5บาทX200 กม.)                 = 1,000 บาท 
3) คาฟอรม D (100 ตัน ตอ 7,000 บาท)      =  175 บาท 
4) คาชิปปงคนไทย (10,000 บาท/ด)     =  300 บาท 

ประมาณกําไรสุทธิ        = 9,275 บาท 

ผูคาสงกะหล่ําปล ี
ตลาดเจริญศรี 

1. กรณีขายสินคาไมตัดแตง  
บรรทุกกะหล่ําปลี 250 ถุง ราคาขาย 60 บาทตอถุง หรือ 6 บาทตอกก. 
มูลคาทั้งหมด = 250 ถุง X 60 บาท/ถุง = 15,000 บาท 

2. กรณีขายสินคาตัดแตง  
บรรทุกกะหล่ําปลี กอนตัดแตง 250 ถุงX10 กก. = 2,500 กก. 
หัก การสูญเสยี 20% เหลือ 2,000 กก. 
2.1 ราคาขายยกถุง 50 บาท ตอ 7 กก. หรือ 7.14 บาทตอกิโลกรมั  
     มูลคาทั้งหมด = 285 ถุง X 50 บาท/ถุง = 14,250 บาท 
2.2 ราคาขายแยก กก. ละ 15 บาท   
     มูลคาทั้งหมด = 2,000 กก X 15 บาท/กก = 30,000 บาท 
 

 

ผูคารายยอยกะหล่ําปล ี
ตลาดเจริญศรี 

กรณีขายปลีก 
ขายปลีก กก.ละ     = 30 บาท  
หัก คาใชจาย 
     ตนทุนซื้อแบบไมตัดแตง กก.ละ  = 6 บาท 
กําไรสุทธิตอ กก.    = 22 บาท 
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3.2) ถั่วลิสง 
  ถั่วลิสง มีการนําเขาถั่วลิสงวันละ 50-90 ตัน ขึ้นอยูกับชวงฤดูกาล สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท 
ไดแก ถั่วลิสงแกะเปลือก นําเขาวันละ 50 ตัน และถั่วลิสงทั้งเปลือก นําเขาวันละ 40 ตัน มีการนําเขาสินคามาก
ในชวงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ของทุกป ซึ่งถั่วลิสงแกะเปลือกมีตลาดรองรับที่แนนอน ผูประกอบการคนไทยที่
นําเขาถั่วลิสง ไดสงถั่วลิสงไปขายใหกับบริษัท ไรทิพย จํากัด เพ่ือดําเนินการแปรรูปสินคาและเพ่ิมมูลคาสินคา 
แลวกระจายสินคาภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบาน มีผูประกอบการคนไทยที่นําเขาสินคาประเภทนี้ จํานวน 
7 ราย ดังภาพที่ 2.71 แสดงกระบวนการซื้อ-ขายถั่วลิสงจาก สปป.ลาว ผาน จุดผานแดนถาวรชองเม็ก และ
นอกจากนี้ ไดแสดงอัตราราคาและสัดสวนการเพ่ิมข้ึนของราคาถ่ัวลิสง ดังภาพที่ 2.68 ตลอดจน กระบวนการ
แสดงกําไรสุทธิของถั่วลิสงแกะเปลือกที่สงไปขายยังบริษัท ไรทิพย จํากัด และขายไปยังตลาดตาง ๆ ในจังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดตาง ๆ ของไทย ดังภาพที่ 2.69 และภาพที่ 2.70 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.68 อัตราราคาและสัดสวนการเพิ่มขึ้นของราคาถั่วลิสง ผานจุดผานแดนถาวรชองเม็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.69 กรณีถั่วลิสงที่แกะ สงใหกบับริษัท ไรทิพย จํากัด 
ขายถั่วลิสงให บ.ไรทิพย          = 32  บาทตอ กก. 
หัก คาใชจาย 

6) ราคารับซ้ือจาก เกษตรกร/พอคาคนลาว  =  30 บาทตอ กก. 
7) คาขนสงสินคา    = 1 บาทตอ กก. 
8) คาปลอกเปลือกถั่วลิสง   = 0.2 บาทตอ กก. 
9) คาขนถั่วลิสงขึ้นรถ    = 0.07 บาทตอ กก. 
10) คาฟอรม D    = 0.07 บาทตอ กก. 

รวมคาใชจายท้ังหมด         = 31.34   บาทตอ กก. 
กําไรสุทธิ          = 0.66      บาทตอ กก. 

ภาพที่ 2.70 กรณีถั่วลิสงที่แกะเปลือก สงไปตลาดตาง ๆ ตามจังหวัดอบุลราชธานี และจังหวัดตาง ๆ 
ขายถั่วลิสงใหตลาด           = 38  บาทตอ กก. 
หัก คาใชจาย 

1) ราคารับซ้ือจาก เกษตรกร/พอคาคนลาว  =  30 บาทตอ กก. 
2) คาขนสงสินคา    = 1 บาทตอ กก. 
3) คาปลอกเปลือกถั่วลิสง   = 0.2 บาทตอ กก. 
4) คาขนถั่วลิสงขึ้นรถ    = 0.07 บาทตอ กก. 
5) คาฟอรม D    = 0.07 บาทตอ กก. 

รวมคาใชจายท้ังหมด         = 31.34   บาทตอ กก. 
กําไรสุทธิ          = 6.66      บาทตอ กก. 

เพิ่มขึ้น รอยละ 26.7 

รับซ้ือถั่วลิสงจากเกษตรคนลาว 
/พอคาคนลาว 

30 บาทตอกิโลกรัม 

รับซ้ือถั่วลิสงจากเกษตรคนลาว/ 
พอคาคนลาว 

30 บาทตอกิโลกรัม 

ขายถั่วลิสงจากเกษตรคนลาว/ 
พอคาคนลาว 

30 บาทตอกิโลกรัม 

เพิ่มขึ้น รอยละ 6.7 
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3.2 รูปแบบการพึ่งพาดานการคา 
 

1) กรณีผูขายคนไทยรายใหญจากสวนกลาง นําสินคาไปกระจายที่ ฝง สปป.ลาว โดยตรง ซึ่งแบง
ออกเปน 2 ประเภท ไดแก (1) ขายสินคาใหแกผูขายรายใหญคนลาว (2) ขายสินคาใหแกผูขายรายยอยคนลาว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) กรณีผูขายคนไทยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ขายสินคาใหกับคนลาวที่ เมืองปากเซ แขวง
จําปาสัก สปป.ลาว ซึ่งแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก (1) ขายสินคาใหแกผูขายรายใหญคนลาว (2) ขายสินคา
ใหแกผูขายรายยอยคนลาว (3) ขายสินคาใหแกพอคาคนกลาง เมืองปากเซ มารับสินคาที่ดานวังเตา แลวนําไป
กระจายตอใหพอคารายยอยท่ีหมูบานใกลเคียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) กรณีผูขายคนไทยในบริเวณดานชองเม็ก ขายสินคาใหคนลาว แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
(1) ขายสินคาพอคารายยอยท่ีเมืองตาง ๆ แขวงจําปาสัก แลวนําสินคาไปขายเอง (2) ขายสินคาใหผูบริโภคคน
ลาวโดยตรง 
 
 
 
 

 
 

 
 

ผูขายรายใหญ 
คนไทยจากสวนกลาง 

ผูขายรายใหญ 
แขวงจําปาสัก 

ผูขายรายยอย 
แขวงจําปาสัก 

เขาไปกระจายสินคาโดยตรง 

 

ภาพที่ 2.72 แสดงลักษณะการพึ่งพากรณีผูขายคนไทยรายใหญจากสวนกลาง 

ผูขายในจังหวัด
อุบลราชธาน ี

ผูขายรายใหญ 
แขวงจําปาสัก 

ผูขายรายยอย 
แขวงจําปาสัก 

เขาไปกระจายสินคาโดยตรง 

 

พอคาคนกลาง 
แขวงจําปาสัก 

พอคารายยอย 
แขวงจําปาสัก 

 

ขายสินคาที่ไทย กระจายสินคา 

ภาพที่ 2.73 แสดงลักษณะการพึ่งพา กรณีผูขายคนไทยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

ผูบริโภค 
แขวงจําปาสัก 

ขายสินคาที่ ดานชองเม็ก 

 

ผูขายคนไทยบริเวณ 
ดานชองเม็ก 

ผูขายรายยอย 
แขวงจําปาสัก ขายสินคาที่ ดานชองเม็ก 

ภาพที่ 2.74 แสดงลักษณะการพึ่งพา กรณีผูขายคนไทยในบริเวณดานชองเม็ก 
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4) กรณีพอคาคนกลางคนลาวที่แขวงจําปาสัก สปป.ลาว นําสินคามาขายใหกับพอคาคนไทย ที่บริเวณ
ตลาดบานวังเตา เมืองโพนทอง แขวงจําปาสัก พอคาคนไทยมารับซื้อสินคาเพ่ือนําไปกระจายตอที่ตลาดตาง ๆ แบง
ออกเปน 2 ประเภท ไดแก (1) ขายสินคาใหพอคาคนไทยในจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดอ่ืน (2) ขายสินคาให
พอคาคนไทยในอําเภอโขงเจียม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3 ลักษณะการขนสงสินคา 
 
3.3.1 กรณีผูขายคนไทยรายใหญจากสวนกลาง 

 
  กรณีที่ 1 ขายสินคาใหแกผูขายรายใหญในแขวงจําปาสัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

พอคาคนกลางจาก 
แขวงจําปาสัก 

พอคาคนไทยใน 
จ.อื่น ๆ  

ขายสินคาที่จุดผอนปรน 

พอคาคนไทยใน 
จ.อุบลราชธาน ี

ภาพที่ 2.75 แสดงลักษณะการพึ่งพา กรณีพอคาคนกลางคนลาวที่แขวงจําปาสัก สปป.ลาว 

ผูขายคนไทย
รายใหญ 
สวนกลาง 

ผูขายรายใหญ 
แขวงจําปาสัก 

ชิปปง  
คนลาว 

นําสงสินคา 
ดําเนินการเอกสารที่ดานไทย 

สง 
สินคา 

กระจาย
สินคา ชิปปง  

คนไทย 
ผูขายรายยอย 
แขวงจําปาสัก 

นําสงสินคา 
ดําเนินการเอกสารที่ดาน สปป.ลาว 

ผูขายรายใหญจําปาสัก โทรสั่งสินคากับ ผูขายรายใหญคนไทย 

ผูขายรายใหญคนไทย โทรกลับแจงสงสินคากับ ผูขายรายใหญจําปาสัก 

ภาพที่ 2.76 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยรายใหญจากสวนกลาง ขายสินคาใหแกผูขายรายใหญคนลาว 
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  กรณีที่ 2 ขายสินคาใหแกผูขายรายยอยในจําปาสัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2 กรณีผูขายคนไทยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 
 

  กรณีที่ 1 ขายสินคาใหแกผูขายรายใหญในแขวงจําปาสัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กรณีที่ 2 ขายสินคาใหแกผูขายรายยอยในจําปาสัก 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

ผูขายคนไทย
รายใหญ 
สวนกลาง 

ผูขายรายยอย 
แขวงจําปาสัก 

ชิปปง  
คนลาว 

นําสงสินคา 
ดําเนินการเอกสารที่ดานไทย 

สง 
สินคา 

ขาย 
สินคา ชิปปง  

คนไทย 
ผูบริโภค 

แขวงจําปาสัก 

นําสงสินคา 
ดําเนินการเอกสารที่ดาน สปป.ลาว 

ผูขายรายยอยจําปาสัก โทรสั่งสินคากับ ผูขายรายใหญคนไทย 

ผูขายรายใหญคนไทย โทรกลับแจงสงสินคากับ ผูขายรายยอยจําปาสัก 

ภาพที่ 2.77 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยรายใหญจากสวนกลาง ขายสินคาใหแกผูขายรายยอยคนลาว 

ผูขายคนไทย
รายใหญ 
สวนกลาง 

ผูขายรายใหญ 
แขวงจําปาสัก 

ชิปปง  
คนลาว 

นําสงสินคา 
ดําเนินการเอกสารที่ดานไทย 

สง 
สินคา 

กระจาย
สินคา ชิปปง  

คนไทย 
ผูขายรายยอย 
แขวงจําปาสัก 

นําสงสินคา 
ดําเนินการเอกสารที่ดาน สปป.ลาว 

ผูขายรายใหญจําปาสัก โทรสั่งสินคากับ ผูขายรายใหญคนไทย 

ผูขายรายใหญคนไทย โทรกลับแจงสงสินคากับ ผูขายรายใหญจําปาสัก 

ภาพที่ 2.78 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในพื้นที่ จ.อุบลฯ ขายสินคาใหแกผูขายรายใหญคนลาว 

ผูขายคน
ไทย 

จ.อุบลฯ 

พอคา 
รายยอย 

แขวงจําปาสัก 

จุดผานแดน
ถาวรชองเม็ก 

ดานสากลวังเตา 
เมืองโพนทอง 

พอรายยอยฝงลาว โทรมาสั่งสินคากับผูขายฝงไทย 

สงสินคา สงสินคา สงสินคา ผูบริโภค 
แขวงจําปาสัก 

ขาย 
สินคา 

ภาพที่ 2.79 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในพื้นที่ จ.อุบลฯ ขายสินคาใหแกผูขายรายยอยคนลาว 
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  กรณีที่ 3 ขายสินคาใหกับพอคาคนกลาง แขวงจําปาสัก 
 
 
 
 
 
  
 

3.3.3 กรณีผูขายคนไทยในบริเวณดานชองเม็ก 
  กรณีที่ 1 ขายสินคาใหพอคารายยอยท่ีแขวงจําปาสัก 
 
 
 
 
 
 
   
  กรณีที่ 2 ขายสินคาใหผูบริโภคโดยตรง  
 
 
 
 
 
 
 

3.3.4 กรณีพอคาคนกลางคนลาวท่ีแขวงจําปาสัก สปป.ลาว  
 
 กรณีที่ 1 ขายสินคาใหพอคาคนไทยที่ตลาดวังเตา แลวผูขายคนไทยนําเขาสินคาจาก สปป.ลาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูขายคน
ไทย 

จ.อุบลฯ 

พอคาคนกลาง 
แขวงจําปาสัก 

จุดผานแดน
ถาวรชองเมก็ 

ดานสากลวังเตา 
เมือง โพนทอง 

จดรายการและพอคนกลางฝงลาว โทรมาสั่งสินคากับผูขายฝงไทย 

สงสินคา นําสินคา
กลับเอง 

พอคารายยอย
แขวงจําปาสัก 

กระจาย
สินคา 

นําสินคา
กลับเอง 

ภาพที่ 2.80 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในพื้นที่ จ.อุบลฯ ขายสินคาใหแกพอคาคนกลาง คนลาว 

ผูขายคนไทย 
ดานชองเม็ก 

พอคารายยอย  
แขวงจําปาสัก 

จุดผานแดน
ถาวรชองเม็ก 

ดานสากล 
วังเตา 

เมืองโพนทอง 

เดินทางมาเลือกสินคาดวยตัวเอง 

สงสินคา นําสินคา 
กลับเอง 

ผูบริโภคแขวง
จําปาสัก 

ขาย 
สินคา 

นําสินคา 
กลับเอง 

ภาพที่ 2.81 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในบริเวณดานชองเม็ก ขายสินคาใหแกผูขายรายยอยคนลาว 

ผูขายคนไทย 
ดานชองเม็ก 

ผูบริโภค 
แขวงจําปาสัก 

จุดผานแดน
ถาวร 

ชองเม็ก 

ดานสากล 
วังเตา  

เมืองโพนทอง 

เดินทางมาเลือกสินคาดวยตัวเอง 

สงสินคา นําสินคา 
กลับเอง 

นําสินคา 
กลับเอง 

ภาพที่ 2.82 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในบริเวณดานชองเม็ก ขายสินคาใหแกผูบรโิภคโดยตรง คนลาว 

พอคาคน
กลางแขวง
จําปาสัก 

ตลาดรับซ้ือ
สินคาตาง ๆ 

ตลาดวังเตา 
โพนทอง 

 

ผูขายคนไทย 
จ.อบุลฯ/ 

จ.อื่น 

นําสินคา 
มาขาย 

ขนสินคา 
ขามดาน 

ผูบริโภค
คนไทย 

กระจาย 
สินคา 

รับซ้ือสินคา 

เกษตรกร
คนลาว 

รวบรวม 
สินคา 

จุดผานแดน
ถาวร 

ชองเม็ก 

ดานสากลวัง 
วังเตา เมือง
โพนทอง 

ขนสินคา 
ขามดาน 

ชิปปง 
คนไทย 

ดําเนินเอกสาร
ตาง ๆ 

ขนสินคา 

ภาพที่ 2.83 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของพอคาคนกลางคนลาว ขายสินคาใหพอคาคนไทย ที่ตลาดวังเตา 
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 กรณีที่ 2 ขายสินคาใหพอคาคนไทยในจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดอื่น 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 รูปแบบการชําระเงิน 
1) กรณีขายเชื่อ การขายสินคาแบบเงินเชื่อกับคนลาวไดตองมีการติดตอซื้อขายกันมาเปนเวลานาน 

และมีความไวใจกัน สวนใหญการขายเชื่อเปนการขายสินคาใหกับพอคาคนกลาง และพอคารายยอย เนื่องจาก
มีความไววางใจ แตกอนชําระคาสินคาเปนเงินเชื่อ มีการซื้อขายเปนเงินสดมากอน จนเกิดวามไววางใจ จึง
สามารถที่ซื้อสินคาเปนเงินเชื่อได ซึ่งการใหสินเชื่อเปนการใหรอบชนรอบ สวนการซื้อขายสินคาระหวางพอคา
รายใหญ โดยสวนมากเปนการชําระผานระบบธนาคาร และมีการใหสินเชื่อแกกัน 

2) กรณีขายเงินสด การขายสินคาเงินสด สวนใหญเปนการขายสินคาใหกับผูบริโภคโดยตรง 
นอกจากนี้ยังมีพอคารายยอยบางคนที่มีการซื้อขายสินคาเปนเงินสด เนื่องจากผูขายยังไมไววางใจในการให
สินเชื่อ เพราะกลัวปญหาการผิดนัดชําระหนี้ 
 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและการบริการ 

4.1. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงาน  
1) การพ่ึงพาแรงงานในทองถิ่น คือ คนไทยในพ้ืนที่อําเภอสิรินธร มีอาชีพรับจางรถเข็นสินคา

มอเตอรไซครับจาง ซึ่งทําใหบุคคลดังกลาวมีรายไดเฉลี่ยตอวันประมาณ 300-600 บาท 
2) การพึ่งพาแรงงานจากเมืองปากเซ ที่เขามาทํางานรับจางบรรจุสินคาที่ตลาดขายสินคา    ชอง

เม็ก และเปนลูกจางในการเฝารานคาในตลาดที่ดานชองเม็ก ซึ่งมีรายไดเฉลี่ยตอวันประมาณ 250–400 บาท 
นอกจากนี้ แรงงานคนลาวมีการมาอาศัยอยูในเขตตําบลชองเม็ก โดยเปนประชากรแฝงในเขต

อําเภอจํานวน 400-500 คน ดานชองเม็กยังมีกระบวนการรับแรงงานลาว โดยนายจางจากโรงงานมีใบสั่ง
นําเขาแรงงานแบบไมจํากัด และการจายคาตอบแทนรายหัวใหนายหนาหาแรงงาน และออกคานายหน าให
แรงงานคนลาวกอน แลวหักจากเงินเดือนในภายหลัง คาใชจายประมาณ 3,000-5,000 บาท การพาลักลอบ
เขาไทย เปนแบบกลุมและแบบกองทัพมด ผานชองทางจังหวัดอุบลราชธานี ไดแก จุดผานแดนถาวรชองเม็ก 
อําเภอสิรินธร จุดผานแดนถาวรบานปากแซง อําเภอนาตาล จุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ การเดินทาง ใชรถตู
หรือรถกระบะ โดยนายหนาจะตองจายสวยเคลียรเสนทาง และรถตูติดสติกเกอร หรือตบไฟกะพริบ เพ่ือเปน
สัญญาณวาเคลียรแลว นายหนาโดยสวนใหญ เปนคนในพ้ืนที่ อําเภอโพธิ์ไทร อําเภอเขมราฐ และอําเภอสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยในหมูบานหนึ่งมีนายหนาไมต่ํากวา 7-10 ราย สวนการสงเงินกลับ แรงงานลาว อาศัย
นายหนาชาวไทยเปนธุระในการโอนเงินผานเขาบัญชีคนไทย จากพ้ืนที่ภาคกลาง มายังจังหวัดตามแนว
ชายแดน แลวโทรศัพทใหญาติขามฝงแมน้ําโขงมารับเงิน คิดคาหัวคิวรอยละ 5-10 บาท แรงงานคนลาวแฝงตัว
ในตลาดชองเม็กประมาณ 1,000 คน 

 
 
 

พอคา 
คนกลาง

แขวงจําปา
สัก 

พอคาคน
ไทย จ.อุบลฯ 

/จ.อืน่ 
ซะนะสมบนู 

ดานสากล 
วังเตา 

เมืองโพน
ทอง 

 

จุดผาน
แดนถาวร
ชองเม็ก 

นําสินคามาขายดวยตัวเอง 

นําสินคา 
มา 

นําสินคา 
มา 

ผูบริโภค
คนไทย 

แปรรูป/ 
ขาย 

สินคา 

นําสินคา 
กลับเอง 

เกษตรกร
คนลาว รวบรวม 

สินคา 

ภาพที่ 2.84 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของพอคาคนกลางคนลาว ขายสินคาใหพอคาคนไทยในจังหวัดอบุลราชธานี/จ.อื่น ๆ 
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4.2. รูปแบบการพึงพาดานบริการ 
1) การพึ่งพาดานสาธารณสุข 

 คนลาวที่เขามารักษาพยาบาลที่ฝงไทย โดยสวนใหญเขารักษาพยาบาลที่ โรงพยาบาลของรัฐ รอยละ 
50 และคลินิกเอกชน รอยละ 25 โดยเฉลี่ยเขามารักษาประมาณ 3 ครั้งตอเดือน เสียคาใชจาย ประมาณ 
5,001-10,000 บาทตอครั้ง 

2) การพึ่งพาดานทองเที่ยว 
 ดานชองเม็ก จุดเดน มีเข่ือน และเปนจุดที่เชื่อมได 3 ประเทศไทย–ลาว–กัมพูชา–เวียดนาม 

 
5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

1) การที่คนไทยไปสงเสริมใหเกษตรกรคนลาว มีการเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตร เชน พริกไทย 
กระเจี๊ยบ ฟกทอง พริก เปนตน เมื่อไดผลผลิตใหเกษตรกรคนลาว นําผลผลิตมาขายใหพอคาคนไทย เมื่อ
พอคาคนไทยไดรับผลผลิตแลว นําผลผลิตดังกลาวสงเขาโรงงานหรือบริษัทที่รับซื้อ เพื่อแปรรูปสินคา 

2) นําเขาไมแปรรูปจาก สปป.ลาว เพ่ือนําไมแปรรูปมาเพ่ิมมูลคาทางการคา โดยการแปรรูปสินคา เชน วงกบ 
หนาตาง ประตู เปนตน แลวนําไปขายทั่วประเทศ 

3) พืชสมุนไพร การนําพืชสมุนไพร เชน เปลือกบง เม็ดกระเบา มะขามปอม ขมิ้นชัน เปนตน ไปแปรรูป
เปนสินคาสมุนไพร แลวไปสงขายในรานตาง ๆ ที่เปนรานสมุนไพรโดยเฉพาะยานเยาวราช 

 
6. ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม 

  ลักษณะสังคมบริเวณชายแดนบริเวณชองเม็ก  ตรงขามกับแขวงจําปาสัก สปป.ลาว คนทั้งสองฝงมีวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ที่คลายคลึงกัน มีการพึงพาอาศัยกันตั้งแตอดีตสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน พ้ืนที่บริเวณ
นี้จึงเปรียบเสมือนพ้ืนที่สะทอนถึงความหลากหลายทางอัตลักษณของผูคนที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธทางสังคมผาน
การคาขาย พิธีกรรม ประเพณี ประสบการณในชีวิตประจําวัน การติดตอแลกเปลี่ยนกับคนที่อยูอีกฟากของชายแดน 
เกิดการพ่ึงพากันในดานตาง ๆ พ้ืนที่ชายแดนตรงนี้จึงเปนพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายของความสัมพันธของผูคนที่ขาม
แดนไปมาในลักษณะที่เคลื่อนไหว และเต็มไปดวยกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนตามบริบท มีทั้งความขัดแยง การแลกเปลี่ยน 
การตอสูตอรอง และการสรางเครือขายความสัมพันธในหลายรูปแบบ เพ่ือการดํารงชีวิตและผลประโยชน 
  จากความท่ีวัฒนธรรมใกลเคียงกันของทั้งสองประเทศทําใหมีความสัมพันธในเชิงแลกเปลี่ยนประเพณี 
วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน พ้ืนทีจุ่ดผานแดนถาวรชองเม็กกับ สปป.ลาว ยังมีกิจกรรมความสัมพันธระหวางกัน มีการไป
มาหาสูกัน และสวนราชการของไทย มีความสัมพันธการติดตอประสานงานกันระหวางอําเภอและเมือง และเดินทาง
ไปมาหาสูกันอยางตอเนื่อง เปนการสรางความสัมพันธอันดีตอกัน  
 
7. ดานความม่ันคง 

 ในป 2555 ดานชองเม็ก ไดทําการตรวจคนจับกุมคดีในความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวของ จํานวน 85 คดี มูลคาของกลางรวม 2,866,567 บาท และหนวยงานอ่ืนสามารถจับกุมได จํานวน 14 คดี 
มูลคาของกลางรวม 150,466 บาท ของกลางสวนใหญที่สามารถตรวจคนจับกุมได ไดแก ยาเสพติด ไพพลาสติก
ปลอม สุรา บุหรี่ สินคาละเมิดลิขสิทธิ์ กลวยไมและสัตวปาสงวนใกลสูญพันธุ (CITES) สินคาเกษตร รวมผลการ
จับกุมตั้งแตปงบประมาณ 2551-2555 ดานฯ ตรวจจับกุมคดีได จํานวน 508 คดี มูลคาของกลางรวม 
27,075,134.88 บาท หนวยงานอ่ืนตรวจคนจับกุมไดจํานน 139 คดี มูลคาของกลาง รวม 5,098,028.04 บาท  
 ดานชองเม็ก มีพ้ืนที่ติดตอชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 40 กิโลเมตร การติดตอสวนใหญเปนการ
ติดตอกันทางบก จึงทําใหเกิดปญหาการลักลอบตาง ๆ เชน การลักลอบนําเขาสิ่งผิดกฎหมาย นําเขายาเสพติด การ
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สงออกไมพะยูง การลักลอบนําเขาแรงงานผิดกฎหมาย ปญหาอาชญากรรม ตลอดจนเกิดปญหาเรื่องการคามนุษย
ขามชาติ เปนตน ซึ่งการติดตอกันทางบกของตามแนวชายแดน สงผลใหบริเวณดานชองเม็กมีปญหาเรื่องเสน
พรมแดนของไทยและ สปป.ลาว ยังไมสามารถตกลงกันได ดังรายละเอียดตามภาพขางนี้ นอกจากนี้ เมืองปากเซใน
อนาคตกําลังมีโครงการกอสรางบอนการพนัน นักลงทุนจากมาเลเซีย จึงอาจทําใหเกิดปญหาดานความมั่นคงตามมา
ในอนาคตได 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.85 แนวเขตแดนของไทยและ สปป.ลาว ที่ดานชองเม็ก 
 
8. พฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของ สปป.ลาว ทีจุ่ดผานแดนถาวรชองเม็ก  
 

8.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาว ณ ดานชองเม็ก และ ดานสากลวังเตา เมืองโพนทอง แขวง

จําปาสัก จังหวัดอุบลราชธานี โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 201 คน เปนเพศชายรอยละ 21.4 และ
เพศหญิงรอยละ 72.6 อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 33 ระดับการศึกษาสวนมากอยูในระดับ
ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 34.2 อาศัยอยูหมูบานวังเตา หมูบานปากเซ หมูบานโนนสวาง และหมูบานโพนทอง  

ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาบริเวณดานชองเม็ก สวนมากประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 36.6 
รายไดที่นํามาซื้อสินคา โดยสวนมากมาจากการเกษตรกร รายไดครัวเรือนตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 5,001-
10,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพ่ือการบริโภคของครอบครัวตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 1,001-3,000 บาท  

 
8.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีดานชองเม็ก มีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 2.22 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีดานชองเม็ก มีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 3.45 0.877 มาก 
2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.44 0.865 ปานกลาง 
3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 3.44 0.811 ปานกลาง 

4 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 3.41 0.832 ปานกลาง 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ

การพัฒนา สปป.ลาว 3.34 0.746 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.826 ปานกลาง 

พื้นที่ฝงไทย พื้นท่ีฝง สปป.ลาว 

พื้นที่ที่มี
ขอขัดแยง 

ดาน
ศุลกากร

บานวังเตา 

ดานศุลกากร
ชองเม็ก 

เขตแดนท่ี สปป.ลาว 
อางเปนเขตแดน สปป.

ลาว 

เขตแดนที่ ไทย 
อางเปนเขตแดน

ไทย 
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 จากตารางที่ 2.22 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่ดานชองเม็ก มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.42 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก สปป.ลาว 
ไมควรจํากัดชนิดหรือปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกท่ีดีที่สุด 
ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว ตามลําดับ 
 

 8.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่ดานชองเม็ก มีตอประเทศไทย พิจารณาสวนประสมทาง
การตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

 
ตารางที่ 2.23 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานดานชองเม็ก 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภัณฑ 3.72 0.482 มาก 
2 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.50 0.495 มาก 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 3.41 0.500 ปานกลาง 
4 ดานราคา 3.41 0.580 ปานกลาง 

รวม 3.51 0.514 มาก 
 
จากตารางที่ 2.23 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี

คาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.51 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.72 

โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ประเทศไทยมีความคิดสรางสรรค มีความเปนมิตร สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย 
มีมาตรฐานในดานคุณภาพดี ติดตราสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทําใหเกิดความนาเชื่อถือ 
รวมถึงความคุนเคยที่มีตอเพ่ือนบานในฝงประเทศไทย สินคาไทย และผูขายคนไทย เปนตน  
  2) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.50 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ฤดูกาลมีผลตอการเดินทางมาซื้อสินคาและมีแรงงานคนลาวขาม
มาทํางานฝงไทยตามชวงฤดูกาล ขั้นตอนการเขา-ออกประเทศเพ่ือมาซื้อสินคามีความสะดวก สถานที่จําหนาย
สินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขาย มีบริการรับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท และการขนสง
สินคากลับมีความสะดวก เปนตน 
 3) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญปานกลาง 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.41 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีการใหเครดิตในการซื้อสินคา มีการสงเสริมการขายในเรื่องการ
จัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) มีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา มีการติดปายโฆษณาดวย
ภาษาลาว มีการโฆษณาทางวิทยุชุมชนและหนังสือพิมพทองถิ่น ทําใหรูสึกดีและคลอยตามโฆษณาในการอยาก
ใชสินคาของไทย เปนตน 
 4) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.41 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การตั้งราคาสินคาของไทยเหมาะสมกับคุณภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคา
มีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง และสินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขาย
อยูใน สปป.ลาว เปนตน 
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8.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว ณ ดานชองเม็ก 

 
ตารางที่ 2.24 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจยัที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย โดยผานดานชองเม็ก 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การรับรูคุณภาพสินคา 3.64 0.555 มาก 
2 ความพึงพอใจของผูบริโภค 3.61 0.475 มาก 
3 วัตถุประสงคในการซื้อ 3.52 0.624 มาก 
4 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 3.48 0.611 มาก 

รวม 3.56 0.566 มาก 
 
จากตารางที่ 2.24 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี

คาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.90 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
 1) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 3.91 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจาก
ประเทศอ่ืนที่มีจําหนายใน สปป.ลาว การซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุด สินคาของไทยทําใหมี
ความรูสึกท่ีดีที่ไดเปนเจาของ การมาซื้อสินคาของไทยมีความคุมคากับราคา คุณภาพ และการเดินทาง เปนตน 

2) ความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.90 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวพึงพอใจตอขั้นตอนการชําระเงินคาสินคาของไทย 
การปฏิบัติของเจาหนาที่ไทย ผูขายสินคาของไทย รานคาที่ขายสินคาของไทย ทําใหมีความพอใจที่มาซื้อสินคา
ไทยทุกครั้ง เปนตน 
 3) ดานวัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.89 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้นในประเทศของตน ซื้อเพราะชื่น
ชอบและชื่นชมตัวสินคา ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ซื้อเพราะมีความแตกตางจากสินคาในประเทศตน เปนตน 
 4) ความความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในในระดับความสําคัญ
มาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.89 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ตั้งใจซื้อสินคาของไทย แมวาเพ่ิงซื้อสินคาประเภทเดียวกัน
ของประเทศอ่ืน ๆ มา ตั้งใจซื้อสินคาของไทยที่ขายในทองถิ่นแมวาทองถิ่นยังไมมีขาย ตั้งใจเขามาซื้อสินคาของ
ไทยแมวาราคาสินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศอ่ืนที่ไมใชประเทศไทยมีราคาถูกกวา เปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากชองทางปากตอปาก 
มากที่สุด รองลงมาคือสื่อโทรทัศนทองถิ่น และสื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ ปากตอปาก สื่อโทรทัศนทองถิ่น และสื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง 
ตามลําดับ 

 
8.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผานแดนถาวรชองเม็กสวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อ

สินคาฝงไทยเปนคิดทุกครั้ง และสวนมากคิดไวในใจ รอยละ 49.7 และหากมีสินคาชนิดไหนถูกใจก็ซื้อสินคานั้น
เพ่ิม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยนั้นสวนมาก ใชเงินสดที่พกติดตัวมาอยางเดียว รอยละ 88.4 ซึ่งเขามาซื้อ
สินคานั้นมีความถ่ีประมาณ 2 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีที่ลืมซื้อสินคาหรือสินคาหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนลาว
ก็ซื้อสินคาไทยเหมือนเดิม แตซื้อกับผูประกอบการคนลาวในหมูบานใกลเคียง 
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8.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวผานจุดผานแดนถาวรชองเม็กเขามาซื้อสินคาไทยตาม

แนวชายแดนของไทย จากการสัมภาษณ มีความเห็นวา ปริมาณการซื้อสินคาเมื่อ 5 ปที่ผานมามีการซื้อสินคา
ไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 25.5 และมีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม รอยละ 65.5 โดยกรณีที่มีการซื้อสินคาที่เพ่ิมขึ้น
เนื่องจาก ทางเลือกสินคาในตลาดการคาชายแดนมีมากขึ้น รายไดเพ่ิมข้ึน รสนิยมเปลี่ยนไป ชอบความทันสมัย
และมีคุณภาพมากขึ้น สวนกรณีที่มีการซื้อสินคาเทาเดิมเนื่องจาก รายไดไมเปลี่ยนแปลง การคมนาคม
เหมือนเดิมรสนิยมไมเปลี่ยนแปลง เปนตน 

 
8.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผานแดนถาวรชองเม็กมาซื้อสินคาไทย เรียงลําดับประเภทสินคาจากมากไป

นอย ไดแก สินคาประเภทของใชในชีวิตประจําวัน  สินคาประเภทเครื่องปรุงรส สินคาประเภทอาหารและ
เครื่องดื่ม สินคาประเภทอุปกรณการเกษตร สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน สินคาประเภทเครื่องสําอาง 
สินคาประเภทอุปกรณการกอสราง สินคาประเภทเชื้อเพลิง ตามลําดับ 

 
8.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผานแดนถาวรชองเม็กเขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย โดยสวนใหญเขามาซื้อสินคา

ในชวงเชากอนเวลา 09.00 น. รอยละ 68.3 โดยการเขามาซื้อสินคาโดยสวนใหญนิยมซื้อสินคาที่ ตลาดนัด
บริเวณจุดผานแดน เหตุผลที่นิยมซื้อ เพราะ ใกลบาน สะดวก เปนตน โดยมูลคาการเขามาซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาวในหนึ่งครั้งสวนมากนั้นมีมูลคาไมเกิน 1,000 บาท 

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ราคาถูกกวา คุณภาพดีกวา เพราะมีความ
จําเปนที่ตองซื้อไปใชตามฤดูกาล เพราะ ลดราคาเปนบางชวง สินคามีความคงทนมากกวา เปนตน แตยังมี
ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคา ไดแก คาภาษีหรือคาธรรมเนียม ความยุงยากในการ ถือหรือหิ้ว 
สินคากลับ คาขนสงแพง และราคาสินคาสูงกวา เปนตน 

 
8.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผานแดนถาวรชองเม็ก มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจาก

ประเทศอ่ืน เชน จีน และเวียดนาม รอยละ 5–10 ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน 
สปป.ลาว มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาว รอยละ 59.2 บอกวา ซื้อสินคาไทยคงเดิม เพราะมี
ความจําเปนที่ตองซื้อสินคา สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่องของ ไมมีกฎเกณฑ
แนนอนในการจัดเก็บคาภาษี หรือคาธรรมเนียมขนสงสินคา พาหนะใชในการเดินทาง คาธรรมเนียมทําบัตร
อนุญาตออกจาก สปป.ลาว มีคาใชจายสูง เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้นไมสงผลการ
มาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวมาก  

 
8.2. ผูบริโภคคนไทย 

ผูบริโภคคนไทยที่ผานจุดผานแดนถาวรชองเม็กนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดน โดยสวนใหญ
เปนผูหญิงมากกวาผูชาย และมีอายุระหวาง 31-40 ป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณจุดผานแดน
ถาวรชองเม็ก มีอาชีพรับจางภาคบริการ รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 10,001-20,000 บาทตอเดือน ผูบริโภคคนไทย
มาซื้อสินคาท่ี สปป.ลาว โดยสินคาที่ซ้ือจากผูขายคนลาว ไดแก หมูปา เปนตน  
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ปกติเมื่อไปซื้อสินคาที่บริเวณดานผูบริโภคคนไทยจะเลือกซื้อสินคาของไทยมากกวา สินคาจาก สปป.ลาว 
เนื่องจากสินคาจาก สปป.ลาว เปนสินคาตองหาม สินคาไมมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังเคยใชบริการสถานบันเทิงที่ 
สปป.ลาว โดย 1-2 ครั้ง/เดือน แตผูบริโภคไทยกลาววาเที่ยวสถานบันเทิงท่ีประเทศไทยมากกวา 

 
8.3. ผูประกอบการคนลาว 

ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาที่ผานจุดผานแดนถาวรชองเม็ก โดยเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
มีอายุนอยกวา 20-40 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และเปนผูประกอบการรายยอย ซึ่งมี
การเขามาซื้อสินคาสวนใหญไมมีวันหยุดและไมแนนอน ตามลําดับ จากการสัมภาษณผูประกอบการคนลาว 
สามารถสรุปได ดังนี้ 

 
8.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  
 

ตารางที่ 2.25 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 4.50 0.707 มากที่สุด 
2 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจาก

ประเทศไทย 
4.00 0.000 มาก 

3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก
ชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 

4.00 0.000 มาก 

4 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 
เพื่อการพัฒนา สปป.ลาว 

3.50 0.707 มาก 

5 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 3.50 0.707 มาก 
รวม 3.90 0.424 มาก 

 
 จากตารางที่ 2.25 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.90 ไดแก การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด สปป.ลาว ไมควร
จํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทยและประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคา
ทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคน มีความคุนเคยที่มีตอผูประกอบการคนไทยและมีความคุนเคยตอสินคาไทยเปนอยางดี 

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.25 ไดแก ประเทศไทย
มีการวิจัยดานเทคโนโลยี มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีรสนิยมสูงดานความคิด
สรางสรรค มีการศึกษาที่ดี มีอัตราจางแรงงานจํานวนมาก มีความชํานาญดานเทคนิคและมีการผลิตที่ได
มาตรฐาน เปนตน 

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน  ใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.00 ไดแก สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีคุณภาพดี สินคาไทยที่
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จําหนายในรานคาตามแนวชายแดนมีความคงทนและตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึงประเทศ
ไทย เปนตน 

 
8.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผานาแดน

ถาวรบานปากแซง  
 

ตารางที่ 2.26 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานสถานท่ี 4.21 0.505 มาก 
2 ดานผลิตภณัฑ 3.92 0.118 มาก 
3 ดานราคา 3.90 0.424 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.79 0.505 มาก 

รวม 3.96 0.388 มาก 
 
  จากตารางที่ 2.26 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.96 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1)  ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจในการมาซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.21 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การขนสง
สินคากลับมีความสะดวก สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขายและเสีย
คาใชจายในการขนสินคากลับ เปนตน  

2)  ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.92 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาทันสมัย 
สินคาท่ีรานคาไทยนํามาจําหนายเปนที่รูจักและการคนหาสินคาในรานคาไทยทําไดงาย เปนตน 

3) ดานราคา ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.90 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การตั้งราคาสินคา
เหมาะสมกับคุณภาพสินคา สินคาไทยที่เหมือนกันกับสินคา สปป.ลาว นั้น เปรียบเทียบราคาสินคาของไทยมี
ราคาถูกกวาและมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาตามตนทุนที่เพ่ิมทุกครั้ง เปนตน 

4) ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.79 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีบริการให
เปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา มีบริการรับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพทและมีการใหสินเชื่อในการซื้อสินคา 
เปนตน 
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8.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ไทย โดยผานจุดผานแดนถาวรชองเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี 

  
ตารางที่ 2.27 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานเศรษฐกิจ 3.75 0.000 มาก 
2 ดานกฎหมายและการเมือง 3.25 0.354 ปานกลาง 

รวม 3.50 0.177 มาก 
 
จากตารางที่ 2.27 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.50 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
1) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.75 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก รายไดในการนํามา
ซ้ือสินคามีนอย คาใชจายในการขนสงสูงและการขาดแคลนสินคาท่ีจําเปนใน สปป.ลาว และผูบริโภคคนลาว มี
ความตองการสินคาไทยสูง เปนตน 

2) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.25 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก 
รัฐบาลไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ 
และกฎหมายเกี่ยวกับภาษีการคาซับซอนในการนํามาปฏิบัติ เปนตน  
 

8.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายที่ สปป.ลาว 
ผูประกอบการคนลาวที่ผานจุดผานแดนถาวรชองเม็ก สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองใน

ประเทศของตน มีการวางแผนมาซื้อสินคาดวยวิธีการโทรศัพทมาสั่งซื้อสินคา หลังจากนั้นมารับสินคาดวย
ตนเอง โดยมีวิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อและพิจารณาจากประเภท
และชนิดของสินคาที่ขายไดมาก เพ่ือประมาณแนวโนมความตองการซื้อของลูกคา ผูประกอบการคนลาวมาซื้อ
สินคาจากไทย ประมาณมากกวา 15 ครั้งตอเดือน  

ผูประกอบการคนลาวสงสินคาใหกับรานคาประจํามากกวา 4 ราย และมูลคาที่สงสินคาไมเกิน 
50,000 บาทตอครั้ง โดยมีการจายชําระเปนเงินสด 

รานคาที่ขายสินคาในดานสากลวังเตา เมืองโพนทอง แขวงจําปาสัก สปป.ลาว มีรานคาขายสินคาไทย
รายใหญจํานวนมากกวา 3 ราย ซึ่งแนวโนมสินคาจากประเทศไทยที่วางตลาดในทองถิ่นมากขึ้น เนื่องจาก
ผูประกอบการคนลาวตองการสินคาจากประเทศไทยเทานั้น และในกรณีที่สินคาใน สปป .ลาว มีคุณภาพ
ใกลเคียงกัน ราคาถูกกวา ผูประกอบการคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากประเทศของตน เนื่องจากราคาถูกกวา
นั่นเอง 
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8.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณดานหนาจุดผานแดนถาวรชองเม็ก โดยสวนใหญประกอบ

ธุรกิจคาสง เปนเวลามากกวา 9 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งไมเกิน 
50,000 บาท โดยสวนใหญผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานโดยตรง สวนใหญจาย
เปนเงินสด แตหากเปนผูประกอบการคนลาวที่สนิทและไวใจกัน มีการใหสินเชื่อประมาณ 7 วัน แนวโนมที่คน
ลาวมาซื้อสินคาของไทยลดลง เนื่องจากไมใชชวงเทศกาล และแนวโนมที่รานใหมที่สั่งสินคาจากผูประกอบการ
คนไทยเทาเดิม ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทยพบคือ ปญหาในเรื่องการขนสงสินคา ความสูญเสีย 
กลางทาง/ปลายทางของสินคา การลงสินคา คาธรรมเนียม และสินคาถูกกีดกัน 
 
9. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของเมืองและดานในอนาคต 

ดานชองเม็กมีรถโดยสารประจําเสนทางจังหวัดอุบลราชธานี-เมืองปากเซ ระยะทาง 138 กิโลเมตร คา
โดยสารคนละ 200 บาท ปจจุบันมีแนวโนมผูโดยสารเพ่ิมขึ้นจาก 6,000 คน ในป 2554 เปน 25,000 คน ใน
ป 2555 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 316 จากป 2554 และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นทุกปมีแนวโนมการขนสงสินคาเพ่ิมขึ้น 
รอยละ 80 ของป 2554 และเพ่ิมข้ึนทุกป 

สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร  มีโครงการเสนทางคมนาคมระหวางจังหวัด
อุบลราชธานีไปถึงเมืองปากเซ แขวงจําปาสัก สปป.ลาว งบประมาณ 85 ลานบาท ในการสรางเสนทางรถไฟ
สายอีสานจาก จังหวัดอุบลราชธานี-ดานชองเม็ก ดวยระยะทาง 80 กิโลเมตร ใชเวลากอสราง 18 เดือน ซึ่ง
ปจจุบันอยูในการจัดทํารายงานผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอยางละเอียด หากโครงการไดรับการอนุมัติ ใน
อนาคต ทางการรถไฟแหงประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ของบประมาณเพ่ือมาลงทุนโครงการสรางเปนรถไฟทางคู
เพ่ือใหใชประโยชนไดสูงสุด คาดวาจะใชระยะเวลากอสราง 5 ป วงเงินกอสรางประมาณ 9,700 ลานบาท บน
เสนทาง อุบลราชธานี-ดานชองเม็ก  

 

 
           ภาพที่ 2.86 แนวเสนทางรถไฟสายใหมอุบลราชธานี-ชองเม็ก 

 
คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหมีการกอนสรางเสนทางรถไฟจาก อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี มา

สิ้นสุดที่อําเภอชองเม็ก และ สปป.ลาว ไดเตรียมการพัฒนาเสนทางคมนาคมจากเมืองปากเซ แขวงจําปาสัก 
ไปสูชายแดนประเทศเวียดนาม  เพ่ือไปสูเมืองเว และทาเรือดานัง ระยะทางประมาณ 400 กิโลเมตร ปจจุบัน
อยูในระหวางการกอสราง ดวยเหตุผลทั้งหมดดังกลาว ทําใหแนวโนมดานการคาขายและการทองเที่ยวของ 
จังหวัดอุบลราชธานี เปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงเสนทางการคาจากทาเ รือดานัง ของประเทศเวียดนาม 
ไปสูอาวไทยและทะเลอันดามันไดในอนาคต  
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จังหวัดอุบลราชธานีมีศักยภาพในการกระจายและสงสินคาไปสูจังหวัดอ่ืนๆ ของไทย เนื่องจากมี สิ่ง
อํานวยการทางการคา (Trade Facilities) เชน ตลาดวารินเจริญศรี ซึ่งตั้งอยูในอําเภอวารินชําราบ เปนตลาดคา
สงที่ใหญที่สุดในอีสานตอนลาง แมวาตั้งอยูหางจากดานชองเม็ก 90 กิโลเมตร แตถนนสี่ชองจราจรจากชองเม็กถึง
ตลาดดังกลาว ยังชวยใหการขนสงเปนไปอยางสะดวกและรวดเร็ว  

เมืองปากเซ เปนเมืองเอกของแขวงจําปาสัก ตามแผนแมบทการพัฒนาแขวงจําปาสัก ไดกําหนดให
เมืองปากเซเปนศูนยกลางของธุรกิจในลาวใต เปนจุดเชื่อมตอระหวางประเทศ ในดานการเกษตร ดานการ
ทองเที่ยว ดานเหมืองแร ดังนั้น เมืองปากเซ จึงเปนเมืองที่มีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจของแขวงจําปาสัก
ประกอบกับการคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น ซึ่งมีระยะทางไมหางใกลจากจุดผานแดนถาวรชองเม็ก จึงถือเปน
โอกาสของจังหวัดอุบลราชธานี  

ในอนาคตบริเวณดานชองเม็ก มีการเสนอโครงการในการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เพื่อเปนศูนยกระจายสินคาบริเวณดานชองเม็ก  

 
10. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด  

1) มีการบุกรุกพ้ืนที่บริเวณดาน ประมาณ 20 ไร โดยผูคาขายสินคาวางจําหนายสินคาบริเวณดาน
พ้ืนที่ของดานได  

 

  
ภาพที่ 2.87-2.88 การบุกรุกพื้นที่ของประชาชนในพื้นที่ของดานศุลกากร 

 
2) เทศบาลตําบลชองเม็กไดมีการกอสรางศูนย OTOP ดวยงบประมาณ 40 ลานบาท แตไมมีการใช

ประโยชนในการแสดงสินคา เนื่องจากประชาชนที่บุกรุกพ้ืนที่ดานไมมีการยายสถานที่ขายสินคา จึงทําให
อาคารที่กอสรางดังกลาวรกรางมีการอพยพของผูไรที่อยูไปพักพิงอาศัย 

3) ดานชองเม็กเปนดานสากล แตบริเวณดานมีตลาด และแผงลอยวางขายกินพ้ืนที่จราจร เปนปญหา
ในการขนสงสินคา ซ่ึงพ้ืนที่ดานเปนพ้ืนที่ของกรมธนารักษ แตในปจจุบันมีประชาชนบุกรุกพ้ืนที่ดาน ประมาณ 
300 กวาหลังคาเรือน 

4) ผูประกอบไทยที่รับซื้อสินคาเกษตรของลาว มีการแขงขันดานราคาในการรับซื้อสินคา  
5) เจาหนาที่ราชการมีการเปลี่ยนและยายของเจาหนาที่ที่ดูแลความมั่นคง ทําใหมีปญหาการ

บริหารงานไมตอเนื่อง 
6) การนําเขาสินคาจาก สปป.ลาว มีการเสียคาใชจายนอกระบบ 
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11. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
1) การพัฒนาบริเวณหนาดาน ดานชองเม็กมอบอํานาจใหเทศบาลตําบลชองเม็กเปนผูบริหารจัดการ 

ควรมีแสดงลายลักษณอักษรที่ชัดเจน จึงทําใหผูที่รับผิดชอบสามารถดําเนินการไดเต็มที 
2) ดานชองเม็ก ควรเปนจุดกระจายสินคามากกวาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลควรลงทุนใหแก

ผูประกอบการดานการกระจายสินคา (One Stop Shop) 
3) ตําบลชองเม็ก ควรตองมสีรางอัตลักษณของตําบลชองเม็กใหมากขึ้น โดยเฉพาะดานการทองเที่ยว

ใหมากขึ้น ไมใหเปนเพียงแคจุดผานของนักทองเที่ยวไป สปป.ลาว 
4) สงเสริมการสรางโรงงานตามแนวชายแดน เพ่ือนําแรงงานจากประเทศเพ่ือนบานเขามาทํางาน ซึ่งเขา

มาทํางานในชวงเชา และเดินทางกลับในตอนเย็น ชวยในการแกปญหาการลักลอบนําเขาแรงงานในอนาคตได 
5) สรางรถไฟรางคูในการขนสงสินคา เพ่ือรองรับการขยายตัวของสินคาในการสงออกและนําเขา และ

ลดตนทุนการขนสงสินคา 
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สวนที่ 3 
จุดผอนปรน 

 
 

3.1 จุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
 
1. สภาพโดยท่ัวไป 

1.1. ประวัติ ที่ตั้ง และการเดินทาง 
 จุดผอนปรนเขมราฐ ตั้งอยูที่บริเวณหนาที่วาการอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยอําเภอ

เขมราฐ มีพ้ืนที่ติดริมแมน้ําโขงเปนระยะทางยาวกวา 40 กิโลเมตร ประชาชนในพ้ืนที่มีการคาขายและ
แลกเปลี่ยนสินคาระหวางคนไทยและคนลาวเปนเวลานาน ตั้งแตป 2513 จนกระทั่งวันที่ 17 มีนาคม 2541 
จุดผอนปรนนี้ไดยกระดับเปนจุดผอนปรนเขมราฐ เปดทําการวันจันทรถึงวันศุกร ตั้งแต เวลา 08.00-15.00 น.  

การเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี ไปอําเภอเขมราฐ ถึงตัวอําเภอเขมราฐมีทางแยกไปจุดผอนปรน 
มีระยะทาง ประมาณ 105 กิโลเมตร ใชเสนทางหมายเลข 2050 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร  

 

 
                                ภาพที่ 3.1 แผนที่การเดินทางไปยังจุดผอนปรนอาํเภอเขมราฐ 
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ถนนหมายแลข 2112

ถนนหมายแลข 2050

จุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี

แมน้ําโขง

แมน้ําโขง

ดานประเพณีบานนาปากซัน
เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต

สปป.ลาว

ไทย

ไป อ.ตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี

ไป อ.โพธิ์ไทร
จ.อุบลราชธานี

 
                      ภาพที่ 3.2 แผนที่การเดินทางไปยังจุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ 
 

1.2. การบริหารจัดการ หนวยงานรับผิดชอบ 
การบริหารจัดการจุดผอนปรนเขมราฐ ไดมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังนี้  
 

ตารางที่ 3.1 แสดงการบริหารจัดการจุดผอนปรน อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 

ฝายปกครอง อําเภอเขมราฐ ดูแลความเรียบรอยการเขา-ออกของคน และเก็บคาธรรมเนียมคนลาวที่
ผานจุดผอนปรนนี้ คนละ 10 บาท 

ศุลกากรเขมราฐ ดําเนินการตรวจปลอยสินคา เก็บภาษี 
ตํารวจตระเวนชายแดน ดําเนินการดูแลดานความมั่นคงตามแนวตะเข็บชายแดน ตํารวจน้ํา 
 

 
      ภาพที ่3.3 เขตพื้นที่รับผิดชอบดานศุลกากรเขมราฐ 
 

1.3. ลักษณะทางกายภาพของดาน 
จุดผอนปรนการคาอําเภอเขมราฐ มีอาคาร 1 หลัง ตั้งอยูหนาที่วาการอําเภอเขมราฐ ซึ่งเปนจุดจอด

ทาเรือและเปนทางลาดชันมีบันไดเดินขึ้น-ลง ในฤดูแลงความสูงกวา 13 เมตร ระยะความกวางแมน้ําโขงจาก
จุดผอนปรนการคาเขมราฐ ไปยังฝงดานทาปดชุม สปป.ลาว ประมาณ 1 กิโลเมตร 
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                                           ภาพที่ 3.4 บริเวณจุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ 
 

ประชาชนในพื้นท่ีอําเภอเขมราฐ มีอาชีพหลัก ไดแก ทํานา ทําไร และทําสวน อาชีพเสริม ไดแก เลี้ยง
สัตว ประมง และคาขาย จุดผอนปรนนี้ มีสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก  

1) เรือโดยสาร มีใหบริการทั้งเรือของไทยและ สปป.ลาว คาบริการ คนละ 60 บาทตอเที่ยว  
 

   
ภาพที่ 3.5 รถรอกไฟฟาใชมอเตอรที่จุดผอนปรน อําเภอเขมราฐ            ภาพที่ 3.6 เรือโดยสารที่จุดผอนปรน อําเภอเขมราฐ 

 
2) รถรอกไฟฟาใชมอเตอรลําเลียงสินคาขึ้น-ลง หรือ ทองถิ่นเรียกวา วีล โดยคิดคาบริการประมาณ 

100-120 บาทตอเที่ยว ขึ้นอยูกับสินคาแตละประเภทและน้ําหนักของสินคา หากสินคาที่ขนสงลงเรือขนาด
ใหญ สามารถใชรถวีล ขนสินคาประมาณ 2 เที่ยว 

3) รถสามลอรับจาง เปนการใหบริการของคนในพ้ืนที่อําเภอเขมราฐ อัตราคาบริการจากจุดผอนปรน
ไปในเขตอําเภอเขมราฐ คนละ 20 บาท  

 

  
ภาพที่ 3.7-3.8 รถสามลอรับจาง ที่จุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ 
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ภาพที่ 3.9-3.10 กรรมกรแบกหาม ที่จดุผอนปรนอําเภอเขมราฐ 

 
4) กรรมกรแบกหาม รับจางบริการแบกหามสินคา อัตราคาบริการ ประมาณ 20-50 บาทตอครั้ง 
นอกจากนี้ บริเวณวัดประชาเกษม ซึ่งตั้งอยูหางจุดผอนปรนประมาณ 2 กิโลเมตร เปนที่ตั้งตลาดนัด

เพ่ือขายสินคาของไทยใหแกคนลาวฝงตรงขามมาซื้อสินคา และมีคนลาวสวนหนึ่งนําสินคามาวางขายที่ตลาด
แหงนี้ เชน หนอไม เห็ด เปนตน ตลาดนัดเปดทุกวันจันทร ตั้งแตเวลา 08.00-12.00 น. ซึ่งในวันที่มีตลาดนัดมี
คนลาวหมูบานตาง ๆ ของเมืองสองคอน ขามมาประมาณ 200-300 คน มีจํานวนรานคา ประมาณ 200 
รานคา โดยจายคาเชา 10-50 บาทตอวัน ขึ้นอยูกับขนาดของรานคา โดยวัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
ตลาดนัดแหงนี้ 

 

   
ภาพที่  3.11-3.12 บรรยากาศตลาดนดัที่อําเภอเขมราฐ 

 

  
ภาพที่ 3.13-3.14 หนอไมที่ผูคาคนลาวนํามาขาย ที่ตลาดนัดอําเภอเขมราฐ 
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ในชวงฤดูทํานา จุดผอนปรนอําเภอเขมราฐนี้ มีการเคลื่อนยายแรงงานคนลาวฝงตรงขามท่ีเขามาทํานา 
เปนจํานวนมาก จากการสอบถามขอมูลฝายปกครอง อําเภอเขมราฐ พบวา ในป 2554 มีแรงงานลาวฝงตรง
ขามที่เขามาทํานา ประมาณ 3,000 คน และป 2555 มีแรงงานคนลาวฝงตรงขามที่เขามาทํานา ประมาณ 
1,500 คน สวนในป 2556 มีแนวโนมการเคลื่อนยายแรงงานคนลาวฝงตรงขามที่ลดลง ประมาณ 800-1,000 
คน เนื่องจากจากฝง สปป.ลาว มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ ขาว และ ยางพารา เพ่ิมขึ้น แรงงานบางสวนรับจางใน
พ้ืนที่และมีบางที่เปนเจาของ ซึ่งการเขามาทํางานแรงงานคนลาวมี 2 แบบ ไดแก 1) การเขามาทํางานนา แบบ
มีนายหนานําเขา 2) การเขามาทํานา แบบไมมีนายหนา ระยะเวลาการเขามาทํางาน ประมาณ 15-20 วัน 
คาจางแรงงาน คนละ 250-300 บาทตอวัน ขึ้นอยูกับการดูแลของเจาของแปลงนา คือ หากแรงงานคนลาว 
ทานอาหารกับเจาของแปลงนา ไดคาจางแรงงาน 250 บาทตอวัน แตหากแรงงานคนลาวจัดเตรียมอาหารมา
ทานเอง ไดคาจางแรงงาน 300 บาทตอวัน  

 

  
ภาพที่ 3.15 รถรับแรงงานคนลาว                    ภาพที่ 3.16 แรงงานคนลาวรอนายจางมารับ 

 

  
ภาพที่ 3.17-3.18 กลุมแรงงานคนลาวที่เขามาทํานาในชวงฤดูกาล 

 
1.4. จํานวนคนเขา-ออกดาน 
จุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ มีคนลาวฝงตรงขามมาเพ่ือซื้อสินคา ประมาณวันละ 100-150 คน สวนใน

วันที่มีตลาดนัดขายสินคา คือ วันจันทร มีคนลาวฝงตรงขามมาประมาณวันละ 400-500 คน แตหากในชวงฤดู
ทํานา และฤดูเก็บเก่ียว มีคนลาวฝงตรงขามเขา ประมาณ 800-1,000 คนตอป  
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1.5. พิธีการในการเดินทางเขาออก 
เมื่อคนลาวฝงตรงขามที่เขามาจุดผอนปรนนี้ ตองยื่นเอกสาร 1 แผนที่เปนเอกสารสําคัญที่แสดงการมี

ตัวตนของคนลาว มายื่นแสดงตอเจาหนาที่ฝายปกครอง อําเภอเขมราฐ เพ่ือจายคาผานดานนี้ คนละ 10 บาท
ตอวัน ซึ่งมีรายละเอียดภายในเอกสาร คือ รายชื่อเจาตัวของคนลาว พรอมลงจํานวนผูติดตามที่มีอายุต่ํากวา 
17 ป เมื่อยื่นเอกสารแสดงตอเจาหนาที่ฝายปกครองเรียบรอยแลว นําเอกสารดังกลาวไปยื่นตอตรวจคนเขา
เมือง เพ่ือแสดงการเขา-ออกเมือง พํานักอาศัยอยูได 3 วัน 2 คืน หากแรงงานคนลาวที่เขามาทํานา อยู
มากกวาที่กําหนดตองมีการมารายงายตัวที่ตรวจคนเขาเมืองทุก 2 วัน โดยใหเจาของแปลงนามาแจงตอตรวจ
คนเขาเมืองแทนได  
 
2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 

 จุดผอนปรนการคาอําเภอเขมราฐ อยูตรงขามดานประเพณีบานนาปากซัน เมืองสองคอน แขวง
สะหวันนะเขต สปป.ลาว จากดานประเพณีบานนาปากซันไปยังเมืองสองคอน ประมาณ 25 กิโลเมตร เปน
ถนนลูกรัง และจากเมืองสองคอนไปยังแขวงสะหวันนะเขตตามเสนทางหมายเลข 13 ขึ้นเหนือไป ระยะทาง 
ประมาณ 75 กิโลเมตร เปนถนนลาดยาง  

 จากเมืองสองคอนลงใตตามเสนทางถนนหมายเลข 13 ระยะทางประมาณ 53 กิโลเมตรเปนเมือง
ละครเพ็ง แขวงสาละวัน 

 เมืองสองคอนเปน 1 ใน 15 เมืองของแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งแขวงสะหวันนะเขตเปนแขวงที่อยูทาง
ตอนกลางของ สปป.ลาว เปนแขวงที่พ้ืนที่ใหญเปนอันดับหนึ่งของประเทศ เดิมใหญเปนอันดับสองรองจาก
แขวงเวียงจันทน แตเมื่อมีการแยกแขวงไซสมบูนออกจากแขวงเวียงจันทน จึงทําใหแขวงสะหวันนะเขตใน
ปจจุบันมีพ้ืนที่มากที่สุดของ สปป.ลาว และมีจํานวนประชากรมากที่สุดในประเทศ เมืองสองคอนมีประชากร
ประมาณ 64,000 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยผลผลิตหลัก คือ ขาว ขาวโพด และพืชผลทางการ
เกษตรชนิดอ่ืน นอกจากนี้ ยังถือไดวาเปนแหลงผลิตฝายและยอมคราม รวมถึงผาฝายสีธรรมชาติไดดีที่สุดใน 
สปป.ลาว จนมีชื่อเสียงไดรับการยอมรับในระดับนานาประเทศ 

 หมูบานใกลเคียงกับดานประเพณีบานนาปากซัน ไดแก บานสองคอน บานทาปดชุม บานหนองเดิ่น 
บานสบูชัย บานทาเดื่อ บานหนองบัวทา บานหนองฟองทา บานหนองฟองติ้ว บานมวงไผ บานหนองเดิ่น บาน
ปากซอง เปนตน 
 
3. รูปแบบการคาขาย 

3.1. สินคาและมูลคาการคา  
มูลคาสินคาชายแดนที่อยูในความรับผิดชอบศุลกากรเขมราฐ ซึ่งมูลคาการคาที่อยูในความรับผิดชอบ 

ไดแก จุดผานแดนถาวรบานปากแซง อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี จุดผอนปรน อําเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี จุดผอนปรนบานสองคอน อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี และจุดผอนปรนบานยักษคุ 
อําเภอชานุมาน จังหวัดอุบลราชธานี มูลคาการคาที่ผานดานตาง ๆ ดังกลาว ถูกรวบรวมไวมูลคาการคาที่
ศุลกากรเขมราฐ มูลคาการคาป 2556 จํานวน 2,3080.8 ลานบาท เปนสินคาสงออก จํานวน 2,249.7 ลานบาท 
และสินคานําเขา จํานวน 59.1 ลานบาท ซึ่งสินคาสงออกมีแนวโนมที่ลดลง รอยละ 3.4 จากป 2555 สวน
สินคานําเขามีแนวโนมลดลงรอยละ 65 จากป 2555 ดังตารางที่ 3.2 
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ตารางที่ 3.2 แสดงมูลคาสินคาชายแดน จากประเทศไทย – สปป.ลาว                                              หนวย : ลานบาท 
รายการ 2554 2555 YoY 2556 YoY 

สินคาสงออก      1,365.7  2,328.0  70.5  2,249.7  -3.4 
สินคานําเขา          14.3     168.6  1,079      59.1  -65.0 
มูลคาการคา 1,380.0 2,496.6 80.9 2,308.8 -7.52 
ที่มา : ศุลกากรเขมราฐ, 2557 
 
  มูลคาสินคาสงออกในป 2556 จํานวน 2,249.7 ลานบาท ลดลงรอยละ 3.4 จากป 2555 ซึ่งป 2555 
มีมูลคาจํานวน 2,328.0 ลานบาท สินคาที่สงออกในป 2556 ไดแก ยานพาหนะ รอยละ 15.6 เครื่องจักรไมใช
ไฟฟา รอยละ 7.9 วัสดุกอสราง รอยละ 4.1 แกวและผลิตภัณฑ รอยละ 1.2 ผลิตภัณฑเซรามิก รอยละ 1.2 
ของมูลคาการสงออกทั้งหมดของป 2556 เปนตน สินคาสงออกสวนใหญเปนสินคาจากสวนกลาง แตสินคา
เกษตรมีมูลคานอย ดังตารางที่ 3.3 
 
ตารางที่ 3.3 แสดงมูลคาและสินคาชายแดนสงออก จากประเทศไทย – สปป.ลาว                                 หนวย : ลานบาท 
ลําดับ รายการ 2554 สัดสวน 2555 สัดสวน 2556 สัดสวน 

1 ยานพาหนะ อุปกรณและสวนประกอบ 235.7 17.3 394.4 16.9 349.9 15.6 
2 เครื่องจักรไมใชไฟฟา อุปกรณและสวนฯ 14.0 1.0 3.2 0.1 1,78.7 7.9 
3 วัสดุกอสราง 206.5 15.1 289.2 12.4 91.5 4.1 
4 แกวและผลิตภัณฑ 0.2 0.0 0.0 0.0 26.4 1.2 
5 ผลิตภณัฑเซรามิก 0.0 0.0 0.0 0.0 26.2 1.2 
6 น้ํามันเชื้อเพลิง 1.7 0.1 318.7 13.7 12.9 0.6 
7 เฟอรนิเจอรและชิ้นสวน 0.0 0.0 1.3 0.1 9.5 0.4 
8 ของใชประจําวัน (สินคาอุปโภค-บริโภค) 1.2 0.1 132.1 5.7 6.9 0.3 
9 เครื่องจักรที่ใชไฟฟา อุปกรณและสวนฯ 0.2 0.0 0.5 0.0 6.4 0.3 
10 เหล็ก เหล็กกลาและผลติภณัฑ 1.5 0.1 0.0 0.0 2.7 0.1 
11 ปุยและยากําจัดวัชพืช 0.2 0.0 31.4 1.3 1.3 0.1 
12 สินคาอุตสาหกรรมเกษตร 0.0 0.0 18.2 0.8 0.2 0.0 
13 อื่น ๆ 904.7 66.2 1,138.9 48.9 1,537.3 68.3 

สินคาสงออก 1,365.7 100.0 2,328.0 100.0 2,249.7 100.0 
ที่มา : ศุลกากรเขมราฐ, 2557 

 

   
ภาพที่ 3.19-3.20 สินคาที่สงออกที่ดานเขมราฐ 
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ภาพที่ 3.21-3.22 รานยินดีเขมราฐ เปนรานขายสินคาใหคนลาวที่อาํเภอเขมราฐ 

 
  มูลคาสินคานําเขาในป 2556 จํานวน 59.1 ลานบาท ลดลงรอยละ 65 ของป 2555 ในป 2555 มี
มูลคาจํานวน 168.6 ลานบาท สินคาที่นําเขาในป 2556 ไดแก สินคากสิกรรม รอยละ 99 วัสดุกอสราง รอยละ 
0.5 ไมแปรรูป รอยละ 0.5 ของมูลคาสินคานําเขาท้ังหมดของป 2556 ดังตารางที่ 3.4 
 
ตารางที่ 3.4 แสดงมูลคาและสินคาชายแดนนําเขา จากประเทศไทย – สปป.ลาว                                   หนวย : ลานบาท 
ลําดับ รายการ 2554 สัดสวน 2555 สัดสวน 2556 สัดสวน 

1  สินคากสิกรรม  12.6  87.8 122.2  72.5 58.5  99.0 
2  วัสดุกอสราง    -    0.0 0.4  0.2 0.3  0.5 
3  ไม ไมแปรูปและผลิตภัณฑ  1.7  12.2 25.8  15.3 0.3  0.5 
4  ยานพาหนะ อุปกรณและสวนประกอบ     -    0.0          -    0.0 0.0  0.0 
5  สิ่งทอ           -    0.0 10.6  6.3%          -    0.0 
6  อื่น ๆ           -    0.0 9.5  5.7 0.0  0.0 

สินคานําเขา 14.3  100.0 168.6  100.0 59.1  100.0 
ที่มา : ศุลกากรเขมราฐ, 2557 
 

จุดผอนปรนเขมราฐ ตั้งในเขตอําเภอเขมราฐ เปนอําเภอขนาดใหญที่มีการจําหนายสินคาหลากหลาย 
จึงเปนจุดหนึ่งที่คนลาวฝงตรงขามมาซื้อสินคา ทั้งพอคารายใหญ พอคารายยอย และผูบริโภค โดยรานคา
ขนาดใหญในพ้ืนที่อําเภอ จํานวน 10 ราน ซึ่งมีการจําหนายสินคา ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค วัสดุกอสราง
อุปกรณทางการเกษตร เปนตน มีพอคารายใหญคนลาวเมืองสองคอน ประมาณ 2-3 ราย มีมูลคาในการซื้อ
สินคาของพอคารายใหญคนลาวตอสัปดาห ประมาณ 800,000-900,000 บาท สวนพอคารายยอยคนลาวและ
ผูบริโภคคนลาวเมืองสองคอน ขามมาซื้อสินคาในวันที่มีตลาดนัด คือ วันจันทร ซื้อสินคาที่มีตลาดนัด หากขาด
เหลือสินคา จึงไปซื้อสินคาที่รานคาขายสงในอําเภอเขมราฐ พอคารายยอยคนลาวที่มาซื้อสินคาในวันจันทร 
ประมาณ 10,000-20,000 บาทตอครั้ง สวนผูบริโภคคนลาว มีการซื้อสินคา ประมาณ 1,000-5,000 บาทตอครั้ง 
หากคิดมูลคารวมทั้งพอคาคนลาว และผูบริโภคคนลาว มีมูลคาประมาณ 500,000-600,000 บาทตอวันที่เปด
ตลาดนัด  
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ภาพที่ 3.23 บรรยากาศตลาดนัดขายสินคา                             ภาพที่ 3.24 ตัวอยางสินคาที่ขายภายในตลาดนัด 
 

นอกจากนี้ ตลาดนัดมีแมคาคนลาวฝงตรงขามที่นําสินคามาวางจําหนายที่ตลาดนัด จํานวน 15-20 ราย 
สินคาที่นํามาจําหนาย ไดแก หนอไม หวาย เห็ด เปนตน ซึ่งมูลคาสินคาที่แมคาคนลาวนํามาขาย ประมาณ 
1,500-2,000 บาท เสียคาใชจายในการเดินทางตั้งแตคาดานประเพณีบานนาปากซัน คาเรือโดยสารขามฝาก 
คาจุดผอนปรนเขมราฐ คารถสามลอขนสินคาไปตลาด รวมคาใชจาย ประมาณ 500 บาทตอราย แตเมื่อหัก
คาใชจายแลว แมคาคนลาวนําเงินที่ขายไดไปซื้อสินคาท่ีใชชีวิตประจําวันของอุปโภคบริโภค  

 

    
ภาพที่ 3.25 บรรยากาศตลาดนัดขายสินคา                             ภาพที่ 3.26 ตัวอยางสินคาที่คนลาวนํามาขาย 
 

สินคาท่ีคนลาวมาซื้อสินคาของไทย เพื่อไปบริโภคหรือขาย โดยแบงเปนประเภท ดังนี้ 
  1) สินคาอุปโภคบริโภค ไดแก สุรา ยาสูบ เครื่องดื่มบํารุงกําลัง ขนมคบเคี้ยว น้ําอัดลม น้ําสมดีโด ผงชูรส 
น้ํามันพืช กระดาษทิชชูและไขไก เปนตน 
  2) สินคาของใชภายในครัวเรือน ไดแก ไมแขวนเสื้อ ชอน จาน มีด กะละมังพลาสติก กระบอกน้ําและ
ไมถูกพ้ืน เปนตน 

3) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก วิทยุ/โทรทัศน พัดลม ตูเย็นและเครื่องเสียง เปนตน 
4) สินคาเครื่องนุงหม ไดแก กางเกง เสื้อ กระโปรง ผาถุง รองเทาแตะและกระโปรง เปนตน 
5) สินคาอุปกรณทางการเกษตร ไดแก ปุย เมล็ดพันธุพืช อาหารสัตว จอบ เสียมและเครื่องสูบน้ํา 

เปนตน 
6) สินคาอุปกรณกอสราง ไดแก สายไฟ สวิทซ ตะปู สี หลอดไฟและปลั๊ก เปนตน 
7) สินคาเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น รถมอเตอรไซค ยางรถมอเตอรไซคและ 

รถจักรยาน เปนตน 
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3.2. รูปแบบการพึ่งพาดานการคา 
1) กรณีผูขายคนไทยในพื้นที่อําเภอเขมราฐ ขายสินคาใหกับคนลาว แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

(1) ขายสินคาใหกับพอคาคนกลางฝง สปป.ลาว โดยขามมาซื้อสินคาฝงไทย และผูขายคนไทยนําสินคาไปสงที่
ดานบานนาปากซัน เมืองสองคอน แลวพอคาคนกลางนําไปกระจายตอใหพอคารายยอยที่หมูบานใกลเคียง 
เมืองสองคอน (2) ขายสินคาใหพอคารายยอยฝง สปป.ลาว แลวนําสินคาไปขายที่รานในหมูบานตาง ๆ เมือง
สองคอนโดยตรง (3) ขายสินคาใหผูบริโภคคนลาวเมืองสองคอนโดยตรง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2) กรณีผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่วัดประชาเกษม ขายสินคาใหคนลาวเมืองสองคอน แบง
ออกเปน 2 ประเภท ไดแก (1) ขายสินคาพอคารายยอยท่ีเมืองสองคอน แลวนําสินคาไปขายเอง (2) ขายสินคา
ใหผูบริโภคคนลาวเมืองสองคอนโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) กรณีพอคารายยอยคนลาวที่เมืองสองคอน สปป.ลาว นําสินคามาขายใหกับคนไทย ที่บริเวณ
จุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ แบงออกเปน 3 สวน คือ (1) ขายสินคาใหพอคาคนไทยในอําเภอตาง ๆ จังหวัด
อุบลราชธานี (2) ขายสินคาใหพอคาคนไทยในอําเภอเขมราฐ (3) ขายสินคาใหผูบริโภคโดยตรง   
 
 
 
 
 
 

ผูขายในอําเภอ
เขมราฐ 

พอคาคนกลาง 
เมืองสองคอน 

 

พอคารายยอยใน 
เมอืงสองคอน ขายสินคาที่ไทย กระจายสินคา 

ผูขายรายยอยใน 
เมืองสองคอน ขายสินคาที่ อ.เขมราฐ 

ผูบริโภคใน 
เมืองสองคอน ขายสินคาที่ อ.เขมราฐ 

 
ภาพที่ 3.27 แสดงรูปแบบการพึ่งพาของผูขายคนไทยในพื้นที่อําเภอเขมราฐ 

ผูบริโภค 
เมืองสองคอน 

ขายสินคาที่ อ.เขมราฐ 

 

ผูขายใน 
ตลาดนดัที ่

วัดประชาเกษม 

ผูขายรายยอย 
เมืองสองคอน ขายสินคาที่ อ.เขมราฐ 

ภาพที่ 3.28 แสดงรูปแบบการพึ่งพาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่วัดประชาเกษม 
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3.3. ลักษณะการขนสง 
 
1) กรณีผูขายคนไทยในพื้นที่อําเภอเขมราฐ 

 
กรณีที่ 1.1) ขายสินคาใหกับพอคาคนกลาง เมืองสองคอน 
 
 
 
 
 
 
 
  ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีท่ีพอคาคนกลางเมืองสองคอน สปป.ลาว เขามาซื้อสินคากับผูขายคนไทย 
โดยที่พอคาคนกลางเมืองสองคอน สปป.ลาว จดรายการสั่งซื้อสินคาจากพอคารายยอยเมืองสองคอน แลวเขา
มาซื้อสินคาตามคําสั่งซื้อของพอคารายยอยเมืองสองคอนในวันที่เปดจุดผอนปรน โดยที่พอคาคนกลางเมือง
สองคอน สปป.ลาว เขาไปซื้อสินคาในรานคาสงในตัวเมืองเขมราฐ เชน รานยินดีเขมราฐ เปนตน คาใชจายนั่ง
รถสามลอเครื่องจากจุดผอนปรนไปในตัวอําเภอ 20 บาท หลังจากซื้อสินคาแลวจางเหมารถสามลอเครื่อง
ประมาณ 200 บาทเพ่ือนําสินคามายังจุดผอนปรนเขมราฐและจางแรงงานขนสินคาลงเรือประมาณ 200-300 
บาท ขึ้นอยูกับปริมาณสินคาที่ขนลงเรือ จากนั้นกน็ําสินคาไปกระจายตอยังพอคาคารายยอยเมืองสองคอน 
 

พอคาคนไทยใน 
อําเภอเขมราฐ 

พอคารายยอยจาก 
เมืองสองคอน 

ผูบริโภคคนไทยใน 
อําเภอเขมราฐ 

ขายสินคาที่ตลาดนัด วัดประชาเกษม 

พอคาคนไทยใน 
จังหวัดอุบลราชธานี 

ภาพที่ 3.29 แสดงรูปแบบการพึ่งพาของพอคารายยอยคนลาวที่เมืองสองคอน สปป.ลาว 

ผูขายคน
ไทย 

อ.เขมราฐ 

พอคาคน
กลางเมือง 
สองคอน 

จุดผอนปรน 
อ.เขมราฐ 

ดานประเพณ ี
บานนาปาก

ซัน 

จดรายการ แลวมาเลือกสินคาท่ีรานขาย 

สงสินคา นําสินคา
กลับเอง 

พอคาราย
ยอยเมือง 
สองคอน 

กระจาย
สินคา 

นําสินคา
กลับเอง 

จุดแบงเสนเขตแดน 

ภาพที่ 3.30 แสดงการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.เขมราฐ ขายสินคาให พอคาคนกลาง เมืองสองคอน 
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กรณีที่ 2.2) ขายสินคาใหพอคารายยอย เมืองสองคอน 
 
 
 
 
 
  

   
  
  ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีที่พอคารายยอยเมืองสองคอนเขามาซื้ อสินคากับผูขายคนไทยใน     
อําเภอเขมราฐ การเดินทางเขามามีคาเดินทางเปนคาเรือโดยสารเที่ยวละ 20 บาท และคารถสามลอเครื่อง 
เที่ยวละ 20 บาท ในขากลับที่พอคาคนลาวรายยอยเมืองสองคอนตองขนสินคากลับตองเหมาสามลอเครื่องไป
สงสินคาที่บริเวณจุดผอนปรนราคาเหมาประมาณ 200-300 บาท ขึ้นอยูกับปริมาณของสินคา และตองจาง
แรงงานขนลงเรือและนําไปขายตอในลักษณะรานขายของชําในเมืองสองคอนเพื่อจําหนายใหผูบริโภคคนลาว 
 
กรณีที่ 2.3) ขายสินคาใหผูบริโภคโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
  ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีที่ผูบริโภคเมืองสองคอนเขามาซื้อสินคาดวยตัวเองกับผูขายคนไทยใน 
อําเภอเขมราฐ โดยที่ผูบริโภคเมืองสองคอนขามมาฝงไทยในวันที่เปดจุดผอนปรน 
 

2) กรณีผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่วัดประชาเกษม 
 
กรณีที่ 2.1) ขายสินคาใหพอคารายยอยท่ีเมืองสองคอน 
 
 
 
 
 
 
 

   
ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีท่ีพอคารายยอยเมืองสองคอนเขามาซ้ือสินคากับผูขายคนไทยในวันที่มี

ตลาดนัดที่วัดประชาเกษม โดยตลาดนัดนี้มีพอคาคนไทยนําสินคาที่หลากหลายมาจําหนายทั้งปลีกและสง 

 จดุแบง่เส้นแดน
การค้า  

ผูขายคน
ไทย 

อ.เขมราฐ 

พอคาราย
ยอย เมือง 
สองคอน 

จุดผอนปรน 
อ.เขมราฐ 

ดานประเพณี 
บานนาปาก

ซัน 

เดินทางมาเลือกสินคาดวยตัวเอง 

สงสินคา นําสินคา 
กลับเอง 

ผูบริโภค 
เมืองสอง

คอน 

ขาย 
สินคา 

นําสินคา 
กลับเอง 

จุดแบงเขตเสนแดน 

ภาพที่ 3.31 แสดงการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.เขมราฐ ขายสินคาให พอคารายยอย เมืองสองคอน 

จุดแบงเสนเขตแดน 

ผูขายคน
ไทย 

อ.เขมราฐ 

ผูบริโภค 
เมือง 

สองคอน 

จุดผอนปรน 
อ.เขมราฐ 

ดานประเพณี 
บานนาปาก

ซัน 

เดินทางมาเลือกสินคาดวยตัวเอง 

สงสินคา นําสินคา 
กลับเอง 

นําสินคา 
กลับเอง 

ภาพที่ 3.32 แสดงการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.เขมราฐ ขายสินคาให ผูบริโภคโดยตรง เมืองสองคอน 

จุดแบงเสนเขตแดน 
ผูขายคนไทย 
ตลาดนัดวัด
ประชาเกษม 

พอคาราย
ยอย เมือง 
สองคอน 

จุดผอนปรน 
อ.เขมราฐ 

ดานประเพณ ี
บานนาปาก

ซัน 

เดินทางมาเลือกสินคาดวยตัวเอง 

สงสินคา นําสินคา 
กลับเอง 

ผูบริโภค
เมืองสอง

คอน 

ขาย 
สินคา 

นําสินคา 
กลับเอง 

ภาพที่ 3.33 แสดงการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในตลาดนัด ขายสินคาให พอคารายยอย เมืองสองคอน 
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รวมถึงอาหารที่ปรุงสําเร็จตาง ๆ โดยที่พอคารายยอยเมืองสองคอนขามมาซื้อสินคาที่บริเวณตลาดนัดแลวนํา
สินคากลับไปจําหนาย การเดินทางเขามามีคาใชจายคาเรือโดยสารเที่ยวละ 20 บาท คาสามลอเครื่องมาที่
ตลาดนัดเที่ยวละ 20 บาท จากนั้นก็ขนสินคากลับไปจําหนายกับผูบริโภคในเมืองสอนคอน 
 
กรณีที่ 2.2) ขายสินคาใหผูบริโภคเมืองสองคอนโดยตรง  
 
 
 
 
 
 
 
  ลักษณะการขนสินคากลับในกรณีที่ผูบริโภคเมืองสองคอนขามมาซื้อสินคาที่ตลาดนัดวัดประชาเกษม
ซึ่งจะมีตลาดนัดสัปดาหละ 1 วัน คือ วันจันทร โดยผูบริโภคเมืองสองคอนที่ขามมาถือเปนการเขามาเที่ยวชม
สินคาในตลาดที่มีสินคาใหเลือกซื้อหลากหลายมากกวาสินคาที่ขายในเมืองสองคอนและบางทีมีราคาสูงกวา
การขามมาซื้อสินคาดวยตนเอง คาใชจายในการเดินทางมาตลาดนัดมีคา เรือโดยสารเที่ยวละ 20 บาท คา
เหยียบแผนดินไทย 10 บาท คารถสามลอเครื่องนั่งไปตลาดนัดเที่ยวละ 20 บาท สินคาที่ผูบริโภคเมืองสอง
คอน สปป.ลาว นํากลับไปเปนสินคาอุปโภคบริโภค เชน ผงซักฟอก สบู ยาสีฟน ยาสระผม เสื้อผาเครื่องนุงหม 
อาหารสด อาหารแหง ผัก และอาหารปรุงสําเร็จ เปนตน 
 

3) กรณีพอคารายยอยคนลาวท่ีเมืองสองคอน สปป.ลาว  
 
กรณีที่ 3.1) ขายสินคาใหพอคาคนไทยในอําเภอตาง ๆ จังหวัดอุบลราชธานี 
  
 
 
 
 
 
 
  
 ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีที่พอคารายยองเมืองสองคอนนําสินคาจากผูผลิตสินคาที่  สปป.ลาว 
มาสงใหกับพอคาคนไทยในจังหวัดอุบลราชธานี พอคารายยอยเมืองสองคอนรวบรวมผลผลิตจากผูผลิตคนลาว
แลวนําเขามาจําหนายใหพอคาคนไทยที่เปนพอคาในอําเภอตาง ๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี มารอรับสินคาที่
บริเวณจุดผอนปรน ซ่ึงมีการนัดหมายกันลวงหนา 
 

จุดแบงเสนเขตแดน 
ผูขายคนไทย 
ตลาดนัดวัด
ประชาเกษม 

ผูบริโภค 
เมือง 

สองคอน 

จุดผอนปรน 
อ.เขมราฐ 

ดานประเพณ ี
บานนาปาก

ซัน 

เดินทางมาเลือกสินคาดวยตัวเอง 

สงสินคา นําสินคา 
กลับเอง 

นําสินคา 
กลับเอง 

ภาพที่ 3.34 แสดงการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในตลาดนัด ขายสินคาให ผูบริโภคโดยตรง เมืองสองคอน 

พอคาราย
ยอย เมือง
สองคอน 

พอคาคน
ไทย อําเภอ
ตางๆ จ.อุบล

ฯ  

ดานประเพณ ี
บานนาปาก

ซัน 

 

จุดผอน
ปรน อ.
เขมราฐ 

นําสินคามาขายดวยตัวเอง 

นําสินคา 
มา 

นําสินคา 
มา 

ผูบริโภค
คนไทย 

ขาย 
สินคา 

นําสินคา 
กลับเอง 

ผูผลิต
สินคา 

สปป.ลาว 
รวบรวม 
สินคา 

จุดแบงเสนเขตแดน 

ภาพที่ 3.35 แสดงการขนสงสินคาของพอคารายยอยคนลาว เมืองสองคอน ขายสินคาให พอคาคนไทย จ.อุบลราชธาน ี
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กรณีที่ 3.2) ขายสินคาใหพอคาคนไทยในอําเภอเขมราฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีที่พอคารายยองเมืองสองคอนนําสินคาจากผูผลิตสินคาที่  สปป.ลาว 
มาสงใหกับพอคาคนไทยใน อําเภอเขมราฐ โดยพอคารายยอยเมืองสองคอนรวบรวมผลผลิตจากผูผลิตคนลาว
แลวนําเขามาจําหนายใหพอคาคนไทยที่เปนพอคาใน อําเภอเขมราฐ มารอรับสินคาที่บริเวณจุดผอนปรน โดย
มีการนัดหมายกันลวงหนา 
 
กรณีที่ 3.3) ขายสินคาใหผูบริโภคในอําเภอเขมราฐ 
 
 

 
 
 
 
 

 ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีที่พอคารายยอยเมืองสองคอนนําสินคาจากผูผลิตคนลาวมาขายใหกับ
ผูบริโภคโดยตรงมีลักษณะการนําเขาสินคาโดยขนสินคาทางเรือโดยสารแลวนําสินคามาวางและเชาพ้ืนที่ขายที่
ตลาดนัด เพ่ือจําหนายใหกับผูบริโภคคนไทย สินคาสวนใหญที่นํามาขายเปนผลผลิตจากปาที่คนลาวไปเก็บ
รวบรวมมาแลวนํามาจําหนายที่ฝงไทย เชน หนอไมสด หนอไมเผา หนอยไมดอง เห็ดและไขมดแดง เปนตน  
 

3.4. รูปแบบการชําระเงิน แบงออกเปน 2 กรณ ี
1) กรณีขายเชื่อ การขายสินคาแบบเงินเชื่อกับคนลาวไดตองมีการติดตอซื้อขายกันมาเปนเวลานาน

อยางนอยมากกวา 3 ป และมีความไวใจกัน สวนใหญการขายเชื่อเปนการขายสินคาใหพอคาคนกลาง และ
พอคารายยอย เนื่องจากมีความไววางใจ แตกอนที่ชําระคาสินคาเปนเงินเชื่อ มีการซื้อขายเปนเงินสดมากอน  
จนเกิดความไววางใจ จึงสามารถซื้อสินคาเปนเงินเชื่อได แตใหสินเชื่อมูลคาไมมากนักแลวแตการพิจารณาตก
ลงใจของผูคาคนไทย ซึ่งการใหสินเชื่อเปนการใหรอบชนรอบ เชน ซื้อสินคาวันจันทร พอถึงวันจันทรหนาก็นํา
เงินมาชําระคาสินคาของงวดวันจันทรที่ผานมา นอกจากนี้มีบางทีผูขายคนไทยขายสินคาเปนเงินเชื่อ เกิด
ปญหาการไมมาชําระหนี้ จึงตองติดตามทวงหนี้ คือ 1) คนไทยติดตามเอง 2) คนลาวติดตามให แตยาก คนลาว
ที่มาซื้อสินคาไปขายโดยขอสินเชื่อ มีพฤติกรรมการจายชําระหนี้ ไดแก 1) จายประจํา 2) จายผลัดผอนไป
บางครั้ง 3) จายผลัดผอนเปนหลายครั้งและตองตามทวงหนี้ 4) หนีหายไมมีการชําระหนี้ แตสวนใหญถือความ
ซื่อสัตย ซึ่งคนลาวตองมาซ้ือสินคาท่ีฝงไทยเปนประจํา มีการจายหนี้ประจําเมื่อครบกําหนด แตลักษณะการขอ

จุดแบงเสนเขตแดน 

พอคาราย
ยอย เมือง
สองคอน 

พอคาคน
ไทย อ.
เขมราฐ 

ดานประเพณ ี
บานนาปาก

ซัน 

 

จุดผอน
ปรน อ.
เขมราฐ 

นําสินคามาขายดวยตัวเอง 

นําสินคา 
มา 

นําสินคา 
มา 

ผูบริโภค
คนไทย 

ขาย 
สินคา 

นําสินคา 
กลับเอง 

ผูผลิต
สินคา 

สปป.ลาว 
รวบรวม 
สินคา 

ภาพที่ 3.36 แสดงการขนสงสินคาของพอคารายยอยคนลาว เมืองสองคอน ขายสินคาให พอคาคนไทย อ.เขมราฐ 

พอคาราย
ยอย เมือง
สองคอน 

ดานประเพณี 
บานนาปาก

ซัน 

 

จุดผอน
ปรน อ. 
เขมราฐ 

นําสินคามาขายดวยตัวเอง 

นําสินคา 
มา 

นําสินคา 
มา 

ผูบริโภค
คนไทย 

ขายสินคา 
 

ผูผลิต
สินคา 

สปป.ลาว 
รวบรวม 
สินคา 

จุดแบงเสนเขตแดน 

ภาพที่ 3.37 แสดงการขนสงสินคาของพอคารายยอยคนลาว เมืองสองคอน ขายสินคาให ผูบริโภคใน อ.เขมราฐ 
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สินเชื่อ มักเปนสินเชื่อที่เกี่ยวกับอุปกรณกอสราง ซื้อไปขายตอหรือเพ่ือไปซอมแซม ตอเติมที่อยูอาศัย ซึ่งมี
มูลคาที่สูง  

2) กรณีขายเงินสด การขายสินคาเงินสด สวนใหญเปนการขายสินคาใหกับผูบริโภคคนลาวโดยตรง 
หรือจําหนายใหกับพอคาคนลาวรายยอย ซึ่งทางผูขายคนไทยยังไมไววางใจในการใหสินเชื่อ นอกจาก
ผูประกอบการคนไทยตองการเงินสดหมุนเวียนใชจายในกิจการรานคาโดยรูวา คนลาวเตรียมเงินสดมาซื้อ
สินคาอยูแลว  
 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและการบริการ 

4.1. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงาน  
1) การพึ่งพาแรงงานในทองถิ่น คือ คนในพ้ืนที่อําเภอเขมราฐ อาชีพรับจางขนสินคาจากดานลงไป

เรือที่แมน้ําโขง อาชีพขนสินคาขึ้น-ลงรถวีล อาชีพรถสามลอรับจาง การที่มีจุดผอนปรนแหงนี้ ทําใหบุคคล
ดังกลาว มีการสรางรายไดที่เพ่ิมขึ้น รายไดที่ไดแตละวัน ประมาณ 400-700 บาทตอวัน ขึ้นอยูกับชวงฤดูกาล 
หากชวงฤดูรอนและฤดูหนาว ชวงหลังเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตร เชน เกี่ยวขาว มีคนลาวฝงตรงขามเดินทางมา
ซื้อสินคามากกวาชวงฤดูฝน  

2) การพึ่งพาแรงงานจากเมืองสองคอน ที่จุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ มีการเคลื่อนยายแรงงานคน
ลาวปละประมาณ 1,000 คน ซึ่งการเขามาทํางานแรงงานลาวมี 2 แบบ ไดแก 1) การเขามารับจางทํานา แบบ
มีนายหนา โดยเจาของแปลงนา เสียคานายหนา คนละ 30-50 บาทตอแรงงาน 1 คน เพ่ือใหหาแรงงานลาว
เขามาทํานาในพ้ืนที่ อําเภอเขมราฐ และอําเภอใกลเคียงในจังหวัดอุบลราชธานี 2) การเขามาทํานา แบบไมมี
นายหนา ซึ่งการเขามาแบบนี้ เปนการติดตอจากเจาของแปลงนาโดยตรงกับแรงงานคนลาว ซึ่งเคยมารับจางใน
ปกอนหนา การเขามาทํางานของแรงงานคนลาว ประมาณ 15-20 วัน โดยเจาของนาตองมาแจงชื่อแรงงาน
ลาว ทุก ๆ 2 วัน กับเจาที่ตรวจคนเขาเมือง คาจางแรงงาน คนละ 250-300 บาทตอวัน ขึ้นอยูกับการดูแลของ
เจาของแปลงนา คือ หากแรงงานลาว ทานอาหารกับเจาของแปลงนา ไดคาจางแรงงาน 250 บาทตอวัน แต
หากแรงงานลาวจัดหาอาหารทานเอง ไดคาจางแรงงาน 300 บาทตอวัน แรงงานที่เขามาทํานาโดยผาน
ชองทางนี้ มีการกระจายตัวไปทํานาที่อําเภอเขมราฐ และอําเภอใกลเคียง ซึ่งการเขามาของแรงงานลาวโดย
สวนใหญ เปนการเขามาแบบครอบครัว มีเด็กติดตามผูใหญมาทํานา อาจทําใหเสี่ยงตอการเกิดปญหาแรงงาน
เด็ก แรงงานลักลอบเขาเมือง เนื่องจากไมสามารถตรวจสอบได เพราะการเขามาของแรงงานลาว มีเอกสาร 1 
ฉบับ ที่แจงวามีรายชื่อผูใหญ 1 คนที่ขอเขามาไทยโดยผานจุดผอนปรนแหงนี้ และกรอกจํานวนผูติดตามมาที่มี
อายุนอยกวา 17 ป มีก่ีรายโดยไมไดลงรายชื่อของผูติดตาม จึงอาจทําใหเกิดปญหาดังกลาว 

 

 
                                       ภาพที่ 3.38 บรรยากาศแรงงานเขามาทํางานตามฤดูกาล 
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4.2. รูปแบบการพึ่งพาดานบริการ 
1) การพึ่งพาดานสาธารณสุข 

 จุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ อําเภอเขมราฐ มีคนลาวเมืองสองคอนและจากหมูบานใกลเคียงขามมา
รักษาพยาบาลเปนประจํา เนื่องจากการรักษาที่ฝง สปป.ลาว ยังไมมีเครื่องมือในการรักษาครบถวน ประกอบ
กับบุคลากรทางการแพทยมีนอย และขีดความสามารถยังไมเพียงที่รักษาในโรคที่มีการใชความรูความสามารถ
สูงยังไมสามารถรักษาได ประกอบกับมีการเดินทางที่ไมสะดวกและไกลจากหมูบาน จึ งนิยมขามมารักษาที่
โรงพยาบาลอําเภอเขมราฐ และคลินิกรักษาโรคทั่วไปในเขตอําเภอเขมราฐ ซึ่ง มีความพรอมในทุก ๆ ดาน
มากกวาการรักษาพยาบาลที่ฝงลาว คนลาวที่เขารักษาเฉลี่ย 2 ครั้งตอเดือน และเสียคาใชจาย 500-1,000 
บาทตอครั้ง 
 
5. ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม 

ความสัมพันธระหวางอําเภอเขมราฐของไทย และเมืองสองคอน สปป.ลาว ในสวนราชการ หนวยงาน
ในอําเภอเขมราฐกับเมืองสองคอนมีกิจกรรมสรางความสัมพันธทั้งแบบที่เปนทางการ และไมเปนทางการ 
สําหรับรูปแบบที่ทางการ อาทิ การประชุมรวมมือกันเพ่ือปราบปราบยาเสพติด สําหรับรูปแบบที่ไมเปนทาง
การคา เชน การแขงขันกีฬาระหวางดานศุลกากรเขมราฐกับดานศุลกากรทาปดชุม การเขารวมงานประเพณี
ของแตละเมืองทั้งไทยและ สปป.ลาว เปนตน  
 อยางไรก็ตาม พบวา เมืองสองคอนมีการรักษาระดับความสัมพันธในระดับหนึ่ง หากเจาหนาที่ ระดับ
ปฏิบัติในเมืองสองคอนมีความสนิมสนมเปนพิเศษกับเจาหนาที่อําเภอเขมราฐ บุคคลนั้นก็ถูกโยกยายไปทํางาน
ตําแหนงอ่ืนแทน ทั้งนี้ เพราะแขวงสะหวันนะเขตเกรงวาการมีความสนิทสนมสามารถทําใหเกิดการเลือก
ปฏิบัติ และมีผลตอการดําเนินนโยบายจากรัฐบาลในการดําเนินการและไมดําเนินการที่เกี่ยวกับการคาและการ
ลงทุนกับไทย รวมถึงการควบคุมใหเปนไปตามระเบียบของแขวง 
 สวนความสัมพันธของประชาชนในพ้ืนที่ทั้ง 2 ฝง เห็นวา ทั้งประชาชนที่อยูในอําเภอเขมราฐและ
ประชาชนที่อยูในเมืองสองคอนเสมือนมีความเปนเครือญาติกัน เพียงแมน้ําโขงกั้นกลางระหวาง 2 พ้ืนที่เทานั้น 
เพราะฉะนั้น ในมุมมองการทําธุรกิจ ผูประกอบการไมไดมองวาเปนการคาขายระหวางประเทศ แตเห็นวาเปน
การคาขายในพ้ืนที่เดียวกัน 
  สวนการพนัน คนลาวที่ผานจุดผอนปรนแหงนี้ที่เคยเลนหวยใตดินของไทย คิดเปนรอยละ 26 โดยสวน
ใหญเลน 1 ครั้งตอเดือน แตนิยมเลนหวยของ สปป.ลาว มากกวาเลนหวยใตดินของไทย โดยเลนหวยของ 
สปป.ลาว 1-2 ครั้งตอเดือน 
 
6. ดานความม่ันคง 
 พ้ืนที่ชายแดนที่อําเภอเขมราฐติดริมแมน้ําโขงเปนระยะทางยาวกวา 40 กิโลเมตร ยังมีการลักลอบขน
สินคาผิดกฎหมาย เนื่องจากแนวพรมแดนเปนลําน้ําโขงที่สามารถขามไปมาได มีชองทางธรรมชาติตลอดแนว
ชายแดนกําลังเจาหนาที่มีไมเพียงพอ การจับกุมกระทําไดคอนขางยาก พบเห็นการลักลอบสิ่งผิดกฎหมาย 
ไดแก  

1) ไมพะยูง ผูลักลอบสงออกใชวิธีการซุกซอนไวในน้ําริมตลิ่งแมน้ําโขงเพ่ือรอการลักลอบสงออก  
2) ยาเสพติด มีการลักลอบนํายาเสพติดเขามาที่อําเภอเขมราฐดวยการซุกซอนตามสวนตาง  ๆ ใน

รางกาย ทําใหวิธีการจับกุมและตรวจสอบตองใชสุนัขตํารวจและเจาหนาที่ อยางไรก็ตาม การใชสุนัขตํารวจ
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สงผลใหเกิดภาพที่ไมดีในสายตาคนลาวและคนไทยบางคน ดังนั้น การตรวจคนจึงตองอาศัยการขาวที่แมนยํา
และถูกตองของเจาหนาที่ท้ังสองฝายและความรวมมือของประชาชนในพื้นท่ี 

3) สินคาเกษตร เชน ขาวเปลือก หากมีการจับกุมการลักลอบนําเขาก็ยากที่พิสูจนวาเปนสินคา
ลักลอบนําเขา 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
                         ภาพที่  3.39 พื้นที่นําเขายาเสพติดตามแนวชายแดนตามแมน้ําโขง 

 
7. พฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่จุดผอนปรนอําเภอ

เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

7.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดย

ใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยางจํานวน 50 คน แบงเปนเพศชาย จํานวน 13 คน และเพศหญิง จํานวน 37 คน 
อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 46 ระดับการศึกษาสวนมากอยูในระดับประถมศึกษา คิด
เปนรอยละ 65.2 โดยพักอาศัยอยูหมูบานทาปดชุม และหมูบานปากชอง หมูบานนาเดื่อ และหมูบานสบูชัย คน
ในหมูบานสวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว และรับจางทั่วไป 

 ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาบริเวณจุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ สวนมากประกอบอาชีพธุรกิจ
สวนตัว คิดเปนรอยละ 44 รายไดที่นํามาซื้อสินคา สวนใหญมาจากการคาขาย รายไดครัวเรือนตอเดือน โดย
สวนมากอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพ่ือการบริโภคของครอบครัวตอเดือน โดย
สวนมากอยูระหวาง 3,001-5,000 บาท  

 
7.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ มีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 3.5 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจุดผอนปรนเขมราฐมีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 4.04 0.706 มาก 
2 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ

การพัฒนา สปป.ลาว 3.46 1.361 มาก 
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ตารางที่ 3.5 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวทีจุ่ดผอนปรนเขมราฐมีตอประเทศไทย (ตอ) 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

3 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.16 1.621 ปานกลาง 
4 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 3.14 1.458 ปานกลาง 

5 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 2.98 1.974 ปานกลาง 
รวม 3.36 1.424 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 3.5 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่จุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ มีตอประเทศไทย 

ในระดับความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.36 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย 
ไดแก ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป .ลาว ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใช
การเงิน เพ่ือการพัฒนา สปป.ลาว การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด เปนตน   
 

 7.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ท่ีจุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ มีตอประเทศไทย พิจารณาสวน
ประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

 
ตารางที่ 3.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผอนปรนเขมราฐ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภัณฑ 3.94 0.217 มาก 
2 ดานราคา 3.93 0.503 มาก 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 3.91 0.632 มาก 
4 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.89 0.259 มาก 

รวม 3.92 0.403 มาก 
 
จากตารางที่ 3.6 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

( ) รวม = 3.92 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.94 

โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย สินคาของไทยมีมาตรฐานในดานคุณภาพดี ตรา
สินคาของไทยมีความนาเชื่อถือ รวมถึงความคุนเคยที่มีตอเพ่ือนบานในฝงไทย ตอสินคาไทยและผูขายคนไทยที่
มีความเปนมิตร มีความซื่อสัตย เปนตน 
 2) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.93 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การตั้งราคาสินคาของไทยเหมาะสมกับคุณภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคา
มีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง และสินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขาย
อยูใน สปป.ลาว เปนตน 
 3) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.91 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีการติดปายโฆษณาดวยภาษาลาว มีการโฆษณาทางวิทยุชุมชน
และหนังสือพิมพทองถิ่นทองถิ่น ทําใหรูสึกดีและคลอยตามโฆษณาในการอยากใชสินคาของไทย มีการให
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เครดิตในการซื้อสินคา มีการสงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) และมีบริการให
เปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา เปนตน 
 4) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.89 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีพ้ืนที่แสดงใหลูกคามองเห็นสินคาไดสะดวกและทั่วถึง มีบริการ
รับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท การขนสงสินคากลับมีความสะดวก สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่
สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขาย ฤดูกาลมีผลตอการเดินทางมาซื้อสินคา หากชวงฤดูรอนและฤดูหนาว คน
ลาวขามมาฝงไทยมากกวาฤดูฝน เนื่องจากชวงฤดูฝนติดกับมีการสัญจรไปมาไมสะดวก เปนตน 
 

7.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ 

 
ตารางที่ 3.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผอนปรนเขมราฐ  

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การรับรูคุณภาพสินคา 3.99 0.327 มาก 
2 ความพึงพอใจของผูบริโภค 3.99 0.269 มาก 
3 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 3.95 0.244 มาก 
4 วัตถุประสงคในการซื้อ 3.94 0.297 มาก 

รวม 3.97 0.284 มาก 
 
จากตารางที่ 3.7 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

( ) รวม = 3.97 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
 1) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 3.99 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจาก
ประเทศอ่ืนที่มีจําหนายใน สปป.ลาว การมาซื้อสินคาของไทยมีความคุมคากับราคา คุณภาพ และการเดินทาง 
และสินคาของไทยทําใหมีความรูสึกท่ีดีที่ไดเปนเจาของ เปนตน 

2) ความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.99 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวมีความพึงพอใจตอผูขายสินคาของไทย รานคาที่
ขายสินคาของไทย ขั้นตอนการชําระเงินคาสินคาของไทย ขั้นตอนในการเขามาซื้อสินคาบริเวณตามแนว
ชายแดนและการปฏิบัติของเจาหนาที่ไทย เปนตน 

3) ดานความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.95 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ตั้งใจมาซื้อสินคาของไทยแมวาเพ่ิงซื้อสินคาประเภทเดียวกันของ
ประเทศอ่ืน ๆ มา เชน จีนและเวียดนาม ตั้งใจมาซื้อสินคาของไทยที่ขายในทองถิ่นแมวาทองถิ่นยังไมมีขาย เขา
ซื้อสินคาของไทยทุกครั้งที่ดานเปด เปนตน 
 4) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 3.94 ตามลําดับ โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ซื้อเพราะไมมีการผลิตสินคาชนิด
นั้นในประเทศของตน ซื้อเพราะนําไปจําหนายตอ ซื้อเพราะมีความแตกตางจากสินคาในประเทศตน เปนตน 
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ผูบริโภคคนลาวรับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากชองทางสื่อโทรทัศน
ไทยสวนกลางมากที่สุด รองลงมาคือ วิทยุทองถิ่น และปากตอปาก ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ สื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง วิทยุทองถิ่น และปากตอปาก ตามลําดับ 
 

7.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ สวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อ

สินคาฝงไทยทุกครั้ง  สวนมากจะมีการจดใสกระดาษ รอยละ 50 และหากมีสินคาชนิดไหนถูกใจก็ซื้อสินคานั้น
เพ่ิม โดยในการมาซ้ือสินคาท่ีไทยนั้นสวนมาก ใชเงินสดที่พกติดตัวมาอยางเดียว รอยละ 90 ซึ่งเขามาซื้อสินคา
นั้นมีความถี่ประมาณ 1 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีที่ลืมซื้อสินคาหรือสินคาหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนลาวก็ซื้อ
สินคาไทยเหมือนเดิม แตซื้อกับผูประกอบการคนลาวในหมูบาน 

 
7.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทยผานจุด

ผอนปรนอําเภอเขมราฐ จากการสัมภาษณ มีความเห็นวา ปริมาณการซื้อสินคาเมื่อ 5 ปที่ผานมามีการซื้อ
สินคาไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 24.5 และมีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม รอยละ 65.3 กรณีที่มีการซื้อสินคาที่เพ่ิมขึ้น
เนื่องจาก รสนิยมเปลี่ยนไปเกิดขึ้นเนื่องจากรสนิยมภายในประเทศ ชอบความทันสมัยและมีคุณภาพมากขึ้น 
การคมนาคมในการเดินทางมาซื้อสินคาสะดวกสบายขึ้น สวนกรณีที่มีการซื้อสินคาเทาเดิมเนื่องจาก รสนิยมไม
เปลี่ยนแปลง การคมนาคมเหมือนเดิม  ทางเลือกสินคาในตลาดการคาชายแดนมีเทาเดิม เปนตน 
 

7.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานจุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ เรียงลําดับประเภทสินคาจากมากไป

นอย ไดแก สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน  สินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่ม สินคาเครื่องนุงหม 
สินคาประเภทเครื่องปรุงรส สินคาประเภทเครื่องสําอาง สินคาประเภทเครื่องใชไฟฟา สินคาประเภทเชื้อเพลิง 
สินคาประเภทอุปกรณการเกษตร ตามลําดับ 
 

7.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทยผานจุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ สวนใหญเขามาซื้อสินคา

ในชวงเชากอนเวลา 09.00 น. คิดเปนรอยละ 40 โดยการเขามาซื้อสินคาโดยสวนใหญนิยมซื้อสินคาที่ 
ร านคาสงในทองถิ ่น ชื ่อ ไกรลาศ เซฟแลนด เหตุผลที ่น ิยมซื ้อ เพราะ สถานที ่ใกลจ ุดผอนปรน มี
ความคุนเคย มีสินคาใหเลือกหลากหลาย เปนตน ซึ่งมูลคาการเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวในหนึ่ง
ครั้งสวนมากนั้นมีมูลคา 1,001–1,900 บาท 

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทยมีสินคาใหเลือกหลากหลาย เพราะมีความเคยชิน 
คุนเคยกับเจาของราน มาซื้อในตลาดสดเปนประจํา เคยไดยินโฆษณาจากวิทยุทองถิ่น เปนตน แตยังมีปจจัยที่
ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคา ไดแก ขั้นตอนในการตรวจสอบยุงยาก ความเสียหายของสินคาในการ
ขนสง คาภาษีหรือคาธรรมเนียม และราคาสินคาสูงกวา เปนตน 
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7.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวผานจุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจาก

ประเทศอ่ืน เชน จีน และเวียดนาม รอยละ 5–10 ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน 
สปป.ลาว มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาว รอยละ 70 บอกวา ซื้อสินคาไทยคงเดิม เพราะสินคา
มีความหลากหลาย เคยซื้อเปนประจําและชอบสินคาไทย เปนตน สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย มี
ปญหาอุปสรรคในเรื่องของ คาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจาก สปป.ลาว มีคาใชจายสูง คาแรงขนสงสินคา 
พาหนะใชในการเดินทาง ระยะเวลาการเปดจุดผอนปรน เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดน
เกิดข้ึนจะมีผลตอการมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวมาก  
 

7.2. ผูบริโภคคนไทย 
ผูบริโภคคนไทยทีผ่านจุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ นิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดน โดยสวนใหญ

เปนผูหญิงมากกวาผูชาย และมีอายุระหวาง 21-30 ป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณที่อําเภอ
เขมราฐ มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกร รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 5,001-10,000 บาทตอเดือน ผูบริโภคคนไทยมาซื้อ
สินคาท่ีตลาดบริเวณดาน 1 ครั้งตอสัปดาห และมีการซื้อสินคาของ สปป.ลาว โดยสินคาที่ซื้อจากผูขายคนลาว 
ไดแก เห็ดเผาะ ขนมของขบเค้ียว หอย หมูปา ปลา บุหรี่ เหลา เบียร เสื้อผาสําเร็จรูป เครื่องแตงกาย (กระเปา 
รองเทา เครื่องประดับ) เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคาประมาณชวงบายเวลา 13.01-16.00 น. 

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนลาว เนื่องจากราคาถูกกวา แตถานอกเหนือจาก
สินคาขางตนผูบริโภคคนไทยจะเลือกซื้อสินคาของไทยมากกวา สินคาจาก สปป.ลาว  

 
7.3. ผูประกอบการคนลาว 

ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาผานจุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มี
อายุระหวาง 21-40 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และเปนผูประกอบการรายยอย ซึ่งมี
การเขามาซื้อสินคาสวนใหญไมมีวันหยุด ตามลําดับ จากการสัมภาษณผูประกอบการคนลาว สามารถสรุปได
ดังนี้ 

 
7.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  
 

ตารางที่ 3.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจาก
ประเทศไทย 

4.50 0.707 มากที่สุด 

2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 4.50 0.707 มากที่สุด 
3 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 4.00 0.000 มาก 
4 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก

ชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 
3.50 0.707 มาก 

5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 
เพื่อการพัฒนา สปป.ลาว 

3.00 1.414 ปานกลาง 

รวม 3.90 0.707 มาก 
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ลำดับ ปัจจัยส่วนบุคคล S.D.
ระดับ

ความสำคัญ

1 สปป.ลาว ไม่ควรจำกัดชนิด/ปริมาณสินค้านำเข้าจาก
ประเทศไทย

4.50 0.707 มากที่สุด

2 การซื้อสินค้าของประเทศไทยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด 4.50 0.707 มากที่สุด

3 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ สปป.ลาว 4.00 0.000 มาก

4 ประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในสินค้าทุก
ชนิดที่เสนอขายให้กับ สปป.ลาว

3.50 0.707 มาก

5 ประเทศไทยให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน 
เพื่อการพัฒนา สปป.ลาว

3.00 1.414 ปานกลาง

รวม 3.90 0.707 มาก

ตารางที่ 3.8  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการคนลาวที่มีต่อประเทศไทย 
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 จากตารางที่ 3.8 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.90 ไดแก สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิดหรือปริมาณสินคานําเขาจากประเทศ
ไทยและประเทศไทยมีความนาเชื่อถือ การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุดและความไววางใจ
ในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยท่ีมีตอผูประกอบการคนไทยและมีความคุนเคยตอสินคาไทยเปนอยางดี 

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( )  = 4.25 ไดแก ประเทศไทย
มีความเปนมิตร มีอัตราจางแรงงานจํานวนมาก มีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิต มีรสนิยมสูงดานความคิด
สรางสรรค มีการวิจัยดานเทคโนโลยี มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีการผลิตสินคาจํานวนมากและมีความ
ชํานาญดานเทคนิค เปนตน 

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน  ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.00 ไดแก สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีการออกแบบ
สวยงาม ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึงประเทศไทยและตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนว
ชายแดนมีความนาเชื่อถือ เปนตน 

 
7.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย โดยผานจุดผอนปรน

ทางการคาเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  
 

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

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานการสงเสริมการตลาด 4.43 0.202 มาก 
2 ดานราคา 4.10 0.424 มาก 
3 ดานสถานท่ี 4.07 0.101 มาก 
4 ดานผลิตภณัฑ 3.92 0.118 มาก 

รวม 4.13 0.211 มาก 
 
  จากตารางที่ 3.9 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.13 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1)  ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.43 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีบริการ
รับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท มีการติดปายโฆษณาบริเวณหนารานหรือบริเวณใกลเคียงและมีการใหสินเชื่อใน
การซื้อสินคา เปนตน 

2) ดานราคา ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.10 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีปายแสดงราคา
สินคาท่ีชัดเจน สามารถตอรองราคาสินคาไดและการตั้งราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา เปนตน 
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3)  ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.07 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก เวลาเปด-ปด
ใหบริการของรานคาเหมาะสม สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขายและ
มีพ้ืนที่จัดเก็บสินคาขายมากเพียงพอที่ลูกคาไดเห็นสินคา เปนตน  

4)  ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.92 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาของไทยมีให
เลือกหลากหลาย สินคาทันสมัยและสินคาที่รานคาไทยนํามาจําหนายเปนที่รูจัก เปนตน 
 

7.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาไทย โดยผานจุดผอนปรนทางการคาเขมราฐ  

 
ตารางที่ 3.10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานกฎหมายและการเมือง 4.13 0.530 มาก 
2 ดานเศรษฐกิจ 3.75 0.707 มาก 

รวม 3.94 0.619 มาก 
 
จากตารางที่ 3.10 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.94 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
1) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.13 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคามีความ
ยุงยากและกฎหมายเกี่ยวกับภาษีการคาซับซอนในการนํามาปฏิบัติ เปนตน  

2) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.75 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก การขาดแคลน
สินคาที่จําเปนใน สปป.ลาว และผูบริโภคคนลาว มีความตองการสินคาไทยสูง คาใชจายในการขนสงสูงและ
รายไดในการนํามาซื้อสินคามีนอย เปนตน 

 
7.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายที่ สปป.ลาว 
ผูประกอบการคนลาวที่ผานจุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองและ

ขายสงสินคาในประเทศของตน มีการวางแผนมาซื้อสินคาดวยวิธีการโทรศัพทมาสั่งซื้อสินคา หลังจากนั้นมารับ
สินคาดวยตัวเองและมาซื้อสินคาดวยตนเองแตไมไดผานการติดตอมากอน ซึ่งมีวิธีการซื้อสินคาพิจารณาจาก
ประเภทและชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อ ผูประกอบการคนลาวมาซื้อสินคาจากไทย ประมาณ 6-10 ครั้งตอ
เดือน  

การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ  10 จากราคา
เดิมของสินคา ซึ่งผูประกอบการคนลาวสงสินคาใหกับรานคาประจํา 2 รายและมูลคาที่สงสินคาไมเกิน 10,000 
บาทตอครั้ง ซ่ึงมีการจายชําระเปนเงินสด 
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รานคาที่ขายสินคาในบานนาปากซัน เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว มีรานคาขายสินคา
ไทยรายใหญจํานวนมากกวา 3 ราย แตแนวโนมสินคาไทยที่วางขายใน สปป.ลาว เพ่ิมขึ้น มีแนวโนมที่รานใหม
สั่งซื้อสินคาเพ่ิมข้ึนและสินคาจากประเทศจีนมีแนวโนมมาวางขายในตลาดทองถิ่นมากขึ้น ในกรณีที่สินคาผลิต
ใน สปป.ลาว มีคุณภาพใกลเคียงกันกับสินคาในประเทศไทย ราคาถูกกวา ผูประกอบการคนลาวตัดสินใจไมซื้อ
สินคาของประเทศตนเอง  

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนลาวที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ สปป .ลาว พบคือ ปญหาในเรื่อง
สินคาถูกกีดกัน 
 

7.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณจุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ สวนใหญประกอบธุรกิจคาปลีก 

เปนเวลาระหวาง 4-6 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งไมเกิน 50,000 บาท 
โดยสวนใหญผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานโดยตรง สวนใหญจายเปนเงินสด 
แตหากเปนผูประกอบการคนลาวที่สนิทและไวใจกัน มีการใหเครดิตประมาณ 7 วัน แนวโนมที่คนลาวมาซื้อ
สินคาของไทยเพ่ิมข้ึน และแนวโนมที่รานใหมที่สั่งสินคาจากผูประกอบการคนไทยเพ่ิมขึ้น เพราะสะดวกในการ
เดินทาง ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทยพบคือ ปญหาในเรื่องคาธรรมเนียม  
 
8. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของเมืองและดานในอนาคต 

ปจจุบันจุดผอนปรนอําเภอเขมราฐ อยูระหวางดําเนินการเพ่ือยกระดับเปนจุดผานแดนถาวร เนื่องจาก
จุดผอนปรนแหงนี้ มีการประมาณการมูลคาการคาชายแดนที่เพ่ิมสูงขึ้นในแตละที่และสินคาที่สงออกสามารถ
กระจายเขาไปในพ้ืนที่ชั้นในของ สปป.ลาว ไดมาก 

 
9. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด  

  การเขามาของแรงงานคนลาวโดยสวนใหญ เปนการเขามาแบบครอบครัว มีเด็กติดตามผูใหญมาทํา
ใหเสี่ยงตอการเกิดปญหาแรงงานเด็ก แรงงานลักลอบเขาเมือง เนื่องจากไมสามารถตรวจสอบได เพราะการเขา
มาของแรงงานคนลาว มีเอกสาร 1 ฉบับ ที่แจงรายชื่อผูใหญ 1 คน และกรอกจํานวนผูติดตามมาที่มีอายุนอย
กวา 17 ป วามีก่ีรายแตไมไดลงรายชื่อของผูติดตามแตอยางไร เสี่ยงตอการเกิดปญหาดังกลาว 

  
10. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

1) ควรมีการจัดการมาตรฐานของจุดผอนปรนที่เหมือนกันในทุก ๆ ดาน เพื่อใหมีมาตรฐานที่ตรงกัน 
2) การตรวจจํานวนการเขาและการออกตองตรงกันในแตละวัน และนําเทคโนโลยีเขามาตรวจสอบ 

เพ่ือใหมีหลักฐานที่ชัดเจน เชน การใชคอมพิวเตอร กลองถายรูป เปนตน 
3) ควรแบงกลุมเปาหมาย เชน กลุมคนที่เขามาประจํา กลุมคนที่เขามาใหม เพ่ืออํานวยความสะดวก

ในการผานดาน 
4) การตรวจสอบเรื่องยาเสพติด ใชวิธีการตรวจสอบกลุมเปาหมายที่สงสัยกับกลุมประชาชนทั่งไป 

โดยการขาวที่เปนปจจุบันและทันสมัยเพ่ือใชวิธีการตรวจสอบที่แตกตางกัน เชน  เครื่องเอ็กซเรยในการตรวจ
คนและสิ่งของ เปนตน 

5) ควรมีเจาหนาที่ผูหญิงประจําดาน เพื่ออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบผูหญิงตองสงสัย  
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3.2 จุดผอนปรนบานสองคอน ตําบลสองคอน อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
1. สภาพโดยท่ัวไป 

1.1. ประวัติ ที่ตั้ง และการเดินทาง 
  จุดผอนปรนบานสองคอน ตําบลสองคอน อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มเปดตั้งแตวันที่ 19
กันยายน 2539 เปดใหบริการทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแตเวลา 09.00–15.00 น. จุดผอนปรนบานสองคอน ระยะ
ทางไกลจากจังหวัดอุบลราชธานี 96 กิโลเมตร เริ่มตนเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีโดยใชเสนทางหมายเลข 
2050 ไปอําเภอวารินชําราบ ผานอําเภอตระการพืชผลไปบรรจบกับเสนทางหมายเลข 2337 ให เลี้ยวขวาตาม
เสนทาง หมายเลข 2337 เขาอําเภอโพธิ์ไทร ผานอําเภอโพธิ์ไทรระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ไปบรรจบกับ
เสนทางหมายเลข 2112 วิ่งตรงเขาบานสองคอน ถนนคอนกรีตหมูบาน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงจุด
ตรวจบริเวณจุดผอนปรนบานสองคอน ตําบลสองคอน อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี   
 

 
                       ภาพที่ 3.40 แผนที่จุดผอนปรนบานสองคอน ตําบลสองคอน อําเภอโพธิ์ไทร 
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               ภาพที่ 3.41 แผนที่จุดผอนปรนบานสองคอน ตําบลสองคอน อําเภอโพธิ์ไทร 
 

1.2. การบริหารจัดการ หนวยงานรับผิดชอบ 
จุดผอนปรนบานสองคอน ในวันที่เปดจุดผอนปรน มีเจาหนาที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) 

และทหารพรานคอยดูแลอํานวยความสะดวกการเขา-ออกและตรวจสอบ การลักลอบนําเขาของผิดกฎหมาย 
สวนมูลคาการคา อยูในความรับผิดชอบของศุลกากรเขมราฐ  

 
1.3. ลักษณะทางกายภาพของจุดผอนปรน 
จุดผอนปรนบานสองคอน ไมมีอาคารถาวร มีเพียงศาลาเล็กหนึ่งหลัง หางจากทาเทียบเรือ ประมาณ 

100 เมตร  
ประมาณการจํานวนคนลาวขาม ประมาณ 50 คนตอวัน ที่เปดจุดผอนปรน ซึ่งจุดผอนปรนนี้ ตั้งอยู

ใกลกับจุดผานแดนถาวรบานปากแซง อําเภอนาตาล ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร จึงทําใหคนลาวนิยมขาม
ไปซื้อสินคาท่ีจุดผานแดนถาวรบานปากแซงในวันที่มีตลาดนัด คือ วันพุธ สวนบริเวณจุดผอนปรนบานสองคอน 
มีการตั้งตลาดนัดในวันที่เปดจุดผอนปรนเชนกัน คือ วันพฤหัสบดี หางจากจุดผอนปรนประมาณ 2 กิโลเมตร 
ตั้งอยูที่บานปาขาชุมชน ตําบลสองคอน อําเภอโพธิ์ไทร ซึ่งตลาดนัดมีการตั้งขายสินคาริมถนน หมายเลข 2112 
ทั้งฝงดานซายและดานขวา การขายสินคาสวนใหญเปนการขายสินคาใหกับคนในพ้ืนที่และหมูบานใกลเคียง
มากกวาคนลาวขามมาซื้อสินคา สวนคนลาวขามผานจุดผอนปรนนี้ มีจุดประสงคเพ่ือการรักษาพยาบาลและมา
หาเครือญาติที่ฝงไทย  
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ภาพที่ 3.42 บรรยากาศจุดผอนปรนบานสองคอน               ภาพที ่3.43 ศาลาบริเวณหนาจุดผอนปรนบานสองคอน 

 

  
     ภาพที่ 3.44-3.45 บริเวณจุดจอดเรือของจุดผอนปรนบานสองคอน 

 
2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 

  จุดผอนปรนบานสองคอน อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยูตรงขามกับ บานหนองแสง และ
บานดอนหมากเดื่อ เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว หมูบานบานหนองแสง มีประชากร ประมาณ 
20 หลังคาเรือน บานดอนหมากเดื่อ ประมาณ 70 หลังคาเรือน และ บานทา ประมาณ 180 หลังคาเรือน 
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ปลูกขาว มันสําปะหลัง ยางพารา และออย นอกจากนี้ 
รัฐบาล สปป.ลาว มีการสนับสนุนโครงการตาง ๆ เชน สรางถนนในหมูบาน สรางโรงพยาบาล สรางโรงเรียน  
เปนตน 
  ดานประเพณีบานหนองแสงและบานดอนหมากเดื่อ เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน มีระยะหางจาก
ถนนหมายเลข 13 (R13) 15 กิโลเมตร แตถนนที่เชื่อมตอยังเปนถนนลูกรัง 
  การเดินทางขามมาของคนลาว เปนการเดินทางโดยเรือสวนตัว และคาใชจายในการเดินทางเปนการ
จางเหมาเรือตอเที่ยว ครั้งละ 100-200 บาท สภาพเรือเปนเรือหางยาว และหากเดินทางมาพรอมกันหลายคน 
คิดคาใชจาย คนละ 20 บาทตอเที่ยว คนลาวสวนใหญขามมาเพ่ือซื้อสินคาในการอุปโภคบริโภคมากกวานํา
สินคามาขาย ซึ่งสินคาที่ซื้อ ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค สินคาที่ใชในชีวิตประจําวันและเสื้อผา เปนตน สวน
สินคาที่เคยนําเขามาขาย ไดแก หวาย นําไปทําเครื่องจักสานเปนเฟอรนิเจอรจําหนาย เนื่องจากเฟอรนิเจอร
หวายมีราคาท่ีสูงทําใหขายไดยาก ชาวบานที่เคยรับซื้อหวายจึงหันไปทําการเกษตรแทน ปจจุบันจึงไมมีการนํา
หวายเขามาขาย ยังคงนําผลผลิตจากปา เห็ดตามฤดูกาล หนอไมฝรั่ง มาจําหนาย และเขามาซื้อสินคาไทยไป
เพ่ือใชในชีวิตประจําวัน 
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3. รูปแบบการคาขาย 
3.1. สินคาและมูลคาการคา  

ปริมาณและมูลคาการคาที่จุดผอนปรนแหงนี้ไมสูงมากนัก โดยมากเนนการเขามาซื้อสินคาอุปโภค
บริโภค ของใชในชีวิตประจําวัน วันที่เปดดานมีการตั้งตลาดนัดบริเวณบานปาขาชุมชน ซึ่งหางจากจุดผอนปรน 
2 กิโลเมตร มีรานคาขายสินคา ประมาณ 50-80 ราน ขึ้นอยูกับชวงฤดูกาล ถาเปนชวงฤดูแลงจํานวนพอคา
ที่มาขายมากกวาชวงฤดูฝน เพราะเปนตลาดนัดไมมีโครงสรางถาวรที่หลบฝนได รานคาประกอบดวย รานขาย
เสื้อผา เครื่องพลาสติก ของใชอุปโภคบริโภค และอาหารปรุงสําเร็จ สวนใหญตลาดนัดเปนตลาดที่ขายสินคาให
คนไทยมากกวาคนลาว และตลาดนัดไมไดตั้งใกลบริเวณจุดผอนปรน  

 

  
ภาพที่ 3.46 บรรยากาศตลาดนัด                       ภาพที่ 3.47 บรรยากาศตลาดนัดของจุดผอนปรน 
 
  พฤติกรรมการซื้อสินคาของคนลาว พบวา คนลาว 1 คน มีการซื้อสินคาเพ่ือการบริโภค ประมาณ 
500-800 บาท โดยรายไดของคนลาวสวนใหญมาจากการทําการเกษตร เชน ปลูกขาว ปลูกยางพารา เปนตน 
จุดผอนปรนแหงนี้ มีคนลาวขามมาในวันที่เปด ประมาณ 50 คนตอวัน ดังนั้น มูลคาการคาของคนลาวในวันที่
เปดดาน ประมาณ 32,500 บาทตอวัน  

 

 
                                 ภาพที ่3.48 บรรยากาศตลาดนัดของจุดผอนปรนบานสองคอน 

 
  นอกจากผูบริโภคคนลาวแลว จุดผอนปรนนี้ มีพอคารายยอย ประมาณ 3-5 ราย ที่เขามาซื้อสินคาใน
วันที่เปดดาน มีมูลคาการซื้อประมาณ 10,000-20,000 บาทตอครั้งตอราย ดังนั้นประมาณการ มูลคาการคา
ของพอคารายยอยในวันที่เปดดาน ประมาณ 60,000 บาทตอวัน สินคาที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทย เพ่ือไป
บริโภคหรือขาย สามารถแบงเปนประเภท ดังนี้ 
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  1) สินคาอุปโภคบริโภค ไดแก น้ําอัดลม ผงชูรส น้ําปลา ขนมคบเคี้ยว ผงซักผาโปร สบู ลักส ไขไก 
น้ําสมดีโด กาแฟและแชมพูแพนทีน เปนตน 
  2) สินคาของใชภายในครัวเรือน ไดแก ทัพพี ชอน มีด ไมแขวนเสื้อ จาน มีดและตะหลิว เปนตน 

3) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก วิทยุ/โทรทัศน พัดลม ตูเย็นและแอร เปนตน 
4) สินคาเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ ผาถุง รองเทาแตะ กางเกง กระโปรงและผาหมโตโต เปนตน 
5) สินคาอุปกรณทางการเกษตร ไดแก จอบ เสียม คราด ปุย เมล็ดพันธุพืช รถอีแตนและยาฆาแมลง

ปราบศัตรูพืช เปนตน 
6) สินคาอุปกรณกอสราง ไดแก หลอดไฟ ปลั๊ก ตะปู สายไฟ คอน สวิทซและสี เปนตน 

  7) สินคาเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่นและรถจักรยาน เปนตน 
  ดังนั้น การคาชายแดนระหวางบานสองคอนของไทย และบานหนองแสงและบานดอนหมากเดื่อ เมือง
ละคอนเพ็ง สปป.ลาว ยังตองพึงพาสินคาจากฝงไทยโดยเฉพาะหมูบานที่ติดตามแนวชายแดน สวนใหญขามมา
ซื้อสินคาจากฝงไทย เพ่ืออุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน และท่ีจุดผอนปรนนี้  
  

3.2. รูปแบบการพึ่งพาดานการคา 
1) กรณีผูขายคนไทยในพื้นที่ตําบลสองคอน อําเภอโพธิ์ไทร ขายสินคาใหกับคนลาว แบงออกเปน 

2 ประเภท ไดแก (1) ขายสินคาใหพอคารายยอยฝง สปป.ลาว แลวนําสินคาไปขายที่รานโดยตรง (2) ขาย
สินคาใหผูบริโภคคนลาวโดยตรง 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

2) กรณีผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่บานปาขาชุมชน ตําบลสองคอน อําเภอโพธิ์ไทร ขาย
สินคาใหคนลาว แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 2.1) ขายสินคาพอคารายยอยที่เมืองละคอนเพ็ง แลวนําสินคา
ไปขายเอง 2.2) ขายสินคาใหผูบริโภคคนลาวโดยตรง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ผูขายในบาน
สองคอน  

ต.สองคอน  
อ.โพธิไ์ทร 

ผูขายรายยอย 
เมืองละคอนเพ็ง ขายสินคาที่บานสองคอน 

ผูบริโภค 
เมืองละคอนเพ็ง 

 
ขายสินคาที่บานสองคอน 

 
ภาพที่ 3.49 แสดงรูปแบบการพึ่งพาของผูขายในพื้นที่ ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร 

ผูบริโภค 
เมืองละคอนเพ็ง 

 

ขายสินคาที่บานปาขาชุมชน 

 

ผูขายใน 
ตลาดนดัที ่

บานปาขาชุมชน 

ผูขายรายยอย 
เมืองละคอนเพ็ง 

 
ขายสินคาที่บานปาขาชุมชน 

ภาพที่ 3.50 แสดงรูปแบบการพึ่งพาของผูขายในบริเวณตลาดนัดที่บานปาขาชมุชน ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร 
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3.3.  ลักษณะการขนสง 
1) กรณีผูขายคนไทยในพื้นที่ตําบลสองคอน อําเภอโพธิ์ไทร  

 
กรณีที่ 1.1) ขายสินคาใหพอคารายยอย เมืองละคอนเพ็ง 
 
 
 
 
 
 
  ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีพอคารายยอยเมืองละครเพ็งเขามาซื้ อสินคากับผูขายคนไทยที่        
ตําบลสองคอน อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี พอคารายยอยเมืองละครเพ็งเขามาเลือกซื้อสินคาที่รานคา
ปลีกคาสงใน ตําบลสองคอน แลวนําสินคากลับเองผานทางจุดผอนปรนบานสองคอนนําขึ้นเรือโดยสารไป
จําหนายใหกับผูบริโภคคนลาวที่เมืองละคอนเพ็งตอไป 
 
กรณีที่ 1.2) ขายสินคาใหผูบริโภคโดยตรง 
 
 
 
 
 
  
   
  ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีที่ผูบริโภคเมืองละครเพ็งขามมาซื้อสินค าดวยตนเองในวันที่เปด      
จุดผอนปรน ผูบริโภคเมืองละคอนเพ็งขามมาซื้อสินคาเพ่ือไปอุปโภคบริโภคในครัวเรือน จากการนั่งเรือโดยสาร 
คาบริการ 20 บาทตอเที่ยว มาท่ีรานคาบริเวณตําบลสองคอน สินคาที่มาซื้อ เชน เครื่องปรุงรส อาหารสดและ
อาหารปรุงสําเร็จ เปนตน 
 

2) กรณีผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่บานปาขาชุมชน ตําบลสองคอน อําเภอโพธิ์ไทร 
 
กรณีที่ 2.1) ขายสินคาใหพอคารายยอยท่ีเมืองละครเพ็ง 
 
 
 
 
 
 

ผูขายคน
ไทย 

ต.สองคอน 

พอคาราย
ยอย เมือง 
ละคอนเพ็ง 

จุดผอนปรน 
บานสอง

คอน 

ดานประเพณี 
บานหนอง

แสง 

เดินทางมาเลือกสินคาดวยตัวเอง 

สงสินคา นําสินคา 
กลับเอง 

ผูบริโภค 
เมืองละคอน

เพ็ง 

ขาย 
สินคา 

นําสินคา 
กลับเอง 

ภาพที่ 3.51 แสดงผูขายคนไทยในพื้นที ่ต.สองคอน ขายสินคาให พอคารายยอยที่ เมืองละคอนเพ็ง 

ผูขายคน
ไทย 

ต.สองคอน 

ผูบริโภค 
เมือง 
ละคอนเพ็ง 

จุดผอนปรน 
บานสอง

คอน 

ดานประเพณี 
บานหนอง

แสง 

เดินทางมาเลือกสินคาดวยตัวเอง 

สงสินคา นําสินคา 
กลับเอง 

นําสินคา 
กลับเอง 

ภาพที่ 3.52 แสดงผูขายคนไทยในพื้นที ่ต.สองคอน ขายสินคาให ผูบริโภคโดยตรง เมืองละคอนเพ็ง 

ผูขายคนไทย 
ตลาดนัดบาน
ปาขาชุมชน 

พอคาราย
ยอย เมือง 
ละคอนเพ็ง 

จุดผอนปรน 
บานสอง

คอน 

ดานประเพณี 
บานหนอง

แสง 

เดินทางมาเลือกสินคาดวยตัวเอง 

สงสินคา นําสินคา 
กลับเอง 

ผูบริโภค
เมืองละคอน

เพ็ง 

ขาย 
สินคา 

นําสินคา 
กลับเอง 

จุดแบงเสนแดนการคา 

แผนภูมิที่ 3.53 แสดงผูขายคนไทยในตลาดนัดบานปาขาชุมชน ขายสินคาให พอคารายยอยที ่เมืองละคอนเพ็ง 
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  ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีท่ีพอคารายยอยมาเลือกซ้ือสินคาในวันที่มีตลาดนัดบานปาขาชุมชน ซึ่ง
ที่พอคารายยอยเมืองละคอนเพ็งเขามาเลือกซื้อสินคา แลวนําสินคากลับเองผานทางจุดผอนปรนบานสองคอน
ขึ้นเรือโดยสารไปจําหนายใหกับผูบริโภคคนลาวที่เมืองละคอนเพ็งตอไป 
 
กรณีที่ 2.2) ขายสินคาใหผูบริโภคโดยตรง  
 
 
 
 
 
 
 
  ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีที่ผูบริโภคเมืองละคอนเพ็งขามมาซื้อสินคาดวยตนเองในวันเปดจุด
ผอนปรนและมีตลาดนัดที่บานปาขาชุมชน ผูบริโภคเมืองละคอนเพ็งขามมาซื้อสินคาเพ่ืออุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือน นิยมนั่งเรือโดยสาร คาบริการ 20 บาทตอเที่ยว มาที่บริเวณตลาดนัด สินคาที่นิยมซื้อ เชน 
เครื่องปรุงรส อาหารสด อาหารปรุงสําเร็จ เสื้อผาและเครื่องนุงหม เปนตน 
 

3.4. รูปแบบการชําระเงิน แบงออกเปน 2 กรณี 
1) กรณีขายเชื่อ การขายสินคาแบบเงินเชื่อกับคนลาวไดตองมีการติดตอซื้อขายกันมาเปนเวลานาน 

จนมีความไวใจกัน สวนใหญการขายเชื่อเปนการขายสินคาใหพอคารายยอย ซึ่งกอนที่มีการชําระคาสินคาเปน
เงินเชื่อ ตองมีการซื้อขายเปนเงินสดมากอน จนเกิดความไววางใจ การใหสินเชื่อเปนการใหรอบชนรอบ เชน 
ซื้อสินคาวันพฤหัสบดี พอถึงวันพฤหัสบดีหนาก็นับเงินมาชําระคาสินคาของงวดวันพฤหัสบดีที่ผานมา  

2) กรณีขายเงินสด การขายสินคาเงินสด สวนใหญเปนการขายสินคาผูบริโภคโดยตรง นอกจากนี้ยังมี
พอคารายยอยบางคนที่มีการซื้อขายสินคาเปนเงินสด เนื่องจากทางผูขายยังไมไววางใจในการใหสินเชื่อ เกิด
ความวิตกในการผิดนัดชําระหนี้ 
 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและการบริการ 

4.1. การพึ่งพาดานแรงงาน  
1) แรงงานตามฤดูกาล เปนแรงงานคนลาวที่เขามารับจางในภาคเกษตรกรรม เชน เก็บเกี่ยวขาว กรีดยาง 

เปนตน มปีระมาณ 30-40 คน แรงงานที่เขามามีหนังสืออนุญาตจากฝง สปป.ลาว ซึ่งสามารถเขามาทํางานใน
ประเทศไทย เปนเวลา 3 วัน หากประสงคอยูตอตองแจงที่เจาหนาที่ดูแลดาน คือ ชุดรักษาความปลอดภัย
หมูบาน (ชรบ.) และทหารพราน เปนตน การเขามาของแรงงานสวนใหญไมมีนายหนา เปนการเขามาใน
รูปแบบเครือญาติ หรือคนรูจัก สวนใหญเปนคนลาวที่เคยขามมาทํางานที่ประเทศไทยในชวงฤดูเพาะปลูกและ
เก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตร 

2) แรงงานที่เขามาทํางานคอนขางถาวร มีทั้งแรงงานที่เขามาแบบถูกตองตามกฎหมายและลักลอบ
เขามา ซึ่งแรงงานกลุมนี้ เปนแรงงานที่เขามาทําเปนครอบครัว สวนใหญเขามาทํางานในภาคการเกษตร เชน 
รับจางในลานมัน สวนลําไย และรับจางเปนกรรมกรในรานขายวัสดุกอสราง เปนตน  

 
 

ผูขายคนไทย 
ตลาดนัดบาน
ปาขาชุมชน 

ผูบริโภค 
เมือง 

ละคอนเพ็ง 

จุดผอนปรน 
บานสอง

คอน 

ดานประเพณ ี
บานหนอง

แสง 

เดินทางมาเลือกสินคาดวยตัวเอง 

สงสินคา นําสินคา 
กลับเอง 

นําสินคา 
กลับเอง 

แผนภูมิที่ 3.54 แสดงผูขายคนไทยในตลาดนัดบานปาขาชุมชน ขายสินคาให ผูบริโภคโดยตรง ที่ เมืองละคอนเพ็ง 
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4.2. การพึ่งพาดานบริการ 
  1) การพึ่งพาดานการสาธารณสุข 
  จุดผอนปรนบานสองคอน มีคนลาวเขามารักษาพยาบาลโดยผานชองทางจุดผอนปรนบานสองคอน 
ซ่ึงสถานที่ไปรักษาพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสองคอน เปนตน แต
ยังมีปริมาณไมมาก ประมาณสัปดาหละ 2-5 คน มาใชบริการรักษาอาการเจ็บปวยตาง ๆ ตลอดจนการคลอด
บุตร เปนตน คนลาวที่เขามารักษาพยาบาลฝงไทย เสียคาใชจายในการเขารับการรักษาพยาบาล เฉลี่ย
ประมาณ 500-1000 บาทตอครั้ง 

 
5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

  1) ดานการทองเที่ยว ตําบลบานสองคอนมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ เชน หาดสลึง สามพันโบก เปนตน 
ซึ่งมีนักทองเที่ยวคนไทยนิยมมาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในชวงเดือนกุมภาพันธ-เมษายน ของทุกป 
มีชมรมเรือทองเที่ยวใหบริการจํานวน 40 ลํา เรือขนาดกลาง 6 สูบ บรรจุคนโดยสาร 60 คน เสนทางการ
ทองเที่ยวจากหาดสลึงลองเรือไปหาดสามพันโบกระยะเวลา 1 ชั่วโมง คาบริการเที่ยวละ 1,000 บาท ถือเปน
การสรางรายไดใหคนในชุมชน 
  2) ไมลอยน้ํา ทอนไมลอยน้ํา บริเวณจุดผอนปรนบานสองคอนมีไมลอยน้ํา และทอนไมลอยเปน
จํานวนมากในชวงฤดูฝนและน้ําไหลหลากไหลเชี่ยว จึงทําใหมองเห็นถึงโอกาสและการสรางมูลคาเพ่ิมจากไมลอย
น้ํา และทอนไมลอยน้ํา โดยการนําไปแปรรูปไดหลากหลาย ไดแก เสาบานไม เฟอรนิเจอรไม (เกาอ้ีไม โตะไม) 
เปนตน 

 

  
ภาพที่ 3.55-3.56 ไมลอยน้ํา และทอนไมลอยน้ํา ที่จุดผอนปรนบานสองคอน 

 
6. ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม 

  บานสองคอนมีประมาณ 261 หลังคาเรือน คนในหมูบานสวนใหญทําอาชีพเกษตรกรรม ปลูกขาว มัน
สําปะหลัง ยางพารา ตั้งตรงขามกับบานหนองแสง และบานดอนหมากเดื่อ เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว 
หมูบานใกลเคียงตามแนวลําน้ําโขง ประชาชนทั้งคนไทยและคนลาวมีการไปมาหาสูกัน เปรียบเสมือนเปนเครือ
ญาติ และมีการแตงงานมีครอบครัวอาศัยอยูทั้งสองแผนดิน ทั้งนี้ยังมีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่มีความคลายคลึงกัน 
เชน ในงานบุญประเพณีวันมาฆบูชา ประชาชนคนลาวขามมาทําบุญที่วัดปากแซง ที่มีพระโต ซึ่งเปนที่ศรัทธา
เลื่อมใสทั้งคนลาวและคนไทย  
  นอกจากนี้ยังมีการพึ่งพาแรงงานของคนทั้งสองฟากฝงตามเครือญาติที่ตนเองไดมีการแตงงาน กลาวคือ 
หากฝายชายคนไทยแตงงานกับหญิงคนลาว เมื่อถึงฤดูหวานกลา ดํานา และเก็บเกี่ยว ก็ยังนําญาติของทั้งสองฝาย
มาเปนแรงงานภายในครอบครัวอีกดวย แรงงานคนลาวที่เขามาสวนใหญอยูตามลานมัน สวนลําไย รานจําหนาย
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วัสดุกอสราง คนลาวมีการแตงงานกับคนในบานสองคอน ประมาณ 60 คน และบานปาขาชุมชน ประมาณ 100 
คน และมาอาศัยอยูในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ความวา  “เจาบาน 
เจาของหรือผูครอบครองเคหสถาน หรือผูจัดการโรงแรมซึ่งรับคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร
เปนการชั่วคราวเขาพักอาศัย จะตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่ทําการตรวจคนเขาเมือง ซึ่งตั้งอยูในทองที่ที่
บาน เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นตั้งอยูภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาที่คนตางดาวเขาพักอาศัย ถาทองที่ใดไมมีที่
ทําการตรวจคนเขาเมืองตั้งอยูใหแจงตอเจาพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองที่นั้น ในกรณีที่บาน เคหสถาน 
หรือโรงแรมที่คนตางดาวเขาพักอาศัยตามวรรคหนึ่งตั้งอยูในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร ใหแจงตอพนักงาน
เจาหนาที่ ณ กองตรวจคนเขาเมือง”  
  สวนการพนัน คนลาวที่เคยเลนหวยใตดินของไทย คิดเปนรอยละ 50 เคยเลนหวยใตดินของไทย 1 ครั้ง
ตอเดือน สวนคนลาวที่เคยเลนหวยของ สปป.ลาว รอยละ 74 เลนเฉลี่ย 3-4 ครั้งตอเดือน คนลาวเลือกที่เลนหวย
ของ สปป.ลาว มากกวา เนื่องจากมีความสะดวกในการรับเงิน และไมมีเสี่ยงที่ไมไดรับเงิน 

 
7. ดานความม่ันคง 

 จุดผอนปรนบานสองคอน มีแมน้ําโขงกั้นพรมแดน การดูแลรักษาความปลอดภัยยังไมทั่วถึงอีกทั้ง
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบมีนอย ยังพบปญหาการลักลอบนําเขาสิ่งของผิดกฎหมาย เชน ยาเสพติด แตมีจํานวนไมมาก 
 
8. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูค าที่จุดผอน

ปรนบานสองคอน อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
 
8.1 พฤติกรรมผูบริโภค 

จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนบานสองคอน อําเภอโพธิ์ไพร จังหวัด
อุบลราชธานี โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 26 คน แบงเปนเพศชาย จํานวน 4 คน และเพศหญิง 
จํานวน 22 คน อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 34.6 ระดับการศึกษาสวนมากอยูใน
ระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 65.4 อาศัยอยูหมูบานดอนบักเก และหมูบานทา คนในหมูบานประกอบ
อาชีพคาขาย เกษตรกร และรับจางทั่วไป 

ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาบริเวณจุดผอนปรนบานสองคอน สวนมากประกอบอาชีพเกษตรกร คิด
เปนรอยละ 92.3 รายไดที่นํามาซื้อสินคาโดยสวนมากมาจากการเกษตรกร รายไดครัวเรือนตอเดือน อยูระหวาง 
1,001-3,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพ่ือการบริโภคของครอบครัวตอเดือน อยูระหวาง 1,001-3,000 บาท  

 
8.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจุดผอนปรนบานสองคอน มีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 3.11 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวจุดผอนปรนบานสองคอน มีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 5.77 9.872 มากที่สุด 
2 สปป.ลาวไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 4.15 0.543 มาก 
3 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 3.85 0.732 มาก 

4 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่
เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 3.65 0.892 มาก 
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ตารางที่ 3.11 แสดงคาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวจดุผอนปรนบานสองคอน มีตอประเทศไทย (ตอ) 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ
การพฒันา สปป.ลาว 3.00 1.058 ปานกลาง 

รวม 4.08 2.619 มาก 
 
 จากตารางที่ 3.11 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่จุดผอนปรนบานสองคอน มีตอประเทศไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.08 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก การ
ซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิดหรือปริมาณสินคานําเขาจาก
ประเทศไทย ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว ตามลําดับ   
 

8.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่จุดผอนปรนบานสองคอน มีตอประเทศไทย พิจารณาสวน
ประสมทางการตลาด (4P’s) ทีมี่ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

 
ตารางที่ 3.12 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยผานจุดผอนปรนบานสองคอน 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภัณฑ 3.84 0.376 มาก 
2 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.77 0.327 มาก 
3 ดานราคา 3.62 0.434 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.28 0.440 ปานกลาง 

รวม 3.63 0.394 มาก 
 
จากตารางที่ 3.12 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี

คาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.63 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้ 
1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.84 

โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ความคุนเคยที่มีตอผูขายคนไทยและตอสินคาไทย สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย 
มีมาตรฐานในดานคุณภาพดี ตราสินคาของไทยสื่อใหรูวามาจากประเทศไทย  ประเทศไทยมีความเปนมิตร 
ประเทศไทยมีทักษะและมีความชํานาญทางดานเทคโนโลยีการผลิตที่ดี เปนตน 
 2) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.77 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามา
ติดตอซื้อขาย ขั้นตอนการเขา-ออกประเทศเพ่ือมาซื้อสินคามีความสะดวก เวลาเปด-ปดใหบริการของรานคา
เหมาะสม มีพ้ืนที่แสดงใหลูกคามองเห็นสินคาไดสะดวกและทั่วถึง การขนสงสินคากลับมีความสะดวก เสีย
คาใชจายนอยในการขนสินคากลับ เปนตน 
 3) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.62 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การตั้งราคาสินคาของไทยเหมาะสมกับคุณภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคา
มีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง และสินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขาย
อยูใน สปป.ลาว เปนตน 
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 4) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญปานกลาง 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.28 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน โฆษณาสินคาของไทยทําใหคิดอยากลองใช ขณะที่ดูโฆษณา
สินคาของไทยทําใหคิดไปดวยวาควรหรือไมควรซื้อสินคา รวมถึงมีการใหเครดิตในการซื้อสินคา  มีการสงเสริม
การขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) มีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา มีการ
โฆษณาทางวิทยุชุมชน มีการติดปายโฆษณาดวยภาษาลาว เปนตน 
 

8.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนบานสองคอน 

 
ตารางที่ 3.13 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจยัที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยผานจดุผอนปรนบานสองคอน 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ความพึงพอใจของผูบริโภค 3.87 0.383 มาก 
2 การรับรูคุณภาพสินคา 3.80 0.510 มาก 
3 วัตถุประสงคในการซื้อ 3.72 1.423 มาก 
4 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 3.67 0.397 มาก 

รวม 3.77 0.678 มาก 
 
จากตารางที่ 3.13 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี

คาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.77 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
1) ความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี

คาเฉลี่ย ( ) = 3.87 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวมีความพอใจที่มาซื้อสินคาไทยทุกครั้ง เมื่อซื้อ
สินคาของไทยไปบริโภคตอบสนองความตองการไดมาก พึงพอใจตอขั้นตอนในการเขามาซื้อสินคา ณ เขต
ชายแดน ขั้นตอนการชําระเงินคาสินคาของไทย และการปฏิบัติของเจาหนาที่ไทย เปนตน 
 2) ความการรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.80 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวรูสึกวาการมาซื้อสินคาของไทยมีความคุมคากับ
ราคา คุณภาพ และการเดินทาง การซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุด สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจากประเทศอ่ืนที่มีจําหนายใน สปป.ลาว เปนตน  
 3) ดานวัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) =3.72 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะชื่นชอบและชื่นชมตัวสินคา ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน 
ซื้อเพราะเปนของฝากใหผูอื่น ซื้อเพราะไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้นในประเทศของตน เปนตน 
 4) ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) =3.67 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ตั้งใจซื้อสินคาของไทยที่ขายในทองถิ่นแมวาทองถิ่นของทานยังไมมี
ขาย เขาซือ้สินคาของไทยทุกครั้งที่ดานเปด ตั้งใจซื้อสินคาของไทยแมวาไมมีเวลาไปเลือกซื้อของนัก เปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากชองทางปากตอ
ปากมากที่สุด รองลงมาคือวิทยุทองถิ่น  และสื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ ปากตอปาก วิทยุทองถิ่น และสื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง ตามลําดับ 
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8.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานสองคอน สวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อ

สินคาฝงทุกครั้ง สวนมากคิดไวในใจ รอยละ 47.6 และหากมีสินคาชนิดไหนถูกใจซื้อสินคานั้นเพ่ิม ในการมาซื้อ
สินคาที่ไทยนั้นสวนมาก ใชเงินสดที่พกติดตัวมาอยางเดียวทั้งหมด ซึ่งเขามาซื้อสินคานั้นมีความถี่ประมาณ 1 
ครั้งตอสัปดาห หากกรณีที่ลืมซื้อสินคาหรือสินคาหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนลาวก็ซื้อสินคาไทยเหมือนเดิม แต
ซื้อกับผูประกอบการคนลาวในหมูบาน 

 
8.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานสองคอนเขามาซื้อสินคาไทยตาม

แนวชายแดนของไทย จากการสัมภาษณ มีความเห็นวา ปริมาณการซื้อสินคาเมื่อ 5 ปที่ผานมามีการซื้อสินคา
ไทยเพ่ิมข้ึน รอยละ 48 และมีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม รอยละ 48 โดยกรณีท่ีมีการซื้อสินคาที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจาก 
ทางเลือกสินคาในตลาดการคาชายแดนมีมากขึ้น มีรายไดเพ่ิมขึ้น การคมนาคมในการเดินทางมาซื้อสินคา
สะดวกสบายขึ้น สวนกรณีที่มีการซื้อสินคาเทาเดิมเนื่องจาก รายไดไมเปลี่ยนแปลง ทางเลือกสินคาในตลาด
การคาชายแดนมีเทาเดิม การคมนาคมเหมือนเดิม เปนตน 
 

8.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานสองคอนมาซื้อสินคาไทย เรียงลําดับประเภทสินคาจากมากไป

นอย ไดแก สินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่ม สินคาประเภทของใชในชีวิตประจําวัน สินคาเครื่องนุงหม 
สินคาประเภทเครื่องปรุงรส สินคาประเภทเชื้อเพลิง สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน สินคาประเภท
เครื่องใชไฟฟา สินคาประเภทเวชภัณฑ ตามลําดับ 

 
8.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทยผานจุดผอนปรนบานสองคอน สวนใหญเขามาซื้อสินคา

ในชวงเชากอนเวลา 09.00 น. ซ่ึงการเขามาซื้อสินคาสวนใหญนิยมซื้อสินคาที่ตลาดนัด บริเวณดาน เหตุผลที่
นิยมซื้อ เพราะ สะดวก เดินทางงาย สินคาหลากหลาย เปนตน โดยปริมาณการเขามาซ้ือสินคาของผูบริโภคคน
ลาวในหนึ่งครั้งสวนใหญนั้นมีมูลคาไมเกิน 1,000 บาท  

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย สามารถหาซื้อไดงายและสะดวก มีสินคาให
เลือกหลากหลาย คุนเคยกับเจาของราน คุณภาพดีกวา เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อ
สินคา ไดแก ความยุงยากในการ ถือหรือหิ้ว สินคากลับ ความเสียหายของสินคาในการขนสง ขั้นตอนในการ
ตรวจสอบยุงยาก เปนตน 

 
8.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานสองคอน มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจากประเทศ

อ่ืน เชน จีนเวียดนาม รอยละ 5–10 ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน สปป.ลาว มีความ
หลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาว รอยละ 64 บอกวา ซื้อสินคาไทยคงเดิม เพราะใกลกวาในเมือง 
เดินทางสะดวก มีสินคาใหเลือกหลากหลาย สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่อง
ของ พาหนะใชในการเดินทาง มากที่สุดถึงรอยละ 95.5 หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้นจะไม
สงผลตอการมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวมากนัก  
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8.2. ผูบริโภคคนไทย 
ผูบริโภคคนไทยที่ผานจุดผอนปรนบานสองคอนนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนที่บานสองคอน 

โดยสวนใหญเปนผูหญิงมากกวาผูชาย และมีอายุระหวาง 41-50 ป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณ
จุดผอนปรน มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกร รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 1,000-5,000 บาทตอเดือน ผูบริโภคคนไทยมา
ซื้อสินคาที่ตลาดบริเวณดาน 1 ครั้งตอสัปดาห และมีการซื้อสินคาของ สปป.ลาว โดยสินคาที่ซื้อจากผูขายคน
ลาว ไดแก เห็ดเผาะ กลวยไมตาง ๆ ปลา สุรา เครื่องจักรสาน เครื่องแตงกาย (กระเปา รองเทา เครื่องประดับ) 
ที่ตากใบยาสูบ เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคาประมาณสายหลังเวลา 09.00 น. 

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนลาว เนื่องจากไมมีจําหนายในประเทศไทย สินคา
บางชนิดมีราคาถูกกวา แตถานอกเหนือจากสินคาขางตนผูบริโภคคนไทยเลือกซื้อสินคาของไทยมากกวา สินคา
จาก สปป.ลาว เนื่องจากสินคาจาก สปป.ลาว ราคาแพง รวมถึงความยุงยากในการหิ้วสินคากลับ ดวย 

 
8.3. ผูประกอบการคนลาว 

ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาผานจุดผอนปรนบานสองคอนตามแนวชายแดน เปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 21-40 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และเปนผูประกอบการ
รายยอย ซึ่งมีการเขามาซื้อสินคาสวนใหญวันพฤหัสบดี จากการสัมภาษณผูประกอบการคนลาว สามารถสรุป
ได ดังนี้ 

 
8.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  
 

ตารางที่ 3.14 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวท่ีมีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจาก
ประเทศไทย 

5.00 0.000 มากที่สุด 

2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 5.00 0.000 มากที่สุด 
3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก

ชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 
5.00 0.000 มากที่สุด 

4 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 5.00 0.000 มากที่สุด 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 

เพื่อการพัฒนา สปป.ลาว 
4.50 0.707 มากที่สุด 

รวม 4.90 0.141 มากที่สุด 
   
  จากตารางที่ 3.14 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.90 ไดแก สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจาก
ประเทศไทยและประเทศไทยมีความนาเชื่อถือ การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุดและ
ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยท่ีมีตอผูประกอบการคนไทยและมีความคุนเคยตอสินคาไทยเปนอยางดี 

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.80 ไดแก ประเทศ
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ไทยมีความชํานาญดานเทคนิค ที่มีการผลิตที่ไดมาตรฐาน มีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิต มีรสนิยมสูงดาน
ความคิดสรางสรรค มีการศึกษาที่ดี มีความเปนมิตร มีการวิจัยดานเทคโนโลยีและมีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ 
เปนตน 

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.38 ไดแก ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึงประเทศไทย 
ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีความนาเชื่อถือและสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนผลิตดวย
เทคโนโลยี เปนตน 

 
8.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย โดยผานจุดผอนปรน

ทางการคาบานสองคอน  
 

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

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภณัฑ 5.00 0.000 มากที่สุด 
2 ดานสถานท่ี 3.64 1.111 มาก 
3 ดานราคา 3.60 0.283 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 2.64 1.919 ปานกลาง 

รวม 3.72 0.828 มาก 
 
  จากตารางที่ 3.15 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม= 3.72 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

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

2)  ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจมาซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.64 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีพนักงานขาย
เพียงพอที่คอยบริการ และหยิบสินคาให มีพ้ืนที่จัดเก็บสินคาขายมากเพียงพอที่ลูกคาไดเห็นสินคาและสถานที่
จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขาย เปนตน  

3) ดานราคา ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.60 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีปายแสดงราคา
สินคาท่ีชัดเจน การตั้งราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคาและสามารถตอรองราคาสินคาได เปนตน 

4)  ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 2.64 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีการ
สงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) มีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามี
ปญหาและมีการใหเครดิตในการซื้อสินคา เปนตน 
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8.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
โดยผานจุดผอนปรนทางการคาบานสองคอน  

 
ตารางที่ 3.16 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานกฎหมายและการเมือง 3.88 0.884 มาก 
2 ดานเศรษฐกิจ 3.25 1.061 ปานกลาง 

รวม 3.57 0.973 มาก 
 
จากตารางที่ 3.16 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.57 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
1) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.88 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก กฎหมาย
เกี่ยวกับภาษีการคาซับซอนในการนํามาปฏิบัติ กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคามี
ความยุงยากและรัฐบาลไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน  

2) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.25 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก รายไดในการ
นํามาซื้อสินคามีนอย คาใชจายในการขนสงสูงและการขาดแคลนสินคาที่จําเปนใน สปป.ลาว และผูบริโภคคนลาว 
มีความตองการสินคาไทยสูง เปนตน 

 
8.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายที่ สปป.ลาว 
ผูประกอบการคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานสองคอน สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองใน

ประเทศของตน มีการวางแผนมาซื้อสินคาดวยวิธีการโทรศัพทมาสั่งซื้อสินคา หลังจากนั้นมารับสินคาดวย
ตนเองและมาซื้อสินคาดวยตนเองแตไมไดผานการติดตอมากอน โดยมีวิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภท
และชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อ ผูประกอบการคนลาวมาซื้อสินคาจากไทยโดยเฉลี่ยสัปดาหละครั้ง 

การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมข้ึน รอยละ 20 จากราคาเดิม
ของสินคา โดยมีการจายชําระเปนเงินสด 

รานคาที่ขายสินคาในบานหนองแสงและบานดอนหมากเดื่อ เมืองละคอนเพ็ง สปป.ลาว มีรานคาขาย
สินคาไทยรายใหญ 1 ราย แตรานคาเดิมมีแนวโนมการสั่งซื้อสินคาเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีความตองการซื้อมากขึ้น 
และรานคาใหมสั่งซื้อสินคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือขยายกิจการของตน ซึ่งมีแนวโนมที่ประเทศจีนมีการวางสินคาใน สปป.ลาว 
มากขึ้น ในกรณีที่สินคาที่ผลิตใน สปป.ลาว ที่มีคุณภาพใกลเคียงกับสินคาของประเทศไทย ราคาถูกกวา 
ผูประกอบการคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาในประเทศของตนเอง  

 
8.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณดานหนาจุดผอนปรน โดยสวนใหญประกอบธุรกิจคาปลีก 

เปนเวลามากกวา 9 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งไมเกิน 10,000 บาท โดย
สวนใหญผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานโดยตรง สวนใหญจายเปนเงินสด แต
หากเปนผูประกอบการคนลาวที่สนิทและไวใจกัน มีการใหสินเชื่อประมาณ 7 วัน แนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคา
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ของไทยเทาเดิม และแนวโนมที่รานใหมที่สั่งสินคาจากผูประกอบการคนไทยเทาเดิม ปญหาอุปสรรคที่
ผูประกอบการคนไทยพบคือ ปญหาในเรื่องความสูญเสีย กลางทางและปลายทางของสินคา 

 
9. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของเมืองและดานในอนาคต 

จุดผอนปรนบานสองคอน เปนจุดผอนปรนขนาดเล็ก มีจํานวนคนลาวขามมาไมมาก นอกจากนี้ยังเปน
จุดผอนปรนที่ไมไดไกลกับจุดผานแดนถาวรบานปากแซง อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี มากนักซึ่งจุดผาน
แดนถาวรบานปากแซง เปดทําการทุกวัน ทําใหคนลาวสวนใหญนิยมไปขามที่จุดผานแดนถาวรบานปากแซง
มากกวาจุดผอนปรนบานสองคอน  

 
10. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด  

1) สภาพสถานที่ทําการจุดผอนปรนบานสองคอนไมมีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน สิ่งปลูกสราง พ้ืนที่
ทํางานของเจาหนาที่ในการดูแลความเรียบรอย การเขา-ออก ของคนลาว 

2) คาจางขึ้นอยูกับจํานวนผูโดยสาร ถาจํานวนมากคาใชจายต่ํา คนละ 20-40 บาท ถาคนนอย 
ประมาณ 80-100 บาท 

3) จุดผอนปรนแหงนี้ ไมมีเรือรับจาง มีแตเรือสวนตัวที่จางเหมามาเปนเที่ยว 
4) การคมนาคมมายังจุดผอนปรนไมคอยสะดวก ในฤดูฝนมีน้ําไหลเชี่ยว 

 
11. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

จากการสัมภาษณนายก อบต. มีขอเสนอตองการยกระดับสถานะของจุดผอนปรนบานสองคอนเปน
จุดผานแดนถาวร เชนเดียวกับบริเวณบานปากแซง เนื่องจากจุดผอนปรนบานสองคอน ตรงขามกับบานหนอง
แสงและบานดอนหมากเดื่อ หางจากถนนหมายเลข 13 ของ สปป.ลาว ประมาณ 15 กิโลเมตร เปนโอกาสใน
การสงออกสินคาของไทยกระจายเขาสูพ้ืนที่ชั้นในของ สปป .ลาว เพ่ือสรางโอกาสและเพ่ิมรายไดใหแก
ประชาชนในพื้นท่ีตําบลบานสองคอนตลอดจนพ้ืนที่ใกลเคียง 

 

3-40



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี  

3-41 

3.3 จุดผอนปรนบานดานเกา ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
1. สภาพโดยท่ัวไป 

1.1. ประวัติ ที่ตั้ง และการเดินทาง 
จุดผอนปรนบานดานเกา ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มเปดตั้งแตวันที่ 19 

กันยายน 2539 เปดทําการวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร เวลา 08.00-18.00 น. การเดินทางไปจุดผอน
ปรนบานดานเกา สามารถเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีไดท้ังหมด 3 เสนทาง ดังนี้  

1) เสนทางที่ 1 จากจังหวัดอุบลราชธานี ใชเสนทาง หมายเลข 217 ไปทางอําเภอวารินชําราบ-อําเภอ
สวางวีระวงศ-อําเภอพิบูลมังสาหาร ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร เลี้ยวซายผานสี่แยกธนาคารออมสิน ตรง
ไปขึ้นสะพานขามแมน้ํามูลแลวเลี้ยวขวาไปตามเสนทางหมายเลข 2222 ประมาณ 30 กิโลเมตร ถึงอําเภอโขงเจียม  

2) เสนทางที่ 2 จากจังหวัดอุบลราชธานี-อําเภอตระการพืชผล 50 กิโลเมตร เลี้ยวขวาที่อําเภอ
ตระการพืชผล ใชเสนทางหมายเลข 2134 อีก 60 กิโลเมตร ถึงทางแยกเสนทางหมายเลข 2222 และ 2173 
ใชเสนทางหมายเลข 2173 ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร บรรจบกับเสนทางหมายเลข 217 ระยะทาง
ประมาณ 11 กิโลเมตร ถึงอําเภอโขงเจียม 

3) เสนทางที่ 3 จากจังหวัดอุบลราชธานีใชเสนทางหมายเลข 4005 ไปอําเภอตาลสุมถึงสามแยกตัด
กับถนนหมายเลข 2222 ระยะทาง 42 กิโลเมตร จากสามแยกใชเสนทางหมายเลข 2222 ระยะทางประมาณ 
30 กิโลเมตรถึงอําเภอโขงเจียม  

 

 
                                ภาพที่ 3.57 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนบานดานเกา อาํเภอโขงเจียม 
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          ภาพที่ 3.58 แสดงที่ตัง้จุดผอนปรนบานดานเกา อําเภอโขงเจยีม 

 
1.2. การบริหารจัดการ หนวยงานรับผิดชอบ 
การบริหารจัดการจุดผอนปรนบานดานเกา ไดมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังนี้  
 

ตารางที่ 3.17 แสดงการบริหารจัดการจุดผอนปรนบานดานเกา อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 

ฝายปกครอง อําเภอโขงเจียม ดูแลความเรียบรอยการเขา-ออกของคนลาว และเก็บคาธรรมเนียมคน
ลาวท่ีผานจดุผอนปรนนี้ คนละ 10 บาท 

ศุลกากรชองเม็ก ดําเนินการตรวจปลอยสินคา เก็บภาษี 
ตํารวจตระเวนชายแดน 

ดําเนินการดูแลดานความมั่นคงตามแนวชายแดน ตํารวจน้ําโขงเจียม 
อาสารักษาดินแดน 

เทศบาลตาํบลบานดานโขงเจยีม จัดเก็บคาเชาท่ีในวันเสารที่มีการตัง้ตลาดนดั อัตราคาเชา 10-200 บาท 
ขึ้นอยูกับขนาดพื้นท่ีในการเชา ทั้งเปนรายวันและรายเดือน 

 

  
ภาพที่ 3.59-3.60 อาคารทําการตรวจคนเขา-ออก จุดผอนปรนบานดานเกา   
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1.3. ลักษณะทางกายภาพของดาน 
จุดผอนปรนบานดานเกา มีสถานที่ทําการเปนอาคารยกสูง 1 ชั้น สําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ทํา

การตรวจคนเขา-ออกจุดผอนปรนนี้ บริเวณหนาดานมีตึกแถวชั้นเดียว 6 หอง เปดรานขายของมีทางเดินลง
แมน้ําโขงเปนบันไดคอนกรีต ดานขางเปนทางเทาสําหรับลอ เปนบรรทุกสินคาขนลงเรือ สภาพถนนเปนทาง
ขรุขระ ทําใหการขนสงสินคาลงไปเรือมีความลําบาก ในชวงฤดูแลง น้ําในแมน้ําโขงลดลง ตลิ่งสูงชันและ
เสนทางไกล สวนในฤดูฝน ปริมาณน้ําในแมน้ําโขงสูงขึ้น และน้ําไหลเชี่ยว น้ําโขงปริ่มตลิ่ง จึงทําใหการเดินเรือ
ขามมายังฝงไทย คอนขางลําบาก  

 

  
ภาพที่ 3.61 ระดับน้ําโขงในชวงฤดูแลง                                         ภาพที่ 3.62 ระดับน้ําโขงในชวงฤดูฝน 

 
จุดผอนปรนนี้มีสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก 

1) เรือโดยสาร เปนเรือโดยสารขามฝากระหวางจุดปรนปรนบานดานเกาและดานประเพณีบานใหม
สิงสัมพัน สปป.ลาว มีเฉพาะเรือโดยสารของคนลาวเทานั้น คาบริการ คนละ 20 บาทตอเที่ยว  
 

  
ภาพที่ 3.63-3.64 การเดินทางขามมาของคนลาว 

 

2) เรือทองเที่ยว เปนการใหบริการของเรือคนไทย จํานวน 15 ลํา เปนโครงการของเทศบาลตําบล
โขงเจียมที่ชวยในการสงเสริมใหเพ่ิมรายไดใหกับคนในพ้ืนที่อําเภอโขงเจียม เสนทางในการทองเที่ยว คือ การ
นั่งเรือทองเที่ยวขามไปยังฝง สปป.ลาว ที่บานใหมสิงสัมพันตรงขามกับจุดผอนปรน อัตราบริการเหมาลํา 400 
บาทตอเรือ 1 ลํา มีจํานวนนักทองเที่ยว 10 คนข้ึนไป ใชระยะเวลาทองเที่ยว 2 ชั่วโมง 

3) รถสามลอรับจางและรถมอเตอรไซดรับจาง เปนการใหบริการของคนในพ้ืนที่อําเภอโขงเจียม 
โดยมีรถสามลอรับจางประจํา จํานวน 3 คัน และรถมอเตอรไซดรับจาง จํานวน 15 คัน อัตราคาบริการ ในเขต
อําเภอโขงเจียม คนละ 20 บาท คาบริการไปโรงพยาบาลโขงเจียม คนละ 30 บาท  
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                              ภาพที่ 3.65 การเดินทางเขาตัวอาํเภอโขงเจียมของคนลาว 

 

  จุดผอนปรนนี้ มีตลาดนัดทุกวันเสาร ตั้งแตเวลา 07.00-11.00 น. มีจํานวนรานคา ประมาณ 200 ราน 
สินคาท่ีมีการขายในตลาดนัด โดยสวนใหญรอยละ 85 เปนประเภทเสื้อผา เครื่องนุงหม สวนที่เหลือเปนสินคา
อุปโภคบริโภค ผลไม อาหารปรุงสําเร็จ เปนตน  
 

   
ภาพที่ 3.66 ทางขึ้น-ลงจุดผอนปรน                                  ภาพที่ 3.67 บริเวณกอนขนสินคาขามไป สปป.ลาว 

 
1.4. จํานวนคนเขา-ออกดาน 

  จุดผอนปรนบานดานเกา การเดินทางขามมาของคนลาวในแตละชวงฤดูมีความแตกตางกัน ดังนี้     
1) ชวงฤดูแลงและฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี มีคนลาวขามมา ประมาณ 200-250 คน
ตอวัน และในวันเสารที่มีตลาดนัด ประมาณ 500-600 คนตอวัน 2) ชวงฤดูฝน ในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี 
มีคนลาวขามมา ประมาณ 100 คนตอวัน และในวันเสารที่มีตลาดนัด ประมาณ 350 คนตอวัน ผูบริโภคคน
ลาวที่ขามเปนผูหญิง รอยละ 77 และผูชาย รอยละ 23 สวนใหญอยูในชวงอายุ 31-40 ป รอยละ 47 โดยเฉลี่ย
ผูบริโภคคนลาวเขามาซื้อสินคาในวันเสารมากที่สุด รอยละ 48 ตามดวยวันอังคาร รอยละ 32 
 

1.5. พิธีการในการเดินทางเขาออก 
 การเดินทางเขาออกใชหนังสือผานแดนชั่วคราวทั้งคนไทยและคนลาว มีคาเหยียบแผนดินไทยคนละ 10 

บาท สวนการนําเขาและสงออกสินคาบริเวณจุดผอนปรนบานดานเกา อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มี
เจาหนาที่กรมศุลกากรจากชองเม็กมาตรวจเช็คสินคานําเขาสงออกและทําตามพิธีการศุลกากร ในวันเปดจุดผอนปรน 
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ภาพที่ 3.68 บรรยายกาศตลาดนัดวันเสาร                  ภาพที่ 3.69 บรรยายกาศตลาดนัดวันเสาร 
  
2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 

 จุดผอนปรนบานดานเกา อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี อยูตรงขามกับ บานใหมสิงสําพัน เมือง
ซะนะสมบูน แขวงจําปาสัก เปนดานทองถิ่น บานใหมสิงสัมพัน มีประมาณ 100 หลังคาเรือน และมีหมูบาน
ใกลเคียงกัน ทางทิศเหนือของบานใหมสิงสัมพัน ไดแก บานสุละ บานดอนกุม บานคําตื้อ เปนตน ขนาด
หมูบานละประมาณ 100 หลังคาเรือน สวนทางทิศใต ไดแก บานบุงคลา บานนาแกว บานสะพาย บานออก
เมือง (250 หลังคาเรือน) บานมวง บานสวาง บานโนนชัย บานขนาด เปนตน บานใหมสิงสัมพัน หางจากเมือง
ปากเซ แขวงจําปาสัก ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร เปนเสนทางบนภูเขา คดเคี้ยว ทําใหการเดินทางไป
เมืองปากเซลําบาก และตองใชระยะเวลาเดินทางมากกวาปกติ 

 การเดินทางจากบานใหมสิงสัมพัน ขามมายังฝงไทย โดยเรือขามฝาก คาเรือคนละ 20 บาทตอเที่ยว 
คาดานที่ สปป.ลาว คนละ 50 บาท คาเหยียบแผนดินไทย 10 บาทตอคน และมีคนลาวจํานวนมากใชเรือ
สวนตัวมากกวาใชบริการเรือโดยสาร ในวันเสารมีการตั้งตลาดนัด บริเวณดานหนาจุดผอนปรนบานดานเกา 
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี คนลาวจากบานใหมสิงสัมพันและหมูบานใกลเคียงกัน ขามมาซื้อสินคาทั้ง
สินคาท่ีซ้ือไปขายตอ และสินคาที่นําไปบริโภค วันที่เปดจุดผอนปรน โดยเฉพาะวันเสารซึ่งมีตลาดนัดมีคนลาว
นําสินคามาขาย ไดแก หวด ไมไผที่นําไปทําดามไมกวาด ปู ปลา กบ เขียด หนอไม เห็ด เปนตน สินคาเครื่อง
จักสานประเภทหวด เปนการผลิตของชาวบานเวินบึก นําเขามาขายตอในวันที่มีตลาดนัดแตละครั้ง ประมาณ 
4,000-10,000 ใบ มีพอคาคนกลางคนไทยรายใหญ 3 ราย ที่อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มารับซื้อตอ
เพ่ือนําไปเพ่ิมมูลคาดวยการเสริมความแข็งแรงของขอบหวดใหมีความคงทนใชงานไดนานขึ้น และขายตอไป
ทั่วประเทศไทย  

 บานใหมสิงสัมพัน มีรานขายสินคารานเล็กจํานวนมากขายสินคาคลาย ๆ กัน สินคาที่ขายเปนสินคา
อุปโภคบริโภคของไทยเกือบทั้งหมด 

 คนลาวในบานใหมสิงสาพัน และหมูบานใกลเคียง ในอดีตมีการเพาะปลูกขาวมากแตในปจจุบันคนลาว
นิยมมาทํางานที่ประเทศไทยเปนจํานวนมาก และพ้ืนทีป่ลูกขาว มีการปลูกยางพารา มันสําปะหลังเพ่ิมขึ้น ผลผลิต
ที่ไดมีพอคาคนกลางจากเมืองปากเซมารับซื้อผลผลิตไปขายตอ มีโครงการพัฒนาถนนจากบานใหมสิงสัมพัน
เชื่อมตอหมูบานใกลเคียงไปยังเมืองจําปาสัก 
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3. การพึ่งพาดานการคา 
3.1 สินคาและมูลคาการคา  

 สินคาและมูลคาการคาของจุดผอนปรนบานดานเกา อําเภอโขงเจียม อยูในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
ศุลกากรชองเม็ก มูลคาการคาที่ผานพิธีการศุลกากรของจุดผอนปรนนี้ ถูกรวมอยูในมูลคาการคาชายแดนของ
ดานศุลกากรชองเม็ก สังเกตจากพฤติกรรมการซื้อสินคาของคนลาว พบวา คนลาว 1 คน มีการซื้อสินคาไปเพ่ือ
การบริโภค ประมาณ 500-1,000 บาท ในวันเสารที่เปดตลาดนัด สวนวันอังคารและวันพฤหัสบดี ปริมาณการ
ซื้อสินคาไมมาก เนื่องจากคนลาวสวนใหญเดินทางเพ่ือมารักษาพยาบาล ดังนั้น วันเสารที่มีตลาดนัด มีคนลาว
มาตลาดนัด ประมาณ 500 คนตอวัน x ใชจายเฉลี่ย 750 บาทตอคน เทากับ 375,000 บาท ซึ่งมูลคานี้ ไมได
รวมสินคาที่สงออกไปยัง สปป.ลาว มีสินคาที่สงออกไป สปป.ลาว ไดแก สินคาวัสดุกอสราง สินคาประเภท
เครื่องใชพลาสติก สินคาอุปโภคบริโภค สินคาเพ่ือการเกษตร เปนตน ซึ่งสินคาเหลานี้ ถูกนําไปกระจายตอ
ใหกับพอคารายยอยของ สปป.ลาว สวนสินคานําเขาจาก สปป.ลาว ผานจุดผอนปรนนี้ ไดแก หวด (ประเภท
เครื่องจักสาน) ไมไผที่นํามาทําเปนดามไมกวาด เห็ด หนอไม กบ เปนตน ในปจจุบันเมืองซะนะสมบูน มีคน
เวียดนามอพยพเขามาอาศัยมีจํานวนมากขึ้น สวนใหญประกอบธุรกิจคาขาย โดยนําสินคาจากประเทศจีน และ
ประเทศเวียดนามเขามาขาย เชน เสื้อผาสําเร็จรูป เสื้อกันฝน กระเปา รองเทา วิทยุ ไฟฉาย เครื่องเลนดีวีดี/ซีดี 
ลําโพง ไมโครโฟน ถานไฟฉาย เปนตน สวนสินคาที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทย เพ่ือไปบริโภคหรือขาย โดย
แบงเปนประเภท ดังนี้ 
  1) สินคาอุปโภคบริโภค ไดแก ผงชูรส น้ําอัดลม ขนมคบเคี้ยว น้ําสมดีโด เครื่องดื่มบํารุงกําลัง ซอส 
เกลือหอมแดง กระเทียม ปลากระปอง เฮลซบลูบอย ไขไก สบูลักส แชมพูแพนทีน ผงซักผาโปร กาแฟ น้ําปลา 
กะป น้ํามันพืช เปนตน 
  2) สินคาของใชภายในครัวเรือน ไดแก ไมแขวนเสื้อ กระบอกน้ํา ชอน จาน มีด กระทะ หมอ ตะหลิว 
กะละมังพลาสติก สายยาง ทัพพีและฝอยขัดหมอ เปนตน 

3) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม ตูเย็น วิทยุ/โทรทัศนและลําโพง เปนตน 
4) สินคาเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง กระโปรง รองเทาแตะและรองเทาบูท เปนตน 
5) สินคาอุปกรณทางการเกษตร ไดแก อาหารสัตว เสียม เมล็ดพันธุพืช จอบ คราดและปุย เปนตน 
6) สินคาอุปกรณกอสราง ไดแก สี สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊ก ปูน ตะปู คอน คีม ขวาน กระจก สังกะสี 

บานพับ บานเกล็ดและอิฐบล็อก เปนตน 
7) สินคาเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น ยางรถรถจักรยานยนตและรถจักรยาน เปนตน 

 

  
ภาพที่ 3.70-3.71 สินคาที่สงออกไป สปป.ลาว ผานจุดผอนปรนบานดานเกา 
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ภาพที่ 3.72-3.73 สินคาที่สงออกไป สปป.ลาว ผานจุดผอนปรนบานดานเกา 

 
3.2 รูปแบบการพึ่งพาดานการคา แบงออกได 5 ประเภท ไดแก 

1) กรณีผูขายคนไทยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ขายสินคาใหกับพอคาคนกลางที่ เมืองซะนะสมบูน 
สปป.ลาว โดยพอคาคนกลางเมืองซะนะสมบูน มารับสินคาที่ดานบานใหมสีสัมพัน เมืองซะนะสมบูน แลวนําไป
กระจายตอใหพอคารายยอยท่ีหมูบานใกลเคียง  
 
 
 
 
 
 

2) กรณีผูขายคนไทยในพื้นที่อําเภอโขงเจียม ขายสินคาใหกับคนลาว แบงออกเปน 3 กรณี คือ 
(1) ขายสินคาใหกับพอคาคนกลางฝง สปป.ลาว โดยขามมาซื้อสินคาฝงไทย และผูขายคนไทยนําสินคาไปสงที่
ดานบานใหมสิงสัมพัน เมืองซะนะสมบูน แลวพอคาคนกลางนําไปกระจายตอใหพอคารายยอยที่หมูบาน
ใกลเคียง (2) ขายสินคาใหพอคารายยอยฝง สปป.ลาว แลวนําสินคาไปขายที่รานโดยตรง (3) ขายสินคาให
ผูบริโภคคนลาวโดยตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3)  กรณีผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดาน ขายสินคาใหคนลาว แบงออกเปน 2 กรณี 

ไดแก (1) พอคารายยอยท่ีเมืองซะนะสมบูน แลวนําสินคาไปขายเอง (2) ขายสินคาใหผูบริโภคคนลาวโดยตรง 

ผูขายในอําเภอ 
โขงเจียม 

พอคาคนกลาง 
เมืองซะนะสมบูน 

 

พอคารายยอย 
เมืองซะนะสมบูน 

 
ขายสินคาที่ไทย กระจายสินคา 

ผูขายรายยอย 
เมืองซะนะสมบูน ขายสินคาที่ อ.โขงเจียม 

ผูบริโภค 
เมืองซะนะสมบูน ขายสินคาที่โขงเจียม 

 
ภาพที่ 3.75 แสดงรูปแบบการพึ่งพาของผูขายคนไทยในพื้นที่อําเภอโขงเจียม 

ผูขายในจังหวัด 
อุบลราชธาน ี

พอคาคนกลาง 
เมืองซะนะสมบูน 

พอคารายยอย 
เมืองซะนะสมบูน 

 
ขายสินคาที่ไทย กระจายสินคา 

ภาพที่ 3.74 แสดงรูปแบบการพึ่งพาของผูขายคนไทยในพื้นที่จังหวัดอบุลราชธานี 
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4) กรณีพอคาคนกลางคนลาวที่เมืองซะนะสมบูน สปป.ลาว นําสินคามาขายใหกับพอคาคนไทย 

ที่บริเวณจุดผอนปรนบานดานเกา อําเภอโขงเจียม โดยพอคาคนไทยนําสินคา/ผลผลิตจาก สปป.ลาว ไปแปร
รูปเพื่อเพ่ิมมูลคาของสินคา  
 
 
 
 
 

5) กรณีพอคารายยอยคนลาวที่เมืองซะนะสมบูน สปป.ลาว นําสินคามาขายใหกับคนไทย ที่
บริเวณจุดผอนปรนบานดานเกา อําเภอโขงเจียม แบงออกเปน 3 กรณี คือ (1) ขายสินคาใหพอคาคนไทยใน
จังหวัดอุบลราชธานี (2) ขายสินคาใหพอคาคนไทยในอําเภอโขงเจียม (3) ขายสินคาใหผูบริโภคโดยตรง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 ลักษณะการขนสง 
 

1) กรณีผูขายคนไทยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 

ผูบริโภค 
เมืองซะนะสมบูน 

ขายสินคาที่ อ.โขงเจียม 

 

ผูขายใน 
ตลาดนดัที่จุดผอนปรน 

ผูขายรายยอย 
เมืองซะนะสมบูน ขายสินคาที่ อ.โขงเจียม 

ภาพที่ 3.76 แสดงรูปแบบการพึ่งพาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดาน 

พอคาคนกลางจาก 
เมืองซะนะสมบูน 

พอคาคนไทยใน 
อําเภอโขงเจียม ขายสินคาที่จุดผอนปรน 

ภาพที่ 3.77 แสดงรูปแบบการพึ่งพาของพอคาคนกลางคนลาวที่เมืองซะนะสมบูน สปป.ลาว 

พอคาคนไทยใน 
อําเภอโขงเจียม 

พอคารายยอยจาก 
เมืองซะนะสมบูน 

ผูบริโภคคนไทยใน 
อําเภอโขงเจียม 

ขายสินคาที่จุดผอนปรน 

พอคาคนไทยใน 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

ภาพที่ 3.78 แสดงรูปแบบการพึ่งพาของพอคารายยอยคนลาวที่เมืองซะนะสมบูน สปป.ลาว 

ผูขายคน
ไทย 

จ.อุบลฯ 

พอคาคน
กลางเมือง 

ซะนะสมบูน 

จุดผอนปรน 
บานดานเกา 

ดานประเพณ ี
บานใหม 
สิงสัมพัน 

พอคนกลางฝงลาว โทรมาสั่งสินคากับผูขายฝงไทย 

สงสินคา สงสินคา สงสินคา พอคาราย
ยอยเมือง 

ซะนะสมบูน 

กระจาย
สินคา 

ภาพที่ 3.79 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 
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  ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีที่ผูขายคนไทยในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีขายสงใหกับพอคาคนกลาง
ในเมืองซะนะสมบูน ซึ่งพอคาคนกลางคนลาวโทรมาสั่งสินคาจากรานคาปลีกในตัวจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งสวน
ใหญเปนรานคาประจําที่เคยติดตอซื้อขายกันมาเปนเวลานาน ผูขายคนไทยจัดเตรียมสินคาตามที่พอคาคนลาว
สั่งซื้อแลวสงไปยัง สปป.ลาว ผานบริเวณจุดผอนปรนบานดานเกา อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยใน
กรณีที่สงสินคาออกเกิน 50,000 บาท ตองเสียภาษีใหกับศุลกากรซึ่งมีเจาหนาที่ศุลกากรจากชองเม็กมาตรวจ
ปลอยสินคากอนจึงสามารถนําสินคาลงเรือได การขนสงลงเรือผูขายคนไทยเปนผูเสียคาจางแรงงานในการ
ขนสงลงเรือเฉลี่ยประมาณ 200–500 บาท จากนั้นพอคาคนกลางคนลาวรอรับสินคาที่ดานประเพณีบาน   
ใหมสิงสัมพัน คาใชจายที่เกิดขึ้นระหวางการขนสงของฝง สปป.ลาว พอคาคนกลางคนลาวเปนผูรับผิดชอบ
ทั้งหมด และพอคาคนกลางนําสินคาไปกระจายตอใหกับพอคารายยอยในเมืองซะนะสมบูน สปป.ลาว ตอไป 
 

2) กรณีผูขายคนไทยในพื้นที่อําเภอโขงเจียม 
 
กรณีที่ 2.1) ขายสินคาใหกับพอคาคนกลาง เมืองซะนะสมบูน 
 

 
 
 
 
 
 
  ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีที่ผูชายคนไทยอยูในพ้ืนที่อําเภอโขงเจียมที่ขายสินคาใหกับพอคาคน
กลางคนลาวที่ขามมาซื้อสินคาดวยตนเอง โดยพอคาคนกลางรวบรวมใบสั่งสินคาจากพอคารายยอยในเมือง   
ซะนะสมบูน สปป.ลาว แลวขามมาซื้อสินคาในวันที่เปดดานแลวนําสินคากลับเอง โดยคาใชจายในการขนสง
สินคาพอคาคนกลางคนลาวเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด จากนั้นพอคาคนกลางคนลาวนําสินคาไปสงให
พอคารายยอยในเมืองซะนะสมบูน 
 
กรณีที่ 2.2) ขายสินคาใหพอคารายยอย เมืองซะนะสมบูน 
 
 
 
 
 
 
 
  ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีที่พอคารายยอยเดินทางขามมาซื้อสินคาดวยตนเอง ในกรณีนี้พอคา
รายยอยขามมาเลือกสินคาดวยตนเองเพ่ือไปขายตอยังผูบริโภคคนลาวในเมืองซะนะสมบูน และการขามมาของ
พอคารายยอยมาเลือกซื้อสินคาทั้งนํากลับไปจําหนายและใชภายในครัวเรือนตัวเองดวย นั่งเรือขามฟากมาฝง
ไทยในวันเปดดาน และนําสินคาขามกลับไปยัง สปป.ลาว คาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้น พอคาคนลาวเปน
ผูรับผิดชอบ ทั้งคาแรงงานขนสินคาลงเรือประมาณ 200-500 บาท คาเรือประมาณ 200 บาท ในการเหมาลํา

ผูขายคน
ไทย 

อ.โขงเจียม 

พอคาคน
กลางเมือง 

ซะนะสมบูน 

จุดผอนปรน 
บานดานเกา 

ดานประเพณ ี
บานใหม 
สิงสัมพัน 

จดรายการ แลวมาเลือกสินคาท่ีรานขาย 

สงสินคา นําสินคา
กลับเอง 

พอคาราย
ยอยเมือง 
ซะนะสมบูน 

กระจาย
สินคา 

นําสินคา
กลับเอง 

ภาพที่ 3.80 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.โขงเจียม ที่ขายสินคาใหกบัพอคาคนกลาง เมืองซะนะสมบูน 

ผูขายคน
ไทย 

อ.โขงเจียม 

พอคาราย
ยอย เมือง 

ซะนะสมบูน 

จุดผอนปรน 
บานดานเกา 

ดานประเพณ ี
บานใหม 
สิงสัมพัน 

เดินทางมาเลือกสินคาดวยตัวเอง 

สงสินคา นําสินคา 
กลับเอง 

ผูบริโภค 
เมืองซะนะ

สมบูน 

ขาย 
สินคา 

นําสินคา 
กลับเอง 

ภาพที่ 3.81 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.โขงเจียม ที่ขายสินคาใหกบัพอคารายยอย เมืองซะนะสมบูน 
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ขนสินคานํากลับ ตลอดจนมีคาภาษีใน สปป.ลาว ขึ้นอยูกับปริมาณสินคาที่เจาหนาที่ของ สปป.ลาว พิจารณา
แตละรายการสินคา 
 
กรณีที่ 2.3) ขายสินคาใหผูบริโภคโดยตรง 
 
 
 
 
 
   
   
  ลักษณะการขนสงในกรณีที่ผูบริโภคคนลาวขามมาซื้อสินคาโดยตรงโดยขามฟากเขามาที่ดานบานดานเกา 
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ผูบริโภคขามมาซื้อสินคาในรานคาปลีก-คาสง ในอําเภอโขงเจียม เพ่ือ
นําไปใชอุปโภคบริโภคในครัวเรือนหรือเพ่ือการเกษตร เปนตน คาใชจายในการขามฝงมีคาเรือโดยสาร 20 บาท
ตอเที่ยว คาเหยียบแผนดินไทย 10 บาท และคารถโดยสารเพ่ือเขาไปตลาดหรือรานคาในตัวอําเภอโขงเจียม 
คนละ 30 บาท ซ่ึงสินคาที่คนลาวซื้อ เชน อุปกรณทางการเกษตร เครื่องปรุงรส เครื่องพลาสติก เปนตน 
 

3) กรณีผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดาน 
 
กรณีที่ 3.1) ขายสินคาใหพอคารายยอยท่ีเมืองซะนะสมบูน 
 
 
 
 
 
 
  ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีท่ีพอคารายยอยคนลาวขามมาซื้อสินคาเพ่ือไปจําหนายใหกับผูบริโภค
คนลาวโดยตรง พอคารายยอยคนลาวขามมาซื้อสินคาดวยตัวเอง และนําสินคาออกผานทางดานบานดานเกา 
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และนําเขาสู สปป.ลาว ผานดานประเพณีบานใหมสิงสัมพัน และนําไป
ขายในลักษณะรานโชหวย เพ่ือใหผูบริโภคคนลาวไดมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปบริโภค 
 
กรณีที่ 3.2) ขายสินคาใหผูบริโภคโดยตรง  
 
 
 
 
  
  

ผูขายคน
ไทย 

อ.โขงเจียม 

ผูบริโภค 
เมือง 

ซะนะสมบูน 

จุดผอนปรน 
บานดานเกา 

ดานประเพณี 
บานใหม 
สิงสัมพัน 

เดินทางมาเลือกสินคาดวยตัวเอง 

สงสินคา นําสินคา 
กลับเอง 

นําสินคา 
กลับเอง 

ภาพที่ 3.82 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยใน อ.โขงเจียม ที่ขายสินคาใหกบัผูบริโภค เมืองซะนะสมบนู 

ผูขายคนไทย 
ตลาดนัดบาน

ดานเกา 

ผูบริโภค 
เมือง 

ซะนะสมบูน 

จุดผอนปรน 
บานดานเกา 

ดานประเพณี 
บานใหม 
สิงสัมพัน 

เดินทางมาเลือกสินคาดวยตัวเอง 

สงสินคา นําสินคา 
กลับเอง 

นําสินคา 
กลับเอง 

ภาพที่ 3.84 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนดัที่ดาน ที่ขายสินคาใหกับพอคารายยอยเมืองซะนะสมบูน 

ผูขายคนไทย 
ตลาดนัดบาน

ดานเกา 

พอคาราย
ยอย เมือง 

ซะนะสมบูน 

จุดผอนปรน 
บานดานเกา 

ดานประเพณ ี
บานใหม 
สิงสัมพัน 

เดินทางมาเลือกสินคาดวยตัวเอง 

สงสินคา นําสินคา 
กลับเอง 

ผูบริโภค
เมืองซะนะ

สมบูน 

ขาย 
สินคา 

นําสินคา 
กลับเอง 

ภาพที่ 3.83 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนดัที่ดาน ที่ขายสินคาใหกับพอคารายยอยเมืองซะนะสมบูน 
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  ลักษณะการขนสงสินคาที่ผูบริโภคคนลาวเดินทางขามฝงมาประเทศไทยผานจุดผอนปรนบานดานเกา 
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ผูบริโภคคนลาวขามมาซื้อสินคาเพ่ืออุปโภคบริโภคในครัวเรือนในวันเปด
ดานและมีตลาดนัด โดยตลาดนัดตั้งอยูบริเวณจุดผอนปรน สินคาสวนใหญเปนสินคาประเภทเสื้อผา 
เครื่องนุงหม ของใชในครัวเรือน เครื่องพลาสติก อาหารปรุงสําเร็จ เปนตน  
 

4) กรณีพอคาคนกลางคนลาวท่ีเมืองซะนะสมบูน สปป.ลาว  
 
กรณีที่ 4.1) ขายสินคาใหพอคาคนไทยในจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดอ่ืน 
 
 
 
 
 
   
  ลักษณะการขนสงสินคาที่พอคาคนกลางคนลาวนํามาจําหนายใหกับพอคาคนไทยในจังหวัด
อุบลราชธานีหรือจังหวัดใกลเคียง ในลักษณะนี้พอคาคนกลางเปนผูรวบรวมสินคากับผูผลิตคนลาวแลวจึง
นําเขามาจําหนายใหกับพอคาคนไทยในจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดใกลเคียง โดยผานชองทางดาน
ประเพณีบานใหมสิงสัมพัน สปป.ลาว ขามมาฝงไทย ที่จุดผอนปรนบานดานเกา อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
กรณีที่ 4.2) ขายสินคาใหพอคาคนไทยในอําเภอโขงเจียม 
 
 
 
 
 
 
 

  ลักษณะการขนสงสินคาจาก สปป.ลาว ของพอคาคนกลางคนลาวใหกับพอคาคนไทยที่อยูในอําเภอ
โขงเจียม โดยผานดานประเพณีบานใหมสิงสัมพัน พอคาคนกลางเปนผูรวบรวมสินคาแลวนําเขามาสงใหกับ
พอคาคนไทยที่อยูในอําเภอโขงเจียมในวันที่เปดจุดผอนปรนเพ่ือนําไปขายตอใหกับผูบริโภคคนไทย 
 

พอคาคน
กลาง เมือง
ซะนะสมบูน 

พอคาคนไทย 
จ.อุบลฯ / 

จ.อื่น 
ซะนะสมบูน 

ดานประเพณ ี
บานใหม 
สิงสัมพัน 

 

จุดผอน
ปรนบาน
ดานเกา 

นําสินคามาขายดวยตัวเอง 

นําสินคา 
มา 

นําสินคา 
มา 

ผูบริโภค
คนไทย 

แปรรูป/ 
ขาย 

สินคา 

นําสินคา 
กลับเอง 

ผูผลิต
สินคา 

สปป.ลาว 
รวบรวม 
สินคา 

ภาพที่ 3.85 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของพอคนกลางคนลาวที่เมืองซะนะสมบูน ที่ขายสินคาใหกบัพอคาคนไทย 

พอคาคน
กลาง เมือง
ซะนะสมบูน 

พอคาคน
ไทย อําเภอ
โขงเจียม 

ซะนะสมบูน 

ดานประเพณ ี
บานใหม 
สิงสัมพัน 

 

จุดผอน
ปรนบาน
ดานเกา 

นําสินคามาขายดวยตัวเอง 

นําสินคา 
มา 

นําสินคา 
มา 

ผูบริโภค
คนไทย 

แปรรูป/ 
ขาย 

สินคา 

นําสินคา 
กลับเอง 

ผูผลิต
สินคา 

สปป.ลาว 
รวบรวม 
สินคา 

ภาพที่ 3.86 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของพอคาคนกลางคนลาวที่เมืองซะนะสมบูน ที่ขายสินคาใหกบัพอคา 
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5) กรณีพอคารายยอยคนลาวท่ีเมืองซะนะสมบูน สปป.ลาว  
 
กรณีที่ 5.1) ขายสินคาใหพอคาคนไทยในจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดอื่น 
 
 
 
 
 
 
 ลักษณะการขนสงสินคาจาก สปป.ลาว ในกรณีพอคารายยอยที่เปนทั้งผูผลิตและรวบรวมจากผูผลิต
รายอื่น ๆ ในหมูบานมาสงใหกับพอคาคนไทยที่ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียง โดยพอคารายยอย
นําสินคามาสงใหพอคาคนไทยที่จุดผอนปรนบานดานเกา โดยบางรายมีการโทรสั่งสินคาและนัดหมายวันเวลา
มารับสินคาบริเวณจุดผอนปรนบานดานเกา 
 
กรณีที่ 5.2) ขายสินคาใหพอคาคนไทยในอําเภอโขงเจียม 
 
 
 
 
 
 
 
 ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีพอคารายยอยคนลาวที่เปนทั้งผูผลิตและรวบรวมจากคนในหมูบานมา
ขายใหกับพอคาคนไทยในพ้ืนที่อําเภอโขงเจียม โดยการนําสินคาขามฟากมาทางเรือโดยสาร แลวนํามาสงให
พอคาคนไทยในพ้ืนที่อําเภอโขงเจียมบริเวณจุดผอนปรนบานดานเกา อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
เพ่ือกระจายใหแกผูบริโภคตอไป 
 
กรณีที่ 5.3) ขายสินคาใหผูบริโภคในอําเภอโขงเจียม 
 
 
 
 
 
 
 ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีที่พอคารายยอยคนลาวนําเขามาจําหนายใหกับผูบริโภคคนไทย
โดยตรง มีลักษณะที่พอคารายยอยที่เปนทั้งผูผลิต ผูรวบรวมสินคาจากคนในหมูบานและพ้ืนที่ใกลเคียงมาขาย
บริเวณจุดผอนปรนบานดานเกา อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่เปดตลาดนัด เชน เครื่องจักสาน 
ผลผลิตจากปาตามฤดูกาล เปนตน 

พอคาราย
ยอย เมืองซะ

นะสมบูน 

พอคาคน
ไทย จ.อุบล
ฯ / จ.อื่น 

ดานประเพณ ี
บานใหม 
สิงสัมพัน 

 

จุดผอน
ปรนบาน
ดานเกา 

นําสินคามาขายดวยตัวเอง 

นําสินคา 
มา 

นําสินคา 
มา 

ผูบริโภค
คนไทย 

แปรรูป/ 
ขาย 

สินคา 

นําสินคา 
กลับเอง 

ผูผลิต
สินคา 

สปป.ลาว 
รวบรวม 
สินคา 

ภาพที่ 3.87 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของพอคารายยอยคนลาวที่เมืองซะนะสมบูน ที่ขายสินคาใหกบัพอคาคนไทย 

พอคาราย
ยอย เมืองซะ

นะสมบูน 

พอคาคนไทย 
อ.โขงเจียม 

ดานประเพณ ี
บานใหม 
สิงสัมพัน 

 

จุดผอน
ปรนบาน
ดานเกา 

นําสินคามาขายดวยตัวเอง 

นําสินคา 
มา 

นําสินคา 
มา 

ผูบริโภค
คนไทย 

แปรรูป/ 
ขาย 

สินคา 

นําสินคา 
กลับเอง 

ผูผลิต
สินคา 

สปป.ลาว 
รวบรวม 
สินคา 

ภาพที่ 3.88 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของพอคารายยอยคนลาวที่เมืองซะนะสมบูน ที่ขายสินคาใหกบัพอคาคนไทย 

พอคาราย
ยอย เมืองซะ

นะสมบูน 

ดานประเพณ ี
บานใหม 
สิงสัมพัน 

 

จุดผอน
ปรนบาน
ดานเกา 

นําสินคามาขายดวยตัวเอง 

นําสินคา 
มา 

นําสินคา 
มา 

ผูบริโภค
คนไทย 

ขายสินคา 
 

ผูผลิต
สินคา 

สปป.ลาว 
รวบรวม 
สินคา 

ภาพที่ 3.89 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของพอคารายยอยคนลาวที่เมืองซะนะสมบูน ที่ขายสินคาใหกบัพอคาคนไทย 

3-52



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี  

3-53 

  
ภาพที่ 3.90 บรรยายกาศตลาดนัดวันเสาร                               ภาพที่ 3.91 บรรยายกาศตลาดนัดวันเสาร 

 
3.4 รูปแบบการชําระเงิน 

1) กรณีขายเชื่อ การขายสินคาแบบเงินเชื่อกับคนลาวไดตองมีการติดตอซื้อขายกันมาเปน
เวลานาน และมีความไวใจกัน สวนใหญการขายเชื่อเปนการขายสินคาใหกับพอคาคนกลาง และพอคารายยอย 
เนื่องจากมีความไววางใจ มีการซื้อขายเปนเงินสดมากอน จนเกิดวามไววางใจ จึงสามารถที่ซื้อสินคาเปนเงิน
เชื่อได ซึ่งการใหสินเชื่อเปนการใหรอบชนรอบ เชน ซื้อสินคาวันเสาร พอถึงวันเสารหนาก็นําเงินมาชําระคา
สินคางวดวันเสารที่ผานมา 

2) กรณีขายเงินสด การขายสินคาเงินสด สวนใหญเปนการขายสินคาใหกับผูบริโภคโดยตรง 
นอกจากนี้ยังมีพอคารายยอยบางรายที่มีการซื้อขายสินคาเปนเงินสด เนื่องจากผูขายยังไมไววางใจในการให
สินเชื่อ เพราะกลัวปญหาการผิดนัดชําระหนี้ 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและการบริการ 

4.1.รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงาน 
1) การพึ่งพาแรงงานในทองถิ่น คือ คนไทยในพ้ืนที่อําเภอโขงเจียม มีอาชีพรับจางขนสินคาจากดาน

ลงไปเรือที่แมน้ําโขง ผูมีอาชีพมอเตอรไซดรับจาง อาชีพรถสามลอรับจาง การมีจุดผอนปรนแหงนี้ ทําใหบุคคล
ดังกลาว มีการสรางรายได เฉลี่ยตอวัน ประมาณ 300-600 บาท โดยเฉพาะกรรมกรรับจางขนสินคาขึ้นอยูกับ
ชวงฤดู หากเปนฤดูแลงคาจางแรงงานสูงกวาฤดูฝน เนื่องจากปริมาณน้ําในแมโขงลดลงทําใหระยะที่ขนสง
สินคาลงเรือไกลขึ้น   

2) การพึ่งพาแรงงานจากเมืองซะนะสมบูน มาทํางานในภาคการเกษตร เชน ทํานา กรีดยางพารา เปน
ตน ซ่ึงมาจากหมูบานตาง ๆ ในเมืองซะนะสมบูน เขามารับจางในภาคการเกษตรในอําเภอโขงเจียมและอําเภอตาง 
ๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี การเขามาของแรงงานรับจางมีนายหนาคนลาวติดตอใหกับนายหนาคนไทย หรืออีก
รูปแบบหนึ่ง คือ แรงงานที่เคยมารับจางผานนายหนาแลวในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวในปถัดไป ก็ติดตอกับเจาของ
สวนหรือที่นาโดยตรงไมผานนายหนาเพราะเปนที่รูจักคุนเคยกันแลว ซึ่งแรงงานกลุมนี้ขามมาเปนชวงเวลา 
ไดแก เดือนมิถุนายนมีการเก็บเก่ียวผลผลิตจากขาวนาปรัง และเดือนธันวาคมเปนการเก็บเก่ียวผลผลิตจากขาว
นาป คาแรงที่ไดรับประมาณ 250-300 บาทตอวัน ขึ้นอยูกับการดูแลของเจาของนา กรณีเลี้ยงอาหาร ได
คาแรงวันละ 250 บาท และกรณไีมเลี้ยงอาหาร ไดคาแรงวันละ 300 บาท 
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4.2.การพึ่งพาดานการบริการ 
1) การพึ่งพาดานการทองเที่ยว 

  จุดผอนปรนบานดานเกา อําเภอโขงเจียม มีการจัดตั้งชมรมเรือทองเที่ยว มีเรือทั้งหมด 15 ลํา โดยนํา
นักทองเที่ยวไทยขามไปยังฝง สปป.ลาว ไปซื้อสินคาลาว เวียดนาม และจีนทีบ่านใหมสีสัมพัน เมืองซะนะสมบูน  

2) การพึ่งพาดานการสาธารณสุข  
 จุดผอนปรนบานดานเกา อําเภอโขงเจียม มีคนลาวขามมารักษาพยาบาลเปนประจํา เนื่องจากการรักษาที่
ฝง สปป.ลาว ยังไมมีเครื่องมือในการรักษาครบถวน ประกอบกับบุคลากรทางการแพทยมีนอย และยังมีขอจํากัด
ดานขีดความสามารถในการรักษาโรค ประกอบกับการเดินทางไปเมืองปากเซที่ไมสะดวกและใชระยะเวลามากกวา 
จึงนิยมขามมารักษาที่โรงพยาบาลที่อําเภอโขงเจียม  
 คนลาว หากไมปวยมากนิยมเขารักษาพยาบาลในทองถิ่น รอยละ 81 เมื่อมีอาการที่ไมสามารถรักษา
ไดก็เดินทางเขารักษาพยาบาลที่ฝงไทย และเขารักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ รอยละ 75 คลินิกหมอเอกชน 
รอยละ 25 สวนใหญเขามารักษาพยาบาล 1-2 ครั้งตอเดือน คาใชจายเฉลี่ยตอครั้งในการรักษาพยาบาล 
500-1,000 บาทตอครั้ง 

 
5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain)  

  สินคาหรือวัตถุดิบที่พอคาคนลาวนํามาขายกับพอคาคนไทยในทองถิ่นและมีการนําไปแปรรูปและสราง
มูลคาเพ่ิม แตประชาชนในพ้ืนที่บานดานเกา อําเภอโขงเจียม ไมคอยไดรับประโยชนจากการสรางโอกาสทาง
การคาตามแนวชายแดนเทาที่ควร ประกอบกับแผนพัฒนาของจังหวัดและกลุมจังหวัดไมได เนนในเรื่องการ
เชื่อมโยงการสรางมูลคาเพ่ิมกับการคาชายแดน ซึ่งสินคาที่สามารถนําไปสรางมูลคาเพ่ิม ดังนี้ 

  1) หวด เปนการนําเขาหวดจากคนลาว จํานวน 4,000-10,000 ใบตอครั้งที่ นํามาสงขึ้นอยูกับแตละ
ชวงฤดูกาล มีการสงสินคาจํานวนนอยในชวงฤดูฝน แตในชวงฤดูแลงและฤดูหนาวมีปริมาณการสั่งที่มากขึ้น 
พอคาคนกลางในบานเวินบึก เมืองซะนะสมบูน สปป.ลาว เปนผูรวบรวมมาสงพอคาคนกลางของไทยใน
ทองถิ่น หรือ พื้นทีใ่กลเคียง เชน อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราธานี และบางอําเภอของจังหวัดยโสธร พอคาคน
ไทยนําไปเย็บขอบของหวดเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา สงผลใหราคาสินคาเพ่ิมขึ้นจากราคาที่ซื้อมาจาก 
สปป.ลาว ประมาณรอยละ 114 ขึ้นอยูกับปริมาณสินคาที่ไดรับจากฝง สปป.ลาว และชวงฤดูกาล (ราคาตนทุน
อยูที่ 7 บาท และคาขายอยูที่ 15 บาท) หลังจากนั้น นําสินคาดังกลาวไปกระจายทั่วประเทศไทย  

2) ไมกวาด คนลาวรายยอย นําดอกแขม (ดอกหญาชนิดหนึ่งใชทําไมกวาด) และไมไผเพ่ือใชทําดามไมกวาด 
มีผูรับซื้อจากอําเภอสิรินธร นําไปประกอบเปนไมกวาดจําหนาย  

 

 
                                              ภาพที่ 3.92 ดอกแขม ดอกหญาชนิดหนึ่งใชทําไมกวาด 
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6. ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม  
  ลักษณะสังคมบริเวณชายแดนที่จุดผอนปรนบานดานเกา อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ตรง
ขามกับ บานใหมสิงสําพัน เมืองซะนะสมบูน แขวงจําปาสัก คนทั้งสองฝงมีสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี 
ความเชื่อ รสนิยม ที่มีความคลายคลึงกันซึ่งมีการพ่ึงพาอาศัยกันตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จากการคาขายตาม
แนวชายแดนมีความหลากหลายทางอัตลักษณที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธทางสังคมผานการคาขาย สื่อตาง ๆ 
ซึ่งการติดตอแลกเปลี่ยนกันของคนไทยและคนลาวตามแนวชายแดน ณ จุดผอนปรนบานดานเกา อําเภอโขงเจียม 
ทําใหเกิดการพ่ึงพากันในดานตาง ๆ และมีความหลากหลายดานความสัมพันธของผูคนทั้งสองฝง ตลอดจนมี
กิจกรรมตาง ๆ อาทิ ประเพณีการแขงขันพายเรือระหวางหมูบานในอําเภอโขงเจียมของไทยและหมูบานของ
เมืองซะนะสมบูน สปป.ลาว โดยที่คนทั้งสองฝงทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน หารือและดําเนินกิจกรรม
รวมกัน ซึ่งเปนประเพณีเชื่อมโยงสัมพันธจัดขึ้นในชวงวันออกพรรษาของทุกป ถือเปนงานประเพณีที่สืบทอด
มารวมกันระหวางไทยและ สปป.ลาว ที่มีวีถีชีวิต ความเชื่อ ความศรัทธาในพุทธศาสนาในแบบเดียว ถือเปน
การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางไทยกับลาว 
  ในปจจุบัน มีคนลาวที่อาศัยอยูในอําเภอโขงเจียม ประมาณ 40 คน เขามาทํางานในอําเภอโขงเจียม 
และบางสวนมีการแตงงานกันคนไทยในอําเภอโขงเจียมและอําเภอใกลเคียง ทําใหมีนักเรียนคนลาวที่เขามา
เรียนในฝงไทย จากการที่มีพอหรือแมเปนคนลาว สามารถเขาเรียนในประเทศไทยได  
  สวนดานการพนัน คนลาวมีความสนใจการเลนพนันทั้งของไทยและ สปป.ลาว โดยคนลาวที่ขามมาฝงไทย
มีการเลนหวยใตดินของไทย 2 ครั้งตอเดือน ซึ่งคิดเปนรอยละ 57 และเลนหวยของ สปป.ลาว ประมาณ 7-8 ครั้งตอ
เดือน ซึ่งคิดเปนรอยละ 54 แตคนลาวโดยสวนใหญชอบเลนหวยของ สปป.ลาว มากกวา หวยใตดินของไทย 
เนื่องจากมีความสะดวกในการรับเงินมากกวา 
 
7. ดานความม่ันคง 

 ดวยลักษณะพ้ืนที่มีแมน้ําโขงกั้นยังคงมีการลักลอบการนําเขาสิ่งผิดกฎหมาย เชน ยาเสพติด การ
ลักลอบนําเขาแรงงาน เปนตน  
 
8. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่จุดผอน
ปรนบานดานเกา อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
 

8.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนบานดานเกา อําเภอโขงเจียม จังหวัด

อุบลราชธานี โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แบงเปนเพศชาย จํานวน 7 คน และเพศหญิง 
จํานวน 23 คน อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 21-30 ป รอยละ 46.7 ระดับการศึกษาสวนมากในระดับ
ประถมศึกษา รอยละ 53.6 พักอาศัยอยูหมูบานใหมสิงสัมพัน คนในหมูบานประกบอาชีพเกษตร และอาชีพเสริม 
คือ การนําของปามาจําหนาย เชน หนอไม หวาย กระแต กระรอก พาน เปนตน  

ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาบริเวณจุดผอนปรนบานดานเกา สวนมากประกอบอาชีพธุรกิจ
สวนตัว รองลงมาเปน รับจางกอสราง รับจางภาคบริการ เกษตรกร ตามลําดับ โดยรายไดที่นํามาซื้อสินคา โดย
สวนมากมาจาก การคาขายสินคา เงินเดือนประจํา การรับจางภายในประเทศของตนเอง เปนตน ตามลําดับ 
หากรวมรายไดครัวเรือนตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพ่ือการ
บริโภคของครอบครัวตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 3,001-5,000 บาท  
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8.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจุดผอนปรนบานดานเกา มีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 3.18 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนลาวจุดผอนปรนบานดานเกา มีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 4.55 0.506 มากที่สุด 
2 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 4.48 0.634 มากที่สุด 
3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่

เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 4.45 0.506 มากที่สุด 

4 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 4.36 0.559 มาก 
5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ

การพัฒนา สปป.ลาว 4.34 0.484 มาก 

รวม 4.44 0.538 มาก 
 
 จากตารางที่ 3.18 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่ประเทศไทยมีตอ สปป .ลาว ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.44 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก ประเทศไทย
มีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิดหรือปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย ประเทศ
ไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว ตามลําดับ 
 

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

 
ตารางที่ 3.19 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผอนปรนบานดานเกา 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานราคา 4.61 0.287 มากที่สุด 
2 ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.57 0.216 มากที่สุด 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 4.45 0.330 มากที่สุด 
4 ดานผลิตภัณฑ 4.32 0.205 มาก 

รวม 4.49 0.260 มากที่สุด 
 
  จากตารางที่ 3.19พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมากที่สุด มี
คาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.49 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
   1) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.61 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การตั้งราคาสินคาของไทยเหมาะสมกับคุณภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคา
มีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง และสินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขาย
อยูใน สปป.ลาว เปนตน 
 2) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.57 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขา

3-56



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี  

3-57 

มาติดตอซื้อขาย ฤดูกาลมีผลตอการเดินทางมาซื้อสินคา เพราะฤดูหนาวและฤดูแลงคนลาวขามมามากการ
เดินทางสะดวกข้ึน มีบริการรับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท การขนสงสินคากลับ สปป.ลาว มีความสะดวก เปนตน 
 3) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมากที่สุด 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.45 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีการติดปายโฆษณาดวยภาษาลาว มีการโฆษณาในหนังสือพิมพ
ทองถิ่นและโฆษณาทางวิทยุชุมชนทําใหตัดสินใจซื้อไดงายขึ้นเกิดความชอบในโฆษณาสินคาของไทย เกิด
ความรูสึกตองการสินคาที่มีคุณภาพดีกวาสินคาที่ใชอยู มีการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา และมี
การสงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) เปนตน 
  4) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.32 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยที่ติดตราสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความนาเชื่อถือ 
มีใหเลือกหลากหลาย มีมาตรฐานในดานคุณภาพดี ประเทศไทยมีความเปนมิตร ความคุนเคยที่มีตอสินคาไทย 
เปนตน 
 

8.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนบานดานเกา 

 
ตารางที่ 3.20 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผอนปรนบานดานเกา 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ความพึงพอใจของผูบริโภค 4.60 0.173 มากที่สุด 
2 วัตถุประสงคในการซื้อสินคา 4.56 0.187 มากที่สุด 
3 การรับรูคุณภาพสินคา 4.49 0.282 มากที่สุด 
4 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 4.47 0.264 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.227 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 3.20 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมากที่สุด มี

คาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.53 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
 1) การความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมากที่สุด 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.60โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวพึงพอใจตอสินคาของไทย และผูขายคนไทย เมื่อ
ซื้อสินคาของไทยไปบริโภคสามารถ ตอบสนองความตองการไดมาก เกิดความพอใจที่มาซื้อสินคาไทยทุกครั้ง 
เปนตน  
 2) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมากที่สุด มี
คาเฉลี่ย ( ) = 4.56 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ซื้อเพราะเปนของฝากใหผูอ่ืน ซื้อ
เพราะชื่นชอบและชื่นชมตัวสินคา ซื้อเพราะไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้นในประเทศของตน ซื้อเพราะมีความ
แตกตางจากสินคาใน สปป.ลาว เปนตน 
 3) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมากที่สุด มี
คาเฉลี่ย ( ) = 4.49 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวรูสึกวาการมาซื้อสินคาของไทยมีความคุมคากับ
ราคา คุณภาพ และการเดินทาง การมาซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุด สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวา
เมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจากประเทศอ่ืนที่มีจําหนายใน สปป.ลาว เปนตน 
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 4) ดานความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.47 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ตั้งใจซื้อสินคาของไทยแมวาเพ่ิงซื้อสินคาประเภทเดียวกัน
ของประเทศอ่ืน ๆ มา ตองการเขาซื้อสินคาของไทยทุกครั้งที่ดานเปด ตั้งใจซื้อสินคาของไทยแมวาจะไมมีเวลา
ไปเลือกซ้ือของนัก เปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากชองทางสื่อโทรทัศน
ไทยสวนกลางมากที่สุด รองลงมาคือสื่อโทรทัศนทองถิ่น และวิทยุทองถิ่น ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุดคือ สื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง สื่อโทรทัศนทองถิ่น และวิทยุทองถิ่น 
ตามลําดับ 

 
8.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานดานเกา ไดมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝง

ไทยทุกครั้ง และมีการจดใสกระดาษ รอยละ 56.7 และบางสวนมีการจดใสกระดาษและคิดไวในใจ รอยละ 
33.3 การซื้อสินคาทําการซื้อตามที่ไดจดใสกระดาษและคิดไวในใจใหหมดกอน หลังจากนั้น เดินดูสินคาหากมี
สินคาตัวใหมที่นาสนใจทําการสั่งสินคาเพ่ิมเติมจากเดิมทั้งหมด ซึ่งเขามาซื้อสินคานั้นมีความถี่ประมาณ 1 ครั้ง
ตอสัปดาห หากกรณีที่ลืมซื้อสินคาหรือสินคาหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนลาวก็ซื้อสินคาไทยเหมือนเดิม แตซื้อ
กับผูประกอบการคนลาวในหมูบาน 

  
8.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานดานเกาเขามาซื้อสินคาไทยตาม

แนวชายแดนของไทย จากการสัมภาษณ มีความเห็นวา ปริมาณการซื้อสินคาเมื่อ 5 ปที่ผานมามีการซื้อสินคา
ไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 70 และมีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม รอยละ 30 กรณีที่มีการซื้อสินคาที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากมี
รายไดที่เพ่ิมขึ้น มีสินคาทางเลือกมากขึ้นตามตลาดตามแนวชายแดน รสนิยมมีการเปลี่ยนไป ชอบความ
ทันสมัยและมีคุณภาพมากขึ้น ตลอดจน การคมนาคมในการเดินทางมาซื้อสินคามีความสะดวกสบายมากขึ้น 
สวนกรณีท่ีมีการซื้อสินคาเทาเดิม เนื่องจากรายไดเทาเดิม รสนิยมไมเปลี่ยนแปลง เปนตน 

 
8.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทยผานจุดผอนปรนบานดานเกา เรียงลําดับประเภทสินคาจากมากไป

นอย ดังนี้ ผูบริโภคคนลาวมีการซื้อสินคาไทย โดยสวนใหญเปนสินคาที่ใชในชีวิตประจําวัน ไดแก สินคา
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม สินคาประเภทเครื่องปรุงรส สินคาประเภทเครื่องสําอาง สินคาประเภทของใชใน
ชีวิตประจําวัน สินคาประเภทที่ใชในครัวเรือน สินคาประเภทเครื่องนุมหม สินคาประเภทอุปกรณการกอสราง 
และสินคาประเภทเวชภัณฑ เปนตน  

 
8.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  

 ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทยผานจุดผอนปรนบานดานเกา โดยสวนมากเขามาซื้อสินคา
ในชวงกอนเวลา 09.00 น. รอยละ 51.7 และอีกกลุมเขามาซื้อสินคาหลังเวลา 09.00 น. รอยละ 48.3 โดยการ
เขามาซื้อสินคาโดยสวนมาก เขามาซื้อสินคาท่ีตลาดนัดบริเวณจุดผอนปรน รอยละ 45.3 รองลงมาไปซื้อสินคา
ที่ตลาดสดในทองถิ่น รอยละ 33 เนื่องจากใกลจุดผอนปรน และสะดวกตอในการขนสง โดยการมาซื้อสินคา
ของผูบริโภคคนลาวในหนึ่งครั้งมูลคา 3,000 บาทข้ึนไป  
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 ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวผานจุดผอนปรนบานดานเกา ตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก คุณภาพ
ดีกวา มีสินคาใหเลือกหลากหลาย สินคามีความคงทน สามารถหาซื้อไดงายและสะดวก ราคาถูก มีความเคย
ชินที่มาซื้อสินคาในตลาดสดเปนประจํา เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคา ไดแก 
ความเสียหายของสินคาในการขนสง คาภาษี/คาธรรมเนียม ความยุงยากในการถือ สินคากลับฝ ง สปป.ลาว 
เปนตน 
  

8.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
 ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานดานเกา มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจาก
ประเทศอ่ืน เชน จีนและเวียดนาม รอยละ 5-15 ทั้งนีข้ึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน 
สปป.ลาว มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาว รอยละ 70 บอกวา ซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
สินคาดี สินคามีคุณภาพ สินคาหลากหลาย หาซื้อไดงาย สะดวก ไมแพง เปนตน การเดินทางเขามาซื้อสินคา
ฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมเหมาะสม พาหนะใชในการเดินทางไมสะดวก 
คาแรงขนสงสินคา คาธรรมเนียมในการทําบัตรผานดาน เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนทํา
ใหมีผลตอการมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวมาก 

 
8.2. ผูบริโภคคนไทย 

ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนผานจุดผอนปรนบานดานเกา โดยสวนใหญเปน
ผูหญิงมากกวาผูชาย และมีอายุระหวาง 21-40 ป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณดาน มีอาชีพหลัก คือ 
เกษตรกร รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 10,001-20,000 บาทตอเดือน ผูบริโภคคนไทยมาซื้อสินคาที่ตลาดบริเวณดาน 2 
ครั้งตอสัปดาห รอยละ 60 และมีการซื้อสินคาของ สปป.ลาว โดยสินคาที่ซื้อจากผูขายคนลาว ไดแก หวาย 
ผักหวาน กลวยไม พันธุไมตาง ๆ สมุนไพร กระรอก แมลงตาง ๆ ปลา กบ ไวน เบียร เครื่องจักสาน เปนตน ซึ่ง
เวลาที่มาซื้อสินคาประมาณหลังเวลา 09.00 น.  

ผูบริโภคคนไทยใหเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนลาว เนื่องจากราคาสินคาถูกกวาของประเทศไทย 
และมีสินคาใหเลือกหลากหลาย แตถานอกเหนือจากสินคาขางตนผูบริโภคคนไทยเลือกซื้อสินคาของไทย
มากกวา สินคาจาก สปป.ลาว เนื่องจากสินคาจาก สปป .ลาว มีคุณภาพนอยกวา จึงทําใหราคาของสินคาที่
ผูขายคนลาวนํามาขายถูกกวาราคาสินคาของไทย 

 
8.3. ผูประกอบการคนลาว 

ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาผานจุดผอนปรนบานดานเกา โดยเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มี
อายุระหวาง 21-40 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และเปนผูประกอบการรายยอย ซึ่งมี
การเขามาซื้อสินคาสวนใหญวันเสาร วันอังคารและวันพฤหัสบดี ตามลําดับ จากการสัมภาษณผูประกอบการ
คนลาว สามารถสรุปไดดังนี ้
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8.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  
 

ตารางที่ 3.21 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาว ที่มีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 5.00 0.000 มากที่สุด 
2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 4.50 0.707 มากที่สุด 
3 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจาก

ประเทศไทย 
4.00 1.414 มาก 

4 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก
ชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 

4.00 0.000 มาก 

5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 
เพื่อการพัฒนา สปป.ลาว 

4.00 0.000 มาก 

รวม 4.30 0.424 มาก 
 
 จากตารางที่ 3.21 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.30 ไดแก ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว การซื้อสินคา
ของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุดและ สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิดหรือปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย 
เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยท่ีมีตอผูประกอบการคนไทยและมีความคุนเคยตอสินคาไทยเปนอยางดี 

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการคน
ลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.45 ไดแก ประเทศไทยมี
ความเปนมิตร มีการวิจัยดานเทคโนโลยี มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีอัตราจาง
แรงงานจํานวนมาก มีความชํานาญดานเทคนิค มีรสนิยมสูงดานความคิดสรางสรรคและมีการศึกษาที่ดี เปนตน 

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.31 ไดแก ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีความ
นาเชื่อถือ สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนผลิตดวยเทคโนโลยีและตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนว
ชายแดนสื่อถึงประเทศไทย เปนตน 

 
8.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผอนปรน

ทางการคาบานดานเกา อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  
 

ตารางที่ 3.22 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานการสงเสริมการตลาด 4.79 0.303 มากที่สุด 
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ตารางที่ 3.22 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาไทย (ตอ) 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

2 ดานผลิตภณัฑ 4.75 0.118 มากที่สุด 
3 ดานราคา 4.50 0.141 มากที่สุด 
4 ดานสถานท่ี 4.36 0.101 มาก 

รวม 4.60 0.166 มากที่สุด 
 
  จากตารางที่ 3.22 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.60 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1)  ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.79 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มี
บริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา มีการสงเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม) มีการใหเครดิตใน
การซื้อสินคา มีบริการรับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท เปนตน 

2)  ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.75 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาทันสมัย 
การคนหาสินคาในรานทําไดงาย รานคาจัดเรียงสินคาเปนหมดหมู สินคาไทยมีใหเลือกหลากหลาย และมี
คุณภาพที่ดี เปนตน 

3) ดานราคา ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.50 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีปายแสดง
ราคาสินคาที่ชัดเจน สามารถตอรองราคาสินคาได มีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาตามตนทุนที่เพ่ิมทุกครั้ง การ
ตั้งราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา และราคาสินคาไทยเมื่อเทียบกับคูแขงแลว มีราคาถูกกวา เปนตน 

4)  ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.36 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สถานที่จําหนาย
สินคามีความสะดวกในการเขามาติดตอซื้อขาย เวลาเปด-ปดใหบริการเหมะสม เสียคาใชจายขนสงสินคานอย
และการขนสงสินคามีความสะดวก เปนตน 

 
8.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

สินคาไทย โดยผานจุดผอนปรนทางการคาบานดานเกา อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  
 

ตารางที่ 3.23 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานกฎหมายและการเมือง 3.50 0.707 มาก 
2 ดานเศรษฐกิจ 3.50 0.707 มาก 

รวม 3.50 0.707 มาก 
 

3-61



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี  

3-62 

จากตารางที่ 3.23 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.50 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.50 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก รัฐบาลไม
มีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคามี
ความยุงยาก ระบบราชการมีการเปลี่ยนแปลงบอย และกฎหมายเกี่ยวกับภาษีการคาซับซอนในการนําไป
ปฏิบัติ เปนตน  

2) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.50 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก คนลาวมีความ
ตองการสินคาไทยสูง คาใชจายในการขนสงสูง การกูยืมเงินจากสถาบันการเงินคอนขางยุงยากและใชเวลานาน
ในการอนุมัติ เปนตน  

 
8.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายที่ สปป.ลาว 
ผูประกอบการคนลาวที่ผานจุดผอนปรนบานดานเกา สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองใน

ประเทศของตน มีการวางแผนมาซื้อสินคาดวยวิธีการมาซื้อสินคาแตไมไดผานการติดตอซื้อสินคามากอน โดยมี
วิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อและพิจารณาจากประเภทและชนิดของ
สินคาที่ขายไดมาก เพ่ือประมาณแนวโนมความตองการซื้อของลูกคา ผูประกอบการคนลาวมาซื้อสินคาจาก
ไทยสัปดาหละครั้ง  

การขายสินคาในกรณีท่ีเปนสินคาจากประทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 5 จากราคาเดิม
ของสินคา ซึ่งผูประกอบการคนลาวสงสินคาใหกับรานคาประจํา 3 รายและมูลคาที่สงสินคาไมเกิน 100,000 
บาทตอครั้ง โดยมีการจายชําระเปนเงินสด 

รานคาที่ขายสินคาในบานสิงสําพัน เมืองซะนะสมบูน แขวงจําปาสัก สปป.ลาว มีรานคาขายสินคาไทย
รายใหญจํานวนมากกวา 3 ราย สงผลใหยอดขายเพ่ิมข้ึน มีรานคาเดิมมีแนวโนมการสั่งซื้อสินคาเพ่ิมขึ้น เพราะ
เปนสินคาแปลกใหมและรานคาใหมมีแนวโนมสั่งซื้อผูประกอบการคนลาวเพ่ิมข้ึน แตมีสินคาจากประเทศเพ่ือน
บานเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนสินคาจากประเทศจีนและประเทศเกาหลีมีแนวโนมที่วางตลาดในทองถิ่นมากขึ้น ในกรณีที่
สินคาที่ผลิตใน สปป.ลาว มีคุณภาพใกลเคียงกับสินคาของประเทศไทย ราคาถูกกวา ผูประกอบการคนลาว
ตัดสินใจซื้อสินคาในประเทศของตนเอง  

 
8.4. ผูประกอบการคนไทย 

 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณดานหนาจุดผอนปรนบานดานเกา โดยสวนใหญประกอบ
ธุรกิจคาปลีก เปนเวลาระหวาง 7-9 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งไมเกิน 
100,000 บาท โดยสวนใหญผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานโดยตรง สวนใหญ
จายเปนเงินสด แตหากเปนผูประกอบการคนลาวที่สนิทและไวใจกัน มีการใหสินเชื่อประมาณ 15 วัน แนวโนม
ที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทยเพ่ิมข้ึน และแนวโนมที่รานใหมที่สั่งสินคาจากผูประกอบการคนไทยเพ่ิมข้ึน  
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9. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด  
1) กฎระเบียบของ สปป.ลาว ไมแนนอน ขึ้นอยูกบัอํานาจของแตละแขวง เชน กฎระเบียบในการเก็บ

ภาษีการนําเขาและสงออกสินคา การเดินทางขามไปมาของคนไทยและคนลาว มีความไมแนนอนขึ้นอยูกับ
อํานาจของแตละแขวง เปนตน และหากมีการเขาถึงเจาหนาที่ของแขวงไดสามารถมีสิทธิพิเศษ จึงทําใหมีชอง
โหวใหแกพอคาคนกลางในการลักลอบการสงออกสินคา ไปยัง สปป.ลาว เพ่ือเสียคาใชจายใหนอยที่สุด 

2) ในฤดูแลงตลิ่งลาดชันแตบันใดขึ้นลงสั้นตองเดินเทาขึ้นลง 
3) ลานจอดรถบริเวณดานเปนดินโคลนในฤดูฝน นอกจากการสัญจรไมสะดวกแลว ทําใหขนสงสินคา

ยากลําบากมากขึ้น 
4) การบริหารจัดการบริเวณจุดผอนปรน อยูในความดูแลของหลายหนวยงาน ทําใหเกิดการทํางานที่

ซ้ําซอนและทําใหเกิดความสับสนของผูใชบริการทั้งสองฝง รวมถึงสิ้นเปลืองงบประมาณในการดูแลจุดผอน
ปรนนี้   

 
10. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

1) ปรับปรุงทางขึ้น-ลงสูแมน้ําโขงบริเวณดานบานเกา เพ่ือรองรับเวลาระดับน้ําโขงลดลง ตลอดจน
ปรับปรุงบริเวณลานจอดรถ เพื่ออํานวยความสะดวกในผานเขา-ออกดาน 

2) การตรวจจํานวนคนเขา-ออกควรมีจํานวนตองตรงกันในแตละวัน การนําเทคโนโลยีเขามา
ตรวจสอบ เพ่ือใหมีหลักฐานที่ชัดเจน เชน ใชคอมพิวเตอร กลองถายรูป เปนตน และทําใหไมเกิดปญหาการ
ลักลอบเขาเมือง 

3) ควรมีฐานขอมูลในการตรวจคนเขาเมืองแบงกลุมเปาหมาย เชน กลุมคนที่เขามาประจํา กลุมคนที่
เขามาใหม เพื่ออํานวยความสะดวกในการผานดานใหเร็วขึ้น 

4) การตรวจสอบเรื่องยาเสพติด ใชวิธีการตรวจสอบกลุมเปาหมายที่สงสัยกับกลุ มประชาชนทั่วไป 
โดยการขาวที่เปนปจจุบันและทันสมัยเพื่อใชวิธีการตรวจสอบที่แตกตางกัน เชน อุปกรณท่ีสามารถตรวจคนเขา
และออกผานดานที่ผิดกฎหมาย ตลอดจน ควรมีเจาหนาที่ผูหญิงประจําดาน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบผูตองสงสัยหญิง 
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3.4 จุดผอนปรนชองตาอ ูบานหนองแสง ตําบลโพนงาม อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
1. สภาพโดยท่ัวไป 

1.1. ประวัติ ที่ตั้ง และการเดินทาง 
จุดผอนปรนชองตาอู เกิดขึ้นจากการบุกเบิกเสนทางเพ่ือไปมาหาสูกันของชาวบานเหียง เมืองสุขุมา 

แขวงจําปาสัก สปป.ลาว และบานหนองแสง ตําบลโพนงาม อ.บุณฑริก ผูบุกเบิก คือ นายอู (คนลาว) และนาย
จานดวง (คนไทย) โดยเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2535 ไดเปดเปนชองทางการคา และแลกเปลี่ยนสินคาของ
ประชาชนทั้งสองหมูบาน จนกระท่ังวันที่ 17 มีนาคม 2541 จุดการคาแหงนี้ไดยกระดับเปนจุดผอนปรน ชื่อวา 
จุดผอนปรนชองตาอู บานหนองแสง ตําบลโพนงาม อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เปดทําการ ทุกวัน
จันทร วันพุธ และวันศุกร เวลา 08.00-15.00 น.  

 

 
                                ภาพที่ 3.93 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนชองตาอ ู
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          ภาพที่ 3.94 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนชองตาอู 

 
จุดผอนปรนชองตาอู ตั้งอยูบานหนองแสง ตําบลโพนงาม อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดย

อําเภอบุณฑริกหางจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 92 กิโลเมตร จากอําเภอบุณฑริกไปบานหนองแสงใช
เสนทางหมายเลข 2182 ระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร สภาพถนนเปนถนนลาดยาง ไมมีไหลทาง ถึงจุดตัด
กับเสนทางหมายเลข 2396 เลี้ยวขวาเขาในหมูบานหนองแสง จากตัวหมูบานไปจุดผอนปรนชองตาอูระยะทาง
ประมาณ 8 กิโลเมตร สภาพถนนเปนลาดยาง ไมมีไหลทาง ทางคดเคี้ยว ลงเขา พบเห็นปอมตรวจของตํารวจ
ตะเวนชายแดน 225 ตรวจสอบคนไทยและคนลาวที่เดินทางเขา-ออกจุดผอนปรนชองตาอู บริเวณดานหนา มี
แผงขายสินคาในวันเปดตลาดนัดใหกับคนลาว เรียกวา ตลาดลาง เปดตลาดนัดขายสินคาทุกวันจันทรจากจุดนี้
เดินทางตอไปพรมแดนไทย-สปป.ลาว ที่ชองตาอู ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดย 1 กิโลเมตรแรก เปนทางลาดยาง 
อีก 2 กิโลเมตรถึงจุดผอนปรน สภาพถนนเปนถนนดิน คดเค้ียว ขึ้น-ลงเนิน ในฤดฝูนการสัญจรไป-มาลําบาก มี
น้ําทวมขัง และโคลนเลน โดยดานหนาชองทางเขา-ออกไดจัดพื้นที่ตลาดนัดเรียกวาตลาดบน เปดขายสินคาทุก
วันพุธและวันศุกร แตเนื่องจากยังไมมีความชัดเจนในเรื่องเสนแบงพรมแดน ในอนาคตไดจัดเตรียมพ้ืนที่ตลาด
บนแหงใหมตรงจุดสิ้นสุดถนนลาดยางหางจากตลาดลาง ประมาณ 1 กิโลเมตร 
 

  
ภาพที่ 3.95-3.96 บริเวณจุดผอนปรนชองตาอู 
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1.2. การบริหารจัดการ หนวยงานรับผิดชอบ 
การบริหารจัดการจุดผอนปรนชองตาอู ไดมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังนี้  
 

ตารางที่ 3.24 แสดงการบริหารจัดการจุดผอนปรนชองตาอู อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธาน ี
หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 

ฝายปกครอง อําเภอบุณฑริก ดูแลความเรียบรอยการเขา-ออกของคน  
ศุลกากรชองเม็ก ดําเนินการตรวจปลอยสินคา เก็บภาษี 

ดานตรวจพืช 
ควบคุม ตรวจสอบพืช ตรวจสอบโรคแมลงในศัตรูพืชและวัชพืชในพืชผัก
ผลไมและสินคาเกษตร เพื่อออกใบรับรองศัตรูพืช (Phytosanitary 
Certificate) 

ตํารวจตระเวนชาย 225 
ดําเนินการดูแลดานความมั่นคงตามแนวตะเข็บชายแดน ทหารพรานกองรอย 25 กองกําลังสุรนาร ี

ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน 
 

 
                                           ภาพที่ 3.97 อาคารที่ทําการศุลกากรจุดผอนปรนชองตาอ ู

 
1.3. ลักษณะทางกายภาพของดาน 
บริเวณจุดผอนปรนชองตาอู กําหนดแยกจุดแจงชื่อออกและแจงชื่อเขาของคนลาว เพ่ืองายในการคัด

แยกตรวจสอบมีลักษณะเปนปอมโลง 2 ปอม นอกจากนี้ มีสถานที่ทําการของศุลกากร 1 แหง และอาคารที่พัก
ของผูเดินทางเขา-ออกจุดผอนปรน ซึ่งจุดผอนปรนนี้ เปนอีกหนึ่งจุดที่พ้ืนดินติดตอกับ สปป.ลาว ซึ่งมีลักษณะ
แตกตางจากจุดผานแดนที่มีแมน้ําเหืองและแมน้ําโขงกั้นพรมแดน จุดผอนปรนแหงนี้ มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
ไดแก 

 

  
ภาพที่ 3.98-3.99 สภาพถนนทางไปจดุผอนปรนชองตาอ ู
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1) รถมอเตอรไซดรับจาง จํานวน 80 คันตอวัน เพ่ือใหบริการรับจางไป-กลับจากจุดตรวจกองรอยตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 225 กับชองตาอู โดยมากเปนคนไทยที่ใชบริการ คนลาวสวนมากประหยัดเงินคาจาง
มอเตอรไซค 20 บาทตอคนเพราะสามารถซื้ออาหารของใชในครัวเรือนได 

2) ตลาดนัดฝงไทย ตลาดนัดของจุดผอนปรนชองตาอู มีอยู 2 แหง ไดแก (1) ตลาดลาง เปดทําการทุกวัน
จันทร บริเวณจุดสกัดตํารวจตะเวนชายแดนที่ 225 ซึ่งชาวบานหนองแสงจับจองพ้ืนที่ ตั้งแตกอตั้งดาน จํานวน 11 
ราย แตปจจุบันมีรานคาจํานวน 37 ราย ผูคาเปนคนบานหนองแสงและมีมาจากพ้ืนที่อ่ืน สินคาที่ขาย ไดแก สินคา
อุปโภคบริโภค พลาสติก เครื่องประทินโฉม เสื้อผา รองเทา เปนตน คาเชาราน รายละ 400-700 บาทตอเดือน 
เจาของพ้ืนที่เชาเปนคนในพ้ืนที่บานหนองแสง มีจํานวนประมาณ 90 ลอค (2) ตลาดบน เปดทําการทุกวันพุธ และ
วันศุกร บริเวณดานหนาจุดผอนปรนชองตาอู ผูขายสินคาคนไทยคือผูคาในตลาดบน และมีจากนอกพ้ืนที่ที่มาเพ่ิม 
เนื่องจากตลาดบนแหงนี้ตั้งใกลจุดผอนปรนคนลาวมีความสะดวกในการขามมาซื้อสินคามากกวาที่ตลาดลาง 
 

  
ภาพที่ 3.100-3.101 สภาพทัว่ไปของตลาดบน ขายสินคา 

 
1.4. จํานวนคนเขา-ออกดาน 
คนไทย ที่เดินทางไปตลาดขายสินคาของคนลาวที่บานเหียง เมืองสุขุมา แขวงจําปาสัก สปป.ลาว ชวง

ฤดูรอน ฤดูหนาว และหลังฤดูการเก็บเกี่ยวขาว ซึ่งวันจันทร มีจํานวนประมาณ 1,000 คนตอวัน และวันพุธ 
และวันศุกร มจีํานวนประมาณ 600-500 คนตอวัน แตในชวงฤดูฝน มีจํานวนประมาณ 400 คนตอวัน สวนคน
ลาวทีเ่ดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย ในชวงฤดูรอน ฤดูหนาว และหลังฤดูการเก็บเกี่ยวขาว มีจํานวนประมาณ 
1,000 คนตอวัน สวนในฤดูฝน มีจํานวนประมาณ 300 คนตอวัน 

  

  
ภาพที่ 3.102-3.103 บรรยากาศบริเวณดานชองตาอู 
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1.5. พิธีการในการเดินทางเขาออก 
1) คนไทย แจงจํานวนคนออกไมตองใชเอกสารในการยื่นกับเจาหนาที่ และไมเสียคาใชจายในการ

เดินทางทั้งฝงไทย และฝง สปป.ลาว  
2) คนลาว เสียคาใชจายกอนออกจากฝงลาว คนละ 20 บาท และเสียคาธรรมเนียมอีกคนละ 2,000 

กีบตอคน (ประมาณ 8 บาท) เมื่อเดินทางเขาไทย ไมเสียคาใชจายและไมมีเอกสารหลักฐานในการแสดงตน  
 
2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 

จุดผอนปรนชองตาอู บานหนองแสง ตําบลโพนงาม อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยูตรงขาม
ดานประเพณบีานเหียง เมืองสุขุมา แขวงจําปาสัก สปป.ลาว ซึ่งจุดผอนปรนที่มีพ้ืนแผนดินติดกัน ระยะหางจุด
ผอนปรนชองตาอูไปยังตลาดตาอู ประมาณ 500 เมตร เปนลักษณะดินโคลน ในชวงฤดูฝนการเดินเทาคอนขาง
ลําบาก   
  จุดผอนปรนชองตาอู ติดตอกับหมูบานฝง สปป.ลาว จํานวน 5 หมูบาน ไดแก บานเหียง (450 หลังคา
เรือน) บานหวยผึ้ง บานโนนแดง บานโคกกอง และบานหวยทราย จากตลาดตาอู ไปบานเหียง ประมาณ 6 
กิโลเมตร จากบานเหียง ไปเมืองสุขุมา 34 กิโลเมตร และเมืองสุขุมา หางจากแขวงจําปาสักประมาณ 70 
กิโลเมตร ดังนั้น หมูบานที่ใกลเคียงดานประเพณีบานเหียง ซึ่งไกลจากเมืองสุขุมา มีการเดินทางลําบาก
เนื่องจากสภาพถนนไมคอยดี จึงทําใหคนลาวฝงตรงขามมีการพึง่พาสินคาจากฝงไทยเปนจํานวนมาก 
  สภาพเสนทางจากตลาดชองตาอูไปบานเหียง ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร เปนทางลาดชัน ลงเขา 
ในชวงฤดูฝน รถเล็กสัญจรลําบาก ในชวงฤดูแลงมีรถขนสินคา รถสิบลอในการขนสงสินคาได มีรถโดยสารจาก
เมืองปากเซมาดานประเพณีชองตาอู บานเหียง วันละ 3 เที่ยว คาโดยสารจากบานเหียงมาดานประเพณีนี้ คนละ 
20 บาท ดังนั้น บานเหียงจึงเปนจุดกระจายสินคาไทย ไปยังหมูบานตาง ๆ ในเมืองสุขุมา ซึ่งประชาชนของ
หมูบานตาง ๆ ในเมืองสุขุมา สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม หาของปา เปนตน  
  ดานประเพณีตาอู มีเจาหนาที่ตํารวจของ สปป.ลาว มาประจําการในวันเปดจุดผอนปรน มีการสลับ
เปลี่ยนหมุนเวียนมาประมาณ 3-6 คน เจาหนาที่ตํารวจคอยเก็บคาธรรมเนียมคนลาวกอนเขาไทยคนละ 2,000 
กีบและตรวจสอบการเขา-ออกของคนลาว สวนคนไทยไมมีการตรวจสอบ 
  ตลาดตาอู มีลักษณะเปนอาคารกอสรางกั้นหอง หลังคาสังกะสีกึ่งถาวร มีไฟฟาใช รานคาที่ขายในตลาด
ตาอู ประมาณ 200 ราน สินคาจําหนายเปนสินคาสุราตางประเทศ บุหรี่ สินคาจากประเทศจีนและเวียดนาม 
(เสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่องใชไฟฟา) สวนใหญเปนรานขายอาหารปรุงจากสัตวปาและเครื่องดื่ม รอยละ 40 
นอกจากนั้น มีรานคาขายสินคาไทย ประเภทเครื่องดื่มบํารุงกําลัง นม สุรา ขนม เครื่องใชสวนตัว เครื่องใชใน
ครัวเรือน จํานวน 4 ราน ในบริเวณตลาดตาอูมีการจําหนายสัตวปาที่จําหนายเปนตัว ชําแหละขายและปรุงให
รับประทาน ไดแก กระจง (กิโลกรัมละ 200 บาท) บาง (ตัวละ 200 บาท) แลน (ตัวละ 700 บาท) หมูปา 
(กิโลกรัมละ 200 บาท) สินคาหัตถกรรม ผาพ้ืนเมือง เปนตน ซึ่งเปนที่นิยมของคนไทยที่ขามมาตลาดตาอู 
โดยเฉพาะการมารับประทานสัตวปาปรุงเปนอาหารและดื่มเบียรลาว บริเวณตลาดตาอูยังมีซุม จํานวน 30 ซุม 
เสียคาเชาซุมละ 100 บาทตอวัน โดยในชวงเทศกาลงานบุญประเพณีของบานเหียง เชน บุญเผวส เดือน 4 ออก
พรรษาสงกรานต มีการเปดซุมจําหนายอาหาร เครื่องดื่ม มีนักทองเที่ยวทั้งคนไทยและคนลาวมาเที่ยวจํานวน
มากแตละรานมีพนักงานหญิงเรียกรอยเชิญชวนลูกคาไปดื่มกัน 
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ภาพที่ 3.104-3.105 สภาพทัว่ไปตลาดตาอู บานเหียง สปป.ลาว 

 
  ดานหลัง ตลาดตาอู มีตลาดสดเปนอาคารโลงที่ขายอาหารและสินคาเกษตรตามฤดูกาล เชน ผักสวนครัว 
ลูกกระบก ผลิตภัณฑจากปา หวาย หอยทราย อาหารปรุงสําเร็จ ประมาณ 60 ราน เปนรานขนาดเล็ก พอคาคน
กลางที่มาซื้อสินคาอุปโภคบริโภค จํานวน 2 ราย และสินคาประเภทเครื่องใชในครัวเรือน 10 ราย โดยพอคา
เหลานี้ มีการซื้อสินคาจากฝงไทยเปนเวลามากกวา 3 ป มีความไววางใจกันและใหสินเชื่อแกพอคาคนลาวเหลานี้  
 
3. รูปแบบการคาขาย 

3.1. สินคาและมูลคาการคา  
สินคาและมูลคาการคาของจุดผอนปรนชองตาอู บานหนองแสง ตําบลโพนงาม อําเภอบุณฑริก อยูใน

พ้ืนที่ความรับผิดชอบของศุลกากรชองเม็ก มูลคาการคาของจุดผอนปรนนี้ ถูกรวมอยูในมูลคาการคาชายแดน
ของศุลกากรชองเม็ก ประมาณการมูลคาการคาตอปของจุดผอนปรนชองตาอู ประมาณ 1 ลานบาท แตจาก
การสอบถามผูขายคนไทยในบริเวณตลาดลาง และจากพฤติกรรมการซื้อสินคาของคนลาว พบวา พอคาคนลาว
ขามมาซื้อสินคาเฉลี่ยแตละรายประมาณการเฉพาะมูลคาการคาในวันจันทรที่มีการเปดตลาดลาง 15,000 บาท
ตอวัน * 4 สัปดาห * 40 ราย = 2.4 ลานบาทตอเดือน หรือ ประมาณ 30 ลานบาทตอป สวนตลาดลางของจุด
ผอนปรนชองตาอู ชวงเปดตลาดใหมมีผูขายคนไทย จํานวน 138 ราย แตปจจุบันมีผูขายเหลือประมาณ 70-80 
ราย และคนลาวที่ขามมาซื้อสินคา สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

 

   
ภาพที่ 3.106-3.107 สินคาที่ขายตลาดลาง จุดผอนปรนชองตาอ ู
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ภาพที่ 3.108-3.109 สินคาที่ขายตลาดลาง จุดผอนปรนชองตาอ ู

 
  จุดผอนปรนชองตาอู มีผูขายรายใหญที่ขายสินคาใหพอคาคนลาว จํานวน 4 ราย ไดแก นายทองสัย 
คําอินทร นายทวี นนทศิริ นายบุญเริ่ม พัฒนา และนางหนูเพียร ไชยนาท ซ่ึงเปนคนในพ้ืนที่บานหนองแสง 
จํานวน 3 ราย และรานคาในอําเภอบุณฑริก จํานวน 1 ราย มูลคาการคารายละประมาณ 300,000 บาทตอ
สัปดาห สงออกโดยไดผานพิธีศุลกากรอยางถูกตอง สินคาที่สงออก ไดแก ของใชประจําวัน เชน ถังพลาสติก 
หมอน เสื่อ ที่นอน เปนตน สินคาอุปโภคบริโภค เชน ขนมขบเคี้ยว นม น้ําผลไม น้ํามัน ผงชูรส น้ํายาลางจาน
สวนสินคานําเขา ไดแก 

1.) มะขามเปยก นําเขาประมาณ 10 ตันตอวัน นําเขาชวงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ ขาย
กิโลกรัมละ 8 บาท คิดเปนมูลคาเดือนละ 960,000 บาท 

2.) เห็ดตามฤดูกาล นําเขาประมาณ 6 ตันตอวัน ชวงเวลานําเขาประมาณ 6 เดือน ขายกิโลกรัมละ 
20 บาท คิดเปนมูลคาเดือนละ 1,440,000 บาท 

3.) มะขามปอม นําเขาประมาณ 10 ตันตอวัน ชวงเวลานําเขาประมาณ 3 เดือน ขายกิโลกรัมละ 
6 บาท คิดเปนมูลคาเดือนละ 720,000 บาท 

4.) รําขาว นําเขาประมาณ 15 ตันตอวัน ขายกิโลกรัมละ 4.7 บาท คิดเปนมูลคาเดือนละ 
846,000 บาท 

5.) ของเกาและเศษเหล็ก นําเขาประมาณ 10 ตันตอวัน ขายกิโลกรัมละ 7 บาท คิดเปนมูลคา
เดือนละ 840,000 บาท 

6.) สินคาหัตถกรรม ซึ่งการนําเขาขึ้นอยูกับชวงเวลา ไมมีความแนนอน 
 

   ผูขายคนไทยที่ขายสินคาประเภทพลาสติก มีจํานวน 2 ราย ไดแก รานยิ่งเจริญ และ รานจอบจอย 
ประมาณการมูลคาการขายตอวันในวันจันทร 40,000 บาท มีพอคาคนกลางและพอคารายยอยคนลาว จํานวน 
10 รายมาซื้อสินคาและกระจายสินคาไปหมูบานตาง ๆ ในเมืองสุขุมา มีการใหสินเชื่อกับคูคาที่มีการซื้อขายกัน
มาเปนเวลานานกวา 4 ป ใหสินเชื่อครั้งละ 15 วัน  
  การสงสินคาของผูประกอบการรายใหญ เมื่อสงสินคาถึงบริเวณหนาดานใหรถไทยและรถลาวจอดทาย
ชนกันแลวขนถายสินคา ผูประกอบการรายยอยที่มีการซื้อขายสินคาเปนจํานวนมาก มีบริการรถเข็นสินคาซึ่ง
คนไทยรับจางขนสินคา เสียคาใชจายจากหนาดานไปตลาดตาอู เที่ยวละ 100 ที่ตลาดตาอูมีรานคาดานหลัง
ใกลตลาดสดเปนจุดกระจายสินคาเกษตรของไทย เชน พืช ผัก ผลไม น้ําเตา แตงและมะพราว เปนตน 
  ตลาดตาอู คนไทยขามไปโดยมากเพ่ือซื้อสินคาผลผลิตจากปา ดื่มสุรา เบียรลาว รับประทานอาหาร
ประเภทสัตวปาตาง ๆ และซื้อสินคาจากจีนและเวียดนาม ประมาณการมูลคาการคาประมาณ 20,000-
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50,000 บาท ตอวันวันในชวงฤดูฝน หากเปนชวงฤดูแลง ฤดูหนาว หลังการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร
มูลคาเพ่ิมข้ึนกวาเทาตัว รานที่ขายสินคาดี ตั้งอยูใกลบริเวณจุดจอดรถโดยสารไปบานเหียง  
 สินคาท่ีคนลาวมาซื้อสินคาของไทย เพื่อไปบริโภคหรือขาย โดยแบงเปนประเภท ดังนี้ 
  1) สินคาอุปโภคบริโภค ไดแก น้ํามันพืช พริกสด น้ําอัดลม น้ําสมดีโด สุรา ยาสูบ น้ําปลา กะป เกลือ 
ถั่วฝกยาว หอมแดงและมะละกอ เปนตน 
  2) สินคาของใชภายในครัวเรือน ไดแก ทัพพี มีด ตะหลิว กระทะ จาน กะละมังพลาสติกและผา
พลาสติกไวนิล เปนตน 

3) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม วิทยุ/โทรทัศน ตูเย็น เครื่องเสียงและแอร เปนตน 
4) สินคาเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ รองเทาบูท ผาถุง รองเทาแตะ กางเกง กระโปรงและผาหมโตโต เปนตน 
5) สินคาอุปกรณทางการเกษตร ไดแก เสียม เครื่องสูบน้ํา จอบ ยาฆาแมลงปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุพืช 

อาหารสัตว เครื่องสะพายตัดหญาและรถอีแตน เปนตน 
6) สินคาอุปกรณกอสราง ไดแก สายไฟ ตะปู หลอดไฟ ปูน ขวาน ปลั๊ก คอน สวิทซ สิ่วและสี เปนตน 
7) สินคาเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันหลอลื่น รถจักรยาน รถมอเตอรไซค น้ํามันเชื้อเพลิงและยางรถยนต 

เปนตน 
 

3.2. รูปแบบการพึ่งพาดานการคา 
1) กรณีผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่จุดผอนปรน ขายสินคาใหคนลาว แบงออกเปน 3 

ประเภท ไดแก (1) ขายสินคาใหพอคาคนกลาง แลวนําไปกระจายสินคาตอใหพอคารายยอย (2) ขายสินคา
พอคารายยอยท่ีเมืองสุขุมา แลวนําสินคาไปขายเอง (3) ขายสินคาใหผูบริโภคคนลาวโดยตรง  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ผูบริโภค 
เมืองสุขุมา ขายสินคา 

 

ผูขายใน 
ตลาดนดัที่
ตลาดลาง/
ตลาดบน 

ผูคารายยอย 
เมืองสุขุมา ขายสินคา 

ผูคารายยอย 
เมืองสุขุมา ขายสินคา 

ผูคาคนกลาง 
เมืองสุขุมา กระจายสินคา 

ภาพที่ 3.110 แสดงการพึ่งพาดานการคาของผูขายคนไทยบริเวณตลาดนัดที่ดาน 
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3.3. ลักษณะการขนสง 
 
1) กรณีผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดาน 

 
กรณีที่ 1.1) ขายสินคาใหกับพอคาคนกลาง เมืองสุขุมา 
 
 
 
 
 
 
 
  ลักษณะการขนสงในกรณีที่ผูขายคนไทยที่ขายสินคาใหกับพอคาคนกลางในเมืองสุขุมา มาซื้อสินคา
เพ่ือนําไปจําหนายตอพอคารายยอยเมืองสุขุมา ซึ่งพอคาคนกลางเมืองสุขุมาจดรายการสินคาตามคําสั่งซื้อของ
พอคารายยอยแลวนํามาซื้อสินคาตามคําสั่งซื้อกับผูขายคนไทยที่สินคามาจําหนายบริเวณจุดผอนปรนชองตาอู 
 
กรณีที่ 1.2) ขายสินคาใหพอคารายยอยท่ีเมืองสุขุมา 
 
 
 
 
 
 
 

  ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีที่พอคารายยอยมาเลือกซื้อสินคา สวนใหญเดินทางมาเลือกซื้อสินคา
ดวยตนเองในวันเปดจุดผอนปรนชองตาอูแลวนําสินคากลับไปจําหนายตอท่ีเมืองสุขุมาใหกับผูบริโภคคนลาว 
 
กรณีที่ 1.3) ขายสินคาใหผูบริโภคโดยตรง  
 
 
 
 
 
 
 

  ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีท่ีผูบริโภคคนลาวเมืองสุขุมาขามมาซื้อสินคาที่ผูขายคนไทยโดยตรงใน
วันเปดจุดผอนปรนและมีตลาดนัด ผูบริโภคคนลาวขามมาเลือกซื้อสินคาเพ่ือไปอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 
เนื่องจากการเดินทางขามมาซื้อสินคาดวยตนเองในราคาที่ถูกกวาซื้อสินคากับพอคาที่นําสินคาจากฝงไทยไป
ขายในหมูบานเพราะมีการบวกตนทุนการขนสง จึงทําใหราคาสินคาสูงขึ้น การมาเลือกซื้อสินคาดวยตนเอง

ผูขายคนไทย 
ตลาดลาง/
ตลาดบน 

พอคาคน
กลางเมือง 

สุขุมา 

จุดผอนปรน 
ชองตาอู 

ดานประเพณี 
บานเหียง 

จดรายการ แลวมาเลือกสินคาท่ีรานขาย 

สงสินคา นําสินคา
กลับเอง 

พอคาราย
ยอยเมือง 

สุขุมา 

กระจาย
สินคา 

นําสินคา
กลับเอง 

ภาพที่ 3.111 แสดงการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดานขายสินคาใหพอคาคนกลาง เมืองสุขุมา 

ผูขายคนไทย 
ตลาดลาง/
ตลาดบน 

พอคาราย
ยอย เมือง 

สุขุมา 

จุดผอนปรน 
ชองตาอู 

ดานประเพณ ี
บานเหียง 

เดินทางมาเลือกสินคาดวยตัวเอง 

สงสินคา นําสินคา 
กลับเอง 

ผูบริโภค
เมืองสุขุมา 

ขาย 
สินคา 

นําสินคา 
กลับเอง 

ภาพที่ 3.112 แสดงการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดานขายสินคาใหพอคารายยอย เมืองสุขุมา 

ผูขายคนไทย 
ตลาดบน/
ตลาดลาง 

ผูบริโภค 
เมือง 
สุขุมา 

จุดผอนปรน 
ชองตาอู 

ดานประเพณี 
บานเหียง 

เดินทางมาเลือกสินคาดวยตัวเอง 

สงสินคา นําสินคา 
กลับเอง 

นําสินคา 
กลับเอง 

ภาพที่ 3.113 แสดงการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดานขายสินคาใหผูบริโภคโดยตรง เมืองสุขุมา 
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ถึงแมมีคาใชจายในการเดินทางแตก็เปนการขามมาเที่ยวชมตลาดนั้นและมีสินคาใหเลือกหลากหลายทั้ง
เครื่องปรุงรส เสื้อผา รองเทา ขนมคบเคี้ยว อาหารแหงและอาหารปรุงสําเร็จ เปนตน 
 

3.4. รูปแบบการชําระเงิน แบงออกเปน 2 กรณี 
1) อกรณีขายเชื่อ การขายสินคาแบบเงินเชื่อกับคนลาวไดตองมีการติดตอซื้อขายเปนเงินสดกันมา

เปนเวลานานมากกวา 4 ป และมีความไวใจกัน จึงสามารถที่ซื้อสินคาเปนเงินเชื่อได ประมาณ 15 วัน ใหแก
พอคาคนกลางและพอคารายยอย  

2) กรณีขายเงินสด การขายสินคาเงินสด สวนใหญเปนการขายสินคาใหกับผูบริโภคโดยตรง 
นอกจากนี้ยังมีพอคารายยอยบางรายที่มีการซื้อขายสินคาเปนเงินสด เนื่องจากทางผูขายยังไมไววางใจในการ
ใหสินเชื่อ กลัวเกิดปญหาการไมชําระหนี้ 
 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและการบริการ 

4.1. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงาน  
1) การพึ่งพาแรงงานในทองถิ่น ไดแก การใชบริการมอเตอรไซครับจาง เปนการสรางแรงงานใหกับ

คนในหมูบานหนองแสง มีผูมาใชบริการเปนคนไทยที่ไปเที่ยวในตลาดตาอู ของ สปป.ลาว ซึ่งมอเตอรไซค
รับจาง มีใหบริการประมาณ 3-4 ปที่ผานมา การบริหารจัดการมอเตอรไซครับจาง แบงออกเปน 2 ชุด ซึ่งแต
ละชุด มีมอเตอรไซครับจางประมาณ 80 ราย มีกรรมการ 6 ราย ที่บริหารจัดการเดินรถเปนชุด 1 และชุด 2 
ในแตละชุดสลับกันวิ่งสัปดาหละ 1 ชุด และสมาชิกในแตละคนที่เขามารับจางขับมอเตอรไซครับจาง เสีย
คาใชจายแรกเขา  คนละ 200 บาท และเสียคาใชจายรายวันในวันที่มารับจางวันละ 10 บาท เพ่ือเปนเงิน
กองกลางที่ใหสวัสดิการตาง ๆ แกผูที่มารับจาง สวัสดิการดังกลาว ไดแก คาบริการปะยาง คาบริการเปลี่ยน
ยางใน แตการเปลี่ยนยางนอกและซอมเครื่องยนตเจาของมอเตอรไซคเปนคนรับผิดชอบเอง ผูรับจางขับ
มอเตอรไซคมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอวัน 300-500 บาท แตในฤดูฝน รายไดลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง  

2) การพึ่งพาแรงงานคนลาว ไมมีแรงงานคนลาวขามมา สวนใหญแรงงานลาวผานที่ดานชองเม็ก มี
ชองทางธรรมชาติผานเขา-ออกตลอดแนวชายแดนที่ชองตาอู เปนการลักลอบเขามาและไปในพ้ืนที่ชั้นในของไทย 
เนื่องจากเปนพ้ืนที่ติดกันระหวางไทยและ สปป.ลาว 

 
4.2. รูปแบบการพึ่งพาดานบริการ 

1) การพึ่งพาดานสาธารณสุข 
  จุดผอนปรนชองตาอู คนลาวที่ขามมารักษาพยาบาลไปรักษาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองแสง 
และโรงพยาบาลบุณฑริก และหากผูเขามารักษามีอาการหนักก็สามารถสงตัวไปรักษายังโรงพยาบาลในตัว
จังหวัด ผูปวยคนลาวตองกรอกเอกสารตอตรวจคนเขาเมืองของ สปป.ลาว เสียคาใชจาย 1,000 กีบ (ประมาณ 
4 บาท) และมีระยะเวลาตรวจรักษาอยูเมืองไทย 1 วัน แตกรณีที่ตองรักษาพยาบาลมากกวา 1 วัน คนลาว
สามารถอยูรักษาตอไดตามความเห็นของแพทย และเมื่อรักษาหายแลวเดินทางกลับบานตองมีใบรับรองแพทย
มายืนยันการรักษาใหกับตรวจคนเขาเมืองที่ชองตาอูของ สปป.ลาว ในวันที่กลับเขา สปป.ลาว ซึ่งคนลาวที่เขา
มารักษาพยาบาลที่ไทย รอยละ 50 สวนใหญเขารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลของรัฐ 1 ครั้งตอเดือน โดยเสีย
คาใชจายเฉลี่ยตอครั้ง 1,000-5,000 บาท ขึ้นอยูกับการรักษาโรคของแตละคน 
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2) การพึ่งพาดานการทองเที่ยว 
  จากจุดผอนปรนชองตาอู เปนจุดผอนปรนที่สามารถเดินทางไปแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อของ สปป.ลาว 
ไดแก หลี่ผี คอนพะเพ็ง ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ดวยระยะทางที่ใกลกวาเดินทางจากทางจุดผานแดน
ถาวรชองเม็ก ทําใหจุดผอนปรนนี้มีศักยภาพในการสงเสริมและพัฒนาดานการทองเที่ยว  
 
5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

1) การสรางโอกาสดานการทองเที่ยว การพัฒนาเปนจุดผานแดนถาวร ทําใหมี คนไทยและ
นักทองเที่ยวจากประเทศที่สาม สามารถเดินทางไปเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ใน สปป.ลาว ตอนใต เชน 
หลี่ผี คอนพะเพ็ง ได  

 
6. ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม 

  ลักษณะสังคมบริเวณชายแดนบริเวณจุดผอนปรนชองตาอู  ตรงขามกับดานประเพณีบานเหียง เมือง
สุขุมา แขวงจําปาสัก สปป.ลาว คนทั้งสองฝงมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ที่คลายคลึงกัน มีการ
พ่ึงพาอาศัยกันตั้งแตอดีตสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน พ้ืนที่บริเวณนี้จึงเปรียบเสมือนพ้ืนที่สะทอนถึงความ
หลากหลายทางอัตลักษณของผูคนที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธทางสังคมผานการคาขาย พิธีกรรม ประเพณี 
ประสบการณในชีวิตประจําวัน การติดตอแลกเปลี่ยนกับคนที่อยูอีกฟากของชายแดน เกิดการพ่ึงพากันในดาน
ตาง ๆ พ้ืนที่ชายแดนตรงนี้จึงเปนพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายของความสัมพันธของผูคนที่ขามแดนไปมาใน
ลักษณะที่เคลื่อนไหว  และเต็มไปดวยกิจกรรมท่ีปรับเปลี่ยนตามบริบท มีทั้งความขัดแยง การแลกเปลี่ยน การ
ตอสูตอรอง และการสรางเครือขายความสัมพันธในหลายรูปแบบ เพ่ือการดํารงชีวิตและผลประโยชน 
  จากความท่ีวัฒนธรรมใกลเคียงกันของทั้งสองประเทศทําใหมีความสัมพันธในเชิงแลกเปลี่ยนประเพณี 
วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เชน ชวงเดือน 4 ของทุกป เชน งานบุญเผวส ที่บานเหียง มีคนไทยที่อําเภอบุณฑริก 
และคนลาวที่บานเหียง และหมูบานใกลเคียงไปรวมงานเปนจํานวนมาก ซึ่งมีวัฒนธรรมที่ใกลเคียงกันระหวาง
คนสองประเทศ และบริเวณตลาดตาอู มีคนไทยและคนลาวไปจับจายใชสอยซื้อสินคาตาง ๆ เพ่ือนําไปทําบุญ 
จัดเลี้ยง เปนจํานวนมาก 
  บริเวณจุดผอนปรนชองตาอู มีผูที่มีพฤติกรรมที่นิยมการบริโภคสัตวปา ชี้ใหเห็นวา พ้ืนที่ยังมีความ
อุดมสมบูรณของพืชพรรณ สัตวปา และนายพรานจับมาขายใหชาวบาน และชาวบานนํามาขายกลุมผูบริโภคที่
นิยมบริโภคสัตวปา กลุมผูบริโภคคนไทยมีอยูสองกลุมคือ กลุมที่ซื้อกลับมาประกอบอาหารที่ฝงไทย และกลุมที่
ซื้อแลวใหรานคาปรุงประกอบอาหารใหทานที่รานฝงลาว เปนวีถีการดําเนินชีวิตในการนิยมบริโภคสัตวปาตาม
ทัศนคติที่วาการรับประทานสัตวปาหายาก นอกจากเนื้อมีรสชาติดีกวาเนื้อหมูหรือเนื้อวัวแลว ยังเปนยาชูกําลัง 
  พ้ืนที่บริเวณจุดผอนปรนชองตาอู กับบานเหียง เมืองสุขุมา สปป .ลาว ยังมีกิจกรรมความสัมพันธ
ระหวางอําเภอบุณฑริกกับเมืองสุขุมา มีการไปมาหาสูกัน และสวนราชการของไทยอําเภอบุณฑริกและเมืองสุขุมา มี
ความสัมพันธการติดตอประสานงานกันระหวางอําเภอและเมือง และเดินทางไปมาหาสูกันอยางตอเนื่อง เปน
การสรางความสัมพันธอันดีตอกัน  
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7. ดานความม่ันคง 
1) ปญหาความไมชัดเจนของเขตแดน และพ้ืนที่แนวสันปนน้ําถูกทําราย และบริเวณจุดผอนปรน เปน

พ้ืนที่อนุรักษพันธุสัตว (พ้ืนที่ปาสงวน) เปนอุปสรรคในการพัฒนาจุดผอนปรนได 
2)  ปญหาการลักลอบนําเขาสัตวปาจากประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งสถิติของเจาหนาที่ตรวจพืชสัตวปา มี

การจับกุมประมาณ 2 ครั้งตอเดือน 
 
8. พฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาจุดผอนปรนชองตาอู 

อําเภอบุณฑริกจังหวัดอุบลราชธานี 
 

8.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนชองตาอู อําเภอบุณฑริก จังหวัด

อุบลราชธานี โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน แบงเปนเพศชาย จํานวน 11 คน และเพศ
หญิง จํานวน 9 คน อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 45 ระดับการศึกษาสวนใหญอยูใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 47.4 โดยพักอาศัยอยูหมูบานเหียง และหมูบานหลักสาม คนใน
หมูบานประกอบอาชีพคาขาย และ ทําไร 

ผูบริโภคคนลาวที่เขามาซื้อสินคาบริเวณจุดผอนปรนชองตาอู สวนมากประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว 
คิดเปนรอยละ 68.4 รายไดที่นํามาซื้อสินคา โดยสวนมากมาจากการคาขาย รายไดครัวเรือนตอเดือน สวนมาก
อยูระหวาง 1,001-3,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพ่ือการบริโภคของครอบครัวตอเดือน สวนใหญอยูระหวาง 
1,001-3,000 บาท  

 
8.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวท่ีจุดผอนปรนชองตาอู มีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 3.25 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติของผูบริโภคคนลาวจุดผอนปรนชองตาอ ูมีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 2.90 0.788 ปานกลาง 

2 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ
การพัฒนา สปป.ลาว 2.65 0.813 ปานกลาง 

3 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศไทย 2.30 1.658 นอย 
4 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 2.25 1.251 นอย 

5 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่
เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 2.20 1.105 นอย 

รวม 2.46 1.123 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 3.25 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ที่จุดผอนปรนบานหนองแสง มีตอประเทศไทย 
ในระดับความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 2.46 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย 
ไดแก ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป .ลาว ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใช
การเงิน เพ่ือการพัฒนา สปป.ลาว สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิดหรือปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย 
ตามลําดับ   
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 8.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนลาว ท่ีจุดผอนปรนชองตาอู มีตอประเทศไทย พิจารณาสวนประสม
ทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

 
ตารางที่ 3.26 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยผานจุดผอนปรนชองตาอ ู

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภัณฑ 3.70 0.267 มาก 
2 ดานราคา 3.59 0.238 มาก 
3 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.48 0.378 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.44 0.371 ปานกลาง 

รวม 3.55 0.314 มาก 
 
จากตารางที่ 3.26 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี

คาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.55 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.70 

โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน คนไทยมีความนาไววางใจ มีความซื่อสัตยไมคดโกง สินคาของไทยมีความเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัว มีใหเลือกหลากหลาย คงทน ทันสมัย ตลอดจนความคุนเคยที่มีตอสินคาและตอผูขายคนไทย เปนตน 
 2) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.59 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การตั้งราคาสินคาของไทยเหมาะสมกับคุณภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคา
มีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง และสินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขาย
อยูใน สปป.ลาว เปนตน 
 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.48 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีบริการรับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท การขนสงสินคากลับมีความ
สะดวก เสียคาใชจายนอยในการขนสินคากลับ มีพนักงานเพียงพอที่คอยบริการ และหยิบสินคาให เวลาเปด-
ปดใหบริการของรานคาเหมาะสม รานคาของไทยมีการจัดสวยงาม และมีความสะดวกกวารานคาใน สปป.ลาว 
เปนตน 
 4) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญปานกลาง 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.44 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีการใหเครดิตผูประกอบการคนลาวในการซื้อสินคา มีบริการให
เปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา มีการสงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น  (ลด แลก แจก แถม) มี
การโฆษณาทางวิทยุชุมชน มีการติดปายโฆษณาดวยภาษาลาว มีการโฆษณาในหนังสือพิมพทองถิ่น ทําใหรูสึก
ดีและคลอยตามโฆษณาในการอยากใชสินคาของไทย เปนตน 
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8.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนลาว ณ จุดผอนปรนชองตาอ ู

 
ตารางที่ 3.27 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยทีม่ีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยผานจุดผอนปรนชองตาอู 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 วัตถุประสงคในการซื้อ 3.73 0.437 มาก 
2 ความพึงพอใจของผูบริโภค 3.59 0.337 มาก 
3 การรับรูคุณภาพสินคา 3.58 0.373 มาก 
4 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 3.48 0.366 มาก 

รวม 3.60 0.378 มาก 
 
จากตารางที่ 3.27 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี

คาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.60 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
 1) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 3.73 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะชื่นชอบและชื่นชมตัวสินคา ซื้อเพราะไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้น
ใน สปป.ลาว ซื้อเพราะมีความแตกตางจากสินคาใน สปป.ลาว และซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน เปนตน 

2) ความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.59 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนลาวพึงพอใจตอการปฏิบัติของเจาหนาที่ไทย ขั้นตอน
การเขามาซื้อสินคา ณ เขตชายแดน ขั้นตอนการชําระเงินคาสินคาของไทย ผูขายสินคาของไทย และสินคาของ
ไทยทําใหมีความพอใจที่มาซื้อสินคาไทยทุกครั้ง เปนตน 
 3) ดานการรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.58 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิด
เดียวกันจากประเทศอ่ืน เชน จีน และเวียดนาม ที่มีจําหนายใน สปป.ลาว การมาซื้อสินคาของไทยมีความ
คุมคากับราคา คุณภาพ และการเดินทาง และสินคาของไทยทําใหมีความรูสึกท่ีดีที่ไดเปนเจาของ เปนตน 
 4) ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.48 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ตั้งใจซื้อสินคาของไทยแมวาไมมีเวลาไปเลือกซื้อของนัก ตั้งใจซื้อ
สินคาของไทยแมวาเพ่ิงซื้อสินคาประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ มา เชน จีน และเวียดนาม ตั้งใจเขามาซื้อ
สินคาของไทยแมวาราคาสินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศอ่ืนที่ไมใชประเทศไทยมีราคาถูกกวา เปนตน 

ผูบริโภคคนลาวรับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากชองทางปากตอปาก 
มากที่สุด รองลงมาคือ สื่อโทรทัศนทองถิ่น และวิทยุทองถิ่น ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ สื่อโทรทัศนทองถิ่น วิทยุทองถิ่น และปากตอปาก ตามลําดับ 
 

8.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนลาวเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนชองตาอู สวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคา

ฝงไทย บางครั้งจดใสกระดาษและคิดไวในใจทั้งหมด และหากมีสินคาชนิดไหนถูกใจก็ซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดยใน
การมาซื้อสินคาที่ไทยนั้นสวนมาก ใชเงินสดที่พกติดตัวมาอยางเดียว รอยละ 94.4 ซึ่งเขามาซื้อสินคานั้นมี
ความถี่ประมาณ 2 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีที่ลืมซื้อสินคาหรือสินคาหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนลาวก็ซื้อสินคา
ไทยเหมือนเดิม แตซื้อกับผูประกอบการคนลาวในหมูบานใกลเคียง 

3-78 3-79
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8.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนชองตาอูเขามาซื้อสินคาไทยตามแนว

ชายแดนของไทย จากการสัมภาษณ มีความเห็นวา ปริมาณการซื้อสินคาเมื่อ 5 ปที่ผานมามีการซื้อสินคาไทย
เทาเดิม รอยละ 65 กรณีที่มีการซื้อสินคาเทาเดิมเนื่องจาก รสนิยมผูบริโภคคนลาวไมเปลี่ยนแปลง รายได
ผูบริโภคคนลาวไมเปลี่ยนแปลง และการคมนาคมเหมือนเดิม เปนตน 
 

8.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวมาซื้อสินคาไทย เรียงลําดับประเภทสินคาจากมากไปนอย ไดแก สินคาเครื่องนุงหม 

สินคาประเภทเครื่องปรุงรส สินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่ม สินคาประเภทของใชในชีวิตประจําวัน สินคา
ประเภทของใชภายในครัวเรือน สินคาประเภทอุปกรณการกอสราง สินคาประเภทเครื่องใชไฟฟา สินคา
ประเภทเชื้อเพลิง ตามลําดับ 

 
8.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนลาวที่ผานจุดผอนปรนชองตาอู เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย โดยสวนมากเขามาซื้อสินคาใน

ชวงเวลาเที่ยงถึงบายโมง คิดเปนรอยละ 47.4 โดยการเขามาซื้อสินคาโดยสวนใหญนิยมซื้อที่สินคา โลตัส 
เหตุผลที่นิยมซื้อ เพราะ สินคามีราคาถูก เปนตน โดยปริมาณการเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคคนลาวในหนึ่ง
ครั้งสวนมากนั้นมีปริมาณ 100–1,000 บาท 

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ราคาถูกกวา เพราะเห็นจากการโฆษณาใน 
โทรทัศน คุณภาพดีกวา เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนลาวไมมาซื้อสินคา ไดแก ความยุงยากในการ 
ถือหรือหิ้วสินคากลับ คาขนสงแพง ราคาสินคาสูงกวา ความเสียหายของสินคาในการขนสง และคาภาษีหรือ
คาธรรมเนียม เปนตน 

 
8.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนลาวทีผ่านจุดผอนปรนชองตาอู มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจากประเทศอ่ืน 

เชน จีน และเวียดนาม รอยละ 16–20 ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน สปป .ลาว มี
ความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนลาว รอยละ 57.9 บอกวา ซื้อสินคาไทยคงเดิม เพราะ ราคาถูกกวา 
สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่องของ ระยะเวลาการเปดจุดผานแดน/จุดผอน
ปรน พาหนะใชในการเดินทาง เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้นไมสงผลการมาซื้อ
สินคาของผูบริโภคคนลาวมาก  

 
8.2. ผูบริโภคคนไทย 

ผูบริโภคคนไทยที่ผานจุดผอนปรนชองตาอู นิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดน โดยสวนใหญเปน
ผูหญิงมากกวาผูชาย ในการสัมภาษณครั้งนี้เลือกสัมภาษณผูบริโภคคนไทยทั้งเพศหญิงและเพศชาย ที่มีอายุ
ระหวาง 41-50 ป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณดาน มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกร รายไดโดยเฉลี่ย
อยูที่ 1,000-3,000 บาทตอเดือน ผูบริโภคคนไทยมาซื้อสินคาที่ตลาดบริเวณดาน 2 ครั้งตอสัปดาห และมีการ
ซื้อสินคาของ สปป.ลาว โดยสินคาที่ซื้อจากผูขายคนลาว ไดแก หวาย ผักหวาน เห็ดโคน สมุนไพร พันธุไมตาง ๆ 
กลวยไมตาง ๆ หนู กระจงหมูปา เกง บาง ตัวนิ่ม กระรอก บุหรี่ เหลา ไวน ซิการ อุปกรณเครื่องมือชาง 
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อุปกรณนึ่งขาว ซึง เครื่องจักสาน เครื่องแตงกาย (กระเปา/รองเทา/เครื่องประดับ) เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อ
สินคาประมาณชวงสายหลังเวลา 09.00 น. 

เมื่อไปเลือกซื้อสินคาที่ตลาดจุดผอนปรนชองตาอู ผูบริโภคคนไทยเลือกสินคาทีผลิตในไทยมากกวา แต
เหตุผลที่ทําใหซื้อสินคาของคนลาว เนื่องจากไมมีจําหนายในประเทศไทย ราคาถูกกวา เพราะเคยชิน มาซื้อใน
ตลาดเปนประจํา เพราะไดรับขอมูลจากเพ่ือน สินคามีคุณภาพดีกวา นอกจากนี้ผูบริโภคคนไทยยังเคยใชสินคา
บริการจาก สปป.ลาว เชน หวยใตดินและบอนการพนัน  

 
8.3. ผูประกอบการคนลาว 

ผูประกอบการคนลาวที่มาซื้อสินคาที่จุดผอนปรนชองตาอู โดยเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุ
ระหวาง  21-30 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และเปนผูประกอบการรายยอย ซึ่งมีการ
เขามาซื้อสินคาสวนใหญวันจันทรและวันพุธ ตามลําดับ จากการสัมภาษณผูประกอบการคนลาว สามารถสรุป
ไดดังนี้ 

 
8.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนลาว ท่ีมีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  
 

ตารางที่ 3.28 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาว ที่มีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 
เพื่อการพัฒนา สปป.ลาว 

4.00 0.000 มาก 

2 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก
ชนิดที่เสนอขายใหกับ สปป.ลาว 

3.00 0.000 ปานกลาง 

3 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอ สปป.ลาว 3.00 1.414 ปานกลาง 
4 สปป.ลาว ไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจาก

ประเทศไทย 
2.50 0.707 ปานกลาง 

5 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 2.50 2.121 ปานกลาง 
รวม 3.00 0.848 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 3.28 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนลาวที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.00 ไดแก ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใช
การเงิน เพ่ือการพัฒนา สปป.ลาว ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขาย
ใหกับ สปป.ลาว และประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอ สปป.ลาว เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนลาวที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย พบวา 
ผูประกอบการคนลาว มีความคุนเคยท่ีมีตอผูประกอบการคนไทยและมีความคุนเคยตอสินคาไทยเปนอยางดี 

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา ผูประกอบการ
คนลาวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.80 ไดแก ประเทศไทย
มีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิต มีการศึกษาที่ดี มีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีการผลิตที่ไดมาตรฐาน มี
ความเปนมิตร มีการวิจัยดานเทคโนโลยีและมีการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ เปนตน 

3-80 3-81
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 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนลาวที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.94 ไดแก ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีความ
นาเชื่อถือ สินคาไทยที่จําหนายในรานคาตามแนวชายแดนก็มีจําหนายในหลายประเทศเหมือนกันและสินคา
ไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีการออกแบบสวยงาม เปนตน 

 
8.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย โดยผานจุดผอนปรน

ชองตาอ ู
 

ตารางที่ 3.29 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภณัฑ 3.75 0.118 มาก 
2 ดานราคา 3.40 0.566 ปานกลาง 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 3.36 0.505 ปานกลาง 
4 ดานสถานท่ี 3.14 0.404 ปานกลาง 

รวม 3.41 0.398 ปานกลาง 
  
  จากตารางที่ 3.29 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.41 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1)  ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.75 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก รานคาไทยจัดเรียง
สินคาเปนหมวดหมู สินคามีคุณภาพดีและสินคาที่รานคาไทยนํามาจําหนายเปนที่รูจัก เปนตน 

2) ดานราคา ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.40 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีการ
เปลี่ยนแปลงราคาสินคาตามตนทุนที่เพ่ิมทุกครั้ง สินคาไทยที่เหมือนกันกับสินคา สปป.ลาว นั้น เปรียบเทียบ
ราคาสินคาของไทยมีราคาถูกกวาและสามารถตอรองราคาสินคาได เปนตน 

3)  ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.36 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มี
การติดปายโฆษณาบริเวณหนารานหรือบริเวณใกลเคียง มีการใหเครดิตในการซื้อสินคาและมีการสงเสริมการ
ขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) เปนตน 

4) ดานสถานที่ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.14 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีพ้ืนที่
จัดเก็บสินคาขายมากเพียงพอที่ลูกคาไดเห็นสินคา เสียคาใชจายนอยในการขนสินคากลับและการขนสงสินคา
กลับมีความสะดวก เปนตน 
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8.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาไทย โดยผานจุดผอนปรนชองตาอ ู

 
ตารางที่ 3.30 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดบั
ความสําคัญ 

1 ดานกฎหมายและการเมือง 3.88 0.177 มาก 
2 ดานเศรษฐกิจ 3.63 0.177 มาก 

รวม 3.76 0.177 มาก 
 
จากตารางที่ 3.30 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.76 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
1) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.88 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก รัฐบาล
ไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ และ
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีการคาซับซอนในการนํามาปฏิบัติ เปนตน  

2) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.63 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก คาใชจายในการ
ขนสงสูงและการขาดแคลนสินคาที่จําเปนใน สปป.ลาว และผูบริโภคคนลาว มีความตองการสินคาไทยสูงและ
รายไดในการนํามาซื้อสินคามีนอย เปนตน  

 
8.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนลาว ท่ีซื้อสินคาไปขายที่ สปป.ลาว 
ผูประกอบการคนลาวที่ผานจุดผอนปรนชองตาอู สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองในประเทศ

ของตน มีการวางแผนมาซื้อสินคาดวยวิธีการโทรศัพทมาสั่งซื้อสินคา หลังจากนั้นมารับสินคาดวยตนเอง โดยมี
วิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่ขายไดมาก เพ่ือประมาณแนวโนมความตองการซื้อ
ของลูกคาและเปนสินคาแปลกใหม เพื่อนําไปลองวางขาย ผูประกอบการคนลาวมาซื้อสินคาจากไทย ประมาณ 
1-5 ครั้งตอเดือน  

การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ  30 จากราคา
เดิมของสินคา และการขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจาก สปป.ลาว มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 20 
จากราคาเดิมของสินคา ซึ่งผูประกอบการคนลาวสงสินคาใหกับรานคาประจํามีจํานวน 3 รายและมูลคาที่สง
สินคาไมเกิน 50,000 บาทตอครั้ง โดยมีการจายชําระเปนเงินเชื่อแบงเปนงวด ๆ 

รานคาทีข่ายสินคาในบานเหียง เมืองสุขุมา แขวงจําปาสัก สปป.ลาว มีแนวโนมที่ลูกคาเดิมสั่งซื้อสินคา
เทาเดิมและรานใหมมีแนวโนมในการสั่งซื้อสินคาจากผูประกอบการคนลาวเทาเดิม ซึ่งมีแนวโนมที่สินคาจาก
ประเทศมาเลเซีย มาวางขายในตลาดทองถิ่นมากข้ึน 

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนลาวที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ สปป .ลาว พบคือ ปญหาในเรื่อง
ความสูญเสีย ระหวางกลางทางและปลายทางของสินคา 
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8.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่มีขายสินคาบริเวณจุดผอนปรนชองตาอู โดยสวนใหญประกอบธุรกิจคาปลีก 

เปนเวลาระหวาง 1-3 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งไมเกิน 50,000 บาท โดย
สวนใหญผูบริโภคคนลาวและผูประกอบการคนลาว เขามาซื้อเองที่รานโดยตรง สวนใหญจายเปนเงินสด  
แนวโนมที่คนลาวมาซื้อสินคาของไทยเทาเดิม และแนวโนมที่รานใหมที่สั่งสินคาจากผูประกอบการคนไทยเทา
เดิม ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทย พบคือ ปญหาในเรื่องคาธรรมเนียมละสินคาถูกกีดกัน 

 
9. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของเมืองและดานในอนาคต 

1) จากมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ จังหวัดสุรินทร รับทราบตามที่ คณะกรรมการรวม
ภาครัฐและเอกชน (กกร.) เสนอใหพิจารณายกระดับจุดผอนปรนชั่วคราวชองตาอูเปนจุดผานแดนถาวร เพ่ือ
สงเสริมอํานวยความสะดวกการคาชายแดนระหวางไทย-ลาว ณ จุดผอนปรนชองตาอู บานหนองแสง ตําบล
โพนงาม อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี-บานเหียง เมืองสุขุมา แขวงจําปาสัก สปป.ลาว เมื่อการประชุม
คณะทํางานรวมไทย-ลาว เพื่อตรวจสอบความพรอมในการเปดจุดผานแดน 

การยกระดับจุดผานแดนเพ่ิมเติมระหวางอําเภอกับเมืองที่มีพ้ืนที่ติดกัน เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2555 
ฝายไทยมีความประสงคในการยกระดับจุดผอนปรนชองตาอูเปนจุดผานแดนถาวร และขอทราบความเห็นของ
ฝายลาวในการยกระดับดานประเพณีชองตาอูเปนดานสากล แตฝาย สปป.ลาว อยูระหวางพิจารณา 

2) จากผลการสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเรงรัดการดําเนินการ เมื่อ 22 มกราคม 2556 มีมติ
วา ควรมีการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปดจุดผานแดนถาวร และขอรับการสนับสนุน 
เสนทางคมนาคมในการขนสงสินคา และอาคารที่พักสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และเจาหนาที่รักษาความ
สงบเรียบรอยบริเวณจุดผอนปรนชองตาอู 

3) กอสรางตลาดใหมบนพ้ืนที่ 36 ไร เปนตลาดที่ตั้งถาวร ซึ่งเดิมมีการตั้งตลาดบริเวณพ้ืนที่ที่เปนกันชน
ระหวางสองประเทศและเปนพ้ืนที่ปาสงวน จึงทําใหเกิดปญหาดานการคาขายไมสามารถสรางอาคารถาวรได จึง
ทําใหพอคาแมคายายมาขายสินคาในบริเวณตลาดลาง แตในปจจุบันไดมีการเจรจาตอรองใหวันพุธและวันศุกร 
มีการขายสินคาที่บริเวณตลาดบนที่อยูหางจากจุดสกัดตํารวจตะเวนชายแดน 225 ประมาณ 1 กิโลเมตร มีการ
ขายสินคาได และในอนาคต บริเวณตลาดบนแหงนี้ มีโครงการกอสรางพ้ืนที่ตลาด บนพ้ืนที่ 36 ไร  

4) ศักยภาพดานการทองเที่ยว ซึ่งเสนทางที่ผานจุดผอนปรนชองตาอู สามารถที่เดินทางจากไปแหลง
ทองเที่ยวตาง ๆ ที่มีชื่อเสียงของลาวใต เชน น้ําตกหลีผี น้ําตกคอนพะเพ็ง ปราสาทวัดภู เปนตน และใช
เสนทาง R13 ของ สปป.ลาว เดินทางออกไปยังประเทศกัมพูชาได 

 
10. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด  

1) เสนทางท่ีเชื่อมโยงระหวางจุดผอนปรนชองตาอู ฝงไทย และดานประเพณีบานเหียง ฝง สปป.ลาว 
ตองปรับปรุงใหมีการพัฒนาเดินทางไดทุกฤดู สวนฝง สปป.ลาว เสนทางการเดินทางจากบานเหียงมายังตลาด
ตาอู เปนเสนทางท่ีเปนเนินเขา ลาดชัน 

2) โครงสรางพื้นฐาน เชน อาคารขายสินคา ตลอดจนดานสาธารณูปโภค ยังไมมีไฟฟาใช และบริเวณ
ตลาดในชวงฤดูฝน มีโคลนเลน ทําใหการซื้อขายสินคาไมสะดวก ยังไมไดรับการพัฒนา 

3) พ้ืนที่บริเวณจุดผอนปรนชองตาอู เปนพ้ืนที่ปาอนุรักษ ทําใหไมสะดวกตอการคาขายซึ่งกันและกัน 
ซ่ึง จุดผอนปรนหลายแหง การคาขายตามชายแดนมีการขายสินคาบริเวณใกลกับบริเวณจุดผอนปรน  
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4) การคาสินคาตองหาม ประเภทการคาสัตวปาและพันธุพืชตามอนุสัญญาไซเตส ผิดกฎหมาย ซึ่งเปน
การคาที่เกิดขึ้นเฉพาะกลุมที่มีรสนิยม ความชอบ เมื่อทานสัตวปาแลวเปนยาชูกําลัง เปนตน 

5) นโยบายพัฒนาใหเปนจุดผานแดนถาวร ยังมีปญหาความไมชัดเจนในเขตแดนของทั้งสองประเทศ 
และพ้ืนที่ดังกลาว เปนพ้ืนที่ปาอนุรักษและเปนเขตพ้ืนที่ในการดูแลรักษาดานความมั่นคง ของทหารพราน 
กองรอยที่ 225 จึงเปนอุปสรรคในการพัฒนาตลาดบริเวณจุดผอนปรนแหงนี้ 

6) พ้ืนที่ตลาดนัดขายสินคาที่จุดผอนปรนไกลจากหมูบานหนองแสง ประมาณ 8 กิโลเมตร ทําให
พอคารายยอยในหมูบานเดินทางไปคาขายยากลําบาก  

 
11. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

1) เสนทางที่เชื่อมโยงระหวางจุดผอนปรนชองตาอู ฝงไทย และดานประเพณีบานเหียง สปป.ลาว 
ตองปรับปรุงโครงสรางพ้ืนที่ดานการคมนาคมใหสะดวกมากขึ้น เพ่ือใหสัญจรไดทุกฤดู และลักษณะถนนจาก
บานเหียงมายังตลาดตาอู สปป.ลาว มีลักษณะเปนเนินเขา ลาดชัน ทําใหมีการสัญจรลําบาก ควรตองไดรับการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานมากข้ึน  

2) โครงสรางพ้ืนฐานทางดานการคาของจุดผอนปรนชองตาอู เชน อาคารขายสินคา ตลอดจนดาน
สาธารณูปโภค ยังไมมีไฟฟาใช และบริเวณตลาดในชวงฤดูฝน มีโคลนเลน ทําใหการซื้อขายสินคาไมสะดวก 
ควรตองมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
 

3-84 3-85



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี

3-84 3-853-85 

3.5 จุดผอนปรนชองอานมา บานน้ํายืน ตําบลโซง อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
1. สภาพโดยท่ัวไปของจุดผอนปรน 

1.1. ประวัติ ที่ตั้ง และการเดินทาง 
จุดผอนปรนชองอานมา เริ่มเปดตั้งแตป 2539 โดยผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนั้น คือ 

นายศิวะ แสงมณี ขอเปดเปนจุดทางการคาระหวางคนไทยและคนกัมพูชา มีกําหนดเปด 2 วัน ไดแก วันอังคาร 
และวันพฤหัสบดี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2542 ไดยกระดับเปนจุดผอนปรนชองอานมา เปดทําการในวัน
อังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-15.00 น. และในชวงป 2549 ไดรับงบประมาณของผูวาราชการจังหวัด
อุบลราชธานี ประมาณ 34 ลานบาท ดําเนินการกอสราง 1) ถนนจาก อบต.โซง ถึง บริเวณจุดผอนปรน 
ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร 2) อาคารรานคาจํานวน 2 คูหา คูหาละ 10 หอง ขนาดหองละ 4x8 เมตร 
ขนาดพ้ืนที่วางตรงกลางสําหรับแผงลอยชั่วคราว 50x50 เมตร 3) ศาลาเอนกประสงค และ 4) หองสุขา  
 

 
                                ภาพที่ 3.114 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนชองอานมา 
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          ภาพที่ 3.115 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนชองอานมา 
 

จุดผอนปรนชองอานมา ตั้งอยูในพ้ืนที่ บานน้ํายืน หมูที่ 6 ตําบลโซง อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี 
อยูพ้ืนที่คาบเกี่ยวระหวางเขตรักษาพันธุสัตวปายอดโดมและเขตพ้ืนที่อุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร อําเภอ
กันทรลักษณ จังหวัดศรีสะเกษ ในเทือกเขาพนมดงรัก มีหนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่ตรวจนับคนเขา-ออก แยกเพศ
ชายและเพศหญิง ณ บริเวณจุดตรวจเพ่ือความมั่นคงชายแดน หนวยพิทักษปาหวยจันแดง  

สวนการเดินทางไปจุดผอนปรนชองอานมา จากจังหวัดอุบลราชธานีไปอําเภอน้ํายืนใชเสนทางหมายเลข 
2191 ไปทางอําเภอเดชอุดมจากอําเภอเดชอุดม ใชเสนทางหมายเลข 2192 ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร เลี้ยว
ซายไปตามเสนทางหมายเลข 2171 ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร แลวเลี้ยวซายเขาสูเสนทางหมายเลข 2248 
ประมาณ 18 กิโลเมตรถึงอําเภอน้ํายืน จากอําเภอน้ํายืน ใชเสนทางหมายเลย 2248 ไปทางอําเภอน้ําขุนออกจาก
ตัวอําเภอผานโรงพยาบาลอําเภอน้ํายืนประมาณ 500 เมตรเลี้ยวซายมีปายบอกทางแยกเขาซายมือที่ไปจุดผอน
ปรนชองอานมา ระยะทาง 12 กิโลเมตร เปนถนนลาดยางตลอดถึงจุดผอนปรนชองอานมา 

 

  
ภาพที่ 3.116-3.117 บรรยากาศการรอเปดจุดผอนปรนของคนไทยและคนกัมพูชา 
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จุดผอนปรนชองอานมา เปดบริการทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตั้งแตเวลา 09.00–15.00 น. ไดมี
การปดดานในที่ 12–15 กันยายน 2556 และไดเปดทําการปกติในวันที่ 16 กันยายน 2556 เนื่องจากอยูใน
ระหวางการเจรจาขอพิพาทพ้ืนที่ชายแดนที่ยังมีปญหาทับซอนของจุดผอนปรนนี้ ผลการเจรจายังไมมีความ
ชัดเจน โดยฝายกัมพูชายื่นเงื่อนไขใหไทยเปดทําการจุดผอนปรน จึงยอมเขารวมเจรจา 

 
1.2. การบริหารจัดการ หนวยงานรับผิดชอบ 
บริเวณจุดผอนปรนชองอานมา มีกองรอยทหารพรานที่ 2310 มีเจาหนาที่ศุลกากร ทีค่อยดูแลตรวจ

สินคาท่ีเขา-ออกระหวางไทยกับกัมพูชา 
 

  
ภาพที่ 3.118 เขตแดนจุดผอนปรนชองอานมา                                ภาพที่ 3.119 ฐานปฏบิัติการของกองรอยทหารพรานที่ 2301 
 

1.3. ลักษณะทางกายภาพของดาน 
 จุดผอนปรนชองอานมา มีสภาพแวดลอมเปนปาไม มีพ้ืนที่สําหรับเปดตลาดนัดในวันอังคารและวัน
พฤหัสบดี หางจากจุดผานเขา-ออกประมาณ 300 เมตร 

ความสําคัญของจุดผอนปรนชองอานมา เปนจุดที่มีการอํานวยความสะดวกใหกับคนกัมพูชามาซื้อ
สินคาอุปโภคบริโภค ซึ่งมีตลาดนัดทุกวันอังคารกับวันพฤหัสบดี มีจํานวนพอคาแมคาในตลาดนัดฝงไทย ทั้งหมด 
40-50 ราย แตที่ขายประจํา จํานวน 20 ราย ที่เหลือมาบางเปนบางชวงและมีพอคาเร ประมาณ 3 ราย คิดคา
เชาพ้ืนที่ 30-50 บาท ตามปริมาณการขายไดและตามตกลงกันของผูคาขาย โดยมีประธานชมรมซึ่งตั้งขึ้นเองของ
กลุมพอคาแมคาที่ตลาดนัด เนื่องจาก พ้ืนที่บริเวณตลาดไมมีหนวยงานหลักในการเขามาบริหารจัดการ เปน
เพียงการตั้งกลุมกันเองและมีทหารพรานกองรอย 2308 คอยดูแลความเรียบรอย สินคาที่ผูขายคนไทย ขายที่
ตลาดนัด ไดแก ผัก ผลไม ไกมีชีวิต สินคาอุปโภคบริโภค อาหารปรุงสําเร็จ  ไกสด ไกยางและเสื้อผาสําเร็จรูป 
เปนตน สวนสินคาที่คนกัมพูชานําเขามาขายที่ตลาดนัดฝงไทย ไดแก กบ หนอไม เห็ด หวาย และผลผลิตจาก
ปาตามฤดูกาล เปนตน สวนใหญคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย เปนการซื้อสินคา เพ่ือนําไปบริโภคใน
ชีวิตประจําวัน 
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ภาพที่ 3.120 ถนนที่เดินทางไปจุดผอนปรน                        ภาพที่ 3.121 จุดสิ้นสุดพรมแดนที่ชองอานมา 
 

  
ภาพที่ 3.122 บริเวณต้ังตลาดนัดชองอานมา                        ภาพที่ 3.123 บรรยากาศการซ้ือขายตลาดนัด 
 

จากบริเวณตลาดนัดไปอีก 300 เมตร เปนที่ตั้งของฐานปฏิบัติการกองรอยทหารพรานที่ 2308 ซึ่งดูแล
ตรวจตราการเขาออกผานแดนที่ชองอานมาแหงนี้ รวมทั้ง ทําหนาที่บันทึกชนิดและจํานวนสินคาที่มีการนํา
ผานเขา-ออกดวย สวนการเดินทางเขา-ออกจุดผอนปรนชองอานมาไมมีการจดบันทึกรายชื่อ เพียงแคแจงขอ
อนุญาตเจาหนาที่ เพ่ือเดินทางขามยังฝงกัมพูชาก็สามารถเดินเทาขามแดนไปฝงประเทศกัมพูชาได และเมื่อ
ขามไปฝงกัมพูชา มีปอมยาม มีทหารกัมพูชาประจําการ 2 คน โดยการเดินทางขามไปไมมีการตรวจหรือจด
บันทึกจํานวนคนและ/หรือสินคา  

มูลคาการคาของจุดผอนปรนชองอานมา นอกจากการขายสินคาที่ตลาดนัดแลว ยังมีมูลคาการคาที่
สงออกสินคาจากไปประเทศกัมพูชา คือ น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีปริมาณ
การสงออก วันละ 200,000 ลิตร สงออกทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ซึ่งขนสงทางรถบรรทุก ความจุการ
ขนสง 40,000 ลิตรตอคัน จํานวนวันละ 5 คัน และเปลี่ยนถายน้ํามันลงในทอที่ประเทศกัมพูชาบริเวณใกลกับ
ตลาดนัดบานสะเตียลกวางของกัมพูชา ซึ่งทอขนสงน้ํามันมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ตอไปยังคลังน้ํามัน
ที่อยูดานลาง เนื่องจากบริเวณตลาดนัดของฝงกัมพูชา มีลักษณะอยูเนินดานหลังตลาดนัด มีลักษณะเปนทาง
ลงเขาลาดชัน จึงตองใชการขนสงน้ํามันแบบผานทอรับน้ํามันไปยังคลังน้ํามัน ซึ่งกอนนําสงน้ํามันเชิงเพลิง 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตองดําเนินการจัดทําหนังสือขออนุญาตตรวจปลอยบุคคลและยานพาหนะ โดย
ประสานกับหนวยงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดอุบลราชธานี และดานศุลกากรชองเม็กกอนลวงหนาในการ
ขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงในแตละครั้ง 
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จุดผอนปรนชองอานมา ตั้งอยูบานน้ํายืน ตําบลโซง อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลโซง
มีพ้ืนที่ดูแลกวา 7 หมื่นไร พ้ืนที่โดยสวนใหญทําการเกษตร ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา ผลไม (ทุเรียน 
เงาะ ลําไย) เปนตน เพ่ือจําหนายในพ้ืนที่ และนอกพ้ืนที่ นอกจากนั้น ยังมีอุตสาหกรรมโมหิน 2 แหง 
 

1.4. จํานวนคนเขา-ออกดาน 
  บริเวณจุดผอนปรนชองอานมา มีคนไทยและคนกัมพูชาผานเขา-ออกในวันเปดจุดผอนปรนโดยรวม 
ประมาณ 300-400 คนตอวัน สามารถแบงเปน คนไทยที่ไปกัมพูชา ประมาณ 230-300 คนตอวัน และคน
กัมพูชามาไทย ประมาณ 150-200 คนตอวัน โดยการเดินทางผานเขา-ออกของคนไทยและคนกัมพูชาไมเสีย
คาใชจาย 
 

  
ภาพที่ 3.124-3.125 คนกัมพูชาขามดานเพื่อมาซ้ือสินคาที่ตลาดนัดที่จุดผอนปรนชองอานมา 

 

 
ภาพที่ 3.126-3.127 คนไทยขามดานเพื่อไปซ้ือสินคาที่ดานบานสะเตียลกวาง 

 
2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 

  บริเวณจุดผอนปรนชองอานมา ตั้งอยูตรงขามกับ ดานบานสะเตียลกวาง อําเภอจอมกระสาน จังหวัด
พระวิหาร ตั้งอยูทางทิศใตของชองอานมา มีประมาณ 40 หลังคาเรือน หางจากจุดผอนปรนชองอานมา 
ประมาณ 200 เมตร ฝงกัมพูชาไดกอสรางอนุสาวรียตาอุมขึ้น ซึ่งพ้ืนกอสรางที่ดังกลาวนี้ ไทยไดทําหนังสือทวง
ไปยังประเทศกัมพูชาแลว แตทางกัมพูชายังคงกอสรางอนุสาวรียนี้ขึ้น โดยอนุสาวรียดังกลาวมีลักษณะเปน
นักรบนั่งบนหลังมามือขวาถือหอก ปลายหอกชี้เขาประเทศไทย มือซายถือโลแนบขางลําตัวสวนตําแหนงจาก
หางมาชี้ไปฝงประเทศกัมพูชา คาใชจายในการเดินทางของคนกัมพูชาจากหมูบานชั้นในที่หางจากชายแดน เขา
มาบริเวณจุดผอนปรนชองอานมาประมาณ 20,000-30,000 เรียล (ประมาณ 200 บาท) 
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ภาพที่ 3.128 แสดงที่ตั้งตลาดนัดที่ชองอานมาและตลาดที่บานสะเตยีลกวาง 

 
  เมื่ออดีต บริเวณที่ตัง้อนุสาวรียดังกลาว เคยเปนที่ตั้งของพ้ืนที่สัมปทานปาไมที่คนไทยไดสัมปทาน แตมี
ปญหาจึงเลิกกิจการ กลายเปนพ้ืนที่ราง จนปจจุบันไดกอสรางเปนตลาดการคา ที่มีการปลูกสรางเปนเพิงไมไผ 
รานคาที่มีคนกัมพูชามาขายสินคา จํานวน 70 ราน และยังมีตลาดสดที่จําหนายของปา เชน บาง กระจง 
กระแต แลน สวนรานคาอ่ืน ๆ สินคาที่จําหนายสวนมากเปนสุรา บุหรี่ มีทั้งยี่หอของไทยและกัมพูชา รวมถึง
ประเทศอ่ืน มีรานขายไมแกะสลักเฟอรนิเจอร ขายเสื้อผาจากเวียดนาม รวมถึงขายเครื่องสําอาง จากการ
สอบถามพบวา มีสินคาท่ีนําเขามาจากประเทศมาเลเซีย สินคาที่นํามาขาย แมคาที่อยูในตลาดไปรับสินคาจาก
กรุงพนมเปญ และมีพอคาคนกลางที่เปนคนกัมพูชาขายสินคาใหกับผูคาคนกัมพูชารายยอยในตลาดแหงนี้ 
 

 
                                           ภาพที่ 3.129 สภาพถนนทางเดินไปตลาดบานสะเตียลกวาง 

 
บานสะเตียลกวาง หางจากอําเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร ประมาณ 28 กิโลเมตร ระยะหาง

จากจังหวัดพระวิหาร ประมาณ 80 กิโลเมตร ซึ่งจุดผอนปรนแหงนี้เปนจุดที่คนกัมพูชาจากบานสะเตียลกวาง
และใกลเคียงนําผลผลิตจากปานําเขามาจําหนายใหแกคนไทย เชน แลน บาง หวาย กบและเห็ดเผาะ เปนตน 
โดยสวนใหญคนกัมพูชาที่หมูบานสะเตียลกวาง ประกอบอาชีพทางการเกษตร เชน ปลูกขาว ปลูกมัน
สําปะหลัง เปนตน รัฐบาลกัมพูชาไดมีการสนับสนุนโครงการใหกับประชาชน ไดแก กอสรางถนน สรางระบบ
ไฟฟา เปนตน  
 

3-90 3-91



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี

3-90 3-913-91 

  
 ภาพที่ 3.130 บรรยากาศตลาดขายสนิคาของกัมพูชา                 ภาพที ่3.131 บรรยากาศตลาดขายสินคาของกัมพูชา 
  
3. รูปแบบการคาขาย 

3.1. สินคาและมูลคาการคา  
จุดผอนปรนชองอานมา เปนจุดที่มีการซื้อขายสินคาเพ่ือบริโภคในชีวิตประจําเปนสวนใหญ คน

กัมพูชา ไดนําผลผลิตจากปาตามฤดูกาล ไดแก หวาย กบ เห็ดเผาะ มาจําหนายมีพอคาคนไทยมารอรับซื้อทั้งที่
ฝงไทยและไปรอรับซื้อที่ตลาดกัมพูชา ซึ่งสินคาที่คนไทย นํามาขายที่บริเวณตลาดนัดที่จุดผอนปรนนี้ สวนใหญ
เปนสินคาอุปโภคบริโภค ไดแก ผัก ผลไม ไกมีชีวิต สินคาอุปโภคบริโภค อาหารปรุงสําเร็จ ไกสด ไกยาง เสื้อผา
สําเร็จรูป เปนตน โดยเฉพาะอาหารปรุงสําเร็จ เปนที่นิยมของคนกัมพูชา แตอํานาจซื้อของคนกัมพูชามีไมมาก 
สวนใหญเปนการซื้อสินคาไปอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน  

 

  
ภาพที่ 3.132-3.133 ลักษณะการขนสินคากลับของคนกัมพูชา 

 
รูปแบบของผูขายเสื้อผา สวนใหญซื้อสินคาจากประตูน้ําที่กรุงเทพฯ แลวนํามาจําหนายที่จุดผอนปรน

แหงนี้ สวนผูขายผลไมสวนใหญซื้อสินคาจากตลาดศรีวิชัยที่จังหวัดอุบลราชธานี แลวนํามาจําหนาย และผูขาย
ไก มีการติดตอกับคนกลางในแตละหมูบาน เพ่ือรวบรวมไกในแตละหมูบาน เมื่อไดไกแลวก็นําไกดังกลาวมา
จําหนายที่จุดผอนปรนนี้ ปจจุบันมีผูคาไก ประมาณ 3 ราย โดยกัมพูชามีความตองการซื้อไกเปนจากไทย 
ประมาณ 200-300 กิโลกรัมตอวัน ราคาจําหนายกิโลกรัมละ 100 บาท ในการซื้อไกของคนกัมพูชา เสีย
คาใชจายใหแกเจาหนาที่กัมพูชา ตัวละ 5 บาท นอกจากนี้ หากจางรถเข็นที่คนกัมพูชารับจางจากตลาดนัดไป
ยังบานสะเตียลกวาง เที่ยวละ 50 บาท 

การคาขายสงในบริเวณตลาดนัดที่จุดผอนปรนชองอานมา มีลักษณะคือ พอคาคนกัมพูชาเขามาสั่งซื้อ
สินคากับผูขายคนไทย สวนพอคาคนกัมพูชาที่มีการติดตอคาขายมากกวา 3 ป มีการโทรศัพทสั่งสินคาไว
ลวงหนา และมารับสินคาในวันเปดตลาดนัด เชน โทรสั่งสินคาในวันอังคารแลว พอคาคนกัมพูชาเขามารับ
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สินคาในวันพฤหัสบดี ปริมาณการซื้อสินคาตอครั้ง ประมาณ 20,000-30,000 บาท นอกจากนี้แลว ผูขายคน
ไทยไดใหสินเชื่อกับพอคาคนกัมพูชาที่มีการติดตอคาขายกันมากกวา 3 ปขึ้นไป และมีความสนิทสนมกัน 
จายเงินในรอบบิลถัดไปที่มาซื้อสินคา สวนการเดินทางขามของคนไทย เปนการขามไปซื้อผลผลิตจากปา เพ่ือ
นํามาจําหนายตอและเพ่ือบริโภค นอกจากนั้น บริเวณตลาดของฝงกัมพูชามีรานจําหนายอาหารปา สัตวปา
ตามอนุสัญญาไซเตส บุหรี่ สุรา เสื้อผา เครื่องอุปโภคบริโภค สินคาที่นํามาจําหนายเปนสินคาที่มาจากประเทศไทย 
จีน เวียดนาม เกาหลี มาเลเซีย เปนตน การไปซื้อสินคาของพอคาคนกัมพูชามีการเขาไปซื้อสินคาเองโดยตรงที่
กรุงพนมเปญ และมีพอคาคนกลางคนกัมพูชา นําสินคามาจําหนายที่ตลาดแหงนี้   
  

3.2. รูปแบบการพึ่งพาดานการคา 
1) กรณีผูขายคนไทยรายใหญจากสวนกลาง นําสินคาไปกระจายที่ ฝงกัมพูชาโดยตรง ขายสินคา 

(น้ํามันเชื้อเพลิง) ใหแกผูขายรายใหญคนกัมพูชา  
 

 
 
 
 
 

2) กรณีผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่จุดผอนปรนชองอานมา ขายสินคาใหคนกัมพูชา แบง
ออกเปน 2 ประเภท ไดแก (1) ขายสินคาพอคารายยอยท่ีอําเภอจอมกระสาน แลวนําสินคาไปขายเอง (2) ขาย
สินคาใหผูบริโภคคนกัมพูชาโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) กรณีพอคารายยอยคนกัมพูชาที่อําเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร กัมพูชา นําสินคามา
ขายใหกับคนไทย ที่บริเวณจุดผอนปรนบานดานเกา อําเภอโขงเจียม แบงออกเปน 3 สวน คือ (1) ขายสินคา
ใหพอคาคนไทยในจังหวัดอุบลราชธานี (2) ขายสินคาใหพอคาคนไทยในอําเภอโขงเจียม (3) ขายสินคาให
ผูบริโภคโดยตรง   
 
 
 
 
 
 

ผูบริโภค 
อําเภอจอมกระสาน 

ขายสินคาที่ ชองอานมา 

 

ผูขายใน 
ตลาดนดัที่จุดผอนปรน 

ผูขายรายยอย 
อําเภอจอมกระสาน ขายสินคาที่ ชองอานมา 

ภาพที่ 3.135 แสดงรูปแบบการพึ่งพาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่จุดผอนปรนชองอานมา 

ผูขายรายใหญ 
คนไทยจากสวนกลาง 

ผูขายรายใหญ 
จังหวัดพระวิหาร เขาไปกระจายสินคาโดยตรง 

 
ภาพที่ 3.134 แสดงรูปแบบการพึ่งพาของผูขายคนไทยรายใหญจากสวนกลาง 
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3.3. ลักษณะการขนสง 
 

1) กรณีผูขายคนไทยรายใหญจากสวนกลาง 
 
  กรณีที่ 1.1) ขายสินคาใหแกผูขายรายใหญในจังหวัดพระวิหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ลักษณะการขนสงในกรณีที่ผูขายรายใหญจากสวนกลางของประเทศไทยสงสินคาไปยังผูขายรายใหญ
ของประเทศกัมพูชาผานจุดผอนปรนชองอานมา ซึ่งผูขายรายใหญของไทยที่ทําการสงสินคาตองดําเนินการ
เอกสารเพื่ออนุมัติตรวจปลอยสินคาสงไปยังศุลกากรชองเม็กเพ่ือทําการอนุมัติ ในหนังสือตองระบุวัน เวลาและ
ทะเบียนรถที่ทําการขนสงสินคาใหชัดเจน หลังจากที่ศุลกากรชองเม็กไดอนุมัติใหสามารถนําสินคาสงออกได 
ศุลกากรชองเมก็มีสําเนาหนังสือที่อนุมัติแลวสงไปยังหนวยทหารที่ประจําการของจุดผอนปรนชองอานมา เพ่ือ
อนุมัติใหรถขนสงสินคาดังกลาววิ่งผานจุดผอนปรนและไปสงสินคายังประเทศกัมพูชาได 
 
 
 
 

พอคาคนไทยใน 
อําเภอน้ํายืน 

พอคารายยอยจาก 
อําเภอจอมกระสาน 

ผูบริโภคคนไทยใน 
อําเภอน้ํายืน 

ขายสินคาที่จุดผอนปรน 

พอคาคนไทยใน 
จ.อุบลฯ/จ.อื่น ๆ 

ภาพที่ 3.136 แสดงรูปแบบการพึ่งพาของพอคารายยอยคนกัมพูชาที ่อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร 

ผูขายรายใหญ 
สวนกลาง 

ผูขายรายใหญ 
จังหวัดพระวหิาร 

ดานบาน
สะเตียลกวาง 

นําสงสินคา 
ดําเนินการเอกสารที่จุดผอนปรน 

สง 
สินคา 

กระจาย
สินคา จุดผอนปรน

ชองอานมา 
ผูประกอบการ 

รายยอยใน 
จังหวัดพระวหิาร 

นําสงสินคา 
ดําเนินการเอกสารที่ดานกัมพูชา 

ผูขายรายใหญในจังหวัดพระวิหาร โทรสั่งสินคากับ ผูขายรายใหญคนไทย 

ผูขายรายใหญคนไทย โทรกลับแจงสงสินคากับ ผูขายรายใหญในจังหวัด
พระวิหาร 

ภาพที่ 3.137 แสดงผูขายคนไทยรายใหญขายสินคาใหผูขายรายใหญ จ.พระวหิาร 
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2) กรณีผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่จุดผอนปรนชองอานมา 
 
กรณีที่ 2.1) ขายสินคาใหพอคารายยอยท่ีอําเภอจอมกระสาน 
 
 
 
 
 
 
  
  ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีที่พอคารายยอยในอําเภอจอมกระสานเขามาซื้อสินคากับผูขายคนไทย
ที่ตลาดนัดชองอานมา ซึ่งพอคารายยอยขามมาในวันที่เปดจุดผอนปรนที่มีตลาดนัดโดยการขามมาไมมี
คาใชจายใด ๆ ในการผานแดน และสามารถถือสินคากลับไปขายตอกับผูบริโภคคนกัมพูชาตอไป 
 
กรณีที่ 2.2) ขายสินคาใหผูบริโภคโดยตรง  
 
 
 
 
 
 
   ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีท่ีผูบริโภคอําเภอจอมกระสาน ประเทศกัมพูชาขามซื้อสินคาบริเวณจุด
ผอนปรนชองตาอู ผูบริโภคคนกัมพูชาสามารถเขามาไดในวันที่เปดจุดผอนปรนโดยไมมีคาใชจายใด ๆ ในการ
ผานเขา-ออก ผูบริโภคก็ซื้อสินคาในลักษณะที่หิ้วกลับไปเพ่ือใชอุปโภคบริโภคในครัวเรือน เชน น้ําปลา น้ําตาล 
เกลือ ซอส บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เครื่องใชพลาสติก อาหารปรุงสําเร็จ เปนตน 
 

3) กรณีพอคารายยอยคนกัมพูชาทีอํ่าเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร 
 
กรณีที่ 3.1) ขายสินคาใหพอคาคนไทยในจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
  
 ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีที่พอคารายยอยในอําเภอจอมกระสาน นําสินคามาขายใหพอคาคน
ไทยที่เปนพอคาในจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดใกลเคียง พอคารายยอยอําเภอจอมกระสานรวบรวมซื้อ

ผูขายคนไทย 
ตลาดนัดชอง

อานมา 

ผูบริโภค 
อําเภอจอม
กระสาน 

จุดผอนปรน 
ชองอานมา 

ดานบาน
สะเตียลกวาง 

เดินทางมาเลือกสินคาดวยตัวเอง 

นําสินคา 
กลับเอง 

นําสินคา 
กลับเอง 

นําสินคา 
กลับเอง 

ภาพที่ 3.139 แสดงผูขายคนไทยบริเวณตลาดนัดขายสินคาใหผูบริโภคโดยตรง 

พอคาราย
ยอย อ.จอม

กระสาน 

พอคาคนไทย 
จ.อุบลฯ / 

 จ.อื่น 

ดานบาน
สะเตียลกวาง 

 

จุดผอน
ปรนชอง
อานมา 

นําสินคามาขายดวยตัวเอง 

นําสินคา 
มา 

นําสินคา 
มา 

ผูบริโภค
คนไทย 

ขาย 
สินคา 

นําสินคา 
กลับเอง 

ผูจัดหา
สินคาจาก

ปา 
รวบรวม 
สินคา 

ภาพที ่3.140 แสดงพอคารายยอยคนกมัพูชา ขายสินคาใหพอคาคนไทยใน จ.อบุลราชธาน ี

ผูขายคนไทย 
ตลาดนัดชอง

อานมา 

พอคาราย
ยอย อําเภอ
จอมกระสาน 

จุดผอนปรน 
ชองอานมา 

ดานบาน
สะเตียลกวาง 

เดินทางมาเลือกสินคาดวยตัวเอง 

นําสินคา 
กลับเอง 

ผูบริโภค
อําเภอจอม
กระสาน 

ขาย 
สินคา 

นําสินคา 
กลับเอง 

นําสินคา 
กลับเอง 

ภาพที่ 3.138 แสดงผูขายคนไทยบริเวณตลาดนัดขายสินคาใหพอคารายยอยที ่อ.จอมกระสาน 
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สินคากับชาวบาน และนําใสรถเข็นขามมาบริเวณฝงประเทศไทยที่จุดผอนปรนชองอานมา มีพอคาคนไทยที่
เปนคนในจังหวัดอุบลราชธานีหรือใกลเคียงมารับสินคา เชน กบ เห็ด หนอไม หวาย เปนตน 
 
กรณีที่ 3.2) ขายสินคาใหพอคาคนไทยในอําเภอน้ํายืน 
 
 
 
 
 
 
 
 ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีท่ีพอคารายยอยในอําเภอจอมกระสาน นําสินคามาขายใหพอคาคนไทย
ที่เปนพอคาในอําเภอน้ํายืน พอคารายยอยอําเภอจอมกระสานรวบรวมซื้อสินคากับชาวบาน และนําใสรถเขน
ขามมาบริเวณฝงประเทศไทยที่จุดผอนปรนชองอานมา มีพอคาคนไทยที่เปนคนในอําเภอน้ํายืน มารับสินคา 
เชน กบ เห็ด หนอไม หวาย เปนตน 
 
กรณีที่ 3.3) ขายสินคาใหผูบริโภคในอําเภอน้ํายืน 
 
 
 
 
 
 
  
 ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีท่ีพอคารายยอยในอําเภอจอมกระสาน นําสินคามาขายใหกับผูบริโภค
คนไทย พอคารายยอยอําเภอจอมกระสานรวบรวมซื้อสินคากับชาวบาน และนําใสรถเขนขามมาบริเวณฝง
ประเทศไทยที่จุดผอนปรนชองอานมา มีผูบริโภคคนไทยมารอซื้อสินคา เชน กบ เห็ด หนอไม หวาย เปนตน 

 
3.4. รูปแบบการชําระเงิน แบงออกเปน 2 กรณ ี
1) กรณีขายเชื่อ การขายสินคาแบบเงินเชื่อกับคนกัมพูชาไดตองมีการติดตอซื้อขายกันมาเปน

เวลานาน และมีความไวใจกัน สวนใหญการขายเชื่อเปนการขายสินคาใหพอคารายใหญ และพอคารายยอย 
เนื่องจากมีความไววางใจ แตกอนที่ชําระคาสินคาเปนเงินเชื่อ มีการซื้อขายเปนเงินสดมากอน จนเกิด ความ
ไววางใจ จึงสามารถที่ซื้อสินคาเปนเงินเชื่อได ซึ่งการใหสินเชื่อเปนการใหรอบชนรอบ เชน ซื้อสินคาวัน อังคาร 
พอถึงวันอังคารหนาก็นับเงินมาชําระคาสินคาของงวดวันอังคารที่ผานมา 

2) กรณีขายเงินสด การขายสินคาเงินสด สวนใหญเปนการขายสินคาใหกับผูบริโภคโดยตรง 
นอกจากนีย้ังมีพอคารายยอยบางคนที่มีการซื้อขายสินคาเปนเงินสด เนื่องจากทางผูขายยังไมไววางใจในการให
สินเชื่อ กลัวเกิดปญหาการไมยอมชําระหนี้ 
 

พอคาราย
ยอย อ.จอม

กระสาน 

พอคาคน
ไทย ในอ.น้ํา

ยืน 

ดานบาน
สะเตียลกวาง 

 

จุดผอน
ปรนชอง
อานมา 

นําสินคามาขายดวยตัวเอง 

นําสินคา 
มา 

นําสินคา 
มา 

ผูบริโภค
คนไทย 

ขาย 
สินคา 

นําสินคา 
กลับเอง 

ผูจัดหา
สินคาจาก

ปา 
รวบรวม 
สินคา 

ภาพที่ 3.141 แสดงพอคารายยอยคนกมัพูชา ขายสินคาใหพอคาคนไทยใน อ.น้ํายืน 

พอคาราย
ยอย อ.จอม

กระสาน 

ดานบาน
สะเตียลกวาง 

 

จุดผอน
ปรนชอง
อานมา 

นําสินคามาขายดวยตัวเอง 

นําสินคา 
มา 

นําสินคา 
มา 

ผูบริโภค
คนไทย 

ขายสินคา 
 

ผูจัดหา
สินคาจาก

ปา 
รวบรวม 
สินคา 

ภาพที่ 3.142 แสดงพอคารายยอยคนกมัพูชา ขายสินคาใหผูบริโภคใน อ.น้ํายืน 
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4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและการบริการ 
4.1. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงาน  
จุดผอนปรนชองอานมา ไมมีปญหาดานแรงงานกัมพูชาที่เขามาทํางานในพ้ืนที่ชายแดนและบริเวณ

ใกลเคียง เนื่องจากพ้ืนที่หมูบานของกัมพูชามีระยะทางที่ไกลกัน และเสนทางคมนาคมที่ไมสะดวก จึงไมมี
ปญหาแรงงานหลบหนีเขามาผานชองทางนี้ เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณอําเภอน้ํายืนไมมีความตองการแรงงานมาก 
เพราะเกษตรกรในพ้ืนที ่สวนใหญพ่ึงพาตัวเองเปนหลัก และประกอบอาชีพการเกษตรไมมาก 

 
4.2. รูปแบบการพึ่งพาดานบริการ 
1) รูปแบบการพึ่งพาดานสาธารณสุข 
จุดผอนปรนชองอานมา เปนจุดที่คนกัมพูชาเขามารักษาพยาบาล ซึ่งการรักษาพยาบาลตองมีหนังสือสงตัว

จากทหารกัมพูชา นําหนังสือมายื่นใหกับทหารพรานที่ประจําจุดผอนปรนชองอานมา การเดินทางไปรักษาพยาบาล
ตองมีทหารพรานไทยเปนผูนําพาสงไปโรงพยาบาลและตองรอรับกลับมาสงที่จุดผอนปรนชองอานมา เสียคาใชจาย 
ประมาณ 400 บาทตอคน  

2) รูปแบบการพึ่งพาดานทองเที่ยว 
จุดผอนปรนชองอานมา มีโอกาสพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวโดยพ้ืนที่สวนหนึ่งอยูในเขตพ้ืนที่อุทยาน

แหงชาติเขาพระวิหาร ซึ่งเปนจุดทองเที่ยวที่สําคัญและมีโอกาสในการพัฒนา คือ ปราสาทพระวิหาร แตใน
ปจจุบัน ปดไมใหนักทองเที่ยวเขาไปเที่ยวได นอกจากนี้ ที่อําเภอน้ํายืนยังมีแหลงทองเที่ยวอ่ืน เชน อุทยาน
แหงชาติน้ําตกแกงลําดวน มีจุดเดน คือ กุงเดินขบวน ที่เปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวได 
 
5. การสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

จุดผอนปรนชองอานมา เปนจุดผอนปรนที่มีการซื้อขายสินคาเพ่ือการอุปโภคบริโภคมากกวา ไมมีการ
นําสินคาที่เปนวัตถุดิบทางการเกษตรมาเพ่ือการแปรรูป ประกอบกับความไมแนนอนของการเปด-ปดดาน จึง
ทําใหจุดผอนปรนแหงนี้ ไมมีสินคาท่ีสามารถสรางโอกาสและสรางมูลคาเพ่ิมกับคนในพื้นท่ี 

 
6. ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม 

 ลักษณะสังคมในพื้นที่บริเวณจุดผอนปรนชองอานมา อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี ดวยระยะทาง
ของพ้ืนที่อยูอาศัยของคนไทยตั้งอยูหางไกลจากจุดผอนปรนชองอานมา สงผลใหยังไมคอยมีการไปมาหาสูกัน
ระหวางคนไทยกับคนกัมพูชา การพบปะกันเปนเพียงการพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนสินคาซื้อขายกันเทานั้นคนใน
พ้ืนทีจ่ากการพบปะเพ่ือการคาขาย ทําใหผูประกอบการคนไทยจําเปนตองพูดภาษาเขมรได เพ่ือติดตอสื่อสาร
กับคนกัมพูชา สวนการพนันคนกัมพูชา นิยมเลนหวยของกัมพูชามากกวาหวยใตดินของไทย การเลนหวยของ
กัมพูชาประมาณ 3-4 ครั้งตอเดือน 

 
7. ดานความม่ันคง 

1) ความไมชัดเจนในเรื่องของเขตแดนระหวางไทย-กัมพูชา มีการเรียกรองสิทธิในพ้ืนที่ โดยกัมพูชาได
กอสรางอนุสาวรียตาอุม ในพื้นที่ทับซอน และฝายกัมพูชามีการปรับพ้ืนที่คาดวาเปนการกอสรางบอนการพนัน 
หางจากบริเวณพรมแดนประมาณ 300 เมตร ซึ่งไทยไดทวงไปใหกัมพูชาไดหยุดการกอสรางไวกอน รอการ
พิจารณาผลการประชุมรวมกันในระดับทองที่และในระดับนโยบาย ใหมีความชัดเจนเรื่องเขตแดน 
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2) การรุกล้ําเขตแดน เนื่องจากนโยบายของกัมพูชาที่มีแนวคิดใหประชาชนมาอาศัยอยูตามแนว
ชายแดนเพื่อเปนกันชน แตนโยบายของประเทศไทยนั้น พ้ืนที่ชายแดนเปนพ้ืนที่ปาสงวน ประชาชนไมสามารถ
เขาอยูอาศัยได ทําใหเกิดปญหาการรุกล้ําเขตแดนของคนกัมพูชาเขามาในพ้ืนที่ของไทย 

3) การกอสรางทอน้ํามันถาวร ชี้ใหเห็นถึง การผูกขาดขายน้ํามันใหกับประเทศกัมพูชา มีการลงทุน
สรางทอไว ทําใหตนทุนการขนสงไปยังเมืองปลายทางลดลงและไดกําไรมาก จึงทําใหเกิดตลาดผูกขาดทั้งสอง
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศกัมพูชาเปนการผูกขาดในการขายน้ํามันโดยผูมีอํานาจของรัฐบาล 

 
8. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศกัมพูชาที่

จุดผอนปรนชองอานมา  
 

8.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนคนกัมพูชา ณ จุดผอนปรนชองอานมา อําเภอน้ํายืนจังหวัด

อุบลราชธานี โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 21 คน แบงเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 40 และเพศหญิง 
คิดเปนรอยละ 60 อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 28.6 ระดับการศึกษาสวนมากอยูใน
ระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 47.6 อาศัยอยูหมูบานอานมา  

ผูบริโภคคนคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาบริเวณจุดผอนปรนชองอานมา สวนมากประกอบอาชีพธุรกิจ
สวนตัว รายไดที่นํามาซื้อสินคา โดยสวนมากมาจากการคาขาย เชน ขายของปา พืชผลักผลไม เปนตน รายได
ครัวเรือนตอเดือน อยูระหวาง 10,001-20,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพ่ือการบริโภคของครอบครัวตอเดือน อยู
ระหวาง 3,001-5,000 บาท  

 
8.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนคนกัมพูชาทีจุ่ดผอนปรนชองอานมา มีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 3.31 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาทีจุ่ดผอนปรนชองอานมา มีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.43 0.978 ปานกลาง 
2 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอประเทศกัมพูชา 3.29 0.717 ปานกลาง 
3 ประเทศกัมพูชาไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย 3.24 0.995 ปานกลาง 

4 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่
เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชา 3.19 0.814 ปานกลาง 

5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ
การพัฒนาประเทศกัมพูชา 3.05 0.590 ปานกลาง 

รวม 3.24 0.819 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 3.31 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชา ที่จุดผอนปรนบานหนองแสง มีตอประเทศไทย 
ในระดับความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.24 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย 
ไดแก การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอประเทศกัมพูชา
ประเทศกัมพูชาไมควรจํากัดชนิดหรือปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย ตามลําดับ   



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี

3-98 

 8.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชา ทีจุ่ดผอนปรนชองอานมา มีตอประเทศไทย พิจารณาสวน
ประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

 
ตารางที่ 3.32 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผอนปรนชองอานมา 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภัณฑ 3.95 0.524 มาก 
2 ดานราคา 3.90 0.467 มาก 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 3.81 0.599 มาก 
4 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.75 0.762 มาก 

รวม 3.86 0.588 มาก 
 
จากตารางที่ 3.32 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี

คาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.86 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.95 

โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย มีมาตรฐานในดานคุณภาพดี ทันสมัย รวมถึง
ความคุนเคยที่มีตอสินคาไทย และผูขายคนไทยที่มีความเปนมิตร มีความซื่อสัตย นาไววางใจ เปนตน 
 2) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.90 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การตั้งราคาสินคาของไทยเหมาะสมกับคุณภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคา
มีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง และสินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขาย
อยูในประเทศกัมพูชา เปนตน 
 3) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.81 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน โฆษณาสินคาของไทยทําใหตัดสินใจซื้อสินคาไดงายขึ้นทําใหรูสึกดี
และคลอยตามโฆษณาในการอยากใชสินคาของไทย มีการโฆษณาในหนังสือพิมพทองถิ่นและวิทยุชุมชน มีการ
ติดปายโฆษณาดวยภาษากัมพูชา มีการใหสินเชื่อผูประกอบการคนกัมพูชาในการซื้อสินคา มีบริการใหเปลี่ยน
หรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหา มีการสงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) เปนตน 

4) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.75 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ฤดูกาลมีผลตอการเดินทางมาซื้อสินคา ขั้นตอนการเขา-ออก
ประเทศ เพ่ือมาซื้อสินคามีความสะดวก เวลาเปด-ปดใหบริการของรานคาเหมาะสม มีพ้ืนที่แสดงใหลูกคา
มองเห็นสินคาไดสะดวกและท่ัวถึง เสียคาใชจายนอยในการขนสินคากลับ การขนสงสินคากลับมีความสะดวก 

 
8.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ

ผูบริโภคคนกัมพูชา ณ ที่จุดผอนปรนชองอานมา 
 

ตารางที ่3.33 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย โดยผานจุดผอนปรนชองอานมา 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ความพึงพอใจของผูบริโภค 3.98 0.528 มาก 
2 การรับรูคุณภาพสินคา 3.89 0.510 มาก 
3 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 3.82 0.488 มาก 

3-98 3-99
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ตารางที ่3.33 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ปจจยัที่มผีลตอการตัดสนิใจซื้อสินคาไทย โดยผานจดุผอนปรนชองอานมา (ตอ) 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

4 วัตถุประสงคในการซื้อ 3.75 0.433 มาก 
รวม 3.86 0.490 มาก 

 
จากตารางที่ 3.33 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี

คาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.86 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
1) ความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี

คาเฉลี่ย ( ) = 3.98 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนกัมพูชามีความพึงพอใจตอผูขายสินคาของไทย สินคา
ของไทย รานคาท่ีขายสินคาของไทย การปฏิบัติของเจาหนาที่ไทยในการเขามาซื้อสินคาในฝงไทย ขั้นตอนการ
ชําระเงินคาสินคาของไทย และขั้นตอนในการเขามาซื้อสินคา ณ เขตชายแดน เปนตน 

2) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.89 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิด
เดียวกันจากประเทศอ่ืน เชน จีน ละเวียดนาม ที่มีจําหนายในกัมพูชาทําใหมีความรูสึกที่ดีที่ไดเปนเจาของ 
และการซื้อสินคาของไทยเปนประโยชนที่ดีที่สุด เปยตน  
 3) ดานความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก 
มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.82 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ตั้งใจซื้อสินคาไทยที่ขายในทองถิ่นแมวาทองถิ่นยังไมมีขาย ตั้งใจ
ซื้อสินคาของไทยแมวาเพ่ิงซื้อสินคาประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ มา ตั้งใจเขามาซื้อสินคาของไทย แมวา
ราคาสินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศอ่ืนที่ไมใชประเทศไทยมีราคาถูกกวา เปนตน 
 4) ความวัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.75 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะมีความแตกตางจากสินคาในประเทศกัมพูชา ซื้อเพราะ
ใชในชีวิตประจําวัน ซื้อเพราะนําไปจําหนายตอ ซื้อเพราะไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้นในประเทศกัมพูชา เปนตน 

ผูบริโภคคนกัมพูชารับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากชองทางปากตอ
ปากมากที่สุด รองลงมาคือสื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง  ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาไทยมากที่สุดคือชองทาง ปากตอปาก สื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง ตามลําดับ 

 
8.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนกัมพูชาเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนกัมพูชาสวนมากที่ผานจุดผอนปรนชองอานมา มีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อ

สินคาฝงไทยเปนคิดเปนบางครั้ง  โดยสวนใหญคิดไวในใจ รอยละ 47.6 และหากมีสินคาชนิดไหนถูกใจก็ซื้อ
สินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยนั้นสวนใหญ ใชเงินสดที่พกติดตัวมาอยางเดียว รอยละ 95 ในการ
เขามาซื้อสินคานั้นมีความถี่ประมาณ 2 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีที่ลืมซื้อสินคาหรือสินคาหมดกะทันหัน 
ผูบริโภคคนกัมพูชาก็ซื้อสินคาไทยเหมือนเดิม แตซื้อกับผูประกอบการคนกัมพูชาในหมูบาน 

 
8.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนกัมพูชาที่ผานจุดผอนปรนชองอานมา เขามาซื้อสินคาไทยตาม

แนวชายแดนของไทย จากการสัมภาษณ มีความเห็นวา ปริมาณการซื้อสินคาเมื่อ 5 ปที่ผานมามีการซื้อสินคา
ไทยเทาเดิม รอยละ 61.9 โดยกรณีท่ีมีการซื้อสินคาเทาเดิมเนื่องจาก รายไดไมเปลี่ยนแปลง ทางเลือกสินคาใน
ตลาดการคาชายแดนมีเทาเดิม การคมนาคมเหมือนเดิม เปนตน 
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8.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนกัมพูชาขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนกัมพูชามาซื้อสินคาไทยผานจุดผอนปรนชองอานมา เรียงลําดับประเภทสินคาจากมากไป

นอย ดังนี้ 
1) สินคาประเภทอุปโภคบริโภค ไดแก น้ําปลา น้ํามันพืช น้ําสมตราดีโด ขนมคบเคี้ยว ตะวัน เลยและ

น้ําอัดลม เปนตน 
2) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก เสื้อ กางเกง กระโปรง รองเทาแตะ ผาถุงและรองเทาบูทยาง 

เปนตน 
3) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก ทัพพี กระทะ อุปกรณนึ่งขาว ซึง ตะหลิวและจาน 

เปนตน 
4) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค เปนตน 
5) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก พัดลม เปนตน 
6) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก ยาฆาแมลงปราบศัตรูพืช เปนตน 

 
8.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาท่ีฝงไทยผานจุดผอนปรนชองอานมา โดยสวนมากเขามาซื้อสินคา

ในชวงเวลาสายหลังเวลา 09.00 น. รอยละ 65 โดยการเขามาซื้อสินคาโดยสวนใหญนิยมซื้อสินคาที่ตลาดนัด
บริเวณจุดผอนปรนชองอานมา เหตุผลที่นิยมซื้อ เพราะ ใกลบานประหยัดคาใชจายในการเดินทาง มีสินคาให
เลือกหลากหลาย เปนตน โดยมูลคาการเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคคนกัมพูชาในหนึ่งครั้งสวนใหญนั้นมีมูลคา
ไมแนนอน 

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย เพราะเห็นจากการโฆษณาในโทรทัศนลด
ราคาเปนบางชวง สินคาราคาถูก มีความจําเปนที่ตองซื้อไปใชตามฤดูกาล มีสินคาใหเลือกหลากหลาย เปนตน 
แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาไมมาซื้อสินคา ไดแก คาภาษีหรือคาธรรมเนียม ราคาสินคาสูงกวา 
ความยุงยากในการ ถือหรือหิ้ว สินคากลับ และความเสียหายของสินคาในการขนสง เปนตน 

 
8.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนกัมพูชาที่ผานจุดผอนปรนชองอานมา มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจาก

ประเทศอ่ืน เชน จีน และเวียดนาม รอยละ 5–10 ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคาใน
กัมพูชา มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนกัมพูชา รอยละ 55.6 บอกวา ซื้อสินคาไทยลดลง เพราะมี
ความสะดวกกวา ไมตองเดินทางไกล สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่องของ 
ยานพาหนะใชในการเดินทาง คาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจากกัมพูชามี คาใชจายสูง คาแรงขนสงสินคา 
ไมมีกฎเกณฑแนนอนในการจัดเก็บคาภาษี หรือคาธรรมเนียมขนสงสินคา เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตาม
แนวชายแดนเกิดขึ้นไมสงผลตอการมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนกัมพูชามาก  

 
8.2. ผูบริโภคคนไทย 

ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาที่ผานจุดผอนปรนชองอานมา โดยสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวา
เพศชาย ในการสัมภาษณผูบริโภคคนไทยครั้งนี้เลือกสัมภาษณผูบริโภคคนไทยเพศชาย ที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป ซึ่ง
อาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณจุดผอนปรน มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกร รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 5,001-
10,000 บาทตอเดือน ผูบริโภคคนไทยนาน ๆ ครั้งเขามาซื้อสินคาที่ตลาดบริเวณจุดผานแดน และมีการซื้อ

3-100 3-101
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สินคาของ สปป.ลาว โดยสินคาที่ซื้อจากผูขายคนกัมพูชา ไดแก หวาย เห็ดเผาะ เห็ดโคน สมุนไพร กบ เกง 
บาง บุหรี่ เหลาและเครื่องแตงกาย (กระเปา/รองเทา/เครื่องประดับ) เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคาประมาณ
ชวงสายหลังเวลา 09.00 น. 

ปกติเม่ือไปที่ตลาดบริเวณจุดผอนปรนชองอานมา ผูบริโภคคนไทยชอบซื้อสินคาจากกัมพูชา มากกวา
สินคาไทย เหตุที่ทําใหซื้อสินคาของคนกัมพูชา เนื่องจาก ไมมีจําหนายในประเทศไทย เพราะไดรับขอมูลจาก
เพ่ือนและญาติ แตยังมีเหตุผล ที่ผูบริโภคคนไทยจะไมซื้อสินคาของกัมพูชา เพราะสินคาไมมีคุณภาพ ความ
ยุงยากในการหิ้วสินคากลับ ราคาแพง  
 

8.3. ผูประกอบการคนกัมพูชา 
ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มาซื้อสินคาผานจุดผอนปรนชองอานมา โดยเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

มีอายุระหวาง  31-50 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และเปนผูประกอบการรายยอย ซึ่งมีการ
เขามาซื้อสินคาสวนใหญ วันศุกร วันพุธ และไมแนนอน ตามลําดับ จากการสัมภาษณผูประกอบการคนกัมพูชา 
สามารถสรุปไดดังนี้ 

 
8.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนกัมพูชา ที่มีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ โดยจากการ

สัมภาษณของผูประกอบการคนกัมพูชา ณ จุดผอนปรนชองอานมา อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี  
 

ตารางที่ 3.34 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนกัมพูชา ที่มีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศกัมพูชา ไมควรจาํกัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจาก
ประเทศไทย 

3.50 0.707 มาก 

2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด 3.50 0.707 มาก 
3 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก

ชนิดที่เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชา 
3.50 0.707 มาก 

4 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 
เพื่อการพัฒนาประเทศกัมพูชา 

3.50 0.707 มาก 

5 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอประเทศกัมพูชา 3.50 0.707 มาก 
รวม 3.50 0.707 มาก 

 
 จากตารางที่ 3.34 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.50 ไดแก ประเทศกัมพูชา ไมควรจํากัดชนิดหรือปริมาณสินคานําเขา
จากประเทศไทย การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุดและประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและ
ความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชา เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย  
พบวา ผูประกอบการคนกัมพูชา มีความคุนเคยที่มีตอผูประกอบการคนไทยและมีความคุนเคยตอสินคาไทย
เปนอยางด ี

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา 
ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.65 
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ไดแก ประเทศไทยมีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิต มีรสนิยมสูงดานความคิด
สรางสรรค มีการวิจัยดานเทคโนโลยี มีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีอัตราจางแรงงานจํานวนมาก มีความ
ชํานาญดานเทคนิคและมีการผลิตที่ไดมาตรฐาน เปนตน 

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน  
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.94 ไดแก ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีความ
นาเชื่อถือ ตราสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนสื่อถึงประเทศไทยและสินคาไทยที่จําหนายตามแนว
ชายแดนผลิตดวยเทคโนโลยี เปนตน 

 
8.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย โดยผานจุดผอนปรน

ชองอานมา อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี  
 

ตารางที่ 3.35 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภณัฑ 4.08 0.118 มาก 
2 ดานสถานท่ี 3.93 0.101 มาก 
3 ดานราคา 3.80 1.414 มาก 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.14 1.818 ปานกลาง 

รวม 3.74 0.863 มาก 
 
  จากตารางที่ 3.35 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.74 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.08 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคามีความ
ทันสมัย สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลายและสินคามีคุณภาพดี เปนตน 

2) ดานสถานที่ ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.93 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีพนักงานขาย
เพียงพอที่คอยบริการ และหยิบสินคาให มีพ้ืนที่จัดเก็บสินคาขายมากเพียงพอที่ลูกคาไดเห็นสินคาและการขาย
สินคาคากลับมีความสะดวก เปนตน 

3) ดานราคา ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.80 ซ่ึงมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สามารถตอรอง
ราคาสินคาได มีปายแสดงราคาสินคาที่ชัดเจนและมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาตามตนทุนที่เพ่ิมทุกครั้ง เปนตน 

4) ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.14 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มี
การติดปายโฆษณาบริเวณหนารานหรือบริเวณใกลเคียง มีบริการรับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพทและมีการให
สินเชื่อในการซื้อสินคา เปนตน 
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8.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาไทย โดยผานจุดผอนปรนชองอานมา อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี  

 
ตารางที่ 3.36 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานเศรษฐกิจ 3.88 1.591 มาก 
2 ดานกฎหมายและการเมือง 3.38 0.884 ปานกลาง 

รวม 3.63 1.238 มาก 
 
จากตารางที่ 3.36 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม= 3.63 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
1) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.88 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก รายไดในการนํามา
ซื้อสินคามีนอย คาใชจายในการขนสงสูงและการขาดแคลนสินคาที่จําเปนในประเทศกัมพูชา และผูบริโภคคน
กัมพูชา มีความตองการสินคาไทยสูง เปนตน  

2) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.38 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีการคาซับซอนในการนํามาปฏิบัติและ
กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคามีความยุงยาก เปนตน  

 
8.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนกัมพูชา ที่ซ้ือสินคาไปขายที่ประเทศกัมพูชา 
ผูประกอบการคนกัมพูชาที่ผานจุดผอนปรนชองอานมา สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองใน

ประเทศของตน มีการวางแผนมาซื้อสินคาดวยวิธีการมาซื้อสินคาดวยตนเอง แตไมได ผานการติดตอมากอน 
โดยมีวิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่ขายไดมาก เพ่ือประมาณแนวโนมความ
ตองการซื้อของลูกคา ผูประกอบการคนกัมพูชามาซื้อสินคาจากไทย ประมาณ 6-10 ครั้งตอเดือน  

การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประเทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 25 จากราคา
เดิมของสินคา ซึ่งผูประกอบการคนกัมพูชาสงสินคาใหกับรานคาประจํามากกวา 4 รายและมูลคาที่สงสินคาไม
เกิน 50,000 บาทตอครั้ง โดยมีการจายชําระเปนเงินสด 

รานคาที่ขายสินคาในบานสะเตียลกวาง อําเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา มีราน
คาขายสินคาไทยรายใหญจํานวน 2 ราย สงผลใหยอดขายลดลงและมีสินคาจากประเทศเพ่ือนบานเพ่ิมขึ้น ซึ่งเปน
สินคาจากประเทศจีนที่มีแนวโนมที่มาวางในตลาดทองถิ่นมากขึ้นและลูกคาเดิมของผูประกอบการคนกัมพูชามี
แนวโนมในการสั่งซื้อสินคาเทาเดิมและรานใหมของผูประกอบการคนกัมพูชามีแนวโนมสั่งซื้อสินคาเทาเดิม
เชนกัน ในกรณีที่สินคาในประเทศกัมพูชามีคุณภาพใกลเคียงกันกับสินคาในประเทศไทย ราคาถูกกวา 
ผูประกอบการคนกัมพูชาตัดสินใจซื้อสินคาจากประเทศของตนเอง เนื่องจากไมตองเสียเวลาในการขามดานมา
ที่ประเทศไทย 

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนกัมพูชาที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ประเทศกัมพูชา พบคือ ปญหาใน
เรื่องการขนสงสินคา 
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8.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่มีขายสินคาบริเวณดานหนาจุดผอนปรนชองอานมา โดยสวนใหญประกอบ

ธุรกิจคาปลีก เปนเวลาระหวาง 1-3 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนนัดทําการคาขายแตละครั้งไมเกิน 
10,000 บาท โดยสวนใหญผูบริโภคคนกัมพูชาและผูประกอบการคนกัมพูชา เขามาซื้อเองที่รานโดยตรง สวน
ใหญจายเปนเงินสด แนวโนมที่คนกัมพูชามาซื้อสินคาของไทยเทาเดิม และแนวโนมที่รานใหมที่สั่งสินคาจาก
ผูประกอบการคนไทยเทาเดิม ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทยพบคือ ปญหาในเรื่องการลงสินคา  
คาธรรมเนียมและสินคาถูกกีดกัน 
 
9. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของเมืองและดานในอนาคต 

 จุดผอนปรนชองอานมา อยูระหวางการดําเนินการเพ่ือพิจารณาเปดเปนจุดผานแดนถาวร ขณะที่
ประเทศกัมพูชาเสนทางคมนาคมยังไมมีความพรอมเพ่ืออํานวยความสะดวก อยูในระหวางการดําเนินการ
กอสราง แตยังไมแลวเสร็จ 
 
10. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด  

1) การบริหารจัดการตลาดยังไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ในเรื่องของการเก็บคาเชา การ
พัฒนาทําความสะอาด ระบบสาธารณูปโภค ซึ่งปจจุบัน อบต.โซง สนับสนุนน้ําเปนครั้งคราว และยังไมมีไฟฟา
ใช 

2) ระบบการสื่อสารยังไมคลอบคลุมพ้ืนที่บริเวณจุดผอนปรน การใชโทรศัพทเคลื่อนที่นั้น ทหารพราน
ที่ตรวจการประจําจุดผอนปรนนี้ ไดคิดวิธีการคนหาคลื่นโทรศัพทตามวิถีชาวบาน คือ นําขวดพลาสติกขวดเล็ก
มาตัดครึ่งขวด ติดตั้งไวกับเสาที่บริเวณศาลาประจําการจุดเดียวเทานั้น แลวนําโทรศัพทวางไวในขวดพลาสติก
ตอดวยสายหูฟง ทําใหโทรศัพทมีคลื่นสัญญาณ และสามารถที่โทรออกและรับสายได 

3) หลักเกณฑ ขอหาม สินคาผิดกฎหมาย ยังไมมีความชัดเจน เพราะบางครั้งนําเขามาได แตบางครั้ง
ก็ไมสามารถนําเขามา ซึ่งเปนการกําหนดของทหาร เชน ผลิตภัณฑจากไม เครื่องปรุงรส น้ําตาล ซึ่งเปนการซื้อ
บริโภคในครัวเรือนบางครั้งก็หามนําเขาและสงออกซึ่งไมมีกฎเกณฑท่ีแนนอน 

 
11. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

1) ควรมีการจัดสรรเจาหนาที่ และหาหนวยงานที่มารับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการตลาดนัด 
เนื่องจากเปนพ้ืนที่อุทยานยอดโดม เปนความรับผิดชอบของกรมอุทยานสัตวปาและพันธุพืช แตหนวยงานใน
พ้ืนที่ยังไมมีอํานาจในการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจได ทําใหกลุมผูประกอบการไดรวมกลุมกันออกคาใชจายใน
การรักษาความสะอาดในบริเวณพ้ืนที่ ซึ่งอยูนอกเหนือจากการบริหารจัดการของอุทยานดังกลาว 

2) ควรพัฒนาโครงขายทางการสื่อสารใหคลอบคลุมพื้นที่บริเวณจุดผอนปรน เพ่ืออํานวยความสะดวก
แกเจาหนาที่รักษาการบริเวณจุดผอนปรนชองอานมา 

3) ควรจัดทําหลักเกณฑ กฎระเบียบ ขอหาม ขอบังคับท่ีชัดเจน ในการจํากัดสินคานําเขาและสงออก 
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